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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

  

 

 باشد ین رمان فروشی میا

 مقدمه : 

که انگار  یجور ،یمادر، آروم آروم محو شد از صفحه زندگ یها هیگر یب ،یشلوغ یب اهو،یه یصدا، ب یب شدیکاش م

به  شدیباشند. کاش م یمشک یروبان ها یرایبدون حسرت و دغدغه قاب عکسامون، پذ شدی. کاش ممیاز اول نبود

 یروبان ها ؛ییفقط رنگ عشق بود نه رنگ مرگ و جدا یمعشوق، مرگ هم آغوشمون نشود. کاش مشک یجا

 یم یبایز نیکه در ح یها ی، روبانبه همراه دارند ییهستند که خبر مرگ و جدا ییشگیهم یروبان ها ،یمشک

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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رو به قاب دلمون  یکه روبان مشک ی. وقتکارنیدل ها م یهمش غم تو کارنیکه ب یتونند زشت باشند. روبان ها

که پخته شود  ییچه تلخه حلوا ؛ییمرگ و جدا یو هم بو دهدیعشق م یورنگ هم ب نیاون وقت ا م،یکن یم زونیآو

سراغت  یمشک یاما روبان دواند؛یم شهیر اهیگ هیقلب مثل  یتو یخبر عشق شخص یب هوی یعشق دهد. گاه یبو

 اشقع هیکه قرار به قاب دلت وصل بشود. قلب  یروبان شه؛یر نیقطع کردن، ا یباشد برا یکه قرار تبر یروبان اد،یم

 یرنگ یکاش همش خواب بود، کاش سوءتفاهم بود، کاش روبان مشک رد؛یمیم شودیبهش وصل م یروبان مشک یوقت

و  ایب زنم،یم خیتو بودن  یب یهوا یدارم تو نیو عشق، دوباره من بودم و تو، عشقم بب میدر کار نبود، دوباره ما بود

رنگ!!. مرگ فقط به مردن  یروبان مشک نیا ایعاشق بود؟ من!!  شتریب یرنگ جاتو پر کند. ک یروبان مشک نینزار ا

آخرش  یقشنگ نیبه ا ی. ته زندگمیبه قاب دلمون وصل کرد یاما روبان مشک میما زنده هست یشود، گاه یختم نم

 ادشی هیبه  ال،یشب پر از فکر و خ هیبه  یقشنگ، ممکن برس یخاطره  هیروز خوب، ته  کیبه مرگ، ته  یرسیم

که اونم  یهست یتو عاشق کس یرنگ فکر نکن. گاه یمشک یوبان هاتهش فکر نکن. عاشق شو به ر بهپس  ر،یبخ

 یکه از آب واهمه دارد؛ گاه زندیم ایرو به در یدل یشود بر خالف جهت آب شنا کرد. گاه یعاشق توست، اما نم

 .یشود دلتنگ یزند و م یکنه و  نقاب م یم یمرگ شوخ

 که گفتم این بهار افسردنى ست من

 که گفتم این پرستو مردنى ست من

 بند و بار یکه گفتم ای دل ب من

 یعنى رنج یعنى انتظار  عشق

 باشى عشق ماتت مى کند شاه

 باشى عشق خاکت مىکند کوه

 عجب کارى به دستم داد دل  آه

 شکست و هم شکستم داد دل هم

دستام رو به  دم،یکش قیبلند شدم، چند تا نفس عم نیزم یخسته شده بودم، دست به کمرم گرفتم و از رو ییوا

 یصدا ن،ییبعد به چپ، راست و پا دم،یسمت باال گرفتم و انگشتانم رو به هم قفل کردم، خودم رو به سمت باال کش

ام  یخستگ یآخش کم دم،یکش یدادم، نفس ونگردنم رو به چپ و راست تک دم،یشن یکمرم رو م یتق تق مهره ها
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از  نیهم یهنوز کار داشت اما خوب شده بود، خسته، گرسنه و تشنه بودم، برا نکهیاقم نگاه کردم، با ارفع شد، به ات

 نشسته بود. لهیوس یکل نیکه وسط هال ب دمیرفتم، مامانم رو د رونیاتاق ب

 مامان گل یخسته نباش -

 دخترم، کارت تموم شد؟ ی: سالمت باش مامان

 هنوز نه -

 خودش رو داره یها یسخت گه،ید ی: اسباب کش مامان

 کو؟ نایس -

 : رفت خونه شون مامان

 چرا؟ -

 ارهیرفت خونه شون که غذا ب نیهم یهم برا نایجون زنگ زد و گفت که برامون غذا درست کرده، س نی: پرو مامان

 آهان -

و  ختمیر وانیآب داخل ل یکار در بره، کم ریغذا رو بهونه کرده تا از ز نایس نیدونم ا یآشپزخونه شدم، من که م وارد

دختر  هیخل و چل و  ییپسر دا هیمهربون،  ییزن دا هیکه عاشقش بودم،  ییداشتم، دا ییدا هیخوردم، من فقط 

از  اد،یزودتر ب نایگرسنه بودم، خداکنه س دم،یکش کممش ینگذاشته بود؛ دست رو ایدن نیکه هنوز پا به ا ییدا

تنگ شده بود،  اطیح نیا یداد، دلم برا یم زییاشتم. هوا خبر از آمدن پاگذ اطیرفتم، قدم به ح رونیآشپزخونه ب

امروز  م،یرفت رازیو به ش میرو ترک کرد نجایا شینداشت، هشت سال پ اطیبود و ح یخونه مون آپارتمان راز،یش یتو

 دم،یکش یآه م،یاما بدون بابام برگشت میبابام رفت یبه همراه  م،یخونه برگشت نیست که دوباره به ا یروز نیومد

در زدن  یچشمم سر خورد، صدا یباغچه بود، اشک از گوشه  نیکه بابام عاشق ا ادمهینگاهم به باغچه افتاد، خوب 

روشن  یدختر چشم قهوه  هیو در رو باز کردم، با  دمیکش یبه سمت در رفتم، نفس دم،یچشمم کش ریآمد، دست ز

 داشت رو به رو شدم. یسرش انداخته بود و پوست سبزه  یرو یشال آب هیکه 

 : سالم

 زدم لبخند
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 سالم -

 رو سمتم گرفت دستش

 هستم ای: من لع

 دستش گذاشتم یرو تو دستم

 خوشبختم منم نهال هستم -

 رنگ در دار، مقابلم گرفت یصورت یکیظرف پالست هیزد، دستش از دستم جدا شد،  لبخند

 ارمیها رو خاله ام داد که براتون ب نیریش نی: ا ایلع

 ها، چشمام برق زد، با لبخند ظرف رو از دستش گرفتم ینیریش دنید با

 دیممنون، از طرف من از خاله تون تشکر کن -

 زد لبخند

 : باشه ایلع

 خانم ای: سالم لع نایس

 نگاه کرد. ناینگاهش رو از من گرفت، به س ایلع

 نای: سالم آقا س ایلع

 نگاه کردم یسوال نایس به

 نگاه کردم یسوال نایس به

 ما هستن یرو به رو هیخانم و خانواده شون، همسا ای: لع نایس

 باال انداختم ابرو

 : نهال دختر عمه ام نایس
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 : چه جالب ایلع

 بودم!؟ نایس یکه من دختر عمه  نیجالب بود!! ا یچ االن

 تون ییدا هیو ما همسا دیخاله ام هست هیمتعلق به خالمه ، شما همسا یرو به رو ی: خونه  ایلع

 بود! واقعا هم جالب بود. نیتکون دادم، آهان پس منظورش ا سر

 نمتیبیبرم، بعدا م گهی: خوب من د ایلع

 یبا نمت،یبیم -

 دی: به خانواده تون سالم برسون نایس

 طور نی: حتما، شما هم هم ایلع

داده بودم،  یکه سوت ییداخل، وا ادیافتاد که دعوتش نکردم که ب ادمیدست تکون داد و رفت، تازه  نایمن و س یبرا

 دارند. نایخاله م ا یادب یب ی هیچه همسا گهیاالن م

 : برو کنار نایس

آمد؛ به  یدختر خونگرم ایگذاشت و در رو بست، اما به نظرم لع اطیقدم به داخل ح نایدر کنار رفتم و س یجلو از

 نگاه کردم نایس

 ها یریکارا در م ریخوب از ز -

 ارمی: رفتم غذا ب نایس

 یگیتو که راست م -

 غذا رو مقابلم گرفت یظرف ها یحاو کیپالست

 ه؟یچ نای: پس ا نایس

کار در  ری! راحت باش و بگو از زدیاون وقت دو ساعت رفت و آمدنت طول کش م،یهمش دو تا کوچه فاصله دار -

 رفتم.
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 : اره، در رفتم نایس

 کنهیاعتراف هم مچه پروو،  -

 ی: خوب خودت گفت نایس

 گفتم یزیچ هیحاال من  -

 براش زبون در آوردم، با تاسفم برام سر تکون داد د،یخند

 یکن یسالته، اما مثل دو ساله ها رفتار م 21: مثال  نایس

 خواد یچون دلم م -

 کرد زیرو، ر چشماش

 خواد؟! یم یچ گهی: دلت د نایس

 و به سمت هال، پا به فرار گذاشتم. نایسر س یتو دمیآورده بود، نگاه کردم، ظرف رو کوب ایکه لع یظرف به

 کشمت نهال ی: م نایس

 وارد هال شدم، کنار مامانم نشستم. دم،یخند

 !؟ی: باز چکار کرد مامان

 تکون دادم سر

 یچیه -

 وارد هال شد و به من نگاه انداخت نیمثل گاو خشمگ نایس

 شده پسرم؟ یزی: چ مامان

 لبخند زد هوی

 : نه عمه جون، براتون غذا آوردم نایس
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 اپن ی: دستت درد نکنه، بزار رو مامان

 : چشم نایس

 حواسم رو جمع کنم. دیبا کشه،یم ینقشه  هیکردن  یتالف یرفتار داد؟ حتما داره برا رییتغ هویچرا  نیا واا

 : نهال مامان

 جانم -

 دستت؟ یتو یظرف چ نی: ا مامان

 آورد هیدختر همسا -

 ظرف رو باز کردم در

 : دستش درد نکنه مامان

 دهنم گذاشتم یها رو برداشتم و تو یپنچره  ینیریدونه از ش هی

 نهار رمی: االن م مامان

 غذا شیحاال به عنوان پ -

 هستن. یحس کردم که خونگ ینیریسر تکون داد، با خوردن ش مامان

 : نهال مامان

 بله -

 یبه باغچه ها برس دی: بعد از سروسامان دادن به داخل خونه، با مامان

 لیبا کمال م -

 زد. لبخند
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 نایکه من و س ییاز اون روزا ،یخونه پر بود از خاطرات کودک نیبلند شد، به اطراف نگاه کردم، ا شیزد و از جا لبخند

 م،یدیپر یم نییو مثل کانگرو ها باال و پا میدیدو یهال دنبال هم م نیا یوجب قدمون بود، مثل موش و گربه تو مین

بابام  یکرد، چه قدر دلم هوا یخونه مون رو پر م یهامون فضا خنده یکردم و صدا یم یکه با بابام باز یاون روزها

 هیخاطره و  ینبود، از بابام کل گهیکه د یبابام بود، بابا ادگاریخونه  نیچشمام حلقه زده بود؛ ا یرو کرده بود. اشک تو

مامان منو از فکر  یدامونده بود، دلم بدجور براش تنگ شده بود. ص یباق ادگاریبرام به  ،یقاب عکس با روبان مشک

 آورد رونیب

 ناهار ای: نهال پاشو ب مامان

 دهیدور اپن چ یبلند شدم. مامان، سه تا صندل لیانبوه وسا نیو از ب دمیکش یقینفس عم دم،یچشمام کش ریز دست

خورشت گوشت درست کرده بود، با اشتها و  یینشستم، زن دا یصندل یاپن بودند؛ رو یغذا هم رو یبود و ظرف ها

 فراوان مشغول خوردن شدم اقیاشت

 تر، دنبالت که نکردن واشی: نهال  نایس

 بدجور گرسنه هستم، بزار راحت باشم -

 ی: فقط مراقب باش خفه نش نایس

 قورت دادم. دهیدهنم گذاشتم، گوشت رو نجو یرو تو قاشق

 شم ینترس نم -

دستپخت زن  م،یناهار رو در سکوت خورد یدخالت کنه. ادامه  زیهمه چ یتو شهیهم دیبا نایس نیتکون داد، ا سر

 یلیخ یی. هال مرتب تر شده بود، جامیکه حامله بود. بعد از صرف نهار، دوباره مشغول کار شد نیبود با ا یعال ییدا

 یخنده ها یشدم و صدا سیدفعه خ هیشدم و  شپزخونهوارد آ نیهم یمشخص شده بود. تشنه ام شد، برا لیاز وسا

 بود. نگاه کردم. رهیبهم خ طونشیش یو چشم ها ییکه با لبخند دندون نما نایبا خشم به س د،یچیگوشم پ یتو نایس

 نوش کن یضربت ،یضربت ی: زد نایس

 زد. یکردم. بهم چشمک زیرو، ر چشمام

 حساب ی: االن حساب ب نایس
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بره اما هنوز  رونیتا دلم خنک بشه، خواست از آشپزخونه ب ریحالش رو بگ دیبا دم،یموهام کش یدست ال یکالفگ با

همزمان بلند شد.  نایمن و آخ س یخنده  یصدا ن،یزم یخورد و افتاد رو زیپاش ل هویبر نداشته بود که  یچند قدم

 مامان با عجله وارد آشپزخونه شد

 ؟ی: نهال چکار کرد مامان

 ام رو خوردم. خنده

 نیخورد زم نیهم یبشه برا سیهم خ نیکرد و باعث شد زم سیمن رو خ ناینکردم، س یمن کار -

 ؟یجان خوب نای: س مامان

 : اره عمه جون خوبم نایس

 دنیبود، دوباره شروع به خند نیکتلت پخش زم نیافتاد که ع نایرفت. نگاهم به س رونیسر تکون داد و ب مامانم

 کردم

 : کوفت، نخند نایس

 گفتم دهیبر ده،یبر دم،یخند یطور که م همون

 !ی... بامزه... شدیلیخ -

خم شد. سمتش  یکارش نقشه بکشم، که خود به خود کارش تالف یتالف یخواستم برا یحرص نگاهم کرد، تازه م با

 صورتش گرفتم. یشدم و انگشت اشاره ام رو، رو به رو

 حساب یحاال حساب ب -

 کردم. یسرش خال یبرداشتم، آب رو، رو زیم یآب رو از رو وانیدستم زد. ل ریزدم، با حرص ز یچشمک

 ووونه؟ید یکن ی: چه کار م نایس

 یخواستم خنک بش ،یریگ یم شیاز حرص آت یدار دمید -

 بهم نگاه کرد. یشده و عصب زیر یچشم ها با
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 ؟یزنگ بزنم آتش نشان یخوا یم -

 هم فشرد. معلوم بود که بدجور حرصش گرفته. یهاش رو، با حرص رو لب

 کمکم کن بلند شم. ایچرت گفتن، ب ی: به جانایس

 !؟یمگه چالق -

 کنه. ی: نهال، پام درد م نایس

 یبلند شد م نیزم یدستم رو سمتش گرفتم و کمک کردم از رو نیهم یبود، دلم براش سوخت برا نیغمگ لحنش

 خواستم رهاش کنم که دست دور گردنم انداخت. با اخم نگاهش کردم

 بکش کنار بچه پرو -

 کن. میکنه، گناه دارم تا هال همراه یکه پام درد م یریم ی: نم نایس

 .دمیکش یشرک بهم زل زد، سر تکون دادم و نفس بلند یرو به سمت چپ خم کرد، مثل گربه  سرش

 باشه گول خوردم -

من، شونه و گردنم درد  یبچه پرو کل وزنش رو انداخت بود رو م،یرفت رونیزد، از آشپزخونه ب ییدندون نما لبخند

 مبل نشست. با دست گردنم رو ماساژ دادم یگرفته بود. رو

 .ریبگ میرژ ،ینیسنگ یلیخ -

 ه کرد.خودش نگا به

 .یالغر نی: من به ا نایس

 لپ هام انداختم. یتو باد

 یلیاره خ -

 ؟یجان بهتر نای: س مامان

 مینشسته بود نگاه کرد لیوسا نیمامانم که ب به
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 : آره عمه جون نایس

 زد. یلبخند مامان

 ها یپخش شده بود نیزم یخب مثل مارمولک رو -

 اخم نگاهم کرد. با

 !لی: ادب هم که تعط نایس

من نقشه  یبرا گهیحقش بود. تا اون باشه د نایخوردن دردناک بود، اما خب س نیمدل زم نیزبون درآوردم. ا براش

مبل کنار  یجعبه، رو هی نیهم یاعصاب بود، برا یراحت بودنش رو نیمبل نشسته بود، ا یراحت رو الینکشه. با خ

 نگاهم کرد. یدستمال هم سمتش گرفتم، سوال هیگذاشتم و  نایس

 داخل جعبه رو پاک کن. لیوسا ریدستت که سالمه، پس بگ کنه،یپات درد م -

 خورد و با تعجب نگاهم کرد. جا

 رو پاک کن. لیمن رو نگاه نکن، وسا -

کار در بره اما کور خونده.  ریذارم از ز یو سر تکون داد، دستمال رو ازم گرفت. فکر کرده م دیموهاش کش یال یدست

و  یهمه خاک ک نیدونم ا یشدم، من نم لینشستم، با دستمال سبز رنگ مشغول پاک کردن وسا نیزم یخودمم رو

گفتم و به اتاقم رفتم،  ریبه مامان شب بخ نا،یس. بعد از خوردن شام و رفتن نند؟یبش لیوسا یکجا وقت کردن رو

و قدم داخل تراس گذاشتم،  دمیتراس رو کش یبه بدنم دادم، در کشو یخسته شده بودم، کش و قوس یحساب

چند تا گلدون گل کم داشت.  ،یو صندل زیم هیشکلش بود. فقط  ی رهیتراس دا نیاتاقم، هم یقسمت فوق العاده 

کرد چند ابر پراکنده هم داخل  یم ییچشمک زن بود ماه هم که داشت خودنما یاز ستاره  پرنگاهم به آسمان افتاد، 

تخت داخل  یبابام رو یگرم تابستان که به همراه  یهام افتادم، همون روز ها یبچگ ادیابر ها  دنیآسمان بود، با د

تعدا ستاره  》که بابام بهم گفته بود ادمهیگفت. خوب  یبا ابر و ستاره ها قصه م میو بابام برا میدیخواب یپشه بند م

 یو وقت شهیستاره اش هم خاموش م رهینفر بم هی یستاره دارد، وقت هی یتعداد آدم ها هستند، هر کس یها به اندازه 

لبم نشست. نگاهم به  یجمله و اون روز ها لبخند رو نیا یآور ادی با《شهیستاره روشن م هی ادیم اینفر به دن هی

کنار رفت، لبخند  یاتاق رو به رو یپرده  هویدختر باشه!؟  هیممکن صاحب اون اتاق هم  یعنیافتاد،  یروتراس رو به 

شانس  شهیپسر قدم به تراس گذاشت، هم هیدختر،  هی یزدم و مشتاقانه به تراس اون اتاق چشم دوختم. اما به جا

توجه به من پشتش رو کرد و به داخل  یسالم براش دست تکون دادم، اما اون ب یباهام همراه ست!!. به نشونه 



 یروبان مشک

13 
 

چراغ برق. با حرص به  ریمن رو ت رهیگ یادب بود؟ همه رو برق م یبقدر  نیبرگشت. جا خوردم، وا چش بود؟! چرا ا

ما شده بود!!؟ اوفف شانس ندارم  ی هیهمسا اروی نیبود!! ا یآدم قحط یعنی. دمیتخت پر یداخل اتاق برگشتم. رو

و چشم هام رو بستم چون  دمیکش یبالشت گذاشتم. نفس یارزش نداره بهش فکر کنم. سرم رو، رو الیخ یکه. ب

 خوابم برد... یخسته بودم به راحت یلیخ

 رنگ رو بست. یدر نقره  نایاومدم. س رونیب ییدا یخونه  از

 : نهال؟ نایس

 جان -

 م؟یبر ی: امشب شهرباز نایس

 گفتم جانیلبم نشست با ه یدلم آب شد و لبخند رو یتو قند

 .میآره، آره بر -

 .دیخند کوتاه

 .ی: واقعا که بچه  نایس

 زبون درآوردم. براش

 .یتو هم بابا بزرگ -

 آمد. ایلع یبزنه صدا یحرف نایکه س نیاز ا قبل

 : سالم بچه ها ایلع

 مینگاه کرد امد،یکه به سمتمون م ایلع به

 سالم کی: عل نایس

 .میکرد یو روبوس میبه هم دست داد ستاد،یکنارم ا ایلع

 د؟یری: کجا م ایلع



 یروبان مشک

14 
 

 نای: خونه نهال ا نایس

 میری: پس هم مس ایلع

 یتونه دوست خوب یم ایگفت لع ی. حسم بهم ممیو حرکت کرد میخط قرار گرفت هی یتو یزدم، سه نفر یلبخند

رنگ بود اما  یهاش آب یاتاقم بود. بازم شال و کتون یتراس اتاقش رو به رو ایلع اه،یس جیاون هو یباشه، کاش به جا

 کرد. یدفعه مدلشون فرق م نیا

 ا؟یلع -

 : بله ایلع

 ؟یعالقه دار یتو به رنگ آب -

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یدی: آره، تو از کجا فهم ایلع

 زدم. لبخند

مانتو و شلوارت همون مدل  گه،یمدل د هیست اما با  یآب دمتیکه د یبار نیهات مثل اول یچون رنگ شال و کتون -

 ست. یقبل با رنگ خاکستر

 باال انداخت و سر تکون داد. ابرو

 توجه ولی: ا ایلع

نظرم رو جلب کرده  ایداشته باشم اما لع یادیدقت ز ایتوجه کنم  اتینبودم که به جزئ ییزدم، از اون دخترا لبخند

 یحس م م،یزمان کوتاه، به دلم نشسته بود. وارد کوچه مون شد نیهم یبود. تو یدختر خوشگل و خونگرم ایبود، لع

ها با ناز و عشوه  وارید یرز روند بود که رو یگلها خاطرب دیقشنگ تره، شا نایا ییدا یما از کوچه  یکردم کوچه 

 کردند. یم ییخودنما

 : پسر خاله ایلع
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براش دست  نایهم گره خوردن، س یافتاد و ناخودآگاه ابرو ها تو اهیس جیرو دنبال کردم و نگاهم به هو اینگاه لع خط

اخم هم به  مهین هیخواست بره مجلس ختم!  یبود، انگار که م دهیپوش اهیبازم سر تا پا س جیجناب هوتکون داد. 

 چهره اش داشت، رو به رو اش قرار گرفتم.

 ؟ی: خوب ایلع

 استیلع یمتعلق به خاله  یرو به رو یخونه  یبود که وقت دهیتکون داد، انگار الل بود! چرا تا حاال به فکرم نرس سر

 به من نگاه کرد. نایهم پسر خاله اش هست؟! س اهیس جیپس هو

 کنم دختر عمه ام نهال. یم ی: معرف نایس

 پسر خاله ام. نیکنم، آرم یم ی: منم معرف ایلع

نشون ندادم. چه  یبه کفشم ضربه زد اما من عکس العمل نای. سمینگفت یزیاما چ میانداخت یبهم نگاه نیو آرم من

. سکوت امدیخودنما بدم م یپسرا نیکه چه قدر از ا ییشد. وا یهم داشت پاره م راهنشیبود، پ دهیپوش یشلوار تنگ

 کرده بود. تیبه ما هم سرا نیبودن آرم لزد انگار ال یحرف نم یحاکم بود، کس نمونیب  یآزار دهنده 

 .یشهرباز میبر میخواه یمن و نهال امشب م ی: راست نایس

 !!ی: شهرباز نیآرم

 سه نقطه. یبا تمسخر حرف زد، همون الل بود بهتر بود، پسره  چه

 د؟یای: آره، شما هم م نایس

 امی: من که م ایلع

 لبخند زدم. بهش

 !؟یایم نیآرم ی: تو چ نایس

انداخت، دهن باز کرد که حرف بزن اما من زود تر  یبه من نگاه نیرو دعوت کرد! آرم اهیس جیهو نیا نایاالن س چرا

 گفتم

 آمدن، دارند یاز شهرباز یکار مهم تر نیآقا آرم اد،ینظر مبه  -
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 زد. یپوزخند ا،یواضع گفتم که ن یلینگاه انداختم. خ بهش

 امیکنم و امشب همراه تون م یهم داشته باشم، کنسل م ی: هر کار نیآرم

 حرصم گرفت. یآ اد،یاما داره م ایبشر! من گفتم ن نیکردم، چه پرو بود ا اخم

 کوچه نیهم ی: پس ساعت هشت، قرارمون تو نایس

 ی: اوک ایلع

 ی: اوک ایلع

 گرفت حرف بزنه!. یفقط سر تکون داد. آخه زبونش درد م نیآرم

 ی: خب. پس فعال با نایس

 نمتونیب ی: م ایلع

رنگ خونه مون  یدر طوس یجلو م؛ینگاه انداختم. ازشون فاصله گرفت نیدست تکون دادم و با اخم به آرم ایلع یبرا

 .میشد اطیوارد ح یدر رو باز کردم، دو نفر دیو با کل ستادمیا

 : نهال؟ نایس

 نگاه کردم. بهش

 جان -

 ؟یرفتار کرد ی: چرا اون جور نایس

 اشاره ام رو سمتش گرفتم. انگشت

 ؟یدعوت کرد یتو چرا سرخود همراه  -

 باال انداخت. شونه

 گذره. یخوش م شتریب یباشه شهرباز شتریب یتازه تعداد هر چ ،یشیدوست م ایبا لع یجور نی: خوب گفتم ا نایس
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 تکون دادم. سر

 .یزیچ هی ایحاال لع -

 کردم. اخم

 ؟یچرا اون پسره رو دعوت کرد گهیاما د -

 نه؟ی: منظورت آرم نایس

 آره -

 نگاهم کرد. مشکوک

 ؟یدار نیبا آرم ی: تو چه مشکل نایس

 .یجور هی اد،یفقط ازش خوشم نم ،یچیه -

 ستین یمغرور، اما پسر بد یکمی:  نایس

 باال انداختم. شونه

 !.ادیدر هر صورت من ازش خوشم نم -

 زد. لبخند

 گذره ی: نگران نباش امشب بهمون خوش م نایس

 .دمیکش ینفس

 دوارمیام -

وقت بود که نرفته بودم. اما شک داشتم با وجود  یلیرو دوست داشتم، خ یتکون داد. به سمت هال رفتم، شهرباز سر

و صدام رو بلند  دمیکش یقیادب و خودخواه. نفس عم یمغرور، خودنما، ب ج،یهو یبهمون خوش بگذره! پسره  نیآرم

 کردم.

 ؟ییکجا یسالم مامان گل -
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 آمد. رونیاز اتاق ب مامان

 : سالم عمه جون نایس

 : سالم به هر دوتاتون به صورت ماه تون. مامان

 لبم نشست. یرو لبخند

 .ارمیم ی: االن براتون چا مامان

 .ارمیمامان، من م نیشما بش -

 اریمنم ب ی: برا نایس

کمر  یگل درشت قرمز رو برداشتم و داخل استکان ها ینیرنگ چ دیسف یتکون دادم و به آشپزخونه رفتم. قور سر

 یلبخند رو یرنگ خوش چا دنی. با دختمیرو هم برداشتم و آب جوش داخل استکان ها ر یکتر ختم،یر یچا کیبار

 آمدم. رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیگذاشتم و س ینیشکل رو داخل س ی رهیلبم نشست، قندون دا

 : ممنون دختر گلم مامان

 زدم لبخند

 نکردم مامان جون یکار -

 یمبل نشستم. جرعه  یگذاشتم، استکان به دست رو زیم یرو، رو ینیبرداشتند. س یو مامان چا نایکه س نیاز ا بعد

 م،یبود دهیچ ی رهیدا مهیداغ اما خوش طعم بود. به اطراف نگاه کردم، مبل ها رو به شکل ن دم،یام رو نوش یاز چا

 یرنگ، گوشه  یهوه ق یبوفه  هی م،یانداخته بود یشکو م دیسف یرنگ، چند فرش کوچولو  یقهوه  یپاکت ها یرو

 زیم هیشده بود.  زونیلوستر گل الله هم وسط هال به سقف آو هیبلور بود.  یو ظرف ها نییتز لیکه پر از وسا وارید

خونه  هی ک،یکوچ یلیبزرگ بود و نه خ یلی. خونه مون رو دوست داشتم، نه خچیو چهار ا ستیب ونیزیبا تلو یو یت

 سه خوابه. دوبلکس ی

 یازیشهر میری: عمه جوون ما امشب م نایس

 بهمون نگاه کرد مامان
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 خوش بگذره ی: چه عال مامان

 ا؟یشما هم ب یخواه یم -

 .مانیپ یخونه  رمی: نه، من م مامان

 تکون دادم. سر

 : خب برو آماده شو نایس

 نگاه کردم. نایرو به ساعت انداختم، پنج بود، با تعجب به س نگاهم

 از االن!؟ -

 .دیخواه یآماده شدن زمان م ی: آره، خوب شما دخترا سه، چهار ساعت برا نایس

 کنند.... یآماده شدن، زمان صرف نم یکردم، انگار که پسرا اصال برا یدهن کج براش

 گهید ایب ؟یی: نهال کجا نایس

 امیاالن م -

 .نیماش ی: من رفتم تو نایس

 برو منم اومدم. -

تخت برداشتم  یرو از رو فمیبوس فرستادم. ک نهیآ یخودم تو یقدر عجله داره؟. شالم رو مرتب کردم و برا نیا چرا

 رفتم. رونیو از اتاق ب

 : نهال؟ مامان

 جان -

 : مراقب خودت باش مامان

 زدم لبخند
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 چشم مامان گل -

 ادیرنگ برداشتم و پام کردم، ز یکرم یام رو از داخل جا کفش یاسپرت مشک یگونه ام زد. کفش ها یرو ی بوسه

رد شدم، در رو باز کردم، قدم به داخل کوچه گذاشتم و در  اطیاهل پاشنه بلند نبودم، با اسپرت راحت تر بودم. از ح

 نشستم. ایلع رعقب کنا یرو باز کردم و صندل نیرو بستم. در سمت چپ ماش

 سالم -

 سالم کی: عل ایلع

بهش بگه تو که  ستین یکیچشه؟ چرا شکل برج زهرمار شده؟!  نیطلب کارانه بهم نگاه انداخت. وا ا نیآرم

بر  یسه نقطه. سکوت خفه آور ی اهیس جی! هو؟یکن یم یما رو همراه  یشد ریچرا جوگ یدوست ندار یشهرباز

 یهم که مثل الکپشت رانندگ نایجو رو مسموم کرده بود. س نیآرم یکرد. انگار بد اخالق یحکومت م نیماش یفضا

 کرد. حوصله ام سر رفته بود. یم

 : نهال؟ ایلع

 نگاه کردم. ایحرف زد، به لع یکیعجب  چه

 جان -

 .یزد ی: چه رژ خوش رنگ ایلع

 رژ لبم رو برداشتم. فمیزدم و از داخل ک لبخند

 بار امشب ازش استفاده کردم. نیاول -

 گرفتم. ایلب رو سمت لع رژ

 خوشت آمده، مال تو.حاال که  -

 خورد. جا

 نه ممنون. ی: وا ایلع

 حرفم تعارف نبود، مال تو -
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 خجالت رژ لب رو از دستم گرفت. یلبخند و کم با

 ممنون، مهربونم یلی: خ ایلع

 زدم. لبخند

 دستمال به من بده. هی ن،ی: آرم ایلع

دستمال از داخل جعبه  هی ایگرفت، لع ایداشبورد برداشت و سمت لع یرو از رو یدستمال کاغذ یجعبه  نیآرم

 یمات رو، رو یبا دستمال رژ لب اش رو پاک کرد، رژ لب آجر ایجعبه رو سر جاش گذاشت. لع نیو آرم دیکش رونیب

 و به من نگاه کرد. دیلباش کش

 اد؟ی: بهم م ایلع

 .یخوشگل تر شد ،یاره، خوشگل بود -

 .ستادیا نیزد. ماش یلبخند

 میدی: خوب رس نایس

 نیرو باز، ا یشهرباز میخوب شد که آمد یلیخ ،یشدم، آخ جوون شهرباز ادهیپ نیاز ماش یعجب! با خوشحال چه

. چه شلوغ میگذاشت یشهرباز یقدم داخل فضا یگرفت، چهار نفر یورود طیبل نایگذره. س یبیشتر خوش م یجور

 لذت ببرند. یتابستان حساب یروزها نیخواهند از آخر یبود! انگار ملت م

 م؟ی: خب اول کجا بر نایس

 هستم. هینداره، چون من همه رو پا یمن که فرق یبرا -

 ام اما نه همه رو. هی: منم پا ایلع

 گرفت حرف بزنه!. ینگفت. آخه زبونش درد م یزیچ نیآرم

 رم؟یترن بگ طی: پس من برم بل نایس

 مخالفت نکرد. یکس
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 امیصف تا من ب یتو دی: شما ها بر نایس

 امد،یبدم م یشهرباز یکه تو یبود!! از تنها قسمت ی. چه صف شلوغمیستادیصف ترن ا یتو میو رفت میتکون داد سر

خسته شده بودم. پام درد  گهیبخره!. د نکهیبسازه تا ا طیهم که انگار رفته بل نایبود. س شیصف ها یانتظار تو نیهم

بود.  یخال یسوم جا فیتا نوبتمون شد. رد میاالف بود یساعت میآمد. فکر کنم ن طیبا بل نایگرفته بود. باالخره س

عشق ترن داشتم اما از  شتریرنگ رو بستم. قبال ب ینشستم و کمربند مشک یصندل یداد. رو یحال نم گهیعقب تر د

کنارم نشست، سر  یکاسته شده بود. کس ییبودم، از عالقه ام نسبت به ترن هوا دهیرو د ییمقصد نها لمیکه ف یوقت

 زد. یکرد؟! پوزخند یم یکنار من چه غلط نیچشم تو چشم شدم، ا نیبرگردوندم و با آرم

 .نمیجا بش نینبود مجبور شدم ا ی: چون جا خال نیآرم

سه نقطه. ترن راه افتاد، خودم رو آماده  یاخمو ینگفتم. پسره  یزیافکارم رو خوند! شونه باال انداختم و چ انگار

شد  ریسراز نییبا سرعت به سمت پا هویکرد و  یرفت مکث یباال م یشدن. ترن به آروم یزدن و خال غیج یکردم برا

 ..جانیهالبته از ترس نه بلکه از  دمیکش یم غیبا تمام توان ج

 بلند شدم. یصندل ی. کمربند رو باز کردم و از روستادیترن ا باالخره

 : خوش گذشت؟ نایس

 بود. یعال یوا -

 با تعجب نگاهم کرد. نیآرم

 : بدک نبود. ایلع

 م؟یدوباره بر -

 .میدوباره آمد دیبعد شا ه،یسراغ بق می: اول بر نایس

کنه با اخم جذاب تره اما خبر نداره شکل برج  یدوباره اخم کرده بود، انگار فکر م نیلبخند سر تکون دادم، آرم با

 زهرمار شده.

 رنجر؟ می: بر نایس

 سر تکون دادم. اقیاشت با
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 م؟یبر گهید زیچ هی شهی: نم ایلع

 رم؟ینگ طیتو بل یبرا یترس ی: اگه م نایس

 امی: نه، منم م ایلع

 یبار نیآخر ادی هویجا خلوت تر بود.  نیداخل صف، ا میما هم رفت ط،یسر تکون داد و رفت سمت باجه بل نایس

ام بود و  یشب شاد زندگ نی. اون شب آخرمیسوار رنجر شد یو دو نفر یافتادم که به همراه بابام آمده بودم شهرباز

 .دمیکش قیمبعد از اون، کم کم غم ها و مشکالت شروع شد. چند تا نفس ع

 ؟ی: نهال خوب ایلع

 اره، چطور مگه؟  -

 چشمات جمع شده. ی: آخه اشک تو ایلع

 زدم و چند بار پشت سر هم پلک زدم. لبخند

 شده؟ یزی: چ ایلع

 خاطره افتادم. هی ادینه، فقط  -

. دمیکش ینداشت. آه یخوب تموم یاون روزها. کاش روز ها ینگفت. دلم تنگ شده برا یزیباال انداخت و چ ابرو

گذشت و رنجر راه افتاد، از اعماق وجودم  قهیرو بستم، چند دق ی رهیباالخره نوبتمون شد، نشستم و کمربند زنج

. فراموش کنم نبودن بابام رو، همه غم رو پاک کنم رونیزدن، درد رو از قلبم ب غیخواستم با ج یم دم،یکش یم غیج

خالص. اما با  یزندگ نیبه سرم زد که کمربند رو باز کنم و خودم رو از ا یلحظه  یکه وارونه شد برا یکنم. وقت

گونه ام رو  یشده رو تهخیاشک ر ستاد،یفکر خودخواهانه لعنت فرستادم. رنجر ا نیمامانم به خودم بابت ا یادآوری

 نشست. مکتین یشده بود، رو دیمثل گچ سف ایگلو ام درد گرفته بود. صورت لع ردم،پاک ک

 ؟ی: خوب نیآرم

 شکالت برداشتم و سمتش گرفتم. فمینگفت فقط سر تکون داد. از داخل ک یزیچ

 بخور ریبگ -
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 رو از دستم گرفت و داخل دهنش گذاشت شکالت

 : ممنون ایلع

 آب خوردم. یمقدار یداخل بطر از

 .یاما خودت خواست رمینگ طی: من که گفتم بل نایس

 قدر ترسناک باشه نیکردم ا ی: فکر نم ایلع

 ؟یمگه تا حاال سوار نشده بود -

 بودم ترس داره. دهی: نه، فقط شن ایلع

 .یشدیسوار م دی: نبا نیآرم

 اشکال نداره. برات تجربه شد. -

 چته؟! یعنیبهم نگاه انداخت. سر تکون دادم که  نیآرم

 . ارهیشجاع ها رو درنم یادا ایترسش رو بروز داد و مثل بعض ای: باز خوب لع نیآرم

 اعصاب بود. یاالن با من بود؟؟ بدجور لحنش حرف زدنش رو نیا

 ترسم ینم لشیکدوم از وسا چیهستم و از ه یمن عاشق شهرباز -

 زد. یپوزخند

 خانم شجاع. دهیکه صدات خواب یدیکش غی: اون قدر ج نیآرم

 اشاره ام رو سمتش گرفتم. انگشت

رفتار کرد تا شجاع بودن  ینیزم بیمثل س ستی. قرار نییرها یشدن، برا هیتخل یبرا ییست. جا یشهرباز نجایا -

 .جانیو ه یباز غ،یج یعنی ی. شهربازدیرو به رخ کش

 تر شد. ظیصورتش غل یباال انداختم. اخم رو ابرو
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 ؟یرو با من بود ینیزم بی: االن س نیآرم

 باال انداختم. شونه

 دونم، از خودت بپرس. ینم -

 کرد. یکرد و دستاش رو مشت. انگار که داشت خفه کردن من رو تصور م زیرو ر چشماش

 .یبرق نیماش می: خب بر نایس

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 ؟یتو کجا بود -

 گرفتم. طی: رفتم بل نایس

 رو گرفتم ایباال انداخت و دست لع ابرو

 بکوب بکوب و تصادف. میپاشو بر -

که برج زهرمار  نیسوار نشد. آرم ایرو لع لهیچند تا وس هی. میو خوش گذروند میکرد یباز یتکون داد.. حساب سر

کنند؟ شکمم به قار و قور افتاده بود، بدجور گرسنه  یاخمو رو تحمل م نیا یبود، خدا به داد خانواده اش برسه چطور

 شده بودم

 شام میبر گهیها بسه د گمیم -

 : اره موافقم ایلع

 بشقاب پرنده و بعد شام می: اول بر نایس

 نکردم. یگرسنه بودم اما مخالفت نکهیا با

تا  دیطول کش قهینبود، فقط چند دق یطوالن ادی. صفش زمیستادیصف ا ی. تودمیکش یقینکردم و نفس عم یمخالفت

 لیکه بشقاب پرنده به راه افتاد، انگار ب نیندادم. هم تی. باز جغد اخمو کنار من نشست، بهش اهمدینوبت به ما رس

و دور  ستادمیا یهام افتادم که وسط هال م یبچگ ادی هویخورد،  یحالم داشت بهم م زدن،یدلم و هم م یانداختن تو

 دیدادم، اس یهم فشار م ی. لب هام رو، رواوردمیو باال م نیزم یافتادم رو یو م شدیو حالم بد م دمیچرخ یخودم م
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انداختم. سرعت بشقاب پرنده  یساختنتون رو ببرند. به اطرافم چنگ م لهیدرآورده بود، مرده شور وس یمعده ام باز

خواست  یکردم. دلم م یباال تر رفت و حال من بد تر شد، چشمام رو بسته بودم، از ترس باال آوردن دهنم رو باز نم

با عجله خودم رو  ستادیکه ا نیو با چاقو تکه تکه اش کنم.. هم ارمیب ریمسخره رو ساخته گ ی لهیوس نیرو که ا یاون

 زدم. یو عق م به سطل زباله رسوندم

 ؟ی: نهال خوب نایس

 بود!! دنیوقت سوال پرس تیوضع نیا یاالن تو آخه

 هو؟ی: چت شد  نایس

آب رو سمتم گرفت و  یبطر ایآوردم، لع رونی! سرم رو از داخل سطل بارمیدارم دل و روده ام رو باال م نهیبینم کور

 صورتم. یتو ختیآب ر

 ؟ی: خوب ایلع

 نشستم. مکتین یتکون دادم، رو سر

 دکتر؟ میبر یخواه ی: م نایس

 حالم بهم خورد. دیچرخ یادینه، چون ز -

 !یشد ی: کاش سوار نم نایس

 الیخیب -

 شده؟ یدستت چ نی: آرم ایلع

زدم  یکه بهش چنگ م یزیکرد، پس اون چ یم ییساعدش خودنما یرو یخراش یافتاد که جا نیبه آرم نگاهم

بلند شدم و سمت  مکتین یدستمال برداشتم، از رو فمیو دلم سوخت، از داخل ک دمیبود!!. خجالت کش نیدست آرم

 رفتم. نیآرم

 من حالم بد بود، متوجه نبودم و بهت صدمه زدم. دیببخش -
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در سکوت و تعجب بهم نگاه  نیو زخم شده بود بستم، آرم دهیرنگم رو دور ساعدش که خراش یآب یپارچه  دستمال

 کنه؟ ازش فاصله گرفتم. یم نیچرا همچ نیاخم کرد، جا خوردم، ا هویند زدم که بهش لبخ نیکرد. هم یم

 شام. می: خوب بر نایس

 تکون دادم. سر

 به شدت موافقم. -

 ؟ییدستشو میاول بر شهی: م ایلع

 کنم؟. یرو همراه  ایلع دیبا یعنینداشتم،  یینگاه کردم، من که دستشو ایلع به

 میبر ای: منم مثل تو، ب نایس

از من  یادیبا فاصله ز نینشستم و آرم مکتین یازمون فاصله گرفتند، منم رو نایس یسر تکون داد به همراه  ایلع

قدر ترسناک بودم و خودم خبر نداشتم!!. خاک بر سرم  نیمن ا یعنیخورمش!.  یبشه من م کمی. انگار اگه نزدستادیا

.. حواسم پرت دمیکش یقی. نفس عمزدمیچنگ م رواخمو  اهیس جیهو نیا شتریکه ازش طلب بخشش کردم. کاش ب

 صحبت دو تا دختر شد.

 .یچه جگره  نیبهنواز اون پسره رو بب ی: وا

 هم زده. یرنگ یمشک یجذاب پی: اوف اره چه ت

 دلم براش غش رفت. یی: وا

کردم و از  ! رد نگاه شون رو دنبالزدنیهمه ذوق حرف م نیبا ا یک یدخترا دارن درباره  نیشدم بدونم ا کنجکاو

بود.  دهیتنگ پوش یمشک شرتیبا ت یشلوار مشک هیاخمو کجاش غش کردن داره؟!  نیشاخ درآوردم، ا نیآرم دنید

. به خودم آمدم، سرم رو به چپ و راست یکلیه وقد بلند  ،یو مو قهوه  یاخم هم به چهره داشت. چشم و ابرو مشک

 مغز. یدو تا ته نیا ایمن کور بودم  ای. اصال هم جذاب و قشنگ نبود، دمیکش یقیتکون دادم و نفس عم

 : بهنواز برم بهش شماره بدم؟

 کتینم یبودند. از رو دهیبه سرم زد و به اون دو دختر نگاه کردم، چه جلف لباس پوش یفکر امد،یدرن یصدا یدوم از

 بلند شدم و سمتشون رفتم
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 سالم -

 بود. دهیپوش دیه شال سفک یبهم نگاه کردن، اون ینفر دو

 : سالم بفرما

 شماره بده نیخواد به آرم یکه م یهمون نیصداش مشخص شد ا از

 شده. نیکه نظرتون جلب آرم دمیفهم دم،ینشسته بودم و ناخواسته حرفاتون رو شن کتینم یرو -

 اخم کرد و شال قرمز بهم نگاه کرد. دیشال سف دختره

 : نکنه دوست پسرته؟!

 توبه، بال به دور، دور از جون. ایخدا

 نه، داداشمه. -

 شل شد و چشماش برق زد. دهیشال سف شین

 .دمیشماره ات رو بده من بهش م یخواه یاگه م -

برگ سمتم گرفت، چه آماده بود!! آب دهنم رو قورت  هیتاب دادن ذوق کرد و  یکه بهش ت یمثل خر دهیسف شال

 دادم و شماره اش رو گرفتم.

 مدل خواهر ها داشتند. نیکاش همه از ا زمیعز ی: وا

 لبخند زدم و ازشون فاصله گرفت. یزورک

 ی هی: خدا شانس بده چه خواهر شوهر پا

خواهر  نیممکن بود که آرم یعنینداشتم.  یینایمغز هستند و من مشکل ب یدو تا ته نیدر صد مطمئن شدم که ا صد

خواستم شماره رو بهش بدم  یکه م نیرفتم و هم نی. به سمت آرمسوزهیخواهرش م یداشته باشه؟! اگه داره دلم برا

 .دندیسر رس نایو س ایلع

 .میبر گهی: خب د نایس
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باز شدن  یبه بهونه  امد،یپشت سرمون راه م نی. آرممیراه افتاد یحرف بزنم. چهار نفر ییتنها اهیس جیهو نیبا ا دیبا

 که از کنارم رد شد بلند شدم. نیآرم دم،یبند کفشم کش یدست رو یو خم شدم؛ الک ستادمیبند کفشم ا

 ن؟یآرم -

 زد. یشخندیبهم نگاه کرد. برگ رو سمتش گرفتم. ن یو سوال ستادیا

 .یارزش و پست تر یاما نه تو ب ی هیکردم تو هم مثل بق ی: فکر م نیآرم

 کرد و با دست بهش ضربه زدم. اخم

 خفه شو -

 رفت.و دستم رو گ ستادیمقابلم ا نایس

 شده؟ ی: نهال چ نایس

 : چه خبره؟ ایلع

 : دختر عمه ات به من شماره داد. نیآرم

 زدم. یاعصاب بود. از خشم نفس نفس م یمسخره و رو یلیخ لحنش

 ؟ی: چ نایس

 هوا تکون دادم. یتعجب بهم نگاه کرد، دستم رو تو با

 .دهیاعتماد به نفست از سقف رد کرده به ابرا رس گهیتو د -

 ؟یشماره داد نی: تو واقعا به آرم ایلع

 نگاه کردم. ایتعجب به لع با

 هرگز نیشماره بدم اما به آرم لیبه عزرائ دیمن شا -

 افتاده بود رو برداشت و سمتم گرفت. نیزم یبرگ رو که رو نیآرم
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 !ه؟یچ نی: پس ا نیآرم

 برگ رو گرفت و نگاهش کرد. نایس

 !ستینهال ن یشماره  نکهی: ا نایس

 جا خورد. نیآرم

 ادب شماره بدم؟. یب یاخمو نیمگه خر گازم گرفته به ا ست،یمعلوم که ن -

 ه؟یچ انی: پس جر ایلع

 .دمیکش یقیعم نفس

بدم منم قبول  نیخوشش آمده از من خواست که شماره اش رو به آرم نیدختره از آرم هی د،یبود ییدستشو یوقت -

 کردم.

 نگاه کردم. نیاخم به آرم با

 .یپسر اخمو بد اخالق هیتو فقط  ،یستین یعقلم سر جاش، چندان فرد مهم من هنوز -

 .یکرد یدرباره اش اشتباه فکر م دینجابت داره، تو نبا ست،ینهال از اون مدل دخترا ن ن،ی: آرم نایس

 داد تا من دچار سوتفاهم نشم. یم حیقبل از شماره دادن، توض دی: با نیآرم

 طلب کار هم هست. یعذر خواه یپروو بود. به جا چه

 هم بدهکار شدم! یزیچ هیانگار من  -

 خواد از وسط نصفش کنم یدلم م یباال انداخت. آ شونه

 خوام یمعذرت م نی: من از طرف آرم ایلع

 برداشتم و انگشت اشاره ام رو مقابل صورتش گرفتم. نیقدم سمت آرم هی. دمیکش ینگاه کردم و نفس ایلع به

اسمش  نیاما بدون ا ،یندار یچون اصال برام ارزش ،یکن یخوام تو ازم معذرت خواه یجناب مغرور، من نم نیبب -

 هیشعوریب ست،یغرور ن
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 .میرو گرفت و راه افتاد نایباال انداختم و دست س ابرو

 کردم یرو دعوت م نیامشب آرم دی: مقصر من بودم، نبا نایس

 بود. ی. امشب عالستیمهم ن الیخیب -

 خواستم. لبخند زدم. یرو نم نیتکون داد، ناراحت بود و من ا سر

 م؟یحاال شام کجا بر -

 .یبش تیخوام اذ ینم گهیخونه، د میری: م نایس

 انگشت شستم، پشت دستش رو نوازش کردم. با

 .میباش یخوب زبانیتا آخر م دیپس با میما مهمون دعوت کرد -

 ن؟یاز حضور آرم یستیناراحت ن یعنی:  نایس

 نداره. یبرام ارزش الیخیگفتم که ب -

 شد. کیبهم نزد ای. لعمیو حرکت کرد میشد نیتکون داد، سوار ماش سر

 خوام ی: من بازم عذر م ایلع

 تو چرا؟ -

 .نی: خب از طرف آرم ایلع

 .ستین یازین -

 نگاهم کرد. نیغمگ

 .می: ببخش اگه شب تون رو خراب کرد ایلع

 .ستیبرام مهم ن ا،یلع الیخ یب -

 مغرور و بد اخالقه کمیفقط  ستین یپسر بد نی: آرم ایلع
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 شعورهیب یبهتر بگ -

کردم و  کی!! خودم رو به در نزدشعوریناراحت شد که به پسر خاله اش گفتم ب دمینگفت. شا یزیتکون داد و چ سر

 دم؟یفکر کرده من بهش شماره م یمتنفرم بودم، واقعا چطور نیشدم. از آرم رهیخ رونی. به بدمیکش نییرو پا شهیش

 .شعوریادب، مغرور و ب یپسر اخمو، بداخالق، ب هی! ه؟یمگه ک

 : نهال؟ ایلع

 نگاه کردم. بهش

 م؟ی: ما هنوز دوست ایلع

 شدم. کیزدم و بهش نزد لبخند

 معلومه که اره. -

 اش رو دستش گرفت. یشد و چشماش برق زد. گوش خوشحال

 ؟یشماره ات رو بد شهی: م ایلع

رو داشته  ایلع یکردم و به خودم تک زدم تا شماره  ویاش رو از دستش گرفتم و شمارم رو س یتکون دادم. گوش سر

 باشم.

 یمهربون یلی: تو خ ایلع

 یتو هم با محبت -

 یهنوز هم ناراحت بود. نم نایرو از دست بدم. س ایمثل لع یدوست اه،یس جیزد، قرار نبود بخاطر اون هو لبخند

 چند شکالت برداشتم. فمیوارد بشه. از داخل ک یلطمه  نیو آرم نایس یامشب به دوست یخاطر ماجراخواستم ب

 ن؟یآرم -

 سمتم برگشت و با تعجب نگاهم کرد. شکالت ها رو سمتش گرفتم. به

 نایتو و س یبرا -



 یروبان مشک

33 
 

ندارم،  یمشکل نیبفهمونم که من با آرم نایخواست به س یکارم م نینگفت و شکالت ها رو ازم گرفت، با ا یزیچ

 اهیس جیهو نیبا ا نایبغل بهم لبخند زد. برام سوال بود که چطور س ی نهیآ یمنظورم شد که از تو یانگار متوجه 

 نیتر از رستوران پارک کرد چون جا نبود، از ماش رو باال نیماش نایباشه بعدا ازش بپرسم.. س ادمیدوست شده؟ 

در ها بودم، من  نیبا ا یها داشت، بچه که بودم عاشق باز کیدر اتومات نیاز ا. میو به سمت رستوران رفت میشد ادهیپ

 کت و شلوار به استقبالمون آمد یآقا هی. میافتم. وارد رستوران شد یهام م یبچگ ادیامشب همش 

 دی: سالم خوش آمد

 .میخواست یچهار نفر م زیم هی: سالم  نایس

 رو به دستش گرفت. تبلتش

 پنچ نفر هست. زیم هیسمت راست سالون  یباال هم پر شده اما گوشه  یطبقه  ست،ین یخال یباغ جا ی: متاسفانه تو

 ی: اوک نایس

هم جور  ایمن و لع فیک یبهتر، جا برا یجور نیکرد. ا ییراهنما زیلبخند زد و ما رو به سمت م یکت و شلوار یآقا

 داشت. یبرداشتم و بهش نگاه کردم، چه خوب همه مدل غذا زیم ی. منو رو از رومیها نشست یصندل یشد. رو

 م؟یبخور ی: حاال چ نایس

 تزایپ -

 : موافقم ایلع

 آمد. زمونیتا سر م دیطول کش قهیگارسون رو صدا زد، چند دق نایس

 دیی: بفرما

 یمخلوط و نوشابه مشک تزای: پ نایس

 : مخصوص و نوشابه زرد ایلع

 یمویو ل ریقارچ و پن -

 و دوغ یاری: کباب بخت نیآرم
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 .وونهید یخواست بگه من متفاوتم! من خاصم! پسره  یتعجب بهش نگاه کردم، االن مثال م با

 !؟یریم رازیتهران، هنوز دانشگاه ش ی: االن که آمد ایلع

 گرفتم ینه انتقال -

 ؟یخون یم ی: چ ایلع

 نور امیپ یروانشناس -

 نور امیپ ی: چه جالب، منم حسابدار ایلع

 رازیکردم. خداکنه دانشگاه تهران هم مثل ش دایپ یهم دانشگاه هی دهیزدم. هنوز دانشگاه رو ند ییدندون نما لبخند

خورد، خب مرض  یغذاش رو نم اقیچندان با اشت نیالبته آرم م؛یخوش بگذره.. در سکوت مشغول خوردن غذا بود

خود. در  یسمت خونه ها میغذا نخود نخود رفت !!. بعد از خوردنیدیسفارش م یرو دوست ندار یزیچ یوقت یدار

 ....رمیفاکتور بگ نیبود البته اگه از دعوا ام با آرم یکل شب عال

کالس ها شروع  گهیکردم انتخاب واحدم رو؛ چند روز د یبودم و داشتم طبق عادت چک م دهیتخت دراز کش یرو

 رو نه. یسر هیبودم و  دهیاز کتاب هام رو خر یسر هی شد،یم

 : نهال؟ مانما

 بله -

 کارت دارم نییپا ای: ب مامان

 امیچشم االن م -

به صفحه  ینگاه کل هیرفت!.  یم نییباال و پا یبود، صدا به راحت ستادهیچون در باز بود و مامان کنار پله ها ا حتما

تخت بلند شدم و از اتاق  یآمدم و در لب تاپ رو بستم؛ از رو رونیب تیدرست بود، از سا یهمه چ یانداختم، اوک

 رفتم. قدم به آشپزخونه گذاشتم. یم نییکنان از پله ها پا یل یرفتم، ل رونیب

 من آمدم -

 نگاه کرد بهم
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 : برو آماده شو مامان

 ؟یچ یبرا -

 .یبهشون بد یرو ببر هی: که ظرف همسا مامان

 تکون دادم سر

 .شمیاالن آماده م -

رنگ رو که داخلش شکالت  یزد، به اتاقم رفتم و لباس عوض کردم. به آشپزخونه برگشتم، مامان ظرف صورت لبخند

 گذاشته بود رو به سمتم گرفت.

 ریکن بابت تاخ ی: عذر خواه مامان

 رو گرفتم ظرف

 چشم -

 ها ینیری: تشکر کن بابت ش مامان

 باشه -

 : مراقب خودت هم باش مامان

 چشم -

 ستادم،یا نیآرم یزدم. در خونه  رونیبرداشتم و پام کردم و از خونه ب یخوام برم؟ کفش از جا کفش یکه کجا م انگار

خونه نباشه، شالم رو مرتب کردم و زنگ رو فشردم. اما انگار خراب بود، چون صداش برگشت  اهیس جیهو دوارمیام

 مقابلم ظاهر شد. یپسر بچه با لباس ورزش هیو  دچند ضربه محکم به در زدم. در باز ش نیهم ینداشت، برا

 سالم -

 نگاه کرد. بهم

 : سالم
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 مامانت خونه ست؟ -

 تکون داد سر

 من دختر همسایه هستم. ،یصداش کن شهیم -

 : باشه

 هیما بزرگ تر بود.  اطیخونه شون از ح اطیگذاشتم و در رو بستم. ح اطیح یو داخل خونه رفت، منم قدم تو دیدو

 خانم سمتم آمد.

 سالم -

 زد لبخند

 زمی: سالم عز

 تر شدم کینزد

 یرو به رو ی هیمن نهالم، دختر همسا -

 رو سمتش گرفتم ظرف

 بودن یخوشمزه  یها ینیریش یلیشد و ممنون خ ریکه د دیظرفتون، فقط ببخش نمیا -

 رو از دستم گرفت. ظرف

 ممنون بابت شکالت ها زم،ی: منم نسترن هستم، خواهش عز

 زدم. لبخند

 دم کردم یداخل، تازه چا ای: ب نسترن

 شمیممنون مزاحم نم -

 دختر ی: مراحم نسترن
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 .دیرو گرفت و دنبال خودش کش دستم

 من کفش پام. -

 .شهیرفت و آمد م ییخونه با کفش و دمپا نیا ی: اشکال نداره، تو نسترن

 اشاره کرد. یدستم رو رها کرد و به صندل میهال فرش ننداخته بودند. وارد آشپزخونه که شد یتو

 نی: بش نینسر

 نشستم. یصندل یتکون دادم و رو سر

 .ادی: من چندان از تعارف خوشم نم نینسر

 کیشد. بهش دقت کردم، بار ختنیر یو مشغول چا ستادیزدم، قشنگ از رفتارش مشخص بود!! پشت به من ا لبخند

 زیم یرو یبود. دو تا فنجون چا یمشک نیداشت، چشماش مثل آرم یرنگ یکوتاه قهوه  یاندام و قد بلند بود، موها

 مقابلم نشست. یصندل یگذاشت و رو

 : بفرما نینسر

 ممنون -

با طعم هل رو دوست داشتم. قند داخل دهنم گذاشتم و جرعه  یداد. چا یم یهل یرو برداشتم، چه بو یچا فنجون

 رو مزه مزه کردم. یاز چا ی

 خوش طعم. یلیخ -

 : نوش جان نسترن

 زدم. لبخند

 : مامان م.... نیآرم

 که به من افتاد سکوت کرد و متعجب بهم چشم دوخت. نگاهش

 : بگو پسرم نسترن
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 خودش آمد و نگاهش رو از من گرفت و به مامانش نگاه کرد. به

 .رونیب رمی: من دارم م نیآرم

 بخور، تازه دم کردم. یچا ای: اول ب نسترن

 .امیب ریبرم، فقط ممکن شب د دی: نه با نیآرم

 : مراقب خودت باش نسترن

 ی: اوک نیآرم

ادب نداره من چرا با ادب باشم!!. سالم نکردن و  اهیس جیهو یرفت. وقت رونینگاه کردن به من از آشپرخونه ب بدون

زده بود. نسترن دست  یمشک پیگرفتنش نداشتم؛ بازم ت لیسالم کردن و تحو یبرا یلینگرفت پس منم دل لیتحو

 نگاه کردم. یدستم گذاشت، بهش سوال یرو

 کرد. فیرو برام تعر یشب شهرباز انیجر ای: لع نسترن

 ما دوتا راز مگو نبود. یبود. البته دعوا یچه دهن لق ایلع نیا

 .یرفتارش رو به دل نگرفته باش دوارمیاخالقش تند، ام کمیفقط  ست،ین یپسر بد نی: آرم نسترن

که من اگه  یو اعتماد به ابر بود. نسترن خانم خبر ندار شعورینگفتم، اخالقش تند نبود، ب یزیلبخند زدم و چ یزورک

 . دستش رو برداشت.امیاز خجالت پسرت درم یدرست و حساب ارم،یب ریفرصت گ

 ؟ی: تک فرزند نسترن

 ؟ی: تک فرزند نسترن

 بله -

 .نیروژان، مب ن،ی: من سه تا بچه دارم، آرم نسترن

 زدم. لبخند

 خدا براتون حفظشون کنه -



 یروبان مشک

39 
 

 زمی: ممنون عز نسترن

. ختیر یدم کرده با طعم هل تنگ شده بود. کاش بازم برام م یچا یام رو خوردم. چقدر دلم برا یچا یمونده  یباق

 .ی سهیک یخسته شده بودم از خوردن چا

 ؟یخواه یم ی: بازم چا نسترن

 فکرم رو خوند. انگار

 .ستین یاگه زحمت -

به مامانش رفته بود و شعور داشت.  یکم نیبلند شد. کاش آرم یصندل یزد، فنجونم رو برداشتم و از رو لبخند

 ون رو مقابلم گذاشت.فنج

 ؟یدوست دار ی: تو هم مثل من چا نسترن

 تکون دادم. سر

 : نوش جونت نسترن

 ممنون نسترن خانم -

 خاله صدام کن ایمثل لع ایبگو نسترن  ای:  نسترن

 باز شد. شمین

 خاله گمیپس بهتون م -

 یهم عال یلی: خ نسترن

 گذاشتم. زیم یرو، رو ی. فنجون خالدمیرو دستم گرفتم و جرعه جرعه نوش فنجون

 رفع زحمت کنم گهیخوب من د -

 دختر ی: کدوم زحمت، تو رحمت نسترن

 زدم. لبخند
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 ممنون خاله -

 بلند شدم یصندل یرو از

 نجایا دیایشام ب ی: آخر هفته برا نسترن

 دیممنون لطف دار -

 میشام، منتظرتون هست ی: تعارف نکردم، جمعه شب برا نسترن

 یتعجب غرق بودم. خاله نسترن هم از رو یبهش بگم؟ تو یدوستم که چ یخودش هم دوخت، نم دیبر خودش

 بلند شد. یصندل

 جمعه شب رو ی: فراموش نکن نسترن

 باشه -

 خواستم برقه ام کنه. یم

 ممنون خودم راه رو بلدم -

 .ستادیا

 : به مامانت سالم برسون. نسترن

 .دیچشم، سالمت باش -

شدم و چند تا نفس  اطیوارد ح اه،یس جیهو نیداشت ا یپا هیزد، ازش فاصله گرفتم، چه مامان مرغ  یگرم لبخند

 رنگ بود. یتوپ آب هینگاه کردم،  نیبه پام خورد، به زم یزیچ هی. دمیکش قیعم

 : خاله توپ رو شوت کن. نیمب

 لبخند به توپ ضربه زدم و سمت در رفتم با

 ؟یکن یم ی: خاله باهام باز نیمب

 نگاه کردم. بهش
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 کنم. یم یبعد باهات باز یبرم خونه مون اما دفه  دیاالن با زمیعز -

 ی!!؟.. نفسیو اجبار یهویدعوت شام  نیبگم از ا یتکون داد، در رو باز کردم، وارد کوچه شدم. حاال به مامانم چ سر

 وارد خونه شدم. دمیکش

 ؟ی: نهال آمد مامان

 بله -

 آشپزخونه شدم. وارد

 ؟یکرد ری: چرا د مامان

 دعوت شدم. یچون به صرف چا -

 : آهان مامان

 شام آخر هفته بگم. یبهش درباره  دیبا

 مامان؟ -

 : بگو مامان

 شام شب جمعه دعوت کرد. ینسترن خانم ما رو برا -

 ؟ی: نسترن خانم ک مامان

 هیخانم همسا -

 : آهان مامان

 .میجمعه بر دیاالن با -

 باال انداخت شونه

 رمی: خوب م مامان
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 اش، رفتارش فرق کرده. یماریب لیافتادم که مامانم به دل ادمیکردم اما  تعجب

 من برم اتاقم. -

 : برو مامان

فرق کرده بود. از جمله مامانم، وارد اتاق شدم  زایچ یلیرفتم. بعد از مرگ بابام خ رونیتکون دادم، از آشپرخونه ب سر

تخت ولو شدم. مامانم از صبح تا شب  یگذاشتم و رو زیم یتخت برداشتم رو یروو لباس عوض کردم. لب تاپ رو از 

پخت داخل سطل زباله  یرو که م یزیخوردن غذا، هر چ یآشپرخونه مشغول غذا درست کردن بود، اما به جا یتو

 یکرد و واکنش نشون م یهول م یزیچ نیتر کیکرده بود، ممکن بود سر کوچ ریی. عکس العمل هاش تغختیر یم

کرد. البته با  یرفتار م یهم خنث یحساس بود و گاه یلیخ ی. گاهشدیمسئله رد م نیساده از کنار بزرگتر ایداد 

 یشده رو ختهیبهتر شده بود، اشک ر یتهران انگار کم میامده بود یاز وقت شدیداشت بهتر م حالشکمک دارو ها 

باشم و لبخند  یقو دیمن ممنوعه است. من با یبرا ختنیندارم، اشک ر هیگونه ام رو پاک کردم، نه نه من حق گر

حموم  هیاتاقم رو ترک کردم. االن  موم،تخت بلند شدم، حوله و لباس از داخل کمد برداشتم و به قصد ح یبزنم. از رو

 با آب سرد الزم بود...

 .میشد ادهیپ نایس نیماش از

 دنبالتون؟ امی: ساعت چند ب نایس

 اتوبوس و آژانس هست. م،یش یمزاحم شما نم گهید : ایلع

 .دیبهم زنگ بزن د،ی: مراحم نایس

 باشه، مراقب خودت باش -

 طور نی: شما هم هم نایس

 رو بستم، برامون بوق زد و رفت. نیماش در

 .دتیاز دانشگاه جد نمی: ا ایلع
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مون باال  یسردر کاله فارخ التحصیل نیا یمن رو به رو ندهینور تهران(. سال آ امیبه سر در دانشگاه افتاد )پ نگاهم

فارخ التحصیل  رازیکنم. قرار بود از دانشگاه ش یمدرک به دست به خودم افتخار م رم،یگ یعکس م یو کل ندازمیم

 ضربه زد. مبا آرنج به پهلو ا ایبودم. لع نجایبشم. اما االن ا

 آخ چته؟ -

 : حواست کجا؟ ایلع

 جا نیهم -

 کرد. زیرو ر چشماش

 : قشنگ مشخصه. ایلع

 رو گرفت. دستم

 داخل. میبر ای: ب ایلع

اتاقک سمت راست کنار درب  هیچه سر سبز و بزرگ بود!.  م،یدانشگاه شد یوارد محوطه  ییتکون دادم، دوتا سر

 بود. یمتعلق به نگهبان یورود

 کنند. یها رو چک نم یهستند ورود یبچه ها ترم اول شتریب نکهیا لیاول، به دل ی: چند هفته  ایلع

 باال انداختم. ابرو

 .شهیتو اونجا برگزار م یکالس ها یعنیست  یعلوم انسان ی: اون ساختمان بلند دانشکده  ایلع

 تکون دادم. به سمت راست اشاره کرد. سر

غذا گرفتن از سلف  یسلف و بوفه ست. برا ی. اون ساختمان آخرشهیما ختم م یراه به سمت دانشکده  نی: ا ایلع

 .ستیبه کارت ن یازیاز بوفه ن دیخر یهمرات باشه اما برا ییحتما کارت دانشجو دیبا

 یاوک -

 .میشد یساختمان رو به رو وارد
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نت،  ی. سمت چپ اتاق مسئوالن. سمت راست کافدیباال اتاق اسات یست. طبقه  یساختمان ادار نجای: ا ایلع

 و انتشارات. ییدستشو

افتادم!. از در  مارستانیب ادی هویدونم چرا اما  یرنگ بود، نم یسبز و آب یتکون دادم. داخل سالون چند صندل سر

 وسط محوطه گذاشته بودند. رهیرو به شکل دا مکتین نیکه چند میکوچولو شد یمحوطه  هیپشت پله ها وارد 

کتابخونه و سالون مطالعه است. ساختمان  باالش یسالون ورزش. طبقه  نشییساختمان سمت راست، پا نی: ا ایلع

 دانشگاه است. یو مذهب یفرهنگ یسالون تئاتر، کارها چ،یسمت چپ مربوط به بس

 کرد. یکوتاه مکث

 بپرس. یدار ی: سوال ایلع

 نه ممنون، دست درد نکنه. -

 : سرت درد نکنه. ایلع

 بزرگتر بود. رازینسبت به دانشگاه ش نجایزدم، ا لبخند

 ؟ی: ساعت چند کالس دار ایلع

 .میده و ن -

 ساعتش نگاه کرد. به

 .شهیکالست شروع م گهید قهی: ده دق ایلع

 ساعتم نگاه کردم. به

 اره -

 ؟ی: تا ساعت چند کالس ایلع

 امروز کالس ندارم گهیو د میو ن ازدهی -

 : خوشبحالت، من تا ساعت دو کالس دارم ایلع
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 خونه؟پس من بعد از اتمام کالسم برم  -

 : اره برو ایلع

 یاوک -

 رو سمت گرفت. دستش

 سر کالس هامون. مینشده بر رمونی: بهتر تا د ایلع

 دستش گذاشتم. یتو دست

 خوش بگذره یاوک -

 : به تو هم ایلع

 از هم جدا شدن. دستامون

 ام؟یهمرات ب یخواه ی: م ایلع

 نه، ممنون -

 زد لبخند

 ی: پس فعال با ایلع

 یبا -

ها  یرفتم، خدا کنه به موقع سر کالس برسم. حس ترم اول ی. به سمت دانشکده علوم انسانمیلبخند از هم جدا شد با

 دیشدم. حاال با یرو داشتم. استرس گرفته بودم، کاش استاد ها خوب باشند و بدجنس نباشند.. وارد ساختمان انسان

 از کالس درس. نمیلبم نشست. ا یو لبخند رو دمیکالسم رو د هکنم. از پله ها باال رفتم، شمار دایبگردم کالسم رو پ

پوست با لبخند بهم نگاه کرد، لبخند زدم و  دیدختر سف هیو وارد کالس شدم. چه خلوت بود!!  دمیکش یقیعم نفس

 کنارش نشستم. یصندل یسمتش رفتم. رو

 سالم -
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 ؟یهست ی: سالم، ترم اول

 گرفتم. ینه، انتقال -

 : آهان.

 سمتم گرفت.رو  دستش

 دی: مهش 

 دستش گذاشتم. یتو دست

 خوشبختم، نهالم -

 زد، دستامون از هم جدا شدن. یگرم لبخند

 ست! یدرس عموم نکهیبا ا ،یچه کالس خلوت -

 ترمولک. ای کارنیب ای انیکه م ییکسا شتریدانشگاه خلوته، ب شهیاول، هم ی: خب هفته ها دیمهش

 آهان -

 ؟ی: قبال کجا بود دیمهش

 رازیش -

 تهران؟ ی: چرا آمد دیمهش

وارد کالس شد که مشخص بود استاد. به احترامش  انسالیمرد م هیبدم، در کالس باز شد و  یجواب نکهیاز ا قبل

... بعد از اتمام کالس به امدیم ی. به نظرم استاد خوبمی. با دست اشاره کرد و همه نشستمیاز جامون بلند شد یهمگ

هم داشت،  یزیت ی. صدازدیحرف م یلیبود فقط خ یاستاد خوب ی. استاد کاظممیداخل محوطه رفت دیهمراه مهش

 سرم درد گرفته بود.

 ؟ی: بازم کالس دار دیمهش

 نه -
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 دنبالت؟ ادیم ی: کس دیمهش

 .رمیتماس بگ دیبا -

 .میریخواد، با هم م ی: نم دیمهش

 ؟یدار نیماش -

 .میری: نه، با داداشم م دیمهش

 .شمیمزاحم نم -

 آروم به شونه ام زد. ی ضربه

 .ی: چرت نگو، مراحم دیمهش

برگشته و  یتپل، مژه ها یروشن، قد بلند و کم یبود. برف پوست و چشم قهوه  یدختر مهربون دیزدم. مهش لبخند

 بود. یبرجسته و سرخ. دختر خوشگل و تو دل برو یشکل بود، گونه ها یضیداشت. صورتش ب یبلند

 ؟یشد ری: س دیمهش

 خودم آمدم و نگاهم رو ازش گرفتم. به

 ها!! -

 ؟یشد ریاز خوردن من س گمی: م دیمهش

 اخم کردم. یالک

 !.یهم خوشگل یلیحاال نه که خ -

 !یزد ی: اگه خوشگل نبودم که دو ساعت بهم زل نم دیمهش

 بابا اعتماد به سقف. -

 .دیخند



 یروبان مشک

48 
 

 د؟ی: مهش

 رو صدا زد، به پشت سرم نگاه کردم و جا خوردم. دیکه اسم مهش یپسر یصدا دنیشن با

 واا -

 نگاه کردم و دوباره به اون پسره چشم دوختم. دیاز تعجب باز موند. به مهش دهنم

 !!یدیدوقلو ند تیزندگ یبابا تا حاال تو ی: ا

 هم نه. ی هیقدر شب نیا یعنینه.. اره..  -

 .نی: خوب االن بب

 تکون دادم. سر

 . دوستم نهال.دیکنم، داداشم فرش یم ی: معرف دیمهش

 : خوشبختم دیفرش

 نیهمچن -

 کالست بود؟ نی: آخر دیمهش

 : اره. دیفرش

 .مینهال رو برسون دیکه سر راه هم با می: پس بر دیمهش

 .شمیممنون من مزاحم نم -

 .ی: مراحم دیمهش

که  یبا هر کس ایدونم چرا تازگ یهم پشت سرمون راه افتاد، نم دیفرش د،یرو گرفت و به دنبال خودش کش دستم

بود، فقط لباس پسرونه تنش بود. دوقلو همجنس کپ هم  دیکپ مهش دیپا داره؟!!. فرش هیکنم، مرغش  یبرخورد م

 .میشد دیرنگ، فرش یمشک دیبودم اما جنس مخالف رو نه. سوار پرا دهید

 : آدرس؟ دیفرش
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 ..... کوچه.... ابونیخ -

 ی: اوک دیفرش

 عقب نشسته بود. یکنار من صندل دیحرکت کرد. مهش نیماش

 ؟یخون یم یتو چه رشته  ی: راست دیمهش

 یروانشناس -

 .میرو با هم هست یعموم ی: پس فقط کالس ها دیمهش

 ؟یتو چ یرشته  -

 یتی: علوم ترب دیمهش

 زدم. لبخند

 ؟یتو چ دیفرش -

 : اقتصاد. دیفرش

 .دیموفق باش -

 : ممنون، تو هم دیفرش

 .ی: سالمت باش دیمهش

هراس داشتم اما بازم  یدوست یکرده بودم. درست از رابطه  دایدو تا دوست خونگرم پ یشاد بود که روز اول قلبم

 ..استیبشم اون شخص لع یمیصم یحواسم جمع بود. تازه اگه بخوام با کس نباریست و من ا یزندگ هیدوست الزم

 لبخند زدم.. ستادیکوچه کنار خونه مون ا یتو نیماش

 بچه ها ممنون. -

 .مینکرد ی: خواهش کار دیفرش
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 داخل. میبفرما بر -

 .زمی: ممنون عز دیمهش

 .میایبعدا م می: االن کار دار دیفرش

 چشم. یقدمتون رو ،یاوک -

 شدم. ادهیپ نیلبخند از ماش با

 روز خوش -

 : به خانواده ات سالم برسون. دیمهش

 چشم شما هم -

 فاصله گرفتم. نیرو بستم از ماش در

 : نهال؟ دیفرش

 .برگشتم

 بله -

 نگاهش کردم. یکاغذ به سمتم گرفت، سوال هی دیفرش

 .دیمهش ی: شماره  دیفرش

 لبخند کاغذ رو گرفتم. با

 ممنون. -

 : بهم زنگ بزن. دیمهش

 باشه. -
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رو حس کردم، برگشتم و  یشدم. نگاه اطیدر رو باز کردم. وارد ح دیبوق زد، دست تکون دادم. رفتند. با کل برام

گرفته؟ سر تکون  افهیاالن چه مرگشه؟ چرا ق نیکرد. ا یکه با پوزخند از تراس اتاقش بهم نگاه م دمیرو د نیآرم

داره.  یمشکل روان نینشست. مطمئن شدم که آرم شچته؟ پوزخندش پر رنگتر شد و اخم به چهره ا یعنیدادم که 

 یلیهم خ اهیس جیهو نیاعصابم بود، اخم کردم و نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت هال رفتم. ا ینگاهش بدجور رو

 گذاشتم. یجا کفش ی. کفش هام رو توزنهیم دهیتراس و ملت رو د یتو نهیشی. صبح تا شب مزهیه

 : سالم نایس

 نگاه کردم. بهش

 !!یپالس نجایتو باز ا -

 خواد. ی: خونه عمه مم دلم م نایس

 پروبچه  -

 بود. ستادهیدرگاه آشپزخونه ا یتو مامان

 یسالم مامان -

 ی: سالم دخترم، خسته نباش مامان

 گونه اش زدم. یرو یمامان رفت و بوسه  سمت

 : چه لوس نایس

 رو جمع کرد. براش زبون درآوردم. صورتش

 ارمیب یبرات چا نی: بش مامان

 ممنون -

 مبل نشستم. یرو

 : خوش گذشت؟ نایس
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 خوب بود. -

 ؟یآمد یدنبالت؟ با چ امیب ی: چرا زنگ نزد نایس

 ام ینخواستم بهت زحمت بدم، با داداش همکالس گهید -

 ؟یکرد دایدوست پ ی: پس روز اول نایس

 تکون دادم. سر

 : مراقب خودت باش. نایس

 هستم. -

 گذاشت. زیم یرو، رو یچا ینیزد. مامان س لبخند

 ارن؟یزنگ بزنم غذا ب ی: اگه گرسنه  مامان

 ستمین -

 .دمیکش یتکون داد و به آشپزخونه برگشت. آه سر

 : نهال؟ نایس

 نگاه کردم. بهش

 .شهی: ناراحت نباش، عمه هر روز حالش بهتر م نایس

 .نمشیبب یمدل نیدونم، اما هنوز عادت نکردم ا یم -

 دستم گذاشت. یرو دست

 باش، منم کنارتم. یتو فقط قو شه،یحل م یهمه چ یچون به زود ،یهم عادت کن دی: نبا نایس

 چشمم جمع شد. یتو اشک

 .یکه هست یمرس -
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 زد و دستش رو برداشت. لبخند

 ! دیشام دعوت هست نیآرم ی: خل و چل، عمه گفت فرداشب خونه  نایس

 . اخم کردم.نیاسم آرم دنیشن با

 . دوم اره.یاول خل و چل خودت -

 .ی: باهاش دعوا نکن نایس

 نداشته باشه. میندارم اگه کار شیمن کار -

 ؟یازش دلخور یشهرباز انی: هنوز هم بابت جر نایس

 برام ارزش نداره که دلخور باشم. -

 تکون داد. سر

 نا؟یس -

 : جانم. نایس

 ؟یدوست شد نیتو چطور با آرم -

 .میهمکار ییجورا هی:  نایس

 هم مثل تو معماره!؟؟ نیآرم -

 : نه، نقشه کش ه نایس

 نه تموم کرده؟ ایهنوز دانشجو ست  -

 اما خوب اون درسش رو تموم کرده. می: همسن هست نایس

 باال انداختم. ابرو

 !ستیات ن یمیپس دوست صم -
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 اما با من دوسته. ستین یمیصم یکال با کس نی: آرم نایس

 .شهینم یمیباهاش صم یکس یبهتر بگ -

 : چرا؟ نایس

 کردم یکج دهن

 اخالقش خوشگله. یلیچون خ -

 اش مشکل داره. یزندگ یهم مثل تو پدرش فوت کرده، تو نی: آرم نایس

 .شمیو اونم نم نیطلب کار ا ستم،ین شعوریهمه مشکل دارم اما ب نیمنم ا -

 .دیکش ینفس

 خودت رو ناراحت نکن الیخی: ب نایس

نداشتم. اما  یبه چا لیکرد نگاه کردم. گرسنه بودم و م یم یکه بهم دهن کج یباال انداختم. به فنجون چا شونه

 مبل بلند شدم. یخوب غذا نبود و کال حس خوردن هم نداشتم. از رو

 : کجا؟ نایس

 استراحت -

 : زنگ بزنم غذا سفارش بدم؟ نایس

 باال انداختم. شونه

 زنگ بزن. یدونم اما خواست ینم -

 ی: اوک نایس

 ...امدیوابم ماتاقم رفتم. خسته بودم و خ سمت

خودش  دوارمیام اه،یس جیهو یخونه  میکردم. امشب قرار بود بر یم شیبودم و داشتم آرا ستادهیا نهیآ یبه رو رو

دوسال  نایافتادم، کاش اونم امشب دعوت بود!! من و س نایس ادی. ادیخونه ن میما اونجا هست یخونه نباشه و تا وقت
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و نتونست  یماریتخت ب یشد و افتاد تو ضیکنکور بده مر ودکه قرار ب یسال اول نای. اما چون سمیداشت یتفاوت سن

لبم  یکنارم بود اون برام حکم برادرم رو داشت. لبخند رو شهیهم نایامتحان بده، هنوز فارخ التحصیل نشده بود. س

 نشست.

 : نهال؟ مامان

 جان -

 : من آماده ام. مامان

 .امیمنم االن م -

 یآجر یرژ گونه  ،ییچشم طال هینگاه کردم، سا نهیآ یکردم. تو یخودم اسپر یرو یعطرم رو برداشتم و کم شهیش

 یرفتم، لباسام با رنگ عسل رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیزدم، ک یو رژلب مات، خوشگل شده بودم. چشمک

 یمبل نشسته بود و ت یرنگ. مامان رو یعسل لو شا یبا شلوار مشک یکرده بود، مانتو ارغوان دایپ یچشمام هارمون

 کرد. ینگاه م یو

 من آمدم -

 گرفت و به من انداخت. لبخند زد. یو یرو از ت نگاهش

 .ی: خوشگل شد مامان

 .یاما شما خوشگل تر -

 خاموش کرد. یو یمبل بلند شد و ت ینگفت و از رو یزیچ

 .می: خب بر مامان

به  لیرنگش تبد یبلند مشک یبعد از مرگ بابام، موها نکهیبود با ا یبایتکون دادم. مامانم زن فوق العاده ز سر

درخشانش مات و سرد شده بود.. مامان  یقهوه  یشد و چشما دهیرنگ شد. قد بلندش، خم دیکوتاه سف یموها

 رو فشار داد اما صدا برنگشت. فونیمربع شکل آ یدکمه 

 خرابه. فونیآانگار هنوز  -
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 .زنمی: پس در م مامان

 در ظاهر شد. یجلو نیگذشت و در باز شد. مب ی قهی. چند دقدیضربه به در کوب چند

 : سالم نیمب

 زدم. لبخند

 زمیسالم عز -

 : سالم پسرم مامان

 . خاله نسترن به استقبال مون آمد.میشد اطیدر کنار رفت و ما وارد ح یبا لبخند از جلو نیمب

 دیخوش آمد یلیخ یلی: سالم خ خاله

 : ممنون از دعوتتون مامان

 . خاله به مبل ها اشاره کرد.میکردند. وارد هال شد یبا مامانم روبوس خاله

 .دینی: بفرما بش خاله

 .میمبل دو نفر کنار هم نشست یو مامانم رو من

 قهوه؟ ای ی: چا خاله

 یزحمت چا یب -

 ی: چا مامان

 نگاه کرد. نیلبخند زد و به آشپزخونه رفت، مامان به مب خاله

 گل پسر؟ هی: اسمت چ مامان

 نی: مب نیمب

 چند سالته؟ ،ی: چه اسم قشنگ مامان
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 : هشت سال نیمب

سبز رنگ بود. انگار به باباش رفته  ییو چشما یقهوه  یپوست با موها دیسف یپسر بچه  هی نیلبخند زد. مب مامان

 رو برداشتم. یچا یسمتمون آمد و بهمون تعارف کرد، فنجون بلور یچا ینیبود. خاله با س

 ممنون -

 زمی: خواهش عز خاله

 مبل نشست. یرو نیبرداشت، خاله کنار مب یهم چا مامان

 : سالم

 .دمیچرخدار د یصندل یرو بایدختر ز هیسمت صدا گردن چرخاندم و  به

 : سالم دخترم مامان

 کنم، دخترم روژان. یم ی: معرف خاله

مبل بلند شدم و  یداره!. از رو یبایچه خواهر و برادر ز اهیس جیهو نیلبخند زدم. چقدر مظلوم و آروم بود. ا بهش

 مبل کنارش نشستم. یسمت روژان رفتم و رو

 زم؟یعز یخوب -

 نگاه کرد. بهم

 : ممنون روژان

 رو سمتش گرفتم. دستم

 با شما خوشبختم. ییمن نهالم و از آشنا -

چشماش  یتو یظینگفت. چه غم غل یزیدستم گذاشت اما چ یدستش رو کوتاه مدت تو دیدستم نگاه کرد با ترد به

دختر دوست بشم چون بهم  نیبا ا دیدونم چرا اما قلبم بهم گفت من با یحجم غم. نم نیجا گرفته بود، دلم گرفت از ا

 داره. ازین
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 .دیدو اطیمبل بلند شد و به سمت ح یواز ر نیدر زدن آمد و مب یصدا

 باشه اما هنوز خرابه. گهیرو درست کنه م فونیآ نیا ارینفر رو ب هی گمیم نی: به آرم خاله

 درستش کنه. ادیب گمیم نایاشکال نداره، فردا به س -

 : ممنون دخترم. خاله

 زدم. لبخند

 : سالم بر اهل خانه. ایلع

 .دیآغوشم و گونه هام رو بوس یخودش رو انداخت تو ای! از مبل بلند شدم، لعیبا انرژ چه

 حالت خوبه؟ -

 شد. یعال دنتی: خوب بود با د ایلع

 مبل نشست. یبا مامانم حال و احوال کرد و کنار روژان رو ایتکون دادم. لع سر

 دختر خاله؟ ی: خوب ایلع

 : اره روژان

 لشیدل یعنیقدر غم داشت؟  نیکرده بود. چرا ا ریبود! نگاهش بدجور من رو درگ یطور نیبا همه رفتارش هم انگار

 چرخدار بود!!. یصندل نیا

 : خاله نهال؟ نیمب

 نگاه کردم. بهش

 جان -

 .یکن یم یباهام باز ییایبعد که ب یدفه  ی: اون روز گفت نیمب

 مبل بلند شدم. یرو از
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 یباز میپس پاشو بر -

غرق  نیمون شروع شد. مب ی. توپ رو سمتم شوت کرد و بازمیرفت اطیداخل ح ییبلند شد و دوتا یو با شاد دیخند

 آمد. یآخ خفیف یگذشت. توپ رو با تمام توانم شوت کردم و صدا یبود و به من داشت خوش م یدر شاد

 یداداش یی: وا نیمب

برخورد کرده بود و صورت  نیآرم . توپ به صورتدمیکش یبلند نیدهنم گذاشتم و ه یدست رو نیآرم دنید با

بهم چشم دوخته بود.  تیبا خشم و عصبان اهینه بهتر بگم لبو س اهیس جیسرخ شده بود. لبم رو به دندون گرفتم. هو

 .دمیآن از نگاهش ترس هی

 حالت خوب؟ ی: داداش نیمب

شده بود، آب دهنم رو قورت دادم، نهال نترس  ریخواستم فرار کنم اما د یسمت من آمد، م نیتوجه به مب یب نیآرم

کردم اما خوب  یم یعذر خواه دیبا دیچشماش زل زدم، شا یتو یشاخ و دم که ترس نداره، با گستاخ یغول ب نیا

 یافتادم. چشما یوحش اهیس یگاو ها نیا ادی خورد،یصورتم م یاش تو یعصب یجنبه نداشت. نفس ها نیآرم

 بود؟! یاز من چ نیهمه نفرت آرم نیا لیدل د،یدرخش یرنگش از تنفر م یمشک

 : نها... ایلع

 کرد، چند قدم عقب رفتم. سکوت

 شده؟ ی: چ ایلع

 غرق شده بودم. نیتنفر نگاه آرم نینگاه کردم، چه خوب که آمد وگرنه من در ا ایلع به

 صورت داداش. ی: خاله توپ شوت کرد، همون موقع در باز شد و توپ خورد تو نیمب

 رفت. نیبا عجله سمت آرم ایلع

 که نشد؟ تیزیچ ؟ی: خوب ایلع

 .دمیکش قیرفت، چند تا نفس عم رونیرو کنار زد و از خونه ب ایلع نیآرم

 ؟ی: خاله خوب نیمب
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 زدم. لبخند

 اره خوبم -

 : آخه حواست کجا بود؟ ایلع

 باال انداختم. شونه

 !.شهینداشتم که االن در باز م بیبه من چه؟ علم غ -

 چه لخت و نرم بودند!. دم،یموهاش کش یناراحت بود، دست رو نی. مبدیکش یحرص نفس با

 م؟یکن یبازم باز -

 شام. میبر دیایبسه، آمدم بگم ب ی: نه باز ایلع

 نیهم نشسته بود، وا ا انسالیخانم م هی زی. سر ممیوارد هال شد ییرو گرفتم و سه تا نیتکون دادم و دست مب سر

 هم کنار من نشست. نینشستم، مب یصندل یبود؟!! چه اخمو بود، رو یک گهید

 ن؟یمب -

 : بله نیمب

 ه؟یخانم ک نیا -

 بانو، مادر بزرگم. نوسی: ژ نیمب

 رفته! یبه ک نیباال انداختم. االن مشخص شد که آرم ابرو

 .ادیب نیآرم میکرد یصبر م دی: با نوسیژ

 خواست تا االن آمده بود. ی: اگه م خاله

 سر سفره باشه. دی: اما مرد خونه با نوسیژ

قاشق رو داخل دهنش  نیاول د،یخودش برنج کش یبرا ریو با کفگ دیکش یبه ساعت انداخت و نفس ینگاه خاله

 گذاشت.
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 غذا سرد شد. دی: بفرما خاله

 نگاه کردم. نی. به مبوارید یکه فعال رفته تو یبلکه مادرشوهر ستیمادرش ن نوس،یژ یعنیرفتار خاله،  نیا

 برات بکشم؟ یخور یم یچ -

 غذا ها اشاره کردم. به

 ؟یشمشیک ای ی! برنج زعفران؟یمرغ کباب ایخورشت بادمجون  -

 خوام. یم ی: ممنون خاله، من مرغ و برنج کشمش نیمب

 ی. چند روزدمیبرنج و خورشت داخل بشقاب کش یخودم کم یبعد هم برا دم،یغذا کش نیمب یتکون دادم برا سر

دلم  هویمشغول خوردن شدم. دستپختش حرف نداشت؛  اقیبا اشت نیهم ینخورده بودم. برا یخونگ یبود که غذا

 کرد. یم یغذاش باز باافتاد که داشت  نی. نگاهم به مبدمیکش یدستپخت مامانم رو کرد، آه یهوا

 ؟یخور یچرا نم -

و با محبت  دیکش یروژان م یموها یخانم دست ال نوسیکه ژ دمیرو گرفتم و د نشیباال انداخت، رد نگاه غمگ شونه

رو برداشتم و از برنج پر کردم.  نیزدم، قاشق مب یلبخند نیمب یکرد. به حسادت آشکارا یقاشقش رو از غذا پر م

 داخل دهنش گذاشتم. وسمت دهنش گرفتم چشم هاش برق زد، دهنش رو باز کرد، قاشق ر

 ؟یدیغذا م: مگه خودش دست نداره که تو بهش  نوسیژ

 یاز آب رو یآب رو برداره که کم وانیخواست ل یگرفته شد و م نیمب یبود. چهره  زیآم ریتحق یلیخ نوسیژ لحن

 .ختیر زیم

 ؟یمثل آدم رفتار کن یتون ینم ،ی: دست و پا چلفت نوسیژ

 حلقه زد. نیمب یچشم ها یتو اشک

 نشده غذات رو بخور. یزی: اشکال نداره پسرم، چ خاله

 بچه رو لوس نکن. نیقدر ا نی: ا نوسیژ
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خانم با محبت  نوسیانداخته بود. ژ نییسرش رو پا نیبود؟ چه بدجنس بود! مب یک گهید نیاخم کردم. ا ناخودآگاه

 یم میعصب ضیتبع نیرفتار، ا نی. ادیکش یموهاش م یکرد و با عشق دست رو یروژان پر از غذا م یقاشق رو، برا

 کرد. به روژان نگاه کردم.

 روژان جان چند سالته؟ یراست -

 به مادر بزرگش انداخت. یخورد و نگاه جا

 ؟ی: چه کار به سن دخترم دار نوسیژ

 فقط کنجکاو شدم. یچیه -

 سال از من و تو کوچک تره. کیسالشه.  20: روژان  ایلع

اش انداخت و  یشونیبه پ ینیو قاشق روژان اشاره کردم. حرصش گرفت و چ نوسیباال انداختم و با پوزخند به ژ ابرو

دهنش رو  دیترد یگرفتم، با کم نیابرو باال انداختم و قاشق غذا رو سمت مب الیخ یبرام نازک کرد. ب یپشت چشم

 دهنش گذاشتم. یباز کرد و قاشق رو با لبخند تو

 ؟ی: خانم صالح نوسیژ

 نگاه کرد. نوسینگاهش رو از بشقاب غذا گرفت و به ژ مامانم

 : بله! مامان

 : شوهر شما هم مثل پسر من فوت کرده درسته؟ نوسیژ

 : بله. مامان

 .دیکن تیدخترتون رو ترب ییبه تنها دیتون یچون معلومه، نم دی: از نظر من شما بهتر ازدواج کن نوسیژ

 .دیبرد، رنگ از صورت مامان پر ماتم

 ؟یگیم یچ یدار یمتوجه هست چی: مادر، ه خاله

 اخم به خاله نگاه کرد. با
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 : صد بار گفتم به من نگو مادر. نوسیژ

 به من انداخت. ینگاه

 کنه. تتینبود درست ترب یو کس یپدر بزرگ شد ی: معلوم ب نوسیژ

 نیزم یبزنم، مامان رو یحرف اینشون بدم  یمامان، توجه ام رو جلب کرد و تا بخوام واکنش ی نهیخس خس س یصدا

 دمیکش ادیافتاد. فر

 مامان! -

 به عقب پرت شد. کنار مامان زانو زدم. یکه صندل یبلند شدم طور یصندل یبا عجله از رو و

 مامان مامان پاشوو مامان. -

 شد؟ ی: خدا مرگم بده چ خاله

 .ارمی: آب قند االن آب قند م ایلع

 دادم. ی. مامان رو تکون مدیسمت آشپزخونه دو به

 مامان تروخدا مامان پاشو مامان. -

 پاشو مامان.مامان تروخدا مامان  -

برداشت و  زیم یشده بود. خاله پارچ آب رو از رو یجور نیکه قبال هم مامان ا نیحس شده بودند، با ا یو پام ب دست

مامان باز شد و شروع به سرفه زدن کرد. با کمک خاله شونه  یکرد. چشم ها یصورت مامان خال یآب داخلش رو، رو

خوردن،  یگونه هام سر م یاشک هام رو اریاخت ید. بیکش یکمر مامان م یو نشست. خاله دست رو میهاش رو گرفت

جرئه  یدهن مامان نگه داشته بود و مامان به سخت کیرو نزد وانیآب قند رو به دست خاله داد، خاله ل وانیل ایلع

 .دینوش یم وانیداخل ل یجرئه از محتوا

 حالت. نیبا ا ی: بهتره زود دخترت رو شوهر بد نوسیژ

 بلند شدم و سمتش رفتم. نیزم یهام رو مشت کردم، با خشم از رو دست

 خفه شو -
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 مقابلم گرفت. دیتهد یصورتش نشست و انگشت اشاره اش رو به نشونه  یرو یظیغل اخم

 ادب تو به چه... ی: ب نوسیژ

 زدم. ادیمتعجبش فر یدست زدم به انگشتش و صدام رو باال بردم و در مقابل چشم ها با

 کردم. یمحوت م نیزم یکن حال مامانم خوب شد؛ وگرنه از رو برو دعا -

 با مادربزرگم درست حرف بزن. یی: هو نیآرم

 .میبود نیآمد باهاش چشم تو چشم شدم، هر دوتامون خشمگ سمتم

 خبر؟ یاز همه جا ب یگیم یتو چ -

 .شهیبهتر نم نیکنه از ا تشینباش ترب یکه کس ی: دختر نوسیژ

 زدم. ادیخواست خفه اش کنم. فر یدلم م. دمیلرز یخشم م از

 ؟یشیتو چرا خفه نم -

 به کتفم ضربه زد. نیآرم

 شه؟ی: با مادربزرگم درست حرف بزن، احترام بزرگ تر سرت نم نیآرم

زدم اما ظاهرم رو  نیکه به آرم یلیفرود آمد. خودم جا خوردم از س نیآرم یگونه  یدستم باال آمد و رو اریاخت یب

 نگاهم کرد. یجیبا گ نیسوخت. آرم یحفظ کردم. دستم م

 سهم تو شد. یلیس نیا مه،یچون احترام بزرگتر حال -

 نگاه کردم. نوسیژ به

 .یکنم که بزرگ ترم هست یاون وقت فراموش م ،یکن تیمامانم رو اذ یبخواه ای یباعث بش گهید کباریاگه فقط  -

 برگردوندم و به سمت مامان رفتم. رومون

 اتاقتون. یتو دی: مادر، بهتره شما بر خاله
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 .کنهیمثل خودش رو دورش جمع م یشعوریب ییمثل تو، معلومه که دوستا ی: آدم نوسیژ

 بهم نگاه کرد و رفت، کنار مامان زانو زدم. ریتحق با

 ؟یخوب -

 رو گرفتم. نایس یام رو برداشت و شماره  یتکون داد. گوش سر

 : جانم! نایس

 خونه مون. ایزود ب -

 : آمدم. نایس

 پرت کردم و به خاله نگاه کردم. فمیک یرو تو یگوش

 مامان رو ببرم خونه مون؟ دیکمک کن شهیم -

 : اره. خاله

بود و گونه اش  ستادهیحرکت وسط هال ا یهنوز ب نیآرم م،یبلند کرد نیزم یمامان رو از رو ا،یکمک خاله و لع با

بود،  ونیمامانم درم یتر رفتار کنم، اما خوب پا میمال یباست کم یم دیکرده بودم. شا یادرویز دیسرخ شده بود، شا

 . هراسان و نگران بود.میرو به رو شد نایبا س م،یآمد رونیب نیآرم یتونم بگذرم اما از مامانم نه. از خونه  یاز خودم م

 شده؟ ی: چ نایس

 اما خودم رو کنترل کردم. گرفت بغضم

 حال مامان بد شد. -

خم  نایاز دستم افتاد. س دیو کل دیلرز یدر رو باز کنم اما دستم م دیخواستم با کل ینگفت م یزیو چ دیکش ینفس

 رو برداشت. دیشد و کل

 : نهال آروم باش. نایس
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. همه از اتاق میتخت خوابوند یرو، رو . مامانمیقلبم غوغا بود. در باز شد وارد خونه شد یتکون دادم اما تو سر

 آمدم. رونیگونه اش زدم، از اتاق ب یرو یرفتند. به مامان دارو دادم. بوسه  رونیب

 خوام. یبابت امشب عذر م یلی: دخترم من خ خاله

 یبزنه، خودم رو تو یکه حرف نیشد. اما قبل از ا کیبهم نزد نایبغض توان حرف زدن نداشتم، س ادیحجم ز از

 .هیگر ریآغوشش رها کردم و زدم ز

 .میبهتر ما بر ای: لع خاله

 ام اوج گرفت. هیگر یکم صدا کم

 : آروم باش نهال، حال عمه خوبه. نایس

 تونم آروم باشم. ینم ست،یدست خودم ن -

 : باشه باشه. نایس

 جدا شدم. نایگلوم درد گرفته بود، از آغوش س ادیز ی هیگر از

 ؟ی: االن بهتر نایس

 آب خوردم. یبرام آب آورد، مقدار نایمبل نشستم. س یتکون دادم. رو سر

 نجا؟یا یمونیامشب م -

 راحت. التی: اره، خ نایس

 مبل شدم. یزدم و از رو لبخند

 ممنون -

 : خواهش نایس

تخت گذاشتم. دستش رو گرفتم و چشمام رو  یاتاق مامان شدم. غرق خواب بود. کنار تختش زانو زدم و سرم رو وارد

 بستم....
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بابت رفتار  یخاله نسترن آمد خونه مون و کل روزیزدم. حال مامان بهتر شده بود، د یدانشگاه قدم م یمحوطه  یتو

گناه کار معذرت  یگناهست به جا یکه ب یرسمه کس یمیعظ یخانواده  یکرد. انگار تو یمادر شوهرش عذر خواه

خانم باشه نوه  نوسیکه ژ یبه مادربزرگ جونش رفته بود، مادربزرگ نیآرم یشعوریدونستم ب ی. حاال مکنه! یخواه

 .دمیکش یقی!!. نفس عمشهینم نیبهتر از آرم

 : نهال؟ دیمهش

 و سمتش برگشتم. ستادمیا دیمهش یصدا دنیشن با

 ؟ی: خوب دیمهش

 ؟یممنون تو خوب -

 تکون داد. سر

 : کالست چطور بود؟ دیمهش

 باال انداختم. شونه

 بدک نبود. -

شده بود.  لیذهنم تشک یمختلف تو یاز فکر ها ی. صفمیخط حرکت کرد هی یو شونه به شونه تو میستادیهم ا کنار

 حال بد مامان. ن،یزدن به آرم یلیس ن،یبا مب نوسیاز غم نگاه روژان، رفتار ژ

 : نهال؟ دیمهش

 بله! -

 : تو حالت خوبه؟ دیمهش

 ؟یپرس یچند بار م -

 !یستیخوب ن ادی: آخه به نظر م دیمهش

 کرد. یمکث
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 شده؟ یزی: انگار چ دیمهش

 لبخند زدم. یزورک

 من خوبم. ستین یزینه، چ -

 !.مینبود یمیکه صم دینداشتم. تازه من و مهش فینگاهش خوندم که حرفم رو باور نکرده بود اما حس تعر از

 : سالم ایلع

 نگاه کرد. دیشد. به من و مهش دایصداش آمد و بعد خودش هو اول

 .یکرد دایخودت دوست پ ی: چه خوب که برا ایلع

 شد. رهیخ دیبه مهش دوباره

 !دمید ییجا هی: من تو رو  ایلع

 ؟یهست یاضی: دانشکده ر دیمهش

 : اره ایلع

 داداشم بود. یدیکه د ی: اون دیمهش

 تعجب کرد. ایلع

 : داداشت!! ایلع

 .میدوقلو هست دی: اره، من و فرش دیمهش

 دراز کرد. دیپاک شد و دستش رو سمت مهش ایلع یکم رنگ تعجب از چهره  کم

 امی: لع ایلع

 گذاشت. ایدست لع یدست تو دیمهش

 .دمی: خوشبختم. مهش دیمهش
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 هم لبخند زدند. به

 کافه. میبر دیایب یخیدارم اما ب گهیکالس د هیکه  نی: با ا دیمهش

 کافه!! -

 دانشگاه ست. نییپا انیایکافه خ هی: اره  ایلع

 باال انداختم ابرو

 م؟ی: االن بر دیمهش

 .می: اره بر ایلع

و پشت سرشون حرکت  دمیراه افتادن، با حرص نفس کش یینداشت، چون دوتا یتیبودم و نظرم اهم جیکه هو منم

 کردم. حس مزخرف اضافه بودن رو داشتم.

 بچه ها؟ -

 و بهم نگاه کردن. ستادنیا ییتا دو

 خونه. رمیمن م -

 غنچه. یاخم کرد و لباش رو کم دیمهش

 : نهال ضدحال نشو. دیمهش

 کرد، شونه باال انداختم. یمظلومانه بهم نگاه م ایلع

 .یاوک -

 هیام رو با  یمیقد یاز دوستا یکیگذشته افتادم.  ادیدونم چرا اما ناگهان  ی. نممیزدند و دوباره راه افتاد لبخند

 هفته نشد که من رو کنار گذاشتند و من شدم تنها. هیآشنا کردم. اون وقت  دیدوست جد

 کافه کجاست؟ نیا -

 پارک. نی: بعد از ا ایلع
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چه گرم  دیو مهش ایلع گه،یحوصله ام سر رفته بود د م،یدیرس ینم میرفت یم ی!! هر چگهیکوه د یبگو قله  هوی

 شد. دایکافه هو ی. که تابلوامدیداشت کفرم درم گهیگرفته بودند با هم! انگار که من وجود ندارم!. د

 .میدی: رس دیمهش

 کیدست مبل داشت، فضا اش تار کیو  زیبود!. کال پنچ تا م یکیکوچولو اما ش ییعجب!! وارد کافه شدم، چه جا چه

و شلوار بنفش  یآب شرتیپسر جوان با ت هی. مینشست زیبود، سر همون م یسه نفر خال زیم هیرنگ بود.  یو شکالت

 سمتمون آمد

 ورا نیخانم از ا دی: به به مهش

 ؟ی: سالم سروش خوب دیمهش

 : ممنون. سروش

 نگاه کرد. ایمن و لع به

 خانما دیخوش آمد یلی: خ سروش

 لبخند زد. ایلع

 : ممنون ایلع

 فقط سر تکون دادم، سه تا منو بهمون داد و رفت. من

 .دیکش دیخودش رو به سمت مهش یکم ایلع

 : سروش دوست پسرته؟ ایلع

 من. یداداشمه و دوست معمول یمی: نه دوست صم دیمهش

 : آهان. ایلع

ام رو نوازش  ینیتلخ قهوه ب یشد، بو یپخش م یمیمال کیدانشجو بود. موز یاطراف نگاه کردم، کافه پر از دخترا به

 داشتم. یکرد. حس خوب یم
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 .هیقشنگ ییچه جا -

 : اره ایلع

 !کهی: اما کوچ دیمهش

 من که ازش خوشم آمده. -

 : پس بشه پاتوقمون. دیمهش

 : موافقم. ایلع

 زدم. لبخند

 د؟ی: خوب خانم ها انتخاب کرد سروش

 (.دیو شکالت سف لیاز مخلوط وان کینوع ک هی)دیسف کیداغ( و ک دیچاکلت)شکالت سف تی: وا دیمهش

 . یشکالت کیداغ(و ک یی: هات چاکلت) شکالت کاکائو ایلع

 و شکالت(. ریش ،ییکاکائو یشکالت گالسه )بستن -

 فاصله گرفت. زیها رو نوشت و از م سفارش

 : حال مامانت بهتره؟ ایلع

 تکون دادم. سر

 شده؟ ضی: مامانت مر دیمهش

 رو رد کرده. یشوک عصب هینه فقط  -

 باال انداخت. ابرو

 : خاله، بابت اون شب هنوز ناراحته. ایلع

 گذشت. گهیبود د یهر چ -
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 کنم، مهم مامانم بود که اونم حالش خوب بود. تیخودم رو اذ شیچند شب پ یادآوریخواست با  یدلم نم اصال

 د؟یهست لی: شما فام دیمهش

 .میهست ینه هم محله  -

 سکوت برقرار شد. نمونیب ی قهیدق چند

 : نهال؟ ایلع

 .امدیم ینگاه کردم، به نظرم عصب بهش

 ؟یقدر انتقام جو باش نیکردم ا ی: فکر نم ایلع

 کردم. تعجب

 انتقام جو!! -

 .یگرفت نیرو از آرم یانتقام شب شهرباز ی: آره، تو جمعه  ایلع

 نگاه کردم. ایزده به لع مات

 ه؟یک نی: آرم دیمهش

 من. ی: پسر خاله  ایلع

 .دمیکش یپر از حرص نفس

 .یانتقامت رو گرفت یرآوردیفرصت گ هیاما تا  ستیکه مهم ن ی: به دروغ گفت ایلع

 مشت کردم. تیرو از عصبان دستم

 انتقام نگرفتم. یمن از کس ؟یچرت نگ شهیم ایلع -

 ؟یزد یلیچرا بهش س ؟یشوت کرد نیصورت آرم ی: پس چرا توپ رو تو ایلع

 .دمیکش ینفس
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آمد و  نیدر شوت کردم اما همون موقع آرم یقبل توپ تو یکردم من مثل دفه ها یم یباز میداشت نیو مب من -

 صورتش. یخورد تو

 کردم. یکوتاه مکث

 مادربزرگ ش خورد. یرو هم به جا یلیاون س -

 قصدت انتقام نبود؟ یعنی:  ایلع

 حرصم گرفته بود. ایلع یافکار بچه گونه  از

 الیخی: بچه ها لطفا ب دیمهش

 .یزدیم یلیبهش س دینداشت، نبا یگناه نی: آرم ایلع

 .دیکش یمغزم داشت سوت م ن،یآرم ن،یآرم همش

 .نوسیمثل ژ یکیاونم  -

 .ستین نوسیژ هیشب نیانصاف نداشت، آرم ی: ب ایلع

 کنترل صدام دست خودم نبود. گهی. ددیکوب نیزم یدختر بچه ها لجباز پاش رو مثل

 .رمیازش انتقام بگ اینداره که بخوام بهش فکر کنم  یتیمن اهم یبرا نیبفهم آرم ایلع -

 شده؟ ی: دخترا چ سروش

 حواس همه به ماست. د،ی: بچه ها آروم باش دیمهش

 بلند شدم. یصندل یگذاشتم. از رو زیم یپولم، پول برداشتم رو فی. از داخل کدمیکش یقیعم نفس

 بهتر من برم. -

 : نهال بچه نشو. دیمهش

 .ستمیکه بچه ست من ن یجمع اون نیا یتو -
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 داشتم. یقدم برم تیرفتم. با عصبان رونیتکون دادم و از کافه ب دست

 : نهال؟ دیمهش

 .ستادیآمد مقابلم ا دیمهش نیهم یاما برنگشتم، برا ستادم،یا

 داخل کافه؟ یو برگرد یقهر نکن شهی: م دیمهش

 خوام برم خونه. یفقط م ستم؟یقهر ن -

 .دیکش یبلند ینفس

 ست. یتاکس ستگاهیچهار راه ا کی: نزد دیمهش

 ممنون -

داشتم، اما کم کم سرعتم  یحرکت کردم، اول تند قدم برم ستگاهیلبخند زد، از کنارش رد شدم و به سمت ا بهم

 خواست... یدلم فقط خواب مآژانس گرفتم و آدرس خونه رو دادم،  هی ستگاهی. از ادیخواب تمیآمد و عصبان نییپا

ام زنگ خورد، کاغذ رو وسط کتاب گذاشتم تا  یخوندم که گوش یم یبودم و کتاب درس دهیتخت دراز کش یرو

رو برداشتم، به صفحه اش نگاه کردم.  یرها کردم و گوش زیم یتخت نشستم و کتاب رو، رو یصفحه رو گم نکنم. رو

بود؟ قطع شد. چه بهتر اصال حوصله  گرفتهچرا باهام تماس  یعنیشد که ازش خبر نداشتم.  یم یبود، دو روز ایلع

ش  یو یمکث کردم و بعد پ ی هیام آمد. قفل صفحه رو باز کردم. وارد تلگرام شدم. چند ثان یاش رو نداشتم. برام پ

 رو باز کردم.

 ؟ی: سالم هنوز باهام قهر ایلع

 ننوشتم. یزیچ

 خوام. یکافه عذر م ی: من بابت رفتار اون روزم تو ایلع

 .ستمیسالم قهر ن -

 د؟یکافه و خر میبر یایم ی: عصر ایلع

 برو دینه با مهش -
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 .ایتو هم ب اد،ی: اونم م ایلع

 .ستیحسش ن -

 .ایپس ب یستی: اگه باهام قهر ن ایلع

 داده!. یریبابا چه گ یا

 : نهال لطفا. ایلع

 ؟یچه ساعت -

 دنبالت. امیم گهیساعت د کی: تا  ایلع

 یاوک -

رفتن متنفر بودم. چون  رونیب یتخت پرت کردم، از سه نفر یرو، رو یتا شکلک خنده و بوس فرستاد. گوش چند

 دیمن بودم. اوف اصال حس خر شدیمجبور به راه رفتن م گهیو پشت سر دو نفر د بودیکه تنها م یاون شهیهم

 یقیعم یو نفس دمیبه تخت کوب مشتبهم خوش بگذره.  ستیگفت قرار ن ینداشتم، کالفه بودم از اجبار. حسم م

آمده بود  دیفرش نیبا ماش دی... مهشستادمیکمد ا یتخت بلند شدم و جلو یبرم. از رو دیبا ستین یچاره  دم،یکش

و  زدمیپاساژ قدم م یهدف تو یب یطور نینه، همکردن اما من  دیخر یکل دیو مهش ایپاساژ، لع میدنبالمون و رفت

مغازه نظرم جلب کرد.  هی نیتریو یرنگ تو یمشک کیبلوز و شلوار ش هی نکهیدادم تا ا یاونا نظر م یدهایخر یبرا

شده با  یبلوز هم چاکدار و لبه دوز یها نیداشت. آست یرنگ یاز سنگ ها یچاک کوتاه با لبه دوز هیشلوارش  نییپا

 ن،یهم یاش دلم رو برده بود برا یبردارم اما رنگ مشک گهیرنگ د هیبود. بچه ها پشنهاد دادن که  یرنگ یسنگ ها

کافه. برخالف تصورم اون قدر هم بودن باهاشون خسته کننده  میرفت ایهم، مهمون لع دی. بعد از خردمیهمون رو خر

هم بهم خوش گذشت و از  یلیاصال گذر زمان رو حس نکردم و خ م،یدیو خند میکرد ینبود؛ چون اون قدر باهم شوخ

 کرد و رفت. ادهیپ ایلع یما رو دم خونه  دیاومده بودم. بعد هم مهش رونیب یحوصلگ یاون حس و حال ب

 بود؟ ی: روز خوب ایلع

 بود. یاره عال یوا -

 زد. لبخند
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 .یهست ی: خوشحالم که باهام آشت ایلع

 قهر کنم. یالک یزایچ یبرا ستمیبچه که ن -

 : من بازم... ایلع

 .الیخیب سیه -

 تکون داد. سر

 داخل؟ میبر ای: ب ایلع

 برم. دینه با -

 .ی: اوک ایلع

 .میکرد یهم روبوس با

 فعال نمتیبی: م ایلع

 فعال -

که  یاون قسمت یرفتن بودم. وا رونیب نیدست تکون دادم و به سمت خونه مون راه افتادم. خوشحال از ا براش

. با دمیچقدر دو یاز موهاش رو کوتاه کرد و الفرار. وا کهیت هی یچیبا ق دیخواست به من شماره بده، مهش یپسره م

 خنده. ریاون لحظه زدم ز یادآوری

 بود. طونایهم از اون ش دیمهش نیا

 بازه؟ شتیبهت خوش گذشته که ن یلی: انگار خ نیآرم

 ی گهیرنگ د نیزده بود، ا یمشک پیناخودآگاه خنده ام جمع شد. بهش نگاه کردم. بازم ت نیآرم یصدا دنیشن با

 زد یلباس نداشت!!. پوزخند

  ؟یکرد دایپ دیجد ای یبود یقبل ی: با همون نیآرم

 . اخم کردم.دمیتا منظورش رو فهم دیطول کش ی هیثان چند
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 ؟یزد یتو االن چه زر -

 پر رنگ تر شد. پوزخندش

 : حرف حق تلخه!! نیآرم

 قدم به سمتش برداشتم و انگشت اشاره ام رو مقابل صورتش گرفتم. چند

 !یقدر به من فکر نکن نیا شهیم -

 انگشتم زد. ریز

 کنم؟ یبهت فکر م یکن ی: چرا فکر م نیآرم

 زدم. یپوزخند

 .یسینو یم یویمن سنار یدرباره  یچون همش دار -

 بزن. یحرف نکهیاز ا قبل

 کردم. یم یباز نینبود، من فقط داشتم با مب یصورتت خورد عمد یکه تو یاون توپ یراست -

 باال انداخت. ابرو

رو به  یلیخواستم احترام بزرگتر رو نگه دارم اون س یمادربزرگ جونت، باعث شد حال مامانم بد بشه، منم چون م -

 تو زدم.

 !یکه کرد یکار یبرا یاریچرا بهونه م ؟ی: خب حاال که چ نیآرم

 لبش پر رنگ تر شد. یرو پوزخند

 مخ زدن!! دیجد یوی: نکنه ش نیآرم

 .یپروو نیباز موند از ا دهنم

 من بخوام مخ تو رو بزنم!!! -
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 بود. نی: اره، از همون اول هدفت هم نیآرم

 !یبا کالغا تصادف نکن یپریقدر باال م نیبپا ا -

 اشاره اش رو سمتم گرفت. انگشت

 تالش نکن یخودیندارن، پس ب یمن اهمیت یدختر جوون امثال تو برا نی: بب نیآرم

 امثال من؟؟! -

 دست دوم. یارزش و کال ها یب ی: اره، دخترا نیآرم

 خفه شوو -

 داد. یاما مچم رو فشار م ییرها یهوا گرفت، تقال کردم برا یگوشش اما دستم رو تو یرو بردم باال تا بزنم تو دستم

 کوچولو. ی: آروم باش وحش نیآرم

 هم فشار دادم. دستم درد گرفته بود. یخشم دندون هام رو، رو با

 کنم. ی: به دست خودم رامت م نیآرم

 . زانو ام رو خم کردم و محکم به شکمش ضربه زدم. آخش بلند شد و دستم رو ول کرد.دیبه ذهنم رس یفکر

 کنم. یشم، رام م یمن رام نم -

با  دمیدر سرک کش یشدم و از ال اطیلرزون در رو باز کردم. وارد ح ییو دستا دی. با کلدمیسمت خونه مون دو به

. در رو محکم بستم و پشت در دیکش یسمت خونه شون و با چشم و ابرو برام خط و نشون م امدیخشم داشت م

طرفه!  یبشه تا ک شی. تا حالزدمیم ترمحکم  دیبا ت،یخاص ی. حقش بود جلبک بدمیکش قی. چند نفس عمستادمیا

و به سمت هال رفتم. کفش  دمیشالم کش ی. دست روشمیدهن به دهن م یارزش یآدم ب نیمقصر خودم که با همچ

 گذاشتم و وارد هال شدم. مامان به استقبالم امد. یهام رو داخل جاکفش

 یسالم مامان گل -

 ؟ی: چرا در رو محکم بست مامان
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 از دستم در رفت. دیببخش -

 نگاهم کرد. رهیشد و خ کینزد بهم

 کردن؟ تتیشده؟ اذ یزیچ هی:  مامان

 دست هام گرفتم و لبخند زدم. ونیمامان رو م یها دست

 .نیهول کردم هم یکمی دمیکوچه سگ د یبهم خوش گذشت. فقط تو یلیخ یجات خال -

 : همش نگران بودم بهت خوش نگذره. مامان

 گذشت که اصال گذر زمان رو حس نکردم. اون قدر بهت خوش -

 : باور کنم؟ مامان

 هستند. یخوب یدخترا دیو مهش ایاره، لع -

 و لبخند زد. دیکش یآسودگ یاز رو ینفس

 ارم؟یبرات ب یخوریم یزی: چ مامان

 خوردم. یزیچ هینه با بچه ها  -

نشم و  یمیاز حد صم شیب یبا کس گهید باال انداخت و ازم جدا شد. داخل آشپرخونه رفت. من حواسم بود تا شونه

 یکرد که منم از خجالتش درآمدم. ب یل یاعصابم ل یرو نیآرم یبود. فقط حرفا یدل نبندم. امروز روز فوق العاده 

 ....دمیکشتخت دراز  یبه سمت اتاقم رفتم و لباس عوض کردم، رو الیخ

 زدم. یمبل نشسته بودم و مجله ورق م یرو

 : نهال؟ مامان

 جان!  -

 گهی: پاشو برو د مامان

 بود نگاه کردم. ستادهیدرگاه آشپزخونه ا یرو از مجله گرفتم و به مامان که تو نگاهم
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 کجا؟ -

 نسترن خانم. ی: خونه  مامان

 .دمیکش ینفس

 الیخیمامان ب -

 : دختر پاشو لج نکن. مامان

 ؟یبگه چ یزیچ هی نوسیاگه باز اون ژ -

 .شهینم یزی: نگران نباش، چ مامان

 ؟یکرد لهیآخه قربونت برم چرا پ -

 برم؟!! ای یری: م مامان

 مبل بلند شدم. یو از رو زیم یرو دمی. مجله رو کوبدمیکش یحرص نفس با

 شمیاالن آماده م -

 زد. لبخند

 گل دخترم. نی: آفر مامان

بهش  یشام دعوت کنه خونه مون، هر چ یرو پنچشنبه برا یمیگرفته بود، خانواده عظ میاتاق رفتم. مامان تصم به

 یباعث بشه حال مامان بد بشه.. شال رو، رو نوسیترسم که باز ژ یبشه اما کو گوش شنوا! نگرانم و م الیخ یب گمیم

 زدم. رونیسرم انداختم و در کمد رو بستم و از اتاق ب

 .انی: اصرار کن که حتما ب مامان

دست  ستادم،ی.. دم در اانیکه ن دوارمیکنم و ام یتعارف م کباریهام رو مشت کردم و سر تکون دادم، من فقط  دست

ام ضربه زدم. حافظه  یشونیافتاد زنگ خراب. با کف دست به پ ادمیخواستم زنگ بزنم که  یو م دمیمانتو ام کش یرو

. دستم رو مشت دمیکش یرفته بود، نفس ادمیه، اما به کل زنگ رو درست کن نیا ادیبگم ب نایندارم که! قرار بود به س

 من لبخند زد. دنیبا د نیگذشت، در باز شد و مب ی قهی. چند دقدمیکردم و چند ضربه به در کوب
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 : سالم خاله نیمب

 زمیسالم عز -

که هفته  یخونه نباشه چون با اون ضربه  نیبودم که آرم دوارمیشدم. ام اطیدر کنار رفت. با لبخند وارد ح یجلو از

 کنه. وارد هال شدم. یخواد تالف یگذشته بهش زدم حتما م ی

 : سالم دخترم خاله

 سالم خاله -

 شده؟ یزیچ ،ی: خوش آمد خاله

 زدم. لبخند

 پنجشنبه دعوتون کنم شام. یآمدم برا -

 خورد خوب حق هم داشت. جا

 .میش ی: ممنون اما مزاحم نم خاله

 زدم. لبخند

 دیمراحم -

 .میایپس م ی: اوک خاله

 .انیاما خب انگار قسمته ب انیتعارف کنه و در آخر ن شتریکردم ب یکردم، فکر م تعجب

 ؟یخوریم ی: چا خاله

 خوردم. یگردو ینیریهل دار با ش ینشستم.. چا یصندل ی. رومیوارد آشپزخونه شد ییدادم. دو تا سرتکون

 ها خوب شدن؟ ینیری: ش خاله

 و خوشمزه یعال -
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 زد. لبخند

زنگ رو  ادیکه ب گمیکه برگشتم خونه بهش م نیبگم. اما هم نایمن فراموش کردم به س دیخاله ببخش یراست -

 درست کنه.

 .یباز هیشده  نیمب یدر باز کردن برا نی: ممنون دخترم، فعال ا خاله

لباس ها  ی. از رنگ مشکختیر یرنگ یآورد و داخل سبد آب رونیلباس ب ییلباسشو نیزدم. از داخل ماش لبخند

 مشخص شد که متعلق به جلبک هستند.

 : نهال؟ خاله

 جان! -

 !نیاتاق آرم یسبد رو ببر نیا شهیم ستین ی: اگه برات زحمت خاله

 بلند شدم. سبد رو برداشتم. یصندل یرفتم اما لبخند زدم و از رو وا

 : طبقه باال اتاق اول. خاله

هم مثل  نجایخونه نباشه. ا نیکه آرم زدمیتکون دادم و سبد به دست به سمت اتاق جلبک حرکت کردم. حدس م سر

 یقینفس عم ستادم،ی.. در اتاقش اگهید یپاگرد و دوباره پنج تا پله  هیما، ده تا پله داشت. پنج تا اول بعد  یخونه 

گذاشتم و در رو باز کردم و  رهیدستگ یشدم و دست رو ال. خوشحامدین یاما صدا دمیو چند ضربه به در کوب دمیکش

رنگ دکور اتاقش  دنیگذاشتم و چراغ روشن شد. با د زیپر یبود، دست رو یکیقدم داخل اتاق گذاشتم. چه اتاق تار

 یطرح توپ یروتخت هیاتاق بود که  یدر ورود یرنگ رو به رو یتخت تک نفره مشک هیگورخر افتادم.  ادیناگهان 

 یدر کشو هیانداخته بود.  دیشکل سف ی رهیفرش دا یمشک یپارکت ها یشده بود. رو دهیروش کش دیسف و یمشک

بود که عالوه بر  زونیهم به در آو یمشک یبا گل ها دیسف یبزرگ هم کنار تخت بود که به تراس راه داشت، پرده 

قرار داشت که روش  یمشک دیبزرگ سف زیم هی یواری. اون طرف کنار کمد دشدینور به اتاق م دنیمانع از رس یبایز

هم  یقد ی نهیآ هیبود.  گهیخرت و پرت د یرنگ و کل یمشک (DELLو لب تاپ مارک دل) یچراغ مطالعه مشک

 کنار تخت قرار داشت.
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 یهم باال یمشک ی نهیقاب عکس بزرگ با زم هیبود.  یمشک یبا خط ها عمود دیاتاق هم سف یها یوارید کاغذ

جلبک لبخند زدن هم بلده!! محو  نیلبش بود!! نه بابا ا یرو یشده بود. چه لبخند قشنگ زونیآو واریتخت به د

 مثال شبش بودم که یچشما یتماشا

 ؟یکن یم یغلط نجای: تو ا نیآرم

 و سبد از دستم افتادم. برگشتم و بهش نگاه کردم. وحشتناک اخم کرده بود. دمیترس ادشیفر دنیشن با

 ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا ؟ی: چرا الل شد نیآرم

 سبد اشاره کردم. به

 اتاقت. ارمیسبد رو ب نیخاله گفت ا -

 قدم سمتم برداشت. چند

 ؟یاتاق من رو رصد کن ای یاری: گفت سبد لباس رو ب نیآرم

 رو مشت کردم. دستم

 ؟یما شد یتا حاال تو خدمتکار خونه  ی: درضمن از ک نیآرم

 کردم. اخم

 .یزنیزر م شترینگم اما تو ب یچیخوام ه یم یه -

 .رونی: گمشو از اتاقم برو ب نیآرم

 .یحرف بزن یخانم چه مدل هیبا  یستیو اصال بلد ن یادب یب یلیتو خ -

 نگذاشته بودم. رونیمرض، از کنارش رد شدم اما هنوز پام رو از اتاق ب یزد، ا یپوزخند

 نکن. یهمه تالش و دلبر نیکنم پس ا یتو رو به عنوان خدمتکارم هم قبول نم ی: من حت نیآرم

 رفتم. اما برگشتم و بهش نگاه کردم. رونیهم فشار دادم و از اتاق ب یهام با خشم رو دندون

 .یستیکنم مطمئن باش اون شخص تو ن یدلبر یبخوام از کس یمن اگه روز -
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 طرفم آمد. به

 .ناستیهم که س ستیشما بلند و باالست. اول ل ستی: اره خوب ل نیآرم

 اشاره ام مقابل صورتش گرفتم و صدام رو بردم باال. انگشت

 مراقب حرفات باش. یهو -

 زد. یپوزخند

 !دهیآزارت م قتیحق ه؟ی: چ نیآرم

 م ییمثل برادرمه، اون پسر دا نایس -

 آب نمک. یو تو نیتو اولش همه داداش ی: اره خب برا نیآرم

 .یدار یذهن منحرف یلیخ -

 سمتم پله ها رفتم. به

 .نهیتو هم قتیحق ستم،ی: من منحرف ن نیآرم

 و به طرفش برگشتم. ستادمیپله ها ا لبه

 .ستین دیبع زیچ چیمثل تو ه یتوست. البته از آدم منحرف یمن مثل روژان برا یبرا نایس -

 شد. کیباال انداختم. با خشم بهم نزد ابرو

 : حرف دهنت رو بفهم. نیآرم

 اول به خودت بگو. نویا -

 ی. پرت شدم تودمیکش غیشد چشمام رو بستم ج یخال هویپام  ریکتفم ضربه زد. تعادلم رو از دست دادم و ز به

 صورتم حس کردم. یرو، رو یعیو آخم بلند شد. ما وارید یپاگرد و صورتم خورد تو

 : نهال؟ نیآرم
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 بود. ینگاهش نگران یتم. تودماغم گذاش یچشمام رو باز کردم و دست رو نیآرم ادیفر با

 خدا یی: وا خاله

 کرد. یشوک زده بهم نگاه م نیزانو زد. مب کنارم

 شده؟ ی: چ خاله

 خورد افتادم. چیپام پ -

 مبل. یبلندش کن ببرش رو نی: آرم خاله

 ...یازین -

 یتلخ یانداخت و بلندم کرد. دستام دور گردنش حلقه شدن. چه بو رپامیدست ز نیشدن حرفم، آرم لیاز تکم قبل

مبل نشستم،  یشده بود. رو یتکرار یادیز گهیدادن؟ نه که بد باشه نه اما د ریپسرا به عطر تلخ گ نیداد!! چرا ا یم

ازم  نیبود. خاله سمتم آمد و آرم ی. نگران و عصبمیدست هام رو از دور گردنش برداشتم. با هم چشم تو چشم شد

خون دماغم  یجور نیام، تا ا ینیسوراخ راست ب یبود رو فرو کرد تو مویپنبه که آغشته به آبل هیفاصله گرفت. خاله 

 یهنوز بهم نگاه م نی. مبدمیرو سر کش وانیداخل ل نیریش یرو سمتم گرفت ازش گرفتمش و محتوا وانی. لادیبند ب

 کرد. ی. سرم بدجور درد م. بهش لبخند زدمدکر

 دکتر؟ میبر یخواه ی: م خاله

 نه من خوبم -

 من بود!. ری: خدا مرگم بده همش تقص خاله

 خورد. چینه مقصر خودم بودم حواسم رو جمع نکردم و پام پ -

 انداخت، دست چپش رو مشت کرد و رفت. یبهم نگاه نیآرم

 .یبخور ارمیب یزیچ هی: من برم برات  خاله

 اشاره کردم سمتم آمد. نیعجله به سمت آشپزخونه رفت. به مب با

 من حالم خوب نگرانم نباش -
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 ؟ی: خاله چرا دروغ گفت نیمب

 کردم. تعجب

 کدوم دروغ؟! -

 تو رو هول داد. نیکه آرم دمی: من د نیمب

 دستام گرفتم. ونیرو م دستاش

 .میکه دروغ بگ میما آدم بزرگا مجبور ی. گاهبیعج یما آدم بزرگ کم یایدن -

 .دمیموهاش کش ییال دست

 ؟یباش یو راز نگه دار خوب ینگ یزیچ یکه به کس یبهم قول بد دیاما تو با -

 تکون داد. سر

 : باشه نیمب

 .زمیعز نیآفر -

متنفر بودم  نیدردسر درست کنم. از آرم نیخودم و آرم یبرا قتیخواستم با گفتن حق یرو رها کردم، نم نیمب دست

 داشت. یذهن منحرف یلیخ

داد، دلم درد گرفته بود و داشتم خفه  یمبل کنارم نشست و تند تند به خوردم م یرو ینیریشربت و ش یبا کل خاله

 شدم. یم

 بسه خاله جون. -

 شده؟ حالت بده؟ ی: چرا چ خاله

 تونم بخورم. ینم گهینه خوبم فقط د -

 .دیسرم کش یرو دست

 کنه؟یکه درد نم تی: جا خاله
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 نه -

 مبل بلند شدم. یزد. از رو لبخند

 : کجا؟ خاله

 ییدستشو -

 : سمت راست کنار پله ها خاله

ام  ینیآب خورده بودم. پنبه رو از ب یتریل ستیب هی. دمیترک ی. داشتم مییتکون دادم و رفتم سمت دستشو سر

 آمدم. خاله سمتم آمد. رونیب ییآوردم. خونش بند آمده بود. چند مشت آب به صورتم زدم. از دستشو رونیب

 بهتره برم گهیمن د -

 : کجا دخترم؟ بمون خاله

 زحمت دادم. ینه به اندازه کاف -

 چشم. یدختر گلم قدمت رو هیچه حرف نی: ا خاله

بهش  دمیرو د نایداشت. س یخاله هم مشکل روان نیکه ا یرفتم. وا رونی. از خونه بدیزدم. گونه ام رو بوس لبخند

 لبخند زدم، آمدم سمتم و با تعجب نگاهم کرد.

 ؟ی: تو اونجا چکار داشت نایس

 شام دعوتشون کردم یبه دستور مامان، رفتم برا -

 از تعجب باز موند. دهنش

 : دروغ!!؟ نایس

 .میشد اطیوارد ح ییباز کردم. دوتا دیباال انداختم، در رو با کل شونه

 : تو حالت خوبه؟ نایس

 رو بستم. در
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 اره، چطور مگه؟ -

 شالم رو به دستش گرفت. ی گوشه

 ه؟یخون چ یلکه  نی: پس ا نایس

 شده بود. یشالم خون یوا یا

 شده؟ ی: نهال چ نایس

 نگران بود، بهش لبخند زدم. چه

 فقط خون دماغ شدم. یچیه -

 ؟ی: االن خوب نایس

 .ستین یزیاره، چ -

 یتو زیحس کردم. مشخص بود که جلبک ه یشال رو پنهون کردم تا مامانم متوجه نشه. نگاه یقسمت خون اون

 .کنهیتراس و داره به ما نگاه م

 داخل میبر -

 .میتکون داد. وارد هال شد سر

 : سالم عمه نایس

 سالم گل پسر کی: عل مامان

 رو به من انداخت. نگاهش

 شد؟ ی: خب چ مامان

 انیخاله گفت که م -

 زد. لبخند
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 ؟ی: عمه چرا دعوتشون کرد نایس

 : چرا دعوت نکنم! مامان

 خونه شون رو؟ دیکه رفت یرفته اون شب ادتونی:  نایس

 : گذشته ها گذشته. مامان

 نگاه کردم. نایس به

 ایتو هم ب -

 .انیشام پنچشنبه ب یبگم که برا نیخواستم زنگ بزنم به پرو ی: اتفاقا م مامان

 آخ جون پس -

 انداختم. نایبا لبخند سر تکون داد و به سمت اتاقش رفت، نگاهم رو به س مامان

 راحت تره المیخ یتو که باش -

 .شهینم یزی: نگران نباش چ نایس

 دمیکش یآه

 .دوارمیام -

 ارم؟یبرات ب یخوریم یزی: چ نایس

 نه. ییوا -

 : چرا؟ نایس

 خونه شون داشت به خوردن من داد. یخاله تو یچون هر چ -

 .دیخند

 یراست -
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 .یبخر سطل ماست ی: برو از بقال نایس

 زبون درآوردم. براش

 نمک دون نشو  -

 داد سرتکون

 زنگ خونه خاله نسترن خراب شده -

 : خوب!! نایس

 یدرستش کن یبر دیبا -

 اشاره اش رو به سمت خودش گرفت. انگشت

 : من!!! نایس

 اره تو -

 : چرا؟ نایس

 کالفه شدم. اوف

 حرفا نیبلد و ا نایمنم گفتم س ستیبلد ن تیخاص یجلبک بچون اون  -

 !!نی: منظورت از جلبک، آرم نایس

 .دیتکون دادم، خند سر

 رمی: باشه شب م نایس

 زدم. لبخند

 گل پسر نیآفر -

 ساعتش نگاه کرد. به
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 : خوب من برم که کالس دارم نایس

 باشه، مراقب خودت باش. -

 طور نی: تو هم نایس

سرم بشکنه و  ایبود دماغم  کینزد یجنگل یلبخند زد و رفت. منم به سمت اتاقم رفتم، امروز بخاطر اون گالب بهم

بود که  یبسته قرص برداشتم، چند ماه هی زیم یکرد. از داخل کشو یخطر افتاد. سرم هنوز هم درد م یجونم تو

 یآب رو وانیل هیسردردها خبر نداشت.  نیاز ا یکس هکردم. البت یقرص ها استفاده م نیاز سر درد از ا ییرها یبرا

. دمیهم بدمزه بود، بلع یلیکه خ وان،یقرص رو با آب داخل ل نیهم یرفتن نداشتم، برا نییبود، اصال حس پا زیم

 یبرداشتم و سرم رو بستم و رو یروسر هیکمد پنهان کردم که بعدا بشورم.  یلباس هام رو عوض کردم، شالم رو تو

 کار بود... نی. االن خواب بهتردمیکش ازتخت در

با  ییسارافون طال هیشده بودم،  یو به خودم نگاه کردم. عال ستادمیا نهیآ یو رو به رو دمیبه لباس هام کش یدست

رنگ هستم.  نیرنگ زرد بود. من عاشق ا یلباس هام از خانواده  شتریبودم. کال ب دهیپوش یو شال عسل دیشلوار سف

قبول کرد.  یاونم فور ادیگفتم که امشب ب ای. به لعدمیکشلبم  یمات رو، رو یداد. رژ لب آجر یرو م یبهم حس خوب

هفته استراحت مطلق داد،  هیو دکتر بهش  نیخورد زم شیدو روز پ ییاما زن دا ان،یهم ب نایا ییامشب قرار بود دا

 بهامشب باشه، دلم  نایبودم که س دوارمیو من ام ادیگفت ممکن ب نایاما س ان،یامشب نم ییو زن دا ییهم دا یبرا

 داشت که بودنش آرامش بود!!! یخل و چل چ ینایآخه س دمیداشتم. خند تیامن نایبودنش قرص بود، در کنار س

 : نهال؟ مامان

 جان -

 انیاالن م ای: ب مامان

 آمدم -

اوقات  شتریرفتم و در رد بستم. در اتاق ب رونیبوس فرستادم و از اتاق ب نهیخودم داخل آ یرو مرتب کردم، برا شالم

. کباب می. امشب از رستوران غذا سفارش داده بودادیب یبزنه صداش به راحت یاگه مامان حرف نکهیا یباز بود برا

. سوپ و ساالد. مامان سرگردون وسط آشپزخونه ادهو س یکشک بادمجون، خورشت مرغ. برنج زعفران ده،یکوب

 بود. ستادهیا
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 شده مامان؟ یچ -

 : نگرانم مامان

 چرا؟ -

 م؟یغذا سفارش بد گهیرستوران د هیاز  یخواه یم ستند،یکنم، غذا ها خوب ن ی: حس م مامان

 دستم گرفتم. یهاش رو تو دست

 نگران نباش، غذا ها خوشمزه ست. -

 تونستم غذا درست کنم. ی: کاش خودم م مامان

 زدم. لبخند

 رستوران هم خوبه. نیا یغذا ها درسته دستپختت حرف نداره اما -

شد.  اطیح یتو یتکون داد. دستام رو رها کرد. امروز مامان فقط ساالد درست کرد که اونم خوراک پرنده ها سر

استرس داشتم.  ی! کمختیسطل زباله نر یدرست نکرد و تو ییکه امروز غذا شدیحال مامانم داشت بهتر م دمیشا

سرش  یبال هیالل باشه وگرنه ممکن  ادیو اگه هم م ادین تهیامشب اون عفر دوارمیام دمیکش قیچند تا نفس عم

 زنگ بلند شد. ی. صداارمیب

 آمدن یی: وا مامان

 آروم باش مامان گل -

 .دیکش ینفس

 : برو در رو باز کن. مامان

که  ی. از وقتستادیرو زدم و در باز شد، در هال رو هم باز کردم. مامان کنارم دم در ا فونیتکون دادم و دکمه آ سر

مامانم حق داشت که استرس داشته باشه.  دیپس شا امد،یبود که برامون مهمون م یبار نیاول نیتهران ا میآمده بود

صورتش قدم  یاخم رو هیبا  نوسی. بعد ژمیو احوال کرد الشد و با هم ح دایخندان خاله هو یاول از همه چهره 

 یکم نیحرصم گرفت. مب یآ م،یر نه انگار من و مامانم وجود داشتداخل هال گذاشت و سمت مبل ها رفت انگا
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 یخشک سالم داد. روژان هم مظلومانه با صندل یلیخ نیگفته!! آرم یزیبهش چ تهیناراحت بود، حتما باز اون عفر

 یرو زدم و کم فونیآمد. دکمه آ فونیزنگ آ یخواستم در رو ببندم که دوباره صدا یهال شد. تازه م ردچرخدار وا

 .دیچیگوشم پ یتو ایشاد لع یبعد صدا

 : سالم ایلع

 ی: سالم دخترم خوش آمد مامان

 ینیس یمبل ها نشسته بودند. به آشپزخونه رفتم، فنجون ها رو تو یرو یچشمک زدم و در رو بستم. همگ بهش

 یهمه چا یرفتم. جلو رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیو س دمیکش یقی. نفس عمختمیداخلشون ر یگذاشتم و چا

 با اکراه فنجون رو برداشت. نوسیتعارف کردم. ژ

 ...یبد رنگ ی: چه چا نوسیژ

 کردم، خب نخور. اخم

 .اریب گهید یچا هی: نهال  مامان

برگشتم و  یچا ینیکوفتت بشه. دوباره با س دوارمیرو با حرص محکم فشار دادم و به آشپزخونه برگشتم. ام ینیس

 .ستادمیمقابلش ا

 ست. یبدتر از قبل نکهی: ا نوسیژ

 سرش بکوبم. یرو تو ینیخواست، س یکه دلم م ییوا

 .دینخور یبهتر اصال چا دی: مادر جون شما تازه قرص معده خورد خاله

 با اخم به خاله نگاه کرد. نوسیژ

شد و در رو  اطیوارد ح نایرفتم و در رو باز کردم، س اطیح یگذاشتم و تو زیم یرو، رو ینیآمد، س فونیزنگ آ یصدا

 بست.

 خرابه؟ فونی: آ نایس

 نه -
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 !!یدر رو باز کرد ی: پس چرا خودت آمد نایس

 هوا بخورم. یخواستم کم یچون م -

 شده؟ یزی: چ نایس

 کردم. اخم

 داد. ریگ یخانم به رنگ چا تهیعفر -

 خودت رو ناراحت نکن الیخی: ب نایس

 .دمیکش ینفس

 چنده؟ هید -

 خورد. جا

 !!ی: چ نایس

 پرداخت کنم؟ هید دیرو بکشم، چقدر با نوسیاگه من ژ -

 رو گرفت. دستم

 قدر هم فکر چرت نکن. نیداخل، ا میبر ای: ب نایس

مبل  یجوابش رو دادن. رو نوسیبلند سالم کرد و همه به جز ژ نای. سمیوارد هال شد ییو دوتا دمیکش یقیعم نفس

 نگاه کرد. نایو بعد به س ایاول به لع نوسینشست. ژ

 .دیدائم المزاحم دار هی: انگار شما هم مثل ما  نوسیژ

 متلک پروند!. نایو هم به س ایجمله هم به لع هیبود! با  یک گهید نوسیژ نیا د،یپر ایلع رنگ

 .شهیم دایدائم المزاحم پ هیسر جهاز و  هی یهر خونه  ی: باالخره تو نایس

 .یتو که سر جهاز من هست -
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 نگاه کردم. نوسیژ به

 از خونه ها دائم المزاحم دارند. یاما بعض -

 تر شد. ظیباال انداختم، اخمش غل ابرو

 .یو روژان نشون بد ای: نهال جان بهتر اتاقت رو به لع مامان

 نگاه کردم. نیزدم و به آرم لبخند

 باالست، به روژان کمک کن یمن اتاقم طبقه  -

 .مونهیکنار من م نجای: روژان هم نوسیژ

 و خشک بود. یدستور لحنش

 .گذرهیبهشون خوش م شتری: دخترا در کنار هم ب خاله

مبل نشسته بود. با دست عدد دو رو نشون  یرو نیکه غمگ نیروژان رو بغل کرد، به مب نیاشاره کرد. آرم نیآرم به

 یروژان رو ن،یبا کمک آرم م،یمنظورم شد که لبخند زد. سمت اتاق رفت یدادم و به پله ها اشاره کردم. انگار متوجه 

 نشستم. شیرو کنار تخت گذاشتم و رو یرفت. صندل رونیاز اتاق ب نیهم کنارش نشست. آرم ایتخت نشست و لع

 نهی: چقدر دکور اتاقت شکل اتاق آرم ایلع

نداشت.  واریهم داشت اما عکس بزرگ از خودم به د یشیآرا زیم هیتکون دادم، فقط اتاق من پر از رنگ بود  سر

 یعنیساکت و آروم باشه  یجمله خونده بودم که هر دختر هیو سکوت کرده بود.  نییروژان سرش رو انداخته بود پا

 !!؟ در اتاق زده شد.هدار ی. کنجکاو بودم تا بدونم روژان چه دردقیقلبش عم یدردها

 داخل ایب -

 گذاشتم. نیزم یدم. لبتاپ رو برداشتم روبلند ش یصندل یوارد اتاق شد و در رو بست. با لبخند از رو نیمب

 بزارم؟ شنیمیان ای یکنیم یباز -

 .ی: باز نیمب
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 تکون دادم. سر

 کن. یباز یهر کدوم رو که دوست داشت ه،یپوشه پر از باز نیا -

 : ممنون خاله نیمب

بود. حوصله ام  یاتاق جار یتو ینشستم. سکوت خفه کننده  یصندل ی. دوباره رودمیلختش کش یموها ییال دست

 .دمیکش یسر رفته بود. نفس

 روژان؟ -

 نگاه کرد. بهم

 ؟یخون یم یچ -

 .یچی: ه روژان

 ؟یریدانشگاه نم -

 : نه روژان

 ؟یقدر کم حرف نیا شهیهم -

 تکون داد. سر

 : روژان هنرمند. ایلع

 زدم لبخند

 ؟ی نهیدر چه زم -

 .ی: نقاش ایلع

 ی. موفق باشولیا -

 : ممنون روژان
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 هم امشب بود دیها کاش مهش گمیم -

 گذشت. یخوش م یلیاره، خ یی: وا ایلع

 ست. وونهیو د طونیکه ش دیبه اسم مهش میدوست دار هیروژان، ما  یدون یم -

 .دهی: البته ظاهرش اصال نشون نم ایلع

 کرد!! یم نیچرا همچ نیبابا ا ینگفت. ا یچیه روژان

 حال و احوال روژان عوض بشه. یکنم کم فشیاگه تعر دیافتادم، شا شیچند روز پ یماجرا ادی

کنارمون چند تا پسر نشسته بودند. بعد گارسون  زیرستوران، بعد م میرفته بود ییسه تا شیچند روز پ نیهم -

 سمت ما آمد و...

 وسط حرفم. دیپر ایلع

 : بذار من ادامه اش رو بگم. ایلع

 تکون دادم. سر

دوغ اش رو  وانیهم لبخند زد و ل دیاشاره کرد، مهش زیسر اون م یاز پسرا یکیشماره داد و به  دی: به مهش ایلع

بختت  دوارمیکرد و گفت ام یصورت پسره خال یدوغ رو، رو وانیل یو مجلس کیبرداشت و سمت اون پسره رفت. ش

 باز بشه.

 روژان نشست. یلب ها یباالخره لبخند رو نکهیخنده. خوشحال شدم از ا ریزد ز هوینگاه کرد و  ایبه لع روژان

 پسره رو کوتاه کرد. هی یموها دیپاساژ، مهش میروز رفته بود هیتازه  -

 وارد اتاق شد. نیتر شده بود. ناگهان در اتاق باز شد و آرم قیروژان عم ی خنده

 در زدن ساختن هاا!! یاون در رو برا -

 توجه به من سمت روژان رفت. بدون

 حالت خوبه؟: تو  نیآرم
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 : اره. روژان

 بود!!! بیقدر عج نیروژان ا دنیخند یعنیجا خورده بود.  یبدجور نی. آرمدیلرز یاز خنده م صداش

 نجا؟یا ی: چرا آمد ایلع

 نگاه کرد. ایو به لع دیکش ینفس

 : چون شام آماده شده بود، اومدم روژان رو ببرم. نیآرم

 بلند شدم. یصندل یرو از

 شام میبر دیبفرما -

 کنم؟ یمن باز شهی: م نیمب

 ینه اول شام و بعد باز -

 تکون داد. سر

 : چشم نیمب

سر  ی هیشام آماده بود و بق زی. ممیرفت رونیاز اتاق ب یبغلش گرفت و همگ یروژان رو تو ن،یلبخند زدم. آرم بهش

خواست کبابش رو تکه  یم نی. مبمی. در سکوت مشغول خوردن غذا بودمیوستینشسته بودند ما هم بهشون پ زیم

 .ختیر زیم یاز برنج رو یتکه کنه اما مقدار

 !یمثل آدم غذا بخور کباریتو  شهیم یعنی:  نوسیژ

با حرص  نوسیطور. ژ نیهم هم نایو س ایلع ختم،یر زیم یاز برنجم رو رو یانداخت. مقدار نییسرش رو پا نیمب

 بهمون نگاه کرد.

 !!دیهست یدست و پا چلفت نی: انگار شما هم مثل مب نوسیژ

 نستا؟یبزارم ا یبعد با هشتک دست و پاچلفت رمیعکس بگ هی:  نایس

 .شهیاره جالب م -
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 : اهوم بامزه است. ایلع

. دوباره سکوت بر قرار امدیدرنم نوسیخون ژ یزدیبذاره. کارد م نستایچند تا عکس گرفت که داخل ا زیاز م نایس

خواد! باهاش چه  یم یده سال چ یپسر بچه  هیاز  تهیعفر نیکردم، آخه ا ینمدرک  نیشد، اصال رفتارش رو با مب

 داره؟ یدشمن

 رونه؟یب یغذا نی: ا نوسیژ

 تر گرفتم. نییپا ابونی: بله، از رستوران دو خ مامان

 ؟یستی: مگه غذا پختن بلد ن نوسیژ

 .دیمامان پر رنگ

 خراب شد. هویاجاق گازمون  -

 !دیفکر به ذهنم رس نیدونم از کجا ا ینم

 !یدرستش کن یتونست یباشه، م یبه همچ دیخوب، حواسش با زبانیم هی:  نوسیژ

 : مقصر من بودم قرار بود درستش کنم اما نتونستم نایس

 !یرو که درست کرد فونی: آ نوسیژ

 کجا؟ فونیاجاق گاز کجا؟ آ -

 یحواسش به هممون بوده. درضمن اتفاق که خبر نم میکه آمد یاش حرف نداره از وقت یزبانی: مژده جون م خاله

 کنه..

مامان باشه. باالخره درد دوتاشون مشترک بود.  یبرا یتونه دوست خوب یمامان لبخند زد. حس کردم که خاله م به

گوش روژان پچ پچ  یو همش تو خوردیبا حرص غذاشون م نوسیبهتر شدن حال مامانم کمک کنه!. ژ یبتونه تو دیشا

 یباز شینگاهش به بشقابش بود و با غذا نیکنه!! آرم یاز محبت، روژان رو کنترل م شتریکردم ب ی. حس مکرد یم

 یخواست بره تو یم نیبه غذا خوردنم ادامه دادم. بعد از صرف شام، مب الیخ یچه مرگش بود!!. ب گهید نیکرد، ا یم

 یهم مجبور به قبول کردن شدن. امشب م ی هیصادر کرد و بق نوسیادامه بده که دستور رفتن رو ژ یاتاق و به باز

 نبود... نوسیباشه اگه ژ یتونست شب بهتر
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 یتر شده بود، تازه با چند نفر از همکاس یقو دیو مهش ایمن با لع یدوست یکرد، رابطه  یمثل برق و باد گذر م روزها

جور شده بودند و انگار خاله  ین هم با هم حسابنه. خاله نسترن و ماما یمیصم ادیدوست شده بودم البته ز میها

. رفتیم شیپ یعال زیرو کم و عوض کرده بود. همه چ وهاشکرد، دکتر هم دار یداشت به بهبود حال مامانم کمک م

و چشم درد هم  جهیامتحانات که سرگ امیام کرده بودند، مخصوصا ا وونهید میبودم. فقط سر درد ها یراض امیا نیاز ا

پشت سر گذاشتم.  یحال امتحانات ترم رو عال نیبا ا گهید نیبهش اضافه شده بود، عوارض استرس و اضطراب هم

مبل نشسته  یبرم.... رو دیبه استقبال ترم جد ادیز یخواستم با انرژ ی. مشدیشروع م دیترم جد گهیچند روز د

 بلند شد. فونیآ ینگاه کردن بودم که صدا یو یبودم و سرگرم ت

 کنم. یباز م -

 مبل ولو شدم. یرفتم و دکمه رو زدم. دوباره رو فونیمبل شدم و سمت آ یرو از

 : سالم نایس

 سالم کیعل -

 : عمه کجاست؟ نایس

 آشپزخونه. -

 مبل نشست. یباال انداخت و کنارم رو ابرو

 : چه خبرا؟ نایس

 باال انداختم. شونه

 ؟یریگ ینم لی: چرا تحو نایس

 کنم. ینگاه م لمیساکت شو دارم ف قهیدو دق -

 اعالم شد. ینگاه کنه حکومت نظام لمیخواد ف ی: باز خانم م نایس

 مشت به بازو اش ضربه زدم. با

 : آخ نایس
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 نوش جون -

 رو خاموش کردم. یو یتموم شد. ت لمیگذشت و ف قهیچند دق د،یکش ینفس

 تموم شد. لمیخوب بنال، ف -

 هاا یخشن شد یو بزن بزن نگاه کرد ییجنا لمی: از بس ف نایس

 زدم. لبخند

 !یکن ینگاه م یعشق لمیاما همش ف یمثل تو خوبه! مثال پسر -

 کنم. ی: من طنز نگاه م نایس

 باال انداختم. ابرو

 بله بله -

 ووونهی: د نایس

 هم داره. یوونگیمثل تو گشتن! د ی وونهیبا د -

 نگاه کرد. بهم

 جاده تهرونه!! ستی: زبون که ن نایس

 زدم. چشمک

 که هست. ینیهم -

 لبخند سر تکون داد. با

 ات ساکن بشم. یکه اتاق کنار ارمیرو م لمی: من کم کم وسا نایس

 تعجب بهش نگاه انداختم. با

 به چه مناسبت!!! -
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 کنار تو بمونم. امیکن منم م غیج غیتا دوماه قرار ج ادیم ای: خواهر گلم به دن نایس

 زد. ییدندون نما لبخند

 تو. یدائم المزاحم نوسیژ تهیبه قول عفر -

 و ابرو باال انداخت. دیخند

 : نوچ من سر جهاز تو هم. نایس

 تکون دادم. سر

 باشه؟!! یحاال اسم گل دختر قرار چ -

 .میدی: هنوز به تفاهم نرس نایس

 سما سنا و... مایس -

 کیو ش دیاسم جد هی:  نایس

 برعکس اسم خودت س،یآن -

 زد. بشکن

 ها کنهی: تو هم عقلت خوب کار م نایس

 ستنیهمه مثل تو خنگ که ن -

 کرد. اخم

 : دست شما درد نکنه نایس

 لرزون سمتمون آمد. ییو دستا یچا ینیزدم. مامان با س چشمک

 مامان حالت خوبه؟ -

 گذاشت. زیم یرو، رو ینیس
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 .دی: خودم دم کردم بخور مامان

حبه قند برداشتم..  هیرو با  یزده بود. فنجون چا جانینگاه کردم او هم تعجب کرده بود و مامان ه نایخوردم. به س جا

 خوب شده بود. یطعم چا

 شده عمه جوون ی: عال نایس

 .یست خسته نباش یاره عال -

 .دیکش یقیمبل نشست و نفس عم یرو

 دفه خوب شده براتون آوردم. نیکردم ا. چون حس نکیس یتو ختمی: چند بار دم کردم ر مامان

خوشحال بودم  یلیشد. خ یکردم، داشت بهتر م یکه فکر م یزیتر از اون چ عیحال مامانم سر یعنی نیزدم. ا لبخند

 بود.. دهیرس انیبد به پا ی. انگار روز هاشرفتیپ نیا یبرا

هم  دی. مهشگذرهیخوش م یلیو گفت که خ یمهمون میداد که آخر هفته بر شنهادیهام پ یاز همکالس یکی ژاله

 شنهادیپ نیهم یو هم کوه رفته بودم! اما کوه بهم خوش نگذشته بود. برا یکوه. قبال هم مهمون میداد که بر شنهادیپ

نکرد...  یمخالفت ،یخوام برم دورهم یگفتم که م امانمهم به م ینگفتم. وقت یزیچ هیژاله رو قبول کردم، اما به بق

مدلش  نجایرفته بودم اما ا ادیز یو مهمون یکر کننده بود، چراغا خاموش و رقص نور روشن بود. دورهم آهنگ یصدا

لخت. فقط  مهیمشروب و مواد. دخترا ن نجایبود اما ا ونیقل نیکه من بودم خالف سنگ یها یمهمون یکرد. تو یفرق م

پاساژ  یبودم که اون روز تو دهیرو پوش یهمرام بود! همون لباس نایها رفته بودم که اونم س یمدل مهمون نیکبار از ای

که وارد هال  نیاما هم ستمیکردم با وجود ژاله تنها ن یفکر م م،یژاله آمده بود نیبودم. با ماش دهیبچه ها خر یهمراه 

 ینگاه مو پفک خوردن شدم و به جمع رقصنده ها  سیها رفتم و مشغول چ یخوراک زیشد! به سمت م بیغ م،یشد

 یبود. همه تو حال خودشون بودن کس یو بطر وانیپر از ل یکنار زیدادم. م یسرم رو با آهنگ تکون م یکردم و کم

 .دمیکش یقینبود، نفس عم داشیگذشتت. ژاله هم که پ ینداشت. چندان بد هم نم یگریبه د یکار

 تعجب کردم! دنتیدونم چرا اما از د ی: نم نیآرم

 .ستادی!!. کنارم اشهیدم در لونه اش سبز م ادیجا خوردم، مار از پونه بدش م ن،یآرم یصدا دنیشن با

 : دوست پسرت کجاست؟ نیآرم

 تعجب بهش نگاه کردم. با
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 دوست پسرم!؟! -

 باال انداخت. ابرو

 ؟ی: پس باهاش کات کرد نیآرم

 بود اشاره کرد ستادهیا وارید یپسر که گوشه  هی به

 .ادی: به نظر پول دار م نیآرم

 به من چه؟ -

 د؟یپسر جد هیتور کردن  یبرا یامدی: مگه ن نیآرم

 .دمیحرص نفس کش با

 !؟یرو به من ربط بد یکی یخواه یتو چرا همش م -

 یبرداشت. ب زیم یداشت رو از رو یرنگ یب یکه متحوا وانیل هی. دیرو سر کش وانشیرنگ داخل ل دیسف یمتحوا

 یدهنش گذاشت و محتوا یرو تو سی. بهش نگاه کردم. چدشیانگشت هام قاپ نیاز ب هویبرداشتم اما  سیچ الشیخ

 انگار تلخ بود که صورتش رو جمع کرد. دیرو سر کش وانیل

 ؟یتلخه بخور یوقت یمگه مجبور -

 سمتم گرفت. وانیل هی

 بخور خجالت نکش ای: ب نیآرم

 تکون دادم. سر

 تلخ دوست ندارم. یزهاینه، من چ -

 .دیرو سر کش وانشیل یوازد و محت یپوزخند

 .یکن یمن نقش باز یجلو ستی: الزم ن نیآرم
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 یکه برام شر درست کنه، وقت دمیترس ی. بهتر بود برم خونه. مدمیکش ی. نفس بلندوونهیبود د وونهیزد. د چشمک

داشت  یبر م وانیکه تند تند ل نی!! از آرمدهیالکل م یبه حال االن که سر تا پاش بو ییوا ،یحالش نرمال اون جور

برم!!  ییتنها دی. انگار بادمیور رو گشتم اما ژاله رو ند اونور  نیرفتنم نشد. ا یفاصله گرفتم، فکر کنم اصال متوجه 

بودم، دور  دهیراه د یتو یتاکس ستگاهیا هیزدم. وقت آمدن  رونیگرفتم و از اون خونه ب لیمانتو و شال ام رو تحو

 یم یه اخواد؟ چر یاز جون من م یکرد؟ چ یم یجور نیچرا ا نیآرم نیکنم. ا یرو ادهیبود اما مجبورم تا اونجا پ

با خودش چند چند!؟ از بس  ستی!! معلوم نیدختر بد یمهمون ادیب یهر دختر یعنیخواد من رو بد جلوه بده!؟ 

 !دهیخورده مخش ارور م یزهرمار

که بخوام بهش فکر کنم.  ستیچندان مهم ن الشیخیسه نقطه. ب ی. پسره دهیخورده مخش ارور م یبس زهرمار از

پاشنه بلند سخت بود. اون ژاله خانم هم آخر  یکفش ها نیراه رفتن با ا رسم؟یکف پاهام درد گرفته بود، چرا نم

با سرعت  نیماش هیو به پشت سرم نگاه کردم،  دمیرو شن یکوه. صدا رفتمیبا بچه ها م دیرفاقت بود!! مقصر خودم با

راننده  نیافتم. واا ا یجوب ب یبود تو کیبا سرعت رد شد، نزد نیکنار و ماش دمیسمتم. خودم رو کش امدیداشت م

مقابل  نیکردم. ماش دنیفکر کنم تصادف شد، شروع به دو د،یبه گوشم رس یترمز وحشتناک یچه مرگش بود!، صدا

 بود. در سمت راننده رو باز کردم. ستادهیبرق ا ریت

 شما حا.... -

 .یآب بخند یزهرمار رو د،یسکوت کردم. بهم نگاه کرد و خند نیآرم دنید با

 هم هست! ی گهید یراه ها یخودکش یبرا -

 .ابونیآمد وسط خ هویبرق،  ری: مقصر ت نیآرم

 . کال رد داده بود.امدیاش خون م یشونیخنده. از پ ریزد ز دوباره

 ها نیماش یجلو ابونیافتن وسط خ یبرقا پا درآوردن راه م ریت دایاره جد -

 زد بشکن

 قای: دق نیآرم

سر  ییممکن بال ابونیوسط خ یخوب گناه داشت مست و زخم یعنی امد،یخواستم برم اما دلم نم یتکون دادم، م سر

 !شد؟یراهم سبز م یچپ و راست جلو نی. آخه چرا آرمارهیب یکس
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 .نیعقب بش یپاشو برو صندل -

داشپورد جعبه دستمال  ینشست. از رو نیخورد، در رو باز کرد و داخل ماش یبلند شد، تلو تلو م یصندل یرو از

اش  یشونیزخم پ یعقب نشستم. دستمال رو، رو یرو دور زدم، در رو باز کردم و صندل نیرو برداشتم. ماش یکاغذ

 داد. یسرش رو تکون م ی. هدمیکش

 ریآروم بگ قهیدو دق -

 هم نبود. یقی. البته زخم عممارستانیب میحالش بر نیشد با ا یحرکت شد. خون رو پاک کردم. نم یب

 خوب تموم شد -

 !کنه؟؟یم نیچرا همچ نیواا ا د،یبود، ناگهان خند بیحس عج هینگاهش  یمشک ینگاه کرد. تو رهیخ بهم

 ه؟یخنده ات چ لیاالن دل -

 : تو نیآرم

 خوردم. جا

 من!!! -

 : اره نیآرم

بغل به خودم نگاه کردم نه صورتم  نهیآ ی. تودمیشالم کش یبه خودم نگاه انداختم لباسم که مناسب بود دست رو وا

 نداشت. یمشکل

 چرا به من؟ -

 ؟یشیاما تو باز سر راهم سبز م نمیخوام تو رو بب یکنم، نم یدارم از تو فرار م ی: من ه نیآرم

 ؟یکن یآدمخور که ازم فرار م ایمن قاتلم؟  -

 !ی: دزد نیآرم

 باال انداختم. ابرو
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 دزد!!! -

 چشمام نگاه کرد. به

 که قلب صاحب مردم رو بدزده. نیبه دنبال ا ینگاه لعنت نی: ا نیآرم

اما سکوت کرد و اخم به چهره اش  دیخند یکرد! داشت م فینشون بدم! االن ازم تعر یدونستم چه واکشن ینم

 نشست.

 .دیکن یهر کار دیپول حاظر یبرا د،یو نامرد، که فقط دنبال پول هست یمشت عوض هی د،ی: شما قلب ندار نیآرم

 یعاشق شده بود!!! هنگ کردم، اگه م نیآرم یعنیو اشک!!!  نیآرم شدی. باورم نمدیچشماش درخش یتو اشک

 گفتن االن روز قابل باور تر بود برام.

 : از همتون متنفرم. نیآرم

 باال انداختم. ابرو

 ؟یریگ یم گرانیرو که رفته از د یچرا انتقام اون ؟یدیخودت رو عذاب مچرا  -

 نگاه کرد، پر از خشم و درد بود. بهم

 : همتون مثل هم هستند. نیآرم

 نه ت... -

 : خفه شو نیآرم

 .دمیعقب کش یکه زد جا خوردم و خودم رو کم یادیفر از

 برام سخت بود یتو شوک بودم و باورش کم هنوز

 و خبر نداشتم دمیکشیفرزاد رو به دل م یمدت بچه  نهمهیا من

 

 لب زدم دمویشکمم کش یرولبم نشست و دستم رو نوازش وار رو یتلخ لبخند
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 ...زکمیعز یدیچه به موقع به داد مادرت رس_

 

 نگاه کردمو کالفه گفتم ومدیو پسته به سمتم م وهیم هیحاو یفرناز که با ظرف بزرگ به

 

 ندارم یچیبه ه لیفرناز بخدا م_

 

 اخم کردو گفت بامزه

 

  یستیتنها ن گهی...تو دمیندار خورمیندارم و نم لیبه بعد م نیخود،ازیب_

 

 شدم میهم تسل نباریا دمویکش یقیعم نفس

 

بود به اتاق حاج آقا رفته بود تا از وجود نوه  دهیرس نکهینگاهم رو به پله ها دوختم ،حاج خانوم به محض ا مستاصل

 بود ومدهین رونیهنوز ب یاشون باخبرش کنه،ول

 

 انگار متوجه حالو هوام شد که گفت فرناز

 

 ...شهیدرست م ینگران نباش نبات ،همه چ_
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 رولبم نشست و زمزمه کردم یتلخ پوزخند

 

 شهیدرست نم یچیه گهینه فرناز،بعدِ فرزاد د_

 

 شد ومن چشمامو بستم  یا وهیپوست گرفتن م دومشغولیکش یآه

 

 گفت یباز شدن در باعث شد باهول چشمم رو باز کنم حاج خانوم به سمتمون اومد و با لحن پراسترس یصدا

 

 تو اتاق منتظرته .. یحاج_

 

روانه  قورت دادمو از جام بلند شدم و به سمته اتاقش یحبس شد،آب دهنم رو به سخت نمیکردم نفس تو س حس

 شدم

 

 یعنیکارم  نیا دونستمیدرانتظارمه،اصال نم یا ندهیچه آ دونستمی...نمستادمیا دیوترد قیدرِ اتاق پر از تشو پشته

نداشتم که  ینداشتم،کس و کار یواقعا چاره ا ی...ولانهیسرپناه درسته  هیداشتن  یاستفاده از طفلِ تو شکمم برا

اگه من هم به  یعمومو که به کل زده بودم،چون حت ید خانواده ی...قیو نه برادر ینه مادر یبهش پناه ببرم ،نه پدر

 ...دادیبه خونه اش راه نم گهیزن عموم منو د شدمیم یپراز خفت راض هیاون زندگ

 

بمش  یمصمم دستم رو باال بردم و چند تقه به در زدم،صدا نباریدندونامو محکم روهم فشار دادم و ا نهیحرص وک با

 کردیورودم رو صادر م یکه اجازه  دمیرو شن
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 درو باز کردم و داخل شدم  دیلرزیکه م ییدستا با

 

 دیچیبود نگاه کردم که صداش تو اتاق پ ستادهیقامت بلندش که پشت به من روبه پنجره ا به

 

 گلستان راسته؟ یحرفا_

 

 کردن سوالش بودم که به سمتم برگشت یحالج درحال

 

سوالش شدم،  یِشکمم نشست،تازه متوجه معن یداد نگاهش که رو هینگاهش مات شدم که به عصاش تک یبرق تو از

 انداختم و لب زدم ریبرافروخته و سرخ از شرم سربه ز

 

 بله.._

 

 اتاق رفت  یبه سمته مبل گوشه  دویکش یقیعم نفس

 

 ینبود،انگار چشماش م یاز اون خشم تو نگاه و رفتارش خبر گهیبود انگار..چون د بیعج یلیخ نگاهش

 کردمیهم من اشتباه م دیدن،شایخند

 

 ...یبر یتونیم_
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 وفتمیتعجب کم مونده بود پس ب از

 واقعا لبخند زده بود اون

 ...شدیمن باورم نم و

 

 یب دیکه اسم فرزاد روش حک شده بود گذاشتم و اشکام که دونه دونه رو گونم غلت اهیسنگ س یرو رو لیگال یگلها

 قبرش انداختم و از ته دل زجه زدم یخودم رو رو اریاخت

 

 جون ناله کردم یب

 

تازه داشتم بال وپر  دمیکشیانصاف؟من تازه داشتم نفس م یب ی،چرا رفت یتا بهت بگم پدر شد یفرزادچرا نموند_

 کنم ؟ کاریکس و کار بدون تو چ یکنم فرزاد؟منه ب کاریچرا؟حاال من بدون تو با طفلِ تو شکمم چ ،آخه گرفتمیم

 

رو از سر گرفتمو  هیمهربون و غرق اشک مادرجون گر یچهره  دنیروشونم نشست، سرم رو بلند کردم و با د یدست

 با زجه گفتم

 

 زنه؟یدوستم داره،پس چرا باهام حرف نم گفتی..مگه نمدهیمادر جون... جوابمو نم ینیبیم_

 

 گفت دویکه منو تو آغوشش کش دینفسم منقطع شدو کالمم بر هیشدته گر از
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...حق یستیکس و تنها ن یب گهیدخترم،تو د اتهیقرار یکه تو شکمته جواب همه ب یا زکم،بچهیفرزاد جوابتو داد عز_

و پناهِ من شده بود دسته نوازش  ینذاشته حام ایکه هنوز پابه دن یزیبا مادرجون بود،فرزاد رفته بود اما موجود عز

 شده بود... بمیفرزاد و لطف خدا بود که نص

 

کنم و عروسش بمونم از  یقبول کرده بود که تو خونه اش زندگ کردویبا نفرت نگاهم نم گهیکه حاج فتاح د نیهم

 برکات وجود طفلم بود....

 

 

زنِ  کینداره  یلیکنم، چون معتقد بود دل یبه بعد کنارشون زندگ نیه بود از احاج فتاح قرار شد یخواسته  طبق

پا به درونش گذاشته بودم  دوآرزویکه با هزار ام یدل کندن از خونه ا نکهیکنه،با ا یجدا زندگ یخونه  کیتنها تو 

 سخت تر از مرگ بود

 نداشتم... یچاره ا یول

 

گردو خاک  هیالیشد با حسرت به تک تک وسا ریبه دلم سراز ایاتاق مشترک خودم و فرزاد گذاشتم و غم دن پابه

 اتاق چشم دوختمو اشکام دوباره  یگرفته 

 کردن سیامو خ گونه

 تخت نشستم یمنتظر نشسته بود تا لباسامو جمع کنم رو منیتوجه به حضور فرناز که تو نش یب

 لب زدم دویاشک از چشمم چک یکنار عکسش سُر خورد قطره ها یروبان مشک یاز رو نگاهم

دارم  ینیکه بب ییتو مثله جهنمه فرزاد...کجا یهرلحظه ام ب ینیکه بب یی...کجایاشکامو ندار دنیطاقته د یگفتیم_

 ...کنمیدق م تیاز دور

تا گلومو بِدَره و دردمو  زدیپنهون کنم،بغض زور م نمیس هیهمه دردو تو نیتا هق نزنم تا ا دمیبه دندون کش لبمو

 صدا زار زدم... یچنگ زدم وب یبزنه ،به رو تخت ادیفر
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 و زجه زدم ،خدا داند... ختمیاشک ر چقدر

 

 لیتحل یبه سمتم اومد و با صدا دمشیدیاشک تار م ی...از پشت پرده دمیمتعجب فرناز رو د یکه باز شد چهره  در

 گفت یرفته ا

 

 ؟یواسه خودت؟اصال به فکر اون طفل معصوم هست یگرفت بانیشام غر ینبات،نشست یوا_

 

 و کالفه بلندم کردو گفت ینگاهش کردم که حرص نیغمگ

 

 ..امیم کنمیجمع م التویخودم وسا نیبش نیپاشو برو تو ماش_

 

منتظرش  نیسوخته و خاکستر شده ام دل کندم و تو ماش یاز خاطرات و آرزوها زم،یعز یاصرارش از خونه  به

 نشستم

 ییاشکها و دردها و حقارتها یکه شاهد همه  یساکن شدم،اتاق یو تو اتاق مجهز میحاج فتاح برگشت یخونه  به

 کرده بودم  یسپر میدوران پر از مشقت باردار یبودکه ط

رو به کامم هرچند که زهر بود هالهِل تر  یحاج فتاح زندگ ی نهیو پر از ک نیسنگ یو نگاه ها لیدل یب یرهایگ

شکمم تمام شده و  یتو یحاج فتاح با وجود بچه  یشتر نهیک کردمیاحمق و ساده لوح بودم که فکر م کرد،چقدریم

 اشتند یمن قصد تموم اهِیکرده اما افسوس که روزگار س دایپ صلهیف

 ادگاریطفلم رو مشخص کردو پسرشد  تیجنس یکه دکتر سونوگراف یکه خواب حرومم شده بود از همون لحظه ا آخ

 ارشد حاج فتاح  یفرزادو نوه 
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که  ینیریش یاهایو بارها از رو شناختیو اسمش قراره ادامه داشته باشه سراز پا نم شهیبود ر دهیکه فهم یلحظه ا از

 ادینام و  چیکه از مادرش ه یدونه نوه اش داره...نوه ا هی یبودم که چه خوابها برا دهیمن تلخ مثله زهر بود شن یبرا

 اومد ینم ونیبه م

 

بود...من  ییجدا یکه نفرت داشتم از هرچ ،آخییفراق بودو جدا رشیکه تعب یشبانه ا یوحشتناک بود خوابها چقدر

 از فراق نداشتم  یخوب یخاطره  چیه

که نُه ماه  یو کار شبانه روزم دعا به درگاه خدا بود که مبادا منِ مادر رو از طفل کردمیم یرو ط میدوران باردار اواخر

خودش  کشهیانتظارم رو م یروز نیشبانه روز باهاش انس گرفته بودم بخوان جدا کنن...از خدا خواستم اگر چن

ناخلف  یبنده  شدمیخودم مجبور م نصورتیا ریو خالصم کنه چون در غ رهیبگ شهیهم یامانتش رو ،جونم رو برا

 گرفتیطناب دارو که ذره ذره داشت جونم رو م نیخدا بشم و پاره کنم ا

که خواب رو به چشمم حروم کرده بود  یاسترس نیو از کردمیم یورم کرده طول و عرض اتاق رو ط یدستو پاها با

 یو گذر یکه به طور اتفاق یبود که حاج فتاح تو دلم به پا کرده بود ،از وقت یونیبودم،البته استرس که نه بلکه ش زاریب

تو سرشه روح و روانم رو خراش  یاالتیو چه خ اهایچه رو و دهیمن کش یبچه  یبرا ییبودم که چه نقشه ها دهیشن

 هام... دهیداده بودو خواب رو حروم کرده بود به د

 

عذاب آور لحظه  یاتاق خارج شدم ،دل تو دلم نبود،فکرها یِکیدم و از تارجون مالش دا یورم کرده ام رو ب یدستها

 روزهام شده بود نیانداختن و آواره شدنم کابوس ا رونیجدا شدن از طفلم ،فکر ب کردن،فکریرهام نم یا

 

موند که  رهیتنومندو وحشتناک حاج فتاح خ بتیه ینگاهم مات رو ک،یتار مهین یرفتم و تو فضا نییپله ها پا از

بود،اصال حاج فتاح خود  گهیکابوس د هی نمیا دی...شازدیقاب عکس فرزاد رو تو دستش گرفته بودو باهاش حرف م

 نمیبیدارم خواب م ای دارمیواقعا ب دونستمیفقط نم دونستمیم یبه خوب نویکابوس بود ا

 شکمم مشت کردم یکردم و دستم رو رو زیت گوشامو

 جانِ بابا.. یرو با رفتنت سراب کرد اهامیرو یهمه _
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 حاج بابا... یکه بهم بگ شنومیصداتو نم گهید چرا

 

 اون جالل و جبروت خاص رو نداره،شکسته بود، داغون بود انگار گهیبار حس کردم صداش د نیاول یبرا

 

 رهیجلوم رو بگ عظمتش یهم بخواد با همه  ایفرزاد،دن دمیتورو از دست نم ینشونه  یتو رو از دست دادم ول_

 ...خودِ توییمن خودِ تو ی...اون بچه براتونهینم

 

چرا خالص  یبود ول دنمیحرفاشو نداشتم،کابوسم کامل شده بودو وقته از خواب پر دنیتاب و تحمل شن گهید

 شدمینم

 

نامتعادل از پله ها باال رفتم و درد هرلحظه  ی،با قدمها دیدور سرم چرخ ایدلم چنگ زد حس کردم دن ریکه ز یدرد با

مانند  چیپ دویفرستادم . انقباظات شد رونیپاگرد فرود اومدمو نفس حبس شده ام رو ب یشد ،رو شتریب شترویب

 یغیج دهیپام روان شده بود ترس یکه از ال یرمگ عیشکمم طاقتم رو طاق کردو به نرده چنگ زدم .از حس ما

 خدا رو با تمام وجودم صدا کردم دمویکش

 

 .دمیعقب کش یرو کم خودم

رو راه  ی هیتخت خوابت بق یتو قلبت نه بلکه تو ،یاره راست گفت ست،ین یتو قلبت به جز من کس ی: گفت نیآرم

 .یداد

 هام گرد شدن. چشم

 سال رابطه. شیبه ش یبخاطر پول گند زد ،یپسر پولدار تر من رو رها کرد هی: فقط بخاطر  نیآرم

 .دیمانتو ام رو گرفت و من رو سمت خودش کش قهیمن رو با عشقش اشتباه گرفته بود!!!. ناگهان  االن
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معرفت تا دستم  ی. آخه بانتیو خ یبود نه نامرد ی. قرار عاشقیتر یها هم عوض ی: ازت متنفرم، تو از عوض نیآرم

. من بخاطر تو از همه یداد حیاما تو پول رو به من ترجکنم  یم یمنو! گفتم بخاطر عشقت هر کار یشد فروخت یخال

 ازت متنفرمم. ،یگذشتم اما تو بخاطر پول من رو رها کرد

صورتش جا خوش کرده بود و  یرو یظیداد. اخم غل یهم فشار م یمنقبض شده بود و دندون هاش رو، رو فکش

 داد. یمزخرف انگور فاسد و الکل م یاش گشاد شده بودند و بو ینیب یسوراخ ها

 . تو...خورهی: حالم ازت بهم م نیآرم

 کار بمونه. مهیاش ضربه زدم و باعث شدم که حرفش ن نهیکف دستم به س با

 گند. یبو نیمن نهالم نه عشقت. ازم دور شو خفه شدم از ا گه،یبسهه د -

 خل و چل. یام رو رها کرد. پسره  قهی

 پاسخگو باشم! دیزده قلبت رو شکسته اون وقت من با گهید یکی -

 زد. یپوزخند

 مثل اون. یکی: تو هم  نیآرم

 بگم اما انگشت اشاره اش رو مقابل صورتم گرفت. یزیخواستم چ یکردم و م اخم

 یحس گهیمن به جز تنفرم به تو و هم جنس هات د ،یزد یبه جاده خاک ،یرو نابودتر کن امیدن ذارمی: نم نیآرم

 ندارم.

 حس داشته باش!! اینه تورخدا ب -

 .یمن رو طلسم کن یتون یشم. تو نم ینم میتسل گهی: من د نیآرم

 .دمیکش ینفس

 .یقلبت رو بدزدم. توهم زد ستیندارم و قرار ن یتو بشم. من به تو عالقه  یخوام معشوقه  یمن نم نیبب -

 زد. یپوزخند
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هم بخوام عاشق بشم  یروز هی! من اگه یباش نیعالم و آدم بدب یبه همه  دینفر دلت رو شکسته تو که نبا هیچون  -

 .یستیمطمئن باش اون شخص تو ن

 .دمیمانتو ام کش یرو دست

رو که رفته  یانتقام اون یتون یاما تا ابد که نم ،یدید انتیاره قلبت شکسته خ ،یریگیسخت م یدار یادیز نیآرم -

 ...یکن یسع دی! بایریبگ ی هیاز خودت و بق

 بغلم، جا خوردم. یافتاد تو ناگهان

 پاشوو. یهو -

. در رو باز دمیکش ی. نفسزنمیحرف م واریشونه اش ضربه زدم، اما خوابش برده بود. من رو بگو دوساعت دارم با د به

 دستش گرفت. یگذاشتم اما دستم رو تو یصندل یکردم، سرش رو، رو

 : نرو ترکم نکن. نیآرم

. چه نرم و دمیموهاش کش یهوا دستم رو، رو یحالش هنوز هم زور داشت!!! ب نیداد، با ا یدستم رو فشار م محکم

واقعا عشقش بخاطر  یعنی. نهیبب انتیکه خ ستین یعاشق چیسوخت، حق ه یلخت بودن. چه آروم بود. دلم براش م

و دستم رو از  دمیکش یشکستش بود!! آه هموناخالق گندش بابت  نی! پس ایپول ترکش کرده بود!! چه دختر نامرد

 یبود. پشت فرمون نشستم. رانندگ دهیرفتم و در رو بستم. مثل بچه ها ناز خواب رونی. از در بدمیکش رونیدستش ب

و به سمت  دمیکش یقیروشن شد. نفس عم نینداشتم. چند بار استارت زدم تا باالخره ماش نامهیبلد بودم اما گواه

 یکرده بود! به اون بد رییتغ تیخاص یجلبک ب نیا یکردم نظر درباره  یدونم چرا اما حس م ینم. دمخونه راه افتا

دختر  هیچون از  شهینم لیکرد. اما دل یبا نفرت بهم نگاه م نیهم یکردم نبود! چون دخترم برا یکه فکر م یها

 ابونیشده؟؟! به کنار خ یوا چ ،خورد یتکون تکون م نیهمه رو به همون چشم نگاه کنه!! ماش ده،ید ینامرد

 کیشدم. نزد الشیخ یشد. ب یروشن نم زدمیاستارت م یخاموش شد. االن چکار کنم؟ هر چ هویکردم و  تشیهدا

 نیبه آرم یکنم. نگاه یرو ادهیپ دیراه رو با ی هیشدم. بق ادهیپ نیهم غرق خواب بود. از ماش نیخونه بودم. آرم یها

 بود امشب..... یفاصله نداشتم. عجب شب ادیانداختم و در رو بستم. با کوچه مون ز

کرده!!!  یم یدختره از اول عاشق نبود و داشته باز دیبود. شا ریاز اون شب گذشته بود اما هنوز هم فکرم درگ یمدت

ا با خبر بشم. بعد از اون شب خسته شده و ترکش کرده!!! کنجکاو بودم تا از کل ماجر نیاز اخالق گنده آرم دمیشا

کنه من  یفکر م نیآرم نکهیا لیبه اتاقش. هنوز دل دکر یعقب گرد م دید یتراس م یهر وقت من رو تو نیآرم
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رو اگه  نیاون رو تور کنم رو درک نکردم. اعتماد به نفس ا نکهیا یبرا دمیهم انجام م یعاشقش هستم و هر کار

دل به جلبک بدم!! عشق هر وقت بخواد  دیهمه پسر من چرا با نیا ونیمورچه داشت االن سلطان جنگل بود!! اخه م

فرد  دمی.. از ژاله فاصله گرفتم چون فهمستیپسند ن نیدونم قلبم آرم یاما خوب م رهیگیاز من اجازه نم ادیخودش م

کردم انگار  ینگاه م نیآرم یکه به خونه  یبودند... گاه یکاف دیو مهش ایلع نی! همستین یدوست یبرا یمناسب

گفت به کمکم  یکمک کنم آخه حسم م نهخواست به افراد داخل اون خو ی! دلم مدمید یاسرار رو م یصندوقچه 

هم  اهیس چیبه هو یقلبش کنم. حت یرو ساکن دائم یخواستم راز غم نگاه روژان رو کشف کنم و شاد یدارند! م ازین

 یشدن داشتم... روز شمار یحس حام بیروزا عج نینجات بدم! ا تهیهمه رو از دستت عفر دیبا دمیمک کنم. شاک

بودم و مشغول  ستادهیشده بود..... پشت در ا رتریبود. هوا در انتظار بهار بود و دل پذ هشروع شد دیو ع سیتولد آن

هام  دیرفته کل ادمیکردم  یرو عوض م فمیداشتم ک یبابا انگار وقت ینبود! ا دامیاز کل یبودم اما اثر فیک یگشتن تو

 یاما انگار دمینشد چند ضربه به در کوب یبربزارم. شونه باال انداختم و زنگ رو فشار دادم. اما خ فیک نیرو داخل ا

مامان رو گرفتم  یبود. شماره  انیداد شارژش رو به پا یرو به دست گرفتم، ا یمامان خونه نبود! پس کجا بود؟ گوش

شده؟  یچ یعنیخدا  ییافتاده؟! وا یزنگ زدم اونم جواب ندادم. نکنه اتفاق نایاما برنداشت، نگران شدم و به س

اش رو داخل خونه جا  ینشده، حتما مامان گوش یزینگران نباش چ دم،یکش قیبودم. چند تا نفس عم تهدلشوره گرف

 . چشمام رو باز و بسته کردم.ییدا یاون خل و چل هم حتما سر کالس. بهتر برم خونه  ،ییدا یگذاشته و رفته خونه 

 : نهال!! خاله

 خاله به پشت سرم نگاه کردم. یصدا دنیشن با

 سالم -

 ؟یسالم گل دختر خوب کی: عل خاله

 ؟یممنون شما خوب -

 ؟ی: چرا نگران خاله

 دنیهام رو جواب نم یو گوش ستیخونه ن یآخه کس -

 . مانیزا یبرا مارستانیخانم رو بردن ب نی: پرو خاله

 شدم. خوشحال
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  مارستان؟یکدوم ب -

 دونم ی: نم خاله

ام خاموش شد  یاما قرار آخر هفته بود که!!! گوش ادیم ایداره به دن سیقلبم راه افتاده بود، پس آن یقند تو کارخونه

 تو روحت. یا

 شده؟ یزی: چ خاله

 هم خاموش شد. یندارم، گوش دیکل -

 ما یخونه  میبر ای: ب خاله

 .شمیممنون مزاحم نم -

 حرف رو نزن. نیا گهی: د خاله

رو  سیخواست هر چه زود تر آن یدر رو باز کرد. وارد خونه شدم. دلم م دیو با کل میستادیدر ا یتکون دادم، جلو سر

 پله ها اشاره کرد. کیهال نزد ی. خاله به گوشه نمیبب

 : اونجا شارژر هست. خاله

 ممنون -

نشستم.  یصندل یام رو به شارژر وصل کردم. داخل آشپزخونه رفتم. رو یلبخند زد و وارد آشپزخونه شد. گوش بهم

که گرسنه بودم با  یبرداشتم و از اونجا یگردو ینیریاشاره کرد. با لبخند ش ینیریبه ظرف گل درشت قرمز رنگ ش

 ه رفت و لباس عوض کرد و برگشت.مشغول خوردن شدم. خال اقیاشت

 ست؟یخونه ن یانگار کس -

 دونم کجاست؟ یبود االن نم رونیمدرسه است، مادر شوهر ب نیمب شونن،یاتاق ها یتو نی: روژان و آرم خاله

 آهان -

 .دمیرو سمت خودم کش یمقابلم گذاشت. لبخند زدم و فنجون چا زیم یرو، رو یفنجون چا خاله
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 ممنون -

 اش بهم نگاه کرد. یذات یمقابلم نشست و با مهربون یصندل یرو خاله

 .زمینوش جونت عز -

داد، قند داخل دهنم گذاشتم و  یاش م یبرخاسته از آن خبر از داغ یام رو نوازش کرد. بخار ها ینیب یهل چا یبو

 .دمیکردم و هورت کش کیفنجون رو به لب هام نزد

 ها! یشد دای: کم پ خاله

 گذاشتم. زیم یرو، رو یچا فنجون

 دانشگام. ریراستش درگ -

 !نجایا ایب یبود کاری: هر وقت ب خاله

 زدم. لبخند

 چشم حتما. -

 دنیواسه بهبود حال مامانم داشت. با شن یمثبت یکرد؛ چون اثرات یمامان و خاله من رو خوشحال م یدوست ی رابطه

 لی. روژان به دلمیو سمت هال رفت میها بلند شد یصندل یبود، هراسون از رو ندیکه ناخوشا یزیافتادن چ یصدا

 .دینگران به سمتش دو وافتاده بود، خاله شتاب زده  نیزم یاش رو یواژگون شدن صندل

 شده؟ حالت خوبه؟ ی: دخترم چ خاله

 یمحکم یلیس تیبا عصبان نوسیبود. ناگهان ژ ستادهیوسط هال ا دهیترس یبا نگاه نیپر از اصطراب بود. مب صداش

 به صورتش زد.

 بد قدمه. نی: مقصر ا نوسیژ

 لحظه رو هضم کنم!. نیتونستم ا یچشمان گرد شده به آن صحنه نگاه کردم. نم با

 ؟یپسرم بلند کرد یدست رو ی: به چه حق خاله
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 کرد. یم هیصدا گر یپر از اشک ب یبا چشمان نیمب

 تا به حال شده پسرت؟ یسربار از ک نی: هه! ا نوسیژ

 .دیصورتش کش یرو محکم در آغوش فشار داد و دست رو نیبا تمسخر حرف زد. خاله مب چه

 ندارند. یواسم فرق نیو مب نی: آرم خاله

 خوردم. یغصه م نیمظلومت مب یتونستم انجام بدم، فقط برا ینم یباال گرفته بود و من کار هیقض

 بد قدم. هی. اون فقط ستیما ن یاز خانواده  نی: مب نوسیژ

جو رو نداشت از آغوش خاله جدا شد و به سمت  نیتحمل ا گهیکه مشخص بود د نیبگه، مب یزیخاله چ نکهیاز ا لقب

 .نیبه پله ها خورد به آرم دنیاما قبل از رس دیپله ها دو

 : باز چه خبره؟؟! نیآرم

 نگاه انداخت. یبه جمع سوال نیرد شد و از پله ها باال رفت، آرم نیبا هق هق از کنار آرم نیمب

 بود خواهرت و به کشتن بده. کی: اون بد قدم نزد نوسیژ

 .ستین میزی: من خوبم چ روژان

 شماتت بار نگاهش کرد. نوسیژ

 بشه؟ یچ یخواست یم گهی: د نوسیژ

من رو به سمت اتاقش  نیبلند مب ی هیگر یکردم. صدا یط یکیرو نداشتم، پله ها دو تا  طیشرا نیتحمل ا گهید

 دنیکرد. از د یم هیتخت افتاده بود و با دست صورتش را پوشش داده بود و گر یرو نیکرد. در باز بود و مب تیهدا

تخت نشستم و  یقدم به داخل اتاقش گذاشتم و به سمت تختش رفتم. رو یصحنه قلبم به درد آومد. با ناراحت نیا

 رنگش کردم. یقهوه  یشروع به نوازش موها

 نکن. هیفداتشم گر نیمب -

 زدم. یموهاش بوسه  یبه حرفم نداشت. رو یکرد و توجه یم هیمکث گر یب
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 .شهیدرست م یدونم دلت شکسته اما همه چ یم -

گرفت. هنوز هم گونه  شیاشک بار بهم نگاه کرد. قلبم آت یتخت نشست و با چشمان یاش رو هیقطع کردن گر بدون

 .یطفل معصوم رو زد نیقدر محکم ا نیدستت قطع بشه که ا یاش سرخ بود، اله

 بدقدمم. هیمن  شهیدرست نم یچی: ه نیمب

 صورتم نشست. یرو یساختگ یگرفته بود. صورتش رو نوازش کردم. اخم صداش

 نشنوم ها! گهید ه؟یچه حرف نیا -

 و با پشت دست صورتش رو پاک کرد. دیرا باال کش دماغش

 من رو دوست نداره!! یمن شومم! کس گهیبانو م نوسیژ -

 بود!! یا تهیهم عجب عفر نوسیژ نیا

 .ستین یجور نیاصال هم ا -

 نیا نقدریرو لعنت کنه که ا نوسیژ نی. خدا ازدیم ادینگاهش فر یبگم؟ غم تو ینگفت، آخه من االن بهش چ یزیچ

بود. دست  یداستان مناسب نیآروم شدن مب یداستان افتادم که به نظرم برا هی ادیکنه. ناگهان  یم تیبچه رو اذ

 .دمیموهاش کش یرو

 ؟یدیجوجه اردک زشت رو شن یتو قصه  -

 تکون داد. سر

تنها و زشت به  یکردن، همه ترکش کرده بودند، اما در آخر اون جوجه  یاولش همه باهاش بد بودن و قبولش نم -

 .یبش لیقو تبدتا به  یو تحمل داشته باش یصبر کن دیشد. پس تو هم با لیتبد ییبایز یقو

 مثل قصه هاست؟ ی: زندگ نیمب

 ها نوشتن. یزندگ یاره، قصه ها رو از رو -

 چکار کنم که قو بشم؟ که خانواده داشته باشم؟  دی: با نیمب
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 دهنم رو قورت دادم. آب

 ند.که همه دوستش دار یشیم یبایبه قو ز لیتبد ی. به زودیصبر و تحمل داشته باش دیخب تو با -

 درونشون روشن شده بود، بهم نگاه کرد. یدیمظلومش که حاال نور ام یچشما با

 ؟یدی: قول م نیمب

 زدم لبخند

 .دمیاره قول م -

 بغلم انداخت و دستاش رو دور کمرم حلقه زد. یرو تو خودش

 : خاله دوستت دارم. نیمب

 .دمیموهاش کش یال دست

 منم دوستت دارم جوجه اردک. -

چرا  ست؟یما ن یعضو خانواده  نیبود که مب یکنه؟! منظورش چ تیرو اذ یپسر به خوب ادیدلش م تهیاون عفر چطور

وارد  یام گل کرده بود. حس کردم کس یفضول یببرم! حساب یراز پ نیبد قدم و شوم؟ دوست داشتم به ا گهیبهش م

 تخت نشست. یاتاق شد. سرم رو چرخوندم. خاله بود که رو

 ؟ی: گل پسرم خوب خاله

 نیسوخت. آرم یم نیمب یرفتم. دلم برا رونیتخت بلند شدم و از اتاق ب یاز من جدا شد و سر تکون داد. از رو نیمب

 سد راهم شد.

 ؟یداد یواه دیام نی: چرا به مب نیآرم

 نگاه کردم. بهش

 نبود یواه -

 !کنهیمحبت نم نیوقت به مب چی: مادربزرگم ه نیآرم
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 .دمیکش ینفس

 خبر نداره. ندهیاز آ یوقت، کس چیوقت نگو ه چیه -

 عادت کنه. یزندگ نیبه ا دیبا نی: مب نیآرم

 چشمم چرخوندم. یرو تو مردمکم

 .کنهیم رییتغ یزندگ نیا -

 اشاره اش رو مقابل صورتم گرفت. انگشت

 .ریمون فاصله بگ ی: از زندگ نیآرم

 ی!! تونییبار از پله پرتم نکرد پا نیرفتم. شانس اوردم که ا نییباال انداختم و از کنارش رد شدم و از پله ها پا ابرو

 رو گرفتم. نایس یشارژ شده بود. دوباره شماره  یام چند درصد ینبود، گوش یهال کس

 تو؟ یی: کجا نایس

 آمد؟ ایبه دن سیآن -

 ؟ییای: اره، تو چرا نم نایس

  مارستان؟یآدرس رو ندارم، کدوم ب -

 اپن گذاشته!! یرو نوشته رو مارستانی: عمه که گفت اسم ب نایس

 رو بهم گفت. انیرو فراموش کردم، خاله نسترن جر دامیکل -

 .....مارستانیب ای: آهان، ب نایس

 .امیاالن م یاوک -

 رونیانداختم و از خونه ب فیرو داخل ک یبرداشتم. گوش یصندل یرو از رو فمیکردم. به آشپزخونه رفتم و ک قطع

 یحجم از سخت نیا یزندگ نیگناه داشت ا نیبشه؟! مب یچکار کنم تا عمل دیدونم با یدادم که نم یقول هیزدم. 
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 داریرو گفتم. مشتاق د مارستانیشدم و اسم ب یبهش کمک کنم.. سوار تاکس دیکه شده من با یحقش نبود! هر طور

 بودم..... سیآن

 یکرده بود...وقت قیمون تزر یرو به زندگ یشور و شوق خاص هیقشنگ تر شروع شده بود،  سیبا وجود آن دیجد سال

 ادیکه قرار بود ب نایشد. س یگذشت، خوشگلتر م یکه م یبود، اما هر روز ینیزم بیآمده بود شکل س ایبه دن سیآن

سال  نیشده بود.. ا نایمن و س یسرگرم سیگذر کرد!! آن سیشد از آن یما کال منصرف شد، آخه مگه م یخونه 

لذت  یکردم و از آفتاب بهار یتخت نشسته بودم و به گل ها نگاه م یرو اطیام بود.... داخل ح یسال زندگ نیبهتر

 نجایکه دائم ا یگذاشت، از اونجا اطیقدم داخل ح نایبودم. در خونه باز شد و س یبهار ی. عاشق عطر گل هابردمیم

 تخت نشست. یدادم که راحت رفت و آمد کنه. کنارم رو دیپالس بود. بهش کل

 ؟یکن ی: چکار م نایس

 .برمیاز نور آفتاب لذت م -

 باال انداخت. ابرو

 ؟یشمال هست ی هی: پا نایس

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 شمال!!! -

 : اره نایس

 ؟یهوس شمال کرد هویچطور  -

 پروژه دارم. هی:  نایس

 خب! خوش بگذره، به من چه؟!. -

 .میبر ایهم هست. تو هم ب یحی: عالوه بر کار، تفر نایس

 بودم!  ایگذشت. اما من عاشق در یشناسم. بهم خوش نم یکه نم ییکسا نیب یتنها

 ؟ی: چرا ساکت شد نایس
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 کنم. یدارم فکر م -

 !!یقدر غرق نیشده که ا ی: ازت خواستگار نایس

 زبون درآوردم. براش

 نمک یب -

 .دیخند

 !ادیهم ب ایلع شهیم -

 .ادیب نیآرم ی: ممکن همراه  نایس

 درشت کردم. چشم

 !نی!!! چرا آرمنیآرم -

 : حافظه، همکارمه هاا نایس

 ..گذرهیخوش م شتریب ادیهم ب دیهمکارن!! اگه مهش نایباال انداختم، به کل فراموش کرده بودم، جلبک و س ابرو

 ادیب دیپس مهش -

 ؟یک دی: مهش نایس

 دوستم -

 رفت که! ینم یجا دیبدون فرش دیتکون داد. مهش سر

 ادیب دیقلش هم با -

 نگاهم کرد یتعجب

 : قلش!!! نایس

 ادینم یبدون داداشش جا دیمهش د،یاره فرش -
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 .دیحرص نفس کش با

 !اریتمام بچه ها دانشگاه ات رو ب یخواه یم گمی: م نایس

 .دمیخند

 .هیکاف ناینه هم -

 تکون داد سر

 م؟یبر دیبا یک -

 : چهارشنبه نایس

 کنم. یپس من با دوستام هماهنگ م یاوک -

 : باشه نایس

ست.  یعال نیآمده بود و ا شیپ دیبعد از ع یهویمسافرت  نیرو دوست نداشتم و حاال ا دیع یمسافرت تو اصوال

رو گفتم اونا هم با  انیجر ایو لع دیتق و لق بود... به مهش نیفرورد ی. دانشگاه هم که توشهیحال و هوام عوض م

هم خوشحال  یمخالفت نکرد و کل نیهم یبرا ،قبول کردن. مامان هم که از خداش بود من برم مسافرت اقیاشت

گفت که قرار بوده  دمیرو پرس لشیدل یناراحت بود وقت نیمب یآمده بودند خونه مون، کم نیخاله و مب روزیشد.... د

خونه  یسفر، روژان تو رهیهم م نوسیده و ژآم شیپ یسفر کار نیآرم یخاله اش اما چون برا یبا مامانش برن خونه 

فکر  نیهم یقدر بد شانس بود سوخت. برا نیکه ا نیمب یسفرشون کنسل شده. دلم برا نیهم یبرا مونهیتنها م

شالم  یو دست رو ستادمیخاله ا یبود. در خونه  دهیکردن اون ا ی.. امروز وقت عملدمیرس دهیا هیکردم و به 

گذاشتم.  اطیدر باز شد. قدم به داخل ح یدادم و زنگ رو فشار دادم. با مکث کوتاه. آب دهنم رو قورت دمیکش

 توپش رو رها کرد و سمتم اومد. نیمب

 توپش رو رها کرد و سمتم اومد. نیمب

 : سالم خاله نیمب

 .زمیسالم عز -

 .دمیموهاش کش یرو دست
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 ؟یهنوز هم ناراحت -

 تکون داد. سمتش خم شدم. سر

 خاله ات کرج یخونه  یکنم که بر یکار دمیقول م -

 برق زد چشماش

 ؟ی: چطور نیمب

 زدم. چشمک

 .یخوش بگذرون یحساب یقول بد دیفقط با -

و ازش جدا شدم، قدم داخل هال گذاشتم خاله به استقبال  دمیتند با لبخند سر تکون داد. گونه اش رو بوس تند

 .میکرد یاومدم و با هم روبوس

 دختر گلم ی: خوش آمد خاله

 ممنون خاله جون -

 نگاهم کرد. یسوال

 شده؟ یزی: چ خاله

 بگم؟ یزیچ هی -

 زمی: بگو عز خاله

 کرج. دیبر دیتون یو شما هم م ستیتنها ن گهیبره شمال د نیاگه روژان با آرم -

 .دیکش یآه

 شناس و تنهاست. یرو نم یکنه. تازه کس یرفت اما قبول نم ی: کاش م خاله

 زدم لبخند
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 .گذرهیو بهش خوش م ستی. پس تنها نمیسفر هست نیا یهم تو ایمن و لع -

 .امدیکاش م ی: ا خاله

 زدم. چشمک

 داخل اتاقشه -

 تکون داد. سمت اتاق رفتم. سر

 ؟یچکار کن یخواه ی: م خاله

 که به نفع همه ست. یکار -

 .دمینگفت. چند ضربه به در کوب یزیچ

 ه؟ی: ک روژان

 زدیصداش تعجب موج م یتو

 داخل؟ امینهالم، ب -

 مکث کرد یکم

 : بفرما روژان

 یدر گذاشتم و در رو باز کردم. قدم داخل اتاق گذاشتم. رو ی رهیدستگ یدهنم رو قورت دادم. دست رو آب

 بود. ینقاش یاتاق، پر از تابلو یوارهاید

 !یچه هنرمند -

 کرده. یاتاق زندون نیا یدختر که خودش رو تو نیا فیتخت نشستم و بهش نگاه کردم، ح ینگفت، رو یزیچ

 ؟یگذار ینم شگاهیتو چرا نما -

 زبونش باز بشه!! دیبخوره شا نیتخم کفتر بدن ا دیباال انداخت، با شونه
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 ؟ی: کارم دار روژان

 پشنهاد دارم هیبرات  -

 نگاهم کرد. یسوال

 برو شمال نیبا آرم -

 : نه، من خونه راحتم روژان

 سفرشون رو کنسل کردن. یتو تنها نکهیا یبرن کرج خونه خاله ات اما برا نیروژان، مامانت قرار بود با مب نیبب -

 .دمیکش ینفس

 سفر. نیپس حقش ا کشهیکه چقدر عذاب م یدون یداره! خودت خوب م یچه گناه نیوسط مب نیا -

 رنگ غم گرفت. نگاهش

 تونم تنها بمونم. ی: خب من م روژان

 تنهات بزار. ادیاما مامانت دلش نم یتون یاره م -

 نگفت.  یزیچ

 ؟یکنیچرا لج م -

 شناسم. یرو نم یبرم که کس یخوام به سفر یفقط نم ستم،ی: من لجباز ن روژان

 دستش گذاشتم یرو دست

 تونه بره کرج. یهم م نیمب ،یگذره، اگه قبول کن یحتما به تو هم خوش م م،یسفر هست نیا یهم تو ایمن و لع -

 کنهیقبول نم نی: آرم روژان

 با من نیآرم -

 .گشتیمکث نگاهم کرد. انگار داشت دنبال بهونه م با
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 .دهی: مادربزرگم اجازه نم روژان

 .دمیحرص نفس کش با

و خوش  رونیب یبر یتو هم حق دار ؟یاتاق باش نیا یزندون دیبا یکنترلت کنه؟ تا ک یاجازه بد یخواه یم یتا ک -

 .یبگذرون

 رو از دستم جدا کرد. انگار از حرفم ناراحت شد!! دستاش

 !یدون ینم یزی: تو راجب من چ روژان

 بره کرج. نیشمال تا مب یایب دی. تو بایبه فکر داداشت باش دیپس با ،یخواهر هیدونم که تو  یم -

 کرد. یم یناخن هاش باز با

 بشکنه. نیروژان لطفا نزار دل مب -

 زدم. لبخند

 که خوش بگذره. دمیتازه بهت قول م -

 .دیکش یقیدختر چکار کنم؟ نفس عم نیبابا من با ا یا

 امی: م روژان

 شکرت سر عقل آمد. ایزدم، خدا لبخند

 .یرو گرفت میتصم نیبهتر نیآفر -

 نگفت. ناگهان در اتاق باز شد. یزیچ

 در اتاق باز شد. ناگهان

 ؟یکن یم یچه غلط نجای: تو ا نوسیژ

 تخت بلند شدم و به روژان نگاه کردم. یکردم و از رو اخم
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 !یحرفت نزن ریز دوارمیام -

 .زنمی: نم روژان

 چه خبره؟ نجایا گه؟یم یدختره چ نی: کدوم حرف؟ روژان ا نوسیژ

 رفتم. خاله مشتاقانه بهم نگاه کرد. رونیاز اتاق ب زدیپر پر م یکه داشت از فضول نوسیتوجه به ژ بدون

 حل شد -

 شد. دهیدستم کش هویزده بهم چشم دوخت.  مات

 .زنمیادب دارم با تو حرف م یدختره ب ی: هو نوسیژ

 پر از خشمش نگاه کردم. یبه چشما خونسرد

 شده؟ ی: باز چ نیآرم

 نگاه کردم. نیو به آرم دمیکش رونیب نوسیرو از دست ژ دستم

 باهات حرف بزنم دیمن با -

خونه راه نده، چند بار بگم از بچه هات دورش کن؟. معلوم  نیا یدختره رو تو نی: نسترن صد بار بهت گفتم ا نوسیژ

خواد از راه دختر و پسرت رو  یم یداره و چطور یچه نقشه  ستیتو گوش روژان وز وز کرد؟ مشخص ن یچ ستین

 به در کنه. م...

 حرفش نیب دمیپر

 د؟یزنیقدر پشت سر هم حرف م نیا دیتخم کفتر خورد -

 به چهره اش نشست یظیغل اخم

 دست از سر نوه هام بردارر. ایح یب ر،یاز خانواده مون فاصله بگ ایح یب ی: دختره  نوسیژ

 رفتم نیآرم سمت

 خلوت باهات کار دارم یجا هی میبر شهیم -
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 هم اضافه شد!! تهیصل نیخواد، دختر خواهرت کم بود ا یخلوت م ی: چشم و دلم روشن، جا نوسیژ

 راهنیپ نیآست یکرد. گوشه  یم یل یاعصابم ل یبدجور رو نوسیژ یها ادیفر یکردم، صدا یم یداشتم قاط گهید

 .دمیکش اطیبود رو گرفتم و همراه خودم به سمت ح ستادهیرو که مثل ماست ا نیآرم

 ....ایح ی: ب نوسیژ

 ... نیمادر، روژان و آرم گهی: بسه د خاله

 .دیدستش رو کش نی. آرمدمیحرفاشون رو نشن یادامه  گهید

 ؟یکن یچکار م یمعلوم هست دار چی: ه نیآرم

 خوام باهات حرف بزنم. یم -

 میندار ی: من با تو حرف نیآرم

 که بره داخل هال دیش رو کش راه

 نیدرباره روژان و مب -

 نگاهم کرد. یو برگشت سمتم و سوال ستادیا

 ناراحت که سفرش به کرج کنسل شده. یلیخ نیمب -

 باشم. دیبا شهیخواستم برم شمال اما نم ینم نیهم یدونم برا ی: م نیآرم

 شمال اریروژان رو هم ب -

 کرد. تعجب

 رهینم ییخونه تنهاست و جا نیا یگناه داره همش تو -

 براش بهتره یجور نی: ا نیآرم

 ست؟ یو گردش. مگه زندون حیاما اون جوونه، دل داره، حقش تفر -
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 .ادیب یخواد جا ی: نه اما خودش نم نیآرم

 شمال ادیخواد ب یاالن م -

 باز بهم نگاه کرد. مهیخورد و با دهن ن جا

 شد؟ یکه راض ی: چکار کرد نیآرم

 باال انداختم. شونه

 حقش بره سفر. نیو گفتم که مب گذرهیفقط بهش قول دادم که خوش م یچیه -

 گذره؟ یکه بهش خوش م یدون ی: از کجا م نیآرم

 کنم. یبه قوالم عمل م شهیدرضمن من هم م،یهم هست ایکه من و لع ییاز اونجا -

 در نگاهش بود. لبخند زدم یباال انداختم. به چشمام نگاه کرد، حس متفاوت ابرو

 .ستینگران ن -

 رو ازم گرفت و اخم کرد. نگاهش

 بدون اون. دمیبا روژان آمدم شا دیشا شهیم یچ نمی: حاال بب نیآرم

 ستنین یو روژان باش، هر دوتاشون حق دارن. اونا زندون نیمبلج نکن، به فکر  -

 قدر ور نزن. برو خونه تون نی: باشه،بسه ا نیآرم

 نی. در رو باز کردم قدم به کوچه گذاشتم و در رو بستم. ایست. جلبک گالب تهیمثل همون عفر نمیخوردم. ا جا

 تهیاز دست اون عفر یچند روز هیو  شهیشاد م نیحل شد. دل مب انیمزمن داره.. باز خوب جر یریجلبک خوددرگ

 اتفاق رخ بده!..... یسفر قرار کل نیا یگفت تو ی. حسم مشهیرها م

و  دی. من و مهشمیدو دسته شده بود ،یبهادر اریخونه سرپرست گروه پروژه، ماز میشمال، بر دمیرس یبود وقت قرار

و  دیآشنا بشم. فرش نایس یخواست زودتر با همکار ها یدلم م. نیآرم نیو روژان با ماش ای. لعنایس نیبا ماش دیفرش

 خوش گذشت. یو کل دمیخندو  میگفت ریمس یبا هم جور شده بودند. تو یحساب نایس
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 ارهیماز یالی: اون و نایس

کوله ام  ستاد،یا نیداشت. ماش دیو سف یرزد و آب یاز سنگ ها ییبهش اشاره کرد، نگاه کردم. نما نایکه س یالیو به

 .شدیم دهید بایبزرگ و ز رونیکه از ب الشونیبود! و کینزد ایشدم. چقدر به در ادهیپ نیبرداشتم و از ماش

 اد؟ی: به نظر بزرگ م دیفرش

 .کیهم ش یلی: و خ دیمهش

سمتمون.  دیشد و دو ادهیاول پ ای. لعستادیکنارمون ا نیآرم نیرز بود. ماش یپر از گل ها وارید یتکون دادم. رو سر

 پسر سمتمون آمد. هی. میو حال و احوال کرد میبهم دست داد

 .دیخوش آمد یلی: سالم خ

 جان، ممنون. اریسالم ماز کی: عل نایس

 ریز یو آفتاب سوخته که چشما یضیب یقد بلند با صورت یپسر چهار شونه  هیبود. بهش دقت کردم.  اریماز نیا پس

سال و  یس یکرد. به نظر باال یم ییرنگش خودنما یقهوه  یاز موها یانبوه  نیب دیداشت و چند تار سف یقهوه 

درخت نظرم رو  یشده بود به دور تنه ها دهیچیپ یها سهیچهل سال سن داشت. قدم داخل باغ گذاشتم. ر نییپا

در  یا کهی. بارتر باشد بایباغ متفاوت و ز یباعث شده بود که فضا نیجلب کرد. درخت ها تازه شکوفه داده بودند و ا

داد!.  یرو به باغ م یخوب یبود که حتما شب ها جلوه  یکوچک و رنگ یپام چراغ ها ریوجود داشت و ز نیب نیا

شده  ییایهم گره خورده بودند و فضا رو یدرخت وجود داشت که شاخه هاشون تو نیراهرو چند پسمت راست و چ

 یکرم یپارکت ها یهام فرستادم. رو هیشده رو به داخل ر یتازه آب پاش یو عطر چمن ها دمیکش یقیبود. نفس عم

شده  یو حکاک یچوب یو چهار نفر ستیب ینهار خور زیکه به چشمم خورد م یزیچ نیرنگ سالن قدم گذاشتم و اول

دوبلکس بود نگاه کردم که با طرح  یخونه ها نیبلند که فقط متناسب هم یا سهیر یبه طرح گل ها بود. به لوستر ها

رنگ  یساعت نقره  هیقشنگ بود و  لیبرنز که پر از وسا یرو دو چندان کرده بود. بوفه  الیو نیا یبایخاصشون ز

 یدست مبل راحت هیسمت راست و  یگوشه  یدست مبل سلطنت هیداشت.  قرارسالن  یبغل بوفه انتها ستادهیا

 وسط سالن. دیسف

 : سالم

 .دمیسبزه د یروشن با پوست یدختر صورت گرد، چشم قهوه  هیسمت صدا چشم چرخوندم و  به
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 .دینی: بفرما بش

 هم کنارم نشست. دیمبل نشستم. مهش یرو

 کنم خواهر ماهور یم ی: معرف اریماز

 به من اشاره کرد. نایس

 .دیخانم و برادرشون فرش دی: نهال دختر عمه ام، دوستش مهش نایس

 دختر خاله ام و روژان خواهرم. ای: لع نیآرم

 .ستادیا اریرنگ داشت، کنار ماز یپوست و چشم مشک دیبود، سف دهیرنگ پوش یاسیدختر که کت و شلوار  هی

 .اری: سالم سارا هستم همسر ماز

 .میکرد ینسبت به هم ابراز خوشبخت یهمگ

 .دیبفرما داخل اتاق هاتون استراحت کن دی: حتما خسته هست ماهور

 اتاق کنار پله ها اشاره کرد. هیمبل بلند شدم. سارا به  یور از

 : اتاق دخترا سارا

نداشت. در  ازیبه کمک ن نیهم یبود برا کیروژان اتومات ی. صندلمیبچه ها سمت اتاق رفت یزدم و به همراه  لبخند

دلم  یکمیروشن.  یقهوه  یواریسوخته و کاغذ د یقهوه  یاتاق رو باز کردم و قدم داخل اتاق گذاشتم. پارکت ها

 چراغ رو، روشن کرد. دیگرفته، مهش

 !یری: چه اتاق دلگ ایلع

 من تنها نبودم. پس

 : اما قشنگه. دیمهش

اتاق، دوتا تشک  یرنگ هم گوشه  یشیآرا زیم هیو  واریتخت دو نفر وسط اتاق بود، کمد د هیاطراف نگاه کردم  به

 نگاه کردم. نییصدا سرش رو انداخت بود پا یبود. به روژان که ب یقرار داشت. رنگ دکور هم قهوه  نیزم یهم رو
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 !؟یخواب یتخت م یروژان رو -

 نزد. ینگاه انداخت اما حرف بهم

 خوابم. یم نیزم یخونه جدا گذاشته، بگم که من رو یکه روژان زبونش رو تو ی: از اونجا دیمهش

 طور نی: منم هم ایلع

 تخت. یپس من و روژان رو -

 تخت. یرو دمیپر نیهم یخسته بودم، برا یلیراحت تر بود. خ دنیتخت خواب یروژان رو ینگفت، برا یزیچ یکس

 من که رفتم الال -

 : منم مثل تو دیمهش

 . به روژان نگاه کردمدیتشک دراز کش یرو دیهم کنار مهش ایلع

 ؟یخواه یکمک م -

 : نه روژان

 تخت نشست. یلبه  یتکون دادم، روژان هم رو سر

 بهم بگو یخواست یزیاگه چ -

 خواب دعوت کردم.... ی. چشمام رو بستم و خودم رو به مهموندیتخت دراز کش یتکون داد. با فاصله از من رو سر

محض فرو  یکیچراغ خاموش بود و اتاق در تار دم،یاز خواب پر یدونم ساعت چند بود که با احساس گرسنگ ینم

ام رو برداشتم، به صفحه اش نگاه کردم. ساعت دو بامداد بود! چراغ قوه رو  یبالشت بردم و گوش ریرفته بود. دست ز

رفتم.  رونیاز اتاق ب اطیتخت بلند شدم و با احت یواز ر یبه آروم نیهم یرفت. برا یروشن کردم. دلم داشت ضعف م

کردم. چه خوب چراغش روشن بود.  دایبود، با کمک نور چراغ قوه راهم رو به سمت آشپزخونه پ کیسالن هم تار

 یگفتم و دست رو ینینشسته بود ه زیپسر که پشت م هی دنیرنگ گذاشتم و با د یمشک یپارکت ها یقدم رو

 دهنم گذاشتم.

 .ستمی: نترس من دزد ن
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!! دستم رو خورهیغذا م نهیشیراحت م الیبا خ یآخه کدوم دزدخورد،  ینگاه کردم، داشت نون و تخم مرغ م زیم به

 برداشتم.

 ارمی: مه

 نهالم -

 به سر تا پام انداخت. ینگاه

 !!یبخواب رونیبا لباس ب یعادت دار شهی: هم اریمه

 خودم نگاه کردم، هنوز مانتو و شلوار تنم بود. به

 لباس ها خوابم برد. نینه، چون خسته بودم با هم -

 باال انداخت. ابرو

 .خچالی: پارچ آب داخل  اریمه

 رفت. یو تاب م چیکردم، دلم پ یام م وونهیتخم مرغ داشت د یو اون پا کردم، بو نیا یکمی

 !ی: چرا مثل گربه بهم زل زد اریمه

 بلند شد. یصندل یبود!. از رو تیخاص یمثل اون جلبک ب یکی نمیادب بود!! انگار ا یکردم، چه ب اخم

 : خانم اخمو، چند تا؟ اریمه

منظورش  یرو باز کرد و دوتا تخم مرغ برداشت، تازه متوجه  خچالینگاهش کردم. شونه باال انداخت و در  یسوال

 دیطول کش ی قهینشستم. چند دق یصندل یرو الیخ یکه گرسنه بودم ب یخواستم تعارف کنم اما از اونجا یشدم. م

 قرار گرفت. چشمام برق زد. زیم یرو به رو ام رو یتخم مرغ عسل یتا ماهیتابه 

 ممنون -

 : نوش جان اریمه

 مشغول خوردن شدم. اقیاز داخل سبد برداشتم و با اشت نون
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 ؟ینایس ی: دختر عمه  اریمه

 تکون دادم. سر

 ؟یگرسنه  ی: انگار حساب اریمه

 تونستم حرف بزنم یسر تکون دادم، چون دهنم پر بود نم باز

 یشی: آروم تر بخور، خفه م اریمه

!. یهالک بودم از گرسنگ نیهم ینکردن برا داریشام ب ی. اون نامردا من رو برازدیباال انداختم، چقدر حرف م شونه

 .دمیکش یقیشدم. نفس عم ریباالخره س

 ؟یشد ری: س اریمه

 اره، ممنون -

 زد. لبخند

 کنم. ی: خواهش م اریمه

 یرنگ یپرپشت مشک ینبود. بهش نگاه کردم، موها اهیس چیاصال هم مثل اون هو اریمه رم،یگ یرو پس م حرفم

روشن، صورت گرد و آفتاب  یدرشت قهوه  یکرد. چشما یم ییخودنما نشونیب دیمو سف یادیداشت اما تعداد ز

 بود. یافتاد. در کل پسر جذاب یگونه هاش م یچال رو زدیسوخته، لبخند که م

 ای یبهش شباهت دار نمیبهت زل زدم تا بب نیهم یبرا یاریبرادر ماز دیداشت حس کردم شا اریچون آخر اسمت  -

 نه؟

 نگفتم! یزیمن چ ،یداد حی: برادرشم، اما چرا توض اریمه

 .دیآخه شما پسرا اهل توهم زدن، هست -

 باال انداخت. ابرو

 نه؟ ای: حاال خوشگلم  اریمه
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 بلند شد. یصندل ینگفتم. لبخند زد و از رو یزیچ

 برم بخوابم گهی: خوب من د اریمه

 یشب خوش، خوب بخواب -

 : تو هم اریمه

 یقیاومد. چشمام رو بستم، نفس عم یرفت. به نظرم پسر خوب رونیلبخند ازم فاصله گرفت و از آشپزخونه ب با

 .دمیکش قلبم گذاشتم و نفس بلند یجا خوردم و دست رو نیآرم دنیو پلکام رو باز کردم و از د دمیکش

 ؟یدی: چرا ترس نیآرم

 .یمثل جن ظاهر شد هویچون  -

نگاهش  یسوال ستاد،یبرم اما مقابلم ا رونیبلند شدم که از آشپزخونه ب یصندل یاز رو ،یروان یکرد. پسره  اخم

 کردم.

 ؟یدیرو از دست نم یفرصت چیه ادی: خوشم م نیآرم

 متوجه نشدم -

 .یپهن کرد اریمه یتورت رو برا نیهم یمتاهل برا یدیاما د اریتو نخ ماز ی: اول رفت نیآرم

 کردم آروم باشم. یم یخواست خفه اش کنم اما سع یمشت کردم. دلم م تیکردم و دستام رو با عصبان اخم

 .ستیامثال تو مجرد و متاهل مهم ن ی: البته برا نیآرم

 صورتش گذاشت. یگونه اش فرود آمد. دست رو یدستم باال رفت و رو ناگهان

 یآشغال یلیخ -

هم فشار  یلب هام رو ز،یبود، پام خورد به م کیبودم، چون سالن تار یدادم و از کنارش رد شدم. بدجور عصب هولش

که ساق پام شکست. چراغ قوه رو روشن کردم لنگان لنگان  نیتو روحت آرم یبلند نشه، ا ادمیفر یدادم تا صدا

 یاز جونم م یداد؟ چ ریبه من گ نی. چرا آرماشتمبالشت گذ ریرو ز یو گوش دمیتخت دراز کش یسمت اتاق رفتم. رو
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کنم  یم یسع دم،یکش قیبره دکتر. چند تا نفس عم دیمزمن داره با یریخواد؟ کاش محکم تر زده بودمش! خوددرگ

 مانع ام بشه. چشم هام رو بستم.... یزیچ دیپس نبا حیچند روز اصال باهاش رو به رو نشدم. من اومدم تفر نیا یتو

تخت  یداخل اتاق نبود. رو یبه بدنم دادم و چشمام رو باز کردم. به جز روژان کس یکش و قوس دم،یکش ی ازهیخم

 نشستم و بهش نگاه کردم.

 کجان؟ ی هیبق -

 : رفتن صبحانه بخورن. روژان

 خورد. یم ریپاهاش بود و داشت نون و پن یرو ینیس هی

 ؟ینرفت تو چرا -

 راحت ترم نجای: ا روژان

برداشتم  ینیداخل س ریتخت بلند شدم، لباس عوض کردم و شونه به موهام زدم. از نون و پن یباال انداختم. از رو ابرو

 و خوردم.

 میبر ایخوب ب -

 راحتم نجای: نه من ا روژان

 کردم. اخم

 .یباش یکه زندون نجایا میامدین -

گذاشتم و سمت در رفتم، در رو باز کردم بهش اشاره کردم. شونه باال انداخت. اول روژان و بعد  زیم یرو، رو ینیس

 هال نشسته بودند. یتو ی. همگمیرفت رونیمن از اتاق ب

 سالم -

 مبل نشستم. یسالم داد، رو یلبخند زدم. روژان هم به آروم ی. زورکدیها سمتم چرخ نگاه

 ؟یخفته شد یبای: ز نایس
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 بودم.خسته  -

 !یدی: خوب خواب ماهور

 اره -

مقدمه  یخواست. ناگهان ب یدلش فرار م ینبود و روژان انگار یخبر اریحاکم بود، از مه نمونیزد. سکوت ب لبخند

 گفتم.

 روژان هنرمنده! د،یدونست یم یراست -

 انداخت. نییبه روژان نگاه کردن و اون سرش رو پا همه

 ؟ی نهی: در چه زم سارا

 ینقاش -

 هستم. یمن عاشق نقاش یی: وا سارا

 قشنگن و حرف ندارند. یلیخ کشهیکه روژان م یتابلو ها -

 .مینیهاش رو بب ی: پس واجب شد حتما نقاش ماهور

 .یما رو خونه تون دعوت کن دیبا نی: آرم اریماز

 :حتما نیآرم

 ریپرت شد که ز دیلبخند زد و با اخم به من نگاه کرد. زهرمار چه مرگته! منم بهش اخم کردم. حواسم به فرش یزورک

 انداخت. نیزم ینگاهش رو دیکرد، اخمم رو که د یروژان رو نگاه م یچشم

 سرکار میبر دیکه با دیآماده ش دی: خوب بچه ها بر اریماز

 .دیراحت باش نجایو ا دی: شما ها هم استراحت کن سارا

 .میذار یکه تنهاتون م دی: ببخش ماهور

 .میکه مزاحمتون شد دیشما ببخش -
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 دیمراحم هیچه حرف نی: ا ماهور

 .میگرد ی: تا قبل از غروب بر م سارا

رفتند تا آماده  یسمت هیمبل ها بلند شدن و هر کدوم به  یاز رو اریماهور، سارا و ماز ن،یآرم نا،یتکون دادم. س سر

 بشن.

 د؟یهست ایدر ی هیپا -

 : به شدت ایلع

 : اهوم دیمهش

 مبل بلند شدم. یرو از

 میپس بر -

 .ستادمیمبل بلند شدن. مقابلش ا یبه سمت اتاق راه کج کرد و بچه ها از رو روژان

 کجا؟ -

 اتاق ی: تو روژان

 ایدر یاینه، با ما م -

 .دیکش ینگاه کرد. ابرو باال انداختم. نفس بهم

 دیای: نهال، روژان ب دیمهش

 میایاالن م -

. کفش ها رو ستادمیا ایبود. لب در ریامواج چه دل پذ یصدا ا،یدر یبو یی. وامیزد رونیب الیروژان از و یهمراه  به

بود  ایبردم. سمت روژان که محو در یخورد و من لذت م یماسه ها گذاشتم. امواج به پاهام م یدرآوردم. پاهام رو، رو

 و کفش هاش رو درآوردم. دمرو داشت، رفتم. کنارش زانو ز یو نگاهش برق خاص

 ؟یکن یچکار م ی: دار روژان
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 ییایدونم عاشق در یم ،یلذت ببر شتریخوام ب یم -

 یبود!! پاهاش رو دهیکش اهیرو س ایکه در دمیتابلو د هی یبود، حت ایدر شیها ینقاش شتریب ینگفت، سوژه  یزیچ

 نگاهش کردم. یو تعجب یماسه ها گذاشتم انگار حس کرد. سوال

 اما توان راه رفتن ندارم. خورهیانگشت شصتم تکون م یراستم حس داره حت ی: پا روژان

 گرفت. شیو قلبم آت دیکش آه

 ایلع -

 نگاه کرد، بهش اشاره کردم و سمتم اومد. بهم

 : جان ایلع

 میکمک کن روژان رو بلند کن -

 : چرا؟ روژان

 .یرو حس کن ایدر دیحاال که پات حس داره، پس با -

 یلذت بردن روژان رو حس م م،یبرد ایو به سمت در میبلند کرد یروژان رو از صندل ا،یتکون داد. با کمک لع سر

 ایدر. خوشحال بودم که غم از نگاه روژان دور شده بود. دمیخند یم ییخورد و سه تا یکردم. امواج به زانو هامون م

 داشت. یحس و حال قشنگ و متفاوت

 یبوسه بر پاهاش م امد،یبه سراغش م یهم با محبت بود، هر کس یلیداشت، خ یحس و حال متفاوت و قشنگ ایدر

کرد، هر  یم انیشد و طغ یم نیهم خشمگ ی. اما گاهزدیم شیقدم ها یرفت بوسه بر جا یهم که م یزد و وقت

دست در دست هم و قدم زدن  ک،یترمان یجا شهیم ایدر ی.. اگه عاشق باشدیبلع یکه سر راهش بود رو م یزیچ

 ن،ی. تنها، شاد، غمگتیپنهان کردن اشک ها یبرا ییجا شهیم ایاون وقت در ،یماسه ها. اگه دل شکسته باش یرو

هم خسته شده بود. به روژان نگاه  ایکردم، انگار لع ی. احساس خستگایدر نیهست با ا یماجرا ی. با هر حالفیبالتکل

 کردم.

 !!هیکاف -

 زد. لبخند
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 : اره روژان

 .ستادمیا ای. کنار لعزدیخوشحال بود و نگاهش برق م یلینشست. خ یصندل یرو ایکمک من و لع با

 سوال؟ هی -

 : بپرس ایلع

 باشه! یچرا روژان فلج شده؟ فکر نکنم مادرزاد -

 تصادف کرد. شی: چند سال پ ایلع

 پاهاش حس دارن، ممکن با عمل خوب بشن. ره؟یچرا دکتر نم -

 انداخت. ایو نگاهش رو به در دیکش یآه

 خب!! -

که بخواد روژان رو دوباره  ستیخاله ام اون قدر خوب ن یمال تیبار عمل شد و چند بار دکتر رفته، اما وضع کی:  ایلع

 عمل کند.

!!. بهش نهیچرخدار بش یصندل یرو شهیمجبور م یجود پول کافدختر فقط بخاطر عدم و هی. ختیدلم ر یعالم تو غم

 دوباره راه بره. دیکه شده بهش کمک کنم. اون با یهر طور دینبود، من با نینگاه کردم حق روژان ا

 بهت گفتم! ی: راست ایلع

 رو؟ یچ -

 شمال ادیخواست ب یبانو م نوسی: ژ ایلع

 هام از تعجب گرد شد. چشم

 .ختیغذاش قرص خواب ر یهمراش باشم. بعد خاله تو دی: لج کرده بود که اگه روژان بره منم با ایلع

 زدم لبخند

 به خاله، خوب کرد. ولیا -
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کرد و من رو قاتل!!.. بچه ها  یم مارستانیت یشمال، همه رو راه امدیم تهیدرصد اگه اون عفر هی ییتکون داد. وا سر

اشک هام شود، دلم تنگ  زبانیم ایماسه ها نشستم. حاال که تنها بودم وقتش بود که در یرفتند اما من رو الیداخل و

 یکردم تا که خال هیگونه هام روان شدن. اون قدر گر یرو میهاشکستن دادم و اشک  یو گرفته بود. به بغض اجازه 

گرفته بود و حس  یرنگ داده بود و سرخ شده بود، دلم به اندازه کاف رییآروم گرفت. آسمون تغ یشدم و قلبم کم

 وخودم ر دی. چشم هام رو بستم. بادمیمانتو ام کش یماسه ها بلند شدم، دست رو یغروب تماشا کردن نبود. از رو

از . سرم درد گرفته بود. چشمام رو بستادمیکنارم ا ی. حس کردم کسدمیکش قیکردم چند تا نفس عم یآروم م

 بود اریکردم. مه

 : مزاحم خلوتت شدم؟ اریمه

 نه -

 ام حرکت کرد. ینیداخل ب یعیکردم ما حس

 : امروز کارت.. اریمه

 ام فشار دادم. ینیدو ناخن ب با

 ری: سرت رو باال بگ اریمه

 درآورد. بشیحرفش گوش دادم. دستمال از داخل ج به

 : دستت رو بردار اریمه

 ام گذاشت. ینیب ریرو برداشتم، دستمال ز دستم

 شده؟ یچ هوی:  اریمه

 شده. یجور نیآفتاب بودم ا ریحتما چون ز -

 کردم سرم داغ شده. یتکون داد. حس م سر

 ؟ی: خوب اریمه

 اره -
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 کرد و دستش رو برداشت. نیگزیرو جا دستمال

 : انگار بند آمد! اریمه

 تکون دادم. لبخند زد. سر

 نمون یآفتاب مدت طوالن یتو گهی: د اریمه

 باشه -

 .دمیکش قیتا نفس عم چند

 خوب من برم داخل -

 تکون داد. سر

 : مراقب خودت باش اریمه

تخت نشسته بود و با انگشت  یکرد. وارد اتاق شدم، روژان رو یدرد م یرفتم. سرم حساب الیزدم و به سمت و لبخند

 کرد. یم یباز شیها

 بود. کنجکاو شدم بفهمم که چه خبره؟!. زونیکرد و لبانش آو یم یباز شیانگشت ها با

 شده؟ یزیچ -

 باال انداخت. شونه

 : نه روژان

 شدم و دستش رو گرفتم. کیبهش نزد ینگران با

 هست. تیزیچ هیتو  -

 بهم نگاه کرد. شم،ینم الشیخیدونست ب یم

 .اوردمیرو ن مینقاش لیکه وسا مونمیفقط پش ،یچی: ه روژان
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 بهش نگاه کردم. هانهینفسم حبس شده ام رو آزاد کردم. عاقل اندر سف یآسودگ با

 کنم. یشده! حاال غصه نخور االن برات جور م یگفتم چ یناراحت بود نیهمچ -

 اش شاد و متعجب شد. چهره

 ؟یچه طور ؟ی: جد روژان

 کاغذ و مداد داره. شونیکیهمه مهندس،  نیباالخره ا -

 !شهی: زحمتت م روژان

 سمت در رفتم. به

 .امیقاف که االن م یبرم قله  ستیقرار ن -

 سر تکون داد. یلبخند با

 : ممنون. روژان

 داخل اتاق نبود. یکس نیرفتم. در اتاق پسرا رو زدم و باز کردم به جز آرم رونیلبخند از اتاق ب با

 !یدیرو ند نایس -

 : نه نیآرم

 شد که جواب داد. یداشت قطع م گهیکجا بود؟! بهش زنگ زدم، د یعنیتکون دادم و در رو بستم،  سر

 : بله؟ نایس

 ؟ییکجا -

 : چطور مگه؟ نایس

 کار مهم باهات دارم. هی -

 مهمه؟ یلی: کارت خ نایس
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 تو سالن منتظرت هستم. ا،یاره زود ب -

 .ی: اوک نایس

 یاحساسش به نقاش انیب یکرد. روژان برا یمبل نشستم، سرم هنوز درد م یگذاشتم و رو بمیج یرو تو یگوش

 داشت.. ازین دنیکش

 شده؟ ی: چ نایس

 مبل بلند شدم. یرو از

 ؟یکجا بود -

 !ای: لب در نایس

 باال انداختم. ابرو

 خوام. یم یمداد رنگ یکاغذ و مداد و اگه دار -

 کرد. زیر چشم

 بود؟! نیمهمت هم یلی: کار خ نایس

 اره -

 به ابروهاش زد. یا گره

 نجا؟یا یدیمداد و کاغذ کش یهمه راه من رو برا نیشده! ا یکار مهم گفتم چ یگفت یجور هی:  نایس

 .امدیلحن حرف زدن و مدل نگاهش اصال خوشم ن از

 !نجایا ینکش یو من رو الک یریبگ یاز هر کس یتونست ی: م نایس

 رفتم یغره  چشم

 !!یکرد یم یساز یغن ومیاوران یانگار داشت یزنیحرف م یجور هی -
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 کرد. اخم

 کار نبودم ی: باالخره منم ب نایس

 هوا تکون دادم. یحق به جانب حرف زد!! دستم رو تو چه

 برو به کار مهمت برس. ،یکه بود ییپس برو همون جا -

 .دیجا خورده اش به گوشم رس یسمت آشپزخونه راه کج کردم که صدا به

 بابا نهال بچه نشو! ی: ا نایس

. دمیکوب یرو به هم م نتیو اون کاب نتیکاب نیکرده بودم. دنبال قرص در ا یرو ندادم. آب و روغن قاط جوابش

 یخوام بدونم کار مهمش چ یاصال م کنه؟یرفتار م یجور نیمهم ترم، بعد االن ا یزیمن براش از هر چ گهیم شهیهم

رو باز کردم و مشغول  یبعد نتیشد. درب کاب یمن دایو قرص هم پ دیترک یبودم. سرم داشت م یبود؟! بدجور عصب

 کنکاش بودم.

 شد؟ یزی: نهال خانم چ اریماز

 قدم عقب رفت. هیو بهش نگاه کردم،  برگشتم

 دنبال قرصم. -

 هاش فرو کرد. بیرو داخل ج دستش

 : اعصاب؟ اریماز

 خوردم. جا

 سر درد، اعصاب چرا؟ یمسکن برا -

 شونه باال انداخت و در کشو رو باز کرد و بسته قرص رو سمتم گرفت. از دستش گرفتمش. یلبخند زورک با

 ممنون -

 کنم. ی: خواهش م اریماز
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 رفت.. رونیبهم انداخت و از آشپزخونه ب ینگاه

سر درد  نیا ی. وادمیدهنم انداختم و آب رو سر کش یآب پر کردم. قرص تو ریبرداشتم و از ش وانیل یجا ظرف از

 .ستادیدرگاه آشپزخانه ا نیب نایافتاده به جونم! س ؟هیچ

 آوردم. یبرات کاغذ و مداد و مداد رنگ ای: نهال ب نایس

 بودم. ینشون ندادم، از دستش عصب یالعمل عکس

 !ی: نهال صدام رو دار نایس

 و برگشتم. دمیاپن کوب یرو وانیل

 !؟یهست یقدر عصب نینگفتم چرا ا یزیبابا من که چ ی: ا نایس

 داشت! ییرو عجب

 ؟یگرفت دنیکش ی: حاال چرا ناگهان فاز نقاش نایس

 حوصله جواب دادم. یباال انداختم و ب شونه

 خوام نه خودم. یروژان م یبرا -

 قدم سمتم برداشت. چند

 .گهید ری: آهان، بگ نایس

 رو فراموش نکرده بودم. ششیپ قهیرفتار چند دق هنوز

 ون برس.شد؟ برو به هم یاون کار مهمت چ -

 چرخوند. چشم

 : االن که درخواستت انجام شد. نایس

 کردم. اخم
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 خوام صد سال انجام نشه. یم -

 : نهال... نایس

 سکوت باال گرفتم. یرو به نشونه  دستم

 ینقاش دیکنه با انیتونه با کلمات حسش رو ب یبه تو بگم، روژان نم دیدارم با یتو آمدم پس هر کار یمن همراه  -

 .گرانینه د یمن هست ییمداد و کاغذ بخوام اما تو پسر دا یا گهید یتونستم به جز تو از کس یبکشه. اره من م

 کرد. ریینگاهش تغ رنگ

تو  امدمیبا اجبار و اصرار که ن ،یرو بزار یزیسرم منت چ ی. حق ندارگهید ینه کس نجایمن به اعتماد تو آمدم ا -

 .یدعوتم کرد

 .دیموهاش کش یبود. دست ال ختهیگرفته بود. اعصابم بهم ر بغضم

 اشتباه از من بود. یگیخوام. تو درست م ی: معذرت م نایس

 . گردنش رو کج کرد.دمیکش یبلند نفس

 ؟ی: حاال آشت نایس

 رو از دستش گرفتم. لیوسا

 قهر کنم. ستمیبچه ن -

 کنارش رد شدم. سد راهم شد. از

 ؟یدی: بخش نایس

 تکون دادم سر

 : با زبون بگو. نایس

 گفتم: کالفه

 آره. -
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 زد. لبخند

 ا؟یدر می: بر نایس

 اونجا بودم. شیپ قهیچند دق نیتا هم -

صورتم انداختم  یتخت. روپوش رو یرو دمیرو به دست روژان دادم و پر لیفاصله گرفتم.. وارد اتاق شدم. وسا ازش

کنارم باشه و  دیبابام رو داره، با یبدونه که من االن دلم هوا دیمن رو درک کنه، اون با دیبا نای. سدیو بغضم ترک

کرد. کاش بابام بود،  یو آرومم م دیفهم یحالم رو م نایس ستخوا یمن خودخواه بودم اما دلم م دیبده. شا میدلدار

باد  یگفت، موهام تو یم ایبرام قصه از در . باباممیدیکش یم یماسه ها نقاش یو رو میزد یقدم م ایاالن باهم کنار در

 .دمینگرانش رو شن یوارد اتاق شد و صدا ایبابام تنگ شده بود. لع یکرد. دلم برا یم یباز

 : چه خبره؟  ایلع

 کنه. یم هی: نهال داره گر روژان

 : چرا؟ دیمهش

 شد. دهیرفت و روپوشم کش نییپا تخت

 شده؟ ی: نهال چ ایلع

 تخت نشستم. یصورتم رو پاک کردم و رو یرو اشک

 ؟یکن یم هیقربونت برم چرا گر ی: اله ایلع

 پشت سرم نشست و شونم رو تو دستش گرفت دیمهش

 اشکت رو درآورده؟ ی: ک دیمهش

 گفته؟ یزیچ نی: نکنه بازم آرم ایلع

 باال انداختم. ابرو

 قدرت و جرات ها نداره نیاما اون از ا ارمیاشک اون رو درب دیمن شا -
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 شده؟ ی: پس چ دیمهش

 یچیه -

 کرد! هیگر یالک شهی: مگه م ایلع

 تکون دادم. سر

 دلم گرفته بود. یفقط کم الیخ یب -

 : چرا؟ ایلع

 باال انداختم. شونه

 .دیشما ها راحت باش رونیام برم ب بهی: اگه من غر روژان

 نگاه کردم بهش

 .یدوست ،یستین بهیتو اصال غر ؟یگیچرا چرت م -

 ییجز ما گهی: تو هم د دیمهش

 یستین بهی: دختر خاله، تو غر ایلع

 لبخند زد. روژان

 خوب من بخوابم -

 ؟یخوری: شام نم دیمهش

 نه تازه قرص خوردم -

 ؟ی: قرص! چه قرص ایلع

 مسکن، سرم درد گرفته بود -

 ی: اوک دیمهش



 یروبان مشک

155 
 

 بالشت گذاشتم. یتخت بلند شد. سرم رو، رو یرو از

 !دیخواب شهیکه نم ی: اما شکم خال ایلع

 ندارم. لیباور کن م -

 یکرد نم یگرسنه بودم اما چون سرم درد م نکهیتخت بلند شد. چشم هام رو بستم. با ا یتکون داد و از رو سر

کرد. امروز قشنگ شروع شد  یرفتند. انگار کم کم قرص داشت اثر م رونیاز اتاق ب ییبخورم. سه تا یزیتونستم چ

وارد اتاق شد و  یکرد. حس کردم کس یخودش م می. خواب داشت من رو تسلدمیکش یاما خوب تموم نشد. آه

 تخت نشست. یکنارم رو

 ؟ی: نهال خوب نایس

 .دمیکش ی ازهیخم

 اره -

 .دیموهام کش یرو دست

 : برات غذا آوردم نایس

 .ادیخوابم م -

 : باشه بخواب. نایس

 کرد خوابم برد..... یطور که موهام رو نوازش م همان

.. موهام رو به میو جوجه کباب بخور میکن یباز بالیاعالم کرده بود و قرار شد وال لیکار کردن رو تعط اریماز امروز

 سرم انداختم. به روژان نگاه کردم. یشکل دونات بستم و شال رو

 ؟یش یچرا آماده نم -

 .ممونی: من داخل اتاق م روژان

 چرا؟ -
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 !ام؟یب یکنم، پس چرا الک یتونم باز ی: خوب نم روژان

 پر شالم رو پشت گردنم گره زدم. دو

 زود آماده شو که قرار بهت خوش بگذره -

 : اما... روژان

 ام گذاشتم. ینیب یاشاره ام رو انگشت

 .میاما و اگر ندار س،یه -

 در رفتم. سمت

 نمتیبیباغ م یتو گهید ی قهیتا چند دق -

بودم که روژان زمان مدرسه  دهیشن ای. از لعشهیمن نم فیدونست حر یرفتم. خوب م رونیزدم و از اتاق ب چشمک

به  ،یبودم که بدون لگد مال شدن غرور یبرنده شده. هنوز دنبال راه مشونیت یبوده و چند بار بالیوال میت یاش تو

سارا، ماهور و  ار،یماز ار،ی. مهمیت هی دیو مهش ایلع ن،یآرم نا،ی. من، سمیشد میتقس میروژان کمک کنم.. به دو ت

 . روژان هم آمد.میت هیهم  دیفرش

 باشه. یباز نیخب بچه ها، روژان قرار داور و گزارشگر ا -

 نگاهم کرد، بهش لبخند زدم. یجیگ با

 یهم عال یلی: خ سارا

 .یشروع باز می: پس بر اریماز

شروع شد. اولش روژان ساکت بود اما کم کم  اریبا پرتاب ماز یو باز . به روژان چشمک زدممیستادیجاهامون ا سر

بود و  یعال نایمن و س یگذشت. باز یداشت بهمون خوش م یباالتر رفت. کل یباز جانیشروع به حرف زدن کرد و ه

و پر از  رینفس گ یباز هیافتضاح.. باالخره بعد از  دیکردن و فرش یم یباز یهم حرفه  اریو مه اریافتضاح. ماز ایلع

 .ستادمیروژان بود. کنارش ا یو خوشحال یسرحال ،یباز نیتر از برد ا نیریما برنده شد. ش میت جان،یه

 خوش گذشت؟ -
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 نگاهم کرد. یقدردان با

 : اره، ممنون روژان

تعجب و تشکر در  یحس خاص با چاشن هی ت،ینفرت و عصبان یبار به جا نیافتاد. ا نیزدم. نگاهم به آرم لبخند

 یذغال یجوجه کباب ایوقت بود کنار در یلینگاهش بود.. بعد از استراحت پسرا بساط جوجه کباب رو بر پا کردن. خ

خوب بود. اما  یلیاز همه مهم تر رفتارش با روژان خ دبو یدختر خونگرم و مهربون امدینخورده بودم. از سارا خوشم م

 یموقع و عشوه ها یب یبود، لبخند ها نایتو نخ س یادیبود ز یجور هی. امدینمدونم چرا اصال از ماهور خوشم  ینم

با مامانم تماس گرفتم. صداش شاد و حالش  یزیقبل از هر چ یکرد.. صب یم یل یاعصابم ل یاش بدجور رو یخرک

وروجک بدجور تنگ شده بود.. بعد از  یگذشت. دلم برا یبهش خوش م سیو آن ییبا زن دا یلی. انگار خدخوب بو

بزنه. اولش تعجب کردم آخه اصال  انویبرامون پ اریاستراحت قرار شد که مه یخوردن جوجه کباب خوشمزه و کم

رنگ که  دیاتاق سف هیبه استخر بود.  یدراهرو قبل از ورو یکه تو یبه اتاق میرفت ی! همگامدیم دمی! شاامدیبهش نم

سل هم  ولونیو هیو  واریشده به د زونیآو ولونیو و تاریقفسه پر از کتاب، گ هیوسطش بود.  یرنگ یمشک یانویپ

نشست و  انویپ یجلو یصندل یرو اریاتاق داشتم. مه نیداخل ا ی. حس خوبیرنگ همشون هم مشک وار،ید یگوشه 

 یملود نیداد. داشتم از رقص ا یشد و انگار که روحم رو قلقلک م یدر اتاق پخش م یبایز یمشغول نواختن شد. نوا

رفتم و به  رونیاز اتاق ب یهم فشار دادم و به آروم یحالت تهوع بهم دست داد، لب هام رو رو هویبردم که  یلذت م

 ری. ششدیدهنم خارج م زا یزرد رنگ عیما زدم،یشدم و پشت سر هم عق م یی. وارد دستشودمیدو ییسمت دستشو

 نیاش از ب یزدم تا تلخ یدهنم آب م یبود دهنم. چند مشت آب به صورتم زدم. توآب رو باز کردم. تلخ تلخ شده 

 آمدم.. رونیب ییرو بستم و از دستشو رآبیبره. ش

 بر خورد کردم. نیآمدم و به آرم رونیب ییدستشو از

 : تو حالت خوبه؟ نیآرم

 نگاه کردم. بهش

 دکتر؟ میبر یخوا ی: م نیآرم

 کرده بودم. هنگ

 ؟یتو تب دار -

 کرد تعجب
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 : من!! نه نیآرم

 به سرت خورده؟ یزیچ -

 باز شد. مهین دهنش

 : نه چطور مگه؟ نیآرم

 اطراف نگاه کردم. به

 ؟یگردیم ی: دنبال ک نیآرم

  نیآرم -

 برد. ماتش

 !!ستی: انگار اصال حالت خوب ن نیآرم

 بهش نگاه کردم. دوباره

 خورده! ییمن خوبم اما تو انگار سرت جا -

 .دیبا حرص کش ینفس

 : چطور مگه؟ نیآرم

 آخه اگه حالت خوب بود -

 نیب لیشاخه از موهام رو به حالت سب هیکمرم گذاشتم،  یزدم و دست راستم رو، رو یسرفه  تک

 به گردنم دادم. یصدام رو کلفت کردم و تاب یگذاشتم و کم ینیو ب لب

 مخ زدن، با عق زدن!! دیجد ی وهیش -

 امروز چش بود!؟ نی!! اکردیبرخورد م ینطوریخنده زد. چرا ا ریبا تعجب نگاهم کرد اما ناگهان ز اول

 جا چه خبره؟  نی: ا ایلع
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 رو بهش انداختم. نگاهم

 پسرخاله خل شده! ایگو -

 رد شد. ایمن و لع نیو بهم نگاه انداخت و از ب دیکش دنیاز خند دست

 شد؟ ی: االن چ ایلع

 باال انداختم. شونه

 .ستیداره حالش نرمال ن ازیبه دکتر ن -

 تکون داد. سر

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا -

 آمدم دنبالت ،یستین دمی: د ایلع

 باال انداختم. ابرو

 : تو حالت خوبه؟ ایلع

 اره -

 یمدت لذت بردن از رقص نوت ها هینواخت. بعد از  یم گهید یملود هی اری. مهمیتکون داد و به اتاق برگشت سر

 کیاز ک یو بشقاب خال ی.. وارد آشپزخونه شدم استکان چامیصرف عصرونه برگشت یبه سالن برا ی.. همگیقیموس

 بود. سمتش رفتم و کنار گوشش گفتم. ردهزوم ک اریمه یافتاد که رو دیگذاشتم. نگاهم به مهش نکیرو داخل س

 نکنه. ریگلوت گ یبپا تو -

 قلبش گذاشت و با خشم نگاهم کرد، خنده ام رو جمع کردم. ی. دست رودیهوا پر یو تو دیترس چارهیب

 مزه سنگ کوب کردم. ی: ب دیمهش

 باال انداختم. شونه

 !یغرق بود یادیبه من چه؟ خودت ز -
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 رفت. یچشم غوره  بهم

 رفت! ینکنه دل رو داد نمیبب -

 ری: نخ دیمهش

 ؟یدیرو قورت م اریمه یپس چرا دار -

 رو ازم گرفت نگاهش

 شدم. رهیکنم، ناخودآگاه بهش خ ینواختنش فکر م انوی: داشتم به پ دیمهش

 !یگیتو که راست م -

 به شونه ام زد. ی ضربه

 گفتم. ی: مسخره جد دیمهش

 تکون دادم سر

 .ینش رهیکن بهش خ یسع گهیباشه اما د -

 ی: اوک دیمهش

 از خواب، خاله بهم زنگ زد. قبل

 خاله جوونسالم  -

 ؟ی: سالم دخترم خوب خاله

 د؟یمن اره شما ها خوب -

 خوشحاله، روژان حالش چطوره؟ یلیخ نیمب ،ی: عال خاله

 ست یروژان که حالش حرف نداره، جاتون خال -

 اونجا ادیو ب رهیزنگ زده که آدرس رو بگ نیبه آرم یچند بار نوسیژ یراست زم،ی: ممنون عز خاله
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 خدا ای -

 دیخند

 آدرس نداده اما باز تو حواست باشه. نی: نترس آرم خاله

 چشم -

 باش. نیمراقب خودت و روژان، آرم شم،ی: مزاحمت نم خاله

 سالم برسون نیخاله جوون چشم، به مب یمراحم -

 شب خوش زد،ی: االن خوابه وگرنه باهات حرف م خاله

 شب خوش  -

آرامش ما  ادیخواد ب یهر طور شده م ست،یبود ها، دست بردار ن ی تهیعجب عفر نوسیژ نیرو قطع کردم. ا یگوش

 قینداشت و راحت. چند تا نفس عم یخر نشه و آدرس رو نده!! روژان که کال گوش نیرو به هم بزنه. خدا کنه آرم

بد قدم  گهیم نیچرا به مب نوسیبدونم ژ دی. باپرسم یرو م نیمب انیبرگشتم به تهران حتما از خاله جر ی. وقتدمیکش

 و شوم!!...

 یفقط خواب خوب دمید یکه چه خواب امدینم ادمی. دمیکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یدست رو دم،یخواب پر از

بود. دوباره چشم هام رو  میبالشت برداشتم. چهار و ن ریرو از ز ی. گوشدمیبا ترس از خواب پر نیهم ینبود!. برا

ام رو، روشن کردم و  یگوش یداخل باغ قدم بزنم، چراغ قوه  یکردم خوابم نبرد، بهتر بودم برم کم یبستم اما هر کار

باز کردم و قدم به داخل باغ گذاشتم. به لطف  یرفتم. در رو به آروم رونیاز اتاق ب اطیتخت بلند شدم و با احت یاز رو

به  ی. صدادیوز یم یهم به آروم یخنک میسشده بود. ن کیباغ روشن و رمانت یو کوچولو فضا یرنگ یچراغ ها

 دنیزدن!! با د ی. آب دهنم رو قورت دادم و به سمت صدا رفتم. انگار دو نفر داشتن با هم حرف مدیرس شمگو

مگه  م؟یمگه دار شدیخدا باورم نم یی. وادمیاشخاص رو به روام ماتم برد و پشت درخت پنهون شدم و سرک کش

کرد. حس  یهم نوازشش م نایبود و س هگذاشت نایس یپاها یو ماهور!! کپ کرده بودم. ماهور سرش رو نایس شه؟یم

. به چشم هام شک دمیدو الیدهنم گذاشتم و به سمت و یشد. دست رو یجو خاک بر سر هویکردم نفس کم آوردم. 

. دمیتخت دراز کش یکرد. رو یبخورم. وارد اتاق شدم، بغض داشت خفه ام م نیبود زم کینزد یکرده بودم. چند بار

و ماهور!! نه امکان نداشت  نایس ی. واشدمیم وونهی. داشتم دشدیم داریاگه ب یحت نبودروژان تکون خورد برام مهم 

 دمیازش پرس ی، وقتبود نشیماش یجعبه کادو تو هیافتادم، که  شیچند ماه پ ادیرابطه تازه شکل گرفته باشه.  نیا
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 دایپ نیماش یگردنبند تو هیاون روز که  ایاون جاش گذاشته،  نیماش یگفت متعلق به دوستش اما تو ه؟یمال ک

ماه ست که با ماهوره اما  نیحتما مال اونه. پس دروغ گفته بود، االن چند رسوندیام رو م یکردم. گفت داشتم همکاس

کنه؟ چرا دروغ گفت؟  یکار نیمن خبر ندارم. دستم رو مشت کردم. دلم بدجور گرفته بود چطور تونست با من همچ

پس کار مهمش ماهور جونش بود! پس ماهور از من مهم تر بود! چطور  ست؟چند روز حواسش کجا نیپس بگو ا

بزنم. حالم  ادیخواست فر یرو گونه ام پاک کردم، دلم م یاشک هاشدم،  یم یتونست دلم رو بشکنه! داشتم روان

 نایچرا به من نگفت؟ از همه ضربه خورده بودم فقط س ینزنم. وا ادیگرفتم تا فر یبد بود. لب هام رو گاز م یلیخ

 یدلم م تونست من رو خورد کنه! نایقدر بدبختم!؟ چطور س نیمونده بود که اونم اعتمادم رو خورد کرد. چرا من ا

کار رو  نیچرا با من ا نایس یوا یخورم؟ وا یکردم که دائم دارم ضربه م یخواست ماهور رو بکشم. مگه من چه گناه

 یچشمام رو بسته بودم و غصه م یبودم و الک داریزده بودم اما ب بکرد؟ چشم هام رو بستم.. فقط خودم رو به خوا

و ماهور  نایبرم و با س رونیخواست از اتاق ب ی. دلم نمدمیکش یخوردم. قلبم مچاله شده بود. بدجور داشتم عذاب م

 یمطلق م ییتنها هی. دلم رمیخواستم برگردم تهران و از همه فاصله بگ ی. مامدیرو به رو بشم. از هر دوتاشون بدم م

 وارد اتاق شد. یخواست. شخص

 خواب بسه. گهیشو د داریخفته ب یبای: ز نایس

 تخت نشست. ینکردم، رو یحرکت

 شو داری: نهال ظهر شده ب نایس

 دادم. یصورتم برداشت. چشمام رو محکم فشار م یرو مشت کردم. روپوش رو از رو دستم

 ؟یدی: چرا جوابم رو نم نایس

 دستش. ری. محکم زدم زدیموهام کش یخواست خفه اش کنم. لبم رو گاز گرفتم. دست ال یم دلم

 : نهال... نایس

 تخت بلند شدم. ی! بدون توجه بهش از رویلحن پر از تعجب چه

 ؟یکن یرفتار م یجور نیشده؟ چرا ا ی: چ نایس

 کمد رو باز کردم. در

 شده؟ ی: نهال چ نایس
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 خوام برگردم تهران یمن م -

 ! چرا؟ی: چ نایس

 باال انداختم. شونه

 ؟یکردم که ناراحت شد ی: من کار نایس

 کردم. یداشت خفه ام م بغض

 اره -

 و در بسته شد. دیکمد کوب یدستش رو، رو محکم

 برو کنار -

 : بهم نگاه کن نایس

 گفتم برو کنار -

 .دیکش نفس

 ؟یشد ی: من چکار کردم که ناراحت نایس

 نگاه کردم. بهش

 یدلم رو شکست -

 گونه ام سر خورد. جا خورده بود. یرو اشک

 : من!!! چکار کردم؟! نایس

 گونه ام رو پاک کردم. یرو اشک

 تو.. -

 بغضم رو قورت دادم. د،یلرز یم صدام
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 !یتو با ماهور رابطه دار -

 .دیگونه ام چک یخورد. اشک سمج دوباره رو کهی

 .دمشیبغلت د یتو -

 شد. کیو بهم نزد دیکش یپر صدا نفس

 بدم حی: بزار برات توض نایس

 .دمیکش ادیرو گرفت پسش زدم و فر دستم

 بهم دست نزن -

 یآروم باش شهی: نهال م نایس

 نشو کیبرو کنار بهم نزد -

 : نهال نایس

 خفه شو -

 .دمیکش یم غیخودم نبود و ج دست

 : آروم باش نایس

صورتش خوابوند و هولش  یمشت تو هیحمله کرد  نایمثل طوفان وارد اتاق شد و به س نیدر اتاق باز شد و آرم هوی

دهنم باز موند بود و هنگ کرده بودم، به خودم آمدم و دست  زد،یبهش لگد م نیخورد و آرم وارید یتو نایداد، س

 .دمشیرو گرفتم و به عقب کش نیآرم

 ؟یکن یچکار م یدار -

 هم وارد اتاق شده بودند. هیبق امد،یزانو زدم، از دماغش خون م نایس کنار

 شده؟ یخدا چ یی: وا ماهور

 ؟یچکار کرد نی: آرم ایلع
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 آمد، من از کنارش بلند شدم. نایکه سمت س ماهور

 چه خبر شده؟ نجای: ا اریمه

 آمدم کمکش. کنهیم تشیداره اذ نایمنم فکر کردم س د،یکش یم غی: نهال داشت ج نیآرم

 .دمیاش کوب نهیس یسمش رفتم و با مشت تو به

 !!.یمنحرف باش دیبا شهیهم ،یمثبت فکر کن یتون یتو نم -

 کنه. یکارا نم نیوقت از ا چیه نای: س ماهور

 خشم بهش نگاه انداختم. با

 .ستیکارا ن نیاهل ا نایمشخص بود که س یگفت یتو هم نم -

 خورد. جا

 کرد یفکر رو م نیمن بود هم ییجا یهر کس ره،یبهت دست نزنه و ازت فاصله بگ یگفت یو م یزد یم غی: ج نیآرم

 زدن مجازه. غیدعوا هم ج ی. تومیکرد یدعوا م میداشتما  -

 دماغش گذاشته بود. به سمت در رفتم. دستم رو مشت کردم. ینگاه کردم، ماهور دستمال رو نایس به

 از چند تا مشت و لگده.. شتریب شکنهیکه دل م یکس یاما سزا -

تار شده  دمیماسه ها ولو شدم، د یشدم. رو یم یبد بود و داشتم روان یلی. حالم خدمیدو رونیسرعت از اتاق ب با

مشتم جمع کرده بودم. حالم اصال خوب نبود، حس  ی. ماسه ها رو توکردیشد و قلبم درد م یجار ینیبود. خون از ب

 و قلبم رو له کرده بود. مادبد، اون اعت یلیبهم بد کرد خ نای. سرمیمیکردم دارم م یم

 باال ری: سرت رو بگ اریمه

 .دمید یتار نم گهیام گذاشت. چشم هام رو باز کردم، د ینیب ریو به حرفش عمل کردم. دستمال ز دمیکش ینفس

 ؟یشیخون دماغ م ی: تو چرا ه اریمه

 بود. یفشار عصب لشیبار دل نیا -
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 : باشه آروم باش. اریمه

 قلبم شورش بر پا بود. یتو دم،یکش یبلند نفس

 شده؟ یچ ی: وا دیمهش

 شونه ام گذاشت. یزانو زد و دست رو کنارم

 : تو حالت خوبه؟ دیمهش

 اری: برو آب قند و دستمال ب اریمه

 : باشه دیمهش

 کنارم بلند شد و رفت. از

 باال ری: دست راستت رو بگ اریمه

 چرا؟ -

 باال. دیریدست اون سمت رو بگ دیش یخون دماغ م یگفت وقت یم شهی: مادر بزرگم هم اریمه

 آهان -

 . دستمال پر از خون بود.ادیخون مسخره بند ب نیا دیسمت راستم رو باال گرفتم تا شا دست

 آب بزن به صورتت ای: ب اریمه

 شدم و چند مشت آب به صورتم زدم. کینزد ایدر به

 .یکن آروم باش ی: سع اریمه

 تونستم آروم باشم!! یقلبم غوغا بود، آخه چطور م یتو

 : اومدم دیمهش

 آب قند خوردم. وانیام گذاشتم. از ل ینیب یرو دستمال
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 !مارستانیب میبر یخواه ی: م دیمهش

 نه -

 هو؟ی: چت شد تو  دیمهش

 .دمیکش ینفس

 خون دماغ شدم. تیاز عصبان -

 : حرص خونش باالست اریمه

 : اون فشار خونه!! دیمهش

 کنه. یفرق م نی: نه ا اریمه

 نگاه کردم. دیبدجور کتکش زده بود! به مهش نیبودم، آرم نایس نگران

 حالش خوبه؟ -

 اش افتاد. ینگاهم کرد و بعد دو هزار یجیبا گ اول

 .ستین شیزی: اره چ دیمهش

گرفتم تا  یجلوش رو م دیتشکر کنم، نبا نیاز آرم دیباشم، اصال با ناینگران حال س دیبودم، من نبا یخودم عصب از

 مشت و لگد هاش له بشه. ریز

 : چرا دعواتون شد؟ دیمهش

 مشت آب به صورتم زدم. هیام بند آمده بود.  ینیباال انداختم. خون ب شونه

 زه؟یام تم ینیب -

 : اره اریمه

 .دمیکش ینفس
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 ؟ی: االن بهتر دیمهش

 اره -

 شده؟ ی: چ نایس

 هم فشار دادم. یصداش دندون هام رو رو دنیشن با

 الیداخل و میپاشو ما بر دی: مهش اریمه

 : اما... دیمهش

 می: پاشو بر اریمه

 رفت. اریمه یبهم نگاه کرد بهش لبخند زدم. از کنارم بلند شد و به همراه  دیمهش

 : نهال حالت خوبه؟ نایس

 برو رد کارت -

 : نهال چت شده؟ نایس

 ؟یهمون ماهور جونت، به من چکار دار شیبرو پ -

 فاصله ازم نشست. یماسه ها با کم یرو

 ؟یکن یرفتار م یجور نی: چرا ا نایس

 تر شدم. یبودم عصب یعصب

 !یزد یخودت رو به خنگ ای یتو واقعا خنگ -

قدر ترسناک شده  نیمن ا یعنیبود؟  دهیچرا ترس نیها بهم زل زد. وا ا یدهنش رو قورت داد و مثل سکته  آب

 بودم!!

 چته؟ -
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 .دیموهاش کش نیب دست

 : نهال من... نایس

 خفه شو -

 کرده بود. ریگلوام گ یصداش رو نداشتم. بغض مثل صخره تو دنیباز موند. تحمل شن دهنش

 ؟یکرد یچرا رابطه ات رو از من مخف ؟یچرا بهم نگفت -

 چشم هام حلقه زد. یتو اشک

 از ماهور! ی! چرا بهم نگفتمیکرد یرو از هم پنهون نم یزیوقت چ چیشدم؟ من و تو که ه بهیقدر غر نیبرات ا یک -

 گونه ام پاک کردم. یرو از رو اشک

 که من چرا از رابطه ام با ماهور بهت نگفتم!! ی: تو االن ناراحت نایس

 ؟یبا اون شلغم رابطه دار یباشم، چرا نگفت یاره، حق هم دارم ناراحت و عصب -

 : شلغم!!! نایس

 شدم؟ بهیاره، چکار کردم که برات غر -

 .یستین بهی: تو برام غر نایس

 !یگفت یبرنج بهم م ریش یاگه نبودم که درباره  -

 داشت. دستم رو مشت کردم. ییکرد. عجب رو یاش گرفته بود اما خودش رو کنترل م خنده

 کردم. ی: داشتم سکته م نایس

 چرا!! -

 دهنش رو قورت داد. آب

 !ی: فکر کردم تو عاشقم شد نایس
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 کردم. دنی( شروع به خندیعصب ی) خنده کیستریهنگ زده نگاهش کردم و بعد ه اول

 : نهال تو حالت خوبه؟ نایس

 زدم. ادیو صدام رو صاف کردم و فر دمیکش قیسرفه ام گرفته بود. چند تا نفس عم ادیخنده ز از

 .یخل یلیخ -

 باال انداخت. شونه

 برداشت کردم. یجور نیکه من ا یواکنش نشون داد ی: خوب تو جور نایس

 شدم. رهیخ ایدر به

تلخند بهت  هیبا  تیعصبان یکند. اگه من عاشقت بودم به جا یکند، سکوت م ینم اهویدخترا اگه عاشق بشن، ه -

 گفتم. یم کیتبر

 هام رو بغل گرفتم. زانو

 ؟یهمه ازم دور بش نیا یوقت کرد یک ؟یچرا بهم نگفت ؟یدلم رو بشکن یچطور تونست -

 خواستم سورپرایزت کنم. ی: به جان خودم، من فقط م نایس

 چرخوندم و نگاهش کردم. سر

 کنه، که تو رو با ماهور آشنا کنم و بهت بگم. یحیو تفر یسفر رو کار نیپشنهاد دادم که ا اری: من به ماز نایس

 ؟یچند روز بهم نگفت نیا یپس چرا تو -

 .یبودم که سورپرایز بش ی: دنبال فرصت نایس

 دمیکش یآه

 شدم.فعال که سوپ غاز  -

 .دیگونه ام چک یرو اشک
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 خواستم ناراحتت کنم ی: نم نایس

 زانوهام گذاشتم. یرو سرم

 زانو هام گذاشتم. یرو سرم

که از تو هم  نیو من خبر ندارم. نابود شدم، قلبم شکست، فکر ا یچند ماه باهاش دمیو فهم دمتیبا ماهور د یوقت -

 ام کرد. وونهیبودن د بهیحس غر نیضربه خوردم لهم کرد. ا

 .دمیکش یبلند نفس

رابطه خوشحال و  نیاز ا یبفهم یهویکنم. من فقط فکر کردم اگه  یرو ازت مخف یزیخواستم چ ی: باور کن نم نایس

 .یشیسورپرایز م

 زدم. ادیو فر دمیماسه ها کوب یرو مشت

رو که حس کردم  یدرد دم،یکش یچند ساعت چ نیا یمن تو یفهم یتو نم اد،یسورپرایز بدم م یمن از هر چ -

 بودم! یمن تو چه عذاب یدون ی. نمیکن یدرک نم

 شده بودند. سیگلو ام درد گرفته بود. گونه هام خ ادیز ادیاز فر زدم،ینفس م نفس

 .یعذابم داد. تو من رو شکست یاعتمادم رو له کرد نکهیخورد شدم، حس ا دمیبغلت د یماهور رو تو یوقت -

 شد. داریپد نایس یچشم ها یاشک تو یشد و قلبم درد گرفت. حلقه  یگونه هام جار یرو اشک

 : نهال من... نایس

 خفه شو -

 زدم. ادیو فر دمیمشت کوب بهش

 !!یکار رو کرد نیچطور با من ا ار،یبهونه ن -

 .دیآغوشش کش یهام رو گرفت و من رو تو دست

 : نهال غلط کردم، آروم باش نایس
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کردم، اما کم کم آروم  یم هیگر نایآغوش س یبود که تو قهیدونم چند دق یبود.. نم دهیهام به اوج رس هیهق گر هق

 گرفتم و ازش جدا شدم.

 گفتم یهمون روز اول بهت م شهیم یجور نیدونستم ا ی: اگه م نایس

 شدم. رهیخ ایهام رو بغل کردم به در زانو

 دارم. یادیمن توقع ز دیتند رفتم، شا یادیمن ز دیشا -

 کردم یکوتاه مکث

فکر  نیهم یام بود ضربه خوردم. برا یزندگ یکه تو یمن قلبم هزار تکه شده، از هر کس یدون یخودت م نا،یاما س -

 نابودم کرد. یبدون بهیکه تو من رو غر نیکردن به ا

 تو نبود. تیمن قصدم اذ ،یستین بهیوقت غر چی: تو ه نایس

 .دمیکش یآه

 دونم اما واکنشم دست خودم نبود. یم -

 الزم نبود. دیواکنش شد نیتند رفتم و ا دیکردم که شا یبرقرار شده بود. االن حس م نمونیب سکوت

 ه؟یماهور چ ی: نظرت درباره  نایس

 .ادیمن از اون شلغم خوشم نم -

 نشون ندادم. یخودم حس کردم. اما عکس العمل یاش رو، رو رهیخ نگاه

 .نهیشیبه دلت م ،یآشنا بش شتریباهاش ب ی: اما وقت نایس

 .ادیگفتم که ازش خوشم نم -

 باال!!. زنهیحرص خونش داره م اریبه قول مه د،یحرص چند تا نفس کش با

 .هی: آخه چرا؟ ماهور دختر خوب نایس

 باال انداختم و بهش نگاه کردم. شونه
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 ؟یکن یرو انتخاب کن، تو چکار م یکیمن و اون شلغم  نیاگه بهت بگم ب -

 چهره ام رو حفظ کردم. یاش خنده دار شده بود اما من اخم، رو افهیخورد و دهنش باز موند. ق کهی

 بود!! ی: االن حرفت جد نایس

 ماسه ها بلند شد. یتکون دادم. بدجور تعجب کرده بود. دستش رو مشت کرد و از رو سر

 کجا؟ -

 با ماهور بهم بزنم. رمی: م نایس

 .ستادمیماسه ها شدم و مقابلش ا یتعجب کردم و هم خوشحال شدم، از رو هم

. باالخره خواهر شوهرم. اما از االن ماهور هم برام امدیازش خوشم ن دمیبرنج رو د ریاز همون اول که اون ش -

 ارزشمند درست مثل تو.

 دمیبه شونه اش کوب یلبش نشست. مشت آروم یرو ینیریش لبخند

 !یاز من دوست داشته باش شتریکشمت ماهور رو ب یفقط م -

 .دیخند

 خودش رو یو ماهور جا یخودت رو دار ی: تو جا نایس

 .دیموهام کش یزد و دست رو چشمک

 نشو یازم عصب ینجوریا گهی: د نایس

 برام نداشته باش. ینکن و سورپرایز تیمن رو اذ ینجوریا گهید -

 .دیآغوشش کش یتکون داد و من رو تو سر

 کوچولو ی: دوست دارم آبج نایس

 منم دوست دارم داداش خل و چل -
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 کردم دوباره زنده شدم... یخوب شده بود، حس م حالم

ساز رفتم، فنجون برداشتم  ی. سمت چاخوردیم ینشسته بود و داشت چا زیآشپزخونه شدم، ماهور پشت م وارد

 بره. رونیخواستم از آشپزخونه ب یبلند شد و م یصندل یماهور از رو ختم،یداخلش ر یچا

 ماهور -

 سمتم برگشت. یبا مکث کوتاه ستادیا

 .رونیب رمی: من م ماهور

 !!رونیب -

 .شمیمن سد راه عشق شما دو تا نم رم،یم رونیفرزام ب یآقا ی: اره، من از زندگ ماهور

 ماهور هم از واکنش من عشق برداشت کرده بود!!. یعنیخوردم  جا

 و عاشقته. یدونست عاشقش یاما انگار خودش هم نم زد،یحرف م ادیشما ز یفرزام درباره  ی: آقا ماهور

 گذاشتم و چند قدم سمتش برداشتم. زیم یاشک حلقه زده بود. فنجون رو، رو شیچشم ها یتو

 !یگذر یم یعشقش بود یکه مدع یاز کس یراحت نیبه هم -

 دهنش رو قورت داد. آب

 یگاه ،یبر دیعشقت با یراحت یبرا یگاه ست،یعاشق نبودن ن یبه معن شهینبودم. گذشتن هم ی: من مدع ماهور

 .یعشقت از خودت بگذر یخوشحال یبرا دیبا

 ؟یرو دوست دار نایس یلیتو خ -

 کرد. یکوتاه مکث

 راحت. التی. خستیتو ن یبرا ی: عشق من مانع ماهور

 گونه اش رو پاک کردم. یشده رو دهیزدم و اشک چک لبخند

 کرده. ریرو اس نایقلب پاکت س نیبهت عالقه داره، ا نایکه چرا س فهممیحاال م -
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 : اون من رو نه، بلکه تو رو دوست داره. ماهور

 .اریو ماز اریمثل عشق تو به مه نا،یعشق من به س وونه،یدختر د یا -

 کرد.کرده، نگاهم  هنگ

رو از  یزیوقت چ چیه نایبود نه عشقش به تو. من و س نایس یپنهون کار لشینشون دادم، دل دیاگه من واکنش شد -

 کردم. یاز تو برام نگفت منم قاط ی. وقتمیهم پنهون نکرد

 لبش نشست. یو لبخند رو دیدرخش چشماش

 .میستیعاشق و معشوق ن نایمن و س -

 زدم. لبخند

 .یما خوش آمد یبه خانواده  -

رفتم. واقعاا چرا از واکنش من عشق  رونیو در مقابل نگاه پر از تعجب اما شادش از آشپزخونه ب دمیاش رو بوس گونه

 رفتم. رونیب الیباشم! از و یعصب نایکرده بودم!! اما حق داشتم از دست س یادرویچون ز دیبرداشت شده بود!!!؟ شا

 : نهال خانم اریماز

 و برگشتم ستادمیا

 سالم بله -

 رم؟یوقتتون رو بگ قهیتونم چند دق یسالم، م کی: عل اریماز

 دیبفرما -

که چه  دمیبودم اما به دوستم و به خواهرم اعتماد داشتم. تازه فهم دهیرو د نایماهور و س نیب تیمی: من صم اریماز

هم اشتباه کرده  نایدادم. البته س یاجازه رو نم نیهرگز ا دیهست نایس یزندگ یخبر شده، من اگه خبر داشتم شما تو

 خوش نشون داده. یبا وجود شما به ماهور رو

 نفس حرف زد!! هیتند و  چه
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 .دیشما دچار سو تفاهم شد اریآقا ماز -

 : چطور مگه؟ اریماز

من و  نیدوم ب گه،ید یکیاش باشه بره سراغ  یزندگ یتو یکه کس ستین یاز اون دسته پسرا نایس نکهیاول ا -

 شما و ماهوره. نیوجود نداره و حس ما دو تا بهم مثل حس ب یعشق یرابطه  نایس

 باال انداخت. ابرو

 رو نشون داد. یگرید زی: اما برخورد شما چ اریماز

 شدم، مگه چکار کردم!! یبابا، من فقط عصب یا

 شدم. یهم من عصب نیهم ینبوده، برا یپنهون کار چیتا حاال ه نایمن و س نیب -

 تکون داد، اما انگار هنوز حرفم رو باور نکرده بود. سر

 خدمتتون. میرس یم ریامر خ یفرصت مناسب برا هیتهران. سر  میبرگرد یوقت -

 تعجب کرد. یکم

 شک نکن. نایماهور به س یخوشبخت یوقت برا چیه -

و اون  ستمین نایبدم که من عاشق س هیاعالم دیهنگ کرده بود. فکر کنم با چارهیزدم و ازش فاصله گرفتم، ب لبخند

که  دمی. روژان رو ددمیکش یشدم که حق هم داشتم. نفس یرابطه خبر نداشتم عصب نیبرادرمه و من فقط چون از ا

رفته تو نخ روژان!!.  یادیهم ز دیفرش نیکرد، ا یم نگاهشبود و  ستادهیازش ا ادیز یبا فاصله  دیبود و فرش ایلب در

 شدم. کینزد دی!!. از پشت سر به فرشیابیسفره زوج  ایسفره شمال  میآمد ستیمعلوم ن

هوا و بهم نگاه کرد. دست پشت  یتو دیپر یبهش زدم. دو متر یپس گردن هیشدم و  کینزد دیپشت سر به فرش از

 گردنش گذاشت.

 ؟یزنیچرا م ی: روان دیفرش

 !یکن یم یچشم چرون یچون دار -

 کرد. یکوتاه مکث
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 !نهیقدر غمگ نی: چرا ا دیفرش

 که داره. یتیوضع لشیدل دیشا -

 باال انداخت. شونه

 .هیخوشگل یلی: دختر خ دیفرش

 کردم. زیر چشم

 ایح یکن ب شیچشمات رو درو -

 بهش جذب شدم. ست،ی: دست خودم ن دیفرش

 ؟یباهاش حرف بزن یریپس چرا نم -

 شروع کنم؟! یبهش بگم و چطور یدونم چ ی: نم دیفرش

 نگاهش کردم. مشکوک

 ؟ینکنه عاشقش شد -

 باال انداخت. شونه

 حس دارم. هیدونم،  ی: نم دیفرش

 .دیکش ینفس

 چرخداره. یصندل یرو یبایو ز یناز نیدختر به ا نمیبیم یوقت سوزهی: دلم م دیفرش

 شدم. یعصب یکم

 نداره. ینقص چی. روژان هیبا ترحم نگاهش کن دینبا ،یبهش ترحم کن یحق ندار -

 باال گرفت. میتسل یرو به نشونه  دستاش

 نگفتم. یزی: باشه، آروم باش. من که چ دیفرش
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 .دمیکش ینفس

 دارم!! یدونم چه حس ینم یعنی. ادیمن فقط ازش خوشم م ست،ی: حسم ترحم ن دیفرش

 !!هیحست چ یمتوجه بش دیبرو باهاش حرف بزن شا -

 .دیموهاش کش ییال دست

 بگم! دیبا یدونم که چ یبا دخترا دارم، اما االن نم یخوب ی: ارتباط عموم دیفرش

 زدم. لبخند

 .ادیخوشش م ایورزش و در ،یروژان از نقاش -

 : خب!! دیفرش

 حرف زدن باهاش. یموضوع ست برا نایا -

 شده؟! میدونم چ یتونم با دخترا حرف بزنم اما االن نم یم یبه راحت شهی: من هم دیفرش

 سمتش کردم و اخم کردم. دیه تهداشاره ام رو به نشون انگشت

 .یکن تیروژان رو اذ یبه حالت اگه بخواه ییوا -

اگه بتونم  یحت ایبشم و باهاش حرف بزنم  کیخوام بهش نزد یفقط م ست،یزدن مخش ن ای تی: نه، قصدم اذ دیفرش

 کمکش کنم.

 کمک! -

 کمکش کنم!! یدونم چطور یداره. اما نم ازیکنم به کمک ن ی: اره، حس م دیفرش

بهم نشون بده. چند تا  یراه هی ایکمکش کنم! خدا یدونستم چجور یمرداب بودم و نم نیهم یجالب منم تو چه

 . و به روژان اشاره کردم.دمیکش قینفس عم

 برو و باهاش حرف بزن. -

 تکون داد. سر
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 .ینباشه. چرت و پرت هم نگ زیفقط مراقب باش حرف هات ترحم انگ -

 : چشم دیفرش

 یبودم، نم افتهین یجمع کردن پول عملش راه یو به سمت روژان رفت. هنوز برا دیکش یزدم، نفس بلند لبخند

 یبود و داشتن باهم حرف م ستادهیکنار روژان ا دی. فرشدمیکش یخوب بشه. آه دیدونستم چکار کنم؟ اما روژان با

اجازه دادم به  نیهم یبرا ست،ین ید پسر بدیدونستم فرش یداد. م یو روژان گوش م زدیحرف م دیزدن البته فرش

رو  نیمراقبش باشم. آرم دیکردم. روژان دوستم بود و دستم امانت، پس با یبشه وگرنه خفه اش م کیروژان نزد

سمتش و سد راهش  دمیبود؟! دو یمدل نیچرا ا نیرفت!! وا ا یداشت سمت اون دو تا م نیکه مثل گاو خشمگ دمید

 شدم.

 سمتش و سد راهش شدم. دمیدو

 همه عجله و خشم؟ نیکجا با ا -

 .رمیپسر رو بگ نیخوام حال ا ی: برو کنار م نیآرم

 تند بود. ششیآت چه

 ایدنبال من ب -

 : االن کار دارم نیآرم

 گفتم. دیو با تاک دمیرو کش دستش

 ایب -

 ها نیاون طرف ساحل، کنار پرچ میناچار همرام آمد، رفت به

 رم؟یحال اون پسره رو بگ یشده؟! چرا نذاشت یچ ؟ی: چکارم دار نیآرم

 معلوم هست چته؟ چیتو ه -

 کرد. تعجب

 : من!! نیآرم



 یروبان مشک

180 
 

 ؟یکرد لهیپ دیاره تو، چرا به فرش -

 بشه. کی: اون پسره حق نداره به خواهرم نزد نیآرم

 چرا؟ -

 درشت کرد. چشم

 بشه. کیبه خواهرم نزد یکس ادی: خوشم نم نیآرم

 ات؟ یزندون ایروژان خواهرت  -

 خورد. جا

 خوام از خواهرم محافظت کنم ی: من فقط م نیآرم

 در مقابل؟ -

 !!زنهیو داره باهاش حرف م ستادهیخواهرم ا کی: تو حالت خوبه؟ اون پسره نزد نیآرم

 داره؟ یخب حرف بزنه، چه اشکال -

 .دیبا حرص کش ینفس

 .یشیبگم باز ناراحت م یزیچ هی: االن  نیآرم

 مهم بود!! شیمن برا یتا حاال ناراحت یک از

 بشه. کیبه روژان نزد دینداره. نبا ی: اون پسره قصد خوب نیآرم

 .اوردمیداره خودم با چنگال چشماش رو درم یکردم قصد بد یاگه حس م ست،ین یپسر بد دیفرش -

 کردم. یکوتاه مکث

 .زنندیباز با هم حرف م یفضا هی یاون دو تا فقط دارن تو -

 .دیکش یبلند نفس
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 .رهیپذ بی. روژان آسنهیبب بیخوام خواهرم آس ی: نم نیآرم

شمال روژان فرق  میآمد ینکن. بزار نفس بکشه، از وقت رشیپس برادر باش نه زندون بان، ازش محافظت کن اما اس -

 کن اما کنترل نه یب و کنارش باش. برادرکرده. خراب نکن حالش رو، مراق دایدوست پ زنهیحرف م خندهیکرده، م

 قدم سمتش برداشتم. هی

نذار حس کنه ناتوان.  ست،ین ریپذ بیاطرافش پرواز کنه. روژان آس یخوشبخت یرو حس کنه، پروانه  یبذار آزاد -

هم سمتش جذب بشه حق داره، از دور مراقبش باش نذار حس کنه داره  یاگه کس ،یروژان دختر باهوش و خوشگل

 .نیبرادر باش آرم ره،یاس هیو  شهیکنترل م

لبخندم اخم  دنیبا د شهینگاهش نقش بسته بود. لبخند زدم اما برخالف هم ینگاه کرد، بازم اون حس خاص تو بهم

 .ینکرد و نزد جاده خاک

 : نهال نیآرم

 .زدیمم رو صدا مبود که اس یبار نیاول

 جان -

کرد، االن منتظر بودم  یمتفاوت رفتار م دایبگه اما سکوت کرد و از کنارم رد شد. جد یزیرو باز کرد تا چ دهنش

 یقیشد!! نفس عم دهیشن نیکه از زبون آرم یداشت اسمم وقت یدونم چرا اما آهنگ قشنگ یدعوامون بشه!!. نم

جور  هی! چرا قلبم زنندیسرش پرسه م یجان؟ االن باز افکار منحرف تو. من االن چرا در جوابش گفتم دمیکش

 نایکرد!. چرا بهم متلک نپروند و درباره س دایزد؟ سر درد و خون دماغ کم بود، قلبمم هم مشکل پ یم یزونینام

سرش مثل آدم شده رفتارش من چرا  یخورده تو یزیچ هیها! حاال  ستینکرد؟ منم حالم خوش ن یپرداز الیخ

بود، صبحش با دعوا شروع شد و عصرش هم که عاشقانه ست، شبش چه  یعجب روز روزمتعجبم؟ سر تکون دادم، ام

 برگشتم... الیو به داخل و دمیکش ی! نفسشه؟یم یطور

خونه رفتم و از همون به آشپز نیهم یبشم نشد! برا الشیخیکردم ب یهر کار دم،یاز خواب پر دیسر درد شد لیدل به

 ی. وادمیآب، قرص رو بلع وانیل هینشستم و با  یصندل یبهم قرص داد، قرص برداشتم. رو اریکه اون روز ماز یکشو

دستام نگه داشتم.. قبل از شام با  نیشد! سرم رو ب یمن الیخ ی!!! چرا بدارهیسر درد چرا دست از سرم برنم نیا

. یگفت خاله دوستت دارم، خاله ممنون که به قولت عمل کرد یخوب بود. همش م یلیحرف زدم، حالش خ نیمب

 یخالص یبرا یراه هی دیبا دیبهتر بود و فرق کرده بود!. شا نیآرم یو حت نیحال روژان و مب تهیانگار بدون اون عفر
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هم  نیهم یبرا دیپول عمل جور بشه!. ذهنم شلوغ و پلوغ بود، شا دیکنم!!. اما اول با دایهم پ تهیدائم از دست عفر

 سر درد داشتم!.

 : نهال اریمه

 نشست. یصندل ینگاه کردم. رو بهش

 ؟ی: خوب اریمه

 اره. -

 شده! یچ ؟یینجای: پس چرا ا اریمه

 کنه. یفقط سرم درد م ،یچیه -

 کرد. اخم

 دکتر یبر دی: تو با اریمه

 باال انداختم شونه

 ستین یازیبه دکتر ن الیخ یب -

 ستین یسردرد ها و خون دماغ شدن ها عاد نی: اما ا اریمه

 اعصاب و آفتابه. نایا یهمه  لیدل -

 دکتر اعصاب! یری: پس م اریمه

 که قرص بده فقط خوابم کنه. -

 کرد. تعجب

 ؟ی: تو قبال قرص اعصاب مصرف کرد اریمه

 تکون دادم. سر
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 : چرا؟ اریمه

 .دمیکش یآه

نداشتن قرص ها،  یاثر گهیبابام فوت کرد، اون قدر حالم بد بود که دکتر بهم قرص داد. اما به جز خواب د یوقت -

 بهتر بشم بد تر شده بودم. یکردم. به جا یگذر زمان رو حس نم یحت

 : خدا بابات رو رحمت کنه. اریمه

 ممنون خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه. -

 ؟یشد؟ بازم قرص خورد ی: تشکر، خب بعدش چ اریمه

 روانشناس برد کم کم حالم بهتر شد. شیقرص بخورم، من رو پ گهی. اجازه نداد ددیحال بدم رو د یوقت نایس -

 باال انداخت. ابرو

 هوات رو داره. یلیخ نای: انگار س اریمه

 !!نمیبابا ا یا

 .ستمیماهور ن یبرا یبیوجود ندارد. من رق یعشق یرابطه  چیه نایمن و س نیب -

 زد. لبخند

 نبود. ینبود. مشخص بود واکنشت عشق نیدونم، منظورم ا ی: م اریمه

 نفر عشق برداشت نکرد!!. هیچه عجب  دم،یکش یقیعم نفس

 دکتر. یبر دی: در هر حال تو با اریمه

 بلند شدم. یصندل یشد، از رو ینم الیخیب نیانگار ا نه

 رفتم. دیحاال برگردم تهران شا -

 نه حتما دی: شا اریمه
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 تکون دادم. سر

 شب خوش -

 ری: شب بخ اریمه

به دکتر  ازیسر درد ساده که ن هیداد و ول کن هم نبود! آخه  یم ریهم گ اریمه نیزدم و به سمت اتاق رفتم، ا لبخند

 یام کنارم بود، نم یزندگ طیشرا نیبدتر یتو نای. سدمیتخت دراز کش یرو ی. به آرومشهینداره! کم کم حالم خوب م

نگاه  ادیو چشمام رو بستم و  دمیکش یام بوده! نفس بلند یحام شهی! اون همامدیسرم م ییدونم اگه نبود چه بال

دونم  ی. نمنهیلبم بش یو باعث شد لبخند رو دیچیگوشم پ یکه اسم رو گفت تو یافتادم و صداش وقت نیخاص آرم

بداخالق بود، فقط کاش رنگ لباس  ی اهیس چیون هوبهتر از ا یلیخ نیآرم نیبود؟ اما ا یرفتار متفاوتش چ لیدل

اصال به من  الیخیام رو ماساژ دادم. ب شونهیپ یداده!!. کم رشییتغ تهیاز عفر یدور دیکرد!. شا یم رییتغ همهاش 

 چه؟!. االن فقط خواب مهم بود...

آسمون از  ی. چون اشک هادیفهم یکه غم رو خوب م ییایبودم، در ایدر یآب یبودم و غرق تماشا ستادهیساحل ا لب

 گشت. یهم بر م ایدر نیبود و به هم ایدر نیهم

 : نهال نهال دیفرش

 .ادیجفت پا ن یخلوت کنم و کس ایبخوام با در کباریدرد، نشده من  یا

 : نهال دیفرش

 نزن ادیفر ستم،یکر ن -

 ؟یدی: چرا جواب نم دیفرش

 باال انداختم. شونه

 شده؟ یچ -

 .زدمی: االن داشتم با سروش حرف م دیفرش

 خب!! -
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 .ادیآدرس رو گرفت که ب م،ی: گفت با دوستاش اومد شمال، منم گفتم ما هم شمال هست دیفرش

 خب! -

 : اشکال نداره؟ دیفرش

 باال انداختم. شونه

 نه، چطور مگه!! -

 ناراحت بشن نایا اریماز دیدونم گفتم شا ی: نم دیفرش

 بمونند!؟ نجایو ا ادیقرار با دوستاش ب -

 نجایا ادیم ی قهی: نه، فقط خودش چه دق دیفرش

 ستین یپس مورد -

 ی: اوک دیفرش

 .میتنها باش ایبذار من و در گه،یبرو د یحرفت رو زد خوب

 !!گهید -

 از من نگفت!! یزی: روژان چ دیفرش

 نگاه کردم بهش

 گفت؟ یم یزیچ دیبا -

 باال انداخت. شونه

 همش من حرف زدم و اون فقط چند جمله گفت. روزیدونم آخه د ی: نم دیفرش

 روژان کال کم حرفه. -

 خواست. یم ییچقدر دلم تنها یینگفت. وا یزیچ
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 دی: فرش دیمهش

 : بله دیفرش

 سروش اومد ای: ب دیمهس

 ی: اوک دیفرش

 نگاه کرد. بهم

 .میبر ای: ب دیفرش

بعد بچه ها هم از سر کار آمدن و با  ی.. کممیبه اجبار دل کنم و به استقبال سروش رفت ایتکون دادم و از در سر

به سرم زد و  یکردم. ناگهان فکر یطور که به سروش نگاه م نیسروش آشنا شدن و بساط بگو و بخند به پا بود. هم

 . دیبشکن زدم. نگاه ها سمتم چرخ یاز خوشحال

 شده؟ یزی: نهال چ سارا

 افتادم یزیچ هی ادینه.  -

رفتم.  رونیب الی.. از ورونیب ایاشاره کردم که ب دیمبل بلند شدم و به فرش یزدم. سر تکون داد. از رو یزورک لبخند

 هم اومد. دیبعد فرش یکم

 شده؟ ی: چ دیفرش

 .دمیکش ینفس

 ؟یبه روژان کمک کن یخواه یهنوز هم م -

 تکون داد. سر

 ؟ی: اره، چطور دیفرش

 داره.سروش کافه  -

 : خب!!! دیفرش



 یروبان مشک

187 
 

 لیتبد یکافه اش رو به کافه گالر یچند روز هی یبا سروش حرف بزن یتون یتو م ،یروژان نقاش و کارش حرفه  -

 بذاره؟! شیفروش به نما یروژان رو برا یکنه و تابلو ها

 مکث کرد. یکم

 کنه؟ یبه روژان م یچه کمک نی: خب ا دیفرش

 بهش اعتماد کنم! دیمکث نگاهش کردم. انگار با با

 ؟یراز دار باش یتون یم -

 .دیکش ینفس

 : اره دیفرش

اگه تابلو هاش به فروش برسن. ممکن  نیهم ی. اما پول عمل رو نداره. براشنیروژان اگه عمل بشن خوب م یپاها -

 پول عملش جور بشه و روژان بتونه دوباره راه رفتن رو تجربه کنه.

 برق زد و بهم نگاه کرد. چشماش

 !یخوش قلب یلیخ یدونست ی: م دیفرش

 زدم لبخند

 ؟یزنیو با سروش حرف م یکن یحاال کمک م -

 .زنمی: معلوم که حرف م دیفرش

 بفهمه. یزیچ یمشکل مال انیاز جر یکس دیاما نبا -

 .گمینم یجمع به کس التی: خ دیفرش

 زدم. لبخند

 ممنون -

 شونه ام گذاشت. یرو دست
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 خوشحالم که باهات دوستم. ،یهست ی: تو واقعا دوست خوب دیفرش

 ام رو کج کردم و دستش افتاد. شونه

 .ریخودت لوس نکن برو با سروش صحبت کن و جواب مثبت رو بگ -

 ها احترام گذاشت. ینظام مثل

 مهربون. ی: چشم فرشته  دیفرش

کمک به روژان بهم نشون  یارو بر یکه راه ایشدم. ممنونم ازت خدا کینزد ایلبخند زد و ازم فاصله گرفت، به در بهم

 خوشحال بودم. چشمام رو بستم و دستام رو به دو طرف باز کردم که یلی. خیداد

 خورد. یزیهام رو بستم و دستم رو به دو طرف باز کردم که پشت دستم به چ چشم

 : آخ اریمه

 دندون هام گرفتم. نیرو ب نمیینگاه کردم و لب پا اریهام رو باز کردم و به مه چشم

 دیببخش یوا -

 اش بود. ینیب یرو دستش

 !!؟یخوب -

 دماغم شکستت. ؟یدار ینی: چه دست سنگ اریمه

 دهنم رو قورت دادم. آب

 حواسم نبود -

 : حواست کجا رفته؟ اریمه

 .ستادیقدر محکم زدم!! کنارم ا نیا یعنیدماغش رو ماساژ داد،  یباال انداختم. کم شونه

 ؟یو حواس پرت شد یقدر خوشحال نیشده ا ی: چ اریمه
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 تکون دادم. سر

 .یچیه -

 کرد. زیهاش رو ر چشم

 !یزد یو باهاش حرف م یاشاره کرد دیبه فرش دمی: د اریمه

 خب!! -

 !!؟دیگفت یشده و چ ی: بگو چ اریمه

 .ستادیدوختم. مقابلم ا اینگاهم رو به در الشیخیب

 : بگو اریمه

 در عجب بودم! یحجم فضول نیا از

 !یفضول یلیخ یدونست یم -

 تکون داد. سر

 : بگو اریمه

 باال انداختم. ابرو

 نوچ -

 اشاره اش رو مقابل صورتم گرفت. انگشت

 ..ای یگی: م اریمه

 !!!ای -

 شد و چشمک زد. کیقدم بهم نزد چند

 آشنا ات کنم؟ کیاز نزد ایبا در ای:  اریمه
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داد. منم بهش گوش دادم پا به فرار گذاشتم.  یدونم چرا اما مغزم هشدار فرار م یزد. نم یبرق م طنتیاز ش چشماش

 یو دست هام دورش حلقه شدن، انگار تو یزیخوردم به چ هویکه  میدیدو یو م میدیخند یبدو. م اریمن بدو مه

بود که من  یآدم قحط یعنیکپ کردم.  نیآرم دنیدبودم، دست هام رو باز کردم و ازش فاصله گرفتم با  یآغوش کس

بود!!. به هم  نیبهتر از رفتن تو بغل آرم ارهیخواست سرم ب یم اریکه مه یی!! فکر کنم بالنیل ابغ یبا سر رفتم تو

 نیآرم یبگه اما قبل از صدا یزی. دهنش رو باز کرد که چمیشده بود رهیخ

 ؟یشد! نهال خوب ی: چ اریمه

 نگاه کردم و سر تکون دادم. اریو به مه دمینگاهم رو بر نیآرم از

 خلوت بهتره! یجا هی دیبر رهیبدو بدو و غ ی: برا نیآرم

 لبش نشسته بود. یرو یشد. پوزخند مسخره  دهیسمتش کش نگاهم

 خلوته نجایدونم ا یکه من م یی: تا اون جا اریمه

 به من نگاه کرد. اریتوجه به مه یباال انداخت و ب ابرو

 بعد ندو یدفه  ی: تو که کور نیآرم

 کردم. اخم

 از جلو راهش برو کنار مثل ماست نباش. دوینفر داره م هی ینیبیو م یستادیا ییبعد که جا یشما هم دفه  -

. دوباره شده بود همون میرو گرفتم و در مقابل نگاه پر از حرصش از کنارش رد شد اریباال انداختم و دست مه ابرو

! پوزخندش یاگه مثل آدم رفتار کن یریمی! میجنگل یجنبه آدم شدن رو نداره! پسره گالب ت،یخاص یجلبک ب

 صورتش. یاعصابم رفته بود! حقش بود با مشت بزنم تو یبدجور رو

 : نهال اریمه

 و بهش نگاه کردم. ستادمیا

 !!هیچ -

 !یدستم رو ول کن شهی: م اریمه
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رها دستش نگاه کردم چون ناخن هام رو داخل گوشت دستش فرو کرده بودم سرخ و کبود شده بود. دستش رو  به

 کردم.

 !؟یکرد یخال چارهیدست ب نیرو سر ا تتی: چرا عصبان اریمه

 شدم. رهیرو کج کردم و مظلومانه بهش خ سرم

 !ینگاهم کن یجور نیا ستین یازین گهید ی: از چنگال هات مشخص شد که گربه  اریمه

 اصال متوجه نبودم. دیببخش -

 .دیکش ینفس

 د؟یباهم دار یچه مشکل نی: تو و آرم اریمه

 بهش ندارم. یاون جلبک با همه مشکل داره، من کار -

 : جلبک!! اریمه

 .دیتکون دادم. خند سر

 میبر ای: ب اریمه

 امیتو برو منم م -

 : باشه اریمه

رفته که دوباره شد  نیکه به سرش خورده از ب یزی. انگار اثر چدمیکش قیکنارم رد شد و رفت. چند تا نفس عم از

و  دمیکش یبشه. آه یمهم نبود، خداکنه سروش راض نیبذارم حال خوبم خراب بشه، االن آرم دیهمون جلبک!! نبا

 رفتم.... الیبه سمت و

از  دیبود! فرش ریبرد، فکرم درگ یبودم اون سه تا خواب بودند، اما من هنوز نه، خوابم نم دهیتخت دراز کش یرو

جواب نده!  یکافه گالر نیا دیکنم!. شا دایپ ی گهیه درا هی دیکردم با ینگفته بود! حس م یزیجواب سروش هنوز چ

اعصاب بود. مشخص  یهم رو نیآرم یدوگانه  یها رفتار لیباشم که جواب بده!. دل دوارمیام دیاما با دمیکش یآه

اون نگاه خاصش تنگ شده بود. اخم کردم. منم کم  یبا خودش چند چند؟! هر دفه فازش فرق داره!؟ دلم برا ستین
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نگاه خاصش کجا  یجنگل ینگاه خاص داره؟!!. آخه گالب یقورباغه  ییاون چشما ییشدم، کجا یکم داشتم خل م

بالشت برش برداشتم.  ریام است. از ز یام گوش یپ یافتاد که ویبره  ادمیاما  دمی. اولش ترسدیلرز مسر ریبود؟!!. ز

 ام رو باز کردم. یبود!! پ یت شب کوق نیآخه ا

 ؟یداری: سالم ب دیفرش

 شده؟ یزیاره، چ -

 : با سروش حرف زدم. دیفرش

 خب؟ -

 : قبول کرد دیفرش

به  یعنیام بلند نشه. به روژان که کنارم خواب بود نگاه کردم.  یخوشحال غیج یدهنم گذاشتم تا صدا یرو دست

 لبم نشست. یلبخند بزرگ رو هیدختر خوشگل قرار بود راه بره!!  نیا یزود

 !!؟ی: نهال خوب دیفرش

 خوشحال شدم. یلیاره، خ -

 داره؟ شینما یآمادگ یچند تا تابلو داره و ک نی: منم خوشحالم. با روژان حرف بزن، بب دیفرش

 خودت باهاش حرف بزن -

 ی: اوک دیفرش

 فقط مراقب باش -

 مراقب حرفام باشم. دیدونم روژان حساسه و من با ی: بله بله م دیفرش

 .یکنند تو هم اون رو پشنهاد داد لیتبد یخواست کافه اش به کافه گالر یبهش بگو دوستت م نیبب ن،یآفر -

 : باشه، نگران نباش. حواسم هست. دیفرش

 داره. یمشکل مال یدون یبفهمم تو م ایترحم رو حس کن  دینبا -



 یروبان مشک

193 
 

 زنم. یحرف م اطیخواد روژان رو ناراحت کنم. پس با احت ی: نهال جان باور کن حواسم هست، من اصال دلم نم دیفرش

 گل پسر، شب خوش. نیآفر -

 مهربون. یفرشته  ری: شب بخ دیفرش

 ییجا هیاز  دی. باالخره بادمیکش ی ازهیبپرم، اما خوب امکانش نبود. خم نییباال و پا یخواست از خوشحال یم دلم

و به  دمیکش یبابا!!! نفس یبود، ا ینگاه کردم خال زیم یشروع کرد و پله پله جلو رفت. تشنه ام شده بود. به پارچ رو

. اتاق رو به شهیروژان از شرت خالص م یافتاد. به زود خدارچر یتخت بلند شدم. نگاهم به صندل یاز رو یآروم

خنک شد. االن مشکل روژان  گرمی. آخش جدمیو سر کش مختیآب سرد ر وانیمقصد آشپزخونه ترک کردم. داخل ل

 نیپشت ا انیبد قدم و شوم! جر گهیم نیبه مب تهیکشف کنم که چرا اون عفر دیرو به حل شدن بود! فقط هنوز با

همه راه  نیا ستیحسش ن گهیآب سرد برداشتم ممکن بود دوباره تشنه ام بشه د وانیل هی!!. هیرفتار ها و حرف ها چ

رفته چراغ ها رو خاموش  ادشونی. انگار امدیاستخر م یاز سمت راهرو یاومدم. نور رونی. از آشپزخونه بامیرو ب

در رو باز  ینواخت! به آروم یم انویداشت پ اری. به سمت منبع صدا رفتم. انگار مهدیبه گوشم رس فیخف یکنند. صدا

دادم  هیتک واریبه د نیهم یلوتش رو بهم بزنم براخواستم خ یکردم و قدم داخل اتاق گذاشتم. حدسم درست بود. نم

خورده  یممکن بود شکست عشق یعنیداشت!  ینواخت گوش سپردم. چه دل پر یم اریکه مه یغمگین یو به نوا

 ی گهید زیچ نیغمگ یملود نیا لیکنه؟! حتما دل یباز اریبا قلب مهربون مه ادیدلش م یباشه! نه بابا کدوم دختر

. شروع کردم به دست زدن. سرش رو چرخوند و دیدست از نواختن کش اریدونم چه مدت گذشته بود که مه یبود! نم

 بهم نگاه کرد.

 بود! یعال -

 ؟ییجا نیا ی: از ک اریمه

 باال انداختم. شونه

 شدم و گذر زمان رو حس نکردم. ینواخت یکه م یملود یدونم، جادو ینم -

 گذاشتم. زیم یآب رو، رو وانیکه کنارش بود نشستم و ل یصندل یباال انداخت. به سمتش رفتم و رو ابرو

 دان یجنتلمن موسق هی -

 زد. یتلخند
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 زد. یتلخند

درد هام  انیب یبرا یکنم، ابراز یوقت فکر نم چیگرفتم اما ه ادی نیهم یعالقه داشتم، برا انویبه پ ی: از بچگ اریمه

 بشه.

 .دمینفس کش کوتاه

 ؟یخورد یتو شکست عشق -

 و نگاهش رو ازم گرفت. دیکش یشد و آه رهیبه چشم هام خ یلحظه  چند

و دلبرانه.  یمشک یبا نگاه یاز اصفهان وارد کالسمون شد، دختر یدختر انتقال هی: سال دوم دانشگاه بودم که  اریمه

 یاضیر یبود. تو یاش شده بودم، دختر طناز و مهربون وونهینگفتم. د یزیبا همون نگاه اول بهش دل بستم اما چ

داد من اون  یم حیکه بهم درس توض ییشدن من بهش. وقتا کینزد یشد بهونه  یاضیر نیهم یشاگرد اول بود برا

 .گهیم یزیشدم چ یقدر غرق صدا و نگاهش بودم که متوجه نم

 بهم نگاه کرد. دوباره

 !گه؟یم یزیچ یکه نفهم یبش یکس ی: تا حاال شده اون قدر محو صدا اریمه

 نه -

 حال فوق العاده ست. هی:  اریمه

 .دیکش یبلند ینفس

 گرفتم بهش ابراز عالقه کنم. میسال تصم کی: باالخره بعد از  اریمه

به  صدایماجرا باخبر بشم اما ب یکه کنجکاو بودم تا زودتر از ادامه  نیشد. با ا انویکرد و مشغول نواختن پ سکوت

 دادم. یگوش م نیغمگ یملود

قبل خوشگلتر و نازتر شده بود. استرس  ی. از روزهامیهم نشسته بود یکافه، رو به رو هی: دعوتش کردم به  اریمه

خواستم از راز قلبم بگم اما  یسر صحبت رو باز کنم. باالخره افکارم رو جمع کردم و م یدونستم چطور یداشتم و نم

عشقم استفاده کرد اما مهم نبود چون  یاز کلمه  یجواب داد. چند بار دیاش زنگ خورد با گفتن ببخش یگوش

 بود. یکلمه از زبون دخترا کامال عاد نیا دنیشن
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 رو بهم انداخت. نگاهش

 .دیکن یقبلش از عشقم استفاده م دیفوش هم ده دیخواه ی: شما دخترا م اریمه

 تکون دادم. سر

دوستش بود. گفت نه نامزدم بود. ماتم برد حس کردم که قلبم از حرکت  دمی: بعد از قطع کردن ازش پرس اریمه

و قلب من پر از  شیسه ماه پ یگفت ینامزد کرد یک دمیپرس یگفتم. وقت کی. نابود شدم اما لبخند زدم و تبرستادیا

 افسوس شد که چرا زود تر بهش ابراز عالقه نکردم!.

 .دیکش یآه

 .شهیم ریزود د یلیخ زایچ یسر هی یبرا ی: گاه اریمه

 کرد. یکوتاه مکث

هفته از اون ماجرا گذشت  هیبرد.  یبا خودش م زیرفت، انگار قلب من رو ن ینامزدش م یداشت همراه  ی: وقت اریمه

 یاز دوستش سراغش رو گرفتم اونم گفت که تصادف کرده و تو نیهم ینگرانش بودم برا یلینبود خ یاما ازش خبر

 کماست.

 دختره مرده بود!!! یعنینواخت.  یم انویدوباره پ اریشدن. مه ریاشک هام سراز اریاخت یباز موند و ب دهنم

 شدم. ریشبه صد سال پ هیسرم آوار شده بود. انگار منم مردم.  یرو ایترکم کرد. دن شهیهم یهفته بعد برا هی:  اریمه

گفتن نداشتم، غمش  یبرا یزیخواستم حرف بزنم اما چ یشده بود!! م دیسن سف نیا یموهاش تو نیهم یبرا پس

کردم  یوقت فکر نم چی. همیدستم رو فشار داد. هر دوتامون سکوت کرده بود یبزرگ بود. دستش رو گرفتم. به آروم

 رو تجربه کرده باشه! یدرد نیچن اریمه

 نشه. رید یزیوقت چ چیتو ه یبرا دوارمی: ام اریمه

 یصندل یاز رو نیهم یخواد تنها باشه. برا یچشمانش حلقه زده بود. احساس کردم م یرو رها کرد. اشک تو دستم

 یقینبود. چند نفس عم نیرفتم. دلم بدجور براش سوخت. حقش ا رونینگاه کردم و از اتاق ب اریبلند شدم. به مه

و چشمام رو  دمیتخت دراز کش یو رو رگشتمبه اتاق ب امدیذهنم خاموش بود. بدجور خوابم م ی. انگاردمیکش

 بستم.....
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زود تر کارشون تموم شده بود و برگشته  اریو مه نیرفتم. امروز بچه ها رفته بودند سرکار، فقط آرم یم ایسمت در به

 یبود. آه دهیسوخت عشقش شروع نشده تموم شده بود! کاش به عشقش رس یم یلیخ اریمه یبودند. دلم برا

 ! سمتش رفتم.دبو یعصب ی! انگارزدیکه داشت به آب لگد م دمیرو د دی. فرشدمیکش

 !!دیفرش -

 چشماش سرخ شده بود. تینگاه کرد از عصبان بهم

 شده؟ یزیچ ؟یخوب -

 .ستمینه خوبم ن یی: به لطف اون روان دیفرش

 بود!! یخوردم چه عصب جا

 !یکدوم روان -

 زد ادیفر

 : همون روژان خانم حساس دیفرش

 ست؟؟! ساعد دستش رو گرفتم. یقاط یطور نیا دیروژان چکار کرده که فرش ستیدهنم رو قورت دادم، معلوم ن آب

 !ه؟یچ انیبکش و بگو جر قیآروم باش و چند تا نفس عم -

 .دیکش ینفس

کنه منم تو رو بهش پشنهاد  یخواد کافه اش رو کافه گالر یبهش گفتم. دوستم م ی: همان طور که تو گفت دیفرش

 دادم.

 خب!! -

 .گهیچرت و پرت د یکرد و گفت از تو و امثال تو متنفرم به من ترحم نکن و کل یقاط هوی یروان ی: دختره  دیفرش

 باال انداختم. ابرو

 آروم باش یاوک -
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 !!یبا خودش چند چند روان ستی: معلوم ن دیفرش

 رو رها کردم و اخم کردم. دستش

 گهیوب، بسه دخ یلیخ -

 هم فشار داد. ینگاه کرد و دندون هاش رو رو بهم

 .یکن آروم باش یباهاش حرف بزنم. تو هم سع رمیمن م -

. وارد باغ شدم و دمیدو الیگفت. ازش فاصله گرفتم و به سمت و ییلب برو بابا ریهوا تکون داد و ز یرو تو دستش

که به من نگاه کنه، نگاهش رو به پشت سرم  یی. به جاستادمیبهش برخورد کنم. ا نکهی. قبل از ادمیرو د نیآرم

 انداخت!! وا چشه!

 !یکن یم یموش و گربه باز یدار ی: باز با ک نیآرم

 حوصله اش رو نداشتم. از کنارش رد شدم. اصال

 !زنمی: کجا دارم باهات حرف م نیآرم

 منم حوصله ات رو ندارم. ییو دنبال دعوا یگیچرت م یدار ،یزنیحرف نم -

خواستم زودتر بفهمم که روژان چشه! قدم داخل اتاق گذاشتم. به جز  یبگه. وارد سالن شدم. م یزیچ نکهیاز ا قبل

 انداخته بود. نییداخل اتاق نبود. چه خوب که تنها بود. سرش رو پا یروژان کس

 روژان!! -

 از اشک بود! سیرو باال اورد. صورتش خ سرش

 ؟یکن یم هیگر یرچرا دا -

 .رونیخوام تنها باشم برو ب ی: م روژان

 ؟یکن یم هیچرا گر دمیپرس -

 ؟یکن یدخالت م یهر کار ی: به تو چه؟ چرا تو روژان
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 واقعا روژان بود!! چرا آمپر چسبونده بود؟!!. نیباز موند! ا دهنم

 تنده!!؟ شتیآت نقدریشده که ا یچ -

 .یهمه ترحم و دلسوز نیاز ا ،یمسافرت اجبار نی: خسته شدم از ا روژان

 و مقابلش زانو زدم. دمیکش یخورده!! نفس بلند یالخالق سرش جا جل

 ست!! یمسافرت اجبار نیا ییدلش برات سوخته؟ بعدم کجا ایبهت ترحم کرده  یک -

 کنند. یبرخورد م یهمه باهام ترحم ،یکن تمیاذ نکهیا یبرا نجا،یا امیکه ب ی: تو من رو مجبور کرد روژان

 .ستادمیشده بودم. ا چیگ

 با تو برخورد نکرده. منم مجبورت نکردم. یدلسوز ایبا ترحم  نجایا یکس -

 با ترحم با من برخورد کرد. دی: اما فرش روژان

 !!؟یچکار کرده که ترحم برداشت کرد -

 کنه. یبه کافه گالر لیخواد کافه اش رو تبد یدوستش م گهی: م روژان

 خب! -

 کرده! ی: اونم من رو به عنوان نقاش معرف روژان

 کردم. یهم به من گفت منم تو رو معرف دیگفته، فرش نبارهیدر ا دیبه فرش یدید روزیکه د یسروش همون -

 .ی هیاما تو هم مثل بق یکردم تو دوستم هست ی: فکر م روژان

 کردم. اخم

 کردم. اخم

 ی. تو دختر خوبیو کنترل کن ریمن رو تحق یخواه یکه م یهست تهیعفر هیتو  گهی: مادربزرگم راست م روژان

 .یستین
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 حرف بزنه!! ینطوریحرصم گرفت. روژان حق نداشت با من ا بدجور

 .دیکن تمیاذ دیخواه ینقص دارم، م هی: چون من  روژان

 برداشتم. زیم یرو از رو شیها یخشم نقاش با

 و شکوفا بشه. نیهمه بب دیکه با یاستعداد .نمیبیکنم استعداد م ینگاه م نایبه ا یمن وقت -

 پرتشون کردم. سمتش

مثل تو  ایدن نیا یتو ایلیخ ،ینشست یلعنت یصندل نیا یرو نکهینه واسه ا سوزهیروژان دلم برات م یدون یم -

عالقه و محبت رو  یتون یپر از ترحم. نم ینگاه ها دنیبه کنترل شدن و د یچون عادت کرد سوزهیهستن. دلم م

 .یخودت رو باور ندار یدرک کن

 اشاره ام رو مقابل صورتش گرفتم. انگشت

 اما یخوشگل ی. باهوشیندار ینقص چی. تو هگهید یزیاستعدادت بود نه چ لیبه دل یاگه تو انتخاب شد -

 کردم و سر تکون دادم. مکث

 نی. ایفهمیترحم و عالقه رو نم نیچون فرق ب ی چارهیدادن استعدادت. ب شیاز نما یترس ی. چون میا چارهیاما ب -

 .ی چارهیب هیتو باشه اما تو  یبرا یتونست شروع تازه  یم یگالر

 شد. ریگونه هاش سراز یرو اشک

 یکه تو فکر م یبه اون زشت ایدن ینیو بب یتازه کن ییبه خواسته اش برسه و تو هم هوا نیخواستم مب یمن فقط م -

 .ستین یکن

 اتاق باز شد در

 ؟یکش یشده؟ نهال چرا هوار م ی: چ ایلع

 از دختر خاله جونت بپرس -

چشمم  ی!! جلوتهیعفر گهیبه من م تهیکرده بود!! اون عفر یقاط هویچرا  نیرفتم. ا رونیبهش زدم و از اتاق ب یا تنه

شدم و حالم بد شد! هر دفه  یباز من عصب د،یکش یم ریسرم ت ن،یزم ینداشتم. افتادم رو ستادنیتار شد و توان ا
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و چشمام رو بستم. اصال حالم  دمیداد. آروم نهال آروم باش. چند تا نفس کش یواکنش تازه نشون م هیهم بدنم 

 خوب نبود.

 شده؟ یچ یی: وا دیفرش

 رو گرفت دستم

 : چه سرده بدنت! دیفرش

 .رمیگ یم شیکردم دارم آت یمن حس م اما

 : تو حالت خوبه؟ دیفرش

 رو فشار دادم. توان حرف زدن نداشتم. دستش

 کمک!! ادیب ستین نجایا یکس ایلع د،ی: مهش دیفرش

 کنه! یچرا شلوغش م نیکه حالم خوبه! ا من

 : چه خبره؟ نیآرم

 .گهینم یزیدونم، چ ی: نم دیفرش

 : نهال! نیآرم

 اما نه واضح. دمشید یرو باز کردم. م چشمام

 اورژانس.  زنمی: االن زنگ م نیآرم

 توانم رو جمع کردم. تمام

 نه، خوبم. -

 شده؟ یخدا چ یی: وا دیمهش

 .نمیتونستم بب یزدم. م لبخند
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 زنگ بزنه اورژانس. یکی:  دیمهش

 .الیخ یمن خوبم ب -

 : اره مشخصه. نیآرم

 داخل می: پاشو بر دیفرش

 خواستم بلند بشم اما پاهام توان نداشتن یتکون دادم. م سر

 نجای: چرا همتون ا اریمه

 من سکوت کرد. کنارم زانو زدم. دنید با

 شده؟ یدوباره چ -

 کرده. انگار فشارش افتاده. خی: بدنش  دیفرش

 .دیکش یرو گرفت و نفس بلند دستم

 دکتر میبر ای: لج نکن ب دیمهش

 : موافقم. نیآرم

 .ستین میزیمن چ -

تونستم. تمام توان رو جمع  یخواستم بلند بشم اما نم یگذاشتم. م نیزم ی. دست رودمیکش قیتا نفس عم چند

کمر و پام انداخت و بلندم کرد. بهش لبخند زدم و دستام رو دور  ریدست ز اریکردم قبل از کامل بلند شدن. مه

 مبل نشستم و پلکام رو باز کردم. یگردنش حلقه زدم و چشمام رو بستم. رو

 ؟ی: االن خوب اریمه

 نگاه کرد. نیتکون دادم. به آرم سر

 ات کرده؟ یعصب ی: باز ک اریمه

 به اعصابش داره! ی: حالش چه ربط دیفرش
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 . شهیحالش بد م شهیم ی: هر وقت عصب اریمه

 اشاره کرد. نینگاه کرد و به آرم بهم

 نکرده. یمن رو عصب یکس -

 مقابلم گرفت. یوانیل دیمهش

 بخور آب قنده ای: ب دیمهش

 سمتم اومد. ایآمدن. لع رونیو روژان از اتاق ب ای. لعدمیرو با لبخند از دستش گرفتم و محتواش رو سر کش وانیل

 شده؟ یزی: چ ایلع

 انداخت. یبه روژان نگاه دیفرش

 حال نهال بد شده. نیهم یکرده برا ینفر نهال رو عصب هی:  دیفرش

 دستم رو گرفت. اریو بعد به روژان نگاه کرد. مه نیاول به آرم ایضربه زدم و براش ابرو باال انداختم. لع دیفرش یپا به

 ؟یندار ازیدکتر ن ؟ی: االن بهتر اریمه

 نه من حالم خوبه. -

 تکون داد. سر

 !مارستانیب یرفتی: کاش م دیفرش

 .یشلوغش کرد یادیمن خوبم، تو ز -

 برخورد کردم. یعاد یلیمن خ یدیفهمی! تازه میدیدی: اگه اون موقع حال خودت رو م دیفرش

 تکون دادم. سر

 درست کنم. یزیچ هی: من برم برات  دیمهش

 خوام ینم یزینه چ -
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 : اما فشارت افتاده دیفرش

 بود یآب قند کاف -

 

 نسخه کامل این رمان یا به سایت رمانکده مراجعه کنید یا از طریق لینک زیر میتوانید تهیه فرمائید تهیهبرای 

 

/www.shop.romankade.com/productیمشک-روبان-رمان/ 

 

 ز بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائیدا

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 
 

 کنین . جعهامر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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