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 »خدا نام به«

 

 اول فصل

 

 او و انداخت پدرش بازوي زير را دستش. بازكرد پدرش براي رو ماشين در. شد پياده و كرد پارك در كنار را ماشين نيما

 و نفس و نيما ماشين طرف رفت پريسا خواهرش همراه بعد. كرد باز را در و انداخت را در قفل كليد پدرام. كرد بلند را

 .بودند ايستاده حياط داخل ها بچه همراه سيما خاله و سهراب دايي و كتايون عمه. كرد پياده ماشين از را نگين

 تخت روي نفس. شدند نفس اتاق وارد و رفتند باال ها پله از نفس و ساميه. بودند نشسته سالن داخل هاي مبل روي همه

 هاش چشم رنگ نفس چرا« كرد فكر. دوخت نفس سبز نگاه به را نگاهش. نشست اي گهواه صندلي روي ساميه و نشست

 هميشه. داشت خاصي برق نگاهش هميشه. ارثيه دليلش گفت بتوان كه نداشتند نگاه اين با را كسي هيچ ها اون »سبزه؟

 .كرد پاره رو افكارش ي رشته نفس صداي. اشكه از پر هاش چشم كردي مي فكر

 ...ميشه باورت. زيرخاك رفته روزه چهل. نيست روزه چهل تو سحر خاله مامان، گذشت؟ روز چهل ميشه باورت ساميه -

 دور ازپشت را دستانش از يكي و نشست او كنارِ ساميه. شدند جاري اش گونه رو هايش اشك. دهد ادامه نتوانست ديگه

 .ريخت اشك و گذاشت او ي شانه روي را سرش نفس. كرد حلقه نفس كمر

 كم يه. خاني كيوان بزرگ دختر تو ولي. بود عزيز همه براي خاله. سخته دونم مي. باش آروم عزيزم، نفسم،  -ساميه

 دلداري رو اون بايد تو. خودش تو رفته نيما. كنه مي گريه اش همه نگين. شده شكسته طور چه پدرت ببين. باش محكم

 كرد رو مامانت هواي دلت وقت هر. هستم من گرفت دلت وقت هر. كنارتيم همه ما. محكم عزيزم، باش محكم. بدي

 .بودن نزديك هم به قدر چه كه دوني مي. هست من مامان

 مامان ديگه كنم مي فكر وقتي. هيچ يعني زندگي مامان بدون. نميشه مامان بدون كنم مي حس. تونم نمي ساميه  -نفس

 آروم قلبش باصداي و بدم جا آغوشش تو رو خودم كه نيست كنم مي فكر وقتي بگم، براش رو هام دلتنگي كه نيست

 .ساميه ميشم ديوونه بگيرم،
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 به گفت مي هم پدرام. ميشه شروع هم جديد ترم. ميشه تموم عيد تعطيالت شنبه از. توني مي عزيزم، توني مي  -ساميه

 و شوخ و مغرور دخترِ يه. بشي قبلي نفس همون كن سعي هم تو. جديده فصل يه. برات بكنه واحد انتخاب گفته مهديه

 باشه؟. قبل مثل مهربون

 

***** 

 بلند تخت روي از. بود بسته. چرخاند در طرف به را سرش. شد رو به رو مقابلش سقف سفيدي با و كرد باز را هايش چشم

 تخت. زيباست چه مادرش ي سليقه كه شد متوجه تازه. كرد مرتب را سفيدش هاي گل با رنگ كم طوسي روتختيِ. شد

 هم اي پرده و سفيد خطوط با طوسي كوچك فرش رنگ، اي نقره كامپيوتر با سفيد كاميپوتر ميز سفيد، و توسي كمد سفيد،

 .بود كرده ايجاد را زيبايي تركيب بود شده نصب بالكن اي شيشه بزرگ در مقابل كه اش روتختي شكل

 ميز جلوي. اند شده آماده شام خوردن براي همه ديگر كه بود مطمئن. گذشت مي بود رفته ساميه كه زماني از ساعتي يك

 مشكي موهاي. بود شده سرخ سفيدش پوست. بود رفته گود هايش چشم زير. نشست توسي صندلي روي سفيدش آرايش

 بليز به و بلندشد صندلي روي از. زد صورتي رژ اش شده خشك سرخ و كوچك هاي لب روي. زدو شونه را اش حريري و

 .انداخت موهايش روي مشكي حرير شال يك. كشيد دستي اش مشكي

 شده خيره مقابلش بزرگ تلويزيون خاموش صفحه به و بود نشسته سوخته اي قهوه هاي مبل روي نگين. شد خارج اتاق از

 چه. ايستاد بود نيما اتاق كنارِ كه مادرش و پدر اتاق مقابل. شد سرازير ها پله از نگين به توجه بي. بود باز اتاقش در. بود

 .رفت پايين ها پله از باز و گذشت ها اتاق ازمقابل. ببويد را هايش لباس و برود مادرش اتاق به خواست مي دلش قدر

 هاي مبل روي مردها. رفت پذيرايي سالن طرف به. منزل خدمتكار خانم، ملوك و عمه جز به نبود كسي نشيمن سالن داخل

. شد او حضور متوجه كه بود نفري اولين سيامك. بودند شام ميز چيدن حال در كيميا و پريسا و ساميه. بودند نشسته كرم

 :گفت و كرد اشاره او به رو

 بردن؟ تشريف كجا گرامتون خواهر حاال. كندن دل خواب از خانم اين باالخره! به به -

 گفته؟ بهش چيزي كسي. باالست  -نفس
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 .باال رفت برخورد بهش اونم داد، گير بهش باز. كامياره تقصير اش همه. آره  -كيميا

 .باشيد نداشته بهش كاري شما. پايين مياد خودش  -نيما

 :گفت بلندي صداي با پريسا

 .بفرماييد. حاضره شام -

 

***** 

 ي سردسته كه پدرام. ريختند مي نقشه جمعه براي معمول طبق. شدند جمع نشيمن سالن داخل ها جوان شام، صرف از بعد

 :گفت بود گروه اين

 كم يه. ميان هم آشناهاشون از يكي و مهديه و مهرداد بگم بهتون. كوه پايين شاپ كافي همون نه ساعت قرارمون پس -

 .باشه جمع حواستون

 با خودمونه عينكيِ مهرداد همون بابا. مياد انگليس ي ملكه كنه مي فكر آدم باشه جمع حواستون ميگه همچين  -سياوش

 بابا؟ خبره چه. قليونش ني آبجي

 .آشناهاشون از يكي گفتم جان آدم  -پدرام

 دارن؟ شريف خانوم طرف پس  -ساميه

 آشنا خال شما رفتار با. ايران امده تازه بگم فقط. آقاست يا خانومه ميدي تشخيص بينيش مي شما مياد حاال. خير نه  -پدرام

 .هست نفسم همكالسي و من دانشگاهي هم ضمن در. باشيد متشخص كم يه. نيست

 :گفت و كرد بلند سر كرد حس را هايشان نگاه سنگيني كه نفس. دوختن نفس به رو كنجكاوشون هاي نگاه همه

 هام توهمكالسي كسي همچين نه شناسم مي خارجي آدم يه نه من. ميگه چرت اينم. شناسمش نمي. نكنيد نگاه رو من -

 .هست
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 شيمي اونم خب نكرده؟ واحد انتخاب برات مهديه مگه خوني؟ نمي شيمي تو مگه. هست ترم ازاين ولي نبوده بله  -پدرام

 .كرده واحد انتخاب براش هم مهديه. ما دانشگاه تو خونه مي

 .پرداختند خودشان قبليِ صحبت ادامه به بقيه و داد تكان تاييد ي نشانه به رو سرش نفس

 

***** 

 پارك را ماشين نيما. بود رفته خواب به پشت هاي صندلي روي نگين. رسند مي قرار محل به ديگر دقايقي تا دانست مي

 طرف به پيوست آنها به هم نگين وقتي. افتاد راه نيما دنبال به و كرد بيدار را نگين هم نفس. شد پياده ماشين از و كرد

 به. داد تكان دست برايشان شد آنها ورود متوجه كه كيميا. شدند داخل دخترها و كرد باز را در نيما. افتادند راه شاپ كافي

 براي شكالتي كيك و قهوه سفارش از بعد نيما. نشستند ها صندلي روي پرسي احوال و سالم از بعد و رفتند آنها ميز طرف

 :پرسيد پدرام از نفر سه

 نيومده؟ كجاست؟ مهرداد پس -

 .نيومدن چرا ببينم زنم مي زنگ بخوريد شما تا حاال. مياد  -پدرام

 :گفت كالفه پدرام. دوختند چشم پدرام به منتظر ها بچه. كرد خارج شلوارش جيب از را موبايلش بعد و

 .نميده جواب. خاموشه -

 بيان؟ كنيم صبر يعني  -پريسا

 .زنه مي زنگ اومدن اگر. باال ميريم نه  -پدرام

 :گفت كرد مي عبور كنارش از كه دختري به رو سياوش راه هاي وسط. افتادند راه همه حرف اين با

 .سنگينه خيلي كولت كه اين مثل خواي؟ نمي كمك خانومي -

 :گفت سياوش به رو و برگشت داشت غليظي آرايش كه صورتي با دخترك
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 .ميشه زحمت براتون آخه -

 :گفت. بود آمده حرف به تازه سياوش. كرد نگاه بود شده خيره سياوش به برافروخته صورتي با كه پريسا به نفس

 رو سنگين ي كوله اين بايد عشقت سرِ جاي به كه نيست شما گرم هاي شونه حيف خانمي. رحمتي شما زحمتي؟ چه -

 كنه؟ تحمل

 دو آن بين را خودش بلند هاي قدم با پريسا كه آورد پايين اش ازشونه را اش كوله بود شده قدم هم باسياوش كه دخترك

 :گفت سياوش به رو. گذاشت بود شده دراز دختر ي كوله گرفتن براي كه سياوش دست در را اش كوله و داد قرار

 كوله بهتره. نكنه تحمل رو تو سر ام شونه وقت يه ترسم مي. سنگينه هم من ي كوله بگيري رو كسي ي كوله قراره اگر -

 .بگيري رو ام

 :گفت ساختگي ترس با داشت را پريسا احساسات تحريك قصد كه سياوش

 .گرفت درد دستشون. بگير رو خانوم كيف داداشي جان سيامك. افتادم خودم بزرگ بانوي ياد تازه واي -

 :گفت باخنده سيامك

 پريسا تا كنه تحمل رو كوله اين اشون شونه همون بهتره. خانمه از تر خسته دستم من. برم ذليلم زن داداش قربون -

 .نكرده كچلت

 :گفت و كرد جا به جا دستش در را اش كوله دختر

 .خودتون ارزونيِ. نخواستم باركش -

 :گفت بود شده خيره او به مظلومانه كه سياوش به هم پريسا. رفت و كشيد را راهش و

 رو عروسي تاريخ« گفتم بهت شد دعوامون كه ديشب از. سوزه نمي برات دلم. نكن نگاه قصاب به گوسفند مثل! كوفت -

 .مونه مي دستت تو پايين برگشتيم وقتي تا هم ام كوله. االغ باركش، حمال،. ماه سه ميشه حاال» .عقب اندازي مي ماه دو
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 پدرام گوشيِ صداي با كه خنده زير زدند هم با بعد و كردند نگاه سياوش مظلومه ي قيافه به همه. افتاد راه همه از جلوتر و

 .كرد فروكش ها خنده ي همه

 بله؟ -

- .... 

 بودي؟ خاموش چرا كجايي؟ تو مهرداد -

- .... 

 كجايي؟ االن! چي؟ -

- .... 

 .خونتون ميام بعدا من باشه -

- .... 

 .باي. باش خودت مواظب. خداحافظ -

 :گفت بقيه به رو تماس كردن قطع از بعد

 .كرد خواهي معذرت. بياد تونه نمي گفت. كرده تصادف ديشب. بود مهرداد -

 نفس. شدند روانه خود هاي خانه سمت به همه ناهار صرف از بعد. افتادند راه رستوران طرف به كه بود نيم و يك ساعت

 .گرفت تماس مهديه با شد ماشين سوار وقتي

 .بفرماييد بله -

 خوبه؟ حالت خوبي؟. جان مهديه سالم -

 طوري؟ چه تو. خوبم. نفسي سالم -
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 خوبي؟ تو. گلم خوبم من -

 پرسي؟ مي بار چند. خوبم. بابا آره -

 .كرده تصادف مهرداد گفت پدرام آخه -

 چه؟ من به. كرده تصادف مهرداد -

 .بوديد هم با شايد گفتم -

 چاره بي. كرده ناكار رو مردم پسر زده بخورن، شام بيرون بودن رفته ايران اومده تازه كه بابا دوست پسر اين با. بابا نه -

 رو خونه ديشب. شكسته فرمون به خورده سرش هم خودش. بادمجون ي مزرعه شده هم صورتش شكسته، دستش

 .سرش رو بود گذاشته

 ما؟ دانشگاه بياد قراره كه نيست پسرِ همون اين. بودي بيرون باهاش هم تو كردم فكر! آخي -

 .نگفتم كه من دوني؟ مي كجا از تو ولي چرا -

 .هست هم كالسيمون هم ميگه. گفته پدرام -

 تر راحت باشه من با كه برداشتم رو واحدهاش من هم بعد. خودمون دانشگاه بيارنش كرد درست رو كارش. بابا آره -

 مياي؟ كه فردا راستي. باشه

 .مدرسه ببرم هم رو نگين خوام مي آخه. دنبالت ميام خودم بيرون نرو هم تو. ميام حتما آره -

 نداري؟ كاري فعال پس. باشه -

 .باي فعال گلم نه -

 .باي -
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 را در زنگ و كرد پارك را ماشين در جلوي. افتاد راه مهديه منزل سمت به بعد. كرد پياده مدرسه در جلوي رو نگين

 :پيچيد گوشش در مهرداد صداي. فشرد

 بله؟ -

 بشه؟ آماده بگيد مهديه به ميشه. مهديه دنبال اومدم. نفسم. سالم -

 .خوره مي صبحانه داره هنوز. باال بفرماييد -

 .ديد در مقابل منتظر، را مهرداد و شد حياط وارد نفس. گشود را در و

 .خير به صبح. سالم -

 .خير به هم شما صبح -

 .داخل بفرماييد -

 :گفت و كرد اشاره آشپزخانه به مهرداد و شدند سالن وارد هم با

 .بفرماييد. جاست اون -

. بگذارد دهانش در ديگر اي لقمه كرد مي سعي بودند كرده باد فشار از كه هايي لپ با مهديه شدند آشپزخانه وارد وقتي

 :گفت و افتاد خنده به او ديدن با نفس

 .ميشه خفه االن نميشي؟ چاق چرا خوري مي طوري اين كه تو آخه كبريت، چوب -

 :گفت مهرداد به رو گرفته صدايي و پر دهاني با مهديه

 بخورم؟ صبحونه آدم عينِ بذار آشپزخونه نيارش نگفتم بهت من مگه گچي؟ مجسمه بكننت بدم گچي كله -
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 چرا بفهمم بايد. بفهمم گرسنمه هنوز ميگي خوري مي غذا سلف تو وقتي كه اين دليل بايد. جا اين آوردم كرد خب -

 .بتركي بخور قدر اين بسه. نشدم سير ميگي خوريم مي غذا بيرون وقتي هميشه

 :گفت و كرد جا به جا اش شانه روي را كيفش مهديه

 .كنه درست گچي مجسمه يه ازت بابا ميدم. كنم مي آدم هم رو گچي كله توي. بريم -

 :گفت مهرداد به رو و كرد درست را اش مشكي مقنعه نفس. افتاد راه در سمت به و

 نميايد؟ شما -

 .ميام بعد بشه بيدار پوالد كنم مي صبر من نه -

 :گفت سوالي هيچ بدون ولي شناخت نمي را شخص اين كه اين با نفس

 .بينمتون مي دانشگاه. راحتيد طور هر -

 .افتاد راه مهديه دنبال به و

 

***** 

 :گفت مهديه. كرد عوض را دنده نفس

 آدم قدر اين. مودبه قدر اين. قدرخوشگله اين. مهربونه قدر اين. خوبه قدر اين. باحاله قدر اين. كه نديديش نفس واي -

 .محترميه

 .ها داداشت عينِ بشي زنم مي قدر اين بگي ديگه بار يه اگر! كوفت -

 .نديديش كه تو. نفس ميگم راست خب -

 هان؟ نديدمش؟ بفهمم ازكجا من كيه نميگي تو وقتي جان احمق -
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 مادرت فوت از بعد هفته يه. ميگم رو بابا دوست پسر همين. بينيش مي امروز ولي. نديديش كه تو. ديگه ميگم رو پوالد -

 !ايه تيكه عجب ولي. بگم بهت نشد ايران اومد

 ندارن؟ زندگي خونه مگه خودشون ايران؟ اومده چي واسه تيكه جناب اين حاال -

 گفته. ميده دست از رو بينايش داره. داره اس ام پدرش. ايران اومده پدرش خاطر به. دارن هم خوبش. دارن چرا -

. فرزنده تك اينم. بشم دفن جا اين خوام مي گفته اينم. داده بهش چيزا خيلي ايران. ايرانه ببينم خوام مي كه جايي آخرين

 آلمان از كه ميشه اين. نداشته رو كسي پدرش پس. بوده سالش دو خودش وقتي كرده؛ فوت پيش وقت خيلي هم مادرش

 هم خودش صورت اين در. ايرانيه هم پدرش پس. بوده ايراني هم پدربزرگش بوده ايراني مادرش. ايران مياد پدرش با

 .شد جور آشناها از يكي كمك به دانشگاهم. كرد درست براش بابا رو شناسنامه كارِ. ايرانيه

 تيكه؟ اين با كنه مي كار چي ندا امسال ببينيم. ها بچه سوژه ميشه خان تيكه اين پس -

 پسر كنه مي فكر آدم ولي شده بزرگ جا اون كه اون با! كنه مي هنگ طرفش بياد ندا اگر اصال اين خدا. ندا گفتي واي -

 .نگو كه است چهره خوش قدر اين ولي. مظلومه قدر اين. پيغمبره

 :گفت و گرفت رو خودش نفس

 من؟ از تر خوشگل ديگه -

 شده متعجب مهديه ازحركت كه نفس. برگرداند خود طرف به را نفس صورت دست با بعد و شد ساكت اي لحظه مهديه

 :وگفت برگرداند ماشين جلوي ي شيشه طرف به را صورتش بود

 .كنم مي رانندگي دارم مثال احق. ندارم دوست من بميري داري دوست تو ديوونه -

 :گفت آرام كرد مي نگاه نفس صورت به ساكت وقت آن تا كه مهديه

 !چشماش -

 .گلم نيست من هاي چشم مثل دونم مي من؟ چشماي كي؟ -
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 .توست چشماي عينِ چشماش پوالد. توئه چشماي عينِ چشماش. هست چرا -

 .هست من هاي چشم مثل چشم همه اين. داره فرق همه با من هاي چشم شده باورتون هم شماها! ديوونه -

 !نفس چشمات برق -

 .رسيديم دختر شو پياده. وصله امون خونه جلو برق تير به خان تيكه اين حاال و من هاي چشم حتما آره -

 .افتادند راه دانشكده ساختمان طرف به و كردند پارك پاركينگ در را ماشين

 

***** 

 :گفت و گرفت نفس طرف رابه اش جزوه مهديه. شد خارج كالس از استاد

 .ها خوامش مي فردا ولي ببر قبل روزهاي مثل هم امروز. بيا -

 :گفت و شد بلند نيمكت روي از نفس

 .ها خوامش مي فردا هميشه مثل هم تو -

 درآوردي؟ رو من اداي باز تو -

 :گفت دهد جاي كيفش داخل را جزوه كرد مي سعي و شد مي خارج كالس از كه طور همين

 ...تصادف بازم نكنه! ها نيومد تيكه اين -

 در. كرد جمع را وسايلش و شد خم عصبانيت با. افتاد دستش از كيف و ها جزوه و شد ساكت چيزي به برخورد حس با كه

 :زد مي غر ميان همين

 .شد خاكي كيفم ببين احمق آخه. كن نگاه رو جلوت ميري راه خدمتتون؟ بدم عينك كوري؟ مگه -

 :گفت و شد بلند جا از. كرد بلند سر. زند مي ضربه سرش به دست كف با مهديه كرد حس
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 ميشه؟ ضعيف چشمام نميگي سرم تو زني مي! كوفت -

 مشكل كم يه امروز من دوست اين. خوام مي معذرت من پوالد آقا. شم راحت من شي كور شما عزيزم. نيست مهم -

 .كرده پيدا بينايي

 كند، مي خودنمايي آن در اي قهوه تارهايي كه مشكي موهايي با بلند قدر چهارشانه پسر اين پس« كرد فكر خود با نفس

 چشمانش كه حيف »است؟ پوالد دارد باال سر و كشيده نسبتا بيني اي، قهوه به مايل قرمز رنگ به خندان و متوسط هايي لب

 مطمئن كرد نگاه كه دقيق. شده متعجب نفس هاي حرف از چگونه كه ديد مي وگرنه شده قايم مشكي آفتابي عينك زير

 :آمد خود به پوالد صداي با. داد مي را تصادفش خبر شكسته دست. است درست. است پوالد همان او كه شد

 گوش هاتون حرف به ولي. دارابي خانم همكالسيِ. پوالدم من. داشتم عجله. نرسيدم كالس به. خوام مي معذرت واقعا من -

 از شدم خوشحال. ببينم درست رو جلوم كه گذارم مي عينكي يه و كنم مي عوض رو عينك اين حتما. چشم كنم، مي

 خانم؟ ديدنتون

. ايران اومديد تازه شنيدم مهديه از. نبود حواسم خودم. خوام مي معذرت من. بختم خوش. چنين هم. هستم صداقت -

 .خوام مي معذرت ميشم، عصبي زود كم يه من. نگذاريد ها ايراني حساب به رو اين اميدوارم

 .بعدي كالس تا. خانم مهديه بينمتون مي. بود هم من از مشكل. كنم مي خواهش -

 .فعال. همكالسيم نفر سه هر ما. بينيد مي هم صداقت خانم بعدي كالس -

 .رفت و كرد نگاه نفس به لبخند با هم پوالد

 آره؟. بود تيكه همون اين پس -

 .كردي نمي مسخره رو من وقت اون. ديدي مي رو هاش چشم بود نگذاشته عينك اگر. آره -

 گذارن؟ مي آفتابي عينك هم ساختمون داخل ها آلماني -
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 كردي مي باز رو هات چشم اگر. بادمجون مزرعه شده صورتش كرده تصادف گفتم مي بهت داشتم وقتي اون خوبه نابغه -

 .تصادف نه كرده، دعوا كنه مي فكر آدم. شده كبود چشمش دور. ديدي مي رو اش گونه روي سرخي

 سر. شد نمايان جلويش شكل اي استوانه سفيد ساختمان. انداخت سفيد در در را كليد. كرد پارك منزل در جلوي را ماشين

. بودند ايستاده هم كنارِ خط يك در منظم و بودند كشيده فلك به سر سبز درختان حياط دور تا دور. چرخاند اطراف به

 چوبي ميز يك ساختمان راست سمت زمين كف هاي ريزه سنگ روي. نبود پيدا خانه دور ديوار از قسمتي حتي كه طوري

 شده پارك پدرش ماشين چپ سمت. داشت قرار بودند كرده محاصره را دورش كه بزرگ نيمكت چهار با رنگ فندقي

 .بود رفته باال سفيد سنگي هاي نرده روي آن داخل هاي پيچك كه بود گلدان دو پله اولين كنار. رفت باال ها پله از. بود

 به. بود نشسته مبل روي خودش و بود كرده ولو ميز روي را هايش كتاب نگين. شد داخل و بازكرد را خانه ورودي در

 :گفت و رفت طرفش

 اين رو خونه جا اين بياد يكي اگر. كني ولو رو وسايلت تو اون بري توني مي و داري اتاق رفته يادت كه اين مثل خانومي -

 .ميشه قدرخسته اين كه خانوم ملوك حيف ميگه؟ چي ببينه جوري

 هم بعدش. اي شلخته تو كنن فكر گذارم نمي نترس. منه وسايلِ ميگم بهش من خونه تو بياد كسي اگر دوما. سالم اوال -

 .خانوم نفس بدو. داره كارت. اتاقشه تو بابا. باال برو هم االن. بشه خسته داره وظيفه داره، حقوق جونم ملوك

 :گفت رفت مي باال ها پله از كه طور همون

 !كن كوتاه رو زبونت. تري كوچيك من از سال چهار. نگين درازي زبون خيلي -

 رو نيما و من زبون تاي سه...! ماشاا سالشه شونزده كه اين وقت اون. نداره زبون سالشه نوزده نيما« فكركرد باخودش

 ».داره

 وقتي. كرد مي رسيدگي كارخانه كارهاي به و بود نشسته ميز پشت صندلي روي كيوان. شد وارد و زد اتاق در به اي تقه

 :گفت شد نفس متوجه

 بود؟ طور چه دانشگاه. نباشي خسته. سالم -
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 آره؟. داريد كارم گفت نگين. هميشه مثل. سالم -

 مدت يه اين. جان اون سهراب و شهاب عمو. كارخونه ميرم هم من كتي؛ خونه بريد ناهار بگه بهت گفتم. نگين دست از -

 .بزنيم حرف كارخونه درباره و باشيم هم با ناهار جا اون برم شد قرار. خبرم بي اوضاع از شركت نرفتم كه

 .كنه مي درست هم غذا. هست كه خانم ملوك عمه؟ خونه بريم كه نداريم ناهار جا اين مگه -

 .منتظرتونه كتي. بريد بشيد آماده زود هم شما. زيارت نرفته وقته خيلي. عبدالعظيم شاه بره فرستادم رو خانم ملوك -

 :پرسيد كه ميرفت در طرف به داشت

 اصفهان؟ بود رسيده زد؟ زنگ نيما راستي بابا -

 .رسيده و دانشگاه ميره داره گفت زد زنگ خونه از. آره -

 .زد صدا را نگين و شد خارج اتاق از

 زني؟ مي داد داري كه كرم مگه چته؟ -

 .بريم خوايم مي شو آماده. باال بيا پاشو. نشنيدي رو بابا هاي حرف و باشي كر شايد گفتم -

 .رفت باال ها پله از خودش و

 

***** 

 .شد شنيده آيفون پشت از كيميا صداي. فشرد را در زنگ نگين. شدند پياده ماشين از دو هر

 كيه؟ -

 .خانوم كتايون ديدن اومده كرده فرار سيما و ازصدا. غوريه بابا -

 .صداسيما همون بري بايد صورتي، پلنگ نقش براي بازيگري تست اومدي اگر خان غوري بابا -
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 .گرفت درد پام. كن باز رو در. تو بيام خوام مي. كنيد بس ديوونه تا دو شما -

 .صداسيما برگرده غوري بابا اين بگذار. ببند هم رو در تو، بيا تو جان نگين -

 :گفت. بود ايستاده ورودي در جلوي پدرام. شدند خانه وارد هم با دو هر. كرد باز را در و

 شما؟ طوريد چه! گل هاي دختردايي! به به -

 خل؟ ي پسرعمه خوردي رو سالمت -

 كوش؟ غوري بابا -

 .ندادن افتخار كه خانوم كتايون. ديگه صداسيما رفت -

 .بره بعد بخوره ناهار بياد گذاشتيش مي! آخي -

 .جان نفس سالم -

 خوبيد؟. عمه سالم -

 داخل؟ نميايد چرا نگين خوبي؟ تو. گلم ممنون -

 .داخل ميام كنار بره چنار اين اگر جون عمه -

 .در جلو كردي علم قدر چي چي عينِ. ديگه كنار بيا پدرام. ميگه راست نگين -

 .چنار چنار، من، مادر نه چي چي -

 .تو بيايد. چينن مي رو ميز دارن كيميا و پريسا و سياوش. تو بيايد -

 جاست؟ اين سياوشم -

 .شيم راحت دوتاشون شر از ببره رو زنش نمياد چرا موندم من. جا اين ولوئه روز هر شما پسرخاله اين بله، -
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 ...وگرنه كن صحبت درست من دوماد ي درباره پدرام -

 :وگفت آمد بيرون آشپزخانه از سياوش كه بود نكرده تمام را حرفش هنوز كتايون

 لوس نگين خوبي؟ نفس برقت، موتور چشماي اون فداي! خودم قشنگ دخترهاي به به كرديد؟ صدا رو من كتي مامان -

 طوره؟ چه من

 ميشي؟ نفس هاي چشم فداي كه ديدي دور رو ام دخترعمه چشم  -نگين

 :زد مي داد كه شد شنيده آشپزخانه از پريسا صداي موقع همين در

 .بشوري رو ها ظرف بري كه برگرده نگذارنظرم. بخر برو نگفتم بده، يخچال توي از نون گفتم سياوش -

 :گفت گشت برمي آشپزخانه طرف به كه سياوش

 .بينه مي رو من جورِ همه اون ببينم؟ دور رو اون چشم من! الهي شي الل نگين -

 :گفت باخنده كتي

 .اس آماده هم ناهار ميز دربياريد رو لباستون كيميا اتاق تو شما تا -

 .رفتند كيميا اتاق طرف به دخترها حرف اين با

 

***** 

 :گفت پدارم به رو و كرد پر نوشابه ليواني نگين براي كاميار. بودند نشسته ناهار ميز سر همه

 بريم؟ نمي خودمون با رو ها بچه فردا -

 :گفت و خورد را خود ساالد از مقداري سياوش
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 جديد آدم يه با آقا حاال. كنيد حساب هم سيامك و ساميه االن همين از بگم كه من. نبره رو ما خوره مي چيز پدرام آقا -

 .فروشه نمي رو بقيه كه ميشه آشنا

 فردا هم خودم. بيان فردا ميگم زنم مي زنگ لهراسب به ناهار از بعد. بده نظر بعد بدم رو كاميار جواب من بگذار اول تو -

 .ميايم دانشگاه از ها بچه و نفس با

 .نميره جايي من بدون نفس. نكشيد نقشه هي هي -

 .ندارم كار تو به. نميرم جايي ببرتم خواد مي كجا ندونم تا من جون نگين -

 :گفت پدرام كه درآورد نفس براي را زبانش نگين

 باغ ميريم اينا مهرداد با فردا جان بابا بخوريم؟ ناهار آدم عينِ گذاري نمي كه سرت تو بكوبم رو برنج ديس اين كاميار -

 كه كوه. باهاش جايي بريم بهتر. خونه تو پوسيده ميگه مهرداد. باباشه درگيره اش همه اومد وقتي از بيچاره پوالد اين. ما

. باغ ميريم دانشگاه طرف از هم ما ميريد خواستيد وقت هر شما. نيست باغ از بهتر جايي اس، هفته وسط گفتم هم من نشد

 .گرديم برمي شب تا

 :گفت و زد دستي خوشحال نگين

 .جا اين مونم مي امشب من پس -

 .ميري ها بچه با. جا اين مياردت بابا مدرسه از بعد. كني نمي كاري همچين شما -

. بخور حرص تو. باغ ميريم كيميا و كاميار و پري با و جا اين ميايم هم بعدش. خانوم نگين دنبالت ميام شركت از خودم -

 .تركي مي ميشي چاق اين از بيشتر

 شده؟ زبون بلبل كم يه ام پسرخاله كني نمي فكر جون پريسا -

 :گفت سياوش به رو ساختگي اخم با پريسا

 نه؟ شده؟ خراب شور ظرف گفت مامان هست يادت كه هنوز -
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 .بود ميوه خوردن مشغول كنارش هم پريسا و بود نشسته تاب روي ساميه

 .ببينم رو آلماني آقاي اين خواد مي دلم ميان؟ كي اينا داداشت اين پس -

 .رسيم مي ديگه كم يه گفت زد زنگ بهم سياوش پيش ربع يه. حاال ميان -

 .جمعيم هم دور هفته آخر هر كه ما هفته؟ آخر نگذاشت چي واسه حاال -

 تا بهتره گفته مهرداد همين براي. بوده باباش مشغول اش همه مدت يه اين توي. گفت هم اينا نفس به پدرام ديروز -

 بد كه هم ما واسه حاال. كرده قبول هم اون. باغ بيان داده پيشنهاد هم پدرام. نشد كه كوه. بيرون ببريمش نشده خل بيچاره

 .نشد

 .باغ بوديم نيومده وقته خيلي خب نه، -

 .نفسه اون اوناهاش؛. اومدن -

 راه مهديه همراه همه از جلوتر تيره طوسي شالِ و رنگ مشكي شلواري و مانتو با نفس. دوخت مقابلش به را نگاهش ساميه

 آبي جين و آبي و سفيد كوتاه آستين بليز يك رويش و سفيد بلند آستين شرتي تي كه مهرداد سرش پشت. رفت مي

 داشت تن به مشكي كت رويش كه رنگ سبز شرتي تي با چهارشانه و بلند قد پسري كنارش. كرد مي حركت بود، پوشيده

 .بود پوالد همان درصد صد پس بود، غريبه فردي. رفت مي راه مشكي جين و

 جذابيت مشكي آفتابي عينك با. داشت جذابي ي چهره. شد مي صورتش تركيب متوجه بيشتر شد مي تر نزديك هرچه

 :گفت بلندي صداي با پدرام شدند آنها نزديك وقتي. بود كرده كرم ست غريبه كنارِ در هم پدرام. بود كرد پيدا بيشتر

 كنيد؟ مي استفاده داريد آزاد هواي از! به به -

 .تو بريم بيايد. ها بچه اومديد خوش. سالم -

 داشت؟ بايد توقع چه ديگران از ديگه خفه بفهمونه آدم به طوري اين آدم خواهر وقتي. ديگه بله -

 .داريم مهمون جان پدرام -
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 :گفت ساميه كه شدند ساختمان وارد همه. كرد حركت ساختمان سمت به و

 برم من. بيليارد ميز سر رفتن ها بچه بازم شنوا؟ گوش كو ولي ميريم ناهار از بعد نريد گفتم من. پايين رفتن بازم -

 .كنم صداشون

 .پايين ميريم بعد بياريد ما براي خنك آب ليوان يه فقط. پايين ميريم ما. بريد خواد نمي نه  -مهرداد

 .ميارم ميوه آب االن چشم -

 :گفت پوالد به رو پدرام

 نيست؟ گرمت تو. پختم من. دربيار رو كتت -

 :گفت و درآورد را كتش پوالد

 گرمه؟ كجاش. جان پدارم خوبي اين به هوا -

 :گفت و شد بلند نفس

 .كنم عوض رو لباسم برم من بخوريد رو تون ميوه آب شما تا -

 .ببر هم رو پوالد كت پس -

 :گفت طعنه با و

 !صداقت خانوم -

 عطر بود كرده پر را ماشين فضاي راه طول در كه بو خوش عطر اين شد متوجه تازه. افتاد راه و گرفت را پوالد كت نفس

 اش شانه روي را اش مشكي موهاي. كرد تن به اش مشكي جين شلوار همان همراه را رنگش طوسي بليز. بوده پوالد

 مي پوالد به كه شنيد را پدرام صداي. بازگشت سالن به. انداخت سرش روي را ساميه مشكي نازك شال و كرد پريشان

 :گفت
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 مي طوري اين هم سركالس گفت مي خانم مهديه. شده بهتر چشمت زير خيلي خودم جان به. بابا دربيار رو عينكت اون -

 .نشستي

 .ترم راحت طوري اين من جان پدارم -

 ديگه. ها مياد بدشون گيرن مي رو خودشون كه هايي آدم از اينا باباجان. بيني مي مشكي رو چيزها همه. خودت جان آره -

 .بدوني خودت نيمه بايد رو اينا

 بود آمده باال ها بچه همراه كه نگين كنارِ نفس. بود پايين سرش و بود درآورده را عينكش پوالد ايستاد مقابلشان وقتي

 :گفت كاميار. نشست

 .كن معرفي شما درآوردن رو عينك اون ايشون ديگه كه حاال -

 :گفت و كرد صاف را صدايش پدرام

 پيش روز چند كه همون. خان مهرداد باباي دوست پسر. خودمونه جون پوالد اين. شناسيد مي رو آقا اين تون همه خب -

. قولم يكي اون پريسا، اينم. برزگم آبجي كيميا اينم. منه ي كوچيكه داداش كاميار اين جان پوالد حاال. گفتم مي اش درباره

 .دوميمه اين هستم؟ دوتا من گفت مي مهرداد يادته

 :گفت بود پايين هنوز سرش كه پوالد به رو پريسا

 .نامزدم و دخترداييم ي پسرخاله. سياوشه هستش كنارم كه هم خلِ پسر اين. پوالد آقا بختم خوش -

 .ها گفتم مي داشتم پري -

 .كردم مي كمكت داشتم. دوميتم من گفتي خودت -

 .آبجيش ساميه اينم داداشش، سيامك اينم. مامانمه دوماد اين گفت قولم كه طور همون. بله -

 :گفت نفس به رو بعد
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 .بنده دايي دختر البته و ما نفس يعني. چيزه... اكسيژن و شما صداقت خانوم اينم -

 را خود خيره نگاه نتوانست ديگر عينك بي هم پوالد. بود شده پوالد نگاه محو بود ديده را سبز ي تيله دو اين تازه كه نفس

 درچشمان كه سبزي جمله از. دارند زيادي مشترك چيزهاي ها نگاه اين. گفت مي راست مهديه. كند قايم نفس صورت به

. بودند كرده محاصره را پوالد نگاه دور بلند و پر مشكي هاي مژه. بود حالت همان نگاه حالت ولي. بود تر تيره كمي پوالد

 .آمدند خود به پدرام صداي با نفس و پوالد. بود كرده محاصره را دو هر نگاه سبز تكه دور كه اي قهوه خطي مانند

 پوالد؟ نه مگه -

 .نشدم متوجه چيزه، جانم؟ -

. كردي نمي صداقت خانم صداقت خانم ماشين تو قدر اين منه دختردايي نفس دونستي مي اگر ميگم. مشخصه كامال بله -

 .كردي مي صداش اسم با اول همون

 :گفت بود هل نفس خيره نگاه از هنوز كه پوالد

 حال هر به ولي. شماست دختردايي دونستم نمي هم من بعد. نكردن معرفي اسم به رو خودشون صداقت خانم. بله. چيزه -

 .كردن معرفي طوري اين رو خودشون صداقت خانم. نداره فرقي

 مگه گفتم كه نفس. مياد بدم خشك هاي آدم اين از خودم من. هستيم صميمي همه جا اين ما گفتم بهت. نشد ديگه نه -

 .اكسيژن نه؟

 رو من غريبه آدم يه كه داره معني چه« گفت خود با و كرد نگاه پدرام به حرص با بود حساس كلمه اين به هميشه كه نفس

 بود؟ غريبه نفس براي واقعا ولي »كنه؟ صدا اسم به

 .بچينم رو ميز برم من. كافيه خانوم نفس همون پوالد آقا بله -

 .بشن داغ گذاشتيم رو آورديد كه غذاهايي فقط. است آماده ميز  -ساميه

 .نفس خواهر نگينم هم من. پوالد آقا ميگه راست  -نگين
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 .انداخت زير به را سرش نفس كه كرد نگاه نفس به لبخند با پوالد

 .ليلي دخترداييشون هم ايشون. نگين و نفس پسردايي لهراسب اينم بله  -پدرام

 .سوزه مي غذاها االن. بشه بلند گذاشتيد مي بايد بشه بلند خواست مي نفس كه وقت همون كنم فكر  -ليلي

 

***** 

 فال ليلي همراه هم دخترها. كردند تماشا را مهرداد و سيامك بازي و شدند جمع بيليارد ميز دور پسرها ناهار صرف از بعد

 چشم برق درگير هنوز. بود نفس بود نشده جلب دو اين از يك هيچ به توجهش كه كسي تنها وسط اين. گرفتند مي قهوه

 به خودش هاي چشم سبز نداشت باور هنوز. بود خبر بي ها آن ي كننده ديوانه برق از پيش ساعت يك تا. بود پوالد هاي

 .باشد شده او هاي چشم درگير حاال كه باشد زيبا اندازه اين

 نفر چند حال به تا كرد فكر باخودش. داشت خاصي گيرايي هايش چشم ولي داشت جالبي شخصيت و چهره كل در پوالد

 به كه وقتي موقع هيچ ولي داره؟ رو جذابيت نوع يه دوتا ما هاي چشم واقعا كرده؟ خودش ي ديوانه ها چشم اين با رو

 قول به ولي دارد را محبت برق پوالد هاي چشم كرد مي حس. شد نمي درگير چنين زد مي زل آينه در خودش هاي چشم

 حتي. ندارد تفاوتي هيچ درظاهر ولي بود؟ نفر دو اين هاي چشم فرق اين يعني. باريد مي لجاجت او هاي چشم از نيما

 :كرد پاره را نفس افكار ي رشته پريسا صداي نفر؟ دو اين چرا ولي. بود شده موضوع اين متوجه هم ساميه

 .من به بده رو فنجونت كجايي؟. نفس هستم تو با -

 :گفت خاصي لحن با ليلي

 .بگيرُم فالت بعد تا دستُم كف بذار تومان هزار اول -

 .بگيرُم فالت بيا ميگي تو بعد مياد بدم جلف كارهاي اين من ميگم بهت دارم ساله ده مسخره -

 .شد پيدا يكي امروز شايد حاال بده. نميشه پيدا تو اون كسي كه گيره مي روم فالت بار هر با  -ساميه
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 من ي قهوه فنجون تو بره بياد جا همه اين هم بعدش ميگي؟ تو كه كسي اين شده پيداش كجا از ساعت يه االن وقت اون -

 كار؟ چي

 .كرد پيداشون ها موشه گوشه اون گشت ليلي شايد. باشن تو فنجون تو دارن دوست خيلي ها بعضي كه فعال  -ساميه

 :گفت نفس گوش كناره بعد و

 .تو به افته مي چشمش بار يك دقيقه پنج هر غريبه آقاي -

 :گفت و كرد نگاه زد مي حرف كاميار با داشت كه پوالد به نفس

 برو. زنه مي حرف باهاش داره چون مياد خوشش خيلي صداش از كه هست معلومم. كنه مي نگاه كاميار به داره كه فعال -

 نه؟. شد پيداش هم اون تو شايد بيار رو كاميار فنجون

 غريبه؟ شديم ما حاال كنيد؟ مي وز وز هم گوش درِ چي  -پريسا

 .بريزم برم خودم بهتره. بريزه برام بره خوام مي قهوه من گفتم مي ساميه به داشتم -

 :گفت و انداخت پايين را سرش. افتاد پوالد ي خيره نگاه به چشمش كه برگشت پسرها سوي به و برداشت را فنجانش و

 خواد؟ نمي قهوه شماها از كسي -

 خوايد؟ نمي شما ها بچه. بيار سيامك و من براي  -پدرام

 .خوام مي يكي هم من  -مهرداد

 :گفت طرف آن از هم كيميا

 نه؟. خواد مي هم مهديه كنم فكر. خوام مي هم من -

 .بريزي ديگه سري يه بهتره نفسي  -مهديه

 :گفت خود با و افتاد راه آشپزخانه طرف به لبخند با نفس
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 بوده؟ من به حواسش هم اون يعني ميگه؟ راست ساميه واقعا -

 

 

 دوم فصل

 

 تعريفي پدرش حال« گفت مي مهديه. بود نيامده دانشگاه به پوالد كه بود روز دو. گذشت مي پوالد با آشنايي از هفته يك

 حوصله حتي كرد؛ مي دعوا نگين با داد؛ مي گير مهديه به. بود كالفه روز دو اين تمام» .رفته قم به روز دو براي. ندارد

 .زد زنگ نيما به خودش ديد را او محلي بي كه پدرش. نداشت را نيما با تماس

 هرچه ولي كند سالم مهديه و او به لب بر لبخندي و سر با پوالد هميشه مثل داشت انتظار شد كالس وارد وقتي اول روز

 كالس از وقتي. نكند سوال ازمهديه و باشد ساكت كه رفت كلنجار خودش با كالس آخر تا. نبود پوالد گرداند را نگاهش

 :گفت مهديه به رو شد خارج

 !مهديه -

 بله؟ -

 بود؟ خالي كالس هاي صندلي از يكي امروز كني نمي فكر -

 .پوالد صندلي. چرا -

 :گفت بود شده عصباني مهديه خونسردي از كه نفس

 افتاده؟ براش اتفاقي -

 .موند خواب شايد. نگفت چيزي كه مهرداد نه -

 :گفت و داد بيرون را نفسش عصبانيت با نفس
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 .ها نرسه ممكنه. بعد سركالس نياد داره گناه بزني؟ زنگ بهش خواي نمي -

 :گفت و كرد نگاه نفس به شك با مهديه

 .ندارم رو اش شماره اصال. كالس سر بياد نخواد شايد شدي؟ مادر از تر مهربان ي دايه -

 بعد ساعت سه. نگرفت آرام دلش رفت خانه به كه وقتي تا ولي. باشد ساكت كه ديد بهتر شد مهديه شك متوجه كه نفس

 روز» .آيند نمي هم ديگر روز دو تا. اند رفته قم به پدرش همراه« گفته مهرداد كه گفت مهديه. گرفت تماس مهديه منزل با

 .ماند مي خواب رخت در نبود خانم ملوك اگر. نداشت را كالس ي حوصله نفس بعد

 واقعا« گفت مي خود با. بود شده خيره شب آسمان به و بود نشسته رنگ سفيد صندلي روي بالكن داخل روز دو از بعد حاال

 دو ما! بودني هم كنار چه تازه نبودم؟ كنارش هم هفته دو هنوز كه من كرده؟ پريشونم قدر اين تيله تا دو اون نديدن چرا

 چم من خدايا. كرده شك بهم هم بابا حتي االن. نشدم طوري اين نديدم رو مهديه ماه يه وقتي من. هستيم همكالسي تا

 »شده؟

 .بود مهديه تماس منتظر عصر از. رفت تلفن طرف به شتابان او و درآمد صدا به اتاق تلفن

 بفرماييد؟ بله؟ -

 خوبي؟. نفسم سالم -

 خبر؟ چه. سالم -

 .خوبه حالش ولي بيرون رفته هم مهرداد. خوبه هم بابا. رسونه مي سالم مامان. خوبم هم من. ممنون -

 .برسون مامان به هم رو من سالم. ببخشيد -

 كجاست؟ نگين خوبن؟ اينا بابا كني؟ كارمي چي -

 :گفت كالفه نفس
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 .نره يادش ما سوغاتي بگو اومده اگه اومد؟ پوالد آقا راستي. خونه مي درس داره هم نگين. خوبه هم بابا -

 .بياره فردا هم رو شما سوغاتي ميگم. پوالد پدر جاويد، آقا ديدن برن مامان و بابا قراره. اومده آره -

 !نديده سوغاتي دخترِ ميگه حاال. ها بگي نري ديوونه -

 مياري؟ برام رو جابري استاد جزوه نفس -

 نداري؟ كاري. حتما -

 .باي. عزيزم نه -

 .خدافظ -

 كرد آماده ميوه سبد يه. پايين رفت و شد خارج اتاق از. كرد مي آرامش احساس كمي حاال. برگرداند سرجايش را تلفن و

 .شد ميوه خوردن مشغول نگين و پدرش كنارِ و

 

***** 

 :گفت مهديه به رو. بود خالي پوالد نيمكت باز. شدند كالس وارد مهديه با

 كوشش؟ پس اومده؟ نگفتي مگه -

 .مياد حتما امروز گفت مي ولي كرده دير حتما -

 :پيچيد گوشش در مردي خوشِ صداي بعد كمي. شد جزوه مطالعه به مشغول و نشست خود نيمكت روي

 .محترم هاي خانم سالم -

 غوغايي دلش در. شد بلند جا از. بود ايستاده جلويش لبخند با پوالد. كرد استشمام ولع با را عطر خوشِ بوي و كرد بلند سر

 :گفت زد مي موج آن در هيجان كه صدايي با. بود ديده را او تازه روز دو از بعد. بود
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 .قبول زيارت. سالم -

 .بدم رو تون سوغاتي اومدم. ممنون -

 !سوغاتي؟ -

 بيارم؟ رو تون سوغاتي كه نگفتيد خانم مهديه به مگه -

 :گفت و دوخت چشم مهديه به عصبانيت با

 گفتي؟ -

 بگم؟ كه نگفتي تو مگه -

 :گفت و كرد نگاه پوالد به لبخند با

 .نميشه حاليش رو جدي و شوخي فرق ها وقت بعضي انگار ولي كردم شوخي مهديه با من -

 كه شدم مطمئن گفت ديشب كه خانم مهديه ديگه. بودم آورده براتون بگن خانم مهديه كه اين از قبل من حال هر به -

 .گيريد مي رو سوغاتي

 .بگم چي دونم نمي. ام شرمنده واقعا من -

 .مياد استاد االن كه نيست. نكنيد تعارف و بگيريد دستم از رو اين بهتره. هيچي -

 :گفت و گرفت پوالد دست از را سوهان ي بسته

 .شرمنده واقعا. ممنون -

 هم پدرام و مهرداد براي. دونه مي هم خانم مهديه. كنم پخش كالس داخل آوردم هم بسته يه. آوردم همه براي من -

 .كنيد مي لطف بديد من به رو روز دو اين هاي برداري نكته فقط. نكنيد تعارف پس. آوردم

 :گفت شوخي با نفس
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 .آورديد رو سوهان اين همين براي پس -

 :گفت پاچگي دست با پوالد

 .نميدن كه گفت مهرداد. حساسن هاشون نوشته به خيلي ايشون انگار ولي بگيرم خانم مهديه از بود قرار من. نه -

 :گفت خنده با مهديه

 .بده بهتون نفس همون بهتره حاال ولي. ميدم نفس به من. همه به نه ولي نميدم درسته -

 :گفت و نشست نيمكت روي نفس

 .ميارم رو بقيه براتون حتما فردا. پيشمه روز دو اون هاي كالس از يكي جزوه االن من -

 .نيومده استاد تا برم من پس. كنيد مي لطف شما -

 .شد دور كنارشان از لبخند با و

***** 

 اتاق از. كرد سرش را اش مشكي مقنعه و كرد تن را اش اي قهوه جين شلوار مانتو. گذاشت اش كوله داخل را ها جزوه

 .چيد مي را صبحانه ميزِ داشت معمول طبق خانم ملوك. شد خارج

 .خير به صبح. سالم -

 .خير به هم دخترم گل صبح -

 خوابه؟ هنوز بابا -

 .خوابن هنوز اومدن دير ديشب. عزيزم آره -

 .مونم مي دانشگاه رو ناهار من بگيد بابا به پس -
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 :گفت و گذاشت دهانش در اي لقمه نفس. درآمد صدا به در زنگ كه بدهد جوابي آمد خانم ملوك

 .رفتم من. اس مهديه -

 .داد تكان دست بود ايستاده در جلوي كه مهديه براي و كرد پا به را اش مشكي كتوني در جلوي

 .خير به عالي صبح -

 .خير به هم اكسيژن صبح -

 !اكسيژن گفت من به بار اولين كه بگيرم گل رو پدرام اين دهن بايد من! حناق! زهرمار! كوفت -

 :گفت نشست مي فرمان پشت كه حالي در مهديه

 كردي؟ شروع صبح اول از -

 :گفت گذاشت مي چشم به را اش آفتابي عينك كه درحالي نفس

 .باشه رانندگيت به حواست. ببند رو دهنت لطفا عزيزم -

 شم؟ خفه يعني اين -

 .كنم مرور رو درسم من بگذار. شو خفه. عزيزم آره -

 .اكسيژن چشم -

 !حناق! مار زهرِ! درد! كوفت -

 .ميشم خفه چشم. ببخشيد ببخشيد؛ -

***** 

 .بدهد دستش به را ها جزوه تا كرد صدايش شد خارج كالس از پوالد تا
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 .خير به روز. سالم -

 .نبوديد كه اول ساعت. بدم بهتون رو ها جزوه خواستم مي. كردم صداتون ببخشيد. سالم -

 نيست؟ خانم مهديه. بياد پرستارش تا بمونم شدم مجبور. نبود خوب حالش بابا بله -

 .بيرون رفت و شد خسته كالس وسط كه ديديد نه؛ -

 كنيم؟ ميل نوشيدني يه بريم تنهاييد اگر پس -

 .نميشه پيداش االن كه هم مهديه. خوبيه فكرِ. بريم -

***** 

 :گفت بود شده خسته سكوت اين از كه نفس. ساكت و بودند نشسته نسكافه كوچك هاي ليوان با صندلي روي دو هر

 بيايد؟ كنار ايران با تونستيد مدت اين توي -

 :گفت لبخند با پوالد

 كه زيارتي جاهاي همين مردم، بين محبت و عشق همين. نداره اروپايي وكشورهاي آلمان كه داره چيزها خيلي ايران -

 سمت بري بايد بشي رها ها ازغم بخواي اگر آلمان وقت اون. كني مي فراموش رو ها غم ي همه جا اون ميري وقتي

 .عاليه جا اين. داره ضرر آدم خود براي كه چيز تا هزار و ويسكي

 :گفت و نوشيد را اش نسكافه از مقداري ديد را او سكوت وقتي نفس

 سال همه اين از بعد چرا. پرسم مي كنجكاوي روي از ولي كنه سوال ازتون زياد كسي نخوايد شايد. پرسم مي ببخشيد -

 نيستن؟ آلمان متولد ايشون مگه ايران؟ بياد خواسته پدرتون

 .كرد خود محو را نفس كه لبخندي. كرد نگاه نفس به شيرين لبخندي با بعد و كرد سكوت مقدراي بار اين پوالد
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 ازش حرفي هيچ كه برادري و پدرمه ازدواجشون حاصل. آلماني مادربزرگم و بوده ايراني پدربزرگم راستش. چرا -

 ايران مقيم ايراني مرد يه با مادربزرگم پدربزرگم، بعدازفوت. كرده فوت بوده جوون كه وقتي دونم مي فقط. نشنيدم

 مادرش ديدن براي ايران مياد ميشه سالش بيست حدودا وقتي پدرم. گذاره مي خواهرش پيش رو پدرم و كرده ازدواج

 ...كه

 :گفت داشت را غم برق حاال كه نگاهي با و نوشيد را اش نسكافه از مقدراي و شد ساكت اي دقيقه چند براي

 اين توي. آلمان ميرن بعد. ميشن هم با ازدواج به مجبور افته مي بينشون كه اتفاقي خاطر به بعد و ميشه اشنا من مادر با -

. كنه مي خودكشي من سالگي دو از بعد و. پدرم هاي محلي كم خاطر به و من وجود خاطر به. ميشه افسرده مادرم مدت

 برمي سال يه از بعد. بگيره آرامش خودش قول به تا ايران مياد داده دست از رو كي و كاركرده چي فهمه مي تازه كه پدرم

 شده مبتال بهش سال سه كه اي بيماري خاطر به هم حاال و ميشه آشنا مهرداد پدر با هم سال يه همين توي. آلمان گرده

 ها اتفاق اين ي همه. بشه دفن جا اين خودش ي گفته به هم بعد و بگيره آرامش تا ايران اومده. نداره دنيا به اميدي ديگه

 .اشتباه. اشتباهم يه من. مادرم افسردگي شدنم، مادر بي منه؛ خاطرِ به

 با كه گشت مي جواب دنبال سوالش براي داشت و »چي؟ يعني اشتباه؟« گفت خود با و گرفت دست در را ليوانش نفس

 :آمد خود به مهديه صداي

 گيرن؟ مي رو مچتون حراست از نميگيد كرديد؟ پا و دست خلوتي چه خانم نفس! پوالد آقا به به -

 .كنيم ميل نوشيدني هم با بيان كردم دعوتشون. نيستيد هم شما. تنهاست خانم نفس ديدم -

 كنيد؟ نمي دعوت رو نفس هست مهديه وقتي چرا. كنيد دعوت رو نفس بايد شما نيست بيچاره مهديه وقتي. ديگه بله -

 .ميشه شروع كالس االن بريم پاشيد. رو فكت اون ببند مهديه -

 :گفت بود نشسته صندلي روي حاال كه مهديه

 كني؟ مي ميل نسكافه نشستي جا اين تو وقت اون. كنم پيدات تا گشتم وجب به وجب رو دانشكده ي همه كجا؟ -

 :گفت و گذاشت اش شونه روي را اش كوله و شد بلند نفس
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 .كنه در خستگي هم مهديه بگذاريد. مياد استاد االن. بريم ما بهتره پوالد آقا. گلم نكني فرار كالس از خواستي مي -

 .افتاد راه نفس دنبال و شد بلند صندلي روي از لب بر لبخندي با پوالد

***** 

. كرد مي فكر مادرش زندگي به. بود شده پوالد هاي حرف مشغول فكرش. بود زده زل مقابل به و بود نشسته ماشين داخل

 مادر شدن وابسته باعث هم مادري مهر يعني. كند مي خودكشي بعد و دارد بچه او از كرده؛ ازدواج مردي با زور به كه زني

 نشده؟ زندگي به

 كجايي؟ اكسيد دي كربن اكسيژن، نفس، -

 .گلم ي راننده مهديه، دست كنار صندلي، روي -

 كني؟ مي فكر چي به ميگم. خنديدم هه، هه هه -

 شدم؟ دوست تو با طور چه كه كنم مي فكر اين به. كنم مي فكر سنج فضول به -

 :گفت و كرد اي خنده مهديه

 خاطر به هم من. شدي قبول تهران دانشگاه و زدي خر شيمي به ات عالقه خاطر به تو. بگم برات بگذار نفهميدي؟ هنوز -

 پسر و تو كه دانشگاهي تو من خوب شانس از. شدم قبول شيمي نشد. شم قبول پزشكي زدم خر دخترداييم، مينو، با رقابت

 اين طرف اون از بعد. بكنه مهرداد دادم هم من بكنه، پدرام رو كارات دادي تو بعد. شدم قبول هستيد داداشم و ات عمه

. شديم آشنا باهم اول روز بعد. افتاديم كالس يه توي هم با هم ما پس. كردن هم با رو كارا پس بودن دوست هم با دوتا

 .شدي دوست من با تو وقت اون

 :گفت و زد مهديه سر به دست كف با نفس

 كني؟ مراجعه روانپزشك يه به نيست بهتر مهديه. خنگي خيلـــــي خيلي -

 .بگيري برام وقت يه گفته نفس ميگم بهش امشب همين. كنم مراجعه ديگه يكي به چي واسه روانپزشكه بابام وقتي -
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 كرده؟ صبر ديوونه توي با طور چه مهرداد دونم نمي من. خوبيه فكرِ -

 با شده عاقل مثال كه هم االن. بود ولو ها خيابون تو پدرام با يا بود اتاقش تو اش همه يا كه قبال. نداره كاري من با كه اون -

 عقب از وقتي. حس تو بود رفته همچين گفت؟ مي بهت چي پوالد امروز راستي. كنه مي كمك بهش و مياد ميره پوالد

 .زد مي موج غم چشماش تو كردم مي نگاهش

 .ندارم رو چل و خل اين ديدن تحمل من كنيد؟ مي صبر ديوونه اين با طوري چه شما گفت مي -

 :گفت و درآورد را زبانش مهديه

 .اتون خونه برو خودت. شو پياده اصال كني؟ مي توهين چرا. نگو بگي خواي نمي -

 :گفت مهديه به رو و بازكرد را ماشين در نفس

 درخونه جلوي تو وقتي امون خونه ميرم خودم كه معلومه. شدي ناراحت واقعا بگم كه نكردي ام پياده كوچه سر چرا خب -

 .داشتي نگه

 همون. استخون ميشي ديگه ميري راه كنم پيادت اگر. استخوني پوست خودت گفتم. سوخت برات دلم چيه؟ دوني مي -

 .كنم پيادت اتون خونه جلو كه بهتر

 :گفت و بست را در نفس

 .باشه نياورده رو ماشينم بابا شايد. دنبالم بيا خودت هم فردا -

 .داره تعميرگاه به نياز اش همه خودت مثل ماشينتم اين -

 بيرون پنچره از را سرش شدن كنده جا از ها چرخ تا. افتاد راه و كرد روشن را ماشين بكند حركتي نفس كه اين از قبل و

 :گفت و آورد

 .اكسيژن باي باي -
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 :گفت بلند و كرد نگاه بود شدن دور حال در كه مهديه ماشين به نفس

 .برات دارم -

 .برگشت عقب سمت به و پريد جا از آمد مي پشتش از كه صدايي با

 .تو دست از ندارن آسايش مردم زني؟ مي داد چرا -

 :گفت و كرد نگاه او به لبخند با نفس. بود نيما صداي

 اومد؟ كي كوچيك داداش -

 .ايستادي در جلوي تو بيا. جا اين اومدم افتادم راه نداشتم كالس امروز. رفت يادت سالم كردي ذوق بازم -

 .شدند حياط وارد و انداخت نفس شانه دور را دستش و

***** 

 كرد مي معنيشان طور هر. بود پوالد هاي حرف فكر در هنوز. كرد مي بازي ساالدش باظرف و بود نشسته ناهار ميز سر

 يعني. افتاده پدرش و مادر بين اتفاقي چه دانست مي كاش اي بوده؟ ناخواسته و مظلوم دركودكي پوالد يعني. شد نمي

 گرفته؟ افسردگي غربت و تنهايي خاطر به مادرش

 .بده من به رو ليوان اون جان نفس  -نيما

 را ليوان و زد لبخندي او به. بود شده خيره او به كه افتاد پدرش اي قهوه هاي چشم به نگاهش و گرفت باال رو سرش نفس

 .داد نيما به

 .است نخورده دست هنوز غذات خودتي؟ تو بابا نفس  -كيوان

 .هاست درس خاطر به. بابا مشغوله فكرم كم يه  -نفس

 .كنيم مي باور هم ما بگي تو هرچي. باباجان باشه  -كيوان
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 :گفت نفس به رو خنده با نگين

 ميگي؟ دروغ چرا پس. كنه نمي باور رو هات دروغ بابا دوني مي كه تو -

 نگين به نگاهي سپس. نبود نگين حرف به حواسش و بود شده ساالد با بازي مشغول هم باز كه انداخت نفس به نگاهي نيما

 :گفت اخمي با و انداخت

 .بخور رو غذات نگين -

 :گفت و انداخت پايين سرش. زد لبخندي نگين

 .اخمو داداش چشم -

 كنار و گرفت دست در را اش درسي هاي كتاب هم نيما. رفت باال ي طبقه به و شد بلند ميز سر از نفس غذا صرف از بعد

 چايش ليوان نيما. شد خارج آشپزخانه از چاي سيني با هم نگين. نشست بود شده فوتبال تماشاي مشغول كه پدرش

 را چاي ليوان معمول طبق نگين. كرد كم را وي تي صداي كيوان. شد شنيده باال ي طبقه از پيانو صداي كه رابرداشت

 او به و انداخت نگين به نگاهي بود كرده حس را نفس دلتنگي كه نيما. بگذارد نفس سر به سر و برود باال به كه برداشت

 نوازش را او موهاي لبخند با كيوان. داد جا پدرش آغوش در را خود و انداخت باال را اش شانه هم نگين. بنشيند كه فهماند

 .كرد

 با و بود نشسته پدرش رنگ مشكي پيانوي پشت نفس. برد باال به و برداشت نفس ليوان همراه را خودش چاي ليوان نيما

 .شد چاي نوشيدن مشغول و نشست نفس سر پشت مبلي روي نيما. نواخت مي ظريفش هاي انگشت

 دلتنگي روي از هايي اشك. شود جاري اش گونه روي هايش اشك داد اجازه بود نشده نيما حضور متوجه هنوز كه نفس

 گوش هايش حرف به تا باشد كسي خواهد مي دلش كه حاال ولي. صبورش سنگ و بود كنارش هميشه كه مادرش، براي

 و ديده تازه كه بگويد نگاهي ازبرق. بگويد اش ناشناخته ازحس مادرش براي خواهد مي دلش. گذاشته تنهايش او كند

 .دارد دوستش وار ديوانه



 

 

 عاتكه كاربر انجمن | گره خورده

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣٧ 

. كرد حس سرش پشت را كسي تن گرماي نفس. ايستاد او پشت و شد بلند جا از. كرد راحس نفس هاي شانه لرزش نيما

 ي گونه روي را دستش و ديد را نفس هاي چشم سرخي اي قهوه نگاه. برگشت عقب سمت به و كرد پاك را هايش اشك

 :گفت و گذاشت نفس

 سرخه؟ چشماش چرا ما آباجي -

 :گفت و انداخت نيما گردن دور را هايش دست و شد بلند صندلي روي از نفس

 شده؟ فضول كوچيك داداش -

 :گفت و گذاشت اش شانه روي را دستش نيما. نشستند نفره سه مبل روي دو هر گرفت را نفس دست نيما

 اش همه سركالس بودم، اصفهان كه مدت اين. نديدمش ميشه كه هست ماهي دو. شده تنگ مامان براي دلم هم من -

 ...ولي بودم مامان تماس منتظر

 مي نقاشي و گيرم مي دستم رو قلم وقتي كه نيست ديگه نميشه باورم هنوز. كنم لج باهاش كه نيست نميشه باورم هنوز -

 .كنه خراب رو طرحم ي همه و بلرزه دستم ترسم مي. نزدم دست ها قلم به ديگه. نلرزه دستم كه بگيره رو دستم كنم

 مامان؟ خاك سر بريم امروز خواي مي -

 ناشناس شماره. برداشت ميز روي از را اش گوشي نفس. شد بلند نفس گوشي صداي كه كرد نگاه نيما به لبخند با نفس

 ي شماره ديدن از هميشه. كردند مي را كار اين نيما يا پدرش. داد نمي جواب را ناشناس هاي شماره وقت هيچ. بود

 جواب نيما و گرفت نيما سمت را گوشي. بود كرده مسخره كار اين خاطر به را او نگين هم بارها. داشت وحشت ناشناس

 .داد

 .بفرماييد بله؟ -

- .... 

 .كنم مي خواهش -
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- .... 

 .خداحافظ -

 بود؟ كي  -نفس

 .جونم آبجي اشتباه -

 .بود شماره همان باز. انداخت صفحه به نگاهي نيما. شد بلند نفس گوشي صداي دوباره كه شد بلند مبل روي از

 بله؟ -

- .... 

 .بفرماييد. خودمه ي شماره. بله -

 :گفت خنده با بعد و كرد سكوت لحظه چند

 شما؟ فقط. دادن درست رو شماره خانم مهديه. خواهرمه. درسته بله -

- .... 

 .هستيد اي دانشكده هم نفس با كه درسته پس. كرد مي رو تعريفتون خيلي پدرام شماييد؟ پوالد آقا پس آهان -

- .... 

 .نبودم جا اين آخه. ببينمتون نشد بله -

- .... 

 .خدمتتون گوشي. هستن بله -

 .گرفت كرد مي نگاه گوشي به تجعب با و سرخ هايي گونه با كه نفس طرف به را گوشي و
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 .منتظره خط پشت. ديگه بگير -

 .شد سردي اين متوجه هم نيما. گرفت را گوشي كرده يخ هايي دست با نفس

 .بفرماييد بله -

 .خانم نفس سالم -

 شما؟ حال. سالم -

 .بيام تونم نمي فردا بگم خواستم مي. گرفتم خانم مهديه از رو تون شماره ببخشيد. ممنون -

 :گفت ناخودآگاه و كرد داغ حرف اين شنيدن از هايش گوش نفس

 چرا؟ آخه -

 :گفت و شد نفس صداي تغيير متوجه نيما مثل هم پوالد

 .براتون بياره خانم مهديه به ميدم رو هاتون جزوه بگم گرفتم تماس. بيام تونم نمي. داره دكتر وقت فردا بابا آخه -

 :گفت بود شده پكر كه نفس

 .نيست مهم. فردا پس نشد فردا ايه؟ عجله چه حاال -

 .بياريد برام حتما فردا پس. گيرم مي ازتون حتما رو فردا هاي نوشته باشم گفته البته. داريد الزم دونم مي ممنون -

 :گفت و كرد اي خنده نفس

 .ميارم براتون حتما پس. نميده بهتون مهديه دونم مي -

 .شدم مزاحم ببخشيد. كنم قطع نداريد كاري اگر هم حاال -

 .مراحميد شما. كنم مي خواهش -
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 .برسونيد سالم خانواده به -

 .خداحافظ. برسونيد سالم پدرتون به هم شما -

 .خداحافظ فعال. ديدار اميد به -

 :گفت آرام و انداخت نگاهي نفس ي شده سرخ صورت به نيما

 .باشه لرزيده دستت جاي به دلت ترسم مي -

 :گفت نيما به بود كرده سيو را پوالد شماره تازه كه نفس

 تو؟ ميگي چي -

 :گفت و كرد اي خنده نيما

 .بيا هم تو شم آماده ميرم من. شد سرد چاييت ميگم. هيچي -

 كجا؟  -نفس

 مامان خاك سر بريم. غوري بابا نقش براي بازيگري تست براي سيما صدا بريم ميگم. لرزيده واقعا كه اين مثل نه  -نيما

 .ديگه

 چشم به و زد شانه را موهايش و گرفت دست به اي شانه آينه جلوي. افتاد راه اتاقش طرف به و داد تكان سري نفس

 :گفت و شد خيره هايش

 .ايد كننده ديوونه واقعا -

***** 

 :گفت نفس به رو و كرد كم را آهنگ صداي نيما

 هست؟ آدمي طور چه حاال -
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 :گفت و كرد مرتب كمي را اش اي قهوه شال نفس

 كي؟ -

 :گفت و داد پايين كمي را پنچره نيما

 .زنه مي حرف خوب هم فارسي. اومد مي نظر به محترم خيلي كه خط پشت از. ديگه پوالد همين -

 بار و بند بي و خود بي آدمِ يه... آدمِ يه بايد بوده اروپا چون كردم مي فكر كه من تصور برعكس. آرومه خيلي. آره  -نفس

 به نديدم كالس سر حاال تا. نكرده توجه اصال دخترها نازكردن و عشوه به مدت اين توي. بكن رو فكرش نيما ولي. باشه

 .بخوردشون چشماش با بخواد و بزنه زل دخترها

 .ها اومده خوشت تو كه اين مثل ولي. شده زده اشون همه از دلش كه ديده جا اون قدر اين خب  -نيما

 :گفت و گرفت نشنيده را نيما حرف نفس

 هم مادرخودش. بوده ايراني پدرش پدر يعني پدربزرگش البته. ايرانيه رگه يه پدرش چون هم زدنش حرف فارسي -

 .آلمان ميره كنن مي ازدواج پدرش با وقتي. بود ايراني

 .ببينمش خواد مي دلم. ايرانيه اصليتش گفت ميشه يعني  -نيما

 .داد تكيه صندلي به و كرد بلند را آهنگ صداي نفس

***** 

 كه نفس به. ايستاد و خواند اي فاتحه. گذاشت سنگ روي را سفيد رز هاي گل و ريخت آب رنگ سياه سنگ روي نيما

 :گفت و كرد نگاه بود شده خيره مادرش قبر سنگ به باراني هاي چشم با و بود نشسته قبر كنارِ

 .بيا خواستي هم تو. بزرگ آقا و مادرجون خاك سر ميرم من -

 :گفت و كشيد سرد سنگ به دستي نفس. رفت و
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 يادته نيست؟ سردت االن. خوردي مي سرما زود. نداشتي رو سرما تحمل وقت هيچ كه تو. سرده قدر چه جا اين مامان -

 هاي كوه اين مياد دلت كيوان« گفتي مي بهش خنده با هم تو زد؟ مي غر بهت شمال رفتيم مي زمستون تو وقتي بابا هميشه

 .خوردي مي سرما هفته يه بعدش ولي »نبيني؟ نزديك از رو برف از پر

 نيستي ميشه ديرم دانشگاه براي كه صبحا وقته خيلي مامان نشده؟ تنگ ما براي دلت چي؟ تو. شده تنگ برات دلم مامان

 كه سرت روي ريزم مي رو ميز روي آبِ پارچ اين يا ميشي بيدار يا شمارم مي سه تا بگي و كني بيدارم خواب از زور به كه

 چه بترسم هم من كه كني نگاه بهش جوري يه اكسيژن ميگه بهم پدرام وقتي نيستي. بخوابي طوري چه بره يادت ديگه

 بعد» .كردم غلط ببخشيد خانم نفس. كردم غلط ميگم االن دايي زن چشم« بگه و پايين بندازه رو سرش كه. پدرام به برسه

 به وقتي. باباشه و من نفس چون« بگي و كني نازم تو بعدش »اسم؟ شد هم نفس اسميه؟ چه اين دايي زن آخه« بگه تو به رو

 مني؟ نفس گفتي مي هميشه يادته» .شده تر راحت كشيدنم نفس« گفت باباش اومد دنيا

 اشك هم تو. كند رو مخمليم لباس عروسك سر نيما كه هام بچگي مثلِ. بگذارم زانوهات روي رو سرم خواد مي دلم مامان

. بشه باروني من نفس چشماي نبينم. بشه سرخ من زندگي هاي تيله اين نبينم« بگي و ببوسي رو هام چشم كني؛ پاك رو هام

 مهربون قلب يه و سبز جنگل تا دو چشم، تا دو عجيب، حس يه« بگم بهت من بعد »كرده؟ اذيت رو من فسقلي اين كي

 شدم؟ طوري اين مدت اين توي چرا دوني مي تو مامان. ببينمشون ساعت هر و روز هر خواد مي دلم» .گرفته رو آرامشم

 .آمد خودش به زند مي موج آن در آرامش كرد حس كه آرام صدايي با

 .بفرماييد -

 :گفت و برداشت خرما يك خرما ي جعبه داخل از

 .كنه رحمتشون خدا. ممنون -

 :گفت و خواند اي فاتحه. نشست قبر كنار مشكي لباسي با ساله هجده حدودا دختري

 هستن؟ مادرتون. بيامرزدشون خدا -

 :گفت و زد لبخندي نفس
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 .زبون هم يه دوست، يه مادر، يه -

 :گفت و زد لبخندي متقابال دخترك

 .كرد صبر بايد. گذاشت تنهام پدرم هم حاال. دادم دست از رو مادرم كه ساله ده من. شده فوت مادرتون تازه كه اين مثل -

 .منتظرمه برادرم. برم بايد ديگه من. كنه رحمت رو هردوشون خدا. متاسفم -

 :گفت و شد بلند قبر كنارِ از دخترك

 .بخونم فاتحه براشون نميره يادم بيام وقت هر. مادرتونه همسايه پدرم. بفرماييد. كنه رحمت هم رو شما رفتگان خدا -

 .خداحافظ فعال. ديدار اميد به. ممنون -

 .خداحافظ -

 اين در طور چه مادرش و پدر بدون ساله هجده دختر. بود جالب برايش. افتاد راه پدربزرگش و بزرگ مادر قبر طرف به و

 حرف شيرين قدر چه. بود تر كوچك نفس از سالي دو حدودا! كند؟ مي زندگي است وحشي گرگ و سگ از پر كه دنيايي

 .كرد صبر بايد. گفت مي درست. زد مي

 !نفس آهاي! خانم! خانم -

 .گذشته جون مادر قبر از شد متوجه تازه و برگشت. آمد مي سرش پشت از نيما صداي

 !كنم؟ مي صدات دارم كجايي! ديوونه -

 .نبود حواسم ببخشيد -

 بودي؟ كجا چيه؟. نبود حواسم ببخشيد ميگه تازه كنم مي صداش هي شده، رد قبر روي از خانم. بود مشخص كه اون -

 .بود جالب رفتارش برام. ديدم رو دختري يه -

 .ممنوعه جا اين. آمريكا بريد بايد. كه نميشه ولي بگيرمش؟ برات برم. اومده خوشش مردم دخترِ از خانم! به به -
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. گرفتي اشتباه پدرام با رو من. ها زني مي حرف طوري اين كه نيستم پدرام من. پررويي خيلي. جنبه بي ي ديوونه! كوفت -

 رو مادرش كن فكر. نميشد جدا هاش لب از لبخند ولي بود تنش مشكي هنوز كرده، فوت كميه زمان پدرش جالبه ميگم

 كه هاش حرف با ولي باشه تر بزرگ سال دو يكي نگين از شايد. كرد صبر بايد ميگه خنده با ولي داده دست از قبال هم

 .بود آرامش جور يه اش چهره توي و صدا توي اصال. داد بهم آرامش نزديم، حرف هم با هم خيلي

 وايسادي. بده پس دادم بهت كه رو شكالتي اون ميگه و ميشه عصباني دستت از باز جون مادر االن. بافي خيال بسه. بيا -

 .ديگه بريم بخون فاتحه يه جا اين

 .خواند اي فاتحه و نشست مادربزرگش و پدربزرگ قبر كنارِ. كرد اي خنده نفس

 اومد مي وقتي هميشه داشت؟ دوست من از بيشتر رو نگين و تو هميشه مادرجون بوديم بچه وقتي مياد يادت نيما  -نفس

 ».شدي بزرگي دختر تو« گفت مي من به ولي آورد مي بازي اسباب نگين و تو براي امون خونه

 .نزن حرف من جون مادر سر پست الكي. بودي بزرگ. ديگه گفت مي راست خب  -نيما

 :گفت و ايستاد ماشين كنارِ نفس

 بزرگ سالگي ازهفت من. بودم بزرگ فقط من وقت اون. تري كوچيك من از سال يه تو نيما! گفت؟ مي راست رو چي -

 مي بازي اسباب يه برام و بيرون رفت مي هم بابا رفت مي مادرجون وقتي شدم مي ناراحت كه دفعه هر مياد يادت بودم؟

 ».بدم بهت كه من به داد و خريد برات رو اين مادرجون االن« گفت مي و آورد

 .داشته دوست رو تو هميشه جون مادر. كردي بافي خيال هم باز. پرداز خيال دخترِ بريم بشين  -نيما

 

***** 

 .ديگه پاشو نيستم؟ تو با مگه نفس! هوي. پاشو تنبل ي دختره -

 .كرد نگاه بود ايستاده مقابلش كه نيما به. كشيد كنار سرش روي از را پتو
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 .ديوونه پسر شيشه ساعت. بخوابم بگذار بيرون برو. خوردي رو سرم چيه؟ هان؟ -

 :گفت و كرد اي خنده نيما

 .تو منتظرِ ايستاده در پشت هفت ساعت از مهديه ولي شيشه ساعت آره -

 :گفت و شد بلند تخت روي از

 چنده؟ ساعت االن! هفت؟ ساعت! مهديه؟ -

 .بود دقيقه ده و هفت ساعت. انداخت نگاهي ساعت به

 آماده را هايش لباس و شد خارج دستشويي از بعد. زد مسواك و شست صابون با را صورتش و رفت دستشويي طرف به

 :گفت و شنيد را در شدن باز صداي كه كرد تن را رنگش زيتوني مانتوي. كرد

 .ميرم خودم من بره ميشه ديرش كنه مي فكر اگه يا. داخل بياد يا بگو مهديه به نيما -

 .بشي آماده تو تا تو مياد. بري خودت كه كنه ول تنها رو شما بكنه غلط خانم مهديه -

 .ديد در كنارِ را او و برگشت. آمد مي سرش پشت از. بود مهديه صداي اين

 .برد نمي خوابم. خوابيدم دير ديشب. ببخشيد. سالم -

 .كرده آماده رو ات صبحانه خانم ملوك باش زود. سالم عليك  -مهديه

 .كيفم داخل بگذار رو ميز روي كتاب اون جان مهديه  -نفس

 !قربان؟ اي ديگه امرِ! گذارم مي االن همين! چشم  -مهديه

 :گفت و آمد بيرون خوابش تخت زير از كالفه گردد مي چيزي دنبال بود معلوم كه نفس

 .نيست جورابم! اه -
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 .ميارم برات االن. يخچاله توي جورابت بگم بهت گفت خانم ملوك بگم؟ بهت رفت يادم ديدي آخ آخ -مهديه

 :گفت و كرد پرت مهديه سوي به برداشت تخت روي از را بالشش نفس

 !مزه بي! كوفت -

 :گفت و آورد بيرون تختش كنارِ ميز كشوي داخل از را جورابش و

 .پايين ميام كنم سرم رو ام مقنعه من. پايين برو تو -

 آب ليوان خودش و گرفت اي لقمه برايش مهديه. كرد سالم. شد آشپزخانه داخل سريع و كرد يكي تا دو را ها پله نفس

 :شد بلند نيما صداي. كشيد سر را پرتقال

 باال؟ بكشدش نفس يه دراومده قحطي از دخترِ اين كه ميز رو گذاشتي رو من پرتقال آب اين باز تو جونم ملوك -

 .همگي خداحافظ. بريم پاشو مهديه. هست يخچال توي نخورده پسرِ. كن صحبت درست ترت بزرگ خواهر با  -نفس

 :گفت رفت مي يخچال طرف به كه نيما. شد خارج آشپزخانه از مهديه همراه و

 .داريم مهم كالس يه سه ساعت گفت زد زنگ ها بچه از يكي. رفتم نبودم اومدي اگر نفس -

 :گفت آرام و كرد جا به جا اش شانه روي را كيفش نفس

 !داري كالس. خودت جون آره -

 :گفت بشنود نيما كه طوري بلند بعد و

 .ميري داري كه بگو هم بابا به و بزن زنگ يه رسيدي -

***** 

 .افتادند راه حياط طرف به و شدند خارج كالس از
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 بوفه؟ بريم  -مهديه

 .كيك يه با خوام مي چايي يه من -

 يه با خوام مي كيك يه من دلت؟ زير نزنه خوشي دفعه يه ديگه؟ موني مي منتظر جا همين يعني. بخواه كوفت تو  -مهديه

 !چايي

 .مياي خري مي ميري هم تو جا اين شينم مي من. كن نگاه. نزن غر قدر اين -

 .نميري كه رو از! اي عالي كارِ تقسيم چه اوه  -مهديه

 .عزيزم سالمت به -

 ليوان. ايستاد جلويش مهديه دقيقه چند از بعد. گذاشت مقابلش را كيفش. گرفت بغل را زانوهايش و نشست ها چمن روي

 :گفت. درآورد را جزوه ازكيفش و نوشيد چايش از كمي مهديه. نشست و داد دستش را چايي

 بهت؟ زد زنگ پوالد راستي. شما امانتي اينم بيا -

 .نميدم جواب رو ناشناس هاي شماره كه دوني مي گفتي؟ مي من به نبايد تو. دادي بهش رو ام شماره تو گفت. آره -

 مي حرف چي ي درباره ديروز نگفتي من به آخرش راستي خوردت؟ مي گوشي پشت از غريبه مگه ترسو! هم تو بابا برو -

 زديد؟

 :گفت و برداشت را اش كلوچه از اي تكه نفس

 ...و مادر و پدر زندگي ي درباره. بابا هيچ -

 :گفت و پريد حرفش وسط مهديه

 ...كه گفته هم تو به يعني -

 .شد ساكت بعد و
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 گفته؟ چي  -نفس

 ...ديگه همين اه مادرش، چيزه، كه، همين  -مهديه

 چي؟ همين! كوفت -

 :گفت و شد نزديك او به كمي مهديه

 .بوده باردار ازدواج قبل مادرش كه همين -

 :گفت فرياد با بودند شده باز حد آخرين تا كه هايي چشم با نفس

 !نــــه -

 :گفت و انداخت اطرافش به نگاهي مهديه

 .فهميدن همه تر يواش. كوفت بگم بهت بايد من حاال -

 پس نبوده راضي ازدواج اين به مادرش چون كرد مي فكر. بود خيال خوش چه. بوده معنا چه به اشتباه كه فهميد مي حاال

 با گونه اين حاال دارد فرق ديگران با كرد مي فكر كه كسي. شد نمي باورش... پوالد يعني. خواد نمي هم را ازدواج اين ثمره

 .دارد فرق ديگران

 رو چيزي همچين مياد كي. بگو رو خر من آخه دونستي؟ نمي تو يعني بود؟ نگفته بهت مگه. كن نگاه رو رنگش  -مهديه

 .بگه

 :گفت آمد مي بيرون چاه ته از انگار كه صدايي با نفس

 دوني؟ مي كجا از تو -

 :گفت تاسف از پر نگاهي با مهديه
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. بيارم چايي برم فرستاد رو من بابا. بود ريخته هم به خيلي. مون خونه اومد پوالد كه بوديم خونه بابا و من پيش شب چند -

. رفتم و كردم آماده رو چايي زود بخرم نخود ساعت يه براي برم بايد دونست نمي كه هم من. سياه نخود همون يعني

 پوالد، پدر جاويد، آقا وقتي آخه. ديگه فهميدم هم من خب. ميگه پوالد به داره رو چيزهايي يه بابا شنيدم كه بودم در پشت

 هم بعد. بمونه مدت يه براي ايران مياد جاويد آقا كنه مي فوت پوالد مادر كه وقتي همون. ميشه آشنا بابا با بوده جوون

 هم جاويد آقا پزشك هم ميشه بابا وقت اون از. نبوده خوب روحيش وضع هم خودش چون. روانپزشك يه پيش ميره

 .دوستش

 .شد ظاهر كنارشان ندا كه بگوييد چيزي خواست نفس

 خوبيد؟. فداتون. جيگرها سالم  -ندا

 :گفت و كرد اي خنده مهديه

 تا كنم فكر تون كوچه سر بقال بيچاره زني؟ مي حرف طوري اين همه با تو زدنه؟ حرف طرز چه اين ميشي؟ آدم كي تو -

 نه؟. باشه شده اغفال حاال

 .كردم عادت هم من خب زنن مي حرف طوري اين باهام پسرها اين بس از بابا  -ندا

 .گذاشتي نمي آسيا ي قاره توي حسابي و درست دختر يه وگرنه نشدي پسر خودت خوبه  -مهديه

 :گفت و بود زده زل زمين به كه انداخت نفس به نگاهي ندا

 ...يا اش نامه يا مياد خودش يا. نكن فكر قدر اين كني؟ مي سير كجا خانم نفس -

 :گفت و شد بلند جايش از و كرد اخمي نفس

 .كالس سر بريم پاشيد. پررو بسه -

***** 
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 اشتباه ي كلمه از تواند نمي چرا دانست نمي هم خودش هنوز. بود مشغول فكرش. زد مي ضربه ميز روي خودكارش سر با

 آن زالل، موج آن سبز، نگاه آن نه... يك اندازد مي تاب تاب به را قلبش چشمانش كه كسي يعني. بكند برداشتي چنين

 .باشد كسي چنين براي تواند نمي لطيف قلب

 چشم. بود كنارش مهديه. گذاشت اش پهلو روي را دستش و چرخاند را سرش. رفت فرو اش پهلو در چيزي كرد احساس

 شده خيره او به كه ديد را جباري استاد و گرفت را نگاهش ي دنباله نفس. شد خيره اي نقطه به و رفت نفس به اي غره

 :گفت او به رو اخمو پيرمرد. بود

 گرفتيد؟ اشتباه كجا با رو كالس شما بپرسم ميشه! صداقت خانم -

 :گفت و انداخت پايين را سرش. شد بلند صندلي روي از نفس

 ...اصال استاد ببخشيد -

 :گفت بلندي صداي با و پريد حرفش بين جباري

 پهلوت خانم اين اگر. كنم مي صدات دارم باره سه. نيست حواست كه معلومه. نبود حواسم كه بگي خواي مي دونم مي -

 .خانم باشه حواست بعد به اين از. فهميدي مي عمرا كرد نمي سوراخ رو

 :گفت و آورد پايين را صدايش كمي بعد و

 .بده رو من سوال جواب حاال -

 نگاه استاد به دهد جواب سوالي چه به بايد دانست نمي كه درحالي و گرفت باال را سرش بود شده سرخ صورتش كه نفس

 :گفت بغض از لرزان صدايي با. كرد

 استاد؟ سوالي چه -

 :گفت و انداخت نگاهي تخته به. داد بيرون فوت با را آن و كشيد بلندي نفس جباري

 .بنويس رو مسئله اين فرمول بيا -
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 بود شده ذهنش و فكر ي همه. باشد كرده قفل مغزش كه انگار. بود رفته يادش چيز همه. انداخت تخته به نگاهي نفس

 .پوالد پوالد، پوالد،

 به نيازي ديگر كه داد مي جواب پرسيد خودش از كه اول دانست مي اگر. دانست نمي هم او ولي انداخت مهديه به نگاهي

 .داد تكان سري درماندگي با پس. نباشد نفس از دوباره پرسيدن

 :گفت آرامي صداي با نفس كه انداخت نگاهي نفس به كالفه استاد

 .رفته يادم چيز همه كنم فكر استاد -

 :گفت و كرد بلند را صدايش باز استاد

 من حواس و كردي مي ايجاد صدا و سر خودكارت با هي من هاي توضيح وسط. صداقت خانم نبود حواست كالس اول از -

 ها بچه هم كه بيرون بفرما و كن جمع رو وسايلت لطفا. نيست خوب حالت انگار. اين از كه هم حاال. كردي مي پرت رو

 قراره اگر. كالس سر بياي طوري اين خوام نمي هم ديگه ي دفعه. نباشي گيج بعديت كالس براي هم باشه جمع حواسشون

 .نياي بهتره بياي طوري اين

 كيفش. شدند جاري اش گونه روي صدا بي هايش اشك و انداخت پايين را سرش. نداشت نگه را هايش اشك ديگر نفس

 آن در نگراني و ناراحتي كه صدايي با و شد بلند صندلي روي از مهديه. شود خارج كالس از كه گذاشت اش شانه روي را

 :گفت زد مي موج

 !استاد -

 :گفت و پريد حرف ميان جباري

 من كالس سر نداري حق ديگه بيرون رفتي اگر شما ولي. بيرون بفرما صداقت خانم همراه يا بشين يا هم شما خانم -

 .بشي حاضر

 .كرد حركت حياط سمت به و شد خارج كالس از نفس. نشست سرجايش مهديه پس
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 تكيه درختي به. نشست ها چمن روي و كرد انتخاب را تري خلوت ي گوشه. رساند حياط به را خود تند و بلند هاي قدم با

 براي. كند مي گريه چه براي دانست نمي. كرد خيس را اش گونه هايش اشك و گذاشت هايش زانو روي را سرش. داد

 ...براي يا اش؟ زندگي و پوالد براي پوالد؟ مادر براي مهديه؟ هاي حرف براي جباري؟ استاد هاي فرياد براي خودش؟

 كنارش مهديه كه ديد و كرد بلند را سرش. است اش شانه روي كسي دست كرد حس تا ماند خود حال به ساعت نيم

 :گفت و انداخت او به نگاهي نگراني با مهديه. است

 حاال داري؛ استادها اين حرف به كار چي ميگي من به خودت كه تو قرمزه؟ چشمات قدر اين چرا. برم اشكات اون قربون -

 كني؟ مي گريه نشستي داده قورت عصا اين خاطر به خودت

 :گفت و كرد پاك را هايش اشك نفس

 .نيست خوب حالم. برم خوام مي. ندارم حوصله مهديه -

 :گفت و ايستاد كنارش هم مهديه. شد بلند جايش از و

 بري؟ خواي مي كجا. داريم كالس هم ديگه ساعت يه كجا؟ -

 :گفت رفت مي دانشگاه خروجي در سمت به كه حالي در نفس

 .ندارم رو اش حوصله ولي دونم مي -

 :گفت بلند و ايستاد جايش سر مهديه

 .خونه ميرم مهرداد با من. ببر رو ماشين سوييچ حداقل. نفس وايستا -

 :گفت رفت مي عقب عقب كه طور همان و برگشت مهديه طرف به نفس

 .خداحافظ -

 :گفت آهسته و داد سرتكان مهديه
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 .چته دونم مي كه من -

***** 

 خانه به كه اگر دانست مي. برود زهرا بهشت به تا ايستاد تاكسي منتظر. شد خارج دانشگاه از و كرد مرتب را اش مقنعه

 خانه به آرامش با بعد و بگذارند مادر كنارِ را ساعتي كه بهتر همان پس. شود مي نگرانش ببيند را او پدرش و برود

 .كرد حركت زهرا بهشت طرف به و شد تاكسي سوار باالخره. برگردد

 و شست باگالب را قبر سنگ. كرد سالمي او به و نشست مادرش قبر كنارِ. سفيد رز گل شاخه سه و خريد گالبي ي شيشه

 .كرد شروع

 رو حرفا اين مهديه وقتي از چرا دونم نمي خدا به. ام كالفه خانم سحرناز بيني؟ مي. سرخه نفست چشماي بازم! ماماني -

 ...براي پاك سبزِ هاي چشم اين ميشه باورت تو مامان. بودم خيال خوش چه من. ميشم ديوونه دارم زده

 ايجاد تحوالتي قلبش در كه بود كرده باور ديگر حاال. كرد مي گريه بلند باصداي. دهد ادامه نتوانست و شكست بغضش و

 گناهي كه پوالد نبود؟ يا بود ممنوعه عشق اين شده؟ مرتكب گناهي« گفت باخودش. كرد پرپر و برداشت را گلي. شده

 »بسوزد؟ لقب اين به بايد چرا. بود نكرده

. بود ديده پيش روز كه بود دختركي همان. گرفت باال را سرش. ظاهرشد هايش چشم جلوي طوسي ي دخترانه كتوني دو

 دختر. داد را سالمش جواب و كرد پاك را هايش اشك هم نفس. كرد نفس به سالمي آرامش از پر و مليح لبخند همان با

 :گفت و نشست نفس كنارِ بعد. خواند اي فاتحه و نشست سحر قبر كنارِ

 دونم مي. درديه بد تنهايي گفت مي. خاكش سر اومد مي هميشه بابا كرد فوت وقتي مامان. بابا سرخاك ميام روز هر من -

 احساس ديدمت كه روزي دو اين توي. بكنه تنهايي احساس كمتر تا پيشش ميام روز هر حاال. مياد بدش تنهايي از بابا

 خوبي؟. ناراحتي خيلي كردم

 :گفت و گرفت او لبخند از را آرامش حس همان باز نفس

 .كنه نمي آرومم جا اين مثل جا هيچ. گرفته دلم. ممنون -
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 :گفت و انداخت نگاهي نفس به لبخند همان با دخترك كه ماندند ساكت دو هر دقايقي براي

 يك بابا قول به. نداشتم رابطه دخترها با زياد حاال تا كه اين براي شايد. كنم مي راحتي احساس باهات چرا دونم نمي -

 .گيرم گوشه

 :گفت و زد لبخندي نفس

 .ببينمت مي وقتي ميشه داده بهم آرامشي حس يه هم ديدار دو اين توي! دقيقا -

 .بدونم خوب دوست يه عنوان به رو شما بتونم شايد پس -

 .باشم شما دوست افتخاره باعث ولي دونم نمي خوب دوست يه -

 :گفت و آورد جلو را دستش دخترك

 .هستم فرهود شكيبا. كنم مي معرفي پس -

 :گفت و فشرد گرمي به را شكيبا دست نفس

 .صداقت نفس. هستم نفس منم -

. كند مي زندگي است مجرد هنوز سال هفت و سي از بعد كه عمويش كنارِ حاال كه اين از. گفت پدرش و مادر از شكيبا

 روي نيما تصوير ديدن با. شد بلند همراهش گوشي صداي كه بود درآمده پيش دقيقه چند ي گرفته هواي و حال از نفس

 .داد جواب اش گوشي صفحه

 .نيما سالم. الو -

 خوبه؟ حالت كجايي؟ تو. نفس سالم -

 كجايي؟ تو. دانشگاهم. خوبم -
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 زنگ هم من. خونه نرفتي گفت زد زنگ بابا. شده تموم كالسات كه باشه ساعت يه بايد االن. كردم باور هم من گفتي تو -

 نگذار كجايي؟ االن بگي ميشه. خونه ميري گفتي و بيرون رفتي هاتون كالس اتمام از قبل ساعت يه گفت. مهديه به زدم

 .اصفهان ميرم دارم. برگردم

 :گفت شرمندگي با نفس

 .نگو بابا به فقط. ميام گيرم مي ماشين خودم من. بياي نكرده الزم هم تو. مامان پيش اومدم. گرفت دلم -

 لهراسب كنم فكر. دنبالت بياد بگم ها بچه از يكي به بمون منتظر فقط. نميگم بابا به چشم. من بشم بزرگ آبجي قربون -

 .دنبالت بياد بتونه

 نداري؟ كاري. ميام گيرم مي ماشين خودم من. ها زني نمي زنگ كسي به نيما -

 .باش خودت مراقب فقط. چشم بگه بزرگ آبجي چي هر -

 .كوچيك داداش باباي -

 .باي -

 :گفت شكيبا كه كرد قطع را تماس و

 بري؟ خواي مي -

 .شده ديرم. نبود حواسم اصال. عزيزم آره -

 .اومدم عموم با من. رسونتت مي عمو. ميريم هم با بعد بخونم بابا براي فاتحه يه من كن صبر پس -

 .نميشم هم عموت مزاحم. ميرم خودم جان شكيبا ممنون -

 :گفت و كرد نگاه نفس به دلخوري با شكيبا

 نه؟ مگه. باشيم دوست بود قرار -
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 ...آخه -

 .بريم بعد بخونم فاتحه يه كن صبر. نداره آخه ديگه -

 :گفت و انداخت ماشين داخل نگاهي و ايستاد رنگ مشكي پرشياي كنار شكيبا. افتادند راه هم كنار فاتحه خواندن از بعد

 كجاست؟ عمو پس -

 :شنيد سرش پشت از صدايي

 .خانوم شكيبا اومدي باالخره -

 .برگشت صدا سمت به شكيبا

 عمو؟ بودي كجا -

 با بود، شده خاكستري اش شقيقه كنارِ كه مشكي موهاي با چهارشانه و متوسط قد با مردي. برگشت سمت همان به نفس

 شكيبا به رو. بود ايستاده مقابلش اش چهره با متناسب بيني و دهان و سبزه پوست اي، قهوه رنگ به متوسط هاي چشم

 :گفت

 .ماشين توي نشستم كه بس از شدم خسته. بزنم قدم بودم رفته -

 :گفت نفس به رو بعد و

 شكيبا؟ كني نمي معرفي -

 .من دوست هم بعد اين از و بابا ي همسايه دختر. نفس -

 :گفت و كرد نفس به نگاهي شكيبا عموي

 اونم. شد دوست كسي با باالخره شكيبا كه اين از چنين هم. خوشحالم ديدنتون از واقعا. شكيبا عموي هستم؛ بهروز -

 .شما مثل دوستي
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 :گفت و زد لبخندي نفس

 .باشم شده دوست شكيبا مثل مهربوني دختر با كه برام افتخاره باعث. خوشحالم ديدنتون از هم من. چنين هم -

 :گفت و رفت ماشين سمت به شكيبا

 .شد ديرش زد حرف من با بس از. اشون خونه برسوني رو نفس خوام مي عموم -

 :گفت و كرد باز نفس براي را ماشين عقب در بهروز

 .بفرماييد. حتما -

 :گفت و نشست ماشين داخل نفس

 .شدم هم شما مزاحم ببخشيد -

 :گفت و كرد روشن را ماشين بهروز

 آدرس هم حاال. برسونمتون كرديد قبول كه متشكرم ازتون وجود تمام از من. هستيد شكيبا دوست شما چيه؟ حرفا اين -

 .بيفتم راه من كه بديد

 است ممكن شود سوار اگر كه نكرد فكر هم لحظه يك حتي چرا دانست نمي هم خودش. شد ساكت و داد را آدرس نفس

 :گفت و شكست را سكوت اين شكيبا. كند تهديد را او خطري

 رشته چه بدونم خواستم مي. هستي دانشگاه گفتي كردي مي صحبت همراهت گوشي با داشتي وقتي ببخشيد، جان نفس -

 خوني؟ مي اي

 :گفت و كرد نگاهي بود نشسته جلو صندلي روي كه شكيبا به نفس

 خوني؟ مي اي رشته چه شما. خونم مي شيمي من -

 :گفت نفس به رو شكيبا
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 ميرم شدم قبول كنكور اگر... انشاا. سالمه هجده هنوز دانشگاه؟ برم كه زنم مي بزرگ قدر اين من هم بعدش. تو نه، شما -

 ديگه ماه چند. سفر يا شركته يا اش همه كه عمو چون كني؟ كمكم توني مي ببينم خواستم مي. رياضيه ام رشته. دانشگاه

 .آموزشگاه و كالس برم ندارم دوستم. دارم مشكل خيلي من. ميشه شروع كنكور هم

 تونم مي من خواستي وقت هر. نباش هم چيزي نگران. خوني مي اي رشته چه گفتم دانشگاه ميري نگفتم من كه اوال -

 قبول اصفهان عمران مهندسي هم االن. كردم مي كمكش وقتا بعضي من بود، رياضي اش رشته هم برادرم چون. كنم كمكت

 .بخواي كمك هم اون از توني مي تهران اومد خودش وقت هر تازه. شده

 :گفت و انداخت نفس به نگاهي آينه از لبخند با بهروز

 .خانم شكيبا دوست فوايد از اينم. بيا -

 خانه طرف به. شد پياده ماشين از و كرد خداحافظي و تشكر بهروز و شكيبا از نفس. ايستاد خانه بزرگ در جلوي ماشين

 .شد توفقش باعث شكيبا صداي كه افتاد راه

 !خانم نفس! نفس -

 :گفت و گرفت نفس طرف به را آن. بود دستش در اي برگه. شد پياده ماشين از شكيبا. برگشت عقب سمت به

 .بگيري تماس باهام ميشم خوشحال. همراهمه ي شماره اين -

 :گفت و گرفت را برگه نفس

 .خدمتم در من. بگير تماس من با داشتي مشكلي ديگه چيزهاي يا درست توي وقت هر هم تو. زنم مي زنگ بهت حتما -

 .شده ديرش. شركت بره بايد. كنه مي رو سرم پوست بهروز االن. خداحافظ فعال پس -

 :گفت و بوسيد را اش گونه. داد دست شكيبا با نفس

 .خدافظ. عزيزم سالمت به -



 

 

 عاتكه كاربر انجمن | گره خورده

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۵٩ 

 .شد خانه وارد هم نفس ماشين افتادن راه با و

***** 

 يك گذره؟ مي روز چند آشناييمون روز از. كرده ديوونه رو قلبم هست؟ چي چشماش توي مگه كيه؟ او مگه. گرفته دلم

 دارم خدايا باشه؟ داشته رو اي ديگه كس اون اگر. بكن كاري يه خودت خدايا شده؟ هفته يك واقعا هفته؟ دو نه، هفته؟

 اين. دارم بهش احساسي چه دونم نمي هنوز كه بود ناگهاني برام حضورش قدر اين دارم؟ دوستش من يعني. ميشم ديوونه

 بايد مسكني چه و چيه دردم فهميدم مي كرد مي كمكم بود پيشم يكي كاش اي. خوام مي چي دونم نمي كه قدرگيجم

 .كنم مصرف

 :شد بلند خانم ملوك صداي بعد و درخورد به اي ضربه

 !خانم! خانم نفس! نفس -

 .كرد باز را در. شد بلند تحريرش ميز پشت از و بست را دفترش

 خانم؟ ملوك جانم -

 پايين؟ ميري شما يا باال بياد بگم. برادرشون با. اومده خانم مهديه مادر -

 .ميام ميشم آماده من برو شما. پايين ميام خودم كار؟ چي جا اين اومده مهديه -

 به توجه بدون بود آمده وقتي از. بود شده سرخ بود ريخته اشك بس از چشمانش. ايستاد آينه جلوي. بست را اتاق در

 از پدرش كه بود مطمئن. بود نخورده هم ناهار حتي. كرد مي فكر چيز همه به. بود كرده زنداني اتاق در را خودش پدرش

 :گفت فرياد با بياد بيرون اتاق از كه كرد اصرار و زد صدايش ناهار براي وقتي چون. نگين حتي است؛ ناراحت دستش

 .ديگه بردار سرم از دست. خوام نمي ناهار. خوام نمي. شو خفه يا پايين شو گم يا نگين -

 :گفت زد در به لگدي هم نگين

 .زنجيري ي ديوونه. تر كم خور نون يه. بمير برو اصال. جهنم به -
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 هايش مژه بود كشيده دست هايش چشم روي بس از. داد حالت را اش خوابيده هاي مژه ريمل كمي با و كشيد چشمي خط

 بود تنش كه تونيكي رنگ هم اي سرمه شال كمد داخل از. داد رنگ را اش شده خشك لب صورتي رژ با. بودند شده صاف

 نمي افتاد نمي پاهايش روي نگاهش اگر. بود درنياورده را هايش جوراب هنوز بود آمده كه وقتي از. كرد سرش و برداشت

 هاي صندل نشود خفه كسي رفت پايين اگر كه اين براي و درآورد را هايش جوراب سريع بود؟ قدرگيج اين يعني. فهميد

 .كرد پايش را اش مشكي

 مي صحبت هم با و بود ايستاده كنارش هم نگين. بود نشسته آشپزخانه اپن روي مهديه. رفت پايين و شد خارج اتاق از

 اگر. بود خالي نيما جاي. بودند نشسته جا آن هم پدرش و مهرداد. كرد نگاه را پذيرايي سالن داخل ها پله روي از. كردند

 و كشيد شكمش روي دستي شكمش صداي با. بخورد را ناهارش كه كرد مي مجبورش و كشيد مي را گوشش بود جا اين او

 :گفت آرام

 دربياري؟ صدا افتاد يادت تو ناهار گفتم تا. نبر رو آبروم خدا رو تو -

 زني؟ مي حرف خودت با شدي؟ ديوونه -

 .بود مهديه

 نيست؟ نشستن جاي اپن نگرفتي ياد هنوز تو -

 .گرفتم ياد خودمون ي خونه واسه فقط ولي. گرفتم ياد چرا -

 كنيد؟ نمي سالم هم به هميشه شماها  -نگين

 كنم؟ سالم بهش چي واسه. چي يعني سالم دونه نمي اين  -نفس

 .نيستي آدم خدا به. برم رو رو  -مهديه

 .نيست آدم كي بگم بهت بيام بعد. كنم ادب عرض عزيزم پدر و شما گرام برادر اين به برم من  -نفس
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. دفعه يه نكني فكرها اين از. خواد مي رو يكي خودش من داداش خير، نه ببري؟ رو من داداش دل بري خواي مي  -مهديه

 ... نداره ترشيدگي بوي ي حوصله من داداش

 .شد پذيرايي سالن وارد و كرد مرتب را شالش. نداشت اهميتي برايش ولي شنيد مي البته. نشنيد را مهديه صداي ديگر

 .سالم -

 .خانم نفس سالم -

 .ما ي خونه اومدي شما باالخره مهرداد آقا! به به -

 .داشته كارت كه اين مثل. بيارم رو مهديه اومدم -

 .داره كار من با و جاست اين هميشه كه اون -

 .داره نياز فردا دونم مي. بدم بهش رو هام نوشته اومدم. خدا به ميگه دروغ -

 :گفت و اومد چاي سيني با هم نگين. نشست مهرداد كنارِ رفت. بود مهديه

 .كنه درست غذا شام براي مونيد مي اگر ميگه خانم ملوك -

 .خونه ببرم هم رو مهديه. برم بايد من. ممنون نه  -مهرداد

 .بمون شام حداقل بري؟ خواي مي هم حاال جا؛ اين اومدي ها مدت از بعد پسرم؟ كجا  -كيوان

 .برم بايد. دعوتم جايي شام راستش. جان عمو ممنون -

 .بشين ساعت نيم يه حداقل بري؟ كجا. هفته ساعت تازه -

 :گفت خنده با مهديه

 .بشه آماده بره بايد. كاريه دعوت. كيوان عمو كه دونيد نمي آخه -
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 :گفت و كرد نگاه مهرداد به خنده با كيوان

 كاريه؟ دعوت پس -

 :گفت مهديه به رو. شد بلند مبل روي از و گرفت دندان به را لبش مهرداد

 .كردي بدبختم كه بريم پاشو -

 :گفت و خنديد بلند صداي با كيوان

 .بمونه مهديه بگذار حداقل -

 :گفت و گرفت را نفس دست مهديه

 .دانشگاه ميرم نفس با صبح. دنبالم نيا هم شب. مونم مي من. ميگه راست كيوان آقا ديگه آره -

 .بردي رو آبروم بريم بيا. برم رو رو  -مهرداد

 :گفت. كند مي فرار چيزي از مهديه بود كرده حس نفس

 به برو هم شما. بوديم دانشگاه توي اش همه. نبوديم تنها هم با وقته خيلي. بره گذارم نمي من بره بخواد هم مهديه حاال -

 .برس كاريت دعوت

 :گفت نفس به رو و شد سرخ مهرداد

 .داره مهمون مامان امشب آخه -

 .كنن مي كمكش هستن جون فريده و مهسا آبجي  -مهديه

 .دنبالت بيام شب بگذار حداقل چي؟ وسايلت پس  -مهرداد

 :گفت و كشيد كيفش روي دستي مهديه
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 .آوردم خودم با خواستم مي كه چيزهايي همه -

 نه؟. كني فرار مامان هاي فرياد و داد از خواي مي حاال نه؟. بوده شده حساب چيزت همه پس -

 .پيشش بمونم خوام مي. تنهاست نفس. نه -

 :گفت و انداخت اطرافش به نگاهي مهرداد

 !تنهاست؟ نفس -

 .ميشه دير كاريت دعوت االن. ديگه برو پاشو. تنهاست شب يعني  -مهديه

 .افتاد راه و كرد خداحافظي همه از خنده با مهرداد

 .رفت گاز سمت نفس و نشست ميز پشت مهديه. شدند آشپزخانه وارد نفس و مهديه

 خوردي؟ غذا -

 .نخورم ناهار نيستم ديوونه تو مثل من. بله -

 .ها سبزيه قورمه -

 :گفت و كشيد شكمش روي را دستش. بست را هايش چشم مهديه

 .گذشت نميشه يكي اين از -

 :گفت مهديه به رو. كرد آماده خورش براي ظرفي و گذاشت ميز روي برنج بشقاب دو نفس

 .بردار كابينت از هم ليوان. هست يخچال توي دوغ -

 :گفت و نشست مهديه مقابل صندلي روي

 خونه؟ بري امروز نخواستي كه شده چي -
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 :گفت و داشت نگه دهانش جلوي را قاشقش مهديه

 بده؟. ديگه بدم بهت اومدم ننوشتي؛ ولي پوالد به بدي رو هات نوشته فردا قراره تو ديدم. هيچي -

 .بده دروغ ولي. خوبه هم خيلي. نه -

 !دروغ؟ و من -

 :گفت و انداخت بشقابش در را قاشقش مهديه. كرد نگاه مهديه به جديت با و كرد اخمي نفس

 سياه ي پسره اين تقصير اش همه. بخورم رو غذام آدم مثل نگذاشت هم مامان. ها ميدي آدم به داري غذا يه! كوفت -

 خواستم مي ميگه زده زنگ. خركيش غرورِ اون با بشم؟ ديوونه اين زن بيام خرم من كرده فكر عمو زن. درازه ي سوخته

 رو دخترم خوام مي. نيست ازش خبري وقته خيلي. ببينيم هم رو اون كه بمونه بگيد هم مهديه به گفتم اتون خونه شام بيام

 خودش فرحناز مثل بايد. بشوره بچه كهنه خونه تو بشينه قاجار عهد مثل بايد. دانشگاه بره دختر چيه گفت مي قبال. ببينم

 زن سوخته سياه اين به كسي ديده كه حاال. باباش خونه برگرده بچه تا دو با هم سالگي نوزده كنه؛ شوهر سالگي پونزده از

 .دخترش شدم من و من سراغ اومده نميده

 ديگر و گفت مي خواست مي هرچه شد مي عصباني وقت هر. بود طور همين هميشه. كرد نگاه مهديه به لبخند با نفس

 شايد. بود دراز كه الحق. داشت كامپيوتر مهندسي فرهاد. بود عمويش پسر دراز و سوخته سياه ي پسره. فهميد نمي هيچي

 اگر لهراسب قول به. هيچ ديگر هم غرورش. بود سبزه زيادي كمي هم پوستش. بود اي خرده و نود و صد يا هشتاد و صد

 كرد؟ مي چه بود انگليس ي ملكه پسر

 :گفت و شد خوردن مشغول مهديه ولي بگويد چيزي تا كرد باز دهان نفس

 .بشنوم چيزي اش درباره خوام نمي. نگو هيچي -

 :گفت دوباره مهديه كه برداشت را دوغش ليوان نفس
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 سير كه هم ابرا روي اومده؛ بيرون كه ذغال ي گونه از هست؛ كه دزدا بون نرده داره؟ چي پسرت آخه بگه نيست يكي -

 دوتا مامان كه طوره چه گلم دخترِ ميگه مامان به همچين ميده؟ زن اين به كي آخه. كنه مي نگاه پايين به باال از كنه؛ مي

 .شد سبز سرش روي شاخ

 :گفت و گرفت دست در را قاشقش نفس

 ...جان مهديه -

 :گفت و پريد حرفش وسط مهديه

 .بزنم حرف اش درباره خوام نمي. نگو هيچي -

 :گفت مكث كمي از بعد

 ميدي شوهر سالگي پونزده توي رو ماهي اين به دختر داري مرض مگه آخه! خودش از بدتر مامان اون با! خل ي پسره -

 كنه نمي قبول شوهرش چي، كه كنه ول رو درس خانم. بخونه درس كنكور براي تازه سالگي دو و بيست توي االن كه

 زايي دختر ميگه شوهرم چي، كه باباش خونه بياد بچه دوتا با هم سال چهار از بعد. نكنه شوهر خب جهنم به. بخونه درس

 عروس دارم مرض من مگه. بده ادامه هاش خريت به مامانش كه باشه روش مطلقه اسم سالگي نوزده از. بگيري طالق بايد

 چرا؟. خونه مي درس رفته بيچاره حاال. بابام ي خونه برگردم بچه تا پنج با هم من ديگه روز دو كه بشم اي خانواده همچين

 غرورش اون با اش سوخته سياه و دراز داداش اين زمين بگذاره رو سرش عمو سال بيست و صد از بعد اگر دونه مي چون

 .كنه نمي كمك بچه دوتا با اش بيچاره خواهر به

 :گفت مهديه باز كه بزند حرفي اومد بود شده خسته ديگر مهديه زدن حرف از كه نفس

 .بشنوم چيزي اش خانواده و خودش ي درباره خوام نمي. نگو هيچي -

 :گفت و گذاشت ميز روي محكم را نمكدان نفس

 خب. كنه مي شروع خودش بعد بشنوم چيزي خوام نمي ميگه هي. شده پررو اين نميگم بهش هيچي من هي! انار زهر -

 .ديگه شو خفه هم خودت
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 :گفت و كرد نگاه نفس ي شده سرخ صورت به. خنديد بلند صداي با مهديه

 .بگيرم رو خودم جلوي تونم نمي خدا به. ببخشيد -

 فردا كه بنويسم هم رو اينا بايد. نكردم مطالعه رو هيچي فردا هاي درس از. دارم كار كلي. بريم بخور رو غذات  -نفس

 درس جا اين طوري چه. خدا به داره گناه. دانشگاهش هم طرف يه از باباش، طرف يه از. داره كار كلي اونم. پوالد به بدم

  خونه؟ مي

 همه و اخالقشون با و بوده ها ايراني با اش همه جا اون. توست و من از بهتر درسش اون. نخور رو اون ي غصه تو -

 .بلده تو و من از بيشتر هم نوشتنش و زدنش حرف فارسي. آشناست چيزشون

***** 

 را صورتش اجزاي كه طور همان. بود نشسته صندلي روي نفس آرايش ميز جلوي مهديه. بود كشيده دراز تخت روي نفس

 :گفت كرد مي نگاه

 !هـــا توئم با هويـــــي! نفسي! نفس -

 :گفت و كرد باز را هايش چشم نفس

 هـــوم؟ -

 كنم؟ عمل رو بينيم برم ميگم  -مهديه

 .برو آره -

 .بشه ناراحت عمو خوام نمي آخه خوام؟ نمي رو سوخته سياه اين كه بفهمونم عمو زن به طوري چه تو نظر به -

 .پسرعموئه هرچي از اومد بدم. كردي ام خفه مهديه بسه -

 نداري؟ پسرعمو چرا تو نفس -
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 .ندارم عمو چون -

 نداري؟ عمو چرا -

 .نداره برادر بابام چون -

 نداره؟ برادر چرا -

 .خواسته نمي بچه ديگه پدربزرگم چون -

 چرا؟ -

 :گفت و كرد پرت مهديه سمت به را بالشش. نشست تخت روي حرص با نفس

. سرت تو زنم مي كه نپرس الكي هاي سوال. بزن حرف آدم عين بزني حرف خواي مي. بپرس نفتي چراغ از رو چراش -

 .بخوابم خوام مي تون خونه شو گم برو اصال

 گذشت؟ پل از خرت بيرون؟ كني مي پرتم تون خونه از حاال خونديم؛ درس هم با بنويسي؛ رو ها اون كردم كمك چيه؟ -

 .ديگه بتمرگ بگير. خوره مي رو اش يونجه داره هم االن. گذشت آره -

 بخوابم؟ كجا من. دهه ساعت بابا -

- .... 

 !نفس -

- .... 

 !نفس -

- .... 
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 !اكسيژن -

 سفيد سنگي هاي نرده به. شد خارج اتاق از و كرد باز را بالكن در. شد بلند تخت روي از. كرد باز را هايش چشم نفس

 :گفت. شد خيره آسمان به و ايستاد سرش پشت هم مهديه. زد زل آسمان به و داد تكيه

 گردي؟ مي ات ستاره دنبال داري چيه؟ -

 :گفت و زد آسمان به تلخ لبخندي نفس

 ستاره؟ گفت هم اون به ميشه مگه -

 .است ستاره يه تو براي حتما نشه؟ چرا -

 :گفت آرامي به نفس

 .منه زندگي خورشيد اون پس -

 :گفت و ايستاد نفس كنار. گذاشت گوشش پشت را موهايش مهديه

 داري؟ دوستش -

 :گفت و كرد حلقه نفس كمر دور را دستش مهديه. كرد مي نگاه آسمان به و بود ساكت نفس

 چي؟ يعني اين اي؛ گرفته نبودش تو وقتي كني؛ مي فرار نگاهش از وقتي -

 :گفت و كرد نگاه مهديه به خيس هاي چشم با نفس

 ميگي؟ چرت چرا -

 :گفت و كرد نگاه نفس به مهرباني با مهديه

 .كنه مي رسوات سرخت، هاي چشم سردت، هاي دست نفس، -
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 :گفت و كرد نزديك خودش به بيشتر را نفس مهديه. كرد سكوت. كشيد عميقي نفس نفس،

. شدي عوض كه كرده حس هم بابات. توني نمي هستم باهات رو وقتم بيشتر كه من از ولي. كني پنهان بخواي تو شايد -

 داري دونم مي. بزن حرف نفس. بگم دروغ تونم نمي كه خودم به ولي. درسات و مادرته خاطر به گفتم بهش من. نگرانته

 .بشه آروم كم يه دلت اون شايد. بزن حرف. ميشي منفجر

 .انداخت پايين را سرش. ايستاد مهديه روي به رو نفس

. طرفش كشه مي رو من كه هست وجودش توي چيزي يه. شده سبز دنيام ي همه. كرده ام ديوونه هاش چشم مهديه -

 ...پوالد مهديه، اين، ولي، هست برم و دور پسر خيلي من مهديه

. برد بالكن وسط سفيد صندلي و ميز سمت را او مهديه. شد بلند اش هق هق صداي و انداخت مهديه آغوش در را خودش و

 :گفت و كرد پاك را هايش اشك نفس. نشست مقابلش خودش. نشاند صندلي روي را او و كشيد عقب را صندلي

 .ترسم مي چيزها خيلي از حاال حاال، ولي ترسيدم مي باشم داشته دوستش واقعا كه اين از قبال -

 :گفت و زد لبخندي مهديه

 .نداره ترس كه داشتن دوست گلم ترسي؟ مي چي از -

 از. ترسم مي باشم داشته رقيب يه كه اين از. ترسم مي نه اون باشم داشته دوستش من كه اين از. داره مهديه؛ داره -

 دوست رو من و بخواد رو ديگه يكي اون مهديه. ترسم مي بزنه پسم كه اين از. ترسم مي زدي بهم صبح كه هايي حرف

 چي؟ باشه نداشته

 :گفت و كرد نگاهي آسمان به مهديه

 .داره كنم فكر -

 .داره ترس آره. دونم مي -

 :گفت آرامي صداي با مهديه
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 .داره دوستت نه، -

 پرت زمين روي كند رها را ها آن اگر كرد مي حس. گرفت محكم را صندلي هاي دسته و نشست صندلي روي سيخ نفس

 .بود زد زل مهديه هاي لب به. شود مي

 ريخته هم به خيلي مون خونه بود اومده وقتي. ميگم رو شنيدم در ازپشت رو صداشون كه روز اون. نكن نگاه طوري اين -

. پذيرايي توي رفتن بابا با. هست چيزيش يه دونستم مي. بود كرده گريه كه انگار. بود سرخ هاش چشم. بود كالفه. بود

 روجلب توجهم پوالد دار بغض صداي كه داخل برم اومدم. كردم آماده رو چايي كه گفتم. بيارم چايي برم فرستاد رو من

 :گفت مي. كرد

 مهم براشون كه نيست آلمان جا اين عمو چي؟ بشه تكرار گذشته اگه. ترسم مي من عمو بگم؟ بهش طوري چه عمو آخه -

 ...يه من... يه من عمو. نباشه

 رو منظورش. نفهميدم پوالد هاي حرف از چيزي. بودم گيج. اومد بابا صداي كه شدن ساكت دقيقه چند. شد ساكت ديگه

 :گفت مي كه فهميدم خوب خيلي رو بابا حرف ولي. فهميدم نمي

 عاشق خودش كيوان. شناختم رو پدرام ي خانواده من شد دوست پدرام با مهرداد وقتي از. شناسم مي رو كيوان دخترِ من -

 . مهربونه خيلي هم دخترش. نه بگه عشق به كه نيست كسي. بوده

 گفتم بهت صبح كه هايي اون ي درباره بابا كه نشستم ديوار كنارِ جا همون. ميگن چي بفهمم كه بودم شده كنجكاو ديگه

 اون كه بفهمونه بهت تونه نمي ها حرف اين چي؟ يعني اين حاال نفس... و پشمونه هم خودش پوالد پدر كه اين. زد حرف

 داره؟ دوستت

 از بيشتر نفس خواست نمي و بود شده خسته سكوت اين از مهديه. گذشت سكوت به مدتي. نبود دنيا اين در انگار نفس

. كرد نگاهي مهديه به. ماند ساكت و خورد تكاني نفس. گذاشت نفس دست روي را دستش. كند درگير را خودش اين

 :گفت و كرد نگاه او به لبخند با مهديه

 ...نكنه. خونه نرفتي گفت زد زنگ نيما بودي؟ رفته كجا كردي ول رو كالس نگفتي شيطون -
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 :گفت و زد لبخندي شود، خارج هوا و حال اين از او كه گفته چيزي مهديه دانست مي كه نفس

 ...شكيبا با بعد و موندم پيشش كم يه. مامان پيش رفتم -

 :گفت و زد اش پيشاني به دستش كف با. بود افتاده شكيبا ياد تازه

 .بود رفته يادم رو شكيبا! واي -

 »كيه؟ شكيبا« گفت خود با و كرد مي نگاه بود اتاق داخل حاال كه نفس به حيرت با مهديه. رفت اتاق داخل سريع و

 :آمد كنارش از مهديه صداي. سوم بوق دوم، بوق اول، بوق. راگرفت شكيبا ي شماره

 زني؟ مي زنگ كي به. است دوازده ساعت دختر -

 .بفرماييد بله؟ -

 .پيچيد گوشش در دختري ظريف صداي

 خانم؟ شكيبا. سالم -

 تويي؟ جان نفس. سالم -

 بودي؟ خواب. زدم زنگ وقت دير خوبي؟. منم عزيزم آره -

 مي ازش رو هام سوال داشتم اومده، ازشركت تازه عمو. خوندم مي درس داشتم تازه. نيست وقت دير خوبي؟ تو. ممنون -

 .پرسيدم

. خطمه ي شماره اين. بدم بهت رو ام شماره بزنم زنگ گفتم. افتاد يادم دفعه يه ببخشيد. شدم مزاحمت درس وسط پس -

 .كنم كمكت ميشم خوشحال داشتي كاري

 كني؟ مي كار چي خوبي؟. نگفتي. گرفتي تماس كه ممنون. گلم حتما -

 .نزدم زنگ بهت افتاد يادم دفعه يه. زدم مي حرف باهاش داشتم مون خونه اومده هام همكالسي از يكي. ممنون -
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 .برسون دوستت به رو من سالمِ پس -

 .كنه مي سالم بهت خودش االن -

 :گفت مهديه به رو بعد

 .كن سالم -

 كيه؟ -

 .كن سالم فقط تو فضولي؟ مگه -

 :گفت و زد مهديه سر به دستش كف با نفس. كرد سالم بلند باصداي و كرد نزديك گوشي به را دهانش مهديه

 زني؟ مي داد چرا! زهر -

 .كرد صدا را شكيبا و

 شنوه؟ مي گوشت سالمي؟! جان شكيبا -

 دادي؟ قورت بلندگو مگه دختر آخه بگو بهش. شد كر گوشم يه كنم فكر -

 :گفت و كرد اي خنده نفس

 .ببخش خودت بزرگي به شما. كنه مي كار چي فهمه نمي ها وقت بعضي. داره رواني روحي مشكل كم يه ما دوست اين -

 :گفت شكيبا. زد صدا را شكيبا كسي خط طرف آن از

 .ببخشيد. بخوابه بعد و بده جواب رو هام سوال خواد مي عمو. برم بايد جان نفس -

 .برسون عموت به هم رو من سالم. باش راحت عزيزم نه -

 .خداحافظ فعال. برسون سالم عزيزت ي خانواده به هم تو -
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 .عزيزم خدافظ -

 بود؟ كي  -مهديه

 .بود سنج فضول -

 :گفت و زد لبخندي مهديه

 دارم؟ رواني و روحي مشكل من پس -

 سره يك دنبالش به هم مهديه. دويد بيرون اتاق از خنده با و كرد فرار دستش زير از نفس. شد ور حمله نفس سمت به و

 :گفت مي

 .صبركن. داره مشكل كي ميگم بهت االن! كن صبر! كن صبر -

 مهديه كه افتاد ها مبل از يكي روي نفس. كرد پرتش ها مبل سمت به. گرفت را او مچ مهديه كه رفت ها پله طرف به نفس

 :زد مي فرياد و بود شده سرخ خنده از نفس. نفس دادن قلقلك به كرد شروع و نشست شكمش روي

 .بديد نجات جاني اين دست از رو من! كمك -

 :گفت و برداشت نفس دادن قلقلك از دست مهديه

 داره؟ مشكل كي حاال -

 :گفت و نشست مبل روي. كرد پرت مبل طرف آن به را مهديه نفس

 .تو -

. بود گرفته درد هايش دست هم نفس و بود افتاده نفس از مهديه دقيقه، چند از بعد. مهديه دادن قلقلك كرد شروع بعد و

 :گفت مهديه. نشستند مبل روي دو هر

 .نبينه رو ما بابا اومد اگر كه اتاق تو بريم بيا. درمياد صداش بابات االن -
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 !جيغي جيغ. باشه كرده عادت تو هاي جيغ اين به بايد حاال تا -

 صندلي روي مهديه. شدند آشپزخانه وارد دو هر. كرد مي حركت دنبالش هم مهديه. رفت پايين به. شد بلند مبل روي از

 نفس. نوشيد ليوان از مقداري مهديه و كرد پر را دو هر. گذاشت ميز روي ليوان دو و درآورد را آب پارچ نفس. نشست

 :گفت

 دوست واقعا رو من پوالد اگر ولي. كنه قبول نكنم فكر داره پوالد كه اوضاعي با. بشه عشق اين مانع بابا ترسم مي مهديه -

 .مونم مي باهاش عمر آخر تا بخواد؛ واقعا رو من اون فقط. زنم مي چيز همه از باشه داشته

 .خوني مي ياس آيه اش همه هم تو! بابا برو -

 جلوي. دويد سالن طرف به و پاشيد نفس صورت روي را بود مانده ليوانش داخل كه آب مقداري. شد بلند مبل روي از و

 :گفت كرد مي نگاه اون به تعجب با كه نفس به و ايستاد آشپزخانه در

 نه؟. هستم جيغو جيغ من -

 روي و كردند پرت اتاق داخل را خود سرعت با دو هر. دويد او دنبال به فهميد كارش اين از را مهديه منظورِ تازه كه نفس

 .خنديدن به كردند شروع. شدند ولو فرش

 :گفت و نشست صندلي روي مهديه

 كيه؟ شكيبا اين شوخي بي حاال -

 :گفت و كرد بغل را بالشش. نشست تخت روي نفس

 مامان كنار پدرش. رو پدرش هم حاال. ميده دست از رو مادرش بوده كوچيك وقتي. شدم آشنا باهاش مامان خاك سر -

 تنهايي اين از خواد مي دلم. تنهاست خيلي آروم، خوبيه؛ دختر. كنه مي زندگي عموش پيش االن هم خودش. شده خاك

 .بيارم درش

 :گفت و كشيد اي خميازه مهديه
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 بخوابم؟ كجا من -

 :گفت و خوابيد تختش روي نفس

 .بخواب و زمين رو كن پهن رو خواب رخت -

 :شد بلند نفس جيغ كه انداخت نفس كنارِ تخت روي را خودش بعد. ايستاد اي دقيقه چند. شد بلند مهديه

 .ببينم پاشو! ديوونـــــه -

 :گفت و داد هل عقب به را نفس مهديه

 .بخواب و ببند رو دهنت -

 :گفت مهديه به رو بعد و ماند ساكت اي دقيقه چند نفس

 نيستم؟ تو با مگه. شدم خفه. بچه بردار. شكممه روي پات! مهدي! مهديه! ديوونه -

 .بود خواب مهديه. نشنيدم جوابي ولي

 تخت روي پهلو به نفس. افتاد خنده به مقابلش ي منظره ازديدن و كرد باز را اتاق در نگين. بود ربع و هفت ساعت صبح

 از پايش يك. بود صورتش روي نفس موهاي. بود خوابيده شمكش روي مهديه. بود زيرسرش دستش دو و بود خوابيده

 .بود شكمش زير دستش يك و نفس شكم روي دستش يك. نفس پاي روي پايش يه و بود آويزان تخت

 به را مهديه و برگشت جايش سر. بيفتد تخت روي از بود نزديك كه خورد تكاني نفس. زد صدا را دويشان هر. رفت جلو

 .داد هل عقب

 هـــوم؟  -مهديه

 .ور اون برو! زهر  -نفس
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 نگذشت دقيقه يك. كرد كوكش و برداشت را نفس ميز روي ساعت بود شده ديرش كه نگين. شدند ساكت هردو بعد و

 ديد را اوضاع كه نگين. كشيد جيغي تخت روي از نفس و شد بلند جايش از دفعه يك مهديه. شد بلند ساعت جيغ كه

 اتاق در طرف به پس. او گاه قتل شود مي جا اين و كند خداحافظي زندگي با بايد ديگر نكند فرار االن اگر كه بود مطمئن

 :فريادزد و ماليد را بازواش بود نشسته زمين روي حاال كه نفس. شد خارج اتاق از. دويد

 .كنم مي آدمت. خونه مياي كه بعدا! شعور بي -

 .ميشه ديرمون االن بشيم آماده پاشو. رفت كه اون! كوفت -

 دويشان هر به لبخند با. بود چاي فنجان يك دستش در. بود نشسته صندلي روي كيوان. شدند آشپزخانه وارد آماده دو هر

 :گفت و كشيد عقب را صندلي نفس. گفت خير به صبح و كرد نگاه

 كجاست؟ زلزله اين بابا -

 .بردنش و دنبالش اومدن مادرش و فاطمه -

 .نبوده من گيرِ كارش نگو. كرده بيدارم طوري اين چرا بگو پس -

 .بخوابه كسي نگذاشتيد كه ديشبتون كار تالفي. خانم خير نه -

 و نفس جلوي ماليد، كره رويش. برداشت نان تكه دو و كرد اي خنده كيوان. كردند نگاه هم به مظلوميت با نفس و مهديه

 :گفت و گرفت مهديه

 .نگيريد خودتون به هم رو قيافه اين. بخوريد رو اينا -

 .شدند خوردن مشغول خنده با و گرفتند را ها لقمه نفس و مهديه

 :گفت و نوشيد چايش از كمي كيوان

 .نريد ماشين بي كه برداريد كتم جيب از رو ماشين سوييچ ميريد داريد -
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 آورديد؟ رو ماشينم مگه -

 .شركت ميرم جا همون از و گيرم مي تعميرگاه از رو ماشينت ميرم من. بريد من ماشين با نه -

***** 

 پخش صداي مهديه. افتاد راه و زد بوقي بود ايستاده درب جلوي كه كيوان براي و شد كيوان مشكي پرادوي سوار نفس

 .كرد مي زمزمه لب زير را آهنگ و زد چشم به را اش آفتابي عينك نفس. كرد زياد را ماشين

  ذارم نمي تنهات رو تو دارم دوست دوني نمي

 ميشم تموم تو بدون عشقم، بيا جونم، بيا

 دارم دوست فهميدي مي كاش

 بردارم دست عشقت از نميشه

 خوام مي رو تو تنهام، من تو بي

 چشمــــام توي رو عشق ببيني كاش

 بري مي دلم تو مني، جون و مني عشق

 مني قرار بي بگي بهم روزي يه كاشكي

 وجودمي همه عاشقتم، دوني مي خودت

 نبودمي و بود اتم، ديوونه بدوني كاشكي

  هامي نفس گرمي تو

 باهامي تو هرلحظه تو
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 دادي نشون و عشق من به

 دادي تكون رو قلب اين تو

  دارم دوست كه فهميدي مي كاش

  بردارم دست تو عشق از نميشه

 خوام مي رو تو من تنهام، من تو بي

 چشمام توي عشق ببيني كاش

 بري مي رو دلم تو مني، جون و مني عشق

  مني قرار بي بگي بهم روزي يه كاشكي

 وجودمي ي همه عاشقتم، دوني مي خودت

 مني نبود و بود اتم، ديوونه بدوني كاشكي

 مني قرار بي بگي بهم روزي يه كاشكي

 وجودمي ي همه عاشقتم، دوني مي خودت

 مني نبود و بود اتم، ديوونه بدوني كاشكي

***** 

 اش همه كالس دو اين در نيامده؟ هنوز چرا پس. شود مي تمام هم كالس اين دقيقه پنج تا. كند گريه خواست مي دلش

 ...ولي بود دوخته در به چشم

 پاشو. باش من منتظر بيرون تو. دارم كار محقق استاد با برم من. مياد نباش نگران. بيرون بريم پاشو جان نفس  -مهديه

 .ديگه
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 باشد؟ شده بد پدرش حال است ممكن نيامده؟ چرا كجاست؟ يعني. افتاد راه حياط طرف به. شد خارج كالس از آرام نفس

 كجاست؟ او پس. است دوم روز اين خدايا

 .سالم -

 .است خسته مقداري حاال ولي. خودش گرم صداي است؛ خودش

 خانه چهار بليز با. ايستاده جلويش است، قرمز مقداري كه هايي چشم ريخته، هم به موهايي با پوالد. گيرد مي باال را سرش

 .آمد مي او به هم اش مشكي لي شلوار. بود كرده تنش سفيد ي جليقه يك رويش كه قرمز و مشكي ي

 هاي نوشته. كردم برداري نكته براتون من. رفت الكي هاتون ازكالس تا دو نيومديد؟ امروز چرا خوبه؟ حالتون. سالم -

 خواستيدشون؟ نمي مگه. كردم آماده هم رو ديروز

 .نيست خوب حالم كم يه. نداشتم رو كالس ي حوصله اصال امروز وگرنه اومدم ها همين خاطر به. ممنون -

 .كرد نگاه پوالد سرخ هاي چشم به نگراني با نفس

 شده؟ چيزي. كرديد نگرانم افتاده؟ اتقافي پدرتون براي خوبيد؟ شما شده؟ چيزي -

 :گفت و انداخت پايين را سرش بود، بازشده دلش سر تازه انگار پوالد

 رو من حرف خدا. بشم آروم كن دعا. كن دعام. ميشه له داره وجودم ي همه. شدم له كنم مي حس. نفس دونم نمي -

 .كنه كمكم خودش كن دعا تو. كنه نمي گوش

 :گفت و گرفت باال را سرش

 .بمونم تونم نمي اين از بيشتر. برم خوام مي بدي؟ بهم رو ها اون حاال ميشه -

 :گفت و گرفت پوالد طرف به را هايش نوشته. بازكرد را كيفش زيپ و داد قورت را بغضش زور به نفس

 .بوديم منتظرتون سركالس اش همه مهديه و من. بيايد حتما فردا. باشيد خودتون مواظب -
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 :گفت و زد غمگيني لبخند پوالد

 .خداحافظ. نفس برام كن دعا. كنم مي سعي -

 اين حاصل خواد مي حاال انگار ولي كاشت مي خانم يه نفس بغل هميشه او نفس؟ بود گفته او به. بود شنيده درست پس

 :گفت آرام خيلي نفس. كند برداشت را ها خانوم

 .خداحافظ -

 :گفت آرام نفس. شنيد نمي. بود رفته او ولي

 .شده تنگ برات دلم هم من نكن فكر. برو -

 هم امروز. گذرانده خانه از بيرون را شب بار اولين براي و شده بحثش پدرش با او خاطر به پوالد كه دانست نمي نفس ولي

 .ها جزوه نه بود؛ آمده او ديدن براي فقط

***** 

 با هم كيوان. كرد مي مزه مزه را چايش و بود ايستاده سرش باالي نفس و بود نسشته پيانو پشت نگين. بود هشت ساعت

 .برداشت را تلفن و برد دست كيوان. شد بلند تلفن صداي. بود دوخته چشم نگين به خندان اي چهره

 .بفرماييد الو؟ -

- .... 

  خوبي؟ تو. ممنون. دخترم سالم -

- .... 

 .جاست همين. عزيزم آره -

- .... 
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 .برسون سالم بابا به -

- .... 

 .خداحافظ -

 :گفت و گرفت دستش در را گوشي

 .است مهديه! نفس -

 .افتاد راه اتاقش سمت به و گرفت را گوشي نفس. شد قطع پيانو صداي

 مهديه؟ الو -

 .خانوم نفس سالم -

 خوبي؟. سالم -

 خوبي؟ تو. ممنون -

 خوندي؟ رو درسات. خوبم منم -

 .آره -

 زد؟ مي پيانو بود كي اين -

 .نگين -

- ،خوبه؟ نگين ا 

 .ديديش صبح امروز همين كه تو. خوبه -

 طوره؟ چه نيما. ميگي راست -
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 !مهديه -

 هــــوم؟ -

 شده؟ چيزي -

 .نه -

 دم؟ يا دارم شاخ من مهديه -

 .كدوم هيچ كنم فكر -

 .كني فرار خواي مي تو بعد تون؛ خونه بياد خواد مي پسرعموت هم باز حتما. بزن حرف آدم عينِ پس -

 .چيزه خب، نــــه، -

 :گفت بلند صداي با نفس

 .ديگه بگو! كوفت -

 ...پوالد نفس -

 .نشست تخت روي نفس

 چي؟ پوالد -

 .برنگشته هم هنوز و بيرون زده شون ازخونه ديشب. چيزه -

- .... 

 مهرداد. بابا به زده زنگ باباش ميشه ساعتي يه. بيرون زنه مي و كنه مي دعوا باباش با ديشب چيه؟ دوني مي خب نفس -

 .ميشه پيداش. نباش نگران. نگفتم بهت نامردم من نگي بعدا كه بگم بهت خواستم مي. بگرده دنبالش رفته هم
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- .... 

 !نفس! نفس -

 بله؟ -

 گفتم؟ چي شنيدي -

 .آره -

 خوبي؟ -

 .بود ريخته هم به چرا بگو پس -

 تو؟ ميگي چي -

 .بود اومده امروز پوالد مهديه -

 !زني مي توهم! دانشگاه؟! كجا؟ -

 .رفت و گرفت رو ها جزوه. اومد اون استاد پيش رفتي تو وقتي. بود اومده خدا به نه -

 ميگي؟ راست -

 .نگو كسي به مهديه فقط. آره -

 .دربيان نگراني از بگم بگذار خب چـــرا؟ -

 كرد؟ خراب رو اش بچه زندگي ي همه كه پدري اون دربياد؟ نگراني از كي -

 .بگم بكنم غلط من. نزن داد تو. نفس نميگم خدا به. باشه -

 .بگو بهم حتما شد خبري اگر -
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 نداري؟ كاري. گلم باشه -

 .خدافظ. نه -

 .گلم باي -

 .كشيد دراز تخت روي خودش و گذاشت ميز روي گوشي نفس

 با كه او بيايد؟ بيرون خانه از چرا كند؟ دعوا پدرش با بايد چرا ؟...يا خوابيد ها پارك توي بود؟ بيرون ديشب از يعني

 .بود نگين. شد پاره افكارش ي رشته در صداي با. نيست آشنا جا اين مناطق

 .ها افتادم مي راه داشتم تازه نمياي؟ -

 .شد بلند تخت روي از نفس

 .اومدم. برو تو. ميام االن -

***** 

 تختش روي نفس. بخوابد تا رفت اتاقش به و گفت خيري به شب نگين. برگشت باال ي طبقه به شام كردن تمام از بعد

 .خورد در به اي تقه كه بود نگذشته نفس مطالعات از ساعتي نيم هنوز. گرفت دست به را كتابش و نشست

 بله؟ -

 .شد وارد و كرد باز را اتاق در كيوان

 .باشه نگين خواست نمي دلم. بزنم حرف باهات خواستم مي بابا، ببخشيد -

 .گذاشت ميز روي را كتابش نفس

 بابا؟ شده چيزي -

 بشينم؟ كجا بگو اول. نباش نگران -



 

 

 عاتكه كاربر انجمن | گره خورده

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٨۵ 

 .راحتيد جا هر -

 .بزني حرف بابايي با كم يه نيستي خسته اگر امشب خواد مي دلم. تو كنار شينم مي پس -

 :گفت و كشيد كنار را خودش نفس

 .حتما -

 هم نفس. كرد حلقه نفس كمر دور را دستش. كرد دراز را پاهايش. داد تكيه نفس بالش به و نشست نفس كنار كيوان

 .زد نفس موهاي بر اي بوسه كيوان. گذاشت كيوان ي سينه روي را سرش

 تو خواست مي دلش. بگه بهت خودش رو حرفا اين خواست مي دلش هميشه ميگم، رو سحر مادرت، بابا، دوني مي -

 .خواست نمي دلم. بدوني خواست نمي دلم. ترسيدم مي. نگه كه كردم التماس بهش من. نگذاشتم من ولي. بدوني

 .زد زل سقف به و كشيد عميقي نفس. كرد قطع را حرفش كيوان

 ها آسمون تو رو عمو دختر  -عمو پسر عقد. گفتن راست جون خانم قول به. بود نامم به سحر شناختم رو خودم وقتي از -

 .بستن

 پشتش من كرد مي اذيتش كسي اگر. آوردم مي براش من نفر اولين خواست مي چيزي اگر. داشتم دوستش بچگي از

 تو كرديم مي بازي تاب داشتيم. بود سالش پنج هم مامانت. بود سالم ده بار يه. زدم مي زار من كرد مي گريه اگر. بودم

 شده جمع همه. بوديم جمع روز اون. كرديم مي زندگي بزرگ آقا باغ تو هام عمه تا دو و اينا مامانت و ما زمان اون. باغ

 خالي تاب و شد بلند مامانت جيغ صداي دفعه يه كه دادم مي هلش من تاب روي رو سحر. جون خانم ي خونه بودن

 گريه كه كنم بغلش رفتم. خورد تكون. كردم صداش. زمين روي بود افتاده سحر تاب از جلوتر كم يه. طرفم برگشت

 صورتش روي خون و من گريه از سحر. كردم مي گريه هم من حاال. كردم يخ. ترسيدم. خونيه صورتش ي همه ديدم. نكنه

 .كنه صدا رو ترها بزرگ تا رفت داييت سهراب. شدن جمع دورمون ها بچه خالصه. زد مي جيغ بيشتر و بود ترسيده



 

 

 عاتكه كاربر انجمن | گره خورده

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٨۶ 

 يه بابام. بود مرتضي حاج ي بچه آخرين مامانت باالخره. كنه آرومش خواست مي و كرد بغلش عمو. اومدن عمو و بابام

 بغل تو. بيمارستان ببرنش شد بلند. گرفت مي آروم كم كم داشت ديگه مامانت. بست رو مامانت سر و آورد تميز دسمال

 :گفت من به رو عمو

 .ترسم مي من. ميشي زشت. نكن گريه -

 :گفتم و كردم پاك رو هام اشك زود

 .نكنم گريه ميدم قول من بشي؛ خوب بده قول تو -

 :گفت گريه با

 .ميدم قول -

 .بود نشسته لبش بر لبخندي خاطراتش آوردن ياد به با كه انداخت كيوان به نگاهي نفس

 تب من نبود هفته يه. سحره بند دلم جدي جدي فهميدم ديگه. بود سالم هجده يا هفده. نكردم گريه موقع اون از ديگه -

 برن هفته يه ماه هر خواست مي عمو. داشتن مشكل عمو با. بود گرفته طالق سحر مامان ها موقع اون مياد يادم. كردم مي

 روز دو تا. كردم تب شب همون. من بدون اونم جايي؛ رفت مي سحر كه بود اي دفعه اولين اول، ي دفعه. مادرشون پيش

 :گفت. زدم حرف باهاش. مون خونه زد زنگ سحر تا. شدم نمي بلند جام از و داشتم تب من

 .مياد بدم مريض پسرعموي از من. ها بگم بهت كردي؟ هات بچگي ياد. شدي مريض شنيدم! پسرعمو -

 مي. هستن هم مال پسرعمو دخترعمو اين دونستن مي همه. بودم خوب خوبِ من برگشتن ها بچه و سحر كه هفته آخر تا

 من جواب در اون ولي گفتم مي سحر براي عشق از من. دخترعموشه خاطرخواه مصطفي، حاجي پسرِ تك كيوان دونستن

 :گفت مي

 .دارم دوست پسرعمو يه حد در رو تو من پسرعمو -

 :گفتم مي بهش
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 .مني زندگي ي همه االن كه تو مثل. زندگيت ي همه ميشه روز يه پسرعمو اين. خانم سحر ميشه درست -

 :شنيدم خواهرم از بار يه

 و مرتضي حاج حرف ها موقع اون. زنم نمي حرف بابا حرف رو ولي خوام مي پسرعمو يه حد در رو كيوان من گفته سحر -

 مي خودم براي فقط رو سحر من. بودم راضي هم همون به من. زد نمي حرف روش كسي هيچ و بود حرف مصطفي حاج

 .خواستم

 :گفت و گرفت باال را سرش نفس

 نه؟ مگه. شد خودتون براي هم آخر و -

 :داد ادامه. نشست هايش لب روي تلخ لبخندي و كرد نگاه نفس هاي چشم به كيوان

 طوري چه بود شده ام غصه ي همه. دانشگاه برم خواستم مي كه سالگي بيست تا. بودم كنارش هميشه سال چند اين توي -

 فرستادم زور به بابا بود طوري هر! شيراز؟ رفتم مي من بود؛ تهران زندگيم ي همه. شيراز برم و كنم ولش رو دختر ناز اين

 و ديد رو خانمي يه جا اون. خارج رفت كاري سفر يه براي عمو كه گذشت مي دانشگاهم از سال دو. رفتم و شيراز برم

 هفده. بود كوچيك هنوز. شد جور عمو زن با خيلي هم سحر. ايران آوردش و كرد ازدواج باهاش. اومد خوشش ازش

 وقتي بود كرده شرط عمو. بشه تموم دانشگاهم ديگه بود مونده سال يه. بود خوب باهاشون خيلي هم عمو زن. بود سالش

 عمو زن. ايران اومدن عمو زن هاي بچه ديدم. تهران برگشتم. كنم عقد رو سحر بعد و سربازي برم شد تموم دانشگاهم

 بچه مثل شما« گفت مي بهشون كه شنيدم عمو از بار يه. گرفت مي تحويل جور بد رو هاش بچه عمو. بود خوشحال خيلي

 ».هستن شماها برادر خواهر مثل هم من هاي بچه. هستيد خودم هاي

 هم يكيشون. داشت پسر تا دو عمو زن. بگذاره تنها رو من نكنه. بشه عاشق حاال سحر نكنه كه اين از ترسيدم مي اول من

 از سال سه حدودا. داشت هم ديگه پسر يه. دخترا به برسه چه اومد مي خوشم اش چهره از بودم پسر كه من. بود من سن

 .بود تر بزرگ من

 :گفت و انداخت نفس سرخ هاي چشم به نگاهي كيوان. كشيد اي خميازه نفس
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 .دو ساعت داري كالس فردا كه بخواب پاشو. بابايي پاشو. كنه مي ديوونه رو همه سبز هاي چشم -

 .كشيد هايش چشم به دستي نفس

 .نمياد خوابم. بابا دادم مي گوش داشتم -

 :گفت و بوسيد را نفس ي گونه كيوان

 فردا شد اگر. مهمه خيلي مادرت و من براي ها حرف اين. باشه جمع حواست ميدي گوش رو هام حرف وقتي خوام مي -

 .زنم مي حرف باهات خوب وقت يه سر

 :گفت و داد تكان سري نفس

 و پدر عاشقي داستان اين ادامه براي مشتاقم و كنم مي حفظ رو هاتون حرف ي همه هم من. ميلتونه طور هر چشم، -

 .مادرم

 :گفت و شد بلند تخت روي از كيوان

 .نزن حرفي كسي به هم فعال. بفهمشون فقط. كني حفظ رو هام حرف خوام نمي -

 .خير به شب. جون بابا چشم -

 .نه يا كند مي درستي كار دانست نمي هم هنوز. شد خارج اتاق از و گفت خير به شب كيوان

 صندلي روي. افتاد راه مهناز طرف به. داد تكان دستي برايش مهناز. نبود هم پوالد. بود نيامده هنوز مهديه. شد كالس وارد

 .نشست او كنار

 نيست؟ مهديه. سالم -

 .نديدمش من يعني. نيست. نچ. سالم -

 .بزنم زنگ يه بهش پس -
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 خاليه؟ هم ديگه نفر يه جاي كني نمي فكر. كن ولش. مياد دير اون دوني مي كه تو -

 .بودند همه رحماني آقاي مهديه و پوالد جز به. چرخاند سر نفس

 رحماني؟ -

 .ميگم رو خوشگلِ آقا. كن ولش كه رو اون هـــه -

 .نيامده كه چه تو به بگويد خواست مي دلش. باشد آرام كمي كرد سعي. گفت مي را پوالد همان پس

 .نبود هم ديروز. آره -

 نه؟. خاليه جاش چرا؟ دوني نمي -

 !پررو ي دختره

 بدونم؟ كجا از. نه -

 نيست؟ جون مهديه هاي فاميل از مگه آخه -

 نه؟. جون مهديه شد حاال

 .نيومده فاميلتون چرا بپرسم ازش نيستم فضول من ولي. چرا -

 .سالم -

 .بود مهديه

 تو؟ كجايي. سالم -

 .جا همين -

 .جون مهديه سالم -
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 .رضوي خانم سالم -

 .مانده همينش. بشود هم كالم هم او با حاال او از آمد مي خوشش خيلي مهديه. بود كافي مهناز شد ساكت براي حرف همين

 .نشاند نفس كنار را خودش مهديه

 نيومده؟ پوالد -

 .ديديش مي تو كه بود اومده اگر -

 جا؟ اين نشستي چرا -

 .بشينم سوسك خاله پيش شدم مجبور كني رزرو جا برام نبودي شما -

 .شدند ساكت همه. شد كالس وارد استاد

***** 

 بگم؟ چيز يه نفس -

 .هــوم -

 بگم؟ -

 .اوهـــوم -

 بگم؟ ميگم وا -

 .ديگه بگو خوب! مرض -

 :گفت و گذاشت پايش روي را كيفش مهديه

 زني؟ مي پوالد به زنگ يه. چيزه -
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 .برگشت مهديه طرف به نفس

 چي؟ -

 .ديگه بزن. نميده جواب زنيم مي زنگ چي هر كه ما. ديگه بزن زنگ يه بهش خب -

 ...ولي خواست مي دلش هم خودش نفس

 بگم؟ چي بزنم زنگ آخه -

 .داره نياز تو به اون. بزني زنگ بهش بايد اصال. بگي بايد چي دوني مي خودت كه تو -

 .بشم تر دلتنگ گذاشت نمي. شده تنگ براش دلم فهميد مي داشت؛ دوستم اگه نيازداشت؛ اگه -

 ؟...يا زني مي زنگ نفس -

 .كرد نگاه نفس به لبخند با. راگرفت پوالد ي شماره و درآورد كيفش از را نفس گوشي

 داري؟ هم رو اش شماره پس -

 ...دوني مي آخه، -

 .ميده جواب االن بگير. دونم مي آره -

 .بوق بوق، بوق، بوق، بوق، بوق،

 .دهد نمي جواب. ندارد فايد

 نميده؟ جواب شد؟ چي -

 :گفت و داد تكان سري اميدي نا به نفس

 .نه -
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 .بگير ديگه بار يه -

 .بوق بوق، بوق،

 .بفرماييد بله؟ -

- .... 

 .الو -

 .آمد خودش به نفس تاره

 .پوالد آقا سالم -

 شمايي؟. خانم نفس سالم -

 .ها باشيد هم ترم آخر فكر. كالس نيومديد كه هم امروز هستيد؟ خوب. بله -

 .دانشكده ميام دارم. شدم بيدار خواب از دير. خوبم. ممنون -

 .رفت دست از كه ها كالس از يكي كجاييد؟ االن. خوب چه -

 .نباشيد نگران شما. ميام االن. كنم مي پارك رو ماشين دارم -

 .هستم منتظرتون كالس سر. كنم مي قطع من پس باشه، -

 .خداحافظ فعال. ميام االن. حتما -

 .خدافظ -

 .بود نشسته هايش لب روي بزرگي لبخند. كرد قطع را گوشي

 شد؟ چي -
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 .مياد داره -

 .كشيد را مهديه لپ و

 .من نه بكشي رو اون لپ بايد االن ديوونه -

 بندازيم؟ گيرش اي پايه -

 هـــا؟ -

 :گفت و كرد اي خنده نفس

 .نكنه فرار باز كه نميگيم خودش به فقط. بيرون ببريمش مهرداد و پدرام با ناهار امروز -

 :گفت و خنديد هم مهديه

 .زنم مي زنگ مهرداد به االن -

***** 

 شود كالس وارد كه كرد مي درعبور جلوي از كسي هر. بود نشسته در كنار زمين روي مهديه. بود ايستاده كالس در جلوي

 :گفت مي

 شده؟ پر كالس هاي صندلي -

 نيومد؟ هنوز استاد

 بيرون؟ كرده پرتت ازكالس كي

 برات؟ بيارم صندلي

 :گفت و كشيد اش مقنعه به دستي نفس
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 .اومد -

 .تكاند را اش مانتو پشت و شد بلند جايش از مهديه

 .سالم  -پوالد

 !خدا به شديم سر به جون اومديد؟ باالخره. سالم  -مهديه

 .كرد نگاهي بود شده خيره صورتش به كه نفس به رو و زد مهديه به لبخندي پوالد

 .خانم نفس سالم -

 .گرفت او از را نگاهش نفس

 هستيد؟ خوب. سالم -

 .بدم بهتون رو هاتون جزوه كالس سر بريم ببخشيد. ممنون -

 :گفت پوالد به بعد و كرد نفس به نگاهي مهديه

 اومديد؟ ها جزوه برگردوندن براي فقط يعني -

 :گفت و انداخت نفس به كوتاهي نگاه لبخند با پوالد

 .باشم هم ترم آخر فكر بايد خانم نفس قول به. اومدم هم ها كالس خاطر به خب -

 :گفت و رفت مهديه به اي غره چشم نفس

 .مياد استاد االن. كالس سر بفرماييد -

***** 

 .شد خارج كالس از پوالد با و گذاشت كيفش داخل را ها جزوه هم نفس. شد خارج كالس از زودتر مهديه
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. بيمارن خودشون پدرتون. نكرديد خوبي كار ولي ببخشيد البته. شديم نگران خيلي. نبوديد خونه گفت مي مهديه ديروز -

 .كنيد مي اذيت رو اون بيشتر طوري اين شما

 :گفت و كشيد موهايش به دستي بود شده خيره زمين به كه پوالد

. كنم صبر نتونستم. بودم شده خسته ديگه شب اون. جونم تو افتاده خوره مثل چيزي يه. ميشم اذيت دارم عمره يه من -

 .كنم ناراحتش خوام نمي. كنم مي شروع هم باز ببينم رو بابا اگر دونم مي خونه برنگشتم بينيد مي كه االن

 :گفت و كرد جا به جا اش شانه روي را كيفش رفت مي راه پوالد كنار كه نفس

 كمك پدرمهديه از بودن زده زنگ نگراني از دونيد مي. نگران هم ناراحت هم. كرديد ناراحتشون بيشتر طوري اين ولي -

 .دنبالتون رفتن مي هم خودشون تونستن مي اگر. بگرده شما دنبال بوده رفته مهرداد بودن؟ خواسته

 ».كردم مي خودكشي اگر حتي دادي مي حق بهم وگرنه گذره مي چي دلم تو دوني نمي« گفت خودش پيش پوالد

 .برگردد عقب طرف به كه كرد مجبور را او آمد مي سرش پشت از كه فردي صداي

. گرديم مي دنبالشون ميريم ما و هستن خودمون دانشگاه توي پوالد آقا. گرديم مي جهان گرد ما و كوزه در آب! به به -

 اين توي قدر اين ما دادي مي ندا يه حداقل. گشتم تو دنبال كردم مصرف بنزين قدر چه من دوني مي. بابا نكنه درد دستت

 .كرديم نمي مصرف بنزين قحطي

 :گفت و ايستاد مهرداد روي به رو پوالد

 .بگرده دنبالم مياد كه دارم اهميت كسي براي دونستم نمي. ببخشيد. سالم -

 :گفت و زد پوالد ي شانه به دستي ناراحتي با مهرداد

 برگردي ترسيد مي. بيرون بودي زده بدجوري كه اين مثل. بود نگرانت خيلي عمو. دونستي نمي خود بي خيلي شما -

 .آلمان

 :گفت و زد تلخي لبخند پوالد
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 .برم بايد دارم كار من. جان مهرداد بسه هم فعال. كنم نمي كاري همچين -

 .بديم ناهار امروز بايد شدنت پيدا براي كنم؟ مي ول رو تو من كردي فكر! خوشه دلش چه  -پدرام

 :گفت و كرد پدرام به نگاهي پوالد

 .كنم خالي رو بابا جيب كم يه هتل رفتم روز دو. بودم نشده گم من هم بعدش پيداكردي؟ چي مگه -

 .نداره ربطي ما به. بدي ناهار ما به بايد. كنيم خالي بيشتر كنيم كمكت خوايم مي هم ما  -مهرداد

 :گفت و داد تكان سري پوالد

 .بفرماييد. ميدم بهتون شام من. بفرماييد -

 .بود نشسته لبش بر قشنگي لبخند هم نفس. داد فشار كمي و گرفت را نفس دست مهديه

***** 

 .شد بلند اش گوشي صداي كه بود شده خارج دستشويي از تازه نفس

 .بفرماييد بله؟ -

 خوبي؟. جان نفس سالم -

 خوبي؟ تو. ممنون. خانم شكيبا سالم -

 نشدم؟ مزاحم كه موقع بد. مرسي -

 .گلم مراحمي شما -

 .نشست كنارپدرام و كشيد عقب را صندلي. بودند آورده را ها سفارش. رفت ناهار ميز طرف به

 ساكتي؟ چرا هستي؟! جان شكيبا -
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 .بگم طوري چه دونم نمي. بگم بهت چيزي يه خواستم مي فقط. گلم هستم -

 خوبه؟ حالش عمو افتاده؟ اتفاقي. عزيزم راحتي جور هر -

 رفت مي كه قبال. تنهام من هم االن. شركت كارهاي براي مالزي رفته يعني. سفر رفته عمو االن راستش. خوبه كه اون -

 ...كه بگم خواستم مي. كرده ازداواج ماهه يه االن ولي پيشم اومد مي همسايمون دختر

 :گفت و پريد حرفش بين نفس

 تنهايي؟ االن يعني -

 :گفت بغض با شكيبا

 پيشم يكي رفت مي عمو وقت هر. نبرد خوابم ترس از ديشب. پيشش برم ندارم رو كسي تهران. بودم تنها هم ديشب -

 .پيشم بياره رو كسي نتونست و شد يهويي دفعه اين ولي بود

 :گفت و داشت نگه دهانش جلوي را غذايش قاشق نفس

 بگي؟ من به بايد االن تو وقت اون -

 .كنم مي دق باشم تنها شب اگر دونستم مي ولي. بزنم زنگ خواستم نمي هم االن. شرمنده خدا به -

 .كنم مي كاريش يه. كن ولش. جا اين بياي توني نمي دونم مي. ببخشيد. زدم زنگ بهت چرا دونم نمي اصال

 ميام بعد. بيرونم االن من. كن جمع رو داري نياز كه رو وسايلت و هات كتاب شما بيام؟ تونم نمي چرا حرفيه؟ چه اين -

 .ما ي خونه ميريم هم با دنبالت

 .كشم مي خجالت من نفس آخه! شما؟ ي خونه -
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 دوست ميشه خوشحال خيلي بابا. هستيم نگين و بابا و من فقط خونه توي. نداره خجالت خب نيستي؟ من دوست تو مگه -

 خونه مياي كه بگو بزن بهشون زنگ يه هستي عموت نگران هم اگر. مهمونه عاشق كه هم نگين. مون خونه بيان من هاي

 .باشه راحت خيالش ما ي

 كنم؟ جمع رو وسايلم من پس. داري لطف. جان نفس ممنون -

 .بگو بهم رو آدرس زنم مي زنگ بهت دنبالت بيام خواستم وقت هر من. گلم آره -

 نداري؟ كاري. گلم باشه -

 .خداحافظ. بيام من تا باش خودت مواظب نه؛ -

 .خداحافظ -

 :گفت بقيه به رو و گذاشت مانتويش جيب در را گوشي

 .بود دوستام از يكي ببخشيد -

 دوستت؟ كدوم  -پدرام

 .ما ي خونه بياد گفتم بود تنها مدت يه. جديد دوست يه فضولي؟  -نفس

 گفتي؟ بهم شب اون كه دخترِ همون  -مهديه

 .همونه آره  -نفس

 :گفت كرد مي بازي غذايش با كه پوالد به رو مهرداد

 بشه؟ عوض هوات و حال كم يه خواد مي دلت -

 :گفت و انداخت مهرداد به غمگين نگاهي پوالد

 طوري؟ چه -



 

 

 عاتكه كاربر انجمن | گره خورده

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٩٩ 

 :گفت پدرام

 حاال. بگردي كم يه رفتي شدي خسته تهران هواي دست از حتما گفتم خونه، از بيرون زدي گفت بهم مهرداد كه ديروز -

 چه دونه مي نفس. نخوريد هم رو جا ي غصه. ميده بهمون رو ويال كليد بابا. شمال ميريم هم با همگي ما نرفتي جايي تو كه

 .دنجيه جاي

 :گفت و كرد ريز را هايش چشم پوالد

 چيه؟ جاي چه -

 .قشنگيه جاي منظورش. دنج  -مهرداد

 چي؟ دانشگاه ولي  -پوالد

 .كنيم مي جورش جوري يه ما بيايد شما اگر  -پدرام

 .ميام كه من  -نفس

 .ميشه گم. كوچيكه هنوز. نيست بلد زبون ام بچه. كنيم نمي ول تنها رو پوالد كه هم مهديه و من  -مهرداد

 .كردند نگاه پوالد به رو همه

 من. شما با لهراسب و ليلي به دادن خبر خانم نفس پس. ميام هم من ميريد شما وقتي خب. نكنيد نگاه طوري اين  -پوالد

 .بگه سيما خاله هاي بچه به ميگم محترم داماد به هم

 .داريم پيش در حسابي سفر يه پس  -نفس

 .توپ سفر يه ديگه، بله  -مهديه

 :گفت آمده يادش به چيزي انگار تازه كه پوالد

 چي؟ بابا -
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 :گفت و كشيد صورتش به دستي مهرداد

 .بمونه پيشش هفته يه ميگيم هم پرستارش به. هستن پيشش اينا بابا. ما ي خونه مياريمش. نباش عمو نگران -

 .شد غدايش خوردن مشغول و زد لبخندي پوالد

***** 

 .گرفت را شكيبا ي شماره و برداشت داشبورد روي از را گوشي. كرد پارك رنگ كرم در جلوي را ماشين

 بله؟ -

 .منتظرم در جلوي جان شكيبا -

 .اومدم -

 از نفس. شد خارج خانه در از بنفش ي كوله يك و رنگ قزمز كوچك ساك يك با شكيبا كه نكشيد طول اي دقيقه چند

 .افتاد راه شكيبا طرف به و شد پياده ماشين

 .سالم -

 باال؟ بريم نمياي. جان نفس سالم -

 .زياده وقت. ديگه روز يه حاال. پايين اومدي كه تو. بابا نه -

 .شدم مزاحم. خدا رو تو ببخشيد -

 .جا اين بگذار رو ساك بيا. شكيبا ديگه بسه -

 حياط داخل ماشين بعد دقيقه پنج و چهل. افتاد راه نفس و گرفتند جاي ماشين داخل دو هر. كرد باز را ماشين عقب در و

 .كرد توقف خانه

 .ما ازخونه اينم. بفرماييد -
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 را ورودي در نفس. رفت باال ها پله از ساكش با شكيبا و برداشت را شكيبا ي كوله نفس. شدند پياده ماشين از دو هر

 .بازكرد

 .خودتون ي خونه مثل. باش راحت. عزيزم اومدي خوش -

 .خانه اهل كردن صدا به كرد شروع بلند صداي با و

 !بابا كجاييد؟! بابا! نگين! بابا -

 .كرد آويزان باال هاي ازپله را خودش نگين

 .اومدم اينا فاطمه خونه از تازه هم من. كارخونه رفته بابا سرت؟ رو گذاشتي رو خونه خبره چه -

 :گفت و كرد شكيبا به نگاهي بعد و

 كني؟ نمي معرفي جونم نفس. سالم -

 .نيستن ايران اش خانواده. باشه ما پيش مدت يه قراره گلم دوست شكيبا -

 :گفت و داد دست شكيبا با. آمد پايين پله از نگين

 .شده اضافه جمعمون به يكي مدت يه كه خوشحالم خيلي. اومدي خوش -

 .خوشحالم ديدنت از منم. عزيزم ممنون -

 نيست؟ كه سختت. باشي من اتاق توي بايد مدت يه. بدم نشونت رو اتاقم بريم بيا. جان شكيبا خب -

 .ميشم هم خوشحال تازه. عزيزم نه -

 خوردي؟ ناهار جان شكيبا  -نگين

 .جان نگين آره  -شكيبا
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 .رفتيم ما. نزن حرف قدر اين نگين  -نفس

 .رفت باال ها پله از شكيبا با و

***** 

 در شدن باز صداي. خواند مي درس شكيبا و ديد مي فيلم نفس. بودند نشسته باال سالن تلويزيون جلوي شكيبا و نفس

 :گفت و گرداند سري نفس. رسيد مي گوش به پايين

 .بيام من تا باش جا همين تو. اومد بابا -

 .كرد سالمي سرش پشت از نفس. رفت مي آشپزخانه سمت به كيوان. رفت پايين ها پله از و

 خوبي؟. بابا دختر سالم -

 .نباشيد خسته. مرسي -

 بدي؟ من به هست چايي يه. باشي سالمت -

 .ميارم براتون من بشينيد شما. هست كه بله -

 كه گذاشت كيوان مقابل را چاي فنجان نفس. گذاشت ميز روي را كيفش و نشست صندلي روي آشپزخانه داخل كيوان

 :گفت كيوان

 كجاست؟ خانم ملوك -

 .برگرده بايد االن ديگه. خريد رفته كنم فكر -

 .خونمون اومده دوستت كه گفت مي نگين -

 :گفت و زد لبخندي نفس

 .خوبيه دختر ولي. شدم آشنا باهاش تازه البته. آره. كنه شروع خودش بابا گذاشتي. خانوم نگين نكنه درد شما دست -
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 :گفت بود كرده اخم كه كيوان

 شدي؟ آشنا باهاش كجا -

 شديم آشنا هم با بيشتر كه بعد. ديدمش جا اون باري چند يه. شده خاك مامان كنار پدرش دونيد؛ مي يعني. زهرا بهشت -

 از يكي هميشه. كاري سفر رفته عموش هم االن. نداره رو كسي يعني. كنه مي زندگي عموش با. بهش دادم رو ام شماره

 ازش هم من و بود تنها شكيبا كه اينه. اومده پيش شون همسايه براي مشكلي يه االن ولي مونده مي پيشش هاشون همسايه

 كردم؟ بدي كار. جا اين بياد كردم دعوت

 :گفت و كرد نگاه نفس به لبخند با كيوان

 .بشيم آشنا هم با بيشتر كه بياريد رو مهمون اين بفرماييد -

***** 

 :گفت نفس. گرفت باال را سرش شكيبا. ايستاد شكيبا جلوي نفس

 .منتظره پايين بابا جان شكيبا -

 :گفت و زد لبخندي شكيبا

 .نباشن منتظر بيشتر بهتره پس -

 كه برگشت شكيبا و نفس طرف به و شد بلند. گذاشت ميز روي را اش روزنامه كيوان. شدند پذيرايي سالن وارد دو هر

 .آشناست برايش هم صدا شد متوجه كيوان. كرد سالمي شكيبا. شد نمايان جلويش آشنا اي چهره

 .بشين. اومدي خوش. دخترم سالم -

 :گفت پدرش به رو نفس. نشستند كيوان مقابل دو هر

 ...يا بيارم ميوه -
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 :گفت و پريد نفس حرف وسط كيوان

 .بهتره ميوه همون -

 .افتاد راه آشپزخانه طرف به و شد بلند جايش از. داد تكان سري نفس

 :گفت و نشست صاف صندلي روي كيوان

 آشنايي؟ برام يا ديدمت جايي يه كنم مي حس چرا دونم نمي دخترم، خب -

 :گفت شكيبا

 .نديدم رو شما من ولي. باشيدم ديده جا اون خانمتون سرخاك اومديد مي وقتي شايد -

 كني؟ مي زندگي عموت با بيامرزت خدا پدر از بعد گفت مي نفس -

 سفر يه عمو شدم مزاحم من كه هم االن. ندارم جا اين رو كسي ايشون جز به هم من. نكرده ازدواج هنوز عمو بله، -

 كه گفت بهم دفعه يه عمو كه شد اين. برن نتونستن شركا هستن، شريك نفر چند با شركتي يه توي چون. داشتن خارجه

 .موندم تنها هم من. بره خواد مي

 :گفت داد مي گوش شكيبا هاي حرف به ساكت حال به تا كه كيوان

 هستي؟ فرهود ي زاده برادر تو -

 :گفت تعجب با شكيبا

 !شناسيد؟ مي رو ايشون شما! بله! فرهود؟ بهروز -

 بهش من! هستي عموت شبيه خيلي! عجيبه واقعا! خدايا. تنهاييد گفت مي. بود شما نگران خيلي بره خواست مي وقتي -

 ولي كرده فوت برادرش بودم شنيده فرهود از. نشد بود وقت دير چون ديشب ولي بزنم بهت سري يه روز هر دادم قول

 من. ماست شريك فرهود. بوديم خبر بي عزيزهامون تا دو شدن همسايه از بوديم مراسم اين درگير هردومون قدر اين
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 نمي و دخترشه عروسي ديگه مدت يه هم نفس ي عمه شوهر. بره تونست نمي هم نفس دايي. نداشتم كافي ي روحيه كه

 .رفت نفس ي خاله شوهر با عموت كه شد اين. بره تونست

 :گفت شد مي بيشتر تعجبش لحظه هر كه شكيبا

 .عجيبه هم خودم براي! بگم چي دونم نمي -

 :گفت و شد پذيرايي سالن وارد ميوه سبد يك با نفس

 شكيبا؟ عجيبه برات چي. اومد خانم ملوك -

***** 

 .شد ور حمله تلفن طرف به نفس. درآمد صدا به تلفن كه بودند شام ميز سر

 .بفرماييد بله؟ -

 .دايي دختر سالم -

 خوبي؟. پدرام سالم -

 گفتي؟ لهراسب به. كردي كار چي ببينم خواستم مي. ممنون -

 :گفت و زد پيشانيش به اي ضربه بود آمده يادش سفر ي قضيه تازه كه نفس

 .زنم مي زنگ بهش االن. رفت يادم خدا به -

 .بزن زنگ االن همين. بده من به رو خبرش باش زود. سپردم كي به رو كاري چه ببين! هه هه هه -

 .خدافظ. باشه -

 .هوا به سر باي -
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 .پيچيد گوشش در اش دايي زن صداي بوق چند از بعد. گرفت را سهراب دايي ي خانه ي شماره سريع

 .بفرماييد -

 .جونم دايي زن سالم -

 خوبن؟ اينا بابا! عجب چه. خانم نفس سالم -

 هست؟ لهراسب دايي زن. خدمتون دارن سالم -

 .كنم مي صداش االن. داري عجله كه اين مثل. دايي زن آره -

 .دايي زن كنيد مي لطف -

 .شد بلند گوشي پشت از لهراسب صداي دقيقه چند از بعد

 .گرفتيد ما از سراغي يه باالخره! خانم نفس به -

 خوبي؟. سالم -

 .شما هاي پرسي احوال از. سالم عليك -

 مياي؟. شمال بريم خوايم مي هفته آخر. نكن اذيت لهراسب -

 .آره كه من -

 :زد داد بلند بعد

 شمال؟ مياي! ليلي -

 .شدم كر يواش -

 .ميام من ولي. نميام. كنم ول تونم نمي رو مطب كارهاي ميگه ليلي ببخشيد -
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 مياي؟ فقط تو بگم پدرام به من پس. بد چه -

 ميام؟ فقط من ناراحتي. ديگه آره -

 .نداره فرقي نيومدت و اومدن كه تو. نمياد ليلي چرا كه ناراحتم من! مسخره بابا برو -

 :گفت گرفته صدايي با بعد و كرد سكوت اي دقيقه چند لهراسب

 .خداحافظ. نفس نامردي خيلي -

 .كرد قطع باشد نفس جواب منتظر كه اين بدون و

 .مزه بي! لهراسب! الو -

 :شد بلند نگين صداي كه گذاشت جايش سر را گوشي. بود شده گيج لهراسب رفتارِ از

 شمال؟ بره خواد مي كي -

 :گفت لبخند با نفس

 .ما -

 .افتاد شكيبا به نگاهش و

 .نبود يادم اصال رو شكيبا واي اي -

 پيش به كسي تازه. نيست مهم كه مدرسه از اجازه هفته يه. باهاتون ميام هم من بگذاريد اگر تازه. جان نفس نداره عيبي -

 .نميده گير ديگه

 :گفت و بوسيد را شكيبا گونه نگين

 .بگيريد بيايد هم رو من ي اجازه. ميگه راست. عاليه -
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 :گفت و داد تكان سري نفس

 .بريم بعد بياد نيما هفته آخر تا صبركنيم بايد فقط. جوره چي همه پس -

***** 

 . نيايد جمعه از قبل تا كه كند مي را خود سعي تمام كه داد قول نيما. كرد مطلع را او و گرفت تماس نيما با روز همان نفس

 وقت اين كه بود مطمئن. آمد نمي خانه از صدايي هيچ. كرد باز را خانه ورودي در نيما كه بود هفت ساعت صبح شنبه پنچ

 اتاقش به كه بود مانده پله تا سه تازه. افتاد راه اتاقش سمت به و كرد وصل لباسي چوب به را كتش. هستند خواب همه روز

 :آمد باال طبقه از صدايي برسد

 .ميارمش االن من -

 كيست؟ صداي اصال! آمد؟ كجا از صدا اين. بودند خواب همه صبح وقت اين. بود غريبه صدا

 ها پله روي سر پشت از. داد دست از را تعادلش و خورد چيزي به گذاشت بعدي ي پله روي را پايش و آمد خودش به تا

 براي تالشي هيچ ديگر و شد گيج خورد سرش به كه اي ضربه با ولي بگيرد نرده به را دستش كرد سعي. خورد سر و افتاد

 .افتاد زمين روي ها پله از تا نكرد خودش داشتن نگه

 ها پله پايين كه جواني پسر به ترس با شكيبا. دويدند نيما سمت به بودند آمده پايين شكيبا جيغ صداي از كه نگين و نفس

 .كرد صدايش آرام نفس. بود افتاده زمين روي حركت بي نيما. كرد مي نگاه بود افتاده

 خوبي؟ شد؟ چي! داداشي! نيما -

 بياورد پذيرايي سالن داخل از را كتابش تا دويد مي پايين پله از كه طور همان. بود نشده برخورد اين متوجه هيچ شكيبا

 امروز خواست مي سرش خيرِ. بود شده پسر اين متوجه تازه ولي نيفتد كه گرفت نرده به را دستش. خورد چيزي به محكم

 :آمد خودش به نفس صداي با. بكند نفس با كوچك ي دوره يك

 نيما؟ خوبي مطمئني -
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 !آخ بود؟ كرده دنبالت خر مگه. پايين بيا ها پله از آدم عينِ بعد به اين از هم ديگه. شم بلند من بگذار پاشو. خوبم -

 شد؟ چي  -نگين

 بوديد؟ كدومتون حاال. شد چلو گرفتن رو آبش -

 .نبوديم باال كه ما -

 .افتادم خوردم روح به من حتما -

 :گفت نيما سر پشت و ها پله روي از داري بغض صداي با شكيبا

 .بودم من. خوام مي معذرت من -

 :گفت بود زده بيرون تعجب از كه هايي چشم با نيما

 !مردم؟ االن من! بود؟ كي! نزديد حرف كه شماها -

 .كرد نگاه نيما به خنده با نفس

 .سرته پشت از صدا. زني مي گيج واقعا كه اين مثل -

 :گفت نفس و نگين به رو. كرد مي سرگيجه احساس. شد بلند و گرفت ديوار به را دستش نيما

 .بگيريد رو من شما كردم غش و برگشتم اگر من. باشيد داشته رو هوام خدا رو تو -

 جلويش رسيد مي گردنش وسط تا كه مشكي موهايي و مشكي هاي چشم با دختري. برگشت ها پله سمت به... ا بسم با و

 روي كه بود دستانش بين در قلبي و بنفش خرس يك عكس وسطش كه سفيد و بنفش شلوارك و بلوز آن در. بود ايستاده

 و كرد نگاه او به تعجب با نيما. كرد سالم نازكي و ظريف صداي با. بود شده بامزه خيلي I LOVE YOU بود شده نوشته آن

 :گفت
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 داشته شما سن هم بچه يه تونه نمي كنه ازدواج هم وقت هر بابا ولي مايي؟ خواهر شما! گرفت زن بابا نشده هيچي هنوز -

 محترم خانم اين شمام نفس! مني؟ باباي زن شما نكنه نه... ي ثمره هم شما گرفته زن بوده زنده مامان وقتي بابا نكنه! باشه

 !بينيد؟ مي رو

 :گفت و كرد حركت شكيبا سمت به. گذشت نيما كنارِ از خنده با نگين

. فرهود آقاي ي زاده برادر و نفسه دوست خانم شكيبا ايشون نه؟. خورده سرش به كاري ي ضربه كنم فكر نفس! ديوونه -

 نه؟ باشيدشون؟ ديده شركت توي شما كنم فكر

 .نه رو؟ خانوم اين -

 .رو فرهود آقاي خنگول -

 گيج كم يه االن من ببخشيد. افتاد آهان... شما فهميدم االن يعني. نفهميدم ببخشيد آخ شده؟ چي حاال. ديدمش آره. آره -

 خوردم؟ شما به من پس. زنم مي

 :گفت و كرد نگاه نيما به لبخند با شكيبا

 .نبود حواسم خدا به خوبيد؟ االن. شرمنده -

 خوردم دفعه يه كه بيداره روز وقت اين كي كردم تعجب و شنيدم باال از رو صداتون. بود خودم تقصير. كنم مي خواهش -

 .خانوم دختر تا دو اين برادر. هستم نيما من. شما به

 .هستم شكيبا من. كرد معرفي رو من كه هم نگين. بختم خوش -

 .كن بيدار هم رو بابا. كنم درست صبحانه يه من تا كن عوض رو لباسات باال بفرما خوبي كه حاال نيما -

 پله روي از را ساكش و رفت باال ها پله از. خورد پله به محكم سرش كم يه. داشت حق خب. كرد مي درد سرش هنوز نيما

 نگاه با خاصي آرامش ولي باشد شده سياه كمي كمرش زد حدس. كرد مي درد كمرش كمي. شد اتاقش وارد. برداشت ها

 نه؟. داد نيما به هايش
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***** 

 :گفت و گذاشت ميز روي را ها ليوان نگين

 نه؟. زمين خورد جور بد واقعا ولي -

 :گفت و چيد ظرف در كند؛ پوست رو ها مرغ تخم شكيبا

 .نبود حواسم خدا به -

 .شده كلفت پوست كه زمين خورده قدر اين اين. نشده چيزي هم حاال. عزيزم دونم مي  -نفس

 :گفت نيما كه شدند آشپزخانه دارد هم با كيوان و نيما

 .شده تنگ خانوادگي ي صبحانه يه براي دلم واقعا -

 :گفت و ريخت چاي برايش نگين

 نخوردي؟ صبحانه خانواده با ساله چند مگه! كوفت -

 :گفت و كرد اي خنده نيما

 ميريد؟ كي راستي. حالــــــا -

 .هميشگي ي خونه قهوه چالوس، جاده شش، ساعت جمعه، فردا، گفت پدرام ديروز  -نفس

 نيازشان مورد وسايل تا رفتند هايشان اتاق سمت به هم دخترها. كند استراحت كمي تا رفت نيما صبحانه صرف از بعد

 .كنند راجمع

***** 

 را ايش سورمه شال آينه جلوي كه نفس. برگشت ساختمان داخل به و گذاشت ماشين عقب صندق داخل را ها ساك نيما

 . كرد نگاه بود ايستاده سرش پشت كه شكيبا به آينه از كرد مي مرتب
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. خورد مي مانتوش رنگ به رنگش مشكي شال و مشكي جين شلوار. رسيد مي زانوانش باالي تا رنگش بادمجوني مانتوي

. بود كرده اي سورمه ست هم خودش. بود شده جذاب امروز دركل. بود ريخته صورتش در چتري را اش مشكي موهاي

 :گفت و آورد داخل در الي از را سرش نگين

 .افتيم مي راه شش گفت پدرام خوبه. درمياد نيما صداي االن. نيمه و شيش ساعت. باشيد زود -

 :گفت و گذاشت ميز روي را رنگش صورتي رژِ نفس

 زني؟ مي غر هي اي آماده توخودت -

 :گفت و شد اتاق وارد نگين

 .بيني مي كن باز رو هات چشم -

 داشت مشكي طرح كه سبزآبي شال. بود كرده تن مشكي لي شلوار همراه سبزآبي مانتوي. برگشت نگين سمت به شكبيا

 :گفت و برداشت را كيفش نفس. بود كرده سر هم

 .پايين بريم نداري كاري اگر شكيبا. كنه مي اندام عرض جا اين فردا تا كني ولش رو اين -

 :گفت و داد تكان سري شكيبا

 .بريم. شي آماده بودم تو منتظر من -

 .رفتند پايين ها پله از سه هر

 :گفت و شد بلند ديدنشان با بود نشسته مبل روي كه نيما

 .جاييم اين هنوز ما رسن مي اينا پدرام االن. باشيد زود -

 .نگيره رو جلومون عزرائيل اگر البته. رسيم مي ها اون از زودتر ما تو، سرعت با -

 .نشده ديرمون تا بدو. زني مي حرف داري زيادي جان نگين -
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 .گرفتند جاي نيما 3 مزدا در همه

 نبود؟ بهتر رفتيم مي من ماشين با اگر -

 .شينم نمي ماشيني هر پشت من كه دوني مي خانم نفس -

***** 

 .افتادند راه ها بچه ي بقيه و پدرام سمت به. شدند خانه قهوه وارد نفر هررچهار

 نه؟. برسيد دير بايد هميشه! به به -

 .ديگه همينه باشن باهات محترم خانم تا سه وقتي. سالم  -نيما

 پدرهاي شريك فرهود، آقاي ي زاده برادر چنين هم و گلم دوست شكيبا. كنم مي معرفي. همگي به سالم  -نفس

 .محترممونن

. افتادند راه و خوردند مفصل اي صبحانه اون با آشنايي از خوشحاليشان ابزار و شكيبا با پرسي احوال و سالم از بعد همه

 .بود لهراسب تلخ لحن و پوالد محبت با هاي نگاه درگيرِ نفس راه درطول

 پياده ماشين از نفس. كنند صرف اي رودخانه كنارِ را ناهارشان شد قرار و گرفت غذا پرس چند رستوراني از پدرام راه بين

 روي را سرش. كشيد دراز زيرانداز روي و درآورد را هايش كفش. رفت بودند كرده پهن كه زيراندازي سمت به و شد

 :گفت و گذاشت ساميه پاي

 .خوابيدن واسه ميده جون هوا اين -

 :گفت و كشيد نفس موهاي روي دستي ليلي. بست را هايش چشم و

 .بخورن غذا خوان مي ها بچه پاشو -

 :گفت و شد بلند نفس. بودند نشسته هم كنارِ ها بچه ي همه. نشست و شد بلند جايش از نفس
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 .بشورم رو دستم ميرم من -

 روي آب كمي. بود خنكي و زالل آب. كرد آب داخل را هايش دست و نشست جا همان. افتاد راه رودخانه سمت به و

 .داشت خوبي احساس. ريخت صورتش

 فرصت حاال. بود زده زل رودخانه به. بود نشسته بزرگي سنگي روي لهراسب. كرد نگاه را اطراف كمي و شد بلند جايش از

 او به تلخي با است واجب سالم جواب گفت كه وقتي و. نداد را جوابش كرد سالم وقتي چرا بپرسد او از كه بود مناسبي

 .كرد صدايش و رفت لهراسب طرف به. داد جواب

 !لهراسب! لهراسب -

 .دهد ادامه نفس تا ماند منتظر و كرد اخم نفس ديدن با. برگشت صدا سمت به لهراسب

 بخوري؟ ناهار نمياي -

 :گفت و برگشت رودخانه سمت به باز لهراسب

 .ميرم نمي گرسنگي از. نباش من نگران نه؟ يا خورم مي ناهار پرسي مي كه شدم مهم برات چيه؟ -

 :گفت و كرد نگاه لهراسب به تعجب با نفس

 شده؟ چت تو. االن از اينم صبحت از اون گيري؟ مي بهونه الكي چرا شده؟ چت هست معلوم -

 :گفت و كرد پرت رودخانه در كوچكي سنگ لهراسب

 گيري؟ مي ايراد رفتارم از شده چي حاال. نيستم مهم برات من گفتي مي كه تو -

 :گفت و ببيند را او بهتر تا ايستاد جلويش نفس

 پسرداييم تنها تو رفته يادت كه اين مثل. مهمي برام كه معلومه خب نه؟. نميشه حاليت هم شوخي جديدا بگو پس آهان -

 .هستم نگرانت و فكرت به دخترعمه يه عنوان به هميشه من. هستي
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 :گفت و ايستاد شد؛ بلند بود شده خسته نفس هاي كفش به زدن زل از كه لهراسب

 .مربوطه خودم به رفتارم هم بعد به اين از. باشي پسرداييت نگران نكرده الزم -

 و بشنود بود شده دور نفس از كمي كه او تا كرد بلند را صدايش كمي نفس. افتاد راه بودند نشسته بقيه كه جايي سمت به و

 :گفت

 .مزخرف ي جنبه بي. لهراسب خودي بي خيلي -

 :كرد زمزمه و كشيد عميقي نفس نفس،. شد دور او از و داد سرعت هايش قدم به بعد و ايستاد اي لحظه براي لهراسب

 شده؟ ديوونه -

***** 

 :گفت و انداخت عقب صندوق داخل را زيرانداز سيامك

 شما؟ پيش مياد ساميه پس -

 :گفت و داد تكان سري نگين

 نمياي؟ تو پرستو -

 :گفت و گرفت را پرستو دست سياوش

 .باشيم تنها سفر اين توي ما كه فرصتيه آخرين و اولين اين -

 :گفت و افتاد راه پدرام ماشين سمت به كيميا

 .ميام لهراسب و كاميار و پدرام با هم من پس -

 :گفت و زد لبخندي پدرام
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 .باشه پوالد و مهرداد و سيامك سفر هم بايد هم نيما -

 :گفت و زد پوالد كمر به دستي نيما

 بشيم؟ صحبت هم خان پوالد با االن كه اين از بهتر فرصتي چه -

 :گفت پدرام كه زد لبخندي پوالد

 .شديم عمو همه فردا ما. دراومد كارت پوالد -

 :گفت و شد ور حمله پدرام سمت به نيما

 بشه؟ عمو قراره كي -

 :گفت كرد مي فرار و دويد مي كه طور همان پدرام

 .بشي بابا قراره تو -

 با هم آن. كند رانندگي است قرار جاده اين در تنها دختر اين طور چه كه نگران قلبش و بود شده نفس ي خنده محوِ پوالد

 بگذارد؟ تنها را دختر پنج اين كرده جرئت طور چه نيما. ديگر شلوغ دختر چهار

 .ديد را مهرداد كه برگشت عقب به. شد پاره افكارش ي رشته شد گذاشته اش شانه روي كه دستي با

 .فكري تو -

 .هيچي -

 .پيششن اينا بابا. نباش عمو نگران هيچي؟ ميگي تو فكري تو ميگم -

 :گفت و زد لبخندي پوالد

 .دونم مي -
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 .كنن كف همه بخوني برامون دهن يه خواد مي دلم  -مهرداد

 :گفت و كرد اطراف به نگاهي پوالد

 .بياد بدتون اي خواننده هر از عمرتون آخر تا كه طوري. خونم مي براتون حتما بعدا! االن؟ -

 .بودم تركونده رو دنيا االن داشتم رو تو صداي اگر من. بابا برو  -مهرداد

 :گفت بقيه سمت به نفس

 .بيايد هم شماها. ميريم داريم ما -

 :گفت مهرداد به رو مهديه

 ...اگر. رفتيم و بوديم گران بار اگر داداشي -

 :گفت و پريد مهديه حرف وسط مهرداد

 .كم شرت برو -

***** 

 هر. كرد باز را در و انداخت در داخل را كليد. شد پياده ماشين از پدرام. كردند توقف ويال ورودي در جلوي ها ماشين

 .افتاد راه ويال سمت به و برداشت را ساكش هركسي و بود تاريك هوا شب. شدند باغ وارد ماشين چهار

 نيما كه كشيد اي خميازه انداخت نگاهي صورتش به نيما تا. بگيرد نيما دست از را ساكش تا بود ايستاد ماشين كنارِ شكيبا

 :گفت و زد لبخندي با

 .ميارم رو ساكتون من. كنيد استراحت بريد نفس با بفرماييد شما خانم شكيبا -

 :گفت و داد تكان سري شكيبا

 ...خودم من. نه -
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 :گفت و كرد اي خنده بار اين نيما. كشيد اي خميازه بياورد زبان به را ديگري اي كلمه خواست تا

 .نبرده خوابتون جا اين تا بفرماييد. ببرم رو خودتون ساكتون جاي به بشم مجبور ترسم مي. بفرماييد -

 :گفت و شد ظاهر كنارش نفس كه انداخت پايين را سرش خجالت با شكيبا

 .بده رو من ساك نيما. شكيبا ديگه ميگه راست -

***** 

 :گفت و نشست تخت روي نفس

 .تخت روي بخوابيد ساميه با هم تو جان شكيبا. زمين روي خوابم مي من -

 :گفت و انداخت تخت روي را خودش ساميه

 رو تهش بزني؛ رو سرش. نداره خواب شبا جا اين ميايم وقتي اين چون بخواب ولي نه بگي خواي مي االن دونم مي شكيبا -

 .بخواب راحت خيال با تو. زدن قدم حال در باغ توي يا. درياست لب اين بزني

 :گفت و زد لبخندي شكيبا

 .خير به شب پس -

***** 

 .كرد مي اش ديوانه داشت دريا بوي انگار. برد نمي خوابش ولي بود خسته. خورد تكاني جايش سر

 شال. شود مي سردش برود بيرون ها لباس اين با اگر دانست مي. بود پوشيده طوسي شلوار با طوسي و قرمز تونيك يك

 .شد خارج اتاق از آهسته و كرد سرش را اش بافتني كاله انداخت؛ اش شانه روي را بزرگش بافت

***** 
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 آهسته. نبود راهي دريا تا ويال از. افتاد راه دريا طرف به. شد نمي ديده دريا كنار كسي. درآورد پايش از را هايش صندل

 بعد اي لحظه. ايستاد دريا جلوي. پيچيد مي گوشش در دريا موج صداي. كشيد مي عميق نفس و رفت مي جلو آهسته

 .عقب جلو، عقب، جلو،. كرد مي بازي پاهايش روي آب. انداخت پاهايش به نگاهي. شده خيس پاهايش كرد احساس

 .بايستد شد باعث صدايي كه شود خيس هم زانواش كه بود مانده كمي. رفت جلو و زد باال زانو تا را هايش پاچه

 .نرو جلوتر -

 :گفت و گذاشت قلبش روي را دستش. بود پوالد. برگشت عقب به سريع ترس از

 شماييد؟ -

 :گفت و نشست دريا كنار هاي صخره از يكي روي پوالد

 .نريد جلو اين از بيشتر. داره خطر ولي ترسوندمتون ببخشيد -

 .كرد آب در را پاهايش و نشست بود نشسته پوالد كه صخره همان روي. برگشت عقب به نفس

 :گفت و انداخت بود آب داخل كه نفس تراش خوش پاهاي به نگاهي پوالد

 .گيره مي درد و خوره مي سرما پاتون. خوره مي سرما -

 .شدم ديده آب ديگه. همينه كارم جا اين ميام وقت هر -

 .بشيد اذيت و بگيره درد پاتون ممكنه. بود گفتن من از -

 نزديك قدر اين. برگشت پوالد سمت به. درآورد آب از كوچك سنگ چند و كرد آب داخل را دستش. شد دوال نفس

 .نداشت فاصله هم انگشت يك اندازه به صورتش با شايد كه بود نشسته پوالد
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 نفس. دوخت دريا به را نگاهش. نداشت را نفس ي خيره نگاه تاب بود شده مست نفس بدن گرماي از حال به تا كه پوالد

 آب از صدايي. كرد پرت آب داخل و برداشت دستش در هاي سنگ ميان از سنگي بود شده پوالد حالت تغيير متوجه كه

 .شد خارج

 :گفت و گرفت پوالد سوي به را دستش فقط بار اين

 كنيد؟ نمي امتحانش. قشنگيه حس -

 دستش پوالد. كرد يخ نفس هاي دست باره يك. برداشت دستش داخل از سنگ يك و انداخت نفس دست به نگاهي پوالد

 به كه طور همان پوالد. بودند زده زل بود شده ايجاد كه هايي دايره به دو هر. كرد پرت آب داخل را سنگ و برد باال را

 :گفت آهسته بود شده خيره دريا

 اين چرا دونستم نمي. بودم درگيرش مدت يه. تره قشنگ خيلي كردم امتحانش من كه حسي اين ولي قشنگيه حس -

. گفتن مي بقيه كه نبود طوري اين ولي بودم شنيده دربارش ها ازخيلي. بودم نكرده امتحان رو حس اين حاال تا. شدم طوري

 كار ترسيدم مي. كنم فكر دختري ي درباره بود نداده اجاره خودم به حاال تا دوني مي. دونم نمي... جور يه. ترس جور يه

 .بدم خودم دست

 و كشيد عميقي نفس پوالد. بود شده مست پوالد صداي آواز بار اين انگار. داد مي گوش پوالد هاي حرف به ساكت نفس

 :گفت

 .بشه بدبخت من مثل يكي باز ترسيدم مي. ترسيدم مي دخترها از -

 رو ها بچه از بعضي مدرسه رفتم مي وقتي. كنه مي زندگي باباش با كه بچم پسر يه ديدم اومدم خودم به تا بودم بچه وقتي

 برسونه رو من نيست كسي چرا ندارم؟ مهربون هاي خانم اين از من چرا پرسيدم مي خودم از. ديدم مي مادرهاشون با

 دارم؟ دوست بگه و كنه بوسم همه مثل جداشه من از خواد مي وقتي در جلوي و مدرسه

 .شدم بزرگ ها عقده اين با »نداره؟ دوست داري كه بابايي چرا ولي. نداري رو مهربون مامان اين« گفتم خودم به بار يه
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 همه دليل. بود شده مست. كرد دعوا باهام بار يه. شدم مي ديوونه داشتم بابا هاي محبتي بي از بود سالم شونزده وقتي

 ...ناپدريش دخترِ با بود جوون وقتي كه گفت. گفت بهم رو چيزها

 كرد؟ مي اعتراف هايش بدبختي به داشت يعني. بود كرده يخ نفس

 مي خفه داشت. كشيد عميقي نفس. دهد بيرون را نفسش توانست نمي كرد مي كاري هر. بود شده سنگين نفسش پوالد

 .كشيد موهايش به دستي. كرد مي اش ديوانه عصبي هاي حالت همين. شد

 .بود شده كالفه. شنيد مي را پوالد طوالني و عميق هاي نفس صداي نفس

 :گفت آهسته و كشيد ديگري عميق نفس پوالد

 داغون فهميدم وقتي. پدرم به دختر پوچ عشق و دختر به پدرم هوس اين ي ثمره شدم هم من. داشته نامشروع ي رابطه -

 پزشك روان نظر زير كامل سال دو. كرد داغونم بدتر داد دست بهم وقت اون از كه نفسم تنگي و عصبي هاي حالت. شدم

 دخترها از. بود قديمي پوالد اون و پوالد اين بين كه هايي فرق يه با نه؛ كه همون البته. پوالد همون بشم تا كشيد طول. بودم

 ...ننگ من مثل يكي اگر چي؟ پدرم مثل شدم مي يكي هم من اگر. ببينمشون خواست نمي دلم. بودم فراري

 شدن منجمد حال در كرد مي احساس. بود شده سردش نفس. زد مي حرف خواب در داشت انگار. بود شده غرق پوالد

 .پيچيد خودش دور محكم را شالش. است

 دختر يه خواستم نمي. شدم نمي نزديك دخترها به زياد ولي شدم بهتر كم كم. شستم نمي دخترها متري يه كالس توي

 كه بوده من دست مگه بودم؟ كرده ظلمي چه من مگه ولي. بشم اين از تر كثيف خواستم نمي. بميره مادرم مثل هم ديگه

 آدم؟ تا دو اين ي بچه بشم

 بعضي. بود شده تر نزديك بهم بودم فهميده رو چيز همه من وقتي از. دكتر رفتيم هم با شد مريض كم كم بابا وقتي تا

. گفته رو چيز همه و نگرفته رو خودش جلوي شب اون چرا كه افتاد مي كردن غلط به شد مي خراب حالم كه وقتي ها وقت

 وقتي. داره اس ام فهميدن تا... و آزمايش سري يه بعدش. رفتم همراهش. بود رگم توي اون خون. بود پدرم بود چي هر

 برم خوام مي. كرد آروم رو من مرگش بعد كه جا همون ديدم؛ رو مادرت كه جا همون برم خوام مي گفت بهم فهميد
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. دانشگاه اومدم و شد جور كارهام خالصه. آشنابودم مهرداد پدر با قبل از. ايران اومديم. بميرم جا اون خوام مي. جا همون

 .كردم برخورد تو با دانشگاه به ورودم اول روز

 !خدايا. بگيرد را فكش لرزش جلوي داشت سعي حاال نفس

 :گفت. كشيد عميق نفس هم سر پشت بار چند پوالد

 با. همه برابر در نه هم اون. بود رفته بين از دخترها از ترس همه اون ديگه. شدم ديوونه چشمت به افتاد چشمم وقتي -

 ».عشقه جنون« گفت بهم. شده چم گفت بهم. زدم حرف بابا

 .بود شده جاري اش گونه روي هايش اشك. ايستاد سيخ نفس

 را دستش. بود شده سرد قدر چه. گرفت را دستش و ايستاد نفس جلوي. بود گفته را چيز همه بود شده متوجه تازه پوالد

 :گفت و فشرد

 .داري دوستم هم تو كه بگو -

 مي نگاه نفس رفتن به پوالد. شد دور او كنار از تند هاي قدم با و كشيد بيرون پوالد دست از را دستش. لرزيد مي نفس

 كرد؟ مي فرار كسي چه از داشت شد؟ چه پس. بود اعتراف همين منتظر كه او. شد مي بيشتر نفس سرعت لحظه هر. كرد

 :زد فرياد پوالد

 .دارم دوست من نفس -

 دوباره و ايستاد اي ثانيه چند. شدند رها دستش از هايش صندل. شدند شل هايش دست. شد ميخكوب جايش سر نفس

 .دويدن به كرد شروع

 ويال سمت به. خورد مي تلوتلو. شد بلند قدرت تمام با. شد نمي ولي بكشد نفس كرد مي سعي. بود افتاده ها شن روي پوالد

 .رفتند مي داشتند كال ها نفس. رفتند مي داشتند هم خودش هاي نفس. بود رفته. نبود ديگر نفس. افتاد راه

***** 
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 :پيچيد گوشش در نگين صداي

 رفته؟ كجا يعني -

 .نبوده اتاق توي شده بيدار كه هفت ساعت از ميگه پدارم  -ساميه

 .نداره نگراني كه اين خب. بيرونه ساعته يه االن باشه رفته بيرون هم هفت ساعت از اگر يعني  -پرستو

 .بخوره هوايي يه بيرون ميره بره؛ نمي خوابش گفته بهش ديشب ميگه مهرداد بوده؟ كجا ساعت يه بابا نه  -مهديه

 .نفهميديم هيچي بوديم خسته قدر اين كه ما  -پرستو

 :گفت و كشيد كنار را پتوش بود شده كالفه صداها از كه نفس

 .بخوابم خوام مي. شيد خفه خبره؟ چه -

 !قطبي خرس خوابي؟ مي قدر چه. ديگه بسه  -نگين

 :گفت و نشست زمين روي نفس كنار مهديه

 .نيست پوالد! نفس -

 .زد زل مهديه به و كرد باز را هايش چشم نفس

 كجاست؟ چي؟ يعني -

 :گفت و رفت اتاق در سمت به پرستو

 .نيومده هنوز بيرون رفته كه ديشب از انگار. دونيم نمي -

 :گفت لب زير. افتاد ديشب ياد نفس

 .دريا -
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 :گفت و راشنيد نفس صداي بود كنارش كه مهديه

 .دنبالش رفته مهرداد -

 :گفت و شد اتاق داخل كرد؛ باز را اتاق در باز پرستو

 .اومدن -

***** 

 زنگ گوشش در پوالد صداي ديشب، هاي حرف. شود رو به رو پوالد با ترسيد مي. بود نشده خارج اتاق از هنوز ترس از

 ».دارم دوست. دارم دوست. دارم دوست من نفس«. زد مي

 .شد اتاق وارد مهديه. شد باز اتاق در

 .است آماده صبحانه ديگه پاشو -

 .ميام االن -

 .بريم هم با پاشو خير نه -

 نشسته ميز دور همه. افتاد راه آشپزخانه طرف به. نبود پوالد. رفت سالن به مهديه همراه و شد بلند تخت روي از نفس

 .بودند

 تا بارون زير كي آخه. قدر اين نه ولي داري ذوق دريا ديدن براي درسته بگه بهش نيست يكي. جنبه بي پسرِ  -مهرداد

 .احساساتش اين با كشته رو من شينه؟ مي دريا كنار سرما توي صبح

 .نزن غر قدر اين. ديگه بسه  -پدرام

 :گفت بود صندلي روي نشستن درحال كه نفس به رو بعد و

 .براش ببر و ظرف توي بريز كم يه. نميشن بلند كدومشون هيچ اينا نه؟ يا شده درست سوپ اين ببين نَشستي تا نفس -
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 .رفت گاز سمت به و شد بلند صندلي روي از نفس

 كي؟ براي -

 .خورده سرما مون بچه. ديگه پوالد براي. من براي  -سياوش

 ديشب از يعني« كرد فكر خودش با. افتاد راه و برداشت پرتقال آب ليوان يك. گذاشت سيني در را سوپ ظرف نفس

 اون اعترافات. كنن نمي ول ها حرف اون هنوز خدايا. بود نيومده اون بودم بيدار من وقتي تا ديشب بوده؟ مانده جا همون

 ».كن كمكم خودت اتاق؟ توي برم رويي چه با االن اصال بزنم؟ رو دلم حرف بايد كي من خدايا داره؟ واقعيت

 ...ولي زد در ديگر بار پس. نشنيد صدايي. زد در به اي ضربه و ايستاد در جلوي

. بود بسته هايش چشم. بود كشيده باال گردنش زير تا را پتو و بود كشيده دراز تخت روي پوالد. شد وارد و كرد باز را در

 .بود خواب پس. بود بسته هايش چشم هنوز. گذاشت تخت كنار ميز روي را سيني. بود سرخ كمي صورتش

. بود پخش صورتش روي نامرتب موهايش. نشست تخت كنار آهسته. بود خوابيده مظلوميتي چه با. كرد نگاهش كمي

 چشم پوالد. كشيد كنار را دستش ترس با نفس. خورد تكاني پوالد. زد كنار را موهايش و كشيد صورتش روي دستي

 از را نگاهش نفس. كرد سالم گرفته صدايي با. بود سرخ كمي هايش چشم. كرد مي نگاه نفس به و بود كرده باز را هايش

 .دوخت سوپ ظرف به و گرفت او

. نبوديد مواظب خودتون ولي باشم مواظب گفتيد من به كه شما. شدم نگران نيست خوب حالت فهميدم وقتي. سالم -

 .بخوريد داغه تا. آوردم سوپ براتون

 :گفت و كرد اي سرفه پوالد

 .تونم نمي. كنه مي درد خيلي گلوم ولي ممنون؛ -

 :گفت و كرد اخمي نفس

 .خوري مي. خوبه برات -
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 :گفت و نشست تخت روي. كشيد باال تخت روي را خودش كمي. آمد مي خوشش مفرد فعل اين از پوالد

 .تونم نمي -

 :گفت لبخند با و گرفت پوالد جلوي. برداشت را سوپ قاشق نفس

 .خوري مي رو اش همه. خوري مي -

 :گفت خنده با و كرد پوالد دهان داخل را سوپ قاشق نفس كند بازاعتراض كه كرد باز دهان تا پوالد

 .كني نمي لج بامن ديگه -

 سوزش با اش چهره. داد قورت را محتوياتش. كشيد بيرون دهانش از را قاشق و برد دست بود شده شوكه اول كه پوالد

 ي خنده كه نفس بود؟ پذيرفته را پوالد احساسات تمام نفس پس. خنديد نفس كار يادآوري با ولي رفت هم در گلويش

 :گفت ديد را پوالد

 ست؟ خوشمزه نيست؟ سخت زياد هم سوپ خوردن ديدي -

 :گفت و كرد اي خنده پوالد

 .ست خوشمزه بدن بهم زهرم باشي مهربون قدر اين باشه قرار هميشه اگر -

 :گفت و انداخت پايين سرش نفس. شد سرخ نفس هاي گونه

 .ميارم برات هم سرماخوردگي قرص. برم مي رو ظرفش ميام من بعد. بخور رو سوپت. درمياد ها بچه صداي االن -

 :گفت و داد تكان سري پوالد

 .خورم مي رو اش همه بياي تا -

 :گفت و داد تكيه در به. بست را اتاق در. شد خارج اتاق از نفس

 .دارم دوست منم -
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 او جاي به كسي هر. سخت قدر چه. كرد مي فكر پوالد ديشب هاي حرف به. بود صبحانه خوردن مشغول صبحانه ميز سر

 عاشق بود؟ كرده گناهي چه او مگر ولي. نامشروع عمر يك نامشروع، زندگي يك نامشروع، ي بچه يك. شد مي ديوانه بود

 است؟ نامشروع هم عشق اين آيا بود؟ شده

 ابرو و چشم با پرستو. كرد نگاهي پرستو به بود شده متوجه تازه كه پدرام. انداخت مي باال ابرو و چشم پدرام براي پرستو

 .كرد نفس به نگاهي پدرام. است ساكت قدر اين چه براي نفس كه فهماند او به

 كجايي؟! هــــوي -

 .كرد پدرام به نگاهي و داد تكان سري نفس

 .جا همين ادب؟ بي چته -

 :گفت و كرد اي خنده پدرام

 .بودي افكارت شهر مسافر پرنده، ي قاليچه بر سوار االن. معلومه آره -

 :گفت پدرام حرف به توجه بي و شد بلند صندلي روي از نفس

 داريم؟ سرماخوردگي قرص. بيارم رو پوالد سوپ ظرف ميرم من -

 :گفت آهسته و داد تكان سري ساميه

 !پوالد -

 :گفت بلند بعد

 .ديدم من. هست يخچال توي آره -
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 اتاقي طرف به آب ليوان يك با و برداشت بر تب بسته يك و سرماخوردگي قرص بسته يك. رفت يخچال سمت به نفس

 با و ديد را نفس. خورد مي را سوپش داشت هنوز پوالد. شده وارد و زد در. افتاد راه كرد مي استراحت آن در پوالد كه

 را سوپ ظرف پوالد. نشست پوالد تخت مقابل تخت روي خودش و گذاشت ميز روي را ها قرص نفس. كرد نگاهش لبخند

 :گفت و گذاشت ميز روي

 .نيست خوب حالم كم يه. نميشه كه اين مثل ولي خورم مي آخرش تا گفتم. ببخشيد -

 هاي تيله اين مست باز كه بست را هايش چشم پوالد. گذاشت پوالد داغ پيشاني روي دستي و شد بلند تخت روي از نفس

 :گفت و كشيد عميقي نفس نگراني با نفس. نشود سبز

 .ميشي خوب كني عرق خواب تو. روت بنداز هم رو پتوت. بخور رو قرص اين. داري تب كوچولو يه -

 ميز روي ها قرص ي بسته نفس. گرفت نفس دست از را ها قرص و داد تكان سري. بود نگران صورت اين عاشق پوالد

 :گفت و گذاشت

 .ميشي خوب خوب عصري تا ديگه. بخواب حاال -

 :گفت كرد مي سرفه كه طور همان پوالد

 .ميشم خوب من. نباش نگران شما. چشم -

 :گفت گوشش كنار و شد نزديك او به آهسته. كشيد پتو بود كشيده دراز حاال كه پوالد روي نفس

 باشه؟. باشي خوب خوب ديدمت عصري وقتي خوام مي -

 :گفت و برداشت را سيني. كشيد عقب را خودش سريع نفس. شد باز اتاق در كه بگويد چيزي خواست پوالد

 .بگيد ها بچه به خواستيد چيزي اگر. بشيد خوب زودتر اميدورام پوالد آقا خب -

 .گذشت كرد مي نگاه نفس به خشمگين كه لهراسب كنار از و
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 .افتاد راه سمتش به نفس. بود داده تكيه درختي به و بود نشسته زمين روي نيما. شد باغ وارد

 كردي؟ خلوت كوچيك داداش! به به -

 :گفت و انداخت نفس به نگاهي نيما

 .بزنم حرف باهاش جا اين اومدم زد زنگ بابا. بودم نكرده خلوت نه -

 :گفت و نشست نيما جلوي نفس

 .زد زنگ پيش ساعت يه بابا گفت سيامك آره -

 :گفت و شد نفس تمسخر متوجه نيما

 .ندارم حوصله اصال -

 :گفت و زد گوشش پشت را اش مشكي موهاي دستش با نفس

 .معلومه. دونم مي آره -

 ناراحت نفس اگر ولي االن؟ از بهتر وقتي چه. بزند را دلش حرف خواست مي دلش نيما. شدند ساكت دو هر دقيقه چند

 :گفت و كشيد عميقي نفس نيما چه؟ شود

 شدي؟ آشنا شكيبا با كي تو -

 :گفت خيالي بي با نفس

 شكيباي همين دختر اون اومده؟ خوشم ازش خيلي ديدم رو دخترِ يه گفت مامان سرخاك رفتيم روز اون مياد يادت -

 من. سفر رفته عموش و تنهاست گفت و زد زنگ بهم روز يه. دادم بهش رو ام شماره ديدمش كه بعدش دفعه. خودمونه

 چرا؟. مون خونه كردم دعوتش هم
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 :گفت و شد هل نفس سوال از نيما

 .طوري همين. هيچي. هيچي هان؟ -

 :گفت و شد بلند جايش از خنده با نفس

 .ايم بچه الف توي منتظره همه. بخوريم ناهار خوايم مي. بچه پاشو. طوري همين معلومه قيافت از آره -

 »فهميد؟ يعني« گفت مي خودش با و كرد مي نگاه نفس رفتن به نيما

***** 

 براي سيبي و نشست نفس كنارِ نگين. رفتند ها بچه سمت به ميوه سبد يك با پرستو و نگين. بودند نشسته باغ در همه

 :گفت نفس گوش كنار گرفت مي پوست را سيب كه طور همان. برداشت خودش

 ميگه. بيرون نمياد و سالن توي نشسته رفته مون پيشه عاشق داداش. برده رو ما داداش دل بدجور اين كه اين مثل -

 .مرگشه چه ببين بزن حرف نيما با برو پاشو. ندارم حوصله

 :گفت و گذاشت دهانش در را سيبش از اي تكه نگين. كرد نگاه نگين به و گذاشت بشقاب در را پرتقالش نفس

 .ديگه پاشو د. فهميدن همه. ديگه ست ضايع خب كني؟ مي نگاه طوري اين چرا! وا -

 :گفت مي خودش با و كرد مي پره پره را پرتقالش نفس

 داداش. نيست هم مردم پسر همچين البته. گوشه نيست چش اصال چشه؟ مردم پسرِ چه تو به آخه. ست ضايع! فسقله -

 .خودشه

 :آمد خودش به پدرام صداي با

 .ميدن زهر بهش دارن انگار. بخور ميگم بهت دارم -

 .بخورد را آن داخل هاي پرتقال كه كرد مي اصرار و بود گرفته پوالد جلوي بشقابي. چرخاند پدرام سمت را نگاهش
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 .كنه مي درد گلوم خدا به. ندارم تعارف شما با كه من جان پدرام  -پوالد

 :گفت و گذاشت ميز روي را بشقاب پدرام

 !نارنجي نازك. نخور خب -

 به را نگاهش نفس. زد لبخندي و كرد نگاهي اون به شد او حضور متوجه كه پوالد. رفت ها آن طرف به و شد بلند نفس

 :گفت و دوخت خودش بشقاب

 .كنه نمي رد رو من دست پوالد آقا -

 .گرفت پوالد سمت به را بشقاب و

 .بفرماييد. كنم صدا رو نيما برم خوام مي. بخورمش خودم نشد قسمت بفرماييد -

 :گفت و گرفت را بشقاب پوالد

 .گفتم كه من آخه -

 :گفت و كرد اي سرفه تك. خورد را حرفش پوالد. كرد پوالد به نگاهي لبخند با نفس

 .خورم مي چشم -

 و رفت طرفش به نفس. بود نشسته زمين روي شومينه كنارِ نيما. افتاد راه ساختمان طرف به و كرد كوتاهي ي خنده نفس

 .بود زده زل مقابلش به. نيست دنيا اين در انگار نيما. نشست چرم چهارپايه روي مقابلش

 بود شده متوجه تازه انگار نيما. زد نيما پاي به لگدي پايش با نفس. نگرفت جوابي ولي. كرد بازصدايش. كرد صدايش نفس

 .شد خيره نفس صورت به و گرفت نفس شكم از را نگاهش. اوست كنار كسي كه

 چشه؟ من كوچولوي داداش. كن نگاه رو من هان؟ دم؟ يا دارم شاخ خرم؟ كردي فكر چته؟ -

 :گفت و داد تكيه ديوار به را سرش نيما
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 .دوني مي من از بهتر تو انگار -

 :گفت و داد تكان سري نفس

 .شنيد بچه از بايد رو راست حرف. ضايعي. ديگه ميگه راست. دونه مي هم نگين. دونن مي همه -

 :گفت و زد پوزخندي نيما

 .اس بچه خيلي اونم كه -

 :گفت و كشيد آهي نفس

 .نيست تر بچه يكي تو از باشه چي هر -

 :گفت و كشيد ديگري آه نفس. كرد نگاهش فقط نيما

 آدم يه تو كه فهمم مي من خب كردي انكار اگرم. كنم مي كمكت من كه بود درست اگر. زديم حدس چي ما بگم بگذار -

 باشه؟. هستي دروغگو

 .كرد شروع نفس. كرد سكوت باز نيما

. كردي برخورد موشگل خوشگل و كوچولو و نرم چيز يه به اتاقت سمت به رفتن هنگام خونه اومدي كه پنجشنبه تو ببين -

 عصب. خوره مي تكون مخت محكم چيز يه به خوره مي سرت موقع همون بعد. خوردي سر ها پله از كردي هل بس از

 با االن بعد. كني مي انتخاب رو شكيبا يعني گزينه ترين نزديك لحظه همون هم تو بعد. ميشه فعال عاشقيت و عشق هاي

 .كني كار چي كه درگيري خودت

 :گفت و زد نفس به لبخندي نيما

 بگم؟ چي بايد االن -

 :گفت و كرد كوتاهي ي خنده نفس
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 باز كه اين ي حوصله. زني مي حرف شيني مي آدم يه مثل فقط. بزني حرف شكيبا با كنم مي جور موقعيت يه من كن صبر -

 .دريا برن خوان مي ها بچه شده غروب. بيرون بريم پاشو. ندارم رو كنم درستش خودم

***** 

 :گفت و انداخت آتش در را چوب ي تكه آخرين كاميار

 .داريم كم عاشق تا دو جا اين فقط حاال. اين از اينم -

 :گفت و كشيد پايش روي گيتار به دستي مهرداد

 .بزنه برامون قراره. گرفتم قول يه پوالد از اومديم مي داشتيم وقتي از من -

 :گفت و زد پوالد كمر به دستي سيامك

 .حسيم تو همه االن كه كن شروع باش زود اي؟ كارِ اين هم تو! بابا نه -

 چشم. زد لبخندي بود شده او نگاه ي خيره كه نفس به. كرد شروع و گرفت مهرداد دست از را گيتار. زد لبخندي پوالد

 .كرد خواندن به شروع و بست را هايش

 

 دوره دلم دنيا از توئم با كه لحظه اون

  ناجوره خيلي حالم تو از دورم كه وقي

  خونم مي تو از كه اسمت به هام لب كرده عادت

 مونم مي تو بي كه خشكم ي شاخه مثل تو بي من

 باشي يارم تو فقط خوام مي دنيا تو كن باور رو اين

 باشي من كنار آرزومه هنوزم هستم مديونت من
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 .داشت قشنگي صداي. كرد مي گوش پوالد صداي به وجودش تمام با و بود زده زل آتش به نفس

 باشي يارم تو فقط خوام مي دنيا تو باوركن رو اين

 باشي من كنار آرزومه هنوزم هستم مديونت من

 باشي من كنار آرزومه

 پروازه حسِ مثل دلم داره تو با كه حسي

 آوازه و شعر مثل منه ي خونه تو عشقت

 بودمي دليل بختيام خوش علت تنها

 باشي يارم تو فقط خوام مي دنيا تو باوركن رو اين

 باشي من كنار آرزومه

 باشي من يار فقط تو خوام مي

 هنوز هستم مديونت من

 باشي من كنار آرزومه

 

 لبخندي و كرد نفس به نگاهي پوالد. كردند تشويق را پوالد و شدند همراه اون با هم بقيه. كرد زدن دست به شروع نيما

 .زد

 .بود عالي خيلي. بابا ول اي  -نيما

 :گفت و كرد نگاه نيما به. گرفت نفس از را نگاهش پوالد
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 يه برام هميشه. بخونم رو ايراني هاي آهنگ تونستم نمي من نبود اگر اون. هستم هم مهرداد مديون رو اينا البته. ممنون -

 .ممنونم ازش واقعا. فرستاد مي آهنگ سري

 لنگ ها اون كار ايران به اومدنش با كه داشته موسيقي گروه يه آلمان توي پوالد كه كنم مي اضافه هم من البته  -مهرداد

 .زنه مي

***** 

. باشد دريا كنار هم او خواست مي دلش. برد نمي خوابش. بود شده ويالخارج از او از زودتر پوالد. بودند خواب همه ها بچه

 اين از. زد كنار صورتش روي از را موهايش. شد مي خفه داشت. زد پس را آن بعد لحظه چند. كشيد سرش روي را پتو

 :شد بلند ساميه صداي كه شد پهلو آن به پهلو

 

 رو؟ خودت هم كني مي اذيت رو ما هم چرا بره نمي خوابت كه تو. بتمرگيم ما بگذار بيرون شو گم يا بتمرگ بگير يا -

 هـــان؟

 :گفت اي مظلومانه حالت با و انداخت بود شده خيره نفس به سرخ هاي چشم با كه ساميه به نگاهي نفس

 .بره نمي خوابم كنم؟ كار چي خب -

 :گفت و كشيد آهي ساميه

 .بخواب آدم عينِ بيا بعد كن بازي آب برو پاشو. بيرون كنم مي پرتت خودم من يا بيرون ميري االن همين يا -

 :گفت و نشست زمين روي نفس

 .زنه مي حرف ساله چهار بچه يه با داره انگار بازي آب ميگه همچين! كوفت -

 :گفت و گرفت نشانه نفس سمت به برداشت؛ را بالشش. كرد پوفي ساميه

 نه؟ يا ميري -
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 :گفت و شد بلند جايش از خنده با نفس

 .رفتم. بابا خب خيلي -

 شلوارك. كرد پا را هايش صندل. شد خارج اتاق از. انداخت رويش را موهايش و انداخت سفيدش بلوز روي را بافتش شال

 نفس ديد مي اگر. بود ها گل اين عاشق كتي عمه. پيچيد بينيش در سرخ رز گل بوي. شد خارج ويال از. داشت پا به سفيد

 كه طور همان و كرد جدا شاخه از را گلي. كرد مي غرق دريا آب در را او حتما كند جدا شاخه از رو ها گل اين كرده هوس

 .كرد مي نوازش را آن افتاد مي راه دريا طرف به

 همان روي پوالد. دادند مي قلقلك را هايش انگشت صندل بندهاي الي از ها شن. بود كرده اش ديوانه دريا موج صداي

 :گفت و ايستاد سرش پشت. رفت جلو و زد دريا به دل. نه يا برود جلو كه بود دودل. بود نشسته صخره

 بخوريد؟ سرما كرديد هوس باز -

 :گفت و چرخاند او سمت به را سرش پوالد

 .باشم ميزبانت دريا كنار من اومدي اگر امشب خواست مي دلم -

 :گفت و زد لبخندي نفس

 .دريا كنار من ميزبان به تقديم پس -

 :گفت و گرفت دستش از را گل پوالد

 كندي؟ باغچه توي از -

 :گفت و داد تكان سري نفس

 .كشتم مي بفهمه عمه اگه -

 .شه رد من ي جنازه روي از مگه -
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 :گفت بعد و انداخت پايين رو سرش نفس

 .كني تب باز ممكنه. سرده هوا -

 :گفت آهسته بعد و كرد حلقه نفس كمر دور را دستش بعد. انداخت نفس هاي شانه روي و درآورد را كتش پوالد

 .نيست سرد ديگه االن -

 .گذاشت پوالد ي شانه روي را سرش آهسته. بود گرفته گر پوالد تن گرماي از نفس

 

***** 

 مي دل صبح پنچ و چهار تا. زد صورتش به آبي. شد دستشويي وارد. ماليد را هايش چشم دست با. نبود اتاق در كس هيچ

 !بودند كرده باز جگركي پوالد با. گرفت مي قلوه و داد

 پشت از. رنگش آبي تونيك با كرد پايش سبزآبي لي شلوار. آمد بيرون دستشويي از. بود سرخ خوابي كم از هايش چشم

 بي از را هايش چشم چشم، خط و ريمل با و زد گوشش دو كنار عروسكي سر سنجاق دو. كرد رها شانه روي را موهايش

 .شد خارج اتاق از. درآورد حالتي

 بچه. افتاد راه آشپزخانه طرف به و كرد سالمي نفس. بودند نشسته هم دور همه... و نگين و نيما و كاميار و پرستو و پدرام

 با. بود باز نيششان لهراسب جز همه. برگرداند عقب به را سرش نفس. شد بلند شان خنده صداي ديدند را نفس تا ها

 و خودش بين شكيبا. پيوست ها آن جمع به و برداشت چاي ليوان يك با كيك تكه يك. شد آشپزخانه وارد اخم و تعجب

. شد ويال وارد او با كه ديشب بود؟ كجا پس. نبود باز پوالد. نشست و زد لبخندي او به نفس. كرد باز جايي برايش نگين

 ...شايد يا. باشد خواب شايد

. كرد مي نگاه او به باخشم و بود كرده اخم لهراسب. آمد مي هم ها بچه پچ پچ صداي. كرد مي وز وز گوشش كنارِ شكيبا

 »شده؟ خل! ديوونه پسرِ« گفت خود با نفس
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 نگين. چرخاند نگين سمت به را سرش سريع. بود گرفته او ران از نيشگوني نگين. كرد حس رانش در سوزشي لحظه يك

 :گفت آهسته

 ميگه؟ چي شكيبا فهمي نمي -

 :گفت گوشش كنارِ لبخند با شكيبا. شد خيره او به و برگرداند شكيبا سمت به را سرش نفس

 .زاييده گاوت ميگم. شدي نمي متوجه زد نمي سيخونك بهت نگين تا كنم فكر -

 !چه؟ يعني. شد خيره او به گرد هاي چشم با نفس

 به را ها اين يا داد مي نشان پزشك چشم يك به را خودش بايد يا. شد كيكش خوردن مشغول و انداخت باال را هايش شانه

 .تركيدند مي بمب مثل دفعه يك بار يك دقيقه چند هر بود؟ خبر چه جا اين. روانپزشك يك

 از اش شانه روي اي حوله و خيس موهاي با پوالد. چرخاند صدا سمت به را سرش نفس. آمد در دسته چرخيدن صداي

 :گفت و چرخيد پوالد سمت به پدرام. شد خارج حمام

 .ندزدن رو تا دو شما دفعه يه كردي؟ تيپ خوش هم شما! به به -

 :گفت و كرد باز جايي پوالد براي سياوش. انداخت نگاهي نفس به بعد و

 .كنم تعريف برات قشنگ چيز يه خوام مي كه بيا. باشه عافيت. بشين بيا -

 :گفت و نشست كاميار و سياوش كنار پوالد

 خبره؟ چه باز. ممنون -

 :گفت و كرد اي خنده ساميه

 .خــــــوب خبرهاي -

 :گفت كاميار كه زد پوالد كمر پشت محكم سياوش
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 .داره آرزو هنوز معصوم طفل. كشتيش. شد كبود ام بچه كمر نكن -

 :گفت و كشيد را پوالد لپ سياوش

 دريا كنار صبح تا كاش اي سيا« گفت مي هي. بود شده خل حسابي ويال اومد كه ديشب سيامك. معصوم طفل اوخي -

 ربع يه از بعد. رفت. بگيره دوش يه بره كردم پيشنهاد بهش خالصه» .نمياد خوابم. ام كالفه خدا به« گفت مي هي» .بوديم

 براش گفتم مجنون و ازليلي. نداشت فايده اما كردم تعريف رو منگول و شنگول ي قصه براش. نخوابيد بازم. برگشت

 .نخوابيد

 :گفت و گذاشت دهانش در كيكي تكه نفس

 .كنيد آماده چيزي يه نهار واسه پاشيد بگي؟ پرت و چرت خواي مي بازم -

 :گفت و كرد اي خنده باز سياوش

 اون. بيرون كرديم پرتش اتاق از كاميار با كه زد غر قدر اين خالصه. ميگم پرت و چرت شدم خل من كن فرض شما -

 .جان پوالد گفتي اگه رفت؟ كجا. رفت كنه نمي دوا رو دردش كسي ديگه ديد بدبختم

 :گفت و كرد سياوش به نگاهي پوالد

 رفته؟ كجا شبگرد اين حاال. دونم مي چه من -

 :گفت پرستو

 .كنن خريد مثال مهديه و مهرداد با رفته -

 :گفت و كشيد را پوالد لپ باز سياوش

 .دريا لب رفته رفته؟ كجا سيامك حاال. معصوم طفل نزن حرف قدر اين -

 :داد ادامه سياوش. كرد نزديك لبش به را ليوان. شدند فعال نفس هاي شاخك
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 .ميشن غرق دارن آدم تا دو ديد دورها دور اون -

 .كرد اخمي نفس

 تا دو اين گفتيد اگه حاال. زده ديد رو عاشق تا دو اون و ايستاده ساعتي يه خالصه. احساساتشون وسط وسط، كجا؟ اونم -

 بودن؟ كيا عاشق

 رو خندان هايي چشم با سياوش بودند؟ فهميده ها آن يعني. بود شده گيچ پاك. افتاد سرفه به و پريد نفس گلوي در چاي

 :گفت نفس به

 هم با پوالد و تو بگم خواستم نمي كه من دختر آخه. داره آرزو هنوز پوالد مثل اينم. شد خفه پشتش بزن نگين آخ آخ -

 ...كناردريا

 :گفت و چرخاند او سمت به را سرش سياوش. دوخت چشم سياوش به شده گرد هايي چشم با پوالد

 .ها بگم خواستم نمي. تو جون به پريد دهنم از پوالد؟ ديدي. نچ نچ نچ -

 :گفت و كشيد پوالد صورت به دستي بعد و

 خجالت؟ يا عصبانيته سرخيِ اين -

 وارد سيامك و مهديه و مهرداد. شد باز ورودي در.دوخت چشم بود شده سرخ كه نفس به و انداخت پايين را سرش پوالد

 :گفت و كرد نگاهي پوالد و نفس سرخ صورت به مهرداد. شدند خانه

 مي ما به. بود اين تهش. كه نبوديد خسيس قدر اين كه شماها. كه نداره شدن قرمز بابا نه؟. عاشقي پدر بسوزه! آخ آخ -

 .موند مي دستتون رو كوچولو جشن يه خرج و گفتيد

 و كرد قايم مهرداد پشت را خودش سيامك. چرخيد او سمت به نفس و پوالد هاي نگاه كه بزند حرفي خواست سيامك

 :گفت
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 خدا رو تو فقط. خودم با. نباشيد هم جشنتون خرج اون نگران اصال. پريد دهنم از خب كنيد؟ مي رو كارا اين چرا! بابا اي -

 .نكنيد نگاه طوري اين

 :گفت و زد لبخندي پوالد

 .بپره دهنت از گذاشتي كردي لطف شما -

 :گفت ها بچه به رو بعد

 ميريد؟ كجا. من مهمون نهار امروز -

 .شد بلند ها بچه سوت و دست صداي

 :گفت نفس به رو و كرد اي خنده نيما

 دستت؟ نه لرزيده دلت گفتم بهت روز اون يادته مياد؟ يادت بزرگ آبجي -

 .شد مي زمين وارد قطره قطره و شد مي آب داشت كم كم نفس. خنديد بلند باصداي و

 :گفت و گرفت را نفس دست ساميه

 .بيايد ها بچه. شيم آماده بريم ما -

***** 

 جين شلوار. گرفت ساميه دست از را بود مشكي هايش دكمه و دوخت و بود زانو باالي تا كه را سفيدش مانتوي نفس

 :گفت و شد اتاق وارد مهديه. كرد رها سرش روي را سفيد شال و كرد پا را سفيدش

 .ببينش بيا پرستو! تــــو شدي ناز چه واي -

 :گفت و شد وارد سرش پشت هم پرستو

 .بكشم صورتت به دست يه جا اين بيا پاشو خانومي فقط. عاليه -
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 :گفت و كرد پوفي نفس

 ديشب همون داريد شوق قدر اين دونستم مي اگه خبره؟ چه مگه. خدا رو تو بسه. كنم مي رو سيامك اين ي كله من -

 .گفتم مي بهتون

 :گفت و گرفت نفس سمت به صورتي رژي ساميه

 .مياد بهت بيشتر. بزن رو اين بيا. نزن حرف من داداش سر پشت قدر اين -

 :گفت و كرد بغل را نفس پشت از مهديه

 دارم؟ بيشتر آبجي دونه يه من مگه نگفتي؟ زودتر چرا نامرد -

 :گفت و بوسيد را مهديه ي گونه نفس

 !عزيزم من بشم فدات -

 .هــــا خواهرتم هم من سرت خير! پررو! كوفت -

 :گفت و انداخت نگاهي بود ايستاده در جلوي كه نگين به نفس

 .موني مي داده بو جن مثل هم تو -

 :گفت و كرد اخمي نگين

 .احساس بي. ميدي بو خودت -

 .شد سكوتش باعث پدرام صداي بگويد چيزي خواست تا نفس

 خواهشا. گرديم برمي فردا خودمون ما چيه؟ ها بازي مسخره اين ديگه. مياي فردا پس گفتي بهش شنيدم ديشب كه من -

 .نكن كوفتمون رو آخري روز

 .بود گرفته دستش در را ساكش و بود ايستاده در كنار لهراسب. رفتند سالن طرف به هم با و شدند خارج اتاق از دخترها
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 .دارم كار كه گفتم. برم بگذار. پدرام كن ول -

 :گفت لهراسب به رو ساميه

 ميري؟ كجا خبره؟ چه -

 :گفت بود ايستاده سيامك كنار كه كاميار

 .تهران برگرده خواد مي كرده بند صبح از آقا -

 :گفت و برگرداند لهراسب سمت به را سرش پرستو

 چرا؟! وا -

 :گفت و انداخت نگاهي نفس به حرص با لهراسب

 .برم بايد. دارم كار -

 :گفت و رفت لهراسب سمت به نيما

 بگذاريد بره خواد مي. داريم احتياج بهت شركت تو بيا گفته زده زنگ بهش دايي ديشب كنيد؟ مي سختش چرا بابا اي -

 .بره

 :گفت و كرد روبوسي لهراسب با بعد و

 .خداحافظ. سالمت به. داداش برو -

***** 

 ي كوله. كشيد اش طاليي ساتن مانتوي به دستي و كرد سرش را اش زيتوني شال نفس. گذشت مي شمال سفر از هفته يك

 :گفت و گرفت كوچكي ي لقمه. نشست صندلي روي. شد خارج اتاق از و برداشت را اش مشكي

 .خونه ميام دير من. خونه بيا خودت امروز نگين -
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 :گفت نگين به رو و برداشت صندلي روي از را كتش كيوان

 .دنبالت فرستم مي رو كارخونه هاي بچه از يكي يا. دنبالت ميام من -

 :گفت و برداشت را چرمش كيف سپس

 مياي؟ دير كه داري اي برنامه -

 :گفت و نوشيد چايش از نفس

 .نباشيد نگران شما. داريم كار ها بچه با -

 :گفت و برداشت زمين روي از را اش كوله و

 .باش زود نگين. رفتم من -

***** 

 به متعجب پوالد. كشيد عقب به را اش كوله نفس. شد رد كنارش از پوالد. ايستاد پوالد منتظر در كنار. شد خارج ازكالس

 .برگشت عقب

 باش؟ منتظرم پاركينگ تو نگفتم مگه! وا -

 :گفت و كشيد آهي نفس

 .ديگه بريم. باشم منتظرت جا اون ساعت ده ندارم حوصله -

 :گفت و داد تكان سر لبخند با پوالد

 .بريم -

***** 
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 :گفت و بست را كمربندش نفس

 نيست؟ بد بريم خالي دست نگيريم؟ چيزي -

 :گفت و كرد خارج پاركينگ از را ماشين پوالد

 .همين. ببينتت مشتاق كردم تعريف ازت من بس از فقط. خواد نمي چيزي كه بابا -

 .ببريم گل دسته يه وايستا ديدي فروشي گل اگه خب... آخه... ولي -

 :گفت و زد لبخندي پوالد

 .گلي توخودت -

 .انداخت پايين را سرش و زد لبخندي نفس

***** 

 :گفت و داد نفس دست به را رز گله دسته پوالد. شدند خارج آسانسور از

 .كنم باز رو در من تا بگير رو اين -

 :گفت نفس به رو و رفت كنار پوالد. شد باز آپارتمان در

 .داخل بفرماييد -

 است مشتاق پدرش گفت پوالد كه پيش روز دو از. شود كم استرسش از تا كشيد عميقي نفس. كرد مرتب را شالش نفس

 كتي عمه به پدرام بود قرار. دانستند مي ها جوان فقط. بود نگفته كيوان به هنوز او. داشت استرس سره يك ببيند را او

 پسري پوالد او نظر از. بود ديده را پوالد قبال كتي عمه. دهد توضيح هردويشان به راجع و بزند حرف كيوان با او تا بگويد

 .بود خوب
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 سبز الي هاي مبل زرد، و سفيد هاي نقش با سبز هاي ديواري كاغذ. چرخاند خانه در را نگاهش نفس. شدند آپارتمان وارد

 .سفيد هاي كوسن با

 !رضواني خانم! خانم مريم! خانم مريم -

 :آمد آشپزخانه از زني صداي

 .ميام االن آقا؟ بله -

 بيشتردر داشت! سبز هاي كابينت. بود سفيد و سبز هم آشپزخانه دكور. چرخاند آشپزخانه سمت به را سرش نفس

 و كرد نگاه هردويشان به لبخند با. ساله سي حدودا زني. شد خارج آشپزخانه از زني كه كرد مي جو و جست آشپزخانه

 :گفت

 .كردم مي مرتب رو كابينت داخل داشتم ببخشيد. سالم -

 :گفت نفس به رو بعد

 .پوالد آقا پدر پرستار. هستم مريم -

 :گفت و چرخاند سري پوالد

 ...كه هم نفس -

 :گفت و پريد حرفش وسط مريم

 .بيارمشون بيدارن اگر آقا ببينم برم من بشينيد شما. داريد مهمون امروز گفتن پدرتون. بله -

 :گفت و گذاشت زمين روي را اش كوله پوالد. افتاد راه بود سالن ته كه اتاقي طرف به و

 .بشين -

 :گفت و نشست مبل روي نفس
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 .نكنيد بيدارش خوابه پدرت اگر -

 :گفت و داد تكان سري پوالد

 نميشي؟ ناراحت كه باشي تنها. بيام كنم عوض رو لباسم برم من. نباش نگران تو. ميشه اذيت. كنيم نمي بيدارش -

 :گفت و داد تكان سري لبخند با نفس

 .باش راحت. برو. نه -

 خواست. نكرد پيدا گلداني. انداخت اطراف به نگاهي. رفت آشپزخانه سمت به و برداشت را گل دسته. شد بلند مبل روي از

 :آمد سرش پشت از مريم صدا كه كند باز را ها كابينت از يكي در

 خواستي؟ مي چيزي عزيزم -

 :گفت و انداخت پايين را سرش. است فضول دختر يك زن اين چشم از االن كرد فكر خودش با لحطه يك نفس

 .گال براي گشتم مي گلدون يه دنبال -

 :گفت و كرد ها گل به نگاهي مريم

 كنه؟ عوض رو لباسش رفته پوالد آقا. ازش بگيرمش رفت يادم اصال آخ آخ -

 :گفت مريم كه داد تكان سري نفس

 .كنم بيدارش نشد. بود خواب آقا ببخشيد -

 :گفت و درآورد اي استوانه گلدان باال كابينت از و

 .كنم درست براتون شربت يه من تا توش بگذار رو ها گل و كن آبش. عزيزم بيا -

 نفس و شد خارج اتاق از پوالد. گذاشت غذاخوري ميز روي را گلدان. گذاشت آن داخل را ها گل و كرد آب را گلدان نفس

 :گفت. ديد آشپزخانه داخل را
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 بكشي؟ كار به رو من نفس بايد تنهايي دست شما خانم مريم كني؟ مي كار چي جا اون تو من نفس آخه -

 :گفت و گذاشت سيني در را آلبالو شربت هاي ليوان مريم

 .گلدون توي بگذارن رو ها گل خواستن مي. بودند آشپزخونه داخل خانم نفس اومدم من آخه -

 :گفت و شد خارج آشپزخانه از نفس

 كنيم؟ كار چي حاال. بود خواب پدرت -

 :گفت و برداشت خودش براي يكي بعد و نفس براي شربتي ليوان. نشست مبل روي پوالد

 .مونه مي قديمي صندق يه مثل. بدم نشونت رو بابا هاي خاطره اتاق بيا بشه بيدار بابا تا. خوابه نمي زياد بابا -

 يك راهرو انتهاي در. بود آن داخل پوالد و پوالد پدر اتاق كه شدند راهرويي وارد و افتاد راه پوالد دنبال به تعجب با نفس

 :گفت و كرد باز را آن آرام پوالد. بود در

 .بفرماييد -

 :گفت و شد وارد او سر پشت پوالد. شد اتاق وارد نفس

 خودش با ساعتي چند و جا اين مياد تنها نيست خوب زياد حالش وقتي. بابا آرامگاه شده جا اين ايران اومديم وقتي از -

 .زنه مي حرف مادرم با ديگه قول به يا. زنه مي حرف

 دو و ميز يك چوبي، كمد يك. بود شده زده ديوارها به قديمي عكس قاب چند. انداخت نگاهي اتاق ديوار و در به نفس

 قاب چند آن روي كه ديواري به پوالد. بود كوچك اتاق اين داخل كه بود چيزهايي تمام ميز روي صندقچه يك با صندلي

 :گفت و شد نزديك بود عكس

 .كيان اينا بگم بهت بيا -

 :گفت و ايستاد پوالد كنار نفس
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 .اينا جز نيست توش هيچي. جالبي اتاق چه -

 :گفت و داد تكان سري پوالد

 .بندازه گذشته و مادرم ياد رو پدرم كه چي هر -

 چه. زد مي لبخند دوربين به و بود نشسته صندلي روي مرد. شد مي جوان مرد يك به مربوط كه كرد اشاره عكسي به پوالد

 اين دانست نمي اگر حتما. زيبايي جوان چه. بود پوالد لبخند حالت لبخندش. هايش چشم خصوص به. بود پوالد شبيه قدر

 ».است پوالد خود عكس اين« گفت مي شود مي قديم به مربوط عكس

 :گفت و زد را عكس داخل لبخند همان پوالد. كرد نگاه پوالد به تعجب با

 يه مثل كه همينه دونم مي عموم از كه چيزي تنها فقط. گفتم بهت كه عمومه همون عكس اين منه؟ شبيه قدر چه بيني مي -

 .من با مونه مي شده نصف وسط از سيب

 يك با زن. بودند ايستاده هم كنار زن و مرد. جوان مرد يك با جوان زن يك تصوير. شد نزديك ديگري عكس به بعد و

 :گفت نفس به رو پوالد. آمد آشنا نظرش به لحظه يك. كرد نگاه زن به. شلوار و كت دست يك با مرد و عروس لباس

 .عروسي روز. پدرم اينم. مادرمه عكسه اين -

 :گفت پوالد. اسب يك كنار باغ، يك داخل جوان، زن همان از ديگر عكس يك باز

 نه ديدمش، نه حال به تا كه مادرمه عموي پسر اسب اينم. گرفتن مادرم پدربزرگ باغ داخل رو عكس اين ميگه پدرم -

 .ست نيمه و نصف هاي حرف و عكس مشت يه من زندگي تمام بيني؟ مي. شنيدم بهش راجع حرفي

 انداخته او گردن دور دست پدرش و بود نشسته صندلي روي عمويش. عمويش با پوالد پدر عكس. ديگر عكس يك باز

 :گفت و كرد اشاره ديگري عكس به پوالد. بود

 .ببين رو اين -
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 ايستاده مردي كنار و داشت سال چهار يا سه پسرك شايد. بود كرده بغل را كوچكي پسر زن يك. بود قديمي خيلي عكس

 چه! شد؟ مي مگر. زد مي بيرون كاسه از داشت هايش چشم نفس. بود ايستاده ساله شش يا پنج پسري مرد پاي كنار. بود

 مي پسر سر مقنعه يك بايد فقط. داشت رفت مي مهدكودك به كه اولي روز در خودش از كه است عكسي شبيه قدر

 پوالد صداي. بود نفس عكس از تر الغر و تر بلند قد فقط پسرك. زدند مي پسرانه را نفس موهاي بايد كه اين يا. كردند

 :كرد پاره را او افكار ي رشته

 .عمومه و پدر و مادربزرگ و پدربزرگ عكس اين -

 :گفت و درآورد را بود شده كهنه زمان گذر خاطر به كه سفيد لباس يك و كرد باز را كمد در. رفت كمد سمت به پوالد

 .مادرمه عروس لباس اين. ببين رو يكي اين بيا -

 دست از را لباس پوالد. بود لباس همان اين. بود درست. گرفت پوالد دست از را آن و رفت لباس سمت به تعجب با نفس

 :گفت و گرفت نفس

 .بدم نشون بهت رو صندوق داخل بيام تا بشين صندلي روي برو -

 نفس مقابل صندلي روي پوالد. بود عجيب خيلي برايش عكس آن. شد خيره صندوق به و نشست صندلي روي نفس

 :گفت و گرفت نفس سمت را ها عكس پوالد. جواهرات مقداري و عكس مشت يك هم باز. كرد باز را صندوق و نشست

 .منه هاي عكس نوبت باشه هم نوبتي -

 از هايي عكس. بود نفره يك يا نفره دو هاي عكس تمامش. كرد نگاه يكي يكي و برداشت را ها عكس اشتياق با نفس

 اي حلقه پوالد. پيش ساله دو يكي شايد تا سالگي يك از هايي عكس. متوسط قدي با الغر تقريبا پسرِ يك پدرش؛ و پوالد

 :گفت و كرد خارج جعبه داخل از را

 .مادرمه ي حلقه اين -

 :گفت و كرد اشاره رنگ طاليي بندي دست به و
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 به. خره مي براش براش من تولد از قبل و ازدواجشون از قبل ايران توي مادر تولد اولين براي پدرم كه بنديه دست اينم -

 .خريد مي كادو براش بياره دست به رو دختري دل خواسته مي وقت هر خودش قول

 :گفت و داد دستش به را بند دست. زد نفس به تلخ لبخندي

 و خودم ي گذشته از چيزي ديگه من. همين. دادن مادرم به عروسي توي كه بوده طالهايي از تيكه تا چند هم اينا بقيه -

 .ندارم پدرم

 :گفت و شد خارج پوالد پدر اتاق از مريم كه بودند نشسته سالن داخل

 .پيششون بريد شما ميشه اگر ميگن. شدن بيدار آقا! پوالد آقا -

 :گفت و كرد نگاه او به لبخند با پوالد. بود افتاده تپش به نفس قلب

 .ها نيست جالد بابا خدا به! كن نگاه رو رنگ بابا بكشنت؟ خوان مي مگه -

 در جلوي. كشيد مانتويش به دستي و كرد مرتب را شالش آزادش دست با نفس. شد بلند و گرفت را نفس دست و

 :شد شنيده در پشت از مردي ضعيف صداي. زد در به كوتاهي ي ضربه پوالد. ايستادند

 .بفرماييد -

 پتو و بود كشيد دراز تخت روي جوگندمي موهاي با مردي. شد اتاق وارد و كشيد عميقي نفس نفس،. كرد باز را در پوالد

 روي را خودش كمي كرد سعي مرد. ايستاد پوالد جلوي در كنار و كرد سالمي نفس. بود شده كشيد باال شكمش روي تا

 :گفت و رفت مرد سمت به پوالد. بكشد باال تخت

 .خانم نفس از اينم جان بابا -

 :گفت و كرد نگاه نفس به لبخند با مرد

 .كنارم بشين. بيا بيا. عزيزم سالم -
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 و كرد اشاره نفس به. نشست تخت روي كنارش و كرد مرتب را پدرش روي پتوي پوالد. كرد اشاره تخت كنار صندلي به

 :گفت

 .ديگه بيا -

 كه ها نگاه نوع اين جديدا چرا. آمد مي خوبي مرد نظر به. نشست صندلي روي و افتاد راه او سمت به لرزان پاهاي با نفس

 آن و پدرش پوالد،. بود خودشان هاي چشم مثل دقيقا هم پوالد پدر هاي چشم بود؟ شده زياد بود كمياب همه نظر به

 :آمد خودش به پوالد پدر باصداي. هايشان چشم بودند؛ هم شبيه خيلي عمويش عكس

 نه؟. ببنده دل بهت داشت حق پوالد. هستي زيبايي دختر -

 :گفت جاويد. زد كوتاهي لبخند فقط. شده سرخ كرد احساس نفس

 حس رو مادر گرم آغوش و مادري مهر وقت هيچ اون. كني پر رو تنهاييش بتوني تو اميدوارم. تنهاست خيلي پوالد -

 هاي چشم تو فقط من كه برقي. داره رو محبت برق قشنگت هاي چشم. نكني دريغ ازش رو محبتت تو اميدوارم. نكرده

 .داره شباهت هم به خيلي شماها هاي چشم. ميگه راست پوالد. ديدم يكي

 »كرديد؟ حس رو شباهت اين هم شماها پس« گفت خودش با نفس

 داخلش ظاهرا كه ظرف يك آب، ليوان يك همراه به گلدان. شد اتاق وارد داري چرخ فلزي ميز با مريم و شد باز اتاق در

 .بودند گرفته قرار ميز روي چاي فنجان دو و پرتقال آب ليوان يك بود، رنگي قرص چند

 :گفت و كرد نگاهي نفس به مريم

 اتاقتون؟ داخل بگذارمش. آقا براتون آوردن خانم نفس رو گل دسته اين -

 :گفت و برداشت گلدان داخل از گل يك جاويد

 .كشيدي زحمت. دخترم ممنونم واقعا. هستن قشنگي خيلي هاي گل. ميز روي بگذارش -

 :گفت و زد لبخندي فقط. دخترم دخترم، دخترم،. كرد تكرار ذهنش در بار چند را دخترم ي كلمه نفس ناخودآگاه
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 .كنم مي خواهش -

 چاي فنجان يك. داد دستش به و برداشت را پرتقال آب ليوان بعد. بخورد را هايش قرص كه كرد كمك پدرش به پوالد

 مي لباس دلش در بود ديده را جاويد وقتي از. شد ساكت و زد لبخندي. گرفت او دست از را فنجان نفس. داد نفس به هم

 :گفت باز جاويد كه و كرد مشغول چاي نوشيدن به را خودش. بود پوالد هاي حرف خاطر به شايد چرا؟ ولي. شستند

 درستي پذيرايي دونم مي. دارم كسالت كم يه صبح از چرا دونم نمي ولي بود ديدنت مشتاق خيلي امروز. دخترم ببخشيد -

 .نشده ازت

 :گفت و زد لبخندي »كنه؟ مي اسكي اعصابم روي دخترم ي كلمه چرا« گفت خودش با نفس

 .ببينم رو شما تا داديد بهم فرصتي يه كه ممنون. شدم مزاحمتون موقعي بد من -

 :گفت پوالد به رو جاويد

 .داشتم خانومي اين به دختر يه هم من كاش اي -

 :گفت زد مي موج غم آن در كه صدايي با و انداخت پايين را سرش بعد

 .خورد مي رقم قشنگ هم ما زندگي كاش اي. پشيمونه عمر يه كه كنه مي كارهايي آدم اوقات، بعضي ولي -

 :گفت و زد لبخندي پوالد

 .شما دختر ميشن ايشون. نوكرشون ميشم من كنن قبول خانم نفس اگر -

 :گفت نفس به رو بعد

 پذيريد؟ مي خودتون غالمي به رو من دوشيزه -

 .انداخت پايين به را سرش و گرفت دندان به را لبش نفس

***** 
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 است قرار و زده حرف مادرش با كه بود گفته او به دانشگاه در صبح پدرام. گذشت مي جاويد و نفس ديدار از روز دو

 .بگذارد آشنايي قرار يك و بزند حرف كيوان با تلفني امشب

 اين از بيشتر و شود سرخ تر كم باشد؛ كيوان چشم جلوي تر كم كه بود گرفته عهده بر را شام كردن درست نفس امشب

 .بيفتد اتفاقي است قرار امروز كه ندهد لو را خودش

 ها قارچ و ها اي دلمه فلفل داشت. درنمياد آب از حسابي و درست چيزي اش ماكاروني دانست مي. داشت استرس حسابي

 :گفت و شد آشپزخانه وارد نگين كه كرد مي سرخ را

 .زنه مي حرف اتاق توي باهاش داره بابا. زد زنگ عمه -

 :گفت و كرد نگاه او به تعجب با نگين. گرفت كابينت ي لبه به را دستش. پريد رنگش. كرد يخ نفس هاي دست

 كشي؟ مي قدرخجالت اين يعني هــــه -

 :گفت و گرفت را نفس دست

 .جا اين بشين. وسط اين ميشي ولو االن. بيا -

 :گفت و گذاشت ميز روي آب ليوان يك. كشيد بيرون برايش را صندلي و

 مي عمه از بابا دست بدم رو گوشي كه قبلش كاش بدم؟ بهت بايد چي. شدي زرد االن. نيستم بلد هم كارا اين از آخ آخ -

 .بدم بهت چي كردي هل وقتي پرسيدم

 :گفت و كرد اشاره گاز به حوصله بي نفس

 .باشه بهش حواست. سوزه مي -

 :گفت و درآورد را ادايش نگين

 .بسوزه كه سوزه مي! پررو -
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 حاال. بود نگذاشته تنهايشان هنوز كاش. بود جا اين مادر كاش كرد؟ مي كار چه بايد حاال. گذاشت ميز روي را سرش نفس

 :كرد زمزمه آهسته كند؟ نگاه پدرش هاي چشم در رويي چه با

 .بودي جا اين كاش اي! مامان -

 .اند شده خيس هايش چشم كرد حس و

 مي كيوان و عمه ي مكالمه از ساعتي نيم. شود خارج اتاق از كيوان تا ماندند منتظر هردو. چيد نگين كمك به را شام ميز

 ...هنوز ولي گذشت

. شد آشپزخانه وارد كيوان. ها پله روي كيوان محكم هاي قدم صداي بعد و. رسيد گوشش به باال از اتاق در شدن باز صداي

 :گفت بعد و كرد نگاه هردويشان به لبخند با

 .ها خودتون واسه شديد خانم! من هاي دختر كردند كار چي! به به -

 :گفت و ايستاد ميز كنار. انداخت پايين را سرش نفس

 .ميشه سرد غذا االن. بفرماييد -

 دستش به و كشيد بشقاب در ماكاروني مقداري برايش نفس. داد نفس دست به را بشقابش و نشست صندلي روي كيوان

 .داد

***** 

. بود خوابيده زود قدر اين كه داشت امتحان حتما. باال بود رفته باز نگين. شد خارج آشپزخانه از و شست را ها ظرف نفس

 شايد. باشد كنارپدرش كه بود موقع بهترين االن. خواند مي را آن داشت ظاهر به و بود گرفته دست در اي روزنامه كيوان

 آماده قهوه فنجان يك و چاي فنجان يك. بود نزده حرفي بود شده خارج اتاقش از كه وقتي از. باشد داشته حرفي او با

 :گفت كيوان به رو و گذاشت ميز روي را سيني. رفت كيوان طرف به. كرد

 .بشنوم هم من بخونيد بلند جالبيه چيز اگر -
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 :گفت و گذاشت دستش كنار را روزنامه كيوان

 .نيستي حرفا اين اهل زياد كه هم تو. جان نفس سياسي -

 :گفت و برداشت را چايش فنجان نفس

 .ديگه بخونم هم من بخريد مجله تا دو خب -

 :گفت و كرد اي خنده كيوان

 خبره؟ چه بگم من منتظري -

 :گفت و برداشت را اش قهوه فنجان كيوان. انداخت پايين را سرش و شد سرخ نفس

 شديد؟ آشنا هم با دانشگاه تو. گفت برام رو چيز همه ات عمه. نداره خجالت كه اين -

 :گفت كيوان. داد تكان را سرش آهسته نفس

. شلوغه سرم هفته اين گفتم هم من خب خوبيه؛ پسر ميگه و ديدتش هم عمه و) پدرمهديه( دكتره آشناهاي از وقتي -

 آره؟. بوده آلمان گفت مي كتايون. ميشه چي ببينم بيان جمعه

 :گفت و گذاشت ميز روي را فنجانش نفس

 .ايران گردن برمي ميشه بيمار پدرش وقتي. بله -

 :گفت و گرفت دست به را اش روزنامه باز كيوان

 .ميشيم آشنا هم با ميان -

. بپرسد كيوان از را چيزي يك بايد كرد حس. رفت آشپزخانه طرف به ها فنجان با بعد و نشست كيوان كنار كمي نفس

 .آمد نمي يادش چه؟ ولي
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 خاطرات، آن كيوان، شب، آن. آمد يادش كه بود نرفته باال اي پله چند هنوز. رفت ها پله طرف به و شست را ها فنجان

 .گفت مي او به سحر طرف از بايد كه چيزي

 روي به رو. آمد پايين ها پله از باز پس. اوهوم. آمد نمي خوابش كيوان. بودند تنها هنوز. كرد فكر كمي. ايستاد ها پله روي

 :گفت و كرد نگاه بود دل دو كه نفس به تعجب با. زد كنار را روزنامه كيوان. ايستاد كيوان

 شده؟ چيزي -

 :گفت من من با و نشست مبل روي نفس

 .بوديد داده من به رو چيزي يه قول شما اومد يادم االن دونيد؟ مي راستش -

 :گفت و كرد اخم كمي كيوان

 چي؟ -

 :گفت و كرد بازي هايش دست انگشت با نفس

 شد قرار بعد. زديد حرف باهام كم يه گذشته و مامان و خودتون ي درباره و اتاقم داخل اومديد نمياد؟ يادتون رو اون -

 .بگيد بهم بعدا رو اش بقيه

 و كشيد صورتش به دستي. نشست غم از اي هاله صورتش روي و اندخت پايين را سرش. پريد كيوان رنگ دفعه يك

 :گفت آهسته

 باشه؟. نيست وقتش االن. زنيم مي حرف هم با ديگه شب يه. ام خسته االن من -

 :گفت و زد كوتاهي لبخند نفس

 .خير به شب. بخوام ميرم من پس. چشم -

 :گفت لبخند با و كاشت اش گونه روي اي بوسه. نشاند را او باز و گرفت را دستش كيوان كه شد مي بلند داشت
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 .بابا خير به شب -

 :گفت و بوسيد را پدرش ي گونه آرام بعد و كرد نگاه او به لبخند با بعد و متعجب كمي نفس

 .خير به شب -

***** 

 :گفت و شد خارج پدرش اتاق از سرنفس پشت پوالد

 بزنيم؟ حرف پدرت با كه ميايم شب فردا يعني. درميارم بال دارم نفس واي -

 :گفت و نشست مبل روي نفس

 .ميرم مي دارم استرس و دلشوره از. آره -

 :گفت و انداخت پايين را سرش بعد

 .بود پيشم مامانم االن كاش اي -

 :گفت و زد تلخي لبخند پوالد

 دوست دونم نمي اصال. كرد مي كار چي بود مي اگر دونم نمي.نه؟ يا بود مي كنارم بايد دونم نمي بگم؟ بايد چي االن من -

 .نه يا كنم ازدواج من داشت

 :داد ادامه باز پوالد. گرفت دندان به را لبش نفس

 نمي. كرد بغل رو مادر يه بايد طوري چه دونم نمي. باشم كرده صدا مامان رو كسي نمياد يادم هم بار يه حتي دوني مي -

 .چي يعني مادر نوازش دست دونم نمي. داره حسي چه مادر يه آغوش دونم

 :گفت و كرد نگاه نفس به بغض با بعد و

 چي؟ يعني مادر اصال نفس -
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***** 

 پشت از را موهايش. بود كرده تن رنگ شيري شلوار و كت يك. رسيدند مي ديگر ساعت يك تا. بود نشسته آينه جلوي

 خاله. بود رفته سياوش با بعد ولي بود جا آن پيش ساعت نيم تا هم پرستو. بود سيما خاله كار البته. بود بافته چهارتايي

 فرستاده پرستو با هم را نگين. بود آمده اصفهان از هم نيما. بودند جا آن سهراب دايي و كتي عمه شوهرش، همراه سيما

 .برود بودند

 شده چيده ظرف در هم ها شيريني. بود آماده ها ميوه. بودند ديده را مفصل شام يك تدارك صبح از خانم ملوك و خاله

 .آمد او طرف به لبخند با و شد اتاق وارد كتي عمه. شد باز اتاق در. بودند

 نشستي؟ جا اين چرا بره قربونت عمه -

 :گفت و گرفت باال خجالت با را سرش نفس

 .زنه مي شور دلم. ترسم مي عمه -

 :گفت و گرفت گاز را لبش كتي

 تو دل داري؟ دلشوره چي واسه بگو هان؟. نداره ترس ديگه. داشتي خواستگار تا چند حاال تا كه تو عزيزم؟ چي واسه -

 .هستن خانوم عروس منتظر همه. پايين بريم بيا. جان عمه پاشو نكنه؟ موافقت بابات ترسي مي ولي راضيه

 :گفت و كشيد موهايش به دستي نفس

 .ترم راحت باشم باال. پايين ميام من اومدن وقت هر عمه نه -

 :گفت و داد تكان سري عمه

 .تري راحت طور هر. عزيزم باشه -

***** 
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 .داد فشار را پاسخ دكمه زود. بود پوالد. برد حمله آن سمت به. زد زنگ موبايلش گوشي

 بله؟ -

 .عزيزم سالم -

 .سالم -

 .ايم خونه در جلوي ما خانوم نفس -

 :گفت و كرد حبس اي ثانيه چند را نفسش نفس،

 خونه؟ كدوم -

 :گفت و كرد اي خنده پوالد

 رو درشون زنگ هم االن. بسوزه دلت بدم خبر بهت گفتم. ديگه خواستگاريش برم بود قرار كه دخترِ همون ي خونه -

 .زدم

 .شد بلند خانه در زنگ صداي و

 :گفت و خنديد پوالد

 .كوچولو خانوم خدافظ -

 نيما. شدند خانه وارد پدرش بازوي به دست پوالد. رفت بيرون و كرد باز را اي شيشه در آهسته. رفت بالكن سمت به نفس

 راه ساختمان طرف به سه هر بعد. داد دست پدرش با و كرد روبوسي پوالد با. رفت ها آن سمت به ساختمان طرف از

 .افتادند

 در و كشيد كتش به دستي. تجديدكرد را رژش. رفت آينه جلوي باز. بست را در و كشيد عميقي نفس. شد خارج بالكن از

 :شد بلند كيوان صداي كه بود نيما اتاق در جلوي. رفت پايين ها پله از آهسته. كرد باز را اتاق
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 .رفته كنار ما زندگي روي از نحست سايه كردم مي فكر بود وقت خيلي. نه. نميشه باورم -

 طرف به. ببيند را ها آن توانست نمي ها پله روي از. پايين رفت و كرد يكي تا دو را ها پله! زد؟ مي حرف كسي چه با كيوان

 تهوع كردحالت مي احساس استرس از گفت؟ مي چه كيوان افتاده؟ اتفاقي چه. داشت دلشوره. افتاد راه پذيرايي سالن

 .دارد

. بودند ايستاده هم كنار مضطرب سيما خاله و عمه. آمد مي در جا از داشت هايش چشم. ايستاد پذيرايي ورودي جلوي

 حرص با و بود ايستاده كيوان پشت عصبي هم سهراب دايي. بود سرخ عصبانيت از و بود شده جاويد ي يقه به دست كيوان

 با او مثل هم نيما و پوالد. بود ايستاده حركت بي و بود بسته را هايش چشم جاويد. ساييد مي هم روي را هايش دندان

 !بود بعيد كيوان از حركت اين! كيوان بود؟ افتاده اتفاقي چه جا اين. بودند شده خيره ها آن به تعجب

 كسي هنوز. چرا كه اين جز كرد نمي فكر چيز هيچ به. گرفت ديوار به دست. افتاد مي زمين روي االن كرد حس نفس

 :زد مي فرياد كيوان. نبود او متوجه

 خاطرات؟ تجديد براي اومدي چي؟ كه برگشتي پسرت با باز حاال ريختي؟ هم به رو مون همه زندگي نبود بس چرا؟ -

 آره؟

 :گفت كيوان به رو اشك از پر هايي چشم و لرزان صدايي با نفس

 !بابا -

 چشم. بود خبر چه جا اين آمد يادش تازه. برگرداند او سمت به را سرش. رسيد كيوان گوش به نفس ي آهسته صداي

 :گفت طور همان و كرد رها را جاويد يقه بعد. انداخت پايين را سرش و بست را هايش

 .ببينمتون دخترم بر و دور خوام نمي هم ديگه. بيرون برو و بگير رو پسرت دست. بيرون برو -

 :گفت و آمد جلو بود ساكت موقع اين تا كه پوالد. لرزيد هم نفس خود كه گفت فريادي با را جمله اين

 چرا؟ بپرسم تونم مي صداقت آقاي -
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 :گفت فرياد با و برگشت پوالد طرف به عصبي كيوان

 .گرده برمي متنفرن ازش همه كه اي گذشته باز كنم باز دهن من اگه كه برو. پسر برو -

 :گفت و گرفت پوالد هاي چشم سمت به را اشاره انگشت بعد و

. ديگه كرد خراب رو زندگيم بار يه ها چشم اين بفهموني؟ من به رو چي ها چشم اين با اومدي چي؟ كه جا اين اومدي -

 .بيرون برو. بگيريد ازم سحر مثل هم رو نفس گذارم نمي برو. بيرون برو. گذارم نمي

 ها چشم آن چرا؟ سحر اي؟ گذشته چه بود؟ خبر چه خدايا گفت؟ مي چه پدرش. شده كر هايش گوش كرد حس نفس

 داشتند؟ نفس مادر به ربطي چه

 :زد داد نفس

 پوالد به ربطي چه مامان شماها؟ ميگيد چي بابا كنيد؟ مي كار چي هست معلوم آخه خبره؟ چه جا اين بگه من به يكي -

 داره؟

. كرد بغلش و كرد بلندش. رفت او طرف به اشكي هايي چشم با عمه. لرزيد مي تنش تمام. افتاد گريه به بلند صداي با بعد

 :شد بلند سهراب عصبي صداي

 .ديگه بريد. بيرون ميگه نيست؟ شماها با مگه -

 :گفت و كشيد در سمت به. گرفت را دستش و رفت پوالد سمت به بعد

 .نبينمت نفس اطراف و دور هم ديگه. بيرون ميري خونه اين از پير همين با االن همين باش زود -

***** 

 مي سهراب با كاري كتك به كارش داشت. شد نمي خانه از خروج به راضي پوالد. گذشت مي پوالد رفتن از ساعتي يك

 مبل كنار زمين روي. كرد مي گريه فقط نفس. كرد رفتن به راضي را پوالد زور به و گرفت را جلويشان نيما كه رسيد

 .آمد مي فينش فين صداي گاهي و لرزيد مي هايش شانه فقط. صدا بي كرد؛ مي گريه و بود كرده بغل را زانوهايش
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 .رفت كيوان طرف به آبي ليوان و قرص بايك همراه كتي

 .ها ميده دستت كار قلبت يهو. باش داشته رو خودت هواي كم يه. بخور داداش بيا -

 .بست را هايش چشم و داد تكيه مبل به را سرش. خورد را قرصش كتي هاي حرف به توجه بي كيوان

 :گفت و زد زانو زمين روي كنارش. رفت نفس سمت به و داد تكان سري كتي

 .نفس بسه. شد تموم چي همه. ديگه بسه! عزيزم نفس! جان عمه -

 :گفت بلند شده ريز و سرخ هايي چشم با و گرفت باال را سرش باشد، كرده روشن آتش نفس زير كسي انگار

 عمه؟ شد تموم چي بسه؟ شده؟ تموم -

 :گفت و گرفت پدرش طرف به را سرش بعد و

 كرديد؟ رو كار اين چي ي واسه بود؟ كي پوالد مگه كردي؟ رو كار اين چرا چرا؟ بابا -

 :گفت و رفت نفس سمت به. شد بلند جايش از كيوان

 زني؟ مي داد طوري اين كه موندي دستم رو مگه كني؟ مي گريه پسر اون براي كه موندي شوهر بي مگه -

 :گفت و شد بلند جايش از هم نفس

 از همه كه مردي يه چرا بكنه؟ حركتي همچين يه بايد پدرم چرا چرا؟ بفهمم خوام مي فقط. نترشيدم. نموندم. نه -

 كيه؟ جاويد آقا بابا بكنه؟ حركتي همچين جوون مرد يه و بيمار مرد يه جلوي بايد ميگن شخصيتش

 :زد داد بود زده زل نفس هاي چشم به فقط حال به تا كه كيوان

 فهميدي؟. نشنوم رو پدرش و پسر اين حرف ديگه. بسه -

 :گفت و آورد پايين را صدايش نفس
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 ها چشم اين راز دزديد؟ ازت رو سحر چي بابا كرده؟ كار چي سحر كيه؟ جاويد بابا. نميشم ساكت چرا نفهمم تا. بابا نه -

 افتاده؟ اتفاقي چه گذشته تو بابا لعنتي؟ هاي چشم اون شدن حاال ولي گفتي مي قشنگيش از ديروز تا كه چيه

 :گفت لرزان صداي با. بود پريده رنگش انگار كيوان

 .خب خيلي. باشه بگم؟ بهت خواي مي آره؟ بدوني؟ خواي مي -

 :گفت و رفت كيوان سمت به سهراب. پريد جايش از سيما حرف اين با

 .باال بريم بيا. نيست خوب حالت تو. كيوان كن بس بگي؟ خواي مي رو چي -

 :گفت و افتاد راه نفس طرف به. زد كنار را سهراب دست كيوان

 مياد؟ يادت. براش مردم مي. داشتم دوستش. بودم عاشقش بچگي از گفتم مياد يادت. دزديدن من از رو سحر. آره -

 :زد داد عصبي كيوان. داد تكان را سرش گريه و اشك با نفس

 تو كسي گفتم مي هميشه. بس و پسرعمويي يه برام تو گفت مي هميشه. دارم دوستت نگفت من به وقت هيچ اون ولي -

 .عشقش ي همه با. خودمه مال آخرش. نيست زندگيش

 آلماني زن يه با و آلمان رفت. رفت عمو. شد خراب چي همه كرد ازدواج وقتي بزرگت پدر. گرفتن ازم رو اون. نه ولي

 .ايران اومدن اون پسرهاي تا بود خوب مون همه زندگي. كرد ازدواج باهاش. شد آشنا

 :گفت و نشست مبل روي. بود شده طاق طاقتش ديگر

 .سبز هايي چشم با. خودش عين. پسر تا دو. دارن خبر ماجرا اين از همه -

 :كرد بلند را صدايش باز

 ...يكيش مامانت يكيش. كردن ديوونه رو هام دخترعمو اومدن -
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 دهان به متعجب هايي چشم با. كرد نمي گريه ديگر نفس. زد زل سهراب و كتي و سيما هراسان هاي چشم به. شد ساكت

 :گفت آهسته كيوان. شنيد مي را كيوان صداي فقط. كرد نمي حس را چيزي هيچ انگار. بود زده زل كيوان

 .ات سمانه خاله هم يكيش -

 كرده ازدواج پدربزرگش! گفت؟ مي چه پدرش. سمانه سمانه، سمانه، خاله. شناخت نمي را فردي چنين. كرد اخمي نفس

 و جاويد پسر دو آن! بود؟ پوالد شبيه كه مرد آن و جاويد مادر! پوالد؟ مادربزرگ با! آلماني؟ زن يك با! كي؟! بود؟

 !بود؟ كه سمانه! برادرش؟ يا بوده جاويد عاشق! نداشته؟ رادوست پدرش مادرش! بودند؟ برادرش

 .باال بريم شو بلند كيوان -

 :گفت و گرفت باال را سرش نفس. بود سهراب صداي

 .نگرفتم رو جوابم هنوز من -

 :گفت و آمد جلو كتي

 .كنه استراحت پدرت بهتره. بود سخت همه براي امروز. نفس كن بس -

 :گفت و داد تكان سري كيوان

 سحرخودش. بدونه بگذار. بگم بايد االن ولي. ترسيدم مي كنم مرور رو گذشته بخوام كه روزي اون از هميشه. بدونه بايد -

 .بدونه نفس كه خواست مي

 :گفت و شد بلند مبل روي از سيما

 !كيوان؟ بگي خواي مي چي -

 :گفت و نشست صاف كيوان
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 رو ما زندگي بودن اومده اونا انگار ولي. ببينن رو مادرشون اومدن كردن مي فكر همه اومدن، جمشيد و جاويد وقتي -

 يه هميشه جاويد. بود تر بزرگ مادرت از سمانه. نه ولي. داري خاله يه فقط كردي مي فكر هميشه تو. برن و كنن خراب

 همه. بود كرده ازدواج وقت اون سيما. دخترها با زدنش حرف تو داشت خاصي شيطنت جور يه. داشت دخترها با رفتاري

. بود سمانه جاويد هاي هوس براي طعمه بهترين. بود كرده نامزد تازه هم كتي. منه ي كرده نشون سحر دونستن مي هم

 مي حرف ازدواج ي درباره من وقتي كه نبود سحري اون. بود شده عوض هم مادرت. آمد مي خوشش جاويد از هم سمانه

 :گفت مي و آورد مي جوش كردم مي شروع وقت هر بار اين. كنيم ازدواج بخوام من كه وقتي بتونيم و كنه گوش فقط زدم

 .باش من دل فكر به كم يه كنم مي خواهش. كيوان مني عموي پسر فقط تو -

 كار به سرش كه بود پسري يه جمشيد. داشت رو جمشيد هواي خيلي. بودن گرفته اي ديگه رنگ يه مادرت هاي نقاشي

 سحر من دونست مي. بودم شده جور باهاش. اومد مي خوشم ازش خيلي من. آقا و زير سربه. نبود جاويد مثل. بود خودش

 برق، همين رنگ، همين. شدي اسيرش االن تو كه هايي نگاه همين. داشت سحر به عاشقانه هاي نگاه هم اون. خوام مي رو

 .عشق همين

 :گفتم بابا به روز يه. نداشتم طاقت ديگه من

 .تونم نمي ديگه ولي. نشدم بزرگ هنوز و دارم درس گفتم خودم دونم مي. باشه نشونم سحر فقط خوام نمي ديگه -

 :گفت و چي همه زير زد. شد ديوونه سحر. زد حرف عمو با بابا

 .كنم ازدواج داداشمه مثل كه كيوان با تونم نمي. نيستم موافق ازدواج اين با من -

 .كرده رو خودش كار جاويد فهميد كه بود دار و گير همين تو. دستم رو ريخت رو پاكي آب

 :شد بلند سهراب عصبي صداي

 بگي؟ خواي مي چي ديگه. كن بس كيوان -

 :گفت و شد خيره سهراب هاي چشم به ملتمسانه كيوان
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 .بشه تموم شده شروع سحر مرگ از بعد كه هايي كابوس اين بگذار سهراب -

 :گفت و انداخت نفس به نگاهي كيوان. افتاد راه ساختمان خروجي در طرف به و شد بلند مبل روي از عصبي سهراب

 زده آتيش رو بابا و عمو انگار. شديم فراموش ما ديگه. ريخت هم به چي همه. بارداره جاويد از سمانه سمانه، فهميديم -

 جمشيد ولي بيرون كردن پرت خونه از رو جاويد. مرد مي داشت كه جاويد جون به افتادن سهراب با چنان بار يه. باشن

 گريه بود شده روزش ي همه عمو زن. سهراب از بيشتر شايد حتي. داشت دوست رو جمشيد خيلي عمو. بود جا اون هنوز

 .بود كرده زنداني رو خودش اتاقش تو سمانه. بود بيرون هميشه وقت دير تا عمو. كردن قايم عمو دست از رو سمانه و

 بهش شد عصبي ديدم وقتي. بزنم حرف باهاش كه مادرت دانشگاه دم رفتم بار يه. نداشت خوشي روز و حال هم سحر

 :گفتم

 .آخره ي دفعه ديگه. بده گوش حرفم به بار يه همين فقط -

 :گفت و برگشت زدم رو حرفم وقتي

 .پسرعمويي يه برام فقط تو -

 :گفت بهم

 .برده رو دلش مهربون دل با سبز، هاي چشم با آدم يه -

 :گفت

 .جمشيده عاشقِ هم اون و داره دوستش جمشيد -

 :گفت

 .بودن گفته عمو به االن تا زندگيشون به زد نمي گند جاويد اگر -

 :گفتم بهش. شدم ديوونه
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 .روته اسمم. مني ي كرده نشون تو. مني مال فقط تو -

 :گفتم بهش

 .كشمش مي كني ازدواج جمشيد با اگر -

 :گفتم بهش

 .كني ازدواج باهاش گذاره نمي عمو -

 :گفتم بهش

 .ميشي بدبخت -

 :گفت و زد لبخند يه اون ولي

 با نه خوشبختم؛ عشقمون و جمشيد با من. باشه مهم برات بايد خوشبختيم داري؛ دوستم واقعا اگر عاشقي؛ واقعا تو اگر -

 .طرفت يه عشق و تو

 مي راست. كرد زندگي يكي با زور به شد نمي. گفت مي راست. كردم فكر و موندم بيرون شب تموم. خونه رسوندمش

 نزديك سحر به كه بوده جمشيد خاطر به جاويد فهميدم تازه. كرد مي سحر براي كاري هر. نبود بدي آدم جمشيد. گفت

 رو همديگه تا دو اون فهميدم. بوده سحر خاطره به فقط جاويد رفتار سر جاويد با جمشيد دعواهاي فهميدم تازه. شده نمي

 و بگيره كوچيك عقد يه جاويد و سمانه براي قراره عمو كه دراومد صداش بعد. نگفتم هيچي. گذشت روزي چند. خوان مي

 خوشي روز و حال سمانه. آلمان فرستادشون روز يه از بعد و كرد عقدشون. نبينتشون ديگه تا آلمان بفرستتشون بعد

 .بشه حاصلش هم بچه يه دختربازي يه از كه گزيد نمي ككش هم جاويد. نداشت

 نقاشي نمايشگاه برگزاي تا بود قرار. موند جمشيد ولي رفت جاويد زد جاويد كه گندي با ولي ايران بمونن ماه سه بود قرار

 خونه برم سريع گفت و زد زنگ بهم سهراب كه خونه بودم اومده دانشگاه از تازه بار يه خالصه. بره بعد و بمونه مادرت

 عمو فكركردم. بازكرد رو در قرمز هاي چشم با سحر ديدم. جا اون رفتم. بيا فقط گفت. شده چي پرسيدم ازش. شون
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 هاي چشم با عمو زن. سهراب اتاق سمت رفتم همراهش. بده حالش جمشيد كه گفتش پرسيدم وقتي ولي. شده بد حالش

 :گفتم بهش. بيمارستان ببريمش بايد گفت عمو عمو، كنار رسيدم تا بودن ايستاده در دمِ مضطرب عمو و گريون

 شده؟ چي -

 :گفت

 يه. كنارشه سهراب و كشيده دراز تخت روي ديدمش. اتاق داخل رفتم سريع. شده دماغ خون جمشيد پيش ساعت نيم -

 :گفت بهش و كنارش رفتم. بود پريده رنگش كم

 شده؟ چي -

 :گفت و خنديد

 .ترسيدن اينا مامان. اس ساده دماغ خون يه. هيچي -

 :گفت. كردم نگاه سهراب به

 .ميايم هم ما كني روشن رو ماشين تو تا -

 :گفت و شد عصبي عمو هم آخر. نيست الزم كه كرد مي اصرار جمشيد

 لج من با بهتره هم تو. دكتره مطب تو جاش مستقيم بگيره درد سرش كم يه سهراب اگر. نداري فرقي سهراب با تو -

 .نكني

 بيمارستان هاي نزديك. دونم نمي... ولي بگه چيزي يه خواست مي انگار. بود كالفه راه توي. بريم شد راضي بود جوري هر

 :گفت. داشتم نگه رو ماشين. بگه بمون چيزي يه خواد مي. دارم نگه رو ماشين گفت كه بوديم

 .بفهمه اي ديگه كسِ خواد نمي دلم ولي شدم دماغ خون چرا ميگم بهتون من -



 

 

 عاتكه كاربر انجمن | گره خورده

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٧٠ 

 فكر اول. گيره مي درد بدن و خوابي بي پيش سال يك حدود« گفت. كرديم مي گوش هاش حرف به ساكت فقط سهراب با

 سرطان كه فهمه مي و دكتر ميره كه اين تا. ميشه اضافه بهش هم ريزي خون بعد مدت يه ولي كاره فشارِ خاطر به كنه مي

 ».داره خون

 كيوان كناري مبل روي و شود مي بلند زمين روي از. كند مي نگاه كيوان به بود شده گشاد تعجب از كه هايي چشم با نفس

 .نشيند مي

 كه داشتم ديگه ي خاله يه من ميگيد شما يعني. فهمم نمي ديگه كنم مي حس. شده سنگين سرم كنم مي حس كم يه! بابا -

 ازدواج مامان با االن شما خب داره؟ مامان به ربطي چه نفهميدم من كه االن تا كجاست؟ جمشيد االن خب پوالده؟ مادر

 كنم؟ ازدواج پوالد با با، بخوام من كه ميشه اين مانع چي. داريد بچه تا سه. كرديد

 :گفت و داد تكان سري كيوان

 بلند هم االن. بشه باز ما زندگي تو پاش باز چيز همه بي جاويد اون خوام نمي من. كني ازدواج پوالد با تو گذارم نمي من -

. من هم كني استراحت تو هم امروز بهتره. بدم ادامه تونم نمي ديگه ولي. نشده تموم من هاي حرف هنوز. اتاقت تو برو شو

 .بگم برات رو هام حرف ادامه تا منتظرتم من خونه ميايي كه دانشگاه از بعد فردا

 مي طور چه. بود بيمار هم جمشيد. شد روشن بچه آن و جاويد و سمانه تكليف خب. نمانده ديگرحرفي كرد مي فكر نفس

 بگيرد؟ كيوان از را سحر توانست

. اوست ي پسرخاله پوالد كرد مي باور بايد يعني. كشيد دراز تخت روي. رفت ها پله سمت به صدا بي و شد بلند ازجايش

 سهراب با او شباهت متوجه چرا بود؟ او ي خاله جوان زن آن يعني. ديده را او نه و شنيده را او اسم حال به تا نه كه اي خاله

 كيوان شد؟ مي چه جمشيد. بود پيچيده قدر چه. خاله پسر خاله، پسر خاله، پسر بود؟ او ي پسرخاله پوالد يعني بود؟ نشده

. بود نديده حال اين در را او حال به تا. زد مي حرف او با بلند صداي با كيوان كه افتاد اي لحظه ياد بگويد؟ خواست مي چه

 .آمد خودش به همراهش گوشي باصداي

 مي هم خون هم. جديدش ي پسرخاله. بود پوالد هم حاال. پوالد از تماس ده از بيش و مهديه از رفته دست از تماس پنچ

 بود؟ سيامك و سياوش مثل هم او يعني. پوالد پسرخاله. نبودند خون هم. بود اش پسرخاله او. نه شدند؟
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 عاشق اشتباه ببخشيد. بختم خوش شما با آشنايي از. جديد ي پسرخاله سالم گفت مي داد؟ مي را جوابش كرد؟ مي چه

 هم تو پس. شده طرد خانواده از سمانه. سمانه و جاويد پسر تو ولي سحرم و كيوان دختر من چون چرا؟ داني مي. ايد شده

 .نكن نگاه هم را سرت پشت برو. اي شده طرد

 .كرد پاك را هايش اشك و كشيد دستي. شد قطع زنگ صداي

***** 

 بس از ديشب. كرد مي درد سرش. شد بلند جايش از ضعف با... ولي كردند صدايش بار دو. بود نخورده شام ديشب از

 را اين ي حوصله ولي بود مي كالس سر بايد االن. سوخت مي خوابي بي از هايش چشم. شد مي ديوانه داشت بود كرده فكر

 شوهر جاويد كردم؟ پيدا جديد ي پسرخاله گفت مي گفت؟ مي چه مهديه به چه؟ كه سركالس رفت مي. نداشت هم

 بست؟ مي دل او به بايد چرا كه بسوزد اين از بگيرد؟ آتش باز كه ديد مي چه؟ كه ديد مي را پوالد خالمه؟

 چند و گرفت ميز به را دستش. رود مي سياهي هايش چشم كرد حس. شد بلند تخت روي از و گرفت سرش به را دستش

 .بست را هايش چشم لحظه

 داشته تب كه انگار. بودند قرمز چشمهايش. بود رها اش شانه روي پريشان موهايش. انداخت خودش به نگاهي آينه در

 .سرخ هايش گونه و بود شده قرمز اش بيني. باشد

 .كرد پرت اتاق داخل را خودش نگين. شد باز شدت با اتاق در

 ...كال تو مگه نفس -

 :پرسيد شده گرد هايي چشم با بعد. شد ساكت باشد شده خفه كه انگار افتاد نفس به چشمش تا

 كردي؟ كار چي خودت با ذوقت از ديشب -

 شده نصيبش زيبايي اين به اي پسرخاله. كرد مي ذوق بايد نه؟ كه چرا كرد؟ مي ذوق بايد واقعا! ذوق؟. زد پوزخندي نفس

 .شد خارج اتاق از نگين به توجه بي. كرد مي گور به زنده را عشقش بايد پسرخاله اين شدن وارد با كه حيف ولي. بود
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. گرفت باال را سرش ديد را نفس تا. زد مي هم را شيرينش چاي داشت و بود نشسته صندلي روي نيما. شد آشپزخانه وارد

 :گفت و زد تلخي لبخند بعد ولي كرد تعجب اول

 .بريزم چاي برات بشين. خير به صبحت -

 :شنيد سرش پشت را خانوم ملوك صداي

 .دخترم بشين. ريزم مي چاي برات خودم بشين. جان مادر سالم -

 :كرد شروع هم باز. شد نفس ريختگي هم به متوجه تازه. گذاشت جلويش را چاي ملوك. نشست صندلي روي نفس

 نخوابيدي؟ شب اي؟ ريخته هم به قدر اين چرا مادر خوبه؟ حالت! جان نفس! وا -

 :گفت و گذاشت نفس پيشاني روي را دستش و

 خواي؟ مي. ها خوبه برات كنم؟ دم زبون گاو گل برات خواي مي. جاش سر مياد حالت بگيري دوش يه. نداري كه تبم -

 مادر؟ زني نمي حرف چرا! وا

 :گفت و ميزكوبيد روي شدت با را چايي فنجان. بود كرده داغ نفس

 .برداريد سرم از دست فقط. خوام نمي هيچي -

 با را در. شد اتاقش وارد و رفت باال سريع. گذشت خانم ملوك و نيما متعجب هاي چشم جلوي از و شد بلند جايش از و

. ترسيد مي. داشت استرس. داشت دلشوره. انداخت تخت روي را خودش. لرزيد مي تنش تمام. كوبيد هم به شدت

 .چرا دانست نمي هم خودش

***** 

 :كشيد فرياد باز و شد بلند مبل روي از. شد نمي باورش هنوز

 .بسه. بسه. بسه. بگي چيزي خوام نمي ديگه. بسه. نه -



 

 

 عاتكه كاربر انجمن | گره خورده

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٧٣ 

 هم كيوان. بودند زده زل او به وحشت و ترس با نگين و نيما. نشست زمين روي و گرفت را مبل ي دسته. لرزيد مي پايش

 اول. زد مي زجه. ريخت مي اشك. كرد مي گريه. زد مي زار وجود تمام با. بود شده سنگين سرش. بود خودش حال در

 .زد زانو نفس كنار و آمد خودش به زودتر نيما. عروسك يك مثل كرد؛ مي گوش فقط ساكت

 .آروم. نشده چيزي. باش آروم! گلم آبجي! نفس -

 :زد داد نفس

 .فهميدم تازه. فهميدم تازه. نيستم بودم كه چيزي اين فهميدم سال بيست از بعد فقط. نشده چيزي آره -

 بلند جايش از زور به. بود سخت همه براي. بود كرده بغض نيما. ريخت مي اشك هم نگين. كرد گريه بلند صداي با باز و

. زد زل صورتش به. نشست آينه جلوي صندلي روي. لرزيد مي وجودش تمام. لرزيد مي. افتاد راه ها پله سمت به. شد

 .كرد تكرار خودش براي را كيوان هاي حرف

 جمشيد. داشتن بدي حال همه. گفت عمو زن و عمو به و نكرد گوش جمشيد حرف به سهراب فهميديم ما كه اين از بعد -

 بار دومين براي. شد ديوونه عمو. داره دوستش و خواد مي رو جمشيد كه گفت عمو جلوي سحر كه برگرده خواست مي

 ازدواج به تن بيماريش خاطر به ولي خواد مي رو سحر عاشقانه كه گفت هم جمشيد. داد مي دست از رو دخترش داشت

 عمو زن. داخل رفتيم زود. شنيدم رو سحر و عمو فرياد و داد صداي در دم از كه عمو ي خونه رفتيم بابا با شب يه. نميده

 :گفت و شد بلند جايش از شديم وارد ما ديد تا. بود نشسته مبل روي پريده رنگ با جمشيد و كرد مي گريه

 تو. كن قانعش تو. ميشه بدبخت كنه ازدواج من با اگه. داري دوستش هم تو كه دونم مي. دارم دوستش خدا به كيوان -

 .بزن حرف باهاش

 و كنه مي گريه داره. گرفته دستش تيغ يه ديدم. تر جلو رفتم. جلوشن سهراب و عمو و ايستاده سحر ديدم. جلو رفتم

 :ميگه
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 دوست رو من چون. مريضه كرده غلط مريضه؟. داري دوست رو زنت تو كه جوري همون. دارم دوستش بابا؟ فهمي مي -

 جنازم يا كنه مي ازدواج من با يا. گفتم هم خودش به من. بهتره بميرم اون از زودتر من ميره؟ مي. مريضه كرده غلط داره

 .بخوري حسرت بگذارم نكن كاري يه. ميگم بهت چي كن گوش جمشيد. خاك توي گذاره مي رو

 :گفت و كرد نگاه بهم نفرت با افتاد من به چشمش تا

 به افتاده لعنتي مريضي اون خوشحالي خوشحالي؟ برسم؟ عشقم به گذارن نمي ببيني اومدي اومدي؟ چي واسه چيه؟ -

 عموتي؟ پسر ي كرده نشون تو ميگه و زنه مي سينه به رو تو سنگ بابام خوشحالي كنه؟ فكر دلش به گذاره نمي و جونش

 :گفتم بهش و پايين انداختم رو سرم

 به تو آرزومه هم من. نداشتمه داداش مثل جمشيد. ناراحتم هم من. خوام نمي هم من نخواي تو اگر. گفتم بهت كه من -

 .باشم تو بختي خوش ناظر خوام مي فقط من. كشيدم عقب من. ميگم االن از من. خوام مي هم من. برسي هات خواسته

 يكي با سحر كه اين فكر. كرده راضي رو همه و كرده رو كارخودش سحر فهميدم بعد هفته يه. بيرون زدم خونه از بعد

 فرار خواستم مي ولي. بخونم درس جا اون مثال. خارج بفرستم و بكنه رو كارام خواستم بابا از. كرد مي ديوونم باشه ديگه

 يك. لندن رفتم عروسي از قبل روز سه ولي بود سخت. كشيد طول كارم ماه يك. كنم فرار سحر عروسي ديدن از. كنم

 تنگ همه براي دلم. بود تعطيالت. داد نمي بهم اطالعاتي هيچ مامان ولي داشتم تماس مامان با. جا اون موندم طول سال

 خواست مي اون ولي گفتم مامان به. كنم حس رو بختيش خوش و ببينم جمشيد كنار رو سحر خواست مي دلم. بود شده

 .شده چي نبودم كه مدت اين فهميدم تازه برگشتم وقتي. ايران برگشتم من ولي. ميايم ما گفت مي. كنه منصرفم

 زود قدر اين سحر. زد آتيشم بودن گذاشته جمشيد براي كه اي حجله در دمِ رسيدم وقتي. تسليت براي عمو ي خونه رفتم

 گريه صداي كه بودم سهراب و عمو با سالن توي. نتونستم. ببينم رو سحر نيومد دلم. كردن مي گريه همه. بود شده بيوه

 .كردم تعجب. بود بچه يه صداي كي؟ گريه. شد بلند

. شد مي بلندتر گريه صداي دقيقه هر. بود باردار سهراب زن لندن بودم رفته وقتي تازه چون. سهرابه ي بچه شايد گفتم

 :گفت سهراب به عمو تا. كرد نمي ساكتش هم كسي هيچ
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 جوري اين خودت با چرا. رفت اون بگه بهش نيست يكي. كنه مي كار چي داره سحر نيست معلوم باز. بيار رو ام نوه برو -

 كني؟ مي

 ساكت ولي كنه آرومش داشت سعي. برگشت كوچولو نوزاد يه با دقيقه چند از بعد و رفت سهراب. گفت چي عمو نفهميدم

 دادم مي تكونش كه طور همون. بود مي اين از تر بزرگ بايد بود سهراب ي بچه اگه. گرفتمش سهراب دست از. شد نمي

 :گفتم

 !نازه چه آخي نرفته؟ تو به چرا ات بچه. گندگي اين به تو سهراب -

 :گفت و گرفتش دستم از سهراب. كرد ديوونم هاش چشم سبزي كرد باز رو هاش چشم وقتي

 .جمشيده نفس اين. داييه گل دسته اين. داره اي خرده و سال يه االن لهراسب -

 :گفت و زد داد بلند نفس

 .كيوان نه جمشيدم؛ نفس من. نفس. بابا نفس. جمشيد نفس آره -

 :گفت و كرد پرت آينه طرف به. برداشت ميز روي از را ساعت. شد بلند صندلي روي از

 حق كه كسي. شناختيش نمي وقت همه اين كه پدري اون. باباته يادگاره چون قشنگن؟ چرا ها چشم اين فهميدي باالخره -

. منم! جمشيد بابا! بابا... ولي. باشه پدر داشته دوست كه پدري. بودي خبر بي هم وجودش از حتي ولي كني لمسش داشتي

 .قشنگه خيلي كردن پيدا جديد باباي يه سال بيست بعد بگردم؟ دنبالت بايد كجا. نفس دخترت

****** 

 :گفت و كرد پاك را هايش اشك. كرد مي نگاهش لبخند با پوالد. شد بلند قبر كنار از

 .كنه مي رو سرم پوست مهديه آرايشگاه برم االن -

 :گفت و كرد اي خنده پوالد
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 .رسم مي رو حسابش خودم بگه تر نازك گل از من نامزد و دخترعمو و دخترخاله به كي هر -

 :گفت و كشيد قبر روي دستي نفس

 بي هاي لحظه تك تك ي اندازه به بدونم رو اين ولي. بودم خبر بي بودنت از سال بيست خوام مي معذرت ازت بابايي -

! بابا ولي. باشي كنارم هم تو داشتم دوست. ات زاده برادر با. عروسيمه جشن امشب. برم بايد هم االن. دارم دوستت خبريم

 .داره دوست هم خودش از بيشتر رو من كيوان. راحت خيالت. گذاشته تموم سنگه برام بابام

 :گفت و كرد باز برايش را ماشين در پوالد. افتادند راه ماشين سمت به و گرفت را پوالد دست

! دخترعمو مردم؛ مي تو بدون االن من. زد نمي حرف پدرت با و نبود اون اگر. بكنيم مهديه پدر از تشكر يه امشب بايد -

 .زنم ديگه ساعت چند تا البته! نامزدم! دخترخاله

 :گفت و گرفت گاز را لبش نفس

 هم نيما فكر به خودم عروسي از بعد بايد. رسيم نمي خودمون عروسي به خودمون ما باش مطمئن. شد دير. بريم بشين -

 .باشم

 

 پـايـان

 يك و نود و سيصد و هزار مهر سوم

 دقيقه سي و دو و بيست ساعت
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