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 منبع این رمان سایت رمانکده میباشد و کپی از این اثر پیگرد قانونی دارد

 

 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 به اندازه تحملشه... تشه،یبه اندازه ظرف یهر کس یمشکالت زندگ

 .کردیکار م یرو داشت چ یفالن یدلش... نگو اگه زندگ ریزده ز ینگو خوش گه،یش واست ماز دردا یکی یوقت

 که به زبون اومده! دهیباشه، اما امونشو بر کیاون مشکل کوچ ایاون درد  دیشا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یتونینم یعنی... یفهمیدرسته که نم «فهممتیم»بگم واال... بگو:  ینگو چ گه،یاز درداش واست م یکی یوقت

و فقط خودش  یتو هم اون درد رو داشت کنهی! حداقل فکر م فهممتیبگو م ی... ولیرو که تجربه نکرد یدرد یبفهم

 که اون رو تجربه کرده. ستین

 میگوش کن گرانیبه درد دل د یچطور میریبگ ادیکاش حداقل  چ،یدادن که ه یدار دل

 نام حضرت قسمت... به

 یلرزون به سمت جلو حرکت م یپرازاشک و پاها یزنم و با چشما یم زدم کنار خی یها قهیرو از کنار شق یتارمو

 ..گمیم راهیوزمان بدوب نیفشارمو تو دلم به زم یم یشتریتودستمو با فشارب یمچاله شده  یکنم...شناسنامه 

 بودم.... شیکه خودم  باعثو بان یقسمت من ازسرنوشته...قسمت نمیا آره

 حکم تقاص پس دادن بود یعاشق جرمم

 یعاشق قاصت

 بود تیبودن ومغرور یدل شکستن...تقاص خود را تقاص

 افتن یبه گز گز م یزییهام از سوز سرد باد پا گونه

 بخشه... یزدم گرما م خی یخوره وبه گونه  یسرم یاشک گرم گوله

 گشت یزمان ب عقب برم یکردم...کاشک یخام بودم...چقد بچگ چقد

 .شدن.. یکاش نم یکاش... کاش هامون ا یا

 کنم یم یرو روش خال نمی...کدمیفشار م شتریشناسنامه رو ب جلد

 رمیدارم م کجا

 روندارم برم یجا گهیکه د من

 کردم یفکر االنو م دیگرفتم با یومیتصم نیموقعه ک ا اون

 گوشه.. هی نمیش یخورم وم ی...سرمدمیم واریبه د مویخم وخم تر تک شهیخم م زانوهام
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 نداشتم بغض

خوردنو شال  یسرم یهرچندبار یگرم یصدا وبدون هق هق گوله اشکا ی...فقط بزیازهمه چ یبود...ته یخال

 کردن یتر م مویمشک

 تو گوشم به نجوا دراومد یمرد ی...صدامیزنگ گوش ی.....با صدا

 ....یخونه هست نی...برگرد خونه....توهنوزم دخترهمبابا

 

 دوم از نگار قسمت

 سال قبل۲

 ازپام دراوردمو وارد خونه شدم براقمو یها یکتون باعجله

 مامان....مامان...-

 زد..چته دختر...سگ دنبالت کرده مگه؟؟ رونیاز اتاق ب مهیسراس مادرم

 نفس نفس افتاده بودم به

 ...مان....ماما

 یرو به دستم داد....چته دختر..بخور..بخور تااروم بش یاب خنک وانیل

 رفه افتادم..به س دمینفس خوردم...به تهش ک رس هی وانویل

 ب پشتم زد یبه اروم یمحکم مامان روپشتم قرارگرفت وچندبار دست

 یک انقد خوشحال یدیشن مویکردوگفت..نکنه خبرازدواج مر ینیریش ی...خنده هوی یرینم

 جانم مامان باهوش یبه گونش بزنم..آ یتا بوسه  ستادمیگردنش حلقه کردمو..رونوک پاا دستمودور

 می..برو لباساتو عوض کن ک شب مهمونزیخوبه خوبه کم نمک بر-
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 جان یجانم یخودمون قراره عروس بشه..آ ی ونهید می...مرمی...مرشهیمامان..اصال باورم نم یوا

من ازدست تو راحت  یبشه تو بله بگ یدادوگفت..ک یرفت..سرشو با خنده تکون م یکه ب سمت اتاق م همنجور

 بشم

 مامااااااان-

 نمیبرو بب...امانی ی...ای(به شوخ-

 ..کولمو برداشتموسمت اتاقم رفتم..دمیکش اخماموتوهم

...اِ کج وکوله کرده افمویستادموقیا نهیآ ی....جلویپسرمامان هیمونده بله بگم بشم زن  نمیزدم....آره هم یغرم باخودم

 ..میخواستن ی افهیق نی...بااسیمن ن فیتوروخدا ح نیاِ ...بب

 هیخواستن افتی...اره چقدم قدیدلم خند ته

ا زن م ایب ماینگار خوش س یدر به التماست افتادن ک جان جدت ا یجلو دنیندونه انگارخواستگارا صف کش یهرک

 بشو

 شم... یگفتم...من زن شما نم یفتگیتابه تا کردمو همچنان باخود ش ابروهامو

 مامان دراومد.... یصدا

 اهار ازدهن افتادن ای...بیزن ینگار...نگارررر....بسه چقد باخودت توهم م-

 مامان خانوم... یتوهم میافتادوگفتم؛حاال شد نییپا لبام

 زدم.. داد

 اومدم چندلحظه بصبر... باشه

 ت؛؛نگارررریباعصبان

  دکهیمامان جونم ب لبم رس هیجوابشو دادم؛چ باترس

 نگفتم درست حرف بزن صددفعه
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 .... قسمت سوم..نیشما فرمان بد یهرچ..خوشگل خانوم..یچشم  چشم عسل یسردادم...آ یمستانه ا ی خنده

 ناهار وحموم.. بعداز

 گشتم.. یخوب م زیچ هیکمدم رفتم..دنبال  سروقت

 اوردم رونیبراقو ب هیدست ماکس هی

 ...لباموغنچه کردموگفتم..ستادمیا نهیا یگرفتمو روبه رو جلوم

 خوره یبه درد نم نه

 گهیکردم سمت د پرتش

 دم...اور رونیب دیسف یصورت کیتون هی

 کوتاهه یادینه ز نمیا

 ختمیر یکه داشتم لباسارو بهم م همنجور

 کردم دایپ دیکت کوتاه سف هیتاب بلند بنفش با  هی

 بهترازهمس نی...اآ

 ..قدش تا سر زانوهام بوددمشیپوش یتند

 زدم یچرخ

 من هیبابا مگه جشن نامزد خوبه

 به گردنم دادم...واال بابا یقر

 خشک کردم موهامو

 کوچولو هم کردم شیآرا هیده بافتمش ..سا یلیخ

 ظیغل شیاومد...نگام به خودم افتاد...حقم داره دخترو چه به آرا یخوشش نم ادیز شیاز ارا بابام
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 یخط چشم پهن ترم هیای...دمیمال یم شتریصاحبو ب یرژلب ب نیا گهیکم د هی شدیم یافتاد...چ یلیو یدلم قل ته

 دمیکش

 وگفتم زیبه روم دمشیکوب یا دلخوربابا افتادم ب ی افهیق ادی

 جهنم

 رو دستش به ترشم.. بزار

 بغل تختمو بازکردم یکشو

 بودم... دهیپاشنه بلندپوش یکفش پاشنه بلندنبودم..خودم خداد دنیپوش اهل

 کنم یکنم همه رو ازباال دارم نگام م یهم بپوشم حس م یسانت ۵پاشنه  هی یک من دارم...وقت یقد نیباا واال

 کوچولو کوچولو شنیم همه

 شدن دهی...خوب به من چه اونا کوتوله افردمیبلندخند

 صندل پاشنه کوتاه برداشتمو توساکم گذاشتم هی

 دور زدم یچرخ

 شده بودم خوب

 بود یادیز ازسرمم

 

 چهار قسمت

 گرامم یهمراه خانواده  

 کوچولو یآبج هیپدرومادرو  شامل

 بگما البته
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 بخت یرفته خونه  میمامان شوهرش داد ابقولی...هم دارم که زن گرفته یداداش هی

 میمجلس شد وارد

 جون بود زیعز یخونه  ینامزد جشن

 بود میمر عروسم

 یفوق اروم..امابه شدت دوست داشتن ی...بااخالقرهیابرو ت ساله قد مثل سرو چشم۲۲ میمر

 داد به همه یخانوم معلم..بس که درس اخالق م شدیمواقع هم م یدربعض

 ترخالم بود...خاله نرگسدخ میمر

 مهربون وتنها یزن

 براثر تصادف فوت کرده بود شایچندسال پ شوهرش

 پسرم داشت هی

 اسم... به

 ارمیدوس ندارم اسمشو ب یکن حت ولش

 نینگ یصدا با

 دراومدم...به سمتش نگاه کردم االتمی...ازفکروخمیخواهر

 ن؟؟ینگ هیچ-

 یکن یچقد فک م میکن لباسامونو عوض یاج میبر ای..بدیکش یدستموم

 کنم یچقد فکر م یمونده بود توبهم بگ نمیکردم...هم یاخم

 بپره االتیدادم تاخ سرموتکون

 یباف الیخ نیازا امان
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 میکل زندگ شده

 مامان افتادم ادحرفی

 ...حقم داشتیگفت توهم یم بهم

 قراربود بسازم االتیخ نیباهم ممیکردم...زندگ یم یباف الیخ یادیز

 ا کردمنگ اطرافمو

 هویزد  بشیکجا غ مامان

 لباس ضیتعو بعداز

 بود نشستم ییرایک توپذ یتنها صندل رو

 عقد بودن یسفره  دنیباال مشغول چ خانوما

تو  یصندل زویم دنینداشتم..مرداهم مشغول چ یخاله زنک باز یناخونموبرداشتمومشغول شدم..حوصله  سوهان

 پشت خونه بودن یمحوطه 

 سوهانو تومشتم فشردمو سرمو به عقب برگردوندم یبم ومردونه ا یباصدا

 زد یبامتانت وخجالت حرف م هنوزم

 جناب.. یکرد پیزدم...اوه آقارو خوشت یسوت دنشیباد

 کرده بود یقلیکرد..صورتشو صافو ص یبامزه ا ی خنده

 به تن داشت یروشن یشلوار اب کت

 یپسرمامان یکرد پیوشتامشب که انقد خ یدل ببر یرُک گفتم..نکنه قراره ازکس یلیخ

 دادک دلخور شده یبلند کرد..چشماش نشون م سرشو

 ینشست نجایدخترخاله..چراا یگفت؛خوب یالیخیب
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 باال یچرانرفت

 سیگذاشتم..آدامسو باد کردمو بعدش بلندترکوندم...وگفتم؛حسش ن بمیتوج سوهانو

 به حرکتم نگا کرد یدلخور با

 م نبود االنکارم سرم روتن نیمامان بود بخاطرا اگه

 یلیگفت خ یزمزمه کردم اگه بود االن بهم م تودلم

 نگار یگستاخ

 

 پنجم قسمت

 شگاهیآرا نایا میبامر یومن کنان گفت...فک کردم رفت من

 مشغول شدم سوهانودراوردمو

 گفتم تیاهم یب

 برم دمید ینم یازی..ننه

 یزار یخود م یکالس ب ای یبر یدید ینم ازیتودلم گفت.ن یصدا

 ب افکارم زدم یچنگ

 تا برم دمید ینم یازیوگفتم.ن دمیدادکش سردلم

 چون خو... شگاهیارا یبر نمیب ینم یازی...نی...حق داریعنیگفت.آهان... اروم

 ثم؟؟یم یندار یحرفشو کامل کنه وگفتم.کار نزاشتم

 خودش اومد...چطور؟؟ به

 بامن؟؟ یدار یکار یزن یخود م یساعت داره فک ب کی اخه
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 قورت داد یه سختدهنشو ب اب

 ادب.. یب یدختره  دیدادکش دلم

 نثار افکارم کردم یغره  چشم

 یخالتو صدابزن یعنیباال مادرمو.. یسربر هی شهیبا خجالت گفت،؛نه اگه م-

 ن؟؟یهم-

 خوب ازاول بگو یخور یداره مخموم دوساعته

 گهید لنیخورنت ک همه فام ینم یریگفتم..چرا خودت نم دهیبلندشدم..نچرخ ازجام

 نداشته باشن یگفت؛ممکنه حجاب درست محکم

 چنده لویک ایم ایح تهیآبج هیسرت نامزد رهیخ یب چشماش زدم...برو پسرحاج یپوزخند

 انداخت نییپا سرش

 ... ای یزن یگفت صدام دویتوهم کش شویبلندومشک یابروها

 ؟؟یاچیوسط حرفش  دمیپر

 درخواست کنم؟؟ یا گهیازکسه د ای-

 کنم یب بابا التماس نکن االن صداش مزدم...خو یشخندین

 ازم گرفت نگاشو

 داشت ازین یشتریب ژنیشل ترکرد..انگار به اکس کراواتشو

بودن ومشغول  دهیبه لبم اومد سفره رو چ یخنده  دنشونیاروم سمت باال رفتم بدون در زدن وارد شدم..باد اروم

کرداروم  یهارو وصل م سهیر یکیداد یون مرو تک نهیا یکینشست  یم یرفت روصندل یم یکینظردادن بودن 

 سالم کرد
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 نفر به سمتم برگشت نیمهربون خاله اول ی چهره

 دوستته دخترخواهر جان نیبهتر هیباال مثال نامزد یایب یخوا یافتخار داده...نگار جان نم یک نیبه بب به

 

 شیش قسمت

 کردم یزدم...عادتم بود به همه از باال نگاه م یلبخند

 گفتم دمشویبوس

 نرگس پسرت باهات کار داره خاله

 باال ومدیاوا چرا ن-

 باال انداختم یشونه ا-

 اسیبس که پسرتون باحجب وح دیرو بزور قالبش کن یکی دیترس البد

 کردواروم گفت یمصنوع ی خنده

 قسمتتون میبعدمر شاهللیکه خانوم خونش معلومه...ا اون

 به سرشونم دادو ازکنارم گذشت یفشاراروم بعد

 پوست لبمو کندموتودلم گفتم.. یحرص

 پنبه دانه... ندی...شتر درخواب بعمرا

 به سفرشون نگا کردم وبعد

 چقد سادس شیا

 گفت یصدا

 نگااار
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 لطفاسمتش..طبق معمول مامان بود..بس کن  برگشتم

 کرد یگفتم...اخم یمگه چ خوب

 لطفا ساکت ی..ولیفقط نظرتو گفت یچیه

 گهیخفه خون د یعنیگفتم. اروم

 زبون دراز یدختره  قایزد...دق یب تلخ یلبخند

 ازش گرفتم نگامو

 بود نیهم شهیمن هم مادر

 

 هفتم قسمت

 پنهان کردم اقمویگذاشتمو اشت گریاومدن عروس وداماد دندون به ج تا

 ازش نداشتم یادیبودمو اطالعات ز دهیتاحاال داماد گراموند آخه

 وارد شدنانتظار به سراومدو عروس وداماد  باالخره

 سالشه نشسته بودم ستیوب کترهیازم کوچ یکه دوسال کمیدخترخاله کوچ نایسالن کنار آدر یگوشه  هی

 ترازخود من طونیبود...اما شرو ده برابر ش یا دهیدخترفهم

 اومدنشون کرد یبه بازوم خوردو منومتوجه  یا اشاره

 .داماد کو...دیم چرختنش بود...چشم یمدل ماه یگلبه راهنیپ هیجلورفتم.. بلندشدمو

 ی افهی...قیمعمول کلیترشدم ه قی...دقسیهم ک ن ینداره..چشم عسل شیپسر قدمتوسط..ته ر هی..دمشید بالخره

 یمعمول

 ن؟؟یهم
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 بود عشقت نیغرغرکنان گفتم...ا رلبیکردم...ز یپوف

 مگه؟؟؟! هینا؛چیآدر

 سادس یادیفقط ز یچیبه ابروم دادم..ه یتا-

 کارس؟؟یحاالچ

 د بانککارمن-

 شده یمارو....زن ک ی....دخترخاله ی...زکشترشدیب پوزخندم

 هم شوخه وباحاله یلیمهربونه...خ یلینگار..مگه چشه...اتفاقا خ نا؛؛وایآدر

 درست داره نه پول ی افهیخوره...نه ق یچ به دردم یبهش شوخ وباحال دمیخند

 شهایناراحت م شنوهی؛ول کن بابا م"نایآدر

 رو ازنگام خوند یزدم...دلخور میسرخ مر یبه لپا یاروم یورفتموبوسه ...جلدمیخند یزورک

 زم؟یشده عز یزیم؛؛چیمر

 درکنارهم یبهت...خوشبخت باش گمیم کی...تبرزمیادامه دادم...نه عز دنمیخند یزورک 

 دیآقا سع نمیدخترخالم نگار...نگار ا دیداماد وارد کردو گفت..سع یبه بازو یصورت زد..فشاراروم یبه پهنا یلبخند

 عشق ما

 جلو بردم دستمو

 قراردادوگفت خوشبختم نشیزد و دستشو روس یبانمک لبخند

 شدم رفت عهیضا رسما

 آقاوبعد عقب رفتم دیسع نطوریتکون دادموگفتم ..منم هم سرمو

 زد گفت؛حالتو گرفتا... یم یلپاش به کبود شیپنهان یکه از خندها نایآدر
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 نداره اقتی...لرمی..نه خدمیخند یعصب

 یکن یدستتو دراز م یمگه مجبور نا؛خوبیآدر

 .نایگفتم؛آدرررر یبادلخور

 نگار دهیداره قورتت م یکی نیخوب بابا نزن مارو اما اونجارو بب-

 دیچرخسرم

 !!!یک

 گهید گمیم ثمویمگه م ی...خوب کوریفرانک یننه -

 دلم گفتمچشمش به مابود..تو هینگاش کردم..مشغول صحبت با بابا بود اما  یحرص

 ...رهیبم بره

 ؟؟؟یچ-

 باز بلندبلند گفتم... اوف

 .... نایآدر یچیه-

 ....ایگفت یزیچ هیاما -

 ..دیباما برقصه دلمون پوک سیهم ن یکیدردگرفته بود...اطرافمونگاه کردم...بس کن توروجدت... سرم

 ....میباهم برقص ایخوب ب-

 خوام..نه تو... یجنس مذکرم هیمن وتو...ول کن بابا... ی..کدمیخند

 برات ارمیربیلبشو کند...مرض جنس مذکرازکجا گ پوست

 یجون برقص ثمیبانامزدت م یریبه گردنش دادواشاره وارگفت..چرانم یقر بعد

 نچسب...اه اه عمرا هیمن؟؟بااون پسرمذهب یتفاوت گفتم...ک یب
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 هشت قسمت

 عمرادخترخاله؟؟ یازبغل گوشم گفت..چ یصدا

 خودش بود-

 بود دهیه حرفاموشنک انگار

 نبود یمهم زیچ یعنی...یچیآ...ه-

 تکون داد دنیفهم یمعنا سرشوبه

 کنارش قرارگرفت خاله

 وسط؟؟ نیبر نیخوا یشمادوتا نم-

 بااسترس؛چطور؟-

 یچیک ه یتوکه مثال دخترخاله ا-

 ...نمیبب نیها...پاش میمر هی...مثالنامزدرهیک مثال دادشن هم وسط نم شونمیا

 کرد یخنده ا تک

 ...ازخداخواستس...غرزدم

 یکن ینگار چرا استخاره باز م گهیپاشو د-

 فرصت بودم دنبال

 چوندنیپ یبرا

 ..دیفهم ازنگام

 دلش نخواد بامن برقصه دی...خوب...شامامان زهیچ-
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 گفتم یشیا-

 ب سمتم گفت خاله

 !!!ثمیم هیچ حرف نیا نینامزدهم خونده شد یاره خاله؟؟؟مثالشماازبچگ-

 قربونت برم گهیوقت د هی...بزار ادحالشوندارمی...من زیعنی.نه..-

 شام میزنن بر یاستفاده کردموگفتم..انگارصدام بعدازفرصت

 بااجازه

 شدن هردو دلخور

 باالانداختم...به من چه... یا شونه

 نفر هی...چشمم خورد به شدیکه داشت سرو م شام

 جمعمون.. نیبودمش ب دهینفرکه تاحاال ند هی

 ش؟؟یشناس یگفتم ک م نایب ادر هبااشار

 دادو گفت.. سرشوتکون

 چطور؟؟؟ ن

 ...هیپیلبمو به دندون گرفتم....بدخوشت-

ابا ..نه بدمی..خندرهیگ یم لشیدتحویچطورسع نیداماده...ب لهیشده بودگفت..فک کنم فام اشیغرق دررو ناکیآدر

 اورده فیکرده بس تشر یزیهم داره...ن بابا..ناپره یالیفام نیدامادهمچ

 توسرته؟؟؟ ینگام کرد...شکاک گفت:چ رهیناخیآرد

 بابا... یچینوشابمودست گرفتم...ه وانیل

 کشتت ی...بابات مثمی....اروم ترگفت قبل مایب حالته اگه بهش فک کن ینگاروا-
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 زنه.. یحرف زورم شهی...همنهیمن هم یتوهم شد...کاربابا اخمام

 خوشگل... شی...ته ردهی..اتوکشدهیکش ی...چشمادیرس یم۱۹۰چهارشونه.قدبهم زده بود.. یکلیکردم...چه ه بازنگاش

 ب خودم اومد.... نایآدر شگونیباو

 ...یاب ازدهنت راه افتاد ببند فکو آبرومنو برد-

 کردم یبز برو بر داشتم نگاش م نینگام شده بود..منم ع یگرفتم...متوجه  نگاموازش

 بدبختو...آبروت رفت نگار یخورد-

 هم من... یکیهمه دخترجذبش شدن  نیتو گوشت فرو کردم..جهنم...ا چنگالمو

 ...یاماتو فرق دار-

نه کسه  رمیگ یم میخودم تصم ی...من هنوز مجردم...پس خودم برانایندارم آدر یفرق چیکردم....ه اخم

 نوبفهمی...حداقل تواگهید

 کجاش بده مگه؟؟؟ یا ساده نیپسربه ا ونهیکرد...د یم یخواستگار ثمیم یمنو برا یکیکاش -

ساده  یادی...سادس...زنهیش یجاش فقط به دل من نم چیقورت دادم...ه یشده بود....اب دهنموبه سخت کوفتم

 دوس ندارم... یلیمن ازدواج فام یومهربونه..درثان

 ؟؟یبلد نبود یبهتر ینگاررر....بهونه -

 ...نایمادر نشو واسه من آدر خودت برو زنش بشو...واالبخدا....دلسوز تراز یناراحت ش یلیخ-

 دخترقسمت نهبعدازشام یشیم مونیکرد...نگاشو ازم گرفت...زمزمه کرد...پش یاخم

 رقص عروس وداماد شد نوبت

 بودم رهینشسته بودم و بهشون خ یا یتک صندل رو

 اومدن یهم م به
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 همسرش بود دیسع هینظرات شب شتریهم ازب می..مرخوب

نشسته بود  یکترینزد یکردم..برگشتم عقب همون پسر بود...اما بافاصله  رو روخودم حس ینگاه هینیسنگ

 نداخت.. یبهم م ینگاه مین یوهرزگاه

 برگردوندم سرمو

 کرد.. یشد..چه مظلومانه نگام م ثمیقفل نگاه م نگام

 گاه پسر به من شده بود یگاه وب ینگاه ها ی متوجه

 رقص چشم دوختم.. یتفاوت به ادامه  یب

 کنارم نشست.. یشدو کس دهیرم کشکنا یصندل

 نداخت یپر احساس مردونش لرزه به اندامم م یزدم...نفسا راهنمیبه پ یچنگ

 چه دمیخوش بوشو بو کش نیریعطر ش یواشکی

 انداخت عطرتنش.. یبه دل آدم م یقلقلک

 رفتار کنم ایکردم...اروم وبا ح یسع

 گردوندم چشم

 پر صالبتش نبود یاز مامان با نگاها یخبر

 ..دمیکش یازسر آسودگ ینفس

 به سمتش نگاه کردم یکرد...کم یکوتاه ی سرفه

 صورت زد. یبه پهنا یلبخند

 چقد جذاب تر بود کینزد از

 قنج رفت دلم
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 لباسم هنوز تومشتم بود ی گوشه

 زدم... یلبخند

 انگار مزاحم شدم نه؟! دیاوم...ببخش-

 ت..رف یدادم...نه اتفاقا حوصلم کم کم داشت سرم سرتکون

 رو ندادن!! چکسیامشب افتخار رقص به ه ییبایز نیترشد...چرا.خانوم به ا نیریش لبخندش

 ادیز ستمیگفتم..اهلش ن باخجالت

 گفت آروم

 اگه من درخواست کنم!! یحت

 رقص دوس ندارم ادیوار وهول گفتم...نه نه...من ز تعجب

 قورت دادم یدهنمو ب سخت اب

 گز گز افتاده بود وپام شل شده بود سرانگشتام ب دست

 دفعه.... هیگفت  یچ نیا

 یبایز یدیتونم بال یداد وادامه داد؛..چه بد شد...فک کردم امشب م یبه صندل شویکتشو باز کرد و تک ی دکمه

 برقصم..

 کردم... یخنده ا تک

 !!نیکن یدرخواست نم یا گهیومن کنان گفتم...چرا...ازکسه د من

 مجلس که بخوام باهاش برقصم نیتوا نمیب یدم نمرو در شان خو یتفاوت گفت...کس یب

 ترکردم.. لب

 چرا.... پس
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 کنم ینصفه کردوگفت؛؛چون حس م حرفمو

 یوسط باهمه فرق دار نیشماا

 ...یچه فرق-

 کنه یتو نگاهتون هستش ک ادمو ب خودش جذب م یرنگ ولعاب خاص تر هی...گهیشل تر کرد....فرق د کراتشو

 برگردوندم سرمو

 دمیتو نگام د یشده ا گره یدستا

 بود رهیبود...هنوز روبه روم نشسته بود...کتشو دراورده بود و بهم خ ثمیم

 دراوردن حرصش سمت پسربرگشتم واسه

 وگفتم

 اسمتون؟؟!! یراست-

 

 یمیفربد هستم..فربد سل-

 به سمتم دراز کرد دستشو

 سرانگشتامو بهش رسوندم باخجالت

 یمی..نگار هستم...نگار کرمنم

 کرد یده اخن تک

 !؟یمیکر ی...علدختر

 یمیکر یدادم...بله..مرحوم عل سرتکون

 مرحوم....-
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 نشست یمرحوم...گوشه چشمم اشک بله

 یمیفوت کردن اقا سل یتصادف یط پدرم

 پهن ومردونش گره خوردو گفت؛خبرنداشتم یابروها

 غم اخرتون باشه دوارمی..امگمیم تیتسل یلیخ یلیبگم...خ دیبا یول

 ممنون-

 محاصره شد یحرفم بازوم توسط دست فتنباگ

 دوساعته ینجایداشت ارامش داشته باشه گفت..توا یک سع یبود..اخماش توهم گره خورد بود باصدا مامان

 یستین هیبق شیچراپ

 یمیفربد سل یکنم اقا یم یحوصله گفتم...معرف ی..بدمیتوچشماش د طوفانو

 بهشون دی...مادر خوب هستن اقافربد؟؟سالم برسونوار گفت رهیسرتکون داد...ب فربد نگا کردوخ مادر

 رسونم یم تونویبزرگ یمیگفت:تشکر خانم کر مودب

 مامان!! یداشت یشدموگفتم..کار رهیمامان بود خ یک هنوز تودستا بازوم

 خونه.. میزل زد بهموگفت...برو حاضرشو بر-

 کن یهم خداحافظ ثمیترگفت..در ضمن از م اروم

 گفتم!!چرا!!! یعصب

 بزنم یرو حرفش حرف دیبهم فهموند ک نبا شیعصبان نگاهبا

 دونستمو سمت فربد برگشتم زیبودنو جا ساکت

 ازش یخداحافظ بعداز

 ک حاضربشم... رفتم
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 رو ازش داشتم یبحث درست حساب هیاز مامان نبود..انتظار  یخبر

 نبود..معلوم بود ارامش قبل از طوفانه یک خبر امافعال

 زدم رونیجا کردمو ب روسرشونم جا ب فمویک

 در مشغول صحبت کردن بودن یومامان جلو ثمیم

 میاوم..مامان بر-کرد  یاوردم نگام م ینم رونیاز عمقشون سرب یچیک ه ی...بانگاهجلوتررفتم

 منتظرتم نیاشاره وار گفت.توماش مامان

 کنم حاال یخداحافظ دیدادمو تو دلم گفتم...اوف حتما با رونیب مویعصب پوف

 ک دور تر شد مامان

 !یندار یدراز کردمو گفتم...خوب...کار ثمیبه سمت م دستمو

 دستم بعد به صورتم نگاه کرد...نگاهش غم داشت ب

 !!شیشناخت یگرفتو گفت:م سرانگشتاموتومشتش

 رو!؟؟ یگفتم..ک یجیباگ

 رو یمیفربد....فربدسل-

 باال انداختم...نه چطور!!! یا شونه

 اروم گفت:پس دورش نباش-

 ...ستین یخوب ادم

 ...ثمینداره م یبراش ساخته بود گفتم .....به تو ربط یبایز ینور مهتاب چهره  ریزدم وب صورتش ک ز یپوزخند

 ..دیخند اروم

 دمیکش رونیپرزورش ب یدستا انگشتامواز
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 بود نیغمگ خندشم

 کردمو ازش دور شدم یتند یخداحافظ

 

 گذشت یاز اون جشن نامزد یچندروز

 مشغول بود مید وبه قول خودم سرم با درس وزندگآروم بو اطرافم

 ...اما

 فربد وخودم ونیم یجا هیمونده بود... یجا هیته دلم  اما

 رفت ینم رونیلحظه از ذهنم ب کیجذاب مردونش  ی افهیق

 رفتم ک فراموشش کنم یکلنجار م باخودم

 زاشت یلحظه فکرش تنهام نم کی یلعنت اما

 زدم یدمید شویشخص یعکسا شستگرامیا یجورک تو صفحه  همون

 خونه ب صدا دراومد تلفن

 ک روش تلفن قرار داشت رفت یزیباحوله پاک کردو سمت م سشویخ یدستا مامام

 نشست یراحت یاز مبال یکیبرداشتو رو مویس یب هیگوش

 کردم زیت گوشامو

 تونست باشه... یم یک

 گرم صحبت شد مامان

 نرگس بود.... خاله

 یمهمون یه یمهمون یبردار نبودن که ه دست
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 تر شد زیت گوشام

 بود تولد

 !!!یک تولد

 ....یمیسل

 یمی....کدوم سلدیچرخ توذهنم

 ستادمیدستپاچه لب تابو کنار گذاشتمو سرپا ا یمیجرقه زد...اهان سل ذهنم

 خانوم!! اشرف

 !!هیخانوم ک اشرف

 مادرشه... نکنه

 بود.. رچونمیز دستم

 دراومده بود تموم شده بود...قلبم ب جوشش طاقتم

 مامان رفتم سمت

 کرد یم یخداحافظ داشت

 بود مامان... ی...کتندگفتم

 رو کنارش گذاشت یگوش

 بود خالت

 خوب؟؟؟

 خالت.. هیمیشوهرش...دوست قد یدخترعمو یچیه

 کشیدخترکوچ ی...تولد گرفته...برایمیسل یخانوم....خانوم اقا اشرف
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 مارو هم دعوت کرده!! ازقضا

 !!یچ

 شد؟؟ یچ-

 ...یمیکدوم سل یعنی..یچیگفتم.ه تپاچهدس

 تولد خواهراونه یمی..همون پسره...فربد سلگهید یمیشدو سمت اتاقش رفت..سل بلند

 زده شدمو گفتم ذوق

 مامان!!! میر یم-

کجاس...اصال اونا کجا ما  یدونی...مایبعد...شونشو باال انداخت...نه حوصله دار یهفته  یهست؟؟ پنج شنبه  یک حاال

 خترکجا د

 ...توروخدامی...بر گهی...تولددیچ یعنیگفتم...ماااامان  نیغمگ

 رندهی...برو سردرست نگار انقد گدیکش اخماشودرهم

 گفتم یعصب

 من بچم مگه

 رمیخودم م خوب

 :راه باز جاده دراز"متعجب گفت مامان

 مامان یبد یلیخ-

 شهیم یچ نمیگفت؛باشه حاال بب یبادلسوز

 ربونت...پس من برم فکر لباس باشم...من ب ق یگفتم...آ دمویخند

 دمیعکسا دو هیبق دنید یلب تابم براامدمو سمت  رونیاز اتاق ب یباشاد
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 :ثمیم

 چربمو بادستمال مرطوب کنار دستم پاک کردم یدستا

 چشم دوختم..روبه روم  یظرف غذا به

 شده بود.. یعال اریبس نشیتزئ

 نگاه کردم میساعت مچ به

 ..هفت غروب بود ساعت

 حاضربود.. زایچ شتریب خوب

 ..ختمیر یکم رنگ از فالکس چا یچا هیکردمو  زونیبندمو او شیپ

 برداشتم... ینشستمو قند زیکنار م هیریحص هیتک صندل رو

 کردم... یکار م یتوکل یآقا هیایتالیتورستوران ا یسرآشپز ردستیبعداز دانشگاه ز عصرا

 بودم..ودرحال گرفتن ارشد داشتم یخوب هیآشپز

 خودم ساخته بودم.. یبرا یپس انداز اندک هیآوردم... یکه بدست م یباحقوق

 اومدمو به دختر روبه روم نگاه کردم... رونی..ازفکربیتق تق کفش یصدا با

 یزده بود لبا رونیرنگش ب یطوس رشالیازز انهیوحش شیبلندوخرما ی..موها یاسی ی..مانتویمشک یراسته  شلوار

 ه لب داشت..لبخندب شهیسرخش هم

 خورد.. یکوتاه پهنش کمتراوقات درهم گره م یداشت..ابروها یا دهیکش یچشما

 ..دیشدم چرخ دهیچ زیکردو دور م یسالم

 شما.. نیچقد هنرمند یصالح یآقا ی:وانینازن
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 به صورت بشاش زدم.. یگذاشتم و لبخند زینصف خورده شدمو کنار م یچا وانیل

 شتریفقط کار سرآشپز مهارتونه ب ستین نظرلطفتونه..البته بگم.کار من-

 ممنون یلیکنه..خ یم فیتعر یلیخ نهیاگه بابام بب-

 ..گهید دیکن یزدوروبه روم قرار گرفتو گفت؛شماهم توجشن شرکت م یچرخ

 دیبار یاز سرو روم م یخستگ

 ..شهایناراحت م یلیخ دیومدیداد...بابام بفهمه ن ادامه

 یم رونیازم دور تر شد تا جواب بده.همونطور ک ب سمت ب شیخوردن گوشبزنم...با زنگ  یترکردم ک حرف لب

 رفت گفت..

 مونم.. یم منتظرتون

 دادم... رونیب یخستمو ب سخت ینفسا

 کرد یخستم م یوبعدش کار حساب دانشگاه

 بردم.. ییسمت ظرف شو مویچا وانیاز سرم برداشتمو ل کالهمو

 لخت ونسبتا بلندم فرو کردم.. یهاتومو سمویخ یشستن دست وصورتم...دستا بعداز

وجشن رو نداشتم..هم خسته بودم هم  یمهمون یلباس رفتم...حوصله  ضی..کالفه سمت اتاق تعونیحرف نازن ادیبا

 صبح کالس داشتم...

 

 اومدم رونیلباس کارتمو زدمو از قسمت آشپزخونه ب ضیتعو بعداز

 خسته بودم یامشبمم تموم شده بود وحساب کاره

 بود یتوکل یاتاق اقاچپ  سمت
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 شیتا فرنگ ریبگ یرانیک سالها بود رستوران داشت..از ا یریمسن پ مرد

 بود شیلیتوکل امشب جشن فارق التحص نی...نازننی..نازندخترش

 بایشاد کنجکاو و البته ز یدخنر

 زبون زد بود  شیظاهر یبایز

 شدمیک ازش دور ممن بودم  نیبشه اما ا کیبهم نزد نهیب یداشت هربار که منو م یسع

 رده متوسط یخانواده  هی...من ازمیجنس نبود هیمااز چون

 باال یلیرو به خ یخانواده  هیاز نیامانازن

 بود دهیچ نیخود نازن نشویشدم ک دکوراس یبه در زدم..باگفتن وارد شو داخل اتاق  بزرگ مدرن یا تقه

 ب سرتاپام کرد.. یونگاه آورد رونیحساب کتابش ب نیتوکل سرشو ازب یگفتن سالم.اقا با

 !!یریم یجا-

 تموم شده گهیبله..بااجازتون برم خونه..کارم د-

 یمون یامشب نم یروشن کرد..چرا..مگه برا یگاریس

و بعدش  یدوش حساب هیبه  ازیکاردارم وخسته ام ن یلی..راستش خیعنیزدمو گفتم...نه  یازسرخستگ یلبخند

 استراحت دارم

 شدیخوشحال م یلیخ نیگفت...اما نازن ختویمخصوصش ر  یرگایتو جا س گارشویس خاکه

 دادم سرتکون

 دونستم زی.... اما...بهتره برم خونه...فرصتو جا بله

 بااجازتون پس

 رفتم یسمت در خروج دمویپاچرخ ی توپاشنه
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 بسالمت گفت... یاروم به

 

 نگار؛

 کنم یمهمون نیبه رفتن به ا یراض زمویسخت بود اما باالخره تونستم مادر عز یلیخ

 بودم.. دهیپوش یمخمل پاشنه پنج سانت ی..با کفشایلباس کوتاه عروسک هی

 بودم ختهیموج دارمم تهشونو فر کرده بودم ودورم ر یموها

 شدمیظاهر م ینطوریا یبار بود که توجمع نیاول دیشا

و هاش مامان لهی..با حدیرینگ ...امانگار رو دست کمدیبنفش کش غیج هی..چشماشو بستو دیباور اول که منو د مامان

 به سمت جشن.. میکردمو رفت یراض

 ساده جلوشون ظاهر شد.. دیبودن نبا یپولدار ی ناازخانوادهیبود ا یهرچ

 ینای....اوه اوه چ ماشیچ باغ ی..دهنم به شعاع پنج ساعت بازشده بود...چ خونه امیوارد خونشون شد یوقت

 ..یداریرسه به بچ ب نمیب یمواردو نم نیهم من ا توخواب

 بودم میجشن دعوت شد نیبه ا نکهیازا خوشحال

 دختر خاله نرگس مشغول بگو بخند بودم می..با مرسرخوش

 کنارمون بود...اما دهمیسع همسرش

 کردم.. یم ییخودنما یحساب دیهمش دنبال فرد مورد نظرم بود...با چشمم

 بود هیبمجلل ش هیعروس هیبه  شترینبود..ب یجمع اصال ساده ا تولد

 نیرو بب نایا ایحاال ب میریگ یبزور م کشویک میریگ یمارو بگو تولد ک م بعد

 نثارش کردمو گفتم.. یاز سربازوم گرفت..چشم غره ا یشگونیو میبودم که...مر توفکر
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 بازوم سوخت چته.. دهیرندی..خاوف

 باره یوافاده ازش م سیچه ف نیکرد واشاره کرد...طرفو بب یالک اخم

 !!میمر یگیرو م یک-

 ...کشونیپسر کوچ گهیسمت چپو نشون دادو گفت...فربد د باچشماش

 تندتند زد قلبم

 کو کجاس!!-

 نیبب ستادهیبقل خواهرش فرانک وا-

 زده.. یپیچه ت نشیبه دندون گرفتم...اوه بب زبونمو

ساخته شدشو  توسط باشگاه یسوخته هم توتنش که عظمت بازوها یکت قهوه ا هی..ییطال راهنی.پیمشک شلوار

 کرد یم شتریب

 طرف هیزیچه چ نیگفتم...جون بب یشوخ به

 چپ چپ نگام کرد و غر غر کنان گفت میمر

 ...یبگ نوی...نشونت ندادم که امرض

 ینامزد دار رسرتیگوشم زمزمه کرد...خ ریز آروم

 !!هی...من...اون وقت نامزدم کیگره خوردو گفتم...کبهم  ابروهام

 بگه یزیدهن بازکرد که چ دیربا یاز چشماش م تعجب

 ...توجه هردمونو جلب کردثمیم یصدا

 ..دیکن یپچ پچ م یچ ییما جلو آوردو گفت...دوتا نیبود..سرشو ازب ستادهیپشت سرمون ا درست

 کرد یم تمیگرمش اذ ینفسا
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 نبود یخاص ی...چیچیگفتم....ه دمویکش عقب

 نگام کرد مشکوک

 مشغول حرف زدن شد دیبا سع میمر یوقت

 گهیسپرمت د یکنار گوشم گفت...حواست به خودت باشه نگار...نم آروم

 شدم رهیبرقاش خ هیمشک یکردمو به چشما یاخم

 وسط!!! نیا یقربان...اون وقت شما چه کاره ا گهیامر د-

 شدت گرفت اخمش

 فتم......زبون ب دندون گریبهت هست تا دست ازپا خطا نکن یکه حواسش چهارچشم یکیدوست... هیکن  توفک

 دادم... ینشون م یگفت نامزدت...معلوم نبود چه واکنش یم اگه

 

 کرد یداشت مارو نگاه م یزل زدم ب فربد که چهارچشم ازقصد

 کرده بود کدستیصاف و صورتشو

 دورش بودن یبایز یدخترا

 قرار داد... یمشک ی لهیدوتا ت یچونمو گرفتو روبه رو یکس دست

 شدم یعصب

 بکشم رونیپرزورش ب یانگشتا نیکردمو چونمو از ب یسع

 چرا یدفعه هار شد هی...یچته روان-

 زد یموج م تیبرق عصبان توچشماش

 داشت آرامش داشته باشه گفت یکه سع یباصدا
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 یاریب رونیحرص منو ب ینکن ک بخوا ینگار خوب حواستو جمع کن...کار نیبب

 گفتم... تیخودش باعصبان نیع

 کنم... یکه دلم بخواد رفتار مهرجور  ومدیب شما ن ایفوضول نیا

 شد!!! رفهمیزدم...ش یپوزخند

 نگام کرد باحرص

 رو شونم قرار گرفت یبعدهم دست گرم یمردونه ا یصدا

 شد رهیبرگشتو به اون دست خ ثمیم نگاه

 دیعقب کش یلختش کردو کم ی...دست توموهادیازسرش پر برق

 برگشتم

 ودم بود..ثابت کردن خ یبرا یخوب تیبود...چه موقع فربد

 کردم یگرمش قراردادمو سالم گرم یدستا نیدستمو ب ییرو باخوش

 ..نیایب نیدی...فک کردم افتخارنمنمتونیبب نجایکردم ا یفک نم-

 یمیسل یاقا امین شدی..مگه مهیچه حرف نی...اختمیر زبون

 یمیبهم نگو سل گهیجلوتر اورد...د سرشو

 چرا..-

 زد...بگو فربد راحت باش. یحیلبخندمل

 ..چشم اقا فربد...دمیخند

 دی.مامان خاله..سعمیمر ثمیرومون بود..برگشتم..م ینی..نگاه سنگدیکش رونیازدستم ب دستشو

 بحث مفصل بود.. هیمامان نشون از  هیعصب یچشما
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 هنیمش شدش دورشو گرفته بود...س یبود..موها دهیپوش یاقوتیشد..کت دامن  کیبه فربد نزد ییخوش رو خانوم

 هم به گردن داشت.. یبایز زیر

 ازهمه سمت خاله نرگس رفت... اول

 ..زمیعز یخوش اومد یلی.نرگس جان خنجاسیا یک نیبه بب به

 کردن... یاحوال پرس یینرگس بعدش هم مامان باخوش رو خاله

 ..ستادیا میبودم اشرف جون مادر فربد بود کنار مر دهیخانوم ک فهم اون

 ..میبرداشت یشربت وانیل هرکدوم

 یکیبود.. دیکنارسع ثمی..مشدیگفت ک باعث خندم م یم یزیچ رگوشمیز یبود وهرزگاه ستادهیکنار من ا بدفر

 کرد یم یباز یشربتش باز وانیبال گشیبود وبادست د بشیازدستاش توج

 زد...انگار طلب داشت ازم... یبهم م یکرد وپوزخند یبهم م ینگاه مین یهرزگاه

ترس  واس یمامان بود...تونگاهش موج نگران یکرد چشم دوختم...نفربعد ینگام م یکه بادلخور میگفتم وبه مر یشیا

 زد.. یموج م تیهمراه باعصبان

 ..دیچرخ یم ثمیمن وفربد وم نیبراقش ب ی...خاله نرگس گرم مشغول صحبت بود اما چشماشدینم نیبهترازا

 کرد... یا منوبه سمت خودش جذب مگرمش مثل اهن رب یگرفت..صحبتا یرودستم قرارم یگهگاه ثمیگرم م دست

 

 دمیکش رونیدستاش ب نیازب دستمو

 رسوند یرو ب مشام م یخاله نرگس واشرف خانوم بوها یحرفا

 افتادو صداشو بلندتر کردو روبهم گفت...نگار عروس خودمه اشرف جون همیلحظه چشم خاله  هی

 ته نشده باشهباهم بزرگ شدن کفره اگه عقدشون تواسمون بس یاز بچگ ثمینگاروم

 دوسش داره ثممیازشماهم پنهون نمونه م سیزدوادامه داد ازخدا ک پنهون ن ثمیب م یلبخند
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 مادر. نیبحثو بعدا ادامه بد نیانداخت لب باز کرد وگفت بهتره ا نییسرشو پا ثمیم

 توهم کردو روبهم گفت...مگه نه نگار!! یزد..سگرمه هاشو ب شوخ یلبخند خاله

 دیاز سرم پر برق

 بزنه ب فربد نگا کردم... رونیکه هرلحظه امکان داشت ازحدقه ب یباچشما

 کرد یتفاوت نگام م یب

 ...یدیگفت...جواب خالتو نم اروم

 تلخ یلیقورت دادم...تلخ بود خ یدهنمو ب سخت اب

 گفتم... یبلندمو تو مشت گره شدم فرو کردمو بالحن اروم یناخونا

 ...نمیب یوسط نم نیا یمن....من...عالقه ا یعنیخاله... نه

 نگار یگیم یدار یمامان؛چ

 سکوت بلند کردم یب معنا دستمو

نقطه  چیه ثمیمن وم نیب یعنیگفتم..من.... یم دیبا شیوقت پ یلیحرفمو بزنم مامان...من...من خ یزار یچرانم

 سین یمشترک

 کن نگار مامان؛بس

 پرتعجب خاله چشم دوختم یچشما ب

 شهی..مشهینم یک زورخاله نرگس...ازدواج  نیبب

 ازدواج کنه االن انقد شاد نبود گهیک باکسه د نیکرد یمگه شمااجبار م میمر نیهم

 دراومد.... میمر یصدا

 ....ثمیب م یبگ یخوا یتوم یعنی
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 سین ینقطه مشترک چیما ه نیب گهیگفت...راس م یدوتندیکالمش پر ونینزاشت حرفشو ادامه دادبده ...م ثمیم

 دمنگاش کر سردرگم

 خواستم یم نویهم شیآخ

 بودن رهیبراقش خ یتوچشما ثمیم یبعدش خاله باتعجب ب گفته  مامان

 زد بهمو گفت زل

 بااجازه

 بود یدلم عروس ته

 گرم فربد رو دستم قرار گرفت... دست

 .دمیخند

 ...نیشده مگه اخماتونو باز کن یچ حاال

 تکون دادو گفت.. یبهم انداخت سر ینگاه میخانوم ن اشرف

 دخترم. تنهاس شیبرم پ بااجازه

 فربد قرارگرفت یزد و روبه رو یپوزخند

 خواهرت شیپ میپسرم بر پاشو

 مامان من... دیشما بر-

 گرفتو اجبار ب بلندکردنش کرد بازوشو

 زد یزیدستم قرار داد وچشمک ر نیرو ب یرفتن کاغذ نیکرد اما ح یخداحافظ یب اروم فربد

 می:برو حاضرشو برمامان

 خه تازه که...کجا ا-
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 حاال نیخونه هم میک گفتم نگار حاضرشو بر نیهم-

 بود.. یعصب یلیزل زدم بهش...خ یاشک یباچشما

 لباس رسوندم... ضیگذشتمو خودمو ب اتاق تعو میخاله ومر نیازب

 

 ماه بعد. کی

 بلندش بود یناخونا دنیتر رفتم...مشغول سوهان کش کیفربد؛نزد

 دش زدمو کنارش نشستمرنگ ش یب موها یبوسه ا ازپشت

 مامان... یخوب-

 هان!! یگرفت ادیدراومده ک راه اتاق منو  یاز کدوم طرف دوگفت؛افتابیخند بهم

 تودستم دادمو گفتم؛باهاتون کار داشتم مامان خانوم... هیب گوش یچرخ

 شنوم بگو یگفت...م دویب دستش مال یکرم

 استم..خو یداشتم...م یومن کنان گفتم....خوب...درخواست من

 اره یب اب داد یفربد....نکنه باز دست گل یچ یخواست ی...مدیحرفم پر ونیم

 ب خدا... یکرد ونمیفربد د یوا

 هان!!!! یرو حامله کرد یدفعه کدوم مادر مرده ا نیسراغ دختر...ا یرفت باز

 سیخبرا ن نیاگفتم....کدوم دختر رو مامان...ن بابا...از دهیبر دهیخندهام بر ونی...مدمیدل خند ازته

 ....یپس چ-

 اتهیشمال... یالیدخترمردمو و یببر یخوا یدمیدلت گرفته کل ای...یخوا یم نیماش یداغون کرد نویماش یزد باز

 شده یحسابت خال
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 دادم لشیتحو یاخم

 نداشت یربط یکردم قبلنا خوب کردم....جوون بودم...پول دارم....ب کس یبس کن بابا...هرغلط مامان

 ....گسید زیفم چحر اماحاال

 شنوم.... یدوگفت؛میکش رونیب یالک خوش رنگ-

 ...واال....عاشق شده...خوب...پسرت-

 !!!!یچ-

 ...ختیر نیدستاش افتادپخش شدو زم ونیازم الک

 ...ی...تو...عاشق کیچ

دوره  نی...دختره سادس توارهی.گ دمی..امادستمایاهلش ن یعنی...یکی...عاشق گهیگفتم...عاشق د نهیدست ب س-

 ....یبرام خواستگار یکرد...گفتم جهنم بر شهیدانمیپ نی....عشق پوله...ساده ترانایازا شهیدانمیپ نیزم

 ..مادر مرده نیهست ا یغصبناک گفت..ک-

 گذره... یم یفربد....تومغزت چ یگیروم یکرد ک زی...مادر نمرده...پدرش مرده...چشماشو رپوزخندزدم

 !!!یبود...گرفت یسیف سیهمون دختربچهه...ف گهیشتم وادامه دادم...نگار دبردا نیشدمو الکو اززم خم

 زد.... یغیج

 شد یچ یمامان کَرم کرد چته

 اون...دخترخواهر نرگس اره؟؟؟ هیبرم خواستگار یبگ یخوا یتو....تو م-

 ....هیاره مگه چ-

 رونی فکرشم نکن...فکرشو ازمخ داغونت ب....اصالرمی...امکان نداره فربد...امکان نداره....نمدوگفتیکش یبنفش غیج

 ...رونیکن ب
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 عالقه دارم... ینمه ا هیدارن ک دارن....امامن...من بهش  یکنان گفتم؛چرااخه...خوب وضع متوسط تعجب

 !!!!!هی....چه پسرهی...چ حقه بازهیجلواومد....اما خبردارن فربد چ ادم بلندشدو

 وس داشتم...پول داشتم ...پس خوب کردم......کردم جون بودم...د یگفتم.....هرکار یعصب

 از اتاق من فربد...گمشو رونیزد؛؛گمشو ب داد

 اخه...-

....اون ی...حق نداریحرفشم بزن یحق ندار گهیگفت....د یغیج غیرسما پرتم کردوج رونیهل دادوسمت ب بازمو

 .........رونیکن ب رونیبدبختو ازمغز منحرفت ب

 ..روم بست درو محکم رونویکرد ب پرتم

 ب در زدمو سمت اتاق خودم رفتم یلگد یکالفگ با

 

 نگار؛

 ارمیب رونیب فمیاز ته ک مویکردم تا گوش سرموخم

 شده بود.. یمکافات چه

 جنگ نبود... دونیشباهت به م یماه بود که خونمونم ب کی

 گفتم... یاشرف و فربد به خاله اونطور یبحث وجنجال که چرا اون شب من جلو مدام

 دلم داد زد...خوب دوس داشتم اصال خوب کردم که گفتم هت

 شدم امایباز کردمو وارد پ مویگوش قفل

 وچت از فربد داشتم.. امیتا پ۱۰

 ..زایچ نی...وازایاینم رونی..چه خبر..بیکجا همش
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 ..میدیهمو د یبایز یبار توکافه  نیافتادم که واسه اول شیچندمدت پ ادی

 د..بو کیخوش پوش و ش شهیهم نیع

 به دنبالش یادیز یدخترا وچشم

 ..زهینر کدستشیصورت صاف و یخوش رنگشو به زحمت تافت باال نگه داشته بود تا تو یموها

 سفارش داده بود.. یبستن کیدوتاک

 ...میحرف زد یروز کل اون

 ...رهیهامون..درسم...خانوادم...وغ یزندگ راجب

 وبانمک بود.. شوخ

 بود.. شیبود که مدام سرش توگوش نیکرد ا یم تمیکه اذ یزیچ اما

 ..دید یهم که نگاه پرسوالمو م یوقت

 گفت دوستمه... یفقط م درجواب

 سیگفتم..باشه.مهم ن یدادمو م یبالبخند سرتکون م منم

 به در خورد یا تقه

 بود مامان

 سربلندکردم

 صاحب شدس... یب هیگوش نیباز که سرت توا-

 فشردمشو کنارم قرارش دادم.. تودستم

 شده مامان!! یزیچ-

 سگرمه هاشو توهم کردوگفت...-
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 گرفته... یخواستگار یزنگ زده و اجازه  یکینشده فقط  یزیچ نه

 گرد شدوباتعجب گفتم... چشمام

 اخه... یک

 گفت... یرکینشستو با ز کنارم

 خانوم... اشرف

 بازموند... دهنم

 مامان!!! یک

 شد... رهیکردو بهم خ زیر چشماشو

 نه!!! یستدون یتونم یعنی

 شده بودم... جیگ

 ...نه...یوا ی....ایاومد خواستگار یفربد داشت..م یعنیدونستم.... ینم واقعا

 ناراحت.... ایخوشحال باشم  دونستمینم

 ب دندون گرفتم... زبون

 

 برد وادامه داد دباالیتهد یانگشت اشارشو به معنا مامان

 یمن ردبش ینگار مگه از جنازه  نیبب

 !!!انهی یدیفهم یباز ازدواج کن یهمه چ زهیه یبااون پسره بزارم تو  من

 درهم شدوگفتم چهرم

 مامان تو.... یول
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 فرق داره... یدیتااسمون فرق داره فهم نیحقه باز زم یبااون پسره  تیواما نداره...تو زندگ یول-

 کن رونیفکرشو از کلت ب پس

 شدمو دادزدم... یعصب

 .شم.یشم....ن ...م.. ینم ثمیزن م من

 االقبیزارم زن اون  ینم دبشهیدندونات سف نیاگه موهات ع یحت یهم نش ثمیاگه زن م یاز من گفت....حت لجبازتر

 سر رهیخ یتوگوشت فرو کن دختره  نوینگار ا یبش

 گرفت بغضم

 ...یریبگ میمن تصم یجا یمامان شما حق ندار اما

 گفت... یعصب

 کنم یحق دارم برات مادر اما

 کنم یبزرگتر

 زارم... ی...نمیزارم توعروس اونابش یتو منم...منم نم زرگترب

 که درحال زنگ خوردن بود نگاه کردم.. میدرد گرفته بود...هق هق کنان نگامو از مامان گرفتمو به گوش سرم

 رو برداشت... یرد نگاهمو گرفتوبه سرعت گوش مامان

 برد نرویرو خاموش کردو باخودش ازاتاق ب یاسم فربد...گوش دنیباد

 کم داشتم  نویهم

 ...لمیشدن از موبا محروم

 توبالشم فرو کردمو داد زدم سرمو

 بزرگ شدم من
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 خودم فک کن... یزار یچرانم

 ..بلندشدم

 رنیبگ میمن تصم یزاشتم جا یم دیاوردم...نبا یکم م دینبا

 رفتم رونیب

 دستاش گرفته بود... ونیروکاناپه نشستم بودو سرشو م مامان

 اشکاشو نداشتم... دنیگرفت...کنارش نشستم...طاقت د رنگ غم نگام

 زدم... صداش

 ...مامان!!!یدوس دار ی....جون هرکی...مامانمامان

 برو اونور نگار..-

 ...دیلرز یم صداش

 ب درد اومد... قلبم

 ...قانعم کن...اریب لیبده...دل حی...توضیزار یچرامامان...چرانم گفتم؛خوب

 زد یش دو دو مقرمز یبلندکرد..چشما سرشو

 گفت.. تیعصبان با

 ینیری..واسه من ک مادرتم ش...اما واسه منیهست یدختره زبون دراز گنی...اره همه میهست یتو دختره پاک چون

 یرعشق..اره تودا یواسمشو گذاشت یریتو منجالب م یدار نمیتونم بب ی..نمنمیبب تویتونم بدبخت ی...نمیزیعز

 یستیمتوجه ن یقشنگه...خام ی...اولش همه چینیب یظاهرشو م

 سیپسر ازقشر مان اون

واد خ یرو م یکیگرفته... ادیو بادختربودنو  یفقط مهمون یباما فرق داره..اززندگ شی...طرززندگستیازجنس مان اون

 ...یهست یخودش...نه تو...ن تو ک دختره پاک نیع
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 ...بغضموخوردم

 زدمو گفتم راخرمویت

 من.... اما

 دوستش دارم... من

 نشست مامان

 ...دیچرخ یدور سرش م ایکه دن انگار

 من یمن...خدا یخدا یبدم وا یچ ایکنم...جواب باباتو تواون دن ی...من چیگفت...وا یکنان م هیگر

 کنارش نشست... یاب قند وانیبال

 بود ونگاه یزنگ به صدا دراومد...نگاه مامان ب من پراز سردرگم یصدا کدفعهینداشتم...که  یواکنش نیچن انتظار

 من ب مامان پراز تعجب...

 

 :ثمیم

 کردم یم نیینشسته بودمو شبکه هارو باال و پا ونیتلوز یب دست روبه رو یسخت چا هیروز کار کیاز  خسته

 کنارم نشست یشدو کس نییباال پا مبل

 به سرم زد یاومدو بوسه ا جلوتر

 بود مامان

 لبخند سمتش برگشتم با

 مامان جانم

 عسلش با لبخند گفترنگ  یچشما با
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 بگم یزیخوام بهت چ یم

 ...اما

 مامان یخوام ب حرفام خوب فک کن یم

 ب دستش زدم یا بوسه

  چشم

 ...بفرما

 تر کرد وگفت لبشو

 شوهر خالت فوت کرده... ی...ازوقتثمیم نیبب

 نیزبونا بوده ک تو با نگار باهم نامزد ی سرهمه

 ...چون

 پدر نگار بوده یخواسته  چون

 یتونسته بسپره دخترشو توبود یکه م یق دخترش بوده...وب تنها کسعاش اون

 گفتم سردرگرم

 ...اما

 ب لب گذاشتو گفت...گوش بده اول انگشت

 دادم...چشم سرتکون

 ...یو نگارو تنها بزار یبزن رشیز یخوا یحاال م خوب

 اوردمو گفتم... طاقت

 مارویما...فراموش کن قد سین یزیما چ نیب
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 مادر... هیچه حرف نیاخنده گفت... با

 پسر...بجنگ براش.. ارنینگارو از چنگت درب یبزار دیتونبا

 مامان ستیما ن نیب یعالقه ا چیگفتم..اما ه یبا کالفگ-

 !؟؟ینگام کردو گفت...مطمعن یرکیز با

 خوره.. یم یطرفه به چه درد هی...اما عشق دیشما برنده شد نی..افرکردمو گفتم...خوب یعصب پوف

 داد دوادامهیموهام کش ب یدست

 زم؟؟یسپرده..اره عز یا گهی..دل پسرما نگارو فراموش کرده..دل ب کسه دنکنه

 مادر من!؟؟ یگفتم...مثال ک خندون

 توکل یدختراقا نیکرد گفت..مثالنازن یم یطور که باموهام باز همون

 گفتم دمویازته دل خند شیاداوری با

 کجابود ینشدم عشق وعاشق رهیاون دخترخ یاتاحاال ب چشم ینکن مامان...من حت فکرشم

 بگم که...بهتره فراموش بشه دیردجب نگار هم با اما

 رهیبگ میخودش تصم نیبزار

 شدوگفت رهیچشمام خ ب

 ...یجازد یزود نیبه هم-

 !!یشانستو امتحان کن یخوا ینم

 پرت کردمو گفتم یگوشه ا ونویب دندون گرفتم.کنترل تلوز لبمو

 شم مامانخوام خورد ب ینم-

 تاشانستو سرزده امتحان کن میپس پاشو بر یشکنه...با لبخندگفت...اگه به فکر دل من یب جهنم شما دلت م من
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 ساعت نگاه کردم ب

 شب بود... نه

 اخه االن...-

 االن... نی...اره همدوگفتیب صورتم کش یدست

 

 :نگار

 رفتم فونیبلندشدمو سمت آ ازکنارمامان

 چشم دوختم.. ثمیوم خاله ری...متعجب به تصو

 تو.. دییگفتن بفرما با

 بود نگار... ید؛کیپرس مامان

 به در خورد.. یا تقه

 تونستم جواب مامانو بدم... یانگارنم

 ثمیخاله وم دنیدرو باز کرد...باد مهیسراس مامان

 به در دادو باحصرت بهشون چشم دوخت شویتک

 ستادمیا یا گوشه

 کرد.. یواحوال پرسگرم ودوستانه داخل اومد یلیخ خاله

 داخل شد ثمیم بعدشم

 کردم بهشون نگا نکنم یسع

 تونستم دروغ بگم یدلم ک نم ب
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 ازشون.. دمیکش یم خجالت

 وضعم مناسب نبود  سرو

 برهنمو بپوشونه یرو سرم انداختم تا بازوها یب اتاقم رفتمو شال بلند عیسر

 حرفا نیوا یکن یم یوچ هدیبودن...چه خبرو چرا رنگت پر یمعمول یمشعول صحبتا اولش

 بردمو کنارشون نشستم یچا ینیس هی

 کرد انداخت وگفت یفرش نگا م یک داشت ب گال ثمیب م ینرگس نگاه خاله

 ..میسرزده اومد دونمیم

 تعارف بگم خواهر.. یب

 یخواستگار ثممیم یبرا اومدم

 بزنه یاول ب من بعد ب خاله نگاه کرد..خواست ک حرف مامان

 ه داشتو گفت...حرفشو نگ خاله

 میما خواستگار دخترتون دیکن...فک کن صب

 بده از کماالت پسرم بگم  اجازه

 نه خشک ومغرور هیامروز یسادس..نه اهل قر وفر پسرا دینیب یک م افشمیسالشه...ق۲۷..ثمیم

 کنه یداره...االنم ک ب عنوان اشپز مطابق درسش داره کارم سانسیل

 داره نیماش ن

 خونه ن

 داره ک... رمیور نمحساب بخ هی

 کردوگفت...اما خانوادش پشتشن... یمکث
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 زارم.. یم ارشیخونمو دراخت یباال یازدواج کنه..طبقه  اگه

 ...یازدواج کن یکن ی...پس غلت منیدلم پوزخندب حرفاش زدمو گفتم.. ن خونه ن ماش ته

 ...شیکنه عروس بدبخت چه شود اون زندگ یبعد بره باالسر مادرشوهر هم زندگ اوف

 کرد یم یباز یدستنبد چرمش باز یشایر شیانداختم...اروم ساکت با ر ثمیخصمانه ب م ینگاه

 داد.. یهمون جور داشت ادامه م خاله

 دوگفتیگوشم رس نکهیتاا

 خاله... هی...حاال نظرت چخوب

 قورت دادم یدهنمو ب سخت اب

 بود نیمامان روم سنگ نگاه

 .ساکت و فصا برام خفه کننده بود.. جو

 بگم خاله جون یچ-

 زمیعز یمهربون گفت...هر طور که راحت یلیخ-... واال

 گفتم...نه یوبدون نگاه کردن ب کس ایزدم ب در دلو

 

 ..یهم دار یلیمهربون گفت؛دل یلیخ خاله

 گفتم ... داکردمویپ جرعت

 بگم خاله... یچطور یعنی

 بزرگ یگرون...خونه ها ینایبلند پروازم...عاشق ماش یلیخ من

 ...ادیز یها مسافرت
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 شدم ازبس کم خرج کردم..پس انداز کردم خسته

 مسافرت چندروزه کوچولو ب شمال بوده هی حمیازبس تنها تفر شدم خسته

 منت خرج کنم یخواد ب یم دلم

 دیبرم خر الیفکر وخ یب

 مهم بودن گذر زمان برم مسافرت ... بدون

 مامان دراومد؛نگار...بس کن... یصدا

 گم ینم یزیچ گهیاختمو گفتم باشه...داند نییسرپا

 وگفت..چراخاله حرفتو بزن دیحرف پر ونیم خاله

 کردم نگاش

 تونه خوشبختت کنه!! ینم ثمیک م ی..مطمعندیپرس

 وار بود و گفتم...فک نکنم... ریتحق ثمیب م نگام

 خوشبخت شد یکارساده ودست خال هیبا شهیم مگه

 میستینهم باهم جور دهیما ازنطر فکروا یدرثان

 دارم یا گهید یایدن من

 گسید یایتو دن ثمیم

 دمیبه وضوح د پوزخندشو

 باز کردو رو ب مادرش گفتم لب

 میجدا یاینگارو قبول دارم مامان ما از دوتا دن حرف

 خوشبخت شد شهیک نم یدست خال یدرثان
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 ...هیچ حرف نی:خاله..امامان

 نطرشو گفت..نزد که  یدست بلند کرد وگفت...نه خاله حرف بد ثمیم

 دخترخاله.. یبهم گفت..ممنون ک روشنمون کرد رو

 فاصله گرفتن از من امابا

 … شهیبرات تنگ نم دلم

 سوزند وجودمو تاعمق آخرش حرف!!!! … یریم ادمی از

 دم نزدم..لب ب دندون گرفتمو سکوت کردم اما

 زود شدم دخترخاله چ

 

 دمیب سمتش دو یزیدن چرفتنشون بلندشدم که برم تواتاقم که با افتا بعداز

 در افتاده بود یجلو مامان

 رو پاش گشیدستش رو سرش بود ودست د هی

 جلو تا کمکش کنم رفتم

 ..گفت

 جلو این

 اخه یشد یچرا مامان...چ-

 رو کتفش گداشتم تا بلندش کنم دستمو

 ...بلندشومامان

 زد؛گفتم ب من دست نزن نگار ... داد
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 اخه-

 ...نمتینداره برو نب اخه

 کردم هنال

 کردم... کاریمگه من چ مامام

 یکرد لیبدبختو خاروذل ثموینه...چرا م یگفت یکلمه م هی..گفت یعصب

 یدلشو شکست چرا

 یکرد چرالهش

 ...یگفت االتتیازخ ستادویخالت وا یچرا تورو یزنش بش یخوا یجهنم که نم به

 کنان گفتم.. ناله

 ه؟؟؟ینخواستن چ نیا لینداشتم ازخودم دفاع کنم!!حق نداشتم بگم دل حق

 زد... داد

 یزد ی....کاش حرف نمنه

 ..یگفت ی..نمیگفت ینم یزیچ کاش

 یدید چشماشو

 قرمز شده بوده یچطور یدید

 اخه...-

 نگار.. نمتیخوام بب ینداره برو اتاقت نم اخه

 کنان سمت اتاقم رفتم  هیگر

 ب در دادم مویتمام بستمو تک دروباشدت
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 شستمسرد ن نیرو زم سرخوردمو

 هقم اوج گرفت هق

 زدم... داد

 رمیبگ میتصم یزار یچرانم

 نیخور یبدبخت شم...شما چرا غصشوم نیمن...بزار هیزندگ نیا

 شدم...عاقل شدم بزرگ

 درست... یغلطه چ یفهمم چ یم خودم

 درد گرفته بود سرم

 ..دمیکشون خودمو ب تختم رسوندمو روش دراز کش کشون

 بلکه خوابم ببره.. دمیودم کشروخ دویسف یکنان مالفه  سرفه

 سوخت.. یم گلوم

 اومد ینم رونیاز ب یصدا

 خاموش شد برقا

 

 روز بعد از اون ماجرا دو

رو  دهیخاک تازه بارون د یبو یتودستم بود وهرزگاه یجزوها یاومدم وحواسم پ رونیک ازدانشگاه ب یوقت

 کردم یاستشمام م

 ستادیپام ا یجلو یبلند قرمز یشاس نیماش

 ازکنارش رد شدم تیاهم یب اولش
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 چندبار بوق زدن توجهمو جلب کردو سمت راننده رو نگا کردم با

 بود فربد

 گفت خندون

 خاموشه.. تیچرا گوش ی!!کجایخانوم یخوب

 گفتم نهیهام بب یاز همکالس یکیکه  نیازا مهیسراس

 نهیبب ی...ممکنه کسرمیگ یباهات تماس م بعدا

 باالانداختو گفت... یا شونه

 ..نمیباال بب ایب

 نگا کردم میساعت مچ ب

 عصربود۵

 شهیداره شب م گهیبرم خونه..د دیرفت..گفتم..اخه با یم یکیرو به تار هوا

 گهید یریتازه ک سرشبه...م یبچه مامان ی..وامزحک گفت-

 گفتم..درو باز کردمو کنارش نشستم.. یباشه ا بااخم

 رو دور زد واز دانشگاه دور شد محوطه

 کجاس!! تیگوش نمیکم کردوگفت؛بگو بب کویموز یو صدابرد دستشو

 بگم یچ دونستمینم

 گرفته مویمامانم گوش یرستانیبچه دب نیگفتم ع یم

 شد ی..اتفاقیدونیلبخند روبهش گفتم..شکست..م با

 شمیدلواپس م ی...نگفتیخبرنداد هیپس چرا -
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 ..گهید ازهین یذره دلتنگ هیقنداب کردمو گفتم...اوم  تودلم

 نگار.. یشد طونیزدوگفت...ش قهقه

 حاال یدیباالانداختمودرجوابش گفتم..کجاشو د یا شونه

 پام بودو برداشتو تو دستش گرفت یکنان دستمو که رو خنده

 نرمش یداشت دستا یارامبخش یگرما

 ستادیپر مهرش بودم که ا یدستا االتیتوخ

 گفت روبهم

 یبش ادهیپ یخوا ینم

 میبود یژپاسا هی ینگا کردم..جلو رونیب

 کجاس!! نجایا

 شو تابگم ادهیپ-

 شهیبرم خونه....ام...مامانم نگران م دیاخه من با-

 امیممنم االن نییبرو پا یبزرگ شد یستیبس کن نگار بچه ک ن-

 شدم ادهیتکون دادمو پ یسر

 برخورده بود بهم

ب  یری..توهرجامستین ینطوری...ته دلم داد زد...مگه همدمیب مادرم خبرم رمیبچها هرجا ک م نیکرد ع یم فک

 ک درانتظار توه.. هی...چون اون تمها کسیدیمامانت خبرم

 دستش گم شد ونیم دستم

 پرت شد.. حواسم
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 !!میبر-

 کجافربد؟-

 تا بهت بگم ایخودش برد..توب دودنبالیدستموکش

 واروم دنبالش رفتم عیمط

 کیبزرگ وش یپاساژ بزرگ بودبا مغازها هی

 ..میستادیا یفروش یگوش یمعازه  یجلو مویفتها باال ر یپله برق از

 گفت لبخندزنان

 کن انتخاب

 درشت شد...با تعجب بهش چشم دوختم چشمام

 برام!!! یبخر یگوش یخوت ی...میگیم یچ-

 اخه یدار کاریابروشو داد باالو گفت...گفتم انتخاب کن توچ یتا هی

 تونم قبول کنم فربد یاما من نم-

 دیکردو منو دنبالش کش یاخم

 بلندشدو دستشو دراز کرد دنمونی...با ددادیم یحاتیتوص یمشتر ینشسته بودوبرا یزیپسر جون پشت م هی

 فربد!! دهیجد سهیچشمک زنان رو به فربد گفت..ک دیکرد..نوبت من ک رس یگرم هیفربد احوال پرس با

 ..کردوگفت بهم رو…چقد    ی..فوضولدیحم یلبشو گازگرفتو گفت.الل نش فربد

 نگار عشقم

 دی..حمزمیدوست عز نگار

 اومد یم یزیزدم...پسر ح دیبه حم یلبخند
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 فوضول یلیچرون وبه قول فربد خ چشم

 واسمون خانوم پسند اریخوب ب هیچندتا گوش هی دی:حمفربد

 قهیگفت وبعداز چنددق یچشم

 گذاشت.. زیرو م یچندتا گوش باانواع

 ابردار ببر قابلتو نداره بخد یدیهرکدومو که پسند-

 ب دندون گرفتم زبون

 بود یاسقاط یجورا هی نایعمرشو کرده بود ودربرابر ا گهیخودم د یگوش

 کردم یجور که نگاه م همون

 مدال رو روبه روم گفت نیاز بهتر یکیدست گذاشت رو  فربد

 ..یرد کن یتون یکوچولو...اما دست منو نم یبردار شهیروت نم دونمیم-

 چطوره!! نیا

 بود یطال رنگش

 و دخترونه فیظر یلیخ

 گرونه یلیزنان گفتم..فربد خ لبخند

 خوبه!؟؟ نیبس کن جون جدت نگار...هم-

 قفل شد زبونم

 میبر یم نویهم بده واسش هم یقاب عروسک هیکرد گفت  دیرو به حم-

 کردم.. ینگاش م متعجب

 گوشش گفتم ریز یواشکیو ستادمیدوتا پا ا رو
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 فربدم یخوب توچقد

 کردم یم دایبود که داشتم نسبت بهش پ یتیکاخر حرفم حس مال میم

 ؟؟یالزم ندار یزی!چگهید یروم گرفت وگفت...امر روبه

 ممنونم یلیمحبت گفتم...نه خ با

 ...یتعارف نکن-

 یمرس باخنده؛نه

 شب بود۸کرد...ساعت  ادمیدر پ یجلو یوقت

 چرخوندمو وارد خونه شدم دویعجله کل با

 ن نبوداز ماما یروشن بود..اما خبر یو یت

 میبود ک قهر بود یچندروز

 تختم زدم ب شارژ ریرو ز یاتاقم شدمو گوش وارد

 رفتم رونیلباسام ب ضیتعو بعداز

 مشغول نماز خوندن بود مامان

 ب چادرش زدم صداش ک کردم جواب نداد یپشت بغلش کردمو بوسه ا از

 دیمنو توبغلش کش دویدوم دستمو کش بار

 ده بودش زهیر هیاغوش گرمش  یبرا دلم

 مامان!؟ یخوب-

 نگار یکرد ریاشکشو پاک کرد وگفت..چرا د قطره

 ک... ممیدگوشیببخش دیکالسم طول کش-
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 برش دار.. تیگوش زتهیبرو رو م-

 جداشدم.. ازش

 منو... یدیبخش

 یکن یفک م یازسرش برداشت فت؛توچ چادرو

 بامن؟؟؟ نیکرد یاشت یعنی  دونمیومن کنان گفتم..نم من

 زورت کنم یکردنت با کس یتونم ب اجبار ب زندگ یاما...نم دمتیم...نبخشتکون داد سرشو

. 

 ..شهیم فیداره رد یهمه چ یعنیعاشقتم  ایداد زدم...خدا تودلم

 ..میزن یشام بخور بعدا باهام حرف م ایمامان؛ب

 

 ثم؛یم

 حاصر کردمو مامانو صدا زدم شامو

 شام حاضره انیب میمر مامان

 نشستم یصندل رو

 چشم حسود شهیچ کرده داداشم..کور نیبه بب م؛بهیمر

 ب روش دمیخند

 وروجک شامتو بخور نیبش ایب-

 :دستت دردنکنه مادر زحمتت شدمامان

 !!نی..اشاره کردم..سرتون خوب شد.بهترنهینکردم...دراصل کارم ا یکار-
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 رهیگ یدست پخت شما رو نم یبگما جا البته

 یگفت؛فداتبشم ک انقد هنرمند لبخندزنان

 ستادیکنارم ا میمر

 باز یکن یکارمیچ-

  گهید رمیعه داداش بزار عکس بگ-

 وضع اخه نیکردم باا اشاره

 بشه بده مگه ادزنتیب دابشهیهم پ ی..بلکه دختریبر یدل م رونیخوجل مردونت زده ب یچشه مگه بازوها-

 باالبردم دستامو

 میگرفتت ازشرت راحت شد داومدیسع خداروشکر

 ...نشی.مامان ببدوگفتیکوب نیبچهازم نیپاشو ع یلجباز با

 میحرف بزن یکم جد هی یبسه شوخ نی..شامتونو بخوردیخند یم مامان

 گهیک عکسشو گرفت..کنارم نشست رو ب مامان گفت؛بزار من بگم د میمر

 نثارش کرد یچشم غره ا مامان

 میمر-

 گفت؛داداش مامان فکر زن دادنته... طونیش-

 کردم یپوف

 !!دیجد سیک هیبازم -

 ..ازهمه مهم تر وقت زن گرفتنته پسرمنبهی..نجهیکنه..دختره خوب یدفعه فرق م نیمامان؛ا

 مختل شد فکرم
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 حرف نگار افتادم ادی

 ..شمیزمزمه شد...من باتو خوشبخت نم توسرم

 قورت دادم... یب سخت لقممو

 رمیخونه م نیازن دادن من باشه من از یمامان...اگه قرار ب زور زورک نی:بهتره ادامش ندگفتم

 ساکت شدن همه

 بهشون انداختم یرکیز ینگاه

 شدن ازحرفم ناراحت

 گفتم یشوخ ب

 همه بابا نیا نیخوشحال نش نیکن رونمیب دیبا پایبا ت البته

 شمایراحت م یری...چ دلم خوش کرده بودم مدی:خندمیمر

 خانوم یفرفر یک تو جلوتر دم؛فعالیخند

 ..دیکش یغیج

 یفرفر گهیب من م نیبب مامان

 ..جواب منو بدهیزاریکن پسرجون چقد سر ب سرش م مامان؛بس

 !!یچ جواب-

 !!یخواستگار میبر یک-

 ستی...من ذهنم اصال ازاد نمیبعدا راجبش حرف بزن شهیصدامو صاف کردموگفتم..مامان م-

 نگام کرد.. سردرگم

 خورد.. یزنگ م میگوش
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 گفتم.. یاخرو برداشتمو با اجازه ا لقمه

 توکل بود.. یتراقادخ نینازن

 خواد.. یم یباز چ اوف

 مامان بودم مویمر نیسنگ ینگاها ریز

 گذاشتمو به اتاقم پناه بردم. لنتیرو سا یگوش

 

 فربد؛

 دارشدمیکردم ب یکه م یازخواب خوش لمیزنگ موبا یباصدا

 شدم رهیخ کشیتار یصفحه  به

 روش بود یناز عکس

 حوصله قطش کردم یب

 ب زنگ خوردن کرد بعد باز شروع قهیدق دو

 جواب دادم؛بنال تیعصبان با

 از من گفت.. پرخاشگر

 بنالم

 ...یزک

 ...یدار فیتشر یبنال!!معلوم هستش اصال کدوم گور یگیحاال م یده روز جوابمو داد بعداز

 !!!یدار یشی..فرمایسرقبرتوام ناز-

 داد زد؛فربد....-
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 درو ازگوشم جداکردم...حس کردم پرده گوشم پاره ش یگوش

 یشد یوحش یزن یداد م یخروس سرصب نیچته ع-

 زنم یشدم..چرا داد م یچته چرا وحش یگیحاال م یکرد ادهیشدم...نقشتو روم پ یاره وحش-

 ..یخوا یم یچ نمیبگو بب یحوصله گفتم؛بس کن ناز ی..ب

 .دمیشن یگفت...خبرا یعصب

 گل کرده نه... تی...اهان پس بگو فوضولدمیخند سرخوش

 ده!!!بهت رسون یک

 زنگ زد... دیحم-

 شنوم یقهقه زدم..پس بگو فوضول خان کار خودشو کرده..خوب م گهید نباریا

 !!اره فربد...یدختر مغازش بود هیبا عشق...ت...با...با  روزیهق هق گفت..گفت د با

 کردم یپوف

 ..ریلحظه ابغوره نگ هی یناز یگیم یچ نمیادم حرف بزنم بب نیع درست

ک دلتو  هیفربد...ک هیدختره ک نی...امی...قرارشد ازدواج کنیوادامه داد...توبه من قول داده بود دیباال کش دماغشو

 ..یبرده. هان!!توام از سواستفاده کرد

 ...دمیخند یعصب

 ک اول منوسمت یتو بود نیندادم...اگرم جلواومدم ا یقول چیه یگوشاتو باز کن فلفل خانوم..من ب کس گفتم؛خوب

 وبنوخینکردم...ا یازکس یسواستفاده ا چی...وگرنه من هیگذاشت ارمیک خودتو در اخت یتوبود نیا یخودت کشوند

 !!!انهی یدیهمزنن بگو ف یک پشت سرمم حرف م یتوگوشت فرو کن وتوگوش همه کسا

 اومدم یهق بندنم هق

 هاش گفت.. هیگر ونیم
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 پست... یلی...خیپست یلیخ

 

 نگار؛

 د..دا یم حیرو داشت توض یمطلب استاد

 ..دیبار یوخواب ازسرو روم م یکالفگ

  یامیپ بااومدن

 ب صفحش انداختم.. ینگاه یواشکیو دمیکش رونیب فمیازته ک مویگوش

 بود..نوشته بود فربد

 دانشگاه منتظرتم یجلو

 دادم جواب

 ..امیرسم ب یدارم نم کالس

 گفت.. قهیبعدازچنددق

 منتطرم نزار ادیز

 ندادم یجواب

 مونده بود یا قهیدقکالس چهل  انیپا به

 گداشتم فمیجمع کردمو تو ک کتابمو

 پرت کنه رونیاز پنجره ب ب فمویرفتن من ک رونیفاطمه اشاره کردم ک بعد از ب ب

 رفتنم رونیاز ب بعد

 رمیبگ فمویشدم تا ک منتطر



 نگار

 
66 

 

 فاطمه پرت کرد نکهیبعدازا

 زدم رونیبدو از دانشگاه ب بدو

 زدم ینفس م نفس

 چوندمیپ یانشگاه و کالسو مبار ک داشتم د نیاول

 پارک بود ابونیاونور خ یرنگ یمشک نیماش

 اومد یم نیماش هیداشت.هرروز با نیماش شگاهینما انگار

 رفتم جلوتر

 بود خودش

 سوارشدم

 !!ی..خوبسالم

 رو سمت گرفت یقرمز یگل شاخه

 !!نمیب بهتر میتقد-

 ابروم باال رفت یتا-

 مال منه!!-

 کوچولو.. سین یزیک چ نی...انمهیبهتر د،مالیخند-

 کردم بوش

 داشت یعطر خوب چ

 حرکت کرد نیماش

 !؟میر یکجام-
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 !!میبزن تزایپ میناهار نخوردم..بر شیمن گشنمه..راست-

 اخه...-

 گهید میندار اخه

 .یتو بگ یدادم..باشه هرچ سرتکون

 تو دستش فشرد دستمو

 بهم منتقل شد یخوب حس

 

 مینشست یزیم پشت

 رو ساخته بود یگرم یفضا یقرمز ومشک نیزاید

 !!یخور یم یخوب توچ-

 یخور یک خودت م یکشامو دراوردم؛هرچ دست

 ؟؟یمطمعن-

 چطور!!-

 گشنمها یلیاخه من خ"ب گارسون کردوگفت دواشارهیخند

 باشه-

 ینیزم بی..چهارتا سی...دوتا نوشابه مشکی..دوتا پپرونیزدگفت؛دوتا بندر یم دیک منو رو د همنطور

 ده بودباز مون دهنم

 !!یلشکر غذا بد یخوا یمگه م-

 دیخند
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 ک گشنمه.. گفتم

 گفت و رفت یچشم گارسون

 برداشت  شویگوش

 کرد یچک م امشویپ داشت

 بهش شدم رهیخ

 نوشت یرو م یدرهم گره خوردند وتندتند مطلب شیبلندمشک یابروها

 بست وباز کرد شویمشک یچشما

 وندبرگرد بشیرو ب ج یداد و گوش رونیفوتشو ب یعصب

 شده!! یزیچ-

 بهم پرت شد حواسش

 ن..-

 نه!!. یبگ یخوا ینم یزیدادم...معلومه چ سرتکون

 زد یلبخندبانمک

 یفسقل ستین یدادوگفت..طور یکیدماغمو فشار کوچ نوک

 زد یچشمک

 !!یداشت کارمیچ ینگفت

 بگم؟؟ یشکم خال-

 اخه کنجکاوم-

 دستمو تومشتش گرفت-
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 باشه! یو روز بعد بهم بگ..اما قول بده جوابشو دگمیباشه م-

 رو.... ی...جواب چاخه

 تا بگم! سیرو لبم گذاشت..ه انگشتشو

 لبشو ترکرد-

 هستم... یدوبندیق ینگار..من پسر ب نیبب

 حرفش.. دوسطیپر

 !؟؟یهست-

 بودم یعنی...نه دیخند-

 اهان-

 نگار.رُک بگم نیبزار حرفمو بزنم..بب-

 ک من دارم یطیباشرا

 !!یکن یمن ازدواج م با

 دمیکش عقب

 دمیرس یسخت بود...اما ب آرزوم داشتم م باورش

 !!یطیچ شرا-

 درست درمون ینگار من ن فعال کار دارم...ن زندگ نیلبشو گاز گرفت...بب-

 !!یبامن ازدواج کن طیشرا نیباا یحاضر

 میکن یزندگ نایمدت با مامان ا ی میمجبورش دیشا

 قورت دادم یدهنمو ب سخت اب
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 صدنفره ک یجا یبزرگخونه ب اون  اوف

 !!!هیخوب جوابت چ-

 یشیدارم ک حاال بعدا اشنام اتیاخالق یسر هی من

 !!یبابامه ازدواج کن بیندارم ودستم تو ج گهیکارد حیجز گردش وتفر یک فعال کار یبا من من یحاضر

 دست وپا کنم... یجور کنمو کارا هیکنم تا سرما یم یکارا هیبگما..من دارم  البته

 !!!نظرت خوب

 با مادرم حرف بزنم دیاخه...من با-

 گهیداد...غذارو آوردن...پس دو روز د یب صندل شویتک

 جوابتم قبوله؟ منتظر

 استرس داشتم...باشه قبول..-

 

 فربد به سرعت منورسوند به خونه مویتوشهر زد یاز خوردن غذامون..دور بعد

 بود رشدهید

 من خبردارنباشه یکردم تا مادرم از کارا یمن دروغ سرهم م مویبود رونیمختلف ب یکه به بهانه ها یبود مدت

 ذهنم تکرار شد تو

 خواس یروز بعد ازم جواب م دو

 گفتم... یم دیبا یچ

 دونستم یشانس م هیبود...اما خودم ته دلم ازدواج با فربد رو  یناراض مادرم

 بزرگ هیخوشبخت هی
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 هامو دراوردمو واردفضاگرم خونه شدم یکتون

 ..یراید ب پذخور چشمم

 ومامان گرم مشغول صحبت بودن واز حضور من مطلع نشده بودن خاله

 چرابگم دروغ

 دمیکش یازخاله نرگس خجالت م یبدجور

 .رفته بودم اونشب تند

 زدم یحرف م یاونطور ثمیبا م دینبا

 گردوندم چشم

 نبودن.. مینه مر ثمیم نه

 .یدوباره توچشماش نگا کن شهیات روت مدختر بااون حرف یدار یزدم...چه رو یدلم پوزخند ته

 دستم گرفتمو سمتشون رفتم کولمو

 شکل خاله بود ثمیم مینگذر ازحق

 به لبخندبوده شیچاشن شهیبامزه وکه هم یلخت چهره  ی..موهایبلند مشک یابروها دشیکش زیر یچشما

 کردم یسالم

 تااالن! یبه خاله جان کجابود خاله؛به

 کالفه شده بود گفت ومدنمرایک معلوم بود از د مامان

 دختر!! یمعلوم هست کجا چیه

 کنار خاله نشستم-

 به سرم زد یبوسه ا دویب صورتم کش یزن مهربون بود...دست نیچقدا
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 باره یاز شکلش م یخستگ

 بزن ب خودت یاب برو

 صورت زدم یب پهنا یلبخند

 !!ومدهین میمر-

 نندیحلقه بب درفتنیوسع ثمیگفت:همراه م ییباخوش رو خاله

 نه!!! گهید میمر یگفتم...برا خندون

 خنده کنان گفت... خاله

 نایا میمر ی دحلقهیخر یب بهونه  ادیتوکل ب یدختر اقا نیازاون ور نازن رونیببره ب ثمویم میخاله جان گفتم مر نه

 !!یدیکنارهم باشن خدارو چ د شتریب نیونازن ثمیم

 قورت دادم یدهنمو ب سخت اب

 باشن ختهیب سرم ر یخیپارچ اب  انگار

 گهید یکیشد رفت دنبال  مونیتااز من پش یعنیزود قرار ازدواج کنه  چ

 تر شد دیشد پوزخندم

 گفتمو سمت اتاقم رفتم... بااجازه

 شهیدامیکجا زن برات فقط پ ینیبب یسنگ انداخت ی...صرفا یتوعاشق من نبود ثمیدلم گفت..اقا م ته

 ولو شدم روتختم

 دت گرفتفربد لبخندم ش ادی با

 عیرک س ثمیگذاشت نه اقا م یدارم قرار خواستگار ددوستشیتا فهم گنیقربون شکلت برم فربد...عاشق ب تو م یآ

 ..گهیشدو رفت سراغ کسه د دیناام
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 برداشتمو سمت حموم رفتم حولمو

 تو راهه یزد که خوشبخت یم ادیته دلم فر ینیریحس ش هی

 

 :ثمیم

 رفتم ازپام درآوردمو سمت اتاقم کفشامو

 زد یم رونیبخار از مغزم ب رسما

 کرد یصدام م میسر مر ازپشت

 داداش..داداش توروخدا صب کن..-

 بابا ی...ایکن یچرا بامن قهر م خوب

 سمتش برگشتم

 !میمر یگیم یچ

 مامان گفت دعوتش کنم...۹بخدا داداش -

 شدم یعصب

 !؟؟عیسر یگفت توام قبول کرد مامان

 خوب اخه..-

 هان!! یچ خوب

 ازخونه نیبد میفرار نیبزور زنم بد نیدار سدو

 دستاموباالبردم

 رمیم نجایمن ازا میباشه اگه مزاحمم اضاف باشه
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 رمیامشبم م نیهم

 رو سرتون..چتونه؟؟ نیخبرتونه خونه رو گذاشت مامان؛؛چه

 سمتش برگشتم

 کرد یبا دستمال پاک م سشویخ یدستا

 واروم بود خونسرد

 رفتم جلو

 ا زن خواستم مگه!!!جان من ازشم مامان

 ب ابروش داد... یتا

 شد االن؟؟ یچ-

 نشستم... خسته

 !!! نیمن دعوت کرد هیبدون هماهنگ نوینازن چرا

 دیخند

 !!! میانقد اضاف یعنیجوک گفتم مگه مادر من...-

 نشست کنارم

 دوستت داره!! بیدختر خوب ونج هی وگفت؛بده

 تکون داد یسر-

 رم...من فقط قصد ازدواج ندا سیبدن نه

 مردم...من قصد ازدواج ندارم یآ ندارم

 یمن راه افتاد یجلو یزد یداماد پینگار ت هیخواستگار میچطور تا گفتم بر اریخوبه خوبه...کم ادعا ب-
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 ینداز یواسه من دادوهوار راه م گهید یجا میبر گمیم االن

 ..گهیرفتن ساده بود د رونیب هی

 نگاه کردم میب مر یعصب

 بود ستادهیا مظلوم

 ب مامان گفتم.. رو

 بود!!! ساده

 دیخر میبر گهیاومد ماچمون کرد...اومده دست منو گرفته م یفرت ومدهیتا ن دختره

 ک .... فیپرو ح یعه دختره  عه

 دیحرفم پر ونیم

 ..سیکرده واسش مهم ن یخوب داداش خارج زندگ-

 !!!یکرده ماچ یاون خارج زندگ-

 کارا.. نیازا ادیمن بدم م یمتوجهش کن یتونست یمن یبود ستادهیبرگ کاهو وا نیع توکه

 دستم داد یاب وانیل مادر

 یبخور داغ کرد-

 ازش گرفتم وانویل

 خوش گذشت!!! مامان؛حاال

 بود... یشما فقط خال ی..جایلیرو دستش دادمو گفتم...خ یخال وانیل

 ب اتاقم ک گفتم دهینرس

 برگردم... یک سیشمال معلومم ن رمیم من
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 :فربد

 میشام نشسته بود زیسرم

 توبشقابم گذاشتم ینیزم بیمرغرو جدا کردمو همراه سس وس یا تکه

 مشغول خوردن ساالد بود مامان

 مشغول چت کردنو همزمان خوردن ساالد... فرانک

 یمشک یپراز نوشابه  وانیل گشیدستش روزنامه بود دست د هی باباهم

 کرد یکه قندداشت امااصال مراعات نم نیباا

 بود شیهم که سرزندگ فرهاد

 ناز به اسم سردار داشت یپسر کوچولو هی

 گلومو تر کردم یکم هی

 حرف زدن بودن یوقت برا نیبهتر

 کردم یا سرفه

 متوجه نشده یکس

 رونیب ای یو یت ایتلفن  ایکردن  یچت م ایبود...سوت وکور  نیهم شهیماهم یخونه  تیوضع

 میوقت نشده بود دوساعت کنارهم گپ بزن چیه

 صدا زدم روما

 بابا

 بهم چشم دوختو گفت:بگو نکشیع یروزنامشو کنار گذاشت..ازباال بابا
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 مامان هم جلب شد توجه

 بهم نگاه کرد دویدور دهنش کش دستمالو

 باز کردم زبون

 ....اوم..چطور بگم شما

 باز اشرف!! کارکردهی:چنگالشو کنار گداشت...چبابا

 زل زد بهم

 !!یکرد نوخرابیماش

 ،،یخواستگار نیخواستم برام...برام..بر یم یعنیدم..نه...دا سرتکون

 مطلق شد سکوت

 !!!!!ی:چمامان

 !!!یک یفرانک؛خواستگار

 یعاقل شد نمیب یدادوگفت..م یب صندل شوی:تکبابا

 !!!یک هیخوستگار خوب

 یمی...همون دختره....نگار..نگارکریمیدختره کر-

 ب صورتش زد یچنگ مامان

 نه!!؟ یب در کرد دختره رو از راه اخدای

 بود فربد یمامان همون دماغ گنده!!ادم قحط گهیروم ی:کفرانک

 باهاش!! یخوب قراراتو گداشت-بابا

 بهم جرئت داد... شیخونسرد
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 بله امروز غروب بلشو بهم گفت-

 ب صورتش زد یا گهیچنگ د مامان

 ...تو...اخه تو االن وقت زن گرفتنته اخه یکارکرد یچندان خوب نبود...چ حالش

 ب بابا گفتم رو

 خارج نیفرست یمنو م رمیزن بگ نی.ادم شو عاقل شو.خودتون قول دادریزن بگ نیگفت یشمانم مگه

 !!!نهیا ریغ

خبر  تیازهرزگ تیاز دق کردم من بابات...از ولرخج اتیاز گند کار تی..اون اززندگنارویدونه ا ی:اون ممامان

 داره!!!اره؟؟؟؟

 ...دیحرفش پر ونیم بابا

 کن اشرف بس

 که عاقل شده حتما فکرکرده اومده جلو سین بچه

ه!نه نکن تیشد بچشو بندازه وشکا یرفته دختره مارو کشت تاراض ادتی..پارسالو یزن یم هیچه حرف نیاخه ناصر ا-

 رفته؟؟ ادتی

 ازبحثشون گفتم خسته

 !!!یبرام خواستگار دیر یم یک

 سقف ریز دایبدبخت دختره ک قراره باتو ب دوگفتی::خندفرانک

 رهیازدواج سر بگ نیزارم ا ی:من نممامان

 :بس کن اشرفبابا

 زارم ناصر یزارم دختر بدبخت بشه..نم یکنم...نم یبس نم-
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 دادم... رونینفسمو ب یعصب

 خارج!! یبر یخوا یم مامان؛خبرداره

 کنه ی.صدرصدقبول مسین زامهمیچ نیک ا اتهیتکون دادم...اون انقد عشق ماد یشونه ا-

 زدو بلندشد.. یندپوزخ

 رسوند یرو نم یفرانک وبعدش بابا منظور ی افهیق

 ازشون دورشدم دمویرو عقب کش یصندل

 دادم... یرو ب نگار م یخبر خوب دیبا

 

 نگار؛

 زدم یمدام باخودم قرم دمویجو یم ناخونمو

 زدم یکه طول عرض اتاق رو متر م همنطور

 کردم یم بار همه راهیزدمو چندبار بدوب یخودم حرف م با

 سرد نشستمو پاهامو توهم جمع کردم نیاخر رو زم دست

 ...اوف

 کارکنمیچ حاال

 چک کردم مویبار گوش نیصدم یبرا

 کردم کیاسم فربد کل رو

 یگفت خاموشه...خاموشه لعنت بازم

 خوندم امشویبار پ نیهزارم یبرا یحرص
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 ...ب مادرت خبر بده..یخواستگار میایم میدار ما

 نیهم

 بود.. نیهم امشیپ

 کارش مونده بود توشوک

 دفعه هی چرا

 یانقد هول هولک چرا

 دادم رونیصدا ب یب نفسمو

 خدا ب داد برس یا

 ب مامان خبر بدم یچطور حاال

 رو پرت کردمو سرمو رو پام گذاشتم یگوش

 ب صدا دراومد فنیزنگ آ یصدا

 لرزوند یوجودمو م استرس

 قهیبعدچنددق

 جواب داد مامان

 دییکنم.....بله بله بفرما ی.....خواهش م!!!.... بله.هیک

 

 کردم یم یبودن..از زور استرس احساس خفگ خودشون

 ومدیاز مامان درن یصدا

 در رفتم بلکه صداشونو بشنوم پشت
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 مامان یامد گو خوش

 هیبق هیواحوال پرس بعدسالم

 نمشونیکردم بب یدر سع یال از

 خانوم اشرف

 فربد

 نابودنی...همپدرش

 کادو یدست فربد بودبه همراه چندتا بسته  یگل بزرگ دست

 هم دست پدرش ینیریجعبه ش هی

 دمیجو ناخنمو

 شد ریانگشتام سراز یاز الب ال خون

 ..اوف

 کردم یسع دمویچیدورش پ یدستمال

 بشنوم صداهارو

 دیکوب یتندم قلبم

 ساکت بودن همه

 شروع ب صحبت کرد مامان

 خبر ی..اشرف خانوم چرا بنیاومد خوش

 دونستم یقبل از طوفان بود...م(ارامش 

 شدیم نییباال وپا یب سخت نفسم
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 ؛یراو

 ادیب رونیکه چشم به در اتاق دوخته بود بلکه نگار ب فربد

 کرد که اره باازدواج نگار ی..فک ماالتشیتوخ

 دمیادم مستقل نشون م هی خودمو

 خارج میر یرسونمو م ینگارو به خواسته هاش م بعدشم

 مادر نگار انداخت به یرکیز ریز ینگاه

 بود یمتعصب زن

 داشت یمادرانه ا یبایز ی افهیق

 زد که بدجور مخالفه یچهرش دادم اما

 داره.. یرو برم یکنه و گوش یم بشیتوج دست

 شهیکال ها شروع م سیو م امایپ لیروشن کردنش س بعداز

 شنیم فیرد اسما

 ...ترنم....دهی.نگار..نگار...سعچهری.پریناز

 کنه ... یم یکل تیدل هی

 سراغ پدر فربد میبر

 ناصر اقا

 گسید ی..فکرش جاهادهیوسرتکون م دهیخانوم گوش م هیمادرنگار فهم یکه به حرفا همنطور

 ادمش کنه یتونه مستقلش کنه وبه عبارت یک بازن دادن پسر لنگ درهواش م نیا فکر
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 ادیشرم اورش برداره و سرعقل ب یپسر جانش دست از کارا بلکه

 پسر اگه وضع بدتر نشه.. نیدونست ک بازن دادن ا یقا ناصر هم خوب مخود ا اما

 شهینم بهترم

 خانوم اشرف

 خانوم چشم بدوزه  هیفهم یتونست توچشما ینم یکه ازشرمندگ همنجور

 گفت حق باشماس یدادو مدام م یخانوم نظرم هیفهم یحرفا نیب یگهگاه

 رهیوصلت سرنگ نیکرد ک ا ینبود وخدا خدا م یازدواج راض نیدلش اصال ب ا ته

 خانوم هیفهم

اورد...ته دلش اصال  یک تودلش بود رو به زبون م یحرفا یبود وبشدت عصبان جیاونا سردرگمو گ یهویازاومدن  که

 سیمهم ن اتیماد شهیهم ادندادهیکرد که چرا به نگار  ینبود و مدام خودشو سرزنش م یب ازدواج راص

 م بها داده گهید یزایبه چ دیبا اتیماد جز

 دست غرور وسرنوشت شده بود ریاس دخترکش

 دلش یبودگوشه ها دهیخوب نشن یزایکه از گدشتش چ یعاشق پسر و

فربد پسرناصر همسر  یروز هیکرد  یوقت فکرشو نم چیبشه..ه ثمیمنتظر بود نگار عروس نرگس وزن م شهیهم

 دخترش بشه

 نداشت یا چاره

دخترشونو بدون  یحت نکهیبزرگ...وا یباال...عروس ی هی...مهرکردن یقبول ماورد...فربدو پدرش  یکه م یا هربهونه

 بخت یبفرستن خونه  هیزیجه

 جمع شده بود یخانوم...حلقه اشک درشت هیفهم یچشما

 ازدواج پشت کنه نیو به ا ادیکرد بلکه نگار سر عقل ب یم خداخدا
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 قورت دادو گفت... بغضشو

 تونم بله بگم ینم ینطوریفکر کنم...هم میمهلت بد بهم

 ک اومده خداروشکر ادیب نیریش یب دهن بز دیخواد علف با یصاف کردو گفت...فک کردن نم فربد؛گلوشو

 خانوم هیفهم

قا ا یدونی..خودت میکرد تشیبفهمم اذ ایتار مو ازش کم بشه.. هی...اگه ومدوگفتیفربد خوشش ن هیزبون ازبلبل

 یمیفربدسل

 خانوم هیکنم فهم یم نیگفت..من ازدواجشونو تضم یخونسردبرداشتو با شویفنجون چا ناصر

 مورده یب تونینگران

 کنه... یمطمعن بود ک نگارو خوشبخت نم اقتشیل ینداشت ک بگه..ازپسر ب یانداخته بود جواب نییسرشو پا  اشرف

 

 :نگار

 که رفتن مهمونا

 درو قفل کردم رفتم

 چم بود دونمینم

 دمیکش یچرا خجالت م دونمینم

 بودم یعصب چرا

 خواستم!! ینونمیهم مگه

 خواستم زن فربد بشم ینم مگه

 چه مرگته نگار گهید یخواستگار نمیاایب
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 تختم نشستم رو

 نگا کردم مونیعکس دسته جمع به

 خاله مامان ثمیم میمر من

 نافذ و مهربون بود ثمیم نگاه

 به در خورد یا تقه

 بود مامان

 نگار... یدرو قفل کرد چرا

 ندادم یجواب

 ؟؟؟ی!!!!زنده اینگار مرد-

 ندادم یجواب بازم

 نداشتم تا بدم یجواب یعنی

 مجلستو نیبب رونیب ای...بای...بیکرد میخودتو قا ی...چرا رفتیخواست ینم نویمگه هم-

 برات طال اوردن نیبب

 کادو اوردن نیبب

 بخور دختر تویخواستگار هینیریش ایب

 گرفت بغضم

 باتوام... نگار

 !!!یدیجوابمو نم چرا

 انیم نایا ینگفت چرا
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 هان!!! یماتم گرفت چرا

 !!!ینیب یرو پول م یخوام...چراهمه چ یم تویخوشبخت من

دادم پرو  ادی!!! یدادم زبون دراز باش ادی...یدادم فکر پول مردم باش ادیدادم...من بهت  ادی ناروینگار!من بهت ا چرا

 ...یباش

 گرفت بغضش

 ...یگرفت ی...چرا الل مونیاخو ینم نویمگه هم یدختر لعنت د

 قورت داد بغضشو

 .قبولباشه

 کنم یمن اشتباه م دیشا

 ازدواج موافقم نی...من باا من

 قبول

 ...اما

 دنیشروع کرد ب کوب قلبم

 پشت سرتو نگا نکن گهید یرفت اما

 وجود نداره... یبرگشت راه

مشکالت  یجلو ی...حق نداریبرگرد ی...پس حق نداریبن بسته...خودت انتخاب کرد یراه که انتخاب کرد نیا

 یک روبه روته بجنگ ی...باهر مشکلیبجنگ دی...بایبشکن ی..حق نداریکمرخم کن

 ینش خسته

 باشه قبول یخودتو گرفت میکه تصم حاال
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 من... اما

 ستمیپشتت ن یراه ک انتخاب کرد نیمن توا اما

 گمیم دارم

 ازته دل ستمین یازدواج راض نیب ا من

 !یهست یتو راض اگه

 مهمون برو هی نیع ایمهمون ب هی نیقبول..برو..منم مادرتم...ع باشه

 یکن تیشکا ی...حق نداریکن یگِلگ یحق ندار اما

 !!!!یدی...فهمیندار حق

 شکست بغضم

 سردمو گرم کرد یاشکام گونه ها لیس

 دیهقم ب اوج رس هق

 اومد یمامان هم م یها هیگر یصدا

...... 

 

 گذشت یباد مبه سرعت برق و زیچ همه

 گذاشته شد قرارها

 نبود یو شوق وذوق انچنان هیزیجه دیاز خر یخبر اما

 کرد ینگران م یلیکه منو خ یزیچ

 کار کردن بود یهمه استرس و هول هولک نیا
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 وخاله باهام قهر نبودن مامان

 هم نبودن یآشت اما

 کردند یبرخورد م نیسرسنگ

 بودمش دهیوقت بود ند یلیکه خ ممیمر

 ک ساعت منو ب خودش جلب کردتا کیت

 ساعت سه عصربود اوه

 زده بودم کیساده وش پیت هی

 حلقه ولباس عروس دیخر میهمراه فربد بر قراربود

 در کار نبود یا خونه

 میماه عسل بر یکه فعال مشخص نبود کجا برا میاقامت کن یهفته توهتل کیتا مونیشب اول عروس قرارشد

 هم بعدمسافرت

 میکن یزندگ نایمادرفربد ا همراه

 البته

 بود یکامال مجزا و عال تیسو هیباالشون  ی طبقه

 اومدم رونیب ازاتاق

 یمامان...مامان-

 بود دنید ونیتلوز مشغول

 بله-

 امی...زود مرونیب رمیمامان!!من م یندار یکار-
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 دادو گفت سرتکون

 برو نه

 زدم رونیاز در ب دمویاسپرتمو پوش یکفشا

 دره یداد ک فربد جلو ینشون م نیبوق ماش یصدا

 دمیسمتش دو ادیباز کردمو با شوق ز اطویدرح

 دستش بود یسرخ گل

 باز کردو بغلم کرد آغوششو

 نمیب بهتر میتقد-

 کردم یکوچولو میتعظ

 زمیعز یمرس

 برام بازکرد درو

 رهیک د نیبش-

 زدو سرجاش نشست نودوری..خودشم ماشنشستم

 کرد اشاره

 ببند کمربندتو اول

 دمیخند

 شم اقاچ-

 زد و حرکت کرد.... دور

 !!میگفت...خوب اول کجا بر دادیم امیکه داشت پ همنطور
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 برداشتم یبازکردمو شکالت داشبورتشو

 هیحلقه..بعد لباس...بعدشم اتل میبر

 غرزد

 !!!یریعکسم بگ ینگار قراره بر یوا

 نرم!! مهی...عروسایاول کار ینساز ی..اومدپرخاشگرگفتم

 ینر هشیکرد...حاال نم اخم

 برگشتم شهیپوست شکالتو روش پرت کردمو سمت ش-

 چونم اورد ریز دستشو

 قهرنکن نازگل من-

 باز شد شمین

 کنم یم فیشهرو برات رد یعکسا نیبهتر

 شل ترشد لبخندم

 زنگ خورد شیبار گوش نیسوم یکه برا میکرد یپارک م میداشت

 جواب داد.. یحرص

 مشغول نشون دادم خودمو

 بگو..-

 گار اعصاب نداشت..ان مخاطبش

 خوب..-

 تونم... یمگه نگفتم نم-
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 !!!!....مخاطبش قصد قطع کردن نداشتیندار ی....بس کن....نه کنسلش کن....کارنه

 !!!!یندار یکار-

 خداحافظ

 

 قطع کرد نکهیازا بعد

 میشد ادهیپ

 بود؟؟ یک-

 نگام کرد! دستپاچه

 دوستم بود...-

 ؟؟یقرار داشت-

 تر گفت.. هول

 واجب تر از تو.. یرچه قرا نه

 شل شد.. لبخندم

 زدم بهش یچشمک

 منو! یحاال کجا اورد خوب

 رو بهم نشون داد یبا انگشت طالفروش-

 کردونشونم داد.. دستمومشت

 میستادیوا شیش پشت

 رو نشونم داد یپر زرق وبرق سیباانگشت..سرو دیدوچرخیچرخ
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 چطوره!! اون

 ..دمیخند

 اون؟؟

 شه پسر!!گرونه با یلیخ دیاون با واو

 !!یحلقه چ-

 اونم توانتخاب کن-

 گذاشت.. نشیدست رو بهتر-

 چطوره!! اون

 زبونم بنداومد-

 گرون باشن یلیخ دینکن...با یشوخ

 دیکش دستمو

 اینباشه ب تیتوکار-

 دمیدل خند ازته

 کرد یداشت طال هارو وزن م یوقت

 زده بود رونیاز حدقه ب چشمام

 سرسام اور بود متاشونیق

 بود یمعمول یلیخ یمتایربد قف یبرا اما

 کرد حساب

 من همچنان خشکم زده بود اما
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 جلوم تکون داد دستشو

 نگار چرا خشکت زده؟؟ یخوب-

 قورت دادم یاب دهنمو ب سخت-

 ؟؟ی..توچطورخوبم

 ..دیکش لپمو

 مادمازل!!! میبر-

 دور بازوش حلقه کردم دستمو

 ...میبر

 !!میبخور یزیچ هیقبل رفتن دنبال لباس عروس  سیبهترن گمیم

 شد اقا!!! شنتیزود نیبه هم-

 ...دیخند

 خانوم تو پاساژبگردم!!! هیداشته باشم دنبال  یگفتن اخه...والبته انرژ یمرد

 سرتکون دادم-

 !!یدار یجواب هی شهیهم

 ..مینشست یتو کافه ا میرفت

 ...یریش کیو ک یشکالت کی.فربد قهوه و ککیقهوه وک من

 خورد ماشاهلل.. یم چقد

 گذاشت.. زیرو م شویوشگ

 گردم.. یمن برم دستامو بشورم برم-
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 زود برگرد-

 !!!شهی...نکنه دلت تنگ ملبخندزدوگفت

 اره چ جورم!!-

 تکون دادو رفت.. یسر-

 یم شویداشت بستن شترازخودشیخورد...البته لباسش ب یم یکه داشت بستن یدختربچه ا یرفت پ حواسم

 لیزنگ موبا یکه...با صدا دمیخند یکرد..از کارشون م یپاک م یورد هخ یحرص م یخورد...مامان مهربونشم ه

 شد شیفربد توجهم جلب گوش

 باشم اما... تیاهم یخواستم ب اولش

 نوع حس زنونه بود.. هی دمیگل کرده بود..شا میفوضول

 ..نمیبرعکس کردم تا اسمشو بب شویقورت دادم...گوش یدهنمو ب سخت اب

 ...لویبود ن نوشته

 نشست.. میشونیرو پ یند تند زد..عرق سردت قلبم

 رو سرجاش گذاشتم.. یگوش

 اومد یامیقطع شدوپشت سرش پ لیموبا زنگ

 نگاه کردم یبهداشت سیدر سرو به

 بود ومدهین رونیب

 ...من حاضربودما...یمنت کن یزنگ نزن گهیاره باشه دارم برات...د یکار یمنو م گهیفربد...حاال د ی:کجاامشیپ

 ستادیکت ااز حر قلبم

 ..گهیم یچ نیبود.ا یچ نیمن ا یخدا
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 رو سرجاش گذاشتم یگوش

 حاضربودم سفارشات

 داغ داغ مزه کردم قهومو

 زبونم سوخت... یشدت داغ از

 ..اوف

 ب تو فربد لعنت

 

 :فربد

 گرفتم لوین یو تندتند شماره  دمیکش رونیشلوارم ب هیمخف بیدومو از توج هیگوش

 بوق هی

 بوق دو

 ناز گفت با

 الووو

 ..شهینم تیبگم زنگ نزن کار دارم چرا حال دیمعلوم هست چته..صددفعه با چی....هیمرگ دختره  یالو-

 فربد یتو-

 !!یالک یهان...منو کاشت یومدیچرا ن یچونیپ یچرا م خوب

 یزنگ نزن گهیسراغت د امیزهرمار خفه شو شب م-

 دیخند هرهر

 !!یندار یباشه گلم کار-
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 دمقطع کر یخداحافظ بدون

 رو سرجاش گذاشتم یگوش دمویآشفتم کش یب موها یدست

 رفتم رونیکه ب یوقت

 بود.. زیروم سفارشات

 نشستم

 !!یعسلم چرا شروع نکرد-

 بود... نگران

 گرفتم... استرس

 منتظرت بودم-

 گرفتم دستشو

 ب پشت دستش زدم یا بوسه

 کن.. شروع

 مزه کرد قهوشو

 فرو کردم.. کیتو ک چنگالمو

 تم..برداش مویگوش

 کردم ینگارو نگا م یرکیرزیز

 داده بود امیهم زنگ زده بود هم پ اوف

 صاف کردوگفت گلوشو

 ..فربد
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 نگاش کردم-

 ..جانم

 !!هیک لوین نیکنم اما...اما ا یفوضول نخواستم

 دهنمو قورت دادم اب

 کم خوردم هی قهومو

 کرده بود توگلوم ریگ کیک

 !!یدید مویگوش

 رگفتم جواب بدم نگران نشه..دستپاچه گفت..فکر کردم ماد-

 کردم نگاش

 !!یندار ی:جواب"گفت

 ..رشینگ ی...جدزمیهمکاره عز هی نه

 تلخ شد لبخندش

 ...اما

 نگار.. یاما چ-

 ...نیهم یکیسال اخر گراف ی...تو دانشجویندار یچون تواصال کار ستیگفت...دروغ نگو فربد اون همکارت ن یعصب

 لبمو گاز گرفتم گوشه

 کردم یجمع م  دیبا دروغمو

 بود نگار جان نایا یکیگراف یمنطورم تو کارا همکار

 دیکش رونیدستم ب ریاز ز دستشو
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 کنم ی...باور نمدیخند یعصب

 دادم یب صندل مویتک

 ...یمیدوست دخترقد هیتو فک کن  خوب

 !!!!یزد...چ داد

 رفتم سمتش

جو  یتموم چرا الک یهمه چ رمویگ یم ک بهش بگم من زن میداشت یقرار هی هیمیدوست قد هینگار جان  اروم

 !!!یدیم

 فربد ....تو... یگیم یدار یچ

 جاش بلندشد.. از

 گفت.. یعصب

 ...ایفربد...ن ایمن ن دنبال

 

 روز گذشت دو

 خاموش بود  میدو روز گوش نیتوا

 کردم ینصف شب روشن م یهرزگاه

 شدیم زیسرر میوزنگا تو گوش امایپ لیس که

 دو روز نیتوا

 کیه گل بزرگ وکوچتا دست ده

 خرس  چندتا
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 فرستاده بود یست به عنوان ببخشش ومعذرت خواه میدست ن هی

 مامان بفهمه نذاشتم

 کرد یم فک

 هیدوران نامزد یها یهمه کادو و لوس باز نایا

 گفت یوم دیخند یم

 ونسید یلیپسره خ نیاای

 اشقتهکنم که فربد واقعاع یرو باور م زایچ نیکه دارم ا ونمید یلیمن خ ای

 بودم ستادهیتراس ا رو

 شدیفربد تو گوشم زمزمه م یحرفا

 ...من عاشقتم..نگارم دوستدارم...نگارم فالن...نگار فالننگارم

 دوباره چک کردم اماشویپ

داره...خاطر  یطونیقبل ازدواج ش یبود...هرپسر یمیبود...دوست دخترقد ینوشته شده بودک...شوخ رتیتواکس

 دوست ندارم ویسخواه داره...من جز تو ک

 توام... عاشق

 حرفا نیپرشده بود ازا گوشم

 ..اما قبول...اون حق نداشت هنوزم بااونا ارتباط داشته باشهپهیگفتم...اره خوب پولداره خوشت یباخودم م یگاه

 دردگرفته بود سرم

 ماساژ دادم قمویشق

 ببخشمش.. نکهینداشتم جز ا یراه
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 ..پروند. االتمیمنو از خ فنیزنگ آ یصدا

 چندلحظه.. بعد

 مامان؛؛

 ...نگار

 بازم برات بسته اومده.. ایب یکجا

 بازم... اوف

 چقد گل وکادو ... گهیببره بسه د بگو

 منتظره اروی ایمامان؛ب

 مایکرد یریبابا چ گ یا-

 سرم کردمو سمت در رفتم یگل دار چادر

 بود...امضا زدمو ستادهیپشت درا یجون پسر

 بسته رو داد...-

 داشت.. یصورت زیر یشکل..که روش رزا لیمستط یجعبه  هی

 روشو برداشتم کارت

 ""از طرف مجنونت...فربد"

 کردم یزیر ی خنده

 خونه رفتم داخل

 سالن نشستمو جعبه رو باز کردم وسط

 از تعجب گرد شده بود... چشمام



 نگار

 
101 

 

 اوردم.. رونیشکل پر رو از جعبه ب دیسف لباس

 چه خوشگله خدا... واو

 ..ستادمیا نهیا یجلو روم گرفتمو روبه

 چشمم ب مامان افتاد ک برق اشک توچشماش جمع بود نهیا از

 رفتم سمتش

 دیدراغوشم کش محکم

 ارزومه نگار...ارزوم تیخوشبخت-

 از ته دل دمیخند

 عشق نینشم ازا مونیدعا کن مامان پش-

 کرد یزیر ی خنده

 پاک کردم زشویر یبردمو اشکا دست

 جعبه اشاره کرد به

 لفاتشم هستش..مخ انگار

 ب مامان دادمو سمت جعبه رفتم لباسو

 ..نیبب اوف

 ..میبود دهیوحلقه ک خر سیسرو

 ..گهید یهفته  کی خیب تار یکارت عروس هی

 تاج و تور خوشگل هیوپاشنه بلند همراه  دیسف یکفشا

 ذوق کردم دمویبچها دستامو بهم کوب نیزدمو ع یکوچولو غیج یخوشحال از
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 ..خورد یزنگ م میگوش

 زد.. یچشمک م میرفتم..عکسش رو صفحه گوش لمیموبا سمت

 بود خودش

 بخشش بود ی موقعه

 

 ثم؛یم

 شدم.. ادهیپ نیازماش

 بود دهیچیوهل هله همه جا پ غیدست وج یصدا

 بود یدیلباس سپ ونیم یبایز ی فرشته

 دمید خودمو

 اون فرشته کنار

 بستم چشمامو

 باز کردم دوباره

 دمیخودمو ند گهید

 رد من نبودمم اون

 مرد ارزوهاش بود... اون

 ب لبام اومد.. یپوزخند

 رفتن یم گاهشونیسمت جا باشیدر دست عشق ز دست

 مامان وخاله پراز اشک بود چشم
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 کردن یبا حسرت مامان با غصه نگاهشون م خاله

 نشستن... گاهشونیتوجا

 شده بود یوخواستن بایز چ

 دمیتوموهام کش یدست

 شدسوت وهل هله بلند یصدا

 بله گفت عروس

 شد ختهیروم ر یسرد اب

 درحال سوختن بود گرمیج

 دوم توسط داماد گفته شد بله

 بستم چشمامو

 نگار زده شد هیشونیبه پ یا بوسه

 زدم یب تلخ لبخند

 نمیتونستم بب ینم

 ها رد وبدل شد.. حلقه

 ..چرادونمینم

 .. اما

 بودم دهیرو نچش هیک چندسال بود طعم گر یمن

 ..کبارهی

 تو گلوم نشست یغضب
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 کرد یدردم سرم

 نمیتونستم بب ینم

 ستمیک اون مرد من ن رهیم یمرد یتونستم شاهد باشم امشب نگار ب حجله  ینم

 مرد فربده اون

 .یمیفربدسل

 نگار رو داره.. یبرا یعاشق یو ادعا دهیک با پول پدرش جولون م یجون پسرک

 نشستم

 شد یپخش م یاروم اهنگ

 دنیرقص یم

 ت همتودس دست

 ب رخ هم... رخ

 از سر شوق...بغضمو قورت دادم دیرقص یازته دل...م دیخند یبود..م یغرق شاد نگار

 ..نگا کنثمیکن م نگاش

 وقت نبوده..نگاش کن چیه یعنی..ستین گهی.مال تو دستیمال تو ن اون

متعلق  هیا گهیق ب مرددمتاهل ک متعل یب چشم زن ینیخواهر ودخترخاله بب هینگار وبه چشم  گهیود نیکنو بب نگا

 ..یاون نبود نیکه تو ع یمرد

 بهش.. یتا برس یاون نبود نیعشق دخترخالت..ع یتابش یاون نبود نیع

 رفتم یم دیبا

 تونستم بمونم ینم
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 نشسته بود میشونیرو پ یسرد عرق

 قلبم ب جوشش دراومده بود ته

 شدیفراموش م دیبا

 نه مال من بشه..کردم ممک یفک م یروز هیک  یهرچ شدیم فراموش

 

 :نگار

 نگاه کردم میکه قرار بود امشبو توش بگذرون یشدمو به هتل خوشگل دایام وِ پ یاز ب یادیشوق ز با

 ستادنیپشت سرمونم ا ینایماش

 گرفت یکم داشت بغضم م کم

 شمیم یدیجد هیمتاهل شدمو دارم وارد زندگ گهیسرم اومده ود یافتاد چه بال ادمی تازه

 ممامان رفت سمت

 دینگام کرد اما محکم بغلم کردو بوس دلخور

 دمیگردنش فرو کردمو تند تند نفس کش هیتو گود سرمو

 گرم خاله رو شونه هام بود دست

 خاله!! یقورت دادمو رو ب خاله گفتم...مواظب مامانم هست بغضمو

 ازجونم نگار خاله.. شتری...بدوگفتیخند-

 زن بامحبت بود نی...چقدادمیخند

 مگردوند چشم

 نبود ثمیم



 نگار
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 بودمش دهیمحلس ند ازاول

 بود!!! ومدهین یعنی

 کنه تمیبرادرانه پشتم باشه وحما شدیم کاش

 انگشتام گره زد و گفت نیبلندشو ب یانگشتا فربد

 عروسک!! میبر

 زدمو گفتم.. یخجالت وار لبخند

 ..زمیعز میبر

 میداخل هتل شد مویکرد یخداحافظ

 زیوترتم کی..ش یت رفاهامکانا نیهتل پنج ستاره بابهتر هی

 میدیبه واحدمون رس یوقت

 دمیرو تخت نرمش دراز کش نمی...بالباس سنگیازخستگ

 بلندنشم.. گهیبخوابمو د یخواس همون جور یم دلم

 اورد.. رونیخستم کرده بود و ب یبلندش امشب حساب یرو که پاشنه  یلعنت یکفشا یگرم دست

 بلندم کرد دویکش دستمو

 مایبر دیبرو حموم فردا با پاشو تنبل خانوم-

 خمارمو باز کردمو گفتم..کجا؟؟؟ یزده چشما ذوق

 کرد یاخم

 تا بگم کجا.. یصب کن دیسفر ک تا فردا با هی

 زدم قر



 نگار
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 گهی...بگو دفربد

 نگام کرد طونیش

 دیبار یخستش م یاز نگاها  طنتیش

 بستم چشمامو

 ک تمام وجودم بود... شدمیم یامشب زن مرد من

 

 بودم که یکردم و منتطر سفارش بعدخشک  دستامو

 توجهمو جلب کرد یتق تق کفش یصدا

 بود نینازن

 نشستم یدست گرفتم گوشه ا مویچا وانیاز رو چشمام برداشتم...ل نکمویع

 فرصت داشتم قهیده دق یسفارش بعد تا

 اول سراشپز

 حرف نداشت شیکه اشپز یزیم زهی...خانوم رینیحس

 بود نیصحبت با نازن مشغول

 من شد ی جهمتو

 رو بست و سمتم اومد ینیصحبتو با خانوم حس سر

 کردم خودمو مشغول نشون بدم یسع

 ..کنارم نشستیپت وپهن بالبخند

 وجور تر نشستم جمع



 نگار
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 کرد یا سرفه

 !!نیداشت یگفتم..امر اروم

 تر کرد کینزد خودشو

 تو دوسانت بود نمونیب ی فاصله

 بلندشدم

 حل کار نبود ن محل...اهلل اکبرم نجای..اشدیدختر شعور سرش نم نیا

 رو تو سطل اشغال فرو کردموگفتم.. یچا ینصفه  وانیل

 رهیگ یغذا م یلباساتون بو رونیب دیبر بهتره

 بازشدو گفت.. اخمش

 ..ثمیم یکن یم یدور چرا

 کردم یمن بودم ک اخم م حاال

 کردم یم زیر زیرو ر ازایب دست پ چاقو

 اسفناج بود یسفله  یبعد سفارش

 زد امصد

 ...باتواما..ثمیم

 کردم نگاش

 متوجه نشدم-

 اد؟؟یشدو گفت!!از من خوشت نم نهیبه س دست

 رُک حرفشو زد چ
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 گفتم دمویخند

 حرفارو نیا دیخانوم بهتره فراموش کن نیمحل کاره نازن نجایا

 رو دستم گذاشت دستشو

 گفت... دمویکش رونیدستش ب ریاز ز تیبا عصبان دستمو

 !!یدار خبر

 ..یازچ

 رفت.. یناخونش ور م یالکا با

 .... یخونه  یخواستگار ی.مادرت زنگ زده برانکهیازا

 دمیقطع نشده بود ک انگشتمو بر حرفش

 شد.. نیپخش زم یادیز خون

 اومد سمتم

 ایجلوش نگه داشتمو گفتم...جلو ن گموید دست

 !!ونهیشد دستت د یگفت...چ یبانگران

 ..افقطیزدم..جلو ن داد

 که! ینبرد ادیدستتو ببند ...ز بروامیبابا نم باشه

 رفتم ییدسشو سمت

 کردم وارید یمشتمو حواله  دمویکش یپرسوز اه

 گفتم یداد م با

 نه نه نه



 نگار
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 سیحق من ن نیا

 خوام ینم وینازن من

 کنم... یازدواج نم من

 شم... یشم ...نم ینم یمتحرکم من مرد خوب یمرده  هیمرده...من  ثمیمردم..م من

 اومد یون مهنوز خ دستم

 نگار تو ذهنم نقش بست یچهر

 بودمش دهیبود ک ند یماه کی

 ونهاید نیع

 رو صورتم زدم یپراب سرد مشت

 شدمو بستمو زمزمه کردم سیخ یمژها

 غمتو نمیشو نگار خوشبخت شو تا نب خوشبخت

 اشکتو نمیتانب

 یشکست نمیتانب

 باش نگار خوشحال

 ...تا فراموشت کنم...میزندگ یبرم پ تا

 

 ارنگ

 ماه بعد: کی

 کردم یسفرمونو نگاه م یتولب تابم بود وعکسا سرم
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 سفر تو تمام عمرم بود نیبهتر لیبه برز میکه رفته بود یا دوهفته

 ..سکوی..دی..موج سوارحی..تفرایدر

 ..میفربد برگشت هیپدر یسفرمونم به خونه  بعداز

  یمتر یاتاق س هی

 داشت یواب دیتخت خواب سف سیتوش سرو که

  رونیرو به ب یا شهیبزرگ ش یپنجره  هی با

 یحموم وبهداشت سیاشپزخونه وسرو هیو

 میهم داشت یو دستگاه سون ونیتلوز هی

 یکردن باهاش و خوش گذرون یهرشب کارمون بود باز که

 میبرگشت نکهیبعدازا

 ها شروع شد یمهمون

 ..ییدا یعمو خونه  ی خونه

 دیرس انیب پا یمهمون نیکه اخر شبید تا

 رو برداشتم تا به مامان زنگ بزنم یگوش

 بودمش دهیبود ک ند یمدت

 اومد ینم نجاهمیا

 رفتم یم دنشیمن ب د فقط

 پشت سرهم زده شد یها بوق

 داشت.. یرو برنم یگوش یکس



 نگار
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 رو قطع کردم.. یگوش کالفه

 کردم ینگاه زیساعت رو م به

 بود میون۸

 باشگاه تا ده خونه بود ایرفت.. یسالن فوتبال م هیفربد بعد دانشگاه  معموال

 برم نییتا پا بلندشدم

 بستم یتنم کردمو موهامو دم اسب یشلوار کش هیو  یاسی کیتون هی

 داشت یخوب یلیمادر خ فربد

 کنم یبگیزاشت غر یگشتونم یپروانه دورم م نیع

 ندپرو یم مه یتنه ها یتوخودش بود..ناگفتنه نمونه ک گاه شتریبود برعکس فربد ب یدختر زبر وزرنگ فرانک

 بود یاقا ناصر مرد مهربون پدرفربد

 کنم یزاشت باهاشون احساس راحت یته دلم نم یزیچ اما

 ک درسامون تموم شد یبعداز مدت قراربود

 میدنبال کار و خونه باشه تا جدابش فربد

 یتونه دل بکنه ب سادگ یو نم هیکم مامان هیک اقا  دونستمیم نویته دلش ا اما

 فتمر نییهارو پا پله

 کرد یجون ساالد درست م اشرف

 ناصر مشعول جروبحث با شخص پشت تلفن بود اقا

 نشسته بود ونیکتاب ب دست جلو تلوز فرانکم

 اشرف جون! نیخوا یکمک نم-



 نگار
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 زمیکه تودستش بودو سمتم گرفت وگفت:جونت سالمت عز یکاهو

 کنارم نیبش ایب

 ؟؟یبه فربد زنگ نزد-

 بشه داشیپ دیبا گهید یعنیلبمو کندمو گفتم..نه  پوست

 ب ساعت انداخت.. یصورت زد و نگاه یب پهنا یلبخند

 شده بود نه

 کرد اشاره

 وقت شب خونه بود ک.. نیا شهیهم

 االنا.. ادیدستم گرفتمو گفتم..م مویگوش

 شهیم داشیفربدم پ یسس خوشمزه درست کن هیتا تو -

 دادم سرتکون

 چشم

 

 میجمع شد زیدور م یهمگ

 دبو میده ون ساعت

 بار پنجم یبرا

 کردم کیرو اسم فربد کل دستمو

 باشد...... یدستگاه موردنظر خاموش م"

 دادم یبه صندل مویکردمو تک یعصب پوف



 نگار
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 کنار بشقابم قرار گرفت یبرنج سید

 ..شهیم داشیبکش مادر االن پ-

 ادیتا ب شمین ممنون منتطر م-

 خراب شده نشیماش دیشا شهینگام کردوگفت..بخور سردم یچشم ریز"فرانک

 .. دیخوش کردم ب حرفشو گفتم..شا دلمو

 کنارش گذاشت یکردو رون مرغ یپلو تو ظرفم خال یسبز یبزرگ ریناصر کفگ اقا

 فربدم اومده. یتاتو شروع کن-

 اما...-

 خوره خودش.. یم ادیاما نداره دخترم بخور اونم م-

 انداختم نییپا سرمو

 داشتم یبیعج ی دلشوره

 دمیچش یزدمو مقدارتوظرف ماست  قاشقمو

 ازش رو بزنه یکرد تا گاز بزرگ یرو وارد م یو رب الو وگوجه روش خورده بود و هر فرد یمرغ طال رون

 دوخت یکردو بعد بااسترس به ساعت چشم م ینگام م یرکیز ریخانوم ز اشرف

 رفتم.. یومن فقط با غذام ور م ازدهیشد  ساعت

 بلندشدو گفت.. فرانک

 االن سرش گرم دوستاشه.. اون یخود نگران یب

 قورت دادم بغضمو

 وقاشقو تو ظرف غذا ول کردم دیلرز دستم



 نگار
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 ...وگفتم

 !!دادیخبر م دینبا یعنی

 ب فرانک زد وگفت:سرت گرم کار خودت باشه دختر... یتشر ناصراقا

 سرش اومده... یحرفشو گفتم؛نکنه بال ونیم دمیپر

 ...دوگفتیخند فرانک

 رهیم یه حاالحاال نمفربد پوست تماسح دار نترس

 برنجو برداشتو دست فرانک دادوگفت.. سیخانوم:د اشرف

 تو اشپزخونه ببرش

 شدیچشم هاشون رد وبدل م ونیکنجکاوم م ینگاها

 سرش اشرف خانوم ب اشپزخونه رفت پشت

 بار زنگ زدم نیصدم یبرا

 دادم امیپ

 نشد یخبر اما

 دمیچ پچشون رو شنپ یغذامو برداشتم تا ب اشپزخونه ببرم.. ک صدا ظرف

 پسره دختره رنگ ب رخسار نداره.. نیا هیکدوم گور نیزنگ بزن ب دوستاش بب هی-

 ...نهیش یلرزشم م یخوره پا یک خربزه م یقر زد وگفت ب من چه مامان خانوم کس فرانک

 اشپزخونه شدم وارد

 قطع کردن حرفشونو

 گذاشتم.. زیرو م غذامو



 نگار
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 کمکتون کنم اشرف جون!!-

 دختر ینخورد یزیم نگا کرد...خدامرگم بده تو ک چظرف غذا ب

 اشرف جون.. رمیگفتم..س لبخندزدمو

 .شهیم داشیبرو استراحت کن االن شازده پ"گفت فرانک

 گفتمو سمت پله ها رفتم.. یچشم

 

 ثمیم

 دانشگاه نشستم یروبه رو مکتیب دست رو ن یچا

 کردم ادیز اهنگو

 استرس یبرس...ب تیبه زندگ برو

 توحس... رمیطراتمون مباخا منم

 من الیخ یباهاش قدم بزن ب برو

 حال من هیفکرشم نکن چ برو

 ...من الیخ یب

 قورت دادم بغضمو

 کردم زمزمه

 ..ی...واسم همه کسیدلواپس

 ...یواسه قلب من مقدس یباش یباهرک

 قورت دادم مویچا



 نگار
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 سوزند یم

 دلم نبود شیبشدت ات یچا یگرما اما

 کردم زمزمه

 ..تیوم زندگببراز تم لذت

 بدون من یحت

 ...تیعشق بچگ بدون

 یکن یتا توزندگ رمیحاضرم بم من

 تیپا بزار رو عشف و وابستگ برو

 دنهیگفته عشق اخرش رس یک

 دنهیقسمت من وتو همو ند دیشا

 خواد راهمون جدا بشه یم دخدایشا

 دنهیمن ب تو مثل پرست عشق

 ختیر نییسرخورد وپا یاشک گوله

 دمنگار زوم کر روعکس

 کردم تکرار

 حال من هینکن چ بروفکرشم

 ب دلم نشست یپوزخند

 خوشبخته یعنی

 خنده یم



 نگار
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 دمیکش یپرسوز آه

 گذاشتم مکتیرو رو ن یچا

 دوارمیام

 ادین ادتیمنو  یک حت یانقد خوشبخت باش دوارمیام

 

 :فربد

 اسلشمو پام کردمو سوشرت هم رنگشو تنم کردم شلوار

 بحث بابا ومامان منو ب خودش جلب کرد یاومدم ک صدا یم نییپله ها پا از

 نمیپله ها نگارو بب یخم کردم تاازباال خودمو

 دم کردن بود یچا مشغول

 خوند یداشت کتاب م فرانک

 رفتم نییپا

 اتاقشونو باز کردمو وارد شدم در

 زد یرو کاناپه نشسته بود و بابا طول عرض اتاقو متر م مامان

 قطع کردن حرفشونو

 رفتم جلوتر

 شده یخبرتونه...باز چ چه

 جلو اومد بابا

 سوشرتمو گرفتو با تحکم گفت ی هیقی



 نگار
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 نفهم یبشه...پسره  یچ یخواست یم گهید

 یدیکش شیب ات مونویزندگ

 هان!! یکجابود شبید

 !!!ی...سکتش بدیدقش بد شیبدبخت دق کرد ...گرفت ی دخترهمامان؛

 کردم اشاره

 شده مگه.. یرو ول کن بابا چ هیقی

 گفتم دمویخند

 خراب شده بود نمیماش

 !!یبود یفربد کدوم گور یخراب بود..خر خودت نتی:از ده صبح تا چهارصب ماشبابا

 نییپا نیاری..صداتونو بسیه

 بودم یک نبودم مهمون قبرستون

 ب صورتش زد ورو ب بابا گفت یچنگ مامان

 شهیگفتم ادم نم یدید

 سیدرست بشو ن اشیپسره ع نیگفتم ا یدید

 بهت!!! گفتم یدید

 چ خبره تونه مگه گناه کردم..-

 ب خون نشستش گفت یبا چشما بابا

 ...هان..جواب بدهیبود چرا زنتو نبرد یمهمون

 زن من اونجا نبود بابا یجا-
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 زنت نبود؟؟؟ یتو بود جا ی:چطور جامامان

 نشستمو گفتم یصندل رو

 اخه...جور مجلسا  نیبود مجلس...مجلس مختلط بود ب نگار چه ا نیافش تولد

 یدیتو اخر...دقم م یکش ی:آخ منو ممامان

 زنت نبود!! یکثافت تر از خودت جا یتو اون دوستا یجا بابا؛چطور

 خراب.. یپسره  یاشیع یرفته بود جلواومد

 دیسفت چسب قموی

 ینگارو ندار اقتیل

 ..یعشقشو ندار اقتیل

 اون دختر ک زن تو شده... فیح

 رفتن یبود...مگه جرمه مهمون یمهمون هیبابا.. یگفتم..چرا شلوغش کرد تیعصبان با

... 

 نگار اومد یصدا

 ..تیسرد چا ای...فربد بفربد

 ب مامان گفتم رو

 بهش یبزن یحرف نمینب

 خراب بود نمیماش

 وبس نیهم

 هردوشون پر خون بود یچشما
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الناس  هیا یبزنم ک اهاداد  رمویک قبلش بلند گو دستم بگ ستیعصر قجر ن یک نکرده بودم...رفته بودم مهمون گناه

 ..یمهمون رمیمن دارم م

 رفتم رونیصاف کردمو از اتاق ب قموی

 بود ستادهیدر اشپزخونه ا یجلو

 رفتم جلو

 چشماش رد اشک بود!! چرا

 یزرشک کیتون هی یشلوار اب هیکردم بهش... نگا

 بافته بود موهاشم

 ..دمیکش لپشو

 !!یکرد هیگر

 زد... یلبخند

 چرا. هیگر نه

 داد یعقب...فرانک سر تکون م برگشتم

 نشوندم ینگار و گرفتمو کنار خودم رو صندل دست

 !!دیخر میبر

 گرفتو دستم داد.. یکوچولو ی لقمه

 مامانم... یخواستم...برم خونه  یم

 قورت دادمو گفتم.. لقمشو

 !!یای.مگه تو نمدیپرس یبرو....سوال خوب
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 نه کار دارم-

 ...اما

 بهش زدم... یلبخند

 نمیدوس نداشتم مادرشو ک ازاول مخالف من بود رو ببدلم  ته

 بهش گفتم...حاضرشو رو

 

 نگار؛

 زدم بعد از باز کردن در وارد شدم زنگو

 باز بود یورد در

 مامان

 ..یکجا یمامان

 ییرایتو پذ نجامیا

 سمتش رفتم

 اماده شدن بود.. مشغول

 سالم گفتم یتعجب جا با

 !!یریم کجا

 کو.. سالمت

 رفتم جلو

 ب دستش زدمو گفتم یدلتنگش بودم..بوسه ا چقد



 نگار

 
123 

 

 !!نیخوب

 دلم براتون تنگ شده بود.. چقد

 ..دیبوس مویشونیپ

 برات ارمیب یزیچ هی نیبش

 کردم اشاره

 ن؟؟یرفت یم نیشما ک داشت اما

 رمیم گهیساعت د ی نیبش-

 کردم نییدستم گرفتمو کانال هارو باالو پا ونویگفتمو نشستم..کنترل تلوز یا باشه

 وارد شد وهیبا ظرف م مانما

 کنارش گذاشتو مشغول پس کندن برام شد ظرفو

 !!نیر یکجا م نینگفت-

 دستم دادوگفت...دوتا خبر یبیس

 رم کمک خالت یبعده م یهفته  شیعروس میکه مر نیا یکی

 ..یخواستگار ثمیم یبرا میبر نکهیا دوم

 ازدستم افتاد بیس

 گفتم یحواس پرت با

 !!یک هیخواستگار

 گفت.. دوشادیخند

 مدت همو بشناسن هیتا  یخواستگار میشده بر یراض ثمی...مگهید نینازن
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 دادم سرتکون

 نطوری..که ااهان

 کرد نگام

 خوبه!! تیزندگ-

 دمیخند

 یعال-

 گفت..شکر... لبخندزنان

 !!ومدیچرا باهات ن پس

 رسه حاال.. یکار داشت خدمت م-

 ساعت نگا کردم به

 نشه!! رتونید

 بلندشدم

 باز  امیاما م رم یم من

 هم بلندشد مامان

 بمون .. ایشب ب هی

 گفتم یچشم

 رسونمت نگار.. یم یتا جا رمیمن با آژانس م-

 گفتم دمیپوش یطور ک کفشامو م همون

 کم قدم بزنم مامان هیخوام  یم نه
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 گفت.. دویبوس سرم

 زمیعز یک راحت هرجور

 

 :ثمیم

 و مچ دستم زدمعطر به گردن  یتنم کردمو مقدار مویسرمه ا کت

 داشت.. یخوش عطر

 زد.. یداشت صدام م مامان

 ..ثمیم

 ..یمگه عروس تو یدیچقد طولش م گهید ایب

 گذاشتم زیرو م عطر

 خودم نگاه کردم به

 ..شدینم دهید یقهوه ا یچشما نیتو ا یشاد چیکه ه یخود ب

 دمیکش یبلند آه

 در منتظر بود یچادر ب سر جلو مامان

 دنبالش.. ممیمر

 ..یوز وز گهیجا دتوک-

 باشم دیزنمتا...من خواهرشوهرم با یگفت؛م ضیغ با

 ..نایگفتم..اوف مامانم ا مویدیخند

 بازوم کرد و رفت عقب نشست یحواله  یمشت
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 روشن شد نیماش چوگردوندمویسو

 نگه دار.. یطال فروش هی:دم مامان

 !!!یتعجب؛؛چ با

 !!مینشون ببر دیچت شد...مگه نبا-

 هیآشنا یجلسه  هیفقط  نیمامان بس کن ا-

 زدم دور

 یدرثان

 ..انهی رهیبگ انیمجلس پا نیا سین معلوم

 ..ثمیم یگیم یچ-

 ..یقرار نبود فراموش کن مگه

 ..ینامزد کن نیقرار نبود.با نازن مگه

 حسرت گفتم با

 ..نیریبگ میک شما برام تصم ستمیربات ن من

 من هیمادر من اما زندگ ببخش

 سرنوشته هی حق

 داشته باشم یده منم تو دستب اجازه

 مامان زنگ خورد یگوش

 بود هیفهم خاله

 منتظر ما بودن.. ابونیسر خ کشینرگس دختر کوچ همراه



 نگار
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 سین یجلسه اشنا نیا دونستمیم

 مادرش گذاشته بود.. نویقول قرارشو با نازن مامان

 ..دیسمت نگار پرکش فکرم

 نشسته بود گفتم میب خاله ک کنار مر رو

 له جون!!خا یکرد رید

 ..یشد یخوندو ب صورتم فوت کرد وگفت..هزار اهلل اکبر خاله چ شاه داماد یزد و سوره ا یلبخند

 بود شمیرو ب مامان گفت؛نگار پ بعد

 بود ومدهیوقته ن یلیخ بچم

 :خوب بود حالش؟؟مامان

 خاله

 دیکش یپرسوز اه

 دونهیک اره..اما باطنن و خدام یوگفت؛ظاهر

 گفت مگه!!! یزی:چطور خواهر چمامان

 بود ومدهین میحرفشونو گفت...شوهر ابج ونیم دیپر نرگس

 داشته خوب... یکار دیگفت...شا یبا نگران مامان

ترسم نگارو ممنوع  ینذاشته..م یما جز خواستگار یخواهر اخه...تاحاال پاشو خونه  دونمیلبخند زدو گفت نم خاله

 دنمید ادیکنه و نزاره ب

 و تودستش گرفتبرگشتو دست خاله ر مامان

 سمتت ادین گهیک شمارو ول کنه و د شهینگار انقد نامرد نم یخواهر نگار دخترته درثان هیچ حرف نیوگفت،ا
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 ستادمیا یفروش ینیریش یجلو

 دنیکوب یسرم هاونگ م تو

 خاله یبود دلم از حرفا آشوب

 خورد یمثل خوره ته دلمو داشت م یزیچ هی باز

 سینکنه خوشبخت ن که

 حتهنارا نکنه

 دلخوره نکنه

 .... نگار:

 اوردم رونیاز تو کمد ب دمویک خر یدیجد لباس

 داشت ازیپاشنه بلند قرمز ن هی

 رمیتونستم از فرانک بگ یم

 ستادمیا نهیا جلو

 روح شده بودم یو ب دهیبود رنگ پر یچندروز

 رفته بودمو موهامو شونه نزده بودم حموم

 دمیبه موهام کش یمو رو دراوردمو دست اتو

 در  یصدا با

 جلو صورتمو کنار زدم یمو تار

 بود فربد

 توجه بهم  یب



 نگار
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 رفت و نشست رو کاناپه.. یو خوراک وهیظرف م با

 ..دادیشکمش جون م سر

 کردن شدم.. شیبه موهام زدمو مشغول ارا ی رهیگ

 ساعت گذشت.. کی

 کرد یداشت فوتبال نگا م همچنان

 زدمش صدا

 عصر بود۵

 شدیشروع م۷ یعروس

 !!یشیحاضر نم فربد

 ....فربدم..فربد

 داد ینم جواب

 باتواما.. یرو ب روش هو رفتم

 حوصله نگام کرد یب

 نگار.. یزن یچرا انقد صدام چته

 اشاره کردم-

 نیبب ساعتو

 پنج گذشته از

 راهه یتاالر کل تا

 ...گهیحاضرشو د پاشو



 نگار
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 کجا نگار...تاالر چرا..-

 ...میمر هیک گفتم عروس شبیگفتم...فربد..د باداد

 کرد اشاره

 نمیب یم لمیمبارکو بکشون اون ور دارم ف کلیه

 زدم غیج

 ...باتوامافربد

 مگه.. یکن یفربد فربد م یدینگام کردو گفت...چته جن د تیعصبان با

 برو خودت

 !!!!تنها برم؟؟؟یچ-

 داد سرتکون

 حالشو ندارم خودت برو نگار من

 وقت چرا!!! اون

 تورو ندارم یالیمخصوصا فام و یعروس ینگار من حوصله  نیبب-

 خودت جان جدت دس از ما بکش برو

 گن شوهرش کو ی..تنها برم...نمیگیم یچ-

 گن اقا باالسرنداره ینم

 باهاش ومدهیچرا تنها پاشده اومده...حتما شوهرش مرده ک ن نیگن اخه ا ینم

 گفت ضیغ با

 ...بس کننگار



 نگار
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 برو رخودتیاژانس بگ هی

 !!یبپوش یلخت و لباس شیارا نمینب درضمن

 زد یم رونیاز حدقه ب چشمام

 شده بود ختهیروم ر یسرد اب

 برم تنها یچطور

 بگم یچ

 تنها برم اخه چرا

 بود شیش کینزد ساعت

 یرو صندل نشستم

 دنده و حسود کیلج بازبود... یلیخ

 !!!گهید میفربدبر

 دره..حاضرباش یاژانس جلو گهید قهیدو دق"رو کنار گذاشتو گفت وهیطرف م-

 لباس مناسبم بردار رضمند

 خشم نگاش کردم با

 رفت رونیدر ب از

 دمیلباسمو پوش یحرص

 دیرس یم نیینبود اما بازوهام کامل برهنه بود وقدش تا پا دکلته

 برداشتم فمویسرم گذاشتمو ک رویحر شال

 خواست برم ینم دلم



 نگار
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 بگم یچ برم

 فربد ومدهیچرا ن بگم

 بود شیش ساعت

 ...زد یصدام م فربد

 

 به مجلس دمیکه رس یتوق

 کردم یکه خوش وبش م یهرکس با

 گفتن پس همسرت کو یم

 ادیبافتم ک اره کار داشت ونتونست ب یهم دروغ م پشت

 ناخوش بود مادرش

 ناخوش بود پدرش

 گهیدروغ د وهزارتا

 بدم اومده بود ازخودم

 نداشتم یکوفت هیزندگ نیب ا یتسلط چیک ه یازخود

 وخاله مامان

 ..دنیرقص ی...شاد بودن ..مدنیچرخ یم میدور مر مدام

 من انقد هم شاد نبود یعروس یحت مامانم

 کردم یچونم بود و به عروس داماد نگا م ریز دستم

 بود یمعمول هیعروس هی



 نگار
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 کردمو نداشتن نهیهز میعروس یک من برا ینصف خرجا دیشا

 اما

 صد برابر بود شونیشاد

 یگرم شخص یصدا دنیشن با

 شد زیت گوشام

 !!یکن یچرا ناز م گهید میبرقص میر؛بردخت

 نیخانوم...شما خودتون بر نینازن ستمینزدگفت:اهل رقص یتوصداش موج م یپسر که کالفگ-

 تر گفت دختراروم

 ونهیخواهرته د هیعروس مثال

 میستیما هنوز محرم ن نینازن یریکم فاصله بگ هیکردو گفت.. بهتره  یعصب یپوف پسر

 ری..سخت نگزمیعز نهیرای...مگه غگهید میقراره بش دختر؛خوب

 کشش نداشت گفت.. نیشترازایکه انگار اعصابش ب پسر

 دیشما شا ی دهیعق به

 نه دیمن شا ی دهیبه عق اما

 نزد یحرف گهید دختر

 شده بود عهیبدجور ضا انگار

 ناحودآگاه ب لبم اومد یلبخند

 عقب برگشتم

 منو دنید



 نگار
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 حضورم نبودن تااالن ی متوجه

 و رفتمو دستمو دراز کردمجل بالبخند

 داد یبا به قول خودش نامحرم دست نم هنوزم

 ب دور بازوش زدم نینازن یب دست حلقه شده  پوزخند

 گفتم ثمیب م رو

 پسرخاله یکن ینم یمعرف

 انداخت نییپا چشماشو

 نداخت یب اندام خانوما نم رهیخ هنوز

 کرد یتفاوت فقط ب صورتم نگا م یب

 زد وگفت یعمق چشماش دو دو م اما

 ...نگار دخترخالم...نیتوکل...نازن ی..دختراقانی....نازنآ

 شد رهیخ ثمیب م نینازن هیعصب یچشما

 وته دلم گفتم دمیخند

 چراکه نگفته نامزد ....بزور خندمو نگه داشتمو گفتم رهیگ یم شیات داره

 توکل یدختراقا خوشبختم

 اومد ثمیم یب لبا لبخند

 بهش زدم یچشمک

 ارهیاسمشم بزور م یعالقه نداشته باشه حت یمش ...تا ب کسشناخت یم من

 کردم اشاره



 نگار
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 ..نینیش ینم چرا

 با ناز گفت.. نینازن

 !!زمیباهم مگه نه عز میبرقص قراره

 شدم ثمیب دهن م رهیخ

 بهم داشت یپرسوز نگاه

 بله گفتنش بودم ک گفت منتظر

 ..نه

 ستمیگفتم ..من اهل رقص ن کبارمی

 رها کرد وگفت نینازن یااز حصار دست بازوشو

 اجازتون.. با

 زدم یشخندین

 شد عهیبدبخت بدجور ضا ی دختره

 

 ..شدیداشت تموم م گهید یعروس

 کردم ینشسته بودمو ب اطرافم نگاه م یا گوشه

 میگوش امیپ یصدا با

 برداشتم فمیبردمو از تو ک دست

 بود فربد

 خونه... یایب یخوا ینم"



 نگار
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 دادم... جواب

 ..دنبالم. ایب خوب

 جواب داد قهیچند دق بعد

 امیحالشو ندارم ب ایب ریآژانس بگ"

 زودتر فقط

 نفسمو فوت کردم یعصب

 کردن یبود نگا م کیک  درحال برش ک میکنار خاله بود وبه مر مامان

 یخداحافظ بدون

 تو رخت کنو مانتو شالمو سر کردم رفتم

 اومدم رونیاز تاالر ب یوقت

 بود میدوزاده ون ساعت

 کنم دایشب آژانس از کجا پ یه موقع نیا

 زدم میشانس کوفت نیچندتا سرزنش ب خودمو ا دویجلو تر کش شالمو

 آژانس گشتم یشماره  هیدنبال  میتو گوش ستادمویا کیتار یا گوشه

 چند قدم عقب تر رفتم دمویترس یبوق یبا صدا که

 سرمو بلند کنم گفتم نکهیا بدون

 اقا مزاحم نشو برو

 بوق زد دوباره

 کم جلوتر رفتم هی



 نگار
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 دس بردار نبود نه

 گفتم یعصب

 من متاهلم یاقا شر درست کن نصف شب برو

 دوگفتیخند یشخص

 دونمیم

 برسونمت فقط  ایب

 اومد برام اشنا

 بلند کردم سرمو

 ثمهیم نکهیا

 دوگفتیخند

 سوارشو... ایب

 رمیگ یآژانس م ین مرس-

 ساعتش نگاه کرد ب

 هست نیوقت شب اخه کجا ماش نیا-

 یستیک ن بیغر نیبش ایب

 اخه...-

 .خوندو گفت فکرمو

 باخانوادش رفته نینازن

 برم... ای یشیهنوز کار دارن...سوارم ناهمیا مامان



 نگار
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 تکون دادم سرمو

 خداروشکر

 اشنا بود هم

 شدم یمعطل نم هم

 لباسمو بلند کردمو سوارشدم نییپا

 ...حرکت کرد

 اروم بود نیماش یفضا

 بهم دس داده بود یخوب حس

 بو کردم طرشوع

 بود یمیهمون قد هنوزم

 رنگش یشلوار سرمه ا کت

 کرد یرو ب خودش مجذوب م یا ندهیهر بب دل

 گفت لبخندزنان

 !!یریم یدار زود

 حتما...زوده االن ب نظرت!! یدیساعتو ند-

 گفت باخنده

 یدس بردار نبود یرسوند یقبلنا تا عروس دامادو ب خونشون نم اخه

 گفتم دمویخند

 ایخوب داشت منم آمار



 نگار
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 ..گهید گهیزدو گفت..د قهقه

  میزنگ گوش یصدا با

 اوردم رونیب فمیک از

 بود فربد

 رو وادارم کرد ک جواب ندم ثمیم هیرکیرزیز ینگاها

 فربدو نداشتم یچرااما...اون لحظه اصال حوصله  دونمینم

 انداختم فمیگذاشتمو ته ک لنتیسا رو

 هنوز روم بود نشیسنگ نگاه

 ممقدمه گفت یب

 یبسالمت تهیعروس یک شاهللیا

 کرد گفت یجور ک دنده رو عوض م همون

 دخترخاله یودوخت یدیزود بر چ

 نهیرازایمگه غ-

 یک درکم نکن ی..حق داردوگفتیخند

 تو... اخه

 ..ثمیم یمن چ-

 ..یچیزدوگفت ه پوزخند

 ب پنجره دوختم نگامو

 کرد.. شتریاهنگو ب یبردو صدا دست



 نگار
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 غرق شدم.. االتمیخ تو

 زد یم دامص

 ...دخترخاله

 ....نگار خانوم...نگار

 بله...-

 ...میدیرس

 برداشتم فمویک

 ..یلطف کرد ممنون

 شدم.. ادهیپ

 شدمو گفتم.. خم

 باال یاینم

 باال نگا کرد وگفت ب

 کار دارم...خداحافظ ممنون

 نگاهشو گرفتم رد

 پنجره بود ب

 خورد یتکون م پرده

 

 انداختمو وارد شدم دیکل

 داشتن یبزرگ اطیح



 نگار
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 بزرگ یباغچه  هیاستخر  هی

 کردمو وارد خونه شدم یکیهارو دوتا  پله

 ومطلوب بود گرم

 دنید یم یو یجونو واقا ناصر ت اشرف

 رفتم باال تا مزاحمشون نشم اروم

 هنوز روشن بوداتاق فرانک برق

 اتاقم شدم وارد

 بود کیتار

 بردمو روشنش کردم دست

 گفت یصدا

 کن خاموشش

 گفتم ینیه-

 یفربد تو وفا

 ..یزن یدفعه دادم هیچرا  یخل شد دمیترس

 نشسته بود یصندل رو

 دستش بود گاریس

 زد خشکم

 ک یوقت

 دمیالکولو کنارش د شهیش



 نگار
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 فربد هی..اون چاون

 نزد یحرف

 باتوام یه

 !!ی...تو از اون خوردتو

 دیخند یم

 ....مستانه

 دیب مغزم نرس خون

 اومد جلو

 رفتم عقب

 جلواومد

 رفتم عقب

 !!یکارداری...چ هیته...چچ-

 بودم دهیترس

 زد یمانتوم چنگ ب

 ب مانتوم زد ی......داد زد....چنگیاومده بود یباک

 نگار... باتوام

 زد خشکم

 گرفت قموی

 ...مگه نگفته بودم هان!!!ایاره!!!مگه نگفتم بااژانس ب ثمی....میاومده بود یباکدوم خر گمیم دِ



 نگار
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 حبس شد نمیتوس نفس

 بود هدیسفت چسب قموی

 نداشت انیتورگام جر خون

 ...اره....ی.....راستشو بگو....دوسش داری:باهاش کجابوددیغر

 دادم هلش

 !!!یگیفربد...چرا چرت م یشد خل

 محکم ب گوشم زد یا دهیکش-

 دیکش یسوت گوشم

 سوخت لبم

 شد یاز دماغم جار خون

 زدم غیک ج ادی....خواس جلو بتهیعفر یخل شدم دختره  من

 چش بود سین معلوم

 بود دهید یچ مگه

 نیرو زم نشستم

 زد یاومد...مانتمو چنگ یداشت سمتم م باز

 کرد بلندم

 دید ریاز ز لباسمو

 بود دهیسفت چسب قموی

 توچشماش پربود خون
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 یبپوش نارویا یمگه نگفتم حق ندار-

 ...اره....یبود دهیپوش نارویاون پسره ا یاشغال هرزه جلو ی....توتو

 زدم غیج

 کنم ولم فربد

 کردم من کاریتورو ....مگه چ چته

 دی...هق هقم ب اوج رس

 اومد یدر م یصدا

 فربد بامشت ب جون در افتاده بود مادر

 داد زد فربد

 شو نگار صدا نشنوم ازت... خفه

 بود یاز دماغم جار خون

 داد یم فوشم

 کنان گفتم هیگر

 ...یابونیخ یپسره  اتویمنم  هرزه

 بهم زد یگوشه و لگد هیپرتم کرد  سمتم اومد یگرگ وحش هی نیع

...تو یک دنبال من راه افتاد ی....تو بودی....تو دختربودی...من مردم توچیکه دنبال من راه افتاد یاتویهرزم  من

 یپول بود یک تشنه  یبود

 قفل شد بود زبونم

 سوخت از درد یم پهلوم
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 ...دمینفهم یزیچ گهیاومدومن د یدر همچنان م یصدا

 

 صورتم خورد ب یآب قطره

 گفتم وچشم باز کردم ینیه

 کردم یاب رو گونه هامو هنوز احساس م هیسرد

 سوخت لبم

 دستم باال اومد و رو لب ترک خوردم قرارگرفت ناخودآگاه

 کرد یدرد م سرم

 سوخت یم چشام

 گردوندم چشم

 جون کنارم بود اشرف

 ب دستم بسته شده بود سرم

 گرفت بغضم

 باهام کرده بود یتارافتاد فربد چ رف ادمی تازه

 جون اشرف

 کرد کمیرو نزد یسوپ کاسه

 ..ینخورد یزیتاحاال چ شبیدست گرفتو گفت...بخور مادر د قاشقو

 بلند کردم سرمو

 ساعت چنده.. مگه
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 بعدظهر۴

 من... یعنی!!!یچ-

 یارامش بخش زدو توتااالن خواب بود هی..میدکتر خبر کرد رونیفربد رفت ب یهوش شد یکه ب شبید

 دیب سرم کش یدست

 االن!! یخوب

 فر..بد کجاس-

 قاشقو تو ظرف سوپ رها کردو گفت دویکش یآه

 سین داشیپ شبهیاز د رونیمادر زد ب دونمینم

 شد رهیچشمام خ به

 بود!! یسرچ دعواتون

 زد براش یشور م دلم

 بشه ریبود تا بغضم سر باز کنه و اشکام سراز یکلمه کاف هی نیهم انگار

 از کرد و بغلم کردمادرانه ب آغوششو

 کرد ختنیشروع ب ر غیدر یب اشکام

 ب سرم زد یا بوسه

 کرد گفت یکه موهامو نوازش م وهمنطور

 نگار.. هیراجب بچه چ نظرت

 ازش جدا کردم خودمو

 !!بچه
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 من... اخه

 رو محکم تر کنه یزندگ ی هیبچه بتونه پا دیاما...شا سیجور ن طیشرا یگیم دونمی.مبالبخندگفت

 رو به خونه عادت بده مرد بتونه

 کنه شیب زندگ وابسته

 دمیگز لب

 گفتم

 ک بخواد با بچه درست بشه اصال درست نشه بهتره ی رابطه

 پشت دستمو نوازش کرد وگفت مادرانه

 کن...کمکش کن بهت وابسته بشه تشیحما

 کنه شتریبتونه عشقتونو ب یفسقل هی دیشا

 ب دستم داد ظرفو

 فک کن نگار راجبش

 برگردونه یبتونه فربدو ب زندگ یقلفس هی دیشا

 کنه وابستش

 بده عادتش

 رفتم توفکر

 گنگ بود سرم

 کردم.. یم یفکر ی دیبا
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 ثمیم

 کرد یولم نم سردرد

 رو جدا کردمو همراه اب خوردم یمسکن قرص

 گذاشتم زیرو م وانویل

 دادم یجور که گردنمو ماساژ م همون

 ...دادمیمامان هم گوش م یغرغرا ب

 زد یته بود و مدام غر منشس  یعصب

 دادش گردن راست کردمو نگاش کردم با

 !!ثمیم گمیم یچ یشنو یم

 سرمو تکون دادم-

 ...یدیرو تکون م یلویدو ک یبعد کله  یمتر زبون دار دو

 دادم رونیب نفسمو

 بگم مادر من... یچ خوب

 رو دستشو گفت زد

 خواهرت گذشته.. هیاز عروس دوماهه

 یکن یپا واون پا م نیا یه

 رمیبگ ینامزد گفتم

 میهمو بشناس یگفت

 رمیبگ تونویعروس دیع گفتم
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 نه یگفت

 نه یگفت دیبعد ع گفتم

 خوامش.... ینم گهیک د یاریتابستون حرف تو حرف م گمیم حاال

 نشستموگفتم ششیپ کالفه

 ..رهیجوب نم یابمون تو نیونازن من

 !!یدیاون وقت االن فهم-

 دمیتوموهام کش یحوصله دست یب

 دمینفهم النا

 گفته بودم قبلنم

 ب االن دیدیو حاال رس نیرابطه رو کش داد نیک ا نیشما بود نیا

 من... وگرنه

 گفت یعصب

 ....ثمیم یتوچ

 باز کردم ک بگم زبون

 وسط حرفمو گفت دیپر

 من بگم بزار

 یک هنوز تو فکر نگار بگم

 زن متاهله هیچشمت دنبال  یکش یت نم...خجالیکن یگرده سرم یاون هنوز برم نکهیا الیک هنوز با خ بگم

 قفل شد زبونم
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 فرمون نداد مغزم

 متاهل... زن

 ...امامن

 درکه رقابلیواسه من غ یبگ ی..چون هرچثمینگو م یچیه-

 اما مامان من...-

 خوام بشنوم پاشو برو ینم یچیه-

 دمیغر

 ستیچشمم دنبال دخترخاله ن من

 کردم فراموشش

 ینکرد پوزخند زد وگفت...فراموش یعصب

 یفراموش کرده بود اگه

 من یبرا یبباف سمونیاسمونو ر یوه یول معطل باش نکهین ا یکرده بود یعروس نیبا نازن تواالن

 دمینال

 مامان بسه

 حرفا صحت نداره نیا

 دستش گرفتو گفت شویچا وانیل

 مهم نبود احساساتت براشزباله پرت کرد و  هی نیک اون تورو ع یدر حال یاون نگار ی...چون توهنوز دلبسته داره

 درحال انفجار بود سرم

 ستمیکار ن انتیمن خ ن
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 ....من... من

 بلندشدم

 گفتم

 کنم یب نگارفکرم نم من

 اما

 اگه از کارمم اخراج بشم.. یکنم حت یهم ازدواج نم نینازن با

 

 نگار؛

 ..ومدیباال ن یدوم خط

 باحرص

 یچکو انداختم تو آشغال یبیب

 شدیم یکردمو همش منف یچندماه بود ک استفاده م نیا چک تو یبیب نیچندم نیا

 رفتم رونیدستامو شستمو ب یعصب

 جلوم ظاهر شد فرانک

 باهاش بد نبود رابطم

 شد...عمه نشدم!! یچ

 ههه برو خودتو مسخره کن.. ههه

 گفتم ی...جد هیعه چرا..مسخره چ-

 کنار فرانک حوصله ندارما برو
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 خودش نشوند دوکناریکش دستمو

 بود!!! یاز منفب چته

 تکون دادم سرمو

 گفت.. یشیآخ

 نگاهش کرد متعجب

 !!یگفت شیآخ چرا

 ن... یخوشحال

 زد بهم زل

 ادیبخواد م سین ی...نه چرا خوشحال باشم...بچه ک زور

 ادینم نخواد

 نگاش کردم ی..حرص

 فرانک هیچ منظورت

 تکون داد یا شونه

 ندارم یمنظور

 گهید گمیم یکل

 ...دستشو گرفتمیدار یمنظور یاماتو -

 دونمیو من نم یباخبر یزیتو از چ نکنه

 !!!یمن...مثال چ یک-

 گفتم نیغمگ
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 ....توروخدا.. بگو

 سین یخاص یزیکنارگذاشتو گفت:جون نگار چ تبلتشو

 یک دلتو خوش نکن الک نهیحرف من ا فقط

 !!یچ یعنی-

 پارچه اقا هی شهیو م شهیادم م دیفک نکن بااومدن بچه فر یعنینگار... ایآخ خنگ-

 باز هر کار دوست داشته باشه ادیب نشیاگه اسمون ب زم فربد

 کنه یم

 حاال!! یفهم یم

 دیکوب یتند م قلبم

 گفتم

 کنه!!! یهم م یا گهیکار د یباز قیفربدو دوست ورف یاومدنا ری....مگه جز دیدون یم یزیچ

 قورت داد یدهنشو ب سخت اب

 نگفتم نوین من ا-

 اما تو...-

 فک نکنم حل بشه یاومدن بچه مشکل اینداشتم فقط گفتم با با دن ی....من اصال منظوریمن چ- دیپرحرفم  وسط

 سنشو...عقلش قده فنچه.. نیبچس نب فربدخودش

 فرو رفتم توفکر

 کرد فرانک گفت یدادو لطف م یمن منتظر باردارشدنمم عالقه نشون م نکهیا دنیمدت بافهم نیتوا فربد

 ادیوب لطف بچه بخواد سرعقل ب نیبچه دارش نکهین ب ا یکنکن ب خودت وابستش  یسع
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 ازش...عقلتو بکار بنداز دختر... یشترغافلیسرت گرمه ب ادیبچه ب یوقت

 

 دکتر داشتم وقت

 صدام کنه ینشسته بودمو منتظر بودم منش یصندل رو

 وبزرگ کیکوچ ینشسته بودن با شکما یروصندل یباردار یمادرا

 کنم یب شکمشون و حرکات بچه رو حس م خواس برم دست بزنم دلم

 رفت یلیو یقل دلم

 یدیرو پرورش م یکه تووجودت فرشته ا یوقت هینیریحس ش چه

 نگاه کردم میکنار به

 سن تر از من بود کم

 دمیمقدمه پرس یب

 !!یترس ینم

 کرد.. نگام

 !!یمن بود با

 !یترس ینم مانیاز زا گمیاره م-

 ..هینیریدرده ش هیدردناک باشه اما  دی...دستمو فشرد وادامه داد..شایچ ترس تکون دادو لبخندزنان گفت؛نه سرشو

 دمیخند

 اسممو صدا زد.. یمادر.. منش نیخودش ا یبود برا یقوت قلب چ

 وارد اتاق دکتر شدمو حرفامو بهش زدم یوقت
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 و بعدش به من نگاه کرد وگفت شامیلبخند اول به ازما با

 !!زمیعز یازدواج کرد چندساله

 شهیم یسال کی کیزدن

 بچه دارشدن یبرا یحاال وقت دار یکن یخوب فک نم-

 لبمو کندمو گفتم پوست

 دارم خانوم دکتر!! یمشکل مگه

 هارو کنار گذاشتو گفت شیازما

 نمیب ینم یمشکل چینه..من تو شما ه نه

 دیاریب فیبعد با همسرتون تشر یدفعه  بهتره

 ممکنه ک باشه.. شونیک مشکل از ا یانگار

 دمیحرفش پر ونیم

 دکتر اون... اخه

 حرفم گفت.. ونیم

 !!؟ادینم دکتر

 انداختمو به نوک کفشام نگاه کردم نییپا سرمو

 دونمینم-

 بلندشدم

 دستم داد شارویآزما

 دارو برات نوشتم چندتا
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 بهت بده دیوقت جد هیبگو  یمنش به

 با همسرت منتظرتم.. یبعد ی دفعه

 اومدم رونیکردموب یتشکر

 گفتم یموضوع رو م دیبا یورچط حاال

.. 

 

 فربد؛

 باز کردمو مشغول شدم الرویپف ی بسته

 دادیداشت نشون م دیجد یجنگ لمیف هی

 کنم ادشیبردم ک ز دست

 کنارم نبود کنترل

 !یدیکنترلو ند نگار

 ...نگار

 ..یدیباتواما چرا جواب نم یهو

 گوشه هیکرده بود  کز

 کنارش رفتم

 چته!!!-

 عشقت بهت زنگ نزده! ایهات غرق شدن  یکشت

 نگام کرد اخمو
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 نیاوف اخمشو بب-

 کن دایکنترلو پ نیلوس نشو ا پاشو

 بود برهیرو و میگوش

 اومد امیپ

 رو برداشتم یکنار نگار بلندشدمو گوش از

 بود الیسه

 داربود هیخفن وما یلیبودمش خ دهید یمهمون هیاشنا شده بودم باهاش تو تازه

 دعاشقانه فرستاده بو امیپ هی

 کردم یخنده ا تک

 کرد یصدام م نگار

 هوم بگو نطقت بازشد!!-

 ..یگ یبگم نه نم یزیچ هیفربد -

 نگاش کردم مشکوک

 نمیبخواه..اما اول بگو بب جون

 گفت داکردویپ جرعت

 ...یعنی.. یایم

 روش نشستم روبه

 !امیکجا م-

 دکتر... می....برمیبر یایم-
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 !!ضمی...دکتر چرا مگه مردمیخند

 اما ....نه  ضیمر

 ادم حرفتو بزن...حوصلم سررفت نیکالفه گفتم..ع-

 بچه دارشدن ی...برایدکتر برا میبر یایگفت...م نیغمگ-

 زدم قهقه

 من قراره بزام!؟؟؟ مگه

 بود یعصب

 شرمنده سیتخصص من ن یکار توه در حوزه  نیا گمیچته مگه دروغ م خوب

 دمیپرس-

 شد... یچ شیازما

 بود یمنف-

 .چرا.. یمنف یزک

 فربد گهیدکتر د میبر گمیم نیبخاطر هم-

 من... یگیتو م یعنیگفتم  یعصب

 وسط حرفم دیپر

 دهینشون م نطوریا شاتیازما یعنیگفت من سالمم.. دکتر

 میش یممکنه مشکل از تو باشه ما بچه دارنم اما

 بلندشدم

 ندارم یمشکل چی...من مردم من هیباف یم یچ
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 زمیعز نی..ببدهیون منش نطوریا شاتیاما فربد ازما"نگار

 میبرس جهیزود ب نت دمیقول م یایوب یتو موافقت کن اگه

 زدم دا

 امیجا نم چیمن ه فیاراج بسه

 نه من یمشکل دار تو

 انداخت نییپا سرشو

 افتاد نییسرخورد و پا یاشک گوله

 یکمکم کن یاماتو قول داد-

 ادینم ادمی یزیچ نیگفتم..همچ یعصب

 فربد توروخدا-

 دمستایوا جلوش

 بلندش کردم دمویکش راهنشویپ ی هیقی

 گفتم وهمنجور

 اللت کنم بچه جون ای یشیم الل

 دارم یمشکل من

 ن من یک مشکل داره تو یاون

 تونن یک بهتراز تو م یهستن کسا یتون ینم اگه

 زد خشکش

 ختیر یم نیینازش پا یاشک از چشما یقطرها
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 خودم نبود دس

 بود نیگندم هم اخالق

 دادم هلش

 ب کمد .. خورد

 زدم رونیبرداشتمو از در ب کتمو

 

 نگار

 جام بلندشدم از

 سوخت یم چشمام

 اومد یم یگوش ی برهیو یصدا

 تختم رفتم سمت

 فربد روش بود یگوش

 تر رفتم کینزد

 ریگ غامیرو پ رفت

 الو-

 ...الوی...خوابی...الو...فریایباال شهر م میتوپ دار هیمهمون هی..امشب ی..کجای...خوبی...من نازفربد

 زنگ بزن بهم.. هی

 زد خشکم

 شد نیزم خیم پاهام
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 رو برداشتم یگوش

 بلدبودم رمزشو

 اماشیتو پ رفتم

 ....صدف...محمود...الی...سهی...نازیناز

 کردم بازشون

 امیپ نیاول

 دم کافه منتظرتم ۸ساعت "الیسه

 ساعت نگا کردم به

 بود میون۷

 زده بودم خی

 شتمندا یلخت توسرما بودمو پناه انگار

 بود یزیچ هی امایاز پ هرکدوم

 گهیو کوفت وزهرمار د یو مهمون یخوش گذشتو  کجا یلیخ شبید

 رفت جیگ سرم

 قورت دادم یدهنمو ب سخت اب

 یتو گالر رفتم

 داشت یمخف پوشه

 تونستم بازش کنم ینم

 اومد یبند نم میگر
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 رو رو تخت انداختم.. یگوش

 نیرو زم افتادم

 زد یداشت صدام م یکی

 گهیم یچ دمیفهم ینم

 گذره یم یچ دمیفهم ینم

 گلومو گرفت یبغض

 تنگ شده بود برام دنیکش نفس

.... 

 

 فرانک

 اتاقشونو باز کردم.. در

 افتاده بود نیحال رو زم یب

 ترس عقب رفتم از

 زدم غیج

 جلو برم دمیترس یم

 زده دختر رو کشته.. ونهی..نکنه فربد د نکنه

 ای....مااااامان بماماااان

 یکم هیفتم ر جلو

 ..دیکش ینفس نم یانگار
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 اومد باال مهیسراس مامان

 دینگاهمو گرفتو نگارو د رد

 شده یحضرت عباس چ ای-

 جلو رفت

 بغلشو گرفتو چرخوندش ریز

 نبضشوگرفت

 زنه یم کند

 بزن ب اورژانس فرانک ز

 دمیشن ینم

 زد یم صدام

 زنگ بزن یکر فرانک

 بزن زنگ

 باال اومد بابا

 نگار دنید با

 ک مامان گفت رهیرو برداشت تاشماره بگ یشگو

 کشه یم نفس

 اریاب ب وانیل هی...بهتره

 نییپا رفتم

 پارچ اب قند درست کردم هی



 نگار
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 بردم باال دمویپله ها دو از

 رو پله ها و رو لباسم ختیر نصفش

 ختیر یابو تودهنش م وانیبزور ل مامان

 بود  خی

 مرده نیع

 فربد رو تخت بود یگوش

 داشتم برش

 بود اماشیپ رو

 صدف.. الیسه یناز

 بودن یک نایا

 درحال انفجار بود مغزم

 بود ک پس افتاده دهید نارویپس ا پس

 دیفهم باالخره

 متوجه شد باالخره

 بار بغض گرفت نیاول یبرا

 سوخت براش دلم

 رو پرت کردمو سمت نگار رفتم یگوش

 یدیخودتو اما چرا حاال فهم یساده بدبخت کرد دختره

 خودت سادس نیفربد ع یو فک کرد یبست چشماتو چرا



 نگار
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 هوش اومده بود ب

 کرد یساعت نگا م ب

 بود هشت

 برم دیبا من

 :کجا؟؟مامان

 نمیبرم تا بب دیبرم مامان با دیبا

 ..یبر یخوا ی.کجا مزمیکن عز بابا؛استراحت

 شد بلند

 خورد یتلو م تلو

 گرفتم دستشو

 نگار یریم کجا

 نرو

 اخه ینیبب یخوا یرو م یچ

 توچشمش نبود یاشک

 پس زد دستمو

 کمدش رفت سمت

 برم دیبا

 برم دیبا

 گردوندم برش



 نگار
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 ..امیم من

 نگام کرد مظلوم

 شد براش.. شیر دلم

 بغلش کردم محکم

 گرشیسوخت ج یم

 افتاده باشه... شیات یکه رو یگوشت مثل

  ارید نیا تو

 که  هییبا اونا بُرد

  کشنیمُخشون کار م از

 ...یسوخت یبذار هیاز دلت ما یبخوا

 

 نگار؛

 گفتم  دمیکش رونیفرانک ب یدستا نیاز ب دستمو

 برم دیبا

 کن ولم

 رنیگ یقلوه م دنیدل م یچطور ینیبب ی..برینیبب تویبدبخت یبشه..بر یکه چ یبر-

 ..نایو ا یخوشبختم کن یبخشمت تو قول داد ینم یوسطو بگ یبپر ایهند لمیف نیاعی

 هاموگرفت وادامه داد شونه

 نگارکن  تمومش



 نگار
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 قبول کن تویروبه رو شو واقع قتیحق با

 خواس آدم بشه یم فربد

 نشد اما

 زد رشیداد اما ز قول

 هیچ یدونیم

 گرگ مرگه نگار مرگ ... ی توبه

 تودستم گرفتم سرمو

 زدم زانو

 کن فرانک بس کن بس

 شهی...نمشهیباور نم نمیتا نب من

 کرد بلندم

 تا باورت بشه.. میبر باشه

 گاش کردمن یاشک یچشما با

 اصال هم بدنبود فرانک

 تنم کردم مانتومو

 برداشتم مویدود نکیع

 بدست چیبعد سو قهیدق چند

 هم حاضربود فرانک

 گفتن ینم یزیمسخ شدها ساکت بودنو چ نیخانوم و اقا ناصر ع اشرف



 نگار
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 میرفت نییگرفتو پا دستمو

 راننده نشستو منم کنارش یجا

 شدیپخش م یکالم یب آهنگ

 کرد یزد و متهمم م یخودش حرف ممدام با  فرانک

 دمیکرد چرا ند یم متهمم

 دمیزودتر نفهم چرا

 شکست بغضم

 

 گفتم هیگر با

 هیچ یعاشق یدونی...چون عاشق شدم...مدمیند

 کوره عاشق

 کَرِه عاشق

 نهیب یرو نم گهید یزیگناهه چون جز عشقش چ یب عاشق

 بودم خام

 کردم یخام

 کردم یبچگ

 انداختم نییپا سرمو

 گرمش رو دستم قرار گرفت دست

 افتادم ثمیم ادی



 نگار
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 توجه به حضور فرانک گفتم بدون

 شد بانمیگر ثمیم آه

... 

 زده بود یدود نکیع فرانک

 بود شیپنهون یها هیدماغش نشون از گر سیف سیف اما

 مقدمه گفت.. یب

 یایو مجل یوفقط بخاطر پولشه ک دار یدونیم زویفک کردم راجب فربد همه چ دمتیک د یبار نیاول

 یشد شیوارد زندگ یوقت اما

 تویزندگ یکن یم یسع یدار یک چطور دمید یکن یتالش م تیزندگ یبرا یک دار دمیفربد د یها یپول و دارا جز

 یمحکم کن

 یفربد نو بساز هی

 گشت یبرم یداشت ب زندگ فربد

 اما

 زاشتن ینابب تر از خودش نم یدوستا

 کردن.. یاونا خراب م یساخت یم تو

 

 دادم هیتک میبه پشت صندل سرمو

 میکافه بود کینزد

 ستادیگوشه وا هی فرانک



 نگار
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 بهم گفت رو

 !!یبر یخوا یم یمطمعن

 زدم یب تلخ یلبخند

 ..می...مطمعنم..بروگفتم

 میشد ادهیپ باهم

 بود قهیوچهل دق هشت

 رفته باشن نکنه

 سردمو فشرد یگرم فرانک دستا دست

 میکافه شد وارد

 دمیجلوتر کش شالمو

 چرخوندم ونگاهم

 بود یدنج و بامزه ا ی کافه

 میتو دسترس نشست یا گوشه

 زد یکوتاه دید هیسر بلند کردو  فرانک

 گفتم اروم

 !!شیدید

 گفت ارومتر

 دمید اره

 سربلند کردمو نگاه کردم ناخوداگاه



 نگار
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 !!کو

 شنون ی...مسیه

 ..نیسمت راستو بب ی گوشه

 ایرینشه آبغوره نگ ریقول بده اشکات سراز اما

 توجه ب حرفش نبدو

 ک گفته بود  یاونجا ب

 دوختم چشم

 بود خودش

 دیکش ریت قلبم

 دیخند یم داشت

 دختر.. یدستا

 فربد بود یتودستا

 توهم قفل بود نگاهشون

 قفل شد زبونم

 ..میزاشت یقرار م شهیک ما هم یهمون جا نیک همون جاس ا نیک...ا نیا

 از اعماق وجودم شعله ور شد اه

 لبمو کندم پوست

 سخت شده بودم سر

 بشه ریدختر بچها اشکام سراز نیع نزاشتم



 نگار
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 دراوردم مویگوش

 کردم زوم

 عکس گرفتم چندتا

 دوتا قهوه سفارش داده بود.. فرانک

 شدم رهیگذاشتمو بهشون خ فمیرو تو ک یگوش

  یدست

 برگردوند.. چونمو

 زد خشکم

 کرد یم کاریچ نجای....انی...انیا

 بلندشدم

 زد یتو چشماش برق م نهیرص و کاز ح یوموج تیعصبان رد

 بود یخواستن چقد

 دمید یتازه م چرا

 رو لبم گذاشتم دستمو

 گاز گرفت لبشو

 وگفتم

 سیه

 نگو یچیه

 ..مینجایبفهمن ما...ما ا دینبا



 نگار

 
173 

 

 نگام کرد یحرص

 گفت ینم یزیچ

 گرفت دستمو

 بود چقد دستاش گرم

 نشستم اروم

 برگشتو بهش نگاه کرد دختر

 دنید یمارو م دینبا

 شناختن یم ای

 ب چشمام زدم مویدود نکیع

 بگن کوره بزار

 افتادم ی..کور نبودم که تو گرداب نمنهیازا ریغ مگه

 بگه یزیباز کرد ک چ لب

 رهیمن متعجب بودوخ نیهم ع فرانک

 کرد.. یم کاریچ نجایا اون

 فشردم دستشو

 نزنه یحرف تا

 خواستم سرزنش بشنوم ینم

 گفتم اروم

 شمیذوب م نتیسنگ ینگاها ریبرو دارم ز...من گناهکارم...برو



 نگار
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 برو فقط

 

 تر کرد وگفت.. لبشو

 پشتتم نگار من

 کوه.. نیع

 ..برگرد

 صورت مردونش نگاه کردم به

 دمیکشرونیدستاش ب نیازب دستمو

 معرفت بودم یب یلیخ من

 ..یلیخ

 گذاشت ثمیم یفنجون قهوشو جلو فرانک

 کرد یهنوز نگام م ثمیم

 گفتم اروم

 سیبرگشت ن یبرا یراه

 سین ریخود کرده را تدب چون

 کنارو بلندشدوگفت دیقهوه رو کش فنجون

 شهیم یتو بخوا اگه

 اما

 ..یتوبخوا اگه



 نگار
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 سوخت یم قلبم

 نگاهشو دنبال کردم رد

 بود رهیفربد و اون دختر خ به

 زد ورو به فرانک گفت یپوزخند

 نیخبرم کن نیخواست کمک

 کرد.. یتشکر فرانک

 زد رونیاز در بکتشو برداشتو  ثمیم

 فربد به ما بود پشت

 ما.. یدختر روبه رو یچهره  اما

 فرانک

 ازش مزه کردوگفت.. یقهوشو دستش گرفتو کم فنجون

 .یکه ولش کرد یخر بود یلیخ

 ابرومو باال دادمو گفتم یتا هی

 ...تواز کجا..تو

 نصفه کرد حرفمو

 نگار دونمیرو م زایچ یلیخ من

 خواد ینم دنمیفهم

 یدیفهم یکه نم ی هونید یلیخ

 زنه.. یهنوزه توچشماش عشق وعالقه برق م هنوزم



 نگار
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 ب خودم زدم یپوزخند

 دهیفا چه

 من... یوجودنداره برا یراه برگشت گهی...االن ک ددمید یکه نم من

 کردم یعشق پاک هیکه پول و قربان یمن

 برداشت فشویک

 زد اشاره

 ..میبر پاشو

 ..میکجا بر-

 گرفت دستمو

 یدنبالشون کن یخوا یم تاکجا

 گهید پاشو

 اما فرانک..-

 گذاشت زیاوردو رو م رونیب فشیاز ک پولو

 داد ادامه

 خونه.. می.پاشو برگهی..بسه دیدیرو د تیبدبخت

 برداشتم فمویک

 میزد رونیکافه ب از

 مینشست نیتو ماش میرفت

 قهیچنددق بعد



 نگار
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 اومدن رونیدختر دست تو دست هم ب فربدو

 دبو قهیدق ستینه و ب ساعت

 ب فرانک گفتم رو

 دنبالشون!! میبر

 گفت.. کالفه

 نگار تو یکن ی...اهلل اکبر دهنمو باز میخوا ینکنه م ینیرو بب یچ یخوا یم باز

 روشن کرد نویماش

 میرفت دنبالشون

 گفتم.. روبهش

 کنم فرانک.. کاریچ

 پخشو کم کرد یصدا

 نگار!!! یریطالق بگ یخوا یم-

 ..کجا برم رمی..طالق بگدمیکش یآه

 یگفت..خداروشکر حامله نشد دویخند

 قوز یاومد باال یم قوز

 گفتم.. یعصب

 شانس اوردم نجاشویا حداقل

 

 رفت گفتم یبه فربد که همراه دختر داشت سمت خونه م رو



 نگار
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 ناخواسته  ییوقتا هی

  میشیحذف م یکس یزندگ از

  ارویلیداشتنش خ یبرا که

 ...میکرده بود تیاذ

 ..دوگفتیمسخره کردنم خند یبرا با تعجب نگام کردو فرانک

 ؟؟یجمله رو خودت گفت نیا

 ..واریباشه قابش کنم بزنمش ب د ادمی

 حوصله گفتم یب

 خونه فرانک میبر

 داخل!! میبر ینگرفت یکبر میشد تصم یچ-

 کردمو گفتم یشالم باز یها شهیانداختمو با ر نییپا سرمو

 نه

 ..میبر

 زدو سمت خونه حرکت کرد دور

 دنیکوب یگ مهاونسرم تو

 خونه میدیکه رس یوقت

 که کردم یکار نیاول

 کردم یخال مویتو لپ تاپمو گوش ختمیر عکسارو

 کردم. یمدرک جمع م یبه اندازه کاف دیبا



 نگار
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 دمیتختم دراز کش رو

 دمیکش بو

 تخت نیداد ا یم یبد یبو چه

 انتیخ یبو

 ..یاکاریدروغ و ر یبو

 برداشتمو بالشتمو

 دمیدراز کش نیزم رو

 بود.. یب سوت کورش چه

 به صدا دراومد.. در

 بلند کردمو گفتم صدامو

 ب  غذا ندارم یلیم

 وارد شد فرانک

 کنارم نشست یکیب دست تو تار ینیس

 ..یچته غمبرک گرفت-

 رم؟؟ینگ غمبرک

 نمیگفت..بلندشو بب دیکش دستمو

 کنارش.. نشستم

 !!هیچ

 گرفتو جلو دهنم گفت.. یا لقمه



 نگار
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 ..گهید رنیبم هیاز سو تغذ دیبا ایدن یپس همه  شهیحل م یبا غذا نخوردن مشکل اگه

 باز کردم دهنمو

 از دست فرانک دیچسب بیعج یشام ی لقمه

 نگاش کردموگفتم.. مهربون

 فرانک.. ادیکردم از من بدت م یم فک

ازدواج من  قتیال یک با داداش ب یخر بود یلیچون خ یلیگرفتو تودهنش گذاشت و گفت..اوال اره اونم خ یا لقمه

 یکرد

 چرا.. یدونیم

 قاشق ماستو تودهنم گذاشتمو گفتم..چرا... هی

متنفر شدم  یاز هرکس شتریک ب دمیرو د یخورد شدن مرد تیدستم دادوگفت..چون شب عروس گهیلقمه د هی

 ازت...

 ؟؟یکرد...وگفتم...کدوم مرد!!!ک ریتو گلوم گ لقمه

اس تولب یتوداشت ی..وقتدیمن د زیت یبودنش..اما چشما دهیدهان یلیخ دیک شا ینوشابه خوردو گفت..مرد یکم هی

 ختیر یاون اشک م یبرد یعروس دل م

 شدیاون له م یدیرقص یم یتوداشت یوقت

 یگفت توبله

 شکستو خورد شد اون

 بگم!! بازم

 سرفه افتادم به

 اون شب بود ثمیم پس



 نگار
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 دستم داد یاب وانیل

 نگار... ینش خفه

 گفتم. مهیون نصف

 ش؟؟؟یدیکجا د تواز

 بود ستادهیگوشه دور از دسترس ا هی...دوگفتیخند

 ابو کنار گذاشتم وانیل

 داشتم من... یسرنوشت مزخرف چه

 

 :ثمیم

 کردم یهارو تند تند خورد م ازیپ

 زیهمه چ ینگارو اون فربد ب ادی با

 کردم یرفتو تند تر کار م یباالتر م سرعتم

 نگار نبود اگه

 آوردم.. یم یوضسر اون ع ینبود چه بال معلوم

 فر و باز کردمو مواد رو داخلش گذاشتم در

 آشپزا مشغول کار کردن بودن.. سر

 شدم.. رهیآوردمو به شخص روبه روم خ رونیسر از افکارم ب یشخص یباصدا که

 بود.. نینازن

 تر اومد جلو



 نگار
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 رو از دستم گرفت چاقو

 کارت دارم.. رونیب ایب قهیدق هی ثمیم

 فتمنگاش کنم گ نکهیا بدون

 که کار دارم.. ینیب یم

 مشغول شدم دمویکش رونیرو از مشتش ب چاقو

 روبه همه گفت یبلند یصدا با

 ..رونیلحظه همه ب هی

 زد خشکم

 بلند کردمو نگاش کردم سرمو

 گفتم اروم

 مهمه یلیمن خ یاما برا سیتو آبرو برات مهم ن اگه

 مهمه یلیخ یلیخ

 زاشتن یم یباق نیرو من ونازن نشونویگرفتنو نگاه سن یم رونیدونه از در ب دونه

 اوردم رونیرو ب شبندیچاقو رو پرت کردم و پ یعصب

 گفتم سادمویجلوش وا نهیرو کنار گذاشتمو دست ب س کاله

 ..شیفرما

 زد و گفت.. دیپامو د سرتا

 یکن یکار م نجایک ا چندساله

 شناسمت یم نجایک ا چندساله



 نگار
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 گفتم یم دینبا

 عاشقت شدم دمتیک د یمن...من...از روز اولاعتراف کنم ک  دیبا اما

 بودم تیدنبال موقع مدام

 کنه کتریبودم ک منو ب تو نزد یزیچ هی دنبال

 ..اما

 یگرفت یفاصله م شتریازمن ب تو

 منو یشناخت یک نم یانگار

 یشدیدور و دورتر م ازم

 ..نکهیا تا

 گذاشتن ی...قرار خواستگاردی...مادرت منو دنکهیتاا

 ینزد یکلمه هم حرف هی یحت ی..اما شب خواستگاریم دوسم دارکردم توا فک

 ..یکن یدور یخواست یو فقط م یکرد یم یکم محل بعدشم

 گذاشت نمیرو س دستشو

 شد ب چشمام رهیکه داشا خ یسبز یلنزا با

 ثمیم چرا

 ..ی..چرا دوسم نداریکن یخوردم م چرا

 کنه.. دایعالقمون وسعت پ یزار یچرانم

 دمیخند یعصب

 پس زدمو گفتم تشودس



 نگار

 
184 

 

 نیندارم نازن یبهت عالقه ا من

 از روز اولم بهت گفتم دختر نویا

 ..یو جلو جلوتر اومد یبافت االتیک خ یتو بود اما

 قورت داد بغضشو

 رو کنار زدو گفت یمو تار

 کشم خودمو یم یتنهام بزار بخدا

 زدم یب تلخ یلبخند

 مماس صورتش کردمو گفتم.. صورتمو

 ...یبچه ا یلیخ

 چرا.. یدونیم

 کرد دنیچشماش شروع ب لرز مردمک

 هیخودت نگوآدم خوب با

 معقوله 

 پهیتخوش 

 خوبه شیواجتماع یمال تیموقع

 مهربونه 

 داره...خانواده 

 ازدواج نکن نایبخاطرا

 چقدرسخته... یدوستش ندار کهیکس دنیبوس یدونینم 



 نگار
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 ...پس مجبورم نکن...نیدوستت ندارم نازن منم

 تو گوشت فرو کن.. شهیهم نویا

 تر رفتم عقب

 ..ختیاز چشمش ر یاشک

 بهش کردمو پشتمو

 گفتم

 میخور یوتو بهم نم من

 ...چون

 ...میبه هم ندار یوتو ربط من

 تر که شدم دور

 گفت.. دیلرز یک م یصدا با

 کنم.. یم اخراجت

 گفتم.. دمویخند

 ...سمینو یم استعفامو

 

 "نگار

 یتوحصار آغوش یسط شخصبه خودم دادم که ازپشت تو یقوس کش

 شده بودم گم

 اومدم رونیآغوشش ب ونیتقال از م با



 نگار
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 بود فربد

 ..گهیبزار بکپم د یخور ینگار چرا انقد ول م-

 دادم سمت عقب هلش

 خوام بلندشدم یکن م ولم

 چشماش نگام کرد وگفت یال از

 خانوم بداخالق.. ریبخ صبح

 گفتم دمویخند یعصب

 ریبخ ظهر

 ..گهید یموند یهمون جا م یداشت فیتشر یکدوم قبرستون شبید

 کرد وگفت یا ناله

 کن سر جدت نگار...باز شروع شد.. بس

 کنارش بلندشدم از

 رفتم ک یم ییدسشو سمت

 راهنشیپ دنید با

 در نوسان شد فشارم

 پرتش کردم روشو گفتم تیبا عصبان و

 حداقل

 اثار جرمتو پاک کن... یبرگشتن

 نگا کرد قشیکنار رژلب  یبرداشتو به جا راهنویپ



 نگار
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 شدم سیسرو وارد

 زدم یوصورتمو اب دست

 فضا برام خفه کننده بود.. چقد

 رو برداشتمو صورتمو خشک کردم حوله

 رفتم رونیدر ک ب از

 در بود یجلو فربد

 باز کرده بود آغوششو

 کردم نگاش

 !!!چته

 نگارم.. ی...بداخالق نباش اول صبدوگفتیخند-

 نگاش کردم نیغمگ

 گفتم

 .... یخرم کن یخوا یم باز

 ابروشو داد باال یتا هی

 کنارش رد شدم از

 دستمو ازپشت گرفت-

 !!یچته نگار خوب-

 ..ینگاش کنم گفتم...تو بهتر نکهیا بدون

 خوش گذشت... یمهمون



 نگار
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 نگام کرد باتعجب

 ..یزن یفک کنم مهربون م دهیاز سرت نپر ی...مستگفتم

 زد یدیپامو د سرتا

 د شدم..زدمو از کنارش ر یپوزخند

 گفت.. که

 شده.. یزیچ

 کن یبچه رو منتف ی هی...نه فقط قضگفتم

 یگفت یمشکل از منه...تو راس م اره

 که اومد عقب تر رفتمو گفتم جلوتر

 ..نییپا رمیم

 گشنمه... یلیخ

 

 ثم؛یم

 نوشتمو امضا کردم استعفامو

 توکل یآقا

 بهم بود.. رهیخ

 حرفشو زد.. نیاخر

 رم!!پس یفک کن شتریب یخوا ینم

 رو دستش دادمو گفتم.. برگه



 نگار

 
189 

 

 توکل یآقا سیالزم ن یکردن فک

 ..نجامیکردم که ا فکرامو

 تکون داد وگفت.. سرشو

 وقت سال من.. نیا اخه

 ..ارمیب ریتو از کجا گ هیب مهار یآشپز

 شهیم دایپ

 چندسال نیبگم ک توا دیبا اما

 برام نیپدر بود نیع

 توکل یمستدام اقا تونیسا

 سردم قرار داد یرمشو تودستادست گ بلندشدو

 !!یدلخور نیاز نازن-

 مهربون نگاش کردمو گفتم..-

 توکل یاقا میازهم دور باش بهتره

 ..مهیتصم نیبهتر نیا

 تکون دادوگفت.. سرشو

 سیدر کار ن یاجبار

 ریچکو بگ نیا

 زحماتته... مزد

 ..یبدون هروقت برگشت اما



 نگار
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 رستوران جا هست.. نیتو توا یبرا

 کردم.. یصورتم زدم..وتشکر یناب په یلبخند

 زدم یم رونیکه از در ب یوقت

 دنبالم بود ینیسنگ ی هیسا

 بود نیدونستم نازن یم

 تونم خوشبختش کنم یدونست ک من نم یم دیبا

 میهم ساخته نشد یما برا چون

 

 :نگار

 رو دستم گرفتمو کنار فرانک نشستم یچا فنجون

 گوشم گفت ریز اروم

 ..میبر یایم هیمهمون هیشب  فرا

 زدم بهشو گفتم زل

 !!کجا فرانک..یمهمون

 گفت اروم

 شنوه.. یخله...فربد م سیه

 ها نرفتم.. یمهمون نجوری...من تا حاال ااخه

 نازک کرد وگفت یچشم پشت

 یرفتن ب مهمون میبد ادیتا به فربد  میر یم



 نگار
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 داره.. یحال چه

 ..اما

 تو دستش گرفتو گفت دستامو

 دم هس..فرب یمهمون نیتوا فرداشب

 زد خشکم

 فرانک.. یدونیکجا م تواز

 تر گفت.. اروم

 مینارو خوردش کن نهیکه بب میر یاز دوستاش گرفتم..م آمارشو

 زشتس برداره یتو دست از کارا یباآبرو رفتنش جلو دیشا

 زدمو به فربد از دور نگاه کردم یپوزخند

 کرد یم یباز میرو پا گذاشته بود و با تبلتش گ پا

 ..دمیکش یپرسوز آه

 به پهلوم زد.. یا سقلمه

 ..یفر چته

 لز بازوم گرفتو گفت.. یشگونیو

 ..میدار ازیهم ن گهید یکی به

 !!یک

 ..گهیپسرد هی به

 رفتم..پسر!! توفکر



 نگار
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 ومدرک جمع کنه رهیهوامونو داشته باشه..از فربد عکس بگ ادویب نکهیا یخله..پسر..برا گهید اره

 رو ندارم یخوب من ک کس-

 .گهید اریز دوست پسراتو با یکی تو

 زد وگفت.. قهقه

 زاغ داداشمو چوب بزنه.. یمونده دوست پسرمو بکشم ببرم مهمون نمیهم

 باغبونتون خوبه؟؟ مونی..مشت سلمیرو ببر یکردمو گفتم..پس ک یزیر ی خنده

 ..ثمیگفت نه م دویخند بلند

 قطع شدو زل زدو گفتم خندم

 ...حرفشم نزن فرانکعمرا

 مگه... هیچرا خله چ-

 ازش گرفتمو گفتم نگامو

 فرانک یمنو ببر یابرو یخوا یمونده اونو بکشم ببرم...م نمیهم

 کرد وگفت یعصب یپوف

 نه ثممیم باشه

 بگو.. ینظر دار ریرو ز یا گهید توکسه

 فکر رفتم تو

 لبمو کندم پوست

 کجا اخه.. ایبگم ب ثمیکنم...برم ب م ی..چایخدا

 ...رهیم ابروم



 نگار
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 ادامه دادگرفتو  دستمو

 کنه یم کمکت

 باش.. مطمعن

 شد یدلم خال ته

 خدا لعنتت کنه فربد... یا

 

 رو برداشتم یتواتاقو گوش رفتم

 استرس با

 کردم کیکل ثمیاسم م رو

 گذشتو..شروع به بوق زدن کرد چندلحظه

 هزار رفت یقلبم رو ً ضربان

 ..دمیکش یقیعم نفس

 قلب گرفتم تپش

 ..اوف

 ثمی..مثمهیم سیباش نگار..غول ک ن اروم

 دمیتو موهام کش یدست

 گفت.. یخسته ا یصدا

 ..بله

 الود بود انگار خواب



 نگار
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 اخه.. دنهیچ وقت خواب آالن

 هان!!!!!-

 دست محکم زدم به دهنم با

 نگار.. یب گورت بلند گفت خاک

 ...الو...الو

 الو-

 ..نگارم

 برقرار شد سوت

 نگار!! یخوب

 شده؟؟ یزیچ

 ..یعنیبگم  یچطور ینعیتکون دادم..نه نه... سرمو

 یبگو جونمو ب لبم رسوند-

 افتاده یاتفاق

 !!یکمکم کن یتون یم ثمیم یعنی نه

 کرد سکوت

 گفت اروم

 ..بفرما

 گرفتم جرئت

 ...یمهمون میفردا بر یایم



 نگار

 
195 

 

 گفت دویخند

 کجا اخه... یمهمون میکاره بر هی

 مقدمه گفتم یب-

 یکمکم کن دیبا

 مدرک جمع کنم.. دیبا

 یک ی..برایچ یمدرک برا-

 ..ثمیتباه شده م میفربد...زندگ یبرا گهیمدرک د-

 کرد یم تمیاذ نمونیب سکوت

 تر کردنو گفتم لب

 یایم یعنی!!!میبر

 امیم

 لیآدمها با دل ی همه

 شوند یما م یزندگ وارد

 وقتها یلیخ اما

 روند...! یم لیدل یب

 نخور غصه

 ...پشتتم

 

 رو قطع کردم یگوش



 نگار
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 گفت پشتتم یم یوقت

 به حرفش شدیرص مق دلم

 پشت سرم بود  یکه کوه انگار

 رو مبل انداختموسرمو تودستم گرفتم یبودم..گوش یهر اتفاق یآماده  دمویترس ینم یزیاز چ گهید

 وارد شد یاتاق باز شدو کس در

 خوبه.. نینگار پاشو بب ی...ه

 سرمو بلند کنم گفتم نکهیا بدون

 بابا خوبه

 کنان گفت غرغر

 باتواما... یه

 بلند کردم موسر

 فرانک گذاشتنت رو اجاق گاز مگه.. چته

 دستش بود یخوشگل لباس

 شده بود یروش سنگ کار یوحساب دیرس یزانو م یوبراق که قدش بزور تا باال یساتن مشک هی

 گرفت جلوم

 چطوره؟؟ نیا

 اشاره زدم-

 ...نیا

 ...نیا گهید آره



 نگار
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 کنمش!!! یچ خوب

 نشست کنارم

 خره.. گهید یبپوش

 ب گفتمتعج با

 بپوشم نویمن ا ایبپوشم..برو بابا  نویکلت من ا ارواح

 کرد نگام

 مگه!! چشه

 گوشه سیچش ن-

 ...رونیزنه ب یکه تمام جونم م نیا

 ..یریمجلس ختم که نم یپارت میر یم می...خره داریچادر بپوش هیابروشو داد باال...نظرت چ یتا هی

 گفتم بلندشمو

 بپوشم..داداشت منو از هفت جهت ....اهلل اکبر..دهن منو باز نکنا نویمونده ا نمیهم

 

 .!!!یبپوش یاخم گفت...پس چ با

 کمدمو باز کردمو گفتم در

 پوشم حاال.. یم یزیچ هی

 نگاه کردو گفت زیم یساعت رو به

 حاضرشو

 میاونجا باش دیشب با۱۰



 نگار

 
198 

 

 حموم رو برداشتم وسمت حموم رفتم ی حوله

 

 ان. خوب دو دسته یآدما

 که ذاتا خوبن.  ییاونا یکی

 که فرصت بد شدن نداشتن.  ییاونا یکی

 ثمیم نیع یکی

 جواب داد.. یبد شدن منو با خوب که

 فرمو عقب زدم یموها دمویجلوتر کش شالمو

 میبود ثمیمنتظر م نیفرانک توماش همراه

 انتخاب کرده بود یمشک یتاب ودامن زرشک هی فرانک

 بودم دهیمانتوم پوش ریز زا یمشک هیماکس هیمن  اما

 و لنز ک فربد نشناسه منو شیارا یکرده بودمو حساب زیفر ر موهام

 نشست ثمیعقب باز شدو م در

 دیچیپ نیتو ماش نشیریش عطر

 اومد یخوب ی..اوف چه بودوگفتیکش ینفس فرانک

 زدم یلبخند

 زد یرو م یمیهمون عطر قد هنوزم

 نگاش کردم برگشتمو

 یمشک ی قهیجر هی



 نگار

 
199 

 

 یکراوات زرشک هی ی..شلوار کتون مشکیمشک اهنریپ

 گفتم یشوخ ب

 توحلقم... پتیت

 بپوشه یبا تو ست کنه مشک ی:رو بهم گفت..بهش گفته بودفرانک

 بامن ست کنه یبگ یمرد یم

 هی..حاال برنامتون چدوگفتیخند ثمیم

 دستش داد وگفت نیدورب هیاز تو داشبرد  فرانک

  ریوعکس بگ لمیرو وحرکاتشو ففربد ب ی هیب سا هی..سارینوبگیا

 نگام کرد.. یرکیرزیدستش گرفت..ز نویدورب

 گفتم

 !!!یگ یک نم یکس به

 کرد نگام

 ..یحرف چیه بدون

 سرجامو رو به فرانک گفتم برگشتم

 ..گهیشد حرکت کن د رید

 روشن کرد.. نویتکون دادو ضبط ماش سرشو

 ..میشد یبود امشب.. وارد مهمون یشب بد چه

 وجودم افتاده بود.. تو یبد لرز

 میتا لباسامونو عوض کن دیدستمو گرفتو دنبال خودش کش فرانک



 نگار
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 آوردمو رو گردن و نبضم زدم رونیمو ب عطر

 زد و گفت یسوت فرانک

 نشیلَ لَ  بب او

 شده.. یگریج چ

 زدم یچرخ

 کم بلند بود هی

 خوب شدم!!!-

 تکون داد و جلوتر اومد یسر

 ..یتو که خودتو با فربد تباه کرد فیتو دستش گرفتو گفت..ح دستامو

 دیلرز یچشماش م مردمک

 دمیدرآغوشش کش محکم

 ....به پشتش زدمو گفتم..دیلرز یم

 ..یلیفرانک ..خ یخوب یلیخ

 میبر ایجدا شدو گفت..ب ازم

 رفتم.. دنبالش

 روشن کرده بودن یرنگ ینورا

 دنیرقص یم ی عده

 مشغول بگو بخند بودن ی عده

 بودن ستادهیا



 نگار

 
201 

 

 گرفتن... یم عکس

 سرشون گرم بود... یحساب خالصه

 گفتم اروم

 کو فرانک!!! ثمیم

 ..دهی.حتما فربد رو دسرشوچرخوندوگفت

 نشستم یصندل رو

 اب پرتغال برداشتو کنارم نشست دوتا

 اومد توحلقم.. یداشت م قلبم

 باشه مارو.. دهید نکنه

 از اب پرتغالشو مزه کردو گفت.. یکم هی

 بده صیتونه تشخ ینم نجایا یدخترا نیمسته ک فرق مارو باااون االن انقد  نترس

 ب پشت دادمو گفتم... مویتک

 یشناس یفربدو نم اما

 اونجاس.. یبه پهلوم زدو گفت..ه یمونه... سقلمه  یمثل عقاب م چشماش

 ...کو کجاس!!!نمشیخودمو تا بب دمیجلو کش یکم هی

 چرخوندم چشم

 نبود بود تنش دهیک عصر پوش ی..لباسادمشید

 ..دیهمراه بلوز شلوار سف یرنگ یاسی کت

 دختر کنارش نگاه کردم به



 نگار
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 قورت دادم بغضمو

 سوخت یم گلوم

 خوشگلم بود... چه

 تو دست هم وارد سالن شدن دست

 کو.. ثمیم پس

 گذاشتم زیاب پرتغالمو رو م وانیسرجامو ل برگشتم

 توجهمون بهش جلب شد  ثمیم یباصدا که

 سرمون بود پشت

 !!نینوما چطورخوب خا-

 ..یشد عکس گرفت ی:چفرانک

 شازدتو.. نیبب ایدستم دادو گفت..اره ب نویدورب

 دمیجو لبمو

 یرو عکسا...فربد بود...توحالت مست زدم

 دنیبوس توخالت

 ..دنیزدن...رقص حرف

 نگا کنم.. نتونستم

 دادم ب فرانکو زل زدم ب روبه روم.. نویدورب

 کنارم نشست.. ثمیم

 گفت..بلندشدو  فرانک



 نگار
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 االن.. امیم

 گذاشت تنهامون

 داشت حق

 ..یبرادر نیاز داشتن همچ دیکش یم خجالت

 دیسرکش کبارهیاب پرتغالمو برداشتو  وانی.لثمیم

 گوشه لباش بود یپوزخند

 گفتم. اروم

 نه!!! یخند یتو دلت م یدار

 نه چرا؟؟-

 ...نه!!که حقته یگیوتودلت م یخند یم یکه زل زده بودم گفتم.چرا دار همونجور

 گرفتو برگردوند چونمو

 کنم نگار.. ینم یفکر نیزل زدو گفت..من همچ توچشمام

 ازش گرفتم..اماهنوز روبه روش بودم نگانو

 گفتم

 دلتو شکستم ی...چرا نگفتینکرد نی...چرا منو نفرچرا

 کردم یکردم خوردت م یم رتیتحق شهیهن یچرانگفت

 ...االن بگوبگو

 ثمیم یک ازم دلخور بگو

 کن یخودتو خال بگو



 نگار
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 دادوگفت...مزخرف نگو نگار یب صندل شویتک

 فربد چشم دوختمو گفتم... به

 

 ..نیتو ازم دلخور شده که حاال وضعم شده ا یعوضش خدا یاگه توام ازم دلخور نشد-

 :دوگفتیخند مزحک

 خودته.. یفکرا یوضعت تو سرانجام ب نیا

 زدم یپوزخند

 !!!یفکر یب

 نبود یفکر یب نه

 دمیکش ی...وبعد آهیواهخودخ بگو

 سکوت بود.. نمونیب یا قهیدق چند

 گرمش رو دستم قرار گرفت دست

 ..دیکش یشکل نوازش رو پوست دستم م یسبابش خطا باانگشت

 اومد یم قلقکم

 هنوز!! یلب باز کردو گفت..دوسش دار-

 وقتى کسى رو دوس داشته باشى تکون دادمو گفتم.. ! سرمو

 استناش، واسه دروغاش همیشه یه بهونه واسه خودت جور میکنى نبودناش، واسه نخو واسه

 این قسمت تلخ داستانه... و

 ..نهیمنم هم هیزندگ



 نگار

 
205 

 

 هاش یباز قیداشتم که واسه نخواستناش و نبودناش...واسه رف دوسش

 هاش یباز یاومدناش و مهمون رید واسه

 ...دمیتراش یبهونه م هی

 زدم یگول م خودمو

 کردم یله م قلبمو

 گفتم دوس داره یم اما

 میر یجندتا سفر خارج م درسال

 پاشه ریز نیماش چندتا

 بزرگ داره.. ی خونه

 دادم رونینفسمو ب یعصب

 ..ثمیبچه هم بچه ترم م هیاز  من

 تکون دادوگفت: سرشو

 ..یدنبال جوجه ها تا خفشون کن یافتاد یم شهیهم یبچگ ادتهی

 ب لبم اومد یلبخند

 ..خواست فضا رو عوض کنه. یم

 ..گفتم

 خفشون کنم یدستم تا من درست حساب یداد یم یگرفت یتوام بخاطر من جوجه هارو م اونوقت

 ..دوگفتیخند

 عروسک گرفته بودم!! هیتولد برات  ادتهی



 نگار
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 بهش نگا کردمو گفتم.. برگشتمو

 ادمهی اره

 گرون بود یلیخ اما

 ...یدیاونو خر یچطور

 تومشتش گرفتو گفت.. دستمو

 رمیکار کردم تا تونستم اونو برات بگ یخه سازماه تو دوچر کی

 ..یتا واسه من اون عروسکو بخر یکردم از مامانت پول گرفت ی...دروغ نگو...من فک مثمیگفتم...برو م ینیه-

 زد یلبخند

 زد یبرق م شیقهوا یچسما

 داشت یمهربون یچهره  چه

 رو زایچ نیا دمید یمن تازه م چرا

 کج کردو گفت سرشو

 ..یدیب من...خوشگل ند یزل زد چته

 از موهاش کندمو گفتم یمو تار

 دمیند ونهیخل ود نه

 محکم فشار دادو گفت دستمو

 وروجک.. یزبون دراز هنوزم

 

 ..شمونیاومد پ فرانک



 نگار
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 بابا نیبرقص نی..پاشیگرفتو گفت...مات گرفت دستمو

 شاده یچطور نیزل زدوگفت..بب توچشمام

 یریمات بگ دیبا توچرا

 ل کن...عشق و حا پاشو

 ب فربد نگا کردم برگشتمو

 گذرونه نه!!؟؟ ی...خوب خوش مگفتم

 تکون دادو گفت.. یسر

 جورم.. چه

 که کم مونده بره تو حلق دخترا... یانقدر

 پوست لبمو کندم دمویکش یآه

 کرد دوبلندشیکش ثمویدست م فرانک

 .جلو دستم گرفتو گفت دستشو

 بده پاشو باهاش برقص.. افتخار

 دنو گفتم..تر کر لبمو

 ... اخه

 ناز نکن... گهیگذاشتو گفت...پاشو د بشیتوج نویدورب

 ب فربد نگا کردم برگشتمو

 ..نبود

 گفتم.. روبهشون



 نگار
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 کجا رفت.. ستین

 گردم.. یوگفت...برم شیقبل یشده ب جا رهیخ فرانک

 کجا رفته... نهیتا بب رفت

 هنوز جلوم بود.. ثمیم

 نگار!!! یش یبلند نم-

  دادمو گفتم...ابرومو باال یتا

 حرفا که.. نیرقصم وا یونم ستمیمن بلدن یگفت یبابا توکه م نه

 دوگفتیخند

 یببر یضیف هی یتا باهام برقص دمیدفعه رو بهت اجازه م نیا حاال

 ..یبرقص یخوا یناز م سیف یبیدختر ب هیبا یببر ضیتو ف ایببرم.. ضی...من فگفتم دمویدل خند ازته

 .به گردنش دادوگفت. یقر

 بشر. یچقد تو رو دار ماشاهلل

 همراهش وسط رفتم بلندشدمو

 روش ک قرار گرفتم روبه

 بار نیاول یبرا

 شدیگرمش دور کمرم حلقه م یدستا

 گفتم دمویخند

 فربد... ستمیبلدن یباز یقرت یرقصا نیازا من

 نگام کرد نیغمگ



 نگار
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 نگار... ثممیم

 گاز گرفتم... لبمو

 انداختم نییپا سرمو

 دمیکشاز ته دل  یاه

 منو فربد...تباه... یکرد تباه

 گرفتو مجبورم کرد نگاش کنم.. چونمو

 ...نگار

 کن.. نگام

 منو... نیبب

 زدم ب چشماش زل

 گفتم تودلم

 ثمینکن م داغونم

 ..یاز حد خوب شیب تو

 انگشتام گره زد وگفت.. نیب انگشتاشو

 وروجک!! یکن یفک م یچ به

 دراوردمو گفتم.. یباز دلقک

 یو اومد یکنه از تو قصه ها پا گذاشت یک ادم فک م یخوب ازبس

 نگام کردو گفت.. مشکوک

 بابا لوسم نکن برو



 نگار
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 شد ب پشت سرم رهیبلند کردو خ سرشو

 شده!! یچ چته

 قفل شده بود زبونش

 ...ثمیم چته

 پشت سرم بود نگاشب

 ...تی... با عصباننهیترس با تعجب..با ک با

 

 ..شدیم دهیداشت کش موهام

 آخ... آخ

 شد.. دهیبه عقب کش سرم

 سوخت.. یهام م قهیشق

 یکس

 ..دیکش یشدت موهامو ازپشت م به

 گرمسو کنار گوشم حس کردم ینفسا

 دراومد.. غمیج

 ...آخ....توروخدا...تو...رو خدا ولم کن...نکن

 ..دیغر دشدشیکل یدندونا ونیم

 ...هان!!!!دیکن یم کاریچ نجایهرزه ا یپسره  نیحروم زاده باا یتو



 نگار
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 شد یاز چشمم جار یشکا

 کن توروخدا...مغزم درد گرفت.. ول

 ..دیچیدوردستش پ موهامو

 میهم بود یروبه رو گهید حاال

 کردم هر لحظه ممکنه یم حس

 ..ادیدرب مغزم

 ..دیفهم یبه خوب شدیرو م ثمیم هیعصب ینفسا حر

 دفعه سکوت شد هیجا  همه

 روشن شد برقا

 رفت... آبرومون

 ..یولش کن عوض-

 تارموهام جدا کرد.. ونیفربد رو از م ی..دستایمشت

 افتادم نیزم رو

 رفت.. یم جیزد..سرم گ یهام نبض م قهی...شقدیکش یم ریدرد سرم ت ازشدت

 نگا کردم ثمیبه فربد وم یاشک یچشما با

 بود ثمیقدرتمند م یمشتا ونیفربد م ی قهی

 تمام قدرت هلش داد عقبو داد زد با

 ..زمیر یجا م نیخونتو هم یبهش بزن دست

 افتاده بود.. نیرو زم فربد



 نگار
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 لباساشو تکوند.. بلندشدو

 ..یزیخونه منو بر یخوا یاون وقت توم یاشیع یانداختو گفت..با زن من اومد ثمیاول ب من وبعد به م یپوزخند

 اومد.. جلوتر

 ..ازپشتبلندشدم

 ثمیبه م دمیچسب

 بهش چسبونده بود راهنشویعرق کردش پ تن

 ..دیشک ینفس م یعصب

 زد.. پسم

 رونیبرو عقب نگار...برو...برو ب-

 کشتت اون اشغاله..اون...اون... یم ی...اون...اون عوضرمیلکنت گفتم...نه نم با

 دیاومدو عقبم کش یدست

 بود فرانک

 زل زدم.. بهش

 ...ی...چطوردیفهم یچطور

 امین گفتم ک ببا من بودن...م نایا ونیشدوگفت..ولشون کن ح رهیبه فربد خ شویاشک یباچشا

 ..رمیگ یخفه شو ک حالتو بعدا م یکیعده  پشتش بودن..جلوتر اومدو روبه فرانک گفت ...تو هیکه حاال  فربد

 دیچسب ثمویم ی قهی برگشتو

 دیچرخ یتو صورتش م شیمشک یچشما

 چشمش زد ریبه ز یمشت



 نگار
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 سرش ختنیر

 دازد.. فربد

 ..تشیخوره بزن یم تا

 بلندشدم

 شینینزن...توروخدا...نشینزن

 دیرس ینم زورم

 چوب و اهن افتاده بودن ب جونش با

 انیتا عقب ب دمیکش یم راهنشویپ

 توروخدا نینزن

 مقصرم من من

 زد یداد م ثمیم

 شدیم شیر دلم

 دیرس یهمه غول چماق نم نیبه ا زورش

 منو دیکش یب عقب م فرانک

 ای..بمیبر ایکشتت...ب ینگار..م میبر ایب-

 گفتم یکنان م هیگر

 سی...زنگ بزن پلانکفر

 توروخدا فرانک

 ...کشتنش...کشتنش



 نگار
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 رونیبردنم ب یهمراه چندتا دختر بزور م فرانک

 زدم یم داد

 کردم یم هیگر

 دیرس یبهشون نم زورم

 عقب بسته شدم یصندل رو

 توروخدا فرانک

 ...فرانک ..فرانک....کشتنش

 کرد ینم گوش

 کنهلحظه ممکن بود..فربد سربرسه و خون منم حالل  هر

 دمیلرز یم دیب نیع

 بودم خی خی

 کنارم بود ثمیم کت

 روشن کردو باتمام سرعت از اون محل دور شد نویماش فرانک

 

 برداشته بود نویهام کل ماش هیگر یصدا

 زد یهق م فرانکم

 کردم التماسش

 برگرد فرانک

 برگرد



 نگار
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 ...کشتنش

 کشتن فرانک ثمویم

 ...کشتنش

 ..دیمارو د ینامرد  اون چطور اخه

 زد رو ترمز ادیبا سرعت ز نویمن طاق شدو ماش یها هیاز گر اقتشط

 دمیکش یغیج

 کرد گفت.. یم هیرو فرمون گذاشت و همنجور که گر سرشو

 دنبالش رفتم

 باال یرفت طبقه  یم داشت

 خودشون بودن یتوهوا

 رو تخت ییدوتا

 شد یدونم چ ینم

 دیاز کجا فهم دونمینم

 دفعه هی

 از پشت گرفت منو یکی

 شده بودم میدر تراس قا پشت

 اطیگرفتو انداخت تو ح نویدورب

 شد ریخورد وخم نیدورب

 خواست ازم سو استفاده کنه یم



 نگار
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 زدم غیج

 دمیکش ادیفر

 دنیشن صدامو

 تراس بازشد در

 برهنه مهیمست ون فربد

 پسرو گرفتو پرتش کرد اونور ی قهی

 افتهیبود ب کینزد

 رهیوبم افتهیب

 کردم یم هیگر داشتم

 دمیبزور باال کش موباالتن

  فربد

  شیپراز عصبان یچشما با

 بازموگرفت

 داخل اتاق برد

 زد منو یم

 سمتم برگشت

 باز کرد راهنشویپ ی قهی

 وکبودم کرد اهی...با کمربند سنی....ببنیبب

 یاسمس داد ک کجا ثمیم نکهیتاا



 نگار
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 گرفت مویگوش

 خوندش

 ..نینیپا دیفهم

 دنبالتون نییبهم زدو اومد پا یلگد

 کرد توندایپ

 خراب شد خراب یچ همه

 ببخش نگار منو

 ببخش منو

 کردم ینم هیگر گهید

 کردم یرو دهنم بود وتنها هق هق م دستم

 اومد یباال نم نفسم

 باز کردم  درو

 رفتم رونیب

 تازه کنم ینفس تا

 کم اورده بودم ژنیاکس

 دیترک یداشت م سرم

 از موهام رو شونم بود یمشت

 نیحالت سجده رو زم تو

 برمن... یبرمن وا یوا یبشه..اگه کشنش...وا شیطور هی...اگه ختمیبه خاک زدمو رو سرم ر یگچن



 نگار
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 خونه.. میدیرس

 نشسته بودن ییرایفربد تو پذ یو بابا مامان

 دنیداغونمونو د ی افهیق یوقت

 ...افتنیمونده بود ک پس ب کم

 دیچیپ یکه ازشدت درد توخودش م فرانک

 کرد یم یبدنشو روغن مال ومادرش

 با استرس منم

 جمع شده بودم ی گوشه

 شدم یخفه م داشتم

 داشتم سردرد

 اب قند کنارم بود وانیل

 زد یکند م قلبم

 بلند کنم وانویل یتونستم حت ینم

 ناصر دنبال فربد رفت اقا

 فرانک یسوخت...برا دلم

 ثمیم یبرا

 سوز من شدن.. پا

 تر شده بود از اشک گونهام



 نگار
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 گفتم هیبا گر رو زانوهام گذاشتمو سرمو

 ب من..لعنت ب من ک ساده دل باختم لعنت

 بود یمن عاشق گناه

 کورکورانه هیعاشق

 تو جونم افتاد یبهم خوردن در ترس یصدا با

 بود فربد

 از جام بلندشدم اریاخت یب

 دیکش یدادم

 ...ی...نگار کجانگار

 سالن شد وارد

 شد زیخ مین فرانک

 ه فربد در اومدو گفت ب یخانوم جلو اشرف

 کنم یحاللت نم رمویش یدست ب نگار بزن قران

 خورده سمتم اومد رزخمیش هی نیپس زد وع مادرشو

 دیچسب راهنمویپ ی هیقی

 دیرس ینم نیب زم پاهام

 واریب د دیکوب پشتمو

 ...اررررره..یزن یزاغ منو چوب م تهیاعفر یتو

 افتاده ابونیتو خشد...عشقت اش والش  یعشقت چ یبدون یخوا یخورد..م یبهم م دندونام



 نگار
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 جمعش کن...برو برو

 گرفته بود لرزم

 دنیکش یواشرف خانوم فربدو به عقب م فرانک

 زدم داد

 یبده...تا اشغال طالقم

 ...پستی...پستیفیکث یتولجن

 کرد یحرصش گرفت..گلومو داشت پاره م شتریب

 کرد بلندم

 زدم یوپا م دست

 ولم کن یکن روان ولم

 برد رونمیدر ب از

 

 رفت یخلوت م طایح سمت

 کهنه رو باز کرد هیانبار در

 کرد ب داخل پرتم

 ونمور بود...کهنه وتار عنکوبت بسته بود کیتار

 دمیدادکش

 فربد

 فربد... رونیابیتوروخدا..فربد منو ب فربد



 نگار
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 ترسم فربد...فربد...... یزدم من م غیج

 کردن ک درو باز کنه یکردن ..التماس م یم هیو فرانک گر مامانش

 افتادم یپس م داشتم

 دمیترس یم

 دمیترس ی..از مارو عقربوسوسک میکیده ساله از تار ی هدبچهی نیع

 زار زدم دمویکنان ب در چسب هیگر

 کن فربد باز کن باز

 خفه کننده بود فضا

 بود دست نخورده سالها

 شد یهم زده نم ینور یکور سو یبود ک حت کیتار یاومد..ب قدر یم لیوسا ونیاز م یصدا

 کردم یم یخفگ احساس

 کم اورده بودم.. نفس

 زدم هق

 یزیاومد..سکوت مطلق بود نفسم کم اورده بودم بلندشدم..چ ینم ی...صدایکشت ثمویم ی...نامرد...کشتنامرد

 افتادم نیرو زم یزیم هیزیک با خوردن سرم به ت دمینفهم

 

 کرد دنیجبور به خوابمنو م دویچیتو پشت گردن وکمرم پ یریسوزش دستم سرمو بلند کردم که ت با

 خواستم پاکش کنم ک خشک شده بود نمیشده بود باسر آست ریسراز مینیب یاز رو یخون

 دستمو باال آوردم پشت



 نگار
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 وصل شده بود سرم

 بخورم یتونستم تکون ینم

 تکون دادم پاهامو

 خداروشکر سالمم فلج نشدم نه

 برگردوندم سرمو

 کنارم بود مامان

 ستم محکم در آغوشش بکشم اما..خوا ختیر یقلبم هر یانگار

 از پنجره بود رونیبه ب رهیخ

 زدم صداش

 !!ی..مامانمامان

 مارستانیلباس ب یرو ختیسرخورد و ر یاشک قطره

 بودمش دهیبود ند یماه کی

 داد ک به خونشون برم یاجازه نم فربد

 صدام دنیشن با

 اشکه هیسیبراقش که مشخص بود بخاطر خ یچشما با

 دیرآغوشم کشاومدو محکم د سمتم

 منو تو محبت فرو برد کبارهیآغوشش  یگرما

 دمیعطرش کش یاز بو یقیعم نفس

 مامان یکنارم یوقت هیخوب یحس چه



 نگار
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 کرد یهق م هق

 نمیتا صورتشو بب دیتر کش عقب

 سرانگشتاش چشماشو پاک کرد و گفت با

 برات تنگ شده بود نگار دلم

 زدو سرمو تو بغلش فشرد میشونیبه پ ی بوسه

 زد یتندتند م قلبش

 ب سرت اورده.. یچ یاله رهی...مادرت برات بمیخوب-

 افتادم شبید ادی تازه

 بودم یزندون یک...من ک تو انبار من

 گفتم دمویبوس دستشو

 بپرسم!! یزیچ هی مامان

 تخت کنار دستم نشست رو

 جون بخواه تومادر-

 شد مامان.. یچ ثمی..مثمیبود گفتم...م نییک سرم پا همنجور

 تکون داد گفت.. سرشو

 ..شینیب یبعدا م خوبه

 نگاش کردم خوب

 گه.. یبود راست نم معلوم

 فشردم دستاشو
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 سرش اومده.. ی...بگو...توروخدا بگو چه بالمامان

 شد رهیتوچشمام خ برگشتو

 خوبه مادر...انقد اسرار نکن...بخدا خوبه-

 برگردوندم سرمو

 ظهر بود۳ ساعت

 کندم یکه پوست لبمو م همنجور

 کردم یم نیگفتم و فربدو نفر یم راهیبدوب می..به بخت واقبال لعنتلبریز

 مامان زنگ خورد یگوش

 رفت فشیک سمت

شکر...حالش  ی...الهیگی...خوبه نگار....توروخدا....راست میاتصالو زد..الو..سالم خواهر خوب یدکمه  یخوشحال با

 شکر یچطوره...اله

 عال..باال..اره اره...ف امی...من میندار یکار

 رو قطع کرد یگوش

 تنش کرد تا سمت در بره ک گفتم ژاکتشو

 بود!! خاله

 نگام کرد نیغمگ

 !!!ثمی...خوب بود مدمیپرس

از  یکی..توشبیفشرد گفت..تصادف کرده بود د یو اومد نشست کنارم..همنجور که دستامو م اوردیطاقت ن دلش

 خالت زنگ زدو گفت..بهوش اومده...شده بود..االن تو کماس...اما  دایشهر پ هیرونیب یجادها
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 بند اومد...با تعجب گفتم؛تصادف!!!! نفسم

 تصادف کرده.. ینیکرد با ماش یادعا م مارستانیکه آوردتش ب ینگام کردو گفت..کس مشکوک

 قورت دادم بغضمو

 حالش خوبه االن!-

 تکون داد...خوبه مادر نگران نباش...الحمداهلل بهوش اومده سرشو

 اوردمو رو چشمام گذاشتمباال  دستامو

 .سین نطوریاومده و ادعا کنن ا یسرش چ یبدون نکهیبود ا یحس بد چه

 

 ..ثمیم شیبلندشد که بره پ مامان

 دمیکش دستشو

 ببر مامان.. منم

 کرد نگام

 وضعت...سرمو خم کردم..توروخدا ببر باشه.. نیباا

 از دستم کندم سرمو

 برداشتمو به دستم زدم زی..چسبو از رو مرونیاز دستم زد ب یخون

 ادیم یچ خون نیبب یکرد تیدستتو اذ هیچه کار نینگار..ا یخوب

 پام کردم مارستانویب یها یاومدمو دمپا نییاز تخت پا تیاهم یب

 میاومد رونیدر که ب از

 انتظار نشسته بود یها یحوصله رو صندل یب فرانک
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 دیبوس موینشویدستاشو کنار شونه هام گذاشتو پ دی..سمتم دودنمید با

 نگار.. یخوب-

 کرد بغلم

 تا حاال صد بار مردمو زنده شدم شبید یوا

 !!یخبر دار ثمیآومدمو گفتم.از م رونیبغلش ب از

 رنگ غم داشت.. نگاش

 تو کماس..-

 بلند کردمو گفتم؛بهوش اومده. چونشو

 چ خوب یزد وگفت.توروخدا...وا یبرق چشماش

 ش؟؟یدید یرفت-

 د دفعه تا حاال..ص شبیگفت..از د جانیباه

 ..نمشیخوام بب ی.ممیبر ایگرفتمو گفتم:ب دستشو

 میاسانسور رفت سمت

 زد یب تنم زار م مارستانیب لباس

 ترک افتاده بود لبام

 شده بود دهیخشک ورنگ پر صورتم

 شش؟؟یبرم پ یشکل نیگفتم..ا دمویکش میبه روسر یدست

 ..یخواستگار یری.مگه مدوگفتیخند فرانک

 اومده باشه گفتم ادمی یزیر چلحظه انگا هی
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 کجاس!!! فربد

 زد به چشمام زل

 زد بشیدفعه غ هی شبید

 مارستانیب  متیآورد یافتاد نیهوش رو زم یب میدیکه د رونیب میتورو اورد مویدرو شکست ماهم

 میدیرس یوقت

 ک... میخبرشد با

 نگاش کردم مشکوک

 !!!یچ

 فربد یاز دوستا یکی نکهیا-

 مارستانیه و اونو اورده بسوخت ثمیبحال م دلش

 ...اما

 یتصادف ضیمر هیب عنوان  اما

 دمشید یوقت شبید

 بد بود یلیخ حالش

 ...یلیخ

 پر از زخم بود. صورتش

 هوش بود یب

 دادم ک فقط نمرده باشه یقسم م امبرویکردن...صدتا امامو پ نشیدکترا معا یوقت

 خوب باشه حالش
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 زنده باشه فقط

 دمیشو سفت چسباشک جمع شد..دست توچشمام

 خوب؟-

 دیکش یآه

 بود زنده

 سرش شکسته بود..دستشم از کتف شکسته بود.. اما

 هم چوب خورده بود.. یحساب

 بود خداروشکر یجزئ هیشکستگ هیعکس گرفتن... ازسرش

 رفته بود تو کما... اما

 تکون بده.. یتکون بده پلک یبلکه دست نییاومدم پا یرفتم باال م یم صدبار

 ..دمیتو رو د دمویاز خواب پر مارستانیب چیپ یخوابم برد که باصدا یظهرسر نکهیتاا

 

 شدم.. رهیبه تن تنومندش خ شهیش پشت

 بسته بود.. چشماش

 آرامش روحم بود یبرا یقیموس نیقلبش بهتر ضربان

 گذاشتم شهیرو ش مویشونیپ

 لب زمزمه کردم ریز

 ...ثمیچشماتو م نمیکن بب باز

 برگردوند  سرشو
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 بود صورتش شهیبه ش رو

 باز کرد چشماشو

 شهیزده با دست زدم به ش ذوق

 خدا جون عاشقتم.. یآ

 زندس...زنده ثمیم

 زدم.. یسوت دمویخند

 !!نیگرفت یبخش چپ چپ نگام کرد گفت..چ خبره تونه عروس پرستار

 ..نمشیبرم بب نیگرفتو شکل التماس گفتم..توروخدا اجازه بد دشویسف یجلو رفتمو مانتو-

 ..شهیفت؛نه خانوم نمگ محکم

 لحظه هیلحظه فقط  هیچرا اخه..توروخدا..-

 کرد نگام

 لحظه...زود برگرد هیگفت..فقط  دویاشک توچشمامو د برق

 سمت در رفتم دمویبوس صورتشو

 باز کردن در.. با

 اومد رونینرگس از اتاق ب خاله

 کرد نگام

 نگاه کردن بهشو نداشتم قدرت

 شش؟؟یپ یبر یخوا یم-

 بود.. نییپا سرم
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 کرد ینگامون م فرانک

 شده.. ینطوریبخاطر من ا ثمیبهش گفته باشه م نکنه

 ..نشیدستشو پشتم گذاشتو گفت..برو بب یدلسوز با

 وارد اتاق شدمو درو بستم یذوق بچگانه..تند با

 کرد ینگام م ثمیم

 کنج لبش بود یلبخند

 پاره شده بود لبش

 کنارش رفتم

 ...نمیکرد بش اشاره

 ازت دمیکش یم خجالت

 من بود ریگفتم..منو ببخش همش..همش تقص دمویجو لبمو

 کنن یدارن نگات م ناینکن...مامان ا هیگرفتش گفت...گر یکرد وباصدا یاخم

 پاک کردمو با لکنت گفتم اشکامو

 کشتم وبعد خودمو.. یرو م ی...اول اون فربده عوضشدیم تیطور اگه

 !!یزد...حاال شد عوض یپوزخند

 .دمیکش یآه

 دمید یبود اما من کور بودمو نم یعوض

 بلند کردودستمو تومشتش گرفت دستشو

 بود دستاش گرم
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 االن!!! یگفتم..خوب باغصه

 تکون داد سرشو

 ثمیم یگفتم..کمپوت الزم یشوخ به

 سیک خس یاوردی..کو..ندوگفتیخند

 دستش اشاره زدم به

 !!!یدار درد

 شد به دستشو گفت رهیخ

 سرت... یفدا

 گفتم طونیش

 !!سیدم دستت ن یزیچ یکیماژ یخودکار

 ..کاریچ یخوا یم-

 رو دستت.. سمیبنو یزیچ هی-

 هست پرستاره گذاشت..برش دار کیماژ هینگا کرد وگفت..تو اون کشو  اطرافشو

 ..ثمیرفتم سمت کشو..برش داشتمو برگشتم سمت دست م دمویخند

 ..سمیبنو ی..چاوم

 خواهد.. یدل تنگت م یهرچ-

 نوشتم...منو ببخش..زدم و  یچشمک

 کرد نگام

 حرفا.. یلیجمله بود...خ نیحرفا توا یلیخ
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 گذاشتم نیرو زم دمویچمدونمو کش یسخت به

 نجایرفتم از ا یم دیبا

 به دادگاه رفته بودم ودرخواست طالق داده بودم  امروز

 نبود.. نجایمن ا یجا گهید

 و رو کردن لباسام شدم ریرو باز کردمو مشغول ز کشو

 ونامرتب بود ختهیر بهم

 گذشته رو پاک کنه یطور هیخواس  یگشتو و م یپروانه دورم م نیخانوم..که بعد از اون ماجرا ع اشرف

 اقا ناصر همچنان غرق سکوت بود.. اما

 رفت یاومدو م یمجسمه م نیع فربدم

 بهم خوردن در.. یصدا با

 کردن لباسام برداشتمو به عقب نگا کردم رویاز ز دست

 بود فربد

 بود بهم رهیخسته ودرهمش خ یچهره  با

 توجه بهش به کارم ادامه دادم بدون

 تر اومد جلو

 شد خم

 دو زانو نشست رو

 ..ینگار...نگار...باتوام..ه-
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 برگردوندم عقب سرمو

 چته!-

 کرد یم نگام

 !یکن یکارمیچ-

 ینیب یم یدار یستیگفتم..کور که ن رُک

 چونمو تو مشتش گرفت.. یعصب

 !!هیچ لشی..اما دلمستینه کور ن-

 زل زدم توچشماش

 خوام ی:طالق مگفتم

 دیخند

 !!!یکن یم یشوخ-

 بلندشدم

 ...امروز رفتمو درخواست طالق دادمگمیم یهم جد یلین خ-

 شد یکفر

 یکرد یتو..توچه غلت-

 ستادمیروش ا روبه

 یکرم که شد یانگار-

 که طالق.. گفتم

 زد... داد
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 کرد ینخواه یغلت نیهمچ

 ورتش زدمب ص یپوزخند

 عود کرد و جلو اومد شیباز ونهیرگ د بازم

 دستمو تومشتش گرفتو فشار داد مچ

 یرواان یکن یم کاریآخ اخ چ-

 ...یکن ی...نمیکن ینم یکار نی...توهمچ اهللی....بگو....یکن ینم یغلت نیغضب نگام کردوگفت:تو همچ با

 طاق شده بود  طاقتم

 دست آزادم هلش دادم ب عقب یکیاون  با

 گمشو اونور فربد-

 چوندیپ یدستمو م مچ

 کردم شکسته یم حس

 زدم یبنفش یغیج

 داد ب عقب هلم

 نشستم نیخورد ب کمدو سرخوردمو رو زم سرم

 شد زیسرر اشکم

 خل ی ونهید

 دستمو تو دست راستم گرفتم مچ

 کرد بشدت یم درد

 از رو سرم برداشتمو دور دستم بستم شالمو
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 یبااون پسره ازدواج کن یبر یتون یراحت م دمویطالقت م یکن یک ماگه ف یبهم گفت..کورخوند رو

 ...یدستتو هر دمیسگ قالدتو م نیبعد ع یاریتوله م هی اول

 ظالم ینیگفتم:مگه توخواب بب دمویخند تودلم

 کرد یخشم نگام م با

 گرفتمو سمت در رفتم شیوحش یازچشما نگامو

 دک بازومو گرفت...برم گردون شدمیکنارش رد م از

 اورد کینزد صورتشو

 دیکش بو

 ...یهست یهنوزم خواستن-

 نفرت نگاش کردم با

 چقد ازت متنفرم ... دونهیخدام

 فرانک یآورد ک باصدا کینزد لبشو

 فاصله گرفت ازم

 اوردم رونیبلزومو از مشت ب دمویکش یازسر آسودگ ینفس

 گفتم دمویب صورتش پاش یشخندین

 خودت نیع یدنبال آدما برو

 تاحاال خامت شدم بس بوده.. یبه خونه نکش...هرچ اتویکارا لج

 کرد ینگام م نهیک با

 رفتم رونیباز کردمو سمت ب درو
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 ناههر نشستم.. زیسرم

 به مامان فربد گفتم.. رو

 ناصر کجان پس!! آقا

 اول به فرانک بعد به من نگاه کرد وگفت مشکوک

 زمیگرده عز ی...برمرونیرفته ب-

 دیمرغ وفسنجون کش یقداربرداشتو توش م بشقابمو

 گذاشت جلوم

 شو مشغول

 برداشتم چنگالو

 کردبشدت.. یدستم درد م مچ

 ازش کندم یچنگالو تو مرغ فرو کردمو تکه ا یسخت ب

 ونشست.. دیرو عقب کش یصندل فربد

 کرد ینگام م یرکیرزیز

 تر ازش نشسته بودم دور

 میخورد یبشقاب غذا م هیاون روزا افتادم ک باهم تو ادی

 زدم یکارم خندم گرفت وتودلم اوق از

 کرد یم نگام

 واسه خودت!! یکرد فیجوک تعر هیچ-
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 نگاش کردم-

 !!!ایب تو مربوطه ا-

 نگام کرد یعصب

 تو ظرف ماست زدو روبه مامانش گفت قاشقشو

 ....میدار یماتینگار تصم منو

 زدم بهش زل

 باز کرد لب

 میکن یزندگخارج  می...بعدشم برمی...اول بچه دار بشنکهیا-

 باز موند دهنم

 ختیاز دستم ول شدو برنج تو بشقاب ر قاشق

 !!!!!!!یچ-

 ..زمیعز نهیرایتوهم کردوگفت؛مگه غ اخماشو

 نه!!! یذوق زده شد دونمیم

 کرد یجون نگام م اشرف

 مادر... گهیراست م-

 کنارم بلندشداومد

 ینگرفت یب کار بد میدورت بگردم...خداروشکر تصم یاله-

 از چشمام خوندرو  تعجب

 ..ی...دوغ چی...کشک چگفتم
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 خارج...من بچه من

 ....اصال...عمرا

 شوهرت بگه همونه... ی....هرچیایم"کردوگفت یخنده  فربد

 یایک برم باهام م ی...هر جهنم دره ایزن من تو

 جون برگشت سرجاش اشرف

 خوام دوباره خرش بشم یم دمویکرد فربدو بخش یفک م الیخوش خ زن

 .بلندشدم

 امیفربد....من با تو بهشتم نم توی:جمع کن بساط مسخره بازگفتم

 ...گهیم یچرت هی نینگار ا نیبش"دوگفتیحرفم پر ونیم فرانک

 من سر جاش برگشت غیبه سمت فرانک حمله ور شد ک با ج فربد

 اره!!!! یکن یم رشیش یکن یپر م نویک ا یتو نینفهم هم یزنم!!!!دختره  یم یزر هی:من فربد

خارج تا تواونجا ازادتر  ادیکنم تا باتو ب ی...بازم نگارو خر نمیو کبودم کن اهیهم س گهیداد زد:اگه صد بار د نکفرا

 و ولگرد تر یبش

 رو خراب نکن روسرش گهید یبسه جا یدیجارو ب گند کش نیهم

 ب من بود رهیخانوم.خ اشرف

 کنم یمن خرش بشمو باهاش زندگ ایخوندم ک منتظر معجزس هنوزم تا پسرش ادم  بشه  یچشماش م تو

 خانمانه ک هرشب .....زبونمو گاز گرفتم یخانوادش حفظش بشه ونگن فربد ب یابرو تا

 خدا... استغفراهلل

 تا ب اتاقم برم بلندشدم
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 دور شدم زیتشکر از م بدون

 از بغلم رد شود وگفت تو باغ منتظرتم فرانک

 گفتم یا باشه

 بودن... زیومادرش هنوز سرم فربد

 

 سرش رفتم تو باغ.. پشت

 تاب دو نفره نشسته بود رو

 ژاکتم کردومو کنارش نشستم یبایتو ج دستمو

 گفت آروم

 سالگرد ازدواجتون بود! شبید یدونست یم

 باال انداختم شونمو

 !!!مهمه

 کرد نگام

 !!!سیمهم ن-

 سیبرام مهم ن یچیه گهی...دسیسرمو تکون دادم..نه مهم ن-

 تکون داد سرشو

 بابا کجا رفته؟ یدونیم-

 نه کجا؟-

 دیکش یاه-
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 ..ثمیم شیپ

 !!!!اونجا چراثمیتعجب گفتم...م با

 ب تاب داد یو با پا تکون دیبافتشو سفت چسب-

 بطلبه... تیحالل رفته

 دمیبلندخند

 ؟؟یگیارواح عمت راس م-

 من عممو دوست دارما.. یگفت..ه دویدست موهامو کش با

 ؟؟یطلب تیرفته حالل شیدوس...منم عمتو دوس دارم..حاال خدازدمو گفتم...خوب بابا عمه  ی قهقه

 کنه از فربد تیزد توسرمو گفت..نه خره رفته تا معذرت بخواد و نذاره شکا-

 ب پشت دادم مویتک

 زدم چشم دوختمو گفتم خی یتو دمپا یپاها ب

 شما کجاس!! یمشکل خانواده  یدونیم-

 کرد...کجاس!!! نگام

 هیدنیبا پول خر یهمه چ دیکن یجاس ک فک م نیا-

 تکون داد سرشو

 فرانک یستین نجورسیاماتو ا-

 کرد نگام

 !!یمطمعن-

 تکون دادمو  دست راستمو رو شونش انداختمو گفتم. سرمو
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 خونه.. نیا یبا ادما یفرق دار تو

 اشک جمع شد چشماش

 بچها گفت نیع

 !-نگار یبر یخوا یم-

 کجا برم-

 یحس کردم نگار یخواهر داشتنو ب خوب ی..تازه مزه یخونه شد نیوارد ا یرو شونم گذاشتو گفت...از وقت سرشو

 دمیبوس سرشو

 ...دمیکش یآه

 نا معلومه فرانک... سرگذشتم

 !!ثمیم ادتیع یریبلند کرد وگفت...نم سرشو

 خجالت گفتم با

 نایخاله ا یبرم خونه  شهینم روم

 ستیک ن الیرو دستمو گفت؛خره خالته گودز زد

 تم کردمتو ژاک دستمو

 کنه ینگام م قی...عمدونهیرو م هیکنم خاله قض ی..حس مگفتم

 بار هیغرق نشه  ریعالم دستشو بگ دوگفت؛خاکیخند

 میرو دستم گذاشتو گفت...پاشو باهم بر دستشو

 زدم بهش... زل

 باهم؟؟؟-
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 خالت!! دهیرام نم هیچ-

 بلندشدم

 سین نطورینه بابا خاله اصال ا-

 میحاضربشک  می...پس بربلندشدوگفت

 

 نشستم نیتوماش کنارش

 دنده رو جا زد و حرکت کرد فرانک

 اومد یم رونیب نگیکه داشت از پارک همنجور

 کردم روبهش

 زده بود یپیت چه

 کرد یداشت خفم م عطرش

 دمیکش نییرو پا شهیخنده و ش ریز زدم

 کرد یم نگام

 یخند یم ینگار.به چ یخل شد-

 نه!!! یکرد یالرو خ شهیش هیصاف کردمو گفتم: صدامو

 زنمتا ی..کوفت ..مدوگفتیخند

 بودم گفتم رهیکه به روبه روم خ همنجور

 ..یشد خوشگل

 صورت زد یبه پهنا یلبخند
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 خوشگل بودم-

 برمنکرش لعنت-

 رو عوض کرد... دنده

 بگم فرانک یزیچ هی-

 !!یکن یم یگییغر-

 یترسم دلخور بش ینه بابا اما..م-

 دوگفتیخند

 زمیشنوم عز یم-

 !!هیچ ثمیشالمو باز وبسته کردمو گفتم:نطرت راجب م یها هشیر

 به ابروش داد وگفت..ارومه..با محبته...صادقه یتا-

 خوشگل... کلی..خوش خلقه..خوش هپهی...خوشتیدرثان

 کردمو گفتم؛بسه بسه... یاخم

 شد تی:حسوددوگفتیخند

 ک.... یحاضر یک کرد یفاتیتوص نیزدمو گفتم؛خوب...حاال باا یلبخند

 حرفم تموم بشه و زد رو ترمز نزاشت

 جلو پرت شدم به

 شد.. یچ خبرته چ-

 نگام کرد باتعجب

 نه!! ایعالقه دارم  ثمیمن ب م یبدون یخواست یم یعنی-
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 کردم نگاش

 گرفتم دستشو

 گفتم اروم

 نیش یم یزوج خوب-

 کرد یاخم

 کردو روشو برگردوند.. ترش

 نگار هیچه حرف نیا-

 زنه یتو توش موج م هنوز توچشماش عشق ثمیم

 تونم باشم ک بخوام عاشق اون بشم یچقد خر م من

 کرد نگام

 شد به چشمام رهیخ

 خوام اونو عاشق خودم بکنم یو م امیدارموم ثمینگو که من بخاطر م-

 وباز کرد و قراتو سمتم گرفت داشبرد

 نیبب

 کتاب نیب ا قسم

 عاشقش نشدم نگار... من

 دادم رونیب نفسمو

 فتمازش گر قرانو

 نگا کردم بهش
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 یوکدورت دور کن نهیک یایاز دن ثمویم یتون یک م یهست یفرانک تو تنها کس نیبب-

 دیلرز یچشماش م مردمک

 کنم ینم یکار نیوقت همچ چیاما من ه-

 اخه چرا..-

 نکن نگار دشیوگفت..ناام دیلرز صداش

 هنوز دوستت داره اون

 گفتم تیبادعصبان

 ستمیدم سابق نا گهیمن د یوقت یدوست داشتن چ

 نیبب منو

 بار ازدواج کردم...پسش زدم..خوردش کردم هی..من من...ی...درثانمی..منزوافسردم

 تونم برم سمتش یم چطور

 ب حرکت دراورد نوینکردو ماش نگام

 گهید

 میدیکه رس یزده نشدتا وقت نمونیب یحرف

 

 راه سر

 میدیخر یجعبه نون خامه ا هیبا  گل

 میکه زنگ درو زد یوقت

 دنمیبا د الهخ
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 خوشحال شد یتعجب وبعد کل اول

 گرم گرفتو به داخل دعوتش کرد یفرانک هم حساب با

 مینشسته بود یرایپذ تو

 تو اتاق خوابش بود ثمیم

 خاله جون!! دهیرو به خاله گفتم..خواب-

 کنم یم دارشیب رمویمن  م نیکن ینیریش یرو تعارف کرد وگفت:تا شما دهن یچا

 رو برداشتم یفنجون چا بلندشدمو

 لحظه باهاش کار دارم هی نیدست رو همراه چندتا نون خامه برداشتمو گفتم؛اجازه بد ریز

 دمید یخاله م یرو توچشما یخوشحال برق

 زدمو گفتم یچشمک

 نیفرانک باش مواظب

 رو برداشتمو سمت اتاقش رفتم ینیس

 چپ سمت

 یراه رو در مشک ته

 به در زدم یا تقه

 ومدین یصدا

 ه وارد شدماجاز یب

 !!!یدیخواب-

 به در بود پشتش
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 اروم جلو رفتم اروم

 کنار تختش نشستم هیرو صندل کنارش

 شدم روش خم

 چشمش هموز بهتر نشده بود ریز هیکبود

 بود یچیشکسته و سرشم باند پ دستشم

 رو  ینیس

 گذاشتم رشیتحر زیروم

 اتاقش بود واریقاب عکس رو در ود چندتا

 خودش از

 میمر از

 وادشخان از

 من... از

 تر رفتم کینزد

 !!!ازمن

 نصب بود واریبه د یکیعکس کوچ قاب

  اره

 بودم من

 دختر سبزه هی

 بسته شده یبلند خرگوش یموها با
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 یمشک زیر یو چشما یغنچه ا یلبا

 ..که قدش از دختر توعکس بلندتر بودپیخوش ت یپسر کوچولو هی کنارش

 داشتم برش

 زدم یلبخند

 چ نازه... یآخ

 گفت یصدا

 عکسو نیدوسش دارم ا یلیخ

 برگشتم

 شده رو تخت نشسته بود زیخ مین

 دمیخند

 یداربودیب-

 نمیکرد بش اشاره

 قشنگه یلیخ-

 گرفته از ما.. یک نویا

 بابات ازما گرفت شایوقت پ یلیخ"عکسو دستش گرفتو گفت قاب

 !!!سین ادتی

 تکون دادم یسر

 امرزدشیخداب

 سین ادمی نه
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 عکسو کنارش گذاشت قاب

 کردم تعارف

 سرد نشه تیبخور چا-

 دیهارو د یخامه ا نون

 من عاشقشونم یدونست یاز کجا م-

 ازشون برداشتمو گفتم یکی

 ..گهید گهید

 کرد وگفت یاخم

 سرجاش.. بزارش

 خورم یم شمیبق یزدمو گفتم:نوش جونم..نخور مینیریبه ش یگاز

 برداشت یکیدویخند

 !!یتنها اومد-

 ه با فرانکپاک کردومو گفتم:ن دستمو

 عه پس کجاس-

 زدم اشاره

 رونهیب

 ...اما

 شده ی...باز چیاما چ-

 چشماش هیاهیزدم ب س زل
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 سوال داشتم یفقط  یچیه

 کرد نگام

 بگو-

 شدمو گفتم رهیدستش خ به

 ..هینظرت راجب فرانک چ-'

 هی..دخترخوبهیگفت:معمول یعاد

 رو دستش دادمو گفتم.. یچا فنجون

 !!نیهم

 زد بهم زل

 ..نیهم یچ یعنی

 بگم یچ پس

 هیخوب یلی:دختر خدوگفتمیخند

 کنم شیخوام خواستگار یم

 ..یزد وگفت..واسه ک قهقه

 مقدمه گفتم یب

 تو... واسه

 تو گلوش دیپر یچا

 شد یکنان اشک از چشماش جار سرفه

 زدم پشتش
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 ثمیم یچته خفه نش-

 بلندکرد دستشو

 !!یگفت یچ-

 قهقه زدم-

 ..یدوسش دار یگفت ی...خوب زودتر میانقد هول کرد-

 نگام کرد نیغمگ

 کردم یرو تو نگاش حس نم یزیچ هی

 شده!! یچ-

 

 کنار گذاشت فنجونو

 نگار گهیم یچ-'

 !!ی...دوست داشتن چیداشتن ک دوست

 شدم بهش رهیخ

 گهیداشتن..عمت...خوب معلومه دوست داشتن توبه فرانک د دوست

 شد بهم رهی...خ

 ..یبگ نارویا نجایا یاومد'

 کرده.. رتیانم شمام ای

 تکون دادم یسر

 ونهین بخدا د-
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 یازدواج کن دیبا تو

 بهتر از فرانک... یک

 برگردوند روشو

 واسه خودت اون خواهر فربده یگیم یچ-

 کردم یاخم

 خواهرفربده

 تااسمون با فربد فرق و فاصله داره نیاز زم اما

 کرد ینم نگام

 رفتم جلو

 رو تخت نشستم کنارش

 نهیفرانک بهتر-

 فک کن... شبه

 کرد یاخم نگام م با

 ازش گرفتم نگامو

 صدا زدم فرانکو

 از چند لحظه همراه خاله اومدن تو بعد

 ثمیم یجلو شدیم ریب ز سر

 کاناپه نشستن رو

 ارمیب وهیک م رمیگفت:م خاله
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 بلندشدم منم

 کمکتون.. امیمنم م-

 کرد یچپ چپ نگام م فرانک

 گفتم باخنده

 ممنم اومد نیگرم صحبت بش تا

 خاله رفتم دنبال

 بود ودل تو دلش نبود دهیقصدمو فهم خاله

 زدم صداش

 بود وهایم دنیچ مشغول

 خاله...از مامان چ خبر-

 زد وگفت یزیر لبخمد

 بود نجایا یصب

 نگرانت بود یلیخ اتفاقا

 بهش یزد یزنگ م هی

 کردم نگاش

 صداش زدم دوباره

 خاله-

 اومدجلو

 رو دستم داد وهیم ظرف
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 جانم-

 لت گفتمخجا با

 !!!نیازمن دلخور-

 دوخت بهم چشم

 ...یچ یبرا-

 انداختم نییپا سرمو

 ...یچیگفتم؛ه-

 ششونیپ میرو برداشت وگفت؛بر ظرف

 راه افتادم دنبالش

 میدیدر رس یبه جلو یوقت

 کرد یم فیفرانک تعر یرو برا یزیچ ثمیم

 بره سهیکم مونده بود از خنده ر فرانکم

 نشستم یه ارو وسط گذاشتمو گوش وهیم ظرف

 دیخند یم خاله

 شدم رهیدور بهشون خ از

 ....شدنیم یزوج خوب-

 

 میاومد یم رونیخاله که ب یخونه  از

 میشارژ شده بود یدو مون شاد و حساب هر
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 شدیوفرانک رد وبدل م ثمیم نیب یخوب یحرفا

 اسرارم یمنو دلگرم ب ادامه  ک

 شدیدوتا م نیازدواج ا یبرا

 دلم ته

 نبودم یراض

 اما

 زدند وگفتن یم ادیرو فر یزیوجودم چ تمام

 بودنو ندارم ثمیبا م اقتیمن ل که

 محبتشو اقتیل

 ...عشقشو

 عوض کردم ونویروهم انداختمو کانال تلوز پاهامو

 کنارم نشست یکس

 هیمتوجه شدم ک ک رهنشیعطر پ از

 بهم دیچسب

  به سرشونم زد یا بوسه
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ه ک یو مبلغ دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش این 

 است . دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیپرداخت م

 :  دیم فرمائاقدا ریز یها نکیرمان از ل نینسخه کامل ا افتیدر یبرا پس

 

 رمان : نیا میمستق دیخر نکیل
https://Zarinp.al/170086   

 

 

 ییقلم زهرا رضا ب

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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