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 :مقدمه

هزار ...فردا دیتا شا...فردا دیشدند تا شا یم ينتظار سپرکه در ا ییبه روزها...ندازمیب ممیدوباره به تقو ینگاه دیبا

 نیبهتر يشود برا یها م نیاز ا شتریکنم ب یهر چقدر که فکر م...ها نیاز ا شتریب یلیخ...نه...هزار ستیصدو ب...

 که حاال دل یمن...که یمن...بود با احساس گانهیکه ب یمن...راز جنس غرو یمن...اورد و حاال من لیبودنت دل

قلب  يبرا يکه با امدنت عشق را معنا کرد ییتو...تو بودن را ندارم یلحظه ب کیبسته ام به تو و توان 

 ...کوچکم

مهمان ...يحاال تو مهمان قلبم شده ا یبا مهمان ناخواده نداشتم ول یخوب ي انهیم چوقتیه...یدانیم

 !یتو صاحب قلب من...یستینه نه تو مهمان ن!...مهمان؟...قلبم

 .اوردمیسر از کار چشمانت در ن چگاهیکه ه کنمیاعتراف م...ریکو کیمثل  یقلب...از عشق بود یکه خال یقلب

تو  ادیبه  يکه لحظه ها یبه راست...اندازم یم ینگاه وارید يام و به ساعت رو ستادهیاتاقم ا يپنجره  کنار

 گریدانم که د یو م گذارمیقلبم م يرودستم را ...هم خوداگاه  دیشا اینا خوداگاه ...شود یم يبودن زود سپر

دوانده و تمام  شهیحاال عشق تو در قلب کوچکم ر...عشق من!نهال.ستیاب و علف ن یب ریاز ان کو يخبر

 دهیخشک چگاهیعشق ه نیکه نهال ا میدان یم مانیرا هر دو نیو ا...ام را سر سبز کرده است یزندگ يروزها

 :مدام که کنمیم نخواهد شد و من مصرانه در گوشت تکرار

 !یتو نهال عشق من-

*** 

به روي آینه قدي و بخار گرفته حموم ایستاده بودمو داشتم با تمام وجودم آهنگ توي یه دیوار سنگی رو  رو

 :همون طور که داشتم میخوندم.میخوندم و اداي خواننده ها رو درمیاوردم

 کاشکی این دیوار خراب شه-
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 تو با هم بمیریم منو

 ...اي دیگه دستاي همو بگیریمیه دنی توي

حدسم به .ضربه خیلی محکم به در حموم خورد و یه صداي آخ دنبالش اومد که مطمئنم صداي نیروانا بود هی

 :یقین تبدیل شد چون نیروانا گفت

 ...اه.اگه گذاشتی بفهمم این درخچه تو این حموم وامونده چیکار داره میکنه چهل دیقس...اي بمیري نیما-

 :هی داشت غر میزد که نیما گفت رواناین

 !واال...  ستییتا تو باشی فال گوش واي نا.خوب کردم-

حاال چرا جنتلمندانه رفتار نکردیو عین این گاواي از مزرعه در رفته در گوش من ما ما کردي که با اون شدت -

 .بخورم به در حمـــوم؟آي استخونام لهید

باران و شیوا و از همه مهمتر همون درخچه تو :ختلف دورو برت مثالتو که با وجود این همه حیووناي م!اوا -

 .حداقل دیگه باید صداي شیرو از گاو تشخیص بدي.حموم باید خوب صداي مخصوص هر حیوونی رو بشناسی

 :بلند خندیدم که نیروانا گفت.دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم...بودا یدنید يرین افهیق

 .کی نیست بگه ما کم سوژه داریم دست این پسرا حاال توام هی بخندآخه ی. اي نهال مغز فندقی-

 :از چند لحظه دوباره گفت بعد

اه مرده ! نیما حاال تو چرا مثه ماست وایسادي داري منو نگاه میکنی؟خوب بیا دست منو بگیر بلندم کن دیگه-

 .شور برده

 :ودم لبخند زدم و گفتمکه از صمیمیت بین داداشم و دخترعموم حسابی به وجد اومده ب من

 !!!ننه قمر ذارمیاگه گذاشتین ما یه دوش آب گرم بگیریم و خستگی راه از تنمون دربیاد اسم خودمو م-

رفتم حولمو پوشیدمو درو باز کردم که دیدم هردوشون دست به کمر وایسادن و منو با نگاهی آمیخته با  بعد

 :با تعجب پرسیدم.تعجب و تاسف نگاه میکنن

 گه جن دیدین که اینجوري نگام میکنین؟چیه؟م-

 !دوش یعنی ده دیقه یه ربع نه یه دفعه چهل دیقه آخه..خواهر کوچولوي من-نیما

 حاال تو چرا شاکی؟.که دوس دارم دهیم یخب حموم و آب گرم بهم آرامش-

 اصن من خر کی باشم که شاکی باشم؟.من غلط بکنم شاکی باشم-

 .جمع کرد نشیدستشو تو س نیروانا
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 .اون که خر دوس دختراتی آقاي به اصطالح روانپزشک-

 "!اگه داشت چی میگفت...خوبه حاال نیما اصن دوست دختر نداره اینجوري میگه"

 :رو کرد سمت منو گفت بعد

بعدشم خانوم وقتی حمومو با سن اجراي خانوم گوگوش اشتباه گرفتن خوب معلومه جو زده میشه و یه ساعت -

 . تو حموم میمونه

 :ادامه داد میکه ما بشنو يطور یلب ریز بعد

 !خورهیپرده گوش آدم جر م... داره ال مصب  مییچه صدا-

 .تو غلط کردي-

تو راه ... کرد  دنیهم شروع به دو روانایي تو دستم رو براش تکون دادم و باسرعت دویدم دنبالش که ن شونه

 .خوردم به باران

 :باال انداخت و گفت ییابرو باران

خوب بود؟آب بازي خوش گذشت؟جاي ما خالی...چه عجب خانوم از حموم دراومدین...ا. 

 .مسافرت شمال با شما اومدن یعنی غر شنیدن.امروز همه گیر دادن به این حموم منا...دهه-

همین حال نیروانا به منو باران نزدیک شد و خواست یه چیزي بگه که شیوا عین این برق گرفته ها پرید  در

 :با صداي آرومی حالت پچ پچ گفتوسط و 

اگه بجنبیم زودتر از .میخوان برن لب دریا ما رو نبرن.دخترابه جان خودم این پسرا دارن نقشه میکشن واسمون-

 .اونا میرسیم و سوکسشون میکنیم

 :انداختم باال وگفتم ابروهامو

 .تا بیست دیقه دیگه دم در باشین مگه جرات دارن برن و مارو نبرن؟زود باشید برین حاضر شین...بی جا کردن-

و شیوا و باران هم که اتاقاشون یکی بود  میتا آماده بش میاز گفته من،منو نیروانا که اتاقامون یکی بود رفت بعد

 .رفتن تا آماده شن

یش اما از حدودا دوسال و نیم سه سال پ...نیروانا از بچگی حسابی با هم جور بودیم و شیوا و باران هم با هم منو

 .که اون فاجعه واسه من رخ داد همه با هم خیلی صمیمی شدیم

 :همین فکرا بودم که نیروانا گفت تو

 نهال اون کاله سفیدتو که گالي بنفش و صورتی روش داره رو میدي من سرم کنم؟-
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 ... مزاحم افکار من خوب داشتم میگفتم اي

 .با تواما...نهال-

 :گفتم کالفه

 .بردار بابا رو کمده-

 :قبل سر کفشام آورده بود گفتم ياز چند لحظه با یادآوري بالیی که سر عدب

 .گفته باشم...تو کلت کوبمشیبعد با گالي کنده شده نیاري بدیش بهم که م...ببین سالم دادمش بهتا-

یه شلوار لی آبی نفتی با یه مانتوي نخی آبی سفید و یه شال ...آخرین بار خودمو تو آینه نگاه کردم براي

رژ لب صورتیمو دوباره مالیدم که متوجه نگاه خیره ي ...موهامم که خیس خیس بود دورم رها کرده بودم...سفید

 :گفتم واز تو آینه نگاشون کردم ...شیوا و نیروانا و باران رو خودم شدم

 چیه چتونه؟خوشگل ندیدین؟-

 .داد لمیتحو ییلبخند دندون نما باران

 .چه این رژ وامونده ام هی میماله.يزد پیت نیکه همچ هیم بریم زعفرونخواهر گلم خوبه حاال نمیخوای-

که یادم افتاد اي داد بر من سوییچ یادم  میتو پله ها بود.با هر سالم و صلواتی بود راه افتادیم باالخره

 :برگشتم طرف شیوا که پشتم بود و گفتم...رفت

 .بیرونمیرم بیارم بیام،شما برین .شیوید من سوییچو نیاوردم-

پله ها رو دوتا یکی کردم که رو پله ي .ها رو برگشتم و رفتم طرف اتاق و سوییچ رو برداشتم و زدم بیرون پله

 .یکیآخر پام پیچ خورد و افتادم تو بغل 

 ".بودم نیآي رادوین قربونت برم که اگه نبودي من االن سنگ فرشِ رو زم"

 :گفتم سریع

 .مرسی-

 .خواهش-

 :جمع کرد و گفت نشیدستاشو تو س...انداخت به سر تا پام ینگاه

 کجا به سالمتی؟شال و کاله کردي؟-

 :آهنگ خوندم با

 .چه گل بارون...لب کارون-
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 :آهنگ شدم و گفتم الیخیب کنهینگام م یداره چپک نیهمچ دمید

 .ساحل میریم-

 .خوب وایسین ما هم بیام با هم بریم-

 .زودتر از شما ها بریم حاال تو میگی وایسید با هم بریم؟حتمـــا یه ساعته داریم بدو بدو میکنیم که..زپلشک-

 .لحظه آخر برگشتم طرف رادوین که دیدم با یه لبخند موذي داره نگام میکنه.افتادم طرف در خروجی ویال راه

 !درد

دزدگیر .که بهم خورد و بوي گلو بوته و خاکو خالصه همه چی رو با خودش آورد و روح ما رو نونوار کرد نسیمی

جلو نشست و اون دو تا یالقوز دیگه هم عقب ) نیروانا(مثل همیشه نیري .ماشینو زدم که بچه ها پریدن باال

 .نشستن و راه افتادیم

ابروهام جا  نیب یاخم فتمیاون حال خرابم م ادیوقت ...به آخرین باري که اومدیم شمال فکر میکردم داشتم

 .گا رفت رو مخمصداي جیک جیک رد کردن آهن.کنهیخشک م

 .بشر گوش بدیم یبن نییه آهنگ بذار ع...ا نیروانا ول کن این المصبو دیگه-

 !رد کنم یاز بس آهنگات بده مجبورم ه-

 :دمیشیوا رو از پشت سرم شن يصدا

خوبه هر وقت نهال سیدي پر میکنه اول یه دور دست ما میچرخه بعد به .نهیسنگ پا قزو...رو که رو نیست-

 .هخودش میرس

 .خدایی حرف حقو باید از دهن بچه شنید.آخ قربون دهنت-

 :کلمه بچه بعد از اسم خودش حسابی آمپر چسبونده بود با کیف دستیش زد تو سرم که گفتم دنیکه از شن شیوا

 ....تقصیر این شیطونک...هوي خانوما رفتیم ته دره نگین نهال رانندگیش بد بودا-

 :پرید وسط حرفمو گفت نیروانا

 .پیداش کردم..یداش کردمپ-

 چی رو؟-

 کی رو؟-باران

 همسر رویاهاتو؟-شیوا

 :انداخت و بعد گفت وایبه ش یفینگاه عاقل اندر سه نیروانا
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 .شما ها چرا گیجین؟آهنگو میگم-

 .گفت يکش دار يآها وایش

 .شروع کردم به گاز دادان...آهنگ رو زیاد کردم و شیشه ها رو دادم پایین صداي

 کی تا اخر میمونم؟مثه تو با _

 .عشقمو کل دنیا بدونن بذار

 ته دلم میخوام از

 با تو بگذرن روزا که

 تو رو حتی تو خواب و تو رویا میبینم

 فکر تو میرم تو

 عشق تو جون میگیرم از

 تو میمیرم بخاطر

 پر کردي دنیامو تو

 تو فکر من باشی اگه

 که تنها شی  نمیذارم

 زیبایی مثل نقاشی تو

 خواموکه می همونی

 جونم قلبم عمرم عشقم

 مونمیتو م کنار

 بازم  یشیم نیغمگ یوقت

 خندونمیم لباتو

  کهیقلبم به قلب تو نزد یخوبه وقت حالم

 کهیمرز بار هیما  نیفاصله ب یوقت ادیم خوشم

 متوجه یاز کنارش رد شدم و بعد از مدت.یه آزراي سفید بود که اونم انگار با خودش کورس گذاشته بود جلومون

 .شدم که ماشینشو کنار ماشین من قرار داده

 :که پشتم نشسته بود گفت باران
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 .انگار برق سه فاز گرفتشون.نگاشون کن تروخدا...بگاز ببینم-

 .بهشون انداخت ینگاه اجمال نیروانا

 معلومه ماشین باباشونو گرفتن اومدن دور دور-

 .به ما چه.الیخیب-

ینک پلیس هم زده بود دستشو حالت تفنگ درآورد و به طرف من که سمت شاگرد نشسته بود و یه ع پسره

 .اونام گازشو گرفتن رفتن.منم با غرور چشم ازش گرفتم و شیشه رو دادم باال.شلیک کرد

 :شیوا گفت میشد ادهیپ نیاز ماش تا

 نـــه؟.االن بستنی میچسبه.واي چه گرمه-

 :باز عقل کل شد و نظر داد نیروانا

 .ــــــمیایک میخریم ماالن میریم آب زرش-

 :با تعجب گفت باران

 چرا جمع میبندي؟-

 !لبته به حساب نهال جونـــا...آخه منو نهال میریم میخریم-

 "!این بیشعور هیچ وقت دست تو جیب مبارکش نمیکرد"

 ...نهال جونو!...نهال جونو یرقان...نهال جونو مرض...نهال جونو درد-

 :ل شیوا رو که سفید بود تو هوا تکون داد و گفتادامه بدم که نیروانا شا خواستم

 خوبه؟.خودم مهمونتون میکنم.آقا تسلیم-

 ؟یاک.اما االن مهمون من..آره خوبه-

 ؟یشما ک میما که هست-

 .ما هم رفتیم بوفه ي اون طرف ساحل..و باران رفتن رو صندلی هاي لب ساحل نشستن شیوا

بود و سفارش میگرفت با اون نگاه هیزش داشت ما رو  پسري که پشت میز وایساده...میبوفه شد داخل

 :تو چشمام خیره شد و گفت.میخورد

 خانوم چی میل دارن؟-

 .گرفته شدنش توسط پسره بق کرده بود زود جواب داد دهیکه از ناد نیروانا

 .چهار تا آب زرشک لطفا-
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 :با ذوق گفت هوی.دبه نیروانا انداخت و بعد دوباره تو چشماي من خیره ش ينگاه سر سر پسره

 لنز که نیست هست؟.رنگ چشماتون خانوم فوق العادس-

ولی خب خوب میدونستم رنگشون یه ترکیبی از .رنگ چشماي منم همیشه باید دردسر ساز بشه نیا...اي بابا"

به چشم  يادیقهوه اي و طوسی و دودیه و بر عکس چشماي نیما که طوسی تیره بود مال من متفاوت بود و ز

 ".دومیم

 :جوابشو بدم که یه صداي مردونه و فوق العاده گیرا گفت اومدم

 شما همیشه انقدر دقیق هستین؟-

 .مینیروانا با تعجب به عقب برگشت منو

 ".چه تیکه اي نازل کردي...یا خود خدا"

 :سریع نگاشو از پسره گرفت و اومد طرفم خیلی

 چی شد خانومم؟سفارش دادي؟-

 "اقا شدم؟ نیا خانوم یجونم؟خانومم؟من ک"

 :من جواب داد يهنگ کرده بودم که نیروانا به جا من

 !آره داداش-

 ".خاك تو سرت نیري.نیروانا چه خوشش اومده"

 :به خودم اومدم و گفتم سریع

 .تو برو ما هم میایم.آره-

 :جوابمو داد کردیابروهاش بود و به پسره نگاه م نیکه ب یاخم با

 .میام تو برو من میگیرم!الزم نکرده-

 ".پسر خاله!...چه دستوریم میده!...اوهو"

از  یوشکون.رونیمچ دستمو گرفت و منو کشون کشون برد ب روانایکه ن کردمیبز داشتم نگاش م نیع ينطوریهم

 :بازوم گرفت و گفت

 !اي بمیري درخچه ي شانس که چه تیکه اي بود این پسر-

البته نتونستم تیپشو دید بزنم اما قیافش .وش تیپ بودخیلی خ...راست میگه.کردم به مالش دادن بازوم شروع

ابروهام  نیب یولی زود لبخندمو پس زدم و یه اخم نهیاین افکار باعث شد لبخند محوي رو لبام بش.محشر بود
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از بعد از شادمهر دیگه از هر چی پسر  ادمهی...دوباره یاد شادمهر عوضی و اون افسردگی کذاییم افتادم.انداختم

 .فر شده بودمبود متن

آب زرشک  يپسره قد بلندي داشت و داشت با سینی محتو...کردم افکار پوچ گذشتمو از خودم دور کنم یسع

 :میومد طرفمون که نیروانا زد به پهلوم و گفت

 .همسر جنابعالی تشریـف اوردن-

 :غرغر گفتم با

 .ضمن ببند گالتو ؟دریبوکس اشتباه گرفت سهیمنو با ک روانایا ن-

یه شلوار لی مشکی ...شدم پشیشروع به از نظر گذروندن ت رواناین الیخیب.زد و سکوت کرد ییدندون نما لبخند

 .ولی از حق نگذریم بد تیکه اي بود.زدیجذب با تیشرت مشکی ساده پوشیده بود و ساعت دستش از دور برق م

بود که صداي شیوا رو از پشت آنالیز کردنم که تموم شد اونم تقریبا به ما رسیده .چش چرون شده بودم چه

 :سرمون شنیدم 

 !اوناهاشن-

هفت هشت  ستوییه پسر دیگه هم که حدودا سنش به ب.طرف ما انیدیدم باران و شیوا دارن با تعجب م برگشتم

 :اومد طرف شوور من و گفت يا گهیمیخورد از طرف د

 .پارمیدا مرد از تشنگی...په تو کجایی پسر؟ما رو کاشتی رفتی-

 :منو مخاطب قرار داد کردیکه به پسره نگا م یین حال باران در حالهم در

 نهال؟چی شدین شماها؟مردین؟پس اب زرشکا کو؟-

 :سینی رو گرفت طرف منو پرسید پسره

 تنهایین؟-

 :با اخم جواب دادم...رو گرفتم سینی

 مگه نمیبینین؟-

 .مثل من اخم کرد اونم

 منظورم اینه که مرد باهاتون نیست؟-

 "آقا تو رو سننه؟.طرف هیپرروعجب "

 :جواب دادم ییپررو با
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 چه قدر شد؟!ازتون بخاطر لطفتون ممنونم-

 .باال انداخت ییابرو

 چی؟-

 !اب زرشکا دیگه-

 جواب منو ندادین؟-

 :گفتم کالفه

 جواب چیو؟-

 :گفت کالفه

 این که تنهایین یا نه؟-

 "!هیعجب سمج"

 .حرص جواب دادم با

 لطف کنید بگید چقد شد؟ حاال میشه!بله تنهاییم-

نیروانا هم ساکت بود و .اما متوجه شدم که اون یکی پسره داشت با نیروانا حال میکرد.حساب کردم و رفتیم پولو

 .برعکس همیشه هیچی نمیگفت

 :کاراگاها گفت نیع شیوا

 موضوع چی بود؟-

اخوداگاه خاطرات شادمهر میومد تو نمیدونم چرا اما ن.رو با آب و تاب تعریف کردن هیشروع کرد همه قض نیروانا

 !دوست داشتم بهش فکر نکنم اما نمیشد.ذهنم

همه با تعجب برگشتیم عقب که .از یه ساعت قدم زدن و وراجی صداي بهرامو شنیدیم که شیوا رو صدا کرد بعد

 .چهار تا پسراي جمع کم بودن که اونام اومدن.گل بود به سبزه نیز آراسته شد!دیدیم بعله

 :اونا به ما نزدیک شدن که نیما به لیوان خالی اب زرشک تو دستم اشاره کرد و گفت.شایان نبود!...نه البته

 تنها تنها؟داشتیم؟-

 :طلبکار گفت نیروانا

 .سر گرفتن همین چهار تا هم مشکالت داشتیم!برو بابا توام-

 :طرف نیروانا و با آرامش ظاهري گفتم برگشتم
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 .یکول...حاال فقط چند دقیقه سفارشارو دیر تحویل دادناخوبه !تو رفتی رو مخ من!واي-

چون مامان اینا .تعجب زده منو نگاه کردن اما من بیخیال برگشتم سمت نیما و خواستم بگم که برگردیم دخترا

خبر نداشن ما بیرونیم و ممکن بود نگران بشن که شایان نمیدونم از کجا اومد نشست وسط دایره ي ما و با 

 :گفت یزنکحالت خاله 

 .جمعتون جمع بود گلتون کم بود...آخیــش-

به دنبالش بهرام و باران ...از اعتماد به سقفش خندمون گرفت که یه دفعه شیوا هم نشست پیش شایان هممون

منم که از پیشنهادي که میخواستم بدم پشیمون شده بودم نشستم بین رادوین ...هم نشستن بعد نیروانا و رادوین

یه مدتی بود متوجه شده بودم که شیوا .ی هیچی نمیگفت فقط شیوا و بهرام داشتن پچ پچ میکردن هیچک.و نیما

 .به بهرام که میرسه خجالت میکشه و بهرامم جلوي شیوا آقا وارانه تر رفتار میکنه

جازه و ا دمیکش یقینفس عم.تر از اون چشم بدوزم بایرو به روم و غروب ز کرانیب یآب يایدر نیکردم از ا یسع

 .رهیبگ ياز موهامو نوازش گونه به دست باز يدادم باد طره ا

 :خم کردم مایمو به طرف ن سر

 !داداشی؟-

 .بگو!خر شدم-

 :گرد شده از تعجب گفتم يعقب و با چشما دمیکش سرمو

 !مگه من ازت چیزي خواستم که اینجوري میگی؟.لیاقت نداري...خاك تو سر بی لیاقتت کنن-

 .کرد يتک خنده ا...بازومو گرفت و کشید سمت خودش و مجبورم کرد سرمو بذارم رو شونش که گفتم نیما اینو

 .جانم بگو...شوخی کردم-

 :از یخورده مکث گفتم بعد

 .شد یامروز دوباره خاطرات شادمهربرام تداع-

از کنارم  پر از آرامششو ياما خیلی سریع صدا.لحظه جا خورد البته شاید بخاطر اینکه مقدمه چینی نکردم یه

 :دمیشن

پس چرا خودتو با خاطراتش عذاب .ستیاون تو گذشته تو بود و حاال دیگه ن.نهال جان شادمهر تموم شد-

 میدي؟

 ...اما.من خودمو عذاب نمیدم-
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 .انداختم تا لرزش چونم مشخص نباشه نییپا سرمو

 !میترسم آیندمم درگیر خودش کنه.میترسم که فقط مربوط به گذشتم نباشه-

بود  میو اون اتفاق افتاد که گفتی نه شادمهر فقط دوست دانشگاه یمن یه بار ازت پرسیدم دوسش داشت!لنها-

 گم؟یدرست نم.کنهیخودش نم ریدرگ ندتویپس آ یاگه دوسش نداشت.و اینا

 .ولی اون اولین پسري بود که گند زد به دیدگاه من نسبت به پسراي اطرافم.کامال درسته...چرا درسته-

باید عاشق بشی و .چهار سالته باید دنبال نیمه گمشدت بگردي ستویتو االن ب!ون اتفاقو فراموش کننهال ا-

اون اتفاقو  ينهال همین االن ازت میخوام بهم قول بدي که تو همین مسافرت صحنه ها.خانواده تشکیل بدي

تو ذهنته نمیتونی عاشق  پوچ کارو تا وقتی که این اف.و به خودت اجازه عاشق شدن بدي یپاك کن تیاز زندگ

 .بشی

خورشید داشت غروب میکرد و همه خسته بودیم که یک .همه ساکت بودیم.نه من چیزي گفتم نه نیما دیگه

زنگ  يصدا.دفعه درست عین این فیلما که درست سر بزنگاه یه اتفاقی میفته و همه برمیگردن سمت یکی شد

 .رف منبود دراومد و همه برگشتن ط یکه پلنگ صورت میگوش

 ".میرو گوش ذارمیم یبعد من آهنگ پلنگ صورت شونیگوش يمردم در به در دنبال زنگ اپلن برا.خوبه واال"

 .تو دلم کلی قربون صدقش رفتم.از تو کیفم در اوردم که عکس مامان نیال رو دیدم گوشیمو

 :و جواب دادم دمیشده بود رو کش انینما میکه رو صفحه گوش ویسبز رنگ نهیگز

 م مامان؟جان-

 خوبی؟.سالم مادري-

 جانم؟.ممنون خوبم-

بخرین که یه چیزي داشته باشیم خودمونو باهاش سرگرم  یخواستم بگم اگه با پسرایین برین یخورده خوراک_

 .کنیم

 حاال چی باید بخریم؟.باوشه-

ش فاکتور البته از لواشک ترشکا.همون چیزایی که وقتی گوشیو میگیري دستت به بابات میگی برات بخره-

 .بگیر

 ".اب دهنم راه افتاد!...اخ"

 :زدم يمحو لبخند
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 .خونه ایم 8پس ما طرفاي ساعت .باشه-

 :مامان خدافظی کردم و بلند شدم گفتم با

 .جماعت ارازل برپا شین باید بریم خرید-

 :با تعجب گفت بهرام

 ما؟-

 .خوب ما دیگه!پ ن پ-

 .گرفت یژست بهرام

 دگاه علیه این کلمه ي ارازل ازت شکایت کنم؟راستی میدونی میتونم تو دا-

 :با خنده گفت شایان

 !تو بذار اول وکیل بشی بعد رابرا هی از همه شکایت کن-

 :منو مخاطب قرار داد انیشا

 حاال خرید چی؟-

 .قاقالیلی-

زیر  منو نیما همدیگه رو نگاه کردیم و زدیم.گفتم قاقالیلی همه در عرض کمتر از صدم ثانیه بلند شدن تا

اما امان از  میبود يکرده ا لیبزرگ و تحص يهمه دختر پسرا يجلو.فقط جسممون رشد کرده بود ییخدا.خنده

 .شدیم یکه جمع خودمون یوقت

 .رسیدیم ویال میو بعد کلی هرهرو کرکر ساعت هشتون میانجام داد دارویخر

 کتاب ینقد و معرف |کاربر انجمن ghazal1252 |عشق من  نهال

درو که باز کردیم باد خنک بوي .دیپر بود که صداي اهنگ از داخل به گوشم رس یرنگ يکیسه هااز  دستام

داخل که شدیم دیدیم بابا مهران و عمو مهرداد و بابک دستمال به دست مشغول .قرمه سبزي رو اورد سمتمون

مان اینا متوجه حضور که ما النبا دیدن این صحنه همه زدیم زیر خنده و ولو شدیم وسط س!...بودن يریگرد گ

 :زنعمو مهري سریع رفت صداي ضبط رو کم کرد و رو به ما گفت.ما شدن

 !بچه هاي کوشا.خسته نباشید!به-

 .رو زمین بلند شدم و رفتم صورت زنعمو رو بوسیدم از

 خب ما کوشا شما چرا باباهاي ما رو گرفتین به کار؟هان؟-
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 :مهري حق به جانب گفت زنعمو

 چی میشه مگه؟!خب ما همیشه تو خونه کار میکنیم یه بار هم مردا...نهال جون.وا-

 :با خباثت گفت نیروانا

 !خیلی دوست دارم ببینم بابا چه جوري کار میکنه...ا مامان خوب کاري کردي -

 :نگاه کرد وگفت روانایعمو مهرداد خسته به ن.خودشو پرت کرد رو مبل و به عمو مهرداد چشم دوخت بعد

 .منو باش گفتم االن دخترم میاد میگه بده من تمیز کنم!م بابا؟نیروانا توا-

 !چه خوش خیال-

 .به خودش گرفت يحالت با مزه ا رادوین

االنم که .نیروانا بره خونه اون شوهر کچلشم مامان باید بره جمعش کنه!چرا جوك میگی بابا!کی؟نیروانا و کار؟-

 .دیگه هیچی اصال ولش کن

پشت سر هم کشید و بعد عین ببر زخمی پرید طرف رادوین که هردو افتادن رو زمین و چنتا نفس عمیق  نیروانا

نیما هم ....از خنده وا رفته بودم اما رفتم نیروانا رو از رو رادوین بلند کردم...شروع کردن تو سر و کله هم زدن

 بودم شتههمون طور که به زور نیروانا رو نگه دا.رادوینو بلند کرد

 :تمبه نیما گف رو

 !نوینیما ول کن رادو-

 :هر دوشونو گفتم نیب سادمیرفتم وا بعد

 !بــــزن..یک دو سه.آقا هر گونه دفاع شخصی داریم به غیر از گاز-

که بعد هر هشت .نیروانا هم فقط زد تو بازوي رادوین و رفت طرف پله ها.که گفتم همه زدن زیر خنده اینو

 .نفرمون رفتیم طرف اتاقامون

 :از رو پله ها به مامان گفتم.لوز یاسی تو خونگی تنم کردم و سیدي اهنگامو برداشتم رفتم پایینشلوار ب یه

 دایی نریمان و زن دایی زهره کجان؟!مامان-

 !مادام موسیو رفتن ساحل قدم بزنن-

سر اهنگی که هشت نفري باهاش .طرف ضبطو سیدیو چپوندم تو حلقش و شروع کردم رد کردن اهنگ ها رفتم

 .ن کرده بودیم اهنگو نگه داشتمتمری
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رفتم طرف پله ها و بچه ها رو صدا کردم که بیا .هیپ هاپ بود و حدودا دو ماه روش کار کردیم رقصمون

در واقع اولش همه خواهر .کردم و رفتم کنار پارتنر رقصم که نیما بود وایسادم یوقتی همه اومدن اهنگو پل.پایین

 .و شایان و منو رادوین با هم میرقصیدیم رانبا...نیروانا و نیما...م و شیوابرادري میرقصیدیم اما اخراش بهرا

اومده بودن اومدن سرپا  رونیاینا هم رفتن نشستن رو مبل که دایی و زن دایی هم که همون لحظه از ب مامان

 .ستادنیبه تماشامون ا

 .هم شروع کردیم ما

I’ve been everywhere, man - 

 ، مرد خواهم بو د ییهر جا من

Looking for someone 

 گردمیم یکی دنبال

Someone who can please me 

 که ازم خواهش کنه یکس

Love me all night long 

 طول شب منو دوست داشته باشه همه

I’ve been everywhere, man 

 خواهم بو د ، مرد ییهر جا من

Looking for you babe 

 .. زمیعز گردمیتو م دنبال

Looking for you babe 

 .. زمیعز گردمیتو م دنبال

Searching for you babe 

 زمیعز گردمیددنبالت م دارم

Where have you been 

 ؟ یباش یکجا متون تو

Cause I never see you out 

 دمیپاتوقت رو ند چوقتیه اخه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ١٨ 

Are you hiding from me, yeah? 

 ؟ اره ؟ یشیم یازم مخف يدار

Somewhere in the crowd 

 ؟ تیجمع يتو ییجا هی

Where have you been, All my life, all my life 

 ؟ می؟ تموم زندگ میتموم زندگ يداشته باشمت؟ تو تونمیم کجا

Where have you been, All my life, all my life 

 ؟ میتموم زندگ يداشته باشمت؟ تو تونمیم کجا

Where have you been, All my life, all my life 

 ؟ میتموم زندگ يداشته باشمت؟ تو تونمیم کجا

Where have you been, All my life, all my life 

 ؟ میتموم زندگ يداشته باشمت؟ تو تونمیم کجا

Where have you been, All my life, all my life 

 ؟ میتموم زندگ يداشته باشمت؟ تو تونمیم کجا

همون طور که دستم تو ...ه بود و بقیه داشتن برامون دست میزدنهنگ تموم شدH.همیشه بهتر اجرا کردیم از

 :شد که رادوین منو کشید سمت خودشو گفت یپل هیدست رادوین بود اهنگ دوست دارم خب احسان پا

 !من که میدونم تو چجوري با این اهنگ قر میدي-

 :لنگ ابرومو انداختم باال و گفتم هی

 !خب که چی؟-

 :تعظیم کرد و گفت بهم

 پارتنر رقص من میشی؟االن؟با این اهنگ؟-

 !چرا که نـــه-

وسطاي اهنگ بود که حس کردم دیگه .رادوین به کل خیلی مردونه میرقصید.شروع کردیم به رقصیدن بعد

 :یه تعظیم کوچولو کردمو گفتم.نفسم باال نمیاد

 .عفو بفرمایید این بنده ي حقیر را-

 :زدم و اروم گفتم یچشمک
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 .نفسم تموم شد-

*** 

هیچی ....سعی داشتم تاریخ امروز رو به یاد بیارم اما امان.تخت دراز کشیده بودم و هی پهلو به پهلو میشدم تو

 :یه تکون دیگه خوردم که نیروانا با صداي عصبی گفت.ومدییادم نم

 چته نهال؟-

 !چرا میزنی؟.وا چمه؟خب خوابم نمیبره-

 :گفت يلحن آروم تر با

 .ببخشید-

 همیــــن؟-

 :طرفمو گفت رگشتب

 یعنی چی همین؟-

 .نداره پس موضوعو عوض کردم یاعصاب درس حساب دمید.برگشتم طرفش منم

 !دقت کردي؟داشت با چشاش دو لپی میخوردت!پسر امروزیه...گمایم-

 .کی؟شور تو؟نه بابا اون که داشت تو رو میخورد-

 :کوسن روتخت کوبوندم تو سرش و گفتم با

 !نگو نفهمیدي که زر مفت میزنی...ی بودمنظورم اون یک!آي کیو-

 :شد و گفت يرواناجدین

 یه چیزي بگم جنبشو داري؟-

 .گرد کردم چشامو

 .باشه حاال بگو ببینم...من کی تا حاال بی جنبه بازي دراوردم؟!خاك تو سرت-

 .از چند لحظه سکوت به حرف اومد بعد

 .از پسره خوشم اومد-

 .رفتم وا

 کشکی؟ یعنی همینجوري!نــــــه-

 !حاال یا کشکی یا دوغی-
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 !یکنیم یدوغ یمگه لبنیات فروشی وا کردي که کشک...جمع کن بساطتو-

 .دارم جدي باهات حرف میزنم-

 :شدم و گفتم جدي

 خداییش؟-

 .تکون داد دییبه نشونه تا هیسر

 ...نه میدونی!نه میدونی چیکارس!حاال چه جوري میخواي تورش کنی؟نه میدونی کجاییه-

 :گفت کالفه

 !ولی من میخوام دونمینم...نمیدونم-

یعنی چی من میخوام؟اصن بذا من برم بگم رادوین بیاد این خواهر بی حیاشو جمع کنه !نیروانا خجالت بکش-

 .ببره

خب منم آدمم حق !بابا من بعد این همه سال تا حاال هیچ پسري چشممو نگرفته!خاك تو سر تو منحرف کنن-

 !عاشق شدن دارم دیگه

 ".زنهیلحظه احساس کردم داره درباره لباس حرف م هیچشمو نگرفته که  گهیم نیمچه"

 :ناخوداگاه بغض کردم يریمنم نازك نارنجی تر از ن.داشت از بغض میلرزید صداش

بذار درس !...بذا واسه تو اتفاق نیفته!تجربه ي تلخ منو فراموش نکن.اما مواظب باش...اره قربونت برم حق داري-

من شادمهرو دوس نداشتم من فقط به عنوان دوست !اول بشناسش بعد بهش اعتماد کن!ه براتعبرتی بش

اي که اصال نمیدونستم به چه  نیرو هیچ اعتمادي رفتم به مهمو...دانشگاه قبولش داشتم و بیخود و بی جهت

مرز بین خوشبختی و ...اببین نیروان!حتی تا تو اتاقشم رفتم .بهش اعتماد کردم...منم هالو!مناسبته یا کیا هستن

 .اگه اون لحظه خدا نیما رو نمیرسوند معلوم نبود چه بالیی سر من میومد!بدبختی خیلی باریکه

 ".کنم یمن دنبال دوتا گوش بودم تا خودمو خال ینداشت ول یحرفا به اون ربط نیا دیشا...کرده بودم یقاط"

نیروانا بغلم کرد و اونم بغضشو که تا االن گلوشو دستمو گذاشتم رو صورتم که .دیگه داشتم زار میزدم حاال

نیما که خیلی ترسیده .در اتاق باز شد و شیوا و شایان و پشت سرشون باران و نیما اومدن تو.گرفته بودو رها کرد

 :بود سرمو تو سینش گرفتو رو به نیروانا گفت

 چتونه نصفه شبی؟؟-

 :بده یجواب رواناین نذاشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٢١ 

تو اگه نبودي و منو از دست اون عوضی نجات .بهت مدیونم...خــــیلی دوست دارم...شینیما دوست دارم دادا-

به ...ببخشید!ازت سیلی خوردم اما گوش ندادم...به حرفت گوش ندادم!ببخشید!نمیدادي من خودمو میکشتم

 !ون نهال قدیممنو برگردوندي به ا هتو بودي ک!روحم مرده بود.مامان اینا گفتی دوستش مرده اما من مرده بودم

 :اروم سرمو از تو سینش دراورد و راوم در گوشم گفت نیما

 .تموم شده یهمه چ.اروم...هیــس-

بلند کردم که دیدم بهرام و رادوین هم به در چهار چوب در تکیه دادن و دارن متفکرانه به دیوار و اطراف  سرمو

 :برگشتم طرف همه و گفتم.زار میزدنمتوجه شیوا و باران شدم که داشتن مثل ابر بهار .نگاه میکنن

 .ممنونم!شماها کمک کردین من دوباره روحم برگرده...شما هام خیلی منو کمک کردین.از شما ها هم ممنونم-

شب به جاي نیروانا نیما پیش من خوابید و خودشم تا طرفاي صبح چشم رو هم نذاشت و منو ناز  اون

داشتن برادر رو چشیدن اما همون لحظه خدا رو بخاطر این نعمت  نمیدونم چند نفر از ادماي دنیا طعم.میکرد

 .نیدنو خوش حالم که اتاق مامان اینا پایین بود و صدا ها رو نش...شیرین شکر گفتم

*** 

و قوي خورشید که تو اتاق جا خوش کرده بود چشمامو باز کردم که متوجه شدم سرم رو  ییبا نور طال صبح

تو دلم هزار جور فحش بار خودم کردم که دیشب .ره خواب هفت پادشاه میبینهبازوي نیماس و نیما هم دا

همونطوري داشتم زیر .شده بود ماونجوري بچه ها رو بد خواب کرده بودم و از همه مهمتر نیما که اونقدر نگران

 :لب به خودم فحش میدادم و نیما رو نگاه میکردم که نیما با چشماي بسته گفت

 !شیطونک من؟ دید زدنت تموم شد-

 :تعجب گفتم با

 ا بیداري؟-

 .بیدارم.اره-

تصمیم گرفتم که امروز به کل خاطرات شادمهرو از خودم .از رو تخت بلند شد و رفت طرف حموم تو اتاق بعدشم

 .دور کنم

موهامو شونه .قسمت باال تنش سفید بود و کمر به پایینش سبز.لباس سرهمی که تا زیر زانوم بود رو پوشیدم یه

طرالن .یخورده برق لب هم زدم و اومدم برم طرف در که گوشیم زنگ خورد...زدمو یه تل سبز هم زدم به سرم

 .خوبم يبود،یکی از بچه هاي دانشگاه و البته از دوستا
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بود و من هنوز تو  میساعت دهو ن.طرالن رو گرفتم يخبر نامزد دنیدر اون در شن نیحرف زدن از ا یاز کل بعد

یع از جام بلند شدم و از پله ها او مدم پایین که دیدم همه نشستن تو سالن و دارن منو نگاه سر.اتاق بودم

 .یه سالم بلند کردم و کلی جواب گرفتم.میکنن

 !میخوابیدي حاال!ساعت خواب-شایان

 !من) اعصاب(نرو رو نرو!شایان حوصلتو ندارما-

 :گفت زدیکه تو وجودش موج م یشگیبا آرامش هم بابا

یه جنگلی همین اطراف خزر شهر هست !برو یه چیزي بخور که امروز میخوایم واسه ناهار بریم جنگل دخترم-

 !تهران میبر مییه جنگلم بریم که که پس فردا صبح میخوا!خوش اب و هواس یلیمیگن خ

 :که میرفتم طرف بابا نشستم پیششو رو به شایان گفتم همونطور

 پس بهرام و رادوین کجان؟-

 !تور کنن رفتن دختر-

 :منم گفتم.دنیبهش خند بزرگترا

 !يپریهرز نم گهیپره که د ستتیل نگیتیپس چرا تو نرفتی؟نکنه و-

 :با غرور گفت انیشا

 .پره در ضمن منو نیما خواب موندیم ستمیل نگیتیو شهیاولندش که من هم-

ی دیدن ما حاضر و اماده وقت.الیبود که بهرام و رادوین با نیشاي گشاد برگشتن و مین ازدهویطرفاي  ساعت

 :در وایسادیم یه خرده تعجب کردن که بعد بهرام پرسید يجلو

 کجا به سالمتی؟-

 :گفت یداشتن به بهرام توضیح میدادن که رادوین اومد طرف منو با حالت مهربون بقیه

 حالت خوبه؟دیشب خوب خوابیدي؟-

 :زدم و گفتم يلبخند

 !شه بهترموقتی نیما پیشم باشه از همی.اره عزیزم-

 اما تا کی؟.اون که بـــــله-

 .چشمش نگاه کردم تو

 به خودت بیا-
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 .رفت طرف مامانش که سبد تنقالت دستش بود و

 "تا کی؟...راست میگه رادوین"

 .بود ییخوش آب و هوا يعجب جا.میدیساعت بعدش به جنگل رس میحدودا ن.افتادیم طرف جنگل راه

بهش گفت دل جنگل اما  شدیرو نم میکه ما نشسته بود ییاون جا.مه بود گرم بود اما تو جنگل یلیخ نکهیا با

قرار شد بعد از ناهار دسته  میدیاز همون موقع که رس...یتو جنگل واقع یرفتیرودخونه م هیروبه رومون بعد از 

 :تگف ییدا.میگرفتیعکس م میم همش داشتیبود دهیرس یما دخترا هم که از وقت.یخوش گذرون میباهم بر یجع

 .غذا امادس نیایب!شمــــاها نیکرد یبابا خودکش-

 :و گفت نیبال مرغ گرفت طرف زنعمو راش خیس هیبابک  عمو

 جوج رو؟ نیکنیم فیخانوم ک نیراش-

 :با عشوه گفت نیراش زنعمو

 !خوردن داره نیکه شما درست کن یجوج-

 :با خنده گفت الین مامان

 !گهیبغل هم د ریز دنیم يچه هندونه ا نیمهران بب!واه واه واه-

 وایبه ش روانایواسه خودمون که ن میشکستیتخمه م میداشت.میخانواده خورد يقول عمو بابک جوج رو با اعضا به

 دهیدراز کش نیو رادو مایکه کنار ن انیاشاره کرد و خطاب به شا زدنیما قدم م يو بهرام که داشتن در چندمتر

 :گفت کردیم يباز ردزیب يبود و داشت انگر

 !ــــــایذاریخوب خواهرتو با پسر مردم تنها م!...رتیخوش غ ياقا-

 ؟یخواهر ک-ماین

 .خاتون وایش...انیخواهر شا-من

 .که جا خورده نشست کردیکه تظاهر م یدر حال انیشا

 بهرام؟ ؟بایک ـوا؟بایش-

 .وقته با همن یلیخ!یرتیبابا غ...ـــــشیه_

 ..يریریریرید.جـــــــــــان يا-باران

 .میدیرو شن روانایپر از شوق ن يصدا

 .میافتاد یعروس هی-
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 :گفتم کالفه

 ،ولیبا گوش رونیخونه با لب تاب ب ن؟تویکرد ياز بس باز اوردیدرن يچشاتون باباقور.گهید نیبلند ش مایاه ن-

 .میدرار يباز ونهیخورده د هیجنگل  میبر نیبلند ش.گهید نیکن

 .کرد دییتا رادوین

 .بیاین بریمراست میگه دیگه -

 .اصرار هاي منو نیروانا و رادوین باالخره اونام بلند شدنو راهی جنگل شدیم با

 .ساکت ساکت بود فقط هراز گاهی صداي پرنده ها یا شرشر اب میومد.داشتم از هیجان میترکیدم وایی

چند ثانیه همه  دفعه نیما شروع کرد به غدغد کردن منم شروع کردم صداي بلبل و جوجه دراوردن کمتر از یه

 .نمونه بارز خلو چل بودنمون نمیا.شروع کردن صداي حیوناي مختلف دراوردن

دستش کرده بود برگشت و رو به جمع پشت  يهم عصا يو چوب بلند داشتیکه جلوتر از من قدم برم رادوین

 :سرش گفت

 .اگه گم بشیم حاال حاال ها همدیگه رو پیدا نمیکنیم...نزدیک هم باشین-

 :این حرف سریع رفتم طرف نیما و بازوش و گرفتم که گفت از بعد

 ...اصال!چه ترسویی تو-

هممون برگشتیم طرف صدا و چیزي طول نکشید که .چیزي بگه که صداي جیغ بنفش یه دختر بلند شد خواست

 .شدیم دهیشن ییصداي گریه بلند تر شد و میون گریه جمله ها

 ...میترســــــم...م ن...من...کجایـــــی؟....مامــــــــــــــان-

من که حسابی دلم به حالش سوخته بود راه افتادم طرف صدا و بقیه هم .ساله بود شییه دختر بچه یپنج ش شاید

گریش ...یه دختر بچه با موهاي بلند طالیی رو زمین نشسته بود و به یه درخت تکیه داده بود.پشت سرم بودن

خودمم گریم گرفته بود ولی .پرید تو بغلم دید سرشو بلند کرد و تا منو دیتا صداي پا رو شن.دل سنگم آب میکرد

 :خواستم بپرسم اینجا چیکار میکنی که خودش گفت.االن وقتش نبود

 منو میبري پیش مامانم لطفا؟...قهر کردم اومدم تو جنگل ولی گم شدم...با مامانم...خاله جون من گم شدم-

 "با خاله جون گفتنش دلم ضعف رفت"

 از کدوم طرف اومدي اینجا؟.اره خاله جون-

 :اون طرفی که ما ازش اومده بودیم اشاره کرد و با لحن بامزه بچه گونش گفت به
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 .از اون سمت-

 :که متوجه حالت غیر عادي من شده بود گفت نیما

 !خب حاال که دختر خوبی بودیو نترسیدي من میذارمت رو کولم-

 راس میگی عمو جون؟-

 .اره عزیزم-

 "!رفت ادشیچه زود !چقدر ساده بود.جوونم يا"

 :گذاشتش رو کولشو گفت ماین

 اسمت چیه گل خانوم؟-

 نفس-

 :با ذوق گفت نیروانا

 .بیا این شکالت واسه شما نفس خانوم شجاع.چه اسم قشنگی-

 :نفسو نگاه میکردم و به این فکر میکردم چقدر خوردنیه که رادوین در گوشم گفت داشتم

 .اینو بخور رنگت پریده...بیا نهال-

 .طرفش که یه لبخند زد برگشتم

 !چرا تو انقد زود احساساتی میشی؟تو اگه مادر بشی چی میشی-

 !چه برسه به حس مادر بودن.کلمه مادر هم استرس زاست یجت-

نفس یه خانوم و اقا رو دیدیم که با هراس اومدن طرف نیما و .شکالتو از دستش گرفتم و گذاشتم تو دهنم بعدم

 .دختره که فکر کنم مامان نفس بود شروع به گریه کرد و نفسو به خودش فشار داد.رو از نیما گرفتن

بود با صورت مهتابی و ابرو هاي مشکی که چشماي بزرگ  يدختر.پنج سالش بود ستوینفس حدودا ب مامان

 :رو کرد طرف نیما و گفت.رو هم رفته خیلی ناز بود.مشکیش رو قاب گرفته بود

 .خیلی لطف کردین.زتون واقعا ممنونما-

 :رو به نفس گفت بعد

 اخه مامانی تو نمیگی من بدون تو میمیرم که همینطوري قهر میکنی میري؟-

 :نفس که متوجه رنگ پریده نفس شده بود گفت پدر

 .االن وقت غر زدن نیست!بیتا جان-
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 .ستیبا زبون اشاره به همسرش فهموند که نفس حالش خوب ن و

 :و گفت مایپدر نفس برگشت طرف ن.کرد و رفت یکوتاه خدافظ يتا رو به ما کرد و بعد از تشکربی بعد

 .من شهاب پدر نفس هستم.ازتون ممنونم-

نیما صمیمانه دستشو فشرد و بعد از کلی تشکر با هم به طرف مامان اینا رفتیم .دستشو به طرف نیما دراز کرد و

و چشماي سبز تیره  یبرعکس بیتا شهاب موهاي جوگندم.رفتننکه دیدیم وسایال رو جمع کردن و عازم 

باید چشمت به بچت باشه  مشه.در تمام طول مسیر به این فکر میکردم که مادر شدن عجب مکافاتیه..داشت

 که چی خورد؟چی کار کرد؟چی برداشت؟

 .سخته خداییش

د شدیم و نیما هم نشست پشت صندوق دار بو 206نیروانا و باران و رادوین سوار ماشین من که یه  منو

بهرام و شیوا و شایان هم با هم تو ماشین بهرام نشسته بودن و هی از کنار ماشین ما رد میشدن و دست .رول

هامونم هر کدوم تو ماشین خودشون  بامامان با... ما هم که کم نمیاوردیم.میزدن و قر میدادن که یعنی ما شادیم

 .نشسته بودن

بهرام که جلوي ما بود فالشر .همه جا مه بود و درست نمیتونستیم جلومون رو ببینیم.بودخیلی خوب و خنک  هوا

 .سمت راستشو زدو بعد از چندي توقف کرد ما هم به تبعیت از اونا زدیم کنار و پیاده شدیم

دست سریع منو نیروانا دوربینامونو دادیم .راستمون یه آبشار بلند بود که جون میداد واسه عکس گرفتن سمت

منو نیروانا داشتیم ژست میگرفتیم که شایان با غرغر اومد طرفمونو و .رادوین و نیما تا ازمون عکس بگیرن

 :عکسو خراب کرد و گفت

 !تنها تنها عکس بندازین تا منم هی خرابش کنم-

 :گفت یبا خودخواه نیروانا

و چنتا عکس باهات  دمیر متو که نصیبت نمیشه با کسی مثل من عکس بندازي اما خب حاال بهت افتخا-

 .میندازم

 :با داد شایان

 واي دیدین چی شـــــد؟-

 :با ترس من

 !چی شد شایان؟-
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 !کران و فراتر از آن یب يبه سو شیاعتماد به سقف نیروانا از سقف رد شده زده باال پشت بوم حاال هم پ-

 .به هوا پرتاب شدکه گفت اول یه خورده همه منگ نگاش کردن بعد شلیک خنده بود که  اینو

 !ا؟یتازگ يدیها د يکارتون داستان اسباب باز-

آش دوغ رو که زدیم بر .که دوروبرمون بود برگشته بودن طرف ما و با کنجکاوي بهمون نگاه میکرن جمعیتی

بعد از یه خرید .بدن به پیشنهاد دایی نریمان یه عکس دسته جمعی خوشگل گرفتیم و راه افتادیم طرف خزرشهر

همین که رسیدیم شالمو از .شام باشن فکرالبته مامان اینا رفتن به .ویال و هرکی ولو شد یه طرف میبرگشت کوتاه

 ....سرم دراوردمو خودمو پرت کردم رو تختو اقا د بخواب

*** 

از خواب بیدار شدم دیدم نیروانا نشسته رو تختو داره  خوردیساعت چند بود اما با تکونایی که تخت م نمیدونم

 .رازه میکشهخمی

 !ببند اون دهنتو تا ته رودت معلومه-

بخاطر همین جواب نداد و رفت تو .رو وقتی از خواب بیدار میشد با یه من عسل هم نمیشد خورد نیروانا

دوباره افتادم رو تخت که .دلم میخواست بلند شم یه ابی به سرو صورتم بزنم و برم پایین اما حالش نبود.حموم

اي ...لب تابو از رو میز برش داشتم ینوپای دمیعین این ادماي جن دیده از رو تخت پر.خورد که چشمم به لب تاب

 :به گلشن اس ام اس دادم.دي اس الم روشن کردم و رفتم تو اینترنت

 .اهویبیا -

 :جواب داد اونم

 .االن میام-

 اي از یه ربع چت کردن با گلشن متوجه شدم که یکی دیگه هم پی ام داده اسمش خد بعد

 :بود آسمونها

 خوب هستین؟.سالم نهال خانوم-

عضو بودم و هیچ کس هم جز گلشن و طرالن و بروبچ ) به معنی میعادگاه عاشقان(با اسم ژوان اهویتو  من

 :جواب دادم.البته شادمهر هم میدونست...فامیل خبر نداشتن

 .ببخشید به جا نمیارم-

 .هامون مستفی...من هامونم.نباید هم بیارید-
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 هامون؟؟؟؟-

 .دوست شادمهر و همکالسی دانشگاه-

 :جواب ندادم که خودش پی ام داد...کرده بودم کپ

شادمهر .حق دارین جواب ندین اما به قران من نمیدونستم شادمهر همچین ادمیه و اال باهاش دوست نمیشدم-

 قبول دارین؟.دمی باشههیچ کس فکر نمیکرد پسر به اون سر به زیري یه همچین ا.یه گرگ بود در لباس بره

 :کردم به خودم مسلط باشم یسع

 .منم رو حساب همین سر به زیریش بهش اعتماد کردم که این شد عاقبتم.بله کامال قبول دارم-

 درسته؟.از دوستاتون شنیدم دچار افسردگی شدین-

 .بله درسته اما االن دو سالی هست به لطف برادرم و بقیه خانوادم خوب شدم-

 دوسش داشتین؟...وفق نشده بود به هدفش برسه پس چرا افسردگی گرفتین؟اون که م-

بخاطر این بود که من تا حاال در  دیاصال هیچ حسی بهش نداشتم اما در مورد افسردگیم شا...نــــــه-

در ضمن با خیلی از پسراي فامیل در ار ارتباط بودم اما هیچ قت متوجه سنگینی ...شرایطشم قرار نگرفته بودم

 .نگاهی رو خودم نشدم

 يبا.از صحبت با شما خیلی خوش حال شدم.به هر حال خیلی متاسفم-

 .خدانگهدار...منم خوشحال شدم-

 :با حوله از حموم اومد بیرون و گفت نیروانا

 چیکار میکنی؟-

 ؟یمگه تو مفتش...به تو چه-

 داشتیم؟-

 .هیچی بابا رفتم نت ولگردي-

همیشه فکر میکردم نیروانا از من .تو اینه خودمو نگاه کردم.شدم رفتم دستشوییتابو بستم و از رو تخت بلند  لب

موهام برعکس موهاي نیروانا که عسلی روشن بود قهوه اي تیره بود که فقط تو نور ...دقت کردم شتریب.زیبا تره

از حموم درمیومدم  دار بود اما موهاي من وقتی حالتحالت موهاي نیروانا فر و ...معلوم میشد قهوه ایه نه مشکی

دور  ویمثلثات رهیدرجه دا 180فر و بعدش لخت میشد البته نا گفته نماند که وقتی موهامو فر میکردم 

 .رنگی تو مایه هاي دودي عسلی بود هیچشماي نیروانا مشکی تیله اي بود اما چشماي من .زدمیم
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نظر قدي هم تقریبا هم قد بودیم اما چون نیروانا  باریکتر و سرباالتر بود و لبام برجسته تر از نیروانا و از بینیم

 .هیکلش پر بود از من کوتاه تر به نظر میرسید اما من باربی باربی بودم

 .زدم تو کلم یکیاینه به خودم لبخند زدم و  تو

 !بابا اعتماد به نفــس-

نا ارایش کرده بود و حاال نیروا.از اینکه از دستشویی اومدم بیرون دیدم همه دخمرا جمع شدن تو اتاق ما بعد

شیوا موهاي تقریبا بلند و مشکی داشت و .داشت شیوا رو ارایش میکرد و باران هم داشت خط چشم میکشید

 .پوستش برخالف ما سه نفر برنزه بود و به مامانش رفته بود

 ...هم چشم و ابروي مشکی با صورت مهتابی داشت و رو هم رفته چهره ي بانمکی داشت باران

 .اماده شو نهال میخوایم بریم ساحل-انبار

 .میرم یه چیزي بخوردم بعد اماده میشم.من گشنمه-

 .نگاه میکنن نویدورب يتو اشپزخونه که دیدم چهار تا خانوم با کماالت نشستن دارن عکسا رفم

 :دستش بود گفت نیزهره که دورب یدای زن

 .ها چشمات خیلی خاصه!نهال بیا ببین این عکست چه خوشگل شده-

 .ببینم-

اینا هنوز .یه تیکه کیک با شیر خوردم و رفتم تا اماده شم.اصن من کال نــــازم.میگفت خیلی ناز شده بود راست

من دقیقا میدونستم چی میخوام بپوشم واسه همین رفتم جلوي اینه و شروع کردم .داشتن لباس انتخاب میکردن

رژ گونه ي اجري با رژلب قرمز کمرنگ .وري که تو ذوق بزنهالبته نه ط.ارایشی که کردم برنزه بود.به مالیدن

 : شیوا از پشت بغلم کردو گفت.کال ارایش مالیم بیشتر بهم میومد.ارایشمو تشکیل میداد

 خانوم شماره بدم؟؟-

 !در حد من نیستی تو-

وله تفنگی از دور کمرم باز کردمو مانتوم که ترکیبی از قرمز و مشکی بود و با شلوار لی مشکی ل دستشو

 .شال حریر قرمزمم سرم کردم.پوشیدم

 تو هنوز تو لباسی؟.وایـــــی نیروانا-

 .خب تو لباسم دیگه.رو لباسم...پ ن پ-

 !راستی تو چرا انقد طولش میدي؟.خلو چل منضورش اون نبود-باران
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 .گوشیم فرصت جواب دادن رو از نیروانا گرفت زنگ

 کجایین نیما؟-

 نییپا نیایب نیپامون شد درخت پاش ریز يخب بابا علفا.م بدمینتون بازي میکنیمتو جنگالي آمازون داری-

 .گهید

 :و روبه دخترا گفتم خندیدم

 !بجنبین زیر پاشون درخت سبز شده-

 .امروز یه دستی به ساز ببریم.گیتارتم بیار...ما تو حیاطیم بیاین پایین-

 باي.بوس.باش-

 .باي شیطونک داداش-

 .اوردم پایین رو از رو کمد گیتار

 .کاشکی ویالونمو میاوردم"

که دیدم بهرام پشتش به منه و داره با موبایلش  دمیپوشیرفتم و تو راهرو صندالمو م الیو یطرف در خروج به

 :سادمیحرف میزنه منم فضولیم گل کرد گوش وا

 .شلوغش نکنید.فقط روش بنویسید نهال جان تولدت مبارك-

 :جا خورد و گفت دیتا منو د.بعد بهرام در یه حرکت برگشت.تیره و فردا تولدمه 23ز این حرفش یادم افتاد امرو با

 خدافظ شما.رمشیگیبله فردا میام م-

 .زدم به کوچه راه علی چپ خودمو

با شنیدن صداي مهران صداي ضبطو زیاد کردم تا .روشن کردم نویگذاشتم صندوق عقبو ضبط ماش گیتارو

تا متوجه اهنگ شد اومد به ماشین تکیه دادو دستاشو تو .دوست داشت یلیخاخه این اهنگو .رادوین بشنوه

 .سینش جمع کرد و نگاشو به روبرو دوخت

 یبا من قدم بزن حاال که با من-

 یام حاال که سهمم یبغض حاال

 لرزه دست وپام یمن قدم بزن م با

 امیتو کجا ب یتو کجا برم ب یب

 ممن عاشق توا نیکنار من بش ریمنو بگ دست
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 پرم یاز دلهره نگو از خستگ نیمنو بب حال

 شمورمیروزا رو م نمویشیتو م یب

 قرار یدلگرمو ب امیم يجا بر هر

 نزار گهیمن سفر نرو تنهام د یب

 هنوز عطر تو بامنه یبا من تو

 زنهیداره به ما لبخند م فردا

 من فردا پراز غمه يتو برا یب

 جهنمه ایتو هوا پسه دن یب

 اوج اضطرابتو  ریمنو بگ دست

 به خواب يمنو ببـــــــــر با بوسه ا بازم

 رو ادهیپ نیمن قدم بزن تو ا با

 من نرو شیعاشقت شدم از پ من

 قرار یدلگرمو ب امیم يجا بر هر

 نزار گهیمن سفر نرو تنهام د یب

 هنوز عطر تو بامنه یبا من تو

 زنهیداره به ما لبخند م فردا

نمیدونم چرا اما احساس میکردم رادوین .ت طرف در ویال و رفت بیرونکه تموم شد رادوین کالفه رف اهنگ

احساس میکردم داره فرا تر از یه دختر عمو ...بیشتر بهم توجه میکرد و نگرانم میشد.رفتاراش با من فرق کرده

دن تا رو پسرا با هم دست به یکی کرده بو نمثال تو جاده که داشتیم میومدیم شمال تو رستورا.باهام رفتار میکنه

 یادامس هیصندلی ما دخترا ادامس بچسبونن اما رادوین درست سر بزنگاه به من تقلب رسوند و من ننشستم و بق

داشتم به این رفتاراي غیر عادي رادوین فکر ...یا مثال تو جنگل که متوجه شد من فشارم افتاده و ترسیدم...شدن

 :ن گفتمیکردم که بچه ها سوار ماشین شدن و باران رو به م

 .برو ببین چی میگه...کارت داشت) مامانم(زنعمو نیال !نهال-

 ...اي بابا -

 :شدم و رفتم طرف در که مامان خودش درو باز کرد و با تعجب گفت پیاده
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 !پس تو چرا هنوز نرفتی؟-

 :با تعجب من

 مگه کارم نداشتین؟!...وا-

 .نه!من؟؟-

که دیدم نیروانا دستشو از پنجره دراورده و داره برام دست موضوع چیه و برگشتم پشت سرمو نگاه کردم  گرفتم

 :داد زد نیشروع کردم به دویدن که نیما از تو ماش...اي نامردا اینا میخواستن جام بزارن.تکون میده

 جات گذاشتن؟؟-

 !توف-

 .بیا با ما بریم-

ه بود و کنترل ضبط رو رادوین که کنارم نشست.و سوار شدم ماین نیبدو بدو پریدم طرف در عقب ماش منم

 .اهنگ دختر رشتی رو گذاشت و زیاد کرد و شروع کرد با شایان دست زدن.دستش بود

 "!عشق عوض کردن اهنگن يکال خواهر برادر"

وقتی رسیدیم کنارشون .هم شروع کرد به گاز دادن تا به نیروانا اینا برسیم مایطرف خودمو دادم پایین و ن شیشه

 :داد زدم

 !ــــــــی نامردي نیريخعلــــــــ-

 :جواب داد کردیکه هم حواسش به جلوش بود و هم به من نگاه م نیروانا

 .یادت رفته اون روز تو رستوران نگفتی ادامس زیرمونه؟حاال بخور.از تو که بهترم-

 .گاز داد و از ما زد جلو بعدم

 بگاز ماین-

 :گفت طنتیبا ش انیشا

 ؟... ایبگازه -

 :فتمنگاش کردم و گ چپول

 !الل شو-

 :دوباره داد زدم میدیبهشون رس وقتی

 .بالیی سر ماشینم بیارین جیگرتونو درمیارم!حاال خودتون به درك-
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 :گفت یبا مهربون بهرام

 یعنی چی شما به درك؟.نگو اینطوري نهال-

 .االن منظورت شیواس؟نترس بادمجون بم افت نداره-

 .کافر همه را به کیش خود پندارد-شایان

 :یفم کوبوندم تو سرشک با

 .چشم حسودش دربیـــــــاد-

 :رادوین داد زد. از ماشین پیاده شدم و دویدم سمت نیروانا که پشتش به من بود.رسیدیم ساحل باالخره

 !بدو...بدو نیروانـــا-

ا شلوغ هوا تاریک بود و ساحل تقریب.مردم داشتن بد نگامون میکردن.خرده دنبالش دویدم اما بعد بیخیال شدم یه

 :البته حواسش نبود و خیلی سریع بهم نگاه کرد و گفت.منتظر بودم تا بقیه بیان که یه پسر بهم خورد.بود

 .اصال حواسم نبود.معذرت میخوام-

 .ایرادي نداره.خواهش میکنم-

 :رادوین در چند قدمیم بود.تو چشام خیره شد که سرمو انداختم پایین پسره

 !نهال؟-

 .بلند کردم سرمو

 ه؟بل-

 :اول به پسره و بعد به من نگاه کرد که پسره گفت رادوین

 .بازم معذرت میخوام-

 .رفت وبعد

 .اخم کرده بود رادین

 کی بود؟-

 .چه میدونم -

 چی؟ یعنی-

 !همین.خورد بهم بعدشم عذر خواهی کرد و رفت.هیچی...اه-

 :کرد و گفت يمردونه ا يخنده  تک
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 خب حاال چرا عصبانی میشی؟-

 اره؟...نمیدونم اما احساس میکنم حالتات نسبت به من فرق کرده...ببخشید-

 میخواي بدونی چرا؟-

 :لب باز کرد چیزي بگه که نیروانا گفت تا

 چی میگی به داداش من؟؟-

 "اه"

 :و در جواب گفتم. دلم کلی به این خروس بی محل فحش دادم تو

 ها؟چیه؟به غیرتت بر خورد؟-

 عمراکی؟من؟غیرت رو رادوین شاسخول؟-

 .دو ساعتی از وقتی که اومده بودیم میگذشت و ساعت ده بود حدودا

 احیانا گشنتون نیست؟...اقایون خانوما-نیما

 !چرا من که روده کوچیکم داره بزرگه رو به معناي واقعی میبلعه-بهرام

که ممکنه شب  منم تو راه زنگ زدم به مامانو بهش گفتم.با اینکه بریم پیتزا فروشی ساحل موافقت کردیم همه

 .دیر بیام و اینکه شامشونو بخورن

 .زیما هم که هشت نفر بودیم رفتیم نشستیم دور م.ي میزا پر بود فقط یه میز دوازده نفره خالی بود همه

 خب کی چی میخوره؟-نیما

 .نیما کاش بري یه چنتا منو بگیري ببینیم چی داره-شیوا

 .باشه-

ترکیب رنگ قرمز و .غیبتش متوجه فضاي جالب پیتزا فروشی شدم در طول.رفت و با چنتا منو برگشت نیما

 .با من ست کرده هیفروش تزایاحساس نم پ نکهیمشکیش باعث شده بود فضا حسابی شاد بنظر بیاد و ا

شدم و رفتم دنبال نیما تا  مونیاز دادن سفارشا با انداختن یه نگاه دیگه به منو از سفارشی که داده بودم پش بعد

 :درست پشتش بودم که یه صداي اشنا گفت.به جاي پیتزا قارچ برام مخلوط بزنن بهش بگم

 نیما؟اینجا چیکار میکنی؟-

 :دو با تعجب و کنجکاوي برگشتیم طرف صدا که نیما گفت هر

 !نگفته بودي میاي شمال!به پدرام خان-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٣٥ 

منو نیما رو مورد خطاب از تعجب هیچی حالیم نشد که پدرام برگشت طرف .کردن یهم دست دادن و روبوس با

 :قرار داد

 همراه شمان؟-

شوور منم .همین هین شوور من با یه دختر که بازوشو گرفته بود با نیش هاي گشاد وارد شدن و سالم کردن در

 ..تعجب کرده بود

 :دست به سمت دختره دراز کرد پدرام

 ...منم کهو ایشون هم برادرم پویان و .ایشون خواهرم پارمیدا هستن.معرفی میکنم-

 :وسط حرفشو گفت دیپر نیما

 .نهاله طونمیخواهر ش شونمیو ا....پدرام دوست و همکار من تو مطب-

 .خم کرد يسر پدرام

 .خیلی از دیدار دوبارتون خوشحالم-

 "!که میتونی دوباره نیروانا رو ببینی؟ نیبه خاطر دیدن دوباره من خوشحالی؟یا از ا.اره جون عمت"

 .زدم يلبخند

 .همینطورمنم -

 :رو به پارمیدا کردم بعد

 .از اشنایی با شما هم خیلی خوشبختم-

 :با صداي ظریف و گوشنوازش گفت پارمیدا

 ..منم خیلی خوش حال شدم.ممنون-

 ".یه ابراز خوشحالی میکرد بد نبودا.این پویانه هم که انگار عصا قورت داده"

 :گفتدفعه یکی با صدایی که از ذوق و ناباوري میلرزید  یه

 پارمیدا؟خودتی؟؟-

یه دفعه پارمیدا پرید بغل بارانو سفت همو بغل ...دیدم باران با تعجب وایساده داره پارمیدا رو نگاه میکنه برگشتم

 .کردن

 "!شد ییچه اشنا در اشنا"

 :خوداگاه زیر لب گفتم نا
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 !باران له کردي دختره رو-

 :گفت ذاشتیم شیکه چال گونشو به نما يبا لبخند پدرام

 .اگه پاري باران خانومو له نکنه باران خانوم پارمیدا رو له نمیکنه...نترسین-

 !بهش نمیاد شیطون باشه-

 مگه به شما میاد؟-

 :تعجب برگشتم سمت پویان که این حرفو زده بود و گفتم با

 من شیطونم؟؟-

 :ن و باران گفتباالخره باران و پارمیدا از بغل هم دراومد...به یه لبخند ملیح اکتفا کرد فقط

 نگفتی من بدون دوست صمیمیم دق میکنم میمیرم؟.یه دفعه گذاشتی رفتی!خیلی نامردي به خدا-

 :گفت یبا لحن آروم پارمیدا

تازه .یه شبه تصمیم گرفتیم بریم امریکا...بی خبر رفتم چون عموم سکته کرد و بابام هول کرد!اینطوري نگو-

فقط یادمه داشتم خر میزدم واسه .برگشتیم دیگه این چیزا یادم نبود وقتیم که. وضعیت واسه من سخت تر بود

 .کنکور

 !بی رودروایسی بگو فراموشت کردم دیگه-

 !نه دقیقا ولی تقریبا-

 .که حدود موضوع برامون روشن شده بود دست از نگاه کردنشون برداشتیم ما

 :گفت پدرام

 ...خب ما دیگه مزاحم نمیشیم-

 :پرید وسط حرفش نیما

 .ما هم با دختر و پسر عموهام اومدیم.بیاین با ما بشینین!حرف بیخود نزن-

 "..خدا اگه!نگاه کن تروخدا شانسو!اي نیرواناي خرشانس"

 نهال تو چی میخواستی بگی؟-نیما

 .خواستم بگم واسه ي من مخلوط سفارش بده..!هـآ؟اهان-

 .تو پدرام اینا رو ببر میزو نشونشون بده تا منم بیام.باشه-
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بدبخت رنگش شده .میز که رسیدیم همه بلند شدن و منم معرفیشون کردم البته نیروانا هم زیر نظر داشتم سر

 !سفید سفید.بود عین گچ

 :نشستم پیش نیروانا و در گوشش گفتم رفتم

 خب؟!اي توف به روت با این شانسی که داري-

 هان؟-

 .دمیخند شیبه حواس پرت زیر زیر

دستشویی رستوران تا هم تجدید ارایش کنیم و هم دستی به اب  میرفت روانایکه خوردیم با ن غذامونو

پارمیدا دختر خوب و خونگرم و ظریفی بود و مهرش از .دریا اروم بود...بعد همه با هم رفتیم طرف ساحل.برسونیم

 .میچرخید یدااز طرفیم نیما هی چشش رو پارم.همون لحظه اولی که دیدمش به دلم افتاد

همه نشستیم دور اتیش که نیما گیتار منو .دار سرد بود واسه همین پیشنهاد دادن که اتیش روشن کنیمیه مق هوا

پدرامو پویانو پارمیدا کنجکاو نگامون کردن که من جاي .خودشو از پشتش اورد جلو و منم مال خودمو برداشتم

همیشه منو نیما این اهنگو .مکرد "کن شچراغارو خامو"سوال نذاشتم و سریع شروع به نواختن ملودي اهنگ 

 .بود نیسر رادو يمیزدیم و بقیه ي پسرا باهاش میخوندن اما صدا

 درده يچراغارو خاموش کن هوا هوا-

 کرده هیکه گر یچشم ینیندارم بب دوست

 باشم هیخاموش کن سرگرم گر چراغارو

 ازت جداشم دیبا ارمیخوام بروم ن یم

 .رامو پارمیدا شروع بخوندن کردناینجا که رسیدیم همه حتی پویانو پد به

 سوزونه یم امویفکر نبودنه تو دن-

 خاموش کن چشم و چراغه خونه چراغارو

 يخورده ارومم کن نشون نده که سرد هی

 يگردیبگو که بر م يگردیوقته دروغه بگو که بر م حاال

 گوشه هیچرا  یمن رفت هیشرم اشکا از

 خجالت نکش چراغا که خاموشه ازم

 قهیرف کمیوزم باهام دلت هن اگه
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 قهیچند دق هیبرو فقط  رتریخورده د هی

 سوزونه یم اموینبودنه تو دن فکر

 خاموش کن چشم و چراغه خونه چراغارو

 يخورده ارومم کن نشون نده که سرد هی

  يگردیبگو که بر م يگردیوقته دروغه بگو که بر م حاال

 دشییمیدا شروع به تشویق کردن کرد و بعد همه تااهنگ تموم شد همه یه لحظه سکوت کردن و بعد پار وقتی

 .کردن

نهال هم گیتار میزنه هم ویالون اما ویلون رو قشنگتر :مثال.تو این جمع که میبینین هر کسی یه هنري داره-نیما

 .اما گیتار زدنش بهتره.شیوا پیانو،نیروانا گیتار،رادوین که صداش فوق العادس هم گیتار میزنه هم ویالون.میزنه

 .و خود نبما هم نقش پیام بازرگانی رو بازي میکنه-رادوین

 :خندیدن و رادوین ادامه داد همه

و اما .نه ولی از حق نگذریم نیما هم صداش قشنگه هم ساز زدنش شایان و بارانو بهرام هم گیتاریستن-

 .صداي فوق العاده قشنگ و در عین حال ظریفی داره!نهـــال

االخره منم یه بار احساس کردم دارم خجالت میکشم و سرمو انداختم پایین که ب.نگاها برگشت سمت من همه

 :پویان سکوتو شکست و گفت

 .خب یه دهن واسمون بخون تا قضاوتت کنیم-

 .گشاد شده از تعجب نگاش کردم ییچشما با

 .نه ترو خدا بیخیال.وایی-

 .بخون.طاقچه باال نذار دیگه-باران

 !اخه چی بخونم؟ -

 !چی عشقته هر-نیروانا

 .خورده فکر کردم و اهنگیو انتخاب کردم که کسی بلد نباشه با گیتار ملودیشو دراره یه

 کی ریتم اهنگشو بلده؟.زیادي از باران اهنگ

 .ساکت شدن همه

 .بدون گیتار بخون.پس بهانه نیار.شاید بلد نباشیم بزنیم ریتمشو اما تو که میتونی بدون ریتم بخونی-شایان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 !یا با گیتار میخونم با بیخیال شین!دنه دیگه نش-

 !گیتارتونو بدین به من-پویان

 .پسر دوس داره منو متعجب کنه نیا کال

 !بلدین؟-

 !با اجازتون-

 :تکون دادم و بعدشم گیتارو دست به دست بهش رسوندم که پرسید يسر

 اروم یا تند؟-

 !اروم لطفا-

 "!بور بودي پز منو بدي؟منو بگو چه قبول کردمحاال مج.نگا چه گیري انداخت منو.اي نمیري رادوین"

من داشتم تو دلم اهنگ رو تکرار میکردم که نکنه یه موقع جاییش یادم بره و .استرس داشتم خدا داند  چرا

خودمم میدونستم کوکش میزون .پویان هم داشت گیتارو کوك میکرد.ضایع بشم یا نفس بندیم اشتباه شه

 :دیاشو دراز کرد و گیتارو درست تو دستش گرفت پرسنیست،بعد از اینکه یکی از پاه

 اماده اي؟-

به چشاش نگاه کردم اونم به من نگاه .پویان اول یه چنگ به گیتار زد و بعد شروع کرد.سرمو تکون دادم فقط

 .میکرد که چشماشو سریع باز و بسته کرد که یعنی شروع کن

 بیـــــــــا دوري کنیم از هـــــــم-

 تنها بشیم کم کــــــــم ابیـــــــــ

 با من تو بد تر شـــــــــو بیـــــــــا

 از من تو رد شـــــــــو،رد شو بیـــــــــا

 :شروغع کردم شکستیکوتاه که فقط سکوت فضا رو م يملود هیاز  بعد

 ببین گاهی یه وقتایی -

 ســر میره از احساس  دلم

 میخوابم نه بیدارم  نه

 استاین چشماي من پید از

 محتاج گرماته  تنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 دل به تو بستم  زیادي

 دردي در این حد نیست  هیچ

 از این زندگی خستم من

 تنگ میشه بیش از حد دلم

 تنگ میشه بیش از حد  دلم

 تنگ میشه بیش از حد دلم

 تنگ میشه بیش از حد دلم

 دوري کنیم از هـــــــم  بیـــــــــا

 تنها بشیم کم کـــــــم بیـــــــــا

 با من تو بد تر شـــــــو یـــــــــاب

 از من تو رد شــــو،رد شو بیـــــــــا

 :اهنگ من تازه عوض شده بود که ریتم یه اهنگ دیگه شروع شد و پویان خوند ریتم

 سرگرمی تو-

 بازي با این دل غمگینو خستم شده

 نمیاد  یادت

 همه قول و قرارایی که با تو بستم اون

 این همه ظلم با

 ببین باز چجوري پاي این همه قول و قرارا من نشستم تو

 دلمو  نشکن

 آهم میگیره دامنتو عاقبت یه روز بخدا

 بی خبري  نگو

 نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز نگو

 بی خبري  نگو

 نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز نگو

 نکن دیونه
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 قبت یه روزآهم میگیره دامنتو عا دلمو

 بی خبري  نگو

 نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز نگو

 بی خبري  نگو

 نمیدونی  نگو

 که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز وقتی

پر از ارامش،پر از سوز و در عین حال !چه صدایی داشت.داشت ریتم بین اهنگ رو میزد تو فکر غرق شدم وقتی

چون ظاهر محکمو پر جذبه اي .ی تو صداش بود که تا نمیخوند نمیتونستی بفهمیشانگار یه غم!پر از غرور

 کرد  ندناخواسته به چشماي پویان نگاه کردم که اونم سرشو بل.عجب پسري بود.داشت

 :میخواستم نگامو ازش بدزدم اما نتونستم و ناخوداگاه همصدا شدیم.تو چشم شدیم چشم

 سرگرمی تو-

 ینو خستمبازي با این دل غمگ شده

 نمی اد  یادت

 همه قول و قرارایی که با تو بستم اون

 این همه ظلم با

 ببین باز چجوري پاي این همه قول و قرارا من نشستم تو

 دلمو  نشکن

 اهم میگیره دامنتو عاقبت یه روز بخدا

 بی خبري  نگو

 نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز نگو

 بی خبري  نگو

 نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز نمیدونی وقتی که نگو

 نکن دیوونه

 اهم میگیره دامنتو عاقبت یه روز دلمو

 بی خبري  نگو
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 نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز نگو

 بی خبري  نگو

 نمیدونی  نگو

 که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز وقتی

داي دست و سوت بچه ها بلند شد و نگامونو از هم داشتیم تو چشماي هم نگاه میکردیم که ص هنوز

بدنم داغ داغ بود،اگه میتونستم به دوش اب یخ !نمیدونم چم شده بود.دمیانداختم و لب گز نییسرمو پا.گرفتیم

 .از پویان خوشم اومده بود.میگرفتم خوب بود

 .جمع کرد نشیدستاشو تو س دایپارم

 نهال جان چند ساله که میزنی و میخونی؟-

 .هفت سالی میشه.حدودا از هفده هجده سالگی-

 چه رشته اي خوندي؟-

 .االن هم فوق لیسانس دارم.دارم نقشه کشی ساختمان میخونم-

 کار چی؟.ا چه خوب-

ما تو دانشگاه فقط .چون دوست دارم یه مقدار تجربه داشته باشم.البته بدم نمیاد برم سر کار.نه سر کار نمیرم-

 .ن دوست دارم بیرون از دانشگاه هم نقشه بکشمولی م.پالن میکشیم و بس

 :گفت نیغمگ رادوین

من کلی بهش گفتم بیا تو شرکت من اما خانوم میگه نه و تو کمکم میکنی و من میخوام رو پاي خودم !بلـه-

 .اخرم نیومد!بایستم و از این حرفا

داش سخت گیر ما تو رو استخدام خدا را چه دیدي شاید دا!کاشکی یه سر به شرکت پویان هم بزنی نهال-پدرام

 .کرد

 .شاید قسمت شد و همکار شدیم.در اولین فرصت یه سر به شرکت ما هم بزنی بد نیست.راست میگه-پویان

 .بهش فکر کن نهال.پیشنهاد خوبیه-نیما

 .من که از خدامه-

 ".تو مغزم اکو شد کنهیپرتو کار م یتو شکرت ساختمان انیکه بهم گفته بود پو ماین يصدا
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بود توضیح دادن که ) نقشه کشی ساختمان(خورده دیگه پویان و رادوین به شایان که دانشجوي همین رشته یه

 :نیما در گوشم گفت

 میاي بریم لب دریا؟-

 !مگه االن کجاییم؟!وا-

 .شد طونیش

 .بریم پاهامونو بکنیم تو اب جیگرمون حال بیاد!نه دیگه-

 :و گفتم بلندشدم

 .بریم-

سرد بود و همینش بهم  اییه کوچولو اب در.دمو پاچه شلوارمو دادم باال و پامو اروم گذاشتم تو ابدراور صندالمو

 .ارامش میداد

 نهال؟-نیما

 جان؟-

 .نظرت درباره ي پارمیدا چیه؟من قبال هم باهاش برخورد داشتم-

 چه طور؟-

 .به نظرم دختر خوب و ارومی میاد-

 خب که چی؟-

 :ام کرد و بعد زیر لب گفتنیما یه خورده با ارامش نگ-

 !هیچی-

 چیه دلت پیشش جا مونده؟-

 :سریع گفت نیما

 !همین.فقط خواستم ببینم نظرت راجع بهش چیه!نه بابـا-

 همیــــــــن؟-

 .همین...آره!ایــــــی از دست تو-

 :نگاه به پارمیدا کردم یه

 .نم یه پرس و جویی بکنتازه دوست باران هم که هست،از او.نظرم دختر صاف و صادقی میاد به
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 مگه میخوام برم خواستگاري که پرسو جو کنم از باران؟-

 .شاید رفتیم.خدا را چه دیدي-

 .یه نفس عمیق کشید و نفسشو عصبی داد بیرون نیما

 :لب زیر

 پویان چی؟-

 ".نمیدونم چرا هول کردم و نتونستم چیزي بگم"

 به حرفام فکر کردي؟-نیما

 کردم حرفات؟-

 !ن شب بهت چی گفتماو!بهـــه-

 .موفق هم بودم.دارم سعی میکنم.اها-

 ا؟از کجا فهمیدي موفق بودي یا نه؟ها؟-

 .دیگه دیگه-

 :واسه نیما با پام اب پرت میکردم که صداي پویان رو شنیدم داشتم

 اقا نیما؟-

 :طرفش برگشتیم

 .نیما ي خالی!من نیما هستم-

 نیما به چه کاي مشغولی؟.اووم باشه-

 .شناس بالینیممن روان-

 حاال هست؟.شنیدم رشته ي سختیه-

 .میفهمی ارزششو داشته يریاي تا حدودي اما وقتی رفتی سر کار م-

 چه مدته مشغولی؟-

 .یه سالی میشه اما قبلش هم تجربیاتی داشتم-

 ".من بود فکر کنم یمنظورش درمان افسردگ"

 :رد و گرفت سمت منپویان دستشو کرد تو جیب شلوارشو یه کارت از توش دراو بعد

 .البته با اجازه نیما جان.به هر حال خوشحال میشم باهاتون همکار بشم.این کارت شرکت منه-
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 .اجازه ما هم دست شماس.خواهش میکنم-نیما

وقتی رسیدیم هنوز سرم به بالش .گرفتم و بعد از یه خدافظی کوتاه از هم جدا شدیم و ما رفتیم طرف ویال کارتو

 !بم برد و نفهمیدم اطرافم چه خبرهنرسیده بود خوا

*** 

خونه در !لباساي دیشب تنم بود که هیچ،شنی هم شده بودن.اون روز با سر درد بدي از خواب بیدار شدم يفردا

از باالي نرده ها خم شدم و پایینم دید زدم اما .پشه پر نمیزد...رفتم بیرون تو سالن.سکوت محض فرو رفته بود

اینا قصد ! از حموم دراومدم دیدم نه خیر ددقیقه بع ستیب.تم تو اتاقو و رفتم حمومپس برگش.هیچ خبري نبود

 :گوشیمو برداشتمو با نیما تماس گرفتم.برگشتن ندارن

 سالم.الو نیما-

 !سالم فرشته کوچولو-

 راستی شما ها کجا رفتین بدون من؟هان؟!جان يا-

 حاال کاري داري؟.یم باهاشونهیچی مامان اینا یه خورده خرید مرید داشتن ما هم رفت-

واسه خودش کنسرتی .از قطع تماس لباسامو پوشیدمو رفتم طرف آشپزخونه تا این شکم وامونده رو خفه کنم بعد

فردا قرار بود برگردیم تهران و وقت .یه چنتا سوسیس سرخ کردمو زدم بر بدن بلکه حال بیام.راه انداخته بود

شادمهرو به موج هاي دریا بسپارم و  طراتاخرین روزه برم لب دریا و خادوست داشتم امروز که .زیادي نداشتم

 !!چه ادبـــــــی هم حرف میزنم.خودمو از بندش رها کنم

یه شلوار دمپا گشاد سفید با یه مانتوي .ساعت طرفاي دو بعد ازظهر بود.ظرفارو شستم و رفتم طرف اتاق سریع

برق لب هم مالیدم و اومدم .رم و عینک و کالمم برداشتمشال بنفشمم انداختم رو س.سفیدو بنفش پوشیدم

 .برم هاز ویال تا ساحل راهی نبودشاید حدود یه ربع،پس ترجیح دادم پیاد.بیرون

یه بطري اب معدنی خریدم و دو سومشو با ولع .ساحل که رسیدم داشتم از تشنگی هلـــــاك میشدم به

 .حاال انگار غذاس.خوردم

طوري که به راحتی میشد صداي موج ها رو .ظهرا که غلغلس ساکت و خلوت بود دریا برعکس بعد از لب

 ...سعی کردم برگردم به چهار سال پیش.صندالمو دراوردم و پامو کردم تو اب.شنید
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تو کالس پسرا یه طرف و دخترا طرف .اول دانشگاه بود و منو گلشنو طرالن تازه با هم اشنا شده بودیم روزاي

شه کل کل بود بین ما دو گروه و همیشه هم شادمهر طرفدار گروه دخترا بود و چنتا از نقش همی.دیگه مینشستن

 .صمیمی هم سر کالس داشتیم طاصلیاي گروه دخترا ما سه نفر بودیم و چند نفر دیگه در ضمن رواب

کالس خواستم  ياز همه بچه ها.فرداش هم امتحان داشتیم.بار سر یکی از امتحانا بود و من جزوم کامل نبود یه

البته حق هم .که جزوشونو بهم بدن تا کپی کنم و همون روز بهشون پس بدم اما کسی حاضر نشد اینکا رو کنه

اما شادمهر گفت که قبال درسارو دوره کرده و تا شب نمیخواد درس بخونه و میتونه جزوشو بهم قرض .داشتن

 .ن شد که شماره من افتاد دستشمنم بهش قول دادم که تا قبل از شب بهش پسش بدم و ای.بده

هیچ مزاحمتی درست نکرد تنها تماس هایی که ما داشتیم دو بار بود که یه بارش واسه همون جزوهه بود  البته

منم بعد از مطمئن شدن از .و بار بعدش هم زنگ زد گفت تو خونشون یه جشنه و فقط بچه هاي دانشگاه هستن

نیما قبال درباره .بودم و نمیرفتم ادهاما کاش به حرف نیما گوش د.یامدعوت گلشن و طرالن بهش خبر دادم که م

شادمهر به من هشدار داده بود و میگفت اونی نیست که تظاهر میکنه،اما من واقعا متوجه نمیشدم چون خیلی 

اون یه  منِ احمق با باور این که.اما اون روي دیگه شادمهر روز جشن تو اتاقش برام رو شد.سر به زیر و اقا بود

خبر نداشتم شادمهر . سورپرایز واسه من داره به اتاقش رفتم و اونجا بود که فهمیدم با پاي خودم رفتم تو چاه

اون مست بود و بی توجه به صداي زجه ها و .مسته وگرنه اونقدر احمق نیستم که با یه ادم مست برم تو یه اتاق

بود و سر بزنگاه رسید و اون به هدف کثیفش نرسید و من خدا رحم کرد که نیما منو تعقیب کرده .التماساي من

هر وقت به .اون تمام سعیشو کرد اما من بیدي نبودم که با این بادا بلرزم.براي همیشه به داداشم مدیون شدم

 .این فکر میکنم که اگه نیما نمیرسید چه بالیی قرار بود بیاد تنلم میلرزید

سرمو ... رو شن ها نشستم و پامو بغل کردم.رفته بود و سرم گیج میرفت یاد اوري این خاطرات انرژیم تحلیل با

 .گذاشتم رو زانوم

اون وقت .این بود که کلی ادم اون پایین داشتن مست و پاتیل واسه خودش میرقصیدن و مخ میزدن جالبیش

 .من اون باال داشتم در برابر یه ادم مست داد میزدم و کمک میخواستم

از بعد از اون قضیه و کتکایی که شادمهر از .ختنیریاشک پشت سر هم از چشمام پایین م دیگه قطره هاي حاال

البته نیما به هر دري زد تا پیداش کنه و مجازاتشو به قانون بسپاره اما .نیما خورد دیگه خبري از شادمهر نشد

 .انگار از کشور خارج شده بود و از دست ما هیچ کاري بر نمیومد
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ردیم این بود که هیچ بالیی سر من نیومد و از طرفیم مامان بابام با عمو و دایی اینا رفته بودن شانسی که او تنها

البته فقط به هواي درس .شیراز عروسی یکی از اقوام دور و ما بچه ها هم به هواي درس و دانشگاه جیم زدیم

صدا گریه میکردم و  یل که همش بوقتیم که برگشتن و منو تو اون حا.بود وگرنه کل یه هفته اولو بیرون بودیم

اما رادوینو نیروانا و .تو اتاقم بودم دیدن نیما گفت که یکی از دوستاش فوت شده و به خاطر اینه که حالم بده

شیوا و شایان و بهرام و باران و گلشن و طرالن خبر داشتن که چه اتفاقاتی افتاده و این شد که ما هشت نفر 

ن حدودا چهار سال از اون جریان میگذره و من به لطف نیما و بقیه کامال روحیم اال.نزدیک شدیم همبیشتر به 

 .برگشته اما بعضی اوقات خاطراتش اذیتم میکنه که نیما میگه طبیعیه

 .چقدر این ارامشو دوست داشتم.از روي شناي روي زمین گرفتمو برگشتم طرف ابی بیکران،دریا نگامو

 .دي به تمام وجودم چنگ انداختعرض کمتر از چند ثانیه ترس ب در

 "نکنه شادمهر بعد ها رو آیندم تاثیر منفی داشته باشه؟"

برقراري ...چند ثانیه بهش نگاه کردم بعد.گوشیمو از توکیفم دراوردم و شماره ي شادمهرو سرچ کردم سریع

 :ارتباط

 ...دستگاه مشترك مورد نظر خاموش میباشد-

ساعت سه و .ساعتو نگاه کردم.باره احساس آرامش تمام وجودمو پر کرددو.قطع کردم و شماره رو حذف تماسو

تصمیم گرفتم برم یه پیتزا پیراشکی بخرم بخورم بلکه این شکم .بود و معده کوچیکم داره بزرگه رو میبلعه مین

 .وامونده سکوت اختیار کنه

ساعت چهار بود رسیدم ویال که با .از اینکه از ساحل دور بشم به خودم قول دادم دیگه به شادمهر فکر نکنم قبل

سریع دستمو بردم طرف ایفون تا زنگ بزنم که شایان با .صداي جیغاي دخترا و خنده هاي پسرا روبه رو شدم

 .سر و صورت خیس درو باز کرد و پرید بیرون

 !جاي تو بودم در میرفتم-

 .بعد سریع شروع به دویدن کرد به طرف بیرون و

 "!د؟وا این چرا اینجوري کر"

 !داشتم با چشمام شایانو دنبال میکردم که چشمتون روز بد نبینه هنوز

 .یه سطل اب یخ یخ خالی شد روم حدودا
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شده بود که دیدم رادوین داره با تعجب نگام میکنه البته خندشم گرفته بود اما  ختهیسمتی که اب روم ر برگشتم

خل .نشده بودم اما دوس داشتم شلوغش کنمناراحت .چون میدونست من االن منفجر میشم کنترلش میکرد

 .بودم دیگه

 :جیغ گفتم با

 ! بیچـــــــارت میکنم رادویــــن-

بیچاره فهمیده بود چه بالیی میخوام با دندونام سرش .گفتم رادوین شروع کرد به دویدن و منم دنبالش نویا تا

رادوین رفته .ژي بیشتري رو هم اب میریختنبا اومدن من انگار بچه ها هم دوباره جون گرفتن چون با انر.بیارم

رادوین هی داشت واسه من قرو قمیش .بود روي بلندي لبه استخر وایساده بود و منم دقیقا روبه روش بودم

 نوییه دفعه نیروانا یواشکی رفت پشت رادو.میومد که نمیتونی منو بگیري و از این حرفا منم تهدیدش میکردم

 .مامان اینا هم از تو بالکن داشتن نگامون میکردن و حرص میخوردن.دیم زیر خندههولش داد تو اب و ما پقی ز

 ".باالخره به یه دردي خوردي.مرسی نیري.اي جــــــان.شلپ"

 :با صورت لجنی برگشت طرف منو گفت رادوین

 .نهال یه آشی برات بپزم یه من روغن توش باشه-

 بعد تو واسه من خط و نشون میکشی؟...مث قورباغهبه من چه؟خواهرت هولت داد تو استخر لجن ...وا-

 :جواب داد دیپریم نییکه تو آب باال پا یحال در

 .اوال قورباغه خودتی دوما حساب اون خاعنم بعدا خواهم رسید-

 :با تاسف گفت نیروانا

 ...اهللا هاال اهللا اال ...بعد میگی...من به خاطر تو رادوینو انداختم تو استخر لجن!نهال تو چقدر ابلهی-

 :حالت کشداري گفتم با

 جانفشـــان خواســـــتم؟؟-

 :گفت کردینگاه م نیدر حالی که چندشش شده بود به رادو شیوا

 !چه کثیفه!عــــــق-

 :گفتم طنتیش با

 .شیوا حتما در اولین فرصت یه آزمایش بده-

 :دوهزاریش افتاد اما بهرام نگران گفت شیوا
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 واسه چی؟؟-

 .ي باردار عق میزنناخه فقط خانوما-

 :از اینکه من اینو بلند گفتم داد زد شیوا

 نهـــــــــــــــــال-

من که صبح .همه مجبور شدیم یه دوش بگیریم.با سطل پر از آبی که تو دستش بود دوید طرفم منم د درو بعد

نمیدونم این جماعت .گرفتم که باعث تعجب همه شد يا قهیدوش ده د هیحموم بودم براي اولین بار در زندگیم 

 چه گیري به حموم رفتن من دادن؟

 .امروز شدم خیافتاد و متوجه تار زیرو م یکه نگام به پاتخت کردمیتخت نشسته بودمو موهامو با حوله خشک م رو

 ".پس بگو امروز صبح اینا کجا رفتن.امروز ببستو چهار تیره و تولد منه.وایـــــــــی"

 :خواستم برم بیرون که.صورتم نشوندم يیه ارایش مختصر هم رو.شکی پوشیدمبنفشمو با ساپورت م کییتون

 "اینا ساکتن حتما دارن یه کاري میکنن که من نباید بفهمم"

 .نرفتم پایین و خودمو سرگرم جمع کردن وسایالم براي فردا صبح که قرار بود راه بیفتیم طرف تهران کردم پس

درست وسط حال بودم که .کمربند لباسمو مرتب کردمو رفتم بیرون.کردمکه تموم شد خودمو تو آینه نگاه  کارم

 کیک دنید.درخشنیدو و چهار کنار هم م يدیدم یه کیک قلبی تپل مپل رو میزه و دوتا شمع به شماره ها

 .سرود تولد دنیهمزمان شد با شن

 تولد تولد تولدت مبارکــــــ ـ -

 مبارك تولدت مبارکــــــ ـ مبارك

 رو فوت کن تا صد سال زنده باشی شمعا بیا

 شمعا رو فوت کن تا صد سال زنده باشی بیا

همه ساکت .لپشو تو هوا بوسیدم.مامانم برق میزد دلم طاقت نیاورد و بغلش کردم ياشکایی که تو چشما دنید با

 .مامان منو از خودش دور کرد.شده بودن

 .به امید روزي که تو لباس سفید ببینمت دخترم-

 :مهربون به لباش نشسته بود گفت يیمان که از جمله مامان لبخندنر دایی

 مگه نه؟.فوقش یه چند سال دیگه.ایشاهللا خواهر-

 :که میدونست من به شدت از این بحثا فراریم گفت نیروانا
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 !بجنب.شد یشمع کینهال حاال بیا یه ارزو بکن شمعتو فوت کن که کل ک-

چشمامو بستمو تو دلم دنبال ارزو .وع کرد به خوندن سرود تولد تولدپشت میز نشستم و جمعیت دوباره شر رفتم

 :اها این...نه ولش...اینم که...این نه.میگشتم

 ".منو امسال عاشق کن!خدایا_"

 .سري چشمامو باز کردمو با یه فوت شعله همه شمعا رو خاموش کردم بعد

 ".بدياي خدا کاش ارزو میکردم یه عقل سالم به من .عجب ارزویی کردم"

و ...چهار سالمه و یه دختر زیبام ستویمن االن ب.ارزوم به نظرم مسخره اومد ولی بعد که فکر کردم دیدم نه اولش

توجهزمان برام شیرین میشد که اون شخص رو دوست داشته  نیو ا.تو اوج نیاز به توجه از طرف جنس مخالف

 . پس زیادم مسخره نبود.باشم

طرفاي ساعت دوازده شب بود که بابا اینا هشدار دادن .م و کیک و شام خوردیمشب یه خرده بزن برقص کردی تا

تازه میخواستیم گل یا پوچ بازي .زود بخوابین که فردا تو راهیم اما ما به تنها چیزي که فکر نمیکردیم خواب بود

 .کنیم

پسرا بخاطر تقلباشون غر با صداي بلند و جیغ جیغو به .ساعتی گذشته بود و ما هنوز داشتیم بازي میکردیم یک

 .میصداي در آهنی ویال همه وادار به سکوت شد دنیمیزدیم که با شن

 یقمر بن ای...وقت شب نیهمه خشونت ا نیشدن در اونم با ا دهیکوب...دخترا که به معناي واقعی ترسیده بودیم ما

 .نیما و رادوینو بهرام رفتن ببینن چه خبره.هیام

 :گفت دیپریم نییاکه باال پ یدرحال نیروانا

 !خیلی خودمو کنترل کردم دیگه نمیتونم.بچه ها من برم یه دستی به اب برسونم-

ما هم کنجکاو هی از بالکن سرك میکشیدم ببینیم چه خبره اما دریغ از یه .بدو بدو رفت طرف دستشویی بعدم

 .تو ما رو میخندوندشایانم هی یه تیکه اي مینداخ.همه تا کمر از بالکن خم شده بودیم بیرون.صحنه

االن .حاال اگه شایان گذاشت ما حفظ ابرو کنیم.اي مرده شورتو ببرن نیروانا رفتی دسشوري خودتو رها کردي"

 "...استغفرهللا....خودمو خیس میکنم بعد اسممو میزان

 .و نیما و بهرام اومدن تو بالکن و با صداي بلند زدن زیر خنده رادیوین

 ین؟چیه؟رفتین سیرك و برگشت-

 :با خنده اي که نمیتونست کنترلش کنه رادوین
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 ...دار بود..چه خنده..آي مردم...وایـی-

 :شده بود گفت شیچاشن یسریع بلند شو وایساد و با صداي پیر مانندي که لحجه ترک نیما

 .استراحت کنم نیبذار.سر کار رمیمن فردا باس ب!شوما چه خبره؟ يالیتو بالکونه و!سریپ-

همه سعی داشتیم .شلیک خنده به هوا پرتاب شد و دوباره خنده.نشو برید و دوباره غش کرد رو زمینخنده اما بعد

 !!یه جوري خودمونو اروم کنیم اما مگه میشد

بعد کلی خندیدن به هم شب بخیر گفتیم و همه با من روبوسی کردن و دوباره تولدمو تبریک گفتن و  خالصه

 بعدشم خوابــــ

*** 

ف مامان و زنعمو راشین و تهدیداي دایی نریمان که با اب بیدارتون میکنم خواب شیرین صبحو صبح به لط فردا

بخاطر همین نیما پشت فرمون ماشین من .برعکس همه ما نیما و بهرام حسابی سر حال بودن.زغنبوتمون شد

عالوه حالت داشتم به  دردمسر ...گرمم بود...بد خواب شده بودم.نشست و بهرام هم پشت ماشین رادوین

 :سرمو به پنجره ماشین تکیه دادم و به نیما گفتم.بود خوابمم نمیبرد نیا یبدبخت.تهوع

 .دریچه کولرو طوري تنظیم کن بادش بخوره به من.نیما حالم خوب نیست-

 .نگام کرد نهیآ از

 میخواي بیاي جلو؟-

 .نه عقب راحت ترم-

 :اولیش گلشن بود.تمسه تا پیام داش.کردم تو کیفمو گوشیمو دراوردم دست

 "بــــوس.ساله بشی 100ایشاهللا .تولدت مبارك.سالم نهال کوچولو"

 :طرالن بود دومیش

  ".امیدوارم همیشه زیر سایه سبز پدر و مادرت زنده و موفق باشی.نهال جون تولدت مبارك,عزیزم"

 .ودخورده لحن طرالن که کال دهنش به فحش و بد و بیراه عادت داشت برام عجیب ب یه

 :هم طرالن بود سومیش

کل روزو داشتم به این فکر میکردم که چجوري مودبانه بهت تبریک بگم اما .اصن به درك که جواب نمیدي"

 ".تو کال ادم نمیشی انگــار 

 .خوابِ خواب بود...به نیروانا نگاه کردم.گرفته بود شدیدا خندم
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دایی هم هی ما رو مسخره میکرد که .رام خوابیده بودنتو اون ماشینم شیوا و رادوینو به.جلو خواب بود شایانم

دکمه ي تماس رو زدم وبا طرالن تماس گرفتم که اهنگ پیشوازش !مگه با خودتون مسابقه خواب گذاشتین

 :مسخم کرد

 نمیخوام در به دره پیچو خمه این جاده شم-

 اتیش غمت یه هیزم اماده شم واسه

 یه موجود کرو خالی پر عفاده شم یا

 ..دنیا وایسا دنیا من میخوام پیاده ساوای

 .اینجاي اهنگ که رسید طرالن گند زد تو اهنگ به

 !بنــــال-

 ...منو بگو میخواست باهات درست حرف بزنم که-

 .دمیطلبکارشو شن يصدا

 که چی؟؟-

شلوغه و  اخه چلغوز من تو روز تولدم که به طور طبیعی سرم حسابی.که می ببینم عین این یالغوزا میگی بنال-

 وقت ندارم سرمو بخارونم چه انتظاري داري؟

 :خرده سکوت کرد و گفت یه

تا کلکسیون فحشاي غوزیت کامل .اگه مونده بگوها...فحش نوع غوزي دیگه اي نبود که به من بدي؟-

 دیگه چی؟...یالغوزو چلغوزو.بشه

 :که گفت دمیبا هم خند هردو

 خب حاال کی برمیگردین؟-

 .تو راهیم االن-

 .مرسی زنگیدي.خب به سالمتی-

 .قربانت-

 .راستی بازم تولدت مبارك-

 باي.سالم برسون.مرسی عزیزم-

 .باباي-
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 .البته اگه اشتباه نکنم.خورد یگلشن هم دادمو گوشیمو گذاشتم تو کیفم که دستم به کارت جواب

 "پویان سپهري"

 عامل شرکت ساختمانی پرتو  مدیر

البته منم زیاد اسمشو از این طرف اونطرف شنیده .شرکت نام برده بود قبالبهبهانی زیاد از این  پرتو؟استاد

 .حتی از رادوینم شنیده بودم که میگفت براي قوي شدن باید بتونم با شرکت پرتو رقابت کنم.بودم

 .لحظه تصمیم گرفتم وقتی برگشتم حتما یه تماس بگیرمو یه وقت مصاحبه ازشون بخوام همون

 .عجب شانسی داره این دختر.به نیروانا فکر کردم.مو چشمامو بستمگذاشتم تو کیف کارتو

ا نیري هم که از ..تازه اشنا هم از اب دراومد.به چهلو هشت ساعت نکشیده بود که سر و کله پدرام پیدا شد.ا ِا

 .خوشحالی در پوست خود نمیگنجید

 .دي میشد و به وقتش شوخاوم بنظرم شخصیت شوخ و راختی داشت مثل نیما که به وقتش ج...پدرام

 میتصم نیبخاطر هم!دونستمیمن که م دونستیکه نم یهر ک.خوشش اومده دایکه معلوم بود از پارم ماین...دایپارم

دوسش داشتم بهش  یلیداداشم بود و خ نکهیچون عالوه بر ا.باشم و کمکش کنم مایگرفتم همه جوره پشت ن

 .هم بودم ونیمد

داشت و  یجذاب یلیخ افهیق ییچون خدا!اصن نگو.یچیکه ه ياز نظر ظاهر.بود يوزبنظر فرد مرم...انیاما پو و

 يپر تره و معلومه که برا یلیخ کلشیه انیداشت پو انینسبت به پو يتر کیکوچ کلیبرعکس پدرام که ه

وجب از من بلند  هی دیابلند بود ش یقدش حساب انیپو.وقت گذاشته یحساب یدختر کش کلیه نیساختن همچ

چون از همه کم حرف ...انیو از همه کمتر درباره پو.دونستمینم يزیکدومشون چ چیه اتیود اما درباره اخالقتر ب

 .تر بود

ما دخترا چنتا .طرف رستوران میخوابالو راه افتاد يهمه با چشما.میسادیرستوران وا هیظهر بود که در  يطرفا

 :با داد گفت نیدفعه رادو هیه ک میو قصد نشستن داشت میکنار هم انتخاب کرده بود یصندل

 !نهــــال تکون نخور-

انجام  نکارویا یبا چه سرعت.سادمیوا یبرق گرفته ها رفتم رو صندل نیا نیو ع دیحرفو زد خواب از سرم پر نیا تا

 يصدا.گهیاثرات خواب بود د.شده میقا زتیم ریدراکوال ز هیگفته بود که  نیانگار رادو!دونمیدادم خودمم نم

 .امیباعث شد به خودم بخنده 

 :خنده هاش گفت نیب نیرادو
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 .زشته نییپا ایب!!؟يکرد ينطوریگفتم که ا یمگه من چ-

 :و غرغر کنان به عمو مهرداد گفتم نییاومدم پا یخجالت از رو صندل با

که  یمخصوصا وقت!ن؟یذاشتیسر به سر دختر عموهاتون م يطور نیا نیعمو ؟شما هم که جون بود-

 !ن؟یکن یالفت نیخواستیم

 :جواب داد کردیم زشیو با دستمال تم ختیریقاشقش نمک م يکه رو یدر حال عمو

 !نیکال عجق وجق دیشما نسل جد.واال دونمیچه م-

 .ستبکر عمو زد يبه شونه ها یمهران دست بابا

 .گذروننیبا سر به سر هم گذاشتن خوش م.خوش گذرونن يادیمهرداد ز ستنیعجق وجق ن-

 :گاه سرش کرده بود گفت هیکه دستشو تک نیعمو راش زن

 .گهیبسوزونه د شیات دیآدم تا جوونه با.کننیبنظر من که خوب م-

 :میهشت نفرمون با هم گفت هر

 .ــــــــــولیا-

 .استراحت کرد مایو ن میکرد یرانندگ روانایجاده رو منو ن هیبق

*** 

جمعه شب خونشون  يزنگ زد و همه رو برا زهره ییروز از برگشتنمون به تهران گذشته بود که زن دا دو

 .دعوت کرد

 .افتادم انیپو ادیلب تاب که  ينشسته بودم پا شهیتو اتاق مثل هم!دونمیخبر بود نم چه

و  فیظر يصدا هیبعد از چنتا بوق .برداشتم و زنگ زدم مویدراوردم و گوش فمیاز تو ک تشویزیکارت و عیسر

 :گفت نیدلنش

 د؟ییرماپرتو بف یشرکت ساختمان-

 ن؟یبد بیشرکتتون برام ترت ریوقت مصاحبه با مد هی دیتونیم نمیخواستم بب دیببخش.دیسالم خسته نباش-

 استخدام؟ يبرا-

 .بله-

 .رمیگیمن حتما باهاتون تماس م ازیاما چشم در صورت ن...لهیما تکم يکار يکادرا-

 صحبت کنم؟ يسپهر يبا اقا بتونمیم-
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 .هندارن متاسفان فیتشر شونیا-

 خدافظ.بله ممنون از وقتتون-

 ياز طرح ها یلیعکس خ.پرتو رو سرچ کردم یتو گوگل شرکت ساختمان.جواب تماسو قطع کردم دنیاز شن بعد

با عوامل خود شرکت و عوامل  یدسته جمع يعکس ها يسر هیبه عالوه .تیرو زده بودن تو سا شونیحرفه ا

 .که باهاش قرارداد بستن ییشرکتا

 :زنگ زدم روانایو به ن تابو بستم لب

 تو؟ يچطور.يریالو سالم ن-

 ؟يخوبم تو چطور!سالم درخچه-

 .اصال ندارم خیخوبم اما حوصله موصله -

 ؟يدیبرنامه فردا شب و شن یراست.میکاریتابستونا ما ب ییخدا!یگفت يآ -

 بنظرت چه خبره؟!اره-

 .و بهرام باشه وایفکر کنم مربوط به ش-

 بر بدن؟ میبزن یونیقل هی میامشب بر نیاینم یراست.یگیا راس م-

 .شهیبدون اونا که نم.هم حلن هیبق انیب مایو ن نیاگه رادو!ادیب تونهیامشب م نیبب نیزنگ بزن به رادو هی-

 فعال.دمیخبرشو بهت م زنمیباشه االن زنگ م-

 :بوق جواب داد نیگرفتم که با اول نویرادو شماره

 !بر خرمگس معرکه لعنت-

 ".تو رو رام کنم يچجور دونمیمن که م.دارم برات.سر به سر من گذاشت نیباز ا"

 !لعنت ركیبر دلقک س-

 !آمازون لعنت مونیبر م-

-مثال بر فرشته کوشولو لعنت...رمیپذیبگو م تارویواقع..ا! 

 :گفت زدیکه خنده توش موج م ییصدا با

 !بر منکرش لعنت-

 :و گفتم دمیخند

 امشب چیکاره اي؟-
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 واسه چی؟-

 !مثل اینکه تو یادت رفته ما یه زمانی هر پنجشنبه شب میرفتیم پاتوق و قلیون میکشیدیما-

دیگه قیافه ها تکرار .تازه فردا هم قراره همو ببینیم.من خیلی شرکت کار دارم.یادم نرفته اما امشبو بیخیال نهال-

 .میشه

 اما کیه که از قیافه من خسته بشه؟هان؟!...اون که بعـــــــله-

 خبریه؟!یه؟باز اعتماد به سقف چسبونديچ-

 !!تو که وقت نداشتی.خب دیگه برو به کارات برس!نه بابا چه خبري-

 باي.مواظب خودت باش.ولی چشم میرم به کارام برسم.واسه تو همیشه وقت دارم شیطون-

 :خنده گفتم با

 .باي-

دمپاییامو در اوردمو خواستم بشینم .رماتاق نارنجی رنگ خوشگلم اومدم بیرون که هوس نرده سواري زد به س از

 .رو پله ها که بیخیال شدم و از پله هاي سفید و پهنی که به وسط سالن ختم میشد رفتم پایین

 :مامان رو شنیدم که داشت با تلفن حرف میزد صداي

بهتون  بازم چشم باهاش صحبت میکنم جوابشو...نه من حتما با نهال صحبت میکنم اما فکر نمیکنم قبول کنه-

 .میدم

درواقع اگه بخوام زیرنویسش کنم میشه .دست پرسیدم کیه؟ که مامان دستشو به نشانه ي سکوت بلند کرد با

 .خفه شو

 خداحافظ!قربان شما...حتما...چشم-

 :دمیتماس قطع شد پرس تا

 بود؟ یک-

 .یخانوم داراب-

 :بودمو خوندم دهیممنوع شن انیورود آقا لمیکه تو ف یآهنگ

 !!نکـن رونشیب..یداراب-

 :گفت یبا کالفگ مامان

 !باهات حرف بزنم خوامیباش م ينهال جد-
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 :به هم و گفتم دمیکوب کردنیکه در مقابل سرگردشون اظاعت م ییمثل سرباز ها پامو

 !به گوشم-

 :لب زمزمه کرد ریز مامان

 تو آخه؟ یشیبزرگ م یک -

 :بعد بلند ادامه داد و

و  هیپسر خوب.کنهیکار م مارستانیب هیجراح قلبه و با پدرت تو !سمش احسانه ا... پسر داره هی یخانوم دراب-

 ه؟ینظرت چ.نجایا انیب يخواستگار يکه برا رهیمادرش زنگ زد خواست اجازه بگ.رسهیدستش به دهنش م

 :که مامان گفت ارمیسر و تهشو بدون جنگ و دعوا بهم ب يکه چجور کردمیفکر م داشتم

 ؟؟ینیبذارن احسانو بب برنامه هیبگم  يخوایم-

 .من هنوز قصد ازدواج ندارم.نه مامان-

 یکنیاولش فکر م.ستیازدواج کردن که بد ن!یقرار بسنج هیبا  یتونیاخالقشم م.که خوبه طشیچرا مامان؟شرا-

 . بود و من خبر نداشتم یچ یگیبه خودت م یتو زندگ یرفت یبعد وقت یبده ول

 "گهیبرعکس م ویمامان منم که همه چ نیا"

 !نه-

 یلیمورد خ هی نیبابا در ا!بهتـــر.احتماال بابا بود.دراومد فونیا يرو گفتم و رفتم طرف آشپزخونه که صدا نه

اشپزخونه که مامان اومد تو اشپزخونه و با  زیو رفتم نشستم پشت م ختمیر ییچا هی.کردیخوب بود و اجبار نم

 :توپ پر گفت

 چرا نه؟-

 :دیصداش از پشت مامان رس بابا

 چرا نه خانوم؟ یچ-

 .دیگونه مامانو بوس بعدم

 !یخسته نباش.ییسالم بابا-

 :و گفت دیبوس سرمو

 .یدرمونده نباش-

 :بندش مامان گفت پشت
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 !به الالش نذار یلیل خودیب-

 .منو مامان چرخوند نیب ینگاه

 باز چه خبره؟-

 :گفتم یدرماندگ با

 زوره؟!ازدواج کنم خوامیخب اقا جون من نم-

 :از من کالفه تر جواب داد نماما

 !بعد بگو نه انیاما حداقل بذار ب ستینه ن-

 ينجوریا خوامیمنم نم!داره که من جواب رد دادم یمشکل کنهیبعد من بگم نه ،سره فکر م انیاگه ب.ـرینه خ-

 !!نـه...کالم  هی.بشه

 :گفت یبا لحن آروم بابا

 .ش نکنپا داره پس اجبار هیمرغ نهال  یدونیتو که م الین-

 .نگاه آزردشو از بابا گرفت مامان

 !نیهم نیپدرو دختر ع-

 !!منفجر نشه هویکه مامان  میدیخندیم زیر زیو منو بابا هم ر زدیغر م یه مامان

فرداش .دمیساعت پنج صبح بود که خواب يطرفا.میدیو خند میشب رو تا صبح تو چت روم با بچه ها گفت اون

 :گفتیم یان اومد سر سراغم و هعصر بود که مام میساعت چهارو ن

 !بلند شو بلند شو-

شدم و  میمن تسل شهیاخر سر هم مثل هم.دمیکشیمن م دیکشیمامان م یه.میراه انداخته بود یپتو کش مسابقه

 :از رو تخت بلند شدم که مامان شوتم کرد تو حمومو گفت

 !يوقت دار قهیدق ستیب-

 مگه دنبالم کردن؟-

 !کمکش کنم تییزن دا شیزود تر برم پ وامخیزود باش چون م یول!نه-

اتومو رو به برق زدم و در کمد لباسامو باز کردم و د بگرد .رونیبعد از حموم اومدم ب قهیدق ستیحدود ب.رفت بعدم

 یچ یدونینم ياز بس دار گفتیمامان م.واسه انتخاب لباس لنگ بودم شهیهم.دنبال لباس مناسب واسه امشب

نشستم و شروع  نهیا يجلو.بپوشم رداره کت و شلوا یامشب جنبه رسم ین مهمونگرفتم چو میتصم!یبپوش
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از .دمیبرق لب مال هیکردم و  میمال یلیخ ينقره ا یاب شیارا هیکارم که تموم شد .موهام دنیکردم به اتو کش

براق  رهیت یتاپ اب هی رشیسادمو که ز یاسمون یحولمو انداختم رو تخت و کت و شلوار اب.بلند شدم نهیا يجلو

 .دمیبودمو پوش دهیپوش

 دایپ دهیروبان سف هیدراورم  ياز تو کشو نیساده بود واسه هم یلیموهام خ.نگاه کردم نهییخودم تو ا به

 .کنار سرم بستم یونیموهام جدا کردمو روبانو با زدن پاپ هیهامو از بق يچتر.کردم

 "!مث کوشولوها شدم!یاوخـــ"

 .باال داد زدم من امادم عطر کوکو دوش گرفتم و از با

 :دمیرو شن ماین يصدا

 !میتا بر نییپا ایخب ب-

 :زد و گفت یرو پله ها بودم که بابا سوت.نییبرداشتم و رفتم پا دمویسف فیو ک یبا شال اب دمویسف يمانتو عیسر

 !یعجب دختر خانوم جذاب و خوش پوش-

 :لنگ ابرومو انداختم باال و گفتم هی

 ؟فقط جذاب و خوش پوش-

 :گفت یبا لحن لجوج ماین

 ...هینه  نیزنیحرف م ییبایدرباره ملکه ز نیکه انگار دار نیکنیم فیتعر يجور هی-

 :کردم دشیچشمام تهد با

 ؟یچ هی-

 !یچــــــیه-

و بعد  مارستانیسر بره ب هیاونجا بابا هم  میبر مایقرار بود من و مامان و ن.نایا ییطرف خونه زن دا میافتاد راه

 .امان پشت نشست و من جلوم.ادیب

 :زده بود گفت نشویکه فالشر ماش یدر حال ماین

 !جا گذاشتم مویگوش!..مطب من میمامان اول بر-

 ...که سر راهمون بود وگرنه نیموافقت کرد البته اونم فقط بخاطر ا مامان

در مطبش  يشد و جلو دهایپ نیاز ماش ماین.بود لیو بعد از ظهرا تعط رفتیجمعه ها فقط صبح ها سر کار م ماین

شروع کردن به حال احوال .رونیبود که در مطب باز شد و پدرام اومد ب دیشلوارش دنبال کل بیتو ج. ستادیا
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رفت  ماین نویپدرام اومد طرف ماش.میکرد مبا دست مارو به پدرام نشون داد و ما هم با سر سال ماین.باهم یپرس

 :ه گفتشدم ک ادهیپ نیبه حکم ادب از ماش.تو مطب

 ن؟یخوب هست.کنمیخواهش م دییبفرما.سالم-

 .نیسالمت باش.ممنون- مامان

 خانواده خوبن؟-من

 .نیلطف دار.خدمتتون رسوننیسالم م-

 :من انداخت و گفت ينگا به سرتا پا هی بعد

 !یبه سالمت رهیخ-

 .مییدختر دا يمراسم خواستگار میریم میبله دار-

 :با تعجب گفت هوی

 خانوم؟؟ رواناین-

 :اما کنترلش کردم و گفتم دمیترکیاز خنده م داشتم

 !واسیش مییدختر دا...دختر عمومه رواناین-

 :لبخند محو زد و گفت هی

 م؟یما هم دعوت یعروس..یبه سالمت!حق با شماست...بله-

 !خودتون یعروس شاهللایا!نیبله که شما هم دعوت- مامان

 .گفت یشاللهیانداخت و ا نییپا سرشو

 .با اجازتون از حضورتون مرخص شم...شمیزاحتون نمم گهیخب من د-

 خدافظ .میخوشحال شد-

بعد مدت .زنگ و فشار دادم.نمایا ییخونه زن دا میدیساعت هفت و ربع بود که رس.میبرگشت وحرکت کرد ماین

 :دمیشن انویشا يصدا یکوتاه

 بله؟-

 .باز کن مییما-

 .شناسمینم مییما-

 .گهید لوس نشو باز کن د-
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منم که ...بزرگ و پر از گل.بودم نایا ییدا اطیکه من چقدر عاشق ح يوا.تو میباز شد و رفت یکیت يدابا ص در

تو  ومدیبه رنگ موهاش م یلیسوخته که خ يکت دامن قهوه ا هیزهره با  ییدر خونه باز شد و زن دا.عشق گـل

بعد از .و منتظر ورود ما بودن بودن سادهیهم وا انیو شا وایپشت سرش ش...خوجل شده بود یحساب.در ظاهر شد

 قایدق.مث اردك دنبال ما اومد انمیباال که شا میرفت وایمامانو گرفتم و با ش يمانتو و روسر یسالمو احوال پرس

هم از وجود  وایفکر کنم ش.سوال جواب کنم وایاز ش خواستمیچون م کردیم فایدر اون لحظه نقش مزاحم رو ا

 :تنبود چون گف یراض انیشا

 ؟يتنهامون بذار شهی؟میداداش انیشا-

 :جمع کرد وگفت نشیتو س دستاشو

 به چه مناسبت؟-

 .میکه من و نهال با هم کار دار نیبه مناسبت ا-

 .طلبتون یکی یخب ول لهیخ-

نوش جان  یداشت کف گرگ وایاون وسطا که ش.زدمش خوردیدرو بست تا اونجا که م وایتو اتاقو تا ش میرفت

 :گفت کردیم

 اونم تنها تنها؟دارم براتـــــ یشیعاشق م-

 !داد من عاشق شدم؟ يجار بزنم که ا یخواستیپه م...و-

 :از کتک زدنش برداشتم وگفتم دست

 عاشق شد بگه؟ یکه هر ک میمگه ما قرار نذاشته بود-

 !خب منم نگفتم..نگفت يزیچ یاما کس...قرار بـــود-

 نگفته؟ یمثال ک-

 ..رواناین..باران-

 ...عاشق نشده فقط از پدرام خوشش اومدهکه  رواناین-

 :چشام گرد شد و با تعجب گفتم هوی

 شده؟یباران؟باران عاشق ک یگفت-

 ..یخبر داشته باش دیبا گهیتو که د-

 !نمیدختر بنـــال بب يجون به لبم کرد..حاال که ندارم-
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 خب؟ ياریفقط قول بده به روش ن-

 !حاالبگو..دمیباشه قول م-

 :ث کرد و بعدگفتخورده مک هی وایش

 !ماین-

 :داد گفتم با

 ـــــــــما؟؟ین-

 .دستشو گذاشت رودهنم وایش

 !مـــــرض-

 :کنارو گفتم دمیکش دستشو

 ؟يدیحاال تو از کجا فهم...يوا...مدت نیتمام ا یعنی!شهیباورم نم -

 نداره؟ یبه باران احساس مایحاال بنظرت ن!..دمیاز دوستاش فهم یکیبا  شیاز تماس تلفن-

 !رو گرفته دایچشمش پارم مایاما فکر کنم ن ستمایمطمئن ن یعنی!اصال...نه-

 !باران؟که اون شبتو ساحل اومدن با ما شام خوردن؟ یمیدوست قد دایپارم-

 !اره-

 ییزن دا يکه صدا میکردیباران فکر م يعشق برا نیبه عاقبت تلخ ا میداشت دیشا میدومون ساکت بود هر

 :ردافکارمو پاره ک يرشته 

 کمک؟ نیایدخترا؟نم-

 .جان ییزن دا میایاالن م-

 

 :جواب دادم فونویرفتم طرف آ.زنگ خورد فونیکه آ نییپا میپله ها اومد از

 بله؟-

 .باز کن درخچه-

 .ارمیبه جا نم-

 .زیباز کن درو مزه نر-

 !میمرض گرفته بود انیهم من هم شا امروز
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 يو تفت تف باز یکردم که همه اومدن تو و مجلس احوال پرس و درو باز یدر خروج يباز کردم و رفتم جلو درو

 :گفت نینشستم زنعمو راش یوقت.رفتم شربت اوردم و به همه تعارف کردم.شروع شد

 .عوض شده افتینهال چقدر با کت و شلوار ق-

 شم؟یزشت تر م-

 .یشیناز تر م!نه دختر گلم-

که رفت تا درو باز کنه چشم  ییشدم و به زن دا جواب دادن الیخیب.زنگ خورد فونیجواب بدم که ا خواستم

 .خوبه حاال طرف آشنا بود.هول کرده بود یحساب وایش...بودن نایبهرام ا.دوختم

 :که عمو مهرداد از در وارد شد و گفت میبود سادهیدر وا يپشت سر هم جلو نیرادو انویو شا روانایو ن وایو ش من

 !نمیتک تکتونو بب یعروس شاهللایا-

 :که مامان با حرص گفت مینگفت يزیچ ماها

 !نینباش دواریام یکیبه نهال ..کنهیخواستگار رد م یداداش فعال که دختر من داره ه-

 :بابک با تعجب گفت عمو

 چرا زن داداش؟-

 !نیاز خودش بپرس-

 :متفکر گفت بهرام

 ره؟یگ یکس شیچرا نهال؟دلت پ-

 "گم؟یه ادم مهم نیا يبود جلو ریاالن چرا فکر کرد اگرم دلم گ"

 !که میخواستگار ادیتا ب کردمیبود کچلش م ریاگر گ...نه بابا-

 :دیمهرداد پرس عمو

 پس چرا؟-

 .خاتمه دادن بحث گفتم يبرا

 !تو عمو جون نیایحاال ب-

و از دستش نده باالخره  زنهیبار در خونه ادمو م هیو اون که شانس فقط  نیاز ا دنیشن حتیخورده نص هیاز  بعد

 !گفتینم يزیشده بود و چ رهیگوشه خ هیبه  نیالبته تمام مدت رادو.کله کچل ما برداشتن نیادست از 
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زهره هم چون اعتماد  ییو زن دا مانینر ییوسطو دا دیرو کش يخواستگار هیاز شام باالخره عمو بابک قض قبل

صحبت  هیهم بعد  وایش.داشتن داشتن موافقت خودشونو اعالم کردن نایو شناخت کامل به به عمو بابک ا

و بهرام  وایش ينامزد يبرا یخ مناسبیبه دست دنبال تار میهمه تقو میشامو که خورد.با بهرام بله رو داد کیکوچ

 :که من گفتم میبود

 ه؟ینظرتون چ.لهیتعط دیشنبشم بخاطر ع...فطره دیسع دیمرداد جمعس و ع جدهیروز ه ییدا-

 !با هم آشنا بشن شتریب وایو قرار شد تا اونموقع بهرام وش نگاه کردن و موافقت کردن ماشونیبه تقو همه

 !پچ پچ نکن نایو ا مینبود ما بر ییجا هی...واقعا شناختنیرو نم گهیهمد نایهم که ا چقدر

امشب بهرام به عنوان نشان  نیدستش که هم يبود و به حلقه تو ستادهیدر ا يجلو وایش...رفتن بود موقع

 :سر به سرش بذارم کمیهوس کردم .کردیدستش انداخته بود نگاه م

 !ــــــــشیخورد-

 :جا خورد و گفت وایش

 و؟یچ-

 حلقتو-

 !دوسش دارم یلیخ..خوشگله یلیخ..اره!اهان-

 !که دستت کردش؟ یاون ای يحلقتو دوس دار..اره جون عمت-

 .من که دوسش ندارم..اونه که منو دوس داره!رمینه خ!..مامان خودت شهیخوبه حاال عمم م-

خطو نشون  وایو با چشم ابرو واسه ش دیبهرام شن.بشنوه شدیبلند زد تا بهرام که از جلومون رد م کمیحرفو  نیا

 .دیکش

 .کامال واضحه-

خورده هممون  هی.نفر مجرد شیبه ش شدیم لیما کم کم داشت تبد يشب گذشت و جمع هشت نفره مجرد اون

بلکه  واینه تنها واسه بهرام و ش.میومدیباهاش کنار م دیما بابود  یعیامر طب هیاما چون ازدواج  میناراحت بود

 !واسه خودمون

*** 

مراسم بودن و  يدنبال کارا یحساب نیو زنعمو راش وایو ش ییو مامان و زن دا گذشتیم يروز از خواستگار سه

 .کردنیکمک م ییالبته باران و بهرام هم خدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٦٥ 

 روانایبه ن نیواسه هم..دیخر رونیگرفتم برم ب میکه تصمبود  میساعت چهار و ن.گرم یسر همه حساب خالصه

 .زنگ زدم

 جانم؟؟-رواناین

 !يادم شد...اوهو-

 !بودم فدات-

 !یباهام حرف بزن ينطوریواسه شمارت انتخاب کردم عمرا ا یچه عکس یاگه بدون-

 ؟يدار کاریچ...حاال بنال!اگه دستم بهت برسه-

 ؟يشد کانال عوض کرد یچ-

 !؟یکانال چ-

 !کانال بنال يز کانال جونم زدا-

 .فعال شد میگوش یکه بوق پشت خط دمیو منم خند دیخند رواناین

 !میپشت خط هیک نمیخفه شو بب قهیدو د يرین-

 :انتظار و جواب شماره ناشناس رو دادم ستیرو فرت کردم تو ل رواناین

 د؟ییبله بفرما-

 ن؟یخوب هست.سالم-

 :جواب دادم دیترد با

 شما؟ دیببخش.ممنون-

 همراه خانوم ارجمند؟-

 .بله-

 .شمیپرتو مزاحمتون م یاز شرکت ساختمان-

 :گفتم یهولک هول

 ن؟یشما خوب هست.بله بله-

اگر .استخدام يبرا میمصاحبه دار هیفردا ساعت هشت صبح  يخواستم بهتون اطالع بدم برا.ممنون یمرس-

 .دیاریب فیفردا تشر دیلیما
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دلم .توالتم زیم یکه پام خورد به صندل دنیپر نییشروع کردم به باال و پا...نمک کاریچ یاز خوشحال دونستمینم

 :حال جواب دادم نیبا ا.کم نشد میاز خوشحال يزیشد اما چ شیر

 .شمیحتما مزاحمتون م!بله چشم-

 .دیرو همراهتون داشته باش نیدیرو که خودتون کش ییفقط مدرکتون رو با چند تا از پالنا...منتظرتون هستم-

 شما خانومِ؟ دیببخش!باشه چشم-

 چطور؟؟...بزرگمهر هستم-

 .باهاتون آشنا بشم شتریدوس داشتم ب.ازتون خوشم اومده یلیخ آخه

 .میشیآشنا م شتریشرکت باهم ب نیفردا که اومد.از شما خوشم اومده یلیمنم خ.زمیدل به دل راه داره عز-

 !پس تا فردا خداحافظ.شاهللایا-

 .بلند شد روانایگنگ ن ياز گوشم دور کردم که صدا ویگوش..کنم کاریچ ستمدونینم جانیزور ه از

 ؟؟؟ينهال مـــــــــرد-

 :گفت عیسر روانایکه ن دمیکش فیخف غیج هینتونستم خودمو کنترل کنمو  گهید

 .حرف بزن المصـب ؟؟ديشد؟نکنه واقعا مرد ینهال چ-

 !پرتو یشرکت ساختمانواسه مصاحبه استخدام  رمیفردا دارم م...رواناین يوا-

 !هیشرکت معروف دمیشن...خوب ان؟چقدریپو شی؟پيجد-

 .چقدرخوشحالم ینیبیمگه نم...اره-

 !کنه قبولم کنن خدا

 ؟یبگ یخواستیم یحاال چ!...شهیخوب م یلیخ-

 :گفتم یجیگ با

 !چند دست مانتو شلوار بخرم هی دیمن با دیخر میبر ایخواستم بگم ب...اها اها...من؟؟-

 ساعت چند؟.باشه-

 !اماده باش شیتا ش-

 !ها رهیفط هیما یب دیخر...يزیچ هیفقط -

 !توش ختهیبابا تازه برام پول ر.کارتم دستمه...تو نگران نباش-
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قرمز ساتن مانند که  يمانتو هیبا  میضخ یمشک يجوراب شلوار هی.دوش گرفتم و رفتم سر کمد لباسام هی

از پله ها رفتم .قرمز داشتو باهاش ست کردم يشایر شیکه ر مویمشک شال.دمیزانوم بود رو پوش ریتا ز شیبلند

 :گهیم ییزایچ هیلب  ریو داره ز سادهیپله ها وا يمامان جلو دمیکه د نییپا

 !؟يمامان باز تو جادوگر شد-

 !میالعظ یال حول وال قوه اال باهللا عل-

 :فوت کرد طرف منو گفت بعد

 !چشمت کنن ترسمیخب م یزنیم پیهم ت يورنطیا!یمامان جان تو از خودت ناز هست-

 !نگران نباش...مامان جان بادمجون بم افت نداره-ماین

 "!چرا خونس؟ نیا دونمیمن نم"

 ها؟...وجدان یمن کجام بادمجون بمم ب-

 خب حاال کجا به سالمت؟-

 حیتوض مایو ن افتاده بود شروع کردم با شوق و ذوق واسه مامان ادمیکه دوباره قرار مصاحبه فردا رو  من

 .کردن یاونام ابراز خوشحال.دادن

باال  ياز پاساژا یکی میرفت.خوشگل شده بود یلیاونم خداوک.نایا روانایدر خونه ن دمیرس شیساعت ش سر

هم  روانایو من و ن کردنیبه ما نگاه م قیسرشار از تشو یپسرا با نگاه تیدخترا چپ چپ و اکثر تیاکثر.شهر

و من چند دست مانتو شلوار و  تگذش یدو ساعت هیخالصه .میکردید به نفس برخورد مو با اعتما لکسیر یلیخ

هم که ماشاهللا کم  رواناین.گرفتم یمهمون يهم برا یدست لباس رسم هی.دمیخر دامیمانتو جد يبرا يجنتا روسر

 .اوردینم

مقدار  هی ویو فروش یشیم آرالوکس لواز يمغازه  هی میرفت رواناین شنهادیبه پ!کرده بود دیخر شتریاز من ب اون

بابا هامونو به خاك  مویکرد دیخر یکل!درد سرتون ندم خالصه درد سرتونندم.میو تست کرد میدیخر شیلوازم ارا

 .مینشوند اهیس

 روانایلرزون ن يکه صدا کردمیداشتم به مردم اطرافم نگاه م.میشاپ بزرگ خود پاساژ نشسته بود یتو کاف االنم

 :دیرو شن

 ـال؟؟نهــــ-

 هان؟-
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 ست؟یاون پدرام ن-

 کو؟؟-

 .برنگرد عیفقط ضا!پشت سرت-

دو نفره نشسته بود و با  زیم هیدختر که پشتش به ما بود سر  هیپدرام با .برگشتمو پشتمو نگاه کردم اطیاحت با

 :گفتم کردمیهمونطور که داشتم دختره رو نگاه م.کردیلبخند به دختره نگا م

 ه؟یبنظرت دختره ک-

با  نیهـــــــاشم همچ یقمر بن ای.کنهیم ریس یتو کدوم عالم نمیبرگشتم تا بب...دمینشن يریاز طرف ن یجواب

 !!جرم کیشر شدمیقاتل و منم م شدیم يرین بودیچاقو دستش م هیدارم اگه االن  نیقیکه  کردیخشم نگاشون م

 !چته تو؟!!يهــــو-

 !امیتا ب نیبش-

که  نیمثل ا...نه!کله خر نیکنه ا يزینره ابرو ر...خاك بر سرم يوا.نایپدرام ا زیرفت طرف م عیسر یلیخ بعد

 !رفت سفارش بده

ا ا روانایسفارششو که داد و تا خواست برگرده پدرام ن!تو اون خندق بال ختیر کیاالن اب پرتقال و ک نیهم...ا 

 رواناین يصدا.وستمیجمعشون پ پس منم به...هوا پسه دمید.هم رفت طرفش رواناین.و از سرجاش بلند شد دیرو د

 .دمیرو شن

 ؟یکنیم کاریچ نجایشرکت بابات پس ا يریبعد از ظهر م يگفته بود-

 خوبه؟ مای؟نی؟خوبیینجایا نهال تو ام ا...واال رفتم-پدرام

 :گفتم جیگ

 !همه خوبن.ممنون-

 .پدرامو صدا کرد فیظر يصدا هیدوختم که  روانایپر سوالمو به ن نگاه

 :عقبو گفت برگشت پدرام

 .جان نایت دیاخ ببخش-

 :رو به ما ادامه داد بعد

 !خودم هستن یخانوم دختر خاله و البته خواهر دوس داشتن نایت شونیا-

 :بعد به من اشاره کرد و گفت و
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 .هستن روانایهم ن شونینهال خانوم خواهر دوست بنده و ا شونیو ا-

 :گفت یباز و ذوق زدگ يبا رو نایت

در !(واال انقدر پدرام اسم شما رو به زبون اورد که من بجاش زبونم مو دراورده...خوشحالم یلیخ دنتونیاز د-

 )حرفو زد نیا کردیاشاره م روانایکه به ن یحال

 ...خوشحال ش دنتونیاز د یلیمنم خ...ممنون-رواناین

 :وسط حرفشو رو به پدرام گفتم دمیبرهنه پر پا

 ؟؟يرداویر م روانایاسم ن یپدرام تو چرا ه-

 .نگاه کرد روانایبه ن پدرام

 ؟یهنوز بهش نگفت-

 ...االن بگم که نیهم خواستمیم-

 ؟یبه من بگ ویچ-

 !میکه ما با هم دوست نیا-پدرام

 :و گفتم روانایطلبکار برگشتم طرف ن!نیافتاد رو زم فکم

 !اونوقت؟ یبه من بگ نویا یخواستیم یتو ک-

 !نشد...که يدیاالن اما د نیبه خدا هم-

 ...واقعا که-

 :افتاد و رو به پدرام گفتم ادمیمصاحبه رو  ي هیدفعه قض هی

 !استخدام يمصاحبه  يبرا نایا انیپدرام فردا قراره برم شرکت پو یراست-

 !جدا؟-

 چطور؟...اره-

 !شرکت قرار داد ببنده هیتا با  رازیرفته ش.رازهیش...ستیکه تهران ن انیاخه پو-

 !شه؟یمگه م...وا-

 !واال مدونیچه م-

 !رو استخدام کرد؟ یشرکت کس ریبدون حضور مد شهیاخه مگه م.تعجب کرده بودم یلیخ

 !یرو رسوندم بهش غر زدم که تو چرا به من نگفت روانایکه ن یمن تا وقت مویامد رونیاز پاساژ ب باالخره
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کم  يزیچ اقمیما از اشتباعث تعجبم شده بود ا انیفردا مشتاق بودم هر چند که نبود پو يچقدر برا دونهیم خدا

 !حال نباشم یتا فردا ب دمیکوك کردم و زود خواب میو ن شیش يساعتمو برا!نکرد

 *** 

 !یخفه شـ یاله يا-

 :گفت میبرداشتم و رو به صفحه گوش یاز رو پاتخت مویگوش

 !میچرا گذاشتمش زنگ االرم گوش دونمینم...اهنگو دوس دارم نیمن که انقدر ا-

 یانقدر همه جا ساکت بود که حت.نییدم و رفتم دست و صورتمو شستم و بعد رفتم پاتو تخت بلند ش از

 میپس تصم... تا برن سر کار شدنیم داریهم ب مایبابا و ن گهیربع د هیتا ....ضربان قلبمو بشنوم يصدا تونستمیم

 دمیچیم زیرو م لویوسا دادمیبودم قر م هکرد یکه تو ذهنم پل یواسه خودم با اهنگ.گرفتم صبحونه رو اماده کنم

 :دمیاروم و مردونه بابا رو شن يکه صدا

 .دختر خانوم گلم ریصبح به خ-

 :و در جواب گفتم دمیطرفش رفتم و گونشو بوس به

کرده  یکه عسل ییبرگشتم تا تخم مرغا عیمنم سر... زیبابا نشست پشت م.مهربونم يبابا ریصبح توام به خ-

 .کنهیابا داره با عشق نگام مب دمیکه د زیبودم رو بذارم رو م

 شده؟ يزیچ!...؟ییبابا-

 :از فکر دراومد و جواب داد بابا

 !نشده يزیچ..نه...ها؟-

 :رفتم پشتشو دستامو دور گردنش حلقه کردم.لبخند زد و

 .گهید نیجوابمو بد...نشد گهینه د-

 :و گفت دیکش قینفس عم هی بابا

 !مانیخوش به حال نر-

 !چرا؟-

 !شهیوس مدخترش داره عر-

 !؟ییحسرت خوردن داره بابا نمیاخه ا...هیمهم زیگفتم عجب چ-

 :طرفم برگشت
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 !دنبال بختش رهیداره م دیدخترم تو لباس سف نمیخب منم دوس دارم بب-

 ...دیاعصابتون ناراحت نکن یحاال اول صبح!...گهید کنمیخب باالخره منم ازدواج م-

 :و گفت دیخند بابا

 .خوب بشم بکار تا نجایبوس ا هی-

 :اومد ماین يماچ اب دار رو گونش کاشتم که صدا هیبا ش .به لپش اشاره کرد و

 !سالم بر بزرگ خاندان ارجمند-

 !ه؟یاگه من بزرگ خاندانم پس عمو مهردادت چ...سالم پسرم-

 :گفت یبا حالت با نمک ماین

 !؟يدیم ریکالم دارم پس چرا گ نشیمن صبا مشکل گز یدونیبابا تو که م-

 :بابا جواب دادم يبه جا ذاشتمیم زیم يرو رو يچا وانیکه داشتم ل یدر حال نم

 !میکه عفوت کن دیاما خب از باال دستور رس!...يمشکل درا یتو که کال تو همه چ-

 !يسر کار دم دراورد یهنوز نرفت!...ه؟یچ-

 اره؟یسر کار دم درم رهیمگه ادم م-

 !خدا به ما رحم کنه...بـله-

 !از دم تو هست کهیت هیکه تو هر قسمت از خونه  هنطورسیاگه ا-

 واه واه واه!یشیاونجا بدترم م يریزبونت دراز هست حاال م یتو به اندازه کاف-

 :به بابا گفتم معترض

 !ا بابا نگاش کن-

 :حق به جانب گفت ماین

 !خودت از حقت دفاع کن یگیراس م-

 :کردیبا عشق بهمون نگاه م بابا

 ن؟یدوزیو م نیبریخودتون م یواسه چ!عدشم هموز نه به باره نه به دارهب ماینکن ن تشیاذ-

 :گفت يجد ماین

پس از ...شرکت فوق العاده موفقه و همه مهندساش کار بلد و ماهرن هی يریم يکه دار یشرکت...نهال نیبب-

 !با استخدامت موافقت کنه عیانتظار نداشته باش که سر انیپو
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 ه؟یک انیپو-بابا

 :دادجواب  ماین

 .کنهیهمون که باهام تو مطب کار م...برادر دوستم پدرام-

 :گفتم عیسر

 ...قرار داد ببنده هیرفته  رازهیش انیگفت که پو روزیپدرام د یراست-

 :وسط حرفم دیپر ماین

 !قراره با تو مصاحبه کنه؟ یپه االن ک-

 :گفتم متفکر

 !کفشش کنم دیکه با هیزیهمون چ نیا-

 :با تعجب گفت بابا

 !؟یکن یچ-

 !کــفش-

 :افتاه باشه گفت ادشی يزیچ هیکه انگار  مایو ن دیخند بابا

 ؟يدیتو پدرامو کجا د-

 :تته پته افتادم به

 !میدیتو پاساژ با دختر خالش د دیخر میرفته بود يریبا ن روزید...زیچ-

 اهـا-

 زیم يمسواك زدم و رفتم جلو...ساعت هفت بود.رفتم باال تا اماده شم... میو خنده خورد یرو با شوخ صبحونه

 یرژ گونه صورت هی...مژه هامو حالت دادم ملیو با ر دمیپشت چشمام کش يخط چشم نقره ا هی...توالتم نشستم

 .تو صورتم ختمیموهامم کج ر...تموم کردم یبا رژ لب گل به شمویکمرنگ زدم و ارا

و بعد از دوش گرفتن  دمیپوش یطوس یمشکساتن و شال  ينقره ا يبا مانتو یمشک یلوله تفنگ نیشلوار ج هی

 .نیبا عطر به ساعت نگاه کردم که فکم سقوط کرد رو زم

 "مهیساعت هفتو ن!...خدا ای"

 *** 

 .کردمیم ینشسته بودم و داشتم همه جارو بازرس یمنش زیم يروبه رو یچرم و راحت زرشک يمبال يرو
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 "!قهیسل نیبه ا ولیا"

که  شدیخنده بلند م ياز اتاقا صدا یکیاز  یبود فقط هرازگاه یاروم طیمح.بود و هماهنگ کیش یلیخ یچ همه

داشت حوصلم سر  گهید!...رونیب ومدیچه خبره که هر بار خودشم با خنده م نهیتا بب رفتیبدو بدو م مایبعد فاط

 :و گفتم مایرو کردم طرف فاط.رفتیم

 ؟یکنیکار م نجایچه مدته ا...گمیم-

 .حدودا دو سال-

 !مهندس برومند قصد اومدن ندارن؟ نیا گمیم...اوهوم

 :گفت یبا نگران مایفاط

 !کنن ریتا حاال سابقه نداشته انقدر د...دونمینم-

از همه  بایسه سالش بود و تقر ستویب مایفاط.اشنا شده بودم مایبود که با فاط قهیحدودا چهلو پنج دق.کردم سکوت

مشغول به کار بودن فقط بخاطر  نجایکه ا ییاز دخترا یلیخ گفتیم مایفاط.شرکت خبر داشت يو پوکا کیج

قاعده  نیهم که االن اخراج شده بود از ا یانیخانوم بن نینخ بدن اخراج شدن و ا انیبه پو خواستنیم نکیا

 !ستین یمستثن

به  میو داده بود میهممون فرم پر کرده بود.هم اومدن گهیمدت دو نفر د نیگذشت و در ا گهیساعت د مین

به اسم مهندس  یخوب بخش نقشه کش ياز مهندسا یکیقرار بود .میبود واریزدن درو د دیو مشغول د امیفاط

 رازیاز ش انیکه پو یتا وقت...کنه یانیخانوم بن نیگزیبه طور موقت جا نمونویبرومند با ما مصاحبه کنه و بهتر

 .باشه اونو استخدام کنه یبرگرده و اگر از عملکرد اون فرد راض

استخدام  يباز یبا پارت کننیگفتنا رو کنار بذارم و گرنه اگر استخدام شم فکر م انیپو انیپو نیا دیاب!!يوا"

 ".شدم

 :کردمیتو ذهنم با خودم تکرار م داشتم

 ...يسپهر يسپهر يسپهر يسپهر-

 :از سر جاش بلند شد مایفاط.با اف اف درو باز کرد مایزنگ در به صدا دراومد و فاط که

 .سالم مهندس-

 :کرد و جواب تلفنو داد یبا سر سالم برومند

 خدافظ.باشه نگران نباش مامان جان-
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 :رو داد مایبعد جواب فاط و

 .سالم خانوم بزرگمهر-

 :برگشت رو به ما سه نفرو گفت بعد

 .بود که شکر خدا رفع شد کیتصادف کوچ هی.خوامیمن از حضورتون معذرت م-

 :و گفت مایند برگشت طرف فاطکه بعد بروم میکرد يهم ابراز همدرد ما

 .که پر کردنو بهم بده ییفرما-

 :برمند رو به ما سه نفر گفت.رو داد به مهندس میرو که ما پر کرده بود ییبرگه ها مایفاط

 ات؟یب نیرام-

 :کنار من نشسته بود از سر جاش بند شد و گفت یکه رو صندل پسره

 .در خدمتم-

 .دیایهمراه من ب-

 ...عامل ریمد...نوشته بود ییکه روش با طال رهیت یدر چوب هیرف بعد راه افتاد ط و

اومد و رو به  رونیربع بعد پسره از اتاق ب هی.در ابز شد و هر دو با هم رفتن تو اتاق دیباکل.بود انیکنم اتاق پو فکر

 :جمع دو نفره ما گفت

 .نهال ارجمند-

 بله؟-

 .داخل دیبر-

 يدر زدم که صدا...با استرس از رو مبل بلند شدم و رفتم طرف درمنم .کرد و رفت یخدافظ یاز فاط پسره

که  نیبدون ا.داخل شدمو درو پشت سرم بستم...و درو باز کردم دمیکش قینفس عم...دمیمهندس رو شن دییبفرما

 :اشاره کرد و گفت زشیم يجلو يبرگه ها بلند کنه به مبال يسرشو از رو

 .دییبفرما-

 :گفتم رفتمیکه به طرف مبال م يحا در

 سالم-

جواب  عیسر یلیاما بعد خ کردینگام م رهیخ رهیخ ينجوریفکر کنم بچم هنگ کرد چون هم...رو بلند کرد سرش

 :سالمم رو داد و گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٧٥ 

 لطفا؟ دیکنیمدارکتون رو لطف م-

 دییبفرما...بله-

پالنو .وسط ااق بود که یبزرگ نقشه کش زیاز پالنامو باز کرد و بلند سد رفت طرف م یکی.بهش دادم مدارکمو

نموندم و  کاریمنم ب.زدن پالن دیکه تو چهرش مشخص بود شروع کرد به د یسنیب زیروش گذاشت و با ر

 !کن شیدرو توچش...چار شونه...قد بلند...داشت يخوش فرم و پر کلیه...زدنش شدم دیمشغول د

 :دینگاش رو پالن بود پرس همون طور که.سادمیوا زیسر جام بلند شدم و رفتم روبه روش اونطرف م از

 ن؟یچه مدته که مشغول-

 !؟یمشغول به چ-

 :بلند کرد سرشو

 !مشغول به کار-

 :زدم يلبخند

 .هم نداشتم یشرکت چیساختمان هستم و تا به حال سابقه کار در ه یرشته کش يمن دانشجو-

 "!بـــــرادر ادیچشمات درن!...بزرگ شده بود بیبه جان مادرم چشماش اندازه س"

 :تعجب گفت با

 د؟یگیم يجد-

 "انقدر پالنم خوب بود؟ یعنی"

 !چطور؟..بله-

 !خوبه یلیخ دییو فقط دانشجو دیندار يکه تجربه ا نیبنطرم کارتون نسبت به ا-

 ...یعنی نیو ا-

شرکت از سفر  ریکه مد ینظر منه تا وقت نیفقط ا دیاز فردا مشغول به کار بش دیتونیکه شما م نیا یعنی نیو ا-

 .متفاوت باشه شونیممکنه نظر ا...برگرده يرکا

 :و گفتم دمیدستامو به هم کوب یقابل وصف ریغ یخوشحال با

 ممنونم.خوشحال شدم یلیخ!...یـیوا-

کرد  زیدستاشو حائل م.زیرو لب داشت پالنو لول کرد و با خودش برد گذاشت رو م يکه لبخند یبرومند درحال-

 :و گفت
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 .دیداشته باش ازیشغل ن نیبه ا ادیبهتون نم!دیانقدر خوشحال ش دیمشغول بش نجایکه ا نیاز ا کردمیفکر نم-

که پارو پا  یبلند به طرف مبل رفتم و در حال يبا دما...فراموش کرده بودم یبه کل شمویپ قهیچند دق استرس

 :جواب دادم نداختمیم

 .ارمیت بتجربه به دس کمیدرضمن دوس داشتم .چرا یروح ازیاما ن...نه یمال ازین-

 :نشست و گفت تیریگردان مد یهم رو صندل برومند

 د؟یاما تک بچه ا کنمیم یفضول دیببخش-

 .برادر بزرگتر دارم هی...نه-

 شاغلن؟-

 .هینیروانشناس بال...بله-

 .باشن یکمک خوب تونستنیبرادرتون م!...ن؟ینخوند یزشته تجرب کیزیف یاضیرشته ر يپس شما چرا بجا-

 .اما خب عالقه بود...م جراح قلبهتازه پدرم...بله-

 :کرد و بعد گفت یسکوت کوتاه برومند

 !دیانقدر خون گرم باش کردمیفکر نم-

 :زدم يلبخند

 چرا؟؟-

مغرورن که البته  یلیهستنخ ییباال یاز طبقه اجتماع ایدارن  ییبایز يکه چهره  ییچون معموال دخترا-

 !نیستینگار شما از اون دسته دخترا نا یول...میو دار میتو شرکت خودمون داشت رشمینظ

 "!میاقا ما چاکر!...بده یکی یکی سایوا يخوایم...انقدر هندونه رو هضم کنم تونمیمن نم گمیم!بله"

 :دادم جواب

 !خوشحال شدم یلیخ تونییبه هر حال من از اشنا...نظر لطفتونه-

 !میهم باش يبرا یخوب يهمکارا دوارمیام!...نطوریمنم هم-

 :جواب دادم شدمیکه از سر جام بلند م یحال در

 !اون که صد در صد-

 :دیپرس مایکه فاط رونیاز اتاق اومدم ب یخدافظ بعد

 شد؟ یچ-
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 :زنگ خورد مایفاط زیم يخواستم جوابشو بدم تلفن رو تا

 ..بله مهندس؟....دیببخش-

 .صورتشو پوشوند یضیمهندس گوش داد و زود لبخند عر يبه حرفا مایفاط

استخدام شد و پسره هم بعد  یمصاحبه گفت که کس يکه منتظر بود تا بره برا يکرد و رو به پسر قطع تلفنو

 :اومده بود گفت رشیکه تازه وقت گ یفاط.رفت یخدفظ

 .میهمکار شد!چه خوب!!..ییوا-

 :گوشم اورد و گفت کینزد سرشو

 !بزن پاتویت نینهال بهتر-

 :با تعجب من

 چرا؟ یباشه ول-

هم  یما تو هم خوشگل..اما خوش پوشه ستیخوشگل ن...افتاده تو بخش شما هست لیدماغ ف دختر از هیاخه -

 !یبمال نیپوزشو به زم خوامیم..خوش پوش

 :زدم و گفتم یطونیش لبخند

 .باشه

 نانیبعد از اطم.شدم شیاول متوجه مهربون يبود که از همون لحظه  یو خوش قلب یدختر چشم عسل مایفاط

 .رونیرو گرفتم و از شرکت زدم ب مایشماره فاط میبا روزا و ساعت کار کردن در رابطه دایپ

که بهش گفتم به  دیمصاحبه پرس جهینکرد و از نت یمخالفت...رواناین شیپ رمیمامان زنگ زدم و گفتم که م به

باعث شد برگردم و عقبو  ینیبوق ماش يصدا نایا يریدم در خونه ن دمیرس یوقت.صورت موقت استخدام شدم

که  یبست و درحال نویدر ماش.شهیم ادهیپ نینشسته و با داره از ماش دشیسف يپشت مزدا تر نیرادو....گاه کنمن

و کت  یشرت مشک یت هیبا  رهیت يسرمه ا یشلوار ل هی...از رو صورتش برداشت نکشویع ومدیبه طرف من م

 ...بود دهیهمرنگش پوش

 !لیسه يستاره !نهال!...به-

 !؟یو غرغر نکن ین برسبار به م هیتو شد -

 نییسرمو انداختم پا هوی!کردیلبخند محو نگام م هیبا  رهیخ رهیداشت خ ينطوریهم!!گمیم یچ دیاصال نشن انگار

 :گفت زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا نیکه رادو
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 !یخجالت طونکیش-

دوس  ينجوریا ونیرادو....کرد ییو دستشو گذاشت پشت کمرمو منو به داخل راهنما دیلپمو کش بعدشم

تو که  میبا هم رفت.دوس داشتم کردویم تمیو اذ ذاشتیکه همش سر به سرم م وینیمن همون رادو...نداشتم

 :و گفت يدر ورود ياومد جلو يزنعمو مهر

 ؟یخوب...دخترم يخوش اومد!؟ياومد یاه نهال جان تو ک...سالم پسرم-

 :جواب دادم...دمشیجلو و بوس رفتم

 .ـــــمیالع.گلم يزنعمو یمرس-

 :رو گرفتم طرفش ینیریش ي جعبه

 !شمیاز فردا منم شاغل م-

 ...زدم یضیعر لبخند

 :که ابروهاش رو هوا بود گفت یبا تعجب در حال نیرادو

 !چه زود استخدامت کردن-

 یاز مهندسا باهام مصاحبه کرد و گفت که فعال به صورت موقت استخدامم تا وقت یکی...خودش نبود  انیپو-

 .ادیدش بکه خو

 :دمیرو شن رواناین يبگه که صدا يزیخواست چ نیرادو

 !چه خـــوب!....اه-

 "به جن گفته سرت تو کالم!شد؟ داشیاز کجا پ نیا!...خدا ای"

 ؟یسالم کن ینگرفت ادیتو هنوز -

 :اومد جواب داد نییپله ها که پا از

 !منه که واسه تو ذوق کردم ریتقص!خب حالــــا-

 يشالمو از سرم دراوردم و دستمو بردم طرف دکمه ها...رفت تو اشپزخونه  نیکردم بعد رادو یروبوس رواناین با

 .افتاد تاپ تنمه ادیمانتوم که 

 .باال؟کارت دارم میبر يایم رواناین-

 :جا خوش کرده بود برداشت و گفت زیاز تو جعبه که حاال رو م ینیریش هی يرین

 .میبر-
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 :گفت عیسر روانایتو اتاق ن میرفت یوقت

 !گفت نیبه رادو-

 :بچه خنگا گفتم مثل

 و؟یچ-

 :بهم انداخت يا فانهیعاقل اندر سه نگاه

 دارم؟ بیخب مگه من علم غ!..وا-

 !گهیپدرامو د هیقض-

 اها خب؟-

 :و ادامه داد دینفس سوزدار کش هی

 !شد یعصب یلیبرعکس تصورم خ-

 :گرد شده گفتم يچشما با

 !چرا؟مگه پدرام چشه؟-

 !با پدرام دوست باشه روانایمن دوست ندارم ن...گوشه...ستین چش

 "!شد؟ داشیاز کجا پ گهید یکی نیا.انگار امروز قراره همه مثل جن سر راه من سبز بشن"

 :دمیبه جانب پرس حق

 !چرا اونوقت؟-

 :و صورتمو با دستاش قاب گرفت کمیاومد نزد نیرادو

 !ادیب زاممیز عزا گهید یکیکه سر تو اومد سر  ییبال خوامیمن نم-

 هیبق خواستمیاگه خودمم م نکهیمثل ا یول...به گذشته فکر نکنم گهیمن قسم خورده بودم که د...ردم بغض

از کتا رو  یکیتنش توشه رو باز کردم و  مین يکتا دونستمیکه م ییکشو...رونایرفتم طرف دراور ن!!ذاشتنینم

 :دادم ونیجواب راد دمشیپوشیهمون طور که داشتم م...دراوردم

دوسته منم که قراره برم تو  مایدرضمن پدرام با ن... رواناسین نیا...اون من بودم...پدرامه نیا...اون شادمهر بود-

 !ستین ینگران يپس جا...کار کنم نایا انیشرکت پو

 :دور گردنشو گفت دیکالفه دستشو کش نیرادو

 !بکنه خوادیدلش م یبره هر غلط!...اصال به من چه؟-
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 :نشست رو تخت و با بغض گفت رواناین.و درو بست رونیاتاق رفت ب از بعدم

با اون گرم  شتریتازه از همه ب!...نداشت یبا پدرام مشکل نیاصال اون شب لب ساحل رادو!!چشه فهممیمن نم-

 !!امپر چسبوند ينطوریا نایا انیشرکت پ يتو قراره بر دیاما تا فهم...گرفت

 :کردم وجواب دادم اخم

 !یمردم از گشنگ...نییپا میبر ایبه من داره؟ولش کن حاال ب یچه ربط-

 :با بغض جواب داد رواناین

 !امیتو برو منم م-

 . رونیگفتم و از اتاق اومدم ب يباشه ا.تنها باشه خوادیافتاد که م میهزار دو

جب سرشو اورد باال و با تع نیرادو.که در بزنم در اتاقشو باز کردم و رفتم تو نیو بدون ا نیطرف اتاق رادو رفتم

 .باال تنه پر و خوشگلش شدم يمنم محو تماشا

 "!تو؟ يبعد بر یاخه مگه خدا بهت دست نداده تا اول در بزن!خاك تو سرت نهــال"

 .دمیشن نویرادو يکه صدا رونیبرگشتم تا از اتاق برم ب عیگفتم و سر دیببخش هی

 !تو ایب!...کجا نهال؟-

 يرو ينگاه کنم رفتم نشستم رو تخت و خودمو مشغول خرس قهوه ا نیبه رادوکه  نیبرگشتم و بدون ا اروم

گذاشتش ...برداشت شویصندل...وترشیکامپ زیو رفت طرف م دیشرتشو که تو دستش بود رو پوش یت.تختش کردم

 .تخت و روش نشست يجلو

 ؟یداشت يکار-

 :پنهانش کنم نگاش کردم و گفتم کردمیم یخجالت که سع یکم با

 ؟يدیم ریگ روانایه نچرا ب-

 :کرد و جواب داد یاخم

 .گفتم لمویدل-

چهار سالشه عقلش کامل  ستویاالن ب روانایاما ن...سالم بود سیمن اونموقع فقط ب...نبود یاما منطق...یاره گفت-

 !تره و پدرامم دوس داره

 :جواب داد يجد یلیخ

 !نگاه؟ هیبا ..مشون؟یدیهمون شب که تو رستوران د ؟ازیاز ک-
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 !میبود دهید انویما قبلشم پدرامو پو!رینه خ-

 :کرد و گفت زیچشاشو ر...خم شد طرفم نیرادو

 ؟؟یک-

 :پروا جواب دادم یب

 ...میلب ساحل اب زرشک خورده بود میاون روز که رفته بود-

بودو  بهم گفته انیکه پو يلب جمله ا ریخرده سکوت کرد و آروم ز هی نیرادو...دادم حیکامل براش توض انویجر

 .زمزمه کرد

 !که خانومم ها؟-

 :اول جا خوردم اما بعد گفتم.بشنوم نویبودن تا جمله رادو زیمنم انقدر ت ياروم گفت اما گوشا درسته

 !؟یگفت يزیچ-

 .از فکر دراومد هوی

 !به صالحشه رو انجام بده کنهیکه فکر م يهر کار...ستیگفتم که به من مربوط ن-

و به روبه رو  سادیوا نهیدشت به س...راه داشت اطیرفته طرف پنجره اتاقش که به ح بلند شد و یاز رو صندل بعد

 :دستمو گذاشتم رو بازوشو گفتم...سادمیمنم رفتم پشت سرش وا...شد رهیخ

پس بذار دوتا عاشق !...پدرامو روانایرو دوس داره هم ن روانایمن مطمئنم هم پدرام ن...بذار با هم باشن!...ن؟یرادو-

 !باشه؟...نکن تشونیاذ...برسنبه هم 

دستمو برداشتم و اونم بدون حرف اتاقو  عیسر...نگاه کرد رهیخ رهیبازوش بود خ يبه دست من که رو نیرادو

 .ترك کرد

 یمیصم یکیبا  خوامیم یعادت دارم وقت!کنم خب کاریچ...کنم يبا احساساتش باز خوامیبخدا من نم ایخدا"

 نیمن نه تنها با رادو!...که پسر عمومه نمیتازه رادو...برقرار کنم یارتباط بدن متقاعدش کنم باهاش ایحرف بزنم 

داشتم  یارتباط بدن نیکه من با رادو ستین يبار نیولا نمیتازه ا!...مینطوریپسر عموهامم ا هیبلکه با بق مینطوریا

 "!کرد؟ يطورنیاصال چرا ا...دادینشون م یعکس العمل نیچن نیبود که رادو يبار نیاول نیاما ا

 نایبود که از خونه عمو ا شیساعت ش يطرفا.میخورده استراحت کرد هیو  میبا هم خورد نایخونه عمو ا ناهارو

 .راه افتادم طرف خونه

*** 
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لبه تخت نشست و ...اومد تو اتاق مایلب تاپ که ن ياز خوردن شام در کنار خانوادم رفتم تو اتاقو نشستم پا بعد

 :گفت

 ؟يپکر!ه؟یچ-

 :حوصله جواب دادم یب

 !ستیمهم ن-

 .شده یچ نمیحاال بگو بب!..هست يزیچ هیپس -

 :زدم هیتخت تک یجمع کردم و به پشت نمیتو س دستمو

 نیچا رادو یدونینم...که چشونه یافراد بفهم يراجع به کارا یتونیو م ینیکه تو روانشناس بال ییاز اونجا...ماین-

 !شده؟ ير.نطیبا من ا ایتازگ

 :ابروشو داد باال و گفت يتا هیماین

 !شده؟ يچه طور-

 :دادن گفتم حیاز توض عاجز

تو !ذاشتیکه سر به سرم م ستین مایمثل قد گهید...هینطوریالبته فقط با من ا...اما رفتاراش فرق کرده...دونمینم-

 !؟ياحساس نکرد یتفاوت

 ...زنمیکه من حدس منباشه  یخدا کنه اون یول...چرا به نظر منم رفتاراش با تو فرق کرده-

 :دمیپرس کنجکاو

 ؟یزنیحدس م یچ-

 :دینافذشو تو چشمام دوخت و پرس يچشما ماین

 ؟يندار یحس نیتو که نسبت به رادو-

 !چرا دارم-

 :خورده چشماشو گرد کرد و گفت هی ماین

 ؟يدار-

 !پسر عمومه و منم دوسش دارم نیرادو...اره خب-

 :اروم تر گفت ماین

 ..پسر عمو هیمنظورم فراتر از -
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 :وسط حرفشو گفتم دمیپر

 ...شترینه ب...بهرام انویفقط در حد شا...نه-

 :گفتم کالفه

 !؟يحدس زد یحاال تو چ-

 ...شتریمثل دختر عموش بلکه ب یعنیاما نه مثل باران ...دوست دذارم کنمیحس م-

 ...تصور کنم یبه عنوان همسرم حت نویرادو تونمیمن نم...نه يوا-

 :جذاب کرد و گفت يجاش بلند شده بود خنده اکه از  ماین

 !نکن ریفکرتم درگ...بخواب!...من غلط باشه اتیفرض دمیشا...توهم!...حاال که گفت بشه شوهرت توام-

مقدار  هیبود که اگر  نیکه رسدم ا يا جهیو به تنها نت...بود نیرادو یرفت همش حواسم پ ماین یشب وقت اون

 ...فتهیاز سرش ب رمیگرم بگ ایشم باهاش کمتر برخورد داشته با

 .دمیکردم و خواب میتنظ میو ن شویش يبرا مویگوش ساعت

*** 

شدم و صبحونه مفصل خوردم چون تا ساعت هفت عصر قرار بود کار  داریاز خواب ب مین شویساعت ش صبح

پس ... میخوریم يزیچ هیکه تو همون ساختمون شرکته و  یرستوران میریناهار م يگفته بود که برا مایفاط...کنم

 .غذار نبردم گهید

داشت  یطوس یکه کمربند پهن و کش یمشک يمانتو هیبا  یخی نیج هی...تو اتاقمو در کمدمو باز کردم رفتم

 :دمیبابا رو شن يکه صدا نییو کفشمم برداشتم و رفتم پا فیک...دمیپوش

 !نهال جان؟-

 .بودم دهیبابا رو شن يکه صدا یدسمو گذاشتم رو قلبم و برگشتم طرف!هوا دمیمتر پر هی

 !رم؟یمیم کنمیسکته م یگیبابا نم-

 :که بابا جواب داد رونیاز تو اشپزخونه اومد ب مامان

 .کنم تیموفق يفقط خواستم برات ارزو...خدا نکنه دخترم-

 "!چمیواقعا من بدون خانوادم ه!خونم به جوش اومـــــد!...خدا يوا"

 نیاسترس منو از ب يکه چجور دونهیاون م...هم بود مایکاش ن...دمیشونو بوسبغل بابا و مامان و هردو دمیپر

 ...ببره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٨٤ 

البته ...یشلوغـــ یچه الب...وارد که هبان اونجا سالم کردم و بعد رفتم طرف اسانسور...افتادم طرف شرکت راه

 یطوس يتر با چشمادخ هیزدم که همون موقع  زدهویدکمه س...شلوغ باشه دمیبا...يطبقه ساختمون تجار ستیب

داخل شد دستمو برداشتم و  یوقت...برسه ردر تا به اسانسو نیمنم دستمو گذاشتم ب...از دور دستشو تکون داد

 :گفت زدیکه نفس نفس م یدختره در حال

 .ممنونم-

 :زدم و جواب دادم يلبخند

 !نبود يکار...کنمیخواهش م-

 :ره کرد و گفتاسانسور اشا يبعدبه دکمه  ینگفت ول يزیلحظه چ چند

 !؟یکنیکار م زدهیطبقه س هیتو اتل-

 چطور؟...نه-

نکنه تو شرکت پرتو ...شرکت پرتو شیکیو اون  سیآتل شیکی...فقط دوتا واحد هست زدهیاخه تو طبقه س-

 !؟ياستخدام شد

 :شوق جواب دادم با

 ...اره-

 :از من جواب داد شتریب یبا شوق اون

 نه؟...يم شداستخدا یانیخانوم بن يحتما به جا-

 ...گفتن نویمهندس برومند م هم...اره فکر کنم-

 :و گفت دیدستاشو به هم کوب یدوس داشتن يبچه ها مثل

 .میهمکار...چه خــوب-

 .زنگو زد...دسپاچه بودم کمی...طرف شرکت میاسانسور باز شد و با هم رفت در

 :دستشو به سمت من دراز کرد و گفت بعد

 .هستم داریمن رها پا-

 :ذست دادم و گفت اشباه

 ...اشنام تیاز خوشحال یلیخ...نهال ارجمند...منم نهالم -

 ...خنده ریزد ز یپق هویگرد شده رها نگاه کردم که  يچشما به
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 "!گفتم؟ یمگه چ!....وا"

 :خنده هاش گفت نیب دهیبر دهیکه از خنده قرمز شده بود بر رها

 ...اشنا شدم...تیاز خوشحال-

 ..خنده ریخودمم زدم ز....ش کرددوباره از خنده غ و

 :به خودش اومد و گفت رها

 !...يچقدر استرس دار!رمیبم...يوا-

 :به در اشاره کرد و گفت بعد

 !؟یفاط یکوش-

 :امان گفت یتو دستش ظاهر شد و ب يچا وانیل هیبا  مایزنگ زد که همون لحطه فاط دوباره

 !خوش گذشت؟ ی؟مرخصیخوب...سالم رهــــا...اه-

 :جواب داد شدیکه وارد م یر حالد رها

 ! کن یتو بعد فضول امیبابا بذار ب-

 ...کرد یدرو بست و با من روبوس مایفاط...پشت سر رها وارد شدم منم

 ...گهیباشه د!...دل ازار؟ شهیخانوم نو که اومدبه بازار کهنه م مایفاط-رها

 .زدم يلبخند منم...داد لمیتحو یرها چشم نیه نیرفت طرف رها و در هم مایفاط

 :دستاشو انداخت دور گردن رها و گفت مایفاط

 !نکنه یبیغر خوامیم...نهال تازه وارده خب!...گهیبدجنس نشو د ییرها-

 :دیحد پرس یب یبا شوق رونویاز بغل رها اومد ب عیسر یلیخ مایفاط بعد

 !بود؟ دهیپوش یمهال چ!...چطور بود؟ یعروس نمیبگو بب-

 "!دارن گرمیمده لیچه امار فک و فام"

 یکیکه مهندس برومند از  کردیبه رها نگاه م جانشیپر ه يهم با چشما ایو فاطم زدیداشت تند تند حرف م رها

 :یرها و فاط يوسط حرفا دیپا برهنه پر رونویاز اتاقا اومد ب

 !گلتون کم بود...جمعتون جمع بود!!...به-

 :جواب داد طنتیبا ش رها

 !خلمون کم بود یبهتره بگ-
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 :و اروم گفتم سادمیوا مایرفتم کنار فاط...منم از وقت استفاده کردم...کردنیو رها داشتن کل کل م برومند

 !ن؟یمیهمه انقدر صم نجایا!...زهیچ...گمیم-

 :طرف منو جواب داد دیرها چرخ مایفاط يبجا اما

همون چند بارم انقدر ...میزنیم صدا لیبه اسم فام گرویهمد يسپهر يهمون اقا...انیپو يما فقط جلو!...اره بابا-

وگرنه تو ...نیمیفقط بخش ما همه انقدر با هم صم...البته بگما!...رهیگیکه خودشم خندش م میدیم یسوت

 !هست ادیمشکل ز گهید يبخشا

 :دیشلوارش فرو برد و از من پرس بیدستشو تو ج برومند

 !ت؟یمیصم نیبا ا يکه ندار یمشکل-

 :من جواب داد يجواب بدم که رها بجا اومدم

 ! فکر نکنم.لینه سه-

من خواستم بگم مشکل  دیخب شا!!نجایا هیچه اوضاع!!دهیهمه جواب م يرها چرا بجا نیا!!خــــدا يا"

 "!!داد با داد مداد یداد ب يا...دارم

 :زدم و جواب دادم يدر عوض لبخند اما

 نیا شهیتو دانشگاهم هم...صدا بزنم لیبه اسم فام ویکس ایصحبت کنم  یرسم تونمیراستش من نم!نه اصال-

 !مشکلو دارم

 :زد یلبخند مردونه و جذاب لهیبودم اسمش سه دهیکه حاال فهم برومند

 !متوجه شدم روزید...اره-

مرد  هیدرو باز کرد و  مایفاط!هیک نمیبودم تا بب سادهیکنجکاو وا...بگه که زنگ واحد خورد يزیاومد چ مایفاط

 .هر شدساله تو در ظا 31حدودا 

چه !همون دختره که تو جنگل گم شده بود...پدر نفس!دونمینم!...بود اسمش؟ یچ!...زهیچ...که نیا...که نیا....اه"

 "!هیکیکوچ يایدن

 :که گفت مینگاه کرد گهیمتعجب به همد کمی

 !ن؟یکنیم کاریچ نجایا...شما-

 :جواب دادم رمیبه خودم بگ يحال عاد کردمیم یکه سع یحال در

 !ن؟یکنیکار م نجایکه ا هیشما مدت طوالن!...استخدام شدم نجایبه صورت موقت ا وزریمن د-
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 !شهیم یسه چهار سال هی...اره-

 :دیسکوتو شکست و پرس لیسه

 !د؟یشناسیرو از کجا م گهیشهاب شماها همد-

 "...اسمش شهاب بود...اها"

از درا  یکی ياز راهرو ها که رو یکیطرف  میرفت لیشهاب و سه,رها,داد و بعد من حیرو توض یهمه چ شهاب

هم  لینشست و سه زیم هیرفت پشت  یهر ک.ینشته بود دفتر نقشه کش یبا طنگ مشک ییقاپ طال هی يرو

در اخر هم بهم !کارامون یعنی...و خم کاراشون چیپ يدادن دراره  حیمنو بهم نشون داد و شروع کرد به توض زیم

بودم که  ينقشه ا دنیمشغول کش یگذشت و منم حساب یربع هی.بکشم اتییجز يسر هینقشه با  هیگفت که 

 :بود گفت نییرها همونطور که سرش پا...سهل بهم گفته بود

 !ادیامروز ب خوادینم ریکه ام نیمثل ا-

 !با نهل اشنا بشه...ادیاما کاش ب!اره-لیسه

 :با حرص گفت شهاب

 !ادین ایرو ادیب ریکاش ام-

 "!!هیادین ادیچه ب"

دوباره مشغول !هم بود گهید زیاتاق ما دو تا م يچون تو...از همکارام باشن دیهم با ریو ام ایکه رو زنمیم حدس

ساله  25پسر حدودا  هی...باعث شد سرمو بلند کنم ییپا يکاغذم شدم که صدا يرو يسروسامون دادن خطا

 :گفت یوارد اتاق شد و با لحن شوخ

 !سالم بر جماعت-

 :گذاشت و گفتتو دهنش  دشویدر راپ لیسه

 !!يایب یکاشک گغتمیاالن داشتم به نهال م نیهم!يچه حالل زاده ا-

 :لنگ ابروشو انداخت باال و گفت هی ریام

 !ه؟یک گهینهال د-

 !نهال منم-

 !زد و برگشت طرفم یچرخ ریام
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که من !بود یبود که مشک لیسه يبخش فقط چشما نیانگار تو ا!یابــــ یاب!داشت ییچه چشما!!!!...يوا"

هم  ایرو يرنگ چشما دیبا!هیکمون نیچه رنگ!یرها طوس,رهیشهاب سبز ت,روشن یعسل انیپو,یاب ریام,یرنگ

 "!کنم(!) کفش

 :گفت نشیطرف س بردیکه دستشو م یخورده تو چشمام نگاه کرد و در حال هی ریام

 !هستم مخلص شما یصالح ریام-

 خوشبختم.منم نهال ارجمند هستم-

 :دفعه گفت هید و دا میتحو يلبخند ریام

 ومده؟یعشق من ن-

 :با خنده گفت رها

 !اوردنینحسشونو ن فیعجوزه هنوز تشر!...رینه خ-

 :تکون داد و گفت دیدستشو به حالت تهد ریام

 !با عشق من با احترام صحبت کنا!...يهو-

 :صبرم تموم شد و گفتم دادمیداشتم به صحبتا گوش م يکه با کنجکاو من

 !ه؟یعجوزه ک-

 !جــــون ایور-رها

 !ه؟یک ایرو-

 :خودشو تکون مکون داد و گفت یکم ریام

 !خانوم ایرو!عشق من-

 :کالفه فت شهاب

 !نداره اقتشویرقمه ل چیته اسمش که ه نیخانومو نچسبون یتروخدا کلمه-

 "!داره یپدر کشتگ اههیرو نیبا ا شتریانگار شهاب از همه ب"

 هیشرکت بود و  یرحمت که ابدارچ یتو سکوت گذشت که حاجهم  گهیساعت د مین...نشدم یپا پ گهید منم

به همه تعارف کرد و به نم !وارد شد کیک يو شقابا يچا ینیس هینظافتو برعهده داشت با  يکارا ییجورا

 !داشت یخاص ینوران يچهره  هیاصن ...گفت کیبخاطر استخدام شدن تبر

 "!یشکالت کیو ک يچا!!نجایا رسنیچه به ما م"
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 !لحظه ماتم برد هی!...وارد اتاق شد مهیسراس يرحمت از اتاق ما خارج شد دختر یحاج تا

 "!شدیتا مچ تو کرم غرق م دادمیبه جون مادرم اگر انگشتمو رو گونش فشار م"

هم  هیکرد و بق یدختره ه همه سالم!!...چکه کنه ششیهر لحظه امکان داره ارا کردمیاحساس م يجد يجد

که تازه متوجه من شده بود  ایرو!...اسیکه رو دیفهم شدیعکس العملشون م نیاز هم...سر باال جواب دادن یلیخ

 :گفت يدوستانه ا ریبهم اانداخت و بدون سالم با حالت غ ینگاه یبا دقت

 ن؟یشد نیگزیجا یانیخانوم بن يشما بجا-

 !ال اهللاال اهللا ا...نیباهام رفتار کردن ا یبا مهربون یلیبرعکس همه که خ!بهم برخورد یلیخ

 "!نخـــاله"

 :جواب دادم کردمیجمع م نمیکه دستامو تو س یدادم و در حال هیتک میصندل یپشت به

 !بله-

بودهرش  یرنگ چشماش مشک یراست...اتاق نشست یخال زیرفت پشت تنها م الیخیباال انداخت و ب ییابرو

 .دادیشون ممدفون نشده بود بهتر خودشو ن شیاون همه ارا ریقشنگ بود البته اگه ز

و اوضاع خوب  یباش لیو سه ریکنار رها وام شهیاصال مگه م!بود یعـال یعنی...خوب بود یلیخ میاول کار روز

بهم  ویمجتمع تجار هی ياز واحدا یکینقشه  دنیکش لیمنوال گذشت و سه نیهم به هم گهیدو روز د!...نباشه؟

 .غرق کار شده بودم یمنم حساب...واگذار کرده بود

 :جواب دادم زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا...بود انیشا...زنگ خورد میگوش

 ؟یخوب..انیسالم شا-

 :شاد و شنگول جواب داد شهیمثل هم انیشا

 ؟يدیخندیم یداشت...اره..سالم-

 :خندم گرفت دوباره

 .رهیاسمش ام.خندمیدارم به اون م...دلقک نشسته رو به روم هی...اره-

 .دادم و افتاد پشتم یت کرد طرفم که جا خالپر زشویرو م يجامداد ریام

 :طلبکارانه ریام

 !تلفنو یکنیشما که باالخره قطع م!باشه نهال خانوم-

 :از پشت تلفن اومد انیشا يصدا
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 !ه؟یک ریام-

 .از همکارام یکی-

 !؟یخوش گذرون ایسر کار  یرفت-

 !یدوم شتریاما ب...هر دوش-

 !برسه انیخدا به داد پو-

 ؟یداشت يکار-

 !گفتم خودم به تو بگم...یکش ونیپاتوق قل میخواستم بگم امشب قراره با بچه ها بر..ها؟اره-

 فقط ساعت چند؟.امیم مایمنم با ن!اخ دستت درد نکنه-

برم خونه لباس عوض  میاز شرکت مستق یمعتل چیبدون ه دیبا یعنی نیا...طرف پاتوق میبر 8بود ساعت  قرار

 !پاتوق يبه سو شیککنم و پ

 میتص ایرو دنیامروز با د!کردم شیارا یبه دست و صورتم زدم و کم یاب...خونه دمیبود که رس میو ن 7 عتسا

 !رهیحالت تهوع نگ یموقع کس هیکنم تا  شیارا میمال شهیگرفته بودم که هم

به  یکیکوچ تقه...مایشنل برداشتم و رفتم در اتاق ن هیمقدار هوا سرد بود  هیکوه بود و شبا  يکایپاتوق نزد چون

 :در زدم و گفتم

 .بده نویماش چییسو ماین-

که  يمردونه دود راهنیپ هی.شده بود پیخوش ت یلیخ!...وا رفتم دنشیبا د...رونیاومد ب مایاتاق باز شد و ن در

 :زدم که گفت یسوت....بود دهیپوش یمشک یشلوار ل هیبا  ومدیبه رنگ چشماش م یلیخ

 !شد رید میبر!!لوس نکن خودتو-

 "!احساس یب شعوریب"

سر و صدا  یمنم با کل...دیو منو به طرف پله ها کش دیلپمو بوس عیسر دیمنو د زونیاو يکه لب و لوچه  ماین

 . شدمیم دهیدنبالش کش

 :گفت مایکه ن دادمیاهنگ گوش م میداشت نیماش تو

 با هم دوستن؟ روانایپدرام و ن یخبر داشت...نهال؟-

 .وقت نشد یبهت بگم ول خواستمیم...اره-

 .ستیمهم ن-
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 چطور؟-

 !شنومیم بیغر بیعج يزایچ یلیروزا خ نیاخه ا-

 :نگاش کردم کنجکاو

 مثال؟؟-

 ...دوسته روانایپدرام با ن..باران منو دوس داره..تو رو دوس داره نیکه رادو نیمثال ا-

 :تو حرفشو گفتم دمیپر

 !ادیخوشت م دایکه تو از پارم نیا ای-

 !بره گور خودشو بکنه دیدست تو بانهال ادم سوژه بده -

 !ـادیپس ازش خوشت م!!...اه-

 :از جاده گرفت و گفت نگاشو

 ؟یدونستیمگه تو نم-

 :گفتم طونیش

 !زدم یدست هی!...نـــوچ-

 :زد رو دماغمو گفت ماین

 !بخدا یطونیش یلیخ-

 :گفت مایاز چند لحظه سکت باز ن بعد

 .هم با ما هستن نایامشب پدرام ا-

 :مگفت شوکه

 ؟؟؟یچــــ-

 .شد رهیازم گرفت و به روبه رو خ روشو

 !!هم هست داینگو پارم!يشد پیگفتم چه خوش ت-

و بهرامم که  وایحاال ش!مایاز ن نمیا روانایاون از ن!؟یکنیخدا را هر کسو که دوس دارم ازم دورش م...دلم گرفت"

 ".بماند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٩٢ 

من ...حق داشت مایالبته ن...بخواد ازدواج کنه مایکه ن ياز روز دمیترسیم شهیهم...شدیم میحسود دایپارم به

 نیاز ماش...میدینکردن چون رس دایپ ختنیاما اشکام مجال ر نداختیبه گلوم چمگ م يبغض بد!خودخواه بودم

 .و پدرام دایهمه اومده بودن جز پارم میدیسر یوقت..طرف پاتوق میرو گرفتم و راه افتاد ماین يشدم و باو ادهیپ

 .جمع هم اومدن يها لیگور نیکه اخر نیمثل ا...خب-انیشا

 !ایتر کیاز ما کوچ یرفته چن سال ادتیکه  نیتو ام مثل ا-ماین

 :با غرغر گفت باران

 .ساعت نهه ها...گهید نیبچه ها سفارش بد-

 !زشته...میدیبعد سفارش م انیب نامیپدرام ا نیبذار-رواناین

 :ه بود گفتاز ابروهاشو باال انداخت یکیکه  یدر حال ماین

 !؟يشناس شد بایتا حاال زشت و ز یتو از ک-

 !ـــــادینه که توام بدت م-

 :بلند شد انیپو ينشست و صدا ماین يشونه  يرو یبده که دست یاومد جواب ماین

 !ما؟ین ادیبدت نم یاز چ-

 .خنده ریز مینفر زد 7به تته پته افتاد و ما  ماین

 "شرکت؟ ومدیر اره پس چرا امروز ناگ!مگه تهران بود؟ انیمگه پو یر است"

 میتیسیدو نفرم ن یکیماشاهللا ...راه افتاد یاومدن داخل اتاقکو مراسم حال احوال پرس دایو پدرام و پارم انیپو

 !میلیا هی...که

 ؟یخانوم یخوب...سالم نهال جون-دایپارم

 ؟یخودت خوب.یقربونت مرس..زمیسالم عز-

 :وسط حرفامون و گفت دیپر پدرام

 !زه منم خوبمتا-

کنار هم  يهمه خواهر برادر...دست د ادم انمیبا پو...باهاش دست دادم سالم کردم.زد ییبعد لبخند دندون نما و

 .مینشست

 ن؟یسفارش نداد يزیچ-انیپو

 .میمنتظر شما موند..نه-بهرام
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 .دمیاالن سفارش م-ماین

البالو و البالو  ياونم دوتا با طعما...داد ونیو دو تا قل يتا چا 11سفارش  گرفتیکه سفارشارو م يبه پسر ماین

 .گرفتمیسر درد م دمیکشیبود و اگر م نیهر دوش برام سنگ.بیس

 :گفت مونیدفعه پش هینگاهش به من افتاد و  ماین

 .نبــود ادمی!!نهال دیاخ ببخش-

 !بکشه ونویطعم قل نیا تونهینهال نم یراست...اه-باران

 :گفت مایرو به ن بعد

 .يدادیسفارش م بیالبالو دو س يب جاکاش  ماین-

 !گشنمه یلیخ... فقط!بکشم خب ادیز ستمیمجبور ن الیخیب-

 ؟يمگه شام نخورد-وایش

 .نجایاز شرکت رفتم خونه حاضر شدم اومدم ا 7ساعت .نــوچ-

 :يبا کنجکاو انیپو

 !کنهیم فیراز کاراتون تع یحساب لیچه خبرا از شرکت؟سه...رفت ازتون بپرسم  ادمی یراست!...اه-

در ضمن بهتون .اثر مثبت گذاشته میتو روح یکل...شدم یمیبا بچه ها صم یلیخ!خوبه یلیخ...لیلطف داره سه-

 !نیدار یشرکت فوق العاده دقق و منظم...گمیم کیتبر

 :زد و جواب داد یلبخند دختر کش انیپو

 ...نیهست یکه راض هیعال یلیخ-

 شرکت؟ نیومدیز نچطر امرو...نیشما که تهران بود یراست-

 !رسمیاز شنبه خدمتتون م شاهللایا...تهران دمیرس 3من امروز ساعت -

 :به من گفت نیتموم شد رادو انیپو يتا فعل جمله !...گفتا ثیبیخ نیهمچ رسمویم خدممتون

 ؟يدوس دار...بخور گریج خیچند س هی میبر اینهال اگه گشنته ب-

 :دمیشوق دستامو به هم کوب با

 !یبدو که مردم از گشنگ...جون يراد اخ دمت گرم-

 بستم که همون لحظه یداشتم بند کفشامو م...میاود رونیو از اتاقک ب میهم بلند شد با
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اخم  هی نیرادو دمیاما د...نیینگام کرد که از خودم رفتم و سرمو انداختم پا نیپسره همچ..اوردن سفارشمونو

 یلیخ...کشوندیدست منو گرفت و منو دنبال خودش م نیرادو!نفله شد چارهیجانانه به پسره کرد که فکر کنم ب

 !دادیداشت دستمو فشار م

 "!مامان ابلمو شدم يا!!دستم چلو شد ینینب ریخ يا يا يا"

 !دستم شکست نیرادو-

 :دستشو کم کرد و گفت فشار

 .حواسم نبود...دیببخش-

 چه باحال!طال بود گریاسمش ج.یگرکیج میرفت

 ؟يخندیم یبه چ-نیرادو

 :خنده جواب دادم با

 !چه لــــوس!طال گریج!نجایبه اسم ا-

 .کرد دییو تا دیهم خند نیرادو

سفارشامون اماده شد و  قهیبعد از چند د...میسفارش داد نیپرده به خواست رادو گریج خیس هیو  گریج خیس چند

نگاهاشم که رو ...گرفتیمدو لقمه واسه من  خوردیلقمه م هی نیرادو!یاما چه خوردنـــ...میمشغو خوردن شد

 :شدم یعصب!رفتیمخم تکنو م

 .ندارم لیم گهیمن د-

 :با تعجب گفت نیرادو

 !ينخورد يزیتو که هنوز چ-

 !میبر.شدم ریس یمرس-

به  میحساب کرد و برگشت نیرادو...کالفم کرده بود نیرادو يگشنم بود اما رفتارا و نگاها راستش

 :گفت دایکه پارم اوردمیشتم کفشامو درمدا...همه مشغول صحبت بودن...اتاقکمون

 نهال؟ يشد ریس-

 .دیچسب یلیخ..اره-

 ایدرسته تازگ...نشکنم ویدل راد خوامیچون م...جانم هیدروغ مصلحت نیاما خب ا!...بودم مـــن ییچه دروغ گو"

 "!کنم یکه من بدجنس شهینم لیدل یشده ول يجور هی
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 بیهمشون با هم ترک!...تند و تلخ زنونه مردونه با همم يعطرا ونویدود قل يبو نیمن عاشق ا یعنی!یـــیوا

 !نیخب حقم دار!...خلم؟!...جانم؟...کردنیبهم منتقل م ویبیحس عج هیشده بودن و 

بود اما بارن  زایجور چ نیاز ا شویحرفامون حول لوازم ارا شتریما دخترا هم که ب کردنیدرباره کار صحبت م پسرا

 :کرد توجه ها رو به خودش جلب

 ن؟یبخون نیخوایامشب نم-

 :جمع بود گفت هیرتیکه غ بهرام

 باران جان؟ نجایا-

 !ه؟یاره خب مگه چ-

 :کرد و گفت یهم اخم کمرنگ نیرادو

 .شهینم نجایا!پسرا بخونن اما دخترا نه-

 "!ـــــشیا!بخونن دخترا نه ؟پسرایکه چ یعنی!ضیبازم تبع...اه"

 !میش الشیخیب میدیم حیترج...انیاز شما ها اقا پو ریرو البته به غنکره پسرا يحاال که قراره صدا-وایش

 :سرشو رو به دخترا چرخوندو گفت بعد

 !نه بچه ها؟-

 انیخورده که گذشت پو هی...باز کرد یپسرا در نوشابه الک هیبق يبرا یکل انمیو شا میموافقت کرد وایبا ش همه

پس گرفتم و ...شدمیم عیضا گرفتمیاما اگر نم!نه ای رمیبگدو به شک مونده بودم که ...گرفت طرفم ونویقل ین

 : گفت نیدفعه رادو هی...کردنیبا تعجب نگام م نیو رادو مایباران و ن...چند پک زدم

 !بسه نهال-

 :گفت نایا انیبهرام خطاب به پو...نیگرفتم طرف رادو ونویمحکم گفت بسه که خود به خود شلنگ قل انقدر

 ماین اینهال  قیاز طر ایکارت هم !دیایشما هم ب شمیخوشحال م...واسیمنو ش يمزدمرداد جشن نا 18روز -

 .رسونمیبهتون م

 یلیبرام خ انیپو یچ دونمینم...انیکردن و گفتن اگر بتونن م کیو بهرام تبر وایو پدرام به ش يو پار انیپو

پر و  يابروها...داشت يپر قهوه ا يموها انیپو!...بشم رهیجذاب بود که همش دوس داشتم تو چشماش خ

 !دنیبـــوسباب !!داره ییچه لبا ییاما خدا!یعسل بایتقر يو چشما یمعمول ینیب...خشن

 :ناخوداگاهم ریضم
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 !جنبه یب!...؟يشد یمدل نیتو چرا ا!کنن زتیخاك تو گور ه!!نهال يهــــو-

سرم  یوقت...دون گرفتم تا نخندمانداتم و لبمو به دن نییمخشوش تو کلم خندم گرفته بود اما سرمو پا يفکرا از

چشم تو چشم بشم و  انیسرمو بلند کنم و باز با پو دمیترسیاما م...کردمیرو احساس م ینگاه ینیبود سنگ نییپا

 !دفعه کارت قرمز نشون بده نیناخود اگاه محترم ا ریضم

 :وسط فکرام  دیپر ماین

 !م؟ینر!...ها مهیو ن 12بچه ها ساعت -

واموندش  یگرفته بود و همش سرش تو گوش یامشب الل مون انیچرا شا دونمینم...کردن با رفتن موافت همه

 !رهیگیکه زبون به دهن نم شهیبرعس هم...بود

و اومدم بلند  دمیکفشمو پوش.رونینفر اومدم ب نیهمه رفتن و من چون ته الونک نشسته بودم اخر...نایا الیخیب

 ییتا جا.رفت لیتحل میاخ اروم گفتم و بعد تموم انرژ هیفقط ...داز فشار به سرم وارد ش یمیحجمعظ هیشم که 

 يشده بود و من داشتم خودمو برا بستهچشمام خود به خود بخاطر درد .که اصال تحمل وزن خودمو نداشتم

و  نیزم نیمتوفق شده بود و من ب یانگار همه چ...دمینشن يزیاما چ...کردمیاماده م حیفج يصدا هی دنیشن

دور کمرم حلقه شده و باعث معلق موندن  انیپو يدستا دمیاز چشمامو باز کردم که د یکی...ق بودماسمون معل

 ...کم بود نمونیبه طرفم خم شده بود و فاصله ب یکم...و اسمون شده نیزم نیمن ب

 :گفت يتر طونیش یو لحن طونیش يبا لبخند انیپو

 !يزنده ا!...نترس-

 :گفتم عیسر...اونم دستشو از دور کمرم برداشت...سادمیواخودمو جمع و جور کردم و صاف  عیسر

 !یمرس-

 دفعه؟ هیشد  یچ-

 :با من همراه شد انمیبه راه رفتن کردم که پو شروع

 .رمیگیم جهیسرگ کشمیم نیسنگ ونیقل یوقت-

ا ت سادنیم يوا مردنیمثال م!ست؟ین یچکیچرا ه!تو؟ ییپه کجا!مایخاك تو سرت ن!...نبود جهیسرگ نیا یول"

هم  هیهم که شنگول بودن بق وایبهرام و ش!داره میرفت خواهر ادشی دایکه چشمم افتاده به پارم ماین!ام؟یمنم ب

 "!که انگار منگول شدن

 :گفت انیکه پو کردمیمدام با خودم غرغر م داشتم
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 .موضوع به نفع خودتونه نیالبته ا!...میشناسیرو م گهیمتوجه نشه ما همد یبهتره تو شرکت کس-

 "!زدمایداشتم غر م"

 .نینه نگران نباش-

 ن؟یبا بچه ها گرم گرفت-

جواب !ـــکیچه رمانت...بود انیطرف پو قایمهتاب دق...نقصش رو به رو شدم یب مرخیطرفش که با ن برگشتم

 :دادم

 .و رها ریمخصوصا با ام...اره-

 :کرد و با لبخند گفت نگام

 !و البته خونگرم...تو بخش شما همه خوبن-

 :گفتم طنتیبا ش منم

 ـایاز رو ریهمه به غ!...بله-

داره با  ماین دمیکه د زدنیهمه داشتن با هم حرف م...میدیپر رنگ تر شد و ما هم به جمع رس انیپو لبخند

 !!نیوا موندم افتاد به رادو يچشم از اونا گرفتم که چشما!زنهیحرف م دایپارم

 "!چته تو؟!بابا اخمات تو حلقم!!هکنیمن و شقه شقه م زنهیم یتبر نازل کن!!خدا ای"

و خونسر  لکسیر یلیبرعکس تصورم باران خ...رنیبهرام و باران دارن م دمیفهم شدیکه شنده م ییایخداحافظ از

 ..نداشت یاصال مشکل مایبا ن يانگار از حرف زدن پار...بود

 گر؟یج يندار يکار-باران

 .سالم برسون...نه قربونت برم-

 !کرده يباران ظاهر ساز دیکه شا کردمیفکر م نیشب تو تخت داشتم بهااون .و رفتن دمشیبوس

 اد؟یسر باران م ییچه بال یعنی-

 !عاشق بشه ینطق خواستیم-عقلم

 !!هیگریبگو چه ج انویحاال پو!...شهیمگه عشق منطق حل-احساسم

 چه به نهال؟ انیپو!خف بابا-عقلم

 !مگه نه نهال؟...دلت بخـــواد میلیه؟خیمه چ-احساسم

 "!یاوردن نصفه شب ریقل و احساس منم وقت گ نیا"
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 !ریشب به خ.نیبخواب نیریبگ!...دونمیچه م!ها؟-

و  میمال شیارا هی...دمیجذب پوش یمشک یسورمه با شلوار ل یاب يمانتو هی!از نو يروز از نو روز...شنبه بود بازم

که قرار بود  یروز اول...انس زاغارتمش نیمن با ا رمیبم...به طرف شرکت حرکت کردم عیهم کردم و سر حیمل

و ده  8ساعت !برسم رید دینه با ایاستخدامم  یکه به صورت رسم رهیبگ میو بعد تصم رهینظر بگ ریمنو ز انیپو

 دمیدو یداشتم م یواقع تو راهرو بهمعناي…کارت زدم و رفتم طرف اتاق کارمون عیسر...دمیبود که رس قهید

 .نا اشنا رو به رو شدم يچهره  هیکلمو که بلند کردم با ...یکی ي نهیکه با کله رفتم تو س

 !خوامیمعذرت م...من عجله دیببخش-

 :گفت یجذاب يبا صدا پسره

 ...خانوم کنمیخواهش م-

 !ارجمند هستم-

 "!رو ندارم یکیوقت حرف زدن با تو !شرمنده"

نقشه اش  يرها هم داشت درباره  بود و سادهیرو سر رها وا انیپو.از کنارشس رد شدم و رفتم تو اتاق عیسر

برگشتن  انیسالم بلند کردم که همه از جمه و هی...کسم حواسش به من نبود چیه...دادیم حیتوض انیپو يبرا

 :ابروهاش انداخت و گفت نیاخم کوچولو ب هی انیپو.طرفم

 شما؟-

 "چپ؟ یبرم کوچه عل دیاالن از اون لحظه هاس که با...اها"

 .استخدام شدم یانیخانم بن يابه ج...ارجمند هستم-

 ن؟یشد نیگزیکه جا نهیمنظورتون ا-

 "واال!!نیایبه هم م گهیبعد احساس خاك بر سر من م!چه بد اخالق"

 :در کنترلش داشتم گفتم یسع دایکه شد یحرص با

 .بله-

 :شد و گفت کیبهم نزد انیپو

 !دفتر من دیاریکاراتونو ب-

اخالق گندش ادامه بده با کمال  نیاگر بخواد به هم!؟یواقع ایبود  يحرکات جد نیا...بعد از کنارم گذشت و

 :رونیب دیمنو از فکر کش لیسه يصدا!رونیب زنمیاحترام از شرکت م
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 .ادیکم کم باهات راه م...هینطوریاول با همه ا انیپو!نهال ریبه دل نگ-

 .خدا به دادم برسه-

 .خدا به دادم برسه-

 :که رها گفت زمیپشت م ینشستم رو صندل رفتم

 .گهید ؟بروینشست یچ یچ-

 :پوزخند زد و گفت هی ایرو

 .شهیم یاز دستت عصبان انیوگرنه پو يبهتره زودتر بر-

 "!اونم سر کار؟!صدا کنه؟ کیبه اسم کوچ انویپو دیبا ایبعد چرا رو!ان؟یپو"

که  رونیخواستم برم ب...بودم رو برداشتم دهیجا کش نیرو که هم ییسرجام بلند شدم و چندتا از پالن ها از

 :گفت لیسه

 .ببر دممیرو که بار اول که من د ياون نقشه ا-

 .چند تا تقه به در زدم و منتظر جواب شدم...تیریاونم برداشتم و رفتم طرف دفتر مد زویپشت م رفتم

 !د؟ییبفرما-

تو و درو پشت سرم بستم  رفتم!شدم؟ ينطوریچراا..انگار جون تو بدنم نبود...نییپا دمیدر رو به زور کش ي دسته

 :گفت یاز جاش بلند شد و با لحن اروم انیکه پو

 ...هستم رونیباشم که مثل ب ياون طور تونمیمن سرکار نم...ببخش نهال-

 :فروکش کرد استرسم

 .کنمیدرکتون م...ستین ینه مشکل-

 نم؟یپالناتونو بب شهیم!خب خوبه-

 "!کنهیم یکه همش فعل جمع و مفردو قاط نمیا"

 :کوتاه به پالنام گفت یبعد از انداختن نگاه...گرفتم طرفش ناروپال

 !کارتون خوبه-

 "!گهینه د ایکلمه بگو من استخدامم  کیخوب ..ــانیپو يرینم يا"

 :لباش نشست يرو يلبخند

 . نیاستخدام یشما از امروز به صورت رسم...گمیم کیبهتون تبر-
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 "!!انگشتم بکنم تو چالش خوادیاالن انقده دلم م!!اره گونشد یچه چال!!لبخندا ناید نزن از ا!!اخ قلبم"

 ...ممنون-

 !دهیزحمات خودتون به ثمر رس...نکردم يکه کار د؟منیچرا ممنون-

که  انمیپو.رمیچشامو از چشماش بگ تونمیمن نم...کمکم کن...ابوالفضل ای!داره ییچه چشما انیپو!!من يوا يا"

 نیهمچ!از نوع خجالت دنیمخصوصا کش!!ضرر داره برات مادر یدنیکش زیاصال هر چ...ایخجالت نش!!ماشاهللا

 "!!ـــدهید یانگار چ یکنیمنو نگاه م يچشما

از سر جام بند شدم تا گورمو گم کنم که صداش منو سرجام ...نییو سرمو انداختم پا اوردمیبازم من طاقت ن اما

 :کرد خکوبیم

بدم در ضمن شما هنوز  حیشرکت برعهدش گرفته براتون توض که يدیجد يپروژه  يدرباره  دیمن با...دینیبش-

 !نیفرم استخدامتون رو پر نکرد

 :دیتلفنو برداشت و از من پرس...نشست زشیرفت پشت م انمیو پو زیم يجلو ينشستم رو مبال من

 قهوه نسکافه؟ يچا-

 . نسکافه لطفا-

 ياز شرکتا یکیاز طرف  یکه به تازگ يروژه ادادن درباره پ حیکه سفارشارو داد شروع کرد به توض نیاز ا بعد

چون انتظار ...بود و کار ما هم سخت یمشکون يطبقه  25برج  هی يپروژه ...به ما سپرده شده بود رازیمعروف ش

تهران  انیپارت اول اونا ب لیتحو يبود برا قرارشده بود و  میپارت تقس 2پروژه به ...رفت یاز شرکت ما م يادیز

 :در اخر هم گفت...رازیش میپارت دوم ما بر لیتحو يو برا

 .تکرار نشه دوارمیام!دیداشت ریربع تاخ کیشما امروز ...خانوم ارجمند یراست-

 يسپهر انیاون پو...اومدم ریمن چقدر د نهیچه قشنگ هم وقت گرفته بب....سرو تهشو هم اوردم یبا چشم منم

در  شییاما خدا...خونگرم یلیبا جذبه و اونجا خ نجایا...فرق داشت یلیشرکت خ يسپهر انیبا پو نجایاز ا رونیب

 !بود واسه خودش يا کهیهر دو حالت ت

 !ببند نهال جــان-عقلم

 .بار باهات موافقم عقل جان نیاول يبرا-

 خانوم ارجمند حواستون هست؟-

 "دفعه؟ هیشد  یچ...شب نهال بودم يتا پر"



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ١٠١ 

 .بله یعنی...ها؟-

 :لبخند کوچولو زد و گفت هی

 !خب؟-

 :گفتم دستپاچه

 !؟یخب چ-

 .سر کارتون دیبر دیتونیمن صحباتم تموم شد م-

 .تا بتونم به شرکت خدمت کنم کنمیم مویمنم تمام سع...حاتتونیممنونم از توض!بله بله!...اهان-

 :بلند شد و همراه من به طرف در اومد و در حال جواب داد زشیاز پشت م انمیسر جام بلند شدم که پو از

 .دیتونیک ندارم که مش-

 !حاال من هندونه هامو کجا بذارم؟!...يوا يا-

 خواستمینم!...دیاز دهنم پر کهیت نیخب راستش ا...خنده ریدفعه زد ز هیخرده گنگ نگام کرد و بعد  هی انیپو

 ...کردم و درو باز کردم که یکه با خجالت خدافظ دیخندیداشت م انیپو...بگم نویا

خندش قطع شده  يهم مثل من شوکه شده بود چون صدا انیفکر کنم پو...من ي نهیتو س با سر افتاد ایرو که

 :گفت عیهول کرده بود اما سر یحساب ایرو...بود

 .شتیپ ومدمیداشتم م!انیاه پـو-

 :منقبض گفت یبا فک انیپو

 !خانوم رادمهر دییبفرما-

 يخانوم رادمهر گفتنا نیو نه به ا ایرو يفتناگ انیپو نیواال نهبه ا...گفت یحالت هیخانوم رادمهرو با  انیپو

 !انیپو

 :گفت رهیحرص منو در با خواستیکه انگار فقط م يبا لبخند ایرو

 !یمن ریکه تو شرکت تو فقط مد رهیم ادمیخب !...دیاخ ببخش-

از  هکیت هیدادن  حیشروع کرد به توض...سادیازش وا یکم يو با فاصله  انیبعد خرامان خرامان رفت طرف پو و

چه  ایو رو انیکه پو کردمیفکر م نیبه ا...چشم دوخته بودم انیاما من فقط به پو..دستش بود يکه تو ينقشه ا

 .در رفتم طرف اتاق کار نزود نگاهمو ازش گرفتم و بعد از بست یلیبا هم دارن اما خ ینسبت

 !رون؟یشوتت کرد ب انیپو!شد؟ یچ-ریام
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 :جمع کردم و گفتم نمیسدستامو تو ...زیگذاشتم رو م پالنامو

 !رسما استخدام شدم یکیچشم تو  يبه کور-

 :طرفمو بوسم کرد دیدو...بلند شد زشیاز پشت م رها

 .خوشحال شدم یلیخ...زمیعز گمیم کیتبر يوا-

 :متفکر گفت يا افهیبا ق شهاب

 !کنهیانقدر زود استخدام نم ویمعموال کس انیپو!...جالبه-

 :غرور گفتم با

 ؟یدست کم گرفت!من نهال خانومه ارجمندم!...ستمین یخب من کس-

 .میخوایم ینیریما ش...ستیخانوم قبول ن-شهاب

 .داشت ازیکار ن نیکه به ا رهیگیبراش دس م ایاالن رو...شهاب الیخیب-لیسه

 .موافقــم-رها

 .بدم ینیریبعدا بهتون ش دمیقول م...ندارم ایرو يبه چرت و پرتا يمن کار-

ذستوران  میناهار هم رفت يبرا...میدیو همش خند مینکرد يکار چیگفت ه شهیم بایهار تقرروز تا وقت نا اون

چون با ...میاصال وقت سر خاروندن نداشت گهید میبرگشت یاما وقت...میدیبه خودمون رس یو حساب نییپا يطبقه 

ساعت ...شدیمرکز کردنم مت شتریه هم باعث بیدقت بق...استارت پارت اول قرار دادو زد انیکوتاه پو يجلسه  هی

داشتم پشت فرمون  یواقع يخدا رحم کرد که تصادف نکردم چون به معنا.رونیو رع بود که از شرکت زدم ب 7

 :گفت دهیرفتم تو خونه که مامان هنوز نرس زونیاو يبا شونه ها...زدمیچرت م

 !مامان چته؟...نهال؟-

 :رمق نگاش کردم یب

 !ییم باباسال...ستین میزیچ...خستم...سالم-

 :مهربون جواب داد بابا

 .بخواب دخترم ریبخور بگ يزیچ هی ایب!...خوابالوت يسالم به رو-

 اومده؟ ماین...چشم-

 !تو اتاقشه...چرا اومده- بابا-

 :پله ها رفتم باال که مامان گفت از
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 .غذاتو داغ کردم ایزود ب-

هم  مایبا هم دوس شده بودن و ن مایو ن دایه پارمرفت بگم ک ادمی یراست...گفتم و به راهم ادامه دادم يا باشه

 :رو باز کردم مایدر اتاق ن...حساب باز کرده بود دایرو پارم یحساب

 !سالم داداش بزرگه-

 :و گفت وترشیکامپ زیگذاشت رو م شویگوش ماین

 1حالت چطوره خاله سوسکه؟!کهیسالم خواهر کوچ-

 :گفم سرتق

 .منم خستم!...یسوسک خودتـــ-

 شد؟ یچ جهینت...تازه اولشه...ل ندارهاشکا-

 .رسما استخدام شدم یچیه-

 !بود دیبع...؟؟يجد-

 !دلشم بخواد یلیخ...یمامان نیدختر به ا يماهر نیدختر به ا....بود؟ دیچرا بع-

 !میاقا تسل-

 ..دمیانقدر خسته بودم که نفهم...بود خوابم برد دهیاز خوردن غدا سرم به بالش نرس بعد

*** 

 !یلعنت...حاال اگه جوش اومد.!..اه-

 .ـــشیا...کال امروز رفته رو مخ بنده!منو کنهیسر درده هم که ول نم نیا

 :دمیاز پشت سرم شن ییصدا هیکه  زدمیغر م یلب ریداشتم ز یه

 !یغرغرو باش ادیبهت نم-

داده و داره منو  هیبه چهار چوب در اشپزخونه تک نهیدست به س لیسه دمیو پشت سرمو نگاه کردم که د برگشت

 .کنهینگاه م

 )!کالهم(غرغروعه گفتم سرت تو کالم یمن به هر چ اد؟اتفاقایچرا بهم نم-

 :گفت اوردمیازش سر در نم چیکه ه یحالت هیو با  ستادیرو به روم ا اومد

 .برام جالبه یلیرفتار و حرکاتت خ-

 :تعجب باال انداختم يابروهامو به نشونه  دوتا
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 جالبه؟ شیبعد چ!...جدا؟-

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 .اما کامال منحصر به فرده دونمینم-

 :دمیپرس...جوش اومد اب

 ؟يچا-

 پرسش؟ ویکین-

 يایاز صندل یکی يگذاشتم و رو زیم يتو دستمو رو يچا يوانایل...شدم يچا ختنیزدم و مشغول ر يلبخند

 .نشست لمیسه...که تو اشپزخونه بود نشستم يغذاخور زیپشت م

 .کردمیغرغر م نیواسه هم...داشتم يامروز سر درد بد-

 .بود دیازت بع ییخوش رو یلیاخه تو خ...گفتــم-

 :شکست نمونویسکوت ب لیقلپ ازش خوردم که سه هیکردم و  کیبه لبام نزد موییچا

 .هشهیشب یلیرفتارات خ-

 :تعجب گفتم با

 ؟؟یک هیشب-

 :و گفت دیکش قینفس عم هی

 .الیخیب یچیه-

 ه؟یک هیرفتار من شب...لیو کامل بزن سهحرفت-

 :که تو صداش بود گفت یبیدستش دوخت و با غم عج يتو يچا وانیبه ل چشماشو

 !که دوسش داشتم و دارم یکس هیشب-

 ؟یدربارش بهم بگ يخوایل؟میسه-

 :چشمام نگاه کرد و جواب داد ينافذش تو يبا چشما لیسه

 !نداره یمیقد يجز تازه کردن زخما يا دهیگفتنش فا....شده وقته که تموم یلیخ یعنی...تموم شده گهید-

اما تازه ...بتونم کمک کنتم دیشا...هیچ هیاما کاش بدونم قض...داره يچه دل پر!....خودم برات پرپر بشم یاله"

 "!براش سخت باشه دیشا...ستین ندیخاطره ها واقعا خوش ا یکردن بعض

 ...نمیبب اهشیس يچشما يو تور یاشک هیسکوت کرد و من تونستم ال لیسه
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 ...مهندس نیا!گردم؟یساعته دارم دنبالت م هی ییکجا لیسه-

 "!دلم بذارم؟ يکجا نویا!...ننه يوا"

 :بغضشو فرو داد و از سر جاش بلند شد لیسه

 ؟یکارارو جمع و جور کن ینبودم نتونست قهیباز من دو د...ــانیپو-

 :افتاد و دوباره گفت ادشی يزیگار چنگاه پر سوالشو به من دوخت اما ان انیپو

 ...گهیمهندس کارگشا اومده م نیا نیبب-

 انیو پو لیتوجه به سه یب...بکنه يراجع به من فکر بد انینگران بودم که نکنه پو...دمیشنیحرفاشونو نم گهید

 یبا کس يکردم و برگشتم تو اتاق و تا اخر وقت کار یخال نکیتو س مویچا کردنیکه داشتن با هم صحبت م

 .حرف نزدم

از ...که همه برگشتن طرفم دمیصدا دار کش يا ازهیدستامو تو هم گره کردم و خم....چقدر خسته شده بودم يوا

تو دستم تکون دادم و  دمویقلم راپ... روبه جلو خم شدم.با من همدردن نامیا!یالهــ...دیباریم ینگاهاشون خستگ

 :گفت ریدم که ام رهیدستم خ ریز ينصفه کاره  يمتفکر به نقشه 

 ن؟یکنیفکر م نیدار یبه چ...لسوف؟یخانوم ف-

 :از نقشه گرفتم چشمامو

 له؟یفردا تعط-

 .هیرسم لیتعط...اره-شهاب

 :گفت يچند لحظه سکوت رها با کنجکاو بعد

 ...نهال حرف بزن خب-

حرکات  نیصوصا با امخ...بودم باشه دهیکه چ يهم تو برنامه ا ایدوست نداشتم رو...نگاه به جمع کردم هی

 میاگر اون دشمن خون یمن مهربونم حت...ستمین ينجوریمن که ا!...اما نه!...انهیپو زونهیسبکش که همش او

 ...باشه

 کوهن؟ ي هیپا هیک-

 ...چند لحظه سکوت شد هی...پنج نفر سراشون برگشت طرفم هر

 ن؟یبد يجواب خواستگار نیخوایبابا مگه م-

 :بدون مکث گفت ریام
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 ...که نیفقط به شرط ا!میچهار پا!!یچیکه ه هیپامن -

 :گفت يکنجکاو با

 ؟یچ-

 .میکه متاهل نداشته باش نیبه شرط ا-

 .دنیهمه خند...کنهیم یکه داره شوخ میدونستیهممون م...به شهاب اشاره داد يبا حالت با زه ا و

 !مــــــــــــــرض-شهاب

 :باز شروع کرد به حرف زدن ریام

 ...گهیشرط د هی...میدیاهلم راه ماصال باشه مت-

 :ریوسط حرف ام دیپر رها

 .نهال میمنم پا!یکنیشرط شرط م یه!ــریام گهید الیبخ!!....اه-

 !منم هستم-لیسه

 :بشنوم رویشرط ام خواستیم دلم

 .نمیشرطتو بگو بب ریام-

 :داد و گفت لمیتحو يلبنخند گشاد ریام

 !ياستخدام شدنتو بد ینیریدشیتو کوه با-

 .چون و چرا قبول کردم یب

 .کنهیاونم قبول م ادیاحتمال ز گمیم تایمنمبه ب-شهاب

 ؟ینفس چ...باشه-

 .عمه جونش هست-

 :دمیو پرس ایطرف رو برگشتم

 ن؟یایما م ؟بایشما چ-

 "!بکشه کنار يزیکه بگه نه و خودش بدون خون و خون ر کردمیخدا خدا م"

 :زد و جواب داد يپوزخند ایرو

 اد؟یهم م انیپو-

 "!نوبرشه واال!...انقدر لوس و کنه؟ ؟دختریانیبگه مگه تو دم پو ستین یکیاخه !...کنــه!!يریــــیبم يا"
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 :رشته افکارمو پاره کرد لیسه

 !اهل حالن انووواونامیهم ب دایو پدرام و پارم انیپو میبگ میتونیبه نظر من م-

و با هم رفت و امد  ستین یمعمول یدوست يرابطه فقط  انیو پو لیمدت متوجه شده بودم که رابطه سه نیا تو

 .دارن

 .امیمنم م انیب ناامیا انیخب اگه پو-ایرو

 لیسه!بال به دوور!!!رفت و امد دارن یخانوادگ نجایانگار همه ا...مینگاه کرد ایبا تعجب به رو لیجز سه همه

 .تا بهش اعالم برنامه کنه انیرفت دفتر پو

 شتریب یهر چ...انیکه ب کردمینفره خودمون اعالم م 8پس بهتر بود نم به جمع  انیب نامیا دایقرار بود پارم اگر

 .نفرمون گفته بودم 8قبال بهشون درباره جمع ...بگم نامیبهتره به ا یول...گذرهیخوش م شتریب میباش

 ان؟ینداره منم به دختر و پسر عموهام بگم ب يرادیا!...بچه ها؟-

 :همه جواب داد يبه جا ریام

 .گذرهیخوش م شتریب!اهل حالن؟ یگیتازه مگه نم...يرادینه چه ا-

 يهمه بچه ها...اعالم کرد انویموافقت پو لیاومدن تو اتاق ما و سه انیو پو لیو سه مایحال فاط نیهم در

و و بعد همه با  میدرکه جمع ش دونیصبح تو ا 5قرار بود فردا ساعت ...میشرکت رفته بودن و فقط ما مونده بود

اخر سر ...جور مخلفات نیو گوجه و از ا ارهیخودش تخم مرغ ابپز ب يبرا یصبحونه هم قرار شد هر ک...میبر هم

 :بلند شد و گفت لیچرخ دار سه یصندل ياز رو انیپو

 !کردن لیممنونــم که امروز کال کارو تعط یلیاز همتون خ-

 .فردارو عشق است!...گهیضد حال نشو د انیپو-لیسه

 ریت هیپس با ...بگم شدیهم که نم نجایا...انیب نامیا مایبگم که فردا قراره ن انیرفت به پو ادمیمن ...اخ اخ اخ اخ"

 :دو نشون زدم

 ...نیشما ها هم کمکم کن...سمینویم انیکه فردا قراره ب ياز افراد ستیل هیخب من -

 ؟یکن بیحاضر غا يخوایمگه م!چته؟ يبرا-لیسه

 ..حرف نباشه...سیه-

 !سیمنو بنواول -ریام

 ...يسپهر انیپو...سمینویشرکتو م ریاول اسم مد-
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 :زد و گفت یچرخ انیپو

 !در خدمتم-

 :باز گفت ریکه ام میکرد يخنده ا همه

 !من من-

 :من ادامه دادم و

 !اول دختر و پسر عموهام-

 :گفت زونیاو يبا لب و لوچه  ریام

 !چه ادم فــروش-

 !داره و نگاشو از من گرفت یبیخب مگه چه ع...عد انگار به خودش گفتبا تعجب به من نگاه کرد و ب کمی انیپو

 ...خودم...انیشا...وایش...باران...بهرام...نیرادو...رواناین...ماین-

 !من من-ریام

 :دادم ادامه

 ...ایرو...مایفاط...رها-

 !من من-ریام

 ...ریام لیسه....پدرام...تایب...شهاب...دایپارم-

 ...خنده رین زهمه زد ریخوندم ام تا

 !خداراشکر گلوم جر شد و اخر شدم-ریام

 ! نیو گورتونو گم کن رهیگوشزد کرد که د انیپو...میزدیور م میشب بود و ما هنوز داشت 8ساعت !!يوا

 :رفتم داخل و بلند گفتم...پس برگشته...بود نگیهم تو پارک ماین نیماش...خونه دمیرس

 .منزل یسالم بر اهال-

 :ل نشسته بود جواب دادکه رو مب مامان

 .یماه مامان يسالم به رو-

 .سالم دختر بابا-بابا

 .قربونتون برم یاخ من اله-

 :اومد ماین يکنارشون نشستم که صدا.دمیطرفشونو هر دوشونو بغل کردم و بوس رفتم
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 !گهید میما هم که بوق-

قربون ...بود دهیپوش یشمع یوار ورزشو شل یشرت طوس یت هی...زد نییپا ومدیکه از پله ها م یحرفو در حال نیا

 !خودم برم مــن پیداداش گل و خوش ت

 !بـــــوق؟ یشیوسط م ادیبوس م يپا یبعد وقت ادیچطور وقت سالم کردن به من صدات در نم...اهــا-

 :من و گفت ينشست رو مبل روبه رو نییپا مااومدین

 .خوامیبابا به دخترت بگو من بوس م-

 !اووووووق-

 !هم باش یدختر خوب...برو برو داداشتو ببوس!بابا دهیاز تو بع!النه-بابا

 :که شدم در گوشم گفت کشینزد...مایگفتم و فتم طرف ن يکش دار چشم

 !ییدایاالن مثال تو پارم-

 "!ینشونت بدم که خودت کف کن یبوس هیحاال !کنن ـــاتیح یخاك بر سر ب"

 ...که دادش دراومدگاز گنده ازش گرفتم  هیچسبوندم به لپشو  لبمو

 !!مــــــردم!!...یــــیا-

دور ...مونهینم یتالف یکارم ب دونستمیچون م دنیشروع کردم به دو عیدندونام دراوردم و سر نیلپشو از ب عیسر

در  ماین...میو هر دو رو پله ها پالس شد رهینتونست منو بگ مایاخر سر هم ن...میدیتمام مبال و خونه رو چرخ

 :گفت زدینفس مکه نفس  یحال

 !!ها...مومونهیجواب نم یب...کارت-

 !ینکن...تصور...دایمنو پارم....یتا تو باش-

 !ــــــــــــــــماین يوا-

 :تو جاش نشست و گفت خیس ماین

 هان نهـــــــــــــال؟-

هم مسئول شد که به  ماین...موافقت خودشو اعالم کرد مایفردا گفتم و ن يبرنامه  يدرباره  مایمامان و بابا و ن به

زود رفتم بخوابم تا فردا سر  ماین شنهادیبعد شام هم به پ...پسرا خبر بده و منم مسئول شدم که به دخترا خبر بدم

سرم زود تر بخوابم گذشته بود و ساعت  ریکه اومده بودم تو تخت تا خ یساعت از زمان کیحدودا .حال باشم

 :به خوندنتو دلم شروع کردم ...بود میو ن 12 يطرفا
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 "!زده به ســرم یخواب یب!...امشب از اون شباس که مــن"

 :گفتم عیدراومد که سر میگوش ي برهیو يصدا

 !!بال به دور-

 :با لبخند جواب دادم...دمید روانارویبرداشتم که عکس خنده دار ن مویگوش

 !؟يخواب ندار یتو نصفه شب-

 "!بودم يز مارچه مو!حرف بزنما یکیبا  خواستیحاال خودم دلم م"

 !؟یزنیپس چرا زر مفت م...يبود داریخر مگس تو که ب-

 !چهار پا يدیتو چرا خودتو به من نسبت م!...گلم؟...وا-

 :زد غیج روانین

 !نهـــــــــــــــال-

 جانم؟-

 :جواب داد يلوند با

 !بال عشقــم یجونت ب-

 !شــدم دواریام!...یگرفت ادی مییزایچ هی يبا پدرام دوست شد یکه از وقت نیمثل ا!...ــرینه خ!اوهــو-

 !!نهـــــــــــــال-

که ماشاهللا فرا  غاتمیموج ج!!بنفش تو يغایج نیشدن با ا داریخونه ب یهمه اهال!کـــر شدم دختر!نهال یب يا-

 !!بنفشه

 بپوشــم؟ یمن فردا چ گمیم....ببند بذار حرفمو بزنم قهید هیبابا -

 !یبپوش یتو چ دونمیمن چه م!!...يرین یاله یخفه ش يا-

 :گفت هیحالت گر با

 .هم هستن انیو پو دایپارم...بشم پیخوش ت دینهال من فردا با-

 هیبپوشم توام  یمن احتماال فردا مانتو ورزش!يبود پیخوش ت شهیتو هم!...؟يهول کرد یواسه چ!!زهر مــار-

 !بپوش يزیچ نیهمچ
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 يبرا شهیهم میکه داشت يادیز يبود که با وجود لباسا نیاونم ا...میمشکل مشترك داشت هی شهیهم رواناین منو

و ربعو  1که ساعت  یدرست وقت روانایحرف زدن با ن یمدت طوالن هیبعد از ...میانتخاب لباس مشکل داشت

 .میدیو خواب میگفت ریشب به خ دادینشون م

االرمشو خفه  يصدا مویگوش دستمو بردم سمت. ..رو تخت نشستم عیباز کردم و سر يادیبا شک ز چشمامو

 !نمیدستمو گذاشتم رو س...تخت پرت کردم يکردم و باز خودمو رو

 "! کنهیم یچه گرومپ گرومپ...برات رمیبم یاله"

اماده  يبرا يادیوقت ز یعنی نیربع به چهار بود و ا هیساعت ...تختم نگاه کردم يرو به رو يواریساعت د به

بعد از مرتب کردن تختم در !...نبود یمن آنرمال کاف يبرا...بودا یدم نرمال کافا هی يالبته وقت برا...شدن ندارم

که  دیسف یمانتو وشلوار ورزش هی...بردم ضیخودم ف ناز مرتب بود ییخدا...چه چه ... به به ...کمدو باز کردم 

 نیو از بداشت ر ییطال کیو کنار شلوارشم نوار بار ییطال يها اهیمانتوش حالت گل و گ نییقسمت پا

اما فکر  دونمیچراشو نم...تر باشم پیخوش ت شهیدوس داشتم از هم...و انداختم رو تخت دمیکش رونیمانتوهام ب

کم  هیاز بق خوامیهستن و منم نم يادیز پیخوش ت يبودم که دخترا یبود که تو جمع نیا لشیاز دال یکیکنم 

 ...و منم تورمو پهن کرده بودم  میتداش ادیز پیخوش ت يکه پسرا نیبخاطر ا دمیشا ای...ارمیب

 :خوابوندم پس کله خودم و به خودم گفتم یکی

 "!واال...يواسه خودت تور کرده بود یکیتا االن  یاخه تو اگه عرضه داشت"

کرم ضد افتابمو زدم و خودمو ...شمیارا زینشستم پشت م...اوردم و گذاشتم رو تخت رونیب ممییو شال طال کفش

تر  نیسنگ دمیکشیکه همون نم دمیهم پشت چشمام کش ییطال ییخط چشم مو هی...کردم زدن خفه ملیبا ر

 .سفت از پشت بستم موهاموخوشمزه هم زدم و  یبرق لب صورت هیدر اخر هم !...اصال معلــوم نبود...بود

 .سازم زدم به برق يتو اشپزخونه و چنتا تخم مرغ تپل مپل رو گذاشتم تو اب و چا رفتم

 نیمن عاشق ا یعنی...بود چشم دوختم یکیو به سالن بزرگمون که غرق در تار سادمیاشپزخوه وا تو در رفتم

به در  ایساز از رو يسوت چا يچه مدت در سکوت غرق بودم که با صدا دونمینم...سکوت خونمون بودمــا

 !شدم

 ومدیداشت برام چشم ابرو مکه  دمیرو د رواناین...جمع شدن دونیهمه تو م بایکه تقر دمیباز کردم و د چشمامو

بعد ...سالم بلند کردم هیشدم و  ادهیپ نیاز ماش...میکه اومد مینفر بود نیبودن و ما اخر دهیهمه رس...نییپا ایکه ب
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 یبا خوشمزگ رینفره به بروبچ شرکت و برعکس ام 8کردن جمع  یو معرف هیبا بق یحال احوال پرس یاز کل

 :گفت

 !؟يایتر م ریبعد از همه د يدیه رو چبرنام نیتو خودت ا!نهـــال-

 !!يموند کاریچقدرم که تو ب!!یاخــ-

 ...اشاره کردم نیزم يرو يبعد به پوست تخمه ها و

 ... لپ مطلبو بگبر-لیسه

 !بود؟ یاون وقت لپش چ...اهــا-

 :گفت یبا خوش مزگ انیشا

 .ياومد ریود که چرا دب نیلپش ا!...هوش و ذکاوتت نیبا ا يکنکور قبول د يمن موندم تو چحور-

لبخند  هیتوجه  یاما من ب...کنمیکلتو م یکه اگه بگ دیکشیداشت برام خط و نشون م...کردم ماینگا به ن هی

 :زدم ثانهیخب

 .منم بهش حال دادم...کرده بود يهوس اب باز یکی یاخه سر صبح-

هاج و واج نگام  هیاما بق...کردنغش  نیمنظورمو گرفتن و از خنده رو زم انیو شا وایو ش روانایو ن نیرادو

 :گفت يبا کنجاو لیسه...کردنیم

 !کرده کله سحر؟ يهوس اب باز یک-

 ــماین-

 :گفت يبا ناباور نیبود رو زم دهیکه فکش چسب دایپارم

 مـــــــا؟؟ین-

 اوهـوم-

 :گفت یفیبا خشم خف ماین

 .کنه به اب متوسل شد داریمنو از خواب ب دیزورش نرس...گهیدروغ م-

 :هیبا ذوق برگشتم طرف بق منم

 !شده بود دهیموش اب کش نهـویع!!نیدیدیم افشویاگر ق!!...يوا-

 :گفت دایپارم یرو مسخره کرد که بعد از مدت ماین کمی انیشا

 .کردن رید...یزنگ بزن هیکاش !ان؟ینم ایو رو انیپو...پدرام؟-
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 "!ـــــــــا؟یبا رو انیپو!...نبودم؟ انیپو بتیچرا اصال متوجه غ!...بله بله؟"

 !!انه؟یبا پو ایرو کهیچ یعنی-احساسم

 به تو چه؟-عقلم

 ان؟یداره که با هم ب لیاصال چه دل-

 به تو چه؟-

 !!باشن يزیچ ينکنه با هم نامزد-

 به تو چه؟-

 "...مسابقه به تو چه به توچه راه انداخته...دهه!!...خفه شو یعقل گرام"

 :رو به پدرام گفت رواناین

 ه؟یک ایرو-

 "!يدیسوال منو پرس!يریتو بشم ن ياخ من خودم فدا"

 .دختر عمومه ایرو

ناراحت  انیکه پو ومدیخب بنظر ن یول...بد گفتم انیپو شیپ ایمن از رو!...خاك عالم تو ســـــرم!!...يوا"

 "!با هم ندارن يا گهیخداراشکر که نسبت د یول...تازه لبخندم زد...بشه

هم به ما  ایپشتش نشسته بود و رو انیرنگشدم که پو یخوجل مشک سیسیجن هی ه جمع کردم متوجه حواسمو

داره با  ایبه چشمم اومد که رو دیشا دونمینم...معلوم نبود انیصورت پو ياز خنده تو ياتار چیاما ه زدیلبخند م

 !کنهینگام م يروزیپ

 هیبا  کیش یجذب مشک یاس ورزشلب هی!از عرض تو حلق بنده هـــا انیپو پیت یعنی...شدن ادهیپ نیماش از

بود و مال اون  ییطال دیمال من بود فقط مال من سف هیکولش شب!...چه جـــالب...ست کرده بود دیسف يکوله 

حفظ ظاهر  يکه فقط برا يمنم جوابشو با لبخند...زد يلبخند دینگاهمو که رو خودش د انیپو...دیسف یمشک

حرص دادن من بود دستشو دور  يدارم فقط برا نیقیکه  يبا پوزخند ایور...دور نموند ایبود دادم که از چشم رو

 یلیخ انیپو!دختر انقدر سبک؟...ومدیاز حرکتش خوشم ن چیه...شد يجور هیته دلم ...حلقه کرد انیپو يبازو

 نیحاال ا...حال اومد گرمیاخ ج!...ازش جدا شد یاحوال پرس يدستشو از دور بازوش باز کرد و به بهانه  عیسر

بهش دست داد من بودم و بعد از  انیکه پو ينفر نیاخر!زدمیم دشیمندانه د روزیمن بودم که داشتم با نگاه پ

 .میدرکه حرکت کرد دونیاومدن بهرام و باران به سمت ا
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 نیاخر بایو تقر میبا هم بود مایمنو رها و فاط...الیخیب!برد ادیمنو از  دایباز چشش افتاد به پارم ماین!!...خـــدا يا

بند داشتن حرف کار  هیو  کردنیهم پشت سر ما حرکت م ریو ام انیپو...میرفت یکه باال م میبود یگروه

 ایپشت سر رو میحرف ما بهتر بود چون ما داشت وعابته موضوع حرفشون از موض!...هم کــار؟؟ نجایا...زدنیم

 يبازو ریام هویکه  میبود بتیگرم غ.به خودش جلب کنه انویداشت توجه بهرام و شا یکه سع میکردیم بتیغ

 :بلند داد زدم.رفت باال ادیرها رو گرفت و با سرعت ز

 !دختره رو يندازیاالن م!!خلو چــــل--

 !کرد؟ نیچرا همچ نیا-یفاط

 !دونــمینم-

 يبطر...استراحت داد قهیدو د مایکه ن میخوردن صبحونه بود يمسطح برا نیزم هی کیکوه و نزد يباال بایتقر

 یبه جمع نگاه...خوردنیداشتن اب م تیاکثر...از تخته سنگا نشستم یکیمو از تو کولم دراوردم و رو اب

از .هم که تک تک با هم بودن هیتا،بیبا ب ها،شهاببا ر ریوا،امیبا ش دا،بهرامیبا پارم مایبا پدرام،ن رواناین...انداختم

گذاشتم تو کولمو  مویبطر...کردنیها داشتن حرکت م بچه...رو دست انداخته بود ایبد که رو انیهمه جالب تر شا

با احساس ...چشمام تار شد ياز فشار به سرم وارد شد و جلو یمیاز رو تخته سنگ بلند شدم که حجم عظ عیسر

به خاطر درد اشک تو چشمام جمع نشده ...از اشکمو باز کردم سی يککمرم حلقه شد چشما ردو یکه دست نیا

خودمم خندم ...زدیخنده موج م انیپو يچشما يتو...بود که بغض کرده بودم ماین يها یهتوج یبه خاطر ب...بود

بار دوم  نیا...نجاتم بده رگو از م رهیمنو بگ رهیم جیمن تا هر وقت سرم گ یشده بود ناج انیانگار پو...گرفته بود

لبش محو شد و شروع کرد  يخند رولب!...نشه يفکر کنم تا سه نشه باز...دادیمنو از افتادن نجات م انیبود که پو

االن ...دیچرخیخوش فرمش م يو شونه ها نهیس يچشمام رو...ــایح یمنم ب...صورتم يبه از نظر گذروندن اجزا

صاف  انیو پو مینشست که باعث شد از هم جدا ش انیپو يشونه  يرو یتدس!...کشهیم کیبار يکار به جاها

 :بازوهامو گرفت و نگران گفت...کنار زد انویپو نیرادو...میبود بود که تو فضا هیثان 20حداقل ...ستهیبا

 هو؟؟یشد  ی؟چیخوب!...زم؟ینهال عز-

 :به سمت سرم بردم و محکم پلک زدم دستمو

 !شدم ينطوریا هویچرا  دونمینم-

 .کن هیپس به من تک-

 .خوبــم نیرادو-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ١١٥ 

 !حرف یحرف ب-

به ...تو هم گره خرده بود انمیپو ياخما...میو راه افتاد دادم هیبا تحکم حرف زد که الل شدم و بعش تک انقدر

 :گوشم زمزمه کرد ریز مایکه فاط میکردیحرکت م اطیسمت باال با احت

 ست؟یماهانت ن کینزد-

 .بشم ينطوریاصال سابقه نداشته ا.تازه تموم شده!...نه-

 بده حتماٌ شیازما هی!...هیبه خاطر کم خون دیشا-

 !نیبعد در خلوت بزن يبرا نیزنونتونو بذار يحرفا...خانومــا-نیرادو

 :گرد شدم گفتم يچشما با

 ؟؟؟؟؟يدادیما گــــــــــوش م يبه حرفا یتو داشت-

 .میاز خجالت قرمز شد مایزد که منو فاط طونیلبخند ش هیجوابم فقط  در

 ــایح یب-

فکر کنم ...نگران نگام کرد ماین...میدیرس میکه قرار بود صبحونه رو بخور یباالخره به محل..دیتر خند بلند

دخترا که داشتن بساط صبحونه رو  هیتشکر کردم و راه افتادم طرف بق نیاز رادو...بود دهیرنگم پر یحساب

 .سمت راست من بود مایسمت چپ من و ن لیسر سفره سه...دنیچیم

 .ترپ انداختن ایبعض دمیشن-

 .و زدم به اون راهخودم...حرفو زد نیمن نشسته بود و ا يدلقک جلو ریام

 .باران هم حالش خوب نبود!...اره- بهرام

 .به خاطر ارتفاعه ستین يزیچ-ماین

 ...داشت جهینهالم سرگ...ماین گهیراست م- نیرادو

 :اروم در گوشم گفت ماین

 اره نهال؟-

 نیبه حال ا يوا...کنهیم ينجوریا ماینداره و ن مایبا ن ینسبت چیهنوز ه دایپارم.بودم ریازش دلگ...ندادم جوابشو

 تیتوازونو رعا کردیم یسع دایتازه پارم...هم وجود داره یبره که نهال ادشیفکر کنم کال  گهید...که زنش بشه

 ...ماین یول رفتیوقتا کنار پدرام راه م یکنه و بعض

 ؟ینارارحت-
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 :گفتم لیندادم و رو به سه جواب

 ؟يدیاون نمکدونو م لیسه-

و گرمشو در  ییتو اسمون بود و نور طال گهیحاال د دیخورش...مشغول کردم لیخودمو با حرف زدن با سه و

 :بعد از جمع شدن سفره همه مشغول حرف زدن بودن...قرار داده بود ارمونیاخت

 ن؟یپا ایپوچ ک ایگل -انیشا

خط  ای ریش!ــــقیچه دق.نه تا پسر...نه تا دختر...میشد میموافقت کردن و به دو گروه دخترا و پسرا تقس همه

 :شهاب سکه رو باال انداخت و گفت...باشه یتا مشخص بشه که گل دست ک میکرد

 ...پسرا-

 :اما میهمه دمغ شد اول

 !گل دست دختراس...کنمیعرض م تیتسل-

 .میشروع کرد ویو باز میدر کرد یخودمون شادمان از

در  یکه استعداد درخشان ییاز اونجا...گلو انداخت تو دستم روانایو تا اومدم دستمو بکشم عقب ن میاخر بود دست

 .چشم دوختم دادیکه داشت نظر م ریچونمو به ام ریتفاوت دستمو زدم ز ینشون دادن خودم داشتم ب لکسیر

 .نیهمه کمک کن...پسرا دست اخره-ریام

 !پوچ کن هردو دستت رو وایش-بهرام

 .پوچ کرد وایش

 !یباران پوچ-بهرام

 .پوچ کرد باران

 !کف بزن...خانوم یشما که ول معطل جان ایرو-انیشا

 .دستاشو پوچ کرد اهمیرو

 !تایپوچ کن ب...شناسمیمن زن خودمو م-شهاب

 .پوچ کرد تایب

 .تا اخر مینگهش دار گمیمن م!مشکوکه دایبچه ها پارم-ماین

 .کنمیمن فکر نم یول-پدرام

 .میکنیبعدا مشورت م میحاال نگهش دار-ماین
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 .پوچ کن.یپوچ...نوچ...روانــاین...رواناین-پدرام

 :گفت ثیخب رواناین

 ؟یطمئن-

 .منحرفم نکن کف بزن-

 .دیدستاشو بهم کوب رواناین

 نهــال....خـــوب-نیرادو

 .تفاوت نگاش کردم یب

 !پوچه گمیمن م-لیسه

 .گل تو دست چپشه...نــوچ-نیرادو

 ياظهار نظر چیتا حاال ه يول بازاز ا انیپو...مانع شد انیدستمو باز کنم و گلو نشون بدم که پو عیسر خواستم

 :نکرده بود

 !گل تو دست نهاله...نینهال رو نگه دار-

 .کف زد مایفاط.يدستتو باز کرد نیتا حاال دوبار ا ياز اول باز...تو که کال کف بزن مایفاط-ریام

 رها؟-ریام

 بله؟-

 .کف بزن-

 یباحال يصحنه  هی...میکنار هم نشست ينو پارما بلند شد که م نیاز ب رواناین...دایمن موندم و پارم.کف زد رها

 :گفتم دایدر گوش پارم...کردیجفت چشم داشت نگامون م 9...بود که نگو

 !ها رو افهیق-

 .دیخند دایپارم

 .دست چپ نهاله گمیمن م...مــایندار یدر گوش- نیرادو

 .خانومه دایدست پارم گمیمن م-لیسه

 دونمینم...کرد زیدفعه تو چشمام نگاه کرد و نگاهمو سورپرا هیکه  دکریمن نگاه م يمتفکر داشت به دستا انیپو

 :گفت عیکه سر دیتو نگاهم د یچ

 !کف بزن يپار-
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 :گفت یبا ناراحت لیسه

 !!داسیبابا دست پارم-

 .پوچ کن!نه دست نهاله-انیپو

 :پوچ کرد جانیبا ه دایپارم

 !ــلیداش سه ياشتب کرد-

 .میدیخند دایپارم یبه لحن الت همه

 .دست چپ نهاله-نیرادو

 .راسته گمیمن م-انیپو

 :که فکرشونو مخشوش کنم گفتم نیا يبرا

 .دستام عرق کرد گهید دیزود باش-

 :دستشو اورد طرف دست راستمو گفت انیپو

 .گلو بده-

 :گفت نیاروم خواستم دستمو باز کنم که رادو.بشر نیچقدر باهوش بود ا!نگاش کردم شوکه

 ...شناسمیمن نهالو م!...یکنیاشتباه م يدار انیدست چپشه پو-

 "!؟یگیاشتباه م يپس چرا دار میشناسیدر ضمن اگر م!اخه چه ربطه داره؟"

 :جمع کرد و گفت نشیدستشو تو س انیپو

 !تو دست راستشه یول...باشه-

 :به دست چپم اشاره کرد و گفت نیرادو

 :گفتم ثیدست راستمو باز کردم و خب.گلو بده-

 .بــودتو دست راستم -

که  نیبه رادو ینگاه انیپو...میبه نفع خودمون تموم کرد ویدخترا بلند شد و گروه دخترا باز قیتشو صدات

 سرمو  اوردمویتاب ن...بود انداخت و با لبخند به من نگاه کرد یعصب

بهمون  یلیخ...استخدامم ینیریش نمیا...دادم یادا کردم و به همه بستن نموید نییپا میدیرس یوقت.انداختم نییپا

و  شونهیم مرداد جشن نامزد18بهرام به همه اعالم کرد که  میکن یخدافظ میخواست یوقت...خوش گذشته بود

 .فرستهیهمه کارت م يبرا
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 :هم در جواب گفت ریام

 !به افتخار تازه عروس داماد-

 .دنیدست زدن و سوت کش میشروع کرد میبزرگ درس کرده بود رهیدا هیهم که  ما

 روانایپدرام و ن يبعد يبه نظر من نفرا!بودن؟ یک يبعد ينفرا.انیچقدر به هم م...نگاه کردم وایمو شبهرا به

و با هم رفت و امد  نییقد یلیخ يدوستا لیو سه انیکه پو نیا...بودم دهیجالب فهم زیچ هی یراست...بودن

 .دارن یخانوادگ

 ؟یکنیفکر م یبه چ-لیسه

 ...دمیترس!!...ــنیه-

 .کنم یفظاومدم خدا-

 :فرو کردو گت شیشلوار مشک بیبهرام دستشو تو ج.نفره خودمون موند 8کردم و فقط جمع  یخدافظ باهاش

 .دارم مونینامزد يبرا يبرنامه ا هیمن -

 .میبزن يو شب نامزد میکن نیبا هم تمر...نیکه شماها بگ یهرچ...اهنگو هی میگرفت میمنو بهرام تصم-وایش

 .ها برهیوقت م یلیخ یگیم يکه دار ینیا وایش-باران

که من و  هیا هیتنها هد نیا...هم که شبا ازادن نیشاغل.نیاالن که تابستونه شما ها هم که دانشگاه ندار-وایش

مثل اون دفعه که واسه ...ها شهیاما باحال م!...رو هینکن قض شیخب حاال احساس-انیشا.میخوایبهرام ازتون م

 .میدیهاپ رقص پیه یهمه دسته جمع روانایتولد ن

 !!اون همه مهمون شروع کنه به خوندن؟ يروشو داره جو یک-من

 .ادیتوپ از اب درب زیچ هیتا  میکن میوقتمون رو منظم تنظ دیبا یول...ستین یاون که مشکل-ماین

بغلش  خواستیرو دوس دارم،دلم م مییچقدر من تنها دختر دا...دادیما گوش م يداشت مظلومانه به حرفا وایش

تو هپروت غرق بودم ...شدیتر بود اما داشت عروس م کیاز هممون وچ وایش.کوچولوشو ببوســم يو اون لپاکنم 

 :به خودم اومدم ماین يکه با صدا

 !؟یینهال کجا يهو-

 :خوردم یتکون

 !ه؟یچ...دیبخش!...هان؟-

 ؟يا هیپا گمیم-
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 :گفتم وایش کیفکر و تنها بخاطر دل کوچ بدون

 .میپا دیشد...اره-

بار قرار گذاشته  هی.افتادم رستانمیدوران دب ادی.هم قرار گرفته ود يکه وسط رو یدست 8 يگذاشتم رو مودست

بار دستامونو  نیبار هم مثل ا م،اونیپونز کار بذار میازش متنفر بود دایمعلم هندسمون که شد یرو صندل میبود

 :وسط افکارم دیجفت پا پر نیه رادوک مغرق شده بود رستانمیخودم تو دوران دب يبرا...میکرد ينطوریهم

 .هیپسر خوب-

 :گرد شده از تعجب گفتم يبا چشما...کردیداده بود و به روبه بوش نگاه م هیتک نیبه در ماش نهیبه س دست

 ؟؟یک-

 :طرفمو گفت برگشت

 !لیهم سه انیهم پو-

 :حرص گفتم با

 !منو سننه؟....خب مبارك ماماناشون باشن-

 !نیرادو نیا رفتیرو مخ من تکنو م ایکه چقدر تازگ يوا...ازش گرفتم نگامو

 ست؟یسر کار خوبه؟سخت ن...اره خب-

 .بهترم یلیوجود اونا خ ،بايدیهمکارامم که د...راحتم میلیخ...اولش سخت بود اما االن بهتره-

 :گفت نویویاومد طرف راد رواناین

 ؟يراد میبر-

 .بارارن هم حالش خوب نبود امروز...میبر-

هم با تعجب نگاش کرد اما به  رواناین!خب منم حالم بد بود چرا فقط بارانو گفت؟...نگاه کردم نیبه رادو دهیرنج

 ...اوردیخودش ن يرو

 .نشستم مایمنتظر ن نیرفتم تو ماش نیاز رادو یکردم و بدون خدافظ یخدافظ رواناین از

 .کل روزو استراحت کردم...اومد و به طرف خونه روند ماین

 لیکوه کارو تغط يزیبرنامه ر يدر عوض دوشنبه که برا انیپو...شلوغ بود یلیپنج شنبه سرمون خ شنبه چهار

 .دیبهمون فشار اورد و ازمون کار کش یحساب میکرده بود

*** 
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 ...از خواب پروندم مینحس گوش يکه صدا شمردمیخواب ناز بودم و داشتم گوسفندارو م تو

 ...تو روحت يا-

 :بندازم جواب دادم یکه به شماره نگاه نین ابرداشتم و بدو مویگوش

 بله؟-

 !صدارو...اوهو-

 !رو نداشتم هیکه ک نیاشنا بود اما حس و حال فکر کردن به ا صدا

 !شما؟-

 .ــوامیخاك تو سرت ش-

 .بنال...اها خب-

 !کنمـــایلهت م زنمینهال م-

 !کنمیو برو بر نگات م سمیمیوا ينطوریمنم هم-

 ..نجایا ایدم بهت بگم بمنه که زنگ ز ریتقص-

 !اونجا کجاس؟-

 گـــــهیخونه ما د-

 :باز کردم چشمامو

 !خورمیصبح روز جمعه من از تخت خوابم تکون نم-

 .میانتخاب کن ویاهنگ روز نامزد میخوایم انینفر م 8هر ...گهید ایبلند شو ب!يجا کرد یبا کمال احترام ب-

 .کنمیحاال بهش فکر م-

 :کرد میبه حول یحال وایش یعصب يصدا

 ...ي،نبوديبود يبود نجایا گهیساعت  هیتا -

 !؟ینبودم چ-

 :به تته پته افتاد و گفت وایش

 !يایاونجاهاشو بگم چون م ستیالزم ن گهید یچیه-

 !ام؟یو اگه ن-

 :گفت نیلحن غمگ با
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 .گذرمیم رشیاز خ-

 امیم!اریدرن يباز بمیننه من غر...خب بابا لهیخ-

شونمو برداشتم تا موهامو شونه ...توالتم زیرفتم طرف م... تلفنو قطع کردم  وایاسات کردن شابراز احس یاز کل بعد

لبا ترك ...حال یچشما پف کرده و ب!یبه جن گفتم زکــ!يا افهیچه ق!به به!...نهیکنم که چشمتون روز بد نب

 !!خب خب خب...دهیچرب و ژول يموها...ترك

 .بشه زادیادم م هیشب افمیگرفتم تا ق يا قعهیدق ستیدوش ب هی...شهیبخوام ادامه بدم حالم بد م اگر

دورم  سیخ يو موهامم همون طور دمیکمرنگ ساده پوش یشرت صورت یت هیبا  مویاسمون یتنگ اب یل شلوار

 هیفقط .اصال حسشو ندارم دمیکنم که د شیخواستم ارا...نشه سیگرفتم تا لباسم خ یالبته ابشو کم...ولو کردم

 ...نییو رفتم پا دمیپوش ممیمانتو و روسر!کنه داینجات پ یدگیرنگپر نیم بلکه صورتم از ارژ قرمز زد

 :گفت دیپله ها منو د نییتا پا مامان

 ت؟ییخونه دا يریم!...ریصبح دختر ماهم به خ-

 ؟یدونیاره،شما از کجا م!...یمامان خانوم ریصبح شمام به خ-

گفت پس  یبعد که گفتم خواب...ينهار اونجان به توام بگم بر يزنگ زد گفت که بچه ها همه برا تییزن دا-

 .رهیتا با خودت تماس بگ گهیم وایبه ش

-OK 

 .زنگ خورد فونیا

 !سوخت ازمیپ... برو باز کن ماسینهال مادر ن- مامان

 يور...درو باز کردم ماین دنیبعد از د فونویرفتم طرف ا یکیبا لبخند کوچ...طرف اشپزخونه دیدو یهول هولگ و

 !بود بیبرام عج یلیخ...اصال حال نداشتم...نشستم يدر ورود يمبل روبه رو

بلند !نتونست درو ببنده یوارد شد که حت گهیخرت و پرت د یو کل وهیبا دست پر از گوجه و م مایباز شد و ن در

 :که گفت دمیبلند خند

 !من رفتم...یحمال یتو که نرفت...اره بخنـــد-

 :که صداش در اومد دمیاز دستش گرفتم و لپشو بوس لونیشو دوتا ناشدم رفتم روبه رو بلند

 !کاراس دستم شکست نیاالن چه وقت ا-

 .بدو رفت طرف اشپزخونه و
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 .حمال خودم برم یقربون داداش-

 یشونیمامان پ...گفت و رفت یال اهللا اال الله...دادم یخربزه بزنم که جاخال لونیراه برگشت و خواست با نا وسط

 :دیبوس ماروین

 !گهید نیبر...هم که اومد مایخب ن-

*** 

 :با غرغر گفت باران

 !یچیبه ه یچیه یول میدیبند اهنگ گوش م هی میچند ساعته دار وایش يوا-

 ریمبل گذاشته بودم دستمو ز يدسته  يمنم عمون طور که ارنجمو رو...رد کرد گهیکالفه چنتا اهنگ د وایش

 ...:به من نگاه کرد دواریام وایش...دادمیم چونم گذاشتم و کالفه پاهامو تکون

 نهال؟؟ یچیه-

 :رونیمحکم شوت کردم ب نفسمو

 میبه خودمون استراحت بد کمی نیایبه نظر من ب... یچیه-

 .باشه ریدرگ تاریو گ الونیو انویکه توش ساز پ نیباش یاهنگاتون دنبال اهنگ ستیل یتو پل-نیرادو

اما انگار داشت ...کنم دایپ یاهنگ دیچشمامو بستم تا شا...دمیل دراز کشمب يو رو ماین يگذاشتم رو پا سرمو

 هی...هاشم یقمر بن ای دمیچشمامو باز کردم که د...صورتم افتاد يرو يا هیکه احساس کردم سا بردیخوابم م

 نکهیا قبل از...زنهیبهم لبخند ژکوند م هو دار سادهیسرم وا يو چروکه رو نیکه پر از چ دهیصورت الغر و کش

که سرم  نیا ياور ادیبا ...و مشت و لگد پرت کردن دنیکش غیبکنم شروع کردم به ج يفکر نیبتونم کوچک تر

و  ماسین يسرمه جا يمرده که باال نیمثل هم یکی دمیبرگشتم تا ازش کمک بخوام که د ماسین يپا يرو

که از سر تعجب متوقف  ییغایدامه دادن جنشستم و دوباره شروع کردم به ا امسر ج خیس...کنهیداره موهامو ناز م

 یواقع يبه معنا...شدنیاوقات به خاطر کمبود نفس خفه م ینبودن و بعض یدر پ یپ پهید غامیج...شده بودن

با سوزش سمت چپ ...اون دوتا مرد بود يقهقهه ها يصدا دمیشنیکه م يزیو تنها چ شدمیم وونهیداشتم د

که رو به روم  یکس دمیفهمیقطع نشده بود و نم غامیورتم شدم اما جص یسیبه خودم اومدم ومتوجه خ ورتمص

 :از اشکش گفت سیخ يبا چشما نیرادو... ماسینشسته ن

 !چت شد؟...نهال اروم باش-
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گفتن  ونیشروع کردم به هذ...سوخت یبار سمت راست صورتم بود که م نیاحساس کردم اما ا یسوزش دوباره

جا کردم  نیاورده بودم خودمو تو بغل رادو ریامن گ یمنم که انگار پناهگاه...گرفت نشیسرمو تو س نیکه رادو

 ...چشمام بسته شد و ...وهق زدم

*** 

 يبا صدا!برام سخت بود که بفهمم کجام و چم شده...موهام اروم چشمامو باز کردم يرو نرمیاحساس نوازش با

 :گفتم يخفه ا

 من کجام؟-

 :رو سرم بود نیرادو فقط

 .یمانینر ییخونه دا-

 ...:تختو دستمو تو دستاش گرفت نیینشست پا اومد

 !رفت یم جیروزم تو درکه سرت گ ؟اونیشیم ينطوریا ایتو چرا تازگ!نهال چت شد؟-

چشمامو !ختهیمن اشک ر يبرا يبه اون مغرور نیکه رادو شهیباورم نم...سرد سرد بود و چشماش قرمز دستاش

 ...هوا شدم یبه پنجره اتاق دوختم که متوجه تارک

 !ساعت چنده؟-

 !یهوش یساعته که ب 5!8-

 هیو بق روانایتا اومد درو ببنده که پشت سرش ن...اروم اومد داخل مایدر اتاق باز شد و ن...همه مدت نیمن ا یعنی

 7از کلمه ...سادنیمن وا يکوتوله وارد شدن و حاال رو به رو 7مثل ...دمیترکیداشتم از خنده م...هم وارد شدن

 :تگف انیلبام نشست که شا يرو يوله خندم گرفتو لبخندکوت

 !؟يتو هنوز زنده ا-

 :به دست اودم و جواب دادم مویانرژ

 چرا زنده نباشم؟!!یزبونت الل بشه الهــ-

 :بود هوا گفت دهیکه ابروهاش پر رواناین

 !زنده باشم؟ دیچرا نبا یگیبعد م یهوش یساعته ب 5!تو دختر يدار ییچه رو-

 :داد زد یعصب ماین

 !بابا نیخفه ش-
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 :نگران به من چشم دوخت بعد

 ؟یشی ينجوریا ینهال حالت خوبه؟تو چرا ه-

 !باره نیسوم نیا...شمیم ينجوریچرا ا دونمینم!تعجب داره يخودممجا ياما برا...اره خوبم-

 :متعجب گفت نیرادو

 ...بارم که هی...که بارم اون روز تو در هی...بار که امروز هی...گهیباره د نیمنظورت دوم-

بچه ها ...کنن يچون بچه ها باهامون نبودن و ممکن بود فکر بد گفتمیم دیاون روز تو پاتوقو نبا!...شدم ساکت

 :کنجکاو نگام کردن که گفتم

 !همون دو بار بود نمیبیم کنمیحاال که فکر م-

 !شده خواهـــــــر لیمختم که تعط-باران

 :گفت یبا کالفه گ بهرام

 .استراحت کنه کمی نیبذار...نینکن تشیا اذبچه ه-

 :جمع کرد و گفت نشیدستشو تو س وایش

 .میاهنگ دانلود کن میریما هم م...نهال استراحت کنه شیپ تونهیکه اونم م دهینخواب نیرادو میدیما که خواب-

 :میحرف اهنگو زد همه معترض کفت وایش تا

 !!ــــــــــــــوایش-

اب قند وارد شد و با  وانیزهره با ل ییلحظه زن دا نیبودن دستاشو برد باال که در هم میتسل يبه نشانه  وایش

 :گفت ینگران

همون طور ...نهیبش ییاز رو تخت بلند شد تا زن دا نیرادو!يتو چشم خورد دونمیمن م!قد و باالت بشم قربون

 :گفت وایبه ش زدیبهم م وانویکه با قاشق اب و قند داخل ل

 !بده به نهال تا راحت بخوابه نیکه کدوئ وایش-

 .بخوابم تونمیهم م نیبدون کدوئ!خوادینم واینه ش-

 .مادر یباشه هر جور راحت-

 :گفت نویبرگشت طرف رادو ییزن دا بعد

 !!یاستراحت کن چضم رو هم نذاشت کمی توام

 : تعجب گفتم با
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 ؟!ــــــدن؟ینفر خواب 6 نیمگه ا-

 .اره دخترم-

 :معترض گفت انیشا

 !م؟یدیخواب یما ک...امـــانا م-

 .زهره داد ییزن دا لیچشمک تحو هی و

 ن؟؟یدیخواب نیگرفت نیکشیشماها واقعا خجالت نم!!که نمیبیتورو نم يبابا قور يمنم که اون چشما-

 :گفت يبا لحن با مزه ا انیشا

خانوم اماده  وایش تشایخورده فرما يادامه  يتا برا میکسب کن يانرژ...  میاز وقت استفاده کن میخب گفت-

 .میباش

 نیمنو رادو...رفت رونیاز اتاق ب میشونیپ دنیهم بعد از بوس مایکرد و ن رونیهمه رو ب ییکه زن دا دنیخند همه

 :بود گفتم سادهیکه سرپاوا نیو به رادو دمیبه پهلو دراز کش...میتو اتاق تنها موند

 .دنبال اهنگ میبر گهیم ادیم وایبخواب که االن ش ریبگ ایب نیرادو-

از بهرام دوس داشتم  شتریب ویمهربون بود و من واقعا راد یلیخ نیرادو...دیبدون حرف پشت من دراز کش نیرادو

 !یخیب!پــــــوفــــــ...ایخب ازگ یول

 !خوابم برد يچجور دمیکم کم رو هم افتاد و اصال نفهم چشمام

*** 

تو دستم  دمویراپ...مینکرد دایپ يزیچ یول میال اهنگ گشتبا بچه ها دنب یاون شب کل...جمعه هم تموم شد روز

که ادامه  شدیاصال فکرم جمع نم...شدم رهیرو به روم خ دیصفحه سف يسرانجام رو یب يتکون دادم و به خطا

 هیکه به  گشتمیم وایدنبال شماره ش میگوش تو...برداشتم و به طرف اشپزخونه راه افتادم زیاز رو م مویگوش...بدم

 :اون بنره خدا رو جمع کنم يتا پالنا نینشستم رو زم...نیرو زم ختیپالن ر یخوردم و بعد کل يزیچ

 ...حواسم نبود...خوامیاخ معذرت م-

 نجا؟یا يتازه اومد...زمیمنم حواسم نبود عز-

فکر ...صورتش قشنگ بود بیترک...و لب و دهن کوچولو يا لهیت یمشک يدختر با چشما هیبلند کردم  سرمو

 ...همسن خودم بود کنم

 بــاٌیتقر-
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 :میسر جامون بلند شد از

 .ینیمن بهارم از بخش بازب-

 :زدم و گفتم یلبخند مهربون-

 .یمنم نهال ارجمندم از بخش نقشه کش...خوشبختم-

 !یچه اسم قشنگــ!!نهال-

 :از پشت سرم مانع شد ییجواب بدم که صدا خواستمم

 !اومده؟ شیپ یمشکل یخانوم هاشم-

 یم یکه به تن داشت حساب يدیمردونه سف راهنیو پ ریس يبا کت و شلوار نقره ا انیپو دمیعقب که د برگشتم

 .کردیشبز دستش بود و داشت کنجکاو به ما نگاه م يپرونده  هی...دیدرخش

 با خانوم ارجمند دیاخ بببخش...تصادف کوچولو با نهال جون داشتم هیفقط ...نشده يزینه چ-بهاره

 :گفت دیکشیکه پال گونشو به رخ م يندبا لبخ انیپو

 .با هم دارن يهمه سرو سر کنهیندونه فکر م یهر ک!صدا کردنتون کیاسم کوچ نیشرکتو با ا دیشما اباد کرد-

 .میهست ينجوریا مییکه تنها ییخب ما فقط وقتا!يسپهــر ياقا-

 .شمیمن از خدمتتون مرخص م...باشه قبول-

 ...باهاتون دارم کیار کوچک هیمن  نیچند لحظه صبر کن هی-

 :برگشت سمت منو گفت بعد

 ...نهال جون پالنارو بده به من-

و در اخر  يزیدادن چ حیو شروع کرد به توض انیرفت طرف پو عیسر...رو بهش دادم و ازم تشکر کرد پالنا

و تو سکوت  ختمیخودم ر يبرا ییچا...باال انداختم و رفتم تو اشپزخونه يشونه ا...کمک خواستن درباره نقشه

ار ...کامال مشخص بود...رهپروژه سنگ تموم بذا نیا يبرا یحساب خواستیم انیپو...مشغول خوردن شدم

سر جام  دمیشن انیکهاز اتاق پو یاهنگ يکه صدا یطرفاتاق نقشه کش رفتمیو داشتم م رونیاشپزخونه اومدم ب

 ...کوب شدم خیم

 "!بدم؟ شنهادشینبود که پ ادمیچطور اهنگم  نیمن که خودم عاشق ا!!خـــــدا يوا"
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فکر ...میکن نیکنم و هم تمر یاونا تا هم اهنگو بهتون معرف امیرو گرفتم و گفتم که امشب م وایش يشمار عیسر

کردم همه بدون چون و چرا  یاهنگو پل یخالصه همون شب وقت...بکشه غیج خواستیاز ذوق دلش م وایکنم ش

 ...میکرد نیشروع به تمر نیو رادو ماین تیریقبول کردن و از همون شب با مد

*** 

شام رستوران دعوت  يعمو بابک هممون رو برا...و بهرام وایش يروز قبل از نامزد کی یعنیمرداده  17 امروز

کار  یکامال دوس داشتن وونیح هی نیو ع میبود مانینر ییکرده بود و ما بچه ها هم که از صبح خونه دا

 ...میشوریم وهیم اطیح وت میو باران دار روانایبعد از ظهره و من و ن 4االنم ساعت ... میکردیم

 !بده به من بویسبد س رواناین-

 :داد دستم بویاز کنارش سبد س روانانین

 نهال؟-

 هان؟-

 .؟با بزرگترت درست صحبت کن هیهان چ-باران

 :گفتم...بهش زد يپرت کردم طرف باران که تو هوا گرفتشو گاز بیس هی

 !جغله!اخف باب-

 :و گفت سادی،حوله به تن تو در وا سیخ يبا موها وایخونه با سرعت باز شد و ش در

 ن؟یکنیم کاریچ-

 :گفتم طنتیش با

 !یکوزتــ-

 ــادیچه بهتون م-

 ...:به خودش گرفت یحالت عصب باران

 دیچشم سف!مایکنیشتر کار م نیتو ع يمراسم نامزد يبرا میدار یعوض يوایش-

 :جواب گفت هم با حاضر وایش

 !یکنیکار م ـــزیچ نیداداشت ع يمراسم نامزد يدار برا یول دایببخش-

 :گفت ثیخب رواناین

 !ایاریدرب يبراش خواهر شوهر باز دیباران االن از اون لحظه هاس که با-
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 !میما که رفت!هوا پس شد!مــن يوا يا-وایش

 :بازم گفت روانایسکوت ن قهیاز چند دق بعد

 نهــال؟-

 :گفتم خونسرد

 هــان؟-

 :گفت یپرت کرد تو سبد و حرص کردویهارو خشک م وهیتو دستشو که داشت باهاش م ي کهنه

 !یشــــــــیادم نم-

 !گهیخب درست جواب بده د-باران

 !نفر؟ هیچند نفر به ...باشه بابا -

 :ها وهیدوباره دستمالشو برداشت و شروع کرد به خشک کردن م يرین

 !اد؟یخوشت م انیاز پو...تو...گمیم-

 ونــــهید!...اد؟یخوشم ب دیچرا با.نه...؟منیک-:گفتم یدستم افتاد تو سبد و هول هولک يتو بیس

 هول کردم؟ ينجوریدوس داشتم که ا انویمن واقعا پو یعنی...کردنینگام م دهیباال پر يو باران با ابرو ها رواناین

 !اره؟-عقلم

 !دارم؟...دونمینم!...ها؟-احساسم

 ؟یپرسیمن ماز -عقلم

 !دونمینم-

 !؟یدونیم یپس تو چ-

 :برسم جهیعرعر نذاشت به نت يکه صدا رفتنیو احساسم داشتن با هم کلنجار م عقل

 عــــــر!...عــــــــــــــــــرعـــــــر-

هر کدوم دوتا  دمیو باران نگاه کردم که د رونایهندونه بزرگ شده بود به ن يکه گمان کنم اندازه  ییچشما با

که ما  نهیمنظورشون ا!!ارنیاالغ در م يصدا دونیکه م یخم شدن و در حال یگذاشتن رو سرشون کم اریخ

بود  نیا يسوژه بعد...بود نیهم سوژهکاش فقط !...ادیخوشت م انیاز پو میدیهول شدنت نفهم نیکه با ا میاالغ

 يچشما هیکه چشماشون شب یدر حالبودن و  سادهیوا اطیح يدر ورود يدرست جلو دایو پدرام و پارم انیکه پو
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و از خنده سرخ شد و بلند  اوردیطاقت ن انیکه پو کردنیرو به روشون نگاه م يمن شده بود به منظره 

 ...دنیبا تعجب و خجالت برگشتن د دنینکه صدا رو ش روانایباران و ن...دیخند

که  یبا تعجب انیپو...اهاشون دست دادمفکر راه افتادم طرف مهمونا و با لبخند بهشون خوش امد گفتم و ب بدون

 .دیدلم لرز...لباش نشست يرو يدر انکارش داشت سر تا پامو برانداز کرد و در اخر لبخند یسع

 "!شده میزیچ هی يجد يکه جد نیمثل ا!!نــه"

 .نیخوش اومد-

 :که باز خندش گرفته بود گفت انیپو

تو پهلوم که  دیال ارنجش کوب رواناین...میدیهمه خند انیبا حرف پو.میوحش خوش اومد اتیبه موزه ح...بله-

 ...لبمو گاز گرفتم

 !چه حالل زاده هم هست عشقــت-

 !ببندمت؟ ای يبندیم يرین-

 ــایح یب!وسط؟ نیهم!ـــنیه-

 !کنن؟یم کاریچ نجایا نایا یراست...رو به داخل دعوت کردم نایا دایدستمال تو دستم زدم تو صورتش و پارم با

 م؟یهست که انجام بد يکار مینیبب میایو پدرام ب انیرو گرفتم گفتم با پو نجایاز باران ادرس ا-دایپارم

 "!!!!کنن؟یم کاریچ نجایا ناینکنه من بلند گفتم ا"

 :دیپاش دایبه صورت پارم یلبخند مهربون رواناین

 .کارامون تموم شده یزم،ولیعز نیخوش اومد-

بزنم به تخته ...نگاه کردم نهیخونه رو بستم و خودمو تو ا يدر ورود...ودممن از همه عقب تر ب...داخل میرفت همه

 یت هیبا  يمدل سندباد یشلوار گل گل هی...جمع کرده بودم پسیکل بایژیو ژیموهام که و...شوهر تور کردنم نیبا ا

ر به فلک س کامیبوك،مطمئنم ال سیتو ف ذاشتمیم گرفتمیاز خودم عکس م دیبا.بودم دهیشرت قرمز تنگ پوش

 !کشهیم

 :دمیشن انویپو يصدا

 !نهال يبا نمک شد-

 :با اعتماد به نفس و لبخند جواب دادم...شلوارش فرو کرد بیدستشو تو ج و

 !بودم-
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باال  يشونه ا...کرد لبخندشو پنهان کنه یبه سرتا پام انداخت در اخر سع یکرد و نگاه زیچشماشو ر انیپو

کرد که اونام با  یمعرف ییو دا ییبه زن دا نارویا دایباران پارم میداخل که شد...هیانداخت و راه افتاد پشت سر بق

 :گفت انیکه پو شسنندعوتشون کرد تا ب ییزن دا...خوش ازشون استقبال کردن يرو

 !میکمکتون کن میاومد...یمهمون میومدیبابا ما که ن-

 .هست ادیاومدن ز یمهمون يداداشم،حاال وقت برا گهیراست م-دایپارم

 :گفت یاز سر قدردان يبا لبخند باران

 !ما کارامون تموم شده یول نیممنون لطف کرد-

 .میتعارف ندار!...نشد گهینه د-پدرام

 :دیاز دور رس رواناین يصدا

 ...نیاال ا لهیتکم یهمه چ-

 وایش قرار بود محل نشستن بهرام و...بود ستادهیعروس دادماد ا یکه کنار صندل روانایطرف ن میبرگشت همه

 نایا وایکه قرار بود به ش ییکه همون اول زود رفته بود تا بره دنبال کادو ییدا...بشه که راموش شده بود نیتزئ

 چیقبول نکردن ه انیاما پدرام و پو دنیم نجامکه بچه ها خودشون ا کردیبود که تعارف م ییبده و حاال زن دا

پدرام و !عجب آداب دان...کردن یبکنن عذر خواه یکمکو نتونستن  دنیرس ریکه د نیهم به خاطر ا یتازه کل

 :گفت ییکتاشونو دراوردن که ازشون گرفتم و خواستم ببرم اتاق باال که زن دا انیپو

 .نییپا اریقربونت برم اونم با خودت ب.هینیتزئ لیجعبه هست وسا هی وایباال،تو اتاق ش يرینهال جان م-

 يمسخ بو...کنم مسخ شدم زونیاو انویذاشتم رو تختو تا خواستم کت پوکت پدراموو گ...گفتم و رفتم باال یچشم

از  شهیهام هم هیر شدیکاش م...دمیکش یقیکردمو نفس عم کینزد مینیکتو به ب ي قهی...و سردش میعطر مال

کردم خم  داین گردوندم و جعبه رو پیرو زم یچشم...با حسرت کتو رو تخت گذاشتم...بشه یعطر پر و خال نیا

دستمو گذاشتم رو تخت و نشستم رو ...رهیم جیسرم داره گ دمیسرمو بلند کردم که د...جعبه رو برداشتم شدم

از ته  خواستیدلم م....کننیسوراخ م لیدارن با در جگاهامویگ کردمیکه احساس م کردیانقدر سرم درد م...نیزم

دادم و  هیسرمو به تخت تک...لرزونم بود يانجام بدم گاز گرفتن لبا تونستمیم هک يدلم داد بزنم اما تنها کار

 شتریصدا هر لحظه ب نیو ا زدیکه صدام م دمیرو شن رواناین يچقدر گذشته بود که صدا دونمینم...چشماماو بستم

 :گفت وزد تو صورتش یکیتا چشمش به من افتاد ...اومد تو روانایدر اتاق باز شد و ن...شدیم کینزد
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 اشوتمومیباز یکل نیکردم توانمو جمع کنم تا ا یسع...شروع کرد به صدا زدن پدرام بعد!...بسم اهللا يوا!...نهال؟-

 :کنه

 !رفت جیمن خوبم فقط سرم گ!!ونهیخفه شو د-

 :جلوم زانو زد شدیم دهیکه اشک به وضوح توش د ییبا چشما رواناین

 !رم؟یمیمن م...بدون تو من یگینم ترسمیمن م یگینم...یعوضــ-

 ".میعادت داشت روانایاخالق ن نیهممون به ا...بگه ونیث شده بود هذترسش باع رمیبمــ"

لرزش ...رو بغل کردم يرین...حالم بهتر شده بود...هیگر ریمنم دل نازك زدم ز...صورتشو تر کرده بودن اشکاش

 :پر از بغضش شد يرو حس کردم اما حواسم جلب صدا یفیخف

 یعوض شعوریب...دمیترس یلیخ-

 :میخورد یهردمون تکون دمیسرمون شنکه پشت  ییصدا با

 !؟ياریکمکت کنم فحش کم ن يجان صدام کرد رواناین-

 :ه،گفتیموضوع جد دیاز اشکه فهم سیصورتامون خ دید یو پدرام وقت میزد يدو لبخند هر

 شده؟ يزیچ-

 :جواب دادم عیسر

 .ستین يزینه چ-

 !معلومه تونییهردوتا ياز اشکا...بله-

 "!ییرواناین ياحت اشکاتو نار دونمیمن که م"

 :جواب داد رواناین

 .رفت جیسرش گ...ستین يزیچ-

رفته بودن  نیو رادو انیشا...نییپا میو پدرام انجام شد رفت رواناین يکوتاه که با اصرار ها ي نهیمعا هیاز  بعد

 .DJنبال هم که از ظهر رفته بود د ماین شگاهیرو برده بود ارا وایبهرام هم ش....ینیریو ش کیدنبال ک

شامو  نایا دایخونه و و با پارم مینفر بمون 8قرار شد ما  ییدا شنهادیپسرا هم تک تک برگشتن و به پ باالخره

 یسر همه گرم کار خاص...میخوشحال شد ینبود و ما همکل دیبع ییدا يکار از مهمون نواز نیا...میخونه بخور

مرتب و  يربع با لباسا هیبعد از ...بدم فتماش ي افهیبه ق یسروسامون هیگرفتم زودتر برم  میبود و منم تصم

که به خاطر حموم بود  یسیخ يبا موها انیکه شا دمیراه هم د نیدر ب...برگشتم تو اشپزخونه میمال یشیارا
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نظرامونو درباره  میو داشت میتو اشپزخونه بود روانایو ن وایمنو ش...ارهیدر م يو مسخره باز سادهیبچه ها وا يجلو

از  نیکه رادو ییو هم کبابا دادمیمنم هم گوش م میگفتینازکش کرده بود م یکم شگریکه ارا وایش يروهااب ي

و اروم  یواشکی روانایکه ن ارمیساالدو در ب سیباز کردم تا د خچالویدر ...دمیچیم سیگرفته بود رو تو د رونیب

 :گفت

 !گهیداره م یچ انیشا نیبب اینهال ب-

 :بلند گفتم اهستش يتوجه به صدا یب

 !؟یزنیحرف م ينجوریمگه دزد اومده که ا-

 :گرفت و گفت شینیب يبا حرص جلو دستشو

 ایب!! سیهـــ-

 :بشنوم انویشا يکردم تا صدا زیبستم و رفتم کنارش و گوشامو ت خچالوی در

 !انداختن؟ شینهال خودمون چرا تا حاال ازدواج نکرده؟چرا ترش نیهم دیکنیشما ها فکر م-

 !سالشه 24نهال کال !!ایانصاف یب یلیخ انیاش-بهرام

 حالـــا-

 !!خب عاقله -وایش

 :گفت يبا دلخور بهرام

 !گهیدست شما درد نکنه د-

 :گفت نیاما رادو دمینشن وایاز طرف ش یجواب

 .نکرده دایپ اهاشویمرد رو دیشا-

 !ندارن؟ ينظر هیبق!!نه بابا -انیشا

 !ستیغذا درست کردن بلد ن دیخب شا-پدرام

 "!یخودت هض کن پزمیاتفاقا غذا برات م"

 !مهم تر از ازدواج داره يهدفا دیشا-دایپارم

 "!فهم زیاخ قربون ادم چ"

 !اخالق نداره...اخالق!!نــوچ-انیشا

 !خوش اخالقه میلینهال خ!...يغلط کرد-باران
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 :محکم گفت انیپو

 !موافقم داٌیشد-

 "!و باران انیپو ولیا"

 ...يطور نینگاه ا....دهیافتاده ها جواب م لیاز دماغ ف نیع یکنیبهش سالم م!برو بابا...نهـــال؟!...؟یک-انیشا

باز  خچالویرفتم در ...که با تعجب نگام کرد روانایظرف ساالدو دادم دست ن!اوردیمنو درم يداشت ادا مطمئنن

 !هال يبه سو شیکردم و دوتا تخم مرغ از توش دراوردم و بعد پ

 یکیامانش ندادم و  دیتا منو د...هم برگشت انیه هال همه نگاها برگشت طرف من که شابا ورودم ب باالفاصله

 :از تخم مرغارو کوبوندم وسط فرق سرشو گفتم

 :و باز گفتم دمیتو سرش کوب میدوم....دهیترش یبه من نگ گهیکه د نیبه خاطر ا نیا-

 !من اخالق ندارم ینگ گهیکه د نیبه خاطر ا نمیا-

 :گفت دیچکیتخم مرغ م دهیکه از سر و صورتش زرده و سف یو در حالبا تعجب  انیشا

 !رمیدوباره دوش بگ دیبا-

خنده به هوا پرتاب شد و هر  کیدفعه شل هی...کردنیطرف بچه ها که داشتن با تعجب به من نگاه م دیچرخ بعد

 :خنده هاش گفت ونیم انیپو....خندم گرفته بود مییهویخودمم از کار ...طرف غش کرد از خنده هیکس 

 !یحرف نزن يجور نینهال ا يدرباره  یتا تو باش!!...حقته-

شام خوردن  يرو برا هیما دخترا هم بق...رهیتو حموم تا دوباره دوش بگ میکرد انویو خنده شا یبا شوخ باالخره

 .میدعوت کرد

*** 

شلوغ  یما هم حساب ياما خونه  بود نایا ییدال يخونه  ينامزد...دیهم رس وایبهرام و ش يروز نامزد باالخره

 ياسترس داشت،البته حقم داره نامزد یمامان منم که کل...میتا شلوغش کرده بود 4درواقع خودمون  یعنی!بود

 !برادر زادشه

 یجشن يبود من برا ومدهین شیتا حاال پ یعنی...بپوشم یچ دونمینم یبگم حت دیبا نیاز حال و روز من بپرس اگر

کار و  يمشغله ها لشمیدل...نکرده بودم يکاریچیبار ه نیند روز قبلش لباسامو اماده نکنم اما ااز چ ایلباس نخرم 

 میبر روانایبا ن 1قرار بود ساعت ...من يبرا مخصوصا...زمان برد یهانگا که حساب نیتمر نطوریشرکت بود و هم
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بود  10 يساعت طرفا.ک کنهانتخاب لباس بهم کم يبرا ادیپس بهش زنگ زدم و گفتم که زودتر ب شگاهیارا

 !یچیبه ه یچیساعت گذشته بود و ه کیاالنم ...اومد يریکه ن

 :رو تخت پهن شد و گفت رواناین

 !تو اون کمد وامونده؟ يگردیم یدنبال چ يدار...گهیخوبه د هیهمون اب-

 :از گرما سرمو از تو کمد لباسام دراوردم کالفه

 .اونو دوس ندارم!نه-

 :خت زدت يرو یغلت رواناین

 !منو بگو اومدم کمک تو!به درکـــــــ-

 .غر نــــــزن-

از تعجب وا  دنشیلباس اخر تو کمدو تکون دادم و با د...سرمو تو کمد فرو کردم و د بگرد دنبال لباس دوباره

لباس ماله من باشه چون من اصال لباس بلند  نیکال شک داشتم که ا یعنی...بودم دهیلباسئ اصال ند تیا!رفتم

چوب .از جلو تا رو زاوم کوتاه و از پشت طبقه طبقه دنباله دار بود...بلند نبودا نمیالبته ا.همش کوتاه بود...نداشتم

 :سر جاش نشست  خیس رواناین...رونیلباسو گرفتم و لباسو اوردم ب یرخت

 ؟؟يـــــــدیخر نویا یتو ک-

 :ستادیبلند شد رو به روم ا بعد

 نو؟یا ياز کجا اورد!تف تو ذاتت-

 :جواب دادم کردمیکه با چشمام لباسو برانداز م یتعجب در حال با

 !چه خوشگله...نداشتم يزیچ نیهمچ هیمن اصال !...به خدا دونمینم-

بنفش بود و دو تا بند  يها هیپارچش حالت ساتن بود و براق،رنگشم تو ما...بود یکیلباس ش یلیخ شییخدا

لحظه  هیکه  يتنگ بود به حد یکمرش حساب...ود کار شده بودکب يناینگ نشینازك داشت که روش مثل س

که  سادمیدر منتظرش وا يلومامانو صدا کردم و ج!...لباس از کجا اومده بود؟ نیاما ا!شک کردم اندازم باشه

 دمیوقتس از مامان پرس...اومدن و اومدن تو اتاق رونیمامان و بابا هردو از اتاق روبه رو که اتاق خودشون بود ب

 :لباس از کجا اومده تو چشماش اشک جمع شد و بابا جواب داد نیکه ا

 .سالش بود کی مایاون موقع ن...دمیمادرت خر يلندن برا میکه رفته بود یلباسو زمان نیا-

 :بابا گفتم يتعجب از حرفا با
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 !تازس مدلشم که تازه مد شده یلیلباس خ نیاخه ا... بابا؟ یمطمئن-

 !دمشینپوش چوقتیاما من ه دیلباسو بابات برام خر نیا...اره مامان جان- مامان

 :که تو شک بود گفت رواناین

 زنعمــو؟!وا-

 :با حسرت گفت مامان

 .اخه کمرش اندازم نبود-

 !منم نباشه يفکر کنم اندازه - :و لباسو گرفتم رو تنم نهیطرف ا برگشتم

*** 

 سادهیاتاق من وا يقد ي نهیا يرو به رو شهیاز همتر و جذاب تر  کیحاضر و اماده،ش روانایساعت بعد منو ن چند

 هیپستم ولو بود و  شیبود تو صورتم و بق ختهیطرفه ر هیموهامو  شگریارا....دقت کردم شتریب یکم...میبود

و بنفش بود و  یاز دو رنگ مشک یبیترک میسا.موهام کار شده بود يبه حلت تل رو یرنگ ينایاز نگ ریزنج

کبود بود و  ينایگیخوشگل گردنبند و گوشوارم که پر از ن سیسرو...کردیم انیرنگ چشمامو نما یحساب

 دمیپوست سف يرو یکرده بود حساب جادینازك لباسم ا يو بندا نهیس يکار شده رو ينایبا نگ ییبایز یهماهنگ

ستم رو تخت نش...دیکشیبه رخ م دمویسف يکمو،پاهایبود که کمر بار لباسماما از همه مهمتر ...کردیم ییخودنما

 يریزدن ن دیمشغول د نیشدم و هم چن خوردیزانوم بند م ریتا ز مکهیمشک يکفشا دنیو مشغول پوش

بود که تا رو زانوش بود و  دهیپوش يبهر نگ سبز پسته ا یموهاشو صاف کرده بود و لباس عروسک...شدم

 .پف داشت یحساب

 :به خودم اومدم رواناین يصدا با

 !بابا بسه میخورد-

 !ـــــــشـیا-

مامان داشت کروات بابا رو براش مرتب ...نییپا میو تق تق کنان از پله ها رفت میاز رو تخت برداشت مانتوهامونو

 .کردیشده بود و با عشق نگاهش م رهیبه مامان خ د،باباهمیخندیو اروم اروم م کردیم

 !اهم اهم-رواناین

 .و منم بغل مامان سادیرفت بغل بابا وا رواناین که نو بابا با همون لبخند رو لباشون برگشتن طرفمو مامان

 :گفت طنتیبا ش رواناین
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 !در راهه که من نگاه نکنم 18+ ياگر صحنه ها-

 :موهاشو بوسه زد يو رو دیرو در اغوش کش رواناین بابا

 !خودم بـــرم ي دهیقربون دختر ترش-

 :معترض گفت رواناین

 !!عمـــــــو-

 .شم پاره شد دخترپرده گو...خب بابا لهیخ-

در  100داداشم نبود  مایاگر ن یعنی...مینگاه کن مایو به ن میباعث شد برگرد ییپا يکه صدا دمیدیمامان خن منو

به طرز !خوام؟یم یچ گهید...مهربون پولدار خوش اخالق روانشناس پیخوش ت...کردمیباهاش ازدواج م 100

 :دیرو کش ماین يبازو...رونیل بابا اومد باز بغ رواناین.شدیم میحسود دایبه پارم یوحشتناک

 !گفته باشم...دمیقرض نم دایمن امشب تو رو به پارم-

 :شده بود گفت اریکه تازه هوش مامان

 خواهر پدارم؟...دا؟؟یپارم-

 "!هستــا انمیخواهر پو!مامان جـــان"

 :داده گفت یسوت دیکه تازه فهم رواناین

 !!يسار!اوپس-

 :فرو کرد و برگشت طرف مامان بابا کتش بیدستشو تو ج ماین

 ه؟ینظرتون چ...دایاره پارم-

 :گفتم...ندادن یکدوم جواب چیکنم مامان و بابا هنگ کرده بودن چون ه فکر

 .که بخوان نظر بدن که دنیرو ند دایکه هنوز پارم نایمامان ا مایخب ن-

 !یخودت بگ یهر چ...من به اتخاب پسرم شک ندارم-بابا

 !نظر منم مهمه!خودش بگه؟ یهر چ یچ یعنی- مامان

*** 

 !شده یبچه ها چه جشن يوا-باران

 :گفت ییبا شکمو رواناین

 !رو مسز يها یخوردن يبرا رهیمن که دلم داره ضعف م-
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 !گهید سهیسلف سرو...خب برو بردار-من

 !شهیم فیلباسم کث!!نــــه-يرین

 !توش؟؟ يبا کله ببر يخوایمگه م!!وا-

 ا مگه گاوم؟؟؟-

 السیو با دو گ يزیاما بهرام رفت طرف م...اومدن طرف ما انیو شا مایکه ن میدادیبه بحثمون ادامه م میداشت

 ...شربت برگشت

 !شدم دواریام...نــــــــه-انیشا

 :دیکنجکاو پرس رواناین

 ؟یبه چ-

 !بترشه ستیقرار ن یکه کس نیبه ا-

 :شربتو داد دستم يالسایاز گ یکی نیرادو

 !کنم؟ یشربت البالو روت خال هیاالن نظرت راجع چ...تو سرت دمیغ کوباون بار تخم مر-

 :دوتا دستاشو اورد چلو و با التماس گفت انیشا

 !ده؟ید یک!!یکلیخوش ه نیدختر به ا...ییبایز نیاصال دختر به ا!غلط کردم!نه تروخدا-

 :حرص گفتم با

 !زیهـــــــ-

 !دهیم ریباز گ کنمیم فمیتعر!!گهید يدار يریخب خود درگ!بابا يا-

 !!يدیم ریانقدر به نهال گ ایتو چرا تازگ دونمیمن نم-نیرادو

 ...جواب داد اما من متوجه نبودم اوردویهم که ماشاهللا کم ن انیشا

 "!يکه فرق کرد ییتو نیا...نکرده یفرق چیرفتارش با من ه انیشا!...خان نینه رادو"

باهام حال احوال  یاومد طرفم و کل يازش بخورم زن عمو مهرکردم و تا خواستم  کیشربتو به لبم نزد السیگ

 .کرد

 "!خدا يا!!شربتو کوفت کنم نیاگه گذاشتم من ا"

تو فکر بودم و تو دلم ازخدا !بودن اما من نه دهیرقص یبچه ها کل...رفته بود شیخوب پ یبه االن همه چ تا

 یاز ک...مدت کوتاه هیتو ...شده بودم انیپو من عاشق...اره!طرفه نباشه کی انیعشق م نسبت به پو خواستمیم
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شربتمو .دمیدزدیاحساسمو از خودم م!ودمخ شیپ یاما جرات نداشتم اعتراف کنم،حت...دوسش داشتم یول دونمینم

 ...دمینفس سر کش هی

 "!باالخره خوردمش!ــــشیاخ"

 :زده اومد طرفم جانیبلند و ه يبا قدم ها ماین

 !اومدن نایا دایمپار...استقبال میبلند شو بر-

 :از جام بلند شدم عیسر

 !اومدن؟من خوبم؟...اه؟-

 :متعجب نگام کرد ماین...دمیبه لباسم کش یدست و

 !نمیصبر کن بب...بپسندنت که خوانیمگه م-

 :وسط حرفش دمیپر

 !!اینگفت یچرت گفت-

 هیبودن کنار  سادهیوا بیرتو پدرام به ت انیو پو دایپارم!بعد دستشو گرفتم و همراه خودم تا دم در کشوندم و

بود اما  46 ای 45بهش ربط بدم  تونستمیکه م یمادرشون که کل سن...و خوش پوش پیخوش ت يخانوم اقا

 .زدیم يدیموهاش به سف یپدرشون شکسته تر بود و کم

 !و نهال هستم مایمن مادر ن...نیخوش اومد یلیسالم خ- مامان

 یکردن که مارو حساب فیشما تعر يانقدر از دوتا گال انیام و پوبله پدر.خوشبختم یلیخ..سالم-يسپهر خانوم

 !کردن دنشونیمشتاق د

 "!جانم پدرامو پوبان يا"

 جان؟ دایپارم یشما خوب..نیدار اریاخت-

سرتاپامو چک  دارانهیخر یو با نگاه دیتازه منو د يکه خانوم سپهر دایشروع کرد به احوال پرس با پارم مامان

 :مقدم شد شیپ...کرد

 !نیخوش اومد یلیخ..يسالم خانوم سپهر-

 :مهربون جوابمو گرفتم تینها یب يلبخند با

 !یخانوم ییبایبزنم به تخته شما چقدر ز..زمیماهت عز يسالم به رو-
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 یلیهم خ دایمنو پدرام و پارم...اشنا شد مایبا ن يمنوال خانوم سپهر نیبه هم..و تشکر کردم نییانداختم پا سرمو

 !پس کجاس؟!!وا...نبود انیاما پو میم خوش و بش کردبا ه يسر سر

سالم کردن به  يکه بابا متوجه نگاه مستاصل من برا بردنیم ضیاز صحبت با هم ف یحساب يسپهر يو اقا بابا

 :شد يسپهر ياقا

 !دخترم نهاله شونیا زیعز يسپهر ياقا-

ردو بدل شد و مامان  يعاد يم حرفابعدش.کردم و خوش امد گفتم یبالبخند نگام کرد که سالم يسپهر ياقا

 یبه سمت يسپهر يرو به اتاق باال دعوت کرد تا لباساشونو عوض کنن و بابا هم با اقا يو خانوم سپهر دایپارم

امر  يبرا يکرد گفت به زود یرو معرف روانایمامان ن یوقت يرفت بگم که خانوم سپهر ادمیاها ...از سالن رفتن

 .زد يهم رنگش به قرمز روانایخوشحال شد ون یان کلمام...میرسیخدمتشون م ریخ

 !تو؟ ییکجا يهو-

 :نگاه کردم روانایبه ن گنگ

 !نجایهم!...ها؟-

 !ارواح عمت-

 !عمه ندارم-

 :که با حرص گفت دمیخند و

 .میبرقص میپاشو بر گمیم!يرو اب بخند-

 .امیتو برو من بعدا م!یخینه ب-

 يانرژ یو حساب ترکوندنیهمه جوونا داشتن م...دنیو با هم رقضص ادیگفت و رفت طرف پارم يباشه ا رواناین-

 !!تنها يتنها!يهــــــا...احتماال دنبال بساط شام بودن.نبودن دمیمامان بابا هم که اصال تو د...کردنیصرف م

 !يقابل تحمل تر شد یلیخ روزینسبت به د-

منو  رهیبعد از چند لحظه که نگاه خ... ستادهیسرم ا يشربت رو السیبا گ انیپو دمیتعجب رگشتم عقب که د با

 :هوا گفت یکنارم نشست و ب یاومد رو صندل دیرو خودش د

 !نه؟-

 :گفت دیمنو د يشده  جیکه نگاه گ انیپو!نه؟ یچ..1!گفت یچ دمیهول کرده بودم که اصال نفهم انقدر

 ؟يقابل تحمل تر شد روزیکه نسبت به د يخودت قبول دار یعنی-
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 :جواب دادم...افتاد میتازه دو هزار....دیبعد خند و

 .محض اطالع!بودم و هستم پیخوش ت شهیمن هم!اقا رینه خ-

 :خاص شد لحنش

 !يشد گهید زیچ هیامروز  مینه از حق نگذر-

 :باعث شد تو جام بپرم لیسه يصدا

 !کن چشم چرون شیچشمتو درو-

همه اومده بودن .شرکت ختم شد يبا بچه ها ینصفه موند و به حال احوا پرس انیحرف منو پو لیسه يصدا با

 یدگیو پوش یسادگ نیدر ع مایلباس فاط...شده بودن برا خودشون يا کهیت مایرها و فاط...نایو شهاب ا ایجز رو

 .دیدرخش یم یدکلته حساب يرها هم با اون لباس نقره ا...ومدیبود و بهش م بایز

 .بودن ادیکه مهمونا زاز بس !!...یعروس ایبود  يجشن نامزد دونمینم من

 .کنارم نشستن یو رها و فاط گهید یرفتن طرف لیاز من جدا شد و با سه انیپو

 !نفله؟ گفتیم یچ انیپو-رها

 ؟یمگه فضولـــ!به تو چه؟-

 :اومد طرف رها و گفت ریام

 .بذاره ویکه دوس دار یگفتم اهنگ DJوسط که به  میبر ایخانومم ب-

 :گشاد شده گفتم يچشما با

 ومــــــــــــــــم؟؟؟؟خان-

 :گرفت رویبلند شد و دشت ام رها

 .مینامزد کرد شبیپر ریمنو ام!اوهوم

 :گفتم دلخور

 !خبر؟ یب-

بعد شد مراسم  یبود ول يدرواقع خواستگار...فقط خانواده هامون بودن...دعوت نبود یبه خدا کس-

 !مینامزد کرد یکشک یکشک...ينامزد

 .نیخوشبخت ش.گمیم کیبهتون تبر...دلم زینه عز-
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منم ...داد وایندا از اومدن بهرامو ش غیصدا سوت و ج.تشکر کردن و رفتن تا با اهنگعسل خانوم برقصن ریو ام رها

غض کرد و  دیرس روانایبه من و ن یکرد و وقت یروبوس کیبا اقوام درجه  وایش...شوازشونیرفتم پ هیمثل بق

فدات بشم من که ...نگاش کردم یو کم دراومدم وایاز بغل ش...وداشک تو چشمام حلقه زده ب.هردومونو بغل کرد

 کیکردم و بهش تبر یمثل فرشته ها شده بود با بهرام روبوس یلباس نبات نیتو ا!ییتو انقدر کوچولو موچولو

 :دمیرو شن رواناین يگفتم اما صدا

 !!اروم دختر موهام خراب شد وایاه ش-

 :دستمو فشرد بهرام

 !!متهاشک تو چش نمینب-

 !نیخب نب!...وا-

 :حرص گفت با

 !پــرو-

 :جواب دادم طنتیبا ش-

 !هستــم-

تا  میکرد یکیدست به  ينفر شیاما ش.داماد رفتن به مهمونا خوش امد گفتن و بعد نشستن سرجاشون عروس

 شیرفت پ مایزود ن یلیبودن که خ ستیو پدرام هم تو پ دایپارم...میهمه دورشون حلقه زده بود...وسط ارمشونیب

 ...پدرام شیهم رفت پ روانایو ن دایپارم

 "!ندازنیبرادر خواهر فاصله م نیب ينگا چجور"

 ...کننیصحبت م یمیصم یلیکنار مادرش نشسته و دارن خ دمیگشتم که د انیچشم دنبال پو با

 "!انیبده خب پو یتکون هیپاشو "

 .ازاد رها کرده بود دهیندشو سشوار کشبلو يبود و موها دهیرنگ پوش یشکالت یکت و دامن يسپهر خانوم

 :خوندیم اهنگ

 جونم واست بگه بگه رك و راست -

 خاص  يجورا هی خوامتیم تورو

 .دادیقر م یهم حساب وایو ش زدیدست م بهرام
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 رواناین...رفته بود شیپ میجشن همونطور که انتظار داشت...که رفتن نشستن منم نشستم وایبا بهرام و ش همزمان

 :منو بلند کنه کردیم یو سع دیدستمو کش

 ؟یکنیرفتار م نیچرا انقد رسنگ!چته تو امشب؟...میبلندشو برقص-

 :زد و ادامه داد یچشمک

 !ادیبهت نم-

 :کرد یبانیپشت رواناییبود هم از ن تهیکه کنار من نش نیرائو

 !دلمون واسه رقصات تنگ شده!يرین گهیراست م-

چون اهنگو ...ستیهم منو برد وسط پ يریو ن روانایتمو داد تو دست ندس...بلند شد و منم بلند کرد نمیرادو

 :اهنگو عوض کرد DJکه  زدمیفقط درجا م نیدرست باهاش برقصم به خاطر هم تونستمیبودم نم دهینشن

 دلم دست از سر تو برداره نیبه ا گمیم یه-

  تونهینم گهیرو راحت بذاره نه د تو

 دردسر داره یعاشقت شدم عاشق اخه

 ارهیدست و دلم کم م یراه عاشق يتو یتو عاشق شهیمه

 ...زنهیقلب من تندم ضربان

 ستیتو پ هیبق بایتقر...دنیبا ناز و ادا رقص شهیمثل هم میشروع کرد روانایاهنگ شروع شده بود منو ن نیا تا

پر از  یینگاه هابا  مکهیستادیهم ا روانایاهنگ کال قطع شد و منو ن...کردنیو به ما نگاه م زدنیرقص درجا م

و  مایو ن نیرادو...به دست زدن کردنکه همه شروع  میکشدیداشتم خجالت م گهید.میروبه رو شد نیتحس

 ...زدنیهم سوت م انیو شا انیپو

تر شده بود درواقع وقتش  یشب بود و جمع خودمون کی يساعت طرفا گهیحاال د...دیرس انیانتظار به پا باالخره

نفر تو  8هر ...میکن مشونیتقد مویاماده کرده بود وایبهرام و ش ينامزد يبه عنوان کادو رو که یبود تا ما اهنگ

 دیدست سف هیو همه  میلباسامونو عوض کرده بود...میکردیروچک م یهمه چ میو داشت میبود ستادهیسالن باال ا

پسرا هم سرتا پا ...میسته بودب یروبان پهن مشک هیما دخترا دور گردنمون ...بهرام وایاز ش ریبه غ میبود دهیپوش

 .بودن دهیپوش یمشک

 .شد ریبچه ها د میبر-ماین

 :برگشت طفمو گفت نیرادو...اما من هنوز نشسته بودم...نییدنبال هم رفتن پا همه
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 ؟يایچرا نم-

 :پام زانو زد و دستامو تو دستاش گرفت يجلو کنمیفقط نگاش م دید یوقت

 !کرده؟ خیچرا دستات -

 .استرس دارم-

 .میبر ایب!...نهالم ستیبار اولت که ن-

و لبخند رو  سادهیوا دایکنار پارم میگشتم که کنار د انیبا چشم دنبال پو...نییرفتنم پا نیتو دست رادو دست

سر تا پامو برانداز کرد و در  فیظر يبا لبخند...نگامو احساس کرد و برگشت طرفم ینیفکر کنم سنگ...لباشونه

و باران و  مایبده،ن هیتک وایش يانویبود بهرام به پ رقرا...و سرمو برگردوندم اوردمیتا ن...دتر ش قیاخر لبخندش عم

بلد بود  ییدر حد ابتدا تارویچون فقط گ انمیشا...سرپا راحت تر بودم...بزنم الونیو من سر پا و ننیهم بش نیرادو

رسا رو به  يبا صدا مایکه ن میستادین اهمه سر جاهامو...کردیشرکت م نایاز همون اول استفاء داد اما تو تمر

 :گفت تیجمع

ازش لذت  دوارمیام...خاص يکادو هی...میعروس دارماد دار يکادو برا هیراستش ما امشب ...ونیخانوما اقا-

 !دیببر

کنجکاو بودم  یلیخ!هیما چ يکادو ننیمنتظر بودن تا بب...هام سرپا یها نشستن و بعض یدست زدن و بعض همه

اهنگو دوس داره که اون روز تو شرکت داشت  نیحتما ا...نمیبب شنوهیاهنگو م نیا یوقت انویپو عکس العمل

ارشه  وایمن بود که همراه با ش نوبتحاال ...از فکر دراومدم وایش يانویپ يملود دنیبا شن...دادیبهش گوش م

سکوت  هیاشتم و بعد از برد دنیزدن دست از ارشه کش تاریشروع کرد به گ نیتا رادو...بکشم الونیو يرو

 :رونیکردم صدامو با قدرت و بدون لرزش بدم ب یکوچولو سع

 پره هیمن از گر ــست،دلیاز دست تو ن-

 بارهیتو طاقت نــداره،واسه تو هر دم م مثل

 مــــن،طاقت موندن ندارن ياشکا گهید

 بارنیتو هر دم م یزن،بیریم رنیمیتو باز م یب ینباش

 یتموم حرفام ،تویامیتو تموم دن-نیرادو

 یگرم عاشق بودن يلحظه  يهمه  تو

 :و خوند زدیم انویکه پ وایبرگشته بود طرف ش بهرام
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 نام و نشون یب برهیم برهیاز اسمــون،داره دلمو م زنهیستاره داره چشمک م هی-

 اون دنیدلم واسه د زنهیتوعه تو اسمــون،داره پرپر م يستاره همون چشما اون

که به خاطر  یکردم لرزش یسع...کنهیاونم داره منو نگاه م دمیکه نگاه کردم د انویپو...رده بودماگاه بغض ک ناخود

در اعماقش پنهان بود نگاه کردم و  يزیچ هیکه انگار  انیپو يتو چشما...ببرم نیبود رو از ب دایبغض تو صدام پ

 :خوندم

 یبودنـــگرم عاشق  يلحظه  يهمه  ،تویتموم حرفام ،تویــامیتو تموم دن-

به من نگاه کرد و با تمام  نیرادو... بهش عالقه مند شده بودم یاز ک دونمیاما نم...دوس داشتم انویواقعا پو من

 :وجودش خوند

 یگرم عاشق بودنــــ يلحظه  يهمه  ،تویتو تموم حرفام یامیتو تموم دن-

 زدمیم الونیکه و یمدت یط...کردمیم شیهمراه الونمیکه البته منم با و وایش يانویبود و بعدش پ تاریگ يصدا

چشمام  ياز گوشه  ینشه اما موفق نشدم و قطره اشک ریکه اشکام سراز کردمیچشمامو بسته بودم و تالش م

 .نییپا دیچک

 یگرم عاشق بودنـــ يلحظه  يهمه  ،تویتموم حرفام ،تویــامیتموم دن -بهرام

 :شد و خوند رهیباز به من خ نیراو

 نام و نشون یب برهیم برهیاز اسمــون،داره دلمو م زنهیچشمک مستاره داره  هی-

 اون دنیدلم واسه د زنهیتوعه تو اسمــون،داره پرپر م يستاره همون چشما اون

 :دوختم گرفتیکه نگاشو ازم نم انیپو يبازم چشمامو تو چشما...میوقتش بود همه با هم بخون حاال

 یگرم عاشق بودنــــ يلحظه  يهمه  ،تویتو تموم حرفام یامیتو تموم دن-

 .من خوند الونیساکت شد و  نیاردو تاریو گ وایش يانویپ

با تمام وجود ...بود ادیز قیتشو يکه تو سالن بود اما صدا یکم تیکر کننده بودبا ئجود جمع قیتشو يصدا

از  تویتم جمعداش!بود؟ دنیاخه اون موقع چه وقت چک!!باشه دهیقطره اشک منو ند یکه کس کرمیداشتم دعا م

از سالن  اوردویاما تحمل ن...کنهیم هنگا انیمشتاشو گره کرده و با خشم به پو نیرادو دمیکه د گذروندمینظر م

و نگاه کردن به من تو عاشقانه  نیرادو يکارا!!بود تو موهام چاخان نکردم دهیاگر بگم ابروهام پر...خارج شد

 یدر از مهمونا خدافظ يهمه عزم رفتن کرده ودن و ما جلو...قابل درك بود ریاهنگ برام غ يلحظه ها نیتر
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مثل من  يگونم نشوند و به مامان به خاطر داشتن دختر يرو يبوسه ا يسپهرموقع رفتن خانوم ...میکردیم

 . کردمیگل از گلم شکفته بود فقط تشکر م یمنم که کل...گفت کیتبر

که  يا جهیو تنها نت کردمیفکر م نیبه رادو کردمیمفکر  انیکه به پو شهیبر عکس هم دمیخواب یشب وقت اون

 .به زمان بسپارم زویبود که همه چ نیگرفتم ا

*** 

 !گنجمیمن که انقدر خوش گذروندم هنوز در پوست خود نم...بود شهاب یخالصه جات خال-لیسه

 !؟يکه نکرد یچشم چرون-شهاب

 !کرده باشهن یچشم چرون لیسه شهیبا وجود اون همه دختر خوشگل مگه م-رها

 !تازه نهالم شاهده مگه نه؟...شما ها بودم شیرها من که همش پ-لیسه

 .ندارم چون واقعا حواسم بهت نبود يمورد اصال نظر نیجان من در ا لیواال سه-

 :مظلوم کرد افشویق لیسه

 !چشم چرون باشم؟ ادیاصال به من م-

 :گفتم یشوخ با

 !رغلط اندازه براد افتیق...جان لیمتاسفم سه-

 ...نیگیحتما فردا م...گهیدس شما درد نکنه د-

ماه  نیام هم 30بهمون اعالم کرد که روز چهارشنبه  عینصفه موند و سر لیحرف سه مایفاط يهوویورود  با

جلسه رو  نیا تیو اهم میبد لیتحو میکردیرو که براشون کارم*** شرکت يپارت نقشه  نیقرارب ود اول

 ...کرد ياداوری

*** 

 !دماغتو چه بزرگ شده!!يعکس بد افتاد نیچقدر تو ا!!ـوایشــ يوا-رواناین

 !عشهیطب زیسا ینیبیکه م مینیا!يریشک نکن ن چیبزرگه که ه وایکه دماغ ش نیدر ا-انیشا

 :گفت انیتو سر شا دیبا کوسن رو مبل کوب وایش

 !یبا بهرام طرف يمثل بزرگ ربط بد یمن لقب فیبه دماغ ظر گهیبار د کیاگر -

 :برگشت طرف بهرام که بهرام گفت انیشا

 !اشتباه گرفته یمنو با بروسل وایش...جان انینکن شا تیخودتو اذ-
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 :گفتم یعصب

 .مینیبب لمویف نیبابا بذار سیه-

و همه رو ما زوم  میدیرقصیم میداشت روانایکه منو ن یاونم اون قسمت میدیدیو بهرامو م وایش ينامزد لمیف میداشت

بر  ونیکه چشم از تلوز یدر حال رواناین...زنگ تلفن رشته افکارمو پاره کرد يدقت بودم که صداتو اوجج ...بودن

 :داد زد داشتینم

 .تلفن...مامـــــــــان؟!...مامــــــان؟-

 .انداخت تو دهنش يبعد پسته ا و

 :عاتجز گفت يعمو مهر زن

 !؟یزنیواسه کجا داد م!...ستمیکر که ن-

و مسخره کردن هم  دنید لمیتوجه مشغول ف یمشغول حرف زدن شد و ما هم بعمو تلفنو برداشت و  زن

خانوم (در همون حال صحرا خانوم...زن عمو تلفنو قطع کرد و مستاصل به طرف ما اومد قهیبعد از چند دق...میبود

پا  نیا یه يزن عمو مهر...کرد عارفاز شربت وارد شد و به ما ت یبا سن) کردیکار م نایزن عمو ا يکه برا یمسن

 :دفعه گفت هیبگه  يزیتا چ کردیواون پا م

اگر تو  ر،کهیامر خ يبرا انیب ندهیا يتو هفته  ياگه اجازه بد خوانیزنگ زد گفت م يخانوم سپهر رواناین-

 !انین گمیم ينخوا

مارو گرد  يحرارو پشت هم گفت که هم خودش نفسش گرفت و هم چشما نیا عیعمو انقدر سر زن

تعارف  ياز سر جاش بلند شد که همزمان شد با برگشتن صحرا خانوم به طرفش برا مهیسراس اروانین...کرد

مهم نبود که  نبرامو وانایو شکست ل میبود اما ما تو شک بود وانایکه از شکستن ل یگوش خراش يصدا...شربت

 :زن عمو دستپاچه گفت

 ...گهید خوامیادم بگو نم نیخب ع...ایبفهم ستیاون ن ياگر بازم قشقرق راه بنداز رواناین-

 :گفت یهول هول رواناین

 !انیبگو ب...ها ینگ!...نه!!نــــــه-

 یشد و از صحرا خانوم عذر خواه شیتازه متوجه گند کار روانایگرد شده نگاش کرد که ن يعمو با چشما زن

دستاشو تو هم گره  هم خجل نشست رو مبل و رواناین....رو ختم کرد هیکل قض دنیکرد اما صحرا خانوم با کش

 :جلوش ضرب گرفت و خوند یچجوب زیرو م انیشا...میدیکشیکل م میو باران هم داشت وایمنو ش گهیحاال د...زد
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 کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله-

 تنگه بله عروس قشنگه بله کوچه

 بنده بله يمروار دیبه زلفاش نزن دست

 مبارك بادا شاالیبادا مبارك بادا ا بادا

 مبارك بادا شاالیا مبارك بادا اباد بادا

*** 

 رونیباال به ب نیپنجره رو بستم و از ا مونیپش!...شد؟یترم مگه م فیکث نیاز ا!تهران يالوده  يهوا یمرس یعنی

 .فردا شب بود يو خواستگار روانایاما فکر و ذهنم به ن دیچرخیدر واقع نگام م...نگاه کردم

 !ستیحواست ن!...نهال خانوم يها-

رو داد  يفنجون مملو از چا هیاومد سمتمو ...کنهیو داره بهم نگاه م ستادهیدر ا يدر استانه  مایفاط دمید تمبرگش

احساس کرد که  مایفکر کنم فاط...شدم رهیخ رونیو دوباره به ب دمیبه روش پاش یقدردان ياز رو يلبخند...دستم

 گهید يحال و هوا هینبود  یکه کس زود يشرکت صبحا طیمح...دارم و تنهام گذاشت ییبه تنها ازین

فنجون احساس  یداغ...دمیکش قینفس عم هیفنجونو تو دستام پنهان کردم و !سرد و کسل کننده یلیخ...داشت

 یاحساس خوب چیه...دادم و تو افکارم غرق شدم هیکنار پنجره تک واریبه د...کردیبهم منتقل م ویخوب

 !انیو نه پو دایمنه پار...نه پدرام!یچینسبت به ه...نداشتم

و اون با مهارت ارومم  زدمیتو بغلش زار م طیشرا نیکه در بدتر رویکس...رو ازم گرفته بود ماین دا،چونیپارم

 .کردیم

 .میو سنگ صبور هم بود میبا هم بزرگ شد یکه از بچه گ یکس...رو ازم گرفته بود رواناین پدرام،چون

 !گرفتیداشت خودمو از خودم م ان،چونیپو

خوشحال باشم که داداشم و  دیمثال االن من با!!...شد داشونیپ ياز کدوم گور گهیتفکرات بچه گانه د نیا...!!اه

کردم لبخند بزنم اما  یسع!چه مرگم بود دونمینم...شنیدختر عموم که حکم خواهرمو برام داره دارن مزدوج م

 سمیخ ياشک از چشما يقطره  نیلسرمو به پنجره چسبوندم که او...لرزش چونم لبخندمو پنهان کرد

تموم  مهین يدو تا نقشه ...شدم شیکه متوجه سرد دمینوش يبه طرف لبم بردم و جرعه ا موییفنجون چا...دیچک

 .و شروع کردم زمیپشت م تمیپس تعلل نکردم و نش...کردمیامروز تمومش م دیداشتم که با

 !؟ينهال تو هنوز تموم نکرد-رها
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 :دادم هیتک میصندل یپشت به

 .رمیبعد م مونمیم گهید کمی...اخراشمو گهید-

 م؟یبمونم تا با هم تمومش کن يخوایم-

 !برو کارت نباشه...ان که تمام کرد!کار را که کرد؟...دلم زینه عز-

 :فت وینشست رو صندل ینگران با

 !تا برسونمت مونمیخب م-

 :زدم يلبخند

 !کردمن رونتیپاشو برو تا ب...دارم نیدختر خوب من خودم ماش-

 !حواس ندارم که-

 ...قلبم داره يبودم وا دهیند انویامروز اصال پو...رفت یبلند شد و بعد از خداحافظ یرو صندل از

 الیخیب!د دختر نقشتو کامل کن!؟یانیفکر پو يریو يریه نیبعد تو ا یکنیغش م یاز خستگ ينهال دار-عقلم

در کمال تعجب ...بلند کردم که کارم تموم شده بود سرمو از رو نقشه یوقت...شغول سرانجام دادن نقشه شدم

نگاه متعجب من شد و با تک سرقه  وجهمت...کنهیپروا منو نگاه م یداده و ب هیبه چهار چوب در تک انیپو دمید

 :کوتاه اومد طرفم يا

 !دیخسته نباش-

 .دیطول کش یلیخ یکی نیا...ممنون-

 ياما من به چشما کردیاون به نقشه نگاه م...نظر گرفتش ریپالنو به ظرف خودش چرخوند و با دقت ز انیپو

 :سرشو بلند کرد...زدم و چشمامو ازش گرفتم بیاما به خودم نه...انیپو

 حواست پرته درسته؟ کنمیاحساس م!يکند شد یلیخ ایتازگ یکارت خوبه ول-

 :دل نگاش کردم که ادامه داد دو

به  يچون دار یبهتره تمرکز کن!یحلش کن یبتون تا يبه خودت جواب بد!يبه من جواب بد ستیالزم ن-

 !یزنیم بیخودت اس

 :گذاشت شیزد که چالشو به نما يلبنخد

 !هیاما کارت عالــ-

 :زدم و جواب دادم يلبخند منم
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 !يممنون که به فکر...ممنون-

 :عقب دیکش سرشو

حرفش احساس  نیبا ا...ست ندهکارمنداشو از د نیاز بهتر یکیتا  کردیم شویهم بود تمام سع يا گهید ریهر مد-

هم موفق  یبا تمام توانم پسش زدم که الته خل!کارمند؟ هیفقط به چشم ...کرده رهیگلوله تو گلوم گ هیکردم 

تا خونه  رونویشرکت زدم ب ان،ازیکوتاه از پو یفظخدا هیبرداشتم و بعد از قفل کردن در اتاق و با  فمویک...نبودم

 هیبود با  دهیسرم به بالش نرس یو از فرط خستگ دمیبدون شام خواب...وندمدارن ر ییکه دسشو ییکسا نیع

 .بغض مسخره خوابم برد

*** 

 !!نه يوا-

 عیاما بعد سر...نیگرفتم که نخورم زم واریو دستمو به د دیکش ریسرعت نور از رو تخت بلند شدم که سرم ت با

 !دلم بذارم؟ ياکج گهید نویا!!بر مـــــن يوا يا دمیکه د ییرفتم تو دسشو

جلسه  يتو شرکت باشم تا کارارو برا گهید قهیتا ده دق دیکه من با نیا یعنی نیبود و ا قهیو پنجاه دق7 ساعت

مامان .نییبرداشتم و بدو از پله هل رفتم پا فمویک...سمو عوض کردم و موهامو جمع...مهم امروز اماده کنم

که  دمیوشیداشتم کفشامو م.درو باز کردنم زودکردم و  یسالم.دکریبود و داشت بابارو بدرقه م ستادهیدر ا يجلو

 :بابا گفت

 !وارایبه درو د یزنیاسترست م نیخودت با ا!شده بذار منم برسونمت رتیبابا د-

 :نفس زنان گفتم نفس

 :بود گفت ستادهیکه پشت بابا ا ماین!رسمیم گهید قهید 45که  امیبا چشمام ب!نه بابا-

 :ا معترض گفتباب!رسونمتیخب من م-

 !رهیمن که تندتر م نیماش-

 :دادم جواب

 !شد ریبجنب د ماین!یرونیکه شما خودت اروم م نجاسیمشکل ا رهیشما تند تر م نیبله ماش-

 :گفت لکسیر ماین

 !بله-

 :گفت شویشونیبرد طرف پ دستشو
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 ...بدرو گرید يتا درود-

 ...موند مهیتوسط من نصفه ن قشیشدن  دهیحرفاش با کش اما

از ...گرفتن پارت اول پروژه لیتحو ياومده بودن برا رازیهمه مومونا از ش...بعد از ظهر شروع شد 3ساعت  جلسه

منم که ...دهیم حیتوض شگرهیصفحه نما يکه رو ییعکسا يو درباره  زنهیبند داره حرف م هی انیاول جلسه پو

از شدت سر درد  کردمیکرده بود و احساس م خیدستام ...بود دهیدرد دلم امانمو بر!دمینفهم یچیمثل بچه خنگا ه

 .نهیبیچشمام تار م

 :لب گفت ریبزرگ کنفرانس نشسه بود دستشو گذاشتم رو دستم و اروم ز زیکه کنار من پشت م رها

 !ستایحواست ن-

 :گرفت یدستم شد نگاهش رنگ نگران يمتوجه سرد تا

 !؟یخینهال چرا انقدر -

 :حال گفتم یب

 !یداغ یلیتو خ-

خوب خفه  يمام مثل بچه ها...نیکه رو به رومون نشسته بود با چشماشش بهمون گفت که خفه ش ایرو

سرمو گذاشتم رو !نه جمیبود اما سر دردو سرگ یعیدرد دل و کمرم که طب...شدیلحظه به لحظه حالم بدتر م.میشد

اومد طرف رها و با  ریام...متفرق شدن تیجمع...دست زدن به خودم اومدم يبا صدا...و چشمامو بستم زیم

 :گفت طنتیش

 !گوشم هم؟ ریز نیکردیوز وز م یچ-

 :گفت زدیکه تو صداش موجد م یبا نگران رها

 !یتو داغ گهیپرو ام هست م...کرده خیدستاش  ن،نهالیبب ریام-

رفت تو همو در  ریام ياخما...دمیند زیخواستم دستمو پس بکشم که کارمو جا...دستمو گرفت تو دستش ریام

 :گفت کردیکه دستمو ول م یلحا

 !فشارت افتاده حتماٌ!يکرد خی...رها گهیراست م-

همه از اتاق ...انگار حالم بهتر شده بود...قند و شکالت تو دهنم منو ول کردن یبعد از چپوندن کل خالصه

که  قهیند دقبعد از چ...و رها به خواست خودم تنهام گذاشتن ریام...رفته بودن و من تنها بودم رونیکنفرانس ب

حالتام  نیال...رسوندم رونیخودمو به ب هاهست ییبلند شدم و با قدما یاحساس کردم حالم بهتره از رو صندل
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رد  مایفاط زیم ياز جلو...امروز که صبحونه نخوردم...نه صبحونه خوردم نه نهار و نه شام روزیبود چون د یعیطب

کنم که احساس کردم پاهام تحمل وزنمو  دایخوردن پ يبرا يزیچ دیشدم و خواستم برم تو اشپزخونه تا شا

هم  مایشانس خوش رنگم فاط...زیم يگذاشتم لبه  دیلرزیکه حاال به وضوح م ستمورفت و د جیسرم گ...نداره

بشنومو  تنوستمیبود که م ییصدا نیقشنگتر دیپر از ترس که شا ییصدا.اون دورو ور نبود تا به دادم برسه

 :دمیشن

 !نهــال؟-

 ...بود خودمو رها کردم میزندگ يصدا نیصدا قشنگتر نیکه اخر نیراحت از ا الیبعد خ و

*** 

 ادمی...بودم و منگ جیگ...ناله کردم و چشمامو باز کردم ومدیکه از ته چاه در م ییاحساس وزش دستم با صدا با

 ...درد سرم انیپو يصدا جهیدل درد سرگ!چم شده ومدینم

 ؟یخوب زمینهال عز-

که سرمو بهم وصل کرده بود و  ينگران رها باعث شد سرمو به طرفش بچرخونم و هم رها و هم پرستار يصدا

 .نمیبب

 !؟يکرد هیگر-

 !چقدر خفه...خودم تعجب کردم يصدا دنیشن از

 :دستمو تو دستاش گرفت رها

 !چت شد؟!دختر يزهره ترکون کرد-

 :ارامش جواب دادم با

واال  ناسیهست به خاطر ا انممیعادت ماه کینزد خورمیغذا نم یحسابدو روزه درس  بایتقر...ستین يزیچ-

 .ستین يزیچ

درد  میشونیچپ پ يفقط گوشه ...حالم بهتر بود...اما زشت بود نجامیخبر داره که من ا انیداشتم بپرسم پو دوس

با  چارهیار تام بافتادم که هر ب يکارتون تام و جر ادی...دستمو بردم طرفش که احساس کردم باد کرده...کردیم

افتادم و  اوردیمنه درم یشونیکه االن رو پ ینیهم هیقلنبه شب هیو دراخر  فتادیتو دردسر م يجر يحقه ها

 .زدم يلبخند

 ...خبر کنم انویمن برم پو-رها
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 :تعجب گفتم با

 !!اومده؟ انمیمگه پو-

 امیبه منم گفت همراهش ب...ستانماریبغلت کرد و اوردت ب یاز حال رفت یبود که وقت انیپو!یخسته نباشـــ-

 فعال...خانومم باشه هیبه  ازین دیکه شا

 .از اتاق خارج شد رها

 لیراحت از سه یلیخ تونستیخب م!مارستان؟یبه خاطر من همه اون مهندسارو ول کرده اومده ب انیپو یعنی"

 "...ارنیبخواد تا منو ب ریام ای

 :دیبهم انداخت و پرس ینگاه انیپو...نرها هردو وارد اتاق شد انویبعد پو قهیدق چند

 !امروز اصال حالت خوب نبود!نهال حالت خوبه؟-

 "!من حالم خوب نبود؟ دیاز کجا فهم نیاالن ا"

 :جواب موند یب سوالم

 !باعث زحمت شدم دیببخش!اره بهترم-

 :گفت يجد یلیبا اخم و خ-

 !حرفا نزن نیاز ا-

 :ان شدمنگر رواناین يمراسم خواستگار ياور ادی با

 !ساعهت چنده؟ يوا-

 :جواب داد کردیکه به ساعت دستش نگاه م یدراورد و در حال بشیدستشو از تو ج انیپو

 !مهیو ن5هنوز ساعت ...که نگران نباش یامشب ياگر نگران خواستگار-

 :که رها مشکوك گفت دمیاز سر اسودگس کش ینفس

 !ه؟یچ هیقض!...امشب؟ يخواستگار-

 !دختر عموم؟!ادته؟یرو  رواناین-

 !بود؟ ینارنج يکه موهاش قهوه ا یاره همون-

 :دمیخند

 .رواناسیپدرام از ن يامشب خواستگار!...کاراگاها شده رها هیشب افتیق-

 :با شوق گفت رها
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 .خوش بخت بشن شاهللایا...گمیم کیتبر يوا-

 !که هنوز جواب نداده رواناین...رتتیحاال جو نگ-

 :گفت یبا شوخ انیپو

 !!ده؟یم یجواب منف رواناین به نظرت-

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 عمـــــــراٌ-

 :صحبت گفتم یاز کم بعد

 م؟یبر ستیبهتر ن-

 :به سرم اشاره کرد و گفت انیپو

 بذار سرمت تموم بشه بعد-

ول کردن کارش و اوردن من به ...که براش مهمم دادینشون م نویشواهد ا...حال بودم که براش مهمم خوش

رها  یگوش.کردنیرو بهم منتقل م ینیریتا سرم تموم بشه همه و همه حس ش میکه صبر کن نیا...اننارستیب

 یکل...بره میباهاش ندار يکار اگراومده دنبالشه و  ریرها گفت که ام...رهیکه ام دمیزنگ خورد و از مکالمش فهم

ختو دستاشو گذاشت پشت ت کناری ینشست رو صندل انیپو...رها رفت یازش تشکر کردم و بعد از خدافظ

 :پس شکستمش...دوس نداشتم نمونویسکوت ب...گردنش

 .دایپارم يخواستگار میایما هم ب گهیمدت د هیاحتماال -

 :طور که چشماشو بسته بود جواب داد همون

 .شهیتر م يقو مونیلینسبت فام...اره-

 "!خسته بود که چشماشو بسته یلیحتما خ یاله"

 .نقدر تو دردسر انداختمشخودم شرمنده شدم که ا از

 .يتو زحمت افتاد یلیامروز خ...خوامیمن معذرت م...من-

 :گفت یباز کرد و با لحن مهربون چشماشو

 !یانقدر اروم باش يکه دار یطونیبر خالف ظاهر ش کردمیفکر نم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ١٥٥ 

و  شدیقف مزمان متو خواستیدلم م...هردومون نگاهامون تو هم گره خرده بود...دادم و فقط نگاش کردم جواب

و کالفه از سر جاش  دیکش یقینفس عم انیاما پو کردمیم یزندگ انیپو یعسل یشیم يعمر با چشما کیمن 

 ...بلند شد و رفت طرف در

 .رمیبگ صتویترخ يبرگه  رمیمن م...سرمت تموم شده-

داشت به ...کردمحرکت  مارستانیاز ب رونیبه طرف ب انیکه پرستار سرمو از دستم جدا کرد کنار پو نیاز ا بعد

 :که گفتم رفتییم نشیطرف ماش

 ...رمیخودم م گهیمن د-

 !رسونمتیپش خودم م...ياوردین نیامروز که ماش-

 :گفتم جیگ

 !ن؟یماش-

 !؟يومدین مایمگه با ن-

 "!کار گذاشته تا ماها رو چک کنه؟ نیدورب ابونمیتو خ نینکنه ا"

 ...نبود اما ادمیاها اره -

 :دو با تحکم گفتبرام باز کر نویماش در

 سوار شو...میاما ندار-

باعث شد تا  یصندل ینرم... درو بست و خودشم سوار شد انیسوا شدم و پو...مقاومت کردنو نداشتم شتریب حس

 یوقت شهیبود که هم انیپو یشگیعطر هم يبود بو دهیچیپ نیکه تو ماش يعطر يبو...توش فرو برم شتریب

 ...روشن کرد و ادرسو ازم گرفت نویماش...عطر پر کردم نیاز ا مویر...کردمیشرکت احساس م ومدیم

 !؟يندار یبا اهنگ که مشکل-

 نه اصال-

 ...:برد طرف پخشو چنتا اهنگ رد کرد دستشو

 نترسونـــم ایدن نیمنو از من نرنجونـــم از ا-

 ونـــمیهامو به غوش تو مد یدلخوش تموم

 نسوزونـــم یعاشــق مثل برگ يدل سوخته ا اگه

 رونــــمیکه دل تنگم مدارا کن که و ــابیدر منو
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بدم و چشمامو  هیتک یباعث شد سرمو به صندل تاریگ میمال يخواننده بود و صدا يکه تو صدا یارامش

 ...دوس داشتم بخوابم تــــا...ببندم

 ــواریرو د هیدو سا نیکه تنها شم از ا يروز ادین-

 پــــــار منو دست خدا نس ــرهینگو د يزود نیا به

 من بـود يخونه  يقلبت هســت که روز يتو ییجا هی

 ...يزود نیبه ا ــرهینگو د يزود نیا به

 بــــدرود نگو

*** 

 نیهنوز تو ماش...چشمامو تا حد ممکن گشاد کردم انمیپو نیکه تو ماش نیا ياداوریاروم باز کردم و با  چشمامو

داده و داره با لبخند به من نگاه  هیشو به فرمون تکدست انیپو دمیبرگشتم طرف راننده که د...بودم

گونه هام رنگ گرفته  مئنمبرو برگشت مط یب...معذب شده بودم...نتونستم نگاهشو هضم کنم...کنهیم

 :دمیصداشو شن...بودن

 .میدیرس!ساعت خواب؟-

 ...دهنم از تعجب گشاد شد دادیو ربع رو نشون م7ساعت که  دنیبا د-

 !ر؟ینقدر دچرا ا!م؟یدیرس یک-

 :پر رنگ تر شد و جواب داد لبخندش

 ...یلیاخه تو خواب خ...کنم دارتینخواستم ب يخواب بود...میدینرس رید-

 ...رونیکرد و نفسشو محکم شوت کرد ب يزیر اخم

 "!چرا حرفشو کامل نکرد؟!!اه"

 :تفاوت باشم یکردم ب یسع

 ...حساب مارستانمیامروز ب يها نهیهز يدرباره !يواقعا تو زحمت افتاد.به هر حال ممنون-

 :وسط حرفم دیپر یعصب

 !بم؟یمگه من غر!یانقدر حساب حساب نکن شهیم-

 :زدم و جواب دادم يلبخند

 .جبران کنم دمیقول م...بازم ممنون-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ١٥٧ 

 :دمیزمزمه وارشو شن يطرف درو دستگشره رو گرفتم تا بکشم که صدا برگشتم

 ...تو فقط بمون-

 يجملش اروم بود اما گوشا..دیکوب نمیس وارهیو بعد با سرعت خودشو به د ستادیکت الحظه از حر هی يبرا قلبم

 !کنمیاشتباه م دیشا!دونمینم...بود که بشنوم زیت يمن به اندازه ا

 :من من کنان گفتم...برگردوندم که نگاهم با نگاه محزونش گره خورد سرمو

 !؟یگفت يزیچ...اوم-

 :گفت لکسیر

 !نمتیب یم..نه-

 :گفتم یون دادم و هول هولکتک يسر

 ...شنینگران م خودیب...امروز خبردار نشن ياز خانوادم از ماجرا یلطفا کس یراست-

 ...تونهیباالخره پدرت دکتره و م...باشه یمهم زیچ دیاما شا-

 :وسط حرفشو گفتم دمیپر

 ...نبود یشگیبود اما هم یعیطب ییجورا هیمن افتاد  يکه امروز برا یاتفاق-

 :شدشو به چشمام دوخت که گفتم جیگ نگاه

 !نگو يزیفقط چ الیخیب-

 :تکون داد يسر

 !یهر طور خودت صالح بدون...باشه-

 ...خارج شدم نیکوتاه از ماش یخدافظ هی ایو  دمیند زیموندنو جا شتریب

 :دمیپرس نویبه سرم برگشتم طرف ماش يبا هجوم فکر...شدم و زنگو زدم ادهیپ نیماش از

 ...نداده بودم قیمن که ادرس دق!...نجاست؟یخونه ما ا يدیازز کجا فهم-

 :جواب داد محکم

 .شرکت گفتم از تو پرونده استخدامت بهم بدش یزنگ زدم به ابدارچ-

 :باال انداختم ییابرو

 !هنوز نرفته بود؟ یابدارچ-

 !نداره یخونه زندگ...خوابهینه شبا همون جا م-
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 ...ز شدنش بود دهن بازموندمو جمع کردماز با یدر که ناشب کیت يصدا دنیشن با

که لحظه به لحظه  نویحرکت ماش يدر حرکت نکرد و بعد از بسته شدن در صدا يدرو نبستم از جلو یوقت تا

 ...دمییشن شدیدورتر م

*** 

 :حرص گفتم با

 !یبه خدا خوب!انقدر نمــــال رواناین-

 :گرفتم يبه باز موهاشو

 !ر؟اخه دخت يچرا انقدر استرس دار-

 :پرت کرد ششیارا زیم يرژو رو کیریستیه یبا حرکت رواناین

 !رمیمینهال دارم م یــــــــیوو-

 :و ذوق گفتم یبا خوش حال...دور گردنش انداختم و سرمو کنار سرش قرار دادم دستمو

 یچ گهید!شهینم مونمیپدرام دوست داره پش!یاخه استرس واسه چ...خانومخوشگله بشم نیمن قربون ا یاله-

 !يخوایم

 :دیکش قینفس عم هی...اروم تر شده بود انگار

 !دوس دارم شتریب مهیکه تو زندگ یتو رو از هر کس نیاز خدا و مامان بابام و رادو ،بعدیدونیم!...نهال؟-

 :زدم که ادامه داد يلبخند

مواظبم  شهیمتو ه یول کردمیبهت حسادت م یمن حساب یکه تو بچه گ نیبا ا!...يواسم خوب بود شهیتو هم-

 ...یو دوسم داشت يبود

 :گفت طنتیش با

 !منو از تاب انداخت؟ ماین باری ادتهی-

 :زدم و با ذوق گفتم یطونیاون خاطره منم لبخند ش ياداوری با

 !!...ادته؟ی يوا-

 ...يرو زد مایتازه بعدشم ن...طرفم يدیکه دو يبود ينفر نیتو اول-

 :زدم يا قهقه

 !مامامن چقدر دعوام کرد!رد؟ک هیگر مایبعدش ن ادتهی-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ١٥٩ 

 ...کم شد لبخندش

 .خوب بمون شهیهم...وقت عوض نشو چیه-

 :و گفتم دمیلپشو محکم بوس...حرفو با تمام وجودش زد نیکرم ا احساس

 !چشم-

 :نمناکش افتاد که محکم گفتم ينگاهم به چشما!رو صورتش نموند ییکه رژم خشک بود و جا خداراشکر

 !به زور خط چشماتو مثل هم دراوردم...ـــاینکرد يکرد هیگر-

 ...اومد تو اتاق نیتقه به در خورد و بعدش رادو هی

 !بایز يخانوما!به به-

 !تا چشم تو درآد-رواناین

 :غرور جواب داد با

 !خودم از هر دوتون جذاب ترم!درآد؟ یواسه چ-

مث  روانایرو صدا کرد و ن اناروین نییاز پا يزن عمو مهر!واسه خودت نوشابه باز کن کمی يتو وقت کرد-من

تنه  میکت ن هیکه البته  دیتاپ جذب سف ویمشک یبا اون شلوار کش...نگاه کردم نهیخودمو تو ا...نییجت رفت پا

روش کار شده بود  دیسف يکه سنگا یکمربند مشک.ده بودم کیساده و ش یلیبودمخ دهیروش پوش یمشک ي

و  دمیپوش کردویکه به بلند تر شدن قدم کمک م ممیسانت 6پاشنه  يصندال...کردیم یییخودنما یلیهم خ

مهربون ...کنار رفتنم نداره الیو خ سادهیدر وا يجلو نهیدست به س نیرادو دمیکه د رونیخواستم از در برم ب

 :دستمو زدم به کمرمو گفتم.کردینگام م

 !؟يدیند ه؟خوشگلیچ-

 :و گفت دیلپمو کش...شت گوشموبودمو داد پ ختهیلختمو که ساده دورم ر يدستاش موها با

 !مثل تو خوشگل نه-

 :زدم لبخند

بدم بغلت که اونوقت  میبق يتو هندونه ها يعالوه بر هندوه ها شمیبغلم وگرنه مجبور م ریهندونه نده ز-

 !به عنوان هندونه حمل کن استخدامت کنم شمیمجبور م

 !میخدمت به تو هندونه بده در ضمن ما در بست در کنهیغلط م یاوال کس-
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از حرکتش جا ...دیصورتمو با دستاش قاب گرفت و گونمو نرم بوس یحرکت آن هیحوالش کردم که با  یچشمک و

اخمامو تو هم جمع کرده بودم و !داره يحد هی يزیهر چ یدختر عموشم درست ول!نکار؟یا یچ یعنی!!خوردم

 نویرادو...شدم الیخیاومد ب یم نییاز پاکه  ییایسالم و احوال پرس يصدا دنیخواستم بهش تشر بزنم که با شن

گشتم  انیدنبال پو...نییپا میاز پله ها اومد...پشت سر من راه افتاد نمیرادو....رونیدر کنار زدم و رفتم ب ياز جلو

 !!چرخهیم نیمنو رادو نیبا اخم نگاهش ب دمیکه د

 "!چشه؟ نیا!!!...وا"

 ياقا يبودم که صدا دایبا پارم یمشغول احوال پرس...دمسالم کر يباال انداختم و به خانوم سپهر يا شونه

 :دمیشن ویسپهر

 !نیزیسالم نهال خانوم موس-

 :جواب دادم مودب

 ...نیخوش اومد یلیخ...سالم از منه-

 دهیپوش یاسمون یخوش رنگ اب راهنیکه با پ یکت و شلوار مشک...زدم دید پشویت یکم...پدرامم سالم کردم به

زدن و  یچشمک دنیهمو د یهردوشون وقت...بود روانانین کیدرست همرنگ تون راهنشیرنگ پ...بود

 نیرادو شنهادیبه پ...سالن از يا گهیکردن مهمونا به قسمت د تیبعد از هدا!هیالبته به دور از چشم بق...دنیخند

ل مشغو یخودمون يو به حرفا گهیطرف د میرفت میجمع بود يایو خودش که نخود انیو پو دایمن و پارم

 ...میشد

 دهیپوش یاسمون یخوش رنگ اب راهنیکه با پ یکت و شلوار مشک...زدم دید پشویت یکم...پدرامم سالم کردم به

زدن و  یچشمک دنیهمو د یهردوشون وقت...بود روانانین کیدرست همرنگ تون راهنشیرنگ پ...بود

 نیرادو شنهادیبه پ...سالن از يا گهیت دکردن مهمونا به قسم تیبعد از هدا!هیالبته به دور از چشم بق...دنیخند

مشغول  یخودمون يو به حرفا گهیطرف د میرفت میجمع بود يایو خودش که نخود انیو پو دایمن و پارم

 ...میشد

تو مراسم امشب شرکت کرد اما عمو ) روانایپدر ن(بود به خواست عمو مهرداد  روانایبزرگ ن يمن چون عمو يبابا

کنار  انمیو پو ماین...میکنار هم نشسته بود دایمنو پارم.شرکت کنه يبعد يمراسم ها يداد که برا حیبابک ترج

به ظاهر مشغول حرف  انیپو...حضور داشت النهم که به عنوان برادر بزرگتر تو جمع اون طرف س نیرادو...هم

 نویاز نگاهاشون ا...مایمتوجه شد هم ن دایکه هم پارم کردیهمش منو نگاه م یچشم ریبود اما ز مایزدن با ن
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بلند  میاس ام اس گوش يبودم که صدا دایمشغول حرف زدن با پارم!...ارهیدرن يباز عیخدا کنه ضا...متوجه شدم

 :روانا بود باز کردمیکه از ن امویپ...شد

 .تو اشپزخونه کارت دارم ایب!یکنیمرده شورتو ببرن که انقدر ور ور م-

 .اشپزخونهکردم و رفتم تو  یعذر خواه دایپارم از

 !چه مرگته؟!ها؟-

 :کرد و من من کنان گفت يدستش باز يبا انگشا یکم رواناین

 !؟يببر يتو چا شهیم گمیم...گمیم!...نها؟-

 !منه؟ يمــــــــــــــــن؟؟؟مگه خواستگار-

 !روانایجون ن...گهیببر د-

گرفتم تو  وینیس!ببرم خوامید من مفکر کرده بو چارهیب...ختمیر يبه اندازه مهمونا چا رونویشوت کردم ب نفسمو

 :گرد شده نگام کرد که گفتم يبا چشما...دستام و گرفتم طرفش

 !ببرش-

 !کنهیبز نگام م نیداره ع ينجوریهم دمید

درست  مایو ن دایو پارم انیخودمو پو يتا شربت برا 4...ختمیشربت ر وانایتو ل زویگذاشتم رو م وینیس الیخیب

خالصه ...رونیبرداشت و از اشپزخونه رفت ب وینیهم بود که با حرص س روانایه نحواسم ب یچشم ریز...کردم

رو نشون  روانایخانواده اونا و ما ن يبزرگترا ضوربا ح يروز خانواده سپهر هیاون شب بله رو داد و قرار شد  رواناین

 .شدمیتنها م ییجورا هی...یبغض هم داشتم میو ن با وجود خوش حال میخوش حال بو یهمه حساب...کنن

 !پر پر گهیهم که د رواناین...هم که پر اینم...که پر وایو ش بهرام

 یعرس هی یعنیپس ...نبود یفعال شدن وایبه خاطر سن کم ش وایبهرامو ش یعروس مانینر ییدا يگفته  طبق

و  رواناین...دمعلق بو مایداشته بشن ن يشتریشناخت ب خواستنیکه م نایهم که فعال به خاطر مامان ا ماین...پر

باشه و در عوض پوالشونو جمع کنن  شونیگرفته بودن جشن عقدشون همون جشن عروس میپدرام هم که تصم

مدت بعد  هیبعدشم همه ...عاقالنه خوش حال شدن میتصم نیکه همه از ا...خونه کنن دیو پوالشونو صرف خر

از  دونمیه م!...رفته ماه عسل؟ ی دسته جمعتا حاال یاخه ک...شمال میبر یاز غقد به عنوان ماه عسل دسته جمع

 !الیخیب...ادیبر م یبگ يهر کار رواناین نیا
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ما به هم  رواناین يصدقه سر شهیم یعنی يوا!...هست انیکه پو نیهم ا گذرهیکه هم خوش م نهیمهم ا حاال

شده  کیبه هم نزد یبه اندازه کاف میبود نایعقد و ا يروزه که دنبال کارا 10 نیالبته تو ا!م؟یبش کینزد

 !اون فرق داره...انیبچشبونم اما پو یکیکه بخوام خودمو به  ادیاز خودم بدم م!اه...مایبود

 ...خندم گرفت گذشتیاز ذهنم م شیکه چند لحظه پ ییلحظه از فکرا هی

 "!چقدر پر پر کردما"

 !کنه کیانقدر به هم نزد پسر و شمال ما دو خانواده رو هیمزاحمت از طرف  هیکه ... کردیفکرشو م یک اما

*** 

 !شد ریبچه ها د نیبجنب-

 :گفتم نیرو به رادو...کردم زیزدم به کمرم و چشمامو ر دستمو

 !نسایوا کاریب...تا پدرام پرده رو بزنه ریپله رو بگ نیا ي هیپا ایب یکنیم نیبجنب نیانقدر بجنب-

 !یاصال من منتظر بودم فقط تو بگ...چشــم-

 :گفت یو با شوخ نیرادو يت رو شونه دستشو گذاش انیپو

 !یبش یلیعجب زن ذل يریداداش تو زن بگ-

 !باشه یتا زنم ک-

کرد و برگشت سر  یاخم انمیپو...نییو سرمو انداختم پا دمینگاهش رو من بود خودم خجالت کش نیرادو

جشن  هی...و پدرام اروانیجمعه بود و جشن عقد کنون ن شبید...تو بوفه شدم ستاالیکر دنیباز مشغول چ!کارش

 گفتمیبهش م یمن ه ه،اخهیمنظورم همون خانوم سپهر دیاخ ببخش...جون ایپر...یو نقص خودمون بیع یب

حرفو زد که  نیجونانقدر با مزه ا ایسال و چند ماهمه بهم بگو پر 18من فقط  زمیاونم گفت عز يخانوم سپهر

چون خونشون هنوز اماده ...ختنیاشک شوق ر یکل يجون و زن عمو مهر ایخالصه پر...همه به خنده افتادن

از  ریبهم گفت به غ!دیدویم یچ نیاز صبح داشت ع رواناین وننکرده بودنا چ یالبته غلط...رفتن هتل شبوینبود د

 نه،غافلیکه جهازشو بچ روانایکمک ن امیگرفته بودم تا ب یمنم امروز مرخص...نکردن يا گهیکار د طنتیش یکم

 يمتوجه شده بودم که پدرام با خانواده  ونیم نیا...میهممون بود یعنی.بود نجایخودشم ا انیکه پو نیاز ا

که  ایانقدر اخمو و سر بود اما برعکش پدر رو...که به مادرش رفته بود ایرو...دارن یروابط سست نایعموش ا

 ...خون گرم و مهربون بود نایباشه درست مثل پدر پدرام ا نایپدرام ا يهمون عمو

 .مبلو میکنین داداش شما برو من و پدرام جابه جا مز-
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 .رنگو از جا کندن و جابه جا کردن یشکالت يحرکت مبل دو نفره  هیپدرام با  انویپو

چقدر ...شد دهیشکل ممکن چ نیبه قشنگ تر روانایاپارتمان پدرامو ن يساعت خر کار نیبعد از چند باالخره

 !کرد خی تییچا!تو نهال؟ ییکجا-انیشا.کید اما هم بزرگ بود و هم شاسمش اپارتمان بو...دوس داشتم نجارویا

 !نه؟ نهال ناراحتی– دایپارم

 :کردم کیبه لبام نزد ویچا وانیل

 !ناراحت باشم؟ دیچرا با-

 :گفت طنتیبا ش باران

 !صاحب داره گهیاالن د يکه دوسش دار یچون کس-

که دوسش دارم  یدار ناراحت بودم اما خداروشکر کسمق هی روانایدرسته من به خاطر کمتر شدن رابطم با ن"

همه  شدیکاش م!...کنهینشسته و داره کنجکاو به من نگاه م تیاالن رو مبل کنار نیهنوز صاحب نداره و ههم

 "!بلند بگم نارویا

 :خباثت جواب دادم با

 !هیحاال انگار چه اش دهن سوز!نه بابا-

 !يعد از مراسم چقدر ناراحت بودب شبیتو د دونمیندونه من که م یهر ک-ماین

 .زد یچشمک و

 روانایفقط ازدواج ن لشیدل یکردم ول هیگر مایتو بغل ن یبعد از مراسم کل شبیمن د!گهیاره خب راست م"

 یحرکت چیه انمیبود و پو دهیچسب اننیبود که با اون لباس مزخرفش همش به پو ایمهم ترش رو لیدل...نبود

 "!کردینم

 ..کمیفقط ...کمی...اره خب-

 ..بغلم کرد و منو به خودش فشرد رواناین

 !روت زهیریم ییاالن چا ونـــــهید-

من به  یستیخوش حال ن!؟یاخه قربونت برم چرا انقدر ناراحت-رواناین...زیاز دستم گرفت و ذاشت رو م وییچا پدرام

 !دم؟یپدرام رس

 :دمیرو شن ماین يصدا

 !شهیتنها م نیاگر شماها ازدواج کن کنهینهال فکر م-
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 !شهینم لیکه دل نیا!...گهیمرغا د یقاط يریروز م هیخب باالخره خودتم -نیرادو

 :گفت کردمیم يدستم باز يکه با انگشتا یجدا شدم و درحال رواناین از

 !ها ازتون دور بشم لیانگار قراره ما...دارم یبیعج یحس دل تنگ هی...دونمینم-

 !گهید يدفعه بگو خودتولوس کرد هیخب -انیشا

 :با اعتراض همه

 !ـــــــــــانیشا-

 :گفت عیخودشو جمع و جور کرد و سر انیشا

 !خب بابا غلط کردم-

 :داشت منو اروم کنه گفت یکه سع یدر حال پدرام

شما و عموت  يما بعد از مسافرت شمال خونه !...نایو ا شهیم ادیفکرا نکن که فاصله هات ز نیاز ا خودینهال ب-

 !مطمئن باش نویا...میپالس نایا

بزرگ و  ياشپرخونه ...زدم يدور روانایبار تو خونه ن نیاخر يبرا.رو محکم تو دستش فشار داد روانایدست ن بعد

 یکی ویراحت یکی...سالن بزرگش که با دو دست مبل...یکن ياشپز یتوش و ه يبر کردیاپنش ادمو وادار م

به  ویتینها یبود و ارامش ب یاسیو  یتاز صور یبیکه ترک اتاق خوابشم...شده بود لیتکم يکرم قهوه ا یسلطنت

و تازه عروس دامادو با  میانداخت یعکس دسته جمع هی!اصال من عـــــــــاشق خونش بودم...کردیادم منتقل م

 ...میهم تنها گذاشت

*** 

 رو بعد سه

 .روانا،نهالمیباز کن ن-

 :دمیشن دویلرزیکه از ذوق م صداش

 !سلـــوم-

دکمه رو  22از  17 يرفتم تو اسانشور و دکمه ...باز شد و وارد شدم یکیت يوبزرگ برج با صدا یاهن در

که تو همون  نیبعد از ا...بود سادهیدر به استقبالم وا يجلو شیبا تاپ و شلوارك با نمک عروسک رواناین...فشردم

 ...تو میرفت میرو فشار فشور داد گهیهمد یراهرو کل

 :گفتم کردمیمانتومو باز م يکه داشتم دکمه ها یداوردمو در حال شالمو
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 گذره؟یخوش م!چه خبر عروس خانوم؟-

 :و جواب داد يکه دستش بود و گذاشت رو کتر ویقور رواناین

 !گذرهیم یشما خال يخوش هم که جا...تازه عروس داماداس يخب که خبا-

 :دمیطرز جواب دادنش خند به

 !پدرام کو؟ یراست!...کوفتت بشه-

 :دمیپدرامو شن يمبل و برگشتم که همزمان صدا يانداختم رو دسته  مومانتو

انگار تازه دوش ...بود و چشماش پف کرده بود سیموهاش خ...جلو رفتم و باهاش دست دادم...نجامیمن ا-

ا رو تنه روانایمن و ن...بره سر کار و بهتره که حاضر شه دیکه گفت با میبا هم حال احوال کرد کمی...گرفته بود

 ...تنشس میاومد و رو مبل دو نفره کنار ییچا ینیبا س رواناین...گذاشت

 ...رفتم نشستم ور دلش...با دست مبل کنارشو نشون داد...نجایا ایب-

 شمال اره؟ میخب پس قراره بر-

 .وهوم-

خودت ...میدوس نداشتم تنها باش-!؟یباش شیرفته ماه عسل که تو دوم یتا حاال دسته جمع یاخه خنگ خدا ک-

 !تنها بودن برام سخته...مسافرت میریبا هم م شهیما هم یدونیم

 !اد؟یعجوزه هم قراره ب ایحاال رو...فهممیم-

 یعنی...انیقبول نکردن که ب نمیبا هم مشکل دارن به خار هم نایپدرام ا يکه زن عمو نیمثل ا!نه خداروشکر-

 !پدرام که از خداش بود اما زنش نه يعمو

 :گفتم ضیغ با

 !هتــــــــرب-

 :افتاد ادشی يزیچ دوباره

جا نخوردم چون خودم از رفتاراش تو  ادیز.پدرام گفت....ادیخوشش م انیاز پو ایکه رو دمیفهم نمیا یراست-

 ...برام مهم نبود کردیمحلش م یب انیبودم اما چون پو دهیفهم روانایشرکت و عقد ن

 دم؟یرو فهم نایکه ا يتعجب نکرد-

 !رهیانتظار نم نمیاز ا ریغ...درباره خانواده شوهرته گهیاالنم که د!کنهیهمه جا کار م تیس یب یتو کهب-

 :زد و ادامه داد یطونیش لبخند
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 ...دمیفهم انیپو يدرباره  ییزایچ هی...ستین يزیکه چ نایا-

 :دمیپرس کنجکاو

 !؟یمثال چ-

 :گفت شویبرد طرف چا دستشو

 !پویشد اب ز...بخورم موییبذار اول چا-

 :گفت روانایبه ن رونیاومد ب يریحاضر و اماده از اتاق مشترکش با ن درامپ

 .نبود زیرو م!؟یپول منو کجا گذاشت فیک نیا رواناین-

 ...تو بشقابم يخامه ا کینگام افتاد به ک...پول پدرامو بده فیرفت تا ک رواناین

 "!کنمیچپت م يلقمه  هیاالن !جـــــان يا"

 ...که پدرام اومد طرفم بردارم کویبردم تا ک دست

 !سر کار؟ يریم-

 .انجام بدم دیکه با میفرداشب دار یمهمون يبرا دیخر يسر هینه -

 :گفتم يکنجکاو با

 !فردا شب؟ یمهمون-

 .گهیبهت م روانایاره ن-

برداشتم و رفتم طرف  کمویمنم بشقاب ک...هم همراه پدرام رفت دم در رواناین...کرد و رفت یکوتاه یخدافظ

از عکسا که سه تا  یکیتو ...بود یمیقد يعکسا يسر هی...شده بود دهیچ یخاص تبیکه رو اپن با تر ییعکسا

 یشیبود م یپدرام که مشک ببرعکسرنگ چشماش ...دادم صیتشخ انویپو عیدختر بودن سر هیدوتا پسر و ...بچه

 8عکس  هی يعکس بعد...رمیگلپشو گاز ب شدیکاش م!لپاشو...جانم يا...کردیبود و منو تو خودش غرق م یعسل

 :بسته شدن در به خودم اومدم يبا صدا...با هم میداشت ییچه روزا...میبچه بود یتا وقت 8عکس ما ...نفره بود

 ...که کوف تییپدرامم که رفت چا...يریخب ن-

 :کردم حیجور نگام کرد که حرفمو تصح بد

 .حاال بگو...ينوش جان کرد-

 :دمیبرداشتم و بردم طرف دهنم که شن کمویمنم ک...فت تو اشپزخونهبداشت و ر ویچا ینیس رواناین

 .نامزد داشته انمیپو-
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رفت و خونه دور  یاهیچشمام س...بود یمربوط به ه زمان رواناین يفعل جمله  دمیانگار نفهم...خشک شد دستم

که نفسم داشت  دونمیم نویفقط ا...شکست اما من تکون نخوردم کایبشقاب از دستم افتاد و رو سرام...دیچیسرم پ

 ...چشمام سوخت!...داشته؟!نامزد داره؟ انیپو!؟یچ...ومدیبند م

 ...ترو خدا جواب بده!نهال؟-

با !شه؟یمال من نم یعنی!قبال عاشق شده؟ انیپو یعنی...از مبال نشوند یکیپام کرد و منو رو  ییدمپا رواناین

 ینگاه کردم که داشت م روانایمضطرب ن يچهره ...شد به خودم اومدم دهیکه به صورتم پاش یحساس اب خنک

 :گفت

 ؟یخوب!کردم نهال یاصال شوخ!گفتمیکاش نم...کردم یخدا عجب غلط يا-

 .کنم نییتونستم سرمو باال پا فقط

 !یدوس داشته باش انویتو انقدر پو کردمیمن فکر نم-

 :قورت دادم بغضمو

 !ندارم-

 :گفت یعصب

اصال تو از همون روز اول تو شمال .شناسمیمن تو رو از خودت بهتر م!خودتو؟ ای...منو!؟یزنیگول م يدار ویک-

 !امرزتشیخدا ب!االن نداره یعنیدر ضمن من گفتم نامزد داشته ...کرد ریگ ششیگلوت پ

 ".هست ادشیعشق اولشو  شهیحاال اگر بزنه و منم دوس داشته باشه هم!بدتر گهید"

 !؟يچجور-

 ...بذار از اول بگم-

 :دفعه هراسون گفت هیه جا به جاش د و خورد هی

 !یفتیباز پس ن-

 :گفتم یحس یب با

 !نه بگو-

چهار ماه با هم ...بوده یاتفاق یلیکه خ دونمیفقط م...با هم اشنا شدن  يچجور دونمیمن نم نیخب بب-

بعدشم ...ستین دیسف يادر به ساختن گلوبوال گهیکه دختره سرطان خون داره و بدنش د فهمنیبعد م...نامزدن

 !رهیو به رحمت خدا م شهیفوت م
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 "!بگو ال مصب انویخب پو یول امرزتشایالبته خدا ب!که مهم نبود نایخب ا"

 :باز کردم لب

 ...انیپو یعنیخب -

زندست و بعد  یدختر تا مدت نیهم خبر داشته که ا انیطرفه بوده و پو يعشق اون دختر از اول ...صبر کن-

 !اها اسمشم رزا بوده...باه رزا نامزد کنه شهیترحم حاضر م يه بفهمه فقط از روکه دختر نیو بدون ا رهیمیم

 "!یچه اسم قشنگ...رزا"

 !بوده يدر ضمن چادر...بوده يدختر ساده ا گهیپدرام م-

 :داد زدم بلند

 ؟؟؟يچـــــــــــــــــادر-

 :گفت لکسیر رواناین!ومدیداشت از کاسه در م چشمام

 یلیو رزا خ انیپو شونیتو دوران نامزد گفتیپدرام م یول...دمیکلمه رو شن نیا یم وقتمثل تو بود قایمنم دق-

 .بودن یباهم معمول

 "!نهیبیچشمش منو نم گهیدراورده حتما د شیدختر چادرو به نامزد هی انیاگ پو"

 !یکه هست ینیهم...دلشم بخواد-عقلم

 ...خب-احسام

اصال ...يدار نارویاز ا شتریب اقتیتو ل!يعاشق شد 12به  دهیکشن ياصال نهال تو اشتباه کرد...خب نداره-عقلم

 !طرفت ادیبذار اون ب...بهش فکر نکن گهید

 !ـــادیاگه ب-احساسم

 !به جهنم ومدمین-عقلم

 "!نیدرست حرف بزن...با شما دوتام!!دهه"

 میبر میخوایدت که مم نیبه نظرم تو ا...توام بزرگش نکن...رزا براش مهم بوده باشه ي هیقض دیبه نظرم نبا-

 .یبش کیبهش نزد یتونیشمال م

 !ستیبرام مهم ن...خوامینم-

 !نکنم کیکوچ رواناین يخودمو جلو نیاز ا شتریکردم ب یسع

 !دنده هی-
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 !ه؟یفردا شب چ یمهمون ي هیقض-

انت نره به مام ادتی یراست...بار همه رو دعوت کنم خونم هیقبل سفر  خواستیفقط دلم م...ستین یخاص زیچ-

 .هستن نامیا انیپو!نایبرام شام دعوت یبگ

 :گرفت دلم

 !ام؟یمن ن شهینم-

 :چونش دراورد و گفت ریدستو از ز رواناین

 ! ؟يایخونه من ن ادیاصال دلت م...بپرس گهید باری يجرات دار!يتو غلط کرد-

 :لحن معصوم و بچه گانش خندم گرفت از

 !شتمیوزشو پمن سه ر يبابا دختر تو پنج روزه ازدواج کرد-

 !خوبه؟!خونتون شمیتلپ م یمنم ه يتوام ازدواج کرد!به هر حال-

 "!!ازدواج کنم خوامیاصال نم"

 نهال؟-

 اره؟ گهیمن تلپم د یگیم يدار میمستق ریغ-

 !برو بابا-

 :گفتم یبا نگران!عبوس شد ودستش رفت طرف کمرش رواناین

 !چته؟-

 :به دندون گرفت لبشو

 .کنهیدلم درد م یچیه-

 !چـــرا؟-

 :بهم انداخت یفیعاقل اندر سه نگاه

 ..یدونیخودت که م!گه؟یچرا داره د!وا-

 ...زد یچشمک و

 !؟یدکتر رفت-

 ؟يایتو فردا زودتر ب شهیم یراست!...هیعیگفت دردش طب...اره-

 ..کار دارم یکل کهیپروژه ها نزد لینه اخه موقع تحو-
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 راز؟یپروژه ها بره ش لیتحو يبرا دیبا یحاال ک-

 .داره ینینقش بازب ییجورا هی...کنه حشیگرفتن تصح يرادیکه اگر ا رهیرها م...رنیو رها م انیپو-

 ه؟یهمون دختر چشم طوس!...رها؟-

 !همون پسر شوخه نامزد کرده ریبا ام!انقده ماهه که نگـــو يرین يوا1!اره-

 :زد يلبخند

 .انیبه هم م-

 !نیجالب يزوجا!...خورهیحرص م یرهام ه!...ذارهیچقدر سر به سر رها م یدونینم يوا-

 ؟یکنیم فیاونو تعر نویبعد از داستان عشق ا یشیاز بغض خفه م يدار!...تو نهال يدار ییعجب رو-عقلم

 !کنه عقل جان؟ کاریچ یخب مبگ...شفا بده یخدا خودتوعقلتو جفت-احساسم

 "!ـــسیه"

جا  مویچون گوش...شتم برگردم اما مجبور بودمقصد ندا...رد کنه یساعت یگفته بودم برام مرخص مایفاط به

برگشته بودن طرف در  یو فاط انیو پو لیسه...زنگو زدم که در باز شد...بود 7به  قهیاالنم پنج د...گذاشته بودم

 انیپو يچرا دوس نداشتم تو چشما دونمینم...دمبه همه سالم کر...زد يلبخند انیمن پو دنیبا د...هیک ننیتا بب

 .نگاه کنم

 !؟یپه تو چرا برگشت- مایفاط

 .جا گذاشته بودم اومدم برش دارم مویگوش-

 !بهت بدمش ایب...يبرگرد کردمیفکر نم...زمیم يبرداشتم گذاشتم تو کشو تویمن گوش-انیپو

که مشغول باز کردن  یکتش در اورد و در حال بیرو از تو ج ییدایلیدسته ک...به طرف اتاق کارش رفت انیپو

 :دیقفلدر بود پرس

 خوب بود؟ رواناین-

 :تعجب گفتم با

 !من اونجا بودم؟ نیدونیشما از کجا م-

 :دیزد که چال گونشو به رخم کش یدختر کش لبخند

 !که نرفته پدرام برادرمه ادتی-
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منم که ...رونیاز در رفتن ب عیسر مایو فاط لیسه...میاز تو راهرو هر دو با شوك برگشت یغیج يصدا دنیشن با

 ...برگشت انیدفعه پو هیچه خبره که  نمیبب رونیبرم ب مدیدویداشتم م

 !اخ اخ اخ دماغم-

 ...سر شده بود...نوك دماغمو با دستام لمس کردم...درد تو چشمام اشک جمع شده بود از

 :نگران گفت انیپو

 نشد؟ تیزی؟چینهال خوب-

 ...يآ..نه خوبم-

 .متعج نگاش کردم...مچ دستمو گرفت انیوکه پ رونیخواستم برم ب...میدیشن يخفه ا غیج يصدا دوباره

 ...کارم بردار زیاول م ياز تو کشو تویاصال برو گوش...تو بمون-

 :گفت رفتیکه به سمت در م یدر حال و

 !ایاین رونیب-

درو با !واقعا به من چه الیخیخب ب!...رون؟یب امیچرا من نم!جانم؟...بودم که زد ییتو شوك حرفا هیثان یس تا

 ياتاقش پر بود از بو!...نشستم شیداخل اتاق شدم و رو صندل...رو در مونده بود باز کردمکه  ییدایکل

 تیاز سر رضا يلبخند...دمید مویگوش...باز کردم زشویکمد م نیو در اول دمیکش یدر پ یچنتا نفس پ...عطرش

 هی...کسو برداشتمبردم و ع شیلزونمو پ يدستا!بود خشک شد میگوش ریکه ز ياما چشمام به عکس دختر...زدم

عکسو ...لباش جا داشت يرو یلبخند معصوم...به سر داشت يسرمه ا يکه مقنعه ا یدختر چشم ابرو مشک

دوسش داشته که  یعنی...پشت عکس نوشته شده بود بغض کردم راسم رزا که با خودکا دنیبرگردوندم و با د

پاك  میاشکامو با روسر عیسر لیسه يصدا دنیبا شن!دارهیکارش نگه م زیم يکشو ياالن عکسشو تو

 :زدیهنوزم داشت حرف م لیسه...در اتاقو قفل کردم...عکسو برگردوندم سر جاش و در کشو رو بستم...کردم

واسه  گهید يرو زنت هوو اورد یبگه اخه مرد حساب ستین یکید !...شهیتکرار م ایقضا نیماهه هر شب هم هی-

 ...واال مردم!يدیزنتو طالق نم یچ

 ...انگار رفته بود مایفاط...دادم انیبه پو دارویقطع کردم و کل يدیبا ببخش لویسه حرف

 خدافظ.رمیم گهیمن د...نیبرداشته بود مویممنون که وش-

 ...ردمیرو حس مک ینگاه ینیدو جوابمو دادن اما سنگ هر

 ...نهال-
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 .برگشتم

 ؟یخوب-

اشکام  کردمین بود و اگر لب از لب باز ماشک تو چشمام در حال سقوط کرد...نگاه کردم شیشیم يچشما تو

 .تو اسانسور دمیکردم و چپ نییفقط سرمو باال پا...دنیچکیم

توجه  یب...نفسم بند اومد...رشیز دمیحرکت پر هیاب سرد و باز کردم و با ...خونه رفتم تو حموم دمیرس تا

تر  نیکه لحظه به لحظه سنگ یحاال وقتش بود بغض...طرف گردنم هی ختمیموهامو از پشتم جمع کردم و ر

صدا  یب...دیلرزیاز زور بغض م لبام...گونه هام يرو زنیسر باز کنه و همراه با قطرات اب سر بخورن و بر شدیم

خونه با  بردیدنبالم و منو از مدرسه م ومدیم نیرادو شهیکه هم رستانیبار تو دوران دب هی ادمهی...کردمیم هیگر

 هیکه من دارم گر دینفهم میرفتیو تموم مدت که کنار هم تا خونه راه م از دوستام دعوام شده بود یکی

خبر بودم  یب ندمیا ياز چند لحظه  یاون نگاه ناپاکشو بهم دوخته بود و حت هراونموقع که شادم یحت...کنمیم

 ...سر خوردمو پاهامو تو شکمم جمع کردم واریاروم اروم و د...صدا بودن یبازم اشکام ب

 "!طرفه؟ هیچرا ....تموم یپسر همه چ هیال که عاشق شدم،عاشق حا...ایخدا"

وقت  چیکه درست نقطه مقابل منه و ه يعاشق دختر...که قبال عاشق بوده باشه يطور نیا...؟ينطوریچرا ا"

 "!نه؟یمنو به چشم نب

 "!بد نبودم چوقتیمن ه....ستین نیحق من ا!...حق منه؟ نیا"

از سر جام بلند  یاب و بستم و به سخت...بردم یبدنم پ فیه لرزش خفاز رو زانوم بلند کردم و ب سرمو

 یب...زدیچراغ م میگوش...و خودمو انداختم رو تخت دمیکوفته حولمو پوش یبا بدن...دیدیتار م یچشمام کم...شدم

اشکام ...کردم یرو پل یاوردم و اهنگ رونیب میپاتخت ياز کشو مویکه برام اومده بود هندزفر یتوجه به اس ام اس

 ...به خاطر...اما االن به خاطر...کنمینم هیمن معموال گر...هنوزم مهمون صورتم بودن

 بره یچهرت پر احساس که دردامو م نقدیا-

 شترهیعشق ساده ب هیکه من دارم به تو از  یحس

 شکنهیلبخندت که اخمامو م باستیز نقدیا

 خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنه تن

 حرفام يبه پا نیشبار ب هی واسه

 خوامیته قلبم توروم از
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 یمال من باش دیعشقم تو با ونتمیشدم و به توکردم عادت د وابستت

 :تو بالش فرو کردم  سرمو

 از تو بگذره خوادینم یچکیکه ه یمهربون نقدیا-

 شترهیعشق ساده ب هیکه من دارم به تو از  یحس

 با منه يکه هر لحظه ا التیخ نیدلنش نقدیا

 زنهیم و نبضم فقط با وجود گرم تو مزند تن

 حرفام يبه پا نیبار بش هی واسه

 خوامیته قلبم توروم از

 یمال من باش دیعشقم تو با ونتمیشدم و به توکردم عادت د وابستت

تا  کردمیم هیرمق باهاش زمرمه و گر یمن هربار ب دونمیم نویفقط ا...اهنگ تکرار شد نیچند بار ا دونمینم

 ...بدنم چشمام گرم شد یداغ که از ییاونجا

*** 

 ...دمیاز خواب پر یدست يتکونا با

 !؟يدیدختر تو چرا با حوله خواب!...نهال؟-

 .جمع کردم نمیتو س شتریدستمو ب...زنمیم خیدارم  کردمیاحساس م...تکون خوردن نداشتم حال

 ...پاشو لب گمینهال بهت م-

 ...که به دستم خورد احساس کردم داغ شدم ماین دست

 ؟یتو چرا انقدر داغ-

 :دیو گردنم کش یشونیبه پ دستشو

 !چشمات چرا پف کرده؟!!يتب دار-

 :گفتم ومدیکه از ته چاه درم ییصدا با

 !پتو بده...سردمه ماین-

 .کنم تیپاشو لباساتو بپوش تا پاشو...نهالم پاشو داداش...يتب و لرز دار-

 ...رونیفت باز اتاق ر عیو بعد سر نمیکرد تا رو تخت بش کمکم

 "...که پاشم لباس بپوشم نیمن حال ندارم تکون بخورم چه برسه به ا...خدا يا"
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از تو  ییزایچ هیحال بلند شدم  یپس ب...کنهیاگر خودم دست به کار نشم خودش به زور لباس تنم م دونستمیم

تازه از  دمیاز لباساش فهم...اتاق با تشت اب اومد تو ماین!...تنمه یچ دونشاتمیواقعا نم...کشو دراوردم و تنم کردم

 ریغ...دیفهم عیسر ماین...افتادم و بغض کردم انیپو ادیدوباره !...اصال من چمه؟!مگه ساعت چنده؟...اومده رونیب

 :از دستاش گرفت یکیدستمو تو ...پامو گذاشت تو اب تشت...کردمیبود تعجب م نیا

 چته نهال؟چرا چشمات پف کرده؟-

 :نییسرمو انداختم پا...نگاه کنمتو چشماش  نتونستم

 .به خاطر حمومه-

 :دیپرس...باال و منو مجبور کرد که تو چشماش نگاه کنم دیهمون دستش چونمو کش با

 ؟یمطمئن-

سردم  کمیفقط ...داشتم يحاال احساس بهتر...اب رو پاهام شد ختنیاونم مشغول ر.کردم نییسرمو باال پا فقط

از خودش ...کرد منو بخندونه یکه سع...ه بغلم کرد;...بود که مواظبم بود مایزم نامشب با...بود و سر درد داشتم

 .انقدر گفت که خوابم ببره...گفت دایگفت از پارم

*** 

 دونمیفقط نم...بهتر شد میسرماخوردگ دادیکه مرتب به خوردم م ییو قرصا و شربتا ماین يها یدگیلطف رس به

خودمو  میتصم...شدم الشیخیپس ب ارمیسرش ب تونستمیکه نم مییبال...دچشمام هنوز نرفته بو يچرا پف و قرمز

با  يسبز الجورد يمانتو هی...خستم نبود دلحرفا از ته  نیاما ا!گهید یکینشد  انیپو1ان؟یچرا پو...گرفته بودم

تر سرم حال و هوام عوض بشه که بد ریضبطو روشن کردم که خ....دمیو شال سبز پوش یلول تفنگ یشلوار مشک

 !من دوسش دارم!...زنم؟یدارم گول م ویک...انیپو...انیپو...انیپو...کالفه ضبطو خاموش کردم...رفتم تو فاز غم

پارك کردم و به خودم تو  ابونیخ نگکناریداخل پارک چمیکه بپ نیقبل از ا دمیشرکت رس نگیبه در پارک یوقت

 هی دمیسمت راست که د چوندمیکردم فرمونو پروشن  نویماش!یتونیتو م...باش نهال يقو...نگاه کردم نهیا

هم  خواستیدلم م...انهیپو بودممطمئن ...نگیطرف در پارک ادیداره با سرعت از رو به رو م یمشک سیسیجن

ب در  دمیرس انیپامو گذاشتم رو گاز و پامو فشار دادم و هم زمان با پو عیاز لجم سر!...محل یهم ب شکنمیاذ

برداشتم،در  فمویک...زدم ثانهیلبخند خب هی...نییرفتم پا یبیرامو گرفتم و از سراش يصبر چیبدون ه...نگیپارک

صداش که داشت با تلفن حرف  نیهمچن...دمیشنیقدماشو م ياسانسورصداقفل کردم و رفتم طرف  نویماش

 .اومد تو اسانسور دکمرم زد...شانس یقدمامو تند تر برداشتم تا بهم نرسه اما به خشک...زدیم
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 خدافظ.برسون روانایسالم به ن...باشه واسه شام...زنگ بزن یداشت يکار...ه پدرامباش-

که نگاش کنم  نیبدون ا...لنگ ابروش تو هوا بود بهم نگاه کرد هیکه  یکتشو در حال بیتو ج شوگذاشتیگوش

 .کردم یکه خودمو مشغول مرتب کردن شالم کرده بودم سالم یدر حال

 ؟!حالت خوبه؟...سالم-

 :تو دستام فشار دادم فمویکی دسته

 !چرا بد باشم؟...میاره عال-

 "!ـــمیعال یلیخ...اره ارواح عمم"

 !يسرد یلیاخه خ!...دونمیچه م-

 مگه قبلش گرم بودم؟-

 :زد  يشخندین

 ؟یقبل چ-

 "دادم یاخ سوت"

 :تعلل نکردم يکردن حرفم لحظه ا یماس مال يبرا

 !گهیتا قبل االن د-

 :فتخرده سکوت کرد و گ هی

 !گفته؟ يزیچ یکس!..یستین یخوب يدروغ گو-

از  یحق به جانب وقت...نشون داد رونیدرو باز کرد و با دستاش ب انیدر اسانسور باز شد و پو نیه نیهم در

 :گفتم شدمیکنارش رد م

-ladies first! 

 :اونم در جواب گفت که

-absolutely! 

 ...واحدو زدم زنگ

 !ینگفت-

 :گفتم يکنجکاو با

 !؟ویچ-
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 .موهاش فرو برد نیکالفه ب دستشو

 ".زمیدستمو ببرم تو موهاشو بهمشون بر تونستمیکاش منم م...جـــــــان يا"

 .جمع کن خودتو...نهـــال يهو-عقلم

 "!ــــشیا"

 :دست راستشو گرفت سمتو گفت ياشاره  انگشت

 ...و فقط ازم بخت...بدم حیدرباره من بهت گفته بذار تا خورم بهت توض يزیچ ینهال اگر کس-

 هیپام بود تا چند ثان ریمنم که انگار چسب ز...درو باز کرد و مجبور شد بره تو مایفاط انیوسط حرف پو درست

 .محکم در اتاقش به خودم اومدم ينتونستم تکون بخورم که با صدا

 "!!چه عنق!اه اه"

 :با تعجب مایفاط

 ـــن؟؟یچش بود ا-

 :باال انداختم يا شونه

 .دونمینم-

 "...تو فقط ازم بخ...بدم حیدرباره من بهت گفته بذار تا خورم بهت توض يزیچ یاگر کس "

 ویچ!بده؟ حیتوض!دفعه چشمام گرد شد هی...چقدر دوس داشتم اسممو صدا کنه...شدیتو سرم اکو م انیپو يصدا

 هیگه براش مهم نبودم ا يوا...بکنم يدوس نداره من دربارش فکر بد یعنی نیا!...بده؟ حیچرا توض!!بده حیتوض

 ...اگه...دادینشون نم یعکس العمل نیهمچ

 :شهیباز مثل هم...وسط دیپر عقلم

 ؟يدیم يدواریبه خودت ام يچرا دار-

 ...که همه سرا برگشت طرفم دمیاه کش هی

 "!ن؟یدیند ه؟ادمیها؟چ"

 !شده تیزیچ هینهال جان خودم تو -ریام

 !وا چمه؟-

 !چشه؟-شهاب

 !ه؟یموضوع چ...یپرونینم کهیت یزنیحرف نم یمش دپرس!گوشه ستیچش ن-ریام
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 ...اما حاال گرفتیم) به خودش اشاره کرد(داداشش  نیاز ا یحال هیقبلنام .منم موافقم...اره-لیسه

 !!شما ها از من نیچقدر گله داشت!اوه-

 :داد هیتک شیصندل یبه پشت ایرو

 !عاشق شده دیشا-

 هیبدان عاشق شدستو گر!...کرده هیتک یبر درخت یجوان دیاگر د...به قول رها جان که تو سکوت غرقه-شهاب

 !کرده

 !حاال کو درخــــت؟-من

 !کنم بلکه رها بفهمه منم عاشقش شدم هیتا بهش تک دیاون درخته رو به منم نشون بد گمیاخ م-ریام

 :اروردیکه ادا در م یدر حال رها

 !با مزه!هر هر هر-

و رها  انیرفتن پو رازیپروژه بود که با ش نیا انیپا گهیحدودا دو هفته د...دمکردم حواسمو به نقشه جلوم ب یسع

برداشتم و  زیاز رو م وانمویل!گهید میچه کن!يها!!...رفتمیم انیرها با پو يمن به جا شدیکاش م...دیرسیبه اتمام م

اب خوردم اما  وانیسه ل...مونده باشه تشنم بود ونیایب سطکه و یادم يبه اندازه ...راه افتادم طرف اشپزخونه

 خوردمیکه م یاالنم با هر تکون نیهم...مصادف بود با دل درد گرفتنم گهیقلپ د هیاما خوردن ...هنوزم تشنم بود

داشت  یاسپرت پیسله که ت 30پسر حدودا  هی...اصال حواسم به اطرافم نبود...دمیشنیابو از تو شکمم م يصدا

چارمو  وانیناوداگاه ل...سازو زد به برق ينگاشو ازم رفت و چا...نگاه مبکردبا تعجب بهم  زویساده بود پشت میوا

از طرز  چیه...داد و باز به من نگاه کرد هیکنارش تک نتیپسره دستشو به کاب...واقعا تشنم بود...از اب پر کردم

 .ومدینفسم داشت بند م...ومدینگاهش خوشم نم

 ن؟یکنیکار م نجایا-

 "!م اب بخورم13کره اومدم طبقه  هیبود  رهگذر بودم تشنم!پ ن پ"

 .بله-

 !چه مدته؟-

 "!بگم تو رو سننه؟ تونستمیکاش م"

 !يماهو خورده ا هی-

 دم؟یپس من چرا شمارو ند!واو-
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 "!گهید يالبد کور"

 یکه جوگندم ییپر پشت و موها يابرو ها...بدم صیتشخ افشویق تونستمیحاال بهتر م...شمره اومد سمتم شمرده

 :دستشو به طرفم دراز کرد...از من بلند تر بود یوجب هیدشم ق...بود

 .ینیتو بخش بازب.یحامد زمان...من حامد هستم-

 :توجه به دست دراز شدش به طرفم جواب دادم یباال انداختم و ب ابرومو

 .یاز بخش نقشه کش...منم ارجمند هستم-

 :دیپرس یعب و با لحن اروم=غ دیکش دستشو

 ونو بدونم؟اسم کوچسکت تونمیم-

 "!ـــشیریس...ـــشیا"

 .نهال ارجمند...نهالم-

 !شماتونو داشته باشم تونمیم...ییبایچه اسم ز-

 !دارن ییمردم چه رو!پرسهیشکمارتنو داشته باشم که انگار داره ساعت م تونمیگفت م نیهمچ

 !من کار دارم دیببخش!نمیبینم یلیدل-

 :لب زمزمه ردم ریز...رفتمو  دمیدمغش رامو کش يتوجه به چهره  یب بعدم

 !کاره هی-

کردم خودمو کنترل کنم اما موفق  یسع...یکی ي نهیبا صورت رفتم تو س رونیاز در اشپزخونه اومدم ب تا

تا !با دماغ من داره یچه پدر کشتگ نیا دونمینم...دماغـــم يا...انهیپو دمیاز عطر سرد و تلخش فهم...نشدم

در هم گره  یاخماشم که حساب...داشت یم که قرمز شده بود و حالت عشبسرمو بلند کردم متوجه چشماش شد

 !خورده بود

 "!کنمیم سیمن االن خودمو خ!چرا انقدر اخوعه نیا!هــــــــاشم یقمر بن ایگ

 ...دیکه دور کمرم حلقه شده بود و پس کش دستشو

 !دفترم ایب-

 !رفت رونیبعد از راهرو ب و

 "!گه؟ید يامر"

 !و اشاره داد که برم تو سادیکنار در دفترش وا...و پشت سرش راه افتادم مشت کردم دستامو
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ضمانت منه خرم  يخدا جون تو که ضکانت اهورو کرد!...ه؟یاخه چرا انقدر عصب!!تو ادیخدا سالم نرم تو جنازم ب"

 "!ضمانت تو دیبه ام!بکن

 ...خودشم اومد تو ودرو بست...تو اتاق رفتم

 .نیبش-

 :تلفنو برداشت...نشست زشیپشت م...نشستم

 ؟يخوریم یچ-

 .زودتر برم سر نقشه هام دمیم حیکارام مونده ترج کمیراستش من -

 !کالمم تعجب کردم يخودمم از سرد...حرفو زدم نیسرد ا یلیخ

 :نشه گفت شتریولومش ب کردیم یکه سع ییکوبوند سر جاش و با صدا ویتر از قبل گوش یعصبان

 !يدار ویا زمانگپ و گفت ب يچطور وقت برا-

 :با تعجب گفتم!!گرد شده بود یچشمام اندازه نلبعک یعنی

 ؟یچــ یعنی-

داره  یعنی...زیرو م دیباز کرد و دستاشو کوب راهنشویپ يباال يدکمه ...دیسر جاش بلند شد و دور خودش چرخ از

 !کنمایم ییمنم چه فکرا!!کنهیحسادت م

 ...دیبه کارتون برس دیتا بر زنمیحرفامو زودتر م-

 "!مفرد بود شیقبل يفعل جمله ها!...کارتون؟...دیبرس...دیبر!...شد؟ یشد چ یچ"

زودتر از  دیتونیم دیبگم اگر بخوا خواستمیم...میدعوت نایامشب ونه پدرام ا دیانیهمون طور که خودتون در جر-

 ...نیشرکت بر

 :زننده جواب دادم تند و یلیاز جام بلند شدم و خ!شدم یاز دستش عصبان هویچرا  دونمینم

 !ستین يازیممنون اما واقعا ن-

 ...دمیمتعجب و ارومشو از پشت سرم شن يدر بود که صدا ي رهیدستم رو دستگ...راه افتادم طرف در بعدم

 ؟!نهال؟-

که به خودم جذبش کنم بدتر دفعش  نیعوض ا!يوا...چرا انقدر بد باهاش صحبت کردم؟!کردم؟ کاریچ من

لبام از زور بغض ...میقدم باهم فاصله داشت هیکمتر از  دیشا...م و اروم برگشتم سمتشلبمو گاز گرفت!کردم

 :لرزون گفتم ییبا صدا...بود یبه خاطر فشار عصب نایهمه ا...دیلرزیم
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 !خوامیمعذرت م...من-

 بودم اون قبال دهیبود که فهم نیمن چم بود؟همش به خاطر ا ایخدا...رو صورتم ختیاشکام دونه دونه ر و

 !عاشق من بشه تونهیاگر بخوادم نم یحت...مقابل من بود يکه درست نقطه  يعاشق دختر...عاشق شده

مشاممو از عطرش پر کردم دستاشو اورد باال و ...برد نیاز ب نمونویقدم به سمتم برداشت و فاصله ب هی انیپو

 یبود و وقت کیانقدر بهم نزد یوقت...خود شده بودم یاز خود ب...گرفتم شیات...ور و اون ور صورتم نیگذاشت ا

که چقدر راحت  دمیرس جهینت نیبه ا دماروم ش یکه ک دمینفهم یو من حت میدینگاه نگران و ناراحتشو م

کتشو تو دستام گرفتم و سرمو  ي قهیهوا  یب...کارام دست خودم نبود اریاخت...با وجودش اروم بشم تونستمیم

چقدر  ایخدا...صدا یب شهیمثل هم....شدن اشکام يدوباره جار يبرا بود يبهانه ا نیو هم نشیگذاشتم رو س

 هیعطرشو با تمام وجودم به ر...دور کمر حلقه کرد گشویدستشوو گذاشت پشت سرم و دست د هی...حرارت داشت

 :دمیهام فرستادمصداشو از کنار گوشم شن

 .اروم باش...ـــــسیه-

*** 

  انیپو

 .نداشتم باور کن يمنظور.من فقط به خاطر خودت گفتم نهال...ستین يزیچ...اروم باش...ـــــسیه-

مطمئنم ...واقعا شکنندس کنهیکه داره و تظاهر م یبرعکس ظاهر سفت و سخت...دختر شکننده بود نیا چقدر

تو بغلم  ينجوریا یوقت...کنه هیزود از کوره در بره و گر يطور نیبهش فشار اورده که که باعث شده ا يزیچ

با تمام ...نهال فرق داره!من پشتتم...محکم تر تو بغلم جاش کنم و بگم نترس خوادیلرزه دلم م یو م نهکیم هیگر

دستمو بردم طرف صورتشو نوازشگرانه رو گونش ...با رزا یحت...فرق داره دمیکه اطرافم د ییدخترا

ل صبح که تو اسانشور درست مث...قرمز بود یچشماش حساب...برداشت و نگام کرد نمیسرشو از رو س...دمیکش

کوچولو  يو با لبا نییسرشو انداخت پا...دیازم خجالت کش انگار...کردیاونموقع هم رنجور نگام م...دمشید

 :ولرزونش گفت

 !چم شده دونمینم...دست خودم نبود...دیببخش-

 :نوك انگشت اشارم اشک رو گونشو پاك کردم با

 درسته؟ يزیده که تو به هم برباعث ش يزیچ هی یول.ادیم شیپ...نداره یاشکال-

 .کرد نییاروم سرشو باال پا...چشم دوخت ینامعلوم يبرداشت و به نقطه  قمیاز رو  دستاشو
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 .یازت بخوام تا با خودت حلش کن خوامیم...هیچ یبه خودت بگ خوامیازت م یول...هیبپرسم چ خوامینم-

 :زیکردم و رفتم طرف م شلوارم فرو بیدست راستمو تو ج...کرد نییسرشو باال پا بازم

اشکاشو پاك کرد و شالشو که .خونه يبر يهمون سر ساعت ادار ای يزود تر برگرد یتونیحاال دست خودته م-

 :که گرفته بود جواب داد ییبا صدا...از سرش افتاده بودو مرتب کرد

 .ستینقشه هام کامل ن...نه بهتره بمونم-

 .یهر جور راحت-

 !شد یچ کردمیفکر م یچ...رونیشکر از اتاقم رفت بو ت یبعد از عذر خواه نهال

 !هــوف-

 :تلفن اتاق زنگ خورد...بدنم داغ بود...کردم زونیاو میصندل یدر اوردم و به پشت کتمو

 بله؟-

 وصل کنم؟.پدرتون هستن يسپهر ياقا-

 .خانوم بزرگمهر نیوصل کن-

 :دمیپدرمو شن يدوتا بوق کوتاه صدا دنیاز شن بعد

 ؟یوبخ.سالم پسرم-

 ".يسرشار از انرژ شهیمثل هم"

 ؟یممنون شما خوب..سالم پدر-

 توعه؟ شیچالوس پ يالیو دیلیک نمیخواستم بب انیپو..اره پسرم-

 چطور؟..اره اره دست منه-

به کل ...اونجا هست میکه بخوا یهم هر چ میهم مستقل.اونجا میهمه بر روانایماه عسل پدرام و ن يگفتم برا-

 .میراحت تر

 !هم مهمه رواناینظر خانواده ن یول...یعال میلیخ-

تا بدم به مش  اریب دارویفقط تو برام کل...کنمیامشب مطرحش م..اره پسرم خودمم به فکر بودم-

 .بکشه الیبه و یدست هیزودتر از ما بره و  خوامیم...مونیسل

 .ارمیحتما م..چشم-

 فعال.به کارت برس-
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 .چشم فعال-

شرکت با تلفن  سیاگر سر کار رئ گفتیم...عادت داشت به شرکت زنگ بزنه شهیبابا هم...قطع کردم تلفنو

اما برعکس ...زدیبه شرکت زنگ م شهیبود که هم نیو ا!رهیم يچه انتظار هیاز بق گهیهمراهش صحبت کنه د

 گفتیم يریتماس بگ شرکتبهتره با  گفتیهر بارم که بابا بهش م.گرفتیبا همراهم تماس م شهیهم...مامان

تا بعد ...موند یم جهینت یو هر بار بحث ب...کنم کیسالم عل یتا با منش کشهیساعت طول م هی...ادهیز شیلمعط

 .از تو کشو برداشتم مویگوش.بودم دایرس يسر هیو امضائ کردن  الیسره مشغول مرتب کردن فا هیاز ظهر 

 جانم مامان؟-

 .یسالم پسرم خسته نباش-

 جانم؟...ممنون-

 .بهتره میزودتر بر...شهیم رید يریدوش بگ هیتا تو ..ایزودتر ب کمی خواستم بگم امشب-

 :و منگ گفتم جیگ

 !م؟یکجا بر-

 !گهید نایخونه پدرام ا!...وا مادر؟-

 :تکون دادم میحواس پرت ياز سر تاسف برا شرمو

 ..امیچشم زودتر م...نبود ادمیآخ -

 .کردم یبا دستام فشار دادم و خدافظ چشمامو

داشتم در ...رونیبرداشتم و رفتم ب فمویمرتب کردم و ک زویرو م..بود میو ن5ساعت ...گاه کردمدستمو ن ساعت

 :گفت مایکه فاط کردمیاتاقو قفل م

 .نیرو با خودتون ببر الیو يدایکنم تا کل ياداوریپدرتون سپردن که بهتون  يسپهر ياقا-

 .یاخ خوب شد گفت-

چشمم به عکس رزا خشک ...برداشتم دارویلیاولو باز کردم و ک يکشو..زیدرو باز کردم و رفتم پشت م دوباره

قلوه  يو لبا یمعمول ینیب...یچشم و ابرو مشک...داشت؟ یرزا چ...نگامو تو صورتش چرخوندم يبا کنجکاو...شد

 یبه خصوص یرنگ يچشما...الاما نه...پر بود بایتقر کلشمیه...داشت يساده ا يبه کل چهره ...يا

چهرش ...کوچولو يو لبا یقلم ینیب...سوخته بود يقهوه ا يها هیتو ما يزیچ هی...نبود یگموهاش مش...داشت

وقت  چیبر خالف رزا که ه...بردم یکمر نهال پ یکیاالن به بار...که محشر بود کلشمیه...بر خالف رزا خاص بود
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ارامشو در  کنمیحساس ما...نهالو ساعت ها تو بغلم داشته باشم شتمنداشتم دوس دا دنشیبه در اغوش کش لیم

 .دوس داشتم بغلشکنم و ببوسمش...کنمیم دایکنار اون پ

 !يمنحرف شد انیپو- ناخوداگاهم ریضم

 "!يا کهیبد ت!نهاله خب ریتقص"

 ...يپسرا نیع...دهه!!چه یعنی انیپو-

 ".خب غلط کردم لهیخ"

تا  ستیمنم که قرار ن...ستیزا نخب حاال که ر"...به سمت خونه روندم...کشو رو بستم و از شکت خارج شدم در

خودم که !...من نهاله يهم برا نهیبهتره گز...بدم یپس بهتره به خودم سرو سامون...اخر عمرم با روح رزا سر کنم

اصال !...هم که عاشقشه دایپارم کنهیم دییهم تا اباب گهیاز کماالت نهال م رهیراه م یمامانم که ه...خوامشیم

 "!عا؟نهالو دوس نداره واق یک

 !مشکل هیفقط - ناخوداگاهم ریضم

 "هان؟"

 .نیرادو-

 ".بهش داشته باشه یاحساس کنمیخب مهم نهاله که من فکر نم"

 !چشمشو باز کرده بوده یبوده که از وقت يبه هر حال پسر!دوس نداره؟ نوینهال رادو یونیاز کجا م-

 "...خب اگه دوسش داشته باشه"

 ؟يگذریازش م-

 !کس چیه...بشه يا گهیدوس نداشتم نهال مال کس د...دمیتو هم کش اخمامو

 يصدا دادمیاهنگو گوش م نیهر بار ا وایبهرام و ش ياز بعد از نامزد...بردم طرف ظبطو روشنش کردم دستمو

 .کردیم قیحد و مرز به وجودم تزر یب یکه ارامش دمیشنینهالو م

 ــستیاز دست تو ن-

 پـــره هیمن از گر دل

*** 

به  یحال خوردینفساش به موهام م یوقت...بودم شیبغل کوره ات انیپو يانگار به جا...داغ بودم...ودگرمم ب هنوزم

چه دختر  گهیخودش م شیاالن پ...ابروم رفت!!بغلش؟ دمیپر ییهویمن چرا ...حاك تو سرم کنن...شدمیم یحال
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 يانطور دمیمن خجالت نکش يوا...!کمرم دورچون دستشو انداخت ...ومدایالبته انگار اونم بدش ن!...يسبک سر

 خاك تو سرت نهال خاکــــــــ ـ!...حرف زدم؟ انیبا پو

که با  دمینحس حامدو د ي افهیتو راه بازم ق...حرکت کردم یو به طرف دفتر نقشه کش رونیاومدم ب ییدسشو از

 .از کنارم رد شد يلبخند

 "!دلم بذارم؟ يتورو کجا!...يریکبیا يپسره !ــشیا"

 :گفت يرها با کنجکاو...نشستم زمیشدم و پشت م دفتر داخل

 ؟یاب از چاه بکش ای ياب بخور یتو رفت گمیم-

 :جواب دادم لکسیر

 .ریرفتم دفتر مد-

 ...سرا برگشت سمتم يدفعه همه  نیا

 .رمیبگ یچند روز مرخص يرفتم برا-

 ...دروغ متنفر بودم از

 ؟یچ يبرا یمرخص-لیسه

 !شمال ماه عسل میرب روانایبا پدرام و ن میخوایم-

 هستن اره؟ نامیا انیپو-

 .اوهوم-

 .و من حواسم به کارا باشه ستین يامروز بهم گفت که چند روز انیاخه پو-

 :گفت شدیم دهیاز خنده توش شن يکه رگه ا ییکه شهاب با صدا نیسکوت بود تا ا يلحظه ا چند

 !ماه عسل؟ نیبنده خدا ها بر نیبا ا نیخوایحاال شما ها چرا م-

ماه  شهیو اون م رنیسفر خارج هم م هی گهیمدت د هیاما کن مطمئنم ...خودشون خواستن میواال ما نخواست-

 .شونیعسل واقع

 ن؟یریم یحاال ک!کننیم نکارمیهم ادینگرفتن احتمال ز یاره احتماال چون عروس-لیسه

 .فردا-

فرق  یلیلباسا خ نیبا ا گفتیم...وا رفته بود دیاونجا منو د میوقت...و پدرام دعوت بود روانایعقد ن يهم برا لیسه

خوشگل  یلیزانوم بود خ يتا رو شیکه بلند یبا اون لباس دکلته اب دونستمیخودمم م...البته حقم داشت...کنمیم
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نگاه  انیتو صورت پو يمن امشب چطور!!اخــــد يوا...عوض شده بود یشده بودم و رنگ چشمامم کم

دلم ...ضیجور واجور و ضدو نق يذهنم پر بود از فکرا!بهش نگفتــم يزیهم که چ یمرخص يبرا!...کنم؟

 .ادیحالم جا م دونستمیم...رمیفقط برم دوش بگ خواستیم

*** 

 انیپو

 .قهوتو بخور شد زهر مـــار!ان؟یپو ییکجا-

 !کمتر از زهر مار نداره یکه تو درست کن يقعوه ا گهیبله د...اها!...ها؟-

تا خواستم تکون بخورم و مثال ...کنارشو با خشم حمله ور شد طرف من یاشت رو عسلفنجون قهوشو گذ دایپارم

خندم ...نمیتو س دیکوبیمشت شدش م يوچولو يبا دستا...روم و منم گرفت به بار مشت دیپا به فرار بذارم پر

 !گرفته بود

 هــــا؟؟...يخند...یم یچ...به-

 :زدیکه نفس نفس م یدر حال...خسته شد و کنارم نشست!...بخند ینخند ک حاال

 !تخته سنگه ال مصب!...ستین نهیهاتم که س نهیس-

 ياگر از خودم دفاع نکنمم کار یحت!؟يایاز پس من بر ب یتونیکوچولوت م يمشتا نیبا ا يتوٍ فسقل فکر کرد-

 !يبرینم شیاز پ

 :تو فکر فرو رفت و با غم گفت دایپارم

به  نداختمونیبدتر م یرجولیوسط تا مارو از هم جدا کنه اما ز دیپریبود م نجایاگر االن ا!یپدرام خالــ يجا-

 !جون هم

 ".هممون دلمون براش تنگ شده بود...هفته بود که پدرام از ما جدا شده بود هی"

 :خنده گفتم با

 !رفتیاول اخر که م...گذرونهیخوش م روانایاالن اون داره با ن!يپار الیخیب-

 :با بغض گف دایپارم

 نه؟ يریم يزود توام به-

 :فشینح يبه بازو زدم

 ".چقدر به من وابستس دایپارم دونمیخوب م...خودم بشم يمن قربون خواهر کوچولو یاله"
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 !من يجلو يفعال که تو افتاد-

 !ارم؟یبرات ب گهیقهوه د هی يخواینه م...ها؟-

 :نشدم یپا پ".کردیداشت بحثو منحرف م"

 .رمیبرم دوش بگ خوامیم...گهینه د-

 .باال میباهم بر امیبر کن منم بص-

بودم  سادهیاومد کنار من که در امتداد پله ها وا عیبعد سر...برداشت و برد تو اشپزخونه تویکویو ظرف ب فنجونا

دستشو  دایپارم میدیرس دایبه در اتاق پارم یوقت...باال میو بعد از حلقه کردن دستاش دور بازوم با هم رفت سادیوا

 :تو بازوم دیکوب یکیورد و از دور بازوم درا

 .کن واسه امشب پیبرو خوش ت-

 :غرور گفتم با

 کنم؟ پیواسه امشب خوش ت یچ يدوما برا پمیخوش ت شهیاوال که من هم-

 :گفت طنتیش با

 !دل به دست اوردن يبرا-

 :دمیپرس يبا کنجکاو منم

 !اونوقت؟ یدل ک-

 .کن داشیپ...نفره هیبه نظر من از همه بهتر فقط -

 ...رفت تو اتاقشو درو بست مبعد

 "من از همه بهتر فقطو فقط نهاله يبرا"

و  وایش يروز نامزد ادی...ب ریکردم و رفتم ز میابو تنظ يسرد ویگرم...دراوردم و پرت کردم رو تخت لباسامو

اون موقع که داشت ...تر شده بود بایز...البته زبا که بود...شده بود بایز یچقدر تو اون لباس بادمجون...بهرام افتادم

انگار فقط ن ...داشت یاون موقع که چشم ازم برنم...نشداما موفق  زنیداشت تا اشکاش نر یو سع زدیم الونیو

درست ....کردمیو ارومش م گرفتمیم نمیو سرشو تو س رفتمیاون وقت م...بود مینطوریکاش هم...بودم و نهال

و هال داشت  کردیم يو پدرام جار رواناین نیعاقد داشت خطبه غقدو ب یآخ که اون روزتو محضر وقت...مثل امروز

و نهال طبق  لمیعروس خانوم وک دیعاقد پرس یوقت...چقدر دلم براش ضعف رفت دییسایقند م نسرشو يباال

 يلقمه  هی خواستیدلم م...شده بود یچقدر خوردن نهیگفت عروس رفتهگل بچ دیلرزیکه م ییرسم با صدا
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بعد از ...کنم رافکارو از خودم دو نیکردم ا یو سع دمیرو صورتم کش یدست...قدر منحرف شده بودمچ...چپش کنم

 هیدر اتاق زده شد و مامان با  گشتمیامشب م يمناسب برا راهنیپ هیداشتم دنبال  یدوش درست درمون وقت هی

و اونم  دمیرفتم و سرشو بوس شیپ...دمشیمن اومدم خونه مامان خواب بود و ند یوقت...اب پرتقال اومد تو وانیل

 میبرگشتم به دوران نوجوون کردمیلحظه ها احساس م نجوریا...با ذوق بهم نگاه کرد و قربون صدقم رفت یکل

 :قلپ از اب پرتقالمو خوردم هی...کردیبودم و مامان با ذوق سرتا پامو برانداز م دنیکه در حال قد کش

 ؟ین لباس انتخاب کنم يامشب برا یکنیمامان جان شما لطف م-

 :دیمهربون و مادرانه به روم پاش يلبخند مامان

 .چشم پسرم یول...يتر قهیتو که از من با سل-

و با  رونیب دیسرشو که تو کمد بودو کش...چقدر شکسته شده...رو مبل تو اتاقمو به مامان چشم دوختم نشستم

 :غرغر گفت

 ؟؟یبتو چرا نقدر نا مرت!...بم خورده؟ نجایمامان ا-

بود و  یو قسمت دکمه هاش مشک قهی يبلند که لبه ها نیاست دیسف يمردونه  راهنیکه پ یچوب رخت هی

 ...کردمینم داشیاما پ گشتمیوقت بود دنبالش م یلیخ...گرفت جلوم

 کتون؟ یشلوار مشک ایچطوره؟ نیا-

 .هیعال نیهم...بال یدست مامانم ب-

 .امادس بایباباتم از کارخونه برگشته تقر...کمک کنم روانایه نب خوامیم میفقط مادر جان زودتر بپوش بر-

بهتر  شدیالغر تر م کمیبود فقط اگر  یدوس داشتن یلیخ روانایالبته ن... رو دوس داشت  روانایین یلیخ مامن

 :دمیمتعجب مامانو شن يکه صدا کردمیسهمیرو با نهال مقا روانایداشتم ن...بود

 ــــان؟؟یپو-

 :منگاش کرد کناو

 جانم؟-

 :گفت کردیم کینزد شینیکه کتمو به دست گرفته بود و به ب یحال در

 !؟يعطر زنونه زد-

 ؟!جـــا؟عطر زنونم کجا بود-

 :کرد نگام
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 !هست نمیریچه ش...دهیعطر زنونه م يکتت بو...چشماتوگشاد نکن-

 !نهالهعطر ...اهـــــا...عطر زنونه...عطر زنونه...فکر کردم...بو کرد قمویدوباره  و

 ؟يبد یحیتوض يخواینم-

 :باال انداختم يا شونه

 .کنه تیخواسته اذ...داسیحتما کار پارم-

 :که معلوم بود قانع نشده گفت مامان

 .میزود بپوش بر...باشه-

پس وجدان جان !عطرشو گرفتم يبه مامان بگم حتما امروز که نهال بغلم کرده بو تونستمیمن که نم...بابا يا"

 "!دهیمامان کار دستم م يبودنا زیت نیاخرم هم!نرو ورتمهی لطفا رو مخ من

شدم زدم  غهیداشتو به صورت سه ت يسرد يکه بو ومویموهامو با ژل دادم باال و افتر ش...دمیلباسامو پوش عیسر

 !شهیزود باش بعد اخر از همه اماده م گهیمامان خودش م!نیو رفتم نشستم تو ماش...و با عطر دوش گرفتم

*** 

 انیپو

کردم حواسمو  یسع...اومده بودن نایاز نهال ا ریهمه به غ...گذشته بود میکه اومده بود یاز زمان قهید 40 حدودا

 میاومده بود یاز وقت رواناین...خونه هام نجوریعاشق ا...دارن یقشنگ يخونه ...پرت کم تا زمان زودتر بگذره

بود الغر تر به نظر  دهیساپورت پوش رشیبود و ز شانوکه تا رو ز یلباس صورت نیبا ا...سنگ نموم گذاشته بود

لبخند  هی...دنیبه هم رس یچند روزه حساب نیمعلومه ا...رنگ به رو داشت و خوشحال بود یپدرام حساب...ومدیم

 :زد به شونم...به پدرام زدم که کنارم رو مبل نشست طونیش

 !بچه پررو؟ يخندیم یبه چ-

 :گفتم طونیهمون لبخند ش با

 !نیرنگ به رو دار یحساب روانایماشاهللا تو و ن...یچیه-

 :بارم کردن چاردیبا خنده شروع کرد به ل پدرام

 !گهید شهینوبت توئم م... درد کوفت مرض زهر مار-

 :حرفامون نیب دیکه کنارم نشسته بود پر بابا

 !بار هم کردن؟ چاردیبه ل نیبه هم شروع کرد نیباز شما دوتا افتاد-
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 :گفت یو به حالت معذرت خواه نشیدستشو گذاشت رو س...رم بلند شداز کنا پدرام

 .من شرمندم...چشم-

گرد راه  زیتو اشپزخونه م روانایبا ن وایو باران و ش دایپارم...نگامو تو جمع چرخوندم...رفت تو اشپزخونه بعدم

و اقا مهرداد  مانیاقا نر...کردنیوقتام از خنده غش م یو بعض زدنیهم حرف م کردنیهم کار م...انداخته بودن

خانوماهم که ماشاهللا همه با هم صحبت ....کردنیبابا و اقا بابک هم با همصحبت م...زدنیهم با هم گپ م

که پدرام تازه از جمعشون  نمیو رادو انیپدرام و شا!مامان خودمم سردسته همشونه...ارنیکم که نم...کردنیم

 نینگام به رادو...جمعو تو دست داشت شهیمثل هم انیو شا نشسته بودن ياومده بود باهم گوشه ا رونیب

اما  ستین یمنه حرف یشغل بیکه رق نیالبته در ا...شمیمن دشمن خون کنهیفکر م سرپ نیا کنمیاحساس م...افتاد

 .اومدم رونیاز فکر ب فونیا يبا صدا...ارمیکه من ازش سر در نم زنهیتو نگاهش موج م يزیچ هی

 .نانیاعمو مهران -رواناین

 .اومدن رید نیبه خاطر هم...مهران امروز عمل داشت-مهرداد عمو

پدرام در گوش ...ستادنیدر ا ياستقبال جلو يبرا روانایپدرام کنار ن...تکون داد و در سالونو باز کرد يسر رواناین

 ...خوردیحرص م یهم ه روانایکه ن کردیبلغور م ییزایچ هی رواناین

 .نیومدخوش ا...سالم عمو-رواناین

 ...شرمنده.میاومد ریموت کار داشت د دیببخش...ماهت گل دختر يسالم به رو-خانوم الین

 :گفت یبا کهربون رواناین

 .دییبفرما...هیچه حرف نینه بابا ا-

 .رواناینهالم بود ن ریتقص-مهران اقا

 دشیصورت سف رژ لب قرمزش تو...نمشیتازه تونستم بب....از پشت باباش در اومد و اعتراض کرد نهال

نهال ...از بغل هم دراومدن  روانایتا باالخره نهالو ن میکرد کیو پدر مادر نهال سالم عل مایبا ن...کردیم ییخودنما

 نییزد و سرشو باال پا يکه اونم لبخند مسالم باز و بسته کرد يچشمامو به نشونه ...به جمع انداخت ینگاه

اگر بگم دارم ...و دست راستشو دور کمر نهال انداخت دیشو بوسگون نیکه رادو دیرس نینهال به رادو...کرد

اگر اون شخص پسر عموش  یحت...دستش به نهال بخوره یکس خواستیاصال دلم نم...دروغ نگفتم ترکمیم

کنارم مشغول حرف زدن باهاش  مایبا نشستن ن...کردم یخال ستمدستمو مشت کردم و حرصمو سر د...باشه
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و گوش نواز نهالو  فیظر يحرف زدم که صدا مایبا ن یمدت طوالن هی...واسم پرت شدح ماین يبا حرفا...شدم

 :دمیشن

 .شام دییخانوما بفرما ونیاقا-

 یلیکوتاه که خ نیاست یشیقرمز ات راهنیپ هیبا  ستیخوش ا یشلوار دمپا گشاد مشک هی...دمینهالو د باالخره

 پسیبا کل سشویخ يموها دیکشیفرمشو به رخ م خوش کلیلباسش تنگ بود و ه...ست کرده بود ومدیبهش م

 .یو خواستن بایساده ز...گل دار کوچولو باال جمع کرده بود

*** 

 هی مایواسه شام که ن نیایکه گفتم ب یاون از وقت...رنگم رفت...چشم بردار از منٍ بدبخت انیبگه پو ستین یکی

نگام  یمنو ه يصاف نشسته رو به رو زیکه سر ماز االن که  نمیا... چشم از من برداره  انیگفت تا پو يزیچ

 !گهیبخورم د گوامویخب بذار م!کنهیم

نگامو ازش  کنمیم یدارم سع یحاال من ه...تو دستم زدم که لبخندش بزرگتر شد يگویگاز به م هیحرص  با

تا اخر شام  هگید...دمیکشیمن هنوزم به خاطر امروز تو شرکت ازش خجالت م...نهیمنو نگاه م یه نیبدزدم اما ا

دو مدل غذا درست کرده  رواناین...دراوردم گوهامویم يمنو نگاه نکرد منم از خدا خواسته ته همه  انیپو

بود  يهم قرمه سبز زیم يرو...ستین یاشپز خوب روانایکمکش کرده بود وگرنه ن یحساب يالبته زنعمو مهر...بود

تو خونه درست کرده و  شویگ که منم موس شکالترنگارن يدسرا يدسرا یبا کل يسوخار يگویو هم مرغ و م

بزنه و خودمون همه کارارو انجام  دیسف اهویدست به س یکس میتا دخترا نذاشت 5بعد از شام ...اورده بودم

اومد تو اشپزخونه  انیکه شا میدیخندیم وراناین دنیبه دستمال کش میکارامون تموم شده بود و داشت بایتقر...میداد

 :تا بناگوشش باز بود گفتکه  یشیو با ن

 .میسوسکتون کن میخوایکه م رونیب دیایدخترا ب-

 :دستمال گذاشت رو اپنو گفت رواناین

 !سوسک کنه؟ ویک خوادیم یک...نمیبب اسیوا-

 :اومد تو اشپزخونه و گفت انیاز پشت شا پدرام

 !شماهارو... ما -

 م؟یسوسکتون کن يما چجور نیخوایحاال م-باران

 :گفت یداش مشت با لحن انیشا
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 !باوش الیخ نیبه هم یابج-

 ...شد ختنیر يمشغول چا رواناین

 ...سوسک کرد ویک یک شهیبرد مشخص م یهر ک ياخر باز...میکنیمشاعره م-پدرام

 .پدرام يدستشو زئد رو شونه  رواناین

 جان؟-پدرام

 :گرفت طرف پدرام ویچا ینیس رواناین

 .امیببر تا منم ب ویس...بال عشقم یجانت ب-

 :گفت يزد و با لحن شاد يلبخند پدرام

 .شما امر بفرما...چشم خانومم-

 :دفعه همه با هم هینگاشون کرد و  يجور هیتو اشپزخونه بود  یک هر

 !اوقـــــــــــ-

نفر از  نیو اخر خچالیگذاشتم تو  زدمویبهش ناخونک م یرو که تو دستم بود و ه يارشوریخ ي شهیش

کنار هم  انیبهرامو پو...کنم داینشستن پ يجا برا هی دیجمع گذروندم تا شا نیب یچشم...رونیاشپزخونه اومدم ب

باال  يپس شونه ا...نبود يا گهید یخال يجا..بود یخال يجا انیمبل سه نفره نشسته بودن و کنار پو يرو

 يا شهیگلدون ش يتو زیر يپارو ا انداختم و به گال...فکر کنم متوجحه من نشد...انداختم و رفتم کنارش نشستم

منو از عالم هپروت  يسپهر ياقا يکه صدا کردمیشمال فکر م يچشم دوختم و به مسافرت چند روزه  زیرو م

 :رونیشوت کرد ب

هم واقع بشه  هیبدم که اگر مورد قبول بق يشنهادیپ هیراستش من خواستم ....پرمیحرفاتون م نیب دیببخش-

 .میکنیم شیعمل

 :ه دادتازه کرد و ادام ینفس

تعداد  يپاسخگو...میکن يچند روزو اونجا سپر نیا میتونیم مکهیمستقر دار يالیو هیچالوس  يما طرفا-

 .دیدونیبازم هر جور خودتون صالح م گمیدر اخر م یهممونم هست ول

 کردم انیجمع شلوغ پلوغ شد رو به پو دمیتا د...استقبال کردن يسپهر ياقا شنهادیمخصوصا بزرگترا از پ همه

به ...رو لباش جا کرد یلبخند قشنگ...بگم خواستمیم یرفت چ ادمیبه کل ...مات شدم...که اونم برگشت سمتم

 :جملمو ادا کردم يچجور دمیخودم اومدم و نفهم
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 .بهتون نگفتم يزیچ یمرخص يمن برا یراست-

 :وسط حرفم دیپر

 .مخودم کاراشو درست کرد...دیدار یهفته مرخص کیشما از فردا به مدت -

 :زدم يلبخند...نییپا دمیبود تو موهامو کش دهیکه از تعجب پر ابروهامو

 .ممنون-

 .با انگشتام شدم يمشغول باز بعدم

*** 

 انیپو

 يصدا...شد دیبخشیم ییبایبلند و الك زدش بهش ز يکه اخنا دشیکش يکردن با انگشتا يمشغول باز نهال

 :دمیشن رواناروین

 ....میعره کنکه مشا نیقبل از ا نیایب گمیم-

 :وسط حرفش دیپر انیشا

 ...میبگو جنگو شروع کن-

 .میخودمونو بتکون کمی نیایب...یگیخب حاال همون که تو م-

معلوم بود تو رقص  طونیش...که گوشم کر شد ولیگفت ا نیجمع موافقت کردن و نهال همچ يمه جوونا8ه

و پدرام رفتم  روانایاول از همه ن...دمیفهم روانایمو نو بهرام و عقد پدرا وایش ينامزد ياز شبا نویا...نداره بیرق

نشسته  دایپارم نویفقط منو نهال و رادو....جمع رفتن وسط يدخترا يو کم کم همه ...وایوسط و بعد بهرام و ش

 ...اومد طرف نهالو دستشو گرفت و بلندش کرد نیرادو...دوس داشتم با نهال برقصم...میبود

 "!يدادیم شنهادتویزودتر پ يمردیخب م...انیپو يریبم يا"

 میاعتراضا که اوج گرفت پدرام تسل يصدا...نیبدون اهنگ برقص دیبا گفتیهمه رو گذاشته بود سر کارو م پدرام

 ...دنیشروع کرد به رقص يدلبر ویبا طناز شهیمثل هم...کردمیبه نهال نگاه م...کرد یشد و اهنگو پل

 نبود  یکیبود  یکی-

 مثل ماه اسمون یکه تک دونستمیمشروع شد قسمون  تا

 یمونیم شهیکه هم یتو همون دونستمیم یدونیقدر عشقو م زمیتو عز دونستمیم
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داشتن تو  بایتقر...اخمام رفت تو هم...تر شد و در گوش نهال شروع کرد به زمزمه کردن کیبه نهال نزد نیرادو

 .فتادینهالم که لبخند از رو لباش نم...دنیرقصیبغل هم م

 منم دوست دارم محاله تنهات بذارماره -

 منم فقط تورو یجون من يوصله  تو

 منم دوست دارم محاله تنهات بذارم اره

 منم فقط تورو دارم یجون من يوصله  تو

به زنم به تخته خب نصف رقصشم با ...و رقصشو ادامه داد رونیاومد ب نیبا خنده از تو بغل رادو نهال

اومد طرفمو  دایپارم...یجز خودم برقص یکس يکه دوس ندارم برا گفتمیکاش مال من بود و بهش م...کمره

 .میدیوسطو با هم رقص میماهم رفت...دستمو گرفت

 ندارم يزیچ گهیدوس داشتنه تو د ریغ-

  اریتو من کم م یو ب ییعمر من تو همه

  ستین یمن واسه من از تو بهتر کس ماه

 سیتازه بنو یکتاب عشق فصل اتویب

و باران که  دنیو اونا با هم رقص دایاومد طرف پارم ماین زدمیو منم درجا م دیرقصیم دایه منو پارموسطا ک نیهم

 شیبه نهال و هم خون نیرادو ياز نگاها...دیرقصیم لکسیاروم و ر یلیباران هم خ...دیتنها مونده بود با من رص

 :ومدیهمراه اهنگ خوشم ن

 بگو منم دوست دارم محاله تنهات بذارم-

 منم فقط تورو دارم یجون من يوصله  تو

 منم دوست دارم محاله تنهات بذارم اره

 منم فقط تورو دارم  یجون من يوصله  تو

 فقط تورو دارم منم

باران ...از اتاقا یکیبه طرفش گرفته بود و بعدم رفت تو  یاز نهال جدا شد و رفت طرف پدرش که گوش نیرادو

خوش  يتو چشما...میدیرقصیکه با هم م میو حاال منو نهال بود...دیکشازم جدا شد و کنار  یعذر خواه هیبا 

 :کردیاهنگ حال منو وصف م...رنگ و ارامش بخشش نگاه کردم

 شهیم ییایهام با تو رو هیتک تک ثان-
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 شهیم ییچه غوغا نیسکوت لحظه هام بب تو

 ياگه منت بذار يچشمام جا دار يو

 يدوسم دار یبگ ویاز خودت بدون منو

 ...:زد و با اهنگ زمزمه کرد منم زمزمه کردم یچرخ نهال

 اره منم دوست دارم محاله تنهات بذارم-

 منم فقط تورو یجون من يوصله  تو

 منم دوست دارم محاله تنهات بذارم اره

 منم فقط تورو دارم یجون من يوصله  تو

ن که االن من منو نهالو چپ چپ بود يخداراشکر نه خانواده من طور...مامان باباهامون رفت هوا قیتشو يصدا

 .رو خودم حس کردم نویاما نگاه خصمانه رادو...مینشست میخونسرد رفت یلیهردوخ...نگاه کنن و نه خوانواده نهال

*** 

 دونستمیم...کردیکه وسط رقص در گوشم متن اهنگو زمزم م نیرادو!انیبه پو ایفکر کنم  نیبه رادو دونستمینم

 میاز طرف...نمیبب انویحال پو خواستیدلم م میاما از طرف کنمیم دوارشیبخندم ام نیوراد يکه اگر به زمزمه ها

 !زمزمه کرد ينطریهم دیشا...دمیفهمیتو اوج اهنگ نم رشویاون نگاه خ یکه معن انیپو

 !وخ هی یغش نکن-

 :نگاه کردم کردینگام م طنتیکه با ش روانایاز مبل گرتم و به ن مویتک

 !حرف درست کن ایب میدیرقص دور هیحاال !خف بابا-

 یبه نظرم وقت....ستیاحساس ن ینهال فکر کنم نسبت بهت ب...روش زوم کردم یلیخ...ینه به دور از شوخ-

 .زده بود باال) به گردنش اشاره کرد( نجاشیرگ ا يدیرقصیم نیبا رادو یداشت

 :حرص گفتم با

 !ــدیرقص انیبارانو بگو چه با پو-

 :ش گذاشت و گفتتو دهن یشکالت رواناین

 !یــیچاك اقا نهیتو عاشق س دونهیاون بدبخت که نم-

 :اشاره کرد هیبکوبم تو کمرش که به بق اومدم

 !باش نیسنگ-
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 !کوفت-

 نیسالن رو زم ي گهیو طرف د رونیب میدیجوونا از جمع پدرو مادرامون کش...دیوسط کش ویبحث باز رواناین

مشاعره به سبک  يبعد باز...میشد میبعد به دو گروه دخترا و پسرا تقس و میکرد نییاول چنتا قانون تع...مینشست

 ...میبود يباز يوسطا...میشروع کرد دویجد

ن -پدرام...از کوه و کمن ومئدیم دیکمر نشسته بر اسب سف نیزر يشب تو خواب وقت سحر شهزاده ا هی-رواناین

 شتیکه ن انیشا...اماده شم زمیه هیهمه  شیه اتواس...جاده شم نیخم ا چویدر به دره پ خوامینم...اها...ن ن

 .م بده...بازه

 :با لبخند خوند انیشا

 ...بده ي دایپارم..یزنیم نیغمگ ویشاد یبرعکس همه پشت خنده هام غمه تو برعکس من..من-

 :گفت یبا زرنگ دایپارم

 ...ير تو نبردتوانگا...دورو ورم يبود یرفته سرم وقت کالهیکم هی...هست يادامه خودت شعر با -

 :میهمراهش خوند همه

 !يکرد یچه گرد و خاک نیبب-

 !بده هیبهرام خان ...گهیخب بسه د-دایپارم

 :فکر کرد کمی بهرام

 !خاتون د بده وایش...اسون بود یهمه چ یخوب بود و اروم بود واسه زندگ ایدن يروز هی!ي...ي-

 :با دوتا دستاش بشکن زد و خوند وایش

 ...خودشو به قلب من بدون قصه انداخت!عاشقشم من اخ اخ!اخ داخ داخ داراخ اخ-

 يصدا...روانایمنم که از خنده ول شده بودم رو ن...دیو مرقص اوردیادا اطفار درم...بلند شد و قر داد هوی انیشا

 :اومد نشست سر جاشو گفت لکسیر یلیخ...خنده دار بود انیحاال شا....دیچیپیتو سالن م نامیمامان ا يخنده 

 ...وا!گهیخب قر داشتم د...زهر مـــار-

ساعت و  کیحدودا ....انیفقط من موندم و پو...همه کم کم حذف شدن...میادامه داد ویباز دنیخند یاز کل بعد

 ...بودن و دخترا همه پشت من انیپسرا همه طرف پو...میکردیم يباز میبود داشت مین

 خوبه یهمه چ یهست یوقت دونهیم خونهیداره چشمام از چشمات م-

 !خان ه بده انیپو....کوبهیم یدلم واسه چ فهممیحست بهمونه دارم م داره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ١٩٦ 

 !ارومه؟ یهمه چ انیپو-انیشا

 :زد تو برجکش وایسرش خواست تقلب برسونه که ش ریخ

 !اونو قبال بچه ها گفتن!ببند انیشا-

 :دفعه سرشو بلند کرد هی کردینامعلوم نگاه م يمتفکر به نقطه ا انیپو

 !بده ينهال خانوم ...یعمر من... تو  یه...یعشق من...تو یه-

 :زدم و خوندم یبشکن

ه ...کم نشه اشیس يتار از مو هیکه  یاله!وونشهیدلم د نمیا...ماچ دادو دومش گرم دمش گرم بابا دمش گرد هی-

 .بده

 انیپو هیثان 20بعد از ...تا بناگوش باز شامونیپسرا چهره هاشون در هم بود و ما دخترا ن...سکوت بود بازم

 :دستاشو اورد باال

 .میتسل!دونمینم-

 :انیبرگشتم طرف پو...رو سرمون میبود تا ما خونه رو بذار یدو کلمش کاف نیهم

 !جناب کنمیعرض م تیباختنتونو تسل-

 :گفت يبا لهجه کوچه بازارا باران

 !ـــچیدم شما ق...یگل کاشت ینهال ابج-

 :گذاشتهم جواب دادم نمیدستمو رو س که یبا همون لحن در حال منم

 .دییفرمایم يچوب کر-

چون قرار بود فردا صبح به ...خونه میزودتر برگشت یاون شب کم...دنیخندیمنو باران م يپسرا به لهجه  حاال

 .دمیراحت خواب الیو بعد با خ دمیلباسمو که از قبل اماد کرده بودمو تو ساك چ...میطرف چالوس حرکت کن

*** 

 انیپو

 !گرمه گرمه گرمه...گرمه...ییوا-

طرف  هیاز ...زدیو از گرما غر م دیپریم نییباال پا طنتینهال که با ش يقرمز شده  يسمت چهره  برگشتم

استفاده کنم تا عالقه  ایاز رو تونستمیطرف خوشحال بودم چن م هیبا خورم اوردم و از  ارویناراحت بودم که رو

 .نهالو بسنجم ي
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 !ـوسچچه لــ!اه اه-

نشه  یکش سیگ سیحاال تو ماه عسل گ...کرده بود انیجملرو ب نیکه با حرصو حسادت ا ایسمت رو برگشتم

 !ستین دیکه بع ایاز رو...میشانس اورد

 ییچند جا هی...بودم چالوس دهیاگر خورم تنها بودم تا االن رس...میبود که ناهارو خورد میو ن12 حدودساعت

و  دایپارم...جاده کالفم کرده بود يچایو پ کیتراف...میرد و بدل کرده بود يدیو س یو خوراک میبود سادهیوا

 .چالوس میدیو سالم رس حیصح نیماشتا  7بود تا  یخالصه بساط...حالت تهوع داشتن یهم که ه رواناین

*** 

ه مشخص کرد الیکه راهو به سمت و ییها زهیشدم از تعجب دهنم افتاده بود رو سنگ ر الیوارد و یوقت

 !خــــــــــــــوامیمنم م...بود

راه  يکه رو دشیسر به هم رس يدرختا...و گل وهیدرخت م یو بزرگ و درندشت با کل اطیح!...کاخه هیشب نجایا

بود با درخت  زشیاز همه نظرمو جلب کرده بود استخر بزرگ و تم شتریکه ب يزیچ...انداخته ود هیسا یسنگ

 ...ياخ که چقدر دوس دارم برم تاب باز...بود رشیدزیتاپ سف هیکه که  يسرو

 !ـــمیخبر بود یداره و ما ب ییالیپدر شوهرم چه و!نهـــــال!!...اه-رواناین

 ...زدن اطراف بود دیهم بد تر از من مشغول د رواناین

 !بعد تعجب کن یماه عروس خانوادشون باش هیخب حاال بذار -

رو باز  الیو کیرنگ و ش دیده بود رفت طرف ساختمون سفپارك کر نشویکه زودتر از همه ماش يسپهر ياقا

 هیسالن گرد و بزرگ بود که  هی...نداشت رونشیاز ب یدست کم الیداخل و...همه رو به داخل دعوت کرد...کرد

راه به طبقه  خوردویچپش پله م متکه س کردیم ییخودنما وارایاز مناظر که رو د ییبا تابلوها یدست مبل کرم

که از  نییپا... روشن داشت یچوب ينتایقرار داشت که کاب یاپن بزرگ يسمت راستم اشپزخونه ...باال داشت ي

 .اتاقا باالن یعنیپس ...نبود ياتاق خبر

 .نیمستقل ش نیبر...دخترا اتاقا باالس-جون ایپر

در نظر  واناریپدرام و ن يتخت دو نفره داشت و اون اتاقو برا شیکیبود که  يمتر 18تا اتاق حدودا  شیش کال

با هم و  انیو پو نیو رادو میاتاق برداشت هیبا هم هر کدوم  ایبا رو وایبا هم و باران و ش دایمنو پارم...میگرفت

باباهام که تو ...مامنامون بود يه اتاق که بزرگتر بود برای...هیبا هر کردوم رفتن تو دو اتاق جدا انمیبهرامو شا

 .دنیخوابیم نییسالن پا
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 .میاصال خسته نبود میکه داشت يادیز يقفاخاطر تو به

 :گفت اروردیکه کالفه مانتوشو در م یدر حال دایپارم

 .امیم رمیگیدوش م هی رمیمن م-

 کیتون هیجذب با  یشلوار مشک هی...دست لباس مرتب دراوردم هی...تکون دادم و سرمو بردم تو ساکم يسر

حاال ! اوفــــ "...هم مشغول لباس عوض کردن بودن هیقب...دمیدراز کش نیو رو زم دمیلباسارو پوش...دیسف

 "...خواستیدلم م...خواستینشسته دلم م انیکنار پو نیتو ماش ایرو دمیصبح د یوقت!دلم بذارم؟ يکجا ارویرو

 !کرد خواست جایدلت ب-عقلم

 !خوادیخب بچم دلش م...!ا-احساسم

 !خودیب-

 .خوادیم-

 !خودیب-

 .خوادیم-

.... 

*** 

  انیپو

خانوما رو  يرفتم صدا نییاز پله ها که پا...رونیو از اتاق رفتم ب دمیپوش داسیشرت اد یشلوار گرمکن و ت هی

شونه ...دایهمه هستن جز نهال و پارم دمیکه انداختم د قینگاه دق...دیخر يبرا گرفتنیم ستیکه داشتن ل دمیشن

 :برگشتم...از مبال نشسته بود صدام کرد یکیرو  کهمامان ...ونیاقا شیپ اطیباال انداختم و خواستم برم تو ح يا

 جانم؟-

 :گرفت سمتم يتکه برگه ا...شدم کترینزد بهش

 .فرستمیاز پسرارم باهات م یکی...بکش پسرم دارویخر نیجان زحمت ا انیپو-

 :گفت دیلرزیکه از ذوق م ییعجل معلق با صدا نیع ایرو

 .باهاش زنعمو رمیمن م-

 :ون دادتک يسر یلیم یبا ب مامان

 .میبخوابون ازیزودتر مرغارو تو پ دیواسه شب جوجه درست کنه با خوادیبابات م...انیباشه برو فقط زود برگرد پو-
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 .چشم-

قسم  میبه جون مامان پر!د؟یاز خر دونهیچه م ایاخه رو...غر زدم یتو راه ه...پولمو بردارم فیباال تا ک برگشتم

 يا گهیم یشیاز کنارش رد م ينطوریهم نیا!د؟یبا من خر ادیب دیبا نیابعد !کتلت نپخته هیکه تاحاال  خورمیم

 !اه!ناخنم شکست

 .رونیپولم رفتم ب فیتو اتاق و بعد از برداشتن ک رفتم

 "!رو با خودم اوردم ایخوردم رو زیاصن من چ"

 !؟ هیخوردنت چ زیچ نیا ي دهیحاال فا- ناخوداگاهم ریضم

 "!نخورم زایچ نیاز ا گهیکه د نیا"

 .از اتاقا باعث شد برگردم و توش سرك بکشم یکیسمت پله ها که در باز  رفتمیم داشتم

 "!طونکیپس خوابش برده ش"

مثل فرشته ها !ومدیبهش م دیچقدر سف...کردم شیقلبم رفتم تو اتاقو درو پ يفکر و فقط با توجه به ندا بدون

از خواب  یدختر وقت نیگار نه انگار که همان...کرده بود شیمعصوم و خواستن یلیبستش خ يچشما...شده بود

اروم اروم نفس ...کردم نگاهکنارش نشستم و به صورتش ...کنهیگرم م اشیشه کل جمعو با شلوغ داریب

که  يهمون عطر...عطرش يبو...کنارشون زدم...بود تو صورتش ختهیدستمو بردم طرف موهاش که ر...دیکشیم

 .فهیچقدر پوستش نرم و لط...با انگشتم گونشو نوازش کردم...کردیازش منو موینیکتم مونده بود ب يرو شیادگاری

دلمو سرسبز  ي دهیخشک ریکه کو هیچه حس نیا!طرفت؟ کشهیکه منو م هیچه حس نیا!؟يکر کاریتو با من چ"

 "!کنم؟یبار دارم تجربش م نیاول يکه برا هیچه حس نیا!کزده؟

 :و نو همون فاصله اروم زمزمه کردم دمیبوس شویشونیو اروم پ دمیخودمو جلوتر کش یارداه کم یب

 !با من نهال؟ يکرد کاریچ-

 .با سرعت نور از اتاق خارج شدم دمویکش دادیم بیس يتو موها که بو قینفس عم هی

*** 

اطرام  یبه تارک جیچند لحظه زمانو مکانو فراموش کردمو گ يبرا...و چند بار پلک زدم دمیکش قینفس عم هی

 ...زل زدم

 "!شده؟ کیکه هوا تار دمیخوابم برد؟مگه چقدر خواب یک من"
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احساس خوب و ...بودم دهیچند سال خواب يانگار به اندازه ...دمینشستم و چشمامو با دستم مال خیس سرجام

هم زدم و از اتاق  یعروسک یرژ لب صورت هی...چراغو روشن کردم و دستو و صورتمو شستم...داشتم ینیریش

 يسپهر ياقا...زدنیبا هم حرف م نهمه ام داشت چیبود ه ادیز تیجمع!ـــــــنییلوغ بود پاچه ش...رفتم رونیب

 :من لبخند زد و گفت دنیبا د

 !وقت خواب نهال خانوم-

 :جواب دادم...ساکت شده بود جمع

 !با پک زده بود تو سرم یکیانگار ...خوابم برد يچجور دمیاصال نفهم-

 :بود با شطنت گفت هستادیاز سالن ا يکه گوشه ا انیشا

 !بوده کاره همونه یهر ک تیخب هم اتاق-

 :حق به جانب گفت ي افهیبا ق مدایپار

 !به من چه؟ انیشا!!!...وا-

 :گفت يجد ي افهیبا ق بهرام

 د؟یشما در هنگام وقوع حادثه کجا بود يسپهر دایمتهم سر کار خانوم پارم-

بهرامو  انیکه شا ایشلوغ نیهم نیب!وکالت ناجور گرفته بودشجو ....خنده ریزدن ز یگفت همه پق نویبهرام ا تا

حلقه شده بود وارد  انیپو يدور بازو ایکه دست رو یدرحال ایو رو انیباز شد و پو الیبارون کرده بود در و کهیت

 ينگام رو...هنوز مشغول حرف زدن بودن جمع ي هیبق یول نمشونیدر بودم تونستم بب يمن چون جلو...شدن

 یتموم نفرت...رو از دور بازوش باز کرد اینه اما دست رو ای دیفهم انیپو دونمینم...و اخم کردم دیچرخ ایدست رو

نشونش  مویدلخور خواستمیکارم م نیبا ا دیشا...نگاه کردم انیداشتمو تو چشمام جمع کردم و به پو ایکه به رو

 یبدوت تعلل چشم...نبود یشکر تو اشپزخونه کسخدارا....ازشون گرفتم و رفتم تو اشپزخونه نگامو ضیبا غ...بدم

 .اطیاز همون جا رفتم تو ح...شدیباز م اطیکه به ح يا شهیتو اشپزخونه گردوندم و رفتم سمت در ش

شروع کردم ...صورتم داغ بود...خودمو اروم کنم تونستمیاما نم...دمیکشیم قیو پشت سر هم نفس عم رفتمیم راه

ناخنامو  ایو  دمیدویم ایخودمو اروم کنم  خواستمیبودم و م یکه عصب ییوقتا...معادت داشت شهیهم...دنیبه دو

دلم واسه خودم ...شتریاما دلم ب سوختیچشمام به شدت م...دمیدو یلیخ...دمیدو...دادمیکف دستم فشار م

فتم اروم ر...خورد یاهن مکتین هیچشمم به ...شدمیداشتم خفه م...شده بود دهیبر دهینفسم بر...سوختیم
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سرمو رو زانوهام گذاشتم و ...روش نشستم و پاهامو تو شکمم جمع کردم...بلند بود نجایهرز ا يعلفا...طرفش

 ...بشن ریسراز صدا یب شهیاجازه دادم اشکام مثل هم

که  تیاون بنده ا...بنده هات نیاز بد شانس تر یکی!نهال ارجمند...نهال...منم!؟يشنویم!؟ییکجا!!خـــــــدا"

 زیسر پرست وار یب يرو به حساب بچه ها کنهیم زیکه پدرش به حسابش وار یخرج شتریبه ماه نصف ب اگر ماه

درست در نقطه  يکه قبال عاشق دختر یکسچرا !...ان؟یچرا پو!...چرا من؟!رهینم نیینکنه اب خوش از گلوش پا

 "!که محال ممکنه عاشق من بشه؟ یچرا کس...مقابل من بوده؟ ي

کردم تا با  يخود دار یلیبود که تا امروز خ نیمشکل ا...اشکا و ناله ها نبود نیباعث ا ایرو يگره شده  يدستا

و من  ستیمن ن بیرق گهیکردم بفهمونم که رزا د یسع یلیخ...نذارم قلبمو بلرزونه و موفق نشدم دنشیهر بار د

چشم ...از رو زانوام برداشتم کالفه سرمو!شدیمخراب  يجور هیکنم اما هر بار  کینزد انیخدمو به پو تونمیم

باد ...اشکامو پاك کردم!...خارج شدم؟ الینکنه از و...المیو يکجا دونستمینم...ییروشنا هیاز  غیدر....چرخوندم

به طرف نا کجا اباد حرکت کردم که ...دوس داشتم کردویو موهامو نوازش م خوردیکه به صورتم م یخنک

 ...دمیند يزیسمت عقب برگشتم اما چ با وحشت به...دمیاز پشت سرم شن ییصدا

برگشتم عقب که ...دمیخش خش علفارو شن يرو بازوهام گذاشتم و دوباره حرکت کردم که دوباره صدا دستامو

جن  نیع...شهیو هر لحظه داره فاصلش باهام کمترو کمتر م مهیدر فاصل چند متر کلیمرد درشت ه هی دمید

 دنیکش غیج يبرا ینفس یو حت شدمیاز ترس داشتم خفه م...ا تند تر شدپ يصدا...گذاشتم دنیها پا به دو دهید

 يصدا....عرق سرد نشسته بود میشونیکرده بود و رو پ خیتمام بدنم ...به لبام زده بود یترس مهر خاموش...نداشتم

بلندش که  ينفسا يصدا دنیکردم تند تر بدوم اما با شن یو سع دمیاستخرو د....بود کتریتند تر و نزد یلیپا خ

رفت و با زانو  یاهیشد که چشمام س یچ دمیدفعه نفهم هی...رفت لیتحل شتریب میدرست پشت سرم بود انرژ

کنارم زانو زد و بازومو  یکیاخ کوچولو گفتم که  هی...سوختیزانوم و کف دستام به شدت م...نیمحکم خوردم زم

از ...تو چشمام نگاه کرد یگرفت و با نگراندهنم  يکه دستاشو جلو دمیکش یکوتاه غیج....طرف خودش دیکش

نگاش ...هام فرستادم هیدهنم برداشتم و هوا رو به ر يدستشو از جلو...ومدیتعجب نفسم داشت بند م جانویزور ه

 ...:نکردم

 !من فکر کردم دزده.... من ...؟ينهال تو-

اشکام گونه هامو تر ...نییختم پابازم سرمو اندا...باز غم و غصه هام از سر گرفتن انیپو ي افهیق دنید با

 :کردمو تو دستش تکون داد خیمچ دو تا دست ...کرد
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 .نهال منو نگاه کن!...نهال؟-

 .کردم نگاش

 !دهیپر ؟رنگیخوب-

تعجب کرد  شیسیکه از خ رهیخواست دستامو تو دستش بگ...از رو مچم به سمت کف دستم حرکت داد دستاشو

 ...:شده بود سیاش برداشته بود و با خون خکف دستم خر...و کف دستمو نگاه کرد

 ...کف دستات زخم شده که-

 زدیکه تو چشماش موج م یبا تعجب...سمت راستم که پاره شده بود نگاه کرد يبا سرعت رفت عقبو به زانو بعد

 :گفت

 ؟؟؟يدیانقدر ترس یعنی-

 دمیخشونت از تو دستش کشدستمو با ...اومد طرفمو دستامو تو دستاش گرفت دیاز طرفم نشن یجواب یوقت

 نیحرکت از رو زم هیبا ...شد شتریحرکاتم تعجبش ب دنیبا د!کردمیم یخال چارهیب نیداشتم حرصمو سر ا...رونیب

 نیکه منو از پشت بغل کرد و مانع زم دبو انیپو يقو يبار دستا نیاما ا...رفت یاهیبلند شدم که بازم چشمام س

 :کرد کیمنو چرخوند طرف خودش و سرشو به گوشم نزد!شتممخالفت کردن ندا ينا....خوردنم شد

اما  دمیتورو د ي هیکه سا رونیاشپزخونه بازه اومدم ب یدر فرع دمید یوقت...بترسونمت خواستمیباور کن نم-

 ....ییباور کن فکرشم نکردم که تو

 :گفت طونیلبخند ش هیبار با  نیا...زدیم شمیات شدیکه تو گردنم پخش م نفساش

 !دختره هی زدمیحدس م دیکوچولو ودو اروم با يه با اون جثه البت-

 ...:دیکه دستمو کش الیتوجه بهش رفتم طرف و یبغلش دراومدمو ب از

 .امیاستخر تا ب يلبه  نیبش

و نم لبه  الیرفت طرف ساختمون و انیپو...با تحکم حرف زد که ناخورداگاه الل شدم و رفتم طرف استخر انقدر

 ...به زانوم نگاه کردم یبا ناراحت استخر نشستم و ي

باز کرد و چند قطره  نویپام زانو زد،در بتاد يجلو...برگشت لیو پنبه و گاز استر نیبا بتاد انیپو قهیاز چند د بعد

 ...:ختیپنه ر يرو

 !بسوزه کمیممکنه -
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بمو گاز گرفتم تا ل...دیکف دستم کش يدستمو تو دستش گرفت و پنبه رو رو...کردیم دادیب یمونیچشماش پش تو

از تو جلد  يا گهید يپرت کرد و پنبه  یبعد از تموم شدن کار دستام پنبه رو طرف...نکشم غیاز سوزشش ج

خم شدمو  یسیرودروا یکرد که ب نگاهمردد به زانوم ...شتریب یاما کم...روش ختیر نیو باز بتاد دیکش رونیب

هوا پنبه رو  یخورد و ب یبود باال تکون دهیکه ابروهاش پر نایپو...دمیزانوم باال کش يشلوارمو تا باال يپاچه 

شلوارمو  يبست و پاچه  لیپامو با گاز استر...رفت تو هم انیپو ياخما...گذاشت رو زخم زانوم که اخم رفت هوا

 .اوردمیخودم ن ياما به رو دمیکش لتخجا کمی...نییپا دیکش

*** 

 انیپو

من  ریهمش تقص...اتاق تا حاال هزار جور فحش بار خودم کردم اومدم تو یاز وقت...دمیکش قینفس عم هی

به  کردینهال از بس که پاش درد م چارهیب!....دم؟ینم صیزن و از مرد تشخ هی يجثه  ياخه منه خر چجور...بود

لب به  ریز...خراب کنه ویاوقات کس خواستیسرو صدا رفت باال چون نم یب میلیخ...الیداد و اومد تو و هیمن تک

با اون  انیتو افکارم غرق بودم که در اتاق زده شد و شا...کردمیم یط یو طول اتاقو عصب دادمیودم فحش مخ

 :نشست ییرفتم رو تخت نشستم که اونم رو تخت رو به رو...خندونش اومد تو ي افهیق

 طون؟یها ش!هو؟یزد  بتیکجا غ-

 یطونیبا لحن کش دار و ش...حرفشو ادامه بدهچونم دراوردم و منتظر به چشماش نگاه کردم تا  ریاز ز دستممو

 :گفت

 !ـــــــدم؟یمن ند یعنی-

 :چشمام بزرگ شد يبرق گرفته ها حدقه  نیع

 !!و؟؟؟یچ-

 :ستادیاز رو تخت بلند شد و کنار پنجره ا انیشا

 .کننیکه دارن جوجه ها رو کباب م میبر...داوش ولش کن یچیه-

 .نییپا میرفت انیشا با

 "!ده؟یرو د ما انینکنه شا"

 !ه؟یمگه چ...باشه دهیخب د- ناخوداگاهم ریضم

 "!ایگیراس م...ها؟"
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 :گفت یبا شوخ...اومد تو روانایکه ن یطرف در خروج میرفتیم میو داشت میسالن رد شد از

 !منقل ها يپا نیخوب شوهر منو گذاشت-

 :با تعجب گفت انیشا

 !ط من سالممانگار فق!داد بر من يا!...شد؟ یپس پدرامم منقل...اه-

 :کرد و گفت یاخم ساختگ رواناین

 !خدا نکنه!...زبونت الل!اه-

 :دستمو بردم باال منم

 !میما ام پاک! خانوم اجازه؟-

 !نکرد تیحاال خوبه دختره ازت شکا...بهرام قصاصت کنه میبد دیتره،با نیتو که از همه جرمت سنگ-انیشا

که  انیشا!دهیپس ما رو د!نه وراناتیگفت اما ن یچ دمیکه فهم من...مینگاه کرد انیبا تعجب به شا رواناین منو

 :گفت یکرده جهت ماسمال يخرابکار دیانگار فهم

 !ن؟یچرا انقدر تعجب کرد گم،پسیچرتو پرتا م نیاز ا ادیمن که ز-

 :از بهت دراومد رواناین

 !غم مخور...هد دادتو را شفا خوا انیدر ضمن خداوند عالم!...؟یبا برادر شوهر منم شوخ یشوخ یشوخ-

 سادهیطرف وا هی دایو پارم مایو بارانو ن وایبهرامو ش نویرادو...اطیتو ح میرفت انمیمنو شا...رفت تو سالن بعدم

از  شهیهم...زدم يلبخند...کالفه بود زدیبودن و پدرام که منقلو باد م یاسیس يپدرامونم که گرم بحثا...بودن

بادبزنو از دستش گرفتم و ...سادمیکنار پدرام وا رفتمبچه ها و منم  شیپ رفت انیشا...بود يفرار یاسیس يبحثا

رنگ رو  یشال سرخاب هینهال ...رونیو نهال اومدن ب روانایبود که ن اطیچشمم به در ح...مشغول باد زدن شدم

فرود شونم  يرو ینهال بودم که دست پیزدن ت دیمشغول د...لباساشم عوض کرد بود...شونه هاش انداخته بود

 :بادبزنو ازم گرفت...کنهیباباس که داره با لبخند نگام م دمید مبرگشت....اومد

 .نیداغ بخور يکه همش رون و باله رو ببر با بچه ها داغا یخیس نیپسرم ا-

اون بال اخرو ...دنیکش خیاز س یکی يهمه تشکر کردن و نفر...رفتم طرفشون...برداشتم خویگفتم و س یچشم

 دونهیو از ذوق نم دهیساله پفک د 5دختر  هینگاش کرد که فکر کردم  نیاخه از همون اول همچ...دادم به نهال

 ...دادم دستش رونویب دمیبالو خودم کش....کنه کاریچ

 ؟یخوب-
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بازومو تو دستش گرفت و با ناز ...اومد طرفم ایرو...زدم و نگامو ازش گرفتم يلبخند...باز و بسته کر چشماشو

 :گفت

 .خوش مزه بودن یلیخ...زمیعز یمرس-

 :زدم و جواب دادم یلبخند مصنوع...خوردینهالو داشتم که پوست لبشو م يهوا یچشم ریز

 !یکنیجان جوجه ها رو من درست نکردم که از من تشکر م ایرو-

سرمو ...حس کردم وینگاه ینیو مشغول حرف زدن باهاش شدم که سنگ ماین شیرفتم پ....دمغ شد یحساب ایرو

 .گازو به بال تو دستش زد نیاول دیو تا منو د کنهینهال داره با لبخند نگام م دمیکه د چرخوندم

*** 

 !زدم خیانگشت شست پامو فرو کردم تو اب که  نوك

 !سرده یلیاب که خ نیا!یـــــــیوو-

 :گفتم تیو رو به جمع نییاستخر اومدم پا يلبه  از

 !نیباز نکن یحساب چیه یکیرو من -

 !اب که گرمه نیبابا نهال ا...استخر و پاشو تو اب فرو کرد رفت لب انیشا

 :تعجب گفتم با

 کجاش گرمه خلو چل؟؟-

 .نیبب ایب-

و خواستم  انیشا شیپ دمیتا رس...بود سادهیوا انیاستخر که شا يهم اومدن طرف لبه  وایو ش مایسر من ن پشت

شروع ....پا زدم و اومدم رو اب....مطلق بود یاب...دمچشمامو باز کر...زد خیابو با پام احساس کنم تمام بدنم  يدما

نفس و گرما رو به  دنیپر نییکردم با باال پا یسع امانفسم در اثر شک گرفته بود ....دنیبنفش کش غیکردم به ج

 !خندنیمونگالم که دارن به من م نیا...بدنم برگردونم

 !ــــــــنیشعور یب یلیخ-

 !وا!!اخه کجاش خنده داره...دنیخندیلکن و اونام ممن اومده بودن تو با غیبا ج همه

 :گفت انیرسا رو به شا ياز باال با صدا بابا

 چ!تو اب سرد؟ يندازیپدر سوخته تک دختر منو م-

 :وارانه گفت دیتهد و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٢٠٦ 

 !دارم برات-

 :مظلوم گفت افهیهوا پسه با ق دیکه د انیشا

 !!ـاد؟یعمـــو؟؟دلت م-

 :بود گفت ادهسیوا انیکه حاال کنار شا ماین

 !ادیمن که دلم م ادیبابا دلش ن-

و باال  دیکشیبنفش م غیدخترا ج نیع انمیشا...دوباره بمب خنده منفجر شد...هل داد تو اب انویحرکت شا هیبا  و

 :بلند گفتم زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا!دیپریم نییپا

 !دم داداشم گــــــرم-

 :سر خم کرد ماین

 .میمخلص-

 :طرفم هتیدستاش اب ر با  انیشا

 ...مرده شور هردوتونو ببرن-

 :اشارشو گرفت طرف من تنگشت

 !يدار یوص لیمخصوصا تو که انقدر وک-

 :تو صورتم نخوره میبرگردوندم تا اب مستق صورتمو

 !تا چش تو درآد-

 !گهید نیایشمام ب...اب عادت کردم يمردم من به دما-

 :بودم خم شد سادهیاستخرو دور زد و به طرف من که همون لبه وا نیوراد...تو بالکن نبودن گهید نایا مامان

 ؟یگرم ش ارمیب ییبرات چا يخوایم-

 :مهربونش نگاه کردم يچشما تو

 !نوچ-

 لکسیر یلیتا سرشو اورد باال خ...افتاد تو اب یطرف خودم که تلپ دمیبعد امان ندادم حرف بزنه و دستشو کش و

طرف  دیکه رو مابود دستشو انداخت دور کمرمو منو کش هیبق ياله هاتوجه به نگ ینگام کرد و بعد ب

 :گرم در گوشم گفت یبا لحن...خندم قطع شد...خودش

 !؟يشد طونیباز تو ش-
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 :خودمو ازش جدا کنم جواب دادم کردمیم یکه سع یحال در

 !زشته نینکن رادو-

 .بذار زشت باشه-

 :نگاش کدم يجد

 !نیرادو-

رو تو دستاش داشت و از دور  دایپارم يکه دستا مایداد ن يصدا...کرد و عقب عقب رفت از دور کمرم باز دستشو

 :با داد انیشا...دنیدویبه رف استخر م

 !غبــــــــــــــــــــریپ ای-

 يدرواقع مثل من سبک باز...چنگول گرفت ماروین ينزد و فقط بازو غیج دایپارم یول...تو اب دنیبا هم پر هردو

 .دیخندیم دایهم همش به حال پارم ماین!اوردیدرن

که  ایرو...تماشاگر بودن ایو رو ورانایو ن انیفقط پو ونیم نیا...اومدن تو اب واشی واشیو باران هم  وایو ش پدرام

 گهید!خوبه چتر باال سرشه!...به صورت داشت یافتاب نکیکهرو سرش چتر داشت نشسته بود و ع یصندل يو

 انیپو يحاالاخما..زدنینشسته بودن و حرف م راستخ يهم که لبه  انیو پو رواناین!!زده؟ یافتاب نکیع یواسه چ

اب  ریز انیکه هر دفعه شا میگذاشته بود يریو بعد مسابقه نفس گ میکرد ياب باز یکم!!...دونمیچرا تو همه نم

زهره دست  ییزن دا يبا صدا!...شدیو برنده مشخص نم گرفتیو ماهم خندمون م اوردیشکلک مسخره در م هی

 .میرداشتب انیاز فحش دادن به شا

 .اوردم مویبا ل يبچه ها براتون چا-

 وانیل هی یهر ک...طرفشون میماهم رف...گذاشته بود انیو پو رواناین شیپ وینیس ییزن دا...میتشکر کرد همه

بعد از خوردن ...بود یواقعا طعمش عال...چکوندم و مشغول خوردنش شدم يرو تو چا مویل...برداشت  مویبا ل يچا

 :انیبرگشت طرف پو رواناین يچا

 !!؟يکرد زیو زیاز بس در گوش من و يخسته نشد انیپو-

 :با تعجب گفت انیپو

 !که اونم گفتم حوصلت سر نره میکلمه حرف باهم زد 4کال ...کردم زیو زیو یمن ک-

و بدون جلب توجه رفت  رونیز اب اومد با عیپدرام سر...انیو پدرام دارن واسه هم چشم ابرو م رواناین دمید هوی

 :شمرد رواناین!اشاره داد تا ساکت باشن هیو به بق سادیوا انیپشت پو
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-1... 

 :هم شمردن هیبق

-2.... 

 :و اما... گشتیشمارش ما م يبرا يعاقالنه ا لیو دنبال دل کردیبود که با تعجب به ما نگاه م انیپو فقط

-3... 

 يهنوزم با تعجب به خنده ها رونیسرشم از اب اورد ب یوقت چارهیب...د تو استخرهول دا انویبعدش پدرام پو و

هر دو از ...و پدرام رونایطرف ن دنیکه با دستش شروع کرد به اب پاش نیهنوز تو شک بود تا ا...کردینگاه م هیبق

 !رفتنیم سهیخنده ر

 !روانا؟؟ین ای...من برادر شوهرم دونمیمن نم-انیپو

*** 

 يامروز صبح خبر يغایج غیو ج ایاز شلوغ گهیخوب بود که د!یاب...خلوت...ساکت!...خوبه چه قدر!!اخ

دستمو بردم طرف ...میکردیو به غروب افتاب نگاه م میانداز لب ساحل نشسته بود ریهمه دور هم رو ز...ستین

دورو ...ستیجا تره و بچه ن!دم بلـــهیکه د نمیبرگشتم تا با چشمام بب!هیخال دمیبردارم که د بمویتا س ومیظرف م

 سادمیسرپا رو به روش وا...گازش بزنه خوادیو م کنهینگاه م بمیداره با ولع به س نیرادو دمیبرمو نگاه کردم که د

 :دستمو طرفش دراز کردم...که دستش متوقف شد و بهم نگاه کرد

 !بده بمویس-

از دستش افتاد که  بیم که شکه شد و سحرکت انگشتمو تو شکمش فرو کرد هیتو ...کنهینم یحرکت چیه دمید

طرف  بریبغلم کرده بود و منو م نیرادو!!تو هوام دمیبه خودم اومدم که د...بردمش طرف دهنم...دمشیتو هوا قاپ

 :با ترس بلند داد زدم!ایدر

 ونــــــه؟؟ید یکنیم کاریچ-

 :گفت طونیبا لحن ش نیرادو

 !!استخر لجن....نرفته که ادتی!یتالف-

 :دور گردنش جمع کردم شتریب دستمو

 !نیرادو...خوردم زیبابا من چ!یتو بگ یاصن باشه هر چ!منو سننه؟!پرتت کرد تو لجن روااین!!بابا به من چه-
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شدن  عیجور ضا هی!البته ترس که نه...شدیم شتریو هر لحظه ترس من ب میشدیم کینزد ایبه در شتریلحظه ب هر

 :گفتم يسرمو بردم طرف گوشش و با لوند...بشم ثیخب کمیکردم  یسع!نیرادو یتالف دنیرس تیو به موفق

 !تو اب؟ ينهالو بنداز ادیجان؟دلت م نیرادو...نیرادو-

زانوم  ریدستشو که ز هی نیرادو...کردیو تنمو مور مور م خوردینفساش به گردنم م یگرم...متوقف شد نیرادو

فرو  شیقهوه ا يکالفه دستشو تو موها...بود سادهیوم وارو به ر...گذاشت نیو پامو رو زم نییبودو اروم اورد پا

که  نیا ياداوریبا !!کنمایم يباز ریدم ش امنم ب....دادمیحق بهش م...کالفه بود...ایبرد و برگشت طرف در

 !شدم يمنوپرت کنه جر خواستیم

 "!دارم برات!؟یکن کاریچ یخواستیم"

تو حال خودش نبود  ییجورا هینداشت و  یچون امادگ...هول دادم نویتوانمو جمع کردم تو دستامو رادو تمام

 طنتیبا ش!ولیکه گفت ا دمیشن انمیشا يصدا...خنده رفت هوا ياز پشت سر صدا...خورد و افتاد تو اب يسکندر

 :فتمگ کردیکه هنوز تو اب نشسته بود و با شک به من نگاه م نیرو به رادو

 !!يکور خوند!تو اب؟ يمنو بنداز یخواستیم-

 :که تازه به خودش اومده بود با دستش اب پرت کرد طرفم که رفتم عقب نیدورا

 !اما دارم برات!من خروو بگو که دلم برات ســوخت-

 !شدن تو جمع بود عیخفن باشم اما خب بهتر از ضا یتالف هیمنتظر  دیکه با دونستمیم

*** 

باز االن داره ...رو خورد يسرکه ا پسیچ هیاالن دو بسته پفکو نصف  نیهم!یــــیدختر که تو چفدر شکمو اخ

 !کنهیدعوا م بیسر س

 !بده بمویس-

تو دست  بیانگشت نهال تو شکم مبارکش فرو شده و س دیفقط نگاش کرد و تا به خودش اومد د نیرادو

 !ایطرف در برهی؟؟نهالو بغل کرده و داره م!!کـــــــــرد؟ یچه غلط....نیرادو یول...نهاله

 :ده گفتمهران با خن اقا

 !افتادن به جون هم نایا باز

 :بچه ها گفت متیاز صم یمهرداد با خوشحال اقا

 .بذار خوش باشن...ولشون کن داداش-
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 :توش مشهود بود گفت یکه نگران ییخانوم با صدا يمهر

 !دختره خورهیسرما م!ولشون کن مهرداد؟ ویچ یچ-

 :گفت یثیبا حالت خب ماین

 !زنمیدار م نویشه خودم رادو ضیمر!بوده ها ضینهال تازه مر-

 :کردینگاه م نیداشت به نهال و رادو نمایکه اومده بودن س یینایا نیع وایش

 !نه ایبندازش تو اب  تونهیاصال م مینیبب نیحاال بذار-

 نیسر نهال به گوش رادو!دونستمیخودمو نم فیتکل!...داغ کرده بودم بدجور...نهال بود نوینگاها رو رادو ي همه

 !یاحساس اونو ندون یول یدوس داشته باش ویکیچقدر سخه که ...دادمیدست مشت شدمو فشار م...شد کینزد

به  ینهال چ یعنی...ایو خودش برگشت طرف در نیاروم نهالو گذاشت رو زم...نرم شده بود نیرادو حرکات

 يب که همون لحظه صداپرت کرد تو ا نویحرکت رادو هینهال با ...خودش کرد؟ میتسل نویگفته که رادو نیرادو

 ...بودن بلند شد ستادهیکه اطرافمون ا ییو کسا ایخودمون قیتشو

 !نهال ـــــولیا-انیشا

رو به  تینگاش به جمع یوقت...طرفشو بعد اومد سمت ما دیاب پاش نیگفت که رادو نیبه رادو ییزایچ هی نهال

تا به ما ...انداخت و راشو به طرف ادامه داد نییبودن افتاد سرشو پا یینمایس لمیف دنیروش که تا حاال مشغول د

 :گفت دیرس

 .باشم نیاز طرف رادو یحساب یتالف هیمنتظر  دیبا-

 :قیبا تشو بهرام

 !اینهال خوب از پس خودت بر اومد-

 :رفت ورتمهیرو مخم  ایرو يکه صدا دادیرو م هیانداز زانو زد و جواب بق ریرو ز نهال

 !يعقده ا يدختره -

سرمو از روش ...دیترس ایکه رو دمیتو هم کش شتریاخمامو ب...رف نهال برگردوند و به من نگاه کرداز ط سرشو

 نیچته و جواب من فقط بلند شدن از ب دیبا حرکت سر و چشم پرس...کنهیپدرام داره نگام م دمیبرگردوندم که د

داره کالفه  یکه نهال با کس یمن از هر تماس...کردمیو فک م رفتمیراه م.جمع و رفتن به طرف نا کجا بود

 !کنه ریخدا آخرشو به خ...شمیم

 !دوس داره؟ نوینکنه نهالم رادو- ناخوداگاهم ریضم
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 نیاگر رادو...جنگم یم...شمینم میتسل...کشمیباشه من از نهال دست نم يزیچ نیهمچ هیاگرم  یول...خدا نکنه"

 "!تونمیتونسته نظر نهالو به خودش جلب کنه پس منم م

ثابت کن که !یرسیم یکه اراده کن يزیکه به هر چ يتو بارها ثابت کرد!یتونیکه م دونمیم-اخوداگاهمن ریضم

 .ثابت کن...ينهالو دار اقتیل

رو  يو به جا...که نهال باشه سرمو برگردوندم نیا دیبه ام...رونیکه دور بازوم حلقه شد از فکر اومدم ب یدست با

 .بازم اخم کردم...رو به رو شدم ایرت روبه رو شدن با صورت معصوم نهال با صو

 !يریم يدار یاما تو راهتو گرفت کنمیساعته دارم صدات م هی! حواست هست انیپو-

هم کنارم  ایرو...لب ساحل نشستم يتوجه بهش دستشو از دور بازوم باز کردم و رفتم طرف رو شنا یب

با نور  شوییداشت نور طال دیخورش...دمیدیم دیخورش ينهالو تو يچهره ...درست زمان غروب افتاب بود...نشست

 :ختیسکوتمو بهم ر ایرو...کردیم ضیماه تعو ينقره ا

 ...من...من انیپو-

 .بذار راحت باشم...اینگو رو یچیه...ــــــسیه-

مامان  هیبق شیپ میبرگشت یوقت...داشتم ازیبه ارامش ن...پس زدنشو نداشتم يحوصله ...گذاشت رو شونم سرشو

لباساشو عوض کرده بود و کنار پدرام نشسته  نمیرادو...و فقط بچه ها مونده بودن الیمون رفته بودن وباباها

 :خطاب به من سکوتو شکست انیشا...زدیحرف م مایو ن دایو پارم رواناینهالم بان...بود

 !؟يتاوان بد يخواینم گمیداداش م-

 :انداختم باال ابروهامو

 و؟یتاوان چ-

 :جواب داد انیشا يبه جا رواناین

 !ایرفته مشاعره باخت ادتیکه  نیمثل ا-

 :دادم یباختم سرمو تکون يادآوری با

 .خرمیم نیبخوا یباشه هر چ...اها-

 :با ذوق انیشا

 !یبستنــ-

 :یلیم یبا ب بهرام
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 .آب پرتقال...نه-

 ...زیچ!...نه بابا آب پرتقــال-وایش

 :کت کردنهال جمعو سا فیظر يکه صدا کردیداشت فکر م وایش

 !من گشنمه-

 :با شوق رواناین

 .بده چیساندو انیمنم گشنمه،پو...یآخ گفت-

چاق  کمیچرا  خورهینهال انقدر م دونمیمن نم...که اون سمت ساحل بود یفروش تزایطرف پ میکردم و رفت قبول

 :تو دلم گفتم دادیخودشو بعم نشون م يبا ذوق که به صورت لبخند!!...ستین

 .خورهیم ینوش جونش هر چ-

*** 

 ؟!نیکنیم يدخترا چرا انقدر بد باز میت!بابا يا-

 :گفت زدیکه نفس نفس م باران

 !گهید ایخودت ب...خب...بابا نهال يا-

 :هم با باران موافقت کرد کردیکه کالشو مرتب م وایش

 .میما برد يایتو ب...ناینکن جلو ا مونیضا ایب...خو گهیراس م-

 :با خنده گفت پدرام

خوبه !يتو باز نیاریاز خودتون جوجه ترو م یکیاونوقت !نیتا عقب 6...به نفع ماس 11 5!لتون خوشه هاد!هه هه-

 واال

 :به کمرش زد یدست رواناین

 !يفکر کرد!ذارهیم بشیهمه رو تو ج!جوجه رو نیهم نیدست کم گرفت-

 :انداخت ینگاه روانایبه ن پدرام

 !میشیتنها که م...اریتو رو حرف من حرف ب یه-

 :گفت يبا خونسرد انیشا

 ...که اونم!ساله جدهیه يباال يفوقش کارا!یکنیم يکاریچ-

 :دیغر رواناین
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 !انیببند شا-

 :که توپ تو دستش بود گفت انیپو

 !لطفا نینهال خانوم افتخار بد-

 !مطمئن بودم اگر برم دخل ناخنام اومده یداشتم برم ول دوس

 :به ناخنام انداختم ینگاه یناراحت با

 .شکنهیه ناخنام ماخ-

 :گفت روزمندانهیبا لحن پ پدرام

 !سویبزن سرو...ستیکاره ن نیجوجه ا نیمن که گفتم ا-

 .ناخن شدمو کاله لبه دارمو برعکس کردم و لبشو برگردوندم عقب خالیب

 "!کننیادمو به زور متوسل م يچجور یصبح 9ساعت  نیخدا بب يا"

 .دمناخنام بدرود گفتم و از سر جام بلند ش با

 .نهال جون ولیا-دایپارم

شروع  وینقشمو براشون گفتم و باز...کردیو فقط نگاه م کردینم يباز ایخداراشکر رو...جمع کردم ممونویت اول

آخ که دلم خنک !میبرنده هم شد...چیتا رو پر کردم ه شیفاصله ش...تا از ما جلوتر بودن شیپسرا ش...میکرد

دستم  يخاخنا!چهرش منو کشته نیهم!يناز...کف ر حال خفه شدن بود که تو انمیپو.شد عیپدرامم ضا.شـــد

 یاب هیتا  اطیاب گوشه ح ریطرف ش میرفتیهمونط ور که داشتم م.شکسته بود اما ارزششو داشت ونیدر م یکی

 :به صورتم بزنم گفتم

 !جوجس پدرام خــــان؟ یحاال ک-

 :دمیشن...اب ریگرفتم ز صورتمو

 !يدفعه خوش شانس بود نیا...يجوجه ا گمیهنوزم م-

 :تعجب برگشتم و نگاش کردم با

 !ها؟-

 دادنیاستخر نشسته بودن و به مکالمه ما گوش م يلبه  همه

 :نفس نفس زنان گفت بهرام

 !گهیکرد د ال،ثابتیخیبابا داداش ب-
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 :نگاش کردم یقدردان با

 !اخ قربون دهنت-

 :پام بودو برداشتم و گرفتم طرف پدرام يکه جلو یچوب

 .ریخب حاال حرفت پس بگ-

 :متعجبش مواجه شدم يچهره  با

 !عمرا!؟؟؟مـــن؟یکــــ-

 :تکون دادم دواریتو دستمو تهد چوب

 ...جوجه یبه من بگ گهیبار د هیاگه -

 :تو حرفم دیپر

 :دمیصورتش بودو عقب کش کیسرمو که نزد یکم!شه؟یم یچ-

 !شهینم یچیه..و!.ها؟-

 :و گفت دیخند

 !!ییجوجو دید-

 :داد گفتم با

 !پــــــــدرام-

منم با همون چوب تو  دنیکه گوشاشو گرفته بود شروع کرد به دو یداد من از سر جاش بلند شد و در حال با

 .دستم افتادم دنبالش

 *** 

 میتا بر دارشهیتا اقا از خواب ب میساعته که ماحاضر و اماده منتظر مین!!...خوابه؟یچرا انقدر م نیرادو نیا دونمینم

 !انگار دور از جونش خواب به خواب رفته...شنا ایدر

 :ما انداخت يبه جمع وا رفته  ینگاه شدیمهرداد که از سالن رد م عمو

 ن؟؟؟یشماها هنوز نرفت-

 !کنه دارشیجرات نداره بره ب میم،کسیساعته االفش مین!میشه ما همه رفت داریب نیبابا رادو-رواناین

 لیف نیع...سادمیدر اتاق وا...توجه به جمع راه افتادم طرف پله ها یو بکه تو دستم بودو تکون دادم  يپر

چه  نیا دونمینم!دختر بغل کرده هیانگار ...بالشم تو بغلش هیسرش بود و  ریبالش ز هی!خندم گرفت!...بود دهیخواب
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رفتم تو ...میدیخند یکل دایبود که منو پارم دهیخواب ينطوریهم انیشا شبمید...واال!!مد شده ایکه تازگ هیا غهیص

 .نشستم...که بشه روش نشست جا بود يتخت به اندازه ا يلبه ...اتاق

 "؟!کنم دارشیب يحاال چجور"

 .کردم دایپ اطیتو ح بالیپرو امروز صبح بعد از وال نیا!...به پر تو دستم خورد چشمم

 "!نـــــهیا"

دوباره ...خندمیم یجول ریز...تکون خورد نیرادو...دماغشو قلقلک دادم ریکردم و ز کیبه دماغش نزد پرو

بار سوم بود که !...نشه ياصن تا سه نشه باز...گرفتیخندم داشت اوج م...دماغشو خاروند نباریقلقلکش دادم که ا

که  نیافتاده بودم تو بغل رادو...دمیکش خفه غیج هیاز ترس ...شد دهیهوا مچ دستم کش یب هوی...دادمیقلقلکش م

شد و کم کم لباش به خنده باز  رهیتو چشمام خ...کردمیحس م یبدنشو به راحت يگرما...ه بوداز باال تنه برهن

 :نشیزدم تو س...دیخندیبلند م يبا صدا...شد

 !تــــو؟ يخندیم یبه چ!!درد-

 :خنده گفت نیب

 !کردنت داریبه روش ب-

 :تو جلد نهال کل کلو و گفتم رفتم

 !آقـــــــا رینخ!...شو؟ داریب زمیعقشوالنه ببوسمتو بگم عز يمالیف نیا نیع امیب ینتظار داشت! ؟یپس چ-

 :به خودش گرفت یمعصوم افهیق

 !؟یاز خواب بلند کن يمن بدبخت فلک زدرو همونطور شهیم یخب چ-

 :باال انداختم ییابرو

 !یاشتب گرفت...اون کار زنته!نوچ نوچ نوچ-

افتاد که  ادمیتا ...سادمیبلند شدم و سرپا وا دیکاویو مصورتم يکه اجزا نیرادو ي رهیتوجه به نگاه خ یب بعدم

 :گفتم يبا حالت طلبکارانه ا!دستمو زدم به کمرم دمیاومدم اخمامو تو هم کش یچ يبرا

 میخوایپاشو لباساتو بپوش م!يساعته مردمو االف خودت کرد مین!خابالو يپسره !؟یکشیتو خجالت نم یراست-

 !ایدر میبر

 :دیلپمو کش...ند شد و اومد طرفماز رو تخت بل نیرادو

 .امیتو برو منم م!کوشولو باشه
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 :بچه گانه کردم لحنمو

 !یده دخه وخت دال!ـــایایچسب فقط زود ب-

 :دمیکه صداشو شن رونیب رفتم

 !حضرت ایچشم اول-

*** 

 داریا بخرس حاال حاال  نیا دونستمیمن که م!...رو مـــــــخ!خودش کرده ها يما رو مسخره  نمیرادو نیا

واقعا که حموم روح ادمو جال ...رونیحولمو تنم کردم و از حموم اومدم ب!رمیدوش بگ هیدادم برم  حیشه،ترجینم

 نیلخت رادو ي نهینهال رو س...نیبا رادو کمراه افتادم طرف اتاق مشتر دمیکه شن یکوتاه غیج يبا صدا!...دهیم

که نهال با مشت  دنیشروع کرد به بلند خند نیرادو!!...نم؟یبیم یدارم چ...ـــایخدا...بود و به هم خبره شده بودن

 :نیرادو نهیکوچولوش زد تو س

 !تــــو؟ يخندیم یبه چ!!درد-

 :خنده جواب داد ونیم

 !کردنت داریبه روش ب-

 !آقـــــــا رینخ!...شو؟ داریب زمیعقشوالنه ببوسمتو بگم عز يلمایف نیا نیع امیب ینتظار داشت! ؟یپس چ-

 ".حال اومد گرمیج...قربون اون دهنتآخ "

 !؟یاز خواب بلند کن يمن بدبخت فلک زدرو همونطور شهیم یخب چ-

 "!بذار تو صف لتویزنب...آقـــــــا يهو"

 سمیصورت خ يرو یدست...باز راه افتادم طرف حموم...به حرفاشون گوش بدم خواستیدلم نم گهید

که چقدر  گفتمیصافو پوس کنده بهش م رفتمیاون وقت م...غرور مال من نبود نیا یکاشک!ایخدا...دمیکش

رفت رفتم تو  رونیب قاز اتا نیکه رادو نیبعد از مطمئن شدن از ا...نداشتم ارمیدر يحوصله  گهید...دوسش دارم

با تعجب ...اومد تو دایباز شد و پارم يکه در اتاق با تقه ا زدمیداشتم به موهام ژل م...اتاقو لباسامو عوض کردم

 :که تنم بود گفت یتو خونگ يبه لباسا

 .میریم میزود بپوش دار!تو؟ يدیچرا نپوش!...ـــــــان؟یپو-

 :يطرف پار برگشتم

 اوردن؟ فیتشر نیاقا رادو-
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 :خنده گفت با

 .میزود بپوش تا بر...اره بابا عروس خانوم اومد-

 :که صداش زدم رونیب رفتیاز اتاق م داشت

 دا؟یپارم-

 :برگشت

 بله؟-

 !امینم من-

 :برداشت رهیاز رو دستگ دستشو

 !!چـــــرا؟-

 :حوصله جواب دادم یب

 .خوش بگذره نیبر...يپار ستیحسش ن-

 :گفت زونیاو ياصرار نکرد و با لبو لوچه  گهید مونمیبزنم پاش م یحرف هیمن  یوقت دونستیکه م دایپارم

 !بخاطر من...ایبعد که حوصلت اومد سر جاش ب یول...باشه-

 :دمیه صورتش کشب یدست

 .زمیباشه عز-

 .رفت يا گهیو بدون حرف د زونیاو يبا شونه ها بعدم

*** 

بودو گذاشتم کنارم و با پام تابو بردم  زونیازش او يکه هندزفر مویگوش....رو تاب نشستم!امشب هیشب عجب

 دیب نین که پشت اتاب گرفتم و به اسمو ریاز دستامو به زنج یکی...نگه داشتم و بعد رهاش کردم یکم...عقب

که من  ییایدر...ایدر...شهیباورم نم!...ردمیمیکه امروز داشتم م شهیباورم نم...شده بود چشم دوختم میمجنون قا

 !!خودش غرق کنه یمنو تو اغوش اب خواستیامروز م...عاشقشم

 ...چشمم گذشت ياز جلو امروز

 :گفت ختیریاب م وایکه تو صورت ش یدرحال بهرام

 !نوبت توعه...اریرو توپو بنهال بپر ب-
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فاصله افتاد،همه شروع  يباز نیدورتر ب یو به خاطر شوت شدن توپ به کم میکردیم يتو اب باز بالیوال میداشت

بودو  سیشال رو سرمو که خ...بار رفته بودن توپ اورده بودن و حاال نوبت من بود هیهمه ...کردن يبه اب باز

 تشیاب و داره اذ ریسرشو کرده ز انیشا دمیدکه  ارهیواهش کنم تا توپو بخ نیمحکمتر کردم و خواستم از رادو

 .کنهیم

خودم برم ...کردیدعوا م ازایسر امت روانایهم داشت با ن ماین!شهینم دایپ یچکیجور موقع ها ه نیا!...بابا يا"

 "!ترم نیسنگ

چونم بود و من  ریبود که اب تا ز يعمق اب به حد میانتخاب کرده بود بالیوال يکه برا ییبود جا نیا یبدبخت

که  یمصنوع يغایداد و ج يصدا...جلوتر رفتیتوپه م یطرف توپو ه رفتمیمن م یه...کردمیم يبا بپر بپر باز

 :دمیشنیم اوردویدر م رواناین

 !ولش کن يداداشمو خفه کرد ووونهید-

 رینفس گرفتم و رفتم ز...خوردیماغمم متا رو لبم بود و به د بایاب تقر...بهش برسم دیکردم تا شا شتریب سرعتمو

 یحفظ کرده کم شویکه اب هنوز عمق قبل نیا الیبا خ...اب گرفتمش ریشنا کنون رفتم طرف توپو از ز...اب

رو اب  تونستمیاما نم دمیباال کش ودموخ...اب رفت تو دماغو دهنم...شد یپام خال ریخودمو شل کردم که ز

 نیکه بچه ها رو صدا بزنم اما بازم سرفم گرفت و در هم شدمیغه موفق مقوربا يداشتم به کمک شنا...سمیوا

 یچ دونستمینم...گرفته بود میگر...ازم گرفت دنویاز رو سرم گذشت که توان نفس کش يلحظه موج بلند

 کیهمه جا تار...سوختیچشام م...دمیدینم وییجا گهید!!...د؟حواسش به من نبو یچکیه یعنی!...شهیم

 یجون یاما هنوزم با ب...توان باز نگه داشتن پلکامم نداشتم یحت...شهیبدنم داره سبک م کردمیماحساس ...بود

 نهیا ادمهیکه  يزیتنها چ...شد و پلکام افتاد رو هم نیچشام سنگ...دمیشنیم یگنگ يصدا ها...زدمیدست و پا م

و تو بغلش چشمام  دمید نوایباز صورت مضطرب پو مهین يو بعد با چشما دیمنو به سمت باال کش یدست هک

 :تو گوشم تکرار شد انیقشنگ پو يصدا...دمیشنیم زدویکه اسممو صدا م يبلند يبسته شد اما صدا

 ...نهــــال-

چشمامو باز کردم و به شدت سرفه ...احساس کردم نمیقفسه س يرو تو يچقدر گذشت اما درد دمینفهم

 ...ز حال رفتمسرم نگاه کردم و دوباره ا يباال تیبه جمع...کردم

تو ...گذشت ریبه خ!تموم شد...با دستام صورتمو پوشوندم...دیلرزیدستام م...همفشار دادم يمحکم رو چشمامو

 :زمزمه کردم...چشمام از اشک پر بود...يخانواده ا طونیدختر ش...يهنوز زنده ا...یخوب
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 .شکرت يایخدا-

 داشیپس اون لحظه از کجا پ...ادینگفته بود که نم نایمگه پو...اوردمیسر در نم چیه...ختیهمزمان اشکام ر و

 .عقبو ولش کردم دمیو دوباره با پام تابو کش دمیکش قینفس عم هی...شد؟

که بدونه  نیبدون ا دهید انیتو بغل پو سیجون و خ یمامانت تا تو رو ب چارهیب گهیم رواناین...مامان بابام چارهیب

 انیاما بابات بهتر تونسته بود خودشو کنترل کنه تا پو...اله به هوش اومدهاز چه قراره از حال رفته و با ن انیجر

امداد  رونیب کشنیکه منو از اب م نیبعد از ا ایگو...ستین یو مشکل مشیداد و گفت که دکتر برد حیبراش توض

حال هام خارج کردن و منو به هوش اوردن که باز از  هیکه اونجا بودن ابو از ر یینجاتا قینجات و غر

از اشک  تیصورت اکثر...بعد از دو ساعتم که به هوش اومدم متوجه جو متشنج شدم...بعدم اوردنم خونه...رفتم

درست ...به شدت قرمز بود روانایچشم ن...که با قرص ارامشبخش به خواب رفته بود چرامیب مانبود و ما سیخ

 يزیتظاهر به چ کردمیاحساس م شهیبرعکس هم...کردیم هیهم گر ایرو یحت...جمع يخانوما ي هیمثل بق

 گرانید يمن انقدر برا یعنی...قرمز بود و پف داشت انمیپو يچشما یحت...هیهاش از ناراحت هیو گر کنهینم

که به  یاز زمان ریبه غ انمیپو...کلمه حرفم از دهنش خارج نشد هیو  کردیکه فقط با غم نگام م نیرادو!!زم؟؟یعز

 شیافتاده بود و صورتم ب یاهیچشمام س ریز..وحشت کردم دمید نهیخودمو تو ا فهایق یوقت...دمیهوش اومدم ند

منم چون ...کردن يشام نخورد و همه فقط با غذاهاشون باز سک چیه بایسر سفره تقر...زدیم يدیاز حد به سف

 ....و االنم که رو تاب نشستم و عقب جلو مبکنم رونیکالفه بودم از خونه اومدم ب

 اجازه هست؟-

تمام  يانگار به اندازهع ...دمیحالشو د یدرونم جدا شدم و بهش چشم دوختم که نگاه ب يایاز دن انیپو يصدا اب

 .خسه بود ایدن

*** 

 انیپو

هردو با پامون تابو ...کنار نشستم...برداشت و گذاشت رو پاهاش شویکرد و گوش نییبه نشونه مثبت باال پا سرشو

 ...میو به جلو هول داد میبه عقب برد

عشقمو ازم  يخوایدوباره م!؟یگرفتیاونو ازم م یکه من دوسش دارم و تو داشت هیدختر کس نیا یعنی ایخدا"

 یاما درست زمان...انتخاب من نبود و فقط و فقط از رو ترحم جلو رفتم...که رزا عشق من نبود دونمیم!؟؟يریبگ

 "!االنم نهال؟!یتو اونو ازم گرفت شدمیکه داشتم بهش وابسته م
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اما ...ایگرفتم دلشو نشکنم و منم برم در میافتادم تصم ایاومدن من به در يبرا دایپارم ياصرارا ادی یوقت امروز

همون  ایبچه ها  ي هیبق...رو به رو شدم زدینهال که تو اب دست و پا م ي دهیبا صورت رنگ پر دمیرس یوقت

بار اول داد زدم  يبرا یوقت!دونمینم بود ينهالو دوس داره اون لحظه کدوم گور کنهیکه ادعا م ینیرادو

که مدادم  هیبق يشدن و بعد هم صدا نشونینهال ب یخال يبه طرفم برگشتن و تازه متوجه جا هیبق...نهال

 یهر چ ویگوش عیسر...داشتم خدا داند یچه حال...نهال چشماشو بست و تو دستم موج رها شد...کردنیصداش م

با  یوقت...تا بهش برسم کردمیو شنا م دمیدویها م وونهید نیع...ایطرف در دمیکردم دو یبودو خال بمیکه تو ج

 دشیبود و پست سف زونیدستاش او...جون بود یعروسک ب هیکردم و تو بغلم گرفتمش مثل  داشیحسم پ

 یسع نیکه رادو دمیفهم یرو درست زمان هیقض نیترس تمام وجودمو پر کرده بود و ا...بود شهیتر از هم یمهتاب

 ...نهالو از بغلم دراره داشت

 :دمیو سرش هوار کش دمیکوب نشیبه س یدست

 هان؟؟؟!!...يبود يکدوم گور شدیاون موقع که داشت غرق م-

که باعث شد  رونیو محکم پرتش کردم ب دمیکش یقینفس عم...فقط نگاه کردن به نهال بود نیجواب رادو و

 ..بود شده بودچشماش ک ریز...نگاش کردم...سر نهال بچرخه طرفم

 ...ياگه امروز نبود...از بابت امروز ممنون-

 :گفتم..دیاحساس کردم بدنش لرز...گذاشتم رو لبش انگشمو

 .یخوشحالم که خوب-

 .دیو ناشو ازم دزد اوردیطاقت ن...معصوم و خوش رنگش نگاه کردم يچشما يتو

*** 

سرمو برگردوندم که !!...فهیمن قلبم ضع ایخدا...شدمینگاه سوزانش و انگشتش که رو لبم بود ذوب م ریز داشتم

 ایبا وجود تمام اتفاقات امروز اما هنوزم در...رو احساس کردم ایدر يبو...قیبازم نفس عم...اونم دستشو برد عقب

بذارم تو  مویزشت بود که هندزفر انیبا وجود پو اما...کرده بود ویاهنگ هی يهوا يدلم بد جور...رو دوس داشتم

جدا کردمو اهنگو  میاز گوش مویهندزفر...تو فکر بود...نگاش کردم یجشم ریز...بود یاحترام یجور ب هی...گوشم

 :نمو هر چند کم احساس کردم يبو...اهنگ اسمونم غرش کرد يبا بلند شدن صدا...کردم یپل

 من ب حس تو مثل نمازه عاشقاس نیاز

 حساب عاشقا از همه آدما جداست میگن
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 هم قدم تو می شدنتموم جاده ها  وقتی

 ترانه اي نگفت براي تو ب غیر من هیجکی

 تو ب غیر من براي

 تو ب غیرمن براي

 تو و ب غیرمن براي

 بارون چشم تو چشم منو تر می کنه وقتی

 روي گونه هات دردم و بدتر میکنه میریزه

 نمیشعه از تو گفت وقتی تو خود توئی هیچی

 ك من اسیرشم اون ك رها شده توئی اونی

خودم بودم  يتو حالو هوا...میشدینم سیخ میمجنون بود دیب ریو ما چون ز دیباریاروم اروم و قطره قطره م رونبا

 اریاخت...؟یچ یعنیکارا  نیا!داغ شدم...دستشو از پشت تاب اورد و دور بازوم حلقه کرد انیکه احساس کردم پو

اب استخر فرود  يبه قطرات بارون که تو و انیهوا سرمو گذاشتم رو شونه پو یب...کارام دست خودم نبود

 ...اونم با فاصله انقدر کم...انیبودن با پو...داشت اما من گرمم بود يهوا سوز بد...چشم دوختم ومدنیم

 نیاز من ب حس تو مثل نمازه عاشقاست-

 حساب عاشقا از همه آدما جداست میگن

 تموم جاده ها هم قدم تو می شدن وقتی

 براي تو ب غیر من ترانه اي نگفت هیجکی

 تو ب غیر من براي

 تو ب غیرمن براي

 تو و ب غیرمن براي

 بارون چشم تو چشم منو تر می کنه وقتی

 روي گونه هات دردم و بدتر میکنه میریزه

 نمیشه از تو گفت وقتی تو خود توئی هیچی

 ك من اسیرشم اون ك رها شده توئی اونی

 اونی ك من اسیرشم اون ك رها شده توئی.
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 بارون چشم تو چشم منو تر می کنه تیوق

 روي گونه هات دردم و بدتر میکنه میریزه

 نمیشه از تو گفت وقتی تو خود توئی هیچی

 ك من اسیرشم اون ك رها شده توئی اونی

 اونی ك من اسیرشم اون ك رها شده توئی.

 بارون چشم تو چشم منو تر می کنه وقتی

 روي گونه هات دردم و بدتر میکنه میریزه

 نمیشه از تو گفت وقتی تو خود توئی هیچی

 ك من اسیرشم اون ك رها شده توئی اونی

 اونی ك من اسیرشم اون ك رها شده توئی.

*** 

 :تو چشمام ختمیالتماسمو ر تمام

 ام؟؟یمن ن شهیم...شیم!...مامن؟-

 :دیپرس یبا نگران مامان

 !ياخه؟تو که عاشق جنگل بود يایچرا ن-

 :دمیبوس سرشو

 .استراحت کنم دمیم حیترج...کنهیسرم بدجور درد م یهستم ولهنوزم -

 !گهید نهیبارون هم ریاونم ز انیعاقبت مسابقه دو دادن پو...بخور نهال خانوم-عقلم

 :چشم دوخت و بعد از چند لحظه گفت ییمتفکر به جا مامان

 !باشه؟قول بده!ساحل ها يموقع نر هی...ماینهال جون ن یول...باشه-

 "!بشم اتینگران نین خودتو اقربو یاله"

 :تو دستم فسشردم دستشو

 خوبه؟...که نرم ساحل دمیقول دخترونه محکم م...چشم-

 يبا انگشتا...از پشت خودمو پرت کردم رو تختو چشامو بستم...رونیتکون داد و از اتاق رفت ب يسر لیم یب

از  يا قهیچند د...نداشت يریتاث یبشه ول درد سرم کمتر دیتا شا دادمیفشار م جگاهامویدو تا دستام گ ياشاره 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٢٢٣ 

رو تخت نشستم و ...اومدن تو اتاق دایپارمو پشت سرش  مایبه در خورد و ن يرفتن مامان گذشته بود که تقه ا

هم  دایکنارم رو تخت نشست و پارم ماین...رفتن بودن رونیب يبودن و اماده  دهیلباس پوش...بهشون چشم دوختم

 :دستمو گرفت ماین...بود سادهیابا لبخند رو به روم و

 ؟يایبا ما ب يخوایچرا نم-

 .که االن الزم داشتم خوابو استراحت بود يزیتنها چ...کنم تا باورم کنن ییخورده مظلوم نما هیکردم  یسع

 ...یول امیکه عاشق جنگلم و از خدامه باهاتون ب یدونیم....ییماین کنهیدرد م یلیبه خدا سرم خ-

 :ازش گرفتم نگامو

 .روزمیهنوز تو شک د-

جور  هیبرام  انیاما اغوش پو کردیارومم م مایچقدر اغوش ن...گرفت نشیسرمو تو س ماین...شد نیغمگ دایپارم

 :دمیشن دارویپارم يصدا...دیرو موهامو بوس...کردیتر از مسکن عمل م يبود و قو گهید

 .میکنیار نماصر گهیپس مام د...بهتره یاستراحت کن یدونیاگه م...باشه گلم-

 دایجدا شدم و اونم کنار پارم مایاز ن...لب زمزمه کردم ریممنون ز هیشب يزیبه چهرش زدم و چ یجون یب لبخند

 :که گفتم سادیسر پا وا

 ؟يمسکن ندار ماین-

 :فکر کرد یکم

 .همراهم نه-

 :مایتو حرف ن دیپر دایپارم

 !ن بهش بدهبود؟از همو یچ يداد روانایبه ن روزیکه د یاون قرص ماین-

 :بهش رفت يچشم غره ا ماین

 !زم؟یکدوم عز-

 :هول شد کمی دایپارم!سیه گهیم يبه پار یزبون یداره با زبون ب دونستمیم...شناختمیکه داداشمو م من

 !که يقرص نداد روانایبه ن...یچینه ه...اها-

 !شکم دییتا يبود برا يمهر دایشدن پارم هول

 !!چش بوده؟ روزید رواناین ماین-
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 ماین...دوس داشتم گهیجور د هیاونو  شهیهم...برام جدا از همه بود روانایکه باران هم دختر عمومه اما ن نیا با

 .انداخت ییسرشو پا یرفت که با شرمندگ دایبه پارم يا گهید يچشم غره 

 !چش بود؟ رواناین گمیم...با توام-

 :دیکش یعصب ینفس

 .لش بد شد و از حال رفتهم حا رواناین يهوش بود یتو ب روزکهید-

 "!من فداش بشم یآخ اله"

 :دیگونمو بوس مایتو بهت بودم که ن-

 .زنگ بزن یداشت يکار!...ویتیحال یو ب ینه کسل میدوس دار طنتتویش...استراحت کن خانوم کوچولو-

به در  يباز تقه ا...دمیخوردم و باز دراز کش ینیقرص کدوئ فمیرو کردن ک رویبا ز...از اتاق خارج شدن دایپارم با

 ...خورد

 .دییبفرما-

 "!ومدهیبه ما ن دنیخواب!!...خدا يا"

تخت زانو زد و دستاشو گذاشت  نییپا نیرادو...دوباره رو تخت نشستم...اومد تو اتاق نیرادو!یبودم اساس کالفه

 .ور اونورم رو تخت نیمنم دستامو گذاشتم ا...رو پاهام

 ؟یخوب-

 :کردم و  نییباال پا سرمو

 .شهیخوردم خوب م نیکدوئ...نهیفقط سرم درد مک-

 :نییسرشو انداخت پا نیرادو

 .تهران گردمیدارم برم-

 "بلـــــــــــه؟؟"

 :تعجب نگاش کردم با

 ؟؟یچ يبرا-

 :بلند کرد سرشو

 .تو شرکت کار دارم،زودتر برگردم بهتره-

 ؟يریم یک...اوهوم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٢٢٥ 

 .گهیساعت د مین دیشا-

 :گفتم یاروم يصدا با

 .اظب خودت باشمو-

 :خنده گفت با

 .تو مواظب خودت باش دختر جون!گهیم یبه ک یک-

 :لبخند جواب دادم با

 رفتن؟ نایمامان ا...چشم-

 .رفتن دمیاالن د نیاره هم-

 :جلوم بلند شد  از

 .کنمیم یازت خدافظ امیخواستم برم م...جمع کنم المویوسا رمیمن م-

 .باشه-

هم  کشمیتو اتاق هم اونو م ادیب یبار کس نیبه جون مامانم ا...رو تخت باز خورمو پرت کردم...رفت بعدم

و چشمامو بستم و  دمیش یقینفس عم...بدنم کوفته بود...رو خودم دمیبالشمو مرتب کردم و ملحفه رو کش!خودمو

حال نداشتم سرمو ...نشست ارمکن یچقدر گذشته بود که تخت فرو رفت کس دونمینم...به خواب فرو رفتم

چشمام افتاد رو ...نهیرادو دمیعطرش فهم يموهام نشست و از بو يرو یدست...اثر کرده بود نیکدوئ...رخونمبچ

 .دمینفهم يزیهم و چ

 *** 

خودش  نیماش يجماعت همه رفتن ددر دودور بعد بابا منو فرستاده دنبال کارا!يسوت و کور يالیچه و!...به

روش  یدست...خودم نگاه کردم نیشدم و با عشق به ماش ادهیبود پ دیسف یسوزوک هیبابا که  نیاز ماش...رگاهیتعم

 !رو عشق است سیسینیج...دمیکش

 ریش وانیل هی...کردیآخ که دلم قارو قور م...رو باز کردم و راه افتادم طرف اشپزخونه الیو یاداختم و در داخل دیکل

رفتم باال تا لباسامو ...یشگیهم يبرم همونجا ییدوست داشتم تنها...داشتم تو خونه نمونم میتصم...با موز خوردم

کردم بفهمم صدا از  یسرعتمو کم کردم و سع...دمیشن یتق و توق يکه صدا شدمیاز راهرو رد م...عوض کنم

که عقلم سرم  رهیدستمو بردم طرف دستگ!...نجاسیصدا از ا...موند دایچشمام رو در اتاق نهال و پارم...ادیکجا م

 :داد زد
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 !جنگ؟ رهیسالح م یب یعاقل کردوم ادم-

 "!خب حق باتوئه یول یجنگ اشتباه گرفت دونیرو با م نجایبرادر من ا"

که در باز  نییپا دمیرو کش رهیدستگ...تو سالن بود و برداشتم و برگشتم تو راهرو یعسل زیم يکه رو یگلدون

مواجه شدن با  نیطرف و همچن تو سر دنیدر باز شدن مصادف شد با باال رفتن گلدون تو دستم جهت کوب...شد

خوش رنگش  يکه چشمام توچشما نییاوردم پا تاریچشمامو از گ...و آسمون معلق بود نیزم نیکه ب يگشتار

 :میهر دو با هم گفت...قفل شد

 !؟!جنگـــل؟ يمگه تو نرفته بود-

 :نارشگذاشت ک تارویگ...نهال عقب گرد کرد و رو تخت نشست...حرف هر دو خندمون گرفت نیا با

 !؟یپس تو چرا نرفت-

 :داخل اتاق اودم

 ؟یتو چرا نرفت...بابا نیچک کردن ماش يبرا رگاهیمن صبح زود رفتم تعم-

 :زد ینیدلنش لبخند

 .دادم حیاستراحتو ترج...کردیمنم سرم درد م-

 :گفت طنتیکه نهال با ش یشیارا زیگذاشتم رو م گلدونو

 !تو سرم؟ شیبکوب یواستیم-

 :اشاره کردم تاریباال،به گ انداختم ابرومو

 !تو کله من؟ یاونو بکوب یخواستیتو ام م!؟یتو چ-

 !دمیحاال که نکوب-

 .دمیخب منم نکوب-

من دربرابر چشماش ...حاکم بود و نگامون تو هم گره خورده بود که سکوتو شکستم نمونیلحظه سکوت ب چند

 :ارمیکم م

 ؟ينهار خورد-

 مگه ساعت چنده؟!!نه-

 ؟یموافق.رهیتو خونه حوصلمون سر م...رونیب میبخور اماده شو بر يزیچ هی پاشو.میو ن2-

 :نگام کرد مردد
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 نا؟یمامان ا-

 .کهینزد میریکه م ییجا.میگردیقبل از اونا برم...نگران نباش-

 :خرده فکر کرد و در آخر گفت هی

 .باشه-

 .پس بپوش-

*** 

 جانیه...جانیو صد البته ه دمیشن نییکه از پا ییهااونم به خاطر ترساز صدا...کردیقلبم گروم گروم م هنوزم

چشمامو از در ...تنها باشم خوجل باشم انیدوس داشتم حاال که قراره با پو...جـــان يا...انیتنها بودن پا پو

کرم  يبه رنگش با مانتو يو روسر يقهوه ا یتیکبر لیشلوار م هی...بسته اتاق گرفتمو سرمو کردم تو ساکم

با رژ لب گل  ممویمال شیارا...کم بشه رشیز يچشمام تا کبود ریکرم پدر زدم ز یکم...ك دراوردمکوتامو از سا

 .کنم داشیچشم گردوندم تا پ...کردم لیداشت تکم یکه برق خاص یبه

 نتایاز کاب یکی يتو ادمهی...شکم وامونده بکنم نیبه ا یخدمت هیباال انداختم و رفتم طرف اشپزخونه تا  يا شونه

کردم  یاز تو جلد خارجش کردم و سع...کردم داشیرو گشتم و پ نتایکاب...بودم دهیبزرگ د یشکالت یکیک هی

 يصدا...دمیهمه رو چپوندم تو دهنم و جو تمام يفکر یبا ب!که شدیگاز بزنم که رژم پاك نشه اما خراب م يتور

 :دمیشن کیاز نزد انویپو

 نهال؟ میبر-

 "!واب بدم؟ج يدهن پرم چجور نیحاال با ا يوا"

 :دمیصداشو شن بازم

 ؟ییکجا...نهال-

 :خفه گفتم يبا صدا...کرد ریقورت دادم که تو گلوم گ دهینجو نصفشو

 .تو اشپزخونم-

 گهیم نهیبیوضع منو م ادیاالن م!زدم يچه گند فهممیتازه م يکار هیبعد از انجام  شهیخاك تو سرم که هم يا"

 "!در رفته یانگار از قحط

 !؟يعقل دار آخه تو-احساسم

 !يهـــــو-عقلم
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 !چشاش گشاد شد هیثان کیتو چهر چوب در ظاهر شد و در عرض  انیپو

 "!؟يدیآدم ند...ا!ه؟یها چ"

به اون  کیک يبگه مجبور ستین یکیآخه ...دمیکش قیهم قورت دادم و چنتا نفس عم کیک ي گهید نصف

 یب.خودمم خندم گرفته بود...يدیبلند بلند خن...ادخنده د ينگاه متعجبشو به جا انیپو!!تو دهنت؟ یبچپون ویبزرگ

 :پروا گقتم

 !؟يخندیم یبه چ!هر هر هر-

با خنده تکونش دادم ...بود اشیفرو رفتگ نیخورده تو ب کیک یکل...اشاره کرد میبه روسر دیخندیکه م یحال در

گرد کرم  قهیشرت  یت هیبا  رهیت يشلوار کتون قهوه ا هی!نهال کشش شدم پیتازه متوجه ت...که اومد طرفم

داشتم از ذوق خفه !مث هم بود امونرنگ لباس...یالهــــ...کرده بود زونیاو قشیبه  نکشویکه ع يقهوه ا

و داره با چشماش  سادهیوا میمتر یسانت کیکه در فاصله  میبودم و متوجه نشد پشیمحو ت...لبخند زدم...شدمیم

 يمن غرق چشما...هردومون محو شده بود يلبا يلبخد رو...عطرش مسخم کرده بود يبو...زنهیم شیمنو آت

دست راستشو اورد ...زدیم شکیقلبم مثل گنج...نواسان داشت ماملب و چش نیبودم و اون چشماش ب شیشیم

تو چشمام نگاه  گهید...گرمم بود...رفتمیداشتم وا ک...دیکش نمییانگشت شستشو رو لب پا...طرف لبم

که تو صورتم پخش  یبا نفس...آب دهنمو قورت دادم و چشمامو بستم...خم کردبه طرفم  یسرشو کم...کردینم

اشک تو چشمام جمع ...زانو زدم نیزم يور میتسل...ستمینتونستم رو پاهام با!...نبود انیپو...ردمشد چشمامو باز ک

 ای!د؟با هوسش مقابله کر یعنی!د؟یدوسم نداشت که عقب کش یعنی...نداختیشده بود و بغض گلومو خش م

 !به خاطر رزا؟ دمیشا

اشکامو پاك کردم و .دراوردم نمویآ فمیبلند شدمو از تو ک نیاز رو زم...بلند کردم و اجازه ندادم بغضم بترکه سرمو

دستش به  هی...نشسته بود نیتو ماش...انیپو نیدرو قفل کردم و رفتم طرف ماش...رو در بود دایلیک...رونیرفتم ب

حرارات بدنم ...میجرف حرکت کرد یب...طرفش رفتمگ دویسوار شدم و کل!و موهاشت گشیفرمون بود و دست د

 هیحدودا ...حکمران بود نمونیب ینیچو سنگ...تمام طول راه به سکوت گذشت...گر نداشتم گهید...کم شده بود

ن احسا غرور قدم برداشت انیاز کنار پو...حرکت کردم انیشدم و هم قدم پو ادهیپ نیاز ماش...میربع تو راه بود

جاده معلوم نبود  يانتها...بود بایسر سبز و ز ياز درختا دهیسر باال بود که دو طرفش پوش ي دهجا هی...کردمیم

 يکه دختره دستاشو دور بازو ها یخوش پوش در حال يکه دختر پسر میبود چیپ کینزد...داشت يتند چیچون پ

و  دمیسوز دار کش قیمنفس ع هی...رفتنیم نییمت پاداشتن و به س یپسره حلقه کرده بود کنار هم قدم برم
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 يتو انگشتا انیپو يمردونه  يانگشا...به راهم ادامه دادم که احساس کردم دستم داغ شد...چشم ازشون گرفتم

صورتمو ...به لب داشت يبا تعجب برگشتم سمتش که به روبه رو نگاه مبکرد د لبخند...ظرفم قفل شده بود

 !!نکنه ذهنمو خوند...گمــایم...و دستش محکم کردمازش گرفتم و دستمو ت

درخت  کردیرو به رو مون تا چشم کار م!کف کــــردم...دمیجاده رو د يتازه انتها میگذشت چیاز پ یوقت

 ي ونهیکال با اسبا م...توش بود يادیز ياسطبل بزرگ که اسبا هی...نظرم به سمت راست جاده جلب شد...بود

 واال !یبه چه کلفت ارنیاز خودشون در م ییهاصدا هی...نداشتم یخوب

 ؟يدوس دار ياسب سوار-

 :گفتم ضیغ با

 اصال!...نـــه-

 :تعجب گفت با

 !میکن يتا اسب سوار نجایمن آوردمت ا!واقعا؟-

 :دمیخودمو عقب کش یکم

 !ندارم يبه اسب و اسب سوار يعالقه ا چیممنون من ه!نه نه نه-

 :فتگ دیکشیکه دستمو م یدرحال انیپو

 !حرف نزن ایب-

مرد که  هیدستمو ول کرد رفت با  انیپو...ترشمیم کنهیاالن فکر م الیخیدوباره غر بزنم که گفتم ب خواستم

به من اشاره داد تا برم  انیمرد در اسطبلو باز کرد و پو...و سربند به تن داشت صحبت کرد قهیو جل يشلوار کرد

 :گفت انیبه پو یخاص يلهجه  ابست و ب ویه در چوببا ترس و لرز رفتم تو استبل که مرد...شیپ

 بلده؟ يپسرم خانومت اسب سوار-

 :بدون تعلل جواب داد انیپو

 .نه-

 ...ادیب شیپ یممکنه مشکل...دارن یبرداشت یکه اسبا از هر حرکت یدانیم...خب پس بهتره با خودت سوار شه-

 :و گفت وسط حرفش دیپر انیکه پو فتادمیمرده داشتم پس م يحرفا با

 .باشه رو چشمام-
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اسطبلو  ي گهیدر د...انتخاب کرد و افسارشو به دست گرفت يدیاسب سف انیپو...تکون داد و رفت يسر يمرد

حرکت  هیبا  انیپو...رفتم رونیکرد و در آخر منم ب تیهدا رونیکه به طرف جنگل بود رو باز کرد و اسبو به ب

زدم و دستمو  ایکردم اما بعد دل به در شمردد نگا...سمتم دراز کرددسشو به !هاشـــم یقمر بن ای...باال دیپر

طرف انداختم و  هیهردو پاهامو ...بود گذاشتم و نشستم زونیکه از اسب او يزیاو يپامو رو..گذاشتم تو دستش

لم رخت انگار داشتن تو د...میو بعد راه افتاد رمیبهم گفت که دستمو کجا بگ...گفت که از پشت هوامو داره انیپو

 ...کردیم قیآرامشو بهم تزر خوردیگرمش که به گوشم م ينفسااما هرم ...شستنیم

 .نجایا میممنون که آورد...قشنگه یلیخ نجایا-

 :صورتمو برگردوندم طرفش که گفت دمیاز طرفش نشن یجواب یوقت

 !يبرگرد ادیدلت نم گهید شینیرودخونه هست که اگر بب هیجلوتر  یتازه کم...نکردم يکار-

سرمو چرخوندم و خودمو با اطراف ...کردیم خودمیو نگاه تب دارش از خو ب شدیتو صورتم پخش م نفساش

 نییپا دیاز اسب پر انیپو...میدیباالخره به رودخونه رس...دمیآبو شن يصدا...میکه رفت شتریب یکم...مشغول کردم

از ...قابل وصف رو به روم بودم ریغ ياه يدرخت گره زد اما من محو منظره  ياز تنه ها یکیو افسار اسبو به 

 .چقدر آبش زالل بود...ختیریم نیینه چندان بلند آب راه خودشو گرفته بود و به پا يکوه ها نیب

 .نییبپر پا!...نهال؟ ییکجا-

 !قشنگه یــــلـــیخ نجایا...واو-

 لکسیکه تا اون لحظه ر انیپو...و رفت جلو دیکش يا ههیپدر ش یکه اسب ب نییگرفتم تا بپرم پا انویپو دست

بعد ...خورد یاسب دستشو انداخت دور کمرمو چرخ ییبا جابه جا نییپا ارمیتا ب رهیدست منو بگ خواستیم

ماهام که از  يجلو...گرفت منفس يآرنجش خورد تو پهلوم که لحظه ا!...شد که افتاد رو من یچ دونمینم

موهامو از تو صورتم پشت  انیکه پو میزدیهر دو نفس نفس م...بود رو صورتم ختهیبود نامرتب ر رونیب يروسر

دستشو ...بلند شد و دستشو به سمت دراز کرد عیسر...مواظب باش زمزمه کرد هیشب يزیگوشم جمع کرد و چ

 :خم شد طرفم انیپو..کردیپهلوم درد م...گرفتم و بلند شدم که از درد خم شدم

 شده؟ تیزینهال چ-

 :ث گفتمو با مک دمیکش یقیعم نفس

 .نه خوبم-

 :با خنده گفت انیپو...سمیکردم صاف وا یسع
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 !دست من رفت تو پهلوت نه؟-

 یتخته سنگ يرو...لب رودخونه میرفت...کردم نییآره باال پا یلحنش خندم گرفت و سرمو به معن از

تخته سنگ نشست کنارم رو  انیپو...بدجور هوس کرده بودم پاهمو بذارم تو آب...صورتشو آب زد انیپو...نشستم

مشغول ...نبود ینه،که کس ایهست  یکس نمیزدم که بب دیدرو برمو د یکم...و به آب روون و پاك چشم دوخت

پامو ...دمیاسپرتم شدم،کفشمو و جورابامو درآوردم و شلوارمو تا باالتر از ساق پام باال کش يباز کردن بند کفشا

 :گفتم غویج غیج يچنگ زدم و با صدا انویپو يزد و ناخودآگاه بازو خیکه گذاشتم تو آب پام 

 !!چه آبش سرده انیپو يوا-

 :به دست من انداخت و بعد با لبخند نگام کرد یاول نگه انیپو

 .ادیاز کوه م میآب مستق نیا...خب معلومه که سرده-

 يدستا يکه منو نگاه کنه دست راستمو تو دستش گرفت تو نیدستمو از رو بازوش برداشتم که بدون ا خجول

ترس من ...ستیترس من از عاشق تر شدن ن...عاشق ترم نکن!با حرارت بدنت!نکن وونمید!!نکن انیپو...گرمش

 :سکوتو شکستم!...و ناکام موندنه دنیاز نرس

 نجا؟یا ياومد یبار ک نیآخر-

 :بود ختهیر شیشونیبود و رو پ سیسرش خ يجلو يموها...جذابش نگاه کردم ي افهیق به

 .شیسال پدو  بایتقر-

 .آب گوش سپردم يصدا به

*** 

 .کرد رونیب ایمنو از رو وایش يغایج غیج يغرق بودم که صدا انیبا پو مییو تنها شیفکر چند ساعت پ تو

 ...سرده ان،آبشیشا زینر...وانـــهینکن د-

صحت سالمت تو ساحل نبود وگرنه مردم حتما به  یحاال خوبه کس...وایآب افتاده بود دنبال ش يبا بطر انیشا

سرشو  رواناین...شدینم دهید ایاز در يادیز زیشب چ یکیتو تار...دوختم اینگامو به در...کردنیدوتا شک م نیعقل ا

دفاع  انیدر مقابل شا وایبهرام داشت از ش...زدیپدرامو پدرام آروم باهاش حرف م يگذاشته بود رو شونه 

 یحرص ي افهیاز ق نویا...ذاشتیم دایهمش سر به سر پارم امیکنار هم نشسته بودن و ن مایو ن دایپارم...کردیم

 ویتو جنگل بودن بابا حرف خواستگار یبهم گفت وقت ماین...نامزد بودن گهیحاال د دایو پارم ماین...دمیفهم يپار

 میجلسه بر هیفقط قرار شده ...نکردن یمخالفت چیهمونجا بله رو داده و خانوادش ه دایارمو پ دهیوسط کش
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بودم که  دهیتو جنگل تا حاال نشن يخواستگار...میمشخص کن ویعروس خیو تار میرو نشون کن داین تا پارمخونشو

 !براشون خوشحال بودم یلیبه هر حال خ...دمیاونم د

 :ما و گفت ياومد طرف گرد دیشا

 .میکن يباز نیایب.میخاطره سازش کن نیایب گمیمن م میآقا شبه آخره که شمال-

 :گفتم يکنجکاو با

 مثال؟ یچ-

 !پوچ ایگل -بهرام

 :مشتاق گفت رواناین

 .چشمک چشمک!...نه نه-

 .قتیحق نیایب گمیمن م!...نوچ-انیشا

 هیکه من دارم فکر نکنم  یالبته با شانس خوش رنگ!گذرهیم یچ انیبفهمم تو مخ پو دیمن با!آخ دمت گرم"

 "!که ازش سوال بپرسم فتهیبه من ب يبارم بطر

با  قتیو حق مینفر بود 10...نشست هیبق نیتو دستشو تکون داد و اومد ب يبطر انیشا موافقت کردن و همه

 :گفت دادیتو دستشو تکون م يکه هنوزم بطر یدر حال انیشا...دادیحال م ادیز تیوجود جمع

 ...دروغ...قانون داره هیفقط  يباز نیکنم که ا يادآوریالزمه -

 :با هم گفتن همه

 !ممنــوع-

 :دیپرس وایش...افتاد و تهش به بهرام وایچرخوند که سرش به ش ویبطر انیاول شا دور

 ؟یتا حاال چنتا دوس دختر داشت-

 "!یچه سوال باحال"

 :گفت يدر کمال خونسرد بهرام

 !ییده دوازده تا هی دیشا-

 :با حرص گفت وایگرد شد و ش چشمام

 !!ینترک-

 :انیباران از شا...دیچرخ يبطر
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 ته؟یزندگ يتو یکس-

 :گفت اوردیرو درم دهیخجالت کش يدخترا يکه ادا يبه طو نایشا

 !بهله-

 :با آهنگ خوند بعد

 !من یشده زندگ مهیزندگ يتو یکی...دمیکه براش جونمو م مهیزندگ يتو یکی-

 :با تعجب گفت باران

 ؟؟یکــــ-

 .میسوال بپرس هیقرار بود -

 :ایاز رو انیشا....دیچیپیم انیپو يآروم بود و کمتر به پروپا یلیاون شب خ ایرو...دیچرخ يبطر

 ؟يشد عیضا یتا حاال تو جمع-

 :شده بود جواب داد یعصبان یکه کم یبدون فکر در حال ایرو

 !رینه خ-

خب معلوم بود که ...خوردیهم حرص م ایو رو نیار خنده غش کردن رو زم دایپدرامو پارم انویحرفش پو نیا با

 .افتادن که اونطور از خنده وا رفتن يخاطره ا ادی نایا انیکه داد پو یدروغ گفته و با جواب

 :از من رواناین

 !ندارم از تو یآخه من سوال-

 !حاال يزیچ هیبپرس -ماین

 :چراغ رو سرش وشن شد هی هوی...فکر کرد یکم

 ؟يکرد کارایچ يامروز که خونه موند-

 ...نییکه سرشو انداخت پا نگاه کردم انویپو یچشم ریهول کردم و ز...نگاه کرد انیخباثت به پو با

 .کرد رفت یاومد باهام خدافظ نیتازه بعدشم رادو...دمیخواب کمی...یچیه-

 ".وگرنه راس گفتم!فقط کامل نگفتم...کارارو کردم نیخب نه دروغ گفتم چون واقعا تو خونه هم"

از  ماین...نشد یپاپ گهیداونم ...دمیم حیرفت و من با چشم بهش فهموندم که بعدا برات توض يچشم غره ا رواناین

 :پدرام

 ؟يرو دوس دار روانایچقدر ن-
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 :با داد گفت پدرام

 !هوارتـــا-

 :انیاز پو ماین

 ؟يتا حاال عاشق شد-

 "!حبث شد نمینفس تو س"

 :بدون مکث جواب داد انیپو

 .آره-

 .دیفهم روانایرو ن هیقض نیبغض کردم و ا یحساب...شد یخال بادم

 :انیاز پو رواناین

 ه؟یره کدخت-

شل  شمین رواناین ياز سوال به جا..بگه یمونده بود چ چارهیب...نگاه کرد روانایگشاد شده به ن يبا چشما انیپو

 :من من کنان جواب داد انیپو...شده بود

 .نیفهمیبعدا م...خب-

 .جواب سوالمو بده-

 .پرهیو مزش م زهیچون سورپرا گمینم-

 :گفت زونیآو یبا لب و لوچه رواناین

 !ه؟یک میفهمیم یما ک خب-

و  شناسمشیم نیکه مطمئن باش نیا کی...سوالو ندادم قیکه جواب دق نیا يبگم به جا زیدو تا چ نیخب بذار-

 !نشیشناسیکه همتون م نیدو ا

جمع ما هم  االخرهی...شرکت باشه يخب نکنه از بچه ها...خشک شدم هویکه  رفتیداشت وا م شمین گهید

 .کردم بد به دلم راه ندم یسع...مــاسیفاطنکنه ...شناسهیاونارو م

 :از باران انیشا

 ده؟یبهت اس م هیپسره ک نیباران ا-

 .جواب باران سکوت بود...دیچه رکم پرس...جا خورد دایباران شد!بگم رنگ باران شد گچ دروغ نگفتم اگر

 !دوس پسرته؟-انیشا
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 .کرد نییسرشو باال پا باران

 :از من انیپو...خـــأا ای

 بوده؟ تیحاال چنتا پسر تو زندگتا -

که تا حاال دوس پسر  نیا یکی...کلمه جواب دوتا سوالو بدم هیمن قرار بود با  یعنی...سوالش دو پهلو بود"

 "چنتا؟ یدوم...یداشت

 :جواب دادم خونسرد

 !یچیه-

 ؟یتا حاال دوس پسر نداشت یعنی-

 :دمیجوابمو تو صورت متعجبش کوب نانیاطم با

 !نه-

 :انیمن از پو...دیخچر يبطر

 با درخواست ازدواجت موافقه؟...یگیکه م يدختر-

 :بهم انداخت یطونیش نگاه

 .دونمیهنوز نم-

 :انیاز پو انیشا

 ؟یخودت تا حاال چنتا دوس دختر داشت-

 .یکی-

 میرو آورد مایو ن انیپو تاریو به جاش گ میجمع کرد ویبساط بطر...انینه به من افتاد و نه به پو يبطر گهید

تو  تارشویگ انیتا پو...و بهرام دو طرفم دایبودم و پارم انیپو يمن رو به رو...میجمع تر نشست یکم...وسط

 :دستش گرفت پدرام گفت

 ؟یزنیم روانایآهنگ قشنگ به افتخار ازدواج منو ن هیان؟یپو-

 :فکر کرد یکم انیپو

 .زنمیم ویآهنگ دلخوش...باشه-

 :دمیجامو مثل کوچولوها دستامو بهم کوبنشستم سر  خیاسم آهنگ س دنیشن با

 !رو من بخونم؟ خونهیم دیکه روار ییقسمتا شهیم!!چه خوب يوا
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 :با خنده گفت انیپو

 !اتفاقا بهتر...باشه-

 ...بلند شد تاریگ يصدا

 :موقع خوندم سر

 نهیبه ا میهمه دلخوش-

 نهیاز ته س خونمیم

 زمیعز کبارمی واسه

 نهیقصه هام بش يپا

 يجور ییاکه با جد تو

 يدور نهمهیا يدار دوست

 مونمیمثل تو م منم

 يکه با من پر غرور بس

 :دیچیتو گوشم پ انیپو يصدا

 من وونتمیعاشقم د-

 من مونمیتو زنده م با

 سرد ي زهیانگ یِ ب من

 دارم ندارم درد تورو

 من وونتمید عاشقم

 من مونمیتو زنده م با

 سرد ي زهیانگ یِ ب من

 دارم ندارم درد تورو

 درد دارمن

 درد ندارم

از  کهیت نیهمرام بود تا ا الونمیکاش و...هم نوا شده بود تاریآروم گ يبا ملود ایدر يصدا...بود و سکوت سکوت

 :دادم رونیچشم دوه بودم تم با آرامش ب انیکه به پو یدر حال نمویو دلنش فیظر يصدا...کردمیآهنگو کامل م
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 ستیمشکلم دوست داشتنت ن-

 ینیشکه ب نهیا فقط

 حرفام يبه پا ینیبش

 تنهام یلیحس که خ نکنم

 نترسون ياز دور منو

 قمیبا فاصله رف که

 خوامیاز تو من نم يزیچ

 رمیس گهید یلیخ آخه

 :تو چشمام نگاه کرد و با احساس تراز خود خواننده خوند انیپو

 جورم ییبا جدا یگیم-

 دورم شهیکه هم یگیم

 نمیقصه هات بش يپا

 رمید یلیکه خ یگیم باز

 میش یکیبذار  نفسم

 میهم ش يو برا همدل

 نمیشیقصه هات م يپا

 من همونم یخواست یهرچ

 :در آخر و

 ...ـــنهیبه ا میهمه دلخوش-

 )دیعطار و مروار ياز اد یآهنگ دلخوش(

 .قشنگ شد انیمنو پو یچقدر آهنگ با همخون...بلند شد هیبق قیتشو يصدا

 :با شوق گفت باران

 !شهیچقدر صداهاتون با هم قشنگ م!نیآهنگ با هم ضبط کن هیجا  هی نیبر نیایبشما دوتا  گمیمن م-

 :گفت انیبا صورت معصومش رو به پو دایپارم...کردن دییحرف بارانو تا هیبق...میبه هم انداخت یناه انیپو منو

 ادته؟یش؟یزنیواسه دل خودت م ی؟گفتيآهنگ زد هیارم  باربی ادتهی...؟یداداش-
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 :ادامه داد دایکرد که پارم نییال پاسرشو با انیپو

 ؟یاونم بخون شهیم-

 ...مردد نگاش کرد انیپو

 !به خاطر من-دایپارم

دو ...نبود ادمیمتن آهنگو  یول دمیآهنگو شن نیآهنگ مطمئن شدم ا ياز ملود...زد يگفت و ملود يباشه ا انیپو

 :تنمو لرزوند انیغرور پو پر يکه صدا نیتا ا...وبد و بس تاریگ ياوا آهنگ فقط ملود ي قهید

 آشنا يبگذر ز من ا-

 گذشتم گریاز تو من د چون

 شو گانهیتو هم ب گرید

 با سرگذشتم گرانید چون

 ردیعشقت در دل بم خواهمیم

 ردیگ انیپا ادتیدر سر  گریتا د خواهمیم

 آشنا يز من ا بگذر

 گذشتم گریاز تو من د چون

 شو گانهیتو هم ب گرید

 تمبا سرگذش گرانید چون

با  دونستمیم...شدیتر م نیمن لحظه به لحظه سنگ يو بغض تو گلو خوندیشده بود و م رهیخ نیبه زم انیپو

 ...:شنیم ریقسمت از آهنگ اشکام سراز نیخوندن ا

 ردیمیم یهر عشق-

 ردیگیم یخاموش

 ردیمیتو نم عشق

 يگریکن بعد از تو د باور

 ردیگیرا نم تیقلبم جا در

 ردیمیم یعشق هر

 ردیگیم یخاموش
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 ردیمیتو نم عشق

 يگریکن بعد از تو د باور

 ردیگیرا نم تیقلبم جا در

که  یکن يادآوریبهم  یخواستیفقط م!نشد؟ رهیبه من خ انیچرا مثل آهنگ قبل پو!آهنگ؟ نیچرا؟چرا ا ایخدا"

مخاطب خاصش  کرمیکه احساس م خوندیم قیانقدر آهنگو عم!هنوز عشق اولشو فراموش نکرده؟ انیپو

 "...رزاس

 ...:دمیکشیزور بغض به زور نفس م از

 ردیمیم یهر عشق-

 ردیگیم یخاموش

 ردیمیتو نم عشق

 يگریکن بعد از تو د باور

 ردیگیرا نم تیقلبم جا در

 ردیمیم یعشق هر

 ردیگیم یخاموش

 ردیمیتو نم عشق

 يگریکن بعد از تو د باور

 ردیگیرا نم تیقلبم جا در

 ردیمیم یعشق هر

 ردیگیم یخاموش

 ردیمیتو نم عشق

 يگریکن بعد از تو د باور

 ردیگیرا نم تیقلبم جا در

 )آهنگ بگذر ز من از عارف(

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٢٤٠ 

 يبرا میور اون ور دعوت بود نیو جز روز اول همش ا میحدود چهار روز بود که از شمال برگشته بود االن

و امشب هم همه خونه ...انیعمو بابک ا يما پاگشا بودن و شب دوم خونه  يشب اول خونه ...رواناین يپاگشا

نه تو شرکت و نه تو ...زدمحرف ن انیکلمه هم با پو کی یسه روز حت نیتو ا...میدعوت بود نایا وایش

 !خوب احساس کرده نویطرز نگاهم دلخور بود و مطمئن بودم که ا کردمیهر بارم نگاش م...ایمهمون

 يالبته به خاطر مداد...کردنیم ییخودنما يادیامشب از اون شباس که چشمام ز...به خودم نگاه کردم نهیآ تو

کمربند  هیکمرم  يبود و رو گود یکاربن یآب راهنیپ هیدست رو لباسم که  هی...بودم دهیبود که تو چشمام کش

قربون ...فر شدمو عقب دادم يموها دستمبا ...دمیبودم کش دهیپوش میکه با ساپورت ضخ خوردیم ییطال کیبار

 !برم پمیخودمو ت

 :با غرغر گفت اویش

 !وامونده ي نهیاون آ يور از جلو نیا ایب!خودتو یکشت-

 :به کمرم زدم و برگشتم طرفش دستمو

 !تا چش تو درآد-

 :گفت کردیم مییراهنما رونیکه به ب یگذاشت پشت کمرمو با خنده در حال دستشو

 !ــــمیبر-

 يچقدر دلم برا يوا...وایش يانویمم افتاد به پچش میبه طرف پله ها بر میو تا اومد میاز اتاق خارج شد وایش با

بار  نیآخر....دوس داشتم یلیداده بودو خ ادیبهم  وایش ویچنتا آهنگ یبلد نبودم ول ادیز...زدن تنگ شده بود انویپ

 :گفت دید انویپ ومنو ر ي رهیکه نگاه خ وایش...زدم شیسه ماه پ دیشا

 !زنم؟یم خیدارم !ه؟ادتیدادمو  ادیبار بهت  نیاون آهنگو که آخر-

 .رفته ادمیفکر کنم ...دونمینم-

 !کمه شیزیچ هی کنمیاحساس م شهیهم خورهیچون صدام به آهنگ نم یول زنمشیمن معموال م-

اما ...رفتیم نییراحت پا یلیپله ها بود و صدا خ يدرست روبه رو وایش يانویپ...انویپ يجلو یرو صندل نشستم

 نیاول...شهیم یاحترام یبودن که بگم ب ومدهیکه هنوز ن نامیا يسپهر يآقا...میکه نداشت بهیغر...خب مهم نبود

 ...اصالحش کرد واینت رو اشتباه زدم کخ ش

 ...درست شد...آها!...نهیا-

*** 
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 انیپو

خاموش کردم و  نویماش...منم که طبق معمول پشت فرمون بودم...هم عقب يجلو نشسته بود و مامان و پار بابا

 ي افهیخورد برگشتم که با ق شهیکه به ش يبا ضربه ا...و به گردنم زدم رونیب دمید عطرمو کشاز تو داشبور

 :مواجه شدم دایپارم یدنید

 !واسم گرهیبا عطر دوشم...گهید نییپا اید ب-

 :گفتم دایرو به پارم...زدم رویدزدگ نیشدن از ماش ادهیشاگرد شوت کردم و بعد از پ یرو صندل عطرو

 !نق نقــو-

 :تکون داد شینیب يجلو ستشود

 !عطر سوسک کشت يبا بو يخفمون کرد!اه اه اه-

بهمون  يمامان بابا چشم غره ا...بلند شد غشیدو انگشت شست و اشارم گرفتم و فشار دادم که ج نیب گردنشو

حرکت  همه به سمت در ساختمون...که در باز شد میزنگو زد...میبچه گانه برداشت يرفتن که هردو دست از کارا

و  میاز سر تعجب به هم انداخت ینگاه ههم!در حاضر نشده بود ياستقبال جلو يبرا یدر باز بود اما کس میکرد

 شینیب يسکوت جلو يپر تمنا انگشت اشارشو به نشونه  روانایبابا خواست بلند سالم کنه که ن...میوارد شد

پله  يهمه جلو...متن آهنگو دوس داشتم!آهنگهکدوم  دونستمیم...شدم انویپ نیدلنش يتازه متوجه صدا...گرفت

 ياز صدا نامیبابا ا...خنده دار بود ییجورا هیصحنه  نیا دنید...دادنیبودن و با شوق به صدا گوش م سادهیها وا

 داشیکه پ...گشتمیجمع دنبال نهال م نیب...دادنیگوش م انویپ نیبهت دراومده بودن و با آرامش به طن انوازیپ

 :شدم خینهال سر جام م يصدا دنیبا شناما ...نکردم

 کم کم زنمیم خیدارم -

 وقفه یب يسرما نیا تو

 دستات،مثل سقفه یروزا ول نیجا برفه ا همه

 کم کم  زنمیم خی دارم

 آغوشت برم گردون  به

 از اشک سیچشمامو خ نخواه

 بارون نیگم شم تو ا نذار

 یستیباور کنم ن نذار
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 باورش سخته شهینم

 آخرش سخته شهیبه هماولش خو شهیهم

 یستیباور کنم ن نخواه

 باورش سخته شهینم

 آخرش سخته شهیاولش خوبه هم شهیهم

 )باند25از  زنمیم خیآهنگ دارم (

 :بهرام با داد...کردیداد م یتموم شده بود و حاال سکوت بود که ب انویپ يملود

 بـــــــــراوو -

از پله  واینهالو ش...کردمیداشتم مثل مسخ شده ها نگاه مبلند شد و من فقط  انیشا یاپیپ يدست و سوتا يصدا

متعجب نگام  دینهال تا منو د...کردنیپله ها جمع شده بودن نگاه م نییکه پا هیاومدن و هردو به بق نییها پا

 دشیبه پوست سف یلیخوش رنگش خ یآب لباس...رشو ازم برگردوند يکه به تند دمیبه روش پاش يلبخند...کرد

دفعه  کی یحت میکه از شمال برگشته بود یاز وقت...دیکشیکمرشو به رخ م یکیبار ییون کمربند طالو ا ومدیم

 یول...شده ينطوریخوندم ا) یخاموش(از اون شب که من آهنگ بگذر ز منو ...هم باهام حرف نزده بود

 !براش پختم یچه آش دونهیهنوز نم...یالـــه!چرا؟

 :گفت قیبا تشو بابا

 !یبا صدات گل کاشت شهینهال دخترام توام که مثل هم!بود یا عالجان واقع وایش-

 :زد و در جواب گفت يلخند وایش

 !کار نهال بود...کار من نبود انویپ یول يسپهر يممنون آقا-

 :گفت ثیخب انیشا

 !ياستعدادا ندار نیتو از ا دونستمیم-

 :گفت ضیبا غ نهال

 !آدم فـــروش-

به خاطر  یو عذر خواه یورود ما شده بودن شروع کردن به حال احوال پرس که تازه متوجه نایخانوم ا زهره

تو  تیاکثر...مقدار کسل بود هیجمع ...شدیم دهیشن یینشست و زمزمه ها ییجا یهر ک...متوجه نشدن ورود ما
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که رها به نهال بگم  يکه چطور کردمیفکر م نیداشتم به ا...گذاشته بود ریآهنگ به واقع رومون تاث...فکر بودن

 :خوند انیدفعه شا هیکه  ادیازش درخواست کنم تا همراهم ب يو چجور ادیب رازیبا من به ش تونهینم

 !بله...؟یپشت کوه انداخت!بله...؟یمنو بافت ریزنج!بله...باف ریعمو زنج-

نهال ...انیشا نیا هیواقعا عجب پسر...قهقه پر شد يهمه مثل من هنگ کرده بودن اما بعد با فضا با صدا اول

 یرنگ آب...مظلوم و تو دل برو شده بود بیاما عج!...کردینم یشاد نبود و شلوغ شهیمثل هم...دیخندیهم آروم م

چهرشو عوض کرده  یلینهال موهاش لخت بود و مدل فر خ...ومدیبهش م یلیفر خ يو موها

نگاهمو  ینیفکر کنم سنگ!هینطوریمن ا يفقط برا دمیشا!نظر نداره ییبایمن چشماش در ز يخدا!چشماش...بود

با هم جمع آروم تر شد که  هیحرف زدن بق قهیبعد از چند دق...دمینگامو ازش دزد...حس کرد که برگشت طرفم

 :دمیمناسب د تویموقع

 راز؟یش ادیبا من ب تونهیرها نم ينهال متوجه شد-

که کرده بود  يزیبا اخم ر نهال برگشت طرفمو... راداراشون فعال شده بود و همه به حرف من توجه کردن همه

 :گفت

 ا؟یب تونهیچرا رها نم!نــه-

 يکه با من برا خوامیازت م...ادیبا من ب تونهیو نم هیعروس يکرارا ریمراسم ازدواجشون جلو افتاده و درگ-

از نقشه کسا همرام باشه تا در صورت  یکی دیبا لیموقع تحو یدونیخودت که م...رازیش يایپروژه ها ب لیتحو

 .از نقشه ها اونو اصالح کنه یکینقص 

 :با تعجب گفت نهال

 !نبود؟ گهیسه ماه د شونیمگه عروس!کنن؟یدارن ازدواج م-

 .رو جلوتر انداختن یعروس نیبه خاطر هم...و حالش ناخوشه ضهیمر ریآره اما انگار پدر بزرگ ام-

 :فتبا اخم گ دادیما گوش م يبه حرفا يکه تا اون لحظه فقط با کنجکاو نیرادو

 ان؟یباهات ب توننینقشه کشا نم ي هیبق یعنی؟یچ هیخب بق-

 :دادم حیکردم و رو به نهال توض یاخم

اگر بخوام اونو با خودم ببرم ...هم که اصال حرفشو نزن ایشهابم خانومش بارداره و رو...ضهیمادرش مر لیسه-

 !بشم دهیپاساژ و اون پاساژ کش نیدنبالش تو ا یه دیکه شک نکن با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

نهال مستاصل به !هم جملم خنده دار بود و هم لحن پر التماسم...دنیموم شدن جملم همه از خنده ترکت با

 :بعدم گفت...پدرش نگاه کرد که آقا مهران با چشماش اجازرو رد کرد

 .ندارم یباشه من حرف-

شتم با نهال تنها دوس دا!بر پا بود ییتو دل خودمم که غوغا...بود یدنید يآ...بود یدنید نیرادو ي افهیق يآ

 !باشم

 *** 

که چقدر خوشحالم و  يوا!...کنه؟یم زیلیو زیلیچرا ج نیحاال ا....اطیاز جمع خارج شد و رفت تو ح یعصب نیرادو

 :گفت طنتیبا آرنجش زد تو پهلوم و با ش رواناین!یالیخ یکه خودمو زدم به ب نیچقدر سخته ا

 .میشو با هم بر ادهیپ-

 !تو؟ یگیم یچ-

 :گفت تعجب با

 یذوق چیه یعنی...یشیم کیبهش نزد شتریب يدار...یشیتنها م انیبا پو يدار!نهال تو اصال حالت خوبه؟-

 ؟يندار

 ...راستش-

 :کردم با ذوق حرف زدن شروع

 یول...خوشحالم یلیخ یلیخ...خوشحالم یلیخ-

 :لبخندش محو شد  رواناین...دمغ شدم هوی

 شده؟ يزیچ!؟یچ یول-

واسه دل خودش  نویگفته بود ا دایچرا اون آهنگو خوند؟چرا به پارم...اون شب آخر تو شمالبه نظرت  رواناین-

 !نظرت مخاطب خاصش رزا نبود؟ خونه؟بهیم

 :بود گفت شافتادهیکه تازه دوهزار رواناین

 !يدیسه روزه بهش محل سگم نم نهیپس به خاطر ا!...آهــــا-

 !تو جواب منو بده-

 با عشق خوند برات؟ يچطور ویاول آهنگ يدیند!؟ینهال تو خل-

 :از تعجب گفتم دهیباال پر يابروها با
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 !من خوند؟ يبرا یدونیآخه تو از کجا م-

 :جواب داد کالفه

 !؟يهنوزم شک دار...میش یکینفسم بذار  خونهیم کنهیبا تمام احساس تو چشمات نگاه م یوقت-

 :ادامه داد...شدم رهیبه نا کجا خ متفکر

 !دونه؟ینم شویهم هنوز جواب خواستگار مشیشناسیکدوم دختره که هم ما مدرضمن به نظرت -

 :گفتم مطمئن

 ایرو دمیشا ای...باشه مایفاط دیخب شا-

 ؟یکه خودت باش يدیچند درصد احتمال م-

 یدرسته و چ یچ دونهیخودش خوب م...سپردم به خدا ویهمه چ...مخم هنگ کرده بود...باال انداختم يا شونه

 .من فقط توکل کنم بهتره...غلط

 :گفت يبا شاد رواناین

 .میمونیم میهفته و ن هی!یلندن ماه عسل راس راسک میبر گهیما قراره سه روز د یراست-

 !يایدوتا ب ينر یکی...فقط!نیایو از خجالت هم درب نیخوش بگذرون یحساب!یاله یآخ-

 :گفت طنتیو با ش دیخند رواناین

 !يایدوتا ب ينر یکیبپا خوت !...نداره بیمن دوتا برگردم که ع-

 !حرف زدنت نیبا ا يریخاك تو سرت ن!خون به صورتمو حس کردم هجوم

از سر شب تا ...لباسامو درآوردم نهیآ يخونه تا رفتم تو اتاقم با رقص و قر دادن جلو میبرگشت یشب وقت اون

شم و لباسامو جمع  داریصبح زودتر بدادم شب زودتر بخوابم و  حیترج...کرده بودم میتو خودم قا ویانرژ نیحاال ا

 .کنم

*** 

که  ییاز اونجا...دست و صورتمو شستم و صبحونه خوردم...شدم داریحد از خواب ب یصبح با شوق و ذوق ب فردا

بعد ....دفعه تمام و کمال خوردم مامان و بابا به شدت تعجب کرده بودن نیاما ا خوردمیصبحونه نم چوقتیمن ه

مانتو شلوارامو  نیسه تا از خوشگل تر...سر کمدو مشغول جمع کردن لباسام شدم دمیم پراز گرفتن دوش آب گر

که  بستمیبه دستم م لمویاست کیکارم تموم شده بود و داشتم ساعت ش...ستشون يو کفشا فیبرداشتم و ک

 .زنگ خورد میگوش
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 ...شماره ناشناس...

 انیسبز نما يدکمه !...اعصاب ندارم چیاشه که هخداکنه مزاحم نب یسر صبح!چقدر رند بود!شمــــاره یمرس

 :سمت راست و جواب دادم دمیکش ویگوش يشده رو

 بله؟-

 :دمیشن یگرم يصدا

 ؟یسالم نهال،خوب-

 :گرفتیبا من تماس م انیبار بود که پو نیاول نیا

 ؟یتو خوب.خوبم یمرس...سالم-

منم  نیاش...فرودگاه میریمن ن نیبا ماش عصر از شرکت!ارین نیشرکت ماش يایم يخواستم بگم دار...ممنون-

 .فرودگاه نگیتو پارک مونهیم

 .یباشه ممنون که گفت...آها-

 ...کنمیخواهش م-

 :مکث کرد که گفتم یکم

 ان؟یپو-

 :هوا گفت یب

 جانم؟-

 :لرزون گفتم ییگذاشتم رو قلبم و با صدا دستمو

 ؟یبگ يخوایم يزیچ-

 :دمیمکث شن یکم با

 !نمتیب یم. مواظب خودت باش...نه-

 یقینفس عم!فتمیمن که االن پس م!مامــــان يوا!از طرف من باشه قطع کرد یکه منتظر جواب نیا بدون

 :لب زمزمه کردم ریز...مواظب خودت باش...یقشنگ یچه جمله...دمیکش

 .توام مواظب خودت باش-

 .امیب تررید تونمیشرکت و م امیب یشگیسر ساعت هم ستیگفته بود که الزم ن شبید انیپو
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امروزو تا  دونستمیم...بود 12به ساعت نگاه کردم حدود !مایآها ن!...تا شرکت ببـــرم؟؟ يساکارو چجور حاال

 .مایو رفتم تو اتاق ن رونیب دمیاز اتاق پر...کارهیعصر ب

 "!!کنه داریخرسو از خواب ب نیا یحاال ک!که خوابه نیا!!بهه"

 :شدم مایروش نشستم و مشغول صدا زدن ن...اشتم کنار تختشو گذ رونیب دمیکارشو کش زیم یصندل رفتم

 !اه!...خان ماین يها!...ما؟یآقا ن...ما؟ین-

 :بار با دست تکونش دادم نیا

 !ماین-

 :بسته گفت يو با چشما خابالو

 هووم؟-

 !پاشو منو ببر شرکت پاشو!ه؟یهووم چ-

 :چشمشو با مزه باز کرد و گفت هی

 !برو بابا-

 :دییو باز خواب به من کرد پشتشو

 !گهیپاشو د مایا ن-

 :گفت ومدیکه از ته چاه درم ییصدا با

 !شرط داره هی یباشه ول!...ماین یب يا-

 ها بگو؟-

 .برمتیربع منو بمال بعد م هی-

 :غرغر گفتم با

-يریبم يا! 

 .شونه و سر شونه هاش شدم دنیکنار و مشغول مال دمیرو از روش کش پتو

... 

 .شد پاشو ربع تموم هی ماین

 عمـــــــراً-

 !نمیپاشو بب...مالمتیساعته دارم م هیشوور  ی؟؟بیچــــــــــــ-
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 :گفت یبدجنس با

 !نوچ-

 :خباثت گفتم با

 .دارم برات!که نوچ ها؟-

 ينشست سر جاشو با چشما خیس ماین.کردم رو سرش یبودو برداشتم و خال شیکه رو پاتخت یمملو از اب پارچ

 :قرمز شده از خواب داد زدگرد شده از تعجب و 

 !کشمـــــتیم-

و رفتم  نییاز رو نرده ها سر خوردم زفتم پا...رونیاز خودش زودتر از اتاق زدم ب!منم پررو...طرفم دیبا سرعت د و

منو از  کردیم یو سع نییاز پله ها اومد پا ماین...رونیاز آشپزخونه اومده بود ب مایپشت مامان که احتماالً از داد ن

مامان با داد !کردمیسپر بال با خودم جابه جاش م نیاما من لباس مامانو گرفته بودم و ع ارهیمامان درب پشت

 :گفت

 !يدیتموم خونه رو به گند کش!؟یسیتو چرا خ...به جون هم؟ا ا ا ا نیچتونه باز مثل سگو گربه افتاد-

 :گفت یحق به جانب افهیبا ق ماین

 !بشنوم؟ دیکرده بعد غرشو من با سیخ زده منو تیته تغار!خوبه واال-

 :برگشت طرفم مامان

 !؟يکرد کاریتو چ-

 :کردم زونیآو نموییشدم و لب پا مظلوم

 گهیتا همت کنه منو ببره شرکت بعد م دمشیساعت مال هی...گرفته یساعت منو به حمال هیپسرت !الیمامان ن-

 !برمتینم

 :اضافه کردم یبدجنس با

 !کردم یمنم پارچ آبو روش خال-

 :دهنش گرفت يبه تعجب دست مشت شدشو جلو ماین

-ا ا ربع هیکلش شد  ؟کليدیساعت مال هی ؟کجایگیچرا دروغ م!ا! 

 :گفتم یحاضر جواب با

 !یحاال هر چـــ-
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 :کالفه گفت مامان

 میب برجان قرار گذاشتم تا ش ایخونه که با پر ایبپوش ببر نهالو برسون بعد زود ب عیسر ماین!خب حاال لهیخ-

 .یو قرار زمان عروس داینشون کردن پارم يخونشون برا

 "هــــا؟؟"

مراسمو  نیا دیبا ستمیمن ن یوقت یعنی...میکردیو فقط به مامان نگاه م میهر دو کپ کرده بود ماین منو

ا دستشو ت هو یصدقه رفت طرف مامان که مامان مالقه آهن ونیمامن دستاشو از هم باز کرد و با قر!ذاشتن؟یم

 :تکون داد

 !نمیبرو بب!خودیب!؟یسر و وضعت منو بغل کن نیبا ا يخواینکنه م-

 :با خوندن آهنگ بادابادا مبارك بادا باال رفت و مامان با لبخند برگشت سمت من ماین

 .ادیم مایتا ن نییپا ارینهال مامان توام برو ساکتو ب-

مامان  يتوجه به گفته  یب!سم انجام بشهمرا نیا ستمیمن ن یدوس نداشتم وقت...کردیداشت خفم م بغض

اگر  دونستمیم...ندادم یمامان با تعجب صدام کرد اما جواب...جمع کردم و رفتم رو مبل نشستم نمیدستمو تو س

هم بغضمو مهار  يلبام رو نکردم با سکوت و فشار داد یپس سع!ترکهیاز دهنم خارج بشه بغضم م يکلمه ا

 :کنارم نشست.کنم

 ؟یناراحت یستیکه امشب ن نیبه خاطر ا-

-... 

 .دختر نازم هیمهم عروس!نداره که بیع-

 مایمنو ن...خوش رنگش پر از اشک بود و چشماشو براق تر کرده بود يچشما...مامان نگاه کردم يچشما تو

 .بودن چشمامونو از مامان به ارث برده بودم یرنگ

 چرا؟ هیگر...فدات بشم مامان نازم یاله-

 :دمیشنبغض جوابمو  با

 .رهیگیم میتو اشک تو چشماته منم گر یوقت...خب-

 :بعد بلند شدم...بغلشو شلپ شلپ ماچش کردم دمیپر

 .گاین...اصال من شادم-

 . دنیکردم به خوندن و رقص شروع
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*** 

مامان خندم  ياون ادا اطفارا جلو يادآوریبا ...کردمیفکر م شیساعت پ کیچونم بود و داشتم به  ریز دستم

 :رها به خودم اومدم يبا صدا.لبام نشست يرو يلبخند گرفت و

 ؟یزنیلبخند ژکوند م یبه چ-

 !گم بابا-

 :به شهاب کردم رو

 .یشیبابا م يدوباره دار...گمیم کیشهاب تبر یراست-

 :با لبخند جوابمو داد شهاب

 .واسه خودت شاهللایا...ممنون-

 .کنهیداره با لبخند نگام م انیپو دمید...نییاما سرمو انداختم پا دمیحرفش خجالت نکش نیا از

 :با عشوه گفت ایرو

 ومده؟یچرا ن لیسه یراست-

 :جوابشو دادم محکم

 .مادرش باشه شیپ خواستیاد،میب تونهیکرد که نم یامروز بهم زنگ زد و عذرخواه-

 :گفت ریکنجکاو رو به ام انیپو

 شده؟ يزیچ!یساکت ریام-

 :ریدستشو گذاشت رو دست ام رها

 .خستس یبه خاطر تدارکات عروس...ستین شیزینه چ-

 ...:شد طونیباز رنگ نگاهش ش ریام

 .ناهاشینگا ا...به جون مادرم من زبون دارم-

 :شهاب با چندش گفت.قرش داد یو کل رونیزبونشو از دهنش آورد ب بعدم

 .بکن تو اون زبونتو اشتهام کور شد ریام يریبم يا-

 زیخودشم سر م...ناهار مهمون کرد يرزو کرده بود و همه عوامل شرکتو برا نوییپا يرستوران طبقه  انیپو امروز

بود بدجور اشتهامو باز کرده  دیو سف یاز آب یبیکه ترک ونشیبود و رنگ دکوراس یکیرستوران ش...ما نشسته بود
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 میگوش نیصفحه اسکر يرو نیاسم رادو دنیبا د.غذاهامونو آوردن نیه نیدر هم...زنگ خورد میگوش...بود

 :باز کردم و جواب دادم شموین

 !ینـــــیسالم رادو-

 :خنده رو از رو لبام پروند نیرادو يصدا اما

 .نرو انیبا پو!نرو نهال-

 .یلحظه گوش هی؟؟یچ-

 .ییدسشو يکردم و رفتم تو راهرو یعذر خواه ردنیجمع که حاال کنجکاو نگام مک از

 !تو؟ یگیم یچ...نیالو رادو-

 :فهبود و کال یعصب صداش

 .به خاطر من نرو...کنمیخواهش م...نهال نرو-

 تو چته؟ نیآخه چرا؟رادو-

 !يبر یقبرستون چیه یبا اون عوض خوامیفقط نم!یچیه-

 یپس حرف زدن باهاش ب!مطمئن بودم که مسته گهیحاال د...از گوشم دور کردم ویگوش دیکه کش يداد با

 ایدخالت  نیخانوادم بدون کوچک تر!بودم یعصبان...لنتیگذاشتم رو شا مویتماسو قطع کردم و گوش...دسیفا

 میمن تصم يبه جا خوادیم نیدوچون بهش اعتماد داشتن حاال را...برم انیبه من اجازه دادن تا با پو یمخالفت

 ؟یعوض گهیم انیبه پو یبه چه حق...شعــــوریب!!مگه من بچم؟!ره؟یبگ

تو هم  یفکر کنم اخمام حساب...شدم و نشستم سر مسز خارج ییاز دسشو نیرادو یاپیپ يتوجه به تماس ها یب

 :آهسته در گوشم گفت انیبود چون پو

 شده؟ يزیچ-

 :زدم  يلبخند

 چطور؟...نه-

بار آخر نقشه  يتو شرکت و برا میبعد از خوردن ناهار باز برگشت...باال انداخت و مشغول خوردن غذا شد يا شونه

روز بعد از برگشتن ما از سفر  کی قایدق...بهمون دادن شونویروسهم کارت ع ریرها و ام...میها رو چک کرد

به  انیشرکت برامون همراه پو يبچه ها تیموفق يو آرزو یبعد از خدافظ...گهیدرست چهار روز د یعنی...بود

 میدیبه فودگاه رس یوقت...میپرواز داشت میساعت چهار بود و ما ساعت پنج و ن...میسمت فرودگاه راه افتاد
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سالن انتظار  يروانه  مویدرآورد انیپو نیصندوق عقب ماش میگذاشته بود مایمونو که به کمک نساکا

 يمن که رو يداد اومد رو به رو لیساکامونو تحو انیکه پو نیبعد از ا...شتدا ریتاخ یربع هیپروازمون ...میشد

و  رهیپسره از رو نم دید یوقت...کرد یکه کنارم نشسته بود اخم يو به پسر ستادیسالن نشسته بودم ا يایصندل

 .دستشو به سمتم دراز کرد یعصب کنهینگاشم نم یحت

 "!کار کنم؟ یچ"

جا کرد  فمیظر يانگشتا نیمنو بلند کرد و همزمان انگشتاشو ب يلرزونمو تو دستش گذاشتم که با فشار يدستا

منو  يکه االن دستا انهیپو نیا یعنی يوا...برد شدیشاپ فرودگاه ختم م یکه به کاف ییو منو به طرف پله ها

 .میدیشاپ که رس یبه کاف!تو دستش گرفته؟ ينطوریا

 سفارش بدم برات؟ یچ-

 :باال انداختم يا شونه

 .يخوریخودت م یهر چ...دونمینم-

 :اومد نشست لباساشو مرتب کرد و گفت یبعد از مدت...گرد دو نفره نشوند و خودش رفت زیم هیپشت  منو

 .میخور يزیچ هی میایداره ب ریپرواز هم تاخ میاومد گفتم حاال که زود-

 :گفتم طنتیشد اما با ش یچ دونمینم

 !شکمــو-

 :راحت تر از خودم جواب داد یلیخ انیحرف خودم و کالم راحتم جا خوردم اما پو از

 .مردا شکم پرستن-

 :جمع کردم نمیتو س دستمو

 .خانوما هم پسته شکم-

 :تفاوت گفت یب

 .باشن دمیبا-

 :دمیپرس يکنجکاو اب

 !چرا اونوقت؟-

 :سرشو به طرفم خم کرد و گفت یکم

 .باشه یرو فرم و خواستن دیبا کلشونیچون ه-
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 فیظر کلیآها االن خواست بگه من ه!!زنهیچرا انقدر راحت حرف م نیا!و هم تعجب کردم دمیخجالت کش هم

 دوس دارم؟

 ...واال-

 ؟یو اال چ-

 .ه فکر دبه و سرکه باشن دیبا-

گذاشت و بعد  زیرو م یکیبزرگ ذرت مکز وانیو در همون لحظه گارسون اومد طرفمون و دوتا ل دمیخند

 :با لبخند گفتم...رفت

 .رو انتخاب کرد دایپارم کمایخوشحالم که ن-

 :دیکش یاز سر آسودگ ینفس انیپو

 .رو انتخاب کرد ماین دایمنم خوشحالم که پارم-

 :بادهن پر گفت...گذاشت تو دهنش یکیکه پر بود از ذرت مکز قاشقو

 .بخور خوشمزس-

 ".بخور عشقم نوش جونت...بخوره ادیز دمیداره با انیکه پو یکلیه نیبا ا...البته حقم داره!شکمو"

 .و شروع به خوردن کردم دمیبه روش پاش يلبخند

*** 

 ".زودتر بره تا استراحت کنم انیکاش پو...ایچقدر خستم خدا يوا"

از رو مبل ...من بمونه شیقرار بود پالنا پ...مطالبو به من بگه يسر هی انیبود که پو ازین میداشت ناریفردا سم چون

 :بلند شد و رو به من که نشسته بودم گفت

 .منم برم لباسامو عوض کنم.میبخور يزیچ هی رونیب میحاضر شو بر-

 :جمع کردم نمیدستمو تو س...سر جام بلند شدم  از

 .خستم کمی...خوابمیم خورمیم يزیچ هی...نه ممنون-

 :بهم نگاه کرد نگران

 .هر ساعت از شبانه روز که بود زنگ بزن یداشت يکار.یدونیباشه هر جور صالح م-

مانتوم تاپ  ریچون ز...گوشه تا فردا هیلول کردم و گذاشتم  زویم يرو يپالنا انیکردم و بعد از رفتن پو يتشکر

شلوار مدل برمودا با  هیرفتم تو اتاق و بعد از دراوردن مانتوم ...بودم اوردهیدرن انیپو يبودم مانتومو جلو دهیپوش
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بافتم و  یبود دو گوش ختهیبه هم ر حیچون فج ممموها...روش داشت تنم کردم یتیشرت که طرح ک یت هی

 .انداختم دو طرفم

 ".نه ساله شده بودم يبچه ها هیشب!یاوخ"

و حدود ده تا  یتن ماه... مثل پسته و شکالت یخوراک يسر هی...مدیکش یسرک خچالیتو آشپزخونه و تو  رفتم

دادم و به سالن  هیبه اپن آشپزخونه تک...دمیکش رونیب خچالیبا دوتا تخم مرغ از  ویتن ماه...تخم مرغ توش بود

 یپوف...کردیم تمیاذ بیعج ییحس تنها شلوغ بود اما حاال شهیما هم يخوه ...چه سوت و کور...نگاه کردم

بعد از ...رزرو کرده بود که از همه لحاظ کامل بود یهتل انیپو...برداشتم نتیاز تو کاب يتابه ا یو ماه دمیشک

 ...گازو کم کردم و رفتم طرف در ریز...زنگ در مانع شد يکردم که صدا یتوش خال ویروشن کردن گاز تن ماه

*** 

 انیپو

جا مونده بود  زیاز نقشه ها که رو م یکی دنید ای...امش يبه سو شیبرداشتم و پ مویلباسام گوش ضیاز تعو بعد

زنگ ...مال من بود ينهال که روبه رو تییبستم و رفتم طرف سو توییدر سو...عقب گرد کردم و برش داشتم

موهاشو ...بود  ستادهیدر ا يگونش جلو بچهی افهیبعد از چندلحظه نهال با ق...واحدو فشار دادم و منتظر موندم

 یخواستن یلیخ!کار ندم دست هردومون...ایخدا...بود دهیلباس طرح گربه پوش هیو طرف بافته بود و از د یعروسک

 !شده

 !؟ییکجا انیپو-

 .از پالنا جامونده بود اومدم بدمش بهت یکی...نجامیهم...ها؟آها-

 .زد و از دستم گرفتش يلبخند...گرفتم طرفش پالنو

 .تادماف میگشنگ ادیکه احساس کردم تازه  ییبو با

 !؟یکنیدرس م یچ يدار.ادیم یخوب يچه بو...اووم-

 :ذوق گفت با

 ؟يغذا که نخورد...املت-

 .نه-

 :گفت یو لحن با نمک یشوخ با

 .میتو با هم شام بخور ایب خورهیخب پس اگر به غرورت بر نم-
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 .از خدامم هست!چنده لویغرور ک-

 یماه يبرداشت و تو یتخم مرغ...رفت تو آشپزخونه پشت سرم درو بست و بعدم...باز کرد و رفتم تو شتریب درو

دادم و محو  هیبه اپن تک...بود نیریتک به تک حرکاتش برام ش...بود یدختر دوس داشتن نیچقدر ا...تابه شکست

 ...دایپارم...زنگ خورد میحرکاتش شدم که گوش

 :شوق جواب دادم با

 .سالم عروس خانوم-

 ن؟یدیرس ؟راحتیخوب...یسالم داداش-

 طون؟یتو چه خبر ش...میدیرس هیساعت هیاره االن .خوبم یمرس-

 .میتو اتاق با هم حرف بزن میما مثال اومد...رسونهیسالم م نجاسیهم ا ماین...نجانیخانواده ارجمند ا-

 ن؟یبه من زنگ زد یواسه چ گهید نیحرف بزن نیا خوب بر-

 .میندار یحرف میما قبال حرف زد-

 .میبحرف مایبا ن فونیو آمنه بزن ر شیخب نهالم پ-

 :گفتم...طونیش يکوچولو...رو اپن دیپر دمیدر کمال تعجب د...من شیپ ادیدستم از نهال خواستم ب با

 .خان مایسالم ن-

 .سالم بر همگان-

 داداش؟ یخوب-

 خواهر تو رو داشته باشم و شاد نباشم؟-

 .لیزن ذل-

 نهال چرا ساکته؟-

 :گفت يخفه ا يبا صدا نهال

 .سالم-

 ؟یخوب.سالم نهالم-

 یمرس.میشما عال يایاز احوال پرس-

 .امروز سرم شلوغ بود.غر نزن خانوم-

 .نیخوشبخت بش...بهتو گمیم کیتبر.نگفتم که يزیچ-
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 :خنده رو به نهال گفتم با

 .بد اخالق باش کمی ينهال تو خواهر شوهر-

 :نهال نگاه کردم و زمزمه وار گفتم يچشما يتو

 .يدار یپاک یلیهر چند که ذات خ-

 .میکردوماز هم چشم بر نداشت چیه...دمیرو شن دایپارم يشده بود که صدا رهیهم تو چشمام خ نهال

 مگه نه نهال؟!مهربونه میلینهال خ...خان انیپو رینه خ-دایپارم

 :که هنوز نگاهشو ازم نگرفته بود گفت یدر حال طنتیبا ش نهال

 !شمایبد جنس م من به وقت خودش...جان دایاشتباه نکن پارم-

 :دیخند ماین

 !نه اونم نهال یچکیه-

حرکاتم در مقابل نهال  يرو یتسلط چیه ایتازگ...بردم طرف صورتشو گونشو نوازش کردم دستمو

 :گفتم کردمیهمون طور که گونشو نوازش م...نداشتم

 .نیهمه رو منتظر نگه داشت گهید نیبر

 .نیچشم شما هم مواظب خودتون باش-دایپارم

 !تو صورتش ختیهاش ر يحرکتش چتر نیبا ا...نییاز رو گونش برداشتم که نهال سرشو انداخت پا دستمو

 ؟يندار ينهال کار-ماین

 :بلند کرد سرشو

 يبا.گمیم کیبازم تبر.زمینه عز-

بعد از ...کردم و نشستم رو مبل یمنم ازشون خدافظ...ورفت تو آشپزخونه و مشغول کارش شد دیرو اپن پر از

 .که توش نون بود برگشت یبود و ظرف مرویکه توش ن یسیل با دنها يچند

 .بود ياملت خوش مزه ا...ممنون-

 .یخوب بخواب.نوش جان-

 .توام-

حرکت درآوردم و پرت کردم رو  هیشرتمو با  یت...خودم تییدرو بست و منم رفتم طرف تو سو نهال

بار بود که  نیاول نیا!یلــــیخ...الو دوس دارمنه یلیخ...خودمو رو تخت پرت کردم و به امشب فکر کردم...تخت
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 یدانشگاه بود که وقت يدخترااز  یکیرزا ...احساس من نسبت به رزا فقط و فقط ترحم بود...حسو داشتم نیا

خواهرش متوجه شدم سرطان داره و  قیکه از طر نیمحلش کنم تا ا یکردم ب یمنو دوس داره سع دمیفهم

و تظاهر کنم که دوسش  شیخدا حاضر شدم برم خواستگار يرضا ينم فقط برام...مونهیزنده نم يادیمدت ز

 یو بعدش رزا رو ب میمن فقط روز نامزد...بودن و ما راحت یباونا مذه...خوردیفرهنگ خانواده رزا به ما نم...دارم

 ...گونه هم بود و بس دنیبوس میکه داشت یتماس نیو بزرگتر دمیحجاب د

*** 

 .اي مــــــــرگ-

ساعت نههمگه !واي.با دیدن شماره پویان سیخ سر جام نشستم.از تو بالش دراوردم و به گوشیم نگاه کردم رموس

 .خدایا!من واسه هشت آالرم نذاشته بودم؟

 بله؟-

 خواب موندي نه؟-

 آیی اره کی باید بریم؟-

 .اگر نیم ساعته حاضر بشی رفتیم-

 .باشه باي-

چون میدونستم میخوام چی بپوشم .تو دسشویی و دستو صورتمو شستم از جام پریدم.نذاشتم خدافظی کنه حتی

یه آرایش مالیم کردم و پشت چشمامو سایه ابی نقره اي زدم همراه یه رژ .پس اول آرایش کردم

ساپورت مشکیمو با مانتوي آبی نقره ایم که پارچش از ساتن بود و زیر سینش کش داشت رو .کالباسی

از ...کیف و کفش مشکیمو برداشتم و کمی عطر زدم.بود و حالت چین چین داشت مانتوم تا رو زانوم.پوشیدم

 .سوییت بیرون رفتم که دیدم پویان جلوي در وایساده

 "این چرا اینجوري نگاه میکنه؟.یا قمر بنی هاشم"

 .سالم-

 ...لب سالمی کرد و جلو تر از من رفت تو اسانسور زیر

 "!هایه بنده خدایی یه لیدیز فرستی ساخته "

حیف .شونه اي باال انداختم و روسریمو مرتب کردم.آسانسورو با حرص فشار داد و سرشو کرد تو گوشیش دکمه

 ...طبقه ي همکف....پویان وحشتناك اخم داره وکگرنه حتما یه بوس واسه خودم میفرستادم
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 "اه!این چرا هی جلوتر از من میره؟"

از البی شلوغ هتل خارج .در داره بسته میشه،سریع پریدم بیرونحرص پامو کوبیدم کف آسانسور که دیدم واي  از

زهر .پویان رفت در عقب ماشینو باز کرد و با چشماش گفت بیا برو تو.شدیم که دیدم یه آژآنس جلوي در منتظره

من که سوار .مخ من فازو نول قاطی کرد اینباز .اون که اصال چیزي نگفت بیچاره.خخخ.مار یکم مالیم تر باش

تا ماشین نگه .نگاهاي مرد از تو آینه کالفم کرده بود...آدرسو به مرد داد.درو بست و خودش جلو نشست شدم

پویان که اومد کنارم با هم به طرف .عجب ساختمون بزرگ و خوشگلی.داشت پریدم پایین و منتظر پویان موندم

 .نگاه هارو حس میکردم یسنگین.ساختمون حرکت کردیم

 ".واال.همینه که هست.همینطوري لباس میپوشمخب من تهران ...درد"

 :سرشو آورد کنارم پویان

 .وقتی اینطوري لباس میپوشی انتظار نگاه هاي بهتر از اینم نداشته باش-

 :شیطنت جواب دادم با

 .خوشگلیه و هزار دردسر-

و خوران دنبالش منم با این کفشاي پاشنه هفت سانتی تلو تل.نگاه چپکی بهم انداخت و سرعتشو بیشتر کرد یه

 .میدویدم

 ".هوف.بند اومد...نفسم...آي مامان"

خود ساختمون و دیزاینش خیلی شیک بود و بعد از .یه نگاه به کفشام انداخت و بعد وارد ساختمون شد پویان

 .پویان و پسره با هم احوال پرسی کردن.پرس و جو به سمت اتق سمینار رفتیم که پسري جلوي در وایساده بود

 .وبان خانبه پ-

 دیر که نرسیدم؟.سالم شروین جان-

 نه مثل همیشه سر وقت-

ولی خب پویان کال یه چیز ...هیکل ورزشکاري.چشماي طوسی تیره ب پوستی سبزه!چه تیکه ایه...یا خدا"

 ".دیگس

 پویان جان معرفی نمیکنی؟-

 :لنگ ابروهاش به باال پرواز کرد یه

 .شرکت ماخانوم ار جمند یکی از نقشه کشاي ماهر -
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 .خیلی خوشبختم-

 ...منم شروین راد هستم-

نمیدونم چرا کرمم گرفته بود حرص پویانو ...دست شروین که به سمتم دراز شده بود نگاهی انداختم به

اگه بگم از چشاش آتیش بیرون میزد دروغ .ب تعلل باهاش دست دادم و زیر چشمی پویانو چک کردم.دربیارم

حیف کرمم میاد وگرنه .هیز بدبخت.زهر تو دلت.ل شروین دادم که نیشش شل شدلبخند پسر کش تحوی...نگفتم

 ایش.عمرا به تو هیز لبخند میزدم

 :با حرص غرید پویان

 .بریم دیر شد-

هر کی روي صندلی نشسته بود .راه افتاد تو و پویان دستشو گذاشت پشت کمرمو به داخل راهنمایم کرد شروین

کل زمان جلسه حواسم ...پویان کنارم نشست و شروین رو به روم.واست بشینمپویان صندلی عقب کشید و ازم خ

بعد از جلسه پویان و شروین با .اولین بارش که نیست.خب معلومه دیگه.خدا یه تپقم نزد.به کنفرانس پویان بود

 :پدر آخر یه کارت داد دست پویان.هم دست دادن و شروین هم کلی از رضایتش درباره نقشه ها گفت

ویان جان امشب خونه من به مناسب تموم شدن این پروژه یه مهمونی برگزار میشه حتما شما هم با خانوم پ-

 .ارجمند تشریف بیارید

 "آخ جون مهمونی"

 :لبخندي زد پویان

 .لطف کردي.باشه-

 .کاري نکردم-

 :طرف من برگشت

 خدافظتون.نهال جان شب میبینمت-

 ".پــررو.هال جان و یرقانن..بله بله؟؟نهال جان؟نهال جان و مرض"

 این اسم منو از کجا فهمید؟ اصال

 .خب اسمتو پایین نقشه ها دیده.نهال یه چیزي خورده تو سرت ها-عقلم

 .که قیافه پویان دیدنی بود آي
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از گلوم هیچی پایین .البته ناهار با کلی اخم و تخم پویان...از جلسه رفتیم تو رستوران هتل ناهار خوردیم بعد

امشب .حدود ساعت سه و نیم بود که به فکر لباس افتادم.عد از ناهارم هر کدوم رفتیم تو سوییت خودمونب.نرفت

تصمیم گرفتم برم بیرون بلک شاید .ندارم كسر ساك نرفتم چون میدونستم چیزي جز تاپ و شلوار!چی بپوشم؟

ح پوشیده بودمو همون لباسایی که صب.پرسون پرسون خودمو به پاساژي مرکز خریدي چیزي برسونم

دروباز کردم که دیدم پویان داره .داشتم رژ لبمو کم رنگ میکردم که زنگ سوییت به صدا دراومد.پوشیدم

 .کنجکاو نگام میکنه

 جایی میرفتی؟-

 .من براي شب لباس ندارم...آره-

 .ریماومدم بگم اگه توام چیزي میخواي بخري بیا با هم بریم یه چیزایی بخ.راستش منم لباس ندارم-

 "!با پویان خرید؟مامانی جون!واي"

 .باشه...اووم-

 .اول برو تو-

 چرا؟-

 .برو بهت میگم-

 :به ساپورتم اشاره کرد.گرفت و بردم تو بازومو

 .برو عوضش کن بعد میریم-

 :ساپورتم نگاه کرد و بعد چشمامو گرد کردم به

 چرا؟.وا-

 .برو عوضش کن بعد میریم.همین که گفتم.زیرا-

در اتاقو باز کردم و رفتم .وچه اویزون رفتم تو اتاق و شلوار کشی مشکیمو با ساپورتم عوض کردملب و ل با

 .جلوش وایسادم.بیرون

 !خوبه؟-

 .لبخندي زد...رو مبل بلند شد از

 .حاال بریم.آره-
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به راننده  بعد از چند دقیقه ماشیناومد و پویان.پویان با آژانس تماس گرفت.برداشتم و با هم رفتیم بیرون کیفمو

بعضیا یه جوري نگا ...احساس بدي داشتم.یه ربع بعد رسیدم به پاساژ.گفت که ببرمون به بهترین پاساژ شهر

محو نگاه هاي مردم بودم که دست پویان .ییناعتماد به نفسم به شدت اومده بود پا.میکردن که خوشم نمیومد

منم سعی کردم .به ویترین مغازه ها نکاه میکنهبرگشتم نگاش کردم که دیدم داره بی خیال .تو دستم قفل شد

 .به نظرم با یه پیراهن آبی رنگ فوق العاده میشد.یه شلوار طوسی چشممو گرفت.حواسمو پرت کنم

 پویان اینو نگاه-

 .دستم شلوارو نشونش دادم و خودم به پویان نگاه کردم تا نظرشو بفهمم با

 .بریم ببینم-

 .و برد تا پرو کنهشلوارو از فروشنده گرفت  پویان

 میبخشد یه پیراهن آبی که به همین شلواره بیاد دارید؟-

 .فروشنده داشت قفسه هاشو چک میکرد که در اتاق پرو باز شد-

 چطوره؟-

 .ایستش قشنگ بود هم رنگش هم

 .ولی نظر خودت مهم تره.به نظر من که عالیه-

 .به نظر من که عالیه-

 خانوم ببنید این رنگو میپسندید؟-

 .سمت فروشنده برگشتم

 .یه پرده روشن تر ندارید؟این یکم تیرس-

 .چند لحظه صبر کنید.چرا هست-

 :لبخند زدم.پیراهنو دادم دستش که متوجه نگاه مهربونش شدم.آها این بهتره.پیراهن دیگه داد دستم یه

 .برو بپوشش ببینم چجوریه-

 .مرسی-

 .خاهش-

از یه لباس یاسی دکلته که لبه یقش مروارید داشت .راي من گشتیماز خریدن لباساي پویان دنبال لباس ب بعد

 :پویان که نگاه خریدارانه منو رو لباس دید دستمو کشید به طرف دیگه اي و گفت.خوشم اومد
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 .فکرشم نکن-

 چرا؟؟-

 :طرفمو خیلی جدي گفت برگشت

ینان ترجیح میدم یه من نمیدونم مهمونی امشب چه جور مهمونیه و چه کسایی توش هستن پس محض اطم-

 .لباس پوشیده بخري

همیشه دوس داشتم کشیو که دوس .اگه بگم تو دلم داشتن گونی گونی قند آب میکردن چاخان نکردم.اي خدا"

 ".دارم روم غیرت داشته باشه

 .جلوي ویترین یکی از مغازه ها وایساد.حرف راه افتادیم بی

 این چطوره؟-

پشت آستین ضربدري داشت و آستین کوتاه که بلندیش تا نصف وجب  لباس مشکی یقه دار که از جلو و یه

 !!این که از لباسی که من گفتم باز تره!!وا.یه کمربند نقره اي شیک هم رو کمرش میخورد.باالي زانوم بود

 :تعجب ننگاش کردم که ادامه داد با

 .البته اگه با ساپورت و یه لباس توري از زیرش بپوشی خوب میشه-

 .یم بپوشمحاال بر-

کیفمو دادم دست پویان و خودم رفتم تو اتاق .و بهمون بده.هم رفتیم تو مغازه و از فروشنده خواستیم تا لباس با

کمرش حسابی تنگ بود و کمر .تن خورش فوق العاده بود.معرکه بود...به نظرم قشنگ نبود...لباسو پوشیدم...پرو

 .تقه اي به در خورد.ولی با ساپورت خوب میشد دکوتاه بو.مدستی رو لباس کشید.نحیفمو به نمایش گذاشته بود

 .نهال؟باز کن-

خواستم شلوارمو ...میخواست درو باز نکنم و بذارم همون شب ببینش ولی خب واقعا به نظرش احتیاج داشتم دلم

درو باز قفل .بپوشم که دیدم در اون صورت هیچ رقمه کمر لباس اندازم نمیشه پس بیخیال شلوار درو باز کردم

هام شروع کرد تا نوك اانگشتاي  نهاز سرشو.کردم و پویان محتاط درو باز کرد و خودشو بین در جا داد

 .خون به صورتم هجوم آورد....چشماش رو پاهاي لخت و سفیدم میچرخید.پام

 پویان؟؟-

 ها؟بله؟-

 :خندیدم
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 لباس خوبه؟-

 .ولی با همون شرایطی که گفتم.آره-

*** 

 .فهیضع...فهیظر...کهیمثل اسمش کوچ.تا حاال بهش فکر نکرده بودم.یچه اسم قشنگ...نهال نهال نهال

موهامو با ژل .ومدیچقدر بهم م...دمیکه نهال برام انتخاب کرده بودو پوش ییرو تخت بلند شدم و با عشق لباسا از

ت هفت بود و االن هم تو کارت مراسم از ساع.آماده باشه گهیفکر کنم نهالم د.باال زدم و با عطر دوش گرفتم

من  تیبسته شدن در سوئ يبا صدا.کنهیقفل م ونهالم داره در دمیکه د رونیزدم ب تمیاز سوئ.هفت و ربع بود

فر  شویبلوط يموها يجلو کهیموهاشو فرق زده بود و دو ت.خوشگلش شدم ينهال هم برگشت که غرق چشما

 ظینسبتا غل ششیآرا.نازکش معلوم بود يروسر ریاز ز حدس زدم موهاشو از باال جمع کرده باشه چون...کرده بود

نگفتم چون با  يزیاما چ....و  ادنیاونجا ز بهیغر يچون پسرا...ومدیخوشم ن مناما ...ومدیبهش م یلیبود و خ

مداد  يابرو.زد دیمنو د يزد و بعد از قفل کردن در برگشت و سرتا پا يلبخند.خودم بود و مواظبش بودم

 :داد باال دشویکش

 .يشد پیخوش ت-

 :دمیبه کتم کش یبه سرتا پام نگا کردم دست يسرسر

 .بودم-

 :دیخند

 .يبود-

در خونه  میدیبعد رس قهیدق ستیو درست ب میآزانس گرفت...یتو الب میآسانسورو براش باز کردم و بعد رفت در

 نارویگ که البته اگر ماشبزر اطیبا ح ییالیخونه و...تو کوچه پارك شده بود يادیز يمدل باال ينایماش.نیشرو

 یکه با خجالت درحال رهیتا نهال بازومو بگ دمبا چشمام به بازوم اشاره کر.هم داشت یقشنگ يفضا میریبگ دیناد

نهالو کنارم نگه  شهیتو دلم از خدا خواستم تا هم.گاز گرفته بود دستشو دور بازوم حلقه زد نشوییکه لب پا

 میبا هم بود شتریحاال که ب....اونم منو دوس داره کردمیاحساس م.تمبهش داش يدیشد تیاحساس مالک...داره

 .کردمیاحساس م نویا
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 نیشرو.تو در ظاهر شد نیآهنگ گم شده بود باز شد و شرو يکه تو صدا یکیت يفشار دادم و در با صدا زنگو

 شدیباعث م نیهم.بود هم یبود اما دختر باز خفن يبود و پسر فوق العاده کار رازیمعروف ش ياز برج سازا یکی

 .ادیازش خوشم ن

 .دیخوش آمد!من ژهیو يمهمونا...سالم-

خاموش بود و  بایسالن بزرگ خونه تقر يچراغا...نبود دنیقابل د يادیز زیچ...تو میو رفت میدو سالم کرد هر

 :با حالت داد رو به نهال گفت بایتقر نیشرو.دادیم جهیروشن بود که به آدم سرگ يفقط رقص نور

 .هال جان برو باال لباساتو عوض کنن-

از پله ها  نیدست شرو تیبه من انداخت و بعد با هدا ينگاه مردد...نبود ینداشتم تنها بره باال اما راه دوست

 حیاما ترج خورمینم زایچ نیاز ا گمینم...یکه پر بود از انواع مشروبات الکل يزیمنو برد طرف م نیشرو...باال رفت

نه اما  ایبرگشت  نمیطرف پله ها تا بب رپشتمب.خودم باشم و چشم از نهال برندارمدادم امشب تو حال 

چرا انقدر ..و.زدیدلم شور م..دادمیکردن دوستاش منم فقط سر تکون م یشروع کرد به معرف نیشرو...نبودش

 .ور ور ور ور...زنهیحرف م یه میشرو...دهیطولش م

از اون جمع  دیببخش هیبا ...گردهیم یداره دنبال کس يه با کنجکاوک دمینهالو د...به پله ها نگاه کردم دوباره

 اطیزد و از پله ها با احت يلبخند دیتا منو د...و رفتم طرف پله ها و صداش کردم دمیکش رونیخسته کننده ب

 یلباساش حساب...بسته بود و فر کرده بود ازموهاشو نصف جمع و نصف ب...نمشیتازه تونستم بب...اومد نییپا

که  يپاشنه بلند نقره ا يو کفشا میساپورت ضخ...دیکشیلباسش خودشو به رخ م يو کمربند نقره ا ومدیبهش م

 رهیو به جمع رو به رو خ مینشست یصندل يرو میدستشو گرفتم و با هم رفت.رنگش با کمربند لباسش ست بود

متر  کیدخترا کال  نیا يلباسا...به نظر من ستاره امشب نهال بود...خوردنیم لدختر پسرا تو هم لو...میشد

 .تمومه یاصال نهال همه چ.نذاشته بود شیپارچه برده بود اما نهال عقده نداشت و خودشو به نما

اومد  نیکه شرو میدیخندیرقص م ستیپ لیمست و پات يبه دختر پسرا میمنو نهال داشت...شب شده بود مهین

 :رو به نهال گفت.طرفمون

 د؟یدیم ریبنده حق نیر رقصو به ادو هینهال جان افتخار -

مچ دستشو ....که به سمتش دراز شده بود نیشرو يکرد و دستشو برد جلو تا بذاره تو دستا يتک خنده ا نهال

 :از سر تمسخر زدم و با همون لبخند گفتم يلبخند نیبه شرو.محکم گرفتم و بلند شدم

 .جز خودم برقصه ینامزدم با کس دمیمن اجازه نم-
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حاال اون به !شعور یب يپسره ...دمیفشار دادم و دنبال خودم کش شتریهنگ کرده بود ب یکه حساب نهالو مچ

 !رفتیجهنم نهالو بگو داشت م

تو صورت ...کردم کشیبه خودم نزد شتریمچ نهالو که تو دستم بودو فشار دادم و ب...یوسط شلوغ میدیرس

 .میکردیپا و اون پا م نیهر دو ا...چه عر ض کنمالبته رقص که ...دمیمتعجبش نگاه کردمن و با آهنگ رقص

 هماهنگه...دلت با من-

 تو چشمامه...تو نگاه

 رقصهیم...با من تنت

 خوامهیکه م...یحس همون

 "!با نهال برقصه خواستیم میشرف با چه آهنگ یب"

هال ن.خوردمیقبول کنه حرص م نویرقص شرو شنهادیپ خواستیاز نهال که م...دمیترکیاز حرص م داشتم

 :گفت طنتیصورتشو از درد جمع کرد و با ش

 .دست نامزدت شکست انیپو-

 "طونیش"

 :بود ادیآهخنگ ز يصدا...از رو مچش برداشتم اما نهال فاصلشو ازم کم نکرد دستمو

 آهنگم نیمن عاشق ا-

 :باال انداختم يا شونه

 .دمشینشن-

 :کردن یشروع کرد با ناز آهنگو همخون نهال

 من دارمکه  یحال نیبا ا-

 ستین ییجا گهید نجایا جز

 مونمیبا تو م نجایهم

 که هوا خوبه نجایهم

 رهیگیم نهیتو س نفس

 خونهیواسه تو م دلم

 وقتشه عاقل شم وونمید هی من
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 حق بده عاشق شم یته خوب تو

 یش دایگشتم تا که تو پ عمرمو

 یباش خوامیفقط م فهممینم یچیه

حواسم به ...خوردیو تکون م اوردیو با آهنگ ادا در م کردیم طنتیش نهالم همش...اهنگه حرف دل من بود انگار

و  دیرقصیتو بغلم م بایتقر...شدم کیبه نهال نزد شتریب...کردیهم بود که با غرور له شدش به ما نگاه م نیشرو

 .کردیم وونمید شتریب نمیهم...گرفتینگاشو ازم نم

 هماهنگه...دلت با من-

 تو چشمامه...تو نگاه

 رقصهیم...من با تنت

 خوامهیکه م...یحس همون

 ستین یپناه...واسه شبهامجز آغوشت...ایدن نیا تو

 که من دارم...یحال نیا با

 ستین ییجا گهید نجایا جز

 مونمیبا تو م نجایهم

 هوا خوبه...که نجایهم

 رهیگیم نهیتو س نفس

 خونهیواسه تو م دلم

 وقتشه عاقل شم وونمیدو هی من

 اشق شمحق بده ع یته خوب تو

 یش دایگشتم تا که تو پ عمرمو

 یباش خوامیفقط م فهممینم یچیه

*** 

 .بود نیریاما اونم برام ش کردیمچ دستم هنوز درد م.بود بیغر بیبرام عج انیحرکات پو...کرده بودم داغ

 ".که منو نامزدش خطاب کنه نیبرقصم و ا انیبا پو يکه باعث شد نیالبته به خاطر ا.یگل یلیخ نیشرو"
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از دوستاش رفت طرف اونو  یکی دنیبا د انیبعد از رقص پو......دمیاما ند نمیبب انویاطراف نگاه کردم تا پو هب

و ازش  رمیتماس بگ انیتو دستم چرخوندم و خواستم با پو مویگوش...باشد یمن موجود نم دیحاال هم که در د

 :دمیشن نویشرو يهتل که صدا میبخوام تا برگرد

 ".از جلو چشمام خفه شو يدیخب حاال که فهم"!یشنامزد دونستمینم-

 :تکون دادم يسر

 .شهیم یچند وقت-

 .هتل نیتا برگرد یبهم گفت بهت بگم آمده ش انیپو...اوهوم-

 ".خسته شده بودم نجایاز جمع مسخره و حوصله سر بر ا...رو بهم دادن ایحرفش انگار دن نیبا ا"

راهمو ...ادیداره پشت سرم م نمیراه متوجه شدم که شرو يوسطا...تمبلند شدم و به طرف پله ها رف یرو صندل از

رو خورده بودم چرا باز  گهید یکیمن که قبال گول !کردم؟یم یداشتم چه غلط...ترس دلمو پر کرد...ادامه دادم

چشمم رژه  يجلو باون ش يصحنه ها...ستادمیا!تو چاه؟ رفتمیخودم م يداشتم با پا

ورود ...شادمهر حیصورت کر...التماس ها و ضجه هام...شادمهر...تخت...اتاق...زیسورپر ا...شادمهر...یمهمون...رفت

 .من یهوش یو ب ماین

 :دیچیتو گوشم پ نیشرو يصدا

 ...نهال؟با توام-

آخه ...بغض کرده بودم...اطیرفتم تو ح...رونیبدون مانتو از خونه زدم ب...راه رفته رو برگشتم نیتوجه به شرو بدون

 فتادیداشت م یاز شدت لرزش دستم دو بار گوش...لرزونم گرفتم يبا دستا انویشماره پو!انقدر خرم؟من چرا 

 .نیزم

 ان؟؟یالو پو-

 ؟ییالو نهال کجا-

 :که با وحشت ادامه داد دمیباال کش دماغمو

 تو؟؟ ییکجا...نیشرو ؟نکنهيکرد هیگر!نهال چته؟-

 .هتل میبرگرد ایب..ایو ب اریمانتومو ب..اطمیتو ح-

 .بشه ریقطع کردم و اجازه دادم اشکام سراز ویگوش

*** 
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مانتوها برداشتم و  هیبق نینهالو از ب يرفتم باال و مانتو یکیپله ها رو دو تا ...کرده باشه یغلط نیشرو...نکنه

 یغلط نیبه خرا اگر شرو...ایخدا...کردیم هیاز پله ها نشسته و گر یکیرو  دمیکه د اطیرفتم تو ح.رونیرفتم ب

 .کشمشیخودم م يکرده باشه با دستا

 نهال؟-

 نیبود شرو دهیپوش يمناسب تر يلباسا ناریسم ياگر امروز برا...خودشه ریتقص...بود یچشماش اشک....برگشت

هم از ...نیامروزش هم از دست دادنش با شرو دنیهم از طرز لباس پوش...بودم یعصب...کردیانقدر روش زوم نم

 :جاش بلند شد و گفت سراز ...کردیرقصشو قبول م شنهادین که داشت پو هم از اال ظشیغل شیآرا

 ..تر..من من م...انیپو-

 :داد زدم کالفه

 .فقط خفه شو...خفه شو-

مانتوشو انداختم رو شونش و شالشم انداختم رو  عیرفت و مبهوت به من نگاه کرد و سر ادشی شیگر

 يبرا...رفتم ابونیو تا سر خ رونیرو به ب دمیو با شدت کشدستشو گرفتم ...کردیاون فقط پر سوال نگام م...سرش

 دمیفهمینم تیاز شدت عصبان...تمکه رد شد دست بلند کردم و نهالو سوار کردم و خودمم جلو نشس یتاکس نیاول

بذار ...حاال دارم براش.بودم یاز ش عصبان یلیخ.دمیشنینهالو م نیف نیف يفقط صدا...آدرسو دادم ياصال چجور

 .هتل میبرس

بستم و با  تویدر سوئ...کفشاشو وسط سالن درآورد و رفت طرف آشپزخونه...باز کرد و رفت تو تشویدر سوئ نهال

سره سر  هیبودو  وانشیکه تو ل ینهال آب...دمیکشیدستمو تو موهام م یو ه دمیچرخیخشم تمام دور خودم م

 .رفتم جلوش...و گذاشت رو اپن دیکش

 کرد؟ تیکار نیشرو-

مانتوشو درآورده و خودش رو تخت نشسته و  دمیدنبالش رفتم که د...شدمیداشتم منفجر م...فت طرف اتاقر..نه-

 :گفتم يبا لحن تند...کنهیپاش نگاه م نییداره به پا

و  يدیپوشیاگه درست لباس م...کنه دایبهت نظر پ نیکه شرو يخودت باعث شد...خودته ریتقص!؟یدونیم-

فقط  ای یدرخواست رقصشو قبول کن یخواستیاصال تو واقعا م...دستش ومدیر محساب کا يدادیباهاش دست نم

 !؟ینیمنو بب رتیغ یخواستیم

 :دفعه از جاش بلند شد هی نهال
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تو رو ...کنمیبخوام م یمن هر غلط!داره؟ یبه تو چه ربط!اصال به تو چه؟...باهاش برقصم خواستمیآره م-

 ؟هان؟یکنیکه تو کارارم دخالت م یمن هست یک يکرد ؟فکريفکر کرد یسننه؟تو چ

 !باهات دارم؟ یمن چه نسبت-

گذاشتم پشت  گمویدستمو دور کمرش انداختم و دست د هیبردم و با سرعت  نیقدم از ب کیبا  نمونویب فاصله

 ....گردنش و لبامو

*** 

 .داد انیبسته شدن در ندا از رفتن پو يصدا...نمیدستمو گذاشتم رو قفسه س...ومدیداشت بند م نفسم

از جام !منم؟ نیا یعنی.شهینم د؟باورمیمنو بوس!کرد؟ کاریچ انیپو...دمیانداختم رو تخت و به لبم دست کش خودمو

درد  کممی...زدیم یقرمز شده بود و به بنفش یحساب نمییلب پا...دراور زیم نهیبلند شدم و رفتم طرف آ

و  دمیدوباره انگشت اشارمو رو لبم کش...دبو نیریشبوسد اما دردش برام  یعصب...دیدرسته با خشونت بوس.کردیم

 :زمزمه کردم...و لبخند زدم

 .دوسم داره-

و از رو تخت بلند  دمیآشفتم کش يتو موها یدست...دمیدر واحد از جام پر يساعت نه با صدا يطرفا صبح

از پشت در ...رمیبگهم ناز کنم هم اعتراف  خواستمیم...به در نشستم کیرفتم طرف در اما رو مبل نزد...شدم

 :دمیصداشو شن

 .بدم حیبذار توض...درو باز کن کنمینهال خواهش م...؟ینهال خانوم...نهال؟-

-... 

 !يکردیم يمن باز رتیبا غ دیخب تو نبا...میبذار حرف بزن-

 ...دمیخند زیر زیر

 .رم...دا...ست..دو...د بابا خب ال مصب دوست دارم-

باالخره گفت ...باالخره گفت...ختنیریصورتم م يمهابا رو یاشکام ب.بغلش دمیپر...طرف در و بازش کردم دمیدو

 .درآورد يخبر یبه حرف اومد و منو از ب...دوسم داره

 ؟ینهالم خوب-

 :کردم و در گوشش با بغض گفتم نییباال پا سرمو

 .انیمنم دوست دارم پو-
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*** 

 کیو تبر دایبعد از بغل کردن پارم...اماد اومدهخبر داد که د شگریرو دوشش مرتب کردم که آرا دارویپارم شنل

 روانایمنو ن مایخودمم شالمو سر کردم و به محض ورود ن نیب نیدر ا...تو ادیخواستم تا ب مایگفتن بهش از ن

 دایپارم...تر شده بود پیخوش ت شهیاز هم يداداش گلم تو کت و شلوار داداماد...دنیبه کل کش میشروع کرد

و گلو داد  دایاومد طرف پارم ماین...یخوشگل شده بود و خواستن یدو بندش حساب یروس نباتهم با اون لباس ع

و بهرام به عالوه عشق خودم همه  انیو باران و شا وایش...دیرو بوس دایپارم يلبا هیتوجه به بق یب هوی...دستش

و  انمیپدرام و منم رفتم طرف پورفت طرف  رواناین...رونیب میرفت شگاهیاز آرا روانایو ن من.دم در منتظر بودن

 .سادمیکنارش وا

 :با داد گفت انیشا

 خواد؟یمام دلمون م یگینم..به موال میمجرد دار نجایا ما؟بابایآقا ن-

 :دست انداخت دور کمرم انیپو

 .خوامیمنم م-

 :و ناز گفتم طنتیش با

 .خودیب-

 .که چال سمت چپ صورتش معلوم شد دیخند يجور

 .يخوشگل شد-

 :گفتم یفتگیش خود با

 .بــودم-

 .يشد شتریب-

 :گفت ییبا پررو انیشا

 .بچه پس نندازن خوبه نیج هی...به حال بعدا يوا نیطور نیاز االن ا انینهال و پو نیا گمیم-

 .انیخفه شو شا-

 .میتذکر داد که ازشون دور ش لمبرداریخارج شدن و ف شگاهیدست تو دست هم از آرا دایو پارم ماین

 :گفت یخوشبا سر ماین

 .يهـــر...گفت آقا یکه چ دیدیشن-
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 انیپو نیرفتم تو ماش...تاالر انیب هیهم بعدا از رفتن به باغ عروس و آتل نایا مایتاالر تا ن میبود ماها فعال بر قرار

 ...مینشستم و به طرف تاالر حرکت کرد

هم من گفتم هم ...کردمیفکر م میردبه عشقمون اعتراف ک انیو منو پو میبود رازیراه همش به اون روز که ش تو

تازه از اون هم گذشته ...شادمهرو بگم هیقض دمیترس...گفتم اما مویمنم زندگ...از گذشتش با رزا گفت...اون گفت

ماه گذشته بود و دو سه  کیاالن .نبود ازش يمن که سالم بودم شادمهرم که خبر...نداشت بگم یلیاصال دل

 .گذشتیم مونیمن و نازمد يهم از مراسم خواستگار يهفته ا

 .خب منو نگاه کن!حلقتو يخورد-

قراره هفته بعد  شهیباورم نم....خوامشیچقدر م.نگاه کردم انیگرفتم و به پو انمیبرل نیاز حلقه تک نگ چشم

 .دستمو تو دستش گرفت و گذاشت رو دنده انیپو.مراسم ازدواجمون برگزار بشه

 .خوشحالم که دارمت-

 .زدم يلبخند

 .نطوریهم منم-

از ...و رفتم تو اتاق پرو رونیاز جمع شلوغ زدم ب.شلوغ بود یجشن بود و سالن رقص حساب یانیپا يها ساعت

 یو کم دمیرنگم که پف داشت کش یلباس دکلته بادمجون يدستمو رو...دمیپوکیبودم داشتم م دهیبس رقص

 .گرفت ولوم و دستمج دیپر انیاومدم که پو رونیاز اتاق پرو ب...کردم دیتجد شمویآرا

 .آهنگ باهات برقصم نیبا ا دهیکه عشقم کش ایب!گردم؟یدارم دنبالت م ییکجا-

 .دنیشروع کردم به رقص.ولیا...آهنگ گوش دادم به

 .دمیکه چشماتو د يروز

 .دمیاز همه کس، بر دل

 .یمونیکه، با من م یگفت

 .دمید یبا تو م امو،یدن منم

 .یکه، با من بمون شهیم یچ

 .یمنو بخون دلِ حرف

 ...یعهدت، تو بمون يپا شه،یواسه هم شهیم یچ

 .یامیدن ،یامیدن همه
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 .جون، عشقت يدارم تا پا دوست

 .از سرم با من بمون تنها رهینم

 .تو سرده نبض و دستام یب یستین یوقت

 ...غم هام ریتو اس یکنار من، ب ایب

 .پر از عشق و احساسم نیوا کن رو حسم، بب چشماتو

 .و بشناسم نیبذار تو دستم، خوب منو بب دستاتو

 .رمیمیتو م یب ینباش یدونیم

 .رمیو دلگ نیتو غمگ یب

 ...رمیگیتو آروم م ادیبا  ،يازم دور یوقت یحت

 .یامیدن ،یامیدن همه

 .جون، عشقت يدارم تا پا دوست

 .از سرم با من بمون تنها رهینم

 .تو سرده نبض و دستام یب یستین یوقت

 .....غم هام ریتو اس یب کنار من، ایب

 .ـایتو هنوز دست من امنت.يخوریتو سرما م ارینهال کلتو ب-

 .آوردم تو کلمو

 .آخامون بگن یچشم هر چ-

 .رو دادم باال و سر جام نشستم شهیخوب ش يبچه ها نیع

 .قربونت برم یآخ اله-

 :دفعه با داد گفتم هی.کردنیم ییخودنما یرنگ يچراغا...برگردوندم که چشمم افتاد به پارك صرمو

 سایوا سایوا سایا وا-

 .وسط اتوبان زد رو ترمز و با وحشت برگشت طرفم.سکته ناقصه رو رد کرد چارهیکنم ب فکر

 ها نهال؟؟-

 ه؟یها چ!وا-

 !ه؟یها چ یگینهال من سکته رو زدم بعد تو م-
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 :نگاش کردم مظلوم

 .يتاب باز میبزن کنار بر یخب-

 :گشاد شد یه نلبعکجون مادرم چشماش انداز به

 ؟یچـــ-

 .گفتم یکه انگار چ یچ یگیم نیهمچ..ینچیلئوناردو داو ینخودچ یچیپ چیپ-

 .مث خودم گرد کرد چشاشو

 !يتاب باز يلباس بر نیبا ا يخوای؟حتما م!ینگفتـــ یچ-

 :گفتم زونیلب و لوچه آو با

 !ه؟یخب مگه چ-

 .يبر خوادینم خودیب.لختهنهال سر شونه هات کامال ...هیچیپ چیبه قول خودت پ-

بعد از .جمع کردم و رومو ازش گرفتم و چشمامو بستم نمیمنم دستامو تو س...زد تو دنده و حرکت کرد نویماش

اون راهه که اسم کوچش ...خودمو زدم به اون راه...ــولیا.چشمامو باز کردم.ستادیاز حرکت ا نیماش قهیچند د

 ! چپه یعل

 ؟يسادیوا یواسه چ-

 .فمطر برگشت

 .یکه کت منو رو لباست بپوش نیبه شرط ا یول...میبر-

لج .مانتومو با خودش برده بود نمیو من مانتومو جا گذاشتم واسه هم میتو تاالر مامان فکر کرده بود ما رفت آخه

 .کردم

 .میبر خوامینم-

 :گفت شدیم ادهیپ نیکه از ماش یدر حال.برگردوندم رومو

 .ناز نکن.خانومم نییپا ایب-

 "!داره دارینازم خر ادیخوشم م"

و با هم به سمت تاب وسط پارك که دور تا دورش  دمیکه تو دستش گرفته بود و پوش انویشدم و کت پو ادهیپ

با .رو لباش نشست يدستمو دور بازوش قفل کردم که لبخند.میکار گذاشته شده بود حرکت کرد یرنگ يچراغا

 .کردیکه همش غرغر م انمیپو.ستم تا هولم بدهخوا انیرو تاب نشستم و از پو یهزار بدبخت
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 .خوادیاز آدم م ییتروخدا ساعت سه نصفه شب چه کارار نیبب-

 .دستشو برد پشت گردنم که منم سرمو گذاشتم رو بازوش.رو تاب دیداد و در آخر خودشم پر گهیهول د چنتا

 نهال؟-

 .کردم نگاش

 بله؟-

 :گفت طنتیش با

 نهالم؟-

 .زدم يلبخند-

 جانم؟-

 ؟يدیبوس م هی-

 .تعجب نگاش کردم با

 "!ایآورد ریتوام وقت گ"

 .دمیخندشو شن يکه صدا نییانداختم پا سرمو

 !؟یفهمیم.مال خود خودم.یمال من...یزن من گهیتو د.شدنت خانومم دیسرخ و سف نیمن به قربون ا یآخ اله-

*** 

 .دمیواببه خدا تا صبح نخ.من بکپم خو نیبذار...رونیب نیجون مادرتون بر-

 .اومد واینکره ش يرو سرم که صدا دمیکش تریرو ب پتو

 .عشق و حال يبا نامزد گرامت نر شبید یخواستیم!به ما چه-

 سادهیتو چهارچوب در وا.تو سرش که پا به فرار گذاشت دمیحرفش مث جرقه از جام پاشدم و بالشمو کوب نیا با

 .نگاه به سرتا پام انداخت هی...در رد شد يلواز ج انیکه شا کردمیم دیرو تهد وایبودم و داشتم ش

 !تو؟ یکنینگاه م یبه چ.زهر مار...کوفت!درد-

تازه متوجه شدم که لباس .نییبرگشت و رفت پا خاروندیکه سرشو م یدر حال کردیکه با تعجب نگام م انیشا

به خودم نثار  فحش یو کل دمیخجالت کش...گذاشته بود شیبه نما دمویسف يکوتاهه و پاها يادیخوابم ز

 :درو بستم و بر گشتم تو اتاق که باران گفت.کردم
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انجام  يخاك بر سر يو پدرام کارا روانایو ن دایو پارم ماین کردمیمن فقط فکر م!بدبخت وایش گهیخب راست م-

 .یجاده خاک نینگو شمام زد...دنیم

درو روش قفل  رونیمنم از ب.درو بستو  ییتو دسشو ئیطرف باران که پر میگام برداشت هیهر دو  روانایو ن من

 .از خنده قرمز شده رواناین دمیبرگشتم د.کردم

ور  نینشستن بعد شماها اومد نییهروس داماد پا.کنن داریپا شدن اومدن منو از خواب ب لیا هی...تروخدا گاین-

 !دل من؟

 :با داد و هوار گفت کردیم نییدسته درو باال پا ییکه از تو دسشو باران

 !بد بو انجام داده اتیعمل هیقبل از من  یکیانگار ...دهیبو پا م نجایا...کمک..مردم...باز کن درو!خل و چل نهال-

که کنار هم  انیو پو دایو پارم ماین شیرفتم پ... نییربع بعد با سرو وضع مرتب رفتم پا هی!از خنده میدیدو ترک هر

 !یالهـــ!حال و کسل بود یب یلیخ يپار...دمیرو بوس دایو پارم مایصورت ن.نشستن

 .مینشست يمبل دونفره ا يرو میکردم و بعد با هم رفت یهم روبوس انیپو با

 عروسک؟ يدیخوب خواب-

 .کردن دارمیب تیدرو پ يمزاحما نیصبح ا یآره ول-

 .کرد يا خنده

 !هست؟ ستیمنظورت از صبح دوازده ظهر که ن-

 یاطالع یرو ازمون گرفت که همه اظهار ب وایشزهره اومد و سراغ  ییجواب بدم که زن دا خواستم

 .بعدم رفت...میکرد

 :گفت طنتیبا ش باران

 .ستیبهرامم ن...بهله-

 :ادامه داد انیبه شا رو

 ...خواهرتون تو روز...چشم شما روشن-

 :و گفت سادیوا خیس انیشا

 رتـــایوا غ!تو روز روشن؟ ينامزد باز-

 :که سر پا بود گفت پدرام

 !دهیم یدر لحظات حساس چه حال يریآخ که مچ گ-
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 .دمیشن انویپو يصدا

 .میکن رشونیغافلگ میبر نیایب گمیمن م-

 شیش.باشن اطیتو ح میحدس زد.دایو پارم مایهمه بودن جز ن...میراه افتاد رونیگفتن و به طرف ب یولیا همه

سرش رو  وایکه ش یالرو تاب در ح تیدر نها.میکن داشونیتا پ میدیکشیدزدا همه جا سرك م نهویع ينفر

 .سیپ سیپ-...میکرد داشونیبازوش بهرام بود پ

آبو براش باز کردم و  ریمنم رفتم ش...کردیکه به شلنگ اب اشاره م میدید انویسرا برگشت طرف صدا که شا همه

و درست ت انیشا...میو خنده خفه شده بود جانیحاال همه از ه.پشت سرشون قایدق میو رفت میدور زد اطویهمه ح

 :بود نیکردن که فکر کنم ا زمهزم يزیلب چ ریشروع کرد ادا در آوردن و ز هویبود که  شونیقدم ي

 ...نیهمچ نیهمچ رمیراه م...نیپاورچ واشی واشی-

 :شده بود داد زد زیکه صبرش لبر رواناین.که خاك تو سرت آبو بپاش میدست بهش اشاره داد با

 !ال مصب گهید زید بر-

امان نداد و شلنگ آبو گرفت طرفشون که  انیشا.ماها دنیو بهرام به عقب و د وایرگشتن شمصادف شد با ب که

 :کردن درآورد هیگر يادا انیشا!گهیرفتن طرف د دادیهردو با داد و ب

 .ـــدمیتو روز روشن شوورمو با هووم د!شوور شدم یب نیدید!خاك بر سرشدم نیدید-

 ...میده بودهم که از لحن خنده دارش از خنده غش کر ما

 !ن؟یخندیحاال شوما ها چرا م-

که  انمیپو...کشدیم غیو ج کردیفرار م یهر کس به طرف....و خباثت شلنگ آبو گرفت طرف ما يبا نامرد بعد

 ...کردمیم غیج غیج ایمنم مث دختر کل...دیکشیور اونور م نیدست منو گرفته بود و ا

*** 

 :با خنده گفت بابا

 !ایکرد میپسرا تقس نیمنو ب ينهال خوب لباسا-

پس دست به دامن ...لباس نداشت نجایهم که ا مایکرد،ن سیزد همه رو خ انیبابا جون؟شا کردمیم کاریخب چ-

 .میشما شد يلباسا

 :گفت طنتیبا ش انیشا

 !نهال؟ يبه من نداد شوینیچ نیچ هیپس چرا !عمو دامن داره؟ يلباسا!اه؟-
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 دمشیدیخنده دار شده بود و هر بار که م یلیداشت خ دیه راه سفبزرگ که را يتو اوت لباس قهوه ا انیشا

چند .کردمیپدرشوهرم نشسته بودم و باهاش خوش و بش م شیو من پ میتازه شام خورده بود....گرفتیخندم م

 لیوسا يسر هیفقط مونده بود بردن لباسام و ...نمونده بود و همه کارا انجام شده بود مونیبه عروس شتریروز ب

فقط  نایا يریخونمونو تو همون برج ن انیبه خواست خودمو پو...میببر یکه اونم قراره روز قبل عروس یشخص

 يزده بودم و برا جانیه...میدیگنجیدر پوست خود نم ورانایجهت منو ن نیو از ا میچند طبقه باال ترش گرفته بود

سر باال  دمیاز عمو و زنعمو پرس میهر چ...نبود نجایچرا امشب ا نیرادو دونمینم...کردمیم يلحظه شمار میعروس

 .وایش شیپدر شوهرم بلند شدم و رفتم پ شیگفتم و از پ يبا اجازه ا...از رو پله ها صدام کرد وایش...دادنیجواب م

 .سردمه یلیخ.لباس گرم تر به من بده هی اینهال جان ب-

 :پله ها باال رفتم و با غرغر گفتم از

 .حقته حاال بخور.خوشگله نینه هم یگیم شهیبپوش سردت م گهید زیچ هی ایب گمیاون موقع که بهت م-

زنگ  میگوش.رونیو از اتاق رفت ب دیلپمو بوس.دراوردم و دادم دستش يدار نیلباسام لباس آست يتو کشو از

 خیستام و د زدیدلم شور م!دارم نیکاال از رادو سیتا م32!يوا...بود نیرادو...تا اومدم جواب بدم قطع شد....خورد

باهاش تماس گرفتم که با ...کرده بودم رستد يتو مغزم هزار حور تراژد...شده باشه شیزینکنه چ!کرده بود

 :بوق جواب داد نیاول

 نهال؟-

 :بغض دارش گفتم يتوجه به صدا یب

 !؟يهمه زنگ زد نیا یواسه چ!شده؟ يزیچ نیردو-

 .رمیمیمکه دارم  ایب...که ایب..ستیحالم خوب ن ایب...نهال ایب-

 .گرفتم تا سقوط نکنم واریبه د دستمو

 االن؟ ییکجا نیرادو-

از  یجواب دنیقبل از شن...کردیم تمیو اذ دیلرزیدستام م...از تو کشو دراوردم نمویماش چییحال سو نیهم در

 ...بازم باهاش تماس گرفتم دمیوشیهمونطور که مانتومو م.طرفش تماس قطع شد

 .باشدیدسترس نمدستگاه مشترك مورد نظر در -

 رفتمیبرم اما داشتم م دیکجا با دونستمینم...رسوندم اطیسر کردم و از بالکن اتاق خخودمو به ح روسرمو

آدرسو خوندم و سوار ...بازش کردم عیسر نیاسم رادو دنیبات د...بلند شد میاس ام اس گوش يصدا....رونیب
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 نجایا ماین نویبار با رادو هی القب...حرکت کردم که طرف بام تهران بود یمیقد يشدم به طرف جاده ا نیماش

آدم تو خونه هستن و  یکل فراموش کرده بودم که کل هی...دادمیتا اون جا که توان داشتم گاز م...میاومده بود

 دیکه با ییبه جا دمیعمر گذشت رس هیکه برام  قهیدق ستیبعد از ب...زود متوجه نبود من بشن یلیممکنه خ

 .بودمیم

 نیماش...دیرسیبه گوش م شدیپخش م نیرادو نیکه از ماش یآهنگ يفقط صدا...خلوت و مسکوت يجا هی

از سمت چپ ...باز بود نیماش يجلو يدوتا درا...نمیبب نویکردم رادو یسع...روشن بود و من پشتش بودم نیرادو

روشن بود و چشممو  نیشما يغاچرا.داده هیتک نیو به سپر ماش نینشسته رو زم نیرادو دمیرد شدم که د نیماش

 يپاش زانو زدم که متوجه بطر يجلو...خاموش کردم نویماش يچراغا نیکه برم طرف رادو نیقبل از ا...زدیم

 :سرشو بلنر کرد یکم نیبازم؟؟رادو!مشروب شدم

 فرشته پاك من؟ يعسلم؟اومد ياومد-

 :با تعجب گفتم...کرد تمیالکل اذ زیت يبو

 !با خودت؟ يکرد کارین؟چیرادو-

 .زد يخند زهر

 .ختیاشکش رو گونش ر!کردم با خودم؟ کاریمن چ-

 !بامن يکرد یتو چ!...عشق تو چه کرد با من-

 :ادامه داد...کرده بودن سیاشکام صورتمو خ...دیلرزیکه شونه هاش م ختیریاشک م مردونه

 !که دوسش داره یبا کس...من ریبع غ یکیبا ...شهیداره عروس م...گهیچند روز د...که دوسش دارم یکس-

 :دیتوانشو جمع کرد و به طرف دره رو به روش داد کش تمام

 خــــدا-

 ....معصوم نگام کرد نیرادو...دهنم گرفتم يجلو دستمو

 ...منه ریهمش تقص...دارویمروار نیا زینر...زید نر-

و دستاشو  ردماویتاب ن...دادیتو صورت خودش و به خودش فحش م زدیمحکم م...کردن یکرد به خود زن شروع

از شدت هق هق نفسم ...نمیکم کم آروم گرفت و سرشو گذاشت رو س...محکم گرفتم اما مانع شدن سخت بود

 عیبرق از بدنم گذشت و سر زدیم نمکه به گرد يزیر يبا بوسه ها...دیسرشو باال اورد و گونمو بوس....ومدیباال نم
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حاالپشتم به ...حرمت برگشتم هیو تو  دمیلبه دره رس که به ییعقب عقب رفتم تا جا...بلند شدم نیاز رو زم

 ...منو ببخش ایخدا....بود نیرادو

 ...دوس دارم انویمن پو...من دوسش دارم...آره--

 :طرفش و انگشت اشارمو به طرفش گرفتم برگشتم

حس من  یدونستیم!یبه من دل بست خودیتو ب!خودته ریتقص...یحال نیکه تو االن تو ا ستیمن ن ریتقص یول-

دلم ...ومدیبود و لرزش شونه هاش به چشمم م نییسرش پا!ياما خودتو گول زد ستین يزیچ يجز حس برادر

هام خفه شده  هیگر يصدا گهیکه د ییتا اونجا...سکوت بود و سکوت قهیچند د...اما من مقصر نبودم...کباب بود

 :گرفت میبازم گر نیخش دار رادو يصدا دنیاما باش ن...بود

 یسخته بدونچقده -

 مونهینم شیخوایکه م اون

 همه وجودش مال اونه گستوید يجا هیدلش  که

 اون که يبده برا چه

 یباش بهیغر يدیم جون

 با تو باشم خوامیم یبگ

 یکه نبــاش خوامیم بگه

 :دمیبغض نال با

 خدا...خون ترو...ترخدا ن نیرادو-

 :سوزدار تر از قبل...ادامه داد اما

 -یسخته بدون چقده

 مونهینم شیخوایکه م ونا

 همه وجودش مال اونه گستوید يجا هیدلش  که

 اون که يبده برا چه

 یباش بهیغر يدیم جون

 با تو باشم خوامیم یبگ

 یکه نبــاش خوامیم بگه
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سوخته بود  نیاما انگار آسمونم دلش به حال رادو...بود دیوسط تابستون بارون اومدن بع...دیباریبه شدت م بارون

لباسام  یسیخ...رفتم و سوار شدم نمیبه سمت ماش...دمیکشینم...تونستمینم گهید...ختیریاشک م و هم پاش

با اون حال اونجا افتاده  ينازم اون جور يسرعموپ...نیرادو نمیسخت بود که بب...شتریاما زخم دلم ب کردیم تمیاذ

 میزنگ گوش يبا صدا.دم اشکام ببارنسرمو گذاشتم رو فرمون و اجازه دا.تفاوت باشم یبهش ب دیبا...دیو من با

 .سر بلند کردم

 نهال؟-

 :جواب دادم هیگر با

 ...ماین-

 .گردنیتو؟همه دارن دنبالت م یینهال کجا-

 :از سر گرفت میگر شدیم دهیکه شن انیداد و بدا پو يصدا دنیشن با

 ...من ماین-

 :دیداد کش ماین

 ؟؟یــیکجا گمیم-

 :کردم حرف بزنم یسع

 !که طرف بامه؟ يجاده ا میاومد نیبا رادو باری ادتهی...فقط...ستین يزیچ-

 ؟یکنیم هیگر یچ ياصال تو چته؟برا...آره خب-

 .بهم گفت دوسم داره...مسته...حالش بده نیرادو...نیرادو-

 :سکوت کوتاه گفت هیبعد از  ماین

 .امیبمون تا ب-

 .نفهمه انیپو مایفقط ن-

 فعال.دوستت تصادف کرده-

 .ردمقطع ک تلفنو

*** 
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با گفتن  مایمن که اصال تو حال خودم نبودم اما ن...انیبرگشتم خونه همه رفته بودن جز پو مایهمراه ن یوقت شب

 یب هویگله کرد که چرا  یاما آخرش بهم کل...رو هم آورد هیهمون دروغ که دوستم تصادف کرده سر و ته قض

 .کردم که بعدش رفت یمنم عذرخواه...خبر گذاشتم رفتم

طرالن و  شنهادیاالنم به پ...شد یدوش آب گرم اک هیسر درد داشتم که اونم بعد از گرفتن  یلیفرداش خ بحص

 میشماردم تا به عروس متیمنم فرصتو غن...رستوران میدانشگاه اومده بود یجون جون يدو تا از دوستا...گلشن

باال رفتم که گلشن و با اون شکم  نرستورا کیو ش لیاست ياز پله ها...دعوتشون کنم و کارتو بهشون بدم

 .زینشستم پشت م...کردن یهر دو از سر جاشون بلند شدن و با هام روبوس...دادم صیبرآمدش تشخ

 خوبه؟ تین یچه خبرا؟ن-

 :با عشق به شکمش نگاه کرد گلشن

 .منم که کمرم نصف شده نیکه خوبه ا ین ین-

 .حاال خودشو کرده غرشو آورده واسه ما...غرغر نکن-

 :رو به طرالن گفتم...رفت يبهم چشم غره ا گلشن

 خوبه؟ تیتو چه خبرا؟زندگ-

 با محسن باشم و بد باشم؟...وا-

 :با ذوق گفت هوی

 .من قربونش برم یآخ اله-

 :گفتم يحالت خنده دار با

 .رو شفا بده یروان يضایهمه مر ایخدا-

 :کرد و گفت يتک خنده ا گلشن

 ؟يریگیتولد م گهینهال سال د گمایم-

 !گهیاوووه تا سال د-

 .شدم کنجکاو

 ؟یپرسیم یحاال واسه چ-

 :گفت طنتیش با

 .میبنداز تیترش میگرفت میتصم...میبرات دبه و سکه بخر خوامیآخه من و طرالن م-
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 :برداشتم و خواستم پرت کنم طرفش که گفت زویرو م دستمال

 !بچم بوف شه ینکن تیخر!يهووو-

 :ذوق گفتمگذاشتم سر جاش و با  دستمالو

 مانته؟یوقت زا یک یراست.فندق!خالش فداش شه یآخ اله-

 الشیخیب...کنهیورو اون ورو نگاه م نیا يکه متوجه شدم طرالن داره با کنجکاو دادیم حیداشت توض گلشن

 ...بلند شدم زیگلشن از سر م يشدم و به محض تموم شدن صحبتا

 نه؟ یشگیهم يهمون غذا-

 :گفت یآروم يکنه اما با صدا دییودم تا طرالنم تامنتظر ب...کرد دییتا گلشن

 برات جورش کنم؟ يخوایم...هیپسره که پشت ما نشسته اون چشم طوس نیا گمایم...نهال-

 . سرمو برگردوندم.بدك نبود...گذرا انداختم یپسره نگاه به

که طرالن  زیم سر منشست...رفتم غذامونو سفارش دادم و برگشتم...دنیترکیو گلشن داشتن از تعجب م طرالن

 :و گفت دیبه بازوم کوب

 !ها رتتیبگ ادینم یچکیه گهید پرهیبه خدا پسره م!زر مفت نزن-

 .مهیپس فردا هم عروس...گمیبابا راست م.يبازومو کبود کرد...یوحش يهو-

 .چپمو گرفتم باال دست

 .حلقم نیا-

 .فمیکردم تو ک سرمو

 .کارتاتون نمیا-

 ریزدم ز یشوکشون از تعجب نگاه کردم و پق افهخیبه ق.زیم و گذاشتم جلوشون رو مدرآورد فمیاز تو ک کارتارو

 .دمیبلند طرالنو شن يصدا هوی.خنده

 خبرم؟؟؟ یو من ب یکنیازدواج م ينهال دار-

 يطرالن که لبخند افهیاز ق...برگشتن و به ما نگاه کردن زایم ينایکه زده بود همه سرنش يحرفش و داد نیا با

باز شروع .که نخندم زدمیو زمانو گاز م نیلباش نشونده بود خندم گرفته بود اما داشتم زم يظاهر روحفظ  يبرا

 :به ور ور کرد

 شوور؟یب یبا ک-
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 :من جواب داد يکه کارتو باز کرده بود به جا گلشن

 .يسپهر انیپو-

 :به خودش گرفت يمتفکر افهیق

 کم؟ی ستیآشنا ن-

 :باال انداختم يا شونه

 .شرکت پرتوعه ریمد انیپو.نیبشناس دمیشا ونمدینم...نه-

 :با فک افتاده گفت پلشن

 .یکنیم یشوخ-

 :گفت یاکتفا کردمطرالن با حالت نمک يلبخند به

 !دل غافل يا...تا ينکرد يشوور نکرد...نه بابا خوشم اومد-

 :دیپرس یطونیبا لبخند ش گلشن

 ن؟؟یهم کرد يخاك بر سر يحاال کارا-

-curiosity killed the cat. 

 :بهم انداختن و بعد همزمان گفتن یو گلشن مبهوت نگاه طرالن

 ها؟-

 :خنده جواب دادم با

 .فضولو بردن جهنم یعنی-

هم  گهیروز پر جنب و جوش د هی.کردن یخوشبخت يگفتن و برام آرزو کیقلب بهم تبر میاز صم هردوشون

 يهمه برا...ترك کرد لیتحص يقصد لندن براتهرانو به م نیرادو روزید.مهیروز مجرد نیگذش و امروز آخر

 یزنگ هم نزدم تا خدافظ شبه یحت...نرفتم شگاهیآرا يرفتن فرودگاه اما من به بهانه داشتن وقت برا یخدافظ

اگه منم  دیاما خب شا...من باشه یشاهد خوشبخت خوادیو نم مونهینم میعروس يازش ناراحت بودم که برا...کنم

 .کردمیکارو م نیبودم هم

داره ...نییپا ایب گمید م!من تا طبقه نوزدهم کولت کنم؟ ينکنه انتظار دار.دییبفرما کنمیخواهش م!نهال خانوم؟-

 !خندهیغش غش م
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زد و بعد از جابه جا  رویدزدگ انیپو...که بغلم بود و محکم گرفتم و بعد درو بستم يشدم و جعبه ا ادهیپ نیماش از

که من زودتر دکمه  19دستشو برد طرف دکمه .رف آسانسور حرکت کردکه تو دستش بود به ط ییکردن ساکا

 .با تعجب نگام کرد انیپو...شد یرو فشار دادم که دورش آب 17

 خب؟.خونه خودمون میبعد بر نایا يرین شیپ میخب اول بر-

 .رو لباش نشست يلبخند

 .نایا يرین شیپ میاول بر گهیبعد مظلوم م زنهیدختره پررو اول دکمه رو م-

 .شهیچال گونت معلوم م!ينخند اون طور-

 :باال انداخت يا شونه

 .خب بشه-

 :کردم اخم

 .يپریآخه در اون صورت از دستم م...گهینه د-

 :دستش به چال گونش اشاره کرد با

 .رو تا فقط مال تو باشم نجایخب پس ببوس ا-

طرف لپش و دستامو گذاشتم رو  سرمو بردم.نیدستمو گذاشتم کف آسانسور که اونم ساکارو گذاشت زم جعبه

به  میایتا ما ب...و درش از شد سادیآسانسور وا هویاونم از خداخواسته دستاشو انداخت دور کمرم که  نشیس

احساس !کردیاخمو تو در ظاهر شد و داشت با دهن باز مارو نگاه م یزن ریپ میایو از بغل هم درب میخودمون بجنب

من دارم از شرم  دیکه د انیپو.دراومدم انیانداختمو از بغل پو نییلت سرمو پابا خجا...رمیگیدارم گر م کردمیم

در کنار زد و  يزنو از جلو ریپ يدیدستمو گرفت و ساکو جعبه رو از کف آسانسور برداشت و با ببخش شمیآب م

 :دمیشنیزنه رو م ریپ يصدا...میهر دو خارج شد

مکان و زمان ...يامروز ياما امان از دختر پسرا دشیسرشو م ییایحجب و ح هی...میقد يدخترم دخترا-

 واه واه واه!همو کننیتو آسانسورم ول نم...که شناسنینم

 انیاز پو.خنده ریز میزد یو پق میرو نگاه کرد گهیهم د...چون در آسانسور بسته شد میدیصداشو نشن گهید

تو  دمیفشار دادم و بعد خودمم دو نارویا روانایزنگ واحد ن...کنم يمردم آزار کمیخواستم بره تو راه پله ها تا من 

ابروشو باال  يتا هی دیدر ند يکسو جلو یدم در و وقت دپدرام اوم هیثان 20بعد از ...شدم میو قا انیپو شیراهرو پ

که من دوباره  میدیخندیم زیر زیهردومون ر...ور و اون ور درو بست و رفت تو نیانداخت و بعد از نگاه کردن ا
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 دهیچیچون دستم پ...شدم دهیچیشد و دور خودم پ دهیچیهنوز دستمو برنداشته بودم که دستم پ...گ زدمرفتم زن

 :خم شدم و با داد گفتم یبود کم

 !دستم يآ..نهالم شووریپدرام ب-

افتاده بود دستمو ول کرد که برگشتم طرفش و شروع کردم فحش دادن  شیکه انگار تازه دو هزار پدرام

دست از مالش دادن ...کرد یمن و پدرام خندش گرفته بود اومد جلو و با پدرام روبوس يکل کاله از  انیپو.بهش

و پدرام  انیپو.چقدر گرمه...رو مبل مو گذاشت دمیکالفه از سرم کش مویروسر...مچ دستم برداشتم و رفتم تو خونه

 :دمیب به پدرام پرسخطا.کنار من رو مبل نشست و پدرام هم رفت تو آشپزخونه انیپو...هم اومدن تو

 کو؟ يرین-

 .دمیمتعجبشو شن يصدا...اومد رونیب ییاز دسشو روانایباز شد و ن ییدر دسشو نیه نیهم در

 !ن؟یاومد یا شما ک-

 .رو مبل بلند شدم و رفتم طرفش از

 ده؟یتو چرا رنگت پر...نمیصب کن ببب...االن اومدم.سالم خوشگلم-

 :وسط حرفم دیپر انیپو

 ؟یخوب.اشسالم زن داد-

 ".کنه ریخدا به خ!وا"...ییباز رفت تو دسشو يدیو با ببخش نشیدستشو گذاشت رو س رواناین

 :طرف پدرام برگشتم

 چشه؟؟ رواناین-

خودش ....زیرو گذاشت رو م ینینشستم که پدرام هم س انیرفتم کنار پو...شربت از آشپزخونه خارج شد ینیس با

 :ع کردما نشست و شرو يمبل رو به رو يهم رو

زودتر  دیبا ایاما خب انگار شما دوتا اصل کار میخبرو به همه بد نیشما ا یخب راستش قرار بود فردا تو غروس-

 ...که دیبدون

 .شدیهم جابه جا نم يمتریلیم یپدرام بود و حت يبه لبا نگام

 .حاملس روانایکه ن-
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دهنمو گرفت که  يجلو انیپو...دمیکش غیو جکه راه داشت باز کردم  ییدهنمو تا جا...برق سه فاز گرفتم انگار

که اشکام از رو گونه هام سر  یدستشو پس زدم و درحال...ییاز دسشو روانایاومدن ن رونیهمزمان شد با ب

 :در گوشش زمزمه کردم...طرفش دمیدو خوردنیم

 !مامان کوچولو گمیم کیتبر-

 :دستشو رو کمرم تکون داد رواناین

 .سه خودتوا شاهللایا...زمیعز یمرس-

 :با تعجب گفت روانایکه ن میبغل هم دراومد از

 !وونه؟ید یواسه چ هیگر-

 کیکرد و بهش تبر یروبوس روانایبا ن انیپو...اومد طرفمونو مارو از بغل هم درآورد انیبغلم کرد که پو بازم

 :گفت کردیم تیکه منو به سمت مبل هدا یبعد درحال...گفت

 !خوامیمنم م-

 :اه کردمتو چشاش نگ لکسیر

 ؟يخوایم یچ-

 !بچه-

 .تعجب نگاش کردم با

 "جان؟؟"

 :گفت انیخنده که پو ریهر سه زدن ز هوی

 .کردم بابا یشوخ-

طرف  میو پدرام راه افتاد روانایخورده گپ زدن با هم و سر به سر گذاشت ن هیبعد از ...دادم رونیصدادار ب نفسمو

 .خونه خودمون

از در که وارد شدم ...انیخونه منو عشقم پو!خونمون!شهیباورم نم...باز کردانداخت و در خونمونو  دیکل انیپو

 12 يناهار خور زیاپن م يجلو...شده بود لیتکم يکه با ست نقره ا کمیچشمم خورد بهع آشپزخونه بزرگ و ش

 یسایبنفش  ياز رنگا یبیکه ترک میحترا يترش سمت مبال نییو پا شدیم دهیبود د دیکه به رنگ سف ينفره ا

با وجود کاغذ  یکیو ش یسادگ نیخونم در ع...بسته شدن در به خودم اومدم و رفتم تو يبا صدا...بودن دیو سف

بنفش داشت خلوت به نظر  يها هیاز چند رنگ که تو ما ییبود و طرح ها دیکه به رنگ سف ییها يوارید
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جعبه رو ...تاق وارد اتاق خوابمون شدما نیحموم و اول يکردن در دسشوو دگذشتم و بعد از ر ياز راهرو...ومدیم

کارم تموم  یوقت...تو جعبه شدم يالیمشغول جابه جا کردن لباسا و وسا...و مانتومو درآوردم.گذاشتم رو تخت 

 يا شهیشدر .کنهینگام م یجور خاص هیداده و داره  هیبه چهار چوب در تک انیپو دمیشد سرمو بلند کردم که د

 .کمد رو بستم

 !آقاهه؟ یکنیم اگین یبه ش-

 .دستشو انداخت دور کمرم...در گرفت و به طرفم قدم برداشت گاهیاز جا شویتک

 .خودم يخانوم کوچولو دیخسته نباش-

 :اخم کردم یکم

 !من کجا کوشولوام؟-

منو رو تخت نشوند و خودش هم نشست پشتم و از ...زانوم و بردم طرف تخت ریحرکت دستشو انداخت ز هی با

 :در گوشم زمزمه کرد....دادم هیتک نشیداد که منم راحت سرمو به س هیبه تاج تخت تک...دپشت بغلم کر

که تمام مالك  يدختر...کنم دایبتونم واقعا دوسش داشته باشمو پ يروز هی کردمیفکر نم چوقتیه...نهالم-

مروز که روز قبل از ا...امروز نیهم...دوست دارم خانومم یلینهال خ.که من بخوامو با خودش داشته باشه ییها

مثل چشمام  شهینکنم و هم کوقت بهت ش چیه...خوشبختت کنم شهیهم يبرا دمیازدواجمونه بهت قول م

 .بهت اعتماد داشته باش نفسم

 :آروم جوابشو دادم یلبخند و لحن با

 .دوست داشته باشم میلحظه زندگ نیباشم و تا آخر یال دهیبرات همسر ا دمیمنم قول م...عشقم-

رو لبام  یبوسه کوتاه...انداختم ومدیروشن تر به نظر م شهیکه االن از هم شیعسل یشیم يبه چشما ینگاه

 ...نشوند و بعد از رو تخت بلند شد

 .دمیدست جفتمون م يکار هی میبمون نجایا...رونیب میبر اینهال ب گمیم-

 انین مامان زنگ زد و گفت پوبعد شام....میخورد انیو شام رو تو ش میشب با هم بود 10شب تا ساعت  اون

 ...زودتر منو برگردونه که فردا

*** 

 یکیکه دوسش دارم  یکه دارم با کس شهیباورم نم...شهیباورم نم چیه...نهال؟نهال ارجمن؟!منم؟ نیا یعنی

 :گفت دیلرزیکه از شوق م ییبا صدا دایمیپار.شمیم
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 !يشد يگریزن داداش عجب ج يوا-

 :گفت یبا خوشحال رواناین

 .بــــود-

از .شگاهیآرا میاومده بود رواناین میهمون جار ایو با دخترعموم  دایهمون خواهر شوهرم پارم ایزن داداشم  با

 نیتو ا...نازك تر ییبا ابرو یهمون نهال بودم منته...چشم دوختم نهیخودم تو آ ریچشم گرفتم و به تصو رواناین

 ياز الهه ها يزیدکلته لباس کار شده بود چ بهکه ل انیلبر نینگ فیکه داشت چند رد ینییلباس که تنها تز

به  گهیسرم جمع بود و نصف د ينصف موهام باال...داشتم یفوق العاده ساده و شک شیآرا...کم نداشتم ییبایز

و بعد  دمیکش کردیم ییموهام خودنما نیکه ب نمیتاج پرنگ يدستمو رو...بود ختهیشونم ر يحالت فر شده رو

 دایپارم...دمیشده بود کش نیسنگ یشده بود و حساب نییتز دیبا مروار نشییدارم که پا لبرر بلند داتو يدستمو رو

 ياسترس دار یبزنه پس کلم بگه واسه چ ستین میکی...کرده بود خیدستام ...داد انیخبر از اومدن پو

نفس  میندگاره عشق زنفس بکشم که قر ییاسترس داشتم اما اصال ناراحت نبودم چون قرار بود تو هوا!آخه؟

شده بود و البته  پیفوق العاده خوش ت دیسف راهنیرنگ و پ یبا اون کت و شلوار مشک انمیپو...یالهـــ.بکشه

 .دمیو بوس میونیلباشو گذاشت رو پ یحرکت آن هیکه محو چشمام بود تو  انیپو.شهیتر از هم یخواستن

 .یبه خدا نهال وونتمید-

شده بود و با رنگ الك و رژ لبو  لیرز قرمز تشک يدسته گل سادمو که از گال...لبخند از اون خوشگال زدم هی

 يها قهیسل ایکار زهیر نیهمه ا...داشتو تو دستام گرفتم یهمخون نیکار شده رو ماش يو گال کیک یروبان چاق

در  يجلو تیجمعتازه ...میحرکت کرد رونیب فقفل شد و به طر انیگرم پو يدستام تو دستا...بود روانایخودم و ن

دست تو .ماه تر و خوشگل تر شده بودن یکیاز  یکی نایپدرام و ت مایباران بهرام ن انیشا وایش...دمید شگاهویآرا

کمکم کرد تا  انیپو...شده بود کیش یلیقرمز روش خ يکه با گال انیپو دیسف سینسیطرف ج میدست هم رفت

 .برگشت طرفم انیپو میکه راه افتاد نیبعد از ا قهیچند دق...خودش سوار شد مشم و بعد ه نیسوار ماش

 .يخوشگل تر شد-

 :عشق گفتم با

 .يتر تر تر شد پیخوشت یلیتوام خ-

 ...نگاش به من هینگاش به رو به رو بود و  هی

 .بچه هامون به تو بره يخداکنه چشما.خاصه یلیچشمات خ.گـــرگ!سگ هم نه...نهال چشمات گرگ داره-
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 :ر کردمتعجبم فضارو پ يصدا

 !م؟یمگه قراره چنتا بچه داشته باش!بچه هامون؟-

 :گفت ثیخب

 .میهر چنتا که بتون-

 :جمع کردم نمیتو س دستمو

 .فوقش دوتا ای...یکیفقط ...عمـــرا-

 .ابروشو انداخت باال يتا هی انیپو

 .آقامون بگه یبگو چشم هر چ-

تا  میامشب سفارش داد يکس خوشگالمونو براو عکس سه تا از ع لمیاز رفتن به باغ عهروس و گرفتنن ف بعد

 یعروس يکه برا یسالن...طرف سالن میباال شهر رفت يدادن تو محله ها راژیو یبزرگ کنن و البته بعد از کل

 نیبعد از پارك کردن ماش...ادین شیپمشکل  یخارج از شهر بود تا به خاطر مختلط بودن عروس میرزرو کرده بود

که امروز  یچوب يبزرگ شده رو ياز عکسا یکیکه هرکدومشون  دمیرو د مایبهرام و ن و انیتاالر شا اطیتو ح

حلقه کردم و بعد از  انیپو يدستمو دور بازوها...اون ها جلوتر از ما با رقص رفتن تو...دستشون بود  میگرفته بود

اسفند دون دست ...بودن سادهیتاالر وا يمادر پدرامون تو در ورود...تو میهم ما هم رفت هب یانداختن نگاه کوتاه

بعد از ...گفتن کیبغلمون کردنو بهمون تبر دادیکه خبر از شوقشضون م یمامان باباهامون با بغض...مامانم بود

که  يرنگ بلند دیکه کنار پارچه سف یرنگ يسالن آبشار ها يتا کارگرا میهم منتظر موند يدود کردن اسفند برا

با روشن شدن آبشار ها منو ...وسط سالن شد یمتوجه شلوغ شدیفاصله هم م نیاز هم...قرار داشتن روشن کنن

دست منو  روانایکه ن میکن یبا مهمونا اخوال پرس میبر میخواستیم...میرد شد دیپارچه سف يهم از رو انیپو

ه از کارشون خندمون گرفت...رقص و دورمون حلقه زدن ستیهردومونو بردن وسط پ...انویگرفت و پدرام دست پو

 .نبود يبود اما چاره ا

 لبخند عروس گل نشسته به

 سرش ستاره بسته يرو خدا

 شاد یبا دل دیدست بزن همه

 عروس خانم مبارکت باد نیبگ

 حاال حاال حاال حاال حاال
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 دستا به باال همه

 ساز و کمونچه نیا با

 اهللایهمه  میبخون

 حاال حاال حاال حاال

 دستا به باال همه

  عروس و دوماد نیا به

 هزار ماشااهللا نیبگ

 میبا هم بخون کصدای همه

 میو غصه ها رو همه برون غم

 رهیشبا رو از ما نگ نیا خدا

 رهیهمه غما بم یاله

 حاال حاال حاال حاال حاال

 دستا به باال همه

 ساز و کمونچه نیا با

 اهللایهمه  میبخون

 حاال حاال حاال  حاال

 هزار ماشااهللا نیعروس و دومادبگ نیدستا به باالبه ا همه

 روپدریجون و بابا ام ایپر...مینشست ییپشت سفره عقد طال...میبه همه مهمونا خوش آمد گفت میاز رقص رفت بعد

 ایپر...زیتوش بود رو گذاشتم رو م یشربتمو که ن وانیل...میو مادر خودم اومدن طرفمون که هردو از جامون پاشد

 :جون اومد طرفم و دستامو تو دستاش گرفت

 .گمیم کیبهتون تبر.یپسرمو خوشبخت کن یتونیم دونمیم...ختر گلمد-

 .دینکن م،شکیشیما باهم خوشبخت م.جونم ایممنون پر-

قشنگ ازمون  یعکس خانوادگ هیجلو و خواست تا  دیپر انیخواستن برن که شا...گفتن کیهم بهمون تبر هیبق

وقت  نیکنه که حاضر بشه ا دایعاقد پ هیکه  نیا يبرا چارهیب ماین دونهیخدا م...بابا گفت که عاقد اومده...رهیبگ

 دنییگرفتن تور و سا يو باران اومدن برا نایو ت رواناین...دیکش یکنه چقدر سخت يعقدو جار غهیو ص ادیشب ب
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 يدستا نیقرآن رو برداشتم و ب...داشت رو سرم کرد ينقره ا يها لیکه اکل ییبایز دیهم چادر سف وایش...قند

که تو اون صفحه از قرآن  يکلمه اهللا  يقطه اشک رو هی...شدمیداشتم از بغض خفه م...گذاشتم انیخودم و پو

رو دستم نشست و بعدش نگاه  انیگرم پو يشده از اشک چشمم بودم که دستا سیخ اهللامحو اسم ...دیبود چک

عاقد سکوت سالنو  گرم يصدا...نگامو ازش گرفتم و مشغول خوندن قرآن شدم...کردیپرآرامشش که آرومم م

 :شکست

 انیو يمعلومه به عقد دائم النکاح آقا هیشمارا با مهر لمیوک اینهال ارجمند فرزند مهران،آ...حانوم زهیدوش-

 عروس خانوم؟ لمیاورم؟وکیدرب ریام ،فرزنديسپهر

 :اومد روانایشاد ن يصدا

 .نهیعروس رفته گل بچ-

 اورم؟یدرب يسپهر انیپو يشمارا به عقد دائم اقا لمیوک ایآ...مپرسیبار دوم م يخانوم نهال ارجمند،برا زهیدوش-

 هیشب شتریکه ب انیشا يصدا دنیصفحه رو کامل بخونم که با شن هیتا حداقل  خوندمیتند تند قرآن م داشتم

 .لوند بود چشم از قرآن برداشتم و به پشت سرم نگاه کردم يدخترا

 !ارهیعروس رفته عسل ب-

عاقد  دمیاما در کمال تعجب د!بذاره بره نوید سادات االنه که عاقد بگه منو مسخره کردج ای...خودم گفتم شیپ

 :لب از لب باز کرد...کنهینگاه م انیبا لبخند به شا

 .گالب!پسرم عسل نه-

 :لو رفته جواب داد دیکه فهم انیشا

 .داره حاج آقا؟حاال عسل نه گالب یچه فرق-

 :ادو ادامه د دیخند انیشا طنتیبه ش عاقد

 يسپهر يمعلومه به عقد دائم آقا هیشمارا با مهر لمیوک ایخانوم نهال ارجمند،آ زهیدوش...بار سوم و بار آخر يبرا-

 .سکوت سالنو در هم شکستم دیلرزیکه از بغض م ییبا صدا...دمیدرآورم؟قرآن رو بستم و بوس

 .بله..مجلس يبا اجازه پدر و مادرم و بزرگترا-

 .هم بله رو گرفت انیعاقد از پو. ..کرم کرد قیتشو يصدا

که  مینشست میورق مرق باز رفت یبعد از امضا کردن کل.دیدستمو گرفت و بوس انیپو...قیتشو يدوباره صدا و

زد تو  کشویانگشت کوچ انیپو...انیبرداشت و گرفت طرف پو زیعسلو از سر م السیاومد گ دایدفعه پارم نیا
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کردم و محکم گازش  ينامرد ممن...ش داد انگشتشو گرفت طرف دهنمو تاب چیپ یکه کل نیعسل و بعد از ا

دستمو بردم سمت ...کنه یمنتظر بودم تا تالف...گرفت طرف من السویدفعه گ نیا.اما دم نزد دینفسش بر...گرفتم

 .از کارش ذوق کردم...آروم انگشتمو مک زد یلیدهنش که خ

 !تو به خدا يا وونهید-

 :گفت کردیتما خشک مکه انگشتشو با دس یحال در

 .تو وونهیاما د...وونمیآره د-

*** 

 کردنیچشم منتظر به من نگاه م یکه کل یاز خوردن شام گذشته بود و من وسط سالن در حال یساعت مین

دسته گل منو تو  انیپو.آهنگ بذاره تا من مراسم رقص چاقو رو انجام بدم یج يبودمو منتظر بودم تا د ستادهیا

چاقو .دورم حلقه زده بودن تیعجم تیاکثر.کردیسه طبقه منتظر به من نگاه م کید و پشت کدستاش گرفته بو

 .رو تو دستم فشار دادم

 .به افتخار عروس خــانوم ونیخانوما آقا-

 :آهنگ گم شد يدستا تو صدا يبعد صدا و

 شهیغم ها فراموشم م یزنیکه لبخند م یوقت-

 شهیبرام قشنگ م ایدن یمن شیکه تو پ یوقت

 رمیگیجون دوباره م یتو آغوش من یوقت

 رمیمیهزار بار م يناز خنده هات روز يبرا

 رمیمیهزار بار م يناز خنده هات روز يبرا

 یتو کل آرزوهام یامیتو دن یامیرو تو

 یکه هر لحظه تو باهام نهیریقصه ش نیا چقدر

 یتو کل آرزوهام یامیتو دن یامیرو تو

 یو باهامکه هر لحظه ت نهیریقصه ش نیا چقدر

 :رفتم عقب و به رقصم ادامه دادم ياما تا دستشو آورد جلو با لوند...و چاقورو گرفتم سمتش انیطرف پو رفتم

 آرامشت خوبه نیهم-

 یمونیم یگیکه م نیهم
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 شمیوابسته تر م بهت

 یدونیاحساسم رو م تو

 تو چشماته  یاحساس هی

 از نگات رد شد شهینم

 دور شد ماییعشقم همه تنها يکه اومد حاال

 دور شد امییتنها همه

 یتو کل آرزوهام یامیتو دن یامیرو تو

 یکه هر لحظه تو باهام نهیریقصه ش نیا چقدر

 یتو کل آرزوهام یامیتو دن یامیرو تو

 یکه هر لحظه تو باهام نهیریقصه ش نیا چقدر

رو هم و با آرامش هر سه  میتدستامونو گذاش.دادم لیچاقو رو تحو یتومن 100بعد از گرفتم دو تا تراول  باالخره

که رو چاقو جامونده بود برداشتم و گذاشتم تو دهن  کویاز ک يا کهیآخر هم با انگشتم ت...میدیبر کویطبقه ک

 .انیپو

 .نکن انقدر عروس خانوم یطونیش-

اره برد وسط سالن که حاال دوب انیبابا دستمو گرفت و منو همراه پو.دمیبابام بود که از پشت سرم شن يصدا

 نمیچون مطمئن بودم اگر بب دمیدزدیاما نگامو ازش م دمیدیمهربونم م يبابا ياشکو تو چشما...شلوغ شده بود

 .رهیگیم میخودمم گر

 جونــــم يکه چه خوش حالم تورو دارم ا يهمه کسم وا ییجونم عمرم نفسم عشقم تو يا-

 جونـــــم يتو رو دارم اکه چه خوش حالم  يبودنم عشقت مث خون تو تنم وا لیجونم دل يا

 :نمیبب انویآهنگ ذوق کردم و منتظر موندم تا عکس العمل پو سیب دنیاز شن...عوض شد اهنگ

 هماهنگه...دلت با من-

 تو چشمامه...تو نگاه

 رقصهیم...با من تنت

 خوامهیکه م....یحس همون
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 ریز.انداختم دور گردنشمنم دستمو ...خودشو رسوند به من عیهم رنگ چشماش عوض شد و سر انیپو هوی

 :گوشم گفت

 !اره؟ یبرقص یعوض نیبا تنت با من هماهنگه با اون شرو یخواستیکه م-

 ...دمیسرخوش خند....دستشو رو کمرم فشار داد و

 وقتشه عاقل شم...وونمید هیمن -

 حق بده عاشق شم...یته خوب تو

 یش دایتا که تو پ...گشتم عمرمو

 یشبا خوامیفقط م...فهممینم یچیه

 ...بلند شد هیاعتراض بق يآهنگو قطع کرد که صدا یج يد

 در خدمتتون باشم؟ يتا آخر شب من با انرژ نیخوایم...ونیخانوما آقا-

 :بلند داد زدن همه

 .بــــله-

 قبول؟.رمیبگ يتا من انرژ نیو بخون نیکن یآهنگ همراه نیبا ا نیکه جون دار ییپس لطفا تا اونجا-

 .قبــول-

که خواننده خوند همه با  يکلمه ا نیبا اول...کدوم آهنگ و قراره پخش کنه مینیتا بب میبود سادهیواکنجکاو  همه

 :کردن دنیپر نییذوق شروع به باال پا

 طالوته هیواسم قد  ــایدن نیکل ا...ینباش-

 دلــم انبار باروته تویمثل کبر...نبودت

به  خوردیپشت سفره عقد که از دو طرفش پله م میرفت انیمقدار شلوغ شده بودبا پو هیرقص  ستیوسط پ چون

همه هم برگشته ....میدادیتکون م تیرو به جمع میهم دست همو گرفت انیمنو پو...عروس داماد گاهیطرف جا

 !یوض هیاصال .دنیرقصیبودن طرف ما م

 .آهنگ پاره کردن نیخودشونو با ا يگلو تیجمع

 .حواسمون پرت شد یج يکه با حرف د میزدیاشقانه مع يحرفا انیو با پو میخوردیم وهیآب م میداشت

عروس  يباشه نوبت رقص تانگو میاما نوبت نیکرد یممنونم که تا االن منو همراه زیعز ياز همه مهمونا-

 به افتخارشون.دامادمونه
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 :گفتم انیغرغر رو به پو با

 .ندارم یمن آمادگ...ستیقبول ن انیپو-

 :گفت یالیخ یب با

 .میپاشو بر.آپلو هوا کنه خوادیال انگار محا...بابا یخیب-

رقص با سرعت  ستیدور تا دور پ یکیکوچ یرنگ يآبشارا...شده بود یرقص که بازم خال تیوسط پ میهم رفت با

منم دستامو انداختم دور گردنش و ...حلقه زد کمیدستاشو دور کمر بار انیپو انویپ يصدا دنیبا شن...شد دهیچ

 :و بعد ثابت شد دیچرخ ندورمو لمبرداریف!ستمیازش کوتاه ن یلیوبه خحاال خ...شدم کیبهش نزد

 شده شتریب یلیعالقم به تو خ -

 روزگارم قشنگ تر شده حاال

 حال من یوقت که تو بامن ازون

 بهتر شده یلیکه خودت خ ینیبیم

 شده شتریب یلیبه تو خ عالقم

 یدرکم کن یتونینم دونمیم

 نره عشق من ادتی نویا یول

 یترکم کن ياگه روز رمیمیم

 :و زمزمه وار گفت دیبوس مویشونیپ

 .یاگه ترکم کن رمیمیم.. نره عشقم ادتی-

 .رو لبام نشست يلبخند

 لحظه لحظه به تو فک کنم خوامیم

 سد راهم بشه یکس خوامینم

 ادیب شمیجز تو پ یکس خوامینم

 گاهم بشه هیتک یتو کس بجز

و از همه جالبتر مامان  روانایپدرام و ن...وایبهرام و ش...دایو پارم ماین...همون لحظه آباشارا روشن شد و همزمان تو

چراغا هم خاموش بود و فقط آباشار بودن که فضارو روشن کرده .بود یکیواقعا لحظه رمانت...بابام اومدن وسط

 :کرد یآهنگ لبخون ههمرا کردیهمونطور که تو چشمام نگاه م انیپو...بودن
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 چشات يبرا رمیمیکه م منم

 واسه خنده هات رمیمیکه م منم

 عاشق بشم نمیاز ا شتریب خوامیم

 کن بتونم باهات کمک

 شده شتریب یلیبه تو خ عالقم

 روزگارم قشنگ تر شده حاال

 حال من یوقت که تو بامن ازون

 بهتر شده یلیکه خودت خ ینیبیم

شده لباشاو گدذاشت رو  شتریب یلیخعالقم به تو  خوندیکه خواننده م یکرد و در حال کیسرشو بهم نزد انیپو

 .لبام

 شده شتریب یلیبه تو خ عالقم

*** 

طرف خونه  میو رفت میکرد یمهمونا خدافظ یبا تمام.پام تاول زده بود يکنم تک تک انگشتا فکر

 هی مونیخوشبخت يپدرشوهرم برا.ختیر نیزم يصلوات بلند شد و همزمان خون گوسفند رو يصدا...خودمون

 .کرد یگوسفند قربان

 :که از شوق بود گفت ییبا صدا انیشا

 !هیک يعروس بعد مینیعروس خانوم لطف بنمو اون دست گلت رو بشوت بب-

 عیپشتمو بهشون کردم و دسته گلم به سمت عقب پرتاب کردم و سر...سادمیگفتم و رفتم لبه جدول وا يا باشه

 .برگشتم

 ".جـــانم يا"

با حال گرفته و لب و لوچه  انیشا...دیپریم نییباال پا یت با خوشحالکه حاال داش وایافتاده بود دست ش گل

 :گفت زونیآو

 .دادیداد ب يا.میما زن دار بش ستیکه قرار ن نیمثل ا...نهآقا جان-

 :گفت یبا سرخوش زنعمو

 !بچه دهیم ریتو هنوز دهنت بو ش-
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 :گفت غیج غیبا ج وایش

 !دهیبو پا م شتریب-

 .کرد وایش يبرا دنیه خط و نشون کششروع ب انیو شا دنیخند همه

مامان باباهامونم بعد از .بچه ها تنگ بود يهنوز نرفته دلم برا... میکرد یهمه عمو ها و زنعموهام خدافظ از

پدرامو  انویمنو پو میحاال فقط مونده بود...ما رو به امون خدا سپردن و رفتن گهید يو سفارشا یخوشبخت يآرزو

 کیکه نگهبانا هم بهمون تبر میبرج شد یوارد الب يچهار نفر.تر از ما بود نییطبقه پاکه خونشون چند  رواناین

کفشاشو از  کردیغرغر م یلب ریکه ز یدر حال روانایرو فشار داد ن 17تا پدرام دکمه ...میسوار آسانسور شد...گفتن

 .پاش درآورد و گرفت دستش

 .پــام يآ...ادیچقدر خوابم م...خدا يا-

 :م رو بازوهامگذاشت دستمو

 !که پاهات آبلمو بشه یانقدر برقص يبگه مجبور ستین یکیآخه -

 !عروس انقدر سبک؟.يدیاز من رقص شتریتو خودت ب.حرف نزن یکیتو -

 :گفت روانایدستشو از پشت انداخت دور کمرم و رو به ن انیپو

 ؟؟يسبک با زن من بود-

 :رفت پشت پدرام يبا مسخره باز يرین

 .داداشتو که با چشاش منو خورد ریبگ...رشوو يآقا يآها-

 :دیحد و مرزش به اون خند یو عشق ب رواناین طنتیاز ش پدرام

 ؟يدیعقد رقص يرفته خودت چقدر برا ادتی!گهیخب راس م-

 :و گفت رونیاز پشتش اومد ب رواناین

 !دارن يامشب شب زنده دار نایبگو ا نارویا...رو ول کن نایحاال ا-

 :که پدرام گفت نییردم و سرمو انداختم پانثارش ک ییایح یب

 .شهیامشب بابا م نیهم دمیکه من د یانیپو نیا...خانومم گهیراس م-

 :جواب دادم یسرتق با

 .ستیخبرا ن نیاز ا چمیه!رمینه خ-

 :گفت انیپو
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 !کنمینم ینیتضم چیمن ه-

 یطونینگاه ش انیپو.رونیو رفتن ب دنیو پدرام هردو منو بوس روانایپدرام زنگ خورد و ن یحرفش گوش نیاز ا بعد

در آسانسور باز شد و پدرام ظاهر  هویروز د که  19به من انداخت و بدون نگاه کردن به صفحه دکمه ها دکمه 

 :شد

 .باباس کارت داره انیپو-

 !خدا يا-

خونه رو کش  يدایکتش و کل بیدست کردمن تو ج یرکیکه من با ز شدیداشت از آسانسور خارج م انیپو

 .زدم طونیلبخند ش هی.رو زدم که آسانسور حرکت کرد 19که رفت دکمه  انیپو...فتمر

 هیدرو بستم و بعد از خوردن ...اول از همه کفشامو درآوردم و گرفتم دستم...انداختم و در واحدو باز کردم دیکل

نکرده  رییتغ يذره ا شمیآرا...توالت زیم يکفشو گذاشتم تو کمدم و نشستم جلو....اب رفتم سمت اتاقم وانیل

تورمو گذاشتم رو تخت و به طرف در راه ...ومدزنگ واحد ا يسرم بودم که صدا يمشغول دراوردن سنجاقا...بود

 .سادمیپشت در وا...افتادم

 .نهال خانوم باز کن درو-

 :گفتم یتخس با

 !ها یکنینم نیکه تضم...کنمیباز نم!نچ-

و  دمیکش يخفه ا غیج جانیاز شدت ه...ادیشد نفسم بند ب تو در باعث دیکل دنیچرخ يهمون لحظه صدا تو

تا ...پشت سرم بود انمیبه طرف اتاق و پو دنیدر باز و بسته شد که شروع کردم به دو...دامن لباسمو جمع کردم

 !حساسم یلیرو شکمم خ دونستیم...از پشت گرفتم و شروع کرد به قلقلک دادن شکمم انیتو اتاق پو دمیرس

 !ها؟ يذاریم که منو قال-

 يآ.ولم کن انیپو يآ-

 .بگو اشتباه کردم-

 عمـــرا-

 .کنمیپس ولت نم-

 .خب اشتباه کردم لهیخ-
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دستشو برد طرف کرواتشو گره ....توالتم زیم ینفس نفس زنان نشست رو تخت و منم نشستم رو صندل انیپو

رواتشو پرت کرد رو تخت و از سر ک...منم دوباره مشغول جدا کردن سنجاقا از موهام شدم...کرواتشو شل کرد

منتظر موندم تا  نهیاز تو آ...فماومد طر کردیباز م یکی یکی راهنشویپ يکه دکمه ها یدر حال...جاش بلند شد

ور شونم و آروم  هی ختیموهامو ر.داشتم یحال خاص هی.کرده بود خیدست و پاهام ...کنه کاریچ خوادیم نمیبب

 شدمیم یبه حال یحال...داغ و کشدار...شدیمور مورم م خوردیکه به گردنم منفساش ...قفل گردنبندمو باز کرد

 زدیبه سرشونم م انیکه پو يزیر يپا شدم که بوسه ها یاز رو صندل.زیرو م تمگردنبندمو گرفتم و گذاش...بدجور

 ...لباسم پیرفت طرف ز گشیدستمو بردم پشت سرش که دست د...رو ازم گرفت یتوان هر حرکت

*** 

 اه بعدم 6 

 تموم شد غذا!ایارینمکدون ب هی یرفت!گهیتکون بخور د روانایبابا ن-

 .خوابوند پس کلش یکیکه پدرام  دنیگفت و برگشت طرف ما و شروع کرد به خند نویا ماین

 ؟ينجوریمگه خودت ا.ارهیبره نمکدون ب يزن منو با شکم پر فرستاد يکرد جایاصال تو ب-

 :گفت خاروندیکه پشت گردنشو م یدر حال امین.معلوال کرد هیدستاشو شب و

 .داداشتو ها نیکنترل کن ا دایپارم-

 :گفت یبا ناراحت دایپارم

 .داداشم گهیخب راس م-

 :وارانه گفت دیتهد پدرام

 !ياوردیم یرفتیم دینگو که خودت با یچیه یکیتو -

 داداش؟!وا-

 .مرگ-

 :در شوهرمون گفتجون،ما ایرو به پر...زیسر م دینفس نفس زنان رس رواناین

 !دنیبه من و نوت م ییچه کارا!مامان تروخدا يدید-

 .دیکه حاال کنارش نشسته بود کش روانایرو شکم ن یزد و دست يجون لبخند ایپر

 .مونده گهیهنوز سه ماه د!خدا يا-

 :گفت زدیکه به جوجش ناخونک م یدر حال ریام بابا
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 !ییزِر زِروچه نوه  يوا یگیم گهیسه ماه د.صبور باش خانوم-

 :گفت یبا حالت شاک مامان

 ر؟یامـــ-

 جانم؟-

 .سهم منم بخور ينهال تو بال دوس دار-

 .یکنیآخرش تو منو چاق م...از بس خوردم دمیترک.انیپو گهینه تروخدا د-

 ستمیظهرام که من خونه ن...يچنتا لقمه بهت بدم بخور هیبه زور  دیدانگشاه با يریصبا که م.خب بابا نگرانتم-

 .يخورینم یچیخوب باز ه کلیه يشب که اونم به هوا هی مونهیم...يخورینم یچیمطمئنم ه یییتنها

 .خوردم آ آه.نگو يقصه کرد شبستر!خب خب خب-

ما سه .میتا استراحت کن دایپارم یمیتو اتاق قد میرفت روانایو ن دایاز خوردن بال و جمع کردن سفره منو پارم بعد

داشت تو  دایپارم.االنم که شب بود...میموندیو با هم م نایجون ا ایخونه پر میرفتیجمعه از صبح م ينفر روزا

نشسته بودم و داشتم موهامو جمع  نهیآ يمنم جلو...تا به من نشون بده گشتیدنبال عطرش م فشیک

 :گفت روانایدفعه ن هی...کردمیم

 !ا ا ا بچه ها-

 :ود که گفتب دهیکه رو تخت دراز کش يریطرف ن میبرگشت عیسر هردو

 .زنهیداره لگد م-

ضربه کوچولو کف دستم  هیدست هر دومونو گذاشت رو شکمش که  يریطرفش و ن میدو با ذوق رفت هر

 :گفت دایزدم که پارم غیبا ذوق ج.خورد

 .عمه قربونش بره یآخ اله-

 :بچه گونه کردم صدامو

 ؟یجونم شما چال کفش ندال میند يوا يا-

 ".باشه میدن شونین یقرار بود اسم ن"

 .ارمیپاپا خوشگل برات ب هیصبر کن تا -

بودمو برداشتم و گرفتم طرف  دهیکوشولو خر میند يبرا روزیکه د یجعبه کادو شده کفش فمیاز تو ک رفتم

 :گفت يو بعد رو به من و پار دیصورتمو بوس...رواناین
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 .دیدیخر لهیفسقل پسر من وس نیکامل شده از بس شما ها واسه ا میسمونیمن س-

 .اصرار به موندنمون داشت ایمامان پر.میگفت بر انیشب بود که پو آخر

 .نیموندیدخترم؟امشبو م نینر شدینم-

 .دمیکفشو باال کش پیز

اخر  گهید ستیبره سر کار لباساش مناسب ن دیبا انمیچون من فردا کالس دارم پو. بهتره میبر.نه مامان جون-

 .میزحمت داد یاالنشم کل نیتا هم.دیخر میا برفرد میخوایم.دیع کیاسفندم هست و نزد

 .دیدونیهر جور صالح م.هیچه حرف نینه دخترم ا-.دیبوس مویونیجون مهربون پ پدر

بود فکر  انیخودم و خانواده پو نیکه ب يادیهمش به عالقه ز نیتو ماش.طرف خونه میرفت هیبا بق یاز خدافظ بعد

تو  دمیبعد از عوض کردن لباسام پر.ندارم یفرق دایبا پارم انیپدر پو مادر يو خوشحال بودم که واقعا برا کردمیم

 .آروم فرو رفتم یتخت و تو بغل همسرم به خواب

 *** 

 عزیزم؟...نهالم؟-

 .دیگه اي خوردم تکون

 .خانومم بلند شو دانشگات دیر میشه پاشو-

 :م تو بغلشو التماس مانند گفتمخودمو رسوند...باز کردم که پویانو در چند سانتی متري خودم دیدم چشمامو

 فقط چند دقیقه پویان خب؟-

 پویانم دستشو انداخت دور کمرم و موهامو ناز میکرد.خیلی خوابم میومد...چشمامو بستم دوباره

 .پاشو دیرت میشه.پاشو که چند دیقت تموم شد...نهال جوجو-

ساعت شیشو نیم بود منم هفت ...ه کردمپتو رو کنار زدم و به اعت نگا...تو تخت بلند شد و رفت دسشویی از

نگاهم به عکس بزرگ شده عکس عروسیمون ...نگران نبودم چون پویان منو میرسوند...کالس داشتم

 .لبخندي رو لبام نشست...افتاد

 ".خدا این خوشبختی رو ازم نگیر"

و گاز گذاشتم و شیرو شیرو از تو یخچال برداشتم و شیرجوشو ر...رو تخت بلند شدم و رفتم طرف آشپزخونه از

داشتم میرفتم طرف اتاق که ...کیکی که دیروز پخته بودمو هم گذاشتم تو مایکرویو تا گرم بشه...ریختم توش

 .دستشو انداخت دور کمرم...پویان اومد بیرون
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 بیدار شدي وروجک تنبل؟-

 پ ن پ-

 :بوسید پیشونیمو

 .بلبل زبونی نکن برو بپوش دیرت شد-

 :بیرون و در حالی که میرفتم سمت اتاق هشدار دادمتو بغلش اومدم  از

 .حواست باشه...شیر روزگازه ها-

پالتوي سرمه ایمو با ...یه آرایش خیلی مالیمم کردم ...و صورتمو شستم و موهامو باالي سرم جمع کردم دست

لیوان شیرو گذاشت  پویان تا منو دید ظرف کیکو...شلوار مشکیم پوشیدمبعد از برداشتن کوله پشتیم رفتم بیرون

پویان اپنو دور زد و اومد رو ...یه قلب شیر هم خوردم...یه تیکه کیک بزرگ برداشتم و گذاشتم تو دهنم...رو اپن

 .به روم ایستاد

 میدونی یاد کی افتادم؟-

 :و قورت دادم کیک

 کی؟-

 :نوازش کرد گونمو

تو آشپزخونه وقتی داشتی دو لپی کیک ...ريیاد اون روز تو شمال که تنها بودیم و قرار بود بریم اسب سوا-

 .میخوردي

 .جرقه زد ذهنم

 راستی اونموقع واقعا میخواستی منو ببوسی؟؟.آره یادش به خیر...آها-

 ...آره اما با حسم مقابله کردم چون از عالقه تو مطمئن نبودم اما االن_

 :شیطنت خندید با...گذاشت رو لبام و بعد از یه بوسه طوالنی از هم جدا شدیم لبشو

 !این به تالفی اون روز بودا-

 :تو ماشین به آهنگ گوش می دادم که پویان سکوتو شکست.پر رنگ کردم و با هم از خونه زدیم بیرون رژمو

 نهال قضیه چیه؟-

 :کنجکاوي گفتم با

 قضیه چی؟-
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 :گذرایی بهم انداخت نگاه

 .زیادي خوش تیپ میکنی واسه دانشگاه-

 :زدم لبخند

 .سرم نذارسر به -

 !تو نمیگی از من میدزدنت؟...نه جدي میگم-

 .چون من فقط یه دل دارم که اونم دست پویانم گیره.نترس کسی منو نمیدزده-

راس ...عاشق این ژست خوشگل و پر جذبش بودم که پشت ماشین مینشت میگرفت...از سر شوق خندید پویان

نیروانا و ...ظی از پویان راه افتادم طرف ساختمون دانشگاهبعد از خداف...ساعت هفت بود که رسیدیم در دانشگاه

گلشن هم که ...بیشتر استراحت میکرد رامنیري که که باردار بود و به خواسته پد..گلشن دیگه دانشگاه نمیومدن 

س مواد مصالح تدری....استاد کیاوشی...خب خداراشکر دیر نرسیدم...پسرش به دنیا اومده بود و زمین گیر شده بود

منم بعد از سالم کردن به ...طرالن از وسط کالس برام دست تکون داد...میکرد و تایم اول با اون درس داشتم

 .پیشش نشستم مهمسر طرالن محسن رفت

 چطوري آفتاب پرست؟-

 حاال چرا آفتاب پرست؟...زهر مــار-

 .لتوام خوشگــــــــ...آخه افتاب پرست در مرکز توجه بقیه حیوونا قرار داره-

 :نگاش کردم که گفت گیج

 .خب تو در مرکز توجه پسراي کالسی...اي بابا-

 واقعـــــــا؟؟-

 .آره محسن میگفت-

 خب مثال کی؟-

 .همین فرید مقدم-

 کی؟؟-

 :تاسف سري تکون داد با

 خانوم راه میره کشته میده بعد خیلی رلکس میگه کی؟!بهه-

 :حالتی که گرفته بود خندیدم به
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 !چرا باید به بقیه توجه کنم؟..هر دارمخب بابا من شو-

کوهیار .جمملم تموم نشده بود که با ورود روژان یکی از دانشجوها صداي آواز خوندن یکی از پسرا بلند شد هنوز

کوهیار عاشق روژان ...یکی از پسراي زرنگ و بازیگوش کالس بود و چون زرنگ بود استادا باهاش کنار میومدن

کوهیار دقیقا .زیتونی و چشمایی سبز الییبود کوچولو موچولو و ظریف با موهایی ط روژان دختري...شده بود

 :جلوي روژان که سرشو پایین انداخته بود روي زمین زانو زده بود و میخوند

 هست نازو مهربون...خوشگل کالسمون..پرت میکنه هواسمو-

 :پسرا همه

 .خوشگل کالسمون-

 چشماش رنگ آسمون-کوهیار

 .ونخوشگل کالسم-

 .هی کنار من بمون-

 .خوشگل کالسمون-

 :زیر گوشم گفت...با آرنجش زد تو پهلوم و به طرف پسري اشاره کرد طرالن

 .این فریده-

 :به من خیره شده بود و همراه آهنگ با پسرا میخوند فرید

 .خوشگل دانشگاه مشکله داشتنش واي چقده قشنگه اون مانتوي کوتاهه تنش-

کوهیار دستاشو برد باال که همه ساکت ...خودمو به کوچه راه علی چپ هدایت کردم ازش برگردوندم و رومو

 :وقتی سکوت همه جا رو فرا گرفت کوهیار گفت...شدن

 روژان با من ازدواج میکنی؟-

 :گفت لسیخودم گفتم االن روژان میزنه زیر گوشش ولی دستشو تو سینش جمع کرد و خیلی ر پیش

 !سوال اینجا نیست؟درحضور خانوادمه؟ فکر نمیکین مطرح کردن این-

 :ذوق زده گفت کوهیار

 .با خانواده هم خدمت میرسیم ولی من االن میخوام از تو مطمئن شم...چرا چرا-

 :مکثی کرد روژان

 .من مشکلی نمیبینم-
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روژان سریع رفتن نشست سر یکی از میزا .لحظه استاد کیاوشی در کالسو باز کرد و وارد کالس شد همون

کوهیار ..استاد کیاوشی با ابروهاي باال پریده از تعجب رفت و پشت میزش نشست...هیارم از رو زمین بلند شد،کو

استاد کیاوشی تموم شد یه نیم  باکالسمون که ...رفت در گوش استاد چیزي گفت و بعدم از کالس بیرون رفت

طرالن داشت ورور میکرد ...سی تازه کنیمساعتی بین برنامه اضافه داشتیم پس ترجیح دادیم بریم بیرون و یه نف

بعد از برداشتن شیرینی و ...و منو میخندوند که کوهیار با یه جعبه شیرینی اومد طرفمون و بهمون تعارف کرد

 :بین خنده گفتم.رفت من و طرالن پقی زدیم زیر خنده تا...تبریک و تشکر کوهیار رفت

 .وژانخوش به حال ر.بشه این کوهیار...عجب زن ذلیلی-

 .پویان که از همه مردا زن ذلیل تره که...گمشــو-

 .پویان به جاي خود از خودش جذبه نشون میده...نه بابا-

 :میرفتیم طرف صندلی هاي تو محوطه دانشگاه که ئطرالن به رو به رو اشاره کرد داشتیم

 .اومد مججنون

 .به رومو نگاه کردم رو

 کی؟پویان؟کو؟-

 :و یکی زد پس کلمبا تاسف نگام کرد  طرالن

 .منظورم مقدم بود-

 .چون دقیقا رو به روم بود...رو به رومو نگاه کردم که اینبار قشنگ مقمو دیدم باز

 خوب هستین؟.سالم خانوم ارجمند-

 طرالن پرید بین حرفم.سالم ممنون-

 .من برم دو تا چاي بگیرم که با شیرینی میچسبه -

 .راشو کشید رفت چشم غره بهش رفتم اما طرالن عین خر یه

 .راستش میخواستم راجع به یه موضویی با شما صحبت کنم-

 :باال انداختم ابرومو

 چه موضوعی؟-

 .هول کرد بیچاره

 .چطور بگم...من یعنی...خب راستش-
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 .سرشو انداخت پایین.خوش تیپ و خوش اخالق.پسر قد بلندي بود با موهاي قهوه اي و چشماي عسلی فرید

 .جازه بدید یه شب ما همراه خانواده براي امر خیر مزاحمتون بشیمخواستم بگم اگر ا-

 "!ایی نفس کش...جـــــــــــانم؟؟پویان"

فکر کرد من جوابم مثبته االنم دارم از .بیچاره هنگ کرده بود...با تعجب نگاش کردم و بعد زدم زیر خنده اول

 .زکی بابا.خوش حالی پس میفتم

 .لمببخشی آقاي مقدم اما من متاه-

 :از چند لحظه که از بت دراومد با لحنی وا رفته گفت بعد

 .شوخی میکنید-

 .من متاهلم.به هیچ عنوان...نه-

 :با ناراحتی گفت فرید

 چرا حلقه دستتون نیست؟ پس

 "!به تو چه آخه؟...شیطونه میگه بزنم پس کلت ها"

واسه همینم حلقمو .اذیتم میکنهبه خاطر این که من چپ دستم و سر کالس وقتی نت برداري میکنم حلقه -

 .درمیارم

 طرالن با دوتا لیوان چاي برگشت و گفتک.آخی بیچاره.با ناراحتی ازم عذرخواهی کرد و رفت فرید

 .اي دل غافل!تراژدي تموم شد دیر رسیدم؟-

*** 

حساب  پویان هنوز داشت پول ساعتایی رو که انتخاب کرده بودیمو...پاساژو با پویان زیرو رو کردیم  کل

یه تی شرت سفید یقه هفت بود که روش ...پشت ویترین یه مغازه یه تی شرت ساده چشممو گرفت...میکرد

از ...گرفتم یه کار بحال کنم صمیمت...بعد از قیمت کردن لباس با فک افتاده از مغازه بیرون اومدم...نقاشی داشت

پویان با کیسه هایی که ...ود و یکیش یقه گردیکیش یقه هفت ب...مغازه کناش دو تا تی شرت سفید ساده خریدم

 :دستش بود اومد طرفم

 چی خریدي؟-

 .بعدا بهت میکم...یه چیزي-

 .باشه شیطون-
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قبل از این که بیایم ...برعکس خیلی از شوهرا خریدو دوست داشت و از هر چیزي بهترینشو برمیداشت پویان

 ..پاساژ براي خرید رفته بودیم خرید مواد غذایی

 .فرنی بگیرم؟تو این هوا میچسبه برم-

نزدیک پاساژ یه شیرینی فروشی بودکه دیگ فرنیش از این دست .اعالم کردم و من سوار ماشین شدم موافقتمو

 ...زن عمو مهري...گوشیم زنگ خورد.خیابون هم معلوم بود

 خوبی؟همه خوبن؟آها عمو خوبه؟نیروانا چطوره؟.سالم زنمو جونم-

 شما خوبین؟.مرسی عزیزم همه خوبن.یکی بپرس بابا دختر وایسا یکی-

 چ خبرا؟..ممنون ما هم خوبیم-

گفتم .ما هم یه مهمونی خودمونی ترتیب دادیم براي شام.خبر که دخترم زنگ زدم بگم رادوین داره میاد ایران-

 .شما هم حتما بیاید

 :ذوق گفتم با

 .واقعا؟خیلی دلم براش تنگ شده چشم حتما میایم-

یان که با دوتا کاسه سفید از خیابون رد میشد نگاه میکردم که متوجه ماشینی شدم که با سرعت به پو داشتم

دستمو بردم جلو جیغ فرا بنفشی .اما پویان متوجه ماشین نبود و کنجکاو به من نگاه میکرد...زیاد میومد طرف

نفسم داشت بند ...داواي خ...پویان متوجه هشدار من شد و یه قدم رفت عقب تا ماشین رد شه...کشیدم

تماسو قطع کردم و گوشی ...صداي زنعمو از گوشی میومد،صداشو میشنیدم اما توان جواب دادن نداشتم...میومد

 .در ماشینو باز کرد و فرنی هارو گذاشت کف ماشی و دستامو تو دستش گرفت انیپو...پرت کردم تو کیفم

 .یدمدیونه چته؟شیشه ها باال بود اما من واضح صداتو شن-

دوباره دستامو تو دستش گرفت که ...دید دارم گریه میکنم از ماشین پیاده شد و اومد در طرف منو باز کرد وقتی

 .اینبار متوجه سردي و لررزش دستام شد

 .نهال آروم باش من خوبم-

 .بغلش کردم و هق هقم اوج گرفت ناخودآگاه

 "خدایا میخواستی چیکار کنی؟"

 :گردنمو بوسید پویان

 .جه من خوبمجو-
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بیچاره زنعمو از ترس ...تو راه به زنعمو مهري زنگ زدم...تا ونه کلی حرف زد و سعی کرد منو بخندونه پویان

تا رسیدم ...پویان تا خونه کلی حرف زد و سعی میکرد منو بخندونه که البته موفقم بود...سکته هرو رد کرده بود

و خودمم همراه پویان مشغول جابه جا کردن  هآهنگ پخش کن تلوزیونو روشن کردم و گذاشتمش رو یه کانال تا

پویان دستاشو ....کارامون که تموم شد دو تا قهوه درست کردم و رفتم کنار پویان رو مبل نشستم...خریدا شدم

 .دور شونم حلقه زد

 شد امروز؟ چت

 هیچی فقط ترسیدم-

 :سیخ نشستم که پویان با تعجب گفت.م داشتمیادم افتاد که چه نقشه اي براي تی شرتایی که خریده بود بعد

 چته؟!نهال به خدا امروز جن گرفتت-

ملحفه رو پهن ...حرف از سر جام پاشدم و رفتم از تو کمد یه ملحفه برداشتم و همراه گواشام بردم بیرون بی

که فقط با تعجب  تی شرتارم از تو اتاق آوردم و به پویان گفتم بیا اینجا بشین...کردم و گواشارو گذاشتم روش

اون تی شرت سفید یقه هفتی رو که ...وردمشوقتی دیدم حرکتی نمیکنه خودم رفتم دستشو گرفتم آ...نگام کرد

براي خودم خریده بودم رو جلوي دست پویان انداختم و تی شرت یقه گرد سفیدي رو که براي پویان خریده 

میگم ...ام چیکار کنم و اونم کلی استقبال کردمبراي پویان توضیح دادم که میخو...بودمو جلوي دست خودم

هر کدوممون در یکی از ...شد هین عملیاتم از رو دست هم تقلب نکنیم ارقر!شوهر پایه داشتنم نعمتیه ها

من اول از همه کف دست چپمو زدم تو گواش نارنجی و نقش دستمو یه ...گواشارو باز کردیم و مشغول شدیم

هر دو تی ...ه بعد از یک ساعت و نیم خرابکاري شاهکارامونو به هم نشون دادیمخالص...طرف تی شرت انداختم

آخر سر ..از همه قشنگ تر رنگاي مختلف بود که رو سفیدي تی شرت خودنمایی میکرد...عالی شده بودن رتاش

 .هردو همو بوسیدم که من باز شیطنتم گل کرد

 پویان؟-

 :طرفم برگشت

 بله؟-

 ...میگم-

 .سرمو انداختم پایین.باال انداخت و سرشو تکون داد که یعنی ادامه بدهلنگ ابروشو  یه

 !بذار با گواش نقاشی کنم صورتتو-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٣٠٩ 

دیدم چیزي نمیگه سرمو بلند کردم که دیدم با چشماي از حدقه دراومده داره نگم میکنه و تا منو دید پقی  وقتی

 :بین خنده گفتبا مشتم کوبیدم تو بازوش که .حاال نخند کی بخند!زد زیر خنده

 ...من...ببخشید-

 .خندش اوج گرفت باز

 به چی میخندي خل و چل؟؟-

 .نگفت ،فقط اومد روبه رومو نزدیک ترم نشست چیزي

 .باشه ولی به یه شرط-

 :کنجکاوي گفتم با

 چه شرطی؟-

 :شیطنت گفت با

 .به شرط این که آخر صورت خودتم نقاشی کنی تا با هم عکی بگیریم-

 . قبول کردم و مشغول نقاشی شدمخدا خواسته  از

*** 

 :با صداي تحلیل رفته گفتم...تو موهاي خیسش کشیدم که سرشو عقب کشید دستی

 .پویان پاشو زنگ میزنن-

 .سرشو تکون داد و غر زد کالفه

 .تو روحش-

صداي ...حولمو پوشیدم و از حموم بیرون رفتم...دوباره بدنمو آب کشیدم و صابون زدم...لجاجتش خندم گرفت از

با فکر به این که لو رفتیم گونه هام سرخ شد ...حاال آبروم میره...واي نیروانا اینا...خنده و شوخی از بیرون میومد

 .از دست تو پویان...و کلی خجالت کشیدم

شلوار گرمکن طوسیو با یه تی شرت مشکی پوشیدم و حوله رو دور موهام پیچیدم و از اتاق بیرون  یه

باهاش دست دادم و احوال پرسی کردم ...پدرام از سر جاش بلند شد...نیروانا رو مبل نشسته بودن پدرام و...رفتم

تر که پویان با حوله لباسی حموم  عاخه سوتی از این ضای...اما از نگاه کردن تو چشماش به شدت پرهیز کردم

 !.اینجاست و منم با حوله دور موهام

 :نشستم که خم شد زیر گوشم گفتنیروانا هم حال احوا کردم و کنارش  با
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 !من موندم تو تا االن چجوري حامله نشدي-

 :رو به پویان گفتم...زدم پس کلش که بلند بلند خندید یکی

 .پویان جان هوا سرده پاشو برو لباس بپوش-

اون شب شامو با هم ...بعد رفت تو اتاق...نگاه شیطونی بهم انداخت که از خجالت رفتم تو رمین یه

به هر ...خیلی وقتا پیش میومد که نیروانا اینا یا ما بی خبر بریم خونه هم و براي ناهار یا شام بمونیم...مخوردی

اون شب .از طرفی پویان و پدرام هم برادرن هم باجناق...حال ما هم جاري همیم و هم دختر عموي هم

من پویانو شبیه گربه نقاشی ...دیدنعکسایی که گرفته بودیم و به نیري اینا هم نشون دادیم که اونام کلی خن

تو یکی از عکسا هم این شکلی بود که پویان داشت دنبال من میدوید و من داشتم ...کردم و خودمو شبیه موش

 .فرار میکردم

*** 

 .در آسانسورو باز کردم و رفتم طرف در خونه...دانشگاه بی نهایت خسته کننده بود امروز

 !کیلیدم کو؟...اي مــــرگ...از از!از گشنگی...واي مردم از سرما-

مصمم به عقب برگشتم که قیافه با نمک و کنجکاو ...با خودم غر میزدم که واحد رو به رومون باز شد داشتم

 ...صدف همسایه رو به رومون بود که با شوهرش رایان زندگی خوبی داشتن اما...صدفو دیدم

 !چته هی غر میزنی؟خل شدي؟-

 :کالفه رو زمین نشستملب و لوچه اویزون  با

 .کلیدامو پیدا نمیکنم-

 :متعجب نگام کرد صدف

 اخه ادم عاقل باري پی نشستی رو زمین؟.دیونه سرما میخوري پاشو

صدفم شروع کرد به گشتن ...طرفم که منم تمام محتویات کیفمو رو زمین ولو کردم و دنبال کلیدا گشتم اومد

 :دنبال کلیدام که گفت

 .د میاي پیش من تا شوهرت بیاد دیگهحاال اگه پیدا نش-

 .اها ایناهاش-

 ...کمک صدف وسایالي داخل کیفمو جمع کردم و از رو زمین بلند شدم با

 .یه چند لحظه صبر کن..خب خداراشکر-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٣١١ 

یه کاسه هم ...بعد از چند لحظه از خونشون بیرون اومد...از وقت استفاده کردم و کلی فحش بار کلیدا کردم منم

 ...دستش بود

 .بیا امروز آش درست کردم گفتم براي تو هم بیارم-

 باي.خب دیگه مرسی از کمکت.داشتم از گشنگی میمردم...اي جونم-

 .وایـــی خاك بر سرم.رفتم تو خونه و درو بستم سریع

قهقهه ...شروع کردم به خندیدن.برگشتم تو راهرو که دیدم صدف هنوز با تعجب به در واحد نگاه میکنه سریع

 !دم چجوريمیز

بابت آشم دستت درد .از بس گشنگی و خستگی سرما به مغزم فشار آورده دیگه مخم کار نمیکنه.ببخشید گلم-

 .نکنه

 .بوسیدم لپشو

 .خواهش میکنم نوش جونت.خدا شفات بده-

هنوز لباسمو درنیاورده بودم که انگشتمو فرو کردم تو آشو گذاشتم تو ...کردم و برگشتم تو خونه خدافظی

یشدکمه پلی رو زدم و ...داشتم به آش ناخنک میزدم که متوجه چراغ چشمک زن دستگاه پیغامگیر شدم...نمده

نفساي عصبی یه مرد و  جزصدایی ...اما...در حالی که مقنعمو از سرم درمیاوردم به طرف اتاق رفتم

 دوباره؟؟...نشنیدم

این پمجمین بار بود که این پیغامو از یه مرد ...مبه طرف پیغامگیر عقب گرد کرد...از دستم افتاد رو زمین کیفم

نمیدونم چرا نمیشستم و بهش از این .اما هر بار چیزي به پویان نمیگفتم و پیغامو پاك میکردم....دریافت میکردم

 :با حرص گفتم.اما در عوض به بهرام گفته بودم و قول دده بود پی گیري کنه...پیغامی مزخرف بگم

 اه.مریض روانــی-

بار هاي قبل پیغامو پاك کردم و بعد از تعویض لباسام با لباساي گرم و راحت تو خونگیم رفتم سر وقت  ثلم

دختري با پوست سبزه و چشماي ...صدف دختر شاد و بانمکی بود،بانمک و دوست داشتنی...آش خوشمزه صدف

به نظرم خیلی به هم .بود بیوهمسرش رایان هم مرد با جذبه و خ...بینی بی ایراد و لبایی معمولی...مشکی

بعد از لیس .تنها مشکی که این زوج داشتن این بود که االن چند ماه بود منتظر بچه بودن اما خبري نبود...میان

زدن ته کاسه ظرفو گذاشتم تو ماشین ظرفشویی و چنتا صلوات فرستادم به روح مخترع ماشین ظرف شویی و 

 سریع رفتم تو اتاق و د بخوابـــ ـ
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چشمامو ...خواب و بیداري بودم که احساس کردم دستایی آشنا دور کمرم حلقه شد و منو در آغوش کشید تو

 !یه لحظه مکان و زمان از دستم رفت پویـــان؟کی اومد خوه؟...آروم باز کردم 

با ..موهاش ریخته بود رو پیشونیش...تخت نیم خیز شدم و به چهره ي معصومش که تو خواب بود نگاه کردم تو

 .ساعت چهار و نیم بود...لطافت موهاشو زدم کنار به ساعت نگاه کردم

 ".چقدر خوابیدیم"

 .پس با عشق موهاشو ناز کردم...که رو بالشم بودو دراوردم و خواستم اذیتش کنم اما دیدم دلم نمیاد پري

 .پویانی؟عزیزم پاشو یه دوش بگیر شب دعوتیم-

 .م زدبا آرامش باز کرد و لبخندي به چشماشو

 .بیدارم-

 تو کی اومدي؟-

 .دو بود حدودا-

 نوازش موهاش ادامه دادم به

 چیزي خوردي؟-

 نچ-

 چرا بیدارم نکردي برات یه چیزي بپزم؟-

 .بست چشماشو

 .آخه انقدر خوشگل خوابیده بودي دلم نیومد بیدات کنم-

 :گذاشتم رو قلبم و با ادا گفتم دستم

 !واي قلبم-

 .ش بلند شدبا سرعت نور از جا پویان

 چی شد؟؟-

 :باز کردم نیشمو

 .قلبم میزنه بوم بوم...هیچی دیگه-

 :کشید پشت گردنش دستشو

 !خیلی بدي-
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 :حالی که میرفتم طرف کمد گفتم در

 .پاشو برو حموم دیگه.نه بیشتر از تو-

 .چشم خانوم-

اوردم تا با یه جین مشکی منم از تو کمد تی شرتایی که دیروز روش نقاشی کرده بودیمو در...رفت حموم پویان

 .بپوشیم

براش چنتا لقمه نون کالباس گرفتم و .آرایش ساده کردم و رفتم تا یه چیزي براي پویان درست کنم تا بخوره یه

خواستم برم لباسمو بپوشم که اهنگ احسان پایه قرو انداخت به ...گذاشتم تو یه بشقاب رو اپن تا بیاد بخوره

 .بدنم

 میشههمه چی داره همونی -

 تو میخواستی ازم همیشه که

 و صداقت قرارمونه عشق

 همیشع یادت بمونه اینو

 عزیز انقدر که میخوام خیلی

 تو باشه تموم دنیام مال

 تو باشه عمرمو جونم مال

 دنیا دنیاس پیشت میمونم تا

 تو باشه تموم قلبم مال

 چی با تو خوب میشه کم کم همه

م که دیدم پویان با حوله تو در اتاق ایستاده و داره با عشق نگام براي خودم حسابی قر کمر میریخت داشتم

 .موهامو باز کردم و شروع کردم به رقصیدن...رفتم طرفش...منم شیطــــون..میکنه

 ديیخیلی عزیز عشقی اوم-

 من همیشه دلخوشی میدي به

 عزیز برام همیشه خیلی

 روزاي خوب تموم نمیشه این

 تو باشه عمرمو جونم مال
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 نیا دنیاس پیشت بمونمد تا

 تو باشه تموم قلبم مال

 چی با تو خوب میشه کم کم همه

منم دستشو گرفتم و با ...گرم و با عطش...اومد جلو دستاشو گذاشت دو طرف صورتم و پیشونیمو بوسید پویان

 .اي خدا من پویانو با حوله هم ول نمیکنم...چشمام از نگاش خواستم تا باهام برقصه

 قرارمونه عشق و صداقت-

 همیشه یادت بمونه اینو

 عزیزي انقدر که میخوام خیلی

 تو باشه تموم دنیام مال

 تو باشه عمرمو جونم مال

 دنیا دنیاس پیشت میمونم تا

 تو باشه تموم قلبم مال

 چی با تو خوب میشه کم کم همه

 *** 

که دیدمش تو بام تهران آخرین باري ...از رو به رو شدن با رادوین خجالت میکشیدم.خاصی داشتم استرس

حتی براي روزي هم که پرواز داشت کاراس عروسی رو ...بود،من با اون حالش با کمال بی رحمی ولش کردم

تا االن که دست تو دست پویان داشتیم وارد خونه عمو اینا ...ازش بی خبر بودم.بهانه کردم و نرفتم فرودگاه

بعد از یه سالم احوال پرسی با ...و بهمون خوش آمد گفت در باز شد و زن عمو مهري اومد جلوي در.میشدیم

اما وقتی نگاه پر حسرتش رو ...همه رادوینو دیدم که نیروانا رو بغل کرده بود و تا چشمم بهش افتاد لبخند زدم

 :از بغل رادوین دراومد و در حالی که اشکاشو پاك میکرد گفت نانیروا...خودمو دیدم لبخندم محو شد

 .رات تنگ شده بودخیلی دلم ب-

حاال نوبت من بود .لبخندي به روش پاشید که پویان رفت طرف رادوین و خیلی خشک با هم دست دادن رادوین

باید وقتی .من با رادوین بد کردم...من بد کردم...بغض داشت خفم میکرد که اشک چشمامو تر کرد...که برم جلو

اما من جیکار کردم؟عشقشو کوبیدم تو .کردمبه من گفت دوست دارم باهاش حرف میزدم و قانعش می

 :رفتم طرفش و با صدایی که از بغض میلرزید گفتم.سرش
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 .خوش اومدي-

 .هم روبوسی کردیم با

 .خوش حالم میبینمت.مرسی-

 .مثل خنجري بود که به قلبم کشیده میشد صداش

 .منم همین طور-

 :هوار گفت همین حال شایان پرید طرف رادوین و بغلش کرد و با داد و در

 .دلم برات تنگ شده بود...بی شــرف-

 :دایی نریمان که توش خنده موج میزد به گوش رسید صداي

 !این چه طرز ابراز احساس کردنه بچه؟-

ا همکه تو .با شی...رفتم باال.جمع دور شدیم و من کت پویانو ازش گرفتم تا به همراه پالتوم آویرزونش کنم از

 :که مامانم گفت.بعد از مرتب کردن سر و وضعم برگشتم پاییناتاق بود روبوسی کردم و 

 .چه قشنگ.اه نهال لباس توام مث لباسه پویانه-

 :صداي شایان دراومد باز

 .منم میخوام...چه قشنگه!به-

 :خندید پویان

 .من که دیگه حاضر نیستم رنگی بشم..خواستی بده خودش برات درست کنه.پیشنهاد نهال بود-

 :نیم خیز شدتو جاش  شایان

تازه تو خیابونم .منقرض میشه!اگه قرار باشه براي جفتاي منم درست کنه که دیگه هیچی...نه قربون دستت-

 .اکثریت دخترا لباساي شبیه به من تنشونه که اون وقت من لو میرم...سوتی میشه

 :دایی با خنده گفت زن

 تو خجالت نمیکشی؟.اي خفه شی پسر-

 .کیلو چند هست؟بگید تا براتون بکشم اصال خجالت!نه مادر جان-

اون شب به خوبی گذشت و من یقین پیدا .رادوین نگاهی کردم که مظلوم به شایان نگاه میکرد و لبخند میزد به

 .زندگیه دیگه،چه میشه کرد.کرده بودم که این رادوینی که امروز میبینم با اون رادوین قبال فرق داشت

*** 
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این دیگه چه ..به معناي واقعی داشتم سکته میکردم.تمام بدنم از ترس میلرزید.مکشیدم و از خواب پرید جیغی

 !خوابی بود؟

 نهال؟چته؟نهال چی شدي؟-

پویان بغلم کرد و در حالی که کمرمو نوازش میکرد .قیافه وحشت زده پویان نگاه کردم و بعد زدم زیر گریه به

 :گفت

 .یچ چیش واقعی نبودهه.کابوس دیدي عزیزم.آروم باش.هیـس.هیچیت نیست-

چرا این خوابو دیدم؟این خواب چه معنی .این امکان نداره!نه.من هنوزم داشتم هق میزدم و گریه میکردم اما

داشتم زیر لب زمزمه میکردم که تمام بدنم لخت شد .مرگ منو بیار اما اون روزو نیار...خدایا این روزو نیار!میده؟

 .و تو بغل پویان از حال رفتم

*** 

اشکام سرکشانه رو گونه هام ...با یاداوري خوابم اشکام از سر گرفتن.بی حالی تمام چشمامو باز کردم با

دستم تو دستش بود و ...پویان بود.خواستم اشکامو با دستم پاك کنم که سنگینی رو دستم حس کردم.میریخت

از خواب بیدار شد و تا چشماي  ردر کسري از ثانیه پویان با چشماي خما.الهی نهالت فدات شه...سرش رو تخت

 .با نگرانی از سر جاش بلند شد...باز منو دید چشماشو کامل باز کرد

 .نهال خوبی؟سکتم دادي دختر-

 !واي هوا روشنه.تو بغلش گرفت سرمو

 .ترسوندیم نهال-

 .کشیدم تو موهاش و نوازشش کردم دستمو

 یادت که هست؟.خودت از حال رفتم بار اولم که نبود تا حاال چند بار هم تو بغل.چیزي نیست-

 .اونموقع که از حال رفتی زنگ زدم به پدرت بیچاره بابات داشت خواب پادشاه هفتمو میدید..آره-

 :از تو سینش درآوردم سرمو

 !واسه چی به بابا زنگ زدي؟!دیونه-

باباتم گفت .شديبابات سریع اومد منم بهش گفتم که چند بار دیگه هم اینطوري .هول کرده بودم.گفتم که-

 .شاید چیزي تو بدنت کم و زیاده.باید زودتر به من میگفتی و گفت بهتره که بري یه آزمایش بدي

 .باشه وقت کنم با نیري میرم-
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 :داد پشت گوشم موهامو

 .حتما فردا باید بریم!وقت کنم نه-

 .چشم-

 .امروز هم نمیخواد دانشگاه بري.حاال هم مثل دختراي خوب بگیر بخواب-

 .درسام سنگینه.امروز حتما باید برم!نه نه-

یه آرایش ساده هم انجام دادم .بلند شدم رفتم دستو صورتمو شستم.خیله خب اگه میدونی حالت بد نمیشه نرو-

پالتو و پوتین قهوه ایمو پوشیدمو تیپمو با یه مقنعه مشکی تکیمل .تا رنگ پریدگی صورتم به چشم نیاد

 .با یه اور کت مشکی پوشیده بود روشلوار مشکی با یه پیراهن قهوه اي زمستونه دست بر قضا پویانم یه .کردم

 .مثل این که خیلی دوس داري با من ست کنیا-

 :گرد کردم چشمامو

 بله بله؟کی دوس داره با کی ست کنه؟-

 .تو آینه نگامو ازش گرفتم و برگشتم طرفش از

*** 

 ".افتضاحه...البته بد نیست.چقدر حالم بده.واي"

 خانوم ارجمند حواستون هست؟-

 :بلند کردم سرمو

 .یکم ناخوش احوالم.راستش نه-

 میخواید برید بیرون هواتون عوض شه؟.بسیار خب-

 .ممنون لطف میکنید-

 :نجواگونه گفت طرالن

 .میگم زنگ بزن پویان بیاد دنبالت-

 :بازو بسته کردم چشمام

 .همین کارو میکنم-

تو حیاط دانشگاه به پویان زنگ زدم و گفتم که اگر .با اجازه از کالس خارج شدم سر جام بلند شدم و با گفتن از

واقعا دلم نمیخواست برگردم سر کالسیه ربع دیگه کالس تموم .میتونه بیاد دنبالم اگرم نه که با آژانس برم
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با هم تو کالس که تموم شد طرالن کیفمو با خودش آورد بیرون و ...منتظر موندم تا کالس تموم شه.میشد

همه دخترا با ناز .پویان با اون ژست عالیش اومد تو حیاط دانشگاه.یه آب نباتم چپوند تو حلق من.حیاط قدم زدیم

 .بهتره هر چه زودتر تا شوهرمو ازم ندزدین دستشو بگیرم ببرم.اوهو اوهو.و پسرا با حسرت نگاش میکردن

 .االن یه لقمه چپش میکنن!واال

 :با طرالن حال احوال کرد و بعد به من گفت.و اومد طرفماز دور منو دید  پویان

 .بهت گفتم امروز نرو دانشگاه-

 .به سالم آقاي سپهري-

تعجب برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم که دیدم استاد ثمرقندي رئ دیدم که با شوق به پویان نگاه میکرد  با

 :پویان با گرمی جواب داد.

 !دکتر ثمرقندي-

حال احوال .منو طرالن هم که عین هویج به هم نگاه میکردیم.با هم روبوسی کردنبه طرفش رفت و  بعد

 :پرسیشون که تموم شد استاد گفت

 اینجا چیکار میکنی؟.خیره پسرم-

 .اومدم دنبال خانومم که از سعادتم شما رو دیدم-

 .اه تبریک میگم اطالع نداشتم ازدواج کردي-

 :یع گفتبه منو طرالن نگاه کرد که پویان سر بعد

 .نهال امروز یکم نا خوش احوال بود زنگ زد گفت بیام دنبالش-

 :منم با لبخند بی جونی به استاد نگاه کردم که گفت.داشت میگفت نهال زنمه درواقع

 .سر کالس متوجه حال نامیزونشون شدم..بله-

 :نگاه کرد انیچشم ازم گرفت و به پو استاد

 دتویدانشگاه اطالعات مف يایسر ب هیدوس دارم اگر برات مقدوره فردا ...کردم دایجان من تازه تو رو پ انیپو-

 .يدانشجوها بذار اریدراخت

 :فکر کرد و جواب داد یمدت کوتاه انیپو

 .افتخاره ي هیچشم دکتر ما-

 :گفت تیاز سر رضا يبا لبخند دکتر
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 .تبه سالم نیبر ستیخانومتم حالش خوب ن.رمیگیوقتتو نم گهید...پسر یکنیلطف م-

 یاز استاد و طرالن خدافظ...بود یحس خوب هی دوننیم انیکه همه منو مال پو نیاز ا!...شد يجور هیدام  تو

 .دمیخندیم یو من ه زدیغر م یه انیپو نیتو ماش.میو دست تو دست هم از دانشگاه خارج شد میکرد

 ؟!من بگم نرو دانشگاه کو گوش بدهکار یه-

 .استراحت کن نیبش گمیمن م یه-

 .در خونه میدیسر

 باال؟ ياینم-

 .نه خانومم-

 ".دوس دارم تویمالک میم نیچقدر ا"

 .باشه پس مواظب خودت باش-

تو  ینگران...بازومو گرفت و من سرمو چرخوندم طرفش انیتا درو باز کنم که پو رهیبردم طرف دستگ دستمو

 :زدینگاش موج م

 ...وقت ندارم وگرنه یدونیخودت م.اقدام کن شاتیازما يزودتر برا کنمیخواهش م...نهال؟-

 :گرفتم تو دستمو فشار دادم دستشو

 !ینداره تو خودتو سرزنش کن یلیدل...زود برم دمیقول م!...انیپو ـــسیه-

 .گذاشت میشونیپ يگرمشو رو يطرف خودشو لبا دینگام کرد بعد دستمو کش رهیخ رهیکوچول خ هی

 "!برم شهینبه مدفعه قل هیاحساساتت که  نیمن قربون ا یاله"

 .برداشت و خمار به چشمام نگاه کرد میشونیاز رو پ لباشو

 .باال امیب يبرو تا مجبورم نکرد-

 :گفتم طونتیش با

 .يمن رفتم با.شد ياوضاع خطر!اه اه-

 یبعد از سالم و احوال پرس...شدم یساختمونو باز کردم و وارد الب یانداختم و در آهن دیکل...شدم ادهیپ نیماش از

خانوم مهندس خانوم مهندس بهم بست رفتم  یکه کل نیا نگهبون فوق العاده مهربون ساختمون و البته بعد از اب

 !ولو شدم ناپهرفتم تو و بدون عوض کردن لباسام رو کا عیسر.تو آسانسور
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کور مال کور مال خودمو به در ...دمیزنگ واحد از جا پر يصدا دنیچقدر گذشته بود که با شن دونمینم

 :با تعجب درو بستم!و اومد تو نییسرشو انداخت پا...دمید انویخندون شا ي افهیدرو باز کردم که ق...سوندمر

 .دم در بده!تو دییبفرما-

 !وا....کرد و فقط به اطراف نگاه کرد سکوت

 زبنتو خانوم موشه خورده؟-

 :حال گفت نیدر هم...کرد به پرسه زدن تو سالن شروع

 .لوم خشک شدبخورم گ اریب يزیچ هی-

-هر حال سالم عرض شد م؟بهیو ما خبر نداشت یزبونم داشت...ا. 

 .میبخور اریب زیچ هیبابا سالم خوب شد؟حاال برو -

 :تعجب گفتم با

 !بچه پــــــــرو-

در اون  نیاز ا کمی...برگشتم تییسکویو ب يچا يحاو ینیاز سرم دراوردم و رفتم طرف آشپزخونه و با س مقنعمو

نبود  بیبرام عج انیاومدن شا...يفرما شدن سمت دشور فیخان تشر انیکه شا میکرد یو احوال پرس میدر گفت

رو برگردوندم آشپزخونه و باز ولو شدم  ینیس...زدنیبهم سر م ومدنیبهرام م ای انیشا وایباران ش یچون هرازگاه

 :رونیاومد ب خوندیم يشعرو با مسخره باز هیکه  یدر حال انیرو مبل که شا

 شـــهینگو نه نگو نم يبرم خواستگار خوامیم-

 شـــهیقلب من عاشقه تازه عاشق ترم م نیا

 بخــــواد یبپاش اون هر چ زمیریفداش عاشق چشـــاش م شمیم

 ! تاج سرم ییخانوم اره تو نایبغلم ت ایب ناینمه نمه ت حاال

 :گشاد کردم و گفتم چشامو

 جـــون؟-

 :گفتبه شلوارشو  دیمال سشویخ يدستا

 .بادمجــــــــــــــــــون-

 :رفتم سمتش پاشدم

 ...بگو گهیلوس نشو د انیشا-
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 :باشه يکرد جد یسع

 !شیضا کلیلوس شوهرته با اون ه-

 .زهر مـــار-

 :گفت یحاضر جواب با

 !تو دلت-

 .زنمتایاد؟میچطور دلت م شــــوریب-

 :کرد و گفت یکج دهن

 !؟يمگه بوکسور-

 :ردمبازوش ک يمشت هواله  هی

 ؟یآره مگه خبر نداشت-

 :خنده گفت با

 .خالش يمخصوصا خانواده !شورت يخودتو شورتو خانواده  ياصن من فدا...کرم یباو شوخ-

-نه بابا....ا! 

 :درآوردن يو مسخره باز دنیور اون ور پر نیشروع کرد به ا دوباره

 از اون وره؟ ایوره  نیخالش کدوم وره؟از ا يخونه -

 :داد گفتم با

 !؟يچرا شنگول شد...چه مرگته نمید بنال بب...ـــــــانیشا-

 :و گفت سادیسر جاش وا دمغ

 !ایهست يخر ست؟عجبیواضح ن....کرده خـــو ریگلوم گ-

 !خر عمته-

 :خنده گفت با

 ؟يدیبه مادر خودت چرا فحش م!خـــاك بر سرت-

 :گذاشتم رو دهنم دستمو

بچه آدم بگو  نیحاال بس کن و ع...شاللـــــهیگ مامانم بشم امر شیواسه آدم؟پ يذاریتو مگه حواس م!يوا-

 !چته
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 :موهاش يفرو برد تو دستشو

 خب چه خبر؟-

 :پس کلش زدم

-کنمایلهت م زنمیم!...درد يا! 

 .کنمیبرو بر نگات م سمویمیوا ينجوریمنم هم-

 :گفتم کالفه

 !اه به درك اصن نگو-

 :خوند افتادم طرف آشپزخونه و پشتم بهش بود که راه

 ...من عاشقش شدم-

 :سمتش که دستشو به حالت استادا درآوردو گفت برگشتم

 .باشدیم نایمرجع شخص ت ریمتصل به اسم،ضم نیاون ش یکه البته در زبان فارس-

 :تعجب گفتم با

 جان مـــــــن؟!نگـــــو-

 :باز شده جواب داد شین با

 !به جان تو-

 !بذار هیاز خودت ما-

 نیآشپزخونه زانو زد و دستشو ع يکایپام رو سرام يجلو...قدم رفتم عقب هیاومد طرفم که دوان دوان  انیشا

 :کرد ایهند

 !به منِ عاشق کمک کرداهه-

 :نگا نگاش کردم که باز گفت کمی

 کرداهه؟-

 :خنده گفتم نیخنده و ب ریزدم ز هوی...دیلرزیاز زور خنده م لبام

 !کمک کرداهه يآر-
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به خاطر ...میش نیهر آن ممکنه پاش سر بخوره و نقش زم گفتمیبا خودم م!و هوا چرخوندگرفت و منو ت پاهامو

االن مثل ...صحبت کنم و بهش کمک کنم انمیبهش قول دادم که با پو...نیبهش گفتم منو بذاره زم نیهم

 .داستان شدم که قراره دوتا عاشقو به هم برسونه يمادربزرگا

 :با خودم حرف زدم...گرفتم که جواب نداد تماس انیبا پو انیاز رفتن شا بعد

 ده؟یپه چرا جواب نم!وا-

 :مکث کردم و بعد گفتم يا لحظه

 !خب حتما کار داره-

 :حرف زدن با خودم خندم گرفت از

 .در من اثر کرد انیبا شا ینیکمال همنش!از دست رفتم ایخدا-

حس ناهار  یحت...نهیسنگ یپلکام حسابخونه رو جمع و جور کردم که احساس کردم  کمیعوض کردم و  لباسامو

 .خوردنم نداشتم

*** 

و  دمیمن بعد از ظهر خواب ادیم ادمیتا اونج ك ...دمیمثل ترقه از جا پر هوی...بازو بسته کردم یبه آروم چشمامو

م از اتاق رفت یبا نگران...ساعت نه شبه!یبه خرس گفتم زک!به دمیساعتو نگاه کردم که د...بود کیحاال هوا تار

 :دکمه پخش رو زدم...زنهیچشمک م رهدا ریگ غامیچراغ پ دمیزدم رو تلفن که د رجهیو ش رونیب

 نایبرو خونه پدرام ا یخواست...نگرانم نشو...امیم رید کمیبگم امشب  ؟خواستمیخانوم یخواب...نهالم؟...الو نهال؟-

 .مواظب خودت باش.دوست دارم ...دنبالت امیشب م

گردو  ریرفتم تو آشپزخونه و چند لقمه نون پن...که تازه متوجه قارو قور شکمم شدم دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 یچشمام حساب.درست کنم یماکاران خواستمیم...آوردم و مشغول خرد کردنشون شدم ازیبعد رفتم چنتا پ...خوردم

بودم و  ختهیش رروغن تو یکه کم يا بهتا یتو ماه ختمیر ازارویپ...ختمیریو داشتم شرشر اشک م سوختیم

 دهیتازه صابون به صورتم مال...تو صورتم پخش شده بود شمیآرا...تا صورتمو بشورم ییخودم رفتم تو دستشو

 :با غرغر گفتم...زنگ تلفن بلند شد يبودم که صدا

آخر  يصورتمو شستم که لحظه  عیسر!خورهیزنگ م مییبعد االن که من تو دسشو خورهیزنگ نم یحاال ه-

 ...و باز ریغامگیو پتلفن رفت ر
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بستم و به سمت تلفن حرکت  وییدر دسوش...انگار دست و پام سست شده بود...مرد هی یعصب يصدا بازم

 :لرزون گفتم ییبا صدا...تمام توانمو جمع کردم و تلفنو برداشتم...دمیکشیبه زور نفس م...کردم

 ؟یهست یتو ک-

با بهرام صحبت کردم که  بیعج يتلفنا تیا يدرباره  وزرید...جواب شد دنیقطع شدن برقا مانع از شن...اما

رو  یگوش.تو دستم بود یهنوز گوش...انگار رفتن برقا باعث شده بود شک زده بشم....کنهیم يریگ یگفت پ

سمت اتاقو محم  دمیدو بودکه قلبم تو دهنم  یدر حال...پشت سرمه یگذاشتم سر جاش که احساس کردم کس

 میو دنبال گوش کردمیم هیها گر وونهید نیع...خودمو به اتاق رسوندم يچطور یکیاون تارتو  دونمینم...درو بستم

گرفتم  انویپو يلرزون شماره  يبا دستا.رونیب دمیکش فمیاز تو ک مویو گوش دمیهمزمان پالتومو پوش...گشتمیم

 :دیچیتو گوشم پ يکه صدا

 .باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م-

The moblile det is off. 

باال کمک اما  ادیرو گرفتم تا ب رواناین!خاموشه شیکه گوش رفتیانگار تو گوشم نم...و دوبراه تماس گرفتم دوباره

به دلم رخنه کرد بود و  يترس چجور نیا دونمینم...رونیداشتم فقط از خونه بزنم ب میتصم...در دسترس نبود

 شیدر گذاشتم که سرد رهیدستگ يدستمو رو...دیچیپیباد تو کلم م يزوزه ها!بردیداشت منو تا مرز سکته م

منتظره تا من از  رونیترسناك اون ب يوالیه هیانگار که ...درو باز کنم اما جرات نداشتم خواستمیم...بدنمو لرزوند

 شبمیخواب د يکنم که بدتر صحنه ها رونیفکرارو از ذهنم ب نیکردم ا یچشمامو بستم و سع...برم رونیاتاق ب

 یشکستن گلدون يصدا دنیبا شن...یاون عوض يخنده  حیکر يغرق در خون و صدا انیپو...چشمم يواومد جل

 دمیدو...جرات گرفتمو در اتاقو باز کردم...دمیکش یفوق بنفش غیهوا و ج دمیبالکن اتاق افتاده بود پر يکه از لبه 

بلند  يچحور دونمیمخودمم ن...شدت گرفت میگر...فتمیسر خورد و باعث شد ب کیسمت در که فرش رو سرام

دهنمو باز ...برخورد کردم يزیچ هیتو راهرو به  دمیبه خودم اومدم د دونمیفقط م...کردم یط رویمس یشدم و باق

گشاد شده از ترس نگاهم  يبا دهن باز و چشما...بکشم که با روشن شدن برق راهرو متوقف شدم غیکردم تا ج

 :و گفت رونیاز واحد روبه رو اومد ب انیرا هوی...کردینو نگاه ماونم داشت وحشت زده م...به صدف افتاد

 ...صدف برق-

 :که به من افتاد جملشو خورد نگاهش

 حالتون خوبه؟-
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 :گفتم دهیبر دهیبر...ترس وجودمو گرفت بازم

 ...من...م-

 يجلو خنگ من دارم يآخه دختره !ببندمش به رگبار خواستیدلم م يآ...دیصدا دار دماغشو باال کش صدف

 ؟یدماغتو باال بکش يآورد ریتو وقت گ دمیچشمات جون م

 :جمع شده گفت ي افهیبا ق صدف

 نــه؟ ادیسوخته م ازیبو پ-

 !!يوا-

*** 

اومد که من از سردرد خواب  ازدهیحدود ساعت  شبید انیپو...بهتر بود یلیشدم حالم خ داریکه از خواب ب صبح

شرکت  يکه گفت حسابا ياومد ریچرا د دمینگفتم،فقط ازش پرس يزیبهش چ شبیراجع به اتفاقات د...بودم

که با  انینشسته بودم و به پو میشیآرا زیم يروبه رو...بود تا کارارو سرو سامون ندادم برنگشتم ختهیبهم ر

 یراهنیکت اسپرت که با پ هیکتون با  یشلوار مشک هی...کردمینگاه م دیپوشیداشت لباساشو م يجد یصورت

هوس کردم منم ...دلم واسش ضعف رفت!بود که به شدت دختر کشش کرده بود دهیرده بود پوشستش ک یطوس

تعادلمو از دست دادم و شوت ...شد دهیراه بازوم کش نیبلند شدم برم طرف کمد که ب...بزنم یطوس پیامروز ت

داختم و از پشت که دستاش دور کمرم حلقه شد،منم دستامو دور گردنش ان سادمیصاف وا...انیشدم تو بغل پو

نگاه  شدیتوش خالصه م میخوش رنگش که تمام زندگ يسرمو گرفتم باال و تو چشما...قفلش کردم

 :کرد و آهسته در گوشم گفت وسرشو تو موهام فر...کردم

 !یکنیهوم؟سرد رفتار م-

 :تعجب گفتم با

 !من؟ یک-

 :و بهم نگاه کرد رونیب دیکش سرشو

 ؟یناراحت شبیبه خاطر د...آره-

اشک تو چشمام  شبمیتوهمات د يادآوریبا ...نییپس سرمو انداختم پا ستمیتظاهر کنم که دلخور ن تونستمینم

 ...باال آورد میچونمو سرمو مال ریدستشو گذاشت ز...نشست

 .خوامیمعذرت م-
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 :بغض گفتم با

 ...وگرنه دمیمن فقط ترس-

 :دیبوس سرمو

 .تکرار نشه گهید دمیقول م یول...دونمیم-

 .کالستونو بترکونم خوامیکه امروز م میپوش برب حاال

 يمزخرف خودم لبخند ياز فکرا...ارهیداره با خودش م يزیچ یگفت بترکونم که فکر کردم نکنه بمب نیهمچ

مقنعمو سرم کردم ...دمیجذب پوش یشلوار کش هیزانوم با  ریتا ز یطوس يمانتو هی...زدم و به سمت در کمد رفتم

چشم  يدانشگاه جلو يتو راهرو...رونیب میزد نهبا هم از خو...رونیبرداشتم و از اتاق رفتم ب ستمو نیو پالتو و پوت

اول  فیرد شه،طرالنیبرعکس هم...و من رفتم سمت کالس دیاون رفت سمت دفتر اسات...میاز هم جدا شد هیبق

 :گفتم یرفتم کنارش نشستم و بعد از سالم احوال پرس...جاگرفته بود 

 ؟یجا گرفتجلو  یواسه چ-

 :به قب قب انداخت يباد

 .کنه ارتینحستو ز ي افهیق شتریگفتم امروز همسر گرامتون ب-

که پشتس سرش  انیو البته پو يبا ورود استاد ثمرقند...لب بستمش به فحش ریتو سرش و ز دمیجزوم کوب با

با چشم  انیهمزمان پو...داد هیقنشستنو به ب ياجازه برا دییاستاد با گفتن بفرما...بود همه به احترام بلند شدن

با نگاهش داشت ...لبمو گاز گرفتم نمخم کرد که م يبرام سر.گشت که احتماالمن بودم یکه م یدنبال کس

هنوز لبخند ...طرالن تکون داد که طرالنم جواب داد يبرا يبعد سر!صاحب داه...ول کن اون بدبختــتو گفتیم

 :دمیطرالنو ششن يرو لبم بود که صدا

 .شتویند نبب-

 .ا به تو چه؟شوهر خودمه-

 :گفت شیغ با

 .بدبخت لیشوهر ذل...ــشیا-

 .همه رو به سکوت دعوت کرد يبا تک سرفه ا استاد

 دشویو اطالعات مف انیعامل شرکت موفق پرتو درخواست کردم که ب ریمد يسپهر انیپو يامروز از آقا-

 .شما بذارن اریدراخت
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 :گفت انیودست زدن که استاد رو به پ همه

 .دییبفرما-

نهال قربونت  یآخ اله...کار يها بیبازار و فراز و نش يدرباره  حیشروع کرد به حرف زدن و توض انیپو

وز وزشون رو  يصدا...دوس داشتم بزنم ناکارشون کنم...کردنیپشت سرم داشتن غش و ضعف م يدخترا...بره

 .مخم بود

 !هیگریطرف چه ج...ـــمیمر يوا-

 .جونم يا...گاین کلشویه!یآره فاط-

 .يمر يا مر-

 ؟يندازیها چته؟چرا چنگول م-

 :دیکش یآه دختره

 .حلقه دستشه...زن داره-

 .مشیدستش کرده ما ندزد ینه بابا الک-

بودن که  انیبدبختاانقدر محو پو...زدم يبهشون کردم و پوزخند ینگاه میبرگشتم ن...شدنشون ذت بردم عیضا از

 انیپو...چرخوندیانگشترشو تو دستش م زدیکردم که همونطور که حرف م انیجمع پو حواسمو.متوجه من نشدن

پهلوم فرو  يطرالن تو يسلقمه ها شدیکه باعث م زدیم یکیو با جذبه لبخد کوچ کردیبه من نگاه م یگاه گاه

 ...شدیقند آب م لویک لویتو دلم ک...ادیب

 .براتون باشه یخوب يمن بتونه کمک و راخنما يصحبتا دوارمیبه هر حال ام-

 :گفت انیکالس ساکت شد استاد روبه پو یدر آخر وقت...کالس دست زدن يدانشجو ها همه

 ...دیما قرار داد اریکه وقت گران بهاتون و در اخت کنمیمن هم از شما تشک م-

 :دستشو به سمت من آورد و اضافه کرد برگشتو

موفق امروز  ریو مد ممیدوباره من با شاگر قد داریاعث دکه ب يسپهر ياز خانوم ارجمند همسر آقا نیو همچن-

 .شد

گرفتم  نییسرمو پا...چون همه کله ها برگشته بود سمت من دیاستادو نشن يحرفا يادامه  یکس گهیکنم د فکر

 .لبخند زد انیکه پو دمیاما د

*** 
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در تو  الیخیب...زنگ خورد میشکه گو کردمیدر واحدو باز م دیداشتم با کل...خونه دمیحدود سه بود که رس ساعت

 :دادم يبا عشق جوا انیعکس پو دنیبا د...گشتم میدنبالم دنبال گوش

 .زمیسالم عز-

 :داد يشادش بهم انرژ يصدا

 ؟يدی؟رسیخوب.سالم خانوم گلم-

 :کرد در واحدو باز کنم یسع همزمان

 .کنمیدارم درو باز م دمیرس زمیآره عز-

 کردم؟ یچه سخنران يکرد فیک-

 ...فقط...ه عشقمآر-

 :گفت ینگران با

 ؟یفقط چ-

 .که نتونستم درو باز کنم رو پل ها نشستم و با اخم به در چشم دوختم نیاز ا کالفه

 .کردن يحرفات ازت خواستگار نیب يچند نفر هیکه  نیفقط ا-

 :و گفت دیته دل خند از

 ا؟یواقعا؟ک-

 :مگفت دمیکشیدست م میشونیکه به پ یدر حال یلحن مشکوک با

 !ا؟یک يدار کاریتو چ-

 :حرصم نداد یاز لحن حسود من خوشش اومده بود ول انگار

 .خونه خانومم امیزودتر م شبیخواستم بگم امشب به جران د...يطور نیهم-

 :زدم یاز سر خوشحال يلبخند

 .منتظرتم...زمیباشه عز-

شورتک  هیعوض کردن لباسام با و  لمیبعد از جابه جا کردن وسا...امشب سنگ تموم بذارم يداشتم برا دوس

فقط سه ...خونه يریبار گذاشتم و شروع کردم به گردگ ممویخورش ق ینارنج یشرت پشم یو ت ییمویکوتاه ل

و بنفش بود و فوق  یاسیرنگ  هب نمیسفره هفت س...شوق و ذوقم گل کرده بود یمونده بود و حساب دیروز تا ع

 نیگرفتم بدون ا میبعد از اتمام کارام تصم...نشون نداده بودم انیپو هنوز به...کرده بودم نشییالعاده قشنگ تز
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چهل و پنج ...مدتم تنگ شده بود یطوالن يحموما يدلم برا شیآخ...نگاه کنم برم تو حموم نهیکه به خودم تو آ

 يزیچ یتاپ و شورتک هیدنبال ...لباس خوشگل گشتم هیو تو کمدم دنبال  رونیبعد امومدم ب قهید

بودم  دهیخر انیبا پو یکه قبل از عروس یکاربن یشلوغش کنم اما تا چشمم به لباس آب يادیز خواستمینم...بودم

و  دشمآور رونیلباسو تو خونه بپوشم پس با شوق ب نیا تونمیگفته بود که فقط م انیپو...رفت ادمی یافتاد همه چ

لباسو ر تخت ...رونم بود يتا وسطا شیو بلندکامال باز بود  نشیس نیبود و ب یلباس گردن...کاور روشو برداشتم

خط چشم متوسط تموم کردم و بعد از زدن روژ گونه با  هیچشممو با  شیآرا...توالتم زیگذاشتم و نشستم پشت م

شونه هام رهاش  يموهامو گرفتم اما بعد رو یسیخ یبا حولم کم...بلند شدم نهیآ ياز جلو غمیزدن رژ قرمز ج

قبال گفته بودم ...رمیگیحرفمو پس م...و به خودم نگاه کردم دمیپوش میپاشنه هفت سان يلباسو با صندال...کردم

رژم با  يقرمز...کنم شیآرا ينطوریهم خواستیدلم م شهیبود که هم ياما االن طور ادیبهم نم ظیغل شیکه آرا

وسط راهم کفشامو ...سمت آشپزخونه دمیدو یغذام افتاد و با نگران ادیتازه ...داشت یقشنگ ادلباسم تض یآب

 !کیش یلیخ...دراوردم

 .کردم یاهنگو پل نیاول ونویبهم داده بودو زدم به تلوز روانایکه ن یاس ب وی...نشده بود شیچشز غذا

 ...شده شتریب یلیعالقم به تو خ-

 کردمیم یهمون طور که باهاش لب خون...میدیباهاش رقص مونیتو عروس انیبود که منو پو یآهنگ...جانم يا

شده رو که  نییهم گذاشتم و سالد تز يرو هیهمرنگش رو  يوانایبا ل ویآب يبشقابا...شدم زیم دنیمشغول چ

دو طرف  گذاشتمهم  یاسیکنم دوتا شمع  شیاومدم احساس...روش ذرت داشت رو هم وسط گذاشتم

و درو باز خرامان خرامان به طرف در رفتم ...یچه وقت خوب...در بلند شد يهمون لحظه صدا...ساالد

بعد تو ...به باال رصد کردن نییپام افتاد شروع کرد از پا يبود اما تا چشمش به کفشا نییسرش پا انیپو...کردم

 .خندم گرفته بود يآ....شد رهیچشمام خ

 .گهیتو د ایب-

روبه ...درو بستم و رفتم طرفش ...انگار هنگ کرده بود...نگفتم عشقم یچیه...لبخند کوچولو زد و اومد تو هی

 :که با لذت نگام کرد سادمیروش وا

 ؟یکنینگام م ينجوریا ان؟چرایچته پو-

 :چشم دوخت نمیس نیب یلباسم و برهنگ به

 ..ادیبهت م یلیلباست خ-
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گرمم ....چرخوندیمنو بغل کرده بود و تو هوا م...بزنم که قلبم اومد تو دهنم دیتا لباسمو د نییانداختم پا سرمو

 ...دمیخندیمشده بود و بلند بلند 

 .ــونهید-

 :خنده گفت با

 !تو ي وونهیاونم د وونمیآره د-

فشار آوردم که ولم  نشینفس دستمو آوردم و به س...دیامان لبامو بوس یگذاشت و ب نیوسط سالن زم منو

نفس ...چسبوند و شروع کرد به شل کردن گره کرواتش میشونیبه پ شویشونیپ.میزدیهردو نفس نفس م...کنه

 :دیشک یقیعم

 .يهم درس کرد مهیق!هینکنه خبر-

 :گفتم آروم

 ؟ينه چه خبر-

 ...مثال دونمیچه م-

 :و گفتم دمیسرمو عقب کش...که مور مورم شد دیبه شکمم کش یدست

 .رمینه خ-

 .غذا شدم دنیتو اشپزخونه و مشغول کش رفتم

 .دمیمنم شامو کش یتا تو لباساتو عوض کن-

شرت  یبا ت یکاربن یآب يپوما یشلوار ورزش...رونیاومد ب یاز مدت کوتاه بعد...گفت و رفت تو اتاق يا باشه

تو بشقابش  رشینگاه خ ریز...نشست و من با عشوه و ناز شمعارو روشن کردم زیپشت م...تنش کرده بود دیسف

 ...رو دستم گذاشتخواستم واسه خورم برنج بکشم که دستشو ...و گذاشتم جلوش دمیبرنج کش

 .میبشقاب غذا بخور هیبا هم تو  نیبش نجایا ایب-

 یاسترس داشتم ول...میرو پاش نشستم،انگار بهم محرم نبود...ذوق رفتم طرفش که چنتا ضربه رو پاش زد با

که پر کرده  یقاشق دیمنو رو خودش د رهینگاه خ یوقت...ختیپلوش ر يخورش رو یکم لکسیر یلیخ انیپو

کردم و دهنمو باز  فراموشاسترسمو به کل  انیپو يلبا ينگ رولبخند قش دنیبا د...بود رو آورد طرف دهنم

که تو  یکاسه ماست...خوردیقاشق خودش م هیو  دادیدو قاشق به من م انیپو...بود نطوریتا آخر غذا هم...کردم

 :برگشتم طرفش که گفت...رو خودم حس کردم انوینگاه پو ینیکه سنگ زیدستم بودو گذاشتم رو م
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 .شده یلبت ماست-

 ...برق سه فاز از بدنم گذشت انیبردم طرف لبم اما با حرکت پو ستمود

*** 

بود  يروز نیامروز آخر...کردمیم يو آشپز دادمیکه گذشته بودم قر م یتو آشپزخونه واسه خودم با آهنگ داشتم

 يلبخند فکر کردم که شبیبه اتفاقات د...میرفت سر کار و قرار بود که ظهر ناهارو با هم بخور یم انیکه پو

افکار خودم غرق بودم که در با شدت  تو...بود میزندگ يشبا نیاز عاشقانه تر یکی شبید...لبام نشست يرو

چاقو و کاهو رو ...ضبط قطع شد يصدا...دمیکش یقیو نفس عم نمیدستمو گذاشتم رو س...بسته شد يادیز

 .رونیو با ترس راه افتادم که برم ب نتیگذاشتم رو کاب

 "پس چرا ضبطو قطع کرد؟ انهیپو ؟اگرانهیپو یعنی"

سر و وضعش به هم ...رونیب زدیم شیانگار از چشماش آت!...بود؟؟ ينحجوریچرا ا انیپو....جلوم ظاهر شد انیپو

 :هوا دمیدادش خفه شدم و پر يبپرسم با صدا يزیتا اومدم چ...در هم بود یو اخماش حساب ختهیر

 هــان؟ گهیم یچ اروی نیا-

 :زدم خودش داد مثل

 !گه؟یم یچ ی؟کیزنیچرا داد م-

بازومو تو دستش گرفت و  انیپو...دمیچسب خچالیبه ...قدم رفتم عقب هیقدم اومد طرفم که  هی...شد یعصب باز

 :دمیشن تشویلرزون از عصبان يکردم که صدا يناله ا...به شدت فشار داد

 ش؟یشناس یه؟میک...شادمهر-

نکرده  نجاشویفکر ا...گشاد شده یو چشمام اندازه نلبعک دهیرنگم پربه وضوح حبس شد،مطمئن بودم که  نفسم

 .زد خیخون تو بدنم ...بودم

 میکه بره سراغ شادمهر اومده منو س نیا يپس چرا به جا دونهیرو م هیاگر قض!شناسه؟یشادمهرو از کجا م نیا"

 ".خودت کمکم کن ایکنه؟خدایم میج

 :کرده بود گفتم سیکه اشکام صورتو گردنمو خ یبغض در حال با

 .بدم حیبذار برات توض-

که خورد به اپن و از  نیبا بهت ازم فاصله گرفت و عقب عقب رفت تا ا انیپو...بود یکلمه کاف کی نیهم

 :کردیدستشو رو صورتش گذاشته بود و زمزمه م...پشت سرش رفتم تو هال...آشپزخونه خارج شد
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 !ازدواج کردم؟ ینهال؟من با ک يکرد کاریتو چ!شهیباورم نم-

 :دیسرم داد کش...قدمم عقب برگردم کیقدم رفتم طرفش که ناگاهان برگشت و باعث شد تا من همون  هی

 .يتو از اعتماد من سوء استفاده کرد...به تو اعتماد داشتم شتریمن از چشمام ب-

 يتامو گرفتم رونشستم و دس نیزم يکایسرام يرو...دیلرزیبه هق هق افتاده بودم و بدنم م هیشدت گر از

من گم  هیگر يکه تو صدا کردیزمزمه م ییزایچ هیو  چرخدیدور خودش م یفقط عصب انیپو...سرم

ن بلند شدم و رو به روش یدفعه از رو زم هی...مهیقانعش کنم،بحث زندگ دیبا...ددمیم حیبراش توض دیبا!نه...شدیم

 :آرومش کنم تونمیم يرچطو دونستمینم چیما بود و من ه يدعوا نیاول نیا...ستادمیا

 ...ياون طور هیعشقم قض انیپو-

 :وار گفت دیانگشت سبابشو گرفت طرفم و تهد...نصفه موند دیسرم کش انیکه پو يبا داد حرفم

 !يهرزه ا هیتو ...تو!...شبو به صبح رسونده گهیمرد د هیکه تو بغل  ستمین یمن عشق کس...به من نگو عشقم-

از برخورد ...به خودم اومدم یلیس ياما بعدش با صدا...حظه سکوت بود و بهت منچند ل!گفت یچ دمینفهم اصال

از  انیپو...دستامو مشت کرده بودم...خون روش جمع شد یپاره شد و کم فیخف یلیحلقم با گوشه لبش،لبش خ

 چیبدون ه انیپو.دمیدیم قرمزش يرو تو چشما یمونیاز پش يکه خورده بود تو بهت بود اما شعشعه ا یلیس

پاهام تحمل وزنمو نداشت و ...شدن در منم توانمو از دست دادم دهیکوب ياز خونه خارج شد و با صدا یحرف

که به  یمن...من واقعا هرزه بودم؟!...گفت؟گفت هرزه؟ یبه من چ انیپو...زانو بزنم نیباعث شد رو زم نیهم

 نیا قیمن واقعا ال!دم هرزه؟وصله بهم نچسبه حاال ش نیاتا  دمیصفت جنگ ونیح هیبا  میخاطر پاک

 از دست دادم؟ مویهمه چ یچرا تو اوج خوشبخت...ـــایخدا!کلمم؟

 هیو گر زدمیزجه م...کردمیم هیبلند گر يداشتم با صدا میبود که در تمام طول زندگ يبار نیاول نیا

 :دمیکش غیکنترلمو از دست دادم و ج!ده؟یاز کجا فهم انیپو یعنی...کردمیم

 .دمهــــرشا بخشمتینم-

سر پا  الیگذاشتم و به کمک وسا نمیدستمو رو س...بلند شدم نیزم ياز رو یبه سخت...اوردمینفس کم م داشتم

خونه  نیتو ا تونستمینم گهید...لحظات آخر عمرمه کردمیبود،احساس م دهیحالت تهوع امانمو برد...ستادمیا

خاطراتو  نیخودش ا يبا دستا امروز انیپو...ابود ام انیخاطرات عشق منو پو شیجا يکه جا يبمونم،خونه ا

نگام به عکس بزرگ شده  نهیخودمو به اتاق رسوندم که از تو آ.منم دفن کرد ینه تنها خاطراتمونو حت...دفن کرد

عطرو برداشتم و با تمام  شهیش...رفتارم نداشتم يرو یتسلط چیه...ستادمیدراور ا يجلو...افتاد مونیروز عروس
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 میم گهید!نه...بود انمیعطر پو يتو اتاقم بو يعطر پخش شده  يبو...دمشیکوب نهیهر تو آنفرتم به شادم

رو برداشتم و از خونه زدم  خوردیخاك م نگیکه مدت ها بود که تو پارک نمویماش چییسو...وجود نداره یتیمالک

 ...رونیب

*** 

 النیکه من داشتم تا ا یدم کنار،با سرعتز!کرد؟ کارینهال با من چ...کردم یپدال گاز خال يرو تمویعصبان تمام

 .شد دهیکش شیفرمون که فکرم به چند ساعت پ يسرمو گذاشتم رو...هینگرفتم خودش کل ریز ویکس

 :تو در ظاهر شد مایدر چشم از صفحه لب تاب گرفتم که فاط يتقه  يصدا با

 تو؟ انیبا شما کار دارن بگم ب گنیاومدن م ییآقا هی يسپهر يآقا-

 .زودتر برگردم خوامیامروز م نه من-

 :جواب داد يپافشار با

 .دارن يکار فور گنیم...گفتم اما قبول نکردن یلیمنم خ-

 :دمنیتو موهام کش یدست کالفه

 .تو ادیخب بگو ب لهیخ-

چهار پنج ساله  ستویب يبه در خورد و پشت بندش پسر يتقه ا...خارج شدم و در لب تابو بستم لمیمیصفحه ا از

 :دستشو به سمتم دراز کرد...پا شدم یبه طرفم اومد و من از رو صنل...وارد شد

 .هستم یمن شادمهر مستف-

 :بهش دست دادم دیترد با

 .ارمیبه جا نم-

 :لبش زمزمه کرد ریز نیا هیشب يزیچ...دمیکش رونیاز دستش ب دستمو

 .یبشناس دمینبا-

 :دست به مبال اشاره کردم با

 .دییبفرما-

 :ادامه دادم نداختیکه پا رو پا م ینشست و در حال از مبال یکی يرو

 .شمیممنون م دیزودتر عرضتونو بگ دیفقط اگر لطف کن-

 :مقدمه گفت یب یلیخ
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 ؟یتو شوهر نهال-

 :ابرومو باال انداختم يتا هی

 ن؟یباش یک یبله و جنابعال-

 :گفت يگذاشت و با لحن بد شیاز خودش به نما یزشت ي خنده

 !نهال نیآفر...به تور زده میپولدار کهیت...خودش که پولدار بود...باشه صیانقدر حر نهال کردمیفکر نم-

 :زیرو م دمیبلند شدم و دستامو کوب یرو صندل از

 واسه خودت؟ یکنیبلغور م یچ!یببند دهنتو عوض-

 :دمیگرفتم و غرتو مشتام  قشوی...دور زدم و رفتم سمتش زویم...کردیم کمیداشت تحرر...دوباره و دوباره... دیخند

 !هان؟ یشناسیمنو از کجا م ؟زنیعوضـــ یهست یتو ک-

 :با تمسخر به چپ و راست تکون داد سرشو

 ؟يچرا رم کرد...جناب مهندس واشی واشی-

 :دمیداد کش.احساس کردم دندوناش تو دهنش خورد شد...دمیبه صورتش کوب یحرفش مشت نیا با

 آشغـــــال؟؟ یشناسینهالو از کجا م-

دهنش  ياون وضع دستشو جلو يما تو دنیبا ترس و بدون در وارد اتاق شد و با د مایحال فاط نیهم در

 :با تته پته گفت...دیکش یغیگذاشت و ج

 س؟یزنگ بزنم به پل نیخوایم-

 .رونیشما برو ب-

 ...رفت رونیو از اتاق ب دیدادم ترس يصدا از

 :دیبه هم قفل شدش غر يدندونا ياز دال شادمهر

 .شناسمشیتا بهت بگم از کجا م نیآدم بشمته -

راه نفسمو  قمیکردم با باز کردن  یسع قمویدست بردم سمت ...اتاقو پر کرده بود میتند و عصب ينفسا يصدا

 :شروع کرد...لباساشو مرتب کرد و نشست...مبل رو به روش نشستم يتو موهام بردم و رو یدست...آزاد کنم

 ...نهال-

 :دمیغر

 !نهال خانوم-
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 :زد يپوزخند

 .برازندشه یچقدر هم که خانوم...بله-

 :ادامه داد...تو صورتش نخوابونم گهیمشت د هیخودمو کنترل کردم تا  یلیخ

حرفام تموم  یپس تا وقت یچشماتو باز کن خوامیم...رو بهت بگم اتیواقع خوامیمن م...مهندس يآقا نیبب-

 .نشده خودتو کنترل کن

 .دادیآزارم م نیقراره بشنوم و ا یچ دونستمینم...نگفتم یچیه

شب ...برم اون ور آب  خواستمیمن م...میمدت با هم دوست بود هیو راستش  میبود يمنو نهال هم دانشکده ا-

منم قبول کردم و ...نهیبار بب نیآخر يو منو برا ادیب خوادیگفت که م هیقبل از رفتنم نهال پشت تلفن با گر

منم کارم ...امیم رمیگیم زایمنم و يکرد که تو بر يزار هیگر یکل شمیمد پاو...آدرس خونه رو براش فرستادم

که بهش گفتم لباساشو بپوشه تا ببرمش  شدیم کیهوا داشت تار...دادن يشده بود دلدار

به هر حال اون شب نهال خودش ...شدیچشمم دور نم ينهال از جلو يپسرم و لوند هیمن ...من...خب...خونشون

 ...یول دمینرس خواستمیکه م يزیدرسته من به اون چ...اشهخواست که با من ب

 قهیطرفش و با  دمیبه طور نا خود آگاه دو دونمیفقط م...دادیدادو ب ایتعجب کنم  دونستمیحرفاش نم دنیشن از

 :زدمش خوردیتا م...بلندش کردم

 ...ناموس یب یعوض-

 :گفت خوردیکه م ییکتکا نیب...کردیمن فقط و فقط ناله م يدر جواب مشت و لگدا شادمهر

 ...نهال اون شب.واقعا برات متاسفم!...گم؟یدروغ م یکنیفکر م-

 :جواب دادم یحوصلگ یبا ب...بود ماین.نگاه کردم میبه گوش...اومدم رونیاز فکر ب میزنگ گوش يصدا با

 بله؟-

 ان؟یپو ییکجا-

 ؟يدار يکار...دورو برا نیهم-

 :شت گفتکه صداش بغض دا یبا داد در حال ماین

 نهال کجاست؟ یدونیدورو برا؟م نیهم یچ یعنی-

 :جواب دادم کالفه

 .خونه بود شیساعت پ کیتا -
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 :دیلرزیم صداش

 .بابا مارستانیخودتو برسون ب انیپو...ستین گهیحاال د-

ته نهال بهم دروغ گف دمیفهم یوقت یحت...رو سرم خراب شد ایدن....تا مفهوم حرفشو بفهمم دیطول کش هیثان چند

روشن کردم  نویماش الیبا هار فکر و خ...کرده؟ ینکنه خودکش!چش شده؟ یعنی...دیلرزیدستام م...نشدم ينطوریا

 ياما نهال دختر...که نهال بهم دروغ گفت تهدرس...روندم کردیکه پدر نهال توش کار م یمارستانیو به طرف ب

با رد کردن .که هنوزم دوسش دارم نیمهمتر ااز همه ...بود که من عاشقش شدم و با عشق باهاش ازدواج کردم

که نهال ارجمند تو کدوم بخشه که  دمیاز پرستار پرس...دمیرس مارستانیساعت به ب میدوتا چراغ قرمز بعد از ن

 ؟یعمل واسه چـــــ اتاق...گفت تو اتاق عمله

 :شدیم دهیمواجه شدم که مثل پتک تو سرم کوب یکه با جواب دمیسوالو از پرستار پرس نیهم

 .که به سرشون وارد شده در حال حاضر تو اتاق عملن يکه داشتن و ضربه ا یبه علت تصادف-

 گشتیدور کلم م ایدن...نبودم ایدن نیمن تو ا...اما من نیدار ماریبا ب یکه شما چه نسبت دیپرسیداشت م پرستار

جمع شده پشت در اتاق چشمام  تیمعج دنیبا د...اتاق عمل رسوندم يخودمو با استفاده از عالئم به راهرو...

 :گرفت و اومد طرفم واریاز د شویمن تک دنیبا د ماین!دم؟یفهمینفر م نیآخر دیمن با یعنی...چهار تا شد

 ؟يدادیجواب نم تویگوش یچن دفعه بهت زنگ زدم؟واسه چ یدونیم-

 :دمینال

 !نهال؟-

 :نییانداخت پا سرشو

منم  نیخط دار نیبا صاحب ا یاس گرفتن گفتن شما چه نسبتبا من تم شیاز گوش.میدونینم يزیما هم چ-

که دست قضا  مارستانیفالن ب دیگفتم برادرشم بعدم گفتن که خواهرتون تصادف کرده خودتونو برسون

 .بودم شیضرور يتماس ها ستیکه من تو ل نیمثل ا...بابا بود مارستانیب

نهال با  ونهیاون که نم!لکسه؟یچرا انقدر ر نیا گفتیداشت با خودش م دیشا...کردیفقط هاج و واج نگام م ماین

 :محکم تکونم داد مایتو افکار خودم غرق بودم که ن...کرده پس حق داره کاریمن چ

دستشو از رو شونه هام .کنهیزنت تو اتاق عمل داره با مرگ دست و پنجه نرم م گمیگفتم؟دارم م یچ يدیشن-

 :پس زدم
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که من زدم و جمله آخرم همه از جمله  يبا داد.که نهال چرا به من دروغ گفت فهممینم نیفقط ا...فهممیآره م-

 :اومد طرفم ماین...بهمون تذکر داد و رفت يپرستار...نهال و پدر خودم برگشتن طرفم يمامن و بابا

 ه؟یچ هی؟قضیمگ يدار یچ-

 :و آروم گفتم دمیتو موهام کش یدست

 ؟یستدونیم...رابطه داشته يپسر هینهال قبال با -

 :گشاد شده گفت يمتعجب با چشما ماین

 ؟یچـــــ-

 :ادامه دادم میزدم و با لحن قبل يپوزخند

 ریکه با نهال رابطه داشته که باهاش درگ گفتیبه اسم شادمهر اومده بود شرکت و م يسر هیامروز ...شادمهر-

 کهیمزخرف اون مرت يرفاح يبود رو يمهر نیو هم دیرفتم خونه و تا اسم شادمهرو آوررم رنگش پر...شدم

 ...ش

 دهیهم تو صورتم کوب گهید یکیتا به خودم اومدم ...شد دهیتو فکم کوب یحرفم تموم نشده بود که مشت هنوز

 :داد زد ماین...شد

 .رحـــــم یبده ب حیبرات توض ینذاشت یحت ؟تويکرد یتو چه غلط-

 مارستانیسر ظهر بود و ب...جدا کردن رو از من مایو پدر نهال و پدر خودم اومدن طرفمون و ن پدرام

 :دمیپرستارا داد کش یاپیتوجه به تذکرات پ یب...دیچیپیم مارستانیما تو کل ب يصدا...خلوت

 !رو؟ گهیمرد د هیتو بغل  شیعشق باز!بده؟ حیتوض ویچ ذاشتمیم-

تو دستاش  قمویاومد طرفمو  نیشده بودن که رادو رهیگرد شده از تعجب به دهن من خ يبا چشما همه

 :داد زد نیرادو...عقب دشیکش مایتو صورتش که ن دمیکوب یکیچنتا مشت هواله صورتم کرد که منم ...گرفت

 .به نهال از گل پاك تر من تهمت نزن!شرف یب-

 :دمیغر...طرفش که آقا مهران بازومو گرفت دمیدو...کردیدراز تر م مشیلیداشت پاشو از گ گهید

 !از؟یته پ ای يازیتو سر پ-

 :داد زد نیراه رادو نیب...برد يا گهیبه طرف د نویدخالت کرد و رادو بهرام

حاال هم برگشته تا ...موفق نشد یبه نهال تجاوز کنه ول خواستیم...شادمهر...یگیکه م یهمون پست فطرت-

 .رهیانتقام بگ
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 واریدستمو به د!ه نهـــال؟تجاوز؟ب!؟یچ...که با از حال رفتن مادر نهال به خودم اومدم کردمیو واج نگاش م هاج

پرستار با ...مونده بودن رواناین شیبا حال خراب پ انیو شا نیفقط رادو..خانوم الیهمه رغته بودن طرف ن...گرفتم

 !شنوم؟یم یدارم چ!!...ا؟یخدا...هم تذکر به سکوت داد

 حیبرام توض زویهمه چ تا کردمیم دایرو پ یکی دیبا...از نهال نبود يخبر چیساعت گذشته بود و هنوز ه چند

داده بودو  هیتک واریبهرام سرشو به د...ها نشسته بودن یاز صندل یکی يرو وایاون طرف تر بهرام و ش یکم...بده

 :و رو به بهرام گفتم ستادمیجلوشون ا...بهرام يبه بازو وایش

 چند لحظه باهات صحبت کنم؟ شهیم-

ابروهاش انداخت و با  نیب يتر قیبهرام اخم عم...نگام کرد چشماشو باز کرد و با اخم دیمنو شن يتا صدا وایش

 :سرزنش جواب داد

 .با شما ندارم یمن حرف-

 .قهیفقط چند دق...کنمیخواهش م-

تو محوطه سبز ...خارج شد مارستانیگفت که همونجا بمونه و خودش همراه من از ساختمون ب وایبه ش بهرام

 :مینشست مارستانیب

 ؟يل کردکارو با نها نیچرا ا-

 :گفتم یناراحت با

 یکیبهرام تو خودت اگر ...دیحق بد چارهیبه من ب کممیبابا !ن؟یکنیم یموضوع رو سر من خال نیچرا همتون ا-

 .گهیبگو د ؟ها؟ديکردیم کاریباهاش رابطه داشته چ وایش گفتیبهت م ومدیم

 :آروم تر ادامه دادم یکم

 .درسته دمیکه شن ییحرفا یعنی نینگفت و ا يزیبه نهال گفتم چ یمنم وقت-

 :دمیخفه بهرامو شن يصدا

 به تو گفت؟ نارویا یک-

 :دادم حیحوصله توض با

 ...به اسم شادمهر اومد شرکت یکیامروز -

*** 
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با هر کلمه اي که میگفتم اخماي بهرام بیشتر ..چیزایی که شادمهر بهم گفته بودو براش توضیح دادم تمام

حاال برعکس شده بود و باهر جمله اي که از ...هرام شروع کرد به حرف زدنمیرفت تو هم وقتی سکوت کردم ب

چرا ...من چقدر احمق بودم...مـــنخداي ...دهنش خارج میشد احساس میکردم یه تیکه از قلبم داره کنده میشه

یوونه داشتم د...صحنه التماساي نهال براي توضیح دادن جلوي چشمام رژه رفت!نذاشتم نهال برام توضیح بده؟

باید به زنم ...من مقصرم...شادمهر مگه دستم بهت نرسه!!نه!من به نهال چی گفتم؟؟گفتم هـــرزه؟...میشدم

من حرفاي اون مرتیکه ي عوضی و بی ناموسو به معصومیت زنم ترجیح  افرصت میدادم تا بهم توضیح بده ام

پریشونم درگیر بودم که متوجه شدم بهرام با افکار ...من باعث بودم که نهال االن تو اتاق عمل باشه...دادم

 .مارستانبا حالی خراب رفتم تو ساختمون بی...احتماال اونم فهمیده بود که چه حالی دارم و تنهام گذاشته...نیست

آقا مران پدر نهال همش پیش نیال خانم بودکه تو ...ساعت گذشته بود ولی هیچ خبري از نهال نشده بود دو

نیما همش درازاي راهرو رو طی میکرد و پارمیدا سعی داشت که آرومش ...ه بودنبخش بهش سرم وصل کرد

با ...نیروانا حالش از همه بدتر بود...شایان و رادوین با هم بحث میکردن...شیوا و نیروانا هنوز گریه میکردن...کنه

درام اومد پ...اون وضعش هی غش میکرد و تا به هوش میومد نهالو صدا میکرد و باز از حال میرفت

 :دستمالی پرت کرد طرفم و با خشم گفت...طرفم

 .پاك کن صورتتو-

خون بینیو صورتمو که تقریبا خشک شده بود رو پاك کردم و رو ...از لحنش معلوم بود حسابی عصبیه...رفت بعد

گم غلط همش از خدا میخواستم تا نهال سالم از اتاق عمل بیاد بیرون تا بتونم بهش ب...صندلی راهرو نشستم

نیما هم به عموهاش ....جمعیتو کم کنه اپرستار رفت طرف نیما و ازش خواست ت...کردم بگم تو از گل پاك تري

گفت تا برن و نیروانارم با خودشون ببرن اما نیروانا همچین گریه کرد و زار زد که همه تسلیم شدن و قبول 

همه تقریبا با سر ...دکتر از اتاق عمل اومد بیرونچیزي از رفتن بقیه نگذشته بود که باالخره ...کردن بمونه

 :پرسیدم...دویدیم طرفش

 حالش خوبه دکتر؟؟-

 :خسته اي بهم انداخت نگاه

 چه نسبتی با بیمار دارین؟ شما

 .همسرش هستم-

 :پوزخندي زد که دکتر ادامه داد رادوین



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ghazal1252  –! نهال عشق من 

wWw.98iA.Com ٣٤٠ 

بگم سالم موندن بیمار یکی از  الزمه...این عمل یکی از سخت ترین عمل هایی بود که تا به حال داشتم -

فقط دعا کنید ...اما فعال تو کماس...با وجود سختی که عمل داشت اما خداراشکر بیمار سالمه...معجزات الهیه

 .جنین از بین میرن هممادر زودتر از یه هفته به هوش بیاد چون در غیر این صورتهم مادر و 

 :با تعجب  همه

 !جنیـــــن؟-

 :تر به من گفتبا تعجبی بیش دکتر

 شما اطالع نداشتید خانومتون سه هفته باردارن؟-

نیروانا نیروانا بی حال افتاد تو بغل پدرام و ...عکس العمل من سر خوردن رو دیوار و نشستن رو زمین بود تنها

من  بی شرف یادش رفته که...رادوین متعجب به دهن دکتر خیره مونده بود...صداي گریه بقیه دخترا بلند تر شد

 :با صداي عربده نیما به خودم اومدم...شوهر نهالم

 .می کشمـــــــــــــــــــت-

من باعث شدم زنو بچم ...چون حقم بود...زیر مشتاي نیما هیچ دفاعی از خودم نشون نمیدادم...طرف من دوید

تا خونسردي خودشو  پدرام نیما رو بلند کرد و ازش خواست...اگه به هوش نیاد چی؟؟؟...جونشون به خطر بیفته

پدرام نیما رو برد طرف دیگه اي و روي صندلی ...پارمیدا هم همش با حسرت به من نگاه میکرد...حفظ کنه

 :نشوند که نیما با غرور گریه کرد و گفت

 .نهالو از خودت میخوام...خدایا...نهالو به کی سپردم؟-

 :زیر بازومو گرفت،بلندم کرد و گفت...اومد طرفم پدرام

 .ایجا باشی زیر بار مشت و لگدایی که حقته میمیري...و خونهبر-

که آقا مهران رو دیدم ...با اسانسور رفتم پایین...زد و رفت طرف نیروانا که پرستارا با آب قند پیشش بودن حرفشو

 :که اومد طرفم و گفت

ز روي غیرت و میدونم کارایی که کردي دست خودت نبوده و هر کاري کردي ا...صبر داشته باش پسرم-

 .عصبانیت بوده ولی امیدت به خدا باشه ایشاهللا خدا هم بچتو و هم زنتو صحیح و سالمت بهت برمیگردونه

 ...خداراشکر باالخره یکی منو درك کرد...توي چشماشو پنهون کرد و رفت اشک

*** 
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اما به خاطر خریت ...م باشیماولین عیدي که من و نهال میتونستیم در کنار ه...امروز عید بود...روز می گذشت دو

 ...من االن نهال

 ...رو که میدیدم یاد خاطراتمون میفتادم هرجا

 !چیکار داري میکنی یه ساعته تو آشپزخونه؟-

 :دور کمرش حلقه کردم که گفت دستامو

 !عوض دست درد نکنته...دارم کیک میپزم-

به ...هول داد عقب و آرد پرت کرد طرفمکردم تو مایع کیکو زدم رو دماغش که اونم به تالفی منو  دستمو

 .خودون اومدیم دیدیم کل آشپزخونه رو به گند کشیده بودیم

 .تیکه هاي شکسته آیینه همه جا بود ...زدم و به سمت اتاقمون راه افتادم لبخندي

 نهال چرا داري میلرزي؟؟-

 :تو موهاش فرو کرد دستشو

 .نمیدونم،دست خودم نیست-

روي ...آهی کشیدم و از فکر خاطرات شب عروسیمون بیرون اومدم...لومش نگاه کردممن فقط به صورت مظ و

 ...تخت دراز کشیدم و آهنگی رو با از گوشیم پلی کردم

 چقدر کم دارمت اینجا-

 دوري چقدر سردي چقدر

 میدارم این بغضو نگه

 اون روزي که برگردي تا

 کن زیر آوارم نگاه

 طاقت نمیارم ببین

 ارممایوس و گرفت چه

 رو وقتی که کم دارم تو

 که نیستی نمیتونم بجنگم با غم عالم تو

 که نیستی تو این روزا داره بدتر میشه حالم تو

 این شطرنج بی مهره نباشی کیش و ماتم تو
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 هر لحظه میبازم بیا محتاج دستاتم دارم

من چیکار ...برام سختهخدایا چقدر نبود نهال و نفس کشیدن تو هواي بی اون ...روي صورتم گذاشتم دستامو

 .قطره هاي اشکم باالخره راه خودشونو گرفتن و سرازیر شدن!کردم با زندگیم؟

 بیار اون شونه هایی رو -

 پشت من رو خالی کرد که

 میمیرم از وحشت دارم

 رو کم دارمت برگرد تو

 از گریه میسوزه چشام

 از دردم چه آشوبم پر

 جز تو نمیتونه کسی

 ـمآروم کنه خوبــــ منو

 که نیستی نمیتونم بجنگم با غم عالم تو

 که نیستی تو این روزا داره بدتر میشه حالم تو

 این شطرنج بی مهره نباشی کیش و ماتم تو

 هر لحظه میبازم بیا محتاج دستاتم دارم

اما ...هزینه بردار بود اما می ارزید...آهنگو از چند ماه پیش به خرج خودم و به عشق نهال ضبط کرده بودم این

از صداي زنگ واحد از ...چشمام گرم شد و خوابم برد...فکر نمیکردم تو همچین شرایطی بخوام گوشش بدم

 :ساختمونو دیدم هبانکورمال کورمال به طرف در رفتم و درو باز کردم که نگ...خواب پریدم

 .یه بسته پستی دارید...ببخشید آقاي سپهري-

کمرم ...با دیدن چیزي که تو دستم بود داغ دلم تازه شد...بازش کردمتشکر کردم و بسته رو ازش گرفتم و  ازش

 عکس خودم و نهال بود،من تو کت و شلوار دامادي و نهال تو لباس سفید عروس...شکست

 "االن که نهال به خاطر گناه من تو کماس باید این فیلم اماده بشه؟!خدا توام میخواي حال مارو بگیري؟"

 ...اشتمدي رو تو دستگاه گذ سی

*** 
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رادوین دیگه شورشو ...فقط نیروانا و رادوین و آقا مهران اونجا بودن...روز عصر رفتم بیمارستان همون

 .سالمی کردم و از آقا مهران خواستم تا بیاد طرف دیگه اي...دراورده

 جانم پسرم؟-

 .بابا تروخدا یه کاري کنید بذارن من نهالو ببنیم-

 :حوصله جواب داد با

 .مالقات تو بخش کما ممنوعه...ین کار امکان ندارهپسرم ا-

 :سر تکون دادم کالفه

 .ولی من الزم دارم ببینمش...میدونم میدونم بابا-

 :تکون داد سري

 .باشه بذار ببینم چیکار میکنم-

 :شوق گفتم با

 .خدا از بزرگی کمتون نکنه..مرسی-

 :از چند دقیقه آقا مهران برگشت و گفت بعد

 .فقط یک ربع-

با دیدن بدن بی جون نهالو رنگ و ..بابا رو بوسیدم و بعد از پوشیدن لباساي مخصوص وارد اتاق شدم دستاي

با قدمایی لرزون رفتم طرف ...اشکام از چشمام میچکید...روي پریدش از اصرار هام براي دیدنش پشیمون شدم

دستگاه به بدنش وصل  لیسرم و ک...روي گونش و گوشه پیشونیش زخم بود و زیر چشمش کبود...تختش

 :دست سردشو تو دستم گرفتم و فقط نگاش کردم تا ...ستش از جاي سوزن کبود بود...تمام دبیرونو دید زدم...بود

ببین ...نهالم...چشماي نازتو چشماي نازتو که دنیاي من توش خالصه شده رو باز کن...نهالم غلط کردم...نهال؟-

یه نی نی خوشگل ...پاشو ببین خدا بهمون بچه داده...و ذوق داشتی همون عیدي که براش کلی شوق...عیده

 ...شبیه خودت میشه من مطمئنم

باورم نمیشه منی که تا به حال اشک ریختنو تجربه نکرده بودم االن داشتم ...اوج گرفته بود و میلرزید صدام

 .اینطوري اشک میریختم

 .اشتباه کردممن ...تو از گل پاك تري...نهال پاشو ببین داغونم-
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از سر جام بلند ...سرمو برگردوندم که با چشماي اشکی آقا مهران رو به رو شدم...روي شونه هام نشست دستی

 .دلم براش تنگ بود خیلی تنگ...شدم که آقا مهران خم شد و پیشونی نهالو بوسید

تراي بخش ب هم فقط چند دقیقه از تحویل سال میگذشت و همه دک...به پشتی صندلی تکیه دادم سرمو

 .امسال عید نداشتیم...من رادوین نیما نیروانا پدرام و پدرو مادر من و نهال تو بیمارستان بودیم...تبریک میگفتن

 !دکتر ارجمند؟-

 :آقا مهران با نگرانی پرسید...سرعت نور چشمامو باز کردم و از رو صندلی بلند شدم با

 چی شده؟؟-

 :جوان با من و من گفت دکتر

 ...توندختر-

 :مهران با صداي تحلیل رفته گفت آقا

 نهال چی؟؟-

 .نمیدونستم قراره چی بشنوه فقط از خدا خواستم بهم فرصت بئه که ثابت کنم اشتباه کردم...تو دهنم میزد قلبم

 ...به هوش اومدن-

م همه اما به در بخش کما که رسیدی...لحظه همه مات بودیم اما بعد همه دویدیم دنبال آقا مهران چند

درحالی که خیسی ...نیال خانوم به دیوار تکیه داد...از زور خوشحالی نمیدونستم بخندم یا گریه کنم...ایستادیم

 :گونه هاشو پاك میکرد با بغض گفت

 ...حاال که نومم سالمه باید دو تا قربونی بدم...نذر کرده بودم اگر خدا نهالو سالم بهم برگردونه قربونی بدم-

 .من گناهکارم...ردن بچه اي که تو شکم نهاله و پدرش منم مو به تنم راست شدبه یاد آو با

*** 

اینجا ...چند بار پلک زدم تا بتونم واضح تر ببینم...همه جارو تار میدیم...به سختی باز کردم چشمامو

د کنم که میخواستم دستمو بلن...شادمهر هرزه؟تصادف؟صداها تو سرم اکو میشدسرم درد میکرد...کجاست؟پویان

انقدر خلوته؟؟با باز شدن در و  چرااینجا ...با یادآوري چند ساعت پیش اشکام جاري شد.متوجه خشکی دستم شدم

 :همون دکتره با ذوق گفت...وارد شدن مردي با روپوش سفید که به گمانم پرستار بود به خودم اومدم

 .خداراشکر اگر پدرتون بدونن به هوش اومدید خیلی خوش حال میشن-
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چشمم به شیشه برفی !از شیشه سمت چپم که به بیرون دید داشت ...سریع رفت...نذاشت من حرف بزنم حتی

 جــــان؟!کما؟....بود که با قرمز روش نوشته بود

 .باز شدن در و وارد شدن بابام لبخندي رو لبم نشست با

 نهـــال؟؟-

 بابا-

براي ...تم میسوخت اما توجهی نکردم و فقط گریه کردمسرم از دستم دراومده بود و دس...بغل بابا گم شدم تو

 .بالیی که سر زندگیم اومده بود

چرا به بابا نگفتی اون مرتیکه عوضی چه بالیی سرت آورده؟الهی بابات برات ...دختر پاك و مظلومم...دختر گلم-

 .بمیره که تو انقدر تو داري

 :خودش جدا کرد  بابا منو از...بابا فهمیده؟؟واي خدا آبروم رفت یعنی

دو روز تو کما بودي بدنت خشک .ستون فقراتت آسیب میبینه...دراز بکش تو هنوز نباید به خودت فشار بیاري-

 .شده

چنتا پرستار اومدن و منو ...چه حال خوبی من که هیجی نفهمیده بودم!دو روز؟...فکر کردم...دراز کشیدم آروم

ولی بابا به یکی از !یعنی داشتن منتقلم میکردن بخش؟...تو راهروروي تخت چرخ دار دیگه اي گذاشتن و بردنم 

 :پرستارا گفت

ببرینش یکی از اتاقاي خصوصی ...فکر میکنم بخش مراقبت هاي ویژه مناسب تر باشه...وضعیتشو که میدونید-

 .بخش مراقبت هاي ویژه

د که مغزم درست کار نمیرد و هی فکرم انقدر درگیر مشکل زندگی خودم بو...که از حرفاشون سر درنیاوردم من

مامن هاي هاي گریه ...اون در برفی باز شد و من با جمعیت خسته و منتظر جلوي در مواجه شدم...ارور میداد

چشماش قرمز بودو حشابی ...اینجا بود همالهی بمیرم نیروانا ...میکرد طوري که منم که حال نداشتم بغض کردم

به درك برام مهم نیست ولی یه چیزي تو !چرا انقدر داغونه؟!چشمش چی شده؟واي زیر ...اما پویان...پف داشت

نیما و رادوین بدجور بغض کرده بودن و من به ...قطره اشکی از گوشه چشمم چکید...چشماش بیداد میکرد

 صداي شکر گفتناي مامان و...رو هم فشردم ا ناراحتی عزیزامو نبینم شماموچ...وضوح لرزش چونه نیمارو دیدم

تا وقتی که بردنم تو اتاق بی صدا اشک میریختم وبه این فکر میکردم که چقدر دختر ...نیما تو سرم گنگ بود

بابا از ...کردمامان بغلم کرده بود و هاي هاي گریه می...همه اومدن تو اتاق...بدیم که همه رو به گریه انداختم
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رادوین که بیرون بود در اتاقو باز کرد ...به هوش اومدمرادوین خواست تا بره به بقیه زنگ بزنه و خبر بده که من 

 :و گفت

 .زنعمو نیال مامان کارت داره-

 :بین راه گفت...رفت بیرون که پویان اومد طرف من مامان

 ...نهال من-

انگشتمو تهدید گرانه .تا االن فهمیده قضیه اصلی چیه یا نه اما من نباید موضعمو خالی میکردم نمیدونستم

 :رفشگرفتم ط

 .طرف من نیا-

 :ادامه دادم.بهت سر جاش ایستاد با

 .حاال هم برو بیرون.منتظر باش...از همین روزا دادخواست طالق میاد در خونه-

 :.گفت کالفه

 ..گوش ك-

 :کشیدم جیغ

 .گفتم برو بیــرون-

 :تو دستش گرفت نیروانا اومد پیشمو دستمو...پشت سرش هم پدرام رفت بیرون...نگام کرد بعد رفت بیرون کمی

 .به خودت فشار نیار نهال-

 :بغلش کردم...گریه از سرجام بلند شدم نشستم با

 دیدي زندگیم نابود شد!دیدي چی شد نیروانا؟-

این چند روزه فقط مشت و لگد از طرف نیما و رادوین نوش جان ...غصه نخور پویان متوجه اشتباهش شده-

 .بیا بخشش.کرده

 :کشیدم عقب سرمو

 حال و روز منو نمیبینی؟...راعمـــ-

 ...خودتم میدونی که بدون اون نمیتونی-

 :لجبازي گفتم با

 .همینو بس...من طالق میخوام-
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 .فعال نمیتونی طالقتو بگیري-

 :چشمامو گرد کردم...حرف نیما برگشتم طرفش با

 یعنی چی؟؟-

 :طرفم و دستامو تو دستاش گرفت اومد

 ...تا قبل از این که بفهممنم میخواستم طالقتو بگیرم اما -

 :کنجکاوي پرسیدم با

 چیو بفهمی؟-

 :من کنانگفت من

 .بفهمم حامله اي-

 چـــــــی؟؟-

 :دادي که من زدم نیما گفت با

 .نه ماه صبر میکینی بعد خودم میفتم دنبال کاراي طالقت...هیـــس-

ت بند میومد که بازم اشکام نفسم داش.نیروانا هم رفت بیرون...صداي بسته شدن در به خودم اومدم با

آخه االن چه وقت حامله شدن بود؟؟یعنی من حامله بودم و تو کما بودم؟؟یعنی بچم سالمه؟نکنه ناقص ...ریخت

 .باشه

*** 

 :لحن تندي گفتم با

 !نمیخورم مامان نمیخورم این المصبو اه-

نه ...کارم شده بود لج کردن با خودم کال این دو روزه ...با بغض از جلوم بلند شد و از اتاق رفت بیرون مامان

 ...:یاد حرفاي دکتر افتادم...قرصامو میخوردمنه غذا

چون تو دوره هاي اول بارداري تغذیت ...کوچک ترین استرس و شوکی براي شما مصادفه با سقط جنین-

ارید کار به عالوه بیماري صرعی که د...ضعیف بوده جنین ضعیفه پس باید مواظب خورد و خوراکتون باشید

 .پس از استرس و اعصاب خوردي دوري کینید...مشکل تر میشه

مامان و ...به هواي آب خوردن از اتاق بیرون اومدم...دلیل غش و ضعفاي بی دلیل من بیماري صرع بوده پس

و بی توجه لیوانی آب خوردم و برگشتم ت...نیما و نیروانا و پویان تو هال نشسته بودن و چشم دوخته بون به ما
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این روزا حتی با نیروانا ...غذا اومد تو اتاق ینیچیزي نگذشته بود که در اتاق زده شد و پشتش نیروانا با س...اتاق

زانومو تو ...یه قاشق پر کرد و گرفت طرف دهنم...رو تخت نشستو کاسه سوپو گرفت تو دستش...هم لج میکردم

 ...شکمم جمع کردم و فقط نگاش کردم

 .خواهش میکنم.به خاطر من و ندیم...نهال فقط چند قاشق-

 :لبخندي زد و گفت...با بغض این حرفارو زد دلم نیومد دلشو بشکنم و خوردم چون

 .بخور تا جوجه تو ام مثل جوجه من جون بگیره...آفرین دخمر خوب-

طر نیروانا بقیه به خا...نیروانا سریع قهمید و زیر لب به خودش تشر زد...یاد بچه ضعیفم افتادم و گریم گرفت باز

به خاطر خطر داشتن انجم سونوگرافی تو شرایط من هنوز نتونستم از سالمت بچم ...سوپم خوردم و دراز کشیدم

 .اطمینان پیدا کنم و همش نگران بودم

*** 

 .نه صبح بود...نگاهی به ساعت انداختم...صداي جر و بحثی که از بیرون میومد از خواب بیدار شدم با

 .نخواي من نهالو با خودم میبرم چه بخواي چه-

 .انگار تو یادت رفته که من شوهر نهالم-

 .لباسامو عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون که نگاهم به چهره هاي عصبی پویان و رادوین زود

 "این اینجا چیکار میکنه؟"

 :چیزي نپرسیده بودم که بودم رادوین به طرف من گفت هنوز

 :اول با تعجب اما بعد با اخم گفتم.ه عمو مهرانمیریم خون.وسایلتو جمع کن-

 یعنی چی؟؟-

 .یعنی دیگه اجازه نمیدم اینجا بمونی-

 :گفتم تند

 .هنوز انقدر خوار نشدم که بذارم دیگران برام تصمیم بگیرن!تو چه حقی داري؟-

 ...اما-

 .اما نداره-

 :کردم و راه اتاقو در پیش گرفتم پشتمو

 .خدافظ-
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تازگیا رادوین خیلی تو کارایی که بهش مربوط نبود ...آبو باز کردم و گذاشتم تا وان پر بشهتوي حموم و  رفتیم

آرامش تمام وجودمو پر ...لباسامو درآوردم و نشستم تو وان...دخالت میکرد و الزم بود یکی بشونتش سر جاش

 .چشمامو بستم و فکر کردم...کرد

خدا بچمو به ...خدا یه فرصت بهم داده تا مادر بشم.میکردممن داشتم ناشکري ...زنده موندن بچم معجزه بود"

سردي کالممو حفظ ...اما پویان!...آره همینه.من برگردوند و حاال من باید براي سالم نگه داشتن بچم بجنگم

 ".میکنم

اتاقمو مرتب کردم و رفتم ...حموم اومدم بیرون و لباساي مرتب پوشیدم مثال امروز روز دوم عیده از

پویانو دیدم که پیشبند بسته بود و کتابی ...آشپزخونه روبه روي اتاق بود و راحت به آشپزخونه دید داشت...بیرون

بی محل رفتم ...کنترل کردم خودموخندم گرفت اما ...تو دستش گرفته بود که حدس زدم کتاب آشپزي باشه

به نگاه متعجب پویان ...میشدنشستم رو مبل جلوي تلوزیون و مشغول دیئن فیلمی شدم که از تی وي پخش 

 :بعد یک ساعت تق و توق کردن تو آشپرخونه صداشو شنیدم.نمیدونم چیکار میکرد...هم هیچ اعتنایی نکردم

 .بفرمایید شام.خانومم بیا ببین چه کردم-

لوش واي خدا داشتم از خنده میترکیدم پ...پس سیب پلو درست کرده بود...میل بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه بی

چیزي توي صورتم نشون ندادم و نشستم پشت ...حتی سیب زمینیاشم هم اندازه نبود...که شفته شده بود

 :از سر مسز بلند شدم...بودقیافه که نداشت ولی خدایی مزش بد ن..کمی غذا کشیدم و کمی خوردم...میز

 .مرسی-

 :کوچولویی زد لبخند

 .قابل جوجومو نداشت-

من باید قبل از ازدواجم بهش .اونم مثل من مقصره.نباید تسلیم میشدم!نه..بودمبراش دلتنگ ...ریش شد دلم

 .همه چیو میگفتم ولی اونم حق نداشت بدون شنیدن حرفاي من منو متهم کنه

 .روز گذشته بود دو

پویانم هی با شوق میگفت ...پریروز بچه هاي شرکت اومدن خونمون و بهم سر زدن...روز چهارم عید بود امروز

انگار میخواست به من یادآوري کنه که حامله اي و بچه از ...ال حاملس و منم فقط سرخ و سفید میشدمنه

و خوردیم کاراي تمیزي هم  ردمتو این دو روز من فقط غذا درست ک.شایدم میخواست بگه طالق بی طالق.منه

این .میفرسته براي کاراي خونه انجام ندادم چون برام ضرر داشت و پویان گفته بود که آخر هر هفته خانومی رو
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چند روزه هم کسی خونمون نیومده بود شاید میخواستن ما بیشتر با هم تنها باشیم تا آشتی کنیم اما در عوض 

 .خوردیتلفن خونمون روزي صد بار زنگ م

*** 

ودن هر نفسی که میکشیدم احساس میکردم مسبب زنده ب...ساعت ها بود که دراز کشیده بودم و فکر میکردم

احساس این که یه نی نی کوچولو تو شکممه باعث ...ناخودآگاه احساس شیرینی بهم دست داد...موجود درونمم

مردد بودم اما در آخر دستمو گذاشتم رو شکمم و نوازش ...دستمو بردم سمت شکمم...میشد بدنم مور مور شه

 :تو ذهنم با صاي بپه گونه گفتم...گونه تکون دادم

 مامانی؟؟-

نمیخواستم .چشمامو بستم...م با نی نی کوچولوم درد و دل کنم که با باز شدن در رشته افکارم پاره شدخواست

با فرو رفتن تخت متوجه ...تظاهر کنم که خوابم چون پویان متوجه میشد اما خب ترجیح دادم چشمامو بببندم

 :من سریع خودمو کشیدم جلو بعد از مدتی دستش و آورد طرف شونم اما...شدم که پویان کنارم دراز کشید

 .به من دست نزن-

 :با عصبانیت و لحنی تند غریدم.دستشو کشید و چیزي نگفت اما با یه حرکت منو برگردوند و طاق باز شدم

 چیکار میکنی؟؟-

 :اونم با عصبانیت گفت

 .میخوام با بچم حرف بزنم...با تو کاري ندارم-

 :چشامو گرد کردم که زیر لب گفت

 !و اونطورينکن چشمات-

چشامو با شوك زیاد باز ...بهش محل ندادم و چشمامو بستم که در صدم ثانیه احساس کردم شکمم مور مور شد

با انگشت شصتش شکممو ...لباشو رو شکمم کشید.پویان لباشو رو شکمم گذاشته بود و شکممو میبوسید...کردم

 نوازش کردك

آخ بابا فدات ...آخه مامانت با من قهره!چرا؟...صال خوب نیستممن ا...بابایی؟؟صدامو میشنوي؟الهی قربونت برم-

 .لگد بزن لگد بزن زود تر بیا بیرون ما رو آشتی بده...بشه

همین طوري که لبخند رو لبام بود یهو سرشو ...دوس داشتم خم شمو لپشو محکم ببوسم...توي دلم ولوله بود

قدرت ...ند عمیقی به صورتم پاشید و نفس عمیقی کشیدلبخ.بلند کرد و غافلگیرم کرد که دستو پامو گم کردم
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دستمو رها نکرد و سرشو ...دستمو توي دستش گرفت و آروم نوك انگشتمو بوسید...انجام هیچ کاریو نداشتم

 :دوباره توك انگشتمو بوسید...گذاشت روي پام و چشماشو بست

 .ببخش...غلط کردم...نهالم؟-

 :اما گفت...لند شمخودمو تکون دادم که یعنی میخوام ب

 میفهمی؟...تو همه چیز منی...بذاز آروم بگیرم نهال-

از ...ب حلقم بازي میکرد تا این که خوابش برد ...چون خودمم به آرامش نیاز داشتم ترجیح دادم تکون نخورم

دلم میخواست دستمو بکشم الي موهاي قهوه ایش ...صداي نفساي منظمش متوجه شدم که خوابش برد

اما در آخر احساسم موفق شد و دستمو آروم تو موهاش ...دو سه بار دستمو بردم جلو که باز عقب کشید شاید...

 .فرو کردم و نوازشش کردم تا این که چشمام گرم شد و خوابم برد

*** 

حاال همه میتونستن با یه ...حاال من چهار ماهه باردارم و روز به روز شکمم برجسته تر میشد...سه ماه میگذره

یه لباس آستین سه ربع یاسی ...دستی به شکمم کشیدم که لبخندي روي لبام نشست...نگاه بفهمن که من حالم

موهامم که با .رو که سینش تنگ بود وز زیر سینه چین چین میشد تا رو زانومو با یه ساپورت مشکی پوشیدم

راداریم حدالمقدور از آرایش کردن به خاطر با..حوصله ویو کرده بودم محکم از باال جمع کردم و کمی رژ زدم

هنوز صداي .مانتوي پانچمو با روسریم از تو کمد برداشتم و بردم بیرون...دوري میکردم چون برام ضرر داشت

حتی بهرامم ...تو این سه ماه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده...شیر میومد و این یعنی این که پویان هنوز تو حمومه

رفتار من روز به روز سردتر میشه و احساس میکنم که از ...ی دست دست میکنهدادخواست طالقو نرفستاده و ه

باید ...رفتم و آشپزخونه و دو لیوان آب پرتقال ریختم و گذاشتم رو اپن!ولی خب حقشه...این موضوع کالفس

ه یک هر سه هفت...دکتر رفته بودم و مطمئن بودم که بچم از لحاظ جسمی سالمه...خیلی خودمو تقویت میکردم

دکتر گفته بود که بچه کمی ضعیفه اما با کمی توجه به خورد و ...بار براي سونوگرافی و چک آپ میرفتم دکتر

مناسبت خاصی نداره و ...از اینا بگذریم امشب همه خونه نیروانا اینا دعوتیم...خوراك این مشکل برطرف میشه

وقتی بغلش میکنم همچین به ....حسابی شیرینهپسر نیروانا ندیم االن دوماهشه و ...فقط یه دور همی سادس

در حموم باز شد و .ولی خب دست خودم نیست خیلی دوسش دارم...خودم فشارش میدم که بقیه صداشون درمیاد

لیوان آب پرتقالو به لبام نزدیک کردم و یه ...پویان با موهاي خیسی که روي پیشونیش ریخته بود بیرون اومد
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نمیدونشتم چیکار میکنه ...ا لبخن آرامش بخشی اومد تو اشپزخونه و رفت پشت منپویان ب...قلب ازش خوردم

 .چونشو گذاشت روي شونم...دلم ضعف رفت...که دستاش دور کمرم حلقه شد

 .نکن پویان خیسی-

 :کمی عقب کشید و منو به طرف خودش برگردوند

 یعنی اگه خیس نبودم عیب نداشت؟-

دستمو گذاشتم رو شونه هاش تا به عقب .دل نشین نفساش تنمو لرزوند سرشو به گوشم نزدیک کرد که گرماي

سر خوش در حالی که موهاشو خشک میکرد راه اتاقو ....هولش بدم که در یه حرکت لپمو بوسید و یعدم شکممو

 ...:در پیش گرفت

 .نهال بیا لباساي منو آماده کن-

ه چیه که میخواد من براش لباساشو آماده کنم؟آب بله بله؟؟پویان که همیشه خودش لباساشو اماده میکرد قضی

لیوانی که توش براي پویان آب پرتقال ریخته بودم و برداشتو ...پرتقالمو سر کشیدم و لیوانشو گذاشتم تو سینک

جلوي اینه ایستاده بود و با حوله موهاشو خشک میکرد،لیوانو گذاشتم رو میز که تشکر کرد و منم .و رفتم تو اتاق

همونطور مشغول بودم که بوي ...سرمو کردم تو کمد تا لباس مناسبی پیدا کنم..فقط سري تکون دادم در جواب

بوش تو فضاي اتاق پیچیده بود و همین باعث شد لحظه اي برگردم و نگاش ...افتر شیو پویانو احساس کردم

وار لی مشکی رو با تی شرت یه شل...سرمو کمی تکون دادم تا این افکار ازم دور بشن...چقدر تشنش بودم..کنم

نگام تو صورتش ...نگاهم رو یه جفت چشم میشی ثابت موند...آبی سرمه اي بیرون آوردم و برگشتم

نگام اومد پایین و من ...پوستش به خاطر اصالح برق میزد و موهاش براق تر از همیشه به نظر میومد...چرخید

در حالی که از کنارش رد میشدم ...و لباسارو دادم دستش اخم کوچیکی کردم...تازه متوجه باال تنه برهنش شدم

 :گفتم

 .زود بپوش دیر شد-

مثل همخونه ها ...چهار ماه بدون هیچ تماسی...بدجور دلم براش تنگ شده!ولی خودمونیما...از اتاق اومدم بیرون

هم از خونه خارج پویان هم شیک و پیک اومد و با ...مانتومو پوشیدم و روسریو سرم انداختم...شده بودیم

تو آسانسور سعی کردم خودمو مشغول مرتب کردن روسریم نشون بدم تا نگاش نکنم اما موفق ...شدیم

با ...پویان نگاه تب دارشو بهم دوخته بود که من پوزخندي تحویلش دادم...لباساش خیلی بهش میوم...نشدم

 ! چه سو صدایی میکردن...و زدمایستادن آسانسور از حرکت پریدم بیرون و زنگ واحد نیري اینا ر
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 :نیري با گالیه گفت...همدیگه رو بغل کردیم...در باز شد و نیروانا جلوي در ظاهر شد

 !قبلنا با معرفت تر بودي!خیلی بی شعوري-

 :زیر لبی بهش گفتم

 .حال ندارم به خدا-

 :دستشو به بازوم کشید

 .درست میشه.عیب نداره عزیزم-

نیروانا و پویان احوال پرسی میکردن که منم سالمی دادم و شروع به ...د تا برم توصداي قدماي پویان باعث ش

از دو ماه پیش که نیروانا زایمان کرده بود همه دور هم جمع نشده بودیم و ...همه بودن...حال احوال با بقیه کردم

محبت به شکمم نگاه  وقتی رسیدم به بابا دیدم که داره با عشق و...بعد از اون مدت این اولین بار بود

رفتم تو اتاق تا مانتومو ...کمی خجالت کشیدم اما به روي خودم نیاووردم و جلو رفتم تا صورتشو ببوسم...میکنه

 .تا منو دید از رو تخت بلند شد و اومد طرفم...درارم که متوجه رادوین شدم که داشت بسته اي رو کادو میکرد

 .چند ماه اومدم ایرانو انقدر احوال میگیریا خوبه حاال براي...سالم خانوم بی وفا-

 :با غرغر گفتم

 .هرکی به من میرسه غر میزنه...انقدر غرغر نکنید دیگه...واي خدا-

 ...دستی به گونم کشید

 خودت خوبی؟...خیله خب حاال-

 .مرسی خوبم-

ادو کردن بسته ادامه رادوین نگاه خیرشو ازم گرفت و به ک...سرمو عقب کشیدم و مشغول دراوردن مانتوم شدم

 .یکی از رژایی که رو میز بودو برداشتم و درشو برداشتم...داد

 کادو واسه کیه؟-

 :رادوین با شوق گفت

 .واسه ندیم کوچولو-

رادوینم لبخند زد که همون لحظه در باز شد و ....ندیدمش االن...الهی قربونش برم...لبخندي روي لبام نشست

خند منو رادوین اخم غلیظی کرد که ردوینم اخم کرد اما من پرو پرو داشتم رژ با دیدن لب...پویان اومد تو
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پویان به ...یه دفعه احساس کردم مچ دستم خوورد شد...رادوین کادو رو برداشت و از اتاق بیرون رفت...میمالیدم

 :شدت دستمو تکون داد

 تو این اتاق با این پسره عوضی چیکار میکنی یه ساعته؟-

 :الیی براي آزاد کردن دستم جواب دادمبدون هیچ تق

 .دوما یک ساعت نیستو سه دیقس...اوال این پسره اسم داره-

 :غرید...از حاضر جوابیم امپر جسبوندو دستمو بیشتر فشار داد که دردم گرفت و اخم ریزي کردم

 .خوبه!بعد از چهار ماه تازه میبینم لبخند بزنی-

 :نالیدم...کام جلو گیري کنملبمو گاز گرفتم تا از سرازیر شدن اش

 .پویان دستم شکست-

وقتی متوجه اشک حفظ شده چشمام شد ببخشیدي گفت و از ...فشار از رو مچم برداشته شد و کمی عقب رفت

یه عکس چهار نفره از ...عکسی رو که روي پاتختیش بودو برداشتم...رو تخت نیروانا نشستم...اتاق بیرون رفت

نه اشتباه کردم پنج نفر چون اونموقع نیري سر ندیم حامله ...و پویانو نیروانا و پدراممن ...روز عروسی من بود

هنوز رو مبل ننشسته بودم که ...از اتاق بیرون رفتم...لبخندي به عکس زدم و قاب عکسو سرجاش گذاشتم...بود

 :زنعمو مهري گفت

 .جون گرفته،رنگ و روشم باز شده...ماشاهللا نهال سرحال اومده-

 :ند بی جونی زدم که شایان با دلخوري گفتلبخ

 .بله دیگه مارو نمیبینن حال اومدن-

اما خودم از همه داغون ترم سرمو پایین انداختم که نیروانا اومد پیشم ...چقدر همه ازم دلخور بودن...بمیرم

س چشماش نیروانا هم از تر...مشغول حرف زدن بودیم که یهو سیخ سرجام نشستم و چشمام گرد شد...نشست

 :گرد شد و بلند گفت

 نهال؟؟-

دستمو گذاشتم ...اما من همونطوري سیخ نشسته بودم و هیچی نمیگفتم...با یان حرفش همه برگشتن طرفمون

 ...رو شکمم و نفس حبس شدمو بیرون دادم

 ...بچه-

 :مامان دوید طرفم
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 بچه چی؟؟-

پویان اومد وکنارم ...قاه قاه میخندیدم...دنهمه از رفتارام تعجب کرده بو...به شکمم چشم دوختم و خندیدم

اما اشکاي شوق من راه خودشونو پیدا کرده ...شاید فکر میکردن دیوونه شدم...با شوك نگام میکرد...نشست

 :تا باالخره به حرف اومدم...به شکمم نگاه میکردم و میخندیدم...بودن

 ...بچه لگد زد-

یهو دست پویانو گرفتمو گذاشتم رو شکمم،درست همون جایی ...نهمه اول با تعجب نگام کردن اما بعد خندید

ییهو اونم چشماش گرد شد و ...خودمم مشتاق چشم دوختم تا ببینم عکس العملش چیه....که داشت لگد میزد

انگار یادم رفته بود ...تو یه ان منو کشید تو بغلشو لباشوگذاشت رو پیشونیم و من تازه متوجه کارم شدم...خندید

چون من باید این لحظه هاي قشنگو با پویان ...باید موضعمو حفظ کنم اما نه ناراحت بودم و نه پشیمونکه 

 :پویان در گوشم زمزمه کرد...شریک میشدم

 .مامان کوچولوي دوس داشتنی-

ویان نیما به خاطر درگیریش با پ...کاشکی نیما هم اینجا بود...خودمو عقب کشیدم که بابا جلو اومد و منو بوسید

سعی میکرد تو مراسمایی که اون هست نباشه اما در عوض در هفته دوبار اونم وقتایی که پویان نبود میومد بهم 

همه بهم تبریک گفتن و فقط رادوین بود که نگاهشو از شکمم برنمیداشت و چقدر نگاهش سنگین .سر میزد

چه حس ...بچم بچم...بچم فکر میکردم تو این عالم نبودم و به...تا بعد از شام حواسمو پرت کردم...بود

تو نی نی الي الیش به خواب آرومی فرو ...رفتم تو اتاقش...ندیم خواب بود...چه میم مالکیت شیرینی...شیرینی

یبا صداي بسته شدن ...با قربون صدقه طوري که بیدار نشه بغلش کردم و لبمو گذاشتم رو لپ نرمش...رفته بود

دستاشو انداخت دور کمرم و با دستش ...داشتم و گذاشتمش تو نی نی الي الیشدر دست از چلوندن ندیم بر

 :در گوشم گفت...االله گوشمو بوسید که مور مورم شد...شکممو نوازش کرد

 برگردیم؟...خانومم وقت داروته-

که باز ...وندمباشه اي گفتم و سریع خودمو به اتاق نیروانا رس...و دوباره الله گوشمو بوسید و بعدم گودي گردنمو

 :کالفه گفتم...در باز شد

 ...صبر کن االن میپوشم دیگ-

 :اومد طرفمو دستمو تو دستش گرفت...انگار بغض داشت...با دیدن رادوین حرف تو دهنم ماسید
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بچتم به سرپرستی قبول میکنم و پیش خودمون نگهش .به خدا خوش بختت میکنم...بیا با نت بریم خار...نهال-

 ...:تبا صداي داد پویان سه متر تو جام پریدم...ط با و مال من شوفق...میداریم

 داري به زن من چه زري میزنی؟؟-

با هم دست به سقه شدن و ...رادوین دست منو ول کرد و برگشت طرف پویان که مشتی تو صورتش فرود اومد

م ببینم پویان داره کتک نمیتونست...با مشتی که رادوین خوابوند تو صورت پویان جیغی کشیدم و رفتم جلو

منم که اون وسط ...شایان و بابا و بهرام سعی داشتن تا از هم جداشون کنن...همه ریخته بودن تواتاق...میخورهه

باران بود که منو محکم گرفته ...دستی منو عقب کشید و مانع پا در میونیم شد...گیر افتاده بودم و اشک میریختم

صورت رادوین به سمتی کج شده ...صورت رادوین خوابوند جمع ساکت شدبا کشیده اي که عمو تو ...بود

 :حرفاي عمو رو شنیدم...بود

 !فکر نمکیردم پسرم انقدر بی ناموس باشه که به زن شوهر دار شم داشته باشه-

خدایا این بدبختیا کی تموم ...اما کم کم حرفا و صداها برام گنگ و گنگ تر شد و جشمام سیاهی رفت

 ...قبل از این که بیفتم دستمو به بازوي باران بند کردم و دیگه نفهمیدم چی شد.!..میشه؟

*** 

و نه من نه پویان هیچ کدوم حرفی درباره قضایاي اون شب که بین رادوین و ...یه هفته از اون ماجرا میگذره

کردم خوابم چون همه اول فکر ...با کرختی تکونی خوردم و چشمامو باز کردم...پویان درگیري پیش اومد نزدیم

منم فقط یه لباس ...تو تخت نشستم که متوجه شدم در بالکن بازه...اما نه بوي سیگار میومــد...جارو مه میدیدم

پویان و ...از رو تخت بلند شدم تا درو ببندم اما با چیزي که دیدم چشمام چهار تا شد...خواب بندي تنم بود

من دارم با !من دارم با زندگیم چیکار میکنم؟...!!ار متنفر بود اما حال چراپویان از سیگ!سیگـــــــار؟؟غیر ممکنه

پک عمیقی به ...عشق زندگیم چیکار میکنم؟؟کنارش زانو زدم که متوجه چشماي خیس و قرمزش شدم

 :سیگارش زد

 .سرما میخوري...برو تو نهال-

 :با بغض فتم

 داري با خودت چیکار میکنی؟-

 :پویان نگام کرد و گفت...اشک از چشماي هردومون چکید...دوداي معلق تو هوا بودجوابش فقط نگاه کردن به 

 .وقتی میبینمت عذاب میکشم-
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 :بلند شدم وایسادم...خواست حرفشو ادامه بده اما نذاشتم

 .فقط چند ماه دیگه صبر کن بعد دیگه نه منو میبینی نه بچه رو-

با غم نگاهی به سیگاراي روي زمین ...م انداخت و بعد رفت تونگاه بدي به...پویان در صدمی از ثانیه بلند شد

پویان سراسیمه از ...انداختم،در بالکنو بستم و کمی اسپري خوش بو کننده تو اتاق خالی کردم و بعدم رفتم بیرون

 با وحشت...حاال که نزدیکم وایساده بود فهمیدم ژیلت تو دستشه!چه وقت حموم رفتنه؟!وا...حموم اومد بیرون

 :بهش نگاه کردم که ژیلتو گرفت طرفم

 .بگیر-

 :داد زدم.اما خودمو نباختم کردمیداشتم از وحشت سکته م

 چی؟-

 :دادي خفن تر از داد خودم جوابمو گرفتم با

 .گفتم بگـــیر-

 آستین دست چپش رو باال زد و با داد...ژیلتو با ترس تو دستم گرفتم و منتظر نگاش کردم...به بدنم افتاد لرزي

 :گفت

 .بزن-

 :با صداي لرزون از گریه گفت...بغض داشت خفم میکرد...اولین بار دیدم پویان داره گریه میکنه براي

 .من اشتباه کردم...د بزن لعنتی،بزن راحتم کن-

 :دوباره ادامه داد...از چند لحظه سکوت سرشو بلند کرد و تو چشام نگاه کرد بعد

 .تو و بچم بمیرم بهتر از مردن بدون تو و اونه با تو،در کنار.رگمو بزن...گفتم بزن-

منم که بی صدا گریه ...شونه هاش به شدت میلرزید...رو زمین زانو زد و سرشو انداخت پایین.شکمم اشاره کرد به

 .ژیلتو به طرفی پرت کردم و سرشو تو بغلم گرفتم...میکردم رو زمین روبه روش زانو زدم

می بخشیم .شرمندم..بهت تهمت زدم..تو از گل پاك تري.من خیلی بد کردمببخشید ...من اشتباه کردم نهال-

 نهال؟؟

من خیلی وقته که ...ولی جواب من معلومه.چشمایی منتظر که ترسو به راحتی توش میدیدم بهم چشم دوخت با

ط فق...من واقعا نمیخواستم از پویان جداشم.نفسمو نبخشم؟کافی بود....مگه میشد که زندگیمو..بخشیدمش

سرمو باال ...هردو میلرزیدیم...بس بود عذاب کشیدن...میخواستم متوجه اشتباهش بشه عواقب بی فکریشو ببینه
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ملتهب اجزاي صورتمو .بین اون همه اشک لبخندي رو لبش نشست که منم لبخند زدم.پایین کردم که یعنی آره

 :دون گرفته بود زمزمه کردکاوید و در آخر سرشو برد طرف گوشم و در حالی که الله گوشمو به دن

 .دوست دارم نهالم-

*** 

 ...سال بعد دو

تموم این خاطرات،از روز اولی که پویانو شمال تو ساحل دیدم تا روز به دنیا اومدن دخترم تو شمعاي  انگار

با شمارش معکوس سه دو یک به خودم اومدم و همراه پویان و نیتا شمعو فوت ...دوسالگی نیتا خالصه شده بود

از وقت استفاده کرد و انگشتشو تو کیک فرو  تابعد منو پویان همزمان لپاي آویزون نیتا رو بوسیدیم که نی...کردم

 :صداي شایانو از بین جمعیت شنیدم.همه به شیطنت نیتا خندیدن.کرد و بعد گذاشت تو دهنش

د این ور که همه خونه رو فقط نهال جان قربون دستت هر چی پول مول جمع شد بده بیا.حاال نوبت کادوهاس-

 .من تزیین کردم دیروز

باران و پارمیدا کیکو بردن آشپزخونه تا ...همسر شایان که دختر خاله پویان بود سقلمه اي حواله پهلوش کرد تینا

همه کادوها باز شد و فقط مونده بود کادوي منو ...ما هم مشغول باز کردن کادو ها شدیم...کیکو تقسیم کنن

دست بندو دستش ...انگلیسی ازش آویزون بود حروفدوي ما یه دستبند ظریف طال بود که اسم نیتا به کا...پویان

 :انداختم و دوباره بوسیدمش که پویان گفت

 .حاال نوبت کادوي نهاله-

 :نیروانا ندیمو که از سرو کولش باال میرفتو داد بغل پدرامو پرسید...کردم تعجب

 واسه نهال چرا کادو خریدي؟-

 :با عشق به من نگاه کرد و با صداي رسا گفت یانپو

 .چون دلیل وجود نیتا نهاله-

خیلی ذوق زده ...من از این کارش خبر نداشتم...سوت میزدن و پسرا شعار زن ذلیل زن ذلیل سر داده بودن دخترا

م با اون دامن وقتی میدی...نیتا رو که رو پام وول وول میکرد گذاشتم زمین و قربون صدقش رفتم...شده بودم

جمع پویان شد که یه بسته ي  حواسم.شیرین راه میره دلم میخواست یه لقمه چپش کنم يکوتاهش اونجور

 .کرم رنگ تو دستش بود

 .قابل شمارم نداره.سند یه ویال تو شمال-
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 .پویان نیتا هم بغل کرد و بوسید...رو ازش گرفتم و بلند شدم لپشو بوسیدم بسته

 ".ازت شاکرم...پویان و نیتا...ن هدیه هاي شیرینتخدایا،به خاطر داد"

پویانم دست منو گرفت و برد ...دوقلو هاشو داد به مامان و خودش همراه پارمیدا اومدن وسط براي رقص نیما

همه دنبال مسبب قطعی ...تا ما رفتیم وسط اهنگ قطع شد که پشت بندش صداي اعتراض بقیه بلند شد...وسط

 :شایان لبخند دندون نمایی زد.اها به شایان ختم شد که ریموت ضبط دستش بودآهنگ بودن که همه نگ

 .صبر کنین کارتون دارم...به جون مادرم من انقدرام خوش مزه نیستم ها-

 :که دست شیوا رو تو دستاش داشت گفت بهرام

 .پس جنب چون قر تو کمرم فراوونه-

 :رو به من گفت شایان

 .من از این آقاي وکیل فیلم بگیرمنهال برو اون دوربینتو بیار -

 شایان حرف میزنی یا نه؟؟-

 :دخترا گفت نیع

ماها ...خواستم بگم این آهنگی که االن میذارم براي همه ما یه مفهومی داره.شیش ماهه ها...ایـــش-

 .پس یادش به خیر اون تابستون...اکثریتمون تو تابستون عاشق شدیم

نیتا دوید .که این کدوم اهنگه و بعدش همه حسابی ذوق زده شدن پخش شدن اهنگ همه کنجکاو بودن تا

تو چشماي طوسیش نگاه کردم و با عشق مادري که خدا بهم عطا کرده بود ...طرفم که بغلش کردم

 :کمی با نیتا باال پایین پریدم که نیتا گفت.بوسیدمش

 .مامانی منو بذا زمین میخوام با ندیم بازي کنم-

 .مامان بشه فدات-

پدرام و نیروانا با هم ...نیما و پارمیدا...بهرام و شیوا...شایان و تینا...زمین و نگاهی به جمع انداختم ذاشتمشگ

به .بیخیال این فکرا...ازخدا خواستم تا همه عشاق تا همیشه با هم بمونن...بودن و با عشق به هم نگاه میکردن

 .ادمدپویان،عشق زندگیم نگاه کردم و با اهنگ خودمو تکون 

-remember summer remember my love 

burning for you shining for you 

remember summer i miss you my heart 
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thinking love you thinking of you 

 اگه بري من میمیرم آسون...کنارم بمون...بمون

 باهاتم تا پاي جون...تو هستی عشقم...عشقم

 یمیرم آسوناگه بري من م...کنارم بمون...بمون

 باهاتم تا پاي جون...تو هستی عشقم...عشقم

remember summer remember my love 

burning for you shining for you 

remember summer i miss you my heart 

thinking love you thinking of  

 :دستشو نوازش گونه رو کمرم کشید پویان

 !آهنگ قشنگیه-

 :جا کردم لوندي خودمو تو بغلش با

 .آره اما به نظر من هیچ آهنگی به قشنگی اون آهنگی که تو واسه من خوندي نیست-

 )منظور همون آهنگیه که وقتی نهال تو کما بود پویان گوش داد(

 اگه بري سوت وکوره دنیام...عشقتو میخوام...میخوام-

 تا ابد بمون باهام...نگیر این حسو...من از

 اگه بري سوت وکوره دنیام...عشقتو میخوام...میخوام

 تا ابد بمون باهام...نگیر این حسو...من از

remember summer remember my love 

burning for you shining for you 

remember summer i miss you my heart 

thinking love you thinking of you 

Ooh 

Ooh 

remember summer remember my love 

burning for you shining for you 

remember summer i miss you my heart 
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thinking love you thinking of you 

به لباي من نگاه کرد تا  يپویان با کنجکاو...اینجاي آهنگ که رسید صداي همه همراه آهنگ شنیده شد به

 :منم احساسمو ریختم تو آهنگ...ببینه آهنگ چی میگه

 تو تابستون،تو تابستون...یادته عاشق شدیم هردومون-

 یادش به خیر اون تابستون...دادم که با من بمون قسمت

 :در گوشم گفت پویان

 .پس تو نهالِ عشقِ منی...تو نهالِ عشقو تو دلم کاشتی...تو نهالِ منی-

 :اون تاریکی نگامون به لباي هم قفل شده بود که شلوار پویان کشیده شد و پشتش صداي نیتا بلند شد تو

 ؟ددي-

 :سرشو عقب کشید و با حرص گفت پویان

 بله پیام بازرگانی؟-

 :اي به بازوش زدم ضربه

 .با فینگیل من درست صحبت کن-

 

 کاربر انجمن نودوهشتیا ) يریغزل ام(1252رمان نهالِ عشقِ من از غزل پایان

 1392 بهشتیارد 11

 13:06 ساعت

 

  اینودوهشت يدرکتابخانه مجاز پیتا پایان

 1393ر مه 30 خیتار

  19:5ساعت  

 

 

 

 

  93 آبان  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا
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  94فروردین : انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member236171.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member125532.html    :ناظر 
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