
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 نامتام راه پایاننام اثر: 
 دانلودنگاه انجمن کاربر *sara.j:  *نویسنده

 معامیی اجتامعی، عاشقانه، :ژانر
 الف. یاسمین و ZrYan:  ویراستار

 
 

 خالصه داستان

 داده، دست از رو پدرش که گذشته سال  شش در که هست افسانه اسم به دخرتی مورد در داستان
 ...اینکه تا. بگیره رو پدرش یشدهپایامل حق خوادمی االن که فهمیده گذشته از رو حقایقی

  



 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 
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 خدا نام به
 

 نیست، تو شبیه دلتنگی
 زندمی در گاهبی و گاه

 نشیندمی خواست دلش هرجا
 عجیبی حسرت با و

 .زندمی حرف تو یدرباره
*** 

 وقتهیچ. کردم گذشته از یادی و گذاشتم سیاهش سنگ روی کندم، حیاطمون یباغچه از که رو رزی هایگل
 اشپدرانه هاینصیحت و مهربون هاینگاه از سالهشش که فهمممی و داشتیم خوبی روزای چه که نمیره یادم

 دارم دوست گفتمی شههمی. کنم حس رو مادریبی غم زندگیم سالبیست تو نذاشت که هاشپدرانه یاد. محرومم
 آرزوش ترینبزرگ به گفت شدم، قبول معماری وقتی هم همین برای کنی؛ پیدا دست زیادی هایموفقیت به

 یاد وقتی. بگیریم رو التحصیلیمفارغ جشن هم با که بودی کجا. شده تنگ برات خیلی دلم بابا، کجایی. رسیده
. میشم دیوونه نزدی دم و آوردن سرت که بالهایی اون از م؛دونستنمی من و کشیدی زجری چه که افتممی گذشته

 که سالیپنج این تو. بدن پس تاوان باید بدن، ادامه زندگیشون به راحت خیال با نذارم که بستم عهد خودم با ولی
 نیست، قوی ایمانم تو مثل من ولی نیستی؛ راضی دونممی وقتشه، دیگه. گیرممی آتیش درون از دارم فهمیدم،

 .خدا به تونمنمی دیگه
 .کرد پر رو جااون خالی فضای هقمهق صدای

. سرده خیلی که هم ماه بهمن هوای. میشه تاریک داره کمکم هوا دیدم اومدم، خودم به که دقایقی از بعد
 رو خاطرات و جاماین ساعتهسه درست فهمیدم انداختم، ساعت به که نگاه یه. کردم سفت گردنم دور رو گردنمشال
 باید. شدم خارج زهرابهشت فضای از و شدم بلند. میره در دستم از زمان بابا، پیش میام وقتی همیشه. کنممی مرور
 خونه از کالمیس تاده وای. کردم روشنش. مونده ماشین تو گوشیم که اومد یادم تازه. شدم ماشین سوار. خونه برم
 :داد جواب خورد دوم بوق تا. کنهمی شروع بانو ماه االن ه؛برس دادم به خدا. گرفتم رو خونه یشماره! دارم

  میره؟ راه هزار دلم نمیگی نمیدی، رو گوشیت جواب چرا دختر؟ کجایی الو، -
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 در ظهر از بعد هاشنبهپنج من دونیننمی شما مگه سوما بود، ماشین تو گوشیم دوما سالم، اوال. بانو ماه ببخشید -
 نیستم؟ دسترس

 . بشینی قبرستون تو وقت همه این نداره خوبیت. میشم نگران دخترم، دونممی. سالم -
 . میفتم راه االن چشم، -
 . کردم درست فسنجون برات که بیا اومده، سوگلم بیا زود عزیزم آره -
  بگیرم؟ راه سر خواینمی چیزی فکرمی، به قدراین که مرسی -
 . بیا ترزود جان افسانه نه -
 . خداحافظ فعال پس باشه، -
 . خداحافظ -
 یخونه یه مونخونه پشتی حیاط تو بابا البته بودند؛ مونخونه تو شوهرش با بانو ماه میاد، یادم که وقتی از

 بابابزرگم عین کرد، فوت پیش سالده تقریبا رحمان، بابا گفتممی بهش که شوهرش. بود ساخته براشون متریپنجاه
 زندگی برای رو اینا عمو پیشنهاد شد، فوت بابا وقتی من ولی پیشمون؛ اومدمی بیشتر بانو ماه بعد به اون از. بود

 احترام تصمیمم به هم اونا باشم، کشیده نفس توش بابام که ایخونه تو خواممی گفتم بهشون. کردم رد باهاشون
 چون نداشت؛ رو کسیهیچ .شد ساکن اول یطبقه هایاتاق از یکی تو و پیشم اومد کال هم بانو ماه. گذاشتند

 به و اومدم بیرون زهرا بهشت از باالخره. امهنداشته مادربزرگ جای هم االن. بودند تنها همیشه شدند،نمی داربچه
 .روندم خونه سمت
 -بود داراییمون تنها- که شرکت با ویالییمون یخونه شد، خونده بابا وصیت که روزی. رفتم گذشته فکر تو دوباره

 .رسید من به
 از خیلی بود نوشته بابا اولش یصفحه. کردم پیدا کهنه دفتر یه کردم،می تمیز رو گاوصندوقش که مدتی یه از بعد

 نسبت ذهنیتم نخواسته اما بدونم؛ که بوده حقم بوده، سالم یک که موقعی یعنی افتاده؛ اتفاق گذشته تو که حقایقی
 درداش مرحم دونستم،می من اگه الاقل. کشیده زجری چه بابام یدمفهم ماجرا تمام خوندن با. شه عوض هاخیلی به

 .شدممی
 تو رو ماشین و کرده باز ریموت با رو در. شدم کوچه وارد و زدم پس رو گذشته رسیدم، خونه نزدیک خیابون به

 .گذاشتم جاکفشی تو رو هامکفش و کردم باز رو ورودی. کردم پارک حیاط
 :گفتم بلند و رفتم آشپزخونه سمت به. اومدمی آشپزخونه تو از سوگل صدای

 . اومدم من سالم، -
 . شدم آشپزخونه وارد
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 . عزیزم سالم: بانو ماه
 . مبـ*وسـ*ید رو اشگونه و رفتم جلو

 نیستی؟ خودت کنیمی دعوت مهمون. خانم افسانه به به سالم،: سوگل
 .رسیدم دیر موندم ترافیک تو ببخشید -

 . مادر گرسنشه سوگلم بکشیم، رو شام بیا کن عوض رو هاتلباس برو: بانو ماه
 . میام زودی االن چشم، -
 پیش سالهفت. گرفت بر در رو وجودم آرامش از موجی همیشه مثل. کردم باز رو اتاقم در. رفتم باال هاپله از

 .بود اومده خوشش خیلی هم بابا. سفید و بنفش کردم؛ عوض رو دکورش
 . شستم رو صورتم و دست. شدم اتاقم سرویس وارد و کردم عوض شلوار و تونیک یه با رو لباسم
 و ابرو تیره، ایقهوه هامچشم. مادرته مثل هاتچشم گفتمی همیشه افتادم؛ بابا حرف یاد. افتاد صورتم به نگاهم
 .بود ظاهریم خصوصیات ظریفم اندام و ۱۶۶ متوسط قد سفید، پوست مشکی، موی

. زدمی حرف بلند که اومدمی سوگل صدای اومدم،می پایین که هاپله از. بستم رو اتاقم در و اومدم بیرون سرویس از
 :گفتم سوگل به رو و نشستم میز پشت

 . تو دست از کشنمی چی اینا عمو زنی؟می حرف قدراین نمیشی خسته واقعا -
 . کشید حرف ازت باید زور به باشم؟ تو مثل پس -

 .کنین شروع زود کرد، یخ غذا دخترا: بانو ماه
 . چشم -

. کردم جمع رو میز سوگل با و نشیمن تو فرستادمش کنه، کاری بانو ماه نذاشتیم. خوردیم سکوت تو رو غذامون
 .چیدممی ماشین تو رو هاظرف داشتم
 خوبی؟: سوگل

  پرسی؟می چی برای. آره -
 . نکن درگیر رو خودت رمنظبه ببین افتادی؟ گذشته یاد دوباره. نیست خوب حالت انگار -
 . نمیشم ناراحت من بگو، کنی کمکم تونینمی اگه جان سوگل -
 خودتی؛ تو عمو سرخاک میری وقت هر. شی اذیت ندارم دوست توام، نگران فقط هستم، آخرش تا گفتم که من -

 . میگم اون واسه
 کنه خدا. هستم فانوس یپروژه فکر تو فعال نباش، نگران. فهمیدم بد رو منظورت جان، سوگل خواممی معذرت -
 .سوگل کن دعا. میره باد به زحماتمون تمام وگرنه ببریم، ما
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 . پیشتون میام بریزم چای منم بانو ماه پیش تو برو تو. شاءاهللان: سوگل
 . نشه زحمت -

 :شد گرد هاشچشم
 . برو ای،خسته هم تو بابا نه -

 .رفتم نشیمن سمت به و گفتم ببخشیدی
 : گفتم و نشستم پیشش رفتم کنه،می نگاه تلویزیون داره بانو ماه دیدم

  طوره؟چه خوشگله خانم -
 ازدواج دارین خواهان و رو و بر و خوشگلین تا. جووناست شما یدوره االن دخترم، گذشته من از خوشگلی: بانو ماه

 . مادر کنین
  شوهر؟ کو جان بانو ماه چای، بفرمایین: سوگل

  چیه؟ دارین خواستگار همه این پس. رنگیهخوش چای چه مادر، نکنه درد ستتد: بانو ماه
 افسانه؟ نه مگه درمیاد، جونشون بگیری رو دماغشون که اونا: سوگل

 .ایباتجربه شما بگم، چی -
 :گفتم بهشون رو خوردم، رو چاییم اینکه از بعد
 .نشده دیر تا بخونم رو نمازم میرم من -

 .کردم شروع و کردم پهن رو امسجاده و گرفتم وضو. شدم اتاقم وارد. رفتم هاپله سمت به و گفتم خیریبه شب
 تو اومد سوگل یکله بعدش و اومد در صدای که کردممی فکر داشتم و بودم خونده رو نمازم که شدمی ساعتینیم

 :گفت و
  هست؟ اجازه -
 !زدی در که عجیبه. تو بیا -
 . نشم عبادتت مزاحم خواستم -
 . کردممی فکر داشتم شده، تموم وقته خیلی -
 بهت قبال که بود کرده رو چیزا این فکر محمودم عمو. کنی اذیت رو خودت قدراین نباید تو شده، تموم گذشته -

 . بود نگفته
 . شدممی شریک درداش تو حداقل تا گفتمی بهم خودش ترزود کاش اما فهمیدم؛ باالخره -
 ما یخونه شام شب فردا بگم بهت گفت مامان راستی. معمارا یجلسه رو بذار تمرکزتو ن،نک فکر بهش فعال -

 . دعوتین
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 . نمیایم که دعوت با جاییم،اون همیشه ما درضمن. میام منم بیاد اگه بانو ماه -
 . شاکیه دستت از مامان اتفاقا -
 . میایم باشه که، دونیمی بودم درگیر خیلی وقته چند این -
 بخوابم؟ کجا من راستی دونم،می -
 . ستآماده یبـ*غل اتاق خوابینمی جااین اگرم بخواب، تخت رو تو که خوابیمی جااین اگه -
 . خوابممی جاهمین نه -

 به. اومدنمی خوابم من ولی برد؛ خوابش سوگل دقیقه بیست بعداز. تخت رو رفت سوگل و انداختم جا خودم برای
 .برد خوابم ساعت دو از بعد که کردممی فکر مناقصه

 بیرون اتاق از آروم و شستم رو صورتم و دست شدم بلند. خوابیده هنوز سوگل دیدم شدم، بیدار خواب از که صبح
 . کنهمی آماده صبحانه داره بانو ماه دیدم شدم، که آشپزخونه وارد. رفتم

 . بانو ماه خیربه صبح سالم، -
 . خوابیدیمی بودی، خسته شدی؟ بیدار دزو قدراین چرا عزیزم، سالم -
 . کنممی بیدار سوگلم دیگه ربع یه. کنم آماده صبحانه اومدم نبرد، خوابم دیگه نه -

 جواب میگم خودت به گفتم کرد، دعوت شام برای و زد زنگ عموت، زن میناجان، دیروز دخترم راستی: بانو ماه
 . بدی

 . میایم بگم باشی راضی شما اگه -
 . ندارم حرفی من -
 . زنممی زنگ عمو زن به بعدا پس باشه -

 . خیربه قشنگتون صبح و سالم ببخشید،. بردمتمی زور به هم اومدینمی اگه: سوگل
 . بخور صبحانه بیا مادر، ماهت روی به سالم: بانو ماه

 . نکنه درد دستت: سوگل
 :گفتم سوگل به رو. مدادمی آب هاگل به. رفتم حیاط تو سوگل با صبحونه، از بعد
 عروسی شیدا، و سعید از خبر چه راستی. میشن خراب زود سرده هنوز هوا چون ولی خوشگلن؛ چه بینیمی -

 گیرن؟نمی
 میرن سفر یه و خانوادگی جشن یه بوده مفصل عقدشون چون گفتمی بابا به سعید پیش روز چند. نکنم فکر -

 . خودشون یعهده به گذاشته بابام بسه،
 شون؟خونه میرن کی -
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 .دیگه ماه دو تا احتماال. کننمی درست رو دکورش دارن االن -
 دیگه؟ شد تموم دانش کودک مهد یپروژه. بشن خوشبخت -
 . بدم تحویل میرم فردا آره، -

 ولقب و عمو زن با زدنحرف دقیقه چند بعداز و خورد زنگ تلفن که تو رفتیم کرد، صدامون بانو ماه اینکه از بعد
 کشک از سوگل و بانو ماه تعریفات از بعد. خوردیم بود، خودم دستپخت که هم رو ناهار. کردم قطع دعوتش

 .کردیم استراحت هم ساعتی یه بادمجون،
. پوشیدم روش هم طوسی بافت یه مشکی، شلوار با سبز تونیک یه. شدیممی آماده داشتیم بود، عصر پنج ساعت

 دخترای یهمه البته. کنم توجه جلب نداشتم دوست خودمم. نداشت دوست بابام پوشم؛نمی تنگ و کوتاه لباس زیاد
 خارج اتاق از مشکی شال برداشتن با و زدم رژ و ریمل یه. کنندمی رعایت تقریبا رو حجاب و معقوله تیپشون فامیل
 .شدم

 راه سر. افتادیم راه محمد عمو یونهخ سمت به مونهمه و اومد هم سوگل دقیقه چند از بعد و رفتم پایین هاپله از
 .رسیدیم باالخره کرد،می زبونیبلبل برامون دری هر از سوگل که دقیقه چهل از بعد. گرفتم هم گلدسته یه
 :گفتم بهشون رو
 .میام کنم پارک من برید، شما -

 . مادر باشه: بانو ماه
 . کنممی باز برات رو در بذار: سوگل

 .سخته درآوردنش ذارهمی ماشین هم سعید. دیگه ریممی شب ذارم،می کوچه تو خوادنمی-
 ما حیاط از کمیه اینا عمو حیاط. تو رفتم و برداشتمش. نبردند رو گلدسته دیدم کردم، پارک رو ماشین اینکه از بعد

 فرشاسنگ. بودند منتظرم عمو با ورودی در جلوی عمو زن. سطحه یه تو سرسبزی و قشنگی دید از ولی بزرگتره؛
 .رسیدم ورودی در جلوی و کردم طی رو
 . کشید طول ببخشید سالم، -

 : گفت و کرد روبوسی باهام گرفت،می ازم رو گل که حالی در عمو زن
 کشیدی؟ زحمت چی برای گلی، خودت. اومدی خوش عزیزم، سالم -
 .نداره رو شما قابل -
 : رفتم عمو سمت به
 خوبین؟ عمو، سالم -

 : بـ*وسـ*ید رو یشونیمپ و کرد مبـ*غل
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  کردی؟ ما از یادی جون عمو عجب چه گلم، دختر سالم -
 . جاماین همیشه که من وگرنه بودم، درگیر مدته یه این ببخشید -

 . داشتی نگهش پا سر بشینه دخترم بذار محمد جان، افسانه حرفیه چه این: عمو زن
 . عزیزم تو برو خانم، چشم: عمو
 عین هم سعید خونگرمیه، و خوب خیلی دختر شیدا. اومدند سعید و شیدا هم بعدش اعتس یک. پذیرایی داخل رفتم

 . مونهمی برادرم
 .گذشت عمو زن و عمو محبتای و سوگل و سعید هایخنده و شوخی با شب اون
 یسهجل. کردممی فکر بیاد برام بزرگ یپروژه اون مورد در بود قرار که اطالعاتی و فردا به بودم، که تختم تو

 .خوادمی زیادی امتیازات پروژه بردن. عظیمیه یپروژه که هستش کیش فانوس هتل یپروژه برای معماران
 .برد خوابم کمکم چیزا این به فکر با

*** 
 کار محل برای تیپم دارم دوست همیشه. پوشیدم مقنعه با مشکی شلوار و مانتو یه شدم، بیدار خواب از که صبح

 شرکت سمت به صبحانه خوردن از بعد. گرفتم دستم بود، خریده کادو برام بابا که رو طوسیم پالتوی. باشه رسمی
 بعد ولی گرفتند؛می رو بزرگی هایپروژه بود، تروسیع خیلی بابا شرکت پیش سالبیست حدود یعنی قبال،. افتادم راه
 فقط. بده رو هاطلبکار بدهی تا ختفرو رو هازمین از خیلی و شرکت آورد، سرش بابا شریک که بالهایی اون از

 من اسم به و کرد تاسیس کوچیک شرکت یه نادر عمو و محمد عمو کمک با بابام سال چند بعد و موند مونخونه
 .افسانه معماری شرکت گذاشت؛

 لندب سلیمی خانم. کردم باز رو در. رفتم هشتم یطبقه به. کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین و رسیدم ساختمون به
 : شد
 . خیربه صبح معین، خانم سالم -
  دارم؟ قرارایی چه امروز. خیربه شمام صبح. بفرمایید سلیمی، خانم سالم -
 . فرستنمی افرایی باشگاه برای که کسی با هم سه ساعت. کیهانی آقای با یازده ساعت -
 . بیارن چای یه برام دیگه یدقیقه ده بگین رجب آقا به. خوبه -
  .چشم -
 . ممنون -
 .کردم بلند نقشه روی از رو سرم تلفن صدای با. شدم باشگاه یپروژه سرگرم نادر عمو اومدن تا و رفتم اتاقم به
 سلیمی؟ خانم بله -
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 . اومدن کیهانی آقای -
 . داخل بیان بگو -

 .اومد در صدای. شد یازده زود چه
 . بشینید بفرمایید نادر عمو سالم،. بفرمایین -
 . گیرینمی ما از سراغی شدی، معرفتبی بگم بهت گفت مریم خوبی؟ دخترم، سالم -
 . مطلعین خودتون درگیرم؛ خیلی مدت این عمو، شرمنده -
 . باهات کردم شوخی دخترم، دونممی -
 دیگه؟ دبش چای همیشه مثل البته بیارن، بگم خورینمی چی -
 . دیگه آره -

 صداش عمو که ساله چند. نشستم عمو روبروی و رفتم هامبل سمت به شیرینی و چای سفارش از بعد شدم، بلند
 .کنممی
 داری؟ برامون خبرایی چه عمو خب -
 : آوردمی در کیفش از برگه سری یه که حالی در
 . اومدم گلم دختر دیدن خاطربه بیشتر نیست، خاصی چیز واقع در.. میگم برات االن بذار جان افسانه -
 : گفتم لبخند با
 . کنینمی امشرمنده شهمه نادر، عمو ممنون -

 : گفت و گذاشت میز روی رو هابرگه
 اسم مثل هستش؛ بدونی باید فردا جلسه برای که اطالعاتی یهمه اینا تو جان افسانه ببین دخترم، چرا شرمنده_

 دوستاتم و تو اما نیستم؛ ترقی و رشد مخالف من. بدونی ازشون باید که دیگه مسائل خیلی و نفوذ میزان رقیباتون،
 شما. کنین آماده شکستی هر برای رو خودتون باید
 . بشی اذیت نشد اگه که نکن درگیر زیاد رو خودت برام، بیتایی عین هم تو راهین، اول تازه

 نگران. هستم جون مریم و شما مدیون همیشه که من دارین، لطف شمام. کردم بینیپیش رو همه عمو، چشم -
 . کنیم شروع جایی یه از پیشرفتی هر برای باید هم ما باالخره نباشید،

 . بذار جریان در رو من حتما داشتی کاری صورت هر در دخترم، باشه -
 . هستم شما مزاحم همیشه که من -
 از راستی. کن مطالعه درست رو هابرگه این هم تو برم، من خب. دیگه گفتم خالصه خوب، دختر مزاحمتی چه -

 نیست؟ خبری خانم لسوگ این
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 .بیاد دیگه االنا باید پروژه، تحویل برای رفته -
 .برم من خب! ساکته قدراین جااین میگم -
 . میشم خوشحال باشین ناهار. واقعا آره -
 . خداحافظ. جایی برم باید ممنون نه -
 . سالمت به -

 . شد وارد گلسو و شد زده در بعد دقیقهبیست. رفتم اتاقم تو عمو یبدرقه از بعد
 !شدم خسته وای. سالم -
  کشید؟ طول قدراین چرا سالم، -
 .بیاد گفتم یلدا به بریم، هم با تا باش پنج ساعت راستی. شد حل داشت کوچیک گیر یه هیچی، -
  گفتی؟ کامل -
 . بهتره بدیم توضیح براش هم با کردم، تعریف براش سربسته نه -
 . کنه قبول امیدوارم باشه، -
 . هیجانیه کارای عاشق ونا -
  نیاوردی؟ که ماشین -
 . نه -
 . بعد تا برس کارات به برو پس خوبه، -
  نمیای؟ ناهاره، ساعت -
 . ندارم میل نه -
 .بعد تا پس میرم،می دارم که من -

 داشت. شدم وارد سوگل بفرمایید با و زدم در. رفتم سوگل اتاق سمت به شد، تموم که کارم سه ساعت قرار از بعد
 .دادمی اسدی آقای به رو توضیحاتی

 . نباشید خسته معین، خانم سالم: اسدی
 . منتظرم پارکینگ تو من جان سوگل نباشید، خسته شمام سالم، -

 . پایینم دیگه یدقیقه ده عزیزم، باشه: سوگل
 .رفتم پارکینگ به سلیمی خانم بعدش و اسدی از خداحافظی با
 .شد سوار و اومد باالخره که بودم سوگل منتظر ماشین تو
 . نشه دیر بریم موندی، منتظر ببخشید وای -
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 برم؟ کجا فقط نداره، اشکال -
 . تک شاپکافی -
 :گفتم روندم،می شاپکافی سمت به که حینی در
  بگیم؟ بهش باید چی امروز راستی -
 خودشم خوای،می چی اینکه یا بیاری در سر خونه داخل از خوایمی چرا اینکه مثال گفتم؛ براش رو چیزایی یه -

 . بده آب گوشی و سر یه تا طرفا اون میره گفت
 : گفتم کردممی پارک رو ماشین که حالی در
 .نکرد قبول شاید تو، بریم فعال -

 ما تا کرد بلند رو دستش سوگل. شد وارد یلدا و اومد در صدای که بودیم نشسته نبود، دید تو خیلی که میزی یه دور
 . اومد ما میز سمت به هم یلدا ببینه، رو

 . خوب دخترای سالم: یلدا
 . کردیم شروع رو هامونحرف کیک، و کافی تا سه سفارش بعداز. کردیم سالم هم با هم سوگل و من

  شد؟ چی خانم یلدا خب: سوگل
 . فهمیدم هم چیزایی یه. کنممی قبول گفت سوگل که حرفایی با من: یلدا

  چی؟ -
 پرستار که داره مشکلی کسی حتما. اعتمادشونه قابل هم خیلی شونه،خونه تو هم پرستار یه که فهمیدم روزدی: یلدا

 . کرد پیدا راه خونه به بشه شاید. دارن
 . دارن میگی که پرستار چون خدمتکار؛ مثل کنی، کار عنوانی یه با جااون مثال -

 با بهتر خیلی کار یه به رفتن برای قبلیم کار از شه مطمئن باید مامانم همه از اول برم من اگه ببینید آره،: یلدا
 .دادم استعفا بیشتر مزایای
 اتفاقی هیچ باش مطمئن هم تو ما، شرکت تو میای که زنممی حرف مامانت با میام من؛ یعهده به این: سوگل
 .نمیفته برات
 دارم هایینقشه یه امخونه اون به رسیدن برای. ندارم حرفی من کنه تفهیم رو مامانم سوگل اگه پس دونم،می: یلدا
 . میدم اطالع بهتون شد اگه
 سمت به سوگل رسوندن بعد هم من. رفت خودش بود، آورده ماشین یلدا. اومدیم بیرون کیک و کافی خوردن از بعد

 . رفتم خونه
*** 
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 فقط فردا البته میشه، چی فردا هاینک به کردم؛می فکر اومد پیش امروز که مسائلی همه به داشتم تختم تو شب
 . برد خوابم کردنفکر ساعت یه بعد باالخره. کنهمی کار چی یلدا اینکه به میشه، بررسی هاطرح

 ذاشتنمی چیزی یه انگار رسیدم،نمی بهش ولی رفتم؛می ترجلو. دیدممی رو بابا و بود سرسبز که بودم جاده یه تو
 تمام و زدممی نفسنفس. پریدم خواب از و کشیدم جیغی دیدم؛ رو مفاخر اسفندیار یچهره و برگشتم. برسم بابا به

 . گرفتم دوش رفتم و شدم بلند. بود کرده عرق بدنم
 .کردم پهن رو سجاده و گرفتم وضو. صبحه شش نزدیک ساعت دیدم اومدم، بیرون که حمام از

 جوش آب پایین رفتم شدم بلند. شدم آروم واقعا. فرستادم اباب برای فاتحه یه نماز، خوندن از بعد. کردمی آرومم نماز
 .اومد آشپزخونه تو بود سرش نماز چادر که بانو ماه شد، حاضر که چای. کردم آماده رو صبحانه گذاشتم،

 .خیربه صبح سالم، -
  مادر؟ شدی بیدار زود چه خیر،به صبح دخترم، سالم_
 . صبحانه یدبفرمای نبرد، خوابم دیگه پریدم خواب از -
 . نکنه درد دستت -

 : گفت سریع بانو ماه که کنم جمع رو میز خواستم شد، تموم که خوردنم. خوردیم سکوت تو رو صبحانه
 . نشه دیرت شو آماده برو تو مادر، خوادنمی -
 .چشم -

 یه. پوشیدم جین ارشلو یه با مشکی مانتوی یه. شدمی برگزار جلسه که ساختمونی برم خودم خواستممی. رفتم باال
 تو از ایسورمه پالتوی یه. زدم کج رو موهام و پوشیدم رو مشکیم یمقنعه. بود آرایشم هم ریمل و رژ و آفتاب ضد
 :بـ*وسـ*ید رو پیشونیم و جلوم اومد بانو ماه. رفتم پایین و برداشتم کمد

 !عزیزم شدی خوشگل چه -
 . تریاخوشگل شما مرسی، -
 . همراهت به خدا. زبری زبون کم دختر برو -
 . خداحافظ -

 سلیمی به تلفنی. رسیدم ساختمون جلوی ده ساعت. خوندم الکرسیآیت راهم تو. بردم بیرون حیاط از رو ماشین
 اینکه با دیدمش، که کردممی نگاهشون داشتم. اومدند بیرون زیادی افراد که بود یازده ساعت. میام تردیر گفتم

. خوردمی پنج و سی بهش بود؛ پیشش هم تیپخوش مرد یه. داشت رو جوونیش ذابیتج هنوز ولی بود؛ باال سنش

 .رفت بلندشاسی یه با هم جوونه اون. شد سوار و رفت bmw یه سمت به غرور با
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 دیدن البته. شد خراب اعصابم چرا دونمنمی. افتادم راه شرکت طرف به. نادر عمو جلوی برم نداشتم حوصله دیگه
 شدم؛می دیوونه داشتم. کننمی زندگی راحتی این به خودشون ولی کردند؛ کار چی بابام با اینکه دلیلشه؛ تنها مفاخر

 سالم یه با. تو رفتم ماشین پارک بعد و رسیدم شرکت به. نکنم فکر اونا به تا بزنم پس رو افکارم کردم سعی اما
 رو خودم قدراین نباید. شدم جوریاین وضیع اون دیدن با فقط من. رفتم اتاقم داخل سلیمی به خالی و خشک
 : کردم باز رو در خودم. اومده نادر عمو گفت سلیمی که بود گذشته ساعتینیم حدود. راهم اول تازه ببازم؛

 . بفرمایین عمو، سالم -
 خوبی؟... دخترم سالم -
 شد؟ چی مناقصه طور،چه شما ممنون، -
 : گفت نشستمی که حالی در
 . شده خشک گلوم بده ما به چای یه اول -
 . بیارن میگم االن ببخشید، وای ای -

 .زد خنده زیر بلند صدای با دفعه یه. بگه خودش شدم منتظر و نشستم شیرینی و چای سفارش از بعد
 عمو؟ شد چی وا، -
 : گفت اشخنده یموندهته با
 .بود باحال خیلی تقیافه فقط هیچی، -
 . افتممی پس دارم دیگه، بگو عمو -
 امین، مثل بودن؛ اکثرا معروف خیلی شرکتای چون نیست؛ معلوم باز ولی اومد؛ خوششون خیلی طرحتون از -

 . میدن رو قطعی نظر هتل این سهامدارای هرچند دیگه، شرکتای خیلی و کبیری مفاخر،
 میاد؟ کی نتیجه خب -
 .باشی خودت حتما باید اون برای دیگه، روز بیست -
 .نشده سرد تا چای بفرمایید. مدونمی آره -
 . دخترم مرسی -
 . جان نوش -

 برم نکردم وقت و شد تموم هم روز اون. گفتم بهش رو چی همه و دیدم ناهار وقت هم رو سوگل عمو، رفتن از بعد
 .برم حتما باید فردا ولی بابا؛ پیش
*** 
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 گالب و سفید رز شاخه چند خریدن از بعد .شدم زهرا بهشت راهی قبل هایهفته مثل دوباره شد، که پنجشنبه روز
. نشستم بابا سنگ کنار. شدمی بهتر هوا شدیم،می نزدیک عید به قدرهرچه. رفتم بابا یقطعه سمت به خرما، و

 که حینی در فاتحه یه خوندن بعد. ریختم روش رو گالب. بودند خیس قبرا سنگ یهمه بود، باریده بارون چون
 .کردم بابا با درددل به شروع کردم،می پرپر رو هاگل داشتم

 از... بودی کاش. بیام کنار نبودنت با که نیستم قوی قدراون هنوز من. نبودنت از گرفته دلم خیلی بابا، سالم -
 بدبخت رو زیادی آدمای. نمیدن رو تاوانش ولی کنن؛می کاری هر بعضیا که... پره خیلی دلم دنیا این رحمیبی
 قبال که رو اسنادی اون خواممی. برم آخرش تا کردم شروع که رو کاری دارم دوست. نیست مهم مبراشون و کننمی

 آدمای اون تاوان بده؛ تاوان باید مفاخر. رسیدمی سرانجام به باید هاقبل خیلی که کاری کن؛ پیدا بوده تو پیش
 بود من جای کسی هر مطمئنم. ذاشتیینم بودی اگه شاید بدونی خواستممی. کرده استفادهسوء ازشون که بدبختی

 ... حق گرفتن کرد؛می رو کار همین
 . سوگله یشماره دیدم خورد، زنگ که گوشیم

 .سوگل سالم. الو -
  کجایی؟ خانم، سالم -
 . زهرا بهشت -
 . شدم مزاحم ببخش -
  اومدین؟ شما. میام االن بابا، نه -
 . راهیم تو -

 .زدمی حرف نفر یه با تداش انگار مکث لحظه چند از بعد
 . بیایم هم ما تا باش میگه بابا افسانه -
 .منتظرم. باشه -
 .عزیزم خداحافظ فعال -
 . خداحافظ -

 دوست خیلی که ایسوره خوندم؛می قرآن بابا برای هم من. خوندندمی فاتحه داشتند. رسیدند بعد ساعتنیم حدود
 .داشت

 . دخترم بیامرزتش خدا: مینا عمو زن
 . بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا -

 . افتادم یلدا یاد بودیم که راه تو. اومد من پیش هم سوگل رفتن موقع
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  خبر؟ چه یلدا از سوگل راستی -
 . میگه بهمون بیرون بریم جمعه گفت ولی زدم؛ زنگ بهش -
 . کنممی دعوتش مامانش با ناهار برای فردا بمون جااین امشب نه، بیرون -
 . بگو خودت رو دعوت ولی نریم؛ بیرون میگم بهش باشه، -
 .خانم سوگل چشم -

 بانو ماه با داشت سوگل. کنم عوض رو لباسم تا رفتم اتاقم تو سریع. بودند نیومده هنوز اینا عمو رسیدیم، وقتی
 .بودند رسیده اینا عمو. رفتم پایین و پوشیدم مشکی شلوار و شال با صورتی سارافون یه. کردمی پرسیاحوال
 ماهی چند سوگل اینکه با. باحجاب گاهی و حجابمبی سعید جلوی اوقات گاهی چرا که خندهمی بهم همیشه سوگل

 و برادر سوگل و سعید دلیل همین به بودم؛ خورده ماه دو مدت به رو عمو زن شیر من ولی بود؛ ترکوچیک من از
 .میشن خواهرم

 . اومدین خوش سالم، -
 :گفتم سوگل به رو. زدمی حرف موضوعی یه سر کسی هر. اومدند جون مریم و نادر عمو ساعتنیم از بعد
 .مونده کارایی چه ببینیم آشپزخونه بریم -
 . رفته سر حوصلم منم بریم، آره -

 . بود آماده چی همه تو؛ رفتیم
 رو میز میان کی شیدا و سعید ببین بزن زنگ یه راستی. کرده آماده رو چی همه خودش نکنه، درد بانو ماه دست -

 . بچینیم
 . باشه -

 با قیمه و فسنجون بانو ماه. کردم چک رو هاغذا و دسر آوردم، بیرون یخچال از رو ساالدها منم رفت، که سوگل
 .بود داده خرج به هنر زیادی دیگه بودند اینا نادر عمو چون البته بود؛ کرده درست دلمه

 . رسنمی دیگه یدقیقه ده تا گفت زدم زنگ -
 . چینیممی رو میز ما خب -

 خیریه درمورد داشت عمو زن ظرفا کردنجمع از بعد شد، خورده که شام. اومدند سعیدم و شیدا میز، چیدن از بعد
 و من. زدندمی حرف شیدا و سعید. کردندمی بازی شطرنج داشتند نادر عمو با محمد عمو. زدمی حرف خانما برای

 .نشستیم تاب رو اطحی تو رفتیم هم سوگل
 . داره نذر صالح امامزاده میره هم بانو ماه خوبه، ناهار فردا کنم، دعوتش بگیر رو یلدا یشماره -
 .باشه -
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 . داد من به رو گوشی ششماره گرفتن از بعد
  خوبی؟ جون، یلدا سالم. الو -
 . جان افسانه ممنون سالم، -
 . کنم دعوتت ناهار فردا برای خواستم -
 کشیدی؟ زحمت چرا. عزیزم رسیم -
 تشریف مامانتم گفتممی بود بانو ماه اگه البته تایی؛ سه خودمون تریم،راحت باشیم خونه گفتم نیست، زحمتی -

 . بیارن
 . نیست دعوته جشن مامانم میام، باشه -
  سوگل؟ بدم رو گوشی اومدی، خوش -
 . برسون سالم ندارم، کاری نه -

 .دادم سوگل به رو گوشی تماس قطع از بعد
 .کرد قبول -

 . کشید بلندی آه یه ذاشت،می جیبش توی رو گوشیش حالیکه در سوگل
  کشی؟می آه چی برای -
 کاش افسانه، گرفته دلم! گذشت زود قدرچه. کردیممی بازی حیاط تو افتادم، بچگیامون یاد نشستیم که تاب رو -

 موقع، همون به گشتیمبرمی دوباره دارم دوست االن ولی بشیم؛ بزرگ ترزود گفتیممی موقع اون. بودیم بچه هنوزم
 هم تو. کنه درست کباب برامون بابا. آسمون به برسیم خوایممی تر،باال بگیم ما بده هل محمود عمو تاب رو بشینیم
  افسانه؟ نه داری، دوست

 .شده ثبت برامون که دورانیه ترینقشنگ بچگیامون. کنهمی بزرگمون زمونه باالخره ما همه دیگه، همینه دنیا -
 .آوردم باال رو سرم سعید صدای با
  جا؟این نخورین سرما کنین؟می غیبت نشستین تنها... گلم خواهرای خبر چه -

 . خوبه هوا که، نیست سرد. زدیممی گپ داشتیم من، برادر چیه غیبت: سوگل
  دپرسین؟ انگار چیه،: سعید

 . کردیممی خاطرات مرور تیمداش سعید، نیست چیزی -
 . شیرینمون خاطرات به زد ضدحال اومد فضول دکتر یه که: سوگل
 این دیگه؟ ذارینمی میون در من با حتما داشتین مشکلی ضمن در ضدحالیم؟ ما حاال خانم سوگل دیگه باشه: سعید

 . کنممی جبران شه تموم که مونخریدا و خونه کار هستم، دوتونم هر یشرمنده... شدم غافل جفتتون از مدته یه
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 تو، بریم هابچه. میشم خوشحال خیلیم بگو من به حتما داشتی کمکی یا هرکاری درضمن سعید؟ حرفیه چه این -
 . زشته اینا نادر عمو جلوی
 . بریم میگه راست آره: سوگل
  دیگه؟ باشه راحت شما بابت من خیال االن: سعید

 :گفت سوگل یم،رفتمی ورودی سمت به که حالی در
 جور برامون تیپتونخوش دکترای اون از کنی لطف خواهرات به خوایمی اگه فقط باشه، راحت جان سعید آره -

 . کن
 . شدی پررو خندیدم بهت باز! سوگل پررویی خیلی. باشه خوشم: سعید
 .خانما پیش رفتیم هم ما رفت، اینا عمو سمت به سعید

 . حساسه حرفا این رو که دونیمی کردی؟ اذیتش چرا سوگل -
 . شه پرت حواسش خواستم بابا -

 جمع رو جاهمه سوگل با. بود شده خسته خیلی بخوابه؛ فرستادمش کنه، کاری بانو ماه نذاشتم رفتند، که مهمونا
 زود حرفی هیچ بدون بودیم خسته خیلی چون هردومون. بخوابیم اتاقم تو رفتیم که بود شب دو حدودای. کردیم
 .برد ونخوابم
 کاغذ یه که کنم باز رو یخچال در خواستم. رفتم پایین صورتم و دست شستن از بعد شدم، بیدار هشت ساعت صبح
 . بود روش
 رو سوگل رفتم ساعتنیم از بعد کردم، آماده چای. میاد غروب و رفته زود صبح بود نوشته که بود بانو ماه خطدست
 .شد بلند غرغر با سوگل. کنم بیدار
 .نشست اومد خیس صورت با سوگل که بودم میز سر
 . بخوابم نذاشتی که بترکی -
  کنم؟ درست چی ناهار نظرتبه. بگو بعد کن نگاه رو ساعت عزیزم، -
  نمونده؟ دیشب از مگه -
  خوبه؟ سبزی قورمه کنم،می درست هم دیگه چیز یه ولی مونده؛ قیمه -
 . ودمونهخ از یلدا نگیر، سخت قدراین ولی خوبه؛ -
 . میاد بارهاولین آخه نه -
 . میاد یازده ساعت گفت یلدا. راحتی هرجور -
 . کن جمع رو میز تو ذارممی غذا من تا. زنیممی رو حرفامون ناهار قبل بهتر، -
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 . باشه -
 کردممی فکر یلدا به داشتم غذا کردندرست حین هم من. بگیره دوش رفت کرد، جمع رو میز اینکه از بعد سوگل

. کشیدم جارو رو خونه گذاشتم، رو قابلمه در اینکه از بعد. باشه کرده کاری باشه تونسته کنه خدا. کرده کار چی که
 . کردمی عوض لباس داشت سوگل اتاقم، تو باال رفتم

 . ببخشید برداشتم، لباس کشو از افسانه راستی -
 . بگیرم دوش یه منم تا باشه غذا به حواست. بگم بهت رفت یادم من ببخشید تو حرفیه، چه این -
 . بخواه جون شما چشم، -
 . نریز زبون برو -

 .رفتم حموم تو و برداشتم رو حوله
 .بود نشسته تلویزیون جلوی سوگل. رفتم پایین سبز تیشرت یه با سفید شلوار یه پوشیدن از بعد
 . باشه عافیت -
 نیومد؟ یلدا. باشی سالمت -
 . ادمی داره راهه تو گفت -

 پذیرایی بردم رو همه. بود کرده دم سوگل هم چای چیدم، شیرینی گذاشتم، میوه ظرف تو و رفتم آشپزخونه داخل
 : گفت و اومد کمکم به سوگل که
 . منگم ساعت یه تا حموم بعد دونیمی که خودت. بچینم نبود حواسم ببخشید، -

 .اومد آیفون صدای
 . کن باز رو در جبران جای به پس -
 !حتما -
 .رفتم راهرو سمت به یلدا و سوگل صدای شنیدن با
 . جان یلدا اومدی خوش سالم، -
 . دادم زحمت ببخشید ممنون، عزیزم سالم -
 : گفتم گرفتممی ازش رو پالتوش حالیکه در
 .پذیرایی برید کنممی آویزون رو لباس من تا جان سوگل. اومدی خوش حرفیه، چه این -

 .پذیرایی بردم و ریختم چای تا سه رفتم، آشپزخونه داخل
 .نکش زحمت افسانه، نکنه درد دستت: یلدا

 . چسبهمی چای سرده هوا زحمتی، چه -
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 . چسبهمی واقعا االن میگه، راست: سوگل
 : گفت کالفه حالت با سوگل که بود معمولی حرفای و چای تعارف از بعد
 !زنیدمی حرف قدرچه بابا ای -

  بگیم؟ چی یینبفرما شما خب: یلدا
  شد؟ چی کردی؟ کار چی بگو: سوگل

 . کنهمی موندیوونه االن بگو زود شد؟ چی آره -
 بود؛ شبـ*غل بچه یه که دیدم رو زنی یه بار یه. شونخونه طرفای رفتم زدم، حرف شما با که روز اون از بعد: یلدا

 . ییجا رفتن داشت سال ۲۲ حدودای که پسر یه با خورد،می ۲۸ بهش تقریبا
  دیدی؟ رو اسفندیار خود -
 شونرابطه دیدم، هم با هم رو اونا چون باشه؛ زنه اون شوهر کنم فکر دیدمش، خوشتیپ مرد یه با باری چند آره، -

 . بود شوهر و زن مثل
 : گفت و پرید یلدا حرف وسط سوگل

  زدی؟ دید فقط کردی؟ کار چی تو -
 . میگه بده مهلت -

 خانمی یه بعد کرد باز رو در اول که دیدم رو جوونی زن یه دادم،می کشیک ماشین تو که وزر یه. میگم االن: یلدا
 یه. شنیدم قبال که هستش پرستاری احتماال جوونه خانم فهمیدم که بود جااون. بیرون آورد بود مسنم که ویلچر رو

 ایساده لباسای نقشم خاطربه د،کر پارک مطب جلوی راننده دیدم که رفتم دنبالشون پس بود، زده سرم به فکری
 . کردم پارک خونه از تردور خیلی رو ماشین و بودم خریده

 .بذارم رو برنج منم تا بخورین میوه شما فعال، بسه جااین تا. بشه دیر ترسممی نذاشتم برنج من هابچه ببخشید -
 .شنیدم داستان یادامه یبرا زوداومدنم بر مبنی رو سوگل صدای رفتم،می آشپزخونه به حالیکه در

 .خوردندمی میوه داشتند برگشتم؛ هابچه پیش
 . اومدم من خب -

 . بگو زود آره: سوگل
 رو خودم. کردم نقشه اجرای به شروع منم میشه، نزدیک داره ماشینشون که دیدم بودم حوالی اون گفتم خب: یلدا
 .کردممی گریه و زدممی
 :گفتیم هم با سوگل و من
  چرا؟ -
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 :گفت خنده با یلدا
 به گفتم که خانمی. داشتن نگه رو ماشین. زدن رو کیفم که کردم وانمود جوری من خب. حرفم وسط نپرین بابا -

 هوش از بعد« ...کیفم» :گفتم حالیبی با منم «شده؟ چی» :پرسید جلو اومد و شد پیاده بود، پرستار زیاد احتمال
 حدود.. گرفته حدودی یه تا نقشم و خونه تو بردنم که فهمیدم. خونه داخل برم جوری یه خواستممی واقع در رفتم؛

 مال که رو پوالیی و زدن رو کیفم که گفتم براشون بعدش. آوردن آبمیوه برام اومدم، هوشبه مثال که بعد دقیقه ده
 .بردن نبود خودم

  بعدش؟ خب! هستی کی دیگه تو: سوگل
 یه... شناسمشمی جورایی یه من که دونستنمی. کرد معرفی زهرا رو شخود جوونه خانم اون دیگه، هیچی: یلدا

 . نشه شر بعدا که گفتم هم ایدیگه چیزای
  گفتی؟ چی -
 تا چند تو و ندارم کار وقته چند. دادم استعفا کارم محل اخالقی مشکالت خاطربه که گفتم اینم مدرکم، رو، اسمم -

 «.متاسفم» :گفت و کرد همدردی کمیه. دارم بدهی گفتم. کردم کار بهیار و پرستار عنوان به هم خونه
 در نکردم، پیدا ایدیگه راه من ببینید. زنهمی زنگ بهم داشت سراغ کاری اگه که گرفت شماره ازم رفتن موقع
 مونه تو رفتم باز منم کرده، جور کار برام گفت و زد زنگ من به که بود بعدش روز دو تقریبا... مونده هنوز ضمن
 چندین شوهرش و خودش که فهمیدم زد حرف که بعد. نکنی قبول گیممی ما که رو کاری ممکنه گفت... خونه
 سال ده بعد چون. هستش ویلچریه خانم اون پرستار خودش و راننده شوهرش کنن؛می زندگی جااون که ساله
 یه گرفتن تصمیم خانم اون با همینم یبرا سخته، خانم از مراقبت براش و ماهگیه چهار تو االن و شده داربچه

 تا تونیمی بودن راضی اگه خانم گفت عید، شروع تا یعنی بستیم؛ ماهه یک قرارداد یه بعد. بگیرن وقتنیمه پرستار
 .کنی کار یکسال

  نخواستن؟ ازت چیزی. بیاریم شانس طوریاین کردمنمی هم رو فکرش اصال وای -
 ازم نبود؛ راحتی به بگم اینم البته. نبود ایدیگه راه واقع در کردن،نمی قبول اصال نبود حامله پرستارِ اگه آره،: یلدا

 . ببرم خودم با رفتم اول یجلسه که خواستن نامهمعرفی
  پس؟ کنیم کار چی رو نامهمعرفی -

 .دارم آشنا کنم؛می جورش من، با اون نباشید نگران: یلدا
 . نمیشه که جوریهمین خب باشی؟ بلد باید اییچیز چه نگفت پرستاری برای راستی -

 رو کمرش پیش سال چند که مادرم خاطربه البته گذروندم، رو بهیاری و تزریقات یدوره من دونهمی سوگل: یلدا
 . شدم مجبور بود کرده عمل
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 . کنی تمومش ماه یه همین تو بتونی باید یلدا ولی خورد؛ درد به باالخره: سوگل
  میری؟ کی از حاال. کنی پیدا گفتم که رو چیزایی اون ماه یه این تو کن سعی گه،می راست آره -

 . خواننمی وقتتمام کنهمی زندگی جااون زهرا خود چون عصر؛ شش تا صبح هشت ساعت شنبه از: یلدا
 ممنونم؛ اقعاو.. بدم انجام رو کار این تونستمنمی اصال خودم من کنم، تشکر ازت طوریچه دونمنمی جان یلدا -

 .کردنمی قبول بود ایدیگه کس هر شاید
 . خورهمی روزا همین درد به دوستی ضمن در. باخبرم چیزهمه از من حرفیه، چه این: یلدا

 شوهرم هست، فامیالشونم تو هست، پسر خونه اون تو حال هر به افسانه، نشده بد خیلی یلدا برای تازه: سوگل
 . میشه جور براش

 : گفتم بود گرفته مخنده که حالی در
 . کنهمی فکر مورد یه همین به فقط سوگل -

 . گشنمه خیلی که من بدی؟ بهمون غذا خواینمی شد، یک ساعت افسانه. مهمه هم خیلی: سوگل
 . کنممی آماده االن چرا، -

 . نشستیم وقته خیلی. کمک میام منم: یلدا
 .آشپزخونه سویبه پیش پس: سوگل

 خنده از داشتیم زد حرف قدراین دیگه سوگل نبود، بانو ماه چون. شدیم مشغول و چیدیم رو میز عتسانیم از بعد
 .مردیممی
 .بود خوبی پسر دیدمش بار یه که من دادی؟ منفی جواب چی برای -

 . بود شده عاشقت دل صد نه دل یه که اونم میگه، راست: یلدا
 بود همکارش که سعیدم البته. خوردننمی آبم مامانشون یاجازه بدون که بود خرخونی دکترای این از آخه: سوگل
 . نمیاد خوشم مامانی و جلف پسرای از من باشه، داشته ایجربزه یه باید پسر. خورهنمی تو درد به گفت دیگه،

 که شنبه یلدا شد قرار. اومد خوشش یلدا از خیلی. اومد هم بانو ماه که بود چهار ساعت. گذشت خوش خیلی روز اون
 .بده اطالع بهمون فهمید جدیدی چیز اگه کار سر رفت
*** 

 بانو ماه. شم آماده که رفتم باال خوردم، تنهایی رو صبحانه اینکه از بعد. شدم بیدار خواب از ساعتم زنگ صدای با
 یه با م،پوشید مشکی یمقنعه و جین شلوار با مشکی مانتوی. کنه استراحت که نکردم بیدارش بود؛ خورده سرما

 .شدم شرکت راهی مالیم کامال آرایش
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 سرم ساعت دیدن با کردم، بلند نقشه روی از که رو سرم. نرفتم هم ناهار برای کردم،می کار نقشه یه رو داشتم
 خبری هم سوگل از. بشه تموم بود نمونده چیزی کردم، کار روش دیگه ساعتنیم. بود چهار ساعت کشید؛ سوت
 رفتم سلیمی خانم با خداحافظی از بعد کردم، جمع رو وسایلم. دیدیممی کمتر رو همدیگه کار سر البته نبود؛

 : داد جواب سوم بوق با. زدم زنگ سوگل به. پارکینگ
 . سالم الو، -
 . نیست ازت خبری خانم، سوگل سالم -
 . داشت مشکل که نقشه اون برای کیمیام، شرکت تو -
  دنبالت؟ بیام یا آوردی ماشین داری؟ کار هنوز -
 . عیده نزدیک بیرون؟ بریم سر یه میای افسانه آوردم، آره. تمومه دیگه ساعتنیم تا -
  نیستی؟ خسته شما احیانا عید، تا کو -
 . شده عید بذاری هم رو چشم عزیزم؛ اسفنده سوم دوما نیستم، خسته اوال -
 بریم؟ کجا راستی. بیا زود هم تو میرم من پس. بریم باشه -
 . خداحافظ فعال. میام زود منم همیشگی، جای همون -
 . خداحافظ -

 خوادمی ایوب صبر سوگل با خریدکردن آخه نشه؛ نگران شد دیر که دادم اطالع بانو ماه به کردم، قطع اینکه از بعد
 .داره خرید وسواس که قدراین
 اساماس صدای. بودم نیومده خرید برای بود وقت خیلی. رفتم داخل. کردم پارک رو ماشین و رسیدم خرید مرکز به

 از کنه، پیدام که پاساژ شاپکافی میرم نوشتم براش منم رسه،می دیگه ربع یه تا بود نوشته سوگل. اومد گوشیم
 .دادم سفارش قهوه و کیک یه بود؛ گشنمم طرفی
 : رسید سوگل که خوردممی کیک داشتم

  گذره؟می خوش. کنیمی حال من بدون که بینیممی سالم، به به -
 . نموندم منتظرت ببخشید. بود مگشنه خیلی نخوردم، ناهار. سالم -
 . بریم بخور زود کردم، شوخی -
  خوری؟نمی چیزی -
 . جوریهچه خریدکردنم دونیمی که خودت. نشه دیر بریم نه، -
 :گفتم اومدیممی بیرون شاپکافی از که حالی در
 . نده طولش داری دوست که کسی هر جون رو تو -
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 . نیست که الکی من، عزیز عیده خرید! نباشه حرف -
 .رفتیم فروشی مانتو یه تو و کشید رو دستم
 !شد شروع خدا وای
 دیر اینکه خاطربه البته خونه؛ بریم داد رضایت خانم سوگل باالخره کشید، طول 9:30 ساعت تا که خرید کلی از بعد

 .بریم داد رضایت بود شده
 تا دادم توضیح بانو ماه به قدرچه دونیمی. شد تو تقصیر شهمه نبودیما، بیرون ساعت این تا وقتهیچ سوگل -

 . نزنه زنگ دیگه داد رضایت
 . نبود حواسم اصال زد، زنگ بارده مامانم آره، -
 بیاد گفتی سعید به شد خوب حاال. بدیم رو بانو ماه جواب باید ساعت یه تا فقط رسیدیم که االن نباشی، خسته -

 .ببره رو ماشین
 . خرید ریممی ماشین یه با بعد به این از. جاماون من شهمه ما، یخونه نمیای که تو دیگه آره -
 . جایی بیام تو با دوباره کنم غلط من -
 . بریم یلدا با جمعه بگم خواممی تازه -

 : کردم باز ریموت با رو در خونه، دم رسیدیم
 .میشه یچ ببینیم حاال -

 . بود منتظرمون ورودی جلوی بانو ماه. شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین
 .نمیام من افسانه وای -
 . بدی رو جوابش خودت باید تازه -

 .انداختیم پایین رو سرمون دو هر رسیدیم، در جلوی
 ر؟دخت یه برای اومدنه وقت نیم و دو دیدین؟ رو ساعت آخه بگم، شما به چی من: بانو ماه

 :گفت افتاده سر با سوگل
 . دختر تا دو -

 کردمی سعی حالیکه در هم بانو ماه. زدمی حرفشم تازه اومد،نمی بهش خجالت اصال. ترکیدممی خنده از داشتم
 : گفت بشه کنترل اشخنده

 . بزرگتره ایرادش که هاشما کار گیرین،می ایراد من از چی، هر حاال -
 . خوایممی معذرت -

 . کردین صحبتی یه شمام عجب چه: بانو ماه
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 : بود شده ترآروم لحنش که حالی در بعد کرد، مکث کمیه
 خودتون. گرگه از پر جامعه باشه، بیرون که نیست خوب دختری هیچ برای ساعت این میگم، خودتون برای من -

  خوردین؟ چیزی. تو برید. بدونید پیرزن من از بهتر باید اینکرده تحصیل
  داریم؟ چی شام حاال. هستش دیگه چیز یه شما غذای بابا، نه: لسوگ
 . پلو لوبیا: بانو ماه

 .رفت داخل ایول گفتن با بود، شده راحت بانو ماه هایسوال از خیالش که سوگل
 . ایستاده هنوز بانو ماه شدم متوجه که داشتمبرمی رو سوگل و خودم هایکفش

 . شد تربد دیگه موندیم که ترافیکم تو. کشید طول خریداش سوگل ام،شرمنده من -
 هر برای. شدی خانومی خودت ماشاءاهلل سال، ۲۷ تو میری دیگه ماه چند تو عزیزم، میگم خودتون برای من -

 . باشه بیرون شب موقع این تا نیست درست باشه که هم سنی هر تو دختری
 : گفتم مبـ*وسـ*یدمی رو چروکش یگونه درحالیکه و جلو رفتم

 . نمیشه تکرار دیگه چشم، -
 : گفت و بـ*وسـ*ید رو پیشونیم

 . نشده قضا تا بخونم رو نمازم منم مادر، بخور رو شامت برو. نمونده صورتت تو رنگ عزیزم، تو برو -
  شدین؟ بهتر راستی -
 . نذار منتظر رو مهمونت برو بهترم، مادر آره -

 . کشهمی رو شام داره درآورده هم و هاشسلبا سوگل دیدم. شدم آشپزخونه وارد و گفتم چشمی
  شد؟ تموم حرفاتون -
 . بگیرم آبمیوه براش بنداز یادم داره، هم سرماخوردگی. بود شده نگران قدرچه خدا بنده آره، -
 . بخوریم شام بیا بیار در رو لباسات فعال باشه، -

 . میز سر رفتم و شستم و رو صورتم و دست اول طبقه سرویس تو و درآوردم رو مقنعه و مانتو
 . بود مگشنه قدرچه افسانه وای -
 . نخوردم ناهارم چی بدبخت من پس نزن، حرف پر دهن با -

 . بشوره که گذاشت سینک تو رو هاظرف سوگل خوردیم، شام اینکه از بعد
 . ماشین تو بذار نداری حوصله -
 .بگیر آبمیوه هم تو باشم، داشته تحرک خوبه خوردم زیاد شام بابا نه -
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 آوردمی رو خریدامون پالستیکای داشت سوگل. پذیرایی بردم لیوان تا سه با و ریختم پارچ یه تو رو پرتقال آب
 . بده بانو ماه نشون

 . شدی خسته مادر بشین بیا -
 . خستگی چه بابا نه -

 : نشست و اومد سختی به هاپالستیک با سوگل
  .ما خریدکردن از اینم مردم، وای -

 . باشه مبارکتون مادر، نکنه خدا: بانو ماه
 . مرسی-

 با مانتو تا دو. بود خودش مال خریدا بیشتر. دادمی توضیح کدومشونم هر مورد در و کرد دادننشون به شروع سوگل
 البته. بودند من خریدای سندل جفت یه و کفش جفت یه روسری، و شال یه با مجلسی تونیک تا دو شلوار، یه

 دامنی و بلوز سوگل هم آخرش. کرد تعریف خیلی هامونلباس از بانو ماه. بود کرده خرید من برابر دو قریبات سوگل
 . داد بهش بودیم خریده بانو ماه برای که رو
 . عزیزانم نکنه درد جفتتون دست: بانو ماه
 . حقیر بنده طرف از دامنشم خانم، سوگل طرف از بلوزش -

 . نبودم زحمت به راضی مادر، ینکشید زحمت خیلی: بانو ماه
 . بیاین باید شمام مونده خریدامون بیشتر بریم قراره دوباره حاال جونم، بانو ماه زحمتی چه: سوگل

 خودش روی به اصال ولی موندم؛ مات من دید. مونده بازم کرده خرید همه این کردم، نگاهش گردشده چشمای با
 . نیاورد

 .لمگ خوامنمی چیزی من: بانو ماه
 سر بی فکرای و کار همه اون از بعد. بود خوبی روز. ذاشتممی کمد تو بودم خریده که رو هاییلباس داشتم اتاقم تو
 اومد، در صدای. اوله نفر همیشه خرید و تفریح تو که هم سوگل. شدم سرگرم اینا یهمه از فارغ امروز یه ته و

 : سوگل صدای هم بعدش
  هست؟ اجازه صابخونه -
 . دیوونه تو بیا -
 : اومد داخل دست به گوشی و کرد باز رو در
  گرفتم؟ اجازه کردم بد خودتی، دیوونه -
  نمیاد؟ خوابت. بشین بیا دخترم نه -



 

 

26 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 . نداری رو خانوما کنجکاوی خصلت اصال افسانه خدایی ولی. بزرگ خانم نه فعال -
  طور؟چه -
 . دیگه همینا.. زدم حرف کی با. کردم صحبت خیلی حیاط، تو رفتم زد، زنگ گوشیم... دیگه همین -
 . داشت کارت چی و بود کی پرسمنمی من میگی، خودت باشه داشته ربط من به که باشه چیزی اگه -
 که کنممی کچلت من حیاط تو بری مشکوک بخوره زنگ گوشیت خودت اگه. ترکممی فضولی از که من ولی -

 . بگی
 . گلسو فضولی داری قبول خودتم -

 رو دادممی ماساژ رو بازوم داشتم که حالی در و گفتم آخی. بازوم تو خورد کرد، پرت طرفم و درآورد رو دمپاییش
 : گفتم بهش

 . فضولی گفتی خودت خوبه زنی؟می جوریاین چرا دیوونه -
 هم خودرو واردات کار وت. کاری قرار برای آلمان رفته مفاخر اسفندیار اینکه مثل گفت بود، یلدا. بشین بیا حاال -

 آره؟ هست،
 :نشستم سوگل پیش تخت روی

 . فهمیدم قبل ماه چند منم آره، -
 . خفنه قدرچه ماشیناشون میگم نگفتی؟ ترزود چرا پس -
 . نداره ربطی من به واقع در نیست، مهم خودمم برای چون -
 فکر اسفندیاره؛ ینوه هم بچه اون. آیداست اسمشم اسفندیاره، دختر بود دیده بچه با که دخترِ اون گفت بعدش -

 .بود آنیتا کنم
 : گفت مکث کمیه با بعد
 . ارسالنه امیر اسمشم پسرش، نه دامادشه دیدیش اسفندیار پیش که جوونه مرد اون راستی هاآ -
 . بود مفاخر فامیلیش اونم پس -
 . خودشه معاون مه برادرزاده مرده، وقته خیلی پدرش خودشه، یزادهبرادر آره -
  کجاست؟ پسرش پس. پسرشه کردم فکر من ولی -
 معماری شرکت یه هم جااون اینکه مثل. اومده پیش ماه چهار بارآخرین شنیده، بقیه از یلدا که جوراین. آلمانه -

 .جااون میره پسرش بیشتر که دارن
 . بده عاطال خودمون به کرد پیدا مدارک اون از سرنخی هروقت بگو یلدا به -
 . مشکوکه چیزایی یه گفت درضمن باشه، راحت خیالت که رو اون -
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  مثال؟ چی -
 . نیست خوب باهاش انگار اسفندیار زن یرابطه اینکه -
  فهمیده؟ جوریچه آلمان، رفته اسفندیار گفتی که تو طور؟چه -
 اسفندیار گفته که زدهمی حرف رشپس با انگار تلفنی دادم،می رو داروهاش و بودم خانم پیش وقتی گفتمی -

 پدرش مراقب پسرِ که فهمیده حرفاش از یلدا ولی زده؛می حرف غیرمستقیم من جلوی گفتمی. جااون اومده دوباره
 . نره غیراخالقی کارای سراغ که باشه

 . میره ازش انتظاری همچین که اون -
  طور؟چه -
 . خورهمی شقیافه به آخه گفتم، جوریهمین -
 ...اینکه مگه. کنینمی قضاوت که آدما ظاهر روی از تو ولی -

 .کرد نگاهم شک با و نداد ادامه رو حرفش
 . میگم بهت موقعش به خودم باشه هم چیزی اگه ببین -
 . باشه -

 : گفتم کنم پرت رو سوگل حواس اینکه برای
  کیه؟ خوردهمی بهش سال بیست که پسرِ اون نگفت سوگل راستی -
 . ندیده دامادش و دختر جز رو کسی که فعال نه، -
  نمیاد؟ خوابت. اُکی -
 ...چیزه افسانه. شدم بیدار زود خیلی صبح حاال چرا، دونمنمی نه، -
 .کرد من من کمیه
 تحت که بود این خاطربه نپرسیدم اگه. بود بهت حواسم بگی، خوایمی چیزی یه انگار عصر از سوگل؟ شده چی -

  درگیری؟ قدراین شده چی حاال. نگی بهم فشار
 . خواستگاری بیان بگه بابا به خواسته اینکه مثل... گفت دوستاش از یکی به راجع بهم سعید دیشب افسانه -
  ناقال؟ هست کی. مبارکه عزیزم وای -
 . شیدا یپسرخاله... شناسیشمی هم تو نیست، معلوم چیزی که هنوز -
 کارش و رشته به تیکه قدرچه اینا سعید جشن تو یادمه ناقال. بود سامان هاآ اسمش... پزشکهدندون که همون -

 . کردمی نگاهت خنده با اونم انداختی
 : گفت خجالت با سوگل
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 . گفتممی عمد روی از من انگار حاال! دیوونه -
 .گفتیمی بهم ترودز باید هرچند بگی؛ بهم باید اول از رو همه. بخوریم بیارم چیزی یه برم من کن صبر -

 .رفتم اتاق تو باال و گذاشتم سینی تو چای تا دو با بود، خودم کار که رو فنجونی کیک با میوه ظرف
  نامرد؟ نگفتی ترزود چرا اصال کن، تعریف باش زود خانم سوگل خب -
 . بگم برات که جااین بمونم شب اومدم همینم برای بودیم؛ بیرون که ده تا تازه. گفت بهم سعید دیشب بابا -
  دیده؟ چندبار رو تو مگه... گفت بهت چی سعید بگو، اولش از -
 ... گف رفتم شیدا با داشتی جلسه روز اون که بریم هم با گفتم تو به داشتم، درددندون که پیش ماه دو-

 : پریدم حرفش وسط
  آره؟ جون دکی پیش رفتی -
 تا گفت قدراین واقع در. خوبیه دکتر بریم گفت خودش ش،لهپسرخا پیش برم خواستمنمی من.. میگم بذار افسانه -

 اومده هم با سعید با دیدمش بابا مطب تو دوبارم. بود ترجدی کمیه نبود، اینا شیدا جشن تو مثل دیگه، هیچی. رفتم
 .کردم تعجب خیلی گفت برام دیشب که سعید همینم برای کرد؛می برخورد عادی من با دفعه هر. بودن

  گفته؟ چی سعید به خب -
 . نگفتم چیزی منم... بگیره تماس مادرش بعد بپرسه خودم از اول خواسته -
  نه؟ یا داری ازدواج قصد تو خب. بیان بدن اجازه که کنهمی صحبت عمو با خودش سعید کردی، خوبی کار -
 دو تقریبا که االن. کردمی رد ور خواستگارا مامانم کنم،نمی ازدواج نگیرم رو فوقم تا گفتم من دونیمی که تو -

 ... ولی نبود؛ من مناسب اومد کسی هر شده تموم درسمون سال
 .نشسته دلت به دکترِ آقا این ولی -
 .دودلم افسانه ولی داره؛ خوبی خانواده اس،کردهتحصیل خشکه، نه جلفه، نه نیست؛ بدی پسر -
. شد سرد بخور رو چاییت. بگو رو جوابت بعد باشه باید آشنایی جلسه چند که، نمیدی مثبت جواب اول همون خب -

 . متاهال تو رفتی توام سوگل هی
 !نگیا بانو ماه جلوی بابا، ای -
 . فهمنمی همه که باالخره -
 . کشممی خجالت جلوش بگو، نبودم من خب -
 . هستی ایعجوبه چه بگم بهش و ببینم رو سامان آقا این جلسه یه باید من ضمن در! خجالت؟ و تو بابا نه -
 . بخواد دلش خیلیم -
 . خوادمی وقته خیلی که دلش -
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 . بریمی رو من آبروی آخر تو تر،یواش هیس -
 سوگل دونستممی. کردم دعا سوگل برای خواب موقع. خوابیدیم و شد تموم باالخره خنده و شوخی با هم شب اون

 .شناسممی رو اخالقش شدیم، بزرگ هم با حال هر به اومده؛ خوشش پسرِ از
*** 

 کارم که عصری. دیدممی ناهار وقت فقط هم رو سوگل بود، شلوغ خیلی شرکت تو سرمون که شدمی روزی سه
 یلدا هایحرف به بودم، که قرمز چراغ پشت. بود رفته آژانس با من از قبل سوگل. رفتم خونه به تنهایی شد، تموم
 پسرش اینکه از. بزرگشه پسر دیدم اسفندیار پیش که جوونی اون ردمکمی احساس چرا دونمنمی. کردممی فکر

. افتادم راه شد سبز که چراغ. خودش برعکس باشه، محترمی مرد خوردمی که دامادش. نداشتم خبر بوده آلمان
 .بود شده بهتر خیلی هم هوا بود، مونده عید به روز بیست تقریبا

 .دیدمش و رفتم جلو. اومدمی بانو ماه خوندنقرآن دایص. کردم باز رو ورودی در. رسیدم خونه به
 . سالم -
 . نباشی خسته عزیزم، سالم -
  خوردین؟ رو قرصاتون خوبه؟ حالتون ممنون، -
 . کنممی آماده چای برات کنی عوض رو لباسات تا. مادر آره -
 . کنین استراحت نیست، نیازی -
 . کنم ختم رو قرآن عید تا باید دارم، نذر. دخترم خوبم -
 . میام االن من. باشه قبول -

 ریخته فلش رو برام سوگل که هایینقشه به تا بردم رو تاپملپ. اومدم پایین دوباره لباس تعویض از بعد و رفتم باال
 .اومد شیرینی و چای با همزمان هم بانو ماه. کنم نگاه بود
 . چسبهمی هوا این تو واقعا طال، دستت -
 . خترمد جانت نوش -
  خونی؟می قرآن شما تا برسم کارم به من نداره که عیبی بانو ماه -
 . میشه آماده شام تا برس کارت به عزیزم، نه. دخترش تربیت برای بباره پدرت قبر به نور -
. بابام تربیتی روش درمورد البته بود؛ راست واقعا بانو ماه حرف. کردم روشن رو تاپلپ و دادم رو جوابش لبخند یه با

 شوخی باهام اصال هم موضوع این سر. رحمان بابا و بانو ماه مخصوصا بود؛ حساس بزرگترا به احترام رو خیلی بابا
 .نگرفتم نادیده داشتند حق گردنم به که رو کسانی مخصوصا تر،بزرگ به احترام جاهیچ منم. نداشت

 .شدم هانقشه فایل وارد و زدم رو فلش آه یه با
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*** 
 مفاخر اسفندیار اومدن به چیزی اما نیفتاده؛ خاصی اتفاق گفت یلدا. گذشت خبری هیچ بدون هم دیگه روز دو

 اومدن به راضی عمو اینکه مثل کرد؛ دعوتمون شام شنبهپنج برای و بهم زد زنگ عمو زن هم دیشب. بود نمونده
 من گفت بیاد، که نکرد قبول کرد اصرار نامی عمو زن قدرچه هر. نمیاد گفت هم بانو ماه. شد خانم سوگل خواستگار

 . گذاشتم احترام تصمیمش به هم من. باشم جلسه این تو نیست درست امغریبه یه
 ساعت. بپوشم شب که کردم آماده طالیی عروسکی کفش یه با مشکی شلوار یاسی، شال با بنفش حریر تونیک یه

 اینکه سر قدرچه نشسته؛ قالی دار جلوی دیدم. رفتم نشیمن وت. بانو ماه پیش پایین رفتم.داشتم وقت حاال و بود سه
 .شد راضی تا زدم حرف نشیمن تو بیاریمش

 . نباشی خسته -
 :برگشت طرفم به
  کردی؟ آماده رو وسایلت. دخترم نباشی مونده -
 .اومدینمی هم شما کاشکی بانو ماه. آره -
 . میام برونشبله برای د،دا مثبت جواب خانم سوگل اگه شاءاهللان دخترم، نه -
  میشه؟ تموم کی تابلوفرش این راستی. بیاین باید حتما که رو اون تازه. راحتی هرجور -
 . شوهرش و خودش به من یهدیه بخت، یخونه رفت سوگلم اگه. کنممی تمومش نیومده عید تا -
 . بوده سوگل نیت به اینم پس دادین، تابلوفرش هم شیدا و سعید به -
 . باشه مصلحت اگه البته سوگل؛ به خورد هم حاال. بافممی بیکاری از مادر، دونستمنمی که نم -
 .ترهخوشگل اینا سعید مال از این طرح ولی شاءاهلل؛ان -

 : گفت که گرفتمش حرف به قدراین دیگه
 . کشهمی طول برسی و شی حاضر تا نشه؛ دیرت جان افسانه -
 . کنهمی رو پوستم سوگل! شد چهار عتسا وای. گفتین شد خوب آره -

 : گفت خندیدمی که حالی در بانو ماه
 . حالت به وای پس -

. پوشیدم رو هاملباس. بیشتر عادی حالت از کم یه کردم؛ آرایش. بودم گرفته دوش قبلش شد خوب. رفتم باال تندتند
 برداشتن و کیفم تو گوشیم و رژ گذاشتن با. کردم تنم و برداشتم سنتی طرح با بنفش مانتوی یه مانتوهام بین از

 مشکیم سانتیپنج پاشنه کفش. رفتم جاکفشی جلوی و کردم خداحافظی بانو ماه از. رفتم پایین هامکفش پالستیک
 .اومدم بیرون و پوشیدم رو
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 !کشتممی سوگل وای. بود شده پنج کردم؛ ساعت به نگاهی. افتادم راه و کردم روشن رو ماشین
 داره سعید دیدم که بشم پیاده خواستم. رفتمی گیج سرم که کردم رانندگی تند قدراون. رسیدم دقیقه یستب از بعد

 .شدم پیاده هم من شد، پیاده دید رو من. برهمی بیرون رو ماشینش
  خوبی؟ سعید سالم -
 . اومدی خوش گلم خواهر خانم افسانه سالم، -
  میری؟ کجا مرسی، -
 .منه نوبت االن خرید، فرستاده بارده رو بیچاره بابای صبح از داره، وسواس قدراین شناسی،می که رو مامان خرید، -
 :خندیدم لحنش از
 .نداری بیشتر که خواهر دونه یه دیگه خب -

 : گفت و کرد اخمی
 . دونهمی خدا کنیم چیکار رو یکی اون بدبخت، سامان به انداختیم که رو سوگل. دارم تا دو خیر،نه -

 : گفتم خونسردی با هم من دربیاره؛ رو من حرص خواستمی
 . منتظرمه خواهرم. نگیر منم وقت کنار برو. بشه عروسشون سوگل بخواد دلشون خیلیم -

 سوگل به قدرچه هر. هست و بوده برادرم عین سعید همیشه. رفت بوق یه با و آورد بیرون رو ماشینش و خندید
 .هست من به حواسش هم قدرهمون داره توجه

 . اومدم دونستنمی کسی بودم نزده زنگ چون. رفتم داخل و بردم حیاط تو رو ماشین
  صابخونه؟ نیست، کسی. سالم -

 : اومد در آشپزخونه تو از عمو زن
 . تو بیا اومدی، خوش. گذاشته جا چیزی دوباره سعید کردم فکر تویی، دونستمنمی. عزیزم سالم -
  کنم؟ کمکتون ندارین کاری. تو اومدم منم بود باز در رید،خ فرستادینش شما گفت -
 . بیارم برات چای یه بشین برم، قربونت نه -
 . سوگل پیش میرم من ممنون، -
 . عزیزم برو -

 .اومد بیرون عمو و شد باز کتابخونه در که باال رفتممی داشتم
  خوبین؟ عمو، سالم -
 .ببینم جااین بیا گلم، دختر سالم -
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 تو کردممی احساس بود؛ بابا عین برام عمو سالشش این تو. بـ*وسـ*ید رو پیشونیم و کرد مبـ*غل رفتم، جلو
 .بود بابا که موقعاون حتی بودم، جوریاین همیشه. دارم امنیت و بابام آ*غـ*وش

 . شد انجام وصلت اگه البته. عمو باشه مبارک -
 . نداره کارم مینابانو ببینم برم من. نیست معلوم چیزی هنوز دخترم، ممنون -

 : گفت ترآروم بعدش
 . کرده کچل رو من صبح از -
 : گفتم خندیدممی عمو حرکات به که حالی در
 . سوگل پیش باال برم من جان عمو. داره استرس خب. گفت بهم سعید -

 : گفت خندیدمی حالیکه در عمو
  گفتین؟می چی نداشتین رو استرس یبهونه اگه خانما شما -
 . بعیده شما از عمو اِ -

 : گفت پشتم زدمی درحالیکه عمو
 . عزیزم برو -

 .زدم در و رفتم سوگل اتاق جلوی
 .کردم باز رو در سوگل بفرمایید با
 . خانوم عروس سالم -
 !آوردن تشریف مادمازل عجب چه. نیستم عروس من گرفتی، اشتباه -

 : گفتم و رفتم جلو
 . باال اومدم تردیر بودم شما گرامی یخانواده خدمت در البته. گلم خواهر شرمنده شد، دیر ببخشید -

 . نیست دلگیر فهمیدم که زد محوی لبخند
  بپوشی؟ خوایمی چی حاال خب -
  چیه؟ نظرت مشکیه، سفید سارافون اون -
 .بدم انجام برات بگو داری کاری. خوشگله آره -
 . کشممی سشوار رو موهام تا کن آماده برام میشه الزم نظرت به که رو وسایالیی طال، دستت -
 . بگی شما چی هر چشم، -
 ست یه طالهاش بین از. گذاشتم براش تنگ مشکی شلوار یه. برداشتم رنگشیری شال یه. رفتم کمدش سمت به

 . شد قطع سشوار صدای. گذاشتم میز رو ظریف
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  خوبه؟ اینا ببین سوگل -
  .اومدمی بانو ماه کاش راستی آره، -
 . میاد برونبله برای باشه مثبت سوگل جواب اگه گفت تازه نیست، راحت خودش -
 . باشه منفی شایدم نیست، معلوم هنوز -

 : اومد داخل و زد در عمو زن که بدم رو جوابش اومدم
 . ماشاال شدی ترخوشگل امروزم بودی خوشگل. کن عوض هم رو لباست بخور، میوه عزیزم بیا -
 . بینهمی قشنگ تونچشما ممنون، -

  چی؟ من پس مامان: سوگل
 . بینیممی صورتتم کنار بدی رو موهات اون اگه شما: عمو زن

 . نکنه درد شما دست: سوگل
 : گفت جدی لحن یه با هم عمو زن
 . تنهاییم بابات و من پایین، بیاین شد تموم کارتون. دخترم کنممی خواهش -

  نیست؟ سعید: سوگل
 . شیدا دنبال میره هم جااون از رید،خ رفت: عمو زن
 .زده زل دیوار به و کنهنمی کاریهیچ دیدم که برگشتم سوگل سمت به رفت، که عمو زن
 . شو آماده شام از بعد پایین بریم نداری کاری اگه سوگل -
  نیست؟ زود نظرت به نکردم، فکر جدی ازدواج به حالتابه من افسانه -
 فکر باید نمیدی، مثبت جواب که اول همون. نخورد همدیگه به اخالقتون اصال شاید نبیا بذار من عزیز آخه -

 . میدی جواب بعد بیرون، برین هم با جلسه چند... کنی
 . داره ترس کمیه ولی درسته؛ -
 .پایین ببریمش آورده، میوه عمو زن بیچاره. صالحته چی هر شاءاهللان خدا، به کن توکل -

 : گفت سوگل که کردم آویزون و درآوردم رو مانتوم
 که امروز خوشگلی خودت میگه؛ راست مامان درضمن. خوشگله خیلی پوشیدی، رو لباست این کردی خوبی کار -

 . افسانه شدی ناز خیلی رسیدی خودت به بیشتر
  زیاده؟ آرایشم خیلی سوگل وای -
 کنی؟می آرایش قدرچه تو مگه دیوونه، بابا نه -
 . کنم کمش بگو چشمم تو اگه -
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 . بشم چی ببین بکشم صورتم به دستی یه من وایسا تازه من، عزیز خیرنه -
 .اومدیم بیرون اتاق از
 . خانم سوگل ماهی که تو -
 !کننمی باز همدیگه برای هم اینوشابه چه -

 .برگشتیم طرفش به که بود سعید صدای
 . دیگه خواهریم کردی، فکر چی پس: سوگل
 . سوزهمی براش دلم واقعا.. بگیره رو یکیشون خوادمی سامان بیچاره. معلومه کامال بله: سعید

 . کرد قفلش و بست رو در رفت، اتاقش تو سریع هم اون که برداشت خیز سعید طرف به گرفت، آتیش سوگل
 . بدم رو جوابت تا سعید کن باز رو در: سوگل

 . خندیدممی کاراشون به داشتم هم من
 . کن مکمک افسانه: سعید

 !سعید پررویی خیلی: سوگل
 . کرد شوخی میشی؟ عصبانی چی برای پایین، بریم جان سوگل -
 : گفت و زد در به محکم یضربه یه
 . خان سعید بیرون میای که باالخره -
 : گفت و رفت آشپزخونه طرف به سوگل. خوندمی روزنامه داشت عمو. رفتیم پایین هم با
 . بیارم چای یه منم بشین بابا پیش تو -
  نداری؟ کاری -
 . عزیزم نه -
 . باشه -

 : گفت و گذاشت کنار رو روزنامه دید، که رو من. نشستم عمو پیش رفتم
  خبر؟ چه گلم دختر خب -
 . میگه رو چی همه حتما سوگل که کاره منظورتون اگه -

 : خندید
 . بشین موفق امیدوارم. گفته فانوس یپروژه درمورد.. خب آره -
 . سرشناسن خیلی رقیبامون ولی عمو؛ ممنون -
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 دیگه که سردرد. نکن خسته زیاد رو خودت. میشه بخواد خدا چی هر هم شبقیه کردین، رو تالشتون هاشما -
  نداری؟

 . شدم خوب کردم، مصرف نوشتین خودتون که رو داروهایی نه -
 . خداروشکر -

 . کردین خلوت خوب برادرزاده و عمو: سوگل
 . داره خوردن خانم سوگل چای این جان افسانه دخترم، نکنه درد دستت :عمو

 : گفتم داشتمبرمی چای حالیکه در
 . رنگیهخوش چای چه ممنون،. البته صد -

 . جونتون نوش: سوگل
 .شد نشیمن وارد شدهآماده سعید که خوردیممی رو چاییمون

 !بیرون اومدین دفاعی الک تو از عجب چه: سوگل
 : گفت و بـ*وسـ*ید رو سرش روی و سوگل طرف ومدا سعید

 . ببخشید عزیزم، کردم شوخی -
 : گفت و زد لبخند سعید حرکت این با هم سوگل

 . گلم داداش که نشدم ناراحت -
 : گفت آورد،نمی در سر هاشونحرف از که عمو

  نداریم؟ خبر ما که شده چی -
  ندارین؟ کاری شیدا، دنبال میرم من .بود برادری خواهر شوخی یه بابا، نبود چیزی: سعید
 . سالمت به برو پسرم، نه: عمو
 : اومد بیرون آشپزخونه از عمو زن
 . خوریممی شام زود امشب بیاین، زود مادر سعید -

 . همگی خداحافظ مادر، چشم: سعید
 همیشه. بشه آماده رفت نشه دیر اینکه برای عمو زن. کنیم آماده رو شام رفتیم سوگل و من سعید، رفتن از بعد

 . باشن هم خواستگار که مخصوصا داشت؛ استرس غریبه مهمونای برای
 .اومد ماشین صدای که بود ۷:30 ساعت. بیان که بودیم شیدا و سعید منتظر و کردیم آماده رو چیزهمه
 . اومدن بچینیم، رو میز هابچه: عمو زن

 .آوردم باال رو سرم یداش صدای با که کردممی آماده سوگل با رو میز داشتیم
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 . شد دیر ببخشید همگی، به سالم: شیدا
 . دادیم رو سالمش جواب

 . شام بیاین کنین عوض رو لباساتون نیست، دیر دخترم نه: عمو زن
 . نشستند اومدند سعید و شیدا که نشستیم میز سر

 : گفت بشنویم نفرسه خودمون که جوری آروم شیدا
  خانم؟ عروس خبر چه -

 . ما ریش به بندیمی رو تپسرخاله این آخرش: سوگل
 . ماهی اون به پسر بخواد، دلتم: شیدا

  دیگه؟ ماهیه منظورت: سوگل
 : پریدم حرفش وسط که بده رو جوابش بازم خواست شیدا

 . بخورم شام ذاریننمی نشستین من طرف دو دیگه، بسه بابا ای -
 . داریم تو به چیکار ما بخور خب: سوگل

 . داریم تو به چیکار ما میگه راست :شیدا
 . همین عین خواهرشوهر و داداش زن که، واقعا -

 : رفتم طرفش به آشپزخونه، تو برهمی رو هاظرف داره سوگل دیدم خوردیم، که رو شام
 . شو حاضر برو جایی،این هنوز که تو سوگل -
 . میرم هست، وقت حاال -
 . بدبختیه نتحاضرشد که هم تو هست، وقت رو چی چی -

 . پیشت میایم کنیممی جمع افسانه و من برو، آره: شیدا
 .انداخت بیرون رو شیدا و من اومد عمو زن رفت، که سوگل

 . شده تموم کارم پایین بیاین شما تا منم میده، طولش خیلی اون سوگل پیش برید: عمو زن
 .سوگل اتاق تو باال رفتیم شیدا با

  ندیدم؟ من خریدی کی خوشگله، خیلی لباست سوگل وای: شیدا
 . نیومدی گفتیم جنابعالی به که سری همون خریدیم، افسانه با: سوگل

 . خدمتتونم در کال دیگه بشه تموم کارش ما یخونه این: شیدا
 . بدی طولش که داشت استرس مامانت شو، آماده زود جان سوگل -

 . بگین من به رو ساعت فقط باشه،: سوگل
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 : گفتم مچیم ساعت به نگاه یه با
 . هشته ساعت-

 . میشم آماده االن: سوگل
 ..بودیم عمو زن پیش آشپزخونه تو. رفتیم پایین شدهآماده تامونسه هر ساعتنیم از بعد

 . میارم چای فقط گفتم من مامان: سوگل
 کن کمکش اییپذیر تو بیاره، خودش رو چایی کردم راضیش زور به من جان شیدا گفتی، بارده باشه: عمو زن

 . عزیزم
 . چشم: شیدا

 . اومدمی بدم خواستگاری تو آوردنچای از همیشه کنم، کار چی خب: سوگل
 . هستن عادی مهمون کن فکر اصال بگیری، چای نمیاد زمین به آسمون که امشب یه حاال -

 . جان افسانه میگم بهش رو همین منم: عمو زن
. شناختممی رو شیدا یشوهرخاله و خاله بودیم ایستاده همه. اومدند مهمونا و اومد صداش آیفون زنگ باالخره
 سوگل جلوی رو گلدسته. اومد گلدسته با سامان هم آخر در. اومدند داخل دیگه پسر یه با دامادشون و دختر بعدش
 تعارفات از بعد. بود گرفته امخنده شیدا یاشاره با هم من. گرفت ازش رو گلدسته خجالت با هم سوگل. گرفت

 .رفتیم تردیر گلدسته بردن خاطربه سوگل و من که پذیرایی رفتند معمول،
 . دارم استرس نمیام، من افسانه وای: سوگل

 .رفتیم پذیرایی تو کشیدم،می رو دستش که حینی در
 : گفت سوگل به سامان مادر

  دخترم؟ خوبی -
 . ممنون: سوگل

 اصل سراغ صدر آقای باالخره معمولی هایصحبت یه بعد. نگفتند یچیز دیگه سوگل دستپاچگی خاطربه بقیه
 .رفت مطلب

 . شدیم مزاحم سامان، دومم، پسر برای گلتون دختر از خواستگاری برای ما.. بگم حاشیه بدون معین، جناب خب -
 که گاریخواست سر رفت بحث دیگه رفت، شصدقه قربون حسابی هم شیدا خاله و آورد چای سوگل اینکه از بعد
 یک و بود ماندانا اسمش دخترشون. کنند صحبت که حیاط داخل رفتند سامان با سوگل حرف، ساعتنیم از بعد

 شیدا عقد تو. زدمی حرف نامزدیش دوران از شیدا و من برای. بود خونگرمی دختر خیلی بود، کرده ازدواج بود سالی
 . شدم آشنا باهاش بیشتر االن ولی بودمش؛ دیده اینا



 

 

38 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 . رفت سامان آقا و سوگل به حواسشون همه ست،مرضیه اسمش فهمیدم که شیدا یخاله بلند صدای با
  ها؟بچه بخوریم شیرینی -

 دیگه یجلسه چند یه بگیرم اجازه معین جناب از خواستممی منم خوان،می فرصت مدت یه خانم سوگل: سامان
 . بدن رو نهاییشون جواب تراحتر هم خانم سوگل تا باشیم داشته بیشتر آشنایی برای
 . پسرم ندارم حرفی من: عمو

 .بعد برای باشه کاری اصل خوریم،می شیرینی فعال ما: خانم مرضیه
 : گفت سوگل به رو عمو زن
 . مادر کن تعارف شیرینی جان سوگل -

 . کردممی جمع رو هاظرف داشتم شیدا و سوگل با. رفتند هامهمون هم بعدش ساعت یک تقریبا
  گفتین؟می چی بیرون خانم سوگل خب: شیدا

 . داد قطعی نظر نمیشه که هم جلسه یه این با معمولی، حرفای: سوگل
 . نذار منتظر زیاد رو ما بدبخت یخالهپسر این فقط: شیدا

 ندیده رو تخاله پسر یکی اون راستی. بود کرده دیوونه رو من یبیچاره داداش رفته یادش رو خودش: سوگل
  نبود؟ عقدتون تو... بودم
 . روسیه تو سمینار یه بود رفته موقع اون ماهان آره،: شیدا

  همشونه؟ از تربزرگ پزشکه؟ اونم: سوگل
 زودیا این به اونم شاءاهللان که هست مجردم درضمن. عروق و قلب متخصص بزرگتره، سال دو سامان از آره،: شیدا

 . کنهمی ازدواج
  طور؟چه: سوگل

  افسانه؟ ساکتی چرا تو راستی... بماند حاال: شیدا
 . شیدا اخالقهخوش خیلی تخاله... میدم گوش حرفاتون به دارم هیچی، -

 . ستدیگه چیز یه خودم مادرشوهر که هرچند. باشه داشته نظر در موردم این باید خانم سوگل دیگه، آره: شیدا
 . برسونمت شو آماده جان شیدا: سعید

  نی؟مونمی: سوگل
 . خداحافظ جان افسانه. بابام فامیالی اومده، مهمون شیراز از برامون امشب جان، سوگل نه: شیدا

 . عزیزم خداحافظ -
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 ایبهانه دیگه گفت سوگل و بود جمعه فردا چون موندم؛ جااون رو شب. رفتیم اتاقش تو سوگل و من رفت، که شیدا
 .نداری

 : گفتم سوگل به که وشیدیمپمی راحتی لباس داشتیم سوگل اتاق تو
  نداری؟ نظری خانم سوگل خب -
 براش خیلی خانواده. بپرسم شیدا از رو اخالقاش از خیلی تونممی گفت داراییش، از کارش، از زد؛ حرف اون بیشتر -

 . بودن راضی شدت به اونام که کرده مشورت مادرش و پدر با من به راجع هم اولش گفت مهمه،
  نگفت؟ چیزی خودت مورد در -

 : انداخت پایین رو سرش خجالت با سوگل
 دیگه و مستقلی ای،کردهتحصیل داری، اصالتی با یخانواده هستی، نجیبی و شاد دختر اینکه از گفت راستش -

 . کرده انتخاب رو من که بوده زیادی موارد
  نگفتی؟ چیزی تو -
 تو نظر. بیرون بریم بگیره اجازه بابا از بعد سری برای شد قرار. گفتم معیارام از کمیه منم زد، حرف اون بیشتر -

  چیه؟
 میاد خوشت ازش اگه. خونگرمه خیلی خواهرشم ان،محترمی خیلی یخانواده ولی سوگل؛ نیست مهم من نظر -

 . بدی طولش زیاد نباید
 . بدم جواب ترزود کنممی سعی عاقلیه، و خوب پسر چرا؛ دروغ راستش -

 : گفتم و گرفتم رو دستش
 . بگیر نظر در هم با رو دلت و عقل و کن توکل خدا به -

 : گفت و کرد مبـ*غل سوگل
 . افسانه دارم تو مثل خواهری که کنممی شکر رو خدا -
 : کردم زمزمه گوشش تو آروم بودیم، هم آ*غـ*وش تو هنوز حالیکه در
 . منم -

 آرزو خوشبختیش برای. مثبته جوابش که بودم مئنمط تقریبا کردم؛می فکر حرفاش و سوگل به خوابیدیم، که شب
 . کردم
*** 

 : گفت سوگل به عمو که خوردیممی صبحانه و بودیم میز سر



 

 

40 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 و من نظر از. دنبالت بیاد عصر گفتم من کنین، صحبت بیرون برین گرفت اجازه من از سامان دیشب جان، بابا -
 همه از ترمهم. دوسته سامان با میشه سالی چند سعیدم اینکه هم شناسیمشون،می هم خوبین؛ یخانواده مادرت
 . محترمه ما برای بگیری تصمیمی هر که بدون اینم.. دخترم خودته با نهایی تصمیم اما هستش؛ شیدا فامیل اینکه

 . بابا چشم: سوگل
 با نهایت در و بودم جااون عصر تا. بودند خوشحال خیلی بودم مونده شونخونه شب اینکه از اینا عمو روز اون

 .بره سامان آقا با بود قرار هم سوگل خونه، برم خواستممی من شدیم؛ آماده سوگل
 . خداحافظ جان عمو دادم، زحمت ببخشید عمو زن -

 : گفت و کرد مصنوعی اخمی کردمی روبوسی باهام درحالیکه عمو زن
 . کردی خوشحالمون دخترم، زنیمی حرفیه چه این -

 . رفت یادت رو عموت نجا افسانه: عمو
 : گفتم و کردم شبـ*غل و رفتم جلو

 . عمو بیاین طرفا اون.. جون عمو نرفته یادم -
 : گفت و بـ*وسـ*ید رو سرم عمو

 . سالمت به برو. کن رانندگی آروم عزیزم، میایم -
 . همگی خداحافظ -
 بگیرم رو راهم بود زشت چون شدم؛ هپیاد. بود منتظر که دیدم رو داماد آقای درآوردم، که رو ماشین. رفتم حیاط تو
 . برم و
 . بخیر روزتون سامان، آقا سالم -
  هستین؟ خوب. خیربه هم شما روز سالم، -
 . ممنون -

 یبهونه به اما برم؛ باهاشون که کردند اصرار هم خیلی البته. افتادم راه و کردم خداحافظی هم من اومد، که سوگل
 . نکردم قبول ماشین

 .اومدمی رشته آش بوی رفتم که خونه تو
 . کنهمی تزئین آش داره بانو ماه دیدم رفتم آشپزخونه داخل

  کنم؟ کمکتون بیام ترزود نگفتین چرا... انداختین راه بویی چه اوم.. سالم -
 بودم کرده آماده قبل از رو چیزهمه درضمن.. کنیم خیرات اموات برای کنم درست آش کمیه گفتم دخترم، سالم -

 . بود شده فریز
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 . باشه قبول. نکنه درد شما دست -
  .ببره بیاد یکیشون بگو دارن دوست آش سعید و سوگل مادر، فقط.. عزیزم باشی سالمت -
 . بیرون رفتن داماد آقای با میگم، سوگل به باشه -
 . باشه مبارک کرده؟ قبول -
 . دهمی جواب بعد کنن، صحبت جلسه چند قراره نداده، جواب هنوز -
 بیا کن عوض رو لباست برو. کنممی آماده آینده داماد این برای ظرفم یه پس. صالحه که چی هر شاءاهللان -

 . مادر کمکم
 .بگی شما چی هر چشم، -

*** 
 چی پرسهمی شهمه هم بانو ماه که حدی در دارم؛ استرس خیلی. نمونده نهایی جلسه جواب به بیشتر روز چند
 توی اینکه یا بردتشون بین از یا کنم فکر شدم، ناامید دیگه. کنه پیدا رو مدارک اون نتونسته وزمهن گفت یلدا. شده
 خطر معرض در که ذارهمی جایی باشه داشته ارزش و باشه مهم براش که رو چیزی آدمی هر البته نیست؛ خونه
 .نبوده اما گشته؛ کامل رو همسرش اتاق تو گفت یلدا. نباشه

 . یلداست یشماره دیدم. آورد بیرون خیاالت از و من گوشیم زنگ صدای
 . جون یلدا سالم الو، -
  خبر؟ چه خوبی عزیزم، سالم -
  افتاده؟ اتفاقی سالمتی، -
 . بهتره بگم حضوری -
 . شاپکافی همون بریم بیا پس باشه، -
 . خداحافظ فعال. جاماون دیگه ساعتنیم تا -
 . خداحافظ -

 .باشه فهمیده چیزی کنه خدا. افتادم راه و کردم جمع رو وسایلم بود، شده تموم تقریبا من کار
 : نشست زدمی نفسنفس درحالیکه یلدا که بودم نشسته شاپکافی تو
 . سالم -
 . دویدم خیابون سر از. برم زود باید سالم، -
 . شدی من کارای درگیر ببخشید، -
  زنی؟می حرفیه چه این بابا نه -
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  ی؟خورمی چی -
 . قهوه یه -

 : کرد شروع بود کرده تازه نفسی که یلدا قهوه تا دو سفارش از بعد
 بانک، مثل نرسه؛ بهش کسی هر دست معموال که ذارهمی جایی رو مهمی مدارک همچین آدم افسانه، ببین -

 یهمه شرایطی در باید تازه. باالست خیلی خونه اون امنیتی سیستم. کنهمی درست براش جایی یه یا گاوصندوق
 و بودم خانم سیمین اتاق تو من اومد، مفاخر خود دیشب که بگم اینم درضمن. نباشن خودشون که گشت رو اتاقا

 احسان پرسید ازش خانم سیمین فقط کردن،می برخورد باهم سرد خیلی. داخل اومد که دادممی رو داروهاش داشتم
 . میاد جدیده یپروژه این برای حتما داد جواب اونم که میاد کی

  بوده؟ فانوس منظورش -
 با بودن بچه اونا چون ولی هستن؛ اسفندیار اول همسر از آیدا و احسان که فهمیدم من درضمن زیاد، احتمال به -

 خودشون هایبچه مثل رو اونا خانم سیمین هم دارن، قبولش مادر مثل هابچه هم. کرده ازدواج خانم سیمین
 . دوننمی
  دونی؟می اکج از تو -
 بیشتر دیگه. زنهمی حرف باهاش تلفنی همیشه هم احسان رو، برخوردش دیدم جااون اومده چندباری که رو آیدا -
 . مامان گنمی بهش اینکه از
 . جالب چه! جدا؟ -
 ...خوردمی بهش بیست گفتم که پسر اون -

 دلتنگیش از برام که خانم رو این. خونهمی درس اراک عمران، رشته دانشجوی. هستش اسفندیار و سیمین خود پسرِ
 . میشه تموم درسش امسال گفت سالشه، دو و بیست مهرانه، اسمشم. فهمیدم گفت

 : گفتم خنده با
 . آوردیا در آمار خوب.. دونستمنمی -
 رو مدارک اون اگه افسانه. دارن هم ایدیگه پسر که نفهمیدی میاد دیر به دیر چون شاید درضمن. دیگه اینیم ما -

 . کنی پیدا راهی یه باید کرد پیداش نمیشه گشتن با خوای،می
 . بگو بهم اومد پسرش که وقت هر. باشه اسفندیار به حواست چهارچشمی فقط تو باشه، -

 باید. افتادم راه خونه سمت به هم من یلدا، از خداحافظی از بعد. رفتیم زود داشت کار یلدا چون خوردیم، که رو قهوه
 .بود نمونده عید به چیزی کردم،می فکری یه

*** 
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 زنگ سوگل هم امروز. میشه چی نتیجه ببینم برم خودم قراره. میگن رو فانوس نهایی جواب صبح نُه ساعت فردا
 با کرم بارونی یه. کنه کمرنگ برام رو فردا استرس خوادمی میگه البته خرید، بریم همراهش یلدا و من باید که زده

 از بود خریده برام سوگل که ایقهوه بوت یه پوشیدن با و کردم خداحافظی بانو ماه از. پوشیدم مشکی رشلوا و شال
 . بود منتظرم ماشینش تو سوگل. زدم بیرون خونه

 : نشستم و کردم باز رو در
 . آینده خانوم عروس سالم -
 . کنی عروس رو من الکی تونیمی ببین سالم، -
 ذاری؟می کالس من برا چرا دیگه.. عزیزم بتهمث جوابت دونممی که من -

 : گفت خونسردی با کردمی روشن رو ماشین داشت که حینی
 . مثبته آره زیاد، خیلی احتمال به.. کنیم پنهون همدیگه از تونیمنمی رو چیزی تو و من میگی، راست -
  میگی؟ خانواده به کِی. مبارکه پیشاپیش پس -
 . میگم اینام مامان به دیگه روز چند تا بخواد خدا اگه گرفته، اجازه بابا از رهدوبا عصر فردا برای حاال -
 . عزیزم بشی خوشبخت بشه، عروس خوادمی کوچیکم خواهر نمیشه باورم سوگل وای -

 : کرد آرومی یخنده
 یه و اهم دو شهمه داریم، سنی اختالف سالده انگار کوچیک خواهر میگی جوری یه درضمن.. خوشگله مرسی -

 . بزرگتری من از هفته
  بود؟ طورچه اولتون یجلسه خب. نباشه حرف -
 ... افسانه بود عجیب خودمم برای کشیدم،می خجالت خیلی اولش -

 : داد ادامه مکث با و خندید بلند
 من بود مونده کم شیدا عقد تو که باشی دختری همون شما نمیشه باورم گفت اونم.. نخندیا میگم چیزی یه حاال -
 . بزنه رو
 . مُردم خنده از حرفش این با
 : گفت حرص با
 . گمانمی برات دیگه افسانه -
 : گفتم مخنده موندهته با
 . بگو نمیشه، تکرار ببخشید -
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 گفتیم، هامونخواسته از. کردم صحبت به شروع کمکم منم که زد حرف خودمونی و راحت قدراین دیگه، هیچی -
. کردنمی قبول نشنیده رو چیزهمه که بود خوب خیلی. بدم ادامه خودم کار به ازدواج بعد باید حتما که گفتم منم

 هم اعتقادی لحاظ به..نداره مشکلی باشه تحصیالتش مطابق و همسرم شأن در که باشه کاری اگه گفت کارم برای
 خودم که هم مادی. باشه النا مثل حجابم باید ازدواجم از بعد اینکه و شماست مثل هم ما یخانواده گفت
 جا هر گفتم منم. کنهمی عوضش بخوام من اگه و داره الهیه تو برج تو واحد یه گفت خودشم داره، مطب دونستممی
 . نداشتم مشکلی بود که
 اشبقیه دیگه... سطحن یه تو مالی و فرهنگی نظر از که هاتونمخانواده میاین، همدیگه به نظرم به جان سوگل -

 . نه یا داری عالقه دکتر آقای این به که خودت با مونهمی
 . دارم دوستش کنممی احساس چرا، دروغ االن اما شم؛ آشنا باهاش بیشتر که اومدنمی بدم اول راستش -

 : زدم حرفش از لبخندی
  چی؟ ایشون -

 : کرد ایبامزه اخم
 . افسانه نبودی فضول -
 . هستم چرا، عشقی موارد تو -
 . بشناسه رو من بیشتر خواسته و نکرده عجله ولی داره؛ عالقه بهم سعید و شیدا عقد از گفت اونم م؟بگ چی -
 . مبارکه پس خب، -

 .نگفتیم چیزی یلدا یخونه به رسیدن تا دیگه
 .اومد بیرون یلدا و شد باز در دقیقهده از بعد باالخره. بیاد تا بودیم منتظرش یلدا یخونه جلوی

 . کشید طول ببخشید محترم، انومایخ سالم: یلدا
 . دادیم رو جوابش همزمان دو هر

 . خرید سوی به پیش خب،: سوگل
 . کن خرید کمتر رو امروز یه داری دوست کی هر جون رو تو سوگل -

 . خرید بری سامان آقا با باید دوباره میگه، راست: یلدا
 . بیاین باهام باید موقعم اون تازه: سوگل

 . کنیمی کار چی دونهمی خدا مراسما جوراین و عقد برای دیگه داری، خرید وسواس قدراین عادی حالت تو وای -
 فراریش نکن کاری الاقل خواستگاری اومده بسته گوش و چشم پسر یه که حاال. عزیز دوست میگه راست: یلدا

 . بدی
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 گین؟می جوریاین منین دوستای شما مثال نامردین، خیلی: سوگل
  یلدا؟ نه مگه عزیزم، کنیممی شوخی -

 ... خانومی، نجیبی، مهربونی، نازی، این به دختر بخواد، دلش خیلیم تازه آره،: یلدا
  جدیدت؟ کار محل از خبر چه راستی. کنم شونبـ*غل تونمنمی زیاده هاهندونه بسه، خب خیلی: سوگل

 . بیاد پسرشون شب بود قرار هیچی،: یلدا
  بزرگه؟ پسر -

 دوست خودش هایبچه مثل رو اسفندیار دختر و پسر که جالبه واقعا. بود خوشحال خیلی خانم سیمین ه،آر: یلدا
 . خودشن هایبچه کردممی فکر اولش من. داره

 : گفت کردمی نگاه من به درحالیکه سوگل
 . باشه شتهندا بچه خودش که خوبه زمانی بابا زن کرده ثابت تجربه میگن شنیدم چی هر حالبه تا که من -

 گفتمی زهرا کرده، ازدواج اسفندیار با بودن بچه آیدا و احسان که وقتی از خانم سیمین داره، فرق بابا زن خب: یلدا
 این البته داره، دوست دیگه جور یه رو اون رو، احسان مخصوصا داره؛ دوستشون خیلی گفتمی. بوده مادرشون عین

 . هستش دوطرفه رابطه
 : گفت لبش ور پوزخند با سوگل

 . جالبه -
 .رفتیم داخل ماشین پارک از بعد. نزدیم حرفی پاساژ جلوی رسیدیم که زمانی تا

 جاهمین قراره که شام برای بذارین حرفاتونم میشه، شروع خریدکردن االن از خوشگلم، دخترای خب: سوگل
 . بخوریم

 . باشین خونه نُه تا گفت... بشه دیر شاید گفتم بانو ماه به که من بده، اطالع عمو زن به اول -
 . خرید سوی به پیش پس گفتم، مامانم به منم خب: یلدا

 دفعهاین بودیم، کرده دیر خیلی قبل دفعه اینکه خاطربه سوگل شکر رو خدا. گذشت خوش خیلی سری این خرید
 با خریدم آرایش لوازم بیشتر من. کشید طول خریدمون هفت ساعت تا خالصه. کردمی خرید ترتند و وسواس بدون
 . لباس دست چند
 . خریدیم چی همه دیگه، بسه تونم،نمی دیگه من هابچه وای: یلدا

 . گشنمه خیلی که من بخوریم؟ چیزی یه بریم چیه نظرتون خب -
 . بشینم فرمون پشت تونمنمی کنم،می ضعف خیلی منم بریم آره: سوگل

 : گفت هیجانی یه با سوگل .بودیم سفارشاتمون منتظر پاساژ فودفست تو
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 . شد تموم خریدم دیگه من داد، حال خیلی هابچه ولی -
 . اون بیچاره.. رفتیمی سامان آقا با باید دیگه بود نشده تمومم: یلدا

  افسانه؟ نه مگه ندادم، طولش که دفعه این ضمن در منین، دوست شما بابا ای:سوگل
 . کردی پیشرفت عزیزم، آره -

 . بپرسم چیزی یه یلدا از اومد یادم که خوردیممی رو مونغذا داشتیم
  نه؟ ندیدی رو خانواده کوچیک پسر گفتی یلدا راستی -

 سری این ولی اومد؛می معموال هاهفته آخر که شنیدم زهرا از. بیاد عید برای دفعه یه قراره یعنی ندیدم؛ آره: یلدا
 شبیه بزرگه پسر مادرشه، شبیه بیشتر کوچیکه پسر دیدم، رو شونعکسا که بگم چیزم یه البته. میاد بشه که تعطیل

 . خوشگلیه دختر احسانه، شبیه هم آیدا. ندیدم رو اونا مادر من البته اسفندیاره،
 . پسرشه کردم فکر اول من اسفندیاره، خود شبیه دامادشم ولی -

 . جذابه باالست سنش اینکه با خودش ببینم، رو هاشبچه دارم دوست خیلی: سوگل
 مسنه، که حیف. جذابه و قشنگ مرد برای صورتش تم ولی رسه؛می خیلی خودش به که درسته بگم اینم البته: یلدا

 . زدممی رو مخش وگرنه
 . افتادیم خنده به سوگل و من که گفت بامزه قدراین

 . رو من بعد رسوند، رو یلدا اول سوگل. رفتیم خوردیم که رو غذامون
  تو؟ نمیای -
 . میشه دیر مرسی، نه -
 . برسون سالم خداحافظ، -
 .خیربه شب برسون، سالم هم بانو ماه به. بخواد خدا چی هر خودت قول به نکن، رو فردا فکر افسانه -

 به که نگاه یه خدا با نیاز و راز کلی از بعد. بخوابم بیشتر نذاشت امروز یجلسه فکر نخوابیدم؛ دیگه نماز بعد صبح
 بانو ماه بکشه، دم گذاشتم که رو چای. کنم آماده رو صبحانه خودم تا رفتم پایین. شده شیش دیدم کردم، ساعت

 .اومد
 . خیربه صبح سالم، -
 خیلی روزا این. کردممی بیدارت خودم خوابیدیمی مادر؟ شدی بیدار زود چرا. خیربه هم شما صبح عزیزم، سالم -

 . کنیمی خسته رو خودت
 . شیممی راحت دیگه بشه، روشن تکلیفمون بگذره امروزم نباشین، نگران. نبرد خوابم دیگه نماز بعد آخه -
 . صالحتونه چی هر مادر، نمیارم در سر که من بشین، موفق شاءاهللان -



 

 

47 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 .کنم کمکش میز کردنجمع تو نذاشت بانو ماه. بشم آماده که باال رفتم خوردم، که مفصلی یصبحانه بعد
 مشکی مقنعه و جین شلوار با بود، شیک خیلی سوگل نظر از که رو ایسورمه رسمی مانتوی یه. کردم باز رو کمد در

 بعد. بود خوب همینا جاهایی همچین برای نظرمبه ولی بود؛ تیره تیپم. برداشتم هم رنگمشکی بارونی یه پوشیدم،
 .افتادم راه و کردم انتخاب امروز برای مشکی بوتنیم یه هم آخر در. رفتم پایین مالیم کامال آرایش از

 مسلط خودم به باید. دیدممی رو مفاخر شاید امروز! مدرن کامال انداختم؛ ساختمون به نگاه یه اول رسیدم، وقتی
. رفتم آسانسور سمت به و کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین امروز، شدنتموم خوب برای صلوات هزار نذر با. باشم

 به کارتم، دادننشون بعد منشی که تو رفتم. بود بازنیمه که دیدم ایقهوه بزرگ در یه و یدمرس دوازده یطبقه به
 . کرد راهنماییم اجالس سالن

 بعد. نشستم و کردم پیدا میز پایینی قسمت تو خالی صندلی یه. بود پر هاصندلی اکثر. رفتم داخل عمیق نفس یه با
 االن ولی اومده؛ خودش که دیدم کلی نگاه تو اول همون. دوختم بقیه به رو نگاهم وسایلم و کیف جاکردنبهجا از

 زیاد احتمال به که نشسته پیشش بیشتر هم شاید سالسی حدود پسر یه دامادش بر عالوه فهمیدم کردم دقت که
 . دادم جلسه به کامل رو حواسم فانوس اصلی سهامدار صدای با. اومده آلمان از که پسرشه همون

 فنی شرکت کدام که میشه اعالم نهایی ینتیجه امروز که بگم باید آمدگوییخوش ضمن محترم، هایهنمایند -
 . هستش عظیمی این به یپروژه دارعهده مهندسی

 خودم من. اومدیم بیرون تعجب حالت یه با تقریبا همه و شد تموم جلسه باالخره زدن،حرف ساعت یک از بعد
 . احتنار یا باشم خوشحال دونمنمی

 . لطفا لحظه یه معین، خانم -
 .رفتم جلو. بوده مفاخر داماد صدای فهمیدم کیه، ببینم که برگشتم

  دارین؟ کاری بله، -
 . باشیم داشته گوییوگفت یه باید کنممی فکر اومد که اینتیجه این با البته، بله -
  بیام؟ کجا.. اممتوجه -
 جناب کنین، مشخص شما جا هر که نه اگرم جا،اون بیارین تشریف تشهس مقدور براتون اگه ماست، کارت این -

 . بیان مفاخر
 : گفتم و گرفتم رو کارت

 . بیام تونممی سه ساعت ظهر از بعد نیست، مشکلی نه -
 . شما خداحافظ. ممنون خیلی بیاین، بودین راحت وقت هر -
 . خوش روز -
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 . بود سوگل ورد؛خ زنگ گوشیم درآوردم، پارکینگ از که رو ماشین
 . سالم -
  شد؟ چی بگو زود افسانه سالم، -
 . شوکم تو هنوز خودم سوگل -
 آره؟ نبردیم، ما -
 . نبردیم هم بردیم، هم -
  چی؟ یعنی -
 .. ول شد؛ اول ما ینقشه یعنی -

 :پرید حرفم وسط
 !دختر عالیه اینکه -
 . کنیم کار مشترک شناسسر شرکت یه با یدبا کاریمتازه چون ولی شد؛ اول ما ینقشه... بگم بذار -
  شریکیم؟ کی با حاال وای، ای -
 . مفاخر -
 !میگی دروغ نه، -
 . خداحافظ فعال میگم، بهت رو چی همه شرکت، بیام خواممی االن ببین -

 .کردم قطع و نموندم منتظر
 . اومد سرم پشت سریع هم سوگل رفتم، اتاقم تو که همین

  آره؟.. دیگه گفتی راست سالم، -
 . مفاخر همین مثل بسپارن، دیگه گروه یه به تونستنمی کردن، قبول رو ما مال چرا دونمنمی فقط آره، -
 تا چند از حتی کشیدیم، زحمت قدرچه بودی شاهد خودت که تو نیست، شکی بوده عالی ما طرحای اینکه در -

  باشیم؟ دیگه گروه یه نظر زیر باید چرا دیگه پس... کردیم استفاده خارجی شناسکار
 شرکت یه به رو ایپروژه همچین تونننمی شیم،می حساب کارتازه ما هرحال به میدم؛ حق اونا به من راستش -

 . بیفتیم مفاخر گروه با باید ما که اینه جالبیش ولی بسپارن؛ نوپا
 : گفت پکری حالت یه با سوگل

 . میشه سبز شخونه در میاد بدش پونه از مار.. بگو رو همین -
 بقیه از قدم یه ما هرحال به. بشه برنده طرحمون تا کردیم دعا قدرچه دیدی نباش، ناامید قدراین جان سوگل -

 . بدیم دستش از نباید داره، رو پیشرفت حکم ما برای شرایط این. کنیم کار نظر زیر اگه حتی جلوتریم،
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 . خداروشکر خب، آره -
 . مفاخر شرکت برم یدبا ظهر از بعد راستی -

 : گفت تعجب با سوگل
 !نه -
 هابچه اومدم وقتی درضمن. بینیمشونمی زیاد بعد به این از نیست، عجیبی چیز دختر؟ خوردی نه قرص چرا تو -

 به برو خودت پس کشیدن، زحمت همه صورت هر در. بدونن رو نتیجه خواستنمی بود، من به حواسشون همه
 . میگم میام خودم رو اون شریکیم؛ دیگه شرکت یه با فانوس یپروژه تو اینکه بجز شده، چی نتیجه بگو شونهمه

 . باشه -
 : گفتم سریع که بیرون بره در از خواست

 . کنین پخش هابچه بین بگیره، شیرینی کیلو چند بگو رجب مش به سوگل راستی -
 . چشم اینم -
 خیلیم انگار گذاشتن، که شرایطی این با ولی شه؛ اول طرحمون داشتم دوست خیلی من که بودم این فکر تو

 . ببینم رو بزرگ مفاخر شهمه بعد به این از باید تازه. نبودم خوشحال
 به شروع شونهمه من دیدن با. شادن و خورندمی شیرینی دارند هابچه یهمه دیدم اومدم، بیرون که اتاقم از

 .کردند زدندست
 : گفتم شونهمه به رو
 هست هم دیگه موضوع یه ولی. شدنمی این نتیجه شاید نبود هاشما تالش اگر واقع در. همه همکاری از نونممم -

 . نیستیم تنها ما پروژه اجرای برای اما شده؛ اول ما طرح راستش. بگم بهتون خودم خواستم که
  معین؟ خانم چیه منظورتون: اسدی

 همین به کنن؛ استفاده کارتازه شرکت از بزرگی یپروژه همچین یاجرا برای خواننمی گفتن فانوس سهامدارای -
 االن شاید. شیممی همکار خورده، گوشتون به مفاخر اسم تونهمه احتماال که شناسسر خیلی شرکت یه با ما دلیلم
  .کنین حمایت رو ما آخرش تا بودین، اول از که طورهمون خواممی من ولی نباشین؛ راضی وضعیت از خیلی
 : گفت ملیح لبخند یه با علیپور خانم

 ما طرح بوده، معروف شرکتای مال که طرح همهاون بین که گرفت نظر در باید اینم درضمن. هستیم آخرش تا ما -
 .پیشرفت کلی یعنی همین... شده اول
 اتاقم وارد داشتم، همه با که منطقی کامال صحبت یه از راضی. کردند تایید رو علیپور خانم حرف هم کارکنان بقیه
 . شدم
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 ترجیح اما برم؛ باهاش ناهار برای خواست ازم سوگل. شدممی روبرو مفاخر با دیگه ساعت دو تا بود، یک ساعت
 راه ۲:۲0 ساعت وسایلم، کردنجمع و زدنکرم کمی از بعد. رسیدم کارام به کمییه. بخورم اتاق تو رو ناهار دادم

 .برسم دیر خواستمنمی افتادم؛
 یه. خودشه مال کال جااین که بودم شنیده هم قبال. دیدم رو مفاخر شرکت ساختمون شدم، پیاده که ماشین از

 جذب رو ایبیننده هر نگاه داشت، که قشنگی خیلی البی. رفتم داخل. مدرن معماری با شیک خیلی ساختمون
 :گفتم و رفتم خانم یه جلوی. بودند نشسته نفر پنج که بود قسمت یه. کردمی
 . نباشید خسته سالم، -
  امرتون؟. ممنون عزیزم، سالم -
 . داشتم قرار مفاخر معماری شرکت با -
 . بگیرم تماس من لحظه، یه -

 : گفت صحبت حین و گرفت تماس
  اسمتون؟ ببخشید -
 . هستم معین -

 : گفت کرد قطع اینکه از بعد
 . شدین منتظر که خواممی عذر. ده طبقه هستن منتظرتون بفرمایید، -
 . کنممی خواهش -
 خودم با اگه. کنممی دقت خیلی جاهمه به کارم، و تحصیلیم یرشته دلیل به. شدم داخل و رفتم آسانسور سمت به

 وقتی. شده رعایت چیزهمه هم آسانسور داخل حتی داشته، رو هانقشه بهترین از یکی ساختمون این باشم، روراست
 بزرگ در یه سمت به صلوات تا چند فرستادن با. شد شروع استرسم اومدم؛ کجا فهمیدم زهتا رسیدم، ده یطبقه به

 کامال کالسیک، چیدمان با بزرگ خیلی سالن یه. شد باز در که زدم رو آیفون رفتم، شیک خیلی و تیره ایقهوه
 .ساختمون بیرون برعکس

 : گفتم و رفتم منشی میز جلوی
 . نباشید خسته سالم، -

 : گفت ملیح لبخند یه با منشی
 بفرمایید؟ خانومی، سالم -
 . داشتم قرار مفاخر آقای با هستم، معین -
 نیست؟ که ایمسئله. هست کسی اتاقشون داخل بشینین، دقیقه چند یه. بله -
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 . مونممی منتظر نه، -
 در بود؛ جور یه هم شونهمه لباس. بودند اخالقخوش همه جااین تا کادرشون که بود جالب. نشستم راحتی روی
 .نداشتند هم ایزننده آرایش داشتند، فرم واقع

 . آورد قهوه برام آبدارچی
 . جان پدر ممنون -

 : گفت مهربون لحن یه با اومد؛ خوشش حرفم از انگار داشت، مهربونی یچهره که هم پیرمرد
 . دخترم جانت نوش -

 .بود اسپانیا معماری وردم در برداشتم؛ رو یکیشون که بود میز روی مجله چندتا
 منشی میز از چون. آوردم باال رو سرم کرد،می صحبت منشی با داشت که نفر یه صدای با که بودم مجله سرگرم

. کردم مجله معطوف دوباره رو حواسم. داد منشی به رو ایبرگه که بود دامادش. نبود من به حواسشون بودم، دور
 .رفت مدیریت قاتا داخل که دیدم دقیقه چند از بعد
 . برنمی تشریف مهمونشون دیگه االن عزیزم، ببخشید -
 . نداره عیبی -
 رو کسی قبال انگار که هستش آرامشی یه صورتتون تو واقع در آشناست، برام تونچهره کنممی احساس -

 . دیدم طوریاین
 . باشیم دیده جایی رو همدیگه نکنم فکر ولی دارین؛ لطف -
 . نمیاد یادم االن هستین کسی شبیه شاید -
 .اومد بیرون مهمونش و داماد با مفاخر. شدیم ساکت هردو اتاق در بازشدن با

 .شد نزدیکم مفاخر که فهمیدم بعد دقیقه پنج حدود. کردم نگاه مجله به و بردم پایین رو سرم دوباره من
 . شدین منتظر ببخشید خانم، سالم -

 . ایستادم و گذاشتم میز یرو رو مجله. بود محترمش داماد صدای
 . نیست مشکلی سالم، -
 . بفرمایید -

 . اومد هم خودش بعد شدم اتاق وارد من اول
 :بزنم حرف عادی صدای با کردم رو سعیم. بود نشسته میزش پشت بزرگ مفاخر

 . مفاخر جناب سالم -
 .بشینید بفرمایید معین، خانم سالم -
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 شده دیزاین ماهرانه خیلی و شدمی صدمتر تقریبا مدیریت اتاق داخل. تمنشس بود، شیک خیلی واقعا که مبلی روی
 .بود

 .داد قهوه و کیک سفارش مفاخر که شنیدم و نشست هامبل از یکی رو و اومد اشبرادرزاده
. بیفته اتفاقی همچین کردمنمی فکرشم واقع در کرد؛ شوکه رو من کامال امروز یجلسه که بگم باید خب: مفاخر
 هستین؟ که همتوج

 در قضیه این باید هم شما. کشیدن زحمت خیلی ما هایبچه که بگم باید ولی بود؛ منتظره غیر منم برای بله، -
 . شد اول ما هایطرح که باشه نظرتون
 :گفت سریع که چیه منظورم فهمید انگار. خودشونه حق چیزهمه نکنه فکر که گفتم جوری

 کارامون عید بعد از احتماال. کرد انکار نمیشه هستیم همکار بعد به این از ما هک رو این اما نبود؛ جسارت قصدم -
 هیچ ما طرف از. بوده ایحرفه واقعا فهمیدم دیدم که رو شما گروه هایطرح. باشیم رقیب مثل نباید. میشه شروع

 رو منظورم قطعا. هستیم تیم یه همه که کنین صحبت خودتون کارمندان با هم شما بهتره نیست، مشکلی
 . باشه جدلی و جنگ مهمی این به یپروژه این تو خوامنمی فهمیدین؛

 : گفتم خونسردی لحن با ولی بود؛ گرفته حرصم اینکه با
 . کردم صحبت کارمندام یهمه با جااین بیام اینکه از قبل بنده مفاخر آقای -
 . بشه گفته هاگفتنی اول همین باید هرحال به -
 درست شناخت بدون حرفا این کنمنمی فکر هستن؛ فهمیده خیلی قطعا پشتکار این با گروهی چینهم جان، عمو -

 . باشن داشته ما درمورد رو فکرها این ایشونم شاید که گرفت نظر در باید اینم. باشه
 . هستم کاریم موقعیت نگران کمی فقط من جان، امیر دونممی -
 . بردم پی مفاخر ارسالن امیر عوریباش و مفاخر ادبیبی به هاحرف این با
 . قهوه بفرمایید معین خانم -
 : گفتم محوی لبخند با و کردم اضافه هم رو نوازیمهمان دامادش هایخوبی به
 . ممنون -

 جااون طورچه دونمنمی. رفتم و کردم خداحافظی زود بود، پروژه یزمینه که توضیحاتی از بعد خوردم، که رو قهوه
 .زدم حرف مفاخر با رو در رو که بود عجیب خیلی برام ردم؛ک تحمل رو

 تلفنی و زد زنگ سوگل. بودم نرفته بابا پیش بود وقت خیلی. گرفتم پیش رو زهرا بهشت مسیر نرفتم، شرکت دیگه
 نه؛ یا شناخت رو من دونمنمی. گرفتممی رو حالش باید که خورد حرص هم قدرچه و گفتم براش رو چیزهمه

 چون بوده؛ ایدیگه چیز بیام من خواسته اینکه از قصدش شاید اصال کیَم باشه فهمیده فامیلیم براساس احتماال
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 کمتر شدمی کاش. بیاد دستمون مثال کار حساب که کشید شونه و شاخ فقط بود، ته و سر بی خیلی هاشحرف
 هم از رو هاخیلی زندگی پرستیژی همچین با آدمی که کنهنمی هم رو فکرش اصال ببیندش کسی هر البته دیدش،
 .پاشیده

 .بزنم حرف بابام با فقط خواممی االن رفتم، بابا یقطعه سمت به
 .بردارند رهگذرا تا گذاشتم باز هم رو شیرینی یجعبه. کردم پرپر رو سفید رز هایگل شستم، رو سنگش

 .میاد دیر به دیر فکرتبی دختر که ببخش بابایی، سالم -
 : دادم ادامه شستم،می رو سنگش گالب با که همزمان

 خبرای داره، فرق قبل دفعات با دفعه این اومدنم که بگم باید ولی گذری؛می منم از خوبی قدراون تو که هرچند -
 اینکه و...زندگیشون خونه سر میرن هم شیدا و سعید. میشه عروس دیگه وقت چند تا سوگل. دارم برات خوبی

 ما هایطرح خداروشکر. شده باز براش پیشرفت هایراه همه تالش با کشیدی زحمت راشب همهاون که شرکتی
. تو نبود و دلتنگی جز خوبه خیلی چیزهمه. امیدوارم خیلی من ولی باشه؛ جلومون هاییسنگ یه شاید البته. شد اول

 .کنی خیر دعای برام بازم خوادمی دلم. نیست هیچی افسانه تو بدون. پیشم بودی کاش
 . دخترم بیامرزتش خدا -
 :گرفتم باال رو سرم صداییخوش پیرزن صدای با
 . بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا مادر، ممنون -
  کنم؟ پیدا رو مادرم قبر کنی کمکم میشه. دخترم مرسی -
 . حتما چشم -

 . کنم پیدا شبرا که رفتم بابا برای فاتحه خوندن از بعد و برداشت گرفتم، جلوش رو شیرینی یجعبه
 به راه سر. رفتم خونه و خوندم فاتحه یه بابا برای و برگشتم کردم، پیدا رو مهربون پیرزن اون مادر قبر اینکه از بعد

 .خریدم شیرینی امروز مناسبت
 . کنهمی جارو داره بانو ماه دیدم کردم، باز رو در
 . نباشی خسته عزیزم، بانوی ماه بر سالم -

 : وگفت کرد خاموش رو جاروبرقی
  مناسبت؟ چه به شیرینی. نباشی خسته هم تو مادر، ممنون دخترم، سالم_
 . چیه برای میگم بعدش بیام، و کنم عوض لباس برم من. مرسی_
 .رفتم پایین و شستم رو صورتم و دست. کردم عوض لباس و رفتم اتاقم تو
  میشه؟ آماده کی شام بانو ماه -
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  شام؟ تا بیارم برات پنیر و نون کمیه گرسنته خیلی .ستآماده دیگه ساعت یه تا -
 . شد اول ما طرح امروز.. خوش خبر یه راستی. مونممی منتظر نه -
 .اونه برای شیرینی پس مادر، مبارکه -
 . داد خوبی ینتیجه زحمت همهاون باالخره. خوشحالم خیلی آره، -
  ه؟میش شروع کارتون کی از. شینمی موفق اهللشاء ان -
 . شده کم کارم دیگه نداری؟ خرید شما راستی. میگن عید از بعد رو دقیق تاریخ -
 . کنیم خرید باید خونه برای کمیه -
 . بگیریم کارگر خوادمی اساسی تمیزکردن اگه خونه. بریم فردا پس باشه -
 . دهمون کمشیه فقط کردم، تمیز رو گوشه یه روز هر اسفند اول از رو خونه مادر، نه -

 : کردم ظریفی اخم
 تنها؟ چرا آخه کنم؟ کمکتون نگفتین چرا -
 . نشدم خسته هم اصال نباش، نگران. گرفتمی رو وقتم ساعت سه دو روزی مادر، خواستنمی کمک -
 . بده بهش سامونی و سر یه میگم محمد عمو به باغچه برای پس -
 . بیارم چای یه برات برم من مادر، باشه -
 . رممیا خودم -
 برسم، بهت باید خودم بعد به این از شده، تموم زدیمی رو حرفش شهمه که ایپروژه این تازه نباشه، حرف -

 . استخون و پوست شدی
 : گفتم. بود گرفته امخنده

 . میشم چاق حسابی پس -
 . نمیشی چاق نترس، -
 .دارم دوستش خیلی و بودم وابسته بهش بچگیم از. کردممی کار چی تنهایی از من نبود اگه. رفت آشپزخونه به

 . نشست اومد چای سینی با بانو ماه
 !خوشبویی و رنگشخو چای چه به به. نکنه درد شما دست -
  هنوز؟ نداده رو پیشهعاشق دکتر جواب خبر، چه سوگل از راستی. جانت نوش -

 : خندیدم
 اگه میگه مامان گفت خودشم سوگل. مثبته جوابش دونهمی عمو زن البته. میگه گفت زدم حرف باهاش نه، -

 . فاطمیه ایام از بعد میفته باشه که هم مراسمی هر بدیم، جوابشونم
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 . خودمه خوشگل دختر نوبت بعدشم دیگه. بشن خوشبخت اهللشاءان -
 . خودتم ریش بیخ آخرش تا من کنم؟ ازدواج من میاد دلتون بعدشم. هستیم سوگل درگیر سال یه تا حاال -
 دارم آرزو من. زندگیت خونه سر بری کنی ازدواج الیقته که کسی با باید خیر،نه دوما...درگیریا این از باشه تا اوال -

 . ببینم رو تو یبچه
 : گفتم و برداشتم پولکی با چای یه
 که سوگل. باشه کامل شناخت با باید ازدواج. سخته کلی اولش یمرحله همون! رفتی پیش هم کجا تا بانو ماه -

 . هستش شیدا فامیل سامان آقا این تازه داشت، دوستش رو کامل شناخت سعید که بود این خاطربه کرد انتخاب زود
 همدیگه عاشق ازدواج بعد که بود عاملی همینم بودن، ساده و صاف پسرا ما زمان شاید دونم،نمی.. مادر بگم چی -

 . شدنمی
 . بودی حاجیتون عاشق که کردی اعالم مغیرمستقی درضمن.. گفتی درست دقیقا -

 : گفت نخنده کردمی سعی درحالیکه و گرفت دندون به رو لبش
 . شده آماده شام بریم پاشو دیگه، بسه! ورپریده دخترِ -

 .رفتم آشپزخونه داخل سرش پشت و برداشتم رو سینی هم من. رفت شد بلند
 : گفتم باریشیطنت صدای با
 . دیگه بودی شده عاشق که، نگفتی چیزی بابا یا،پیچوند خوب بانو ماه -

 . خندیدمی واقعا دفعه این
 . بکشم رو غذا منم بچین رو میز -
 . چشم -

 . آورد رو غذا بانو ماه چیدم، که رو میز
 . بودم کرده پلوباقالی ـوس هــ امروز اتفاقا نکنه، درد دستت -

 .گذاشتم بانو ماه جلوی و کشیدم برنج
 . مادر زیاده این_
 بمونی؟ مانکن شما و بشم چاق بنده خوایمی نکنه... نیست زیاد خیرنه -
 . بودم نگرانت خیلی مدت یه مادر، خوشحالی که خداروشکر -

 قشنگ ما هایخنده و شوخی با هم شب اون. بود بهتر خیلی اخیر ماه دو به نسبت حالم االن دونستم،می هم خودم
 .خندیدیم و زدیم حرف هم با یک ساعت تا. خوابیدیم تردیر گهدی هایشب به نسبت. شد تموم
*** 
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 دستمون که هاییپروژه بیشتر بود، شده کم خیلی شرکت تو کارمون. گذشت خاصی اتفاق هیچ بدون بعدی روزهای
 عموزن. ودب شده تموم تقریبا هم خونه کارهای. بود نمونده عید به بیشتر هفته یه. دادیم تحویل اسفند اواسط تا بود
 هم امشب. مثبته سوگل نظر که گفت بود، زده زنگ سوگل جواب برای که خانم مرضیه با صحبت از بعد هم مینا

 عمو زن. بشن خوشبخت شاءاهللان خداروشکر، خوشحالم، خیلی. هستش اینا و عقد تاریخ تعیین و برونبله مراسم
 .نکردم قبول ولی بریم؛ گفت شام برای هم باز. بریم اییدوت حتما گفت و کرد دعوت رو بانو ماه و من و زد زنگ

 کرده امر خانم سوگل. کردم انتخاب تنگ کرم شلوار و سبز هایرگه با کرم شال سنتی طرح با سبز سارافون یه
. برداشتم کمد تو از رو سبزرنگی کفش و کیف کردم، انتخاب رو بلندی مشکی مانتوی. بریم ترزود هم باز که بودند

 چشم خط و روشنی سبز سایه زدم، پودر کرم. خوردیم عصرونه بانو ماه با. باشیم عمو یخونه هفت ساعت شد رقرا
 هاملباس پوشیدن از بعد. کردم کامل رو آرایشم مسی رژ و نارنجی رژگونه با هم آخر در زدم، هامچشم به ریمل و

 .پوشیدمی رو چادرش داشت بانو ماه. رفتم پایین
 : گفتم و رفتم جلو

  بریم؟ -
 !شدی ترخوشگل ماشاءاهلل پات کف چشمم مادر، آره_
 . بینهمی قشنگ چشماتون ممنون، -
 . مادر بسوزونم برات اسفندی یه برم بذار -

 : گفتم و خندیدم
 . نیستم هم ایتحفه همچنین تازه. کشدتممی سوگل میشه، دیر نه -

 : گفت پوشیدمی رو هاشکفش درحالیکه
 . نازی خیلیم نگو، ریجواین -
 . بگه کی نگی شما -
 . میاد قهرش خدا نگو -
 . بانو ماه کنممی شوخی -
 ذاری؟می من سر به سر -
 . بذاریم سوگل سر به سر خوایممی امشب حاال -
 !بکشه خجالت باباش جلوی نکنینا اذیتش -

 :گفتم آوردم، بیرون که رو ماشین
 .بسنجه رو جوانب یهمه باید بشه عروس کی هر دیگه -
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*** 
 .بود پوشیده اینسکافه روسری با ایقهوه دامن و کت. بود در جلوی مینا عمو زن. رفتیم داخل

 . خوشگلم عموی زن سالم -
 . کردی گم راه جان بانو ماه سالم. اومدین خوش دلم عزیز سالم، -

 . کردند بـ*غل رو همدیگه
 . یدمم زحمت همیشه که من جان، مینا سالم: بانو ماه
 . داخل بفرمایید. رحمتین شما حرفیه چه این: عمو زن
 .گذاشت ورودی میز روی و گرفت. دادم عمو زن دست رو کاکائو یجعبه رفت، که بانو ماه
 گلم؟ کشیدی زحمت چرا -

 : گفت و بـ*وسـ*ید رو امگونه. کردیم بـ*غل رو همدیگه کشید، جلو رو من
 !شدی ترناز ماشااهلل -
 . دارین لطف -
 . نبود حواسم.. داشتم نگهت ببخشید تو، بیا -
 . کنممی خواهش -
 . نشستم بانو ماه پیش. نبود کسی رفتیم؛ پذیرایی تو

 . نشست اومد گز و چای با عمو زن
  نیست؟ عمو -
 . کن عوض لباساتم سوگل پیش برو عزیزم پاشو. باید باید دیگه بیرون رفته هم سعید. بشه آماده رفته چرا، -
 . چشم -

 .اومد بیرون اتاقشون از بستمی رو آستینش هایدکمه درحالیکه عمو دیدم. رفتم باال
 . تیپمخوش عموی بر سالم -

 .مبـ*وسـ*ید رو صورتش و رفتم جلو
 . اومدی خوش. قشنگم دختر سالم -
 . باشه مبارک راستی. عمو مرسی -
 . تو برای زودیبه اهللشاءان عزیزم، ممنون -
  :گفتم خجالت با
 . سوگل اتاق برم من عمو، مرسی -
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 : گفت مهربون یخنده یه با هم عمو
 . عزیزم برو -
 . نبود اتاق تو کسی تو، رفتم و زدم در
  کجایی؟ سوگل -
 . بیا تراسم تو -

 .نشسته صندلی رو شدهآماده دیدم. کردم باز رو در و زدم کنار رو پرده. شده باز کمی تراس در دیدم کردم، دقت
  جایی؟این چرا م،سال -
 . جوریهمین هیچی،. سالم_
 . نشدی آماده هنوز کردم فکر -
 .کردممی فکر داشتم. مآماده که ساعتهنیم نه -
 خانوم؟ عروس کردیمی فکر چی به -
 .نشی خسته بشین -

 :گفتم و نشستم
 کرده؟ مشغول رو فکرتون چی بفرمایید حاال گلم، خواهر خب -
 ..اگه. مهمه خیلی ازدواج. ترسممی دارم، استرس راستش -

 :پریدم حرفش وسط
 قطعا. طبیعیه امر یه هم ترس و استرس این. مهمه خیلی زندگی شریک انتخاب و ازدواج جان، سوگل ببین -

 .میشن دوگانگی دچار موقعیت این تو دخترا یهمه
 :گفتم بیارم درش حالت اون از اینکه برای بعد
 .کنیمی ناز داری کمیه فقط پذیرفته، رو دکتر آقای دلت و عقل دونممی که من -

 :گفت و خندید
 ...ولی طبیعیه؛ میگه اونم. زده حرف باهام مامان صبحم از. ترسممی فقط کنم،نمی ناز خیرمنه! بیشعور -
 .خوشگله خانم پوشیدی لباس چه ببینمت شو بلند. نکن فکر بهش دیگه بسه -

 :گفتم و کردم شبـ*غل. بود پوشیده دوختخوش خیلی شیری لباس یه. شد بلند و گرفتم رو دستش
 !شدی ماه مثل -
 .شدی خوشگل خیلی خودتم -
 .هشته نزدیکه ساعت پایین؟ بریم. مرسی -
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 .میام دیگه یدقیقه چند منم برو -
 .زدمی حرف بانو ماه با و بود نشسته سعید. رفتم پایین

 .جان سعید سالم -
 خوبی؟ گلم، خواهر سالم -
 نیومده؟ شیدا ممنون، -
 .کنهمی کمک مادرشوهرش به داره چرا، -

 .اومدی خوش بانو، ماه سالم: سوگل
 .باشه مبارک عزیزم، سالم: بانو ماه
 .رفتم آشپزخونه تو هم من کردند،می احوالپرسی که هااون

 .خانم شیدا سالم -
 .جون افسانه سالم -
 :گفتم عمو زن به رو. کردیم روبوسی هم با
 ندارین؟ کاری عمو زن -
 .ظرف تو بچین شیرینی داری دوست اگه عزیزم، نیست خاصی کار -
 .حتما -

 .گذاشتیم میز روی بردیم و کردیم آماده شیدا با رو پذیرایی وسایل
 .کردمی اذیت رو بیچاره سوگل شهمه سعیدم. بودیم آمد و رفت در میز چیدن برای شیدا با

 .نشستم سوگل پیش شد، تموم که کارم. دادنمی رو جوابش کشیدمی خجالت بقیه جلوی چون سوگلم
 منم وقتاون رسه،می جنابعالی نوبت هم روزی یه. گیرممی رو اون حال بود، باز خانم شیدا اون و تو نیش خوب -

 !کنممی تالفی
 !بداخالق قدراین هم عروس. بود خودت برادر شهمه نگفتم، چیزی که من تازه. دیگه بود شوخی عزیزم_

 .کرد نثارم پررویی
 .بده جواب رفت سعید و اومد زنگ صدای

 من با احوالپرسی از بعد. اومد داخل اول خانم مرضیه. بود ایستاده من پیش سوگل. رفتیم هامهمون استقبال به همه
 .کرد شبـ*غل و سوگل جلوی رفت

 عزیزم؟ خوبی. برم خوشگلم عروس قربون -
 .ممنون: سوگل
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 هم شیدا مادربزرگ یا خانم مرضیه مادر. بودند اومده هم شیدا مادر و پدر. بود دستش شیک خیلی سبد هی ماندانا
 .بودم سوگل پیش هم من بودیم، نشسته پذیرایی داخل همه دقیقهده تقریبا از بعد. بود
 :شد جمع حواسشون همه صدر آقای صدای با
 دختر. شیممی فامیل شما محترم یخانواده با ما و میشه انجام زودیبه وصلت این خداروشکر معین، جناب خب -

 .بزرگیه افتخار ما برای که ما، عروس هم گلتون
 .دارین لطف شما: عمو
 .باشه شما نظر چی هر عقد تاریخ و مهریه تعیین برای خب: صدر آقای
 ندارین؟ تصمیمی شما پسرم. بپرسیم هم رو هابچه نظر باشین موافق اگه: عمو

 هم بعد ماه چند و باشه ساده عقد باشن موافق بزرگترا اگه کردم، مشورت که هم خانم سوگل با من راستش: سامان
 .بگیریم مفصل عروسی

 صدر؟ آقای طورچه شما نیست، مشکلی من نظر از: عمو
 .خوبه خیلیم نه، -

 :گفت سوگل به رو بعد
 .باشه راضی باید عروس مهریه برای چیه؟ مهریه مورد در نظرت دخترم -

 :گفت خجالت با سوگل
 و شما که هرطور باشه، خوشبختی برای تضمینی تونهنمی ولی دختره؛ یپشتوانه مهریه هم ما دین توی راستش -

 .راضیم من دونینمی صالح بابا
 !شده پسرم نصیب دختری چه ماشاءاهلل: خانم مرضیه

 .هباش سکه ده و صد( ع) علی حضرت نیت به باشین موافق اگه: عمو
 .کنیم اضافه هم زمین یه سند بود، که چی هر مهریه گرفتیم تصمیم جان مرضیه و من البته: صدر آقای
 عقد خرید و آزمایش برای فردا از و باشه عمو یخونه مختصر عقد یه فروردین سوم شد قرار صحبت، کلی از بعد
 .برن

 سبدی اون داخل از هم خانم مرضیه. کنه رفتعا شیرینی گفت سوگل به عمو زن شد، تموم که بزرگترا هایصحبت
 شدم بلند سوگل کنار از من. انداخت سوگل دست عمو یاجازه با رو انگشتری و درآورد جعبه یه بود ماندانا دست که
 .رفت بهم اساسی یغرهچشم یه هم سوگل بشینه، کنارش داماد آقای تا

 . نشستم که بود عمو زن کنار خالی جای تنها
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 رو سرم خانم مرضیه صدای با که بود شالم یگوشه به حواسم. کردندمی صحبت جشن و مراسم مورد در داشتند
 .گرفتم باال

 . خوشگله خیلی همسرتون یزادهبرادر میناجون -
 . سیرتش هم زیباست صورتش هم ماشاءاهلل. آره: عمو زن

 : گفت کرد،می صحبت بانو ماه با که شیدا مادربزرگ
 شده؟ مومت درست دخترم -
 . کنم شرکت دکترا بعد سال برای دارم قصد بخواد خدا اگه البته بله، -

 بهش همیشه. ندارم رو خوندندرس یحوصله اصال خوندم، ماهان زوربه لیسانسم تا من حالت،به خوش: ماندانا
 . کنییم دانشمندش زور به تو یا باشه دانشمند باید یا بشه؛ تو زن قراره که دختری بیچاره میگم
 . خندیدیم همه

 سامان بعد اهللشاءان دارم، درنظر براش خودم.. کردهتحصیل خوشگل، نجیب، خانم، دخترِ نیست کم: خانم مرضیه
 . هستش ماهان نوبت

 . اهللشاءان: عمو زن
 . پیشمون اومد و شد بلند سعید پیش از شیدا
  شما؟ گینمی چی: شیدا

 . گیممی ماهان دیکتاتوری از داریم عزیزم، هیچی: ماندانا
 بگیری؟ لیسانس باید حتما گفت چون چرا،: شیدا

 پررو دخترای این از کنه خدا کرده، انتخاب دختری چه مامان ببینیم حاال. شدمی لیسانس به راضی مگه تازه: ماندانا
 . بگیره رو حالش کمیه باشه
 . ماهیه دختر هم خیلی تازه نیست، پررو اصال خیرمنه: شیدا

 . کنهنمی حساب رو من کسهیچ جون؟ افسانه بینیمی. دونینمی هم جنابعالی پس: ماندانا
 : گفت که زدم لبخند حرفش به
 . بیای باید هم تو بیرون رفتیم شیدا و من که سری این راستی -
 . حتما -

 .پیشمون اومد هم لسوگ که کردیممی صحبت عید خرید مورد در داشتیم ما. شد جدا بزرگترا از هامونبحث
 شب کرد اصرار قدرچه عمو زن که بماند البته. رفتیم و کردیم خداحافظی هم بانو ماه و من ها،مهمون رفتن از بعد
 . بخوابیم جااون
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 . علی حق به بشن خوشبخت که شاءاهللان بودن، خوبی یخانواده خیلی: بانو ماه
 . یدخر بریم عقدشون برای باید. بشن خوشبخت آره -
 . دوزممی رو همون مادر، دارم پارچه من_
  گفتین؟می چی شیدا مادربزرگ با راستی. باشه -
. پرسید سوال زیاد هم تو مورد در البته. زدمی حرف حج به سفرش یدرباره. صحبتیهخوش زن واقعا خانم فاطمه -

 .دارن فکرایی موردت در که زنممی حدس
 فکری؟ چه -
 . بود یدارانهخر تو به نگاهشون -
 : گفتم خنده با
  فهمیدی؟ کوتاه زمان همین تو -
 . کردمی نگاه تو به بعدیش عروس یدرباره حرفی هر با خانم مرضیه دیدی، که خودت. میگم تجربه براساس من -
 . باشین فهمیده اشتباه خداکنه دونم، نمی -
 . هستش هم باال و قد خوش. بود خوبی پسر مادر؟ چرا -
 کنی؟می تعریف پسرِ از شما نیست معلوم چیزی هنوز بانو ماه -
 .بردم حیاط داخل رو ماشین و کردم باز ریموت با رو در

*** 
 . بود شیدا اومد؛ گوشیم اساماس صدای. خوندممی بود شده قضا که رو نمازم و بودم اتاقم تو
 خوب. ایمخونه در جلوی عصر پنج ساعت. بیای باید هم تو خرید، ریممی ماندانا و من فردا خوشگله، خانم سالم »

 « .بخوابی
 . کرد رسانیاطالع فقط بود، دوخته و بریده خودش. گرفت امخنده
 «.خیربه شبت. میام عزیزم باشه سالم،» :نوشتم براش هم من

 تا موندم منتظر و رفتم حیاط تو. کردم خداحافظی بانو ماه با و شدم آماده صبحانه خوردن از بعد شدم، بیدار که صبح
. میشه شروع فانوس یپروژه سر عید، از بعد اصلیمون کار. بودم کرده تعطیل رو شرکت که بود روزی چند. بیان

 .بودند منتظرم ماشین تو ماندانا و شیدا. رفتم بیرون. اومد گوشیم زنگ صدای
 .نشستم و کردم باز رو عقب در
 . خیربه عصرتون سالم، -

 . زمعزی سالم: ماندانا
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 . گرام خواهرشوهر بر سالم: شیدا
 : گفتم و خندیدم

  کجاست؟ خواهرشوهر یکی اون -
 . پاساژ همون بریم گفتن هم ما به خرید، رفتن داماد آقا با: شیدا

 . بود مثبت هم آزمایش جواب خداروشکر: ماندانا
 . بشن خوشبخت -

 . رسیدیم کی نفهمیدیم که زد حرف برامون قدراون ماندانا
 که تیره بنفش دارآستین پیراهن یه من. کردیم شروع رو لباس خرید و انتخاب اولش همون از رفتیم، داخل وقتی

 بعد ساعت یک تا هم ماندانا و شیدا. خریدم طالیی عروسکی کفش و طالیی شال با و بود زانو باالی تا کوتاهیش
 گفته سوگل خود و بودند تنها که سامان و سوگل پیش رفتیم لباس انتخاب برای. دادند انجام رو خریدشون من از

 .بریم حتما بود
 .برین تنهایی خودتون رو خریدا یبقیه بریم، ما دیگه خب: شیدا

 .بریم بیاید شما جان ماندانا افسانه،... برو تو اصال دیگه، نباشین نامرد: سوگل
 . شیممی خوشحال خانم، افسانه آره: سامان

 . تنهاست هم بانو ماه میشه، دیر بعد شاءاهللان ممنون -
 . شدیم جدا هم از خداحافظی از بعد و مبـ*وسـ*ید رو اشگونه و رفتم جلو

 . زدمی حرف تلفن با داشت اومد؛می ما سر پشت شیدا
 . بریم زود بیا نمیشه دیرت اگه سعید، پیش مطب برم قراره منم. دنبالش میان ماندانا جون، افسانه: شیدا

 . میرم تاکسی با ودمخ ممنون نه، -
 . رسونممی رو تو اول اصال. حرفیه چه این: شیدا

 . میرم خودم نیست مشکلی عزیزم، نه -
 . رسونیممی هم رو افسانه بریم که ما برو، تو شیدا: ماندانا

 . نمیشم مزاحم.. اصال نه، -
 . بریم مزاحمتی، چه: ماندانا

 .شدم ساکت دیگه که گفت جدیتی چنان با
 . دنبالمون بیان تا کشید طول دقیقهده ما ولی رفت؛ ودز شیدا

 . اومدن اینکه مثل بیرون؛ بریم جون افسانه: ماندانا
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 نشست، خودش اول و کرد باز رو عقب در رفت، مشکی لندکروز یه سمت به ماندانا و اومدیم بیرون پاساژ از هم با
 .نشستم من بعد

 و سالم ماندانا شوهر. کردم سالم هردوشون به رو. بود تهنشس جلو هم شوهرش و بود فرمون پشت برادرش
 به رو سرم اومدم، که شدم پشیمون. داد انجام زوربه هم خالی و خشک سالم یه برادرش اما کرد؛ گرمی احوالپرسی

 خریدهاش درمورد داشت که بود ماندانا هایحرف به حواسم. کردممی نگاه رو هاخیابون و چرخوندم شیشه سمت
 رو همدیگه خیلی بود مشخص داد؛می گوش حرفش به اشتیاق با هم همسرش کرد،می تعریف شوهرش ایبر

 .دارند دوست
 تا اونم از بعد کشه،می طول خریدکردنت هاساعت.. کشهمی چی دستت از کامران که فهمیدم تازه ماندانا: ماهان

 . کنه تحمل رو تو تعریفات باید ساعت چند
 . کشهمی چی تو زن بیچاره کامران؟ نه مگه.. نیست ذوقبی تو ثلم کامران: ماندانا

 . کنه تعریف برام دارم دوست خودم من میگه، راست جان ماهان: کامران
 . دادممی گوش هاشونصحبت به داشتم و بودم ساکت همچنان هم من

 شما چی هر کشه؟نمی طول خیلی خانوما خریدکردن شما نظر به خانم.. بپرسم مهمونمون از بذار اصال: ماهان
 . قبوله بگین

 .. بگم چی راستش، -
 : گفتم لحظه چند از بعد. داشت حق درواقع بگم؛ چی دونستمنمی کردم، مکث

 تو واقعا خانوما بعضی نظرم به.. بله بگم، رو راستش بخوام اگه اما ندارم؛ وسواس اصال خریدکردن تو خودم من -
 همیشه هم آقایون از بعضی که داشت نظر در باید اینم اما سوگل؛ هم شنهنمو دارن، وسواس خیلی خریدکردن

 . ندارن خریدکردن برای ایحوصله
 . نه اولشو اما دارم؛ قبول رو حرفت آخر تیکه: ماندانا

  ماهان؟ چی تو. موافقم حرفتون با هستم منطقی کامال چون من ولی: کامران
 : گفت و انداخت من به نگاه یه آینه از
 . موافقم تقریبا منم -

 . رسیدیم کوچه داخل
 . دادم زحمت ببخشید -

 . سالمت به برو. عزیزم حرفیه چه این: ماندانا
 . داخل بفرمایید -
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 . میایم کنین دعوتمون شدیم که فامیل شاءاهان ممنون، خیلی: کامران
 کردی؟ دعوت رو خودت باز تو: ماندانا

  .چشم روی قدمتون کنم،می دعوت چشم -
 . خیربه شبتون خداحافظ، -
 . تو برم من تا بودند جااون هنوز رفتم، در سمت به
 .رفتند یعنی اومد؛ ماشین صدای. بستم رو در و تو رفتم و دادم تکون براشون دستی کردم، باز کلید با که رو در

 نیست؛ راضی من حضور از کردم فکر اول هم برادرش. انغریبه که نکردم احساس اصال خوبیه، دختر خیلی ماندانا
 . داشت جدی و خشک برخورد کال انگار اما

 قضاوت اصال زدم، پس رو افکارم. بیام هااون با من که کرد کاری عمد روی از شیدا کردممی فکر چرا دونمنمی
 .کنمنمی بیجا

*** 
 بهشت رفتیم بانو ماه با دیروز. کرد دعوتمون شام برای عمو زن البته. عمو یخونه بریم قراره و تحویله سال امشب
 حاال. کردیم پخش جاهمون که داشتم زردشله نذر. اومدند شونهمه اینا عمو و بودیم جااون ساعت سه تقریبا زهرا،

 دیروز گفت نذاشت، سوگل ولی رفتم؛می امروزم بود خودم به اگه. کرده رو بابا هوای دلم تحویله، سال نزدیک که
 .ردیک اذیت رو خودت خیلی
 رفتیم، که داخل. بود شده ترخوشگل خیلی شونباغچه. دادمی رو عید بوی جاهمه رسیدیم، که محمد عمو یخونه
 سوگل مراسم یدرباره و بودیم نشسته همه شد، که گرمی احوالپرسی از بعد. بود گرفته رو جاهمه سبزی قورمه بوی

 . کردیممی صحبت
 : گفت موع زن که بودم سوگل با صحبت سرگرم

 . تحویل سال تا نشه دیر بکشیم، رو شام بریم پاشو جان سوگل رفت، یادم شدم سرگرم وای ای -
 .رفتیم کمک برای سوگل همراه هم شیدا و من

*** 
 دعا هم بانو ماه و عمو زن خوند،می قرآن عمو. بشه تحویل سال اینکه منتظر و بودیم نشسته پذیرایی تو شام از بعد
 سال که داد نشون تلویزیون از توپ شلیک صدای که فرستادممی صلوات و فاتحه بابا برای هم من. خوندندمی

 .شده تحویل
 .باشه همه برای سالمتی و خوشی از پر سالی اهللشاءان مبارک، نو سال: عمو



 

 

66 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 و بانو ماه به چهپار دخترا، ما به یکادوَاِن پالک هم عمو زن. داد هدیه کارت همه به عیدی عمو و کردیم روبوسی
 .سعید و عمو برای پیراهن

 از بعد برای رو آشناها البته. شد تموم زود خیلی هستیم، جمعیتیکم فامیل چون. گذشت عیددیدنی به اول روز دو
 .عقده مراسم ظهر از بعد عمو؛ یخونه میرم صبح فردا. گذاشتیم سوگل عقد

 .جاهمون میاد هم شیدا آرایشگاه، مبر سوگل با ده ساعت قراره کردم، آماده رو وسایلم
*** 
 مشخص صداش از. نکنم دیر که زد زنگ بهم چندبار سوگل. افتادم راه سریع و کردم خداحافظی بانو ماه با صبح

 سامان هم بعدش میشه، شلوغ خیلی امروز گفت سوگل ولی برم؛ خودم ماشین با خواستممی. داره استرس خیلی بود
 .برهمی رو ما

 .رفتم سمتشون به و شدم پیاده کردم، حساب رو کرایه. کردندمی صحبت در دم سامان با سعید. رسیدم در جلوی
 . خیربه صبح سالم، -

 .عزیزم خواهر بر سالم: سعید
 هستین؟ خوب خانم، افسانه سالم: سامان

 . بشید خوشبخت باشه، مبارک. ممنون -
 . ریممی االن باشید آماده. مچکرم: سامان

 . بذارم رو وسایلم برم من فقط ،حتما -
 . دیدم رو شیدا و سوگل حیاط تو
  نه؟ اومدم دیر ببخشید،. هابچه سالم -

 . اومدی موقع به نه،. سالم: سوگل
 . داخل ببرم من بده رو وسایلت جان افسانه برین، شما: شیدا

 نشه؟ زحمتت -
 . عزیزم نه -

 : گفتم سوگل به رو رفت، که شیدا
 . بشی خوشبخت خواهری، هباش مبارکت -

 . دارم استرس خیلی افسانه. عزیزم مرسی: سوگل
 . میشی راحت بخونن رو خطبه که دیگه ساعت چند تا بفرست، صلوات چی؟ برای ترس -
 . اومد خوب... کردم هم استخاره راستی. خونممی قرآن شهمه دیشب از.. خداکنه -
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 . منتظره جنابعالی همسر دیگه، بریم. خداروشکر خب -
 : گفت رفتیم،می بیرون درحالیکه

 . نشده همسرم هنوز -
 . عزیزم میشه که باالخره -
 و مدرن جای رفتیم؛ آرایشگاه تو. دراومد هردوشون صدای که گذاشت سرشون به سر قدراین دیگه شیدا راه تو

 .کرد معرفی که بود شیدا هایدوست از بود، شیکی
 .اومد جلومون بلوند هایمو با سالهسی تقریبا خانم یه
 . بفرمایید سالم، -

 . هستن دخترعموم هم ایشون هستم، معین: سوگل
 . خوشبختم سالم، -
  نیومد؟ شیداجان پس. هستم نگار عزیزم، طورهمین منم -

 .اومد سریع شیدا بدیم، رو جوابش اینکه از قبل
 هم؟ با شدین آشنا اینکه مثل. داشتم کار پایین جون، نگار سالم: شیدا
  کدومه؟ خانم عروس. دربیارین رو لباساتون خب. دیگه آره: نگار
 : داد نشون رو سوگل دست با شیدا

 . هستن من خواهرشوهر البته و عروس ایشون -
 شروع رو ما میکاپ و اومدند نفر دو دقیقه چند از بعد. نشستیم رفتیم هم شیدا و من رفت، دیگه اتاق یه تو سوگل
 . بود محیا اسمش کردمی آرایش رو من که اونی. کردندمی برخورد خونگرم و میصمی خیلی. کردند
  کنی؟می استفاده خاصی چیز داری، خوبی پوست ماشاءاهلل: محیا

 . زنممی آفتاب ضد معموال نه، -
  رنگیه؟ چه لباست. خوبه ذاتا پس: محیا

 . بنفش -
 کنم؟ کار رنگ همون نداره مشکلی -
 . خوبه نه، -

 براق کمی رنگش بودم، کرده تیره ایقهوه رو موهام. رفت موهام سراغ بعد کشید، طول میکاپ کار اعتیس یک
 از بعد. کرد کار بازنیمه شینیون و کرد فر رو موهام مهسا و شیدا از نظرخواهی با. کرد تعریف رنگش از هم محیا بود،
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 بودم، راضی خیلی که من. شد تموم نفرمونسه هر کار دو ساعت. زد برامون هم الک خوردیم، رو ناهارمون اینکه
 .رفتیم اومد، سعید که بعد ربع یه هم شیدا و من. رفت دنبالش اومد سامان که سوگل. طورهمین هم سوگل و شیدا
 : زد سوتی افتاد ما به چشمش تا سعید

 . بفرمایید! خوشگل خانمای به به -
 . کرد باز برامون رو ماشین در و
 . شدیا خوشتیپ گلم، شدادا سالم -
 . بینننمی اصال که بعضیا کنه، تعریف خواهرم اینکه مگه -

 . کرد اشاره شیدا به آینه از حرفش از بعد
 جون؟افسانه نه مگه کنه،می برخورد مقابلش طرف مثل کسی هر بگم باید که منه به منظورت اگه: شیدا
 : گفت سریع بگم، چیزی من نذاشت سعید

 . گفتم هردوتون به اولشم البته خوشگلی، تو میگم دارم روز هر که نم عزیزم آخه -
 خانمش برای باید کنهمی تعریف خواهرش از که جوراون مردی هر که بگم باید مهمه، من نظر اگه سعیدجان -

 . باشه دل ته از و چندبرابر
  .نباشه کسی که وقتی واسه باشه اساسی تعریف هستم، خانمم مخلص که من: سعید
 !افسانه جلوی بکش خجالت سعید اِاِ: شیدا

 . کردم رهاش بلند یقهقهه یه با بودم، داشته نگه که رو امخنده شیدا حرف این با
 . خودمونه از افسانه عزیزم: سعید
 : گفت لبخند با هم شیدا

 !حیابی که، واقعا -
 خودم وگرنه بانو، ماه دنبال بره گفتم یدسع به شد خوب. بود سه نزدیک تقریبا ساعت رسیدیم، که عمو یخونه به

 .زدندمی حرف داشتند ماهان، پسرش، با خانم مرضیه رسیدیم، ورودی جلوی وقتی. شدیم پیاده شیدا با. رسیدمنمی
 .برگشتند ما دیدن با
 . سالم -
 . ماهان داداش سالم خاله، سالم -

 جان؟افسانه خوبی گلم، دخترای سالم: خانم مرضیه
  .ممنون -

  اومدین؟ سعید با: ماهان
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  اومدن؟ اینا سوگل. رسیدیم االن آره،: شیدا
 . شدین ترناز خیلی هردوتون ختهت به بزنم ماشاءاهلل. بگیرن رفتن نبوده آماده گلدسته اینکه مثل نه،: خانم مرضیه

 بقیه جلوی هردومون از قدراون هم محمد عمو و عمو زن. داخل بریم داد رضایت شیدا باالخره دقیقه چند از بعد
. کردم خودم به نگاه یه آینه تو. کردم عوض و لباسم سوگل اتاق تو رفتم. شدیم آب خجالت از که کردند تعریف

 ولی بود؛ صورتی رژم. کردممی آرایش کمتر عادی حالت در خودم که بود خاطر این به صورتم زیاد تغییر دلیل شاید
 .رفتم پایین کردم، چِک رو خودم اینکه از دبع. بود تیره تقریبا هامچشم آرایش

 رو پارچه طرف دو یلدا و من و سابیدمی قند شیدا. بودند ایستاده عقد یسفره دور هامهمون یهمه و بود اومده عاقد
 همه. داد رو بله سوگل عاقد، وسیلهبه خطبه خوندن بارسه با معمول طبق. بودیم گرفته داماد و عروس سر روی

 .کردم بـ*غل رو سوگل. رفتم جلو شد که خلوت ایستادم. بودم خریده براشون سکه تا دو من دادند، رو ونکادوهاش
 . بشی خوشبخت عزیزم، میگم تبریک -

 : گفت بود کرده بغض درحالیکه هم اون
 . خواهری ممنون -
 . بمونید هم عاشق همیشه و بشید خوشبخت اهللشاءان سامان، آقا میگم تبریک -
 : گفت محوی لبخند یه با
 . باشم داشته رو لیاقتش امیدوارم خانم،افسانه ممنون خیلی -
 . دارین قطعا -

 . کرد صدام سوگل که بودم یلدا با صحبت سرگرم. باشن راحت که کنار رفتم من جلو، اومد هم ماهان برادرش
 سوگل؟ جانم -
  بگیری؟ عکس یه خواهرت با خواینمی کجایی؟ -
 . بیام شد خلوت گفتم -

 عکس، آخرین. حیاط رفت و کرد عذرخواهی گوشیش زنگ با اما بود؛ یلدا هم یکیش تو که گرفتیم عکس تا چند
 بود، بیشتری احترام با و ترصمیمی خیلی سامان اخالق نظرمبه. شدند اضافه هم داماد مغرور برادر و سعید و شیدا
 .کردمی برخورد خشک کمیه ولی بود؛ محترم هم برادرش البته

 .بشیم اضافه عکس به هم همسرم و من باشین، جاتون سرِ همه خب: ماندانا
 رو شیدا و سامان یخانواده رفتند، که مهمونا یبقیه هم عمو زن. آتلیه رفتن سامان و سوگل که بود شیش ساعت
 .داشتند نگه شام برای
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 که دادممی گوش شیدا هایحرف به داشتم. کردیممی صحبت و بودیم پذیرایی داخل همه و بود نُه نزدیک ساعت
 . بود نشسته شوهرش و پسر کنار. برگشتم سمتش به خانممرضیه زبون از خودم اسم شنیدن با
 جانم؟ -

 . بکشی خط رو کارمندات از یکی دور باید دیگه میگم جانافسانه: خانم مرضیه
 . بود سوگل به منظورش

 . ترهمهم کار از خیلی شترکم زندگی و همسر هرحال به دیگه، آره -
 . کنممی اخراجش یا کشممی کار ازش بیشتر یا باشم تو جای اگه من ولی: شیدا

 : داد جواب سوگل از دفاع به هم خانممرضیه و خندیدم حرفش به
 . تو و دونممی من کنی توطئه عروسم سر پشت بخوای شیدا -

 : گفت بود، ساکت االن تا که هم سامان پدر
 . میگه راست یهمرض -

 : گفت و بـ*وسـ*ید رو شیدا صورت و اومد عمو زن
 آوردین؟ گیر غریب رو عروسم اِ -

 : گفت لوسی لحن با هم شیدا
 . کننمی اذیتم مامان بینیمی -

 . خندیدیم لحنش به همه
 .بودیم آمد و رفت در شدت به هم شیدا و من. کشیدیم رو شام اومدند، که سامان و سوگل

 هم هربار و بوده خانممرضیه فهمیدم برگشتم، وقتی. کردممی احساس خودم روی رو نگاهی سنگینی کارم حین در
 کنم، شام به دعوت رو هامهمون که برگشتم بود، شده تموم میز چیدن تقریبا که بارآخرین. کردمی نگاهم لبخند با

 : گفت و کرد دستیپیش خانم مرضیه
 . کنیم کمکت یذاشتمی کاش نباشی، خسته عزیزم -

 : گفت هم شیدا، مادر لیالخانم،
 . کنهمی کمک درمیون خط یه هم ورپریده شیدای این دخترم، میگه راست -
 . دادن انجام خودشون عموزن رو کارها یهمه. نبود خاصی کار ممنون، نه -

 شاءاهللان. بود طورهمین هم سعید و شیدا عقدکنون تازه بوده، دوشت رو سوگل کارهای بیشتر صبح از: لیالخانم
 . عزیزم کنیممی جبران عروسیت برای همه

 . نکردم کاری من ندین، خجالتم -
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 : گفت بود ساکت کال که هم مغرور ماهان آقا
 . کنن جبران باید حسابی هم زوج دوتا اون البته میگن، درست خاله -

 : گفت و بـ*وسـ*ید رو امگونه و ایستاد جلوم اومد، بیرون پذیرایی سالن از هم سوگل
 . هستیم هم خانمافسانه چاکر ما -
 . خندیدیم لحنش به

 .بخوریم شام دادند رضایت هامهمون یهمه حضور با البته من، از تعریف دقیقهده از بعد باالخره
*** 

 ان،سام و سوگل همراه که دیگه جاهای خیلی و نمایشگاه دربند، موزه، گذشت؛ گذار و گشت به هم بعد روز دو
 یلدا. اومدندمی هم سوگل مغرور شوهر برادر و یلدا هاجا از بعضی تو البته. رفتیممی شوهرش و ماندانا شیدا، و سعید

 بره؛ نذاشتن عید ایّام تو گفت. کنه پیدا خواستممی که مدارکی از نشونی نتونسته هم هنوز که گفت برام بارآخرین
 خونه اون به یلدا فرستادن کنممی احساس دیگه. دادند مرخصی هم ایلد به که برن مسافرت خواستندمی یعنی

 .کنه کاری تونست شاید میره هم دیگه ماه یه تا میگه خودش ولی بوده؛ اشتباه
 هفتم برای هاخانواده. شم وارد ایدیگه راه از باید ببینمش، بیشتر فانوس یپروژه برای عید بعد از قراره که حاال
. شمال بریم روز همون که کردند تعیین اما نشد؛ جور بلیت که باشیم داشته کیش به روزه چند سفر یه گذاشتند قرار

 .دونستند غنیمت هم رو کوچیک سفر همین ولی بودند؛ راضی کیش برای اکثریت گرچه
 عمو ماشین با هم بانوماه. دنبالم میان و باشم اونا پیش باید گفت و زد زنگ سوگل کردم،می جمع رو وسایلم داشتم

 .برسیم ناهار برای که افتادیممی راه نُه ساعت. اومدمی اینا
 . رفتم حیاط تو و دادم انجام محوی خیلی آرایش پوشیدم، مشکی شال و جین شلوار با کرم مانتوی یه
  مادر؟ نذاشتی جا چیزی: بانوماه
 . آوردم بود یادم که جااون تا نه، -
 . شما سهم اینم همه، برای کردم آماده دیکر درست دیشب که ایالویه -
 . بود خوراکی از پر توش که دستم داد پالستیک یه

 .اومد در زنگ صدای
 . کن باز رو در شما میارم رو وسایل من اومدن، -

 .رفتم بیرون و انداختم ورودی در و حیاط به کلی نگاه یه برداشتم، رو بانوماه و خودم ساک
 . همگی به سالم -

 . رسنمی اینا سوگل االنم رو، هاتوسیله من بده دخترم، سالم: عمو
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 .اومد ماشین صدای که کردممی احوالپرسی مینا عموزن با داشتم
 .بردیمتمی خودمون با هوگرن میره، سر تحوصله ما پیش دونممی. عزیزم برو اومدن، هابچه: عموزن
 از. اومد بیرون سوگل و شد باز عقب در. رفتم بود، کوچه طرفاون که ماشینی سمت به ازشون خداحافظی از بعد

 . برادرشه برای و نیست سامان مال که فهمیدم ماشین مدل
  خوبی؟ سالم، -
  نیاوردی؟ چیزی پس خوشگله، خانم سالم -
 . خودش صندوق تو گذاشت رو ساکم عمو -

 : دادم ادامه و آوردم باال رو دستم
 .خوراکی نایلون این جز -
 .موندن منتظر برادر دوتا این بشینیم، بریم. همونه کاری اصل -

 .نشست سوگل بعد نشستم من اول
 . موندین منتظر ببخشید سالم، -
  حرفیه؟ چه این بابا نه خانم، افسانه سالم -

 . کرد خالی و خشک سالم یه هم برادرش
 .کرد زدنحرف به شروع سوگل نشستیم، که اولش همون از

 زنی؟می حرف خانمافسانه برای فقط کن، سرگرم رو ما کمیه جان سوگل خبره؟ هچ پشت اون: سامان
 . بزنید حرف همدیگه با هم دوتا شما خب ست،دخترونه حرفامون: سوگل
  خورین؟نمی چیزی. امشنونده بیشتر زنم،نمی حرف زیاد رانندگی حین من راستش: ماهان
 . برامون آورده یزاییچ یه اینکه مثل افسانه آقاماهان، چرا: سوگل
 : گفتم و کردم باز رو نایلون

 . انداختی یادم شد خوب آره، -
 پیدا بود زده یخ نصفش که هم نوشابه یه سوگل، دست دادم و بشقاب داخل گذاشتم و درآوردم ساندویچ چهارتا
 . درآوردم لیوان با و کردم

 . نداره حرف افسانه هایالویه: سوگل
 . جان نوش -

 . بوده امگشنه قدرچه که فهمیدم تازه خوردم،می وقتی. کردند خوردن به عشرو همه
 . بودم گرسنه واقعا ممنون، خیلی: سامان
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 . هست بازم جان، نوش -
 .خوردند دوتا شونهمه. کرد تشکر هم ماهان
 قدم کمیه. شنب پیاده هواخوری برای که کرد راضی رو برادر دو هر هم آخرش کرد،می ذوق مناظر دیدن از سوگل
 : گفتم ساعتنیم از بعد. گرفتمی عکس و فیلم شهمه بود آورده رو دوربینش که هم سوگل زدیم،

  نیفتیم؟ راه سوگل -
 . طرفاون بریم خوایممی تازه -

 . ماشین تو برین ایدخسته اگه: سامان
 . نیست خسته خیرمنه: سوگل

 . باشم سرِحال یدمم قول رسیدیم. نبُرد خوابم اصال دیشب چرا، -
 . خانمافسانه بده رو سوییچ ماهان: سامان
 . بیاین زود هم شما شدم، خسته منم: ماهان

 برای و بودیم شده دور ماشین از چون کنم فکر ست،خسته که فهمید شدنمی صورتش از. افتاد راه من از ترجلو
 . اومد نرم تنها من اینکه

 .شدیم سوار و زد ور دزدگیر رسیدیم، ماشین به سکوت با
  نیست؟ سردتون: ماهان

 . خوبه خیلی هوا نه، -
 . کنین استراحت -
 . نداشتم رفتنراه یحوصله بیشتر بخوابم، تونمنمی ماشین تو. ممنون -
 . دارین آرومی شخصیت سوگل برعکس -
 : گفتم لبخند با
 البته.. رسممی نظر به ترآروم خیلی آره، لسوگ نسبت به اما کنم؛می شیطنت منم موقعش به نیستم، آروم خیلیم -

 . نه یا رسهمی نظر به خوب دیگران دید از دونمنمی
 . داره آرامش تونچهره که معتقدن ماندانا و مادرم -
 : داد ادامه و انداخت من به نگاه یه آینه از
 . موافقم باهاشون منم البته که -

 سعید و عمو و بابا فقط آقایون تو اما زدند؛ بهم هاخیلی رو حرف این. تمگف آروم ممنون یه و انداختم پایین رو سَرم
 هاحرف جور این درگیر فعال نداشتم دوست اصال. زد رو حرف این خاصی لحن یه با کردم احساس. بودند گفته بهم
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 و عمو و بابا از کافی محبت دلیلبه ولی نشدم؛ مخالف جنس احساسات درگیر حالبه تا و دخترم که درسته. بشم
 تو زیاد که بود این اشدیگه دلیل یه هم شاید. کردمنمی فکر مسائل جور این به خیلی برادر، عنوان به هم سعید

 موسیقی. داشت بدی نگاه اینکه نه و بود بد لحنش نه ماهان آقا این البته. بود زیاد هامرد از شناختم و بودم اجتماع
 .اومدند هم سامان و سوگل دقایقی از بعد. شدمی پخش الیتی
 . بودم خسته خیلی شدیم، پیاده. رسیدیم عمو ویالی به که بود دو نزدیکِ ساعت

 . رسیدیم که گروهیم آخرین ما اینکه مثل وای -
 با هم سامان و من داخل برین شما. بردیم لـ*ذت عالی هوای این و مناظر از ولی رسیدیمظد دیر درسته: ماهان
 . میایم هاوسیله

 که اتاقی سمت به معمول طبق و باال رفتیم و کردیم سالم. بودند نشسته شیدا پدرِ و عمو داخل، رفتیم هم با
 . رفتیم رسیدمی سوگل و من به همیشه
 !کنیم مَشتی استراحت یه آخِیش: سوگل

 . بگیرم دوش میرم من -
 . بخوابیم سرهیه پنج تا نشن مزاحم بنویسم برگه یه تو منم پس -
 . نهدیوو -

 به هالباس همون با تختش رو سوگل دیدم. دارم نیاز خواب به کنممی احساس واقعا حاال سریع دوش یه از بعد
 .خوابیدم کردم خشک رو موهام اینکه از بعد هم من. رفته خواب
*** 

 .رفتم آشپزخونه تو. اومدمی آقایون بلند خندیدن صدای رفتم، پایین که هاپله از
 . خانما بخیر عصرتون سالم، -

 .کردند سالم بهم شونهمه
  کجاست؟ عروسم جانافسانه: خانممرضیه

 . میاد زود بگیره، دوش رفت -
 . نکنی ضعف بخور، چیزی یه عزیزم بشین بیا: عموزن
 .نشستم و کشیدم بیرون صندلی یه
  خوابیده؟ بانوماه راستی مرسی، -

 . کننمی اشمعاینه دارن ماهان آقا بود باال فشارش کمیه: عموزن
 ببینمش؟ برم من کجان چرا؟ اِ -
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 . اولی اتاق تو باال نباش، نگران عزیزم نیست چیزی: خانم مرضیه
 . پیشش رفتممی و فهمیدممی ترزود کاش بودم، نگران خیلی. باال رفتم دوباره و شدم بلند
 .گرفتمی رو فشارش ماهان و بود نشسته تخت رو بانو ماه. شدم وارد و زدم در
  شده؟ چی -

 . انداختمت زحمت تو پسرم باال رفته فشارم کمیه دخترم، نیست چیزی: بانوماه
 . وظیفمه مادر، حرفیه چه این: ماهان

 . داره حضور بدبختم ماهان این فهمیدم تازه
  چنده؟ فشارش.. سالم نبود، حواسم ببخشید -

 : گفت ذاشت،می کیفش تو رو گوشیش درحالیکه
 . کنممی تهیه براش میرم االن.. شده تموم اینکه مثل داروهاشون هستش، چهارده رو فشارش م،سال -
 بگیرم؟ شده تموم داروهات نگفتی چرا -

 . پسرم شرمنده.. مادر رفت یادم: بانوماه
 . وظیفمه که گفتم مادر، نه: ماهان

 . کنم جبران عروسیت اهللشاءان: بانوماه
 : گفت لبخند یه با هم ماهان

 . نکنین نفرینم -
 . شه نصیبت کردهتحصیل و نجیب خانم، دخترِ یه اهللشاءان مادر، نگو: بانوماه

 . بگیرم رو داروهاتون برم من تا کنید استراحت. ممنون: ماهان
 . مادر بده خیرت خدا: بانوماه
 برم خودم خواستممی. رفتم رونبی و مبـ*وسـ*ید رو صورتش کردم، مرتب بانوماه روی رو پتو رفت، اینکه از بعد

 .بگیرم رو داروهاش
 . بود دستش کُتش و سوییچ اومد؛ بیرون اتاق از هم ماهان دیدم بستم، که رو در
 . میرم خودم بدین رو نسخه آقاماهان -
 . میرم خودم نیست، مشکلی نه -
 . کجاست دونممی هم خونهدارو.. میرم خودم اید،خسته کردین رانندگی زیاد امروز شما آخه.. آخه نه، -

 : گفت و کرد اخمی
 . خداحافظ فعال.. دارم کاری یه بیرون اونم از جدا نیستم، خسته من محترم خانم -
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 .پریدم سوگل صدای با که بودم خشن و جدی رفتار این فکر تو. رفت زود هم اون گفتم، زیرلب خداحافظی یه
 . ترسیدم دختر، چته وای -
  پایین؟ نرفتی چرا میگم ببخشید، -
 . پیشش اومدم باال بود رفته فشارش بانوماه -
  طوره؟چه االن.. وای اِی -
 . بگیره رو داروهاش رفته االنم کرد، اشمعاینه ماهان آقا خوبه، -

 شیدا و سوگل با. داد بهش رو بانوماه داروهای و اومد هم عصبانی دکتر. خوردیم عصرونه و آشپزخونه تو رفتیم
 .خوردیم و کردند درست کوبیده آقایون شد، که شب. زدیم قدم دریا لب رفتیم

 . باشیم جااون ناهار و جنگل بریم فردا که رسیدند نتیجه این به همه. شد بهتر حالش شب تا بانو ماه
 خوب که روزش اولین. خوابیدیم زود تقریبا بشیم، بیدار زود صبح بود قرار چون. شد اضافه اتاقمون به هم شیدا شب
 البته سرشونه؛ تو فکرایی یه که رسیدم نتیجه این به ماندانا و خانممرضیه نگاهای و رفتار براساس واقعا دیگه بود،

 .بود داده هاییسوتی یه شیدا هم چندباری
. رفتم پایین آماده و پوشیدم خاکستری سویشرت و طوسی شال جین، شلوار با اسپرت مشکی مانتوی یه صبح

 .نشستم بانوماه پیش رفتم. داشت کارش عموزن چون بود؛ رفته ترزود سوگل
  بانو؟ ماه خوبی -
 . منه به حواسش شهمه دیروز از رو، ماهان آقا بده خیرش خدا مادر، آره -
 . کردن لطف -
 . واقعا آره -

 آدم. ماهان دیروز ردبرخو خاطربه نبودم؛ راضی خیلی سری این. شدم همراهشون بازم سوگل اصرار به و افتادیم راه
 رو بانو ماه داروهای خواستممی خودم واقعا من. شد عصبانی دلیلبی دیروز کنممی احساس ولی نیستم؛ ایجنبهبی

 افتاد یادم که بودیم نشسته ماشین تو. زد حرف من با مدلی اون حسابی چه رو دونمنمی نزدم، الکی حرف بگیرم
 .گذاشتم جا در کنار رو پشتیم کوله

 . بیارم رو مکولَه برم زودی من سوگل -
 بله، دیدم. کردم طی رو حیاط طول. برگردم ماشین تو بره خشن دکتر اینکه از قبل داشتم قصد. شدم پیاده سریع
 .میاد داره دست به کوله دکتر آقای
 : گفتم کردممی دراز کوله سمت به رو دستم درحالیکه و رفتم جلو

 . ماهان آقا ممنون خیلی -
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 . بیارم براتون گفتن میناخانم کنم،می خواهش -
 . میارم خودم بدین رو کوله -
 . میارم من نیست مشکلی -

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 
 . کنه خاصی فکر کوچیکی چیز همچین یه با کسی خواستمنمی

 . شیننمی عصبی اگه البته.. میارم خودم ممنون، نه -
 : گفت اخمی یه با و دستم داد رو کوله

 . بگین ترواضح رو منظورتون -
 معذرت کردین برداشت بد شما که گفتم طوری اگه اما نزدم؛ بدی حرف من.. بانو ماه داروهای دیروزه، منظورم -

 . خواممی
 . کرد صدام بانو ماه که بده رو جوابم خواست

  بانو؟ ماه جانم -
 . تریحساس بهار اول تو نخوری، سرما باش مراقب مادر، جان افسانه -
 . هست حواسم چشم -
 . هستن منتظرت مادر برو -

 رسیدیم، وقتی. کردممی احساس رو خشن دکتر نگاه سنگینی راه طول تو. افتادیم راه باالخره و شدم سوار رفتم
 با چسبید، خیلی که ناهاری از بعد. کردیممی بازی حکم و بود آورده پاسور سوگل. نشستیم و کردیم پهن زیرانداز
 .زدیممی قدم اطراف همون داشتیم سوگل
  نیست؟ خبری: سوگل

  خبری؟ چه مثال -
  نه؟ کنه کاری نتونسته یلدا -
 . بود اشتباه کارمون کنم فکر نه، -
 خیلی نیست قصر از کمتر که خونه اون توی خوایمی تو که مهمی اسناد پیداکردن که باش داشته نظر در اینم -

 . سخته
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 فقط گشته، بود مشکوک که رو هاییاتاق اکثر گفت. میره ماه یه تا هم عید از بعد گفته یلدا خودِ حاال. آره -
 . مونده اسفندیار کار اتاق و کتابخونه

 . کنیمی پیداشون بخواد خدا اگه نکن؛ رو فکرش خوبه، -
  خوبه؟ متاهلی بگو، تو. شاءاهللان -

 : گفت و خندید
 اینکه به. کردم عادت بهش گذشته روز چند اینکه با االن ولی بودی؛ شاهد که خودت ترسیدم،می خیلی اولش -

 ولی ست؛مسخره خیلی کردممی فکر عقد از قبل. بدم اطالع بهش قبل از کارام برای بشنوم، رو صداش حتما صبحا
 .مکنمی رعایت رو موارد یهمه خودم االن

 هست؟ بود مَدِنظرت و داشتی دوست که چیزی اون میگم، ولی زوده؛ خیلی سوال این پرسیدن برای اینکه با -
 یه سامان به نسبت احساسم االن میشه، بیشتر عالقه و مهر عقد بعدِ میگه؛ درست مامان راستش. آره االن تا -

 . عمیقه داشتنِدوست
 . عزیزم باشه مبارکت -
 .مرسی -

 : داد ادامه چشمکی یه با بعد
 چیزهمه البته سرشه، تو فکرایی یه جونمرضیه کنم فکر میاد؛ بوهایی یه افسانه. کنی تجربه رو حس این امیدوارم-

 . شیداست سر زیر
  طور؟چه -
 از بعد. کردمی تعریف شهمه هم جونمرضیه چیه، نظرتون گفتمی شیدا. شنیدم رو صداشون بار یه آخه -

 و بود نشسته ماهان کنار جونمرضیه بود، ما عقد روزش که شبی اون. زننمی حرف تو درمورد همیدمف حرفاشون
 . کرد نگاه رو تو هم چندباری ماهان که دیدم منم زد،می حرف براش آروم

 . هست جاهمه به حواست بوده، عقدت خوبه حاال -
 . کنممی عوض رو اسمم من خواستگاری نیومدن دیگه وقت چند تا اگه. عزیزم دیگه آره -
 . بینیممی باشه -
 .برگشتیم عکس چندتا گرفتن از بعد و زدیم دور یه

 .پیشتون بیام خواستممی تازه برگشتین، چرا اِ: شیدا
  نمیاین؟ شما آقایون ریم،می دوباره خب: سوگل
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 به شدت به و بودیم جااون وزر سه. انداختیم عکس قشنگش خیلی جاهای و زدیم قدم. اومدند هم برادرا دو و سعید
 سامان و شیدا یخانواده که رسیدم نتیجه این به من و خوبه خیلی آدما شناخت برای سفرکردن. گذشت خوش همه

 فردا هم ما. کنند سفر شوهرش خانواده با بود قرار بعد بود، اولش روز فقط ماندانا. هستند مهربون و صمیمی خیلی
 هم برگشت. کردیم قبول همه که لواسون کرد دعوت بدرسیزده برای رو همه سامان پدر. تهران گردیمبرمی صبح
 .بودیم ترسرحال انگار اومدن برعکس بودم، نشسته سوگل پیش
 .اومدند ما از ترزود بقیه داشتیم، توقف راه تو زیاد ما که جاییاون از. سوگل بعد رسوندند، رو من اول

 و کنه پاگشا رو سامان و سوگل خوادمی که گفت بهم عصری بانوماه و ردیمک استراحت ظهر از بعد سه ساعت تا
. خونه سراغ رفت خودش و گذاشت خودم عهده به هم رو زدنزنگ. کنیم دعوت رو همه فرداشب برای شد قرار
 دعوت کردم نراضیشو زور به که عمو یخونه با تماس از بعد. بود تمیز جاهمه عید از قبل تکونیخونه خاطربه البته

 .گرفتم سوگل از هم رو صدر آقای یخونه یشماره کردند، قبول رو
 : اومد خانممرضیه صدای بوق سومین از بعد
 بفرمایید؟ بله -
 . هستم افسانه خانم،مرضیه سالم -
  طوره؟چه جان بانوماه خوبی؟ عزیزم، سالم -
 . رسونهمی سالم ممنون، -
 . باشن سالمت -
 . کنم دعوتتون شام فرداشب برای واستمخمی راستش -
 نشه زحمتت. تونخونه بیایم عیددیدنی برای گفتمی منوچهر امروز اتفاقا. نمیایم دعوت با که ما عزیزم، ممنون -

  دخترم؟
 . بیارین تشریف میشم خوشحال حرفیه، چه این نه -
 . شیممی مزاحم چشم -
 . بدین رو جونماندانا یخونه شماره میشه اگه.. مراحمین -

 .کردم دعوت رو شیدا یخانواده هم آخر در گرفتم، تماس هم اون با. کردم خداحافظی داد، رو شماره اینکه از بعد
 . کنم خرید بنویس لیست خوایمی چیزی بانوماه -
 . هست چی همه مادر، نه -
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 انتخاب دسر هم مدل چند ،غذاپیش هم سوپ دلمه، و سبزی قورمه و فسنجون غذا. کردیم گردگیری رو خونه
 سامان یخانواده و بود پاگشا مهمونی چون ولی نمیاد؛ خوشم اسراف و پاش و ریخت از خیلی خودم من. کردیم
 .بشیم بیدار زود صبح که خوابیدیم زود شب. باشه کسر و کم چیزی خواستمنمی بودند، غریبه
*** 

 .شدی خسته دیگه بسه مادر، پاشو -
 . میرم بعد شه تموم ساالدم این نه -

 : گفت و کرد بلندم زور به و گرفت رو دستم
 . من با اشبقیه. اومدن بذاری هم رو چِشم شو، آماده بگیر دوش زودی پاشو -

 : شدم بلند
 . چشم -
. خوردم غذا کمیه پایین رفتم آورد، جا رو حالم که کوتاه دوش یه از بعد. بود دو تازه انداختم؛ ساعت به نگاه یه
 زرد رنگش و بود زانوم باالی وجب یه که حریر تونیک یه. کردم شدنآماده به شروع پنج ساعت و کردم ستراحتا

. برداشتم داشت زرد رنگ به فارسی هاینوشته که نخی مشکی یه هم شال برای پوشیدم، سفید تنگ شلوار با بود
 و چشم خط زدم، هامچشم پشت سبز یسایه زدم، پودرکرم. بدم صورتم به صفایی یه تا نشستم توالت میز پشت
 شالم برداشتن با و بستم گیره یه با رو موهام. کردم تموم رو آرایشم آجری رژ و نارنجی رژگونه یه با زدم، هم ریمل
 .رفتم پایین

 .بودیم نشسته پذیرایی تو همه احوالپرسی کلی از بعد. اومدند هم با همه که بود هفت نزدیکای ساعت
 . نبودیم زحمت به راضی: مخانمرضیه

 . اومدین خوش حرفیه، چه این -
 همه. کرد تعارف سوگل هم رو شیرینی و آجیل. کرد کمکم هم شیدا. بردم و کردم آماده قهوه و چای پذیرایی برای

 داشت نظر در روز اون برای که هاییبرنامه از سوگل تعریفات به هم من و کردندمی صحبت بدرسیزده مورد در
 .اومدنمی خوشم روز این از خیلی خودم کردم،می شگو

 بامزه قدراون. دادیممی گوش دانشگاه درمورد ماندانا خاطرات به هم دخترا ما بودند، شوخی و حرف سرگرم همه
 شدند بلند دخترا یهمه. بکشیم رو شام گفت بانوماه که بود شده نُه ساعت. شدیمنمی خسته که کردمی تعریف
 .نذاشتم شیدا، مادر لیالخانم، و خانممرضیه یبهونه به که بیاد خواستمی هم عموزن د،کنن کمکم

 که بردم هم رو ساالد ظرف آخرین. نشستند اومدند مهمونا و چیدیم شیک کامال رو میز آمد و رفت کلی از بعد
 .کردمی صحبت بانو ماه با داشت اومد؛می لیالخانم صدای
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 . شیدینک زحمت خیلی: خانم لیال
 . بفرمایید لیالجان، حرفیه چه این: بانوماه

 .نشستم شیدا کنار میز، به کلی نگاه یه از بعد و گذاشتم رو ظرف
 . فسنجون بانو،ماه نکنه درد دستت وای: شیدا
 . هست ما یخونه تو شما فسنجونای تعریف همیشه بانو ماه: خانم لیال
 . کردم درست مگل دختر خاطربه.. جانتون نوش: بانوماه

 .خوردند سبزی قورمه بیشتر آقایون البته. کرد ذوق حرف این از کلی هم شیدا
 . عالیه هم سبزی قورمه: خانم مرضیه

 .ستافسانه دستپخت: بانوماه
 : گفت و انداخت بهم مهربون نگاه یه خانم مرضیه

 . عالیه اخالقت مثل هم دستپختت -
 . جونتون نوش.. دارین لطف ممنون، -

 .کردند کمک همه دیگه دفعهاین غذا خوردن از بعد. زدمی شیطانی لبخند که افتاد سوگل به نگاهم
 . خوردیم زیاد بود خوشمزه قدراین غذاهاتون ماشاءاهلل: خانم مرضیه

 . مونده شهمه نخوردین چیزی جان، نوش -
 فکر... کرده درست باتجربه خانم یه انگار بود، عالی که هم سبزی قورمه. کردین درست زیاد احتماال دخترم، نه -

 . بود بانو ماه کار کردم
 . دیده آموزش بانوماه دست زیر خب خاله: شیدا
 . عالیه که مادرتم دستپخت شیداجان: بانو ماه

. نیست خوب آشپزیم خیلی من بخوره، چی مونخونه رفتیم بیچاره سعیدِ. تریباتجربه شما ولی خب؛ آره: شیدا
 .بگیری یاد رو هافن و فوت یهمه باید ماه سه دو این تو یگهم مامان
 سوگل و خودم داخل، فرستادم رو همه شد، جمع که آشپزخونه. زدندمی حرف آشپزی درمورد داشتند کامال دیگه
 .گذاشتیم ماشین تو و کردیم تمیز رو ظرفا

 خانممرضیه صدای با که کردندمی صحبت بلند پذیرایی تو هم هاخانم کردند،می بازی شطرنج داشتند آقایون
 :شدند ساکت

. دعوتین شام برای همگی شب فردا هستش، فردا پس بدرسیزده چون که کنممی اعالم جاهمین خانما خب -
 . نداره مخالفت حق هم کسهیچ درضمن
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 .طورهمین هم من البته کردند؛ قبول و تشکر همه زد، که حرفی با
 .خوابیدیم زود خستگی خاطربه بانوماه و من. رفتند که بود یک ساعت تقریبا هامهمون و بود خوبی شب

*** 
 هشت ساعت حدود. شدیم همراه اینا عمو با و نیاوردم ماشین من بخوریم، شب به بود ممکن که راهش خاطربه

 .رسیدیم
 هم ویال ساختمان. بودند هبخشید باغ به زیبایی خیلی نمای و بودند زده شکوفه باغش درختای بود، قشنگی ویالی

 و خانممرضیه رسیدیم، ساختمون به و کردیم طی رو هاسنگفرش. داشت کالسیکی معماری و بود سفید رنگ به
 .بودند اومده مهمونا استقبال به صدر آقای
 .بود کالسیک بیرون مثل بود؛ جالب برام هم خونه داخل معماری رفتیم، که داخل
 تو رو اتاقی یه ماندانا. نبود خدمتکار از خبری هم صدر آقای یخونه تو اینکه مثل کردند؛یم پذیرایی ماندانا و شیدا
 . کنیم عوض لباس که داد نشونمون باال طبقه

  چیه؟ معماریش به راجع نظرت: سوگل
 . کردن کار کالسیک سبک که کردن خوبی کار واقعا قشنگه، خیلی نظرمبه -
 . میاد بهت خوشرنگه، خیلی لباست راستی. بوده ماهان یایده گفت سامان -
 .عزیزم ممنون -
 پیش رفت ذارن،نمی دید که هم سوگل. کنیم کمکشون نذاشتند اصال که آوردند شام زود ما دیررسیدن خاطربه

 .کنهمی صحبت خونه درمورد بود مشخص دستش حرکات از. سامان
 و من جزبه البته که کردیممی صحبت ویال معماری هدربار و بودیم نشسته هم دور جوونترا شام، صرف از بعد

 . دادیممی نظر نفر سه ما بیشتر. بود متفاوت تحصیلیشون رشته بقیه ماندانا همسر و سوگل
 . کرده انتخاب رو طرحی همچین گلم ماهان داداش که بگیرین درنظر اینم محترم شناسانکار: ماندانا
 . ماهان آقا گفت احسنت ایسلیقه همچین داشتن برای باید واقعا: سوگل
 . کردم انتخابش فقط من البته ممنون،: ماهان

  خانم؟افسانه نیست طوراین مهمه، خیلی اینم: کامران
 و بهترین جوانب این یهمه درنظرگرفتن با که باشه هوا و آب و متراژ مکان، براساس باید انتخابی طرح درسته، -

 . عالیه هم خونه دیزاین. کردین کار شما که همینه معماری طرح ترینقشنگ
 حرفم اتمام از بعد همه که کردم صحبت براشون خونه دیزاین با داخلی معماری تناسب درمورد هم دیگه کمیه

 .کردند تشویقم
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 . دارین جالبی اطالعات: کامران
 . هامینهز همین تو نوشته مقاله چندتایی خودشم کنه،می تحقیق چیزا خیلی رو افسانه: سوگل
  چی؟ شما جان سوگل آفرین،: سامان
 : گفت حرصی لحن یه با سوگل

 . من بعد بنویس شما اول بنویسم؟ مقاله باید منم که اینه منظورت چی؟ من -
 . نکردی کارا این از همچین خودتم من، برادر میگه راست: ماندانا
 : گفت تعجب حالت یه با سامان

 . پرسیدم منظوربی نوشته، مقاله خانم افسانه ثلم هم سوگل شاید گفتم من بابا -
 از که سوگل به مخصوصا کرد؛می نگاه بهمون واج و هاج جوریهمین بیچاره. خنده زیر زدیم حرفش با هممون

 . بود شده قرمز خنده
*** 

 سرم رو شال یه بودم، در به نزدیک چون. زدند رو اتاق در که کردممی عوض خواب برای رو لباسهام اتاق تو
 .بود سامان. انداختم

 بیاد؟ لحظه یه بگید سوگل به میشه ببخشید، -
 : کردم باز رو در خوابیده، دیدم برگشتم

 . خوابه -
 :گفت محوی لبخند یه با و انداخت خواب در غرق سوگل به نگاه یه سامان

 . خیربه شبتون بخوابه، بذارید -
 .برد خوابم بالفاصله شبم هر ذکر خوندن از بعد تختم، رو رفتم و گفتم آروم خیربهشب یه جوابش در

*** 
 . ذارهمی باز رو پنجره همیشه سوگله، سر زیر شهمه: عموزن
 : گفتم و کردم عطسه یه
 . حساسیته احتماال گفت هم سعید حساسم، خیلی من -
 . میشه شروع حساسیتم میاد که بهار فصل. کردممی عطسه شهمه صبح از

 که کردممی چک رو گوشیم داشتم. میشم ملحق بهشون شدم که بهتر گفتم هم من کردند،می بازی الوالیب هابچه
 . آوردم باال رو سرم ماهان صدای با
 بله؟ -
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 . میشه قطع استفاده بار سه دو با باشه حساسیت اگه بینی، برای هستش اسپری یه این -
 : گفتم تابلو ذوق یه با
 . ممنونم -
 : گفت هم خانممرضیه. خندید لحنم به
 . مادر آوردیمی ترزود -
 . دیدمش اتفاقی دارم، دونستم نمی -

 پسرا و دخترا گروه. شدم اضافه منم دوم دور. هابچه پیش رفتم دقیقه بیست بعد و کردم استفاده اسپری از چندبار
 .بودند برده پسرا رو اول دور. بود جدا

 . کنیمی کم رو روشون همیشه مثل: سوگل
 .بود خوب مدرسه زمان از والیبالم

 باالخره. شد ما نفع به بیشترش رسیدیم، که بازی آخرای به. کردندمی کار خوب پسرا اوالش. کردیم شروع رو بازی
 غافلگیر که زد قدرت با رو توپ ماهان بازی وسطای. کردیممی کار بیشتری انرژی با آخر دور. بردیم رو دوم دور

 . جلوم اومد نگرانی با ماهان خود. کردمی درد خیلی شدند، جمع دورم همه. مصورت تو خورد و شدم
 . ببینمش بردار رو دستت ببخشید، -

 : گفت کردمی نوازش رو پشتم درحالیکه سوگل و بود بلند هابچه صدای
 کنه؟می درد خیلی برم، قربونت -
 .شده چی انگار دیوونه گرفت، امخنده بغضش از

 .باشه نشکسته بینب ماهان: سامان
 نگاه یه با. گذاشت بینیم رو و گرفت ماندانا از دستمال چندتا و کرد نگاهش کمیه بینیم، رو گذاشت آورد رو دستش
 : گفت شرمنده

 . بود من تقصیر ببخش -
 . گفتم آروم نه یه فقط
 :گفت بود دراومده اشکش که سوگل به رو بعد
 . داخل برین کن کمکش -

  جان؟ نهافسا خوبی: سعید
 . دارم ضعف کمیه -

 . پایین اتاقای از یکی تو داخل، بردنم کردند کمکم شیدا و سوگل
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 . کردمی عوض رو بینیم رو دستمال تندتند سعید
 . جاستاین دکتر تا سه ناسالمتی دیگه، کن کاری یه سعید: شیدا
 . میاره رو کیفش ماهان االن عزیزم: سعید

 : فتگ سعید ماهان، اومدن از بعد
  کنم؟ اتمعاینه خودم نیستی راحت اگه -

 : گفتم بده خودش جلوی دیدم
 . نداره اشکالی -

 خونریزیش دقیقه ده بعد کرد، کار چی نفهمیدم داشتم ضعف قدراون. برداشت رو هادستمال اول
 رو صداشون ببره خوابم اینکه از قبل و بستم رو هامچشم. زد بهم مسکن یه. کرد تمیز رو بینیم اطراف. شد قطع

 . شنیدم
 . داشت خونریزی قدرچه بمیرم،: سوگل
 . بیرون بریم خوابیده االن تر،آروم: ماهان

 .برد خوابم واقعا منم و رفتند همه
*** 

 . نذاشت که شم بلند خواستم و دیدم رو عمو و کردم باز رو هامچشم پیشونیم رو دستی حس با
  دخترم؟ خوبی. شده چی گفت سوگل بودی خواب وقتی -
 . بخوابم خوامنمی دیگه عمو. کردن بزرگش رو قضیه هابچه آره، -

 : گفتم و شدم بلند
 . کردم خراب روزتونم -
 : گفت اخمی یه با
 . بخوریم ناهار بریم خوبی اگه! دختر؟ میگی چی -
 : گفتم تعجب با و انداختم ساعت به نگاه یه
  ؟نخوردین ناهار هستش، سه نزدیک که ساعت -
 . بشی بیدار تا مونیممی منتظر گفت خانممرضیه -
 . بریم پس وای اِی -

 کردم سالم آروم شدیم، آالچیق وارد. داشتم درد کمیه ولی اومد؛نمی خون بینیم از. رفتیم بیرون و پوشیدم رو شالم
 . دادند رو جوابم و
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  مادر؟ خوبی: بانو ماه -
 . گرفت رو دستم جلو اومد شد بلند و
 . که نبود چیزی خوبم، آره -

 . میارم شربت برات االن دخترم، پریده رنگت: خانم مرضیه
 . ممنون نه -
 : گفت مصنوعی اخم یه با
 !عزیزم نیار حرف من حرف رو -

. شدند هاشونحرف مشغول شد، راحت خیالشون وقتی. دادممی جواب هم من و پرسیدندمی سوال شهمه که بقیه
 . کنهمی نگاهم نگرانی با ماهان دیدم کردم؛ حس خودم روی رو نگاهی سنگینی که زدممی حرف سوگل با

 . دونستمی مقصر رو خودش بیچاره بزنم، سر بهت بیام فرستادمی رو من شهمه: سوگل
 . داره شکستنم سر داره، اشکنک بازی چی؟ برای -
 . بود نگرانت خیلی -

 : گفت شیطنت با بعد
 . همیم براش تو حال هر به -
 . کنهمی ایجاب شغلش چون -
 . باشه مدلی این همه برای دونممی بعید خشک شخصیت این ولی درست؛ که اون_
  بودی؟ گرفته آبغوره چرا تو حاال -
 . ترسیدم دیدمت جوریاون دیگه، نکنه درد دستت -

 .رفتم داخل. داره کارم مامانش آشپزخونه تو برم گفت بهم ماندانا که بود عصر
 داشتین؟ کارم جونمرضیه -
 . کرد تجویز جگر برات و داشته خونریزی خیلی بینیت گفت ماهان عزیزم، بیا -
 : گفتم و خندیدم حرفش به
 . کشیدین زحمت -
 نمیاد؟ که بدت. بشین بیا -
 . ممنون نمیاد، بدم نه -

 . اومد زنگش صدای خانممرضیه گوشی خوردم، که رو تکه اولین
 . باش راحت تو بدم، جواب رو این من! وریبخ باید رو همه -
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 : گفت که شدم بلند داخل، اومد ماهان که خوردممی آروم. رفت بیرون و
 . میرم بخورم آب باشین، راحت -

 : گفت و برگشت ولی بره؛ خواست خورد آب اینکه از بعد
  خوبی؟ االن ببخشید، -

 : گفتم آرامش با ولی شدم؛ شخص اول فعل متوجه
 . بیفته ممکنه اتفاقی هر بازی تو درضمن راحت، ونخیالت -

 : گفت ایکالفه حالت یه با و کشید گردنش پشت رو دستش
 . خورینمی کال هم رو اونا بگین، حتما داشتین ضعف احساس وقت هر پس -

 .کردم نگاه رفتنش به تعجب با. رفت بیرون
 .داشتند نگهمون شام برای هم باز شد، که شب
 بود شب آخر. هستیم فامیل هم با وقته خیلی انگار که کردندمی رفتار جوری و بودند نوازمهمون صدر یخانواده کل
 .خوابیدم راحت خیال با و بودم کرده تعطیل قبل از شنبه برای رو شرکت کل. برگشتیم که

*** 
 به. کنم شروع مضاعف انرژی با رو جدید سال داشتم دوست. شرکت رفتم انرژی کلی با سرحال یکشنبه، صبح
 شروع رو هانقشه که گرفتند تماس مفاخر شرکت از هم روز همون. گفتم تبریک رو عید و زدم سر هابچه یهمه
 شد قرار و گذاشتم میون در هم سوگل با. فرستندمی هانقشه بازبینی برای گروه یه دیگه روز چند تا هم اونا و کنیم
 آقای حتما که باشند هابهترین خواستممی. کنیم انتخاب فانوس یوژهپر برای رو تعدادی یه رسمی جلسه یه طبق

 ... شد تعیین صبح فردا برای جلسه. بودند گروه این تو یگانه خانم و اسدی
 کار چندتا یه درمانگاه و مدرسه پرورشگاه، یه داشتیم؛ بیشتری سفارشات بردیم، رو مناقصه ما اینکه از بعد

 هامفاخر یخونه به شدوباره برگشتن داشتم، که خبری تنها یلدا از. شد اضافه اشتیمد عید قبل از که ترکوچیک
 یا پسرش احتماال پس کردم؛ تعجب. کنه کاری تونست شاید بره، مالزی به قراره اسفندیار اینکه مثل گفت. بود

 .کنهمی همکاری ما با شبرادرزاده
*** 

 جریان در. کنیممی شروع رو جلسه براتون، پربرکت سال زویآر و همکاران یهمه خدمت نباشید خسته ضمن -
 . کنیم شروع رو فانوس هاینقشه باید دیگه روز چند تا که هستین

 و خوشرویی با امیدوارم. دارن آمد و رفت شرکت به هانقشه بازبینی برای گروه یه شراکتیه، ما کار که جاییاون از
 افتخار فانوس یپروژه تو قراره که مهندسینی امروز. باشیم داشته هم با خوبی همکاری مونهمه صحیح رفتار
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 نسبت اونا برتری بر دلیل افراد این تعیین که باشین داشته درنظر اینم. میشه مشخص باشیم داشته رو همکاریشون
 .برسیم زیادی هایموفقیت به هم با امیدوارم دارم، ایمان تونهمه کار به من داریم، پرکاری بهارِ. نیست بقیه به

 گروه عضو علیزاده آقای و معتمد سوگل خانم یگانه، خانم نیکزاد، آقای اسدی، آقای: خونممی رو اسامی خب
 کدوم کردم مشخص اینکه از بعد که داریم پروژه مهندسا یهمه تعداد به نباشید، نگران هم بقیه. هستن فانوس
 .بفرمایید هست والیس اگه. میدم اطالع بهتون رسهمی کسی چه به پروژه

 بزرگ کار یه با قراره رو جدید سال اینکه داشتم؛ خوبی حس خیلی. شد تموم جلسه سواالتشون به دادنجواب از بعد
 سال تو دارم دوست. باشه دارخنده فکرم شایدم. خوشحاله من حال خاطربه هم بابا کنممی احساس. کنم شروع
 و مدارک اون پیداکردن قطعا. میشه کامل خوشیم کنم پیدا رو مدارک اون هاگ فقط. بیفته برام خوبی اتفاقات جدید
 عملش سزای به خوادمی دلم بدجور ولی نیستم؛ ایکینه آدم. بکشونه نابودی به رو مفاخر اسفندیار تونهمی اسناد
 .برسه
*** 

  باشید؟ طرف دو همکاری و فانوس یپروژه جریان در کنممی فکر -
 : دکشی کتش به دستی

 . بفرمایید بله، -
 از مشکلی پروژه روند شدنطی با که دادن اطمینان من به ایشون کردم، صحبت مفاخر آقای با قبال من راستش -

 ...ولی دادم؛ رو اطمینان همین هم من البته. نباشه شما گروه طرف
 : گفت که مرددم فهمید انگار هست، غَرَضی نکنه فکر که بگم طوریچه دونستمنمی

  ست؟ساخته من از کمکی چه باشین، راحت -
 ما مهندسین با هم چندباری اون بر عالوه کنن،می کارشکنی کمیه فرستادن مفاخر آقای که بازبینی هایبچه -

 ازتون. اومدن کوتاه هاجا خیلی و شدن تفهیم کامال ما گروه هایبچه که بگم اینم البته. داشتن لفظی درگیری
 . باشین داشته صحبتی یه گروهتون با هممکن اگه خواممی

 : گفت لحظه چند بعد و کرد فکر کمی
  تونم؟می االن نیست، مشکلی باشه -
 : گفتم منطقی صحبتی از حاکی لبخندی با
 . بعد چاییتون اول.. ممنون -

 . داد تکون سری
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 نگاه کردممی ساساح. کرد قبول ایاضافه حرف بدون و منطقی کامال پسرعموش؛ نه بود، پدرش مثل نه
 . خونهمی رو فکرت و داره خبر ذهنت و افکار از انگار داره؛ ایموشکافانه

 . داخل اومد قرمز صورتی با خانم سوگل که خوردممی رو چاییم داشتم
 . اومده پیش مشکل بازبینی طرف از بازم شدم، مجبور معین خانم ببخشید -

 : نذاشت مفاخر احسان که بدم رو جوابش خواستم م،کشیدمی نشون و خط براش چشمم با درحالیکه
 . نشده تربد وضعیت تا کنم صحبت برم االن بهتره -

 : گفت دستپاچگی با سوگل
 . ندیدم رو شما ببخشید. سالم -
  برم؟ کجا بگین میشه اگه فقط.. نیست موردی خانم، سالم -

 . اومد دقیقه چند از بعد. داد نشونش رو راه و گفت بفرماییدی سوگل
 . داشت ایجذبه چه بود؟ پسرش -
 . نیست ایران خودش آره، -
  بهش؟ گفتی چی -
 . خواستیمی که همونایی -
  گفت؟ چی اون -
 . کنه تفهیمشون کرد قبول که دیدی -
 . بگیره گارد گفتم جالب، چه -
  چرا؟ -
 . باشه باباش مثل شاید گفتم -
 .شد خبر چه ببین برو -
 . بود جذابم -
 : گفتم وبیخگرانهت
 ! سوگل -
 .رفتم من ببخشید، باشه -

 داشت؛ رو مرد یک هایجذابیت واقعا مفاخر احسان. بود همین نظرم هم خودم خندیدم؛ هاشحرف به رفت، وقتی
 مشکل بدون که کنم بزرگی نذر یه پروژه این آخر تا باید. کنه حل رو مسئله بتونه خداکنه. پدرش عین درست
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 شرکتمون خداروشکر. برم بازبینی قسمت به باید گفت و زد زنگ سوگل ساعت، یک تقریبا از بعد. کنیم تمومش
 .بذارم بازبینی گروه اختیار در خوب موقعیت با رو قسمتش یه تونستم و بود بزرگ

 .رفتم داخل بفرماییدی با و زدم در
 مفاخر؟ آقای داشتین کارم -
 رسما شما مهندسین از بخواین اگه بوده، اشتباه کارشون کردند قبول و کردم صحبت هابچه با. خانم بله -

 .کننمی عذرخواهی
 کمکمون کار این تو خواممی شما یهمه از. داریم نیاز هم کمک به قطعا و هستیم همکار همه ما نیست، الزم نه -

 ازتون و دارن یراتیتقص هم ما گروه هایبچه دونممی که بگم اینم. رسونهمی رو شما لطف این البته کنین،
 .بذارید میون در خودم با فقط بود مشکلی اگه کنممی خواهش

 نظر به راضی و شد عوض حالتشون کردم احساس زدم، رو هاحرف این وقتی ولی بودند؛ ناراحت انگار اولش
 :گفت دادند،می گوش حرفش به همه کنم فکر که رضایی. رسیدندمی
 .معین خانم نمیاد ودوجبه مشکلی دیگه باشید مطمئن -

 .بود دل ته از حرفش کردم احساس زدم، لبخند
 :گفت بود، شده راحت خیالش انگار که مفاخر

 .دارم کار جایی دیگه ساعت یک میرم، من دیگه خب -
 .رفتم سرش پشت هم من رفت، بیرون که اتاق از
 .مفاخر آقای ممنون -

 :گفت سرد و خشک نگاهی با و برگشت
 .بودین تاثیرگذارتر خودتون.. ستنی الزم تشکر -
 حال هر به.. باشن داشته حضور هم مفاخر آقای خود دادممی ترجیح اما کنم؛ صحبت باهاشون زودتر تونستممی -

 .اومدین که ممنون
 .خداحافظ کنم،می خواهش -
 .کرد ترک و شرکت سریعی هایقدم با و

 تکون رو سرم. کردمی برخورد ایدیگه طور بود خودش گها مطمئنم. نیست باباش مثل کردم احساس چرا دونمنمی
 .شدم اتاقم وارد افکارم زدنپس با و دادم

*** 
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 خیلی بازبینی گروه مدت این تو. کیش بریم باید شروع برای زودیبه احتماال بود؛ شده تموم هاپالن از چندتا کار
 چندبار مفاخر احسان بود، گذشته روز اون از ایهفته دو. شد بهتر روز اون از بعد رفتارشون واقع در کردند؛ کمک
 ذاره؛می احترام اشخانواده به خیلی که بود مشخص. بود نشده خیالبی و نبود وجدانیبی آدم انگار اومد؛ هم دیگه
 اصال شخصیتی بُعد این. فهمیدم شنیدم اتفاقی و زدمی حرف خواهرش و مادرش با تلفنی که باری دو یکی رو این
 اگر. کنه کاری بتونه موقعاون شاید دعوتند، مهمونی یه هفته آخر اینکه مثل گفت هم یلدا. نداشت شباهت باباش به

 .تمومه میگم بهش نتونست هم
 .شناسهمی رو من قبل از انگار کنه؛می نگاهم جوری یه کردممی احساس اومد، که چندباری این

 .ببرم سهامداران برای رو گزارشاتی و مناقصه ساختمون برم سر یه قراره امروز
 یه که شدمی بسته داشت در دکمه، زدن از بعد. شدم آسانسور وارد و گذاشتم پارکینگ تو رو ماشین رسیدم، وقتی

 . تو اومد مفاخر احسان و شد باز دوباره و شه بسته نذاشت دستش نفر
 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 . سالم -

 هم اونا طرف از باید که افتاد یادم باالخره. داد تحویلم قبل دفعات مثل خشک و جدی میسال و زد رو دکمه دوباره
 . بیاد کسی

 شده گودبرداری. باشیم جااون روز دو و کیش بریم بعد یهفته کردند تعیین کننده،خسته ساعت یک گذشت از بعد
 . رفتیممی اولیه نظارت برای فقط ما و بود

 . شد تموم باالخره
 :شکست رو سکوت مفاخر آسانسور تو. گفتم آروم آخیش یه اومدم، بیرون که رد از
 . بگیرین تماس شماره این با اومد پیش کاری اگر سپرده، خودم به رو چیزهمه پدرم. میام خودم بازبینی طرف از -
 خداحافظی یدیم،رس که پارکینگ به. کردم اکتفا «حتما» یه گفتن به و گرفتم رو کارت. گرفت جلوم رو کارتی و

 .شدم خارج جااون از و کردم
*** 
 . زنینمی ما به سری جون، عمو شدی سهیل ستاره: عمو
 :انداختم پایین رو سرم. بودم نرفته شونخونه بود وقت خیلی گفت؛می راست واقعا

 . باشه گفته براتون باید سوگل.. شلوغه خیلی سرمون عمو، شرمنده -
 . گفته دخترم، آره -

  نشده؟ آماده اینا سعید یخونه بابا راستی. گفتم آره: سوگل
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 خوب؟ دختر کنیمی عوض رو بحث: عمو
 . پرسیدم واقعا خیرم،نه! بابا اِ: سوگل

 :گفت و اومد میوه ظرف یه با عمو زن
 جشن یه. زندگیشون خونه سر میرن اردیبهشت آخرای تا اهللشاءان بودن، درگیر خیلی مدت این تو هردوشون -

 . کرده رزرو بلیت سعید هم عسل ماه برای گیریم،می خودمونی
 . شاءاهللان: سوگل

 . بشن خوشبخت -
 . بشن خوشبخت جوونا یهمه عزیزم، مرسی: عمو زن
 عمو زن اینکه مخصوصا بود؛ خوبی تنوع بودم اینا عمو یخونه که کامل روز یک خستگی، روز بیست تقریبا از بعد
 .میشه تربزرگ داره هم عمو یخانواده خداروشکر. بودند هم سامان و شیدا. پارک رفتیم و کرد درست سبکی شام
 .رفتم خواب به بودم، گرفته خوب روز یه از که آرامشی با شب

 احسان. نداشتیم مشکلی فعال و رفتمی پیش خوب خیلی کارا خداروشکر. شرکت رفتم مضاعف انرژی با صبحم
 کارش به خیلی. داره عمران کارشناسی و معماری دکترای که شنیدم هابچه از. کردمی کمک خیلی هم مفاخر

 نظر البته که جدی و خشک خیلی دخترا با و کنهمی برخورد ترگرم خیلی پسرا با گفتمی سوگل. متعهده و حساس
 .کردمی حفظ رو همه احترام هاشصحبت تو ولی بود؛ جدی دخترا با که درسته. همینه هم من
 سامان مادربزرگ یخونه گفت هم سوگل. تونستندنمی کدومهیچ هابچه که کیش بریم باید هم دیگه زرو سه

 .برم باید خودم و دارند دعوت
*** 

 .نیاد که نشد راضی کردم کاری هر. بود سعید دست بودم کرده آماده که کوچیکی چمدون
 .داشتیم پرواز هفت ساعت

  کجاست؟ بیاد قراره که مفاخر این -
 طور؟چه دوم، صندلی بـ*غل ردیف -
 . دارم براش سفارشاتی کنم، ادبی عرض یه خواستم هیچی -
 !باشه؟ داشته رو من هوای بگی خوایمی که نگو سعید، وای -
 .کردممی رو کارهمین بود هم سوگل اگه.. گلم خواهر نگرانتم نه، که چرا -
 باشه؟ مراقبم بسپری جوون پسر یه به خوایمی وقتاون بعد -
 .محترمیه آدم مشخصه شناسیم،می رو همدیگه خودمون مردا ما -
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 .بکن خوایمی کاری هر بشورم، رو دستام میرم من -
 که همین. رفتم بیرون. زدم هم مالیم رژ یه زدم، آفتاب ضد دوباره و زدم آب رو صورتم و دست توالت، توی رفتم

 .رفتم سمتشون به! دستش از وای. میده تکون سر هم ناو و کنهمی صحبت باهاش داره سعید دیدم رسیدم،
 .زنیمی زنگ بابا یا خودم به حتما اومد پیش مشکلی باش، خودت مواظب.. برین باید دیگه اومدی؟ -

 .شنیده رو سعید هایحرف مطمئنم ولی نوشت؛می چیزی و داشت فاصله ما از که کردم مفاخر به نگاهی
 .خداحافظ جان، سعید چشم -

 :گفت لبخند یه با و بـ*وسـ*ید رو ونیمپیش
 .سالمت به برو -

*** 
 کنار بودند، کرده رزرو هم با رو بلیت تا دو چون. بود گرفته اوج که شدمی ایدقیقه بیست بودیم، نشسته هواپیما تو

 .بودیم نشسته هم
 .دارین دوست رو همدیگه خیلی معلومه کردن، سفارش خیلی برادرتون -
 .حساسه سوگل مثل من رو بچگی از برادرمه، عین ولی پسرعمومه؛ سعید -

 :گفت و زد پوزخندی
 .نیست هم برادری خواهر همچین گینمی که ایعالقه شد معلوم پس! جالب چه -

 :دادم جواب آرامش با هم من کنند؛ فکری همچین هاخیلی شاید خب
 .داره نامزد سعید درضمن میشم، حساب هردوشون خواهر خوردم رو عمومزن شیر طوالنی مدت به چون من -

 .کرد خواهیمعذرت خودش خشک لحن با ولی خورده؛ جا بود مشخص
 بعد صبح از که مخصوصا بودم؛ خسته خیلی. رفتیم بودند کرده رزرو برامون که هتلی به تاکسی با رسیدیم، که شب

 صحبتی آخرین از بعد. هاشب البته د،بو بهتر اردیبهشت تو کیش هوای. بود ریخته سرم رو کار و نخوابیدم نماز از
 .آوردند رو هامونچمدون و رسیدیم هتل به. نزدیم حرف دیگه داشتیم، هواپیما تو که
 . گیرممی رو کلیدا من البی تو بشینین میاین، نظر به خسته -
 . امخسته واقعا ممنون، -

 هم شاید کرد؛می برخورد قبل از بهتر سعید، مورد در هاشحرف از بعد کردم احساس. رفت و دادم رو مدارکم
 باز که رو در. بود من اتاق روبروی هم خودش اتاق. داد رو اتاق کلید و اومد دقیقه ده از بعد. داشت وجدانعذاب
 . شنیدم رو صداش کردم،

 .خیربه شبتون. ساختمون سر ریممی هم صبحانه از بعد فردا. بگیرید تماس حتما داشتید کاری -
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 .خیربه هم شما شب ،ممنون -
 خوابم خیلی چون و خوندم تند رو نمازم. رسیدم که دادم اطالع و زدم زنگ عمو به لباسم تعویض بعد و رفتم داخل

 .رفتم تخت تو سریع اومدمی
*** 

 مشکی یمقنعه و جین شلوار با کرم مانتوی کردم، مالیمی آرایش گرفتندوش از بعد. خوردم اتاق تو رو صبحانه
 دوست بیشتر طوریاین خودم نیست، اجبار رو از. پوشممی مقنعه کاری مسائل و کار محیط تو همیشه. دمپوشی
 .دارم

 چون. خورد جا دیدنم با لحظه یه کردم احساس. برگشت و بست رو اتاقش در هم مفاخر کردم، باز که رو اتاق در
  .کردم سالم لبخند یه با بودم، سرحال و کردم شروع رو خوبی روز
 :انداخت باال ابرویی لحنم از
 خوردین؟ صبحانه سالم، -
 .بله -
 . بریم پس.. خب -

 .نبود خوبی کار اصال نشستنعقب. نشستم و کردم باز رو جلو در هم من و شد رنگیایسورمه لکسوز سوار
*** 
 . داره همراه به شما شرکت برای رو خوبی موقعیت و بزرگیه یپروژه

 :گفتم خونسردی با و زدم رو آفتابیم عینک
 . میشم پیاده جاهمین من ممکنه اگه! طورههمین قطعا -
 رین؟نمی هتل -
 . نمیشم مزاحمتون هستین خسته هم شما. دارم خرید نه، -
 . دادم قول سعید آقا به رسونمتون،می -
 . گفته سعید که نیستم پا و دست بی قدرماون حساسه، زیادی سعید -

 :گفت و کرد کج ساژپا سمت به رو راهش
 . دارم رو هانگرانی همین دیگه شهر یه بره تنها خواهرم اگه منم قطعا. دارن حق -

 :داد جواب ببخشید یه با و داشت نگه رو ماشین خورد، زنگ که گوشیش
 . مادر سالم -
- ..... 
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 . من مادر نباش نگران -
- ..... 
 . گیرممی تماس باهاش من نه، -
- ..... 
 . کنی خیال و فکر نشینی -
- ..... 
 . خداحافظ مراقبم، چشم -

 مادر که انگار خوبه؛ هم با خیلی شونرابطه گفتمی که رفتم یلدا هایحرف فکر تو. افتاد راه و کرد قطع رو گوشی
 !جالبه واقعا. خودشونه

 جدا هم از تقریبا فتیم،ر که پاساژ داخل. برگردم خودش با بمونم و داره کاری هم اون گفت رسیدیم، که پاساژ به
 .باشم راحت من خواستمی واقع در شدیم؛

 خرید زیاد هم خودم برای بودم، زودپسند که جاییاون از. خریدم سوغاتی همه برای بودم، درگیر که بود ساعتی دو
 ماشین تو دیدم رفتم. بیاره برام بود مغازه یه پادوی که نوجوون پسر یه دست دادم رو هاپالستیک یهمه. کردم

 .رفت دادم پسرِ به تراول یه. اومد بعد دقیقه چند. شده تموم کارم که زدم زنگ نیست،
 !کشهمی طول شب تا گفتم کنین، خرید زود قدراین کردم نمی فکر. کمک بیام زدینمی زنگ -
 :گفتم و زدم لبخند یه هم من. زدمی حرف تعجب با
 .متفاوتم کمیه بقیه با من -

 :دادم مهادا و نشستم
 .نمیاد خوشم کار یه دادنطول از خیلی اصل در -
 . خواهرم برعکس دقیقا البته طوره،همین منم مادر -

 . افتاد راه و نگفتم چیزی دیگه
 ولی جا؛اون برم هم االن داشتم دوست. دادمی آرامش آدم به واقعا بودم؛ کیش سنتی هایرستوران از یکی عاشق

 :گفتم و دریا به زدم رو دلم. نه یا شدمی دونمنمی
 سنتی کامال رستوران یه به رو شما جبرانش به خواممی شدین، من کارای درگیر خیلی امروز مفاخر آقای ببخشید -

 . کنم دعوت
 . نکردم کاری -
 . کنین قبول رو دعوتم امیدوارم کردین، بزرگی لطف چرا، -
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 بود مفاخر احسان جای هم دیگه هرکس. گفتم رو نرستورا اسم هم من و کرد قبول مکث لحظه چند از بعد
 پشیمون وقتهیچ کردند برات که کاری از تا باش دیگران لطف قدردان گفتمی همیشه بابا. کردممی رو کارهمین
 .نشن
 . کردم حساب رو ورودی و رفتم پیشخوان سمت به هم من توالت رفت که زمانی رسیدیم، وقتی
 حساب چیزی هاخانم ذارننمی بری بیرون که مردی هر با هرحال به کنم؛ رو کار این باشه خودش خواستمنمی
 که همین. کردم پیدا بود نشسته که رو میزی گشتم چشم با. شستم رو هامدست رفتم کردنحساب از بعد. کنن

 :گفت تند لحن یه با رسیدم،
 !ینکردمی رو کار این نبودم من نباید نبود، درست کارتون معین خانم -

 :گفتم و زدم لبخند
. کنین حساب شما ذاشتمنمی اصال باشید مطمئن و باشین من مهمون شما خواستم خودم من... حرفیه چه این -

 . کنمنمی مهمون رو کسی الکی من وگرنه بود، امروزتون لطف جبران به که گفتم
 بعد. نگفت هیچی و زد کوتاه لبخند یه چون داشت؛ تاثیر انگار. بشه عوض جو خواستممی بود، شوخی به حرفم آخر

 که رو شام. ایهباتجربه آدم بود مشخص. داد جالبی هایایده و کردیم صحبت پروژه درمورد کمیه غذا سفارش
 :ایستادیم زنی صدای با گذشتیم، ورودی در از. خوردیم بود ایخوشمزه خیلی پلویباقالی

 زنی؟نمی ام به سر یه جااین اومدی برم، قربونت سالم -
 تقریبا دختر یه. ایستادم گوشه یه کنم، کار چی دونستمنمی. بودند پرسیاحوال گرم کردند، روبوسی همدیگه با

 :گفت و برگردوند من سمت به رو سرش که بودند صحبت گرم. شد آویزون مفاخر گردن از و اومد سالههجده
 . کیش اومدیم پروژه یه برای ن،هست معین خانم همکارم ایشون جانعمه... خواممی عذر -

 . دادم دست باهاشون و کردم سالم جلو رفتم
 .کرد پرسیاحوال مهربونی با بود، اشعمه که خانمی

 .احسان داداش عزیز خیلی یدخترعمه هستم، عسل. کنم معرفی رو خودم منم بده مهلت مامان اِ -
 .هستم معین افسانه خوشوقتم، -

 . ایستادم کنارشون فاصله با کنم، چیکار دونستمنمی هم من کردند، پرسیلاحوا هم با ایدقیقه چند
 .هتل رفتی میشه ناراحت اومدی بفهمه شاهرخ. مایی یخونه امشب احسان، نیار بهونه دیگه -
 . برسونم رو معین خانم بدین اجازه فقط میشم، مزاحم چشم -

 :گفت و کرد ظریفی اخم ست،تهمینه اسمش فهمیدم که اشعمه
 ؟!احسان میگی چی -
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 :داد ادامه و من سمت کرد رو بعد
 . دعوتی رسما ما، یخونه بریم بفرما دخترم -

 :زدم مهربونیش از لبخندی
 . میرم آژانس با نیست مشکلی اگه دارین، لطف ممنون -

 چرا دونمنمی. رفت دوباره خودش و هتل رسوند رو من مفاخر. هتل میرم حتما گفتم تعارف، کلی از بعد خالصه
. رسیدندمی نظر به خوبی هایآدم خیلی اول برخورد تو شونهمه هرچند داشتم؛ برخورد خانواده این با شهمه
 و خوب دختر هم عسل. باشن آدمی همچین کردمنمی فکر اصال زد؛ هم به رو معادالتم هم خانواده یعمه

 .بود شیطونی
 که گزارشاتی و سعید و سوگل با زدنحرف کلی از بعد. گذاشتم وییکاد یجعبه تو رو همه و درآوردم رو خریدها
 .خوابیدم باالخره داد،می شرکت از سوگل
*** 

 .بود ناشناس شماره خورد، زنگ گوشیم که بودیم ساختمون سر
 .بفرمایید بله -
  خوبی؟ عزیزم سالم -

 :گفتم شک با بود، کی نفهمیدم
 . نیاوردم جا به ببخشید. ممنون سالم -

 :گفت و خندید
 . احسان یعمه ام،تهمینه. داری حق -
  طورن؟چه جانعسل خوبین؟. بله -
 . کنم دعوتت شب برای خواستم.. گرفتم زور به احسان از تو یشماره ببخشید. رسونهمی سالم عزیزم، خوبه -
 . نمیشم مزاحم کشیدین، زحمت ممنون -
 . بیاد کسی بشه چی تنهاییم، هم ما. عزیزم بیای شیممی خوشحال خوب، دختر چیه مزاحم -
 . نیست درست آخه دارین، لطف -
 گفتم مون،خونه اومدمی کاش گفتمی هی دیشب. تنهاست هم عسل گلم، نیست درست چی -

 . زمین ننداز رو من حرف هتل، میاریمت نبودی، راحت بیا شام برای حاال. نباشه راحت شاید
 . بگم چی دونستم نمی

 . میشم مزاحمتون چشم،. دارن لطف انج عسل -
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 .کردی خوشحالم! خوب دختر مزاحمت گفتی که باز -
 .بگم نه نتونستم که ودب مهربونی زن هم قدراون. کنم رد رو دعوتش نشد روم کردم، قطع رو گوشی کالفگی با
 :گفت آرومی صدای با که بودیم هتل به برگشت راهِ تو
 زد؟ زنگ شما به عمه -
 .دارن لطف من به هم لیخی بله، -
 .گفتممی خودتون به باید قبلش ببخشید،. گرفت رو شما یشماره زوربه دیشب -
 . نیست مشکلی نه، -
 میاد هرکس همین برای هستن تنها همیشه چون. کننمی زندگی جااین که میشه چهارسالی عمه یخانواده -

 خیلی بودین خانم چون هم شما به. هتل بریم نذاشت اومدم همکارم با که هم قبل سری. کنهمی دعوتش سریع
 . بُردِتونمی زوربه دیشب وگرنه نکرد، اصرار

 :گفتم و خندیدم
 . کردم قبول کردن اصرار انقدر هم امشب برای -

*** 
 در دادم؛ انجام رنگیصورتی آرایش. نشستم توالت میز جلوی. گرفتم دوش و کردم استراحت رسیدیم، هتل به وقتی

 داشت رنگکرم فارسی هاینوشته که مشکی شال و کرم شلوار با بنفش مانتوی. بود دخترونه خیلی آرایشم عواق
 .زدم کج هم رو موهام پوشیدم،

 با مشکی شلوار اومد، دقیقه ده بعد. نشستم البی تو رفتم که بود شیش ساعت. کردم انتخاب مشکی کفش و کیف
 .بود پوشیده سبز پیراهن

  اید؟آماده -
 . دارین نگه قنادی یه کنار میشه اگه فقط بله، -

 یه و رفتم داخل. داشت نگه بود هتل نزدیک که بزرگی خیلی قنادی کنار که گذشت ایدقیقه پنج تقریبا. افتادیم راه
 .خریدم شیک خیلی کاکائوی جعبه

 :گفت و افتاد راه نشستم، که همین
 .تعطیلیمونه روز فردا مونده،ن کاری دیگه. صبحه فرداپس برای برگشت بلیت -
 . شد راحت خیالم خداروشکر، -

 .نگفتیم چیزی مقصد به رسیدن تا و کردیم سکوت
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 بعد و کرد طی رو هاسنگفرش. کرد باز رو در نوجوون پسر یه که زد بوق دوبار داشت، نگه ویالیی یخونه یه جلوی
 .اومد طحیا تو تندی خانم تهمینه. شدیم پیاده ماشین کردنپارک از
 . اومدین خوش -

 .دادم دستش به رو کاکائو جعبه و کردم روبوسی باهاش
 . عزیزم کشیدی زحمت -
 . نیست دارقابل -
 . رفت شد خسته اینکه مثل هم احسان. داخل بریم حرفیه، چه این -

 . اومدمی عسل صدای که کردیم عبور راهرو از. درآوردم رو هامکفش
 .کرد شروع دید رو احسان دختر این باز -
 :گفت بلند صدای با
 . رفت یادت رو مهمونت مامان عسل -

 .کرد مبـ*غل و اومد زناننفس عسل
  خوبی؟ جان عسل سالم -
 . نشستی دلم به اول همون دیدمت، که خوشحالم انقدر وای. تو بریم. مرسی سالم، -
 .عزیزم داری لطف -

 :گفت توبیخگرانه خانم تهمینه
 .شد خسته.. تو بریم! عسل -

 . تو بریم ببخشید، وای: عسل
 :گفت هیجان با شدم، اتاق وارد که همین. اتاقش برد رو من زوربه دقیقه ده از بعد
  قشنگه؟ -
 . خودت مثل درست خیلی، -

 :گفت و خندید
 . باال بریمی رو آدم نفس به اعتماد -
 . خوشگلی خیلی خودت هم خوشگله، اتاقت هم گفتم؛ رو واقعیت من -
 گفته ما به قبلش یعنی بوده؛ بیرون همکارش با احسان داداش فهمیدم که شب اون. شدی ملوس خیلی امروز -

 اینکه مخصوصا دیدمت؛ وقتی ولی. کردم فکری همچین ببخشید البته. باشی ایافاده دخترای این از کردم فکر بود،
 .هستی خوبی دختر چه فهمیدم بود، سرت مقنعه
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 .مخندید استداللش به
 . میده آرامش آدم به تهرهچ اومد، خوشم ازت اولش همون از. ندارم دوستی جااین اصال من اومدی، خوش خیلی -
  آره؟ باشی، کنکوری باید. گلم مرسی -
 . مهندسی عشق آره، -

 . پایین طبقه رفتیم گرفت، تحصیالتم و سن در اطالعات کلی اینکه از بعد
 مرد. کردم پرسیاحوال و سالم خجالت با دوباره. بودند نشسته بود عسل پدر قطعا هک آقایی یه یاضافه به شونهمه

 آروم عسل که کرد صحبت برامون کارش از ایدقیقه ده تقریبا. زنش مثل درست بود؛ اخالقیخوش و خوب خیلی
 :گفت گوشم بـ*غل

 .شدی خسته ،ببینی بیارم رو خانوادگیمون آلبوم برم من.. داره ادامه فعال بابا حرفای -
 :گفت خانمتهمینه رفت، که همین

 . باشه پیشتون اومدین شما که خوندمی درس عصر تا صبح از.. جان احسان بینیمی -
 . باشه تهران اولویتش بهتره فقط.. میشه قبول قطعا عمه، داره خوبی پشتکار -
 .بشه قبول خداکنه. میگه رو همین هم شاهرخ -

 . اومد قطور آلبوم دوتا با عسل دقیقه چند از بعد
 . ما خاندان یشناسنامه از اینم -

 .دادمی توضیح عکسی هر درمورد. کرد باز رو یکیش و نشست
 شوهرش، کناریش مرد اون. بزرگتره من از سالهشت گیتا، خواهرم، این. شیراز بودیم رفته جمعیدسته جااین -

 خودمم البته. شدنمی راضی بخونم درس تهران اینکه به شاول مامان همینم برای. کننمی زندگی آلمان. نویده
 . تهران برگردیم زودتر داده قول بابا ولی نداشتم؛ دوست
 . بود خودشون یخانواده از هم بعدیش هایعکس
 . کرد باز رو بعدی آلبوم

 نازیه، و مهربون دختر. آیداست خواهرش ایستاده احسان کنار که دختری. بودیم اینا دایی یخونه بدرسیزده جااین -
 .برادرشونه مهران گذاشته شاخ برام که ایدیوونه اون. سیمین داییزن اونم. نازه خیلی هم شبچه وای

 . مهران مخصوصا گرفت؛می اشخنده آدم که گفتمی چیزی یه هرکسی درمورد
 . آدمه با کردنکلکل درحال شهمه نیست، احسان داداش مثل اصال -
 . شیطونیه پسر بود معلوم هم شقیافه از

  خوندی؟ رو درسات خانم عسل: احسان
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 . پرروت برادر به رسیدیم که دادممی نشون رو عکسا جون افسانه به دارم. داداشی آره -
 :گفت و خندید

 بگم؟ بهش خوای می. بچه نزن حرف من برادر سر پشت -
 !ننداز در اون با و من خدا رو تو نه وای -
 به نگاهش دیدم که بود هاآلبوم به حواسم. رفت و گذاشت رو آلبوم کرد،می صدا رو عسل که خانمنهتهمی صدای با
 . بستم رو آلبوم عذرخواهی یه با. هستند عکس تو دیگه دختر دوتا با آیدا و عسل دیدم. کرده اخم و عکسه یه
 .کرد صدامون شام برای خانمتهمینه که کردممی صحبت شاهرخ آقا با کارم و شرکت مورد در

*** 
 . دیگه بریم داداش -

 . دختر میدی گیر قدرچه ستخسته جان عسل: خانمتهمینه
 . میاد دوباره کی بره نیست معلوم. خواستیم بستنی یه بابا: عسل

 . بریم شو آماده پاشو: احسان
 . نوکرتم: عسل

 .کشید و گرفت هم رو من دست. خندیدیم لحنش به
 . کردیم خداحافظی همسرش و خانمتهمینه از تشکر از بعد. رفتیم پایین و شدیم آماده
 . بود شلوغ خیلی رفتیم، فروشیبستنی داخل

 .بدم سفارش من تا بشینین شما عسل: احسان
 و نبود حواسش عسل که شدیممی رد. کردم تایید رو همون هم من خوره،می چی که گفت ماشین تو عسل قبلش

 رفتیم، بیرون که وقتی. کردمی اشاره عسل به شهمه نبود؛ کنول نشستیم که آخرش تا دیگه. خورد پسرِ یه به
 تو. گرفت رو پسرِ حال حسابی و فهمید عسل محترم پسردایی هم آخرش. زدمی حرف شهمه و اومد دنبالمون

 بود؛ طقیغیرمن کارش نظرمبه. ریختمی اشک آروم هم اون کرد، عسل دعواکردن به شروع نشستیم، که ماشین
 .نداشت تقصیری هیچ عسل

 و نیاوردم طاقت هم آخرش. نه یا بگم چیزی دونستمنمی. بود عصبانی هم هنوز. بودیم راه تو عسل رسوندن از بعد
 :گفتم

 .بوده ایجنبهبی آدم اینکه مثل اونم و پسرِ به خورد سهوی.. نداشت تقصیری عسل احسان، آقا -
 :دادم ادامه ترس از حاصل مکث با
 . داشت ـناه گـ کردین، رویزیاده -
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 . رسیدیم هتل خیابون به که روندمی تند قدراون
 :گفت عصبی لحن یه با
 جرات الابالی یه که کنهنمی جمع رو حواسش که عسله مقصر امعمه حتی و من نظر از محترم، خانم ببینید -

 وقتهیچ ما برای اما باشه؛ عادی توننوادهخا و شما برای مسائل این شاید درضمن،. کنه توهین بهش کنهمی
 !نمیشه عادی

 :گفتم بلند صدای با و فهمیدم کامل رو منظورش واقع در شدم، عصبانی حرفش از
 !محترم مثال آقای متاسفم واقعا براتون -
 .انداختم اتاقم تو رو خودم سریع و گرفتم رو کارتم. رفتم تند و بلند هایقدم با و کردم باز رو در

 دعوت اگه بوده؛ من از اشتباه. میشم عصبی بیشتر کنممی فکر که االن. تخت تو رفتم و کردم عوض رو لباسم
 راه شدم بلند. بیاره زبون به میاد فکرش به که رو هرچیزی دادنمی جرات خودش به کردم،نمی قبول رو اشعمه
 به خود نماز سر. میشم آروم بخونم نماز رکعت دو گرفتم، وضو! نمیشه نه. گفتممی بیراه و بد خودم به و رفتممی
 این تو. کردمی فکر درموردم جوریاین نداشتم مادر و پدر چون شاید بود، شکسته بدجور دلم. ریختممی اشک خود

 جوری. بود مفاخر احسان کرد درموردم فکری همچین که کسی اولین بود، کرده فوت بابا که سالی هفت شیش
 .خوابیدم بود بدبختی هر با و خوردم مسکن یه. شناختمنمی رو پدرش انگار کردمی رسیمت رو اشخانواده

 از بعد. گرفتم شدید سردرد دوباره دیشب هایحرف یُمن به ماه چند از بعد. کردمی درد سرم شدم، بلند که صبح
 .ساختمون سر برم سر یه تا زدم رسمی تیپ قرص، خوردن

 ولی افتاد؛ من به نگاهش لحظه یه. کردمی صحبت نفر یه با البی تو که دیدمش. ومدما بیرون ایستاد، که آسانسور
 .برگشت سریع
*** 

 باز که رو در. فرودگاه برای بودم گرفته تماس آژانس با. رفتم پایین و برداشتم بودم، کرده آماده رو کوچیکم چمدون
 هم اون که کردم آروم سالم یه بود، حساس اجتماعی باد رو خیلی بابا که جاییاون از. شد باز هم روبرو در کردم،
 .داد رو جوابم طورهمون

 معین؟ خانم -
 .برنگشتم اما ایستادم؛

 .فرودگاه بریم هم با میام باشید منتظر -
 .رفتم و ندادم رو جوابش

 .شنیدم رو شصدا ذاشت،می ماشین تو که رو چمدونم بود منتظرم آژانس. رفتم بیرون هتل پرسنل از تشکر از بعد
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 .هست که ماشین معین خانم -
 :گفتم جدی کامال یچهره با و برگشتم

 .برم خودم میدم ترجیح ممنون، -
 .افتاد راه ماشین و بستم رو در بده، جواب بدم اجازه اینکه بدون و
 گوشیم به اسمحو. بود شده رزرو قبل از هابلیت چون همه؛ کنار هامونصندلی دونستممی. بودم نشسته هواپیما تو

 .دنبالم فرودگاه بیاد که دادم پیام سعید به. نشست کنارم که اومد که بود
 معین؟ خانم -

 چی دونستنمی و بود مردد انگار. بزنه رو حرفش تا کردم نگاهش آوردم، باال رو سرم. شنیدم ولی بود؛ آروم صداش
 .بگه

 عسل از شما که همین بودم، عصبانی و داشتمن منظوری من... خواستممی شب اون حرفای خاطربه راستش -
 ...کردین حمایت

 :کردم قطع رو حرفش خونسردی با
 . کردم دخالت مسئله اون تو اینکه و کردم قبول رو شما یعمه دعوت که بود من از اشتباه نیست، مشکلی -
 . ناراحتین خیلی یعنی حرفتون این.. باشین شما که کرد اصرار خیلی خودش عمه خانم، حرفیه چه این -

 .بشم عصبی و بیاد یادم شد باعث هم باز هاشحرف
 .هست االنم بوده، خودم کار به سرم و بودم آرومی آدم زندگیم تمام تو گین،می درست -

 . شد تموم گرون برام خیلی حرفتون برد؛ سوال زیر رو پدرم مخصوصا من، خانوادگی تربیت شما حرف
 .اومدمی اشکالفه هاینفس صدای. کنم هضم رو حرف اون تونستمنمی اصال گرفت، بغضم دوباره

  ولی بشم؛ پشیمون کارام و حرفا از میاد پیش کم خیلی من ببخشین؟ رو من که کنم کار چی -
 ...معین خانم. پشیمونم واقعا االن که بدونین خواممی
 . کشید بلند آه یه

 :گفتم دقیقه چند از بعد
  .بخشیدمتون شب همون من -
 .نزدیم حرفی رسیدن تا دیگه. گفت آروم ممنون یه

 . کردم سالم بهش رسیدیم. منتظرمه سعید دیدم رفتم و برداشتم رو چمدونم
 .برگشت طرفم به باالخره مفاخر، با صحبت دقیقه چند از بعد
  خوبی؟ -
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 . ممنون آره -
 .افتاد راه خونه سمت به مفاخر، احسان با خداحافظی از بعد و گرفت رو چمدونم

 ای؟خسته خیلی -
  زدی؟می سر بانوماه به آره، -
 .دونیمی بهتر که خودت طرفی، بابا با بشی مریض. افتاده گود چشمات پا برس، خودت به کمیه افسانه. خانم بله -

 :گفتم و خندیدم
 . میشم بهتر خوابم،می خونه برم االن چشم، -

 . ترکیدممی داشتم خوردم آورد برام قدراون دیگه بانوماه. رفت خودش رسوند رو من اینکه از بعد
*** 

 این. پارک رفتیم که بود شب همون بیرون رفتیم که باریآخرین بابا دیگه، نکن لوس رو خودت افسانه اِ: سوگل
 . خوبه برات تنوع شدی، خسته خیلی مدت

 . ببینم رو یلدا باید امروز. میشه چی ببینم -
  کنه؟ کاری نتونسته هنوزم -
 . بده شهادت بیاد که کرده قبول وقتهخیلی بیچاره پیرمرد اون. کنیم شروع قانون از باید احتماال. نکنم فکر نه -
 . خوبه خیلی که این -
 مفاخر دست اگه هرچند کنم؛ پیدا خودم بود دنبالش پیش سالهشت بابا که رو کیفی اون خواستممی ولی آره، -

 .شخونه تو نه امن جای یه ذاشتشمی بود، هم
 شد؟ چی من جواب حاال -
 .جمعه تا کو بابا، ای -
 . برمتمی زور به هم نیای -
 . کارت سر برو نداری؟ کار مگه تو -
 . عالیجناب چشم -

 . بکشم راحت نفس یه تونستم تازه رفت، وقتی
 اون از دیگه رو مفاخر احسان. مببینت بیاد خوادمی گفت و زد زنگ یلدا. گذشتمی کیش از برگشتمون از روزی چند
 .کنندمی کمکمون واقعا و شدند خوب خیلی هم بازبینی مهندسای ندیدم، روز
 . نشستم یلدا روبروی همیشگی شاپکافی تو
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 نیست، نیازی دیگه. بیرون بیا جااون از زودتر هرچه... کافیه افتادی دردسر تو خیلی هم جاشهمین تا یلداجان -
 برو مادرت با هم چندروزی یه. بری بعد یهفته از تا میدم برات رو کار یه ترتیب. نیست این راهش درواقع

 .کنممی جبران برات بشه هرجوری شدی؛ من درگیر مدت این مسافرت،
. نبود اجباری کردم، رو کار این که داشتم دوست خودمم من خوره؟می دردی چه به دوستی پس حرفیه، چه این -

 .بگم بهت خواممی که وقتهخیلی هست موضوعی یه راستش
 :داد ادامه و کرد مِنمِن کمیه
 .... بگم جوریچه... من -
 . عزیزم باش راحت -
 :گفت خجالت با
 . کرده خواستگاری ازم نفر یه -
 کی؟ کردی، خوشحالم خیلی وای -

 . بگه که بود مردد انگار
 .جااون اومدمی زیاد خانم سیمین واهرخ مفاخر یخونه. کنی بدی فکر خوامنمی افسانه ببین -
 همدیگه با کمکم کرد،می صحبت باهام خانم سیمین وضعیت درمورد خیلی اوالش. فرزاد اسم به داره پسر یه

 فکر پیشنهادش رو خواست ازم پیش چندوقت اینکه تا. شدم وابسته توجهاتش به...بگم جوریچه. شدیم صمیمی
 . کنه صحبت مادرش با بودم موافق اگه کنم،
 :گفتم همیشگی لبخند با و کردم جمع رو خودم سریع. بیفته اتفاقی همچین کردمنمی فکر اصال کردم، هنگ

 . صالحته هرچی شاءاهللان باشه، مبارک -
 ..و بوده کارا این به حواسم شهمه و جااون رفتم نکنی فکر ببین -

 :گفتم مصنوعی اخم با و کردم قطع رو حرفش
  بخوای؟ وقت دوماه تا ازش تونیمی. برات خوشحالم خیلی تو، میگی چی -
 . بره پیش زودی این به ندارم قصد خودمم آره، -
 من به رو چیزهمه بفهمه رو قضیه هم کسی اگه نباش، هیچی نگران تو. حله چی همه دیگه ماه دو تا خوبه، -

 . بدی پس جواب کسی به نیست قرار تو... بسپار
 . باشه -

 .برگشتم شرکت به دوباره ساعتنیم زا بعد
*** 
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 تحویل رو هاپروژه از دوتا. بود شده ترسبک خیلی اردیبهشت اوایل به نسبت شرکت کارهای و بود گذشته ماه یک
 خوب خیلی االن تا خداروشکر. مونده کارش درصدچهل تقریبا که فانوسه روی هابچه تمرکز بیشتر االن و دادیم
 من به خیلی بود؛ شده عوض برادرشوهرش، ماهان، هاینگاه دربند، رفتم بقیه و سوگل با اینکه از بعد. رفتیم پیش
 چند این تو که هرچند بیفته؛ اتفاق ذهنمه تو که چیزی اون نداشتم دوست. بود شده تراخالقخوش کرد،می توجه

 و اندازنمی متلک شیدا و سوگل رسما دیگه. ندارم دکتر آقای این به خاصی حس هیچ من که فهمیدم حداقل ماه
 !رفت شد عاشق ماهان آقا میگن

 فرزاد با هم هنوز. شد لبنیاتی یکارخونه یه حسابدار و بیرون اومد جااون از بالفاصله من هایحرف از بعد هم یلدا
 .ارتباطه در

 .داشتیم پیشرفت خوب خیلی گفت و اومد هم دیگه چندبار مفاخر پسر. میشه شروع رمضان ماه دیگه روز چند
 .کنم اساسی خرید رمضان ماه برای داد بهم بلندی لیست یه بانوماه. کنم خرید خونه برای برم خواممی امروز

 :گفت و شد بلند سلیمی خانم اتاق، از شدنمخارج محض به
 . دارن کارتون بازبینی اتاق تو بگم بهتون گفتن رضایی آقای معین خانم -
 . باشه -

 .شدم وارد و زدم در شدم، مدو سالن وارد
 :گفت آروم و جلوم اومد رضایی

 . کنید کمکمون نقشه یه اصالح برای خواستممی معین خانم -
 و میگه درست دیدم توضیحاتش با. بود نقشه به حواسم همزمان و دادم گوش حرفش به دقت با و میز جلوی رفتم
 . کردیم اصالح رو قسمت اون ساعتنیم از بعد

 . گذاشتین وقت که منونم: رضایی
 . بدم انجام بیاد بر ازم کمکی اگه میشم خوشحال کنم،می خواهش -
 . شدم شما مزاحم همین برای مادرشون، خاطربه نمیان روزی چند مفاخر مهندس -
  شده؟ چیزی -
 . شدن فلج تصادفی یه تو مادرشون هستید، که مطلع. داشتن کسالت مقدار یه مادرشون گویا -
 .بده شفاشون خدا بله، نآها -

 .شدم خارج شرکت از مشغول فکری با خداحافظی از بعد
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 مدت این قدراون. نرفتم بابا پیش بود وقتخیلی. روندم خونه سمت به و شدم خارج فروشگاه از خرید، کلی از بعد
 بده، شهادت و بیاد قتل ناو درمورد تا کنم پیدا رو سلیمان آقا زودتر باید. میرم میون در هفته یه که بودم درگیر

 .راضیه کار این به هم خودش که هرچند
 باالخره کنند، پیدا ازش نتونستند ردی هیچ و کشید باال رو چیزهمه که بابا شریک. نه یا کنهمی قبول دونمنمی

 هباننگ. بود زده دار رو خودش طناب با که حالی در کردند؛ پیدا رو جسدش مرزی شهرای از یکی تو پیش دوسال
 کار جااون ایدیگه کس و بود شده عوض رفتم، جااون من که موقعی بود، سلیمان اسم به پیرمردی که باغ اون
 اون از بعد پلیس البته. داد بهم رو آدرسش و هست خودش دوستان از که گفت خواهش بارهزاران با که کردمی

 .بوده ایدیگه شهر تو باغی نگهبان زمانی یبازه اون در که فهمید مستند مدارک و بازجویی چندبار با اتفاق
 .رفتم خونه داخل به خرید هایپالستیک برداشتن با و زدم پس رو فکرم شدم، که خونه حیاط وارد

 . اومدم من سالم، -
 . اومد بود بسته بندیپیش درحالیکه بانو ماه
 . عزیزم سالم -

 :گفت و گرفت رو هاپالستیک از چندتا و اومد
 . شدی خسته خریدی؟ روز یه تو رو همه اچر -
 . کنمنمی وقت دیگه روزای نیستم، خسته نه -
 .بردیم آشپزخونه داخل رو خریدا هم با
 . کنم درست برات سکنجبین یه کنی عوض رو لباسات تا مادر، برو -
 . میرم االن چشم دستت، قربون -

*** 
 و بابا درمورد ماجرا کل تعریف از بعد دیدم، که رو سلیمان آقا .رفتم روزها اون فکر تو دوباره شد، تموم که نمازم

 دعوا نفر یه با شفیعی که شنیده و نبوده مسافرت موقع اون که گفت و کرد اعتماد بهم کرد، رو کار اون که شفیعی
 برای اگه که کنهمی تهدیدش کرده رو کار اون که هم قاتلی. بود دیده هم رو دارزدنش یصحنه حتی. کردهمی

 هایدوست تو که آشناهایی با جووپرس و تحقیق کلی از بعد. میفتن خطر به اشخانواده بگه رو واقعیت پلیس
 هااین یهمه درواقع. کنهمی کار مفاخر اسفندیار برای و آزادیه سروش اسم با شخص اون فهمیدیم بودند، سوگل

 .فهمیدم گذشته سال تابستون رو
 .خوابیدم مشوش ذهنی با و کردم جمع رو سجاده
*** 
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 . داخل بفرمایید -
 مفاخر احسان تو، رفتم که همین. بود سهامداران برای که گذاشتم اتاقی داخل رو پام سوم بار برای و کردم تشکری

 . بود نشسته که دیدم رو
 .داشت حضور پسرش جاهمه دامادش، نه و اومدمی مفاخر خود نه دیگه که بود جالب برام

 .شد تموم ساعت یک از بعد گذشته روال هب هم جلسه
 برگه تو سرش اینکه خاطربه و برگشت بود ما به پشتش که مردی یه بپیچم، خواستم که همین. اومدم بیرون در از

 برخورد من به اون چون. افتاد ثانیه چند عرض در اتفاقات این یهمه. خوردیم هم به محکم و ندید رو من بود،
 .گفتم آخ یه ناخودآگاه. رفتمی گیج سرم زمین، افتادم کرد،

 «بشین؟ بلند تونینمی» :داشت انعکاس سرم تو مفاخر صدای
 .رفت منشی دنبال دستپاچه هم مرد اون. بود کرده برخورد بهش سرم افتادن حین بود، پشتم میز یه چون

 نگاه. کردم احساس لـ*بمیرو رو چیزی داغی. کرد کمکم و نیاورد طاقت مفاخر برگرده، منشی با که موقعی تا
 .گذاشت بینیم روی و درآورد جیبش از دستمال یه دیدم، رو نگرانش

 خوبی؟. کجاست حواسش نیست معلوم دیوانه مردک -
. بخورم ضربه کال جدید سال تو که بود من شانس انگار. بود بدرسیزده توپ یضربه از بدتر خیلی نبودم، خوب اصال
 . اومد منشی باالخره. دادم تکون نفی عالمت به رو سرم

 . معین خانم بده، مرگم خدا شده؟ چی وای -
 پا سر زوربه. شنیدممی نامفهوم رو صداها. داشتم کرختی و سرگیجه احساس. بود شده شدیدتر بینیم خونریزی

 .رفتم حال از شد، باز پارکینگ به آسانسور در که همین. رفتیم آسانسور تو منشی کمک با و ایستادم
*** 

 باالخره تا گذشت ایدقیقه پنج. هست سرم هایقطره از فهمیدم و کردم باز رو هامچشم اومد،می تیکتیک صدای
 .اومد داخل پرستاری و شد باز در
 شدی؟ بیدار عزیزم، سالم -
 . کردم آروم سالم یه
 . شده بیدار خوشگلش خانم نهببی بیاد بگم برم نگرانه، خیلی خدا بنده نامزدت. میشه تموم االن آخراشه، دیگه -
  کرده، حساب من نامزد رو کسی چه که نبود سخت زدنشحدس. بدم رو جوابش نداشتم نا

 .رسیده مغزشون به فکری همچین کجا از دونمنمی فقط
 :اومد جلو. بود جدی همیشه مثل. چرخوندم در سمت به رو سرم در صدای با
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 خوبین؟ -
 . تادیناف زحمت تو ببخشید ممنون، بله -
 فقط نیست، مشکلی خداروشکر گرفتن، تی سی سرتونم از نشکسته، بینیتون. بود بد خیلی حالتون حرفیه، چه این -
 باید دیگه االن تا گفتن، رو جااین آدرس. دادن جواب صمدی خانم اینکه مثل گوشیتون به زدن زنگ خانمی یه

 . بشه پیداش
 .اومدم بیرون فکر از صداش با. نگه چیزی اینا عمو هب خداکنه وای. بوده سوگل زیاد احتمال به
 . برن فرستادمشون اومد عکساتون جواب وقتی بود، جااون کارکنان از یکی هم آقا اون -
 .کردین خوبی کار -

 .اومدند سعید و سوگل بعد دقیقه چند
  خوبی؟ شده؟ چی عزیزم، سالم -

 . بـ*وسـ*ید رو صورتم
 !کنی؟می غششلو چرا جانسوگل خوبم سالم، -

 .دکترت پیش برم من. شده تموم سِرُمت: سعید
 :گفت و مفاخر به کرد رو بعد
. برسید کارتون به بفرمایید دارین، کاری االن قطعا. کردین لطف خیلی جاشمهمین تا مفاخر، جناب ممنون خیلی -

 . کنیممی جبران
 . برم من نیست مشکلی اگه بله،. نکردم خاصی کار: مفاخر

 . رفت و کرد خداحافظی کردند، ازش تشکر کلی سوگل و سعید اینکه از بعد و دادند دست هم با
 . کرد شروع سوگل رفت، بیرون که سعید

  اومدی؟ مفاخر با چرا شده؟ چی دقیقا -
 .کردم تعریف براش رو همه همین برای نیست؛ کنول بده گیر دونستممی

 :گفت و خندید
 .افتاد مفاخر پسر به کارت آخرم ببین -

 . کرد قطع رو حرفش و اومد سعید
 . بریم خوبی اگه. نیست مشکلی خداروشکر دیدم عکساتم. خوبه که حالت گلم خواهر خب، -

 :داد ادامه
 . کرده حساب خودش رو جااین یهزینه. دربیایم خجالتش از باید بار یه داری، محترمی و خوب همکار -
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 . دادیمی پس رو پولش کاش خب: سوگل
 ناراحت بودم منم اگه البته شد،می ناراحت قطعا کردممی رو کار این اگه نمیاری؛ در سر مردا کار از تو: عیدس

 . شدممی
 :گفتم حالیبی با باشم، کسی دِین زیر نداشتم دوست

  کنم؟ کار چی پس -
 .خندیدند دوشون هر
  خندین؟می چرا -

 :گفت لبخندش با سعید خندید،می داشت هنوزم سوگل
 .بریم کن کمکش سوگل. کنیممی کاریش یه بعد تا حاال هستی، دِین ادای فکر به حالم این تو که برم قربونت -

 . کرد کمکم خندیدمی هم هنوز درحالیکه سوگل
 خندی؟می من به حاال دیگه، باشه -

 :گفت و یدبـ*وسـ* رو امگونه
 .زنیمی حرف باحال خیلی ندیدی، که خودت آخه بشم، فدات -
 . سوگل ندارم حال -
 . کنی استراحت اساسی باید خونه، بریم عزیزم پاشو. آرامبخشه اثر -
 سپردم سوگل به هم رو بانو ماه. تخت تو رفتم کردم عوض رو لباسم که همین و باال رفتم من رسیدیم، که خونه به
 .برد خوابم سریع. بده رو جوابش تا
 مهربونی با. نشسته سرم باال بانوماه دیدم و کردم باز رو هاممچش کرد،می لمس رو صورتم که دستی احساس با

 :گفت و کرد نگاهم
 . کنیمی ضعف بخور، چیزی یه پاشو مادر؟ شدی بیدار -
 !خوابیدم قدرچه سالم، -
 مینا. بخور چیزی یه پاشو. نمیدی اهمیت خودت به اصال چندوقته این عزیزم، داشتی احتیاج. ماهت روی به سالم -
 . دیدنت میان شب. بود نگرانت زد، زنگ دبارچن
 !لقدهن سوگله، کار شهمه -
 :گفت خنده با
 !ببینه جوونیش از خیر رو، همکارت بده خیرش خدا. دخترم پاشو -
 .آره -
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 .بود بهتر خیلی حالم گرفتم، دوش یه رفتم. کشیدم صورتم به دستی و شدم بلند تخت رو از
 ندارم حق فردا که دادند گیر شونهمه. کرده نگرانشون که کردم سرزنش رو وگلس کلی اومدند، اینا عمو که شب
 .کنم استراحت و باشم خونه رو فردا داشتم قصد هم خودم البته سرکار، برم
 .اومد دیدنم به سامان با سوگل هم بعدش روز
 :گفت شوخی لحن یه با سامان که بودیم نشسته نشیمن تو
 . کنممی حسادت شما به مواقع بعضی داره، ستتوندو خیلی سوگل خانم افسانه -

 :گفت سوگل که خندیدم
 . خواهرمه دارم، دوستش که معلومه: سوگل
 . عزیزم کردم شوخی: سامان

 کسی با سوگل که شدم خوشحال واقعا. داره عالقه سوگل به قدرچه بود مشخص سامان رفتارهای و هاحرف از
 .داره رو لیاقتش که کرده ازدواج

 خواهر، بر عالوه سوگل. گذاشت خوبی تاثیر امروحیه رو واقعا و بود خوب خیلی داشتم، نگهشون شام برای شب
 .بود خوبی دوست

 . بود شب آخر
  بریم؟ جانسوگل: سامان

 . که زوده هنوز کجا، -
 . شرکت بیای سرحال باید فردا که کن استراحت هم تو. دیگه بریم مرسی،: سوگل
 . رفتم باهاشون در دم تا. پوشید رو مانتوش هم سوگل کرد،می خداحافظی بانوهما با داشت سامان
 ما؟ یخونه نمیای سوگل: سامان
 . دیره االن خیرم،نه: سوگل
 . تو برین خداحافظ، خانم افسانه. بریم پس خب: سامان

 .تو رفتم هم من رفتنشون از بعد و کردم خداحافظی
*** 

 . کردمنمی درخواست نبود الزم هاگ معین، خانم ببخشید: سلیمی
 کردند قبول کردم، صحبت مقدم خانم با من. بشه رفع احتیاجاتتون باید هستین، من کارمند شما. عزیزم دونممی -

 .بدن شما به رو وامشون نوبت که
 . کنمنمی فراموش رو لطفتون ممنون، خیلی -
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 . کن تشکر مقدم خانم از -
 :گفت خوشحالی با
 . حتما بله، -

 .بود حقشون واقعا که بدم شونهمه به خوب پاداش یه خواستممی فانوس، یپروژه اتمام از بعد
 دوبرابر کارمون و آخراشه پروژه که مخصوصا سخته؛ واقعا ماه این تو کارکردن. بود گذشته رمضان ماه از روز پنج
 .برم بابا پیش سر یه باید کنم وقت اگه امروز. شده

 بابا، پیش برم حتما دارم دوست ولی بود؛ مونده کارام از خیلی اینکه با. شده پنج ساعت دیدم که بودم غرق کارم تو
 .زهرا بهشت رفتم و سپردم سوگل به رو کارم یبقیه

 .اومده معرفتتبی دختر بابایی، سالم -
 ویلچر روی زنی فهمیدم کردم، که دقت. شدم زن یه یگریه صدای متوجه که ریختممی گالب بابا سنگ رو

 .دادمی ماساژ رو هاششونه و بود ایستاده پیشش جوون دختر یه و نشسته
 دقت. بود آشنا برام دور از. اومد پیششون هم جوون پسر یه دیدم چشم یگوشه از که خوندممی قرآن بابا برای
 به رو سرم و زدم پوزخندی. خواهرشه هم دختر اون و مادر زن اون حساب این با. مفاخره پسر فهمیدم و کردم

 .کردم گرم قرآن یادامه خوندن
 امیرارسالن دیدم که برم خواستممی دقیقه چند از بعد. اومد همسرش کنار چون بود؛ هم خانواده داماد اینکه مثل

 جلوی از باید رفتنم برای شدم، بلند. کردندمی صحبت و بودند مونده برادر و خواهر اون و برد رو مادرشون مفاخر
 ولی ببینه؛ رو من خواستمنمی اینکه با. شناخت رو من مفاخر احسان که فهمیدم شدم، که نزدیکتر. شدممی رد ااون

 .برم و پایین بندازم رو سرم که بود ادب از دور درواقع. برم جلو اینکه جز نداشتم ایچاره دید، وقتی
 . مفاخر آقای سالم -

 :داد تکون سری کرد، قطع خواهرش با رو صحبتش
  هستین؟ خوب خانم، سالم -
 . ممنون -

 :گفت که فهمید هم خودش اینکه مثل. کنهمی نگاهم کنجکاوی با خواهرش که دیدم
 . همکاریم هم با ایپروژه برای هستن، معین خانم ایشون آیداجان -

 : گفت من به کرد رو بعد
 . هستن خواهرم آیدا، -
 :گفتم محوی لبخند با
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 . خوشوقتم خانم، سالم -
 :گفت زیبایی لبخند با هم اون. دادم دست باهاش و بردم جلو رو دستم

 .ببینمتون داشتم دوست خیلی کردن،می رو تعریفتون خیلی تهمینه وعمه عسل. عزیزم طورهمین منم -
 .شما طورهمین دارن، لطف -

 .رفتم ماشینم متس به و کردم خداحافظی و دادم ایفاتحه مادربزرگشونه، قبر فهمیدم اینکه از بعد
 شونعمه یخانواده اخالق از شناخت با البته کرد، برخورد صمیمی و خودمونی خیلی خواهرش کردم احساس
 هم مفاخر خود حتی همه چون بود؛ جدی و خشک مفاخر یخانواده بزرگ پسر انگار فقط. رفتمی انتظاری همچین

 باریک همون جز یعنی ندیدم؛ ازش بدی برخورد االن تا هم مفاخر احسان البته. بودند خوب خیلی برخورد اولین در
 بار یه باید حتما که کرد تاکید هم باز سعید پیش چندوقت تازه. نداشته بدی رفتار بخوریم، بستنی رفتیم که کیش تو

 اتمام با دارم قصد هم خودم. بیمارستان برد رو من که ایدفعه اون هم و کیش سفر خاطربه هم کنیم؛ دعوتش
 . کنم دعوتش گرفتیم جشنی اگر پروژه
*** 
 بخوریم؟ هابامیه این از میده اذان کِی! شد آب دلم وای: شیدا

 . زندگیتون خونه سر نرفتین هنوز شما شده، نزدیک ما عروسی راستی. تمومه کنی تحمل کمیه: سوگل
 :گفت و کشید آهی شیدا

 . عقب انداختمون سعید یدوره و سمینار این. گیریممی جشن فطر عید از بعد روز یه دفعهاین دیگه بخواد خدا -
 . نباش نگران شاءاهلل،ان -

 و ماندانا و سامان یخانواده فهمیدم اومدند، همه که شب. بود کرده دعوت افطار برای رو مونهمه عمو زن
 خواستنمی دلم. گرفتممی فاکتور رو خانممرضیه و ماهان هاینگاه اگه البته بود، خوبی شب. هستند هم شوهرش

 چندباری هم خانممرضیه البته. نشستم سوگل پیش بیشتر شب اون هم همین برای کنند؛ خاصی فکر رفتارم با
 شیدا و زدمی من به ضربه یه سوگل هم هربار بزنه؛ باال آستین بزرگش پسر برای ماه از بعد خوادمی که گفت

 .خندیدمی مرموزانه
 مفاخر، یخونه به یلدا حاصلبی رفتن کردم؛می فکر اخیر اتفاقات به شهمه ابیدم،خو مشوش افکار با شب

 .دیگه چیزهای خیلی و کیش سفر مفاخر، اسفندیار یپرآوازه شرکت با همکارشدن
 براشون. بود دلیلش بزرگترین نظرمبه عسلشون ماه و مراسم افتادنعقب البته بود، کسل کمی انگار هم شیدا امشب
 .خودشون یخونه برن زودتر که کردم دعا خیلی



 

 

114 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 که سوگل طرف از بود پیشنهادی البته شه؛ برطرف مدت این خستگی تا برم سفر یه به پروژه اتمام از بعد خواممی
 .بریم زنونه فقط
 پایان به همکاری این کمکم و کاره آخرای تقریبا. دارند حضور هم بازبینی هایبچه که داریم جلسه یه فردا
 .رسهمی

 . خوابیدم ایجنبه هر از فکر کلی از بعد باالخره
*** 

  چیه؟ نظرت خوبه؟ اون -
 :گفت ایبچگانه ذوق یه با لحظه چند از بعد گرفت، خودش به متفکر یچهره یه اولش سوگل

 . میاد هم سفیدت پوست به! عالیه -
 بلند پیراهن یه تا کرد مدیوونه سوگل. خرید بودیم اومده شیدا و سعید یهفته آخر جشن برای. فروشگاه تو رفتیم
 .کردم قبول که بخری باید گفت قدراون سوگل ولی بخرم؛ خواستمنمی داشتم زیاد لباس چون هم من. خرید نباتی
 .اومد طرفمون به تیپیخوش و جوون پسر

  هست؟ پسندتون مورد چیزی بفرمایید،. خانوما سالم -
 .لطفا ویترین پشت اییروزهف پیراهن. نباشید خسته سالم، -

 . بیاره رفت و گفت چشمی
 .کنی پُرُو رو لباس تا بزنم سامان به زنگ یه من جانافسانه: سوگل

 . برو عزیزم باشه -
  از ترپایین کمیه بلندیش. کردم نگاه خودم به آینه تو و پوشیدم اتاق تو رفتم آورد، که رو لباس
  ساق هایوسط تا آستینی بود، باز هفت صورت به پشت از اشیقه و ساده جلوش بود، زانوم
 هیجان با و شد درشت هاشچشم. کردم باز رو در سوگل صدای با. اومدمی اندامم به بود، خوبی لباس. داشت دستم
 :گفت

 !شدی ناز چه -
 نیست؟ باز پشتش نظرت؟به خوبه. مرسی -
 تیپ یه میشی، خوشگل خیلی بذاریش باز کنی فِر رو موهات. هستن حیاط تو آقایون هم شب اون تازه نه، -

 .ناز یدخترونه
 :گفت و زد چشمکی

 . برات کننمی ضعف شب اون بعضیا -
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 مثال؟ کی -
 :گفت و زد مرموزی لبخند یه
 .میاد بدت هم تو نگو کلک، برو دونی؟نمی تو یعنی -

 :گفتم و کردم اخمی ناخودآگاه! شدم دیوونه بابا اِی. میگه رو کی زدممی حدس
 . کنم عوض رو لباسم تا باش منتظر بیرون -
 درموردم کسی نداشتم دوست اصال چرا دونمنمی. بستم رو در بدم، بهش زدنحرف برای مهلتی اینکه بدون و

 برخورد چند از بعد من ولی نداشتند؛ بدی فکر هااون البته. خوشحالم قضیه این از خیلی من که کنه فکری همچین
 گفته هم ایدیگه کس جلوی اگه سوگل حرف. کنم رعایت رو فاصله حدودی تا باید که فهمیدم سامان یخانواده با

 .کنند انتخابم که مشتاقم خیلی من کنند فکر سامان مثل هاخیلی شاید شوخی، به حتی باشه
 از قطعا و کنهمی نگاه الکی دونستممی کرد؛می نگاه هاکفش به سوگل. اومدم بیرون و گرفتم دستم تو رو لباس

 .شده پشیمون حرفش
 :گفت آروم و اومد پیشم سوگل کردن،حساب از بعد و رفتم پیشخوان سمت به
 لباست؟ برای خواینمی کفش -
 . دارم نه، -
 .اومدیم بیرون خداحافظی و تشکر یه با
 . کردم ناراحتت ببخشید نداشتم، منظوری بگم، جوریچه راستش.. اِم افسانه -
  بریم؟ نداری خریدی اگه نداره، یاشکال -

 : گفت و شد دستپاچه کردم احساس
 . میاد سامان.. ندارم خریدی نه -
 . امخسته میرم، من پس خب -
 . رسونیمتمی میری؟ کجا نه، -
 . اومده هم برادرش و نیست تنها دیدم کردم، که دقت ولی بود؛ دور. اومد سامان دیدم که گذشت ایدقیقه ده

 :گفتم سوگل به حرص با و برگشتم
  سوگل؟ چیه کارا این معنی -

 :گفت و زد اینیمه و نصف لبخند
 . کنیم خرید خوایممی عزیزم، هیچی -
 . میرم من پس باشه، -
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 :گفت و گرفت رو بازوم
 .میشی لوس کشممی رو نازت هِی.. دیگه خریده یه تو؟ میگی چی -
 بدرسیزده از بعد هم جوریشهمین کنن؟ ایدیگه فکر بقیه رفتارم با خوامنمی نگفتم تو به من دیگه؟ خریده -

 ..و دوستم شوهرت برادر با من انگار که کننمی نگاه طورییه بعضیا
 :پرید حرفم وسط

 .نمیشه تکرار دیگه کن، تحمل رو امروز یه! کردن غلط -
 . نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس

 . خانم افسانه سالم گلم، خانم سالم -
 .دادم رو جوابشون و برگشتم سامان صدای با

 من برد، فروشیکفش سمت و گرفت رو سامان دست چون نداره؛ خرید که بود گفته دروغ اینکه مثل خانم سوگل
 .رفتممی راه سرشون پشت آروم هم
 .انگار ایدحوصله بی -
 . میاد من با قدمهم فهمیدم صداش با
 . امخسته کمی -
  همین؟ فقط -
 کمیه؟ یلدل -
 ندارین؟ خریدی.. ولی نه؛ -
 . شده تموم من خرید -
 .میشه تمام خریداشون هابچه تا بریم هست، نزدیک همین شاپیکافی ایدخسته اگه -
 خانوادگیم تربیت برخالف رفتاری خواستمنمی البته. بود کرده فراموش رو من کال که هم سوگل. رفتم اجبار به

 .شدم همراه باهاش پس بدم، نشون
 خدا یبنده که درسته. بودم خودم به نگاهش متوجه. زدم هم رو امقهوه. بودیم نشسته هم روبروی شاپکافی تو

 .بودم معذب و نداشتم راحتی احساس اصال ولی نداشت؛ بدی نگاه
 بذاره جریان در رو من اومد پیش شرایطش وقت هر خواستم سوگل از من بخواین رو راستش -
  رو مثبتی نظر من مادر بوده، هاخانواده بین که آمدی و رفت با. بزنم حرف تونخود با اول تا

 کردم، دقت رفتاراتون رو و دیدمتون بیشتر قدرهرچه ولی نبودم؛ جدی خیلی اولش. داره هم هنوز یعنی داشت؛ شما
 تا بشیم آشنا هم با تمد یه خواستم. دونیممی همدیگه درمورد رو مسائل خیلی. بردم پی شما نجابت و اصالت به
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 برای بذارم درمیون مادرم با باشین موافق هم اگر. هستم مصمم انتخابم رو من البته بشناسیم، رو همدیگه بهتر
 .خواستگاری

 :بدم رو جوابش توهینی هیچ بدون کردم سعی بودم؛ کرده آماده هاحرف این شنیدن برای رو خودم
  همین به. نیست زندگیم هایاولویت تو یعنی ؛کنمنمی فکر ازدواج به فعال من راستش -

 .کنممی رد رو درخواستتون دلیلم
  دارم؟ عیبی چرا؟ -

 . بگم طورچه دونستمنمی
  تونمنمی من. دارین دختری هر برای رو همسر یه معیارهای تمام شما. حرفیه چه این نه، -

 .بگیرم عهده به رو زندگی یه مسئولیت
 بمونم؟ منتظر و باشم امیدوار من که هست احساسی اصال -
 :بگم بودم مجبور ولی بودم؛ بدی موقعیت تو
 . نیست احساسی نه، -

 حس خودم روی رو نگاهی سنگینی. بودیم کرده سکوت. خورد قهوه ناراحتی با و نگفت چیزی حرفم این از بعد
 کرد؛می نگاهم کی فهمیدم تازه کنه حساب رفت ماهان بریم، که شدیم بلند. نفهمیدم کردم دقت قدرهرچه کردم،
 متقابال هم اون که دادم تکون براش ادب رسم به سری دور از. بودند نشسته دیگه پسر یه با مفاخر احسان
 .کرد رو کارهمین

 خشکی اخالق خاطربه اما بود؛ گرفته کمی ماهان. زدمی حرف سوگل فقط. گشتیمبرمی داشتیم و بودیم ماشین تو
 دوست. ستگرفته خیلی که فهمیدم کردم صحبت باهاش شاپکافی تو من چون ولی نبود؛ ابلوت خیلی داشت که

 هیچ من که هرچند کنم، امیدوارش خوامنمی ندارم، ازدواج قصد چون ولی بشه؛ ناراحت دستم از کسی نداشتم
 .نداشتم ماهان به هم حسی

 .رفتند و رسوندند رو من
 . دخترم سالم: بانوماه
 . سالم نبود، حواسم یدببخش وای -
 نیومد؟ سوگل پس -
 . نیومدن کردم اصرار هرچی -

 . سوگله دیدم خورد؛ زنگ گوشیم که خوردیممی شام و بود شب
 .اومدم بیرون آشپزخونه از و شدم بلند ببخشید یه با
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 . سالم الو، -
 . کردیمی احوال و حال بودی، ترباادب قبال. سالم -

 .اومد لـ*بمرو محوی لبخند
  طورن؟چه اینا عمو سامان، آقا خوبی؟ -
  شد؟ چی امروز میگم. مرسی -

 . پرسید احتیاط با که شدم متوجه
  شد؟ چی چی -
 . دیگه بگو افسانه اِ -
 . کردم رد هم من کرد، خواستگاری ازم هیچی -
 . کردیمی فکر کمیه حداقل! چی؟ -
 رو امروزت حرکت هنوز که بگم هم رو این درضمن. گفتم تو هب هم چندباری رو این ندارم، ازدواج قصد فعال من -

 . نرفته یادم
 !خواهری ببخش. زیرش نتونستم دادم قول نگم، خودت به که کرد اصرار خیلی -
 .شد نمی روم اومدنمی خانواده با اگه. دادم رو جوابش زودتر شد بهتر تو، میگی چی -
  نیستی؟ ناراحت یعنی -
 بخورم؟ شام برم ذاریمی حاال. عزیزم نه -
 .جانت نوش برو آره، -
 .همه به برسون سالم -
 . خداحافظ قربونت طور،همین هم تو -
 . خداحافظ -

 .نشستم میز پشت آشپزخونه، تو برگشتم
 . رسوند سالم بود، سوگل -
 .باشه سالمت -
 خوای؟نمی چیزی جمعه برای تو بانوماه -
 .دارم چیزهمه مادر، نه -

 .خوردیم رو شاممون سکوت تو و نگفتم یچیز دیگه
*** 
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 کردم فر رو موهام. رفتیم قبلی آرایشگاه همون به شیدا با هردو. انداختم خودم به کلی نگاه یه سوگل اتاق یآینه تو
 زیادی. راضیم کامال هم االن دادم، انجام مالیم خیلی آرایش یه و
 خونه تو کمه تعداد چون گفت عمو ولی بگیره؛ سالن هم ازب خواستمی سعید. رفتم پایین سریع موندم، اتاق تو

 .بهتره
 :گفت خوشحالی با و اومد سمتم به عموزن
 . تنهاست سوگل مهمونا، پیش برو! دخترم شدی ناز چه -
 . چشم -

 .بود شیک خیلی سادگی عین در که بود پوشیده سفیدرنگ و ساده لباس یه شیدا
 . بشین خوشبخت شاءاهللان باشه، مبارک -

 . بـ*وسـ*ید رو پیشونیم و کرد مبـ*غل شد، بلند سعید
 . گلم مرسی -

 .مبـ*وسـ*ید و کردم بـ*غل هم رو شیدا
 . خودت عروسی شاءاهللان: شیدا

 حریر شال یه داشتند، حضور هم آقایون فعال اینکه خاطربه. کنم پیدا رو سوگل تا چرخوندم چشم و کردم تشکر
 .نشستم یلدا پیش. کردمی صحبت سامان با سوگل. پوشیدم بجورا رو پام ـختـ لـ قسمت بود، سرم

  یلداخانم؟ خبر چه -
 . عزیزم هیچی -

 :گفتم و زدم چشمکی
 فرزاد؟ آقا از خبر چه -

 :گفت و زد لبخندی
  که همونیه رسیدم یقین به شدم، آشنا باهاش بیشتر که چندماه این تو بخوای رو راستش -

 . خواممی
 .بگم براش رو چیزهمه من تا بذار قرار روز یه فقط. برات خوشحالم -
 ..ب رو موضوعی یه خواستممی راستش -
 . داره کارتون سوگل خانمافسانه -

 .ایستاده کارگرا پیش آشپزخونه تو سوگل دیدم. بفهمم رو یلدا حرف نذاشت که بود سامان صدای
  داشتی؟ کارم -
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 برقصی؟ خواینمی داداشته، عروسی مثال -
 نمیای؟ خودت چرا درضمن. دونیمی خودت خوبه. برن محترم آقایون بذار ،چرا -

 :گفت و آورد باال بود، دستش که رو نباتی چای لیوان
 ...شده چی بگو افسانه وای. تو برو بعد شد بهتر دردتدل گفت هم سامان. ندارم خوبی وضعیت فعال که بینیمی -

 :گفتم آروم نشستم، پیشش رفتم
  شده؟ چی -
 . فهمید سامان باراولین برای امروز هیچی، -

 :گفتم و خندیدم
 نفهمه؟ خواستیمی عزیزم -
 . فهمید حالم از امروز ولی بفهمه؛ نذاشتم چهارماه این تو. نه -
 فهمن،می همه که تابلوییم انقدر تو و من هرچند. دیگه همینه داشتن پزشک شوهر عزیزم -

 . باشه پزشک طرف نیست نیازی
 .اومدیم بیرون شد، بهتر که کمرش ماساژ کمیه از بعد

 به نه کمردردش برای بازیکولی به نه موندم؛ مات. کرد رقصیدن به شروع سوگل رفتیم، پذیرایی داخل که همین
 .پیشش رفتم. زنهمی دست و داده تکیه ستون به دیدم برگشتم زد، صدا رو اسمم که یلدا صدای با! رقصیدنش

  ایستادی؟ هاتن جااین چرا -
 . شدن جور حسابی هم با نشسته، بانوماه پیش مامان. راحتم -
 .بگو برمیاد دستم از کمکی اگه ای،گرفته کنممی احساس یلدا؟ شده چیزی. دیگه خوبه -
 :گفت و زد کوتاهی لبخند یه
 .نیست چیزی -
 .نیستی همیشه مثل هست، چرا -

 .کردممی نگاه هامهمون به. نکردم اراصر دیگه. شد ساکت و انداخت پایین رو سرش
 .فرزاده درمورد -
 .بود پایین سرش هم هنوز برگشتم، حرفش با

 :داد ادامه که نگفتم چیزی
 ایرادی یه همیشه. کنیمی رد خواستگار دلیلبی چی برای میگه مامان. کرده خواستگاری ازم پسرعموم -

 چندروزه االن ولی کنه؛ ردش گفتم مامان به. عالیه شرایطش یهمه خوبه، خیلی پسرعموم، سهیل، اما ذاشتم؛می
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 مامانم با میگه نداره، مشکلی فرزاد. کنی فکر سهیل به باید نه هم اگر بگو، داری دوست رو کسی اگه داده گیر که
 ...نمی من افسانه. کنهمی قبول قطعا زنممی حرف

 کردممی هدایتش خونه بیرون به که طورهمون و گذاشتم پشتش رو دستم. بود کرده بغض کرد، قطع رو حرفش
 :گفتم

 .شده چی ببینم بزن رو حرفات راحت جااون گلخونه بریم عزیزم، باش آروم -
 .دادم دستش به بودم آورده که رو شربتی لیوان و بستم رو گلخونه در. رفتیم گلخونه سمت به
 .شی آروم بخور -

 .گرفتم رو لیوان و خورد کامل رو شربت
 . بگو یلداخانم بخ -
 اون از جدای. بگم براش طوریچه دونمنمی. اسفندیار یخونه رفتم چی برای اصل در من که دونهنمی فرزاد -

  افسانه؟ کنم کار چی. دیده رو من مادرش چی، شخانواده
 .بود افتاده دردسر تو من خاطربه بیچاره دختر. ریختمی هاشچشم از اشک هایقطره

  باشه؟ بگیر، وقت مامانت از کمیه فقط تو. کنممی درستش من باش، آروم -
 :داد تکون سری و کرد پاک رو هاشاشک

 .باشه -
*** 

 زیاد ندارم، حوصله اصال روزا این. رفتند عسل ماه به جشن روز فردای. گذشتمی شیدا و سعید جشن از ایهفته دو
 دیگه و شد ناراحت آخر بار. کردممی رد هردفعه ولی یرون؛ب بریم که خواست ازم ایدفعه چند سوگل. کنممی فکر

 .دربیارم دلش از باید. زنهمی حرف خداحافظی و سالم حد در فقط هم شرکت تو. نزد زنگ
  حتی. بزنم حرف مفاخر اسفندیار خودِ با که گرفتم تصمیم کردم، فکر خیلی هم یلدا درمورد

 دیروز. کنم شکایت ازش زودی این به خوامنمی اما بگذرم؛ بابام حق از نمیشه دلیل بوده من طرف از که اشتباهی
 ولی نکردم؛ قبول اول. گذاشت قرار هتل تو هفت ساعت امروز برای گرفتم، تماس باهاش باالخره فکر کلی از بعد

 .کردم موافقت داره کاری قرار جاهمون هم بعدش ساعت دو گفت چون
 که گذاشتم یادداشت براش اول. صالح امامزاده بود رفته بانوماه شدم، خونه ردوا. نشه دیر تا اومدم زودتر شرکت از

 تِم با ساده آرایش یه. بشم آماده که رفتم بعد بیام، دیرتر ممکنه
 سرم مشکی روسری یه هم آخر در پوشیدم، داشت سنتی طرح که آجری مانتوی با مشکی شلوار. کردم آجری
 .کردم
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 ولی بودم؛ خوب االن تا. بیام نظربه بدقول خواستمنمی داشتم، وقت ساعتنیم. افتادم راه و کردم روشن رو ماشین
 .رفتم داخل ماشین کردنپارک از بعد. رسیدم باالخره. شدمی بیشتر استرسم شدممی ترنزدیک قدرهرچه

. کنممی دقت مکان یه معماری به بیشتر من البته. رفتم بود شیک خیلی که قسمتی سمت به نفر یه راهنمایی با
 پسرش که رسیدم نتیجه این به هم باز دیدنش با. بود انداخته پایین رو سرش و بود دستش مجله یه که دیدمش

 .بود خودش به شبیه خیلی
 :گفتم اضطراب بدون ولی آروم، صدایی با و رفتم جلو

 .مفاخر آقای سالم -
 :گفت باریدمی ازش غرور که نگاهی با و آورد باال رو سرش

 . بفرمایید خانم، سالم -
 :داد ادامه و داد سفارش کیک و قهوه خورم،می چی اینکه پرسیدن از بعد و نشستم روبروش

. بود فانوس رسید ذهنم به که چیزی تنها باشیم، داشته مالقات یه خواستین عجله با وقتی. خدمتم در من خب -
 اومده؟ پیش مشکلی پروژه برای

 .نیست پروژه اب رابطه در موضوع نه، -
 . کردم قطع رو حرفم هاسفارش آوردن با
 . بدین ادامه -

 :دادم ادامه و کردم صاف رو گلوم
 معین، محمود دختر معین، افسانه من. باشه بهتر کنم شروع خودم معرفی با کنممی فکر -

 .هستم قدیمیتون دوست
 . بود منتظر متفکر ایچهره با
 .شه ورشکست پدرم شد باعث و افتاد قبل هایسال که قیاتفا. دارم خبر چیزهمه از من -
 و اومد پیش ما بین مشکلی یه. شدم متاسف خیلی اتفاق اون برای. داشتم قدیمی آشنایی یه پدرت با من! جدا؟ -

 .خوشحالم خیلی هم دخترش دیدن از. شد قطع پدرت با ارتباطم کال من
 «!میگی راست که تو» :گفتم دلم تو
 به اشتباه به قضیه اون سرِ من. ببخشین رو من امیدوارم زد، سر ازم اشتباهی یه و شدم ءتفاهمسو دچار من -

 بوده داخلش پدرم کاری اسناد که کیفی کردممی فکر. بودین پدرم مشکالت تمام باعث شما که رسیدم اینتیجه
 .شماست پیش هم
 :دادم مهادا بود پشیمون که ایقیافه با! کنه؟می باور یعنی خدا، وای
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 .کنه پیدا رو اونا تا تونخونه به فرستادم رو دوستام از یکی ام،شرمنده -
  متفکر کامال فهمید؛ چیزی شدنمی صورتش از. بدم نشون ناراحت رو خودم کردم سعی

 . کردممی جلب رو اعتمادش شده هرجور باید. کردمی نگاه من به
 . بدم ادامه نمیشه روم -
 :گفت آرومی صدای با
 .بدونم خواممی دخترم، بگو -
 . ببخشین رو من خواممی بدم، طولش این از بیشتر خواستمنمی. شده اشتباه گفت دوستم_
 به دستمالی چون شد؛ باورش اینکه مثل. گرفت امگریه واقعا و افتادم بابا یاد شد، خارج دهنم از زوربه که حرفی با

 .گرفت سمتم
 .کردی کاری همچین که بودی بدی موقعیت تو احتماال. نیستم ناراحت من دخترم، باش آروم -

 . نگفتم چیزی و موندم آروم ولی بود؛ شده خُرد هاشگفتن دخترم از اعصابم
 .دخترم کنممی تحسینت من کردی، اعتراف و اومدی که خوادمی شجاعت -
 . ممنون -

. بود سخت خیلی لحظه اون تو برام نداره، یتواقع که چیزی به تظاهر و مفاخر با روبروشدن بود؛ مشوش افکارم
 .بود فکر تو و خوردمی قهوه

 .کنه رو کار این که خواستم ازش من نیست، مقصر دوستم بگم خواستممی... ببخشید -
 .خودمه دختر انگار محمود دختر... کنه اشتباه ممکنه کسی هر نگفتم، چیزی که من -

 پسرش صدای با که بود گذشته اومدنم از ساعتی یک. کردممی صحبت لدای درمورد نباید فعال نگفتم، چیزی دیگه
 .نبوده تنها فهمیدم

 . دارین مالزی از تلفنی پدر -
 از قبل. بودم گرفته استرس. نبود پسرش کاش ولی رفتم؛می باید دیگه. دیدنمی رو من و بودم اون به پشت من

 .شدم بلند بیاد، جلو اینکه
 . گذاشتین وقت که ممنون فاخر،م آقای برم دیگه من -

 :گفت و شد بلند هم اون
 .دخترم نه-

 :داد جواب تعجب با هم اون و کردم سالم اومد، جلو که مفاخر احسان
  اومده؟ پیش پروژه برای مشکلی! جااین شما؟ سالم، -
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 .هستن من قدیمی دوستان از یکی دختر ایشون جان،احسان نه: مفاخر
 :گفتم سریع. کردمی نگاهم موشکافانه احسان

 .دیدنتون از شدم خوشحال -
 مفاخر احسان متعجب و کنجکاو نگاه لحظه آخرین تا. رفتم خروجی سمت به هردوشون، از خداحافظی از بعد

 .برگشتم اسمم شنیدن با که بودم شده نزدیک در به. بود همراهم
 . لطفا لحظه یه معین، خانم ببخشید -
 بفرمایید؟ -
 ... پرسهمی شما از شهمه که روزیه چند عسل هستن، تهران عسل اب عمه راستش -
 :داد ادامه عمیق نفس یه با
 . بدم رو تونشماره... بدین اجازه اگه گفتم ببینه، رو شما خواستمی -
 .داشتن کنممی فکر رو من یشماره -
 . اشیننب راضی شاید بگیرم، اجازه خودتون از اول گفت من به ولی داشت؛ عمه بله -

 :گفتم و زدم لبخند
 . نیست مشکلی نه -
 . خداحافظ هیچی...پس باشه -
 .خداحافظ برسونید، سالم جانعسل به -

 گفت عسل از که حرفی انگار. شد پشیمون ولی بگه؛ خواستمی چیزی انگار. کشیدم عمیق نفس یه اومدم بیرون
 .روندم خونه سمت به و شدم دور مجلل هتل اون از باالخره. باشه داشته صدازدنم برای دلیلی که بود این برای
*** 

 . خورهمی زنگ گوشیت مادر جان افسانه -
 .اومدم -

 .رفتم داخل کارم از رضایت با و انداختم بودم کاشته که جدیدی هایگل به نگاه یه بستم، رو آب شیر
 . شد قطع اومدی، دیر: بانوماه
 . نداره اشکال -

 .بود ناشناس شماره خورد؛ زنگ دوباره برداشتم، میز ویر از رو گوشیم که همین
 بله؟ -
  معین؟ خانم سالم، -
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 بفرمایید؟. هستم خودم سالم، -
 . جونافسانه عسلم -
 :گفتم گرفتم صداش از که انرژی با
 جان؟ عسل خوبی -
 . زدم نگز و نکردم معطل کرد، صادر رو اجازه احسان داداش تا. بشنوم رو صدات داشتم دوست مرسی،_
  خبر؟ چه کنکور راستی. شدم خوشحال خیلی عزیزم، داری لطف -
 . راضیم بود، خوب -

 .نشستم کاناپه روی و کردم خاموش رو تلویزیون
 . میشی موفق شاءاهللان. خداروشکر -
 . میاری تهران داری آزمونت از خودت که احتماالتی براساس گفت مشاور مرسی، -
 . حالمخوش برات خیلی عالیه، -
  بزنیم؟ گشتی یه بریم میای جون افسانه. داری لطف -

 . بود شده مظلوم هابچه مثل صداش. خندیدم
  کجا؟ و کِی -
 :گفت هیجان با و اومد در مظلومیت الک از
  موزه؟ بریم! اِیول -

 :گفتم و خندیدم
 . بگه خانمعسل هرچی -
. تونهنمی و درگیره هفته آخر تا میگه گفتم، هم آیدا به. مبگرد باهاش نیست کسی جااین! ماهی خیلی گلی، خیلی -

 .خونه تو پوسید دلم نرفتم، خاصی جای اومدیم که هم روزی چند این
  خوبه؟ فردا بریم؟ کِی خب -
 . عالیه آره، -
 . دنبالت میام پنج ساعت فردا من پس -
 خونه نزدیک جاهای تازه کنممی راضیش زوربه کیش تو کنم، رانندگی تهران تو ذارهنمی مامان شرمنده. باشه -

 . ترسممی گرفتی گواهینامه تازه میگه... ذارهمی
 . میگن درست -
 . نمیشم مزاحمت دیگه من خب -
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 . عزیزم مراحمی -
 .جونافسانه بای -
 . گلم خداحافظ -

 .دادمی انرژی آدم به واقعا. کردم قطع
 . ومدها خانمسوگل فهمیدم اومد، که در زنگ صدای

 .خانمسوگل اومدی خوش -
 :گفت و گرفت تلویزیون سمت رو سرش

 . اومدم بانوماه خاطربه -
 .گذاشتم جلوش رو شربت و خندیدم

 .کنید جان نوش شربت بفرمایید اومدی کی هر خاطربه حاال باشه، -
 لبش. مبـ*وسـ*ید رو شصورت تندی و انداختم گردنش دور رو دستم رفتم، کنارش گذاشت، میز روی که رو لیوان

 .گرفته اشخنده بود مشخص کرد؛ جمع رو
 . کن ولم -
 . دیگه نباش قهر باشه، -

 :گفت و بـ*وسـ*ید رو امگونه متقابال هم اون و خندید باالخره
 . چشم -

 . شد گرد هامچشم
 !کردی آشتی زود چه -
 . نکنم آشتی نیومد دلم کردی کشیمنت دیگه، خب -
  محترم؟ نامزد از خبر چه خب، -
 :گفت و زد لبخند یه
 . بهت برسونم سالم گفت جااین میام که فهمید خوبه، -
 . ازش هستی راضی خیلی االن تا که معلومه لبخندت این با. باشن سالمت -
 دیگه رنگ یه زندگی اصال. باشی مهم براش باشه، فکرت به نفر یه که خوبیه حس خیلی افسانه، دونیمی. آره -

 .کردم ازدواج سن این تو شد خوب که رسیدم نتیجه این به االن. داره برات ای
 .باشه ابدی داری االن که حسی این اهللشاءان برات، خوشحالم خیلی -
 . خواهری ممنون -
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 . بچینیم رو میز بریم خونهمی نماز بانوماه تا خب -
 .رفته یادم نکن فکر کنی، تعریف برام رو چیزایی یه باید جنابعالی -
 . میگم برات بریم -
 . گفتم براش رو چیزهمه آروم صدای با و تند کارکردن، حین آشپزخونه تو

 :گفت متعجبی حالت یه با سوگل
 .مفاخره فامیالی از طرف بود نگفته نامرد یلدای! نه -
 .نگو کسی به نشده حل قضیه که وقتی تا گفت خودش -
 .گذاشتی کار سر ور بزرگ مفاخر این خوب فیلمی، خیلی خدایی ولی -
 از کنممی فکر من درضمن. کنهنمی اعتماد هرکسی به شناسممی من که آدمی اون باشه، کرده باور نیست معلوم -

 . شناختهمی رو من قبل
 کنی؟ حل رو یلدا یقضیه خوایمی طوریچه حاال. بگم چی -
 .بگم رو شراست باید هست هرچی یلدا درمورد یعنی میگم؛ مفاخر برای زودیبه -
 قبول دوستشی دختر تو و بوده دوست عمو با قدیما اینکه برای زیاد احتمال به گفتی، مفاخر از تو که چیزی -

 .کنهمی
*** 

 با گفتم سوگل به وقتی دیروز. بودم نشسته عسل منتظر و بودم کرده پارک مفاخر یخونه نزدیک کوچه تو
 به که کردنمی فکر اصال ولی دونست؛می رو کیش جریان. بود آوردهدر شاخ بیرون، بیام قراره مفاخر یخواهرزاده

 به. بشه صمیمی من با سالهنوزده دختر که بود جالب برام هم خودم البته. کنه راحتی احساس من با زودی این
 .ببینه نزدیک از رو عسل داشت دوست خیلی که هرچند سامان؛ یخونه بره بود قرار ولی بیاد؛ گفتم سوگل

 . اومد عسل و شد باز مفاخر عمارت درِ الخرهبا
 کوله و بود زده اسپرت تیپ. اومد ماشین سمت به دید، رو من که همین. دادم تکون دست براش و شدم پیاده

 . کردیم روبوسی و اومد جلو. بود انداخته
 . جونافسانه سالم -
 خوبی؟ عزیزم، سالم -
 .داخل اومدیمی کاش گفت مامان. ممنون -
 .موزه سویبه پیش خانوم عسل خب. دیگه وقت یه مرسی، -
 !وحشم باغ و شهربازی و موزه عاشق من وای -
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 :گفتم خنده با و کردم روشن رو ماشین
 . دیگه روزای برای شبقیه یکیش، امروز -

 :گفت ذوق با و زد همدیگه به رو هاشدست
 !بریم؟ هم با میای هم دیگه جاهای یعنی وای -

 .گفتم چی فهمیدم تازه
 . میشه چی ببینیم -
 .بگیره رو حالش بگم احسان داداش به باید. اومد پیش براش کاری ولی ببرتم؛ مهران بود قرار -

 . بود شیطونی و ساده دختر خیلی واقعا خندیدم،
 . کنهنمی عمل ولی میده؛ قول دیگه، میگم راست خب خندی؟می من به اِ -
 بود؟ اییتپسرد مهران آقا این. داری حق -
 .خودشه آره، -

 :گفت زیادی ذوق و هیجان با عسل اومدیم، بیرون موزه از که همین
 دوست اصال هم رو تنهایی. بیام کی با دونستمنمی نبودی تو اگه. جونافسانه عاشقتم! داد حال خیلی وای -

 .خدا به ماهی خیلی. نداشتم
 . انداختمی خنده به رو آدم رفتارش و حرکات تمام. بـ*وسـ*ید رو امگونه تندی

 . بخوریم خوشمزه شام یه بریم میده اجازه مامان اگه حاال. گذشت خوش هم من به خوشگله، خانم نکردم کاری -
 .نداد گیر اصال اومدم شما با چون ولی حساسه؛ خیلی اینکه با مامان. بریم -

 . کردم روشن رو ماشین
  سنتی؟ یا فودفست بریم خب -

 :گفت تعلل بدون
 .فودفست_
 .ستمعرکه غذاهاش واقعا که سنتی رستوران یه برمتمی بعد سری ولی باشه؛ دفعهاین -
  دربند؟ بریم بعد سری! جون آخ -
 . بگه خانم عسل هرچی -
 حد این تا وقتهیچ. کردمی تعریف کنکورش کالس و دبیرستان خاطرات از عسل زدیم؛ حرف قدراین دیگه راه تو

 .برسیم تا کشید طول قدرچه نفهمیدیم ولی بود؛ سنگین ترافیک اینکه با. بودم نخندیده
 .رفتیم داخل و کردم پارک خوب پدر جلوی
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 .دادممی گوش عسل ناتموم هایحرف به. بودیم نشسته سفارش از بعد
  جون؟افسانه بُردم رو سرت -
 .بده گوش فقط حرفات ته تا داره دوست آدم که کنیمی تعریف قشنگ انقدر عزیزم، نه -
 . بریمی رو آدم سر میگه همیشه مهران ولی مرسی؛ -
 . گیرممی رو حالش ببینم، رو شما مهران آقا این بذار -

 :گفت ذوق با و خندید
 .مرسی -

 .اومدیم بیرون چسبید، دوتامون به خیلی که پیتزا خوردن از بعد
*** 

  رفتنم موزه از روزی ده. نداشتیم هم روندنسرخا وقتِ بود، نمونده پروژه اتمام به بیشتر هفته دو
. داد سیصد یرتبه با رو قبولیش خبر بارآخرین. داشتیم تلفنی تماس چندبار فقط ندیدمش، دیگه. گذشتمی عسل با

 و شدم خوشحال خیلی. داده بهش تهران دانشگاه مهندسی برای رو درصدی نود اطمینان و رفته مشاوره گفت
 تونم،نمی گفتم هم قدرچه هر. بود کرده دعوتم سنتی رستوران یه به شام امشب برای. ردمک موفقیت آرزوی براش
 .نکرد قبول

 .رفتم بیرون و برداشتم جدید قراردادهای هایپوشه با رو وسایلم
 باید دارم کاری ندارم، وقت من. بندازه بهش کلی نگاه یه سوگل بدین فقط شده، امضا هاپوشه این سلیمی خانم -
 .برو خودشون به بده رو کلید بمونن، بیشتر خواستن هابچه اگه. برم ودترز

 :گفت و خندید
 . نباشید خسته چشم، -
 . خداحافظ پس گلم، مرسی -
  نداشتم، وقت بیشتر ساعت دو وای. کشید سوت مخم که انداختم ساعت به نگاه یه آسانسور تو

 .نباشه ترافیک کُنه خدا
 . گرفتم دوش رفتم تندی بانو،ماه با ایعجله پرسیاحوال و سالم یه با. دمرسی ساعتهنیم بدبختی با

 .پوشیدم مشکی شلوار و زرشکی روسری با کرم مانتوی یه ساده، آرایش یه از بعد
 به نگاه یه آینه تو دوباره. برسم تا کشید طول دقیقه چهل ترافیک خاطربه. افتادم راه که بود نیم و هفت ساعت
 .شدم پیاده صورتم، از حاصل اطمینان از بعد و تمانداخ خودم
 .ندیدم رو کسی ولی چرخوندم؛ چشم شدم، که رستوران وارد
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 کردین؟ رزرو خانم، آمدین خوش -
 . بود هاگارسون از یکی صدای

 . هستم مفاخر یخانواده مهمان. ممنون سالم، -
 . طرف این از بفرمایید بله، -

 توش که بازی و سبز فضای دیدن با شدیم، خارج که در از. میره سالن انتهای تو دری سمت به که شدم متوجه
 .داد دست بهم خوبی خیلی حسِ بودند، گذاشته تخت و آالچیق
  پشیمون اومدنم از. بود زیاد تعدادشون. رفت و داد نشونم بودند نشسته که رو تختی گارسون

 .بگم نه نشد روم کرد اصرار قدراون لعس البته. آوردممی ایبهونه یه امشب برای کاش شدم،
 .کردم سالم و زدم پس رو افکارم رسیدم، که تخت به. نه یا تنهاییم پرسیدممی الاقل کاش

 .کردند نگاهم کنجکاوی با و دادند رو جوابم نبود، حواسشون که بقیه من، صدای با
 . هستن جونافسانه بنده، عزیز دوست ایشون کنم؛می معرفی خب: عسل

 رو احسان برادرش، و همسر چون. کرد پرسیاحوال خوشرویی با بود، نشسته شوهرش و بزرگش برادر کنار که یداآ
 . کردم گرمی پرسیاحوال شناختم،می قبل از

 . کنم معرفی رو همه تا بشینید بفرمایید جونافسانه خب: عسل
 :گفت باریدمی اشچهره از شیطنت که جوونی پسر نشستم، که همین

 . کنن صحبت خوانمی یک ترم ورودی دانشجوی خانمعسل ساکت آقایون خانما -
 :گفت و زد پسر بازوی رو بادبزنش با عسل که خندیدیم همه

 . کنهمی مسخره رو من بگو، بهش چیزی یه احسان داداش! پررویی خیلی -
 :گفت بود نایاب که لبخندی یه با هم احسان

 . مهران کن بس رو امشب یه -
 ابروی و چشم و سفید پوست با پسری داشت؛ حضور هم خانواده کوچیک برادر اومد، در آب از درست محدس

 .بود ترمشکی مهران اما بود؛ انکار غیرقابل برادرش با ظاهری شباهت. مشکی
 :گفت مالیدمی دست با رو بازوش که درحالی

 . داری سنگینی دست چه دختر. نگفتم چیزی که من داداش بابا، ای -
 :گفت رضایتمندانه حالت یه با عسل

 .نشی پررو باشی تو تا! حقته -
 . داریم مهمون جانعسل: آیدا
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 . ببخشید وای: عسل
 :گفت و کرد اشاره خوشتیپی پسر به
 .فرزاد -
 بهش که ایدیگه دختر. بود خواهرش فرنوش، هم کناریش دختر. کردم رویت رو یلداخانم انتخاب باالخره من و

 .فرناز اسم به بود، شوندیگه خواهر هم خوردمی بیست
 . کردم پرسیاحوال شونهمه با

  چی؟ من پس: مهران
 . شناسنتمی زود همه کاریاتشیرین این با: عسل

 :برگشتم سمتش به لبخند یه با
 . مهران آقا خوشبختم -

 :گفت و خندید
 . طورهمین هم من -

 .برگشت عادی حالت به جمع دقیقه چند از بعد
  مهندس؟ خانم فانوس از خبر چه خب -

 .داد نجات بودنساکت از رو من خانواده، داماد ارسالن، امیر سوال
 . گذرهمی سخت خیلی هابچه یهمه به پروژه آخریِ روزای این فقط االن، تا رفته پیش خوب خداروشکر -

 .بپرسم احسان از که مونهنمی دمیا ندارم، خبر فانوس از خیلی امدیگه کار یه سر چون من: ارسالن امیر
 !شو پروژه و کار خیالبی رو امشب یه امیر وای: آیدا
 . بگی شما چی هر چشم،: ارسالن امیر
  بدی؟ سفارش شام خواینمی خانمعسل خب: آیدا

  خورین؟می چی: عسل
 . کنه رد نداشت دوست هرکی میدم، پیشنهاد من: فرزاد
 .بفرمایید: عسل
  وره؟طچه برگ: فرزاد
 . ساالد و دسر مدل چند با داد سفارش کوبیده و برگ عسل کردیم، موافقت که همه

  خانم؟عسل بخونی خوایمی چی حاال خب: فرنوش
 .دارم دوستشون شد هرکدوم زدم، گرافیک و معماری اولویتام تو من: عسل
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  نزدی؟ عمران چرا: مهران
 :گفت و رفت اساسی یغرهچشم یه عسل

 . کنم کار موفق و مستقل جونافسانه مثل دارم دوست شم قبول معماری اگه .زدم اونم -
 :گفتم محوی لبخند یه با
 . رسیمی بخوای که چی هر به زود خیلی دیدم، تو از من که پشتکاری با_

 هم دیگه سال چند تا وگرنه داد، جواب بود کرده عمه که نذرایی شهمه. نداره پشتکار اصال این بابا، نه: مهران
 . موندمی کنکور پشت
 :گفتم عسل از دفاع به خندند،می همه دیدم که هم من. خندیدمی هم اون و خوردمی حرص که عسل

 کافی و مستمر تالش یه پشتش اینکه مگر بیاد، دستبه هم نذر هزارتا با سیصد یرتبه کنمنمی فکر مهران آقا -
 . باشه بوده
 .بـ*وسـ*ید رو امنهگو عسل. کردند تایید رو حرفم همه

 !عاشقتم اصال ماهی، خیلی -
 :گفت و مهران به کرد رو بعد
 خوردی؟ -

 .خاروند رو سرش پشت و خندید هم مهران
 شاید. کردمنمی غریبی احساس اصال. گذشت عسل هایحاضرجوابی و مهران های شوخی با آوردند، که رو شام

 دونمنمی ولی داشتند؛ خوبی برخورد شونهمه. بودم راضی مدنماو از کامال االن ولی بودم؛ پشیمون اومدنم از اولش
 .بود من به نگاهش که گرفتم رو مچش چندباری. نیست همیشه مثل مفاخر احسان کردممی احساس چرا
 که تخت از و شدم بلند عذرخواهی یه با خورد، زنگ که تلفنم. خندیدیممی دانشگاه از مهران خاطرات به شام از بعد
 .خونه میرم کِی پرسید که بود بانوماه. دادم جواب شدم دور
 .بشورم رو هامدست رفتم تماس، قطع از بعد
 بر خاک. شدم نفر یه یسینه به سینه که گشتممی گوشیم دنبال و بود کیفم تو سرم اومدم، بیرون که توالت از

 رو احسان تعجب کمال در کنم، هیعذرخوا تا آوردم باال که رو سرم. اومدم بیرون که نیست حواسم اصال! سرم
 .دیدم

 . نبود حواسم شرمنده ببخشید، وای -
 صداش برم که افتادم راه. کردم اخمی ناخودآگاه زنه،نمی حرفی دیدم. نگفت هیچی و انداخت باال رو ابروش یه

 :اومد
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 . کنیننمی دل و گذشته ربع یه که بوده مهمی خیلی تلفن اینکه مثل هستن، شما منتظر و آوردن رو کیک هابچه -
 منظورش که بود مشخص کامال. دیدمشنمی بود، بهش پشتم چون. داره من با مشکلی چه پسر این دونمنمی من
 .کردم نگاهش خونسردی با و برگشتم. چیه

 !مهمه خیلی شده نگرانم که مادربزرگی تلفن صد در صد -
 . کرد نگاهم جدی کامال و رفت بین از بود لبش روی که پوزخندی

 . منتظرن هابچه بفرمایید، -
 که نیستم آدمی. شم کالمهم باهاش کاری مسائل جزبه خواستمنمی دیگه. برداشتم قدم همراهش و نگفتم چیزی
 کفریم یا دربیاره رو حرصم خوادمی عمد روی از کسی که فهمیدممی اگه ولی بندازم؛ راه دعوا ایمسئله هر برای
 .بود افراد دسته این جزء احتماال برام هم مفاخر احسان و کردممی محلیبی معموال کنه،

. خوردم مقدار یه کرد، تقسیم رو کیک که عسل. نزدم خاصی حرف دیگه. نشستم فرنوش کنار رسیدیم، که تخت به
 . شده نیم و ده دیدم و انداختم مچیم ساعت به نگاه یه
 . دیروقته برم، دیگه من. شی قبول داری دوست که هرجا رو ایرشته هر اهللشاءان باشی، موفق جانعسل -

 .برسونیمت نداری وسیله اگه ریم،می االن هم ما. اومدی که مرسی: عسل
 :زدم لبخندی

 . آوردم ماشین عزیزم، ممنون -
 از و کردم سرسری خداحافظی یه رسیدم، که احسان به. دادند رو جوابم صمیمانه خیلی و کردم خداحافظی همه با

 .اومدم بیرون قشنگ باغ اون
 .رسیدم خونه به زود هاخیابون خلوتی خاطربه و شدم ماشین سوار
 .اومد جلو کردم، پارک که رو ماشین. بود نشسته پله رو بانوماه
 .مادر کردی دیر -

 .مبـ*وسـ*ید رو اشگونه و گرفتم رو دستش
 .یدکش طول خوردیم و آوردن رو کیک تا دیگه کردم، نگرانت ببخشید -

 :زد لبخندی
 .بخوابم میرم بشینم کمیه هم من بخواب، زود برو عزیزم ایخسته -
 .گردمبرمی دبش چای تا دو با من بشین شما نیستم، خسته نه -

 و گذاشتم سینی تو خرما و شیرینی کردم، روشن که رو سازچای. کردم عوض رو هاملباس و اتاقم تو رفتم زود
 .شهب آماده چای تا شدم منتظر
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 شرایط یلدا چون ولی بزنم؛ حرف مفاخر با پروژه اتمام از بعد خواستممی. کردممی یلدا برای فکری یه باید کمکم
 با و ریختم لیوانی چای تا دو اومدم، بیرون فکر از سازچای صدای با. بذارم مفاخر با قرار یه باید فردا داره، سختی
 .بود فکر تو بانوماه. رفتم حیاط تو سینی

 بانو؟ کنیمی سِیر کجا -
 :گفت و زد لبخندی

 .مادر نکنه درد دستت جا،هیچ -
 :دادم جواب انرژی با
 .جان نوش -
 .گذشته خوش بهت خیلی معلومه -
 .انرژیه بمب -کردم تعریف براتون که دختری همون-عسل. خالی جاتون واقعا، آره-
 .کنیم دعوتش بار یه رو دخترخانم این شد واجب پس -
 :گفتم و خوردم رو چاییم از کمیه
 .کنممی دعوت رو دوستام یهمه روز یه بشه تموم که پروژه این آره، -
 .نرفتی جایی بدرسیزده از بعد خوبه، خیلی برات مسافرتم یه -

 :داد ادامه مصنوعی اخم یه با بعد
 با پیش روز چند. اینی باالخره که چیزی یه یا آوردی رو کار یبهونه یا بریم گفتم که هم هرجا -

 داره بزرگش پسر برای فکرایی یه گفتمی خانممرضیه صالح، امامزاده رفتیم خانممرضیه و لیالخانم و عموت زن
 .بزنه باال آستین خوادمی سامان و سوگل عروسی از بعد احتماال که
 :گفت رو حرفش یادامه مرموزی لبخند یه با
 .زنممی حدسایی یه خودم من هرچند -

 :گفتم خونسردی با. نباشم من منظورش بودم امیدوار
 حدسایی؟ چه -
 نفهمیدی؟ تو یعنی -
 :گفتم ولی دونستم؛می اینکه با
 طور؟چه نه، -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 .تویی منظورشون که دارم کامل اطمینان درواقع. دکتر آقای طورهمین خاصه، تو به مادرش هاینگاه بگم، رُک -
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 .بگه مستقیم قدراین بانوماه کردمنمی فکر یعنی کردم؛ تعجب ناخودآگاه دونستم،می که این با
 . کنینمی اشتباه -
. فهمممی خوب خیلی ستخریدارانه که نگاهی با رو عادی نگاه فرق نکردم، سفید آسیاب تو رو موهام من -

 .بیاد خواستگار براش رهابا ممکنه زندگیش تو دختری هر نیست، بد باشه هم چیزی اگه درضمن
 :داد ادامه رو حرفش کوتاه مکث یه با
  چیه؟ خودت نظر باشه، بوده تو به منظورش خانممرضیه اگه بدونم خواممی -
 چیه؟ قضیه اصل بگین، رو راستش. گیننمی وقتهیچ نباشین مطمئن چیزی از وقتی تا شما -

 :گفت و زد لبخندی
 .بده رو جوابم باش، نداشته کاری اونش به تو -
 . کنمنمی فکر ازدواج به فعال من راستش -
  کنی؟ فکر خواینمی چی، دکتر آقای به -

 نگفتم چیزی بهش که این از دادم، رد جواب خودش به قبال من فهمیدمی اگه مطمئنا بگم؛ چی دونستمنمی
 . شدمی ناراحت

 .نه -
 . کشیدممی جالتخ بانوماه از چرا دونمنمی انداختم؛ پایین رو سرم

 بهش حسی بزن، رو حرفت راحت دونیمی مادربزرگت یا مادرت مثل رو من اگه. بشم تو حیای و شرم قربون -
  نداری؟

 :دادم جواب قاطعیت با دفعهاین
 . گفتممی شما به اول بود هم اگر نیست، حسی هیچ باشین مطمئن -

 . بـ*وسـ*ید رو پیشونیم و اومد جلو
 . دارم تو مثل گلی دختر که خداروشکر -

 :گفتم و زدم لبخند
 . کنممی شکر رو خدا شما داشتن بابت منم -
 .رفتیم خواب برای شد، تموم که هامونحرف و زدیم گپ دیگه کمیه

 هم دیشب ندیدمشون، برگشتند، عسل ماه از که وقتی از. مونخونه بیان شیدا و سعید با اینا عمو قراره شب فردا
 خودش به که من ولی بپرسه؛ رو نظرم خواستند ازش که بود مشخص بانوماه هایحرف از. مکرد دعوتشون خودم
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 هم طرف یه از شرکت، از اون گذاشتم؛ سر پشت رو پُراتفاقی روز نگفته؟ چیزی مادرش به یعنی دادم؛ رد جواب
 .ردب خوابم هااین یهمه به فکر با دو ساعت. بانوماه هایحرف که هم آخرشب عسل، دعوت
*** 

 . داشت خوبی ینتیجه تالش و زحمت ماهشیش. شد تموم باالخره آخیش: سوگل
 :کشیدم عمیقی نفس

 برای بدم خوب رستوران یه تو شام یه ترتیب خواممی. کنیم راضی رو سهامدارا تونستیم خداروشکر آره، -
 .گیرهمی تعلق اساسی اشپاد یه پروژه این درگیر مهندسای یهمه به که بگم اینم البته. موفقیتمون

 :کرد تایید سر با هم سوگل
  میگی؟ هم بازبینی هایبچه به کردی، دعوتشون اگه راستی. درسته -
 . نگو کسی به نشده مشخص زمانش و جا تا. صد در صد -
 . شده تموم که نمیشه باورم خدایی ولی باشه؛ -
 . باشیم یبزرگتر کارای منتظر باید بخواد خدا اگه. طورهمین منم -

 :گفت و زد هم به رو هاشدست
 .بینمتمی برم، دیگه من خب! دارم هیجان خیلی وای -
 محض به گفت و شد خوشحال خیلی. کردم تعریف نادر عمو برای رو چیزهمه و برداشتم رو تلفن بست، که رو در

 .میاد شرکت به شیرینی برای ایران، به برگشتش
 شروع رسیدم که همین. بود ایستاده ماشینم پیش سوگل. پارکینگ رفتم ،شد تموم کاری ساعت اینکه محض به

 :کرد
 . نیاوردم ماشین من بریم بشین اومدی، زود شد خوب -

 :زدم رو ماشین ریموت
 . بریم -
 :گفت سوگل اومدیم، بیرون که ساختمون از
 .برو چپ از بیرون، بریم شیدا و سعید با قراره -
 :گفتم غرهچشم یه با و پیچیدم چپ به
 . نگی زودتر وقت یه -
 . بیرونیم هم شام و زنیممی دوری یه ریممی. گفتم که االن -
 .میای تنها عجیبه نیستن؟ جنابعالی نامزد پس -
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 :گفت شیطنت با
 . اومدمنمی منم که نبود اگه -

 :خندیدم
 . بدبخت شوهرذلیل -
 :گفت و زد امشونه رو
 . عزیزم بگی تو هرچی -

 . دادم تکون سری
 .نقاشیه نمایشگاه فهمیدم رسیدیم، و گفت که آدرسی با بعد ساعتنیم ولی بریم؛ کجا قراره نگفت سوگل
 .کردیممی نگاه تابلوها به و بودیم پشتشون سوگل و من و بودند جلوتر شیدا و سعید

 .رفت بیرون سریع خورد، زنگ که سوگل گوشی
 طرز به که دریا از قشنگ خیلی یمنظره یه کردم؛ زیادی مکث اثر هی روی. دادم ادامه تابلوها دیدن به تنهایی
 و تابلو اون از آشنایی صدای با. کردمی القا بیننده به رو خاصی آرامشِ یه ناآرومی عین در. بود شده طوفانی جالبی

 .اومدم در آرامشش
 .جونافسانه! جاستاین کی ببین -

 رو دستم. آورد جلو رو دستش و کرد سالم بچگانه ذوق یه با. شدم جهموا عسل داشتنیدوست یچهره با و برگشتم
 :گذاشتم دستش تو
  خوبی؟ عزیزم، سالم -
  طور؟چه شما ممنون، -
 اومدی؟ تنها. مرسی -
  تنهایی؟ راستی. جااین بیان بگم بذار نه، -
 . نه -
  جایی؟این هنوز شد، چی -

  .کنهمی نگاه عسل به کنجکاوی با سوگل دیدم
 . هم با شدیم آشنا کیش تو که همون هستن؛ جانعسل ایشون سوگل. دیدم رو عزیزم دوست چون -
 :گفتم عسل به رو
 . خانمسوگل من، صمیمی دوست البته و دخترعمو هم ایشون -
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 گاهن تابلوها به دیدمشون، شباون که فرناز و فرنوش یاضافه به نفرمونسه هر یه ربع یه بعد. دادند دست هم با
 .کردیممی
  نمیاد؟ سامان سوگل، راستی -
 انرژیم دیدم رو همراهانش و خانمعسل این وقتی ولی بودم؛ دمغ اولش. رسهنمی داره زیاد مریض گفت نه، -

 . برگشت
 . خوبه -
  بپرسم؟ سوال یه -

 :دادم تکون سری
 .بپرس -
  بشی؟ دوست اسفندیار فامیل با تونیمی طورچه -
 بزنم؟ چوب یه به رو همه داری انتظار -
 .پرسیدم کنجکاوی محض فقط نه، که معلومه -

  سوگل که طورهمون. کردیم ترک رو نمایشگاه طوالنی خداحافظی یه با بعد ساعت یک
 .رفتیم فودفست یه به گفت،
 شدین؟ آشنا خانوما اون با کجا بفرمایید خانم،افسانه خب: سعید

 . دیدم بودن همراهش که بار یه هم رو بقیه. مفاخره مهندس میالیفا از شدم، آشنا کیش تو عسل با -
 سفارشامون منتظر. نپرسید سوالی دیگه هم سعید. بگم چیزی اون از بیشتر خواستمنمی واقع در نگفتم؛ چیزی دیگه
 :گفت هیجان با سوگل که بودیم

 . فهمیدم -
 :گفت و کرد اخمی سعید

 !ترآروم -
 کنی؟ دعوت رو همکارا یهمه شب یه خواینمی تو همگ افسانه. ببخشید: سوگل

  طور؟چه -
  زنی؟می حرف نسیه چرا دیگه، بگو: سوگل

 . آره خب -
 هم رو عسل تونیمی تازه هستیم، همه جوریاین. بدی خودت یخونه تو رو مهمونی این تونیمی خب: سوگل
 . کنی دعوت



 

 

139 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

  سعید؟ نه خوبیه، فکر نظرمبه: شیدا
 .دونیمی خودت باز ولی آره؛ منم ظرنبه: سعید
 . کنم دعوت شب یه هم رو اینا عمو داشتم قصد من نبود، راهیبی حرف

 :گرفتم رو تصمیم
 .کنین کمکم باید فقط باشه، -

  باشه؟ کِی فقط. قطعا: سوگل
 خوبه؟ هفته آخر نداشت ایبرنامه بانوماه اگه -

 . داره ایوظیفه چه کی که کن کار تقسیم فقط باشه؟ بد چرا: سعید
 . من با خونه و میزا دکور: شیدا

 :زد هم به رو هاشدست سوگل
 . من با دعوت کارت یعنی مهمونا، دعوت -

 . بدم انجام رو خونه خرید باید مردا یهمه مثل منم: سعید
 . کردند وظایف تقسیم زود چه نیست معلوم هنوز خدا، رو تو ببین. خندیدم

 . میدم اطالع شبام نیست، قطعی هنوز -
  خواستمی و بود من پیش سوگل هم برگشت موقع. نزدیم حرفی دیگه آوردند، که رو غذامون

 . خورد زنگ دوباره نداد، جواب ولی خورد؛ زنگ سوگل گوشی. مونخونه بیاد شب
 . بود بعید سوگل از رفتار این کردم، تعجب

  نمیدی؟ جواب چرا -
 . خوادنمی دلم -
  سامانه؟! وا -

 هم باز کردم، پارک که رو ماشین. رسیدیم. ندادم ادامه هم من. برگردوند شیشه سمت به رو روش و نگفت چیزی
 .خورد زنگ گوشیش

 سوگل؟ -
 . کردم صداش هم باز نشنید،

 :داد تکون رو سرش گیجی با
 جانم؟ -
  شده؟ چیزی -
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 . گرفتم رو بازوش رفتم، دنبالش سریع و زدم رو دزدگیر. گفت آروم نه یه و کرد باز رو در
  شده؟ چی ببینم، کن صبر -

 :گفت حوصلهبی
 . من عزیز نشده چیزی بابا، اِی -
  شده؟ دعوات سامان با. هست چیزی یه مطمئنم چرا، -

 .درسته حدسم فهمیدم نگفت؛ چیزی و انداخت پایین رو سرش
 . کن تعریف برام داشتی دوست اگه تو، بریم بیا. شده چی گفتم دیوونه، -

 و کرد موافقت گفتیم، براش که رو مهمونی و دعوت ماجرای. کردمی نگاه تلویزیون داشت بانوماه. رفتیم داخل
 از بعد هم ما بخوابه، رفت بانوماه. خوبه خیلی هم خودمون یروحیه برای و نداشتیم مهمونی وقته خیلی گفت
 .باال رفتیم ظرفا کردنجمع

 .دادم سوگل به بودم خریده تازه هک رو خرسی خوابلباس دست یه
 . کن حال بپوش بیا -
  داری؟برنمی بچگونه لباسای این از دست تو -
 . بخواد دلتم نازی، این به -

 :داد تکون تاسف روی از سری
 . ببینه اسفنجی باب و خرسی لباس با رو زنش باید تو شوهر بیچاره -
 :رفتم غرهچشم یه
 . بخواد دلش خیلیم بود اگرم ،نیست کار در شوهری که فعال -

 به و نشسته تشکش رو سوگل دیدم. تخت رو رفتم پوشیدم لباس همون از دست یه هم خودم و خوندم رو نمازم
 .کنهمی نگاه گوشیش

 کردنصحبت درواقع باشه، داشته دلیلی شاید بدی؟ گوش حرفش به باید ناراحتی کسی از اگه کنینمی فکر -
 .راهه بهترین

  ولی کردم؛ قبول منم دارم مریض گفت اولش نمایشگاه، بریم هم با بیاد بود قرار زامرو -
 .رسونهمی شام برای رو خودش گفت زد زنگ که بعدش

 .بیاد نتونسته اومده پیش مشکلی شاید خب -
 بازم بیاد تونهنمی داره آشنا مریض یه گفت زدم، زنگ دوباره که شام برای. افسانه نیستم ایمالحظهبی آدم من_

 .اومد شدخترعمه نحس صدای دادم جواب وقتی بود، مطبش از تماس یه بعدش دقیقه ده درست ولی کردم؛ قبول
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  داشت؟ بازی تیپ و لباس خیلی مراسمتون تو که همون -
 :داد تکون سری

 .منه ونمهم شام هم امشب.. نگفته بهت چیزی سامان عجیبه داشتم، قبلی قرار من جانسوگل گفتمی. آره -
 . کردم شبـ*غل و نشستم کنارش رفتم. اومدند پایین هاشاشک

  نمیدی؟ رو سامان جواب چی برای باشه، گفته راستم اصال. گفته دروغ شاید... عزیزم -
 چرا من، پیش بیاد نداره وقت اگه یا کیه؟ مریضش نگفت چرا نمیاد، خوشم آویزون دخترِ اون از من دونهمی -

 کرده؟ قبول رو دخترِ اون شام دعوت
 . بدی رو گوشیت جواب باید بفهمی هم تو اینکه برای قطعا بوده، چی قصدش دونمنمی من -
 .اومد بیرون مبـ*غل از
 . مرسی -

 .مبـ*وسـ*ید رو تَرش یگونه
 . خوشگله نداشت قابلی -

 .گرفت طرفم به خورد، زنگ گوشیش
 بدم؟ جواب من -
 . خوابه بگو اصال.. بگو چیزی یه آره، -
 :کرد شروع بده صحبت یاجازه من به اینکه بدون سامان. کشیدم رو سبز خط. کردم وفیپ
 ...عزیزم جان،سوگل نمیدی؟ جواب چرا -
 . هستم افسانه سامان، آقا سالم -

 :کشید عمیقی نفس
  هستین؟ خوب سالم، -
 . ممنون -
  نیست؟ سوگل -
 .میگم دروغ که ببخش خدایا. انداختم بود نشسته مغموم که سوگل به نگاه یه
  کنم؟ بیدارش.. خوابیده چرا، -
  بود؟ ناراحت خیلی. بخوابه بذارین نه -
 . آره راستش -

 :کشید پوفی
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 .بزنم براش آرامبخش یه بیام گفتینمی کاش. نگیره سردرد -
 . زدم نگرانیش به لبخندی

 . برد خوابش تا کرد گریه انقدر -
 . کردمی نگاهم کنجکاوی با سوگل

 :گفت آروم و کشید یآه
 .اشکاش فدای -
 :داد ادامه و
 . دنبالش میام فردا باشین، مراقبش خیلی -
 . برسونین سالم چشم، باشه -
 . خداحافظ باشین، سالمت -
 . خداحافظ -

 . کردم نگاه سوگل به و کردم قطع
 . بود نگرانت قدرچه بیچاره، پسر -

 . کشیدمی طخ پتوش رو انگشتش با و انداخت پایین رو سرش
 :گفتم و خندیدم

 . بشم اشکاش فدای گفت داد، رو جوابم هندی فیلمای عین سوگل دونینمی کردی، گریه گفتم وقتی -
 .انداخت پایین رو سرش دوباره و شد قرمز صورتش بعد کرد نگاهم متعجب اول آورد، باال رو سرش

 :گفتم و خندیدم بلند
 اینکه نه بده، توضیح برات خودش بذار. داره دوستت خیلی معلومه نکن، لج این از بیشتر هم تو دنبالت، میاد فردا -

 .بزنن هم به رو زندگیتون اساسبی حرف یه با هاغریبه
 .برد خوابم زود خیلی و نگفت چیزی دیگه هم سوگل و کشیدم دراز

*** 
 . دعوتن مه آیداخانم و عسل. پروژه موفقیت مناسبت به ست،هفته آخر کوچیک مهمونیِ یه -

 :گفت کارت گرفتن با همزمان و آورد جلو رو دستش. گرفتم طرفش به رو دعوت هایکارت
 .تیمتون برای خوشحالم -
 . داشت تاثیر خیلی کار ینتیجه تو شما هایکمک البته ممنون، -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
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 !جدا؟ -
 :گفتم گیجی با
 !قطعا -
 . شیممی مزاحم هم هفته رآخ برای میگم، تبریک هرحال به -

 :زدم لبخندی
 .مراحمین -
 :گفت ایموذیانه حالت یه با و برگشت طرفم به آخر کرد، پا اون و پا این کمی کرد، باز رو اتاق در
 . میگم تبریک دوستتونم برای راستی -
 دوستم؟ -
 . فرزاد یموردعالقه دختر بشه، من یخاله عروس قراره که خانمی همون. بله -

 . کنهمی اممسخره داره کردم احساس
 . ممنونم.. حال این با ولی بگین؛ تبریک خودش به باید گرچه -
 . باال سالن بودند رفته هابچه و بود ناهار تایم شد خوب. برگشت رو رفته راه و بست رو در
 . داشتین وصلت این تو زیادی نقش که شما -

 :کردم اخمی
  چیه؟ منظورتون -

 :انداخت باال ایشونه
 پرستار تنها نه ایشون که فهمیدیم وقت چند از بعد. بوده مادرم پرستار کوتاهی مدت یه شما دوست! واضحه -

 کار پرستار عنوان به خونه یه تو که نداشته نیازی هیچ معلوم قرار از و بوده معتبر شرکت یه حسابدار بلکه نبوده،
 .کنه

 . متهمم انگار کرد،می بازجویی من از حقی چه به شد، بیشتر اخمم ولی داشتم؛ اطالع چیزهمه از اینکه با
 . باشه داشته ربطی من به کنمنمی فکر بازم -
 داشتین، هتل توی من پدر با که مالقاتی از بعد وقت چند دقیقا. محترم خانم کنمنمی فکر جوریاین من ولی -

 رو بقیه شاید. دربیاره مستخدمین کار از سر تا رستادهف پرستار عنوان به خودش رو دختر اون که کرد اعالم پدرم
 .نتونست وجههیچ به رو من اما باشه؛ کرده قانع

 . بذاره حدش از فراتر رو پاش ذاشتممی نباید بود، درست حدسش اینکه با. منه سر زیر چیزهمه گفتمی داشت رسما
 . نکنی فکر دارین دوست هرجور درواقع نیست، مهم اصال شما فکر -
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 هایفیلم بازجوهای مثل مشکی جین شلوار و مشکی اسپرت کت اون تو که کنممی اعتراف. کرد شدیدی اخم
 . داشت پدرش به زیادی شباهت که جذابیتی بود؛ کرده اضافه جذابیتش به هم اخمش و بود شده آمریکایی

 . کنین پنهانش خواینیم چرا دونمنمی فقط هست، چیزی یه وسط این که دونیممی شما هم و من هم -
 :داد تکون رو دستش که بدم رو جوابش خواستم

 . مهندس خانم خداحافظ هفته آخر تا نیست، ایدیگه حرف -
 برام که هرچند. فهمهمی باالخره مطمئنم دیدم ازش من که کنجکاوی با بیاد، خوادمی هم هفته آخر! پررو پسرِ

 درمورد مفاخر خود با پیش روز چند. کرده خالف پدرش چون ونه؛ا بکشه خجالت باید که کسی نیست، مهم اصال
 حل رو مشکلشون گفت و کرد قبول هم اون. بودم اشتباه در من انگار که گفتم جوری رو قضیه و کردم صحبت یلدا
 این طورچه فهمیدم که امروز تا. خواستگاری بیان شب فردا قراره گفت و زد زنگ یلدا هم پریشب همین. کنهمی

 درستی کار شاید. سوگل حتی نگفتم، کسی به که کردم پیدا جدیدی راه هم اسناد پیداکردن برای. شده حل موضوع
 . برسم اینتیجه یه به نشده دیر تا باید ولی نباشه؛

 :اومدم بیرون مفاخر احسان فکر از گوشیم صدای با
 پس؟ کجایی -
 .پایینم دیگه دقیقه چند تا. میام االن ببخشید، -

 گفت انقدر سوگل ولی خواستم؛نمی من البته خرید، بریم هفته آخر برای بود قرار. نگه چیزی که کردم قطع یعسر
 .زدم بیرون سریع و برداشتم رو کیفم. کرد کچلم بزنی جدید تیپ باید

 :شد شروع غرغرکردنش نشستم، ماشین تو که همین
 بشینم؟ کِی تا باید من منتظرته، بدبختی یه نمیگی -
 .شد ساکت خداروشکر که مبـ*وسـ*ید رو صورتش زود! خدا یوا
 .گرفت رو وقتم زیادی پسرِ این ببخشید، خیلی -
 :زد لبخند یه
 .گلم خواهر میشه خواهش -

 :گفت کنجکاوی با و کرد ریز رو هاشچشم که گرفتش برق انگار بعد
 شدی؟ دوست کسی با نکنه کیه؟ دیگه پسرِ -
 :گفتم و زدم اششونه رو
 .بود مفاخر احسان منظورم مزه،بی -

 :کرد حرکت
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 داشت؟ کار چی -
 .برده بوهایی یه. بهش دادم رو دعوتشون کارت منم بود، اومده بازبینی هایبچه وسایل برای هیچی، -
 مورد؟ چه در -
 .یلدا قضیه -
 !نه -
 .بیاره در سر خواستمی چرا، -
 گفتی؟ چی تو -
 .کردم اطالعیبی اظهار گفتم،می چی -
 .شبیهن ظاهری وگرنه میگم، اخالقی و رفتاری لحاظ به البته نیست؛ باباش مثل وجههیچ به عجیبیه، آدم -
 .کنممی رو فکر همین هم من -
 :کردم نگاهش تعجب با. شد بلند شخنده صدای گذشت، که کمیه
 شد؟ چی! وا -

 :گفت شخنده یموندهته با خندید، که درست
 .کرد پیدا شوهر چون بود؛ خوب خیلی خودش برای ولی نداشت؛ تو برای اینتیجه هیچ یلدا کار کردی دقت -

 .نزدیم حرفی مقصد به رسیدن تا دیگه و خندیدم هم من
 .کردمی ردش سوگل ذاشتممی که لباسی هر رو دست ولی گشتیم؛می که بود ساعت دو
 !شیکه چه ببین، رو این وای -

. بود قشنگ خیلی لباس حریر جنس رو طالیی و سبز رنگ! بود قشنگ واقعا. پرید باال ابروهام دیدم، که رو لباس
 رنگکرم بزرگ روسری یه. طورهمین هم مُچش روی و بود شده کار ظریف نگین ردیف یه لباس هایدکمه روی

 .شدم هخست واقعا چون کردم؛ خرید خیلی خودم نظر به. بود خریدهام یبقیه روسریم رنگ به عروسکی کفش یه با
 .بودیم خونه راه تو
 .بود ناز خیلی تنت تو لباسِ ولی -
 .طورهمین هم تو مال مرسی، -
 .نمیدم نشون شباون تا سامان به -
 .نمونده صفر و محرم به چیزی گیرین؟می عروسی کِی شما پس -
 .بعدش یا نوروز، عید یا -
 .اهللشاءان -
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 .رفت خودش و رسوند رو من
*** 

  به کلی نگاه یه با. بودند جااین کمک برای صبح از شیدا و سوگل. بودند اومده رااکث هامهمون
 کار این سلیقه نهایت با کرده انتخاب رو هارومیزی و گلدون و هاصندلی و میز که کسی اون که فهمید شدمی خونه

 .داده انجام رو
 روسری و شال اگه حتی بودند، باخبر امخانواده و من عقاید از که هم هاییاون و بود پوشیده هاشونلباس هاخانوم

 نیومده همه هنوز چون ولی بودیم؛ چیده حیاط تو رو هاصندلی و میز. بودند پوشیده من یخونه تو پوشیدند،نمی هم
 صحبت تحصیلش ادامه درمورد سلیمی خانم با. بودند حیاط تو مینا عموزن و عمو فقط و بودیم خونه داخل بودند،

 .زد صدام سوگل که ردیمکمی
 . کنی عوض رو لباست تونیمی راست سمت اتاق اولین باال جان،آزاده ببخشید -
 . ممنون کنم،می خواهش -
 .رفتم ورودی سمت به
  داشتی؟ کارم -
 . نباشی تو نیست درست میان مهمونا حیاط، تو بیا گفت بابا. اومدن مفاخر یخانواده آره، -
 . بریم باشه، -
 . ایستادم عمو کنار و رفتم جلو. کنهمی پرسیاحوال باهاشون داره عمو دیدم. رفتم یاطح تو
 . اومدین خوش سالم، -
 .گرفتم داد دستم به عسل که رو زیبایی گلدسته و کردم روبوسی عسل و آیدا با
 . کشیدین زحمت ممنون، -

 . ناقابله: آیدا
 :گفتم عمو به رو
 ...مفاخر آقای ایشون عموجان -

 :دادم ادامه سوگل و آیدا به اشاره با بعد
 .هستند من افتخاری مهمون و شونعمه دختر هم جانعسل و خواهرشون آیداخانم، -

 :گفت و زد مهربونی لبخند عمو
 . بفرمایین اومدین، خوش خیلی بله، -
 . کردیم حرکت جلوتر دخترا همراه به
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 . خونه داخل بفرمایید کنینمی عوض لباس اگه جانعسل -
  طور؟چه شما آیدابانو صندلی، پشت اندازممی رو مانتوم ممنون، نه: عسل

 . کنممی رو کارهمین منم: آیدا
 با ولی کرد؛ برخورد عمو با محترمانه کامال احسان که کردم دقت. شدم جدا ازشون بعد رفتم، همراهشون میز سر تا

 و کردمی صحبت عسل و آیدا با داشت عمو شد خوب. بود معلوم بودنشزوری که کرد خالی و خشک سالم یه من
 .دادمی نشون بقیه جلوی نباید داشت مشکل من با اگه حتی! دیوانه پسرِ. نبود حواسش

 .رفتم بودند نشسته یلدا و شیدا و سوگل که میزی سمت به و دادم تکون رو سرم
 .کنیم غیبت کمی بشین ما جوار در بیا! مجلس صاحب به، به: سوگل

 .نشستم. خندیدیم سه هر
 . عزیزم نداری غیبت حق من یخونه تو -

 باشه؟ کم،یه خدا رو تو: سوگل
 .خندیدم شبچگونه لحن به هم باز
 .شما سن برای مخصوصا نیست؛ خوبی کار غیبت دخترم، نه -

 .سنگدلی تو قدرچه کنه، غیبت کلوم دو خواست بچه بابا ای: شیدا
 :داد مهادا و سوگل به کرد رو بعد
 . بگو داری دوست هرچی عزیزم، بگو -

 :گفتم یلدا به هااون به توجهبی
 .اومدن هم جنابعالی یآینده همسر فامیالی یلدا، راستی -

 . نگفت چیزی و زد کوتاهی لبخند یلدا
 :گفت و زد چشمکی سوگل

  دادی؟ چی رو جوابشون نگفتی، -
  خوبه؟ میگم، تو به قبلش البته میدم، جواب زودیبه: یلدا

 . عزیزم دونممی رو جوابت که هرچند عالیه، نه که خوب: سوگل
  شما؟ پیش بیارمشون چیه نظرتون هابچه -

 . شیممی آشنا هم با نه، که چرا: شیدا
 ...شدیم مزدوج که نفر سه ما: سوگل

 :داد ادامه و انداخت من به بدجنسی نگاه
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 . گرفتن فامیلشون پسرای از یکی برای رو تو و دخور سنگ به سرشون شاید دیدی، چی رو خدا -
 . رفتم میزشون سمت به و شدم بلند. رفتم ایغرهچشم

 ...باشین دیگه دخترای همراه دارین دوست اگه جان،عسل -
 :گفتم و دادم نشونشون رو هابچه میز
 .نشسته جااون شناسی،می که هم رو سوگل. هست میز اون -
 . کردند بدل و در هم با نگاهی آیدا با
 .دارین دوست اگه البته -

 .جونافسانه میام خوبه، هم خیلی: عسل
 . بگیره تحویل رو ما هم یکی -

 . ندیدمش اصال من وای. بود آیدا همسر ارسالن، امیر صدای
 :زدم ایدستپاچه لبخند

 . اومدین خوش خیلی... نبود حواسم اصال شرمنده ببخشید سالم، -
 :خندید

 . میگم تبریک هم رو پروژه موفقیت درضمن. کردم شوخی حرفیه، چه ینا سالم، -
 . ممنون

 . نشسته محترم مرد یه مثل بگیر، یاد داداشم از کمیه. عزیزم کنهمی شوخی امیر: آیدا
 . زد خواهرش حرف به لبخندی که دیدمش چشم یگوشه از

 . آیداخانم شماییم چاکر ما: ارسالن امیر
 :گفت و زد لبخندی آیدا

 . عسل بریم -
 بودند، ساکت اولش. کردند پرسیاحوال و دادند دست هم با دونهدونه شدند بلند همه دخترا رسیدیم، که میز به

 چیزی که داشت خبر یلدا با ما دوستی از اینکه مثل آیدا. شدند صمیمی تقریبا سوگل هایشوخی و هاحرف با کمکم
 .شدمی قرمز هم بیچاره یلدای خانم،عروس گفتمی یلدا به باریک دقیقه چند هر که هم عسل. نپرسید

 سفارش درواقع بود؛ کرده انتخاب خودش هم رو طرحش میاره، خودش رو کیک گفت سوگل شد، سرو که شام
 .کنه سورپرایزمون خوادمی گفت و ببینه رو کیک کسی نذاشت. بود خودش یعهده به کیک
 .اومد مرشته ابانتخ جواب جونافسانه راستی: عسل

  شد؟ چی وای، -
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 . تهران گرافیک -
 . شدم خوشحال براش خیلی

 . میگم تبریک عزیزم، وای -
 . مرسی -
 .بشی موفق امیدوارم -

 و بود میزها یهمه رأس در که میزی سمت به. شد قطع بود، دستش کیک که سوگل اومدن با هامونصحبت
 .ذاشتگ روش رو کیک و رفت بود، کرده تزئین خودش
 اصلی صحبت و نمیگم چیزی من دیگه هستش، فانوس یپروژه تو شرکت موفقیت مناسبت به کیک این: سوگل

 .رئیس با مونهمی
 غرهچشم یه با خداروشکر که پیشش رفتم. شدم بلند و کردم درست رو شالم. خندیدند حرفش این به بقیه و خودش

 .شد بسته نیشش من طرف از
 خانمسوگل که بود دلیلی همون به درواقع امشب دورهمی. اومدین خوش خیلی عزیزان، یهمه به دوباره سالم -

. گذاشتین مایه دل و جون از پروژه این برای که هستم شماهایی تکتک زحمات مدیون رو شادی این. کردند ذکر
 که خوشحالم لیخی که بگم خالصه. شده هموار براش ترقی راه شرکت حمایتتون، و تالش با که کنممی تشکر

 .دارم رو باسوادی و مسئول همکاران
 .بگیریم جمعیدسته عکس و بیان که کرد دعوت همکارا یهمه از سوگل. زدند دست همه شد، تموم که حرفم

 اومده خوششون خیلی همه و بود ساختمانی ینقشه یک از طرحی که کیک با عکس چندتا گرفتن از بعد باالخره
 .کردند تقسیم رو کیک موعزن و بانوماه بود،

 .رفتم بود، ایستاده کنارش سوگل که عمو پیش
 .نکنه درد دستت بود، قشنگی خیلی کیک -

 .دیگه اینه ما یسلیقه کنم،می خواهش: سوگل
 .هستم بنده هم شسلیقه ینمونه یه -

 .بود سامان صدای
 بودی؟ ایستاده گوش: سوگل
 میای؟ لحظه یه جان سوگل. شنیدم شدممی نزدیک نه: سامان
 .رفتند و گفت «ایاجازه با» سوگل

 .برگشتم کرد،می نگاهم لبخند با که عمو سمت به
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 خوردین؟ کیک عموجان -
 .دخترم آره -

 .نشستم کنارش
 عمو؟زن پس -
 جان، افسانه تو مخصوصا شدین؛ من افتخار باعث دو هر سوگل و تو شدم، خوشحال خیلی امشب. داخل رفته -

 .داره تو مثل دختری که خوشحاله خیلی ودممحم مطمئنم
 :گفتم آرومی صدای با. انداختم پایین رو سرم. گرفت بغضم ناخودآگاه من و زدمی حرف خوشحالی از عمو

 !بود االن کاش -
 گرفتند رو خودشون راه هم بعدی هایقطره. اومد پایین چشمم از اشک قطره یه. گرفت بود میز روی که رو دستم

 .نداشتم روشون تسلطی هیچ من و
 .نیست درست جااین عزیزم، داخل بریم پاشو: عمو

 در عمو. رسیدیم داخل به زود بودیم، در نزدیک چون. رفتیم خونه داخل بود، گرفته رو دستم که طورهمون
 وجم غم توش که نگاهی با اومد، جلو عمو. شد بلند امگریه صدای بست، رو در که همین. کرد باز رو کتابخونه

 .کرد نگاهم زدمی
 .کردم ناراحتت عزیزم، ببخش -

 خودم شب تا ولی بودم؛ بابا فکر تو شهمه صبح از کهدرصورتی شدم؛ ناراحت اون حرف خاطربه کردمی فکر عمو
 .کنم تخلیه رو خودم تا بود ایجرقه فقط عمو یاشاره و داشتم نگه رو
 ...کاش کرده، رو هواش دلم وقتهخیلی خودم نبود، شما حرف نه -

 دستش هم عمو کردم، خفه رو هقمهق و گذاشتم شسینه روی رو سرم. کرد مبـ*غل عمو بدم، ادامه نتونستم دیگه
 .کشیدمی سرم رو مهربونی با رو
 .کنیمی تابیبی انقدر تو که میشه ناراحت محمود خوب، دختر باش آروم -
 .تنهام خیلی بود، کاش -

 .بـ*وسـ*ید رو موهام روی موع. لرزیدمی بغض از صدام
 خانم؟افسانه دیگه بوقیم هستیم، چی ما پس.. داری رو خدا عزیزم، نیستی تنها -

 :کردم بلند رو سرم
 .کردم ناراحتتون ببخشید عمو، حرفیه چه این -

 :گفت کرده پرت رو من حواس اینکه از خوشحال
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 .تنهان مهمونا بیرون؟ بریم. کردم شوخی -
 .دادم تکون ییدتا معنای به رو سرم

 عمو؟ -
 جانم؟ -
 .کردم اذیت هم رو شما ببخشید، -

 .بـ*وسـ*ید عمیق و طوالنی رو پیشونیم و زد مهربونی لبخند
 .نشنوم دیگه -

 .بدم سامونی یه رو صورتم تا رفتم اتاقم تو هم من و رفت حیاط تو عمو. رفتم بیرون
 .کردم خالی رو ودمخ کال امشب برم، بابا خاک سر نتونستم که شدمی وقتی چند
 . رفتم حیاط به سریع کرمم و رژ تمدید از بعد

 صحبت برامون وسواسش از عموزن و بودم ایستاده عمو زن و عمو کنار. شدندمی رفتن یآماده کمکم هامهمون
 .شد اضافه جمعمون به هم بانوماه. کردمی
 .بیا افسانه -
 .رفتم سوگل پیش عذرخواهی یه با
 ؟داشتی کارم -
 .میرن دارن مفاخرها آره، -
 .اومد جلو عسل افتاد، من به نگاهشون که همین. کردندمی خداحافظی یلدا و شیدا با داشتند رسیدیم، که میز به
 .میگم تبریک هم رو موفقیتتون. گذشت خوش خیلی کنیم،می زحمت رفع دیگه ما -

 :کردم ظریفی اخم
 .گلم ممنونم هم بریکتت برای! بزنیا زحمت از حرفی نبینم دیگه -
 .بینیمی رو من زیاد و تهرانم دانشجوی بعد به این از -
 .اهللشاءان -
 :آیدا به کردم رو
 .آیداخانم شدیم خوشحال -
 .کن صحبت راحت من با درضمن. برسین بیشتری موفقیت به روز هر شاءاهللان عزیزم، مرسی -
 :گفتم و خندیدم که گفت رو آخرش یجمله بامزه قدرناو
 .چشم -
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 .رفتم کنارش بود، نزدیکم که عمو صدای با که کردممی خداحافظی تکتک مهمونا با
 .بودن شما با مفاخر آقای جان، افسانه -

 .بود عصبیش برادرزن و آیدا کنار که بوده ارسالن امیر منظورش دیدم
 .کشیدین زحمت اومدین، خوش خیلی. ببخشید وای ای -

 .کرد خداحافظی موفقیت آرزوی با هم اون و خندید ارسالن امیر
 برام واقعا. رفتند و کرد خشک و سرد کامال خداحافظی یه و بزنه لبخند مثال که کرد کج رو لبش هم مفاخر احسان

 با کرد،می رفتار معمولی همه با البته. باشه شده عوض اخالقش قدراین یلدا یقضیه خاطربه که داشت تعجب جای
 کردنشپنهان در سعی که حرصی یه با رسید،می که من به ولی زد؛می حرف متشخص و احترام با خیلی هم عمو

 .کردمی برخورد خشن و سرد ایچهره و داشت
 .رفتیم بودند نشسته بقیه و عموزن که میزی سمت به سوگل و عمو با شد، هامهمون از خالی که حیاط

 . کنم جبران شاءاهللان عمو،زن شدین خسته خیلی امشب -
 :کرد اخمی

 خوشحالی از شدین، موفق بزرگی یپروژه همچین تو شنیدم که روزی از. مهمونیا این از باشه تا گیرم،می نشنیده -
 . کردم باخبر رو فامیل کل

 .دادی پُز کلی ما با پس: سوگل
 . دارین خوبی همکارای چه راستی. افتخار دخترم، نه پُز: بانو ماه

 .بودن صمیمی و خونگرم یخیل آره،: شیدا
 :گفت ساعتش به نگاهی با سعید

 . دیروقته بپوش، لباس شیدا. بریم هم ما دیگه خب -
 . زدم رو عمو مخ و کردم تالش همه این من! سعید اِ، -
 . ایدخسته هم شما دیگه، نه -
 . مونینمی شب دادی قول خودت تو ولی کنم؛نمی اصرار زیاد -
 .نیست حرفی باشه داشته دوست شیدا اگه ولی ندادم؛ قول -

 فهمید، رو شیدا رضایت که سعید. داد رو تایید مهر و زد بزرگی لبخند یه خواد،می دلش بود معلوم که هم شیدا
 :گفت

 . رفت شدیم ذلیلزن دیگه، کنیم کار چی. قبوله -
 :گفت و شد گشاد هاشچشم شیدا
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 !سعید -
 :انداخت شیدا یشونه دور رو دستش عمو و خندیدیم حالتش به همه

 . پسر کن اذیت رو دخترم کم -
 . گیرهمی اجازه من از چیزهمه برای کننمی فکر همه االن بابا، بینیمی: شیدا
 . گیرممی اجازه مینا از چی همه برای من ولی دونم؛نمی رو سعید: عمو
 !محمد: عموزن
 گفتم البته. کنیم جمع رو خونه هم با همه تعطیله، که دافر شد قرار. خندیدیم و گفتیم فقط شب نصف دو ساعت تا

 رو هم کسی و کنند کمک باید همه و تعطیله فردا گفت و نکرد قبول عموزن ولی گیرم؛می کارگر و نیست نیازی
 چه بود اگه. کنم فکر بهش بیشتر شد باعث عمو با صحبت و بودم بابا دلتنگ برد؛نمی خوابم شب. نزد حرف حرفش

 پیشرفتت برای که فرصتی هر از افسانه» :گفتمی همیشه مثل. شدمی خوشحال مطمئنم داد،می نشون شیواکن
 رعایت هم رو اخالقی موازین اما باش؛ داشته نشستنش ثمر به برای رو تالشت نهایت و کن استفاده میاد وجودبه

 برای بود شروعی و گرفت هرا چشمم یگوشه از اشکی قطره« .باشه فرصتت آخرین اون ممکنه چون کن؛
 .رفتم تراس به قرآن برداشتن با و انداختم سرم روی شالی بره،نمی خوابم دیدم وقتی. بعدی هایقطره
*** 
 فهمیدم داد، سوگل که اخباری با. کردیم شروع رو جدید هایپروژه انرژی با همه. بود گذشته مهمونی از روزی چند
 .کنندمی عقد محرم از قبل تا و رسیدند وافقت به فرزاد و یلدا هایخانواده که
 شصفحه به نگاهی با و کردم بلند بودم کرده شروع که جدیدی ینقشه رو از رو سرم گوشیم، زنگ صدای با

 .ناشناسه که فهمیدم
 بله؟ -

 . کردم قطع رو گوشی ساکته، دیدم وقتی و گفتم دوباره نمیاد، جوابی
 .اومد شصدا دوباره که گذشت ایدقیقه پنج

 بله؟ -
 . سکوت هم باز
  بکشی؟ نفس زنیمی زنگ -
 معین؟ خانم-

 !زنه پرید، باال ابروهام
 . بفرمایید هستم، خودم -
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 ...من..من -
 :داد ادامه مکث کمیه با
 . هستم یکتا الناز من -

 . هفته دو از بعد هم اون بگیره، تماس کردمنمی فکرشم اصال شدم، شوکه
 :دادم بجوا خونسردی لحن با
  امرتون؟. شناختم -
 . ببینم رو شما خواستممی راستش.. من -
  کجا؟ و کِی -
  طوره؟چه آتش و آب پارک ده، ساعت صبح فردا -

 :نکردم تعلل دیگه
 نداره؟ اشکالی کنم سِیو رو شماره این راستی. نیست مشکلی باشه، -
 . خداحافظ برم، باید من. نه -
 . خداحافظ -

 از یکی یکتا، الناز مفاخر، دوم همسر. رسیدم خواستممی که چیزی اون به باالخره. داشت لهعج خیلی انگار
 فهمیدم جووپرس و تحقیق با ولی همسرشه؛ که دونستمنمی اول. بودند ارتباط در هم با سال دو و بوده کارکنانش

 پیش که داره سالهده پسر یه و شده جدا سابقش همسر از که ساله شش و سی زنی الناز. کردند موقت ازدواج که
. کنم صحبت مربوطه مفاخر اسفندیار به که موضوعی به راجع دارم قصد گفتم دیدمش، که پیش هفته دو. پدرشه
 که گفتم و بکنه رو فکرهاش تا دادم مهلت بهش. کردمی انکار مفاخر با رو خودش یرابطه و کردنمی قبول اولش

 . بود گرفته تماس نداشتم رو انتظارش اصال که هفته دو از بعد هم االن. هبد گوش من هایحرف به نفعشه به
*** 

 به تا خواستمنمی. سوگل حتی نداشت، خبر قضیه این از کسهیچ. بودم الناز منتظر هنوز من و بود ربع و ده ساعت
 بهش ولی بود؛ دیده القب رو من اینکه با. بدونه یکتا الناز وجود حتی و ماجرا از چیزی کسی نرسیدم اینتیجه

 بعدش داشتم قصد چون. بود امروزم تیپ مشکی مقنعه و آبی شلوار و طوسی مانتوی. گفتم رو هاملباس مشخصات
 که نازکی صدای با که برم شدم بلند. شده نیم و ده دیدم مچیم ساعت به نگاهی با. زدم رسمی تیپ شرکت، برم

 .برگشتم اومد
  معین؟ خانم -

 . دیدمش و شتمبردا رو عینکم
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  اومدین؟ دیر قدرچه سالم، -
 :داد دست باهام

 .باشیم راحت جااون بریم هست، شاپکافی یه نزدیکا این. کشید طول کارم ببخشید،. سالم -
 .رفتیم هم با و برداشتم نیمکت رو از رو کیفم

 شهمه چون داره؛ استرس کردممی احساس. بودیم کرده سکوت دو هر سفارش از بعد و بودیم نشسته هم روبروی
 . پیچوندمی هم به رو هاشدست و جویدمی رو لبش

 . منتظرم من خب، -
  بگم؟ چی... چی -
 . بندازه گیر رو مفاخر ممکنه که چیزی هر -

 :کرد اخمی
  مورد؟ چه در -
 . دونیمی که چی هر.. اخالقی کاری، -
 یکی هم من. فهمهنمی کسهیچ بیاره باال گندی هر که یاخالق لحاظ به. فاسده واقعا اون بدونی؟ خوایمی چی -
 مدیرعامل منشی بودم، مُنشی سازیساختمان شرکت یه تو بشم، آشنا اسفندیار با اینکه از قبل. هستم قربانیاش از

 ونچ موقت؛ گفتمی البته. کرد ازدواج درخواست ازم جا،اون اومد چندباری مفاخر اسفندیار اینکه از بعد. بخش اون
 دکترا گفت داده، بهش رو مجدد ازدواج یاجازه همسرش گفت. بفهمه چیزی خوادنمی فلجه و مریض اولش همسر
 ...گفت. ندارن موندنشزنده به امیدی
 :داد ادامه خودش تا نگفتم چیزی هم من. بده ادامه که بود سخت براش انگار انداخت؛ پایین رو سرش و کرد مکثی

 حرفاش با هربار ولی نکردم؛ قبول اولش هم من. کنیممی رسمی رو ازدواجمون رد،ک فوت همسرم اگه گفت -
 هم عقد به سال دو مدت به محضری پیش نیم و سال دو تقریبا و شدم خامِش نهایت در و کردمی ترمسست

 و هاروژهپ از اطالعاتی براش تا خواست ازم گذشت، که مدت یه. خرید کارم محل نزدیک ایخونه برام. دراومدیم
 اومد،می خونه به دیرتر و آوردمی بهونه و گذشتمی زمان وقتی ولی نبود؛ مهم برام اولش. ببرم شرکت قراردادهای

 به. کردم رو کار این ناخواسته احمق منِ و کنم جاسوسی براش که بوده این فقط من با ازدواج از قصدش فهمیدم
 ناامیدی ولی راسته؛ فلجه زنش اینکه فهمیدم. نه یا گفته راست ببینم بپرسم شخانواده درمورد که رسید ذهنم
 وقتی. پنجاست پنجاه درواقع بشه؛ خوب عمل با ممکنه گفتن دکترا که فهمیدم برعکس،. دروغه مرگش و دکترا

 .گرفتم ازش رو شوهرش اشتباه تصمیم یه با من. شد خراب سرم رو دنیا فهمیدم، رو این
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 میز روی که رو هاسفارش. بده ادامه خودش تا نگفتم چیزی. کرد پاک و هاشاشک و شتبردا میز روی از دستمالی
 :گفت خشداری صدای با دقیقه چند بعد گذاشتند،

 جدا هم از بعدش ماه یک کشمکش، و دعوا کلی از بعد. دونممی رو چیزهمه گفتم که بود پیش ماهشش تقریبا -
 بیشتر نبود، پول خاطربه داشتم، گفتن قصد اگه من. نگم چیزی شخانواده هب تا زد نامم به رو خونه هم اون و شدیم

 که جاستاین جالب. شه وارد بهش استرس نباید فهمیدم چون نشه؛ مشکل دچار همسرش که بود دلیل این به
 از رو خانمسیمین ولی هستند؛ اولش همسر از بزرگش دختر و پسر اینکه با. خیرخواهن و خوب همه هم هاشونبچه

 که کاری وجدان عذاب ولی شدم؛ جدا اسفندیار از االن که درسته. کننمی صداش مادر و دارن قبول بیشتر پدرشون
 .همراهمه هنوز کردم پیش سالسه به نزدیک

 :کشید آهی
 تو راستی. کنممی سبکی احساس عجیب اما زدم؛ ندیدمت بیشتر دوبار که تو برای رو حرفا این چرا دونمنمی -
 ...هم تو نکنه بده، پس تقاص که کنی کاری خوایمی فتیگ

 .فهمیدم خوب رو منظورش. کرد قطع رو حرفش
  نفهمیدی؟ کارش از چیزی سال دو اون تو. زده مخانواده به بزرگی زخم. نیست توئه فکر تو که چیزی اون نه، -
 خیلی که فهمیدم هم کوتاه مدت اون تو. دندانپزشکم خانم یه منشی االن اما بودم؛ شرکتش کارمند مدت یه من -
 .کنهنمی دریغ هیچی از هدفش به رسیدن برای و برداشته راه سر از رو رُقباش از
 داری؟ هم مدرکی -
 ...بوده دوستشم که رو شُرکاش از یکی پیش چندسال اینکه مثال بگم؛ تونممی شنیدم که رو چیزایی ولی نه؛ -

 :گفت آروم و آورد جلو رو سرش
 . شتهک -

 . میگه رو کی فهمیدم
 دونممی رو چیزا این من بفهمه اگه ترسم؛می خیلی من معین خانم ببین. بود جدایی برای دومم دلیل این راستش -

 بیام شدم حاضر داشتی خبر دوسال اون از اینکه خاطربه فقط من، خدا رو تو بکنی؟ خوایمی کار چی. کشهمی منم
 . نیست خودم نفع به اصال که بگم رو حقایقی

 همدستشه؟ پسرشم که بدونم اینم خواممی فقط. میدم قول نمیفته، شما برای اتفاقی هیچ -
 هم با و مخالفه پدرش با شدتبه که بزرگش پسر تازه. خوبن همه هاشبچه گفتم االن همین حرفیه؟ چه این نه، -

 هم اون داشت دوست که شنیدم ازش بارها و داره قبول رو احسان پسرش، خیلی که اسفندیار خود. دارن مشکل
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 که مغروره کمی فقط محجوبیه، و بااخالق پسر دیدم، شرکت تو چندباری رو احسان آقا. باشه طلبجاه خودش مثل
 .میشن آویزونش دخترا نباشه اگه
 به یکمک خوایمی اگه. بده رو من هایتماس جواب بده پس رو گناهاش تاوان مرد این خوایمی اگه لطفا -

 . بفهمه چیزی نباید مالقات این از کسهیچ که نه اگرم. باش همراهم راه این تو کنی مفاخر قربانیای
 :گفت لبخند یه با باالخره بود، دودل تصمیمی برای انگار کرد؛ نگاهم لحظه چند

 .دیمی انتقالش کامال که هست نگاهت تو آرامشی. نشستی دلم به اولش همون از. آخرش تا همراهتم -
 :زدم لبخند

 .بخوریم هم با رو ناهار ندارین کاری اگه. ممنون -
 . گلم مرسی -
 .دیگه وقت یه شاءاهللان باشه، -
 . اومدیم بیرون شاپکافی از
 . یکتا خانم خداحافظ -

 با چون نیومد؛ خوشش اینکه مثل ولی واجب؛ احترامش و بود بزرگتر من از چون بگم؛ رو فامیلش که دیدم درست
 :گفت ظریفی خما

 .بگی رو اسمم دارم دوست خودم باشم تو از بزرگتر هم خیلی اگه حتی خوب، دختر بگو الناز -
  برسونمتون؟ هست، ماشین. چشم باشه، -
 .نزدیکه همین مطب نه، -
 . خداحافظ پس خب -
 .عزیزم خداحافظ -

*** 
 یلبه و سرآستین و یقه و بود رنگمشکی که ربعسه هایآستین با و جلوبسته زانو، روی تا پیراهنی هاملباس بین از

 خریدنش از ماهی دو اینکه با. کردم انتخاب داشت، طالیی رنگ با شدهدوزیسنگ نواری چاکش با پیراهن پایین
 لباس داشتن یبهونه به من و بریم یلدا عقد برای گفت سوگل که دیروز تا بودمش، نپوشیده جایی ولی گذشت؛می

 چون بگیرند؛ مفصل جشن نداشتند قصد گفت آورد، برامون دعوت کارت که یلدا. بود فکرم تو لباس ینهم و نرفتم
 آماده فرزاد مادر با رو چیزهمه مادرش گفت. بگیرند مفصلی خیلی عروسی خواستندمی و بودند زیاد هاشونمهمون
 که کرد تاکید یلدا ولی بود؛ مُخم رو مفاخر یخانواده با رویارویی اینکه با. هستش فرزاد پدر یخونه جشن و کردند
 به عموزن با خواستندمی بود، کرده فوت عمو دوستان از یکی چون ولی بود؛ کرده دعوت هم رو اینا عمو. بریم حتما



 

 

158 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 دعوت کارت همه برای یلدا. اومدندمی شیدا و سعید اما برن؛ تونننمی که کردند عذرخواهی یلدا از و برن اصفهان
 و سوگل بود قرار. رفتممی باید تنها خودم درنتیجه پس بیاد، نکرد قبول پادردش خاطربه هم بانوماه. بود آورده

 آرایش خودم گفتم و نکردم قبول برم، کردند اصرار هم قدرهرچه و بودند آرایشگاه شیدا و سوگل بیان، دنبالم سامان
 .کنممی

 مشکی آرایشم. ریختم صورتم تو کج رو جلوش بستم، اسبیدُم و مکرد صاف اتو با بود، لَخت اینکه با رو موهام
 رو خودش بیشتر چشمم آرایش چشمم، رو دودی یسایه خاطربه ولی باشه؛ محو کردم تالش خیلی. بود طالیی
 کرد دود اسفند برام کلی جشنه، مناسب گفت و دید بانوماه ولی بزنم؛ اول از و کنم پاکش خواستممی. دادمی نشون

 .نخورم چشم که
 آیفون زنگ صدای که زدممی حرف بانوماه با ایدقیقه ده. بودم هابچه منتظر و بودم نشسته آماده چهار ساعت

 .اومد
 .اومدن هابچه برم، دیگه من خب -
 . مادر سالمت به برو -

 آخر در انداختم، رمس روی رو طالیی هایرگه با مشکی شال و پوشیدم رو طالییم حریر مانتوی. کردم خداحافظی
 .رفتم بیرون دستیم کیف برداشتن با و کردم پام داشت طالیی کوچیک پاپیون که رو مشکیم سانتیده کفش

 .شدم روبرو سوگل زیبای و خندون یچهره با کردم، باز که رو حیاط در
 .موندین منتظر ببخشید سالم، -
 .پرنسس شدی ناز چه بابا، نه. سالم -
 .پس ندیدی رو خودت مرسی، -
 .رفتیم سامان ماشین سمت به و بستم رو در
 .مرسی وای -

 .شدیم سوار
 .سامان آقا سالم -
 هستین؟ خوب خانم،افسانه سالم -
 .ممنون -

 نیومد؟ چرا بانوماه: سوگل
 نمیان؟ شیدا و سعید راستی. تونهنمی گفت داشت پادرد -

 .بگیرن دادیم سفارش که رو گلیدسته رفتن چرا،: سوگل
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 خوش با. بود ماشین از پر کوچه رسیدیم، وقتی. رفتیم فرزاد یخونه سمت به ماشین دو هر بعد دقیقه بیست حدود
 تزئین رو باغ زیبایی طرز به و بودند چیده صندلی و میز باغ، بگم بهتره یا حیاط تو. رفتیم داخل فرزاد پدر آمدگویی

 و شیدا که جاییاون از و کردند آمدگوییخوش فرزاد مادر و یلدا رماد. بودند اومده هامهمون از خیلی. بودند کرده
 فرزاد مادر طرف به رو گل بود، من دست و نداشتند رو گلدسته گرفتن توانایی بلند خیلی کفش خاطربه سوگل
 .گرفتم

 .بهزادی خانم میگم تبریک -
 کشیدی؟ زحمت چرا عزیزم، گلی خودت -
 .نداره قابلی کنم،می خواهش -
 .کن صدا سمانه رو من درضمن شم، فدات -

 :داد ادامه و کرد سوگل و شیدا به رو بعد
 .عزیزانم طورهمین هم شما -

 .خندیدیم همه
 :گفت یلدا مادر خانم،مهین

 .اومدن خوشگلم دخترای بگم یلدا به داخل ببرم رو گل این من -
 راهنمایی با. کرد دعوت لباس تعویض رایب خونه داخل به رو ما خدمه از یکی صدازدن با هم خانم سمانه

 .بودند گرفته درنظر خانم مهمانان برای که رفتیم اتاقی به بود، زیبا و جوان خیلی که خدمتکاری
 :گفت شیدا درآوردم، که رو مانتوم

 بلق از انگار که کردمی برخورد افسانه با جوری خانمسمانه چرا راستی. هستن مهربونی و خوب ی خانواده چه -
 شناستش؟می

 .دختر این داره مار یمهره که بس: سوگل
 .خندیدم

 میشه؟ حسودیت چیه، -
 .دیگه شانسه عزیزم، نه -

 :گفت دربیاره بازیکولی خواستمی که زاری حالت با بعد
 .نداشتم شانس زندگیم اول از بدبخت منِ -

 .بودیم مرده خنده از ما و داد ادامه گویی پرت و چرت به سوگل
 .زشته بیرون، بریم پاشید دیگه، سهب -
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 !شیکه و ساده چه لباست افسانه وای: شیدا
 .دیده تازه خانم درآورده رو مانتوش افسانه ساعته دو داداشم، بیچاره آخِی: سوگل

 . عزیزم نداره قابل. شده دیوونه این شیداجون، کن ولش -
 .کشید طول خیلی که بریم. باشه مبارکت گلم مرسی: شیدا

 .بریم سوگل به توجهبی یعنی که زد مکیچش و
 .انداخت وسطمون رو خودش سریع سوگل زدیم، بیرون که در از. کردمی نگاهمون باز دهان با سوگل

 اندازین؟می دست رو من دیگه حاال -
 نفرمونسه هر بود، مختلط جشن که جاییاون از ولی بودند؛ پوشیده خوشگلی خیلی هایلباس هم شیدا و سوگل

 جوون دخترای از خیلی دیدم پایین، رسیدیم وقتی اما باشند؛ آزاد خیلی کردممی فکر اولش. بود سرمون رو الیش
 !اصال زننده و جلف تیپ ولی داشتند؛ تیپی هر از درواقع بود، باز موهاشون اکثرا اما بود؛ پوشیده هاشونلباس

 سمت به و داد تکون دستی خوشحالی با افتاد، ما به چشمش که همین. کردندمی صحبت ایگوشه مادرش و یلدا
 .اومد ما

 !خانوم عروس به، به: سوگل
 :گفت یلدا تبریک، و سالم از بعد
 . ببینید رو عقد یسفره طرف،اون سالن بریم هابچه -

 . نکرده دریغ هیچی از فرزاد مادر فهمیدیم افتاد، سالن به چشممون وقتی
 سالن کوچیکه ما یخونه چون و عروسه ی خانواده یعهده به عقد مراسم گفتمی نبود، راضی مامان اولش: یلدا
 نصفشم برای. خودشون با بقیه و باشه ما با عقد هایهزینه نصف کردند قبول و نذاشت جونسمانه ولی گیریم؛می

 مامان تا حرفا نای و زیادن خیلی ما مهمونای که گفت و زد حرف باهاش انقدر فرزاد یعنی شد؛ راضی زوربه مامان
 .کرد قبول از
 . باشه مبارکت نازه، خیلی -

 . خودت نوبت شاءاهللان عزیزم، مرسی: یلدا
 . جنابعالیه نوبت دیگه رفت، انداختیم هم رو یلدا خداروشکر دیگه، آره: سوگل

 . موافقم سوگل با منم مورد این در: شیدا
 . زوده فعال من برای بده، خیرتون خدا -

 . دراومده ترشیدگیت بوی دیگه عزیزم، چیه زود: سوگل
 . شد بسته دهنشون داماد آقا ورود با. کردم نگاهشون چپچپ خنده، زیر زدند یلدا و شیدا
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 . کردیم سالم همگی
 . اومدین خوش خیلی خانوما، سالم: فرزاد
 .هستن برادرشون همسر هم خانم این و قدیمم دوستای از سوگل ایشون فرزادجان،: یلدا

 . هستن جانسوگل دخترعموی و عزیزم دوستای از شناسی،می که جونمسانهاف
 و اومد عاقد که بود شش به نزدیک ساعت. بودیم نشسته مبلی روی بش، و خوش دیگه کمیه و معرفی از بعد

 که عقد یخطبه. بودیم هم نفرسه ما و شدند جمع بود شده پهن عقد یسفره که بزرگی سالن تو هامهمون یهمه
 کادوهاشون دادن به شروع گذاشتند، همدیگه دهن به عسل داماد و عروس اینکه از بعد هامهمون شد، خونده
. دادند کادو سرویسی هرکدوم هم فرزاد مادر و پدر. داد دامادش به ساعتی و یلدا به طالیی سرویس یلدا مادر. کردند

 شال و شیک لباسی با زنی اومد، داماد یخاله اسم وقتی .شد تمام کادودادنشون زود بودند، کم چون یلدا فامیالی
 اسفندیار شوهرش، همراه به ویلچر روی بوده، صورت اون ثابت جزء لبخند انگار که صورتی با مشکی حریری
 .برگشتند قبلیشون جای به روبوسی و داماد و عروس به کبود یاقوت از سرویسی دادن با مفاخر،

 هماهنگ الیت خیلی و کردندمی رعایت رو حدود و حد همه ولی بودند؛ رقصیدن حال در وسط پسرها و دختر اکثر
 .نشست پیشمون ایدقیقه ده و کرد جیغجیغ کلی دید، رو ما اینکه از بعد عسل. رقصیدندمی آهنگ با

  قشنگه؟ لباسم جونافسانه راستی: عسل
 . شده عروسکی و ناز خیلی تیپت عزیزم، آره -

 . کن دود خودت برای اسفند یه ه،میگ راست: سوگل
 .کرد ممسخره کلی که مهران نیست، قشنگ گینمی شما که قدراماین دارین، لطف: عسل

 گذاشته؛ سرش به سر مهران بود مشخص. افتادیم خنده به همه که گفت حرصی چنان با و حرفش آخر قسمت
 کمرنگ صورتی بلند کشدست و کوتاه هایستینآ با پفی مدل و صورتی رنگ به زانو رو تا پیراهن یه لباسش چون

 و صورتی تاج یه بود، کرده درشت فر رو موهاش. بود پوشیده کششدست همرنگ صورتی شلواریجوراب با که
 .صورتی و دخترونه کامال آرایش
 :گفت شخنده یموندهته با سوگل

  آقامهران؟ این گفته چی مگه -
 :گفت عصبی لحن یه با عسل

 . شدی صورتی پلنگ لمث میگه -
 . ترکیدنن حال در و شدند قرمز هم شیدا و سوگل دیدم بود، گرفته مخنده
 . بخندین باشین، راحت: عسل
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 . خندید هم خودش خندیدم، حرفش این با
 . شدی کارتونا تو باربی شبیه بیشتر که من نظربه: شیدا

 !شیداجون؟ میگی راست وای: عسل
 . گلم آره: شیدا

 . شدم بلند عسل، مادر خانم،مینهته صدای با
 . دیدنت از شدم خوشحال واقعا اومدی، خوش خیلی. عزیزم باش راحت -

 .رفت دیگه میز یه سر عسل با سوگل و شیدا با آشنایی از بعد
 .هستن مهربونی و خوب یخانواده چه: شیدا

  کیا؟: سوگل
 دوست آدم نازه، قدرچه آنیتا وای. مهربونن خیلی آیدا آها بود، کی دخترداییش اون. مادرش و عسل همین: شیدا
 . بخورتش داره

 . بیار دنیا به آنیتا مثل تپلی و ناز دختر یه هم تو نداره، کاری که این عزیزم خب -
 . میشه اضافه معین یخانواده به هم آنیتا یه زودیبه: شیدا

 . خداروشکر خب -
 من دوهزاری افتاد، دستش از کندمی پوست داشت که ایوهمی سوگل که همین ولی نفهمیدم؛ رو منظورش اولش

 . افتاد هم
 !نه -

 .خندید شیدا گفتم، سوگل با همزمان چون
 .بـ*وسـ*ید رو صورتش و کرد بـ*غل رو شیدا رفت، جلو سوگل

 . شدم عمه جون آخ. من برم نخودش و داداشم زن قربون وای -
 :گفت خجلی لحن با شیدا

 . مداد آزمایش میشه هفته یه -
 گفتی؟ ما به دیر قدراین چرا پس: سوگل

 پنهانش شما از نتونستم دیگه هم االن. نگم کسی به برگردن اصفهان از بابا و مامان تا گفت سعید خدابه: شیدا
 . کنم

 . بیاد دنیا به سالم و صحیح شاءاهللان عزیزم، باشه مبارک -
 .بگیرم سعید این از حالی یه من: سوگل



 

 

163 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 .بود دیده جااین اتفاقی رو هاشدوست از دوتا سعید اینکه مثل بودند؛ دیگه میز یه سر سامان و سعید
 :گفت و برداشت شیرینی یه سوگل

 بعید شدی، عمه هم تو باالخره جون،افسانه بخور. بدن بر زنممی دیگه شیرینی یه شدم عمه که حاال خب -
 .بدن شیرینی ما به خسیس شوهر و زن این دونممی

 :گفت حرص با و کرد گرد رو هاشچشم شیدا
 . نکنه نگاهت دیگه سامان شی چاق که بگیریم برات شیرینی قدراون! خسیسیم؟ ما -

 :گفت خوردمی شیرینی درحالیکه و خونسرد کامال لحن یه با سوگل
 . کنهمی غلط سامان دوما... میشه کوله و کج مبرادرزاده عزیزم، نخور حرص اوال -
 . خندیدیم هردومون که زدمی حرف جورییه

 :گفت کنه آرومش داشت سعی که صدایی با سوگل
  افتادین؟ بچه فکر به زود قدراین که شد چی جدی حاال -

 :داد ادامه شیطنت با بعد
 کرد؟ فکریبی ما داداش و بود یهویی نکنه -
 :گفتم اخم با
 !سوگل -

 . بگیرم رو حالش هخواست داداشم فقط اگه پرسیدم این برای جانم؟: سوگل
 :گفت خیالبی که هم شیدا

 . خواستم خودم بابا، نه -
 .موند باز سوگل دهن

 ازدواجم از سال یک حداقل باید من خدایی. کنه شکر رو خدا بارهزاران روزی داشتنت واسه باید سعید: سوگل
 االن از. کردی خوشحال زودی این به رو خانواده که ممنون حال هر به... خیلی تو ولی خواستم؛ اگه بعدش بگذره،

 . درخدمتم بربیاد کمکی هر من دست از بگم
 . طورهمین هم من -

 با زندگیش از ماه چند گذشت با هرکسی. بود حقیقت عین سوگل هایحرف واقعا. کرد نگاهمون لبخند با شیدا
 .شدمی خوبی مادر شیدا مطمئنم نمیشه؛ داربچه رضایت

 پدربزرگش اومدن خاطربه سامان شام از بعد. اومد فرزاد خواهر با هم باریه اومد، یشمونپ عسل هم دیگه دفعه چند
 . رفت زودتر آلمان از
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 با هم من. رفتند بیرون زود هااون و بود بد حالش شیدا. داشتیم رفتن قصد هم ما که بود نیم و ده ساعت
 در به. رفتم بیرون سوگل و خودم کیف برداشتن با داماد و عروس و عسل و فرزاد مادر و یلدا مادر از خداحافظی

 .برگشتم عقب به کردمی برخورد بد من با شدتبه روزا این که کسی صدای با رسیدم، که حیاط
 .حاال بودین -

 بدتر که کردممی برخورد جوری نباید داشت، مشکل من با دلیلبی اون اگه. کنم حفظ رو خودم آرامش کردم سعی
 :گفتم ادب و حتراما نهایت با. شه
 . بشن خوشبخت اهللشاءان میگم، تبریک هم باز مفاخر، آقای ممنون -

 :انداخت باال ابرویی
 شما، اما نمیده؛ بروز دوستش خاطربه صد در صد بدونه هم اگر دونه،نمی چیزی یلدا فهمیدم برخورد چندتا با -

 . فهممیم باالخره. مربوطه شما و پدرم به و هست چیزی که مطمئنم
 . خداحافظ ندارم، شما اساسبی حرفای برای وقتی من -

 :شنیدم رو صداش که برم بیرون در از خواستم و برگشتم بود، کرده عصبیم دیگه
 . مرموز خانم دیدار، امید به -

 خداحافظی و عذرخواهی ازشون تو گفت من به! سوگل نکنه کارت چی بگم خدا. رفتم سعید ماشین سمت به تندتند
 . کن

 :گفت سوگل کردم باز رو ماشین در که همین
 پس؟ تو کجایی -

 :دادم دستش به رو کیفش
  شیدا؟ شد چی. وایستم شدم مجبور دیدم بود آشنا که کسی هر در دم تا کن، خداحافظی گفتی خودت اینکه مثل -

 . بهترم: شیدا
 .گرفتممی آژانس من چیزی، درمونگاهی رفتینمی شما خب -

 . شد بهتر حالش بیرون اومدیم ،نه: سعید
 . شد بد حالم ادکلن و عطر بوی با هم جااون بابا، آره: شیدا

 . بود طبیعی که بود پریده کمی رنگش
 بستنی باید بیرون کشیدین دوستمون عروسی از رو تا دو ما که جاییاون از خوبه، حالت که حاال خب: سوگل

 . نشه فراموش یتونمفینگیل اون شیرینی درضمن. کنین مهمونمون
 :افتاد راه و کرد روشن رو ماشین سعید
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 . بریمی رو ما آبروی شیرینی یه برای تو دونممی که من بریم، -
 . دونیمی که خوبه: سوگل

 عموزن ولی بود؛ سوگل تولد فرداپس. رفتند خودشون و رسوند رو ما سعید چسبید، خیلی که بستنی خوردن از بعد
 کنیم؛ سورپرایزش که دادم پیشنهاد هم من. گیریممی تولد براش فرداشب و میان اصفهان از شبام گفت و زد زنگ
 .مونخونه بیاد شب تا کردم راضیش زوربه هم همین برای

 . ما یخونه رفتیممی بودن اومده بابا و مامان کاش وای، -
 . دیگه اومدی حاال تو، گیری قدرچه -

 . زد بخندل و برداشتش خورد، زنگ گوشیش
 . زده زنگ کی بود تابلو قشنگ -

 . بنداز رو من جای: سوگل
. برام گرفتند عروسی قبل باریه همین برای بود؛ سعید عروسی از بعد روز چند من تولد. بده جواب که تراس تو رفت

 روزش هم باریه. عسل ماه برن خواستندمی عروسی بعد روز شیدا و سعید چون بود؛ سورپرایز هم من برای درواقع
 .کردیم دعوت رستوران به رو هاموندوست یهمه که تیر سی بود،

*** 
 .مبارک تولدت مبارک، مبارک،... مبارک تولدت تولد، تولد، -
 بیچاره سوگل. شدم اضافه جمعشون به هم من البته که کردند خوندن به شروع همه سوگل، و من ورود یلحظه از

 .کردمی نگاهمون واج و هاج هم
 . عزیزم بیا شد، وارد شوک زنم به بابا ای: سامان
 .انداخت سوگل کمر دور رو دستش
 :خندید سوگل

 !کشیدین زحمت خیلی وای. مسخره -
 :گفت گوشم در کردم، شبـ*غل باز روی با رسید، که من به. کرد بـ*غل رو همه هیجان با بعد
  .بوده تو سر زیر شهمه دونممی که من. خوشگلم خواهر مرسی -

 :خندیدم
 . باش داشته اون به هم چشمیگوشه یه شد، آب بینوات شوهر این دل درضمن. نکردم کاری که من بابا، نه -
 .کشید عقب «ادببی» گفتن با و زد پهلوم تو مشت با
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 یه عموزن و عمو انگشتر، یه سامان. بودم خریده بود خوشبو خیلی خودم نظربه که عطر یه براش. بود خوبی شب
 نتونستند و شهرستان رفتند سامان یخانواده گفت عموزن. دادند کادو استیل ساعت یه هم شیدا و سعید تبند،دس

 .بیان
 و آروم من فکر هم روز یه میشه یعنی. کردممی نگاه آروم آسمون به. بود پریده سرم از خواب هم باز و بود شب آخر

 جز دلخوشی هیچ من. نیست بابا که سالههفت تقریبا و گذرهمی سنم از سال ۲۷ بشه؟ ایآزاردهنده چیز هر از خالی
 از خیلی اگه. کردمنمی تنهایی احساس قدراین بود زندگیم تو کسی اگه شاید ندارم، بانوماه با عمو یخانواده

 که رسیدم نتیجه این به هم آخر در. داشت فرق شرایط کردم،نمی ردشون قبلش بیان اینکه بدون رو خواستگارها
 و تقریبی شناخت از بعد نفر دو اگه که بوده این دیدگاهم همیشه. نداره امیدی هیچ اولیه یعالقه بدون ازدواج
 از کدومهیچ به من. داشت خواهند موفقی ازدواج بگیرند، قرار هم کنار مشترک زندگی شروع برای کافی یعالقه

 .کنم ردشون نیومده هک بود دلیلی خودش این شاید و نداشتم حسی خواستگارهام
*** 

 بدونم باید ببینم، رو الناز دوباره فردا قراره. کردیم دعوت رو عمو یخانواده امشب. میشه شروع محرم دیگه روز دو
 .بده شهادت کردیم شکایت اگه بخوام ازش باید. نه یا دونهمی مدارک اون از چیزی

 .مهندس هپروتی تو -
 .گذاشتم قلبم روی رو دستم زد، پشتم به که ایضربه با
 .ایستاد قلبم سوگل، ایدیوونه -
 ...بله شمام نکنه کردم، صدات دفعه ده کردی؟می فکر چی به دوما خودتی، دیوونه اوال -

 . زد مرموزی لبخند
 . درگیره فکرم -
 کی؟ بگم بهتره یا چی، درگیرِ. بینممی خودم که رو اون -
  میشن؟ دارنوه نگفته اینا مامانت هب هنوز شیدا راستی. میگم بدونم صالح -
 . میگم خودم امشب ولی حرفا؛ این و توئه شب و کشممی خجالت هست سامان گفت. نذاشت که تولدم شب نه، -
 . درمیاد خلوتی از معین یخانواده باالخره شدم، خوشحال خیلی -

*** 
 :شدیم ساکت همه سوگل صدای با هک کردیممی صحبت امسال نذری درمورد و بودیم نشسته همه شام از بعد
 یخانواده به جدید عضو یه دیگه ماه چند تا بخواد خدا بدم، اطالع رو خوشی خبر خواستممی! توجه آقایون خانوما -

 . میشه اضافه معین
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 دربیاد شوک از تا کشید طول عموزن ولی زد؛ لبخندی عمو. انداخت پایین رو سرش خجالت از شیدا
 . باشه مبارک: عمو

 ایدقیقه چند. بـ*وسـ*ید و کرد بـ*غل رو شیدا و زد لبخندی دربیاد، شوک از عموزن تا بود کافی حرف همین
 :گفت شوخی لحن با عمو که بودند هم بـ*غل

 . رو دخترم نکن اذیتش خانم -
 .بـ*وسـ*ید رو شیدا پیشونی و رفت جلو خودش بعد
 . باباجان باشه قدمخوش -

 . ممنون: شیدا
 .بگیره تحویل رو بچه بابای یکی بابا، ای: سوگل

 .دادمی شیدا به غذایی دستور بانوماه با نبود، کنول عموزن دیگه. خندیدیم حرفش به همه
 . باشه بااخالقی و خوب پزشک که همکارات همین از یکی پیش ببر رو شیدا مادر سعیدجان: عموزن

 . مادر چشم: سعید
 عمو که بود این هم دلیلش یه البته داد؛می ادامه جوریهمین هم عمونز آورد،نمی باال رو سرش خجالت از شیدا

 .بود عادی هردوشون برای مسائل از خیلی و بود پزشک خودش
 . باشه ساکت خوشگلم داداشزن نبینم. فکریروشن کانال تو زد مامان باز: سوگل

 .کرد عوض رو بحث سوال یه با هم سوگل زد، لبخندی شیدا
 .رفت بیرون و کرد خداحافظی من و بانوماه با عمو. کردند رفتن قصد همگی که ودب دوازده ساعت

 بری؟ تونیمی کار سر مادر، جان شیدا: عموزن
 . نیست خوب اولش چهارماه تا میگه سعید: شیدا
 .هچی نظرش ببینم دکتر برمشمی فردا. بره نذاشتم هست بودار و شیمیایی مواد آزمایشگاه تو چون آره؛: سعید

 . باشین مراقب بیشتر حساسه اولش بچه مادر، آره: بانوماه
 . بگین بهم داشتین کاری هر. پیشم بیا تنهایی که روزایی: عموزن

 .برن شیدا و سعید داد رضایت عموزن سفارش، کلی از بعد خالصه
*** 

 هستی؟ چی دنبال تو -
 :انداختم نگاهی الناز صورت به
 . باشه یادت اگه.. گفتم رو همین هم قبلیمون مالقات تو. انداخت گیر رو مفاخر هاشبا بشه که چیزی.. که گفتم -
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 :کردم دستیپیش من اما بگه؛ چیزی که کرد باز دهن. بگه که بود مردد انگار کرد؛ نگاهم مکث کمی با
 هم به زندگیت شآرام تا کنممی رو تالشم تمام که باش مطمئن هم رو این و برسه آسیبی تو به نیست قرار ببین -

 شک یا مطمئنی کامال کشته، رو کسی اسفندیار که همین زدی، که حرفی اون بدونم خواممی فقط من. نخوره
  داری؟
 :گفت بعد کمی و بست رو هاشچشم

  کنی؟ چیکار خوایمی آره، -
 . باشیم داشته نیاز تو شهادت به زیاد احتمال به اما هیچی؛ فعال -

 :گفتم کنم راحت رو خیالش اینکه برای. کشید عمیقی نفس
 نکنه برسه، کرده که زشتی کارای سزای به بذار. خوردن زخم مفاخر از که آدمایی اون به کن، فکر خودت به -

  داری؟ وجدان عذاب
 :خورد رو شقهوه از کمی

 میاد؟ سرشون بالیی چه نکردی فکر چی؟ هاشبچه چی، زنش... ولی درست؛ حرفات -
 :شد لندب صدام لحظه یه
 . گذاشت پا زیر رو قانون اونا خاطربه که نمیشه -

 :دادم ادامه کالفه حالتی با نمیگه، هیچی دیدم وقتی
 . ببخشید.. نفهمیدم لحظه یه شرمنده، -
 خوبن؛ قدرچه که دونممی و شناسممی رو احسان آقا و خانمسیمین که بود خاطر این به حرفم. کنممی درکت -

 .کننمی زندگی موجودی چه با که بفهمن هم هااون که بهتره شاید گی،می راست تو ولی
 . شد راحت خیالم

 دیگه؟ قبوله پس -
 :گفت قاطعی لحن با
 . آره -
  شناسی؟می رو همسرش قدرچه مگه تو راستی_
 با گفتنمی. کردنمی تعریف برخوردش و اخالق از همه اینکه و دیدمش چندباری. بودم کارمندشون من خب -

 و احسان آقا. عالیه که جوونترا با داره، خوبی خیلی رفتار همه با ولی بوده؛ پولدار اسفندیار با ازدواج از قبل اینکه
 .دارن دوستش بیشتر پدرشون از که هم آیداخانم

 .کن تعریف کامل رو ماجرا حاال خب -
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 بگذره، هم قدرچه هر و گذشته سال یک. هبش تموم چیزهمه دیگه ماه یک تا باید. بودم خونه راه تو بعد ساعت یک
 . میشه انجام کارها نصف تقریبا الناز شهادت با خداروشکر. میشه سخت من کار

*** 
 . بیارشون مونده، آشپزخونه تو نمک هایبسته نکنه، درد دستت مادر جانافسانه -

 :شدم بلند
 . عموزن چشم -
 . عزیزم بالبی چشمت -

 گرفت تماس عسل دیشب. بودیم اومده دیشب از هم بانوماه و من داشتند، نذری عمو ینهخو و بود تاسوعا امروز
 .کرد قبول هم اون و کردم دعوتش امروز برای سوگل از اجازه با و نکردم قبول من اما بریم؛ بیرون هم با که

 .شستمی ظرف داشت بانوماه شدم، آشپزخونه وارد
 .نباشی خسته -
 .دخترم ممنون -
  کجاست؟ نمک هایبسته بانوهما -
 .داد دستم و چید سینی یه تو رو شهمه و درآوردشون کرد، باز رو هاکابینت از یکی در
  کنم؟ کمکتون برگردم. مرسی -
 . پیشتون میام هم من میشه تموم االن مادر، نه -

 آورد؛ رو هاهمون هم امسال آورد،می آشپز تا دو هرسال عمو. گذاشتم هادیگ نزدیک و بردم حیاط تو رو سینی
 .بودند اومده هاشونخانواده با هردوشون

 . کمکت بیام گفتیمی بود سنگین. دخترم نکنه درد دستت -
 :گفتم مهربونش صورت به نگاهی با و برگشتم

 .بود نمک بسته چند عموجون، نه -
 . نیست چیزی که نمک ستهب چهارتا حاال گرده،می بیکار جوریهمین دیشب از بابا، میگه راست: سوگل

 . بود کرده شبیچاره عمو زن دیشب از خندیدم، حرصیش لحن به
 دختر؟ تشکرته جای اینم: عمو

 . هستیم هم خانمافسانه مخلص ما بابا، کردم شوخی: سوگل
 سر نشستیم پرسیاحوال از بعد. اومدند شیدا مادر و پدر با شیدا و سعید که بودیم کردنسرخ زمینى سیب درگیر

 .کارمون
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 . کمکتون بیام کنم عوض لباس من: سعید
 . شدن هالک دخترا این مادر، بده خیرت خدا: عموزن

 . میام زودی چشم،: سعید
 .نشست ما پیش شیدا. رفتند داخل شوهرش و لیالخانم و عمو با عموزن

  طوره؟چه عمه فسقل: سوگل
 :گفت کامل رضایت با و زد لبخندی شیدا

 .خوب خوبه -
  بود؟ طورچه سونوگرافی خداروشکر، -

 .بود نرمال چی همه: شیدا
  دقیق؟ ماهشه چند -

 .ستهفته ده االن شده، تموم ماهش دو: شیدا
 !ناناسی برم قربونش وای،: سوگل

 :خندیدم
 . کوچیکه هم خانمسوگل هستم، بزرگش یعمه من بگم، االن از -

  دین؟می قرض ما به دقیقه چند رو کوچیکه عمه این خانما، ببخشید: سامان
 :گفتم و خندیدم

 . سامان آقا نه که چرا البته، -
 :زد حرصی لبخند یه سوگل

 . برات دارم عزیزم، بریم -
 : گفت شیطنت با سامان

 . خانما اجازه با. خانم مایی سرور شما -
 . خورهمی رو سرش داره سوگل که بود مشخص قشنگ. کردیم نگاه رفتنشون به لبخند با و دادیم تکون سری
  میره؟ پیش خوب کارا خبر؟ چه: شیدا

  داره؟ حسی چه مادربودن بفرمایید، شما. شکر رو خدا آره سالمتی، -
 . بشه نصیبت خوب یتجربه این کردی ازدواج شاءاهللان. عالیه یعنی خوب؛ بگم، کلمه یه تو -

 .نگفتم چیزی و خندیدم
  نمیشی؟ ناراحت بپرسم چیزی یه -
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 :گفتم کردممی خالی رو هازمینی سیب حالیکه در
 . بگو عزیزم نه -

 :گفت مِنمِن با چون بود؛ مردد انگار
 دادی؟ رد جواب ماهان خواستگاری به چرا بدونم خواستممی راستش... بگم طوریچه -
 هول میدم،ن رو جوابش دید وقتی. بپرسه سوالی همچین کردمنمی رو فکرش اصال درواقع کردم؛ هنگ لحظه یه

 :گفت
 . پرسیدم چرا دونمنمی شرمنده،. کردممی دخالت نباید من ببخشید، جانافسانه -

 . شدم ناراحت بود کرده فکر بیچاره
 . میشه اذیت کوچولوتم کنی؟می اذیت رو خودت چرا عزیزم، نشدم ناراحت من -

 :دادم ادامه. زد لبخندی و کشید عمیقی نفس
 .میشه سردت جااین تو، بریم کنم خاموش رو اینا زیر بذار. نداشتم رو سوالی مچینه انتظار بگم رو راستش -
 :گفت که دیدیم رو سعید راهرو تو
  تو؟ اومدین چرا اِ -
 . نیست خوب مامانش و فسقلی برای شده، سرد کمیه هوا -

 :گفت و زد لبخندی سعید
 .من با باقیش پس باشه، -
 اول شیدا. بدن انجام عموزن برای خرید سری یه بودند رفته سامان با خودش. رفتیم سوگل اتاق به هم با

 . کرد عوض رو هاشلباس
 . کنهمی اذیتم خیلی جین شلوار ولی اولشه؛ هنوز: شیدا
 .نشست تخت روی و کشید پوفی

 . بپوش ترراحت شلوار خب -
 سعید، به باز. امحامله میره یادم باشم هنداشت تهوع حالت اگه اصال. میفته یادم ماشین داخل شینممی که همین -

 شما بین چی بگی خواینمی شما خانم، بگذریم خب. بچه این تا باشیم مادر مواظب بیشتر باید میگه شهمه بیچاره
  افتاد؟ اتفاق مظلومم یپسرخاله و

 . داشت شوخی یجنبه بیشتر حرفش خندیدم، لحنش به
 . بگم نباشن راضی شاید -

 :کرد اخمی
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 نباشه؟ راضی میگی تو بعد شد، شروع من پیشنهاد از چیزهمه اوال -
 . همین دادم، رد جواب منم کردن خواستگاری من از ایشون خب، -

 :گفت مکث لحظه چند از بعد زد، لبخندی
 . رفت شد ضایع ماهان داداش پس شکر، رو حکمتت خدا ای -

 :گزیدم رو لبم
 میشه؟ حساب شدنضایع ستگاریخوا تو شنیدن رد جواب شیداجان،! وا -
 مرضیه خاله به هم اون و گفتی بانوماه به که رو ردی جواب کردم فکر من بگم، هم رو این لحاظ، اون از نه -

 .میگی کرد ارسال
 :زد مرموزی لبخند

 . دادی لو خودت اینکه تا زدم دستییه فقط نداشتم، اطالعی تو از ماهان خواستگاری از من درضمن -
 . کردم نگاهش زدهبُهت

 . نمیگم کسی به چیزی من نباش، نگران رفتی؟ دست از چرا بابا اِی -
 . گرفتممی رو حالت وگرنه خاصه، شرایطت که حیف -

 :کشید صافش شکم به دستی
 . برسه دادمون به خدا داری؟ بداخالقی یعمه چه مامانی بینیمی -

 :گفتم مصنوعی اخمی با ولی گرفت؛ مخنده
 . بودم فضولش مامان با من وسط، نکش رو عزیزم یبرادرزاده پای -
 .دیگه بگو -
 .گفتم که بود همون خدابه -
 .دادم پیشنهاد رو تو من باراولین که بگه برات جونم. منه نوبت پس خب -

 .رفت باال ابروهام
 برای هم رو تو ودم،ب شده زدهذوق انتخابش از که هم من راستش داره، عالقه سوگل به گفت سامان وقتی -

 گفت هم ماهان خودِ نداد، اهمیت کسی و گفتم چیزی یه جوریهمین کردند فکر همه اول. دادم پیشنهاد ماهان
 ...اومده خوشش خیلی تو از گفت خاله که بود برونبله از بعد روز یه درست ولی حرفا؛ این و نداره ازدواج قصد

  .کرد قطع رو حرفش شیدا اومد، که در صدای
 سرّیه؟ یجلسه -

 .بود سوگل
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 . تو بیا آره،: شیدا
 ! نگو که داشت خرید قدراین مامان وای: سوگل

 . تخت رو نشست و درآورد رو مانتوش
  شده؟ چی بگین حاال خب،-

 ... میگم االن: شیدا
 :داد ادامه و من به رو برگشت

 ولی نیومده؛ خوشش تو از گفت قطعی ماهان کهاین تا آوردمی ماهان گوش به شهمه خاله دیگه، هیچی-
 خاله که بگم هم این البته! شده قدمپیش خودش آقا نگو شد، عوض نظرش بعدش وقت چند که شد چی دونمنمی

 آره؟ کرده، صحبت تو با خاله از قبل ماهان کنم فکر. بپرسه رو تو نظر که زد حرف بانوماه با
 . خواسته رو این نمخامرضیه که نگفت مستقیم بانوماه ولی آره؛-

 . هستش روسیه تو اقامت دنبال ماهان گفتمی سامان راستی. داشته دلیلی شاید: سوگل
 . کردم تعجب

 چند هر بگیره، زن زودتر براش خواستمی خاله هم همین برای بود؛ گفته هم قبالً نیست، جدیدی موضوع: شیدا
 هم تو به احتماالً. بپذیره دیگه کشور یه تو زندگی نییع رو، شرایطش که کنهمی ازدواج کسی با گفتمی ماهان

 . بگه موافقتش از بعد خواستهمی
 . بیرون بریم شد تموم هاتونحرف اگه خب: سوگل
 توالت سمت به تند و دهنش رو بذاره رو دستش شیدا شد باعث بود پیچیده غذا از که بویی پایین، رفتیم که همین

 اوق داشت که اومدمی صداش رفتیم، دنبالش. نداشت دید پذیرایی به و بود هاپله پشت اول یطبقه توالت. بره
 .زدمی

 . کن باز رو در عزیزم جان،شیدا: سوگل
 . بود پریده رنگش کرد، باز رو در بعد دقیقه چند

 عزیزم؟ خوبی-
 :داد تکون سری

 . آره-
 . بیاد سعید بگم بذار-

 .یهطبیع گفت دکتر. بهترم خواد،نمی نه: شیدا
 .رفتیم آشپزخونه به و کرد خشک رو صورتش
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 :گفت دید رو من عموزن که همین
 . زدم رو آیفون االن همین. اومدن سوگل و تو هایمهمون عزیزم، اومدی شد خوب-

 و سالم از بعد. اومدند داخل کردم، باز رو در که همین. اومد سرم پشت هم سوگل رفتم، ورودی جلوی سریع
 فرناز، و فرزاد و یلدا با عسل. کرد دعوت سالن به رو همه عموزن کشید، طول دقیقه ده ریباًتق که پرسیاحوال
 هایسال از ترشلوغ شونخونه نذری برای امسال که شدند خوشحال خیلی عموزن و عمو. بودند اومده فرزاد، خواهر

 دخترها ما. بود کاری مشغول هرکسی و یمبود حیاط تو همه ها،مهمون از عموزن پذیرایی و ساعتنیم از بعد. قبله
 حس پختننذری هوای و حال و نوحه صدای. کردندمی سرخش پسرها و بودیم زمینیسیب کندنپوست مشغول

 عصر بود قرار. خوردیم ناهار شد، تموم که هازمینیسیب کار. کردمی سبُک غمگینی عین در رو آدم که داشت خوبی
 .بود گرفته رو خونه جای مهه قیمه عطر. بشه پخش نذری

 .حیاط بردیم رو مصرف بار یه هایظرف عسل با سوگل و من که بود چهار ساعت
 . برممی زیاد دارم دوست رو نذریش نوع از مخصوصاً قیمه خیلی چون من ها،میگم: عسل

 :زد لبخندی سوگل
 .گلم ببر داری دوست قدرچه هر-

 :داد جواب ایبچگونه لحن با عسل
 . خاله مرسی-

 از خیلی. عسل مخصوصاً رفت؛ مونصدقه قربون کلی بانوماه. گذاشتیم آالچیق تو رو هاظرف خندیدن کلی از بعد
 عسل اخالق از همه واقع در. ریختمی زبون کلی هم عسل که نماند ناگفته البته بود، اومده خوشش عسل

 «.میشه پیدا کم خوب دختر م،داشت پسر کاش» :گفت چندباری هم خانملیال. اومدمی خوششون
 برای سامان و سعید شد، که تموم. کشید طول کارمون ساعتی یه. بودیم تکاپو تو تزیینش و غذا کشیدن برای همه

 هاظرف شستن و کردنجمع برای گرفت کارگر تا دو عمو زن. رفت کمکشون به هم فرزاد رفتند، غذاها کردنپخش
 گفت همه به و نذاشت عموزن ولی دنبالش؛ بیان بزنه زنگ خواستمی عسل شد، که شب. کنه کار کسی نذاشت و
 .بره نداره حق کسهیچ شام از بعد تا

 ! رفتممی کاش شد، بد خیلی وای: عسل
 :گفتم زدممی هم رو ساالد که طورهمون

 . شدن عاشقت روزه یه شدن؟ خوشحال قدرچه همه ندیدی. موندی شد خوب خیلیم عزیزم، حرفیه چه این-
 :خندید

 . افتممی مادربزرگم یاد. رو بانوماه مخصوصاً دارم؛ دوستشون هم من دارن، لطف -
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 ! باشه داشته دوست رو بدبخت من هم یکی خب بابا، اِی: سوگل
 :گرفت رو حالش عسل که خندیدیم همه

 .بسه همون داره، دوسِت خیلی نفر یه شما عزیزم-
 ! ندیدیم که ما کو،: سوگل
 :گفت شیطنت با عسل

 دل خالصه خوری؛می سرما بپوش لباس سرده، نشین جااون سوگل گفت قدراین دیگه حیاط تو. سامان آقا-
  جون؟افسانه نه مگه. کرد آب رو مجردها

 :بود کرده غش خنده از که هم شیدا. دادم تکون سر خنده با
 ! بوده مزقر وضعیتش امروز سوگل کنم فکر هابچه. میگه راست رو این خدایی-

 :گفت حرص با سوگل. ترکیدیم خنده از دیگه
 ! میشن بدتر نمیگم هیچی دیگه، بسه-

 :داد ادامه آروم بعد
 بود؟ تابلو خیلی خدایی حاال-
 . فهمیدیم تیزیم چون ما بابا، نه-

 . امروز افتاد من شانس! داشتم درد قدرچه بدونین اگه وای: سوگل
 قربون چوپ و چپ نامزدش تا باشه قرمز وضعش روز هر کردمی دعا بود وت جای هرکسی گلم، نخور غصه: شیدا

 . بره شصدقه
 ! ایحامله که حیف: سوگل

 . دراومد بانوماه صدای تا خندیدیم و گفتیم قدراین
 .زدمی حرف برامون هاشکالس شروع از عسل و بودیم سوگل اتاق تو شام از بعد
 تهران؟ برگردن ندارن قصد بابات و مامان شدی، قبول جااین تو که حاال عسل راستی: یلدا

 دیگه سال یه تا حاال گفت مامانم ولی میگن؛ مامانم به زیاد سیمین داییزن و دایی البته نه، که فعالً: عسل
 . همینه شرایط فعالً ولی میشه؛ تنگ براشون دلم. بابامه کار خاطربه واقع در گردیم؛برنمی
 .اومدی ارکن که خوبه خیلی: سوگل
 زود که داد قول بابا کهاین تا درآوردم، بازیکولی خیلی اولش نشدم؛ راضی هاراحتی این به که بگذریم البته: عسل

 . زننمی سر بهم زود
 ! بازیکولی نمیاد بهت -
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 .باشه خبره کار این تو میاد بهش اتفاقاً: شیدا
  .بلدم حدودی تا ولی نیستم؛ که خبره شیداجون، اِ: عسل

 باالخره و خورد زنگ عسل گوشی کهاین تا چنده، ساعت نفهمیدیم کردند تعریف خاطرات و کردند کلکل قدراین
 .کرد قطع دقیقه یه بعد. شدیم ساکت همه

 .گذشت جوریچه نفهمیدم اصالً. رسهمی دیگه دقیقه چند تا دنبالم اومده مهران: عسل
 . کردم تعجب بود، یازده ساعت
 .جانعسل موندیمی رو امشب. گذشت زود چه واقعاً _

 .گذشت خوش بهمون کلی که زبونیخوش قدراین میگه، راست: سوگل
 . کنهمی رو مکله مامان. دادم زحمت زیاد دارین، لطف: عسل

 . پوشید رو مانتوش
 . اومدیمی باهامون هم تو ریممی هم فرزاد و من اومده؟ مهران چرا: یلدا

 .بهتره باشین مزاحم بدون نامزدین شما درضمن موندین؛ بیشتر شاید شما یلداجون، مرسی: عسل
 . خندیدیم همه
 ! عسل ادبیبی خیلی: یلدا

 :گفت جدی لحن با هم عسل
 .گلم دونممی -

 . رفتیم پایین هم با همه
 . بمونی دارن دوست خیلی هابچه مطمئنم. بودین جمع هم دور دخترونه عزیزم، موندیمی: عموزن
 . باشه قبول نذرتون میناجون، نونمم-

 آماده عسل برای که رو غذاهایی و آشپزخونه رفتم عموزن یاشاره با کرد،می خداحافظی بقیه با عسل که حینی
 . برداشتم بود کرده

 جون؟عسل بریم-
 . بسه دونه یه خدا به آوردی، قدرچه: عسل

 :کرد اخمی عموزن
 . برسون سالم هم مادرت به بزن، سر ما به بازم! ها نشنوم -
 . همگی خداحافظ. رسونممی رو بزرگیتون ممنون،-
 .اومدیم بیرون ورودی از
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 اومدی؟ چرا تو جونافسانه: عسل
 .بکنم رو سفارشت مهرانآقا این به بریم! نشنوم عموزن قول به-

 پیاده و کرد باز رو ماشین در دم،اوم بیرون عسل با دید که همین. نشسته ماشین تو دیدم کردم، باز رو در. زد لبخند
 .شد
 . سالم-
 .داخل اومدینمی مهران آقا سالم-
 ... فقط ممنون، نه -

 .جلوش گرفتم. بود هابچه مثل نگاهش گرفت، مخنده دستمه، پالستیک به نگاهش دیدم
 . شما سهم بفرمایید، _

 . پسرم کن کنترل رو خودت: عسل
 :گفت جانبی به حق لحن با مهران. خنده زیر مزد دارم، نگه رو خودم نتونستم دیگه

 . باشه قبول نذرتون خانم،افسانه نکنه درد هم شما دست! ماشین تو بشین شما-
 :داد ادامه ایشرمنده حالت با بعد
 دیگه؟ ستقیمه-

 . زدم لبخند
 .ستقیمه آره -

 رفتم هم من و رفتند باالخره حافظیخدا و تشکر کلی از بعد. بود هابچه مثل واقعاً حرکاتش. کشید راحتی نفس
 باز جا شونهمه دل تو خیلی فهمیدم کهاین و عسل مورد در جواب و سوال کلی از بعد. شد تموم هم عاشورا. داخل
 .برد خوابم زود خوشبختانه و بودم خسته خیلی. گفتیم خیربه شب همه که بود دوازده ساعت باالخره کرده،
*** 

 .دوستمی بهترین دختر تو. بشی آشنا مخانواده با خواممی ی،دعوت من یخونه امروز-
 .بگه چیزی همچین کردمنمی هم رو فکرش اصالً کردم، کُپ

 . میشم مزاحم دیگه وقت یه برای باشه میشه اگه. تونمنمی فعالً راستش مفاخر، آقای-
 . بگذرون بد ما یخانواده کنار هم شب یه دخترم، حرفیه چه این _

 ! پررو چه! دخترم
 . دیگه شب یه میشه اگه. نه امشب ممنون، -
 . نداریم هم اگر و اما دیگه. دعوتی ما یخونه شب جمعه شما. ستچهارشنبه که امشب خب-
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 . نداشتم ایدیگه یچاره. بود رسیده مفاخر یخانواده با رویارویی زمان کهاین مثل! شدم کالفه وای
 . میشم مزاحم ممنون، باشه -

 چی» معنای به رو سرش. کنهمی نگاهم گرانهپرسش سوگل دیدم برگشتم. کرد قطع باالخره تشکر کلی از بعد
 .داد تکون «شده

 . شب جمعه برای شونخونه کرد دعوتم بود، مفاخر-
 !نه-

 . بود مونده باز تعجب از دهنش
 بری؟ خوایمی-

 . دادم تکون آره معنای به سری و گذاشتم میز روی رو گوشی
 . نیست که زور نرو، نداری دوست گها-
 .میرم نیست مشکلی نه،-
 . سرشه تو چیزی یه مردک این مطمئنم من-
 .کردمی شک من به اون کردمنمی قبول اگه. کرد نمیشه کاریش دیگه ولی ندارم؛ شک هم خودم -
 . دونیمی صالح خودت هرجور-
. کردیم پیدا دست مدارکی به الناز با وقته چند این تو. زدهمنو جمعه و بود آذرماه هفده. انداختم تقویم به نگاه یه

 مفاخر دعوت اوضاع این تو. بندازم جریان به رو پرونده آقاسلیمان آوردن و روستا اون به دیگه سفر یه با خواستممی
 یمساله یخیل شخانواده با روبروشدن هرچند کردم؛نمی هم رو فکرش اصالً که بود بینیپیش غیرقابل موضوع یه

 و شیدا بود قرار. پایین رفتم خیال و فکر جور هزار با. داشت رو خاصی اهداف دعوت این با قطعاً ولی نبود؛ مهمی
 و زدمی حرف بانوماه با بلند که اومدمی سوگل صدای رفتم، پایین که هاپله از. باشیم هم دور شب بیان سعید

 .تمرف آشپزخونه تو و دادم تکون سری. خندیدمی
  سرت؟ رو گذاشتی رو خونه باز شده چی-
 :گفت شخنده یمونده ته با
 . شیم شاد خوندم، بانوماه برا لطیفه یه-

 :خندید هم بانوماه
 . بود بامزه خیلی. مادر کنه حفظت خدا-
  بیاد؟ گفتی سامان به سوگل-
 . رسهمی شام برای ولی کشه؛می طول کمیه کارش گفت آره،-
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 .کنه باز رو در رفت ذوق با سوگل نآیفو صدای با
 سینی. کردم دعوت نشیمن به رو همه پرسیاحوال و سالم از بعد. اومدند داخل سروصدا با نفری سه دقیقه چند بعد

 .گذاشتم میز روی و بردم رو چای
 .چای بفرمایید-

 .طال دستت: سعید
 . شد چی ببینم بگین سریع تند، زود،: سوگل

 :گفت لبخند با و نداختا سعید به نگاهی شیدا
 . دختره-

 .مبارکه! من برم قربونش خدا، وای: سوگل
 :گفتم لبخند با. بـ*وسـ*ید رو شیدا

 .باشه قدمخوش اهللشاءان مبارکه،-
 و خوردمی شیرینی شیدا. شدم خوشحال خیلی. کردمی ذوق شهمه هم سوگل کنه، دود اسپند رفت بانوماه
 :گفت لبخند اب کنم،می نگاهش دید. خندیدمی
  نه؟ شدم، چاق خیلی-
 . طبیعیه ضمن در شده؛ پُر هیکلت کمیه فقط عزیزم، نه-
 .بگم مامان به بزنم زنگ یه بذار! مامانی و ناز کوچولوی دختر یه افسانه، کن فکر وای: سوگل-

 :گفت لبخند با سعید رفت، سریع
 . دختر این دست از -

 .ترکممی موقع اون تا حتماً مونده، دیگه ماه پنج هارچ حاال! کنم چیکار من بگین وای: شیدا
 .شدی استخون و پوست کنم، کباب برات جگر کمیه برم. مادر نکنه خدا: بانوماه

 ! بانوماه استخونه پوست کجا: سعید
 .رفت و کشید و سعید گوش بانوماه
  کنی؟می شروع رو خرید کِی-

 ترهنزدیک هم. کنیم درست رو خودمون اتاق کنار اتاق خوایممی. خرید بریم خواستی وقت هر گفت مامان: شیدا
 . بهتره نورش کهاین هم
 . سالمتی به-
 . گفتم االن از باشین، باید هم سوگل و تو وسایل خرید برای فقط باشی، سالمت-
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 .خانم مامان بودیم، ما هم گفتینمی: سوگل
 چنان. کرد تعریف سامان برای وتابآب با سوگل. شد هاضاف جَمعمون به هم سامان شام نزدیک بود، خوبی شب

 .کردیممی نگاهش لبخند با سامان و من فقط. درآورد رو همه صدای که کردمی ذوقی
  شین؟ داربچه زود ازدواج بعد هم سامان و تو طورهچه سوگل، ببینم: شیدا

 :داد ادامه باریشیطنت لبخند با
 . داری دوست بچه خیلی تو آخه-

 :گفت خندیدیممی که ما به و شد قرمز لسوگ
 ! کوفت-

 . شیدا نکن اذیتش: سامان
. گذروندیم رو خوبی شب. کردیم بازی فامیلاسم هم دور بود، بانوماه دستپخت که سبزی قورمه خوردن از بعد
 .شد یک ساعت کِی نفهمیدیم که خندیدیم و گفتیم قدراین

 .بخوابم رفتم دمبو خسته خیلی چون هم من رفتند، که همه
*** 
 صورتم پوست کلی بودم، کرده رنگشون تازه که موهام با مالیم کامالً آرایشِ. انداختم خودم به آینه تو رو آخر نگاه

 برای بود شده مزین باریک طالیی نوار یه با هاشسرآستین که رنگشیری حریر تونیک یه. بود کرده ترروشن رو
 داشت رنگیطالیی نوار شلبه اونم که روشن ایقهوه رنگ به کلفتی سریرو روش برای. کردم انتخاب امشب

 شده خودم موهای از ترروشن درجه دو موهام. پوشیدم روسریم رنگ به ایپارچه و تنگ شلوار یه. کردم انتخاب
 به. نکردم قبول من ولی کنم؛ عوض ترشدنشروشن برای رو نظرم که کرد تالش خیلی سوگل که هرچند بود؛
 دستم به که رو ساعتم. نگفتم هم دروغ اما نگفتم؛ رو راستش درسته. دعوتم همکارهام از یکی یخونه گفتم بانوماه

 االن اگه یعنی. شیک و مجلسی ساعت یه بود؛ خریده برام بابا که ساعتی. اومد دلم به عالم غم دیدنش با بستم،
 مشکی بارونی یه. شدم بلند و زدم پس رو افکارم بابا برای هفاتح یه با کشیدم، آهی بود؟ کارهام این به راضی بود،

 و ترافیک به احتساب با. بود شده شیش نزدیک ساعت. درآوردم کمد تو از روشن ایقهوه بوت و رنگکرم کیف با
 نم به که نگاهش. کردمی صحبت تلفنی داشت بانوماه. اومدم بیرون اتاق از و پوشیدم کامل رو هاملباس گل خرید
 راه و کردم روشن رو ماشین. شدمی تاریک داشت تقریبا هوا. اومدم بیرون و کردم خداحافظی. زد لبخندی افتاد

 یخونه سمت به وجور،جمع و ساده گلیدسته خرید از بعد. بگذره خیربه امشب که فرستادم صلوات تا چند. افتادم
 با در بازشدن و زنگ زدن با. شدم پیاده عمیقی نفس با .رسیدم در دم که بود نیم و شش نزدیک ساعت. رفتم مفاخر
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 به لـ*ذت با و شدممی رد باغ سنگفرش از. شدم مواجه بود، خونه باغ انتهای و نداشت قصر از کم که ساختمون یه
 .میاد داره زناننفس عسل دیدم که بودم راه هایوسط. کردممی نگاه باغ زیبای بسیار هایچراغ و هادرخت
 :کرد شروع بلند صدای با رسید، که همین

 .مدی...او... خوش...الم...س-
 . کردیم روبوسی هم با
 .بیاد جا حالت کمیه وایسا دویدی؟ چی برای عزیزم، سالم-

 .رفتیممی راه آروم. کشید عمیق نفس چند و زد لبخندی
 . قشنگه خیلی باغش-

 :گرفتم طرفش رو گلدسته
 .گل برای گل-

 :زد عمیقی لبخند
 . نکنه درد دستت جون،افسانه مرسی ایو-
 میام؟ من دونستیمی تو راستی. نداره قابل-

 :زد چشمکی
 نگفتی؟ من به زودتر چرا راستی. هستی قدیمش هایدوست از یکی دختر که کرد تعریف برام دایی-

 :گفتم لبخند با و انداختم اخمش به نگاهی
  دارین؟ هم ایدیگه مهمون عسل. فهمیدم هاتازگی هم خودم-
 میشه روزی چند هم من مامانم البته. هستن هم داییزن خواهر یخانواده باشین، شما که کاری اصل از غیر به-

 . اومده کیش از که
 . سالمتی به-
 . باشی سالمت-

 با من و کردمی تعریف برام هاشکالس از عسل. شدمی بیشتر استرسم شدیم،می نزدیک ورودی در به قدرچه هر
 رو پامون که همین. برسی ورودی به تا خوردمی پله بیشتر هم شاید تا،ده تقریباً. دادممی تکون رو سرم حواسییب

 و کشیدم راحتی نفس. اومد بیرون بود شبـ*غل که کوچولوش دختر با آیدا و شد باز در گذاشتیم، آخر یپله روی
 بعد که زد صدا پگاه اسم به رو خانومی آیدا و درآوردم رو بارونیم. داد رو جوابم روییخوش با هم اون و کردم سالم
 .گرفت رو لباسم و اومد ساله چهل تقریباً خانوم یه لحظه چند

 .خانوم ممنون خیلی-
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 :زد لبخندی
 . کنممی خواهش-

 ابراز و رفتم جلو زدهذوق حالتش دیدن با. کنهمی نگاهم شدهدرشت هایچشم با آیدا دختر دیدم و برگشتم
 . ساساتاح
 ! خوشگلی کوچولوی خانم چه-

 .خندید زنممی حرف باهاش پچپچ حالت به دید وقتی آنیتا
 .شدی خانمآنیتا قبول مورد کهاین مثل خب: عسل

 .ستافسانه من دوست خوشگله، خانم این مامان: آیدا
 رو خودم. ایستادیم پا سر که ادافت یادمون تازه مفاخر دیدن با که زدیممی حرف آنیتا با فقط دقیقه چند تا خالصه

 :گفتم آرومی به کردم وجورجمع
 . مفاخر جناب سالم-

 :زد عمیقی لبخند
 ! داشتی نگه در دم رو مهمون بابا آیدا. اومدی خوش خیلی دخترم، سالم-

 :گزید رو لبش آیدا
 . کنهمی پرت رو همه حواس فسقلی این. اومدی خوش خیلی. جانافسانه تو بریم ببخشید، وای -

 هاییمجسمه استیل، کامالً هایمبل با که بزرگی پذیرایی سمت به. نداشت قصر از کم چیزی هم خونه داخل
 .نشستیم و رفتیم بود، شده مزین بودند برخوردار باالیی ارزش از که تابلوهایی و بزرگ

 مدل چندین. زد صدا یپذیرای برای رو خانمی آیدا که گذشت آمدگوییخوش و پرسیاحوال به ایدقیقه چند
 عذرخواهی یه با اسفندیار. رفت کاکائو و شیرینی کلی تعارف از بعد. دادم ترجیح رو چای من که گفت نوشیدنی
 . شدم خوشحال خیلی من و گذاشت تنهامون

  عسل؟ میشه شروع کِی هاتونامتحان-
 . دیگه هفته دو بگه برات جونم: عسل

  دیگه؟ فولی-
 ! فول فولِ: عسل

 . گذاشته معدل شرط براش که عمه: اآید
 ! واقعا؟-

 ! تو و دونممی من نخونی درس و کنی بازیگوشی اگه میگه زده زنگ دیگه، خانمه تهمینه: عسل
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 .کرد عوض رو صداش آخرش چون خنده؛ زیر زدیم آیدا با
 . مرفت او دیگه میگی رو من نذار، مهران سرسربه هم قدراین گفت تازه. دیگه نخندید: عسل

 .بذار من بدبخت برادر سرسربه کم من، عزیز میگه راست عمه خب: آیدا
 . شدیم ساکت همه که گفت نامفهومی چیزهای بلند صدای با آنیتا آیدا، حرف از بعد
 .کرد تمواخذه هم من دختر بفرما: آیدا

 . شنید هابچه از باید همیشه رو راست حرف-
 شیرینی داریم، مهمون گفتن و من به آیدا یاشاره با دهنش تو شیرینی یه گذاشتن از بعد که بود مهران صدای

 یه خوردنش از بعد. بهش دادم رو اون و نکردم معطل بود، نزدیکم آب لیوان یه که جاییاون از. گلوش تو پرید
 :کرد شروع افتاد من به نگاهش وقتی و کشید راحت نفس

 . ندیدم رو شما اصالً من ببخشید. اومدین خوش خیلی خانم، افسانه سالم-
 :خندیدم

 . ممنون خیلی. کنممی خواهش سالم،-
 .نشستم دوباره
 .میاد دروغگو آدم سر که بالیی هم این بیا،: عسل

 . گرفت شبـ*غل از رو بچه و رفت آیدا سمت به توجهبی مهران
 .. جوندایی برم، قربونت-

 :داد ادامه و بـ*وسـ*ید رو لپش
 من؟ خوشگل چیه تو نظر بیرون، بندازیمش میگم من ه؟ن داره رو خیلی دخترِ این-

 حرص و بود شده قرمز صورتش عسل، اما و خندید؛می داییش هایحرف با هم آنیتا بود، گرفته مونخنده آیدا و من
 .خوردمی
 سرگرم. نیستش که کرد عذرخواهی کنه، استراحت باید ساعت این تو و داره قرص مادرش گفت چندباری آیدا
 . اومدند شخاله یخانواده گفت آیدا به خدمتکارها از یکی که بودیم مهران و عسل هایلککل

 دیگه دلیل و خانواده مهربون و خوب برخورد دلیلش یه شدم؛ مواجه ایصمیمانه جمع با داشتم که استرسی برعکس
 یه تقریباً. دونستندمی عادی امر هی رو نبودنش همه انگار نبود؛ خانواده مادر از خبری هم هنوز. بود یلدا حضور هم

 سرگرم. نبود دقیقه ده بود، دقیقه دو هم اسفندیار. اومد هم خانواده بزرگ پسر که بود گذشته حضورم از ساعتی
 گفت آیدا به و اومد سرعت به خدمتکارها از یکی که بودیم عروسی برای خریدهاش درمورد یلدا هایحرف

 . نپایی بیاد خوادمی خانومسیمین



 

 

184 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 . بیارش برو هستی، چی منتظر پس: آیدا
 :گفت مظلومی حالت به مهران

 اسم به که داره سنسور یه انگار اصالً. پایین میاد چیزی گرفتن نظر در بدون میاد بزرگش پسر اسم تا ما مامان بیا،-
 . ببینه رو پسرش گل که میشه هوایی مامان میاد اسمش تا حساسه، احسان داداش

 بیرون فکر از آیدا سوال با شکر رو خدا. کردممی سِیر خیاالت تو باز لبخندی با من و خندیدندمی هاشحرف به همه
 .اومدم

 . نبود حواسم ببخشید-
 . زد مهربونی لبخند

 نداری؟ تحصیل ادامه قصد پرسیدم. کنممی خواهش-
 . بعد سال اهللشاءان. شدم الشخیبی بودم نخونده چیزی چون ولی بدم؛ آزمون خواستممی امسال برای راستش-

 میگه امیر البته. میدم ادامه ارشد برای شد بزرگ که دیگه کمیه بسته، رو دستم فسقلی این هم من. شاءاهللان: آیدا
 .ندارم رو آمادگی هنوز خودم ولی کن؛ شروع االن همین از
  چیه؟ تونرشته-

 . جونمیلدا یرشتههم: آیدا
 :برگشت اسمش شنیدن با کرد،می صحبت عسل با لحظه اون تا که یلدا

 داشتین؟ کارم جانم،-
 و شد بلند سریع احسان بود، ویلچر رو که خانومسیمین همراه به خدمتکار شدننزدیک با. خنده زیر زدیم آیدا و من
 .ندبود گذاشته آسانسور راحت آمد و رفت برای فهمیدم اومدند، هاپلهراه زیر از چون. رفت سمتشون به
 ویلچرش جلوی احسان. دید خانمسیمین نگاه تو شدمی راحتیبه رو خوشحالی برق ولی بودند؛ ما از دورتر کهاین با

 عوض رو نگاهم جهت. کردمی صحبت براش لبخند با و بود گرفته رو دستش. کردمی صحبت باهاش و بود نشسته
 صدای با مهران که اومدمی زدنحرف آروم ایصد. هستند صحبت حال در هم با بقیه که شدم متوجه و کردم

 :گفت بلندی
 !کنین بس محترم مادر من، برادر بابا، اِی-

 احسان. شدند بقیه حضور متوجه لبخندی با مادرش و احسان باالخره. زدم مصنوعی لبخندی من ولی خندیدند؛ همه
 به خانمسمانه. شدیم بلند همه. کرد تهدای پذیرایی سمت به رو ویلچر خودش. رفت اون و گفت خدمتکار به چیزی
 . کرد روبوسی باهاش و رفت خواهرش سمت

 . انداخته زندگی از رو من داروها این ببخشید اومدین، خوش خیلی: سیمین
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 . داریم جدید مهمون یه نبود، حواست درضمن گلم؛ مامان نکنه خدا: آیدا
 :کردم جمع رو توانم تمام. کرد زوم من روی و خورد چرخی نگاهش

  هستین؟ خوب مفاخر، خانم سالم-
 . زد لبخندی کردمی نگاهم که موشکافانه جورهمون

 . اومدی خوش خیلی دخترم، سالم-
 .رفت مادرش کنار آیدا

 . هستن عسل و من صمیمی دوست ایشون -
 . داییزن گفتم براتون که همون: عسل

 :گفت مهربونی لبخند با خانمسیمین
 .باش راحت عزیزم بشین دیدمت، شدم خوشحال خیلی. شنیدم زیاد آیدا و عسل از رو وصفت -
 رو خانمسیمین خواستندمی جورایی یه همه و گرفت باال بحث خانواده مادر ورود با. نشستم آرومی ممنون گفتن با

 .کنن شاد
 . بره می یاد از کال ور آیدا و من میفته بزرگش پسر به چشمش تا بینی می رو ما مامان این خانوم افسانه: مهران

 . بزن حرف کم بگیر رو بچه این دقیقه یه بیا مهران کردی شروع باز: آیدا
 . شبـ*غل انداخت رو آنیتا حرفش شدنتموم با

 . کنم ترک رو فضا اون زودتر داشتم دوست زدم،می تظاهری لبخندهای فقط من ولی خندیدند؛ همه
 . مامان مشمید االن عزیز، خواهر کن عفو رو ما: مهران

 .رفتمی شنوه یصدقه قربون هم اون و گذاشت خانوم سیمین بـ*غل تو رو آنیتا
 امیر و آیدا فرزاد، و یلدا. شدند قبلیشون هایصحبت مشغول دوباره همه و برگشت قبلش حالت به دوباره جو

 که رفت احسان به سمحوا. کردمی کلکل مهران با هم گاهی و زدمی حرف من با گاهی از هر هم عسل ارسالن،
 .دیدم ازش واقعی لبخند یه باالخره و بودند کرده سرگرم رو آنیتا مادرش با

*** 
 تو چیزی یه اسفندیار کردممی احساس چرا دونمنمی. خوردم اسفندیار و خانمسیمین سنگین هاینگاه زیر رو شام

 اومد کهاین محض به شام از قبل. نبود فاخرم از خبری ست،آماده شام که کرد اعالم خدمتکار که وقتی تا. سرشه
 با ظاهراً کهاین با. داد رو جوابش سرسری هم اون و پرسید رو حالش و همسرش ویلچر سمت رفت پذیرایی، داخل

 و جدی کامالً برخوردی هم احسان البته برد، پی شونرابطه سردی به شدمی بیشتر دقت با ولی بودند؛ خوب هم
 .داشت پدرش با سرد
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 با قدرچه که نماند ناگفته البته کرد؛می تعریف خاطراتش از هم باز مهران و بودیم نشسته پذیرایی تو شام از بعد
 صحبت دادمی نشون داشت مدِنظرش هایآرایشگاه از یلدا که هاییعکس درمورد دخترها ما. کرد کلکل عسل

 .شدیم ساکت همه اسفندیار صدای با که کردیممی
 یلداخانم، پاگشای برای دلیلش یه امشب دعوت. کنم تشکر آوردین تشریف کهاین از خواستممی دیگه ربا یه خب -

 ... هستش فامیل جدید عروس
 . شد قطع خواهر دو تعارفات با صحبتش یادامه

  بگم؟ رو شادامه بدین اجازه اگه جانسیمین: اسفندیار
 . بفرمایید: سیمین

 .کنم معرفی بهتون رو کسی خواممی که اینه ارهد که ایدیگه دلیل: اسفندیار
 رو دعوتش کاش. سرشه تو چی که زدممی حدس. مردممی داشتم استرس از که هم من. بودند کرده تعجب همه
 . فرستادم صلوات چند. کردمنمی قبول

 . نیست معرفی به نیازی شناسیم،می رو همدیگه همه ما خداروشکر. گذاشتی سرکار رو ما بابا: مهران
 کهاین با. ترسیدممی من ولی خندیدند؛ همه

 .دادم می گوش بحثشون به مصنوعی لبخندی با. بیفته اتفاقی همچین دادممی احتمال
 ! پسر بگیر دهن به زبون دقیقه دو: اسفندیار

 . کنم معرفی رو خودم قدیمی دوستان از یکی دختر جانافسانه خواستممی
 . کردم کُپ حرفش یمهادا با که کشیدم راحتی نفس

 .هستش جانسیمین دختر واقع در... مدخترخونده بلکه نیست، دوستم دختر فقط البته-
 جورهایی یه اما نبودم؛ راضی شرایط این از که درسته. دونستممی پیش وقت خیلی از خودم که چیزی گفت، آخرش

 تو کهاین با هم خودم. گفتنمی چیزی کسی و دبودن کرده هنگ همه. بفهمن زودتر خانواده این که نبود مهم برام
 .کردمی نگاه من به فقط که بود خانمسیمین العملعکس به حواسم ولی بودم؛ شوک
 .بذارم برات آموزشی کالس جلسه چند تا بگو خودم به کنی شوخی خوایمی بابا: مهران

 .بودند اسفندیار جواب منتظر همه
 . میشه اضافه خانواده به جدیدی عضو که باشین خوشحال باید همه درضمن مهران، نکردم شوخی من: اسفندیار

 یوجهه خوادمی فقط کار این با که مطمئنم. بود پستی آدم خیلی. دادم تغییر اسفندیار به سیمین از رو نگاهم جهت
 همچنان من بود، کرده غش خانمسیمین. شدند بلند زدههول همه آیدا جیغ صدای با. بده نشون خوب رو خودش

 بهتر حالش که ربع یه از بعد. شدم ناراحت وضعیتش از اما بود؛ نکرده مادری برام که درسته. بودم نشسته جام سر
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 که بود آیدا فقط. پوشیدم رو بود آورده برام خدمتکارها از یکی که رو لباسم. بود یازده نزدیک ساعت. شدم بلند شد
 . زد لبخندی. شد متوجهم

  ن؟جوافسانه کجا-
 :دادم رو جوابش جدی ناخودآگاه

 . برم باید وقته دیر. دادم زحمت ممنون،-
  مونی؟نمی مادرت پیش: اسفندیار

 .کردندمی نگاه ما یمکالمه به همه
 . زدم لبخندی

 خیلی تونپذیرایی از. دارم حضور جااین دلیل اون به فقط من و کردین دعوت رو من دوستتون دختر عنوان به شما-
 . ونمممن
 . رفتم در سمت به و کردم کلی خداحافظی یه

 .افسانه کن صبر: آیدا
 . کردم نگاهش منتظر و برگشتم گرفت، رو بازوم رسیدم که در جلوی

. بمون مامان پیش میشه اگه. زنهنمی رو حرفی دلیلبی بابا که مطمئنم و کنم قضاوتی هیچ خوامنمی من ببین-
 . بری تو نذارم که تخواس ازم فقط حالش اون با االن

 . زدم پوزخندی
 . نداره احتیاجی من به مادرت آیداجون-

 . انداخت پایین رو سرش
 .کنممی خواهش-

 :شدم کالفه
 . دیگه وقت یه بذار. تونمنمی اصالً نه، االن-
 یه برای ولی باشیم؛ داشته انتظار تو از که نداریم حقی ما از کدومهیچ یعنی ندارم؛ حق من کنم،نمی اصرار-

 . بشنوی باید که هست توضیحی صددرصد چیزهایی
 . ندارم گنجایش اصالً االن ولی دونستم؛می هم خودم

 . بده وقت من به روزی چند باشه،-
 من. شکست هم من بغض باالخره. باریدمی بارون. بیرون اومدم خونه اون از ماشینم با و کردم خداحافظی

 شد خراب سرم رو دنیا فهمیدم رو حقیقت که وقتی. فهمیدم که میشه سالیسه نییع ست؛زنده مادرم که دونستممی
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 رو من حال. روندممی زیاد سرعت با من و بود خلوت تقریباً هاخیابون. کرده رها رو من هم اون و داشتم مادری که
 رو در ریموت رسیدم تیوق. بود ترراحت هم من برای نبودش پذیرش بود مرده مادرم اگه شاید. فهمیدنمی کسهیچ
 حالم خونه گرمای داخل، رفتم. انداختم مقرمزشده صورت به نگاهی ماشین یآینه تو. کردم پارک رو ماشین و زدم
 .کرد بهتر رو

 راحتی نفس خوندمی نماز داشت که دیدنش با. بود باز نیمه در انداختم، اتاقش به نگاهی. نبود بانوماه از خبری
 صورتم به آبی. دستشویی رفتم و درآوردم رو هاملباس شدم اتاق وارد کهاین محض به. باال مرفت سریع و کشیدم

 نماز برای رو ساعت. تخت تو رفتم صورتم و دست به زدنکرم از بعد و پوشیدم رو خوابم لباس. بیرون اومدم و زدم
 .نشستم. شد باز و خورد در به ضربه چند. کردم تنظیم صبح

 . سالم-
  گذشت؟ خوش دخترم، سالم: وبان ماه
 . خالی جاتون آره،-

 . اومد جلو
 مادر؟ خوبی-

 :زدم اینیمه نصفه لبخند
 . سردمه کمیه نیستم، بد-
 . پوشیدیمی لباس بیشتر حساسی دونیمی که تو. نخوری سرما-
 . میشم بهتر بخوابم-

 :داد تکون شک با رو سرش
 .بخواب مادر، باشه-

 همین. رفت بیرون بخیری شب گفتن با و بـ*وسـ*ید رو پیشونیم روم، کشید آورد دیگه پتو یه کمد از کشیدم دراز
 کرد،می محبت بهم و بود مراقبم همیشه بانو ماه کهاین با. گرفتن رو خودشون راه دوباره هاماشک شد بسته در که
 رو مادرم خالی جای زندگیم لمراح تمام تو من ولی بگیرم؛ نادیده رو بانوماه و بابا هایمحبت که انصافیهبی

 بود موقعی هم اون و داد دست بهم نفرت حس باراولین برای امشب. بود ارادی غیر کامالً درواقع. کردممی احساس
 . برد خوابم باالخره تا کردم خیال و فکر قدراین. دیدم رو شهابچه با سیمین یرابطه که

*** 
. بدم تکون تونستمنمی رو هامدست. بود شده خشک گلوم. بودند سبیدچ هامپلک انگار کردم؛می سنگینی احساس

 رو دهنم آب. نیستم تنها که شدم خوشحال. شنیدممی زمزمه صورت به رو نفر چند صدای و ترکیدمی داشت سرم
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 امهچشم بدبختی هزار با. کردممی تشنگی احساس واقعاً چون بگم؛ رو آب یکلمه تونستم سختی به و دادم قورت
 .دیدم هم رو سوگل و عمو. لیوان تو ریخت آب برام بانوماه دیدم و کردم باز رو

 . گفتم آرومی سالم
  بهتری؟ قشنگم، دختر سالم: عمو

 . آره-
 . بگیره جون تا بیار براش سوپ کاسه یه برو شده، تموم سرُمش جانسوگل: عمو
 . کرد درست رو مپشت هایبالشت بانوماه. وصله دستم به سرُم فهمیدم تازه

 .بنویسی زوری استراحت هفته یه براش باید گفتم عموت به االن. مادر شدی ضعیف خیلی-
 . خندید عمو

 . کمه هفته یه تازه چشم،-
 !عمو-

 .اومد سینی یه با سوگل که بود گذشته ایدقیقه چند. خندیدند دو هر
 .سوپ از هم این: سوگل

 .بـ*وسـ*ید رو موهام روی عمو
 . میایم مینا با شب. دارم زیاد مریض امروز میرم، هدیگ من: عمو

 . انداختمتون زندگی و کار از ببخشید،-
 .نزن حرف لطفاً شما! نگاه رو صداش: سوگل

. کردم خوردن به شروع من و پام رو گذاشت رو سینی سوگل. رفت شبدرقه برای هم بانوماه و کرد خداحافظی عمو
 :گفتم خودم همین برای بگه، چیزی خوادمی بود مشخص

  اومدین؟ کِی شما-
 هفت هاینزدیک. شیدا پیش بود رفته مامان بودیم خونه تنها بابا و من. زد زنگ بانوماه که بود صبح شیش ساعت-

 ... دیشب افسانه. رسیدیم
 .بده ادامه نذاشتم

 . نخوابیده دیشب زا مطمئنم باال؛ بیاد پادردش با دوباره بانوماه نذار پایین برو فقط میگم، برات-
 . باشه-
 . اومد بست رو در. بود شده ده انداختم، ساعت به نگاهی. کردم تموم رو سوپم برگشت سوگل که وقتی تا

 . منتظرم من خب،. کنه استراحت کمیه کردم راضیش زور به: سوگل
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 حرفم قسمت هر تو سوگل هایواکنش. افتاد اتفاق دیشب که چی هر گفتن به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس
 سوگل که بودیم کرده سکوت دو هر شد تموم که هامحرف. متعجب یا و عصبانی یا شدمی غمگین یا. بود متفاوت

 :گفت
 جواب وگرنه نشنیدم، رو صداش بود سایلنت رو گوشیت. بود زده زنگ گوشیت به بار دو امروز بود آیدا پس-

 کنی؟ چیکار خوایمی حاال. دادممی
 . نبودم آماده اصالً فهمیدم ولی م؛آماده کامالً کردممی فکر و بیفته اتفاق این دادممی الاحتم من-

 . نذاشتم که کنه مبـ*غل جلو بیاد خواست و بهم داد دستمال یه سوگل. شدند سرازیر هاماشک دوباره
 . دختر خوریمی سرما-

 . کرد نگاهم ناراحتی با سوگل
 . درآوردی بازیسرتق خودت نکن، قبول گفتم بهت-
  که؟ نزد زنگ گوشیم به که ایدیگه کسِ. افتادمی اتفاق این که باالخره-
 . میشه آماده ناهار تا کن استراحت کمیه نه،-
  خوبه؟ شیدا حال راستی-
 . پیشش رفته نباشه تنها کهاین برای مامان داشت، شیراز به روزه یه سمینار یه سعید. آره-
 . خداروشکر-
 . مُردم نگرانی از صبح. باش خودت کرف به تو-

 .زدم لبخندی
 . ببخشید-

 . زد مهربونی لبخند متقابالً هم اون
 . عزیزم بخواب راحت و نکن فکر هیچی به-

 .بود داروها تاثیر کنم فکر برد، خوابم دقیقه چند بعد رفت که سوگل
*** 
 آروم برای و خوندم رو قضام نمازهای. بردنمی خوابم دیگه من ولی خوابید؛ سوگل. اومدم باال خوردیم که ناهار
 کهاین برای و کنم فکر دیشب اتفاقات مورد در خواستمنمی فعالً. داشت تاثیر واقعاً که خوندم قرآن خودم دل شدن

 دیگه. برسم امروز یافتادهعقب کارهای به تا نشستم تخت تو رفتم و کردم روشن رو تاپملپ شه پرت حواسم
 صدای با که بودم غافل اطرافم از و بود تاپلپ تو سرم. کردممی بررسی رو آذرماه گزارشات و نبود انزم به حواسم
 . کردم بلند رو سرم سوگل
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  بیداری؟ تو-
 . برسم کارهام به کمیه گفتم نبرد، خوابم-
 . بگیر دوش یه پاشو شده، پنج ساعت-

 . مرفت حمام به حوله برداشتن با و کردم خاموش رو تاپلپ
*** 

 . شد آشوب دلم شده چی گفت که محمد: عمو زن
 . کرده بزرگش خیلی دیگه عمو ست،ساده سرماخوردگیِ یه-

 استراحت و بمونی خونه روزی چند باید ضمن، در خطرناکه؛ خیلی باال تب نمیگن، دلیلبی رو چیزی دکترها: سعید
 . کنی
 . کردم احتر رو شونهمه خیال باشه گفتن با و کشیدم عمیقی نفس
 :کردم اشاره شیدا به آروم

  طوره؟چه کوچولوت-
 . خندید

 . داره رو مامانش هوای خیلی دخترم خوبه،-
 :گفت شیطنت با و شنید رو صدامون بود نشسته نزدیکمون چون سعید

 ! مونهمی مادرش و پدر دست رو تنبل دختر افسانه، شدیم بیچاره-
 :گفت حرص با شیدا

  تنبله؟ من دخترِ-
 .هستم دخترمونم و تو نوکر بنده عزیزم، کردم شوخی -

 و داشت نگه رو همه شام برای بانوماه. بست نقش لـ*بمروی خوشبختیشون از لبخندی هم من و زد لبخندی شیدا
 و شرکت بره صبح فردا شد قرار. موند پیشم سوگل رفتن که همه بود، خوبی شب. شد اضافه جمعمون به هم سامان

 و نداره کاری گفتمی دفعه هر اون و نمونه عقب کارهاش از من خاطربه که کردم اصرار بهش. باشه جااون ظهر تا
 . بذاره تنها رو من خواستنمی دونستممی من که هرچند بمونه؛ پیشم داره دوست خودش

*** 
 .میان االن برس، صورتت و سر به کمیه مادر، پاشو: بانوماه

 :کشیدم پوفی
 .گفتیمی خودم به قبلش کاش-
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 . دخترم پاشو خداست، حبیب مهمون نداری، حوصله دونستممی کجا از من: بانوماه
 بودم خواب من کهاین مثل. پوشیدم مشکی شلوار با سبز شومیز یه. کردم باز رو کمد در. رفتم اتاقم تو و شدم بلند

. میان من از عیادت خاطربه کردمی فکر و تنداش خبر بانوماه. بیان خوانمی آیدا با گفته و خونه زده زنگ عسل
 . شد باز در. مشونه رو انداختم کج و بافتم رو موهام
 داری؟ مهمون سالم،: سوگل

 . آیدا و عسل آره،. سالم-
 .کرد عوض رو هاشلباس. نگفت چیزی و کرد اخمی
 ! بودی یتم مثل جونت از دور پیش روز دو شده، باز روت و رنگ امروز تخته به بزنم: سوگل

 :خندیدم
 . خداروشکر بهترم امروز آره_
 .اومدمی نفر چند صحبت صدای پایین از
 . اومدن کنم فکر پایین، بریم-

 .اومدیم بیرون اتاق از و داد تکون سری سوگل
*** 

 رفتن سوگل و بانوماه. بودند آورده شیرینی بزرگ یجعبه یه. بودیم نشسته ساکت همه احوالپرسی یه از بعد
 . شپزخونهآ
 . اومدین خوش خیلی-
 .شدی مریض هستی سرمایی کنم فکر جون،افسانه مرسی: عسل_

 :زدم لبخند
 . عزیزم زدی حدس درست-

 . بود نشسته زیرسربه و ساکت آیدا که کردم دقت
  آیداجون؟ خوبه آنیتا-

 :زد جونی نیمه لبخند
 . خوبه گلم، مرسی-

 . اومدین خوش خیلی: بانوماه
 :نشست کنارم اومد آیدا که گذشت گفت و گپ به ساعتی نیم. آورد شیرینی هم سوگل و جلوشون گرفت چای

  کنم؟ صحبت باهات تنها میشه-
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 کاناپه رو اتاقم، تو رفتیم. نکنه شک بانوماه که بدم بهش رو اینقشه خواممی که گفتم بلند و دادم تکون سری
 :کرد شروع و گرفت نفسی. نشستیم

 داشتی؟ خبر قضیه این از تو بدونم خواستممی چیز هر از اول-
 آقای... بگه که نبودم مطمئن اما زدم؛می حدس... پدرت شباون دعوت ولی فهمیدم؛ که میشه سالیسه تقریبا-

 . ایدیگه چیز نه کرد دعوت دوستش دختر عنوان با فقط رو من مفاخر
 که دادیممی حق بهت ما یهمه ولی دنبالت؛ بیام گفتمی شهمه. ببینتت که نداره قرار و آروم شب اون از مامان-
 خواهش و کنم صحبت باهات تا بیایم فرستادمون احسان کهاین تا کرد گریه قدراین امروز. داری احتیاج فرصت به

 .ببینین رو همدیگه بذاری قرار یه که کنم
 :داد ادامه آیدا که بگم چی دونستمنمی

 بابا با شباون احسان. کنی آرومش تونیمی تو فقط کشه،می عذاب خیلی مامان. ایبخو تو که هرجا و هروقت-
 .داره دوست رو مامان خیلی احسان. کردیممی آماده قبل از رو مامان تا گفتیمی قبلش باید گفت شد، دعواشون

 نمونه مادر غریبه یه هایبچه برای ولی نکرد؛ مادری خودش یبچه برای که زنی باشه، داشته دوستش هم باید
 . هست و بوده

  میگی؟ چی-
  خوبه؟ صبح فردا. قبول باشه،-

 :خندید
 چند که گفت احسان یعنی هستم؛ من فقط دانشگاهه، عسل نیستن، خونه که مردها عالیه؛ آره. مهربونی که بس-

 . بیرون ریممی هم آنیتا و من که مشکلیه اگه. بمونم مامان پیش روزی
 :زدم لبخند

 . کردم آماده خانمسیمین با صحبت برای رو خودم که هست سالیسه من مشکلی؟ هچ نه،-
 همه بعد دقایقی من و رفتند و کردند خداحافظی. بـ*وسـ*ید رو مگونه کرده راضی رو من کهاین از خوشحال آیدا
 .گفتم سوگل برای رو چی

 . اومدمنمی کوتاه هازودی این به مبود تو جای اگه ولی کنم؛نمی دخالت گرفتی تو که تصمیمی تو من: سوگل
 . بیفته اتفاقی نیست قرار. رو من هایحرف هم اون و بشنوم رو هاشحرف میرم فقط من-

 در و بریزم خودم برای آب لیوان یه تا شدم بلند. بگه چیزی یه تا کرد باز رو دهنش باری چند. کرد نگاهم سوگل
 :گفتم حین همون

 . بگو-
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  ببخشیش؟ تونیمی...سوال یه-
 . بودم نکرده فکر بهش حال به تا خودم موندم، مات

 . نکردم فکر بهش وقتهیچ هم سال سه این تو دونم،نمی-
 :گذاشت مشونه روی رو دستش

 . کنهمی درست رو چیزهمه زمان. تنهاست بانو،ماه پیش بریم-
 ولی خندیدم؛ خیلی که کرد تعریف انسام پدربزرگ جلوی هاشسوتی از قدراین شب. بود خوب خیلی سوگل وجود

 من و گذشت هم شباون باالخره. کنم باز رو شفیعی یپرونده بتونم زودی به امیدوارم. داشتم هم رو فردا استرس
 .خوابیدم گرفتم قرآن از که آرامشی با هم باز

*** 
 از روزی چهار. بشم بدتر مخواستنمی و بودم گرفته مسرفه. کردم محکم رو گردنمشال. زدم رو ماشین دزدگیر
 زود شدم مجبور دادم آیدا به که قولی خاطربه ولی بخوابم؛ داشتم دوست شدت به من و گذشتمی شدنممریض

 برعکس. کرد باز رو در خوشحالی با و شد بلند آیدا صدای زود خیلی. دادم فشار رو زنگ و گرفتم نفسی. شم بیدار
 چند هم باز ولی رفتم؛می راه تندتند کهاین با. برسم خونه به زودتر تا کردم طی رو باغ فرشسنگ قبل یدفعه

 .جلو اومد سریع کردممی سرفه داشتم که دیدنم با. بود منتظر در جلوی آیدا. رسیدم تا کشید طول ایدقیقه
 ! اومدیمی ماشین با کردمی باز رو در باغبون گفتیمی کاش بده، مرگم خدا وای: آیدا
 :زدم جونیبی لبخند کردممی سرفه هک حینی در
 .داره...ن ل...اشکا-

  بود؟ چی ماشینت. داخل بیارن رو ماشینت بگم بده رو سوییچت: آیدا
 .مشکی کمری-

. شده قرمز سرما خاطربه صورتم دیدم کمد کنار یآینه تو. کردم آویزون و درآوردم رو پالتوم خودم رفت، که آیدا
 یدفعه برعکس درست بودم؛ پوشیده آبی جین شلوار با بود زانو باالی تا کوتاهیش که طوسی بافت و طوسی شال
 :داخل اومد آیدا. بود تیره و اسپرت تقریباً هاملباس سِری این بودم، اومده مهمونی تیپ با که قبل

 . بشی بهتر بیارم برات گرم چیز یه بریم بیا. موندی منتظر ببخشید-
 .اومد سینی یه با اآید که بودم نشسته نشیمن تو

 . بخوریم کیک با چای فعالً. کنن درست جوشونده برات گفتم: آیدا
 .نکنه درد دستت-
 .اومدی بگم مامان به من خوریمی رو چاییت تو تا. جان نوش-
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 . اتاقشون برم من باشه نداشته اشکالی اگه-
 .ینترراحت اتاق تو زیاده آمد و رفت جااین میگی راست اشکالی؟ چه نه،-

 طرف دو هر دیدم رفتم که رو پله آخرین. بود زیبا نقاشی تابلوهای از پر هم پله راه بین. رفتم باال و خوردم رو چاییم
 :شد راحت خیالم آیدا صدای با که اتاق کدوم بگم رفت یادم اصالً وای ای. هست راهرو

 . شد آماده هم جوشونده درضمن اتاقه؛ کدوم نگفتم بهت اومد یادم-
 . داد نشون رو دستش سینی حرفش یادامه در
 . آیداجون کشیدی زحمت-

 :کرد اخمی
 . بریم لطفاً، نشه تکرار-
 .رفتم دنبالش هم من و افتاد راه و کرد اشاره پله راه راست سمت راهروی به

 . داری سرفه اومدی،می آسانسور با کاش: آیدا
 . خوبم ممنون، نه-

 . ترهبزرگ و هست دوتایی. داره فرق بقیه با در این که مفهمید دقت با. کرد توقف دری جلوی
 . شد وارد و زد در به ایضربه آیدا

 .اومده عزیزتم مهمون. کردی خوشگل خانوم مامان بهبه-
 :اومد مالیمی و آروم صدای

 . پایین بریم بیام کن کمکم پس آیدا؟ میگی راست-
 . بهتره باال، آوردمش جانمامان نه: آیدا
 . پریدم آیدا صدای با که بودم در پشت هنوز. بود کرده عرق مدست کف

  داخل؟ نمیای چرا. ترسوندمت ببخشید-
  مونی؟نمی تو چرا،... چرا-

 .اومدم سوته سه بزنی هست، مامان تخت کنار زنگ یه داشتی کاری پایین میرم من: آیدا
 نشسته کاناپه روی که دیدمش. شدم وارد و نکردم معطل هم من رفت، که آیدا. زد لبخندی و داد فشار رو دستم

 .کردم سالم کامل خونسردی با. بود
 . بشین بیا برم، قربونت سالم-

 . بود فاصله بینمون نفر یه یاندازه به تقریباً ولی بود؛ نفره دو کهاین با. نشستم کاناپه روی
 . بریزم جوشونده برات بذار خوردی، سرما گفت آیدا-
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 . منه با نگاهش که فهمیدم ولی بود؛ فنجونم بخار به حواسم. گرفتم ازش دستم، داد و ریخت فنجونی
 . بشنوم رو صدات بذار برام، بزن حرف-

 . لرزیدمی بغض از صداش بود، لبریز اشک از هاشچشم. کردم نگاهش
 . دارید حرف شما گفتن من به-

 :ریخت هاشاشک
 . بپرسی تو باشه بهتر شاید. نمک شروع کجا از دونمنمی فقط هست، زیاد که حرف-
 . بدونم باید رو هستش من حق که چیزی ولی دونم؛نمی-

 :کشید عمیقی نفس
 من از سمانه. سمانه و من داشت، دختر تا دو فقط که شدم بزرگ ایخانواده تو من. میگم پدرت با ازدواجم قبل از-
 عاشق گرفت دیپلم تا سمانه. دخترهاش و زن اشقع و بود فرش تاجر من، پدر یعنی پدربزرگت. ترهکوچیک سال دو

 نشده سرد تا... کرد موافقت ازدواجشون با زود خیلی پدرم سیروس یخانواده شرایط به توجه با و شد سیروس
 . بخورش

 :داد ادامه هم اون و کردم خوردن به شروع. کرد اشاره فنجونم به و
 کنکور که اول سال. بودم هم مدرسه اول شاگرد و بدم صیلتح ادامه داشتم دوست من اما کرد؛ ازدواج سمانه -

 سمانه که سالی همون واقع در شدم؛ قبول تهران دانشگاه عمران یرشته دوم، سال اما شدم؛ قبول شهرستان دادم
 کارشناسی دوم سال هم من و بود ارشد دانشجوی اون شدم، آشنا دانشگاه تو پدرت با. بودم دانشجو من کرد ازدواج

 فهمیدم آمد و رفت بار چند از بعد. هستن آشنا پدرم با پدرش فهمیدم کهاین تا بود، عادی کامالً مونروابطه. دمبو
 .باختم بهش رو دلم که

 :زد لبخندی
 خالصه. کنم کار چی دونستمنمی خوشحالی از خواستگاری، بیان خوانمی معین یخانواده گفت مادرم که روزی -

 خوندنمدرس از که بود شعور و فهم با قدراین پدرت. بمونیم نامزد بگیرم لیسانس من تا شد قرار جلسه چند از بعد
 لیسانس. داشت دوست رو تحصیل ادامه خیلی هم خودش طرفی از درسم، عاشق من دونستمی چون نگیره؛ ایراد
 کهاین تا بود خوب خیلی چیزهمه اول سال یه تا. داشتن رو سعید مینا و عموت زمان اون. کردیم ازدواج گرفتم که
 ولی بریم؛ بشه راضی بابات کردممی فکر اولش. گرفتم آلمان برای تحصیلی یبورسیه و دادم آزمون ارشد برای من
 جااون مزایای از قدراین هامدوست از یکی. بدم ادامه تهران همین که کرد قانعم هاشحرف با نکرد، قبول اون

 شرایط و افتاد اختالف پدرت و من بین باالخره کهاین تا ها،حرف این و نمیده میتاه بهت شوهرت کهاین و گفت
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 یه تو کردم رو پام. خواستمنمی بچه زودی این به من شد، بدتر پدرت با مرابطه. محامله فهمیدم که شد بدتر وقتی
 . ماهت روی از کشممی خجالت... بگم جوریچه دونمنمی. کنممی سقطش من که کفش

 :کرد پاک رو هاشاشک دستمال با
. نبودم پدرت یخونه تو موندن به راضی دیگه که کرده رو کار این عمداً شوهرت که گفت قدراین دوستم اون -

 که گفت و بده طالقم تو اومدن دنیا به از بعد شد راضی بابات که خواممی طالق گفتم قدراین بابام، یخونه رفتم
 دستگاه تو چون. اومدی دنیا به ماهگیهفت تو حاملگیم بد دوران و زیاد استرس خاطربه. بینمب رو تو ذارهنمی دیگه
 پدرم دیدم،می کابوس هرشب. رفتینمی یادم از تو ولی گرفتم؛ طالق بعدش ماه یه بالفاصله. ندیدمت بودی
. بیمارستان اومدممی وگرنه بیرون برم خونه از ذاشتنمی مادرم و نبود خوب روحیم حال کرد،می سرزنشم شهمه

. ببینمت بار یه و محمود یخونه برم گرفتم رو تصمیم. بودم آلمان عازم بعدش هفته یه که بود طالقم بعد ماه دو
 دووم بودی ضعیف چون که گفت روز دو بعد کنه پیداتون داد قول بهم پدرم. بودین رفته جااون از دیدم اومدم

 .رفتی دنیا از و نیوردی
 ! بوده گفته دروغی همچین چرا کردم، تعجب

 با خدا که کردممی فکر و بودم پشیمون کردم پدرت و تو حق در که کاری از. شدم آلمان راهی داغون اوضاعی با -
 دوستی نه کردم، عادت غربت تو تنهاییم به کمکم. نداشتم رو داشتنت لیاقت که بفهمونه بهم خواست تو گرفتن
 کار ایرانی شرکت یه تو و خوندممی درس فقط. دادممی رو زندگیم به شدننزدیک یازهاج کسی به نه و داشتم

 خواهر فهمیدم آمد و رفت چندبار با. بودن اومده همسرش با مسافرت برای شدم، آشنا تهمینه با جااون. کردممی
 من که بود فهمیده وجوپرس اب قبلش البته داره، بچه دوتا و تنهاست که گفت برادرش زندگی از برام. اسفندیاره

 که چندباری رو آیدا و احسان ولی نداشتم؛ حسی خودش به. اومدم در اسفندیار عقد به بعدش سال یه. هستم مطلقه
 خوب هم با خیلی مونرابطه. کنم پر هااون کردنبزرگ با رو تو خالی جای خواستممی. بودم دیده بود آورده شرکت

 ازدواج. بود رفته دنیا از آیدا آوردن دنیا به با و داشته مریضی مادرشون. بود چهارسالش داآی و سالههفت احسان بود،
 دکترا. نکرد تغییر مونرابطه چون داشتن؛ دوستش خیلی هم هابچه. اومد دنیا به مهران بعدش سالسه کردیم، که
 از. بعد برای باشه باقیش عزیزم، ردمآو درد رو سرت. ایران برگشتیم شد تموم ابتداییش یدوره احسان گرفتم، که

  زنی؟نمی حرف خودت
 :زدم پوزخندی

  بگم؟ چی از -
 :رفت لبش رو از لبخند پوزخندم دیدن با
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 خدا از نمازم هر سر. دونممی خودم و نیست شکی بودم اصلی مقصر من کهاین در. توجیه میشه بگم چی هر من -
 . باشه بخشیده رو من پدرت که خواممی
 . ریخت اشک ارهدوب
  مهمه؟ بابام بخشش فقط -

 :داد تکون تندتند رو سرش
 در اشتباهم تاوان کردم فکر اومد سرم بال این تصادف تو که پیش چندسال. تریمهم برام همه از تو دخترم، نه -

 . کردم تو با که کاریه مقابله
 :داد ادامه صداش تو نهفته التماس با
 .ندارم قرار و آروم االن تا بش اون از باشم، کنارت بذار -
 . نداره فرقی که افسانه نبود و بود دارین؛ نوه دارین، بچه تاسه نیست، خلوت دورتون که شما -

 :کرد نوازش رو مگونه و آورد جلو رو دستش
 .کرد رشد وجودم تو تو، گرفتنشکل از من مادری حس. داره فرق بقیه با تو جایگاه -

 یا ندیدمش وقتهیچ که پدربزرگی. بودن مقصر قضیه این تو هاخیلی انگار. برم جااون از داشتم دوست شدم، کالفه
 . نذاره تنهام خوادمی و نشسته جلوم االن که شد شروع زنی اشتباه از هااین یهمه هرچند... بابا هم شاید

 که کنممی سرزنش رو ودمخ شهمه گفتن دروغ بهم سال همه این فهمیدم که شب اون از من! کنممی التماست-
 . نگشتم دنبالت خودم چرا سال همه این

 . گرفتم رو جلوش سماجت با ولی گرفت؛ بغضم هم خودم. گریه زیر زد بلند صدای با
 برای هم رو مسن شوهر و زن یه کرد، عوض رو خونه که شما رفتن از بعد. نذاشت کم برام وقتهیچ بابا -

 تو مادربزرگ یه مثل و کشید زحمت برام خیلی بانوماه. آورد نباشم تنها من کهاین برای هم خونه از سرایداری
 بانوماه و من کرد فوت بابا که پیش سالهفت از و کرد فوت بابا از قبل چندسال شوهرش. کردمی راهنماییم زندگیم

 . کنیممی زندگی تنها
 . بیامرزه رو پدرت خدا -

 :کردم پاک تندی رو هاماشک
 . شده دوازده ساعت برم، یگهد من -

 :گرفت رو هامدست
  پیشم؟ مونینمی ناهار -
 . خواممی فرصت فعالً بیام، کنار خودم با یکم باید من ببخشید. ممنون نه، -
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 :داد تکون سری
 ... فقط دخترم، حتماً -

 :کرد نگاهم کمی
 . سالمت به برو هیچی، -

 مادرت گفتمی بهم همیشه بابا باشه، این قضیه کردمنمی فکر. بیرون اومدم خونه اون از آیدا از خداحافظی از بعد
 به خونه، برم نداشتم دوست. چیه حقیقت فهمیدممی زودتر گفتمی رو راستش اگه شاید. کرده فوت طالقش از بعد

 یه خریدن اب رسیدم، که همین. بودم دودل چیزهمه مورد در. کنم خلوت بابا با کمیه باید رفتم، زهرا بهشت سمت
 پرپر رو گل که حینی و شستم گالب با رو سنگش. رفتم بابا آرامگاه سمت به رز گل شاخه یه و گالب شیشه

 :گفتم کردممی
 . بابایی سالم -

 :انداختم اطرافم به نگاهی
. شنیدم امروز که باشه اینی حقیقت کردمنمی فکرشم اصالً. دیدم رو مادرم باالخره. میام دیردیربه ببخشید-

 مادربی سال همه این من گفت،نمی دروغ سیمین به پدربزرگم اگه شاید. تو یا پدرش سیمین، مقصره؛ کی دونمنمی
 . نبودم
 :کشیدم نفسی

 با که کن فکر این به و ببخش گفتیمی بودی اگه االن. بدم زمان خودم به باید شاید نه، یا ببخشمش دونمنمی-
. وجههیچ به رو اسفندیار ولی بخشمش؛می که مطمئنم خودم. میدی انسان یه به رو بودنخوب فرصت کارت این

 .کردم پیداش که شده آروم دلم نشه باورت شاید
 . شده نیم و یک ساعت دیدم زدم حرف کلی کهاین از بعد
 . بابا دارم دوستت-

 زده زنگ بارده االن تا وگرنه نمیام، ود تا گفتم بانوماه به شد خوب. خونه برم که شدم بلند ایفاتحه خوندن از بعد
 به بستگی البته میدن؛ نشون واکنشی چه دونمنمی و کردم پیدا رو مادرم که بگم بقیه و عمو به داشتم تصمیم. بود
 وقتی. کردم روشن رو ماشین بود سرم تو که فکر کلی با. بره پیش طورچه سیمین و من یرابطه که داشت این

 . میاد سوگل که فتگ بانوماه رسیدم،
*** 

 . شد چی امروز که کنی تعریف برام باید ضمن در برات؛ تنوعه بریم بیا دیگه، نشو مسخره! اِ-
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 خریدن با هم آخرش. کردم تعریف رو ماجرا تمام و شاپکافی یه رفتیم اول. بشم حاضر تا شدم بلند و کشیدم پوفی
. گذشت سوگل هایکاریشلوغ با هم دیگه روز یه باالخره. خونه برگشتیم. داد رضایت سوگل روسری و شال تا دو

 :اومد حرف به سوگل که بخوابیم خواستیممی شب آخر
  بود؟ گفته دروغ چرا پدربزرگت نفهمیدی راستی-
 . نگفت چیزی نه،-

 .خوابیدم مشوش ذهنی با و نداد ادامه دیگه سوگل
*** 

  ست؟آماده هانقشه-
 . تخت خیالت آره،: سوگل

 کنم جبران شاءاهللان کشیدی، زحمت خیلی بوده، گردنت چی همه کردممی استراحت من که ایهفته یه ناو-
 .برات

 داری؟ لباس فرداشب برای. نگو چرت: سوگل
 . خریدم زیاد لباس چندوقته این آره،-

 . هستن مادرت هایفامیل تمام یلدا عروسیِ هرحال به بپوش، خفن چیز یه: سوگل
 . ندارم بقیه به کاری پوشم،می لباس ههمیش مثل من-
 . بریم بزن پس خب-

 فرداشب. پرسید رو حالم و زد زنگ آیدا بار یه فقط. نداشتم خبری مفاخر یخانواده از که بود ایهفته دو تقریباً
 نارسمی یه برای هم عمو بیاد، تونستنمی بود مطلق استراحت که شیدا. بودیم دعوت همگی ما و بود یلدا عروسی
 قایقی ییقه که رو کلفت سبز پیراهن یه عروسی برای. اومدننمی جمعه تا و کیش بود رفته مینا عموزن با پزشکی

 کلفتش هایقسمت و رنگکرم حریرش هایقسمت که رو شالی یه هم شالم برای. نظرداشتم در داشت شکل
 عروسیه عاشق. کشیدمی نقشه فرداشبش پتی برای اون و زدیم گشتی یه سوگل با. بپوشم خواممی هست سبزرنگ

 .خونه برگردیم شد راضی هشت ساعت باالخره. کنهمی ذوق هابچه عین بشه، دعوت عروسی کافیه فقط و
 .بود هم شیدا کاش: سوگل

 . ترهمهم سالمتیش ولی آره؛-
  بگی؟ اینا بابا به مادرت مورد در خواینمی تو راستی-
 .میگم بهشون زودی به چرا،-



 

 

201 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 فامیل جدید هایآدم سِری یه با کهاین از داری حسی چه. شدی فامیل یلدا با میشه، تپسرخاله فرزاد راستی-
 شدی؟
 :کشیدم عمیقی نفس

 . فهممنمی درست رو خودم حس یعنی هیچی؛ فعالً-
 :زد مشونه روی دستی

 .کن توکل خدا به میشه، درست چیهمه-
 .نگفتم چیزی و زدم آرومی لبخند
*** 

 .کنیم حال بذار شاد آهنگ یه سامان،: وگلس
 . بگین شما هرچی خانم، چشم: سامان

 به و کرد کار سبز تم با آرایشی من برای. دنبالمون اومد سامان شد تموم که کارمون بودیم، آرایشگاه عصر تا
 رو وهاشم و داشت رنگبنفش آرایش هم سوگل. بستمش اسبیدم من و زد درشت فر رو موهام خودم پیشنهاد
 خیلی رو همدیگه بود مشخص. دادمی گوش هاشحرف به عشق با سامان و زدمی حرف سوگل. کرد شینیون
. رفتیم هاخانم سالن به سوگل و من رسیدیم، وقتی. بودند گرفته سالن عروسی برای بود سرد هوا چون. دارن دوست

. انداختم روش هم رو شالم و کردم آویزون دلیمصن پشت و درآوردم رو پالتوم. بود خالی که رفتیم میزی سمت به
 .کرد چک آینه تو رو صورتش سوگل
  افسانه؟ شدم خوب: سوگل

 ! شدی عالی چیه، خوب-
 :زد لبخندی

 . شدی خوشگل خیلی هم تو-
 . اومدمی بهش خیلی که بود پوشیده سفید پیراهن اومد، عسل که بود نگذشته ایدقیقه چند

 . باشین داشته دوست اگه البته شینم،می شما پیش که گفتم مامان به من: عسل
 . شیممی خوشحال هم خیلی: سوگل

 لبخند با خانمسیمین دیدم کردم که دقت. کردم احساس خودم روی رو نگاهی سنگینی. دادم تکون رو سرم من
 .برگشتم و زدم ایدستپاچه لبخند. طورهمین هم عسل، مادر تهمینه، کنه،می نگاهم مهربونی

 کجاست؟ فرزاد مادر. نشستیم اومدیم تبریک و سالم بدون زشته: سوگل
 : چرخوند چشمی سوگل
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 . زشته بریم، پاشو. ایستاده اینا آیدا میز کنار-
 با رسیدیم، وقتی. دونستندمی رو موضوع همه االن مطمئناً گرفتم، استرس. اومد همراهمون هم عسل و شدیم بلند

 بودم؛ ساکت من یلدا، و فرزاد مادر به تبریک و پرسیاحوال از بعد. دادن رو وابمونج روییخوش با همه ما سالم
 .کردمی عذرخواهی عموزن و عمو نیومدن خاطربه یلدا مادر از سوگل ولی

 .میشی خسته عزیزم، بشین: سیمین
. عسل طورهمین و نشسته دنیا خیالبی سوگل دیدم. کردندمی نگاهم لبخند با خانمتهمینه و سمانه خواهرش،

 .کردم تشکر و نشستم
 . خندیدندمی بقیه و زدمی حرف عسل

  عزیزم؟ خورینمی چیزی چرا-
 .بود من صندلی کنار ویلچرش کردم، نگاهش و برگشتم

 . ندارم میل فعالً ممنون،-
 . واردزهتا هایمهمون پیش برم من. کنین پذیرایی خودتون از اومدین، خوش خیلی خوشگلم دخترهای: سمانه
 . شدین ترخوشگل بودین، خوشگل ماشاءاهلل: تهمینه
 :گفت ناراحتی با خانمتهمینه. کردم تشکر هم من کرد، تشکر ذوق با سوگل

 که بگم دخترت به بذار اصالً هست، بهبودی امکان گفتن که دکترها پات؟ عمل برای نمیری چرا من، عزیز آخه-
 . سرتقی قدرچه

  تهمینه؟ هاستحرف این جای االن: سیمین
 . بتونه جونافسانه شاید برنمیاد تو پسِ از که احسان چیه، مگه: تهمینه

 درصده؟ چند بهبودی امکان-
 :کشید پوفی خانمتهمینه

 . کنهمی پیدا شفا بخواد خدا اگه داشت، امید باید ولی پنجاست؛ پنجاه میگه دکتر-
 :تگف من به رو و کرد نگاهش بارشماتت خانمسیمین

 . دارم عادت وضعیت این به من دخترم، نکن درگیر رو ذهنت-
 . کنید عمل باید باشه طوراین اگه-

 :زد لبخندی سوگل
 . کنه معرفی حاذق پزشک یه کنممی صحبت بابا با من-

 . دخترتون مخصوصاً بندازی، گوش پشت رو همه حرف تونینمی دیگه داییزن ببین: عسل
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 . موافقم جمع نظر با هم من: آیدا
 دادم ترجیح کمردردم خاطربه من ولی برقصن؛ وسط رفتن سوگل و عسل. نگفت چیزی و زد لبخندی خانمسیمین

 . بشینم فعالً
 . میره سر تحوصله ما پیش نرفتی؟ چرا: سیمین

 . میرم بگذره کمیه ولی دارم؛ کمردرد -
 . خوبه بخور گرم نوشیدنی: سیمین
 چرا، دروغ. بود شده عوض بهش حسم کوتاه مدت این تو نبودم، قبل مثل چرا دونمنمی. چیه مشکلم بود فهمیده

 و زد صدا رو خدمه از یکی. دادم دست از هم رو بابا چندساله که االن خصوصاً دارم، احتیاج بهش کردممی حس
 .بیاره برام داغ نبات فنجون یه گفت

 . ممنون -
 :زد لبخندی

 .دوره این تو مخصوصاً باشی، تخود فکر به باید گلم سرده هوا -
 . گینمی درست-

 . بذارن تنهامون خواستنمی احتماالً رفته، هم خانمتهمینه دیدم کردم دقت
  دخترم؟ نیست زندگیت تو کسی -

 . کشیدم خجالت فهمیدم که رو منظورش کردم، نگاهش متعجب
 .نه -
 ! گلم که نداره خجالت -

 . نگفتم چیزی و زدم لبخند
 .دارم دوستت خیلی ولی نکنی؛ باور خودت شاید... کنارمی کهاین بینمت،می که خوشحالم خیلی: سیمین

 . بود داده پس تاوانشم ولی بود؛ کرده اشتباه درسته. سوخت حالش به دلم کرد، بغض
 .کرد شک نمیشه وقتهیچ مادرها عشق به کنم،می باور -

 :زد جونیبی لبخند گرفت، انگشت نوک با رو اشکش
 هم وقت همون. کردنمی تعریف تو از شهمه عسل و آیدا شب، اون از قبل. نذاشته کم تربیتت برای محمود -

 ازش حتماً بود زنده پدرم اگه ببخشی؟ رو من تونیمی عزیزم، میگم رو این که ببخشید. ببینمت داشتم دوست خیلی
 تو. ندارم رو داشتنت لیاقت کردمی فکر شاید. ودب کرده پنهون ازم رو واقعیت سال همه اون چرا که کردممی گله
 .بوده تو جانب از شدنبخشیده فکرم یهمه روز پونزده این
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 بودمش، بخشیده بود کرده بدی حقم در و بود هم غریبه که مطمئنم. انداختم ششکسته اما زیبا، صورت به نگاهی
 .دادم تکون رو سرم کرد،می نگاهم غمگین. باشه مادرم کهاین به برسه چه
 .بخشیدمتون -

 :کرد نگاهم متعجب
 میگی؟ راست -

 :زدم لبخند
 . داره شرط اما بله؛ -

 :گرفت رو دستم
 . قبوله باشه چی هر برم، ماهت شکل قربون -
 . عمل برای بدین رضایت که این -

 :خندید
 .مادر هامچشم جفت روی به -

 بخشیدن واقعاً کردم،می آرامش احساس. شدم همراه رهادخت یبقیه و سوگل با هم من و اومدند داماد و عروس
 . دنیاست کار ترینبخشلـ*ذت
 این به هم اطرافیان اما کرده؛ اشتباه سیمین شاید که بود معتقد هم اون و شد خوشحال خیلی فهمید که سوگل
 . بیرون اومدم سالن از سوگل همراه به من و شد تموم عروسی دوازده ساعت. زدند دامن اشتباه
 . رفتیمی باهاش شدمی کاش کنه،می نگاهت طورچه مادرت ببین افسانه... الهی: سوگل

 :بازوش به زدم
  خوبه؟ میرم، آژانس با من باشی، تنها آقاتون با خوایمی اگه -

 :رفت ایغرهچشم
 . بریم نگو، پرت و چرت -

 .شدم نماشی سوار و دادم تکون سری دور از کردیم خداحافظی تاالر تو چون
*** 

 یقضیه سانسور با البته گفتم، براشون اول از رو چیهمه. بودم نشسته بانوماه و عموزن عمو، روبروی کتابخونه تو
 این از انگار هم بانوماه و کردمی نگاهم لبخند با عموزن بود، متفکر و ساکت عمو. هاشکاریخالف و اسفندیار

 :شکست رو سکوت باالخره که کردممی نگاه عمو به منتظر. بود راضی اتفاق
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 در کاری همچین چرا پدربزرگت دونمنمی اما کرده؛ جوونیش تو اشتباهی مادرت نداشتم، خبر چیزها خیلی از من -
 ... خواستهمی رو تو مادرت که دونستمی محمود اگه قطعاً. کرده دخترش حق

 :داد ادامه و کشید پوفی
 عاقالنه که خوشحالم خیلی من درضمن نیست؛ حرفی بخشیدیش اگه داره، بستگی تو به چیزهمه هرحال به -

 .گرفتی تصمیم
 .کردند تایید رو عمو حرف هم عموزن و بانوماه. زد بخشیاطمینان لبخند

  نه؟ یا برم بدونم خواممی. کرد دعوتم امشب برای و زد زنگ دیروز راستش -
 . باشه مادرت شخص اون که خصوصاً احترامیه؛بی کنه،نمی رد رو کسی دعوت آدم دخترم: عمو

 . چشم -
 شدنآماده به شروع و گرفتم دوش. بود خوشحال خیلی بانوماه. میرم که گفتم و زدم زنگ رفتن که عموزن و عمو

 .پایین رفتم آماده کامالً بعد ساعت دو. کردم
 رو زنگ رسیدم وقتی. داخل بردم رو ماشین بود کرده تاکید آیدا کهاین خاطربه و خریدم گلیدسته قبل سری مثل
 بیام؛ زود قدراین خواستمنمی بود، چهار ساعت. کردم پارکش و حیاط تو بردم رو ماشین و شد باز بزرگ در و زدم
 حضور هم خانمسمانه و یلدا حتی بودند، منتظر در جلوی همه رفتم که داخل. باشم جااین چهار حتماً گفت آیدا ولی

 یگونه و شدم خم ویلچرش جلوی کنه،می نگاهم منتظر سیمین دیدم وقتی و کردم روبوسی همه اب. داشتند
 خانمسمانه. کردنمی موننگاه خوشحال همه. بـ*وسـ*ید رو پیشونیم متقابالً هم اون. مبـ*وسـ*ید رو سفیدش

 .بود شده جمع هاشچشم تو اشک
 ! داخل بریم کردین، هندیش جانخاله بابا اِی: آیدا

 . خاله شوقه اشک: هسمان
*** 

 مادر سخته برام هنوز. نشستم خانمسیمین ویلچر کنار رفتم و شدم بلند. کردمی تعریف فرانسه به سفرشون از یلدا
 . رفت مصدقه قربون کلی و شد خوشحال وضوح به پیشش نشستم دید وقتی. خودم پیش حتی کنم صداش

  هستین؟ خوب -
 .مادر بهترم هم خوب از پیشمی وقتی -
 .پاهاتون مشکل طورهمین کردم، صحبت شما به راجع عمو با من -
 . ببینن رو من باشن نداشته دوست هااون شاید. کنی درگیر رو عموت خوادنمی دخترم، نه -

 :کردم اخمی
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 شما داره دوست خیلی بگم بهتون گفت هم مینا عموزن درضمن شد؛ خوشحال خیلی عمو نیست، طوراین اصالً -
 . ببینه رو
 . ببینمش دارم دوست هم من خوبیه؛ خیلی زن مینا دارن، لطف-
 . ترسیدند همه دخترها. گذاشتم قلبم روی رو دستم نفر یه بلند صدای با

 ! من استقبال بیاد یکی بابا ای: مهران
 :خندید ما به نگاه با
  نه؟ زدین، سکته -

 ! بکش خجالت: آیدا
  .نیستم بلد نقاشی شرمنده،: مهران

 :نشست ویلچر کنار زمین روی
  طوره؟چه ما خوشگل مامان -
 . بردار کارهات این از دست پسرم، خوبم-

 :زد من به چشمکی مهران
  طوره؟چه ما خواهر-

 :زدم لبخند
 خوبین؟ شما ممنون،-

 :کرد اخمی
 ! زنیمی حرف رسمی چرا کوچیکتم برادر من بابا اِی. بگو دخترت به چیزی یه مامان-

 . خندیدمی نسیمی
 .زنمنمی حرف رسمی دیگه باشه، -

 این هرچند ندازی؟می کی به رو این بدبخت، امیر به انداختی رو دخترت یکی اون مامان. شد حاال آفرین،: مهران
 .آیداست از بهتر باز

 :گفت گرانهتوبیخ سیمین
 !کن صحبت درست مهران -
 :گفت تعجب با که خندیدم حرفش به
 ! کرد ذوق اومد رشوه اسم نگاه -
 ! مهران اِ -



 

 

207 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

  پسر؟ کردی شروع نرسیده تو باز -
 مهم برام و نداشتم حجاب ناخودآگاه مهران جلوی که بود جالب. انداختم سرم روی رو شالم سریع احسان صدای با

 سالم و ایستادم. دادند ادامه صحبتشون به همچنان دخترها ولی خندیدند؛ مهران و سیمین حرکتم این با. نبود
 .کردم

 .بفرمایید هستین؟ خوب سالم، -
 .ممنون -

 .نشستم
 .اومد مامان نورچشمی کنم، عوض لباس برم من: مهران
 ! پررو بچه: احسان

 :نشست کناریش مبل روی
  جان؟مامان خوبی-
 .عالیم هستم که هامبچه پیش پسرم، آره-

 جالبیش و کردمی صحبت خانمسیمین با احترام با یخیل. بود هاشونحرف به حواسم ولی بود؛ یلدا و آیدا به نگاهم
 .زدمی لبخند هم خیلی که بود جااین

 .کرده صحبت عمل به راجع عموش با دخترم-
 :انداخت من به نگاهی احسان

 .بهتره کنین عمل آلمان میگم که من-
 :ندونستم جایز رو سکوت

 ایران عید تا هستن، آلمان رو سال نصف هم ایشون. باالست خیلی عملش سرعت کرده معرفی عمو که پزشکی-
 .بهتره بشین ویزیت زودتر چی هر اگه. هستش
 .کنم تحقیقی یه من بدین دارین اگه رو مطبشون کارت: احسان
 . بدونه داره حق هرحال به نشدم، ناراحت

 . براتون میارم االن دارم، کیفم تو -
 .آوردم و برداشتم رو کارت کیفم داخل از و رفتم

 . فرماییدب -
 . انداخت کارت به نگاهی
 . بگیرم تماس یه برم: احسان
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 .دخترم بخور چیزی یه: سیمین
 :برداشت لبخند با و کردم تعارفش. کندم رو پوستش و برداشتم سیبی. کردم تشکر

 وت کسی مطمئنم کنه،نمی ازدواج چرا دونمنمی احسان ولی کرده؛ ازدواج که ساله پنج آیدا. خوشگلم ممنون -
 بیاره رو خانوادگی هایآلبوم آیدا بگم بذار راستی. کنه ازدواج بزرگش برادر از زودتر مهران کنم فکر. نیست زندگیش

 .بشناسی رو همه
 :گفت آیدا به رو
 .ببینین افسانه با بیار رو هاآلبوم آیداجان -

 هم یلدا و عسل. گذاشت ما جلوی میز روی رو همه. برگشت قطور آلبوم چهارتا سه با دقیقهپنچ بعد و رفت آیدا
 بهم توضیحی عکس هر برای و کردم بازش. برداشتم من یکی و برداشتند هااون یکی. نشستند ما طرف اومدند

 از بیشترش اما بودم؛ دیده عسل یخونه و بودند تکراری هاشبعضی. گفتمی هامهمونی مناسبت از و دادمی
 خواهر گیتا، کنار که دختری بدونم بودم کنجکاو و بودم دیده قبالً که دبو همونی هاعکس از یکی. بود خودشون

 :پرسیدم و دریا به زدم رو دلم باالخره. کیه بود ایستاده عسل، بزرگ
  خانم؟سیمین کیه این-

 . بوده صدازدنش نوع خاطربه فهمیدم شد، ناراحت اولش
 .بزنم صداتون دارین دوست که جوریاون حتماً که میدم قول اما مادر؛ لفظ به نکردم عادت هنوز من ببخشید،-

 :شد خوشحال
 گفتی؟ رو کی. برم قربونت-

 :کرد اخمی دادم نشونش دوباره که رو عکس
 اتفاقات اومدنش جااین. نبود خوبی دختر اما نیستم؛ غیبت اهل. مهساست اسمش بود، گیتا و آیدا مشترک دوست-

 . بگم برات ترنزدیک بیا داشت، رو بدی
 دخترش به سری بود رفته هم آیدا. نیست حواسشون یلدا و عسل که کردم دقت نزدیکش، کشیدم رو خودم مبل
 . بزنه

 :کشید نفسی
. بودن جامعه پایین به رو متوسط قشر از. بود دانشگاه تو گیتا و آیدا همکالس داشت، مدیریت لیسانس دختر این-

 بده؛ بهش شرکت تو کاری که زد حرف پدرش با آیدا حتی داد،می نشون خوب خیلی رو خودش اومدمی که اوایل
 اصالً حرکاتش. کردمی صحبت عشوه با احسان با. کردمی نزدیک احسان به رو خودش گذشت که زمان ولی
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 کردم تفهیم رو احسان من. بزنه هم به دختره اون با رو دوستیش دیگه گفتم آیدا به هم من. نبود دختر یه مناسب
 .باشه دخترِ حرکات به حواسش اما نکنه؛ بیکارش که

 . بست رو آلبوم زود و کرد قطع بعد برای باقیش گفتن با رو حرفش اومد که احسان
 . گرفتم وقت برات فرداپس برای مادر، خوبیه پزشک: احسان

 . پسرم ممنون-
 . کنین تشکر دخترتون از -
 . شدم دستپاچه نگاهش از انداخت، من به نگاهی حرفش دنبال به

 .کنم تشکر و بگیرم تماس یه بده رو محمدت عمو یشماره گلم دختر واقعاً، آره: سیمین
 . دیگه طرف یه برد رو ویلچرش دستش، دادم و گرفتم رو شماره گوشیم با

 :گفتم ناخودآگاه نیست، نفر دو ما جز به کسی فهمیدم تازه
 کجان؟ بقیه پس-
 . باغ تو میرن بگم هتونب گفتن کردین،می صحبت تلفن با که شما-

 نداشتم دوست چرا دونمنمی اما بیرون؛ برم نبود درست اصالً بودم شده خوب تازه که من برای قطعاً و بود سرد هوا
 :گفت برم که شدم بلند. جااون بشینم تنها

 و شده اضیر شما خاطربه شد،نمی عمل به راضی عادی شرایط در قطعاً. بهتره خیلی حالش شما وجود با مادر-
 . کردید پیدا رو مادرتون که میگم تبریک بهتون. ستدوطرفه خوب حال این که مطمئنم

 :زدم لبخند
 . ممنون-

 داشتم دوست خیلی. بود شده بهتر رفتارش مادرمه سیمین بود فهمیده که حاال انگار. باغ تو رفتم و پوشیدم رو پالتوم
 سفیدی بزرگ تاب روی دیدمشون. بپرسم دوباره نبود درست ولی بوده؛ چی جریانش مهسا دخترِ، اون بدونم

 . رفتم طرفشون به. نشستن
 . گذاشتین تنهام خوب-

 :شد بلند آیدا
 . نه یا شده بیدار خوابالو دختر این ببینم برم من عزیزم، بشین-

 .نشستم کنارشون
  طوره؟چه متاهلی زندگی یلداخانم، خوب-
 .خوبه-
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 . برامون ننداختی رو گلتدسته نامردی خیلی ولی: عسل
 . دونستمنمی خدا به عزیزم،-

 . خانمعروس کردم شوخی: عسل
 اسفندیار فهمیدم هاشونحرف با. خونه تو رفتیم باالخره. شده هفت ساعت کی نفهمیدیم که زدیم حرف قدراین
 سیمین عمل امیدوارم. بشه شروع بعد هفته دو قراره اسفندیار از شکایت یقضیه. نیست ایهفته یه و ترکیه رفته

 حرف باهاش گرفته، بـ*غل رو آنیتا احسان دیدم. آوردم درمی رو پالتوم داشتم هنوز من رفت که عسل. باشه قبلش
 به رفت نگاهم کمکم. بچلونتش شبـ*غل تو داشت دوست آدم که خندید می ناز قدراین. خندیدمی هم اون و میزد

 نواختم، رو خودم هم من. کرد غافلگیر رو نگاهم و برگشت. بود مهربون خیلی آنیتا با سیمین از بعد انگار داییش،
 :گفتم آنیتا به جلو رفتم

 ! تو خندیمی ناز چه خوابالو، یخوشگله خانم سالم-
 :کردم باز رو دستام

  م؟بـ*غل نمیای-
 . کردمین ولش احسان ولی م؛بـ*غل بیاد خواست و خندید هم باز زدممی حرف براش پچپچ صورت به چون

 . نبود حواسش انگار کردم، نگاهش
  م؟بـ*غل بدینش میشه-

 هایچشم با کردم، نگاه آنیتا به. رفت باال هاپله از حرفی هیچ بی و مبـ*غل داد رو آنیتا و داد تکون سری
 :گفتم آروم و زدم لبخندی. کردمی نگاهم شدهدرشت

  شد؟ چش داییت-
 کرد،می صحبت فرزاد با داشت. نشستم پذیرایی تو یلدا بقیه کنار رفتم. رفتم شصدقهقربون کلی که خندید دوباره
 .داد رو جوابم و کردم سالم

 نیست؟ گرسنه خوشگله آنی-
 .داد فرنی بهش تازه آیدا نکنم، فکر: یلدا

 :میزد برق هاشچشم و کردمی نگاه من به فقط خانمسیمین
 . آیدا بده کنهمی اذیتت-
 . که هندار اذیت خوشگله این-

 .نشستن اومدن مهران همراه به احسان و آیدا. مبـ*وسـ*ید رو تپلش و سفید لُپ
 . خودت برای: آیدا
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 .بگی چیزی نداری حق بردمش چی؟ پس-
 . بکشیم نفس ما وزیر چند بلکه ببرتش، امیر به دیممی مادرشم ببر، رو دختر تو بده، خیرت خدا: مهران

 . خوردمی حرص مرتب آیدا و خندیدیم همه
 . زنهمی غر من جون به کم یه فقط خوبه، هم خیلی. مهران کن صحبت درست من خانم با: امیرارسالن

 .کرد حلقه آیدا کمر دور رو دستش و نشست آیدا کنار رفت
 ! بگو چیزی یه تو احسان. مهرانی از بدتر هم تو نشو، لوس: آیدا-

 . نگفت چیزی و خندید احسان
 . رضاست عالمت هم سکوت کرد، سکوت هم رتبراد این بیا: امیرارسالن

 من بـ*غل هم آنیتا. خندیدندمی بحثشون به فقط و داشتن عادت امیرارسالن و مهران اخالق به همه کهاین مثل
. میز سر رفتیم همه و حاضره شام گفت خدمتکار که گذشت ساعتینیم. کشیدمی جیغ و زدمی هم به رو دستاش

 .کشیدم فسنجون من که بود غذا مدل چند. روش گذاشتش و آورد ور آنیتا مخصوص صندلی آیدا
 فهمیدم داره، خشکی شخصیت چون. کردندمی صحبت و خوردنمی غذا راحت خیلی همه و نبود اسفندیار

 .نیستند راحت باهاش هم خودش هایبچه حتی کس،هیچ
*** 

 .برم شدم آماده که بود شب آخر
 .مادر یموندمی جااین رو شب کاش: سیمین

 . مونممی حتماً دیگه یدفعه. تنهاست هم بانوماه دادم، زحمت ممنون،-
 .بـ*وسـ*ید رو پیشونیم که نشستم جلوش. بشم خم گفت و زد غمگینی لبخند

 . بیاد همراهت مهران بذار. همرات به خدا-
 . آوردم ماشین نه،-
 .کن صدا و مهران مادر آیدا. باشی تنها نیست درست شب آخر عزیزم، دونممی-

 :گفت و اومد احسان با آیدا دقیقه ده بعد
 . میاد همرات احسان. بری کردنمی فکر گفت بود، حموم مهران ببخشید-
 . خداحافظ. کنممی خواهش-

 :رفت رنگیمشکی وامبی سمت به. بیرون اومدیم
 . بیارن رو ماشینتون فرستممی صبح فردا بریم، من ماشین با نیست مشکلی اگه-
 . انداختم زحمت تو هم رو شما ببخشید. نیست مشکلی هن-
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 :زد رو ماشین ریموت
 . بفرمایید نیست، زحمتی-

 کوتاهی نگاه. کردمی رانندگی ریلکس کامالً و ثابت سرعت یه با. رفت بیرون در از. بستم رو کمربند و نشستم
 که چرخوندم شیشه سمت به رو سرم. بود پوشیده رنگیمشکی کت با رنگکرم پلیور جین، شلوار انداختم؛ بهش

 .شنیدم رو صداش
  کنین؟ زندگی مادرتون کنار ندارین دوست-
 :برگشتم سمتش به
  طور؟چه نیستم، مستثنا هم من و کنه زندگی والدینش کنار داره دوست دختری هر قطعاً-
 . چیه نظرتون ببینم بگم، شما به گفتن و زدن حرف من با مادر-
 درست کنمنمی فکر نیست من یخونه که جایی تو زندگی اما بیام؛ دیدنشون به زودبهزود نمکمی رو سعیم من-

 . باشه
 :کرد اخمی

 .غلطه کامالً فکرتون. دارین حق ما یاندازه به هم شما-
 . کنمنمی زندگی هم تنها پدرم، یخونه دارم، خونه خودم من-
 . بگم که بود من یوظیفه-
 . اریند لطف من به همه شما-

 :گفتم رسیدیم که در جلوی
 . داخل بفرمایید. احسان آقا ممنون خیلی-

 :داد تکون سری
 . ممنون. نکردم کاری-

 همون به هم اون و دادم تکون براش سری بود، ایستاده هنوز. کردم باز کلید با رو در شدم، پیاده و کردم خداحافظی
 مقابل در که جواب کلی از بعد. دادمی رفتنش از نشون هاشالستیک صدای. بستم رو در. داد رو جوابم شکل

 احسان رفتارهای خصوصاً و امشب به و کردم عوض رو لباسم. بخوابم برم داد رضایت باالخره دادم بانوماه سواالت
 شهمه. بودم شده دیوونه خوابیبی از. کردممی فکر مرد یه اخالق و رفتار به قدراین که بود عجیب. کردممی فکر

 مشوش ذهنی با و خوندم رو مقضاشده نماز. نداده نشون من به خوشی روی حال به تا که پسری به رفتمی حواسم
 . خوابیدم

*** 
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. بود دو به نزدیک انداختم، ساعت به نگاهی. گرفتممی رو ایراداتش داشتم و بود دستم سنتی رستوران یه ینقشه
 تعیین فردا یعنی پنجشنبه، برای رو عمل دکتر ویزیت، از بعد. ارستانبیم برم من تا من جای بیاد سوگل بود قرار
 هم دیروز و بود خوب خیلی عموزن و عمو رفتار. بمونم خواستممی امشب هم من و بود کنارش آیدا دیشب. کرد

 .بهش سپردم رو مونده کارهای اومد که سوگل. بود برنگشته ترکیه از هنوز اسفندیار. بودن اومده مالقات برای
 چون. بود گرفته براش بزرگ خیلی خصوصی اتاق یه احسان. رفتم زنان بخش و بیمارستان رسیدم بعد ساعتنیم

 .داخل برم بعد بیاد جا حالم تا ایستادم. زدممی نفسنفس بودم، دویده
  شده؟ چیزی-

 :دادم تکون سری. اتاق تو بره خواستمی دستش ورقه چند با که بود احسان
 .اومدممی راه تندتند ،نه. سالم-
 به رو دستش سیمین. کردم کلی سالم یه. بودن اومده همه. اومد سرم پشت هم اون تو، رفتم و کردم باز رو در

 .گرفتم رو دستش و جلو رفتم. کرد دراز طرفم
  هستین؟ خوب-
 . شدم بهتر دیدم که رو تو دخترم، ممنون_

  بودی؟ سرکار: مهران
 . رسیدم دیر شیدک طول کارم کمیه آره،-

 . بگیرم تماس حتماً داشتم کاری هر گفت و کنار کشید رو من هم عمو رفتن، زور به و بودند وقت آخر تا همه
 . کردیمی استراحت خونه رفتیمی مادر، ایخسته-
 .دستش دادم و ریختم براش طبیعی پرتقال آب لیوان یه
 . گلسو سر رو ریختم رو همه رو کارهام چی؟ برای خستگی-

 :زد لبخندی
 .ماشاءاهلل هزار. اخالقخوش و شوخ باادب، دوشون هر! کرده تربیت هاییبچه چه مینا-

 :گفتم کنم شوخی باهاش خواستم
 ! ها کنممی حسودی کنین تعریف هااون از-

 :خندید بلند
 . تَکی من برای تو. گلم من بشم تو فدای-
  دارین؟ نذری چه گفتین روز اون مامان راستی-
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 شروع شگریه که همین. ریخت هاشاشک لحظه چند بعد. کنهمی نگاهم تعجب با دیدم برگشتم نداد، رو جوابم
 .گرفتم رو دستش و رفتم جلو. چرا نفهمیدم هم خودم و زدم صداش مادر ناخودآگاه که فهمیدم شد
 کنین؟می گریه چرا-
 .مادر شوقه اشک. زدی صدام تو و نداشتم رو تو زبون از شنیدن مادر لیاقت کهاین با چون-
 ! حرفیه چه این-

 :گفت و کرد قطع. بود احسان کهاین مثل خورد، زنگ گوشیش
 . آورده وسیله سِری یه پایین بری گفت بود احسان مادر، جانافسانه-

 . شدم بلند
 .چشم-
 . میشه سردت کن تنت پالتو. دلم عزیز بالبی چشمت-

 ایشیشه در تو. زدم صداش مادر کهاین خاطربه فقط بود، خوشحال خیلی. اومدم رونبی اتاق از و پوشیدم رو پالتوم
 خونه برم نکردم وقت. ایسورمه پالتوی با مشکی یمقنعه جین، شلوار مشکی، مانتوی: انداختم خودم به نگاه یه

 عذرخواهی. بهم خورد شتنه نفر یه شدم، خارج که بیمارستان در از. نبود مهم خیلی که هرچند کنم؛ عوض لباس
 .دیدم رو سامان برادر ماهان، تعجب کمال در بدم رو جوابش برگشتم کرد،

 . سالم-
 .اومد خودش به زود اما کرد؛ تعجب اولش هم اون

  هستین؟ خوب سالم،-
 طورن؟چه خانواده خوبین؟ شما ممنون،-

 :داد تکون سری
 چرا؟ بیمارستان شده؟ چیزی. ممنون خوبن همه-
 .هستن بستری مادرم. نیست زیچی نه،-
 رفتم سریع. رفت سالمتی، آرزوی آخر در و مامان دکتر اسم پرسیدن از بعد و نگفت چیزی ولی کرد؛ تعجب هم باز
 . شد پیاده و شیشه به زدم کردم، پیدا رو احسان ماشین باالخره و حیاط تو
 . سالم-

 از. دستم داد رو کوچیکی ساک و کرد باز رو ینماش عقب در. کرد سالم جدی و خشک کامالً و داد تکون سری
 رفته قدمی چند. فرستاده کی و هست چی نپرسیدم حتی کردم، خداحافظی مختصر کامالً و شدم ناراحت برخوردش

 .شنیدم رو صداش که بودم
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 . ذارینمی قرار هم جااین کهاین مثل-
 . ردکمی نگاهم خونسرد و عادی کامالً طرفش، برگشتم و کردم اخمی

 . نمیشم منظورتون متوجه-
  کردین؟ معطل رو من خاطرشبه که بشین آقایی منکر خواینمی یعنی-

 :شدم جدی خودش عین. بود ماهان به منظورش
 دلیل به جااین به اومدنشون قطعاً و هستن پزشک. فامیلیم جورهایی یه ما و هستش سوگل همسر برادر آقا اون-

 . خداحافظ گذاشتم، منتظر رو شما که رمندهش ضمن، در قرار؛ نه شغلشونه
 پاساژ شاپکافی تو ماهان با و من که افتاد یادم تازه آسانسور تو. ساختمون داخل رفتم بهش توجهبی و برگشتم

 این. اونه سر زیر شهمه سوگل، نکنه چیکارت بگم خدا! ذارممی قرار هم جااین گفتمی همین برای پس. بود دیده
 قرار هم امشب و دوستیم هم با ما کنهمی فکر دیده که چیزی با نفر یه بعد نکردم، خطا پا از دست سال همه

 مامان و برگشتم اتاق به! کنهمی موردم در فکری چه حاال. باشه احسان باید نفر یه اون هم من شانس از داشتیم،
 ! افتاد اتفاقاتی چه ساک یه برای. گذاشته وپرتخرت سری یه و من برای غذا کم یه خانمسمانه گفت

 . برم قربونت ستخسته هاتچشم مادر، بخواب-
 . نداره اشکالی-
  موندی؟ پا سر االن تا طورچه خستگی همه این با دخترم، نه-

 .خوابیدم و خوردم غذا قاشق چند
*** 
 همدیگه کنار هم یداآ و من خوند،می دعا عموزن کرد،می تابیبی خانمسمانه بودیم؛ منتظر عمل اتاق در پشت

. نداشتیم عمل اتاق از خبری هنوز بود یک ساعت که االن و بود شده شروع عمل صبح نه ساعت. بودیم نشسته
 ناهار به میلی اصالً و خوردم بود آورده الویه ساندویچ برام صبح عموزن ولی بخورم؛ ناهار گفت بار چند مهران
 عموزن. بودیم عموزن و احسان و من فقط برد، و خانمسمانه هم مهران و رفت همسرش اصرار به آیدا. نداشتم
 :بست رو کتابش

 . کن توکل خدا به عزیزم، نباش نگران-
 :زدم ایخسته لبخند

 . چشم-
 ریکاوری از تا باشیم منتظر باید و شده تموم موفقیت با عمل گفت و بیرون اومد دکتر که بود دو ساعت حدودهای

 و موندیم مالقات ساعت تا. بیرون آوردنش ریکاوری از برگشتن، هااون تا و زد زنگ مهران هب احسان. بیرون بیاد



 

 

216 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 شد، بلند نهادم از آه شدم که بیمارستان حیاط وارد. خونه بریم فرستاد زوربه رو همه خاله همون یا سمانه بعدش
 مهران که آژانس دنبال برم خواستم. رفتممی هااین عمو با افتادمی یادم زودتر اگه. بود برده دیشب سعید رو ماشینم

 :رسوند بهم رو خودش سریع
 نیاوردی؟ ماشین-
 . ببرتش بیاد سعید گفتم دیشب نبود، حواسم نه،-

 :کرد اخم
  باشن؟ کی ایشون-
 . میشه حساب داداشم درضمن پسرعموم؛ سوگل، برادر! مهران_

 :خندید
 ذاشتیمنمی کاش بودی، خسته گفت دیشب خاله. نیست شخو اصالً حالت معلومه. رسونمتمی بریم باشه،-

 .بمونی بیمارستان
 . میشه درست بخوابم که دارم خوابیکم مقدار یه فقط خوبم؛ نه،-

 . کرد زیاد رو بخاری انداخت، بهم نگاهی مهران. زدم بهم رو هامدست بود، سردم خیلی
 . حساسی خیلی دمشنی! نخوری سرما نیستی؟ خودت مراقب چرا خوب، دختر آخه-

 :زدم لبخند
 ! ها درآوردی رو من آمار خوب-
 .خوشگله خانم خواهرمی کهاین مثل-

 تجربه رو جدیدی هایوابستگی داشتم زندگیم تو من و شده صمیمی خیلی مونرابطه کوتاه مدت این تو بود جالب
 از سردتر و خشک خیلی هم امروز احسان، سمت رفت فکرم هم باز. بود دومیش مهران مادرم از بعد کردم،می

 رو مگونه که دستی احساس با. برد خوابم و شد گرم هامچشم کمکم که شد چی نفهمیدم. کرد برخورد باهام دیشب
 :کرد نگاهم مهربونی با. دیدم خودم به نزدیک رو مهران و کردم باز رو هامچشم کردمی نوازش

  بیاد؟ تعمو بزنم زنگ یا دکتر ببرمت! داغی قدرچه-
 . کردممی داغی احساس هم خودم. کشیدم صورتم به دستی و نشستم راست

 . تنهام نیست، خونه هم بانوماه تو، بیا. میشم خوب مرسی جان،مهران نه-
  نباشم؟ مزاحم-
 . شو پیاده حرفیه، چه این-
 . چشم_
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 . کردم باز رو در
 . اومدی خوش خیلی بفرمایید،-

 :خندید
 .داری خوشگلی یخونه چه. ممنون-
 . نداره رو داداشم قابل-

 . خندیدممی من و کردمی تعریف اون. مشونه دور انداخت رو دستش اومده، خوشش داداش لفظ از که بود مشخص
 .میام کنم عوض لباس من جان،مهران بشین-
 . باش راحت عزیزم، برو-

 .پایین رفتم زودی و بافتم رو موهام کردم، عوض سبز پولیور و مشکی شلوار یه با رو لباسم زودی و باال رفتم
 مهران، شانس از. بود کرده گرم رو سرش و ریختمی زبون بانوماه برای مهران. کردممی آماده شام آشپزخونه تو

 .بود کرده درست رو شموردعالقه غذای بانوماه
 .خاکیه و گرمخون خیلی رو، برادرت کنه حفظش خدا: بانوماه

 .دادم تکون سری و زدم لبخند
 .ستگرسنه پسرم ببریم، شام زود شده نه ساعت: بانو ماه

 .شد خورده مهران اداهای و شوخی با شام! برده رو بانوماه دل جوریچه ببین
 افسانه چرا تونخوشمزه پختدست این با شما میگم! ترکیدم وای بود، خوشمزه خیلی نکنه درد دستتون: مهران

  ونده؟م قلیون نی قدراین
 !شدم سیر میگه خورهمی قاشق چند میده؟ گوش من حرف به مگه دختر این. پسرم جونتنوش: بانوماه
 .کردممی نگاهشون تعجب با

 ! دیگه بخور خوب رو غذات ورپریده: مهران
 ! دارین من به چیکار بابا، اِی-

 .بدی گوش خودت از تربزرگ حرف به باشی تو تا: بانوماه
 .ببرم سینی تو گذاشت شیرینی و گز با ریخت برام چای تا دو. کنم کمکش نذاشت و کرد جمع رو هاظرف خودش
 .بزنیم حرف کم یه بخوریم؟ آالچیق تو رو چای ایپایه دارین، قشنگی حیاط: مهران

 .بریم-
 .نخوری سرما بپوش لباس بدو پس: مهران



 

 

218 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 هم رو چای سینی و بود نشسته آالچیق تو. سرم رو انداختم ضخیمی شال و پوشیدم لباسم رو رو شرتمسویی رفتم
 .بشینم کنارش گفت دید رو من وقتی. بود برده

 یه که خوشحالم خیلی من ،بگم حسم از اول. نشد فرصت ولی بزنم؛ حرف باهات خواستممی وقته خیلی: مهران
 خیلی تو. نشد عوض ما با تهرابط وقتهیچ که بودی فهمیده قدراین کهاین برای خوشحالم و دارم جدید خواهر

 و مهربون دختر چون کنم؛می حسادت بهت بابات مثل پدری داشتن برای بگم که نباشه درست شاید. مهربونی
 دریغ من از رو خواهریت خواممی و دارم دوستت خیلی من که بدونی خواستم. کرده تربیت رو تو مثل ایفهمیده

 .نکنی
 .زد رو حرفش صادقانه چون شاید گرفت، بغضم مهران هایحرف با چرا دونمنمی

 وقتی از بگم که باشه انصافیبی شاید. نذارین تنهام وقتهیچ که خواممی. خوشحالم خیلی شما داشتن از هم من-
 .دادمی آزارم مادر وجود خأل گاهی اما داشتن؛ رو هوام و بودن همیشه اطرافیانم چون شدم؛ تنها کرده فوت بابا که

 :کشید موهاش تو دستی کالفه و شد بلند مهران. کردم پاکش دستم با ریخت، اشکم باالخره
 .ببخشید کنم، ناراحتت خواستمنمی-

 :ایستادم بروشرو و شدم بلند
  برادرم؟ از بهتر کی و زدممی رو هاحرف این باید بود، خوب اتفاقاً-

! دونستمنمی و داشتم برادر سال همه نای خدایا. شد جمع هامچشم تو اشک دوباره. کرد نگاهم و برگشت
. شبـ*غل انداختم رو خودم داشتم احتیاج نفر یه آ*غـ*وش به که خواسته خدا از من و کرد باز هم از و هاشدست
 رو شدیگه دست گذاشت، کمرم روی رو دستش یه. گریه زیر زدم بلند صدای با گرفت، قرار شسینه روی که سرم
 از که بود چیزی آرامش و امنیت احساس. کردمی نوازش رو موهام بود فتادها شالم چون. سرم رو گذاشت هم

 .شدمی منتقل من به مهران آ*غـ*وش
 . پشتتم دنیا آخر تا که من نیستی، تنها وقتهیچ دیگه. عزیزم باش آروم: مهران

  .کردمی نگاهم مهربونی لبخند با. برداشتم رو سرم و کشیدم عمیقی نفس. بـ*وسـ*ید رو موهام روی
 . کردم اذیتت ببخشید مهران، ممنون-

 :کرد پاک رو هاماشک
  باشی؟ میاد که بویی این فکر به خواینمی تو راستی خوشگله؟ دیگه چیه اذیت-

 :کردم جمع رو بینیم متعجب
  بویی؟ چه-
 ! ها نشی ناراحت-
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 .خنده زیر زد حرکتم این از که کردم بو رو لباسم! میدم بو نکنه سرم بر خاک
  خندی؟می چرا-
 :گفت شخنده یموندهته با
 . ترشیدگیه بوی منظورم بشم، قربونت نه-

 . شد گرد هامچشم
 ! مهران-
 ! میشه ناشنوا دیگه سال چند تا امیر بدبخت! ها ترهایحرفه تو از آیدا بود؟ صدات آخر این خدایی-

 :خندیدم
 . دیوونه-
 . بخوری سرما ترسممی سرده، تو بریم-
 . بمون رو امشب داری تدوس اگه-
 . مونممی نیستم مزاحم اگه. جااون رفته که هم احسان خودشونه، یخونه که آیدا-
 . میشه خوشحال خیلی مطمئنم بگم، بانوماه به داخل بریم جان،مهران حرفیه چه این-
 کِی دونمنمی. جدید چیز یه با هم هربار کرد، پذیرایی مهران از دفعه ده و شد خوشحال کلی گفتم که بانوماه به

 . زدنمی شسینه به رد دست هم مهران! بود کرده آماده رو شکالتی و فنجونی کیک
 . ندارم جا ندارم، میل میگه شهمه که خواهرت. بخوری تو کهاین مگه پسرم، بخور: بانوماه
  کنم؟ چیکار خب اِ-

 . نهبخو رو نمازش بره شد بلند و رفت بهم ایغرهچشم بانوماه
 ! ها شکاره دستت از: مهران

 . داده گیر من خوراک و خورد به چرا امروز دونمنمی-
 . برس خودت به کم یه من، عزیز الغری که بس از: مهران

  میاد؟ خوابت. داره جا قدرهمین هم من یمعده خب بابا-
 . ایخسته بخواب برو تو. خوابممی جاهمین ببینم فیلم یه: مهران

 .خوابممی ست،جمعه فردا. ببینیم هم با پس-
 بود گرفته خوابش بانوماه دیدم، رو آخرش تا و بود جالبی فیلم. دیدیم گذاشت داشت، گوشیش تو که اکشن فیلم یه
 .شد تموم فیلم که بود گذشته دو از ساعت. خوابید و گفت بخیرشب و

 ! چیه این که زدمی غُر بار ده االن تا بود آیدا ای،پایه فیلم برا اومد خوشم: مهران
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 . باشه غیراخالقی نباید محتواش البته بینم،می فیلم ژانر همه من-
  ترسناک؟ حتی خدایی،: مهران

 . ترسناک حتی-
 . دادم نشون رو اتاقش و باال رفتیم

 سعیده، مال هستش کشو تو مردونه شلوار یه اضافه، پتو کمدم تو. هست خمیردندون و مسواک شوییدست تو-
 . جااین گذاشته

 . مرسی-
 .بخوابی خوب بخیر، شب-

 .بـ*وسـ*ید رو مگونه
 .بخیر هم تو شب-

 زود زود بعد به این از و شده باز روش دیگه گفت هم رفتن موقع. رفت بعدش و موند ناهار مهران هم جمعه روز
 . میاد

*** 
  «بعد هفته یک»
 باعث مدارک سِری یه دادن از بعد عمونادر. میام و رممی رو شونخونه راه روز هر شده، مرخص سیمین که روزی از

 من کار بفهمن همه که ترسممی روزی از فقط شد، باز پرونده باالخره که خوشحالم. بشه بازداشت اسفندیار شد
 .بوده

 . ندارم کاری دیگه فیزیوتراپی جز میاری؟ برام کتاب یه کتابخونه از مادر، جانافسانه-
 کتابی؟ جورچه-
 . باشه خودت یسلیقه به-

 و پریدم نفر یه صدای با که بود گرم سرم ها،قفسه سراغ رفتم. بود ما یکتابخونه برابر دو تقریباً کتابخونه، تو رفتم
 .قلبم رو گذاشتم رو دستم. افتاد دستم از کتاب

 ترسوندمت؟: احسان
 :دستم داد ریخت آب لیوان یه. دادم تکون رو سرم! سوالی چه
 .بشین. ترسیدی بد کهاین مثل ببخشید،-

 .ترسیدم خاطر همین به و نبوده من دید تو هاکاناپه که فهمیدم تازه. نشستم چرمی یکاناپه روی
 . ندیدمتون ببرم، مامان برای کتاب یه اومدم-
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  کردی؟ انتخاب چیزی: احسان
 . اومدین شما که بردارم رو سینوهه خواستممی-

 :گفتم و زدم دریا به رو دلم نه، یا بگم داشتم شک. مکرد دست به دست رو آب لیوان
 ... شدین سوءتفاهم دچار من مورد در شما-
 . کرد نگاهم باالرفته ابروهای با
 بیمارستان حیاط تو رو حرف اون که شما. کنه بد فکر موردم در کسی نذاشتم زندگیم سال هفت و بیست تو من-
 .دیدین شاپکافی تو رو آقا اون و من پیش چندماه که اومد ادمی بعد اما چرا؛ نفهمیدم اولش زدین من به

 ادامه و گرفتم دست به رو شالم یگوشه. شدم دستپاچه هم باز نافذش نگاه از. کرد نگاهم منتظر و بست رو کتابش
 :دادم

 که ستشه خاطر این به گفتم االن که چیزی. بس و بود همین کردم، رد من و داشتن من از تقاضایی یه ایشون-
 . باشین داشته موردم در بدی فکر خوامنمی

  مهمه؟ برات دیگران فکر: احسان
 . کردنه زندگی سالم مستلزم این و باشه اطرافیان به حواسمون باید که کنیممی زندگی ایجامعه تو ما هرحال به-

 :داد تکون متفکر رو سرش
 . کنمنمی موردت در بدی فکر من-
 . نبود درست ارستانبیم تو حرفتون اون پس-
  کافیه؟ خواممی معذرت بگم-

 . کنهمی نگاهم خونسرد کامال دیدم و کردم نگاهش متعجب
 . گرفتم رو وقتتون ببخشید. برم من کنین، فراموشش-

 اومدم ایبااجازه گفتن با و برداشتم رو کتاب. زنهمی لبخند من جلوی که بود عجیب برام واقعاً زد، رنگیکم لبخند
 کدومهیچ انگار. گفتم بهش که شد بهتر. بود کرده عرق هامدست چرا دونمنمی شد، درگیر ذهنم هم باز. ونبیر

 با. بخونم براش خودم خواست من از بردم مامان برای که رو کتاب. بازداشتگاهه پدرشون که نبود مهم براشون
 .دادممی بجوا گیجی با پرسیدمی که سواالتی به و خوندممی براش درگیر ذهنی

  نیست؟ خوب حالت مادر؟ چته-
 . میشه رفع کاریه، مشکل یه. خوبم نه-

 .بود سرم شال شد خوب. اتاق داخل اومد شده آماده احسان و خورد در به ایتقه. نپرسید چیزی دیگه
 . شده چی ببینم میرم بازداشتگاه افتاده بابا مادر،-
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 . کنهمی ستدر تو برای دردسر فقط که هم پدرت پسرم، برو-
 .باشه کاری احتماالً نیست، خاصی چیز-

 :گفت خاصی حرص با رفت که احسان
 .ندیدم مرد این از خیری که من! باشه پدرش مراقب باید پسر دنیا کجای آخه-

 . شدم کنجکاو
 .بخونم رو کتاب یادامه ندارین، دوست اگه البته سرده؟ قدراین شما یرابطه چرا مامان راستی-
 پیشنهاد آیدا و احسان خاطربه من... که گفتم عزیزم؟ بگم کی به نگم تو به منی، اسرار محرم ترمی،دخ تو-

 طوری شد؛ رنگکم خانواده کنار حضورش کمکم اومد دنیابه که مهران بود، خوب اوایل. کردم قبول رو ازدواجش
 احترامیبی پدرشون به وقتهیچ البته. دبو مهم براشون من نظر شونزندگی تو تصمیمی و کار هر برای هابچه که

 دختر. داره بچه میفته یادش باشه داشته منفعت براش که موضوعی هر. کنار گذاشتنش جورهایی یه اما نکردن؛
 .بود کرده انتخاب احسان برای رو آلمان تو شرکتش دارهایسهام از یکی

 :داد تکون رو سرش
 با هم احسان. شدمی پسری هر آویزون بود، اروپایی سبک به زندگیش کالً. اومدنمی زورم بود، درستی دخترِ کاش-

 . کنار گذاشتمش زندگیمون اول هایسال همون من خالصه. کرد تمومش قاطع نه یه گفتن
 قول ازم مامان. خونه برگشتم شام برای ولی بودم؛ جااون شب تا. داشته مخفی ازدواج تایی چند دونهنمی حاال

 .ببرم خودم با هم رو بانوماه بعد سریِ گرفت
*** 

 . بایگانی بفرست رو هاپرونده سلیمی، خانم میرم دیگه من-
 . خانم چشم: سلیمی

 . نشستم ماشین تو
 خوبی؟ مهران، آقا بر سالم-
 طوره؟چه کاروبار طوری؟چه تو سالم،-
  بهتره؟ مامان. خوبه ممنون،-
 . بیای تو منتظره شهمه آره،-
 . دمغی انگار مهران؟ شده چیزی. بود ریخته سرم رو کار کلی روز دو این ببخشید-
 . باشه جدی قدراین قضیه کردیمنمی فکر. جرمه چند به متهم بابا-

 . نگفتم چیزی
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  شهربازی؟ بیام قیافه و تیپ این با من-
 عمل داشتیم؛ ریدرگی خیلی مدت این. ریممی داریم دخترش و آیدا یروحیه برا. خوشگلی هم خیلی مگه؟ چیه-

 ...بابا رفتنزندان مامان،
 :گزیدم لب
 چیه؟ جُرمش-
 .درسته کدومش دونمنمی.. قتل هم شاید برداری،کاله سند، جعل بگم؟ چی-
  طوره؟چه مامان-
 و بوده درآوردن پول فکر به فقط زندگیش تو بابا البته. بیرون میاد قطعاً باشه نداشته گناهی اگه میگه ناراحته،-

 . مامان به نه و میده اهمیت ما به نه ،هست
 و آیدا. رفتیم شهربازی سمت به آیدا از طوسی شال یه گرفتنقرض با ساعت نیم بعد. کردیم سکوت رسیدنمون تا

 بودند، گرفته کمی که مهران و آیدا برخالف. اومدیم احسان ماشین با مامان و مهران و من امیر، ماشین با عسل
 .کردمی جیغجیغ هاوسیله برای اول همون از آنیتا رسیدیم وقتی. ودب همیشه مثل احسان

 . کنه بازی ببرش امیر: آیدا
 . ببرمش من نیست، مشکلی اگه-

 مهران. بود زیاد خیلی احسان و مهران به شباهتش. رفتیم بود مبـ*غل که آنیتا با عسل و من کرد، موافقت که آیدا
 مناسب که هاییوسیله از تا چند. نرفتم بود مبـ*غل آنیتا من چون و دخریدن بلیت خودشون برای عسل با. اومد

 . مبـ*وسـ*ید رو صورتش بار چند. رفت ضعف براش دلم کرد، ناز قدراین. کردم سوارش بود سنش
  تنهایین؟ چرا: احسان

 :انداختم بهش نگاهینیم. نشست کنارم. بودم خریده پشمک براش و بود مبـ*غل آنیتا
 . بشه رفع مونخستگی نشستیم کردیم، بازی بس از هم کوچولو خانم این و من. بازی رفتن-

  گذاشته؟ تنهاتون طورچه مهران میشه، پیدا آدمی هر جااین: احسان
 . برن گفتم خودم-
  کنین؟می بازی هم باز. کردی اشتباه-

 :کردم نگاهش و برگشتم
 .ذارهمی رو خودش اثر و نیست خوب ردنفکرک منفی همیشه اما هست؛ مریض آدم جا همه دونممی هم من-

 :کرد اخمی
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 رفتار دخترها بعضی مثل موضوعی هر برای که نبودم آدمی. نمیگم دلیلبی شناسم،می رو خودم هایجنسهم من-
 .گفتمی راست جورهایی یه. کنم لجبازی و بدم نشون بچگونه

 . گینمی درست شما هم جورهایی یه بله-
 :خندید

  چی؟ یعنی جورهایی یه درضمن مدی،او کوتاه زود-
 . گینمی راست شما رو جاهایی یه تا یعنی هم جورهایی یه نیستم، منطقیبی آدم-

 :گفتم خنده با. مشبـ*وسـ*ید. کنه حضور اعالم خواستمی درواقع درآورد، نامفهومی صداهای آنیتا
 . گرفتیم شنادیده شد ناراحت-
  دارین؟ دوست رو هابچه-
 . دارن قشنگی دنیای ونم،عاشقش! خیلی-
  نمیشی؟ ناراحت بگم چیزی یه-
 .بفرمایید نه،-
 اداره رو جایی صالحیتی هیچ بدون پدرشون پول زور با که هستی دخترهایی از کردممی فکر دیدمت که اوایل-

 .کنهمی
 .بده ادامه رو حرفش تا کردممی نگاهش منتظر

 .نمیشی ناراحت گفتی خودت-
 !نگفتم چیزی که من اناحسآقا بابا اِی-

 .خندید قبل از ترعمیق دفعه این
  داشتین؟ موردم در فکری چه دیگه-
  بگم؟-
 :گذاشتم دهنم تو پشمک تیکه یه
 . باشین راحت گفتم، اول همون که من-
 هاماون گفتم کردنمی تعریف اخالقت از که عسل و عمه کنی،می تظاهر که دخترهایی مدل اون از کردممی فکر-
 . کردم قضاوت درموردت که ببخشید خالصه کردم،می فکری همچین چرا دونمنمی. خوردن رو ظاهرت ولگ

 :کرد برداشت اشتباه سکوتم از. شناخت میشه زمان با رو هاآدم بعضی اما شدم؛ ناراحت کمی. کشیدم عمیقی نفس
 . کردم ناراحتت گفتم،نمی کاش-

 :زدم لبخندی
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 . نشدم ناراحت نه،-
 :اومد جلومون بیسکویت بزرگ یبسته یه با بود ساله دوازده حدوداً هک پسری

 خری؟نمی بیسکویت تبچه برای عمو-
 که هرچند برداشت، آنیتا برای یکی احسان. کردنمی کار سِن این تو کسهیچ شُدمی کاش کردم، نگاهش و خندیدم

 .کردمی بازی باهاش فقط و بخوره تونستنمی آنیتا
 خری؟نمی انمتخ برای عمو-

 شد دستپاچه هم احسان. دادم آنیتا به رو حواسم و انداختم پایین رو سرم. گرفت گُر هامگونه کردیم، کُپ هردومون
 .خرید رو بسته کل و

  بمونیم؟ عسل و مهران منتظر یا بقیه پیش بریم: احسان
 :انداختم بهش کوتاهی نگاه

 .دونمنمی-
  نمیشی؟ سوار چیزی-
 . ممنون نه،-
  پایینه؟ سرت چرا حاال-

 :کردم نگاهش ظریفی اخم با. نیست کن وِل این نه،
  شد؟ خوب بفرمایید،-

 :زد لبخندی
 . دیدم چشم به. بشی عصبانی نیستی بلد گفت مهران شدی؟ عصبانی مثال االن-
  چقدر پیش روز چند تا کردم، نگاهش تعجب با

 ... حاال ولی بود؛ جدی
 . کرده رو من غیبت خوب پس-
 .بوده تعریف بود هرچی کنم، عرض چه که غیبت-
  گفته؟ چی دیگه-
 مثل کنن؛می رو فکر همین همه نه، مهران فقط یعنی دیگه؛ چیزهای خیلی و آرومی محجوبی، مهربونی، کهاین-

 .مامان و عسل آیدا،
 :زدم لبخند

 . دارن لطف-
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 .بود پریدهرنگ عسل. اومدند عسل و مهران
  خوبه؟ حالت-

 :کرد نگاه مهران به حرص با عسل
 ! برده رو من زور به ترسممی ترن از میگم من. بپرس ایشون از-

 . نگفت چیزی و خندید مهران
  چی؟ شدمی بد حالش: احسان
 . میره گیج سرم دیگه بریم! داداش بگو رو همین: عسل

 :مددراو احسان صدای تا کردند کلکل قدراین مهران و عسل بقیه کنار برسیم تا
 . فهمهمی بیشتر تا دو شما از آنیتا. گذشته دوتون هر از سنی! دیگه کنین بس-
 با. زدمی نق نه و داشت سروصدا نه آنیتا گفت،می راست. نبود خندیدن جای ولی گرفت؛ مخنده آخرش حرف با

 . شد قدمهم باهام احسان که رفتممی آروم هم من افتادند، راه عسل سرش پشت و مهران احسان، حرف شدنتموم
 . کردیدمی برخورد تند قدراین نباید شدن، ناراحت-
 .کننمی شروع دوباره ساکتن، دقیقه ده تا نباش هااون نگران-

 . گرفت جا هاملب رو عمیقی لبخند خاطر همین به و گرفت مخنده دوباره و افتادم حرفش یاد
  خندی؟می چی به-
  کنین؟ دعوا هم من با خواینمی-

 :خندید
 ترسناکم؟ قدراین-

 . بخونه رو فکرم نگاهم از خواستمی انگار کرد؛می نگاهم کتابخونه تو روز اون مثل کردم، نگاهش
 . گفتین آنیتا با هابچه یمقایسه درمورد که همون خندیدم، شما هایحرف به راستش. نداشتم منظوری نه،-

 .یدخند متقابالً هم اون خندیدم، واقعاً دفعهاین
 که کرد اصرار قدراین مامان برگشت موقع شام از بعد. فودفست یه تو رفتن گفت و رسوند رو خودش سریع مهران
 داشت، فاصله مامان با اتاق دو که دادن بهم اتاقی. جااون اومدن هم همسرش و آیدا. شونخونه برم شدم مجبور

 .بود یاسی دکورش
 بعد کردم، روشن رو برقش. کتابخونه تو رفتم و سرم رو انداختم رو شالم. ردبنمی خوابم اما بود؛ شب دوازده ساعت

 و خوندممی وقفه بدون بیست یصفحه تا. کردم خوندن به شروع و نشستم روانشناسی موضوع با کتابی انتخاب از
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 از کتاب نبود، افماطر به حواسم و بود کتاب تو سرم چون اومد، در بازشدن از که صدایی با. بود جالب برام واقعاً
 :جلو اومد عجله با که بود احسان. افتاد دستم

 باید در این کهاین مثل. بازنیمه در و روشنه جااین برق دیدم بیرون اومدم داشتم، کاری. ببخشید ترسوندمت، بازم-
 . میده صدا هست روزی چند بشه، کاریروغن
 . کشیدم صورتم به دستی

 .بخونم کتاب یه گفتم بردنمی خوابم. اجاین اومدم بدموقع من نه،-
 :کشید پوفی

 یه میگن. اومده کجا از هست شعلیه که مدرک همه این دونمنمی بره،نمی خوابم پدرم فکر از هم من راستش-
 . فرستاده ناشناس
 دیگه النا گفتم،می زودتر خودم کاش کنن؟می درموردم فکری چه بفهمن روز یه اگه خدایا باال، رفت قلبم ضربان
 . نشدنیه
 و آیدا باشم؟ پدری همچین منکر یا داره، جُرم همه این که کنم دفاع پدری از کنم، کار چی دونمنمی: احسان
 . سپرده خودم به رو چی همه مادر. کنممی چیکار من ببینن منتظرن مهران

 . دادممی گوش ساکت من و زدمی حرف اون
  بخشیدی؟ رو مادرت طورچه تو. میگم تو به رو هانای چرا دونمنمی آوردم، درد رو سرت-
 درضمن. باشه نزدیکانت از فرد اون اگه خصوصاً داد؛ فرصت باید هاآدم به گفتمی همیشه پدرم راستش خب-

 مامان به اگه شاید. بود اطرافیانم تقصیر شد ما جدایی باعث و افتاد که اتفاقاتی از خیلی اما باشه؛ مقصر مامان شاید
 .اومدنمی وجودبه شرایط این ذاشتننمی تنهاش که کردنمی کمک دلشون ته از
 نذاشته کم برات هیچی و بوده خوبی مرد خیلی پدرت مطمئناً اما نچشیدی؛ رو مادر داشتن طعم زندگیت تو شاید-

 . خانمی و مهربون قدراین تو که
 و توجه از. شده عوض بهش نسبت حسم که کنممی اعتراف خودم پیش. کشیدم خجالت مستقیمش تعریف از

 .بود مهم برام نظرش و شدممی خوشحال خودم به نسبت تعریفش
 .. انقدرهام من اما درسته؛ پدرم درمورد هاتونحرف دارین، لطف شما-

 :کرد قطع رو حرفم احسان
 نیستی؟ خانم و مهربون-

 . گرفت شخنده هم خودش و خندیدم
 . داری رو ایرانی اصیل دختر یه معیارهای یهمه بلکه خانمی، و مهربون تنها نه تو نظرم به-
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 :برداشتم رو کتاب. برم شدم بلند. گرفت شدت قلبم ضربان
  باشه؟ دستم کتاب این نیست مشکلی-

 :کشیدم خجالت بیشتر که داد جوابی و کرد نگاهم لحظه چند
 . کردی فرار نفهمیدم که هم من-
 . کنینمی اشتباه...نه...نه من؟-
 :داد تکون رو سرش و خندید. فهمید خودش افتادم، پتهتته به
 .برو باشه-

 :شنیدم رو صداش که برم برگشتم سریع
 .فراری خانم نداره، رو قابل هم کتاب اون درضمن-

 .دیدمشمی باید کتابخونه تو هردفعه که بود جالب. اومدم بیرون کتابخونه از زود و گفتم ممنونی
 بهش من. چیه از میده رخ وجودم تو که تغییراتی این فهمیدم خوب. دادم تکیه در به بستم، رو در و اتاقم تو رفتم

 رو سرم و نشستم انداختم، تخت روی رو شالم. باشه داشته من به حسی همچین اون کنمنمی فکر شدم، مندعالقه
 اگه کرد؟می برخوردی چه دمش مندعالقه دشمنش پسر به من که فهمیدمی و بود بابا اگه. گرفتم هامدست تو

 داد؟می نشون واکنشی چه کردم پنهان شونهمه از رو واقعیت و زندان انداختم رو پدرش من بفهمه روز یه احسان
 فکر وقتهیچ. پایین ریخت چشمم از درموندگی سر از اشک ایقطره. خوردمی چرخ ذهنم تو دیگه سوال عالمه یه

 بهش رو حس این که کرد کار چی احسان! کنهمی مدیوونه هم فکرش حتی من ایخد... اسفندیار پسر به کردمنمی
 عوض رفتارش و شده خوب باهام خیلی االن که درسته. نمیشه دختر یه عاشق راحتی به پسری هیچ مطمئناً دارم؟
 بدبختانه دم،کشی دراز. بشه هم متنفر من از بودم چی دنبال من بدونه اگه شاید. نیست عالقه بر دلیل اما شده؛
 پیش در که راهی بودننامعلوم و احسان به وابستگیم هم طرف یه از و طرف یه از مزاحم افکار و بردنمی خوابم
 هایگل با سفیدی چادر بود، کمد یگوشه که ایسجاده کردنپهن از بعد و گرفتم وضو. بخوابم ذاشتنمی گرفتم

 راهی یه خدایا. گرفتن رو راهشون هاماشک دوباره شد تموم که منماز خوندم، نماز. سرم رو انداختم صورتی ریز
 دوستش من بفهمه اگه بودمش، ندیده وقتهیچ کاش. نداشتم مردی هیچ به رو حس این حالبه تا من بذار، جلوم
 .برد خوابم کِی نفهمیدم که کردم دعا و گفتم ذکر قدراین! میرممی دارم خدا وای بفهمه، مامان اگه دارم،
*** 
 رو احسان شد خوب. اومدم بیرون خونه اون از آیدا و مامان از خداحافظی با بخورم صبحونه کهاین بدون صبح

 .نه یا زودگذره احساسم ببینم بیام، کنار خودم با باید. نبینمش که جااون نرم نیام مدت یه خواممی ندیدم،
*** 
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. بود دوازده حدود انداختم ساعت به نگاهی بگه، برام رو دادگاه ینتیجه و بیاد الناز تا بودم نشسته منتظر ماشین تو
 .نشست زناننفس الناز و شد باز در
  خوبی؟ سالم،-
 . دویدم جااین تا. ممنون سالم،-

 . کشید سر دستش، دادم رو آب بطری
 شد؟ چی-

. بودن شاکی که هم شفیعی یخانواده. دادم شهادت هم من شد، ارائه مدارک. هستش اسفندیار علیه چیهمه: الناز
 شهادت کاش ولی بودن؛ دوخته پاپوش براش که آوردن هم پدرت اسم درضمن شده، متواری که هم آزادی سروش

 . دادمنمی
 چرا؟-
 . کشیدم خجالت خیلی. کردنمی نگاهم طوری یه دخترش و زنش فهمیدن، همه رو اسفندیار با نسبتم چون-
 خیلی و کردی رو کاراین که داشتی شجاعت خیلی. شد جبران قطعا امروزت کار با اما کردی؛ اشتباه قبالً درسته-

 . شناسیمی رو من بفهمه کسی خوامنمی فقط ممنونم، ازت
 دوست طوراین خودت اگه اما بشی؛ حاضر شاکی عنوان به باید هم تو کردی، پنهون رو خودت چرا دونمنمی من-

 . میشه اعالم بعد یهفته نهایی رأی. هیچی که داری
 . ممنونم ازت چیزهمه خاطربه-

 . پیشم بیاد بود قرار هم سوگل خونه، برگشتم تشکر کلی و خداحافظی از بعد
*** 

 . افتاد گیر باالخره شکر رو خدا: سوگل
 . آره-
 .شدم بلند تخت رو از گوشیم زنگ صدای با
 سه مامان دیدن رفتم که بار آخرین بودمش، ندیده که بود روزی ده. نه یا بدم جواب شدم مردد احسان اسم دیدن با

 .کاری سفر یه بود رفته احسان که بود پیش روز
 نمیدی؟ جواب چرا-

 :شدم دستپاچه
 . چرا چرا-

 .کشیدم رو سبز خط
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  بله؟-
 . احسانم سالم،-

 . اتاق تراس تو رفتم
  هستین؟ خوب سالم،-
 . ببینمت خواستممی. شما هایپرسیاحوال از-
  خوبه؟ مامان افتاده؟ اقیاتف-
 .باشه عصر امروز ممکنه اگه. خوبن همه-

 . اددمی نشون رو چهار که انداختم ساعت به نگاهی
  کجا؟ باشه،-
 . بیا حتماً فرستم،می برات رو آدرس-

 . اتاق تو رفتم و کردم خداحافظی
 . برم باید. داره کارم گفت بود، احسان-

 . کرد همنگا باالرفته ابروهای با سوگل
  چیه؟-

 . کنیمی پنهون رو چیزی یه کنممی احساس فقط هیچی،: سوگل
 :زدم مصنوعی لبخند

  چی؟ مثال نه،-
 .بگی باید تو دونم، نمی-
 . نه االن اما میگم، بهت-

 .نگفت هیچی و زد معناداری لبخند سوگل
*** 

 تو احسان روبروی حاال و بیرون زدم نهخو از داد نشون بهم سوگل که مرموزی لبخند و مشکوک نگاه کلی از بعد
 بودم دلتنگش قدرچه فهمیدم دیدمش که روز ده از بعد. بودم نشسته بود نزدیک شرکتشون به که دنجی شاپکافی

 .بود عجیب خیلی وابستگی این هم خودم برای و
 بود؟ چی مهمتون کار احسان، آقا-

 :زد پوزخندی
  نه؟ بری و بفهمی زود داری دوست خیلی-



 

 

231 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 .بود دلخور لحنش دوختم، چشم بهش متعجب
 .شدم نگران نه،-
  کرده؟ چیکار پدرت با پدرم دونستیمی-

 :گفتم ناخودآگاه بگم، چی خدایا
  کرده؟ چیکار-
 . کردن درست پاپوش بابات برای پدرم با شفیعی همون بابات، شریک. شده پدرت ورشکستگی باعث پدرم-

 :کردم اخمی
 . نه...پدرتون اما دونستم؛می رو شفیعی-
 .متأسفیم واقعاً ما که بگم خانواده کل طرف از اومدم من افسانه ببین-

 اولین برای کهاین یا بود عذرخواهیش از دونمنمی. زدممی پا و دست خأل تو انگار من و زدمی حرف طورهمون اون
 . زد صدام اسم به بار
  منه؟ با گوشِت-
 . کردمی نگاهم شرمنده انداختم، بهش نگاهی. نوشیدم آب جرعه یه دستم، داد ریخت آب لیوان یه
 .بگم بودم مجبور من ببخشید خوبی؟-

 :دادم تکون سری
 . بقیه و مامان نه هستید، شما نه مقصر کرده گناهی پدرتون اگه. خوبم-

 :انداخت بهم ناراحتی نگاه
 . نه یا یکن قبول مختاری داشتم خواهشی یه. متاسفم واقعاً من حال هر به-

 :داد ادامه که کردم نگاهش منتظر
 .ببینتت باید و مهمه گفت اما نکردم؛ قبول اولش راستش. ببینیش کنم جور قراری یه خوادمی پدرم-

 . رسیدممی خواستممی که چیزی به شاید بود، عجیب برام
  کِی؟ فقط نیست، مشکلی باشه-

  .کنم قبول راحتی همین به کردنمی فکر کرد، تعجب
 . میدم خبر بهت باشه،-

 . اومدم آژانس با و بود تعمیرگاه ماشینم. بیرون اومدیم کافه از دقیقه ده از بعد
 . برسونمت بشین-
 . نباشم مزاحم-
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 :کرد اخمی
 . گفتممی بودی مزاحم خوب، دختر بشین-

 .کرد روشن رو ماشین بستم که رو کمربند. نشستم و زدم لبخند
 .یفرار خانوم پیداییکم-

 . خندیدم
 . نمیاین که شما جام،اون من شهمه درضمن کارم، درگیر-
 . نمیره جایی کامل بهبودی تا میگه که مادر-
 . بودم جااون پیش روزسه من البته-
 . بوده من سعادتیکم پس-

 . برگشتم شیشه سمت به و گزیدم لب
 . کردیم عادت وجودت به همه بخوای رو راستش-

 گرمی نگاه و برگشت چی؟ شدم وابسته نگاهش و صداش خودش، به قدرچه هم من فهمیدمی اگه. کردم نگاهش
 :زد لبخندی و انداخت بهم

 ساکتی؟-
 وقته خیلی انگار شناختمتون، که چندماهه شهمه کهاین با کردم،می فکر جدیدم یخانواده به داشتم هم من-

 . خوشحالم اتفاق این از خیلی جورایی یه. گذشته
 . ستدوطرفه خوب حال این باش مئنمط-
 خونه جلوی. متفاوت کامالً حسی با اما بودیم؛ هم با هم کیش سفر برای ما. کردممی آرامش احساس ماشینش تو

 .داشت نگه
 . داخل بفرمایید-
 . میایم هابچه و مادر با دیگه وقت یه شاءاهللان. ممنون-
 . ممنون خیلی کشیدین، زحمت-
 . خانم بود وظیفه-

 :زدم خجولی لبخند
 . خداحافظ. برسونین سالم همه به-
 . دارخدانگه. باشی سالمت-

 . نبود احسان دیدن با ربطبی حالم این و بودم خوشحال خیلی امروز. داخل رفتم تا موند منتظر
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*** 
 .منتظرم من-

 سیمین با آشناییت. اومدی هنقش با و داری خبر چیزهمه از فهمیدم پیشم اومدی که ایدفعه همون من: اسفندیار
 یه سر. داشتم اختالف یه پدرت با من درسته، چیهمه که کنممی اعتراف. بشی پشیمون که بود این برای هم

 دست به رو اعتبارم که کشید طول کلی و بدم دست از رو اموالم نصف شد باعث که کرد کاری پدرت موضوعی
 نه ببخشی، رو من بخوام ازت تا بیارتت گفتم احسان به. شدم تناراح خیلی کرد فوت فهمیدم وقتی ولی بیارم؛

 من از مرگ دم پیش سالده پدربزرگت. موندی جدا مادرت از سال همه این کهاین خاطربه بلکه پدرت، خاطربه
 .ببخشینش بخوام هردوتون از بود گفته دخترش به که دروغی خاطربه و کنم پیدات که خواست

 :کردم اخمی
 تونستین؟ طورچه-
 تو باشم مطمئن اگه خالیه، هامدست ندارم، امیدی هیچ دیگه من. بشه باز زندگیم به پدرت و تو پای خواستمنمی-
 ... بخشیدین رو من مادرت و

 بهش حسی هیچ دیگه. انداختم داغونش و پریدهرنگ صورت به نگاهی. کشید ایکالفه نفس نداد، ادامه رو حرفش
 :کشیدم عمیقی نفس. گرفتم رو تصمیم. بود باخته رو چیزشهمه که بود نشسته آدمی برومور. نفرت حتی نداشتم،

 .ندارین من به دِینی هیچ االن همین از-
 .کنم جبران همه برای تا گشتبرمی عقب به زمان کاش. میاد زودیبه قصاصم حکم تمومه، کارم دیگه من-

 :گفت لبخندی با و برگشت ببرتش واستخمی سرباز که موقعی ایستادم، هم من و شد بلند
. کشیده دوش به رو من وظایف همیشه تنهاست، خیلی اون. داره تو به حسی چه که خوندم پسرم نگاه از من-

 .کنممی خوشبختی آرزوی براتون دارین، رو شدنخوشبخت لیاقت دوتون هر نذار، تنهاش
 ازم که سربازی صدای با که بودم حرفش شوک تو وزهن. رفت سرباز با و برگشت بدم جواب بذاره کهاین بدون

 کنه، بخشش تقاضای من از بخواد اسفندیار کردمنمی فکر. بیرون رفتم و دادم تکون رو سرم بیرون، برم خواستمی
 ندیدمش وقتهیچ که پدربزرگی نفهمیدم باالخره. داد که بده پس رو کارش تاوان خواستممی من هرحال به

. رفتم سمتش به دیدم، رو احسان ماشین. انداختم اطراف به نگاهی. نیست مهم دیگه که رچنده بوده، چی هدفش
 .نشستم و کردم باز رو ماشین در. بود غیرمنتظره خیلی اسفندیار آخر حرف

 . موندین منتظر ببخشید سالم،-
 . زدم کوتاه چُرت یه سالم،-
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 و رفت خودشون یخونه طرف به. نپرسید چیزی که دبو عجیب برام و افتاد راه. زدم شخسته صورت به لبخندی
 .نکردم مخالفتی هم من

*** 
 .اسفندیار حرف آخر قسمت جز به کردم، تعریف براش رو چیزهمه و بودم مامان اتاق تو

 . ببخشمش تونمنمی. کردممی پیدات پیش سال خیلی من بود گفته زودتر اسفندیار اگه: مامان
 . ببخشیدش کنین سعی هم شما بخشیدمش، من. کنین صحبت خودش اب رو در رو مالقاتش برین-

 . خونه رسوندم احسان شام از بعد شب. نگفت چیزی و انداخت من به غمگینی نگاه
 . کنهمی کمک بهش خیلی پدرت و تو بخشش داره، زیادی گناهان اون. بخشیدی رو پدرم که خوشحالم-
 . متاسفم-

 :کشید حالتشخوش موهای به دستی
 . سوزهمی براش دلم-

 .کنم کمکش تونستممی کاش انداختم، بهش ناراحتی نگاه
 دلسرد ازم هم هااون بیارم کم اگه. منه به چشمشون مادر حتی مهران و آیدا باشم، محکم خیلی باید من: احسان
 . آوردم کم هم من اما میشن؛

 .کن حساب من کمک رو-
 :زد صورتم به مهربونی لبخند

 . میشه حساب بزرگی کمک خودش این و منه آرامش یمایه کالً هاتمهربونی و وجودت تو-
 .منه آرامش یمایه هم خودش دونستنمی احسان زدم، لبخند زدهخجالت

*** 
 رو آیدا امیر، و مامان. افتاد فشارش و بود بد خیلی حالش آیدا. شد اعالم اسفند ده برای مفاخر اسفندیار اعدام حکم

 .بود گرفته هاشدست تو رو سرش و بود نشسته احسان. بردند بیرون
 .میایم هم داداشت و من کن، روشن رو ماشین برو تو جانمهران-

 حال این تو نداشتم دوست انداختم، احسان به نگاهی. رفت دادگاه راهروی از ناراحتی با و داد تکون رو سرش
 :رفتم جلو. ببینمش

  احسان؟ آقا-
 . انداخت بهم نگاهی

 . بریم شین بلند نیست، درست جانای-
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 . شد بلند و داد تکون سری
 . متاسفم واقعاً من-

 :کشید آهی احسان
 دوشمه، رو سنگینی مسئولیت. بود سخت باهاش شدنمواجه فقط میشه، داده حکمی همچین دونستیممی همه-

 . نه یا میام بر پسش از دونمنمی
 . تونینمی مطمئنم دمکر پیدا شما از مدت این تو که شناختی با-
 . میده نفس به اعتماد من به هاتحرف و وجودت هستی، که ممنون-
 نیومدن کردم، تعارف هم قدرهرچه و رسوندند خونه به رو من خودم اصرار به. زدم لبخندی و گرفتم جون حرفش با

 .گفتم براش رو چیزهمه من و کرد پرسش به شروع سوگل اتاقم به ورود محض به. داخل
 . شدم ناراحت چرا، دروغ: سوگل

 . نمیشم خوشحال کسی مرگ از وقتهیچ من. طورهمین هم خودم آره،-
  نمیشی؟ ناراحت بپرسم سوال یه-
 . بپرس نه،-
 خاطربه برگشتی، تصمیمت از رسیدمی نظر به حتی شدی، عوض انگار شد باز اسفندیار یخونه به پات که وقتی از-

 ... یا بود مادرت
 :انداختم پایین رو سرم کنم، انکار خواستمنمی دیگه. چیه منظورش فهمیدم نداد، ادامه رو حرفش

 کردمنمی فکر وقتهیچ من بگم، طورچه دونمنمی... هم شدیگه دلیل. بود مامانم دلیلش یه زدی، حدس درست-
 ...من. سوگل شدم ولی بشم؛ وابسته کسی به قدراین

 :کرد مبـ*غل جلو اومد سوگل. بدم امهاد نتونستم و ریخت هاماشک
 نگفتی؟ زودتر چرا عزیزم،-
 . نشد ولی کنم؛ فراموشش که جنگیدممی خودم با-

 . کردم پاک رو هاماشک و شدم جدا ازش
 چی؟ اون-
 !دونمنمی دونمنمی...هم اون کنممی احساس جورهایی یه دونم،نمی-
 . درمیاد هم اون صدای زودیبه نبود، یلاوا مثل انگار دیدمش که آخری چندبار باش، آروم-

 :زد لبخندی
 !بشه عاشق خواهرم کردمنمی هم رو فکرش اصال برم، قربونت-
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 .کشیدم خجالت ناخودآگاه اما بود؛ خواهرم مثل که درسته. گرفتم ازش نگاه و زدم خجولی لبخند
 بیاد سامان کهاین از قبل هم من شدی، عاشق تو فقط و گناهه نکن فکر. بزن صورتت و دست به آبی یه پاشو-

 .فهمیدم بری زد زنگ احسان که روزی همون من درضمن داشتم؛ دوستش خواستگاری
 ... زندان انداختم رو پدرشوهرم من بفهمن روزی یه اگه سوگل-
 ...حقیقت کردنپنهون از که هست امکانش فقط زندان، نیفتاد دلیلبی اسفندیار-

 . چیه منظورش فهمیدم من و نداد، ادامه رو حرفش
*** 

 تعریف آنیتا شدنمریض از مامان. نیست آشنا نگاهش کنه،می نگاهم جوری یه احسان اومدم که ایلحظه از
 .کردمی نگاهم ریزشده هایچشم با که بود احسان به حواسم من و کردمی

 .دارم کارت ایدقیقه چند:احسان
 :زد لبخندی مامان

 . دخترم برو-
 .برداشت رو کاپشن رفتم، دنبالش و شدم بلند

 . باغ بریم بپوش پالتو-
 توجه بدون که بود جااون زیبایی آالچیق رفت، ساختمون پشت سمت به. کردم رو گفت که کاری. گرفتم استرس

 . بود ساختمون جلوی فضای از زیباتر خیلی پشت، فضای نظرم به. آالچیق داخل رفتم بهش
 !قشنگه خیلی جااین-
 .تو شخصیت به نسبت من یتذهن مثل-

 . ترسوند می رو آدم شدت به که بود لبش رو پوزخندی کردم، نگاهش متعجب
  چیه؟ منظورتون-
 . بودیم تو دست یبازیچه همه بگو و باش داشته انصاف فقط جالبه،-

 . فهمید باالخره گزیدم، لب
 . کنینمی اشتباه-

 . بود کرده ترسناک شدت به رو شچهره و بود شده کباری چاقو یلبه مثل هاشچشم آورد، جلو رو سرش
 من؟ به... آیدا برادرت، مادرت، به گفتی، دروغ کهاین کنم،می اشتباه رو چی-

 . کردم بغض
 . نگفتم رو راستش فقط نگفتم، دروغ من-
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 .بود سرم کنار دستش حاال و داد تکیه سرم پشت دیوار به رو دستش نیومد، پایین موضعش از
 . نتونستم اما بگم؛ خواستممی ...من-
 !توام با نه؟ بزنی، گول رو ما خواستیمی هم باز فهمیدم،نمی خودم اگه یعنی-
 :داد ادامه قساوت با. ریخت اشکم کشید، که دادی با
 . اشک با حتی بزنی، گولم تونینمی دیگه-
 :رفت باال صدام خودش مثل و گرفتم جرأت حرفش این با
 . برگردونم رو پدرم یرفته دست از اعتبار و بروآ که داشتم حق من-

 :کرد باز عمیقی نفس با و بست رو هاشچشم
 . ناراحته داره تو مثل گوییدروغ دختر که این از هم پدرت مطمئنم-
 .گرفتمی رو جونم داشت هاشحرف با احسان. شد بیشتر هاماشک و گریه شدت حرفش این با
 .کردنمی برخورد کردی رفتار تو که طوراین دشمنش با اًقطع بود، کاریدرست آدم پدرت-

 :بستم رو هامچشم
 . کن بس-
 طلبفرصت دخترها یهمه که رسیدممی نتیجه این به داشتم تازه کنم؟ بس من که کردی تمومش تو مگه چرا؟-
 . بردی بین از رو ذهنیت یهمه تو اما نیستن؛ گرسوءاستفاده و

 :کرد اضافه ناراحتی با و کشید آهی
 ...دروغت با تو و متنفرم گوییدروغ از. شدم مندعالقه بهت چرا دروغ. افسانه کشتی رو احساسم-

 تلخی به من کاریپنهون با اما بود؛ شیرین داشتنم دوست به اعترافش. کرد تلخی اعتراف احسان ایستاد، قلبم
 . کردمی نگاهم ناراحتی با و بود نزدیکم همچنان. شد تبدیل

 . نداشتم دختری هیچ به داشتم تو به که حسی-
 . شد تبدیل هقهق به مگریه

 اعتماد کسهیچ به دیگه کارت این از بعد-
 . ندارم

  فهمیدین؟ کجا از-
 . کشیدم حرف ازش سختی به بگیری، انتقام هم اون از نری. یکتا خانوم از-

 بهم نگاهی کالفه احسان. شده قرمز بینیم و هاممچش بودم مطمئن و ریختممی اشک. بود کنایه با هاشحرف تمام
 :انداخت
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 . داشتم خودمون برای هایینقشه چه شدم، عاشقت من کردی؟ چیکار خودت و من با ببین-
 :کردم باز زبون سختی به! من خدای

 .بود حقم اما کردم؛ اشتباه... من-
 :شد طوفانی نگاهش دوباره

 نه امروز من پدر کنم،نمی دفاع بابام از من بگیره؟ رو حق تونستمین پدرت کردی فکر پدرت؟ یا بود تو حق-
 دونهنمی و ستزنده دخترش امید به که مادریه من حرف. دروغه و کاریپنهون من حرف. افتادمی گیر فردا باالخره
 هم ما از که معلوم کجا از. شدمی بیشتر بهت عشقم روز هر که منی خودمم؛ من حرف کرده، کار چی دخترش

  بگیری؟ انتقام خواینمی هم مادرت و ما از یا نیستی، متنفر
 :کردم پاک رو صورتم کردم، جمع رو توانم تمام

 یشدهپایمال حق دنبال من. اونه و این از انتقام فقط کارش که طرفی ایعقده یه با انگار که زنیمی حرف طوری-
 .بس و بودم پدرم
 :دادم ادامه و کشیدم آهی

 رو مادرم من. نداشت شماها به ربطی هیچ موضوع این چون بگیرم؛ انتقام شما از نخواستم وقتهیچ باش نمطمئ -
 سوءاستفاده ازتون نکنین فکر که گفتممی رو چیزهمه و گشتبرمی عقب به زمان کاش. بخشیدمش و کردم پیدا

 ... من نشه، باورت میگم رو این که حاال شاید. کردم
 نگاهم منتظر. داشتم براش اینقشه نکنه فکر که گفتممی باید اما بود؛ سخت خیلی. انداختم یینپا شرم از رو سرم
 . کردمی
 . دارم عالقه بهت وقته خیلی دارم، دوستت من... من-

 :کرد ریز رو هاشچشم
  بگیری؟ انتقام پدرم از تا کنی بازی وارد رو من خواستینمی معلوم کجا از جداً؟-

 فکر اما بود؛ نخواهد انتظارم در خوبی اتفاق بفهمه اگه که دونستممی. شکست رحمیشبی از دلم لرزید، مچونه
 زدمش هاماشک ریختن از قبل. بود اشک از پر هامچشم کردم، نگاهش ثانیه چند. بشه سنگدل قدراین کردمنمی
 :گفت عصبانیت با و شد قدمهم باهام. برم که افتادم راه و کنار

 مرگه، شُرُف در پدرم آسونه، من برای نکن فکر. بشم اعتمادبی که بدی حق بهم باید هم تو. شدم شقتعا هم من-
 .باشه خانواده به حواسم باید تربزرگ برادر عنوان به تنهاست، مادرم

 .کنم تمومش همیشه برای تا ایستادم
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 بابام حق برگردوندن اما کنم؛می خواهیعذر آیدا و مهران مامان، شما، از و کنمنمی انکار رو کاریمپنهون من-
 .بود دنیا کار تریندرست

 . نمیفته من به چشمتون دیگه نباشید نگران هم شما درضمن
 . کرد می نگاهم خشم با
 . شد طوالنی غیبتتون جایین؟این بابا اِی-
 . شد متعجب من دیدن با که بود لبش رو مرموزی لبخند. انداختم بهش نگاهی و برگشتم مهران صدای با

  شده؟ چی: مهران
 . خداحافظ کن، عذرخواهی من طرف از. برسون سالم همه به جان،مهران هیچی -

 . جاییاین امشب گفت مامان کنی؟می شوخی چی؟ یعنی: مهران
 :جلوش رفتم و دادم تکون سری

 . برم بهتره زیاده، کارهام کم یه نبود یادم ببخشید،-
 .رفتگ رو بازوم برم، که برگشتم
  شده؟ چی داداش قرمزه؟ چرا چشمات شده؟ چی بگو رو راستش افسانه؟ احمقم من: مهران

 مهران حضور به نسبت کامالً انگار کرد،می نگاه من به فقط و بود کرده اخم که دیدم و انداختم بهش نگاهینیم
 . بفهمن زودتر هم هااون خواستمی هم شاید بود، اعتنابی
 . رهخب چه بگه یکیتون-

 :زدم پوزخندی
 .کنه معرفی بهت رو هیوال یه بخواد دلش خیلی کنممی فکر بپرس، برادرت از جانمهران-

 .کردمی نگاهم گیج مهران
 بیاین چشم رو قدمتون دارین دوست اگه. بشه اذیت دیدنم با خونهصاحب خوامنمی نمیام، جااین دیگه من درضمن-

 .خداحافظ. بگو مامانم به. مخونه
 .کردم ترک رو خونه اون سریع هم من و کرد ول رو دستم که دید چی نگاهم تو دونمنمی

*** 
 .کردم بغض دوباره احسان هایحرف یادآوری با. خوندم ایفاتحه و کشیدم سردش سنگ رو رو دستم

. کرد کومممح بدجور نفر یه امروز. بودی کنممی تنهایی احساس که االن کاش شده، تنگ دلم. باباجونم سالم-
 عاشق دخترت فهمیدیمی و بودی اگه دونمنمی. نیستم پشیمون تو حق گرفتنپس از اما کردم؛ اشتباه دونممی



 

 

240 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 بهم. نشده عوض بهش احساسم اما شکست؛ رو دلم کهاین با. دادیمی نشون العملیعکس چه شده مفاخر پسر
 ... گفت نیست، راضی ازت پدرت گفت نداشتم، حقی من گفت
 . گریه زیر زدم بلند من و ریخت هاماشک

 . بابا ببخشید-
 خونه به که بود ده نزدیک ساعت چرخیدم،می ماشین با هدفبی هاخیابون تو. اومدم بیرون جااون از و شدم بلند

 حالیبی با. شدند بلند سریع من دیدن با زدند،می حرف سوگل و بانوماه. داخل رفتم اومد،می صحبت صدای. رسیدم
 .کردم سالم

 مادر؟ شده چی: بانوماه
 . مخسته هیچی-
 :کرد باز رو در سوگل که کردممی عوض رو هاملباس. باال رفتم سریع و
 گوشیت چرا. رفتی شونخونه از وقته خیلی گفت و زد زنگ پیش ساعت دو مهران کجایی؟ هست معلوم هیچ-

 ! توام با خاموشه؟
 .دادم ماساژ رو سرم و نشستم تخت روی. بود عصبی شدت به
 . شده خاموش شد تموم شارژش خوام،می معذرت-

 . کنارم نشست
 . بزن بهش زنگ یه بود نگران خیلی برادرت افسانه؟ شده چیزی-
 . باشه-

 پس پرسه،می باالخره دونستممی. نشسته هنوز سوگل دیدم برگشتم داشتم، مهران با که کوتاهی تماس از بعد
 :گفتم خودم

 . فهمید احسان باالخره-
 دراز. کنم استراحت کمیه که داد رضایت دادم پاسخ سواالتش تمام به که دقیقه چند از بعد. کرد نگاهم تعجب با

 دیگه گفت که حرفش آوردن یاد به با. نداشتم غذا به هم میلی هیچ. بخوابم ذاشتنمی درهمم افکار اما کشیدم؛
 .کرد مجازاتم شکل بدترین به احسان. شد سرازیر مچشم یگوشه از اشکی ببینه رو من خوادنمی

*** 
 دلتنگش حدی به. دیدم رو احسان روز ده از بعد. رفتم بانوماه و عمو یخانواده با. بود اسفندیار ختم مراسم امروز
 و ردکمی تابیبی آیدا اما ریختند؛می اشک معمولی کامالً مهران و مامان. رفتمی اون رو شهمه نگاهم که بودم
 .بدتر شاید داشتم، حالی همچین پیش سالهفت هم خودم فهمیدم،می رو حالش من
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 کمک به. بود گرفته رو دستم و بودم ایستاده مامان کنار من شد، برگزار مسجد تو که مراسمی و جنازه تشییع از بعد
 .کشید رو دستم که ببندم رو در خواستم. احسان ماشین تو بردیم رو آیدا عسل

 .پیشم بمون :آیدا
 دیگه روز اون از بعد. باشم احسان ماشین تو خواستمنمی کنم، چیکار دونستمنمی. گریه زیر زد بلند صدای با

 . باشم هاشچشم جلو خودش قول به خواستمنمی
 .بیاد آقاامیر بگم بذار عزیزم-
 . بمون تو نه،-
 نوازش رو پشتش و کردم شبـ*غل. دراومد اشکم راختیابی هم من که کرد گریه قدراون. کردم قبول اجبار رو از

 .کردم
 . عزیزم کن گریه-

 بعدش و نشست مهران و شد باز ماشین در. دستش دادم دستمالی. شد جدا ازم. شد ترآروم تا گذشت ایدقیقه چند
 اشونباه هم من تا بودن نرفته هااین عمو کاش. نبینمش تا انداختم پایین رو سرم. نشست فرمون پشت احسان

 . رفتممی
 .بریم زودتر خونه میان هامهمون: مهران

 .کردمی گریه آیدا راه بین
  اومده؟ تنها فروغ عمه احسان: آیدا

 . اومده کامیار و نگار با نه،: احسان
 . اومدن هانچسب این باز: مهران
 :کرد نگاهش چپچپ احسان

 !کن صحبت درست مهران-
 . کردمی قراریبی و بود امیر بـ*غل آنیتا رسیدیم، وقتی
  نداره؟ اشکال باشه پیشت جون،افسانه. ندارم رو آنی یحوصله اصالً! خدا: آیدا

  اشکالی؟ چه عزیزم، نه-
 . مبـ*غل انداخت رو خودش هم آنیتا کردم، باز رو هامدست امیر جلوی رفتم
 . خانمافسانه ممنون: امیر

 . کنممی خواهش-
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 نازش موهای به دستی حیاط، داخل رفتم. کردمی نگاه باباش و من یالمهمک به خوشگلش هایچشم با آنیتا
 .کشیدم

 ! من برم تو قربون-
 .بود تنش کاپشن حاال خوبه. خونه داخل برم نداشتم دوست چرا دونمنمی

  جون؟دایی تو جاییاین چرا-
 ضربان زیادش نزدیکی. *وسـ*یدبـ عمیق رو آیدا لپ و جلو اومد. کرد جیغجیغ به شروع آنیتا. بود احسان صدای

 :گفت کنه نگاهم کهاین بدون و آورد باال رو سرش. بودم دلتنگش قدرچه که فهمیدم تازه من و برد باال رو قلبم
 .خورینمی سرما سرده، جااین تو، برین-

 :کشیدم آنیتا سر به دستی
 . نیست خوب بچه برای داخل محیط-

 :گرفت طرفم به رو ماشینش سوییچ
 .ماشین تو برین-

. نبوده توجهبی من به نسبت هم اون فهمیدم و بود آروم لحنش گرفت،می نادیده رو من تقریباً که رفتارش برخالف
 و شیر خدمتکارها از یکی بازیمون بین. برد خوابش آنیتا تا کردیم بازی قدراین ماشین، تو رفتیم و گرفتم رو سوییچ
 شـ*غلب. بود هافرشته مثل خواب تو. مبـ*وسـ*ید رو آنیتا پیشونی. بوده احسان کار فهمیدم که آورد برامون کیک
 .سپردمش عسل به و تختش تو بردمش سروصدابی. بیرون آوردمش ماشین از و کردم
 تنش شیکی مشکی لباس که مسنی خانوم جلوی رفت آخر در. کرد معرفی هاخیلی به رو من مامان رفتم، که پایین

 .گفت مهران که بود فروغیعمه نهمو سرش، گیپوری شال و بود
 :بردم جلو رو دستم

 .خوشبختم-
 .زیبا دختر طورهمین هم من-

 .بود فروغعمه به شبیه شچهره که سالهسی حدوداً بود دختری بعدی. زدم زدنشحرف نوع به لبخندی
 .هستن کامیار پسرشون، هم آقا این. جانفروغ دختر خوشگلم نگارخانم: مامان

 برخوردی همه. نشستم آیدا و مامان کنار احوالپرسی از بعد. بود سبزرنگ هایچشم با مادرش به هشبی هم پسرش
 زوربه که کردمی گریه همچنان آیدا. کنهمی نگاهم خاصی جور نگار که کردممی احساس فقط داشتند، عادی کامالً

 و گرفتم رو نگاهم. بیرون اومد اتاقش از مه احسان همزمان بیرون، اومدم که اتاق از. کنه استراحت تا باال بردمش
 :شنیدم رو صداش که افتادم راه
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 .بودی که ازت ممنونم شدی، خسته خیلی امروز-
 . کشیدممی خجالت شاز روزم اون اعتراف از بعد انداختم، پایین رو سرم. بود شده نزدیکم تقریباً برگشتم،

 .نکردم خاصی کار کنم،می خواهش-
 .داره کارت مامان جاناحسان-

 من به پوزخندی با هم نگار. رفت هاپله از و داد تکون سری احسان. اومد بیرون آسانسور از که بود نگار صدای
 من و داره تفاوت براش بقیه با که بود معلوم احسان به نگاهش طرز از. بست رو در و آسانسور تو رفت دوباره

 با. باشه داشته واقعیت نداشتم دوست عجیب و ترسیدممی بود زده سرم به که فکرهایی از. گرفتم دلهره ناخودآگاه
. داشتبرنمی سرم از دست دادنش دست از ترس اما شده؛ عاشقم که بود کرده اعتراف قبالً من به احسان کهاین
 دارن؛ حسی همچین میشن عاشق که هاییآدم یهمه یعنی میرم؛می من بگیره، رو پدرش انتقام ازم بخواد اگه
 فکر نگار رفتار و احسان به فقط و بودم ایستاده راهرو وسط. دارند دوستش که کسی دادن دست از از ترس سح

 .پریدم مهران صدای با که کردممی
 کنی؟می کار چی جااین-

 :دادم تکون رو سرم. افتاد خنده به که کردممی نگاهش گیج
 .خوابید بودم، آیدا پیش هیچی-
 .پایین بریم خب،-

 .کرد هدایتم پایین به و گذاشت کمرم روی رو دستش
*** 
 و نشست احسان پیش رفت نگار. دادم می تکون رو سرم هم من و زدمی حرف برام اون و بودم نشسته مهران کنار

 تعریف براش فریبیدل لبخند با هم اون و دادمی گوش هاشحرف به احسان. کردند صحبت به شروع هم با
 .کردمی
 . میام االن من جانمهران-
 . عزیزم برو-

 سودابه، با زدنگپ دقیقه ده بعد. ریختم خودم برای آب لیوان یه. رفتم آشپزخونه به بود، سخت برام جااون تحمل
 رد خواستممی. شنیدم رو نفر دو صحبت صدای که بیرون اومدم جااون از بود آرومی دختر که خدمتکارها از یکی
 .ایستادم اخودآگاهن احسان اسم شنیدن با که شم

 . نداره تو به ایعالقه هیچ احسان. فهمیدن فامیل کل و کردی ازدواج بار یه تو دختر، کن بس-
 . بود فروغعمه صدای
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 . بشه عاشقم تا کنممی کاری و دارم دوستش من: نگار
 .بخواد رو کسی خودش شاید کن، تمومش-
 .نیست مهم اصالً امبر. خوادمی رو افسانه دخترِ این حتماً مثال؟ کی-

. موندم جااون مامان اصرار به شام از بعد. کردم ترک رو جااون زود نکنم اشتباهی کار کهاین برای و شدم عصبی
 .کرد نگاهم حرص با فهمید نگار وقتی
 . برهنمی خوابم من برم، قربونت کن استراحت برو: مامان

 . نمیاد خوابم هم من-
 :گفت عمیق آهی با
. بخشیدمش کشیده عذاب تو و من موندن جدا از قدرچه که گفت برام اسفندیار وقتی رو، پدرم مرزهبیا خدا-

 .بگذره گناهانش از خدا بخشیدم، هم رو اسفندیار
  ترن؟بزرگ مرحومتون همسر از فروغعمه مامان راستی. شنوممی رو این که خوشحالم-
 رو آلمانی دختر یه خوبیه، پسر کامیار. بوده پدرشون دوم سرهم فروغ مادر البته تره؛بزرگ سال سه مادر، آره-

. هستش آلمانی پسر یه با نگار ناموفق ازدواج خاطربه هم اون و نیست ازدواجشون به راضی فروغ که داره دوست
 . هست سرش تو خیاالتی کنم فکر کنه،می برخورد صمیمی احسان با قدراین کهاین و خشکیه دختر نگار

 :داد ادامه و انداخت من به معناداری نگاه حرفش دنبال به
 . کنه می برخورد باهاش نوازیمهمون و احترام روی از فقط و نداره بهش حسی هیچ احسان گرچه-

 . آوردم زبون به رو همین و زدمی من به رو هاحرف این مامان چرا دونمنمی
 .بخواب من تاقا تو رو امشب داری دوست اگه حاال. گلم فهمیمی وقتش به-

 .خوابیدم مامان هایحرف از راحت خیالی با و کردم قبول
*** 
 بعد کرد، دعوتم کیش سفر به فروردین هفتم برای که مامان تلفنی تماس از بعد و بودم عمو یخانواده با عید اوایل

 اومدن؛ مخونه به دیدنی دعی امیر و مهران و آیدا همراه به مامان. برم همراهشون کردم قبول عمو از اجازه کسب از
 به هم با همه و موندن شب تا. اومده پیش براش فوری کار یه و کرده عذرخواهی گفت مامان و نبود احسان اما

 .رفتیم عمو یخونه
 . کردم جمع رو هاموسیله من خب،-

 دنبالت؟ میاد کی: سوگل
 :انداختم باال ایشونه



 

 

245 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 . دونمنمی-
 :زد چشمکی

 . بیاد یار کنم فکر-
 عسل و مهران با احسان دراومد، آب از درست سوگل حرف بعد ساعتنیم. خندید بلند که رفتم بهش ایغرهچشم

 :گفت خندیدمی که درحالی سوگل. اومدند
 . برو! گفتم دیدی-

 . دادند رو جوابم همه گفتم، سالم. کردم باز رو در. رفتم ماشین سمت به خداحافظی با و کردم شبـ*غل
 .هست مخی رو نفر یه فقط! شود مسافرتی هچ وای: عسل
 :گفت مهران اما میگه؛ رو مهران کردم فکر

 . واقعا آره-
 . شدم کنجکاو

  گین؟می رو من-
 . خنده زیر زدن دو هر
 .میگم رو نگار! عشقی که تو جونافسانه وای: عسل-

 احترامیبی کسی به نباید که ردک گوشزد هردوشون به احسان اما نگفتم؛ چیزی و زدم لبخندی! هست هم اون وای
 .نگفتم چیزی اما بودم؛ موافق کامالً حرفش با. کنن

 جون؟افسانه نه مگه! دیگه مُخه رو خوب احسان، داداش اِ: عسل
 . کرد می نگاهم منتظر

 . شناسمنمی خیلی رو ایشون من-
 .شناسینمی بهتر همون: عسل

 کلکل هم با قبل دفعات برخالف. دادممی گوش عسل و انمهر هایحرف به فرودگاه به رسیدن تا و خندیدم
 .نداشت تاثیری که داد تذکر بهشون بار چند هم احسان. زدندمی حرف نگار اخالق درمورد فقط و کردندنمی

*** 
 پدر یخونه به همه بود قرار. افتادم احسان با آشناییم و پارسالم سفر یاد کیش، رسیدیم که بود شب هشت ساعت
 بیشتر سفر این که شنیدم مامان از. بود مشهود کامالً رفتارش تو خوشحالی این و بود خیلی جونتهمینه. بریم عسل

 مهران رو چمدونم و کردم مکان نقل اتاقش به عسل اصرار به من. بشه عوض هواش و حال تا بوده، آیدا خاطربه
 .عسل اتاق به برد
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 و گفتم بخیرشب زود من خوردیم که شام. گرفتمی نادیده رو من تقریباً و بود نشده عوض من با رفتارش احسان
 . اومدند بیرون بود مهران و احسان مال که اتاقی از نگار و احسان دیدم بخوابم، که رفتم

 :گفت احسان به رو و زد لبخندی دید، که رو من نگار. کردم نگاهشون متعجب
 . پایین میرم من جاناحسان-

 اما رفتم؛ اتاقم سمت به احسان به توجهبی. زد نیشخندی بشه رد کنارم از کهاین از قبل. داد تکون سری احسان
 درونم. دادم تکیه بهش و بستم رو در. کردممی احساس خودم رو اتاق تو رفتم که وقتی تا رو نگاهش سنگینی
 و انداختم تشکی زمین رو دبو تخته یه عسل اتاق چون. خوندم رو نمازم و گرفتم وضو. بود متالطم ظاهرم برعکس

 . برد خوابم کِی نفهمیدم خستگی از
*** 
 سنتی رستوران به بود، گرفته درنظر مهران که گذرونیخوش کلی و سواریقایق از بعد و رفتیم دریا به همگی صبح

 چه دیگران که نبود مهم براش اصالً و بود چسبیده احسان به نگار روز کل. رفتیم بودم اومده احسان با قبالً که
 من به نگاهش که هم بار هر کرد،می برخورد باهاش احترام با و جدی کامالً هم احسان. کننمی درموردش فکری

 بودم؛ شاد و خوشحال خیلی ظاهر در. بود پدرش مراسم تو خوبش برخورد تنها. کردمی نگاهم سرد خیلی افتادمی
 . داره رو رفتار این من با فقط که سوختممی درون از اما

  بخوریم؟ چی خب: مهران
 . بختیاری من: عسل

 .کرد انتخاب غذایی یه کسی هر عسل از بعد
  چی؟ گلم خواهر خب: مهران

 :زدم لبخندی
 . پلوباقالی-

 :زد چشمکی
 .پلوامباقالی عاشق هم خودم-

  احسان؟ نه بود، نگقش خیلی. رفتیممی ایرانی رستوران یه به هم با آلمان اومدمی وقت هر هم احسان: نگار
 . دارم دوست بیشتر رو جااین من اما بود؛ خوب: احسان

 .انداخت من به نگاهینیم حرفش این با
  اومدی؟ جااین قبالً: نگار

 .خاص خیلی شخص یه با آره،: احسان
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 در. میارمن در سر رفتارش از بود؟ من با منظورش یعنی. نداد ادامه رو بحث دیگه اما کرد؛ نگاهش کنجکاو نگار
 و مهران هایشوخی با ناهار. کنه ثابت خوادمی رو چی دونمنمی هاشحرف با اما گیره؛می نادیده رو من ظاهر
 با و رفتیم پاساژ به ناهار از بعد. نداشت احسان به کاری دیگه و بود ساکت آخر تا نگار. شد خورده عسل هایخنده
 .برگشتیم خونه به خرید کلی

 مادرش و پدر با چهلم برای گفت و نیومد عسل. برگشتیم چهاردهم. بودیم جااون عید آخر تا و دبو خوبی مسافرت
 . میاد

*** 
 یه این کن بزرگواری و بیا عروسیمه، دیگه هفته یه من افسانه. بود پرکار برامون شروعش از هم امسال: سوگل
 . بده مرخصی من به رو هفته
 . بره رو از بلکه کردم نگاهش چپچپ

 . نیستی و عسلماه میری که هم عروسی از بعد سرکار، اومدی کشیده عشقت وقت هر که تو-
 :کشیدم بلندی نفس. کردمی نگاهم مظلوم

 . بیشتر نه هفته دو فقط البته کنم، امضا بیار رو مرخصیت یبرگه. عزیزم باشه-
 :بـ*وسـ*ید محکم رو لپم
 نفر یه برای شب اون خواممی گرفتم، وقت برات خودم یشگاهآرا راستی. خودت عروسی شاءاهللان برم، قربونت-

 . بترکونی
 . رفتم براش ایغرهچشم و خندیدم

 ... یا کنیمی نازک چشم پشت هم آقاتون برای خوشگله خانوم-
 :دویدم دنبالش

 !سوگل-
 . شد باز آروم در که نشستم! دیوونه. بیرون زد در از سریع
 . کنهنمی نگاهت هم احسان دیگه دستمون رو مونیمی میشه چروک پوستت نخور حرص عزیزم: سوگل_

 به البته بودم، خریده طالیی هایطرح با بنفش پیراهن یه عروسی برای. بست رو در من از العملیعکس هر از قبل
 .سوگل اصرار

 و آیدا همراه به مانما چندبار. رفتممی جایی کمتر باال کاری حجم خاطربه و گذرهمی ماه یک اسفندیار چهلم از
 یه دخترش و کرد زایمان زودتر ماه یه شیدا. بودن هم کوچولوش دختر با شیدا و سوگل و عموزن که اومدن عسل

 دعوت برای هم اون و دیدم بار یه رو احسان چهلم از بعد. گذاشتن تمنا هم اسمش و خوشگله و ناز خیلی و ماهشه
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. برگشتن آلمان به چهلم از بعد هم فروغ عمه یخانواده. بود شهر شمال تو شهرکی یپروژه در همکاری به من از
 رو تقاصش و بوده کارـناه گـ پدرش که پذیرفته گفت و کرد درددل من با چندباری. بود شده بهتر شروحیه آیدا
 شده بهتر داخ با شرابطه اسفندیار مرگ بعد از گفت. بکشه عذاب کمتر االن که کنهمی دعا براش گفت و داده پس

 . کردمی نگاهش عشق با و بود راضی آیدا رفتار تغییر از کامالً هم امیر. خونهمی رو نمازش مرتب و
*** 

 به نگاهی آینه تو. رفتند و دنبالش اومد سامان پیش دقیقه ده سوگل. دنبالم بیاد سعید تا بودم منتظر آرایشگاه تو
 برام هم بنفش رژ و بود کرده کار دودی و بنفش یسایه هامچشم پشت. داشتم غلیظی تقریباً آرایش انداختم، خودم

 چون باشی؛ متفاوت باید امشب گفت و برد پیش رو خودش حرف زوربه سوگل اما کردم؛ مخالفت کلی اولش. زد
 .بود ناشناس شماره خورد، زنگ گوشیم. منه عروسی

  بله؟-
 . ببر لـ*ذت تزندگی از فعالً نه؟ خوشحالی-

 . دمکر تعجب
 . گرفتین اشتباه-

 :خندید
 . خانم کنمنمی اشتباه وقتهیچ من-

 . میگم بهش اومد سعید. گرفتم دلشوره.کرد قطع
 . دنبالت اومدن زدن، زنگ جانافسانه-
 . جانهیوا ممنون-

 مموها. انداختم سرم روی بود سوگل کادوی که رو رنگیطالیی حریر شال و پوشیدم رو رنگمکرم مجلسی مانتوی
 به نگاهی. ندیدم رو سعید ماشین بیرون، رفتم. بودم کرده انتخاب رو مدلش خودم که بود ایساده کامالً شینیون

 این با جلوش برم طوریچه حاال وای. احسانه دیدم کردم دقت. شد روشن رنگیمشکی وامبی چراغ. انداختم کوچه
 پایین رو سرم. داد رو جوابم کردم، سالم آروم و نشستم. دمکر باز رو ماشین در و رفتم لرزون وپاییدست با! قیافه

 محوی لبخند با و بود من به نگاهش باال، آوردم رو سرم آروم. نشد روشن ماشین اما بریم؛ موندم منتظر. انداختم
 :گفتم بشه شکسته سکوت کهاین برای و شدم دستپاچه. کردمی نگاهم

 . میاین شما نگفت سعید-
 . شد ترعمیق لبخندش بار این

 . نکردیم پیداش که بفرسته رو مهران خواستمی البته. سپرد من به و داشت کاری-
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 .کردم تشکر
 . ستوظیفه: احسان
 . داشت گرمی نگاه و نبود قبل مثل دیگه. کشیدم راحتی نفس من و افتاد راه باالخره
  چیه؟ شهرک یپروژه درمورد نظرت: احسان

 . شد پیدا زدنحرف ایبر بحثی یه که شدم خوشحال
 . امیدوارم بهش که بگم تونممی فقط-
  کنم؟ حساب کمکت رو تونممی پس-
 . باشین مطمئن-

 :گفت لحظه چند بعد
 . بدهکارم بهت عذرخواهی یه من-

 . کردم نگاهش منتظر و برگشتم
 داد حق تو به کامالً کردم صحبت که پدرم با داشتی، حق تو شاید. زدم بهت باغ تو روز اون که هاییحرف خاطربه-
  ببخشی؟ رو من تونیمی. مدیونه پدرت و تو به گفت و

 :زدم لبخندی
 . کنیم فراموشش دو هر بهتره نظرم به. داشتم اشتباهاتی هم من-

 موضوع خواستم. هاکدورت رفع از شدم خوشحال من و نگفت چیزی و خندید
 . شدم پشیمون اما بگم؛ داشتم رو آرایشگاه تو که تماسی
 :گفت که بشم پیاده خواستم رسیدیم وقتی

 به موقعش به. زدم رو دلم حرف قبلش اما بود؛ عصبانیت روی از همش ببینمت، خوامنمی گفتم که روز اون من-
 . میگم ترهابزرگ
 ناو یادآوری از خصوصاً شده؛ سرخ خجالت از هامگونه بودم مطمئن. بود کرده عرق هامدست کف و بود شده گرمم

 :انداخت صورتم به نگاهی لبخند با. روز
 .بعد برای باشه شبقیه هست، زیاد حرف-

 مامان دور از شدم که هاخانم سالن وارد. بگم کی به دونستمنمی و بودم خوشحال. شدم پیاده و زدم خجولی لبخند
 .خندیدندمی و کردندمی نگاهم لبخند با که دیدم عموزن کنار

*** 
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 تانگو دور یه و ما با دور یه همیشه برعکس. بود شده ماه مثل سوگل. بودیم وسط کالً شیدا و یلدا با. بود خوبی شب
 که دادن رضایت هاجوون باالخره رفتیم، عروس ماشین دنبال که ساعتی یه از بعد شب آخر. رقصید سامان با

 . برن شونخونه به دوماد و عروس
 . عزیزم بشی خوشبخت برات، خوشحالم خیلی-

 . کردیم بـ*غل رو همدیگه کرد، بغض سوگل
 .خوشگلم خواهر خودت عروسی شاءاهللان-

 فکر چیز همه به تختم تو. دارن فرانسه بلیت فرداپس برای گفت سوگل. رسوند رو بانوماه و من سعید شب آخر
 به این از دارم دوست. مشدنعاشق باالخره و مامان دیدن احسان، با آشناییم اسفندیار، یخونه به یلدا رفتن کردم؛

 رو حس این و دارم دوستش خیلی. خواستممی احسان کنار رو زندگی این فقط و باشم داشته آروم زندگی یه بعد
 .رفتم خواب به راحت خیال با. کنممی تجربه زندگیم تو که باره اولین
*** 

 چیه؟ قسمتش این به راجع نظرت: احسان
 به سری اومد؛درمی آب از خوب خیلی نظرم به و انداختم بود کرده تعیین سبز فضای برای که قسمتی به نگاهی
 . اومدم بیرون اتاقش از ببخشید یه با و خورد زنگ گوشیم. دادم تکون تایید معنای

  بله؟-
 گذره؟می خوش-
 تهرف یادم دلیل همین به و نداشتم مشکوکی تماس دیگه سوگل، عروسی پیش، روز بیست از! صدا همون هم باز
 . بود
 . نشین مزاحم لطفاً-

 :گفت که کنم قطع خواستم
  نبودی؟ بود کرده گم پدرت که کیفی دنبال تو مگه! دیگه نشد-

 . زدمی شدت به قلبم
 .نمیدم رو جوابت دیگه من هستی کی نگی تا-
 . باش بعدیم تماس منتظر. بگیره پس رو زندگیش خوادمی حاال و شده نابود زندگیش که کسی کن فکر تو-

  کیه؟ یعنی. شد قطع
  کنی؟می کار چی جااین-

 . پریدم صداش با بودم اطرافم از غافل چون
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 :خندید
 . ترسونمتمی دفعه هر کهاین مثل! بابا ای-

 .پوشید رو کتش. نگفتم چیزی و خندیدم
 داری؟ که وقت. بزنیم حرف و بخوریم ناهار یه بریم-
 . بریم آره،-
 :گفت خنده با شیشلیک و پرس دو سفارش از بعد و یمرفت سنتی رستوران یه به
 . بدی سفارش پلوباقالی هم سری این کردم فکر-

 :کردم اخمی
 . کنممی انتخاب رو اون ریممی رستوران معموالً دارم، دوست خیلی رو پلوباقالی من خب کنین؟می ممسخره-
 به حسم از کنم فکر کنار، به هااین خب. رسیدمپ رستوران رفتیم کیش که ایدفعه اون خاطربه. کردم شوخی-

 به وآمدترفت که کمکم ولی بودی؛ دخترها یبقیه مثل برام اوایل. میگم هم باز اما گفتم؛ برات قبالً خودت
 به باختم رو دلم فهمیدم که جایی تا شدم ترحساس اخالقت و رفتار رو. شناختمت بیشتر شد، بیشتر مونخونه

 عاشقت من. هست و بوده محض آرامش من برای هاشچشم. بود صورتش ناپذیرجدایی جزء لبخند که دختری
 . افسانه شدم
 خوادمی کردممی احساس که زدمی تند حدی به قلبم و بود متالطم درونم که صورتی در انداختم، پایین رو سرم
 :داد ادامه. دهنم تو بیاد

 اشکت هر با کشیدم، چی شد جمع هاتچشم تو اشک وقتی دونینمی. کردم بیان رو احساسم بد خیلی روز اون-
 . دادم جون
 . کشید چشمم از اشکی قطره. کشید صورتش به رو دستش. کردم بغض چرا دونمنمی

 . کردم ناراحتت عزیزم ببخشید: احسان
 :کردم تشکر و گرفتم ازش. گرفت سمتم به دستمالی

 . کنیم فراموشش شد قرار درضمن. بخشیدمتون که وقته خیلی اام شکست؛ هاتونحرف از دلم روز اون راستش -
 :کشید عمیقی نفس

  بود؟ صادقانه هم تو روز اون حرف بدونم خواممی فقط ببخشید، باشه-
 :گفت و زد لبخندی فهمید، مکثم از. بگم معالقه از بود سخت بگم، چی دونستمنمی. گزیدم رو لبم
 . منبخشیدی هنوز کنممی فکر نگی اگه-
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 عمیقی نفس. کنم مطمئنش باید هم من گفته بار چندمین برای اون که حاال. بگم زوربه خواستمی! بدجنس
 .کشیدم
 کرده سکوت هم باز رفت، گارسون که میز چیدن از بعد. نشستم ساکت و آوردند رو غذامون بگم، خواستم که همین
 . بودم

  نگفتی؟-
 :گفتم زود خیلی و فکر بدون

 . گفتم رو واقعیت زرو اون من-
 :زد عمیقی لبخند

 ... تو مثل دختری که خوشحالم-
 :گفت کوتاهی مکث از بعد. کرد نگاهم زدندمی برق که هاییچشم با و کرد قطع رو حرفش

  کنیم؟ رسمیش نیست بهتر دونیممی رو همدیگه حس که حاال-
 . کردم تعجب

  نیست؟ زود-
 :کرد ظریفی اخم

 عقد یه باشی راضی اگه باشه؟ زودگذر احساسمون که ایمساله بیست مگه چیه؟ زود خوب دختر! بخور رو غذات-
 . پدرم خاطربه باشه، ساده

 . زوده گفتم پدرتون خاطربه هم من-
  نباشی؟ رسمی من با نیست بهتر-

 . بده خجالتم داشت قصد کالً امروز
 . میشی ترداشتنیدوست کشیمی که خجالت-
 . گرفته رو شخنده جلوی و گرفته شخنده حرکتم از که بود معلوم. مکرد نگاهش تعجب با
 شد چی. بدم نشونت جورههمه رو داشتندوست این خواممی و دارم دوستت من. میشه عادی برات زودیبه-

  میدی؟ رضایت
 :زدم لبخندی

 . مهمه برام خیلی عمو رضایت فقط ندارم، مشکلی من-
 :گفتم تردید با نیست؟ ایهدیگ حرف. من با ایشون رضایت-
 ...مامان-
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 . دونهمی وقته خیلی اون-
 :گفتم ناخودآگاه و شد گرد هامچشم

  دونه؟می کِی از! نه-
 :خندید

 تا گرفت ازم قول کلی و شد خوشحال خیلی گفتم براش که دیشب نداره؟ خبر هاشبچه دل از مادری کدوم-
 تمام همسفر حاضری چی؟ حاال. گرفتم اجازه ازش درواقع. زدمنمی حرف تو با من که دونستنمی اگه. داد رضایت

  بشی؟ عمرم
 :زدم قشنگش تشبیه به آرومی لبخند

 . حاضرم-
 :کرد نگاهم مهربونی با
 . داده قرار راهم سر رو تو مثل ایفرشته که داشته دوستم خیلی خدا-
 :کرد ایاشاره غذا به
 . نخوردی هیچی صبح از شد، سرد بخور-

 دومون هر به راه این تو خواستم خدا از و بود عشقش از لبریز وجودم. خوردم احسان مهربون هاینگاه زیر رو مغذا
 .خونه رسوندم که بود سه ساعت. کنه کمک

 .ممنون ناهار بابت-
 .کنممی صحبت عموت با امشب. عزیزم جونت نوش-

 :گفتم ناخودآگاه و داشتبرنمی سرم از دست نینگرا اما بودم؛ مطمئن عمو برخورد از. داشتم دلشوره دلیلبی
 ! نگرانم-
 استراحت فقط و خونه میری هم االن. من به بسپار رو همه نکن، فکر هیچی به تو خوب؟ دختر چی نگران-

 . کنیمی
 . کردمی نوازش رو قلبم نسیمی مثل توجهاتش

 . خداحافظ ممنون،-
 .بود جاهمون داخل رفتم تا. داد تکون رو سرش متقابالً هم اون و دادم تکون براشون دستی و شدم پیاده
*** 

 و بودند ما یخونه شام برای شب همه. کنه صحبت باهام خواستمی. بودم نشسته عمو برویرو کتابخونه، تو
 . هستش برونبله مجلس جورهایی یه درواقع



 

 

254 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

  چیه؟ نظرت عموجون، خب: عمو
 :گفتم فیضعی صدای با. کردممی بازی هامانگشت با
  چیه؟ شما نظر-
 رو چی همه امشب باهاشه دلت اگه. مهمه تو نظر. ایهباجربزه و خوب پسر نظرم به شناختمش که چندماهی این تو-

 . کنیم مشخص
 :انداختم پایین رو سرم

 . ندارم حرفی من-
 :زد لبخندی عمو

 سال یک یفاصله به هردوتون ردین،کمی بازیتاب حیاط تو سوگل با که بود دیروز همین انگار! مبارکه پس-
 . کننمی کار چی هاخانوم این ببینم بیرون بریم خب. شدین عروس

 پختند،می غذا مامان و بانوماه. اومدم بیرون کتابخونه از. بـ*وسـ*ید رو پیشونیم عمو. شدیم بلند. زدم لبخندی
 :اومد بیرون آشپزخونه از مامان. کشیدمی جارو رو خونه هم عموزن
 . شو آماده برو عزیزم؟ جاییاین چرا-

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

  ندارین؟ کاری-
 . دختر دیگه برو هستیم؟ چی ما پس: عموزن
 میاد؟ کِی سوگل چشم،-
 . میاد زود گفت زدم زنگ. بود خوابیده یک تا رسیدن، دیروقت دیشب-

 . میناجون دارم احسان و افسانه برای هایینقشه چه دونینمی. گرفتن سامون و سر همه هابچه شکر رو داخ: مامان
 زنگ گوشیم که درآوردم رنگینارنجی تونیک کمد تو از. بشم آماده تا باال رفتم من و شدند صحبت گرم هااون

 . بود احسان یشماره. خورد
  بله؟-
  خوبی؟ خانم، سالم-

 . بود شاد و نرژیا با صداش



 

 

255 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

  خوبین؟ شما. ممنون سالم،-
 کردی؟ صحبت عمو با. خوبم هم من-
 . آره-
  شد؟ چی خب،-

 . زدم کنجکاویش به لبخندی
 .بود خصوصی بگم باید شیننمی ناراحت اگه-

 :خندید
 امشب ایبر باید خونه میرم دارم االن بود، شلوغ سرم خیلی امروز من شانس. نگو باشه! زدی رو حرفت که تو-

 . باشم آماده
 .کشیدم بیرون سبزرنگی شال

 . کنهمی خسته رو آدم زیاد کار. کنین استراحت کم یه زوده، که حاال-
 برات خیلی دلم ندیدمت روزه دو فقط کهاین با. شد رفع خستگیم شنیدم که رو صدات اما بودم؛ که خسته راستش-

 داشته حد از بیش غرور نباید عاشقه که آدمی. زد رو من دل رفح دقیقاً. زدم احساسش ابراز به لبخندی. شده تنگ
 . باشم اون مثل حدودی تا باید هم من میگه حسش از راحت احسان که حاال. باشه

 .طورهمین هم من-
 :گفت بود طوالنی خیلی من برای که لحظه چند بعد و کرد مکث

 . گیرممی تماس بعداً عزیزم، فرمونم پشت. منه آرامش یمایه هم هاتحرف -
 . باشین خودتون مراقب. باشه-
 . خداحافظ چشم،-
 . خداحافظ-

 بود دستم تو که گوشی به نگاهی. اتاق تو انداخت رو خودش سوگل و شد باز در. اومد لـ*بمروی لبخندی. کردم قطع
 :زد مرموزی لبخند. انداخت

  بودن؟ آقاتون-
 . کردم شبـ*غل. خندیدم

 . خانمعروس سالم-
 :دز چشمکی

 . بگم رو همین باید هم من االن-
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  گذشت؟ خوش-
  کردی؟ ارک چی بگو رو راستش. بذاره پیشپا زود قدراین کردمنمی فکر شیطون. عالی-
 . نشو مسخره-
 . ببینم رو هاتلباس بذار خب-

 :انداخت تخت روی هایلباس به نگاهی
 . شدم امیدوار بهت خوبه، نه،-

 . شدم آماده باالخره کرد، آرایشم زوربه سوگل که ساعت یه بعد
*** 

 آشنا قبل از همه چون. بودیم نشسته پذیرایی تو همه بودند، گذاشته تموم سنگ بانوماه و مامان که شامی از بعد
 غیر به. اومدند عسل مادر و امیر و آیدا با احسان. بود خانوادگی مهمونی شبیه بیشتر شناختند،می رو همدیگه و بودن

 که درآورد بازیمسخره و شکلک قدراین سوگل داد، دستم که رو گل. نزدیم ایدیگه حرف پرسیاحوال و سالم از
 :گفت عمو به رو جونتهمینه. بگیره رو خودش خواستگاری شب انتقام خوادمی که رسیدم نتیجه این به من
 کنیم؟ صحبت خیرمون امر درمورد نیست بهتر معین آقای-

 :کرد شروع جونتهمینه بفرمایید فتنگ با و زد لبخندی عمو
 . کنیم رسمیش بهتره و باشه کافی دارن هم از طرف دو هر که شناختی کنم فکر-

 . شرطه مادرش و افسانه نظر البته گین،می درست: عمو
 :زد لبخندی عمو به رو بود دستش تو دستم و بود نشسته کنارم که مامان

 اسفندیار مرحوم پدر خاطربه البته بگیریم، ساده عقد یه رمضون ماه از لقب تا بدونین صالح اگه. موافقم هم من-
 . میگم

 . زد مهربونی لبخند افتاد من به که چشمش. دادمی گوش هاشونحرف به جدی که انداختم احسان به نگاهی
 .هست مدنظرش چی هر افسانه خود هم مهریه. گینمی درست: عمو

. باشه هم مثل مونمهریه که بود سوگل و من بین قراری این. شد سکه هصدوچهارد سوگل مثل هم من یمهریه
 پیش کالً روزها عید بعد از البته. موند پیشم مامان فقط و رفتند همه شب آخر. خرید و آزمایش بریم فردا شد قرار
 . اومدمی هم مهران هاشب بعضی. خوابیدمی من یخونه شب سه ایهفته و بودیم هم

 .کرد اجابت رو دعاهام خدا. رو احسان دامادی طورهمین بینم،می رو شدنتعروس که خوشحالم خیلی: مامان
 .کردمی شکر رو خدا و ریختمی اشک

 . نکنین اذیت رو خودتون جانمامان-
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 . مادر شوقه اشک-
 . بود هم بابا کاش-

 . کرد مبـ*غل و جلو اومد. انداختم پایین رو سرم و کردم بغض
 . خوشحاله خیلی االن بابات مطمئنم من برم، قربونت-

 که مادرم از بهتر کی و بزنم حرف نفر یه با که داشتم احتیاج واقعا. خوابیدم دو ساعت باالخره زدنحرف کلی از بعد
 کرد؟می درک رو دخترش

*** 
 :زد رو ماشین دزدگیر. داشتم سرگیجه کمی بیرون اومدیم که آزمایشگاه از
 . میام زود من نبشی پریده، روت و رنگ-
 لیوان یه و کیک تیکه دو اومد، دقیقه چند بعد. داشتم ضعف کمی داشتم خونیکم چون. دادم گوش حرفش به

 . بود گرفته انارآب
 . ممنون-
  داری؟ خونیکم-

 پاساژی سمت به خوبه، حالم که کردم راضیش و خوردم رو همه احسان زوربه کهاین از بعد. دادم تکون رو سرم
 . رفتیم خرید ایبر

*** 
 هم احسان که رنگیشیری شال با بود مشکی و شیری رنگ دو ترکیب که زانو زیر تا تنگ پیراهنی عقد روز برای

 که نازک ایحلقه. بیارنش برامون فردا شد قرار که کردیم انتخاب نقره هم شمعدون و آینه. خرید کرد تاییدش
 تا دو اصرارش به آخر در. کرد انتخاب پالتین از رینگی هم حسانا کردم، انتخاب بود برلیان نگین کال دورش

 :گفت بیرون اومدیم که طالفروشی از. زرد هم یکی اون و بود سفید طال یکیش کرد، اضافه سرویس
  مونده؟ چی دیگه خب-
 . دیگه شد تموم-
 .بود کرده خرید خیلی عقدش برای آیدا ولی-

 :خندیدم
 .کافیه همین-

 :کرد ریز رو هاشچشم
 خوای؟نمی آرایش لوازم تو-
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 . دارم خودم-
 :کرد اخمی

 . کنم مهیا برات چیزهمه منه یوظیفه. عزیزم دونممی-
  بریم؟ حاال. میگم خواستم چیزی وقت هر-

 هایچشم با من که داد سفارش غذا مدل چند. رفتیم هانزدیکی همون رستورانی به. داد تکون تردید با رو سرش
 . کردم نگاهش گردشده

  چی؟ برای غذا همه این-
 .دارم دوست رو هاشخنده که کردم اعتراف خودم پیش هزارم بار برای من و خندید

 . کنهمی تبامزه خیلی تعجب حالت که بگم اول همین بذار-
 . کردم نگاهش زدهخجالت

 .دادم سفارش عادت برحسب من درضمن-
 . میشه اسراف و نهمومی بازم بخوریم هم کم یه کدوم هر از آخه-

 :انداخت بهم مهربونی نگاه
  خوبه؟. نکنم رو کار این کنممی سعی چشم،-

 :زدم لبخندی
  داری؟ مشکل من رفتار چه با تو. خوبه قطعاً-
 . بود تاثیرگذار هم رفتار و اخالق نشدم، ظاهرت عاشق فقط من-
 .میدی بهم خوب حس قدراین کنه ممنون-

 :کشید جلو رو خودش کمی
 . باشی عشقم و همسر دادی افتخار که ممنونم تو از من-

 جواب چسبید بهم واقعاً که ناهاری از بعد. آروم رو من قلب و کردمی تایید رو حرفش هاشچشم کردم، نگاهش
 عقد یسفره از ژورنالی مامان. موند عصر تا و خونه اومد بود، خونه مامان چون. خونه رسوندم و گرفتیم رو آزمایش

 .بشه اجرا جاش سرِ چیزهمه باید باشه ساده هم قدرچه هر عقد بود معتقد و کنیم انتخاب تا دستمون داد
*** 

 اهللکالم جلد یک یمهریه با را شما که دهیدمی وکالت بنده به سوم بار برای معین، افسانه خانم مکرمه یدوشیزه-
 و دائم عقد به رز گل شاخه چهارده و صد آزادی، ربها یسکه چهارده و صدیک شمعدان، و آینه جام یک مجید،

  دربیاورم؟ مفاخر احسان آقای همیشگی
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 . بستم و مبـ*وسـ*ید رو قرآن
 . خوادمی زیرلفظی عروس: سوگل
 که همزمان جلو، کشید رو خودش کمی هم اون و احسان به داد فیروزه سنگ با طالیی سرویس جونتهمینه

 :گفت آروم گذاشت دستم تو رو سرویس
 . نگفته چیزی خانمسوگل تا بده رو بله-

 . خندیدم
 .بله بزرگترها، و مادرم عمو، یاجازه با-

 . کشیدند کل و زدند دست همه
  گیری؟نمی بله داماد از آقاحاج: مهران
 . باال رفت جمع یخنده صدای

 .رسیممی هم داماد به بدی اجازه شما: عاقد
 .کردیم امضا کلی و شتندگذا جلومون دفتری گفت بله که احسان

 . خوشگلمون عروس دهن بذار عسل داداش: آیدا
 . جلوم آورد و عسل تو زد رو انگشتش

 . اومدمی بدم قسمت این از همیشه من بگم رو راستش: احسان
 :زدم لبخند

  میاد؟ بدت هم االن-
 :خندید

 .کن باز رو دهنت. نه دیگه-
 تو گرفت رو ظریف دست آرومی به احسان. آورد رو هامونحلقه سوگل کرد، شیرین رو کاممون عسل کهاین از بعد

 :انداخت دستم تو آروم رو حلقه. دستش
 . داده جلوه حلقه به تو دست بگم باید البته. میاد دستت به خیلی-

 :گفتم و گرفت گر هامگونه
 . ممنون-

 هر و اومد مامان. کرد ایجاد من در خاصی تعلق حس کارش این و نکرد ول رو دستم. انداختم رو شحلقه هم من
 مرگش از قبل اسفندیار گفت مامان و بود عقدم یهدیه ویالیی سند. داد رو کادوهامون. بـ*وسـ*ید رو دومون
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 و عمو بعدش. داد هدیه شیکی ساعت هم احسان به گذاشته، شآینده عروس برای پیش سال یک از رو این گفته
 .انداخت دستم به زیبایی دستبند. بـ*وسـ*ید عمیق رو پیشونیم که بود انمهر نفر آخرین. اومدن بقیه ترتیب به

 . بشین خوشبخت: مهران
 . جانمهران ممنون-

 وسط برد پسرها و دختر و مهران فیلم، و عکس کلی از بعد. گرفتند غـ*وشآ* در رو همدیگه احسان، جلوی رفت
 با احسان. برگشتم طرفش به دستم لمس ساحسا با که کردممی نگاهشون لبخند با. کردند رقصیدن به شروع و

 :گفت لبش رو لبخندی
 . خوابممی راحت خیال با دیگه امشب از. بودم لحظه این منتظر روز هر خوشحالم، خیلی-
 .خوشحالم خیلی هم من-

 تجربه احسان با فقط که عشقی. شدممی عشقش از مملو من و کردمی نوازش هاشانگشت با رو دستم مدت تمام
 و مهران که بود شب هشت ساعت. دستم شدنلمس مثل باشه؛ اون با قراره هاماولین تمام که خوشحالم و کردم
 . کردمی نگاه رو کادوهای ذوق با اون و بودم سوگل کنار. بشه قطع فعالً برقصشون بزن دادند رضایت عسل
 . بیاریم شام بزن، صدا رو احسان برو مادر، افسانه: مامان

 . چشم-
 احسان. شدم مواجه زندگیم یصحنه زیباترین با کردم، باز که رو در. بود بازنیمه اتاقم در. باال رفتم و شدم بلند

 .طرفم برگشت و داد سالم که بودم نمازخوندنش تماشای محو. خوندمی نماز داشت
 .بخونی نماز کردمنمی فکر راستش. باشه قبول-

 :کرد اشاره خودش کنار به و زد لبخندی
 .جااین ابی-

 .نشستم کنارش
  نمیاد؟ بهم عزیزم؟ چرا-
 ... که بود این منظورم نه،-

 :گفت که فهمید انگار بگم، چی دونستمنمی
 .نداشتم قضا نماز سالگیبیست از اما خوندم؛می درمیون خط یه. کردمی ترغیب نمازخوندن به رو ما همیشه مادر-

 .دمکرمی نگاهش همچنان من و کرد جمع رو سجاده
 بریم؟ کنن، سرو شام خوانمی گفت مامان-
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. طرفش برگشتم و گرفت پشت از رو بازوم که بودم رسیده در به. ایستاد هم اون و شدم بلند. داد تکون سری
. زدمی تند قلبم و بودم شوکه. گرفت مآ*غـ*وش در نرم خیلی و بست رو اتاق در بود دستش تو بازوم که طورهمون

 شد سرازیر قلبم به که آرامشی از ناخودآگاه و شنیدم رو دارم دوستت یزمزمه گوشم تو که بود شسینه روی سرم
 دستش. کنم نگاه هاشچشم تو شدنمی روم. شدم جدا ازش قلبم میل برخالف لحظاتی از بعد. شد بسته هامچشم

 انگشت با. داشت ایتازه قبر هاشچشم و بود لبش رو مهربونی لبخند. باال آورد رو سرم و گذاشت مچونه زیر رو
 :اومد حرف به باالخره و کرد نوازش مچونه شستش

 .اومدی زندگیم به که خوشحالم. بود عمرم یلحظه بهترین-
 نگاه هامچشم به و کشید عقب کمی. افتاد هم روی هامپلک دوباره. بـ*وسـ*ید طوالنی و عمیق رو پیشونیم

 .گزیدم رو لـ*بم.کرد
 ! کنن هیجده مثبت فکرهای و بریم دیر ترسممی. خجالتی خانوم بریم-

 . گفتم معترضانه
 !احسان-
  عزیزم؟ جانم-

 :گفت خنده با و آورد باال رو هاشدست که کردم نگاهش چپچپ
 .تسلیم من-
 رو دستش پایین رسیدیم وقتی. کرد هدایتم بیرون به و کمرم رو گذاشت رو دستش و کرد باز رو در. افتادم خنده به

 .برداشت
 پیشش نفره دو یکاناپه روی شم، بلند احسان کنار از نذاشت که مامان اصرار به. شد مهمونی مثل تقریباً شام از بعد

 .نشستم
 ای؟خسته: احسان

 .کم یه-
 :کرد اخمی

 .باشم برات ایبرنامه فکر به باید. خورینمی حسابی و درست که هم غذا شده، مختل خوابت روز چند این-
  م؟بچه مگه-
 . بریمی یاد از رو خودت گاهی اما نیستی؛ بچه-
 شب آخر. موند کنارم هم باز مامان. گرفتند رفتن به تصمیم همه عمو، بلندشدن با که بودیم هم دور یک ساعت تا
 :دادم جواب. اومد لـ*بمرو لبخندی شماره دیدن با خورد، زنگ گوشیم. کردم فکر چیزهمه به تختم تو
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  جانم؟-
 نخوابیدی؟. عزیزم سالمت جونت: احسان

 .بخوابم خواستممی االن-
 ... مزاح بخواب، زود پس خب-

 :کردم قطع رو حرفش
 ! احسان دارم دوستِت-
 :کشید عمیقی نفس. بود عشقش و محبت به جوابی تنها جمله این نظرم به
 .بودی خسته خیلی گلم، بخواب برو. خانمی دارم دوستت خیلی هم من-
 .بخیرشب چشم،-
 .عزیزم بخیربتش-

 .خوابیدم خوب حس هزاران با و کردم قطع
*** 

 .بود گذاشته من یعهده به احسان و بود شهرک از قسمتی که بودم اینقشه سرگرم
 . شد خالی بادم شماره دیدن با اما کردم؛ پرواز طرفش به خورد زنگ که گوشیم

  بله؟-
  معین؟ خانم کردی رو فکرهات-
 ! صدا همون هم باز
  میگی؟ رو راستش بدونم کجا از-
 بخواد دخترش که داره باارزشی چیزهای قطعاً و بوده دستش پدرت مرگ روز که کیفی. خودته مشکل دیگه اون-

 . نخواد هم شاید البته ببینه،
  خوای؟می چی کن، صبر-

 :داد سر بلندی یخنده
 . باشه تو برای پولی کنمنمی فکر میلیارد یه. باالست زندگی خرج زمونه این تو راستش،! شد این-
 !میلیارد؟ یه-
 نامزد نگرانی، چرا درضمن. کنی پرداختش تونیمی راحتی به بابات هایزمین از تا چند فروش با خوب، دخترِ ببین_

 سرت به هم پلیس فکر. میدی رو قطعی جواب دیگه یدفعه. داری مهلت هم باز. هست هم پولدارت و پیشهعاشق
 . بینینمی رو کیف این رنگ یگهد وگرنه نزنه،
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 چند دادن با مرد این و بشم بابا کیف خیالبی تونمنمی کنم؟ کار چی خدایا. کرد قطع بدم جواب بذاره کهاین بدون
. نیست سخت چندان واکنشش بینیپیش اما بگم؛ احسان به دارم دوست. باباست کیف که کرد مطمئنم نشونی
 :بود احسان دفعهاین خورد، زنگ گوشیم دوباره. بذاریم درمیون پلیس با باید و خطرناکه کار این میگه

 . سالم-
 خوبی؟ خوشگلم، خانم سالم-

 . ریخت قلبم به رو آرامش از موجی صداش
  خوبی؟ تو ممنون،-
  دیگه؟ خوردی ناهار. امعالی شنیدم رو صدات که االن-

 . نرفتم بخوریم رناها بریم گفت وقتی سوگل و بود سه ساعت گزیدم، رو لبم
 . جاماون دیگه ربع یه تا شو آماده زود تو؟ به بگم چی من نه؟ نخوردی: احسان

 خورم،می چیزی یه االن چی؟ کارت پس-
 . میدم قول

 . خداحافظ. جاماون دیگه ربع یه-
 . خداحافظ-

 آینه تو رو خودم. کردم معج رو نقشه سریع! عقدمون از بعد روز یه یعاشقانه یمکالمه یه از هم این. کرد قطع
 سلیمی خانم. اومدم بیرون اتاق از ساعت به نگاهی با و کشیدم لـ*بمروی رو کالباسیم لب رژ. بودم پریده رنگ دیدم،

 . شد بلند
 . معین خانم سالم-
  دادی؟ انجام رو کارت عزیزم، سالم-
 . بشین خوشبخت میگم، بریکت. شنیدم هابچه از و نبودم من درضمن مرخصی، بابت ممنون خیلی. بله-

 :زدم لبخندی
 . عزیزم ممنون-
 .نشستم و کردم باز رو در بود، در جلوی ماشینش. زدم بیرون شرکت از سریع گوشیم زنگ تک با
 . سالم-

 .شدممی وارد شوخی در از باید نبود سرحال که حاال. افتاد راه و داد رو جوابم آروم
  پشیمونی؟ هنکن گذشته، عقدمون از روز یه فقط -

 :گفت من به نگاهی نیم با و زد لبخندی
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 . بودم ناراحت کمیه ببخشید. باشم پشیمون بکنم غلط من-
 بگی؟ داری دوست-

 :کشید عمیقی نفس
 کار کنه تفریح و بخونه درس باید که وسالسن این تو گفتم خودم با. فروختمی فال چهارراه سر دختربچه یه-

 . گیرنمی ازش مطمئناً اما دادم؛ تراول بهش. کنهمی
 .گذاشتم دستش روی رو دستم

 . بگیرنش ازش ممکنه که هرچند کردی، کمک بهش تو-
 . شد آرامش و عشق از مملو قلبم دیشب مثل. زد دستم پشت آروم و عمیق ایـوسه بـ و گرفت رو دستم

 ببره؟ خوادمی کجا رو بنده آقامون حاال خب-
 :خندید

 و خوردن غذا هایساعت باید که کردم ازدواج دختربچه یه با که فهمیدم امروز اما نیستم؛ بچه گفتی دیشب یادته-
 . کرد گوشزد بهش رو خوابیدن
 :نشستم سینه به دست و کشیدم بیرون دستش از رو دستم. بوده همین قصدش بود مشخص و گرفت حرصم

 . نشی نگرانم تونیمی-
 .پرید هنمد از ناخودآگاه اما نبود؛ دل ته از حرفم

 :اومد حرف به باالخره بود، لبش رو لبخندی. انداختم بهش نگاهی زیرچشمی. بود برورو به حواسم
  شدی؟ ناراحت-

 :کشیدم ممقنعه به دستی
 . نه-
 کی پس نباشم مراقبت من. هستی که هم ضعیف میشی، مریض زود دونممی. دارم دوست رو تو برای نگرانی من-

 شدی، زندگیم یهمه دادی من به رو بله که دیشب از تو افسانه نیست؟ ازدواج تعهد از یجزئ هااین مگه باشه؟
 .میشم نابود من بره پات به خار. بدم برات رو جونم حاضرم من. میشی مخونه خانوم زودیبه

 :گفتم سریع
 .نکنه خدا-

 .خندید عمیق
 .کوچولوخانم نیستی قهر پس-
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 خواستمی دلم. بردارم ازش چشم نداشتم دوست کردم،می نگاهش همچنان و دادم تکون نفی عالمت به رو سرم
 .ببوسم رو صورتش و شبـ*غل برم
 کنی؟می نگاه چی به-
 .شوهرم به-

 :انداخت باال ابرویی
 . خوشگله داره عواقب دیدزدنت-
  کنم؟ نگاهت ندارم حق من یعنی-

 :زد باریشیطنت لبخند
 .باشم خوبی پسر نمیدم قول نگاهت با اما عزیزم؟ نداری حق چرا-

 :کرد اضافه چشمک یه با بعد
  باشه؟ خلوتمون تو نیست بهتر-
 .کشیدم خجالت و گزیدم لب پرروییش از
 :گفت نگاهی نیم با
 .خانمی شدی قرمز که باز-

 :زدم بازوش به مشتی
 .کنمنمی نگاهت دیگه اصال! جنبهبی-

 خوشمزه واقعاً که داد سفارش برام غذایی خودش انتخاب به و مرفتی ایتالیایی رستورانی به. نگفت چیزی و خندید
 .بود

*** 
 گفت داشتم ناشناس اون از که تماسی آخرین از بعد. کردم پیداشون. بودم سند چند دنبال و بود گاوصندوق تو سرم
 که بود دیگه سند پنج شرکت و خونه سند جز به. کیفه اون طالب هم دیگه نفر یه وگرنه میده، مهلت روزده فقط
 احسان به چیزی هم هنوز. بودن زمین سند هم دیگه تایسه و من نام به آپارتمانی یکی شمال، ویالی برای یکی

 سوگل یشماره. کرده دعوتمون امشب مامان و گذرهمی رمضون ماه از هفته یه. داشتم وجدان عذاب و بودم نگفته
 روزه خاطربه. قدرهچه هازمین ارزش ببینم رفتم،می بنگاه چند به باید. بزنه زنگ تکشونتک به تا گرفت رو شیدا و

 . داشتم سرگیجه کمی
 . کن تموم رو کارت زودتر کشه،می طول شی آماده تا مادر افسانه-
 :برگشتم طرفش به
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 . میام االن چشم،-
 شب برای که سفید ارشلو و ایسورمه شال با رنگیآبی لباس. کردم قفلش و گاوصندوق تو برگردوندم رو اسناد

 روی سفیدی مانتوی. نیام نظر به پریدهرنگ تا زدم رژگونه کمی و ریمل و کرم. پوشیدم بودم، کرده انتخاب
 . رفتم پایین و پوشیدم هاملباس

 . اومده احسان دخترم، بیا: بانوماه
 . بریم-

 . میام کنم قفل رو درها من برو، تو: بانوماه
 . کنممی قفل من برین شما خب-

 . کنم چک باید هم رو آشپزخونه دختر، برو: بانوماه
 :کردم باز رو در. زدم بیرون خونه از و خندیدم

 . سالم-
 . گلم خانومِ سالم: احسان

 . دادیم دست هم با نشستم،
 کجاست؟ مهربونت مادربزرگ پس-

 :خندیدم
 .کنه چک رو خونه کل باید داره، وسواس-

 :انداخت بهم دقیقی نگاه
  دیگه؟ وبیخ-
 طور؟چه آره،-
  گرفتی؟ روزه طورچه رو هفته یه این آخه-
 .گیرممی روزه که اولمه سال انگار زنیمی حرف طوری-
 . نگیر کردی ضعف خالصه-
 . چشم-

 . افتادیم راه تشکر و پرسیاحوال کلی از بعد و اومد بانوماه
*** 

  دایی؟زن بـ*غل میری مامان، آنی: آیدا
 . مبـ*وسـ*ید رو صورتش و گرفتمش داد، یترضا که آنیتا
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 .من برم قربونت-
 :نشست کنارم اومد احسان. کردمی بازی بود مهران کادوی که دستبندم با
 . شدین صمیمی هم با خوب-
 . هستیم صمیمی وقته خیلی ما آقا، کجایی-
 . داره زیاد طرفدار داییش مثل هم آنی-

 :انداختم باال ابرویی
 ! ها زیاده لیخی نفست به اعتماد-

 :خندید
 . واقعیته عزیزم، نه-

 :گفت گوشم تو بره کهاین از قبل و زد صداش امیر
 . میاد بهت خیلی بودنمامان درضمن-
 . نشست اومد خالیه کنارم دید که شیدا. اومد لـ*بمرو لبخندی. رفت سریع و

 . هستی راضی شدنتمزدوج از که معلومه لبخندهات از: شیدا
 .نگفتم زیچی و خندیدم

 .شکر رو خدا: شیدا
 . انداختم بود شبـ*غل که تمنا به نگاهی

 . خوابه شهمه فندقت این-
 . کشیده سوگلش عمه به آره،: شیدا
 . کردمی نگاه تمنا به شهمه آنی

 . نکشته رو من شوهرت تا برم، من: شیدا
 و من دوباره احسان. بودیم بازی مشغول مهه شب آخر تا که بود کرده آماده بازی چندتا مهران شام، و افطار از بعد
 خواهرش پیش رمضونماه آخرِ تا خواستمی و داشت مشهد بلیت فرداشب برای بانوماه. خونه رسوند رو بانوماه

 .بود شده راحت من از خیالش خودش یعقیده به. باشه
*** 

 بدونم دارم دوست خیلی. رفتمی فروش خوبی قیمت به و بود باال هازمین ارزش شکر رو خدا بیرون، اومدم بنگاه از
 از درمیاورد، پا از رو من داشت تشنگی طرف یه از بود؛ گرم شدت به هوا. کیه داره، خبر کیف وجود از که سومی نفر
 شب دو. رفته که هست روزی دو بانوماه. بود نزدیک مماهیانه و بود شده شروع دلم زیر و کمر دردِ هم طرف یه
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 و شونخونه برم کرد اصرار قدرچه احسان که بماند حاال. بیاد قراره سوگل امشب اما موند؛ کنارم ومدا مامان پیش
 .زوده فعالً گفتم من
 اصالً. ببرم براش رو نقشه که بود نوشته و بود احسان. شد بلند نهادم از آه خوندمش که همین اومد، برام اسیاماس

 اومدم که گذشته سال. رفتم احسان شرکت به نقشه برداشتن از بعد و شرکت رفتم. نداشتم کاری هیچ یحوصله
 . کنه وصل مفاخر یخانواده به رو من سرنوشت، که کردمنمی فکر وقتهیچ

 . داشتم قرار عامل مدیر با هستم معین. نباشید خسته خانوم سالم-
 . بگیرم تماس من لحظه یه. بله سالم،-

 :کرد نگاهم یادستپاچه لبخند با تماسش از بعد
 هستین؟ مفاخر آقای همسر شما-
 . بله-
 . میگم تبریک درضمن منتظرن، ایشون ببخشید،-
 . عزیزم ممنون-
 . کردم باز رو در ضربه دو از بعد و اتاقش سمت به رفتم زحمت به. بود شده بیشتر کمرم دردِ. رفتم آسانسور با
 . سالم-

 :گفت نگرانی با و شد و بلند. رفت بین از دیدنم با لبش رو لبخند
  پریده؟ رنگت چرا شده؟ چی سالم،-
 . میشم خوب بشینم هیچی،-

 :کرد اخمی
 .نگیر روزه میگم-

 ایدیگه چیز از دردم بگم طوریچه حاال. کرد نگاهم طلبکاری با قهوه و کیک سفارش از بعد و برداشت رو تلفن
 . سخته بار اولین گفتمی بیچاره سوگل هستش؟

 دادی؟ سفارش خودت برای-
 . دادم سفارش شما برای نخیر،-
 !احسان-
  مونده؟ ساعت چند دونیمی جانم؟-
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 کیفم. بیرون اومدم توالت از سریع. شد بلند نهادم از آه خودم کردنچِک از بعد. رفتم اتاقش توالت به و نگفتم چیزی
 چون امروز و مشکیم کیف تو تمشگذاش دیشب سرم بر خاک وای. نبود گشتم دنبالش برداشتم، کاناپه رو از رو

 . کرد می نگاهم کنجکاوی با احسان! برداشتم دیگه کیف یه اشتباهی موندم خواب
 .میام زود بیرون برم من-
 :گرفت رو بازوم پشت از که کردم تند پا در سمت به
  شده؟ چی ببینم، کن صبر-

 آروم و کمرم رو گذاشت رو دستش. بود ادزی خیلی دردش شدم، خم و گفتم آخی ناخودآگاه و کشید تیر دلم زیر
 :گفت مهربونی با بردم، کاناپه سمت به. دادمی ماساژ

 . میرم من. بشین-
. مردممی درد از داشتم گذشت، ایدقیقه ده! فهمید خدا وای. زد بیرون اتاق از سوییچ برداشتن با سریع خیلی و

 دونستمنمی شد، تموم که کارم. رفتم توالت کنم اهشنگ کهاین بدون. داد دستم رو پالستیک و اومد باالخره
 :اومد در نگرانش صدای که گذشت ایدقیقه چند. بیرون برم طوریچه
  خوبی؟ جان،افسانه-

 . خوبم گفتم کنم نگاهش کهاین بدون. کردم باز رو در نکردم، تعلل دیگه
 . خونه بریم منشی بدم رو هاپرونده بشین، بیا-
 . میرم خودم بده، انجام رو کارهات تو. نه-
 دکتر؟ بریم کنی؟ رانندگی خوایمی وضعت این با-
 :گفتم ضعیفی صدای با
 . میشم خوب نه،-
 .که نداره خجالت شوهرتم من کنی؟نمی نگاهم چرا-

 .دیدم رو مهربونی از دنیایی افتاد، که هاشچشم به نگاهم
 .بگیری جون کمیه بخور رو کیک این بشین-

 .شد باطل خودخودبه که هم تروزه
 نبود خوب حالم چون بریم، گفت که همین. کردم خوردن به شروع و نشستم. بود میز رو رنگیکم چای و کیک
 لـ*بمدرد از. بستم رو هامچشم و دادم تکیه صندلی به رو سرم نشستم، ماشین تو کهاین محض به. شدم بلند سریع

 . بود کرده عرق پیشونیم. گرفتممی گاز رو
 ... حاال خب،: احسان
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 :پرسید شدههول و کرد قطع رو حرفش افتاد، بهم چشمش تا
 خوبی؟ افسانه؟ شده چی-

 . شد هاماشک ریزش باعث احسان سوال و دلم فرسایطاقت درد
 . نیستم خوب نه،-

 . کرد پاک رو هاماشک شد، دستپاچه
 .دکتر ریممی: احسان

 برام دیگه شدم، خم دوباره. خوردیم قرمز چراغ به ما شانس از. کرد روشن رو ماشین سریع. بـ*وسـ*ید رو پیشونیم
 دست و شکمم رو گذاشت رو دستش یه. گریه زیر زدم بلند زیاد درد از. بکشم خجالت و احسانم کنار نبود مهم
 . دادمی ماساژ آروم کمرم، رو گذاشت هم رو شدیگه

 . رسیممی االن برم، قربونت-
 . افتاد راه رعتس با شد، سبز که چراغ

 . داخل فرستادنم زود بود بد حالم چون و رسیدیم زنان دکتر مطب به
*** 
 . بود وصل بهم سرمی و بودم تخت روی

 :زد محوی لبخند. شدمی نوازش آروم و بود دستش تو دستم
 ! دختر کشتی رو من که تو-
 . نکنه خدا-
 ! خوشگله کردی نگران رو شوهرت خوب-

 . بود اخالقخوش خیلی که بود ایمحجبه و انسالمی دکتر خانم صدای
 روزه. ویتامین و مکمل با نوشتم برات غذایی یبرنامه یه. هستی هم ضعیف داری، که خونیکم بگم باید خب: دکتر
 دیگه؟ بودی

 . بله-
 شما دمکر ذکر که مواردی خاطر به مفاخر جناب شما اما نیست؛ تماهانه مال فقط زیادت درد و ضعف پس: دکتر
  کردین؟ ازدواج وقته چند. باشه حواست ماه هر باید

 . کردیم عقد میشه روزی ده: احسان
  نامزدین؟ فعالً پس: دکتر

 :داد تکون سری احسان
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 . بله-
 داشت، خواهد سختی بارداری خوشگلت خانم شدین داربچه و خواست خدا اگه احتماالً بگم االن از پس خب: دکتر
 .کنین عمل پزشک هایتوصیه و جامع یتغذیه یرنامهب یه به کهاین مگه
 دردم. بیرون اومدیم جااون از داد گوش دکتر هایحرف به دقت با کامالً هم اون که احسان به سفارش کلی از بعد

 و برد خوابم نشستم ماشین تو که همین. اومدمی خوابم و بود شده سنگین هامچشم هاآمپول و سرُم خاطربه و کمتر
 . نفهمیدم هیچی
*** 
 به احسان که دیدم تخت رو رو خودم و کردم باز رو هامچشم حالیبی با. کردمی باز رو مانتوم هایدکمه دستی
 :گفت افتاد بهم چشمش که همین. دربیاره رو مانتوم خواستمی آرومی

  کردم؟ بیدارت-
 :گفتم حالیبی با
 . درمیارم خودم-

. بودم پوشیده شرتتی مانتو زیر بود خوب. درآوردش و جلو آورد رو دستش دوباره. نستمنتو اما دادم؛ تکون رو دستم
 .کرد مرتب روم رو پتو بکشم، دراز کرد کمکم

 . عزیزم بخواب-
 .کردم حس شد زده پیشونیم روی که رو ایـوسه بـ برم خواب به کهاین از قبل و شد بسته هامچشم
*** 

 .شماست پیشنهاد از باالتر خیلی ارزشش اره،د رو موقعیت بهترین زمین این-
 :داد تکون سری امالکی معامالت صاحب

 . دیگه یکی نشد این اگه درضمن شه، راضی نمیدم قول اما کنم؛می صحبت خریدار با من-
 :شدم کالفه

 . دارم نیاز پول این به و کمه وقتم من-
 . میدم و جوابتون صبح فردا تا-
 . خداحافظ فعالً ممنون،-

 چرا. مهمه قدراین که هست کیف اون تو چی دونستممی کاش. نمونده مهلتم به بیشتر روز چند! شدم دیوونه وای
 کدوم هیچ که بود سرم تو زیادی چراهای شده؟ ناپدید کیفش بود، شده بد حالش شرکت تو بابا که روزی اون

 دو از. بود شده وجدانمعذاب باعث احسان از یمکارپنهون هم طرف یه از. کردمی عصبیم بدتر این و نداشتن پاسخی
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 که شبی. بشه مشخص زمین تکلیف تا بیرون زدم شرکت از سختی به امروز و مراقبمه شدت به احسان پیش روز
 رفتم راست یه و برگشتم خونه به. میاد سوگل باالخره هم امشب پیشم، اومد مامان دیشب طورهمین و بود بد حالم

 پلوزرشک کمی لباس تعویض از بعد و بیرون اومدم سریع. پریده رنگم دیدم آینه تو و زدم رتمصو به آبی توالت،
 .میاد شب آخر احتماالً و دارن مهمون بود نوشته که بود سوگل. اومد برام اسیاماس. خوردم و کردم گرم

 بر مبنی دلیل کلی با که دنبالم بیاد خواستمی احسان. کردم صحبت مامان با باریه و احسان با چندبار ده ساعت تا
. شنیدم رو چیزی افتادن صدای. شدمی پخش تلویزیون از که بودم فیلمی سرگرم. نیاد کردم راضیش سوگل اومدن
 اتاق از باال، رفتم آروم هاپله از. ندیدم چیزی اما زدم؛ کنار رو پرده از قسمتی رفتم. میـزد تند قلبم. شدم بلند سریع

 چرخید،می سرم تو زیادی فکرهای. کردممی سکته داشتم! نفر دو کردنصحبت صدای. اومدیم صداهایی بابا
 یشماره معطلی بدون. رفتم مهمان اتاق سمت به صدایی ایجاد بدون و سریع. میشه چی ببینن رو من اگه کهاین

 :داد جواب بوق دو از بعد. کردممی پنهون ازش نباید هم اول از. گرفتم رو احسان
  افسانه؟ جونم-
 .اومده دزد کنم فکر میاد، صداهایی یه. جااین بیا زود احسان-

 .لرزیدمی ترس از صدام
 کجایی؟ تو: احسان
 . نباشه کنارش مامان کنه خدا بود، شده بلند صداش

 .بیا خدا رو تو. مهمان اتاق تو-
 .دویدمی داشت انگار زد،می نفسنفس

 .شو قایم جایی کمدی تو اش،ب آروم فقط تو. عزیزم میام االن-
 با زنگ احسان فهمیدم پلیس آژیر صدای شنیدن با اما گذشت؛ قدرچه دونمنمی. تخت زیر رفتم سریع و کردم قطع

 رو خدا لب زیر که شنیدم و بست هاشچشم. بود احسان شد، باز در دراومدم تخت زیر از که همین. اومده پلیس
. گرفت رو وجودم سراسر امنیت احساس شوهرم آ*غـ*وش به رسیدم تیوق. کردم پرواز سمتش به. گفت شکری
 هقهق آروم و پایین ریخت هاماشک. بـ*وسـ*ید بار چندین رو سرم. بود گوشم زیر قلبش نامنظم ضربان صدای

 :گفت گوشم زیر و گرفتم ترمحکم که بشم جدا ازش خواستم. شدم ترآروم موهام نوازش با. کردممی
 کردم؟می چیکار من شدمی چیزیت اگه -

 :گفتم دادمی نشون رو عشق که هاییچشم رنگش، خوش هایچشم به نگاه با. گرفتم فاصله ازش کمی
 .خوبم نیست، چیزیم من-

 .بـ*وسـ*ید عمیق رو مگونه
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 .پایینن عموت و هاپلیس بپوش، چیزی یه برو: احسان
 چرا؟ عمو-
 .گفتم من-

. پایین رفتیم هم با بود، منتظرم احسان. بیرون اومدم شالی و مانتو وشیدنپ از بعد. اتاقم به رفتم و دادم تکون سری
 .بـ*وسـ*ید رو پیشونیم و جلو اومد دید رو من که همین. کردمی صحبت ایسالهسی مرد با عمو

 .آگاهی از هستم امیری سرگرد معین، خانم سالم-
 .سالم نبود، حواسم ببخشید-
 .بدین ما به رو اتفاق از یگزارش خوبه، حالتون اگه. نیست موردی-

 نوشتمی رو همه هم اون و زدم زنگ احسان به که آخرش تا کردم شروع شنیدم که صدایی از نشستیم، که از بعد
 بهتری احساس. خوردم بودند آورده برام که رو قندی آب شد، تموم که توضیحاتم. پرسیدمی سوال جاها بعضی و

 .داشتم
 اتاق. نیستین منزل شما کردنمی فکر احتماالً. انداختن کار از رو دزدگیر چون بوده؛ یاحرفه کامالً کارشون: سرگرد
 بود ایدیگه یمسئله اگه. بودن چیزی دنبال کنممی فکر. نشده کم اتاق از چیزی اما بود؛ ریخته هم به پدرتون

 ...سوال یه فقط. دیممی انجام شما کامل امنیت برای رو تالشمون هم ما. بذارین درمیون ما با حتماً
 :داد ادامه که کردم نگاهش منتظر

  نداشت؟ دشمنی یعنی نداشت؛ مشکل خاصی شخص با پدرتون-
 :گفتم ضعیفی صدای با و دادم قورت رو دهنم آب
 . نه دارم، خبر من که جایی تا-

 . نباشین تنها بهتره درضمن. خداحافظ فعالً پس باشه،: سرگرد
 .ندرفت و داد رو جوابش احسان
 . مونخونه ببرم روزی چند رو افسانه بدین اجازه اگه عموجان: احسان

 :داد تکون سری عمو
 .نباشه جااین بهتره نظرم به پسرم، باشه-

 . شو آماده جانافسانه
 و بزرگی نسبتاً ساک تو ریختم ضروری وسایل و مانتو و لباس دست چند. باال رفتم و نگفتم چیزی اما کردم؛ تعجب

 .پایین رفتم
 . شدند ساکت افتاد من به نگاهشون وقتی. کردندمی صحبت آروم
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 . بیاد سوگل بود قرار عمو-
 . مادرت پیش میری گفتم هم من خونه، زد زنگ: عمو

 . بیرون زدیم خونه از هم ما عمو از خداحافظی از بعد. شد راحت خیالم
  نگفتی؟ چیزی که مامان به-

 . عزیزم نه: احسان
 . بود اومده لباسش درنظرگرفتن بدون احتماالً و بود ختهشل کمی تیپش

 . هستی کنارم تو که خوشحالم -
 :زد لبخندی و برگشت

 . دارم رو تو که خوشحالم هم من-
 باز رو هامچشم کردمی نوازش رو صورتم که دستی احساس با. برد خوابم کِی نفهمیدم و شد سنگین هامچشم
 . کردم

 . عزیزم رسیدیم-
 کنارش ساعتی نیم. شد خوشحال خیلی و بود بیدار مامان فقط رفتیم که داخل. کردم باز رو کمربندم و زدم یلبخند

 االن اما اومد؛می خوابم و بودم خسته ماشین تو. اتاقش به رفت بخیری شب گفتن با که بود دو ساعت و نشستیم
 .کنیم کار پروژه روی کمی تا رشکا اتاق به رفتیم احسان با خودم پیشنهاد به و بود پریده خوابم

 نگاهش ذوق با و بود نقشه روی سرم. دادم توضیح براش رو هامطرح من و کردیم کار وقفه بدون ساعتینیم
 . کردممی

 ... اما خوبیه؛ یایده: احسان
 .خندید. کردم نگاهش آورد که اما
 . فردا برای باشه نیست، وقتش االن ولی-
 . خوابممی هم من بخواب، برو تو ببخشید! میگی راست وای،-

 .انداخت میز روی و گرفت دستم از رو مداد
 . خوابیمی هم شما نخیر،: احسان
 . کردم نگاهش متعجب. نذاشت که کنم باز رو در خواستم. دادم تکون سری

 نمیای؟ چرا پس-
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 برومرو اونم و در به بودم چسبیده من نبود، خوبی موقعیت. چرخیدمی صورتم اجزای روی نگاهش. نداد رو جوابم
 زد رو موهام و آورد جلو رو شدیگه دست. بود داده تکیه در به سرم کنار رو دستش. ترسیدم کمی. بود ایستاده

 .مهربون و آروم زد، صدا رو اسمم. گوشم پشت
  بله؟-

 . بود ضعیف صدام
  میدی؟ اجازه-
 خواستمنمی طرفی از و بودم مضطرب بگم، چی مدونستنمی. فهمیدم رو منظورش بود لـ*بمروی که نگاهش از

 هامچشم خورد، صورتم به نفسش. آوردم نزدیکم رو صورتش و کرد نگاهم قراریبی با کردم، سکوت. کنم ناراحتش
 که بود این هم دلیلش و لرزیدممی. بود مونده آروم فقط و نبود حرکتی هیچ. نبینه رو نگاهم استرس تا بستم رو

 و شد بیشتر لرزشم شد سرازیر قلبم به که آرامشی با گذشت، که کمی. داشتم زندگیم مرد از رو ـوسه بـ اولین
 ایـوسه بـ با بعد کمی. کنم کار چی نبودم بلد. گرفت شآ*غـ*وش در رو من و کرد حس رو لرزشم احسان باراین

 .کنه آرومم داشت سعی و چسبوند شسینه به رو سرم. کشیدم عمیقی نفس من و کرد جدا رو صورتش عمیق
 . ببخشید گلم، باش آروم-

 راضی عاشقانه یـوسه بـ این از کامالً و بود شده بیشتر بهش عشقم که صورتی در نبودم، راضی من کردمی فکر
 :گفتم آروم. میزد تند بود مونخونه تو که وقتی مثل قلبش. بودم

 . دارم دوستت-
. سرم رو گذاشت رو سرش. بودم راضی که فهمید انگار ون،بیر داد محکم رو نفسش شنید که رو جمله همین

 نگاه و گرفتم فاصله کمی. رفتمی مصدقه قربون گوشم زیر مرتب احسان و بودم شآ*غـ*وش تو آرامش با دقایقی
 نباید و بود شوهرم احسان. نگرفتم ازش رو نگاهم دفعه این اما شده؛ قرمز هامگونه بودم مطمئن. دیدم رو عاشقش
 . بود راضی کردیم حاللش خودش کالم با ما که محبتی و عشق از خدا قطعاً. کردممی ـناه گـ و خجالت احساس
 عاشقتم؟ دونیمی: احسان
 . دادم تکون رو سرم تایید معنای به و زدم لبخند

  دارم؟ دوستت خیلی دونیمی: احسان
 . دادم تکون رو سرم هم باز و چرخیدنمی زبونم

 ارزشمندی؟ برام یخیل دونیمی: احسان
 :داد ادامه که کردم نگاهش اشتیاق با و منتظر

  نترسی؟ ازم باشی؟ کنارم همیشه که میدی قول چی؟ تو. نشه کم بهت عشقم مزنده وقتی تا میدم قول-



 

 

276 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 :گفتم دلم ته از
 و هاسختی تو خواممی عمر آخر تا یعنی بله این. دادم رو بله بهت عشق با هم من احسان، منی گاهتکیه تو-

 . باشم کنارت ناخوشی و خوشی مشکالت،
 . گفتممی باید اما بود؛ سخت برام گفتنش. انداختم پایین رو سرم

 ... اولین. هستی زندگیم مرد اولین که دونیمی خوب خودت. نبود نارضایتی خاطربه من، واکنش-
 . دمکر قطع رو حرفم و دیدم لبش رو عمیقی لبخند افتاد بهش چشمم که همین

 که خوشحالم خیلی بگم، صادقانه. داده قرار راهم سر رو تو مثل پاکی دختر که کنم شکر رو خدا هزاربار روزی باید-
 .باشه من با قراره زندگیت هایاولین یهمه

 دقیقه چند مثل نگاهش. کرد نوازش رو مگونه آروم شستش انگشت با. نگفتم چیزی و کردم نگاهش زدهخجالت
 خوابم اما بودم؛ کشیده دراز تخت رو. رفتیم اتاقمون به کدوم هر خیری به شب با. بود آروم کامالً و نبود رقرابی قبل
 .بردنمی

 بـ یه برای. گرفت اجازه قبلش اما کنه؛ لمسم تونهمی بخواد که وقت هر و هستم قانونیش و شرعی همسر کهاین با
. کردم تحسینش بارها دلم تو کارش این با. بیفته اتفاق باشن هم دوست که پسری و دختر هر بین ممکنه که ـوسه

. برسه بهم آسیبی ذارهنمی و مواظبمه مهمم، نفر یه برای کهاین داد،می بهم زیاد ارزش حس من با رفتارش هر
 روزه تونستمنمی چون اما بود؛ سحر نزدیک. کردممی پنهونش نباید هم اول از. میگم بهش رو کیف موضوع فردا

 .خوابیدم بگیرم
*** 

 سینی با خدمتکاری بفرمایید گفتن با. بود گذشته ده از انداختم، ساعت به نگاهی. شدم بیدار در یضربه صدای با
 . شد وارد بود پر که بزرگی

 . خوردم می چیزی یه پایین اومدممی. شد زحمتت عزیزم، ممنون-
 . بخورین کامل رو صبحونه حتماً که گفتن و زدن زنگ بار چند آقا کردم، بیدارتون اگه ببخشید. خانم جان نوش-
 . خوابیدم زیاد. کردی خوبی کار-

 که کنم قطع خواستممی گرفتم، رو احسان یشماره. خوردم شدم سیر که حدی تا و نشستم صورتم شستن از بعد
 :داد جواب

 . رسیدم دیر داشتم کاری ببخشید. خانمم سالم-
 . گیرممی تماس بعداً یدار کار اگه عزیزم، سالم-
 . باشه یادت همیشه رو این. کار بعد ست،خانواده و خانمم با اولویت مزندگی تو-
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 :خندیدم
 ... بشنوم رو صدات زدم زنگ بود، شده تنگ برات دلم که بگم رو این اول خب. بگی شما چی هر چشم،-

 :پرید حرفم وسط
 .. دیشب رو خوشگل ردخت یه که وقتی برای مخصوصاً طور؛همین هم من-

 :گفتم حرص با و فهمیدم رو منظورش
 . دیگه نکن اذیت احسان،-

 .شده باز روش دیشب از انگار خندید، بلند
 . گفتم هم من و گفتی رو دلتنگیت تو. برم قربونت کنمنمی اذیت-
 . بیا زودتر تونستی اگه امروز-
 :گفت باریشیطنت لحن با
  ؟کنیم دلتنگی رفع خوایمی چرا؟-
 :درآورد رو حرصم هم باز
 !احسان-
  نداری؟ کاری عزیزم، باشه-
  کنم؟ قطع یعنی-
 . نمیرم نخوای تو اگه اما دارم؛ فوری جلسه یه-

 :زدم لبخندی
 . عزیزم باشی موفق-
 . دارم دوستت باش، خودت مراقب. بیام زودتر کنممی سعی-

 برای مهران. زدیم گَپ مامان با ساعتی چند. کردم مشغول رو خودم عصر تا. رفتم حمام به خداحافظی از بعد
 .ومدامی فردا و بود رفته شهرستان به مدرکش

*** 
 دونستممی. بودم گفته براش اول از رو چیزهمه. بودیم کرده صحبت هم با چندبار قبالً که جایی بودیم، کتابخونه تو

 .بود معلوم هاشچشم زا دلخوری این و بودم نگفته براش اول از چرا که میشه ناراحت
 تا. بودم پدرم کیف دنبال همیشه من. باشه مهم حد این تا موضوع کردمنمی فکر اما دلخوری؛ دستم از دونممی -

 ...داشتم پدرت با روز اون که مالقاتی با اما پدرته؛ پیش کردممی فکر پیش وقت چند همین
 .کنم قطع رو حرفم شد باعث گرشسرزنش نگاه
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 . نکن نگاهم جوریاین-
 :کشید پوفی

 . بده ادامه-
 رسوندنش وقتی. داشت قرار کی با پدرم روز اون دونمنمی فقط نیست، دستش کیف که کرد مطمئنم پدرت-

 . نبوده اتاقش تو کیفش گفتن کارمندهاش بیمارستان،
  گفتی؟نمی من به هم هنوز افتاد،نمی اتفاق دیشب دزدی اگه یعنی-

 :کردم اهشنگ مظلوم و گزیدم لب
 . نمیشه تکرار دیگه. کردم اشتباه من ببخشید،-

 :گفت جدیت با و گرفت رو جلوش اما بود؛ گرفته شخنده
 . کنیم کار چی بگیرم تصمیم من بعد به این از کهاین شرط به-

 . دادم تکون رو سرم
 . ذاریممی درمیون پلیس با افتاده که رو اتفاقاتی تمام-
 ... روز آخرین احسان، خواممی رو بابام کیف من. ..بیاد پیش مشکلی اگه-

 نشست، دنیا جای ترینامن روی که سرم. کشید مآ*غـ*وش در نرم و کنارم اومد. بدم ادامه نتونستم و کردم بغض
. کردمی نوازش رو موهام تاربهتار و گفتنمی چیزی احسان. کردممی هقهق آروم من و ریخت پایین هاماشک
 :تمگرف فاصله ازش

 . کن کمکم. احسان خواممی رو کیف اون من-
 . گرفت قاب رو صورتم هاشدست با. کرد پاک رو هاماشک

 . کنم پیداش که میدم قول بهت-
 .بـ*وسـ*ید رو چشمم دو هر روی. بستم رو هامچشم آورد، جلو رو سرش

  آگاهی؟ بریم-
 .دادم تکون تایید معنای به رو سرم و کردم باز رو هامچشم
*** 

 . میشه ردیابی شما تلفن. گیرهمی تماس فردا امروز، احتماالً. بوده عمومی تلفن از هاتماس یهمه: سرگرد
  کنیم؟ کار چی باید ما خب: احسان
 شدنمشخص از بعد برای باشه شبقیه. کنینمی قبول هم شما و ذارهمی قرار قطعاً گرفت، تماس اگه: سرگرد
 . مکان
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 .خونه مبرگشتی درهم افکاری با
 . داریم مهمون امشب: مامان

  مامان؟ کی: احسان
 . دارم کارت بیا کن عوض رو لباست زود مادر، افسانه. میان ماه دو یکی برای نگار و فروغعمه: مامان

  چشم-
 . اومدن خوش-
 . زد صدام احسان که بودم اتاقم دم. شدم ناراحت اومدنشون از چرا دونمنمی باال، رفتیم هم با
  ه؟بل-
  شده؟ چیزی-
 .نه-
 موشکافانه نگاهش. ایستاد جلوم و بست رو در. اومد داخل و نذاشت احسان که ببندمش خواستم کردم، باز رو در
 باال رو سرم و گرفت رو چون. حسودیم دختر کنه فکر خواستمنمی. نبره پی افکارم به تا انداختم پایین رو سرم. بود

 :آورد
 . کنیم پنهان هم زا رو چیزی دیگه نشد قرار-

 .زدم لبخندی و درآوردم رو مانتوم و مقنعه
 . ریختم هم به کمی میاد تدخترعمه کهاین از راستش-
 . کردمنمی ازدواج تو با که داشتم بهش حسی من اگه-

 به رو موهام. نگفتم چیزی و زدم لبخندی. کردم خطر احساس لحظه یه دیگه زن هر مثل هم من. گرفت آروم قلبم
 .ریخت مه

 .باشم گفته کنی،نمی فکرها این از دیگه: احسان
 . باشه-
 سبزرنگی شومیز. نشوندم صورتم رو مالیمی آرایش و بافتم و کردم خشک رو موهام. گرفتم دوش رفت که اتاق از
 .رفتم پایین و پوشیدم رنگ کرم شلوار با

 :انداخت بهم آمیزیتحسین نگاه مامان
 .شدی ماه مثل ماشاءاهلل-
 .ممنون-

 مادر؟ طورچه من: احسان
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 :داد تکون سری و خندید مامان
 .کنم صحبت دوتون هر با خواستممی مادر، بشین-

 .نشستیم کاناپه یه رو دو هر. کردم تعجب
 .بدم تا دو شما برای مهمونی یه رمضونماه بعد خواممی: مامان

 چرا؟! ما: احسان
 من دختر عنوان به پدرت مراسم تو. بشن آشنا افسانه با باید فامیل لک کهاین و داشتین ایساده عقد آخه: مامان

 .بشناسنش مفاخر یخانواده عروس عنوان به رسمی کامالً باید االن اما شناختنش؛
 .باشه راضی افسانه اگه ندارم، مشکلی من: احسان

 :گفتم مامان به رو
 .دونینمی صالح خودتون هرطور-

 میاد؟ کِی نگفت مهران مادر، احسان. یهراض که گلم دختر خب،: مامان
 .داره پرواز امشب شده تموم زودتر کارش گفت چرا،: احسان

 باید احترام برای اما نرم؛ ندارم دوست اگه گفت احسان. بریم فرودگاه به شدیم آماده شام و افطار خوردن از بعد
 . پوشیدم مشکی شال با گلبهی مانتوی. رفتممی
 مامان با عمه ما به رسیدن از بعد. دیدم رو نگار و فروغعمه دور از. بودیم انتظار قسمت تو ینفرسه بعد، ساعت یه

 سمتم به هانگاه یهمه. کردم سالم آروم و شدم مسلط خودم به. بودند صحبت گرم چهارنفرشون. کرد روبوسی
 . چرخید
 . دخترم جلو بیا: مامان
 .داد دست اکراه با کامالً نگار که هرچند دادم، دست هردوشون با و جلو رفتم

 .اومدین خوش-
 .گلم ممنون: عمه
 بیرون؟ بریم جااین از نیست بهتر: نگار

 :گفت مامان که کنم باز رو عقب در خواستممی. رسیدیم ماشین به
 .داریم حرف کلی ما جلو، بشین تو عزیزم-

 .کرد تایید لبخند با هم فروغعمه
 :گفت عمه افتاد راه که ماشین

 . بشین خوشبخت. دخترم تو طورهمین میگم، تبریک جانحسانا-
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 :داد ادامه که کردیم تشکر
 .شدم خوشحال قدرچه جونسیمین دونینمی-

 کسی با دلیلبی خواستمنمی زندگیم تو وقتهیچ. دادم رو جوابش روییخوش با که گفت تبریک آروم هم نگار
 با رسیدیم، وقتی. دادیممی گوش ساکت هم ما و خندیدند و دنز حرف کلی ماشین تو عمه و مامان. باشم دشمن
 در به نگاهی تعجب با و رسید نگار که بودم اتاقم دم. رفتیم باال هاپله از کردیممی صحبت که حینی در آروم احسان

 .رفت راهرو انتهای سمت به و اومد خودش به لحظه چند بعد. انداخت من به بعد و احسان اتاق
. بود هاقبلی شبیه تقریباً ناشناس یشماره. خورد زنگ گوشیم که بیرون برم اتاق از خواستم لباس ویضتع از بعد

 رو انگشتم. کرد نگاهم تعجب با. کردم باز ضرب یه رو احسان اتاق در. بیرون زدم اتاقم از و برداشتم گوشی سریع
 .اسپیکر رو گذاشتم رو گوشی و بینیم رو گذاشتم

 . شدممی پشیمون داشتم دیگه ندس؟مه خانوم کجایی-
 .دادمی گوش ساکت و بود عصبی احسان

  آدرس؟. سالم-
 بهت جااون باشه، همراهت گوشیت درضمن آتش، و آب پارک صبح هشت فردا. بلدی رو کارت خوب آفرین،-

 .کنی کار چی میگم
 :شد جدی صداش

 ... بزنه سر ازت اشتباهی اگه فقط-
 :کردم قطع رو حرفش

 . باشه-
 . خوبه_

 .کشیدم عمیقی نفس من و کرد قطع
 . گیرممی تماس سرگرد با: احسان

 . کرد قطع باالخره ایدقیقه پنج یمکالمه از بعد. گرفت شماره و برداشت رو گوشیش
 شد؟ چی-
 . نگرانتم من اما هستش؛ نظر زیر چیهمه که داد اطمینان و بدیم انجام گفت که کاری هر میگه-

 :مگرفت رو دستش
 باشه؟ کنیم،می توکل خدا به. نمیفته اتفاقی هیچ-

 . داد تکون سری
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  بریم؟-
 ... قبلش اما بریم؛: احسان
. افتاد هم روی هامپلک. نداشت شدتی هیچ ،بـ*وسـ*یدمی آروم. کرد غافلگیرم و گرفت هاشدست تو رو صورتم
 با و آوردم کم نفس. کشیدممی خجالت اما کنم؛ شهمراهی داشتم دوست. بود کم خیلی اول بار به نسبت لرزشم
 بـ دوباره. کشیدم عمیقی نفس. نگرفت فاصله اما شد؛ جدا ازم و فهمید. آوردم بازوش به کوچیکی فشار دستم
 .کشید عقب کامالً و زد بهم آرومی یـوسه

  بریم؟: احسان
 با و بیرون اومد اتاق از هم نگار انهمزم. زدمی تند قلبم و داشتم هیجان هنوز. رفتیم بیرون و دادم تکون رو سرم

 از عمه و بودیم نشسته هم دور. پایین رفتیم هم ما و داد فشار رو دستم احسان. رفت و باال انداخت ابرویی دیدنمون
 زود هامهمون بودنخسته خاطربه. اومد هم مهران شب آخر. گفت آلمانی دختر و پسرش ازدواج برای شدنشراضی

 .خوابیدم استرس کلی با شب. خوابیدیم
*** 

 . دربیار رو رنگیمشکی پالستیک و کنارته که سطلی تو بنداز رو گوشیت-
 از رو کوچیکی موبایل و کردم باز رو پالستیک. بود گرم خیلی هوا. دادم انجام گفت که کاری هر من و کرد قطع
 :دادم جواب خورد، زنگ. درآوردم توش

 . ..آدرس این به بیرون میری پارک از-
 .تنهام که نکرده باور احتماالً کشیدم، پوفی

 رسیدم، که کوچه به. بود پارک نزدیک هایکوچه پس از یکی تو. کجان دونمنمی اصالً ندارم، خبری هاپلیس از
 .خورد زنگ گوشی تا موندم منتظر

 . امکوچه تو من-
 نتونستم کردن رو کاراین شدت با چون. قاپید دستم از رو کیف و شد رد کنارم از سرعت با موتوری ناگهان
 چند زمین، رو زدم زانو خستگی و درد شدت از. شد کنده جا از دستم کردم احساس و بدم نشون العملیعکس
 سمتم به سراسیمه احسان و شد باز ضرب به درش. کوچه داخل اومد سرعت به احسان ماشین که گذشت ایدقیقه
 . کردمی شکر رو خدا مرتب. کرد مبـ*غل و زمین رو نشست. دوید

  کردن؟ فرار-
  خوبی؟. شد ترسخت کارشون شد، خاموش که گوشیت. دنبالشونن هاپلیس: احسان

 . کنهمی درد دستم فقط آره،-
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 . کردم نگاهش مضطرب خورد زنگ که گوشیش. شدیم ماشین سوار و کرد بلندم
 . بله-
- ... 
 . میایم االن ممنون، خیلی-

 :گفت یخوشحال با و کرد قطع
 . افسانه گرفتنشون-

 با باالخره. بگه رو بازجویی ینتیجه تا بودیم منتظر سرگرد اتاق تو که ساعت یه از بعد. کشیدم راحتی نفس
 .اومد دستش ایپرونده

 . کردیم سالم و ایستادیم دو هر
 . بفرمایید. سالم: سرگرد
  سرگرد؟ جناب شد چی: احسان
 .بود عالی واقعاً خانمتون کار که بگم اول: سرگرد
 .کردم تشکر

 شما از رو پول کیف که کسی دوست موتور یراننده فهمیدیم بازجویی از بعد کهاین دوم. گفتم رو واقعیت: سرگرد
 کار آزادی سروش اسم به کسی برای گفت بود نشسته پشت که کسی اما نداشته؛ جریان از خبری و بوده دزدید

 .کنهمی
 :گفت بلند ناحسا و کردیم تعجب دو هر
 !آزادی سروش-

 شناسینش؟می: سرگرد
 :داد تکون سری ناراحتی با احسان

 .کردمی کار پدرم برای-
 . کنیممی پیداش زودیبه نباشین، نگران. دارهسابقه: سرگرد

 یه با من اما بودند؛ نشسته باغ تو همه. برگشتیم خونه به. نداشت من از کمی دست هم احسان و بودم گیج
 شلوار و صورتی شرتتی با رو هاملباس. رفتم اتاقم به بعد و ساختمون داخل به خستگی یبهونه به و هیعذرخوا

 ایتقه. بود فایدهبی کامالً دوندگی همه این. گرفتم هامدست تو رو سرم و نشستم تخت رو. کردم عوض سفیدرنگی
 رو کنارم اومد و بست رو در. شد نمایان در بچهارچو تو احسان بلند قامت گفتم که بفرماییدی با و خورد در به

 . نشست تخت
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  باشی؟ بقیه کنار پایین، نمیای چرا: احسان
 :انداختم بهش نگاهینیم
 . هیچی آخرش دوندگی، آمد، و رفت همه این. احسان ندارم حوصله-

 :کرد اخمی
 شدی؟ ناامید زود قدراین چرا هیچی؟ چی یعنی-

 :چرخوندم مخالفش سمت به رو صورتم و کشیدم موهام به دستی
 . کردممی درددل باهات نباید ببخشید، کنی؟می اخم چرا حاال-
 . نشستم بهش پشت کامالً و نیومدم پایین موضعم از. کردم کج و سرم و اومد قلقلکم که کرد فوت گوشم تو
 :گفت گوشم تو و سرم کنار کشید رو سرش پشت از
 کنی؟می ناز داری االن-

 از هاشچشم. بود حلقم تو کامالً برگردوندم، سمتش به رو صورتم. نبودم نازکردن فاز تو اصالً من د،دراوم حرصم
 .زدمی برق شیطنت

 کارهام؟ این اهل من-
 :زد عمیقی لبخند

  کنی؟ ناز خوایمی کی برای نکنی ناز من برای باشی، هم اهلش خوشگلم؟ خوریمی حرص چرا-
 کهاین محض به. داشت فاصله وجب یه یاندازه به هامونصورت. زدم بخندیل و دارم نگه رو خودم نتونستم
 عقب رو سرم سریع بگیرم، رو حالش داشتم دوست. بیاد جلو خواست و کرد مکث لـ*بمروی نگاهش دید، رو لبخندم
 :گفتم و کشیدم

 . نشو پررو دیگه-
 :گفت و اومد باال لـ*بمرو از نگاهش

 .جلو بیا-
 . دادم تکون نفی به رو سرم

 کنی؟ چیکار خوایمی منی، چنگ تو االن: احسان
 :گفتم همین برای بذارمش، خماری تو داشتم دوست

 . زنممی جیغ-
 لحن یه با. بودم شآ*غـ*وش تو کامالً حاال. گذاشت چپم پهلوی روی رو شدیگه دست بود، نشسته پشتم چون

 :گفت ایموزیانه
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 . شنوهنمی رو صدات کسی نشستن، باغ تو همه. بزن جیغ داری دوست قدرهرچه-
 . بیارم کم خواستمنمی اما بودم؛ شده وابسته هاشـوسه بـ به هم خودم هرچند. شدم ساکت و آوردم کم

 شدی؟ ساکت چرا شد؟ چی: احسان
 :دادم تکون رو سرم

 . هیچی-
 و شدم تسلیمش کمکم شصورت تماس با. شد خم صورتم روی. کرد نوازش رو مگونه و کنار زد صورتم از رو موهام
 کنار رو خجالت. دادممی نشون بهش رو عشقم هم من باید اما بود؛ طرفه یه کامالً قبلی دوبار. شد بسته هامچشم

 محبت با. داشت رو حس همین هم احسان که مطمئنم و داشتم رو دنیا حس زیباترین. کردم همراهیش و گذاشتم
 با که جلو بیاد بازم خواست. کشیدم عقب من که کشید طول قدرچه دونمینم. داد ادامه هاشـوسه بـ به مالیمت و

 :گفتم ضعیفی صدای
 . احسان کافیه-
 .کشیدم عمیق هاینفس گذاشتم، شسینه روی رو سرم و
 . افسانه دارم دوستت خیلی. دادی هدیه بهم رو عمرم یلحظه بهترین. خانمم چشم-

 مرد دنیا، مرد ترینمهربون آ*غـ*وش در و جاهمون که گفت دارم ستتدو گوشم تو و کشید دست موهام به انقدر
 .برد خوابم زندگیم،

*** 
 نشسته تمنا اتاق تو سوگل با. بود کرده دعوت افطار برای رو همه شیدا. گرفتم دستم تو رو تمنا کوچولوی دست
 .کردم تعریف براش رو مدت این اتفاقات یهمه من و بودیم
 .نگفتی من به مدت همه این ی،نامرد خیلی ولی: سوگل

 .بشی من مشکالت درگیر نباید زندگیته اول تازه تو. کنم درگیرت خواستمنمی خدا به-
 نکردن؟ پیداش چی؟ عمو کیف حاال. نگو چرت-
 .نه-

 :گفت باریشیطنت لحن با دقیقه چند از بعد
  حال؟ و عشق نامزدت یخونه رفتی ستهفته یه شیطون-

 :رفتم ایغره چشم
 . بهتره نباشم تنها گفت و کرد تایید هم عمو گرفت، اجازه عمو از احسان! ادب بی-

 :زد لبخندی
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 . نداره احسان آقا از کمی دست هم تو نگاه البته داره، دوستت قدرچه که خوند میشه نگاهش از-
 :مبـ*وسـ*ید رو تمنا دست و خندیدم

  باشی؟ داشته بچه خوادنمی دلت تو سوگل! دختر این نازه چه خدا وای-
 خدا چی هر دیگه، سال یه شاید. کردیم ازدواج که ماه یه تازه زوده، که فعال اما میره؛ قنج دلم بینممی که رو تمنا-

 .بخواد
  هستی؟ راضی زندگیت از-

 :خندید
 . نیومدی مونخونه که نرفته یادم درضمن عالیه، چی همه شکر رو خدا جااین تا-
 .اومدم بار یه که من-
 .کنم دعوتت آقاتون با رسمی باید خانم نخیر-

  کردین؟ خلوت: آیدا
 . اومد که بود کم گُلمون بهبه-

 عمو یخونه که ماه دوم روز هم اون و بار یه فقط عقدم از بعد. خندیدیم و گفتیم هم دور و اومد هم شیدا بعدش
 سعید و شیدا هم شب آخر. داد دومون هر به هدیه سکه پنج و منه پاگشای گفت عموزن. دیدمشون بودیم دعوت
 سعید یخونه شد قرار شب سوگل و شیدا اصرار به. داد کادو احسان به ایسکه همراه به من برای زنجیر و پالک
 .اومد دنبالم که بیارم براش مهمون اتاق از رو احسان کت رفتم. بمونیم
 بمونی؟ داری دوست: احسان

 . دادم تکون رو سرم
 . یزمعز باشه: احسان

 :کشید عقب اکراه با. زد بهم طوالنی و آروم ایـوسه بـ
 . باشی دور ازم خوادنمی دلم افسانه، شدم عادت بد-

 :زدم لبخندی
 .آقا تونخونه اومدم موقت من-

 :کشید حالتشخوش موهای به دستی. زد رنگیکم لبخند
 .بیام کنار کنممی سعی. عزیزم دونممی-

 :مبـ*وسـ*ید آروم رو شگونه
 . دارم دوستت-
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 :زد پلک
 .منم-

 شده بیشتر وابستگیم شدت به هفته یه این تو هم خودم کشیدم، عمیقی نفس. رفت بیرون در از و گرفت رو کتش
 .طوالنیه ما نامزدی کردم،می کنترل رو احساسم باید. بود

 به رفت هم شیدا کردیم،می کار اینقشه رو تاپلپ با و بودیم نشسته مهمان اتاق تو سوگل و من رفتند، که همه
 .بیاد خوابوندنش از بعد و بده شیر تمنا

  بمونی؟ نبود راضی احسان: سوگل
 .شدم وابسته بهش خیلی هفته یه این تو راستش. نگفت چیزی بیچاره-

 :زد لبخندی سوگل
 .بودی شونخونه هفته یه طبیعیه خب. میاره وابستگی ازدواج-
 :گفتم شوخی به
  خونه؟ بره تنها بود راضی سامان چی؟ تو گفتم، رو راستش که من-

 . راضیم من باشه منطقی که جاییاون تا داری دوست چی هر میگه همیشه بخوای رو راستش: سوگل
 خوردن از بعد بودیم، بیدار سحر تا و بود خوبی شب. خندیدیم و گفتیم کلی و کردیم جمع رو کار و اومد شیدا

 .خوابیدیم بخورم غذا شدم مجبور سعید جلوی که سحری
*** 

 نباشید نگران اما بشه؛ آفتابی نتونه دیگه شد باعث آخرش اشتباه. اعدامه حکمش بیفته گیر آزادی سروش: سرگرد
 .کنیممی پیداش زودیبه گرفتیم، رو ردش
 :گفت سرگرد و کرد نگاهم ناراحتی با احسان که کشیدم آهی

 رو کیف که هست ایدیگه شخص گفتین شما. کنیممی رو تالشمون تمام ما و رسیدمی حقتون به باشید مطمئن-
  درسته؟ خواد،می

 :دادم تکون رو سرم
 .خوادمی رو کیف که هست ایدیگه شخص نکنم، جور رو پول اگه گفت. مطمئنم بله-

 پول شما رپد کیف بابت خوادمی که کسی احتماالً. رسهمی شخص همون به کیف و داره نیاز پول به قطعاً: سرگرد
 . ببرتشون بین از سرعت به خوادمی که ضرری یا و داره براش نفعی کیف محتویات از یا داره؛ دلیل دو بده زیادی

 . گرفتم استرس
 . باشه رفته دستمون از کیف االن تا که هست امکانش پس: احسان
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 . هست امکانش بله... راستش: سرگرد
 سرم ماشین تو نشستن محض به. نبود سرگرد هایحرف با ربطبی این و رفک تو بودم رفته. بیرون اومدیم آگاهی از
 به برسم من کهاین از قبل کرد، تموم بابا که روزی. نداشتم خبر کیف داخل محتوای از من. دادم تکیه صندلی به رو

 .برسونه من دست به باید حتماً و شرکته تو کیفش که بود گفته بیمارستان بودش رسونده که کارمندهاش از یکی
 بود دستم تو دستش که که درحالی و نداد مهلت بهش مرگ اما بگه؛ چیزی خواستمی بابا بیمارستان، رسیدم وقتی

 . کردم پاک رو صورتم و درآوردم کیفم از دستمالی کردم، حس که رو اشک گرمی. رفت دنیا از
  زهرا؟ بهشتِ بری میشه-

 :انداخت صورتم به نگاهی و برگشت
 . زیزمع باشه-

 . ناراحته کمی امروز کردممی احساس چرا دونمنمی
*** 
 :کشیدم سنگش به دستی و نشستم. رفت گالب و گل خریدن یبهونه به احسان رسیدیم، که همین

 .جونمبابا سالم-
 .گرفتم جون دیدنش با اومد،می داشت احسان. کردم گریه کلی و کردم زدنحرف به شروع

 .کن دعا مونخوشبختی برای دارم، دوستش خیلی. هست هم اناحس بابا، نیستم تنها-
 :زدم لبخندی و کردم پاک رو صورتم رسید، وقتی

 . نکنه درد دستت-
 . کنممی خواهش: احسان
 :گفت و داد ایفاتحه

 دادمی اجازه بود االن اگه دونم نمی. کنهمی افتخار تو مثل دختری داشتن به مطمئنم. بوده بزرگی مرد پدرت-
  بشم؟ دامادش

 . نکن شک-
 بهشت از فرستادیم مادربزرگ و پدربزرگ برای که ایفاتحه از بعد و نشستیم ساعتینیم. نگفت چیزی و زد لبخندی

 .شدم خشک احسان حرف با که بستممی رو کمربند. اومدیم بیرون زهرا
 ! شدی فراری ما یخونه از خوب-
 . نکردم فرار من-

 :انداخت باال ابرویی
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 ترسیدی؟ من از ها؟حرف این و مونممی عمو یخونه آوردم،می بهانه روز هشت این تو بودم من سپ-
 ! بود این ناراحتیش دلیل پس. شد گرد هامچشم

 ! احسان-
 . کرد نگاهم دلخوری با
 من طوریاین تو! که واقعاً بترسم؟ همسرم از باید چرا من. شدمی ناراحت موندمنمی کرد، اصرار خیلی مینا عموزن-
  شناختی؟ رو

 هفته یه عموزن اصرار به و بودم دلتنگش شدت به بلکه کردم،نمی فکر چیزی همچین به تنها نه من واقعیتش
 . موندم شونخونه

 .جااون بیا برگرده بانوماه تا پس-
 . برخورد بهم واقعاً ندادم، رو جوابش

 نمیدی؟ جواب چرا جان،افسانه-
 :گفتم رک و طرفش برگشتم

 بشم؟ ناراحت ندارم حق من-
 خانم؟ کافیه ببخشید بگم-
 . کردممی رد رو دعوتشون نبود درست کشیده، زحمت برام خیلی عمو. نیست نیازی نه،-

 روز هر بودم عمو یخونه که روزیهشت تو. دارم احساس دخترم، هم من. شدم دلگیر ازش نگفت، چیزی احسان
 رسوند رو من. دادممی ربط کارش به من و بود ناراحت هم لحنش. زدمی رفح پرسیاحوال و سالم حد در فقط
 جلوی. برگشتیم هم با عمو از اجازه کسب با شب آخر. موند شام برای عموزن اصرار به هم خودش و عمو یخونه
. نکرد سکوت شکستن برای تالشی هم اون و کردم سکوت نشستیم ماشین تو وقتی اما بودم؛ عادی عموزن و عمو

 شب یک ساعت. رفت داخل و کرد بهونه رو کار احسان اما نشستم؛ باغ تو مهران و مامان کنار رسیدیم، که خونه به
 به زود اما کردم؛ تعجب بود نشسته تختم رو که احسان دیدن با کردم باز که رو اتاق در. داد رضایت مهران که بود

 .درآوردم رو شالم و اومدم خودم
  چیه؟ ارهارفت این: احسان

 :گفتم عادی من اما بود؛ کرده اخم
  رفتاری؟ چه-
 .کشیدمی نفس بلند. بود نزدیکم خیلی. ایستاد برومرو اومد و شد بلند حرکت یه با
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 یخونه که روزیهشت تو هاتتلفن ش،شدهگم کیف و بابا ماجرای نداشتم؛ خوبی روز من. بگم بهت بذار باشه-
 .بده حق بهم آدمم هم من. ماشین تو هاتحرف هم آخر زدی،می حرف باهام زوربه که بودم عمو

 .نیومدم کوتاه اما کردم؛ بغض
  نبودم؟ من بودی، دلتنگ تو فقط کردی فکر. باشه گاهمتکیه کنه، درکم همسرم دارم دوست-

 عطر. کرد مبـ*غل آروم و کرد باز رو هاشدست. بود رفته بین از نگاهش خشم. ریخت هاماشک و لرزید مچونه
 . کشیدم نفس رو تنش

 . گلم باش آروم... هیس: احسان
 بـ. بـ*وسـ*ید رو من آورد باال رو سرم. شدیم آروم دومون هر. کشید عمیقی نفس و برد فرو موهام تو رو سرش
 قصد کدومهیچ اما گذشت؛ دقایقی. شدم همراه باهاش و شد بسته هامچشم. دادمی رو دلتنگی بوی هاشـوسه
 نوازش رو مگونه کشیدم، عمیقی نفس. شدم جدا ازش طوالنی و عاشقانه یـوسه بـ یه از بعد. نداشتیم ینینشعقب
 .کرد

 . کردم اذیتت امروز ببخشید: احسان
 .شدم عصبی ببخش هم تو-

*** 
  ای؟ آماده: سوگل

 :کرد اخمی سوگل. جویدممی رو لـ*بماسترس از
 که نکن فکر اصالً. ستساده مهمونی یه! نیستن هیوال که هابدبخت نای بابا. میشه پاک آرایشت دختر، نکن اِ-

 .ببینن رو تو اومدن
 . خنده زیر زد که کردم نگاهش چپچپ

 خوبه؟ لباسم -
 . عالیه خدایی: سوگل

 پیراهن. کرد قبول هم اون و باشه پوشیده باید حتماً لباسم گفتم مامان به. انداختم خودم به نگاهی آینه تو
 جوراب سوگل اصرار به. داره راستم پای روی کوچیکی چاک و پوشونهمی رو زانوم شبلندی که رنگیایسورمه
 شال آخر در و مشکی سانتیهفت پاشنه کفش. ترهنازک کمی قبل دفعات به نسبت پوشیدم، که رنگیمشکی
 کرد تاکید هم اون و خریدم احسان یسلیقه به رو پیراهن. داره رنگطالیی نوار هاشگوشه که حریر رنگزرشکی

 دالیل از یکی گفت احسان اما راحتن؛ هم جلوی و ندارن حجاب اکثراً فامیلشون تو. بپوشم جوراب با حتماً که
 کردم کاری هر. قرمزه رژم. ستتیره کامالً و دودی چشمم آرایش. داشته دوست که بوده پوششم نوع من انتخاب
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 امشب اگه قطعا و نکردم پافشاری بود فامیلشون چون. باشه قرمز باید حتماً گفت کنه، عوض رو رنگش آرایشگر
 و گذاشتم قرمز تم با رنگ که بود بارم اولین. کرد ماهگونی رو موها رنگ. کردممی عوض رو رنگش نداشت، حضور
 .کردم مخالفت قاطعانه که کنه بلوند خواستمی هرچند اومد،می سفیدم پوست به واقعاً

 ! گرفته رو تو چرا موندم داره سلیقه همه این که احسان ولی نازه؛ خیلی تپیراهن: سوگل
 ! سوگل-
 . خورد در به ایتقه. زدم صدا رو اسمش حرص با
 نشد؟ تموم کارت افسانه-

 .کرد باز رو در و انداخت سرش رو نازکی شال سوگل. بود احسان صدای
 . داره استرس کهاین مثل احسان، آقا-

 . زد لبخندی افتاد، من به نگاهش احسان. خورهنمی یسخ دهنش تو نخود
 چرا؟-

 . پیچیدم هم به رو هامدست
 .اجازه با بزنم، سامان به زنگ یه برم من-

 !بذاره تنها رو ما خواستمی مثال دیوونه. بست رو در و بیرون رفت
  اومدن؟ همه االن. دونمنمی-

 :گذاشت جیبش توی رو دستش
 . اومدن چندنفری-

. بود پوشیده قرمز ریز هایخال با مشکی کراوات و سفید پیراهن با مشکی شلوار و کت انداختم، تیپش به هینگا
 :آوردم زبون به رو دلم حرف. کرد براندازم کامل هم اون

 !شدی تیپخوش خیلی-
 :زد مهربونی لبخند

 .بانو رسیمنمی شما پای به-
 . ممنون-

 . کردم تعجب که کرد اخمی
  شده؟ چیزی-
 . غلیظه خیلی رژت فقط نه، که چیزی-
 . نبودم راضی هم خودم. کنم پاکش بذار میگی؟ راست-



 

 

292 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 :گرفت رو دستم مچ بردارم دستمالی توالت میز رو از خواستم که همین
 .گیرممی رو مهناز حال بعداً. خوادنمی-

 :زدم لبخندی
 .نداد گوش حرفم به اصالً-
 :گفتم بلند چیزی یادآوری با
 ! وای-
  شد؟ چی-
 . نمیشه پاک اصالً ست،ساعته ۲4 رژم گفت سوگل به اومد یادم-
 . بهتر-

 .پرید باال ابروهام
 بهتر؟ چرا-

 :کرد زمزمه آروم و کرد نزدیک گوشم به رو سرش. بود لبش رو مرموزی لبخند. اومد جلو
 . نمیشه پاک راحتی این به چون-

 مثل. کرد قطع رو صدام کنم اعتراض اومدم تا. افتاد وهزاریمد کرد لـ*بمرو که مکثی با. نفهمیدم رو منظورش
 دست و کردمی نوازش رو موهام دستش یه. شدم همراهش رفت پیش آروم که دقیقه چند از بعد قبل دفعات
 موقعیت بیرون از صدایی با که بودیم کرده فراموش رو مکان و زمان. بود شسینه رو هامدست. رو کمرم شدیگه

 خودم دیدن با و برگشتم آینه سمت به دلهره با. کشیدم نفس بلند. آوردم فشار شسینه به کمی و ومدا یادم رو
 . نخورده تکون آرایشم که شد راحت خیالم

 :کرد مبـ*غل پشت از
 . اولشه مثل نباش نگران-
 . بذاره تو شیطنت اگه-
 :دیدم رو لبخندش آینه تو
  کردم؟ شیطنت من فقط-

 :شد گرد هامچشم
 . خوردم گول هم من خب! کردی شروع اول تو-

 :کردم درست سرم روی رو شالم و شدم جدا ازش حرص با که خندید بلند
  بریم؟-
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 . عزیزم بریم-
 :بـ*وسـ*ید رو پیشونیم

 . شدی ترخوشگل خیلی امروز-
 . نشست لـ*بمرو عمیقی لبخند گفت که ایجمله از
 . مرسی-

 و کرد اعالم حضورمون بلند دیدنم با عسل. بود شلوغ تقریباً سالن. رفتیم پایین هاپله از هم با و گرفتم رو دستش
 .کشیدم خجالت که برگشت سمتمون به سرها یهمه

 ! بلند کف یه دوماد و عروس افتخار به: عسل
 به احسان که فشاری با. کنندمی براندازم دارن که بود مشخص کامالً.بود من رو نگاهشون و زدندمی دست همه

 هامهمون سمت به لبخند با و آوردم دست به رو نفسم به اعتماد زد، روم به که بخشیآرام لبخند و کرد وارد دستم
 نفری صد تقریباً. کردممی خوشبختی اظهار لبخند با من و کردن معرفی بهم رو تکشونتک مامان و احسان. رفتیم
 بود مشخص و داشتند حجاب هم هابعضی البته. بود اسبمن هاشونلباس اما بود؛ باز موهاشون هاخانوم بیشتر. بودند

 تنها. کنم راحتی احساس بیشتر که شد باعث خوبشون رفتار. ذارندمی احترام هم پوشش نوع به فامیلشون تو که
 :گفت احسان آشنایی ساعتنیم از بعد باالخره. بود نگار بود، سرد باهام که کسی

 .شدی خسته عزیزم، بشین بیا-
 همسرش کنار مهناز. میاد زود گفت و رفت خودش اما نشستم؛ من و رفتیم دونفره یکاناپه سمت به همراهش

 :گفت لبخندی با و بود نشسته
 . داره دوست رو عروسمون خیلی حتماً کنه، ازدواج و بده تله به دم احسان کردیمنمی فکر اصالً ما-

 .پسریه هر آرزوی جانافسانه مثل جواهری البته میگه، راست مهناز: فروغعمه
 .نشست کنارم و اومد شربتی لیوان با احسان. زدم شرمگینی لبخند

 . میگه راست عمه: احسان
 خودش سال و سن هم دخترهای با عسل. زدند لبخندی بودند نشسته که هاییمهمون و مهناز مامان، عمه،
 بود کرده دعوت رو عمو یخانواده مامان. کردنمی صحبت سامان با سوگل. کردمی اذیتشون مهران و رقصیدنمی

 . بودند اومده همه و
 . مامان پیداکردن و شرکت و تحصیالت از پرسیدن؛می ازم سواالتی کدوم هر بودند، نشسته که هاییخانم
 ! شد خسته بیچاره بسه، هاخانم بابا ای: مهناز

 :خندیدم
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 .مهنازخانم نیست مشکلی-
 .میدی جواب بپرسن سوال ازت صبح تا مودبی، و مخان بس از که تو واال: مهناز

 . موافقم مهناز با مورد یه این تو: احسان
 . دارین لطف شما-

 .کردندمی نگاهم افتخار با هم احسان و مامان کردند،می تعریف من از همه
 کردم عذرخواهی. شدم سینه به سینه نگار با راهرو تو. برگشتم گوشیم کردنچک از بعد و رفتم اتاقم به شام از قبل

 :گفت حرص با که برم خواستم و
 .نداری رو احسان لیاقت تو-

 :گفتم خونسردی کامالً لحن با و ندادم بروز اما شدم؛ عصبی
 .کنیدنمی تعیین شما رو هاآدم لیاقت یدرجه خوشبختانه-
 . دزدیدی رو قاپش تا بهش چسبوندی رو خودت قدراین-

 شام برای صندلی و میز هامهمون برای. رفتم بدم رو جوابش کهاین بدون و دادم تکون سری! دیوونه یدختره
 نداشتم، حوصله چرا دونمنمی. بود کنارمون خالی صندلی دو و بودیم میز یه سر هم احسان و من. بودند گذاشته
 لمس احساس با که بودم فکر تو. چسبوندم احسان به رو خودم کِی دونمنمی من. بود نگار هایحرف از احتماال
 .برگشتم طرفش به دستم

  شده؟ چیزی-
 :دادم تکون رو سرم

 . نه-
  من؟ عزیز فکری تو چرا پس-

 :زدم زورکی لبخند
 .هیچی-

 :گفتم فکر بدون و سریع نگاهش از فرار برای که کردمی نگاهم مشکوک
 .بودی همه از ترتیپخوش خیلی امشب-

 :گفت شیطنت با و زد لبخندی
  خلوتمون؟ برای باشه هاحرف این گفتم چندبار من عزیزم-

 . نیاوردم خودم روی به اما فهمیدم؛ رو منظورش
 . میگم بخواد دلم که هرجا من-
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 :انداخت باال ابرویی
  هاست؟طوریاین اِ-

 :خندیدم
 ! پررو آقای هاستطوریاین آره،-
 . برن هامهمون بذار-

 :گفت آروم و کمنزدی آورد رو سرش که کردم نازک چشمی پشت
 . خانم داره عواقب کردندلبری-

 و گروهی مجردها. رقصیدندمی همه هامهمون شام، از بعد. دادم تکون براش تاسف معنای به سری و خندیدم
 شب نیمه از ساعت. گرفتممی فاکتور نگار هاینگاه از اگه البته بود، خوبی شب خیلی. رقصیدندمی هم با هامتاهل
 ما به تبریک از بعد و ذاشتندمی میز روی رو کادوهاشون همه. کردند رفتن قصد کمکم هامهمون هک بود گذشته

. بمونم جاهمون شب که گرفت اجازه عمو از بگه من به کهاین بدون احسان که برگردم عمو با خواستممی. رفتندمی
 توالت میز صندلی رو احسان دیدم اومدم، یرونب در از که همین گرفتندوش از بعد و رفتم اتاقم به رفتنشون از بعد

 .زدم صورتم و دست به و برداشتم کرمی بهش توجه بدون و کردم محکم رو حوله بند. نشسته
 . گرفت رو موهام خیسی حوله با. جلوم اومد و برداشت ایحوله کشو از

 .بکشم سشوار برات بشین: احسان
  بگیری؟ اجازه عمو از خوایمی بگی من به نباید تو-

 .شد خشک موهام رو دستش
 . رسید ذهنم به لحظه همون و بودم نکرده فکر قبلش چون-

 :کشیدم پوفی
 . باشم جااین زیاد من نیست درست-

 :کرد عمیقی اخم
 .گرفتم اجازه عموت از من درضمن کردیم، ازدواج قانونی و شرعی کامالً تو و من نیست؟ درست-

 :انداختم پایین رو سرم
 ...فقط م،دونمی-

 :کرد قطع رو حرفم
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 عمو و مادر خودت،. باشه طوالنی موننامزدی دوران احتماالً پدرم خاطربه گفتم من افسانه ببین چی؟ فقط-
 رو من عروسی جشن با کهاین مثل. کنممی آماده رو عروسی مقدمات دیگه ماه یه تا بخوای اگه اما کردین؛ موافقت

 . شناسیمی رسمیت به
 :گرفتم رد دستش! کردم خراب باز وای،

 ...نبود این منظورم من-
 :گفتم که کرد می نگاهم اخم با همچنان

 جلوی من... من خب بمونم، جااین من گیریمی اجازه دفعه هر کهاین اما زندگیم؛ عشق تنها منی، همسر تو-
 .میکشم خجالت بقیه و عمو مامان،
 با و گرفت رو دستم ترمحکم که دربیارم دستش از رو دستم خواستم و ببخشید گفتم ناامید نمیده، جواب دیدم وقتی

 :کرد زمزمه گوشم تو. کرد مبـ*غل حرکت یه
 .گرفتیممی عروسی زودتر که بود راهی یه کاش. کنهمی مدیوونه دوریت دقیقه یه-

 :گفت شوخی لحن با و کشید عمیقی نفس. مبـ*وسـ*ید آروم و گذاشتم قلبش روی رو سرم
 .دادم قول مامان به پیش ماه دو! خوب دختر کنیمی درم به اهر از داری-

 :گفتم و شدم جدا ازش کرد، متعجبم آخرش یجمله
 دادی؟ قولی چه-

 . کرد نگاهم خندون هایچشم با و نگفت چیزی
 :گفتم حرص با
 . دیگه بگو-
 خیلی و باشم خوبی پسر سال یه این تو که گرفت قول ازم عقدمون از بعد راستش. نخور حرص میگم، چشم-

 . عروسی از بعد بمونه چیزها
 باال رو سرم و مچونه زیر گذاشت دست. گزیدم رو لـ*بمو انداختم پایین رو سرم. شد سرخ بناگوشم تا خجالت از

 .بود لبش یگوشه لبخندی زد،می برق و بود شفاف نگاهش. آورد
 . کافیه برام باشم مراقبت خودم تا کنارمی بدونم م،کشیمی نفس سقف یه زیر بدونم که همین. بده حق بهم: احسان

 رو عشق طعم و انداختم گردنش دور رو دستم هم من. شد خفه گلوم تو صدام کارش با که بدم رو جوابش خواستم
 :گفتم بریدهبریده و کشیدم عقب رو سرم. ترسیدم کمی و شد آشوب دلم مدتی از بعد. کردم مزه

 .سان...اح...ترم...آرو-
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 رو هامچشم. نشم سرزنش تا بستم رو هامچشم. چرخیدمی صورتم تو نگاهش. کرد باز رو رنگشخوش هایچشم
 .زد ـوسه بـ صورتم کل به. بـ*وسـ*ید

 .کردم رویزیاده ببخشید. برم قربونت باش آروم-
 . کرد نوازش رو موهام

 . عزیزم بخیر شبت-
 :گفتم ضعیفی صدای با
 . بخیر شب-

 دیگه من. انداختم قرمزم هایگونه به نگاهی آینه تو. بخوابم شدم آماده پوشیدم لباس کهاین از بعد من و رفت
 به که قولی از وقتی. دارم دوستش عاشقانه که بودم مردی به متعهد و متاهل حاال. نبودم قبل ماه دو یافسانه
 بود، دلم تو کوچیکی ستر قبل برخالف بودم شآ*غـ*وش در وقتی. شدم آب خجالت از گفت بود داده مامان

 پیش مونعروسی از قبل تا باید. عادیه کامالً چیزها این هرچند. کنیم رعایت دو حدود باید و نامزدیم هنوز ما کهاین
 قبل به نسبت کمی که ـوسه بـ یه از من. بیشتره ترسم دیگه دخترهای به نسبت کنممی احساس. برم مشاور

 پیدا آزادی سروش خواستم خدا از آخر در و کردم؛ دعا خودمون خوشبختی برای و خوندم نماز. ترسیدم بود شدیدتر
 .بشه

*** 
 .بود گفته که فروخته مردی همون به رو پرتونگاری کیف میگه -

 :گفت سرگرد به رو و انداخت من به ناراحتی نگاه احسان. نداره وجود دیگه که بودیم چیزی دنبال مدت همه این
  شکلیه؟ چه کیه؟ مرد این نگفت خب-

 .کردیم نگاهش منتظر
 سروش که جاییاون از. تقلبیه فامیلش و اسم متاسفانه و کردیم بررسی ما که بوده معامله این تو ایواسطه: سرگرد
 رو دنبالش دیگه شخص اون به کیف دادن و پول میلیارد یک گرفتن از بعد بوده، مهم براش پول فقط آزادی

 دست ایدیگه چیز حاضر حال در. کردن شناساییش ما مأمورین که بشه خارج مرز از یغیرقانون خواستهمی. نگرفته
 . نیست ما

 . هست راهی یه: احسان
 :داد ادامه که کردم نگاهش امیدوار

  نداره؟ خبر کیف محتویات از آزادی سروش-
 . نفهمیده چیزی و بوده انگلیسی زبان به برگه سری یه گفت اما چرا؛: سرگرد



 

 

298 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 نیست؟ امیدی چهی یعنی-
 . کنیم پیداش که نمیدم صددرصد قول اما هستیم؛ واسطه پیگیر ما. باشه خدا به امیدتون: سرگرد

 .بیرون اومدیم خداحافظی از بعد
  میشه؟ چی حاال-

 این پشت کی بدونم دارم دوست خیلی. بشه تموم خوبی به ماجرا این که کنی دعا باید. عزیزم هیچی: احسان
 . قضایاست

 شب از بعد. گذرهمی ما نامزدی از که ماهه پنج به نزدیک و شهریور اواخر. رفت خودش و شرکت رسوند ور من
 یه ایهفته. همکاریم هم با هااون از یکی تو و برداشتیم بزرگی هایپروژه جدی کامالً صورت به دو هر مهمونی،

 خوشحال کلی دنبالم، اومد احسان وقتی امروز. دمیا بانوماه و من پیش زیاد جدیداً مامان. میرم شونخونه به شب
 خاروندن سر وقت و بود شلوغ سرم عصر تا. دعاکردن جز برنمیاد دستم از کاری هیچ دیگه. شده پیدا کیف که شدم

 نیاورده ماشین چون. میان شام برای هم احسان و مهران شب و جاستاون مادرم گفت و زد زنگ بانوماه. نداشتم
 . دنبالم میاد گفت و زد زنگ مهران بودم،
*** 

 شده؟ چیزی جانمهران-
 طور؟چه نه،: مهران
 .کنی حساب من رو تونیمی داری مشکلی اگه. ایگرفته کنممی احساس: احسان
 :اومد غمگینش صدای که چرخوندم شیشه سمت به رو سرم. نگفت چیزی

 . اومده خواستگار عسل برای-
 :گفتم بدجنسی با اما اومد؛ لـ*بمرو لبخندی افتاد اریمدوز که همین اما کردم؛ هنگ اولش

 . سالمتی به خب-
 :گفت حرص با و کرد نگاهم چپچپ

 . نفهمیدی که نگو افسانه،-
 داری؟ دوستش کی از برم قربونت. فهمیدم چرا. کن نگاه رو جلوت-

 :کشید پوفی
 . هست سالی دو جدی طور به-

 :پرید باال ابروهام
  نگفتی؟ بهش چرا-
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 دوران خواستمنمی. بگم بهش شد، تموم که عسل دانشگاه خواستممی. زوده فعالً سالمه، ۲4 من افسانه-
 . باشه مشغول فکرش خوندنشدرس

 :زدم لبخندی
 . کنه ازدواج بخواد خودش هم شاید. بیاد خواستگار براش ممکنه که نگرفتی درنظر اما کردی؛ خوبی کار-
 .بزنی حرف باهاش باید. ـوسه بـمی رو تو دست دیگه هااین-
 .میاد جدید ترم برای دیگه هفته یه عسل-

 :گفت قراربی مهران
 . باشه راحت خیالم خواممی. افسانه خواستگاریه دیگه روز دو-
 خوب؟ پسر کردیمی اذیتش چرا داری دوستش قدراین که تو درضمن. خوبه زنممی زنگ امروز باشه،-

 :کشید گردنش پشت دستی و زد لبخندی
 . نکنم اذیتش دیگه میدم قول من بزن، زنگ االن تو -

 :شد گرد هامچشم
 ! االن-
 . دیگه آره-
 . بعد خونه ریممی-
 ! خودش بیرون کرده، بدبختمون شوهرش شرکت تو-

 . نشنوم من مثالً که گفت آروم
 گفتی؟ چیزی-
 .عزیزم نه-

 و عموزن. کردم سالم بلند صدای با. ومدامی عموزن و مامان صدای خونه، رسیدیم. دادم تکون سری و خندیدم
 .دادن رو جوابم بانوماه

 . نباشی خسته مادر، ماهت روی به سالم: مامان
 . کنم عوض رو لباسم برم من. ممنون-

 از بعد که گرفتم رو شمارش سریع و درآوردم رو مانتوم و مقنعه. بزنم زنگ عسل به زودتر خواستممی اتاقم، به رفتم
 :داد جواب بوق سه
 . جونافسانه سالم-
 خبرا؟ چه خوبی؟ عزیزم، سالم-
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  احسان؟ داداش طور؟چه شما ممنون،-
 .میاد خواستگار بوی شنیدم، خبرهایی. خوبیم همه-

 :خندید
 ... من اما مثبته؛ نظرش بابا. باباست هایدوست از یکی پسر-
 . کنم ازدواج زوده برام فعالً من-
  نیست؟ مهم اشهب کسی هر یعنی-

 . آره خب: عسل
 :زدم لبخندی

 خواسته ازم مهران بگم، رُک... اما بگم؛ تهران اومدی خواستممی. بگم بهت باید رو موضوعی یه جانعسل -
 .بپرسم درموردش رو نظرت

 :گفت لرزونی صدای با بعد بود، کرده سکوت لحظه چند
  مورد؟ چه در-
 . داره دوست رو مهران هم عسل گفتمی بهم حسی یه
 . کنم صحبت باهات بیاد خواستگارت کهاین از قبل گفت. عزیزم خودش درمورد-
  سرکاریه؟ جون،افسانه-
  چیه؟ نظرت. کرد صحبت من با امروز همین مهران چیه؟ سرکاری گلم، نه-
 .مثبته نظرم من...من خب...خب-

 :خندیدم
  بگم؟ بهش خب،-
 ون؟برام نیست زود جونافسانه! نه وای-
 .نکنیم رسمیش نشه تموم تو درس تا گفت هم مهران خود. زوده چرا بگم، رو راستش-
 . اومد داخل مهران و شد باز در
 . بهش میدم رو گوشی من اومد، خودش-
 ! نه وای-
 . نشو لوس! همدیگه یسروکله تو زدینمی دیروز تا حاال-

 :گرفت رو گوشی و زد لبخندی مهران
 . جانعسل سالم الو،-
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 .داشتن پیش در طوالنی راه اما شدند؛می خوبی زوج عسل و مهران. شدم خوشحال. اتاقم سرویس رفتم و خندیدم
 .شنیدم تاقما تراس از رو مهران صدای ناخواسته و بیرون اومدم توالت از صورتم و دست شستن از بعد
 . بره کن ردش رو پسر این تو راسته، شهمه خدا به برم؟ قربونت کنیمی گریه چرا-

 . زد صدام مهران کنم باز رو در خواستم که همین. ذاشتممی تنهاش باید اما شدم؛ نگران
  جانم؟-
 . میگی دروغ میگه شهمه. افسانه کنهنمی باور-

 . بگیرم رو مخنده جلوی نتونستم
 .نمیکنه باور معلومه کردی تو که کارهایی با خب-

 . فتمگر رو گوشی کرد، نگاهم حرصی مهران
 مزاحمت نزنه زنگ میده قول هم مهران بکنی؟ رو فکرهات تهران گردیبرمی که وقتی تا طورهچه جونعسل-

 . شه
 :کرد فینیفین عسل

 . خوبه آره،-
 . برسون سالم هم عمه به من طرف از عزیزم، خداحافظ پس-
 . خداحافظ باشی، سالمت-

 . کردمی نگاهم طلبکارانه مهران. کردم قطع
 .بده مهلت بهش رو روزی چند کردی، عالقه ابراز بهش دور راه از دفعه یه. باشه تنها داره حق اون مهران، نببی-
 .چشم-
 .کنین آماده رو خودتون باید دارین، پیش در درازی راه شما درضمن-
 . کنممی تحمل رو چیهمه منه، با دلش بدونم فقط من-

 :زدم لبخندی
 .شدی بزرگ واقعاً کهاین مثل_
 داداش. کنممی کاری هر برسم مموردعالقه دختر به کهاین برای. هستم ترمبزرگ برادر مثل عاشقی تو راستش-

 . باشه شما مثل عشقمون هم عسل و من امیدوارم. براتون خوشحالم خیلی داره، دوستت خیلی احسان
 :زدم خجولی لبخند

 . باش مراقب خیلی. عسل سنِ تو مخصوصاً حساسن، خیلی دخترها-
 . هستم هم چاکرش-
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. رفتیم پایین هاپله از شوخی و خنده با و گفت بود افتاده شرکت تو امروز که اتفاقاتی از. شد قبل مثل دوباره مهران
 . کردم سالم و دادم لبخند با رو جوابش. کردمی نگاهم محوی لبخند با که خورد احسان به چشمم
 . خورهمی رو آدم مغز زنت این. عزیز برادر سالم: مهران

 :کردم نگاهش متعجب
 !مهران-
 . هاخانوم پیش آشپزخونه برم من! دیگه میگم راست خب بابا، ای-

 . رفت و زد چشمکی
 . نباشی خسته_
 . ممنون-
 :زد مبل روی دست با
 . جااین بیا-

 :گرفت رو دستم. نشستم کنارش و رفتم
 خوبی؟-

 :کشیدم عمیقی نفس
 . رسهمی دستم به کیف خوادب خدا اگه مطمئنم. آره-

 . کردمی نوازش رو دستم روی آروم شستش انگشت با و زد لبخندی
 ! بیارم افسانه برا رفت یادم وای. خوبه خیلی هوا این تو بخور رو سکنجبین شربت این. پسرم نباشی خسته: بانوماه
 .خورمنمی من. مرسی-

 . کشیدین زحمت ممنون،: احسان
 .مادر جانت نوش: بانوماه

 . برداشت رو شربت دستش یکی اون با و نکرد ول رو دستم احسان
 .طرفم گرفت رو لیوان

 . خورمنمی من نه،-
 :چسبوند لـ*بمبه رو لیوان

 . باش زود-
 . خوردم کمی ناچار به
 ! ذلیلی زن قدرچه تو داداش بابا-
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 :گفت مهران به حرص با و پشتم زد احسان. افتادم سرفه به و پرید گلوم تو شربت مهران صدای با
 . نمیشی درست تو-
 .بم...خو من-

 :گفت آروم و مشونه دور انداخت رو دستش. نشست کنارم و خندید مهران
 .داری من پیش خوب یجایزه یه امروزت کار خاطربه-

 . خندیدم
  شما؟ گینمی چی: احسان
 . خصوصیه داداش، ببخشید: مهران
 و شیراز بود رفته عمو. بودند کرده درست رشته آش مامان و بانوماه. نگفت چیزی و کرد نگاهش چپیچپ احسان

 :کشید شکمش به دستی مهران. بودیم میز سر. بود اومده مامان دعوت به هم عموزن
 . کنممی شروع گشنمه خیلی چون من خب،-

 .مهران جلوی گذاشت و اومد آش بزرگ کاسه یه با بانوماه
 . آوردم پسرم برای یسفارش رو این: بانوماه

 :زد عمیقی لبخند مهران
 از وقتی چند. جاستاین شهمه که مامانم کنم؟ زندگی جااین بیام مدت یه من میشه افسانه. نکنه درد دستت-

 . باشیم راحت شگندهدهن دختر و آیدا دست
 !کن صحبت درست مهران،: مامان
 . کردم شوخی بابا، ای: مهران

 مامان هم بانوماه. گذاشت فیلم خودش برای و شد ولو مبل رو که خورد قدراین مهران چسبید، خیلی که شام از بعد
 . بده نشونشون بافهمی که رو ایقالیچه تا برد اتاقش به رو عموزن و
  بزنیم؟ قدم کمیه حیاط بریم-

 . شده سرد کم یه هاشب پاییزه، نزدیک بپوش چیزی یه فقط. بریم: احسان
 سرم رو نازکی شال و پوشیدم لباسم رو شرتیسویی رفتم و کردم قبول بودم حساسی آدم من که یجایاون از

 برای احسان. اومد لـ*بمرو لبخندی. خورد بودم انداخته گوشم تو که مرواریدی هایگوشواره به چشمم. انداختم
 جشن تو البته. بود گرفته کادو رو هاشوارهگو این برام. رفتیم رستورانی به هم با. بود ریخته دونفره یبرنامه یه تولدم

 .بود بیشتر خیلی برام هاگوشواره ارزش اما بود؛ ماشین کادوش گرفت، برام مامان بعدش شب که خانوادگی
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 تا. دیدم هاگل کنار رو احسان و کردم باز رو در. خوردمی تخمه و بود نشسته تلویزیون روبروی مهران. رفتم پایین
 :گفت ادافت من به چشمش

  خودته؟ کار-
 :دادم تکون سری

 خرافاته؛ همش میشه خراب و کنهنمی رشد گیاه و گل ما دست به میگن که این گفتمی همیشه. گرفتم یاد بابا از-
 . بینیمی خوبی ینتیجه قطعاٍ بدی، انجام رو کار این عشق با اگه

 :زد لبخندی
  شده؟ طوریاین که میدی انجام عشق با تو یعنی-
 .نشستم کنارش نیمکت رو
 . بزنیم قدم بود قرار خب. نمیرم سراغش اصالً باشم نداشته حوصله اگه بگم هم این البته. قطعاً-

 :گفتم زدیممی قدم که حینی. گرفتم رو دستش و زدم لبخندی. کرد دراز سمتم به رو دستش و شد بلند احسان
  نمیگی؟ برام کارت از چرا تو راستی-

 :گفت و داد فشار رو دستم
 . باشه من کار درگیر ذهنت خوامنمی-
  بگم؟ نباید هم من یعنی-

 :خندید
 . داره فرق اون درضمن زدم؟ حرفی همچین کی من-

 :ایستادم
  فرقی؟ چه-

 :کشید رو لپم و خندید
 .بماند-
 . رفتیم پشتی حیاط سمت به

  کیه؟ برای کوچیک ساختمون این راستی: احسان
 :انداختم ساختمون پشت چیککو یخونه به نگاهی

 .ساخت همسرش و بانوماه برای بودم بچه من وقتی بابا رو جااین-
 :گفتم که بود خونه به نگاهش

  شناسی؟نمی رو کسی روانشناس، یه پیش برم خواممی احسان-
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 :کرد اخمی
  چرا؟-

 :زدم لبخندی
 . بماند_

 . اومد لبش رو لبخندی چون فهمید؛ هم اون و زدم بهش رو خودش حرف
 :گفت و گوشم پشت زد رو موهام

 بشی؟ تنبیه خوایمی-
 .زد بهم سریعی یـوسه بـ و آورد جلو رو سرش که کردم نگاهش سوالی
 . میشی تنبیه بازم نگی: احسان
 :گفت دید که رو لبخندم. رفت عقب و بـ*وسـ*ید رو من دوباره. کردم سکوت و انداختم باال رو ابروهام

 ... اوم وشتخ کهاین مثل نه،-
 قدمپیش من که بود بار اولین این ماهپنج از بعد. مشبـ*وسـ*ید طوالنی و عمیق و بردم جلو رو سرم من دفعهاین

 عقب، رفتم وقتی. بود توصیفی غیرقابل لـ*ذت بودیم، آروم دو هر. شدمی پخش صورتم تو نفسش. شدم
 تو. شدم گم شوهرم امن آ*غـ*وش تو من و کرد باز رو هاشدست. زدمی برق نگاهش. کرد باز رو هاشچشم
 :کرد زمزمه گوشم

 .افسانه دارم دوستت خیلی. ازت ممنونم-
 .اومدم حرف به دقایقی از بعد. نگفتم چیزی اما لرزیدم؛. مبـ*وسـ*ید دوباره

 که زنی باشم، برات خوبی همسر بتونم کهاین برای من. احسان داشتم ذهنی درگیری خیلی وقته چند این-
 از قبل خواممی. کنه راهنماییم تا باشه مشاور یه بهتره. کنم آماده رو خودم باید. بگیره آرامش جودشو از شوهرش
 . نباشه مشکلی مشترک زندگی شروع و عروسی
 :کشید عمیقی نفس احسان

 . میدم اطالع بهت فردا تا عزیزم، باشه-
 :برداشتم شسینه روی از رو سرم

 . مرسی-
  .زد ـوسه بـ رو بینیم نوک

  قشنگه؟ خیلی بینیت بودم گفته بهت: احسان
 :گفتم و خندیدم
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  قشنگه؟ بینیم فقط-
 ... اندامت پوستت، ابروهات، هات،چشم. قشنگه صورتت کل عزیزم، نه-

 :داد ادامه و زد بدجنسی لبخند
 . لبته ترقشنگ همه از-

 . زدم بازوش به مشتی
  خونه؟ بریم. جنبهبی-
  کنیم؟ ازدواج زودتر نیست بهتر بگو مشاور پیش رفتی افسانه-

 .دادم تکون تاسف از سری و خندیدم
 .بشم توابسته قدراین عقد از بعد کردمنمی فکر اصالً. باشی کنارم دارم دوست شهمه: احسان
 :انداختم باال ابرویی

  پشیمونی؟-
 . باشم تنها دقیقه یه حتی عمرم یبقیه خوامنمی. میشه سالم 35 کمکم. احسان عزیز نه،-
 .نیستیم تنها داریم رو همدیگه که زمانی تا-
 .ترهقشنگ خیلی تونخونه پشت راستی-

 . نداشت خونه جلوی حیاط با فرقی تقریباً چون کردم؛ تعجب
 چرا؟-

 :زد شیطونی لبخند
 .بـ*وسـ*ید رو من دارم دوستش خیلی بنده قضا از که خانم و خوشگل دختر یه جااین چون-

 :گفتم ربطبی خیلی و کشیدم خجالت
  چنده؟ ساعت-

 .رفتم ساختمون سمت به سریع هم من که خندید بلند
*** 

 هفته یک از بعد االن من و گرفت وقت بود معروف خیلی که دکتری خانم پیش برام احسان شب اون از بعد
 .بود نورایی زهره هم اسمش زد،می موج مهربونی نگاهش تو. بودم نشسته سالهپنجاه تقریباً زنی روبروی

 درسته؟ مفاخر، آقای نامزد معین، خانم افسانه خوشگلم، دختر خب-
 :زدم لبخندی

 .بله-
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 .شماست اختیار در بنده گوش تا دو عزیزم، خب-
 اسفندیار، از انتقام مامان، کردنپیدا از افتاده؛ سال یک این تو که اتفاقاتی تمام گفتن به کردم شروع و کشیدم نفسی
 .بابا کیف شدنگم حتی و احسان و خودم بین عشق

 .سراغم میاد منفی افکار اوقات گاهی. سردرگمم اصالً گیجم، شدم، گم کنممی احساس دکتر خانم راستش-
 :کرد نگاهم موشکافانه

  نامزدت؟ درمورد حتی-
 :اومد لـ*بمروی لبخندی ناخودآگاه

 .نه احسان درمورد-
 :خندید

 کن، شروع خودت از. بشی سردرگمی دچار که طبیعیه افتاده برات که اقاتیاتف این با عزیزم ببین. خوبه خیلی-
 در که جایی بچسبون داری خاطره اون از عکسی با مثالً و بنویس برچسب روی رو افتاده برات که خوبی اتفاقات
 که یبینمی ها،اون سراغ برو اومد سراغت به بد افکار که همین. باشه تونهمی چیزی هر. هست دیدت معرض

 حل راه یه مسئله هر با برخورد تو دونننمی فقط جااین میان که افرادی از خیلی. میرن بین از بدت افکار ناخودآگاه
 .بیننمی ضررشم و کننمی انتخاب ترهراحت که اونی همیشه. داره وجود
 گفت، برام تجربیاتش از. کردم ضبط رو صداش و کردم روشن رو گوشیم. بود جالب برام واقعاً که زد حرف کلی

 .بشه سردرگمی تضاد، دچار شزندگی تو آدمی هر عادیه کهاین. داشته که هاییپرونده
 .هستم بخوای تو که وقت هر تا من نداری؟ حرفی دیگه عزیزم، خب-

 :گفتم و دریا به زدم رو دل کردم، خاموش رو گوشی نه، یا بگم بودم مردد
 ...من راستش...چرا-

 :زد شیبخآرامش لبخند
 .کنیم حلش باشه مشکلی اگه هم با که جاماین من نکن، فکر چیزی به اصالً. دخترم بگو-
 .ترسممی زناشویی یرابطه از...من راستش-

 :گفت عادی کامالً
 هستین؟ رسمی عقد-
 .بله-
 نداشتین؟ ایرابطه حال به تا-

 :گفتم ضعیفی صدای با و کشیدم خجالت
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 .نه-
 مثل اومده، پیش هم برعکسش. نداشتن مشکلی و کردن شتجربه نامزدی دوران همین تو هاخیلی عزیزم، ببین-

 یا باشه، ترکوتاه نامزدی دوران یا کنم می توصیه اما خوبه؛ کدوم نمیگم من. ناخواسته هایبارداری یا شدن پشیمون
 دخترها یهمه برای ضوعمو این از ترس. ندارن نامزدی زمان تو رو آمادگیش که بگن طرف به قبل از کهاین

 .ترسیمی حد چه تا بدونم باید من اما هست؛
 ... کنممی احساس اما ترسم؛نمی شآ*غـ*وش و ـوسه بـ از من-

 :زد لبخندی و فهمید. بدم ادامه نتونستم
 دیدن یا اطرافیان، غلط اطالعات خاطربه دخترها هایترس از خیلی. رو هاتشنیده دور بریز خوب دختر ببین-
 باعث همن عاشق که شوهری و زن بین جنسی یرابطه. نیست ما دین و فرهنگ مناسب کدوم هیچ که هاییلمفی

 هــ رو از که ایرابطه از بعد. آرامشه داشتن خاطربه چیزی همچین وجود اصالً. بشن کامل برسن، آرامش به میشه
 سرشون از دست روحی هایبیماری و وجدان عذاب بلکه کنننمی آرامش احساس تنها نه طرفین باشه، ـوس
  قبلش؟ یا بوده عقد از بعد شده؟ شروع کجا از شما ترس. دارهبرنمی

 که شنیدم نفر یه از من و کرد فوت ازدواجش از بعد هامهمکالسی از یکی بودم دانشجو که دورانی تو من راستش-
 .داده دست از رو جونش دخترِ خشن یرابطه یه تو و داشته سادیسمی گرایشات همسرش

 که همینی مثل داره، تاثیر ما روان و روح تو خیلی اطرافمون اتفاقات دخترم، میدم حق بهت. داره تاسف جای واقعا-
 کنی؟می قبول کنه، رابطه درخواست ازت نامزدی دوران همین تو احسان آقا اگه دیگه، سوال یه اما گفتین؛ شما

 :گفتم صریح کامالً
 .نه-
 جسمت بعد کنه نوازش رو روحت باید اول. بشه جسمت مالک راحتی به نذار. نازن مظهر هازن م،گل ببین. آفرین-
 .رو

 :گفت نوشت که یادداشتی از بعد و کرد سکوت
 عروسیتونه؟ کی-
 .دیگه ماهشش احتماالً-
 .موقع همین دیگه یهفته بعد یجلسه. داریم زیاد وقت پس خب،-
 و کردم صاف رو ممقنعه. انداختم خودم به نگاهی آینه تو. شدم ماشین سوار و اومدم بیرون پزشکان ساختمان از

 و داد گوش هامحرف به کامالً که کردم صحبت کسی با کهاین از. داشتم خوبی احساس. زدم رو ماشین استارت
 بعد اما داشتم؛ هم خودم. داشتند ازدواج از ترس که شنیدم دانشگاه تو دخترها خیلی از. کرد راهنماییم غرض بدون
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 تاکید هم نورایی دکتر البته. باشم احسان برای خوبی همسر تونمنمی کنممی فکر شهمه. شده بیشتر ترسم عقد از
 .میشه سازمشکل معموالً باشه زیاد خیلی ترس اگه اما طبیعیه؛ کامالً نامزدی دوران که کرد

 . خورد زنگ گوشیم که رفتممی شرکت سمت به
 . بفرمایید الو-
  معین؟ خانوم سالم،-

 . بود آشنا صداش
 . هستم خودم-
 .خانم امامیری سرگرد-
  افتاده؟ اتفاقی بله،-
 . بیاین اداره به سر یه ممکنه اگه-
 . جاماون دیگه ربع یه تا من. چشم-

 رسیدم که همین. باشن کرده پیدا سرنخی امیدوارم! خدایا. کردم کج آگاهی سمت به رو مسیرم و کردم خداحافظی
. نرفتم شرکت که دادم اِمپی بهش. داشت مهمی خیلی یجلسه امروز احسان. شدم پیاده و کردم پارک ایعجله
 .رفتم اتاق داخل به سربازی راهنمایی با و کردم ایسرفه رسیدم که اتاق در پشت

 . سرگرد جناب سالم-
 . بشینید بفرمایید. معین خانم سالم-

 :گفتم سریع تبس رو در که سرباز. نشستم
  افتاده؟ اتفاقی-
 . خدمتتون میگم-

 :گفت برگه تا چند یمشاهده از بعد
 شک آزادی سروش هایگفته به من. نگفتم براتون رو چیزی یه من اومدین که دفعه اون راستش معین، خانم-

 و دستشه هنوز کیف که کرد اقرار بازجویی جلسه چند از بعد. کنهمی پنهان ما از رو چیزی بودم مطمئن و داشتم
 . کجاست که گفت باالخره

 :گذاشتم قلبم روی رو دستم
  نگفت؟ مدت همه این چرا پس. شکرت خدایا-
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 خواستهمی رو کیف که شخصی به بیشتری پول با رو کیف افرادش طریق از و زندان تو بتونه داشت امید چون-
 هستن دبی که فرزندش و همسر برای رو پول هخواستمی درضمن اعدامه، حکمش قطعاً که دونستمی خودش. بده

 .نیست باهوش اصالً اما خالفکاره؛ که این با. فهمیدیم رو چیزهمه تلفنش ردیابی طریق از ما. بفرسته
 ! زدمی تند خوشحالی از قلبم وای،

  کجاست؟ کیف االن-
 :آورد باال رو رنگیمشکی چرمی کیف میزش کنار از
 .شما امانتی هم این-

 .گرفتم دستش از رو کیف و شدم بلند. شد جمع هامچشم وت اشک
 . کنم تشکر طورچه دونمنمی ممنون، خیلی-

 :زد لبخندی
 .مونهمی چیزی یه فقط. خانم همینه ما یوظیفه-

 :داد ادامه که کردم نگاهش منتظر
 که شماست حق نای اما کنه؛می مشخص رو سوم شخص هویت که هست پدرتون کیف تو مدارکی و اسناد قطعاً-
 . نه یا بذارید ما اختیار در

 :کردم فکری
 . ذارممی جریان در رو شما باشین مطمئن. داخلشه چیزی چه که بدونم باید اول من-

 تموم کارش که دادم پیام احسان به. رفتم خونه سمت به و بیرون اومدم جااون از سریع خیلی من و داد تکون سری
 .خونه بیاد شد
. نشستم تخت روی و کشیدم سرم از رو مقنعه اتاقم، تو رفتم. نذرش برای صالح امامزاده بود رفته نبود، نهخو بانوماه

 تند رو اولش یصفحه. بود بابا خط کردم، باز رو دفتر. پوشه چند با بود توش کهنه دفتر یه کردم، باز رو کیف
 باز رو هاپوشه از یکی. بخونمش کامل بعداً تا کنار گذاشتمش. بود نوشته ازدواجشون و مامان با آشناییش از خوندم،
 نشون که بود ایبرگه. هفت و هشتاد سال کردم، نگاه رو تاریخش. بود شرکت قراردادهای از برگه سِری یه کردم،

 .خورد زنگ گوشیم که بودم هابرگه محو. شده گرفته شرکت اسم به میلیارد سه مبلغ به وامی دادمی
 بله؟-
  کنی؟نمی باز رو در بعد بیام یمیگ خانمی-
 .میام االن! احسان ببخشید وای، اِی-
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 تا ایستادم منتظر و کردم باز رو ورودی در و زدم رو آیفون یدکمه. رفتم پایین سریع و تخت رو انداختم رو هابرگه
 :شبـ*غل پریدم درآورد رو هاشکفش که همین. بود دستش قرمز رُز از ساده گلدسته یه. بیاد

 ! شده پیدا بابا کیف احسان وای-
 .آورد باال رو هاشدست و جاکفشی رو گذاشت رو گل لحظه، چند بعد. بود شده غافلگیر

 . عزیزم برات خوشحالم-
 تمام آرامش و بستم رو هامچشم. زد پیشونیم به عمیق ایـوسه بـ. انداختم بهش نگاهی و باال گرفتم رو سرم

 به بودم شآ*غـ*وش در که طورهمین و بست رو در. نذاشت که بشم جدا زشا خواستم. برگرفت در رو وجودم
 . نشست مبل رو و رفت نشیمن

 . ایخسته بیارم، چیزی یه برم من-
 . بویید رو موهام. گرفت ترمحکم رو من
 فکر لحظه یه اومدی، استقبالم به شکلی این و کردی باز رو در وقتی بگم؛ حسم از بذار. رفت تنم از خستگیم-

 . خودمونیم یخونه کردم
 با. شدم جدا ازش بودیم کرده سکوت که دقایقی از بعد. خزیدم شآ*غـ*وش تو بیشتر لبخندی با و نگفتم چیزی
 .نشیمن بردم کیک و شیرینی بشقاب یه با شربتی رفتم. کرد باز رو هاشدست اکراه

 . میام االن-
 نشیمن تو میز روی و بردم و گلدون تو گذاشتمش .بود زیبا خیلی. کردم بوش. برداشتم رو گل و رفتم سریع

 . گذاشتم
 . نکنه درد دستت. قشنگن خیلی-
 . ببینم جااین بیا. نداره رو خوشگلم خانم قابل-
 .کن استراحت کمیه تو بخونم، هست بابا کیف تو که رو اسنادی خواممی-

 :مبـ*وسـ*ید رو صورتش و جلو رفتم نشه ناراحت کهاین برای
  کنم؟ درست برات داری ستدو چی شام-

 :زد عمیقی لبخند
 .کنممی استراحت جاهمین هم من برس، کارت به برو. گلم میشی خسته-
 .داری دوست چی بگو زیاده، وقت شام تا. نیستم خسته من نه-

 :کرد نگاهم متفکر
 بلدی؟ سبزیقورمه-
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 :گفتم بچگونه لحنی و مصنوعی اخم یه با
 . میرم االن لدم،ب که بله آقا؟ کردی فکر چی-
  کوچولو؟ خانم عاشقته، آقاتون دونیمی-

 :دادم تکون سری
 .عاشقشم هم من درضمن وظیفشه،-
 . بریز زبون کم دختر، برو-

 برداشتم بزرگی پیاز و گاز رو گذاشتم ایقابلمه. درآوردم فریزر از سبزی و گوشت. آشپزخونه تو رفتم و خندیدم بلند
 تند خیلی پیازش. پزهمی غذا شوهرش برای عالقه و عشق با که بودم شده زنی مثل. خردکردن به کردم شروع و

 :گفت گوشم کنار احسان که کشیدم هینی شکمم دور دستی شدنحلقه با. ریختممی اشک و بود
 . ترسوندمت ببخشید. منم عزیزم، آروم-

 .چرخوندم راستم سمت به رو سرم
 نخوابیدی؟ چرا-
 :بـ*وسـ*ید رو اشکم رد
 ! هاتاشک ونقرب-

 :داد ادامه. بـ*وسـ*ید کوتاه رو لبخندم که زدم مهربونیش به لبخندی
 . ببینم رو آشپزیت داشتم دوست. نبرد خوابم-
 گیرم؟می سبزی قورمه بوی ببینی خواستیمی-

 . زد ـوسه بـ طوالنی رو بینیم
 .منی عشق هم غذا بوی با-
 دادی؟ گیر من بینی به مدته یه چرا تو-
 .قشنگه خیلی چون-

 شدت به کردمی تعریف ازش همسرش وقتی ایدیگه دختر هر مثل هم من چرا، دروغ. رفت قنج تعریفش از دلم
 هایدست حصار از نذاشت آخر تا. چرخوندم قابلمه سمت رو سرم دوباره. کردممی نفس به اعتماد احساس

 شستم، که رو هامدست. کرد رهام و همیدف بشورم، رو هامدست خواستم شد تموم که کارم. بیام بیرون حمایتگرش
. خوردمی حرص جاها بعضی و دادمی گوش هم اون گفتم، سرگرد هایحرف و امروز از براش غذا کردندرست حین

 .نشستم صندلی رو کنارش و گذاشتم رو قابلمه در
 :زد ـوسه بـ دستم دو هر روی و گرفت رو دستم
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 .کردی آشپزی برام خودت هایدست با که ممنون-
 :گفتم بدجنسی با و خندیدم

 .باال میره تشکرت نوع از انتظارم کردندرست غذا بار هر با خودمون یخونه. کنیمی بدعادتم-
 :خندید مهربون

 شما میشه باعث که هستش آقایون ما رفتار این. کنه کار خونه از بیرون چه و خونه تو چه نداره وظیفه زنی هیچ-
 . اجبار رو از یا بدین نجاما عالقه با رو کار این

 فرستادمش زوربه. بدم براش رو جونم حاضرم که مردی مرده؛ واقعی معنای به احسان. بردم لـ*ذت توصیفش از
 .رفتم اتاقم تو خودم و بخوابه
*** 
 عذابی چه بابا. کردممی فکر بودم خونده که چیزهایی به من و بود ریخته دورم تخت رو هابرگه! شدنمی باورم

 کار چی حاال نمیشه، باورم اصالً! خدا وای،... که داشتم اعتماد کسی به سال همه این طورچه. فهمیده وقتی کشیده
 . شد باز اتاق در که نبودم خودم حال تو. کردم فکر و زدم قدم شدم، بلند کنم؟

  زدم؟ در قدرچه دونیمی کنی؟می کار چی: احسان
 .ایستاد جلوم اومد و گرفت نگرانی گرن هاشچشم که کردم نگاهش گیجی با
  شده؟ چی-

 تکونم و گرفت رو بازوها. کشممی عذاب قدرچه فهمیدمی کاش. کنم باز زبون تونستمنمی اصالً بود، خالی ذهنم
 :داد
 . تواَم با زنی؟نمی حرف چرا-
 همین. دربیام شوک از تا بزنه ریتلنگ و بیاد نفر یه بودم منتظر انگار. ریخت اختیاربی هاماشک کشید، که دادی با

 :گفت پشیمونی با ریزممی اشک دید که
 شدی؟ طوریاین تو که شده چی آخه دِ. ببخشید-
 :گفتم لرزونی صدای با
 !احسان-
 . برم قربونت بگو من به جانم؟-

 .کردم اشاره هابرگه به دست با و کردم پاک رو هاماشک
 ... که نوشته چیزهایی هااون تو-
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 زندگیم مرد آ*غـ*وش تو رو خودم کرد، باز رو هاشدست که همین. بدم ادامه نتونستم دیگه و باال رفت قمههق
 پریشون قدراین من خاطربه مطمئنم من و زدمی تند قلبش. کردممی گریه آروم و بود قلبش روی سرم. انداختم

 رو از رو هابرگه. کرد جدام خودش از مآرو. شدم آروم کمی تا کرد نوازش رو موهام قدراین. نگفت چیزی. شده
 .میزم رو گذاشت و برداشت تخت

 . بکش دراز کمیه بیا: احسان
 رو دستش. زندگیه یهمه احسان باشم، جدا ازش لحظه یه نداشتم دوست. کرد مرتب روم رو پتو کشیدم، دراز

 :گرفتم
 ! نذار تنهام ترسم،می چیزهمه از من! نرو افسانه جون رو تو-
 :کرد نگاهم مهربونی با
 .خوابید نفره دو میشه نفره یه تخت رو-

 پتو. کرد باز رو لباسش باالی یدکمه تا دو. خندید. دادم تکون رو سرم و زدم لرزونی لبخند جوابش در اما ترسیدم؛
 هر روی رو وپت. قلبم تو میاد االن کردممی فکر که حدی در. بود تند قلبم ضربان. کشید دراز کنارم و کنار زد رو

 :گذاشت قلبم روی رو دستش. داشتم استرس شدت به. کرد مرتب دومون
 . نترس. من زندگی باش آروم-

 :کشیدم عمیقی نفس. *یدبـ*وسـ رو پیشونیم ترسیدم، بود فهمیده
 ... هابرگه اون-
 . ایخسته خیلی کن، استراحت کم یه. نیست هاحرف این وقت فعالً-
 وقتهیچ کهاین داریم، پیش در که ایآینده عشقش، از کرد؛می زمزمه گوشم تو .شبـ*غل خزیدم خواسته خدا از

 .رفتم خواب به و شد گرم هامچشم گرفتم، احسان آ*غـ*وش و هاحرف از که آرامشی احساس با. ذارهنمی تنهام
*** 

 . نمیشه باورم: سوگل
 . داره واقعیت اما شد؛نمی باورم هم من-
 دونه؟می کی دیگه. بذاری درمیون پلیس با زودتر هرچی باید-

 :کشیدم عمیقی نفس
 .تو و احسان-
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 به. بود جااون شام و آشناهاش از یکی یخونه بود رفته بانوماه. کردیممی آماده شام داشتیم و بودیم آشپزخونه تو
 تعریف سوگل ایبر رو چیزهمه من و بودند نشسته پذیرایی تو سامان و احسان. پیشم بیاد که بود زده زنگ سوگل
 .خنده زیر زد سوگل دفعهیه. کردم

  شد؟ چی-
 :گفت باریشیطنت لحن با
 ! خوابیده آقاشون بـ*غل داده لَم خانم نگو رسوندم، رو خودم سریع تنهایی گفتم زد زنگ که بانوماه-
 . زدم صدا رو اسمش حرص و خجالت با

 اومدممی و پایین انداختممی رو سرم بودی، مجرد قبالً. کنم ترک رو عادتم باید من شرمنده،. ببخشید: سوگل
 . اتاقت
 . دادم تکون تاسف معنای به سری

 ! داری شعوریبی دخترعموی چه گفتمی بهت وقتاون نشد، بیدار احسان شد خوب حاال: سوگل
. کرد باز رو اتاقم در همیشگیش عادت به و بود کرده باز کلید با رو حیاط در سوگل بودیم خواب که ما. خندیدم

 طوریچه دونستمنمی. اومده بانوماه کردم فکر. شدم بیدار کامل شد بسته که در اما بودم؛ بیداری و خواب بین اولش
 خیالم کمی دیدم، رو سوگل پایین رفتم وقتی. بود دیده جوریاون رو ما که کنم نگاه هاشچشم تو و پایین برم

 .بود بهتر خیلی دیدمونمی بانوماه رسیدم نتیجه این به که خندید و کرد اذیتم قدراین سوگل اما شد؛ راحت
 ست؟آماده برنج_
  گذشت؟ خوش حاال افسانه، ها میگم. آره-

 همزمان و آشپزخونه تو اومدن سامان و احسان بعد ثانیه ده که زدم صدا رو اسمش بلند و فهمیدم رو منظورش
 :زدم ایدستپاچه لبخند. شبازو تو زدم حرص با خندید، سوگل. شد چی گفتن

 .میاریم شام االن. هیچی-
 . کنین کمکمون دارین، دوست اگه البته آره؛: سوگل

 رو شخصیتش. زد چشمکی هم اون و کردم نگاهش چپچپ. باشم نداشته کاریش که گفت رو این دونستممی
 میز چهارنفری. شد موفق حدودی تا که دربیاره هوا و حال اون از رو من تا کنهمی شوخی دونستممی و شناختممی
 .ریخت غذا برام احسان. نشستیم هم کنار دودوبه و چیدیم رو
 . ممنون-

 . نکنه درد دستتون. خانمافسانه ستخوشمزه خیلی: سامان
 . جان نوش-
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 :گفت گوشم تو سوگل که کردند تعریف و تشکر قدراین سامان و احسان شد، تموم که شام
 درست خوبی غذای کردیمی حال و عشق و بودی پادشاه هفت خواب تو امروز کهاین با. میگن راست خدایی-

 . کردی
 . چیه منظورش بود مشخص لحنش از
 . خانمسوگل دیدم ازت سوتی زیاد هم من! ذارینمی نگم هیچی و باشم ساکت خواممی هِی من-

 :گفت و شد قرمز سریع
  نگفتی؟ قبالً چرا پس. میگی دروغ-

 .داد خجالتم صدبار عصر از! بکش جون آخ
 . عزیزم نیستم تو مثل من-

 .آشپزخونه بردم و برداشتم رو ساالد ظرف
 . اومد دنبالم
  دیدی؟ چی ببینم باش زود: سوگل

 :گفت که خندیدم
 !زهرمار-
 . بود بهتر خیلی ما وضع که بدون رو این فقط-

 :گفتم که کرد نگاهم منتظر
 ... دیدم که خونهکتاب تو برم اومدم تولدت شب-

 . گرفت گاز رو لبش و فهمید خودش نگفتم، رو شبقیه
 . جاستاون گفت که خواستم کتاب یه عمو از من ببخشید،-

 :خندید
 . دیگه همینه نامزدی دوران. اومدی عمدی گفتم من انگار حاال بابا، ای-
 ما درضمن! نامَحرمیم ما انگار مزدی؟نا دوران شد خودت مال حاال گفتی، دفعه ده عصر از! سوگل پررویی خیلی-
 .بودین کتابخونه تو شما ولی بودیم؛ اتاق تو

 :بـ*وسـ*ید رو مگونه
 ! دیگه نشو ناراحت ببخشید،. میگی راست-

 :زدم لبخند
 . که نشدم ناراحت-
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 . نشستیم سامان و احسان کنار رفتیم و ریختیم چای
  چیه؟ شمال درمورد نظرتون. اومدین شد خوب: سامان

 . انداختیم هم به نگاهی سوگل و نم
  بریم؟ کِی! عالیه وای: سوگل
  چی؟ تو احسان. دونمنمی: گفتم مردد

 :گفت آروم و انداخت بهم نگاهی احسان
 .عزیزم داری دوست تو که هرجور-

 .بریم مسافرت یه اومدنمی بدم
 .بریم باشه،-

  بریم؟ کِی خب،: سوگل
  خوبه؟ فرداپس: سامان
 :داد کونت سری احسان

 . خوبه. آره-
 بانوماه. بودیم هم دور شب آخرهای تا. بیاد داشت دوست کی هر بگیم، هم بقیه به شد قرار ریزیبرنامه کلی از بعد

 سامان و سوگل نذاشتم بود دیروقت چون و نرفت احسان. مونهمی فامیلشون یخونه رو شب گفت و زد زنگ دوباره
 . نشسته احسان دیدم اتاقم به برگشتم وقتی. کردم آماده براشون داشت دونفره تخت که هاییاتاق از یکی. برن

  کنم؟ آماده برات رو یبـ*غل اتاق جان احسان-
 :کرد نگاهم مظلوم

 بخوابم؟ جااین میشه-
. بودم ساکت. بریزه لعنتیم ترس این تا باشم پیشش بیشتر اومدنمی بدم هم خودم بدم، جوابی چه دونستمنمی

 :گفت و شد ندبل احسان
 . خیربهشب عزیزم، ببخشید-

 :گفتم ناخودآگاه و نذاشتم که کنه باز رو در خواست
 .نرو-

 :کشیدم صورتم به دستی
 .بیارم برات بذار هست، کِشو تو مسواک-
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 خواب لباس با رو لباسم سریع خیلی. رفت اتاقم سرویس به و زد لبخندی. دستش دادم و برداشتم رو مسواک
 کنم آماده رو سوگل اتاق کهاین از قبل. کردم باز رو موهام یگیره. کردم عوض بود شلواری و وزبل که خرسی

 صندلی رو از و زدم صورتم و دست به کِرِمی. اومد بیرون توالت از احسان. کشیدم برس رو موهام. بودم زده مسواک
 :شدم بلند

 .بگیری کمردرد فردا بخوابی، تخت این رو کنم فکر فقط-
 . بود ضایع خیلی تیپم کنم فکر. انداخت پام تا سر به هینگا

 ! کوچولو خانم شدی ناز قدرچه: احسان
 که همین چرا دونمنمی. گرفتم دلشوره باز وای. تخت رو رفت و خندید. کردم نگاهش خجالت با و زدم لبخندی
 :گفت و کرد باز رو هاشدست که کردم نگاهش تردید با. خوردم رو هامقرص. ترسیدم شده شب فهمیدم

 . ببینم جااین بیا-
 چند از بعد بودند؟ جوریاین دخترها یهمه یعنی. کشیدم دراز بود افتاده جونم به که لرزی با و تخت رو نشستم

 .لرزیدممی همچنان. بودم شآ*غـ*وش تو کامالً ثانیه
  من؟ زندگی لرزیمی قدراین چرا: احسان

  احسان؟-
 .بود لرزون و ضعیف صدام

  عزیزم؟ جانم-
 . ترسممی من...من-

 . کرد نگاهم کنجکاو و برداشت شسینه روی از رو سرم. گرفت مگریه
  عمرم؟ ترسیمی چی از-

 شد تموم که هامحرف. آوردم زبون به بودم، گفته مشاور به امروز همین که هاییحرف یهمه و بستم رو هامچشم
 نگاه مهربون همچنان اما بشه؛ ناراحت کردممی فکر. کردم باز رو هامشمچ زد خیسم هایچشم به که ایـوسه بـ با

 .کردمی
 .جوریماین چرا دونمنمی من ببخشید،-
  باشم؟ همراهت دیگه جلسات تو خوایمی. گلم طبیعیه این-

 :گفتم و کردم نگاهش زدهخجالت
 . میگه چی ببینم زنممی حرف نورایی دکتر با. دونمنمی-
  باشم؟ سادیسمی هم من رسیتمی نکنه-
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 :کردم اخم من اما داد؛می شوخی بوی حرفش
  حرفیه؟ چه این-

 :کشید موهام به دستی
 رو خوشگلت هایچشم دیگه. باهاتم آخرش تا که بدون رو این باشی، داشته که مشکلی هر. میشه حل چیزهمه-

 .گیرهمی دلم نکن، خیس
 .گفتم براش رو مشکل که بودم خوشحال. کردم نگاهش عشق با و زدم لبخندی

 ... پوشیدی که لباسی این با. میاد بهت خیلی باز موی راستی-
 .کرد نگاهم شیطون و خورد رو حرفش یادامه

 .لباسم زشته خیلی-
 :گذاشت مگونه روی رو دستش و خندید

 . بخورمت دارم دوست خیلی االن من فقط. خوشگله هم خیلی عزیزم، نه-
 :ترسیدم بازم بدبخت من اما کرد؛می شوخی داشت اون

 . دیگه نکن اذیت! احسان اِ،-
 از و بستم رو هامچشم. شد بیشتر لرزشم من و شُدمی ترنزدیک لحظه هر. کردم نگاهش ترس با. شد خم روم کمی
 :گفتم عجز روی

 !خدا رو تو احسان-
 لبش وقتی اما...نکنه کنه؟ کار چی دخوامی یعنی کنم، غش بود نمونده چیزی. کردممی احساس رو نفسش گرمای

 زدنحرف به شروع و بود مونده طورهمون. شد خارج ذهنم از منفی افکار و گرفت آروم قلبم کرد، لمس رو پیشونیم
 .کرد

 . ببینی آسیب که کنمنمی کاری وقتهیچ. زندگیم عشق نترس من از: احسان
 هم سر پشت که دقایقی و آینده از خوب حرف کلی از بعد. شد آرامش از سرشار وجودم تمام هاشحرف با

 کاری داد قول و نخندید ترسم به که مردی زندگیم؛ مرد صدای ملودی با و بستم هامچشم رفت،می مصدقهقربون
 . رفتم خواب به جسمم، چه و روحم چه کنه، عادت بهش وجودم تمام که کنه

*** 
 دارن؟ شما با نسبتی چه آقا این-

 . انداختم سرگرد به بعد و اناحس به نگاهی
 .داشت اعتماد بهش خیلی پدرم. خانوادگی دوست-
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 :کشیدم آهی
 . کردمنمی باور وقتهیچ نبود هابرگه اون اگه-

 ندارین؟ خبری کیانی آقای این از شما خب،: سرگرد
 رفتن گذشته سال کنه،می زندگی کانادا دخترشون. کشورن از خارج همسرش با کردممی فکر دیروز همین تا من-

 . پیشش
 :انداخت میزش روی هایبرگه به نگاهی سرگرد

 بررسی و تحقیق با که دیگه مسائل خیلی و کالهبرداری پولشویی، سنگینه؛ جرمش. هستن مهمی اسناد هااین-
 . بزنه لطمه پدرتون شرکت اعتبار به خواستهمی آقا این کهاین مثل. میشه مشخص

 . دادم نشون سرگرد به رو بابا دفتر از قسمتی و دادم تکون سری
 که روزی. گیرهمی نظرش زیر و میشه مشکوک کیانی آقای رفتارهای به که نوشته جااین من پدر سرگرد جناب-

 یکی به رو کیفش پدرم خوشبختانه. کنهمی اقرار چیزهمه به هم اون و میشه بحثش کیانی با قبلش شد، فوت پدرم
 .نمیفته کیانی دست و سپرهمی کارمندهاش از

 گفتممی کسی به سال همه این چرا. بودم فکر تو من اما کردند؛می صحبت امیری سرگرد و احسان. شدم ساکت
 من بابای چرا کرد؟ طمع چرا پس نداشت، کم چیزی که کیانی مهمه؟ پول قدراین یعنی بوده؟ پدرم دشمن که عمو
 بخوره؟ زخم اطرافیانش یهمه از باید

 . کردمی نگاهم نگرانی با احسان. جاش سر برگشت حواسم دادمی تکونم که یدست با
  خوبه؟ حالتون معین، خانم: سرگرد
  گرفته؟ رو دورم سیاهی همه این وقتی باشم خوب تونممی طورچه خوب؟
 .بریم ما نیست سوالی اگه سرگرد جناب: احسان
 :داد تکون سری

 . باشید مطمئن کنیم،می پیداش. نیست خوب حالشون خانمتون کهاین مثل حتماً،-
 به گیجی با و برگشتم. شد کشیده دستم. بیرون زدم جااون از احسان به توجه بدون و شدم بلند هاشدهمسخ مثل

 .کردم نگاه احسان
 عزیزم؟ خوبی: احسان

 هابرگه اون مرور با امروز اام درگیر؛ ذهنم و بود شلوغ دورم دیروز. نیستم خوب بودم مطمئن اما دادم؛ تکون رو سرم
 .ماشین تو نشوندم. برد ماشین سمت به و داد تکونم و گرفت رو بازوم. فهمیدم رو فاجعه عمق

  گذره؟می چی دلت تو نمیگی چرا چیم؟ من پس. عزیزم خودت تو نریز: احسان
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 مآ*غـ*وش در نرم و جلو اومد. نتونستم بگم، چیزی خواستم. دیدمشمی تار کامالً و شد جمع هامچشم تو اشک
 .ریخت هاماشک و بستم رو هامچشم. گرفت

 . بوده تنها خیلی بابام احسان-
 فقط و نگفت هیچی هم اون. شدم خالی تا زدم حرف قدراین. کشید سرم به دستی مقنعه روی از. گریه زیر زدم بلند
 . کاشت عمیق یاـوسه بـ چشمم دو هر روی و انداخت هامچشم به نگاهی. بـ*وسـ*یدمی رو سرم

 هیچ. کنیمی اذیت رو خودت قدراین تو نیست راضی هم پدرت. میشم دیوونه میشن اشکی که هاتچشم: احسان
 . ببینه رو دخترش غم نداره دوست پدری

 .داریم دختر تا چند انگار زنیمی حرف جوری یه-
 . بود رستد حرفش چارهبی بودم، کرده قاتی انگار. کردم نگاهش جدی من اما خندید؛

 :گفت شخنده یمونده ته با
 .چندتا نه امراضی دونه یه به من عزیزم-
 !احسان-
 شیم؟ داربچه زود داری دوست تو خدایی ولی احسان؛ جان-

 . شه منحرف فکرم کمی اومدنمی بدم هم من. دربیاره هوا و حال اون از رو من که انداخت بحث دونستممی
 .بعد بگذره سالی دو حداقل-
  بزرگش؟بابا یا باشم بچه بابای خوایمی عزیزم! سال دو-

 :خندیدم
  پسر؟ یا داری دوست دختر تو راستی. نمیشی پیر نترس-
 . باشم داشته مامانش عین دختر یه دارم دوست راستش-

 .رفت قنج دلم ته. باشه احسان پدرش و من مادرش که کردم فکر ایبچه به و زدم لبخندی
*** 

 مادر؟ برداشتی رو چیزههم: بانوماه
 :دادم تکون سری

 . آره-
  منتظرته؟ کِی از احسان دونیمی بدو، جانافسانه-

 :برداشتم رو ساکم
 .اومدیمی هم شما کاش. چشم-
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 .بهتون بگذره خوش برید. دخترم قربونت-
 در. ماشین یه با زوجی هر. یانب هم سعید و شیدا امیر، و آیدا شد قرار. زدم بیرون در از بانوماه از خداحافظی از بعد

 .بود در جلوی ماشینش. کردم باز رو حیاط
 . سالم-
 :داد رو جوابم نشاط با
  خوبی؟ خوشگلم، خانم سالم-
  طوری؟چه تو ممنون،-
 . عالی-
  بیفتیم؟ راه صبح شیش باید حتماً حاال-

 :زد لبخندی و کرد نگاهم
  میاد؟ خوابت-
 .کردممی تمومش رو نقشه باید حتماً. بودم بیدار سه تا دیشب آره،-
 .کنممی بیدارت صبحونه برای کن، استراحت کمیه بخوابون رو صندلی-

 . شدممی بدی همسفر خوابیدم،می اگه
 . نمیاد خوابم فعالً نه،-
 صبحونه برای گفت و زد زنگ سوگل. نکردیم حس رو زمان گذر که خندیدیم و زدیم حرف قدراین نه ساعت تا

 . بودیم نشسته بزرگ تخت یه رو. بود قشنگ خیلی که رفتیم جایی احسان پیشنهاد به. داریم نگه اطراف همین
  خوابه؟ تمنا شیدا،-

 . تنبله شدت به مبچه آره،: شیدا
 بود سال ده انگار. زدیم حرف قدراین سوگل با آوردند صبحونه تا. بود ناز و تپل خیلی و بود شده ماههشش تمنا

 همه توافق و احسان پیشنهاد به. رسیدیم که بود یازده حدوداً و افتادیم راه صبحونه از بعد. بودیم ندیده رو همدیگه
 .داشت رنگی سفید نمای و بود قشنگی خیلی معماری با ویالیی. رفتیم بود رامسر که احسان ویالی به
 . قشنگه خیلی جااین احسان،-
  کیه؟ کار گفتی اگه-

 . خودشه کار فهمیدم لحنش و سوال به دقت با و کردم فکری
 نه؟ خودته، کار-
  طوره؟چه-



 

 

323 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 . رسهنمی من کارهای پای به نیست، بد راستش...امم-
 :خندید

 .بود قشنگ خیلی که پیش دقیقه چند همین تا-
 :نزدیکم اومد سوگل. شدم پیاده و خندیدم

 .داده خرج به رو هسلیق نهایت کشیده رو شنقشه کی هر. قشنگه خیلی جااین افسانه،-
 :گفت بود شنیده رو سوگل صدای انگار که احسان

 .نیست شما نظر موافق افسانه کهاین مثل-
 :کرد جمع رو صورتش سوگل

 . احسان آقا عالیه من نظر به اما افسانه؛ ایسلیقه کج خیلی-
 . داخل رفت بقیه همراه

 . کردم شوخی یه من بابا ای-
 :انداخت هامهشون دور رو دستش و جلو اومد

 .خوابه پرِ هاتچشم. عزیزم تو بریم-
 .داخل رفتیم همه از آخر

 . باشین راحت. اومدین خوش همه: احسان
 .کردیم سالم احترام با همه. زد صدا نسرین اسم به سالیمیان خانم

 . میشم ممنون بدین، نشونشون رو هامهمون اتاق خانم نسرین: احسان
 . احسان آقا چشم: نسرین

 .دارم کوچیک کار یه آقا علی پیش برم من باال، برو تو: حسانا
 سوگل کنار. رفتند داخل سعید و شیدا و کرد باز رو دری خانمنسرین دیدم باال، رفتم وقتی. دادم تکون سری

 و اپ این. بودم خسته خیلی. موندم من فقط رفتند، که همه. داشت رنگیآبی دکور که کرد باز رو اتاقی در. ایستادم
 . کردمی چِک رو گلدونی داشت و نبود من به حواسش خانمنسرین. کردممی پا اون

  برم؟ کجا من خانم،نسرین ببخشید-
 :زد دستش روی دید، رو من که همین

 ... باید شما سرم، بر خاک اِوا-
 :کرد ریز رو هاشچشم

 احسانین؟ آقا نامزد! بده مرگم خدا-
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 .درسته بله. نکنه خدا-
 . کرد مبـ*غل و مداو جلو

 . بشین خوشبخت. عزیزم باشه مبارک-
 :زدم لبخندی

 .جوننسرین ممنون-
 :انداخت بهم ایخریدارانه نگاه

 .بدم نشون رو اتاقتون عزیزم، بریم. عاقلیه و خوب مرد خیلی احسان آقا. میاین هم به واقعاً تخته به بزنم-
 .بود سبز و طوسی دکورش. بود شیک و مدرن کامالً اتاق. کرد باز رو اتاقی در رفتیم، راست سمت راهروی به
 . ممنون خیلی کشیدین، زحمت-
 اتاق سرویس تو چیزهمه خالصه بهداشتی، وسایل و حوله. هستش احسان آقا خود اتاق جااین گلم؟ چیه زحمت-

 با. بود شهرک یه از یماکت اتاق یگوشه. بود نصب دیوار به دارتی. درآوردم رو شالم و مانتو. کردم تشکری. هست
 با نفره دو تخت. بود پسر یه مناسب کامالً اتاقش دکور. بود میزش رو خانواده کل از عکسی اتاق به کلی نگاه

 .خزیدم تخت رو خستگی از و شستم سرویس تو رو پام و دست. بود اتاق وسط رنگطوسی روتختی
*** 
 .ببینم واضح تا زدم پلک بود، تاریک اتاق. ردمک باز رو هامچشم آروم. کردمی نوازش رو موهام دستی
 خوابیدی؟ خوب: احسان

 . دادم تکون رو سرم
  چنده؟ ساعت-
 . هشت-
 نکردی؟ بیدارم زودتر چرا! هشت-
 .نیومد دلم بودی خوابیده مظلوم قدراین کنم، بیدارت اومدم ناهار برای-

 .شدمی بسته داشت دوباره هامچشم. مبگیر رخوت احساس شُدمی باعث که کشیدمی موهام رو رو دستش
 .نخوردی هیچی صبح از عزیزم، پاشو-
 :گفتم جونیبی صدای با
 . میام خودم برو، تو. ندارم جون اصالًَ نه، وای-

 :بـ*وسـ*ید رو سرم
 .برم قربونت پاشو-
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 :گفت بلندی صدای با بعد اما بود؛ کرده سکوت. ندادم گوش حرفش به
 ! اومده تخت سر بالیی چه ببین پاشو افسانه-

 . پریدم جام از سریع بود، شده شروع مماهانه دیروز کهاین به علم با و کردم فکر کمی
  شده؟ کثیف کجا! سرم تو خاک وای،-

 .گشتممی کثیفی منشا دنبال همچنان و بود ریخته دورم نامرتب موهام
 گرفته شخنده. کردم نگاهش بودن عصبی که هاییچشم با و شد فعال هامشاخک نکردم، پیدا چیزی که همین

 :بود
 .دیدم اشتباه عزیزم، ببخشید-

 :گفت دوباره که کردممی نگاهش طورهمین
 . بود شده بامزه خیلی تقیافه ولی بودی؛ خواب هنوز که گفتمنمی رو این-
 .شدم بلند بهش توجهبی بردم، سکته مرز تا ششوخی. خنده زیر زد

 . کردم هیخوامعذرت بابا، ای: احسان
 کرده رو جاهمه فکر احسان کهاین مثل. کشید طول کارم ربعی یه گرفتم، دوش. بستم رو در و سرویس تو رفتم
 دیدم تعجب کمال در. رفتم بیرون و پوشیدم رو حوله. کردم استفاده ازشون و بود کمد تو بهداشتی پد چندبسته. بود

 :نشست پشتم اومد. دربیارم لباس تا رفتم ساکم راغس. نکردم بهش توجهی هم باز. نشسته تخت رو هنوز
  قهری؟-

 :کشیدم عمیقی نفس
  م؟بچه مگه-

 :بـ*وسـ*ید رو مگونه
 . بخند حاال بشم، مهربونت دل فدای-

 :گفتم و خندیدم
 . باززبون-

 :شدم جدا ازش. کرد غافلگیرم برگشتم که همین. زد صدام آروم
 م؟خوریمی شام کِی. گشنمه خیلی من احسان-
 .میشه آماده هم شام کنی خشک رو موهات و بپوشی لباس تو تا! باشی گرسنه تو بار یه شنیدم من عجب، چه-

 شالی موهام، کردنخشک از بعد. پوشیدم آبی تونیک با رنگیمشکی شلوار هاملباس بین از. رفت و دادم تکون سری
 .زدم بیرون اتاق از و انداختم سرم رو
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 رو سوگل برگشتم، و گفتم آخی. شد وارد مشونه به ایضربه. گرفتم رو هامگوش رو که دبو شلوغ حدی به پایین
 .دیدم

  خبره؟ چه جااین. تریواش دیوونه-
 .ها خوابیدی خودت واسه خوب. کننمی بازی دارن آقایون. هیچی-
 . بودم خسته خیلی-
 . خوابیدم کله یه چهار تا و نخوردم ناهار هم من کنن، آماده رو شام بگیم بریم-
 . رفتیم آشپزخونه سمت به

 . بشین یابشرف جنابعالی تا شد خشک هاپله به مردم پسر چشم: سوگل
 .خندیدم
 .تو خاطربه بیاره شام زودتر گفت خانمنسرین به اومد. خندممی باشم هم من بخند، بله،: سوگل

 . مدید زیاد رو شما برای سامان هایفشانیجان شخصه به من واهلل-
 :زد لبخندی

 . من برم قربونش-
 . شدم نزدیک خانمنسرین به و دادم تکون سری

 .جوننسرین سالم-
 :گفت مهربونی با و برگشت

 .میارم االن ست،آماده شام. دختر گل سالم-
 . کمکمون اومدن هم آیدا و شیدا
 .راهن تو هم فرزاد و یلدا راستی: آیدا

 :دهنم گذاشتم ترشی از کلمی
 . خوب چه اِ،-

 . عسل و مهران وروجک، تا دو اون یاضافه به البته: آیدا
 به مهرانم و اومد دیروز همین درواقع. اومد تهران بود گفته که موعدی از دیرتر عسل. نشست لـ*بمرو لبخندی

 . بود عصبانی شدت
 :زد سوتی سوگل

 . بشه باحالی سفر چه-
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 کنارم و اومد همه از آخر هم احسان. بودند نشسته هم نارک همه شوهری و زن. نشستیم و چیدیم رو میز هم با
 . نشست
  عالیه؟ شطرنجت: سامان
 .دیدممی آموزش سالگیده از: احسان
 .هستیم تو مهمون بُردم، من اگه. من مهمون ناهار فردا بردی، تو اگه. داری من با بازی دست یه شام از بعد: سعید

 :زد لبخندی احسان
 . هستین من مهمون ههم شما صورت هر در-
 صحبت به حواسش احسان شکر رو خدا. بشقابم تو ریختممی ترشی شدت به هم کنارش و خوردممی غذا اشتها با
 بود، میز سر ترشی مدل پنج. بود سامان با

 ترشی ظرف دستی بریزم قاشق با خواستم که همین. گذاشتم دستم کنار و برداشتم رو هاظرف از یکی آروم خیلی
 . نبود حواسش که این انداختم، احسان به نگاهی تعجب با. رداشتب رو

 :گفت آروم
  خوبه؟ برات خوردی؟ ترشی قدرچه دونیمی-

 . نبود ما به حواسشون خوشبختانه و بودن زدنحرف مشغول همه انداختم؛ بقیه به نگاهی. گرفتم گاز رو لبم
 . ستخوشمزه خیلی. دیگه بده احسان،-

 :کرد اخم
 . کنیم خفه باهاش رو خودمون نباید که بود خوشمزه که چیزی هر. ستخوشمزه دونممی هم من-

 .کنم مخالفت حرفش با داشتم دوست چرا دونمنمی
 . نیست مهم برام من. کم یه-
 . بخور رو غذاست-

 حدی به. شدممی لجباز شدت به مماهانه دوران تو اما بودم؛ موافق حرفش با. شدم ساکت که گفت قاطعانه قدراین
 و شد کور اشتهام. باشه بابا مثل هم احسان داشتم دوست. شُدمی ترمهربون باهام و فهمیدمی هم بابا که بودم تابلو

 . کردممی بازی غذام با
 :گفت ظریفی اخم با و انداخت بهم نگاهینیم احسان

  خوری؟نمی رو غذات چرا-
 . ندارم میل-
  شد؟ چی داشتی، لمی که پیش دقیقه چند همین تا-



 

 

328 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 :کردم نگاهش
 . خوادنمی غذا دیگه من یمعده اگه ببخشید-
 .کرد قاتی ترشی برای-

 . زدیممی حرف آروم ما که هرچند. نشنوه رو صدامون کسی که بود زیاد قدراین سروصدا خوبه کشیدم، پوفی
 .داری من به چیکار تو اصالً شدی؟ راضی حاال شدم، سیر. بخورم غذا خوادنمی دلم اصالً بابا، ای-
 احسان. کنیم جمع رو میز که دادند رضایت همه باالخره. نزدیم حرفی دیگه آخرش تا. کرد نگاهم تعجب با

. کردمی درک رو من حدی تا باید هم اون اما بودم؛ پشیمون کمی هم خودم. شده ناراحت برخوردم از بود مشخص
 .اومدند بعدی گروه که بود ده حدودهای ساعت. بشه ضعیف صابماع کمی بود شده باعث وقته، چند این اتفاقات
 . گذرونینمی خوش ما بدون خوب: مهران

 . نرسیدی دیر نباش، نگران: امیر
. آورد جا به رو نوازیمهمون رسم واقعی معنای به احسان. کردندمی بش خوش همه عسل و فرزاد و یلدا ورود با

 .نکرد نگاهم دیگه بحث اون از بعد. نذاشت تاثیر هامهمون با رفتارش رو درصدی حتی داشتیم هم با که بحثی
 ! جونافسانه بود تنگت دلم قدرچه دونینمی وای: عسل

 :زدم لبخندی
 .عزیزم طورهمین هم من-
 :گفتم ترآروم و
 .میام فردا گفتیمی روز هر گذاشتی، کار سر رو ما داداش این خوب. بودن دلتنگت هاخیلی جااین البته-

 :انداخت پایین رو سرش
 . ببخشید-

 :گرفتم رو دستش
 . بگی دیگه یکی به باید رو جمله این کنم فکر-

 :شد قرمز هاشگونه
 . دادینمی رو هامتلفن جواب عمداً تو میگه. نداد گوش حرفم به بدم، توضیح خواستم قدرهرچه-

 .گرفت مخنده
 . شاکین دستمون از برادر تا دو کنم، فکر پس-

 :گفت هیجان با بعد کرد نگاهم تعجب با اول
  کردین؟ دعوا احسان داداش با-
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 . بحث نه، که دعوا. دختر تریواش-
. بودم مامان با صحبت سرگرم تلفن با من اما کردند؛می تشویقشون همه و کردندمی بازی شطرنج سعید و احسان
 . اومد عسل هوای و جیغ صدای کردم قطع که همین
 .بُرد احسان اشداد: عسل

 رفتم و گرفتم تصمیم لحظه یه تو افتاد، احسان به که چشمم داشت؟ شادی قدراین بازی یه. کردم نگاهش متعجب
 .کشیدندمی نقشه ناهار فردا برای و بودن سعید دور همه. پیشش

 . میگم تبریک-
 و نبود عمدی که من برخورد بار یه حاال. شدم ناراحت. رفت و شد بلند ممنون گفتن با و انداخت بهم کوتاهی نگاه

 بین. بودم نشسته دخترها کنار شب آخر تا و کشیدم پوفی داشت؟ محلیکم همه این بود کالفگیم رو از
 همه. بخوریم جاهمون هم ناهار و جنگل بریم گذاشتیم قرار صبح فردا. داشتم رو شنونده نقش بیشتر هاشونحرف

 شنیدم و بود تراس تو کردم باز رو اتاق در. بود رفته اتاق به من از زودتر احسان. رفتیم اتاقمون به خیریبه شب با
 . بزنم مسواک تا رفتم توالت به. خطه پشت مامان بود مشخص لحنش از. کنهمی صحبت تلفنی داره که
 تو رفت و شد بلند گرفتم فاصله در از که همین. نشسته تخت رو دیدم. اومدم بیرون شد، تموم کارم کهاین از بعد

. زدم کرِم همیشه عادت به و زدم شونه رو موهام. پوشیدم رو خوابم لباس سریع و کشیدم عمیقی نفس. سرویس
 شد؛ متعجب اول. شد باز در. نبود کدوممون هیچ صالح به این از بیشتر قضیه این دادنکِش بیاد، تا نشستم منتظر

 .کشید دراز و رفت تخت سمت به خیالبی اما
  ناراحتی؟ نم از-
 :داد جواب مکث با
 . نه-
 ... چرا پس-

 :کرد قطع رو حرفم
 . بخیر شب. میاد خوابم و مخسته خیلی من اما باشی؛ خوابیده زیاد امروز تو شاید-

 دستی. ریخت بهم رو اعصابم جدیش و سرد رفتار. دربیارم دلش از خواستم اما بودم؛ مقصر شاید. برخورد بهم واقعاً
 خوابم تا کشید طول خیلی. بخوابم کاناپه رو رفتم سبک پتویی و بالشت برداشتن با و شدم بلند کشیدم، پیشونیم به

 . برد
*** 
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 مشکی شال و جین شلوار سبزرنگ، اسپرت مانتوی پوشیدن و گرفتندوش از بعد. شدم بیدار همه از قبل صبح
 رو سرم. بودیم شده هابچه مثل. توالت ترف من به توجه بدون و شد بیدار احسان. کنم آرایش کمی تا نشستم
 عطر داشتم. زدم رژ و ریمل آخر در زدم؛ نارنجی یرژگونه کشیدم، کلفتی چشم خط زدم، آفتاب ضد. دادم تکون

 همه بعد ساعت نیم. بیرون زدم اتاق از کیفم برداشتن با که بگه چیزی خواست. اومد بیرون سرویس از که زدممی
 .بود شاد کلی و بود ما همراه عسل. مرفتیمی جنگل سمت به

 . بوده خبرهایی کیش شنیدم: احسان
 :گفت خجالت با و شد ساکت عسل

 . کردم ردش-
 . گرفت خندم حالتش از

 . برات زوده هنوز. کردی خوبی کار: احسان
 ! مهگشن قدرچه من وای. کنمنمی فکر چیزها این به فعالً هم خودم من. گینمی راست. داداش آره: عسل

 . دستش دادم و آوردم بیرون بودم، کرده آماده که ساندویچی کیفم از
 . کردم آماده برات نخوردی چیزی دیدم-
 . مهربونی خیلی تو جونافسانه-

 :گفت عسل به و انداخت من به کوتاهی نگاه احسان. زدم لبخندی
  نخوردی؟ صبحونه چرا-

 :گفت پر دهن با و زد ساندویچش به گازی عسل
  آورده؟ ساندویچ برام جونافسانه شده حسودیت داداش، چیه. موندم ابخو-

 . خندیدم هم همین برای بدونه، چیزی کسی نداشتم دوست. نگفت چیزی و زد رنگیکم لبخند احسان
*** 

 عسل و یلدا. سوختند اول همون آیدا و شیدا. شدیم تقسیم پسرها و دخترها گروه دو به و کردیممی بازی وسطی
 .بودیم مونده سوگل و من فقط. بیرون رفتن سامان و مهران هایضربه با دقیقه چند بعد هم

 . بیرون برو کنیم شروع کهاین از قبل خودت عزیزم: سامان
 :گفت حرص با سوگل

 . کنیمی کار چی ببینم بزن! بابا نه-
 :گفت و خندید سامان

 .بیا هم تو احسان-
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 خواست سوگل که همین و باال رفت توپ. بزنن رو سوگل اول خواستنمی .شد شروع بازی. اومد و خندید احسان
 .کرد برخورد هاشانگشت به بگیرتش

 !نه وای: عسل
 :زد مشونه به دستی ناراحتی با سوگل

 .کنیمی کار چی ببینم-
 :گفت شدهباریک هایچشم با احسان. گرفتم استرس

  اری؟بی دووم رو ضربه تا ده تونیمی کردی فکر واقعاً-
 !زد حرف عجب چه
  نتونم؟ چرا-

 . کنیم تعریف و ببینیم: احسان
 اما زد؛می ترآروم احسان نسبت به سامان. شد رد کنارم از سانتیپنج یفاصله با که زد شدت به رو اول یضربه

 از. خورد لومپه به ضربه دهمین گذشت، خیر به که نهم یضربه. بگیره انتقام هاشضربه با خواستمی انگار احسان
 بود، من به حواسش که کسی تنها. گفتندمی باختمون از ناراحتی با و شدند ساکت دخترها. شد قطع نفسم درد

 باز رو کیفم و زیرانداز رو نشستم. رفت و زد صداش مهران که پیشم بیاد خواست. زد رو آخر یضربه که بود خودش
 .کردند انتخاب بازی برای سنگینی این به توپ چرا دونمنمی من. داشتم مسکن شکر رو خدا. کردم

 خوبی؟: سوگل
 :زدم جونیبی لبخند

 . آره-
 . بُردی تو ما نظر به: سوگل_
 اما بود؛ شده کمتر دردم. زدم حرف تلفنی عمو و بانوماه با. نشستم من اما کردند؛ بازی دیگه بار یه ناهار وقت تا

. بخوریم شام ساحل کنار شب تا ویال برگشتیم بود، ساحل کنار ویال چون. خوردیم کبابی ماهی ناهار. داشت ادامه
 دوباره. بود شده زیاد دوباره پهلوم درد. کردم عوض لباس. گرفت ازش دلم و نگرفت ازم سراغی دیگه احسان
 اما بخوابم؛ داشتم دوست. زدممی مصنوعی لبخندهای بقیه جلوی شب. نداشت تاثیری باراین اما خوردم؛ مسکن
 دادند رضایت شب نصف دو باالخره. نفهمیدم شمزه از هیچی ولی کردند؛ درست کباب آقایون شام. نبود درست

 گریه احسان هایمحلیبی و درد از. بود دراومده آهم. گرم آب دوش زیر رفتم سریع و اتاق برگشتم. بخوابیم
 رو رفتم ناراحتی با و پوشیدم لباس. بیدهخوا حموم در به پشت و من به توجهبی دیدم و بیرون اومدم. کردممی

 .برد خوابم تا ریختم اشک قدراین بود؟ ترمهربون باهام شُدمی چی ریخت، اشکم. کاناپه
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*** 
 و بود شده خیس بدنم تمام. بود پیچیده بدنم کل تو درد. نداشتم رو هامچشم بازکردن توانایی اما زد؛می صدام کسی
 .کنار زد رو موهام دست همون. ودب چسبیده پیشونیم به موهام

 جان؟افسانه-
 :گفتم سختی به. کردمی نگاهم نگرانی با دیدمش، و کردم باز درد با رو هامچشم. بود مهربون صداش

 .دم...کر دارت...بی خشید...بب-
 . زدممی حرف بریدهـبریده

 کنه؟می درد کجات عزیزم؟ شده چی: احسان
 . پهلوم-

 .بود دیده ضرب که همونی گذاشت؛ استمر پهلوی روی رو دستش
 . کنهمی درد خیلی! آخ-

 .کرد اخم دیدنش با و باال زد رو لباسم. بود شده دستپاچه. گرفت شدت مگریه و گرفتم گاز رو لبم
 .بشکنه دستم. شده کبود: احسان
 :کرد پاک رو هاماشک

  نگفتی؟ زودتر چرا-
 .دی...بو حت...را...نا دستم از-

 . کشید موهاش به دستی بود، شده کالفه
 . بیمارستان بریم بیارم رو هاتلباس بذار. عزیزم ببخش: احسان

 رو از. کردمی لعنت رو خودش شهمه. انداخت سرم شالی و تنم پوشید رو مانتوم. کردممی نگاهش حالیبی با
 .افتاد راه و ماشین تو گذاشتم. پایین بُردم سروصدا بدون. داشتم ضعف. کرد بلندم کاناپه

 خوبی؟ قدراین چرا: احسان
 . شنیدم من اما گفت؛ آروم

 .بدم ضیح...تو دادی...ن فرصت تی...ح تو اما...بود من از تباه...اش دیشب-
 :کرد نگاهم شرمنده

 .نیست خوب حالت گفتیمی من به کلمه یه تو. کردم غلط من-
 دراز تخت رو من و بودیم دکتر اتاق تو دقیقه ده بعد. تمرف داخل کمکش با. شد پیاده سریع رسیدیم، که درمونگاه به

 .بودم کشیده
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 . دوبار روزی بزنید، پهلوش به ماساژ صورت به رو پماد. نویسممی مسکن و پماد براش. دیده ضرب: دکتر
  و رآوردمد خودم رو مانتوم. خونه برد و کرد بلندم خودش هم باز. برگشتیم که بود صبح پنج ساعت

 خوابم کردن تزریق بهم که آمپولی و سِرُم خاطربه و بود بهتر نسبت به حالم. کشیدم دراز تخت رو کمکش به
 .کرد مبـ*غل و کشید دراز کنارم اومد و کرد عوض رو هاشلباس احسان. اومدمی

 . داشتم رو عمرم خواب بدترین دیشب: احسان
 .کردم نگاهش خواب از خمار هاییچشم با

 :بـ*وسـ*ید رو هامچشم
 . بود شده خیس من مهریبی خاطربه که بشم هاتچشم فدای-

 :زدم جونیبی لبخند
 . نکنه خدا-

 .کنممی اذیتت ناخواسته گاهی که ببخش. ندارم رو تو مهربونی لیاقت من: احسان
 :گفتم ضعیفی صدای با
 .بود بچگونه دیشبم رفتار هم من-

 .بـ*وسـ*ید طوالنی رو پیشونیم
 .عاشقتم مامان جون به خدا،به. ستوابسته بهت وجودم ندب بند. افسانه میزندگی-

 به تا بود کافی روز دو همین. بود دومون هر از اشتباه شاید. داشتم احتیاج جمله این شنیدن به واقعاً روز دو از بعد
 خوابم کمکم که گفت عشقش از و کرد عذرخواهی گوشم تو قدراین. هیچیم هم بدون که شه ثابت احسان و من
 درسته. رفتمی براش دلم شخنده هر با. گرفتممی جون صداش با که مردی آ*غـ*وش تو شیرین خواب یه. برد
 .داده بهم رو دنیا مرد ترینمهربون بابا از بعد خدا بودم مطمئن اما ترسیدم؛می اخمش از

*** 
 . بوده هساد یضربه یه کردم فکر نگفتی، چیزی دیدم وقتی اما کردم؛ شک بهت دیروز: احسان
 .کردمی پخش رو پماد و دادمی حرکت پهلوم رو دَوَرانی رو دستش

 . ببخشید شد، طوریاین سفرمون اولین. شده خوب کردم فکر خوردم، مسکن-
 . برم قربونت ببخشی باید تو-
 ساعت از اما دیم؛بو خوابیده دیر کهاین با. شدم بلند و زدم لبخندی. پایین کشید رو لباسم و زد پهلوم به ایـوسه بـ

 .نبرد خوابم دیگه هشت
 . خرید میرن هاخانم امروز کهاین مثل: احسان
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  برم؟ نباید من یعنی! میرن-
 . کنیمی استراحت و مونیمی خودم پیش خونه تو-
 ! احسان-
  احسان؟ جان-
 . برم دارم دوست هم من خب_

 :داد تکون رو سرش
 . برمتمی جاهمه خودم بشی خوب-

 :گفتم و گرفتم ور دستش
 . خرید برم دخترها با امروز دارم دوست. خوبه حالم من-

 :کشید پوفی
 . باشه-

 :زد شیطونی لبخند ش،بـ*غل افتادم و کشید رو دستم
 ... پس گردین؛برنمی شب تا مطمئناً-

 هاممچش عقب، کشید رو سرش که گذشت قدرچه دونمنمی. کردم همراهیش. گرفت رو نفسم و جلو آورد رو سرش
 .کردم باز رو

 . افسانه دارم دوستت خیلی: احسان
 :گفتم آروم

 . بیشتر من-
 زمزمه گوشم تو. گرفت بازی به رو موهام و گذاشت شسینه روی رو سرم. بـ*وسـ*ید طوالنی و عمیق رو من و

 :کرد
 . دارم دوستت عاشقانه. گیرهمی معنا تو با احسان که هیچم؛ تو بدون من که بدونی خواممی-

 :کشیدم عمیقی نفس
 . عزیزم دارم دوستت خیلی هم من-

 . دیزاینش برای خودمون یخونه بریم باید روز یه تهران، برگشتیم: احسان
 :کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم

 . نکردیم خرید هنوز که ما-
 :بـ*وسـ*ید رو مبینی
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 . خرید ریمیم بعدش. بگیره رو هاوسایل لیست خودت نظر و سلیقه با میاریم دیزاینر-
 :زدم لبخندی

  بیام؟ ساختش موقع نذاشتی چرا. ببینم رو خونه دارم دوست خیلی-
 . میشی غافلگیر ببینیش درعوض-

 . کرد رو کار همین متقابالً هم اون که مبـ*وسـ*ید رو شگونه
 :گفت شیطون

  نیست؟ بهتر باشیم هم پیش امروز میگم-
 ! مونممی جا من میرن االن نه، وای-

 . بگیرم دوش یه رفتم و اومدم بیرون شآ*غـ*وش از سریع
*** 

  نکردین؟ بیدار رو من چرا: سوگل
 . شدم خوب زدم آمپول تا دو بابا-

 :کرد نگاهم ناراحت سوگل
  نگفتی؟ بهم دیروز چرا معرفتی،بی خیلی-

 :احساسات ابراز
 .خواهری دیگه ببخشید-

 :خندید
 نه؟ خوشگله دامن اون-

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی
 . بترکونم خواممی امروز. خرید سوی به پیش-
 . قدش بزن پس-

 . رفتیم هاخانم سمت به و زدیم هم به رو هاموندست
 به رفتیم عسل با. دیگه پاساژ یه به رفتیم ناهار از بعد دوباره. خوردیم ناهار و رستورانی رفتیم خرید کلی از بعد

 که خریدم شومیز یه هم عسل برای خریدم، تاپ و شلوارک تا هس. داشت راحتی و خونگی لباس که فروشگاهی
 . بود مهران خورد، زنگ گوشیم. اومد خوشش خیلی

 . جانمهران سالم-
  کجایین؟. خوشگلم خواهر سالم-
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 طور؟چه. پاساژ-
 . تنها خودت کنم، صحبت باهات خواممی-

 :کرد باز رو پرو اتاق در عسل
  جون؟افسانه شدم طورچع-
 برداشت یکی من اصرار با و اومد خوشش خیلی عسل که خریدم کوتاهی جین شلوار من. «گوشی» :گفتم هرانم به
 . بپوشه تا
 .قشنگه خیلی-

 :زد لبخند
 . خرمشمی پس-
 :گذاشتم گوشم دم رو گوشی بست که رو در
 . پیشمه عسل. نیستم تنها جان،مهران-
 . جااون میام االن نزدیکم، من-

 حساب رو خریدها یهمه بیرون، بیاد عسل کهاین از قبل. داریم کار فعالً ما و بگردن هااون گفتم لسوگ به تلفنی
 :گفت دستپاچه و برگشت زدم، صداش. شده خشک اتاق دم عسل دیدم برگشتم. کردم

 . کنممی حساب میام االن-
 :گفتم و زدم لبخندی. میاد داره مهران دیدم کردم نگاه

 . کمکم بیا-
 . کردم تشکر فروشنده به رو
 . کردممی حساب خودم جون،افسانه اِ-

 :کردم اخم
 . خوب دختر بود لباس تیکه دو-

 . سالم: مهران
 . گلم داداش سالم-

 که اومدم براش ابرویی و چشم. داد رو جوابش سرد هم مهران انداخت، پایین رو سرش و کرد آرومی سالم عسل
  برخورده؟ طرز چه این

 . لباس دادی رو احسان داداش و خودت دارایی کل کنم فکر: مهران
 :رفتم ایغرهچشم
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 . باش خودت فکر به تو-
 . کردم اشاره عسل به و

 . بقیه پیش میرم من جونافسانه: عسل
 :گفت بدی لحن با و کشید رو کیفش مهران که بره خواست

  کجا؟-
 :گفت مِنمِن با عسل

 . آیدا پیش برم خواممی-
 . ریممی هم با کن صبر: مهران
 :گفت تخس عسل

 . خوامنمی-
 . گردیبرمی هم خودم با اومدی من با شما جانعسل. کن ول رو کیفش مهران. زشته هابچه-

 :شد پر هاشچشم عسل
 . جونافسانه ببخشید-
 .میگی رو کارت بعداً هم تو مهران-
 :گفتم عسل به رو و
 . عزیزم بریم-

 . کرد نگاهم پشیمونی با مهران
 دوست رو همدیگه دوتون هر که مطمئنم اما دلیلی؛ هر به حاال شده، شکرآب بینتون دونممی من هابچه ببینید-

 . کنین آشتی باید حتماً امروز جایی، یه بریم طورهچه نیست، هاحرف این جای جااین. دارین
 . رفتیم خیابون همون تو شاپیافیک به و بیرون رفتیم پاساژ از. دادند تکون رو سرشون و کردند تایید هردو
*** 

  شدین؟ جوریاین دوتا شما که شده چی بگین حاال. منتظرم من خب-
 .بودند کرده سکوت دو هر
 . بگو تو مهران،-

 :انداخت بهم نگاهی کالفه مهران
 . ذارهمی کالس من برای خانم بدونی؟ خوایمی رو چی-

 :گفت حرص با عسل
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  ذارم؟می کالس من-
 هم تلفن ندادی، رو جوابم تنها نه اما گذشت؛ هفته یه. بگی رو جوابت و کنی فکر ایهفته یه بود قرار. آره: مهران

 . کردیمی ریجکت زدممی که
 :داد ادامه من به رو
 فرار سریع دیدمی که رو من. من جز به زنهمی حرف همه با. ندارم وجود من انگار اصالً اومد، که هم کیش از-

 . کردمی
 ...من...من خب. نمیده حق من به سوزن نوک یاندازه اصالً جون،افسانه بینیمی: عسل

 . فهمیدم رو منظورش. زدم لبخندی
 حرف که کرده فکر این به شاید. نداره سنی هنوز. کردی عالقه ابراز بهش دور راه از. داره حق عسل جان،مهران-
 .بوده زودگذر احساس یه رو از تو

 . کرد نگاهم ناراحتی با مهران و کرد ییدتا سر با عسل
 رو کارم هم االن من وگرنه بذارم؛ پیش پا بعد بگیره، رو لیسانسش خواممی من. افسانه نداشتم انتظار تو از: مهران

 .بخونم رو ارشد خواممی البته. خونه هم و دارم
 :داد ادامه و کشید پوفی

 اون اگه البته نباشه، خواستگار از حرفی دیگه سال سه دو تا که بده قول من به باید. بشم مطمئن عسل از باید من-
 . بخواد رو من هم
 :برگشتم عسل سمت به
 .شماست نوبت جان،عسل خب-

 :گفت خجالت با و انداخت پایین رو سرش عسل
 .قبوله-

 . زدیم لبخندی مهران و من
 ... درضمن: عسل

 :گفت مِنمِن با و شد دستپاچه که کرد نگاهش منتظر مهران
 . بدی قول باید توام-

  قولی؟ چه: مهران
 . باشی دختری هیچ با من جز به نداری حق گفتی خودت که وقتی تا اما ندارم؛ قبل به کاری من: عسل
 :گفت گردشده هایچشم با مهران. گرفتم رو خودم جلوی اما گرفت؛ مخنده
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  داشتم؟ دختردوست کِی من-
 . گذاشتی شرط همه اون تو! دیگه بده قول ولی، دونم؛می: عسل

  شد؟ خوب. چشم: مهران
 :کردم ایسرفه

 . بزنه زنگ سوگل که االنه. بریم ها،بچه بسه دیگه خب-
 . میارم رو عسل خودم بری؟ تو میشه افسانه،: مهران

 :کردم نگاهش گردشده هایچشم با
 . شد دیر عسل، بریم پاشو چی؟ دیگه-

 . چشم: عسل
 :کرد همنگا ملتمس مهران

 . معرفتیبی خیلی-
 از ممکنه دارین پیش در طوالنی راه چون که بگم هم این درضمن. تفریح و گردش برین تهران برگشتیم-

 بگم؟ احسان به تونممی من. کنن شک اطرافیان رفتارتون
 :گفت خیالبی مهران

 .بگو-
 ! کشممی خجالت من نه، وای: عسل

 :خندید مهران
 سرش به کسی دیگه بفهمن، بهتره اصالً. فهمنمی همه تابلوام، قدراین من میگه راست افسانه عزیزم؟ چرا-

 . بیاره رو تو اسم یا خواستگاری، بیاد زنهنمی
 . بیرون اومدیم سه هر و داد رضایت مهران باالخره. خندیدم

*** 
 . براشون زوده فعالً: احسان

 . شدن بزرگ که مهمعلو گفتن، من به که همین. عزیزم دوننمی خودشون-
 .نکرد ول رو دستم. نشستم کنارش و رفتم. کرد دراز سمتم به رو دستش
 . باشن داشته مخالفتی همسرش و تهمینه عمه کنمنمی فکر. خوبیه دختر عسل: احسان

 :دادم تکون رو سرم
 . کنممی رو فکر همین هم من-
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 . باشه بهشون حواسم بیشتر بعد به این از باید پس-
 :گفتم شوخی به و خندیدم

  باشه؟ جفتمون به حواسش نفر یه که داشتی دوست خودت-
 .کردیممی رفتار سالمون و سن براساس بودیم نکرده هم ازدواج اگه حتی دوماً کردیم، ازدواج ما اوالً -

 :کردم مصنوعی اخم
 سالمه؟ چند من مگه-

 :بـ*وسـ*ید رو لپم کشید، خودش سمت رو من و خندید
 ! چهارده الًاص خوبه، هیجده-

 :خندیدم
 . کن مسخره رو خودت-
 موهام بلندی. دورم ریخت که کرد باز رو موهام کلیپس. درآوردش سرم از. بود سرم شالم اتاق اومدیم که موقعی از

 :موهام رو کشید دست پشت با. بود هامسرشونه از ترپایین کمی
 !خوشگله خیلی موهات-

 :زدم لبخندی. خوشگلم احسان چشم به که لمخوشحا. بود خوب احساس از سرشار قلبم
 ... ممنون-
 ترعاشق رو من و م؛بـ*وسـ*یدمی بااحساس و آروم. کرد قطع رو حرفم و گرفت قاب رو صورتم هاشدست با

 . رفت و شد بلند احسان. شدیم جدا هم از در صدای با که بود گذشته دقیقه چند دونمنمی. کردمی
 . شیممی آماده االن باشه،: احسان

 :بست رو در
 ! زننمی ضدحال طوریچه ببین. سواریقایق برن خوانمی گفت بود، مهران-

 :گفتم و خندیدم
 .میشم آماده من پس-
 .ببینم کن صبر-

 . بستم رو در و حموم تو رفتم برسه بهم کهاین از قبل
 ! بیرون میای که باالخره-

 . خندیدم بلند
 . خانمی بینیمی رو عواقبش-
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 پشت از که اتاق تو گذاشتم رو پام آروم. نبود خبری کردم، باز رو در بعد ربع یه. دوش زیر رفتم و نگفتم چیزی
 :کرد زمزمه و بیرون داد گوشم کنار رو نفسش. کرد مبـ*غل

 . بدی پس رو عواقبش باید گفتم بهت-
 :بود لبش یگوشه مرموزی لبخند انداختم، سمتش به نگاهی

 ... ساکت شد چی-
. کشید موهام رو رو دستش محبت با. شد همراهم حرفبی. کردم قطع رو حرفش من دفعهاین و جلو بردم رو سرم

 پیشونیم. کردم آزاد رو مشدهحبس نفس شد، جدا و زد رو آخر یـوسه بـ که همین. نذاشت که بکشم عقب خواستم
 :گفت و بـ*وسـ*ید رو
 . افسانه مرسی-

 :زدم لبخندی
 . آقا میشه خواهش-

 :کشید صورتش به دستی هکالف
 . بگیرم دوش یه برم هم من-

 شده صورتی هاملپ انداختم، خودم به نگاهی آینه تو. کنم آرایش تا رفتم توالت میز سمت به و دادم تکون سری
 . کردم میکاپ به شروع بانشاط و خوشحال. دادمی نشون شاداب صورتم و بود خوب خیلی حالم امروز. بود

*** 
 به خیری به شب با همه که بودیم خسته قدری به. ویال برگشتیم شب آخر گذرونیخوش کلی و سواریقایق از بعد

 :داد جواب بوق سه از بعد که گرفتم رو مامان یشماره من و بگیره دوش رفت احسان. رفتیم اتاقمون
 . دخترم سالم-
  بودی؟ خواب جان،مامان سالم-
 . پیشم اومده میناجون. بودم بیدار عزیزم نه-

 :گفتم و درآوردم رو مانتوم
 .گرفتین دورهمی هم شما پس-

 :خندید
 . اومده قدیمیم دوست. دیگه آره-

 . خوشحاله بود مشخص صداش
 . بگذرونین خوش حسابی پس-
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  طوره؟چه احسان. گلم باشه-
 . اومدینمی هم شما کاش. ممنون خوبه،-
 . یمرمی هم با همه دیگه وقت یه شاءاهللان! عزیزم-

 :نشستم تخت روی
 . نمیشم مزاحمتون. شاءاهللان-
 . برم قربونت مراحمی-
 .برسونین سالم عموزن به. نکنه خدا-
 .مادر باشی سالمت-
 .خداحافظ-
 . نگهدارتون خدا-

 هم روی رو هامچشم. تخت رو خزیدم راحتی لباس با لباسم تعویض و صورتم کردنپاک از بعد و کردم قطع
 اومد و پایین رفت تخت تشک بعد دقیقه ده. نکرد روشن رو برق اما بیرون؛ اومد احسان. بودم بیدار اما گذاشتم؛

 . کردم باز رو هامچشم بـ*وسـ*ید که رو پیشونیم. خوابم بود کرده فکر کرد، مبـ*غل بااحتیاط و آروم. کنارم
  کردم؟ بیدارت ببخشید،: احسان

 . وندرس سالم زدم، حرف مامان با. بودم بیدار نه،-
 :کشید موهام به دستی

  ای؟خسته. باشن سالمت-
 :کردم نگاهش خواب از خمار هایچشم با
 .خیلی آره،-

 .مبـ*وسـ*ید کوتاه
 . عزیزم بخوابی خوب: احسان

 .بستم رو هامچشم و فشردم آ*غـ*وش تو بیشتر رو خودم و زدم لبخندی
 این. تهران گردیمبرمی فردا. بود مشخص امرفتاره تکتک تو موضوع این و بودم شده وابسته احسان به شدت به

 .شد ثبت محافظه تو عزیزانم کنار خوب یخاطره عنوان به روز چند
*** 

 اون و نشستم زدممی صداش عمو هاسال که کسی کیانی، نادر روبروی حاال من و گذشته مسافرتمون از ماه یه
 :مگفت و کردم جمع رو توانم تمام. کنهمی نگاهم عادی کامالً
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 ... شد باعث کردی باهاش تو که کاری بود؟ کرده حقت در بدی چه من پدر چرا؟ بدونم خواممی فقط-
 :گفت خونسردی با. بدم ادامه نتونستم و گرفت بغضم

 ورشکستگی اون از بعد نبود معلوم نبودم من اگه. نخواست خودش برسه، پول به راحت خیلی تونستمی محمود-
 . میاد سرتون بالیی چه

 :زدم پوزخندی
. کردین رو کاراین داشت نفع براتون کهاین برای هم شما. رسید جااین به عموم کمک و خودش تالش با بابا جداً؟-

  کردن؟می زندگی کی با سال همه این که دوننمی دخترتون و جونمریم راستی
 :گفتم سریع که بگه چیزی خواست. داد عصبانیت به رو جاش نگاهش خونسردی باالخره

 هاتحرف با که بودی شما درضمن. کرد اعتراف بود کرده که گناهی به حداقل. داشت شرف تو امثال به اسفندیار-
 تا کنی پرت اون به رو حواسم خواستیمی که بود مشخص کامالً. کنم فکر منفی اون به نسبت من شدیمی باعث

 . ببری پیش رو خودت کارهای
 :زد پوزخندی

  زندان؟ انداختی رو شوهرت پدر ناراحتی چیه؟-
 :گفتم و برداشتم رو کیفم نشناختمش؟ سال همه این طورچه. کردم نگاهش تاسف با
 . ببینی رو کثیفت کارهای ینتیجه زودتر هرچه امیدوارم-

 تو احسان. اومدم بیرون کردممی خفگی احساس توش که محیطی اون از بازشدنش از بعد و زدم در به ایضربه
 به. کنم فکر خودمون به خواممی فقط بعد به این از. دارم رو احسان که شکر رو خدا. بود منتظرم شماشین

 رو لبخندی نشوندن و عمیقی نفس با. کنیم خوشبختی احساس هردومون توش که زندگی کنم، فکر زندگیمون
 .رفتم ماشینش سمت به افتاده گذشته تو که اتفاقاتی تمام کنارگذاشتن و هاملب

 :گفتم عمیقی لبخند با و کردم باز رو رد
 . بریم خب،-

 :کرد نگاهم مشکوک
  خوبی؟-
 . کنارمی تو وقتی باشم؟ بد چرا-
 . کرد روشن رو ماشین و خندید حرفم این با

 برم؟ کجا: احسان
 :گفتم متفکری لحن با و کردم ریز رو هامچشم
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 . بدی نشونم رو خونه نبُردیم هنوز که نرفته یادم مندرض. خرید گردش، بریم. باشیم هم با کالً خواممی امروز-
 :کشید رو لپم
 . موشه خانم بریز زبون کم-
 . کشیدم نقشه هاتپول برای که بریم! کندی رو لپم وای-
 :گفت سرخوشی با
 .چشم-

. نکردیم صحبت درموردش نانوشته قرار یه طی و نپرسید سوالی ازم دیگه. شاده خوبه حالم من کهاین از دونستممی
 زعفرانیه تو زمینش. ببینم بود شده تموم ساختش و بود کشیده رو شنقشه خودش که رو ایخونه من تا رفتیم اول

. داشت قشنگی نمای و بود سفید ساختمون. کرد باز ریموت با رو در رسیدیم، وقتی. بود مامان یخونه به نزدیک و
 و بود حیاطش متردویست حدود. کنار گذاشتیم رو آپارتمان داشتیم، عالقه ویالیی یخونه به دو هر که جاییاون از

. بوییدم رو هاشگُل تکتک و رفتم سمتش به هیجان با شباغچه دیدن با و شدم پیاده. داشت خوشگلی یباغچه
 .کردمی نگاه حرکاتم به لبخند با احسان

 . احسان قشنگه خیلی جااین-
 .یبگ رو نظرت بعد ببینی داخلم باید-
 . قشنگه حیاطش یاندازه به هم داخل مطمئنم-

 چوبی بزرگ در. رفتیم باال خوردمی ساختمون ورودی به که ایپله دوتا هم با همراه. گرفتم رو دستش و شدم بلند
 قرار قدی آینه با بزرگی پرنگ سفید جاکفشی در، کنار. کرد باز رو در کلید با احسان. داشت تیره ایقهوه رنگ به

 سفیدرنگ هایکابینت با بزرگی یآشپزخونه راست سمت گذشتیم، که ورودی راهروی از. بود دوبلکس خونه. داشت
 هم چپش سمت. داشت حموم و توالت سرویس که بود کوچیکی راهروی آشپزخونه روبروی. بود بزرگ تقریباً. بود

 . ستخونه نشیمن فهمیدم که بود سالنی
 .نببی رو پذیرایی بریم بیا: احسان
 آخر تا بود قرار که ایخونه دیدن. بود مشخص کامالً رفتارم از و بود زیاد هیجانم. رفتم دنبالش و دادم تکون سری
 تقریباً. رسیدیم اصلی پذیرایی به و باال رفتیم رو پله دوتا. دادمی بهم خاصی احساس کنیم زندگی توش هم با عمر

 .بود رنگ ایقهوه هایپارکت خونه کف. بود متریدویست
 . میشه کاغذدیواری خودت یسلیقه به دیوارها: احسان

 . دومون هر یسلیقه به-
 :خندید
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 . هستن راهرو اون تو هم هااتاق. خانم چشم-
 . کرد اشاره سالن چپ سمت به

 متریستب تقریباً اتاقش تا سه کردم، باز رو تکشونتک در. بود چپم سمت تا سه و راستم سمت در تا دو جا،اون رفتم
 رفتم. بود مهمان برای سرویس هم درها از دیگه یکی. شدمی مترسی کنم فکر داشت تریبزرگ در که آخر اتاق و
 .بود تربزرگ همه از که اتاقی تو
 . کنیم دیزاین خودمون رو خونه میشه اگه-
 . عزیزم داری دوست تو که هرجور-

 :زدم لبخندی
 . قشنگه خیلی-

 .بود کمددیواری هم سمتش یه و داشت اجد سرویس خودمون اتاق
 متره؟ چند جااین-
 . متر ۶۲0-
  نیست؟ بزرگ خیلی-
 .نه-
  میگی؟ چی تو. قشنگه بره کار به هم طالیی البته باشه، یاسی و بنفش اتاق دکور دارم دوست-

 :صورتم رو کشید رو دستش مهربون جلو، اومد
 . قشنگه هم خیلی نه؟ که چرا-
 :ردمک نگاهش لبخند با
 . رسیدیمی هم جااین به بود زیاد کارهات کهاین با. بگم بهت اساسی نباشید خسته یه باید-

 :گفت گوشم کنار و کرد مبـ*غل
 .کنممی کاری هر مونزندگی تو، برای من-

 و وجودش از که آرامشی با و بستم رو هامچشم. داری اولویت چیزهمه تو برام همیشه تو که بدون رو این
 :گفتم بودم گرفته اشهحرف

 .میدی بهم خوب حس همه این که مرسی-
 :بـ*وسـ*ید رو پیشونیم

 خرید؟ بریم. کنارمی که ممنونم تو از من-
 . بریم-
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 که کردیم انتخاب چوبی سرویس کاتالوگش از. رفتیم چوب سرویس برای فروشگاهی به. اومدیم بیرون خونه از
 انتخاب رنگکرم روکش با مبل دیگه دست یه سالن بزرگی خاطربه البته. بود صدفی سفید هاشمبل روکش
 راحتی براش و کردیم مشخص مهمان نشیمن رو جااون که بود جدا متربیست یاندازه به سالن از ایگوشه. کردیم
 نفره ۲4 احسان هایفامیل بودنپرجمعیت دلیل به هم ناهارخوری میز. شد انتخاب کرم هایکوسن با رنگفیلی

 رو هارنگ این شاید. شد تصویب نارنجی هایکوسن با سبزرنگ راحتی هم خودمون نشیمن برای. ادیمد سفارش
 احسان دوست فروشگاه صاحب. بودند قشنگ واقعاً نظرم به دیدم کاتالوگ تو وقتی اما نبود؛ جالب برام شنیدممی
 :گفتم گوشش دم آروم. کرد قبول رو احسان چِک تعارف کلی با و بود
  نرفته؟ که یادت منه، با وسایل خرید ،احسان-
 :گفت و کرد نگاهم اخمی با
 بگیرم؟ مونخونه برای وسیله تیکه دو تونمنمی من یعنی-

 از بعد باالخره. بود بعد ماه یک یعنی وسایل، تحویل از قبل روز برای چِک موعد. ندادم بروز اما شدم؛ ناراحت کمی
 :گفتم سریع نشستیم ماشین تو که همین. اومدیم بیرون جااون از گذاشتیم وقت که نیم و ساعت یک

 . ریزممی حسابت به میلیون دویست فردا-
 . زنینمی رو حرفش دیگه-
 . رفتممی مامان با کاش اصالً. بخرم جهیزیه خودم دخترها تمام مثل خواممی هم من احسان؟ چی یعنی-

 لبش برخورد با که نکردم توجهی دستش، تو گرفت رو دستم. کشید عمیقی نفس. چرخوندم شیشه سمت به رو سرم
 :خندید. سمتش برگشتم هاگرفتهبرق عین دستم پوست با
 . بخر خودت رو شبقیه باشه، گلم؟ کنیمی قهر چرا-

 .برم جااون شد قرار زد، زنگ چندبار که مامان اصرار به و خوردیم شام بیرون. بـ*وسـ*ید رو دستم دوباره. خندیدم
*** 

 . نیومدین شام پیچوندین، خوب: مهران
 . زد مهران به تشری مامان

 . خونه برای خرید بودیم رفته راستش-
 . باشه مبارکتون. مادر سالمتی به: مامان

 . خریدین درگیر عروسی تا دیگه: آیدا
 پیست؟ بیام دایینَن: آنیتا
  «دایینَن» گفتمی «داییزن» جای به من به زدمی حرف که هم وقتی از! زبونهشیرین بچه این قدرچه که وای
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 :گفتم و کردم باز رو هامدست
 .برم قربونت بیا-

 :گفت مامان به رو و کرد نگاهمون لبخند با آیدا. مبـ*وسـ*ید رو خوشگله طالیی موهای روی و پام رو گذاشتمش
 . داره دوست رو افسانه خیلی-

 :گفتم و دستم تو گرفتم رو تپل و کوچولو هایدست
 . دارم دوستش خیلی مه من-
 آنیتا یگونه به انگشتی احسان. رفتممی شصدقهقربون و دادممی گوش هم من و زدمی حرف برام زبونیشیرین با

 :گفت و کشید
  دایی؟ خوشگل شما میگی چی-

 اما بود؛ خوب احسان با شرابطه خیلی آنیتا. انداخت احسانش دایی بـ*غل رو خودش و کرد شیرینی یخنده آنیتا
 .میشُد خوبی پدر احسان قطعاً انداختم، نگاهی آنیتا و احسان به. آورددرمی رو نقنقش صدای شهمه مهران

 . باش لباسم و آرایشگاه فکر به: آیدا
 . زیاده وقت-

 شهمه سالههیجده دخترهای این مثل نامزدی دوران تو. نگو که داشتم ذوق قدراین خودم عروسی برای من: آیدا
 . بودم عروس لباس فکر تو

 .خندید خودشم و خندیدم
 ممسخره قدرچه بودن غریبه اگه. طورههمین هم االن البته داشت، دوستم خیلی عموزن آوردم شانس: آیدا
 .کردنمی

 :گفت احسان که خندیدیم قدراین. گفتمی عروسیش خاطرات از
 .بگین هم ما به-

 .میگه هاشسوتی از خانم آیدا: مهران
 . شدی پررو خیلی مهران :آیدا

 . جونافسانه سالم داداش، سالم. موافقم آیداجون با: عسل
 . عزیزم سالم_

 . نشست کنارم و داد دست باهامون
 . بخون رو هاتدرس برو تو: مهران
 :کرد نگاهش گردشده هایچشم با عسل
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 !گفتی؟ چی-
 :گفت هابچه مثل مهران

 . ببخشید هیچی، هیچی-
 . زد ضایتر از لبخندی عسل

  خبر؟ چه دانشگاه از-
 . گذرهمی خوبه، هِی: عسل

 :گفتم عسل به آروم بخوابونه، برد رو آنیتا که آیدا
 ! کردی قیچی رو داداشم دُم خوب-

 :زد شیطونی لبخند
  کردی؟ حال-

 :داد ادامه که دادم تکون رو سرم
 . ترسممی خیلی من جوننهافسا. خوبه خیلی چی همه. بیرون ریممی دنبالم میاد روزها بعضی-

 . بودن بازی و زدنحرف درگیر همه انداختم، بقیه به نگاهی
  عزیزم؟ ترسیمی چی از-
 عالقه ابراز بهم کهاین از قبل حتی دارم، دوست رو مهران خیلی من. نباشن راضی و بفهمن هااین مامان کهاین از-

 ... بفهمه مامان اگه. کنه
 :گرفتم رو دستش. کرد بغض

 .میشن خوشحال هم خیلی بفهمن اگه مطمئنم من. باش آروم عزیزم،-
 .فهمیده سیمین داییزن کنم فکر. داره دوست رو مهران خیلی که بابا: عسل

  گفته؟ چیزی! جداً؟-
 :گفت و انداخت هاشانگشت به نگاهی

 .درمیاره تابلوبازی خیلی مهران آخه-
 :گفت حرص با چون فهمید؛ کنم فکر. انداخت صورتم به نگاهی. بود گرفته مخنده

 . جونافسانه باش راحت-
 «نه» گفتم سرم دادنتکون با هم من که «شده چیزی» پرسید و کرد نگاهم لبخندی با و برگشت احسان. خندیدم

 .برگشت دوباره که
 . داره دوستت خیلی معلومه. شده قبل از تراخالقخوش خیلی احسان داداش-
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 :داد مهادا خاصی لحن یه با
 .باشه احسان داداش مثل هم مهران کنه خدا-

 :کردم مصنوعی اخم
 . خانم عروس بخواد دلت هم خیلی! خوبی این به داداشم-

 :انداخت پایین رو سرش
  شدن؟عروس تا کو حاال-
 . هستی خانواده عروس رسماً دیگه باشه، فهمیده مامان اگه-
  فهمیده؟ یعنی! وای-

 :زدم چشمکی
 . درمیارم رو وشت ته خودم-

 و بودم نشسته اتاق یکاناپه رو. کنه صحبت باهام خوادمی و داره کارم گفت. رفتیم اتاقش به مامان با شام از بعد
 بود شده کاریکنده که کوچیکی چوبی یجعبه با بعد دقیقه چند. گشتمی چیزی دنبال گاوصندوق تو مامان

 .کرد باز رو درش و نشست کنارم. برگشت
 نسل به نسل گفت داد، من به که رو این. بود خوبی زن بیامرزتش خدا. بود اسفندیار مادر برای انگشتر این: نماما

 . تویی صاحبش هم االن قطعا. رسهمی خانواده عروس دست به
 .بود فیروزه سنگ با زیبایی انگشتر

 !قشنگه خیلی -
 . مادر دستت بنداز -

 . داشت خاصی تأللو و بود قشنگ خیلی وسطم، انگشت انداختم
 . خوادمی رو تو بودم فهمیده قبلش خیلی از من کنه، ازدواج خوادمی گفت احسان که روزی: مامان
 :داد ادامه که پایین انداختم رو سرم

 بعد کنم فکر درضمن. دارم خبر هامبچه دل از مادرم، من. داری دوستش قدرچه زدمی داد هم تو هایچشم البته-
 .ستدیگه عاشق دوتا نوبت اناحس و تو از

 :گفت و خندید که کردم نگاهش متعجب
 دونستیمی تو. داریم دوستش خیلی مونهمه خوبیه، دختر عسل گیره؟ دلش هم مهران نفهمیدم کردی فکر چیه؟-

 نه؟
 :دادم تکون رو سرم



 

 

350 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 . میشه ماهی دو-
 . چیه نظرشون ببینم کشمیم پیش رو حرفش. تهران گردنبرمی همسرش و تهمینه دیگه ماه یه تا-

 :زدم لبخندی
 . بشه رسمی خواننمی بشه تموم عسل درس که دیگه سال سه دو تا میگن خودشون اما خوبه؛ خیلی-

 برای خوادمی شکر رو خدا شده، عوض خیلی مهران. باشن راضی سن این تو تهمینه کنمنمی فکر هم من: مامان
 .بده ادامه ارشد

 . کنین صحبت مهران با نظرم به. شکر رو خدا-
 .اومدم بیرون اتاقش از بخیری شب با وگفتگپ ساعت دو از بعد. داد تکون سری مامان
*** 

 با شدنمواجه برای رو خودت باید. مشترک زندگی میشی، جدیدی زندگی وارد دیگه ماه چند تا خوب، دختر ببین-
 رفتارش رو مشکالتش گفتی خودت که طوراین. بود که هاییسال اون تو پدرت، مثل درست. کنی آماده مشکلی هر
 .نذاشت تاثیری دیگران با

 :داد ادامه و گرفت نفسی
 چه همسرشون ببینن منتظرن مشکالت با برخورد تو آقایون مردم افکار برعکس. مهمه خیلی زندگی تو زن رفتار-

. داشت نخواهد درستی رفتار هم خونه آقای اون با متعاقب بده، نشون نابجایی و غلط رفتار خانمِ اگه. داره رفتاری
 مواجه مشکالت با ترراحت میشه خانم درست رفتار و برخورد با فقط بیاد پیش براش مالی مشکل به مرد اگه مثالً
 قطعی طور به داشتم من که هاییپرونده با اما بیاد؛ افتاده پا پیش و ساده خیلی نظرت به هاحرف این شاید. شد

 .هستش متقابل درست درک عدم میاد، وجود به شوهرها و زن بین که هاییمشاجره یشترب نصف که میگم
 :گفت و زد لبخندی

  ترسونتت؟می قضیه اون هنوزم خانم،عروس خب-
 :زدم شرمگینی لبخند

 . هست هم هنوز اما شده؛ کمتر پیش ماه چند به نسبت-
  مونده؟ عروسی به قدرچه. طبیعیه کامالً: نورایی

 . اهمسه-
 که هست مختلف هایدرمان وقتاون برخوردی، مشکل به عروسی از بعد اگه. بینمنمی زمانش برای مشکلی من-

  اومده؟ همسرت. داشت نخواهی مشکلی که مطمئنم تقریبا من اماً میشه؛ درست قطعاً
 .سالن تو. بله-
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 . باشم داشته صحبتی یه همسرت با ممکنه اگه-
 :دادم تکون سری

 . زنممی صداش ناال چشم،-
 :نشستم کنارش صندلی رو رفتم. آورد باال بود دستش که ای مجله رو از رو سرش احسان کردم، باز رو در که همین

 .کنه صحبت باهات خوادمی نورایی دکتر-
 :بست رو مجله

 . ماشین تو برو نداری حوصله اگه-
 . خوبه جاهمین نه-

 بار هزارمین برای خودم پیش و کردم دنبالش نگاهم با دکتر اتاق تو رفت هک وقتی تا. شد بلند و زد روم به لبخندی
 .عاشقشم که کردم اعتراف

. شناسیانسان درمورد ایمجله بود؛ دستش احسان که بودم ایمجله همون خوندن مشغول من و گذشت ساعتینیم
. آوردم باال رو سرم بعدی، نفر نرفتداخل بر مبنی منشی صدای با که بودم شده مطالبش غرق و بود پایین سرم

 :گفت لبخندی با و برداشت رو پالتوش احسان
  بریم؟-

 :دادم تکون سری
 . بریم. اومدی کِی نفهمیدم-

 نشستیم، ماشین تو که همین. بگه خواست خودش اگه نپرسم، که دونستم بهتر اما گفتند؛ چی بدونم داشتم دوست
 :گفتم شون،خونه برم رس یه حتماً گفت که عمو تلفن یادآوری با
 . داره کارم. عمو یخونه برم باید من احسان،-
 . بیرون بریم دنبالت میام شب فقط،. باشه-
  کجا؟-

 :انداخت بهم نگاهی
 . بودیم خرید درگیر که هم مدت یه این. نرفتیم گردش هم با وقته خیلی که اینه مهم نیست، مهم کجاش-

 :خندیدم
 . زدی جا زود چه ،مونده خریدها بیشتر حاال-
 ! دیگه ماه سه تا کو حاال. نزدم جا-
 :گفتم تمام رضایت با
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 .چشم-
 .بود منتظرم در جلوی عموزن. نمیاد داخل که کرد عذرخواهی و رفت خودش عمو یخونه رسوندم کهاین از بعد
 . عموزن سالم-

 .سرده هوا داخل بیا. عزیزم نسالم
 :پرسیدم مشکوک. مضطربه کردم احساس

  شده؟ چیزی-
 .فهمیمی خودت بیا. دخترم نه-
  کجاست؟ عمو پس-
 . جااون بری بگم بهت اومدی هروقت گفت ست،کتابخونه تو-
 کار چی جااین این. درآوردم شاخ. شدم وارد در به ضربه دو با و رفتم کتابخونه به عموزن رفتار از ناشی تعجبی با

 :گفت روییخوش با عمو. کردم آرومی سالم درآورد؟ بابام رس شوهرش که بالهایی اون از بعد کرد،می
 . بشین بیا. دخترم سالم-

 . نشستم عمو کنار. داد رو جوابم ضعیفی صدای با هم جونمریم
 . اومدن کانادا از امروز همین خانممریم جان،افسانه: عمو

 :گفت دستپاچگی با. دادم تکون سری
 . دخترم امشرمنده. رسیدم صبح آره-

 که بود چی زن این ـناه گـ کردم، نگاهش ناراحتی با. گریه زیر زد بلند صدای با و پایین ریخت هاشاشک
  نبوده؟ درستی آدم شوهرش

 . نیستین مقصر که شما-
 ! گرفته افسردگی مبچه بیتا، بیچاره. بوده خوبی مرد خودم نظر به که کردم زندگی آدمی با سال همه این: مریم

 بره باید گفت بمونه شام برای کرد اصرار قدرهرچه عموزن. بره که شد بلند عذرخواهی و کردنرددلد کلی از بعد
 . برادرش یخونه
 . کانادا گردمبرمی طالقم کارهای از بعد. نبودم عقدت تو من دخترم، کن حاللم: مریم

 :آورد بیرون ایجعبه کیفش تو از
 . بشی خوشبخت بیتاست، و خودم طرف از این-
 . کشیدین زحمت کاریه؟ چه این ممنون،-

 . باشه مبارکت. نداره رو تو قابل: مریم
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 . رفت شرمندگی کلی با
 . بیفته برات اتفاقی همچین سال همه این از بعد سخته خیلی. کنه کمکش خدا-

 . انداختم عموزن به نگاهی
 .گینمی درست-

  باشه؟ آدمی همچین نادر کردمی رو فکرش کی: عمو
 .دونستمنمی رو عموزن و عمو اما کردم؛می فکر شتنهایی و جونمریم به من. گذشت سکوت به ایدقیقه چند
 . باشین جااین شام بیاد، هم احسان آقا بزن زنگ جانافسانه: عموزن

 :دادم تکون سری
 . بکشه طول ممکنه داریم، خرید مقدار یه. دیگه وقت یه شاءاهللان ممنون،-

 :زد یلبخند عموزن
 . بیاین داشتین دوست موقع هر عزیزم، باشه-

 :شدم بلند و برداشتم رو کیفم
 . جاییماین روزش شش هفته، روز هفت ما درضمن. نیستم تعارف اهل من ممنون،-

  بیاد؟ کی نیاین شماها: عمو
 .دنبالم بیاد زدم زنگ احسان به و بیرون اومدم کردم خداحافظی و روبوسی هردوشون با کهاین از بعد

*** 
 . بودم نیومده سینما بود وقت خیلی-

 :گذاشت کمرم روی رو دستش
 بریم؟ داری دوست کجا دیگه-

 :گفتم سریع گرفتممی آرامش ازش همیشه که مکانی به فکر با و بستم رو هامچشم
 . بام-

 :خندید
 . بود ژستت منظورم کنی،می فکر هابچه مثل-

 ناراحتی فاز از هم من شد باعث هاشحرف و بود خوشحال خیلی امشب. خندید دبلن صدای با که رفتم ایغرهچشم
 .زدیممی قدم همدیگه دست تو دست رسیدیم، کهاین از بعد. بیام بیرون
  بپرسم؟ سوال یه افسانه: احسان
 :انداختم رخشنیم به نگاهی
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 . بپرس صدتا -
 :زد لبخندی

 هستی؟ راضی من با ازدواج از تو-
 .کردم اهشنگ تعجب با
 . شدم زندگیت وارد قلبیم رضایت با من. راضیم که معلومه-
 . چیه نظرت نامزدیم هم با ماهههشت تقریباً که االن بدونم خواستم اما زوده؛ سوال این پرسیدن برای دونممی-

 . بایسته هم اون شد باعث که ایستادم
 . نمیشم پشیمون انتخابم از وقتهیچ باش طمئنم و دارم دوستت بیشتر خیلی پیش ماههشت به نسبت االن نمن

 :گفت آروم و گرفت رو دستم دوباره
  زنی؟می رو هاحرف این ستبسته دستم من که جااین-

 :خندیدم
 . منحرفی خیلی-

 :داد فشار رو دستم
 . باالترم پله یه تو از من داشتندوست تو بدون رو این هم تو درضمن-
  بابا؟ نه-

 :کرد ریز رو هاشچشم
 ! ها شدی ادببی هم تو جدیداً-

 . زدم صدا رو اسمش حرص با و بلند
 :خندید ریز
  جانم؟-

 :کردم نگاهش چپچپ
 !پررویی خیلی-

 و رفت و شد خوب مامان با ترابطه که وقتی از البته. شدم عاشقت فهمیدم که بود هاموقع همین پارسال: احسان
 بعدش. آنیتا خانواده، عضو ترینکوچک حتی داشتند، دوستت همه. دیش مهم برام شد، زیاد مونخونه به آمدت

 . باشی خانواده جمع تو داشتم دوست شهمه کردم، عادت حضورت به فهمیدم کمکم
 :کشید آهی. بودم شادامه منتظر شدم، سرمست اعترافش از
 . ندم دستت از قیمتی هیچ به گفت .بود فهمیده تو به معالقه از عمرش اواخر بابام رو، پدرهامون بیامرزه خدا-
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 :گفتم آرومی صدای با و انداختم پایین رو سرم
 . کنه رحمتشون خدا-

 «.مامان» :گفت شصفحه به نگاهی با. خورد زنگ تلفنش
 . مادر سالم-
-... 
 . بیرونیم. من پیش-
-... 
 . حتماً چشم،-
-... 
 . خداحافظ-

 . کرد قطع
 بود؟ مامان-
 .خونه بریم گفت آره،-

 :گرفت رو دستم
  بریم؟-
 . اوهوم-

 . برگشتیم رو رفته راه
 .بود خوب خیلی. ممنونم امشب خاطربه احسان،-

 :کرد وارد دستم به کمی فشار
 کاری هر تو آرامش و راحتی برای که من یوظیفه نیست، تشکر به نیازی. دنیاست یه من برای تو خوشحالی-

 رو تو خانمی این. مهمه خیلی دخترها برای نامزدی دوران. ذارممی کم برات که دونممی خودم من درضمن. بکنم
 . نمیاری روم به و نمیگی هیچی که رسونهمی
 . راضیم هم خیلی من حرفیه؟ چه این-
 :زد مهربونی لبخند رسیدیم که ماشین به
 ! دیگه منی عشق -

 :خندیدم
 . باز زبون آقای شو سوار -
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 .خونه یمرسید بعد ساعتنیم. خندید بلند
 . کردم روبوسی مامان با
  خوبین؟ -

 . گردش به همیشه. مادر خوبم: مامان
 . بوقم کالً که هم من: مهران

 .مبـ*وسـ*ید رو شگونه رفتم، جلو و زدم لبخندی
 .بـ*وسـ*ید رو پیشونیم و خندید
  نیستی؟ ناراحت دیگه االن: احسان
 ... فقط دیگه، نه: مهران
 . کرد قطع رو حرفش
 چی؟ فقط: احسان
 :زد مرموزی لبخند مهران

 . شد حسودیش نفر یه انگار فقط-
 مامان. افتاد دوزاریم گذاشت فرار به پا مهران و گفت بلند رو اسمش احسان که همین اما گفت؛ چی نفهمیدم اولش
 :گفت و خندید

 ! دیگه مهرانه مادر، کن ولش-
 . نشستم خجالت با مه من کنه، عوض رو هاشلباس تا رفت و زد کوتاهی لبخند احسان
 . سرده هوا. بیارم چای یه برم: مامان

 . میرم من مامان، نه-
  چیه؟ نظرت. آشپزخونه بریم اصالً: مامان
 :دادم تکون سری

 .آره-
 رو گذاشتم و ریختم فنجون تا دو. کنم دم چای خودم بذاره تا کردم راضی رو مامان زور به من و رفتیم آشپزخونه به

 . میز
 .داری دوست خیلی دونممی بخور، هاکیک این از: مامان

 .برداشتم ایتکه تشکر با و دادم تکون سری بودم عاشقش که فنجونی کیک به نگاهی با
  عزیزم؟ خبر چه: مامان
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 ! خالیه عسل جای قدرچه راستی. نیست خبری سالمتی،-
 . بودیم کرده عادت وجودش به گذشت که نیمی و سال یه این تو. خیلی آره، -
  کردین؟ صحبت تهمینه عمه با-

 :داد تکون سری و زد لبخندی
 با خواستم ازش. بود کرده شک عسل اخیر رفتارهای از که گفت البته. شد خوشحال خیلی من مثل هم اون آره،-
 . بذاره درمیون شاهرخ آقا

 :داد ادامه و خندید
 .باشه ترزرنگ ترشبزرگ برادر از ازدواج تو مهران که کردمنمی فکر وقتهیچ-

 . نگفتم چیزی و خندیدم
 هم هابچه گفتم و کردم تایید هم من که بشه تموم عسل درس باید و زوده براشون فعالً گفت هم تهمینه البته-

 عسل شه مشخص که بوده این موضوع کردن مطرح تو معجله دلیل که گفتم براش. خوانمی طوریاین خودشون
 . نمیاد خواستگار براش که بشه راحت مهران خیال کم یه تا هستش ما یخانواده عروس

 . شد مشخص هم دوم عروس پس-
 . نشدیم متوجه که اومد کِی دونمنمی بود، احسان صدای
 . بریزم چای برات بشین پسرم؟ اومدی: مامان

 :گفتم و نذاشتم که شه بلند خواست
 .مامان ریزممی من-

 :انداخت چای به نگاهی. جلوش گذاشتم تمریخ که رو چای. نشست مامان کنار احسان
 . نکنه درد گلت دست خجالت؟ یا بخوریم چای-

 :زدم لبخندی
 . جان نوش -

 و زن جلف برخورد از اما کرد؛می برخورد من با زیادی احترام با جمع تو احسان. کردمی نگاهمون لبخند با مامان
 هم من البته. باشه خودشون خلوت تو باید همسر به قهعال و عشق ابراز میگه همیشه. نمیاد خوشش جمع تو شوهر

 تو من جایگاه کهاین کنه،می مشورت و پرسهمی رو من نظر مسائل تمام تو که همین. دارم قبول رو نظرش
 دیگران جلو نباید که حتماً. هست زیادش ی عالقه ینشونه خودش شده، مشخص اطرافیان برای کامالً زندگیش

 . داریم توافق هم با هم مورد این تو شکر رو خدا. داره دوست ور من که بزنه جار
  عزیزم؟ چیه تو نظر: مامان
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  مورد؟ چه در نبود، حواسم ببخشید-
 . باشه جاهمین تونعروسی باشی موافق اگه میگم،: مامان
 .بهتره خیلی قشنگی و بزرگی این به باغ تو عروسی قطعاً

 . خوبه هم خیلی-
 . هست هم لواسون باغ نداری دوست اگه: احسان
 :دادم تکون سری

 .خوبه جاهمین باشم؟ نداشته دوست چرا-
 . باشه جااین باید هم عسل و من عروسی-

 . زد رو حرف این خنده با که بود مهران
 . بعد تا کنی ثابت رو خودت باید اول شما: مامان

 :گفت مامان حرف از تایید به و داد تکون سری احسان
 . کنی اداره رو زندگی یه تونیمی که بدی نشون باید. میگه سترا مامان-

 :گفت شدهدمغ مهران
  برنیومدم؟ پسِش از نظرت به! من سر ریزیمی رو کارها تمام که شرکت تو داداش،-

 :انداخت باال ابرویی احسان
 .نیست کار فقط منظورم-

 . تو یخونه ادمی آرزو و امید هزار با مردم دختر. میگه درست احسان: مامان
 :گفتم لبخند با
  کردین؟ دوره هامُجرم مثل رو داداشم چرا بابا ای-

 :بـ*وسـ*ید رو مگونه و شد خم کنارم، اومد مهران
 ! برم گلم خواهر قربون-
 . نکنه خدا-

 :نشست و بیرون کشید رو کنارم صندلی
 .عروس یجبهه تو رفته که مامانم. باشی من فکر به تو کهاین مگه-

 .آیداست و افسانه مثل برام عسل کردی؟ فکر چی پس! مهران کن بس: انمام
 .راضیه تهمینه عمه که کن شکر رو خدا برو درضمن: احسان
 :گفت و کشید پوفی مهران
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 ! سوزهمی میشه تو داماد آینده در که بدبختی اون برای دلم داداش، وای-
 رو نشست عمیقی لبخند احسان. کردممی نگاهشون دهگردش هایچشم با هم من خنده، زیر زدند مهران و مامان
 :گفت و لبش

 ازدواج برای شوهرش و عمه از بیشتر قطعاً داشتیم هم اگه دوماً باشیم، داشته دختر ما نخواست خدا شاید اوالً-
 . گیرممی سخت دخترم

 از بعد. رفتیم اتاقش به احسان اب. بخوابیم باید و دیروقته که داد تذکر مامان تا خندیدند و گفتند قدراین خالصه
 و راحت که سبزرنگی شلوار و تاپ با رو لباسم سرویس، تو رفت احسان که تایمی و اتاق به برگشتم زدنمسواک

 ازم سوال کلی. دادم رو سوگل هایاِمپی جواب و برداشتم رو گوشیم. کشیدم دراز تختش رو. کردم عوض بود گشاد
 و بودم خوابیده پشت به. گذاشتم کنار رو گوشیم خیریبه شب با. دادم جواب اِمپی یه تو رو همه من و بود پرسیده

 آباژور. کرد خاموش رو اتاق لوستر. زد کرم هاشدست به. اومد بیرون احسان که کردممی فکر امروز اتفاقات به
 :کشید رازد پشت به کنارم. کرد ترروشن کمی رو اتاق زردرنگی نور و کرد روشن رو پاتختی روی

 کنی؟می فکر چی به-
 :گفتم مکث بدون

 . خودمون به-
 رسیدی؟ اینتیجه به-
 پسِش از تونممی کهاین کردم،می فکر زندگیمون و تو قبال در هاممسئولیت به داشتم فقط نداشت؛ گیرینتیجه-

 . ترسممی خیلی. نه یا بربیام
 :گرفت رو دستم

 . دیگه میشه همین مشترک زندگی معنی کنیم، کمک هم به هردومون باید یعنی کنم؛می کمکت کنارتم، من-
 . میگی راست آره،-

 :گرفت قرار صورتم چندسانتی تو و جلو آورد رو صورتش و داد قرار سرش گاهتکیه رو دستش
  من؟ عزیز ناراحتی چی از-
 . دونمنمی. چیهمه از-
 :کرد نوازش رو مگونه چپش دست با
 باشه؟. نکن فکر چیزی به دیگه. نیستی تنها که بدونی خواممی هستم همیشه من-
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 دلم شد باعث ذاره،نمی تنهام هست، همیشه گفت که همین. کنم ناراحتش هامترس و استرس با خواستمنمی
 زدم روش به لبخندی و کردم باز رو هامچشم. بشنوم زبونش از تا دارم نیاز که بود فهمیده خودش شاید. بشه قرص

 :گفت شیطنت با کشید، لـ*بمروی آروم رو شستش انگشت. داد لبخند با رو جوابم هم اون که
  هست؟ اجازه-
 کهاین با چرا، دونمنمی. بستم رو هامچشم رسید، صفر به که مونفاصله. شد ترنزدیک و دادم اجازه بهش لبخند با

 :کرد زمزمه مگوش تو گرفت، فاصله کمی. موندم آروم اما کنم؛ همراهیش داشتم دوست
 . دارم دوستت خیلی-

 گفتمی و بـ*وسـ*یدمی رو من. بود بسته هامچشم. کردم احساس رو ریزش یـوسه بـ. گرفت آروم وجودم تمام
 شسینه به رو سرم. کردم باز رو هامچشم گرفت، فاصله ازم زد، پیشونیم به که عمیقی یـوسه بـ با. داره دوستم

 :رفتگ بازی به رو موهام و چسبوند
 . شدم خوشحال قدرچه گفت، باشیم داشته آینده در شاید که دختری از مهران وقتی که کنم اعتراف باید-

 :گفتم لبخند با زد،می موج خوشحالی توشون که هاشچشم به نگاهی با و کردم بلند رو سرم
 موقع؟ اون تا کو حاال-

 . گذرهمی زمان بذاری هم رو چشم: احسان
 . رفتم خواب به زود خیلی. بستم رو هامچشم آرامش با من و برگردوند اولش جای به رو سرم

*** 
 ایهفته دو احسان. بودن اومده هاشونفامیل یهمه و بود اسفندیار سالگرد مراسم. بودم نشسته مامان و آیدا کنار
 به سفرش از قبل پیش یهفته دیدمش، که باری آخرین. دیدمشمی کم خیلی من و بود مراسم درگیر که بود

 صبح امروز و دنبالش برم نذاشت بود رسیده دیروقت دیشب چون. بره بود مجبور شرکتش خاطربه. بود آلمان
 .گذشت سخت خیلی هفته یه این تو ندیدنش. گرفت آروم قلبم دیدنش با باالخره

 . دارن کاری کهاین مثل. باال برید بگم گفتن احسان آقا خانم،افسانه-
 . شدم بلند سریع خیلی

 . جونزهرا ممنون-
 در به ضربه چند رسیدم، که اتاقش به. کردند مبدرقه لبخندی با هم هااون که گفتم ایبااجازه مامان و آیدا به رو

 .بود جلوش هاییبرگه و بود پایین سرش. گفت بفرماییدی احسان و زدم
 ... امیر به برسون رو هابرگه این: احسان

 :زد لبخندی. کردم سالم. موند نصفه حرفش خورد من به چشمش که همین و منم بود نفهمیده
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 ! نپرسی ما از حالی یه. خانم سالم-
 :گفتم و ایستادم جلوش رفتم

 . بود شده تنگ برات دلم-
 ابد تا داشتم دوست کشیدم، نفس رو تنش عطر. گرفت مآ*غـ*وش در سریع خیلی و گذاشت میز روی رو هابرگه
 :گفت آرومی صدای با. بمونم جااون

 . فروختم رو شرکت امتیاز. عزیزم طورهمین هم من-
 :گفت و گذاشت پیشونیم روی رو لبش. کردم نگاهش تعجب با
 هفته یه این. بشم غافل تو از زندگیم، از که بشه شلوغ قدریبه سرم خوامنمی دیگه. بودم گفته مامان به قبالً-

 . بودی تو فکرم تمام بودم، درگیر کالً کهاین با. گذشت سخت خیلی
 در سمت به و کرد جدا خودش از رو من اکراه با در صدای با. زد پیشونیم به عمیقی یـوسه بـ شد تموم که حرفش

 . بست رو در شد تموم که کارش. برد و برداشت رو هاییبرگه و برگشت دوباره ثانیه چند از بعد. رفت
  پایین؟ بریم-

 :داد تکون سری
 .کنممی جبران رو هفته یه این بگذره روزام. بریم-

*** 
 هم با و بود نشسته نگار کنار. نبود سختی کار بودم دیده دقت با رو عکسش که منی برای شچهره تشخیص
 .کردنمی صحبت

  اومده؟ چی برای دخترِ این-
 . میزد حرف سابقش دوست اومدن از حرص با که بود آیدا

  بوده؟ دعوت-
 دوست و شده بیشتر نگار با شرابطه عمه، یخانواده با قبلش آشنایی خاطربه و بوده آلمان یسال یه بابا، نه-

 ! جونسیمین باشه آخرتون غم میگه عشوه کلی با مامان جلو اومده پررو یدختره. شدن صمیمی
 :گفت و گرفت شخنده هم خودش. خندیدم و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم که گفت خاصی ادای با رو آخرش

 ! میره میگه تسلیت یه خوری،می حرص چرا تو میگه هم امیر-
 :انداخت طرفاون به نگاهی چشمی زیر
 خوشگلی و خوب دختر چه داداشم دراد، چشمش بذار. کنهمی نگاهت داره که گفته بهش چی نگار دونمنمی-

 ! شده نصیبش
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 . نمیشه جا مبـ*غل هاهندونه جانآیدا-
 :کرد گرد رو هاشچشم

 . گفتم رو واقعیت-
 . عزیزم داری لطف-

 :خندید
 . ندیدمش حسابی و درست صبح از رو مبچه بزنم، آنیتا به سر یه برم من. عاشقت داداشم نیست الکی-

 .زدمی حرف براش و بود شبـ*غل آنیتا که مادرشوهرش کنار رفت. دادم تکون سری
 رو مهسا نگاه چرخوندم، رو سرم که همین. دادیم مثبت انرژی هم نگاهش با که بود مهربونی زن امیر مادر

 از. نداشت فرقی من برای مهسا نبود و بود آیدا، برعکس. چرخوند رو سرش و زد ایدستپاچه لبخند. کردم گیرغافل
 نزدیک هایفامیل و بود شده تموم مراسم. بودند صحبت مشغول عموزن و مامان. مطمئنم احسان و خودم احساس

 دستی که زدم می بُرشش داشتم. کردم کندنپوست به شروع و برداشتم سیبی. بودم تنها. بودند دهمون شام برای
 .برداشت رو سیب از ایتکه

 . داره خوردن سیب این: احسان
 . جونت نوش-

 :گفتم و انداختم باریدمی ازش خستگی که صورتش به نگاهی
 کنی؟ استراحت کم یه نمیری چرا-
 . زشته مداری مهمون عزیزم، نه-
 . کردیمی تجویز استراحت برام هفته یه تا بودم من اگه حاال. کشیمی کار خودت از خیلی خوبه، هم ساعتنیم-

 :برداشت سیب تکه یه دوباره و خندید
 . خوابممی ساعت نیم من کنهمی راضیت اگه باشه، ولی عزیزم؛ داری فرق تو-
 . برو حاال شدم، راضی-

 :گفت سیب خوردن از بعد و خندید
 . کنم اجرا رو دستور برم نداری کاری اگه نکنه، درد دستت-

 :خندیدم
 .کنیمی خوبی کار ثانیاً جون، نوش اوالً-
 .توئه حرف حرف فعال باشه،-
 .کردمی نگاهمون کنجکاوی با مهسا که دیدم آخر در. رفت و گفت ایبااجازه جمع به رو
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 :گفتم و انداختم تپل و ناز آنیتای به نگاهی بخندل با. نشست کنارم و برگشت آنیتا با آیدا
 م؟بـ*غل نمیای خوشگله خانم-

 . مبـ*غل انداخت رو خودش و گفت نامفهومی کلمات ذوق با آنیتا و کردم باز رو هامدست
 . نکنی اذیت رو داییزن مامان، آنی: آیدا
 :کردم مصنوعی اخم

  داره؟ اذیتی چه فرشته این آخه-
 . اومد طرفمون به مهسا همراه نگار. کرد کندنپوست به شروع و برداشت وزیم و زد لبخندی آیدا
 . مامانش یاجازه با البته ما؟ به میدی رو کوچولو این جونافسانه: نگار
 . خودتون مال: آیدا

 به نگاهی با. کنارش هم مهسا نشست، کناریم مبل روی و شد مشغول آنی با نگار. دستش دادم رو آنیتا و خندیدم
 :گفت مهسا

 .دوستم مهساجون جون،افسانه-
 :گفت مهسا به رو
 . هستن احسان همسر جونافسانه-
 :گفتم لبخند با
 . خوشبختم-

 با احترام با و بود شده بهتر قبل به نسبت نگار رفتار. داد رو جوابم آرومی صدای با و داد تکون رو سرش هم اون
 سال یه رو همسرش و هستش فروغ عمه هایفامیل از که بود یمرد با نامزدیش هم دلیلش کرد،می برخورد من

 . داره دوستش قدرچه که بود مشخص نگار به هاشنگاه از و داشت حضور مراسم تو. بود دست از پیش
 . کنین زندگی ایران خوادمی شهرام آقا گفتمی عمه: آیدا
 .کنم زندگی ایران راضیم کامالً هم من. آره: نگار
 . پرسیدم ببخشید البته بوده؟ چی خانمشون گمر علت: آیدا
 . بیامرزتش خدا داشته، سرطان. بابا نه: نگار
 :گفتم بحث کردنعوض برای اما شدم؛ متاسف واقعاً

 . نگارجون بشین خوشبخت-
 :گفت و خندید نگار

 . طورهمین هم شما ممنون،-
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 هم من. کردند رفتن قصد هامهمون یهمه شام از بعد. نیست بینمون کدورتی که شدم خوشحال. کردم تشکر
 قصد احسان که نماند ناگفته البته. خونه برگشتیم عموزن و عمو با بانوماه همراه به مامان و احسان میل علیرغم
 .نیاد که شد راضی سختی به خوابیکم و زیادش خستگی بر مبنی من اصرار به اما بیاد؛ خودش داشت
*** 
 از بعد باالخره و کردم جدا هم از رو هامپلک آروم کنم، باز رو هامچشم تونممی که گفت جونسپیده که همین
 بود، شده جمع ایساده طرز به و شدههایالیت موهام بودم؛ شده زیبا. دیدم رو خودم یشدهگریم یچهره هاساعت
 با سپیده. نشست لـ*بمرو یلبخند. بود هاملب رو قرمزی رژ و بود دودی هامچشم آرایش بود، زده کج موهام جلوی
 :گفت و زد صدا رو دخترها ذوق

 !شدی ناز قدرچه ماشاءاهلل،-
 .بود ناز عروسمون جونسپیده: آیدا

 :خندید سپیده
 . بله که اون-

 مبـ*غل و اومد زدمی برق هاشچشم کهدرحالی سوگل. کشیدن کل به کرد شروع آیدا و اومدن هم سوگل و عسل
 :گفت گوشم تو. کرد

 . خوشحالم خیلی. عزیزم بشی بختخوش-
 ! شد هندی جونآخ: عسل
. انداختیم هم با عکس چندتا. بودن شده شیک و زیبا واقعاً کردم، دقت تاشونسه هر به. خندیدیم حرفش به همه

 . خورد زنگ آیدا گوشی
 . باشه آرایشگاه ورودی تو بهتره فیلم از قسمتی گفته فیلمبردار میگه و اومده گفت بود احسان جان،افسانه: آیدا

 رو شنلم تا کرد کمکم سوگل. ندیدتم آرایش و مو رنگ این با حال به تا احسان داشتم، استرس. دادم تکون سری
 هایآستین. کردم انتخاب فرانسوی ژورنال یه از و پوشیده تقریباً رو لباسم مراسم، بودنمختلط خاطربه. بپوشم

 ست لباسم آستینای با شده وصل موهام پشت به که توری. بود داده اسلب به زیبایی بسیار یجلوه گیپورش
 .گیپوره و ستشده

 . کنیم دعا آقااحسان برای باید: سوگل
 چرا؟-

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با سوگل
 ! عروسش دیدن از نکنه غش وقت یه-
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 :گفتم لبخند و حرص با هم من و خنده زیر زدن سه هر
 !مسخره-

 عمیقی لبخند. نشست نگاهم تو نافذش نگاه. زدمی تند وقفهبی قلبم. رسید دیدیم رو همدیگه که ایلحظه باالخره
 . ایستاد روبروم اومد و زد

 . عزیزم شدی ترخوشگل: احسان
 :گفتم ضعیفی صدای با و زدم لبخندی

 . طورهمین هم تو-
 رو پیشونیم و گرفت قاب رو صورتم شهادست با. دونستمنمی رو دلیلش هم خودم و کشیدممی خجالت

 :گفت حالت همون به و کشید عمیقی نفس. بـ*وسـ*ید
 . دارم دوستت-

 از بعد. نبود کسی گرفتمی فیلم ما از که خانمی و احسان و من جزبه. شد تندتر هیجان شدت از قلبم ضربان
. گرفت رو دستم و انداخت سرم روی رو شنلم. شد جدا ازم اکراه با اومد، طوالنی خیلی من برای که لحظاتی

 . شد سوار هم خودش و کرد باز برام رو ماشین در. بود کرده ترراحت برام رو رفتنراه و بود سانتی هفت هامکفش
 ! داد دستور فیلمبردار این قدرچه. شدیم راحت حاال آخیش: احسان

 :زد چشمکی. کرد غافلگیر ور نگاهم و برگشت. دادممی گوش غرغرهاش به و کردممی نگاهش لبخند با
 . رسیدیمنمی مراسم به احتماالً نبودیم، تنها جااون اگه-

 :گفت و خندید که زدم صدا رو اسمش اعتراض به و کشیدم خجالت
 .بودمت ندیده شکلی این حال به تا سال یک این تو عزیزم، بده حق خب جانم؟-

 :داد ادامه و زد رو ماشین استارت
 . نکشی خجالت و نکنی عوض رنگ دیگه که ادید قول شما درضمن -

 :گفتم و خندیدم
 . چشم-
 :گفت و کرد نگاهم عشق با
 . هاتخنده فدای-
  آتلیه؟ ریممی االن. نکنه خدا-

 :زد محلقه روی به ایـوسه بـ و گرفت رو دستم
 . بگیریم رو هامونعکس باغ یه تو قراره-
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 :زدم رضایت از حاکی لبخندی
 . چیزهمه بابت ،احسان ممنونم-

 :گفت و فشرد رو دستم
 .زندگیم عشق شدی که ممنونم تو از من-

*** 
 شروع مهران هایبرنامه رسیدیم، خونه جلوی وقتی. برگردیم که داد رضایت عکاس کلیپ، یه و عکس کلی از بعد
 و میز. باغ داخل بریم تا کشید طول ساعتنیم که بود شلوغ حدی به. کرد باز برام رو در و شد پیاده احسان. شد

 و بشینم هاساعت داشتم دوست که بود شده قشنگ قدراین باغ دکور. بودن شکیل و زیبا خیلی هاصندلی
 تور. دربیارم رو شنلم تا کرد کمکم احسان. رسیدیم بودن کرده درست ما برای که جایگاهی به. باشم گرشنظاره
 کنارم لبخندی با احسان. کردمی ترراحت رو خیالم حدودی تا این و بود پوشونده رو موهام پشت تقریباً موهام روی

 :نشست
 نیستی؟ تشنه-

 :انداختم براقش هایچشم به نگاهی
 .نه-

 :اومد طرفمون به عمیقی لبخند با مامان. بودند هنرنمایی درحال وسط دیگه دختر چند همراه به سوگل و آیدا
  آره؟ نخوردی، چیزی صبح از مطمئنم. تهس چیزهمه میز روی. بشین خوشبخت که الهی-
 . خوردم ناهار چرا،-

 .مادر نکنی ضعف خالصه: مامان
 :خندیدم

 . نباشین نگران چشم،-
 . گرفت فاصله ما از بود شده جمع هاشچشم تو اشک که درحالی ،بـ*وسـ*ید رو پیشونیم

  بگیم؟ آمدخوش هامهمون به بریم احسان،-
 . عزیزم بریم-

 عمو که میزی. گفتیم آمدگوییخوش هامهمون تکتک به و رفتیم میزها سمت به هم دست تو دست و شدیم بلند
 احسان بـ*غل نشست آنیتا. نشستیم دوباره آمدگوییخوش از بعد. بود ما به نزدیک بودند نشسته مامان با عموزن و
 :گفت و
  شدم؟ خوشتل دایی-
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 . دایی عزیزِ آره-
 :کشیدم شفرشده موهای به دستی

 . خانمآنی شدی هاپرنسس مثل-
 برامون کلی. بیرون بکشمش احسان دست از حرکت یه در و بره ضعف براش دلم شد باعث که خندید ذوق با آنیتا

 تمام تقریباً و خوندمی شادی هایآهنگ جیدی. بردش رقـــص یبهانه به و اومد آیدا. کرد زبونیشیرین
 انتخاب دونفره رقـــص برای رو الیتی موزیک جیدی مهران یشارها با. رقصیدندمی وسط حاضر هایمهمون

 . کرد
 . دوماده و عروس نوبت باشه، که هم نوبتی. بیرون بیاین فاز از آقایون و هاخانم خب: مهران

 . خندیدند همه
 . نمیشه عوض پسر این: احسان

 :گفت که خندیدم. داد تکون سری و
 ای؟آماده-
 . آره-

 با رو دستم احسان رفتیم، که رقـــص پیست به. زدندمی سوت عسل و مهران و زدندمی دست همه شدیم، که بلند
 رو رقـــص این قبالً سوگل شد خوب. کردیم شروع و گذاشتم ششونه روی رو مدیگه دست. کرد قفل دستش

 .بود داده یاد بهم
 .بشم عاشقت آینده در که کردمنمی فکرشم اصالً. بودی جدی و خشک خیلی نظرم به دیدمت که باریاولین-

 و زد کوتاهی لبخند احسان. بود کرده آروم رو همه شدمی پخش که الیتی موزیک و رقصیدیممی آروم همچنان
 :گفت

 . ما عشق مثل ان؛بینیپیش غیرقابل میفته زندگی تو که اتفاقاتی-
 . درسته-

 سامان، و سوگل. برقصن تانگو و بدن تشکیل ایحلقه ام دور و پیست تو بیان که خواست جوون هایزوج از جیدی
 غرق که دومادها و عروس تمام برعکس. اومدن مهران و عسل هم آخر در و فرزاد و یلدا سعید، و شیدا امیر، و آیدا
 مهران. زدیممی حرف آشنایی اوایل و خاطراتمون از رقصیدن حین تو احسان و من رقصن،می سکوت و آرامش در

 از بعد احسان و رقصیدیم ایرانی تانگو از بعد. کرد ساکتش عسل هم آخر خندید،می ما به و آورددرمی ازیبمسخره
 ساعت. بشینیم ما که داد رضایت بردارفیلم باالخره ساعت یه از بعد. کرد شادباش رو دخترها تمام من، شادباش
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 ساالد کمی بشقابم تو احسان. بودند کرده آماده هامهمون از جدا قسمت یه تو رو ما شام میز شد، سرو شام یازده
 :ریخت

 . نشه اذیت تمعده بخور، ساالد اول-
 :کردم فرو ساالد تو رو چنگالم

 . گشنمه خیلی اتفاقاً-
 :زد لبخندی

  بکشم؟ برات چی-
 :گفتم شیطنت با و زدم چشمکی

 . پلو باقالی همیشه، مثل-
 :خندید عمیق

 . بخوری باید شهمه از-
 :خنده زیر زد که آوردم زبون به رو حرف همین ارادهبی! بخورم غذا مدل ده خرسم مگه شد، گرد امهچشم

  بخورم؟ شهمه از خواممی که خرسم هم من یعنی-
  زدم؟ حرفی همچین کِی من-

 :خندید سرخوشی با احسان
 !دیگه گفتی عزیزم؟ حرفت زیر زنیمی چرا-

 :زد لـ*بمبه رو قاشق نمیدم، نشون العملیعکس دید وقتی. دهنم لویج آورد ماهیچه و پلوباقالی از قاشقی
 . خوشگله شد خشک دستم-

 :گفت که اومد بردارفیلم صدای بیرون آورد دهنم از رو قاشق که همین. کردم باز رو دهنم و خندیدم
 !بود عالی-
 :گفت و خندید. برگشتیم بود دستش دوربین و بود ایستاده که سمتی به تعجب با
 ژست کنین، کار چی بگم من کهاین بدون خوشبختانه. گرفتممی خوردنتونشام از سکانس یه باید باالخره-

 .دراومد جالب خودتون
 هامهمون شام از بعد. افتادند خنده به من یخنده از هم خانمِ و احسان که خنده زیر زدم بردارفیلم حرف این با

 به شروع دوباره و کرد صحبت جیدی با مهران که بود شب نصف کی ساعت. آوردنذمی رو کادوهاشون تکتک
 اتفاقاتش و لحظات تمام که بود عالی و خوب قدریبه چیز همه درواقع شد، برگزار خوبی به مراسم. کرددد رقـــص

 .رفتیممی ما یخونه سمت به که بود صبح سه ساعت. شد ثبت ذهنم تو
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 :فتگ و کرد هامچشم به عمیقی نگاه احسان
 عزیزم؟ ایخسته-

 :گفتم و زدم کالمش مهربونی به لبخندی
 . کمیه-
 . کن استراحت خونه رفتیم بشیم، خالص اینا دست از بذار-

 :گفتم مهران ماشین به نگاهی با و خندیدم
 .بشیم خالص دستشون از دونممی بعید-

 :گرفت رو احسان دست عمو. بودیم ما یخونه جلوی همه ساعت یه از بعد. نگفت چیزی و خندید
 .کن خوشبختش و باش مراقبش. دستت سپردم رو دخترمون-

 .عموجان چشم: احسان
 رو دومون هر مامان. رفت و بـ*وسـ*ید رو پیشونیم عمو. دیدم بابا جای رو عمو. شد جمع هامچشم تو اشک

 .بـ*وسـ*ید
 . سپردم تو به رو دخترم مادر، احسان. بشین خوشبخت: مامان

 . مراقبشم هامچشم مثل. انمام ممنون: احسان
 :گفت گوشم تو و کرد مبـ*غل مامان. ریخت پایین هاماشک

  کنی؟می گریه چرا. مادر برم قربونت-
 . نکنه خدا-
 و کردیم خداحافظی همه از ترتیب به اومدند، هم آیدا و مهران. کشیدم صورتم به دستی و شدیم جدا هم از

. داشت حضور االن داشتم دوست. بود شده تنگ بابا برای دلم. رفتند مونبرا خوشبختی آرزوی از بعد همه هامهمون
 رو دیزاینی همون خونه. رفتیم داخل و گرفت رو دستم احسان. بود مشخص مچهره از که بودم ناراحت حدیبه

. رفتیم اتاقمون به. گفتنمی چیزی و بود ساکت همچنان احسان. بودم چیده آیدا و سوگل کمک به که داشت
. ببینه عروسیش تا نبود پدرش که دیدم رو زیبایی دختر. کردم نگاه آینه به ناراحتی با و توالت میز صندلی رو شستمن

 هامدست رو احسان دست. کشیدممی بیرون رو هاسنجاق حرص با. رفت موهام سمت به دستم. گرفت بغضم
 . کرد متوقفشون و نشست
 . کنممی بازشون من: احسان
 . گریه زیر زدم بلندی صدای با و دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه
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 به شروع و رفت فرو موهام تو احسان دست لحظه چند بعد. کردم گریه دل ته از و گذاشتم میز روی رو سرم
 :کرد نوازششون

 قطعا تو تابیبی و خوشحاله خیلی االن پدرت باش مطمئن اما بزنم؛ بیخود حرف خوامنمی سخته، دونممی-
 .باشه داشته دووم خوشحالی این ذارهنمی
 پاک رو هاماشک و برداشت میز رو از دستمالی. زدم زل هاشچشم تو گریونم هایچشم با و کردم بلند رو سرم
 .کرد

 .بخواب بگیر، دوش یه عزیزم پاشو: احسان
 روی از که گرم آب. تمرف آب زیر و درآوردم رو هاملباس. رفتم اتاقمون سرویس سمت به و شدم بلند حرفی هیچبی

. کردم باز رو در و پوشیدم رو محوله ربع یه از بعد. داد بهم خوبی حس و برد تنم از رو خستگی شد،می رد پوستم
 :گفت و شد بلند دید رو من که طورهمین. بود نشسته تخت رو احسان

 . بگیرم دوش میرم-
 و تاپ و کردم باز رو هامراحتی لباس کشوی. کردم خشک رو موهام توالت میز پشت نشستم. دادم تکون سری

... امشب یعنی گرفتم؛ استرس ناخودآگاه افتاد که مونشده دیزاین تخت به نگاهم. آوردم بیرون سبزرنگی شلوارک
 جونم به که اضطرابی با و زدم کِرِم. کنهمی درک قطعاً و نداشتم رو آمادگیش اصالً. بزنم حرف احسان با باید نه،

 چپ سمت من. کشید طول پوشیدنشلباس ایدقیقه چند. شد بدتر حالم شد باز که حمام در. کشیدم دراز بود افتاده
 مبـ*غل پشت از. باال رفت قلبم ضربان رفت کنار که روتختی. کنهمی چیکار دیدمنمی بودم، بهش پشت و تخت
 :گفت گوشم تو و کرد

 عزیزم؟ لرزیمی چرا-
 :افتادم هپتتته به. بگم چی دونستمنمی

 ...ه...ن...من-
 .ببینمت برگرد-

 رو پیشونیم. موند ثابت شرتشتی ییقه رو نگاهم. برگشتم سمتش به آروم من و کرد شل رو هاشدست
 .کردم نگاهش شرمندگی با. گرفتم آروم همیشه مثل ،بـ*وسـ*ید

 ...نکردی پیدا رو آمادگیش تو تا-
 :پریدم حرفش بین

 ... بخوای تو وقت هر-
 .گرفتم هاشچشم از نگاه و خوردم رو حرفم دیدم لبش رو که ندیلبخ با
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 میدی؟ بهم قولی یه-
 قولی؟ چه-

 :دوختم هاشچشم تو رو نگاهم دوباره
 .نذاری تنهام وقتهیچ کهاین-

 :چسبوند شسینه به رو سرم
 .میشم نابود هم خودم صورت اون در چون وقت؛هیچ-

 .رفتم خواب به خاطر آسودگیِ و آرامش با و نشست لـ*بمروی عمیقی لبخند
*** 
 خوبی به رو مسئولیت معنی روز چند این تو. بودیم مهمونی درگیر کالً و گذشت هاخانواده دعوت به روزی چند

 بعد یهفته. نمیاره روم به اصالً و ذارهمی احترام من به احسان. نکرده فرقی هیچ احسان و من یرابطه. کردم درک
 یه از زندگیمون وقتشه که اومدم کنار خودم با فکر کلی بعد امروز. عسلمون ماه یعنی داریم؛ روسیه به سفر بلیت
 دسر و ساالد مدل چند با فسنجون شام. هاپرونده بعضی بررسی برای شرکت، بود رفته احسان. بشه شروع اینقطه

 رنگیصورتی حریر پیراهن. دادم انجام غلیظی نسبتاً آرایش موهام کردنخشک از بعد و گرفتم دوش. کردم درست
 احسان فهمیدم و اومد ماشین صدای. شده خوب خیلی اوم،. چشیدم فسنجون از قاشقی آشپزخونه، رفتم. پوشیدم

 لبخندی شد باز که در بود، خوب چیزهمه. کردم چک آینه تو رو خودم ایستادم، ورودی در جلوی راهروی تو. اومده
 :جلو رفتم و زدم

 .باشین خسته. سالم-
 :زد لبخندی و کرد نگاهم عجیبی برق با افتاد من به چشمش که همین

 .ممنون. عزیزم سالم-
 :گرفتم دستش از رو کیفش

 .من بده-
 :گفتم بدجنسی با و خندیدم. کرد مبـ*غل حرکت یه با و عقب کشید رو دستش

 شستی؟ رو هاتدست آقا هی-
 :گفت گوشم تو و خندید آروم

 .شد رفع مخستگی-
 :مبـ*وسـ*ید کوتاه و سریع رو شگونه شدم، جدا ازش

 .کشممی رو شام هم من کنیمی عوض رو هاتلباس تو تا-
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 .بگی شما هرچی بانو، چشم-
 .کشیدم رو غذا و چیدم رو میز. شدم آشپزخونه وارد سرخوشی با
 ! کرده چه ما بانوی ببین بهبه-
 :برگشتم سمتش به
 .اومده گیرت تموم چی همه دختر کردی؟ فکر چی-

 :داد تکون سری
 .قطعاً بله-

 و گذاشتم میز روی و آوردم بیرون یخچال از رو آب بطری و دوغ. گذاشت میز رو و گرفت دستم از رو برنج دیس
 .نشستم

 خبرا؟ چه خب-
 :گفت و برداشت رو من جلوی بشقاب

 .شد رفع شکر رو خدا که بود اومده پیش جدید پروژه تو مورد چندتا. سالمتی هیچی-
 .گذاشت جلوم رو بشقاب

 مهرانه؟ دست که همونی. مرسی-
 .آره-
 .براش خوبیه فرصت-

 :گفت دهنش بذاره رو قاشق کهاین از قبل
 .بربیاد پسِش از امیدوارم-
 .برمیاد مطمئناً-

 .کرد غذا خوردن به شروع و داد تکون سری
 خالی من بشقاب تو هم کفگیر یه زوربه و کشید برنج دوباره خودش برای احسان. خوردیم شوخی و خنده با رو شام
 .کرد

 ! احسان؟ کنیمی کار چی اِ،-
 :داد تکون رو سرشونه خونسرد کامالً

 نه؟ گفتم درست. نخوردی بیشتر غذا قاشق چند االن تا صبح از قطعا-
 از هیچی تنهایی من. بود درست واقعاً حرفش

 .خورمیم لقمه چند گرسنگی رفع برای فقط و نمیره پایین گلوم



 

 

373 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 :دادم تکون سری
 .چسبهنمی تنهایی کنم، کار چی خب-

 :گفت و کرد نگاهم مهربون
 .عزیزم بخور کامل رو غذا پس-

 شد تموم که شام. خورممی زیاد کردمنمی احساس همیشه مثل که بود عجیب. کردم شروع دوباره و خندیدم
 :گفت و آورد باال رو دستش احسان شم، بلند خواستم کههمین

 .بشین تو-
 :سینک تو گذاشت و کرد جمع رو هاظرف خودش

 .میدم انجام من بانو، ایخسته شما-
 :شدم بلند و خندیدم

 .کنیممی جمع هم با نیستم، خسته اصالً-
 :گفت و بـ*وسـ*ید رو مگونه

 .چشم-
 .گذاشت ماشین تو رو هاظرف تعریف و حرف کلی با هم احسان ریختم، ظرف تو رو غذا یاضافه

 .میام هم من نشیمن برو تو: اناحس
 فکر تو. کردممی پایین و باال رو هاشبکه هدفبی و کردم روشن رو ویتی. رفتم نشیمن به و دادم تکون سری
 نداشته تردید که دارم دوست رو احسان قدریاون و درسته کارم مطمئنم. رفتم بدم انجام خواستممی که کاری
 .طبیعیه کامالً گفت مشاورم که کردمی اذیتم استرسم کمی فقط باشم،

 بانو؟ کنیمی سِیر کجا-
 .نبود اطرافم به حواسم اصالً خوردم؛ تکونی
 ! خودم بانوی برای خوشمزه چای یه هم این: احسان
 :نشست لـ*بمرو بانوگفتنش لفظ از عمیقی لبخند

 .نکنه درد آقامون دست-
 :نشست کنارم و خندید سرخوش

 .عزیزم جونت نوش-
 سفیدرنگی کوتاه پیراهن. کردم شدنآماده به شروع و اتاق تو رفتم خستگی بهونه به. کردیم نگاه فیلم تیساع یه

 به. گذاشتم باز رو موهام و دادم انجام صورتم رو غلیظی نسبتاً آرایش. داشت ابریشمی جنس و بود کوتاه. پوشیدم



 

 

374 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 قدرهرچه نشستم، صندلی رو استرس با. بود باز لیخی لباسم. دیدم آینه تو کامل رو خودم آخر در و زدم عطر خودم
 .شد باز در کنم، عوض رو لباسم و شم بلند خواستم که همین. شدممی پشیمون کارم از بیشتر گذشتمی زمان
 افتادنش از موقع به دستم با خوشبختانه که خورد تکون بلندی خیلی صدای با صندلی که شدم بلند جام از یهو

 صدای. گفتنمی چیزی که بود عجیب. انداختم پایین رو سرم! شدنمی بدتر این از یعنی یوا. کردم جلوگیری
 :رسید گوشم به آرومش صدای لحظه چند از بعد. شدمی ترنزدیک که اومد پاش هایقدم

 .شدی هافرشته مثل-
 قرارگرفتن با که بود پایین همچنان سرم نشه؟ خوشحال مردش تعریف از که کیه اومده، خوشش که شدم خوشحال

 به زبون و ندونستم جایز رو سکوت. نشست مهربونش و گرم نگاه تو نگاهم و باال آورد رو سرم مچونه زیر دستش
 :کردم باز اعتراف

. شده برابر چند بهت معالقه. گذاشتی احترام بهم تو که خوشحالم خیلی و...کردم فکر خیلی هفته این من...من-
 .. .تو بی هم لحظه یه من

 مبـ*غل محکم. ـ*وسـ*یدب بااحساس و عمیق رو اشکم رد و شد نزدیکم احسان. چکید چشمم از اشکی ناخواسته
 :کرد

 .عزیزم دارم دوستت بیشتر هزاربار من باش مطمئن-
 داره؟ معنی چه آرایشت و تیپ این االن راستی
 :رسید گوشم به جدیش صدای دفعهاین که پایین انداختم دوباره رو سرم و گزیدم رو لـ*بمبود، شیطون لحنش

 .مونممی منتظر بکشه طول هم وقت هر تا من. بیفته اتفاقی اکراه و زوربه خوادنمی دلم -
 :آوردم باال رو سرم و گذاشتم کنار رو خجالت

 .بشه جدی لحاظ همه از زندگیمون شوهرها و زن تمام مثل خواممی. احسان کردم رو فکرهام من
 :گفتم دلخوری با و نشستم و رفتم تخت طرف به که داشت تردید انگار اما دیدم؛می رو خواستن نگاهش تو
 .نخوای تو کهاین مگه-

 :زد کنار روم از رو پتو ثانیه چند بعد. بود بهش پشتم کشید، دراز تخت رو. انداختم سرم رو رو پتو و کشیدم دراز
 .عزیزم بشی اذیت خوامنمی بگم؟ وریجچه... ولی خواد؛می رو تو وجودم تمام افسانه، عاشقتم من-

 :کشیدم عمیقی نفس
 .دونممی-
 کنی؟ فکر بیشتر خواینمی-
 .بوده کافی کردم فکر قدرهرچه-
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 تو کلی اولش. کرد مبـ*غل و خندید که مبـ*وسـ*ید رو شچونه. مردده دونستممی انداخت، بهم ایکالفه نگاه
 تصورات تمام که رفت پیش عاشقونه و آروم حدی به .شدم تسلیمش کمکم. گفت دارم دوستت و زد حرف گوشم
 .رفت بین از غلطم
*** 
 دونمنمی شد، بیدار احسان که خوردم تکونی. بودم احسان آ*غـ*وش تو. شدم بیدار وجودم تو شدیدی درد با صبح
 :گفت نگرانی با که دید صورتم تو چی

 عزیزم؟ خوبی-
 .گفتم بلندی آخ کمرم یناحیه تو شدیدی درد با که بدم رو جوابش اومدم

 .دکتر بریم بیارم رو هاتلباس بذار نه؟ نیست خوب حالت-
 :گرفتم رو دستش

 .نه-
 ! کردم؟ غلطی چه! نمونده روت تو رنگ-
 .حموم برم تا کنه کمکم که کردم راضیش زوربه

*** 
 و کشیدم دراز کاناپه ور. بود مواظبم و نذاشت تنهام هم دقیقه یه احسان. شد بهتر حالم صبحونه خوردن از بعد

 شدمی پخش ویتی از که مالیمی موسیقی صدای. کنهمی کار چی داره دونستمنمی. بود آشپزخونه تو احسان
 .رفتم خواب به طورچه نفهمیدم و شد هامچشم سنگینی و رخوت باعث
*** 

 انداختم ساعت به نگاهی. دش خارج نشیمن واز برداشت رو تلفن سریع احسان. پریدم خواب از تلفن زنگ صدای با
 خوابم دیگه. بود انداخته روم نازکی پتوی. بودم خوابیده ساعتی سه من و بود پنج ساعت. شد گرد هامچشم که

 :گفت دید رو بازم هایچشم که همین. برگشت احسان که گذشت دقایقی. بشم بلند نداشتم جون اما اومد؛نمی
 عزیزم؟ شدی بیدار-
 نکردی؟ دارمبی زودتر چرا. آره-

 :گفت آرومی صدای با بودم کشیده دراز روش که ایکاناپه جلوی نشست
 .بشی آروم تا کشیدم چی دونینمی کردی،می ناله درد از هم خواب تو. خوبه خیلی برات استراحت-

 :داد ادامه و کشید مگونه به دستی نفهمیدم؟ خودم چرا پس کردم، تعجب. کشید عمیقینفس
 خوبی؟ االن-
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 :دادم تکون رو رمس
 .آره-
 :پرسید تردید با
 دکتر؟ نریم مطمئنی؟-

 :زدم لبخندی
 .طبیعیه هم اون که کنهمی درد دلم زیر کمیه فقط میگم، راست خدا به-

 :زد مهربونی لبخند. کرد نوازش رو دلم و کرد رد پتو زیر از رو دستش
 .بشم مردت دادی اجازه که مرسی. بود عمرم شب بهترین دیشب-

 دلیلبی که شبی بود، زندگیم شب بهترین دیشب هم من برای. گرفتم براقش هایچشم از نگاه و کشیدم خجالت
 از ناخودآگاه که کردمی عمل آروم و بالطافت قدراون. بود علت بر مزید احسانم رفتار که هرچند. داشتم واهمه ازش

 رو خجالتم جلوی تونستمنمی بازم شدیم هم الم کهاین با االن اما شدم؛ عاشقش بیشتر و شدم آروم وجودش
 :گفتم کنم عوض رو حرف کهاین برای. بگیرم

 زد؟ زنگ کی-
 :گفت و نیاورد روم به اما چیه؛ قصدم بود فهمیده انگار خندید،

 .کرد دعوتمون شام برای بود، مامان-
 .بکشم جیغی شد باعث که شیدک تیر دلم زیر که شدم بلند جام از سریع. بینممی رو مامان که شدم خوشحال

 :گفت زدمی موج توش نگرانی که صدایی با
 .بیارم برات لباس میرم االن. کنیمی لج دکتر، بریم میگم ببین-
 :شدم مانعش و گرفتم رو دستش سریع. نداشتم دردی احساس االن و بود آنی اما بود؛ زیاد خیلی دردم کهاین با
 .وبمخ االن خورممی قسم. بود لحظه یه-

 :دادم ادامه که کرد نگاهم نامطمئن
 .نمیگم دروغ وقتهیچ تو به من-

 :بـ*وسـ*ید رو پیشونیم و زد محوی لبخند
 .میشم دیوونه بینمتمی که حال این تو. عزیزم دونممی-

 سرم روی رو سرش و کرد حلقه دورم رو هاشدست. دادم جا شبـ*غل تو رو خودم و زدم زندگیم آرامش به لبخندی
 :کشید موهام تو عمیقی نفس .گذاشت

 .موهاتم عاشق-
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 :گفتم و کردم اخمی شیطنت با. ببینمش بتونم تا باال گرفتم رو گردن و خندیدم
 موهام؟ فقط-

 :گفت و زد بینیم به ایضربه انگشتش با. خندید
 ! خانمی هاداره عواقب شیطنت-

 اتفاق اون دیشب کهاین با هم االن کشیدم،می خجالت قطعاً زدمی رو حرف این دیروز اگه. فهمیدم رو منظورش
 شوهرشون برای که هاییزن تمام مثل و برم پیش مشاورم حرف به داشتم دوست ولی داشتم؛ شرم کمی بازم افتاد

 :گذاشن شسینه روی دوباره رو سرم و خندید بلند که رفتم ایغرهچشم ناز با پس باشم؛ کننمی ناز
 .بانو خریداریم نازتم-

 اما بشن؛ سنگین هامچشم شد باعث که کردمی نوازش که رو موهام احسان. زدم عشق و خوشبختی از دیلبخن
 :شدم جدا ازش ببره خوابم کهاین از قبل

 بریم؟ شیم حاضر-
 کت. رفتیم مامان یخونه سمت به آماده و حاضر ساعت یه از بعد و کرد موافقت دید رو اشتیاقم که احسان

 .بودم پوشیده بود کرمی هاشلبه که رنگیمشکی شال و تنگ مشکی شلوار با بود احسان یسلیقه که رنگیکرم
 .شرکت نرفتم وقته خیلی-

 :گفت و کرد کم رو آهنگ صدای
 .میاره خبر برات که خانمسوگل-
 .باشم داشته حضور هم خودم دارم دوست ولی میاره؛ هم چی همه از خبر. آره-
 .کار برا زوده حاال. نرفتیم رو عسلمون ماه فعالً-

 .کرد مبـ*غل محکم عسل رسیدیم که همین. نگفتم چیزی و خندیدم
 ! ببینم رو خوشگلم خواهر خواممی ورپریده کنار برو دیدین، رو همدیگه پیش روز دو خوبه-

 . خندیدند مهران اداهای به همه
 :کرد ساکت رو مهران غرهچشم یه با مامان

 ! تو و دونممی من وقتاون کن، اذیت رو ترمدخ دیگه بار یه داری جرأت تو-
 :گفت احسان بودیم پا سر که آمدگوییخوش کلی از بعد. کرد ذوق عسل مامان حرف این با
  نیست؟ بهتر تو بیایم بذارید اگه-
 :دستش رو زد سریع مامان اما زد؛ رو حرف این شوخی به
  !که ذارننمی آدم واسه حواس هابچه این! بده مرگم خدا-
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 :گفتیم هم با همه
 .نکنه خدا -

 :گفت آروم و گذاشت کمرم روی رو دستش احسان بریم، دادند رضایت وقتی
 .باشی سرپا زیاد نیست خوب گفتم، تو خاطربه-

 .کنممی شکر رو خدا بابتش و میشم عاشقش بیشتر روزروزبه. زدم نگاهش و صدا محبت به لبخندی
 .نباش نگران. میشم ماهیانه که هما هر مثل کمتره، دردم خیلی االن-

 :کشید عمیقی نفس
 .شکر رو خدا-
 یکاناپه رو عسل و احسان و من. میگه چی گوشم کنار عسل فهمیدمنمی که بود هَمهَمه بقدری پذیرایی تو

 لعس کنار نفرهتک مبل رو اومد مهران. نبود ما به حواسشون و کردنمی صحبت امیر آقا با احسان. بودیم نفرهسه
 .برگردوند من سمت به رو روش سریع هم عسل. نشست
 .جهانی خلق با که باش این از به ما با خانمعسل: مهران
 :گفت بهش اعتنابی عسل

 عسل؟ ماه رینمی کی جونافسانه راستی-
 :گفتم متعجب

 .فردا-
 :پرید حرفمون وسط نشسته قاشق مثل مهران

 .ندازهمی تیکه بزنه هم حرف زنه،نمی حرف جااین اومده وقتی از. بگو بهش چی یه افسانه-
 .بود ساکت همچنان و کرد اخم عسل

 جان؟عسل شده چی-
 :گفت و پایین انداخت رو سرش عسل

 .هیچی-
 :گفت عصبی کمی و خفه صدای با مهران

 .نمیدی رو هامتلفن جواب دیشب از وقتاون نشده، هیچی-
 :گفت گوشم کنار احسان. باال بریم که گرفتم رو عسل تدس بهونه یه به زد، حرف نمیشه جااین دیدم

 .باش خودت مواظب -
 .بودیم مهران اتاق تو نفرمونسه هر بعد دقیقه چند. شدم بلند کنارش از خجالت با
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 .بپیچونم رو گوشش خودم تا کرده کار چی داداشم بگو. عسل منتظریم ما خب-
 .گرمه کجا به سرش نیست معلوم که بپرس؛ خودش از: عسل
 :گفت کالفه مهران. بود کرده بغض! عزیزم

 .دونمنمی خودم علی به. گرمه کجا سرم بدونم بگو تو-
 :انداخت مبـ*غل تو رو خودش و گرفت شگریه عسل

 نکردم؛ باور اولش. دارن دوست رو همدیگه...چون بیرون؛ بکشم مهران زندگی از رو پام میگه اومده دختر یه دیروز-
 رفتم؛ گفت که ساعتی همون. جونم به افتاد شک که هم من گفت، رو رستوران آدرس. داره رارق باهاش گفت ولی

 .دیدم چشم به رو چی همه و
 :زدمی سرخی به صورتش رنگ که انداختم مهران به نگاهی

 .دروغه شهمه که کنممی ثابت بهت من. شرکاست از یکی دختر اون! من خدای-
 سرش و اومد بند شگریه عسل شد، ثابت چیزهمه و کرد بارش تونست که چی هر و زد زنگ دخترِ به کهاین از بعد
 :گفت ضعیفی صدای با و پایین انداخت رو
 .ببخشید-

 :گفت و کرد نگاهش عشق با مهران. گرفت مخنده
 .عسل داری دوستم قدراین دونستمنمی-

 :شد بلند و کشید خجالت بیشتر عسل
 .پایین بریم-

 :کشید رو دستش مهران
 ! ببینم عمو بـ*غل بیا فعالً خانم؟ کجا-
 براشون. شده آروم بود مشخص عسل. کردندنمی احساس رو من حضور کنم فکر اصالً. کرد شبـ*غل زوربه و

 .شد جدا مهران از و کشید هینی عسل بیرون، برم که برگشتم زد عسل سر به ـوسه بـ که مهران. بودم خوشحال
 :عقب برگشتم سریع

 شد؟ چی-
 :گفت من به و زد مهران به حرفی لب زیر گرفتهرنگ هایگونه با عسل

 ...که نیستم دخترهایی اون از من. مهرانه تقصیر شهمه جون،افسانه ببخشید-
 :گفتم مصنوعی اخمی با و کردم قطع رو حرفش سریع چیه، منظورش فهمیدم

 .رو شیطونه اداشد هم شناسم،می خوب رو تو هم من زنی؟می تو که حرفیه چه این-
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 و عسل پیش رفت شنید رو حرف این تا پررو، هم مهران. گفتم مهران به منظورداری لبخند با رو حرفم آخر یتیکه
 :گفت

 .خودمونه از افسانه. عزیزم میگه راست-
 .رفت بیرون اتاق از و کرد نثارش حیاییبی عسل

 و کارها به حواست باید حساسیه، دختر لیخی عسل درضمن کشه؟می خجالت بینینمی مهران، نکن اذیتش-
 .باشه هاتحرف

 :بـ*وسـ*ید رو مپیشونی
 .نیستم راحت آیدا با قدرهااون من. هستی تو که خوبه خیلی-

 :زدم لبخندی
 .شده نصیبم شیطون و مهربون و خوشتیپ داداش یه که خوشحالم خیلی هم من-
 خورین؟نمی شام. جاییناین شما-

 :گفت آروم خیلی گوشم دم مهران. گفت رو جمله این صداش تو مشهودی نگرانی اب که بود احسان صدای
 .داداشت پیش اومدی و گذاشتی تنهاش که شده حسودیش هم شده، تنگ برات دلش هم کنم فکر-

 :گفت بلند صدای با. نگفتم چیزی و خندیدم
 .منه خواهر زنت که باشه یادت درضمن. نکن حسودی داداش بیا-

 دوباره. برگشت من سمت به و داد تکون سری احسان. بده رو جوابش احسان نموند منتظر و رفت بیرون سریع
 :شد نگرانی از پر هاشچشم

  سرپایی؟ قدراین چرا. بدی دق رو من خوایمی کهاین مثل نه، خوبی؟-
 :آورد باال رو سرم و گرفت رو مچونه

 .ایپریدهرنگ هم هنوز-
 :گفتم کردم، حلقه گردنش دور رو هامدست

  کنی؟می ناراحت رو خودت چرا. عزیزم خوبم من-
 :گفت آرومی لحن با و کرد نوازش رو کمرم

 ... حتماً شدی جوریاین دوباره اگه. بود بد حالت خیلی امروز-
 :پریدم حرفش وسط و دادم تکون رو سرم

 .دارم رو دنیا تمام آرامش انگار پیشمی که تو. خوبم خدا به-
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 تریندرست نظرم به و داشتم دوستش خیلی. مشبـ*وسـ*ید طوالنی و عمیق عشقم تمام با و بردم جلو رو سرم
 :خندید آرامش با. کرد باز رو هاشچشم کشیدم، عقب که رو سرم. بود همین هاشخوبی تمام جواب در کار
 .نیستیم خونه که حیف-

 :کردم گرد رو هامچشم
 ! پررویی خیلی-

 :گفت و خندید بلند
 .کنیمی عادت کمکم عادیه، شوهرها و زن بین هاحرف این درضمن. عزیزم گفتم رو راستش-
 و کشید برام غذا کلی احسان. خوردیم هم دور شوخی و خنده با رو شام. رفتیم پایین و کردم ساکتش غرهچشم یه با

 بینمون اتفاقی هیچ وایلا که دونستمی مامان. احسان طرف یه از و مامان طرف یه از. بخورم رو همه کرد مجبورم
 خجالت کلی احسان، نکنه چیکارت بگم خدا. فهمید احسان هایتابلوبازی و رفتار از کنم فکر هم امروز. نیفتاده
 .کشیدم
*** 

  «بعد سال دو»
 .خانم باشه مبارک-
 :زدم لبخندی زد رو حرف این که آزمایشگاهی متصدی به
 .ممنون-

 آزمایش این. کردم نگاه برگه به ذوق با نشستم، ماشین تو کههمین. اومد بیرون و برداشتم رو آزمایش یبرگه
 و من عشق یثمره و خداست یهدیه که ایفرشته کنه،می رشد وجودم تو کوچولو موجود یه که دادمی نشون

 سال هی تقریباً یعنی بشیم؛ داربچه بودیم گرفته تصمیم که بود وقت خیلی. شد جمع هامچشم تو اشک. احسانه
 روشن رو ماشین و کردم پاک رو صورتم. کنممی شکر رو خدا حاال ولی باشیم؛ داشته مشکلی که بودم نگران. میشه
 هیچی که بود منفی هم اگه بگم، بعد بود مثبت جواب اگه خواستممی. دادم آزمایش که نداره خبر احسان. کردم
 که همین. اتاق تو رفتم یخچال تو کیک جاسازی از بعد. خونه رفتم و خریدم کیک یه راه سر و افتادم راه. گفتمنمی

 :دادم جواب سریع! شرکت نیومدی چرا میگه االن وای بود، سوگل. خورد زنگ گوشیم کردم، عوض رو لباسم
 .عزیزم سالم-
 ... و سالم-

 :کشید عمیقی نفس
 نیومدی؟ چرا بودی؟ رفته کجا گردی؟برمی نگفتی مگه بگم؟ چی تو به من-
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 :گفتم و بستم رو هاممچش
 .شرکت نمیام دیگه کشهمی طول کارم! بزنم حرف هم من بده مهلت سوگل وای-
 :پرسید شک با
 افتاده؟ اتفاقی چی، یعنی-
 :گفتم تمام خونسردی با
 .ببوس من طرف از رو کوچولو سهیل خونه رفتی. دارم کار فعالً میگم، برات بعداً. عزیزم نه-

 و بود نیمش و سال یه االن که شدن ناز و بامزه پسر یه صاحب سامان و سوگل. کرد قطع و شد قانع شکر رو خدا
 ما کوچولوی دیگه وقت چند تا کهاین فکر از. داشتیم دوستش خیلی هم ما و بود خوب احسان و من با هم خیلی

. ببینم تدارک شام ایبر تا آشپزخونه رفتم سریع. شد آب دلم تو قند شدمی اضافه خانواده هایبچه جمع به هم
 کردندرست از بعد. گذاشتم بار فسنجون خورشت و کردم آماده رو موادش. بودم کرده لوبیاپلو ـوس هــ شدتبه

 و کشیدم سشوار رو موهام کرد، سرحالم کلی که مختصر دوش یه از بعد. بره تنم از خستگی تا حموم رفتم ساالد
 مثل رو تیپم و بود زانوم تا بلندیش. پوشیدم صورتی ریز هایگل اب پیراهنی و کردم الیتی آرایش. بافتم شل

 نگاهی غذاهام به دوباره. ندارم وقت بیشتر دیگه ساعت یه فهمیدم ساعت به نگاهی با .بود کرده هادختربچه
 اصالً .بزنم لبخند شد باعث و اومد احسان ماشین صدای کانتر رو کشیدم که رو دستمال. کردم دم برنجم. انداختم

 .گفتم کوچولوم به رو جمله اولین عشق با و کشیدم شکمم رو دستی. بود آرامش من برای مرد این وجود کل
 .عزیزم اومد بابایی-

. نباشم خونه من خونه میاد احسان وقتی که نشد بار یه سال دو این تو. رفتم استقبالش به تو بیاد کهاین از قبل
 خانواده به رو کارشون که باشم هاییزن مثل نخواستم وقتهیچ. خونه اومدممی احسان از زودتر ساعت دو همیشه
 :گرفتم دستش از رو گل خندیدم،. شدم مواجه بزرگی و زیبا گلدسته با کردم، باز رو در که همین. میدن ترجیح

 .نباشی خسته خونه، مرد به سالم-
 و میشه خوشحال قدرچه کنممی باز براش رو در من و خونه میاد کهاین از بود گفته بارها خودش. زد عمیقی لبخند

 .میره تنش از خستگی
 .عزیزم سالم-

 :بـ*وسـ*ید رو مپیشونی جلو اومد
 .شد رفع خستگیم همیشه مثل-
 .بیارم برات خنک شربت یه تا کن عوض رو هاتلباس زود-

 :گذاشت چشمش روی رو دستش
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 .بانو چشم روی به-
 ناهارخوری میز روی و ریختم آب توش نصفه تا و برداشتم سفید گلدون یه. زدم قیعمی لبخند و کردم بو رو هاگل

 از یکی. اومد احسان که کردم روشن رو ویتی. نشیمن بردم و ریختم آبلیمو شربت لیوان دو. گذاشتم آشپزخونه
 :کنارم نشست و برداشت رو هالیوان

 ! نکنه درد خوشگلم خانم دست بهبه-
 خبر؟ چه. جان نوش-
 ازدواج اوایل. بود طورهمین همیشه. کنیم صحبت امروز درمورد وقفه بدون ساعتنیم شد باعث من سوال همین و

 .بود هاشادی شریک نباید فقط که زندگی تو. بذاره درمیون من با هم هاشناراحتی تمام که گفتم بهش بارها
 بخوریم؟ شام-

 .بخوریم شام زودتر خواستممی هم همین واسه بدم، بهش رو خبر ترسریع چی هر داشتم دوست
 .بریم بزن پس-

 کالً هاجمعه تازه. کرد کمکم کارها تمام تو هرشب مثل. گرفتم بود شده دراز سمتم به که رو دستش و خندیدم
 تو و کرد تعریف دستپختم از همیشه مثل احسان چسبید، بهم کلی که شامی از بعد. بود خودش یعهده به آشپزی

 .کرد کمکم هاظرف کردن جمع
 یخچال؟ تو بذارم رو غذاها-

 :گفتم و داد فرمان مغزم سریع
 .ذارممی خودم نه،-
 :دادم ادامه نشه تابلو کهاین برای و
 .تو با چای-

 هم من. سالن تو برد و ریخت چای. ببینه رو کیک یجعبه خواستمنمی کشیدم، راحتی نفس. گفت چشمی و خندید
 استرس. رفتم نشیمن به و برداشتم بودم، گذاشته کابینت کشوی تو که آزمایشم یبرگه با رو کیک بعد دقیقه یک

 :کردمی نگاه فیلم داشت احسان. زدمی تند قلبم و بودم گرفته
 ... ب اومدی-

 :گفت تعجب با و شد قطع دیدنم با حرفش
 خریدی؟ کیک-

 .نشستم کنارش میز، رو گذاشتم رو کیک و دادم تکون سری
 .نیست یادم من داره؟ تیمناسب-
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 :گفتم ضعیفی صدای با
 .داره مناسبت آره-
 کاغذ و پیراهنم جیب تو بردم رو لرزونم دست. نداشتم کنترلی هیچ اضطرابم رو اما بودم؛ خوشحال خیلی کهاین با
 :گفتم آرومی صدای با من و انداخت نگاهی برگه به. دستش دادم و بیرون آوردم رو
 .مبارک پدرشدنت-

 :گفت چراغونی هایچشم با و زد لبخندی کمکم کرد، نگاهم تعجب با و کرد بلند رو سرش یعسر
 ... تو واقعاً افسانه-

 فاصله اون که بود مونفاصله وجب دو یاندازه به. گرفت عمق لبخندش و انداخت شکمم به نگاهی حرفش از بعد
 :کشید دست موهام روی. ریخت امهاشک و بستم رو هامچشم. کرد مبـ*غل نرم خیلی و کرد پر رو
  برم؟ قربونت چرا گریه-
 .ترسیدممی نشم مادر وقتهیچ کهاین از اواخر این. احسان خوشحالم-

 :وگفت زد ـوسه بـ چندبار موهام روی
  عمرم؟ چی برای ترس-
 :گفت مهربونی با و کرد جدام خودش از
 خوری؟می کیک االن-

 :گفتم و کردم پاک رو صورتم. پرسید رو سوال این چرا دونمنمی
 .خوردم زیاد شام. ندارم جا اصالً نه،-

 .رفتیم اتاقمون به هم با و شدم بلند گرفت، رو دستم. برگشت دوباره و برد رو کیک
 .عزیزم بکش دراز: احسان

 :کردم نگاه ساعت به شده گرد هایچشم با
 .نشده ده هنوز ساعت-

 :خندید
 .دارم حرف کلی من هم ای،خسته تو هم. بکش دراز-
 .کرد روشن رو خواب چراغ و کرد خاموش رو المپ هم احسان. کشیدم دراز و دادم گوش حرفش به

 :اومد حرف به که گذشت سکوت به ایدقیقه چند. کشید دراز هم خودش و کرد مرتب روم رو پتو و کنارم اومد
 با هم امشب. بوده من با حس این شدی زندگیم وارد تو که وقتی از. عجیب حس یه افسانه، دارم خوبی حس-

 .شد تکمیل دادی که خبری
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 :کشید عمیقینفس
 .باشم داشته رو پدرشدن لیاقت امیدوارم-
 :زدم لبخندی و چرخیدم سمتش به
 .داری مطمئنم-

 :زد مهربونی لبخند. چرخید سمتم به متقابالً هم اون
 .میشی مهربونی امانم تو کهاین هم اون دونم،می رو چیزی یه ولی دونم؛نمی-

 :گذاشت شکمم روی و کرد رد پتو زیر از رو دستش
 .کنم لمسش دارم دوست-
 رو دستش حرکت و هاشحرف با. بستم رو هامچشم و شد تزریق بهم خوبی حس. کرد دلم زیر نوازش به شروع و

 .برد خوابم مرور به شکمم
*** 

 :گفت احسان بیرون اومدیم که دکتر مطب از
 .شده دارنوه که بدیم خبر بهش مامان؟ خونه بریم-

 :خندیدم
 .بریم-

 : گفتم ذوق با مطب تو پیش دقیقه چند آوردن یاد به با نشستیم ماشین تو که همین
 .برم قربونش! رو؟ قلبش صدای شنیدی احسان وای-

 :خندید
 .عزیزم آره-
 بخریم؟ رو هاشوسلیه کی. خوشحالم خیلی-

 .خنده زیر زد بلند
 دی؟خنمی چرا-

 :گفت خندید می هنوزم که درحالی
 .کنیم خرید براش زوده هنوز هفته، شش تازه کوچولو این برم قربونت آخه-

 :زد ایـوسه بـ روش و گرفت رو دستم که کردم نگاهش پنچرشده
 کوچولو؟ مامان باشه کنیم، خرید فسقلی این برای کمیه ریممی راه سر برگشتیم که مامان یخونه از-
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 طورهمین و آنیتا و آیدا. رفتیم مامان یخونه به شیرینی جعبه یه با بعد ربع یه. دادم تکون رو سرم و زدم لبخندی
 خاطربه. بگیرن عروسی تابستون آخر بود قرار و گذشتمی مهران و عسل عقد از ماه سه. بودن جااون هم عسل

 .بود جااون عسل روز هر تقریباً خریدهاشون
 نه؟ یا داره مناسبت یشیرین این خب-

 .پرسید عسل که بود سوالی
 :گفت خوند هم هاشچشم از شدمی حتی که شوقی با و خندید احسان

 .بشه اضافه کوچولو عضو یه خانواده به قراره راستش-
 :گفت شوخی به احسان. کردندمی نگاه ما به بهت با و شدند ساکت همه

 .نشدین خوشحال انگار-
 :اومد سمتم به خوشحالی با و خندید که دبو نفری اولین مامان

 .شکر رو خدا! مبارکه-
 :کرد مبـ*غل. کردم تشکر و کشیدم خجالت

 .باشه قدمخوش شاءاهللان. برم قربونت-
 :دراومد احسان صدای که کردن بوسم قدراین و اومدن ذوق با آیدا و عسل که نکشید طولی

 ! نمیده محل بچه بابای به کسهیچ بابا ای-
 .برسه وظایفش به باید فعالً بچه بابای: اآید
 :داد ادامه خوشحالی با بعد
 وقتشه؟ چند برم، قربونش! شدم عمه خدا وای-
 .هفته شش-

 ! نازی آخِی: عسل
 با اینا مامان یرابطه سال دو این تو. رو عمو یخانواده حتی کرد؛ دعوت شام برای رو همه مامان که نکشید طولی

 در همه! نگفتم بهش زودتر چرا که کُشتمی رو من فهمیدمی سوگل اگه وای. بود شده بیشتر خیلی عمو یخانواده
 که داشت تاکید و جلوم بود گذاشته رو هاخوراکی انواع مامان. نداشتم بلندشدن حق من ولی بودند؛ شام تکاپوی

 .بخورم رو تمام
 .کنیم خرید بابا کوچولوی واسه برمتمی حتماً فردا نشد، که امروز-

 :گفتم شیطنت با و خندیدم
 کنی؟نمی خرید من واسه بابا؟ کوچولوی فقط-
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 :کرد نگاهم مهربونی با
 .بانو داری جا بنده سر رو که شما-
 دیگه؟ دادی قول پس-
 :گفت گیجی با
 چی؟-

 :انداختم باال رو ابروهام
 .ما دوی هر برای فردا خرید_
 .کنممی ونخوشحالیت واسه کاری هر منین، زندگی جفتتون-

 :خندیدم
 .دخترها و مامان پیش آشپزخونه برم من نیست جااین کسی تا. مرسی-

 :شنیدم رو صداش برم، که برداشتم رو هابشقاب
 .نیار فشار خودت به-
 .نگران بابای چشم-
 ینهم نشه؟ خوشحال زندگیش، عشق مردش، نگرانی و توجه از که کیه. شدممی شادی غرق بود نگرانم کهاین از

 :دستش رو زد دید رو من مامان که
 ! اومد خودش که، دیننمی گوش افسانه پیش بره یکیتون میگم هی بیا-

 .آورده ظرف هم قدرچه نگاه اومدی؟ چرا میگه راست مامان: آیدا
 .گرفت دستم از رو هابشقاب حرفش دنبال به
 .بشقابه دونه چندتا نیستم، که مریض. خدا به خوبم من-

 :نشوند صندلی روی رو من و گرفت رو مدست مامان
 محکم جاش بچه چون گذره؛می سخت خیلی اول ماه سه باشی، خودت مراقب بیشتر باید االن. گلم دونممی-

 .برداره ترک شیشه این نکرده خدایی که نشه جوری. داری شیشه بار برم، قربونت. نیست
 :کشیدم عمیقی نفس

 .مراقبم مامان چشم-
 :بـ*وسـ*ید رو مگونه

 .رسیدم آرزوم به-
 .بهش بزنم زنگ یه برم دونه،نمی هنوز مهران: عسل
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 .رفت و زد چشمکی
*** 
 عمو. خرید بریم کِی گفتمی ذوق با بعدش رفت، برام غرهچشم یه اولش سوگل. بودند فهمیده همه بعد ساعت یک
 به کنهمی تعیین اون که ییجا بریم همه شام شب یه تا گرفت قول احسان از بارده مهران. شد خوشحال کلی

 .ستدهندهآزار بابا خالیِ جای فقط خوبه، چیهمه. مهران خود انتخاب
*** 

 ! احسان ببین رو این وای-
 .دادم نشونش رو سفید ریز هایگل با صورتی پیراهن
 :خندید

 .برداریم اینم اومده خوشت اگه. خوشگله-
 .نخرم رو فروشگاه کل کنمنمی تضمین بمونیم بیشتر اگه. کنیم حساب بریم-

 تا نشستم صندلی رو. باشم مراقب بیشتر باید ولی طبیعیه؛ که گفت محسنی دکتر البته کرد،می درد دلم زیر کمی
 که گفت دکتر. بود امروز خرید خودم برای خونگی پیراهن دوتا با دخترونه لباس دست چند. کنه حساب بره احسان

 بودنسالم هم اون که هرچند شد، خوشحال خیلی احسان اما بود؛ مهم دنشبوسالم فقط من برای. دختره بچه
 غنج کوچولوم فرشته برای دلم افتم،می خریدیم که کوچولویی هایلباس یاد وقتی. بود ترمهم براش مونبچه
 .رفتم شصدقه قربون دلم تو و کشیدم شکمم رو دستی. رفتمی
 عزیزم؟ بریم-
 :چرخوندم سمتش به ور سرم مهربونم مرد صدای با
 .بریم-

*** 
 .کردممی نگاه رو تکشونتک ذوق با و بودم کرده پخش زمین رو رو هالباس خونه تو بعد ساعتنیم
 .بکش دراز گلم ایخسته جان،افسانه-

 :کردم نگاهش مظلوم
 .احسان گشنمه-
 :پیشونیش رو زد دست با
 .میارم چیزی یه االن! من خدای-
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 گاهی. آوردمی برام غذا مدل چند روز هر مامان. کشیدمی غذا احسان. رفتم آشپزخونه به و دمکر عوض رو هاملباس
. کردنمی قبول کنم درست غذا تونممی خودم گفتممی هم هرقدر. مهران گاهی و بانوماه گاهی اومد،می خودش

 برجستگی و شدم پُرتر کمی ستم،ه چهارماه تو االن. کردمی تمیز رو خونه اومدمی نفر یه هم بار یه ایهفته
 :گفت خورد بهم چشمش کههمین احسان. اومده وجودبه شکمم زیر کوچیکی

 عزیزم؟ اومدی چرا جااین-
 :نشستم صندلی رو و رفتم

 .خوابممی بخورم رو غذام. نیستم خسته-
 به بود رسیده ذهنم به که رو سوالی فکرکردن کلی از بعد باالخره. کردیم خوردن به شروع هم با و کنارم نشست

 :آوردم زبون
 شدم؟ چاق خیلی من بگو، رو راستش احسان-

 :خنده زیر زد بلند
 .شدی تپل کمیه بخوای، رو راستش اگه-

 :گفتم بود چی از ناشی دونمنمی که بغضی با و کردم جمع رو هاملب
 .شدم بد خیلی دونممی خودم-

 و خندممی حرفی ترینکوچک با شدم، حساس خیلی هاتازگی. رفتم وناتاقم به و شدم بلند بدم مهلتی کهاین بدون
 شنیدم رو هاشقدم صدای و شد بسته در. بستم رو هامچشم و کردم پشت شد باز اتاق در کههمین. کنممی گریه

 :کرد زمزمه گوشم تو. رفتم فرو شآ*غـ*وش تو که نکشید طولی و شد پایین و باال تخت. اومد نزدیک که
 وشگلم؟خ قهری-

 :کرد نوازش آروم رو کوچولو برجستگی و نشست شکمم رو دستش. کردم سکوت و کشیدم عمیقی نفس
 .کرده قهر مامانت بابایی، بینیمی-

 .زدم لبخندی ناخواسته
 .نیستم قهر-

 :گرفت نفسی
 .طبیعیه امر یه شدنچاق بارداری دوران تو-
 .کردم اذیتت اگه ببخشید. مشکه دم اشکم هاتازگی فقط دونم،می-

 :بـ*وسـ*ید رو موهام
 .خوبم هم من باشین خوب فسقلی این و تو-
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 :چرخیدم سمتش به
 .منکرد کاری هیچ هنوز من عروسیه، دیگه هفته یه. کنم رنگ رو موهام شدمی کاش راستی-

 :کشید بلندم موهای به دستی
 .خوشگلی هم طوریهمین-
 .چاق و-

 :کرد اخمی
 .اندامتم عاشق که من. اندامیخوش هم خیلی. بود بارداریت از قبل به بتنس منظورم شدی، تپل گفتم من-

 کردم؛ هنگ اول. گرفت رو نفسم و آورد جلو رو سرش درنگبی. رفتم ایغرهچشم ظاهر در ولی م؛کرد ذوق کلی
. چرخیدمی شکمم و کمر رو مدام هاشدست. کردمی رو مراعاتم خیلی ماه چند این تو. شدم همراهش کمکم ولی

 گفت که اومد یادم به دکتر هایحرف. بود تمنا از پر هاشچشم. گرفتم فاصله و آوردم کم نفس که گذشت لحظاتی
 آسیبی مبادا که بود مراقب قبل از بیشتر. شدم قدمپیش من باراین و گذاشتم کنار رو تردید پس نیست؛ مشکلی هیچ

 .برد خوابم بالفاصله من و کشید کنار شکمم به ایـوسه بـ اب که گذشت قدرچه دونمنمی. برسه کوچولومون به
 گرد هامچشم. بود ده نزدیک انداختم، ساعت به نگاهی تعجب با. بودم شآ*غـ*وش تو هنوز شدم، بیدار که صبح

 :شد
 .شده دیرت پاشو احسان-

 :کرد باز رو هاشچشم
 .عزیزم بخواب. نرفتم خودم-
 .نمیاد خوابم-

 :کشید مگونه به دستی
 گلم؟ نداری درد-
 .خوبم هم خیلی نه،-
 .کنم آماده برات مقوی یصبحونه یه بریم پاشو پس-

 :کشید تیر دلم زیر بشم بلند خواستم کههمین هم من. شد بلند من از زودتر خودش
 ! آخ-

 :گفت نگرانی با و اومد سمتم به سریع
 شد؟ چی-

 .درآورد حرکت هب دورانی و گذاشت بود شکمم روی که دستم روی رو دستش
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 .دکتر پیش بریم بیارم لباس بذار! کردم غلطی چه دیشبه؟ خاطربه نکنه تو؟ شدی چی-
 .گشنمه فقط. طبیعیه گفت دکتر. خدابه شدم خوب. نیست چیزی-

 .بشه راحت خیالش تا زدم لبخندی
 .بیارم برات بمون جاهمین پس-

 سینی یه با بعد دقیقه ده. کردم شکر داشتنش بابت رو خدا و بالشت به دادم تکیه. رفت و کرد مرتب پشتم رو بالشت
 .ذاشتمی دهنم به لقمهلقمه. اومد پیمون و پر
 .خدابه ترکیدم من. بخور هم خودت نکنه، درد دستت-

 :خندید
 نداری؟ خرید دیگه راستی. عزیزم جونت نوش-
 .بخورم ور تو پختدست کردم ـوس هــ امروز درضمن. خریدم چیز همه دیگه، نه-

 :میز رو گذاشت رو سینی
 داری؟ دوست چی. چشم-
 .کباب-

 .نذاشت کنم کمکش گفتم بهش هم قدرچه هر. کرد آماده رو چیهمه خودش حیاط، تو رفتیم
*** 

 .ماشاءاهلل شدی ناز خیلی-
 :کردم روشنش موهای به نگاهی

 .نتونستم وروجک این خاطربه ولی کنم؛ بلوند داشتم دوست هم من. ندیدی رو خودت پس-
 :خندید سوگل

 گیر چیزهمه به که هم سامان. گذاشتم عادی رنگ دوبار هم من سهیل سر. موهات رنگ میاد بهت هم خیلی-
 .دادمی
 کجاست؟ سهیل راستی-

 :پوشید رو مانتوش
 .میارنش خودشون گفت. مامان پیش-

. بودم راضی خیلی که خودم. انداختم مشدهمگری صورت به نگاهی آخر بار برای و انداختم سرم رو رو حریری شال
 که زد زنگ احسان. کلیپشون و عکس واسه بودن رفته مهران با پیش ساعتنیم عسل. کردم رنگ بلوطی رو موهام
 .بیرون رفتیم و اومده



 

 

392 

 

 ناتمام راه پایان رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

*sara.j* 

 .احسان آقا سالم: سوگل
  هستین؟ خوب. خانمسوگل سالم: احسان
 .بشن ختخوشب شاءاهللان. باشه مبارک ممنون،: سوگل

 به هم ما و رفتن آتلیه به هااون دقیقه، ده از بعد. اومد هم سامان کردنمی وبشخوش سوگل و احسان که درحینی
 .رفتیم مامان یخونه

 نشدی؟ آماده چرا-
 .ببینمت راستی. بگیرم دوش رسیدم فقط داشتم، کار-

 :گفت جذابی نهایتبی لحن با انداختم، هاشچشم به نگاهی و برگشتم
 .بانو شدی ترخوشگل خیلی-

 .خوشگلم خودم که داشت تاکید همیشه
 :گذاشت شکمم رو روی دستش

 طوره؟چه بابا دختر-
 . آرومه کال دخترم اصالً خوبه، خیلی-
 .شدم وجودت آرامش عاشق همه از اول من. دیگه مامانشه مثل-

 :خندیدم
 .شدم غرورت و جدیت عاشق من ولی-

 :زد چشمکی
 چی؟ دیگه. بودی نگفته-

 :گفتم و خندیدم بلند
 .نشو پررو دیگه-
 :کرد نگاهم مهربونی با
 .هاتخنده فدای-
 :گفت دیدمون مامان که همین. برسیم تا کشید طول کمی و روندمی آروم من خاطربه
 .رفت راه هزار دلم بودین، کجا-
 .کشید طول اومدم، آروم افسانه خاطربه-
 . شو حاضر برو-

 جان؟مامان ستینی گرسنه: مامان
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 .خوردم زیاد ناهار نه،_
 .عزیزم بشین. ماشاءاهلل شدی ماه مثل: مامان

 .بپوشم رو لباسم باال برم-
 .برو آسانسور از. گلم برو: مامان

 .مامان چشم-
 خوبی مادر دخترم برای هم من یعنی. دیگه همین مادر. بود من به حواسش همچنان ولی داشت؛ کار کلی کهاین با

 رو از رو رنگشکرمی کراوات. برداشتم سرم از رو شالم. پوشیدمی رو کتش داشت شدم، احسان اتاق وارد میشم؟
. اندختم گردنش دور رو کراوات و شدم بلند پام هایپنجه رو. ببندم براش خودم تا جلو رفتم و برداشتم تخت

 کمال با. رسوند صفر به رو فاصله و گرفت قاب هاشدست با رو صورتم بگیرم، فاصله خواستم کههمین و بستمش
 شیطنت با و انداخت لـ*بمبه نگاهی... گرفت فاصله اکراه با که گذشت قدرچه دونمنمی. کردم همراهیش میل
 :گفت

 .داریما وقت پایین؟ بریم دیرتر خوایمی میگم. بوده ایحرفه آرایشگرت کار -
 :بازوش رو زدم
 .پررو_

. نیاد فشار شکمم به تا بود آزاد کمی. بود حریر جنس از و داشت گیپور هایآستین د،بو رنگکرم. پوشیدم رو پیراهنم
 .خریدمش بودم رفته باهاش که دبی به احسان کاری سفرهای از یکی تو بود، شیک خیلی

 .برات ببندم رو زیپش بذار: احسان
 .رفتم امهکفش سراغ سریع و زدم لبخندی. زد گردنم به ایـوسه بـ و بست رو پشتش زیپ

 .شد دیر احسان بدو -
 .بودم نشسته یلدا و سوگل و شیدا کنار. بود شده مهمون از پر باغ که بود گذشته ساعت یک

 .بودیم مجرد همه پیش چندسال تا بخیر یادش راستی: سوگل
 .آره: یلدا

 :بود ماهگیهشت تو که انداختم بزرگش شکم به نگاهی
 .بیاد دنیا به کوچولوت نمونده چیزی دیگه -

 :زد لبخندی
 .بگم االن از ها منه عروس دخترت راستی. آره -

 .خودمه عروس چی؟: سوگل
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 :خندید شیدا
 .شد شروع باز -
 کجاس؟ تمنا راستی -

 :گذاشت دهنش به ایمیوه
 .کننمی دلبری آنیتا با دارن جا،اون -

*** 
 خیلی. رفتنمی صورتش از لبخند مهران و بود شده هافرشته مثل عسل. گذشت خوش خیلی و بود عالی چیزهمه

 به پروازی عسل ماه برای شب آخر. کردم شکر همه خوشحالی و خوشبختی خاطربه رو خدا بارها و بودم خوشحال
 که چیزی تنها. شد تموم شدمی خاطره به تبدیل که قشنگ اتفاق کلی با هم عروسی باالخره. داشتند استرالیا
 رو شخواسته جلوی خواستمنمی اما بودم؛ ناراحت هرچند. بود همیشه برای مشهد به انوبماه رفتن کرد،می ناراحتم
 .بگیرم
*** 
 شرکت به روز هر اما کردم؛می سنگینی احساس شدت به و بودم ماهگیهفت اواخر. گذشتمی هم سر پشت روزها

. بودن رفته شیراز به و داشت یمرخص هفته یه سوگل. خریدممی جون به رو احسان و مامان غرغرهای و اومدممی
 رو کیفم احسان اسم دیدن و گوشیم زنگ تک با. بگیریم رو دخترم کمد و تخت سفارشات بریم خواستیممی امروز

 ماشین در. باریدمی بارون هم هنوز و بود خیس زمین. بیرون زدم شرکت از سلیمی خانم از خداحافظی با و برداشتم
 .منشست سختی به و کردم باز رو
 .سالم...خدا...آخ-
 .نباشی خسته. عزیزم سالم-

 :کردم باز رو گردنمشال
 .کنممی سنگینی احساس فقط نیستم، که خسته-
 بریم؟ دیگه روز یه خوایمی-
 .ببینمش زودتر دارم دوست. اصالً-

 :خندید
 .ببینم رو دخترم دارم دوست بیشتر من-

 :داد ادامه و کشید مبرآمده شکم به دستی
  طوره؟چه بابا دختر-
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 .خورد تکون دوبار فقط امروز تنبله، خیلی دخترت-
 .اومدنش واسه دارم هیجان خیلی افسانه-
 .ببندم خرگوشی رو موهاش براش، بزنم الک بشه؛ بزرگ زودتر دارم دوست. منم-

 :خندید
 ؟نیستی که گرسنه. شاءاهللان-
 .بریم زودتر نه-
 از بعد. بفرستن رو هاوسایل شد قرار و خونه برگشتیم کردیم، تایید واسوس با رو چیزهمه وقتی بعد، ساعت یه

 و لباس پرده، فرش، بود؛ آماده اتاق. آوردند رو هاوسیله و زدن رو آیفون زنگ خوردیم، که مفصلی یعصرونه
 .بودند کرده کمکم دخترها یهمه خریدشون تو که چیزهمه خالصه

 به اصالً که داشتم ذوق قدراین. کردیم جاجابه کمدش تو رو هالباس شب آخر. بود سفید و صورتی رنگ سرویسش
 شب نصف دو ساعت تا دو هر و اومد کوتاه هم اون باالخره. نکردم توجهی فردا بذار گفتمی که احسان حرف
 .بودیم اتاق کردنجمع درگیر

 .گذشته خوابت ساعت عزیزم، پاشو-
 :زدم رضایت از لبخندی بود کوچولویی اومدن یآماده که اتاقی به نگاه با و کشیدم ایخمیازه

 شده؟ قشنگ نظرت به-
 .من بده رو دستت. خیلی آره-

 :گفتم زدممی نفسنفس که درحالی و شدم بلند زور و زحمت هزار با و گرفتم رو دستش
 ! وای کنم؟ تحمل دیگه ماه یه جوریچه من! آخ-

 .رفتممی راه احسان کمک به و بود رفته خواب پاهام
 .کنیمی اذیت رو خودت فردا، بذار میگم. برم قربونت دیگه نمیدی گوش-

 :خندیدم
 .بمونم منتظر فردا تا...تونستم...نمی...داشتم ذوق خیلی آخه-
 .بکش دراز بیا بیا. برم ذوقت قربون-

 نشسته حالت به احسان .کردم عوض بود زانوهام از باالتر کم یه بلندیش که سرخابی پیراهن یه با رو لباسم اول
 تو زود خیلی و خندیدم. کرد باز هم از رو هاشدست دید رو نگاهم که همین. کردمی نگاهم و بود کشیده دراز

 .گرفتم جا شآ*غـ*وش
 ! بانو بریمی رو ما دل هاتلباس این با خب-
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 :خندیدم بلند
 .هیکلم این با هم اون حتماً،-

 :زد شکمم به ایـوسه بـ و شد خم
 .هیکلیخوش هم یخیل-

 خودش قول به برای رفتن صدقهقربون و زدن حرف به کرد شروع هرشب مثل و کشید شکمم رو رو دستش
 :گفتم شوخی لحن با. بابا پرنسس

 .میشه حسودیم داره کمکم-
 :گفت و کرد نگاهم خنده از پر هاییچشم با
 ! نبودی حسود-

 همراهیم و کرد ماحاطه هاشدست کمکم ولی بود؛ هکرد هنگ اولش مش،بـ*وسـ*ید عمیق و جلو بردم رو سرم
 از اکراه کهاین با. نره پیش بیشتر تا کشیدم عقب دکتر قدغن خاطربه اما بشه؛ تموم نداشتم دوست. کرد

 .رفتم خواب به که نکشید طولی. گرفت مآ*غـ*وش در و خندید مهربون ولی بود؛ مشخص کشیدنشعقب
*** 

 شد، ترگسترده دردش اما بخوابم؛ خواستم و ندادم اهمیت اولش. پریدم خواب از رمکم ی ناحیه تو زیادی درد با
 .کرد نگاهم زدهشوک و پرید خواب از سراسیمه احسان. کشیدم بلندی جیغ و دارم نگه رو خودم نتونستم که طوری

 ...درد از...میرممی دارم! خدا وای-
 .اومد سمتم به سریع دراومد شوک از که احسان

 :گفت شدههول
 شده؟ چی-
 !خدا...میرممی دارم...آخ-

 .بود عرق خیس تنم تمام. پوشوند تنم تو گشادی شلوار و مانتو سریع
 .کن تحمل عزیزم، ریممی االن-

 .کرد بلندم کتفم، و زانوهام زیر انداخت دست و کرد عوض رو هاشلباس تند
 احسان؟. داره درد خیلی...وای-
  عزیزم؟ جانم-
 ... مبچه-

 :زد مهربونی لبخند نگرانی عین در. گریه زیر زدم
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 .داره عجله خیلی دخترمون انگار-
 گذشتمی قدرهرچه. زد بیرون خونه از و کرد روشن رو ماشین. رسیدیم حیاط به کی نفهمیدم. زدم پُردردی لبخند
 .شدمی بیشتر دردم

 .من زندگیِ رسیممی االن برم، قربونت جانم؟-
 به چنگی ترس از که بردنم عمل اتاق به داد، رو زایمان دستور دکترم که همین. رسیدیم دکترم نبیمارستا همون به

 :زدم احسان بازوی
 .ترسم...می-

 :بوید رو پیشونیم
 .گلم کن توکل خدا به-

*** 
. کردم باز رو هامچشم بود که سختی هر به. بود هامپلک رو وزنه یه انگار ولی کنم؛ باز رو هامچشم داشتم دوست

 آخم صدای که بکشم هامپلک به دستی خواستم. کردمی صحبت تلفنش با آروم داشت احسان. زد رو چشمم نور
 .برگشت طرفم به سریع احسان. دراومد

 .برم من فعالً-
 :گفت زیرلب و کشید عمیقی نفس. کنارم اومد و انداخت میز روی رو گوشیش

 .شکر رو خدا -
  من؟ گل شدی بیدار-

 :بگم تونستم تنها. بـ*وسـ*ید رو هامچشم دو هر روی. کردم بغض راختیابی
 ... دخترم-

 :گفت کردمی نوازش رو پیشونیم که طورهمون و خندید مهربون. شنید ولی بود؛ ضعیف خیلی صدام
 .دستگاهه تو االن بود، کوچولو خیلی-

 :چکید اشکم
 نداره؟ که مشکلی-
 .باشه دستگاه تو باید چندروزی یه گفتن اومده، دنیا به زود چون. عزیزم نه-
 نیست؟ چرا مامان-
 .رسنمی شب تا گرفتن بلیت گفت. بودن مشهد دونیمی که خودت-
 چنده؟ ساعت-
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 ...نه-
 .تو داخل اومد پرستاری. موند نصفه حرفش و شد باز در
 .شده بیدار هم خوشگله مامان! بهبه-

 :پرسید مهربونی لبخند با و کرد چک رو سِرُم
 داری؟ درد-
 ببینم؟ رو دخترم تونممی. کمیه-
 .مامانشه منتظر وقته خیلی و ستگرسنه دخترت که بگم باید خب-

 .ببینمش تا نبود دلم تو دل. اومدم پایین تختم از احسان کمک با و زدم جونیبی لبخند
 خوشگله؟ احسان-

 :خندید
 .عزیزم آره-
 یکیش کنار به باالخره. بود جااون کوچولو هایبچه با دستگاه لیک. رفتیم کرد هدایتمون پرستار که سمتی به هم با

 .آورد بیرون داخلش از رو نوزادی و ایستاد
 که جلو بردم رو هامدست اشتیاق با و شد جمع هامچشم تو اشک. آورد بیرون ایشیشه اتاقک اون از عروسک یه

 .بگیرمش
 .میارمش من صندلی، این رو بشین عزیزم: احسان
 .بیارتش تا بودم قراربی. آوردش و گرفت پرستار از رو بچه آروم احسان. نشستم و دادم کونت سری

 .خوشگلمون دختر از هم این -
 شکرت خدایا. شد جمع هامچشم تو اشک خوردمی وول که کوچولویی عروسک دیدن با. گذاشتش مبـ*غل آروم و

 از توضیحات سری یه پرستار. مشبـ*وسـ*ید عشق اب. فشردمش خودم به آروم! دیدم رو عشقم یثمره دخترم، که
 هایچشم رنگ که بود دخترم هایچشم به نگاهم هنوز. دیگه نوزاد سراغ رفت و گفت برام چیزها این و شیردادن

 .داشت رو باباش
 !من برم قربونت-

 :زد مهربونی لبخند احسان
 .گشنشه جانافسانه-
 :کردم نگاهش استیصال با
 .نیستم بلد-
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 .بشی آماده تا دارممی نگهش من. من عشق برم قربونت-
 بود مامان کاش. ستگرسنه انگار نه انگار آرومه، هم قدرچه! عزیزم. رفت شصدقه قربون کلی و شبـ*غل گرفت
 .شدم آماده و کردم باز رو هامدکمه از دوتا. کردمی کمکم

 .بیارش احسان-
 رو لبخندی شد باعث که کرد خوردن به شروع دردسری هیچ بدون جلو بردمش که همین. پام رو گذاشتش دوباره

 راحت پرستار وجود با تا انداخته ایپارچه احسان دیدم. کردم احساس مشونه روی رو چیزی سنگینی. بیاد هاملب
 .باشم

 .بوده شگشنه همه این بمیرم الهی-
 :گرفت رو کوچولوش دست احسان

 .آرومه مامانش مثل دخترم. عزیزم خدانکنه-
 .نگفتم چیزی و ندیدمخ
 .بودم ندیده شما دردسریبی و ساکتی به خانواده-

 خوره،نمی دیگه دیدم وقتی. بخندیم هم ما شد باعث که زد رو حرف این داریخنده و تعجب حالت با که بود پرستار
 .برده خوابش فهمیدم و کردم نگاهش
 .باباش و مامان پیش میاد همیشه برای دیگه روز چند تا. بدین رو خوشگلمون دختر دیگه خب: پرستار
. شدم بلند احسان کمک به دوباره و دادم تکون سری ولی باشه؛ خودم پیش داشتم دوست گرفت، بغضم دوباره
 .کردممی نگاه رو سرم پشت و گشتمبرمی شهمه

 .عزیزم گذرهمی زود-
 اشک نشستم تخت رو که همین. برگشتیم ماتاق به دوباره. دادم تکون رو سرم و کردم نگاهش پُراشک هاییچشم با

 :نشست کنارم احسان. ریختم
 .نیست بیشتر روز سه دو گلم، که نداره گریه-

 فاز از حدودی تا که شد شلوغ حدی به اتاق. اومدند اینا عمو با سوگل ساعت یه عرض در. بشم آروم تا کرد مبـ*غل
 که حاال. کشیدم بو رو تنش عطر و کردم شبـ*غل کلی من و اومدند هم اینا مامان باالخره. اومدم بیرون گریه
 .بودم شده وابسته مامان به بیشتر انگار بودم، شده مادر هم خودم

 بذارین؟ چی رو پرنسس اسم نگفتین خب-
 .بودیم نرسیده توافق به هنوز ولی داشتیم؛ کیس چندتا ما بود؛چون افتاده یادشون تازه انگار همه مهران حرف این با

 :کرد صاف وییگل احسان
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 و بیرون اومد عمل اتاق از پرستار و اومد دنیابه بچه وقتی دیشب...ولی بود؛ نظرمون مد چندتایی قبالً ما راستش-
 .میده رو قطعی نظر افسانه البته. قشنگیه اسم باران نظرمبه. باریدمی بارون داد، خبر

 میشه؛ قشنگی اسم. اومده دنیابه باریدهمی آسمون از بارون که زمانی دخترم کهاین اومد، وجودم تو خوبی حس
 .احسان و من بارانِ...باران

 .ببینیم رو خانمباران بریم ما پس! راضیه معلومه لبخندش از که این بابا، ای: مهران
 .رفتند بیرون اتاق از و کشید رو عسل دست

 .بریم هم ما پس. برم قربونش: آیدا
 :کوبید هم به رو هاشدست باذوق آنیتا

 .مامان بریم زود جون، آخ-
 رو دستم. موند پیشم احسان فقط و شد خالی اتاق کمکم. زبونهشیرین هم هنوز و میره دبستانیپیش آنیتا! عزیزم
 :گفت مهربونی لبخند با و کرد نوازش

 بدون بایدن من بگو، داری دوست ایدیگه اسم اگه. نیستی ناراضی گفتم که اسمی از من خاطربه دونممی -
 .گفتممی تو با مشورت
 :فشردم رو دستش و خندیدم

 انتخابش چرا گفتی وقتی ولی داشتم؛ دوست خیلی بودم گفته بهت قبالً که رو اسمی تا دو من بگم، رو راستش-
 .کردم پیدا باران اسم به خوبی حس یعنی ؛نشست دلم به کردی

 .رفتم خواب به کمکم و شد گرم هم من هایچشم عمل اتاق پشت انتظارش از حرف کلی از بعد
*** 
 به جونم. امراضی زندگیم از. گذرهمی باران تولد از ماهشش. شدم آماده هم خودم و کردم عوض رو باران هایلباس
 چیزی افتادن صدای با. کنممی شکر رو خدا خوشبختیم بابت بار هزار روزی. ستبسته احسان و باران جون

 .رفتم نبارا طرف به هراسون
 ! باران-

 .بود کرده بغض و زمین بود انداخته رو شجغجغه. کردم شبـ*غل سریع
  خوشگلم؟ شده چی برم، قربونت-

 احسان. بینشونه عمیقی ارتباط خواد؛می رو احسان دلش بود مشخص. رفتم شصدقهقربون کلی و مشبـ*وسـ*ید
 که دادم دستش به کوچولویی عروسک. کننمی بازی هم با کلی خوابش موقع تا و داره دوست رو باران عاشقانه

 منتظر آماده تا دو ما و داریم دعوت مهران و عسل یخونه. بره ضعف براش دلم شد باعث و خندید و شد واقع موثر
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 ساکت «سالم» :گفت که احسان صدای با که خندیدیممی دل ته از و بودیم بازی سرگرم. بیاد تا نشستیم احسان
 .شدیم

 .ایممادهآ ما. سالم-
 :کنه شبـ*غل سریع احسان شد باعث که آورددرمی نامفهومی صداهای و دادمی تکون رو هاشدست باذوق باران

 ! برم دخترم قربون. بابایی جونم-
 :گفتم شدم مطمئن ظاهرم از وقتی و انداختم آینه به نگاهی

 بریم؟-
 :گفت بشنوم که وریط باران گوش دم آروم و انداخت صورتم به نگاهی لبخند با احسان

 .کنه آب رو بابا دل خوادمی شده، خوشگل مامانی-
 به مشتی و خندیدم. زدمی هم به رو هاشدست و خندیدمی باباش هایحرف به ولی فهمید؛نمی هیچی که باران

 :زدم بازوش
 .خدابه شد دیر دیگه، بریم! پررو-

 بودیم راه تو که ساعت نیم از بعد. میدم بهش یرخشکش شلوغ جاهای و مهمونی تو. برداشتم رو باران خشک شیر
. بود برج تو ما برعکس شونخونه. رسیدیم مهران یخونه به باالخره. زدیم دست و خندیدیم کلی باران خاطربه و

 :گفتم بلند. بودند رسیده ما از زودتر بقیه انگار. رفتیم پذیرایی سمت به مهران و عسل با وبشخوش از بعد
 .همگی هب سالم-

 احسان از رو باران صدقهقربون کلی با مهران. کردم روبوسی هاخانم تکتک با و دادند رو جوابم روییخوش با همه
 :گرفت

 ! بارون شدی ناز چه. بشم قربونش-
 بهم دردسرهاش و درآوردن دندون از اطالعات سری یه آیدا. بـ*وسـ*ید محکم رو باران یگونه حرفش دنبال به
 صدای با که گفتمی چیزی کسی هر و بودیم بحث درگیر همه. دادممی گوش هاشحرف به تمام دقتِبا من و داد
 .شدیم ساکت مامان بلند

 :زد لبخندی
 .بگم بهتون خواستممی رو موضوعی یه راستش-

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس
 .هستم مکه عازم زودیبه بخواد خدا اگه من-

 :گفت و اومد خودش به زود ساناح. کردیم نگاهش تعجب با همه
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 برین؟ قراره کِی-
 :گفت و کرد صاف رو گلوش مامان

 .هفته همین آخر-
 :گفت و کرد اخمی احسان. بودن شوکه و بودن من مثل هم بقیه شد، دوبرابر تعجبم

  داره؟ اطالع پزشکتون-
 :کرد صاف گلویی مامان

 .همینه دارم که آرزویی تنها. پسرم آره-
 :گفتم قلبم صمیم از و کردم شبـ*غل و رفتم کنارش. شد جمع اشهچشم تو اشک

 . رسیدین آرزوتون به که خوشحالم خیلی-
 خوشحالی عسل بارداری خبر با. کردند ابراز رو شونخوشحالی دونهدونه و دراومدن شوک از همه من، کار این از بعد

 اما داشتند؛ دارشدنبچه برای زیادی وقت و تگذشنمی ازدواجشون از زیادی زمان که بود درست. شد دوبرابر همه
 عسل به و بودیم آشپزخونه تو. هستند راضی اتفاق این از کامالً که بود این یدهندهنشون نگاهشون برق و لبخند
 .کردیممی کمک

 .نکنه سنگین کار عسل باش مراقب جونافسانه. برممی چای من: آیدا
 :زد خجولی لبخند عسل. زدم عسل به چشمکی و گفتم باالیی بلند چشم

 .نگیم کسی به فعالً گفتم مهران به! بابا ای-
 :گفتم خنده با کردممی تزیین رو دسرها کهدرحالی

  نگی؟ ما به اومدمی دلت خوبی، این به خبر درضمن چی؟ که باالخره گفتی،نمی االن-
 .کشممی خجالت...آخه-

 :گفتم و خندیدم
 که بگم بازم البته. بشین داربچه زود کردمنمی فکر من...بخوای رو راستش اگه لیو برم؛ قربونت نداره خجالت-

 .باشی داشته دوست تو کردمنمی فکرشم درواقع
 :گفت آرومی لحن با و انداخت پایین رو سرش عسل

 ... زوده تواسه گفتمی مهران راستش-
 :داد ادامه که کردم نگاهش و شد متوقف دستم
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 رو خودم کار باالخره من اما دیگه؛ چندسال گفتمی و نبود راضی مهران درواقع. دارم دوست بچه خیلی من-
 فهمید وقتی مهران. دادم آزمایش پیش هفته دو کهاین تا خوردم،نمی قرص دیگه که بود ماهی چند یعنی کردم؛
 .خوند شکر نماز و بوده خدا خواست که رسید نتیجه این به بعدش ولی شد؛ ناراحت اولش

 :آوردم زبون به و بود ذهنم تو که رو سوالی و کردممی نگاهش تعجب با
 .بگو برمیاد دستم از کمکی اگه که اینه منظورم خوبین؟ هم با االن-

 :شد جمع هاشچشم تو اشک
 .منه خاطربه هم اون که نگاهشه؛ تو دلخوری یه...فقط مهربونه، قبل مثل منه؛ به حواسش تمام آره،-

 :دستش دادم و ریختم براش آبی لیوان شدم، بلند. کردمی هقهق آروم
 . بیارن خودشون روی به خواننمی فقط بشن، داربچه زود خداشونه از همه مردها! که نداره گریه عزیزم،-

 پریدهرنگ کمی نظرمبه. انداختم بود شده ترپخته حاال که معصومش صورت به نگاهی. کردم پاک رو هاشاشک
 .زدم صدا رو رانمه رفتم. اومد

 جانم؟: مهران
 .بزن حرف باهاش بیا کنه،می قراریبی کمی عسل جانمهران -

 :گفتم آروم و گرفتم رو دستش که آشپزخونه تو بره خواست شدههول
 .میگم روحی لحاظ به داره، احتیاج تو به فقط بُرهه این تو-

 .رفت و داد تکون سری
*** 

. آورد رو اول مقام جانباران که بود نقاشی یزمینه تو مسابقه دومین این. یندار بااستعدادی دختر معین خانم -
 .میگم تبریک بهتون

 :زدم شوق از لبخندی
 پرورش تا کالس گذاشتمش هم من داره، نقاشی استعداد که داد نشون دوسالگی از باران. اسحاقی خانم ممنون -

 .کنه پیدا
 داشته دوستش هابچه بقیه از بیشتر خیلی من شد باعث زبونیششیرین و ادب استعدادش، بر عالوه باران: اسحاقی

 و همسن با تمایزش باعث داشته جانباران که خاصی تربیت اما ذارم؛نمی هابچه با رفتارم تو تفاوتی البته. باشم
 از بیشتر. کنین شکر دختری همچین داشتن بابت رو خدا باید شما. دارن دوستش هم هابچه یهمه. شده ساالنش

 آقای با شیممی خوشحال. میشه تقدیر هابچه از که داریم جشنی جاهمین صبح شنبهپنج گیرم،نمی رو وقتتون این
 .بیارین تشریف مفاخر
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 !حتماً -
 .زدمی حرف شدوست با و بود نشسته صندلی رو باران. اومدم بیرون اتاقش از خداحافظی و تشکر از بعد
  هم؟ به نمیگ چی خوشگل دخترهای-

 .مامانی سالم: باران
 .مشبـ*وسـ*ید. مبـ*غل انداخت رو خودش

 .قشنگم دختر سالم -
 .خاله سالم -

 .کردم جدا خودم از رو باران. بود باران صمیمی دوست شمیم، صدای
 .عزیزم سالم -

 :مبـ*وسـ*ید رو شپیشونی
 خاله؟ خوبی -

 :گفت ناز با و کنار زد رو لختش موهای شمیم
 .جونخاله مرسی -

 :گفت زبونیشیرین با و گرفت رو شمیم دست باران
 .کردممی دعوت تولدم واسه رو شمیم داشتم-

 :خندیدم
 .بریممی کارت جونشمیم واسه عزیزم-

 :خندید نخودی باران
 .بگم هم خودم داشتم دوست ولی مامانی؛ دونممی-

 .اومده بود نوشته که دبو احسان. اومد گوشیم اساماس صدای بدم، رو جوابش خواستم که همین
 .اومده بابا بریم مامان، باران -

 :بـ*وسـ*ید رو شمیم تندتند. کشید خوشحالی از کوتاهی جیغ باران
 .مامان بریم. شمیم خدافظ-
 .عزیزم برسون سالم سیما مامان به جانشمیم -

 .خاله چشم: شمیم
 :کرد حلقه باباش نگرد دور رو هاشدست پشت صندلی از باران نشستیم، ماشین تو که همین

 .جونمبابایی سالم -
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 جلو کشوند رو باران نهایتاً و بره ضعف دلش خودش قول به احسان شد باعث که بـ*وسـ*ید رو احسان هم بعدش
 .کرد شبـ*غل و
 بود؟ طورچه مهد امروز. بابا پرنسس سالم -

 .بشینه پشت بره داد رضایت تعریف کلی از بعد باران
 ساکته؟ چرا ما بانوی -
 .باشه ساکت باید مادر دیگه ،پرسروصدا دختر و پدر -

 :خندید بلند
 .کنیممی شلوغ ما میگه مامانت باباجون، بینیمی_
 :گفت زدمی موج نگاهش تو که شیطنتی با
 کنیم؟ تنبیهش نظرتبه-

 .نخیرم: باران
 .بـ*وسـ*ید رو مگونه و جلو آورد رو سرش پشت از
 .شهربازی برتمونمی شب بابا بشه، تموم شب تا تکالیفت اگه. من برم قربونت-

 و کارش اتاق تو رفت احسان رسیدیم، که خونه به. رقصید کلی برسیم خونه به تا و کشید خوشحالی از جیغی باران
 نگاه معصومش صورت به. برد خوابش خستگی از کرد عوض لباس از بعد. اتاقش رفتم باران همراه هم من
 بعد بانوماه که بود سالش یه باران. بود بانوماه بابا از بعد عزیزترینش که دادم دست از زندگیم تو رو خیلیا. کردممی

 زندگیم امید تنها خدا از بعد احسان و باران. بیام کنار مرگش با تا کشید طول خیلی. رفت دنیا از قلبی یسکته از
 نفهمیدم. کنه آرومم تونهمی احسان تنها و میشم حساس خیلی گاهی. میرممی هم من بره پاشون به خار هستن،

 .پریدم جا از تقریباً کمرم به احسان هایدست شدنحلقه با که نشستم باران تخت کنار قدرچه
 .فکری تو حد این تا دونستمنمی ببخشید،-

 :خندیدم صدابی
 .بودم فکر تو گفتی درست-
 بانو؟ کردیمی فکر چی به-

 :انداختم نگاهی بود نزدیکم که هاشچشم به و برگشتم
 .نبود مهم -
 .نشه بیدار بیرون بریم-
 .گذاشتم بازنیمه رو اتاق در
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 خوردی؟ ناهار احسان،-
 کنیم؟ استراحت کم یه بریم بیرون، ریممی که شب. آره-

 تاپشلپ با و بود نشسته تخت رو احسان و کردممی عوض رو هاملباس. رفتیم اتاقمون به و دادم تکون سری
 :کنارش رفتم. کردمی تایپ چیزی

 نویسی؟می چی-
 .کنم ایمیل طارمی برای بعداً تا کنممی اصالح رو هاگزارش از یکی-

 .گذاشتش پاتختی روی و کرد خاموشش
 :گفت زیبایی لبخند با و برگشت

 خبر؟ چه امروز کن، تعریف بانو خب-
 درضمن. دعوتن همه والدین و دارن جشن شنبهپنج گفت و کرد تعریف باران از کلی مهد مدیر فقط. سالمتی-

 .خانمه مامانش مثل دخترم
 :گفت آروم و کرد باز رو موهام یگیره

 .ببینم جااین بیا. لعنت منکرش بر-
 بود شچونه زیر سرم. داد تکیه تخت تاج به حالت همون در و شبـ*غل رفتم خواسته خدا از. کرد باز رو هاشدست

 :کشید عمیقی نفس. زدمی ـوسه بـ موهام روی وقفهبی و
 روز همون که بود سخت برام قدریبه تو مخصوصاً باران، و تو از دوری. نبودم سالهده انگار ولی نبودم؛ خونه روزده-

 .برگردم خواستممی اول
 یخونه چون ما و رسید صبح امروز. کاری یپروژه واسه آلمان رفتن مهران با پیش یهفته. زدم عمیقی لبخند
 زوربه من و کنه استراحت تا موند مامان یخونه احسان. ببینیم رو همدیگه ساعت یه تونستیم فقط ودیم،ب مامان
 ناخودآگاه. بودیم دور هم از طوالنی مدت به که بود باریاولین این ازدواجمون از بعد. مهد بره کردم راضی رو باران
 :آوردم زبون به رو دلم حرف و کردم بغض

 .احسان بود شده نگت برات خیلی دلم-
 .لرزید ولی باشه؛ عادی صدام کردم رو تالشم تمام

 .افسانه ببینمت-
 ملموس کامالً زندگیم تو احسان به وابستگیم احساس بابا از بعد. فشردم گردنش به بیشتر رو سرم اما گریه؛ زیر زدم
 آروم کمی کهاین از بعد. عشق نسج از بود؛ ایدیگه جنس از و ترعمیق خیلی احسان به احساس این بسا چه بود،
 :گفت گوشم تو شدم
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 .عشقم ببینمت-
 :کرد نگاهم مهربونی با. کردم نگاهش زاویه همون از و کردم جدا کمی رو سرم

  عزیزم؟ چرا گریه-
 .نذار تنهام طوالنی قدراین دیگه-
 .چشم-

 :گفت حالت همون به. بـ*وسـ*ید بودند اشک از خیس هنوز که رو هامچشم و شد خم
 .بشن خیس خوشگلت هایچشم نبینم دیگه-
 .باشه-

 :کشید مآ*غـ*وش به دوباره
 .بشنوم رو تو صدای فقط خواممی امروز بزن، حرف مواسه-
 .تو دلتنگی جز نبود، حرفی-
 :گفت گوشم تو
 چیه؟ دلتنگی رفع کمی با نظرت-

 :زدم بازوش هب مشتی افتادم شیطونش صدای و حرف یاد دوباره وقتی گفت، چی نفهمیدم اولش
  شدی؟ دلتنگم همین واسه فقط تو نکنه! ادببی-
 از. کنم ناز مثالً کم یه خواستممی و کردم شوخی باهاش درواقع. کردم پشت بهش و شدم جدا ازش لحظه یه تو

 :کرد م*غلبـ پشت
 .نکن قهر گلم، کردم شوخی-

 :گفتم ناز با و برگشتم
 ... آقا نکردم قهر-

 قدرچه دونمنمی. بشم سیراب وجودش از تا کردم همراهیش تاملبی. گرفت رو نفسم که بود نشده کامل حرفم
 .برد خوابم و شدند سنگین هامچشم که کشید طول
*** 

 صبح از آیدا و سوگل. اومد باران تولد روز باالخره. کردم هدایتش پذیرایی به و کردیم روبوسی شمیم، مادر سیما، با
 شونبچه سال اون. بیاد زودتر نتونست بود شده سالش یه تازگی که کوچولویی انیم خاطربه عسل. بودند اومده
 . عاشقشه باران که داد ناز پسر یه بهشون چهارسال از بعد خدا و شد سقط

 نیومده؟ چرا عسل ببین جانآیدا-
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 .اومد آیفون زنگ صدای بره خواست تا و گفت ایباشه آیدا
 .ناومد آیداجان، خوادنمی-
 :کردم باز رو ودیور در
 .باباشه مثل من پسر این شد، دیر ببخشید. جونافسانه سالم-

 :گرفتم ازش رو مانی و خندیدم
 .من برم قربونش. عزیزم نداره اشکال-

 و کرد زیاد شدمی پخش که رو تولدی آهنگ صدای عسل. بودند اومده همه. مبـ*وسـ*ید رو تپل و سفید لپ
 تا. رقصیدنمی تایی سه شمیم و تمنا با و بود پوشیده پرنسسی مدل زردرنگ سلبا باران. بودند وسط همه هابچه

 باشیم؛ هم دور هم شام تا بیان همسراشون شب همه شد قرار مامان و خودم اصرار به. کشید طول شب نُه ساعت
 .رفتند مادرش و شمیم جزبه باران هایدوست اما
 .زنهمی زنگ هم خودش گفت احسان. بیارن فتشری شام بگو بگیر تماس کیارش آقا با سیماجان-

 .شیمنمی مزاحم. بریم بهتره دیگه نه: سیما
 :کردم اخمی

 .هستین ما خانوادگی دوست شما حرفیه؟ چه این-
*** 

 واسه کلی باران. شد خانوادگی جمع و رفتند پدرش و مادر با شمیم شام از بعد. کرد قبول تعارف کلی از بعد باالخره
 بود کرده بازشون قبالً که کادوهایی سمت به هورا یه با دوباره رفتند، هامهمون که همین. کرد ونیزبشیرین عمو
 . رفت

 .نکنه درد دستِش. آورده خوشگل پرنسس یه برام جونمامان نگاه، بابایی-
 .کنیمی بازی شونهمه با فردا بخواب وقته، دیر دیگه. عزیزم آره: احسان

 :کرد حلقه احسان گردن دور رو هاشدست لحظه چند از بعد و شچونه زیر زد تفکر حالت به رو انگشتش باران
 .ببر رو من شدم، خسته. بابایی باشه-

 :کرد شبـ*غل احسان
 .کنیمی بازی داشتی دوست وقت هر تا ست،جمعه فردا. شده خسته که برم قربونش-
 جمع رو هااین کی. شد بلند نهادم از آه سالن به نگاهی با و زدم لبخندی. کردم دنبالشون هامچشم با رفتنشون تا

  کنه؟می
 کرده؟ دمغت چی -
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 :زدم ایاشاره سالن به
 . جااین -

 :خندید
 .باشن خوش هابچه بذار شبه، یه شهمه گفتیمی رضایت با که تو-
 :گفتم شوخی به
 .برن پیش حد این تا کردمنمی فکرشم اصالً واقعا، آره-
 :دادم ادامه ناله حالت یه با و
  کنم؟ کار چی حاال-

 کارگر کهاین از اصالً. نذاشتم کنن کمکم کردن اصرار سوگل و آیدا قدرهرچه. بود خراب خیلی خونه اوضاع واقعاً
 زهراخانم بگیم گفتمی داشتیم مهمون که دفعه هر ازدواجمون اوایل احسان اما اومد؛نمی خوشم باشیم داشته هم
 چیزهمه خونه خانم عنوان به داشتم دوست .شدمنمی راضی وقتهیچ من اما بیاد؛ کردمی ارک اینا مامان برای که

 بـ با. کنهمی کمکم کلی احسان هرچند میدم، انجام رو کارها تمام عشق با جورایی یه باشه، خودم کنترل تحت
 :زد ونیمهرب لبخند که کردم نگاهش گیج. اومدم بیرن فکر از نشست، موهام رو که ایـوسه

 .خوابیمی اتاق تو میری هم شما کنه، تمیز رو جااین بیاد نفر یه میگم فردا-
 ... اما -
 .میام ماشین تو ذارممی رو هاظرف هم من برو، زود. نداریم اگر و اما -

 فتر فکرم. کشیدم دراز کردم، عوض پشمی خواب لباس یه با رو هاملباس کهاین از بعد. رفتم و دادم تکون سری
 تا که دارم دوستش قدراین ولی کرد؛ پنهون ازم که دلگیرم خیلی احسان از. دکترم پیش بودم رفته که دیروز به

 رو خودم اومد پاش صدای که همین. کردم پاکش سریع که ریخت چشمم از اشکی قطره. نگفتم بهش چیزی االن
 بعد لحظاتی. کرد مرتب دومون هر روی رو وپت. شد پایین باال تخت که کشید طول ایدقیقه چند. زدم خواب به

 :کشید عمیقی نفس موهام، الی رفت دستش
 چرا. گیرهمی رو جلوت چی دونمنمی اما بگی؛ خوایمی چیزی یه دیروز از عزیزم؟ شده چی. بیداری دونممی-

  زنی؟نمی حرف
 .دیدم هاشچشم تو رو گرانین. لرزید بغض از مچونه. کنم باز رو هامچشم شد باعث صداش تو عجز و لحنش

 بودی؟ نگفته بهم چرا-
 :کرد نگاهم گنگ

 نگفتم؟ رو چی-
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 :گفتم حرص با و دریا به زدم رو دلم
 دارم؛ مشکل من کهاین ره؛ندا رو دیگه حاملگی بار یه توانایی بدنم کهاین داشتم؛ سختی زایمان کهاین -

 ... کهاین
 رو قلبش ضربان بود، شسینه روی سرم. گرفت شآ*غـ*وش تو رو من آرومی به. بدم ادامه نذاشت دیگه هقمهق
 به آروم هایضربه مشتم با. نگم رو دلخوریم تونمنمی اما دارم؛ دوستش خیلی کهاین با. کردممی حس گوشم زیر

 :زدممی شسینه
 کردممی فکر. آوردیمی نه گفتممی بچه از هروقت فهمممی تازه. دارم مشکل من احسان؟ نگفتی زودتر چرا-
 گفت بهتره، خیلی باران سن این تو بخوایم بچه اگه گفت بودم؛ رفته هم مشاور پیش حتی من. میگی باران خاطربه

 .باشه داشته برادر یا خواهر یه که خوبه خیلی
 .شدم جدا ازش. مشکلم از دلخوریم، از زدم؛می حرف شواسه

 نمیگی؟ چیزی چرا-
 :کرد پاک رو هاماشک

 .بشنوم رو قشنگت صدای واستمخمی-
 نفس ساکتم دید وقتی. کردم نگاهش منتظر فقط تغییری هیچ بدون اما بودم؛ خوشحال شعالقه ابراز از کهاین با

 :کشید عمیقی
 رو دیگه حاملگی یه توانایی رَحِمِت و داشتی سختی زایمان که گفت دکترت اومد، دنیا به باران که روزی همون-

. کردممی فکر سالمتیت و تو به فقط و فقط من نشیم، داربچه دیگه شاید کهاین خاطربه نه اما ودم؛ب ناراحت. نداره
 که شکر رو خدا. بشیم داربچه دوباره ما که نخواد خدا شاید. عشقمونه یثمره باران. عزیزم داریم دختر یه ما

 .خوشبختیم داریم، رو همدیگه
 .بود ایدیگه چیز من حرف اما داشتم؛ قبول رو هاشحرف

 هم باز رفتمنمی دکتر اگه. بودی نگفته چرا میگم من نیست، این من حرف. کنممی شکر رو خدا هم من-
 کنی؟ پنهونش خواستیمی

 :گرفت رو هامدست
 .ستدیگه چیز یه مهم نبود، مهمی موضوع من نظر از. بشی اذیت خواستمنمی -
 چی؟-
 .خوامنمی باران و تو بدون رو دنیا کهاین عاشقتم، قدرچه من کهاین-
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. کشیدم دراز دوباره و شدم منصرف خواستم، کههمین اما بدم؛ جواب رو عالقه ابراز خواستم دلخوریم به توجهبی
 .کردمی کشیمنت کم یه باید

 قهری؟ افسانه-
 .ندادم رو جوابش بود، بهش پشتم
 .کشید دراز و کشید بلندی نفس

 .خرممی نازتم دنیا ته تا زیبا، بانوی کن ناز-
 .دارم رو ملکه یه حس شوهرم دنیای تو خوشبخت هایزن تموم مثل هم من. زدم لبخند ارادهبی
 جهنم مواسه خوابم گذاشتم، هم رو چشم ماهت صورت دیدن بدون که شبی هر. کردی بدعادتم سالده این تو-

 .باشی سرد اما اشی؛ب کنارم که میشه زندگیم شب بدترین امشب بدون اما بوده؛
 قبول قابل وجههیچ به کاریشپنهون و ناراحتم دستش از قدرچه که بدونه قهر روز چند با خواستممی. نگفتم چیزی
 یه. بستم رو هامچشم. داشتم عادت شآ*غـ*وش وجودش، به هم من. بود کرده مکالفه دوری همین اما نیست؛
 .کردم بغض! خوابید راحت چه. بود بسته هاشچشم سمتش، به مبرگشت آروم. بردنمی خوابم اما گذشت؛ ساعتی

 ... احسان-
 .کرد باز رو هاشچشم سریع

 .گریه زیر زدم هم باز
 .ببینم جااین بیا جان؟-

 عطر تا کشیدممی عمیق هاینفس طوریم؟این من چرا! اومد باال نفسم خدا آخ .کرد مبـ*غل خشن کمی و محکم
 .کنم حس رو وجودش

*** 
 .کنیممی افتخار بهت مادرت و من دخترم، رینآف-

 :گفت زبونیششیرین با باران
 .جونمبابایی مرسی-

. رفتم شصدقهقربون کلی و کردم شبـ*غل هم من. بـ*وسـ*ید رو عزیزم بارانِ پیشونی عشق با هم احسان
 . کردند تشویقش و دادند بهش جایزه کلی امروز و بود شده اول منطقه تو نقاشیش

 .بده رو دختر موفقیت شیرینی باید بابا امروز حاال خب-
 :کرد خم سری احسان

 .بگذرونیم خوش شب تا که بریم چشم،-
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 :کوبید هم به رو هاشدست ذوق با باران
 بریم؟ هم شهربازی بابا! جون آخ-
 .ریممی عزیزم آره-

. داریم هم هنوز و داشتیم دیزیا مشکل. زدم لبخند خوشبختیم عمق به زدم، لبخند. افتادم راه سرشون پشت آروم
 هایناراحتی سر پشت رو زیادی

. گذروندیم دست از رو عزیزانی
 فردا شاید. دادیم اما نباشیم؛ ما هم

 این و االن مهم با که ستلحظه
 عاشقانه و همیم دوست رو همدیگه

 رو خدا. داریم االن که شکر
 باران و احسان رو خدا دارم؛ رو

 و مادر که شکر دارم، رادرب و خواهر
 شکر رو خدا که دارم عزیزانی
 رو جونم حاضرم به. بدم براشون
 ابری آسمون :انداختم نگاهی

 بابت خدایا- .شکر چیهمه
 بانو؟ نمیای-

 تنها به لبخندی و زدم زندگیم مرد
 ماشین سمت به .رفتم

 پایان
*** 

 ممنون خیلی صبر و حمایت بابت
 این. تونهمه بود، کارم اولین

 هر امیدوارم که ایرادی و نقصی
 .ببخشین داشت

  /84793http://forum.negahdl.com/threads/منبع نگارش: 
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