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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 " ی "بسمه تعال

 " سهی"نف

 عاشقانه   یرمان ها انجمن

 ی عبداله سهی:نفسندهینو

 : سالم

  نکهیو ا  ادی رمان خوشتون ب نی از ا داورمیرمان من هستش و ام نیاول  نیا  زیعز  دوستان 
شه با اسم و   یم  یرمان کپ نی . واگر ادیخودتون ببخش یداشت به بزرگ رادیهر جاش ا 

 .تونیبشه.ممنون از همراه  یخودم کپ یلیفام

http://www.romankade.com/
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راه   انی آغاز دوست داشتن است                                            گرچه پا یآر
 داست یناپ

دوست   نی که هم                                                   شمیاندیدگر ن انیبه پا  من
        باستیداشتن ز 

 :سهینف

زدم و از استرس با   یلب غر م ری داشتم ز  ی. هادیباال نم یلعنت تی سا   نیخدا چرا ا  یا
 مامان در اومد.  یضربه زدم که صدا  زیبه م نقدریزدم.ا  یضربه م زیانگشتانم به م

 .  ختینزن اعصابم بهم ر زیبه م یه سه ینف بابا ی:ا مامان

انگار   ادیهم باال نم   یلعنت تی سا   نی. ا  رمی میکار کنم دارم از استرس م یخب مامان چ-
 خواد جون به مرگم کنه. یم

  نیداد با آرامش دستم رو ب یمن و مامان گوش م  یکه تا االن داشت به حرف ها لوفرین
فوقش    یاسترس گرفت یچ  یلحن گفت:خواهر گلم برا   نیدستاش گرفت و با آرامش تر 

  تیسا   یتو یاد یز  ی سرت بعدشم چون االن دانشجو ها  یفدا ی اگر هم قبول نشد 
  یو تو   یش یتو امسال قبول م مبه خدا باشه من مطمئن دتیشلوغه.ام تی هستن سا

 . یخون یدانشگاه تهران درس م

دوباره   قهیدق 5شده بود.بعد از  از استرسم کم کمیتموم شد   لوفری حرف ن  نکهیاز ا بعد
کرده بود اسمم رو   خی برام باال اومد.دستام تمام  تی تمام مشخصاتم رو وارد کردم و سا

 غیدفعه ج هیشدم.  رهیزدم و تمام مشخصاتم رو باال اومد با استرس به صفحه لبتاپ خ
 .د یزدم که مامان ترس

  ای خدا یشکرت وا  ایداخ  یتو دانشگاه تهران قبول شدم وا  یمن پزشک  یخدا  یوا -
 ممنونم.هورا دانشگاه تهران 

و مامان رفتم و جفتشون رو سفت بغل    لوفریحرفم تموم شد به سمت ن   نکهیاز ا بعد
 کردم. 
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 قبول شدم.  یمامان دانشگاه تهران اونم پزشک  یییییوا-

زنگ زد به  لوفریکرد.ن یلب همش خدارو شکر م ر ی جدا شدم و مامان ز  لوفریمامان و ن از 
 بابا و به بابا 

افتاد   ادمی بود. یوصف نشدن  میخوشحال بودم خوشحال یلیدادکه من قبول شدم.خ خبر
 جون  زیکه عز

رفتم تو اتاقم و در کمدم رو باز   عیکه هر وقت جواب اومد خبرش رو بهم بده. سر  گفت
 کردم چون 

کلفت    یباس هال  کمی نیسوز داشت به خاطر هم   کمیو هوا   میبود زیی فصل پا لی اوا
 وقت  هیکه   دمیپوش

به عالوه    دمیکوتاهم رو پوش  ی.روش باروندمیساده پوش یلباس مشک  هینخورم. سرما
 شلوار تنگ 

گذاشتم که هر وقت   دید  یساق کوتاهم رو جلو   یها  نی.پوتیکتان و شال رنگ یمشک
 بردارم  رونیرفتم ب

  رهی صورت گرد داشتم چشمام رنگ قهوه ت  هیبه خودم نگاه کردم  نهیی آ  ی.رفتم جلو بپوشم
 هستش که 

به   یشه همه وقت یرنگ چشمام روشن م کمی رمی گ یقرار م دینور خورش یوقت جلو  هر
 چشمام نگاه  

همه از   ی ول دمیوقت ند چیعمو جوادم هستم. عمو جوادم رو ه  یگن کپ  یکنن م یم 
   یتی و جذاب  ییبایز 

  یبودم برا  ومدهین ایکه من هنوز به دن یکنن. وقت یاده صحبت مکه داره تو خانو  
   هیبه ترک شهیهم

   یبلند مشک یاومدم و موهام رو نگاه کردم.موها  رونیکردن.از فکر عمو جواد ب اقامت 
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الغرم نه    ادیدارم اندامم خوبه نه ز  یخوب یلیکنم حس خ یکه شونشون م یهر وقت و
  یم یسالمه و رشته تجرب  19هستم  سهیچاق اندامم نرمال هستش. خب من نف ادیز 

خانواده   نیگه نور چشم ا  یبابام بهم م شهی خونم فرزند دومم خانواده هستم و هم
سال ازم بزرگتر هستش که در   هیهستش و   لوفر یخواهر دارم که اسمش ن هی.  یهست

و مثل برادر نداشته من هستش    هیخوب یلیماه عقد کرده و نامزدش پسر خ  2حال حاضر 
گم داداش مهران جفتمون مثل خواهر برادر رفتار    یپشتم بوده که من بهش م شهیو هم

  سما  دنیزنگ خورد و از فکر در اومدم.با د میدفعه گوش  هی.تو فکر بودم که  میکن یم
خواستم حرف   یوصل کردم که م عی رو لبم نشست تماس سر  یلبخند  میفاطمه رو گوش

 که فاطمه اصال مهلت حرف زدن نداد.بزنم 

  یباورت م سهیدانشگاه تهران قبول شدم نف یخبر خوب من پزشک هی  سهینف ی:وا فاطمه
 .دیارز  یم  یول  دمیکش ی.چند ماه سخت نیا ی عنی یشه خوشبخت

 زنه.  یحرف با خودم گفتم ولش کنم تا صبح حرف م یجور نی داشت هم  فاطمه

 تو فکم خسته شد. یاون فکت رو ببند بزار منم حرف بزنم من جا قهی دو دق یفاط-

  یدم صدا  یافتخار نم  یمن به هر کس یمنو بشنو  یصدا  یندار اقتی ل  نکهیا  ی:برافاطمه
 من رو بشنوه.

 من حرف بزنم   یزار یاووو اعتماد به نفس حاال م-

 ؟ ی ر کردکا یتو کنکورو چ  سهی نف یراست ؟یگ ی م  یچ نمی:خب حرفت رو بزن ببفاطمه

تو دانشگاه تهران قبول شدم   یرو بگم منم پزشک نیخوام هم یمنم م  یاگه اجازه بد-
  میجون که خبر قبول زیعز  شیخوام برم پ  یچقدر خوشحالم. االنم م یدون  ینم یفاط یوا 

 رو بدم. 

کنم  یحس م   سهینف ییوا میدانشگاه هی.پس باهم تو سهینف یگ  یم ی : جدفاطمه
 .امیآدم دن نی خوشبخت تر

 . میدانشگاه رو انجام بد یکارا  م یخوبه فردا نه پس فردا بر  یلیخ یفاط ییوا -
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  دیمن که مانتو مناسب دانشگاه ندارم با  میکن دیخر  کمی  می:باشه نفس فقط فردا بریفاط
دانشگاه   یذره هم خرت و پرت برا  هی  رمیبرم دو سه دست مانتو مناسب اونجا بگ 

 . میریبگ

.من  یچ یه گهید  یا یب ریدر خونتون هستم د   یصبح جلو  10فردا ساعت  یباشه فاط-
 زنم.  ی جون بعدا بهت زنگ م زی عز شیخوام برم پ یبرم م گهید

 منتظرتم.  10جون برسون فردا ساعت  زیراحت سالم به عز التی:باشه پس خیفاط

 ی باشه بابا -

 نفس  ی بابا-

و رژلب   ملیدر حد کرم و ر  یمعمول  ش ی)آرایمعمول  شیآرا  هی  عیرو قطع کردم.سر  تلفن
و کارت عابر   یبرداشتم گوش ک ی کوچ  فیک هیرنگ(     کردم و شالم رو سرم کردم. یکالباس

دوش   یتلخ و گرم حساب حهی با عطرم محبوبم که را نکهیبانک رو توش گذاشتم.بعد از ا
.داشتم از خونه رونیرو برداشتم و از اتاق رفتم ب میمشکساق کوتاه    یها  نی گرفتم پوت

 صدام کرد.  هویرفتم که مامانم   یم رونیب

 ی .شال و کاله کرد  یمامان کجا به سالمت  سهی:نفمامان

  نکهیهم بهش سر بزنم هم ا دمشیوقته ند  یلیجون خ زیعز  شیخوام برم پ یمامان م-
 تا شام هم اونجا موندم.  دیرو بدم شا میخبر قبول

 .رونیب ی ریم  یآخه فکر کردم با دوست دار یچی :آهان پس هانمام

 یکن یشده خونه رو بشور بساب م  یآهان.چ-

 .انی و عموت و بچه هاش و دامادش م دی :آره زنمو ناهمامان

 با من  یندار یآهان پس من برم کار-
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که دل   ری با من تماس بگ ید ی:نه مادر فقط مراقب خودت باش هر وقت هم رسمامان
 شم نگران ن

 باشه پس خداحافظ -

 زنگ زدم. زیدر اوردم و به عز  فمی رو از ک می.گوشرونی خونه در اومدم ب از 

 قربونت برم  یخودم خوب یسالم بر بانو قشنگ و تپل-

 ؟ یدلم خوبم تو خوب  زی جون: سالم عز  زیعز

 خبر خوب هم دارم  هی ؟تازهی خوا  یجونم زنگ زدم بهت که بگم مهمون نم زی خوبم عز-

 حاال؟  هیدخترم من خونه ام خبر خوبت چ  هیحرفا چ ن ی:ازیعز

 گم  یاونجا بهت م  امی جون م ز یعز-

 یتا شام بمون دی زارم با  ی:باشه دخترم منتظرتم شام هم مزیعز

 رم یبرات بگ رونیاز ب یخوا  ینم یز یچشم چ یبه رو-

 :نه مادر فقط مراقب خودت باش منتظرتم. زیعز

 فعال خداحافظ  امی باشه قربونت برم االن م-

 :خداحافظ مادر. زیعز

>الف< کج کردم. بعد   یفروش ینیری تلفن رو قطع کردم راهم رو به سمت ش نکهیاز ا بعد
  گهیخرم د  یم  ینیریش نجا ی.بس که من از ادم ی رس یفروش ینیری ساعت به ش میاز ن

کارکنان اونجا سالم کردم به   یکه وارد شدم با تمام  یشناسن.وقت یکارکنان اونجا من رو م
 هیزد.   یبهم چشمک م یل یها خ یناپلون ینیری .شتمها رف ینیریش  یها   خچالیسمت 

کج  زیحساب کردم راهم رو به سمت خونه عز  نکهیگرفتم .بعد از ا ینیر یاز ش لویک
به   قهیدق 45رفتم.بعد از  زیتا خونه عز ادهیپ نیطر همکردم.هوا به شدت خوب بود به خا

  نی نشسته بودن با ا فونیآ  ریدر باز شد.انگار ز   عی.زنگ رو زدم که سر دمیرس ز یخونه عز
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گل ها بهم خورد و باعث   ی ها یشدم بو  اطیمهمون لب هام شد.وارد ح   یفکر لبخند 
بزرگ و قشنگه پر از گل و درخت  یلیخ زیعز  اطی داشته باشم. ح یشده بود حس خوب 

 زی وقت ها من خونه عز   شتریو ب امیم  زیعز   شیپ رهیگ یهستش.هر وقت دلم م
اتاق مخصوص بهم داده که هر وقت رفتم خونش    هیجون  زی عز نی هستم.به خاطر هم

تخته گذاشته بودکه هر وقت دلمون خواست   اط یح  یجون تو  زیبرم تو اتاق خودم. عز
رو   اطیح نکه یبهشت بود و پر از آرامش.بعد از ا زی خونه عز  یواقع  ی.به معنامینیبش میایب
با لبخند من رو نگاه   اره بود و د ستادهی ا  وونی جون  موند که در ا زیعز  ینگاهم رو  دمید
 سالم بلند بهش دادم.  هیپام رو به سمتش تند کردم و  دمشی که د ی کنه.وقت یم

 یبرف دیقشنگم حالت چطوره سف  یسالم بر بانو-

 دل نگران شدم  یکرد   ری د نقدریچرا ا  ی:سالم مادر تو خوبزیعز

وقت   هیتو که   میمورد عالقت رو گرفتم. بر   ینیریمن قربون دلت برم رفتم برات ش   یاله-
 خبر خوش هم برات دارم.  هیتازه    یسرمانخور

 شده  ی زیمادر چ ری :خزیعز

 شده  ی تو که بهت بگم چ  میجون بر زینه عز-

هستش سالم و احوال   ز یخانم که پرستار عز   نبیو با ز  میوارد خونه شد  گهیهم د با
  یبگیکه اصال باهاش غر  یبود جور یزن خوب و خونگرم اریخانم بس نبی. ز میکرد  یپرس
  یداشت و هر وقت بهش فکر م یسخت یزندگ یلیکردم و باهاش راحت بودم. خ ینم

جون   زیو عز  میوارد سالن شد   گهی شه.باهم د یشم و حالم گرفته م یکنم واقعا ناراحت م 
به سمت اتاقم   عی هارو به آشپزخونه بردم. سر ینیری محبوبش نشست.منم ش  یصندل  یرو

  هیو شالم رو در اوردم و دوباره به سمت آشپزخونه  رفتم تا   یبارون  نکهیرفتم و بعد از ا
 خانم بلند شد.  نبیکه وارد آشپزخونه شدم ز  ی. وقتم یبا هم بخور  ییچا

 د یالزم دار یزیخانم:خانم چ نبیز 
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باهام راحت   رمیپ یلیکنم خ یحس م   یصد دفعه نگفتم من رو خانم صدا نکن اونجور-
 ه یکاف یصدام کن  سهیباش همون نف

 خانم:آخه.....  نبیز 

 که گفتم. نیآخه هم یآخه ب-

 ی خواست  یم  یزیجان چ سهیخانم:باشه نف نبیز 

 . میبخور ینیر یباهم با ش میبر  زمی بر  ییاومدم که چا -

 . ارمی م زمیر  یخانم:باشه دخترم من االن م نبیز 

 از صبح تا حاال   دیشه شمام خسته ا  یآخه زحمت م-

 ارم یم  زمیر یم  ییداخل من االن چا  نیبرو بش هیحرفا چ  نیخانم:ا نبیز 

 خبر بدم  هیخوام  یم م یباهم بخور  زیخودت هم بر  یدستت طال فقط برا-

 ارم یم   زمی ر یخانم:باشه چشم االن م نبیز 

 بال دستت درد نکنه  یچشمت ب-

مخصوصش    یصندل  یجون رو رو  زی آشپز خونه در اومدم رفتم به سمت هال که عز از 
 کنه. ینگاه م رونیبه دسته و داره به ب حیکه تسب دمید

 ؟ یتو فکر یبرف دیمن قربونت برم سف  یاله-

 شده دخترم  یچ یخبر دار یگفت یجون:خدانکنه مادر راست زیعز

 گم  یبهتون م ادیخانم هم ب نبیز  دیبزار-

 به جمع ما ملحق شد. نیریو ش  یخانم با چا  نبیهمون موقعه ز  که

 خواستم بگم که...... ی جون م ز یخب عز-
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 ی زن ی شده مادر چرا حرف نم یجون: چ زیعز

 تو تهران قبول شدم  یمن دانشگاه پزشک -

 مبارکه مادر مبارکه خدارو شکر  -

 ی موفق باش شهیهم دارمیجان ام سهیخانم:مبارک نف  نبیز 

 ممنون   یلیخ-

 گذشت.  یو خنده به خوش یخانم  با شوخ نبیجون و ز   زی شب کنار عز اون

تخته خواب از   یغلت زدن تو   قهیدق10شدم.بعد از  داریصبح بود که از خواب ب  6 ساعت
دفعه نفسم  هیرو باز کردم که باعث شد   خی بلند شدم و به سمت حموم رفتم.آب جام 
خودم رو شستم و از حموم   عی باعث شده بود خواب به کل از سرم بپره سر یبره ول

صبح بود    7ساعت اتاق رو نگاه کردم ساعت   اومدم رونی که از حموم ب یاومدم.وقت رونیب
  زیو شوم ی مشک  تیساعت من تو حموم بودم.به سمت کمد رفتم و شلوار مام ف 1 یعنی

تخت گذاشتم.به سمت   یرو از کمدم در اوردم و رو  یو شال مشک ی و کت مشک دیسف
عت  سا  اه کردم.ساعت رو نگ حیمل   شیآرا  هیرفتم و بعد از خشک کردن موهام  شمیآرا  زیم
خورد رو   یکه بند م  یمشک یپوت ها  مین دمیبلند شدم لباس هام رو پوش عی بود سر 8

تمام   نیرفتم چون خونه ما دوبلکس بود به خاطر هم نیی و به سمت طبقه پا  دمیپوش
بود. که باال سه تا اتاق خواب   نیی اتاق خواب ها باال بود به جز اتاق مهمان که طبقه پا

اومدم   نیی .از پله ها پالوفرین یبرا  یکیمن و   یبرا  یکی بابا و و  انمام یبرا  یکیبود که 
دارن   لوفریبابا و مامان و ن دمیکه وارد آشپزخونه شدم د  یو به طرف آشپزخونه رفتم.وقت

 خورن.  یصبحانه م

 ر یبخ یسالم به همه صبح تعال-

جواب سالم من رو دادن. مامان   ییو همشون با خوش رو  دمیهر کدوم رو بوس یرو  و
 جلوم گذاشت.  ختی ر ییبلند شد و چا 

   یکجا به سالمت یباشه شال و کاله کرد  ریخ سهی:نفمامان
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 .  رمیبگ ر ی لوازم تحر  کمیدانشگاه  یخوام برا  یقرار دارم م  یبا فاط-

 .مامان جان فقط مراقب خودت باش.یبه سالمت-

 ن یندار گهی باشه چشم امر د -

 نجا یا  ادیخواد ب یگرده م یخالت داره از آلمان برم ایزود ب  نه مادر فقط-

 موقت  ای  شهیهم  ی.برا یگ  یم یجد-

 و بمونه  ادیب رانی ا شهی هم یگفت مهرداد دوست داره برا  یکه خالت م ینجوریا-

 داداش مهران خوبه ی.آبجیآهان به سالمت-

 رسونه  یخوبه سالم م سهی :آره نفلوفرین

 دمش یوقته ند  یلیخ  ادیب دی سالمت باشه مامان امشب به داداش مهران بگ-

 خونه ای:باشه مادر فقط زود بمامان

 کنم  یم یسع-

کردم و از خونه زدم   یکه کامل صبحونم رو خوردم بلند شدم و از همشون خداحافظ یوقت
خاطر   بود به کی بهم نزد یبود چون خونه من و فاط  9:10.ساعتم رو نگاه ساعت رونیب

که داشت به   ی.وقتنیی اومد پا قهیدق 10تک زدم که بعد از  ی.به فاطدمی زود رس نیهم
و   یشال مشک یشلوار تنگ مشک یکوتاه مشک  مانتونگاه کردم   پشیبه ت ومدیطرف م
در حد کرم پودر و برق لب   ششیزده بود آرا یمشک  پیکال ت یمانتو هم مشک ری لباس ز 

داشت   یقلوه ا یداشت و لب ها  یکیکوچ ینیبود ب یبود.دختر چشم و ابرو مشک
هستش. داشتم    دهیکش یمشک یشه چشم ها  یکه آدم جذب فاطمه م  یزیچ ن یشتری.ب

 کردم . یرو نگاه م یفاط ینجوریهم

 منه  تو بهتر از  پی شدم. حاال خوبه ت  دهی.حاال پسند ی:اوووو منو خوردیفاط

 یندادن سالم کن اد یبهت   نکهیاول ا -
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 یسالم خوب دی:ببخشیفاط

 د یخر یبرا  میخوب کجا بر  یمرس-

چند دست    هی ری هفت ت میاونجا چه خبره بعد بر م ینیسر باغ کتاب بب  هی  می:اول بریفاط
 . رمی مانتو بگ

 برم خونه  دیکه من امروز زود با میباشه پس زود تر بر-

 افتاده  یباشه اتفاق ری:خفاطمه

 خونه ما  انی خوان ب یراست م هیبعد  رانی ا ان یخاله و شوهر خاله پسرش امشب م-

سالش بود خاله    5سالم بودخالم پسرش   2 یاون موقع وقت یگفت یکه م  ی:همونیفاط
 ن ی کرد یم یباز 

 ست ین ادمیچهرش رو   ادی شه من ز  یباورت م  یول  قایدق-

 ی کن یم ارتشی:پس امشب ز یفاط

 خونه باشم دیبا 8تا ساعت  تای نها گهی که من د میخدا زود باش بر  دینشاهلل به اما-

 می :باشه پس بر یفاط

ساعت به باغ کتاب   هی.بعد از حدود   م یرو به سمت باغ کتاب کج کرد  راهمون
باحال تر شده   یلیعوض شده و خ زشیهمه چ  میکه وارد باغ کتاب شد  ی.وقتمیدیرس

نظرش جلب   یچی ه یور و اونور ول  نیا  بردی ساعت دنبال خودش م 1 یمنو ه یبود.فاط
کدوم   چی ه یفاط یول  دمیرو خر  ازمیمورد ن  یها لی اول وسا قهیدق  5نکرده من همون  

   ستادمیکه راه رفته بودم که همون وسط راه وا   نقدریچشمش رو نگرفته بود. ا

 م یری بگ ری لوازم تحر کهیچندتا ت  میاومد  میومدین تی سعرو  دیبه خدا خر یفاط یوا -

 کار کنم  یچ گهی چشمم رو نگرفته د   یزی خوب چ یوقت-



 نفیسه 

13 
 

خودم برات لوازم   قهی به سل رهیچشمش رو بگ دیکه با  رهی خواد لباس بگ یبروبابا انگار م-
 رم یگ یم  ری تحر

 نم یباشه پس تو انتخاب کن بب-

  هی یفاطمه رو گرفتم.فاط ریتمام لوازم تحر  قهیدق 10از کنارش گذشتم و در عرض   عیسر 
 ذره به دستم نگاه کرد

 ی خوبه چرا زودتر به تو همون نگفتم که برام انجام بد  یتو همه چ قتیالحق که سل-

 باشه ک ی ش یسادگ نیدر ع یول  رهیساده بگ دی به نظر من آدم با -

 ی خاص یلیخ  یدونستیم سهینف-

 دونم یم-

 فته یخود ش-

من به سمت   شنهادیبه پ میندار اجیاحت  یزیچ میدی د یوقت میربع هم اونجا گشت زد  هی
  یمیکردن به سبک قد  یشاپ شهر کتاب بودم سع  ی. عاشق کافمی کافه باغ کتاب رفت
  15 پیاک   هیاز ما   ریبه غ میجارو انتخاب کرد نیدنج تر میوارد کافه شد   یدرست کنن.وقت

تو کافه بودن.گارسون اومد و بعد از سفارش فاطمه به   تردخ 2پسر و   5پسر با نفره دختر 
 ها نگاه کرد.  لی وسا

 حرف نداره  قتیسل یی خدا یول سهینف-

 ستمیهم ن  یکن یکه فکر م نجورینه بابا ا -

 م یدانشگاه بر  یفردا ساعت چند دنبال کارا  سهینف-

  کیخواستم جوابش رو بدم که گارسون سفارش هامون رو اورد و قهوه تلخ و ک یم
گارسون   نکهیفاطمه گذاشت بعد از ا یرو برا  یپرتقال کی و ک  یمن و چا  یرو جلو یشکالت
 رفت  
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 دانشگاه   میدر خونه ما باش که با هم از همون جا بر یجلو 10فاطمه همون ساعت -

 ن یی بپر پا عی تک زدم سر هیدر خونتونم فقط   یجلو 10پس من ساعت  یاوک-

   یاوک-

 م یی نجایساعت ا  6منو فاطمه  یعنی  4خدا ساعت  یرو نگاه کردم ا ساعتم

  ع یسر   دیکه من با ریهفت ت نجایاز ا  میرو بخور که بعدش بر  کتیو ک  ییچا عی سر یفاط-
 برم خونه 

 باشه-

 بود  ستادهی ما ا  زیپسره کنار م ه یخوردم که  یو قهوه رو م کی ک داشتم

 رم یتونم وقتتون رو بگ یم  قهیدو دق ه ی  دیخانوما ببخش-

 د یی :بفرمامن

شم که باهام تماس   یهستش خوشحال م یشماره من هستش اسمم عل  نی :اپسره
 ی ریبگ

فکر   یخودش چ شیشدم پسره پ یحرص یلیرفت خ یگذاشت داشت م زیرو م شمارش
به   انیم  ییواقعا موندم با چه رو  یهستش ول کلیل و خوش هکرده درسته خوشگ

در  یسبک باز  نکهیمغرور باشه جنم داشته باشه نه ا  دیدن.پسر با یدخترا شماره م
  یم یکار به شدت حرص نیبا ا  و کار به شدت مخالفم  نیدونست که از ا  یم  ی.فاطارهیب

که شماره   یکردم آروم باشه پسر یم یکه سع یدر آروم کردنم رو داشت با لحن  یشم سع
 داده بود رو صدا کردم 

 یعل-

 :جانمیعل-

 ی خوا  یمگه شماره نم  یتو شماره داد -
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 قشنگ به سمتم برگشت و به لبخند به سمتم برگشت   یعل

 ی شمارتو رو بد  یخوا   ی:چرا خوب میعل

 آره کف دستت رو باز کن  -

که شماره داده بود پاره   ی کاغذ یعل یچشما   یتش رو باز کرد و من جلو کف دس  یعل
 کف دستش  ختمیکردم و ر

 م یشماره من روز خوش .فاطمه پاشو بر نمیا-

هارو برداشت و از  ل یآروم وسا  یلیکه من کردم تو شک بود فاطمه خ یبه خاطر کار یعل
 خنده  ریلند زد ز فاطمه ب رونیب می.تا پامون از کافه گذاشت  رونیب میکافه زد

کرد که شماره   یخدا نکشتت پسره مونده تو شک.فکرکنم بچه فکر م  سهی نف یی:وافاطمه
 . ید یبهش م

 دن ی فاطمه شروع کرد به خند دوباره

 خونه  میبر میریمانتو بگ ری هفت ت میزهر مار زود باش بر-

 م یباشه بر-

.مترو  ها به شدت شلوغ بود و مترو ها امروز م یکج کرد  ری رو به سمت هفت ت راهمون
مغازه   یجور  نیهم  میداشت میدی رس ری ساعت بعد به هفت ت هی.حدود  ومدنی م رید یلیخ

داشت و   ی زیر یکه راه راه ها  دیو سف  یمانتو راه راه طوس هیکه  می کرد  یها رو نگاه م
بسته باشه قدش   نی رنگ بود که باعث شده بود آست یپارچه خردل هی هاش   ن یآست یرو

 دانشگاه خوبه  طی مح یمانتو برا   نیزانو بود و به نظر من ا  یتا رو 

   میمانتو رو پرو کن  نیا  میبر  یفاط-

 م یباشه بر-
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  یاومد جلو که موهاش بلوند بود ول  یملوس  یلیدختر خ میکه وارد مغازه شد یوقت
 ملوس بود.   یلیخ افشیق

 در خدمتم  دیخوش اومد   یلی:سالم خدختره

هستش رو    یکه به رنگ خردل ن یتریخواستم اون مانتو که پشت و   یم  ریسالم روز بخ-
 پرو کنم 

 زم ی چند عز زی:سا دختره

 نداره  یرنگ بند نکهیرو بعد ا 38 زیسا -

مدل   هیدونه بلند و   هیدو مدل هستش  نکهیهم داره و ا یرنگ بند زمی :چرا عز دختره
 کوتاه 

و بلنده به رنگ قرمز   یمانتو  کوتاه به رنگ خردل  نیهم بلند هم کوتاه ا   زمی پس عز-
 مدل رو  ن یهم یخوا   یتو م یباشه.فاط

 ارم ی االن م  زمی :چشم عزدختره

 خوام  یم  گهیمدل د هی:نه من  یفاط

 رم پرو کنم  یباشه پس من م-

 ی :اوکفاطمه

 بود  یقشنگ یلیخ ی انتو ها اتاق پرو و دختره مانتو ها رو برام اورد واقعا م  رفتم

 رون ی ب یهم برا یدانشگاه بپوش طیتو مح ی تون ی:هم مدختره

 دانشگاه گرفتم .  طی مح یهمون برا  شتریمن ب-

 پرفروشمون هستش  یکار جزو کارا  نی:ا دختره

 خوام   یدوتا رو م نیهم-
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 من ببرم مبارک باشه    زی:بده عز دختره

 ممنون -

 اتاق پرو در اومدم که فاطمه هم همزمان با من در اومد   از 

 ی انتخاب کرد  یزیچ-

 :آره من دوتا انتخاب کردم فاطمه

 خونه میکه بر میحساب کن میبر  عی باشه پس سر-

شبه مامان    7ساعت    یگذره لعنت یخدا امروز ساعت چقدر زود م یرو نگاه کردم وا  ساعتم
 به جونم غر 

تلفنم زنگ   رونی.پامو از مغازه گذاشتم ب می رو حساب کرد  مانتو ها  عی خوبه.سر نزنه
 لب هام نشست   یلبخند رو لوفریاسم ن دنیدر اوردم با د فمیرو از ک میگوش عی خورد.سر

   لوفریجانم ن-

 یی کجا ی خوب سهیسالم نف-

 اومدن   نایخاله ا  امیدارم م  رمیسالم ممنون من تو هفت ت-

دختره   هی  سهی.نفای خوره زود ب یداره حرص م یساعته اومدن  مامان ه  هیآره اومدن  -
 مونه.  ی مثل عجوزه ها م افش یدختره ق یاریروش باال ب یدوست دار شی نیاومده بب

 یکم متوجه م یلیبود خ ادیچون صدا ز  یکرد ول یداشت صحبت م ینجوریهم لوفرین
 گه  یم یچ نمیشدم بب

 یندار یرکا  نمشیبیم  امی دارم م یباشه آبج-

 ا ی نه فقط زود ب-

 ی باشه پس بابا -
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 خداحافظ -

.خداروشکر چون مترو ها  میتلفن رو قطع کردم و راهمون رو به سمت خونه کج کرد  عیسر 
.حدود میدی رس عی و سر میمعطل نشد ادی ز  نینسبت به ظهر خلوت بود به خاطر هم کمی

خونه  دی کل عی در خونه بودم که از همون جا از فاطمه جدا شدم.سر ی بعد جلو  قهیده دق
بنفشه   یگل ها  یشدم بو  اطی که وارد ح یکردم و در خونه رو باز کردم.وقت دایپ فمیرو از ک

  یو انرژ اد یلب هام ب  یلبخند رو  هیحالم رو جا اورد و باعث شده بود   کمیکه بهم خورد 
بنفشه و زنبق و رز  یخونوه رو پر از گل ها طا ی. به درخواست من کل حرمیدوباره بگ
   رونی رسم. از فکر ب یبهشون م یکه خود من هر روز قبل از هر کار میو....کرد

از   یادیز   یبه سمت خونه رفتم در خونه رو باز کردم و وارد شدم.صداها عیو سر   اومدم
وقته اومدن.ساعتم رو نگاه   یل یخ نایداد که خاله ا  ینشون م نی اومد ا یم  ییرا ی طرف پذ

سر و    کمیگذاشتم و  یهام رو کنار چوب لباس  دی شب بود.خر 8  زونیکردم ساعت م
  ییرایبه طرف پز عی مرتبه سر  زیهمه چ دمید یوقت درست کردم.  نهیی آ یصورتم رو جلو 

متوجه من    لوفرینفر ن نیکفش هام اومد اول یکه صدا یمتوجه من نشد وقت  یرفتم کس
 شد.

 . دیخسته نباش  سهی سالم نف: لوفرین

به سمتشون   یرسم یلیسر ها به سمتم برگشت و همه به پام بلند شدن.با لحن خ همه
 رفتم

 کنم.  یخواهش م دیی بفرما نی خوش اومد یلیسالم خ-

 از همه به سمت خاله رفتم .  اول

 ر ی بخ دنیرس دیخوش اومد  یلی سالم خاله جان خ-

 واسه خودت  یشد یمن قربونت برم ماشاهلل چه خانم ی:سالم خاله جون الهخاله

 خدانکنه-
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 به سمت عمو محمود که شوهر خاله بنده هستش رفتم بعد

 ر ی بخ دنیرس دیخوش اومد  یلی سالم عمو جان خ-

 د ی رو پدارانه بوس میشونیو پ دیمحمود سرم رو به سمت خوش کش  عمو

 ی شد یاشاهلل هزار ماشاهلل واسه خودت خانم ممنون.م  یلی:سالم دخترم خعمومحمود

 ممنون  یلیخ-

  نیرنگ که آست یلباس صورت هیرنگ بود و   یرفتم که موهاش شراب  یسمت دختر به
داشت که اصال   ظیغل شی آرا  هی.دهیتنگ پوش  یهاش تا دم بازو هاش بود با شلوار ل

ش بردم وبا لحن  کردن دست برداشتم و  دستم رو به سمت زیچشماش معلوم نبود از آنال
 شروع به حرف زدن کردم  یخشک و رسم

 دیکن ینم یخاله جان سرکار خانم رو معرف د یخوش اومد یلیسالم سرکار خانم خ-

زهرا جون هستن دختر عمو مهرداد جان که با ما بودن تا مامان متوجه   شونی:ا خاله
هستن   راز ی خانواده خودش که تو ش شیشد زهرا جان رو هم دعوت کرد که فردا پ شونیا
 رن  یم

 خوشبختم زهرا خانم  یلیباهاتون خ ییاز آشنا-

 کم محکم گرفت  هیبا لوس دستم که تو دستش رو بود رو  زهرا

 کردند  فی تعر یل یزنمو از شما و خانوادتون تو آلمان خ زم یعز  نی:همچنزهرا

 لطف دارن یلیخاله خ-

  کهیت هیاصال   یکلیبود.ه پی خوشت یلیپسره که فکر کنم مهرداد بود رفتم.خ هیسمت   به
  نیکنم از دست ا یفکر م یمن دارم به چ  نیخاک بر سرم بب یبود واسه خودش.وا  یا

 ته.انداخ یمن رو به چه روز   نیفاطمه بب

 ر ی بخ دنیرس نیخوش اومد  یلیسالم آقا مهراددخ-
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 کرد  یهمراه با خنده بهم نگاه م یرسم  کمیبا لحن   مهرداد

 ؟ یخوب  سهی:سالم نفمهرداد

 دینیبش دیی ممنون بفرما  یلیخ-

و مهران نشستم   لوفریکردم.رفتم کنار ن یاز اون با داداش مهران سالم و احوال پرس بعد
من بودن.زهرا قشنگ رفته بود تو حلق مهرداد حاال    یکه قشنگ زهرا و مهرداد روبه رو 

جور  ن یبابام از ا  یمن به شخصه جلو دهیپوش ییچه لباسا نیبب ییخدا  یچیه  نیا
ها   یفرهنگ اون ور آب ییبلندم خدا نیبابا با آست یپوشم همش من جلو یلباس ها نم

دفعه داداش   هیزدن که  یشته بود.بزرگتر ها داشتن با هم حرف مگذا ری تاث یلیروش خ
 مهران به سمتم برگشت  

 نره.   ادتی رو  تیقبول ین یری گم ش یم  کی بهت تبر یراست سهینف  یمهران:آبج  داداش

 شما و خانومت محفوظه  ینیری ممنون داداش مهران چشم ش یلیخ-

 حرفم تموم شد خاله به سمت مامان برگشت   نکهیاز ا بعد

 بده  ینیریش  دیشده که با  یچ سه ی نف می:وا مرخاله

  رنیتو دانشگاه تهران قبول شده که فردا با دوستش م یدانشگاه پزشک سهی:نفمامان
 دانشگاه رو انجام بدن.  یکارها 

 ی دب ین یر یبهمون ش د یها شروع شد که گفتن حتما با ک یتبر   لیاز حرف مامان س بعد

 از اون زهرا با لحن لوسش شروع به حرف زدن کرد  بعد

آخر سر آدم تا   یچیبشه ه یخونه که چ یمملکت درس م  نیهمه تو ا   نی:آدم ازهرا
 یخونه پس بهتر همون نخون نهیبش دیبا شهینم  دا یخونه بعدش کار پ یدکترا درس م

 . یره الک یجون عمرت م سهینف

 ی زن ی که م هیچه حرف نی :اوا زهرا جان اخاله
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 بکنه گهی د یگم به جاش آدم وقتش رو صرف کارا  ی:وا اهلل زنمو راست م زهرا

دستش گذاشتم وشروع کردم به حرف   یخواست جواب بده که دستم رو رو  یم  لوفرین
 زدن 

تا دکترا درسم رو بخونم و عمرم رو صرف درس خوندن کنم.فردا   نمی دم بش یم حیترج-
حاال اگر هم کار نداشته باشم بازم سرم باالست که    یم سر خونه زندگنه پس فردا اگر رفت 

که برم اون موقع تو خونه خودم   ستشین یکار ی و مدرک دکترا دارم ول  ستمی سواد ن یب
 . مکن یرو م میخانوم نمیش یم

کردن که من   یبه سکوت رفت .فکر نم قهیکه به زهرا دادم خونه در چند دق یجواب نی ا با
جواب زهرا رو   نکهیگن حرف حق تلخه. بعد از ا یبدم.به قول معروف م یجواب نیچن

نگران منو نگاه   یمبل بلند شدم که برم سمت اتاقم که مامان با چشم ها  یدادم از رو 
 کرد  یم

 مامان   سهی:کجا نفمامان

 خوام برم لباسم رو عوض کنم و بعدش برم نمازم رو بخونم.با اجازه   یم-

در برداشتم و از پله ها باال رفتم و به سمت   یهام رو از جلو  دیبرم اتاقم خر نکهیقبل از ا 
  یرنگ ها   بیداد چون ترک یاتاقم بهم آرامش م   شهیاتاقم رفتم و در اتاقم رو بستم.هم

  زیهام رو کنار م دیآرومتر باشم.خر  کمیشه  ی هستش باعث م دیرنگ و سف یی اتاقم طال
  یشه به جا یم  دایپ ییعجب آ دم ها  ای فرستادم خدا رونی رو ب فسمنگذاشتم و  شمیآرا

تکون دادم و   یحرف بشر موندم. سر  نیواقعا من در ا  یدرس مثال برم دنبال کثافت کار
تنگ   ی زانوم بود با شلوار مشک یکه تا رو  یمشک زی شوم هیلباسامو عوض کردم   عیسر 

  سی پاک کردم و به سمت سرو وصورتم ر شی رنگم رو برداشتم آرا یاسی کتان با شال 
وضو گرفتم سجادم رو   نکهینمازم رو بخونم.بعد از ا  رمیاتاقم رفتم که وضو بگ یبهداشت

من   دیی خواستم شروع کنم به نماز خوندن که در اتاقم رو زدن که با بفرما یپهن کردم م
  ییها یراحت  یبهشون اشاره کردم که رو  و داداش مهران وارد اتاقم شدن.با دست  لوفرین

خونه هستش به خاطر   نی اتاق ا نیآخه اتاق من بزرگتر  ننیبود بش رمی تحر زیم  یکه جلو
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گذاشتم.خودمم رفتم    میتحر  زی م یچرم هم جلو   یها   یراحت ری تحر  زیعالوه بر م نیهم
معطل نشدم که داداش مهران شروع    ادیجلوشون نشستم منتظر بودم که حرف بزنن که ز 

 کرد  

کردم فقط اگه از   فی من که ک ی خوب جوابش رو داد  یلیخ یمهران:دمت گرم آبج  داداش
 دست مامان  

بود  تو شوک  دیکه شن یتو اتاقت زهرا از جواب  یخوبه.تو که اومد ی لیخ ییایدر ب سالم
  یجلو یلیخ یول دن یخند یهمون جا م یکرد  یخالت و مهرداد و بابا رو ولشون م

چجور حرف زدن مگه   نیکه ا دیتوپ یخودشون رو گرفتن عمو محمود که به زهرا حساب
 تو.  ش یپ میهم اومد  ما  زایجور چ نیهمه آدما مثل همن و از ا 

وش اثر گذاشته. واقعا  ر یلیخ ای حرفش مزخرف بود فرهنگ اون ور  یلیآخه داداش خ-
 ی چیه یاز نظر عقل  یبشر موندم. فقط قد بلند کرده ول نیمن در مغز ا 

  نیا  یمن موندم مهرداد از چ ییزنه خدا یحرف م  ادی مهران:ول کن بابا ز   داداش
 خوشش اومده 

 :مهران مگه زهرا با مهرداد باهم نامزدن لوفرین

کرد آدم    یهمه عشقم عشقم م یاومده بود جلو  نیهمچ لوفرین ید یمهران:ند   داداش
 خورد.  یحالش به هم م

  نجای.شما ا نیی پا میزهرا کمه بچه ها من نماز بخونم بعدش بر  نیتخته ا هیول کن بابا  -
 ن یی پا میبر  دیا یبا من م ای  دیمون یم

 م یر یبعدش با هم م میمون ی:نه منتظر تو م لوفرین

 م یکشه بعدش بر  ینمازم طول م  قهیچند دق هیباشه پس -

 . میمون ی:باشه منتظر م لوفرین
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و برق لبم و دوش گرفتن با   مل یکه نمازم تموم شد با زدن کرم پودر و ر  قهیاز ده دق بعد
که   میشد  ییرای.وارد پز میرفت  نیی و داداش مهران به سمت پا  لوفریادکلن محبوبم با ن

 خاله اولش متوجه ما شد  

 خاله:خاله جان قبول باشه -

 ممنون خاله جون قبول حق باشه. یلیخ-

که   میکرد یو داداش مهران صحبت م لوفر یداشتم با ن مینشست یقبل   یسر جا  دوباره
 زهرا دوباره بلند شد یصدا 

 تونم ازت بپرسم  یسئوال م ه یجون   سهی:نفزهرا

 به سمتش برگشتم  کامل

 بپرس سئوالت رو  زمی جانم عز-

  یخوشگل ن یبه ا  یشه تو با کس یمگه م یرابطه ندار یتو االن با کس  یعنین جو سهینف-
 ی رابطه نداشته باش

رابطه  ی نه من با کس نکهیدوم ا نهیب یچشمات قشنگ م  زمی نظر لطفته عز نکهیاول ا -
 هستم  ییرابطه ها نیندارم و من به شدت مخالف چن

  یزدم که  توجه همه به سمت ما جلب شد و داشتن حرف ها یبا زهرا حرف م داشتم
 دادن. یمارو گوش م

  یتو قبول نم یعنیبده  شنهادیبهت پ ادیب کلیاگر پسر خوشگل و خوش ه  یعنی:زهرا
بهشون شماره بدن   انیدوست دارن ب ننیب یشه دخترا تا پسر خوشگل م یمگه م یکن
 اد؟ یا تو بدت مبرن بعد شیخواد تا حد ازدواج پ یدلشون م یحت

باشه.قشنگ و درست و   یآدم حساب د یزنه.پسر با یبه سر من م یپسر خوشگل چه گل-
سرت باال    ییجا یبری،جنم داشته باشه،دستش رو م ارزهیباشه.سرش به تنش ب یحساب

شه دو ماه هم بره باشگاه    یم  پیگشتن خوشت دی ساعت تو مرکز خر 2باشه.واگرنه با 
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صورتش رو بزنن خوشگل و   ت یف یمو  لسالن مد   هیبره  نمیم 40شه  یم  کلی خوش ه
  ینظر هی ی من هستش هر کس ینظر شخص نیبگم زهرا جون ا نمیشه البته ا یجذاب م

 داره.

جوابش رو   ینجوریکرد که ا یمن رفته بود فکر نم  یدوباره تو شک حرف ها  زهرا
  نجوریکه به نظر من اصال ا  یهمه آدم ها مثل هم هستن در صورتکنه  یبدم.فکر م

با هم فرق دارن.بعد از حرف من دوباره همه  یلیدوره زمونه خ  نیآدما تو ا  ستین
 رو شکوند  سکوتو عمو محمود  دی نکش یسکوت کرده بودن که طول

اون موقع از  یقدر بزرگ شد   نیتو ا  یجان ک سهیدختر نف نیمحمود:ماشاهلل به ا  عمو
 ینم یشکیه گهید  دیخورد یتو و مهرداد که بهم م یرفت یراست خونه باال م وارید

 تونست شما هارو نگه داره 

تونه    ینم قهی دق هی  نیزهرا بلند شد ا یعمو لبخند زدم که دوباره صدا  یحرف ها  به
ن که کنه که م  یم ییکارا  ه ی ارمی  یساکت  باشه من موندم واقعا از کاراش سر در نم

 کشم   یبابام خجالت م یدخترم جلو

پس چرا با من   یکرد  یم ی من قربونت برم مهرداد پس تو هم بادخترا باز  ی:الهزهرا
 طون ی ش یکرد  ینم یباز 

   دیو کنار لبش رو بوس دی از حرفش لپ مهرداد رو گرفت کش بعد

 شدم من  طنتاتیش  نی:عاشق همزهرا

هم به زهرا   یو اخم دیحرکت زهرا جا خوردن و مهرداد خودش رو کنار کش  نیبا ا  همه
 کرد 

 دوباره شروع کرد به حرف زدن  عمو

 ی بر یپزشک نیاز ا  یحاال چه قسمت یجان انشااهلل به سالمت سهیمحمود:خب نف  عمو

 قسمت قلب رفتم یبرا   دیخدا شا  دیبه ام-
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 هستش مهرداد هم هم رشته تو و قسمت قلب   یگ یم ی:جد عمو

 چه جالب -

اگر   رانی ا  ادیدوست داشت ب یخونده االن دکترا هم گرفته ول ی:آره مهرداد جهشعمو
 کار  یبه دوستم بسپارم برا  یخوا   یم  یدوست داشت

 ممنون  یلیندارم خ  اجیحاال که نه احت-

 بابا شروع کرد به حرف زدن  یسر  نیا

 ی کن یکار م ی:خب مهرداد جان االن شما چبابا

 جابه جا شد و صداشو صاف کرد  کمی مهرداد

زوج   یروز ها یدانشگاه پزشک هی یعمو عباس انشاهلل از پس فردا تو  تشی:واقعمهرداد
 دوست بابا  مارستانیرم ب  یفرد م یکنم و روز ها  یم  سیتدر

 یموفق باش  شهی:انشاهلل همبابا

  زی م دنیچ یرو صدا کرد برا  لوفریزدم که مامان من و ن یهمه حرف م میداشت دوباره
 مامان من رو نگران نگاه کرد   میکه وارد آشپزخونه شد یشام.وقت

. امشب مهمونت  رهیزهرا رو تحمل کن فردا م نیامشب رو ا  هیجان مامان   سهی:نفمامان
 هستش باشه مامان جان؟ 

 چرتش یندارم اون با من کار داره با اون حرف ها  یمامان جان من که با اون کار-

 نی امشبه رو تحمل کن خالت هم از دست زهرا ناراحته با ا  هی:در هر صورت  امانم
 زنه  یکه م ییسئوال هاو حرف ها 

هارو بده   لی داره وسا  یچه ناراحت گهی دم د یول کن مامان من که دارم جوابش رو م-
 م ینیرو بچ زیم  میبر
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و من رفتم همه رو   م یدیچ لوفریشکل من و ن نیتر  بایشام رو به ز  زیم  قهی دق 5عرض  در
صرف شام. عمو و بابا کنار هم و همسر هاشون کنار هم نشسته بودن   یصدا کردم برا 

داداش   نیوداداش مهران هم کنار هم و زهرا و مهرداد هم کنار هم من هم ب  لوفرین
کردم که باهاش سر   یم یسع یمعذب بودم ول  ردادبا مه کمیمهران و مهرداد نشستم  

چون من با   یگفت بازم برج زهر مار شد  یبود بهم م نجایاگه ا باشم فاطمه  نیسنگ
  شهیو هم  ستمیراحت ن گهیاز بابام و داداش مهران با کس د  ریبه غ  یجنس مذکر چیه

  حبت که خاله شروع کرد به ص  میخورد یهم هستم.داشتم غذا م نی باهاشون سر سنگ
 کردن 

 آلمان  یا یب لی ادامه تحص یبرا  یخوا  یجان دخترم نم سهی:نفخاله

 کشور خودم درسم رو بخونم   نیخواد تو هم یخاله جان من دلم م-

 خونن یخارج از کشور درس م  رنی ها م ی:چه جالب آخه بعضخاله

ها برم   ی شه که منم مثل بعض ینم لی ده دل یانجام م   یکار هی یخاله جون هر کس -
 هنر کردم  یلیکشور خودم بخونم خ نیخارج از کشور درس بخونم تو هم

مادر و پدر زهرا    دمیکه فهم یی منو خاله به زهرا هستش چون از اونجا  یحرف ها   ورمنظ
  هیآلمان بعد از  رنیدارن م نا یمهرداد و خاله ا دی کنن و زهرا تا د یم   یزندگ راز یش ی تو

آروم و بدون صحبت   طی هفته زهرا دانشگاه رو به آلمان انتقال داد. شام رو در مح
 . میخورد

و داداش مهران تمام ظرف   می و داداش مهران جمع کرد  لوفریا کمک نرو ب زیشام م بعداز 
  میتند تند آشپزخونه رو جمع کرد لوفریگذاشت و من و ن ییظرف شو  نیماش یهارو تو 
  ییرایشکالت بردم.بعد از پذ  ینیری برد و منم ش ییچا  لوفریکارا تموم شد ن نکهیبعد از ا

  کمیرنگ رو برداشتم چون هوا  یکردن از مهمون ها به سمت اتاقم رفتم و شنل مشک
. به سمت آشپزخونه هیبرداشتم که سرما نخورم اول دانشگاه نیسوز داشت به خاطر هم

  یماگ مخصوص خودم که مشک یخودم درست کردم و تو  یقهوه دبش برا  هیرفتم و  
سمت   به % بود برداشتم و 70  شیتلخکنارش هم شکالت محبوبم که  ختمیرنگ بود ر
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  یآرامش م کمیخونه خارج شم  یاز فضا  قهی خواست چند دق  یرفتم.دلم م اطیح
  هیشدم  اطیکه وارد ح ی. وقت دهیرفتن که بهم آرامش م اطیبهتر از ح یخواستم و چ

  یآن به خودم بلرزم.به طرف صندل هیدفعه باد سرد به صورتم زد که باعث شده بود  
  هیکردم که  یو نشستم.داشتم به گل ها نگاه م رفتمگذاشته بود  اطیح  یکه بابا تو  ییها

 نفر صدام کرد  

 یی نجایتو ا  سهی:نفمهرداد

شه به پاش بلند شدم که بهم اشاره کرد که   یم کی مهرداد هستش داره بهم نزد  دمید تا
کدوممون   چیمن نشست.ه  یروبه رو یکه نشستم مهرداد هم صندل ی.وقتنمیبش

 مهرداد سکوت رو شکوند قهی.بعد از چند دقمیکرد یصحبت نم

سئوال   نی دونم چرا چن یکنم نم یم  یزهرا ازت عذر خواه ی:من بابت سئوال ها مهرداد
 ده یرو پرس ییها

 از قهوه محبوبم رو مزه کردم   کمیخودم رو جابه جا کردم و  کمی

  یاجیابشون رو دادم احتو منم جو دنیسئوال پرس شونیا  هیچه حرف  نی نه آقا مهرداد ا-
 ست یهم ن یبه عذر خواه

 ی ستیکنم باهام راحت ن یفکر م  ینجوریا دیشه من رو آقا مهرداد صدا نکن ی:ممهرداد

 راحت ترم   ینجوریمن ا رینخ-

 یشه همون مهرداد صدام کن یمن ناراحتم م ی:ولمهرداد

 سرم رو تکون دادم  قهیاز چند دق بعد

 باشه -

 چند سال   نیتو ا  یکارا کرد   یخب چه خبرا چ-
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  یخبر خاص نیهم  گهیدانشگاه قبول شدم د ی رفتم و کنکور دادم و تو یخب رشته تجرب-
 ست ین

  سهینف-

 بله-

 تونم ازت بپرسم  یسئوال م هی-

 خب بپرس  -

بعد با  یآخه تو به خوب  یستی تو رابطه ن یبا کس  یعنی ی ستیدرارتباط ن یتو واقعا با کس-
 یشکیه

و من به   ستمین ینه واقعا من با کس نکهیاز خودته مهرداد و دوم ا  یخوب نکهیاول ا -
 هستم.  ییرابطه ها ن یشدت مخالف چن

 ه یکیجفتمون   یموضوع اخالق ها  نیچه جالب تو ا-

 ن ی ستیمگه باهم نامزد ن هیپس زهرا چ یهست ینجور یمگه تو هم ا-

 چسبونه   یبا اون زهرا نامزد نکنم اون خودش رو بهم م یول  رمینه بابا من حاضرم بم-

 آهان -

 بهم زد  یبلند شد و لبخند  ی شد. مهرداد از رو صندل یسرد م واشی  واشیداشت   هوا

 سرده  کمی هوا هم  دیخور یداخل سرما م  دیی خب خانم دکتر بفرما-

 داخل  میباشه بر-

خونه که مهرداد در رو باز کرد و اشاره کرد که اول من برم  سمت  میرفت یم  میهم داشت با
 رفتم داخل تشکر کردم ازش و  بعدش خودش اومد داخل.  یداشتم م یوقت
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  یاومد طرف مهرداد و دستش و دور بازو ها  ع ی زهرا سر میشد ییرا ی که وارد پذ یوقت
تاسف تکون دادم و شنلم رو در اوردم و   یاز رو  یحرکتش براش سر نی مهرداد کرد با ا

  یگفتم داشتم طرف اتاقم م  یریداخل آشپزخونه بردم بعد از اون به همه شب بخ وانمیل
 رفتم که مامان گفت 

اتاقت امشب بخوابن زهرا جون و مهرداد هم تو اتاق   انیم  لوفریمامان ن  سهی:نفمامان
 ان بخوابن و خاله و عمو محمود هم تو اتاق مهم  لوفرین

 به ذهنم اومد  یفکر هی قهی بعد از چند دق نیمونده بودم به خاطر هم  ینجوریهم من

داداش   یلباس آزاد و گشاد بپوشم جلو   دیشب ها با یدون یمامان جان شماکه م-
  نایبا خاله ا  نکهیخوابه مگر ا  یتو اتاق خودش م  یتونم بپوشم پس هر ک  یمهران که نم

به  ینجوری.اادی به دوتا تخت در م یتو اتاق گذاشت که ییجا بخوابن که اون مبل ها  هی
  هیدلشون بخوان  دیزوج هستن شا هیمهران    شو دادا   لوفرینظر من بهتره چون ن

 شه.  یمن روشون نم یصحبت کنن که جلو   ای بهم بگن  ییزا یچ

جفتشون   شیچشمک زدم که ن هیو داداش مهران    لوفریحرفم رو زدم به ن  نکهیاز ا بعد
  یم ییرا یپز  یحرف زدن مهرداد تو  قهیدق 10کردن بعد از  دیی باز شد و حرف من رو تا

و   میگفت ر یشب بخ هی  یخودمون. همگ یاتاق ها یما هم تو   نایخاله ا  شیخوابه زهرا پ
خسته بودم و حال باال رفتن از پله ها رو   یلی. خ میبه سمت اتاق خواب هامون رفت

بود از پله ها باال رفتم   ینصب کنه. به هر سخت نجایآسانسور ا  هیم به بابا بگ دینداشتم با 
کشو گذاشتم و   یکه وارد تاقم شدم شنلم رو تا کردم و مرتب تو  یو وارد اتاقم شدم.وقت

نشستم و   یصندل  یکردم رو  از عوض کردم و صورتم رو شستم.موهام ب عی لباس هامو سر
  یعمو محمود افتادم به نظرم کار بد شنهادیزدم که به فکر پ یموهام رو آروم شونه  م

بهم   ییزایچ  هیدختر عمه فاطمه  نکهیهم ا دمیرو بلدم هم دوره د ییزایچ هیباز   ستین
از   لفردا قب   دیبا یخودم باشه ول بیدوست دارم برم و دستم تو ج یلیداده من که خ ادی
که موهام رو شونه کردم به سمت تخت خواب   یره باهاش صحبت کنم.وقت بابا ب نکهیا

 خوابم برد. عی محبوبم رفتم و با گذاشتن سرم رو بالش سر
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 #مهرداد: 

اتاق   هیاگر من با زهرا تو  یعنیقشنگ حرف دلم رو زده   یعنیگرم   سهیدم نف ایخدا  یوا 
عوض شده بود از اون   یلیفکر کردم.خ سهیلحظه به نف هیشدم.  یم وونهی د دمیخواب یم
در   پشیکرد.ت یرفتار م نی خانومانه و سرسنگ یلینبود خ یخبر چیه گهید  طونیش سهینف
پوشه که من به   یباز م یلباس ها  نقدریزهرا ا یولو اسپرت بود   کی ش یسادگ نیع

  یم  سهیمقا  سهی کشم.اصال من چرا دارم زهرا رو با نف یکنارشم خجالت م یشخصه وقت
  سهی شه مقا یکنه اصال با زهرا نم یتر و خانومانه تر رفتار م نی سرسنگ یلیخ سهیکنم نف

 یلیشدم که خ وجهمنو و دامادشون نشست من مت نیب سهیکه نف ی کرد.موقع شام وقت
که کنارم نشسته   یخورد.وقت یحال با آرامش غذاش رو م نیدر ع ی معذب هستش ول

 سهینسبت به نف یخوب یلیکه باهاش هم کالم شدم بعد از چند سال حس خ  یبود وقت
بوش خوب بود اونم فکر کنم   یلیادکلنش خ نیکه کنارم سر شام نشست ا  یداشتم.وقت
خوام برم نماز   یکه گفت م  یمثل من دوست داره. وقت  تلخگرم و  ی ها  حهی ادکلن با را
باشه.از   زایجور چ نیاهل نماز ا  سهیفکردم که ن ی تعجب کرده بودم فکر نم یلیبخونم خ

داشتم    ینجوری.همنستاگراممیا  یرو برداشتم و رفتم تو  میفکر ها در اومدم و گوش نیا
که اسمش رو سرچ کردم   یوقت   هن ایداره   جیپ سه ینف نمیگشم که به فکرم زد برم بب یم

قفل بود   جشیاز شانسم پ یعکس خودش بود ول لشیپبجش برام باال اومد و پرفا
 یکه نوشته بود خورد)همه چ ویدفعه چشمم به ب هیدنبال کننده داشت   100k کی نزد

جونت   یبرا یکن یو زندگ یباش ایدن نیکه قرار تو ا یعالج داره و درمون جز مرگ...تا وقت
نوشته بود خوشم   ویب یکه برا  ی از متن یلینکن...(خ یشو و راحت باهاش باز  قائلارزش 

نت   کمی رو برام باز کنه.بعد از  جشیبهش در خواست دادم که پ نی اومد به خاطر هم
 خوابم برد.  یرو خاموش کردم و متوجه نشدم که ک یگوش ی گرد

 :سهی#نف

  ی خواست از رو یاز خواب بلند شدم.اصال دلم نم میصبح بود که با آالرم گوش  7 ساعت
  یکارا   یبلند شم آماده شم برا  دیباطل با الیخ  یزه یگن چ یم  یتختم بلند شم ول

  سی از تختم بلند شدم و به سمت سرو  عیدانشگاه و قبل از اون بابا صحبت کنم.سر 
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کردم.   تی ال کاپیم هینشستم و   شمیآرا  زی م یرفتم.بعد از شستن دست و صورتم جلو 
کردم که تلفنم زنگ خورد   یبودم رو جمع م  ختهیکه ر ییها   شیآرا  یها  لی داشتم وسا 

 تماس رو وصل کردم  عی کرد سر یم  ییخود نما میصفحه گوش  یاسم فاطمه رو

 جانم فاطمه -

 ی بود داریعه سالم تو ب-

فقط   یمونم فاط  یساعت تو جام م  1من مثل تو  یفکر کرد  یفکر کرد  یسالم پس چ-
 مارستان یبعدش رفتم ب دیکه شا  ایزود ب

 مارستان ی بخاک برسم چرا حاال  یوا   یا-

 کار   ی برا  دیخدانکنه شا-

 در خونتون  یجلو  امیآماده شم ب عیسر   یندار یآهان پس باشه من برم کار-

 ی باشه منتظرم بابا -

 نفس  ی بابا-

باشه به خاطر   یرسم پمیت کمی  دیتلفنم رو قطع کردم به سمت کمدم رفتم با نکهیاز ا بعد
  هی یزانوم بود رو با شلوار تنگ مشک نیی رنگم  که اندازه اش تا پا یفندق  یبارون نیهم
  یمشک یپوت ها  میو ن ی زانوم با شال مشک  یتا رو  زمیشوم یکه بلند  یمشک ز یشوم

همه رو گذاشتم رو تخت که آماده شم.بعد از اون تمام   شتدا یسانت 10رنگ که پاشنه 
  یشکل مشک  لیکه مستط فمی ک  یپوشه گذاشتم و بعد تو یجمع کردم تو  عی مدارکم سر 

  فی ک ی هامو تو لی رنگ بود و بزرگ و جنسش از چرم بود رو برداشتم و تمام وسا
رو شونه    موهام  عی رفت سر ی م 9بود و بابا ساعت   8.ساعت رو نگاه کردم ساعت  ختمیر

و بعد از دوش گرفتن با ادکلن    دمیلباس هام رو پوش عی کردم و از وسط فرق باز کردم.سر
و به   دم یپوت هام رو پوش مین عی رنگم رو برداشتم .سر یمشک یآفتاب  نکیمحبوبم ع

  یول  ادیاسپرت بهم م پیبهتر از ت یرسم پیگن ت یبهم م شهیسمت اتاق بابا رفتم.هم
  پیکه ت ادی م شی پ ییها  تی پ اسپرت رو دوست دارم و کم موقعی ت یلیخود من خ
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و در اتاق    دمیکش قینفس عم هیدر اتاق بابا بودم که قبل از در زدن    یجلو   بزنم. یرسم
 پوشه یداره بابا کتش رو م دمیبابا وارد اتاق بابا شدم که د دیی بابا رو زدم.بابفرما

 ر ی سالم بابا صبح بخ-

 ی دانشگاه رو انجام بد یکارا یر یم یدار ریسالم به گل دخترم صبح تو ام بخ-

 موضوع باهاتون حرف بزنم هیخواستم درباره   یقبلش م یبله بابا ول-

 جانم بابا -

 فکر کردم  مارستانیب یعمو محمود درباره کار تو  یبه حرف ها  شبیمن د  تشیبابا واقع-

 خب-

 کار کنم  مارستانیمن برم تو ب دی اگر شما اجازه بد -

 ؟ ی بلد یزیتو اصال چ سهیآخه نف-

 ادی   یادی ز  یها  زیرشتم چ نیو دختر عمه فاطمه درباره ا  دمیله بابا من دوره دب-
 د؟ یخودم باشه.اگر شما اجازه بد بی دستم تو ج گهیخواد د یداده.دلم م

 به درست لطمه نخوره  یول  ستی ن یمن که مسئله ا یبرا -

 د یخوره.پس موافق ینه بابا به درسم لطمه نم-

  یکه دانشگاه دار یهر روز تا اون موقع یق رفتن دارفرد ح یآره موافقم فقط روز ها-
 دم  یاجازه نم

 رم دستت درد نکنه یفرد م ی چشم بابا روز ها -

 رسم  یم  ری که من د میبدو بر ن یآفر-

   میباهام بر میخوا  یشما برو منو فاطمه م-

 آهان پس من برم خداحافظ -
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 خداحافظ  -

راهم رو   ن یافتاد ساعتم رو ننداختم به خاطر هم  ادمی که   رونیب میبابا از اتاق در اومد با
دوش گرفتم و   هیبه سمت اتاقم کج کردم.بعد از بستن ساعتم دوباره با ادکلن محبوبم  

رفتم.صدا   نیی گذاشتم و به سمت پا فمیبود رو تو ک حهیکه با همون را  کشی عطر کوچ
شدن.به سمت   اردیداد که همه ب ینشون م نیو ا   ومدی م خونهاز طرف آشپز یاد یز  ی ها

 شروع کردم به حرف زدن  یآشپزخونه رفتم و وارد آشپزخونه شدم و با لحن رسم

 ریسالم صبح همه بخ-

.و همه با لبخند جوابم رو دادن. از شانسم  دمیو خاله رو بوس  لوفریمامان و ن  یرفتم رو و
جا نبود مامان   گهیچون د نمیبود مجبور شدم که اونجا بش یو مهرداد جا خال  لوفرین نیب

 و جلوم گذاشت که خاله من رو صدا کرد   ختیبرام ر ییبلند شد چا

 جان  سهینف-

 جانم خاله -

 ی دانشگاهت رو انجام بد  یکارا  یبر یخوا یم-

 عمو محمود بعد از صبحانه باهاتون کار دارم  ی بله .اممم راست-

   باشه دخترم ریمحمود:خ  عمو

 خوام صحبت کنم قبل از رفتنم یدوستتون م مارستانیدرباره ب-

 باشه دخترم -

بود که عمو محمود هم بلند  9:30که ساعت  دمی صبحانه خوردم ساعتم رو د  نکهیا بعداز 
کردم و با عمو   یاز مامان بابت صبحانه تشکر کردم و از همه خداحافظ نکهیشد و بعد از ا 

 م یرفت اطیمحمود به سمت ح 

 دم  یمحمود:جانم دخترم گوش م  عمو
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  مارستانیب یکار کردن تو   یشما فکر کردم برا   یبه حرفا  شبیعمو من د تشی واقع-
 دوستتون 

 خب -

بلدم که هم   یادی ز  یها  زیخوام برم اونجا کار کنم و چ یفرد م ی من روز ها  تشی واقع-
 داده  ادیبهم  ییزا ی چ هیبخش قلب هستش  یدختر عمم که برا  نکهیو هم ا   دمیدوره د

  نیماش نکهیمهرداد بعد از ا  یخوا  یخوادامروز بره اونجا م یباشه دخترم مهرداد هم م-
اونجا   دیسپارم و شما دوتا امروز بر   یدنبالت من به دوستمم م ادیخودش گرفت ب یبرا 

 دیکار کن

 عمو امروز  دیگ  یم یجد-

  دیآره دخترم فقط مهرداد رو صدا کن که با هم هماهنگ کن-

 دی آقا مهرداد رو صدا کن دیر  یداخل م دیباشه چشم پس دار-

 کنم  یباشه دخترم االن صداش م-

 ممنون روز خوش  یلیخ-

 دخترم  نیهمچن-

  هیرو نگاه کردم  پشیت  ومدی که داشت طرفم م ی وقت اطیاد اومد حمهرد  قهیدق 2از  بعد
که کتش رو    یو کت مشک  یمشک  یبا شلوار تنگ کتان و با کفش ها  دبودیبلوز که سف

 شد  کمیکردم که نزد یدستش بود. داشتم نگاهش م

 ی : بابا گفت با من کار دارمهرداد

 مارستان ی باهاتون ب امیدانشگاهم رو انجام دادم م یکارا  نکهیبله منم باهاتون بعد از ا-

 کشه  یچقدر کارتون طول م نکهیبخرم و ا  نیمن برم  ماش ست یباشه مسئله ن-
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 ساعت   1حدود -

 د یبلد یزی مسئله شما چ  هیپس خوبه بعد -

  ی زای بخش قلب هستش بهم چ نیدختر عمم که تو ا  نکهیهم ا  دمیبله هم دوره د -
 داده  ادی  یادیز 

 دنبالت   امیپس شماره تماست روبده که کارم تموم شد ب چه جالب-

 0936کن  ادداشتی باشه پس -

 زنگ خورد  میشماره من رو وارد کرد گوش  نکهیاز ا بعد

 شماره منه منتظر زنگت هستم فعال  نمیا-

 فعال  یاوک-

در   یخودم رو جلو  عی تک بهم زد.سر هیکردم که فاطمه   رهیشماره مهرداد رو ذخ عیسر 
 رسوندم. 

 

 #مهرداد: 

  نیزم یوقت عادت نداشتم که رو  چیشدم ه  داریبا بدن درد افتضاح از خواب ب صبح
دونه  هیبرم  د یکردم اول از همه با رید یلیبود خ 7:30بخوابم ساعت رو نگاه کردم ساعت 

از جام بلند شدم    عی . سرمارستانیکه رفت و آمدم آسون تر باشه بعد برم ب رمیبگ نیماش
شستن دست و صورتم به سمت اتاق مامان و بابا رفتم   از رفتم.بعد  س ی و به سمت سرو

نشده رفتم لباس هامو تو آشپزخونه عوض   داریب یکه لباس هام رو بردارم تا کس
داره    میکه خاله مر  دمیه رفتم دکردم.بعد از درست کردن موهام به سمت آشپزخون

 کنه.  یصبحونه آماده م

 و خوشگلم  زیسالم به خاله سحر خ-
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 ر یسالم پسرم صبحت بخ-

 خوابن  یچقدر م نا ی.ا ریصبح شما بخ-

 شن یو عباس عمو دارن آماده م   سهینف یمادر و پدرت که معلومه خسته هستن ول-

 خونه هست  نیهم تو ا  زیآهان پس سحر خ -

  کمیمونه   یم  داریب 5شه تا   ی نماز بلند م یصبح برا  4که ساعت  سهی آره خاله جان نف-
شه تهش اگر   یصبح زود بلند م  لیتعط یصبح .روز ها   7خوابه تا   یخونه و م  یقرآن م
 هستش   9شه ساعت  داریب ری بخواد د

 شم  یم داریظهر از خواب ب 1چه جالب من تهش ساعت  -

 نده خ ریحرفم زد ز  ن یبا ا خاله

 کن  داریخاله جان برو مامان و بابا و زهرا جون رو ب-

 چشم-

  هیواقعا  سهینف نکهیرفت تو فکر بودم تو فکر ا  یکه داشتم به سمت اتاقم م یوقت
کم   هی نکه یمنظورم ا  ستیوقت حجابش کامل ن  چیه سهیدرسته که نف هیبیموجود عج
به سمت اتاق   ع ی. سر هیقو یلیکه معلومه خ ینجوریا  مانشیا  یهست ول  رونیموهاش ب

کردن مامان و بابا به سمت آشپزخونه  داریب از کنم.بعد  دارشونیمامان و بابا رفتم که ب
خورن به جفتشون سالم    یو نامزدش نشستن دارن صبحونه م لوفر ین دمیرفتم که د
مامان   قهیدق 5کردم.بعد از  ر ی د یلیگفتم و نشستم صبحانم رو بخورم که خ یریصبح بخ

و گفت   فتر عی که عباس عمو سر  میخورد  یصبحانه م  میبا و زهرا اومدن همه داشتو با
اومد   سهی نف قهیدق 5خوره.بعد از  یشده و جلسه داره و صبحانه اشو تو شرکت م رشید

رنگ با    یفندق یبارون هیرو نگاه کردم  پشیت کمیگفت.  یریو به همه سالم و صبح بخ
اومد بغل دست من   سهیبود.نف دهیپوش یشکم   یپوت ها  میو ن زی شال و شلوار وشوم

  سهی بود که اونم نف  لوفریمن و ن نیبود که ب یلصند  هینشست چون جا نبود و 
  سهیکنه.مامان و نف یم ونهیخوب بود آدم رو د یل یکه زده بود خ یادکلن  یبو نینشست.ا 
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گفت با بابا   زیدفعه سر م هی سهیخوردن.نف یکردن و داشتن صبونه م  یداشتن صحبت م
  سهیبابا و نف ست ین بلد یزیآخه اون چ  میباهم بر ادیم یعنی  مارستانیکار داره درباره ب

 بابا داخل اومد  قهیدق 10رفتن.بعد از  اطیصبحونه هاشون رو خوردن به سمت ح  یوقت

هاتو جمع کن   لی کار داره و زهرا شما هم وسا یجان چ سهینف نیمهرداد بابا بلند شو بب-
 ببرمت فرودگاه بعدش برم دنبال خونه 

 رم  یباشه بابا االن م-

 راز ی ش دیایشم شما نم ی:چشم عمو االن آماده مزهرا

 م یای روز م هی:نه عمو جون بزار کارامون که جور شد بابا

 اد یدوست داشتم مهرداد هم باهام ب ی لیشم خ ی:باشه عمو االن آماده مزهرا

 من کار دارم بزار کارام درست شد باشه که ی نیب یمتاسفانه م-

تو   سهیرفتم.نف اطی خاله بابت صبحونه تشکر کردم و کتم رو برداشتم و به سمت ح از 
بود از فکر در   کی ش یسادگ  نیزده بود در ع یرسم  پی عجب ت یمنتظرم بود ول اطیح

 رفتم  سهیاومدم و به سمت نف

 ی بابا گفت که با هام کار دار-

باهاتون   امیدانشگاهم رو انجام دادم م یکارا   نکهیاهاتون بعد از ابله منم ب-: سهینف
 مارستان یب

 کشه ی چقدر کارتون طول م نکهیبخرم و ا  نیماش   دونهیمن برم   ست یباشه مسئله ن-

 ساعت   1حدود -

 د یبلد یزی مسئله شما چ  هیپس خوبه بعد -

  ی زای بخش قلب هستش بهم چ نیدختر عمم که تو ا  نکهیهم ا  دمیبله هم دوره د -
 داده  ادی  یادیز 
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 دنبالت   امیچه جالب پس شماره تماست روبده که کارم تموم شد ب-

 0936کن  ادداشتی باشه پس -

 زنگ خورد  میشماره من رو وارد کرد گوش  نکهیاز ا بعد

 شماره منه منتظر زنگت هستم فعال  نمیا-

 فعال  یاوک-

گه تمام   یاون م  هیبیموجود عج یلیخ سهیکنارش رد شدم و به سمت در رفتم.واقعا نف از 
از ته   سهیداده پس واقعا نف  ادی دختر عمه اش بهش  ده یگرفته دوره  د  ادیرو   یهمه چ
  یدست یتاکس  نیاول   یو برا دم یبه سر کوچشون رس ع یرشتش عالقه داره.سر  ن یدل به ا

 رفتم. شگاهیتکون دادم و به سمت نما 

 

 :سهی#نف

  هیداشته باشه بعد از  یهمه دوندگ نیکردم ا  یفکر نم  رمی میخدا دارم از پا درد م یوا 
   یساعت کارا 

  12صبح تا  8فرد از ساعت   ی نام منو و فاطمه تموم شد و از پس فردا کالس ها  ثبت
از ظهر هستش چون ما سال  بعد 5صبح تا 8:30روز ها از ساعت   ه یظهر هستش و بق

خودمون   میتون یم گهی واگرنه سال دوم د  ام یب یگن ک یخودشون م میهست یاول
اسنپ گرفت و خونه مادر   هی  عیر که فاطمه س می.از دانشگاه خارج شد میانتخاب کن

 بزرگش رفت.من به مهرداد زنگ زدم که با بوق سوم جواب داد

 سهیجانم نف-

 خودم رو جمع و جور کردم  عیسر  یدم ول هم تعجب کردم هم هول کر  کمی

 مهرداد یسالم خوب-
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 کارات انجام شد  یتو خوب یسالم ممنون مرس -

 کارات تموم شد یآره کارام تموم شد تو چ-

 مارستان ی ب میدنبالت بر امیبده ب  شنیرو گرفتم لوک نیآره منم ماش-

فرستم فقط عمو هماهنگ   یم   شنی.باشه االن لوکنتیمبارک باشه ماش  یخسته نباش-
 کرده 

 آره همانگ کرده  -

 یندار ی فرستم کار یرو م شن ی االن لوک یاوک-

 ی رو بفرست شن ینه منتظرم لوک-

 کن یباش مراقب خودت باش آروم رانندگ -

   نیندار  یچشم امر یچشم به رو -

 فعال یفقط سالمت  یچیه-

 فعال-

برام    دیبلند سف یسوز شاستلک   نیماش هیساعت   میرو براش فرستادم بعد از ن شنیلوک
که مهرداد هستش.به سمتش رفتم و در جلو رو باز کردم   دمیبوق زد برگشتم د 

 بود. نی فضا ماش یادکلنش تو  ینشستم.بو 

 یخسته نباش یسالم خوب-

 یبانو منم خوبم تو خوب  سهی به سالم نف-

 یبه خوش شاهللیا  نتیممنون مبارک باشه ماش-

 ممنون  یلیخ-

 ه؟ یمهرداد اسم دکتره چ  یراست-
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   یدکتر قاسم-

 مارستان یب می آهان پس بزن بر -

تتلو    ریام یداشت آهنگ هر وقت که بود نیو ضبط ماش میراه افتاد مارستان ی سمت ب به
 خوند   یرو م

 کردم  ی منم آروم با خواننده همراه  نیدوست داشتم به خاطر هم یلیآهنگ رو خ نیا

 زم یچ  عشقم،جونم،همه

 زم یبه پات بر  موی همه زندگ بزار

   سم یشاعر شم شعرتو بنو بزار

 ستمیخودت ن ریغ یمن عاشق کس   بدون

 .... دونمی یکی.... عمرم

 بدونم  یکی یعمرم من تو رو با کس بدون

 ی انگار با همه فرق دار کال

 دونم  یفرقتو م  یدون یمن م خب

 قشنگ شد   یهمه چ ی وقت که بود هر

 باال توقع   رهیم  یتو خوب انقد

کرد و   اد یضبط رو ز  یصدا   کمیکنم   یم یکه من دارم با خواننده همراه دید مهرداد
 خودشم با خواننده همراه شد. 

 من فقط زدم غر   یوقت نبود هر

 تلنگر   هی یزد  یزد یکجا زدم تو خاک هر
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 موقع پر شم از تنفر  جی ه ینزاشت

 ورق خورد  میزندگ  ی کرد یتو کار فقط

 بهم توجه  یتوکرد همه کور بودن   یوقت

 خودمو بغل کن  یشد نیموقع غمگ  هر

 قشنگ شد  یهمه چ ی وقت که بود هر

 باال توقع   رهیم  یتو خوب انقد

 من فقط زدم غر   یوقت نبود هر

و به سمت   میشد  ادهیپ نی من و مهرداد از ماش  میدی.... رسمارستانیربع به ب هیاز  بعد
 . میرفت رشی که با مهرداد به سمت پذ  میشد  مارستانی.وارد بمیرفت مارستانیب

 میمالقتشون کن  میتون یکجا م میکار داشت  یبا دکتر قاسم ریسالم روز بخ-

اخم   هیکرد و  یمهرداد اصال نگاهش نم یکه مهرداد رو چشمش رو گرفته بود ول دختره
 کرد جوابم روداد یابروهاش بود.دختره مهرداد رو نگاه م نیب

 کشه   یساعت عملشون طول م 3دکتر عملش تازه شروع شده و   زمی:عزدختره

 ممنون اتاقشون کدوم طبقه هستش  یلیخ-

 :طبقه دوم  دختره

 ممنون روز خوش  یلیخ-

که مهرداد من رو از   وفتمیبود ب کی محکم به پام خورد نزد  یکیگشتم که  یبر م داشتم
سالش    6.7خورد   یخوشگل که م یلیدختر بچه خ هی  دمیپشت نگه داشت.برگشتم د

 منو محکم گرفته بود  ی.پاهایآب یبلند که تا دم زانوهاش بود با چشما یباشه موها 

 خواد آمپول بهم بزنه  یبچه:خانم تروخدا منو از دست پرستار نجات بده م دختره
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 پاهاش زانو زدم و موهاش رو کنار گوشش زدم  یو لبخند بهش زدم و جل هی

 ه یشده خاله جون اسمت چ یچ-

 ره ی گ یدردم م یخواد بهم آمپول بزنه ول یبچه:اسمم سوگل هستش اون پرستاره م دختر

 بره  نیکردم با لحن آرامش باهات صحبت کنم که استرسش از ب یم یسع

 باست یز  یلیمثل چهرت که خ یدار یی بایواو چه اسم ز -

 ه؟ یگن.حاال اسم شما چ یحرف شمارو بهم م   نی : همه همگلسو 

 کرد.  یبخند ناز داشت بهم نگاه م  هیاومد و با   رونیب یآروم شد و چهرش از نگران انگار

 باهات خوشبختم  ییهستش از آشنا  سهیاسم من نف-

 پرستار سوگل رو صدا کرد که سوگل از ترس اومد بغلم هیاز تموم شدن حرفم   بعد

 رو متر کردم دست شما درد نکنه خانم مارستانیسوگل خسته شدم کل ب ی:وا پرستاره

 زنه یبد آمپول م نی برم ا نیجون نزار من با ا سهی:نفسوگل

 شتم یپ شهیباشه قربونت برم من هم-

 م نشست مهرش به دل  عیسر   یلیداره که خ یبچه چ نی دونم ا ینم

 سوگل  میبر  ای:بپرستار

 خوام   ی:نمسوگل

 ازم   رهی سمت سوگل که نزاشتم بگ ومدی  یداشت م پرستاره

ترسه الزم نکرده شما   یآمپول م دونهیکه از   نیکار کرد  یبچه رو چ ست یخانم معلوم ن-
 زنم فقط اتاقش شماره چنده و کدوم طبقه  یمن خودم م دیبزن

 م ینکرد یبعدشم ما کار دیستی:خانم شما که بلد نپرستاره
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هستش بلدم چجور بزنم لطفا تا اتاق   یمعلومه... در ضمن خودم بلدم رشتم پزشک-
 د یکن مونیی راهنما

 خواست مخالفت کنه که مهرداد اومد جلو  یم  پرستاره

 گهی بلد هستن د ینعیگن بلدن  یم  یخانم محترم وقت-

نگاه کرد من رو تا   نکهیرو بهش نشون دادم بعد از ا دمیرو که اون موقع دوره د یکارت
 اتاق سوگل برد.

 تونم بپرسم ازت  یسئوال م هی جون  سهی:نفسوگل

 زم یجون دلم عز -

 آقا خوشگله شوهرته  ن ی:اسوگل

 دم یو منم خند دیحرف خند  نیچون کنارم بود با ا  مهرداد

 پسر خاله من هستن   شونی ا  ستنی همسرم ن شون یدلم ا  زینه عز-

 ی خوشگله البته تو از اون خوشگل تر یلیخ ی:ولسوگل

 قربونت برم  نهیب یچشمات قشنگ م -

 زد رو براش زدم  یم  دیکه با  ییاتاق سوگل شدم و پرستار آمپول ها وارد 

 خب پرنسس دردت که نگرفته-

 دردم نگرفت  چی ه ی خوب زد یلیممنون تو خ یلیجون خ سهی:نه نفسوگل

 کنم قوربونت برم.خدارو شکر که دردت نگرفته. خب از خودت بگو   یخواهش م-

تونم برم   یدارم نم یقلب  یچون ناراحت یسالمه.ول  6:اسمم سوگول هستش.سوگل
رو هم   یقلب  یناراحت ن یسالم بود فوت کرد و ا 5 ی دونه بابا دارم و مامانم وقت هیمدرسه.

زن گرفت که اون زنه از من   هیمامانم فوت کرد رفتش   نکهیادرم داشته.بابام بعد از ام
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گذاشته که هم بهم  نجایمن رو ا   نیبه خاطر هم نم یرو بب مزاره من بابا  یو نم ادی بدش م
و برام   دنم ید ادی بار م هی یماه  یواشکیرو خوب کنن. بابام   میضیمر  نکهیبرسن و هم ا

بابام با   یگه منو ببخش دخترم ول  یم  شمیپ ادیخره بابام هر وقت که م یعروسک م یکل
دوسش دارم و   یلیمن بابام رو خ یول  گهید یکیرفته با  نکهیبا ا نهیب  ینم ادی منو ز   نکهیا

کنم که   یفرستم و دعا م  یمامانم صلوات م ی جون هر شب برا  سه ی. نفدمشیبخش
 بهشت باشه. یخوب باشه تو یمامانم جا 

تو گلوم نشست سوگل رو محکم بغلش   یحرف سوگل تموم شد بغض بد  نکهیز اا بعد
 بود  دهیفا یتالشم ب یکردم صدام نلرزه ول یکردم سع

کاش همه آدم ها مثل تو خوب بودن خوش   یمن قربون دل مهربونت بشم من ا  یاله-
 داره   یدختر مهربون نیبه حال مادرت که چن

قطره اشک از گوشه چشمم    هیکه سوگل زد  یهم محکم بغلم کرده بود. با حرف   سوگل
 دیچک

 مامانم تنگ شده  یدلم برا  یلیخ ید یمامانم رو م یجون چقدر تو بو  سهی:نفسوگل

 ی سر مزار مامان تو بلد  میسر  بر هی فردا  یدوست دار-

مامانت   یلت برا گه اگه د  یشهر اصفهان خاک کردن بابام م یجون مامانم تو  سهینه نف-
 تنگ شد براش صلوات بده 

 رنگش بردم.  یلخت خرما  یموها   یبهش زدم و دستم رو تو  یلبخند

 خونم  یمامانت قرآن م  یمامانت صلوات بده منم برا  یگه برا   یبابات راست م-

 جون  سهیممنون نف یلیخ-

  ما یم  یبخواب که اگر شب بازم آمپول داشت ر یکنم قربونت برم حاال بگ  یخواهش م-
 خوام کار کنم  ی م  نجایا  گهی من د ی زنم راست یبرات م

 جون  سهینف یگ  یم یجد-
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  یکه بهش بگم من م مارستان یب ریمد   شیبخواب منم برم پ ریآره دورت بگردم خب بگ-
 کار کنم  نجایخوام ا

 جون   سهیباشه نف-

 د یجلو و صورتم رو آروم بوس اومد

 ی کن یرو صدا م پهیجون اون پسر خوشت سهینف-

 چرا که نه -

 ستاده یمهرداد پشت در وا  دم یدر د یجلو  رفتم

 سوگل کارت داره -

 داخل اتاق شد مهرداد

 جونم پرنسس کوچولو -

 ستم ی :من کوچولو نسوگل

 :باشه جانم پرنسس مهرداد

 جلو کارت دارم  ای :بسوگل

 دیبوس  یتخت سوگل نشست.سوگل صورت مهرداد هم به آروم یرفت رو  مهرداد

   یاز دست اون پرستاره مرس  یمنو نجات داد  نکهی:عمو بابت اسوگل

 :قابل پرنسسم رو نداشت  مهرداد

که کامل خوابش برد با مهرداد به سمت اتاق دکتر    ی.وقت م یسوگل موند شی پ قهیدق 5 هی
مهرداد   نمیحالم گرفته بود که ا   یلیسوگل اومدم خ شیاز اون موقع که از پ  میرفت یقاسم

کردم.به  یصحبت نم گهید  یچی که من با جواب دادن ه دیپرس یمتوجه شده بود و م 
 بود. یمنش   هی اکه اونج  میسمت اتاق دکتر رفت 
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 دکتر عملشون تموم شده  یآقا  ری سالم خانم روز بخ-

 هست که تموم شده  یساعت  می:بله نیمنش

عجله  کمیاومدن چون   یو خرم شاه  یعبداله د یبگ دیشه باهاشون هماهنگ کن یم-
 م یدار

 رم ی تماس بگ  شونی تا من با ا دینیچند لحظه بش هی:یمنش

 ممنون  یلیخ-

 با تلفن صحبت کرد و با گفتن چشم تلفن روقطع کرد   یمنش  نکهیاز ا بعد

 دکتر منتظرتون هستن  ی:آقا یمنش

 ممنون  یلیخ-

دکتر وارد اتاق   دیی در زدم که با بفرما هیکه اول   میمهرداد به سمت اتاق دکتر رفت با
ما بلند شد و با مهرداد دست دادن وما رو دعوت به نشستن   یبه پا  ی.دکتر قاسممیشد
 کرد 

 ن یدار لیم  یچ دیخوش اومد   یلی:خیمقاس  دکتر

فکر   مارستانیب یکار ها  یبرا   میفقط اومد  میندار لی م  یزیما چ تشی:دکتر واقعمهرداد
 کنم بابا با شما صحبت کرده 

شما چه   یرو.خانم عبداله  ی:بله هم سفارش شمارو سفارش کرد و هم خانم عبدالهدکتر
 د؟ یهست یقسمت از پزشک

 من هم قسمت قلب هستم -

درباره   یی زا یچ هی  یول نیهست یسال اول نکهیگفتن که شما با ا  یخرم شاه  ی:آقا دکتر
 ن یبخش بلد نیا
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هم پزشک هستن قسمت   شونیدختر عمه بنده ا  نکهیو ا   دمیبله چون من هم دوره د -
 قلب به خاطر  

 دادن. ادی ی اد یز  یزا یچ نیهم

درستون   نی کنم تا شما هم کامل ا  یخش قلب ممن شمارو پرستار ب   ی:چه جالب ولدکتر
 د یرو بخون

 ممنون  یلیخ ی چه عال-

من و   یجا  یی ای رفتم آلمان شما م یکه من وقت ی د ی:خب مهرداد جان مدارکت رو مدکتر
 یاوک یکن ی رو مداوا م مارانیب

 :باشه مهرداد

 به مدارک ها کرد  یتمام مدارک خودش و من رو داد. دکتر نگاه مهرداد

 . نیگفتن که جفتتون دانشگاه دار یخرم شاه ی:خب آقا دکتر

هم دانشگاه   یکنم و خانم عبداله یم  سی زوج تو دانشگاه تدر ی :بله من روز هامهرداد
 م یایب م یتون  یفرد م یدارن و جفتمون روز ها 

 د؟ یا یم یفت ی:خب چه شدکتر

  یم مارستانی ب امی ظهره من از اون جا م 12صبح تا   8فرد کالسام از ساعت  یز ها من رو-
 خواستم بهتون  یم  یزیچ هی نکهی ظهر و ا  فتیشه ش

 دیی :بفرمادکتر

 دختر بچه به اسم سوگل رو ازتون بپرم  تی خواستم وضع یم-

  هی دیهستش و هر روز با   یمادر زاد شی ماری ب نی داره که ا یقلب یماری:سوگول بدکتر
 زنده باشه یکه تا ک ست ی بد تر نشه و معلوم ن تشیبزنه که وضع ییآمپول ها
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اگه بشه هر روز و هر شب چه دانشگاه داشته باشم چه نداشته باشم قبل از دانشگاه  -
 ن یمع ی اونم تو زمان ها نمشیشه هر وقت بخوام بب یم نکهیآمپول هاشو بزنم و ا  امیب

 ست یبه شما ن  یاجیزنن احت یترم خودشون آمپول هاشو م:آخه دخدکتره

آدم دلش برات   یکن یگه مظلوم نگاه م یمهرداد مظلوم نگاه کردم فاطمه هر وقت م به
 سوزه   یم

  نیا  مارستانیب میاومد یدکتر امروز وقت تشینگاه نکن واقع ی:باشه بابا اونجورمهرداد
کرد که آمپول نزنه بعد از اون خانم   یپرستارتون فرار م نی سوگل خانم از دست هم

بزنه حاال   یبه بعد خانم عبداله نیسوگل رو زد و سو گل گفت از ا  ی آمپول ها یعبداله
 .دیرو رد نکن شونیخواهش ا 

 تکون داد   یزد و سر یمظلوم نگاه کردم که دکتر لبخند   کمیبه دکتر  دوباره

آمپول    هیصبح   6ساعت یول  د یکا رو انجام بد ن یا  دیتون یم  ستین  ی:باشه مشکلدکتر
 .دشینیو هر وقت دلتون خواست بب دیشب آمپول رو بزن 8ساعت  دونهیو  دیبزن

 ممنون   یلیباشه چشم خ-

و از اتاق خارج    میو بعد از تشکر از دکتر از تشکر کرد مینشستن بلند شد  قهیدق 5از  بعد
که روم   میتشکر کردم منتظر آسانسور بود  یاز منش میرفت یم میکه داشت یوقت میشد

 سمت مهرداد کردم 

 ممنون  یبابت همه چ-

 نکردم  یکنم کار  یخواهش م-

 مهرداد -

 جانم-

 میشه قبل از رفتن به سوگل هم سر بزن یم-
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 میسر بزن  میباشه بر-

و به سمت اتاق   می.از آسانسور خارج شدمیو طبقه سوم رفت میهم وارد آسانسور شد با
 پرستار جلوم رو گرفت  هیکه  سوگل رفتم

 :کجا خانم وقت مالقات تموم شده پرستار

 رو چک کنه  تشیخوان وضع یپرستار هستن و م  شون ی:خانم ا مهرداد

 د یگ  ی:از کجا بدونم که راست مپرستار

 ی از دکتر قاسم نیبپرس  نیی طبقه پا یاز منش  دی :برمهرداد

 ن یسیوا  قهی چند دق هی:پرستار

آروم رو   نمشیخاطرش جمع شد گذاشت سوگل رو بب نکهیشماره بعد از ا هیزد به  زنگ
  نیتونستم ا  یتو گلوم بود اگه م یبغض هیحالم گرفته بود  یلیبود. خ ده یتختش خواب
و   میخارج شد مارستانیشه.با هم از ب یمهرداد نم  یجلو  یشکوندم   ول یبغض رو م
خواست برم بام تهران   یاز اندازه دلم م شیب ودحالم گرفته ب یلیخ  م یشد نیسوار ماش

 بعد از ظهر رفتم. دی شا ن یشد به مهرداد بگم به خاطر هم یروم نم یول

 سه؟ ینف یخوا  یم یزیچ-

 خستم  کمیخواد زودتر برم خونه   ینه فقط دلم م-

 بخواب  کمی  میتا خونه برس یخوا  یباشه م-

 . رمیگ یبدتر سردرد م ینه اونجور-

 میرس یم   عی باشه االن سر-

 مهرداد -

 جانم-
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بود  دهینفهم یچی ه ایبچست اون تازه از دن یلیشه اون هنوز خ  یسوگل خوب م یعنی-
تونه بره مدرسه باباش هم که   ینم شهیماریب  ریکه مادرش رو از دست بعد االن در گ

 .  ینطوریا

 شه من مطمئنم   یخوب م سهینف-

 به خداست  دمیکنم زودتر خوب شه و ام یدعا م دوارمیام-

 شه  یزودتر خوب م شااهللیا-

  یدونم زحمته ول یم دیببخش مارستانیب  میا یشب ب 8شه باهم ساعت  یمهرداد م-
 ی کن میشم که همراه ی ممنونت م

 ازت نشنوما  زایچ نجوریزحمت و ا  یحرف ها  نی از ا  گهید امیچرا که نه حتما م-

 یممنون بابت همه چ-

اومدم   نی خونه پارک کرد از ماش اطیح  یرو تو نی و ماش  میدیساعت خونه رس میاز ن بعد
  نیی پا

 کنم یوقت لطف تو عمو رو فراموش نم  چیممنون بابت همه ه-

هال نشسته بودن داشتن حرف   یجلوتر ازش به سمت خونه رفتم. مامان و خاله تو  و
 زدن که مامان متوجه من شد  یم

   یخسته نباش  سهی:سالم نفمامان

 ممنون اون دوتا زوج کجان  یلیسالم مامان،سالم خاله....خ-

 رفت  شیکارا خوب پ ی:سالم دخترم خسته نباشخاله

 اون دوتا کفتر عاشق کجان  یرفت.خب مامان نگفت شیبله همه کارا خوب پ-

 رون یفتن ببا مهران ر رونیچقدر دوست داره بره ب لوفرین یدون  ی:تو مگه نممامان
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 آهان -

 گرفته  نقدریمامان چرا ا  سهی:نفمامان

 زدم  یلبخند منصنوع  هیخواست بگه که من  یکه مهرداد کنارمه م دمیدفعه د هی

تا االن همش سر پام   دارمی صبح ب  4از ساعت  ی دون یوا مامان جان خوب خستم م-
 شم من برم لباس عوض کنم یخوب خسته م

 ستادم یشدم که کنارش ا  یاز کنار مهرداد رد م داشتم

 یگ ینم  یچیه  نایبه مامان-

غذا   گهی د قهیدق 5کنارش گذشتم و به سمت پله ها رفتم که مامان گفت تا   از 
در اتاقم رو باز کردم و   عیمتوجه نشدم و رفتم سمت اتاقم.سر  یچیه  گهیآمادست.که د

نشستم.تو فکر بودم که   نیو رو زم داخل رفتم و در و بستم.پشت همون در سر خوردم  
  دمیمدارک ها برداشتم و د ن یاز ب  یبه سخت فی رو از ک میبلند شد.گوش میگوش یصدا 
 از طرف مهرداد هستش  امیپ

 اتاقت باهات صحبت کنم  امیتونم ب ی:ممهرداد

 منتظرم    اینوشتم:آره ب براش

 داده  امی فرستادم که دوباره پ براش

 :کدومه  اتاقت مهرداد

 ده یکه درش سف یطبقه باال اتاق دوم -

   امیبزار لباس عوض کنم م امی:باشه االن ممهرداد

 باشه منتظرم -



 نفیسه 

52 
 

  هیباشه   دهی کردم لباسم پوش یرو کنار گذاشتم و لباس هامو عوض کردم سع میگوش  عیسر 
  هاش   نیکه آست دمیزانوم بود رو پوش یرنگ  که قدش تا رو  یسره سورمه ا  هیلباس 

و    دمیرنگ کلفت پوش یسورمه ا   یرنگ بودو با جوراب شلوار دیحالت پف داشت و سف
  عینماز ظهرم رو بخونم سر   ادحداقلی.تا مهردادبمرو پاک کردم و رفتم وضو گرفت شمیآرا

که اگر چادرم رو بر داشتم راحت باشم سجاده ام رو پهن  دمیرو پوش  یشال سورمه ا 
داشت رو سر کردم و شروع کردم به نماز   یتصور ی کردم و چادرم رو که گل ها

که   یوقت ددر زد فکر کنم مهرداد هستش.دوباره در ز  یکینماز بودم که   یخوندن.وسط ها 
  قهیدق هینمازم رو خوندمو سجده شکر رفتم بعداز   عیدر رو کامل باز کرد. سر  دیجواب نشن

 کنه.  یمن رو نگاه م یجور نیکه مهرداد داره هم دمیاز سجده بلند شدم برگشتم د 

 ی ستادیدر وا  ی چرا جلو-

 ها بردم  ی رو به سمت راحت دستم

 ام یاونجا االن م  نیبش-

 صورتش تکون دادم   یکه اصال از جاش تکون نخورده رفتم جلوش دستم رو جلو دمید

 ؟ یخوب  ییمهردادکجا -

 ی گفت یزی آره خوبم خوبم چ-

 تا من نماز عصرم رو بخونم. نیبش ها یراحت یگم برو رو یم-

 باشه-

 #مهرداد: 

خواستم    یبود چرا گرفته است م دهیپرس سهیکه خاله از نف یگرفته بود وقت یلیخ سهینف
بود گفت که خسته هستش   یلبخند که معلوم بود مصنوع  هی سهی رو بگم که نف هیقض
خاله   یچ یعنیه.نفهم یچیه  هیگذشت گفت که مامان از قض یکه داشت از کنارم م یوقت

  ینجوری کنم خاله اصال ا  یفکر م یآخه هر چ میکمک کن یکس هیشه که به  یناراحت م
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  دیخوام باهاش صحبت کنم.با یو بهش اس ام اس دادم که م ایدل و زدم به در ستین
به سمت اتاق   عی خواد خاله متوجه شه.  سر  یرو بفهمم چرا نم سه یکار نف ن یا  لیدل

  یا  قهیدق 10دوش   هیرفع بشه.بعد از  کمی  میرفتم حموم که خستگ عی رفتم و سر  نایمامان
بود رو با شونه فرستادم   سیخ  کمیو موهام رو که    دمیپوش یسورمه ا ی ست لباس راحت

 باال.

تو آشپزخونه  میرفتم مامان و خاله مر  سهی اتاق خارج شدم و به سمت اتاق نف از 
و در اتاقش رو زدم که   دمیکش قی نفس عم هی  دمیرس سهیدر اتاق نف یه جلو ک یبودن.وقت

که حالش بد شده باشه   دمیآن ترس هیجواب نداد دوباره در اتاقش رو زدم که جواب نداد 
 یجور  نیخونه هم یداره نماز م دیبا چادر سف سهی که نف دمیدر اتاقش رو باز کردم.د

که از سجده   یوقت  سهیسجده رفت نف  نکهیکردم که بعد از ا یبودم و نگاهش م ستاده یوا 
داشتم    ینجوریچهرش مظلوم بود هم دمیچادر نماز د یچهرش رو تو   یبلند شد وقت

 در اومدم  ال یصورتم تکون خورد از فکر و خ ی جلو  یکردم که دست یرو نگاه م سهینف

 ؟ یخوب یی: مهردادکجا سهینف

 ی گفت یزی آره خوبم خوبم چ-

 تا من نماز عصرم رو بخونم. نیها بش یراحت یگم برو رو یم-

 باشه-

بزرگ بود با   یلیکه گفته بود رفتم.اتاقش رو نگاه کردم اتاقش خ ییها یسمت راحت به
رنگ و   ییکه کناره هاش طال ییرنگ کار شده بود پرده ها ییو طال  دیسف یرنگ ها 

  شیرنگ کنار بود تخت دونفره که رو تخت ییرنگ بود که کناره پرده طال  دیسف شی ریز 
  یکتابخونه بزرگ داشت که انواع کتاب ها تو  هیحرف نداره  قش یبود به نظرم سل دیسف

بود در کل اگه بخوام از اتاق بگم  د یبزرگ سف  انوی پ هیکتابخونه داشت گوشه اتاقش 
نماز   قهیدق  5استفاده کرده.بعد از   یخوب یا رنگ ه بیو از ترک  قهیاتاقش رو با سل یلیخ
 یلیچادرش رو خ ونمرتب جمع کرد و بعد از ا یلیتموم شد و سجاده اش رو خ سهینف

 تختش بود.اومد رو به روم نشست  یکه برا  ییمرتب جمع کرد و گذاشت کشو ها
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 یبگ یخواست  یم یزیچ یصحبت کن  یخوا  یم  ی:خب گفتسهینف

 خودم رو جابه جا کردم و صدام رو صاف کردم  کمی

سوگل رو متوجه بشه   دینبا می خواستم ازت بپرسم که چرا خاله مر یم   تشیواقع سهینف-
 ی راد ی چه ا

 داره؟ 

بود   نیی که سرش پا ی. وقتنیی سکوت کرد و سرش رو انداخت پا قهی چند دق هی سهینف
 شروع کرد به حرف زدن 

  یشه ول ی کمک کنم ناراحت نم یبه کس نکهیاطر امامانم به خ هیچ  لشیدل یدون یم-
  یکه چرا گرفته ا  دیکسام رو ناراحت کنم مامان ازم ظهر پرس نی تر  زی خواد عز یدلم نم

.من دلم  لهیدل  نیشده و اونارو ناراحت کنم به هم  یزی چ نیتونم به خانوادم بگم چن ینم
عادت   گهی لبخند بزنن و ناراحت نباشن من د  شهی هم ام کس  نیتر  زیعز شهیخواد هم یم

 نگم  یو به کس زمیکردم که دردامو تو خودم بر 

شد. بعد از  ی فکر کرده بودم و چ ای وخاله چ سهیدرباره نف  نیبب ییتعجب کردم خدا کمی
 حرفش تموم شد رش رو باال اورد و صورتم رو نگاه کرد   سهینف نکهیا

 هست باز؟  ای بود  نی خب سئوالت هم-

منو ببخش من درباره تو اشتباه فکر   سهینف تشیکه وقتت رو گرفتم واقع دیببخش نه-
 کردم. 

 بهم زد و دو تا دست هاش رو تو هم قفل کرد  یح یلبخند مل سهینف

وقت به ظاهر امر اکتفا نکن   چ یوقت ،ه چیرو از من داشته باش.ه ی حتینص هیمهرداد -
جاها و   یلینشو و حکم نده ما آدما خ یقاض ید یخودت ند  یرو که با چشما  یزیتاچ
دو جفت    نی.همیقاض گرانی اشتباه د   یو برا میل یخودمون وک یگناه ها  یوقتا برا یلیخ
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تعادشون   ی دونیزنن.م یتعادلن و لنگ م یب شهی هم هستن هم یکه پا به پا  یچشم
 شه؟  یحفظ م یک

 نگاهش کردم که ادامه داد  منتظر

هر کدوم از کفه  یدوتا چشم رو تو  نیو ا  ادی عقلت وسط ب یکه ترازو  یدرست وقت-
  صیکه تو تشخ یبسنج نه با گوش ینیبیرو که م یزی هاش قرار بده تو با عقلت اون چ

 دستش کوتاهه  ی صدا ها حت یبعض

 یکرد جور یبزرگ صحبت م یمثل آدما   یسالشه ول  19 نکهیقشنگ حرف زد با ا  یلیخ
با   سهیشرمنده نف شتریکه زد باعث شد من ب یکرد با حرف  یم فیزد که آدم ک یحرف م

 بندازم  نیی طرز فکرم بشم و سرم رو پا

 سه یمن واقعا شرمنده ام نف-

 مهرداد منو نگاه کن-

 چشماش نگاه کردم چشماش آروم بود به

دشمنت شرمنده باشه دوم   نکهیاول ا  یشرمنده ا  یحرف و نزدم که بهم بگ  نیمن ا-
االن من   د یشا یظاهر قضاوت نکن یرو از رو  یکس یبهت زدم که الک  حرفو  نیمن ا   نکهیا

  یوچند تا حرف هم بهت م نداخت یراه م نجایدعوا ا هیبود   گهید یاگه کس   دمتیبخش
 دکتر. یآقا ی.اوکنمتی ببشرمنده  ای خواد ناراحت  یزد. دلم نم

 تکون دادم  سرم

 شه منو نگاه کن  ینم  ینجوری:اسهینف

 کردم  نگاهش

.پاشو پاشو دکتر که  میرو به هم نزد ییحرف ها   نیلبخند بزن فکر کن اصال چن هیحاال  -
.  مارستانیب میبعد بر  میجفتمون استراحت کن کمی  میناهار بخور  میافتضاح من گشنمه بر

 مهرداد باشه؟  نمتیخواد ناراحت بب یدلم نم گهید
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 خانم دکتر.   میناهار بخور نیی پا  می. برسهیباشه نف-

 برگشتم. سهیآخ نف یکه با صدا  میشد یخارج م  سهیاز اتاق نف مید داشتلبخن با

 :سهی#نف

گرفت که باعث   ید یدفعه معدم درد شد هیشدم که  یبا خنده از اتاق خارج م میداشت
 د ید تی معدم خم شم .مهرداد برگشت و من رو تو اون وضع  یرو

 هو یشد   ی؟چیخوب سه یسه،نفی:نفمهرداد

 کرد  یمعدم هم چنان درد م یول ستادمی صاف وا  عیسر 

  میهستش بپر بر  یتمام اثرات گرسنگ نایآن معدم درد گرفت ا هیمهرداد خوبم  یجیه-
 . میناهار بخور نیی پا

 بخور  یزیچ  هیزود  میباشه بر-

سال بود که درد    1شد  یم  شتری و ب شتریدرد معدم ب یول میاز اتاق خارج شد  گهیهم د با
از من و مامان   ریکس خونه نبود به غ چیشه.ه ی بازم انگار دردش شروع م ینداشتم ول

  زی م یکه مامان رو  دنیرو چ زیکه م میدید میو خاله و مهرداد.به سمت آشپزخونه رفت 
 برنج رو گذاشت  سید

 صداتون کنم   امیخواستم ب یم دی اومد سهی:نفمامان

 دستت درد نکنه -

 شده   واری شده چرا لبات رنگ گچ رو د دهیمامان چرا رنگ و روت سف  سهی:نفمامان

 و خاله به سمتم برگشتن  مهرداد

 شدم  ینجوریفشارم افتاده که ا  دیخوب مامان جان گشنمه شا-
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خوردم که احساس   یبود .داشتم غذا م دهیمعده درد امونم رو بر ی نشستم ول زیم  سر
دستم رو جلو دهنم گرفتم و به  عی .سرادیخواد باال ب یمعدم م ات ی وکردم تمام محت 

که خورده   یرفتم.هر چ یبهداشت  سیسرعت از آشپزخونه خارج شدم و به سمت سرو 
بهم دست   یرفت .احساس خفگ یم  یاهی بودم باال اوردم حالم افتضاح بود چشمام س

 یه  نای.مامانختیاز سرم در اوردم که تمام موهام باز شد و دورم ر  عی دادشالم رو سر
بود در رو باز کردم.مهرداد و مامان   ی حالم خوش نبود به هر سخت  یزدن ول یداشتن در م

رفت و    جی قدم برداشتم که سرم گ هیشد   یو خاله جلو در بودن هر لحظه حالم بدتر م
 .دمینفهم یزیچ گهید

 #مهرداد: 

  یبه سرعت از آشپزخونه در حال سهی که نف میخورد  یغذا م میداشت می بود نشسته  زیسرم
  ی.ه ییبه سمت دستشو عیکه دستش رو دهنش بود خارج شد.خاله و مامان و من سر 

در رو   سهینف  قهیزد.بعد از چند دق یهمش اوق م  سهینف یول میزد یرو م  ییدر دستشو 
  هیبود  ختهیرو سرش نبود و موهاش دورش ر بود  شال هم دهیپر ی لیباز کرد رنگش خ

رو   عی بود سر خی رو هوا گرفتمش تمام دستاش  عیکه سر  وفتادی قدم برداشت که داشت م
 ستادن یهمون جور وا   نایخاله ا  دمیدستام بلندش کردم که د

   مارستانی ب مشیببر  سهیرو سر نف  دیبنداز  یز یچ  یشال هیخاله -

 نی به سمت ماش عی رو سرش انداخت و سر که اونجا بود سهی شال نف عی سر خاله
 به مامان دادم  عی رو سر  نیماش دیلی.کمیرفت

 شیخاله شما هم پ مینیش  یپشت م سهیمن و نف  نیپشت ماش  نیمامان شما بش-
 ن یمامان بش

بودم   سهینگران حال نف  یلی.خمیپشت نشست سهی رو زد منو و نف نیمامان در ماش   عیسر 
تو بغلم بود و   سهی.باال تنه نفادی سرش ب  ییخواست بال یاصال دلم نم یدونم چرا ول ینم

شده بود نبضش رو    دیبود لباش تمام سف دهیپر یلیتنش سرد بود رنگش خ
.تمام  اد ین سهیسر نف ییکنم بال یم هشخوا ا یخدا  یآروم بود.وا  ی لیگرفتم.نبضش خ
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کردم .بعد  یو پاک م صورتش ر  یشالش تند تند عرق ها نیی پر عرق بود با پا شیشونیپ
خارج شدم  نیبغل کردم و از ماش عیرو سر  سهیمن نف  میدیرس مارستانیبه ب قهیدق 5از 

 رفتم مارستانیو داخل ب

 کنم  یتروخدا کمک خواهش م-

 چند تا پرستار و دکتر اومد   عیسر 

 ه یشده آقا مشکلتون چ ی:چدکتر

  ییدفعه رفت تو دستشو هیبعد سر غدا  رهیگ یمعدش درد م  هویدونم قبل از نهار  ینم-
 و اورد باال 

با آمپول   دیار یسرم ب  هی یخانم احمد میرو چک کن تشیرو تخت تا وضع نشی:بزاردکتر
 م یکن قیسرم تزر یضد استفراغ که تو 

 :باشه چشم پرستار

سالش باشه اومد   30-29خورد  ی دکتر مرد که م هیتخت گذاشتم که  یرو رو  سهی نف عیسر 
 باال سرش. 

 خورده  رون یاز ب یزی :چدکتر

 نخورده   یزینه چ-

 کنم   یم  قیسرم براش تزر هیاالن  -

دستگاه تب   هی  عی رو.سر سهی نف یزد.بعد از اون دستا  سهینف یشونیاول دست به پ   دکتر
 سنج رو کنار  

 دستگاه رو برداشت.  عیگذاشت .سر  سهینف لب

  دیممکن بود تشنج کنن شا  دیتر اورده بود  ریباال هستش. اگر د یلی تبش خ ضتون یمر -
 . دیکن شی مدام پاشو  دیکنه با  یفکر کنم شب بازم تب م یول  وفتهیاالن تبش ب
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 تعجب کرد  یلیکه خ دمیدفعه د هیفشارش رو گرفت  دکتر

 شده  یزیدکتر چ-

  یتو کما م دیاالن با  دیتر اورده بود  ریهستش اگر د 6 یفشارش رو ضتون یمر -
 کنم   یم قی بد هستش االن هم سرم تزر یلیخ ضتونیمر   تیرفت.تبش هم که باال وضع

خوام به    یاصال نم  ایخدا  یوا   یعنیبوده  6فشارش رو  سهیمونده بودم نف  ینجوریهم
 وفتاد یم یچه اتفاق  سهینف یبعدش فکر کنم که برا 

 . هیمشکل همسرتون چ مینی تا بب  میری بگ شیازش آزما  ع یسر   دیبا-

که امروز چرا همش فکر   ستیهمسرم ن سهینف ی دکتره مونده بودم همسرم ولحرف  تو
 کردم که مامان وخاله اومدن سمتم  ی.داشتم فکر ممیزن و شوهر سهیکنن منو و نف یم

 :حالش چطوره؟ مامان

 هستش و تبش هم باال 6 یفشارش رو -

 بچه رو  نی بچه باور کن چشمش زدن ا نیشد ا  ی:خاک تو سرم خدا مرگم بده چمامان

خراب باشه  تمام معدش درد   شیحال روح سهینف یشده ول یدونم چ ی:من نمخاله
ناراحت   ای ،استرس،یزخم معده داره دکتر اون موقع گفت اگر عصب سه یچون نف رهی گیم

بشه  ینجوریاگه ا   یخوره ول  یوقت سرما نم چی ه سهینف گردهیباشه زخم معدش بر م
که امروز   دهی رو د یزیچ  هیامروز   سهیبده فکر کنم نف یلیخ سهینف  یروح حال یعنی
 شده  یزیشده.مهرداد خاله چ ینجوریا

  یزیچ نا یافتادم)به مامان سهی حرف نف  ادیسوگل رو به خاله بگم که   انی خواستم جر یم
 ( از گفتن حرفم منصرف شدم یگ ینم

 ن ی هم میباهم برگشت مارستانیب مینه خاله جان باهم رفت-

 گه   ینم یبه کس یز ی دونم وااهلل هر چقدر آدم خودش رو بکشه چ ی:نمخاله
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  یمن که مردم نم هیآدم صبور  سهیگه واقعا نف ی درداشو نم یبه کس سهیواقعا نف یعنی
کس   چی به ه سهینف یبه بابا ول ای گم   یبه مامان م ا یتونم دردامو تو خودم نگه دارم  

  نی ا ادی سراغش م گهی د یها   یضیباشه بدتر مر ینجوریاگر هم ا  ی گه ول  یدرداشو نم
  یبد م یلیبه سوگل وابسته شه خ سهی بود اگر نف  لحالش صد در صد به خاطر حال سوگ 

 سهینف وفتهیب یسوگل اتفاق ی زنده باشه اگر برا  ی تا ک ستیشه چون دکتر گفت معلوم ن
 . ارهی.خدا اون روزو ننهیب یم   بیآس یو جسم  یهم از لحاظ روح

 فکر در اومدم و روم رو سمت خاله و مامان کردم  از 

تا   سهیلباسش کلفت باشه نف   دیار یدست لباس خوب ب هیشه  داریب  سهی اگه بشه تا نف-
 هستم  ششیشه من پ داریب

وقت نگران   هیکه  میهم زنگ بزن میاری خونه هم لباس ب میبر ایب ژهی:باشه پسرمم منخاله
 ست یخونه ن ینشن که کس

 باش   سهی پسرمم پس مراقب نف میباشه بر-

شما تو    ارهی لباس ها رو ب م یخاله مر  ن یای خواد جفتتون ب ینم گهیباشه مامان فقط د-
 دم.  یرو هم انجام م صی ترخ یاالن تمام کارا  میایتا ما ب نی بش نیماش

 و خودت باش  سهیباشه پسرمم مراقب نف-

 گه ید  دیباشه بر-

  سهیرو انجام دادم .به سمت اتاق نف سهینف صی ترخ  یرفتن رفتم کارا نایکه مامان یوقت
بود آروم در رو باز کردم و   دهیخواب دمی رو د سهی در رو نف یرفتم در رو آروم باز کردم ال

گذاشتم هنوز هم داغ بود   شی شونیپ یدستم رو رو سهیداخل اتاق شدم.رفتم باال سر نف
حال   نیروبه ا  سهیشده بود که نف یشده بود. چ ینجوریبه خاطر سوگل ا  یعنی

داشتم   ینجوریمظلوم بود.هم یلیکردم خ یکه صورتش رو تو خواب نگاه م یانداخته.وقت
 از جام بلند شدم  ع یتکون خورد.سر  سه ینف دمیکردم که د ینگاه م سهیبه نف

 ی شنو یرو م م؟صدایخوب  سهیسه،نفینف-
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 آروم چشماشو باز کرد چشماش تمام قرمز بود. سهینف

 ی شنو  یرو م ؟صدامیخوب سهینف-

 گوشم رو سمت دهنش بردم  نی آروم حرف زد که متوجه نشدم به خاطر هم نقدریا سهینف

 بهم بگو  سهینف یگفت یچ-

 خوام گلوم خشک شده  ی:آ...ب مسهینف

 ارم ی باشه االن م-

.به سمت تختش رفتم.کمک کردم  ختمیبراش ر  وانیاتاق براش آب اوردم و تو ل  خچالی از 
 آخ آروم گفت  هیکه  نهیبش سهیکه نف

 سه یشده نف یچ-

  هی ی شه بگ یکنه دستام و پاهام جون ندارن سردمه مهرداد. م ی درد م یلیبدنم خ-
 مسکن بزنن 

ش آمپولش رو  سوگل.سوگل منتظرمه که برم برا   شی خوام برم پ یخوب بشم م  زودتر
 بزنم.

رو شونم بود   سهیاش دادم سر نف  کهیکردم و به خودم ت کی رو آروم به خودم نزد سهینف
آروم گفت که من متوجه  یزیچ  هیکردم.آب رو که خورد  کی به لب هاش نزد وانیل

 دن یشروع کرد به لرز   سهیکه کنار تخت بود گذاشتم.نف یزیرو کنار م وانینشدم.ل

 کنه  یاستخون هام درد م یلیسرده خ یلیمهرداد خ-

خورد   یگردنم بودو نفس هاش به گردنم م  یرو شیشونیو پ دیلرز  ی تو بغلم م سهینف
خودم کردم محکم بغلش کرده بودم   کی رو نزد سهی و نف چوندمیپ سهی پتو رو دور نف عیسر 
گرم   ینجوریا  کم یدادم که  ی بازوش تکون م ی.دستم رو دیلرز  یهمچنان م  سهینف یول

 کردم به حرف زدن  وعشه .سرم رو بردم کنار گوشش آروم شر
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 فقط آروم باش و آروم نفس بکش  یش یآروم باش االن گرم م سهینف-

  یم دهیخواب  دمیکه نگاهش کردم د   یخوره وقت یتکون نم سهیکه نف دم ید 10از  بعد
تاش  خواستم آروم بزارمش رو تخت که تکون خورد و دستش دورم  محکم حلقه شد دس

از  سهیسرماش رو احساس کردم. شال نف رهنیپ یکه از رو   خی نقدر یبود ا  خی یلیخ
داد دستم رو آروم   یشامپو بچه رو م یداد بو یم   یخوب یسرش افتاده بود موهاش بو 

تا   شیو بلندفکر کنم بلند یمشک   یداشت.موها   ینرم یلیخ یموها   دمیرو موهاش کش
  ریموهاش رو ز   شهیبودم هم دهیرو ند سهینف ی دم زانوش باشه من اصال تا االن موها 

داخل   یکی کردم که  یرو نگاه م سهیداشتم نف ینجوریکرد. هم یم میقا  شی روسر ایشال  
 هستش.اومد سمتم   میخاله مر دمی شد.برگشتم د اتاق

 نکرد که تی که به زحمت انداختمت اذ دی مهرداد جان ببخش-

خونه   میکنه که اونم به خاطر تب باالش هستش رفت یگفت تنم درد م یخاله فقط منه -
 بشه.  هیپاشو دیبا

  یاز لحاظ روح  یلیخ یوقت سه یشد نف ینجوریکه ا دهید  یامروز چ ست یآهان.معلوم ن-
  ادیتونه ز  یو نم  رهی گ یبدنش درد م یشه حالش استخون ها  یم نجور یناراحت باشه ا
 تکون بخوره  

 گه یهاش نم یاز ناراحت یچ ی به شما ه یعنی-

 کرد جوابم رو داد یرو چک م سهی نف تی داشت  وضع ینجوریهم خاله

  نیگه من از ا  ینم یزیچ یبه کس  اشی از ناراحت  یتو داره خودتم که بکش یلیخ سهینف-
رو   سهی بشه نف ضینکرده مر  ییکه داره آخر سر خدا یتودار  نی ترسم که با ا یم
سر چهار راه    یحساسه وقت یل یبرعکس خ سهیمغرور نف یلیرو نگاه نکن که خ شی نجوریا
  یبهش م یاد یسوزه و پول ز   یکنه دلش م یم  رکه داره کا نهیب یبچه رو م هی  میر یم

به   سهینداره چون نف یفرق چیاحساس نداره و با سنگ ه سهیکنن که نف  یده همه فکر م
  یزنه فکر م یبا همه حرف م یده و رسم یعمو عباس محل نم یها   لیفام یپسر ها
کار   مهبراش ه نهیگدا بب هی  رونی ب یبار باهاش بر هیفقط   یاحساسه ول یب سهیکنن نف
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  یبا خبر بشه حت اشیاز ناراحت ی خواد کس یدلش نم سهیکنه. نف یم
فقط با پسر عموش و تو راحته که پسر عموش سه سال ازش   سهیپدرومادروخواهرش.نف

 کنه.  یم  یخوانندگ یبزرگ تره و کارا 

محل    لشونیفام یبه پسرا  یعنی  هیبیموجود عج سه یبردم واقعا نف یپ  نیواقعا به ا  یعنی
  یفکر م  سهی نف یزنه.داشتم به رفتار ها یده و با من و پسر عموش راحت حرف م ینم

 رد کردم که خاله صدام ک

 خونه  میبر  میچونیدونه پتو دورش بپ هیبعد  میرو تنش کن یبارون نی ا  ایمهرداد جان ب-

شال بردم و پتو رو   ری .آروم موهاش رو جمع کردم و ز  میکرد سهیرو تن نف یبارون آروم
 رو بغل کردم و روم رو سمت خاله کردم  سهی.آروم نفچوندمیدورش پ

گرم باشه شما هم   نیتو ماش م یرو روشن کنه که رفت نیماش یبخار نی خاله به مامان بگ-
 . ارمشیم  عی رو سر سه یمن نف دی جلو بر

 باشه خاله دستت درد نکنه-

حال تو بغلم بود.واقعا   یب سهیجلو رفت و من هم پشتش راه افتادم.نف عی سر خاله
اخالقش عوض شده   یلیتا آسمون خ  نیبه تمام معناست.زم بیموجود عج هی سهینف
 گه  یم ییزا یچ هیداره   سهینف دم یدفعه د هی.یلیخ

 :مهرداد....سوگل....سوگل حالش بد نشه سهینف

 ی شنو یصدام رو م  سهینف-

 نشه....تروخدا....سوگل  شی زی :مهرداد...سوگل...سوگل چسهینف

عقب  سهیو منو نف می د یرس نیبه ماش عیحالش به فکر سوگل هستش.سر   نیا  تو
تو بغلم بود که متوجه شدم تکون   سهیگرم بود.باال تنه نف نی و خاله جلو.ماش  مینشست
 خورد 

 کنه. یدرد م یلیبدنم خ یسرده استخون ها یلیمهرداد خ-
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  یم یجور هیخورد   یبود و نفس هاش که به گردنم م دهیبه گردنم چسب سهینف یشونیپ
 تر کردم   کی شدم.به خودم نزد 

زنم که  یمسکن بهت م  هیخونه  میرفت یش  یآروم باش االن گرم م زمی عز سهینف-
 .باشه؟فقط تو آروم باش باشه؟ وفتهی استخون دردت ب

 باشه -

  سهیخواست نف یدلم م یدونم چم شده بود ول  یدادم نم یبه خودم فشارش م محکم
دلم   یباشه تو بغلم باشه عطر تنش رو حس کنم دست خودم نبود ول شمیپ ینجوریهم
 باشه. شمیپ ینجوریهم  سهیخواست نف یم

 مهر...داد... -

 جانم دلم -

 دونم امروز چم شده بود   یگفتم اصال واقعا نم   نویدونم چرا ا  ینم

 .....سوگل....منتظرمه.....شی....پ می...شه....بریم-

 یاستراحت کن دیتو االن با  یشد  ضیدم که مر  یبه سوگل خبر م زمی عز سهینف-

برم.....اون  .....دینه....من....با-
 ....برمد ی....برم....لطفا........ تروخدا....من...بادی....باادیمامان....نداره.....باباش....هم....نم

 برمت یذره استراحت کن م هی تو  برمتیباشه م-

 مم...نون..-

 ام بود لباسم رو مشتش گرفت  نهیقفسه س یکه رو  دستش

 شده  یچ سهینف-

 بدنمم-
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 برات آهنگ بخونم میتا خونه برس  یخوا یزنم م یخونه بهت مسکن م میر یاالن م-

 او...هوم -

آهنگش   ی لی)خوسفی  یاومد.آهنگ عکس از کام  ادمی آهنگ  هیرو کنار گوش بردم   سرمم
 خوندم  ی( آروم در گوشش مدیکنم گوش کن ی م شنهادیقشنگه پ

 یفهم ینم یز ی،چیشد ،بدیشد  ی،سرد یشد  سنگ

 ی خند یچرا نم یلعنت  خوام عوض بشه حالت د یم

 بام  یصنم  ستین  یگ یم  یش یم رد

 قام یاز رف یپرس ینم گهی د حالمم

 ی باهم سرد شد  هوی نقدریچطور ا بگو

 ناست   نینقطه ضعفم هم یدونیخوب م البته

 ی که عاشقم یگفت  یکه بهم م ادتهی

 یزدم مال من یداد م یاز خوشحال منم

   زمیدونم دورش گذشت عز  یم

 است  بهیغر  هیبا هام مثل   گهی د رفتارت

   رمیبخوام دستاشوبگ ستین گهید

 نم یحرفاش بش یپا  ستین گهید

  نمی عکساشو بب نمیبا حسرت بش دیبا  گهید

 نم یبب عکساشو

 شد  یموقعه حرف از رفتن م  هر
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 ه یگر ریزدم ز  یم

 تصورشم سخت بود  یحت

 بخواد بره عشقت  شتیپ از 

 کردم  ی فکر م همش

 هیتک یخواد بکنه به ک یمن م بعد

 تکسه  هیکاغذ با هی نهیی رو آ دمیروز پاشدم د  هی تا

   یبود روش خداحافظ نوشته

 ی تهش به اون کس یبود برس نوشته

 اقتت یل شهی داشته باشه هم که

 طاقته  یب ینجوریمثل من که ا یکی نه

 ترکت کنه  ی مثل من که روز  نه

 که تا آخرش باشه بغل خودت  یکی

 بمونه پات  ایکه تو سخت یکی

 باشه دونهیفقط   ا یکه ازش تو دن یکی

بود و لباسم از   ده یکه خوندم تموم شد آروم نگاهش کردم آروم خواب  یآهنگ نکهیاز ا بعد
به خونه   قهیدق 5بود.بعد از  نمیقفسه س یمشتش آزاد شده بود و دستش رو 

به سمت    عیخاله سر  میشد ادهیپ نیدستم بلند کردم و از ماشرو آروم رو  سهی.نفمیدیرس
به  سهیادکلن نف  یکه در اتاق باز شد بو یرو باز کرد. وقت سهی طبقه باال رفت و در اتاق نف

 سهینف دیکنار کش  سهیتخت نف  یرو یخاله پتو  عی لبم اومد سر   یخورد و لبخند رو مینیب
 تخت گذاشتم   یرو آروم رو 
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 زحمت داشتم براتون   هیخاله -

 جانم مهرداد -

سرم و    هی دیشه بر  یزحمت م یب ستمیرو بلد ن زایچ  نجوریداروخونه و ا  نجایمن ا-
 که بهش بزنم دی ر یآمپول مسکن بگ

 ارم یو م  رمیگ یباشه پسرم االن م -

 ع ی ممنون فقط سر-

شتم  گذا شی شونیپ یرفتم و دستم رو رو  سهیرفت به سمت نف رونیاز اتاق ب   عی سر خاله
ها رو    نتیرفتم و از کاب نیی به سمت پا عیسر   ن یهنوزم هم تب داشت به خاطر هم

چند    عیکردم سر  دا یآشپزخونه دستمال پ یکاسه آب ولرم پر کردم و از کشو ها هیگشتم و  
  یداره ه  سهینف دمیکه وارد اتاق شدم د یتا دستمال برداشتم و به سمت اتاق رفتم.وقت

 به سمتش رفتم. عیسر   گهی رو م ییزا یچ هی

 ن ی شه توروخدا خواهرم رو نجات بد یداره غرق م لوفریمامان....بابا....ن-

 شی شونیپ ی دونه از دستمال هارو رو هی آب گذاشتم  یدستمال ها رو تو  عیسر 
داشت   یجور نیهم سهینف  یدستاش گذاشتم ول یگذاشتم.دو تا از دستمال هارو رو

 گفت  یم  ونی هز

بره  تروخدا   دیاون نبا   نیشه کمکش کن یاره غرق م مامان خواهرم همه کسم د-
 د یدم خواهرم رو نجات بد  یقسمتون م

  یم  هیبلند بلند گر هیگر ریزد ز  سهینف هوی  دمیکردم که د یدستمال هارو عوض م داشتم
 هاش کباب شد هیکه من دلم با گر  یکرد جور

 نکن  هیگر یمن قربونت برم اونجور  یشو اله داریتروخدا ب سهی،نف سهینف-

 چشماش رو باز کرد  کمی دادم که  تکونش
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کنم تروخدا   ینداره التماست م یرو نجات بده اون گناه میمهرداد مهرداد تروخدا آبج-
 رو نجات بده  م یتروجون خاله آبج

که   یو محکم بغلش کردم جور  عی تخت نشوندم و سر  یرو رو سهیبود نف  یهر سخت به
  یم  هیهم چنان داشت گر  سهینف یدختر رو درون خودم حل کنم ول نی ست اخوا یدلم م

 گوشش بردم  ر ی کرد آروم سرم رو ز 

  هیگر ینکن آروم باش ترو جون من آروم باش اونجور  یتروخدا اونجور  زمی عز سهینف-
 نکن  هیگر  میرو نجات داد ینکن آبج

 کرد  یم  هیهم چنان گر   یول سهینف

اون همه کسمه   ستمیمن ن وفتهیب ینکرده براش اگه اتفاق یکار میمهرداد به خدا آبج -
 بشه برو نجاتش بده  شیز ینزار چ

 رو صورتم  زهی کرد که باعث شده بود چشمام پر اشک بشه و بر یم   هیبا سوز گر انقدر

 باشه باشه تو بخواب -

 د یکش یزد رو م یکه م ییحرف ها  گهید سهینف

 ددددددد یوووو نجاتتتتتتت بددرو  مییییییآبج-

صورتم رو   ی از خودم جداش کردم و اشک ها ع ی قطع شد سر سهینف  هیگر  یصدا  گهید
و دستاش و پاهاش و شکمش گذاشتم.   یشونیپ یپاک کردم و دوباره دستمال هارو رو 

 که خاله وارد اتاق شد

 شد   رید  کمی نی دادن به خاطر هم ینم ییسرم و مسکن هرجا   نیمهرداد جان ا -

وصل   عی تا من سرمم رو سر دی ار یتب بره رو ب شهی باشه خاله قرص و شربت که باعث م-
 کنم

 ارم ی باشه االن م-
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بود   یشد به هر سخت یم دایسخت پ یلیرگش خ یرو وصل کردم ول سهیسرم نف  عیسر 
 اتاق اومد  تو  قه یدق 2کردم.خاله بعد از  قیکردم وسرم رو تزر دایرگش رو پ

 کنه یکه تب م   یکس یقرص و دارو برا   نیا-

 م یکن هیتند تند پاشو دیبخوره با  نیخب خاله بهش بد -

 که شمارو به زحمت انداختم  دی باشه پسرمم دستت درد نکنه ببخش-

 فسیحرفا نشنوما وظ  نیاز ا  گهی خاله د-

 کردم. یداد من تند تند دستمال هارو عوض م   یرو م سهینف ی تا داشت دارو ها خاله

صبح بود که   4ساعت  میبود  سهینف ر یو خاله و مامان درگ  لوفریصبح منو و ن 4ساعت  تا
تو اتاقش   سهی که نف ییها یراحت  ی و مامان و خاله رو لوفریکامل قطع شد. ن سهیتب نف

رو چک   تش ی وضعبودم و همش  سهیمن باال سر نف یگذاشته بود خوابشون برده بود ول
نشسته بودم و به صورت   سهی تخت نف نیی بد نشه.پا شوقت دوباره حال  هیکردم که   یم

  لوفرین یافتاده که رو   یچه اتفاق  سهیتو گذشته نف نیکردم.بب ینگاه م سهینف دهیرنگ پر
  یرو نگاه م سهیداشتم نف  ینجوریخار به پاش بره هم هیخواد  یحساسه و دلش نم 

 . دمینفهم یزیچ  گهیدستش افتاد و د  یکردم که سرم رو

 :سهی#نف

از دستام احساس   یکی  یحس بود رو یچشمام رو باز کردم بدنم ب ی با سر درد بد صبح
دستام و صورتش   یکه مهرداد رو  دمیسرم رو برگردوندم د نهیسنگ  یلیکردم که خ یم

 شد  داریب عی شد و سرمتوجه   عی ذره تکون خوردم که سر هی دهیطرف من بوده خواب 

 کنه یدرد نم ،بدنتی خوب سهی:نفمهرداد

 کارش شدم  نیزد و بعدش دستام رو متعجب از ا میشونیدست به پ عیسر 

 سرم درد م کنه   یلیمن خوبم فقط خ  یشد یجور  ن یوا مهرداد چرا ا-
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 اد ینم ادتی  یزی تو چ یعنی-

خوردم که معدم درد گرفت و    یکه داشتم ناهار م  ادیم  ادمی فقط  ادیب ادم ی  دیبا ینه چ-
 .دمی نفهم یچیه گهید رون یاومدم ب  ییباال اوردم و از دستشو

 میکن یبعدش باهم صحبت م ارمی که همه رفتن برات صبحونه م یاالن وقت نیبب-

 باشه-

اومد    لوفری و مامان و خاله اومدن طرف من ومهرداد.ن  لوفرین دمیمن و مهرداد د  یصدا با
مهرداد رو انجام   ی دوباره کار ها لوفریبلند شدم نشستم که ن عی ارم رو تخت نشست سرکن
 داد

 کنه یدرد نم تیی بدنت جا یخوب سهی: نفلوفرین

خوام سرم رو از بدنم جدا  یکه م  یکنه جور یکنه سرم به شدت درد م ینه تنم درد نم-
 کنم

 بهش دادم که مامان اومد جلو  یفشار هیدستام رو سرم گذاشتم و   عیسر 

شه  ینم یبا معده خال  یصبحونه بخور د یفقط قبلش با ارمی  یمسکن م  هیرم   یاالن م-
 که قرص  

 یبخور

 بلند شد به سمت مامان رفت  عی از حرف مامان مهرداد سر بعد

 ارمی رو خودم م سهی.صبحونه نف امی خاله پس منم با شما م-

 اتاق خارج شدن.خاله اومدم کنارم رو تخت نشست  سر تکون داد و با مهرداد از  مامان

 کنه؟  یدرد نم ؟معدتی خاله جان بهتر سهی:نفخاله

 شم یکنه فقط صبحونه بخورم و مسکن بخورم بهتر م  یبله خاله بهترم معدم درد نم-
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از  یعنی یبش  ینجوریاگه ا  یول  یخور یوقت سرما نم چیگفت ه یم  روز ی خاله مامان د-
 هتل  میر یما م میی نجا یکه ما ا یاگه ناراحت  یناراحت یزیچ

  نایرو به ا یموضوع نیخدا آخه چرا مامان چن ی رو محکم رو هم فشار دادم ا چشمام
چشمام رو باز کردم و دست خاله با آرامش تو دستم گرفتم و به چهره    عیگفته سر 

 مهربون خاله نگاه کردم 

 دیی نجا یکه شما ا  ستمین وقت ناراحت  چیمن قربونت برم من ه  یخاله جون اله-
  گهید  زیچ هیسر   روز یخونه خودتونه من د نجایا  هیچه حرف  نیقدمتون سر چشمام ا

 شم.  یحرفا نشنوم ازت خاله که از دستت ناراحت م  نیاز ا  گهیناراحت بودم.د

 بهم نگاه کرد کرد و دستم که تو دستش بود نوازش کرد  خاله

کنم که   داری.من برم عمو محمود رو بدل خاله صاحابش زنده باشه زی خدا نکنه عز-
 . یاستراحت کن هیامروز  د ی.تو باارنیصبحونه بخوره االن صبحونت رو برات م

 دارم. ییکار ها  هی مارستانیبرم ب دیامروز با  یباشه چشم ول-

  یبر دیاستراحت کن که فردا با  هیبگذر امروز  نای کارو درس ا ریخاله جون امروز رو از خ-
 دانشگاه 

 باشه چشم خاله-

 اشاره کرد  لوفریاز کنارم بلند شد و به ن خاله

 صبحانه صدا کن  یرو برا  شونی شده.ا  داریهمسرت از خواب ب نیخاله بب لوفری:پاشو نخاله

 از کنارم بلند و به سمت خاله رفت  لوفرین

 ؟ ی دارن یکنم نفس کار  یباشه چشم خاله االن صداش م-

 نه ممنون  -
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خواستم از جام   یشد که م یم  شتریرفتن و هر لحظه سردردم ب رونیاز اتاق ب لوفرین خاله
رفت و دوباره رو تخت نشستم که همون موقع مهرداد اومد تو   جی بلند شم که سرم گ

 صبحونه رو    ینیاتاق و س

 گذاشت اومد طرف  زیم  یرو

 که هنوز  یدست و صورتت رو نشست-

 رفت  جیآن گ هی خواستم االن برم بشورم که سرم  یم-

 رو به طرفم اورد  دستش

 کمکت کنم  یخوا یم-

 تونم  ینه ممنون خودم م -

 من رو گرفت   عی که مهرداد سر وفتادم ی رفت داشتم م جیخواستم بلند شم که سرم گ دوباره

 سه؟ ینف یخوب-

 سم یکردم صاف وا  یمهرداد گذاشتم سع نهیقفسه س یرو رو  دستم

 آره خوبم -

 ی من ببرمت دست و صورتت رو بشور  ایمعلومه ب-

 ممنون  یلیتونم خ   ینه من م-

 بار بگو چشم  هی یدختر تو چقدر لجباز -

 آخه.... -

 کنم   یآخه من کمکت م یآخه ب-
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  جیسرم گوقت    هیکه مهرداد دستام رو گرفته بود که  میاتاقم رفت  سیهم به سمت سرو  با
  یم جیگ  یلیدستام انداختم سرم خ یگذاشتم و وزنم رو رو ییروشو  ینره دستام رو رو 

 من رو از کمرم گرفت و به خودش چسبوند   دیرو د  تمیوضع یرفت که مهرداد وقت 

 بزار من صورتت رو بشورم  -

آن   هیبود که نفسم  خی نقدری.آب ا دیتکون دادم که آب رو باز کرد به صورتم پاش یسر
 رفت  

 ادیبه صورتت زدم که حالت جا ب خی آب -

آب   ریدستاش گرفت و ز  نیکارش رو انجام داد بعد از اون دو تا دستام رو ب نیبار ا  چند
و خشک کرد و  حولم رو اورد و صورت و دستام ر  عی حالم بهتر شد که سر   کمیبرد   خی

 دوباره کمک کرد که به سمت تخت برم. 

مهرداد صبحونه رو آورد و   عی مهرداد به سمت تخت رفتم و نشستم که سر  یکمک ها  با
 گذاشت رو تخت خودش هم روبه روم نشست 

 نگاه کرد  هیتا تخم مرغ آب پز .مهرداد بهم  ریبود از کره و مربا بگ زی همه چ ینیس ی تو

 سهینف  یخور یاز کدوم م-

 زد  یبهم چشمک م یلیکردم و شکالت صبحانه خ ینینگاه به س هی

 خورم  یمن شکالت صبحونه رو م-

 رو گرفته بود رو به سمتم گرفت  ی شروع کرد برام لقمه گرفتن که لقمه ا مهرداد

 سه یبخور نف-

 خورم زحمت نکش یمهرداد من خودم م-

 بار گوش کن  هیگم حرف بزرگترت رو  یبار م  هیبخور بهت -
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 تونم بخورم باشه؟  یهمه رو نم   نیمن ا  ی بخور دیتو ام با  یخورم ول  یباشه م-

 لبخند بهم زد   هیبهم نگاه کرد و  مهرداد

 خورم تو فقط بخور یباشه منم باهات م -

 باشه-

  میصبحونه خورد   یجفتمون حساب نکهیرو از دستش گرفتم و خوردم.  بعد از ا لقمه
تخت و صاف جلوم نشست و   نیی صبحونه رو گذاشت پا  ینیمسکن داد و  س  هیهرداد م

 شروع کرد به صحبت کردن 

 روز یخواستم باهات صحبت کنم درباره د  یم   تشیواقع سهینف-

 کنم  یخب گوش م-

که مامان و بابا   یدفعه گفت  هیکردم  یم  هیداشتم پاشو یکه تب کرده بود  یوقت روز ید-
 شه. یداره غرق م دی رو نجات بد  لوفرین

گند   یمهرداد تموم شد چشمام رو محکم رو هم فشار دادم لعنت  یحرف ها  نکهیاز ا بعد
 دم یمهرداد رو دوباره شن  یکردم که صدا  یبگم.داشتم فکر م یزدم حاال چ

 منو نگاه کن  سهینف-

 کردم  نگاهش

مطمئن باش من به    یزیتو خودت بر نکهیشده تا ا  یچ یبه من بگ یتون یم سهینف-
خوام   یروان شناسم م هیگم بهم اعتماد کن اصال فکر کن من  یموضوع نم نی از ا یکس

 تار مو از سر خواهرت کم بشه هی  یخوا  یتو گذشتت اتفاق افتاده که نم یبدونم چ

کنم به خاطر   یخودم رو از دردام خال کمیتونم  یم  ستیگه بد ن ی هم که م ینجوریا
 جا   هیبه  نیهم

 کردم و شروع کردم به گفتن  اهنگ
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تابستون ها    شهیکالس چهارم دبستان بود و من کالس سوم دبستان بابا هم لوفرین-
برد   یمارو م  گهید  یعالوه بر سفر ها ایدر  م یبر م یدوست داشت لوفریچون من و ن

  8.بعد از میخوش حال بود  یلیخ لوفریشمال منو ن میاون سال رفت ی شمال.چهار نفر
و    ایلب در  میکه بر  میکرد  یبه مامان و بابا اصرار م لوفری.منو و نالیو  مید یساعت رس

  یلیخ لوفریکه منو و ن  دنی.بابا و مامان اولش مخالفت کردن بعد دمین یغروب آفتاب رو بب
لب ساحل   می.رفتمینیلب ساحل و غروب آفتاب رو بب میشدن که بر  یراض  میکن یاصرار م
که پهن کرده بودن   یز اندا ری ز  یو مامان و بابا عقب رو   میآب بود یجلو  فرلویمنو و ن

شه و خطر   یم  کیو داره تار   دیآب نر یگفتن که تو   ینشسته بودن و همش بهمون م
  یآب صندل ها  هویکه  میکرد  یم   یباهم باز  میصندل هاشو دراورده بود داشت لوفریناکه.ن

بلند شد و رفت تو آب هر   ع یاون صندل هاشو دوست داشت سر   لوفر یرو برد ن لوفرین
جلو   نقدریاصال حرفم رو گوش نکرد و رفت تو آب ا  ینرو ول لوفریچقدر بهش گفتم که ن

  دمیآب تا د  ریز  ره ی ده و م یهمش داره دستاش رو تکون م لوفر ین دمیرفت که د
  لوفریرفت تا ن ایبه سمت در  ع ی بابا و بابارو صدا کردم بابا سر شیرفتم پ عیسر   هینجوریا

راه افتادن   عی گفت که اونام سر ایدر  یهانجات  ق یرفت به غر  عیرو نجات بده مامان سر 
ربع   هیکردم. بعد از  یرو صدا م لوفریکردم و اسم ن یم  هیگر  یجور نی .من همایسمت در

بابا اورد لب ساحل و گذاشت رو   عی جون تو بغل بابا هستش سر  یب لوفریکه ن دمید
  لوفریکه ن وردفشار ا  لوفرین نهیبه قفسه س نیچند بار زد پشتش بعد خوابوند رو زم نیزم

و شروع کرد به سرفه کردن.بعد از اون   رونیب ختیکه خورده بود رو ر ییتمام آب ها
اشه بعد از تحت نظر ب مارستانیساعت تو ب 24تا  دیبردن و گفتن با مارستان یرو ب لوفرین

  ی.موقعادی خواد خم به ابروش ب یبره دلم نم لوفرین یخواد خار به پا   یدلم نم یاون حت
  ییگفتم باعث جدا  یناراحت بودم م یلیمن خ لوفرین یمهران اومد خاستگار  شکه دادا
رفته با   ادشیمن رو    گهیکنه و د یهمش به اون توجه م لوفریمهرانه و ن لوفریمنو ون

  کمیو  شمیروز اومد پ هیخودش متوجه شد و   لوفریزدم که ن یحرف نم گهی د لوفرین
تورو برام   یجا  یکس یاالن من همسر دارم ول نکهیبهم گفت با ا  ی باهام حرف زد حت

با جفتشون خوب شدم و   گهی داداش مهران اومد باهام صحبت کرد که د  کمی. رهیگ ینم
اول   شهیکردم هم یم یکار گند یوقت شهیمهران شد داداش نداشته من که هم گهید

کنم که  یوقت اون حادثه رو فراموش نم  چیه ی .وللوفریداداش مهران پشتم بود بعد ن
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جور  هی متنفر شدم و   ایاز اون به بعد از در گهی سر خواهرم،همه کسم اورد د ییبال هچ
کنه. تمام تالشم رو کردم که فراموش کنم   لوفریترس دارم که من رو مثل ن ای نسبت به در

 ره.  ینم ادمی وقت اون اتفاق از  چ یه یول

 حرفام تموم شد به مهرداد نگاه کردم که مهرداد شروع کرد به صحبت کردن   نکهیاز ا بعد

 سهینف ن یبعد من صحبت کنم.بب یکه تو کامل دردات رو بگ ومدمی حرفات ن  نیمن ب-
شن،چون در   یبازم فراموش نم یتمام تالشت رو کن  خاطرات هم هر چقدر تلخ باشن و

  یکه تو با خاطرات و گذشتت کرد  یکار ی فراموش کردن برا دیواقعه گذشته تو هستن.شا 
تا اونا    یا یگذشته و با خاطرات تلخت کنار ب با  ینباشه،در اصل تو تونست یکلمه مناسب

و   یروبه رو هم بش باهاشون یتون یمطمئن باش که م  نوینندازن،ا هیسا   تی زندگ یرو
پس  یفراموش کن یکه داشت  یتلخ یتمام خاطره ها  یتونست وفته،تویهم ن یاتفاق چیه

.تو یکه فراموش کن  سهیخودت رو بکن نف ی.سعستین یزیهم چ  نیفراموش کردن ا 
پس   چهی ها ه  یکیخاطره در برابر اون  نی پس بدون ا یهم گذروند نارویسخت تر از ا

 .یرسون یم بی کن چون بدتر به روح خودت آس یسع

آروم   کمی ی نجوریا  یکنم.ممنون که به حرفام گوش داد یکنم.تمام تالشم رو م یم یسع-
  یمهرداد روزا  یدونیم ی رو از رو شونه هام برداشتن ول ییلو یک 50وزنه   هیتر شدم انگار  
.نگاه نکردم کجام  ارمی به دستش ب دیخودم با  ستین هیهد  یداد خوشبخت ادی سخت بهم 

  یزیچ  قایدق یگه زندگ یبهم م  شهیهم  لوفریباشم.ن  خوام یفقط نگاه کردم که کجا م
خود  ی محصول فکر ها  وفتهی که برات اتفاق م  یزی .هر چیکن یهستش که تصورش م

 .یفکر هاتو عوض کن دیبا  یرو عوض کن ت یزندگ یخوا   یتوعه پس اگه م

 و درسته. یش کامال منطقگه حرف   یراست م لوفرین-

 به سوگل سر بزنم مارستانیخوام برم ب یمهرداد من م-

فردا حالت خوب   یکه برا  ی کن یامروز رو استراحت م دیمون ینچ شما امروز خونه م-
 باشه.

 مهرداد....-
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  نیی بد بود تبت باال بود فشارت پا روز یحالت د  یبلند ش  یتونست ی. خودت نمسهینه نف-
  سهیسوگل.نگران نباش من به سوگل زنگ زدم گفتم نف  ای خودت مهمه  یبود سالمت

خوام باهاش حرف بزنم که گفتم  یگفت م شت یپ ادیتونه امروز ب یشده نم ضیمر 
 ی د یخواب

 مهرداد....-

 بار به حرفم گوش کن  هیلطفا   سهینف-

 ز یچ هی-

 بگو -

شه   یکنن م یهم مخالفت م لوفریچون مامان و بابا و ن رونیتونم برم ب یمن که نم-
.به شمیتا شب گفتم بمونه پ  دیشا  اری آمپول هاشم ب شمیپ یاریسوگل رو ب یری اجازه بگ

 دم یپدرش هم اطالع م 

 ی اورد  ری تو شماره پدرش از کجا گ-

 دنبال سوگل  یشه بر ی حاال.م-

 باشه -

 زنگ بزن سوگل رو کار دارم  یری واونجا بهم تص یرفت-

 باشه پس من برم -

 ممنون مراقب خودت باش  -

 ی رفت رونیب نمیبب امیطور ن ن یباش تو هم هم-

 باشه-



 نفیسه 

78 
 

لباس خوب    هیاز جام بلند شدم و به سمت کمد رفتم تا   عی .سر رونیاز اتاق رفت ب مهرداد
رو برداشتم و با پدر  میگوش عی سوگل زنگ نزدم.سر  یافتاد که به بابا  ادمی  عیبپوشم.سر 

 سوگل تماس گرفتم. 

  هیرفتم حموم و   عی سپاره.سر   یشد و گفت به پرستارا م یپدر سوگل راض قهیدق 5از  بعد
  یو رفتم جلو  دمیلباس هام رو پوش عی بد ندم.سر  یگرفتم که فقط بو  یا  قهیدق 5دوش 

مو هام رو با سشوار خشک   عی رق لب سرو ب  ملی بعد از زدن کرم پودر و ر شیآرا  زیم
 مامان وارد شد تعجب کرد   یع صدا کردم که وقتی کردم و باال بستم.مامان رو سر 

 تو که هنوز حالت خوب نشده  یکجا به سالمت سهینف-

  لیشه وسا  یزحمت م یب  ادیمهمون کوچولوم  هیفقط داره برام  رم ینم ییمامان جا -
  هیبگو بره پاساژ شاپرک بره   لوفریجون ندارم به ن تشیمن واقع نی رو آماده کن ییرا یپذ

 کنم یبعدا پولش رو باهاش حساب م رهیعروسک خوشگل بگ 

 گم  یهم م لوفریدم.به ن یباشه االن انجام م -

 دستتون درد نکنه -

مهرداد   دمیخوره برداشتم د ی زنگ م میدفعه گوش هیرفت که  رونیاز اتاق ب  عیسر  مامان
کار از کار   یول ستیشال سرم ن دمیوصل کردم که د عی که سر رهیگ  یم  یریتماس تصو 

 شد کرد.  ینم یکار  گهیگذشته بود د

 یخوب  سهی:سالم نفمهرداد

 سوگل کجاس  یسالم ممنون مرس -

شدم اومدم بخش سوگل پرستار گفت   مارستانیتا من وارد ب  نجاسیسوگل خانم هم ا -
 که پدرش اجازه داده 

 نمیآره باهاشون صحبت کردم سوگل رو بب -

 سوگل  نمیا  ایباشه ب-
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 صورتش رو پاک کرد   دیرو طرف سوگل گرفت که سوگل تا من رو د  تلفنش

 زم ی عز  شدهیسالم به سوگل خوشگلم چ-

 ی زار یا مفکر کردم توام منو تنه یشد  ضی جون عمو گفته بود مر سهینف-

  یعال  دمیاالن صورتت رو د   یتب کردم ول کمی  روز ی نه قربونت برم من خوبم فقط د-
 شمیپ ییا یدنبالت که ب ادیشدم عمو مهرداد رو دنبالت فرستادم که ب

   امیشم م  یبابام زنگ زد گفت باشه االن آماده م-

 باشه منتظرم  -

سوگل   یرو به سمت مهرداد گرفت بعد از اون مهرداد سپرد که لباس ها  یسوگل گوش که
 و آمپول هاش رو هم بزارن    یرو بپوشونن و لباس راحت

 شه  یبگم امروز نم یستیاگه خوب ن یخوب سهینف-

کارم استقبال کرد.مهرداد منتظرتونم   نینه مهرداد خوبم با پدر سوگل هم حرف زدم و از ا -
   انی فقط زود ب

 مراقب خودت باش  باشه-

 کن ی طور آروم رانندگ نی چشم تو هم هم-

 باشه فعال -

 فعال-

  ادم یرفتم. نمینازن انویبه سمت پ نینداشتم به خاطر هم گهید یرو قطع کردم کار تلفن
گرفتم که بابا من   یبهونه مهرداد رو م یلیرفتن آلمان من خ نایخاله ا  نکهیبعد از ا  ادیم

پارسال   یزنم حت  یم انویشاد پ ای از اون به بعد اگه ناراحت بودم  انویرو فرستاد کالس پ
  کمیو پشتش نشستم   دمیکش انویپ یها  هیکالو  ی زدم.دستم رو رو  انویپ لوفریتولد ن یبرا 

 بزنم که در اتاقم زده شد.مامان در اتاقم رو باز کرد  یفکر کردم که چه آهنگ
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 تو   امینم بتو یم-

   هیچه حرف  نیوا مامان ا-

 حاال  ه یمهمونت ک  نیا رنیهم گفتم رفتن عروسک بگ لوفریبه ن-

 بهت بگم  نجایا  ایب-

 و عکس سوگل رو نشون مامان دادم   یباز کردم و رفتم تو گالر عیرو رمزش رو سر  میگوش

 چقدر چهرش معصومه  هی:ماشااهلل چه دختر ناز مامان

که پنج سالش   یهستش وقت یداره که مادر زاد یقلب یماریاسمش سوگل هستش ب-
که اون زنه از سوگل   رهیگ   یره زن م یده و باباش م یبوده مادرش رو از دست م

 بابا سوگل، نیبه خاطر هم ادیخوشش نم

رو خوب کنن   شیمار یگذاشته که به خورد و خوراکش برسن هم ب مارستانیرو تو ب سوگل
داره که   یبچه چ  نی دونم اصال ا یمامان نم نهیب ی و سوگل رو م  ادیبار باباش م هی  یماه

  زارویجور چ نیترحم که ا   یزحمت به خاطر من نه از رو یبه دلم نشست ب عی مهرش سر
آمپول هاشو   دیبه بعد  من با  ن ی از ا  دیبچه خوب باش نیبهتون گفتم از ته وجودتون با ا

 موند  شمیپ نجایهم شب ا دیبزنم.شا

  نویکه ا می نداره.بعدشم مگه ما تاحاال با کدوم مهمون بد صحبت کرد  ی راد یباشه دخترم ا -
 ؟ یگ یم

خواد تو چشماتون   یگم دلم نم ی م دیکن یگم که بد صحبت م یمامان جان من نم -
 شه یاون جور بدتر آدم خورد م نهیترحم رو بب

 کار کرد  یچ  لوفرین نمیباشه دخترم من برم بب-

 ستت درد نکنهباشه د-
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فکر کردن شروع کردم به زدن آهنگ   کمیبرگشتم.با  انویرفت و من به سمت پ مامان
 به نام موهور(  یججل  ی)مصطفیترک

Duydum ki biri yar olmuş sana 

 ♪*♪اولموش سانا  اری  یری ب یک دومیدو

 ♪* ♪شده  ارت ی  یکیکه  دمیشن

Aşkın zehir olmuş bana sevdan 

 ♪* ♪زهر اولموش بانا سئودان  نیعاشک

 ♪*♪ات برام مثل زهر شده برام  عشق

Cehennem kalbin mesken oldu 

 ♪*♪مسکن ولدو   نیکالب جهنم

 ♪*♪جهنم و قلبت برام خونه شده اما  عشقت 

Ama ömrüm deme ona 

 ♪*♪عومروم دئمه اونا  اما

 ♪* ♪اون عمرم نگو  به

Yandım yandım yandım Allah’ım 

 ♪*♪ میالله می اندی  میاند ی  میاندی

 ♪*♪من   یسوختم سوختم خدا  سوختم

Beni sana küstüren kadere ahtım 

 ♪*♪ میسانا کوسدورن کادره آهد  یبن
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 ♪*♪که مارو از هم جدا کرد آه شدم   یسرنوشت یبرا 

Yıllar yollar kaybım oldular 

 ♪*♪اولدوالر   میبیکا والری  ئالری

 ♪*♪ها و راه ها برام گم شدن  سال

İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah. 

 ♪*♪ وااله ی بانا ا یموهور چوزدو حاد  نی هانتیا

 ♪*♪شد ممنونم ازت  دیی برام مهر تا  انتتیخ

 ........ 

  هیچشمام قرار گرفت از ترس  ی خوندم که دوتا دست رو  یداشتم آهنگ م یجور نیهم 
  کهیحس کردم دستاش کوچ  یدست اون شخص گذاشتم وقت یگفتم. دستام رو رو  نیه

 لبخند زدم   هیمتوجه شدم سوگل هستش 

 ستن یسوگل ن زهیدوش نیا-

 برداشت و از پشت بغلم کرد و دستاش رو دور گردنم حلقه کرد  ع ی دستاش رو سر  که

 جونم.  سهیسالم نف-

 زه یدوش یمن قربونت برم چطور یماهت اله یسالم به رو -

 و محکم تر بغلم کرد  دیخند

 شدم  یعال دمیجون تورو د  سهینف-

 دلم  زیمنم عز -

 ستاده ی مهرداد تو چهار چوب در وا   دمیصاف کردن گلو اومد برگشتم د  یدفعه صدا  هی
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 ی ستادی اونجا وا ی چ یوا مهرداد برا -

  هی  نجامایبابا منم ا دینوشابه باز کن گهیهم د  یبرا  دیخوا یم یتا ک نمیبب ستادم یوا -
 خواد  یمنم دلم م  دیگ یوقت نم

 حرفش خندم گرفت که سوگل محکم تر از قبل من رو بغل کرد  از 

 جونم رو بوس کنم   سهیشد اصال دوست دارم نف تی عمو مهرداد حسود هیچ-

که مهرداد    دمیکارش خند نیه اکه من ب دیبعد از حرفش محکم لپ هام رو بوس سوگل
 نشست  انویپ یصندل  یاومد کنارم رو 

 دختر خاله من بودبعد شده دوست تو  سهیسوگل خانم قبلش نف-

  یجون رو بوس م سهینف  یکه کدوممون محکم لپ ها  مینیبب ای. بی:خب که چسوگل
 میکن

 م یدیمهرداد رو شن یآن کپ کردم و لبخند رفت که صدا  هی  یجور نیهم

 شه یمال اون م  سهیبرد نف یهر ک یول یاوک-

 مهرداد نگاه کردم  به

 شه  یبد م انیوقت ب هی  نایمامانم هیچه باز  نینه مهرداد ا -

بره آلمان بابا من   دیپروژه داشت که امروز گفتن با   هیبابات که رفته خارج از کشور چون  -
 ستن یو همسرش هم ن  لوفریکنن ن ینگاه م ونی زیدارن تلو   نایامانم  ستیهم ن

 خواستم حرف بزنم که سوگل صورتم رو طرف خودش چرخوند و مظلوم نگاهم کرد  یم

 ....لطفاشره یجون تروخدا بزار به عمو نشون بدم من زورم ب سهینف-

 دم یدفعه د هیکه  ادی سوگل چشم و ابرو به مهرداد م  دمیکه د دمیلحنش خند به
داشتم    کم یداشت  شیمهرداد چون ته ر  بوسنیجفتشون آروم دو طرف صورتم دارن م
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وضع ادامه    نینه ولشون کنم هم دمیجفتشون دست بردار نبودن د  ی شدم ول یم  تی اذ
 به حرف اومدم  نیمشه به خاطر ه  یبد م انیب نایوقت مامان  هیداره 

 د یبسه بچه ها جفتتون برد -

 جفتشون صورت هاشون بردن عقب که سوگل به مهرداد نگاه کرد  که

 جواب نداد  ینجوریا  میدونه محکم بوسش کن هی ای عمو ب-

 م یمحکم بوسش کن  ایآره عمو جون ب-

خواستم مخالفت کنم که سوگل محکم گردنم رو گرفت و مهرداد دستاش رو پشت   یم
 کمرم برد و به  

 آروم. یلیمهرداد خ یداد ول  یفشار م تر کرد سوگل محکم لپم رو کی نزد خودش

 ی تو محکم تر بوسم کرد  یبچه ها بسته سوگل تو برد-

 فوت کرد   هیصورتش رو کنار گردنم برد و   مهرداد

 شام یبه خاطر ته ر  یکه نشد  تی اذ-

 نه-

 من   یبوسه بود برا   نیبدون بهتر  یول-

سرم رو به سرش چسبوندم که    ومدی زد چون قلقلکم م یکه داشت حرف م یجور نیهم
 فوت کرد و رفت عقب  هیدوباره  

 برم  یبعد من م یسر  یول یتو برد  ی سر  نی:خب سوگل خانم امهرداد

  یمن م شی جون شب پ سهیعمو نف  یاالن که من بردم راست میکن فی و تعر   مینی:ببسوگل
 خوابه دلت بسوزه 

 دم یمهرداد در اورد که به کل کالشون خند ی رو برا زبونش
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 خوابه یتو م شیپ سهیکه نف ینیتو خواب بب نکهیمگر ا  ری:نه خمهرداد

 ی نیب ی:حاال مسوگل

 شه  یوقت دعواشون م  هیدوتا رو ول کنم  ن یا گفتم

 دیکن ی مثل بچه دوساله کل کل م  گهیبسه د-

 یزن یم  انویجون اصال عمو مهرداد رو ولش کن برام پ سهی:نفسوگل

 چرا که نه -

من در باز شد که مامان و خاله    دیی خواستم شروع کنم که در اتاق زده شد که با بفرما یم
 و داداش مهران اومدن تو اتاق  لوفریو ن

 پرنسس رو  نیا یکن ینم  یکارت انجام شد معرف سهی:نفلوفرین

 منه   قیل هستن خواهر و رفسوگ   شونی دستت درد نکنه.ا-

 اومد طرف سوگل صورتم رو طرف سوگل برگردوندم   لوفریحرفم ن  نیاز ا بعد

و همسرشون داداش مهران و اون خانم لباس   لوفریخواهر بزرگترم ن شون یسوگل جان ا -
 شه خاله من  یمامان عمو مهرداد که م هیقرمز مادرم و اون لباس آب

دراز   لوفرین  یخانم دستش رو جلو  هیو مثل    لوفریلو نو رفت ج رونیاز بغلم اومد ب  سوگل
 کرد 

 خوشحالم اسم من سوگل هستش  تیییجون از آشنا لوفریسالم ن-

 پاش خم شد یجلو  لوفرین

 یدلم چقدر تو قشنگ زمیمنم عز -

 جون  لوفریممنون ن یلیخ-
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از اون به طرف مامان و خاله رفت و با اونا هم صحبت کرد و بعدش به سمت   بعد
  شمیبا همه آشنا شد اومد پ نکهیداداش مهران رفت و با اون هم دست داد.بعد از ا

جون هستن برامون   لوفریو ن  ژهیو خاله من م یشه حاال که خاله مر  یجون م سهینف-
 انوت؟ یبا پ یآهنگ بزن

 مدل  زی شه عز یچرا نم-

مهرداد از کنارم جم نخورد سوگل    یول ننیها بش یراحت یرو دعوت کردم که رو همه
 مهرداد زبون در اورد و آروم به مهرداد گفت  یخودش رو تو بغلم جا کرد و برا 

 ام دلت بسوزه  سهیمن بغل نف نی :عمو ببسوگل

 ام بغل منه   سهی:نفمهرداد

 که واقعا تو بغل مهرداد بودم   یتر کرد جور  کیبعد از حرفش من رو به خودش نزد  که

 ساکت   گهیخوام بزنم د یبسه بچه ها م-

 ساکت شدن و شروع کردم به زدن آهنگ مسعود صادقلو به نام همسفر جفتشون

 چشمات چشمام  ریدرگ

 خوام  یم   نویهم ایاز دن منم

 رسه به سال  یداره م عشقمون

 واسه همه عاشقا مثال   میشد

 م یدار یاز هم بر نم  نگاه

 م یدار هیسرما  یعنی  میدار همو

 م یهر فصل برنامه دار واسه

 ز یی تو زمستون و پا یحت  میگرم
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 همه بدونن  نیمنه ا  مهین

 خونم  ی م نیخونم واسه ا  یم  یچ هر

  نمیطرفش نب یکس ادین نه

 ام  وونهی چقدر د نیدونن سر ا  یم همه

کنه و سوگل داره بهم  یمهرداد محکم تر داره بغلم م  دمیزدم که د یجور داشتم م  نیهم
 آهنگ رو شروع کردم به خوندن  هی.بهش نگاه کردم و بقکنهینگاه م

 یدوست داشتن همسفر

   یو هم عشقم  یقمیرف هم

 مثبت دارم باهات  احساس

 ن یکم یتو  یباشه به حسودا  حواست

 تو دست هم دستامون

 به غم  گهی د میکن ینم فکر

 بشم  ریو پدارم با ت  دوست

 بزنم به همه بگم داد

 همه بدونن  ن یمنه ا مهین که

 خونم  ی م نیخونم واسه ا  یم  یچ هر

  نمیطرفش نب یکس ادین نه

 ام  وونهی چقدر د نیدونن سر ا  یم همه
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هم برام   نایرو زدم سوگل برام دست زد که مامان وخاله ا هیکالو   نیآخر  نکهیاز ا بعد
 بغلم کرد و آروم تو گوشم گفت  عی دست زدن.سوگل سر

 ی هم قشنگ خوند   یقشنگ زد  یلیخ-

 زم ی ممنون عز-

 دم یرو بوس ش یشونیاومد که موهاش رو کنار زدم و پ رونیبغلم ب از 

 دارم واست  هیهد هی خب سوگل خانم -

 جون  سهینف یچ-

  4با  قهیدق  5رفت و بعد از  رون یاز اتاق ب لوفری.نارهی اشاره کردم که کادوش رو ب لوفرین به
.سوگل  زای جور چ نیخونه و از ا  لی آشپزخونه،وسا لی تا جعبه بزرگ که تمام عروسک ،وسا

 د یبوس ینگاه کرد و صورتم رو به آروم هیبهم  دیتا د

 جونم سهیممنون نف-

 رو نداره مبارکت باشه برو باز کن زهیقابل دوش-

کرد   یها رفت و با ذوق هر کدوم رو نگاه م لی اومد و به طرف وسا رون یاز بغلم ب  سوگل
مهرداد صورتم رو طرف مهرداد   یبردم که با صدا یصحنه داشتم لذت م  نیو از ا 

 برگردوندم 

 خونم یرو دارم از چشاش م شی کنه خوشحال یم  یچه ذوق-

سوگل رو   نکهیبابت ا  یراست رونیاومد ب مارستانی از اون فضا ب کمیه خوشحال یلیآره خ-
 ممنون   یاورد 

 قابلت و نداشت پرنسس -

شده بود   شیز یچ هیلبخند زدم و صورتم رو به سمت سوگل برگردوندم. مهرداد   بهش
تو    یچشه آدم وقت ستی مهرداد امروز معلوم ن یول م یامروز درسته که با هم راحت
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  الیخینبود .ب یعالمه حرف توشونه بوسه هاش بوسه معمول هیه کن یچشماش نگاه م
و سوگل دارن باهم    لوفریکه ن دمیکردم د هو سوگل نگا   لوفریبه ن یفکر کردن شدم و وقت

 داداش مهران در اومد  یکه صدا  کننیم یباز 

ذوق   شتریتو از بچه ب  رمیبه بعد بگ نیتو هم از ا  یبرا  یخوا یم لوفر یمهران:ن  داداش
 یدار

 اخم کرده سمت مهران برگشت   افهیبا ق لوفریکه ن  دنیبه حرف داداش مهران خند همه

 ؟ یما نبود حاال که چ  یبرا زایجور چ  نیکودک درونم فعال شده.اون موقع ها ا هی:چلوفرین

رو کنار   شی باز  ی ها لی رفتن و سوگل تمام وسا رونیو مامان بلند شدن و از اتاق ب خاله
 یکه گرفته بودن باز  ییها  یو سوگل با اسباب باز   لوفریبود. تا شب ن    دهیاتاقم چ

رفتن فقط منو و مهرداد و سوگل تو اتاق   قهیدق 10بعد از  لوفریکردن.داداش مهران و ن
سوگل.سوگل رو صدا   ی شب بودو  وقت آمپول ها 8ساعت   دمیکه ساعتم رو د میبود

 کردم  

 آمپولت رو بزنم ایسوگل جان ب-

 شمیاومد پ  عی سر که

 جون کجا بخوابم  سهیباشه نف-

 تخت بخواب تا من سرنگت رو آماده کنم   یبرو رو-

 یزن یآروم م یجون مثل اون سر سهینف-

 آره قربونت برم  -

 آمپولش رو زدم  عی و سر دیرفت رو تخت رو شکم خواب  عی سر   سوگل

 سوگل جان برگرد.دردت که نگرفت -

 دستت درد نکنه  جون سهینه نف-
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 کنم  یخواهش م-

که مهران رو تک نفره   دمید  میتو اتاقم رفت ی ها  یو به سمت راحت م یسوگل بلند شد با
 سوگل در اومد   یکه صدا میسه نفره نشسته بود  ینشسته.منو و سوگل رو

 من رو بغل کرده   سهی عمو مهرداد دلت بسوزه نف-

 ر اومد مهرداد د  یدوتا شروع شد.صدا  نی خدا جروبحث ا یا

 ی باشه سوگل خانم خودت خواست هینجو یاااا پس ا-

 که سوگل محکم تر من رو بغل کرد  ومدی طرفمون م داشت

 دم   یجونم رو به تو نم سهینف-

 م یکن یم می رو با هم تقس سهیامشب نف رینه خ-

 کنم ینم میجونم رو با تو تقس سهینه من نف-

 شه  یوقت دعواشون م  هیجفتشون کل شقن  دمید

 د یشد نجوریشما دو تا چرا امروز ا  دیبابا بس کن یا-

 صورتم رو به سمت خودش چرخوند  سوگل

 کنم م یخوام تو رو با عمو مهرداد تقس ینم-

 دم یلحنش خند به

 توام سوگل   یبرا شهیمن هم-

 گل از گلش شکفت صورتش رو به طرف مهرداد کرد  دیحرفم رو شن  نیتا ا  سوگل

 منه  یبرا  سهیمو مهرداد نفع یدیشن-

 کرد که انگار ناراحت شد و با لحن سرد با سوگل صحبت کرد  یحالش رو جور مهرداد
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 ر یتو شب بخ یبرا  سه یباشه سوگل نف-

 چشمک زد   هیصورتش رو به سمتم چرخوند و    سوگل

 م یجون گناه داره بزار امشب با هم بخواب سهینف-

 کج کرد و چشماش رو حالت مظلوم کرد  کمیرو   سرش

 جون  سهیلطفا نف-

 رو به سمتم چرخوند مرخشیمهرداد رو صدا کردم که ن  وردیطاقت ن دلم

 ی گه امشب رو با ما باش اگه دوست دار یسوگل م-

 برگشت طرفمون  عی حرف رو زدم مهرداد سر  نیا  تا

 شما بخوابم  شی تونم امشب پ یم  یعنیواقعا -

 ی که سوگل گند زد به همه چخواستم بگم نه  یم

 کنم  یم می رو با هات تقس سهی آره عمو امشب نف-

 که سوگل دوباره حرف زد  دنیحرف جفتشون خند نی ا با

 میاتاق که باهم بخواب ایبپوشم بعد ب  یبپوش منم لباس راحت یعمو برو لباس راحت -

گفت و رفت از اتاق   یباشه ا  عی مونه سر  یم  شمونیپ نکهیکه به خاطر ا  مهرداد
سوگل رو عوض کردم و سوگل مسواکش رو زد از   ی.منم بلند شدم لباس هارونیب

 باز کرد   کمیمهرداد در و   دمیکه د  رونیب میاومد  سی سرو

 اجازه هست -

 تو  ایب-

 بغلم دیپر  عی تو سوگل سر  اومد
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 میشه رو تختت بخواب یجون م سهینف-

 باشه -

هم چنان سوگل تو بغلم بود که   ی.روتخت نشستم ولمیبه سمت تخت رفت ییتا  سه
 دوباره صداش در اومد 

 ام  سهی.دلت بسوزه من بغل نفگهید  ایعمو مهرداد ب-

بگم که مهرداد خودش رو   زیچ  هیخواستم  یم  شدمیم وونهیخدااااا من داشتم د یا
 تو بغلم سمت چپم قرار داد  عیسر 

 دم اوم ین یبی:حاال که ممهرداد

 د یکن  یگم بسته شما دوتا باز شروع م یمن م یهر چ  گهید دیبس کن-

من    یکنه ول یکنه که همش داره تورو بغل م یم  ی:عمو مهرداد همش داره حسود سوگل
 دم  ینم یتو رو به کس

 خواستن دوباره کل کل کنن که   یم

 ی چیه گهید نیاگه دوباره شروع کن-

 کارو کرد   نیسمت راستم بود خودش رو بغلم جا کرد که مهرداد هم ا  سوگل

 یخون  یبرام م ییجون الال سهی:نفسوگل

 چرا که نه -

 سوگل    یرو سر سوگل گذاشتم وشروع کردم به نوازش کردن موها  دستم

 کن بخواب خوابت قشنگه  ییالال

 مهتاب شبا هزار تا رنگه  گل

 از خواب قصه   ینش داریوقت ب هی



 نفیسه 

93 
 

 تو شهر غصه یت پا نزاروق  هی

 داره یکن مامان چشماش ب ییالال

 واره ی هرشب لولو پشت د مثل

 بادبادک نخ نداره  گهید

 رسه به ابر پاره پاره  ینم

 نبوده  یکیبود و  یکی یچ همه

 حسوده   ایگه در ی من چشمات م به

   ایتو آب در یسنگ بنداز  اگه

 با من به جنگ و دعوا  طونیش ادیم

 رن ی گ یابرا تو رو از من م گهید

 رن یمی تو م یباغچمون ب یگال

 زاره   یکن مامان تنهات نم ییکن الال  ییالال

 گهواره   یپا نهیشی داره دوست داره م دوست

مهرداد نگاه کردم تو خواب    افهی جفتشون خوابن به ق دمیخوندم د  ییالال  نکهیز ا بعدا
 . دمیسر مهرداد گذاشتم و خواب  یفکر کردن شدم و سرم رو رو  الیخی.بشدیمظلوم م یلیخ

رو   میاذان گوش  عی گه سر یداره اذان م میبودم که متوجه شدم که گوش قیخواب عم تو
صبح بود سوگل رو آروم سرش رو گذاشتم    4نگاه کردم ساعت  میقطع کردم.به ساعت گوش

زاشتم رو بالش که من رو محکم تر گرفت   یبالش و سر مهرداد رو داشتم آروم م یرو
 آروم سرم رو بردم کنار گوشش 

 ی شه ولم کن یخوام برم نماز بخونم م یمهرداد م-
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 م یتروخدا بزار بخواب سهینف-

 سرت رو بزار رو بالشت  رهیگ  یگردنت درد م یخوب اونجور-

  سی .از سرورمی رفتم تا وضو بگ سیبالشت گذاشتم و به سمت سرو   یسرش رو رو   آروم
شدم و چادر و جانمازم و    الیخیکه مهرداد سوگل رو بغل کرده ب دمیدر اومدم د  یوقت

نمازم تموم شد داشتم قرآن    نکهیقرآنم رو برداشتم و شروع کردم به نماز خوندن.بعد از ا 
 شم یسوگل اومد پ دم یدم که دخون یم

 ی شد داری سوگل جان چرا ب-

 خودش رو تو بغلم انداخت  سوگل

 یمامانم قرآن بخون یشه برا  یجون م سهینف-

 تخت بخواب   یبرو رو یخوا  یخونم م یدلم م زیآره عز -

 قرآن خوندنت رو گوش کنم   یتو بغلت باشم و صدا ن یخوام هم ینه م-

 یباشه هر جور راحت -

مادر سوگل.بعد از دوساعت قرآن خوندن ساعت رو نگاه   یکردم به خوندن قرآن برا  شروع
بود   دهیکالس داشتم سوگل تو بغلم خواب  میو ن 8بود و من ساعت  6ساعت   دمیکردم د 

سوگل رو به سمت تخت بردم و کنار مهرداد خوابوندم و    ومدیخودم به شدت خوابم م
ساعت گذاشتم و به سمت   7ساعت    یرو برا  می. گوش دمیسوگل رو پتو کش مهرداد و  یرو

 و خوابم برد.  دمیخودم کش یها رفتم و چادر رو رو   یراحت

 #مهرداد: 

خوند   یکه داشت نماز م یبود وقت دیبه کل خواب از سرم پر سهینف یاذان گوش   یصدا با
  دمیکردم که د یم  داشتم نگاهش هیبیموجود عج سهی کردم واقعا نف  یداشتم نگاهش م

  یول سهیتو بغل نف رهیم   لی خوش بحال سوگل بدون دل سهیسوگل رفت تو بغل نف
  یآرامش خاص هیخوند  یسوگل م   یبرا  ییکه بغلش بودم و داشت الال یوقت  ییخدا
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صبح بود که   6ساعت  یخوابم ببره ساعت طرفا  عی داشتم تو بغلش و باعث شد سر
شد بعد از چند  نیی چشمام رو بستم تخت باال پا عی اومد طرف تخت که سر سهینف
ذره از   هیشه  یکه متوجه شدم داره قدم هاش دور م یشد.وقت دهیپتو کش هیروم  قهیدق

و   دهی شکم مادر خواب یتو نیجن هیها مثل   ی راحت یکه رو دمیچشمام رو باز کردم د
لند شدم و آروم به سمتش رفتم تو  ب قهیدق 10خودش انداخت. بعد از   یچادرش رو

 . دمیخواب هم مظلوم بود آروم بلندش کردم وگذاشتم رو تخت و روش پتو رو کش

که داشتم به طبقه   یکج کرد.تو طول راه نیی اومدم و راهم رو به سمت پا  رونیاتاق ب از 
  یبرام مهم شده چرا وقت سهینف  یکردم که چقدر رفتار ها  یفکر م نیرفتم به ا  یم نیی پا

رفتم با سوگل کل   یم سهیبغل نف یخودم رو تو   عیام سر  سهیگفت تو بغل نف یسوگل م
از   سهی.منو و نفگهید  یشد و هزار تا چرا م یچرا حسود  وگلکردم به بغل کردن س  یکل م

  شهیهم می کرد  یم یکه گند کار ییغم،موقع ها  یتو  ،یخوش یتو  میباهم بود  یاول بچگ
و من    میبه آلمان رفت شهی هم یسالم بود به خاطر کار بابا برا  6 یکه وقت  م یباهم بود

رو   سهیوقت نف چیه  مهم که اونجا بود ی گرفتم و وقت یرو م سهیبهونه نف یلیخ
  یگوش ی رو تو  سهینف ی وقتا عکس ها یتو ذهنم بود بعض شهیفراموش نکردم و هم

هست    یهر چ  یول  هیچه حس نی دونم ا ی.نمدمید یفرستاد م یخاله م  یمامان وقت
و داخل   دم یو تاحاال من تجربه نکرده بودم. به در اتاق مامان و بابا رس  هیحس خوب یلیخ

آماده کردم و حوله ام   عی دانشگاه بپوشم رو سر یکه برا  ییها لباس ع ی اتاق شدم اول سر
 رو برداشتم و به سمت حموم رفتم. 

بود من   7اومدم و ساعت رو نگاه کردم ساعت   رونیاز حموم ب قهیدوش ده دق هیاز  بعد
با  یشلوار کتون مشک  هی  دمیلباس هام رو پوش عی کالس داشتم سر  میمن هشت و ن

  یبود هم برا  یرسم پمی جور بهتر بود هم ت  نیا  یو کت تک مشک یمشک  رهنیپ
رو برداشتم و بعد   فمیدادم و ک االبه سمت ب سی موهام رو خ  عیدانشگاه خوب بود. سر 

 سهیکه نف  دمیرفتم و به سمت آشپزخونه رفتم و د رونی از دوش گرفتن با ادکلنم از اتاق ب
و    یطوس زی مانتو راه راه ر هی   یمغنه مشک  هیکه نگاه کردم  پشی.به تنهیچ ی م زی داره م
بود و   انوشز  نیی رنگ بود و قدش تا پا یبند داشت که خردل هیهاش  نیکه آست دیسف
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  نی کنار کفش داشت هم دیسف یکه راه راه ها  یمشک   داسیآد یو کتون  یلوار مشکبا ش
 دم یصدا شن هیکردم که  یرو نگاه م سه یداشتم نف یجور

 شدم؟  دهی:پسندسهینف

 رو نگاه کردم  سهی ها نف  جیاومدم و مثل گ رونیفکر ب از 

 هان -

 ؟ ی کن یمنو نگاه م یدار  یستادی وا قهیشدم ده دق دهیگم پسند یهان نه بله م-

 ره ی گ یاووووو اعتماد به نفسو.چه خودشم دست باال م-

 ی ریمنو دست باال بگ یخوا  ی تو م  رمی من خودم رو دست باال نگ-

 مارستان؟ یب مشی ببر دی سوگل کو مگه نبا-

  مارستانیصبحونه بخوره و بزارمش ب ادیصداش کنم که ب رم ی چرا آمپولش رو زدم االن م-
 بعدش برم دانشگاه 

 من برسونمتون؟   یخوا یم-

 ره یبرام بگ نیماش هیتا بابا    میر ینه ممنون خودمون با آژانس م-

  یم مارستانی که ب ییرسونمت اصال موقع ها یمن امروز م  سهینف ی کن یچرا تعارف م-
 رسونمت  یمن م میر یمس  هیباهم تو  یدانشگاه بر یخوا یم  ای  یبر یخوا 

 آخه..... -

 که گفتم  نیآخه هم یآخه ب-

 ی به همه زور بگ یتو عادت دار-

 کن  یباهام خاله باز  ای که ب یگفت یتو که همش بهم زور م  یها یمثل بچگ-

 حرفاش گفت  نیو ب   دیخند سهیکه زدم نف یحرف  نیا به
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 ادته؟ یتو هنوز -

 ی ورد ی  یاز من در نم یی بره چه پدر ها ادمی شه  یمگه م-

 سوگل اومد یکه صدا  مید یخند جفتمون

 ره یگ  یجون خسته شدم چقدر پله پاهات درد نم سهینف یوا -

 رفت  سهیبه سمت نف دیتا من د هوی

 یی نجایعه عمو مهرداد تو هم ا-

دانشگاه   میو ما بر   مارستانیب میبر  میخوا یبا اجازت فسقل صبحونه بخور بعدش م-
 شت یپ میی ایشب هم ب

 باشه عمو -

 وش رو سمت من کردنشوند و ر زی سوگل رو پشت م سهینف

 قهوه   ای  ییچا-

 شم   یممنون م  ییچا-

تند تند   سهیقهوه درست کرد. نف  هیخودش  یو برا  ختیر یی من و سوگل دوتا چا یبرا 
کرد و خودش هم چند تا دونه لقمه خورد و ساعتش رو نگاه   یسوگل لقمه درست م یبرا 
 کرد 

صبح    ینکنم خوبه آخه کالس تو ریجلسه د  نیاول  میخاک برسرم ساعت هفت و ن یوا -
 ی زیچ  هیخدا بعد از ظهر بود باز  یوا  گه یم  یوسط چ  نیا

 روش رو سمت سوگل کرد  بعد

 ؟ یندار لی سوگل جان م-

 جون دستت درد نکنه  سهینه نف-
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 م یاریهات رو ب  ل یوسا  مینوش جونت بپر بر -

 سهیف نفبرن منم بلند شدم و روم رو طر سهیبلند شدن که به سمت اتاق نف جفتشون
 کردم 

 منتظرم   نیبابت صبحونه دستت درد نکنه من تو ماش سهینف-

 که بهت زحمت دادم  دی.ببخش میای نوش جان .باشه االن مام م-

 ن یباش عی ازت نشنوم من خودم خواستم فقط سر  گهیحرف و د  نیا-

 باشه-

روشن کردم و   عی رو سر  نیرفتم.ماش نیبه سمت باال رفتن و منم به طرف ماش جفتشون
 سهیاومدن که نف  رونیب عی و سوگل شدم که سر   سهیبردم و منتظر نف رونیرو ب نیماش
  عی سوگل و خود سوگل رو پشت نشوند و خودش هم جلو نشست.سر  یها لی وسا
  سهیو نف م ید یرس مارستانیبه ب عتسا میروندم.بعد از ن مارستانیرو به سمت ب نیماش
رو باز کرد و   نیاومد و در ماش  نیسمت ماش  هقیدق 5سوگل رو برد.بعد از   عیسر 

 دیکش قینفس عم  هینشست.

  دمیرس یم یمعلوم نبود که ک  یدستت درد نکنه مهرداد اگه تو نبود  ایخدا  یوا -
 مارستان یب

 دانشگاه  میکنم خب بر  یخواهش م-

 آره دستت درد نکنه-

 رو صدا کردم  سهیرفتم که نف یدانشگاه رو م  ری داشتم مس ینجوریهم

 سهینف-

 رو سمت من کرد  روش

 بله-
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 خواستم بگم درباره دانشگاهه  یم  یزیچ هی-

 کنم  یبگو گوش م-

 ..... یری که تو م یاون دانشگاه  سهینف تشی واقع-

 شده  یچ یخب جون به مرگم کرد -

 من استاد هستم -

 یییییییی چ-

 رفت  ادمی خواستم بهت بگم که   یآره اون روز م-

تو و من حرف درست   یخوام چه برا  ینم یکن اده یتر از دانشگاه پعقب  د یپس منو با-
 کنن 

 یباشه هر جور راحت -

 ممنون -

شم و از   یم دایپ نجایگفت هم سهیکه نف میدی ربع به سر کوچه دانشگاه رس هیاز  بعد
بود و   8خارج شد و به سمت دانشگاه رفت ساعتم رو که نگاه کردم ساعت  عی سر   نیماش

تا پنج بعد از ظهر   میمن داشتم کالسم از ساعت هشت و نکه  یاز شانس گند 
  یلیهم وارد دانشگاه شد و خ  سهینف منهستش.به سمت دانشگاه رفتم که همزمان با  

رو   فمیرو پارک کردم و ک نیماش  عی نکرد سر یرفت و اصال به من هم توجه یراه م یجد
  دیرفتم. پشت در دفتر اسات دیو اخم کرده به سمت دفتر اسات یجد یلیبرداشتم و خ

و در دفتر رو زدم و وارد شدم چون چند نفرشون من رو    دمیکش قینفس عم هیبودم که 
که اومدم استخدام بشم شناخته بودن به سمتم و اومدن و سالم و خوش آمد   یموقع
 کردن. یم معرفشناختم به یرو که نم ییکردن و هر کدوم از استاد ها ییگو

بود  قهی و پنج دق  ستیساعتم رو نگاه کردم ساعت هشت و ب ییچا  هیاز خوردن  بعد
  دایکالسم رو پ قهیرو برداشتم به سمت کالسم رفتم.بعد از پنج دق فمیبلند شدم و ک  عیسر 
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  زمی خودشون نشستن.داشتم طرف م یسر جا  عیکردم و در کالس رو باز کردم که همه سر 
از فکر دراومدم با همون   عی نشسته بود.سر یجد یلیکه خ دمیرو د  سهیرفتم که نف یم
و سرد شروع کردم    یو اخم کرده صدام رو صاف کردم و با لحن خشک و جد  یجد افهیق

 به حرف زدن: 

گم.بنده  ی م  کی رو بهتون تبر  یلیکنم خدمت دانشجو ها و سال تحص یسالم عرض م-
 یتخصص یکه درس ها  یاضیو ر  یمی و ش کی زیف  یهستم مدرس درس ها  یخرم شاه

  یعنوان سر کالس من سروصدا نم چیبهتون بگم به ه دیبا  ینکته ا  نیشما هستن.اول
چون   دیکن  ینم بتیوقت غ چی ه نکهی.و ا دیاریدر نم یباز  ن یری.سر کالس من خود شدیکن

که درس دادم ازتون   یی.هر جلسه تا اونجادیش یمتوجه نم   گهیدرس رو د دیکن بتیاگر غ
سر کالس   ی هر کس نمینکته بب  هیکنم. و  یهم قبول نم  یبهانه ا چیو ه رمیگ  یامتحان م

ها خاموش    ی.سرکالس من گوشرونی ندازمش ب یمن سر امتحان تقلب بکنه از کالس م 
. در هفته شما با  دی کنم که تلفنتون رو جواب بد یعنوان قبول نم  چیصدا به ه  یب یا روی

  یاضیکه امروز ر دیکالس دار   میتا   نیزوج هستش با من هم یسه که روز هامن سه جل 
 رو  

  ع یتوض گهید کباریکه  دیبهم بگ دیکنم به درس دادن و هر جا که متوجه نشد  یم شروع
 د؟ یبدم.متوجه شد

 بلند بله گفتن. یبا صدا  همه

دختره دستش رو باال برد و با عشوه شروع کرد به   هیکنم که   ابیخواستم حضور و غ یم
 حرف زدن 

 استاد -

کرده بود انگار نه انگار که دانشگاه اومده بود باز صد رحمت   شیکردم چقدر آرا نگاهش
 جوابش رو دادم   ینگاه کردم و با لحن خشک و جد ی.بهش با سرد سهیبه نف

 دیی بفرما-
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 هیچ  کتونی تونم بپرسم اسم کوچ یم -

 ل یاون وقت به چه دل -

 ی نجوریهم-

 رو به دانشجو هام بگم کمیکه اسم کوچ نمیب ینم یزی من چ-

 لب هاش رفت   یکال الل شد و لبخند از رو  دختره

 باال.  رهیخونم دست رو بگ یرو که م یخب اسم هر ک-

گشتم که  یشروع کردم به درس دادن.و هر وقت که بر م یکل ابیاز حضور و غ بعد
 داد. یدرسش رو گوش م یجد یلیخ سهینگاه کنم نفدانشجو هارو 

گفتم و از کالس خارج   یدیساعت درس دادن کالس تموم شد و خسته نباش  9از  بعد
همون جا منتظرم باش خودم   یشد  ادهیکه پ ییاس دادم که همون جا  سهیشدم و به نف

 یراهم رو به سمت خروج عی گفت باشه. سر سهیبرمت. براش فرستادم که نف یم
 رفتم.  ن یبه ماش عیدانشگاه کج کردم و سر 

به سمت سر کوچه   عیاز دانشگاه خارج شد سر   سهینف دمیرو روشن کردم که د  نیماش
 دانشگاه رفتم. 

 به سمت خونه. میسوارشد و راه افتاد  عی و سر دیبه سر کوچه رس  سهی نف قهیدق 5از  بعد

 سرش به سمت من کج کرد  سهینف

 ا یتا پنج خدا میزوج اونم از ساعت هشت و ن  یاونم تو روز ها یاستاد من یعنیتو  -

 افتاد  رتیمثل من گ یپیکه استاد خوش ت یچقدر خوش شانس نیبب-

عوض  هوی  یجد نقدریمهرداد چرا ا  ی.اعتماد به نفست وعشق است.ولنمیب یآره م-
 ؟ یشد
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 ؟ ی بود ی جد نقدریتو چرا ا-

من رو    یاز دوستام وقت ی کیو   میجد یلیخ رم ی م  رونیب شهیمن هم  نکهیبه خاطر ا -
  ای   رونیب ی که تو نمیب  ینم لیگه برج زهر مار بعدشم دل یبهم م نهیبیم ینجوریا

 دانشگاه بخندم و جلب توجه کنم.حاال جواب سئوال من رو بده 

حاال با   یدی شم خودت مگه ند   یخب اگر من االن به دانشجو ها بخندم رو کولم سوار م-
 ه یچ کتیگه اسم کوچ یبودم دختره پرو پرو م یجد  نکهیا

 خنده  ریزد ز   سهیحرفم نف نی ا با

  یرفت نکهیموندم بعد از ا  یجور نیدانشجو سوخت من به شخصه هم یدلم برا  ییخدا-
 ست یبردار ن یاستاده اصال شوخ  نیدختره گفت خدا به هممون رحم کنه با ا

  موتی ر عی سر   سهیکه نف میدر خونه بود یساعت جلو  میخنده.بعد از ن ریز  میزد  جفتمون
 در رو زد

 ؟ یدار  موتی مگه تو ر-

 رو ببر تو  نیآره از بابا گرفتم.حاال ماش-

رفتم  یداشتم راه م  سهی.پشت نفمیخارج شد ن ی بردم و از ماش اطی رو داخل ح نیماش
بخوره که   چ یبدم و پام پبه سمت برگشت که باعث تعادلم رو از دست  ییهوی سهیکه نف

 پام نشست  نیی اومد پا عی سر  سهینف

 کنه  یپات کجاش درد م یمهرداد خوب ای خدا یوا   یا-

 کرد مخصوصا قسمت قوزک پام  یدرد م یلیخ پام

 قوزک پام  سهینف-

 شده  یچ نمیخونه بب میباشه بر-

 باشه-
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 شونه خودش گذاشت و بهم نگاه کرد  یاومد کنارم و دستام رو رو  سهینف

 بده ببرمت تو خونه  هیبهم تک-

 ره یگ ی آخه کمرت درد م-

   رهیگ  ینه کمرم درد نم-

به سمت خونه  سهیندادم و با کمک نف سهیدادم و تمام وزنم رو به نف هیتک سهینف به
ان با  که مام رونی مامان و خاله از آشپزخونه در اومدن ب میکه وارد خونه شد ی.وقتمیرفت
 زد آروم به صورت خودش  دنمید

 شده مادر یخاک بر سرم مهرداد چ یوا -

 خورده  چیمامان فقط پام پ یچیه-

 پام نشست  نیی مبل گذاشت و پا یبرد و من رو  ییرایمن رو به سمت پز  سهینف

 ره یگ  یزنم بگوکجاش درد م یمهرداد هر جارو که دست م-

 رو تکون دادم که به قوزک پام دست زد که دادم رفت هوا  سرم

 از شانس گندم  نمیا  ای خدا ب یکنه وا  یدرد م یلیهمون جا خ سهینف یوا -

 جا بندازم    دیمهرداد قوزک پات در رفته و من با  -

 ی مگه تو بلد -

 ره یدستات رو بگ ادیب دیآره بلدم فقط خاله با-

 رو سمت مامان کرد  صورتش

لگن آب    هیتا من جا بندازم.مامان شما هم  نیر ی مهرداد رو بگ ی دست ها نیا یخاله ب-
 آب ماساژ بدم  یپاش رو تو  کمیکه  اری ولرم ب



 نفیسه 

104 
 

لگن آب اومد    هیآشپزخونه رفت و با  عی اومد دستام رومحکم گرفت خاله هم سر  مامان
لگن    یآروم جوراب رو از پام در اورد و پاچه شلوارم رو باال زد.پام رو آروم تو  سهینف

 گذاشت و آروم ماساژ داد.

 صورتش رو به سمت من کرد  سهی نف قهیدق 5از  بعد

 ی مهرداد آماده ا -

 آره -

 . دیر یخاله دستاش رو سفت بگ-

بسم اهلل گفت و استخون پام رو جا انداخت که از   هی  سهیدستام رو سفت گرفت.نف مامان
جون   یهم رفت. ب گهیکه داشت چنان داد زدم که فکر کنم صدام تا هفت خونه د یدرد
 مبل افتادم   یرو

 ی شنو  یمنو م ی؟صدا ی مهرداد خوب-

 کنه  یخدا چقدر پام درد م یوا -

بندم و   یکنم و پات رو باهاش م یم  یتخم مرغ و فلفل و نمک رو باهم قاط یاالن زرد -
بعدش خنک   یسوزه ول  یزنم که اولش م یت مبرا کسیپماد به نام پماد و هیصبح هم  

 ی ش یم

 باشه -

پام   ن یی اومد پا  لیبا وسا  قهیبه سمت آشپزخونه رفت و بعد از چند دق عی سر  سهینف
 نشست. 

تخم   یبعد زرد  وفتهیتو آب ماساژ بدم که درد ب  کمیمهرداد پات رو آروم بلند کن اول -
 مرغ رو بزارم. 

 شرع کرد به ماساژدادن  سهی هم لگن گذاشتم و نف یپام رو تو  آروم
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 دونه مسکن بهت بزنم   هی  دی که با  رهی گ یپات درد م کمیامشب -

تخم   یزرد  عیسر  سهیساعت اون درد او رو نداشتم.نف میبعد از ن ی درد داشتم ول کمی
 پام رو بست.  دیپارچه سف هیمرغ رو به پام زد و با 

 یی ایب مارستان یفردا ب ینتو ینم یول یش یخب تا فردا خوب م-

 چرا من تا فردا خوب خوبم -

  شتریپات ب مارستانیب یایواگر نه فردا ب  یبر دی بابا جان فردا نبا یگ  یآره تو راست م-
رو گوش کن تازشم مگه تو پس فردا با ما کالس   کترتیبار حرف کوچ هی.رهی گ یدرد م
 گه ید یتا اون موقع خوب بش   دیخب با یندار

 ی ریم  ی فردا پس با چ میباشه قبول من تسل -

  یزنم و بر م یآمپول سوگل رو م رمیو م  رمیگ ی بابا رو م نیشب هم ماش رمیبا بابا م-
 گردم 

 ی بلد  یمگه تو رانندگ-

 بله با اجازت  -

 باشه پس مراقب خودت باش -

 اتاق؟  یتو  ای یمبل استراحت کن  یرو  یاستراحت کن.دوست دار  کمیتوام.-

 دم تو اتاق باشم  یم حیترج-

 . لوفرین شیرم پ یاتاق من استراحت کن و من م  یباشه پس امشب رو برو تو -

 خواد دستت درد نکنه  ینه بابا نم-
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ببرمت تو اتاقم بعدش به خاله   ای.بیمنو گوش بد  یحرف ها   دیحرف نباشه امشب با-
  یاگر م  ارهیب یدار اجیحمومت احت یکه برا   ییها  لی و وسا   ارهیگم برات لباس ب  یم

 حموم؟   یبر یخوا 

 وضع   نیبا ا  هیباشه امشب حرف تو.نه بابا االن حموم چ-

 ببرمت تو اتاقم ای.بیباشه هر جور راحت -

مبل بلند   یشونه هاش انداختم و با سه شماره از رو  یرو مبل نشست.دستام رو رو  کنارم
 که خاله از آشپزخونه در اومد  میشد

 د؟ یر  یکجا م-

 من جواب داد   یجا  سهیم که نفخواستم جواب بد یم

  ادینتونه ب گه یاتاق خودم که استراحت کنه بعدشم د یبرم تو  یمامان جان مهرداد رو م-
 که عوض کنه   ارهیمهرداد لباس ب  یزحمت برا  یبه خاله هم بگو ب نیی پا

 باشه مامان جان -

ش رو باز  در اتاق سهی.نفمیبود از پله ها باال رفت  یو به هر سخت میسمت پله ها رفت  به
و من رو رو    دیمن رو به سمت تخت برد و پتو رو کنار کش سهی.نفمیکرد و با هم وارد شد

 تخت نشوند 

 خدا مردم و زنده شدم.  یوا -

 ی تا پس فردا خوب یاگر فردا راه نر یول یدرد دار کم یامشب فقط -

 باشه-

ژلوفن بهت بده تا من   دونهیگم   یبه مامان م رمی برات مسکن بگ دونهیخوب من برم -
 ام یب

 باشه-
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مامان اومد که هم برام لباس اورد هم قرص   قهی دق 5رفت بعد از  رون یاز اتاق ب سهینف
بودم که عکس   دهیدراز کش سهیتخت نف  ی.رورهیپام درد نگ ادیب سه یبهم داد که تا نف
  هیموهاش باز بود و  سهی عکس نف  ی.تودمیبود د سهیکه عکس نف یبزرگ قاب شاس

لبخند   سه یبود تو اون عکس نف دهیپوش دیسف  یو کتون  یبا شلوار مشک دیسف ز یومش
ناز افتاده بود   یلیعکس خ  یکرد تو یرو نگاه م نی لبش بود و با اون لبخندش دورب  یرو

  یعکس جلب م ی که آدم رو تو ی زیچ نیشتر یشد ب ی نم ریس دنشیکه آدم از د یجور
رو نگاه   سهی نف یداشتم عکس ها ینجوریدونه چشم هاش و لب هاش بود.هم هیکرد 
 وارد اتاق شد   سهی کردم که نف یم

 ؟ ی سالم درد ندار-

 سالم.نه قرص خوردم درد ندارم -

 ینش  تی که شب اذ وفتهی زنم که دردش ب یخوب االن مسکن م-

 باشه-

صورتش رو به انداخت رو    یآشغال یسرنگ رو تو   یمسکن رو زد و آشعال ها  سهینف
 سمتم برگردوند 

 بگو  یداشت  اجی احت یزیسوگل اگر چ شیخب مهرداد من برم پ-

 باشه مراقب خودت باش -

 گه یچشم امر د -

 ی چیه-

 باشه پس خداحافظ -

 خاحافظ -
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کردم که چشمام   یرو نگاه م سهیداشتم عکس نف ینجوریرفت.هم رون یاز اتاق ب سهینف
 متوجه نشدم.  یچیه گهیشد و د نیکم کم سنگ

 # سه ماه گذشت: 

 :سهی#نف

  ییالی خونه و هی نایکه گذشت خاله ا یماه 3  نیماه گذشت تو ا3هستش.  یاول د امروز 
زوج با   یشه که از خونه ما رفتن. روز ها  یم  یماه  2و حدودا  دن یکنار خونه ما خر

  مارستانیه ب که بعدش از دانشگا گهیفرد با چند تا استاد د یمهرداد کالس دارم و روز ها 
سوگل رو   یرم که آمپول ها یم مارستانی و شب ب  شگاهرم .هر روز قبل از دان یم

روز بعد از اتمام کالس هام   هیکه اگر   یبه سوگل  وابسته شده بودم طور یلیبزنم.خ
وابسته نشو   نقدریگن که ا یشم.مامان و بابا بهم همش م یم وونهیصداش رو نشنوم د 

خوب   یلیو مهرداد خ نیماه رابطه ب  3 نیدم.توا  ینم  تی اهماصال به حرف هاشون   یول
منو مهرداد   یها  طنتی.دوباره شانیاونا خونه ما م ای  میر  یکه ما خونه اونا م یشده جور

 .میکن یرفتار م  یجد یلیخ رون یب ا یدانشگاه   یتو  یشروع شده ول

درس رو گوش   می.کنار فاطمه نشسته بودم و با دقت داشت میبا مهرداد کال داشت امروز 
موضوع با خبر    نیکس از ا  چی .به فاطمه هم گفتم که مهرداد پسر خاله منه و همیداد یم

هامو جمع   لی گفت.داشتم وسا ید یبعد از ظهر بود که مهرداد خسته نباش 5نشه.ساعت  
 دم ینمهرداد رو ش  یکردم که صدا یم

 باهاتون کار دارم  ن یسیشما وا  یخانم عبداله-

 چشم استاد -

 زد به دستم که نگاش کردم  یفاط

 ی فاط هیچ-

 طون یکارت داره ش یچ  یاستاد خرم شاه-
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 نمیدونم به خدا بزار بب ینم-

 مادر بزرگم  شی رم پ یباشه من م-

 م یبمون باهم بر-

 نه من برم خداخافظ -

زنه  یاز کالس خارج شد.امروز همه رفتاراشون مشکوک م دیگونه ام رو بوس عی سر یفاط
. مهرداد هم  رونیخواستن بندازن ب یاز خونه م ی و مامان که صبح به زورک  لوفریاون از ن

.امروز  یاز فاط   نمیبپوشم ا دهیو لباس پوش یمهمون م یبر  میخوا یگفت شب با هم م 
 زنن. یهمه مشکوک م

 اد اومد سمتم کردم که مهرد  یداشتم فکر م ینجوریهم

 م یبر یآماده ا سهیخوب نف-

 خونه که لباس عوض کنم م یقبلش بر  یآره ول-

خونه شما که از  میر یرم خونه لباس عوض کنم بعد باهم م یباشه پس اول من م-
 م یاونجا باهم بر

 عتر یسر   میباشه بر-

 م یبر-

که از اونجا از مهرداد جدا   میدانشگاه رفت یو به سمت خروج میهم از کالس خارج شد با
 شم.  نیشدم که سرکوچه سر ماش

که   میرفت نایشدم به سمت خونه خاله ا  نیو سوار ماش دمیسر کوچه رس قهیدق 5از  بعد
  کسیکه مهرداد آهنگ دختر خوب از ا میبود نیاول مهرداد لباسش رو عوض کنه.تو ماش 

همه آهنگ هاشون رو   نی گروه بودم به خاطر هم نیبند رو گذاشت.چون من عاشق ا 
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آهنگ رو   ی خونم صدا یکه دارم م دی. مهرداد د نحفظ بودم.شروع کردم با خواننده خوند 
 کرد.  ادیز  یلیخ

 شه   یاتاق هم ساعتم دلشون تنگ م  وارید

 ی ری م قهیدق هیتو  قهی دق هی تو

 ی ریشه شمارشو بگ یگه م  یم نهیب یتا منو تنها م نمونیی آ یحت

 ی ری بگ شمارشو

 ره یگ یجون م واری رو د قاب

 زنه  یعکست باهام حرف م ینباش تا

 زنه یم  حرف

 زنه  یلبخند م  یگرد  ی شه تا که بر م یرو لبم خشک م خنده

 شده  یجور هی قلبم

 شده  یرفت االن دختر خوب یم یکه همش دورهم اون

 شده  یجور یگم   یعاقل شده م طونمیشر ش دل

 تو شده  عاشق

 شده  یجور هی قلبم

 رو مهرداد شروع کرد به خوندن:  winkقسمت  که

 بندم واست  یشهرو م نیا  من

 جنگم واست  یبا قلبم م من

 ستاره  یب کی تار شب
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 د آره  یتو نور م ی چشا

 کارش   ریتو گ شیپ دلم

 بالش  هی ی رو  مونیی دو تا سر

 با تو تو خواب خوشم بازم

 مونده تا صبح روشن    یو  یت  نیا

 مست تاشم    یا  گهیروز د باز 

 پس پاشم میکار یلیخ

 قارو ی بده بره رف اصن

 دارو یسف زیرو م زیبر

 و آها   الیتک ایخودمو خودت ب یسالمت

 دختر رو شروع کردم به خوندن:  قسمت

 خواست چشات  نقدریا  تو

 من خواسته چشاتو  دلم

 چه قدر عاشقتم یوا 

 جالبه با تو  یزندگ

 زدم  یتو من قفل رو

 تو و خاطرهاتو   رو

شد و   دای پ نیاز ماش  عیکه مهرداد سر  میبود  نایدر خونه خاله ا  یجلو قهیاز چند دق بعد
 10منتظر بودم که بعدش من با مهرداد برم خونمون که آماده شم.  نیماش ی من تو
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  یکت و شلوار طوس  هینگاه کرد  پشیبه ت ومدیکه داشت م یبعد مهرداد اومد وقت قهیدق
  کم یگذاشته بود و باعث شده بود که دکمه باال شو باز  وتارنگ  که د دی سف رهن یرنگ با پ

  هیچون هوا سرد بود  یمشک  یورن  یمهرداد معلوم باشه با کفش ها  نهیس یاز عضله ها 
باال زده بود در کل اگه بگم   یبود و موهاش رو به طرز قشنگ  دهیپوش یپالتو کوتاه مشک

شدم که  ادهیپ نیدختر کش شده بود. از ماش یشده بود و حساب پی خوش ت یلیخ
 مهرداد به سمتم اومد

 میمن آماده ام بر   زهی خوب دوش-

 م یباشه بر-

 که مهرداد صدام کرد  میرفت یم داشتم

  سهینف-

 بله-

 دیدور چرخ هی

 خوب شدم -

  یدخترا امشب چ نیبب یدختر کش شد یحساب  هیعال پتیرو بگم ت  ت یاگر بخوام واقع-
 ننی کنن تورو بب یکار م

 شد ر ید  گهید می.خوب بر نهیب یممنون.چشمات قشنگ م یلیخ-

خونه خاموش بود تعجب کردم   یچراغ ها  یو درو باز کردم ول  می سمت خونه رفت به
 کجا رفته بودن نایمامان

تا من حاضر   نیتو بش ایهم سرده ب رونی ب ستنین  نایکه معلومه مامان  نجوریداخل ا  میبر-
 ی شم باز هر جور که راحت

 نمیش یتو م ام ینه م-



 نفیسه 

113 
 

برق   زیر یبه سمت پ میو در رو باز کردم منو مهرداد وارد خونه شد می سمت خونه رفت به
  هیو سوت و دست اومد.از ترس  غیج یدفعه صدا  هیرفتم و چراغ رو روشن کردم که  

کردم.همه داشتن اهنگ تولدت مبارک رو   یقدم عقب رفتم و با تعجب به همه نگاه م
کردم.برگشتم   ی ومدم و با لبخند به همه نگاه مبه خودم ا  هیخوندن.بعد از چند ثان یم

 سمت مهرداد 

 بود ن یا  تیپس مهمون-

 بگم  ینجوریگفتن که ا نایآره مامان-

زانو هام   یرو  عیسر   دمشیکردم که سوگل به سمتم اومد.تا د یهمه رو نگاه م داشتم
 بغلم انداخت  ینشستم و سوگل خودش رو تو 

 جونم تولدت مبارک باشه  سهی:نفسوگل

 قربونت برم   یمرس-

 شم یاومدن تشکر کردم.مهرداد اومد پ نکهیشدم و از همه بابت ا  بلند

 سوگل رو بده به من تو برو لباس هاتو عوض کن   یخوا  یم سهینف-

 برم   ینه سوگل رو با خودم م-

 یباشه هر جور راحت -

خوشگل   یلیبود که خ دهیپوش د یسف رهنیپ  هی.سوگل  میسوگل به سمت اتاقم رفت با
 بود.وارد اتاقم شدم 

 م ینمازم رو بخونم و آماده شم بر قهیدق هیمن  دینیبش دیی خب سوگل جون بفرما-

 جون  سهیباشه نف-

 ی اومد  ی سوگل با ک  یراست-
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کردم   فی که ازت تعر نقدریا نهی جون بابام دوست داشت شمارو بب سهی با بابام اومدم نف-
 نهی بار تورو بب هیگفت 

 آهان باشه پس -

وضو گرفتم و نمازمغرب و    عی رو پاک کردم.سر شم یلباس هامو عوض کردم و آرا  عیسر 
 عشا رو خوندم. 

دونم چرا دوست داشتم با    ینمازم رو تموم کردم به سمت کمدم رفتم.نم نکهیاز ا بعد
  زیشوم هیرنگم رو برداشتم با  یکت شلوار طوس هی  نیمهرداد ست کنم به خاطر هم

  عی رو برداشتم و سر دمیو با شال سف زم یپاشنه بلند نوک ت دیسف یرنگ کفش ها  دیسف
  غیدخترونه کردم.موهام رو به حالت ت شی آرا هیع ی رفتم سر شمیآرا زی.به سمت م دمیپوش
گرم و تلخ   حهیموهام رو داخل کتم انداختم و در آخر با ادکلنم که را   هیبافتم و بق یماه

  یادکلنم رو دوست دارم.صدا   نیا  یلیده و من خ یمچوب   یبو یزن یم  یهستش وقت
به خودم انداختم به نظرم بد نشده بودم به طرف سوگل   ی.نگاه کلومدی آهنگ تا باال م

 برگشتم 

 چطور شدم   زهیخب دوش-

 جون   سهینف یشد  یعال-

 نیی پا میممنو ن بر-

به مهمونا   یپله نگاه کل یاز باال میو به سمت پله ها رفت میسوگل از اتاق خارج شد با
و مامان و    لوفریفقط منو ن  نشونیکدوم حجاب نداشتن.فکر کنم ب چ یانداختم دخترا ه
  دنیو نپوش  دنیبودن که پوش ده یپوش ییلباس ها  هی  لیفام  ی.دخترام یخاله حجاب داشت

که خاله اول از همه متوجه   میرفت  نیی سوگل از پله ها پا  باکرد. ینم یفرق  چیاون لباس ه
 نیی هم برگشتن و دست زدن از پله ها پا هین شد و شروع کرد به دست زدن که بق م

 اومدم که مامان به سمتم اومد و بغلم کرد 

 رم یبگ تویبعد  یتولد سال ها  شاهلل یجان تولدت مبارک باشه ا سهینف-
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 ممنون مامان  یلیخ-

گفتن.به مهمون ها داشتم   کی و خاله و عمو محمود بهم تبر   لوفریاز اون بابا و ن بعد
 کنار   دیمنو کش  لوفریکردم که ن ی م  ییخوش آمد گو

 ی شده آبج یچ-

 نشو  یحرص  یگم ول  یم  زیچ هی سهینف-

 بگو -

 ارتش یاز شهر شون اومده خاله هم مجبور شده که ب شب یزهرا اومده د-

 که چرت و پرت حرف نزنه یمن با اون کار ندارم تا وقت  ستین یمشکل-

 مهمون ها خوش آمد بگم.  هیرفتم تا به بق ییرا ی رفتم و به سمت پز لوفریکنار ن از 

  هیکردم که  یکردم داشتم جمع رقصنده رو نگاه م ییبه همه خوش آمد گو نکهیاز ا بعد
کار   یقیموس  یوم که تو که ماهان هستش پسر عم  دمیصدا آقا از پشتم اومد.برگشتم د

به سمتش برگشتم و ماهان به سمتم اومد و منو بغل کرد.بعد  دمشی که د ی کنه.وقت یم
خوشحال بودم که ماهان هم بود چون ماهان کار    یلیخاز بغلش در اومدم  قهیاز چند دق

 .واقعا  دمشید ینم ادیز  نیداشت به خاطر هم 

  یخودشون م لیشده بود.ماهان فقط با من خوب بود دختر فام پی خوشت یلیخ ماهان 
و خشک باهاشون برخورد   یجد  یلیماهان خ ینگاه بهشون بکنه ول ه یکشتن که ماهان  

 کرد. یم

 ی خانم چقدر عوض شد  سهی:سالم نفماهان

 یکن یکارا م یسالم ماهان چه خبر چ-

 تولدت مبارک باشه  میگذرون  یمام م  یسالمت-

 ی ممنون که اومدممنون. یلیخ-
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  لوفرین یآهنگ قطع شد و صدا  یکه صدا  میزد یداشتم با ماهان حرف م ینجوریهم
 برگشتم لوفری اومد که به سمت ن

ما    یبرا دیخانم چون امشب تولد تو هستش و ماهان هم اومده امشب با  سهیخب نف-
قطعه از آهنگ هات اون آهنگ مهراد جم به  هی نکه یاول ا یبزن انوتیقطعه آهنگ با پ 3

 یزن یهم م گهی آهنگ د هیخودت و   قهیقطعه به سل  نیبعد دوم یزن  ینام بعدت رو م
 م یکه ما زوج ها تانگو برقص

 لوفر ین یگرفته بود از حرف ها  خندم

 رسه  یبه من م یچ  یزنم ول یباشه م-

 گه ید یخوا  یاز خدا م  یچ گهیرسه د یبه تو کادو م-

 باشه-

و تمام چراغ   دنیرو شمع چ  انویرو آماده کردن دور تا دور پ انویچند نفر قسمت پ  عیسر 
رفتم و نشستم و شروع کردم به  انوی از آباژور هارو خاموش کردن به سمت پ ر یهارو به غ

 زدن آهنگ مهراد جم 

 که چشمات  یدون ینم

 خونه کرده  یو ب دل

 کرده  وونهیزنه بارون آخ منو د  یتو م بعد

 دستات  یخال یجا

 اون حرفات  ادی  منو

 ازت مونده فقط عکسات  شمی تو پ یستی ن امشبم

 به سر قلبم   ادیم یچ بعدت
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 تو رسمنا  یکرد  ییهوا 

 دلو  ن یو ببر و ا بکن

   ینزار  ایخوام مگه از دن یم  ی عقل چ یب من

 دلو  نیتو ا  یخوام ب یتو تنها نم یبر

  لیکردن و نور موبا  یم یخوندم جون ها داشتن باهام هم خون یتم مداش یجور نیهم
 کردن  یبودن و داشتن نگاهم م ستادهی هاشون رو روشن کرده بودن و بزرگترا هم ا

   دمیکه من و تورو د یاون روز  از 

 م یدورم برد  یاز همه آدم ها و

   دمیند  ایدن نیتو تو ا  مثل

 رم یمیمن م  یبر ییجا آخه

 ی چرا عاشق کرد   یدونست یکه م تو

 ی ساده منو کاش بشه برگرد  دل

 به سر قلبم   ادیم یچ بعدت

 کرده تو رسمنا ییهوا 

 دلو  ن یو ببر و ا بکن

   ینزار  ایخوام مگه از دن یم  ی عقل چ یب من

 دلو  نیتو ا  یخوام ب یتو تنها نم یبر

 اومد  فرلوین یآهنگ رو تموم کردم همه برام دست زدن.که دوباره صدا  نکهیاز ا بعد

 گه یقطعه رو هم بزن که بعدش آهنگ مخصوص تانگو بزن د  نیخب دوم-
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 ماهان هم باشه   دیقطعه رو بزنم با نیخب اگر بخوام دوم-

 یبزن  یخوا یم  یخب چه قطعه ا ی چه عال-

 م یبند.چون آهنگ رو با ماهان کار کردم و جفتمون خوب بلد کسیاز ا  شهیآهنگ دو آت-

کرد که با لبخند جوابش رو دادم و شروع کردم   یاومد سمتم و با لبخند نگاهم م  ماهان 
 به زدن 

 خوبه  چقدر

 شمیپ یبا تو هست  مویاالن مال هم که

 خوبه  چقدر

 شم چقدر خوبه  یشما م یمن چشم بسته فدا که

 ام  شهی عاشق دو آت هی که

 دوست دارم  یلیخ

 از انتظار   شتریعشق به کنار ب حاال

 دارم  دوست

 تو نم بارون و جاده شمال  منو

 نه  ای خوبه

 دوست دارم  یلیخ

 شه  یکار زمونه رو و رابطمون هر روز بهتر م نیبب

 شه  یبوس حل م هیبا  امونی  ی دعواهامون ناراحت یحت

 شه ی با تو بهتر م یزندگ
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 رو ماهان شروع کرد به خوندن  wink قسمت

 من قلبم رفت   یرفت ییهر جا  تو

 عاشق شدم دندم نرم  بازم

 گفتم شرمندم  یبار صد

 پروندم  اه ی دونم س یم

 گرمم کرده  شهیهم دستات 

 گردنبدته  ی اسمم که رو اون

 ... 

 دختره رو خوندم شروع کردم به خوندن:  قسمت

 ...شدم انگار  باز 

 رهنت یپ یعطر رو  از 

 بره  یتو چشمات که موجش منو م یدار ایدر هی

 انگار    ید یواسم خورش تو

 پاهاته  ری تهران ز  هی

 شهر تو هر وجبش واسم پر از خاطراته  نیا

 دوست دارم  یلیخ

 از انتظار دوست دارم   شتریعشق به کنار ب حاال

 دوست دارم  یلینه خ ای تو و نم بارون و جاده شمال خوبه   منو

 شه  یکار مونه و رابطمون هر روز بهتر م نی دوست دارم بب آخه
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 شه  یبوس حل م هیبا  امونی  ی دعواهامون ناراحت یحت

 شه ی با تو بهتر م یزندگ

بلند شدم که   ی صندل  یرو زدم همه برام دست زدن که از رو هیکالو   نیآخر  نکهیاز ا بعد
  ین مثل خواهر برادر ها م.رابطه من و ماها دیگاهم رو بوس  جیماهان من رو بغل کرد و گ

  انویگرفتم بابام من رو کالس پ یبهونه م یلیرفتن من خ نایمهرداد ا  نکهیمونه بعد از ا 
 نکهیاز اون به بعد مثل برادر پشتم تا ا  گهیباهام بود د گهی د ماهانفرستاد بعد از اون 

  دمش ی.امشب که دمیدید یرو نم  گهیهمد  ادیز   گهیمعروف شد و د  یقیرشته موس ی تو
  ی.ماهان ساز ها میبود دهیند  گروی سال بود که همد  1 کی خوشحال شدم چون نزد یلیخ
 داد. ادی رو هم اون موقع بهم  گهید

که   دمیاز پشت سرم اومد که برگشتم د  ییآقا یکردم که صدا  یباماهان صحبت م داشتم
 که پدر سوگل هستش  دمیسوگل هم کنارشه.فهم

 دیخانم باش  سهیهستم پدر سوگل جان فکر کنم شما نف یریسالم سرکار خانم مش-

 تون یی خوشبختم از آشنا یلیهستم خ سهیبله من نف ی ریمش  یسالم آقا -

 سر کار خانم  نیهمچن-

گفتم که خودش متوجه   یدی ببخش هیرو اورد جلو که من دستم رو جلو نبردم و  دستش
 شد و دستش رو عقب برد 

 دونم چجور زحماتتون رو جبران کنم  یممنون بابت سوگل نم یلیخ-

 دم یرو بغل کردم و محکم لپش رو بوس سوگل

 از وجودمه   یسوگل هم مثل خواهرمه اونم جزو  هیحرفا چ  نیا-

 ن یشما لطف دار -

 دم یماهان رو شن  یکردم که صدا یسوگل صحب م یبا بابا  می داشت یجور نیهم
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 ی کن ینم یرو معرف زهیدوش سهینف-

 سوگل هستن عشق بنده  شونیا-

 تا حاال شده عشق تو  یعه از ک-

  یخنده که پدر سوگل جمعمون رو ترک کرد ول ر یز  میزد یحرفش چهار نفر  نیاز ا بعد
 کنه.  یباز  گهی د یرفت با بچه ها  قهیدق 5بعد از  یمنو ماهان موند ول  شیپ کمیسوگل  

 اومد  یج ی د یکه صدا  میکرد  یداشتم با ماهان درباره کار صحبت م ینجوریهم

خسته شد و   یخوام آهنگ تانگو بزارم فکر کنم خانم عبداله یمحترم م  یخب زوج ها-
 ن؟ یموافق  م؟همهیموافقن که رقص تانگو داشته باش ایزنه ک ینم انویپ

آهنگش   نی ا یلیکه خ یآهنگ نوازش از اب یج  یگفتن که د  یبلند بله ا یبا صدا  همه
 رو دوست داشتم رو گذاشت که ماهان به سمتم برگشت و دستش رو جلوم اورد

 دور با بنده برقصن  هیکه  دنیافتخار م  زهیدوش-

 ل یبا کمال م-

و ماهان دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من   میرقص رفت  ستیو ماهان به سمت پ  منو
  یکردم که صدا   یور رو اون ور رو نگاه م  نیماهان گذاشتم.داشتم ا  نهیس یو دستم رو ر 

سر ماهان    یو سرم رو رو  رهی که باعث شده بود قلقلکم بگ دمیشن می ماهان رو کنار گوش
 بزارم. 

 گهی د ینه جاها  یاون آقا رو نگاه کن  دیبا یرقص  یجنتلمن م یآقا هی با   یکه دار  یوقت-
 رو

 ره ی گ یاوووووو چه خودشم دست باال م-
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رقصن و چهره مهرداد   یمهرداد و زهرا کنار ما دارن م دمیخنده که د ریز  میزد  جفتمون
جور شده بود.که ماهان دوباره صدام کرد که   نی ا  یبود.معلوم نبود به خاطر چ یبرزخ

 باعث شد حواسم به ماهان جمع بشه 

 سه ینف یامشب چقدر خوشگل شد -

 خواننده  ی طور آقا نی هم هم ممنون تو-

 یشما به بنده لطف دار-

 کنم  یخواهش م-

زدم که دستم رو دور گردن ماهان حلقه کردم.بعد  یداشتم با ماهان حرف م ینجوریهم
ازم جدا شد و دستم   هیآهنگ تموم شد ماهان محکم بغلم کرد و بعد از چند ثان نکهیاز ا
کار ماهان باعث شده بود که   نیا  که دیدستاش گرفت و پشت دستم رو بوس نیرو ب

 باال بره.  هیو دست بق  غیسوت و ج

هستش که با سوگل به   کی ک دنیکه اعالم کردن وقت بر میرقص خارج شد ستیپ از 
خواستم شمع رو فوت کنم که سوگل نزاشت که   ی.سوگل رو بغل کردم م میرفت ک یسمت ک
 فوت کنم 

 اول آرزو کن بعد فوت کن  سا ی جون وا سهینف-

 موفق باشم.  میتو زندگ شهیهم  نکهیرو بستم و آرزو کردم که سوگل خوب بشه و ا چشمام

رو   میسالگ  20چشمام رو باز کردم و با سه شمارش منو و سوگل شمع  هیاز چند ثان بعد
که  دینوبت به کادو ها رس  کی کردن ک می. که همه دست زدن .بعد از تقسمیفوت کرد 

دست بند  هیو داداش مهران  لوفریگرفته بودن.ن دیسف  bmw نیماش  هیمامان و بابا  
ناز بودن که با   یلیخ یسادگ نیع گرفته بودن در سی سرو  هیگرفته بودن خاله هم   انیبرل

ماهان بود که   یکادو کادو نیجواهر کار شده بود.همه کادوهاشون رو دادن که آخر 
گردنم انداخت.بعد از کادو ها   ی همه تو  یگردنبند اسم بهم داد و همون موقعه جلو
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با لحن   هرااومدن که ز  شمونیکردم که زهرا و مهرداد پ  یداشتم با ماهان صحبت م
 شروع کردبه حرف زدن  یچندش

 ی سال زنده باش  120 شاهللیتولدت مبارک باشه ا زم یجون عز  سهینف-

 ممنون.  یلیخ-

گرمت   یهمه خودت رو پوشوند   نیکه ا ستین بهی غر نجایا  یکس اریشالت رو در ب زمیعز-
 شه ینم

  یرو عاد   چهرم نیکنم به خاطر هم کشیت کهیخواد ت یشروع کرد دلم م نیخدا باز ا  یا
 لحن شروع کردم به حرف زدن  ن ینشون دادم و با خشک تر

 شی وقت بدنم رو به نما   چیه یلباسا از گرما نابود شدم ول نیدم تو ا  یم حیترج-
 نزارم  گرانید

  شیجو پ  نیا  نکهیتعجب کرده بود ماهان به خاطر ا  یلیکه داده بودم خ یاز جواب زهرا
 اومده رو تموم کنه شروع کرد به صحبت کردن 

 دم یرو اصال ند  شونیمن ا  یکن ینم  یمحترم رو معرف یجان آقا  سهینف-

که بهت اون   یپسر خاله بنده مهرداد هستن که استاد بنده هم هستن همون شونیا-
 م یکرد   یم  یباهم خراب کار یلیموقع گفتم خ

 خنده  ریحرف زد ز   نیبا ا  ماهان 

 باهاتون خوشبختم ییاز آشنا  شوننیا  یگفت یه م ک یپس مهرداد -

باهاش دست و ابراز  یرسم یلیمهرداد برد و مهرداد خ  یدستش رو جلو ماهان 
 کرد.مهرداد صورتش رو به سمتم برگردوند  یخوشبخت

 ی کن ینم یرو معرف شون ی جان ا سهینف-
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تو هر   شهی کنن و هم یم تیفعال  یقی رشته موس ی بنده که تو  یماهان پسر عمو  شونیا-
 پشتم بوده.  ییجا

 آقا ماهان  تون یی خوشبختم از آشنا -

 د یشما با آقا ماهان نامزد زمی:عز زهرا

 بندم اونم با چسب  یم یروز  هیرو  دونهی نی خدا من دهن ا یا

  یم  ییجفتمون حلقه تو دستمون بود چه سئوال ها دیاالن با میاگر هم بود زمینه عز-
 زهرا جان  یپرس

 ینم  دیبه خاطر همون ببخش نیکرد ی مثل زن و شوهر ها رفتار م  نکهینه ا :آخهزهرا
 دونستم 

 کنم  یخواهش م-

  میرفتن داشت نایمهرداد ا  نکهی .بعد از ا  میبا زهرا و مهرداد هم حرف زد قهیاز چند دق بعد
. ماهان  می صحبت کن نکهیتا ا   میشنونده بود  شتری که ب میکرد  یبا شوهر عمه صحبت م

 دستش رو دور کمرم انداخت و سرش رو کنار گوشم برد 

 م ینیمبل بش هی ی رو  م یبر رم ی میدارم از پا درد م سهینف-

 نجا یا ستادمیوا   یکه االن به زورک ادیخوابم م نقدریماهان منم ا  یوا -

 م ینیبش میپس بر-

 م یبر-

از جمع دور  کمی.میو نشست میاز مبل ها رفت  یکیو ماهان به سمت   من
داشتن که بسته   یکردم و چشمام سع  یداشتم جمع رقصنده رو نگاه م ی.همونجورمیبود

کردم که ماهان دستش رو   یداشتم نگاه م ینجور یبا زور باز نگه داشتم.هم یشن ول
 .ذاشتمشونش گ یدورم انداخت و من رو بغل کرد و سرم رو رو 
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اگر مهمونا رفتن   ادی خوابت م یلیزنه که خ یبخواب چشمات خماره.داد م ریبگ سهینف-
 کنم  یصدات م

 بهش چسبوندم  شتریرو دور ماهان انداختم و خودم رو ب دستم

 کن  دارمیرفتن ب یباشه پس اگر داشتن م-

 دی سرم رو بوس ماهان 

 بخواب  ریباشه بگ-

 فرو رفتم.  یقیادکلن ماهان به خواب عم یرو بستم و با بو  چشمام

 #مهرداد: 

تعجب کرده بودم   یلیحجاب داره خ دمیکه د یاومد وقت  نیی از پله ها پا سهی که نف یوقت
نگاه کردم   سهینف پیکه به ت کمیبود. دهیلباسش پوش یکردم امشب راحته ول  یفکر م

 .از  میجفتمون با هم ست بود

 یلیخ یسادگ   نیدلبر شده بود در ع یلیمشب خبود.ا سهیبه نف یلی شب حواسم خ اول
 سهینف ش یپسر پ هیکردم که   یرو نگاه م سهیداشتم نف یجور نیقشنگ بود.هم پشیت

  یاز جنس مذکر بدش نم سهیتعجب کرده بودم مگه نف یلیرو بغل کرد خ سهی رفت و نف
که دست راستم رو مشت    یجور بودم یحرص یلیکه بغلش کرده.خ هیک ن یپس ا ومدی

کردم   یکه فکر م  یدادم جور یرو محکم فشار م وانی بود ل وانیکردم و دست چپم که ل
 آهنگ بزنه. انوشیبا پ سهیگفت که نف لوفرین قهیدق 5شکنه.بعد از  یم وانیاالن ل

 یلیگرفتن.خ لمیرو در اوردم و شروع کردم به ف می شروع کرد به زدن گوش سهی که نف یوقت
خوندن و بزرگترا دست   ی خوند.همه جون ها داشتن باهاش م ی زد و م یقشنگ م

 کردن.  یرو نگاه م سه یرو گرفته بودن و داشتن نف گری همد

  دمیآهنگ اول رو زد آهنگ دومش رو با همون پسره که حاال اسمش رو فهم نکهیاز ا بعد
  نکهیخوند.بعد از ا یقشنگ و با احساس م یل یع کرد به خوندن.خکه ماهان بود شرو
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رو بغل کرد و سرش   سهیبلند شد و ماهان نف یصندل   یرو زد از رو ه یکالو  نیآخر سهینف
راحته که من تا حاال   سهی با نف نقدریکه ا هیک ن یا  عابودم واق یعصبان یلی.خدیرو بوس

 شناسم.  یو نه م دمشیند

 یباهاش راحته واقعا فکر نم نقدریا سهیکه نف هیک نیآخه ا  ختیبهم ر یلیخ اعصابم
زد   یبودم و زهرا همش حرف م ستادهی وا ینجوریباشه.هم یآدم نجوریا  سهی کردم که نف

دادم.داشتم  ینم تیبود و اصال به حرف زهرا اهم سهینف یمن تمام حواسم پ  یول
اونم بره از خاله بپرسه.به سمت   بپرسم مامانشدم .به سرم زد که برم از   یم وونهید

کردن. به سمتشون رفتم که خاله   یبود و داشتن صحبت م ستادهی مامان رفتم.کنار خاله ا
 بهم زد  یمتوجه شد و لبخند 

 شده   یزیمهرداد جان چ-

 ازتون بپرسم  یدونم چجور  ینم یسئوال داشتم ول  هی  تشینه خاله واقع-

 ه یپسرم راحت باش.سئوالت چ-

 ه یباهاش راحته ک  سهی پسره که نف نی..........ا ....تشی واقع-

 لبخند بهم زد  هیحرفم تموم شد خاله    نکهیاز ا بعد

  میبهت گفتم.اسمش ماهانه االن هم داشت مارستانیهمون پسر عموشه که تو ب  نیا-
شما خارج از  نکهی.اسمش ماهانه.بعد از امیکرد  یدرباره ماهان با مامانت صحبت م

  انویرو کالس پ سهیگرفت عمو عباس نف یبهونه شمارو م یلیخ  سهینف دیکشور رفت
اومد.فقط هم   سهینف شیره پ ی م انویپ سکال سه یکه نف  دیفرستاد.بعد از اون ماهان د

مغروره و   یل یهستش  ماهان خ یخوبه و رابطشون در حد خواهر برادر سهیماهان با نف
 زاره.االن تو رشته  یمحل نم   سهیاز نف ری به غ لیفام ی اکدوم از دختر ه  چیبه ه

بهش زنگ   یوقت لوفریکه ن مشید یسال هستش ما ند 1معروف شده و حدود   یقیموس
 هستش و امشب اومد. رانی زد گفت که ا
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تو   یفکر نکردم که خاله اون سر نیرو اشتباه قضاوت کردم چرا آخه من به ا  سهینف بازم
تکون دادم   یخاله سر یاز پسر عموش هاش خوبه.برا  کیگفت که با من و   مارستانیب

گفت که آهنگ تانگو بزاره که زهرا به سمتم اومد و منو به زور   یج ی که همون لحظه د
و ماهان    سهینف دمیکه د دم یرقص یبا زهرا م داشتم  ینجوریرقص برد.هم ست یوارد پ

هم   سهیبود و نف سهین دور کمر نفشدم دست ماها یعصبان یلیرقصن.خ یدارن باهم م
داشت اطراف   سهی.نفدنیخند  یو م دن یرقص یماهان بود و با هم م  نهیس  یدستاش رو
 میاشتخوندم د یرو از چشماش م یکرد که نگاهش بهم گره خورد.تعجب  یرو نگاه م

 سهیکه ماهان سرش رو برد کنار گوش نف میکرد  ی رو نگاه م گری همد  میداشت ینجوریهم
  یرفتم ماهان رو م یکردن م یسرش رو به سر ماهان چسبوند اگر ولم م سهیکه نف

و   غیج  یدفعه صدا  هیآهنگ تموم شد و از زهرا جدا شدم که  قهیزدم.بعداز چند دق
رو گرفته و پشت دست   سهیماهان دست نف  دمید کهرو نگاه کردم  سهی سوت اومد که نف

  هیرو ترک کردم و رفتم   ستیپ  عی شدم سر یم یواقعا داشتم کفر گهی.د دهیرو بوس سهینف
  اهمیخوشحال بود.جفتشون داشتن  یلیخ سهینداشته باشه.نف دیکه اصال  د   یگوشه ا

 بهرفتن و شروع کردن    سهینف شی کردن که پدر سوگل و خود سوگل پ یصحبت م
  نیدست نداد به خاطر ا سهیبرد که نف سهیصحبت کردن که پدر سوگل دستش رو جلو نف

ربع   هیشدم. یم یعصبان یلیکنم خ یتا ماهان رو نگاه م یکارش لبخند به لبم اومد.ول
 بود. گهید یحواسم جا   یکردم ول ینگاه م سهیبود که به نف

 ام یب رونیزهرا باعث شد که از فکر ب یفکر بودم که صدا  تو

 . میبگ کی تبر  سهیبه نف میبر ای ب ییمهرداد کجا-

 گه ید قهیچند دق یحاال باشه برا -

 یخوب-

 ورا چه خبره   نیا نمیآره خوبم.من برم بب-

 زنمو  شیرم پ یباش من هم م-

 باش -
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 سهیرو اوردن که نف سهینف کی ربع ک هیخودمون که بعد از  لی فام یسمت پسر ها  رفتم
که   میخورد  یم  کی با بچه ها ک می.داشتدنیرو بر  ک ی رو فوت کردن و ک کی همراه سوگل ک

 داره.  یدست از سرم بر نم دونهی نی زهرا دوباره اومد.  امشب چرا ا  یصدا 

 مهرداد -

 بله-

 شیپ ییآقا  هیبرم چون   ییشه تنها  ی من روم نم  میبگ کی تبر  سهیبه نف میشه بر  یم-
 هستش.  سهینف

شه.ظرف   ینم شیحال  زایجور چ نیتعجب بود که زهرا خجالت بکشه چون زهرا ا   برام
و ماهان داشتن با هم   سهی .نفمیرفت سهیرو کنار گذاشتم و با زهرا به سمت نف کمیک

آرامش خودم رو حفظ کردم.به  یشدم ول یآن حرص هیکه   دنیخند ی زدن و م یحرف م
به   یکه اصال معلوم نباشم ول ییرفتم جا  اهان من و م  یی.بعد از آشنامید یرس نایا سهینف
انداخت و به خودش   سهی ماهان دستش رو دور کمر نف  دمیداشتم که د دید سهینف
سمت رفتن.با  هیگفت با هم به  یزیچ هیهم  سهیگفت و نف یز یچ  هیکرد و  کی نزد

  سهیمبل نشستن.به نف  هی یو ماهان رو   سهیکه نف دمیچشم دنبالشون کردم د
چون   ادیخوابش م یلیمعلوم بود خ سهینف  یکردم ول یداشتم نگاه م ینجوریمه

  هیکرد که   یدوباره بازشون م  یول  وفتادیهم م یچشماش خمار شده بود و چشماش رو 
  هیرو بغل کرد و   سهیکردم که ماهان نف یداشتم نگاه م ینجوریلبخند اومد رو لبام. هم

گفت و ماهان   یزی چ هیو   تدستش رو دور ماهان انداخ سهیبهش گفت و نف یزیچ
بغل  سهینف یچ یبودم برا  یحرص یلیچشماش رو بست.خ سهیو نف دی سرش رو بوس

کار ها   یرو  یی.اصال ا تعصب هاشمی م یحرص یچ  ی.اصال به من چه من برا دهیاون خواب
 .ستیدست خودم ن یدونم چرا ول یشه دارم نم یم سه یکه مربوط به نف

شب بود که مهمونا قصد رفتن  کردن.بعد از بدرقه مهمون ها خانواده ما و   12 ساعت
 اطراف رو نگاه کرد  کمیمبل نشستن که خاله  یخانواده خاله رو 

 کجاست  سهیپس نف-
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 باال انداخت   یاطراف رو نگاه کرد و شونه ا  کمی  لوفرین

 کجاس  نمیماهان بود بزار بب شیدونم پ ینم-

 شمون یاومد پ لوفر ین قهیدق 10ل بلند شد.بعد از مب   یاز رو لوفرین

رو برد تو اتاقش   سهیشد و نف داریمبل ها خوابشون برده.ماهان که ب  یجفتشون رو -
 . نیی پا ادیاالن م

 اومد و به سمت ما اومد   نیی تموم شد ماهان از پله ها پا لوفری حرف ن  نکهیاز ا بعد

 ستم با اجازه من برم خ کمیمن   د یزنمو و عمو دستتون درد نکنه ببخش-

 بلند شد  خاله

 استراحت کن فردا برو دنبال کارات  نجایماهان جان پسرمم بمون هم-

 نه زنمو دستت درد نکنه من برم  -

طرف بابا و عمو عباس و به اونا دست داد و از مامان و خاله هم تشکر کرد و اومد   اومد
 طرف من 

 خوشحال شدم مهرداد تیی از آشنا-

   نیهمچن-

رو بغل کرد و بعدش   لوفریرفت و ن لوفریرو اورد جلو.دستش رو گرفتم.به سمت ن دستش
 به سمت  

  واشیماهان رفت ما هم  نکهیرفت با اون هم دست داد هم بغلش کرد.بعد از ا مهران
که خاله گفت   میهارو جابجا کن زیم  میخواست ی.م میهامون رو جمع کرد    لیوسا   واشی

 .دهی و تمام کار هارو انجام م  ادیم  یکیفردا 
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عوض  عی به سمت اتاقم رفتم و لباس هامو سر عی سر  میکه اومد نا یخونه خاله ا از 
  سهیاز دست نف یلیاصال حالش رو نداشتم  خ یبزنم ول انوی پ کمیخواست  یکردم.دلم م

رفت تو بغلش بخوابه.   یم  دینبا  یدونست ول ی بودم درسته که مثل برادرش م یحرص
چند سال   یبرا  س یاالن ن ی حس برا   نیا  ادیز  ی لیرو دوستش دارم اونم خ هسیمن نف

  یفکر م سه یبالش گذاشتم  داشتم به نف یهستش.به سمت تختم رفتم سرم رو که رو
 رفتم.  یقیکردم که به خواب عم

 :سهی#نف

به چشمام خورد چشمام رو باز کردم و ساعتم رو نگاه کردم ساعت   دیکه شد  ینور آفتاب با
نگاه   هی.مارستانی از اون ور برم ب  دیکالس داشتم بعدش با  گهی ساعت د هیصبح بود و   7

به خودم انداختم کتم و شالم رو در اورده بودن از جام بلند شدم و لبه تخت نشستم.بعد  
م لباس هام که چروک شده بود و در  سمت حموم رفتم و تما هنشستن ب قهیاز دودق

 .فی کث یاوردم و انداختم تو سبد لباس ها 

بود   میو ن  7ساعت دوش گرفتن از حموم دل کندم.ساعت رو نگاه کردم ساعت  میاز ن بعد
هامون   ری چون مهرداد گفت مس ادیمهرداد م گهی د قهی دق 10داد که تا  ینشون م نیو ا 
 .مارستانی ب رهی ودش مرسونه دانشگاه بعد خ یمن رو م هیکی

زانوم بود با   یرنگم که تا رو   یمانتو  مشک  هیموهام رو با سشوار خشک کردم و   عیسر 
  لیوسا   عی .موهام رو از وسط فرق باز کردم.سردمیرو پوش 90و شلوار قد   یمغنه مشک

و به    دمیرو که پشتش سبز بود رو پوش داسی رنگ آد دیسف یهامو آماده کردم و کتون
 رفتم.  نیی سمت پا

به از پله   عی داد که مامان هنوز خوابه.سر ینشون م نیا  ومدی ینم ییصدا  چیه نیی پا از 
شد   داری که مامان اگر ب دمیچ   زیم  هی عی اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم سر  نیی ها پا

بود   قهیدق  40و   7کردم ساعت   خوردم و ساعتم رو نگاه یچند لقمه ا  هیصبحونه بخوره.
 .رونی خونه زدم ب از از جام بلند شدم و    عیسر 
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خواست   یدر هستش و انگار م یمهرداد جلو  دم یکردم که د یرو باز م اطیدر ح داشتم
 زنگ رو بزنه.

حال با لبخند نگاهش   نی بودمش.با ا  دهیند ی نجوریبود تا حاال ا  یجد  یلیخ افشیق
 کردم 

 که نکردم  ری .دری سالم صبح بخ-

 کرد و با لحن سرد جوابم رو داد  یاون اصال به صورتم نگاه نم  یول

 ی کن یم ر ید یسی وا   ینجوریهم یخوا  یسالم نه اگر م-

  یچ ی.اصال من برا ادیابرو هام ب نیباهام بد صحبت کرد که باعث شده بود اخم ب نقدریا
برگشتم به   ع ی.سر رمی خودم م  نیدارم با ماش نیافتاد که خودم ماش  ادم ی برم تازه  نی با ا

 سمت در که برگشت منو نگاه کرد 

 شه ها   یم ری د یری کجا م-

 سمتش و با نگاه سرد و لحن سرد نگاهش کردم   برگشتم

 ی به کارات نرس ریرم شمام برو که د یم  نیخودم با ماش ست ین اج یاحت-

 خودش رو جمع و جور کرد  یلحن باهاش صحبت کردم ول نیتعجب کرد که با ا  کمی

 رسونمت  یسوار شو من م ایب هیچ  ای مسخره باز   نیا-

  یجلو در خونه هر کس یا یتو ب ستین یاجی احت گهی رم د یم  نمیالزم نکرده خودم با ماش-
 خودش بره. روز خوش 

  یداشت با تعجب نگاهم م یرنجویمهرداد هم  یخونه رو باز کردم و داخل شدم ول در
به سمت   عیرو بردارم.سر  نمیماش  چیی کرد در خونه رو بستم به سمت خونه رفتم تا سو

  نیکه سوار ماش  یخوشگلم رفتم.وقت نیرو برداشتم و به سمت ماش چیی اتاقم رفتم و سو
رو باز کردم   نگیدر پارک عی خورد که باعث لبخند بزنم سر مینیبه ب  ن ینوماش یشدم بو 
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رو روشن   نیکنه ماش یو منو نگاه م  ستادهی که مهرداد همون جا با چهره اخمو وا دمید
رو زدم و به سمت   موتی مهرداد به سمت مخالف رفتم و پشتش ر خالیکردم و ب

بد  دیبا نقدریاز روز نگذشته آدم ا  یچینرسم امروز خوبه.هنوز ه ری دانشگاه رفتم د
  نمیو نه تلفن بزنم.ا نمشیبب د یروز نبا 2داره و تا   کی آنژو گراف طرف سوگل امروز  هی.ارهیب

 کنه.  ریشو بخ هیاز اخالق مهرداد خدا بق

  نیرو پارک کردم.از ماش نمیو ماش دمیموند تا کالس شروع شه به دانشگاه رس  قهیدق دو
به سمت   یشدم که همزمان مهرداد هم اومد.بدون نگاه کردن بهش با چهره جد  دایپ

استاد   نیکه دوم  دیشدم استاد جاو  یکالسم رفتم.همزمان با من که داشتم وارد کالس م
جذاب و خوشگل هستش   یل یخ یهستش ول یجد  یلیدانشگاه هستش خ یجوان تو 

  یول می رو هم تحمل کن سهیفاستاد هم مثل ن هی  ایگه ب یم نهیب ی فاطمه هر وقت م
   د یکه استاد هم به من رس دمی در رس ی.جلو ادیازش خوشش م یفاط

 ر ید  نقدری.چرا ا یسالم خانم عبداله -

 شه  یتکرار نم گهید دی سالم استاد.ببخش-

دست بهم اشاره کرد که اول من برم.در کالس رو باز کردم و وارد شدم بعد از اون استاد   با
 دوم که فاطمه برام جا گرفته بود یوارد شد. رفتم صندل 

 تو  ی کجا موند  سهینف-

 گم  یبابا بعدا بهت م-

 ی با استاد اومد -

 گه یم   یچ نمیحاال بزار بب  نی.هممید ید گرو ی در همد  یآره جلو -

رفتار   نجوریکار کردم که مهرداد باهام ا یاصال حواسم به استاد نبود.واقعا مگه من چ  یول
رفتم و   یخوام ببرمت خودم م  یکرد.      اگر دوست نداشت چرا از اول نگفت که نم یم
  میزیچ هی بودن که امروز  دهی رو هم استاد و فاطمه فهم نیکالفه بودم و ا  یلی.خومدمیم

    یلیکه خ دیجاو هست که درس استاد 
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شتم  تموم شد دا  دیساعت کالس استاد جاو 1دم.بعد از  یهستش رو اصال گوش نم مهم
 کردم که استاد صدام زد  یهامو جمع م  لی وسا

 یخانم عبداله-

 دیی بفرما-

 کارتون دارم  دیبمون-

 باشه چشم -

 رو به سمت چرخوندم  صورتم

 ام ی االن م ری قهوه تلخ بگ هیفاطمه برو بوفه و برام -

 باش -

فاصله   کمیاستاد رفتم و ازش   ز یرفتن به سمت م رون یاز کالس ب یبچه ها وقت همه
 گرفتم 

 کنم  یاستاد گوش م دیی بفرما-

 د یروبه راه نبود یلیفکر کنم امروز خ یخانم عبداله-

 یشخص لی ام بنا به دال ختهیامروز بهم ر کمیاستاد من  دیببخش-

 آهان -

 د یندار  یا  گهی امر د-

 چرا...... -

 خب-

 خوام حرف بزنم یدرباره.........درباره دوستتون م تشی واقع-



 نفیسه 

134 
 

 کار داره  یبه فاطمه چ نی کردم آخه ا  تعجب

 شنوم  یم دیی بفرما-

اگر موافق    دیصحبت کن شونیمن از دوستتون خوشم اومده اگر بشه با ا  تشی واقع-
 م یمزاحم بش ریامر خ  یبودن که برا 

متعجبم رو    افهیال اورد که قنگفتم که سرش رو با یچیتعجب کرده بود.ه یلیکه خ من
 لبخند زد   هی دید

 شاخ در اوردم -

 دیکن یکه منو مسخره م  دیگ  ینم یاستاد جد -

 گم از فاطمه خانم خوشم اومده  ی نه واقعا راست م-

 خودم رو جمع و جور کردم  کمی

 دم  یکنم اگر جوابش مثبت بود که بهتون اطالع م یباشه من باهاش صحبت م-

 ن یممنون لطف کرد  یلیخ-

 روز خوش -

مغرور با  د یتعجب کردم.استاد جاو یلیکالس خارج شدم و به سمت بوفه رفتم.خ از 
شدم و به سمت بوفه رفتم.مهرداد  یجد  عیکه سر  ومد ی لبام داشت کش م  طونیفاطمه ش

به خاطر   کمیمنو درک کنه   نکهیا  یدم به جا از دستش دلخور بو یلی.خدمیهم اصال ند
 کارش کردم.  یچ نگارزنه ا یحرف م ینجوری سوگل بعدا با من ا

 دونفره نشسته رفتم روبه روش نشستم.  یصندل  هی یرو  یکه فاط دمید  دمیبوفه رس به

 ی اورد ف یچه عجب تشر  یبه خانم عبداله-

 ی بد ینیر یش دیبا  یدم ول یخبر بهت م هی.زی کم مزه بر-
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 باشه یداره خبرت چ یبستگ-

 ها  یجبغ و داد نکن  یگم ول یباشه م-

 انه ی  یگ یم سهینف-

 هستش  د یباش.درباره استاد جاو-

 داره یخب اون به من چه ربط-

 خوشش اومده   وونهی که از تو خل و د نهیربطش به ا-

 زد با شتاب سرش رو بلند کرد  یکه داشت با قاشق قهوه شو هم م  یفاط

 یچ-

 ان یب یخاستگار یبرا  یازت خوشش اومده اگر توهم موافق باش  دیاستاد جاو گهیبله د-

 سهینف یمنو مسخره کرد-

 ی خروس ها شد  یگم.تو هم قاط یم  یکسمه دارم جد نیتر   زیکه عز لوفرینه به جان ن-

 کرده  یمنو ازت خاستگار ی جد یجد-

 بدم  یآره به خدا حاال جوابش رو چ-

 ی روز بهم مهلت بد 2 دیبا-

هستش درست فکر   یعمر زندگ  هیفکر کن بحث   یتا هر وقت دوست داشت زمی باش عز-
 کن و با منطق برو جلو

خوردم   یتو فکر بود.داشتم قهوه م یلیخ یزد ول یگرفته بود هم م  یداشت قهوه ا  یفاط
  میصفحه گوش یکردم.اسم مهرداد رو  دایجزو ها پ  یال اومد.از البه میزنگ گوش  یکه صدا 
  فمیک یرو کامل خاموش کردم و تو میجواب بدم گوش نکهیکرد.  بدون ا یم  ییخود نما

 گزاشتم.به سمت فاطمه برگشتم 
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 یست ین ل یم یکه معلومه تو هم بهش ب نجور یخب فاطمه ا-

  نیا  یول ارهیکنه خرج خودش رو در م یخودش کار م هیپسر خوب سهینف یدون یم-
 من تموم کنم بعدا به فکر ازدواج باشم  د یوسط مشکل درسم هستش که اول با

 ن یهم-

من   یاالن وقت  یول ستمین ل ی م یب دیمن به استاد جاو  یگ  یدرست م سهینف نیبب-
درس  نمیدونم بش یرسم نم ینم یچیکال به ه یدرس دارم و اگر برم سر خونه زندگ

 خونه رو انجام بدم  یکار ها ایبخونم 

خوام درسم رو   یبهش بگو بگو اول م نارویاومد هم  یکه خاستگار یوقت نیخب بب-
 ی سر خونه و زندگ م یبخونم بعدا بر

 باش -

 پس مثبته -

 بزار من برم با مامان و بابا صحبت کنم بعدشم فردا برو جواب رو بگو -

 ستان مار یبرم ب دیکالس که من بعدش با  میباش بپر بر -

 .میو به سمت کالس رفت م یفاطمه بلند شد  با

شدم و به    نیکردم و سوار ماش یاز فاطمه خداحافظ  عی کالسم تموم شد سر 12:30 ساعت
 رفتم. مارستانیسمت ب

بود به  کی نزد  مارستانی.چون دانشگاهم به بدمیرس مارستانیساعت به ب میاز ن بعد
رو پارک کردم و به سمت   نیماش   عی رسه. سر یساعته م میآدم ن نیبا ماش  نیخاطر هم

 طبقه دوم رفتم. 
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  یچند تا از پرونده ها  عیرفتم.سر  یلباس هامو عوض کردم و به بخش پرستار  عیسر 
به  نمیتونستم بب یرو نگاه کردم و کار هاشون رو انجام دادم. امروز سوگل رونم مارانیب

 دلتنگش شدم.   یلیخ نیبه خاطر هم کی خاطر آنژوگراف

که مهرداد رو اونجا   رفتمی م یپرستار ستگاهیدر اومدم داشتم به سمت ا  425اتاق  از 
من   یرفتم که مهرداد متوجه من شد ول  یپرستار ستگاهی به سمت ا  ی جد افهی .با قدمید

 کردم  یگ یب یاصال بهش نگاه نکردم.صورتم رو به سمت خانم حاج

 از پرونده هاشون  نمیهارو چک کردم ا  ضی تمام مر  یگیب یخانم حاج-

 دستت درد نکنه دخترم  -

 فسیکنم وظ  یخواهش م-

 بمونه  هیصاف کردن گلو مهرداد اومد که باعث شد حرف ما نصفه و نم  یصدا 

 رم ی تونم چند لحظه وقتتون رو بگ یم یخانم عبداله دیببخش-

 نگاهش کردم و با لحن خشک جوابش رو دادم  یسرد  با

 امرتون -

 خودش رو جمع و جور کرد  ع یسر   یتعجب کرد ول یلیلحن و نوع نگاهم خ از 

 حرف بزنم  یباهاتون خصوص د یشه با  ینم نجایا-

قسمت از  هیباهاش رفتم.به  نیبده به خاطر هم یگیب یخانم حاج یجلو  دمید
 م ینبود دید ی رفت که تو مارستانیب

 دم یگوش م-

 به سمتم برگشت و با لحن تند شروع کرد با من حرف زدن  یچهره اخمو و جد  با

 ؟ یرو خاموش کرد  تی چرا گوش-
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 بهت جواب پس بدم  دیکه من با یمن باش یبا من درست صحبت کن بعدشم تو ک -

 گفتم جواب منو بده -

پسر   هیفقط  ،تویپسرم ،دوستی،نامزدمیشوهرم  یمن باش  یتوک ستیبه تو مربوط ن-
 ن یخاله واسم هم

  یحرف م  ایبا ک گهید یزن یحرف م  دیکه با استاد جاو  دم یصبح اومدم دانشگاهتون د-
تو   یخواب ی تو بغلش م یمثل برادرمه بعد باهاش  یگ  یهمه م ینکنه ماهان رو جلو یزن

.جالب شد ادیکه مثال از جنس مذکر بدت م یکن یم یمثال جد   افتوی ق یهست یچه آدم
 شبا هم....  یهست یبا ک گهیخب دختر خاله د 

بودم که   یحرص نقدریشدم و رفتم جلو و محکم تو صورتش خوابوندم. ا یآن حرص هی
اجازه   یو اشک تو چشمام ول  دیلرز یدستام با شدت ضربه که زدم سوخت و تمام م

صورتش بود و به من    یده بود دستش روتعجب کر یلیبهش ندادم. مهرداد خ ختنیر
 شروع کردم به حرف زدن  تیکرد با عصبان ینگاه م

  ینم گهی.دیازت متنفرم دکتر خرم شاه یفهم یخوره.ازت متنفرم م   یحالم ازت بهم م-
درباره فاطمه داشت با   د یوقت.ازت انتظار نداشتم استاد جاو  چیه ید ی فهم نمتیخوام بب

کنم   یکار م  یبه تو اصال مربوط من چ هیچ یدون ی م.اصالیدیکرد فهم یمن صحبت م
کنن که تو   یمنو بازخواست نم  نقدریا  لوفریبابا و مامانم و ن یدیکنم فهم ی کار نم یو چ

  یهمون جا هم م یگشت یوقت از آلمان بر نم   چیکاش ه ی. ایکن  یمنو بازخواست م
  یرابطه منو و ماهان هم به تو مربوط یدیفهم نمتیخواد بب یدلم نم  گهی.دیموند 

  ستمین روورتد یگوش کن من مثل دختر ها  نی سئوال.بب  ریز  یبریمنو م  یتو پاک  ستین
 ؟ ی دی.فهموفتمی به غلط کردن ب یداد بزن هیکه تا 

نگاه پر از خشم و  هی. دیلرز  یکرده بود و دستام م  خی بودم که تمام بدنم  یعصبان  نقدریا
 مونده بود. ینجوریبهش کردم ول مهرداد هم تیعصبان

  ی روپوشم رو با لباس ها  عی رفتم .سر یاز اونجا رفتم و به سمت اتاق پرستار  عیسر 
در آسانسور بودم که مهرداد من رو   یرفتم.جلو نگ یعوض کردم و به سمت پارگ رونمیب
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  یکرد ول  یم از پله ها رفتم. مهرداد همش صدام اموندهیکه آسانسور ن دمیصدا کرد که د
در اوردم و درش   فمیرو از ک نم یماش  چیی و سو دمینگ رسیبه پارک عی .سر نستادمیاصال وا

رو روشن کردم که همون موقعه مهرداد   نیپشت رل نشستم و ماش عیرو باز کردم.سر 
.از محوطه ادیها در ب  کی الست غیگاز دادم که باعث شده بود که ج عی که سر دیرس
 افتادم. یاصل ابونیه خخارج شدم و ب مارستانیب

زدم که به فکر افتاد که برم امام   یها گشت م ابونیخ یتو  ینجوریداشتم هم لیدل بدون
 .  شی زاده صالح راهم رو کج کردم به سمت تجر

پارک کردم وبه سمت امام زاده   عی رو سر  نمیماش  دمیساعت به امام زاده رس هیاز  بعد
آرامش   نیداشت که باعث شد ا  یآرامش خاص هیرفتم.بعد از گرفتن چادر به صحن رفتم.

گذاشتم.به داخل   سهی ک یبهم منتقل بشه.به سمت حرم رفتم.کفشام رو در اوردم و تو
امروز رو   یشد و باعث شده بود کل حرف ها  لبهم منتق  یبیآرامش عج هیرفتم و  

  5رفتم و بعد از  حیبرداشتم.  اول به سمت ضر  حیمهر و قرآن و تسب  هینم. فراموش ک
گوشه نشستم و اول نمازم رو خوندم و بعد از اون نشستم   هیاز اونجا در اومدم و   قهیدق

 شروع کردم به قرآن خوندن. 

امام زاده صالح بودم.ساعتم رو نگاه کردم و از جام بلند شدم.حتما   یشب تو  9ساعت  تا
رو سر   حی قرآن و مهرو تسب ع ی رو هم خاموش کردم.سر مین و بابا نگران شدن گوشماما 

 رفتم.  یجاش گذاشتم و سمت خروج

رو روشن کردم و به   نمیرفتم.ماش نمیچادر به سمت ماش لی از گرفتن کفش و تحو  بعد
 سمت خونه رفتم. 

به خونه   یا  قهیدق 45شب بود و راه ها نسبت به روز خلوت بود حدود  چون 
خونه ما هستش.اولش   اط ی ح یمهرداد تو  دمیرو زدم که د نگیدر پارک موتی .ردمیرس

رو داخل بردم.خودم رو به  نمیسرد صورتم رو برگردوندم و ماش یلی خ یتعجب کردم ول
رو پارک کردم و با آرامش از داخل   نمی. ماشدمیاون راه زدم که اصال من مهرداد رو ند 
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من اصال نگاهش نکردم و راهم رو به سمت   یاومد طرفم ول خارج شدم.مهرداد نیماش
 زد  یپشت سر هم همش حرف م ینجوریمهرداد هم  یخونه کج کردم ول

خوام اشتباه   یمن معذرت م  د یغلط کردم ببخش سه ی. نفمیچقدر دنبالت گشت یدون یم-
 من رو نگاه کن   سهیکردم اون حرف هارو بهت زدم. نف

بهش نگاه کنم با  نکهیو بدون ا   دمیدم رو کنار کشکه خو ومدیدستش سمتم م داشت
 لحن خشک و سرد شروع کردم به حرف زدن 

شه.  یو باعث گناه م  دیچون شما نامحرم دیزن ی عنوان دست نم چی به من به ه گهید-
که   دیی ایب یموقع  دیی ایب دیخوا  یاگر هم م  نمتونیخوام بب ینم گهیبعدشم مگه نگفتم د

تهمت رو بهم  ن یکه االن ا یوقت  نمتونیخواد بب یمن خونه نباشم چون اصال دلم نم
.شب خوش آقا  یبزن یا گهید یچه تهمت ها   ستی فردا و نه پس فردا معلوم ن یبزن

 مهرداد 

 رفتم که بازوم رو گرفت و به سمت خودش چرخوند یم داشتم

 منو نگاه کن  سهینف-

کردم که دستاش رو از بازوم جدا    یمش تالش مکردم و ه  یاصال من نگاهش نم  یول
 کنم که صداش اومد 

   سایپس وا  یبر یتون یتا من نخوام نم نیبب-

 خدا بازوم درد گرفت  یدستم رو ا  د یخوام ول کن ینم-

 دارم  ینگهت م گهیروش د  هیواگرنه با   سای پس وا -

 با روشت نگه دار  گهید  یکسا  یبروبابا برو برا-

دفعه نگاهش کردم   هیو که باعث شد برم تو بغلش.  دیدفعه مهرداد دستم رو کش هی
به خودم اومدم و از   عیجلو که سر  ومدیکرد سرش داشت م یداشت با چشماش ذوبم م
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  یتو  ی لیتعجب کرده بود.دستم رو باال بردم و با تمام توانم س یل یبغلش در اومدم.خ
 روع کردم به حرف زدن ش ادیز  تی صورت مهرداد خوابوندم.با عصبان

خوره.گمشو از خونه ما   یازت بهم م ؟حالمید یفهم نمتیخوام بب  ینم گهید-
 .گمشو رونیب

  یرو تو  ی مونده بود تمام نفرت و سرد ینجوریتعجب کرده بود و هم یلیخ مهرداد
.چند تا نفس  ستادمی و وارد خونه شدم.در خونه رو باز کردم و پشت در وا ختم یچشمام ر

 من رو گرفت   یرفتم که مامان جلو  ییرایو به سمت پذ  دمیکش قیعم

کار  یچ رونی شب ب 10ساعت چنده تو تا ساعت   یدون ی؟میمامان تو کجا بود  سهینف-
 ی کرد یم

بعد از  نکه یدم.اول ا  یسئوال بپرس منم جواب م دونهی دونهیمادر من آروم باش.  یوا -
ها هم شلوغ بود   ابون یشد خ  رید  کمی نی رفتم امام زاده صالح به خاطر هم مارستانیب

 ن یهم

 لب گفت    ریخداروشکر ز  هیاز اتمام حرفم مامان   بعد

 خستم  یلیمن برم بخوابم خ نیبا من ندار یاگر کار-

 مامان  ی شام نخورد-

 ری.شب بخرمینه مامان دستت درد نکنه من س-

 مادر ریشب بخ-

لباس هامو    عی بود.سر دمیکش قی. داخل اتاق شدم.چند تا نفس عمسمت اتاقم رفتم  به
  یرو پاک کردم به سمت تخت خوابم رفتم.داشتم به مهرداد فکر م شمیعوض کردم و آرا

فکرده   یخودش درباره من چ شیکردم. چجور جرات کرد که اون حرف هارو به من بزنه.پ
داشتم   ینجور یبودم.هم یحرص یلیدست مهرداد خ هستم.از  ای فکر کرده منم مثل اونور

 فرو رفتم.  یقیکردم که به خواب عم  یبه مهرداد فکر م
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از انداره.خدا   شی دلشوره داشتم ب یلیخ یشدم ول داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با
.چند تا  وفتهی م  یاتفاق هی که دارم امروز صد در صد   یدلشوره ا  ن یبه دادم برسه با ا 

 رفتم.  یبهداشت سیتادم و از جام بلند شدم و به سمت سرو صلوات فرس 

کشاد   کم یرنگم که  یاز شستن دست و صورتم به سمت کمدم رفتم و مانتو طوس بعد
  ی ها یپرنگم با کتون یآب یبا شلوار ل دمیزانوم بود رو پوش  یبود و قدش تا رو 

کردم   یمعمول شی آرا هیرو سرم کردم و  یموهام رو باال بستم و مغنه مشک  ی.سردمیسف
دلشوره ام همچنان داشتم.به آشپزخونه   یرفتم ول نیی و کولم رو برداشتم و به سمت پا

خورن.به جفتشون سالم و صبح  یکه مامان و بابا دارن صبحونه م دمیو د  دمیرس
از    عیبود سر  قهی دق 7:25گفتم و چند تا لقمه خوردم به ساعتم نگاه کردم ساعت  یریبخ

 به سمت   ورو برداشتم   نیماش چیی و سو دمیجام بلند شدم و صورت مامان و بابا رو بوس

 رفتن سر کار. یشلوغ بود چون مردم تازه داشتن م کمی راه افتادم. راه ها  دانشگاه

.تا من  دی که مهرداد هم همزمان با من رس دمیشگاه رسبود که به دان قهی دق 7:45 ساعت
که وارد کالس شدم   یبه سمت کالس رفتم.وقت عی لبخند بهم زد و رفت.سر  هی  دیرو د

 به سمتش رفتم  عی برام جا گرفته.سر فی رد نیاول  یکه رو دمیفاطمه رو د

 سالم بر فاطمه خانم گل -

 ی ختیر نی چرا ا سهیسالم نف-

 ام   یچجور-

 ی نگران یلیانگار خ-

استرس و دلشوره دارم مطمئنم   یلیشدم خ داریکه ب یاز اون موقع  یدونم فاط ینم-
 .وفتهیب خوادیاتفاق م  هیامروز 

 وفته ی دلشورت ب  نی شه چند تا صلوات بده تا ا ینم یچی نه قربونت برم ه-
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  ابیآروم شدم که مهرداد سر کالس اومد و بعد از حضور و غ کمی تا صلوات فرستادم  چند
 شروع کرد به درس دادن.

خسته شم  کمیسره درس داد و باعث شده بود   هیبعد از ظهر مهرداد   5ساعت  تا
  یکردم که صدا  یرو جمع م لمی مهرداد کالس تموم شد داشتم وسا دی امروز.با خسته نباش
شماره مهرداد   دنیمهرداد هستشبا د دمیکردم د که نگاه  یاومد. وقت  میاس ام اس گوش

 اخم هام تو هم رفت.نوشته بود 

 م یحرف بزن  دیبا-

 م یکنی.اونجا با هم صحبت ممیشما هست یشب خونه -

به  نکهی شب خونه مان. بدون ا نا یشد.پس مهرداد ا شتریاخمام ب امیپ نیا  دنید با
 انداختم و صورتم رو به سمت فاطمه کردم   فمیک یجواب بدم تو امشیپ

 رسونمت  یهاتو جمع کن من م لی وسا  یفاط-

 شه  یبرات زحمت م ینجورینه بابا ا -

که امشب  میباش بر ؟زودید یفهم یزن یرو م ییحرف ها  نیدفعه آخرت باشه چن-
 خونمون   میمهمون دار 

 عجله دار خانم   یچ یبگو پس برا -

 ی فاط-

 م یباش بر-

  میشد نیسوار ماش ع ی.سر میدانشگاه رفت یو به سمت خروج میارج شداز کالس خ  عیسر 
کردن آهنگ ها به   نیی ضبط رو روشن کرد بعد از باال پا عی شد سر  نی سوار ماش  یتا فاط

خوند.من و فاطمه عاشق  یبود م  نی ریش اری فروهر آهنگ  الیکه ل د یآهنگ شاد رس هی
 خوندن   به میبا هم شروع کرد  میآهنگ بود  نیا
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 دلنوار اومدم اما با ناز اومدم  چه

 اومدم  زیاومدم اما عز   زیر شکوفه

 نکن  رید  یگفته بود آخه

 نکن   ریو دلگ عاشق

 ا ی زود ب یبود گفته

 ا یموئد ب  لحظه

 ن یر یش اری اون  من

 با ناز  اریاون   منم

 عاشق دلتنگ دلم خونه لباز  واسه

که از صبح  یدلشوره ا  ی ول  میورد یدرم یمسخره باز   ینجوریهم  نایخونه فاطمه ا  تا
 هم شده بود.  شتریداشتم هنوز قطع نشده بود بلکه ب

رسوندم خونه و راهم رو به سمت خونه کج کردم.مهرداد اس ام اس داده   عی رو سر فاطمه
 بود که خونه ماست. 

رو باز کردم و   نگی.در پارکدمیبه خونه رس قهیدق 5به سمت خونه رفتم.بعد از  عیسر 
هر   یشدم ول ادهی پ نیبا آرامش از ماش نیرو داخل بردم.بعد از پارک کردن ماش نیماش

 شد. یم  ادیداشتم استرسم ز  یقدم که به سمت خونه برم

و مهرداد و    نایرفتم.مامان ییرایسره به سمت پز   هیخونه رو باز کردم و داخل شدم و  در
 حرفشون رو قطع کردن.   دنیزدن تا منو د یرف مداشتن ح یبا نگران نایماهان و خاله ا

 شده  یزیسالم چ-

 نگاهاشون کالفه شدم  نی کردن از ا ینگاه م گروی همد یداشتن با نگران نایمامان
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 شده   شی زیچ  یکس دینه جون به مرگم کرد  ای شده   یچ دیگ یم-

 اومد جلو  مهرداد

 گم فقط آرامش خودت رو حفظ کن یم زی چ هی سهینف نیبب-

 اتفاق افتاده  ه ینبوده و   ل یپس دلشوره ام بدون دل دم یحرف فهم نی ا با

 شده مهرداد  یباشه بگو چ-

 سوگل -

 شده  یسوگل چ-

 نزد.کالفه شدم و سر مهرداد داد زدم  یو حرف نیی رو انداخت پا  سرش

 نه ا یشده   یسوگلم چ یگ  یمهرداد م-

که انجام داده   کی زنگ زدن گفتن که سوگل بعد از آنژو گراف مارستانیاز ب  شیپ قهیده دق-
 کرد.............سوگل فوت کرده   یقلب ستیو ا  ورده یقلبش طاقت ن

دلم ،تمام وجودم رفت،چرا   زیسوگلم،عز  دیشن ینم یچیه  گهی.گوشام دستادی آن ا هی ایدن
 آخه چرا تنهام گذاشت.

رفت.عمرم   امیبر سرم شده.دن یکه چه خاک   دمیبه خودم اومدم د  قهیاز چند دق بعد
گفتم.   یکردن و اسم سوگل رو م هیو شروع کردم به بلند بلند گر  نیرفت.با زانو افتادم زم

 داشت در اروم کردنم رو  یمهرداد اومد جلو و روبه روم نشست و سع

 تروخدا آروم باش  سهینف-

از اشک بود به مهرداد   سیمهرداد رو تو مشتم گرفتم و با اون چشمام که خ  راهنیپ هیقی
 نگاه کردم 
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 یتون یکنم بگو سوگل خوبه فردا م  تتی خواستم اذ یمهرداد جون من بگو دروغه بگو م-
 شینیبب

 دستام رو گرفت و با چهره گرفته و ناراحت نگام کرد  مهرداد

 داره  تی واقع یول   سهیمتاسفم نف-

مهرداد شل شد و افتاد.ماهان اومد جلو    قهیحرف مهرداد تموم شد دستام از   نکهیاز ا بعد
 و از بازوم  

رو برداشتم و از   نمیماش چ یی سو  عی بلند شدم سر نکهیگرفت و بلندم کرد. بعد از ا  منو
دادم و  یمن اصال گوش نم  یکردن ول یخونه خارج شدم.همه داشتن صدام م 

رو باز کردم و با سرعت باال از   نگیدر پارک عی .  سرختمیر  یداشتم اشک م ینجوریهم
نداشت   تیدرد معدم اصال برام اهم ی خونه خارج شدم.درد معدم شروع شده بود ول

رو  یگوش قهیدق 5به پدر سوگل زنگ زدم که بعد از  کردم  یم یکه رانندگ یجور نیهم
 صداش گرفته بود   یبرداشت ول

 دیی بفرما-

 ام    سهیمن نف یر یمش  یسالم  آقا -

 د یخانم خوب هست سهیسالم نف-

 که سوگل حالش خوبه  دیدروغه بهم بگ  دیبگ یری مش یآقا -

 هیگر  ریزد ز  یریمش یحرفم آقا   نیاز ا بعد

 سانازم رفت   ادگاری داره سوگلم رفت دختر نازم رفت   تیخانم واقع سهینه نف-

رو قطع کردم و آهنگ احسان   یشد.پس سوگلم رفت.گوش شتریب می حرف گر   نیاز ا بعد
تار   هیبود و چشمام به خاطر گر دهیدرد معده امونم رو بر  یرو گذاشتم ول یریخواجه ام

 کردم  ادیشده بود.به سمت جاده چالوس رفتم و آهنگ رو ز 
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 دل من  قیدرد عم با

 که مردم چه کردن  ید ید تو

 ی غرورم نشست شیپ تو

 ی قلبم رو بست یزخما  تو

 یقلبم رو بست یزخم ها  تو

 روزگار  نیرفتن ا  شکل

 تنها نزار  هیتو گر منو

 ر ی از آدما پس بگ  منو

 دست خودم نسپار من

 گفتم  یشدو اسم سوگل رو بلند م  ادی ام ز  هیگر

 مهربون نبود   یشکیتو ه جز

 درد  نیهجوم ا با

 منو از عشق من راحت جدا کرد  یزندگ

 روزم یهنوز همون درد د من

   شهیهم آدم

 مثل من عاشقت نبود یشکیه

 شه  ینم عاشقت
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بوق بلند و نور  هیمعدم چشمام بسته و   دنیکش ری لحظه با ت هی . دید یتار م چشمام
لنت    ی...بعد بوکی الست شدن  دهیوحشتناک کش  یپشت پلکام حس کردم...صدا  دیشد

 مطلق...   یخبر یسرم و بدنم و ب  یتو دیو درد شد  دنیو چرخ  دنیسوخته.....چرخ

 #مهرداد: 

رو برداشتم که   چیی سو  عیرو برداشت و از خونه خارج شد سر  چیی سو  سهی که نف یوقت
پشت   عیخارج شد ماهان سر  نگیاز پارک یاد یبا سرعت ز  سهیماهان پشت سرم اومد.نف

 فرمون نشست و با سرعت باال حرکت کرد.

  یم ییها ال  نی ماش نیکرد و ب یبا سرعت باال حرکت م سهیو نف م یبود  سهینف پشت
داد که حالش بده.به سمت جاده  ینشون م نینامتعادل بود و ا شی و رانندگ دیکش

 داشبورد زدم  یخلوت شد دستم رو مشت کردم و رو  کمی یچالوس رفت راه وقت 

 ماهان گاز بده برو روبه روش -

  نی.ماشستادیگاز دادن ا  یصحنه روبه رو به جا   دنیخواست گاز بده که با د  یم ماهان 
صحنه شوکه شدم   نی ا  دنی.بعد از دستادیاز باال افتاد و بعد از چند تا چرخش ا  سهینف
 یلیرفتم.ماهان خ سهیشدم و به سمت نف ادهیپ نیبه خودم اومدم از ماش ع یسر   یول

رفتم.مردم دور   سهینف نیبه سمت ماش عی بود. سر هموند   نیتعجب کرده بود و تو ماش
گفت به  یم  یکی دیزنگ بزن سیگفت به پل یم   یکیجمع شده بودن  سهی نف نیماش

حالت   نی ا  دنی.با درونیاومده بود ب نی از ماش سهی.نصفه بدن نفدیآمبوالنس زنگ بزن
رو   شرفتم و نبض دست سهیبه سمت نف عی به وجود اومد.سر تو گلوم  یبغض بد سهینف

زد سرش پر خون بود و باعث شده بود نصف  یکند م یلیگرفتم.نبض دستش خ
در اوردم و بغلش کردم که مردم   نیرو آروم از ماش سهیصورتش هم پر خون بشه.نف

 کنار دیمن رو گرفتن و با داد گفتم:زنمه بر  یجلو

که سر   می عقب نشست سهیرسوندم.من و نف نیخودم رو به ماش عی کنار رفتن و سر مردم
 ماهان داد زدم: 

 مارستان یبرو برو ب یلعنت-
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  یداشت رانندگ ییاومد و دنده رو عوض کرد و با سرعت باال رونیتازه از شوک ب ماهان 
 سه یکرد. سرم رو بردم کنار گوش نف یم

بمون از   م یکن یبا هم زندگ می خوا یم ینده بمونز  دی تحمل کن عمرم. تو با کمی سهینف-
رو اعتراف کنم اونم دوست داشتن تورو.  یزیچ  هیخوام تازه بهت  ی نرو باشه. م شمیپ

 تروخدا نرو 

اومدم و وارد    رونیب نیاز ماش  عی سر   میدیرس مارستانیبه ب عی سر قهیاز چند دق بعد
 شدم و داد زدم  مارستانیب

 خراب شده کجاس   نیدکتر و پرستار ا -

 تا پرستار و دکتر سمتم اومدن  چند

 تخت. نیا  یرو  دیبزار-

 تخت و عقب رفتم یرو گزاشتم رو  سهینف

 شده  ی:چدکتر

 ن یی جاده چالوس و از صخره افتاده پا  یتصادف کرده تو -

 کرد  یم  نشیجور داشت معا نیهم  دکتر

 ی باهاشون دار یشما چه نسبت-

 از بستگانشون هستم  یکیمن  -

 برگردوند یسرش رو به سمت پرستار  دکتر

 بده  یلیخ ماریب ت ی وضع دیاتاق عمل رو آماده کن  عیسر -

بدون   رینفسم رو ازم نگ  ای بده.خدا یلیخ تشیجا خشک شدم نفسم،عمرم وضع همون
 .رمیمی اون م
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زنگ زد   ان یرو بردن اتاق عمل و من پشت اتاق عمل منتظر بودم.ماهان به خاله ا سهینف
 .مارستان ی رو گفته بود و راه افتادن به سمت ب انی و تمام جر

خشک شده   ینشسته بودم که چشمم به دستم افتاد تمام دستام خون ها  یصندل  یرو
تو   یخون ها بغض بد  دنیبود.با د یاز کتم خون  کمیبود لباسم رو نگاه کردم لباسم و  

.سرم رو به سمت  دیدونه اشک از گوشه چشمم چک هیخواستم بشکنم که  یگلوم بود م
 .ادیاشکم ن  گهیباال بردم تا د

اومد.سرم رو به سمتشون    لوفریخاله و مامان و ن هیگر  یساعت صدا  1از  بعد
ماهان جلو   یتونستم جلو برم ول  ینم یول می چرخوندم.منو ماهان از جامون بلند شد 

 رو داشت.  لوفریاله و ندر آروم کردن خ  یرفت و سع

 یلیگفت.حال خودم خ یرو م  سهیکرد و اسم نف یم  هیبلند بلند گر ینجوریهم خاله
 افتضاح بود و  

 بدم.  یرو دلدار یتونستم کس ینم

به   یمن دکتر از اتاق عمل در اومد همگ  یسال گذشت برا  کی ساعت که انگار  4از  بعد
 .میسمت پزشک رفت

 خوبه  سهیدکتر حال نف-

 نگاه گرفته بهم کرد  دکتر

 باهاتون صحبت کنم دیاتاقم با  یتو  دیی ایب-

 .دمی اومده رو فهم شیکه پ یحرف دکتر تا عمق فاجعه ا  نی ا با

 شده؟  یچ  دیبگ هیشده من خودم پزشک هستم پس بدون حاش یچ  دیدکتر تروخدا بگ -

 به اغما رفتن  شونی متاسفانه ا -
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دهنش گرفت و    یدستش رو جلو سهینف ی بابا و زجه زن ها بلند شد.  هیگر یصدا 
ولو شد و من مات به دکتر   یصندل  ی.ماهان رو دی لرز   یبرگشت و شونه هاش مردونه م

به   یا انهیبغض وحش وفتمی بدم تا ن کهیپشت سرم ت واری شدم.فقط تونستم به د رهیخ
  دیشد یکنم ول هیخواستم گر ی گلوم اومد .گلوم رو چنگ انداختم و چشمام رو بستم نم

که داشت. نفسم ،عمرم، همه کسم،   یطینفسم و شرا  یکنم برا   هیخواست بلند گر یدلم م
 یلیکابوس وحشتناک بود خ هیشب شتری. بیز یچ نیشه چن یحالت اغما رفته مگه م

  یکه چشمام رو باز م یحادثه خواب باشه و وقت  نیتمام ا  دی.چشمام رو بستم شاادیز 
 . نمشیخندون بب یم با لب هارو کنار خود سهینف کنم

 # دو ماه گذشت: 

من بلند شد   دنیکه اونجا بود با د  یشدم.پرستار وی  یس  یچهره درهم وارد بخش آ با
دوماه هستش که به حالت اغما رفته و    سهیسالم داد که با سر جوابش رو دادم. نف 

دوماه همه   نیراحتره.تو ا الم ی خ نجوریا  میخودمون منتقل کرد  مارستانیرو به ب سهینف
  ومدم یم  عی شد سر  یدارم.تا کارم تموم م ییها  سح  هی سهیمتوجه شدن که من به نف

به چشم   ینگاه شهیو مجنون داده بودن.  پشت ش یلی .همه بهمون لقب لسهینف شیپ
  دمی.دوماه بود که چشماش رو نددمیکش یاز سر دلتنگ یآه هیکردم. سهی بسته نف ی ها

دادم   بخندرو جاش به ل ی.وارد اتاقش شدم و اون نگراندمیدوماه بود که خنده هاشو ند 
بدتر بود. جلو رفتم و دستش و که به سرم بهش وصل بود   هیلبخند از صد تا گر   نیکه ا

و سرم رو کنار  دمیرو بوس شیشونیگرفتم تو دستام. با همون لبخند خم شدم و پ
 گوشش بردم 

 که امروز انشااهلل؟  یعمرمن؟بهتر یم....چطورسالم بر نفسم خوشگل-

 کردم  یدستش باز  یو با انگشت ها   دمیکش قیعم نفس

 نقدری ا ی....خسته نشدیتو خوش خواب باش   نقدریدونستم ا  یدوماه شد عمرم...نم-
 نفسم؟   ید یخواب

 موهاش بردم   یرو البه ال  دستم
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بخواب به جون خودت که   نقدریمشخص شد ا  فمون یتکل  نکهیاصال تو بلند شو بعد از ا-
 دم بهت...  یشم قول م یمزاحمت هم نم یبخواب نقدریزارم ا  یم  زهی برام عز

 شدم  یبغض صدام عصب  از 

 2 دم،ی ماهه که من اون چشماتو ند 2.ید یخواب نجایماه هستش که ا  2د آخه نامرد -
تورو   یتاب یب یمادرت چجور  نی. چشماتو باز کن ببدمیماهه که من اون خنده هاتو ند 

سال   20تو خم شده.خواهرت داغون شده انگار  تی وضع دنیکنه بابات که کمرش از د یم
   سهی خ تتیوضع  دنیتر شده.داداش مهران چشماش با د ریپ

 تصادف بود زدم  یصورتش که برا  یکبود  یبوسه رو هیشد و خم شدم  شتریب بغضم

خبر رو   نی ذره شده مادر بزرگ تا ا  هیانصاف من دلم برات  یسوزه. ب  یتو دلت برام نم-
  تیوضع  نیبخش قلب هستش نتونسته نوش و تو ا  یحالش بد شده و تو  دهیشن
  یاومده بودن حت دنتی. بابام رفته مشهد تا شفاتو از امام رضا بخواد.همه به دنهیبب
داغون شده بود و همش   یلی بود فاطمه خ مدهسوگل هم اومده بود.فاطمه هم او  یبابا
 .   دنتیدانشگاه اومدن د یکرد.  تمام استاد ها  یم هیگر

 :دمیبغضم خند ونیم

بود از فاطمه خوشش اومده و فاطمه جواب   دی شده استاد جاو  یچ  سهی نف یدونیم-
فاطمه مراسم   یول  ستین ل ی م یب دیمثبت بهش داده فاطمه هم نسبت به استاد جاو 

چقدر  نینفسم باشه.بب دی گه با  یم یشد  داریب نکهیگذاشته بعد از ا شویر خاستگا
 . زهی. خالصه که خاطرت واسه همه عزیخاطرخواه دار

جا مونده از تصادف....بغضم  یرو صورتش و زخم ها  دمینگاهش کردم.....دست کش یکم
 شد  شتریب

تابتم تا   یچجور ب ین یب یمنو......نم ینیبب یخوا یچشماتو........نم یکن یباز نم-
دونستم   یکنم. آخه من از کجا م  یم یقرار یخونه همش ب رمی.   میچشمات رو باز کن

کم   ینطوریتو و قلب مهربونت ا  یدونستم جلو ی. از کجا م ییو تو دل برو  نی ری ش نقدریا
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حس    هیبگم مامان و بابات متوجه شدن من به تو   بهترفت  ادمی  نویا  ی.راستارمیم
 به هم دارم.  ییها

 دم ی رو دوباره بوس شیشونیخم شدم و پ یقرار یب با

  یبال رو دار نی و ا ید یهمه خواب نی ا  یکنم به چه حق یدعوات م ی کل یش داریاصال ب-
  یکه با هم م یمنم مهرداد همون  ادیباال م ی. بابا بدون تو نفسم به سخت یاری سرم م
  ی.اصال ممیکرد یم یطونیکه با هم ش یهمون می کرد  یم  تیبا هم همه رو اذ  میدیخند
داره که من   یچه معن امیمنم باهات م یاگر پانش مرو راحت کن التیبزار خ هیچ یدون

 باشم  نجایبدون تو ا

 دم یشدم و دستش رو بوس خم

  یهست  یتو قو یش یدونم تو خوب م یبغض بشکنه چون م نی دوماهه نذاشتم ا -
 نکن نفسم، عمرم، جونم  دمی دارم به خوب شدنت....پس ناام دیچون ام

 داشتم.....   یبد  یلیبهش زدم بغض خ ینگاه کردم و لبخند تلخ بهش

 ببر  اموی  ییتنها ایب

 از حالت کن با خبر  منو

 تو دردسر   یننداز ه منو

 واکن موندم پشت در درو

 دردام از حد رد شده  گهید

 واقعا حالم بد شده  ایب

 رو  یدلتنگ نیحجم ا  هگید

 از حد شده   شیب یستیکه ن تو
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 شو  داریلب زدم:ب-

 هم نخورد......  یتکون یشدم ول  رهیپلک هاش خ به

 آدم منم نیتر نیغمگ

 عالم منم  نیتو ا تنها

 من اون آدم بدم   اصال

 چشماتو زدم  دیق  یک یول

 یمعرفت بودم ول  یب

 ی واسم عشق اول تو

 رو  یینده تنها  ادمی

 یاز عشقم سرسر  نگذر

.اون  دیخند  یاز ته دل م سهیو نف میکرد  یم طنتی افتادم که باهم چقدر ش  ییروز ها ادی
شد و باعث شد   شتریخودش کرد.بغضم ب ریتر اس ش یخنده هاش و قلب مهربونش منو ب

  دی کج رو دستگاه که نو یبه اون خط ها  ی.نگاه در مونده ا زهی قطره اشک از چشمم بر هی
 .مشد  رهیداد خ  یم  زنده بودنش رو

 و کور شده شهر و کوچه هاش   سوت

 و سرد خونه هاش   خاموش

 که مونده جاش  یدلم زخم رو

 کاش  یموندیم  یرفت ینم کاش

 دردام از حد رد شده  گهید

 واقعا حالم بد شده  ایب
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 رو  یدلتنگ نیحجم ا  گهید

 از حد شده   شیب یستیکه ن تو

 ( ای میبه نام ک یجهان ی)آهنگ مهد 

گوشت افتاده  هی نیع  نمیتونستم بب یرفتم.نم رونیدرد چشم هامو بستم و ب با
که همون موقع اسمم رو صدا کردن و    انی اونجا.چشمام رو محکم بستم که اشک هام ن

 راهمو طرف بخش قلب کج کردم.  یقی من با آه عم

 ....................................................................... 

منو    یو با نگران  رونیدر از آشپزخونه اومد ب یوارد خونه شدم که مامان با صدا   یکالفگ اب
 کرد  ینگاه م

 ه؟ یچجور  سهینف تی شده وضع یمهرداد مادر چ-

 گرفته و چهره گرفته مامان رو نگاه کردم   یصدا با

 نکرده  یری تغ چیمامان ه  هیهمون جور -

 رفتم سمت اتاقم که زهرا سمتم اومد  یم داشتم

 یخسته نباش زم یسالم عز -

 سالم ممنون -

 حوصلم سر رفته   رونیب میشه بر  یمهردادم م-

 اومدن رو ندارم خودت برو   رونیمن حال ب-

 خواد.............  یعشقم دلم م-

 رو به سمت زهرا برگردوندم و سرش داد زدم  صورتم
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  یبه پرو پا  ادیرو ز  تمیوضع ی نیب یندارم مگه نم  یعنیگم حوصله ندارم  یم  یزهرا وقت-
 شه  یکه بد واست تموم م چیمن نپ

 زهرا دوباره اومد  ی رفتم که صدا ی از پله ها م داشتم

 نه ینکنه به خاطر اون دختره اسگول حالت ا هیچ-

 نگاهش کردم که مامان هم از آشپزخونه اومد  تی و باعصبان  برگشتم

 که هست از تو بهتره  یحرف دهنت رو بفهم زهرا اون دختر اسگل هر چ-

 یگذاشته و ناچار دار ارتیکار کرده که تو دلت رفته. نکنه خودش رو در اخت  یچ یجد-
 ی اری ادا در م

بلند خودم   یاومدم و با قدم ها   نیی شدم و چند تا پله هارو پا یشی حرف زهرا آت نی ا با
محکم زدم که دست خودم درد   نقدریمحکم به زهرا زدم.ا یلیس  هیرو به زهرا رسوندم و 
  هیصحنه   نیا  دن یگرفته بود.مامان با د  یا  گهیو صورتشو طرف د نی گرفت.زهرا افتاد زم

 که مامان اومد جلوم به سمت زهرا برم  استمخو یزد که دوباره م  غیج

 گفت   یزیچ هیمهرداد پسرم ولش کن اون  -

 یحرف بزن  ینجوریا  سهیدرباره نف گهی بار د هیکنم فقط   یم  دیتاک  نیبب  گهیبار د  هیفقط  -
بهتر   سهی.نفید یهستش فهم  یبدون مرگت حتم  یاری ب فتیرو به زبون کث سهیاسم نف  ای

ساله ما خراب   نیرابطه چند یبود به خاطر تو عوض قمیرف ن یاز تو هستش.حسن بهتر
از حسن حامله   یدر اتاق خواب گفت یجلو  یم اومدیآلمان بود یوقت  ستی ن ادتیشد 

آلمان   یزارن تو ینم گهیاگر پدرت و مادرت بفهمن د یو حسن ولت کرده مگه نگفت  یا
 هم گمشو از  حاال   یدیرو بگم فهم زینکن که برم پدرت همه چ یکار ست؟ی ن ادتی.یبمون

  ختی وقت ر  چیهو  یاومدم از خونمون رفته باش رونی که تا از اتاق ب رون یخونمون ب
 ی فهم شد ر ی.شنمینهضت رو نب

.دوباره سرش  ومدی صورتش رو برگردوند تمام دماغش خون م  یوقت یجواب نداد ول  زهرا
 داد زدم 
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 فهم شد ری ش رونیاز خونمون ب یری م یشیگم م یمتوجه شد  دمینشن-

رفتم که   یفقط سرش رو تکون داد.برگشتم به سمت پله ها.داشتم به سمت اتاقم م  زهرا
  ی.رفتم پشتش نشستم و دستم رو رو انوی.راهم رو کج کردم به سمت پدمیرو د  انویپ

  یافتادم که وقت ییروز ها  اد یزد   انوی افتادم که پ سهیروز تولد نف ادی .دمیها کش هیکالو
خوند بعد از  یاون آهنگ م دونهی.میزد  یهم آهنگ م یبرا  انویپ نی با هم نجایا  ومدیم

فکر کردم و شروع کردم به زدن آهنگ آرون افشار به نام   کمیخوندم.  یاون من م
 آهنگ مناسب حال االن من بود. نی دلشوره. ا

 حال من را  ی سخت است بفهم  یتو کم یبرا  دیشا

 حال من را  ی بفهم یباش وانهید  یمن کم  هیشب دیبا

 رم یحاضرم از عشق تو چتر از سر بارون بگ  من

 رم یزنده موندن حاضرم با تو بم الیخیب من

 رم ی زنده موندن حاضرم باتو بم خالیب من

 و من خواب ندارم   یستی زار شدم ن یتو آوار شدم از همه ب یب

 و من تاب ندارم   یستیساخت دلم ن  تیباخت دلم باهمه چ آخرش

اصال بر   یپشت من هستش ول یزدم که احساس کردم کس یم آهنگ ینجوریهم داشتم
 آهنگ رو خوندم  هینگشتم و بق

 نباشه  ای خوام دن یم   یبا من نباش اگه

 دلشوره ها عادت ندارم   نیا به

 من دلواپسو تنها نزارم  ارمیتو من طاقت ب یب محال

 رو صورتم......  زهیبغض دار شد و باعث شد که اشکام بر  صدام
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 ی چقد چشم انتظار  یقرار یب ی شبا

   رمیآروم بگ کمیکن  یکار هی

 رم یتو اس  یخودم ب یا یدن تو

 رم یعاشق نزار تنها بم من

.  ومدیهمچنان اشکام از چشمام م یبلند شدم ول انویرو زدم و از پشت پ هیکالو  نیآخر
طاقت   گهی کنه د یداره منو نگاه م سیخ یکه مامان با چشم ها  دمی که برگشتم د یوقت
کردم و   یم   هی. بلند بلند گردیو بغض دوماهم ترک   نیو همون جا با زانو افتادم زم  وردمین

. مامان اومد روبه روم نشست به مامان نگاه کردم و با  دمکر  یرو صدا م سهیاسم نف
 بلند شروع کردم به حرف زدن  یصدا 

  سهیمامان اگر نف یفهم یم ستمیبشه من ن شیز یخوام اگر چ یرو م سهیمامان من نف-
  یمن م یدیخوامش.شن یاون بنده. مامان من م  ینفسم به نفس ها  ستمینباشه منم ن
شد مامان   نجوریخواستم بهش ابراز عالقه کنم ا  ی تا مچقدر بد شانسم  ینیبیخوامش. م

 خوام    یمو م  سهیمن نف

کرد    یآغوشش گرفت و موهام رو نوازش م یکردم که مامان سرم رو تو  یم  هیبلند گر بلند
 گرفته شروع کرد به صحبت کردن مامان رو محکم به خودم فشار دادم یو با صدا 

حال مام خوبه خود ما هم حالمون افتضاح هستش.   یکن  یدونم فکر م یمهردادم م-
بده نه  لوفر یگم ن ینم زهیما هم عز  یهستش برا  زیتو عز  یکه برا  یهمون جور سهینف
  یاز هر کس شتریب سهینف نیندازه به خاطر هم یخودم م  یها  یجون ادی منو   سهینف یول

جفتشون    ن یگم ب ینم زهیعز  لوفریاز ن شتریب رشپدرو ماد یبرا  سهینف ی حت  زهی برام عز
  سهیعمو عباس نف یرو ندارن و ل یاخالق  نیزاره نه اصال خاله و شوهر خالت چن یفرق م
گه نور   یم  شهی رو هم سهیبهش وابسته هستش و نف تینها  یدوست داره و ب یلیرو خ

 یشخص  لی الگفت بنا به د دمیبار پرس هیاز خالت  یدونم چرا ول یچشم خونه ست نم 
کنم تنها  یچون خودم درکت م   یکش یعذاب م یدونم تو هم دار  یگه.م  یعباس داره م
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رو   سهیکه نف  میبخوا سهینف یاز خدا  میفقط از خدا بخوا  میانجام بد  میتون یکه م یکار
 بهمون برگردونه.

هام فرستادم.مامان من رو از خودش جدا کرد و    هیمامان رو به ر  یآروم شدم و بو  کمی
 کرد  یدستش اشک هامو پاک م یدستاش گرفت و با شست انگشت ها  نیصورتم رو ب

  سهیسر نف  ییرو بهمون برگردونه اگر بال  سهیبخواه که نف سهی نف یمهردادم فقط از خدا-
اول از همه پدرو مادرش بعد از اون تو و بعدشم من پس از   میش یهمه ما نابود م  ادیب

 مون برگردونهرو به سهیبخواه التماس کن که نف سهینف یخدا

 د یرو پر مهر بوس میشونیرو تکون دادم که مامان پ سرم

برو   مارستانیب یریب یخوا  ی بخور اگر م زیچ هی  ایبعد ب ریدوش بگ  ه یپاشو مادر پاشو -
 مارستان یب

 باشه-

که   یبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. وقت یرفت از جام به سخت نیی از پله ها پا مامان
بزرگ بود   ی که تو اتاقش قاب شاس یهمون عکس  دمیرو د  سهیوارد اتاقم شدم عکس نف

که عکس انداخته   هینبود کد عکس رو از پشتش برداشتم و رفتم همون اتل یروز وقت هی
وقت   چی ه  یکردن و به اتاقم زدم ول یقاب شاس دادمبود و عکس رو به همون اندازه 

 تو اتاقم. ادی ب یاجازه ندادم کس

که داشت باعث شده بود منم بهش لبخند   یکردم با اون لبخند یرو نگاه م سهینف عکس
به   کنمیشروع م مارستانیکه برم دوباره ب یاز اول تا وقت  امی م مارستان یبزنم هر وقت از ب

فهمه. کتم رو   یمنو م یها فکر م کنم که حرف ها   وونهیمثل د  سهیحرف زدن با عکس نف
 سه یحرف زدن با عکس نف  هدر اوردم و شروع کردم ب

اصال آدم حسابم    یشدم کس یم ینجوریواهلل اگر من ا  یچقدر خاطر خواه دار نیبب-
با هم بچه    میکن یباهم زندگ می خوا  یکنن. زود بگرد م یم تویقرار  یکرد.همه دارن ب ینم
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شو   داریفقط تو ب میرو برگرد ایبا هم کل دن می کن ت یبچه هامون رو تربباهم  میدار ش
 باش. 

 عکسش نگاه کردم  به

من برم   نی من قربون اون خنده هات بشم که دل منو اون خنده هات برده.خب بب  یاله-
 . باشه؟  مارستانی بخورم بعدش برم دوباره ب یزیچ  هی  رمیدوش بگ هی

رو باز  خی انداختم و آب  فی کث یسبد لباس ها   یسمت حموم رفتم لباسم هامو تو به
دوش ده   هی  عی شد.سر ی عاد قهیآن نفسم بره. بعد از چند دق هی کردم که باعث شد 

  کمیداشتم و صورتم  شیرفتم ته ر نهیی گرفتم از حموم در اومدم. به سمت آ یا  قهیدق
موهام رو باال   عی به خاطر نبود تو داغونن.سر  مهه  ینیکه بب  ییکجا سهیالغر شده بود.نف

.قسم خوردم که  دمیپوش یو شلوار مشک یلباس مشک  هیفرستادم و به سمت کمدم رفتم 
 بپوشم. رهی ت یرنگ روشن نپوشم و لباس ها  ی وقت لباس ها  چینشده ه داریب سهیتا نف

  ی. با ادکلندمیزانوم بود پوش  یکه قدش تا رو  یپالتو مشک  هی دمیلباس هامو پوش  عیسر 
نگاه کردم همه   نهیی من گرفته به گردن و مچ دستام زدم. به خودم تو آ ی برا سهیکه نف

از اتاق خارج شدم و به سمت   عی تو چشمام بود.سر یغم و ناراحت هی  یکامل بود ول یچ
 ده یناهار رو چ ز یمامان م دمیشدم که د  هرفتم. وارد آشپزخون نیی پا

 که حالت اونجا بد بشه یقت ضعف نکنو  هیبخور  زیچ هی  ایپسرم ب-

نشستم و چند تا لقمه از کتلت هارو خوردم و از جام بلند شدم که مامان با   زی م پشت
 رفتم که صدام کرد  یمن بلند شد و تا دم در باهام اومد.داشتم م

 مهرداد -

 جانم مامان -

 مارو زود تر برگردونه. سهیاز خدا بخواه که نف -

 رفتم.  مارستانی شدم و به سمت ب نیاشتکون دادم و سوار م  یسر



 نفیسه 

161 
 

سره به سمت اتاقم رفتم و لباس هامو    هیو   دمیرس مارستانیساعت به ب میاز ن بعد
کارم داشت صدام   یسپردم که اگر کس  یبرم به منش سهینف شیپ نکهی عوض کردم.قبل از ا 

و ماهان و مهران و فاطمه و    لوفریکه ن دمیرفتم. از دور د وی  یس  ی. به سمت آ دیکن
کردن.به سمتشون رفتم که   یرو نگاه م سهی و نف ودنب ستادهی ا شهیپشت ش دیاستاد جاو

به نوبت    هیاول از همه متوجه من شد و سالم داد که با سر جوابش رو دادم و بق لوفرین
رد منم  ک ینگاه م  سهیهمونجور که به نف لوفریسالم دادن که با سر جوابشون رو دادم که ن

 کردن  بتگرفته شروع کرد به صح  یکردم با صدا  ینگاه م سهیبه نف

 نکرده   یرییتغ  تشیوضع-

 ه ینه همونجور-

 صحبت کردن:   هیشروع کرد با گر لوفرین

  یم  توی قرار یکه چقدر ب ین یبب یستیتخت.ن یبودم رو  دهیتو خواب  یکاش من جا  یا-
ره اتاقت و عکست   یکنه همش م یتورو م یتاب یب یلی.خونه سوت و کوره.مامان خمیکن

  یطاقت ندار یگفت یمگه نم  نیکنه.بلند شو منو بب یم  هیو زار زار گر  رهیگ یرو به بغل م
  یم شی من که از نبودت دارم آت یلعنت یش ینم  داریپس چرا ب ادی من ب  یاخم به ابرو

 ....رمیگ

ق دستگاه تو دهنش موند....سر شش نفرمون با وحشت  بو  یحرفش با صدا  یباق
و اون خط صاف....چند تا از پرستارا همراه دکتر فرح بخش به  شهیسمت ش دیچرخ

 : دینال یبغض دار یحمله کردن. فاطمه با صدا  سهیطرف اتاق نف

 ن ی امام حس  ای-

منگ داشتم با ترس و وحشت به    یآدم ها  نیدهنش گذاشت...ع  یدستش رو جلو  و
از پرستارا اومد و پرده رو   یکیکردم... یکه خط صافش رو مخم بود نگاه م یاون دستگاه

کرد و التماس   یخدا رو صدا م هیبا گر  لوفرینگاهم از اون نقطه کنده نشد. ن یول دیکش
 .نهرو بهمون برگردو سهیکرد که نف یم



 نفیسه 

162 
 

 وحشت زده خاله به گوشمون خورد   یصدا 

 شده  ینفسم چ-

کرد. حس کردم نفسم   یهمون جور سر جاش مونده بود و با ترس همه رو نگاه م خاله
تمام   دیلرز   یسردنشسته بود و دستام م  یآن رفت و قلبم هم نزد تمام تنم عرق ها  هی

گفتم:نفسم بر   یفقط با ترس به خودم م ه؟یشکل  نیمرده سرد بود مرگ هم هیتنم مثل  
 کنه  یون منو ول نم.ا هیگرده. اون قو یم

تو اون حال بودم که دکتر فرح بخش از اتاق در اومد.به چهره رنگ   قهیدونم چند دق ینم
   نیی و ترس ما نگاه کرد و سرش رو انداخت پا دهیپر

 برنگشت  ضمونیمر   یول  میانجام داد  ومدیازمون برم یواقعا متاسفم هر کار-

رفتم و دکتر و پرستار   سهیبه سمت اتاق نف عی رفته باشه. سر سهیکنم نف ی.نه باور نمنه
بود وارد اتاق شدم و   یمن به هر زور ی کنن ول رون یداشتن که منو از اتاق ب یها سع

باز  200 ی . رو یچیه  یبا سه شماره زدم ول 100کردم.  میدستگاه شوک رو برداشتم و تنظ
دادم اشک هام از گوشه چشمم   ین جور که کارم رو انجام میزدم. هم 300 ی . رویچیه
برگشت.   سهیگذاشتم و بسم اهلل گفتم و شوک زدم که ضربان قلب نف  350 یرفت. رو یم

رو چک کنن و   سهینف تیدکتر و پرستار ها اومدن تا وضع عی همه تعجب کرده بودن سر
گذشت دکتر از اتاق  سالکه انگار چند  قهیکردن.بعد از چند دق  رون ی من رو از اتاق ب

 زد  یاومد و به چهره انتظار ما لبخند رونیب سهینف

 د ی.قدرش رو بدونهیدختر قو  یلیبرگشت.خ ضمونیمر -

قرار گرفت. همه خدارو شکر    دمونی د یدوباره جلو  سهیو نف  دنیپرده رو کنار کش پرستارا
بهم فشار اومده   قهیچند دق  نی تو ا  نقدریمن فقط نگاهم به نفسم بود.ا یکردن ول یم

 و زمزمه کردم  نیتحمل وزنم رو نداشت و همون جا با زانو افتادم زم گهی بود که پاهام د

 ی ممنونم نفسم رو بهم برگردوند  ا ی شکرت خدا ای خدا-

 :سهی#نف
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. سر درد و بدن  ومدیم  یگنگ و نامفهوم یپشت چشمام افتاده بود. صداها  ید یشد نور
حس بود انگار که چند  یکرد بدنم ب  یت گز گز مداشتم. پاهام به شد یدرد وحشتناک 

نور بهش باعث   دیپلکم رو باز کرد و تابش شد یبودم. حس کردم کس دهیسال خواب
  یزیتونستم چ ینم یبدن درد و سر درد داشتم که منگ بودم حت نقدریواکنشم شد اما ا 

زده   ازپامید  ادیکنم اما انگار بهم ز  هیخواست از شدت بدن درد و سر درد گر  یبگم. دلم م
 بودم که حال تکون خوردن نداشتم. صدا ها داشت کمتر  

 د یآشنا و واضح به گوشم رس ی صدا  هیگوشم فقط  ری ز  یکیشدو   یم

 عمرم، نفسم   یکه برگشت یمرس-

.احساس کردم دردم داره  هیک یصدا  نی ا نمیرو هم نداشتم بب نیا  صی قدرت تشخ یحت
 متوجه نشدم. یچیه گهیشه و د  یکمتر م

چشمام رو باز   یوقت یپلکام رو چسب زده بود ول یپلکام رو باز کردم انگار کس یسخت به
آروم آروم چشمام رو باز   نباری بستمشون. ا  عیبه چشمام خورد که سر  ید یکردم نور  شد
  دیسقف سف دم یکه د یزیچ   نیکردم که چشمام دوباره بسته نشه.اول یکردمو تالش م

 ی. سرم کمرهیباعث شد چشمام و سرم درد بگ بودنکه زده  ییها رنگ بود که المپ
و    ومدیالکل م  یتکون دادن شدم.بو  الیخ یتکون دادم که گردنم به شدت درد گرفت و ب

کرد انگار کال فلج شده بودم   یشه. بدنم به شدت درد م شتریشد سردردم ب یباعث م
که از دانشگاه با فاطمه برگشتم و   ومد ی م ادمی...نجام یکه چرا من ا ومدی  ینم ادمیاصال  
 خونه و..... دمیرس یخونه اما وقت  دمیرس

سوگل...جاده  ی...مهرداد....مرگ سوگل....باباومدیم  ادمی داشت  زیکم همه چ کم
  ادمی  نیبوق و غلت زدن ماش یو صدا دیو معده درد و اون نور شد  هیچالوس....گر

 اومد...

مرگ سوگل   یآور ادی....با مارستانمیکه من تو ب  دمید نگاه به اطراف کردم و هیترس  با
  هی عی شه.سر  شتریشد سر دردم ب یکه باعث م هیگر  ر یچشمام پرشد و بلند بلند زدم ز 

 اومد  یپوش دیپرستار اومد سف
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 زم یعز  یدرد دار-

 سوگلم کو -

من   یرفت و با مهرداد برگشت ول رونیاز اتاق ب  عیمونده بود سر   ینجوریهم  پرستاره
  هیگفتم که مهرداد اومد جلو و به  یکردم و اسم سوگل رو م یم  هیهمچنان بلند بلند گر

  نیکنن. مهرداد صورتم رو ب  قیآرامبخش و مسکن تزر  هیپرستار اشاره کرد که به سرمم 
 دستاش گرفت 

 ن یمنو بب سهینفسم آروم باش.نف-

 گلم رفت مهرداد خوام سو یمهرداد من سوگل رو م-

داشتم   ی نجوریکه خودم دلم به حال خودم سوخت. هم  یکردم جور یم  هیبلند گر بلند
 رفتم.  یقیگذاشت و به خواب عم ری آرامبخش و مسکن تاث واشی  واشیکردم که    یم هیگر

  یاز اون نور ها هم خبر یکه چشمام رو باز کردم سرد درد و بدن درد نداشتم. حت نباریا
از   یخبر گهی بود به اطراف نگاه کردم انگار اتاقم عوض شده بود و د ک ی تار نبود. همه جا

خودمون بودم.سرمو به   مارستانیبخش ب یاتاقا  ی اون همه دم و دستگاه نبود ظاهرا تو 
عضالتم خشک و دردناک بود که انگار ده ساله که تکونشون   حرکت دادم.تمام   یسخت

با لباس   یبه سمت راست چرخوندم شکه شدم. زن یبه سخت ینداده بودم. سرم رو وقت
که   دمیکردم د زی چشمام رو ر کمی بود. ستادهی بود و روبه پنجره ا ستادهیا    یمشک ی ها

اج داشتم.لبمو با زبون  یخوشحال شدم االن واقعا بهش احت یلیمامانمه. از حضورش خ
آروم   یلیتالش کردم حرف بزنم هر چند صدام خ یتر کردم.دهنم خشک شده بود.به سخت

 بود:

 مامان -

چشم   دنیصدام به سرعت برگشت و با د دنی شه اما با شن یکردم متوجه نم  یم فکر
بود و   دهیبازم به سرعت به سمتم اومد.چشماش سرخ سرخ بود و رنگش پر  ی ها
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دستاش گرفت.با ولع به   نیخسته و ناراحت بود.دستم رو ب گهیر وقت دچشماش از ه 
 کردو ناباور گفت  یچشمام نگاه م

 چشمات رو نفسم؟   یباالخره باز کرد-

زد و خم   یاز عکس العملش تعجب کردم که سرم رو آروم تکون دادم.لبخند تلخ  نقدریا
قطره از چشماش    هیو بعدش مامان چشماش رو بست که   دیرو بوس میشونیشد و پ

   ختیر

 ی کار کرد  یبا ما چ یدونیم-

 یزی که چ ییبگم مثل آدم ها یدونستم چ ی تعجب کرده بودم نم یلیرفتارش خ از 
تعجب کرده بودم که دردم برام کمرنگ شده   نقدریکردم ا  یمتوجه نشدن به مامان نگاه م

 قرار گفت  یبود.با لحن ب

 خوام صدات رو بشنوم  یحرف بزن مامان جان م-

 و تن آروم کم جون صداش کردم   یرو دوباره تر کردم و به سخت زبونم

 مامان  -

 بغض دار زمزمه کرد  یو با صدا  دی کش قینفس عم هی

 م یجون دلم نفسم، عمرم، زندگ-

 بودم آب دهنم رو قورت دادم   رفتاراش هنگ

 افتاده   یچه خبره؟چه اتفاق نجایا-

 باز کرد که اشک تو چشماش جمع شده بود قهیبست و بعد از چند دق چشماشو

 بگم  نی از ا   شتریخوام ب یتونم بگم دوماه جهنم بود نم  یفقط م-
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  ختهیسر و صورتش بهم ر  یلیآشفته بود و خ ی لیکردم ظاهرش خ  یبهش نگاه م فقط
کرد نتونستم طاقت   ی.اونم نگاهم مدنیبود مشخص بود که اصال به خودشون نرس

مونده بود بهش به حالت    ینجوریاز هم باز کردم. مامان هم ی.دستام رو با سختارمیب
 تو بغلم اومد و با    عیمنتظر نگاه کردم که سر 

کردم   یش مکرد. مو هاش رو آروم نواز  یم  هیکرد و بلند بلند گر یموهام رو بو م عطش
 یلحن شروع کردم به حرف زدن دلم نم  نی سرم رو کنار گوشش بردم و با آرامش تر

 نم یبب ینجوریخواست مامانم رو ا 

طاقت ندارم اشک هاتو   هی کردنت چ هیمن که خوبم گر  یکن یم هی جونم چرا گر  میمر -
 نمیبب

  یا دستام گرفتم و با شست انگشتام اشک ه نیرو بلند کردم و صورتش رو ب سرش
 کردم   یمامانم رو پاک م

اشک هاتو ندارم مامان   دنیمن طاقت د  ه؟یوسط چ   نیکردنت ا   هیمن که خوبم گر -
که دلم بابا   ییخوام از اون لبخند ها  ینکن من مامان رو با لبخند م  هیگر   ینجوریا  گهید

 بره.  یرو م

رنگش   یکنه به چشم و ابرو مشک  یم  وونهی صورتش نگاه کردم به فکش که آدم رو د به
  یموهاش جلو  یکردم. وقت یصورت با ولع نگاه م   یخوش فرمش به تمام اجزا  ینیبه ب

لبخند   هی کردم که    یداشتم نگاهش م یجور نی .همادی در م رهیبه قهوه ت رهینور قرار بگ
و صورتش رو به سمت خودم    اوردمیطاقت ن  گهی بهم زد چال گونش معلوم شد که د

 در گوشش آروم زمزمه کردم  دمیبوس یو گونش رو به آروم دمیکش

 من قربون اون چال گونت بشم من   یاله-

 که لبخند زدم که اونم در گوشم زمزمه کرد  دیخنده سرش رو تکون و آروم گونه منو بوس با

 مادر من قربون تو برم    زیخدا نکنه نفس مادر عز-

 باال سرمون باشه   تی سا شهیهم  شاهللیدا نکنه اخ-
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 کرد.  یداشت نگام م ینجوریهم مامان

 دم یخواب نقدریخسته شدم ا یشه تختم رو بلند کن یم-

بالشت رو پشتم گذاشت. بعد از  عینشستم که مامان سر  اطیرو بلند کرد و بااحت تختم
اومد بغلم   ی زیچ  چیزد و بدون ه یتخت درست نشستم  مامان  بهم لبخند  یرو  نکهیا
 . دیکش قینفس عم هیو 

 دونن که من بهوش اومدم؟  یم  نایبابا ا -

من   یبه سرو وضعشون برسن ول  کمیمن فرستادمشون خونه که   یدونن ول یآره م-
 مونم  یجا م نیهم نمیبازت رو نب یچشم ها  ینرفتم و گفتم تا وقت 

 مامان -

 جان دلم نفس -

 سر مزار سوگل  یشه من رو ببر  یم-

همچنان دستش دورم   ی ول دیو سرش رو عقب کش  ستادی آن دستاش از حرکت ا  هی
.مامان  نیی بود.با اوردن اسم سوگل اشک تو چشمام جمع شده بود و سرم رو انداختم پا

 سرم رو باال اورد 

 یبغض نکن طاقت اشک هاتو ندارم. اگر حالت بد نم یمن قربونت برم اونجور  یاله-
 . برمتیم  یمرخص شد مارستانیاز ب  نکهیشه بعد از ا

  یکار م ی بشه من چ شیزیچ   هیآن به فکر رفتم اگر مامان و بابا  هی رو تکون دادم.  سرم
بغل کرد.مامان   عیکه مامان متعجب شد و منو سر  هیگر ری فکر بلند زدم ز  نی خوام بکنم.با ا

  یدادم و لباسش رو تو مشتم گرفتم.مامان سرم رو نوازش م یرو محکم به خودم فشار م
 شم برد کرد.سرش رو آروم کنار گو

 ؟ یکن  یم  هیشده عمرم چرا اونجور گر  یچ-
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 هق هق شروع کردم به حرف زدن  با

رو   زمیبر  یمن چه خاک  ادیسرت ب  ییوقت ول نکن باشه؟ مامان اگر بال چ یمامان منو ه-
 سرم 

 کردن دوباره مامان سرش رو کنار گوشم برد   هیکردم به گر  شروع

شه آدم  ی.مگه ممیهست  شتیآخر شب تا آخر عمر ما پ هیحرفا چ  نی. ا شششیه-
 نفسش رو ول کنه و بره؟ 

 شه  ینه نم-

 ی دار یمالقات  یذره استراحت کن که فردا کل هیمن قربونت برم.  یاله-

 دستاش رو محکم گرفتم  یبغلش اروم در اومدم ول از 

 بمون تنهام نزار .باشه؟   شمیپ-

 شتم یمن پ یباشه عمرم تا تو بلند ش-

کردم که مامان شروع کرد به نوازش کردن   یداشتم مامان رو نگاه م ینجوریهم
بار   نی.ادم ینفهم یچیه گهیشد و روهم افتاد و د نیچشمام سنگ واش ی  واش یموهام. 

 آروم بودم. نقدریآروم بودم فکر کنم به خاطر حضور مامان بود که من ا  یلیخ

که مامان   دمیباز کردم د  که چشمام رو یشدم. وقت داریاذان مسجد از خواب ب  یصدا با
مظلوم و    افشیق یلیتو خواب نگاه کردم. خ  افشیخوابش برده. ق میتخت بغل یتو  

بدم.عاشق  لوفریمامان و بابا و ن یحاضر بودم جونم رو برا   یبود. من حت یخواستن
درد  کمی ذره تکون خوردم که بدنم    هی.پرستمیم  اروخانواده ام بودم و با تمام وجود اون

  عی شد و سر اری که در اومد از تخت هوش ییذره تکون خوردم که با صدا  هیگرفت.دوباره  
 از جاش بلند شد 

 سه یشده نف یچ-
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 خوام برم نماز بخونم اذان رو داده.  یم-

 یکه نماز بخون یریکنم وضو هم بگ یبعد کمکت م ارمیبزار من برم چادر و جانماز ب-

که  یرفتم.عاشق خانواده ام بودم جور یقش مهمه محبت تو دلم قربون صد ن یا از 
  یجلو  یکردم که دست  یداشتم نگاهش م ینجوریرو ندارم. هم  شونیلحظه دور   هیطاقت 

 صورتم تکون خورد که از فکر در اومدم 

 در اوردم  یزیچ  یشاخ یکن یمنو نگاه م  یساعت دار  هی ییکجا  سهینف-

 دفعه رفتم تو فکر    هی  ینجورینه هم-

 زد که اون چال گونش معلوم شد و دلم ضعف رفت براش.  لبخند بهم  هی

 اون نگاهت بشه   یمادر فدا   یاله-

 شما بشم. یجون من فدا  میخدا نکنه مر -

 . ارمیخدا نکنه مادر من برم چادر ب-

کرد   یسرم درد م  یلیخ یبلند شدم ول  یرفت به سخت رونی لبخند زدم. از اتاق ب بهش
وضو گرفتم.    یرفتم و به سخت سیبه سمت سرو   یچون اثر مسکن ها رفته بود به سخت

  نیاخم کمرنگ ب هی  دیتا من رو د ستادهیکه مامان ا  دمیاومدم د  رونی ب یوقت سی از سرو
 ابروهاش اومد 

  یکار م یمن چ یوفتاد یرفت م یم  جیوقت سرت گ  هی  امی تا من ب  سای مگه نگفتم وا-
  ید ی.به خدا آخر سر منو دق میمراقب باش  دیبا یدر اومد  وی  یس ی س  کردم. تو تازه از 

 باکارات. 

ابرو هاش که اخم هاش از   نیلبخند زدم. دستم رو بردم و ب هیرفتم و بهش  جلوش
 وسط باز شد 
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بلند شدم و راه   کمی خستم سر همون  دمیخواب  نقدری. آخه اادیحاال شد اخم بهت نم-
 رفتم.

 کرد  یا  گهیصورتش رو به سمت د  مامان

 ؟ یبا من قهر یعنیاالن  -

 به چشماش نگاه کردم  تی تر شدم. با مظلوم کی جوابم رو نداد بهش نزد اصال

تو فرق   یول  دمیرو نکش یمن تا به امروز ناز کس  نیبب گهیجونم.قهر نکن د میمر -
 ؟ ی .حاال آشتیدار

 دم یگونش رو بوس یپام بلند شدم و به آروم  یپنجه ها  ینگاهم نکرد رو دوباره

   گه؟ید  یجونم؟آشت میمر -

 طرفم و اخم هاش از صورتش رفته بود  برگشت 

خوام   ینم  نکهیگم به خاطر ا  یدارم بهت م یتورو قرآن مراقب باش من هر چ سهینف-
چه بال ها که سر من   یدون یاز تورو ندارم نم  یطاقت دور  گهی من د ینیدوباره صدمه بب

تار مو ازت کم بشه.پس هر    هی یخوام حت ینم گهی . دومدهیو بابا و خواهرت و همه ن
 گم گوش کن و فقط بگو چشم  یم یچ

 حواسم هست.   شتریبه بعد ب ن یباشه. از ا-

 چادر و جانماز اوردم برات   نمیا-

 دستت درد نکنه -

رو جلو اورد چادرم رو سرم کردم   چرخ دار زیتخت نشستم و مامان م  یکمک مامان رو  با
 و قامت بستم.
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کردم.بعد از نماز صبح نماز حاجت   ینگاه مامان رو احساس م ین یطول نماز سنگ تو
بلند شد و   عینمازم تموم شد مامان سر  نکهیکردم به روح سوگل.بعد از ا هیخوندم هد 

 . ارمیکمکم کرد که چادرم رو درب

تو فکر بودم که   ینجوریبرد.هم مارستانیازخونه بچادر و جانماز رو به نم  عیسر  مامان
 مامان اومد تو اتاق 

 ؟ یستیگرسنه ن-

 ندارم  لی م یچینه ه-

 ره ینباشه که بعدش معدت درد بگ یبخور معدت خال وهی آبم هیحداقل  -

 باشه-

 ازش خارج کرد.  یا  وهیرفت و آبم خچالیبه سمت   مامان

 یبخور یز ی چ یشد داریرو تمام پر کرد که ب خچالیتو رو تو بخش اوردن    دیبابات تا د -

 دستش درد نکنه-

 کنار تخت نشست  یصندل  یرو به سمتم گرفت و رو  وهی به سمتم اومد و آبم مامان

 سهینف-

 جانم-

 تونم بپرسم  یم  یزیچ هی-

 رو خوردم  وهیذره از آبم هی

 جون  میجونم مر -

  لی دل هی یما رو ناراحت کن یخوا  ینم نکهیاز ا  ریغ ؟بهی گ ینم یتو چرا دردات رو به کس-
 بگو؟  گهید
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  یبهونه م یلیآلمان من خ نایخاله ا  یشروع شد که شماها وقت یی داستان از اونجا -
  ریگیپ  گهید  لوفری. نرمیبهونه نگ گهیتا د  نیفرستاد انویگرفتم.تو و بابا من رو کالس پ

.تا  نیکرد  ینم یکردن و بهم توجه  یم گهی د یکارا گهیشده بود تو و بابا هم د  شیزندگ
  نیکرد  یبهم توجه م  کمیاز اون به بعد همه  گهیبد شد د  مسالم بود حال16یوقت  نکهیا
  هینجور ی. ا امیکوتاه ب کننیم ی کردم هر کار یم یاون آدم سابق نشدم. سع  گهی من د  یول
  شتریب یهر چ یش یوقت نم  چیه ی که بود یاون یوقتا هر چقدرم تالش کن یبعض گهید
و برم انداختم   ورنگاه به د هیشدم از اون آدم سابق.آخرش   یگذشت دور م یم

من شمارو هنوز دوست    یبجز خودم واسه خودم نمونده ول چکسی.....  هیگفتم:زک
کار هام و    شتریکردم ب یم یسر همون سع   نیخودتون بود یکار ها  یشما پ یداشتم ول

نداشتم و خودم   یا  گهیمشکالتم رو خودم حل کنم.نشستم به درس خوندن چون کار د
  ادتهی رو صدا کرد.  لوفریروز تو و بابا و ن هیمادربزرگم   نکهیتا ا مکرد  یرو با درسا سرگرم م 

ب همون ش  لوفری. تو و بابا و ننیتفاوت ینسبت به من ب نقدریگله کرد که چرا ا یلیخ
شه آدم پدر و   یکه حاللتون کنم.مامان مگه م ن یگفت  یو م  نیکرد  ه یاتاقم و گر  نی اومد

از اون به بعد  گهیوصله باشه رو نبخشه.د  تاسه   نیمادر  و خواهرش رو که نفسش به ا 
شدم و دردام رو تو   یاون آدم نم گهی من د  یول  نید یچرخ یمثل پروانه دور سرم م

و حالت تهوع    رهیگیشه معدم درد م یناراحت بشم حالم بد م یلیو اگر خ  زمی ری خودم م
 . باشه؟ ینگ یقول بده به کس یول نی.فقط همزا یچ نجوریو تب از ا

 دستام رو تو دستاش گرفت  یآروم سرش رو تکون داد و به آروم مامان

و   یگ یبه بعد دردات رو بهم م نیتم.از او چه غم من باها  یبه بعد چه تو خوش نی از ا-
 .باشه؟ی زیر  یتو خودت نم

 باشه-

 ی دار یمالقات  یاستراحت کن که فردا کل کمیحاال  -
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و   دمی تخت دراز بکشم. آروم دراز کش  یلبخند زدم و بلند شد و کمک کرد که رو بهش
  یمامان البه ال  یکرد.با تکان دست ها  یمامان کنارم نشست و موهام رو نوازش م

 فرو رفتم.  یقیموهام به خواب عم 

 #مهرداد: 

خوام   یگفت که م  ادیز  ی رو به بخش منتقل کردن خاله با اسرار ها  سهینف نکهیاز ا بعد
مش  شدن. ه یناچار راض یمخالفت کردن ول  کمیباشم شب اولش همه  سهینف شیپ
  ینصه شب بود که م 1نه.ساعت  ایبهوش اومده   سهینف نمیخاله که بب شیرفتم پ یم

خاله و    یصحبت ها   یباز بود صداها  کم یخواستم برم سر بزنم  که از اتاق که درش 
داشته باشم.خاله   دید سهیرفتم که به نف یی.به طور نامحسوس جادمیرو شن سهینف

 یو اشک م   دیبوس یرو م  سهی رفت و سروصورت نف یداشت قربون صدقش م
خوبه و تا فردا بمونه   تشیگفت که وضع  دمیپرس سهیکه که از دکتر نف ی.اونجورختیر
  یبرا  دیهفته با هیمراقب باشه و به مدت  دینبود مرخصه و با  یمشکل  گرکه ا مارستانیب

  نکهیکردم و از خدا بابت ا  یرو نگاه م سهیداشتم نف یجور نی.همیوتراپیز یپاهاش بره ف
  ینصفه شب بود دست 2کردم.ساعتم رو نگاه کردم ساعت  یرو از ما نگرفت شکر م سهینف

خواب   هیکج کردم تا برم خونه بعد از چند روز  مو راهم رو به سمت اتاق دمیبه گردنم کش
 راحت داشته باشم.

فردا   یبرا  د یشدم.با رفتم و سوارش نمیزدم و به سمت ماش رونیب  مارستانیاز ب  عیسر 
نصفه  2:30.ساعت حدودانهیبب ینجوریمن رو ا   د ینبا سهی نف دمیرس یبه خودم م کمی

وارد   ی.وقتدمیبه خونه رس عی ها خلوت بود و سر  ابونیخونه چون خ  دمیشب بود که رس
داد که مامان و بابا خوابن.راهم رو به   یم  نشون نیبود و ا  کی خونه شدم همه جا تار

لب هام   ی لبخند رو دمیرو د سهی که عکس نف یسمت اتاق کج کردم و وارد اتاق شدم.وقت
اومد.حال عوض کردن لباس هام رو نداشتم فقط پالتوم رو در اوردم و با همون لباس ها  

 خوابم برد.  سهیو با فکر به فردا و نف دمیرو تخت دراز کش

 :سهی#نف
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شدم و به ساعت اتاقم   داریخورد از خواب ب یرحمانانه به چشمم م یکه ب  دینور خورش با
بهتر شده   کمیتخت نشستم سردردم  ی رو یصبح بود.به آروم  9انداختم ساعت  ینگاه

صبحانه    یبرا  رهیبگ یزیحتما رفته چ ستیکه مامان ن دمیبود. به اطرا فم نگاه کردم د
از جام بلند شدم و به سمت   یزنم.به سخت ینم  ارستانمیب یمن که اصال لب به غذاها 

لباس خواب خوب برام   هی  ومدهین یبه مامان بگم که تا کس دیرفتم با  سی سرو
همزمان مامان و    رونیدر اومدم ب سی از سرو ی.دست و صورتم رو شستم و وقتارهیب
منو به   محکمو به سمتم اومد و    هیگر ریزد ز   دیتا منو د   لوفریوارد اتاق شدن.ن  لوفرین

 د یآغوش کش

 ؟ یکن  یم  هیشده چرا اونجور گر یچ لوفرین-

شکرت که از ما   ای.خدایش  داریتا ب یذره شده بود مارو دق داد ه یدلم برات   یلعنت-
 ش ی نگرفت

 .با خنده شروع کردم به حرف زدن طونیش  سهیبه نف برگشتم

  طنتامیفوق فوقش از دست من و ش یشده منو سکته داد یخب بابا حاال فکر کردم چ-
 د یشد  یراحت م

 ییما   یکفر نگو مادر تو برکت زندگ-

 در اومدم  لوفریزدم و از بغل ن یلبخند بهش

 یکه بپوشم اصال دلم نم دی ورد ی  یلباس خواب خوب برام م  هیکاش  یمامان ا  ییوا -
 رو بپوشم  مارستانی ب یخواد لباس ها 

 زد  یلبخند مامان

رفتم خونه هم برات لباس   ی صبح زود تا تو خواب بود   ادینم دونستم که خوشت یم-
 ی که صبحونه بخور ارمی ب ییزایچ  هیهم برات   ارمیب

 دم  یبد م یبو یلیحموم نداره که من برم خ  نجایدستت درد نکنه فقط ا -
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  یحمومت رو هم اوردم بعدش تا کس  یها لی چرا داره مادر فقط صبحونه بخور وسا -
 حموم   یبر ومدهین

 دستت درد نکنه باشه-

 میشروع کردم به صبحونه خوردن. حدود ن لوفریرو تخت نشستم و با مامان و ن رفتم
از تنم   عی سر   مارستانیب ی ساعت بعد صبحانم رو خوردم.به سمت حموم رفتم لباس ها

  عی سرجاش اومد سر کمیحالم    یا  قهیدق 40حموم   هیآب داغ رفتم.بعد از  ریدر اوردم و ز 
سرم انداخت و به    یبه سمتم اومد و حوله رو رو  دی د منوتا   لوفریاومدم.ن رونی از حموم ب

تا دکمه داشت با شلوار   4به لباس خواب که از جلو  عی سمت تخت منو برد.مامان سر
لباس خوابم جمع   هیقی .  دمی بود و جنسش از ساتن بود رو پوش دیستش که به رنگ سف

 عمو محمود   یخواستم جلو  یود.نمراحت ب الم یبود و از بابت خ

موهام رو با حوله خشک کرد و با اتو    لوفریو ن دمیلباسام رو پوش   عیبپوشم.سر  یروسر نایا
به   شتریموهام ب یمو تمام موهام رو با حوصله صاف کرد که باعث شده بود بلند

.ساعت رو نگاه کردم  ختمیباز گذاشتم و دور تا دور ر یجور نی.موهام رو همادیچشمام ب
سر به خودم نگاه   هی نهیی وقت مالقات بود. تو آ  واشیواش  یبود و    قهیدق 10:15ساعت 

 برگردوندم  لوفریبود صورتم رو به سمت ن دهیکردم صورتم رنگ پر 

 اد یدرب یدگی رنگ پر نیصورتم از ا   کمیلب لو بده  هی و   ملیر هی  لوفرین-

 م یادکلن محبوبت هم اورد یحت   میبرات اورد  ناروی باشه اتفاقا همه ا -

 جن طرفن  هیدستتون درد نکنه.فقط زود بده فکر نکنن با -

و رژ لب    لریو کانس  ملیبه سمت ساکم رفت و ر عی خنده سر  ریحرفم زد ز  نی با ا لوفرین
 رو اورد. ترمی الی رنگم و مداد چشمم و ها یکالباس

 یی ایرنگ و رو بودن در ب یبه قول خودت از ب کمی بزن   نارویا سهینف-

خواستم   یکه م  ییبه قسمت ها عی به کرم نداشتم سر  یاجی دست به کار شدم احت عیسر 
تا چشمام رو درشتر نشون بده    دمیزدم و به چشمام مداد کش لریتر باشه کانس یاستخون
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تر نشون    ییچشمم زدم که چشمم رو شهال  ی رو به گوشه ها ترمی الیرو زدم و ها  ملیو ر
رنگم کارم تموم شد و با   ی زدم و با رژلب کالباس گونهاستخون   یابرو و باال   ریبده و ز 

بودم باز بهتر از   ینگاه  کردم از چهرم راض نهیی ادکلن محبوبم دوش گرفتم.خودم رو تو آ
 یلیبا دسته گل که تعداد خ ی کیرفتم که  یداشتم ور م یاون رنگ و رو رفتم بود.با گوش

  ییبابا هستش.از گل ها دمیها د لشاخه گل رز بود وارد اتاق شد  که از پشت گ  یادیز 
بود.بابا به سمتم   دیشاخه گل رز سف ییتا  100تعجب کردم فکر کنم   یلیکه گرفته بود خ

و به سمتم اومد و منو   لوفری.گل هارو داد به ندمیچشماش د یبرگشت و اشک تو 
 محکم بغل کرد 

 بابا جون  یتو.خوب یسالم بابا جون عمر من نفس من هم کس من-

 ؟ ی. تو خوب ییسالم بابا -

 منم خوبم  یتو خوب باش   یوقت-

 اومد و به صورتم نگاه کرد رونیبغلم ب از 

 بابا  زی عز یشمونیخوب شد که پ-

رفتم از دست من و   یمشه شمارو ول کرد و رفت.فوق فوقش اگر هم   یمگه م-
 د یراحت بود  طناتامیش

ما    یما برکته نه تو بلکه وجود شما دوتا برا  یوجود تو برا  ری دختر زبونت رو گاز بگ یوا -
 ره  یبرکت هم از خونه م ادیسر شما ب  ییبال هینکرده   یبرکته اگر خدا

عدش  در اتاق اومد و ب یکردم که صدا  ینگاه م م یجور داشتم به قهرمان زندگ نیهم
 مهرداد وارد اتاق شد.

بود که تمام عضالت بدنش   یبود لباسش جور دهیپوش د یزده بود لباس سف یپیت عجب
 جی بود بدون ه زی.صورتش تمیو کفش مشک  یشلوار کتون مشک هیمعلوم بود با  

بود   دیسف  یموهاش چند تا تار مو ی باال زده بود و جلو ها ی.موهاشو به طرز قشگیشیر
شاخه   یادی تر از قبل شده بود.تعداد ز  رالغ  کمیکرد صورتش  یم  شتری رو ب تشیکه جذاب
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  یکار کرده که م یافتاد که مهرداد چ ادمی  عیرنگ دستش بود.سر   یصورت یگل رز ها 
به خاطر    ستنین یزی چ انی اومد که خانوادم در جر  ادمیکه   رونیخواستم از اتاق بندازم ب

رو   نادم تحملش کنم.با لبخند جذابش وارد اتاق شد و مخانو  یمجبورم جلو   نیهم
 کرد  یهمش نگاه م

 .خاله و عمو چشمتون روشن ریسالم به همه صبحتون بخ-

باشه رو داد به  ییتا 100 نی خورد هم یرز که م یرفت طرفش که مهرداد گل ها مامان
خوب   نقدریا  یول ارمیبرام ب یکنه که ک یهم نم یمامان.من عاشق گل رز هستم فرق

که   یخونه و االن تا اون موقع  میببر نارویبه مامان بگم که ا  دیکنم.با  یازشون مراقبت م
 تا بهتر بمونه.  رهبزا تکسیآب و وا  یتو  میر یم

 و بابا خوبن  ؟مامانی خوش اومد یلی.خریسالم پسرم صبح توام بخ-

 رسن  یم  گهید قهیچند دق هی خوبن سالم دارن  -

 سمت من اومد  به سمت من کردو به روشو

 ؟ ی .خوبسهیسالم نف-

  ینم ادمی کردم اون حرفا و کارهاش از  یم یسردم بهش نگاه کردم.هر کار  یچشم ها  با
 رفت 

 یسالم.ممنون تو خوب-

 که امروز  یممنون بهتر-

 آره بهترم -

 ؟ ی درست راه بر یتون یم-

 تونم   یآره م-
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تعجب کرده   یلیدادم و از چشماش معلوم بود که خ یم یکلمه ا  هی جواب هاشو  فقط
  یخودش رو جمع و جور کرد و به حات عاد ع یسر   یکه باهاش دارم ول یبود از رفتار

 برگشت 

  کمیمسکن بخور   هیسرت درد گرفت  انایفقط اگر اح یندار یوتراپیزیبه ف  یاجیپس احت-
 که به سرت خورده  یبابت ضربه ا  رهی گ یسرت درد م

 باشه-

 شروع کرد به حرف زدن  مامانم

مامان مهرداد جان و ماهان جان شمارو از اون تصادف نجات داده اگر مهرداد   سهینف-
 م یدونفر هست نیا ون یمد  م یتا عمر دار  ومدیسرت م یینبود معلوم نبود چه بال

مهرداد  یشکه شدم.پس مهرداد منو نجات داد.تو فکر بودم که صدا  یلیحرف مامان خ از 
 اورد   رونی ز فکر بمن رو ا

 داد یکارو انجام م نیمن بود هم یجا  یاگر هر کس  فسیخاله جون وظ هیچه حرف  نیا-

 رو به سمت مهرداد چرخوندم  صورتم

 محبتتون رو جبران کنم   نیبتونم ا یروز  هی دوارمی ام یمنو نجات داد   نکهیممنون بابت ا-

 ه یخودش کل یکه سالم نیهم ستیبه جبران ن یاجیاحت-

بود   یرز که به رنگ آب یو کمپوت و گل ها ینیریش  هیوارد اتاق شدن و خاله با   نایا  خاله
محاله همه امروز گل مورد عالقم رو اوردن هر    یهمه خوشبخت نی وارد شد.منو ا

 یلیخ  یباشه ول ییتا  50  کینزد  نایخاله ا یخورد برا یم یرنگ ول هیکدومشون هم 
   دیبوس یهمش من رو م  هیگر   اقشنگ بود. خاله به سمتم اومد و ب

 ؟ یمن فدات بشم خاله.خوب  یاله-
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 هیکردنتون واسه چ هیمن که سالمم گر نینکن  هیگر   نجوریممنون خاله.خوبم.تروخدا ا -
 آخه؟

 اشک شوقه خاله جان اشک شوق -

 کرد که عمو محمود به حرف اومد  یم ه یداشت باز گر  خاله

  ی اعصاب دختر مردم هم خورد م هیواسه چ  تیگرفت گر  نجوریا  سهی خانم بدتر دل نف-
 و سالم کنم بهش.  نمیدختر رو بب نیزاره من ا  یشه.بزار به مام برسه اصال نم

 به عمو محمود زدم و عمو محمود به سمتم اومد  یلبخند

 که امروز  ی؟بهتری سالم دخترم خوب-

 سالم عمو محمود.بله امروز بهترم -

  یگذشت.هر چند بد بود ول یماه به ما و خانوادت چ  2 نیتو ا  یدون  یخداروشکر.نم-
 عمو جان  یخداروشکر که سالم 

 ممنون  یلیخ-

 لب هاش اومد و تلفن رو به سمت من گرفت   یزنگ خورد که لبخند رو  لوفرین یگوش

زنه  یهمش زنگ م  یبهوش اومد دهیکه فهم یگه از اون موقع یم یفاطمه چ  نیبب ایب-
 نتت یگرفته که بب  یریاالن هم تصو 

خواست حرف   یگرفتم و تماس رو وصل کردم.فاطمه م لوفریاز دست ن  عی رو سر یگوش
که مامانش اومد    یجور هیگر ریحرف نزد و بعدش زد ز   قهیتا چند دق  دیبزنه که تا منو د

 افتاده  یهستش و چه اتفاق   یک نهیتلفن بب یپا

 ؟ یکن ی م هیگر  نجوری ا  یمگه من مردم که دار  هیکردنتون واسه چ هیخدا گر  یوا -

 کنه  یدرد نم تیی ؟جای؟بهتری.خوبسهینف  ری زبونت گاز بگ--
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 خوبم فاطمه جان خوبم-

 م یکن یما دق م  یاگر تو نباش یگ  یتو نم یآخه لعنت-

 زنم یسالم و سالمت دارم باهات حرف م  ینیب یحاال که م-

 یدار یهات بر نم یشوخ نیوقت دست از ا چیاز دست تو ه سهینف-

 گهی د مینیما ا  گهید-

 خونه  یریم یک-

 بگم تا فردا منو مرخص کنن  د یشا  ستیمعلوم ن-

 خوشگلتو از سرت بکنم  ی تک تک اون موها   امیخونه زنگ بزن بهم تا ب یرفت نیبب-

 ی سر چ  یوا فاط-

به عمو عباس بگم   دی. اصال بایو کوفت صد دفعه مگه نگفتم به من نگو فاط یفاط-
 نخره  نیبرات ماش گهید

 . دنیخند یداشتن به مکالمه من و فاطمه م همه

 حرف زدنت  نی با ا  یهمه برد   یمنو جلو یفاطمه جان حاال ول کن آبرو -

 شد  زیآن ساکت شد.بعد چشماش ر هی  فاطمه

 اونجا هست؟همه جا که ساکته   یاصال مگه کس نمینشون بده بب یگ یاگر راست م-

 گرفتم که همه معلوم بشن  یجور یرو به سخت  نیدورب

 یزودتر بهم بگ  یتونست یخاک بر سرم آبروم رفت آخه نم-

 ؟ یندار ی.کارمیزن ی.حاال بعدا دوباره حرف مید یمگه تو اجازه م-

 نه نفس مراقب خودت باش -
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 خدافظ  طور فعال نیتو هم هم-

 خدافظ -

گفتم که شالم رو   لوفریبه ن  عیتلفن رو قطع کردم در اتاقم زده شد که سر  نکهیاز ا بعد
از  یک ی من دکتر فرح بخش با  دیی شالم رو داد سر کردم که با بفرما عی سر   لوفریبده.ن

 پرستار ها وارد اتاق شد.

 خوابت  نی با ا  ی ساعت خواب.همه رو دق داد یسالم خانم عبداله -

 م دکترفرح بخشسال-

 که الحمداهلل دخترم  یخوب-

 ممنون بهترم  یلیخ-

 یراه بر  یتون یم  ایکنه  یدرد نم تیی جا-

 تونم خوب راه برم  یبدنم کوفتست و م -

  یحرکت  چیماه رو تخت بدون ه 2 نکهیبدنت به خاطر ضربه و به خاطر ا  یکوفتگ-
 شه یهم بر طرف م  یکوفتگ نیکه انشاهلل زودتر ا  ی بود ده یخواب

 شم؟  یمرخص م یدکتر من ک-

  یو تو   یکن نیسنگ یکار ها  دیهفته نبا  4تا  یول  یخدا تا فردا مرخص دیانشاهلل به ام-
 یخونه استراحت مطلق

 عقبم  ی لیماه نرفتم و خ 2من دانشگاهم رو   ادهیز  یلیهفته خ 4-

  نی.تو ا رهیگ ی م یباش دانشگاهت رو ادم مرخص تی نداره به جاش به فکر سالمت رادی ا-
 فهم شد؟  ر ی.شییای ب دیهم نبا  مارستانیهفته ب 4

 ممنون  یلیباشه چشم. خ-
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 کنم دخترم.بال به دور    یخواهش م-

 د یسالمت باش-

  یبابا یحت   ادتمیساعت مالقات همه اومده بودن ع  نیرفت.تا آخر  رونیاز اتاق ب  دکتر
تمام   یهوام رو داشت ول یل یموند و رفت. مهرداد خ قهیدق 5سوگل هم اومده بود که 

تموم   یظهر شد و مالقات 2شد که من کارش رو فراموش کنم.ساعت  یباعث نم نایا
آماده کنن و   لی رم خونه وسا  یفردا که من م یبراهم خونه رفتن تا   لوفریشد.مامان و ن

غذا   رونیه بود برام از بکس تو اتاقم نبود و مهرداد رفت چیبمونه.ه شمی پ ادیشب ب لوفرین
مهرداد وارد اتاقم   قهیدق 40خوردم. بعد از  یرو نم مارستانیب ی چون من غذا ها  رهیبگ

  چیباز کرد مهرداد برام  ساندو هارو  لونینا  یغذا بود.وقت یها   لونیشد که دستاش پر از نا
غذا ها چشمام باز   دنیگرفته بود.با د ینیزم ب یو س یو مرغ سوخار تزایهمبرگر و پ
 مونده بود 

 ی همه غذا گرفت  ن یمهرداد چخبره ا-

 خورم  یاش رو من م هیبخور بق ینداره هر چقدرش رو تونست رادی ا-

کردم.آخر سر کالفه شدم   ینگاه مهرداد رو حس م ی نیسنگ یکردم به غذا خوردن ول شروع
 از نگاهش سرم باال بردم و به چشماش نگاه کردم 

 یکن یمنو نگاه م نجوری چرا ا یشه بگ یم-

 کنم  یبده دارم به نفسم نگاه م-

متوجه نشه با   یزیحالت خودم رو حفظ کردم که چ  یکه زد جا خوردم ول یآن از حرف هی
 کردم  یسردم داشتم نگاهش م  یلحن و چشم ها

 کنه  ینگاهت داره بدتر کالفم م نیا-

 ؟ یباهام سر شد  نقدری چرا ا   یشد ینجوری چرا باهم ا سهینف-
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تهمت ناپاک   یشدم.تو به من تهمت زد  نجوریچرا من باهات ا ستیمعلوم ن  لشیالد-
 ؟ یچ یعن ی یدون یبودن م

ماه   2من تو   یکرد هیتو که منو خوب تنب سهینف یبودم ول یاون روز من عصبان نیبب-
گفتم چرا من باهات   یهمش م مردمیبودم و داشتم م دهیچشمات و لبخندت رو ند

طاقت    گهیشدم د هیتنب یمن به اندازه کاف  هیتنب گهیبسته د  سهیحرف زدم.نف یاونجور
 رفتار هاتو ندارم  نیا

شده بود با فکر به   هیتب یماه به اندازه کاف  2 یکردم بد نبود تو یکه داشتم فکر م نجوریا
 لب هام   یلبخند اومد رو  هی یزیچ

 ببخشمت  یسر  نیداره که ا  یشرط هیپس -

 جون بخواه  ؟تویچ-

  یتمام درسا   نکهیو ا یکالغ پر بر 100دور تا دور خونمون   دیخونه با میکه رفت یفردا وقت-
 ی بد  ادی دانشگاه رو بهم 

 زد و به سمتم اومد و منو محکم بغل کرد  یلبخند  مهرداد

  ادیرم باهم. تمام درس هاتو بهت هم   یتارو م 200تا من  100باشه قبول اصال تو بگو -
 دم  یم

 بهش  دمیخند

 حاال برو اون ور که غذام سرد شد شکشی تا پ200تارو برو  100باشه بابا همون -

  یو از بغلم در اومد. شروع کردم به غذا خوردن که بعد از غذا مهرداد تو  دیخند مهرداد
 رفتم.  یقی کرد و به خواب عم  ق ین تزرسرمم مسک

------------------------------------------------------- 
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.سرم رو به سمت  کیاتاق روشن بود و همه جا تار   یرو آروم باز کردم آباژور ها  چشمام
صد در صد به    دمیساعت خواب  5-4من  یعنیشبه   8خدا ساعت   ی ساعت کج کردم وا 
   نقدریخاطر مسکن ها ا 

پنجره    یکه مهرداد پشت به من جلو  دمیسرم رو به سمت پنجره برگردوندم د  دمیخواب
 یپهن داشت به نظر من مهرداد مرد خوب ی .از پشت بهش نگاه کرد شونه هاستادهی ا

که تخت صدا داد که مهرداد به سمتم   نمیتخت بش یخواستم رو  یشه.م یم یزندگ یبرا 
  یتخت روبه رو یرو نمیتخت بش یبه سمتم اومد و کمکم کرد که رو  عی برگشت و سر 

 کرد  یمن نشست و با لبخند نگاهم م

 ؟ یدرد ندار  ؟سریبهتر-

 ندارم  یدرد  چیآره بهترم ه-

 میو ما خبر نداشت  یخوابالو بود نقدریتو ا -

 دم یخواب  نقدریبه خاطر مسکن هاست خودمم تعجب کردم که ا -

متوجه شدم به خاطر    نویکرد و من ا  یدست دست م یخواست بگه ول یم  یزیچ هی
 خودم راحتش کردم  نیهم

 یرو بهم بزن ی حرف  یخوا یم  ایشده  یزیمهرداد چ-

فقط چشمات   ادیخوشت ب دوارمیبدم و ام  زیچ  هیخواستم بهت   یم   تشیواقع سهینف-
 رو ببند

رو بستم و احساس کردم مهرداد رفت پشتم صداش رو کنار گوشم حس کرد که   چشمام
 بشه  خی تنم س یباعث شده بود موها

 ها  ینگاه نکن یرکیز  ری ز  یآ-

 گرفت بود از لحنش خندم
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 کنم ی باشه بابا نگاه نم-

 م حس کردم مهرداد رو کنار گوش  یگردنم حس کردم که دوباره صدا یسرد رو   زیچ هی

 ار یدستات رو باال ب-

 دست راستم حس کردم. یرو  یخنک هیرو باال ردم که  دستام

 حاال چشمات رو باز کن -

  یهم تعجب هم خوشحال شدم و با ذوق دمی که د یزی رو آروم باز کردم با چ چشمام
 کردم  یو با لبخند بهشون نگاه م  یوصف نشدن

 قشنگه یلی.مهرداد خنی مرغ آم-

 بهم زد یلبخند  دیذوق منو د یوقت مهرداد

 خوشت اومد -

 بود که تو عمرم گرفتم.واقعا ممنونم.  یزیچ  نیبهتر نیا  ادیز  یلیخ-

 ست کاواره بمانده   یدرد آلود  نی مرغ آم-

 خانه  دادیب نی ا  یتا آن سو  رفته

 آب و دانه  ی نه سو یز رنجور گریرغبتش د بازگشته

 را   شی روز گشا نوبت

 چاره بمانده  یپ در

 سامان  ی: به سامان باز خواهد آمد خلق بدیگو  یم مرغ 

 قشنگ بود. واقعا ممنونم  یلیخ-

 کنم قابلتو نداشت.   یخواهش م-
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 دفعه وارد اتاق شد   هی  لوفرین

  یکرد کل سلک رو فقط خوردن یکردم مامان که ولم نم ریکه د دیسالم بچه ها ببخش-
 اوردم  فردات لباس یبرا  سهی نف یگذاشته راست

 دستت درد نکنه  -

 تخت و صداش رو صاف کرد   یبلند شد از رو مهرداد

فقط تا فردا خوب استراحت   یش ی راحت م مارستانیب یاز فضا  گهیبرم فردا د گهی من د-
 کن

 باشه-

 رفت که صداش کردم  یداشت سمت در م مهرداد

 مهرداد -

 کرد  یسمتم و با لبخند نگاهم م برگشت 

 بله-

 نره  ادتی رو  یکه بهم داد یفردا قول-

 زد و سرش رو تکون داد  یلبخند  قهیفکر کرد و بعد از چند دق کمیمهرداد   اول

 دم  یکه دادم انجام م میخونه قول م یمونده باشه حاال تو فردا بر ادم ی-

 ی ممنون بابت همه چ ریباشه شب بخ-

 ر ی شب تو هم بخ-

 شد.کرد و از اتاق خارج  ی خداحافظ لوفرین با

کردم.  ینگاه م  نمیمهرداد رفت با ذوق و شوق به گردنبند و دستبند مرغ آم  نکهیاز ا بعد
  خچالی  یهارو تو  یداشت خوراک  لوفری.ندمیشن نیدر باره مرغ آم  یادی ز  یداستان ها 
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کنارش گذاشت و به سمتم اومد که چشمش به  کی و با ک وه یزاشت و دوتا آبم یم
 دستبند و گردنبند افتاد 

 من برم تو گردن و دستت نبود نکهیکه قبل از ا نایداده ا یک نارویا سهینف-

 گرفته  نارویمهرداد برام ا-

 قشنگن مبارکت باشه  یلیدستش درد نکنه خ-

 ممنون -

شب بود  3:30.ساعت میو هم حرف زد  مینصفه شب هم خورد 3تا ساعت  لوفریو ن  من
بودم   دهی تخت دراز کش ی. رومیشفردا جفتمون سر حال با یتا برا می د یکه جفتمون خواب

و دوست    طونیخوبه و هم ش یلیکردم واقعا مهرداد خ  یو همش به مهرداد فکر م
  یخوشحال یکنم.اونم برا یرو حس نم نکه کنارشم اصال گذر زما  یهستش وقت یداشتن

گرفت واقعا با ارزش هستش.داشتم   یکه برا  یا  هیهد ن یگرفت و ا ن یمن رفت مرغ آم
 فرو رفتم.  یقیکردم که چشمام رو هم افتاد و به خواب عم یر مبه مهرداد فک

 ----------------------------------------------------------------- 

  9خورد چشمام رو باز کردم.ساعت رو نگاه کردم ساعت  یکه به چشمام م دینور خوش با
به سمت  اطیاز تخت بلند شدم و با احت  واشیهنوز خواب بود.   لوفریصبح بود ن

که   دمیدراومدم د یوقت  سیرفتم و دست و صورتم رو شستم.از سرو  یبهداشت سی سرو
 لبخند زدم   هی نیبرگشته بودم به خاطر هم طونیش سهیباز خوابه. به نف لوفرین

 ی از من مراقبت کن  یصبحه مثال اومد   9ساعت   نمیبلند شو بب لوفرین لوفرین-

 به بدنش داد یند و کش و قوسبل لوفرین

 بخوابم  کمی بزار  یمرخص  11ساعت   سهینف ادیاووو چه خبره خوابم م-

من   میو آماده بش   میرو جمع کن لی و وسا   میحرف اضافه نباشه بلند شو صبحونه بخور-
 بمونم  نجا یا  نیاز ا  شتریتونم ب ینم
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 بخوابم  قهی دو دق یاگر گذاشت-

 تو خونه هر چقدر دلت خواست بخواب  میزارم بلند رفت ینه نم-

رفتم و دوتا   خچالیبه سمت  عی رفت.سر  سیبلند شد و به سمت سرو  یبه سخت لوفرین
  وم یو آبم کی تخت نشستم و ک یرو  عی هم کنارش گذاشتم.سر کی و ک  ختمیر وهیآبم وانیل

 از   لوفریرو خوردم. ن

و  کی جفتمون ک عی در اومده بود و چشماش به شدت پف کرده بود.سر سی سرو
ساک دورس    یکرد و من از تو یهارو جمع م  لیوسا   عی سر لوفری. نمی رو خورد  ومونیآبم

با پافر   دی سف یها  یبا کتون د یو شلوار پاچه گشاد که جفتشون ست بودن و به رنگ سف
رنگم   یکمرنگ با شال ساده طوس   یطوس گساق پام بود و به رن یبلندم که قدش تا باال

هم    لوفرین دم یکه برگشتم د  ی کردم. آماده بودم وقت کاپیم هی  روز یمثل د  عیسر   دمیپوش
  یکه داشتم رو میگوشه جمع کرد   هیساک هارو   عی تموم شده. سر لی جمع کردن وسا 

و    دادکه گفتم بابا و مهر ید یی شستم که در اتاق به صدا در اومد که با بفرما یتخت م
تعجب کرده بودن که چقدر من زود آماده   پمیت دنیدکتر فرح بخش وارد شدن. همه با د
 د یرو بوس میشونیشده بودم.بابام به سمتم اومد و پ

 یسالم نفس بابا خوب-

 سالم بابا.بله خوبم -

 خونه  دیزود بر  دیخوا  یکه م دیاز دست ما خسته شد نقدریا یخانم عبداله-

روز  هی دوارمیچند ماه بهتون زحمت دادم ام  نیتو ا هیچه حرف  نینه دکتر فرح بخش  ا-
 جبران کنم 

  یبر یتون یانجام شده و م صت یترخ ی.کارا یدخترم خوشحالم که سالم هیچه حرف  نیا-
 ی عمل کن دیکه گفتم با  ییها   هیفقط به توص

 چشم دکتر -
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راه   مارستانیب یباهم به سمت خروج لوفریو مهرداد ساک هارو برداشتن و من و ن بابا
 . میکدوممون هم صحبت نکرد چیو ه  میبابا به سمت خونه رفت نی. با ماشمیافتاد 

  ادهیپ نی از ماش  عی که چقدر دلتنگ خونه بودم سر  دمیتازه فهم میدی در خونه رس یجلو
گفت مراقب خودت باش دختر    یور بابا همش م نی فتم.از اشدم و به سمت در خونه ر

  یگرفتم و از اون گوش م یگوش م نی به قول معروف از ا یول ی اومد مارستانیتازه از ب
و خاله هم   ستادهیکه اسپند به دست وا  دمید  خونهبالکن  ی. مامان رو تو رونیدادم ب

و من رو در  دیاسپند رو داد به خاله و به سمت دو   دی. تا مامان منو دستادیکنارش ا 
که بابا اومد    وردی اشک من رو هم داشت در م واشی  واشی کرد.  یم ه یو گر د یآغوش کش

 نمون یب

  نجایداخل و همه رو ا میبر ستهی وا ادی ز  ستیاومده خوب ن   مارستانیخانم تازه از ب-
 م یمنتظز نزار 

  دی. عمو و زنمو ناهمیکمک کرد که به داخل بر  تکون داد و یاز بغلم در اومد و سر مامان
  یبه خوردم م وهیرفت و همش م یاومده بودن. مامان همش قربون صدقم م

که   نقدریحرکت مامان.ا  نیو داداش مهران خندشون گرفته بود از ا   لوفریداد.مهرداد و ن
پرتغال   نیخورد.مامان داشت چهارم  یبه خوردم داده بود داشت حالم بهم م وهیمامان م

گرفت که دستم رو دستش گذاشتم و با لحن التماس گونه به مامان نگاه   یرو پوست م
 کردم 

 ندارم  لیبسته مامان جان م یداد  وهیمامان بسته تروخدا معدم پر شد بس که م-

 اتاق خوابت رو آماده کردم  یاستراحت کن یخوا  یباشه مامان جان م -

 بزنم.  قدم  اطیخوام تو ح یم کم ینه مامان جان -

به گل ها نگاه   دمیکش قینفس عم هیرفتم.   اطیکردم و به سمت ح  ی جمع عذر خواه از 
تاپ نشستم   یبودن معلوم بود که تازه آب دادن. به سمت تاپ رفتم و رو  سیکردم و خ

که دوباره تاپ خوردم به  ستادیمی دفعه داشت تاپ وا هیخوردم.  یتاپ م  واشی  واشی و 
کرد برگشتم و    یو داشت با لبخند نگاهم م دسرم بو  پشت نگاه کردم مهرداد پشت
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سکوت ادامه نداشت و   نیا   ادیکه ز  میتاپ بده. جفتمون سکوت کرده بود   کمیگذاشتم 
 مهرداد اون رو شکوند

 رو که بهت دادم رو انجام بدم  یخوام قول یم سهینف-

 اومد و با تعجب به سمتش برگشتم  ادمیکه   هیمنظورش چ نم یفکر کردم بب کمی 

 ی انجام بد  یخواست یکردم نم  ؟فکریگ  یم یجد-

 رو بدم و انجام ندم  یقول هی شه من  یمگه م-

  هیتا بره کاف 50همون  ادهیتا کالغ پر ز  100فکر کردم که واقعا  نیزدم. به ا یلبخند بهش
بخند بهش نگاه  شده و عذاب وجدان داشت.با ل  مونیکه زده پش یکه از حرف  نهیمهم ا
 کردم 

 مهرداد -

 جانم-

 تا کالغ پر برو  50-

 تونم یتا رو م  100نه بابا همون -

 تا کالغ پر رو برو  50تا بگو چشم حاال بدو  50گم   یم  یوقت-

 چشم امر امر شما به رو چشم -

منتظر بود    ستادهی رفتم.مهرداد ا اط یتاپ بلند شدم و گوشه ح  یلبخند زدم و از رو بهش
من شروع کنه. با سه شماره مهرداد شروع کرد به کالغ پر رفتن.اول هاش    که با شمارش

ور صورتش قرمز شده بود و معلوم بود داره بهش    نیتا به ا  20از   یرفت ول یخوب م
دفعه  هیتا رو رفت که  30تا حاال بره.  50تونه  یتا بره نم 100خواست   ی.حاال مادی فشار م

بود و چشماش بسته بود.   دهی خواب نیزم یرفتم.روبه سمتش  یافتاد.با نگران نیزم یرو
بلند شدم    عیبهش نگاه کردم.چند بار زدم به صورتش که چشمش رو باز کرد.سر  یبا نگران
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  وانی به آشپزخونه رفتم و ل عی سر کردن. یو به سمت خونه رفتم.همه به تعجب نگاهم م
رفتم هم  یمشت قند برداشتم و همون موقع که راه م  هیپر کردم و   ریبرداشتم و از ش

اومدن که   اطی کردن که مامان و خاله با من تا ح یزدم همه با تعجب نگاهم م یم
. سر مهرداد رو بلند کردم و آب قند رو  میبه سمتش رفت ع یسر   دنیمهرداد رو د  تیوضع
باز   شتریاش ب چشم  کمیمزه آب قند رو متوجه شد   یلب هاش گذاشتم. مهرداد وقت  یرو

 نگاهش  یشد. با نگران

 م یکرد یم

 مهرداد؟  یخوب-

 آره خوبم -

 ی شد  یم یچ گهید  یتا که رفت 200اگر   ی شد ینجوریا ی تا رفت  30حاال تو -

 نهیبهم زد و کمک کردم بش یلبخند

.مگه  یبش یبعدش چ ستیمعلوم ن   یگناه دار هی تا کاف  30همون  یبر  گهی الزم نکرده د-
 ؟ ینرفت یسرباز 

 دم ینچ خر-

که خاله و مامان دارن با حالت    دمیبرگشتم د  م یاهم مامان به خودمون اومد  یصدا با
 ورد یکنن. مامان آخر سر طاقت ن ینگاهمون م  یپرسش

 ه؟ یکالغ پر چ هیقض-

کالغ پر بود که   100مجازاتتشون  نیکار اشتباه کردن به خاطر هم هی شون یمامان جان ا-
 حال آقا بد شد  دهیتا نرس 50ردم که به تا کالغ پر ک 50دلم سوخت و 

لبخند زد چون حال نداشت و    هیخنده. مهرداد   ری و خاله جفتشون با هم زدن ز  مامان
مامان صداش رو صاف   دن یخند ر یدل س هی نکهیحالش خراب بود. خاله و مامان بعد از ا 

 کرد 
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 کن استراحت  کمی داخل.مادر برو   دیی ا یداخل شما ها هم زود ب م یر یما م -

 چشم.-

تاپ نشست و منم کنارش نشستم.تاپ رو    یو خاله داخل رفتن و مهرداد رفت رو مامان
رو دوست نداشتم که مهرداد شروع کرد به   مونیداد.سکوت ب  یمهرداد با پاهاش تکون م

 صحبت کردن 

 بهت بگم  زیچ  هیخواستم  یم   تشیواقع سهینف-

 بودم   رهیجور که به روبه رو خ همون

 بگو -

 کرد باز که کالفه شدم  یدست دست م یه مهرداد

 نم یحرفت رو بگو بب یبهت داد تا حرف بزن یلفظ ری ز  دیمهرداد با -

 دن ی چشماش رو بست و شروع کرد به تند تند حرف زدن و بدون نفس کش مهرداد

حس   ن یحس رو دارم و ا  ن یوقته که ا یلیخ  یو از کجا ول یدونم از ک ینم سهینف-
که   یخوام بهت بگم که من ازت خوشم اومده و عاشقت شدم.عشق  ی....مهیخوب یلیخ

  نیکه ا  یعشق نسبت به تو پخته تر شده. روز  نیو ا   ستین ینسبت به تو دارم الک
  نیکه ا دمیاز اون جا به بعد فهم  بودممرده متحرک  هیتو افتاد من مثل   یاتفاق برا 

 حسم نسبت به تو درست بوده و عاشقت شدم......با من ازدواج  

 ؟ یکن یم

شده   یتعجب کرده بودم و چشمام اندازه نلبک  ی لیدفعه زده بود خ هیکه   ییحرف ها  از 
در خوردن خندش   یسع دیشکل د نیمنو به ا  یبود.مهرداد آروم چشماش رو باز کرد.وقت 

رو   نیشم چون همه هم یبانمک م  یلیکه تعجب کنم خ یدونستم وقت یرو داشت م
رفتار   هیو از   ومدی  یمنم از مهرداد بدم نم  مدمبه خودم او  قهیگن.بعد از چند دق یبهم م

تونه  یکرد پس م یم  یمن هر کار  یخوشحال یبود که برا  نی مهرداد خوشم اومده بود ا
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شه  داشته با ندمیخواست همسر آ  یکه دلم م یتی من باشه هر شخص  یآل زندگ دهیمرد ا 
  یکردم که وقت نگاهش حیلبخند مل  هیکرد که با  یبهم نگاه م  یداشت.مهرداد با نگران نیا

 کرد.  یرفت و با تعجب نگاهم م نیصورتش از ب ینگران  دیلبخند منو د

 جوابت....  یعنیلبخندت    نیا-

 بله اقا مهرداد جواب من مثبته -

داد   یمنو بغل کرد.محکم منو به خودش فشار م  عی از حالت تعجب در اومد و سر مهرداد
که   دمیگوشم شن  ریمنو بشکونه.صداش رو ز   یخواست استخون ها  یکه انگار م یجور

 باعث شده بود سرم رو به سر بچسبونم 

 اومدم  مارستانی مهرداد له شدم به خدا تازه از ب یآ  یآ-

 مطمئن باش   نویکنم.ا  یخوشبخت م  یعل یعاشقتم نفسم . عمرم .به وال-

 مهرداد گذاشتم  ی ها  نهیس یرو رو  دستم

 یکن یدونم که تو منو خوشبخت م  یدارم و م  نانیمن بهت اطم-

 بغلش در اومدم و بهش لبخند زدم.  از 

 کنن   یبلند شو بلند شو که االن همه بهمون شک م-

همه   میشد  الیوارد و   ی. وقتم یرفت الیبا خنده از تاپ بلند شد و باهم به سمت و  مهرداد
و من   می جدا نشست گهیکردن. منو مهرداد اونجا از هم د یصحبت م  گهیداشتن باهم د

  یهمش نگاه ها  ی. ولنایبابا ا  شی و داداش مهران و مهرداد رفت پ لوفرین شیرفتم پ
زدم و مثال دارم به حرف   یخودم رو به اون راه م  یولکردم  یمهرداد رو حس م  نیسنگ
بهم  ی لیکنم. وقت ناهار شده بود و مامان و بابا خ یو معصومه گوش م لوفر ین ی ها

گلوش رو صاف کرد و صورت رو   یکه عمو مرتض  میخورد یغذا م میکردن.داشت  یتوجه م
 به سمت بابا برگردوند

 رفت که بهت بگم  ادمی  یزیچ  هیداداش  یراست-
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 جانم داداش -

سر    رمیدارم و با بچه ها م  ی سفر کار  هیو   ستمی من خونه ن  یول ادی خواد ب یجواد م-
  ادی شما ب شیهمون به جواد گفتم که هروقت اومد پ 

 اد؟ یخواد ب یم یداداش؟حاال ک یگ  یم یجد-

شده   یخودش چ یبرا  کانی.ماشاهلل ن کانیو ن دی سه شنبه.با خانومش و نو ندهیهفته آ-
 به هیترک ی تو

 شده.  یچ یسالشه ول  25 نکهیگذار شناخته شده با ا هی سرما   نیبهتر  عنوان

 هست مگه؟  یتو کار چ ؟حاال یجد-

کاراش   شهی مهندس هستش و هم  نیگن بهتر  یم  ارنی اسمش رو م ی مهندسه.همه وقت-
 نقصه یب

جواد    نیخواست بدونم ا   یفه شدم.دلم مزدن کال یکه بابا و عمو م ییا یحرف ن یا از 
 و صورتم رو به سمت بابا کردم   ووردمی.طاقت نهیک

 ه؟ یک دیگ یجواد که م  نی ا  یول ام یحرفتون م نیکنم ب یم  یعذر خواه-

 با لبخند به خاطر طرز صحبت زدنم نگاه کرد  بابا

رفته   هیاومدن تو به خاطر کارش به ترک ایکه قبل از به دن میگیبابا جان عمو جوادت رو م -
 .اد یم  رانی سال داره ا  26-25.حاال بعد از 

 خوبه  یلیکه خ  نیا-

صحبت نشد و در کمال   گهیتکون داد و مشغول غذا خوردن شد.بعد از اون د یبابا سر 
مهرداد رو حس   ینگاه ها  ین یسنگ  انی و در م می آرامش غذامون رو بدون صحبت خورد

 کردم. ینگاه نم نایمامان ا  یجلو کردم و بهش یم
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هارو    لی و مامان و خاله اجازه ندادند که من وسا  میرفت ییرا یاز نهار به سمت پذ بعد
که عمو زد   یوارد بشم با حرف  نکهی. قبل از اییرا ی پذ یجمع کنم و منو فرستادن تو 

 کرد  یصحبت م  تی.عمو داشت با جد ننیتا منو نب ستادمی ا  واری پشت د یعیسر 

آشنا بشن و باهم ازدواج کنن.  کانیو ن سهیکنم که نف یعباس من با جواد صحبت م-
هم   پیشه. پول که داره خوشگل و خوشت یازدواج کنه خوشبخت م  کانیبا ن سهیاگر نف

 یلیخ  کانین ن یکرده هم هست تا تنور داغه نونت رو بچسبون ا  لیکه هست  تحص
هستش. داداش اگر دختر    سهیمثل نف  و انیخاطر خواه داره جفتشون هم که به هم م

خوب و آقا   یدادم به پسر جواد. واهلل به خدا پسر ها  یکرد االن م یخود من ازدواج نم 
 ی خوا  یم  یچ  گهید دهید ای و با وقار.دن  نیو مت

 ره یبگ میخودش تصم د یهستش با سهینف یرو هم بپرسم زندگ سهینظر نف  دیداداش با-

  یرو م نی معتاد اون وقت بازم هم هیرفت با   سهی اصال نف دیگه تو شا  یم یداداش چ-
 .یبدون دی با یکرد یاز همه زندگ شتریدونه تو که ب ینم سهینف یگ

شدم و با حرص وارد سالن شدم که باعث شد به من نگاه   یعمو حرص یحرف ها  از 
رو بلند کردم  صدام   کمیو   ختمیچشمام ر یرو تو   تمیعمو رفتم و تمام عصبان یکنن.جلو

  یوقت ب چی.هییرا ی سمت پذ  انیب یکه باعث شده بود مهرداد و تمام خانم ها با نگران
من هم  یشخص یزندگ  یشه تو  ینم لیلد  یکدومشون ول چینکردم به ه  یاحترام

 دخالت کنن.

  پیبه پول و خوشگل و خوشت  ی. مگه همه چدیزن یکه م ییچه حرف ها نی عمو ا-
که   ستیکنن.قلب که بزرگ باشه مهم ن  یم یبا قلبشون زندگ گشونی زند یبودنه.آدما تو 
  کی با  یخوشبخت باش نکهیپول مهم ا یب ای یپولدار باش ایشهر  نیی پا  ای  یباال شهر باش
گم   یم  ن یآدم باشه.من به ا یزندگ یتو  ادشی رو ذک   شهیساله خدا که هم  ریدل آروم ز 
  ناستیفقط ا  یشما نسبت به زندگ دی.واقعا د دی گ یکه شما م ییها  زینه چ یخوشبخت
 زه، یر یم  شن،موهاشونیالغر م ایشن ،چاق   یم  ری. آدما پیپی ت  افه،خوشیپول، ق

افکار در  یعاشق افکار طرف مقابل بشه چون حت دیشه. آدم با یپوستشون خراب م 
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شما بزرگ ما   عمو دیکنه... ببخش یم  رییحال و روز آدم ها هم به ندرت تغ ن یبدتر
  یوقت ب  چی.هدیدخالت کن یشخص یزندگ یشه که تو ینم نیبر ا  لی دل یول نی هست
به من    یادی حرف ز  نکهیاحترامتون رو نگه داشتم با ا   شهینکردم بهتون و هم یاحترام

و من سکوت    دیکه پشت سر من زد  ییا .چه تهمت هدیچه شما و چه زنمو ناه دیزد
تا   د یخودتون باش ی.مراقب زندگدیمن دخالت نکن  یخصوص یزندگ  یتو  یکردم. ول

 من و خانوادم.   یمراقب زندگ

به بابام   ید یببخش هیبه عمو نگاه کردم.   تیحرفم تموم  شد با تمام عصبان  نکهیاز ا بعد
اومدم و   رونی از سالن ب  عیکردن. سر  ینگاهم م یبرگشتم همشون با نگران یگفتم و وقت

 پشت سرم اومد  لوفریکه ن راهم رو به سمت اتاقم کج کردم

 ی کرد  دادیشده؟ چرا داد و ب یچ  یخواهر سهینف-

 برگشتم  لوفریسمت ن به

رو   تمیخوام عصبان یهستم و نم یکنم االن واقعا به شدت عصبان یخواهش م  لوفرین-
 خوام تنها باشم  ی م  دیخواهشا منو تنها بزار زمیسر تو بر 

 بهم بگو  یخواست یپس هر چ یباشه خواهر-

سر درد نداشتم  سر درد   یبراش تکون دادم و راهم رو به سمت اتاقم کج کردم.لعنت یسر
  ختمیساک رو ر  یها   لی به سمت ساکم رفتم و همه وسا عی . سردیبر ی داشت امونم رو م

سرم    ینکردم از سردردم کالفه شدم.دستم رو دایپ  یقرص  چیهام ه لی وسا  نیو از ب نیزم
رو صدا   لوفریدر اتاقم ن یدر رفتم و از همون جلو  یجلو  یبه سخت بود و با همون حالم

باال اومد و   یوقت  لوفرینشستم. ن نیزم ی همون در اتاق سر خوردم و رو یکردم و جلو 
 زد رو صورتش  دید  تیمنو با اون وضع

 ده یشده.چرا رنگت مثل گچ سف یچ  یخاک بر سرم.خواهر یوا   یا-

  تیخودشون رو رسوندن منو تو اون وضع عیهمه سر مامان و بابا رو صدا کرد که  بلند
 صورتم تکون داد   یمهرداد نگران به سمتم اومد و نبضم رو گرفت.دستش رو جلو   دنید
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 ؟ ی شد ینجوری.چرا ایشنو  یمنو م یصدا  سهینف سهینف-

 تونستم فکم رو تکون بدم.  یسخت به

 رم ی می.دارم مدیمسکن بهم بد  هیترکه. یسرم....سرم داره م -

 برگشت  لوفریبه سمت ن عی سر مهرداد

 که دکتر داده کو؟  ییقرص ها-

 ارم ی االن م  فمهیتو ک-

کردن.مامان اومد   یداشتن نگاهم م یبه سمت اتاقش رفت و همه با نگران عیسر   لوفرین
 آن چهرش ترس ور داشت  هیدستم رو گرفت.

 هستش  زی ری ف خچالی. انگار دستات یکرد  خی  نقدریمادر چرا ا سهینف-

با قرص و آب اومد.   عیسر   لوفریدستام رو گرفت و اونم چهرش ترس ورداشت.ن مهرداد
قرص سبز رنگ ژله بهم داد که با آب به   هیقرص ها   نیازش گرفت و از ب  عی مهرداد سر

  قهیچند دق ه یرفت.بعد از خودن قرص باز همون جا نشستم. همه  نیی از  گلوم پا یزورک
که به   دمیرفتن حرف عمو شن یداشتن م یکردن.وقت  تنقصد رف  نایاونجا بودن که عمو ا

حالش بده بعدا  ینیب یفکر کن که بابا گفت حاال برو مگه نم  شنهادمیبابا گفت به پ
تونستم   یاز خونه خارج شدن. اصال نم  یحرف  چی. که عمو بدون همیکن یصحبت م

همش با   فرستاد و یخودم رو تکون بدم.مامان دستم رو گرفته بود و همش صلوات م
بود.سرم رو به   ییچه حرف ها  ن یا  ومدهی ن مارستایزد که حاال بچم از ب یخودش حرف م

 جون نگاهش کردم  یسمت مامان کردم و با لبخند ب

رم    یمن م  دیسنگ بر  ی رو رهیگ یپاهاتون درد م دیمامان جان من خوبم شما بر -
 استراحت کنم 

 مامان جان بزار منم....... -

 د ینستیسرپا وا  دیرم اتاقم بر  یمن االن م  دیمامان جان نگران من نباش  دیبر-
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بره سر   سهیمونم  تا نف یجا م  نی به اجبار رفتن به جز مهرداد که گفت من هم همه
بابت خوشحال   نیگفت و من از ا   ینم یچیجاش بخوابه. مهرداد کنارم نشسته بود و ه

جفتمون    میپرسه.سکوت کرده بود یو نمکه با عموم داشتم ر یاون رفتار  لی بودم که دل
 د فرستا رونیکه مهرداد نفسش رو به ب

 ؟ یبهتر-

 آره بهترم.-

 قرصه خواب آوره    نیتختت بخواب ا  یبلند شو رو -

به تختم  واشی   واشیگذاشتم و   وارید  یاز جام بلند شدم و دستم رو رو یسخت به
تخت دراز بکشم.بعد   یکه روو کمکم کرد   دیرو کنار کش یرو تخت عی که مهرداد سر دمیرس

 فرو رفتم. یقیشد و به خواب عم نی.چشمام سنگدیمن کش یاز اون پتو رو رو 

 

 

 

 #مهرداد: 

بود.   یحرص یلیبه سمت اتاقش رفت عمو عباس از دست برادرش خ  سهینف نکهیاز ا بعد
برگشت و با گفتن   لوفرینشده ن قهیبره که دو دق سهیاشاره کرد که دنبال نف لوفریبه ن
  یصدا  قه یدق 5بعد از  نکهیصحبت نکرد تا ا  گهی کس د چیخواد تنها باشه ه یم سهینف

 . ردرو صدا ک لوفریدادش اومد که ن

داد زد و خاله و عمو عباس رو صدا   لوفریدفعه ن هیبه طبقه باال رفت و  عیسر   لوفرین
با رنگ و   سهینف میدیدفعه د هی  میدی. به طبقه باال که رسمیباال رفت یکرد.همه با نگران

به   عی بشه سر  شیز یکه دوباره چ دمیآن ترس  هیدر اتاقش نشسته.  یجلو  دهیپر یرو
تونست    یم یکرده بود و به زورک خی . دستاش تمام  مسمتش رفتم و نبضش رو گرفت
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قرص هاشو اورد و    لوفرین عیکنه که سر  ی صحبت کنه که فقط تونست بگه که سرم درد م
تونستم تو اون   یمن نم یول   ستین ینگران یهمه مجبور کردکه برن و جا سهیخورد. نف

  یچیه  نمگفت و م ینم یچ ینشستم. ه ششی به زور پ نیحال ولش کنم به خاطر هم
 دادم  رونینگفتم.کالفه شده بودم از سکوتش نفسم رو با حرص ب

 ؟ یبهتر-

 آره بهترم.-

 قرصه خواب آوره   نیتختت بخواب ا  یبلند شو رو -

پتو شو کنار   عیشد که سر  کی به تختش نزد  واریاز جاش بلند شد و به کمک د  یسخت به
خوابش برد. واقعا عموش درباره   قهیدق 5و بعد از  دیتختش دراز کش یکه رو  دمیکش

نکرد و مودبانه  یاحترام  یب سهینف یرو زده ول یحرف  نیفکر کرده که چن یخودش چ
رفتم. تا من وارد سالن شدم    نیی و به طبقه پا دمخارج ش سهیجوابش رو داد. از اتاق نف

 نگاه ها به سمتم برگشت  یهمه 

 عمل دارم  هیاستراحت کنم.شب   کمی. باجازتون من برم خونه  دینگران نباش دهیخواب-

 جلو اومد  خاله

 جا استراحت کن نیهم یخوا  یپسرم م-

 ی ن برم.خداحافظ همگنه ممنون م-

که وارد خونه شدم   ی به سمت خونه رفتم. وقت عی اومدم سر  نایاز خونه عمو ا نکهیاز ا بعد
. بعد از اون  میکرد  کی . بهش لبخند زدم و سالم علدیرسی حاج قاسم داشت به گلها م

 . دمیبه سمت اتاقم رفتم و با همون لباس ها خواب عیسر 

-------------------------------- -------------- 

 :سهی#نف
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باز کردم     یشدم.چشمام رو وقت داریکرد از خواب ب یکه داشت صدام م لوفرین یصدا با
 بهم زد  یلبخند  دیبازم رو د یچشم ها  یوقت لوفریباال سر من بود. ن لوفرین

 م یخبر هم بهتون بد هی میخوا  یجان بلند شو شام بخور.م سهینف-

از   یتخت نشستم و اثر  یرو یاز اتاق خارج شد.به سخت  لوفریبراش تکون دادم. ن یسر
اومدم به   سی از سرو یتختم بلند شدم و صورتم رو شستم. وقت ی سردردم نبود. از رو 

  یبستم. شالم رو رو  یرفتم و موهام رو شونه زدم و به حالت دم اسب شمی آرا زی سمت م
   نیی سرم انداختم و به سمت طبقه پا

 .فتمر

. راهم رو به  ادی رفتم متوجه شدم که صدا از آشپزخونه م یم نیی داشتم پا یپله ها وقت از 
و    لوفریکه وارد آشپزخونه شدم فقط مامان و بابا و ن یسمت آشپزخونه کج کردم. وقت

  لوفریکردم که با لبخند جوابم رو دادن. کنار مامان و ن یداداش مهران بود. بهشون سالم
  یم  زایجور چ نیتند تند برام سوپ و غذا و دسر و از  ا  لوفرین و ننشستم که ماما 

به سمت   ی. بعد از شام همگمیسکوت و با آرامش خورد طیزاشتن. شام رو در مح
به جمع ما ملحق   ییو چا  وهی با ظرف م لوفریمامان و ن  قهی. بعد از چند دقمیرفت ییرا یپذ

 گلوش رو صاف کرد  لوفرین قهیشدن. بعد از چند دق

 بهتون بگم  یزیچ هیخواستم   یم  تشی واقع-

حرف. کالفه   یکرد برا  یهمش دست دست م  لوفری. نمیکرد  ینگاهش م یبا کنجکاو  همه
 شدم و با لحن کالفه بهش نگاه کردم 

 ی مارو دق بد  یخوا  ینه. م ای شده  یچ یگ یم-

  یمهمون هی.فقط  میبرم سرخونه زندگ گهیخوام د  ی.م رمیم مراسم ازدواج بگخوا  یمن نم-
رو باهاش مسافرت   م یریمراسم بگ  میخوا یکه م  ی. به جاش با پولرمی گیم  یخودمون

 . میر  یخارج از کشور م
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به خودم اومدم و به سمت   ع ی زده بود تعجب کرده بودن.من سر  لوفریکه ن یاز حرف همه
باهاش   یو خوشحال   یبوس به گونش زدم با لحن شاد هیرفتم. بغلش کردم و   لوفرین

 حرف زدم 

و ما تو لباس    یریخواست مراسم بگ یدلمون م نکهیخواهر گلم. با ا یخوشبخت بش-
درسته همون رو   یکن یکه فکر م  یخودته و هر  کار ی زندگ نیا  یول  متینیبب دیسف

 خواهر گلم  یده.خوشبخت بشانجام ب

 به خودش اومد و منو محکم بغل کرد  قهیبعد از چند دق یاول تعجب کرده بود ول لوفرین

 قسمت خودت بشه شاهللیممنون.ا -

کردم.  دشی تهد یکم به حالت شوخ هیگفتم و   کی از اون به داداش مهران هم تبر  بعد
  نکهیگفتن. بعد از ا کی هم به داداش مهران تبر لوفریبعد از اون مامان و بابا هم به ن

واسه خودم برداشتم و گلوم   یی چا  هیهمه نشسته بودن    یتموم شد وقت  کیمراسم تبر 
 کردم نگاه  لوفریرو صاف کردم و به ن 

 حاال مگه خونت آمادست؟ -

 گه ید رم ی م نده یآمادست تا هفته آ  سهیآره نف-

 ی. همون جوررهیم شمیداره از پ لوفریناراحت بودم که ن یلیخ یرو تکون دادم ول سرم
افتاده   شی گوش یاسم که رو  دنیکه تلفن بابا زنگ خورد. بابا با د می زد  یگپ م میداشت
من کنجکاو بودم که اون پشت خط    یتماس رو وصل کرد. ول ع یتعجب کرد.سر  یلیبود خ

طرف هم  یبا اون طرف که پشت خط بود. صدا  ردن. بابا شروع کرد به صحبت کهیک
 . ومدیاصال نم

 بله-

 سالم -

 آن لبخند زد  هی بابا
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 یی جواد تو-

 ؟ ی ممنون تو خوب-

 وقت شب   نیباشه ا ریسالم دارن. خ-

 د یی . االن کجادیگ  یم یجد-

 باشه. -

   میمنتظرتون هیحرفا چ   نینه بابا ا -

 خداحافظ -

 دن یتلفن قطع شد مامان شروع کرد به سئوال پرس  نکهیاز ا بعد

 جواد بود -

 آره -

 خب-

امشب اومدن و االن تو راه   انی ب ندهیهفته آ  نکهیا  یاومده به جا  شی براشون پ یکار هی-
 ما هستن   یخونه 

ه. از جام بلند شدم که  ش یمن تازه داره شروع م  یبدبخت یتو شوک رفته بودن. ول همه
 .بهشون نگاه کردم  دیهمه صورت ها به سمت من چرخ

 شه  یاستراحت کنم سردردام باز داره شروع م کمیمن برم  -

 صدام کن  یخواست  یزیباشه مامان برو استراحت کن. چ-

 باشه. شبتون خوش -

کردن که من به سمت اتاقم   ی ا  گهی صورت هاشون رو به سمت د نیبا گفتن همچن  همه
دروباز کردم و پشت در اتاق سر خوردم و نشستم. اگر عمو   دمیکه به اتاقم رس  یرفتم. وقت
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درصد   100 یعن یبگه   یکار هی یشه. اگر عمو مرتض   یهام تازه شروع م  بتیمص  ادیجواد ب
نن و  ترسم که منو مهرداد رو از هم جدا ک یم هی قض نیا  ز شه و من ا یاون کار انجام م

با مهرداد   دیرفتم با میبلند شدم و به سمت گوش عیبشم. سر  کانیزن ن دیبگن که با 
کردم و   دا یشمارش رو پ عی . سروفتهی  ینم یاتفاق  چیکردم تا آروم شم که ه یصحبت م

 خستش اومد  یاسمش رو لمس کردم. بعد از چند تا بوق صدا   یرو

 سهیجانم نف-

 ؟ یسالم خوب-

 ؟ ی. تو خوبیسالم ممنون مرس -

 نه-

 لحن صحبتش نگران شد  مهرداد

 سه؟ یشده نف یچ-

 ست ین یکن ی بابا اونجور که فکر م یچیه-

 ی زن یحرف م کهیت که یچرا ت هیپس چ-

 ان یامشب م نایمهرداد عمو جواد ا -

 رون یفرستاد ب ینفسش رو از پشت گوش مهرداد

 شده. خوش اومدن  یخب بابا حاال فکر کردم چ-

 کان یمنو بدن به ن  یبه زورک دیشا  انی ب نایاگر عمو جواد ا  ؟ی مهرداد خوب-

 رو کنن. مگه من مرده باشم. یکار نیچن  یغلط کرده کس-

 ده  یم  یترسم. دلم بد گواه  یمهرداد م-

 ی من مرده باشم تو رو بدن به کس نکهینگران نباش مگه ا  زمینه عز-
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 باشه-

 فکر نکن  زایجور چ نیبرو استراحت کن. به ا-

 وقت مزاحم شدم  یکه ب دیباشه.ببخش-

 ی .شما مراحمهیچه حرف  نینه بابا ا -

 افتاد که بپرسم سوگل رو کجا دفن کردن   ادمی

 سوگل رو کجا دفن کردن   یدون یمهرداد نم-

 دنبالت؟  ام یمن ب یخوا  ی....مفیقطعه.....رد-

 خوام خودم تنها برم.با آژانس برم  ینه م-

 که دل نگران نشم  ریباشه فقط با من تماس بگ-

 ریباشه.شب بخ-

 .ری شب توهم بخ-

و با فکر به فردا به  دمیتختم دراز کش  یکه با مهرداد صحبت کردم آروم شدم.رو کمی
 فرو رفتم.  یقیخواب عم

و صورتم رو با آب  رفتم و دست  سیبه سمت سرو  عی بلند شدم. سر  6زود ساعت  صبح
اومدم و به سمت   رونیب  سی از سرو عی شستم که باعث شده بود خوابم بپره. سر  خی

و   میبا شلوار تنگ مشک یبا بافت گت مشک یشال مشک  هی  عیکمدم رفتم. از کمد سر 
  زی . به سمت مدمیپوش عی بود رو سر یشکتا دم زانوم بود و به رنگ م شی پالتو که بلند

موهام رو بستم که  هیرفتم و موهام رو جلوش رو از وسط فرق باز کردم و بق شمیآرا
کرم و   هی اد یرنگ بودن درب یاز ب  نکهیا  یتر نشون بده. برا  دهیشد چشمام کش یباعث م

صورتم شاداب تر باشه.  کمی شد  یزدم باعث م  ملیو ر تریال یو ها  لر یخط چشم و کانس
رو برداشتم   میمشک  نکیرو با ع میو گوش  فیک رنگم رو انداختم و  یمشک  وی ساعت کاس
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سرم انداختم و   یشالم رو رو   عی گرفتم.سر یدوش حساب هیبعد از اون با ادکلن محبوبم  
نوشته گذاشتم که   هی رونیب امیاز اتاق ب نکهیو قبل از ا   دمیرنگم رو پوش یمشک  یبوت ها 

که داشتم   یاومدم.موقع رونیاز اتاق ب  عینوشته گذاشتم سر  هیکه   ینگرانم نباشن.وقت
 معطل نشدم.  ادیرفتم اسنپ هم گرفتم که خوشبختانه ز  یم نیی پا

راه ها خلوت بود و زود به بهشت   کمیاول صبح بود   نکهیراه ها به خاطر ا خداروشکر
که مهرداد گفته بود    ی.  سر راه چند شاخه گل و گالب هم گرفتم.به قطعه ادمی زهرا رس
چشمام رو گرفته بود رفتم  ی .اشک جلو دمیرفتم مزار سوگل رو د کتریکه نزد   یترفتم. وق

هم  یسرم بردم.در گالب رو باز کردم و همون جور  یرو باال  نکمیکنار مزارش نشستم. ع
 زدم  یداشتم حرف م

دونم تو دلت مامانت رو   ی.مینامرد  یلیخ یدونست ی؟میسالم سوگل خانم خودم. خوب-
تو   یدونم جا یم  یقرارتم.ول  یب یلیمنم االن خ ؟ ی وسط چ  نیخواست خوب من ا  یم

که  دی. ببخشید یو واقعا خوشحالم که به آرزوت رس  یمامانت هست  شیخوبه و پ
خبر فوتت تصادف کردم و دوماه حالت   دنیچون خود من هم بعد از شن ام ینتونستم ب

معرفت    یچقدر ب ینگ شتی پ امی سر ب  هیمرخص شدم و گفتم  روز ی د  نیاغما بودم.هم
 بودم 

خواست که بشکونم. گل هارو برداشتم و آروم آروم   یتو گلوم بود و دلم م یبد بغض
 سنگ مزار  یشروع کردم به پر پر کردن رو 

 بخونم  ییالال  هیبرات   یخوا یم

 من   یالال گل داوود الال

 من   ی دینوم یروزا  دیام

 اقوت یکن مثل در و مثله  الال

 ت تابو  کیتار یصندوقچه   ی تو

 خدا از رفتن او  رمیدلگ چه
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 سو و هر سو   ن یعطرشو ا رمی گیم

 ام یآهنگ در زنهیم  خی  داره

 ساحل بگو سجاده من کو؟  بگو

 ده یعطر خزون تنت دم گلم

 ده یپر نقدریرنگ رخت ا  چرا

   شیرو  شی کردم پ هیکم گر مگه

 ده یهم ضجه هامو نشن خدا

 خت یر  یخوندم اشک هام از گوشه چشمام م یم  ییکه داشتم الال یجور نیهم

 ی زی حرف و چ یکنم ب یدق م دارم

 ی زیپشت هم داغ عز نمیبیم

 ت ی زندون خاک  ن یکار کردم رو ا  یچ

 ی زیر یمنو بهم م یه یدار که

 کردن  هی تونستم کنترل کنم و شروع کردم به گر ی بغضم رو نم گهید

 شو وا  بکن بند کفن رو   بلند

 رو به روم نبند و   یخوشبخت در

 ترسم  یبسته من م یلبها  ن یا از 

 کن به روم و باز بخند و   تبسم

 طون یوا بکن دختر ش چشاتو

 تو  یب یایشه دن یزندون م برام
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 نو  یبه حجله   یریبه من م یدار

 ربوده  ا یدن نیاز ا  یک  نگاتو

 کبوده  رچشماتمی ز  رمیبم

 خاک نی ست ابسپرمت د  یچجور

 خاک و دوده  یلعنت کنه به هر چ خدا

کتاب قرآنم رو از   قهیکردم. بعد از چند دق هیآروم گر یرو خوندم با صدا  ییالال  نکهیاز ا بعد
خوندم که   یرو م نی اسی  یدر اوردم و شروع کردم به قرآن خوندن. داشتم سوره   فمیک

بود که   لوفریکردم. ن دایپ فمیرو از تو ک میاومد. قرآن رو کنار گذاشتم و گوش میگوش یصدا 
کردم صدام به شدت گرفته   هی گر  نکهیوصل کردم و به خاطر ا   عی رو سر تماسزد. یزنگ م
 صدام خوب بشه  ی داغ بخورم تا گرفت  زیچ هیقبل از رفتن به خونه   دیبود با

 لوفر یجانم ن-

  ییکجا سهیسالم نف-

 رون یبسالم -

 کجا؟ -

 بهشت زهرا -

 ؟ ی چ یبرا -

 خواهرم اومدم سر مزار سوگل -

رو   ینکرده بال سرت اومده گوش ییوقت خدا  هیگه   یمامان سکته کرد م  نیآهان.بابا ا -
 با مامان صحبت کن کریاسپ ی زارم رو یم

 باشه-



 نفیسه 

208 
 

 کر یاسپ یصحبت کن صدات رو  سهینف-

کار دارم    رونیسر ب هیشده قربونت برم من. من حالم خوبه فقط   یبانو.چ  میسالم مر-
 خونه  امیکارام رو انجام بدم م

 دم یشن ی مامان از فاصله کم  یدفعه صدا  هی

 ی مامان جان خوب-

  گهیکنم تا ناهار خودم رو برسونم.د یم  ینگران نباش سع میعال هیآره قربونت برم عال -
 بانو  مینکن باشه مر  یناراحت

در آروم کردن   یچند نفر اومد و از صدا ها متوجه شدم که سع یصدا  یشپشت گو از 
 مامان رو داشتن. 

 اونجاست؟  یچه خبره اونجا. ک لوفرین-

  یرو م تی قرار یب یلیخونه مامان خ ای . فقط زود بشبیاومدن د  نایعمو جواد ا  سهینف-
 کنه. باشه؟

 رم ی گ یم یری سر تماس تصو  هیباشه خواهر رفتم کافه -

 ؟ ی چ یکافه برا -

 ؟ یندار  ی.کاریبدتر کالفم کرد  لوفرین یوا -

 نه مراقب خودت باش  -

 باش -

 خداحافظ  -

 خداحافظ  -
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خوندم.    یحرف زدم تا اذان ظهر داشتم سر مزار سوگل قرآن م  لوفری که با ن نکهیاز ا بعد
  1که اذان رو دادن بلند شدم و خودم رو تکون دادم و ساعتم رو نگاه کردم ساعت  یوقت

 راه افتادم به سمت مترو.  واشی  واشی ظهر بود و  

مترو و   یبهداشت  سی . اول رفتم سرودمیبه مترو رس ادیبا پرس و جو ز  قهیدق 45از  بعد
 گرفتم و سوار مترو شدم.  طیبل  هیبه خودم ادکلنم رو زدم و   کمیکردم و  دیرو تجد  کاپمیم

ارج شدم و راهم رو به سمت کافه  . از مترو خدمیرس  هیساعت بعد به مترو زعفران  1 حدود
قسمت صندوق رفتم.    عی شلوغ بود سر یکم دمیرس تیکه به کافه ال یکج کردم. وقت  تی ال
شناسن. حنا پشت صندوق بود   یهم منو م نجایهمه کار کنان ا  امیم  نجایکه من ا  نقدریا

 زد   یدبهم لبخن دی منو د  یو وقت

 سالم حنا خانوم خودم -

 یجون خوب سهیسالم نف-

 ؟ ی ممنون تو خوب-

 نبود  ی. دوماه ازت خبریمرس-

 افتاده بود سر همون   ییاتفاق ها هی-

 یخور  یم ی آهان.حاال چ-

 خوام ببرم  ی خورم م ینم نجایا  ی.ولشهیمثل هم-

 آمادست  گهید قهیتا دو دق زمی باشه عز-

 شه؟  یممنون. چقدر م-

 مهمون ما باش -

 ممنون -
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 .....اموت -

 کارت بکش زیعز  ایب-

 رمز -

-138080 

  لوفریرو در اوردم و به ن میها نشستم.گوش یاز صندل ی کی یرو گرفتم رو  دیکه رس یوقت
 گرفتم.که بعد از خوردن چند بوق جواب داد  یریتماس تصو 

 بده به مامان   ی.گوشلوفریسالم ن-

 نفس خودت نمیمامان خانم ا  ای.بیسلالم.خوب شد زنگ زد-

لب شکر کرد.   ر یخدا رو ز  دیمامان تلفن رو گرفت و منو د  یرو داد به مامان. وقت تلفن
 زدم  یبهش لب خند

 کنه  یم هیبانو من گر  میشده چرا مر  یبانو خودم. باز چ میسالم بر مر -

 یی نفس. مامان جان کجا-

 خونه ام  گهی ساعت د میحدود ن  امی قربونت برم من االن م-

 مامان جان باشه؟  ایزود ب-

 ها.باشه؟  یکن  هیگر  نمینب گهی.دامی.زود مزمی باشه عز-

 باشه.-

 .میزن  یخونه باهم حرف م امی م گهیخب د-

 باشه مراقب خودت باش -

 یندار گهیدو چشمام امر د  یچشم به رو -
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 نه مادر.خداحافظ -

 خدافظ -

قهوه ام رو برداشتم و از اونجا زدم   عی که تلفن رو قطع کردم سفارشم آماده شد.سر  یوقت
  میزنگ گوش یخوردم که صدا  یرفتم و قهوه ام رو م یراه م یجور نی . داشتم همرونیب

لب هام   ی افتاده بود که باعث شده بود لبخند رو  میصفحه گوش  یاومد. اسم مهرداد رو
 جواب دادم عی . سرادیب

 جانم مهرداد -

 نفسم  یجانت سالمت.سالم خوب-

 ؟ ی. تو خوبیخوبم مرس-

 شدم  یعال دم یتورو شن یصدا -

 چخبرا -

 تو  یرونی.بیسالمت-

  یقهوه گرفتم و دارم م هیسر رفته بودم سر مزار سوگل بعد االن اومدم کافه و   هیآره -
 خورم 

 نوش جونت -

 ممنون -

 طرف بشه  بر میخواستم صدات رو بشنوم و دلتنگ ی.فقط میندار یخب کار-

 نه ممنون.مراقب خودت باش -

 طور  نیتو هم هم-

 خدافظ -
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 خدافظ -

نگاه   یدر اومده بود.ساعتم رو وقت یو صدام از گرفتگ  دمیبه خونه رس قهیاز چند دق بعد
کردم و   دای پ فمیک یرو از تو  دمی لیک عیدر خونه بودم که سر  یظهر بود. جلو  3کردم ساعت 

بود فکر کنم  اطی ح یتو  ن یماش هیکه واردخونه شدم   یدر باز کردم و داخل شدم.وقت
که   یفکر کردن شدم و راهم رو به سمت خونه کج کردم.وقت الیخیعمو جواد بود.ب نیماش

که وارد   یبود که گفت اومد. وقت  لوفرین یوارد خونه شدم و درم رو پشت سرم بستم صدا
دن که سالم دادم که همه صورت هاشون به سمت من  سالن شدم چند نفر بو

 بلند و به سمت من اومد و دستام رو گرفت  ع ی .مامان سر دیچرخ

 ی هفته استراحت مطلق 3. مگه دکتر نگفت تا یاز دل نگران  ؟مردمیمادر کجا بود سهینف-

 داشتم.انجام دادم و اومدم  کی بودم و چند تا کار کوچ رونیمن قربونت برم ب  یاله-

 اومد طرفمون  بابا

با عمو   ایبابا ب سهیکن.نف چیزره نفس بکشه بعد سئوال پ هیتازه اومده بزار   سایخانم وا -
 جوادت آشنا شو.

باال زده بود و   یسالش باشه و موهاش رو به طرز قشنگ  39-38خورد   یمرد که م هی
 جلوش   یموها 

مرد خوش پوش بود.چشم   هیشده بود. تشیبود که باعث جذاب دیتا از تاراش سف  چند
  یکس  یخاطر خواه داشته وقت ادی بود.فکر کنم جون بوده ز  یو ابرو مشک رهیت ی قهوه ا
انصافا    ی.ولنهیکنن ا  یجواد هستم.پس جواد جواد م هیگفتن که شب یم  دهید یمنو م

لبخند به عمو    هیفکر کردن شدم و  ال یخیدونستم. ب یداشتم وخودم نم یگریچه عموج
 زدم 

 ر ی بخ دنی.رسنیخوش اومد  یلیمو جان.خسالم ع-

 شد و بغلم کرد  کیزد و آروم آروم بهم نزد  یبهم لبخند  عمو
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 یمن   هیتو.الحق که راست گفتن شب یماهت.ماشاهلل چقدر خوشگل یسالم به رو -

 به عمو زدم  یلبخند

 نهیب ی چشماتون قشنگ م دیشما لطف دار -

 خانم همسر عمو جواد هستش  ای ناد شونیخب بابا جان ا -

 خانم اومد جلو و دستش رو به سمتم دراز کرد  هی

 ریبخ دن ی.رسنیخوش اومد  یلیسالم زنمو خ-

 تو  یدار یجون چه دختر ناز  میدلم ماشاهلل مر زیسالم عز -

 نهیبینظر لطفتتونه.چشماتون قشنگ م-

رنگ بود و موهاش رو باز گذاشته بود   یموهاش تا دم کتفش بود و به رنگ فندق زنمو
بود. چهره   کی و ش دهیپوش  یسادگ نیبود که در ع دهیلباس شلوار قشنگ پوش هی

 شم. ینم ری س دنشیبود.من که دخترم از د بایهم ز  یلیداشت و خ  یمهربون

سال از    هیهستن که  دینوهم   شون یکنم ا یرو معرف هیعمو جون بزار بهت بق سهینف-
 هستش  نیتر   طونی. که تو خانواده جزو شکترهیشما کوچ

جلو   دیسالشه نو  21-20کردم  ی گفت من فکر م یقد بلندن که اگر عمو نم  نقدریماشاهلل ا  
 اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد 

 خوشبختم  یلیخ دنتیهستم و از د دی.من نو سهیسالم نف-

 دستاش گذاشتم  یرو ال  دستم

 ن یخوش اومد  یلیبا شما خوشبختم.خ ییمنم هم از آشنا  نیسالم.همچن-

  یم  افتی حرف بزن.به ق  یبا من حرف نزن.همون معمول یرسم سهیبه بعد نف نی از ا-
 یباش ی طونیخوره دختر ش
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 دونست  یکه زده بود تعجب کردم از کجا م یحرف از 

 نجا یا میکن طنتیبا هم ش  یقراره کل-

 طنتهیو ش  یها اهل شوخ  یناراحت نش دیاز دست نو  عمو جان-

 نه من اصال ناراحت نشدم. -

  یپسر بزرگ من هستن که مهندس ساختمون تو کانیهم ن  شونی عمو ا سهیخب نف-
 هستن  هیترک

کپ عمو بود   افش یق  یکرد ول یسرد به آدم نگاه م  یلینگاه کردم خ کانیکه به ن یوقت
فکر کردن شدم و منم نگاهم رو مثل خودش   الیخ یچهرش به زنمو رفته بود. ب دینو یول

 دستش رو اورد جلو  یبا لحن خشک و جد کان یسرد کرد.ن

 .تونیی خانم. خوشبختم از آشنا سهیسالم نف-

 رو جلو نبردم و مثل خودش باهاش حرف زدم  دستم

 با شما هم خوشبختم یی.از آشنا ریبخ دنی .رسکانیسالم آقا ن-

.از کنارش گذشتم و  نیی خوام باهاش دست بدم دستش رو انداخت پا  ینم دیفهم  یقتو 
دستام گرفتم. با لبخند به مامان نگاه   یمامان نشستم و دستش رو البه ال شیرفتم پ
 کردم 

 کرد؟  یم یقرار یب نقدریبانو خودم چرا ا  میخب مر -

 کردن  یبه ما نگاه م کانیداشتن با لبخند به جز ن همه

 نمت یو دوباره نب  وفتهیب یاتفاق هیترسم دوباره برات    یمادر م  یوا -

تموم شده و   گهیحادثه بود و د   هیخودتم. اون   شی ر خی جون من تا آخر عمر ب مینه مر -
 کردن نداره.باشه قربونت برم؟  یقرار یب گهیکه من سالمم پس د  ینیب یرفته و م



 نفیسه 

215 
 

 باشه مادر -

 عمو اومد  یجام بلند شدم که صدا  از 

 م یدیجان کجا ما تازه شمارو د  سهینف-

 لبخند به عمو نگاه کردم  با

 با اجازتون من برم هم لباس عوض کنم هم نمازم رو بخونم.با اجازه  دیببخش-

  یکرد  به سمت اتاقم رفتم. وقت یکه با تعجب نگاهم م کانیبا لبخند به جز ن  همشون
مغرور بود فکر    یلیخ کانین یول  دمیکش قینفس عم هیکه وارد اتاق شدم پشت در اتاقم  

لباسام رو عوض کردم و داشتم صورتم پاک   عی فکر کردن شدم و سر  الیخی.بهیکنه ک یم
 کردم که در اتاقم زده شد.  یم

 دیی بفرما-

 وارد اتاقم شد  بابا

 تو دخترم   امیتونم ب یم-

 باباجون  دیی بفرما-

و خودم رفتم روبه  نهیها بش یراحت یوارد اتاقم شد و با دست اشاره کردم که رو بابا
 روش نشستم 

 جانم بابا -

 امروز  یدخترم بهتر-

 بله بابا جون بهترم -

  شهیاون اخالقش هم  ریگفت به دل نگ  یزیچ کانیوقت ن  هیخواستم بگم اگر  یفقط م-
 بد بوده و خشک باشه؟
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 باشه بابا -

 رفت برگشت طرف من  یکه داشت م یوقت یبلند شد از صندل  بابا

 ناهارت رو بخور  نیی پا ایآمادست بعد از نمازت ب گهید قهی دق 5ناهار تا -

 چشم -

 وضو گرفتم.   ع ی و سر  سی رفت و منم رفت طرف سرو رونی از اتاق ب بابا

  لر یو کانس  تری الیو ها  ملیر ه یرفتم و  شمیآرا زینمازم رو خوندم به طرف م  نکهیاز ا بعد
  نقدریبعدشم پسراش ا  ستنین بهیکه غر  نایزدم. موهام رو شونه کردم و باز گذاشتم  عمو ا

رو   یمشک یهود   عی. سر هیاگر من بدون شال برم براشون عاد گهیکه د دنید هیترک ی تو
. موهام رو از فرق وسط باز کردم و   دمیپوش یجوراب مشک  هی اب ی با شلوار گت مشک

موهام دم زانوم بود. با ادکلن   یباز باشه.بلند ینجوریم رو نبستم و گذاشتم همموها
آدم بخواد بره   نکهیگرفتم و از اتاق خارج شدم. قبل از ا یدوش اساس هیمحبوبم  

 نیی پا  عی . از پله ها سرخونهرسه به آشپز یاز سالن رد شه بعد م  دیآشپزخونه اول با 
و زنمو و مامان و    دیوارد آشپزخونه شدم نو  یاومدم و به طرف آشپزخونه رفتم. وقت

  دیها نشستم. زنمو و نو  یاز صندل  یکی  یزدم و رو  ی اونجا بودن. بهشون لبخند لوفرین
 تعجب کرده بودن.صورتم رو به سمت مامان برگردوندم  یلیخ

 د یمن بکش یشه غذا برا  یزحمت م یمامان جان ب-

 ؟ مهی ق ای یخور  یم  یباشه مامان جان.قورمه سبز-

 زحمت.دستت درد نکنه  یب مهیق-

 اومد پشت سرم   دیکه نو د یچ یم ز یداشت برام  م عیسر   لوفرین

 بلند شو  سهینف-

 منو برگردوند   دیجام بلند شدم و نو از 
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 ی کن یم ینجور یچرا ا   دیوا نو-

  دنید ی وقت  دنید شهیمو هام.زنمو هم اومد و موهام رو از ر یرو برد البه ال دستش
 ماشاهلل گفت   هیخودم هستش زنمو  یواقع یموها 

 یبه زنم به تخته چشم نخور  یدار یقشنگ و پرپشت  یجان زنمو چقدر موها سهینف-

 نهیب یممنون زنمو چشماتون قشنگ م  یلیخ-

خوردم که   دینو یها یناهارم رو آماده کرد و گذاشت جلوم. ناهارم رو با شوخ مامان
گفت و جفتمون سر به   یم ی باحال یها   زیچ دیخفه شم بس که نو  یسر  2بود  کی نزد

جفتمون   د یچه من چه نو  یکامل آب شده بود ول  دیبا نو  خمی. میزاشت یم  گهیسر هم د 
رو   زمی م ع ی. بعد از ناهار سر میکرد  یبد نم ای ی دست یها  یو شوخ  میحد و مرز داشت
  ییرا یو مامان و زنمو به سمت پذ دی چقدر دستم انداخت. منو نو  دیجمع کردم که نو 

. بابا  دیسراشون به سمت ما چرخ کان یبابا و عمو و ن میشد  ییرا یکه وارد پذ  ی. وقتمیرفت
تعجب کرده بودن فکر   یلیخ  دنید  یمنو وقت کانیعمو جواد و ن یلبخند زد ول  هیبهم 

مبل    یومتعجبشون ر ی ها افهیتعجب کردن. بدون توجه به ق نقدریکنم به خاطر موهام ا
. با  دیخند  یم زی ر زی نشسته بود و ر یمبل تک  یرو دیدونفره کنار زنمو نشستم و کنارم نو 

 دم یرو شن دینو  ی رفتم که صدا یداشتم ور م  میگوش

 د یکن ینگاه م نجوریشما دوتا چرا به ناموس مردم ا-

بود که به جهت  یا  گهی نگاه کردم که صورتش طرف د دیرو بلند کردم و به صورت نو سرم
کردن. صدام   یمنو نگاه م ینجوریکه داشتن هم دم یرس کانینگاه کردم به عمو  و ن دینو
 صاف کردم   کمیرو 

 شده   یزیچ دیببخش-

 لب گفت    ری ز  یماشاهلل ا   عمو

 ی دی خر ای خودته   یموها  نیعمو  جان ا  سهینف-
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  دی خنده که منم خنده گرفتم. منو نو ریبلند زد ز  د یوتعجب کردم از حرف عمو که ن  یلیخ
 خنده هاش تونست حرف بزنه نیب یبه سخت  دینو میدیزنمو خند

بود و   نیما هم هم   افهیق مشید یخودشه. منو مامان هم د ینه بابا همه موهاش برا-
 خودشه یکه تمام موها م ید ید میکرد  یبررس

. بعد  ستی بلد ن دنیبشر انگار خند نیخنده. ا  ریزدن ز  کانیحرف به جز ن  نیبعد از ا  همه
 از چند 

  یخوردم که تلفنم زنگ خورد. اسم آبج یم  ییبرامون اورد. داشتم چا ییچا  لوفر ین قهیدق
گذاشتم و تماس رو وصل کردم و   زی م یرو رو   میی افتاده بود که چا میگوش یفاطمه رو 

 کج کردم  اطیراهم رو به سمت ح یجور نیهم

 فاطمه جانم -

 ؟ یپرنسس خودم.خوب یگوگول یسالم بر آبج-

 یاووووو.ممنون.تو خوب-

 ست یازت ن ی.چخبرا. خبر یمرس-

 اومدن  نایاستراحت مطلق باشم االن عموم ا دی هفته با 3بابا دکتر گفت  یچیه-

 کدوم عموت -

 از خارج اومده  دمیمنم خودم تازه فهم یشناس یتو نم-

 بگم  زیچ هیخواستم   یآهان. نفس م-

 پام انداختم یکیاون    یها نشستم و پام رو رو  یصندل  یرو

 جانم فاطمه -

 یخاستگار  انیخوان ب  یفردا م نایا یعل-
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 ه؟ یک یعل-

 . دیبابا استاد جاو -

 ی آهان به سالمت-

 ادیترسم ازم خوششون ن  یاسترس گرفتم م-

 به خدا باشه  دتیتورو رو سرشون حلوا حلوا کنن.ام  دیتازه با  زمینه عز-

 وقت مزاحمت شدم  یکه ب دی.ببخششاهللیا-

 ی تو مراحم هیچه حرف  نینه بابا ا -

 نفس  یندار یکار-

 مراقب خودت باش  زمینه عز-

 خداحافظ  نیهمچن-

 خدافظ -

  ندهی. فکرم به سمت آچوندمی بود رو ورداشتم و دور خودم پ یکنار یصندل  یکه رو  ییپتو
جور تو فکر بودم که   نی.هممیش  ی. خوشبخت ممی رس یمنو مهرداد هم بهم م  یعنیرفت 
که پشت سر من   دمیو داداش مهران اومد. سرم رو برگردوندم د لوفر یو ن  دینو  یصدا 

  وانی ل 4 لوفری. نننیها بش یصندل یکردم که رو  ونزدم و دعوتش  یهستن. بهشون لبخند
خودم درست کرده بود که جلو گذاشت. دست   وانی قهوه درست کرده بود که قهوه منو تو ل

 کرد ی رو به سمتم گرفت و با لبخند داشت نگاهم م تاری گ دیبود. نو تاریگ هی  دینو

  یو همه ساز هارو بلد  یرفت یق ی دونم که کالس موس یدهن برامون بخون.م هی سهینف-
 .خواهش یاری ب یتون یو بهانه نم

رو از   تاری جرعه از قهوه رو خوردم و گ هی. دینو نی تعجب کردم همه آمارم رو داره ا  یلیخ 
بخونم   یفکر کردم که چه آهنگ  کمی.دمیکش تاریگ ی ها   میس یدستش گرفتم. دستم رو رو 
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خواننده رو دوست دارم و همه   نی آهنگ امضا سهراب پاکزاد افتادم که واقعا ا ادیکه 
 آهنگ هاش رو گوش دادم. 

 خوام آهنگ سهراب پاکزاد که اسمش آهنگش امضا هستش رو بخونم  یبچه ها مخب -

 م یما قبول دار  یتو بخون  یبخون بابا هر چ-

 از اون حرفا  بزن

 با تو  من

 صبح   ایدر کنار

 موهات باد بزنه  تو

 ذره روشونم خوابت ببره  هی باز 

 دلت واسه خودم  بزار

 شه گلم هر وقت  با

 هر شب ارم یگرفت واسه تومن گل م دلت

 باشه  رهیدلم تو بغلت جون بگ بزار

 سند قلب من واسه تو امضا شه  بزار

 دلم از دست رفت  یو نمون یتوبمون

 عمد دست قصد  ی از رو یبر  یقشنگ دل م تو

 رت یشم پ یم  ینگاه کن که چجور نیبش تو

 رت ی نشسته وسط قلب من اون ت خوب

 نهیا  ری مگه غ مهیزندگ  نی گم ا یهمه م به



 نفیسه 

221 
 

 تو رو  نهیچشام بب که

   زه یر ی م نیی پا یهر دلم

 که دادم یبهت عشق زهیبهت غر  یدون یم

 ی کن حرصتو آروم ش یاسمتو خال واشیگوشم    یتو بگو

 ی کنه تو رو با گوش یمثل من آخر شبا بوست م یک

 دلم از دست رفت  یو نمون یتوبمون

 عمد دست قصد  ی از رو یبر  یقشنگ دل م تو

 رت یشم پ یم  ینگاه کن که چجور نیبش تو

  رت ی نشسته وسط قلب من اون ت خوب

گذاشتم.   یصندل  یرو کنارم رو  تاری آهنگ تموم شد بچه ها دست زدند. گ نکهیاز ا بعد
 به سمتم برگشت  هوی  دینو

 ؟ ی هفته استراحت مطلق باش 4 دیگه با یشده که زنمو همش م یچ سهینف-

 شیروز پ 2ماه به حالت اغما بودم و  2 نکهیا  من تصادف کرده بودم و  دینو تشی واقع-
 هفته استراحت مطلق باشم.   4 دیمرخص شدم و دکتر گفته با  مارستانیاز ب

 بلند شدم  یزدم و از صندل ی که زدم بهش لبخند  ییتعجب کرده از حرف ها  یلیخ دینو

 . میخور یوقت سرما م هیشه   یداخل هوا داره سرد م میبر دیبچه ها بلند ش-

  کانیکه طبق معمول مامان و زنمو باهم و ن میبلند شدند و به سمت سالن رفت همشون
  یم یاز اون موقع بهم چ  ستی مردا بدتر از زنا شدن معلوم ن  نیو عمو و بابا هم باهم. ا

بود   یمبل سه نفره خال هیمبل دونفره نشسته بودن و   یو داداش مهران رو لوفریگن. ن
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همه متوجه شده بودن که    نویتو فکر بود و ا  ی لیخ دینو  .میباهم نشست دیکه منو نو 
 کرد چرا ساکت نشسته. آروم به بازوش زدم  یم طنت یش نقدریا  دینو

 د ینو-

 بله-

 ؟ یتو فکر نقدریشده چرا ا یچ-

و نه  ینه عمو مرتض یول یماه حالت اغما بود  2شه تو  ی واقعا هنوز باورم نم سهینف-
 از دهن خودت بشنوم.   دیبه ما نگفتن و من االن با  یچیعمو عباس ه

زود قضاوت نکن.بابام حالش خراب بود و   نکهی اول ا نی.ببیناراحت  نیسر هم  دیوا نو-
رو   یعمو مرتض  امی بهوش ن دیبه زنده بودن من نداشتند دکترا گفتن شا  یدی ام چیه
م بده. ناراحت  انجا   یتونست کار ی نم یگفت کس یدونم چرا نگفته بعدشم اگر م ینم

 که االن همه تعجب کردن از سکوت تو  خندنباش و اصال فکرش رو هم نکن. حاال ب 

 زنمو  اومد یچشمک بهش زدم. صدا  هی بهم زد که   یلبخند

 که موهات رو ببافم. اریجان برو شونه و کش ب سهینف-

بلند  ع ی که سر ارمیتعجب کردم از حرف زنمو که مامان با سر اشاره کرد که برم ب یلیخ
  عی اومدم و وارد سالن شدم سر نیی از پله ها پا عی شدم و از اتاقم شونه و کش اوردم. سر 

 زنمو نشستم. زنمو با لبخند شروع کرد به شونه کردن موهام  یپا  یجلو

زارم موهاش بلند شه و   یگفتم اگر بچم دختر باشه م ادیب ایبه دن کان ین نکهیقبل از ا-
  دمونیپسر شد و ام یبافم ول  یمختلف م  یکنم و مدل ها  یموهاش رو هر روز شونه م

 هم پسر بود.   نیبود که دختر بشه که از شانسمون ا  یدوم نیبه ا

نشون نداد.من   یواکنش چیاصال ه  کانیو طبق معمول ن  دنیحرف زنمو خند نی به ا همه
 مغروره  نقدریته ا رف یدونه به ک هی نی دونم ا ینم

 دفعه زنمو دستش به پشت گردنم خورد  هی
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 ه؟ یچه گردنبند  نی جان ا سهینف-

 زد  یاز لباسم در اوردم که زنمو لبخند  گردنبندو

 ن ی مرغ آم-

 دیدون  یزنمو مگه شما م-

  اتمیاستاد ادب یدونم نا سالمت یبله که م-

 د؟ یگ  یم یجد-

 ؟ یدی بله. شعرش رو شن-

 و نصفش شعرش رو حفظم دمیبله شن-

 نم یخب بخون بب-

مرغ مشت کردم و شروع کردم به خوندن و زنمو هم   یرو بستم و دستم رو رو  چشمام
 کرد.  یبا آرامش موهام رو شونه م

 است کاواره بمانده  یدرد آلود  ن یآم مرغ 

 خانه دادیب  نیا  یتا آنسو  رفته

 آب و دانه. ینه سو  یز رنجور گری گشته رغبتش د  باز 

 را شی روز گشا نوبت

 چاره بمانده.  یپ در

 نهانان   نیشناسد آن نهان ب یم

 مردمان را.  دهید جور

 گفتنش، آن آشنا پرورد،  نی هر دم آم  یصدا با
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 در هم  وندشانیدهد پ یم

 خسران بار آنان کم  اسیکند از   یم

 نهان را. یبا هم، آرزوها کی نهد نزد یم

 او  ش یدر راه گلو  بسته

 مردمش را.  داستان

   دهیدر رشته کش رشته

 سردرگمش را.   یسر منقار دارد رشته  بر

 است. یظفرمند  دار ینشان از روز ب او

 دست دارد. یزندگان ینهان تنگنا  با

 بگرفته.   ریغبارآلوده ره تصو  ن یعروق زخمدار ا از 

 رنجوران.  یدرون استغاثه ها  از 

 . انی نما دیآ یدلتنگ، م  نیچن یشبانگاه در

 یزندگان  نیبر ا  رهیآشوب نگاهش خ درون

 یی از آن رها  یندارد لحظه ا  که

 . ییخود را بر فراز بام مردم آشنا ده،یدهد پوش یم

 در دود خاکستر  ی نشان از آتش چون 

 فهم رمز درد خلق  یدهد از رو یم

 زبان رمز درد خود تکان در سر.  با

 ناله  ی ناله ها ردیآنکه بگ یپ وز 
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 ره در گوش  پردازان

 . دیجو  یکسان احوال م از 

 گذشته ست و چه نگذشته است  چه

 .دی گو یم  اریخود را هر که با آن محرم هش یها  سرگذشته

 رانند مردم.  یاز درد م  داستان

 ی روزان یاستجابتها  الیخ در

 خوانند مردم.  یکه او را هست م یرا بدان نام ن یآم مرغ 

 : ندیگو  یکه م ییباران نواها ریز 

 .« انی خلق را پا یرنج نارواباد  »

 .دی گشا  یرا زبان با درد مردم م ن یآم مرغ 

 دارد:  یبرم بانگ

 ! نیآم ـــ»

 نیخلق را با جانشان در ک یرنجها  انیپا باد

 ی خلق افسا  ی شالوده ها ختهیجا بگس وز 

 دست اندر کار  یبه نام رستگار و

 .« بشیجهان سر گرم از حرفش در افسوس فر  و

 : ندیگو  یم خلق

 ! نیآم ـــ»

 . نیی آ داشیبا ب  نگونهیا یشب در
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 مرغ شباهنگام ـــ ما را!   یبخش ـــ ا یرستگار

 .یتگاه ی عاف یراه ما به سو  یبه ما بنما  و

 .«دی جو یکه م یآشناپرورـــ ببخشا بهره از روز  یکه را ـــ ا  هر

 د کرد خواه  یرو  یرستگار ـــ»

 . دیگو یبدل با صبح روشن گشت خواهد.« مرغ م ره،یشب ت و

 : ندیگو  یم خلق

 اما آن جهانخواره  ـــ»

 .« کسری( جهان را خورد  ن یری را دشمن د ی) آدم

 : دیگو  یم مرغ 

 او محالش باد.«  یدر دل او آرزو  ـــ»

 : ندیگو  یم خلق

 در شان یجنگ ا  یها  نهیاما ک  ـــ»

 مقصود  یپ

 کوبد به طبلش.«  یهر لحظه م همچنان

بافته بود و همه تعجب کرده   یماه  غیکه چشمام رو باز کردم زنمو موهام رو ت یوقت
شعر   تی همه ب  نیپدر و مادر و خواهر خود من هم تعجب کردن که من ا یبودن حت

 زود تر به خودش اومد دیحفظ بودم. نو 

بود واقعا من به  تیب چند یدون یم یرو حفظ تیهمه ب نیتو ا  سهیدمت گرم نف-
 تعجب کردم.  یلیشخصه که خ

 زنمو بلند شدم و با لبخند به صورتش نگاه کردم  یپا یزدم و از جلو یلبخند بهش
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 دستت درد نکنه زنمو  -

 ی د یهم دربارش شن  یداستان ای .آیقشنگ خوند یلی. خزمیکنم عز  یخواهش م-

به خود گرفته   یمرغ بتیه ماین تی در روا نیهر چند که مرغ آم دمیشن  نجوریواهلل من ا-
  نیوارد شده.ا  ماین ی مرغان و سپس به جهان نماد ها یایو از عالم فرشتگان به دن

 .دمیهستش که من شن یزیچ

 هستش  اتی.مگه رشته شما ادبادهیماشاهلل تو اطالعاتت از من استاد هم ز -

 هستش. قسمت قلب   ینه من رشتم تجرب -

 زم یعز یماشاهلل.موفق باش -

 با اجازتون من برم نمازم رو بخونم. با اجازه  دیممنون زنمو.ببخش-

  ینفر رو احساس کردم ول هینگاه  ینیجام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و سنگ از 
 بدون توجه به  

رفتم و برداشتم   میبه سمتم گوش عی که وارد اتاقم شدم سر یاتاق خوابم رفتم. وقت سمت 
بهش زنگ  عیپاسخ از طرف مهرداد بود حتما جواب ندادم نگران شد سر  یتا تماس ب 6

 زد   یفرق کرده بود و سرد باهام حرف م یلیصداش با ظهر خ  یزدم که صداش اومد ول

 اتاقم بود یتو  م یکه جواب ندادم گوش دی؟ببخشیسالم مهرداد جان خوب-

 سالم. -

 ؟ ی مهرداد خوب-

 آره -

   یزن یبا لحن سرد حرف م   ینجوریچرا ا  پس-

 میبا هم صحبت کن دیبا سهینف-
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 شده  ی چ نمیخب بگو بب-

 بام تهران  میبر  یا یشبه م  8االن ساعت   مینیبب گروی همد دیشه با  یپشت تلفن نم-

 ام ی آره م-

 آماده باش  گهی د قهی تا ده دق-

 باشه-

  نجوریاز دستش نارحت بودم و نگران که چرا مهرداد با من ا  یلیرو قطع کرد خ  تلفن
و شلوارم رو با    دمیرو پوش یپافر مشک هیبه سمت کمدم رفتم و   عیزنه.سر  یحرف م

  یشیرنگ هم سرم کردم.اصال نه آرا یعوض کردم و شال مشک یشلوار پاچه گشاد مشک
که وارد سالن شدم   یرفتم. وقت نیی و پا تمرو برداش میگوش  عیسر   گهید زی کردم نه چ

  رون یرم ب ی من م  یواگرنه مامان وقت  لنگهیم یزیچ  هیبهم نگاه کرد امروز  یمامان با نگران
  هیامروز   دمیزاشتم و فهم یکنار هم م  نارویکرد تازه داشتم همه ا ینم  یقرار  یب نقدریا

 زدم که بابا بلند شد یافتاده و من ساده متوجه نشدم.لبخند  یاتفاق

 وقت شب   نیا  یباشه کجا به سالمت ریبابا جان خ-

 شم یپ ایب قهیدق 5 هیبابا جون فاطمه کارم داره گفت  -

 باشه دخترم فقط مراقب باش -

 ی باش چشم.خدافظ همگ-

  نیاز خونه خارج شدم مهرداد هم همون موقعه با ماش  یکردن و وقت  یخدافظ یهمگ
 سوار شدم.  عی که سر ستادیمن وا   یپا  یجلو

 سالم -

  رونمیطول راه به فاطمه اس دادم که با مهرداد ب  یفقط با سر جوابم رو داد. تو  مهرداد
راحت من   التیتو. که فاطمه گفت که خ شی به مامان و بابا گفتم که اومدم پ یول
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فاطمه مهلبان   یطول راه نه اون حرف زد نه من و فقط آهنگ شمال ی هواسم هست. تو 
  یبودن متوجه م ی.مادر و پدرم چون شمالشکوندی م  روما نیب ارسکوت ی نیبه نام مه نازن

.  میدیبه بام تهران رس یا  قهیدق  45خونه. چون راه ها خلوت بود  یم  یشدم که آهنگ چ
پرتگاه   هی  کی زد. نزد ی. اصالمهرداد حرف نمم یو با هم راه رفت می شد  ادهیپ ن یاز ماش

 کرد.   یپامون نگاه م ریو به شهر ز  ستادی که مهرداد ا  میمانند شد

 نه؟  ای شده  ی چ یگ  یمهرداد م-

 رابطه رو تموم کنم  نی خوام ا یرابطه خسته شدم.م  نیمن از ا  سهینف-

تونستم واکنش نشون بدم صورتش رو   یدفعه زد که اصال نم هیجملش رو  نی ا  نقدریا
 کرد   یکه سرد بود بهم نگاه م  ییبه سمت صورت من برگردوند و با چشم ها

. میرابطه بش هیرابطه از اولش هم اشتباه بود که منو تو باهم وارد  ن یخسته شدم از ا -
اگر هم با هم ازدواج   میش یو با هم خوشبخت نم میخور  ینم گهیمن و تو به درد هم د

نشده از   یرسم یزی.پس چه بهتر تا چمیشد یبعد از چند سال از هم جدا م  میکرد یم
 . میش یخانوادت انتخاب کردن.منو تو ما نم که ی. برو با همونمیهم جدا بش

  نی مهرداد من ا یستیفهمم تو اون مهرداد سابق ن ی. من نمیگ یم  یچ یفهمیتو م-
 . ستین

 تو گلوم بود  یداد زدم و بغض بد بلند

شم از   یخوابم، بلند م ی. همش به فکر توام م یکار کرد  یبا من چ یدون یم یلعنت-
  یمن تو فکر توام بعد تو اون موقع راحت م یرم لعنت  یخورم هر جا م یخواب، غذا م

 سهینف یگفت  یجلو بابام م یومد ی م  یداشت رتیذره غ  هیتموم شه. تو اگر  یهمه چ یگ
همش بهانس پس چرا ظهر با من    نای.ا میخور ینم همما به درد  یبگ نکهیمنه نه ا  یبرا 

 . ینجوریاالن ا ی زد  یخوب حرف م

 هامو کنار زدم   اشک
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 چیکاش ه یاحمق بودم که تمام وقتم رو صرف تو کردم ا  یلیمن خ  هیچ یدون یم-
 .یموند   یهمون آلمان م یو تو   دمتیوقت نم

  حرف  کهی ت کهیصورتش گرفتم و ت  یکتش رو گرفتم صورتم رو روبه رو  قهی جلو و  رفتم
 زدم  یم

وقت   چیه گهیخوره....د ی....حالم ازت بهم مادی......ازت بدم میدی.....شنادیازت بدم م-
تونم فراموشت   یتونم ببخشمت نه م ی....نه می کرد  ی....تو بامن باز نمتیخوام بب ینم
 کنم

رفتم که مهرداد هم پشت سرم اومد. سوار   نش یرو ول کردم و به سمت ماش قش ی
در خونه   یجلو  قهیدق 20. بعد از میکدوممون دوباره صحبت نکرد  چی و ه  میشد  نیماش
 نگاهش کنم با لحن سردم حرف زدم  نکهی شم بدون ا  ادهیپ نکهی.قبل از ا میدیرس

که خبر مرگم رو   یزمان یحت  نمتیخوام بب یوقت نم  چیه گهید دارمونهید نی آخر نیا-
 امت یبه ق دارمونی. دیا یب سر قبرم  ایمراسم هام    یخواد که تو  یدلم نم یدیشن

  یرو محکم بستم. زنگ خونه رو زدم که باز شد. ول نیشدم و در ماش ادهیپ ن یماش از 
مهرداد اومد.    نیماش  یوارد خونه شدم صدا  یبود که من برم وقت ستادهیمهرداد هنوز وا 

بود و نگران به سمت خونه   ستاده ی رو کنه. مامان منتظر ا نکاریچطور دلش اومد با من ا 
رخ صورتم رو به طرفش   مینگاهش کنم ن نکهیدادم و بدون ا  مرفتم و به مامان آروم سال 

 برگردوندم 

 اتاقم کارت دارم  ا ی لحظه مامان ب هی-

بهشون گفتم و به   یریشب بخ  هیکه بهشون سالم دادم و   میمامان به سمت خونه رفت با
  یراحت ی رو  نهیبا دست به مامان اشاره کردم که بش می. وارد اتاق شد میسمت اتاقم رفت

 مامان نشستم.  یها. شال و پافر رو در اوردم و روبه رو 

 د یگفت  یزیمامان شما به مهرداد چ-

 شه. ی که من کما بودم متوجه عالقه مهرداد به من م یانگار موقعه ا  مامان
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 آره گفتم -

 مامان   یگفت یچ-

 گفتم دست از سر تو برداره و دور تو رو خط بکشه. -

 ها بلند شدم  یرو بردم باال و از راحت صدام

 یگفت  یچ  یها برا یآخه لعنت  یچ یبرا -

 یبش کانیزن ن یخوا  یتو م  نکهیبه خاطر ا -

  نی از ا  شتری به خودم اومدم و صدام رو ب واشی  واشی که مامان زد موندم. یآن از حرف هی
 باال بردم 

خودش   ی برا یگفته.ک یبشم هان ک کانین نیخوام زن ا یبه شما گفته که من م یک-
 و دوخته  دهیبر

و با مهرداد ازدواج    یکرد  یازدواج نم  کانیاگر با ن  یشناسی مادر اون عموت رو م سهینف-
 ه یکه عموت چجور یدون یتو م ورود یوقت بال سر مهرداد م  هی ی کرد یم

 و داد زدم   نی زم یرو  ختمیبود ر شی آرا زیم  یکه رو یرفتم و هر چ شمیآرا زیسمت م به

 ها  یلعنت دی کن یم  ینجوریکنه چرا با من ا یم فی تکل  نییمن تع یاون غلط کرد که برا -

 کرد بعد اخم کرد  یوارد اتاق شد و با تعجب به اطراف نگاه م بابا

 ی شد وونهی تو د یکن یکه م  هیکارا چ  نیا-

 ی نکرد  نکارویبگو ا  یبد  کانیمنو به زور به ن یخوا   یبگو که نم ینکرد   نکارویبابا بگو که ا -

  یدیچه دلت بخواد چه دلت نخواد فهم یازدواج کن  کانیبا ن دیچرا خوبشم کردم. توبا -
 به زور هم که 
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فهم  ری.شیش  یم کانیتو زن ن  گهیماه د  کی نشونم. تا  یمن تو رو سر سفره عقد م شده
گم   یم  یمن چ یدون یو نم  دیخوره االن شماها داغ یمهرداد به دردت نم  ؟اونیشد

 .یرس یبعدا به حرفم م

 سرد به جفتشون نگاه کردم   ییبلند شدم و با لحن سرد و با چشما نیزم یرو از 

کنم. حاال    یکارتون رو فراموش نم نیوقت ا  چیه  یکنم ول یباشه من باهاش ازدواج م-
 خوام بخوابم. یم  نرویب دیاز اتاق من بر 

که   یا  ندهیو به آ  دمیتخت دراز کش یرفتن و رو  رونیاز اتاق ب یو مامان با نگران  بابا
هم افتاد و به    یدفعه پلکام رو  هیکردم که   یرقم بخوره فکر م یبرام چ ستیمعلوم ن

 فرو رفتم. یقیخواب عم

 #مهرداد: 

شدم که برم   یتم آماده متماس گرفتم و صحبت کردم داش  سهیظهر با نف نکهیاز ا بعد
 که مامان صدام کرد  سهینف شیپ

 جانم مامان -

 کارت دارم   ایمهرداد ب-

مامان    یمبل روبه رو  یرفتم رو عی گرفته بود.سر  یلیمامان خ  یول  ییرایطرف پذ  رفتم
 کردم. مامان صداش رو صاف کرد   ینشستم.با لبخند بهش نگاه م

 رابطتت رو بهم بزن. سهیمهرداد با نف-

 تعجب کردم  یلیآن خ هی

 چرا مامان؟ -

 سهیهم به صالح توعه هم صالح نف نجوریا-

 مبل بلند شدم   یباال و از رو  کمیرفت   صدام
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 گم چرا؟چرا جدا شدنمون به صالح جفتمونه؟  یبهتون م-

.  نیخاله و عباس آقا راض نکهی خوان عقد کنن و ا ی رو پس فردا م سهی نف نکهیبه خاطر ا -
  دی. پس جدا شیاون مرتض ارهی سرت ب ییچه بال  ستیمعلوم ن یعقد کن سهی اگر تو با نف

 و  

  نیا یعقد کن  سهیاگر با نف  دیفهم یو نم دیبه صالح جفتتونه. االن جفتتون داغ نیا 
جفتتون  یبرا  نجوریشه. پسرم حرفم رو گوش کن. ا  یم ختهی ر یکیوسط خون  

 .  وفتهیب یاتفاق سهینف ی ممکنه برا  دیبهتره.اصال شا

زدم   یزنگ م سهینف یو به گوش رونیاز خونه زدم ب  لیکار کنم بدون دل ی دونستم چ ینم
زنگ زدم   شیبار به گوش 6شده.  یزیچ نیبهم نگه که چن سهیمحال ممکن بود که نف

رفتم و   یراه م ابونای تم تو خشب داش 8زنگ نزدم. تا خود ساعت  گهی جواب نداد. د یول
رو کنه   یبه خواد کار  یگفتن که اگر مرتض یکه قبال م مکرد  یفکر م ن یکردم به ا   یفکر م

باشه همون کارو انجام   ینداره ک یده براش هم فرق یصد در صد همون کارو انجام م
. پس من  وفتهیب یاتفاق سهینف  یبرا  دیعقد کنم شا سهیده مامان گفت اگر من با نف یم
  دیکه نفس خودم رو با  رتمیغ یب نقدریرو به پسر عموش بدم.  ا سهیکنار بکشم و نف  دیبا

زنگ خورد.   میکردم که گوش یفکر م  یجور نیبدم.داشتم هم یا  گهیبه کس د یدو دست
  نیا د ی با یزدم ول یافتاده بود.لبخند میرو گوش سهیکه از کتم دراوردم عکس نف یوقت

تماس رو وصل کردم و با لحن سرد باهاش حرف زدم.خودش   میرد ک  یرابطه رو تموم م
  نایا  سهیبه سمت خونه نف عی . سر میقرار گذاشت گهید  قهیده دق یبود. برا کردههم تعجب 
سوار شد   ع ی هم اومد که سر  سهی خونش نگه داشتم همون زمان نف یکه جلو   یرفتم. وقت

تر   یبدتر منو عصب نی و ا میکرد  یکدوممون صحبت نم چی. همیو به سمت بام تهران رفت
خوند.   یرو م اری  نیمهلبان به نام مه نازن  مهفاط  یوسط آهنگ شمال  نیکرد و فقط ا  یم

که داشتم   یهستن.وقت یشدم چون مادر و پدر جفتمون شمال  یرو متوجه م  یشمال
و به    دمیرس قهیدق 45مناسب حال االن من بود. بعد از  آهنگ  نیدادم ا  یخوب گوش م

 سکوت رو شکوند   سهینف گهیکه د میپرتگاه رفت  هیسمت 

 نه؟  ای شده  ی چ یگ  یمهرداد م-
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 حرف رو نزنم. نی ا  یول  رمیخواست بم  یم دلم

 رابطه رو تموم کنم  نی خوام ا یرابطه خسته شدم.م  نیمن از ا  سهینف-

 سرد صورتم رو به سمتش برگردوندم  ینزد و با چشم ها  یحرف قه ی تا چند دق سهینف

. میرابطه بش هیرابطه از اولش هم اشتباه بود که منو تو باهم وارد  ن یخسته شدم از ا -
اگر هم با هم ازدواج   میش یو با هم خوشبخت نم میخور  ینم گهیمن و تو به درد هم د

نشده از   یرسم یزیر تا چ.پس چه بهتمیشد یبعد از چند سال از هم جدا م  میکرد یم
 . میش یخانوادت انتخاب کردن.منو تو ما نم که ی. برو با همونمیهم جدا بش

 تمام حرفام  ریچشماش اشک جمع شده بود و باعث شده بود دلم بلرزه و بزنم ز  ی تو

  نی مهرداد من ا یستیفهمم تو اون مهرداد سابق ن ی. من نمیگ یم  یچ یفهمیتو م-
 . ستین

 زد  یداد زد و با بغض حرفاش رو م یدفعه ا هی

شم از   یخوابم، بلند م ی. همش به فکر توام م یکار کرد  یبا من چ یدون یم یلعنت-
  یمن تو فکر توام بعد تو اون موقع راحت م یرم لعنت  یخورم هر جا م یخواب، غذا م

 سهینف یگفت  یجلو بابام م یومد ی م  یداشت رتیذره غ  هیتموم شه. تو اگر  یهمه چ یگ
همش بهانس پس چرا ظهر با من    نای.ا میخور ینم همما به درد  یبگ نکهیمنه نه ا  یبرا 

 . ینجوریاالن ا ی زد  یخوب حرف م

.اون لحظه  ختیصورتش ر یطاقت موندن تو چشماش رو نداشتن و رو   گهید اشکاش
 نمیرو نب سهی اشک نف  یول  رمیخواستم بم یم

 چیکاش ه یاحمق بودم که تمام وقتم رو صرف تو کردم ا  یلیمن خ  هیچ یدون یم-
 .یموند   یهمون آلمان م یو تو   دمتیوقت نم

حرفاش رو    تشیکتم رو گرفت و با تمام عصبان ی  قهی چند قدم اومد جلو و   تیعصبان با
 زد  یم کهیت کهیت



 نفیسه 

235 
 

وقت   چیه گهیخوره....د ی....حالم ازت بهم مادی......ازت بدم میدی.....شنادیازت بدم م-
تونم فراموشت   یتونم ببخشمت نه م ی....نه می کرد  ی....تو بامن باز نمتیخوام بب ینم
 کنم

رو   یروز  نیچن یول  رمیخواست بم یرفت. دلم م نیرو ول کرد و به سمت ماش قمی
بدون   دمی در خونشون رس یکه جلو  ی. وقتمیکدوممون حرف نزد چی. تو طول راه ه نمینب
 به تنم انداخت صحبت کرد   یبه صورتم نگاه کنه با لحن سرد که لحنش لرزه ا  نکهیا

که خبر مرگم رو   یزمان یحت  نمتیخوام بب یوقت نم  چیه گهید دارمونهید نی آخر نیا-
 امت یبه ق دارمونی. دیا یسر قبرم ب  ایمراسم هام    یخواد که تو  یدلم نم یدیشن

  یخوام ازت جدا شم ول یو بگم که من نم رمشی خواستم تو بغلم بگ  یحرف آخرش م با
رو محکم بست. تا   نیشد و در ماش ادهیپ نینکنم .از ماش یخودم رو نگه داشتم تا کار

که وارد خونه شد به سمت خونه رفتم و   یکه وارد خونه شه منتظر موندم.وقت یاون موقع
که که وارد خونه شدم و در   یفتم. وقت حوصله به سمت خونه ر یرو پارک کردم. ب نیماش

 کرد  ینگاهم م یاومد و با نگران  رونیدر از آشپزخونه ب یرو بستم که مامان با صدا

 تموم شد -

  ریبهم گ ادی ز  ستی که حالم خوش ن  دیتکون دادم و به سمت اتاقم رفتم.مامان د یسر
اعت به گلوم  که چند س یکه وارد اتاق شدم در رو پشت سرم بستم و بغض ینداد. وقت

کردم به سمت   یم  هینکنه بلند بلند گر هیشه مرد گر  یچنگ انداخت رو رها کردم. مگه م
که   یزیهر چ نیزم ختم یو تمام ادکلن هامو ر رفتمکه ادکلن هامو روش گذاشتم  یزیم
کردم که به سمتش رفتم   یاتاق به خودم نگاه م یقد  نهیی اتاقم بود رو شکوندم. تو آ ی تو

شد و باعث شد که تمام دستم رو ببرم.   جادیا  ی بد یزدم که صدا  نهیی و با مشت به آ
حالم بد بود.  یلیرفت. خ  رونی که زدم از اتاق ب یوارد اتاقم شد که با داد   عیمامان سر 

رو از دستم   سهینف نمیباشم و بب نجایتونم ا  ی تخت نشستم و تو فکر رفتم. نم نیی پا
برم   دی. با نمیبب گهید یکیاونم کنار  دیلباس سف یرو تو  سهیتونم نف  یتن.        نمگرف

 آلمان. فردا صبح اول وقت  
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 فرو رفتم. ی قی برم. با فکر به فردا به خواب عم دیبا

 :سهی# نف

صبح بود.    8رو نگاه کردم ساعت   میساعت گوش ی شدم. وقت داریاز خواب ب  یسردرد بد  با
  کمیرفتم و دست و صورتم رو شستم. امروز   سیم و به سمت سرو تخت بلند شد  یاز رو
به سمت کمدم رفتم و شلوار و   عی شه. سر ی حالم بهتر م کمی نجوریا  یرو  ادهیبرم پ

سرم گذاشتم. تمام    یرنگم رو رو یو کاله گپ مشک دمیرنگم رو پوش یگرمکن مشک
گرمکنم  یش رو تو  هیبستم و از پشت کاله رد کردم و بق  یموهام رو حالت دم اسب

رفتم. از آشپزخونه  نیی و به سمت طبقه پا  دمیرو پوش میمشک  یها کی نا  یگذاشتم. کتون
  یحتراما   یب نیکردم ا  یشدن. اگر سالم بهشون نم داریو معلوم بود همه ب  ومدیصدا م
که مادرو پدرم از دستم   ادیدلم نم یگرفتن ول  میمن تصم  یاونا به جا نکهیبود با ا 

بودن و به   داریناراحت باشن. به سمت آشپزخونه رفتم و درست حدس زده بودم همه ب
  دیتعجب کرده بودن که نو  یلی خ دنیبه همشون گفتم که تا منو د ی. سالم بلند کانیجز ن

 د ی با تعجب ازم پرس

 ی شال و کاله کرد  سهیباشه نف ریخ-

 بهش زدم  یلبخند

 رم ورزش کنم یدارم م-

 ی بخور ضعف نکن یزیچ هی  ایمادر ب-

 ندارم. نوش جان  لی ممنون م-

بهش دادم و داشتم از   یسرد ری پشتم بود. سالم و صبح بخ کانیکه همزمان ن برگشتم
 گذشتم که صدام کرد. با حالت سرد نگاهش کردم   یکنارش م

 دیی بفرما-

 شه باهاتون صحبت کنم  یم-



 نفیسه 

237 
 

ورزش کنم و    کمیخوام   یاالن من م   گهیوقت د  هی دیصحبت هاتون رو بزار  دیببخش-
 خوام تنها باشم  یم کمی  نکهیا

 . لطفا د یوقت نشه شا گهیکنم د  یخواهش م-

 براش تکون دادم  یسر

 ام یوشم بمن برم لباس گرمکن بپ-

 فقط زود-

هم   کانیاومد. ن  قهیرفتم. بعد از دودق اطی به سمت اتاقش رفت و منم به سمت ح عیسر 
  میسرش بود. باهم از خونه خارج شد ی رو یبود با کاله گپ مشک دهی پوش یگرمکن مشک

 .میکرد  یم   یرو ادهیپ میو به سمت پارک داشت

. صدام رو صاف کردم و با لحن سرد  میرفت یو راه م میکرد  یکدوممون صحبت نم چیه
 دم ی رفتم ازش سئوالم رو پرس یهمون جور که راه م 

 گوشم با شماس  دیصحبت کن دی خوا  یکه م دیگفت-

 صداش رو صاف کرد   کانین

 م یو صحبت کن مینی جا بش هیشه  یم-

 . مینشسته بود  مکتین  نی اول یرو  م یبود دهیبه پارک رس چون 

 خب... -

 شد و شروع کرد به صحبت کردن  رهینامعلوم خ ی جا هیبه   کانین

زده   یرانی ا  یشرکت مهندس  هیبابا   یچند ماه بود که شرکت زده بودم اونم با کمک ها-
شده بود. قرارداد   یمهندس یشرکت ها  نی شرکتم جزو بهتر دهیبودم. به چند ماه نرس

  ن یبهتر هیترک یکه تو  یبودن جور یو همه از کارمون راض میزاشت یم یارد ی لیم ی ها
از شانس پنچر شده بود و اون روز قرار   نمیماش  ز رو هی. میبود یرانی ا  یشرکت مهندس
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 یقرداد رو خودش حل کنه. همون جور  نیداشتم. به معاونم سپردم که ا یمهم یلیخ
دختر محکم بهم تنه زد که باعث شد   هیتو دستم بود که   یرفتم و گوش یداشتم راه م

درباره  اونمشدم چون داشتم با مع یعصبان یلیو خورد بشه. خ وفتهی از دستم ب میگوش
پارش کنم.    کهیکارو کرده ت  نیرو که ا یخواست کس  ی. دلم ممیزد یهمون پروژه حرف م

  یگفت که حاال چ  یبه دختره گفتم که حواسش کجا بوده. دختره به فارس یسی لینگیبه ا
گفتم که تو    یهستش. منم به فارس یرانیختره ا تعجب کرده بودم که د یلیکار کنم. خ

که چشمم به چهرش   یبود وقت وردهی.دختره تا اون موقع سرش رو باال نیهست یرانی ا
که همه بهم لقب سنگ بودن رو   یعبداله کانی.من نختیر  یافتاد احساس کردم دلم هر

بهش گفتم   نگران بود با آرامش یلی. خختیر یچهره دختره دلم هر   دنی داده بودن با د
تو   می. دعوتش کردم که برد بو ختهیسر و صورت دختره بهم ر  یلیکه ناراحت نباش. خ

و   میباهم حرف زد کمیبود.  نیی کرد و همش سرش پا  یکافه. اصال تو صورتم نگاه نم
  یتهران زندگ یکنه و مادرش تو  یم  یزندگ هیترک  یهستش و تو  سای اسمش نور دمیفهم
مادره    یبرا  ارهی پول در م ی گشت تا هر چ یداره و دنبال کار م یقلب یضیکنه و مر  یم

شرکت    ایتا عمل کنه. بهش گفتم که ب مارستانی برادراش مادرشون رو ببرن ب تابفرسته 
بهش گفتم که من   یگفت نه ول یکرد و م یمخالفت م یلیباش.اولش خ یمن منش

همون روز اومد و    یفردااونجا کار کن.  ایب میهست  ینداره و دنبال منش یشرکتم منش
خوشم اومده   یلیخ سای از نور  منگذشت و   یکارش رو شروع کرد. روز ها و شب ها م 

که بهم جواب   دمیترس یتونستم بهش بگم م ینم یبود و بهش عالقه مند شده بودم ول
به اونم بگم که من بهش عالقمند هستم اگر گفت نه من   دی روز گفتم که با هیبده.  یمنف
کردم و به   لیشرکت رو زود تعط ومدیندارم.روز سه شنبه بود و برف م یباهاش کار گهید
. میشرکت رفت  کی کافه نزد یخوام باهات صحبت کنم. با هم تو   یگفتم که م ساینور

کر کردن برداشتم و  دست از ف  نیحرفم رو بزنم به خاطر هم  یدونستم چجور یاولش نم
و گفت که منم بهت عالقمندم و    نیی دلم رو گفتم. سرش انداخت پا یتو یتمام حرفا 

رفتم. هر   یروز انگار داشتم تو آسمونا راه م ونوقته به من داشته. ا   یلیحس و خ  نیا
مامان و بابا و همه ماجرا رو گفتم که   شیروز رفتم پ هیشد.   یم  شتری روز عالقه ما بهم ب

وصلت   نیبه ا  ی. بابا و مامان مخالفت کردن و گفتن که ما راضادیخوشم م سایز نور من ا
  نیچرا مخالف  دیل و مدرک بگی گفتم با دل یناراحت شدم هر چقدر هم م یلی. خمیستین
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جدا کردم.   نایخونم رو از مامان ا  یخوره. حت یگفتن که به خانواده ما نم  یاونا فقط م
تعجب کرده بودم   یلی. خمیرابطه رو تموم کن  نی ا  دیگفت که با  سای چند روز بعدش نور 
رابطه  نیو ادامه ا می خورد  یگفت منو تو از اولش بهم نم یگفتم آخه چرا اون م 

  هی یشه که تو ازم جدا بش  ینم لیمن دل  یبرا نای. گفتم ا رانیبرم ا  دی. من باتباههاش
قدرت   یتعجب کرده بودم حت  یلید و سرم داد زد. بعدش رفت خش یعصبان یلیدفعه خ

  یهمون روز اومد خونم و گفت که عمو مرتض دی نشون بدم.نو ینداشتم که واکنش نو یا
اجازه   نی. گفتم من چن یعمو هستش ازدواج کن اس که دختر عب سهیخواد که تو با نف یم
 یازدواج کن سهیبا نف دیرفت و مامان و بابا اومدن و گفتن که با د یدم. نو  یرو نم یا

و با خودم گفتم که با   رانی . به اجبار اومدم ا می ر یگ یرو ازت م یکه دار  یواگرنه هر چ
مامان وبابا اجازه   وقعکنم و اون م   یازدواج منصرفش م  نیزنم و از ا  یحرف م سهینف
از دوست   یکیبا   سایکه نور دمیند روز فهمازدواج کنم. بعد از چ سا ی دن که با نور یم
نابود   یلی خ دمیخبر رو شن نی که ا یپولدار بوده ازدواج کرده. وقت یل یبرادرش که خ ی ها

  گسیمرد د هینداشتم. به خودم گفتم که اون ناموس   یفرق چ یکه با مرده ه یشدم جور
 . رونیبود از سرم انداختم ب یبا هر سخت نی که بهش فکر کنم به خاطر هم  ستی و خوب ن

 ن یی تعجب کردم سرم رو انداختم پا یل یحرف هاشو زد خ  کانین نکهیاز ا بعد

 متاسفم واقعا.-

من فکر   رهیوصلت سر نگ  نیکنم که ا یم  یگفتم هر جور شده کار رانی که اومدم ا  ی وقت -
  نیتو هم مخالف ا  دمیفهم شبید نکهیتا ا  یوصلت هست   نیبه ا یکردم تو راض یم

حال به زور هم که شده مارو    نیبا ا  ی. ولیرو دوست دار یو تو هم کس  یازدواج هست
ازدواج   نی من موافق ا یهارو زدم که فکر نکن فحر   نیسفره عقد. تمام ا   یشونن پا  یم

 کنن.  ینه اونا بازم کار خودشون رو م م یهر چقدر ما بگ یهستم منم مثل تو مخالفم ول

  یبزرگتر ها بازم کار خودشون رو م میبه قول تو هر چقدر ما مخالفت کن کان ین نیبب-
سال از هم    4-3و بعد از   میوصلت هست  نیبه ا یکه جفتمون راض  میجفتمون بگ  ایکنن.ب
  یاون موقع ما اونارو مقصر م میخور یبهم نم می ما گفت دیکه د میگ  یو م  میش یجدا م
  شتریب یزی نه چ میدوتا دوست باهم رفتار کن مثل  میرفت ی. اگر هم سر خونه زندگمیدون
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. نه لج  می کمتر. مثال اتاق هامون جدا باشه و با هم مثل دو تا دوست رفتار کن یزینه چ
 میتو شد بهم بگ ای من  یوارد زندگ  یاگر کس  کانین نکهی. و ا ییوسطه نه دعوا   نیا یباز 

 بهتره. تمونجف یبرا  نجوری. امیاز هم جدا ش یتا بدون ناراحت

 سهی سئوال نف هی. فقط  ستا یهم ن یفکر بد -

 بگو -

 ؟ یکن  یفکر م  یکه دوسش دار یتو هنوز به اون کس -

 شه آدم عشق اولش رو فراموش کنه  یمگه م-

 نیی انداخت پا سرش

 شه ینه نم-

کسامون دست   نیتر  زی که از عز میجفتمون مجبور   نمشیخواست که ناراحت بب ینم دلم
و دستم رو به سمتش گرفتم   ستادم ی. بلند شدم و با لحن خنده دار روبه روش وا میبکش

 و نگاهش کردم 

 م یورزش کن میخواست  یبلند شو بلند شو که مثال ما م-

بلند  یصندل  یخنده و دستم رو گرفت و از رو   ریدستم نگاه کرد و بعد از حرفم زد ز  به
 شد.

  میجفتمون بر  مینخورد یزی تا چ ا یببرامون گرفته بودن  شیحاال امروز وقت آزما-
 بعدش صبحونه مهمون من  میبد شی آزما

 به نظر ما دارن  اج یکه همه کارا رو کردن چه احت نایا  یگ  یم یجد-

ضعف کرده بودم   نقدری. امیرفت  شگاهیتکون داد . به سمت آزما  یزد  و سر یلبخند  کانین
  شگاهیبازوم رو گرفت. به آزما  ری متوجه شد و ز   کانین نویکه حال راه رفتن نداشتم که ا 
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. بعد از  رهیبگ  شیآزما  ینشوند و رفت که نوبت برا یصندل  هی یمنو رو   کانیو ن  میدیرس
 کنارم نشست. واومد  کانین قهیدق 5

 نوبت ما هستش.  نایبعد از ا سهینف-

 تکون دادم  یسر

 م یخور یتحمل کن االن صبحونه م گهید قهیچند دق هیشده. دیرنگت سف سه؟ینف یخوب-

  یچیه گهی متوجه شد که اصال حال صحبت کردن ندارم د کانیتکون دادم. ن  یسر  دوباره
  یبهم نگاه م یلیپسره نشسته بود که خ هیما    ی نشست. روبه رو ی جد  یلینگفت و خ

کردم.   ینشسته بودم و به اطراف نگاه م یمن جد   یده بود ولمتوجه ش  نویا  کان یکرد و ن
 اومد   کانین  یصدا  یدفعه ا هی

 که؟ ی مرت یکن ی به ناموسم نگاه م ی دار ینجوریچرا ا-

پسره رو گرفت دستش. اصال جون نداشتم که بلند  قهی بلند شد و  یصندل  ی از رو  کانین
بود از جام بلند شدم چند تا پرستار و مرد دورشون رو گرفته بود.از   یبه هر سخت  یشم ول

 بهش نگاه کردم  یجون یگذاشتم و با ب کانیدست ن یجمع رد شدم و دستم رو رو  نیب

 ولش کن.    کانی...نکانین-

گرمش   یدست ها  یم نشست و دستام رو البه الجونم کنار یکه ب دی منو د  یوقت  کانین
 گرفت 

بخور فکر کنم فشارت   یزیچ هی و    میبد شی آزما می بر  ای. بخهیدستات   نقدریچرا ا  سهینف-
 افتاده 

به   کانیکمکم کرد که بلند شم. به کمک ن کانیموقع پرستار مارو صدا کرد و ن  همون
من   ومدشی ن کانیا سپرد که تا نبه پرستار اونج  کانیزنان رفتم. ن شگاهیسمت اتاق آزما

نشسته بودم   یازم خون گرفت. همون جور یاز جام تکون نخورم. پرستار اومد و به سخت
  تمی سر و صورتم تمام عرق نشسته بود. پرستار تا وضع  و  دیکش یکه گوشام تمام سوت م
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وارد اتاق شد و کاله رو از سرم    یبا نگران کانیرو صدا کرد که ن  کان ین عیسر   دیرو د
دستم  رو گرفت و با   کانیاز پرستارا سرم اورد و بهم وصل کرد. ن ی کی  عی برداشت. سر

آروم   نینگه دارم به خاطر هم ز تونستم با ینم گهیکرد. چشمام رو د  یبهم نگاه م ینگران
به که چشمام رو بستم   یدستاش رو ازم جدا نکرد.وقت کانین یچشمام رو بستم ول 

 فرو رفتم. یقیخواب عم

رو   کانیباز کردم و چهره ن واش ی  واشی کرد چشمام رو  یکه گونم رو نوازش م یدست با
 نگران بود.  یلیکه خ دمید

 سه؟ ینف یخوب-

 آره خوبم. -

 .میصبحونه بخور هی  میبود. بلند شو با هم بر نیی پا یلیفشارت خ-

کمکم کرد که از جام بلند   کانیدر بلند شدن داشتم که ن یرو آروم تکون دادم و سع سرم
اونجا تشکر    یاز پرستار ها  کانیبازوم رو گرفت. ن  ریسرم گذاشت و ز  ی شم. کالهم رو  رو

  میکه وارد کافه شد ی. وقتمیاونجا رفت   کانیکافه نان سحر بود که با ن  شگاهیکرد. کنار آزما
  یصندل هی   یمنو رو  کانیحالم بهتر شه. ن کمیرتم خورد باعث شد که که به صو ییگرما 

سفارش    وهی با قهوه و آبم یشکالت  کی دوتا ک عی نشوند و خودش روبه روم نشست. سر 
 داد. 

به خوردن. داشتم قهوه تلخم رو   میبعد سفارش هامون رو اوردن و شروع کرد قهیدودق
 صاف نشست  یدلصن  یصداش رو صاف کرد و رو کان یخوردم که ن یم

 سهینف-

 بله-

 ؟ ی شده ناراحت ینجوریا  تیداستان زندگ نکهیاز ا-

 گذاشتم و دستام رو تو هم گره کردم  زیم ی قهوه رو رو  فنجون
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که رو   یتیظالم. حکا  هی قهرمان داره و   هی ی داره. هر داستان یداستان  هی یهر کس-
اسم   ری و تقد  میاومد ایبه دن گناه ی. هممون بمیدی نام ینوشته شده رو زندگ مونیشونیپ

ها هم   یشدن. بعض یکی راه قهرمان  نیها تو ا  ی. بعض میبود که توش قدم برداشت یراه
  ییاون باال   دیرو ظالم ها نوشتن نه قهرمان ها. شا  امونه یبعض یظالم. و داستان زندگ

گم   یم شهینکردم هم یوقت ناشکر چیبشه. ه ی نجوریمن ا یخواسته که داستان زندگ
 خدا. یبه راض میصالح خدا باشه همون بشه راض  یهر چ

  گهیسرش رو تکون داد و فنجون قهوش رو برداشت. منم فنجونم رو برداشتم و د  کانین
صبحونه رو حساب کرد و از   کان ین میصبحونه خورد  نکهی. بعد از امی نکرد  یصحبت چیه

. جفتتمون تو  میکرد  یکدوممون صحبت نم چیه   کانی. نه من و نه نمیاومد رونیکافه ب
ربع به  هیرقم بخوره. بعد از   یزیما چه چ  ندهیآ  ستیمعلوم ن نکهی. تو فکر ا میفکر بود 
  وونی ا  یباز شد و زنمو و مامان رو کی ت هیکه زنگ خونه رو زدم که در با  میدیخونه رس

و به سمت مامان و زنمو   م یبودن. جفتمون با لبخند وارد خونه شد ستادهی منتظر ما ا 
  میبه مامان و زنمو سالم داد  د جفتمون با لبخن می دیکه به مامان و زنمو رس  ی. وقتمیرفت

. چهار  میقدر باهم خوب شد  ن ی دوساعت چجور ا  نیکه جفتشون تعجب کردن که ما تو ا
مامان من رو صدا کرد که به سمت   که میو به سمت سالن رفت میوارد خونه شد  ینفر

 آشپزخونه رفتم 

 جانم مامان -

 ی خوب شد   کانیشده که با ن یدوساعت چ  نیتو ا -

که انجام دادن   یبا کار یکارو کنم ول نیخواست که ا  یبه مامان زدم. دلم نم یپوزخند
 بد شکوندن  یلیدلم رو خ

  هی. تا گهی هستم د نکا یباشم خب منم با ن کانی که من با ن نیخواست ینم نویمگه هم-
 .  دیخر می بر  میخوا  یمونه ها م  یعروس  گهیماه د

تو گلوم بود و اشک هم تو چشم من هم تو چشم مامان جمع شد. مامان   یبد بغض
 ه یگر ریو زد ز   وردی طاقت ن گهید
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  نکهیو صبح قبل از ا  وردهیطاقت ن  گهیمهرداد د  نی. ببمیخوا  یدخترم ما صالح تورو م-
االن   دی تو شا  یبرا  ستین ی خالت بلند شه مهرداد رفت آلمان. دخترم مهرداد مرد زندگ

 .یرس یبعد ها به حرف منو بابات م یول یمتوجه نش

 یعنیبگه بلند شده رفته آلمان.  یزیچ یبه کس نکهیآن تعجب کردم مهرداد بدون ا  هی
  ختیشکام رو گونه هام رواقعا رفت. ا  یعنیبه دست اوردن من نکرد.  یبرا  یواقعا تالش

 از رو گونم پاک کردم.   عی که سر

 استراحت کنم.  کمیرم  یمامان جان من م -

که وارد اتاقم شدم بغضم  یو به سمت اتاقم رفتم. وقت رونیآشپزخونه اومدم ب  از 
کردنام از دستم در رفته. کالهم  هیآمار گر گهیکردن. د هیشکست و آروم شروع کردم به گر 

  نیشروع کردم به زدن. هم diriyaبه نام  ی نشستم. آهنگ هند انویرو در اوردم و پشت پ
 . ومدی  یگوشه چشمام م ز زدم اشک هام ا یکه م یجور

وارد    کانیمن ن  دیی در اتاقم اومد. با بفرما یزدم که صدا  یم  انویداشتم پ  ینجوریهم
داشت با دقت   کان یبلند شدم. ن انویپاک کردم واز پشت پ اشکام رو عی اتاقم شد.  سر 
 کرد.   یم یاتاقم رو بررس

 خب مهندس مورد پند واقع شد؟ -

  یکنه احساس آرامش دارم. لبخند یبهم نگاه م ی دونم چرا وقت یبهم نگاه کرد. نم کانین
 بهم زد

 ی انتخاب کرد   یخوب ی. هم رنگ بندید یاتاقت رو قشنگ چ یلیآره. خ-

 ممنون. -

. میها رفت یتکون داد و به سمت راحت یها اشاره کردم که سر یدست به سمت راحت با
  هیافتادم که مهرداد هم  یزمان ادیدونفره نشست و من روبه روش نشستم.   یرو کانین

خواست اشک تو چشمام جمع   ینشسته بود. م یهمون راحت  یبار اومد تو اتاقم و رو
از اشک تو   یبار پشت سر هم پلک زدم تا اثر دو چن  نیی بشه که  سرم رو انداختم پا
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گره   کانیکه مطمئن شدم سرم رو باال اوردم که نگاهم به نگاه ن یچشمام نباشه. وقت 
 نگاه کرد  انویبه خودش اومد و به پ عی سر کانیخورد. ن

 . یخون یهم م یزن یهم قشنگ م یلیخ-

 ؟ ی بزن یتو هم بلد کانیممنون. ن-

 ی فکر کرد  یآره پس چ-

 ی گ  یم یجد-

 رم یکم پشتش م  یلیخ  یآره منم بلدم ول-

 آهان -

 رو بهت بگم  یزیچ  هیخب اومدم که -

 شنوم  یم-

  ی. کارام رو انجام بدم و براهیترک میبر  دی سال با  1ما بعد از ازدواج به مدت   تشی واقع-
چون من با عمو صحبت کردم و   ؟یندار یمشکل هیقض  نی. تو با ا ران یا  میی ایب شهیهم

 گفت که نظر تو مهمه

 بهتره   نجورینداره ا رادینه از نظر من هم ا -

 م یناهار بخور  می . حاال پاشو برهیترک  میر یجشن صبح م یباش پس فردا -

 م یباشه بر-

  افهیبه سمتم اومد و دستش رو دور گردنم انداخت. با ق کانیکه ن میبلند شد  گهیهم د با
نگاهم رو حس کرد به سمت صورتم برگشت   ینی که سنگ یمتعجب بهش نگاه کردم. وقت

 خنده هاش تموم شد صداش رو صاف کرد  نکهیخنده. بعد از ا ری و زد ز 

 کنم  یکارو م نینقشمون دارم ا  یفقط برا -
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  هی  دنید کان یکه همه منو با ن ی. وقتمیتکون دادم و باهم به سمت آشپزخونه رفت یسر
و با آرامش بدون    میها نشست ی صندل  یکنار هم  رو کانیبهمون زدن. منو ن یلبخند

 . میصحبت غذامون رو خورد

بودم   دهی تخت دراز کش یاز غذا به سمت اتاقم رفتم و لباس هامو عوض کردم و رو بعد
مدرک دکترام رو تو    میبر  گهیماه د  کی تا   میخوا  یکردم که ما که م یکر مف نیو به ا 
کنم. به فکرم زد که من   یکار ه یخواست   یکالفه بودم و دلم م یلی. خرمیبگ رانیا  نیهم
و هر وقت    رمی بگ وی دیو  هی. براش ادیمهرداد ب دی شا امی ران بیتونم ا   یسال که نم  کی تا 

سرم   ی ها بود برداشتم و رو یراحت یبلند شدم و کالهم که رو ع ی. سر نهیکه اومد بب
  یرو نمیکردن دورب مینشستم. بعد از تنظ زمیرو برداشتم و پشت م میگذاشتم. گوش

 زدم و شروع به ضبط کرد.  یدکمه ضبط ضربه ا 

 .یخوب و سالمت باش ی که هر جا هست دوارمیمهرداد. ام  سالم

  یباشم. البته برا  هیکشور ترک ینباشم و تو  رانیمن ا  ینیرو بب وید یو  نی ا  یوقت  دیشا
 یکم یلی . مهرداد زمان خارمی صحبت کنم و سرت رو درد ب ادی خوام که ز  یمدت کوتاه. نم

تونم تمام اون خاطرات   یوقت نم  چیخاطره خوب بود برام و ه یکل  یول میبا هم بود 
شد بهش گفت   یداشت از فرهاد جدا م یوقت   شهرزاد ادمهیخوب رو فراموش کنم. 

  یم یگه من و تو چ  یشه واقعا هم راست م ینم  یخوا  یاونجور که م شهیفرهاد هم
نوع عشقه.   هیانتقامه. تنفر  نی بزرگتر یتفاوت یکه ب دمیشد . مهرداد فهم یو چ میخواست
  یدوسته. سالمت نیهتر دشمنه. خدا ب نی. غرور بزرگتر تهیاهم زانیاز م  یحتو نارا  یدلخور
زبونش نرمه   ی. هرکستینفرت ن یاز رو  شهیکه رفتن آدما هم دمی ثروته. فهم نیباالتر 

خنده بدون   یم  یو هر ک ستیاخالقش تنده جنسش سخت ن ی. هر کستیدلش گرم ن
موظف به آروم    یکه کس دمیو فهم ستیبر باطن ن یلی. ظاهر آدما دلستیدرد و غم ن
  یوقت اون خواستش برآروده نم چیو التماس کنه ه هیگر  قدر. آدم هر چ ستی کردنت ن

  یم  نتیوقت نه نفر  چیتاوان داره و من تاوان عاشق شدنم رو دادم. ه یزیشه.  هر چ
از اون من   تار مو از سرت کم بشه اول خانوادت و بعد هیچون اگر   گهید زیکنم نه چ
  یغم بغل م یو زانو  نمیش یگوشه م  هیکردن که بعد از تو    یکشم. همه فکر م یعذاب م
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  ن یخونم و مدرک دکترام رو هم یاما من تمام معادالتشون رو بهم زدم. درسم رو م رمیگ
پوشم   یکه دوست دارم م یخرم و هر لباس یکه دوست دارم رو م یز ی. هرچرمی گ یجا م

اتفاقا    رهی م ینم یپشت سر کس یآدم چیخندم. ه یبلند به تمام درد هام م یو با صدا 
رو با عقلم انتخاب کنم نه با  یآدم ابد  کی کنم تا  یباز م شتریدفعه بعد چشم هام رو ب

  یکه اگر سال ها  یکنم جور  یم یجونم بود. بعد از تو خوب تر زندگ یاحساسم که بال 
. مهرداد م ینباش مونی وقت از جداشدنمون پش چی چشمامون بهم گره خورد ه یوقت گهید
کاش   ی. ا یسرنوشت اون دختر رو مثل من نکن  ی سته  یبعد از من اگر با کس دوارمیام

دختر    یگفت که" هوا  ینفر تو گوشتون م هیسروته   یب یها  ییاون همه الال یبه جا
..." شما  دی ر یبگ ی..." "احساساتشان رو جد شکنندی ..." " دخترها زود مدیهارو داشته باش

بعد هم اشک    الده ها س دیجمله دردناک شا هیدختر با  هیکه  د یدون یها از کجا م
بلرزه و عاشق  یدل دختر د ینگاه ساده شا کیکه با   دی دیفهم یکدوممون م ای... زهیبر

 شه. 

  یخوشبخت بش یوارد رابطه شد  یبا هر دختر دوارمیام  یندارم ول یحرف   چیه گهی د من
  یزارم تو  یپاک م ه ی یرو تو  وی دی و نی رو با ا یکه بهم داد ییو من امانت ها 

 اتاقت...خداحافظ مهرداد...

کنم  یسرنوشتم اونجور که فکر م  دی . شادمیکش قینفس عم هیرو قطع کردم و  ضبطم
  ندهیوسط موندم و ترس از آ نی دونم خودمم ا یبشه. نم یسرنوشتم عال دینشه. شا

 . کانیمن و ن ندهی شه آ یم یدونم چ  یمبهمم دارم و نم

پاکت با    یرو تو  نی و دستبند و گردنبند مرغ آم ختم یبه فلش ر یرو از گوش لم یف عیسر 
  یگذاشتم تا روز قبل از مراسم ببرم و تو  رمی تحر زیکشو م یجا گذاشتم و تو هیفلش 

  شمیآرا ز ی بلند شدم و به سمت  م زی. از پشت مادیب گهی ماه د  هیتا  دیاتاقش بزارم شا 
و موهام رو شونه کردم و موهام رو دورم باز گذاشتم. بعد   داشتمرفتم و کاله رو از سرم بر
بزارم که    ون ی با مامان و بابا در م دیموضوع رو با   نیرفتم. ا  نیی از اون به سمت طبقه پا

رفتم و صدا از  نیی . به سمت طبقه پارمیبگ گهیخوام مدرک دکترام رو تا ماه د یم
  ییرا ی هستن. راهم رو به سمت پذ النس  یداد که همه تو  یو نشون م ومدی م ییرا یپذ
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کرد   یمتوجه شد و بهم لبخند زد و بهم نگاه م کانیکه وارد سالن شدم ن یکج کردم. وقت
  یها  از مبل  یکیزدم . به سمت  یهم جزو نقشه هاس منم بهش لبخند نی و فکر کنم ا

 تک نفره نشستم. صدام رو صاف کردم 

 خواستم با هاتون صحبت کنم  یم دیببخش-

 کردن  یبهم نگاه م  یو با کنجکاو   دیسر هاشون به سمتم چرخ همه

کشور مدرک دکترام رو   نی قبل از مراسم من تو هم  ندهیماه آ هی تا  دیاگر اجازه بد -
 .  رمیبگ

 کردن. یبا تعجب بهم نگاه م همه

رو   یعروس  دیخر  دیتو با  ؟یریمدرک دکترا بگ   ندهیماه آ  کی تا   یتون یآخه تو م بابا جان -
 ی انجام بد

  دیخر نکهیو ا رم ی از کشور خارج بشم مدرک دکترام رو بگ نکهیخوام تا قبل از ا  یبله م-
 تونم انجام بدم   یرو هم م میعروس

به سمت کمدم   عی که وارد اتاقم شدم سر یموافقت کردن. به سمت اتاقم رفتم. وقت همه
که از امشب شروع   رمیرو بگ ازمیمورد ن  یرفتم تا آماده بشم و برم انقالب تا کتاب ها 

  هی  عیبخونم. از کمدم سر  یخوام جهش یکنم و فردا صبح برم دانشگاه و اطالع بدم که م
رنگم.  ی مشک  تیم زانوم بود رو برداشتم با شلوار مام فد ارنگ که قدش ت  یپالتو طوس

ساقم   یکه تا باال  یمشک نی گلوم بود با پوت یتا باال قشیرنگم که  ی بافت گت مشک هی
  شمیآر ز یم  یو جلو دمیلباس هام رو پوش عی . سردمیرنگم پوش یبود رو با شال مشک 

سرم    یبستم و شالم رو رو یمحو کردم و موهام رو دم اسب   شیآرا هی   شهیرفتم. مثل هم
رنگم رو دستم کردم و با ادکلن محبوبم دوش گرفتم.   یانداختم. ساعت اپل واچ مشک

 پالتوم گذاشتم و از اتاق خارج شدم. بیج یو کارتم رو تو لی موبا

لباس   اونم با  دنمیبه سمت سالن رفتم. همه از د میرفتم و مستق نیی سمت طبقه پا به
 تعجب کرده بودن. مامان اومد جلو و دستام رو گرفت  رونیب ی ها
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 االن؟  یر ی مادر کجا م-

تا از امشب شروع   رمیرو بگ ازمیمورد ن  یخوام برم انتقالب تا کتاب ها  یمامان جان م-
 کنم به خوندن.

 ار یبه خودت فشار ن ادی مادر ز -

 ی باشه. من برم. خدافظ همگ-

 متوقف شدم   کانین یرفتم که با صدا یم داشتم

 ام یمنم باهات م سایوا -

 رم  یممنون خودم م-

 شم یاالن آماده م یصبر کن قهی دو دق هی. امیگفتم که منم م-

 منتظرت هستم.   اطیباشه من تو ح-

که به   یهم اومد. وقت کانین قهیموندم. بعد از دو دق کانیرفتم و منتظر ن اطیسمت ح به
باال داده   یجذاب یلیبود. موهاش رو به طرز خ دهینگاه کردم قشنگ مثل من پوش پشیت

 . میشد نیفکر کردن شدم و با هم سوار ماش الیخیبود. ب

 ------------------------------------------------------------- 

  میدیخند یو م  میگفت  یهامون رو م طنتیو ش مونیراه جفتمون درباره خاطرات بچگ تو
جمع   ی اخالق هاش مثل خودمه. تو  قای دق کانیکه من اصال گذر زمان رو متوجه نشدم. ن

و خشک مثل من   یجد یلیاز خونه باشه خ رون یب یراحته ول یل یخ یخودمون ی ها
 . یهر چند موقت یاومده ول  میندگآدم متفاوت هستش که تو ز  هی  کانیهستش.ن

خواستم پول کتاب   یم یو من وقت  میرفت یها م یبه سمت کتاب فروش گهیهم د با
داشتم   یمغازه وقت  نی اول یکرد. تو  یتر از من حساب م عی سر   کانی هارو حساب کنم ن
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و بعد تو    ستادمی وا نجایمن ا یعنیدستم رو گرفت و گفت که  کانیکردم ن یحساب م
 . یحساب کن

مرد    نیکه شد از دلش در اوردم ا یسختبه هر  ی از دستم اولش ناراحت بود ول یلیخ
خواست باعث آزار   یوقت دلم نم  چیمهم شده بود ه یلیچند روزه خ نی واسه من تو ا

.  میگرفت یو دوتا بستن میرفت یفروش  یبه بستن کانیکتاب ها با ن دیبشم. بعد از خر یکس
دور   کانی نگاه ها از چشم ن ن یکردن و ا  یم نگاهم یجوری پسر ها  ی فروش یبستن ی تو

قرمز شده بود لبخند   تیرو گرفتم و به صورتش که از عصبان کانینمونده بود. دست ن 
  ای  ینداشتم...صور یشک نیانجامش کوچکتر  یکردم که اون لحظه برا  یزدم  کار یحیمل

از  دی منو د  دلبخن  یوقت کان یبود که آرومش کنم.و ن نیا  فمیزنش بودم و وظ یواقع
زد و چهرش آروم شد و دستام رو محکم  یکم شد و اونم به من لبخند  تشیعصبان
 گرفت. 

. میشد ن یهمراه بود باهم سوار ماش کانیبامزه ن یکه با حرف ها یاز خوردن بستن  بعد
  کانی بودم. به صورت ن ده یخند نقدریبودم که امشب ا دهیمن تو عمرم نخند  نقدریا

 کردم  ینگاه

 کان ین-

 بله-

 وقت نشه که بتونم برم. گهی د دیخونه. شا میبام تهران بعد بر  میشه بر  یم-

 م یباشه بر-

با مهرداد افتادم.  دارید  نیآخر ادی طول راه   یراه رو به سمت بام تهران کج کرد. تو کانین
تو گلوم   یاون شب باعث شده بود که بغض بد  ادیزد.   ینم یحرف چی سرد بود باهام و ه

  یم کانیکه ن نیی پا دمیرو کش شهیش عی چشمام جمع بشه. سربشه و اشک تو  جادیا
باشه. دستام   نیی بغض نگاهش کردم که گذاشت پنجره پا ابکشه باال که ب شهیخواست ش

که   یکرده بود. وقت خیدستام   قهی سرد بود که تو دو دق نقدریبردم و هوا ا رونیرو ب
تو چشمام نباشه. به خودم اومدم و   یاشک جی صورتم باد خورد باعث شده بود که ه
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. میدی به بام تهران رس قهی دق 5. بعد از میباال که جفتمون سرما نخور دم یپنجره رو کش
  یبه اون پرتگاه اون شب رفتم رو  میدی. رسمیرو پارک کرد و باهم راه رفت نشیماش  کانین

  کانیکردم. ن ینگاه م دیرس یبه نظر م باتریپام که تو شب ز  ریز نشستم و به شهر  یصندل
کرد. تمام خاطرات اون   یپامون نگاه م ریکنارم نشسته بود و اونم به شهر ز   یبدون حرف

سرد مهرداد اون حرفاش همش داشت برام   ی شد نگاه ها  یشب برام داشت تکرار م
 کوندم و سکوتمون رو ش دمیآه از ته دلم کش هیشد.  یتکرار م

و همون طور که شهر رو   میبود  ستادهی مازندران وا ی خارج از شهرتو  یتپه   یبا بابام باال -
  ن یاون دوم ؟ی نیب ی. بابام گفت: اون خونه رو ممیکرد یصحبت هم م میکرد  ینگاه م
که  یکردم کار  یکار فکر م ن یکه اومدم تو ا یشهر ساختم. زمان نیکه من تو ا  هیخونه ا

بستم و چنان   یم  یمونه. دل به ساختن هر خانه ا   یم  یباق یرجو نی کنم تا آخر هم یم
کردم که خونه  یم الیخراب بشه. خ ستیقرار ن  گهیکردم که انگار د  یمحکم درست م

طور   نی من بعد از من هم هم  یما آدماست و خونه ها   یتو زندگ  زیچ  نیمستحکم تر
 شده؟  یچ یدون یمونن. اما حاال م یم

کردم و منتظر جواب ازش بودم که تو جوابم گفت که   یبه بابام نگاه م یالت سئوالح با
بهترش رو براش بسازم.   یکیخونه رو خراب کنم و   ن یاز من خواسته که ا نی صاحب هم

حرف صاحب خونه دلم رو شکوند   ن یحاال...ا ی بود ول نیخونه زمانه خودش بهتر  نیا
که به تو هم   ی. درسرمیبگ یبود درس بزرگ  هخوب شد...خوب شد چون باعث شد یول
بابا تو   سهی... نفیو موفق تر باش  یمثل من دل شکسته نش  تیزندگ یگم تا تو تو  یم
  یکه تو بخوا ستین یزیچ چی ما ه  ی. تو زندگستین یابد  زیچ چیدوروزه ه ی زندگ نیا

 نینکس هم چ چینداره و ه نویرزش اا زیچ چ یجز خالقت. چرا که ه یدل بهش ببند
دونه   یکه تو رو خلق کرده ارزش مخلوقش رو م یی تونه بده. فقط خدا یبه تو نم یارزش

دل ببند که ارزشت رو بدونه و ارزشش رو   یبه کس شهیهم یببند  یخوا یو اگر دل م
گفت.   یم  یفهمم بابام چ یاالن م یبابام نبودم ول یداشته باشه. اون موقع متوجه حرفا 

  یمن برا   یداشت حاضر بودم جونم رو واسش بدم ول شارز  یل یمن خ  یمهرداد برا
 نداشتم که راحت ولم کرد و بلند شد و رفت آلمان. یارزش  چیمهرداد ه
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کردم   یم  یو داشتم با انگشتام باز  نیی چشمام جمع شد. سرم رو انداختم پا اشک تو 
رو   کانیکرد. ن یو بازوم رو نوازش م دیبه سمتم اومد و من رو به بغلش کش کانیکه ن

  یهام کردم. بغض کرده بودم و دلم م هیوارد ر قیبغل کردم و عطرش رو با نفس عم
 بغضم رو بشکونم.  ن یخواست که ا

در   یببرم چه بد ادمیتونم از  یکار کنم که مثل قبل بشم؟ نم یبگو من چ تو کانین-
خوامت نه   یتونست بهم بگه نم یکارو با من کنه؟ م نی حقم کرد؟ چجور دلش اومد ا

  نیخوام و از اولش ا  یکنه و بعدش بگه من تورو نم یبا من با احساسات من باز  نکهیا
 ...گهیو پرت د ترابطه اشتباه بوده و هزار تا چر

 یاز ب  دیضربه ها پله ساخت و باال رفت. با نی از سخت تر دی. بایباش یقو   دیبا سهینف-
  یجلو میتون  یها چشم بست. نم  یمهر  یتمام ب یها درس انصاف گرفت و رو  یانصاف
  چیو نگران ه  میبد درست رو ادامه ریمس میتون  یناکوک زمانه رو گرفت اما م یساز ها 

  نکهینه ا یریبگ یو با هر ضربه حالت بهتر  یباش ر یانعطاف پذ  یتون ینبود. م زیچ
بوده هر چه باالتر   نی...تا بوده همیو کنار بکش  یجا بزن نکهینه ا یبش  دیدلسرد و نا ام

  ی. تو براردیگ یو زمانه سخت تر م  نیباد و طوفان و زم یتر به قله باش کی و نزد یبر
بزن و شنا  ای جهان خشک بشه...دلت رو به در ی تا تمام آب ها نیعبور منتظر نش

اما کامل   م یستیکامل از داورا نباش.. منو تو کامل ن ی  هیپرواز منتظر اثبات نظر  یکن...برا
 ...یزندگ نی تو ا میش یم

داشتم  یکه با تک تک حرفاش آروم شدم و حس خوب یقشنگ حرف زد جور یلیخ
  امیخواست که از بغلش در ب یحس رو با مهرداد نداشتم. دلم نم ن یکه تاحاال ا یرجو

. به امیکرد تا از بغلش درب ینم یحرکت  چیحس رو داشت که ه  نیهم هم کانیفکر کنم ن
 کردم   یم نگاهاجبار از بغلش در اومدم  و با لبخند بهش 

 گذار بود. ری ممنون بابت حرف هات. واقعا حرف هات هم قشنگ و هم تاث-

حرفام رو به   دوارمیرو انجام دادم. ام ومد ی که از دستم بر م یکنم. تنها کار  یخواهش م-
 یو بهش عمل کن یباش  ی متوجه شد یخوب
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 دوارم یام-

بلند شدم و دستم رو به سمتش گرفتم که بلند شه.  یصندل  یلبخند زدم از رو بهش
 لبخند مردونه بهم زد و دستم رو گرفت و بلند شد 

 م یمسابقه بزار ای ب کانین-

 ی مسابقه؟ چه مسابقه ا -

اگر من بردم شام مهمون من.  یمن رو کولت کن دی اگر من بردم با م یی بدو نتیتا ماش-
 خوبه؟ 

   کلمیه  نیسنم و با ا ن یآخه من با ا-

 شه برات. تروخدا  یورزش هم م  هیمگه چشه  -

 3......2..... 1باشه بابا قبول با سه شماره...... -

کردن   ی. مردم با تعجب بهمون نگاه مدنیبه دو م یجفتمون شروع کرد کانین 3ه شمار  با
  مید یدو یو همه آدما م  زیهمه چ الی خیما ب  یول  وننی د نایگفتن که ا  یو با خودشون م

  یول دمی پر یم نیی باال پا ی. با خوشحال دمیرس ن ی. من زودتر به ماشدمیخند  یو بلند م
 کردم  ی. با خنده بهش نگاه مبودبه نفس نفس افتاده  کانین

  یصندل هی  ینفست گرفته. خب معلومه بس که همش رو  یدیذره دو  هی کانیاووووو ن-
 . رهینفست هم بگ  دیبا گه ید ی د یو به همه دستور م ینشست

 جا اومد بهم نگاه کرد  ی نفسش وقت کانین

   یدو یاز م   عتریتو سر  یلیخ  یرم ول ی بابا درسته که من باشگاه م-

 ی ام رو هم بد  زهی جا دیخب حاال با-

 نجا؟ یا-
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 ره یگ یهم نه چون کمرت درد م ادی ذره ز  هیآره -

 پشتش رو بهم کرد   کانین

 سوار شو   ایبدو ب-

گرفته بود و دستام رو دور گردنش حلقه کردم و   کانیپشتش سوار شدم پام رو ن رفتم
  یحرف نکهیرفت بدون ا  یداشت راه م یجور نی هم کانیسرم رو کنار گوشش گذاشتم. ن

 سکوت  نیفرستادم کالفه بودم از ا  رونیبزنه. نفسم رو ب

 کان ین-

 بله-

 یآهنگ بخون هیشه  یم -

رو حفظ   یآهنگ نکهیاکنم چون وقتش رو ندارم و   یگوش نم یقیموس  ادیمن واهلل ز -
 کنم تو بخون برام  ینم

 دوست دارم یلیآهنگ رو خ نی خوام بخونم که ا یم  یاهنگ شمال  هی یباشه ول-

 باشه بخون -

آهنگ رو   نیبا مهرداد گوش دادم) ا  دارید نی آهنگ فاطمه مهلبان افتادم که آخر  ادی
 کشورم(  زیعز  یها  یکنم به تمام شمال یم  میتقد

 کردم به خوندن آهنگ  شروع

 همش رنج و  ایهمش رنج و . دن ایدن -

 عذابه تهیعذابه. دلبرجانا ب تهیب دلبرجانا 

 کار و بار   یا یکار و بار. دن یایدن

 خرابه تهی خرابه . دلبرجانا ب تهیب دلبرجانا 
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 گرفتار  مه یآخر ته دس ب   اری  نیدلبر! مه نازن دلبر

گل   ری ُبورم ز  رم،ی مردم ره دکردمه شه دل ترسمه بم  ینداشته حاصل حرفا  ی! ته عاشقدلبر
 بمونه مه دل  یصد ساِل عاشق

   یدس یره دل ن ِون ته دس اری شه

ِوسدل  نی دس ره کار دنه ا ته   ید 

سدل ره مس هاکن! دل  شه  هاکن  یم 

ِور با مس شیره پ ایدن   ی مس  یب 

 ِوفادار؟  ی! چه ِمه جا ن ئاری  نینازن مه

 ایرنگه، ِدن ای. ِدن ایرنگه، ِدن ایِدن

 نامرِد ونگه   دلبرجانا 

 ا یدرده دن تهیب

 آشوِب جنگه دلبرجانا 

 ی ن    ره دل و  یهرچ 

 سر ِکن ه  شونه دلبرجانا 

 ی ناز هاکن یهرچ

 ِو خار نوونه  دلبرجانا 

 گرفتار مهیوفادار آخر ته دس ب    ی! ِمه جا نئدلبر

کردمه شه دل ترسمه بم  ینداشته حاصل، حرفا  ی! ته عاشقدلبر گل   ری ُبورم ز  رمی مردم ره د 
 صد ساِل آرزو بمون ه مه دل 
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. جفتمون حالمون گرفته بود چون  میآهنگ تموم شد جفتمون سکوت کرد  نکهیاز ا بعد
کسامون هستن ترکمون کردن و رفتن. بعد از ده  نی تر زیعز  میکرد  یکه فکر م ییکسا
  یو حرف  می. جفتمون سکوت کرده بودنی گفتم که منو بزاره زم  کانیراه رفتن به ن  قهیدق
دوباره   یرو ادهیپ قهیبود. بعد از چند دق ه حال جفتمون به شدت گرفت میزد ینم

ه خونه که ب ی. وقتمیزد  یکدوممون حرف نم چیو تا خونه ه نی ماش شی پ میبرگشت
  یداشتم وارد خونه م یبرداشتم و وقت نیکتاب رو از پشت ماش ی ها  سهیتمام ک میدیرس

 دم نگاهش کر حیبرگردوندم و با لبخند مل کانیشدم برگشتم و صورتم رو به سمت ن

 بود و بابت کتاب ها ممنون  ی. شب خوبیممنون بابت همه چ-

 ه یچه حرف نیکنم ا   یخواهش م-

به همه گفتم و به   یریشب بخ یبعد از سالم و احوال پرس میوارد خونه شد  گهیهم د با
 خوندن رو شروع کنم.  دیسمت اتاقم رفتم از امشب با

 ------------------------------------------------------------ 

 ماه بعد:  کی # 

خوندن    گذره و من در تمام مدت سرم فقط به در  یم زی ماه از اون شب خاطره انگ  کی
  ی. مامان و بابا برا رمی ماهه مدرک دکترام رو بگ کی   نیگرم بود و خداروشکر تونستم تو ا 

  یخونه تو هیتو شمال به نامم زدن و زنمو و عمو  الی و  هیمدرک دکترام رو گرفتم   نکهیا
  bmw  هیبرام  کانیکردن و ن کانیخونه رو خونه مشترک من و ن اونبه نامم زدن که  هیاله
ست برام گرفتن. تو   مین هی و داداش مهران هم   لوفریبرام گرفت و ن دی جد مدل دیسف
.رابطم با یجشن عروس چی رفته بدون ه شیهم سر خونه و زندگ   لوفر یماه ن کی   نیا
مدت مامان و زنمو تمام    نیبا هم. توا  میهم خوب شده بود مثل دوتا دوست بود کانین

هم با هم عقد کردن و اونا   دی رو انجام دادن.فاطمه و استاد جاو  یخونه و عروس یکار ها 
هم   لی داشت و وسا یخونه مجرد  هی دیرفتن چون استاد جاو  شونیهم سر خونه و زندگ 
مراسم عقدش   نکهیجهاز نگرفت و از دستم بابت ا  گهیفاطمه د  نیداشت به خاطر هم 

خوب شده بود   یلیماه خ کی   نیناراحت بود.  رابطم با عمو جواد تو ا  یلیخ همنرفتم 
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مونه   یعموم باشه مثل برادر م   نکهیاز ا ری. واقعا به غمیکه مثل خواهر برادر بود یجور
گه بهم بگو جواد   یسالشه و دوست نداره من بهش بگم عمو م  37برام آخه عموم 

و منو مثل برادرت بدون.از فکر در اومدم   کنم یبودن م  ریعمو احساس پ ی گ یم نجوریا
  یقبل از جشن امانت دی ها بلند شدم و به سمت کمد لباس هام رفتم با ی راحت یز رو و ا
زن  هی گهیهستش در هر صورت من د  یازدواج صور  نیمهرداد رو بدم درسته که ا  ی ها

به  انت یخ هیفکر کنم اونجور  یا  گهی مرد د هیکه به   ستیشوهردار هستم و خوب ن
رنگ  دیکت سف هی ع یهوا سرد بود. سر  کمیبهار بود  لی شه. چون اوا  یمحسوب م  کانین

کفش  هیرنگ و   یشال سرخاب هیبا  90قد یشه با شلوار ل یکه از جلو با بند بسته م
هستش   ز یباز هستش و جلو نوک ت کمیداره که از پشت  یسانت 10رنگ که پاشنه  دیسف
رنگ هم برداشتم که  یسرخاب ک یکوچ فیک ه ی. تشهس  یکفش حالت تابستون نیا

گذاشتم.  فمیک ی سکه براش گرفته بودم رو تو  میفاطمه که ن یو پاکت و کادو یگوش
کردم و از اتاق خارج شدم. از پله ها   حیمل شی آرا  هیرفتم و   شمی آرا زی م ی جلو عیسر 
کرد.  ی اومد و با تعجب داشت نگاهم م رونیاومدم که مامان از آشپزخونه ب نیی پا

 دم یزدم و جلو رفتم و صورت مامان رو بوس یلبخند

 وقت روز. کارات و انجام بده که فردا مراسمه  نی مامان جان کجا ا -

فردا   دی شا  یخداحافظ یفاطمه برا شیجا کار دارم بعد از اونجا برم پ هیمامان جان  -
دلخوره که چرا   کمی عقدش رو که نرفتم بهش بدم از دستمم  یکادو  نکه یوقت نشه هم ا 

   نرفتم

 باشه مادر مراقب خودت باش -

 چشم-

 با عمو و زنموت  نجایا ادیشام م  یشب برا کانین سهی نف یراست-

 باشه. خدافظ -

 خدافظ. خدا پشت و پناهت -
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در خونشون رفتم   یکه جلو  یرفتم. وقت نایخونه خارج شدم و به سمت خونه خاله ا  از 
درو   قهیرو کنار گذاشتم و زنگ رو زدم. بعد از دودق  یدودل یزنگ زدن ول یدودل بودم برا 
شدم تمام خاطراتم با مهرداد به سمتم هجوم اورد   اطیکه وارد ح یباز کردن. وقت

  وونی ا ی خاطرات به سمتم هجوم اوردن. خاله رو  ههامون، هم دنی خند طنتامون،یش
اله دستاش رو  از فکر دراومدم و به سمت خاله رفتم. خ ع یبود. سر  ستادهیمنتظر من ا 

 یلیداد خ یمهرداد رو م  یآغوش خاله رفتم. بو ی تو   یمخالفت چیبرام باز کرد که بدون ه
. با خاله وارد خونه  کرد  ییمعرفت. خاله منو به خونه راهنما  یب هیدلتنگش بودم دلتنگ 

خاطرست.    یمن کل یخونه برا   نی کردم هر  گوشه از ا یو همه جارو با دقت نگاه م میشد
 کرد به سمت خاله برگشتم ینگاهم م یشت با ناراحتخاله دا

 بار برم اتاق مهرداد  نیآخر  یبرا  د ی اگر اجازه بد قهیدق هیخاله جان من -

 تکون داد  یسر خاله

 کنم  یدونه شربت درست م هیمن برات   یتا تو بر-

 باشه-

  یکه در اتاق مهرداد رو باز کردم عکس خودم رو رو یسمت اتاق مهرداد رفتم. وقت به
 چیه ادمه یاورده بود   ریعکس منو از کجا گ نی تعجب کرده بودم ا  یلیو خ  دمید  وارید

کردم.   یوارد اتاقش بشه. با دقت داشتم اتاقش رو نگاه م یداد که کس یوقت اجازه نم
داشتم   یدکلن هاشو برم ا دونهی دونهیبود رفتم.   ذاشتهکه ادکلن هاشو گ  یزیبه سمت م

 یگذاشتم جور   زیم  یبرداشتم و رو فمیپاکت رو از تو ک عی کردم. سر یو با ولع بو م
اتاق رو    گهی بار د هی  یشه متوجه بشه. با دلتنگ  یوارد اتاق م یگذاشتم که قشنگ وقت

موقع خاله از آشپزخونه   مونرفتم که ه ییرا ی نگاه کردم و از اتاق خارج شدم. به سمت پذ
کرد. باهم به سمت   ینگاهم م  یلبخند مصنوع هیشربت خارج شد و با    ینیسبا 
  م ی. جفتمون سکوت کرده بودمیمبل نشست  یهم رو  ی. جفتمون روبه رو میرفت ییرا یپذ

 که خاله شروع کرد به صحبت کردن 
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بهش   یمن. وقت  یروبه رو  نی همون مبل نشسته بود هم یهمون روز مهرداد منم رو -
  رتیغ  یب نجوریناراحت بود خب ا یلی. خرونی شد و از خونه زد ب یعصبان یلیگفتم خ

  یحرص نقدریتو اومد ا شیاز پ  نکهیبود. بعد از ا  شونیپر یلیداد خ یبودنش رو نشون م 
شدم و رفتم اتاقش   داریکه از خواب ب  فرداشاتاقش رو شکوند.   لی بود که همه وسا

ادکلن    زیم  یداخل کمد نبود رو  یهاش باز بود و لباس و در تمام کمد  ستیکه ن دمید
 تو بود که گفت به تو بدم.  ینامه ها برا ن یدونه از ا  هیهاش دوتا پاکت بود که 

داشتم و با شربت   یاز اتاق ها رفت. بغض بد یکیمبل بلند و به سمت    یاز رو  خاله
دستش بود.   یاومد و پاکت قهی بردن بغضم داشتم. خاله بعد از دودق نیدر از ب یسع
  وانی . لسهیپاکت نوشته بود که برسه دست نف یکه پاکت رو از خاله گرفتم رو یوقت

خط    دنیکه برگه رو باز کردم با د یکرد. وقت باز گذاشتم و پاکت رو  زی م یشربتم رو رو 
خوندم اشک از   ینامه رو که م مهرداد اشک تو چشمام جمع شد. هر قسمت از متن

 ومد ی چشمام م

 یخون ینامه رو م نیا ی که دار یوقت دوارمی تر از جانم. ام  زی. عززمیعز  سهیسالم نف-
آلمان هستم.  یکه من تو  یخون ینامه رو م نی ا  یاشک تو چشمات نباشه و موقع

که تو   ییخدا به اون خدا  یمن مجبور شدم که ازت جدا شم. به خداوند   زمی عز سهینف
  یاالن برا   دینکردم. شا یاحساسات باز   اندادم و ب یقسم من تورو باز  یپرست یم

سرنوشت خوب    کیبه  ییجدا نیا  دوارمیام ی سخته ول ییو جدا   یدور نیجفتمون ا 
وشحال باش و بخند. بخند.  اصال ناراحت نباش. ناراحت چرا؟ خ   زمیعز  سهیختم بشه. نف

  تویگ. زندزی. شبا قبل از خواب کمتر اشک بر یش  یم دیجد یزندگ هی به بعد وارد  ن یاز ا
  یدیجد  یزندگ هی دی خودت و همسرت وقت بزار. تو با یبرا  شتریدوست داشته باش. ب

نقطه آسمون. اونقدر باال برو که   نیکن ، پرواز کن، به بلند تر شرفتی. پیرو شروع کن
آل   دهیا  یزندگ هی  یتون یرو خراب کنه. بهشون نشون بده که تو م ت ی نتونه زندگ یکس

که  یقلب بزرگ هیاما با   طنتاتیبا همون ش طونیش کوچولودختر   هی. تو  یداشته باش
 یمن ندازنیکه جلو پاش م ییسنگا  میآل و خواسته هاش هرگز تسل ده یا  یزندگ هیواسه 

  یهست یا  گهیتو متعلق به کس د گهیکنم که فراموشت کنم چون د  یم یشه.  منم سع
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نفسم و   یبشخوشبخت  دوارمی فکر کنم.ام یکه به ناموس کس ستیو تو مرامم ن
 آرزومه.  تیخوشبخت

 ............ مهرداد

کرد. به حال من به   یم  هی. خاله هم داشت گرهی گر ری که نامه رو خوندم بلند زدم ز  یوقت
 االن حالش چجور هستش.   ستی حال پسرش که معلوم ن

 ی باش نجوریکه ا ستی ن ینکن به خدا مهرداد راض هیگر نجوریخاله جان ا -

 رو برداشتم فمیمبل بلند شدم و ک  یرو از 

و   نیشما و خانواده من هست  ی. مقصر اصلد ی منو مهرداد شد ییشماها باعث جدا -
 د یبدون نو یکنم ا یفراموش نم وقت چیرو ه نکارتونیا

اشک هامو پاک کردم و   عی بزارم خاله جوابم رو بده از خونه خارج شدم. سر نکهیا  بدون
طول   یبا فاطمه قرار داشتم. تو  6رفتم ساعت   ت ی شدم و به سمت کافه ال نیسوار ماش

 .  میبود یمقصر نبود جفتمون قربان  هیقض نیراه همش به فکر مهرداد بودم اونم تو ا 

که وارد کافه شدم   یپارک کردم. وقت عی رو سر نیو ماش  دمیربع به کافه رس هیاز  بعد
 رفتم  زی به سمت م عی خورد. سر یکه داشت قهوه م دمیها د  زیاز م  یکی  یفاطمه رو رو 

 با ی دوست ز  یسالم بر تو ا -

اومد و بغلم کرد.    رونیب یاز پشت صندل ع یسر  دی منو د یسرش رو باال اورد و وقت  فاطمه
 .  میهم نشست  یها روبه رو  یصندل  یجفتمون رو  میرو بغل کرد گهی هم د  نکهیبعد از ا

 خوبه  دیبانو؟ استاد جاو یچطور-

 ی د یاز من نپرس  یحال  هی یکه کرد  یمعرفت. بعد از تصادف یب میخوب-

 یکن  یخودت تعجب م یبشنو  یاومد که وقت  شیمشکالت برام پ نقدریبه خدا ا-

 ؟ یدکترات رو گرفت عیسر   یچ یاصال برا  ؟یشده؟ چه اتفاق یچ-
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اومدم از حرف عموم    یوقت مارستان یبه فاطمه گفتم بعد از بهوش اومدنم از ب ویچ همه
وصلت با عمو جواد همه رو گفتم    مونیی که مهرداد بهم ابراز عالقه کرد از جدا یاز اون روز 

  یاشک یبا چشم ها  دیفاطمه حرف هامو شن نکهی. بعد از ا میتخیر یو پا به پا هم اشک م
 . رفتدستاش گ نی دستم رو ب

 . یدی من قربونت برم چقدر عذاب کش  یاله-

  طونیش سهی اشکام رو پاک کردم و به نف  عیسر   میی ایاز اون حال و هوا در ب نکهیا  یبرا 
 برگشتم 

کادوت رو   نیعقدت به خاطر هم  یبرا ومدمیشرمنده که ن میحرفا بگذر  نی خب حاال از ا-
 فردا وقت نشه بهت بدم  دیاوردم شا 

 در اوردم و دادم دستش. فمیفاطمه رو از ک یکادو  عیسر 

 خواست. ی. نمهیچه حرف ن ی ا  سهینف یوا   یا-

 سئوال   هی یبود. حاال فاط فهیوظ هیچه حرف  نینه بابا ا -

 جانم-

 شم؟ ی خالم م یک-

شد. به خودش اومد و از  یچشماش اندازه نلبک   زدم جا خورد و هوی که   یاز حرف فاطمه
 در آروم صحبت کردن داشت  یچفت شدش ع یدندون ها  نیب

 گه  یم  یوسط چ ن یبچه ا میماهه که ما عقد کرد   هیهنوز ما  هیچه حرف نی ا سهینف-

 هیبچه برکت زندگ یوا فاط-

 بدتره  تی لبخندش از صد تا عصبان  نیلبخنده مسخره نگاهم کرد که ا  هیبا   فاطمه

رو   طشی. االن شرا رهیهم درگ  یاالن زوده من درس دارم و عل یول   زمیدونم عز  یم-
 .میندار
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 رو ندارن یچ طیکنه شرا  یآدم فکر م میرو ندار طشیگه شرا  ی م  نیاوووو همچ-

 کرد. یپاره م کهیصد در صد منو ت  می . اگر کافه نبود دیکش یکالفه پوف فاطمه

 ی رو دار  کانیعکس ن نارویا سه یول کن نف  حاال-

 آره دارم -

 دوتا دست هاشو بهم زد  فاطمه

 ی دار یاووو پس عکسش هم تو گوش-

تو    کانیتنها عکس ن  نیگرفتم و ا  یسلف  دونهیو   رونیب میرفت یسر  هیجفتمون   رینخ-
 مهیگوش

 داماد رو نیا  نمیآهان حاال نشون بده بب-

  یرو به فاطمه نشون دادم. فاطمه وقت کانیدر اوردم و عکس ن فمیرو از تو ک میگوش
 بهم زد   یلبخند د یرو د  کانیعکس ن

  یهم جا  کانی. نکانهی. چشمات و لب و دماغ و ابروت مثل نیهست  کانین یکپ سهینف-
 و جذابه  پی خوشگله و خوشت یلیخ یبرادر

گفتن که    یم  دنید یمنو م ی . همه وقتمای دختر عمو و پسر عمو هست یخب ناسالمت-
 عمو جواد هستش.  یهم کپ کانیعمو جواد هستم ن هیشب

 افتاد   رتیگ  ییچه هلو  نیبب وفتادین وفتادی ن رتیگ سهینف-

 ی فاط-

  زیچ هیگم. حاال   ینم یزیچ گهی . باشه من دیهنوز آم نشد  یو مرض. شوهر کرد  یفاط -
 اخالقش خوبه

 می کن یآره اخالقش خوبه. جفتمون مثل دوتا دوست رفتار م-
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 یدار  یعال یمن دلم روشنه که زندگ سهینف-

 ه یکنار هم موقت کانیمنو ن ی. زندگ یکدوم زندگ-

 شد  یدائم یورق برگشت و همه چ  دیشا ی دی کلمه رو نگو خدارو چه د نی ا یه-

 ول کن  یفاط یوا -

 ی رو دار شی در پ یعال ندهیو آ یبدون زندگ یکنم. ول یباشه ولت م-

بود که از فاطمه   8فاطمه نشستم و ساعت  شی ربع پ هیفاطمه تکون دادم. یبرا  یسر
 جدا شدمو به سمت خونه رفتم.

کلمه رو نگو   نی ا  یکردم. "ه  یکردم به حرف فاطمه فکر م  یم یکه داشتم رانندگ یوقت
  زیشد." از کجا معلوم که همه چ یدائم یورق برگشت و همه چ دیشا  یدی خدارو چه د

از شوهرش جدا شد از کجا معلوم   سا ی نکرده نور ییتا اون موقع خدا  دی شد شا یدائم
 باهاش ازدواج نکرد.   کانین

کردم.  اط ی رو وارد ح نیرو زدم و ماش اطیدر ح  موتی و ر  دمیخونه رس قهیدق 10از  بعد
به   عی اومدن. سر نایا  کانین داد که  ینشون م ن یبود و ا  اطیح  یهم تو  کانین نیماش

و بابا و داداش مهران و عمو جواد و    کانین یو صدا ونی زیسمت خونه رفتم. صدا تلو 
که   دمیرفتم و د ییرایزدن. با ترس به سمت پذ یم   رفکه با داد داشتن ح ومدی  یدمینو

دسته  دستشونه و با استرس    هیکنن و هر کدومشون  یم یشن  باز  یاس ت یدارن پل
 صداش رو کم کردم که    کمیرفتم و  ونیز یکنن. به سمت تلو  یم  یباز 

 بلند شد. اعتراضشون

کم   یرو سرتون. با صدا نی خونه رو گذاشت نجای چه خبره ا   نکهیسالم. دوم ا  نکهیاول ا -
 کرد صداتون تا هفت تا خونه است. یشه فوتبال باز  یهم م

خنده.  ر ی هاشون زدم ز  افهیق   دنیدفعه از د هیکردن.  یمنو نگاه م پکر افهیبا ق همشون
 خنده هام تموم شد نگاهشون کردم  نکهیاومدن. بعد از ا ییرا یو زنمو هم به پذ  لوفرین
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 کم کردم.    کم یهاشونو  تروخدا حاال خوبه  افهیق-

نفر عمو جواد   نیشام صدا کرد. اول یمامان از آشپزخونه اومد و هممون رو برا   یصدا 
 اومد طرف منو دستش رو دور گردن من انداخت. 

 ولشون کن   نارویا  سهینف م یبر ایب-

هم پشت سرمون واردآشپزخونه شدن. طبق   هیو بق  میخنده به سمت آشپزخونه رفت با
و داداش مهران هم کنار هم و    لوفریو ن  معمول عمو و بابا کنار همسر هاشون نشستن

آروم   طیهم کنار من نشسته بود. شام رو تو مح د یو نو   میهم کنار هم نشست  کانیمنو ن
 .میسروصدا خورد  یو ب

تمام   لوفریو ن میرو جمع کرد  زیو زنمو م  لوفریمنو مامان و ن میشام رو خورد  نکهیا بعد
به سمت اتاقم رفتم تا لباسم رو   عی گذاشت. سر  ییظرف شو نیماش  یظرف هارو تو 
بازوم   نیی هاش تا پا نی کوتاه که قد آست نیلباس آست هیلباس هامو با    عی عوض کنم. سر

شونه کردم و حالت   عید رنگ عوض کردم.موهام رو سر یسف تیشلوار مام ف هیبود با 
اتاق خارج شدم و  برداشتم و از  فمیرو از تو ک می گوش عی سرم بستم. سر  یباال یگوجه ا

مبل دونفره   یکه رو   کانیراست به سمت سالن رفتم. همه مبل ها پر بود و فقط کنار ن هی
که من کنارش نشسته   ودتعجب کرده ب یلیبود. رفتم کنارش نشستم خ ینشسته بود خال
رفتم اتاقم.   یدادم و م یبهشون سالم م ومدم ی ی ماه من فقط م کی  ن یبودم چون تو ا
گرم کردم.   یکردن و منم سرم رو با گوش یهاشون صحبت م یکنار دست همه داشتن با

دور شونم حلقه شد و منو   ی دفعه دست هیکردم که  یرو نگاه م نستا یا  یها لمیداشتم ف
 هستش.   کانیدست ن دمی که به صاحب دست نگاه کردم د  ی. وقتبوندبه خودش چس

   ؟یبست ینجوریچرا موهات رو ا-

 جا جمع کردم  هی همشون رو  نیگرمم بود به خاطر هم-

 ی کن ینگاه م یدار  یآهان. حاال چ-

 کردم   یرو نگاه م نستایداشتم ا یچیه-
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 سرش رو برد کنار گوشم و پچ زد   کانین

 کنن.   یدارن نگاه م  نایمامان ا سهینف-

  کانیه نب  نیکنن. به خاطر هم یزنمو و مامان مارو نگاه م دمی زدم د دید یوقت یواشکی
کردم و بهم    یاش رو احساس م نهیرفتن قفسه س ن یی که باال و پا یجور  دم یچسب شتریب

 داد.  یآرامش م

دفعه  هیکه  میسرگرم بود میهم با گوش  کانیکردن و منو ن یداشتن با هم صحبت م همه
 عمو جواد اومد  یصدا 

 د ینگفت یزی تصادف کرد چرا به ما چ سهیکه نف یعباس داداش وقت -

با تعجب  کانیتعجب کرده بودن. ن یلیو خانواده من خ  دیاز نو  ریعمو به غ خانواده 
 بابا اومد  یکرد. که صدا  ینگاهم م

بعدشم من   دیکه انجام بد  ومدیاز دستون بر م  یکار یگفتم  چ یجواد اگر به شما م -
به زنده   ید یکس ام چیاغما بود و هحالت  سهیاصال حالم اون موقع خوب نبود و نف

 نبود. سهیبودن نف

  ینگاه م گه یزنگ خونه اومد. با تعجب به هم د ی خواست حرف بزنه که صدا یم  مامان
 ما  شیرفت و با تعجب برگشت پ فونیبلند شد و به سمت آ  لوفری. نمیکرد

 و خانوادش اومدن   یتق ییبابا دا -

  زیاستقبال رفتن و من رفتم لباسم رو با شوم یبلند شدن و به سمت در برا  عی سر همه
که تا ساق   دیجوراب سف هیو   دی شال سف هیتا رون پام بود با  شیکم رنگ که بلند یآب

پدرم که  ییشه دا یم یتق ییاستقبال. خب دا یرفتم برا  هیو  کنار بق  دمیپام بود رو پوش
دو   یتق ییاونجا آشنا شدن و ازدواج کردن. دا ییزن داکه با  نکن یم  یکانادا زندگ ی تو

دونه  هیدونه پسر و  هیسالشون هستش که  25تا بچه داره که جفتشون دوقلو هستن و 
بار   هیو اسم پسرشون رضا هستش که رضا   سای دختر هستش که اسمش دخترشون پر

هستش که فکر   جلف اریسدختر ب سایکرده بود که بهش جواب رد دادم. پر  یازم خاستگار
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و   یتق ییشه. از فکر در اومدم با دا یجذاب م یل یپوشه خ یکه م ییکنه با لباس ها یم
و من تند    میبه سمت آشپزخونه رفت عی سر   لوفری. منو ن میکرد یی خانوادش خوش آمد گو

مونده   یی کرد. فقط چا یم یی را ی برد و پذ یم لوفریکردم و ن یهارو آماده م لی تند وسا
  قهیدق 2مهمون ها رفت. بعد از   شیپ  لوفریو ن ارم یگفتم که خودم م لوفریبه ن کهبود 
که وارد سالن   یرفتم وقت ییرا ی و به سمت پذ ختم یهارو ر  ییها آماده شد و چا  ییچا

و حرف   د یخند ینشسته بود و م کانیقشنگ تو دهن ن سای تعجب کردم. پر یلیشدم خ
دخالت   گهیافتاد که اصال تو کار همد   ادمیدفعه  هی یولشدم  یآن عصبان  هیزد.  یم

  ییبه خودم گرفتم و وارد سالن شدم. و از دا  ی خونسرد افهیق نی به خاطر هم مینکن
با هزار   ییرو برداشت زندا ییچا  شیگ شهیبا لبخند هم ییدا یی شروع کردم به تعارف چا

  ینجوریمرو به سمت رضا گرفتم که رضا ه ییکه چا  یرو برداشت. وقت ییتا ادا چا 
  سای پر یرو برا ییکه چا  یکرد وقت یرو برداشت و تشکر شیی کرد و چا ی داشت نگاهم م

خوندم   یگرفتم از چشماش م   کانین یبرا  ییکه چا یبا ناز و ادا برداشت وقت یلیگرفتم خ
  ییچا  هیمن بدون توجه بهش به بق  یول ستین یکن ی گفت اونجور که فکر م یکه م

رو همش   ینگاه ینیکردم. سنگ  یکار م مینشستم و با گوش امبل دونفره تنه  یگرفتم رو 
کنه.  یکه سرم رو بلند کردم متوجه شدم که رضا داره بهم نگاه م یکردم. وقت  یاحساس م

  یحضور کس  قهی. بعد از چند دقنیی و سرم رو انداختم پا  دمیاخمام رو تو هم کش  عیسر 
نشسته و دستش رو   شمیپ کان ین دمیسرم رو بلند کردم د  یرو کنارم احساس کردم. وقت

رو   نشیرفتن قفسه س  نیی که باال و پا  یکرد جور کی دورم انداخت و منو به خودش نزد 
به  یبود و وقت  یا  گهید  یکردم نگاهش جا  ی که نگاهش م یکردم وقت  یاحساس م

  یکرد. دستم رو رو  ینگاه م ی نجوریه منو همکه رضا دار دمینگاه کردم فهم کانیجهت ن
دستم دست   یکیکردم و با اون    کیبهش نزد  شتریو خودم رو ب  گذاشتم کانین یپا
لبخند بهش زدم و با چشمام   ه یرو گرفتم صورتش طرف صورت من برگشت و من   کانین
 دفعه بلند شد هی ییدا  یرو آروم کردم.صدا  کانین

 میموضوع مهم صحبت کن  کی که درباره  می د یخب عباس جان امشب خدمت رس-

نبود و   ییمن اصال حواسم به دا  یکردن ول یرو نگاه م  ییدا  یداشتن با کنجکاو  همه
 بود. کان ین ینفس ها  تمی تمام حواسم به ر
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 شده   یزی چ ییجانم دا-

 بابا شروع کرد به صحبت کردن. ییزندا

هم   امیب  رونیاز تهران ب کمی   میگفت که به شما هم بگ یقت  هیروس  میبر میخوا یما م-
 ماه عسل بشه هیجان   کانیو ن سهینف ی برا نکهیا

گردنم    یدستش رو از رو ی تو جاش تکون خورد ول  کمیصداش رو صاف کرد و   کانین
 برنداشت 

  نکهیا  نیهم من اونجا کار دارم هم هیترک میبر  میخوا  یم  سهیمنو نف تش یواقع دیببخش-
 . هیترک میماه عسل بر  یگفته برا سهینف

زود   دیبر  ستیمگه فردا مراسم ن د ی. شماها فردا مگه کار ندارهیعال یل یخ یگ  یم یجد-
 . دیکه فردا سرحال باش دیبخواب

. جفتمون بلند  میبخواب میگفتن که بر سای از رضا و پر   ریهمه به غ ییسر حرف زندا  پشت
  میکه وارد اتاقم شد ی. وقتمی و به سمت اتاقم رفت  میبه همه گفت یر ی و شب بخ میشد
. شالم رو با جوراب  دمیگردنم برداشت و منم خودم رو کنار کش یدستش رو از رو کانین

 من نشست.  یروبه رو  کانینشستم. ن اه  یراحت ی هامو دراوردم و رو 

 سه؟ ینف میکار کن  یحاال چ-

پاره کنم. آخه به تو چه   کهیرو ت  ییخواست همون موقع زندا  یدونم واهلل. دلم م ینم-
 خدا.  یشه. ا یخوابه و بلند م  یکه آدم ساعت چند م

 تخت  یبخوابم و تو رو نیزم ی من رو   یخوا یم-

از تخت   ریدونم که تو به غ یم  یچیه گهید  رهیگ  یبدتر بدنت درد م نجورینه بابا ا -
 تخت بخواب  یخوابم و تو رو  یها م  یراحت  نیهم یبره. من رو  یخوابت نم ییجا

 خوابم  یها م   یراحت نیهم ی الزم نکرده من رو -
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صورتش بردم.    یدفعه بلند شدم و صورتم رو جلو  هیبه دو کردنمون کالفه شدم  یکی از 
 کنه یتونست کار یتعجب کرده بود و نم یلیخ

 تخت. تموم شد و رفت  یو تو رو  خوابم یجا م نیکه گفتم من هم نیهم-

لباس خواب ربدو شام که جنسش مخمل   هیبه سمت کشو لباس خوابم رفتم و  عیسر 
 رنگ بود برداشتم و به سمت حموم رفتم تا اونجا عوض کنم.  یبود و مشک

بود و   دیپوستم چون سف ختمی لباس هامو عوض کردم موهام رو باز کردم و دورم ر   یوقت
  شمیآرا زیم   یاومدم و جلو  رونی تو چشم بود. از حموم ب یلیم خبود پوست یلباس مشک
  یرو  کانیکردم. ن یرو پاک کردم و نشستم موهام رو با آرامش شونه م کاپمیرفتم و م

که داشتم موهام    یچشماش گذاشته بود. وقت ی بود و دستاش رو رو دهیتخت دراز کش
رقم  یبرام چ  ستیکه معلوم ن  یا  ندهیآ  ندمیکردم تو فکر بودم. تو فکر آ   یرو شونه م
  یباشه. از بعد از ظهر تاحاال حرف فاطمه مدام تو سرم م دیمف ا یبرام ضرر  دیبخوره. شا 

کالفست   یلیخ کان ینکردم احساس کردم  یداشتم موهام رو شونه م ی جور نی. همچهیپ
تخت بلند شد و لبه تخت   ی.از رو دمیشدنش فهمپهلو به اون پهلو  ن ی همش از ا نویو ا 

بلند شدم و شونم رو برداشتم و   شی آرا زیم  یموهاش رو چنگ زد. از جلو  ینشست و تو
که   نجوریا  کانیپاهاش نشستم و شونه رو دادم دستش. ن یبه سمت تخت رفتم و جلو 

شروع کرد به شونه کردن    قهیبعد از دو دق یتعجب کرده بود ول   یلیمعلوم بود که خ
 موهام.  

 میی بلند زنش هستش. دا یمرد موها  هی  یبرا  زی چ نیگه با ارزش تر   یم  شهیهم میی دا-
وقت   چیگفت ه یبهم م شهیتصادف از دستش داد. هم یقبال نامزد داشت که تو 

 یخاصه. م یلیمرد خ هی ی بلند و عطرش برا ی موها   نیموهات رو کوتاه نکن چون ا 
و موهاش رو شونه  شمیپ ادی گفتم ب یکالفه بودم به نرگس م  یتوق  شهیگفت هم
که   یبود و هست. همش اون موقعه ها درباره عالقه ا  یواقعا عاشق واقع میی کنم.دا

دادن و با عشق و عالقه   یم تی اونا به حرفاشون کم اهم یحرف بود ول لی داشتن تو فام
  گروی عاشق هم بودن که همد  یبود.جور شیکردن. عشقشون قابل ستا  یم  یبا هم زندگ

  گهیهم د یرفت جونشون رو برا  یشون م یکی  یخار به پا  هیاگر    یدن. حتیپرست یم
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  یموهاش رو بو م  یکردم وقت یکه موهاش رو شونه م یوقت گفتیم  میی دادن.دا یم
موهام رو کوتاه نکردم و گذاشتم بلند   گهیشد. سر همون د یبرطرف م میکردم  کالفگ

  یکنه و م ی شه موهام رو شونه م یباشه م یعصبان یمانم از دست کسبشه. هر وقت ما 
 .ادیاز دستم برب  یکار دیبهم بگو شا  یکالفه ا  یزی تو از چ کانیبافه. ن

بود و   نیی سرش پا  کانیدفعه دست از شونه کردن برداشت. طرفش برگشتم و ن هی  کانین
  یتخت نشستم ول  یروپاش بلند شدم و کنارش   یداد. از جلو  یشونه رو محکم فشار م

داد. شونه رو از   یبود و شونه رو محکم با دستاش فشار م نیی پا  کانیهمچنان سر ن
 تخت گذاشتم  یدستش گرفتم و رو 

 نمت یبب کانین-

صورتش گذاشتم و صورتش رو به سمت خودم  یکرد. دستم رو  ینگاهم نم یول
 برگردوندم. چشماش ناراحت بودن  

 من کمکت کنم دی بگو شا  ؟یکالفه ا  نقدر یشده؟ چرا  ا  یچ  نمیبگو بب کانین-

 امروز اومده بود شرکتمون   سای نور سهینف-

 که من سکوت کردم شروع کرد به صحبت کردن  دید کانیتعجب کرده بودم. ن یلیخ

. گفت من اشتباه کردم و  میشروع کن  یدیجد یدوباره زندگ  ای. بمیم باش با ه ایگفت ب-
  یوقت یانگار مثل قبل بهش حس دارم. ول  سهینف یبه اشتباهم بردم. ول یپ رید یلیخ

 یانداختمش نم  رونیخواست بغلم کنه که سرش داد زدم و از اتاق ب یاومد جلو و م
خوام غرورم رو بشکونم اون منو ول کرد   ینم گهی سه دینف  یکارو کردم ول نی دونم چرا ا
  یعالقه دارم ول سا ی احمقم چون مثل قبل به نور  یلیمن خ سهینف ی پول. ول یو رفت پ

ول نکنه.فکر کنم منظورم رو    گهید ز یترسم که دوباره منو به خاطر چ ی م  نیترسم از ا یم
 ی متوجه شد

 ختم یمام ر چش یتکون دادم و  تمام آرامش رو تو  یزدم و سر یلبخند بهش
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.  یدلش رو شکست ی گه: بترس از او که سکوت کرد وقت یم  یشاملو چ یدون یم  کانین-
  یم ادشیکند و خوب تر   یتو به خدا زد و خدا خوب گوش م  یرا جا شیاو تمام حرفها 

و تو   دیخواهد کش  ادی او را بر سرت فر  یکه خدا تمام حرف ها یروز  دیماند. خواهد رس 
 دار مکافات است.  ایکرد که چرا گفته اند: دن ی آن روز درک خواه

  ادیم شیمشکل پ  یتوش هست. وقت یریشه حتما خ یانجام نم یکار یوقت  کانین نیبب
  ادی  دیهستش که با یزیحتما چ  یخور یم  نیزم  تی تو زندگ  یداره. وقت یحتما حکمت

که تو خوب بودن خودتو نشون   کنن حتما وقتشه یم  یبه تو بد  گرانی د ی. وقتیریبگ
  ی. وقتید  یامتحان پس م یحتما دار ادی م شی برات پ یبتیمص  ایاتفاق بد  ی. وقتیبد

بابت صبر و   یخواد پاداش بزرگ یشه حتما خدا م یدرها به روت بسته م یهمه 
گم خدا خودش خواسته که من   ی کنم چون م ینم یبهت بده. من االن نا شکر ییبایشک

شه کرد   ی چه م گهید  یجفتمون سخته ول یوصلت برا   نیاز مهرداد جدا شم درسته که ا 
  ری . حاال بگمیدار شیرو در پ  یسخت  یلیراه، راه خ نیخواسته و من و تو تو ا  ییاون باال 

 . میکار دار  یبخواب که فردا کل

تخت    یرو  کانیبلند شدم و ن تخت یتکون داد و من از رو  یسرش رو به آروم  کانین
 . بهش لبخند زدم دیخواب

 ی و با آرامش بخواب  یزیبر رونی کن تمام فکر هات رو ب یفکر نکن سع زیچ چیبه ه-

  یها رفتم و رو یآروم سرش رو تکون داد و چشماش رو بست. به سمت راحت کانین
واقعا   یعنی. کانیشم زن ن یفردا م  یعنی. دمیخودم کش یو پتو رو دمیها دراز کش  یراحت

 فرو رفتم.  یقیفکر ها به خواب عم نیباور کنم که مهرداد رفته و منو تنها گذاشته. با هم

بود. انگار   دیقشنگ تو تنم بود که رنگش سف یل یلباس خ  هیسر سبز بود.  یلیخ ی جا هی
نا  آش یصدا   هیکردم که   یداشتم اطراف رو نگاه م یجور نیاز بهشت بود. هم کهیت هی

 که  یاسم منو گفت. وقت 
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  ستادهی خانم ا  هیسوگل هستش. چشمام پر اشک شده بود. کنار سوگل    دمید  برگشتم
و  بغلش کردم. سوگل فقط بهم نگاه   دم یی سوگل بود. به طرف سوگل درو هیشب یلیبود خ

 کرد  یم

  یچرا منو تنها گذاشت  ؟ یمن قربونت برم چرا رفت یسوگل اله-

 چقدر مامانم خوشگله  نیمامانم. بب  شیاومدم پ  یجون چرا ناراحت سهینف-

کرد. بلند شدم و جلوش   ی داشت با آرامش نگاهم م یلیهمون خانم نگاه کردم. خ به
 دستاش گرفت  نی. دستام رو بستادمی ا

 . یکرد ینگه دار یسالم. من مادر سوگلم. ممنون که از سوگل به خوب-

 زد و با سر اشاره به سوگل کرد  یکردم. بهم لبخند  ینگاهش م فقط

 م یکن یبا سوگل باز  کم ی  یینجایتا ا ایب-

  یم یرو تند تند تکون دادم. دست سوگل رو گرفتم و با مادر سوگل با سوگل باز  سرم
سوگل دستام رو    میسبزه ها نشست یرو  یوقت م یکرد یبا سوگل باز   نکهی. بعد از امیکرد

 گرفت 

  ی. حتیرو دار  شیدر پ یخوب ینباش. زندگ ندتیآ  یناراحت زندگ نقدر یجون ا  سهینف-
داشت. تو   یرو خواه  یعال یتو زندگ یسخته ول کمیاولش   نکه یبهتر از قبل. با ا
 ی ش یخوشبخت م

سوگل تکون داد. جفتشون رو به سمت خودم    یحرف ها  دیی تا یبرا  یسوگل سر مادر
 و بغلشون کردم  دمیکش

 داشته باشم  یعال  یگزند دیدعا کن-

 مطمئنم. نویجون ا سهیشه نف  یم  یعال تیزندگ-
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ده و اسمم رو صدا   یهمش داره تکونم م  یکیخواب بودم که احساس کردم  ینجوریهم
سرمه و نگران داره بهم نگاه   یباال  کانین دمی که آروم چشمام رو باز کردم د یکنه. وقت یم
 کنه. یم

 ؟ ید یخواب بد د سه؟ینف یخوب-

 یجور  نی هم کانیصبح بود و وقت اذان. ن 4شدم و ساعت رو نگاه کردم ساعت  بلند
 بهش زدم  یکرد. لبخند  ی داشت نگاهم م

 کردم  داریکه تو رو ب  دی. ببخشدم ینه خواب بد ند -

 ی دی فکر کردم خواب بد د دمیترس هیگر ریز  ی دفعه بلند زد هی یول   ستین یمشکل-

ها بلند شدم و   یراحت ید از اشک هام. از رو بو سی . صورتم خدمیبه صورتم کش یدست
وضو گرفتم   ع یبه خودم نگاه کردم. چشمام قرمز بود سر  نهیی رفتم. تو آ سیبه سمت سرو 

  ستادهیپنجره ا  ی جلو کانیخارج شدم ن  سیکه از سرو  یخارج شدم. وقت س یو از سرو 
 کرد.   یرو نگاه م  رونیبود و داشت ب

 سمت کشو رفتم و سجاده و چادرم رو برداشتم. شروع کردم به نماز خوندن.  به

طول   یتو  یسوگل و مادر سوگل خوندم ول ینماز هم برا  هیاز خوندن نماز صبحم  بعد
خورد. سجاده و چادرم رو جمع کردم و   یبود و تکون نم ستادهی همون جا ا کانینمازم ن

  یرفتم ول کانیصرف شدم و به سمت نخواستم بخوابم که من یکشو گذاشتم. م  ی تو
ناراحت    نجوریخواست ا ینکرد. دلم نم احساسفکر بود که حضور منو  یغرق تو  نقدریا
 د یآن ترس هی بازوش گذاشتم و صداش کردم که   ی. دستم رو رونمشیبب

 ترسوندمت  دیببخش-

 نه بابا تو فکر بودم -

 ی خوا  ی. البته اگر میصحبت کن  یخوا یم-

 شم  یسبک م رنجویفکر کنم ا -
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 . میکه کنار پنجره گذاشته بودم نشست ییها  ی مبل ها  یرو  جفتمون

وقت عوض   چیه  تیواقع  نیرو دوست دارم. و ا  سایمن هنوز نور   تشیواقع سهینف-
ترسم. حاال ما   یم سهینف ی. ول یشه همون جور که تو هنوز مهرداد رو دوست دار ینم
  سای راه خودش رو رفت اگر من با نور یو هر کس  میسال از هم جدا شد 3بعد از  میبگ

به االن من نگاه نکن من   سهی. نفرهیزاره م یم  ادی ب شیپ یمسئله ا  هیازدواج کنم اگر  
به خاطر مامان و بابا   یمرده بودم ول هیشد مثل   کسانیداغون شدم غرورم با خاک  

 یکار کنم نم  ی. واقعا موندم چیمرد سنگ هیشدم  اتفاق نی سرپا شدم بعد از ا نجوریا
 سخته. یلیافتاده خ نمون یکه ب یاتفاق نی دونم االن با خودم چند چندم. هضم ا 

کنه. با آرامش  ینزدم و گذاشتم که خودش حرف بزنه و خودش رو خال یحرف چیه
 کردم   یداشتم نگاهش م

 . ستمین شهیگوشت کن من که هم زهیگم خوب آو یکه بهت م ییها زی چ کانین-

من با آرامش باهاش    یتعجب کرده بود ول یل یگذاشتم. خ کانیقلب ن یرو رو  دستم
 کردم  یصحبت م

 رو نشکون  یزنه دل یکه م یتا وقت-

 دستام گرفتم   یرو البه ال دستش

 ر ی جون رو بگ یب یدست گرفتنه اگر دستت جون داشت دست آدما  یدست برا -

 شدم روش و در گوشش گفتم  خم

 گوش تورو محرم دونست راز هاشو نگه دار  یاگر کس-

 کردم و با بغض حرف زدم  بغلش

  یکه دوست دار یبه کس ایآغوش نداشت بغلش کن. اگه دن یبغض داشت ول یاگر کس-
 شه. یم  ایآدم دن نیرو که با نبود تو تنها تر  یپشت کرد تو پشتش  باش تنها نزار کس
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 کردم. یاومدم و روبه روش نشستم و با آرامش فقط نگاهش م  رونیبغلش ب از 

شدن اما   دهیبدبخت آفر  ایکنن که خوشبخت   یآدما فکر م کانین هیچ یدون یم-
که که دارن و   یدگاهیشوند. با د  یبدبخت م ای که آدم ها خوشبخت  نهیا  تی واقع
پرتاب   یا سکو همان سنگ ر  یگریسنگ رو مانع، و د  یکیکنن.  یکه انتخاب م یری مس
اون رو   یا  زهیو با چه انگ ینیب یم  یچه ا یرو از چه در اتیکه تو دن نهی. مسئله ا ننیب یم

و هر   یریهستش که آماده شکل گ   یریو خم یست خنث یطی. جهان، محید  یشکل م
هستش که با   یا  ندهیخودش رو داشته باشه و هر کس مسئول آ ی ا یکس اومده تا دن

 یزندگ میمهارت و پشت کار نداشته باشن و تسل  ی کس یسازه. وقت یرفتار و باور هاش م 
  ینیمشکل از جهان ب  ستیکنن. مشکل از جهان ن یباشن بخت و اقبال رو بهانه م هشد

حق رو هم ندارم    نیدخالت کنم و ا  تی تونم تو زندگ  یبدون... من نم نو یآدم هاست. ا
 نیو تو هم بش یهوا خور اطیح  کمیخوب فکر کن. من برم   متیتصم  نیبه ا یول

 با خودت. یچند چند نی قشنگ فکر کن و بب

رفتم همه جا خاموش   نیی بلند شدم و از اتاق خارج شدم و به سمت پا  کانین یجلو از 
ها نشستم.   یصندل  یرفتم و رو  اطیاز آباژور ها که روشن بود. به سمت ح  ریبود و به غ
حرف سوگل افتادم که   ادیشه .  یم  یاون وقت چ وفتهیاتفاق ب  هیدم اگر بو ندمیتو فکر آ

 خواهم داشت.   یعال  یواقعا زندگ یعنیداشت   یخواه یعال  یگفت زندگ یم

که مثل معادله نامجهوله. از   یا  نده یبودم آ  ندمی بودم و به فکر آ  اطی ح  یتو 5ساعت  تا
هنوز    کانی که وارد اتاق شدم ن  یاومدم و بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. وقت  رونیفکر ب

به سمتم  دیدر رو شن ی که صدا ینشسته بود. وقت یهمون صندل یبود و رو  داریب
 بهش زدم  ی برگشت. لبخند

 یخوب-

 . شگاهیبهترم. آماده شو ببرمت آرا -

 رم   ینه خودم م-

 سهینف گهی بزار کنار د ناروی آماده شو. تعارف ا -
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 باشه-

رنگم رو   دیکمرنگ با شال سف یو کت آب دیسف  زیکمرنگ با شوم یآب  یشلوار ل هی  عیسر 
  زیبه سمت م عی لباس هام سر  دنیحموم عوض کردم. بعد از پوش یتو  عی برداشتم و سر 

بستم و شالم رو سر کردم.   ی و برق لب زدم و موهام رو دم اسب  ملی ر هیرفتم و   شمیآرا
. به دمیرنگم رو هم پوش دی سف یکه با مانتو ست بود رو برداشتم و کتون کمیکوچ فیک

هامو برداشتم و از اتاق   ل یوسا   عیبود سر  لی تکم ی نگاه کردم همه چ نهیی خودم تو آ
 رفتم. نیی خارج شدم و به سمت طبقه پا

  لوفریکه مامان و زنمو و ن دم ی دم دکه وارد آشپزخونه ش یوقت  ومدی آشپزخونه صدا م از 
خورن. وارد آشپزخونه شدم و به همشون با لبخند سالم و   ینشستن دارن صبحانه م

  ینشستم. مامان و زنمو همش قربون صدقم م یصندل هی  یگفتم و رو یریصبح بخ
 بلند شدم   یندلص ی چند تا لقمه خوردم واز رو  عی رفتن. سر 

 ی بخور ضعف نکن ز یچ  هی ایب ی نخورد ی زی دخترم تو که چ-

 زود برم  دیندارم با  ل ی نه مامان جان م-

 شدم   کان ین نهیبه س نهیبرگشتم که س داشتم

 ی متوجه نشدم که پشتم دیببخش-

 ؟ یکنم آماده ا  ینه بابا خواهش م -

 ؟ یخور  یصبحونه نم-

 مینه. بر-

وقت   ه یچند تا لقمه گرفتم که   کانین یبرا  ستادهیرفت و من ا  اطی به سمت ح کانین
 ضعف نکنه. 

 ؟ یکن یدرست م یک یهمه لقمه برا نیا  یدخترم دار-
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وقت ضعف نکنه و معدش درد   هیکنم که  یدرست م  کانین یمامان جان دارم برا-
 . رهینگ

  یبرداشتم و لقمه هارو تو  زیری ف لکسینا  هی  عیکردن. سر  یداشتن با لبخند نگاهم م همه
  کانیکردم. ن یخداحافظ عیهامو برداشتم و از همه سر  لی وسا  عی گذاشتم. سر  لکسینا
هارو از دستم   ل یبه سمتم اومد و وسا  عی سر دیمنو د  یمنتظرم بود وقت  نیاز ماش رونیب

  یآل برا  ده یمرد ا   هی کانیکنم واقعا ن ی جور که فکر م رگذاشت. ه نی گرفت و پشت ماش
  کانین  نیکه وارد ماش یشدم. وقت نیفکر کردن شدم و سوار ماش  الیخی. بهیهر دختر 

شد و به    نیسوار ماش  عیسر   کانیداد. ن یرو م کان یادکلن سرد ن یبو  نیشدم کل ماش
 .می رفت شگاهی سمت آرا

از سکوتمون کالفه شدم و خم شدم و    کانیکردم نه ن ینه من صحبت م نیماش ی تو
. آهنگ دم یند تا آهنگ به آهنگ مورد نظر رسضبط رو روشن کردم. بعد از جلو کردن چ 

دادم و با خواننده   یخودم رو تکون م کمیبود به اسم سر ندون. با آهنگ داشتم  نیست
. از  دیخند یهم چنان م ی. برگشتم سمتش ول هخند  ریزد ز  کانیدفعه ن هیخوندم.   یم

 سمتم برگشت  به کانین میدی جفتمون خند نکهیخنده اون منم خندم گرفته بود. بعد از ا

 ی باحال شده بود یلیاز دست تو دختر خ-

 کار کنم حوصلم سر رفت   یخب چ-

دراوردم و   فمیرو از ک لکسی نا عیلقمه گرفته بودم سر  کانین یافتاد که برا  ادم یدفعه  هی
تعجب کرده   یلیگرفتم. خ کانیاز لقمه هاش نون و شکالت صبحانه بود به سمت ن یکی

 بود

 یبخور یزیفرصت نشه چ دیبرات چند تا لقمه گرفتم شا یصبحونه نخورده بود-
 ره یگ یمعدت درد م یاونجور

دستش دستم رو گرفت و   یک یزد و لقمه رو از دستم گرفت و با اون   یبهم لبخند  کانین
لبخند   هیخودم رو جمع کردم و  عی سر یتعجب کرده بودم ول یلی. خدی دستم رو بوس یرو

 بهش زدم 
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 من لقمه گرفتن.  ی لطف کردن و برا یلینو خبا-

 کنم   یخواهش م-

هامو بهم داد.  لی شد و وسا  ادهیپ کان ی. نمیدی مورد نظر رس شگاهی ربع به آرا  هیاز  بعد
 برم داخل به سمتش برگشتم نکهیقبل از ا

  نایکارا نکن گشنت شد غذا ا  ریکه برات گرفتم رو بخور خودت رو در گ ییلقمه ها   کانین-
 ره یوقت معدت درد نگ هیبخور 

 برام تکون داد یزد و سر یبهم لبخند  کانین

 رم یبگ یبهم زنگ بزن. ناهار برات چ یخواست یزیباشه شما برو اگر چ-

 نگاه کردم  کانیفکر کردم و با لبخند به ن کمی

   یریگب  تزایشه برام پ یم-

 ی ندار یکار رمیگ یم  تزا ی باشه برات پ-

 نه فقط مراقب خودت باش -

 طور فعال   نیباشه توام هم-

 فعال-

که   یخلوت بود. وقت یلیشدم خ شگاهی که وارد آرا یرفتم. وقت شگاهی به سمت آرا  عیسر 
کت و شالم رو دراوردم و   عیکرد. سر  ییخانم گفتم من رو به اتاق راهنما هیاسمم رو به 

  دیمنو د  یاومد و وقت یدختر ملوس هیبعد  قهی شدم. دودق شگرمیمنتظر را  یصندل  یرو
 بهم زد  یبخند هی

 د یی خب عروس خانم شما-

 بله-



 نفیسه 

278 
 

 کنم  یکنم بعد از اون موهات رو درست م یم  شیمبارک باشه گلم خب اول آرا -

 باشه-

. بعد دهیرس  نجایبه ا یو با هزار تا بدبخت داشته ی سخت یبود که زندگ ایرو  شگرم یآرا  اسم
نزاشت و   ایکه رو نمیبب نهیی آ  یخواستم خودم رو تو یصورتم رو درست کرد م  نکهیاز ا

موهام رو درست کنه بهش گفتم تا    نکهیگفت بزار موهات رو درست کنم بعد. قبل از ا 
  یموهات خوبه و فالن ول یل یگفت نزن خ یم ی ه  ایکمرم موهارو بزنه. اولش رو  یگود

کمرم زد و شروع کرد به درست کردن   یاول موهام رو تا گود  ای پا داشت. رو هیمرغ من 
بود کف سرم   ده یدرست شد. از بس که موهام رو کش یموهام.موهام رو با هزار تا بدبخت

ار  برام غذا اورد و هز کانیکه ن دبو 1کرد. نزارشتم که موهام رو رنگ کنن. ساعت  یدرد م
کرد که چه    یداخل سالن شد به به چه چه م شگری آرا یکرد که وقت شگریتا سفارش به آرا
 و....  یشوهر فالن دار

که داشتم    یمن چند سال گذشت باالخره کارم تموم شد. وقت یاز چند ساعت که برا  بعد
خواستم برم   یهم اومده بودن م نایا  لوفری رفتم لباس بپوشم مامان و زنمو ن یم
.  دمیپوش ای نذاشت و گفت لباس بپوش بعد برو. لباسم رو با کمک رو ای که رو ششونیپ

  یلباس قشنگ یلیو با سنگ کار شده بود. خ ترو داش یپرنسس ی لباسم حالت لباس ها
  رییتغ یل یخودمم شکه شدم بودم. خ دنینگاه کنم از د نهیی گذاشت به آ ای رو یبود. وقت

کرد.   یم   ییباال جمع شده بود و تاج روسرم خودنما یکرده بود موهام رو به طرز قشنگ
خوام همون   یم  تی ال کاپیشده بود. همون جور که بهشون گفتم م   یعال یلیخ کاپمیم
رفتم.   رونیو ب  دمیرو به اون رو شده بود.شنلم رو پوش نیرو کرده بودن. چهرم از ا  کاپیم

به سمتم برگشتن.   لوفریو مامان و زنمو و ن دنی دفعه کل کش هیرفتم همه  رونی ب یوقت
بهشون   ی کردن. لبخند یتعجب کرده بودن و با دهن باز منو نگاه م  یلیخ شونیسه نفر

 زدم 

 د یکن ینگاه م ینجوریعوض شدم که ا  نقدریا یعنی-
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منو بغل   ی کی  یکیو زنمو اشک تو چشماشون جمع شده بود. به سمتم اومدن و   مامان
 کردن.   یم

  یصورتم خراب م شی اون موقع تمام آرا  رهیگ یم   میکه منم گر  دینکن هیتروخدا گر  یوا -
 شه

گفت    شگرای از آرا یکیدفعه  ه یکردن.   یکردن برداشتن و با لبخند نگاهم م  هیاز گر  دست
خارج   شگاه یکه از آرا یرفتم. وقت رونی سرم انداختم و ب یکه آقا داماد اومدن. شنلم رو رو 

بود.  ستادهیا  لمبرداریو کنارش ف ستاده یا  دیکه با دست گل رز سف دم یرو د  کانیشدم ن
. دیمنو با تعجب د یجور نی هم کانیبه سمتم برگشت و ن دیشن رودر  یکه صدا یوقت

و    یجذاب شده بود با اون کت و شلوار مشک یلی. خمیکرد  ینگاه م گهی جفتمون به هم د
و به سمت   م یبه خودمون اومد لمبرداریف ی. با صدا یو کروات نازک مشک  دیلباس سف

که دست گل رو از    یوقتدست گل رو به سمتم گرفت.  کانی. نمیحرکت کرد   گهیهم د
 .  میو سوار شد میرفت نیبه سمت ماش گهی گرفتم با هم د کانیدست ن

  کسیاز ا ی دفعه آهنگ مو مشک هیبردم و روشن کردم.   نیت ظبط ماشرو به سم  دستم
انگار   دیخند  یم  کانیبردم و ن رون ی و دستم رو ب نیی پا دمیرو کش شهیبند پخش شد. ش

 .شروع کردم به خوندن میوصلت شد   نینه انگار نه انگار که با زور مجبور به ا

 انتخابم  ییباز تو امیب ایبار اگه به دن صد

 عشقم االن حرفت بود اتفاقا  یچطور  سالم

 خب همه تو اشتباهن  هیگن پسره بد یم همه

 کنه گاها  یم یطونیفال و باحاله ش پسرمون

 تو  یتو....آخ چقدر ناب یجذاب یمومشک

 تو  یخوام ی که م یخوامت اون  یبرات چقد م نگم

 تو   یتو....خود ماهم تو شکه که چقد ماه  یرم همرام یهر جا م  یامیدن همه
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که از  گهی د یبرعکس زوج ها  هی. تو اتلمیاورد ی در م یباز  ونهید یجور  نیهم  هیاتل تا
که حد نداشت. آخر سر عکس که   مید یخند نقدریشن از دست عکاس ا  یخجالت قرمز م

که   ی. وقتمی به سمت تاالر رفت هیبزرگ کنن. بعد از اتل میجام دستمون بود داد  کانیمنو ن
شد و   ادهیپ نیاز ماش  عیسر   کانیبودن. ن ستادهی در ا یلوهمه ج مید یدر تاالر رس یجلو

کردن و به  یرو قربون یپامون گوسفند  یشم. جلو  ادهی به سمت در من اومد و کمک کرد پ
شنلم رو از سرم   عیسر   لوفرین م یکه وارد سالن شد  ی. وقتمیبود از روش رد شد  یهر سخت

کرده بودن.   نیی تز ییبایعقد رو به ز . اتاق میبرداشت. جفتمون به سمت اتاق عقد رفت
  یها لیبودن و فام  ومدهین اد یاتاق عقد ز   ی. توم ینشت گاهمونیجا ی تو  میجفتمون رفت

رو باال سرمون گرفتن. کتاب قرآن رو   یاومده بودن. حاج آقا اومد و پارچه ا  یاصل
  قرآنداشتم  یجور نیبرداشتم و با بسم اهلل قرآن رو باز کردم و سوره نور اومده بود. هم

خوب باشه.   یآزمون اله نیا  انی همه دعا کردم دعا کردم که پا  یدلم برا  یخوندم و تو  یم
 حاج آقا اومد.   یدفعه صدا  هی

 یشما را به عقد دائم یده یبه بنده وکالت م ای آبار سوم  یعروس خانم بزرگوار برا -
 لم؟ یبنده وک ای آ اورم؟یدرب ی عبداله کان ین یآقا

 قرآنم رو بستم و تو دلم بسم اهلل گفتم و سرم رو باال گرفتم  کتاب

جمع تا   ی به خانم فاطمه زهرا )س( و با اجازه پدرو مادرم و بزرگتر ها  یبا پشت گرم-
 ابد بله

هم جواب بله رو داد. بعد از گرفتن هزار    کانی. بعد از من ندنیشدست زدن و کل ک همه
رو سمتم گرفت. حلقه رو از دست مامان گرفتم   کانیتا امضا حاج آقا رفت. مامان حلقه ن

هم حلقه رو دستم کرد.    کانیحلقه داد که ن   کانیکردم و زنمو هم به ن  کانیدست ن یو تو 
بود. بعد از مراسم   انسیبرل یها  نیقشنگ بود. حلقم پراز نگ یلیخ یسادگ   نیحلقم در ع

اسپند دور   کانیدر ن ی. جلومی عسل خودن و عکس گرفتن با همه به سمت سالن رفت
اسپند دور سرش چرخوندم و داخل اسپند دود کن    کانین یسرم چرخوند و من هم برا 

خوش آمد   یکی یکی  ونگذاشت. به مهم ینیس ی تو یتومن 50تا تراول  5 کانی. نختمیر
. همه خوشحال بودن و همه داشتن وسط  میرفت گاهمونیو به سمت جا  میکرد  ییگو
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  نیباشه. هم دهیکردم لباس عروسم پوش یبود و سع ی. مجلسمون قاطدنیرقص یم
 اومد  یج ید  یکه صدا  دنیرقص یداشتن م یجور

 برقصن کمیکه عروس و داماد هم   نیکن یخواهشا وسط رو خال  زیخب رقاصان عز -

 بلند و شد و دستش رو به سمتم دراز کرد  کانی. ندنیو سوت کش غیج همه

 دن که با من برقصن ی بانو افتخار م نیا-

 دستش گذاشتم  یبهش زدم و دستم رو تو  یلبخند

 ل یبا کمال م-

ه  آهنگ ما  یج یو سوت و دست. د  غیهمه شروع کردن به ج  میکه ما وسط اومد یوقت
رقصم رو به   نیرو گذاشت. چون کالس رقص هم رفته بودم طناز تر  یمنتظر   یتابانم از عل

رقص مردونه   هی کان ی. ندمیچرخ  یگرفت و م یدستم رو م  کانیگذاشته بودم. ن شی نما
  یسرمون م  یوسط مامان و بابا و زنمو پول رو  نی ا.  دیرقص یکرده بود و واقعا قشنگ م

  یو تو  می دوباره رفت میدیرقص نکهیدادن. بعد از ا   یون مشاباش بهم   ومدنیم  ای  ختنیر
آشنا  ی که صدا  میزد یحرف م  کانیبا ن میداشت یجور نی. هممی نشست گاهمون یجا

آن   هیتنم  دمبرگردون یکه مهرداد پشت سرمه. سرم رو وقت دم یکه برگشتم د یاومد. وقت
بلند   کانیبه خودم اومدم و با ن عیکرد. سر  یسرد شد. مهرداد داشت با لبخند مارو نگاه م

جفتمون   دیبه من رس یکرد. وقت یخوشبخت یدست داد و آرزو  کانیمهرداد با ن میشد
  دهیفا یتالشش ب  یکرد صداش نلرزه ول یاشک تو چشمامون جمع شده بود. مهرداد سع

 بود

 زم یعز  یخوشبخت ش دوارم یام من قربونت برم.  یاله-

 ؟ ی اومد   یممنون. ک-

 اومدم.   شبید-
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و عذر   وردیطاقت ن گهیکرد. د ینگاهم م یاشک   یداشت با چشم ها یجور نیهم
دستام   کانیکرده بود و انگار تمام جونم رو گرفته بودن. ن خی کرد و رفت. دستام  یخواه

 بود.  کانیگرم ن یدست ها  ی. دستام البه النمیبش ی صندل  یرو گرفت و کمک کرد رو

 کرده؟  خی چرا دستات  ؟یخوب سهینف-

 زدم  کانیبه ن یخودم رو جمع و جور کردم و لبخند عیسر 

 خوبم  کان یخوبم ن-

  ش یهمش فکرم پ ی . ولمیکرد  یو به جمع رقصده ها نگاه م مینشسته بود یجور نیهم
 اومد  یج  ید  یصدا دفعه دوباره   هیرفت.   یمهرداد بود که با چه حال

خوام که    یخوام آهنگ مخصوص تانگو بزارم و از عروس خانم و آقا داماد م یخب م-
 وسط    انیب

آهنگ شهرام   یج ی. دمیرقص رفت ستیو به سمت پ میبلند شد  گاهمونی از جا کان ین با
 شدم  کی نزد کانیمنو گرفت و به ن  یدستا  کانیبه نام فرشته رو گذاشت. ن یرجاللیم

 شن ینم دایپ شهیهم نی زم یها رو  فرشته

 شن یها جا نم  ینیزم یها توو خونه  فرشته

   یاز آسمونا اومد یمن  یبا یماه ز  تو

 ی اومد  ایرودارم تو که به دن ایدن تمام 

   ادتوام یبه  شه یدارم هم دوست

 معتاد توام  یجور ه ی یاوج آرامشم تو

 یفرشته ناز من عاشقتم 

 ی عاشق شدن لیدل  اتیبا دلبر  خودتو
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 از خودم   شتریدارم به خدا ب دوست

 شدم   گهید یکی با تو  یاوج آرامشم تو

 یفرشته ناز من عاشقتم 

 ی عاشق شدن لیدل  اتیبا دلبر  خودتو

کرد. دستام رو دور گردن   کم ینزد شتریکمرم رو محکم گرفته بود و به خودش ب کانین
آرامش داشتم   یلیوند. خمن چسب یشونیرو به پ شیشونیپ کانیحلقه کردم و ن  کانین

حس  نی که تاحاال با مهرداد اون قدر احساس آرامش نداشتم. خودم اصال از ا یجور
 وردم ی  یداشتم سر در نم کانیکه به ن ییها

 یکش ی قلب من قد م  توو

 منو  یتر کن وونهی د نایاز ا  شتریب قرار

 راه و رسم دلشکستن رو  یری بگ ادیمحال    یآرامش یمعن تو

   ادتوام یبه  شه یدارم هم دوست

 معتاد توام  یجور ه ی یاوج آرامشم تو

اطراف غافل   ایما از دن  یول دنی رقص یرقص اومده بودن و م ستیزوج ها به پ یکی یکی
داغش که به صورتم   یبود نفس ها  کانین یو من تمام حواسم به نفس ها  م یشده بود

 خورد.  یم

 یفرشته ناز من عاشقتم 

 ی عاشق شدن لیدل  اتیبا دلبر  خودتو

 از خودم   شتریدارم به خدا ب دوست

 شدم   گهید یکی با تو  یاوج آرامشم تو
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 یفرشته ناز من عاشقتم 

 ی عاشق شدن لیدل  اتیبا دلبر  خودتو

رفتم. دستام رو   کانیزدم و دوباره به آغوش ن  یدستم رو باال گرفت و منم چرخ کانین
من چسبوند.   یشونیرو به پ شیشونیپ کانیدوباره ن کانیگذاشتم و ن نکا ین نهیس  یرو
شونم  یسرش رو رو کانیشد. ن یخورد بدنم مور مور م ینفس هاش بهم م یوقت

 .  میخورد یگذاشت و در همون حال تکون م

 از خودم   شتریدارم به خدا ب دوست

 شدم   گهید یکی با تو  یاوج آرامشم تو

 یفرشته ناز من عاشقتم 

 ی عاشق شدن لیدل  اتیبا دلبر  خودتو

کرد و منم مثل پرنسس ها   میتعظ کان یازم فاصله گرفت. ن  کانیتموم شد و ن  آهنگ
که   دیهمه دستم رو بوس  یدستم رو گرفت و جلو کانین ستادمی ا یکردم و وقت  یمیتعظ

. بعد از بزن میترف گاهمون یزدم و به سمت جا کانیبه ن یحیسالن تو هوا رفت. لبخند مل
من   یبردن که برا  یبه سمت اتاق کانی. منو ندنوبرقص همه رو به صرف شام دعوت کر 

. آخر سر طاقت  میغذا داد گهیجدا آماده کرده بودن. با هزار تا ادا بهم د زی م کانیو ن
خوردم که    یداشتم غذا م یجور نی کردم. هم رونی و عکاس رو با احترام از اتاق ب  وردمین

  نیکه داره هم دمید وردمسرم رو باال ا   یکنه. وقت ی داره نگاهم م کان یاحساس کردم ن
با دهن پر   یجور نیخنده. هم ری براش تکون دادم که زد ز  یکنه.سر ینگاهم م یجور

   دیکش یخنده هاش تموم شد نفس  یکردم . وقت یرو نگاه م کانیداشتم ن

 از دست تو   سهینف یوا -

 وا چرا -

 ی کرد  رونشیبا احترام از اتاق ب یلیخ-
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شام   ینجوریگن غذا بزار تو دهنش. نوشابه رو بکن تو حلقش. بابا ا  ی م  یه کانیآخه ن-
زارن با آرامش آدم غذاش رو   یهم نم  نجایکنن. واهلل به خدا ا  یآدم زهر مار م یرو برا 

 اصول   آرامش غذام رو بخورم نه با هزار تا ادا و یبخوره. من عادت دارم که تو 

  هیمن خودم با   یگفت ینم یزی اگر تو چ  یباحال بود یلی. واقعا خمیجور ن یمنم هم-
 کردم  یم رونشی ب یا  گهیروش د 

 رونش یپس خداروشکر با احترام ب-

 دیی ایب د یگن بلند ش یم  انی که االن م م یآره. خب غذامون رو بخور-

من اگر   یبود برا  یعال اری. شب بس میو غذامون رو خورد   میتو سکوت نشست جفتمون
و    ومدنی ما م ن یماش  یبود. همه جون ها جلو  یشب عال یلیخ رمی مهرداد رو فاکتور بگ

 ستادهی در خونمون ا ی. جلو مید یبود به خونه مون رس ی کردن. با هر سخت یم  راژی و
  یم یکه داشتم با مامان و بابا خداحافظ یت. وقمیکرد یم  یخداحافظ میو داشت میبود

سپردن. زنمو و عمو هم اومدن و   کانینکنم و بابا و مامان منو به ن هی کردم گر  یکردم سع
مراسم   نکهیرو به دست من سپردن. بعد از ا  کان یو ن میکرد  یبا اونا هم خداحافظ 

  یتو  نمونخو. میخونه رفت نگیو به سمت پارک می شد  نیتموم شد سوار ماش یخداحافظ
خسته بودم که   نقدری. امیو سوار آسانسور شد م یشد  ادهی پ نیپنت هوس بود. از ماش

  کانیاز آسانسور خارج شدم و ن  مید یکه به طبقه آخر رس ینداشتم. وقت ستادنیحال ا 
نفر من وارد شدم. چراغ  نیدر خونه رو باز کرد و اول عی اومد. سر  رونیپشت سرم از اتاق ب 

از  یبیخونه ترک  یها   لیاومد. تمام وسا  رونیب  یکیروشن کردم خونه از تار  یهارو وقت
از مبل ها نشستم و کفش هام رو در   یکی  یمن بود. رو قهی نود بود و باب سل یرنگ ها 

اومد روبه روم نشست و کرواتش رو از   کانیدادم. ن هیمبل تک یاوردم و سرم رو به پشت
سر حموم برم   هی  دیرو باز کرد. با باسل ی و چند تا از دکمه ها د یکش رونیدنش بگر

مبل بلند شدم و قبل از رفتن به   یتونم بخوابم. از رو  یوضع موهام نم  نیواگرنه با ا 
 برگشتم  کانیاتاقم به سمت ن

 ؟ یخور یم  ییچا کانین-
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 شم  یممنون م یبهم بد ییدونه چا  هیآره اگر -

 باشه-

رو   یکردم و کتر دایرو پ یو قور   یکتر یشپز خونه و با هزار تا مکافات جاآ یتو  رفتم
رو از سرم برداشتم و لباسم چون از کنار   اهی س یها   رهی گذاشتم. به سمت اتاقم رفتم و گ

  یا  قهی دق 5دوش   هیشد راحت لباسم رو عوض کردم. به سمت حموم رفتم و  یباز م
وقت   هیموهام رو خشک کردم که    عی اول از همه سر ومدما  رونیاز حموم ب عی گرفتم. سر

 هی بود با   یلباس خواب که تاپ مشک هیسرما نخورم. به سمت کشو هام رفتم و 
  گهید  کانی. ندمیبود  رو پوش ر ی وجب زانوم بود و جنشون از حر  هیشلوارکش که قدش تا 
قبل از منم    ستین هجنب یب نقدریا  گهی د کانیو چه دائم بعداشم ن یمحرمم بود چه موقت

  یاتاق رفتم. وقت  رونی و ب دمیلباس هامو پوش  عی. سر هیبراش عاد دهی اون طرف د   نقدریا
داره که   سی دوتا سرو  نجاینبود حتما حموم رفته بود چون تو ا  کانیکه وارد سالن شدم ن

دم کردم. از   ییبه سمت آشپزخونه رفتم و چا ع ی هم تو راهرو. سر ی کیتو اتاق ما   یکی
آماده شد و   ییچا قهیدق 10بردم. بعد از  ییرا یپذ ی کردم و تو  دایها پ  ینت ها خوردنیکاب
هم همون موقع حوله    کانیبردم. ن ییرایپذ ی و تو ختمیمخصوصمون ر یماگ ها  ی تو

رفتم که از  یمگذاشتم و داشتم   زی م ی هارو رو  ییچا ینیشد. س ییرایبه دست وارد پذ 
  دمی دادش ترس یان از صدا   هیداد صدام کرد.  با کانیدفعه ن هی   ارمیب وهی م خچالی

 پشت سرمه  کانیکه ن  دمیبرگشتم و د

 کان یشده ن یچ-

 به موهام زد یمنو برگردوند و دست  کانین

 ی کوتاه کرد  نقدریچرا موهات رو ا-

 ازشون  یسخت شده بود نگهدار  کممیشده.  یفکر کردم چ دم یترس کانین یوا -

 ی به بعد حق کوتاه کردن ندار نی از ا-

 ی هست یعصبان نقدریخب باشه چرا ا -
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وقت کوتاه نکن    چیه گهیو شکه شدم. خواهشا د   دمیدفعه موهات رو د  هی دیببخش-
  هی  نیا  یتو کارات دخالت کنم ول دیدرسته که نبا  میکه باهم هست یالبته تا اون موقع

 ونم ت  یمورد رو نم

 برو تا داغه بخور ختمیر یی کنم. برات چا یکوتاه نم گهیباشه د-

 . به سمتش برگشتم دیرفتم که دستم رو کش یم داشتم

 ی ری کجا م-

  می که بخور  ارمیب وهیرم م یدارم م کانین-

 م یرو بخور ییچا نیندارم هم لیخواد من که م ینم-

 باشه-

مخصوص خودم رو    وانی. لمیمبل ها نشست   یو رو  میرفت ییرا ی به سمت پذ گهیهم د با
 شروع کردم به خوردن.   ینیر ی ش هیبرداشتم و با 

 فردا آمادست  ی برا  لتیهمه وسا -

 کان یمن آمادست. ن  یآره برا -

 بله-

 م؟ یپرواز دار  یک-

 م یصبح دار 10-

 دم. یخوبه تا اون موقع کارام رو هم انجام م -

  بیبه سمت اتاق خوابم رفتم. ترک کانیو به اصرار ن  میهامون رو خورد ییچا  جفتمون
تخت   یبود. رو  دیرنگ و سف یاسی  یاتاقمون از رنگ ها  یرنگ بیبود. ترک  یخوب یرنگ

و   می. گوشومدی  یاصال خوابم نم یبرد خسته بودم ول ی. حاال مگه خوابم مدمیدراز کش
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  یداشتم اهنگ گوش م یجور نیکردم. هم play  انو یپآهنگ  هیرو برداشتم و  یریهندزف
 فرو رفتم. یقیبودم که چشمام رو هم افتاد و به خواب عم رهی دادم و به سقف خ

که پتو رومه و   دمیبه خودم اومدم د  یشدم. وقت داریاز خواب ب می اذان گوش  یصدا با
 و   یگوش

. پتو رو کنار زدم و از  دهیمن کش  یپتو رو رو  کانیکنار تخته. حتما ن  زی م یرو  یریهندزف
خارج   سی وضو گرفتم و از سرو   عی رفتم. سر سی تخت بلند شدم و به سمت سرو  یرو

جانماز و چادرم رو برداشتم و شروع کردم به خوندن   عیصبح بود. سر   5شدم. ساعت 
 خسته بودم که کنارم جانمازم خوابم برد. نقدریکه نمازم رو خوندم ا  ینماز. وقت

چشمام رو باز کردم. تمام بدنم درد  واشی  واشی خورد   یبه چشمم مکه  دینور خورش با
بود و   7:30از کنار سجاده ام بلند شدم و ساعت رو نگاه کردم ساعت    یکرد. به سخت یم

گفتن که تو فرودگاه منتظر ما   ادی . خانواده هامون به اصرار ز میپرواز داشت 10ما ساعت 
اومدم و به سمت    رونیستم. از اتاق ببلند شدم و دست و صورتم رو ش عی هستن. سر 

  یگذاشتم ول  زیم  یو رو ختمیر یی. دوتا چا دمیصبحانه چ  زیم  هی عی آشپزخونه رفتم. سر
 نبود. به سمت اتاقش رفتم و در زدم.   کان یاز ن یهنوز خبر

 م یبلند شو پرواز دار کانی........نکانین-

  نیهم  دیساعت با   کی رفتم تا  ی روش جلو م ن ی. اگر با ا ومدی یاصال نم  کانین یصدا 
بدون   کانیباز کرد. ن یشدن. در اتاقش رو به آروم داریاز خواب ب شونیتا ا  ستمیجا وا 

کردم خودم رو نبازم به سمتش رفتم و آروم به  یبود. سع دهیتخت خواب یلباس رو 
 بازوش زدم 

 م یتروخدا بلند شو پرواز دار کانین-

 گهی د قهیپنج دق هیتروخدا   سهینف-

 م یرس یم ری وقت د ه یصبحه بلند شو  8جان ساعت   کانین-

 کرد  یدفعه سر جاش نشست. با تعجب داشت منو نگاه م هی  کانین
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 ساعت چنده  یگفت سهینف-

  ای زود باش صبحانه آمادست زود لباست رو بپوش ب میپرواز دار 10صبحه ما  8ساعت -
 صبحانه 

 ام ی باشه االن م-

  نیبه سمت آشپزخونه رفتم و سرپا چند تا لقمه خوردم و به سمت اتاقم رفتم. از ب عیسر 
  یمشک زیشلوار پاچه گشاد به همون رنگ و شوم   هیکت سبز پرنگ با  هیکمد   یلباس ها

  هی  عیرفتم سر  نهیی آ یو جلو   دمیلباس هامو پوش  عی رو انتخاب کردم. سر یبا شال مشک
و   فی. شالم رو سر کردم و کختمیه کردم و دورم ر کردم و موهارو شون  یشگیهم  شیآرا

از اتاقش خارج شد.   کانیچمدونم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم که هم زمان با من ن
 یهاشو تا آرنج زده بود باال با شلوار کتان مشک نیلباس سبز پرنگ که آست هی  کانین

 اومدم   رونی . از فکر بمیقشنگ با هم ست کرده بود

 م یت رو بخور بربرو صبحان -

 ؟ ی مگه تو خورد-

 آره خوردم  -

 برد.   ن یی چمدون رو از دستم گرفت و پا  کانیبردم که ن یچمدونم رو م داشتم

خونه رو چک کردم.   یها لی صبحانه رو خورد و من تا اون موقع تمام وسا  عیسر   کانین
. چون  کانیطول راه نه من حرف زدم نه ن ی . تومیاز خونه خارج شد قهیدق 10بعد از 

  یرو تو نی. ماشمیدیساعته ما به فرودگاه رس 1صبح بود و نسبتا راه ها خلوت بود 
که وارد    یبرداره. وقت نگیرو از پارک نیماش  هرانتا بعدا داداش م میگذاشت نگیپارک

. مین رفت. با لبخند به سمتشومید یرو د کانیخانواده من و خانواده ن میفرودگاه شد
 مامان و زنمو متوجه ما شدن 

 د یسالم شماها چقدر زود اومد -
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 بغلم کرد  مامان

 سالم مادر. از استر خوابم نبرد  -

 م یرس ی که سالم و سالمت م  شاهللیا  ؟ی چ یوا مادرم استرس برا -

 . مامان رو دوباره تو بغلم گرفتم هیگر ری زد ز  مامان

از دستم   یکه دار یخدارو شکر کن دیتازه با  هی کردنت چ  هیمن قربونت بشم گر  یاله-
 ی ش یراحت م

 د یی ما یمادر کفر نکن. تو و خواهرت برکت زندگ-

زدم و به سمت زنمو رفتم و بغلش کردم که زنمو در گوشم آروم شروع   یمامان لبخند  به
 کرد به حرف زدن 

  یعال رابطه نیدل من روشنه که ا  ینبود ول یوصلت راض ن یدونم دلت اصال به ا یم-
 شه یم

 زنمو  دوارمیام-

کردم و بابا و عمو   یسفر مارو گفتن و وقت رفتن بود. با بابا و عمو هم خداحافظ  شماره
کرد   یم هی همش داشت گر  لوفریگفتن. ن کانیسفارش هارو هم به من هم به ن یسر هی

 بغلش کردم و درگوشش آروم پچ زدم 

 ا ه  یمادر شده باش  دیبا امیکه من ب یتا اون موقع-

خوب همش چرت و پرت    یحرف ها   یبه جا یزن یکه موقع رفتن م هیی چه حرفا  نیا-
 بگو 

 م یباشه بابا تسل-

  یکردن مراحل قانون یبعد از ط کانیکردم. منو ن یو داداش مهران هم خداحافظ   لوفرین از 
ها    یصندل  یرو  مونیصندل  ی کردن شماره ها دای. بعد از پمیرفت مایبه سمت هواپ
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  ادی درحال پرواز بود و من از استرس ز  واشی  واشی   مایهواپ  حاتیو بعد از توض  مینشست
دسته ها بود   یکه رو  کانین یبود. از ترس دست ها  ردهک  خیفشار افتاده بود و دستام  

رو   ی گرم هیدست هام   ی محکم گرفتم و چشمام رو بستم. چشمام بسته بود که رو
   یدست هاشو رو کانین دمی که چشمام رو باز کردم د ی احساس کردم وقت

  یدستاش رو از رو کانیکامال پرواز کرد ن مایهواپ نکهیمن گذاشته. بعد از ا یها  دست
  رونیاز تنم ب شبید یو انگار خستگ   ومدیخوابم م  یلیمن برداشت. خ یدست ها 

 فرو رفتم.  یقیچشمام رو بستم به خواب عم نکهیبه محض ا  ومدهین

 ------------------------------------------------------------------- 

 هستش.... یشه به زبان ترک یانجام م هی*توجه: هر مکالمه که در کشور ترک

  یداد. وقت  یتکونم م کانیکه ن دمیشدم و د داریخوردم از خواب ب  یکه م  ییتکون ها با
 بهم زد  یلبخند  دیبازم رو د یکه چشمها

 هیترک مید یشو رسبلند -

 رو باز کردم  کمربندم

 چقدر زود  یجد-

 زود گذشت  نقدریبرات ا یساعت بود پروازمون و چون تو خواب بود  4-3کال -

هواش خنک بود.    هی. ترکمیخارج شد  مایو از هواپ میبراش تکون دادم و بلند شد  یسر
و گرفتن چمدون ها    یکردن مراحل قانون یو بعد از ط میاومد  نیی پا  مایهواپ  یاز پله ها

 . میرفت یبه سمت خروج

 ؟ یدار  نیماش نجایا  ای  میر  یم یبا تاکس-

 نگ یپارک میبر  دیگذاشته با نگ یپارک یرو تو  نمیماش یکی م یری م نی نه با ماش-

 م یبر-
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  کانین یو به سمت خونه مجرد   میشد  نیو سوار ماش  میفرودگاه رفت نگیسمت پارک به
  یم  دیکشور قشنگ بود و همه مردم اونجا با ذوق و شوق داشتن خر یلیخ هی. ترکمیرفت

رو   مونی حوصلم سر نره آهنگ گذاشت و فقط آهنگ سکوت ب نکهی ا  یبرا  کانیکردن. ن
 شکوند.   یم

رو   نی که چند تا محافظ داشت. ماش میدیرس  ییال یخونه و  هیبعد به  قهی دق 45 حدود
سالم و   کانیرو باز کردن. اون دوتا مرد با ن نیمدن و در ماشکرد. دونفر او الی و  اطی وارد ح

  یهستم با احترام باهام صحبت م کانیمن همسر ن  دنیفهم  یکردن و وقت یاحوال پرس
کار   نیگن و ا یم  یشدم که چ یرفته بودم متوجه م یرککردن. چون من کالس زبان ت

و محسن   مانیون سلاسمش  دمیمن رو راحت کرده بود. اون دوتا مرد که حاال فهم
بهم   کانیبردن. ن الیبرداشتن و به سمت و  نیمارو از پشت ماش یهستش چمدون ها 

 شد  کی نزد

باهاشون   یمن و بابا هستن و از بچگ  یمحافظ ها   نایخونه من هستش و تمام ا  نجایا-
 هستم. 

خورد   یدر بودن که م  یخانم جلو هیکه  میشد ال ی براش تکون دادم و باهم وارد و یسر
منو بغل کرد و به    عی سر دیباشه. تا منو د  یخورد خانم با نمک یسالش باشه. م 40-45

  نکهیاومدم و بغلش کردم. بعد از ا  رونیرفت. از شک ب یهمش قربون صدقم م یترک
 ومد ا  رونیمنو چلوند از بغلم ب یحساب

  ،ینی. چشماتون، بنی م هسته هیناقال. چقدر شب یگرفت یجان چه عروس کانیماشاهلل ن-
 کانهیصورتت مثل ن  یکل اجزا

   دیبه خانمه خند  کانین

 من هستن  یجان دختر عمو  سهیبعدشم نف گهید می نینورتن جون ما ا-

 زدم   ینورتن خانم لبخند به

 بنمتون یخوشحالم که م یلیسالم نورتن خانم خ-
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 راحترم.  ینجوریمن قربون حرف زدنت بشم. بگو نورتن ا   یاله-

 اونم چلوند  یآغوشش گرفت و حساب یرو تو  کانیاز من ن بعد

 بهتره  اقت ی ل یب سایباشه از اون نور  یهر چ-

حالت صورت مارو با خنده   د یرفت. نورتن خانم تا د  کان یمن و ن یلب ها  یاز رو  خنده
 شروع کرد به حرف زدن 

خان   کانین نیجان من نورتن هستم و   سهیگفتم. خب نف یزیچ ه ی  بابا من دیول کن-
شم مادر دوم   یم یجور هی شناسمش و بزرگش کردم  یاومده م ای که به دن یرو از وقت

 گم خدا بهت صبر بده  یشازده داره فقط بهت م نیکه ا یاخالق  ن ی. با اکانین

به دو کردن.   یکیو نورتن خانم شروع کردن به   کانیکه ن دمیحرف نورتن خانم خند به
با   کانیبه نورتن خانم و ن نیبه خاطر هم مید یدادم که رس یخبر م نایبه مامان ا  دیبا

  قهیرفتم. با مامان تماس گرفتم که بعد از چند دق الی و  اطی گفتم و به سمت ح یاجازه ا
 جواب داد

 خودم   یبانو  میسالم بر مر -

 ی د یسالم مادر رس-

فقط تماس گرفتم   ادی م فیضع یلی. فقط مامان جان صدات خمیدیه مامان جان رس بل-
 د یاطالع بد   نایا  لوفریزحمت به زنمو و ن یو ب   دیکه نگران نباش

 د یباشه مادر فقط مراقب خودتون باش-

 طور خدافظ  نیباشه مامان جان شما هم هم-

 خدافظ مادر -
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حرف شون رو قطع کردن و با    دنیونورتن خانم تا منو د  کانیکه رفتم داخل ن یوقت
نشستم. نورتن   کانیبهشون زدم و کنار ن یکردن. لبخند یلبخند داشتن من رو نگاه م

 از جاش بلند شد  عیسر 

 سر به کارا بزنم. هی نکه یهم ا ارنیشربت ب هیمن برم بگم  -

 گاه کرد و پشت سرمون رو ن دیکش قی نفس عم هی  کانیخانم رفت و ن نورتن

مامانم    میتو اتاق بخواب د یکه ما با  نهیبگم و ا یزیچ هیخوام بهت   یفقط م سهینف-
  هیتو  یچند روز  هیهستش.   یرابطه من و تو چجور نهیفرستاده که بب نجاینورتن رو ا
  نی با ا ی ندار ی. مشکلیکنم که راحت باش یکه بعدش من تورتن رو رد م میاتاق بخواب
 موضوع؟ 

 ست ین ینه مشکل-

شربت به ما ملحق شد و از خاطرات خودش برامون گفت.  ی نیخانم با س نورتن
اومده بود که با نورتن خانم که  هیکارشون به ترک  یبوده که برا  یرانیمرد ا   هیهمسرشون 
دعواهاشون   نیکردن و ا  ی دعوا م یلیگشته با همسرشون آشنا شد. خ یدنبال کار م

و دوسال قبل از   دنیسخت بهم رس یلی. خننک  دایعالقه پ گهیباعث شده بود به هم د
کشن و    یم  نیرو با ماش شونیشرکت همسرشون ا  یها  بیرق ادیب  ایبه دن کانین نکهیا

  ادیو نورتن خانم م  رنیگ یبعد از اون تمام مال و اموال شون رو از دست نورتن خانم م
دونه.  یرو مثل بچه خودش م کان یگه ن یکه خودش م ینجوریو ا  کنهی م کانین یپرستار

و مثل بچه    کانین نیشدن به خاطر هم یچون بچه دار نم یطیشرا هی نورتن خانم بنا به 
  هیشه و هر وقت حرف   یم ی رانی ا  یدونست. از اون به بعد عاشق مرد ها  یخودشون م

  میداره. با نورتن جون داشت  یرانی ا  ینسبت به مرد ها  یارادت  هیوسط  ادی م یرانیمرد ا 
وارد    کانیناهار صدامون کرد. با ن یاز خدمتکارا برا   یکیکه   میزد یحرف م  یجور نیهم

خود   دمی که شن نجوریبود و ا ییخونه قشنگ و با صفا یلی. خمیشد یسالن غذا خور
.  میو نورتن جون خورد  کانی ن یها   ی. ناهار رو با شوخدهیخونه رو کش نی نقشه ا کانین

برام. بعد از ناهار دوباره   هستشهستش و واقعا مثل مادر  یزن خوب یلینورتن خانم خ
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بود   یخوب ط یمح یلیاز خدمتکارا برامون قهوه اورد. در کل بگم خ یک ی و   میبه سالن رفت
  ازهیکه نورتن خانم خم میزد یحرف م میداشت ی جور نیالبته با وجود نورتن خانم. هم

 د ی کش یا

اتاقتون   دی استراحت کن کمی دی راحت کنم شما هم بر است  یکمیربع   هیبچه ها من برم  -
 حاضره 

 چشم نورتن جون -

خانم به سمت اتاقش رفت. منم پاشدم و به سمت اتاق خوابمون رفتم. اتاق   نورتن
به سمت چمدون   عی و کرم بود. سر دیسف  یرنگ ها  بیبزرگ بود و ترک یلیخوابمون خ

تنگ   دی شلوار سف هیجمع بود با  قشیبلند بود و   نیهامون رفتم و لباس قرمز که آست
. موهام رو  دمیقرمز داشت رو پوش یرنگم که خط ها  دیسف ی ها ی. کتون دمیپوش 90قد 

سر خونه رو با دقت   هی  دیکردم. با دیرو تجد  شمیشونه کردم و از وسط فرق باز کردم و آرا
که   دمیشدم د ییرایکه وارد پذ  یرفتم. وقت ییرایاتاق خارج شدم و به سمت پذ. از نمیبب
به سمتش رفتم و   رفتگ یبدن درد م  دیخواب ی م نجوری. اگه ا دهیمبل خواب  یرو کانین

بردم و آروم صداش   کانین ی موها   یدوتا زانوهام نشستم. دستم رو تو  یمبل رو   یجلو
 کردم 

 جان بلند شو برو تو اتاق بخواب  کانی..........نکانین-

 چشماش رو باز کرد   کمی

 بزار بخوابم  سهینف-

تخت    یبرو رو  رهیگی بدنت درد م نجوریمن برو تو اتاق بخواب ا ز یخب عز-
 بخواب.....پاشو

 هیرفتم.  اطیاز جاش بلند شد و  به سمت اتاق خواب رفت. منم به سمت ح  کانین
  یرفت یم ن یی از پله ها پا یگذاشته بودن و وقت یو صندل  زی بزرگ داشت که تمام م وونی ا
ساحل   یرفت یکرده بودن و جلوتر که م یو چمن کار  یبزرگ بود که تمام گل کار اطی ح هی



 نفیسه 

296 
 

کارش رو   کان یبود. واقعا ن یداریخونه سرا  هی  طایح  پ. سمت چ نهیتونست آدم بب یرو م
دادن   ینشون م یترک الیکه تو سر  ییو نقص انجام داد. خونه مثل خونه ها بی بدون ع

نورتن   یکردم که صدا  یداشتم ساحل رو نگاه م  یجور نیمثل همون خونه ها بود. هم
 جون اومد. با لبخند به سمتش برگشتم 

 ؟ یی که تنها نمیب یم-

  نمیرو بب الی سر و  هیخوابه   کانیآره گفتم تا ن-

و آرزو درست کرده   دیخونه رو با هزار تا ام نی . ادیزحمت کش یلی خ نجایسر ا  کانین-
ا هم  درست کرده بود که اگر ب سا ی مشترک خودش و نور  یزندگ یبرا  نجارویا  کانیبود. ن

رفته با   اقتیل  ینبوده. دختر ب اریبخت باهاش   ی کنن ول یزندگ نجای ا  انیازدواج کردن ب
 کرده.  ازدواجسال بزرگتر از خودش  20

 زدم   ایدلم رو به در نیکنجکاو شده بودم به خاطر هم سای درباره نور کمی

 نورتن جون -

 زم ی جانم عز-

 د یبرام بگ سایدرباره نور کمیشه  یم-

 نشست.  کی نزد  یها یاز صندل  یکی  یو رو دیکش ی آه هیجون  نورتن

شد من که زن  یجذبش م دی د یم  یدختر خوشگل و جذاب بود. هر آدم یلیخ ساینور-
تونست به   یرو که نم یموقعه ها حرف یبعض کانیازش خوشم اومده بود. ن یلیبودم خ

رو دوست داشت   ساینور یلیخ  کانیگفت. ن یبه من م ومدی بگه م  یعبداله یخانم و آقا 
به آقا و خانم گفت که جفتشون   کانین وز ر هیحاضر بود جونش هم براش بده.    یحت

دوهفته ست   سایمن و گفت که نور   شیاومد پ  کانیهمون روز ن یمخالفت کردن. فردا 
هم جواب    شیکار کنم. گوش  یدونم چ یو من نم  رهیگ یم  یالک یداره بهونه ها  یلیخ
 دیلیک  سای شده چون نور ی چ نیگفتم خب برو خونش ببده و نگرانش هستم.  ینم

  یکاش نم یا  یزنگ نزنه. ول گهیداده بود که هروقت خواست بره د   کانیبه ن وخونش ر
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که وارد خونه شد  یباز کرد. وقت د یلیو در خونش رو با ک  سای رفت خونه نور کانیرفت. ن
در اتاق   کانیکه ن یجواب بود وقت یبازم ب یصداش کرد ول  کانین ومدی   ینم ییاصال صدا

نشد بلکه با  مونیشد . اون دختر نه تنها پش  واجهم  یخوابش رو باز کرد با صحنه بد
داده و اصال دوستش نداشته.    یو بهش گفت اونو باز   ستادیوا   کانین  یجلو  ییتمام پرو 

سابق   کانیاون ن یسرپا شد ول یبعد از اون اتفاق مثل مرده شده بود و به سخت کانین
  اری خواهشا به روش ن یگفته ول یبه تو چ کانیدونم ن یآدم سنگ. م هینبود و شده بود  

مرد    هی زیهمه چ یدون یغرورش شکست خودت م کانیرو بهت گفتم. ن ت یکه من واقع
با همون پسره   سای شه. بعد از اون نور یاون آدم نابود م گهیبشکنه د یغرورشه و وقت

شن   یسال از هم جدا م 3کنه و بعد از  ینم دای ادامه پ ادی ز  شیکنه که زندگ یازدواج م
از    یکیو  ره ی گ یرو م کانیسراغ ن  نجایا  ادی نداره اول م نایپول ا  نهیب ی م  سای نورکه  یوقت
ره   یشه م یو بعدش بلند م ران یکه رفته ا  رونیپره ب یمحافظ ها از دهنش م  نیهم
  کانین یرو گول بزنه که باهاش ازدواج کنه و پول و ثروت بهش برسه ول  کانیکه ن رانی ا

مزاحم    گهیزن داره و زنش رو هم دوست داره و د  گه یخوب نشوند سرجاش و گفت که د 
  کانی ن یهم اومد ول سای با نور  یدر  حت ینشه. چند بار باباش اومد جلو  شیزندگ

 ...رونی انداخت ب

دفعه زدم   هیشد که  یدونم چ یتعجب کرده بودم و نم یلینورتن خانم خ یحرف ها  از 
  نکهیکرد. از ا یاز آدماش. از مهرداد که با احساساتم باز  ایدن نی. ناراحت بودم از ا هیگر  ریز 

 یدلمون رو با ب مونیمهم زندگ یکه  آدما  نیرو شکوند ناراحت بودم. از ا  کانیغرور ن
.  ارهیمن آب ب  یگفت برا  مان ی به آقا سل جون اومد و بغلم کرد و ورتنشکوندند . ن یرحم

  یو زندگ  ایدن نیحقمون از ا   کانیکردن. من و ن ه یبه گر  م یمن و نورتن جون شروع کرد
کرد و با چشم و ابرو   یداشت منو نگاه م یبرام اورد و با نگران یآب مانینبود. آقا سل نیا

 ر اومدم شده. از بغل نورتن خانم د ی که چ دیپرس یداشت از نورتن خانم م

 .دیتنهام بزار  کمیشه  ینورتن جون م-

 آخه..... -

 خوام تنها باشم یم کمی کنم   یخواهش م-
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 ی باشه دخترم هر جور راحت-

  کانیکردم به حال خودم به حال ن یم هیرفتن. آروم داشتم گر  مان یخانم و آقا سل  نورتن
که داشتم   یجور نیدل مارو شکوندند. هم یرحم  یکسامون چقدر با ب نی تر زیکه عز
زد. چون گوش   یحرف م  مانیاومد که داشت با آقا سل  کانین یکردم صدا  یم  هیآروم گر

گفته   ینورتن چ ستیگفته که معلوم ن کانیبه ن مانیسلکه آقا   دمیبوده شن زی منم ت ی ها
 دم یرو شن کانین یقدم ها  یکنه. از پشت صدا  یم  هیگر یجور  نیکه داره هم

 سهینف-

بدتر بود برگشتم و نگاهش کردم.   هیصورتم رو پاک کردم و با لبخند که از هزار تا گر  عیسر 
 کرد   یداشت منو نگاه م یو با نگران  کمیاومد نزد  کانین

 ؟ یکرد  هیگر یچ یبرا -

 کردم   هیگر یمن ک-

 قرمزت معلومه   ینیاز چشمات و ب-

اومد جلو و    عیتعجب کرده بود سر  یلیخ کانیکه ن  هیگر  ری زدم ز  کانیحرف ن  نیاز ا بعد
ازم   گهیسئوال د  چی. هدیبوس یسرم رو م یکرد و رو  ینوازش م یبغلم کرد. موهام رو ه

  یرو تو مشتم گرفتم و سرم رو تو  کانیکنم. لباس ن  یو گذاشت خودم رو خال  دینپرس
 یلیخ ریآزاد و رها. اتفاقات اخ یخجالت چیکردم بدون ه  هیرفرو کرده بودم. گ   کانین نهیس

شدم   یکامال خال نکهیکنم. بعد از ا یخواستم خودم رو خال یم  هیبود و با گر ن یبرام سنگ
که نگاهش کردم  یدستاش دورم بود. وقت کانین یاومدم ول  رون یب کانیاز بغل ن

 چشماش ناراحت بود. با شست انگشتاش اشک هامو پاک کرد. 

 گفته؟  یزیافتاده؟نورتن بهت چ یاتفاق ؟ی کرد  هیگرشده؟ چرا  یچ نمیبگو بب-

. از میاز شانس زندگ یپر بود از زندگ کمینگفته. دلم  یزینه به خدا اون بنده خدا بهم چ-
 کردم. هیگر کمی  نیکنم سر هم یخودم رو خال یدونستم چه جور یهمه دلم پر بود و نم
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 باشه ی گ یکه م یجور نی هم دوارمیام-

 بهش زدم  یلبخند  ارمشیاز اون حال و هوا درب نکهیخاطر ا  به

 یستیاگر خسته ن  ؟البتهی استانبول رو بهم نشون بد  م یشه بر  یم  کانین-

 ؟ یستیفقط تو خسته ن میباشه بر-

 م یدست و صورتم رو بشورم بر کمی استراحت کردم. خب من برم  ینه من به اندازه کاف -

 م یباشه. بر-

  عی . سر دمی رو بغل کردم و گونش رو بوس کانین لی دل چیذوق کرده بودم که بدون ه  نقدریا
سالن    ینورتن خانم تو  دمیرفتم که د یرفتم. داشتم به سمت اتاقم م الیبه سمت و 

  دیکه د یمبل نشستم وقت  یکنه. به سمتش رفتم و کنارش رو یم  هینشسته و داره گر 
. نورتن خانم منو سفت بغل کرد و  دمیبغلم کش  یمن کنارش نشستم نورتن جون رو تو 

اومد و صورتش    رونیکرد از بغلم ب یخودش رو خال نکهیکردن. بعد از ا  هیشروع کرد به گر
 رو پاک کرد 

 ؟یکن یم  هیگر یمن قربون اون اشکات بشم چرا آخه دار  یاله-

 ؟ یکه نگفت کانیگرفت. دخترم به ن  میهمون روزا افتادم و گر ادی-

 زدم  یو لبخند   دمیون رو بوسشدم و لپ نورتن ج خم

  یم  مینکن به خدا منم گر هی گر  گهی نه قربونت برم بهش گفتم دلم پر بود. شما هم د-
 دوباره ها  رهیگ

 کنم  ینم هیگر گهیباشه. باشه د-

 مبل بلند شدم   یزدم و از رو  یلبخند

  رونیاز ب  دیخوا  یم یزیچ می سر استانبول رو برگرد  هیرم   یم  کانینورتن جون من با ن-
 م؟ یریبگ
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 دلم برو بهتون خوش بگذره  زینه عز-

  هیکردم.  ی شگی هم کاپیم هیبه سمت اتاقم رفتم و دست و صورتم رو شستم و   عیسر 
سرم بستم.    یاوردم و حالت تل مانند رو  رونیدونه ماندانا قرمز رنگ هم از چمدونم ب 

شام آماده   یارو برداشتم و از اتاق خارج شدم. همه خدمه ها داشتن بر  میگوش  عیسر 
داره با   کانیکه ن دمیرفتم و د  الی و  اطی کردم و به سمت ح یشدن. ازشون خداحافظ یم

متوجه   کان یزدم و به سمتشون رفتم. ن یزنه. لبخند یو آقا محسن حرف م مانی آقا سل
 بهم زد یمن شد و لبخند 

 تو؟  ییکجا-

 دی . ببخشدیطول کش کم ینورتن جون کارم داشت سر همون -

 بهم زد   یندلبخ  کانین

 ی فکر کردم منصرف شد  ینداره ول یراد ی ا-

 م ینه بابا. بر-

رو کرد و به سمت   ییو آقا محسن سفارش ها  مانی بهم زد و به آقا سل یلبخند  کانین
 . میرفت نیماش

که  یجور  مید یخند یو کل میو استانبول رو گشت  م یبود  رونی ب کانیشب با ن 10ساعت  تا
پاهام درد گرفته   گهی کرده بودم د یرو  ادهیکه پ نقدریمن اصال گذر زمان رو حس نکردم. ا 

 بود

 ال ی و  میشه برگرد  یبسته من پاهام درد گرفت. م کانین-

 م یباشه بر-

رو روشن کرد و به   نیماش  عی سر کانیمن نشستم. ن  عی سر میدیرس  نی که ماش یوقت
چشمام روهم افتاد و به   نی ماش ی خسته بودم که با تکون ها نقدریروند. ا الیسمت و 
 بود.....  هیو گر  یکه بدون ناراحت یفرو رفتم خواب یقیخواب عم
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 --------------------------------------------------------- 

شدم. به اطرافم نگاه کردم. تو اتاق خودمون بودم  داریاز شدت گرما از خواب ب صبح
  یرو  شبید  کانین یعنیاز تخت نگاه کردم کامال مرتب بود   یا گه یف د به طر یوقت

  هیبلند شدم لباسام رو با  عی صبح بود. سر 8. ساعت رو نگاه کردم ساعت  دهیتخت نخواب
عوض کردم. فقط به   دیسف ی ها  یرنگ با کتون ی لزغا  نیرنگ با شلوار ج دیسف  شرتیت

. با ادکلن  ختمیم و موهام رو دورم ر زدم و موهام رو از وسط فرق باز کرد  ملیچشمام ر
رنگم رو دستم کردم و از اتاق   ی نقره ا  وی  یگرفتم و ساعت کاس یدوش اساس هیمحبوبم  

و    کانی صحبت ن  یشم صدا  یخواستم وارد سالن غذا خور یکه م یخارج شدم. وقت
  میاز ستون ها قا  یکیپشت   عیکردن. سر  ینورتن جون اومد که داشتن آروم صحبت م

 گن یم   یچ نمیشدم تا بب

 سئوال؟  هینورتن جون  -

 جان دلم پسرم -

 کرد؟  یم  هیاونجور گر روز یکه داشت د دیگفت یزیچ سهیشما به نف روز ید-

دفعه ازشون جدا   هیکنار خانوادش  یبگم خب بعد از چند سال زندگ ی زینه پسرم چه چ-
 دلش گرفته بود دیشده سخته براش. شا

گفت.... تورو به روح   یم   یا  گهید  زیچ هی روز ی د سهینف ینه نورتن جون چشم ها -
 ؟ یبهش گفت  یزیدم چ ی شوهرت قسمت م

 تکون داد یسر  قهیجون بعد از دودق نورتن

 آره پسرم گفتم -

 نورتن جون؟  یگفت یچ-

  گهید زیچ ه ینبوده و   یکرد فی . بهش گفتم اونجور که تو تعر سایتو و نور هیقض تی واقع-
 بوده 
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 نورتن جون. دی گفت یچ یبرا -

 بشنوه  گهید یکیاز دهن  نکهیپسرم بهتره االن بدونه تا ا-

 نورتن جون  یاز دهن ک-

 کنه و هزار تا چرت و پرت بهش بگه دایرو پ سهی از کجا معلوم نف ساینور  نیهم-

خودم رو نشون   یجور هیاومدم    رونیو از پشت ستون با لبخند ب  وردمی طاقت ن گهید
 االن اومدم  نی و هم  دمیدادم که اصال حرف هاشون رو نشن

 ر یسالم صبح تون بخ -

که نورتن   دمیزدن. رفتم و گونه نورتن جون رو بوس یو نورتن جون بهم لبخند  کانین
. دمیرو هم بوس کانیرفتم و گونه ن کانی. به سمت ندیجون همون موقع گونه من رو بوس

  ییاز خدمه ها برام چا یک ینورتن خانم نشستم.   یو روبه رو  کانیکنار ن  یصندل  یرو
  یخوردم که صدا  یخوردن صبحانه. داشتم صبحانه م بهکردم و شروع کردم  یاورد. تشکر

 نورتن جون باعث شد که بهش نگاه کنم 

 راحت بود؟جات  ؟ یدی دخترم خوب خواب-

 بود یآره قربونت برم عال -

 ؟ یندار  یخب خداروشکر. دخترم برنامه ا -

 نه واهلل هنوز برنامه ندارم. چطور نورتن جون؟ -

 باهات صحبت کنم کمی خوامی.....میجور  نی هم یچیه-

 به چشم بعد از صبحونه در خدمت شمام  یا-

 قربون حرف زدنت بشم من  یاله-

 خدانکنه-
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 میاومد که باعث شد من و نورتن جون بخند کانین یدفعه صدا  هی

 ی ا  نجامیمنم ا  دیگ ی. نمدیکن یهم نوشابه باز م  یاوووووو بسته بابا چقدر برا-
 زه ینورتن جون عز نیا  یچقدر خاطرت برا  ومدهین  نیبب سهیخدا....نف

 کان یزدم به ن یلبخند

 د؟ یبا من ندار ی ا  گهیکار د با یز  یبرم شرکت بانو ها  گهی خب من د-

 نه پسرم مراقب خودت باش -

 با عالمت سئوال نگاهم کرد  کانیبلند شد و من هم بلند شدم که ن کانین

 صبحانت رو بخور  نیبش یش یبلند م  یچ یوا برا -

 ام یتا دم در باهات م-

که انجام    ییکارا  نیاولش تعجب کرد و بعدش لبخند مهمون لب هاش شد. من ا   کانین
کار   نی ا  یوقت  یول هیدونم چ ی. نمدمیکارا رو انجام م نیواقعا از ته قلبم دارم ا   دمیم

 شه.  یبهم منتقل م یحس خوب  دمی هارو انجام م

 زد. یو لبخند  دیسوار شه گونم رو بوس نکهیرفتم و قبل از ا  نی تا دم ماش کان ین با

 کن  یرانندگ اطی مراقب خودت باش. با احت-

 یبا من ندار یباشه. کار-

 نه برو خدا پشت و پناهت باشه -

رفتم.   ال یشد و رفت. عقب گرد کردم و به سمت و  نشیبهم زد و سوار ماش یلبخند  کانین
منو نگاه   یون داشت با مهربونشدم نورتن ج الی که وارد و یشدم. وقت الیکه وارد و یوقت
 دم یزدم و به سمتش رفتم. گونه شو بوس یکرد. لبخند  یم

 ن؟ یداشت یبا من امر بایخب بانو ز -
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 دیجون لپم رو کش نورتن

 میصحبت کن  رونی ب میبر ایبال. ب زی زبون نر نقدریا-

 جفت چشمام  یبه رو-

بود. به سمت   یبرامون. هوا عال ارنی از خدمه ها گفت که دوتا قهوه ب  یکیجون به  نورتن
 از خدمه ها قهوه برام اورد. یکی  قهی. بعد از دودقمیو نشست میها رفت یاز صندل یکی

 د یبا من ندار یامر-

 بهش زدم  یلبخند

 ی لطف کرد یلینه ممنون. خ-

 بود فهیکنم وظ  یخواهش م-

 کرد  ینگاهم م یوالرفت و نورتن جون با حالت سئ خدمه

 ؟ یزد  یحرف م یجور  نی با خدمه هاتون هم هم یبود رانیتو ا  یتو واقعا وقت-

دونه پرستار   هیجونم  زیعز یول   ادیچون مامانم خوشش نم  میما که خونمون خدمه ندار-
 بد رفتار کنم. دیباهاشون با یچ یکنم برا   یباهاشون رفتار م ی جور نیداره و هم

 یلیخ  کانین یباورت نشه ول دی....شایفرق دار سایبا نور  یلی.....تو خهیچ یدون یم-
که با   انمیدرجر  یمن از همه چ  نکهی.....و استی ن یقبل کانیاخالقش عوض شده. اون ن

 . دیوصلت داد  نیزور خانوادتون تن به ا

 دونست  یدفعه خشکم زد. نورتن جون از کجا م  هی

به من   ادیبزنه رو م یتونه به کس یکه نم ییوقتا حرفا   یبعض کانیمن که بهت گفتم ن -
بود و با من تماس گرفته بود   رانیتو ا  یبود بهم گفت. وقت رانی که تو ا یزنه. وقت یم
کرد از خانم بودنت از نجابتت از پاک بودنت از شجاعتت خالصه از   ف یاز تو تعر  یلیخ
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دخترم؟ به  یهست یاالنت راض  تیسئوال؟ از وضع هی  طکرد. فق   فیتو تعر  یهمه چ
 ....زیکنه بگو بهم تو خودت نر  یم ینیتو دلت سنگ یاصال هرچ نیبب  ؟یدار یحس  کانین

دردو دل کنم و چه   یبا کس  خواست یدلم م یل ینورتن جون نگاه کردم خ یچشم ها  به
 شدم  رهینامعلوم خ یجا  هیبهتر از نورتن جون. به  یکس

ماه هستش که سر خونه و   3-2خواهر دارم که تازه  هینورتن جون من   هیچ یدون یم-
سرخونه  ی مراسم چیسال بدون ه 3سال باهم عقد بودن و بعد از  3 یعنیرفته   شیزندگ

عوض نشده   نشونیب یزیگذشت اما چ یشون ماز عقد یرفتن. چند ماه شونیو زندگ
  یخاص صدا م یبا اسم ها   گرویو همد  ندشست  یها کنار هم م یمهمون  یبود. مثال تو

  یبهم تو جمع احترام م یکردن و جور  یکردن...رنگ لباس هاشون رو با هم ست م
دوران   لیکنن. اوا  یم یرو باز   میخوشبخت یلی" ما خلم یکرد دارند ف یزاشتن که آدم فکر م 

 هی یندو  ینبود م یخانواده عاد  یشون تو  زمی ها مثال جانم و عز ز ی چ نیا  شونینامزد
تر ها   کیزدند بزرگتر ها کوچ  ی رو صدا م گری همد  یکرد که وقت یمعمول جلوه م ریجور غ

کردند و خواهرم و   یرفتن. البته بماند که جوون ها عشق م یانگار چند لحظه به کما م
بار بعد  نی اول یبرا  ادمهی دونستند. اون روز رو  یخودشون م    ییواهرم رو الگو شوهر خ 

جمع صحبت از عشق و دوست   یاومده بودن چند بار تو  زجونمیعز هاز عقد باهم خون
شدن اما خواهر معتقد هستش عاشق بودن رو   ی م  دیشد همه سرخ و سف یداشتن م

. بعد خواهرم و شوهر خواهرم با  دیخجالت کش دی نبا دنیزد و از عشق ورز  ادی فر دیبا
خوردن.  یم  ذابشقاب باهم غ هی  یتو   لیفام یتحمل تمام چشم غره و پچ پچ ها 

و   یخوشبخت دنیعاشق باشه که چشمش به د  نقدریآدم ا  دیگه با ی م  شهیخواهرم هم
 یمعن یبمونه که جشن سالگرد ازدواج گرفتن کار ب ادمونی  دیگه با یعشق عادت کنه...م 

مرد    ای  لی جمع به عاشق بودن اعتراف کرد و اسم زن ذل یشه تو یو م   ستی ن یو لوس
نورتن جون من   هیچ یدون یمحکوم به تظاهر کردن نشد. م   و دینکش دک یرو به   ل یذل

  ی. من واقعا نممیی دا یکیخواهرم و  یکیهستن   یواقع  یکه عاشق ها دمیدونفر رو د 
خوب باشه و من سربلند   ی آزمون اله نی آخر ا  دوارمیشه. فقط ام ی م  یچ ندمیدونم آ

  هی دمیانجام م کانین یراکه ب یکارا  نیهم  یباورت نشه ول دی. نورتن جون شاامیب رونیب
شه چون    ی م یچ هیقض  نیدونم آخرش ا یشه. من واقعا نم یحس خوب بهم منتقل م
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داره. من   ییحس ها  هی  سای شب قبل از مراسم بهم گفت که هنوز به نور کانیخود ن
 ی زندگ نیسردرگمم تو ا  یعنیکار کنم  یواقعا موندم چ

 دستاش گرفت  یبود رو البه ال زیم  یزد و دستم که رو یجون بهم لبخند نورتن

زاره فقط   یتو دل جفتمون داره م واشی  واشیدخترم خداوند اون عشق و عالقه رو  -
به   کانین نیزمان بر هستش. به خدا توکل کن و برو جلو. من واقعا از حس ا  مکی

بگم   زیچ  هیداشته باشه.  یخوش  انی تون پا یباز  نیا  دوارمیام یخبر ندارم ول  ساینور
  نیزم یدونه از تو رو هی. چون فقط  ین هستیزم ی دختر رو ن یجون تو خاص تر سهینف

اون موقعه ها   امرزمیمادرخداب یدون یجان م سهیوجود داره پس قدر خودتو بدون... نف
  یبرا  قیرف نی کن بهتر یعاشقانه اول سع  یگفت تو هر رابطه  یگفت....م یم  یبه من چ

 ....یهمسرت باش

  یکه کس یی گم بزارم و برم جا   ی. مارمیکم م یزندگ نیوقتا تو ا  ینورتن جون واقعا بعض-
 کنه... دایمنو نه بشناسه و نه منو پ

 کنه.  یحل م و یخودش همه چ ییبسپار به اون باال -

 دوارم یام-

 چه خبره... مینیبب نجا یا  دیمرکز خر  کمی  میپاشو...پاشو بر -

 م یبر-

 . میهارو گشت دی شب با نورتن جون مرکز خر تا

------------------------------------------------------------- ------ 

نواخت شده بود.   کی  مونی گذره و زندگ  یم کانیمشترک من و ن  یماه از زندگ  هفت
کاراش    ری.همش درگنمیتونستم بب یرو فقط صبح ها و شب ها اونم سر شام م کانین

باردار   لوفریچند ماه که گذشته ن نی . تو ارانی ا  میزودتر بر میبود که زودتر تموم شه و بتون
سر به    دیگه با  یهمش م ادو ی م ایبه دن گهیدوهفته د اماهه داره  و ت8پسر هیشده و  
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 شمی پ شهیباشم. نورتن جون واقعا مثل مادر برام بود و هم رانی اومدن بچش ا ایدن
  نیعالقه مند شدم و از ا  کانیکه من به ن نهیا  رییچند ماه تغ  نیکه تو ا  ی زیبوده. تنها چ

دونم   ینم ینداشتم ول درو به مهردا ی حس نینکه تاحاال چ یحسم مطمئن هستم جور
کنه. مهرداد بعد از  یموضوع بدتر منو کالفه م  نینه و ا  ایواقعا بهم عالقه داره    کانین
 دختر اونجا آشنا شد و باهاش نامزد کرد.  هیماه با   4رفت آلمان بعد از  نکهیا

که   میکرد  یو از گذشته صحبت م  میخورد  یقهوه م میبود وبا نورتن جون داشت شب
زنونه   ی. دوباره همون صدا م یزن و مرد اومد. جفتمون از جامون بلند شد هیداد   یصدا 

کرد. نورتن خانم رنگش به  یبا محافظ ها دعوا م  یمرد اومد که داشت با فارس  هیبا داد 
 که نورتن جون دستم رو گرفت  هیک نمیرفتم بب ی. داشتم م دیپر یآن

 ... تو برو هیک  نمیرم بب یرم برو تو من مدخت سهینف-

 .هیک نمی نورتن جون بزار بب-

رسوندم.   الی بود خودم رو از دست نورتن خانم خارج کردم و خودم رو به در و  یهر زور به
داشتن اون خانم و مرده رو   گهید یو آقا محسن و چند تا از محافظ ها  مانی آقا سل

 کردن  یم رونیب

 .... نمیبب دیستیوا -

  یساکت شدن و به طرف من برگشتن. زنه و مرده داشتن با تعجب منو نگاه م همه
 کردن 

 هی همه سروصدا چ نی ....انجایچه خبره ا-

 اومد جلو  مانی سل آقا

 میکن  یداخل ما حل م دی خانم جان شما بر -

 کنن  یم دادیداد و ب  یکه ه هیچ نا یحرف حساب ا نمی بزار بب مانی آقا سل-

 و مرده  دختره یجلو  رفتم
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 ن؟ ی هست  یشماها ک ه؟یچه خبرتونه....مشکل چ-

 شروع کرد به حرف زدن  دختره

 ؟ یهست   کانیتو زنه ن-

 ...امرتون کانمیبله من زن ن-

جلو که دستم رو   انی خواستن ب یلباسم رو گرفت و محافظ ها م قهی اومد جلو و    دختره
 کردم  یخونسرد داشتم به دختره نگاه م افهی باال بردم. با ق

 کان ین یهستم...معشوقه قبل سایمن نور -

 هست   ی. حاال من فکر کردم کنهیکردن ا  یم  ساینور سای نور پس

 امرتون -

عقدم کنه واگر نه آبروش رو   د یحامله ام با   کانیمن از ن ید یحامله ام. فهم  کانیمن از ن-
 نه  ای  یدیمنه نه خونه تو فهم خونه نجاینه ا  ای  یدیبرم. فهم یهمه جا م

 . یگ یم یچ یاحترام خودتو نگه دار بفهم دار نکهیاول ا -

 و عقب رفتم.  رونیب دمیکش سای رو از دست نور  قمی

 ام یاالن م-

محظ   یبرا  ینکرده ول یکار  چ یه کانیرفتم. من مطمئن بودم که ن ال یبه سمت و  عیسر 
 شدم نورتن جون اومد   الیدادم. وارد و یکارو انجام م نیا  دی با اط ی احت

 اد یزنگ زدم داره م کانیدخترم به ن-

 رو براش پر کردم  یآب  وانی به سمت آشپزخونه رفتم و ل عیسر 

 یبر ی آب م یدار یک یشده دخترم برا یچ-
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  یم ینمونه بردار  یرو برا   وانی ل ن یا  یحرف بزنم ول  ادیتونم االن ز  ینورتن جون نم-
 خوام 

آب   وانیساکت نشسته بود. ل  سایرفتم. نور  الی خارج شدم و به سمت در و الیاز و   عیسر 
 تعجب کرد   یلیرو به سمتش گرفتم. اولش خ

  یآروم ش کم ینترس برات آب اوردم تا -

  یآب رو خورد از دستش گرفتم و سع وانی ل ی. وقتدی آب رو گرفت و سر کش وانی ل ساینور
  لکسینا  هیرو داخل   وانی رفتم و ل الیبه داخل و  عی کردم اثر انگشتش هم بمونه. سر

و اون مرده که    کانین دادیداد و ب یشدم صدا  یخارج م  الیکه داشتم از و  یگذاشتم. وقت
 زد. یم  غیداشت همش ج  سا ی به سمت در رفتم. نور عیر فکر کنم باباش بود اومد. س

 بچه شکمم از توعه... نیا  یعوض-

  ینزن من به تو اصال اون موقع دست نزدم بعد تو چطور از من حامله شد ی حرف اضاف-
 که من خبر ندارم...برو گمشو 

  کانین یجلو هیقصدش چ دمی فهم یاومد جلو و دستش رو باال برد و من وقت ساینور پدر
صورتم   ی . دستم رو رودی کش یطرف صورتم سوخت. گوشام سوت م هیقرار گرفتم.  

زد که گوشه   یلیبد بهم س نقدریگذاشتم و سرم رو باال اوردم. همه ساکت شده بودن. ا
  ی. وقتادیم  مینیرو احساس کردم که داره از ب یعی ما هیسوخت.   یلبم پاره شده بود و م

کرده. دماغم به شدت حساس بود فقط   یزی خونر  مینیکه ب دمید دمی دست کش مینیبه ب
خون   ی جور نی ساعت هم  هیهمش دماغم تا   گهیبخوره د کی ضربه کوچ هیبود  یکاف
تعجب کرده   یلینگاه کردم. خ سای پدر نور یچشم ها  یمن تو  یصدام کرد ول کانی.نادیم

 کار کنه ی دونست چ یو نم

از   یدم هر کس یاجازه نم یبود غرور شوهرم رو شکوند ول  یکیکه با  یدختر شما وقت-
اگر غرور   یدون ی....خودت میست یرسه غرور شوهرم رو بشکونه. مگه خودت مرد ن یراه م

وقت   چیکنم ه  یم د یوقت تاک  چیو ه نی جا بر ن یشه...لطفا از ا  یم  یمرد بشکنه چ هی
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باشه. خودتون   یا  گهیکجا معلوم نوه شما از کس د از نشه.  دایدر خونم پ یجلو  گهید
 .د ی گ یدروغ م نقدریکه ا دیش یخسته نم

 کردم  سایرو به سمت نور صورتم

همه خودت رو   نیا  یبه خاطر پول و ثروتش دار ای  یرو دوست دار کانیتو واقعا ن ای-
  ی. آخرش که چیاون گفت  نویهمه دروغ به ا نیا  ی. خودت خسته نشد یکن یپاره م کهیت

اعتماد دارم و    کانیمهم منم که اندازه چشمام به ن  یبچه دار کانیبرو به همه بگو که از ن
  یوسط تنها کس  نیگن.ا  یم ینداره که درباره شوهرم چ  ارزشذره واسم   یحرف مردم حت
خودشو خوب بهم ثابت کرده که   نقدریا  کانی.نکانینه ن یره خود تو هست یکه آبروش م

زنگ نزدم و   سیتا به پل دیبر نجا یسرانگشتاش به تو نخورده. حاال هم از ا  یدونم حت یم
 به جرم مزاحمت و ضرب و شت نداختمون گوشه زندون...

بندازنشون   الیبه محافظ ها سپرد که از و کانی. نالی گرد کردم و برگشتم سمت و عقب
زد تو   دی منو د   یمبل بلند شد و وقت یشدم نورتن جون از رو  الی که وارد و ی. وقترونیب

 صورت خودش 

 . اد یشده. چرا کنار لبت پاره شده و دماغت داره خون م یخاک به سرم دخترم چ-

.  رمیبگ جهی شد و باعث شده بود که سر گ یم ادیداشت ز  یجور نی هم مینیب یزی خونر
چند تا دستمال   عی از مبل ها نشوند. سر   یکی ینورتن جون اومد و دستم و گرفت و رو 

رفت جعبه  عی جون سر . نورتنزهیلباسم نر   یگذاشتم تا خون رو مینیب یبهم داد و رو 
گوشه  یزد و آروم خون ها  ن یرو برداشت و روش بتاد  یرو اورد. پنبه ا  هیاول  یکمک ها

 لبم رو پاک کرد. 

زد. دستمال رو از  کی چسب زخم کوچ هیکرد  زی نورتن جون کنار لب رو تم نکهیاز ا بعد
صورتم   ی روگذاشت و خون هارو از  مینیدستم گرفت و دوتا پنبه رو گوله کرد و داخل ب

به   عیحالم خرابه سر   دیرفت. نورتن جون تا د یم  ج یپاک کرد. سرم داشت به شدت گ
اوردن و   وهی از خدمه ها برام آبم  یکی  عی. سر ارنی ب وهی ماز خدمه ها گفت که برام آب یکی

حالم اومد سرجاش. همون   کم یرو خوردم  وه یکه آبم ینورتن جون کنار لبم گذاشت. وقت
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  زی شده بود داشت تم یخوردم نورتن جون دستام رو که خون یم وهی جور که داشتم آبم
کرد.   ینگاهم م  اشتنورتن جون کارش تموم شد با استرس د نکهیکرد. بعد از ا  یم

 دستام گرفتم  یبهش زدم و دستاش رو البه ال یلبخند

 ؟ یدخترم خوب-

 خوبم قربونت برم ....خوبم -

 شد  دیدفعه نورتن جون رنگش سف هی

 اومد خدا به دادمون برسه.  کانیخاک به سرم ن-

رفت و   کانیشد و به سمت من اومد. نورتن جون بلند شد و به سمت ن الیوارد و   کانین
 جلوش رو گرفت 

 رو لعنت کن و آروم باش   طون یبوده و تموم شده و رفته. ش یزیچ  هیپسرم ول کن  -

 .  رونی ب دیبر الی مه ها از ونورتن جون شما و هم خد-

 پسرم و.....-

  یکنم همگ یکنم. خواهش م  یاحترام  یبهتون ب د ی . نزاررونیب ینورتن جون لطفا همگ-
 رون یب

 یلیصورتش خ کانیخارج شدن. ن الیجون به ناچار خودش و همه خدمه ها از و  نورتن
  مینیانگار قطع شده بود. پنبه هارو از ب  مینیب یزیبودم. خونر ده یقرمز بود و من واقعا ترس

پرتش   نیدفعه به سمت گلدون رفت و به زم  هی. دیچرخ یدور خودش م کان یدراوردم. ن
شکوند و    ی م یکی  یکیشکست. رفتش طرف تمام مجسمه ها و   یبد  یکرد که با صدا 

گوشم گذاشتم.به   یکنم و فقط دستام رو رو یتونستم کار  یزد.از ترسم نم یعربده م
کرد که از   یخودم اومدم و بلند شدم و به سمتش رفتم و داشت مجسمه دوباره پرت م

 هوا موند.   یدستاش رو  کان ی.نهیگر  ری پشت بغلش کردم و زدم ز 

 بس کن تروخدا....ترو جون من بس کن. بس کن -



 نفیسه 

312 
 

  یقلبش م یقلبش بود و با تند   یبه سمتم برگشت و منو تو بغلش گرفت.سرم رو کانین
داد و سرش   یمنو سفت به خودش فشار م کانیشد.ن یو چهرش داشت آروم م دیکوب

  هیگذاشتم.   کانیکمر ن ی. دستم رو رو دیکش یم قی کرد و نفس عم یموهام م   یرو البه ال
  کانیشد. به عقب هلش دادم. ن سیلرزه و گردنم خ  یم کانین یکه شونه ها  دمیدفعه د

ذاشتم و با شست انگشتام اشک هاشو  کرد. دستم رو کناره صورتش گ یم  هیداشت گر
 پاک کردم 

 ؟ یکن یم  هی...............چرا گرکانین-

بودم   رتیغ یب نقدریصورتت بزنه؟ ا  ی که تو یمن؟ چرا اومد  یجلو  یچرا اومد  سهینف-
 زن من بلند کنه یدست رو به یغر هیکه گذاشتم 

  یداشتم اشک هاش رو با حوصله پاک م یجور نی صورتش گذاشتم و هم یرو رو  دستم
  یبا آرامش به چشم ها ن یداشت به خاطر هم اجیبه آرامش احت کانیکردم. االن ن

 اشکبارش نگاه کردم 

زن غرور   نی زاشتم دوباره هم یزن خورد کرد. نم نیغرور شوهرم رو هم نکهیبه خاطر ا -
 پاش له کنه.  ریشوهرم رو ز 

انگار دودل بود.   یبزنه ول یحرف  هیخواست   یگار م و ان نیی سرش رو انداخت پا  کانین
 آرومش اومد. یصدا   قهیبعد از چند دق

 ؟ ی رو که باور نکرد سای .....تو حرف نورسهینف-

رو از چشمام   تی خواست واقع یکرد انگار م  یرو باال اورد و داشت منو نگاه م سرش
 نگاهش کردم  یحی بخونه. با لبخند مل

 و اعتماد دارم.نه باور نکردم چون من به ت -

  تی واقع دی د ینه.وقت ایگم  یراست م  نهیخواست بب یکرد و م یبه چشمام نگاه م کانین
 رو گرفتم  کانین ی. دست ها نیی گم دوباره سرش رو انداخت پا یرو بهش م
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  یرو دوست دار سای . تو هنوز نوریبا خودت چند چند هست نیفکر کن. بب نی. بشکانین-
  نی حس دارم و ا  سایمن هنوز به نور یگفت یشب قبل مراسم رو م یحرف ها   ادتهی. انهی

تا اون   لوفرین شی. پرانی رم ا یکنه. من......به مدت دوهفته م ینم رییحسم تا ابد تغ
 ...یخوا  ی. اگر م نخوب فکر هاتو بک  ن یموقع بش

   نیی چشمام اشک جمع شد. سرم رو انداختم پا ی تو

درخواست   یاومد رانی که ا یتموم شه بعد از دوهفته وقت یزندگ  نیا  ی خوا یاگر م-
 خودش   یزندگ یبره پ  یکنم و هرکس یامضا م امیطالق بده هر کجا باشه م

 ؟ ی شه نر یم-

 بود  چشماش   یناراحت بود و هزار تا حرف تو کانیرو باال اوردم. نگاه ن سرم

فکر کردن هستش. اصال   یبرا  یدوهفته زمان خوب نی بعدشم ا لوفرین شیبرم پ دیبا-
 . من برم چمدونم رو جمع کنمری اتفاقات قرار نگ  نیا  ری تحت تاث

دست هام رو گرفت.   کانیرفتم که ن یاومدم و داشتم به سمت اتاقم م  رونیبغلش ب از 
معطلم نکرد و چهره گرفته منو    ادی ز  به سمتش برگشتم  منتظر بودم که حرفش رو بزنه که

 کرد  ینگاه م

 ؟ یساعت چند پرواز دار-

 صبح  6-

 برمت یخودم م-

 رم  ینه بابا خودم م-

 خوام ببرمت  ی من خودم م-

 باشه.-
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قلبش    یو تو فکر رفت. به سمتش رفتم و دستم رو رو  نیی سرش رو انداخت پا  کانین
 و منو نگاه کنه  رهی گذاشتم که باعث شد سرش رو باال بگ

کار درست رو    شهیگه. حرف دل هم یکه قلبت بهت م  یکار درست رو بکن همون کار-
 توئه. قتی اگر هم اشتباه باشه حق یده حت یم شنهادیبهت پ

از کاناپه   یک یو به سمت   دیکمرم رو گرفت و به سمتش کش کانیتکون داد. ن یسر  کانین
من و    یپا یپتو از پشت برداشت و رو  دونهی  کانی. نمیو با هم نشست میها رفت  یراحت

شونه هام گذاشت و من رو    ی آغوشم اومد و سرش رو رو یتو  کانیخودش انداخت.ن
 بغل کرد 

شب رو تمام   کی م که تو هزار و دون ی......البته میقصه بگ هیشه برام  ی.....مسهینف-
 ......لطفا.... یقصه هاش رو حفظ 

 انداختم و شروع کردم به نوازش موهاش.  کانیزدم و دستم رو دور شونه ن یلبخند

خود حامل هزار درد و هزار   انی پا یب یقصه ها  نیا  یکه راو  یملک تو چه دان   یا-
اثر   چیکه در تو ه   یجن و پر یناآشنا  اتیگفتن آن همه حکا  دهیداستان است. چه فا 

. ندیبه جانت بنش یذره ا  نیغمگ یراو  نیا  یآشنا تی...که حکا دیکند شا ینکرده و اثر نم
در   دهستای که ا   ایدور گو  انیسال انیکه انگار که سال یا  دهیدختروآفتاب مهتاب ند تیحکا 

. بزن خودش...جهان در مشتش عشقش در دلش...مردش در  ایدن یآغاز تمام راه ها 
فتح در برابرش هزار   یاش...صداها در سرش...هزار هزار قله برا  نهیبرش...شعر ها در س 

آفتاب و مهتاب   دختر یروزگار یهر شبش... روز  ی معصومانه در خواب ها  الیهزار خ
  رمرد ینگاه پ نی کودکانه. در همان نخست یدر آمد به باز  یهزار چهره ا  ریبه خانه پ دهیند

  کی دور و نزد یها  نیکه بزرگ و کوچک سرزم  شیکه نه فقط خدم و خشم قصر طال 
  نیب نکهیبا دختر عاشق. ا  ینی اش را داشتند. دلبست به هم نش  یدست بوس یدم یآرزو
  دیما د دهیتر آفتاب و مهتاب ندو سر و جالل و جبروت چه در وجود دخ میس ا،یدن ایدن

  ستیو بخواهد. راز  ندیبود بب شهیهرگز نتوانست او را رها، آزاد، آن طور که هم گریکه د
هزار   ر یهرگز نداند. دخترک با داماد پ دیکه دختر شا  ست ی باخود به گور برد. راز  ریکه پ
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ت: اگر دست آخر  هزار چهره گف  ریها دخترک به داماد پ یاز روز  یچهره ازدواج کرد. روز 
خاطر بود که دختر سرباال اورد و بهت نگاه کرد. به چشمات. به   نیآب شد  به ا خی اون 

نگاهت   یهزار چهره. تو  ریداماد پ  نی و سنگ یل یخودت فرهاد. نه نگاه تحم یچشم ها 
. رفته رفته اول به  دیشن روهمدم  هی  یحرفات  صدا  ی. تو دیهمبند د هی دی زندانبان ند

  یهزار چهره زندگ ریحضورت عادت کرد و بعد کم کم بهت خو گرفت. دخترک با داماد پ
تر شده   ن یر یاز قبل ش  شونی داشتند.دخترک بعد از چند ماه پسردار شدند و زندگ یخوب

 نهواید وز هزار چهره هن  ریهزار چهره اونارو از هم جدا کرد. اما داماد پ  رمردیپ نکهیبود. تا ا 
خودشون بردن.   شی وار دخترک مارو دوست داشت. فرزند دخترک قصه مارو گرفتن و پ

  یهزار چهره تا وقت  ریازدواج کرد. داماد پ گهیدخترک بعد از گذشت چند سال با کس د
هزار   ریاز روز ها داماد پ یروز  نکهی. تا ا ندینگذاشت دخترک فرزند خودش را بب دیفهم

. همسر دخترک را گرفتند. او را شکنجه  رندیهمسر دخترک را بگ کهدهد  یچهره دستور م
جون همسرش سالم بمونه مجبور به  نکهیا  یگرفت برا  میدخترک تصم نکهیکردن تا ا

  یکس ها نی تر زیهزار چهره شد و همسر خود را طالق داد. عز  ریوصلت مجدد با داماد پ
باهزار   یادن دخترک نبود ول دخترک را کشتند. همسرش در زمان اسارت قبول به طالق د 

شدن همسر دخترک   یداشتن از هم جدا م یوقت  یدون یاز هم جدا شدن. م لی تا دل
 نیبسازه اما حاال بب یبهتر  یگفت...گفت: قرار بود عشق از من و تو آدم ها یبهش چ
دونم   ی. تورو نمسای همسر خود را گرفت و گفت: وا راهنی پ قهی.دخترک  میستادی کجا وا

باشه گذشتن از خود   ستادهی وا  دیآدم عاشق با هیکه   ستادمیوا  ییهمون جا قایقاما من د
  ریکرد. داماد پ یداماد هزار چهره رفت و باهاش زندگ شیبه خاطر معشوق .دخترک پ
  یگفت و همش ادعا عاشق  یعاشقانه در گوش دخترک م یهزار چهره همش جمله ها 

هزار چهره گفت:    ریبه داماد پ  خترکد یروز  هیکرد.داغ پشت داغ. سوک پشت سوک. یم
  یتون یبسوزه. چطور م  نجوریمعشوق ا   گریزاره ج یوقت نم چیعشق اگر عشق باشه ه

  اهیس  نقدری. عشق اگر عشق باشه ایکرد  قیفرزندم رو ازم در دنید یوقت  یکن یادعا عاشق
  یرانی جز مرگ و و یوقت یکن  یادعا عاشق ینتو یمونه. چطور م یم  میمثل نس  ستین
برام. عشق اگر عشق باشه مثل   ینزاشت یباق یزیچ میتمام لحظات خوش زندگ ی تو

 ....یو طوالن  یکر نی نفر نی . عاشق باش فرهاد... رها شو از اهیاز جنس آزاد ستیزندان ن
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 اومد  کانیگرفته  ن یدفعه صدا  هی.  ختیاز گفتن داستان اشک از گوشه چشمم ر بعد

 شن؟  یخوب م  یزندگ ی زخما نیا  یک سهینف-

 و اشک هام رو پاک کردم  دمی آه از ته دل کش هی

 نخواه که خوب بشن، بخواه که همراهت باشه -

 زخم هارو به تن بکشم؟  نیتا ابد ا  یعنی-

  شهیهم  دیمرز و با  نی. ا یکه شد یزیو چ  یکه بود یزیچ نیمرزن...مرز ب  هیزخما  نیا-
داشت.توو رابطتت با آدما به    یخواه ییانتخاب ها ت،یبه بعد زندگ ن ی. تو از ا یحفظ کن
. ادی دردت نم گهیشن انقدر که د یزخم ها برات قابل درک م نیا  ینیب یمرور م

شن  ی...می ادگاریشن  یزخم، نه خود زخم...م یجا  هیشن برات   یم  گهی که د نجاستیا
و    ارنیم ادتی درسات رو  یکن  یبهشون نگاه م یوقت   تیزندگ یو خم ها  چیتجربه...تو پ
زخم هارو   ن ی...ایتر بردار ده یرو محکم تر و سنج تیبعد  یکنه که قدم ها  یکمکت م

 دوست داشته باش، اونا تورو بزرگتر کردن...

  یخودم رو برا  دیتو بغلم خوابش برد. با   کانین میحرف زد   مکی کانیبا ن نکهیاز ا بعد
دونه از بالشت ها گذاشتم و به   هی  یرو آروم رو کانیکردم. سر ن  یآماده م یهمه چ

  یاشک از چشمام م ن یکردم هم یداشتم لباس هامو جمع م یسمت اتاقمون رفتم. وقت
  نمیبب یا گهی با کس د کانین نکهیرو. طاقت ا کانین  یدور ارمیمن طاقت ب  یرفت. چطور

طاقت شکستن دوباره رو    ایخود من باشه. خدا  یبرا کانیخوام ن یرو ندارم. من م
کردم.   یکردم و خدارو صدا م یم   هیداشتم آروم گر   یجور نیندارم.بسته من کم اوردم.هم

دم  ش گشچمدونم گذاشتم تا هر وقت دلتن یرو تو  کانین یدونه از عکس ها  هی
کاغذ و قلم از کشو برداشتم و   هیلباس هامو جمع کردم    نکهی.بعد از انمیعکسش رو بب

و بهش بگم که  سم یچند خط براش بنو ی نشستم. فقط تونستم تو ر یتحر  زی پشت م
 دوسش دارم. 

 سالم -
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از   قایکه نگاهم به نگاهت افتاد...آره دق ی...از اون روز دمیکه که تورو د  یاز اون روز  من
داشت که با   یمن سع نهیتو س یزیچ  هیکه  دمیکنم زندم...فهم یهمون روز احساس م

بلندتر با من   نمیب یکه تورو م یشنوم...درست وقت یمن حرف بزنه و صداش رو حاال م
  یم ی...اگر دوست داشته باشرهیگ یرو از من م کردنزنه و قدرت صحبت  یحرف م

اون موقع    گهیچون من د   هترهیهم   ینجوریمن با تو حرف بزنه ا  یخوام قلبم به جا 
 ... سهی....          دوست دار تو نفنیحرف دلم رو به شما گفتم...هم

خزان    یدونه نام برا  هیخدمه ها و  یدونه نامه برا هیپاکت گذاشتم. هیرو داخل   نامه
  یبود و همه م 4:30رو نگاه کردم ساعت  . ساعتدی د ینوشتم که موقع رفتن بزار جلو 

رو   گهی بار هم د نیآخر  یشن تا برا  یم داریخوام برم و گفتن که ب  یدونستن من م
بودن و مراقب   ستادهیرفتم. محافظ ها ا  اطیح  سمتخارج شدم و به   الی. از ومینیبب

  یاز محافظ ها  یکیهستش. مهمت   داریمهمت هم ب  دمی. دوفتهین یبودن تا اتفاق
هستش و خزان که خدمتکار خونمون هستش خوشش اومده و باهم   ال یو  نیجوون ا 

 . به سمت مهمت رفتم  رنیبگ یمراسم ندارن که مراسم یبرا  یپول کاف ینامزد هستن ول

 مهمت -

 ن؟ یداشت یبله خانم امر-

 کارت دارم  ایب-

  یوردش کنم. لبخندبگم و مهمت رو خ هیبق یخواست جلو ی. دلم نمشمیاومد پ  مهمت
 بهش زدم 

 من هم خونه و هم جهازتون روآماده کردم  تشیمهمت واقع-

گذاشتم که   مینیب یخواست حرف بزنه که دستم رو جلو  یتعجب کرده بود.م یلیخ مهمت
 صحبت نکنه 

و   دیچه شما باش دیو مراقب من بود   دیبه من لطف کرد یلیسال خ  کی  نی تو ا نیبب-
در حق من و از من در هر کجا   نی. لطف کردستی ن فتونیوظ ن یا  گهی د یچه کسا 
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  کانیخوام جبران کنم. به ن ی رو م ید یکه برام کش یزحمات نیا  ی. من برا دیمراقبت کرد
 شهیهم  شاهللی. اتونیسر خونه و زندگ دیهم بهتون بده. بر نیماش  هیهم سپردم که 
 گم.  ی . من به خزان هم مدیخوشخبت باش

 شده بود اشک تو چشماش جمع  مهمت

ازتون ممنونم. خدا  یلیجبران کنم...خ یلطفتون رو چجور  نیدونم ا یخانم واقعا نم-
 بده  رتونیخ

. من  یکارو بکن نیا  یتونست ی د یکه کش ییکه نکردم تو با زحمت ها  یمهمت من کار-
 برم داخل.

به سمت   عی برم. سر مانیهنوز هم خواب بود. بهتر بود با آقا سل کانیشدم. ن الیو  وارد 
  نیی با چمدون پا عیپرواز داشتم. سر  6صبح بود و   5اتاقم رفتم و آماده شدم. ساعت 

  دیتعجب کرده بود. نورتن جون منو د  یلیهستش. خ داریکه نورتن جون ب دمی رفتم و د
 نیی و سرش رو انداخت پا

 نرو  یخال  یا شکم خالصبحانه بخور ب ای دخترم ب-

صبحانم    عی کرد. سر یچرخوند و به من نگاه نم ی م  گهید ی صورتش رو طرف ها  همش
  نیی نورتن جون سرش رو پا ی رو خوردم و بلند شدم و به سمت نورتن خانم رفتم. ول

 بود  یچونش گذاشتم و سرش رو باال اوردم. چشماش اشک   ریانداخته بود. دستم رو ز 

 ؟ ی کن یم هیگر  یمن قربون اون اشکات بشم. چرا دار  یاله-

 .  میدار از ی. هممون بهت نشمونی دخترم نرو بمون پ-

فکر کنه و   نهیبش کمیهم خوبه که  کانین یدوهفته برا  نینورتن جون مجبورم برم ا -
 با خودش چند چند هستش.  نهیبب

  یم  هیم داشت گر. نورتن جون تو بغلدمی و سرش روبوس  دمیجون رو به بغلم کش نورتن
اشک هاش رو پاک کرد. منم   عی اومد و سر  رونیاز بغلم ب یکرد. نورتن خانم به سخت
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  یامانت  دیاومد با ادم یکردم که  یاشک هام رو پاک کردم و با لبخند داشتم نگاهش م
 اوردم و  به نورتن جون دادم  رون یب فمیک یهارو بدم. نامه هارو از تو 

خزان هستش. لطفا به دستشون   یبرا  شونی کیا و  خدمه ه  یبرا شیکینامه   نیا-
 برسون 

 رو آماده کنه نیگم ماش  یم مانی باشه دخترم. االن به آقا سل-

 باشه دستت درد نکنه-

کردم   یرو داشتم با دقت نگاه م افشیرفتم. ق کانین یرفت و من باال رونیجون ب نورتن
  ی موها  یمبل با دوزانو نشستم و دستم رو البه ال  یسپردم. جلو   یحافظم م  یو تو 

از اشک    یشد که چند بار پلک زدم تا آثار یبردم. اشک داشت تو چشمام جمع م کانین
مبل بلند شدم و   ی. از جلو دمی رو بوس کانین یشونیتو چشمام نمونه. خم شدم و آروم پ

  الی وب بود برام. از وخاطره خ  هی  الیکردم. گوشه هر و   یرو نگاه م  الیبا دقت داشتم و 
رفتم. نورتن جون رو بغل کردم و ازش بابت   مانی آقا سل نیخارج شدم و به سمت ماش

تشکر کردم.   دن یکشکه   ییمحافظ ها بابت همه زحمت ها هیتشکر کردم. از بق یهمه چ
شدم و به   نیاز اشک تو چشماشون بود. سوار ماش  یهمشون ناراحت بودن و حاله ا 

  یسر  هی مان یو آقا سل می د یربع بعد به فرودگاه رس هی. حدود می سمت فرودگاه رفت
  مایسوار هواپ یمراحل قانون  یرو بهم کرد و وارد فرودگاه شدم. بعد از ط ییسفارش ها 

دلم فرستادم و   یتو  ینبود. صلوات شمیپ کانین  یسر نی و ا اشتمشدم. بازم استرس د
 شروع به حرکت کرد و پرواز کرد. مایچشمام رو بستم. هواپ

 : کانی#ن

  دمیخوب خواب یلیبشم. خ داری که به چشمام خورد باعث شد که از خواب ب دیخورش نور
مبل خوابم برده    یبخوابم رو  گهی د یاز تخت جا  ریتونستم به غ یکه نم  یکه من یجور

کجاست. چرا پس منو   سهی. نفدمیاز جام پر  عی نبود. سر سهیبود. به اطرافم نگاه کردم نف
  یکدوم از لباس ها  چیرفتم و در کمد رو باز کردم. ه اقمونبه سمت ات  عینکرد. سر  داریب
رو دوست   سهیکار کنم. من نف یچ  دیدونستم با ینبود. حالم بد شده بود و نم سهینف
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به  گهی. دانه یداره   یدونستم اونم به من حس یرو نم سهینف یول ادیز  یلیداشتم اونم خ
بود و روش نوشته  دیپاکت سف هی  زیم  یکه برگشتم رو  ینداشتم. وقت  یحس  چیه ساینور

هستش. نامه رو از داخل پاکت    سهیخط نف دمی. از خطش فهمکانیبود برسد دست ن
رفت.   یخوندم اشک از چشمام م یکه م یاوردم و برگه رو باز کردم. با هر خط رونیب
به   روز ی نکنه. اون د هیشه مرد گر  ی. مگه مهیگر ر یهم منو دوست داشته. زدم ز  سهینف

  یتمام داشت از جلو  لمیف هیکه باهم داشتم رو مثل   یخاطر من کتک خورد. تمام لحظات
  ه ی هاش. حرفاش. گر یهاش. ناراحت طنتیهاش اون ش دنیشد. اون خند یچشمام رد م

رفتم. اصال حال شرکت رفتن رو نداشتم.   نیی هاش. صورتم رو پاک کردم و به سمت پا
خدمه  هی نورتن جون و بق دمیشدم د نهکه وارد آشپزخو  یبه سمت آشپزخونه رفتم. وقت

اشک   عی سر   دنی که منو د یکردن. صدام رو صاف کردم. وقت یم ه یها داشتن آروم گر 
 افتاده   یاتفاق سهینف ینگاه کردم. نکنه برا  بهشون  یهاشون رو پاک کردن. با نگران

 د؟ یکن یم  هیگر دیشده چرا همتون دار یچ-

 پسرم.   یچیه-

 نه؟  ایشده   یچ دی گ ینورتن جون م-

چند  ماه به همه ما کمتر از گل نگفت.    نی. تو ا میناراحت سهیهمه به خاطر رفتن نف-
 م یدلتنگش

کار کنم.  ی چ دیدونستم با ی. خود منم بد جور دلتنگش بودم و نم نیی رو انداختم پا سرم
همه خاطرش   یخوب بوده که همه از رفتنش ناراحت بودن. چقدر برا   سهیچقدر نف نیبب
 گرفته به نورتن جون نگاه کردم   یو صدا افهی . با قزهیعز

 دیمن حاضر کن  یصبحونه برا   هیشه  یم-

 شرکت  یبرکنم که زود  یباشه پسرم االن آماده م-

 امروز حال شرکت رفتن رو ندارم -
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شلوارم    بیرو از ج میرفتم. گوش یاومدم و به سمت سالن غذا خور  رونیآشپزخونه ب از 
  سهیکه باهم کنار ساحل با نف ینگاه کردم. عکس سهیاوردم و به عکس خودم و نف رونیب

کردم   یشدم عکسش رو نگاه م یشرکت هر وقت که دلتنگش م یگرفته بودم. تو یسلف
به لبخندش به صورتش نگاه کردم. چند  ماش شد. به چش  یبرطرف م کمی میو دلتنگ

صبحونه   عی کار کنم. خدمه ها سر   یچ دیدونم با یبدجور دلتنگشم و نم  یساعته رفته ول
رفت. نورتن جون هم همش با صبحونش   ینم نیی از گلوم پا یچی ه یبرام اوردن ول

  ونی ز یرو به تلو میکردم و به سمت سالن رفتم. گوش یخورد. تشکر ی کرد و نم یم یباز 
گرفته بودم رو دونه دونه گذاشتم و   سهیبا نف ییها  لمیرفتم و ف میگالر  یوصل کردم و تو 
برام مهم    هیگر ریکردم که زدم ز  یداشتم نگاه م یجور  نی . همدمیخند  یبا هر قسمتش م

  ی خواستم. از رو یرو م سهی نه من فقط نف ایرو بشنون  میگر   ینبود که خدمه ها صدا
زدم. گلدون به چند  نیبلند شدم و به سمت گلدون رفتم و با تمام قدرت به زم نیزم
آرومم   یها رو شکوندم ول  لیها چند تا از وسا  وونهی شد. شروع کردم مثل د میتقس کهیت
  تمیقرارم رو آروم کنه. نورتن جون اومد و وضع یتونست دل ب  یم سهیکرد فقط نف ینم

من فقط   یکردنم رو داشت ول رومدر آ یو سع دیمنو به آغوش خودش کش  عی . سردیرو د
  یام ول سهیخواستم. منو بکشه تو آغوشش و برام حرف بزنه. تشنه نف یرو م سهینف

 و به صورتم نگاه کرد  دیون منو عقب کشاز قبل آروم تر شدم. نورتن ج   کمیرفت. 

همه ما راحته؟ االن همه خدمه ها از    یبرا یکن یفکر م ؟یکن یم ی نجوریپسرم چرا ا -
 رفتنش ناراحتن.

 خوامش. یوار م وانهیخوام. د  یرو م سهینورتن جون من نف -

 ؟ یندار یحس  یعنی سایبه نور-

  یوار م وانهی شدم و د  سهیندارم. من عاشق نف یحس  سای وقته به نور یلینه ندارم من خ-
 خوامش 

 م؟ یکن یکار ه ی یخوا  یپسرم م-

 ؟ یچ-
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 نه؟  ای  دهیرس نمیمن زنگ بزنم بب یخوا  ی ده م یاالن که به تماس تو جواب نم-

 دلم روشن شد یتو  ی دیلب هام اومد و نور ام یرو  یحرف نورتن جون لبخند نی ا با

 ام ینم نیبدور یباشه. زنگ بزن. اصال من جلو -

 ارم یرو ب میباشه. برم گوش-

بهش زنگ زد.  یریواتس آپ تصو   قیرو اورد و از طر شیجون رفت از اتاقش گوش نورتن
  نمینشسته بودم که هم صورتش رو بب یجور ه یجواب داد.  سهیبعد از چند تا بوق نف

 سه یمعلوم نشم. نورتن جون شروع کرد به صحبت کردن با نف  نکهیهم ا

 دخترم؟  ید یرس ؟ی سالم دخترم خوب-

خنده هاش و   یبرا  رمی میکرد. من م یداشت نگاه م شی گیشیبا همون لبخند هم سهینف
 لبخند هاش 

 د؟ یخوبه؟ شما خوب کانی. ندمیسالم نورتن جون. بله رس-

 اده سالم برسون . به خانوستیهم بدک ن  کانی. نمیمام خوب-

  کانیچند روزه به ن نیرسونم. نورتن جون تروخدا حواستون تو ا  یرو م تونیچشم بزرگ-
 که غذاش رو بخوره.  دیبکن یشد کار  یباشه. به هر زور

 باشه دخترم حواسم هست. مراقب خودت باش -

  یکه بهت ه دیباشه. ببخش کانیطور. حواستون تروخدا به ن نیچشم. شما هم هم-
 دم  یزحمت م

 هم مثل بچه خودمه.  کانین هیچه حرف  نینه بابا ا -

 زنم  یخونم بهتون زنگ م دمیباشه نورتن من رس -

 کان؟ یخونه خودت و ن ای  یخونه مادرتون رفت دیببخش-
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 زنم.    یرفتم. من برم دوباره بهتون زنگ م کانیخونه خودم و ن-

 باشه دخترم. خدافظ -

 خدافظ -

حواسش بهم   ی رفته ول نکهیکم شد. با ا میقرار  یاز ب  کم یکه نورتن جون قطع کرد  یوقت
خدا به دادم برسه من   یهست. خونه مادرش نرفته بود. رفته بود خونه مشترکمون. وا 

رو تحمل کنم چه برسه به دو هفته. نورتن جون رفت تو   سهینف یتونم دور   یاالن نم
رو از گوشه اتاق برداشتم   تارمیکه وارد اتاق شدم. گ یآشپزخونه و من رفتم اتاق کارم. وقت

 هیبزنم.  یکوکش رو درست کردم و فکر کردم چه آهنگ  کمیها نشستم.   یراحت یو رو 
 به نام عاشقانه رو شروع کردم به زدن  نیدفعه آهنگ فرزاد فرز 

 ره یتو هر نفس بغضم بگ دم یبا  وفتمیم  ادتوی  یوقت

 ره  ی نم ادمیرو   اون همه خاطره  رمی بگ یفراموش من

 شه یواسه هم  یجا با توام عشقم همه جا کنارم همه

 شه یما که حسمون بهم عوض نم میکه باش  ایدن یجا  هر

 ی دوست دارم هر جا باش یدون یم

 یاز من اگه جدا باش  یحت

 گامه  هیبغضت تو صدامه و عشقت تنها تک  بازم

   یروبه روم رمیهرجا م ی دارم آرزوم دوست

 نشونست  هی حال من   نی باتو عاشقونست و ا حسم

 ست یندارم واسه من درد نبودن تو کم ن یکه زندگ من

 ست ینکردم دست خودم ن یزنده موندم اما زندگ آره
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 شه ی چرا آدم نم وونتیعشق د یاز خودت بپرس   دیشا

 شه ی شب به تو  حسم کم نم کی  یهمه سال حت  نیبعد ا چرا

  یواشکی  سهیکه از نف ییها  لمیشستم ف یم  ایزدم  یآهنگ م ای یجور  نی شب هم تا
بود صدام کرد که برم شام بخورم   یکردم. نورتن جون به هر زور یگرفته بودم رو نگاه م

رو قسم داد که بلند  سهینورتن جون  جان نف یرفت ول  ینم نیی پا  یچیاز گلوم ه  یول
دونستم واقعا   ینبود. نم گهی از سروصدا د یخبر دغذا خوردم. خونه ساکت بو کمیشدم 

  یشرکت رو که مونده انجام بدم بعدش از اون ور برا  یکار کنم. فردا برم کارا  یچ گهید
به سمت اتاقم رفتم و چمدونم رو   عی شامم رو خوردم سر نکهی. بعد از ارانیبرم ا  شهیهم
جون رو صدا کردم و   تنرو تحمل کنم. نور سهینف  یتونستم دور یجمع کردم. نم  عیسر 

نورتن جون   نکهیقبول کرد. بعد از ا  یرو بهش گفتم. نورتن جون با خوشحال هیکل قض
  دمیکه به شرکت رس یو راه افتادم به سمت شرکت. وقت  دمیلباس هامو پوش  عی رفت سر
  8سره همه کار هامو انجام دادم. ساعت   هیصبح   8شب بود و تا خود ساعت  12ساعت

 رفتم.  رانی پرواز به ا نیمت فرودگاه رفتم و با اولصبح بود که به س

 :سهی#نف

  یاومدم و مامان و بابا اصرار داشتن که برم خونشون ول ران یهستش که به ا یروز   دو
  زیکه وارد خونه شدم خونه کامال تم یچه خبره. وقت نمیسر برم خونم بب  هی دی من گفتم با

  دیخر کمی خونه  یکردن. امروز رفتم برا  زیتمنفر رو فرستاده تمام   هیبود. فکر کنم مامان  
  یان ا  یتست د  ی رفته بودم برا شگاهینبود و قبل از اون آزما یچیه  هکردم چون تو خون

پهن   یمبل از خستگ یاومدم رو   رونیکه از ب یدر اومد. وقت یکه خداروشکر جوابش منف
اومد بلند شدم وبه سمت اتاقمون   رونیاز تنم ب یکه خستگ قهیشدم. بعد از چند دق 

. به سمت آشپزخونه رفتم و  دمیوشرنگ پ  یست مشک  هیرفتم و لباس هامو عوض کردم. 
  هیکه کردم رو جابجا کردم. مامان  ییها دیو خر  ره یخوردم که معدم درد نگ ییها زیچ هی

شه تا  با لوفرین شیپ د یچون با  دیخونمون البته گفت شا  ادیخواست بعد از ظهر ب یسر م
زدم   نگناهار  درست نکرده بودم س. ز  چیظهر بود و ه 12. ساعت رهی وقت دردش نگ هی
صحبت کردم و    لوفریبا ن کمی  ارنیرو ب تزایپ نکهیاوردن. تا قبل از ا  تزا یدونه برام پ هیو 
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خوشحال بود.  یلیماهه که باردار بود و خ  هیبعدش با فاطمه صحبت کردم. فاطمه تازه 
  یم یچ   میدونستم زندگ ی من واقعا نم  یخوشبخت بودن ول یبه نوع انمی همه اطراف

لب هام   ی رو  یفکر لبخند نی بچه داشته باشم. با ا  کانیشه منم از ن  یواقعا م یعنیشه. 
رو   تزایو پ  دمیمانتو و شال پوش  هی عی رو اورده بودن. سر تزایاومد. زنگ در رو زدن.پ

افتادم که    مونیعروس ادیافتاده بودم.  ها    تزایبه جون پ عی گرفتم و حساب کردم. سر 
ناهارم رو خوردم و جمع و    نکهیبود. بعد از ا یبود چه روز خوب  دهی خر تزایبرام پ کانین

در اومد. با ترس از  یکردم که صدا  یجور کردم رفتم تو اتاقمون و داشتم استراحت م
بهمون   نیی پا داریسرا  ومدیاگر هم م ادیقرار نبود ب  یجام بلند شدم و پشت در رفتم. کس

کرد. مگه االن    یم کار یچ  نجایا  کانیدفعه خشکم زد. ن هیگفت. در رو باز کردم و   یم
من مثل منگ ها داشتم   یکرد ول  یداشت با لبخند بهم نگاه م کانی باشه. ن هیترک دینبا

  یدفعه صدا  هی.  سای از شرم راحت شه و بره با نور عی کردم. نکنه اومده سر  یبهش نگاه م
 ام یب رون یاومد که باعث شد از فکر ب  کانین

 داخل؟  امیب ید یاجازه م-

 که شکه شدم که حواسم نبود نقدری ا  دیببخش یوا   یا-

وارد خونه شد. چمدونش رو کنار گذاشت و داشت به من   کانیدر کنار رفتم و ن یجلو از 
 کرد.  ینگاه م

 ؟ یگرفت  رو مت یتصم-

 آره -

که   دیدستم رو کش کانیرفتم به سمت اتاقمون که ن یبراش تکون دادم و داشتم م یسر
  کانیگذاشتم و بهش نگاه کردم. ن نشیس  یبرم. دستامو رو کانیبغل ن یباعث شد تو 

 یکاراش رو نم  نیا  لیکرد. واقعا دل  یمنو سفت گرفته و داشت با لبخند بهم نگاه م
 کنه.  یم ینجور یدونستم چرا ا

 ه؟ یچ ممیتصم یبدون یخوا یم-
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  یبراش تکون دادم. منو  سفت به خودش فشار داد و با نگاه مهربونش بهم نگاه م یسر
 کرد 

  ادمی  ادی و چطورش ز  ی. از ک دهیلرز   میزن قانون یاعتراف کنم بدجور دلم برا  خوامیم-
و تو دل برو   نی ری ش نقدریا یبا اجازه ک حاضرم به خاطر تو جونم رو بدم. تو   ی. ولستین

 ؟ ی بود

من خواب بودم   یعنیبکنم.  دی کار با   یدونستم چ  یاز تعجب باز مونده بود و نم چشمام
  یباشم. وقت کانیخواب با ن نی خوام تو هم یشم م داریخوام اصال ب ی اگر خواب بودم نم

کنم خندش گرفت و خم شد با حوصله کل صورتم رو   یدارم با تعجب نگاهش م دیکه د
سپردم.   کانین یرو بستم و خودم رو به بوسه ها  چشمام بوسه بارون کرد. من از سر لذت 

سرش رو عقب اورد و موهام رو کنار زد و شروع کرد به حرف   دیکه چونم رو بوس یوقت
 زدن 

  نیدونستم و ا  یمن یچیاز حس تو ه  یخواستم بهت اعتراف کنم ول یوقته م یلیخ-
 ی خوام خانم عبداله یم یلی کرد. خالصه کالم خاطرتو خ یموضوع منو بدتر سردرگم م

. ضربان قلبم به شدت باال رفته بود ومدی یاز گلوم در نم یخشک شده و صدا  گلوم
  کانیکه ن هیگر  ری زدم ز  یشنوه. از خوشحال یصداش رو م  کانیکردم ن یکه فکر م یجور

گردنم فرو   یو سرش رو تو گود   دیو منو به سمت خودش کش  دیبوس  تعجب کرد. گونم رو
 کرد.

 داره  تی واقع  نای. بگو همه ا ستیهمش خواب ن نا یبگو ا کانین-

 د یرو بوس می شونیو پ دیخودش رو عقب کش کانین

 وار عاشقت شدم... وانهی....دسهیدوست دارم نف یلیخ-

 یعنیکردم منو دوست نداره .  یمدت حس م ن یهم دوسم داشت و تو ا   کانین یعنی
اونم منو دوست   یعنیبه من ابراز عالقه کرد.   کانین یعنیبود.  یواقعا خواب نبود و واقع
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با شست انگشتش با حوصله   کان یکه ن هیگر ریدوباره زدم ز  یداشت. از شدت خوشحال
 کرد.  یاشکام رو پاک م

 کان ین-

 جون دلم نفسم -

 دوست دارم -

  انهیقلبش گذاشت که وحش  ی. دستم رو گرفت و روستادی دفعه ا هی  کانیدست ن حرکت
 د یکوب یم

  یقلبم فقط واسه تو م نیضربان قلبم رو....ا یش  یتوام...متوجه م قراریب یچطور نیبب-
 .سهی نف ییکشم تو یکه م  ییتمام نفس ها لیزنه دل

  یم قیعم یگردنش بردم و نفس ها  یگود  یسرم رو تو   یقراریرو بغل کردم و با ب کانین
خواست استخونام   یکه انگار م  یداد جور یسفت منو به خودش فشار م  کانی. ندمیکش

خورد تمام    یکه نفس هاش به گوشم م یسرش رو کنار گوشم برد. وقت  کانیرو بشکونه. ن
 رو محکم بغلش کنم انکین دش  یشد و باعث م یم   خی تنم س یموها 

از عمو تشکر کنم   دی دونم چطور با ی...نمیبود م یاتفاق زندگ ن یو بهتر  نیتو قشنگ تر -
جور  هی خواستم   یم  یخانومم...ول یدونم شکه شد یمنو به تو رسوند. م نکهیبابت ا 

 شد.  گهی د زیچ هی یکردم ول  نیتمر  یلیبهت بگم و خ  گهید

کرد   ینگاهم م یجور نیهم هم کانیکردم. ن یاومدم و فقط نگاهش م  رونیبغلش ب از 
 و تو موهاش چنگ زد  دیکش قینفس عم  هیآخر سر  

 دم  یدفعه کار دست جفتمون م هینفس اونجور نگاهم نکن. به خدا -

ها نشست.   یاز راحت  یکی یرو  کانیطرف سالن. ن میبهش زدم. جفتمون رفت یلبخند
پاش نشوند. دستمو دور گردن   ی که دست منو گرفت و منو رو نمیخواستم کنارش بش یم
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به خودش فشار   شتریمنو ب کانی. ندمیبوس یصورتش رو م  یانداختم و تمام اجزا   کانین
 . دمیبوس یم  روصورتش   یمن فقط تمام اجزا   یداد ول یم

 نفس-

 جون دلم -

 ی خوام ازم جدا بش ی. نملوفرین  شیپ یشه نر یم-

 رم  ی تونم. نم یگم نم ی باشه به مامان م-

 دوست دارم  یلینفس خ-

 شتر یمن ب-

داد و   یکه صدا دیکه بوس نقدریگونه هام. ا دنیدفعه شروع کرد به بوس هی  کانین
 خنده از ته دلم بود. نیاول نی ا  یسال زندگ 20خندمون اومد. بعد از 

 .ی لپم رو کند  کانین-

 .ید  یم ینفس چه حال یدون ینم-

 دفعه چشماش ناراحت شد  هیدفعه چشمش خورد به گوشه لبم و   هی  کانین

 کنه ینفس صورتت درد نم-

 دم یشدم و مثل خودش گونش رو محکم بوس خم

 کنه خوب شدم  ینه درد نم-

 د یدستم رو بوس یدستم رو گرفت و رو  کانین

  و مال من  یمال من شهیتا هم یچه نخوا یبکن چه بخوا  زونیتو گوشت آو  نوینفس ا-
 ...فقط مال من یمون یم
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. خوشحال بودم که از آزمون  دمی رو بوس کانین یشونیبود. پ میتحکم زندگ نی قشنگتر  نیا
داد  یمعن  کانیکنم. ن یشکر م کانیسربلند خارج شدم. واقعا خدارو بابت داشتن ن یاله

منو به خودش فشار داد    کانی گذاشتم و بغلش کردم. ن کانین نهیس ی.. سرم رو میبه زندگ
 و در گوشم زمزمه کرد

 کار درست کرده باشم اون دادن دلم به تو بوده...  کی م یاگر تو تمام زندگ-

کنم که  یبرات درست م  یزندگ هیسازم...  یبرات خاطره م یمونم...طور  یکنارت م یطور-
 ...یترکم کن ینتون

-------------------------------------------------- ----------------- 

و سرکان کل خونه رو برداشته بود.   کانین یکردم و صدا یساالد کاهو درست م داشتم
و   گذرهیسال م۸ کانیمشترک منو ن یگرفتن. از زندگ یم  یجفتشون داشتن باهام کشت

 حاصل عشقمون سرکان هستش  

  یمن هستش و تمام رفتار هاش کپ هیشب یلیسالش هستش و خ ۵پسر کوچولوم  که
  کیاز   یحت کانیزاره ن ی هم وابسته ست و نم یلیهستش. سرکان به من خ کانین

سال  ۸  نیخوره. تو ا یحرص م یلیموضوع خ  نیهم سر ا   کانیمن رد بشه. ن   یقدم
اسم آرش که دوسال از   ه از فرزند هاش پسر بود ب یکیصاحب دوتا فرزند که   لوفرین

  یگوگول یلیکه خ نیساله شده به اسم نازن کی دونه دختر که تازه   هیسرکان بزرگتره و  
قلو شده که دوتاش پسر و دوتاش دختر که اسم دختر هاشون   4هستش. فاطمه صاحب 

که چهارساله هستن. مهرداد ازدواج   اوشی و س ل یسحر و ساناز و اسم پسر هاشون سه
آخرش   یباردار هستش و ماه ها ایهستش که االن مار  ای مار رشسکرد و اسم هم 
رفت. تو    ایسال از دن کی کنه. مادر بزرگ بعد از  ی برام نم یفرق چیه  لوفریهستش و با ن

که باهم ازشون   میچه لحظه خوب و چه لحظه بد داشت کانیبا ن یسال زندگ ۵  نیا
و سرکان رو صدا کردم    کانی و ن  مشام رو آماده کرد ز ی. ساالد رو درست کردم و ممیگذشت

نشسته بودن و   یصندل یکه جفتشون با سروصدا وارد آشپزخونه شدن. جفتشون رو 
 کل کل هاشون   نی. ازادن یکش یخط و نشون م گهی هم د یبرا 
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 نم یبب دیغذاتون رو بخور دینیو سرکان درست بش  کانین-

 منه  یبرا یگه مامان یم  ییبابا  یآخه مامان-

 تو  یمامان تو باشه زن من بوده بعد شده مامان  نکهیتو قبل از ا  یگم مامان ی درستم م-

 گرفت   یداشت کل کل هاشون باال م دوباره

 .دیو سرکان بس کن  کانین-

 ساکت شدن. صورتم رو به سمت سرکان برگردوندم  جفتشون

مادر تو باشم من زن بابات بودم بعد شدم   نکهیگه قبل از ا   یپسرم پدرت درست م-
شه. بعدشم سرکان جان مگه تو   یتموم م گهی جا د  نیبحث هم هم نیتو. ا  یمامان

  ی شن درست و مودب با بزرگتر هاشون رفتار م  یکه بزرگ م ییپس کسا  یبزرگ نشد 
 .یکن یصحبت م  یبا پدرت اونجور شهکنه. بار آخرت با یادب یبهشون ب نکهیکنن نه ا

 یچشم مامان-

 انه ی  یزبانت رو انجام داد فیتمام تکال  نیپسرم حاال شامت رو بخور و بعدش بب ن یآفر-

 یچشم مامان-

  یکنه همه م  یمظلوم م نجوری مظلوم نشست و شام خورد و هر وقت خودش رو ا  سرکان 
.  میآروم خورد طیکنه .شام رو تو مح یمظلوم م نجوریدو که خودش ا   سهیشه نف یگن م

و تشکر کرد و به سمت اتاقش رفت.   دیشامش رو خورد و صورتم رو بوس عی سرسرکان 
داشت   کانی. نمیرو جمع کن زی کمک کرد م مه  کانیرو جمع کنم که ن زیبلند شدم تا م
رفتم و کنارش   کانین شی. پمی آماده کردم تا ببرم بخور ییشست و من چا  یظرف هارو م

که   دید کانی. نومدیبهش م ی لیپدر شدن خکردم. واقعا   یو به صورتش نگاه م ستادمی ا
و گونم رو   وردیکنم بهم نگاه کرد. آخر سر طاقت ن یبه صورتش نگاه م ینجوریمن هم

.  میرفت ییرا ی و به سمت پذ میهارو برداشت  ییظرف هارو شست و چا  ع یسر   کانی. ندیبوس
تو بغلش و   د یکه منو کش نمی مبل بش  یخواستم  رو یمبل نشست و من م  یرو کانین
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که سرکان   میکرد  ینگاه م لمی ف میگذاشت و داشت لمیف هی  کانی. ندیگونم رو محکم بوس 
 گرفت  رفمدونه بادکنک اورد و ط  هی

 تا من برنامم رو آماده کنم  یباد کن نویشه ا  یم  یمامان-

 باشه پسرم -

 به سمت اتاقش رفت. عی رو از سرکان گرفتم و سرکان سر بادکنک

 بهش زدم   یکرد. لبخند  یداشت به من نگاه م ی جور نیهم کانین

 باد کنم. نو یمن نفس ندارم که ا  کانین-

   دی خند کانین

 نفسش با من -

شدم   ژنی کرد. پر از اکس نیری ش یایدن هیبه سمت خودش کشوند و منو وارد   شتریب منو
گرفتم و    یبادکنک رو م یشد گلو  یو بادکنک رو فوت کردم. نفسم که دوباره تموم م

کار رو تکرار    نی. اون قدر اومدی  یشدم. دوباره نفسم م یم  نیریش  یا یدوباره وارد دن
ها.   یتمام سخت یخنده به تالف ریز  مید. جفتمون بلند زدیدفعه ترک ه یکه بادکنک  میکرد
  دنیترک ی صدا   دنیبشه. سرکان با شن ینجوریا کان یمن و ن ندهیکرد آ  یفکرش رو م یک

بعد از دادن هزار تا قول و   یکرد ول یناراحت کمیاومد. اولش  رونی بادکنک از اتاقش ب
گفت و به سمت اتاقش   یریخو شب ب دیرو بوس کانیقرار آروم شد. سرکان گونه منو ن

تاق  بلند شد و دستم رو گرفت و وادار کرد که منم بلند شم. به سمت ا کانیرفت. ن
. موهام رو از شر کش سرم خالص کردم و  دیتخت خواب  یرو  کانی و ن میخوابمون رفت

خواستم برم که   یکارامو انجام دادم به سمت تخت م نکهیموهام رو شونه کردم. بعد از ا
پناه بردم. هر روز عالقه   کانی به آغوش ن یهاشو برام باز کرد و بدون معطل ستد کانین

کنم.  یشکر م  یزندگ نیشد و خدارو بابت داشتن چن یم  شتریاز قبل بهم ب  کانیمنو ن
اول   نکهی. با امیزندگ  یزن جهان بودم با وجود دوتا مرد ها  ن یمن خوشبخت تر

 هندونه بود. ینیریاالنمون به ش یزندگ یتلخ بود ول مونیزندگ
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 ...انیپا

 ------------------------------------------------------------------- 

داشت به    رادی ا  شیی از رمان خوشتون اومده باشه و اگر جا دوارمیکنم ام یمجدد م  سالم
و رمان   دیشما دوستان خوبم که وقت گذاشت ی. و در اخر از همه دیخودتون ببخش یبزرگ

  هی. دوستون دارم دیهمه تون در پناه حق باش  دوارمیکنم. ام یتشکر م د یمن رو خوند
 عالمه...... 

            یعبداله سهی: نفسندهینو

                11/99/ 3:انیپا                                 9/99/ 9:شروع

 شب  قهیدق 21:34:ساعت
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