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 خالصه :

 دختری، میشه رو اون به رو این از زندگیش کل که افتهمی اتفاقی عروسیش روز که دختری، دختره یه به راجع داستان

 این نیست قرار ولی ؛میشه عجین زندگیش با غم اتفاق این با حاال، دونستنمی رو غم و درد معنی روز اون تا که

 ...اما؛ باشه زندگیش ی لحظه لحظه شریک غم نیست قرار، باشه همیشگی زندگیش تو تغییرات

 ؟بربیاد فاجعه این پس از تونهمی قصه دختر آیا

 ؟کنهمی کر رو فلک گوش اشخنده صدای هم باز

 ؟میشه بارون ستاره غمگینش چشمای هم باز

 ؟کنهمی حس رو گرما اشزدهیخ قلب هم باز
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 : مقدمه

 

 .میشی خسته زندگی از که افتهمی اتفاقی گاهی

 .ذاشتمنمی نامرد رحمِ بی دنیای این توی پا اصال کاشای میگی

 .شدمی تموم لعنتی زندگی این و افتادمی اتفاقی یه لحظه همین کاشای میگی

 .بشم راحت آدماش و دنیا این شر از تا، خودش پیش ببره و ببینه منم خدا کاشای میگی

 .«چرخهنمی پاشنه یه رو در:» گفتن قدیم از ولی

 .میشی پشیمون هاتگفته تمام از که رسهمی زمانی

 دهنشنی تو، زدم رو حرفا اون ناراحتی سرِ از و دنیات دست از بودم دلگیر، کردم اشتباه خدایا میگی که رسهمی زمانی

 .بگیر

 .بکنم دنیات این از دل، خوادنمی دلم چون؛ بگیر نشنیده

 .بذارم تنها و دارم دوسشون و دارن دوسم که کسایی، نمیاد دلم چون؛ بگیر نشنیده

 .دهمی عذابم ازشون موندن دور ایلحظه فکر حتی؛ ندارم و دوریشون تحمل

 .کنم شروع دوباره خوادمی دلم چون؛ بگیر نشنیده

 .پشیمونم، هامگفته تمام از پشیمونم

 !شیرینه چقدر پشیمونی این و

❊❊❊❊❊❊❊❊❊ 
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 «اول فصل»

 *پانیذ*

 جیخرو در طرف به و پوشیدم رو شنلم مامان کمک به و شدم بلند «اومد داماد:» گفتمی که آرایشگر دستیار صدای با

 .رفتم آرایشگاه

 .کردممی حس خوبی به رو لرزششون و بود کرده عرق دستام، داشتم هیجان، زدمی پیش از تندتر قلبم قدم هر با

 .بود انداخته پایین رو سرش و بود ایستاده من به پشت مهران

 .برداشتم قدم سمتش به و کشیدم عمیقی نفس

 شده ادهد حالت چپ سمت به که بلندش تقریبا موهای تونستم تازه من و برگشت که گذاشتم اششونه روی رو دستم

 .بودیم زده زل هم به، ببینم رو بود

 .زدمی برق مشکیش هایچشم و بست نقش لبم روی کمرنگی لبخند

 .انداختم پایین رو سرم و آوردم کم من آخر

 .کنم نگاه بهش و بیارم باال رو سرم کرد وادارم و نشست امچونه زیر دستش

 .تربراق نگاهش و شد ترپررنگ لبخندش و گذروند نظر از رو شدم آرایش صورت مشکیش چشمای

 .گرفتم ازش رو گل دسته و کردم دراز دست گرفت طرفم به رو رنگم هفت رزِ گل دسته

 :نشوند روش ایــوسه بـ و آورد باال آروم، بود چشمام یخیره که همونطور و گرفت دستش توی رو آزادم دست

 ! خانومی شدی زیبا خیلی_

 :گفتم و ایشنقره، سفید کرواتِ به دوختم چشم و زدم لبخندی
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 ! آقا شدی جذاب خیلی توام_

 .شد فشرده دستش توی دستم

 گل اب حسابی عروس ماشین عنوان به که مهران رنگ سفید نود ال سمت به«بود عالی:» گفتمی که فیلمبردار صدای با

 .رفتیم، بود شده تزئین

 .نشست رل پشت خودش بعد و شدم سوار و کرد باز برام رو در مهران

 :کرد پر رو فضا شادی آهنگ صدای و کرد روشنش و برد پخش طرف به رو دستش

 عروس داریم عسل و قند..  دوماد داریم پسر شاه

 عروس داریم غزل و شعر..  دوماد داریم تر نقل

 مبارکه و مبارکه، عروسیه شبه امشب

 مبارکه و مبارکه، روبوسیه شبه امشب

 .کردممی همراهیش منم و خوندمی آهنگ با بلند بلند سرخوش مهران

 .بود آواز و رقـــص و شادی روز امروز و بودیم آهنگ هوای و حال تو

 .خوندممی همراهش و دادممی تکون جام تو رو خودم منم و بود گرفته ضرب فرمون روی انگشت با مهران

 .اومدمی بهش دامادی لباس عجیب و شد زدن بشکن مشغول و کرد جدا فرمون از رو دستش

 شده رها فرمون نه و بود مهم باالش سرعت نه موقعیت این توی االن ولی؛ آزاد فرمون و بود زیاد سرعتش

 :کرد وصل رو تماس کنه کم رو آهنگ صدای که این بدون، خورد زنگ موبایلش

 ؟ارسالن بله_
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 .ودب حامیم همیشه که برادری البته و من داشتنی دوست یپسرخاله، نشست لبم روی لبخند اسمش شنیدن با

 :کرد ساعتش به نگاهی و آورد باال رو چپش دست مهران

 .دیگه شد تموم کارمون اونجا وقت هر، آتلیه ریممی اول_

 اشینم کنترل نداشت رو چیزی همچین انتظار اصالً که مهرانم و گذشت کنارمون از زیادی خیلی سرعت با ماشین یه یهو

 .شد خارج دستش از

 و همه مهران گوش بغل موبایل، شده رها فرمون، خودمون باالی سرعت، شد رد کنارمون از که ماشینی باالی سرعت

 .بده دست از رو ماشین کنترل مهران راحت خیلی شد باعث همه

 هیچ مهران اسم مکررِ زدن صدا و زدن جیغ جز من و شد می ترزیاد هرلحظه سرعتش و رفت مارپیچی دور چند ماشین

 .بدم انجام تونستمنمی کاری

 جیغ وقفهبی من ولی؛ پیچیدمی مغزم توی ها ماشین بوق صدای. چرخیدمی داشت جا همه انگار، رفتمی گیج سرم

 .داره نگه رو ماشین خواستممی مهران از و زدممی

 عثبا و رفت مانندی سنگ چیز یه روی ماشین که کنه کنترل رو ماشین خواست و رسوند فرمون به رو دستش مهران

 .ردک برخورد جدول با سرعت حداکثر با و شد کشیده راست سمت به ماشین. بخوره سُر فرمون روی از مهران دست، شد

 و شد وارد ام سینه یقفسه به زیادی فشار، شدم مچاله خودم توی کردم حس، شد تاریک جا همه لحظه یه، زدم جیغ

 مجس اون به زدم چنگ، خورد سفتی جسم به که دادم تکون هوا توی رو دستم سختی به، شد سخت کشیدنم نفس

 راه، کشیدم باال رو شدم سنگین جسم توان تمام با و کردم حبس رو نفسم، بکشم باال رو خودم کردم سعی و سفت

 .شد آزاد نفسم

 .نبود سیاهی جز چیزی ولی؛ کردم باز رو پلکم الی کمی
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 اشگونه تا ابروش از خون ردِ، خورد مهران به نگاهم، کردم باز رو پلکم دوباره و کشیدم چشمم روی زحمت به رو دستم

 .بود بسته چشماش و بود کشیده خط

 .بشم خم جلو سمت به کمی کردم سعی

 .بود بریده رو امونم امشقیقه درد

 .مطلق سیاهی بعد و رفت گیج سرم کردم حس، کردم جدا پشتم سفت گاه تکیه از که رو کمرم

 *** 

 .پیچید گوشم توی شخصی زدن حرف ضعیف صدای

 :کنم درک رو اطرافم بیشتر بتونم تا کنم تمرکز کردم سعی

 من نشدی خسته تو اگه؟ خوابیدی انقدر نشدی خسته؟ کنی باز و قشنگت چشمای خواینمی عزیزم، خانومی پانیذ_

 یرو هایچال اون برای، نازت لبخند یدوباره دیدن برای، تو شدنخوب برای انتظار، انتظار از شدم خسته، شدم خسته

 یبرا سال سی یاندازه به من دل و خوابیدی که روزه سه االن. موند می خیره روش نگاهم خندیدیمی وقتی که اتگونه

 .کن تموم رو انتظار این و کن رحم. شده تنگ شیطونت همیشه خاکستریِ چشمای

 .دستم روی چیزی سنگینی بعد و

 یه ادنافت مثل صدایی و شد برداشته دستم روی از سنگین جسم اون حرکتم این با و بدم تکون رو دستم کردم سعی

 :شخص همون مبهوت صدای بعد و خورد گوشم به فلزی جسم

 ؟ ممکنه چطور، بود پایین خیلی هوشیش ضریب اون، زدم توهم حتما، نداره امکان، خورد تکون دستش..دسـ_

 و بود رتواضح دستم حرکت و بودم تر موفق قبل یدفعه از دفعه این انگار که بدم حرکت رو انگشتم کردم سعی دوباره

 .فهمید شدمی کردمی خداروشکر و زدمی صدا رو اسمم مدام و نداشت داد از کم که صدایی از رو این
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 شمامچ تونستم زحمت هزار به. بودن چسبونده هم به چسب با رو پلکام انگار شدنمی اما؛ کنم باز رو چشمام خواستممی

 قفس دیدم که چیزی اولین و کردم بسته و باز دیگه بارِ رو چشمام، دیدممی تار کنم باز باریک خط یه یاندازه به رو

 .بود سرم باالی سفید

 غیرقابل سوزش این از رهایی برای شدم مجبور من و سوخت بود آورده هجوم بهشون یهو که نوری حجم از چشمام

 .بدم فشار هم روی محکم رو پلکام تحمل

 :آشنا صدای همون بعد و نفر چند هایقدم صدای

 نکردم اشتباه مطمئنم. داد تکون هم دوبار، داد روتکون دستش دیدم خودم دکتر آقای_

 رو لکامپ چندبار دیدممی تار هنوزم ولی؛ بهتر دیدم و بود کمتر سوزشش دفعه این، کردم باز دوباره رو چشمام احتیاط با

 .شد قبل از ترواضح دیدم تا کردم بسته و باز

 بیشتر رو پمچ پلک و آورد باال رو دستش بهم متصل هایدستگاه بررسیِ از بعد و بود ایستاده تختم کنار سفیدپوشی مرد

 کامل نذاشت دکتر دست ولی شد باریک نور شدت از چشمام. گرفت چشمم جلوی ایقوه چراغ و کرد باز معمول حدِ از

 هست ادمی رو اسمم» مثل سواالتی پرسیدن به شروع و داد انجام هم راستم پلک با و کار همین معاینه از بعد، بشه بسته

 جزو زدن حرف لحظه اون واقعا، بدم جواب تونستم سختی به که کرد... و«؟افتاده اتفاقی چه دونممی " یا و "؟نه یا

 .بود ممکن کارای ترینسخت

 .رفت پاهام و دست حس کردنچک سراغ و برداشت سوزنی، دیگه سوال چندتا پرسیدن از بعد

 از رو این و کردمنمی حس هیچی من اما داد فشار پام روی رو سوزن بار چند... پاهام اما نداشت مشکلی دستام حس

 .فهمیدم بود ایستاده پام پایین که دقیقه چند از بعد متعجبش نگاه

 .داد تکان رو سرش و انداخت بهم نگاهی نگرانی با دکتر

 .رفت بیرون، بودن همراهش که پرستارهایی به هاییچیز گفتن از بعد و

❊❊❊ 
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 .گذرهمی اومدم هوش به که روزی از هفته یک

 .بود پاهام توی حرکت و حس نبودن کردمی اذیتم که چیزی تنها و رفتمی پیش خودش روال طبق چیز همه

 شدنمی اما؛ کوتاه و خفیف خیلی شده اگه حتی، بدم حرکتشون کردممی سعی روز هر

 درد دستام یا که زدممی انقدر، افتادممی جونشون به مشت با که میشدم عصبی حرکتی بی و حسی بی این از انقدر گاهی

 .کردنمی آرومم شدمی داشتنی دوست عجیب وقتا بعضی که انگیزنفرت یماده اون با یا گرفتمی

 به که اعنخ: »گفتمی، نکنه پیدا راه ذهنم به منفی فکرای وقت یه تا کردمی سرگرمم کلی و میومد پیشم ارسالن روز هر

 «بهتر شایدم، اولت روز مثل میشی بعدش و ستروزه چند شوک یه فقط این، خورهنمی ضربه راحتیا همین

 .نداره بهشون اطمینانی خودشم و منه دلخوشی برای فقط حرفاش کردممی حس چرا دونمنمی اما

 .لرزهمی صداش حرفا این زدن موقع کردممی حس چرا دونمنمی

 شمچ میکرد باز قوطی داشت که مهران دست به و بیرون بیام فکر از شد باعث کمپوت ظرف شدن باز خشِ خش صدای

 :گفتم ذوق با قوطی روی برچسب دیدن با. بدوزم

 .ام هلو کمپوت عاشق من! هلو جون آخ_

 :گفت و دهنم جلوی گرفت و زد چنگال سر تیکه یه خنده با مهران

 لد بعد و بخوری دونه چهارتا ببندی رو من دهن اینکه خاطر به ها آناناس کمپوت مثل نه بخوری آخرش تا باید پس_

 .کنی بهونه رو درد

 :گفتم دادممی فرو رو هلو یتیکه که درحالی

 دارم دوست عجیب و این ولی؟ کنم کار چی، ندارم دوست آناناس خب_

 ؟بیشتر منم از یعنی_
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 .دارم دوست اندازه یه به و دوتاتون میشه انصافی بی جوریاون، دیگه نه_

 !داری دوست من از بیشتر رو اون نگفتی حاال خوبه دیگه دردنکنه شما دست_

 .شدم کمپوتم خوردن مشغول و خندیدم

 .بود کرده لونه غمی یه چشمامون تهِ تهِ جفتمون، کردیممی بازی فیلم داشتیم جفتمون

 :کنم نگاه بهش و بگیرم قوطی داخل های هلو از چشم شد باعث مهران صدای دوباره دقیقه چند از بعد

 ؟بگیریم عروسی مراسم دوباره شدی خوب اینکه از بعد چیه نظرت پانیذ میگم_

 ...ــاام؛ شدمی تموم خوشی و خوبی به چیز همه االن، کردیمنمی تصادف اگه، افتادم عروسیم مراسم یادِ حرفش این با

 :دادم بیرون مانند آه رو نفسم

 خوبه_

 :گفت و فشرد رو دستم

 داریم کار کلی که شو خوب زودتر پس_

 که مزدیمی حرف بدیم انجام خوایممی من شدن خوب از بعد که کارایی و آینده موردِ در داشتیم و بودیم بحثا همین توی

 .موند تموم نیمه بحثمون در صدای با

 داشت سعی که ناراحت حال عین در و مضطرب ایچهره با ام پرونده دیدن و حالم پرسیدن از بعد و داخل اومد دکتر

 :گفت بده نشون عادی و خونسرد رو خودش

 .بگم بهتون رو مهمی موضوع باید_

 .دادمی مال و مشت هی رو رخت این و شستمی رخت دلم توی داشت نفر یه انگار، جونم به افتاد بدی یدلشوره
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 :گفت نگرانی با که بشنویم نیست قرار خوشی خبر بود فهمیده دکتر یقیافه از انگار مهرانم

 .گوشیم پا تا سر، دکتر آقای بفرمایید_

 :کرد گفتن به شروع مکث کمی از بعد دکتر

 دروغ وعیدِ وعده کلی با تونممی. بپذیرید باید که حقیقتیه این ولی؛ ندارم رو کردنتون ناراحت قصدِ اصال من ببینید_

 باشه بدی خبر هم هرچقدر مریضمون به که خوردیم سوگند دکترا ما ولی؛ کنم دلخوش نیست که چیزی به الکی شمارو

 .بگیم و واقعیت بازم

 .نیست انتظارمون در خوبی چیز هیچ که شدم مطمئن دیگه دکتر حرفای شنیدن با

 :گفتم کالفه

 مطلب اصل سر برید زودتر کنم خواهش میشه دکتر آقای_

 :گفت و کشید عمیقی نفس دکتر

 نداره حرکتی و حس هیچگونه پاهات اینکه فهمیدن و پاهات حس کردن چک و اومدنت هوش به از بعد من راستش_

 .بگیرم نظر در رو قضیه خوش روی اول دادم ترجیح ولی؛ شد رنگ پر ذهنم توی چیز سه

 زیچی یه دونستممی ولی«کنه تکرار رو ارسالن حرفای خوادمی هم دکتر آقای، نیست چیزی: »گفتممی خودم با مدام

 .نیست خوشایند اصال که چیزی یه، شده

 :گفتم نگران

 ؟بوده چی، شد رنگپر ذهنتون توی که چیز سه اون بدونم میشه_

 زشکپ ذهن توی احتمال سه، نداره حرکت یا حس بیمار بدن از عضوی یا پا، دست که موارد این تو ببین دخترم البته_

 :میشه پررنگ داره اطالعاتی و میاره در سر چیزا این از که کسی یا و متخصص
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 .میشه خوب مدتی از بعد خود به خود که، نخاع به عصبی شوک شدن وارد -۱

 .داره شدن خوب احتمال که، نخاع دیدن آسیب -٢

 .نداره درمانی راه هیچ تقریبا که، نخاع کامل قطع -٣

 ...ولی؛ گرفتم نظر در رو نخاع شدن شوکه یعنی اول احتمال اول من

 :گفتم میومد در چاه اعماق از انگار که صدایی با

 ؟چی ولی_

 :گفت و کرد مکثی

 وزدیر همین برای، رفت سوم و دوم احتمال سمت به و شد تررنگ کم اول احتمال به نظرم روز شش گذشت از بعد ولی_

 .نکردم اشتباه که فهمیدم جوابش دیدن از بعد امروز و دادم MRI دستور فورا بود شده بهتر کمی حالت که

 :کرد سنگین رو نفسام، بود اش کالفگی کردن کم محض که اش عمیق نفس

 یعنی اول احتمال چون؛ متاسفانه، دادمی نشون رو نخاعی آسیب یعنی دوم احتمال MRI جواب خوشبختانه یا متاسفانه_

 .نباشه امیدی هیچ که نبوده کامل قطع چون؛ خوشبختانه و نبوده زودگذر شوک یه

 :نشست تخت کنار یمیله روی دستاش و گذاشت اش پزشکی پیراهن جیب توی رو دستش توی خودکار

 شده هفشرد آهنی جسم دوتا بین که خودکاره لوله یه مثل تو نخاع طناب االن، بدم توضیح تر واضح برات بذار ببین_

 .کم خیلی ولی، دارن شدن خوب جای ها آسیب جور این و باشه شده له اصتالح به یا باشه

 :حرفاش تمام روی بود تاییدی مهر اشچهره توی ناراحتی و گرفت نفسی

 .سفممتا، وبدونی حقیقت این داشتی حق ایدیگه هرکس از بیشتر تو اما؛ نبود کردنتون ناراحت قصدم میگم بازم_

 .کردم لمس اشکلمه به کلمه توی رو مرگ من و رفت، رفت و
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، داد می نشون رو نخاعی آسیب یعنی دوم احتمال MRI جواب خوشبختانه یا متاسفانه: »شدمی اکو سرم توی صداش

 جور این و باشه شده له اصطالح به یا باشه شده فشرده آهنی جسم دوتا بین که خودکاره لوله یه مثل تو نخاع طناب االن

 .«کم خیلی ولی، دارن شدن خوب جای ها آسیب

 ستهب رو نفسم راه و بود کرده گیر گلوم توی بزرگ گردوی یه انگار، سوختمی ام سینه یقفسه، نمیومد باال نفسم

 وردنخ تکون دیدممی که چیزی تنها و کردممی حس رو خوردمی صورتم به که هایی سیلی فقط شنیدمنمی هیچی.بود

 .شنیدمنمی هیچی من اما؛ زدنمی فریاد داشتن شاید که بود هاییلب

 .اکسیژن ایذره برای زدممی بال بال من و شد ساییده هم روی دندونام و زد چنگ رو تخت کنار هایمیله دستام

 هک آوردمی یادم، برم راه تونمنمی دیگه که آوردمی یادم و پیچیدمی گوشم توی مرگ ناقوس مثل دکتر صدای هنوزم

 که آوردمی یادم، بشینم انگیز نفرت چرخدارِ صندلی اون روی باید بعد به این از که آوردمی یادم، دادم دست از رو پاهام

 .نیستم قبلی پانیذِ اون دیگه

 میله دور از دستام و رفت باال شدت به هوا ناگهانی ورودِ از امسینه و نشست صورتم روی اکسیژن ماسک کی دونم نمی

 . گرفتم آروم و افتاد هم روی پلکام و شد شُل ها

 .کردم باز چشم صورتم روی چیزی حرکت با

 کشیده ام هگون روی نوازشگونه دستش و بود نشسته تختم کنار صندلی روی قرمز چشمای با که، ارسالن به افتاد چشمم

 .شدمی

 .کردمی درد سرم

 .کردممی حس امسینه یقفسه توی شدیدی سوزش بازدم و دم هر با

 .بودم شده بیدار عصبی خواب یه یا عمیق یخلسه یه از انگار، بودم گیج

 ؟بود قرمز چشماش چرا ارسالن صورت روی چرخید نگاهم دوباره
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 :زد لب آروم شد نگاهم متوجه وقتی

 ؟خوبی_

 سرم رومآ نداشتم وجه هیچ به رو دادنش تکون تواناییِ که جوری، بود شده سنگین زبونم اما؛ بدم رو جوابش خواستممی

، وردآ بند رو نفسم و پیچید ام جمجمه کل توی فرسایی طاقت دردِ سرم دادن حرکت با که، دادم تکون«آره» معنی به رو

 باعث تننتونس همین و تونستمنمی که حیف اما؛ بود کرده احاطه رو مغزم کل که دردی از کشیدممی فریاد تونستممی اگه

 .بخوره گره هم به اخمام شد

 :سمتم شد خم نگران دید رو درهمم اخمای که ارسالن

 ؟داری درد؟ عزیزم شد چی_

 دوباره بدنم به آرامبخش اصطالح به یماده اون شدن وارد از بعد و کرد خبر و پرستار سریع دید رو سکوتم وقتی و

 .رفتم فرو عمیقی خواب به ناخواسته

❊❊❊ 

 .بود ممکن غیر برام مسئله این هضم

 .برم راه تونمنمی شدنمی باورم هنوز من و بود گذشته هفته دو

 .الکل بوی و انگیزنفرت فضای اون از کردم پیدا خالصی باالخره و شدم مرخص امروز

 .تو داد هل رو بود من حامل که انگیزنفرت چرخدارِ صندلی اون هم بابا و کرد باز رو ورودی در ارسالن

 جز حاال و زدممی دو توش سرخوش پیش ماه یک از کمتر تا که ایخونه این جای جای چشمام با مات و مه من و

 .شدمی تر سنگین گلوم توی ابری یتوده هرلحظه و کاویدممی رو بود نمونده برام چیزی اشحسرت

 انفجار مرز هب که گلوم توی ابری یتوده و شد کشیده سابقم اتاق البته، اتاق به شدمی ختم که هاییپله سمت به نگاهم

 .دراومدن لرزه به خونه دیوارای که شد منفجر جوری و شد منفجر بود رسیده
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 به که یغم بارِ کوله از ایذره هرچند، کنه خالی رو خودش بتونه که جایی میره دونستممی و بیرون رفت و نیاورد طاقت بابا

 .شدنمی کم دوشش رو بود افتاده من خاطر

 تو اش گریه صدای و لرزیدن اش نحیف هایشونه و سُرخورد دیوار کنار نداشتن رو پردردش تنِ تحمل مامان زانوهای

 .شد گم من بلند هق هق

 .کنم آرومش و بگیرمش آغوش در قبال مثل تونستممی کاش

 ...کـاش

 مرازمه و بود برادرم که گذاشتم کسی یشونه روی رو سرم کشید آغوشم در هاسال این تمام توی همیشگیم ناجیِ بازم

 غمم با و دادمی دلداریم برادرانه هم شرایط این در حاال و بود پشتم کوه مثل عمرم هایسال تمام تو و بود ناجیم

 .کشیدمی درد دردم با و شدمی سرخ چشماش

 یدنشن با مامانم این از بیشتر تا کردم خفه اش شونه به لبام فشردن با رو هقم هق و گذاشتم اششونه روی رو سرم

 .نشه فشرده قلبش پردردم صدای

 وت و میشه خوب خود به خود که اس ساده شوک یه این، نداره ناراحتی که این، پانیذی: »کرد پر رو مغزم تمام صداش

 .«رفتمی باال راست دیوارِ از که خودم شیطون پانیذ همون میشی دوباره

 .زدمی ضربه سرم به محکم نفر یه انگار

 که تمگف و گفتم انقدر، کردممی تکرار رو جمالتش وارطوطی و برادرم تنها یسینه روی شد کوبیده و شد مشت دستام

 .رفتم فرو آغوشش تو حال بی و نموند برام نفس دیگه

 :وربا غیرقابل همونقدر و رویایی قدرهمون، دلنشین قدرهمون، الالیی مثل پیچید گوشم توی وارزمزمه هم باز صداش

! دینبو ضعیف انقدر که تو ندارم و اشکات دیدن طاقت که میدونی، نزن جونم به آتیش اشکات با، خواهری، پانیذی_

 ویر دوباره تو تا میدم جونمم باشه شده میدم قول بهت، میشی خوب تو زدمی لبخند شرایطم بدترین توی من خواهر
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 پانیا دنبال باهم دوباره تا، بیاری در رو خاله حرص و بخوری سُر ها نرده روی از شیطنت با دوباره تا، وایسی پاهات

 ؟نه مگه، داری اعتماد بهم هنوزم بدویم کوچولو

 .سوزوندمی رو قلبم همه و همه، چشماش توی زده حلقه اشکِ، لرزونش صدای، سرخش چشمای

 :گرفتم انگشت سر با رو بود کرده پیدا راه اشگونه روی لجاجت با که اشکی قطره آروم

 ؟باشم نداشته اعتماد برادرم تنها به میشه مگه، دارم اعتماد بهت که معلومه_

 :گفت و فشرد رو دستم و زد تلخی لبخند

 !وایسی پاهات روی دوباره تو که کنه کاری باشه مونده عمرشم به روز یک اگه حتی میده قول بهت برادرت تنها پس_

 انگار که دیوارایی میون ام خفه هق هق صدای پیچیدن و دنیا برادر بهترین یشونه به هام لب شدن فشرده بازهم و

 .والغیر و بود من نابودی قصدشون و بودن درآورده دندون

❊❊❊  

 قاتا بود شده من وضعیت خاطر به حاال و بود کتابخونه قبال که جدیدم اتاق یالله گل طرح دیواری کاغذ ماتِ نگاهم

 .بود، جدیدم

 .اخیر یهفته اتفاقات فکر در غرق و

 دهنیوم هم دیدنم به حتی بودم شده مرخص وقتی از، کوتاه خیلی اونم زدمی زنگ بار سه دو هفته تو، شده سرد مهران

 .کنم تعبیر چی به رو رفتارهاش این دونمنمی، بود

 .دربیام مهران رفتارهای فکر از کردم سعی و دادم تکون سری

 گذشته شیرین و تلخ خاطرات مرورِ مشغول بار هزارمین برای و گرفت پیش در رو درازی راه نگاهم روز هر معمول طبق

 .شدم
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 در چهارچوبِ توی که مهران قامت به دوختم چشم و شدم خاطراتم مرور گذاشتن تموم نیمه به مجبور در صدای با

 .بود شده نمایان

 هفته یک از بعد اومد باالخره! عجب چه

 .کنه شروع خودش تا نگم چیزی کردم سعی

 .پاش زیر ایِقهوه کرم یقالیچه به دوخت چشم و نشست کامپیوترم میز صندلی روی

 ؟چرا اما؛ بود کالفه انگار

 .شکست رو اتاق مزخرف سکوت موبایلش زنگ صدای

 .شد لندب موبایلش صدای دوباره نکشید ثانیه به که، کرد ریجکت رو تماس گوشیش یصفحه به کوتاه نگاهی از بعد

 :کرد وصل رو تماس عصبی

 ؟جان مامان بله_

_...... 

 فهمیدم گفتید بار یه، نیستم که نفهم کنیدمی تکرار و چیزی یه بار چند_

_...... 

 .خونه میام شد تموم که کارم، نزنید زنگ دیگه چـشـم چشم_

 .کرد قطع رو تماس و

 .رونش روی کوبید رو اششده مشت هایدست و نشست و داد بیرون رو نفسش

 ؟بود کالفه و عصبی انقدر چرا
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 :کرد باز لب من از زودتر اون که بگم چیزی خواستم

 ؟بهتری_

 ؟چطوره دستت تو، نیستم بدک ای_

 :زد نیشخندی و کرد دستش به نگاهی

 .نداره رو حرفا این دیگه که ساده شکستگیِ یه، خوبه_

 .بست نقش لبام روی داشت شباهت پوزخند به بیشتر که تلخی لبخند

 مامان معروف اسپرسوهای از که حرفایی گفتن به کرد شروع و کشید عمیقی نفس و دوخت قالیچه های گل به رو نگاهش

 :میومدن ترتلخ مذاقم به هم

 پاهات خاطر به متاسفم خیلی من..من_

 «نداری حرفم یه گفتن یعرضه که مهران سرت بر خاک:» گفت لب زیر و کشید پوفی

 روی رو مشتاش مدام چرا؟ اسکالفه انقدر چرا؟ بگه خوادمی رو حرفی چه؟ شده چی که کردممی فکر این به من و

 ؟دزدهمی ازم رو نگاهش چرا؟ زنهمی موج غم عصبیش هاینگاه پشت چرا؟ کشهمی عمیق هاینفس و؟  کوبهمی رونش

 !کننده قانع جواب یه منتظر بودن کشیده صف ذهنم توی که دیگه چرای هزارتا و چرا و چرا و

 :گفت و داد بیرون عصبی رو نفسش بار چندمین برای مهران

 نبودن کردممی فکر روز اون تا من..من، مطلب اصل سر میرم راست یه پس، نیستم بلد چینی مقدمه اصال من پانیذ ببین_

 که دیدم دکتر حرفای از بعد اما؛ میشه خوب خود به خود که اس ساده شوک یه خاطرِ به پاهات توی حرکت و حس

 .نبود زودگذر و ساده شوک یه تو مشکل و کردیم اشتباه امون همه یعنی، کردم اشتباه

 :داد ادامه و گرفت نفس
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 ابطهر این تو ولی؛ نبود درکار احساسی هیچ گمنمی، احساس نه بود منطق یپایه بر بیشتر ما ازدواج که دونیمی و_

 !کنممین انتخاب زنم عنوان به رو بره راه تونه نمی که دختری کنممی فکر منطقی وقتی من و بود غالب احساس بر منطق

 حس هامشونه روی رو شدم ویران دنیای سنگینیِ من و گفت اون، رفت سیاهی چشمام کردم حس من و گفت اون

 باشه امردن انقدر ام آینده مردِ کردمنمی فکرشم حتی من و گفت اون، سنگینی این بارِ زیر شکستم من و گفت اون، کردم

 !نشنیدم دیگه من و گفت اون، سوزهمی چشمام کردم حس من و گفت اون

 عنوان به رو بره راه تونهنمی که دختری من: »کرد پر رو مغزم تمام صداش و چپم دست یحلقه روی موند خیره نگاهم

 .رفت و شد بلند کنارم از کِی نفهمیدم و«کنمنمی انتخاب زنم

 ؟راحتی همین به

 !بذاره قلبم روی دیگه درد یه بعد و کنم هضم رو پاهام دادن دست از نذاشت حتی

 !انصاف بی، عاطفه بی، احساس بی

 ؟شه خالص شرم از تا بود فرصت یه دنبال که میومد بدش ازم انقدر؟ بودم ارزش بی واسش انقدر یعنی

 ؟مشکیش چشمای به داد عادتم چرا؟ کرد خودش یوابسته منو چرا؟ خواستگاریم اومد چرا خواستنمی منو اگه اصال

 ؟چــرا

 .شدم خیره پاهام به و گرفتم دیواری کاغذ از نگاه

 زا که باشه اشکی آخرین این که کردم عهد خودم با لحظه اون شدو ناپدید موهام میون و چکید چشمم از اشکی قطره

 .چکید چشمام

 .کنه ضعیفم مریضی این نمیذارم و نبودم ضعیفی دختر من

 نه بود منطق یپایه بر بیشتر ما ازدواج خودش قول به، نبود کار در ایعالقه اولم از نخواد، خوادنمی و من مهران

 .احساس
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 هب، مشکیش چشمای به، حضورش به، بودم کرده عادت بهش مدت این تو، بزنم گول تونستمنمی که رو خودم ولی

 ...ولی کردممی تجربه رو داشتن دوست داشتم تازه شاید، بوده عادت از فراتر حسم شاید، گفتناش عزیزم

 ؟باهم کردین دعوا؟ رفت گذاشت اونجوری چرا؟ گفت چی مهران؟ شد چی پانیذ_

 .کردم نگاه مامان نگران و غمگین چشمای به

 .باشه آشتی بعدش تا کردیممی دعوا کاش

؟ بود امیدوار بره راه تونستنمی که دختری یآینده به هنوزم که مادری به دادممی جواب چی؟ بهش گفتممی چی

 چی، رو آیندم هم گرفت ازم رو پاهام هم تصادف اون، گفتممی«خوامنمی فلج زن من: »گفت عزیزت دامادِ گفتممی

 ؟نشه تر غمگین هست که اینی از تا گفتممی

 تهنشس دلم به مهرش تازه که مردی از جدایی یا کنم هضم رو پاهام دادن دست از؟ باهم شوک چندتا، انصافیه بی خدایا

 ؟بود

 .اومدم خودم به مامان زبون از اسمم یدوباره شنیدن با

 .بگم مامان به تونستمنمی من، نه

 :گفتم و کردم مکثی

 ؟بدی بهم مسکن یه میشه، کنهمی درد خیلی سرم االنم، نباش نگران مامان نشده چیزی_

 .بود صورتم روی مامان نگران نگاه هنوزم اما

 :گفتم و گذاشتم دستش روی رو دستم

 ؟بدی بهم مسکن یه میشه حاال، نشد چیزی که گفتم مامانم دیگه نباش نگران_

 .کنم استراحت تا گذاشت تنهام بعدم و آورد برام ژلوفن با آب لیوان یه و گفت «ای باشه»
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 و مهران از اینکه از بهتر خیلی بشنون من خودِ از اگه، میفهمیدن رو موضوع این اینا مامان که باالخره؟ چی که آخرش

 بدون ور دردم تونستممی که کسی بهترین، نمیام بر پسش از تنهایی من؟بگم بهشون چطوری اما؛ بشنون خانوادش

 .بود ارسالن بگم بهش ترسی و نگرانی هیچ

 :داد جواب بوق دو از بعد، گرفتم رو شمارش و زدم چنگ عسل روی از رو گوشیم

 ؟خواهری جونم_

 ؟خوبی سالم_

 .خوبم منم باشی خوب تو، عزیزم سالم_

 بازی مسخره مونَ مکالمه بیشترِ قبال مثل کاش، زدنمی حرف مهربون انقدر کاش، محبتش همه این از شد فشرده قلبم

 .گشتبرمی عقب به زمان کاش، دادمی غم بوی که آمیزی محبت حرفای نه، خنده و بود

 ...کـاش

 :گفتم و کشیدم آهی

 ؟کجایی ارسالن_

 ؟چطور، شرکت_

 اینجا بیای کارت شدن تموم از بعد میشه_

 ؟شده چیزی_

 ببینمت خواستممی، نه_

 دیدنت بیام خواستممی شب خودمم اتفاقا، عزیزم باشه_

 فعال بینمتمی پس _
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 .کردم قطع رو تماس

 .روش آبم قلُپ یه و خوردمش، بود آورده برام مامان که مسکنی به افتاد نگاهم

 شمامچ جلوی نحس اونروزِ یثانیه به ثانیه هنوزم؟ شدمی مگه اما؛ نکنم فکر هیچی به و ببندم رو چشمام کردم سعی

 آدم ههم این بین چرا اصال؟ زندگیم روز ترین آور عذاب به شد تبدیل زندگیم روز بهترین چرا؟ افتاد اتفاق اون چرا بود

 ؟خدایا بود گناهم کدوم تاوان؟ مـن چـرا؟ افتادمی اتفاق این من برای باید

 . شد بسته چشمام و نداد بهم و بیشتر فکر یاجازه بودم خورده که مسکنی

 عزیزم پاشو مامان، پانیذم_

 .بود شده شکسته حسابی وقته چند این تو که مامان مهربون یچهره به افتاد نگاهم و کردم باز چشم

 :گفت و کشید صورتم روی رو دستش نوازشگونه شدم بیدار دید وقتی

 .خوابیدی زشته، اومدن اینا خاله مامانم پاشو_

 بیدار گمب اینا خاله به برم: »گفتن با و بپوشم کرد کمکم و آورد لباس دست یه و کرد درست رو گاهم تکیه و شدم بلند

 .کرد ترک رو اتاق «شدی

 :شد بلند در صدای که کردم مرتب رو پاهام روی پتوی

 بفرمایید_

 .شد وارد ارسالن سرشونم پشت و داخل اومدن«شوهرخاله» امید عمو و کتایون خاله

 :گریه زیر زد و گرفت آغوشم در خاله

 ؟بهتری خاله بشم فدات الهی_

 :کشیدم آهی و زدم مصنوعی لبخند
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 .خوبم، جون خاله خوبم_

 «میگم بدی دروغای مردم این به حالم از من»

 :صداش داشت بغض و زد پیشونیم به ایــوسه بـ امید عمو

 دخترم بدنده خدا_

 .بود گاهمتکیه همیشه پدر مثل که کسی، ام دوم پدر یگرفته صدای از کردم بغض

 .رو لرزونم یچونه نبینه تا، رو چشمام توی زده حلقه اشک نبینه تا انداختم پایین سر

 :گفتم آروم

 عمو ممنونم_

 :پیشم نشست خودش و بیرون فرستاد رو همه زور به چون؛ فهمید رو حالم انگار ارسالن

 ؟تپل ایِ قیافه چه این_

 !عمته تپل_

 :گفت خنده با

 .بذاریم احترام هم هایعمه به بیا_

 .منه هوای و حال کردن عوض برای اینا یهمه دونستممی

 غم تونستنمی بازم کردمی که هم کاری هر اما، کنم فراموش رو غمام منم تا بده نشون شاد رو خودش خواستمی

 مثل رو خودش و بزنه گول رو بقیه تونستمی شاید، نداشت کارو این توانایی من برابر در حداقل، کنه پنهون رو چشماش

 راحت خیلی من، بزنه گول تونستنمی شدم بزرگ کنارش و بودم باهاش بچگی از که منی، نه رو من اما؛ بده نشون قبال

 .بخونم چشماش از رو درونش حال تونستممی
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 :گفتم و نگاهش به دوختم نگاه

 بدی نشون قبلی ارسالن و خودت خواد نمی_

 :گفتم که کرد نگاهم گنگ

 !کن سیاه و خودت پس شنومنمی زبونت از، خونممی چشمات از و هوات و حال من_

 :گفت و زد نیشخندی

 بَره از و من تمام که تخسی و شیطون و شر پانیذِ همون هنوزم تو بود رفته یادم_

 :گفتم و شد کج لبم یگوشه

 ببرم یاد از و برادرم نمیشه دلیل پاهام دادن دست از_

 گلوش یتو بغض از نشون و رفتمی باال پایین تند تند که رو گلوش سیبک دیدم من و چسبوند اش سینه به رو سرم

 .بود گرفته رو شکستنش جلوی سختی به که داشت

 :گفتم وارزمزمه و گلوش روی گذاشتم رو انگشتم

 ارهمی درد به و قلبم دهنت آب سرهم پشت دادن فرو و سرخت چشمای دیدن، ببینم رو بغضت خوادنمی دلم وقت هیچ_

 :پیچید گوشم توی بغضش شدت از شده بم صدای

 زیر گودی، تو یپریده روی و رنگ دیدن بفهمی تا، کنی درک و من حال کمی فقط کمی شاید تا بیاد درد به قلبت بذار_

 صدای ازشون دیگه که لبایی، نداره و سابق برق دیگه که فروغت بی چشمای، زنهمی ذوق تو بدجوری که چشمات

 .بکش منو درد یکم ام تو، میاره من روز و حال به چه نمیشه شنیده بلندت هایخنده

 ! هیچی، بگم نداشتم هیچی هاشبرادرانه مقابل در

 :پروندم جا از صداش که بگم بهش رو مهران موضوع چطوری که کردممی فکر این به داشتم
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 بگو_

 :گفتم مبهوت

 ؟چیو_

 تونینمی و بگی خوایمی که چیزی همون، کرده درگیر و فکرت که چیزی همون_

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 ؟ فهمیدی کجا از تو_

 :کرد نگاهم چشم گوشه از و زد لبخندی

 شناسممی دستم کف مثل رو تو منم، بَری از رو من تو که همونطور_

 :گفتم و کردم مکثی

 مهرانه مورد در موضوع_

 ؟ بهت زده حرفی؟  شده چیزی؟ مهران_

 اینجا بود اومده امروز_

 ؟ خب_

 .داخل اومد غذا سینی یه با مامان و اومد در صدا به در

 :گفت و گذاشت من جلوی رو سینی

 جونت نوش عزیزم، عالقته مورد غذای_

 :داد ادامه ارسالن به رو و
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 شام بیا توام خاله ارسالن_

 میشه اگه خورممی پانیذ با من جان خاله_

 میارم امتو برای االن عزیزم باشه_

 خاله ممنون_

 :گفت ارسالن و رفت بیرون مامان

 گفتیمی_

 بعد بره و بیاد مامان بذار_

 .بیرون رفت« جونتون نوش: »گفتن از بعد و آورد ارسالنم غذای مامان

 ؟بگی میشه حاال خب_

 :نوشیدم غذا سینیِ کنار آب لیوان از کمی

 ریخت دستم روی رو پاکی آب و اومد امروز مهران_

 ؟بزنی حرف تر واضح میشه؟ ریخت دستت روی رو پاکی آب چی یعنی_

 :گفتم و دادم بیرون شدت با رو نفسم

 .خوامنمی فلج زن من: اومدگفت؟  بگم این از تر واضح، خورد هم به ازدواجمون گفت اومد امروز یعنی_

 .مونم می قولمم روی و نکنم گریه بود داده قول خودم به من، سرازیرنشه اشکم تا بستم رو چشمام

 !نمیشه باورم_

 :ارسالن مبهوت یچهره به دوختم نگاه و کردم باز چشم
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 شدنمی باورم اولش منم_

 .بذاره تنها حال این توی رو تو که نیست نامرد انقدر مهران_

 !من یآینده مرد به نسبت خانوادم و خودم دروغین باورهای تمام به، بود پوزخندی من جواب و

 :رفت در سمت به عصبی و شد بلند و کرد پرت بشقاب توی رو قاشقش، ارسالن

 .کُشممی رو فطرت پست این من، کُشمشمی_

 .تونستمنمی من، بردم پی فاجعه عمق به تازه که بگیرم رو جلوش و شم بلند خواستم

 :گفتم سریع که کنه باز و در خواست و گذاشت دستگیره روی رو دستش ارسالن

 .تو نه من نه دیگه گذاشتی بیرون در این از و پات خودم جون به ارسالن_

 :کرد چشمام یحواله رو خشنش نگاه و سمتم برگشت

 وت پارسا عمو آبروی بخوره هم به عروسی این اگه دونیمی هیچ؟ کرده چیکار اتآینده با عوضی اون دونیمی هیچ؟ چرا_

 .کنممی خاک زیر خودم دستای با و کرد بازی خواهرم آبروی با که شرف بی اون من؟ افتهمی خطری چه

 .بشین و باش آروم فعال اما؛ کن خاکش زیر، کن اش خفه، بکشش باشه_

 :نشست درهم اخمای با و کشید عمیقی نفس

 ؟مثالً شد چی، نشستم خب_

 :گفتم عصبی لحن با و کردم نگاهش

 رانمه مامانه حتما فردا دونممی چون؛ گفتم بهت، بندازی راه خونریزی و خون که نگفتم بهت، نکن شلوغش ارسالن_

 و شوکه انقدر و شنیدی من زبون از تو، خوامنمی رو این اصال من و میگه مامان به مقدمه بی و چیز همه و زنهمی زنگ

، بگم مامان به نتونستم کردم هرکاری صبح. بشنون اونا زبون از بخوان که بابا و مامان حال به وای دیگه، شدی عصبی
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 النما، میدی نشون خوبی های حل راه همیشه تو چون اینجا بیای کارت شدن تموم از بعد که تو به زدم زنگ همین برای

 .نشن شوکه تو مثل گفتم بهشون وقتی که بدی نشونم حل راه یه تا، کنی کمکم تا گفتم بهت

 :دادم ادامه تری آروم لحن با

 .کنیم چیکار باید ببینیم، بشین و باش آروم پس_

 ...حال این تو رو تو تونست چطور شرف بی اون آخه، کردم هنگ دونمنمی، دونمنمی_

 .داد بیرون رو نفسش و خورد رو حرفش بقیه و

 :گفتم و گرفت نشونه رو پاهام نگاهم

 .داشت حق اونم ولی؛ شکستم، شدم شوکه، شدم عصبی، شدم ناراحت کنمنمی انکار_

 .دادمی زهرمار یمزه که حقیقتی این آوردنه زبون به از، بود شده تلخ دهنم تمام و دادممی اون به رو حق

 ؟داشت حق؟ چـی_

 همچین یه تو اون و نبود کار در ایعالقه اصال کنم عرض چه که عاشقانه، نبود عاشقانه ازدواجمون ما داشت حق، آره_

 ...بزنه بهم داشت حق ایرابطه

 :زد فریاد عصبانی و بدم ادامه نذاشت

 مه دختری هیچ و، رهنمی نداره بهش ایعالقه هیچ که دختری خواستگاری پسری هیچ، نبود کار در ایعالقه کردی غلط_

 .دهنمی مثبت جواب باشه نداشته بهش حسی که پسری به

 :زدم داد خودش از تر بلند و شد تموم طاقتم

 ؟چــرا. خوامنمی رو تو دیگه من و تمومه رابطه این گفت اومد چرا؟ کرد ولم چرا پس_

 . بود صورتم روی ارسالن یخیره نگاه جوابم و
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 .شدن اتاق وارد خاله و امید عمو و بابا سرش پشت و مامان و شد باز بدی صدای با در

 ؟بگم بهشون چطوری حاال. اومد سرم ترسیدممی که چیزی از

 :کنم نگاهش و بیرون بیام فکر از شد باعث مامان صدای

 .رفت اونورتر کوچه تا تاهفت صداتون؟ زنیدمی داد چرا؟  شده چی_

 :گفت و کشید پوفی کالفه ارسالن

 .میدیم توضیح خاله باش آروم_

 .بودن بیداد و داد همه اون دلیل دنبال و کردنمی نگاهمون منتظر چشمای با همه

 :آوردم باال تسلیم معنی به رو دستام و کردم ارسالن به نگاهی درموندگی با

 .بگو خودت، تونمنمی من_

 .باشه آروم کرد سعی و کشید عمیقی نفس

 :گفت و کرد نگاه مامان به

 .باشی مسلط خودت اعصاب به بده قول مهرسا خاله_

 :گفت و داد تکون«باشه» معنی به رو سرش مامان

 .کردی لبم به جون د، خاله دیگه بگو_

 !عیادت و پانیذ به زدن سر برای نه ولی؛ اینجا بود اومده مهران امروز، مهرانه و پانیذ به راجع قضیه_

 :گفت نگرانی و تعجب با بابا

 ؟نبوده عیادت و زدن سر برای اگه بود اومده چی برای پس_
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 :گفت عصبی ارسالن

 .دستمون روی پاکی آب ریختن برای_

 :رسیدمی گوش به قبل از بلندتر که بابا صدای هم باز و

 ؟گیمی چی ببینم بزن حرف درست؟ چـی_

 :گفتم که بهم دوخت رو اش کالفه نگاه بازهم ارسالن

 خودم یعهده به بذارش_

 :دستم به دوختم نگاه و انداختم پایین سر

 :گفت ازدواج زدن بهم برای بود اومده مهران امروز_

 «تموم و خوریمنمی هم درد به ما»

 .بیاد باال تر راحت نفسم و باشه تر کم دردش تا وارمسلسل و گفتم صریح

 .پیچید گوشم توی«قند آب ارسالن، رفت حال از سرم بر خاک وای:» گفتمی که خاله صدای بعد و مامان جیغ صدای

 «اسفممت:» گفت کلمه یه تنها و چشمام به دوخت رو ماتش نگاه. بود شده شوکه انگار نگفت هیچی، بود ساکت بابا اما

 :زدم لب و کردم نگاهش مبهوت

 بابا_

 .شد ناپدید چشمام جلوی از نور سرعت به بابا و بود شده دیر اما

 .نبود اون تقصیر که ها اتفاق این؟ بود متاسف بابا چرا

 .کلمه یه همون درگیر فکرم و بود در ماته نگاهم هنوزم
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 .صندلی روی شد ولو و کرد بیرون اتاق از رو همه چطوری و کِی ارسالن نفهمیدم

 :سمتش برگشتم و گرفتم در از نگاه صداش با

 .دادی نجاتم که بود افتاده گیر بدجایی، بدهکارم بهت حسابی و درست تشکر یه راستی، این از اینم_

 .بگم بهشون چطوری دونستمنمی نبودی اگه، کردی کمکم که ممنونم تو از من_

 :گفت و زد نمکی با لبخند

 .گفتی بهشون خودت، کردم خراب اول همون نکردم کاری که من_

 .بود حمایت خودش، بودی کنارم که همین_

 .رفت توهم اخماش نکشید ثانیه به اما زد لبخندی

 :پرسیدم ناگهانیش تغییر این از متعجب

 ؟ شد چی_

 :گفت خشنی و عصبی لحن با و شد منقبض فکش

 .بده پس و آیندش کردن نابود و خواهرم آبروی با بازی تاوان باید، دارم نامرد اون با هاییحساب خورده یه من_

 نهمی و بود بعید رسیدنمی هم مورچه یه به آزارش که ارسالنی از کننده تهدید و خشن لحن این، وحشی چشمای این

 ؟کردممی چیکار من انداختمی دردسر توی رو خودش و آوردمی مهران سر بالیی اگه، ترسوندمی رو من

 .اومد در صدا به سرم توی خطر های زنگ

 :گفتم تردید با

 ؟بکنی خوایمی چیکار؟ داری باهاش حسابی خورده چه_
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 :گفت و زد پوزخندی

 یشاک دستم از، شنیدی چیزی یه جایی یه وقت یه اگه که گفتم بهت فقط، داره ربط خودش و خودم به دیگه اونش_

 .نگفتم بهت نگی و نشی

 ؟خب، کنینمی کاری هیچ تو ارسالن_

 وشمخ اصال که دونیمی، کنممی تسویه عوضی اون با و حسابم خورده حتما من، رسوندن عرضت به اشتباه، عزیزم نه_

 .باشم کسی بدهکار نمیاد

 ...جـ به ارسالن_

 :بدم ادامه نذاشت و حرفم وسط پرید

 تو و دونممی من بدی قسم_

 :گفت که کردم نگاهش خیره خیره

 چقدر، بشید جدا هم از نگرفتید عروسی مراسم هنوز وقتی دونیمی، گفتم که همونیِ حرفم کنی نگاهم صبحم فردا تا_

 نفر هی که، نشدم غیرت بی انقدر، خورده هم به عروسیش که داشته مشکلی دخترِ حتما که، درمیارن حرف سرمون پشت

 .کنم نگاهش بشینم من و کنه بازی خواهرم آبروی با اینجوری

 .گذاشت تنها سرم توی فکر کلی با و من و رفت«اینا بابا پیش برم من: »گفتن با و شد بلند بعدم

❊❊❊ 

 .بود سنگینی جو

 .زدنمی حرفی کسهیچ
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 رپ هاینگاه اون با مهرانم مامان و بودم نشسته بابا کنار انگیزه نفرت اسمشم حتی که چرخدار صندلی اون روی من

 .بود نشسته روم روبه ترحمش

 که االن از بهتر فرصتی چه و بچزونه رفتارش با و من داشت سعی همیشه، نداشت خوبی یمیونه من با اولم از زن این

 همیشه زا بیشتر رفتارش و نگاهش با که میومد حساب به اون برای مثبت پوئن یه این و بودم نشسته ویلچر روی من

 !کنه خوردم و بده ام شکنجه

 با رو هامناخن و بودم شده عصبی و کالفه بود تر غریبه هم غریبه از برام حاال که پسرش و اون ترحم پر هاینگاه زیر

 .دادممی فشار دستم کف به شدت

 مونجدایی برای بلکه نبود رسوندنمون هم به برای دفعه این اما؛ اومد عاقد که دادمی نشون این و شد بلند اف اف صدای

 .بود اومده

 قلب یا دبو سرد هوا دونمنمی، بود گرفته بر در رو بدنم تمام خفیفی لرز و بود سردم. نشست پیشونیم روی سردی عرق

 .شدمی منجمد داشت من

 و اشتنذ تنهام شرایطم بدترین تو که پسری نگران نگاه به دوختم چشم من و نشست شدم مشت دست روی دستی

 .بودم هاشبرادرانه تمام مدیون من بودو کنارم

 .گذاشت جلوم خودکاری با همراه رو طالق هایبرگه«مهران برادر» ماهان

 .نکنم فکر هیچی به کردم سعی و برداشتم و خودکار

 .رفت باریدن مرز تا چشمام و زدم امضا، گرفت بغضم و زدم امضا. شد فشرده قلبم و زدم امضا

 داشت امکان هرلحظه که شد فشرده جوری و شد فشرده دستم کف به هامناخن هم باز انداختم هابرگه روی و خودکار

 .بشه زخمی دستم کف
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 رابطه این کنه تموم و بزنه امضا خواستمی و داشت دست به خودکار من جای به اون حاال که مهران روی چرخید نگاهم

 .رو

 .چشمام توی زد زل و کرد بلند سر و کرد مکثی

 لیاقت بی، روشدنم خورد، روشکستنم، رو نابودیم؟ ببینی چیو خوایمی؟ کنیمی نگاه چی به؟ چیه» بزنم فریاد خواستممی

 ،دیدمشونمی بود بار آخرین شاید که چشمایی به شدم خیره و کردم سکوت اما...«شدممی عاشقت داشتم تازه من

 ...شـایـد

 زچی همه و پاشون زد امضا مکث بدون و روش به رو هایبرگه به دوخت چشم و انداخت پایین سر و گرفت نگاهم از نگاه

 .کرد تموم و

❊❊❊  

 «دوم فصل»

 

 *ارسالن*

 هزار با اعصاب و مغز متخصص که مامان دایی نوه بود قرار شش، بود۰:٣۴، انداختم روم به رو دیواری ساعت به نگاهی

 .پانیذ دیدن بیاد منت

 .دکتره خودش فقط جهان کل تو انگار گیرهمی رو خودش جوری یارو، میاد بدم ادعا پر آدمای این از انقدر

 .شدم بررسیش مشغول و برداشتم رو بیاره برام بودم گفته غفاری خانم به که هاییپرونده از یکی

 .خونه سمت افتادم راه و بیرون زدم شرکت از ۰:٣۴، پنج ساعت حدود

 .شدم آماده و گرفتم ایدقیقه ده دوش یه سریع



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 36 

 :بود مامان،خورد زنگ موبایلم که کردممی قفل رو خونه در داشتم

 ؟جانم_

 ؟پس کجایی ارسالن_

 اونجام دیگه مین ده، راهم تو_

 .باش اینجا ۰:٣۴ گفتم خوبه تو دست از_

 رسممی آقارضا از قبل نترس مامانم دیگه نزن غر_

 «نشناس وقت یپسره نزن غر، نزن غر:» گفتمی حرص با که شنیدم رو صداش آخر یلحظه و

 .افتادم راه و کردم قطع

 !کردمی چیکارم نبود معلوم افتممی راه خونه از دارم تازه گفتممی اگه، راهم تو گفتم خوبه

 .خورد گوشم به در شدن باز صدای بعد و«جون خاله تو بیا:» گفتمی که مهرسا خاله صدای که فشردم رو زنگ

 .وسیدمشب و کردم بغلش، سمتم دوید و پایین پرید حیاط توی بزرگ تاب روی از پانیا گذاشتم خونه تو رو پام که همین

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت مامان و دادن رو جوابم همه، کردم سالم بلند و کردم باز رو ورودی در

 .آوردن تشریف آقا! عجب چه_

 .رفتم مامان سمت به و پایین گذاشتمش و بوسیدمش دوباره، بود بغلم تو که رو پانیا

 :بوسیدم رو موهاش و کردم حلقه اش شونه دور رو دستم

 بیام خواستممی زودتر وگرنه، کشید طول کارم خدا به مامان_

 :گفتم که کرد نگاهم اخم با
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 .نداره زدن که بچه، رو من نزن خب ببخشید_

 :زد ام شونه به آرومی مشت و خندید

 .کنی نگاهم شرک خر مثل حاال خوادنمی خُبه، خُبه_

 !شرک خــر آخه، چیزی یه شرک یگربه باز! مــامــان_

 .خنده زیر زدن پارسا عمو و بابا

 .پانیذ اتاق بود شده اتفاق اون از بعد که اتاقی طرف رفتم شدم بلند و دادم تکون سری خنده با

 .شنیدم رو آرومش«بفرمایید» صدای که زدم در

 .تو رفتم و کردم باز و در

 .سمتم چرخید نگاهش

 :گفتم شیطنت با

 ؟تپل چطوری_

 :کرد نگاهم حرص با

 !خپل خوبم_

 رو رصشح اینکه برای منم بود پُر تو فقط نبود تپل انصافا، میاد بدش العاده فوق تپل بگی بهش اینکه از دونستممی

 .تپل گفتممی بهش دربیارم

 .برگردوند رو روش و کرد نازک برام چشمی پشت که خنده زیر زدم بلند حرفش با

 ؟کننمی نازک چشم پشت ما برای همه چرا امروز، بابا ای
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 :گرفتم دستم توی رو دستش و نشستم کنارش

 ؟چطوره امروزت حال_

 :گفت و زد پوزخندی

 .دیروزم حال مثل_

. ودب غیرممکن هرچند کنم پاکش لباش روی از خنده و شوخی با خواستممی بازم ولی؛ چشمم توی شد خار پوزخندش

 .صورتش دکوراسیون از جزوی بود شده و بود گرفته رو خوشگلش یخنده اون جای مسخره پوزخنده این اینروزا

 :گفتم ساختگی اخمی با

 ؟برات کنم جمعش خودم یا رو ات مسخره پوزخنده اون کنیمی جمع دخترِ هی هی_

 ؟داری رو جرئتش_

 .بود دختر این خون تو جوابی حاضر کال

 :گفتم و خاروندم رو سرم

 ! میشه رد روم از چرخ هجده با پارسا عمو، ابروِ چشمت باالی بگم بهت واالکافیه نه_

 وفقم کارم تو اصال فهموند بهم دادمی «کن سیاه و خودت» دیگه اصطالح به یا«خودتی خر» معنی که نگاهی با بار این و

 .نبودم

 .بود رو دختر این برای دستم واقعا انگار

 :شدم ترنزدیک بهش کمی و فشردم رو بود دستم توی که دستش و کنار گذاشتم رو بازی مسخره پس

 ؟بد یا باشن خوب نیست معلوم که حرفایی شنیدن و دیگه دکترِ یه دیدن برای ایآماده_
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 :چشمام به دوخت رو غمگینش چشمای و کشید آهی

 ارنبی و اعصاب و مغز هایمتخصص تمام کردن یکی به دست تو بابای و من بابای فعال؟ دارم مگه هم ایدیگه یچاره_

 .سرشون پشت مامانامونم، سرم باالی

 :گفتم تحکم با

 که ،بشن دکترت دوا خیال بی مامانامون و منبابای و تو بابای تو قول به اگه حتی، نیست ایدیگه یچاره هیچ، نه_

 ندهمو عمرم به روز یک اگه حتی، گفتم بهت چی که یادته، بذارم خودت حال به رو تو من نکن فکر درصدم یه، شننمی

 یالممخ عین یعنی شادم و خندممی ظاهر به همیشه نکن فکر، وایسی خودت پاهای روی دوباره تو که کنممی کاری باشه

 داری قح تو نه و شیممی درمانت خیال بی ما نه پس، میشه خراب سرم روی دنیا بینممی اینجوری رو تو وقت هر، نیست

 ؟افتاد بشی ناامید

 :گفتم دوباره دیدم رو سکوتش وقتی

 .بندازمش بگو، نیافتاد اگه_

 :گفت و کرد نگاهم اخم با

 .بیاری در بازی قلدر من برای خوادنمی حاال خب_

 .شد مانع خاله ورود بندش پشت و در صدای که بگم چیزی خواستم

 :گفت بلند و کرد مرتب رو پاهاش روی پتوی و پانیذ سمت رفت«اومد دکتر آقای:»گفتن با خاله

 بفرمایید_

 ؟انصافا خوردمی«دکـتـر آقــای» به چیش مدعا پر مردکِ این آخه، خنده زیر بزنم خواستممی دلم«دکتر آقای» لفظ از

 .پانیذ سمت رفت من به توجه بدون و تو اومد افتاده فیل دماغ از دکـتـرِ جناب
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، داد تکون رو سرش فقط و نداد خودش به دادنم جواب زحمت حتی که کردم سالم و بیرون دادم حرص با رو نفسم

 .استغفراهلل...... میگه شیطون

 .شد پانیذ پاهای یمعاینه مشغول و آورد در توش از سوزن یه و میز روی گذاشت رو کیفش

 :کرد طوالنی یمعاینه این ینتیجه گفتن به شروع ساعت یک بعد باالخره

 مه درصد سه این البته، هست درصد سه فقط شدنش خوب احتمال دیدم ایشون پاهای از من که چیزایی این با واال_

 ؟بوده کی قبلیشون معالج پزشک، داره عمل به بستگی

 :گفت بود پانیذ یرفته رو و رنگ پاهای به نگاهش که همونطور پارسا عمو

 .کردن و تعریفشون خیلی، سبحانی آقای_

 :گفت و زد پوزخندی دکتر جناب

 .درصد سه نه، درصدبود پنجاه باالی شما دختر شدن خوب احتمال االن بود خوبی دکتر اگه_

 :گفت زدمی موج تعجب توش که صدایی با پارسا عمو

 ؟چطور_

 ترمیم خود به خود نخاع یدیده آسیب قسمت، بشه تزریق دیدگی آسیب اول ساعت ۲٢ در اگر که هست آمپولی یه_

 کار از ارک حاال و نگفته چیزی شما به داشته هم اگه، نداشته خبر آمپول این از اصال انگار شما تعریفیِ دکتر اما؛ میشه

 .گذشته

 «کنیممی فکر عمل به راجع:»گفتن با دید رو پارسا عمو مبهوت یقیافه که بابا

 .کرد راهنمایی بیرون به رو ادعا پا تا سر جناب

 .عمل با اونم تازه، درصدبود سه شدنشون خوب احتمال که بود پاهایی یخیره نگاهش، پانیذ سمت برگشتم
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 تصریمخ توضیح از بعد و بیرون اومدم اتاق از، نداشتم رو فضا این تحمل دیگه من هم، داشت تنهایی به نیاز پانیذ هم

 بودم هسال شونزده یبچه پسر یه وقتی از که جایی. کردمی آرومم عجیب که جایی به رفتم و شدم ماشین سوار مامان به

 عذابم بدجوری نبودش االن که یکی، بود کنارم همیشه یکی خاطرات این تمام تو و ازش دارم خاطره خیلی االن تا

 .دهمی

❊❊❊  

 اریب آخرین پیش رفت فکرم و شدم چای توی نبات کردن حل مشغول و زدم روم به رو سیب دو قلیون به عمیقی پُک

 .اینجا بودیم اومده پانیذ با که

 :فتمبیا سرفه به و بپره گلوم توی چای شد باعث چینی مقدمه همه اون از بعد پانیذ حرف که خوردم چاییم از قلپ یه»

 .کرد خواستگاری ازم مهران_

 :سرخش هایگونه به افتاد نگاهم که آوردم باال رو سرم تعجب با

 ؟نه، داره ایرادی و عیب یه یا، بدی ادامه و درست خوایمی یا، کنیمی رد قبلیا مثل اینم حتما_

 :گفت و زد لبخندی

 .خوبیه پسر نظرم به این نه_

 :گفتم و بست نقش لبام روی اون لبخند از تر پهن لبخندی

 .مثبتـه خانوم جواب پس_

 :گفت شیطنت با

 .بلـه ارسالنم داداش یاجازه با_

 :دادم ادامه خودش از تر شیطون و خواهرم خوشحالی از خندیدم بلند، نکردم اکتفا لبخند به دیگه دفعه این
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 !شیطون ها گرفته و چشمت معلومه، باشه مبارکا پس_

 :گفت و شد عوض نگاهش رنگ

 «نه یا داشتن دوست گذاشت و حس این اسم میشه دونمنمی اما؛ ندارم بهش حسی گمنمی دونمنمی_

 .نمیذارم جواب بی رو کارش این من و کرد بازی خواهرم آبروی و احساس با بدجوری عوضی اون

 .بود شده آب حاال تا بود سنگم بابا بسه_

 بود زده رو حرف این که شخصی روی چرخید نگاهم و بیرون اومدم فکر از

 !شهاب

 :گرفتمش آغوش در و شدم بلند تعجب با

 ؟نبودی آلمان تو مگه؟ پسر کجا اینجا؟ کجا تو؟ تو_

 دیگه، بود شده تنگ ایمونهفته آخر های دورهمی و دوستام و اینجا برای دلم، شدم خسته اونجا از دیگه ولی چرا_

 .برگشتم و کردم ولش و شاهرخ

 :گفتم و بشینه کردم دعوتش

 ؟کنهمی چیکار شاهرخ. بود خالی حسابی ها بچه بین جات واقعا، کردی کاری خوب_

 :گفت و زد حرفم به لبخندی

 .شدنمی پیدات اینورا اون بدون که تو؟کوش خانوم پانیذ کن ولش رو اون، نیومد کردم هرکاریش، مشغوله اونجا اونم_

 :شد پاک، بود بسته نقش لبام روی قدیمیم دوست یدوباره دیدن از که لبخندی

 کرده تصادف_
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 ؟چطوره حالش االن؟  چـی_

 :نشست لبام روی نبود پوزخند به شباهت بی که تلخی لبخند

 .شد نشین خونه_

 :خورد گوشم به ناراحتش صدای

 ؟برمیاد من دست از کاری، داداش متاسفم_

 بشه عمل باید گفته دکتر فعال.ممنون، نه_

 نباش ناراحت، میاره دست به و سالمتیش زودتر هرچه که انشااهلل_

 براش کن دعا انشااهلل، داداش انشااهلل_

 :گفت شد بلند

 .نگی بهم مدیونی برمیومد من از کمکی اگه بازم، حتما_

 .رفت و کردیم خداحافظی هم از و گفتم «ممنونی»

 .شدم بلند و سرکشیدم نفس یه رو چاییم

 .نداره آرامشی پانیذ بدون انگار هم اینجا

❊❊❊ 

 *پانیذ* 

 

 :گفتم ناله با، رگم توی رفته فرو رنگ سبز آنژیوکت روی چرخید نگاهم دستم سوزش با
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 .شد پاره رگم بازم کنم فکر مامان_

 .دستم توی بره فرو که بود رنگ طوسی آنژیوکت نوبت دفعه این و کرد خبر و پرستار مامان

 کیی از یکی که سبز و صورتی و آبی هایرنگ با هاآنژیوکت اقسام و انواع شدم بستری عمل برای که حاال تا صبح از

 .شدمی پاره رگم یا درمیومدن یا دفعه هر ولی؛ بود رفته فرو دستم توی بود تردردناک

 ینا درد تحمل، بود آورده رو کردممی وحشت بهش کردن نگاه از حتی که رنگ طوسی آنژیوکت پرستار دیگه دفعه این

 .نداشتم دیگه رو

 یخوب به رو خون طعم که جوری، گزیدممی رو لبم شدت با و شدمی دستم وارد داشت که بود آنژیوکتی یخیره نگاهم

 .کردم احساس دهنم توی

 :گفت من به رو شد تموم کارش اینکه از بعد پرستار

 توش سالم جای، رو دستت ببین شنمی اینجوری رگات که استرسِ همین از، باش نداشته استرس انقدر عزیزم_

 .باشی آروم کن سعی بکشی درد دیگه خواینمی اگه، نداره استرس انقدر دیگه که ساده عمل یه، نمونده

 بار اولین برای که منی تازه؟ اسساده عمل یه داره بستگی بهش شدنم درصدخوب سه که عملی تو نظر به؟ ساده عمل

 ؟نداشتم، بترسم داشتم حق، رفتممی عمل اتاق

 .کنم منحرف، عمل اتاق و عمل از رو ذهنم کردم سعی و بستم رو چشمام

 .شد اتاق وارد لباس کاور یه با همراه پرستار

 :گفت و داد مامان به رو کاور

 اعتس نیم، بیارید در هم رو گیره، مو کش، زیورآالت مثل اضافی وسایل، کنید عوض کاور این داخل لباس با و لباسش_

 .بریمشمی عمل برای دیگه

 ،عمل برای برنممی چهار ساعت یعنی، بود ٣:٣۴ ساعت روی چرخید نگاهم
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 .بود گرفته بر در رو وجودم تمام استرس و بود رفته باال قلبم ضربان

 المس تصادف اون تو که بود چیزی تنها که بلندم موهای و، کردم عوض رنگ آبی لباس اون با رو لباسم کرد کمکم مامان

 هاردهتولدچ برای بابام که عقیقی انگشتر و، کردم جمع بود لباس همون کاور تویکهمخصوصی کاله توی رو بود مونده

 گهدی حاال و آوردم در میلی بی با رو بودم نیاورده درش انگشتم از بارم یک حاال تا موقعاون از و بود داده بهم سالگیم

 .بودم عمل یآماده

 الهخ و عمو و بابا خوشبختانه اما؛ زدم کامل سکته دور یه ببرنم عمل برای اومدن اینکه فکر با من و اومد در صدا به در

 .شدن اتاق وارد

 ؟کجاست ارسالن پس

 :گفت من..من با امید عمو و، انداخت پایین سر و گزید رو لبش خاله که آوردم زبون به رو سوالم

 .کنیم عذرخواهی ازت:گفت، عموجون داشت کار_

 !غیرممکنه؟ بود نیومده ارسالن

 کار.بذاره تنها و من روزی همچین یه تو ارسالن نداشت امکان، نگفتم دروغ تعجب از درآوردم شاخ بگم اگه یعنی

 .محاالته جزو این؟ گذاشته تنها وضعیت این تو و من کارش خاطر به یعنی. نیومد، داشت

 .دستام به شدم خیره و انداختم پایین سر و نگفتم چیزی دیگه

 .شدم ناراحت حد چه تا نیومدنش از االن و داره اهمیت برام چقدر ارسالن دونستنمی همه

 :خورد گوشم به کنه عوض رو بحث داشت سعی که بابا صدای

 ؟ببرنش عمل برای قرار کِی_

 دنش بلند از که دستم ناگهانی وسوزش ناخنم یریشهکندن به کردم وشروعگرفتم استرس دوباره بابا حرف این با

 .نکرد روکم استرسم هم بود ناخنم یریشه
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 :گفت تعجب با و کرد نگاه ساعت به مامان

 .نیومدن هنوز ولی، ببرنش میومدن باید پیش دقیقه ده_

 .رفت بیرون اتاق از«؟نیومدن چرا ببینم برم:»گفتن با بابا

 رانینگ با و کرد تعجب سرماش از که گرفت دستش توی رو استرسم شدت از زده یخ دست و نشست کنارم اومد مامان

 :گفت

 ؟یخی انقدر چرا_

 :گفتم پراسترس صدایی با

 .زنهمی حلقم تو داره قلبم دونممی فقط، دونمنمی، مامان دونمنمی_

 :گفت و زد ایکننده دلگرم لبخندِ

 از بیش استرسِ این ولی، شده ترست باعث همین و عمل اتاق میری داری بارته اولین دونممی، داری استرس دونممی_

 .زنهمی آسیب خودت به حدت

 :داد ادامه و آورد باال رو بود وصل سرم بهش که دستی و

 کتآنژیو درد دوباره داری دوست «کرد اشاره بود سرم جای که دستم روی های کبودی به!»شده شکلی چه دستت ببین_

 ؟کنی تحمل و

 تو ارسالن نبودن از هم، دستم توی آنژیوکت رفتن فرو درد یادآوردی از هم، استرس و ترس شدت از هم، کردم بغض

 .کنارم در سخت روز این

 .کردم اکتفا«نه» معنی به سرم دادن تکون به فقط پس، شکنهمی بغضم کنم باز لب اگه بودم مطمئن

 :نشوند موهام روی ای ــوسه بـ، بود شده بغضم متوجه که مامان
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 .پشتته همیشه من دعای باش مطمئن، نترس هیچی از_

 . گرفت آروم ناآرومم قلبِ ناخوداگاه مامان حرف این شنیدن با

 :گفت تعجب با و شد اشدرهم اخمای متوجه همه از زودتر امید عمو، شد اتاق وارد عصبانیت با بابا

 ؟پارسا شد چی_

 :گفت نره باال که کرده کنترلش سختی به بود معلوم که صدایی و حرص با بابا

 .چیز همه زیر زده دکـتـر جـنـاب؟ بشه چی خواستیمی، هیچی_

 .داشت عصبانیتش شدت از نشون که گفت خاصی لحن با و«دکتر جناب»

 به رو ههم فکر بلکه، نه من فکر تنها، بود کرده مشغول خودش به رو من فکر که سوالی انگار؟ چیز همه زیر زده چی یعنی

 هشوک مارو یهمه که بود چیزی بابا جواب و، پرسید بابا از رو سوال همین متعجب مامان چون؛ بود کرده مشغول خودش

 :کرد

 .داشتن آمریکا پروازِ پیش روز چند دکتر جناب_

 .گرفت ضرب زمین روی پاش با عصبی و زد پوزخندی حرف این گفتن از بعد و

 :گفت بود شوک تو هنوز انگار که خاله به رو خشم با امید عمو

 .هرته شهر مگه، آمریکا برای داشته پرواز چی یعنی، خبره چه ببینیم، بزن بهش زنگ یه_

 :گفت سردرگمی با خاله

 ؟بزنم زنگ بهش چطوری_

 :گفت شدمی بیشتر لحظه هر که ایکالفگی با عمو
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 گذاشتن چیزا همین برای، نکردن اختراع گذاشتن کیف توی برای و موبایل؟ بزنم زنگ بهش چطوری چی یعنی_

 ؟شماره کدوم با ولی؛ بزنم زنگ بهش موبایل با باید میدونم_

 :زد داد و نیاورد طاقت دیگه امید عمو

 ؟نداری فامیلت از شماره یه تو یعنی_

 .دارم خانومش از شماره یه ولی، نه خودش از_

 :گفت و کشید پـوفـی عمو

 .بزن زنگ خانومش به خب_

 .داد جواب دقیقه دو از بعد، گرفت رو... بی، فرهنگ بی، شخصیت بی دکترِ جناب اون خانمِ یشماره خاله

 :شد زدن حرف مشغول و اسپیکر روی گذاشتش خاله

 ؟احوالت جون مریم سالم_

 ؟خان ارسالن؟ امید آقا؟ چطورین شما خوبم، خدا شکر عزیزم سالم_

 ؟دارن تشریف رضاخان ببینم که شدم مزاحمت این برای راستش جون خداروشکرمریم، خوبیم همه_

 ؟چطور، آمریکا رفته سمینار برای روزی چند، جون کتایون نه، عزیزم مراحمی_

 ؟نیست امری، شدم مزاحم ببخشید دیگه خوب، همینطوری هیچی_

 برسون گلت پسر و امید آقا به سالم نیست عرضی عزیزم نه، داری اختیار_

 .برسون خانواده به سالم شمام، عزیزم حتما_

 خداحافظ، حتما_
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 خدانگهدار_

 :گفت بابا به رو شرمندگی با و کرد قطع رو تماس خاله

 پارساخان شرمنده_

 :گفت بود شده آرومتر کمی حاال که بابا

 که نیست شما تقصیر خانوم کتی شرمنده دشمنت_

 .انداخت پایین رو سرش و نگفت چیزی دیگه خاله

 اسشرمنده حاال بوده خودش معرفش و خودشِ فامیلِ دکتر چون دونستممی

 .شد کنسل کال که عمل

 ونیادآوریش با، کشیدم درد ها آنژیوکت این سر چقدر که وای، بیاره در دستم از رو سرم بیاد تا زد صدا و پرستار بابا

 .کردم دکتــر جنــاب نثار بودم بلد فحش هرچی

 و ردمک عوض رو لباسم خاله و مامان کمک به من و رفتن بیرون پرستار با همراه عمو و بابا، دستم از سرم درآوردن از بعد

 .شدیم خونه راهیِ، کشید رو زحمتش بابا که کارا سری یه دادن انجام از بعد

 

❊❊❊  

 .سمتش چرخید هانگاه یهمه و شد بلند بابا موبایل زنگ صدای

 :داد جواب«امید:»گفتن با بابا

 بله_

_...... 
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 ؟چطور امخونه_

_...... 

 :چرخید مامان و من روی نگاهش

 ؟شده چیزی نه_

_...... 

 ؟چــی_

 :گفت نگران و موند ثابت من روی نگاهش دفعه این

 اومدم باشه، باشه_

 :پرسید کرده هول مامان

 ؟شده چی_

 :گفت آروم و گرفت نشونه رو من بابا نگاه هم باز و

 .جایی تا برم باید من، هیچی_

 .افتاد راه دنبالش نگرانی با مامانم، اتاقشون سمت رفت و کرد مامان به ای اشاره و

 ؟گفت چی بابا به امید عمو؟ شده چی یعنی، شده روشن های خطر زنگ و موندم من

 ،اتاقشون سمت برگردم مبهوت و بپرم جا از شد باعث مامان جیغ صدای

 در دم تا اشکی چشمای با مامانم و شد خارج اتاق از زدمی موج توشون نگرانی که چشمایی و درهم هایاخم با بابا

 .کرد اشبدرقه
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 .جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلم

 ؟شـده چـی؟ گهنمی هیچی من به کس هیچ چرا

 .بیام بیرون فکر از شد باعث تلفن زنگ صدای

 وکمش خاله صدای که کردم وصل رو تماس سریع کتی خاله یشماره دیدن با و تلفن میز سمت به دادم حرکت و ویلچر

 :کرد

 یکی دیدی. میره دستم از داره، سرم تاج، پسرم وای، شدم سر بر خاک دیدی، اومد سرم به چی دیدی مهرسا وای ای_

 ...ارسـلـانـم وای، دیدمنمی و روز این و نبودم کاش، افتاد بیمارستان تخت رو امیدونه

 .کرد پر رو مغزم تمام ایکننده کر سوت و افتاد دستم از بدی صدای با تلفن گوشی

 .موند ثابت مامان اشک از خیس صورت روی نگاهم و اومدم خودم به شدیدی تکون با

 «ارسالنم وای، افتاد بیمارستان تخت رو امیدونه یکی، شدم برسر خاک دیدی» بود گوشم توی هنوزم خاله صدای

 انعمق که، کنه آرومم که بودم جوابی دنبال من و رفتنمی رژه مغزم توی کلمات، رهمی دستم از داره، ارسالن، بیمارستان

 و امانم گریون چشمای و بابا نگران نگاه و درهم هایاخم و بودم خواب بگه که، نیافتاده براش اتفاقی و خوبه برادرم کنه

 .نبوده بیش خوابی همه و همه خاله هایحرف

 :اشگریه از شده سرخ چشمای به بدوزم چشم و سمتش برگردم شد باعث مامان بغض پر صدای

 .مطمئنم من، برمیاد پسش از قویِ اون، میشه خوب ارسالن_

 .نکرد قانعم مامانم های حرف اما

 .شدمنمی آروم دیدمشنمی خودم تا من

 :گفتم ایگرفته صدای با
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 .پیشش ببرید و من_

 .بغضم ترکیدن با مساویِ حرفم یادامه دونستممی، بگم چیزی نتونستم دیگه

 .پاهام روی موند خیره نگاهش و کرد سکوت مامان

 .شده که هرجوری، شدممی آروم تا دیدمشمی باید من ولی، سخته وضعیت این با دادنم حرکت دونستممی

 . گرفت رو بابا یشماره و داد تکون سری مامان، شدم موفق انگار، کنه قبول که کردم التماس مامان به چشمام با

 .داد جواب بابا باالخره گذشت قرن چند من برای که ایدقیقه چند از بعد

 :گفت سریع داد جواب بابا تا، رفت یادش سالم حتی که بود هول انقدر مامان

 ؟چطوره ارسالن؟ پارسا کجایی_

 .گریه زیر زد بلند و گذاشت دهنش روی رو دستش و شد گرد چشماش مامان که گفت چی بابا دونمنمی

 بودم رفته سریع انقدر دونممی فقط، زدم چنگ دستش از رو گوشی و رسوندم مامان به رو خودم چطوری نفهمیدم

 .بشه چپ ویلچر بود ممکن لحظه یه که طرفش

 :گفتم نگران و چسبوندم گوشم به رو گوشی بابا گفتن«الو» صدای با

 ؟شده طوریش ارسالن؟ شده چی بابا_

 :گفت کوتاهی مکث از بعد بابا

 .نباش نگران تو، خوبه اون، عزیزم نه_

 .لطفا، ببینمش باید من بابا_

 .بیمارستان بیای تونینمی وضعیتت این با تو، عزیزم شهنمی_
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 :گفتم ملتمس

 ...کنممی خواهش بابا_

 :گفت و داد بیرون کالفه رو نفسش

 .دنبالت میام دیگه ساعت نیم تا، باشه_

 .بیاد بابا تا ساعت به دوختم چشم و شدم آماده چطوری نفهمیدم شد قطع که تماس

❊❊❊ 

 .بودم همیشگیم ناجیِ داغون و درب صورت یخیره مبهوت

 ؟بود آورده سرش رو بال این کی

 «اومده سرش بال این و شده درگیر یکی با خیابون تو، کرده دعوا:»پیچید گوشم توی بار هزارمین برای عمو صدای

 یدهشن اخیر وقته چند این تو که بود حرفایی ترین ممکن غیر و ترین عجیب جزو عمو حرف این بگم صریح تونممی

 .بودم

؟ بود ردهک دعوا خودش حاال، لگد و مشت زیر گرفتنمی دیدنمی رو هرکی خیابون تو که پسرایی از بود متنفر که ارسالنی

 ؟بگیره نادیدشون و باورهاش و عقاید روی بذاره پا بود شده باعث چی؟ چــرا

 که بابا حتی، سردرگمی این از دادنمی نجاتم و کردنمی حلش کسهیچ که، بود ذهنم توی مجهول ترین بزرگ این

 .کنهمی انکار و دونهمی رو چیز همه اول همون از دونممی

 !رو ذهنم توی بزرگ مجهول این کنه حل و بشه بیدار لعنتی خوابِ این از زودتر ارسالن کاش

 .دردش از شده جمع صورت روی چرخید نگاهم و بیرون اومدم فکر از ارسالن ضعیف یناله صدای با

 .کردمی ناله درد از و دادمی فشار پهلوش روی رو دستش
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 همگ؟ میده فشار رو پهلوش چرا، بود پهلوش روی که دستش به شدم خیره و فشردم رو تختش باالی یدکمه سریع

! تشِصور های کبودی یبقیه و لبش یگوشه شکاف و چشمش زیر ورمِ و کبودی حاصلش که نبوده ساده دعوای یه فقط

 ...نکنه

 .رفت خواب به و شد آروم و کرد تزریق بهش آرامبخشی و اومد پرستار، کردم وحشت فکرشم از حتی

 .امید عمو به افتاد نگاهم و برگشتم، نشست شونم روی دستی

 :دوخت ارسالن به رو غمگینش نگاه

 ؟نشده بیدار هنوز_

 :گفتم و کردم دنبال و نگاهش مسیر

 خوابید دوباره، زد آرامبخش بهش پرستار داشت درد اما؛ شد بیدار، چرا_

 .نشست اتاق یگوشه مبل روی و داد تکون سری

 ؟چرا دونهمی عمو حتما، افتادم فشردمی رو پهلوش که ارسالن دست یاد دوباره

 :کردم صداش آروم

 ؟عمو_

 :گرفت اتاق کف های سرامیک از نگاه

 ؟جانم_

 ؟شده دعواش طرف با انداخته تیکه دختر یه به پسر یه اینکه برای ارسالن نگفتین مگه_

 چرا_
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 :پرسیدم متعجب

 .داره درد و دیده آسیب پهلوش انگار، نالید درد از و پهلوش روی گذاشت و دستش شد بیدار وقتی چرا پس_

 :گفت من..من با و کرد نگاهم مضطرب و گرفت دندون به رو لبش یگوشه عمو

 .گذاشته پهلوش..پـ روی و دستش همینطوری...هـ شاید.. چیزه..چـ_

 .شدم مطمئن عمو حالت دیدن با االن دیگه، کننمی پنهان ازم رو چیزی یه دارن که داشتم شک االن تا اگه حتی

 . بیرون رفت اتاق از«بگیرم قهوه تا دو برم:»گفتن با اون که بود عمو روی سوالم پر و مشکوک نگاه هنوزم

 چیز همه خودش و بشه بیدار ارسالن خود تا کنم صبر بود بهتر، بکشم حرف عمو و بابا زبون زیر از تونمنمی دونستممی 

 ...هرچند، بگه بهم رو

 .برد خوابم و شد گرم چشمام کِی دونمنمی که کردم فکر انقدر

 .شدم بیدار خواب از صورتم به شدیدی نور خوردن با

 .دمش دادنش ماساژ مشغول و گذاشتم گردنم روی رو دستم، پیچید گردنم توی بدی درد که کنم بلند رو سرم خواستم

 .گرفته درد گردنت گذاشتی بد و سرت اینکه خاطر به_

 .شد بلند گردنم توروقِ ترق صدای که سمتش برگشتم نور سرعت با صداش شنیدن با

 :خورد گوشم به آرومش یخنده صدای دفعه این که گفتم درد از«آخی»

 !مجبوری مگه، دختر آرومتر خب_

 .کرد نوازش رو گوشم اشخنده صدای بازهم و

 :گفتم تعجب با
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 ؟شدی بیدار کِی_

 میشه ایدقیقه ده حدود_

 ؟خوبه حالت_

 عزیزم خوبم_

 :کرد نوازش رو دستم پشت شست ینرمه با و گذاشت دستم روی دست

 .کنی اذیت و خودت و اینجا بیای دیروز از نبود الزم_

 :داشتم دوست عجیب رو مهربونش چشمای و کردم نگاهش اخم با

 ؟خونه تو بشینم من اونوقت بیمارستان تخت رو افتاده برادرم؟ نبود الزم چی یعنی_

 :داشتم دوست عجیب هم رو هاشخنده و خندید

 .اینجا میشی اذیت گفتم، کنی دعوام خوادنمی حاال، رو اخمش اوه_

 پهلوش روی دستش دوباره و رفت توهم اخماش نکشید ثانیه به ولی، خنده زیر زد بلند که کردم نگاهش چپ چپ

 .نشست

 :سمتش شدم خم و دادم فاصله ویلچر پشتی از رو کمرم نگران

 ؟شد چی_

 :گفت و داد تکون«هیچی» معنی به سری

 .گیرهمی درد خندمممی، دیگه چاقوِ جای_

 .موندم مات
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 ؟گفت چی

 ؟چی جای

 !چـاقـو..چـ

 :گفتم شده گرد چشمای با

 ؟!چـیـه جـای_

 ...مگه، دیگه چاقو جای_

 .نشست نگاهش تو ترس و کرد قطع رو حرفش

 :گفت و شد گرد اونم چشمای

 ؟دونستینمی تو نکنه_

 :گفت بلندتر، دید رو پهلوش به شدم خیره چشمای و سکوت وقتی

 ؟دونستینمی و خوردنم چاقو یقضیه تو، پانیذ توام با_

 :داد تکونم آروم و نشست امشونه روی دستش

 ؟بودن نگفته بهت اینا بابا_

 .بود جوابش سکوت هم باز اما

 بزرگ ندِبا دیدن با و زدم کنار رو بود شده کشیده پهلوش باالی تا که رنگی سفید یملحفه و رفت جلو دستم ناخوداگاه

 .نکشونه اتاق به رو پرستار صدام تا گذاشتم دهنم روی دست و کشیدم ایخفه جیغ شکمش دور شده بسته
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 پا من و گرفتنمی سبقت هم از اشکام.. بعدی و بعدی و، بعدی یقطره بندش پشت و چشکید چشمم از اشکی قطره

، نه که گریه بار دومین برای نکرده ولمون نحسیش هنوزم که نحس اتفاق اون از بعد، کردم گریه و قولم روی گذاشتم

 کسی خوردن چاقو بار اولین برای زدم زار، بود برادرم یشده شکافته پهلوی زیرش که باندی دیدن با زدم زار، زدم زار

 .بود عزیزتر برام هم برادر از که

 :پیچید گوشم توی وارزمزمه صداش و شد کشیده موهام روی نوازشگونه دستش

 ...که نشده چیزی، خواهری باش آروم، هـیـش_

 :زدم داد بود شده دورگه گریه شدت از که صدایی با و بده ادامه نذاشتم و حرفش وسط پریدم

 !نزده حرفی من به کسهیچ و خوردی چاقو تو، خوردی چـاقـو تو؟ میگی چی میفهمی هیچ؟ نـشـده چـیـزی_

 :بحثمون وسط پرید پا جفت پرستار و شد باز بدی صدای با در

 ...شما، کنید رعایت لطفا! بیمارستانِ اینجا! خبرتونه چه_

 االب«سکوت» معنی به رو دستش و حرفش وسط پرید، نداشت و پرستار حرف یادامه شنیدن یحوصله انگار ارسالن

 :گفت و آورد

 .بفرمایید، نمیشه تکرار دیگه خانم چشم_

 و ردک نگاه ارسالن به عصبانیت با بعد و تعجب با اول، نداشت رو تندی و خشن لحن همچین انتظار اصال که پرستار

 . کرد کم رو شرش و گفت «ایشی»

 !گفته دروغ هم رو«ساده دعوای یه» موضوعِ عمو حتما اینکه فکر تو و بودم باند اون مات هنوزم من

 پانیذ_

 .ارسالن مهربون چشمای به دوختم چشم و گرفتم باند از نگاه
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 :کرد پاک رو امگونه روی اشک و کرد اخمی

 ؟کنی ناراحتم داری دوست_

 نه_

 نکن گریه پس_

 :کردم پاک رو اشکام و زدم تلخی لبخندِ

 کنمنمی_

 :گفت و خندید

 تپل کوچولوی نی نی آفرین_

 :شد مانع امید عمو متعجب صدای که بگم چیزی خواستم و کردم نگاهش حرصی

 ؟شدی بیدار کِی_

 :گفت و انداخت ساعت به نگاهی ارسالن

 میشه ساعتی نیم_

 :گفت من به رو داد تکون سری عمو

 ؟ندادی خبر بهم چرا پس پانیذ_

 :گفتم و کردم نگاهش دلخور

 .رفتین کجا دونستمنمی_

 :گفت دلخورم لحن از متعجب عمو
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 ؟شده چیزی_

 :گفت دوباره و کرد نگاه صورتم به تر دقیق که نگفتم چیزی

 ؟شده چی؟ کردی گریه؟ قرمزه چشمات چرا_

 :گفت رو چیز همه کوتاه یجمله یه با ارسالن من جای به

 .فهمید و خوردنم چاقو موضوع_

 .بود عمو روی هنوز دلخورم نگاه

 :انداخت پایین سر و شد شرمنده نگاهش

 چاقو دنشنی با خواستیمنمی، نیست خوب جسمیت و روحی وضعیت االن خودت تو، بشی ناراحت خواستیمنمی ما خب_

 .بشی نگران و ناراحت این از بیشتر ارسالن خوردن

 همب خانوادگیم تربیت، ندادم ادامه رو بحث و نگفتم چیزی بود تر بزرگ چون ولی، نکرد قانعم وجه هیچ به عمو حرفای

 .دادنمی و تر بزرگ با کل کل یاجازه

 .نبوده ساده دعوای یه موضوع بودم مطمئن

 عریفت برام ارسالن خودِ دادم وترجیح شدم خیال بی بازم ولی؟ اومد ارسالن سر چطوری بال این بپرسم عمو از خواستم

 .کنه

❊❊❊ 

 .بود خوابیده شدمی ساعتی دو ارسالن و بود عصر ۰:٣۴ ساعت

 .کنه استراحت کمی تا خونه رفت بودن اومده مالقات برای که اینا مامان با اصرار کلی از بعد هم عمو

 .بودن خوب حالش اصال و بود سرم زیر خونه تو و رفت حال از، بود اومده ارسالن سر که بالیی شنیدن از بعد که هم خاله
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 .پیشش بمونم من و بره کردم اصرار خودم ولی بمونه خواست مامان

 .بود خوابیده هاآرامبخش خاطر به که ارسالنم، بود رفته سر امحوصله

 . شدم امعالقه مورد اندازیِ تیر بازیِ با بازی مشغول و برداشتم رو گوشیم

 یرو رو دوربین، بود یکی اون نوبت حاال، این از این خب، مُرد، بـنـگ و کردم زوم یکیشون سر روی رو تفنگ دوربین

 :داد نجات رو یارو ارسالن صدای که کنم شلیک اومدم و کردم زوم سرش

 !کنهمی بازی داره باشه مریض مراقب اینکه جای به اونوقت، باشه من مراقب گذاشتن و خانوم مثال، به به_

 :گفتم و کردم نگاهش رفته باال ابروهای با

 ؟شد تموم_

 ؟چی_

 نطقت_

 :گفت و خندید، فهمید رو منظورم تازه

 .حرفم وسط پریدی بدم ادامه خواستممی، هنوز نه_

 !بخـدا پررویی خیلـی_

 :گذاشت اشسینه روی دست و آورد پایین تعظیم معنی به رو سرش

 ایمپرورده دست_

 .رفت هم تو هاشاخم و گرفت درد زخمش دوباره که، خنده زیر زد بلند دید رو حرصیم نگاه وقتی

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
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 ندی حرص و من باشی تو تا، حقته_

 :گفت و کرد نگاهم ساختگی مظلومیت با

 ؟بکشم درد من میاد دلت_

 .دادم حرکت اتاق یگوشه یخچال سمت به و ویلچر و رفتم مظلومیتش مثال به ایغره چشم

 .تخت طرف رفتم و برداشتم توش از ایآبمیوه

 .بود کرده ممنوع هفته دو تا رو مایعات جز چیزی خوردن، دکتر

 .گرفتم طرفش به و کردم فرو آبمیوه داخل رو نی

 :گفت گرفتمی دستم از رو آبمیوه که همونطور

 ؟خوردی چیزی تو_

 نبود امگشنه، نه_

 :گرفت خود به جدیت لحنش و کرد نگاهم اخم با

 ؟نشده اتگشنه چطوری، بخوری چیزی ندیدم من که ظهرم، نخوردی چیزی دیشب گفت که خاله_

 .خورممی چیزی یه، شد امگشنه هروقت؟ منه دست مگه، دیگه نشده امگشنه_

 :گفت و انداخت باال«نه» معنی به رو ابروهاش

 شهنمی، نوچ_

 .فشرد هم روی درد از رو چشماش و گرفت درد زخمش که عقب برگرده خواست

 :گفتم و سمتش شدم خم نگران
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 ؟خوبی؟ شد چی_

 بود هشد حبس اشسینه تو درد شدت از که رو نفسش و برگشت قبلیش حالت به و داد تکون «آره» معنی به رو سرش

 .داد بیرون

 :گفتم شد آروم کمی دردش وقتی

 .بدم انجام برات من تا بگو؟ بکنی خواستیمی چیکار_

 :گفت و کرد اشاره سرش پشت به دستش با

 .بزن و تخت باالی زنگ زحمت بی_

 :گفتم نگرانی با

 ؟داری درد؟ خوایمی چیزی؟ چرا_

 :گفت و زد نگرانیم به لبخندی

 .نکن و اشبقیه فوضولی، بزن و زنگ تو. دارم درد نه، خواممی چیزی نه_

 .بهش شدم خیره سینه به دست و فشردم رو تخت باالی زنگ

 با بود دیوار به نگاهش که درحالی سردی به، اومد بود زده حرف بد باهاش ارسالن که پرستاری همون دقیقه چند از بعد

 :گفت غمزه و قر و اوش و ایش هزار

 ؟امرتون_

 . خوشگل تا بود دار خنده بیشتر عطفاراش ادا این با ولی نداشت بدی یچهره، چرخید صورتش روی نگاهم

 .خندیدم ریز و پایین انداختم رو سرم
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 :گفت و گرفت رو خندش جلوی سختی به سرفه چندتا با ارسالنم

 ...امروز اما؛ آوردین می عصرونه موقع این روز هر واال_

 .کرد نگاه بهش منتظر و نداد ادامه رو حرفش

 :گفت بدی لحن با پرستار

 ؟موندین گشنه عصرونه یه نخوردن با حاال_

 .شعور بی، اومد جوش به خونم حرفش این با

 :گفتم آمیز تهدید و صورتش تو شدم خیره اخم با

 داشته مارستانبی رئیس و بخش سوپروایزر با پرستارها رفتار درمورد صحبتی یه باید کنم فکر اما؛ نموندیم گشنه، نخیر_

 !باشیم

 :گفت لکنت با و پرید رخش از رنگ

 .میارم عصرونه..عـ براتون االن همین..هـ، خواممی..مـ عذر حرفم..حـ بابت من؟ کنیدمی بزرگش..بـ چرا..چـ، نه_

 .رفت در طرف به سرعت به و

 :گفتم برسه دستگیره به دستش اینکه از قبل ولی

 ...راستی_

 :گفت و طرفم برگشت

 بله_

 :چزوندن کمی بود حقش و زدم پوزخندی
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 !بشه رفع زبونتم لکنت مشکل تا کنی مطالعه بیشتر کمی بهتره، عـزیـزم_

 .بود بدتر فحش صدتا از گفتم که «عزیزمی»

 .بست سرش پشت محکم و در و رفت بیرون بعد و کرد مکث کمی

 .سمتش چرخید نگاهم ارسالن زدن دست و خنده صدای با

 :گفت داشت خنده از هاییرگه هنوز که صدایی با و خورد رو اشخنده زور به

 !ور بدبخت کردی نابودش کلمه یه در یعنی، خاله دخی داریم نسبتی یه باهم تو و من شدم مطمئن دیگه االن، ایول_

 :گفتم و خندیدم

 .بود حقش «بدبخت» تو قول به اون ضمن در رسمنمی تو پای به بکنم هم هرکاری، داری اختیار_

 .شد بلند در صدای که، داد تکون سری و خندید

 .شد وارد دست به سینی پرستاری و شد باز در که گفتم«بفرماییدی»

 .بود ایرانسل همیشگی یارِ معمول طبق، ببینم رو چهرش نداد مهلت موبایلم sms صدای

 .گذاشت میز روی رو سینی پرستار

 .موندم مات اشقیافه دیدن با که کنم تشکر تا سمتش برگشتم و کردم پرت کیفم توی رو گوشی

 :گفتم مبهوت

 !سـوگـل_

 .شد صورتم یخیره زده بهت و سمتم برگشت سرعت به زبونم از اسمش شنیدن با

 :اومدیم خودمون به ارسالن صدای با
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 ؟شناسیدمی همو شما_

 :گفتم بودمش دیده هاسال از بعد که بودم سوگلی صورت یخیره که همونطور

 !پروانه، گل، شمع! همبازیمون! سوگله ارسالن_

 .بفهمه رو منظورم ارسالن بودم امیدوار و گفتممی هم سر پشت و پاتی قاطی رو کلمات زدههیجان

 .فهمید انگار و

 :گفت معمول حد از بلندتر صدایی با و سوگل سمت برگشت متعجب

 !شدی بزرگ چقدر! شدی عوض چقدر، راه نیمه رفیق؟ خودتی سوگلی_

 :دپیچی گوشم توی صداش و بغلم تو کرد پرت رو خودش و اومد سمتم به نداشت بنفش از کم که جیغی با سوگل

 !هامهتنهایی یار، قدیمیمه دوست، شفیقمه رفیق بغلمِ تو االن که اینی کنم باور! پانیذ_

 :کردم زمزمه گوشش تو کرده کرده بعض

 !هامبچگی همبازیِ بود شده تنگ برات دلم_

 . بود کرده پر رو هامبچگی یلحظه به لحظه که عزیزی موجود برای من دلتنگیِ اوج یعنی کوتاه یجمله همین و

 :دربیایم هم آغوش از شدیم مجبور ارسالن صدای با

 !هاشده تنگ سوگلی واسه دلمون ماهم، بابا بسه_

 .شد وضعیتم متوجه تازه و دراومد بغلم از سوگل

 .پاهام روی موند خیره نگاهش و شد گرد چشماش تعجب از و گذاشت دهنش روی رو دستش و کشید بلندی «هین»

 .شکست رو اتاق تلخ سکوت اشگریه صدای و نشست پاهام جلوی و کرد زمزمه رو اسمم ناباور
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 :گفتم درمیومد گلوم ته از زور به که صدایی با و کردم نوازش رو موهاش و گذاشتم سرش روی رو دستم

 .بیافته هرکسی برای ممکنه، دیگه اتفاقِ نیست چیزی، خواهری نکن گریه، سوگلم نکن گریه_

 .بود کرده انتخابم هرکس این میون که منی واسه داشت درد عجیب اتفاق این و

 .نشده چیزی گفت رو خوردنش چاقو ارسالن چرا فهمیدم تازه

 آسون هم هااتفاق ترین سخت و بگذره راحت هم مسائل ترین دردناک از حتی عزیزش کردن آروم برای حاضر آدمی هر

 .بده جلوه

❊❊❊ 

 .دربیاد صدا به زنگ و بشه ایمعجزه شاید تا ساعت به دوختم چشم من و کرد پر رو مشامم اسپند بوی

 .رفتممی خودم کاش؟ نمیان چرا پس

 فتنگ و نذاشتن عمو و بابا برگردم دوباره خواستممی که امروز اما، کنم استراحت تا خونه اومدم ارسالن اصرار به دیروز

 .میاد خودش و کرده مرخصش باالخره هفته ازسه بعد دکتر و برم دیگه نیست الزم

 ما یخونه بود بد حالش خاله و بود بیمارستان ارسالن که مدت این تو چون؛ خونه جون به افتادن صبح از خاله و مامان

 .خواستمی حسابی و درست گردگیریِ یه اشونخونه، بودن

 .اف اف سمت به کنه پرواز اتاق توی از خاله شد باعث زنگ صدای

 .میومد هم اینجا تا خاله هایصدقه قربون صدای

 هب هم، نباشم راهشون توی داخل بیان خوانمی هم که، ایستادم در از تر دور کمی و دادم حرکت و ویلچر و زدم لبخندی

 .باشم رفته ارسالن استقبال به نوعی

 .داخل بیاد دادن اجازه سرش دور اسپند گردوندن و گوسفند خون روی از گذشتن از بعد باالخره
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 .بود شده خمیده کمی چاقو جای خاطر به که قامتش به شدم خیره لبخند با و جلوتر رفتم

 :زدم روش به کمرنگی لبخند و کرد نگاهم مهربونی با، افتاد بهم چشمش

 .اومدی خوش_

 .نشست بود شده آماده هال توی براش قبل از که تختی روی بابا و امید عمو کمک با و زد جوابم در لبخندی

 :گرفتم دستم توی رو دستش و کنارش رفتم، کرد درست رو گاهشتکیه خاله اینکه از بعد

 ؟خوبی_

 :گفت و فشرد رو دستم

 عزیزدلم خوبم_

 خداروشکر_

 .بشینه ارسالن پیش بتونه تا رفتم عقب کمی، سمتمون اومد دست به سینی خاله

 :گفت اعتراض با سینی توی سوپ حاویِ بشقاب دیدن با ارسالن

 !ســوپ بازم بخورم غذا تونممی که حاالم، خوردم مایعات فقط تمام یدوهفته! مـامـان_

 :گفت گرفتمی دهنش جلوی رو سوپ از شده پر قاشق که درحالی خاله

 میارم برات غذاهم، بخور و این حاال_

 :گفت هابچه مثل تردید با ارسالن

 ؟قول_

 :گفت خنده با خاله
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 !قول_

 .رفت آشپزخونه سمت به و برداشت رو سینی و خوروند ارسالن به آخر تا رو سوپ اون خاله بود زوری هر به

 :گفت بلندی صدای با و کشید شکمش روی دستی ارسالن

 .کن درست سبزی قرمه یهویی، کنیمی درست غذا و کشیمی زحمت داری که حاال مامان_

 :گفتم و سمتش برگشتم

 ؟دونستیمی هاپررویی خیـلی_

 :داد تحویلم چشمکی و خندید

 !گفتی شد خوب واال نه_

 :گفت ارسالن به رو و شد وارد بابا ناگهان

 ...و داشته مطابقت هاانگشت اثر اینکه مثل_

 .خورد رو حرفش یبقیه و چرخید من روی نگاهش

 :گفت و زد پوزخندی ارسالن

 .دهمی پس و کارش تاوان_

 :گفتم کالفگی با آوردمنمی در سر حرفاشون از که من

 .بفهمیم ماهم بگید درست؟ زنیدمی حرف رمزی چرا_

 :گفت و کرد بهم نگاهی ارسالن

 . نیست چیزی_
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 :گفت بابا به رو بعد و

 ؟کاراش برای بریم باید کِی عمو_

 .شد بهتر حالت تو وقت هر_

 .دیوار به شد خیره اخم با و نگفت چیزی دیگه ارسالن

 پس رو کارش تاوان کی«دهمی پس و کارش تاوان. داشت مطابقت هاانگشت اثر» رفتمی رژه مغزم توی حرفاشون

 بفهمم باید؟ دهمی

 ؟کجایی دختره هی_

 :ارسالن سمت برگشتم

 !پسره همینجا_

 :گفت و کرد «نوچی»

 ؟کردیمی فکر چی به ببینم بگو سریع، تند، زود خورممی دیوار الی جرز درد به نشناسم رو تو اگه من_

 :گفتم حرفش تالفی به و زدم نیشخندی

 .نیست چیزی_

 :کرد نگاهم خیره و انداخت باال ابرویی

 ؟اینطور که_

 همینطور، بله_

 .انداختم پایین باال تند تند رو ابروهام و زدم ایپیروزمندانه لبخند که کرد نگاهم چپ چپ
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 .سمتش برگردیم شد باعث اف اف زنگ صدای

 :پرسید تعجب با ارسالن

 ؟مهمونه مامان_

 :گفت رفتمی اف اف سمت به که حالی در خاله

 !بیان فردا قراره که مهمونا، دونمنمی_

 :گفت و کرد نگاه در پشت فرد تصویر به شده ریز چشمای با

 !سوگله شبیه چقدر دختره این_

 :برداشت رو گوشی بعد و

 بفرمایید_

_...... 

 :گفت خوشحالی با

 .خاله تو بیا، سوگلم تو بیا_

 .در دم رفت استقبال برای بعد و

 .ما سمت اومد خاله با روبوسی و پرسی احوال از بعد و تو اومد سوگل

 :گفتم و فشردم بود شده دراز طرفم به که رو دستش

 ؟پرستار خانم چطوری_

 :گفت و خندید
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 کتر خانم خوبم_

 .مونده خیلی هنوز! دکتـری تا کو اوووه_

 :ارسالن سمت برگشت و زد حرفم به لبخندی

 ؟مهندس جناب شریف احوال_

 :گفت و داد باال رو ابروش تای یه ارسالن

 ؟افتاد، قدیما مثل سوگی توام، پانیِ پانیذ، امارسی من نفری سه جمع این تو ضمن در، خوب خدا شکر_

 :گفت و سرش کنار گذاشت نظامی احترام حالت به رو دستش سوگل

 قربان بله_

 .وایساده پا سر هنوز سوگل شدم متوجه تازه

 :گفتم ارسالن حرف از تبعیت به

 ؟ایستادی چرا، سوگی بشین_

 :گفت و کرد نگاه ارسالن به خنده با و نشست

 ؟آدم برای ذارهمی حواس خان ارسی مگه_

 .بود دیگه دنیای یه تو انگار و سوگل به شد خیره لبخند با ارسالن

 :کرد زمزمه آروم

 .بود نکرده صدا و اسمم مخفف کسی وقته خیلی_

 :انگار داشت حرف نگاهش و کرد مکثی
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 . رفتی وقتی از درست_

 .انداخت پایین رو سرش و گرفت رنگ سوگل هایگونه، ارسالن حرف این با

 :گفتم سوگل به رو کنم عوض و جو اینکه برای

 ؟نیومدن باهات چرا؟ چطورن شهیاد عمو و شمیم خاله_

 :کنه پنهون رو صداش لرزش تا کشید عمیقی نفس

 !مشغول اداره تو غروب تا که باباهم، بازار بود رفته مامان، خدمتت دارن سالم خوبن_

 ؟داره رو نظامی یروحیه همون هنوزم عمو_

 :بود زده رو حرف این که ارسالن سمت برگشت سوگل

 !بازیِ پلیس و اسلحه عاشق هنوزم، آره_

 .افتادم فرم لباس اون تو شهیاد عمو مهربون یچهره یاد

 .رفتارش هم، اشچهره هم.. بود مهربون واقعا عمو، دارن خشنی و جدی یچهره که هاپلیس اکثرِ برعکس

 :گفتم لبخند با

 .میاد عمو به خیلی نظامی لباس اون امخدایی_

 .زد لبخندی جوابم در سوگل

 :گفت و زد سوگل به پرمهری لبخند و اومد شربت سینی با مامان

 عزیزم اومدی خوش_

 .شدن روبوسی مشغول و شد بلند مامان احترام به سوگل
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 :گفت شیطنت با ارسالن

 !هاهستیم ماهم خاله_

 .الهخ کمک آشپزخونه توی رفت و گذاشت ارسالن و من پیشونیِ روی ایــوسه بـ هاشربت تعارف از بعد و خندید مامان

 :گفت و داد تکون «تاسف» ینشونه به سری سوگل

 !حسـودی خیلی_

 :گفتم و دادم تکون هوا توی رو دستم

 .خونشه تو حسـودی کال_

 :گفت شیطنت با سوگل

 .کرد شهنمی کاریش، دیگه توِ یپسرخاله_

 :گفت و انداخت باال ابرویی ارسالن

 .کن تف و اشهسته؟ خوردی_

 .خنده زیر بزنن جفتشون شد باعث که کردم نگاهش حرصی

 .آورد بیرون رو گوشیش و برد فرو کیفش توی رو دستش و شد بلند سوگل موبایل زنگ صدای

 :داد جواب و انداخت اشصفحه به نگاهی

 ؟جانم_

 :کرد نگاهش رفته باال ابروهای با ارسالن

 !جـانــم اوهو_
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 .گذاشتم بینیم روی «سکوت» معنی به رو دستم

 :گفت و چرخید ارسالن و من روی نگاهش چون؟ کیایی پیش یا؟ کجایی پرسید ازش خط پشت شخص انگار

 ؟کیام پیش بزن حدس_

_...... 

 گفتی اشتباه، نه_

_...... 

 :گفت خنده با

 ...پیشِ االن رو من نزن، خب خیلی خب خیلی_

 !خبیثیه موجودِ عجب، نداد ادامه رو حرفش و

 :گفت جوابش در و زد ایقهقه سوگل که گفت چی دونمنمی و بود شده عصبانی خیلی انگار بود خط پشت که اونی

 من گوش فکر به نیستی خودت یحنجره فکر به، نشو عصبانی انقدر سوما، خوردناتم حرص عاشق دوما، خودتی اوال_

 . ارسالنم و پانیذ پیش من، باهوش خانم میاری فشار مخت به انقدر نشی خسته چهارما، باش

 .شنیدن هم خاله و مامان رو صداش کنم فکر که کشید جیغی طرف

 :فتگ و چسبوند گوشش به دوباره کرد تخلیه رو خودش حسابی یارو که بعد و داد فاصله گوشش از رو گوشی سوگل

 .کثافت کردی کرم، هـوی_

_................. 

 .من خواهر بینش بکش نفس یه_
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 :گفتم شده گرد چشمای با

 ؟سارگله_

 :گفتم که، داد تکون «آره» معنی به رو سرش

 اینجا بیاد بگو خب_

 .کرد قبول اونم که کرد منتقل سارگل به رو حرفم و داد تکون رو سرش

 .نوشید ازش کمی و برداشت رو شربتش لیوان «میاد دیگه ساعت یک تا گفت: »گفتن با و کرد قطع رو تماس

 :گفتم و انداختم باال ابرویی بدجنسی با

 ؟باال رفتمی نفس یه و شربت پارچ که سوگلی اون کو، خانوم کنیدمی میل کالسانه با چه اوه_

 .پام روی کوبید محکم و زد جیغی سوگل، خنده زیر زد ارسالن

 .کنه لونه گلوم میون بغض شد باعث همین و نکردم حس چیزی

 «میشه بد یهویی خوبم حال که وقتایی اون از متنفرم»

 .کردممی حس رو دردش کاش، بودم سوگل یضربه جای یخیره

 ...کـاش

 .سوگل غمگین چشمای به دوختم چشم و کردم سربلند و نشست دستم روی دستی

 :گفت آروم

 خواممی معذرت_

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند
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 نیست مهم، بابا بیخی_

 حفظ با و دادم قورت رو بغضم و گرفتم اشنادیده قدیمیم دوست حضور با شاد جوِ این نکردن خراب برای اما؛ بود

 :گفتم لبام روی بود بدتر اشک صدتا از که لبخندی

 .اینجا بیان شد تموم کاراشون بگو و عمو و خاله به بزن زنگ، میاد داره که سارگل_

 :ناراحته داده انجام غیرارادی که کاری از هنوز دادمی نشون که زد ایکوله و کج لبخند

 .اسپایه کال؟ شناسیشمی که سارگلم، بزنم سر ارسالن به اومدم فقط من، شیمنمی مزاحم بابا نه_

 .نبز زنگ خاله به پرحرفی جای به و نزن حرف دیگه االنم، میاد بدم اخالق این از شدت به من و سوگل شدی تعارفی_

 اونم و پیوندهمی جمعمون به سارگلم کم کم و ماس پیش گفت بهش و گرفت رو شمیم خاله یشماره، داد تکون سری

 .بده خبر بهش خاله خودِ و زنهنمی زنگ دیگه عمو به که کرد تاکید تماس کردن قطع از قبل و، اینجا بیاد

 :گفت و کشید پوفی، بود رفته سر اشحوصله که ارسالن

 .بکنیم ایبازی یه بیاید_

 :گفت خنده با سوگل

 ؟کوشولو ارسی ای بازی چه_

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ ارسالن

 .بکن و بازیت عروسک برو توام، زنیممی پاسور پانیذ و من_

 رو دادش و بگیره بازوش به محکمی نیشگون عصبانیت با سوگل شد باعث که کرد پایین باال شیطنت با رو ابروهاش و

 .دربیاره

 :گفت نگران و پیشمون اومد سریع، بود ترسیده حسابی ارسالن داد صدای از که خاله
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 ؟زنیمی داد چرا؟ شد چی_

 بغضی با و گرفت سوگل طرف به رو انگشتش و کرد آویزون رو لباش هابچه مثل و کرد گل بازیش مسخره ارسالن

 :گفت ساختگی

 .زد و مـن ایـن مـامـان_

 .ترکیدیم لحظه یه در سوگل و من

 :گفت و رفت بهش ایغره چشم، بود گرفته اشخنده کاراش از طرفی از هم، بود شده عصبانی دستش از هم که خاله

 پس ،زدتت که ریختی کرمی یه حتما، شناسممی رو سوگل من ضمن در، دادی امسکته، پسر نکنه چیکارت بگم خدا_

 !حقته

 :گفت اعتراض با همراه شده گرد چشمای با و کرد جمع رو لوچش و لب ارسالن

 .کنی مهمونم ماده و نر یه خودتم مونده کم، طرفداریت از مچکرم وقعا! حقمه! پسرتما من مثال! مـامـان_

 . آشپزخونه تو رفت«بخندیم بهش گذاشته، که نمیده شفا» گفتن با و خندید خاله

 :ارسالن سمت برگشتم بیاد در کاسه از بود مونده کم که چشمایی با

 ؟زد و حرف این که بود خاله این مطمئنی_

 !هنگم خودمم، واال دونمنمی_

 :گفت خنده با سوگل

 ؟امخاله مگه گفت چی_

 :داد ادامه و کرد اشاره ارسالن به و
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 .بخندیم بهش گذاشته همینجوری، که دهنمی شفا دیگه میگه راست_

 .گرفت درد زخمش که، شه بلند اومد زدنش قصد به و کرد نگاهش چپ چپ ارسالن گفت که رو این

 :گفت باغیض

 !ذاشتمنمی اتزنده وگرنه، شم بلند تونمنمی فعال کن خداروشکر برو_

 

 :گفت تمسخر با بکنه کاری هیچ تونهنمی ارسالن بود شده راحت خیالش که سوگل

 .نیستی حرفا این مال، ذاشتینمی زنده رو مـن تـو غلطا چه اوهـو_

 :گفت تهدیدوار و پرحرص ارسالن

 بلندشمـا نـذار سوگل_

 :گفتم و کردم اخمی، میشه خطری داره اوضاع و قرمزِ وضعیت دیدم که من

 .میگه اون یکی، میگه این یکی! جنگ میدون اومدین مگه؟ شد جدی شوخی شوخی، دیگه بســه_

 رد باهم سوگل پرتمسخر و شیطون های نگاه و ارسالن پرحرص و عصبی های نگاه هنوزم ولی، کردن تمومش رو بحث

 .بودن جدل

 .شهنمی شب روزشون نکنن دعوا باهم روز یه اگه که ارسالنین و سوگل همون هنوزم، شننمی عوض وقت هیچ اینا

؛ بودم تخس و شیطون و شر دخترِ همون هنوزم شاید، شدمنمی عوض وقت هیچ شاید نبود تلخ اتفاق اون اگه منم

 ..امـــا

 .گلوم بیخ میشینن و شنمی حسرت فقط که هایی«امــا» از شده پر من زندگی

 .تو اومدن امید عمو و بابا
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 .نشست لباشون روی لبخند و زد برقی چشماشون سوگل دیدن با

 .بود پیدا اشونچهره از این و بودن شده خوشحال خیلی دیدنش با حاال و براشون بود ما مثل سوگلم

 .دادن رو جوابش گرمی به اوناهم که، کرد پرسی احوال احترام با و رفت سمتشون به و شد بلند سوگل

 .نگفت چیزی دیگه و شد مواجه من یغره چشم با که، کرد نثارش «خودشیرینی» بود نشده آروم هنوز که ارسالن

 :شد بلند بابا صدای که نشست سرجاش سوگل

 ؟دخترم چطورن خانواده_

 .سوگله مخاطبش فهمید شدمی راحتی به

 :گفت و زد ایخانومانه لبخند سوگل

 .خدمتتون دارن سالم، خوبن_

 .شد داغ گذشته مرورخاطراته بحث و نشستن عمو و بابا پیش و اومدن چای سینی با خاله و مامان

 ناومد اینا مامان با پرسی احوال از بعد، شدن وارد شمیم خاله و سارگل و اومد در صدا به در زنگ که بود عصر نزدیکای

 .ما سمت

 میمش خاله و گرفت غم رنگ مبهوتشون چشمای و شدن خیره بهم ناباور وضعیتم دیدن با که ایلحظه اون دونهمی خدا و

 .درد این بار زیر شکستم من چقدر، ریخت اشک و گرفت آغوشم در مادرانه

 .بود نیومده هنوز شهیاد عمو ولی، بکشن شام خواستنمی اینا مامان و بود ده حدود ساعت

 :گفت کوتاهی صحبت از بعد و گرفت رو اششماره خاله

 .رسهمی دیگه ساعت نیم تا_
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 .شد بلند اف اف صدای ساعت نیم سر

 :گفت رفتمی اف اف سمت به که حالی در و شد بلند امید عمو

 .بوده تایم آن همیشه شهیاد_

 .حیاط تو رفت و کرد باز رو در «بفرمایید:»گفتن با و برداشت رو اف اف گوشی

 .شدن وارد امید عمو سرش پشت و شهیاد عمو اول دقیقه چند از بعد

 برای و نبود مشخص دور از که بود افتاده کوچکی هایچروک چشماش یگوشه و بود شده گندمی جو موهاش شهیاد عمو

 .داشت رو بود خاطرم تو بچگی از که مهربونی یچهره همون هنوزم ولی؛ کردیمی دقت باید دیدنش

 .شد شوکه خاله یاندازه به دیدنم با هم عمو

 :فشرد رو قلبم غمگینش لبخند

 عمویی بدنده خدا_

 .بود شیرین برام شهیاد عمو زبون از کلمه این شنیدن چقدر «عمویی» قدیم لحن همون هنوزم

 :گفتم و زدم لبخندی

 عمو ممنونم_

 .نشست اینا بابا کنار و نشوند پیشونیم روی ایـوسه بـ عمو

 فقط و فقط دلیلش تنها و خوردیم هاروشام ترین خوشمزه از یکی دورهم و کردن صدامون و کشیدن شام اینا مامان

 .بود بودنمون دورهم

 یخونه تو رو دوباره دیدار قرارِ شهیاد عمو ازهم شدن جدا از قبل ولی؛ کردیم رفتن عزم که بود یک حدود ساعت

 .گذاشت خودشون
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❊❊❊  

 مشکوک خیلی شهیاد عمو گروهشون جدید عضو و ارسالن و امید عمو و بابا رفتارهای، بود خورده چاقو ارسالن وقتی از

 .شده چی بفهمم باید، بود شده

 .کارشونه از سردرآوردن برای فرصت بهترین، دعوتیم شهیاد عمو یخونه که امشب

 

 .بودم خوابیده فقط االن تا خونه اومدیم که شبی از، خوابیدن از بودم شده خسته

 ازکشدر حالت تو دائما بودم مجبور و بودم گرفته بدی کمردرد بیمارستان تو ارسالن پیش موندن روز چند اون خاطر به

 .باشم

 :پیشم اومد ثانیه چند از بعد که زدم صدا رو مامان

 ؟جانم_

 ؟بشینم کنی کمکم میشه مامان_

 که اهاییمتک بعدم، بشینم کرد کمکم و گذاشت کمرم پشت دستشم یکی اون و گرفت رو دستم «عزیزم آره:»گفتن با

 .چید کمرم پشت رو داشتن رو گاهمتکیه حکم

 .نشوند پیشونیم روی ایــوسه بـ و زد مهربونی لبخند که کردم تشکری

 .شدیممی راحت مریضی این دست از و شدمی ایمعجزه یه کاش

 .شنمی اذیت دارن بابا و مامان خودم از بیشتر

 .کنهمی بیداد چشماش توی غم و میشه گرفته اشچهره وضعیتم دیدن با دفعه هر بابا
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 از نشون این و میشه اشک پر چشماش حال این تو دیدنم با هربار هم، جسمی فشار هم روشه روحی فشار هم که مامانم

 .میاره درش پا از داره کارام ترین کوچک حتی دادن انجام هم، داره حدش از بیش ناراحتیِ

 .افـتـضـاحـه زمانی یبرهه این تو زندگیمون وضعیت بگم تونممی فقط

 

 .شد بلند اف اف صدای که بودم پانیا با بازی مشغول

 .کرد نگاه در پشت شخص یچهره به و رفت اف اف سمت به مامان

 و زد نگز که دقیقه پنج از بعد. زدمی زنگ هم سر پشت و نبود کن ول یارو ولی؛ برگشت آشپزخونه به دوباره و کرد اخمی

 .برنداشت دیگه و زنگ روی گذاشت رو دستش، نداد جواب کسی

 :گفتم بلندی صدای با و ریخت هم به زنگ آور سرسام صدای از اعصابم

 !نیست زنگ کن ول که مرگشه چه ببین بیا، مامان_

 :گرفت رو بابا یشماره و برداشت رو تلفن مضطرب و بیرون اومد آشپزخونه از مامان

 پارسا، الو_

_...... 

 :گفت و کرد من به نگاهی

 .خونه در اومده یارو همون_

 !ما ااِل دارن خبر همه، واال خوبه! زنهمی حرف رمزی مامانم

 :گفت و انداخت در به نگاهی مامان که گفت چی بابا دونمنمی

 !دارهبرنمی و زنگ رو گذاشته و دستش، نه_
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_...... 

 منتظرم، باشه_

 :گفتم اخم با و کرد قطع که رو گوشی

 ؟کنیدمی پنهان من از دارید و چی؟ مامان کی یعنی یارو همون_

 :گفت اشپچگانه لحن اون با و سمتم برگشت پانیا یهو

 «؟شناسینمی رو آقاهه اون تو مگه آجی! عه»؟ سناسینمی رو آداهه اون تو مده آدی! عه_

 ؟امغریبه من اونوقت، دونهمی هم پانیا، بفرما

 :گفتم لحظه اون تو ممکن لحن ترین مهربون با

 .بشناسمش تا بگو تو، شناسمنمی عزیزم نه_

 :بگیره اجازه ازش خواستمی انگار و کرد مامان به نگاهی

 تو آخه، ندم هیچی تو به دفت مامانم، دیده درفت و جلومون میومدیم خلید از مامان با داستیم اونروز ته آداهه همون_

 یچیه تو به گفت مامانم! دیگه گرفت و جلومون میومدیم خرید از مامان با داشتیم اونروز که آقاهه همون! »بدونی نباید

 !«بدونی نباید تو آخه، نگم

 ؟چرا؟ بدونم نباید من

 ؟بدونم نباید من رو چی اصال

 :گفتم و ایشقهوه چشمای تو شدم خیره درهم هایاخم با

 ؟بود شکلی چه آقاهه پانیا_
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 :گفت و کوبید پاهاش روی رو دستاش کالفه

 ... مـ عمو بابای همون، بابا ای_

 :گفت اخم با و حرفش وسط پرید مامان

 .نمیای بیرون نگفتم تا و اتاقت تو میری سریع، شو ساکت_

 :کرد نگاهش مظلومانه پانیا

 «؟کردم چیکار مگه؟ مامان چرا»؟ تردم چیتا مده؟ مامان چال_

 .نکنی دخالت نیست مربوط بهت که کاری توی دیگه تا اتاقت تو میری_

 :گفت ملتمس و چشمام توی شد خیره مظلومش چشمای اون با و سمتم برگشت پانیا

 «آجی»آدی_

 .بزنم رفح مامان حرف روی تونستمنمی من ولی؛ کنه نظر صرفه اشتنبیه از و ببخشتش مامان تا کنم وساطت من یعنی

 :گفتم و کشیدم خرماییش موهای روی دستی

 بخوریما بستنی بریم بعد تا، اتاقت تو برو خوشگلم_

 .شد اتاقش راهیِ لرزون یچونه با و ناراضی و انداخت مامان به نگاهی دوباره، شد ناامید منم از وقتی

 :گفتم و مامان سمت برگشتم

 سر چیزی زا نباید و امغریبه من دیگه حاال؟دونستممی نباید من چرا؟ بگه بهم پانیا نذاشتی چرا؟ گرفته و جلوتون کی_

 .دربیارم
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 ونپنه رو چیزی خوادمی یا نگرانه وقتی مامان عادتِ، کرد گره هم به رو دستاش و دوخت زمین به رو نگرانش نگاه مامان

 .کنه خالی شونه دادن جواب زیر از یا کنه

 وت بابا قامت و شد باز ورودی در بعد خوردو گوشم به بابا گفتنِ«مهرسا» بندش پشت و حیاط در شدن بسته صدای

 .شد نمایان در چهارچوبِ

 :گفت نگران و دوید سمتش به مامان

 ؟رفت؟ شد چی_

 :گفت و داد تکون «آره» معنی به رو سرش بابا

 شننمی قضیه خیال بی اینا ولی؛ رفت فعال_

 :گفتم زدنشون حرف رمزی از عصبی

 .بفهمیم منم بگید جوری میشه بابا_

 .نیست مهمی چیز_

 ؟گیرنمی و مامان جلوی و نیست مهمی چیز؟ سوزوندنمی و زنگ داشتن و نیست مهمی چیز_

 :گفت و درآورد جیبش از رو گوشیش درهم هایاخم با بابا

 .نیست چیزی که گفتم_

 .بیرون رفت و

 .آشپزخونه سمت رفت و داد تحویلم ایالکی لبخند که مامان سمت برگشتم

 االح و مشکوک و رمزی حرفای، مشکوک آمدهای و رفت، مشکوک هایتلفن دائم، افتادم اینا بابا مشکوک رفتارهای یاد

 .داشت رو خونه زنگِ سوزوندن قصد امروزم و بود گرفته رو مامان جلوی که شخصی هم
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 ههم انگار که موضوعی گفتن خاطر به پانیا تنبیه، مامان چشمای تو کرده لونه نگرانیِ و دادم مالش رو امشقیقه

 همه، بابا درهمِ هایاخم و بهش دادن جواب زیر از کردن خالی شونه و من سوال از مامان دستپاچگی، من ااِل دونستنمی

 .بود کرده سردرگم و نگران رو من همه و

 .بیرون زدیم خونه از و شدیم آماده که بود هشت حدودای ساعت

 .شهیاد عمو یخونه سمت افتادیم راه و شدم ماشین سوار بابا کمک به

 . رسیدیم موندن ترافیک پشت کلی از بعد باالخره

 رو مخود سختی به و انداختم گردنش دور دست، بشم پیاده ماشین از کرد کمکم و آورد عقب صندوق از رو ویلچرم بابا

 .کشیدم ویلچر روی

 .بود مشکل برام باهاش کردن کار و بودم نکرده عادت بهش هنوز

 .رسیدن هم اینا امید عمو ما با زمانهم

 .رسید گوش به در شدن باز تیکِ صدای وبعد«بفرمایید:»گفتمی که شهیاد عمو صدای و فشرد رو زنگ بابا

 .بود میوه هایدرخت و سبزیجات از پر که بزرگی تقریبا حیاطِ به افتاد چشمم و شدیم وارد

 .داشت سبزیجات کاشتن به شدیدی یعالقه قدیم از خاله

 کرده عمل حرفش به هم حاال و«مونهنمی امان در من دست از حیاطش، بگیریم دارحیاط یخونه اگه:»گفتمی همیشه

 .بود

 .بودن اومده حیاط به استقبال برای سوگل و سارگل و شمیم خاله و شهیاد عمو

 .شدیم اصلی ساختمان وارد گرمشون استقبالِ و پرسی احوال از بعد

 .داشت خاله یالعاده فوق یسلیقه از نشون این و داشت زیبایی نمای هم خونه داخل
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 .شدم روم به رو زیبای عکس قاب تماشای مشغول و کردم ثابت، بود نشسته ارسالن که مبلی کنار رو ویلچرم

 .شدیم زدن گپ مشغول و پیشمون اومدن سارگلم و سوگل دقیقه چند بعد

❊❊❊ 

 *ارسالن*

 .کرد صدام پارسا عمو که، زدیممی حرف هارشته این برای کار شدن پیدا و تحصیلی هایرشته درمورد داشتیم

 :رفتم بودن نشسته اینا بابا که جایی سمت به و شدم بلند جام از

 عمو بله_

 :گفت و انداخت پهلوم به نگاهی

 ؟بچرخونی ذغال تونیمی_

 بلند سنگین چیزای تونستمنمی فقط، بود شده تر آسون برام کردن کار و گذشتمی خوردنم چاقو از ماهی یک تقریبا

 .کنم

 :گفتم داشتمبرمی بود کرده آماده شهیاد عمو که قلیونی سینی توی از رو گردون ذغال که درحالی

 تونممی، عمو آره_

 .رفتم حیاط طرف به دست به ذغال و

 .داخل برگشتم شد سرخ قشنگ که ها ذغال

 .خورد زنگ گوشیم که میذاشتمشون منقل توی گردون ذغال توی از داشتم

 .میومد اینا سوگل طرف از صداش
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 :گفت و داشت برش میز روی از پانیذ

 !موبایلت ارسالن_

 ؟کیه_

 :گفت و انداخت اشصفحه به نگاهی

 اسشماره_

 :گفتم مزاحمِ کردممی فکر و نبود یارو اون به حواسم اصال که درحالی

 کن ولش_

 .خورد زنگ دوباره بالفاصله ولی، شد قطع صداش ثانیه چند از بعد

 :گفت و انداخت صفحه به نگاهی دوباره پانیذ

 .باهات داره واجبی کار یکی حتما، همونه_

 :گفتم خیال بی

 .بده جواب_

 .بده جواب گفتمنمی پانیذ به وقتهیچ و دادممی جواب خودم کاشوای

 :زدمی حرف خط پشت فردِ با داشت که شنیدممی رو پانیذ صدای ولی، ها ذغال سمت برگشتم

 .بفرمایید_

_...... 

 ؟شما، هستم خواهرشون_
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_...... 

 .نیاوردم جا به شرمنده ولی، آشناست صداتون_

 !نـه وای! نکنه! کیه یعنی

 :کرد متوقفم عصبانیش دادِ صدای که، رفتم سمتش به و شدم بلند

 شیدهک بلند دیوارِ یه خانواده دوتا بین، شد قطع پسرتون با من یرابطه وقتی؟ زدید زنگ ارسالن به حقی چه به شما_

 .محترم آقای بزنید زنگ من برادر به نداشتید حق شما.شد

 .بود مهران پدر، اومد سرم ترسیدممی که چیزی همون از وای وای وای

 .دیدنمی رو من اصال انگار اون ولی، بیارم در دستش از رو گوشی کردم سعی و سمتش به کردم تند پا

 . بود کرده عصبانی حد از بیش رو اون همین و بود اومده یادش اونروزا تلخ خاطراتِ تمام مهران پدر صدای شنیدن با

 جواب ذپانی گفتم تمام خیالیِ بی با و باشه اون شاید نکردم فکر درصدم یک حتی چرا که کردممی لعنت رو خودم من و

 .بده

 .بگیرم ازش رو گوشی ذاشتنمی جوریهیچ

 ادد با رو تلخ لحظاتِ اون تمام خواستمی انگار، دادنمی عمادی آقای به زدن حرف فرصت حتی و زدمی داد عصبانیت با

 ماتِ نگاهش و شد خفه گلو تو صداش که گفت بهش چی عمادی آقای و شد چی یهو دونمنمی ولی؛ کنه تالفی زدن

 .موند صورتم

 :زد لب ناباور

 !کنمنمی باور_
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 بهم و زدمی موج دلخوری و بهت، خشم، عصبانیت چشماش تو، چشمام توی بود شده خیره سرخش چشمای با

 !فهمیده رو چیز همه میفهموند

 :زد فریاد و امسینه تو کرد پرت رو گوشی، رسید اوج به عصبانیتش

 رد و گذاشت پاش زیر و من که کسی از نداشتیم مخفی هم از هیچی و بود همرازم که کسی کنمنمی باور! کنمنمی باور_

 .کرده مخفـی من از و خورده چاقـو شد

 :گفت بقیه به رو و

 ؟بودم غریبه وسط این من، دونستیدمی اتونهمه_

 :زد فریاد چشمام تو خیره و من سمت برگشت

 ؟بودم غریبه من؟ ارسالن آره_

 تیر لبمق و رفت تحلیل صداش و گذروند نظر از رو صورتم بود رفته باریدن مرزِ تا که چشمایی با و نشد من جوابِ منتظر

 :کشید

 .نداشتم انتظار ازت اصال، نداشتم انتظار ازت_

 .کرد حرکت در سمت به و نشست ویلچر تایرهای روی دستاش و زد پوزخندی

 .کنه آرومش تونستنمی آزاد هوای جز هیچی شدمی عصبانی وقتی داره نیاز آزاد هوای به دونستممی

 رو ویلچر واق تمام با، بیافته ممکنه که نبود مهم براش اصال انگار ولی؛ شد می مانعش در یلبه، بشه رد در از تونستنمی

 .دادمی حرکت جلو به

 .برگشت عقب به و خورد بهم ویلچر تعادل و رفت در یلبه روی ویلچر جلوی چرخِ هاکشمکش همین تو

 .بود دستام توی ویلچر هایدسته آخر یلحظه دونممی فقط، رسوندم بهش رو خودم چطوری نفهمیدم
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 .زدمی شدت به قلبم

 .کردم آزاد رو امسینه توی پانیذ افتادن ترس از شده حبس نفسِ و برگردوندم قبلش حالت به رو ویلچر

 کنارش یشده قطع درخت تنه روی و گذاشتمش توت درخت کنار و بردم حیاط سمت به رو ویلچر، حرفی هیچ بدون و

 .نشستم

 رشکنا که منی رو لرزشش تا بود کرده مشت رو دستاش و کشیدمی عمیق نفسای و بود ها دوردست به خیره نگاهش

 .نبینم بودم نشسته

 محال هدیگ فهمید که حاال، بشه تموم پانیذ فهمیدنِ بدون قضیه تا بدم رضایت داشتم تصمیم درصد یک حاال تا اگه

 .بده پس رو کاراش تمام تاوان که کنممی کاری، بگذرم ازش ممکنه

❊❊❊  

 «سوم فصل»

 

 «بعد سال یک»

 *پانیذ*

 شده وضع دیگه آدم یه با شدم بیدار وقتی فرداش و خوابیدم شب یه انگار، بود نمونده باقی هیچی قبلی پانیذِ از دیگه

 .بودم

 یه ودمب شده، بودم دلخور دنیا کل از انگار، دونستمنمی هم قهرم دلیل، ارسالن حتی، سوگل، بابا، مامان، بودم قهر همه با

 .گیر گوشه و حرف کم دخترِ

 اراحتن یا خوشحال هیچی با دیگه، کردنمی امزده شگفت چیزی دیگه، خنثی، بودم شده تفاوت بی چیز همه به نسبت

 .بود کرده قهر لبام با لبخندم حتی دیگه، شدمنمی
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 .بود اومده سرد و حس بی پانیذِ جاش به و بود رفته تخس و شیطون پانیذِ

 از لتپ گازِ یه دلم عجیب من و بود عروسکش با بازی سرگرمِ که روزا این تو آرامشم منبع تنها روی موند ثابت نگاهم

 .خواست صورتیش لپای اون

 :کردم صداش آروم

 پانیا_

 .کرد نگاهم و برداشت عروسکش موهای نوازش از دست

 .دارم احتیاج بهش چیزی هر از بیشتر االن فهمید خودش که کردم باز رو دستام

 .رفتم تپلش پاهای یصدقه قربون قدمش هر با من و دوید سمتم به و گذاشت زمین روی رو عروسکش

 به ممحک و بغلم تو کشیدمش و کتفاش زیر انداختم دست و نیاوردم طاقت که برسه تختم به بود مونده قدم ٢ هنوز

 .فشردمش خودم

 .دادمی بهشت یمزه کوچولو خواهر این آغوش انگار و

 .قلبم تاریکی میون بود نوری نقطه تنها، بود کرده پنهون آغوشم تو رو خودش اینجوری که ایفسقلی این

❊❊❊ 

 *ارسالن*

 .بکوبم دیوار به سر دختره این دست از خواستممی دیگه

 .باشه ایراد و عیب بی بکشه بودم گفته بهش که هایینقشه از یکی نداشت امکان یعنی

 داده تذکر بار چندین حاال تا نداره فایده، چرخید روم به رو هایبرگه روی دوباره نگاهم کالفه و زدم موهام به چنگی

 ...بازم ولی، بودم
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 .زدممی حرف خانوم این با دادن تذکر از تر جدی باید

 .گرفتم رو منشی و برداشتم رو تلفن

 .بود اشغال معمول طبق

 .رفتم در سمت به و شدم بلند عصبی

 .درآوردن رو شورش دیگه

 .شد بلند و گذاشت میز روی رو تلفن من دیدن با، بود زدن حرف درحال همیشه مثل که غفاری خانوم

 :گفتم بلندی صدای با

 ؟کجان کیانی خانوم_

 :گفت، زدمی سرخی به نداشتم شک که ایچهره و بلندم صدای از ترسیده

 افشار خانم پیش_

 .افشار اتاق طرف به رفتم

 ممحک و باال ببرم رو دستم خواستمی دلم که شدم مواجه چیزی با و شدم وارد ثانیه چند از بعد و زدم در به ایضربه

 سرم تو بکوبم

 .کنارشون شربتم لیوان تا ٢ و بودن کردن حل جدول درحال خیال بی کیانی و افشار

 .کنهن اذیتشون گرما وقت یه کولر زیر که دادن سفارش شربتم، بهتره وضعیتشون رئیسم که منی از، دیگه خوبه

 :غریدم و کوبیدم هم به بار چند رو دستام محکم

 .کنه حل جدول امواسه کردم استخدام کارمند، باشه خوشم واقعا نه، باشه خوشم_
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 :گفت ضعیفی صدای با و شد بلند افشار

 ...بخدا امیری آقای_

 :گفتم بلند و بده ادامه نذاشتم

 !من اتاق سریـع خانوما_

 :گفتم بود مشهود صدام تو کامال که عصبانیتی همون با. بود ایستاده پا سر هنوزم غفاری

 .بنده اتاق میارین تشریف خانوما با شمام_

 . داخل اومدن افتاده پایین سرای با تاشون سه ثانیه چند از بعد و شدم اتاق وارد

 .باشم آروم کردم سعی عمیق نفس چندتا با

 :تمگف باشه آرومتر کردم سعی که لحنی با، رفتم می قدمرو جلوشون که همونطور و کردم قفل سرم پشت رو دستام

 ؟نیست اخراج حقتون شما انصافا_

 :گفت تمام پرروییِ با کیانی

 .بدین هم تشویقی بهمون باید تازه؟ چرا اخراج، نه_

 :گفتم و کردم نگاهش تیز

 .میدم تشویقی حتما که شما به_

 .کرد چشماش مهمون ترس لحنم

 :گفتم و چرخوندم افشار و غفاری بین رو نگاهم

 ؟کنم چیکار شما با بگید خودتون_
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 :گفتم و غفاری روی موند ثابت نگاهم

 !اشغالِ تلفن، دارم کارت هروقت که شما_

 :گفتم و افشار سمت برگشتم

 .کنیدمی حل جدول من برای کاری ساعت تو که هم شما_

 :گفت و انداخت پایین سر شرمندگی با غفاری

 گفتممی و داروهاش جای برادرم به داشتم، نبود خوب حالش مامانم مهندس آقای_

 :گفت جانب به حق افشارم

 .کردن حل جدول سراغ رفتم بعد، بودم داده انجام و کارام یهمه منم_

 .کرد عصبانیم پیش از بیش جانبش به حق لحن

 :گفتم و چشماش تو شدم خیره کرده اخم

 ؟مفهومه ندارید رو کردن حل جدول مثل متفرقه کارهای انجامِ حق کاری ساعت تو دیگه ولی؛ باشید داده انجام_

 :گفت ضعیفی صدای با و انداخت پایین سر و دزدید نگاهم از رو چشماش

 بله_

 .برید تونیدمی، غفاری خانم هستم شمام با دیدم ازتون مواردی همچین بود آخرتون یدفعه، خوبه_

 :گفتم که افتاد راه سرشون پشت هم کیانی

 .بدم تشویقی بهت وایسا؟ خواستینمی تشویقی مگه؟ کجا شما_

 .کرد نگاهم نیافتاده اتفاقی هیچ انگار که جوری، ریلکس خیلی و برگشت
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 .بود شده بلند پرروِ هرچی دست رو دیگه دختر این

 ؟کردینمی حل جدول کاری ساعت تو حقی چه به شما_

 .ردنک حل جدول پای بودیم نشسته بعد بودیم داده انجام و کارامون جفتمون، پرسیدین «افشار» نازنینم از که و این_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 ؟دادنی انجام چه ولی؛ دادید انجام، بله_

 :گفت و کرد نگاهم سوالی

 ؟دادنی انجام چه چی یعنی_

 :جلوش گرفتم و برداشتم میز روی از رو شاهکاراش

 این با شما اما؛ بخشیدشون شدمی و، نداشتن ایدیگه مشکل جزئی اشکال چندتا از غیر افشار خانم کارای واال_

 !دارید هم تشویقی و جایزه انتظار اونوقت، خانم جیبتون تو گذاشتید رو همه و کلی و جزئی کال شاهکاراتون

 :گفتم و کردم دستم توی هایبرگه به ای اشاره و

 ؟دارید براشون جوابی چه_

 :گفت و دستش های انگشت به دوخت رو نگاهش

 .نداشتم تمرکز کارم روی و بودم کسل اشهمه امروز و، بخوابم درست نتونستم دیشب راستش مهندس آقای_

 :گفتم و میز روی کوبیدم عصبی

 و کردین اشتباه سری چندین حاال تا، خواممی خوب کارِ شما از من، نداره ربطی هیچ من به شما خوابِ محترم خانم_

 غیرمجهی و موجه دلیل هر به، ببینم ازتون چیزی همچین دیگه یدفعه، خانم اخطارِ آخرین این، دادم تذکر بهتون

 .برید تونیدمی حاالم حتمیِ اخراجتون
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 . بیرون رفت حرفی هیچ بدون

 .شدم ولو صندلی روی و کشیدم پـوفـی

 .بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلی پشتیِ به رو سرم

 .طرف یه پانیذم، طرف یه شرکت مشکالتِ

 رو اون به رو این از کال، کرده تغییر درجه ۱۸۴ اخالقش، شناسمشنمی انگار اصال؟ کنم چیکار باهاش باید دونمنمی

 .نویبش رو صداش باید زور به که آروم و ساکت دخترِ یه شده حاال، نبود امان در زبونش از کسهیچ که پانیذی اون. شده

 ؟آخه بگم باید کی به خواممی رو خودم سرحال و شاد پانیذ، خوامنمی رو پانیذ این من

 .آورد ابروم به اخم و نداشتم اعصابِ رو کشید خط موبایلم زنگ صدای

 :دادم جواب کنجکاو شهاب یشماره دیدن با

 ؟بله_

 ؟پسر چطوری_

 !کنی سالم نگرفتی یاد هنوز_

 .کرد کاریش نمیشه، دیگه همنشینِ کمال_

 :گفتم و خدیدم

 ؟بگو و کارت حاال خب_

 ؟بیرون بریم ایپایه_

 :نبود بدی پیشنهاد
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 ؟کجا_

 ؟نظرت، درکه میگن هابچه_

 ؟هستن کیا، خوبه_

 .محمد، سامان، فرهاد، رضا، نوید، من_

 .باش هوم_

 .باش خونمون دم پارکِ دیگه ساعت یک پس_

 .باش_

 راستی_

 بماستی_

 .داریم هم ویژه مهمون یه بگم رفت یادم، مرض_

 ؟کیه؟ ویژه مهمون_

 میبینی خودت بیا_

 .فعال، باش_

 .بای_

 .ایستادم پنجره پشت و شدم بلند صندلی روی از حالی بی با

 که هاییسال تمام، رو بودن پانیذ با هایسال این تمام کردم مرور و عبور درحال هایماشین انبوه به دوختم چشم

 .بودم برادرش و بود خواهرم
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 و ردمک مرور رو اشثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال

 .بود اعصابم رو بدجوری روح بی و سرد دخترِ این، قبلی دخترِ همون به برگردونم رو پانیذ که راهی دنبال گشتم

 .داره وزن تُن دو سرم کردممی حس که بود پر مغزم انقدر

 .نمیام گفتممی کاش، کردم ساعت به نگاهی

 .شدم خارج شرکت از و زدم صورتم و دست به آبی، رفتم اتاق توی دستشویی سمت به

 .زدمی داد فرسخی ده از جیغش آلبالوییِ رنگ اون با سامان ٢۴۰ 

 .زدم ضربه راننده طرف یشیشه به انگشت با و رفتم سمتش به

 .پایین داد رو شیشه و طرفم برگشت سامان

 :گفت نوید که دادم دست اشونهمه با

 دادن افتخار ارسالن آقا! عجـب چه_

 .همیم دل ور دقیقه به دم خوبه، بینیمنمی همو ماه تا سال انگار«دادن افتخار:»میگه همچین بابا کن کار خف_

 :گفت و برد باال تسلیم حالت به رو دستاش

 !نزن، بابا باشه_

 :زدم بازیش مسخره به لبخندی

 ؟پس کوش شهاب_

 :گفت لوسی لحن با و داد گردنش به قری فرهاد

 !میارن تشریف خودشون ماشین با خان شهاب_
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 .خنده زیر زدن لحنش و ادا از همه

 .برگردم عقب به شد باعث ماشینی بوق صدای

 .بودن نشسته شهاب فراریِ توی باشه امونویژه مهمون زدممی حدس که دیگه نفر یه و شهاب

 .کیه بفهمم و ببینم رو اشچهره نمیذاشت اشانداخته پایین سرِ

 .کرد زیاد رو سرعتش و داد تکون برامون دستی شهاب

 :گفتم بودن نشسته عقب که محمد و رضا و فرهاد به رو

 .من با بیاین تنگه جاتون اگه_

 :گفت و کرد درهم رو اشچهره محمد

 .بهتره خودمون خانوم سوسن همون، سازیمنمی چاوشی با ما.. دادا قربونت_

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 راحتین هرجور_

 .افتادم راه و رفتم خودم مدادیِ نوک زانتیای طرف به و

 .کردم روم به رو یجاده جمعِ رو حواسم و کشیدم موهام الی به ال دستی، سنگینه بدجور سرم کردممی حس هنوزم

 .شدم پیاده و کردم پارک سامان ماشینِ سر پشت رو ماشین

 .رفتن کجا دونستیمنمی، بودن رسیده ما از زودتر مهمونش با شهاب

 .باال سمت به بریم گفت کجان اینکه پرسیدن از بعد و زد زنگ بهش نوید

 .بود محشر فضاش
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 این، زیبایی این. داشتم احتیاج زیبایی این به عجیبی جورِ یه امروز، داشت فرق امروز ولی، بودم اومده باری چند حاال تا

 بده ینتسک و کنه آرومم کمی تونستمی شاید، کشید نفس توش شدمی شلوغ و دود پر محیط اون از تر راحت که هوایی

 .رسوندمی لبم به رو جونم داشت که رو سردردی

❊❊❊  

 خودم پیش و جمع این یویژه مهمون بود شده که رو کنارم قامت و قد خوش پسرِ یچهره گذروندم نظر از دوباره

 !جذابه حد از بیش عسلی چشم پسرِ این کردم اعتراف

 هوهق این گارسونِ دادمی نشون تنش توی مخصوص لباس که اندامی الغر پسرِ سمت برگشتم و گرفتم ازش چشم

 :سنتیِ یخونه

 ؟دارید میل چی_

 ؟کنه خوب رو حالم تونهمی پهلو قند چایِ یه از غیر چی االن که کردم فکر این به من و

 هک جذابی عسلیِ چشم پسرِ و دارم چای به مبرمی نیاز کردممی حس که منی جز به، دادن سفارش بستنی اشونهمه

 .بود تلخ قهوه عاشق که بست نقش دختری یچهره ذهنم توی بازهم من و، تلخ تلخِ، بود داده سفارش قهوه

 بچه هنوزم سالگی ٢۲ سن تو پسر این. بود شکالتی بستنی یخیره افتاده آب دهن با که شهاب یقیافه به افتاد نگاهم

 .بود

 .سوخت حلقم ته کردم احساس و کشیدم سر نفس یه رو چای

 .میام سوگل و پانیذ با حتما بار یه دادم قول خودم به و دوروبرم یکننده خیره زیباییِ به دوختم چشم

 ...پانیذ اما

 .ودب اولش نقش بازیگر عاشق پانیذ که فیلمی برای گرفتم سینما بلیط تا ۰ شوق و ذوق با که افتادم روزی اون یادِ

 :فتگ کلمه یه تنها و گذاشت کنارش عسلی روی رو اون بهش کردن نگاه حتی بدون، دادم پانیذ به رو بلیط وقتی اما
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 نمیام_

 :بود کمتر دردش خوردممی جا یه سیلی صدتا اگه که داد جوابی، پرسیدم رو علتش وقتی و

. کنه رحم جوونیش به خدا، داره ـناه گـ، آخـی: بگه رسهمی راه از هرکی که؟ بشه چی که مردم دیدِ تو بیام ویلچر با_

 رفتمین بیرون و روزش هشت هفته تو اگه که نیستم قبلی پانیذِ دیگه من، دهمی زجرم حرفا این، پرترحم هاینگاه این

 پانیذِ گهدی ساله یک من، هست ما بین فرق ترین بزرگ این و تونمنمی من اما، بره راه تونستمی پانیذ اون، شدمی پکر

 .نفهم بفهم و این، شدم فلج ساله یک من، برم راه تونمنمی دیگه ساله یک من، نیستم قبلی

 .لرزیدن من قلب همراه به اتاقم دیوارای کردم حس که گفت دادی چنان با رو آخرش یجمله و

 ؟گذرهمی خوش ما جمعِ تو دکتر جناب_

 ؟بود داده قرار مخاطب رو کی فرهاد«دکتر جناب»

 :عسلی چشم پسرِ همون روی چرخید نگاهم، داد رو فرهاد جواب که صدایی شنیدن با

 !نگذره خوش میشه مگه قدیمی دوستای با همنشینی_

 !دکتر جناب

 !شاهرخ

 ؟چیه متخصص بود نگفته اما، گرفته رو اشتخصص و خونده پزشکی شاهرخ بود گفته شهاب، اومد یادم تازه! آره

 !اسمعرکه که باشه کنممی رو فکرش که چیزی اون اگه وای، کرد عبور مغزم از سرعت به فکری

 شاهرخ_

 :سمتم برگشت

 بله_
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 :پرسیدم مقدمه بی

 ؟هستی چی متخصص_

 :گفت متعجب

 ؟چطور_

 ؟رو پانیذ تصادف یقضیه بود نگفته بهش شهاب یعنی

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 همینطوری_

 !اعصاب و مغز_

 . شنیدنشون برای بودم کرده تیز گوش که منی برای مخصوصا، بودن شیرین عجیب کلمه دو این

 :گفت و کوبید شاهرخ یشونه روی دستی لبخند با، بود هم ما حرفای به حواسش هابچه حرفای بر عالوه که شهاب

 یضمر یه، مریض صدتا بین شاید، اعصابه و مغز هایمتخصص ترین ماهر از یکی داداشم؟ کردی فکر چی پس، بلـه_

 .بیاد بیرون ناراضی دستش زیر از

 .امروزه چند سردردِ کردن خوب برای، بود کافی بودن تعریف از بیشتر کمی شاید که ایبرادرانه هایتعریف این

 :.گفتم شاهرخ به رو و زدم لبخندی شهاب حرف جواب در

 ؟کنیم صحبت تونیممی_

 :گفت و کرد ها بچه به ایاشاره سر با

 .مناسبیه زمانِ داری آزاد وقت اگه فردا اما؛ بشه نکنم فکر که االن_
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 کارش از حسابی برادرش که دکتری این با زودتر تا کنم کنسل رو کارام تمام بودم حاضر هم نداشتم اگه حتی، داشتم

 .بزنم حرف کردمی تعریف

 انیذِپ کردن سرپا دوباره برای خدا طرف از باشه ایواسطه پسر این و باشه اومده رحم به دلش سال یک از بعد خدا شاید

 ...شـایـد.. من

 ؟ببینیم و هم کجا و کِی فقط آزاده وقتم فردا_

 :گفت و کرد مکثی

 ؟خوبه طلوع شاپ کافی، شش ساعت_

 خوبه_

 پسری از رو آب اونورِ زندگی خمِ و چم تمام روزه یه خواستمی که شد فرهادی با زدن حرف مشغول و داد تکون سری

 .بگیره یاد کردمی زندگی اونجا سالگی هفده از که

 .کردیم رفتن عزم و شدیم بلند که رفتمی تاریکی به رو داشت کم کم هوا دیگه

 خاله به رس یه پرمشغله یهفته یه از بعد هم، دیدممی رو پانیذ هم اینا خاله یخونه برم خونه به رفتن از قبل دادم ترجیح

 .خاله هایگِله برای کردممی آماده رو خودم باید االن همین از و، زدممی

 .بودم خونشون جلوی بعد ساعت نیم حدود

 .فشردم رو زنگ و شدم پیاده ماشین از

 مدعوت داخل به که بشنوم آیفون از رو پانیذ صدای قدیم مثل داشتم انتظار احمقانه چه من و، کرد باز برام درو خاله

 .کنهمی

 .شدم وارد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 106 

 .بود اومده در دم استقبالم برای خاله

 .نشستم سالن توی ایقهوه، کرم سلطنتیِ هایمبل روی و کردم روبوسی باهاش

 .نشست کنارم اومد دست به چای سینیِ دقیقه چند از بعد هم خاله

 .برداشتم رو چایی و کردم تشکری

 .چرخوندم ساکتشون یخونه دورتادورِ رو نگاهم و کردم نزدیک لبم به رو فنجون

 همیشه ،بشنوی رو ساعت تاک تیک صدای بتونی راحتی به که، باشه کور و سوت انقدر اینا خاله یخونه نداشت سابقه

 .پیچیدمی خونه تو پانیا صدای حداقل

 .بود خاله سکوتِ، خونه سکوتِ از تر عجیب و

 الهخ از این و باشه بابا و مامان حالِ پرسیدن سوال اون اگه حتی، بود نپرسیده ازم سوالم یه حتی بودم اومده وقتی از

 .بود بعید شناختممی من که مهرسایی

 :پرسیدم آروم و بود قالی هایگل به خیره نگاهش که خاله سمت برگشتم

 ؟شده چیزی خاله_

 :گفت من از تر آروم و کشید آهی و گرفت قالی هایگل از نگاه

 نه_

 :گفتم دوباره، بود بدتر«آره» صدتا از که« اینه» از نشده قانع من و

 ؟کجاست پانیا؟ ساکته انقدر خونتون چرا، شده چیزی یه_

 :گفت آخرم سوال جواب در فقط
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 شما یخونه_

 ؟چرا اما؟ ما یخونه

 :شدم خم سمتش و گذاشتم میز روی رو فنجون

 ؟کجاست پانیذ_

 :گفت و غمگینش چشمای توی زد حلقه اشک

 ... اتاقش تو_

 تاقشا سمت به و شدم بلند سرعت به، باشه اومده پانیذ سرِ بالیی اینکه و خاله چشمای تو زده حلقه اشکِ از ترسیده

 .رفتم

 .بود خوابیده آروم پانیذ اما

 ؟اشکیه چشماش چرا؟ ناراحته چرا خاله پس

 :گفتم و کردم حلقه اششونه دورِ رو دستم، نشستم بود نشسته مبل روی هنوز که خاله کنار رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 ؟شده چی بگو، خاله کردی نگرانم؟ شده چی پس، خوابیده که پانیذ خاله_

 :کرد باز لب پربغض و چکیدن اشگونه روی دیگری از پس یکی اشکاش و نیاورد طاقت دیگه

 قرص تا هزار زوره به یا شب تا صبح از که دختری این، شده تنگ خودم پانیذِ برای دلم، شده تنگ دخترم برای دلم_

 و سرد رِدخت این، نیست من دخترِ درمیاد دهنش از زور به کلمه یه که دختری این. نیست من پانیذِ دیوار به خیره یا خوابه

 .نیست من دخترِ عصبی

 :داد ادامه قبل از تر غمگین و کشید خیسش چشمای پای دست

 !همین، شده تنگ پرحرفم و شیطون دخترِ برای دلم فقط! هیچی، نشده هیچی_
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 .رو دلتنگی این کردمی تموم و گشتبرمی دختر اون کاش و بود مسری خاله دردِ انگار و

 .بمونم بود نشسته دیواراش روی غم گردِ انگار که ایخونه تو این از بیشتر نداشتم طاقت

 .بیرون زدم و کردم خداحافظی شدم بلند

❊❊❊ 

 عیس، رو گلو ته دادمی قلقلک ترشیش که رو پرتقالی آب کردممی مزه مزه که درحالی و کردم نزدیک لبم به رو لیوان

 :شده گریبانگیرمون ساله یک که رو مشکلی بگم و کنم مرتب ذهنم توی رو کلمات کردم

 ؟شناسیمی که و پانیذ_

 :گفتم که کرد نگاهم متفکر

 .من یخاله دختر_

 :گفت و انداخت باال«فهمیدن» معنی به رو ابروهاش

 .نامزدته کردم فکر دیدمش بار اولین که خاکستری چشم دختر همون، آهان_

 .آره_

 ؟خب_

 :گفتم و دادم بیرون محکم رو نفسم

 .کرده تصادف_

 :گفت ناراحت و متعجب

 ؟کِی، بدنده خدا_
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 :گفتم و زدم پوزخندی

 .میشه سالی یک، داده که فعال_

 ؟براش افتاده اتفاقی_

 .کشیدم صورتم به دستی

 :زجرآوره گفتنش هنوزم

 .دیده آسیب نخاعش، آره_

 :گفت محزون

 ؟گفتن چی دکترا، متاسفم_

 :خورد گره هم به ابروهام دکترا حرفای یادآوردی با

 .هست درصد ده زیر شدنش خوب احتمال نشده رسیدگی بهش اول ساعت ۲٢ تو و شدید متوجه دیر چون میگن_

 :گفت و داد تکون سری

_MRI ؟همراهته االن عکساش و 

 ؟رو عکساش و MRI هم ببینی رو خودش هم ببینیش بیای تونینمی روز یه، نه_

 :گفت متفکر و کرد مکثی

 .باشم داشته ایبرنامه فکرنکنم فردا پس برای ولی؛ گرفته مهمونی اومدنم مناسبتِ به مامان که فردا_

 .خودت از خبر پس، باشه_

 :گفت و زد لبخندی
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 .نباش نگرانش، میشه خوب انشااهلل، باشه_

 .پرتقالم آب پرِ نیمه لیوانِ روی شده کشیده هایطرح به شدم خیره و گفتم لب زیر« انشااهلل»

 ؟کنه امیدوارمون شاهرخ میشه یعنی

 .شد بلند گوشیم زنگ صدای

 :بود مامان، انداختم اشصفحه به نگاهی و آوردم درش جیبم از

 ؟جانم_

 ؟پس کجایی ارسالن_

 :گفتم متعجب

 ؟چطور، بیرون_

 :گفت حرصی لحن با

 .بیاد دکتر پانیذ برای قراره امروز گفتم بهت دیشب خوبه؟ چطـور_

 .بود رفته یادم کل به وای

 برای و پانیذ سر باالی بوده نشسته مهرسا خاله:»گفت، پرسیدم رو پانیا اومدن علت مامان از و خونه رفتم که دیشب

 گریه شسر باالی نشسته مامانش بینهمی وقتی و میپره خواب از یهو پانیذم، کردهمی گریه و خوندهمی دعا سالمتیش

 و شده تصادفشون باعث که ماشینی اون و مهران و دکترا و خودش و اندازهمی راه بیداد و داد و میشه عصبی کنهمی

 .خوابهمی و میشه آروم آرامبخش زور به بعدم، فحش باد به گیرهمی رو همه خالصه

 دیدن دبیا فردا که کنهمی هماهنگ روانپزشک یه با بعدم و اینجا میاره بوده ترسیده حسابی که رو پانیا هم پارسا عمو

 «پانیذ
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 :گفتم و پیشونیم تو زدم

 افتممی راه االن، رفت یادم، وای ای_

 :گفتم کردمی نگاهم سوالی و بود کرده تعجب ناگهانیم و کرده هول رفتار این از که شاهرخ به رو و شدم بلند

 .برم سریع باید، اومده پیش برام مهمی کار، شرمنده_

 .اومده پیش برام مهمی کار گفتم، میاد پانیذ برای داره روانپزشک بگم اینکه جای به

 .بشه باخبر روحیش مشکالت از اشخاله پسر دوستِ جز نداره پانیذ با صنمی هیچ که کسی خواستنمی دلم

 .میشه افسردگیش متوجه سردش رفتارای از ببینتش که بعد هرچند

 .شدیم جدا هم از مختصری خداحافظی از بعد و شد بلند شاهرخم

 .افتادم راه پارسا عمو یخونه طرف به و شدم ماشین سوار

 که گرفتم رو خودم جلوی چقدر و شدم نگران و ناراحت حد چه تا گفت بهم رو موضوع مامان که دیشب دونهمی خدا

 .نکنم بیدارش بود شده چشماش مهمون آرامبخش زورِ به که خوابی از و نزنم زنگ پانیذ به شب اونوقت

 .کردم فراموش چطوری رو مهمی این به موضوع دونمنمی، بود شاهرخ با مالقات مشغولِ ذهنم بس از امروز و

 .باشه رسیده باید االن تا دکتر وای، گرفت هدف رو مچیم ساعت نگاهم

 .برسم تر سریع هرچه تا فشردم گاز روی رو پام و کشیدم صورتم به دستی

 .بودم اینا خاله یخونه در جلوی نشده دقیقه بیست

 .کرد باز برام درو مامان و زدم زنگ
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 و شد آروم هامقدم ناخوداگاه ورودی درِ جلوی بودم ندیده حاال تا که هاییکفش دیدن با ولی، تو رفتم تند هایقدم با

 .کشیدم موهام تو دستی کالفه

 .رسیدم دیر بازم، رسیدنم زود برای عجله همه اون با فهموند بهم مامان پرسرزنش نگاه

❊❊❊ 

 *پانیذ*

 .نداشت اهمیت برام ایذره حتی رسیده دوران به تازه دکتر این غازِ یه من صد حرفای از کدومهیچ

 «بشه بستری باید، بشه بد حالش این از بیشتر اگه:»گفتنمی که بود حالیش چیزی اگه مردتیکه آخه د

 .داره خنده؟ بشم بستری باید من؟ من

 اشگُنده الکی اینا! همین، نداشتم رو بودن شاد و خندیدن حال و حس دیگه فقط من، افسرده نه بودم عصبی نه من

 . بـسـتـری، کردن

 .میومد جوش به خونم دیروز اتفاقات یادآوری از

 .ام بجو رو احمق دکترِ اون یخرخره خواستمی دلم چقدر

 .کنم اشتیکه تیکه ناخنام همین با خواستمی دلم چقدر

 ...خواستمی دلم چقدر

 روی کشیدن دست با بودم ناراحت یا عصبانی هروقت، بچگی از بود عادتم کشیدم ابروهام روی بار چند رو دستم

 .نداشت فایده اینم انگار بار این ولی؛ شدممی آروم ابروهام

، بشم رومآ تا بزنم داد انقدر و پرتگاه یلبه برم تونستممی کاش، بشم آروم و کنم بغلش تا بود اینجا پانیا االن کاش

 .بشم آروم تا زدمشمی مرگ سرحد تا و بود دستم دم نفر یه االن کاش
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 .همیشگی آرامش یه، بشم آروم کاش

 .ابدی خواب یه، آروم خواب یه، بخوابم کاش

 .شد باز در و خورد در به ایتقه

 .میاد بود گفته ارسالنه دونستممی

 :گفتم سمتش برگردم اینکه بدون حوصله بی

 ؟چیه زدنت در دیگه، شی وارد اجازه بدون خوایمی وقتی_

 :گفت و زد لبخندی

 .دیگه نده گیر، بشیم خانوم اتاق وارد اجازه بی خواست دلمون بار یه ما حاال_

 ؟دارم...رو پاهام مثال، خوادمی دلم چیزا خیلی منم نیست تو و من بخواهیِ دل چیز همه_

 .ماسید لبش روی لبخند

 :گفت پرحرصم لحن از متعجب

 .شدی عصبی واقعا تو، بود شوخی یه فقط_

 :گفتم شمرده شمرده و کردم نگاهش خشن

 .نیستم عصبی من_

 :زد مصنوعی لبخند و برد باال تسلیم حالت به رو دستاش

 !باش آروم، کردم اشتباه من نیستی عصبی تو باشه، باشه_

 .من آرزوی تمام شده ایکلمه دو یجمله این؟ باشم آروم
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 .پوزخند شبیه چیزی به، شد کج لبم یگوشه

 .کرد قفل هم تو رو دستاش و نشست هاکتاب یقفسه کنار چوبی صندلی روی

 .تونستنمی اما؛ بگه خواستمی چیزی یه

 :بود راستش دست مچ به شده بسته رنگِ ایقهوه دستبندِ یخیره که چشماش به شدم خیره

 شنوممی_

 :گفت گیج و گرفت دستبندش از نگاه و خورد تکونی

 ؟چی_

 .ونگفتنشگفتن بین دودلی و کنیمی اشمزه مزه داری که رو چیزی همون بگو_

 .داد نگرانی به رو جاش چشماش گنگی

 .داد بیرون رو نفسش و کشید صورتش روی دستی

 :گفتن به کرد شروع وار مسلسل بعد و کرد مکثی

 نیدنش از متنفری دونممی، دکتره هرچی از شدی خسته دونممی، نداری مساعدی روحی وضعیت دونممی، پانیذ ببین_

 ...ولی، دونممی اینارو یهمه حرفاشون یدوباره

 ؟ولی_

 :گفت و داد بیرون کالفه رو نفسش

 .دیدنت بیاد کردم هماهنگ دیگه دکتر یه با شنبه سه برای_

 .نگرانش نگاه به دوختم نگاه
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 شنیدن از متنفرم دونستمی، دکتره هرچی از شدم خسته دونستمی، ندارم مساعدی روحی وضعیت دونستمی

 یادم دکتر شنبه سه که بهم دادمی خبر، کنم عرض چه که دکتر حرف بازم و دونستمی اینارو یهمه، حرفاشون یدوباره

 .بستنمی صف درخونه پشت دکترا مطمئنا دونستنمی اگه، دونستمی خوبه، برام

 :شکست رو شده حاکم طوالنیِ سکوتِ ارسالن صدای

 ؟بگی چیزی خواینمی_

 :کردم باز لب پرطعنه

 .دادی خبر بهم که ممنون خیلی_

 :کرد پر رو گوشم معترضش صدای

 !پانیذ_

 :گفتم پرخاشگرانه

 ؟اینه از غیر، دیگه بدی خبر بهم اومدی؟ گممی دروغ؟ چی پانیذ_

 :گفت و شد بلند قبل از تر کالفه

 .زنیممی حرف بعدا، نیست خوب حالت فعال تو_

 . بیرون رفت اتاق از امبرافروخته صورتِ به کوتاهی نگاه از بعد و

 .شدنمی آروم هاممشقیقه دادن ماساژ با حتی دردش، شدمی منفجر داشت سرم

 یناله صدای شد باعث و پیچید گردنم تا سر از صاعقه مثل درد، دادم فشار محکم و گذاشتم سرم طرف دو رو دستام

 .شه بلند خفیفم

 .گشتم دنبالش و چرخوندم چشم
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 .بود شده تار دیدم و سوختمی فجیعی طرز به چشمام

 و یدمکش بیرون آلمینیومی یورقه توی از رو یکیش، داشتم برش عسلی روی از و کردم دراز دست، کردم پیداش باالخره

 .خوردم آب بدون

 .گذاشتم متکا روی رو دردم از شده سنگین سرِ و کشیدم دراز آروم

 .شد آزاد شدم حبس نفس و افتاد هم روی پلکام

 .کشید تیر امسینه یقفسه کردم حس و

 ؟کنینمی خالصم چرا خدایا

❊❊❊ 

 *ارسالن*

 .خوندممی آواز مامان قول به؟ خوندنی چه ولی؛ خوندم رو روم به رو یبرگه هاینوشته بار چندمین برای

 .شد بلند در صدای که گرفت نشونه رو اول یکلمه دوباره نگاهم و زدم موهام توی چنگی کالفه

 .کردم دنبال رو هاکلمه دوباره و گفتم ی«بفرمایید»

 .خورد گوشم به کفش پاشنه تق تق صدای و شد باز در

 :گفتم مزخرف هاینوشته اون از برداشتن چشم بدون

 .میزم روی بذار رو هاپرونده اون زحمت بی، غفاری خانم_

 .نکرد حرکتی هیچ غفاری ولی، گذشت دقیقه چند

 .نشست لبم روی رفته رفته لبخند روم به رو شخص دیدن با که کردم بلند سر متعجب
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 :گفتم رفتممی سمتش به و زدممی دور رو میزم که درحالی

 !سوگل_

 :نشست میزم جلوی رنگِ ایسورمه هایمبل روی

 .شدم غفاری خانم جدیدا فکرکنم ولی، بودم سوگل که پیش ساعت نیم از کمتر تا واال_

 :داد ادامه ساختگی حرصی با بعد

 ؟کنی یکی عملیت منشیِ اون با و خوشگلی این به منه تونیمی چطور واقعا تو_

 :گفتم بدجنس و زدم شیطونی لبخند و نشستم روش به رو مبل روی

 .توست از تر قلمی دماغش یکم عمل خاطر به اون فقط، ندارینا هم با هم فرقی همچین حاال_

 :شد تبدیل بلندی یخنده به لبخندم کشید که جیغی با

 !ارسـلـان_

 :گفتم ناخوداگاه

 جانم_

 .گفتم چی فهمیدم تازه من و موند صورتم ماتِ نگاهش

 :گفتم و کردم ایمصلحتی یسرفه جَو کردن عوض برای

 ؟خانوم سوگی آوردین تشریف چی برای حاال_

 :گفت آرومی صدای با

 بیرون بریم، حوصله و باشی داشته وقت اگه گفتم_
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 ...شـایـد و بچگی یار با گذروندن وقت؟ این از بهتر چی

 :گفتم و زدم لبخندی

 ؟نداشت حوصله خانوم سوگی با رفتن بیرون برای میشه مگه اصال، حوصله هم دارم وقت هم_

 :گفت و کوبید هم به رو دستاش و خندید

 .بریم بزن پس خوب پسر میگن تو به، آفرین_

 مکردمی راهنمایی بیرون به رو سرپا سوگلِ که درحالی و برداشتم رو موبایلم، میز روی شده پهن هایورقه خیالِ بی

 :گفتم

 بریم_

 :سمتش برگردم و بگیرم راهنما چراغ شمارِ ثانیه از چشم شد باعث سوگل صدای

 ؟میریم کجا_

 .بگی تو هرجا، دونمنمی_

 :گفت و کرد مکثی

 ؟شد جاک دوتا شما پاتوق من رفتن از بعد، بود اینا پانیذ حیاط مجنون بید درخت زیر پاتوقمون بودیم که بچه یادمه_

 :گفتم و بست نقش لبم روی لبخندی گذشته خوبِ روزای یادآوری از

 دربند_

 :گفت و لبخندم روی موند خیره نگاهش

 .همونجا بریم_
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 توی، پهلو قند هایچایی اون س*ـو هــ، کرده رو بودن اونجا س*ـو هــ بد دلم و نرفتم وقته خیلی بود فهمیده انگار

 مزه عجیب فضا اون تو که دوسیبی قلیون اون س*ـو هــ، بودن کن خوب حال عجیب که باریک کمر هایاستکان اون

 .آرامش کمی س*ـو هــ شاید و دادمی

 دش، نداشت شدن تموم قصد انگار که قرمزی چراغ اون شر از شدن خالص از بعد مقصدمون و، کردم قبول اشتیاق با

 . دربند

 .رسیدیم کِی نفهمیدم که خندیدیم و گفتیم بچگی خاطراتِ از انقدر مسیر طول تو

 پیش رو بودیم زده نام به انگار که همیشگی تخت همون راه، هم دوشادوشِ و شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین

 .گرفتیم

 .دادیم سفارش چای و نشستیم

 قول به تلخِ یقهوه اون همیشه و نفهمید وقتهیچ پانیذ که چیزی، نداره حرف اینجا هایچایی دونستمی انگار سوگلم

 .دادمی ترجیح معرکه هایچایی این به رو بخشآرام خودش

 ...امــا؛ حضورش با نفره سه شدمی کاشای که اینفره دو جمع این تو جاش بودن خالی شدید حس بازم و پانیذ بازم

 .خالیه خیلی جاش_

 بلد خوانیذهن اون یا کردم فکر بلند من آیا که کردم فکر این به و بود زده رو حرف این که سوگل به شدم خیره متعجب

 ؟بود

 :رو عطر خوش چای اون نوشید و کرد نزدیک لبش به رو استکان

 ؟پانیذه خاطر به، توهمی خیلی_

 :کرد تلخ رو کامم تلخیش که نشست لبام روی تلخی لبخند

 .آوره عذاب بد بوده اون با همراه اومدنم اینجا هربار که منی برای این و! خالیه خیلی جاش گفتی االن همین_
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 .باشم خوبی صبورِ سنگ میدم قول؟ بزنی حرف خوایمی_

 ...شاید، دونمنمی_

، شدنی خاطره و تلخ سالِ یک! سال یک شایدم! ماه سه، ماه دو، ماه یک! دونمنمی؟ بود مونده دلم تو دردام بود وقت چند

 .زنهمی حلقه چشمات توی اشک و میشه فشرده قلبت افتیمی یادشون هروقت که هاییخاطره اون از

 ونیادآوریش هنوزم ولی؛ بودن شده کهنه شاید که رو ایساله یک دردای بگم کردمی ترغیبم سوگل منتظرِ نگاه حاال و

 .نفسام شدن سنگین و قلبم کشیدن تیر برای بود بس

 اون از ذپانی مختصرِ از کمتر کمی توضیحِ از نشده قانع صاحبشون دادنمی نشون که سوالی پر چشمای به شدم خیره

 ای که دردآوری روزای اون از دربیاره سر مو به مو تا کرده بهونه رو من درد پر دل برای شدن صبور سنگ و نحس اتفاق

 .نبودن بیش خوابی کاش

 ...گفتن به کردم شروع و نذاشتم منتظر رو بهم شده خیره منتظرِ چشمای اون این از بیشتر

 .دادن می زهرمار یمزه که حرفایی گفتن

 احتم نه که شاید، بود تر عزیز برام خواهر از که دختری برای باشه روز بهترین تونستمی شاید که روزی از گفتم

 خدا زا ماشین راننده اون هم مقصرش که، بود گریبانگیرمون هنوزم نحسیش که، نحس اتفاق اون بدون اما؛ تونستمی

 .نامرد مهران پرتِ حواسِ هم و بود خبر بی

 .آورد روزم به چه خواهر از تر عزیز همون بده حالِ و دادن بهش رو پاهاش دادن دست از خبر که وقتی از گفتم

 باعث هک اشرفته باریدن مرز تا چشمای و شده مشت دستای و بود دلبسته بهش تازه که نامردی مردِ از طالقش از گفتم

 .نبود حقشم نصف که مفصل کتک یه برای اونم، بدونم مهران بدهکارِ رو خودم شدمی

 هک پانیذ هایزجه و، کرد فرو پهلوم توی سر پشت از که ایناجوانمردانه چاقوی و نامرد اون با حسابم تسویه از گفتم

 .سوزوندمی رو قلبم
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 ورهج هیچ که جاش به گیریوگوشه روح بی و سرد دخترِ اومدنِ و تخسم و شیطون و شر خواهر یچندوقته رفتن از گفتم

 .نشستنمی دل به

 هر و تمرفمی جنون مرز تا اشکلمه به کلمه با من و رو خواهرم کردمی دیوونگی به تهدید که روانپزشکی حرفای از گفتم

 .بیارم پایین رو یارو فک نزنم تا کردممی کنترل بدبختی به رو خودم بار

 هق هق صدای تا گذاشت دهن جلوی دست و شد شسته اشکاش با سوگل هایگونه کِی نفهمیدم که گفتم و گفتم انقدر

 .نکنه توجه جلب اشگرفته اوج

 و بود منامنظ گریه شدت از نفساش هنوزم ولی؛ ریختنمی اشک دیگه و بود شده آروم اینکه با و بود گذشته ساعت نیم

 بود بیدهچس اتفاقات اون یادآوری از که بغضی از شدممی خفه داشتم خودم وقتی تسکینش برای نداشتم حرفی هیچ من

 . نبود کن ول رقمِ هیچ و گلوم بیخ

 .بود شده برداشته قلبم روی از کیلویی صد یوزنه یه انگار، بودم شده سبک ولی؛ کردمی امخفه داشت بغض درسته

 .کشیدم گلوم روی دستی

 .بشه خراب امروزمون خواستمنمی

 :گفتم شوخی مثال لحن وبا گذاشتم دستمالش دور شده مشت دست روی رو دستم

 !تو صبور سنگ من نه، باشی من صبور سنگ تو شد قرار خانوما خانوم دیگه بسه_

 .داره گریه هوای هنوز دادمی نشون که زد هقی

 :کشیدم بود مونده باقی روش اشک رد که اشگونه روی دست

 شد سرد هامونمچایی ببین_

 .کردم اشاره خودم ینخورده دست استکان و پرش نیمه استکان به و
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 با ور روزمون کل بود کرده کرده جزم رو عزمش انگار، بشه گرفتن غمباد خیال بی خواستنمی دختر این، نداشت فایده

 ؟میذاشتم من مگه ولی؛ بگذرونه ناله و آه و اشک

 .نشست لبام روی پهنی لبخند گذشت سرم از که فکری با

 :گفتم گوشش زیر و نشست پهلوش روی دستم و شدم نزدیک بهش کمی

 ؟خوادمی قلقلک دلش خانوم سوگی نکنه_

 .بخنده و بشه جمع خودش تو شد باعث که دادم حرکت پهلوش روی رو انگشتام و

 :گفتم و زدم بشکنی

 .خندیدی باالخره_

 .شده سرد هایچایی استکان به افتاد نگاهم

 :سمتون اومد گارسونی که بردم باال رو دستم

 ؟داشتین امری؟ جانم_

 .کن عوض رو ما هایچایی این میشه اگه داداش_

 :گفتم و سوگل سمت برگشتم

 ؟شکالتی یا ایمیوه_

 ؟چی_

 .دیگه کیک_

 .فرنگی توت_
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 :گفتم گارسون به رو

 .بیار باهاش هم فرنگی توت کیک دوتا زحمت بی آقا_

 .چشم_

 .ممنون_

 :گفت و زد لبخندی

 .بشین خوشبخت، میاین هم به خیلی_

 ؟ سوگل و من؟ کی؟ بشیم خوشبخت؟ میایم هم به؟ جان

 .اشسینه یقفسه به بود چسبیده سرش که سوگلی روی چرخید نگاهم

 :درآورد رو سوگل صدای و شد تبدیل خنده به لبام روی لبخند

 .حاال زد حرفی یه یارو، دیگه نخند اِ_

 :گفتم پرخنده صدای همون با

 .خندممی تو لپای رو شد کاشته یگوجه دوتا به من، خانوم خندمنمی یارو حرف به که من_

 پر رو افض امقهقه بر و دور هاینگاه به توجه بی و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه که کشید هاشگونه به دستی

 .کرد

❊❊❊  

 .خیابون اونطرف فودِ فست به افتاد چشمم

 .خونه رسوندممی رو سوگل تر دیر کمی شدمی چی
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 .میره ویلی قیلی داره دلم که من؟ چیه دوتایی ناهار یه با نظرت_

 :بود کرده متعجب رو سوگل همین و بودم پرسیده مقدمه بی

 ؟گشنته واقعا تو، خوردیم کیک االن همین_

 :نمیمونه دور چشمش از حرکتم این بودم مطمئن و چرخوندم کاسه تو رو چشمام

 .پسر، پسرم من عزیزم بازی تیتیش و خوری کم یمسئله و دخترا بازم_

 :گفت و کرد نگاهم بودم زده درموردش که حرفی از حرصی

 .خونه برم خواممی و، نیست امگشنه من، نیست مهم برام دخترا به راجع افکارت اصال_

 .برگردوند شیشه سمت رو روش و

 .فرمودند قهر خانوم، اوپس

 :گفتم و سمتش شدم خم شیطون

 .کنی همراهی و من بـایـد تو و، گشنمه من نه یا هست اتگشنه تو نداره ربطی من به_

 .کنه مهمونم رو پرحرصش نگاه فقط و بگه نتونه هیچی شد باعث همین و کردم تاکید«باید» روی

 .شدیم فود فست وارد و کردم پارک رو ماشین و کردم پیدا پارک جای زور به

 .نبود انداختن سوزن برای جا، اوه اوه

 :گفت و زد لبخند پیروزمندانه سوگل

 .دیگه بریم، نیست نشستن جای خب_

 .ببره سوگل میذاشتم اگه نبود امیری ارسالن اسمم
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 :نگفتم دروغ زد برق چشمام بگم اگه، سالن کنار یپله راه به افتاد نگاهم

 ؟خوریمی چی_

 ؟نیست نشستن برای جا بینینمی_

 :خندیدم موذیانه

 ؟خوریمی چی گفتم، داری ایناش به چیکار تو_

 :بود رستوران کامل منوی شامل که، دیوار به شده زده بزرگ تابلوی به شد خیره و کرد نازک چشمی پشت

 سخاری مرغ_

 .رفتم پیشخوان سمت به دادم تکون سری

 .دادم سفارش... و ساالد و نوشابه از اعم کامل مخلفات با همراه، مخصوص پیتزا یه و سخاری مرغ یه

 :گفت و کرد نگاهم طلبکار

 ؟بشینیم کجا خوایممی االن جناب خب_

 :گفتم و خندیدم شیطون

 .باال_

 .کردم اشاره پله راه به ابرو با و

 :موند خیره سالن یگوشه به نگاهش شده گرد هایچشم با

 .اهلل شمس میذاشتن ارسالن جای به رو تو اسم باید یعنی_

 :گفتم و خندیدم
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 .ببینی تونینمی تو، کرده بازی پارتی خدا بارو یه این حاال؟ کجا شانش، کجا من بابا نه_

 . باشه بیشتر بودنمون هم با عمر کمی فقط، کمی خواستمی هم خدا انگار واقعا و

 .بیرون دادم رو نفسم و کشیدم انفجارم درحال شکم روی دستی

 .خوردمی هم به حالم افتادمی غذا به چشمم که بودم خورده انقدر یعنی

 .نداشت من از کمی دست سوگلم

 :گفت و شد بلند

 .رستوران بیام تو با دیگه بکنم غلط من_

 :گفتم خنده با

 .نکنی لج من با باشی تو تا_

 :کردم نازک خودش مثل رو صدام و

 .خونه برم خواممی، نیست امگشنه من_

 :گفتم و انداختم باال ایشونه که شیطونم نگاه به دوخت رو پرحرصش نگاه

 .کوچولو نکنی لج بزرگترت با دیگه بگیری یاد_

 محترم مخانو یه با بگیرم یاد باید خودم که فهموند بهم، شد اصابت سرم به بزرگش تقریبا کیف توسط که ای ضربه

 .کنم رفتار چطوری

 :کشیدم امدیده ضرب سرِ به دستی

 .نکردی ناقصم تا بریم پاشو، پاشو_
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 :گفت و درآورد برام زبونی

 !بــزرگ جناب بود حقت_

 :گفتم و دادم تکون«تاسف»ینشونه به سری

 .یُخ یُخ که مدبم ادب_

 .شد بلند و خندید

 حشف همون به سوگل کرد رحمم خدا فقط، زیــاد هاپله! پــر شکما! پایین رفتیم مکافاتی چه با هارو پله که بگذریم

 .کرد بسنده

 .بست درو و داد تکون برام دستی

 .خونه سمت به افتادم راه شد راحت خیالم خونه تو رفتنش از وقتی

 .بود ایالعاده فوق روز

 .بود نظیر بی بازم اولش ناراحتیِ و اشک و بعض همه با

 .سوگل هم من برای هم، شد خواهد روزامون ترین موندنی یاد به از یکی مطمئنم

 .بست نقش چشمام جلوی میایم هم به:گفت یارو وقتی اششده سرخ یچهره

 .میاد هم به اسمامونم المصب«سوگل و ارسالن»، سوگل و من؟ میومدیم هم به

 .دارم رو احساس این من فقط شایدم

 رنگ لپاش گارسون حرف با که نداشت بهت حسی اگه، نزن بد نفوذ پسر، اه؟! باشه نداشته بهم حسی سوگل اگه..اگه

 .گرفتنمی
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 .کشیدم صورتم به دستی ذهنیم درگیری از کالفه

 ردهک خودش اسم به رو قلبم از نیمی دونممی فقط دونمنمی؟ کِی از، قلبم و ذهنم تو بود شده پررنگ عجیب دختر این

 .بود

 ...امــا

 ؟ندگیمز یلحظه به لحظه شریک یا بوده«یاربچگی»عنوان به خورده اسمش به که قلبم از نیمی این نبودم مطمئن هنوز

❊❊❊ 

 *پانیذ*

 .بیارن تشریف تعریفیش دکتر و ارسالن بود قرار دیگه ساعت نیم تا

 .کردم اکتفا مشکیم هایلباس پوشیدن به ایدیگه هروقتِ از تر حوصله بی من و

 .نداشت ایدیگه رنگ، رنگ این جز به لباسیم کمد انگار اینروزا

 کمی اعزاداری بقیه با عزاداریم نوع فقط، دیگه بودم عزادار منم خب، کنه تن مشکی تا باشه عزادار حتما باید آدم میگن

 .بود مرده روحم من، کردمی فرق

 هب شدمی منتهی که راهرویی به بزنم زل روحم بی چشمای با و بگیرم شالم هایریشه از نگاه شد باعث زنگ صدای

 .اتاقم

 .شد ساعت نیم زود چه

 .شدن راهرو وارد خودش سال و سن هم تقریبا پسری با ارسالن

 .صاحابش مبارکه؟ چه من به ولی؛ چهارشونه و بلند قد، جذاب گفت شدمی اول نگاه در

 .داخل اومدن و کردن علیک سالم بودن ایستاده در جلوی ادب رسم به که بابا و مامان با
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 :نشوند پیشونیم روی ایــوسه بـ و اومد سمتم به ارسالن

 ؟خانوم آبجی احوال_

 . کردم نثارش «خوبمی» حوصله بی هم باز من و

 .نشست بود کرده آماده براش تختم کنار قبل از مامان که ایصندلی روی و کرد سالم مودبانه پسر

 :گفت ارسالن به رو

 .بیار رو عکساش و MRI تمام زحمت بی_

 .شد خارج اتاق از«میارم االن:»گفتمی که درحالی ارسالن

 .شد اتاق وارد بود توش پزشکیم مدارک تمام که کیفی با که نکشید طولی

 :گفت و داد پسر دست رو کیف

 از باالیی پوشه تو، گرفتیم MRI دوجا ما شاهرخ فقط، گرفتیم االن تا تصادفش اول از که عکسایی و MRI تمام اینم_

 .دوازده و یازده یمهره از پایینی پوشه تو و، هست پنجو چهار یمهره

 هک مخصوصی کیف و گذاشت میز روی رو اونا عکسا به دقیق کردن نگاه از بعد شاهرخِ اسمش فهمیدم تازه که پسری

 .درآورد توش از بزرگی سوزن و کرد باز رو بود همراهش

 :گفت و گذاشت شکمم روی

 ؟کنیدمی حس_

 :کنم تمرکز کردم سعی و دوختم روم به رو دیوار به رو چشمام

 .داره رفتگی خواب حالت، نه دقیق_
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 :گذاشت رونم روی رو سوزن

 ؟چی حاال_

 .خفیف خیلی_

 و زد ضربه زانوم به باهاش آروم.. درآورد کوچیک ولی مانند چکش چیز یه کیفش توی از دفعه این و داد تکون سری

 :گفت

 ؟کنیدمی حس چیزی_

 .نه_

 .کرد تکرار رو سوالش دوباره و زد تری محکم یضربه

 :کنم حسش بهتر تا کردم تمرکز کمی

 !میشه وارد ضربه پام کل به انگار، میشه حس پام کل توی، نه زانوم روی ولی، کنممی حس_

 :گفت و داد تکون«تفهیم» معنی به رو سرش

 .ببندید و چشماتون_

 :نوشتمی رو ٢ عدد انگار، کردم حس شکمم روی رو انگشتش حرکت که بستم رو چشمام حرف بی

 .نوشتید رو دو عدد، کنممی حس_

 ؟چی االن، خوبه_

 .نه_

 .نویسهمی عدد داره رونم روی انگشت با دیدم که کردم باز رو چشمام
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 :گفت و افتاد بازم چشمای به نگاهش

 .خانم ببندید و چشماتون_

 .کنم تمرکز قبل از بیشتر کردم سعی و بستم رو چشمام

 :تلنگر مثل، زد ضربه رونم به محکم انگشت با

 ؟کردید حس چیزی االن_

 .ضعیف ولی، بله_

 .خوبه خیلی_

 :گفت امیدوارنه ارسالن

 ؟بره راه دوباره تونهمی یعنی_

 از، افن به نزدیک یمحدوده میشه ترش دقیق که کمرم از، گردن از، داریم دیدگی آسیب نوع چند ما ببین اما؛ نه که چرا_

 .هست ناف به نزدیک یناحیه از دیدگیش آسیب ایشون که پا مچ از و، زانو از، رون

 :داد ادامه و برگردوند کیفش توی رو وسایلش

 .دارین راه دو شما_

 ؟ چی_

 :بود زده رو حرف این که بابا سمت برگشت و بست رو کیفش

، داره گیبزر خیلی ریسک یعنی، میشه نصف رفتنش راه احتمال مورد این تو خب که، کنیم عمل و نخاعش اینکه اول راه_

 زود یلیخ و باشه آمیز موفقیت عمل هست ممکنم، بشه گیر زمین عمر آخر تا دخترتون و بره پیش برعکس عمل ممکنه

 و شبدن به بستگی دخترتون افتادن راه زمان مورد این تو، نزنیم نخاعش به دست کال اینکه دوم راه اما و بیافته راه
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 ونستنت اصال شایدم، دیگه سال سه شاید، دیگه سال دو شاید، دیگه سال یک شاید، فردا همین شاید، داره خدا خواست

 بره راه

 :پرسید نگران بابا

 ؟بهتره راه کدوم شما نظر به_

 :گفت و انداخت عکسا به نگاهی دوباره

 باید خب ولی؛ نرفتن راه هم هست رفتن راه احتمال هم جفتشون تو چون؛ بد کدوم خوبه کدوم گفت شهنمی واال_

 البته که شهب خوب خود به خود نخاع تا کنید صبر و نکنید عمل یا، خرید به جون به و ریسکش و کنید عمل یا کنید انتخاب

 .بخرید جون به و انتظارش و هست هم نشدنش خوب احتمال

 .روش به رو نامعلوم نقطه به موند خیره نگاهش و نگفت چیزی دیگه بابا

 .جونم بی پاهای به بود دوخته نگاه سامت و ساکت ارسالنم

 .بیرون رفتن اتاق از و پرسید ازم دیگه سوال چندتا پسر

 .انتظار و ریسک بین انتخاب و موندم من

❊❊❊ 

 *سوگل*

 .بود ارسالن حرفای پیش حواسم همه ولی، کردممی گوش استاد حرفای به داشتم ظاهرا

 دیدن اب که شده ضعیف اعصابش انقدر، زنهمی غذا به لب زور به، زنهمی حرف زور به، بده خیلی روحیش وضعیت پانیذ»

 آهنگاش خلوتشم تو حتی و نداشت و سکوت طاقت که پانیذی.انداخت راه بیداد و داد و شد عصبی خاله کردن گریه

 متحرک یمرده یه با حاال، سرزنده پانیذ اون، میشه کالفه بشه شلوغ دورش یکم اگه حاال، میشکستن و اطرافش سکوت

 .«نداره فرقی هیچ
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 «نداره فرقی هیچ متحرک یمرده یه با حاال» زد زنگ گوشم تو اخرش یجمله

 .نداره فرقی متحرک یمرده یه با؟ هامبچگی همدم؟ من خواهر؟ پانیذ چکید چشمم از اشکی قطره

 :پروندم جا از استاد صدای

 ؟صولتی خانم خوبه حالتون_

 :انداختم پایین سر و کردم پاک رو امگونه روی اشک رد سریع

 استاد خوبم_

 :بود بدم حال بیانگر امگرفته صدای بازم کردممی مخفی رو صورتم اگه حتی

 ؟مطمئنید_

 رو خودم و گفتم ای«بله» و گرفتم رو خودم جلوی بازم ولی«سیریش یمردیکه چه تو به آخه د» بگم برگردم خواستم

 .دادم نشون هامجزوه مشغول

، هدید من حد در رو خودش نفسی به اعتماد چه با نمیدونم واقعا، گرفته باال دست رو خودش خیلی هزاری دو استادِ این

 به عتمادا به باید واقعا، هست که؟ نیست مامانی تیتیش، نداره که؟ داره حسابی درست اخالق نداره که؟ داره قیافه و تیپ

 .گفت آفرین نفسش

 ریشسی یبدقواره ریختِ بی یپسره اون به دیگه تا دادم تکون رو سرم. کنممی فکر چی به دارم ساعته دو بگو رو من

 .نکنم فکر

 .پانیذ پیش برم باید حتما کالس از بعد

 

 .بیرون اومدم کالس از و برداشتم رو کیفم
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 ونمهرب العاده فوق یجاافتاده خانم یه، داشتم کالس امعالقه مورد استاد با دیگه ساعت نیم، کردم ساعتم به نگاهی

 .دارم دوست و استادم یکی این، میاد بدم سوسول سیریشِ یپسره این از هرچی

 .افتادم راه بوفه سمت به و زدم لبخندی

 .نشستم حیاط یگوشه نیمکت روی و گرفتم چای

 و نوشیدم رو اسآماده چای کردمی ثابت که عطر بی چای اون از ایجرعه و کردم نزدیک لبام به رو مصرف بار یک لیوان

 .رسهنمی هم خوردم ارسالن با که چایی پای گرد به چای این کردم اعتراف خودم پیش

 و من! ممیای هم به نشست لبم روی لبخندی ناخوداگاه«بشین خوشبخت، میاین هم به خیلی» افتادم گارسون حرف یاد

 .ارسالن

 لتبدی خنده به لبخندم فکرم این از خونه خانوم من و خونه آقای شدمی اون کردیممی بازی خاله هروقت هم بچگی تو

 .شد

 ؟جون سوگل میگی جک خودت برای_

 .افکارم وسط زد گند نازنین ینخراشیده صدای

 :گفتم و سمتش برگشتم

 .داشتم و هامفوضول شمارش قصد، جـون نازنین آره_

 .شد سرخ بالفاصله خونسردش مثال یچهره

 :گفتم خشنی لحن و درهم هایاخم با و ندادم اجازه که، بگه چیزی خواست و آورد باال رو اشاشاره انشگت

 .ندازمشمی برات خودم وگرنه، بنداز و انگشتت_

 :گفت حرصی و آورد پایین رو انشگتش
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 .دیدی خودت چشم از دیدی هرچی وگرنه، بگیر فاصله حسام از_

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ؟دیگه کیه خر حسام_

 اشتوجه جلب برای مثال که امروز مثل، کنی جلب و اشتوجه خوامنمی دیگه، منه عشق حسام دوما، خودتی خر اوال_

 .ریختیمی اشک

 :کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 ؟میگی رو رسیده دوران به تازه استادِ همون نکنه_

 :گفت و گرفت سمتم به دوباره رو اشاشاره انگشت عصبی

 .میگیا چی باشه حواست هوی_

 .کردمی تردراز اشگلیم از رو پاش داشت دیگه

 رومآ صدای با و داشتم نگه دردش از شده جمع صورت سانتیِ چند رو صورتم و پیچوندم و گرفتم هوا تو رو انگشتش

 :گفتم عصبی ولی

 با شمشکستن زحمت بلکه، کشمنمی و انداختنش زحمت فقط دیگه یدفعه، بندازی و انگشتت دادم اخطار بهت بار یه_

 .هــری حاالم، دیگه هم چنگ مفت کنه ریختِ بی یپسره اون و تو درضمن.کنممی تقبل میل کمال

 .شد دور ازم گریه با و انداخت بهم تنفری پر نگاه

 .شدم بلند و کشیدم سر الجرعه رو شدم سرد چای

 .بودم عصبی زشت یدختره اون حرفای از هنوزم

 .کردم مرتب شونم روی رو کیفم و انداختم آشغال سطل توی حرص با رو لیوان
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 که کالسم از بیرون، کنهنمی ولمون سیریش یپسره اون که کالس تو، باشیم داشته آسایش نباید اینا دست از ثانیه یک

 .ساخته هم برای رو تخته و در واقعا خدا چندش یدختره این

 .کنم منحرف ناشناخته موجود دوتا اون از رو ذهنم کردم سعی و کشیدم پـوفـی

 .افتادم راه کالسم سمت به

 .درآوردم رو امجزوه و نشستم آخر ردیف معمول طبق

 :شد بلند کالس پسرای از یکی صدای که انداختم بهش نگاهی سرسری

 .نمیاد استاد امروز_

 .خصوصیاتم تمام در سر بزنم کنم قاب رو شانسم باید یعنی

 .بیرون اومدم کالس از و شدم بلند و برگردوندم کیفم توی رو امجزوه

 .افتادم راه ماشینم سمت به

 .کرد جلب رو امتوجه شدش پنچر تایرِ که شم سوار اومدم

 .دادم بیرون شدت با رو نفسم

 .کن نگاه و وایسا حاال. نیست سوگل اسمم نگرفتم رو تو حال اگه من، چندشه نازنین اون کار مطمئنم

 .گرفتم رو سارگل یشماره و درآوردم کیفم از رو موبایلم

 .دهنمی جواب، اه.. بوق پنج، بوق چهار، بوق سه، بوق دو، بوق یک

 .بود اتوبوس ایستگاه یه جلوتر کمی

 .میومد واحد دیگه دقیقه ده، کردم نگاه ساعتم به
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 .افتادم راه و انداختم امشونه روی رو کیفم

 .خورد گوشم به بوقی صدای که بودم نشده دور ماشین از زیاد هنوز

 .دادم ادامه راهم به توجه بی

 .ندادم بهش محلی بازهم من و شد بلند بوق صدای دوباره

 .خورد گوشم به کردمی صدا رو اسمم که طرف صدای دفعه این

 .فرستادم لعنت شانسم به دیگه بار بود کرده صدا رو اسمم که شخصی دیدن با و سمتش برگشتم متعجب

 وندهم کم که جوری، بود ریخته پیشونیش روی زشتی العاده فوق طرز به که موهاش سمت شد کشیده نگاهم ناخوداگاه

 ننه دست رو وگرنه، نشدی دختر تو خوبه، الهی نازشی» بگه بهش نیست یکی.. بگیره رو چپش چشم دید جلوی بود

 «ترشیدیمی بابات

 صولتی خانم_

 :بیرون اومدم قشـنگـش موهای فکر از

 ؟بله_

 .کردم صداتون خیلی آخه، مشغوله خیلی ذهنتون فکرکنم_

 :گفتم حرفش به توجه بی

 ؟امرتون_

 :گفت و کشید کمرنگش صورتی پیرهن ییقه به دستی

 .برسونمتون میرید جایی_
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 .دادم ادامه راهم به برگدوندم رو روم «ممنون خیلی: »گفتن با

 .نبود واحد از خبری هنوز ولی؛ بود شده ساعت نیم از بیشتر، کردم نگاه ساعتم به هفتم یا ششم بار برای

 :دادن جواب خانوم عجب چه، گرفتم رو سارگل یشماره دوباره و شدم بلند

 ؟بله_

 :گفتم عصبی

 !ساعته ۰۸ یرقان و بله، زهرمار و بله، کوفت و بله_

 :گفت خنده با

 .خواهرم کن کنترل_

 .دنبالم بیا شو بلند_

 ؟نرفتی ماشین با مگه_

 .کرده پنچرش شخصیت بی آدم یه_

 :گفت کوتاهی مکث از بعد

 ...چیزه، بابا ای_

 .بیاره بهونه خوادمی دونستممی

 :گفتم کالفه

 .داشتم خوردی اعصاب کافی یاندازه به امروز درنیارا من واسه میزه چیزه سارگل_

 :گفت مظلومی مثال لحن با
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 .مدارکم کارای دنبال اومدم، دارم کار خدا به خواهری_

 :گفتم حرص با

 .سرت فرق تو بخوره مدارکت ای_

 .شدم بلند و کردم قطع رو تماس

 انچن رو بدبخت، کنم خالی پام جلوی سنگ سر رو حرصم تمام شد باعث صداش که بودم برنداشته قدم از قدم هنوز

 :شد ناپدید ثانیه از کسری تو که زدم بهش ایضربه

 .برسونمتون بنده بیارید تشریف حاال واحد از اینم خب_

 .نیومد که واحدم، بود پنچر که ماشینم.بود شش، ساعتم روی چرخید نگاهم دوباره

 .دادممی ترجیح پسر خـوشـگـل این ماشین شدن سوار به که داشتم راهی یه هنوز ولی

 .کشیدم رنگ سبز یصفحه روی رو دستم و زدم لبخندی نظرم مورد یشماره دیدن با

 :داد جواب ثانیه چند از بعد

 ؟بفرمایید_

 ؟دارین ماشین ببخشید بخیر وقتتون، سالم_

 .خانم شرمنده مچکرم، سالم_

 .کردم قطع رو تماس گفتم ی«کنممی خواهش»

 :منحوسش صدای بازم و کرد ترمز پام جلوی ماشینی

 .صولتی خانم باال بفرمایید_
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 .شد ناامید امیدمم آخرین

 .شدم سوار و کردم باز رو ماشین در طمانینه با

 .کرده آویزون رو خودش یمجسمه آخی، جلو یآینه به شده آویزون میمون هایمجسمه به افتاد چشمم

 .بودم ناموفق انگار ولی، کنم کنترل رو امخنده تا کشیدم لبام دور دستی

 ؟صولتی خانم دیدید داری خنده چیز_

 :کنم جمع رو خندم کردم سعی ایسرفه تک با

 خیر_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 ...خانوم سوگل ببخشید_

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 صولتی خانم_

 :گفت و کرد مکثی

 ؟کنید لطف رو آدرستون میشه صولتی خانم، بله_

 .دادم رو اونجا آدرس همین برای، اینا پانیذ یخونه برم خواممی افتاد یادم

 . رسیدیم دقیقه بیست حدود از بعد

 :گفت که بشم پیاده خواستم و کردم تشکری

 .داشتم خواهشی یه صولتی خانم_
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 .بفرمایید_

 ؟ببینیم همو رویی به رو شاپ کافی تو دانشگاه از بعد فردا میشه_

 :گفتم رسمی و خشک

 خیر_

 .شدم پیاده بالفاصله و

 .شاپ کافی بیام میمون توِ با دیگه مونده همینم

 :نشوند لبم روی لبخند خاله صدای که فشردم رو زنگ

 ؟بله_

 .سوگلم خاله_

 :گفت و کرد باز و در

 .عزیزم تو بیا_

 .کشیدم مشام به رو محمدی هایگل بوی لذت با و شدم وارد

 .داخل رفتم و بوسیدم رو بود منتظرم در دم که خاله و درآوردم رو کفشام

 .شد بلند زنگ صدای که بودم ننشسته هنوز

 :گفت من به رو لبخند با و کرد باز و در و رفت اف اف سمت به خاله

 .اومد ارسالنم، بودا خوب قدمت_

 .بندازم پایین رو سرم شدم مجبور خاله از کردنش پنهان برای و نشست لبم روی لبخندی ناخوداگاه
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 .شد وارد ارسالن و شد باز ورودی در

 .عصبی چشماش و بود هم تو حسابی اخماش، شده چیزی یه فهمید شدمی اول نگاه همون با

 نشست من روی به رو مبل روی بوسیدنش از بعد و داد خاله تحویل لبخندی نیمچه

 ؟خانوم سوگل چطوره شما حال_

 و دمکرمی فکر اینجوری من شایدم، دادممی پس جواب باید حاال و بودم کرده اشتباهی کار انگار، بود توبیخی لحنش

 .بود عادی

 ؟خان ارسی چطوری شما، خوبم_

 .نکرد باز رو اخماش هم شوخم مثال لحن حتی

 .عـالـی_

 ؟کنهمی بازخواستم داره نگاهش کردممی حس چرا

 .شد آشپزخونه راهی« بیارم شربت برم من:»گفتن با خاله

 .ببرم پناه پانیذ اتاق به دادم ترجیح ارسالن عصبی نگاه از فرار برای منم

 :گفتم و شدم بلند

 .پانیذ پیش برم من..مـ_

 .بودم گرفته لکنت چرا دونمنمی

 :کرد میخکوبم صداش که بودم نشده بلند جام از هنوز

 بشین_
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 .نشستم مطیعانه من و

 .بود دربرگرفته رو وجودم تمام استرس چرا دونمنمی

 .مدیر دفتر فرستادنش و شده کم اشنمره که بود آموزی دانش مثل دقیقا حالم

 .روم به رو ایشیشه میز به دوختم رو نگاهم

 ؟بود کی_

 ...نکنه، شنید ارسالنم کنم فکر رو توروقش ترق صدای که کردم بلند رو سرم چنان

 ؟بود کی کی_

 :گفت عصبی

 ؟رسوندت که پسری همون، نفهمی به نزن و خودت سوگل_

 .وای ای، بود دیده رو نچسب یپسره اون ارسالن

 :گفت پرتمسخری لحن با و زد پوزخندی

_Boy Friend دونستیمنمی ما و شدی دارم. 

 یسرخ به اشگونه روی انگشتام رد و بود چرخیده راست سمت به ارسالن صورت اومدم که خودم به، شد چی دونمنمی

 .زدمی

 .بود شده مقطع خشم شدت از نفسام

 .رفتم پانیذ اتاق سمت به حرفی هیچ بی و کردم گرد عقب

❊❊❊ 
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 *پانیذ* 

 .بودم گرفته که تصمیمی به داشتم شک هنوز

 بشه مآرو کمی فقط، کمی شاید تا رو ابروهام کمونی مسیر کرد طی برگشتی و رفت و گرفت پیش رو ابروهام راهِ دستم

 .روزه چند کردن فکر این از امشده آشفته ذهن

 .شد و باز در و گفتم ی«بفرمایید» آروم، خورد در به ای تقه

 :گفتم متعجب در چهارچوبِ توی سوگل دیدن از

 ؟اومدی کِی تو_

 :گفت و نشست تخت روی کنارم و داخل اومد

 .میشه وقتی کم یه_

 «عقبی دنیا از کال تو:»گفت و زد پورخند بهم درونم یکی انگار و

 :شدم اشگرفته گر صورت متوجه تازه من و عقیقم انگشتر به دوخت رو نگاهش و دادم تکون سری

 ؟سوگل شده چیزی_

 :کرد زمزمه و رفت فرو اشیقه توی بیشتر سرش

 .نه_

 .نشسته آره هزاران نه این پشت کردممی حس من چرا و

 :گفتم نشده قانع

 .بگو بهم دونیمی رفیقت و من هنوزم اگه، شده چیزی یه_
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 .کن باور بگم بخوام که، نیست چیزی ولی؛ مونیمی ابد تا و هستی که رفیقم_

 .نکردم اصرار اون از بیشتر و نگفتم چیزی دیگه

 .باشه بچگیم همدم فرد اون اگه حتی، بشنوم رو کسی دردودل تا کنم التماس نداشتم حوصله اصال

 رمعم سال بیست این یثانیه به ثانیه اندازه به ازش و کردممی حس رو تغییر این خوبی به خودم، بودم شده عوض

 .بودم متنفر

 :گفت و دید رو سکوتم سوگل

 ؟شدی ناراحت_

 .حسی هر از بودم تهی روزااین من و بود حس یه هم ناراحتی؟ ناراحت

 :زدم لب

 نه_

 .بود اون نهِ مثل هم من نهِ انگار و

 :گفت دستپاچه

 .نشده چیزی کن باور_

 .کنم باور رو دروغش که داشت من از انتظاری چه و ضایع، گفتمی دروغ

 حس رو تمسخرش خودم فقط که پرتمسخری لبخند با همراه رو دروغش کرده باور مثال لحنِ با، نبود مهم دیگه ولی

 :گفتم، اون هم شاید و کردممی

 .نگفتم چیزی که من_
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 سکوت هم باز و

 :نداشت دوام زیاد ولی

 .ارسالنه از ناراحتیم خب_

 .نیاورد طاقت خودشم

 هب بدم دل ظاهری شده اگه حتی منم بود بهتر، بود کرده انتخاب صبور سنگ عنوان به منو و بگه خواستمی که حاال

 :دردودلش

 ؟ارسالن_

 :کنه فوران آتشفشان مثل تا بشنوه رو اسمش بود منتظر فقط انگار

 ...زادِآدمی غیر شعورِ بی شخصیتِ بی یپسره_

 دهنش روی دست که کردمی مستفیض رو پیشش و پس آبادِ و جد هفت و ارسالن روحِ و دادمی ادامه داشت همینطور

 :کردم نگاهش شده گرد چشمای با و گذاشتم

 ؟شکاری دستش از انقدر که پسره این کرده چیکار؟ خبرته چه اوی_

 :گفت و گرفت نفسی

 ؟کرده کار چی_

 :شد گرد چشماش بود زده بهش ارسالن که حرفی یادآوردن به از گذاشت دهنش روی رو شدش مشت دست

 . داری پسر دوست میگه من به برگشته شعور بی ی پسره اِاِاِ_

 :بود کرده فکری بی بازم ارسالن انگار و کرد بغض
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 اون از یکی کدوم مثل من؟ کرده فکر بهم راجع اینجوری ارسالن که کردم چیکار من؟ دارم پسر دوست من؟ من_

 هب حسابی چه رو آخه د؟ اسزننده رفتارم؟ نامناسبه پوششم؟ حدِ از بیش آرایشم؟ زد رو حرف این بهم که ولم دخترای

 ؟زده ناروایی تهمت همچین روابط اینجور از متنفرم که منی

 اصل رابرب درصدکپی نود نداشتم شک ولی، نبود من مثل رفتارش درصد صد اگه که رو دختری کردم تحسین دلم تهِ تهِ

 .بود داشته نگه پایدار دوری سال هشت از بعد حتی رو دوستیمون همین و منه

 چیزی هی همینجوری که نبود آدمی ولی؛شناختشمی من از بیشتر مطمئنم که دختری به بود زده تهمت درسته ارسالن

 .بود شده چیزی یه حتما، بپرونه

 :گفتم و سوگل کرده بُغ صورت به دادم نگاه

 ؟داد و حرفی همچین زدن جرئت حتی خودش به که شد چی اما؛ درست، زده بیخود حرف ارسالن_

 :بشکنه بغضش تا نمونده چیزی کردم حس و انداخت پایین سر و گزید لب

 با روزمدی ایِکوچه پس کوچه پسرای این از یارو، من به داده گیر هست اموقتی چند، سیریشه خیلی استادامون از یکی_

 و شِمدارکا دنبال گفت زدم زنگ سارگلم به، نبود واحدم، کرد پنچر و ماشینم زد اونم، شد دعوام دختراش دوست از یکی

 و یدشد ارسالن رسوند منو وقتی، نداشتم ایدیگه راهِ، شدم مجبور بخدا. نداشت ماشین آژانسم، دنبالم بیاد تونهنمی

 .رفت قاضی به طرفه یه بعدشم

 .چکید اشگونه روی اشکی قطره و شکست باالخره

 :نکرده درستی کار کردمی قبول باید ولی، کنم سرزنشش خواستمنمی

 ؟آدمی همچین ماشین شدن سوار بود درستی کار خودت نظر به ولی؛ کرد کاریش نمیشه، افتاده که اتفاقیِ حاال_

 ؟باشی نداشته راهی و باشی مجبور که هرچقدرم

 :بود پشیمون خودشم و لباش روی شدن فشرده دندوناش دیگه بارِ
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 ...من، بود گذشته کار از کار دیگه ولی، شدم پشیمون شدم سوار که همین بخدا، کردم اشتباه دونممی_

 .گریه زیر زد و بده ادامه نتونست و

 .دلداری محض کرد طی رو کمرش یتیره وارنوازش دستام و آغوشم به آورد پناه و کردم باز رو دستام

 الفیت چطوری بلده سوگل بودم مطمئن من و بود داده رو جوابش بدتر برابر هزار ارسالن ولی، بود کرده اشتباه سوگل

 .دربیاره سرش هارواشک این

 اشک زا ردی تا بکشه چشماش زیر دست تند تند و بشینه صاف و دربیاد آغوشم از سوگل شد باعث و دراومد صدا به در

 .دادمی لوش قرمزش چشمای و نبود موفق زیادم ولی؛ نمونه باقی صورتش روی

 .نیافته هم به نگاهشون نکرده خدایی وقت یه تا قالیچه هایگل به داد نگاه سوگل و شد وارد ارسالن

 .شنیده رو سوگل حرفای یهمه دادمی نشون ارسالن پشیمونِ چشمای

 که دش سوگلی یگرفته صورت یخیره نگاهش و کرد قفل هم توی رو دستاش و نشست اتاق گوشه چوبیِ صندلی روی

 .بود ننداخته بهش هم نگاهی نیم حتی

 :گفت آرومی صدای با و کشید عمیقی نفس

 .خواممی معذرت من سوگل_

 .کنهنمی احساس که کردمی وانمود شایدم، کردنمی احساس اتاق توی رو ارسالن حضورِ اصال انگار سوگل اما

 :گفت من به رو و کشید پلکش زیر دستی

 ؟داریش و شادی هنوزم پانی_

 رو النارس دستاش همین با خواستمی پیش دقیقه دو تا انگار نه انگار؟ بده نشون بیخیال رو خودش کردمی سعی چرا

 .بود کرده انتخاب تنبیه برای هم خوبی راه البته، کنه خفه
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 :بیرون بیام سوگل دردناکِ البته و هوشمندانه تنبیه فکر از شد باعث شد زده صورتم جلوی که بشکنی

 ؟کجایی پانیذ_

 :گفتم و دادم تکون سری

 ؟گفتی چی، جاهیچ_

 ؟داری و شادی هنوزم گفتم_

 .نداشت پوزخند به شباهتی هیچ که چیزی به اما؛ شد کج لبم یگوشه داشتنیم دوست عروسک یادآوری از

 آره_

 .کردم اشاره کتابخونه باالی به و

 .رفت سمتش به زدمی ذوق تو بد بودنش مصنوعی که شوقی با

 .نتونست ولی، داره برش کرد سعی و ایستاد انگشت نوک روی

 .برداشت رو شادی راحتی به و شد بلند ارسالن

 املک ارسالن اما؛ بگیرتش ارسالن از تا کرد دراز دست بود شادی یبامزه و فرفری موهای به نگاهش که همونطور سوگل

 .بدوزه زمین به نگاه و بده بیرون رو نفسش حرصی سوگل شد باعث و نکرد وِلش

 :کرد زمزمه سوگل چشمای به خیره و آورد پایین سر ارسالن

 به مش متنفر خودم از نذار و ببخش، نگیر امنادیده و ببخش، نزن جونم به آتیش دلخورت نگاه با و ببخش، ببخش_

 . ببخش، زدمنمی وقتهیچ و شدممی الل کاشای که حرفایی خاطر

 .گذشت کنارش از و کشید دستش از رو عروسک حرف بی سوگل
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 :گفت الکیش ذوق همون با و نشست کنارم

 .بود شده تنگ عروسک این برای دلم چقدر که وای_

 :کردم زمزمه

 .منم_

 دقیقه به که هاییآشتی و قهر، دلیلش بی هایخندیدن، هاششیطنت، هاشبازی، بچگی برای، بود شده تنگ دلم

 بی واسه، بودن بچه واسه شده تنگ دلم موندیممی بچه کاش، شدمی فراموش بستنی یه با که هاییناراحتی، کشیدنمی

 .بودن غم

 :گفتم و کشیدم محبوبم عروسک موهای به دستی

 .خوردمی خاک باال اون بود وقت خیلی_

 :گفت و کشید آهی سوگل

 خاطرات به کردن نگاه یحوصله دیگه حتی که شدن بزرگ انقدر، شدن بزرگ باهامون مشکالتمونم، شدیم بزرگ_

 .نداریم رو قدیمی

 .بود غم از پر که شدن بزرگ این از بودم متنفر من و بودیم شده بزرگ

 ..ستخوشمزه قهوه»

 ..است بودنش تلخ به اشخوشمزگی

 ..چسبید گوییممی اما؛ گیریمنمی تحویل را اش تلخی خوریممی وقتی

 ..نگیر تحویل را اشتلخی.. بدنیست تلخش روزهای زندگی

 ...!«طعمی عجب بگو و بخند
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 .بود تحمل قابل غیر زندگی این تلخی اما؛ تلخ، داشتم دوست قهوه

 لخت حدی به من زندگی امّا، ببره یادت از کوتاه مدت یه برای حتی رو زندگیت تلخیِ از کمی تلخیش که خوریمی قهوه

 .براش نداشت ایفایده دیگه زهرمارم سهله که قهوه که بود شده

 :گفت و گذاشت پام روی رو دستش سوگل

 ؟حرکتی؟ حسی؟ نشدن بهتر_

 ؟کردنمی تغییر من جواب چرا و پرسیدنمی همه که بود سوالی

 .حرکت بی، حس بی همونطوریِ هنوز نه_

 :بود شده عجین اطرافیانم هایلب با عجیب اینروزا که تلخی لبخند بازهم و

 .شاءاهللان میشی خوب_

 اگه»:گفتمی و زدمی پوزخند مغزم تهِ از نفر یه، میشی خوب گفتمی یکی هروقت چرا پس، نبودم گفتن کفر اهل من

 «بودم شده االن تا، بشم خوب بود قرار

 .شاءاهللان_

 .باشه شنیده داشتم شک که بود ضعیف انقدر صدام

 :گفت و برداشت رو کیفش و کرد مرتب رو شالش و شد بلند

 ؟باری کاری، برم دیگه من_

 حاال بودی زود چقدر_

 :گفت و انداخت ارسالن به نگاهی
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 .مونممی وردلت شب تا میام روز یه، دارم کار یکم ممنون، نه_

 :نکردم اصرار زیاد پس، بمونه خوادنمی دلش اصال بود مشخص

 ؟بزنم زنگ آژانس به خوایمی فقط، مایلی هرجور باشه_

 :شد سوگل دادن جواب مانع ارسالن صدای

 .رسونمشمی من_

 :گفت ارسالن به نگاهی نیم حتی بدون و کرد اخمی سوگل

 .آژانس بزنی زنگ میشم ممنون پانیذ، نکرده الزم_

 .شد کشیده دستم از تلفن کردم لمس که رو شماره اولین و برداشتم رو تلفن

 :کشید دستم از و تلفن که کسی سمت برگشتم متعجب

 .دیگه رسونمشمی، شرکت میرم دارم من یعنی خب.. چیزه_

 :گفت نشه بلند کردمی سعی سختی به که صدایی با پرحرص سوگل

 .اونور شما شرکت، اینورِ ما خونه محترم آقای_

 .داد نشون رو غرب و شرق دستش با و

 :گفت عصبی کشید صورتش به دستی ارسالن

 .باش نداشته اونورش و اینور به کاری شما، رسونمتمی یعنی رسونمتمی گفتم_

 .بشم ارسالن مانع تا کرد نگاهم ملتمس و من سمت برگشت سوگل
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 اینکه با شدمی ناراحت یکی اون گرفتممی رو هرکدومشون طرف، خواهرم طرف یه، بود برادرم طرف یه.بودم کرده گیر

، بود کرده بخشش طلب و بود پشیمون اون از ترمهم و بود کرده قبول رو اشتباهش ارسالنم ولی بود سوگل با حق

 .کنن حل رو مشکلشون خودشون بود بهتر بگیرم رو کدومشونهیچ طرف تونستمنمی

 .دادم تکون دوطرف به رو سرم همزمان و انداختم باال ایشونه

 .رفت ارسالن همراه درهم هایاخم با ناامید سوگل حرکتم این با

❊❊❊ 

 «چهارم فصل» 

 *پانیذ*

 ؟چی شدی گیر زمین عمرت آخر تا اگه_

 .دارن و نشدن خوب امکان راه دو هر_

 .کردمی طی رو اتاق عرض و طول عصبی که بابا هایقدم به دوختم نگاه

 .نداشت فایده طوالنی سخنرانی اون انگار

 .کنم ردیف ذهنم توی دوباره رو کلمات و بشم آروم تا کشیدم عمیقی نفس

 :کردممی قانعش باید، بودم گرفته رو تصمیمم من

 .کردنِ صبر طوالنی مدتِ یه از بهتر که بشه مشخص تکلیفم زودتر بابا_

 :گفت قبل از تر عصبی و چشمام به دوخت رو اشکالفه نگاه

 بگی و بشی پشیمون و نده جواب نکرده خدایی بعد نه صد در صد، باشه شدنت خوب اشنتیجه که درحالی ولی، درسته_

 .دادممی ترجیح عمل این ریسک به رو انتظار کاشای
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 .هست نشدنم خوب امکان کردنم صبر تو_

 :کرد زمزمه ساعته چند بحث این از خسته و کشید گندمیش جو موهای الی دستی

 امدردونه رفتن راه دوباره به میشه ختم راهی چه دونمنمی، دوراهی بین موندم، شدم گیج، دونمنمی واقعا، دونمنمی_

 ترسممی

 :انگار بود گرفته صداش و فشرد هم روی رو چشماش

 دهابع ترسممی، نباشه اتدوباره رفتن راه دیدن تهش که کنم انتخاب رو راهی ترسممی، ترسممی راد پارسا من، آره_

 .ترسممی، بشه نشین خونه عمر آخر تا دخترم که کردم انتخاب رو راهی چرا که کنم لعنت و خودم

 :نالیدم و شد دار خش صدام

 .خودمه پای بشه امهرچی، خودمه تصمیم این بابا_

 :گفت و داد تکون سری

 چی؟ رفتینگ چرا، بگیری رو تصمیمم جلوی تونستیمی و بودی ترم عاقل و بودی ترم بزرگ که تو بابا گفتی بعد اگه_

 ؟بگم

 ازش کمی دست منم ذهن، جویدمی رو مغزش موریانه مثل داشت اگر و اما و احتمال جور هزار، بود آشفته ذهنش

 .نداشت

 .بکوبم سرم توی محکم خواستمی دلم و مدادیش نوک ایپارچه شلوار و سفید پیرهن به افتاد نگاهم

 .کنم شروع رو بحث این بعد و کنه عوض رو لباسش نذاشتم حتی

 :گفتم و فشردم دندونم زیر رو لبم یگوشه

 .زنیممی حرف بهش راجع بعدا، بکن فکراتم، کن استراحت یکم برو بابا_
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 .بیرون رفت و کرد اکتفا سری دادن تکون به کالفه

 .بستم رو چشمام و دادم تکیه تخت پشتی به رو سرم

 ؟بشه تموم خوادمی کِی نحس روزای این خدایا

 .کردممی گیخفه احساس

 .داشتم نیاز مامان به اینم برای ولی؛ کنه خوب رو حالم تونستمی قطعا، بگیرم سرد آب دوش یه خواستمی دلم

 :شد خارج گلوم از مانند آه نفسم

 مامان_

 .بود نشنیده انگار و نداد جواب

 :کردم صداش تر بلند دوم بار برای

 مامان_

 :داخل اومد مامان و شد باز اتاق در که کنم صدا دوباره اومدم، نشنیده شاید کردم فکر، گذشت دقیقه چند

 ؟جانم_

 :گفتم ضعیفی صدای با و شد دندونام یطعمه لپم یگوشه

 .حموم ببریم میشه_

 .بود سخت برام هنوزم و نفسم راه میون شد گردو بغضم و انداختم پایین سر

 :گفت چشمام به خیره و آورد باال رو سرم و گذاشت امچونه زیر دست و پیشم اومد

 ؟گیریمی پایین و سرت چرا_
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 :شد فشرده دندونم زیر بیشتر لپم

 ؟بشی اینطوری خواستی خودت مگه_

 ستنخوا مگه ولی بودم نخواسته خودم، بگم نداشتم چیزی، نگفتم هیچی بازم و کردم احساس دهنم توی رو خون یمزه

 ؟داشت توفیری قضیه اصل تو من نخواستن و

 :شد کشیده موهام روی گونهنوازش دستش

 .میشه درست، مامانم نخور غصه_

 .بود مسکن صداش شایدم، بود بخش آرامش مامان حرفای یهمه، داشت آرامش اشجمله

 .رفت، وضعیتم این واجب وسایل و ملحفه از بود پر که مخصوصم سبد سمت به

 ؟شد مادرم ایفرشته همچین که بودم شانس خوش انقدر من فقط یا اینجورین هامامان یهمه خدایا

 «مادر مثل، کنهمی آروم و مآد بودنشون هستن بعضیا»

 .زد صدا رو بابا و آورد رو ویلچرم برداشت رو وسایلم یهمه وقتی

 .بود هم توی هاشاخم هنوزم، شد اتاق وارد راحتی هایلباس با بابا

 و گزیدم لب من و گذاشتنم ویلچر روی مامان کمک با و انداخت کمرم دور رو دستش و شد خم و اومد سمتم به

 .داشتم لحظه اون که بود حسی تنها شرمندگی

 رونبی و گذاشتنم سکو روی مامان کمک با بازهم و گذاشت حموم یگوشه سکوی کنار و ویلچر بابا و شدیم حموم وارد

 .رفت

 مهمون که آرامشی، بود آرامش موهام میون مامان انگشتای حس و کشیدم دارم نم یشده بافته موهای روی رو دستم

 .گرفتمی بر در رو وجودم تمام دستاش رد لمس با هم پیشم نبود وقتی حتی که آرامشی، شدمی املحظه به لحظه
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 اتاقم دور تا دور خواستمی دلم، میومد بدم دار پنجره اتاقای از همیشه، پنجره روی به رو بزرگ تاب به دوختم چشم

 بش با کنیمی خاموش رو چراغ وقتی روز توی که جوری، نباشه اتاق توی هم پنجره یه حتی و دیوار از باشه پوشیده

 ؟بود بخواهی دل چیز همه مگه ولی؛ نکنه فرقی هیچ

 . سرم باال یشده بریگچ سقف به دوختم و گرفتم پنجره از رو چشمام

 .خواستمی شکستن دلش و بود کرده لونه گلوم کنج ابری یتوده یه، کردمی درد گلوم

 و یخستگ دیدن از میشه فشرده قلبم هنوزم سال یک از بعد، انگیزم نفرت حال از کشممی عذاب هنوزم سال یک از بعد

 .بابام و مامان آشفتگیِ

 امینهس یقفسه هم و کشممی زجر هم و میفهمم هم و بینممی هم دونننمی ولی؛ نمیفهمم و بینمنمی من کننمی فکر

 .میشه بسته نفسم راه هم و میشه سنگین

 .کنممی لعنت رو خودم و میذاره کمر روی دست کارام دادن انجام از بعد مامانم بینممی

 .کنممی لعنت رو خودم و زنهمی نفس نفس سنگینیم از کردنم جا به جا از بعد بابام بینممی

 .کنممی لعنت رو خودم و بیاد جا نفسش تا شینهمی خسته کارام ترین کوچک حتی دادن انجام از بعد مامانم بینممی

 .کنممی لعنت رو خودم و کنهمی پاک رو پیشونیش روی نشسته هایعرق دادنم تکون از بعد بابام بینممی

 .کنممی لعنت رو خودم و میشه پر چشماش جونم بی پاهای دیدن بار هر با مامانم بینممی

 ور خودم و میشه گرفته صورتش و خورهمی گره هم به اخماش چرخدار صندلی اون روی دیدنم بار هر با بابام میبینم

 .کنممی لعنت

 .هامعزیزترین عذاب یمایه شدم و موندم زنده تصادف اون توی چرا که کنممی لعنت رو خودم

 .نکردم راحت رو همه و نمردم تصادف همون توی چرا که کنممی لعنت رو خودم
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 .بودم مرده کاش، کنممی لعنت رو خودم

 .بگیره آروم دردش کمی فقط، کمی شاید تا کشیدم گلوم به دستی و نشست هم روی پلکام

 ...امــا؛ بودم مرده کاش کردم آرزو من

 ..مامان مهربونِ یچهره

 .شد ناپدید موهام بین و کرد نوازش رو امگونه باالخره شدم حبس اشک قطره

 ..بابا آرومِ یچهره

 .دومی اشک قطره

 ..پانیا معصومِ یچهره

 .سومی

 .چهارمی

 .پنجمی

 .گرفتنمی سبقت هم از بند از رهایی برای و بودن رسیده آزادی به حاال بودن زندانی هامدت از بعد اشکام

 امتهداش تمام از دل تونستممی؟ بکنم ندارم و دار از دل تونستممی واقعا؟! بکنم چیزم همه از دل تونستممی واقعا من

 .بکنم امخانواده از دل تونستمنمی من، نه؟ تونستممی؟ بکنم

 ؟بیارم تاب چطوری و دوریشون اما، ابدی آرامش یه، خوادمی آرامش دلم جهنم وسط موندم خدایا

 خترشد که نشه متوجه مامانم و نشه بلند هقم هق صدای تا فشردم لبام روی رو مشتم، لرزیدمی گریه شدت از هامشونه

 .شد سبک و زد زار، کرد گریه، کرد بغض امشب، حسی بی هامدت از بعد باالخره
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❊❊❊ 

 *ارسالن*

 اهناخوداگ، نبود خودم دست ولی بود گرفته درد انگشتام، گرفتم رو انگشتام قلنج هزارم بار برای استرس شدت از

 .کردنمی آروم رو متشنجم اعصاب تیریکشونم تیریک صدای حتی ولی، دادممی فشارشون

 .آرومش مثال یچهره به دوختم نگاه

 شپنهون داشت سعی ولی، بود مشخص شدمی کشیده ابروهاش روی بار یه دقیقه هرچند که انگشتاش از، ترسیدمی

 .کنه پنهون رو ترسش داشت سعی شده که هم خاله داشتنِ نگه آروم برای، کنه

 :کردممی آرومش باید ولی بودم ناآروم خودم که این با، کردممی آرومش باید

 .نیست هیچی، نباشیا نگران_

 :کشید کوتاهی نفس

 نیستم_

 :زدم نیشخندی

 ...رفته یادت_

 :دادم ادامه و کوچولوش دماغ رو زدم که کرد نگاهم گنگ

 . بَرم از خونده بار صد کتاب مثل رو تو من_

 :پاهاش روی سفیدِ یملحفه به دوخت و گرفت نگاهم از رو نگاهش و شد مشت دستاش

 .کنه غلبه بهم ترس خوامنمی_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 160 

 :داد ادامه وارمسلسل و کشید عمیقی نفس و مضطربم نگاه تو شد قفل نگاهش دوباره

 ؟خب، شهنمی یا میشه یا اشمنتیجه، زننمی سِری بهم یا کننمی هوشم بی یا چون نداره دردی، اسساده عمل یه_

 :داشت زهرمار یمزه اشته و بود پراضطراب لبخندمم حتی ولی، نشست لبم روی لبخندی

 .باش آروم، باشه_

 :گرفت پیش رو ابروهاش راه دستش و کشید عمیقی نفس بازهم

 .آرومم_

 رو جونم تمومِ که من مثل، شدمی کشیده ابروهاش روی بار یه ایثانیه دستش و بودن شده عمیق نفساش که نبود، نبود

 .بود گرفته استرس

 .خورد گوش به نفر چند هایقدم صدای بعد و در صدای

 .شدن وارد بابا و مامان و پارسا عمو و مهرسا خاله در سمت برگردوندم سر

 اشونچهره از کالفگی و بود هم تو هاشوناخم هم بابا و عمو، کردن گریه بود مشخص و بود قرمز مامان و خاله چشمای

 .اشدوردونه و بود جونش که عمو مخصوصا، باریدمی

 .چشماش تو شد خیره و گرفت رو پانیذ دست لرزون دستای با و نشست تخت کنار صندلی روی خاله و شدم بلند

 .کنه گریه خواستنمی ولی؛ داشت بغض، انداخت پایین سر و گزید رو لبش پانیذ

 ودب شده آویزون صورتش کنار لجاجت با که موهاش و برد جلو دست بود زده حلقه چشماش توی اشک که همونطور خاله

 :زد کنار رو

 ؟مطمئنی مامانم_

 :گفت خاله یگریه از شده سرخ چشمای به خیره و آورد باال رو سرش پانیذ
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 .نباش نگران، اسساده عمل یه، مامان آره_

 .نگرانی از دادمی جون داشت خودش و نباش نگران گفتمی

 :شد سیل چشماش اشکِ و شد کشیده پانیذ یگونه روی وارنوازش خاله دست

 چه عنتیل عمل اون از بعد نیست معلوم وقتی، تیغ زیر میره داره تنم یپاره وقتی؟ نباشم نگران چطوری؟ نباشم نگران_

 ؟چطوری؟ نباشم نگران چطوری، بیاد عزیزم سر قرار بالیی

 :خندید اشک با، خندید بغض با، خندید زوری، خندید پانیذ

 .شد، شد هرچی بعدشم دیگه اسساده عمل یه! مامان کردی بزرگش چقدر اوه_

 .داد سر گریه های های و کشید درآغوش رو سرش و شد بلند خاله

 .بیرون زدم اتاق از و نیاوردم طاقت

 گاهِتکیه ور دستم و گذاشتم پاهام روی رو هامآرنج و نشستم داشت فاصله بیمارستان ساختمان از کمی که نیمکتی روی

 .کردم سرم

 .دادم بیرون شدت با رو نفسم و بستم رو چشمام

 ؟بشه چی قرارِ عمل این از بعد

 ؟نه یا میشه راحت چرخدار صندلی اون شر از خواهرم

 ؟ببینم رو عزیزم برداشتن قدم تونممی بازم

 ؟بشنوم رو بلندش هایخنده صدای تونممی بازم

 .نکن ناامیدمون خدایا
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 .رفتم پانیذ اتاق سمت به و کشیدم صورتم به دستی و شدم بلند

 .دنبالش به هم اینا خاله و آوردند بیرون تخت روی بود خوابیده که درحالی رو پانیذ که بودم نرسیده اتاق به هنوز

 .شد استرس وجودم تمام و رفت باال قلبم ضربان و گرفت سرعت هامقدم

 :پرسیدم بود تر عقب بقیه از کمی که بابا از نگرانی با

 ؟عمل اتاق میبرنش دارن بابا_

 .زدمی داد چشماش، بود نگران هم بابا

 :گفت بود پانیذ به نگاهش که همونطور

 آره_

 :گرفتم رو دستش و رسوندم پانیذ به رو خودم دو با

 .اسساده عمل یه، نترسیا خواهری_

 ذاشتنمی نگرانی همین و بودم نگران، نداشتم حرفام رو تمرکزی هیچ ولی، دادممی تحویل خودش به رو خودش حرف

 حرفام رو نه کارام رو نه، باشم داشته تمرکز

 :گفتم و زدم اشترسیده چشمای به لبخندی

 .بیرون بیای سالم پاهای با منتظرم_

 .لرزید بغض از، لرزید صدام

 .بست«تایید» ینشونه به رو چشماش و فشرد رو دستم و چکید چشمش یگوشه از اشکی قطره
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 تماشا ور داشت بستگی بهش برداشتنش قدم دوباره که عملی اتاق به رفتنش و کردم ول رو دستش پرستار تذکر با

 .کردم

 .کردم طی رو راهرو عرض و طول کالفه و چرخید ساعت روی بار چندمین برای نگاهم

 قبل از رتکالفه و عصبی هرلحظه من و بود نیومده بیرون هنوز بود نه ساعت که االن و عمل اتاق بردن رو پانیذ سه ساعت

 . کردممی متر رو راهرو

 .نداشتم اعصابِ رو کشید خط بلندش پاشنه هایکفش تق تق و شخصی دویدن صدای

 .شدم سوگل چشم تو چشم که برگشتم درهم های اخم با

 .بودم دلتنگش چقدر، شد حبس نفسم

 .گذشت کنارم از تمام تفاوتیِ بی با و انداخت بهم نگاهی نیم

 .دختر دیگه سردیت این از بردار دست آخه دِ کردم غلط پیغمبر به پیر به بابا؟ حله کردم غلط بگم من خدا ای

 :گرفت رو دستش و نشست خاله پیش

 .بود آور سرسام ترافیک، بیام زودتر نتونستم ببخشید_

 :گفت و گذاشت دستش روی دست خاله

 .نشده تموم عملش هنوز پانیذم، عزیزم نداره اشکال_

 :گفت و عمل اتاق در به دوخت رو ناراحتش و نگران چشمای سوگل

 .بیرون میاد عمل اتاق از سالم شاءاهللان_

 «شاءاهللان» کردم زمزمه لب زیر
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 .پام زیر سرامیک به دوختم نگاه و نشستم سوگل روی به رو صندلی روی رفتن قدمرو از خسته

 دهش هول اومدمی طرفمون به سرعت با که پرستاری دیدن با، باال بیارم رو سرم شد باعث عمل اتاق در شدن باز صدای

 :شدم بلند

 ؟شده چیزیش خواهرم؟ پرستار خانوم شده چی_

 .کما تو بره و نیاد هوش به ممکنه نرسه خون بهش اگه هشت روی اومده و کرده افت خونش هموگلوبین_

 .شد حبس امسینه توی نفس

 :پیچید گوشم توی خاله لرزون صدای

 .ابوالفضل یا_

 :گفت عجله با پرستار

 هخورنمی اگه؟ نه یا خورهمی بهش خونیتون گروه، نکنید تلف رو وقت، ست دقیقه یک، هم دقیقه یک محترم آقای_

 .بگردیم خون دنبال خودمون

 :گفتم لکنت با و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 .خورهنمی بهش من خونیِ..خـ گروه..گر_

 :گفتم و سوگل سمت برگشتم

 ؟چیه خونیت گروه_

 :گفت ترسیده و اشکی چشمای با

_A+ 
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 :نالیدم نگران

 .خورهنمی،خورهنمی_

 .خورهمی پانیذ به پارسا خونی گروه، پارسا_

 .ریختمی اشک و بود شده گچ مثل رنگش که خاله سمت برگشتم

 ؟کجاست پارسا عمو_

 .میام زود و جایی تا میرم گفت، دونمنمی_

 چسبوندم گوشم به رو گوشی و گرفتم رو عمو یشماره و آوردم بیرون جیبم از رو موبایلم

 ..بوق چهار، بوق سه، بوق دو، بوق یک

 .داشتنمی بر

 :داد جواب بوق دو از بعد ایندفعه که گرفتم رو اششماره دوباره

 ؟بله_

 ؟کجایی عمو_

 ؟شده چیزی، جایی تا اومدم سالم_

 :گفتم و گزیدم رو لبم

 .داره احتیاج خون به پانیذ برسون و خودت زود عمو، رفت یادم سالم ببخشید_

 :شد نگران صداش

 .میام دارم_
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 :گفت لرزون صدای و نگران لحن همون با خاله که کردم قطع رو تماس

 ؟رسهمی کِی_

 :گفتم ممکن لحن ترین آروم با و کنم مخفی رو صدام توی نگرانی کردم سعی

 .جان خاله میاد االن_

 :کردم هدایتش هاصندلی سمت به و گذاشتم کمرش پشت دست

 .افتیمی پس االن بشین بیا_

 :گفتم و گفتمی ذکر لب زیر داشت که سوگل سمت برگشتم

 بیار آب لیوان یه خاله برای برو_

 .رفت سردکن آب سمت به سرعت با و داد تکون سری

 :گفت و کشید خیسش هایگونه به دستی خاله

 .بگیر قرآن یه برام برو ارسالن_

 :گفتم بود دستش تلفن که پرستاری دیدن با و رفتم پرستاری ایستگاه سمت به

 ؟دارید قرآن اینجا ببخشید_

 .داد فاصله گوشش از رو گوشی و گفت تلفن پشت فرد به«ببخشیدی»

 ؟فرمودید چی_

 ؟دارید، خواستممی قرآن_

 .داد دستم به کوچیکی قرآن و برد پیشخوان زیر دست«لبته:»گفتن با
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 .رفتم خاله سمت به و کردم تشکری

 خاله_

 .برگشت سمتم به صدام شنیدن با

 :گفتم و دادم دستش به رو قرآن

 اشب مطمئن، ریزیمی اشک و کنیمی دعا اینجوری براش تو وقتی گیراست خیلی مادرا دعای میگن، نباش نگرانش_

 .افتهنمی براش اتفاقی هیچ

 :گفت کردمی بازش که درحالی و نشوند روش ای ــوسه بـ و گرفت دستم از رو قرآن

 .بیرون میاد عمل اتاق اون از سالم پانیذم روشنه دلم_

 :گفتم و زدم رنگی کم لبخند

 .شاءاهللان_

 .برگشت آب لیوان با سوگل

 :گفت و داد خاله دست به رو لیوان

 .بیاد جا حالت ذره یه جونم خاله بخور_

 :خورد گوشم به سر پشت از پارسا عمو نگران صدای

 ؟بدم خون باید کجا؟ شده چش پانیذم ارسالن_

 :گفتم و گذاشتم اششونه روی دست

 .بپرسم بذار، عموجون نباش نگران_
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 :گفتم و رفتم پرستاری ایستگاه سمت به

 ؟خواهرم برای بدیم خون باید کجا خانوم ببخشید_

 :گفت و کرد قطعش و گفت تلفن توی چیزی پرستار

 ؟راد پانیذ برای_

 .بله_

 .بیاید من دنبال، شد پیدا خداروشکر، براش گشتممی خون دنبال داشتم منم_

 .نشستم خاله کنار منم و رفتن اتاقکی سمت به پرستار با عمو

 .شد عمل اتاق وارد سرعت با و برگشت دستش توی خون کیسه تا دو با پرستار ساعت دو حدود از بعد

 .اومد کشیدمی پایین رو آستینش که حالی در پریده روی و رنگ با هم عمو دقیقه چند از بعد

 :گفتم و شدم بلند

 .نمونده روت به رنگ، بیارم شیرین چیز یه برات برم من بشین بیا عمو_

 :گفت گرفتمی عمو سمت به شکالتی که درحالی سوگل

 .عموجون بفرمایید، نیست الزم_

 .کرد تشکری و گرفت ازش رو شکالت عمو

❊❊❊ 

 .کردم فرو موهام میون رو دستم کالفه و انداختم ساعتم به نگاهی

 .بود نشده خبری هنوز و بود عمل اتاق توی پانیذ بود ساعت نه
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 .دادم تکیه دیوار به و زدم صندلی یپایه به لگدی

 .بگیرم دیوار از رو امتکیه و کنم باز رو چشمام شد باعث عمل اتاق در شدن باز صدای

 رفتم سمتش به سرعت با شاهرخ دیدن با

 ؟بود چطور عملش؟ شاهرخ شد چی_

 :گفت و کشید پیشونیش به دستی، بود هویدا صورتش تو خستگی

 .بود آمیز موفقیت اینجاش تا خداروشکر_

 :گفتم متعجب

 ؟اینجاش تا_

 آمیز تموفقی هم بعدش به اینجا از آیا ببینیم تا بیاد هوش به خانوم پانیذ باید، داره عوارض سری یه عمل این ببین_

 ؟نه یا هست

 :گفتم و کردم نگاهش گنگ

 ؟عوارضی چه؟ چی یعنی_

 :گفت کوتاهی مکث از بعد و برد دهن داخل رو پایینش لب

 .بگم ترواضح برات تا دنبالم بیا_

 .رفتم دنبالش به کذایی عمل این عوارض فهمیدن برای منم، افتاد راه اتاقش سمت به و

 .بده توضیح برام تا موندم منتظر و نشستم میزش جلوی چرمی صندلی روی

 :گفت و کرد قفل هم تو رو دستاش
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 .داره هم عوارضی مسلما و هست ریسکی پر و خطرناک العاده فوق عملِ، عمل این ببین_

 :گفتم بود مشهود صدام و چهره توی کامال که ایبانگرانی

 ؟چیه عوارضش خب_

 :گفت، داشت کردنم آروم در سعی که لحنی با و کشید ریشش ته به دستی

 ازش عوارضی هیچ االن دادن انجام رو هاعمل این که هاییمریض درصد هفتاد و دارن عوارض سخت هایعمل یهمه_

 .باشی نگران انقدر نداره لزومی پس. نمونده باقی رفتارشون در چه حرکات در چه

 :بود کرده عصبیم شاهرخ گنگ حرفای االنم و انتظار همه اون، بودم شده کالفه

 ؟باشه تونهمی چی عوارض اون بگی میشه_

 :گفت و داد بیرون محکم رو نفسش

 :از عبارتند نخاعی طناب یا کانال جراحی عوارض_

 نخاع دور یپرده پارگی ▁

 هامهره نخوردن جوش ▁

 خونریزی ▁

 عفونت ▁

 خون شدن لخته ▁

 ...و بیهوشی مشکالت ▁

 :گفتم و ایستادم روش روبه و شدم بلند قبل از تر عصبی
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 ؟نگفتی عمل از قبل چرا اینارو_

 :گفت آرامش با و زد لبخندی

 .دنکر قبول رو جراحی، عوارض این یهمه به کامل علم با خانومم پانیذ خود، بودم گفته راد آقای برای کامال اینارو من_

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 ؟پانیذ هم، عمو هم؟ دونستنمی_

 .دونستنمی، آره_

 .بودن عمو و پانیذ اصلی یگیرنده تصمیم، بگم نداشتم هیچی، شد مشت دستام

 خدایی نکرده خدایی، بود محض حماقت این، کرد قبول شهنمی بازم، بوده اونا با تصمیم بگی که هرچقدرم آخه ولی

 .کن بار باقالی و بیار خر دیگه که بشه پانیذ دامنگیر عوارض این از یکی اگه نکرده خدایی نکرده

 .بیرون اومدم اتاق از و کردم تشکر شاهرخ از درگیر ذهنی با

 .بودم عمل اتاق دَم اومدم که خودم به، دوم یطبقه رسیدم چطوری نفهمیدم

 :گفتم و سمتش رفتم، بیرون اومد عمل اتاق از خون یکیسه با پرستاری

 ؟میشه منتقل کِی راد پانیذ خانم ببخشید_

 .بخش میشه منتقل دیگه یدقیقه چهل تا دقیقه سی، هست ریکاوری االن، شده تموم عملش تازه_

 «ممنوع ورود» عالمت به دوختم چشم و نشستم گفتمی ذکر و گردوندمی تسبیح که خاله کنار و گفتم «ممنونی»

❊❊❊  

 .بود نیومده هوش به هنوز ولی؛ بخش بود شده منتقل پانیذ شدمی ساعتی یک
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 :کردمی چک رو سرمش داشت که پرستاری سمت برگشتم و کردم اشپریده رنگ صورت به نگاهی

 ؟نمیاد هوش به چرا پرستار خانم_

 :گفت و زد لبخندی

 .میاد هوش به کم کم، نباشید نگران_

 .بود رفته فرو ضریفش رگای توی که آنژیوکتی به دوختم چشم و تخت یلبه روی نشستم و دادم تکون سری

 .بود سخت روزش و حال این تحمل، بود سخت

 راه دوباره پانیذم، کردمی براورده رو آرزوم یک، پیشکش آرزو تا سه و شدمی پیدا جادو چراغ غول یه شدمی کاش

 .رفتمی

 .شدش مخفی ملحفه زیر پاهای به دوختم و گرفتم آنژیوکت از نگاه

 ؟خدایا میشه چی؟ ببینم سرپا رو خواهرم دوباره میشه چی؟ بگیره جون دوباره پاها این میشه چی

 .بپیچه گردنم توی بدی درد شد باعث که کردم بلند رو سرم سرعت به اشناله صدای با

 سپ، شدمی شنیده شدش خشک لبای بین از خفیفی یناله صدای و بود باز باریک خط یه یاندازه به پلکاش الی

 .اومد هوش به باالخره

 :گفتم کردمی ــوسه بـ غرق رو پانیذ پیشونی خوشحالی با که خاله به رو و شدم بلند شده هول

 .کنم خبر و شاهرخ میرم من_

 .بیرون اومدم اتاق از سرعت به و

 .رفتم اتاقش طرف به عجله با و نموندم آسانسور منتظر پس، بود اتاقش تو زیاد احتمال به
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 .اومد ش«بفرمایید» صدای ثانیه چند بعد و زدم در به ایتقه

 :گفتم عجله با و داخل رفتم

 .اومد هوش به_

 .رفتیم بود بستری توش پانیذ که اتاقی طرف به«خداروشکر:»گفتن با و شد بلند و زد لبخندی

 

 :گفت بخشش آرامش لبخند همون با و استاد پانیذ تخت کنار

 ؟خوبی_

 .سخته براش زدن حرف بود مشخص، داد تکون«آره» معنی به رو سرش پانیذ

 :گفت و داد تکون سری شاهرخ

 ؟ایآماده، کنم چک و پاهات حس خواممی_

 :گفت خشداری صدای با و زد چنگ رو ملحفه دستش

 آره_

 .رفت تخت پایین طرف به شاهرخ

 .اورد در سوزنی و کرد پزشکیش روپوش جیب توی دست

 .گذاشت چپش پای یماهیچه روی رو سوزن و زد کنار کمی رو پانیذ پاهای روی یملحفه آروم

 .بود شده حبس نفسم

 .پانیذ باش زود



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 174 

 .کردممی حس گلوم توی رو قلبم ضربان

 ؟گهنمی هیچی چرا خدایا

 رعتس با بعد و ایستاد لحظه یه قلبم، داد جون بهم پانیذ گفتن«آخ» صدای بار این که داد فشار رو سوزن کمی شاهرخ

 .کرد زدن به شروع آوری سرسام

 .نوکرتم خدایا، ممنونتم خدایا، شکرت خدایا گرفت دردش خدایا، گرفت دردش! شهنمی باورم، من خدای وای

 .خندیدممی اختیار بی، نبود خودم دست حالم

 .خندیدمی هم خدا انگار، شاهرخ حتی، سوگل، بابا، مامان، عمو، خاله، خندیدنمی همه، چرخید اتاق دور دورتا نگاهم

❊❊❊ 

 .گرفت نشونه رو ساعتم هایعقربه دوباره نگاهم و ماشین کاپوت به دادم تکیه

 .گرفتم ضرب زمین رو پام با و کشیدم پـوفـی کالفه

 .بود نیومده هنوز و بودم منتظرش بود ساعت نیم

 .بگیرم بزرگ در اون از چشم شد باعث گوشیم sms صدای

 :بود پانیذ

 هانره یادت واکر میای داری ارسالن_

 !روزیه عجب امروز، نشست لبم روی بیافته بود قرار دیگه ساعت چند که اتفاقی یادوآوری از پهنی لبخند

 :کنم بلند سر تعجب با شد باعث دختری داد صدای

 .کنیمی فوضولی کنیمی غلط دیگه گرفتی و جوابت که تو؟ وصی وکیل یا مفتشی؟ مردیکه توچه به_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 175 

 .داد غلیظی اخم به رو جاش لبم روی لبخند، سوگل

 .رفتم سمتشون به بلند هایقدم با و گرفتم کاپوت از رو امتکیه

 .چسبید رو بازوش پسره که برگرده خواست سوگل

 .بخوره سوگلم به که رو دستی کنممی قلم؟ کرد غلطی چه االن یارو این؟ جان

 .شد شل سوگل بازوی دور از انگشتاش خود به خود که دادم فشار جوری و گرفتم رو مچش

 :گرفتم رو اشیقه و انداختم پایین محکم رو دستش

 ؟خوردی...  چه االن_

 :گفت و زد پوزخندی

 ؟سننه رو تو، گرفتم و دخترم دوست دست_

 .اومد فرود صورتش روی ضرب با و رفت باال مشتم

 :پیچید گوشم تو سوگل جیغ صدای

 ارسـلـان_

 :اومد فرود صورتش رو قبلی از تر محکم بعدیم مشت و اشسینه روی نشستم

 .کنممی حالیت؟ گرفتی و دخترت دوست دست که_

 .بودم نشده آروم هنوز ولی؛ بود شده حس بی دستم که زدم انقدر، بعدی و بعدی، بعدی مشت و

 :زدم داد و خوابوندم پهلوش توی لگدی، کنن دورم ازش داشتن سعی و کردن بلندم پسره روی از زور به نفر چند

 .ذارمنمی اتزنده ببینمت دختر این بر و دور دیگه بار یه علی والی به_
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 .کردم گرد عقب و زدم کنار رو بودن گرفته رو کمرم که دستایی وحشیانه

 .انداختم پایین رو سرم و گذاشتم کاپوت روی رو دستام

 .گرفت هدف رو کاپوت پسر اون صورت جای به دفعه این مشتم«دخترم دوست»، بودم عصبی هنوزم

 ارسالن_

 :گفت و گرفت طرفم به آبی لیوان، کنم بلند سر شد باعث سوگل دار بغض صدای

 .کنهمی آرومت، بخور_

 .کشیدم سر جرعه وال گرفتم رو آب لیوان

 .تو بردنمی و بودن کرده بلند رو پسره الش و آش تن نفر چهار سه، سوگل سر پشت به افتاد نگاهم

 .آوردممی سرش باید اینا از بدتر، عوضی یپسره بود حقش و نشست لبم روی پوزخندی

 :گفتم عصبی و سوگل سمت برگشتم

 .شو سوار_

 .شد کنده جا از سرعت با ماشین و دادم فشار گاز روی رو پام که، بود نبسته کامل درو هنوز

 :کرد بدتر رو خطیم خط اعصاب جیغش صدای

 ؟بدی کشتنمون به خوایمی؟ وحشی چته_

 :گفتم و کردم نگاهش تیز

 .کنممی خالی تو سر و حرصم تمام که نشنوم و صدات، هیس_

 .رو به رو به شد خیره و نشست سینه به دست کرده بغ
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 .بیرون دادم شدت با رو نفسم و کشیدم صورتم به دستی عصبی

 .شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین

 «طب شایان پزشکی تجهیزات» کردم نگاه روم به رو در سر به

 :شد جلب بهم بود نشسته میز پشت که جوونی پسر توجه«نباشید خسته، سالم:»گفتن با و شدم وارد

 ؟برمیاد من از کمکی چه، اومدین خوش سالم_

 .چرخوندم هاوسیله بین رو نگاهم

 :مختلف عصاهای، بزرگ و کوچیک سایزهای تو دستی و برقی ویلچرهای، بزرگ هایتوپ، ایستا هایتخت

 .خواستممی واکر_

 :گفت خوشرویی با

 .قسمت اون بفرمایید_

 .کرد اشاره راستم سمت به دست با و

 .رفتم دنبالش و دادم تکون سری

 :گفت و داد نشون رو بود اونجا که مختلفی واکرهای

 ؟خوایدمی مدلی چه، واکر اقسام و انواع اینا_

 .انداختم بهشون نگاهی متفکر و کشیدم لبم دور دستی

 .کردم انتخاب داشت امنیت بقیه از بیشتر تقریبا و داشت میله دوطرف از که یکیشون واکرها بین از

 .بیرون اومدم و کردم تشکری کردن حساب از بعد
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 راه اینا الهخ یخونه طرف به و گذاشتم عقب صندلی روی رو بود اضافیش وسایل و واکر شامل که سنگینی برزنتیِ کیسه

 .افتادم

 .بود رو به رو یخیره درهم هایاخم با، انداختم سوگل به نگاهی

 :امروز مخصوصا، باشه گرفته خواستمنمی. کردم ناراحتش بازم، بودم نبخشیده Boy Friend یمسئله سر هنوز

 ؟سوگل_

_...... 

 ؟خانوم سوگل_

_...... 

 .کوچولوهاست نی نی کارِ قهر_

 :گفت حرصی

 .نیستم قهر_

 :گفتم و زدم لبخندی

 ؟زنینمی حرف چرا پس_

 :گفت و شیشه سمت برگردوند رو صورتش

 !نشنوم و صدات گفت نفری یه چون_

 .بخرم جون به رو پرحرصش«کوفت» و خنده زیر بزنم بلند شد باعث دلخورش لحن

 ؟کنیمی باز و اخمات کردم غلط بگه نفر یه اون اگه حاال خب_
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 نوچ_

 ؟کنی باز و هاتاخم شما که کنه چیکار نفر یه اون بگو تو خب، بابا ای_

 .شکسته و قلبم فقط کرده هرکاری هروقت چون، بهتره نکنه کاری هیچ نفر یه اون_

 .بود تلخ حقیقت و شد پاک لبام روی از لبخند

 .فشردم دستام توی رو فرمون و کشیدم عمیقی نفس

 .امروز از اینم، بودم زده که بیخودی حرف و جامبی قضاوت از اون، کنم ناراحتش بودم بلد فقط احمق منه، گفتمی راست

❊❊❊ 

 *پانیذ* 

 با داخلش و بود شده درست آلمینیوم از، بود آهنی اسمش البته که، آهنی کفش یه، بودم ندیده حاال تا، بود جالبی یوسیله

، بود قدریاون من مال البته، رسیدمی زانوهام باالی وجب یه تا اندازشم، نشه زخم پا تا بود شده پوشیده پارافین

 .داره مختلف هایاندازه گفتمی فیزیوتراپم

 :گفت بابا به رو، اومد سمتم به و برداشت رو«آهنی کفش» برِیس «فیزیوتراپم» شفیعی آقای

 .بدین کمک میشه زحمت بی راد آقای_

 :اومد جلو«البته:»گفتن با بابا

 ؟بکنم باید چیکار_

 .بذارم پاش زیر و کفش من تا کنید بلند و پاش_
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 چرمِ مربندک، گذاشتن کفش داخل رو پام بابا کمک با بعد و گذاشت پام زیر رو کفش شفیعی آقای و کرد بلند رو پام بابا

 رو شدنمی بسته رون و ساق روی و داشتن چسبی حالت و نبودن کمربندی که بندها بقیه بعد و بستن رو زانو روی

 .بستن

 .بستن رو بندهاش و گذاشتن کفش توی هم پام اون

 :گفت و رفت عقب شد مطمئن هاچسب و کمربند شدن محکم از وقتی شفیعی آقای

 .نشه خم که کنم چفت و زانوهاش من تا، کنید بلندش و بگیرید و هاشکتف زیر راد آقای_

 .زد رو زانوها کنار قفل سریع شفیعی آقای و کردن بلندم و گرفتن رو کتفام زیر دوتایی و زد صدا رو ارسالن، بابا

 .بیافتم ممکنه هرآن و ایستادم هوا و زمین بین کردممی حس، نداشتم تعادل و رفتمی گیج سرم

 :گفت، شد مطمئن هم زانوهام شدن چفت از وقتی شفیعی آقای

 .باشید داشته و هواش فقط، بایسته خودش بدید اجازه و کنید ول و کتفاش زیر آروم و بیارید و واکر حاال_

 :گفت سوگل به رو ارسالن

 بیاری هال توی از و واکر میشه_

 .گذاشت جلوم و آورد و واکر سوگل

 :گفت و وایساد واکر جلوی شفیعی آقای

 .واکر روی بنداز رو اتتکیه و واکر روی بذار بردارو هاشونشونه روی از و دستت حاال_

 :گفتم و انداختم واکر به نامطئنی نگاه

 .ترسممی من، نه_
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 :گفت و گذاشت واکر طرف دو رو دستاش

 و بکش میقع نفس یه، بشه بیشتر ترست که نکن نگاه پایین به، بیافته ذارمنمی، داشتم اشنگه سفت رو به رو از من_

 .بردار گردنشون دور از و دستات آروم

 .بود شده تند استرس و ترس از نفسام، تونستمنمی اما، بکشم عمیق نفس کردم سعی

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم ترسیده

 .افتممی بردارم و دستام اگه، تونم نمی_

 :گفت کنه آرومم داشت سعی که لحنی با ارسالن

 .دارم و هوات من، شهنمی هیچی_

 !.ترسیدممی بازم من اما

 یرو خواستن که همین و برداشتن گردنشون دور از رو دستام آروم اونام، کرد ایاشاره ارسالن و بابا به شفیعی آقای

 :گفتم بغض با و گرفتم رو مچشون بذارن واکر

 .ترسممی من، توروخدا، نه_

 :گفت و زد بخشی آرامش لبخند بابا

 .گیریمتمی بیافتی خواستی اگه، وایسادیم کنارت ارسالن و من ببین، بابایی نترس_

 :گفتم نشده قانع

 .توروخدا، افتممی من، نه_

 .چکید چشمم از اشکی قطره
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 :گفت و گرفت رو کمرم دور ارسالن

 .واکر روی بذار و دستات آروم حاال، گرفتمت سفت من ببین_

 دور از رو تامدس سرعت با و کردم حبس رو نفسم، ببینم رو روم به رو واکر فقط و نیافته پایین به اصال نگاهم کردم سعی

 .گذاشتم واکر روی و برداشتم گردنشون

 .فشردم واکر یمیله دور محکم رو دستام و دادم بیرون رو شدم حبس نفس

 :زدن دست کرد شروع، بود ایستاده اتاق یگوشه که شاهرخ

 .خوب دختر آفرین_

 .نکنم نگاه پایین به اصال کردم سعی و زدم پراسترسی لبخند

 :گفت و زد پیشونیم روی ایــوسه بـ بابا

 .بینممی پاهاش روی و امدوردونه دوباره خوشحالم_

 .بشینه امگونه روی ایدیگه اشک قطره شد باعث اشپربغض صدای

 :گفتم بغض با و ارسالن سمت برگشتم

 ؟میشه باورت، خودم پاهای روی، ایستادم دوباره، ببین ارسالن_

 :گفت و نکنه پیدا راه اشگونه روی سمجش اشک تا کشید چشمش یگوشه به دستی

 !میشه باورم خواهری آره، عزیزم آره_

 :سمتش برگردم شد باعث شاهرخ صدای

 میری راه خودت پاهای روی کمکی هیچ بدون مداوم هایتمرین با دیگه وقته چند تا شاءاهللان_
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 :گفتم و کردم نگاهش قدردانی با

 .کنم تشکر ازتون زبونی چه با دونمنمی، شماهستم مدیون و رفتنم راه دوباره_

 :گفت و زد لبخندی

 .دادم انجام و اموظیفه فقط من_

 :اشک از خیس صورتش و بود پاهام یخیره نگاهش که شد کشیده مامان سمت نگاهم

 .ایستادم پاهام روی دوباره من ببین، خوشحالیه وقت، دیگه نکن گریه مامانم_

 :خندید بغض با و کشید خیسش هایگونه به دستی

 .شده برآورده آرزوم ترین بزرگ امروز، زندگیمه روز بهترین امروز، عزیزدلم خوشحالیه از اشکام_

 .دوباره شروع یه، شدم متولد دوباره من امروز، بود منم زندگیِ روز بهترین امروز

❊❊❊  

 هم البته ،بایستم تونستمنمی و بود گرفته درد العاده فوق کمرم، بشینم دوباره شدم مجبور دقیقه بیست حدود از بعد

 .بود خوب خیلی اول بار برای گفتن شفیعی هم شاهرخ

 :نشست کنارم دستش توی سینی یه و خنده با ارسالن

 .خانوما خانوم یجایزه_

 :کشیدم مشام به لذت با رو اسپرسو یکننده مست بوی

 .عجیب بودم کرده هوس_

 :گفت و زد چشمکی
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 .کرده درست برات مخصوص خاله، هاسفارشیه_

 .شدم سفارشیم یقهوه کردن مزه مزه مشغول و برداشتم رو فنجون و خندیدم پرصدا

 :گرفت جلوم و درآورد شکالتی و کرد جیبش توی دست ارسالن

 .دیگه یجایزه یه اینم_

 :گفتم و گرفتم ازش رو شکالت

 ؟چیه جایزه این_

 :گفت و بینیم روی زد آروم

 .بودمش ندیده لبات رو بود وقت خیلی که ایخنده یجایزه_

 .کردم پاک شالم یگوشه با رو بشینه امگونه روی داشت قصد لجوجانه که اشکی و زدم لبخندی

 .تو اومد سوگل و خورد در به ایتقه

 .داد نشون دستش هایانگشت با بازی مشغول رو خودش و انداخت پایین رو سرش ارسالن

 .شده چیزیشون یه اینا باز

 :گفت و انداخت ارسالن به کوتاهی نگاه سوگل

 .بیای لحظه چند میشه_

 .رفت بیرون اتاق از و

 :گفت و کشید موهاش به دستی و شد بلند ارسالن

 .داره چیکارم ببینم برم_
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 «کنه خیر به خدا:»گفتم لب زیر و انداختم باال ابرویی

 .بشه آروم کمرم درد تا کشیدم دراز و برداشتم رو پشتم متکاهای و گذاشتم عسلی روی رو شده خالی فنجون

 .بشینم گاه تکیه بدون تونستمنمی و بودم نیاورده دست به رو تعادلم کامل هنوز

 اموشخ اشصفحه روی شاهرخ اسم، بود ارسالن موبایل؛ بشه کشیده سمتش به نگاهم شد باعث موبایلی زنگ صدای

 :شدمی روشن

 ارسالن_

 :کردم صداش بلندتر، بود زیاد نشنوه اینکه احتمال بود بسته اتاق در چون

 موبایلت ارسـالن_

 .تو اومدن سوگل و ارسالن و شد باز اتاقم در

 .چراغونی ارسالن چشمای و بود لبخند جفتشون لبای روی

 .بیرون رفت و برداشت رو موبایلش ارسالن

 :گفتم سوگل به رو ذاشتممی پشتم رو متکاهام که درحالی و شدم بلند

 ببینم بشین_

 :پیشم نشست بعد و بذارم کمرم پشت هم رو متکام آخرین کرد کمکم

 ؟هوم_

 :گفتم و کردم نگاهش شک با

 ؟داشتی چیکار ارسالن با ببینم بگو باش زود_
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 :گفت و انداخت باال ای شونه

 .هیچی_

 ؟زدمی شنگول ارسالن چرا پس؟ هیچی که_

 :گفت و خاروند رو سرش

 .نه؟ ارسالن_

 :گفتم و کشیدم گوشم به دستی

 ؟بینیشونمی دراز تو یا شده دراز من گوشای نظرت به_

 :خنده زیر زد

 .جفتش_

 :گفتم و رفتم بهش ایغره چشم

 ؟نه دیگه گینمی_

 :گفت و کنه مهار رو اشخنده تا کرد ایسرفه

 .کنم جلوگیری دیگه سوءتفاهم یه اومدن وجود به از خواستممی فقط، بابا نبود هیچی_

 :گفتم و کردم نگاهش شده ریز چشمای با

 ؟سوءتفاهمی چه_

 :گفت و کرد«نوچی»
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 رمهپس دوست بود کرده فکر و بودش دیده ارسالن که کَنه یپسره همون امروز، کرد پنهون تو از و هیچی شهنمی یعنی_

 النارس بزنگاه سر، گرفت و بازوم که برم خواستم و دادم و جوابش منم، گفتن پرت و چرت کرد شروع، بود شده مزاحمم

 براش کنهن اشتباه فکر دوباره ارسالن اینکه برای منم، دخترشم دوست من گفت برگشت پررو پررو هم پسره، رسید سر

 .همین ندارم یارو اون با صنمی هیچ که دادم توضیح

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .خوندمی خروس کبکم بودم منم، شناختنمی پا از سر ارسالن همین برای پس_

 :دادم ادامه و زدم چشمکی

 ...مهمی یکی برای بفهمی وقتی باالخره_

 .خندیدم موزیانه و ندادم ادامه رو حرفم

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 .بیاد پیش سوءتفاهم دوباره خواستمنمی فقط، نیست اینطوری اصال نخیرم_

 :دادم تکون سری خنده با

 !هــوم_

 :گفت حرصی شد و بلند

 هوم و مرض_

 .شد گم امقهقه بلند صدای توی در محکم شدن بسته صدای و

❊❊❊ 

 «پنجم فصل» 
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 *پانیذ*

 گذاشتم موهام روی رو شال باعجله در صدای با

 ؟کنیمی چیکار داری ساعته دو، پانی دیگه بیا_

 :کردم نگاه سوگل اخموی صورت به آینه توی از

 .باشم حاضر در دم نفر اولین باشین نداشته انتظار میدین خبر بهم نود دقیقه وقتی_

 .کشید شالش از ریخته بیرون موهای به دستی و داد بیرون شدت با رو نفسش

 و شدم لندب توالتم میز صندلی روی از احتیاط با، برداشتم توالتم میز کنار از رو وعصام کردم نگاه خودم به بار آخرین برای

 .رفتم در طرف به

 .مداشت عصا به نیاز و نبود محکم قدمام هنوزم ولی؛ بود گذشته ایخرده و سال یک از بعد ایستادنم اولین از ماه یک

 .رفتم پایین هاپله از آروم، سوگل کمک با

 مخصوصا و اتاقم دلتنگ انقدر، خودم اتاق اومدم و بمونم کتابخونه تو نشدم حاضر دیگه بردارم قدم چند تونستم وقتی

 .دمکن دل ازش ساعت چند برای مامان غرغرهای با آخرم، کردم دلتنگی رفع و اتاقم توی موندم روز نصف که بودم تختم

 .رفتیم پایین هم رو پله اخرین

 :گفت و شد بلند دیدنمون با ارسالن

 .شدن فرما تشریف پرنسس، عجب چه_

 :برداشت مبل روی از رو کیفش و کرد ول رو دستم سوگل

 .میمیره، نکنه ویرا آرا خانوم آخه_
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 :گفتم پوشیدممی رو اسپرتم هایکفش که درحالی و خندیدم

 .شد دیر، بریم بیاید، زدن غر جای به_

 اب حسابم خندیدممی اگه که کردم کنترل زور به رو امخنده، رفت بهم ایغره چشم ارسالن و کرد نگاهم حرصی سوگل

 .بود الکاتبینکرام

 .بیرون زدیم خونه از و کردیم خداحافظی بابا و مامان از

 .خوب روز یه سوی به پیش

 .کردممی نگاه اطرافم به شوق با

 .بود شده تنگ اینجا برای دلم چقدر که آخ؟ بودم نیومده بود وقت چند

 .ازشون گذشت شدنمی جوری هیچ که تلخ هایقهوه این برای

 .کردمی بازی آدم روان و روح با عجیب که دلچسبی هوای این برای

 .نشستیم همیشگی چوبی تخت روی

 :اومد مخصوص فرم لباس با پسری

 ؟دارید میل چی_

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی ارسالن

 .دیممی سفارش بعد بیان هامونهمراه تا کنیممی صبر_

 .رفت و کرد خم احترام ینشونه به سری گارسون

 :گفتم متعجب
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 ؟بیاد قراره دیگه کی، هامونهمراه_

 سالم_

 .شدم خوشحال هم کردم تعجب هم ماهرخ و شهاب و شاهرخ دیدن با که صدا سمت برگشتم

 .سوگل و من پیش اومد هم ماهرخ و نشستن ارسالن پیش شهاب و شاهرخ، پرسی احوال و سالم از بعد

 .کرد تکرار رو سوالش دوباره و اومد پسر همون که کرد بلند رو دستش ارسالن

 .شیشلیگ هم من، کوبیده سوگل و ارسالن، نگینی ماهرخ، جوجه شهاب، داد سفارش برگ شاهرخ

 .رفت کردن یادداشت از بعد گارسون و داد سفارش هم مخلفاتش ارسالن

 :سمتش برگشتم شهاب صدای با

 .جان پانیذ بینمتمی سالم و صحیح دوباره که خوشحالم_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .شاهرخم آقا مدیون و رفتنم راه دوباره_

 ؟بودم نشده اشگونه روی هاچال این متوجه حاال تا چرا و شد مشخص اشگونه روی چال که زد لبخندی شاهرخ

 .نکردم کاری_

 هچ با دونمنمی واقعا من، نیست کاری کم بهم پاهام برگردوندن، دادید انجام من برای بزرگی خیلی کار، اتفاقا چرا_

 .کنم تشکر ازتون زبونی

 . شد ترپرنگ لبخندش

 :گفت لبخند با شهاب
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 .میشه پررو، نکن تعریف ما داداش این از انقدر، دیگه بسه_

 :گفتم ارسالن به رو و خندیدم

 ؟شهابه آقا برادر شاهرخ آقا نگفتی چرا راستی_

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 .بودین دیده همو قبال، دونیمی کردممی فکر_

 :گفتم متعجب

 قبال نیومد یادم کردم فکر هرچی ولی، آشناست برام اسمشون هم و اشونچهره هم گفتم دیدمشون که بار اولین اتفاقا_

 ؟دیدمشون کجا

 :گفت لبش کنج لبخند همون با شاهرخ

 .بودی اومده ارسالن با شما، دیدم همو شهاب تولد_

 :گفتم و کردم مکثی

 .اومد یادم، آهان_

 

 .اومد غذاها باالخره دقیقه بیست از بعد

 .بود العاده فوق، خوردم رو اشته تا

 وقت یه خورنمی ناناس همچین، خوردنی چه اونم، خورنمی رو غذاشون سوم یک که دخترا این از میاد بدم انقدر

 .نشه پاک رژشون

 :گفت گوشم زیر و سمتم شد خم سوگل
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 .ذاشتیمی باقی اشته قاشق دوتا آبرو حفظ برای حداقل بشکه_

 :گفتم و کردم نارک چشمی پشت

 ؟خوردنه غذا یاندازه به، آبرو مگه_

 .شکمویی کنن جونت به جون_

 :نذاشت شهاب که بدم رو جوابش خواستم

 .هازشته جمع تو درگوشی خانوما_

 .نشست صاف سوگل

 :گفت و خندید شهاب

 ؟گفتینمی چی حاال_

 :گفت و کشید شالش یلبه به دستی سوگل

 .شهاب آقا بود خصوصی کمی_

 .آورد باال«تسلیم» حالت به رو دستاش و انداخت باال ابرویی شهاب

 .زد صدا رو گارسون ارسالن

 .شد کوچیک یسفره کردن جمع مشغول و اومد بود آورده رو غذاها که پسری همون

 :کرد صداش ارسالن، بره خواست و شد تموم کارش وقتی

 ببخشید_

 :سمتش برگشت گارسون



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 193 

 ؟جانم_

 ؟میاری برامون کنارش نبات با البته، چای قوری یه با دوسیب قلیون یه زحمت بی داداش_

 .رفت«حتما:»گفتن با پسر

 :گفت خنده با شهاب

 .نکشی قلیون و اینجا بیای تو ممکنه غیر_

 :گفت و خندید ارسالنم

 .دهمی مزه عجیب غذا از بعد، نبات چای با، دوسیبش نوع از اونم قلیون پسر_

 :گفت و زد چشمکی شاهرخ

 .شدید اتمپایه_

 :گفتم و ماهرخ سمت برگشتم

 ؟نیستی راحت ما با ساکتی خیلی جون ماهرخ_

 :گفت و زد ملیحی لبخند

 .نیست اینطور اصال نه نه_

 :گفت شاهرخ

 .آرومه کال ما آبجیِ این_

 .دادم تکون«تفهیم»معنی به سری و زدم لبخندی
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 نارسال جلوی، اومد بود نبات ظرف و باریک کمر استکان چندتا و قوری و قلیون توش که بزرگی سینی با گارسون

 :گفت و گذاشتش

 ؟ندارین الزم ایدیگه چیز_

 . رفت و داد تکون«احترام» ینشونه به سری گارسون و کرد تشکری ارسالن

 .برداشت رو نی ارسالن

 ونهم هم کنارش قوری، بود شده کشیده روش زیبایی به عباس شاه طرح که قلیون یپایه سمت شد کشیده نگاهم

 .بود زیبا واقعا، بود طرح همون هم هااستکان روی حتی، داشت رو طرح

 .کرد فوت هوا تو رو دودش و زد پکی ارسالن

 .گرفت دستش از رو نی شاهرخ، کرد چاقش اینکه از بعد

 .داد بیرون حلقه حلقه رو دودش و زد پکی

 :شدنمی محو ثانیه چند از بعد که هاییحلقه به دوخت نگاه سوگل

 .خوشگل چه_

 :گفت و انداخت بهش نگاهی ارسالن

 .کنممی درست حلقه تر قشنگ ازش من، کنهنمی هم شاقی کار همچین_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی شیطنت با

 اسبرنده کرد درست حلقه بیشتر هرکی، ذاریممی مسابقه_

 :گفت و گرفت شاهرخ از رو نی ارسالن
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 باشه_

 .داد بیرون حلقه حلقه رو دودش و زد عمیقی پک

 :شمردیممی شهاب و سوگل و من

 یک_

 دو_

 سه_

 چهار_

 پنج_

 شش_

 هفت_

 هشت_

 .کرد فوت رو دودش یبقیه و آورد کم نفس

 .گرفت ازش رو نی شاهرخ

 .شد کردن درست حلقه مشغول و زد عمیقی پک

 :کردمی نگاهمون خنده با هم ماهرخ و شمردیممی ما دوباره

 یک_

 دو_
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 سه_

 چهار_

 پنج_

 شش_

 هفت_

 هشت_

 نه_

 ده_

 .آورد کم نفس هم شاهرخ

 .زدن دست به کردیم شروع

 :گفتم بود برگشته صدام به دوباره که شیطنتی همون با

 .شد برنده شاهرخ آقا_

 :گفت غرور با و انداخت باال ابرویی شاهرخ

 اسبرنده کی بود مشخص اولشم از_

 .خورد زنگ موبایلش که، بگه چیزی خواست و کرد نگاهش حرص با ارسالن

 .داد جواب رو موبایلش و رسممی حسابت به بعدا یعنی که اومد شاهرخ برای ابرویی و چشم

 ؟عمو جانم_
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_...... 

 .دربند اومدیم هابچه با_

_...... 

 .هستن، بله_

_...... 

 ؟ندارین کاری، چشم_

_...... 

 .خدافظ_

 :گفت سوگل، شد قطع که تماس

 ؟بود کی_

 .پارسا عمو_

 :گفتم متعجب

 ؟داشت چیکار، بابا_

 .شما یخونه بریم گفت_

 :گفت و شد بلند شهاب

 .شیمنمی مزاحمتون دیگه ما داداش پس_

 :گفت و شد بلند ارسالنم
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 .بیاین ما با هم شما گفت عمو_

 :گفت تعجب با و شد بلند دوتا اون از تبعیت به شاهرخم

 ؟چرا، بیایم شما با ما_

 :گفت و انداخت باال ایشونه ارسالن

 .گفت عمو، دونمنمی_

 :گفت و گذاشت دستش روی دست شاهرخ که دربیاره رو پولش کیف خواست و برد جیبش توی دست

 .کنی حساب بذارم عمرا_

 :گفت و زد پس رو دستش ارسالن

 .گنده مرد بکش خجالت_

 :گفت و انداخت باال ابرویی شاهرخ

 .بکشی خجالت باید تو_

 :اشونبحث وسط پرید شهاب

 .کنممی حساب خودم، گفتن تری کوچیک، گفتن تری بزرگ، بکشید خجالت جفتتون_

 .کشیدم بود شده ریخته صورتم توی کج که موهام به دستی و دادم بیرون رو نفسم

 . رفتمی باد بر روزت کل، بشینی هاتعارف این پای خواستیمی اگه

 :گفتم ارسالن به رو و شدم بلند آروم و برداشتم رو عصام

 .ماشین تو بریم ما بده و سویچ ارسالن_
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 .افتادیم راه هاماشین سمت به ماهرخ و سوگل با و گرفتم ازش، سمتم گرفت و درآورد جیبش از رو سویچ

 .رفتیممی راه آروم من خاطر به

 :گفت ماهرخ به رو سوگل

 .باشه گذشته خوش بهت نکنم فکر، بودی ساکت خیلی ما جمع تو امروز جون ماهرخ_

 :گفت و زد ایخانومانه لبخند ماهرخ

 .بردم لذت باهاتون همنشینی از خیلی، میگم واقعا، بود خوب خیلی شما با همراهی اتفاقا_

 :گفتم و زدم لبخندش جواب در لبخندی

 .عزیزم گذشته خوش بهت که خوشحالم_

 .جیگر گذرهمی خوش هم ما به کنی ما مهمون نگاهی نیم یه_

 .بودن وایساده ما سر پشت درست پسر چهارتا، صدا سمت برگشتم شده گرد چشمای با

 :گفت و زد چندشی لبخند اولیه

 .رو چشما، جووووون ای_

 :گفتم و کردم اخمی

 .هــری، کارتون رد برین_

 :گفت تری چندش لحن با و انداخت باال ابرویی دیگشون یکی

 ؟کوچولو کنیمی چیکار کارمون رد نریم_

 .اومدنمی سمتمون به نور سرعت با، درهم هایاخم با که افتاد شهاب و شاهرخ و ارسالن به چشمم
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 :گفتم و زدم پوزخندی

 .دیدین خودتون چشم از دیدین هرچی کارتون رد نرین_

 :گفت اولیه همون

 .میاد خوشم خیلی تو مثل دخترایی کردن رام از من و وحشی هم خوشگلی هم دونستیمی، کوچولو پیشی_

 .میاد خوشم خیلی تو مثل پسرایی کردن صاف از منم_

 :گفت و بود زده رو حرف این که شاهرخ سمت برگشت تعجب با پسر

 ؟باشی چیکاره شما_

 :گفت آمیزی تهدید لحن با و انداخت باال ابرویی

 .کاره همه کن فکر_

 مدت یه تا شک بی باشه نشکسته اگه که اومد فرود جوری و، اومد فرود پسر یگونه روی ضرب با و رفت باال مشتش و

 .مونهمی یادگاری براش جاش

 .شدن درگیر اونا با هم شهاب و ارسالن که بردن هجوم شاهرخ سمت به پسر اون دوستای

 .کردمی گریه و بود وایساده ترسیده گوشه یه ماهرخ

 .بده خاتمه رو دعوا و کنه جداشون هم از داشت سعی داد و جیغ با سوگلم

 .داشتم اکشن هایصحنه به شدیدی یعالقه بچگی از من اصال، کردممی نگاه دعوا به داشتم لذت با منم

 دیگه چهارتا، داشتن پا دوتا و کشیدن بیرون شهاب و ارسالن و شاهرخ چنگ از رو خودشون پسر چهارتا اون باالخره

 .الفرار و کردن قرض هم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 201 

 .کشید بود برداشته کوچیکی شکاف که لبش یگوشه به دستی شاهرخ

 :گفت عصبی و چرخید من روی نگاهش

 .نمیاد پیش مشکلی نزنین ژکوند لبخند خیابون وسط_

 .نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 :گفت و کشید عمیقی نفس، بود تر خونسرد اشونهمه از که شهاب

 .بریم بیاین، گذشت خیر به_

 .کردممی حس رو ارسالن و شاهرخ عصبی هاینگاه هنوزم ولی، کردیم حرکت ماشین سمت به

 :گفت بود نشسته فرمون پشت که شاهرخ به و برد بیرون شیشه از رو سرش ارسالن و نشستیم ماشین توی

 ؟یادته که و آدرس، بینمتونمی اونجا پس_

 .افتاد راه و تو آورد رو سرش ارسالن و داد تکون سری شاهرخ

 .زدنمی حرفی هیچ و بود زده زل جلو به اخم با

 :گفت من به رو مثال و نشست صندلی دوتا بین سوگل

 .هیچی که ما، بودن برداشته تر قشنگ هم مامانامون از و ابروهاشون؟ بودن ناز چقدر دیدی_

 .کردم اشاره بود خیره رو به رو به اخم با هنوز که ارسالن به ابرو با و خندیدم ریز

 :گفت دوباره و نداد محلی سوگل ولی

 این، یربگ یاد» بگم بهت برگردم خواستم لحظه یه صورتش تو بود ریخته کج همچین یکیشون؟ دیدی و موهاشون وای_

 «زده کج و موهاش تر قشنگ تو از، دختر تو پسره
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 :گفتم و شد تر بلند امخنده صدای

 قوقو قوقولی جات من، برو تو:» گفتمی خروس به یکی این، برم خروس تاج قربون؟ دیدی و یکیشون اون وای_

 «کنممی

 :گفت و خندید بلند سوگل

 و شاهرخ و ارسالن خواستنمی بعد؛ میومد در جونشون گرفتیمی و دماغشون، داشتن هم نفسی به اعتماد چه وای_

 .بزنن و شهاب

 .کرد اشاره ارسالن به ابرو با که کردم نگاهش، پهلوم تو زد سوگل که بگم چیزی خواستم

 ردهنک خدایی وقت یه که دادمی فشار هم به رو لباش شدت به ولی داشت اخم هنوزم اینکه با ارسالن سمت برگشتم

 .نیاد پایین موضعش از و نخنده

 :گفت گوشش زیر یواشکی مثال و شد متمایل سمتش به کمی سوگل

 .نگیم کسی به میدیم قول ما، نداره اشکالی، بخند_

 .بگیره رو اشخنده جلو نتونست دیگه و کرد نگاهش چپ چپ ارسالن

 .داد تکیه صندلیش به کرده باز رو ارسالن هایاخم اینکه از آسوده خیال با و زد چشمکی سوگل

 ...میشه یعنی، نشست لبم کنج لبخندی و چرخید بینشون نگاهم

 

 .کرد پارک خونه جلوی رو ماشین ارسالن

 .دادم تکیه ماشین در به و شدم پیاده احتیاط با

 .گرفتم فاصله ماشین از و انداختم عصا روی رو امتکیه و گرفتم ازش، آورد برام رو عصام سوگل
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 :اومد مامان صدای ثانیه چند از بعد و زد رو زنگ ارسالن

 .بفرمایید_

 اردو سرمون پشت و تو بریم هم سوگل و من شد منتظر و تو فرستاد تعارف کلی با رو ماهرخ و شهاب و شاهرخ، ارسالن

 .شد

 .روم به رو جمع به شدم خیره متعجب

 .هاهمه یعنی، همه میگم.. بودن همه

 .شد جمع جمعمون دیگه اومدیم که هم ما تهرانی یخانواده و امید عمو یخانواده، شهیاد عمو یخانواده

 .شدم اتاقم راهی لباس تعویض یبهونه به، پرسی احول و سالم از بعد

 .کشیدم اسبیم دم موهای به دستی و انداختم تخت روی و برداشتم سرم از رو شالم

 .کردم انتخاب مشکی شلوار با همراه رنگی خردلی تونیک، لباسام بین نگاهی با و رفتم لباسیم کمد سمت به

 .بود خوب، گذروندم نظر از رو تیپم و ایستادم قدی آینه جلوی و انداختم سرم روی هم رو لباسم رنگ هم شال

 .شدم پذیرایی راهی عطر تجدید از بعد

 .فرستادم گوشم پشت بود ریخته صورتم روی لجاجت با که رو موهام و نشستم سوگل کنار

 :گفت و کرد نگاهم مهربونی لبخند با تهرانی خانوم

 .دخترم میشی تر خوشگل هرروز، ماشاءاهلل_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .تهرانی خانوم دارین لطف شما_
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 :گفت و کرد ایبامزه اخم

 .فرشته بگو؟ چی یعنی تهرانی خانوم_

 .جون فرشته چشم_

 .شد حاال_

 :سمتش برگشتم تهرانی آقای صدای با

 .دخترم بینمتمی پا سر دوباره که خوشحالم_

 .شاهرخم آقا مدیون و پاهام آوردن دست به دوباره، ممنونم_

 :گفت و زد لبخندی شاهرخ

 .دادم انجام و اموظیفه فقط من_

 :گفت و کرد نگاهش پرتشکری نگاه و لبخند با بابا

 .کنم جبران بتونم امیدوارم، پسرم توییم مدیون و اموندوردونه رفتن راه دوباره خانومم هم، من هم_

 :گفت و زد لبخند آقاوار شاهرخ

 .نکردم کاری، راد آقای نکنید شرمندم_

 .شد تررنگ پر لبخندش و کرد نگاه پسرش به افتخار با تهرانی آقای

 ،اعصاب و مغز متخصص، کم سن این با داره هم افتخار

 :بگیرم شاهرخ از چشم شد باعث گوشم زیر سوگل صدای

 .شد تموم_
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 :گفتم گیج

 ؟چی_

 .مردم پسر_

 ؟ها_

 :داد تکون«تاسف» ینشونه به سری

 ؟پرید_

 :گفتم تر گیج

 ؟پرید چی_

 :زد ایضربه امشقیقه به انگشت با

 .پرید واقعا انگاری، نچ نچ_

 :گفتم عصبی

 ؟پرید چی، میگی چی ببینم بزن حرف آدم مثل_

 :گفت و زد شیطونی لبخند

 .پرید عالی جناب هوش و عقل، عزیزم زنیمی مشنگ که تویی این، زنممی حرف آدم مثل من_

 .افتاد کجم دوزاری تازه

 .شد کردن تعارف مشغول و گرفت مامان از رو شربت سینی که سارگل به دادم نگاه و رفتم بهش ایغره چشم

 .سینی توی شربت هایلیوان به دوخت چشم و کرد مکثی رسید که شهاب به و کرد تعارف همه به
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 .گرفت لرز سارگل دستای و کرد نگاهش خیره شهاب

 .برداره ازش چشم و بیاد خودش به شهاب شد باعث که کرد ایسرفه تک

 :گفت و کشید پیراهنش یلبه به دستی

 .ندارم میل، ممنون_

 هب مینداخت دلم به شک بد محسوسشون لرزش که دستایی و زدمی سرخی به بیش و کم که صورتی با سارگل

 .رفت آشپزخونه

 ؟چی یعنی

 ؟بود شده سارگل یخیره اونطوری شهاب چرا

 ؟گیهخیر این از گرفت لرز سارگل دستای چرا

 از کنه رخس گونه سارگل و سارگل به بدوزه نگاه بقیه حضور به توجه بی خود بی خود از شهاب شد باعث که بینشونه چی

 ؟نگاه این

 .درنیارم کارشون از سر اگه نیستم پانیذ

 :دراومدم فکر از تهرانی آقای صدای با

 ؟کردی دعوت و امونهمه امروز چرا نگفتی جان پارسا خب_

 :گفت و گذاشت کنارش عسلی روی رو شربتش لیوان بابا

 به پانیذ گفتم خودم با بعد، بدم ترتیب مهمونی یه امدوردونه شدن خوب مناسبت به گرفتم تصمیم من جان جاوید واال_

 امروز. ریممی سفر هم، گیریممی جشن هم، بزنم نشون دو تیر یه با بهتر چه، نرفته مسافرت وقته خیلی مشکلش خاطر

 .کنم دعوتتون سفر این به هم باشیم هم دور هم که کردم دعوتتون هم
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 :گفت و انداخت باال ابرویی تهرانی آقای

 .خوبیه خیلی فکر_

 :داد ادامه شوخی لحن با و

 ؟ببریمون خوایمی کجا حاال_

 :انداخت خنده به رو بابا شوخش لحن

 ؟چیه شما نظر، چسبهمی شمال هوا این تو نظرم به_

 .عالیه_

 .شد تصویب شمال و کردن اعالم رو موافقتشون هم شهیاد عمو و امید عمو

 .بودم بابا خیره شوکه همچنان من و

 !سفر

 !شمال

 !جشن

 ؟بکارم هاشگونه روی آبدار ماچ دوتا و بشم آویزون بابا گردن از بقیه حضور به توجه بی میشه، سوال یه

❊❊❊  

 *ارسالن*

 .اتاقش یپنجره به دوختم نگاه

 .گرفتم رو اششماره و برداشتم رو موبایلم
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 ؟بله_

 .خانوما خانوم سالم_

 .سالم_

 سالم؟ همین_

 ؟برم اتمصدقه قربون خوایمی؟ چی پس_

 یادنمی بدم_

 !ارسـلـان_

 ؟دارند تشریف هاپو خانوم شده چی، کردی کرم، تر آروم دختر_

 .بیرون رفته امروز اسخونه خدا یهمیشه که سارگلم، نیستن که بابا مامان، رفته سر حوصلم، گرفته دلم_

 ؟باشه رفته سر اشحوصله سوگلش نباشه ارسالن، بشم اتگرفته دل فدای گفتممی اگه داشت اشکالی

 .پنجره پشت بیا_

 :گفت متعجب

 ؟چرا_

 .فهمیمی، بیا تو_

 .بود ماشینم یخیره که مبهوتش صورت بعد و دیدم پرده پشت رو اشسایه نکشید طولی

 :گفتم خنده با

 .بکش نفس خانوم سوگی_
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 :پیچید گوشم تو نداشت جیغ از کم البته که صداش که بود نشده تموم امجمله هنوز

 ؟کنیمی چیکار اینجا تو، ارسالن_

 .شی حاضر داری وقت دقیقه پنج فهمیمی بعدا و این_

 :دادم ادامه و دادم نشون رو ساعتم و

 .شد شروع اتدقیقه پنج االن همین از_

 .رفت کنار پنجره پشت از و کرد قطع رو تماس

 .فرمودند رنجه قدم خانوم باالخره تا دقیقه ده شد دقیقه پنج

 :گفت و شد سوار

 ؟نشدی که معطل_

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 .نه کم_

 .دوخت جلو به رو نگاهش و خندید

 .افتادم راه

 .کردم روشنش و رفت پخش سمت به دستم

 بگیرم رو تو دست خوادمی دلم

 بمیرم چشمات توی خوادمی دلم

 ؟نه یا میشه بگو، عزیزم بگو
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 ؟نه یا میشه بگو، عزیزم بگو

 خواممی تازه روز یه یاجازه

 خواممی اجازه ازت عاشقی تو

 میمیرم برات بمیر بگی اگه

 پذیرممی و حرفات بگی هرچی

 کنم پرستش و چشمات که خواممی

 کنم خواهش و این بار هزار اگه

 خوشم باشم تو با اینکه شوق به

 کشممی و خودم نمونی اگه

 کنی وا و اخمات که خوادمی دلم

 کنی تماشا و عشق چشمام توی

 منه نداره و دار تو چشمای

 شکنهمی من دل نمونی اگه

 کنم پرستش و چشمات که خواممی

 کنم خواهش و این بار هزار اگه

 خوشم باشم تو با اینکه شوق به

 کشممی و خودم نمونی اگه
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 :سمتش برگشتم و گرفتم جاده از چشم سوگل صدای با

 .میدی گوش آهنگام این از بودی نکرده رو_

 :گفتم بدجنسی با و انداختم باال ابرویی

 .دیگه دیگه_

 :گفت و خندید

 ؟خاکی جاده بزنه ما ارسالن شده باعث که بدبخت دختر این هست کی حاال_

 .فهمیمی موقعش به_

 .دوخت بیرون به رو نگاهش و نگفت چیزی دیگه

 هی به رو جاش و پرکشید ذوقش و شوق تمام خاکی جاده زدم فهمید اینکه از بعد سوگل آیا که بودم این فکر تو من و

 ؟ کنممی فکر اینطور من یا داد مصنوعی شادی

 .شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین

 «رز شاپ کافی» روم به رو ینوشته به دادم نگاه متعجبش نگاه به توجه بی و گرفتم رو سوگل دست

 .کردم انتخاب رو میز ترین دنج و شدیم وارد

 :گفتم سوگل به رو و نشستیم

 ؟خوریمی چی_

 .شکالتی کیک و قهوه_

 :اومد گارسون که کردم بلند دستی
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 ؟دارید میل چی_

 .شکالتی کیک و شیر با قهوه دوتا_

 .رفت و نوشت رو سفارشمون

 :گفت سوگل

 ؟دارم دوست شیر با قهوه من دونیمی کجا از تو_

 :گفتم و زدم نیشخندی

 .کوچولو خانوم بشناسی و من تا مونده هنوز_

 .بود شده بسته راستم مچ دور که چرمی دستبند به شدم خیره و گرفتم ازش نگاه

 .بود بخش آرامش عجیب، بود کرده پر رو فضا که ایزنده پیانوی صدای

 :شدم خارج پیانو هوای و حال از سوگل صدای با

 ؟اینجا اومدیم چرا بگی خواینمی_

 :گفتم و کردم گره هم توی رو دستام

 ...تا اینجا آوردمت امروز سوگل_

 .موند تموم نیمه حرفم گارسون موقع بی اومدن با

 :گفت و گذاشت جلومون رو هامونقهوه و کیک

 ؟ندارید ایدیگه امر_

 :گفتم و دادم بیرون شدت با رو نفسم
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 .مچکرم، خیر_

 .رفت ایدیگه حرف هیچ بی که مزاحمه فهمید خودش انگار

 :گفت و چنگال سر زد رو کیکش از ایتکه سوگل

 ؟گفتیمی، خب_

 :گفتم و نوشیدم امقهوه از کمی

 .دربیارم دلت از و کنم خواهی معذرت ازت تا اینجا آوردمت امروز_

 ؟خواهی معذرت_

 .خواهی معذرت، آره_

 :دادم ادامه و کردم تر رو شدم خشک لبای

 هت دلخوری زدم بهت که ناروایی تهمت بابت نبخشیدیم هنوزم، ناراحتی ازم امعجوالنه قضاوت اون سر هنوز دونممی_

 موال به سوگل، آوردمنمی درد به رو دلت اونطور و شدممی الل کاش کردم آرزو بار هزار بخدا، دهمی عذابم بد چشمات

 .ندارم و دلخوریت و ناراحتی طاقت

 :گفتم ملتمس و گرفتم دست توی رو دستش

 ؟بخشیمی رو خطاکار ارسالن؟ بخشیممی_

 :گفت و زد لبخندی

 ...امروز اما؛ کردی امدرباره که فکری بابت بودم دلخور ازت دلم هایمه ته هنوزم، درسته_

 :داد ادامه و خندید
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 ...اما؛ نبخشمت تونممی مگه کردی امروز که کاری این با دیوونه یپسره؟ بگم چی_

 :شد جمع، بشینه لبم روی رفتمی که لبخندی

 ؟چی اما_

 .کنی قضاوت بهم راجع اینجوری نداری حق دیگه اما_

 :گفتم و گرفت جون لبخندم

 .بکنم فکر دیگه بکنم غلط من اصال، بکنم خانوم سوگی به راجع جا بی فکرهای این از بکنم غلط دیگه من_

 .برد لب به رو اشقهوه لیوان و خندید

 .نوشیدم امقهوه از ایجرعه و کردم نگاهش خیره

 ...باشی که تو»

 است خوب آنقدر چیز همه

 .میدهم دست از را زمان اصال که

 بینممی و آیممی خودم به یکهو

 .زنممی لبخند و امشده خیره چشمانت به

 ...باشی که تو

 .دارد دیگری رنگ من دنیای اصال

 .شودمی چشمانت رنگ هم آسمانم

 .کنم پیدا موهایت الی به ال توانممی را خورشید و
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 ...باشی که تو

 ایغصه هیچ اصال

 .ندارد را امزندگی به شدن وارد جرئت

 دارم را حالی ترین خوب تو با من

 .باشد داشته تواندمی آدمیزاد یک که

 ...«باشی که تو

❊❊❊ 

 *شاهرخ*

 .کردم روشنش و رفت پخش سمت به دستم

 :گفت و کشید هم تو ابرو ماهرخ، کرد پر رو ماشین فضای که کالمبی آهنگ صدای

 .ببره رو کیفش آدم، بذار حسابی درست آهنگ یه؟ میدی گوش چیه اینا آخه_

 :گفتم کردممی اشنگاه آینه توی از که درحالی و انداختم باال ابرویی

 ؟نه، دیگه شماست وجق عجق آهنگای همون حسابی درست آهنگ، آهان_

 !شاهرخ_

 .پرید ازخواب ماهرخ بلند صدای با شهاب

 ساعت شش همون عوارض اینم که کشداری لحن و خواب شدّت از گرفته صدای با و کشید خمارش هایچشم به دستی

 :گفت، بود خوابیدن
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 !مونیدمی گربه و سگ مثل، کنیدمی آدم کوفت و خواب یه؟ چتونه دوتا شما _

 :گفت آرومی صدای با ماهرخ

 .وجق عجق میگه من هایآهنگ به، کنهمی مسخره رو من هایآهنگ، شاهرخه تقصیر خب_

 :گفت، بود خواب منگِ هنوز که شهاب

 .دیگه میگه راست خب_

 :گفت حرص با ماهرخ

 !شهاب_

 .رسید خوابش یادامه به و داد تکیه اشصندلی پشتیِ به رو سرش "هیش" گفتن با شهاب

 :گفت دلخوری لحن با و برگردوند شیشه سمت رو صورتش ماهرخ

 .رسهمی بدبخت منه به زورشون، میشن جفت هاداداش دوتا، واال خوبه_

 .بگیرم اششده فرنگی گوجه مثل صورت از رو خندم جلوی کردم سعی

 :گفتم بدجنسی با

 .رسهمی فسقله تو دوتای به زورش من نصف، هیچی که دوتایی شهاب و من_

 :گفت و کرد نگاهم حرصی

 .کنما بیدار شهاب مثل هم بابا مامان تا نکن کاری شاهرخ_

 .افتاد ترجلو کمی رستوران به چشمم

 :گفتم و برداشتم رو موبایلم
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 .میشم ممنونتم که کنی بیدارشون_

 :گرفتم رو راد آقای یشماره

 ؟جان شاهرخ بله_

 ساعت هک االنم، نخوردیم حسابی درست چیز که ناهار؟ جلوتر رستوران بریم موافقید؛ ببینم، شدم مزاحمتون راد آقای_

 .اشونهگشنه همه مسلماً شبه هشت

 :گفت، میپرسه رو بقیه نظر داره دادمی نشون که کوتاهی مکث از بعد

 .میگم امیدم و شهیاد به االن من، پسرم بریم_

 .کردم قطع رو تماس 《باشه》 گفتن با

 .بودن شده بیدار ماهرخ لطف به که بابا و مامان سمت چرخیدم و کردم پارک رستوران جلوی

 :گفتم و زدم لبخندی

 .خوابآلو شوهر و زن، خواب ساعت_

 :گفت و انداخت نگاهی اطرافش به کنجکاوی با مامان

 ؟رسیدیم_

 :گفتم حال درهمون و کردم باز رو ماشین در

 .بدیم شکممون به صفایی یه وایسادیم، هنوز نه_

 .دادم بدنم به قوسی و کش و شدم پیاده ماشین از

 .بود نکرده پیدا رو جرئتش شایدم؛ کنه بیدارش بود نشده موفق ماهرخ انگار که چرخید شهاب روی نگاهم
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 .زدم طرفش یشیشه به ایضربه و زدم دور رو ماشین

 .حرفاست این از ترسنگین خوابش انگار؛ نخیر

 .کرد باز شده هول رو هاشچشم که زدم تریمحکم یظربه

 .موند ثابت، کردممی نگاهش خنده با که من روی و گذروند نظر از رو اطراف محیط نگاهش وحشت با

 .شد پیاده و داد بیرون حرصی رو نفسش

 :گفت تهدیدوار و کشید شدش آشفته موهای به دستی

 .بخوابی وقت یه بذار! نیستم شهاب نکنم تالفی اگه_

 .رفتم رستوران سمت به اینا مامان دنبال و خندیدم

 :گفتم و کردم حلقه، رفتمی راه اینا مامان از ترعقب که ماهرخ یشونه دور رو دستم

 ؟ناراحته داداشی دست از کوچیکه آبجی_

 .اوهوم_

 :گفتم و خندیدم

 ؟میاد در دلش از کنم خواهی معذرت اگه، جان ای_

 .نچ_

 .کردم لمس رو پالستیکی یبسته و بردم فرو شلوارم جیب توی رو دستم

 :گفتم و آوردم بیرونش

 ؟نمیاد در دلش از بازم؟ طورچه لواشک با_
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 :گفت و قاپید دستم از رو لواشک

 ؟زنیمی حرف چی از_

 .خندیدم بلند

 .رفتیم، بودن نشسته اینا مامان که میزی سمت به و شدیم رستوران وارد باهم

 .افتادیم راه هاماشین سمت به و زدیم بیرون رستوران از

 :گذاشت راد آقای یشونه روی دست بابا

 .بیافته تو دوش رو هاخرج همه نیست قرار، کردی شرمندمون جان پارسا_

 :گفت و زد لبخندی راد آقای

 .منید مهمون شما درضمن. آخه کنیم حساب دُنگی بخوایم که چیه دیگه غذا یه؛ بکش خجالت_

 :گفت و انداخت باال ابرویی بابا

 العاده قفو هم اینا و تعارف از. روز دو بشه خیلی خیلی، نمیرم هفته یک هم مهمونی، نمیشه حالیم هاحرف این من ببین_

 .برگردیم جا همین از تا بگو، باشه اینجوری قرار اگه، میاد بدم

 :گفت و گذاشت بابا یشونه روی رو دستش راد آقای

 .کنیممی کاریش یه، بریم بیاید حاال_

 .افتاد راه ماشین سمت به و داد تکون سری خنده با بابا

 :گفتم شهاب به رو و کردم باز رو شاگرد سمت در

 !شی خسته ترسممی، خوابیدی انقدر، بشین تو یکم_
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 :کرد نازک چشم پشت ایبامزه حالت با

 .سویچ. دید نتواند آنکه هر، شود کور_

 .نشست رل پشت و قاپیدش هوا تو که کردم پرتاب سمتش به رو سویچ خنده با

 .تننشس عقب، کنن استراحت بتونن ترراحت اینکه برای، معمول طبق که مامانم، بابا و نشستم شاگرد سمت منم

 .گهدی داشت مشکالتم این، بودن تغاری ته و داشتن خودت از تربزرگ داداش دوتا. بشینه عقب بود مجبور که ماهرخم

 .گذشت راد آقای کنار از بوق تک یه با شهاب

 .کردم زیاد رو آهنگ صدای و شدم خم

 .بود بخش آرامش عجیب، کرد پر رو ماشین فضای که کالمیبی آهنگ

 .چسبیدمی کوچولو چرت یه، یکسره رانندگی ساعت هفت، شیش از بعد

 .بستم رو هامچشم و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم

❊❊❊ 

 *پانیذ*

 .اومدمی بهش عجیب شب سیاه لباس که دریایی به دوختم چشم و ایستادم اتاقم سرتاسری یپنجره پشت

 یپنجره پشت از دریا هایموج تماشای از نمیشه واقعا اما؛ دادممی ترجیح دار پنجره اتاق به رو پنجرهبی اتاق درسته

 .گذشت اتاقت

 .نشست امشونه روی دستی

 :گفتم و کشیدم ایآسوده نفس، سوگل دیدن با که عقب برگشتم ترس با
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 .دختر ترسوندیم_

 :گفت و خندید

 .نشدی من حضور متوجه و کردیمی سِیر دیگه دنیای یه تو دریا دیدن با دوباره تو؟ چه من به_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .حرفیست اینم_

 :گفت و گذاشت اتاق یگوشه رو چمدونش

 .پایین بریم بیا_

 :گفتم و نشستم تخت روی

 .میام بعد، کشممی دراز یکم، برو تو. گرفته درد ماشین تو نشستن ساعت چند از کمرم_

 .کرد اکتفا 《باشه》 گفتن به و داد تکون سری

 .کردم آزاد رو شدم حبس نفس و کشیدم دراز، شد بسته که اتاق در

 .گفتمی زور بهم متداوم نشستن ساعت چند، ایخرده و ماه یک گذشت از بعد هنوز

 .دیگه بودنِ تحرکبی و نرفتن راه سال یک و نخاع دیدن آسیب عوارض اینم

 دستش هب نتونم و بخوام رو چیزی نداره امکان. راد پانیذ، پانیذم من ولی؛ نمیشم قبل مثل دیگه، میگن هابعضی هرچند

 .دوممی قبل از بهتر حتی، سهله که رفتن راه. بیارم

 .نشست لبم روی لبخندی

 .شدم بلند احتیاط با
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 .بکشم دراز باال من، باشن نشسته پذیرایی تو همه؛ بود زشت

 .شدم خارج اتاق از و کردم مرتب رو لباسم

 .رفتم پایین آروم ها پله از

 :گفت و شد بلند دیدنم با سوگل

 ؟کمکت بیام، گفتیمی_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .دیگه اومدم آروم آروم خودم، عزیزم مرسی_

 :گفت و زد لبخندی تهرانی آقای

 عصا ینا شر از دیگه وقته چند تا خدا امید به. بوده قبل از بهتر، برداشتنت قدم، دیدمت من که هربار، دخترم ماشاءاهلل_

 .میشی راحت هم

 .نشستم ارسالن کنار و گفتم آرومی《شاءاهللان》

 :برگردم سمتش به شد باعث شاهرخ صدای

 .کن ورزش تونیمی تا، کنهمی کمک رفتنت راه به خیلی ورزش_

 :گفتم و دادم تکون سری لبخند با

 .حتماً_

 .شد سالن وارد خوری میوه چاقوی و بشقاب با سارگل موقع همون

 :گفت سوگل، رسید که ما به و گذاشت بشقاب همه جلوی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 223 

 هاشدست بیاره چای خواستگارش برای خواست وقتی که کنهمی پذیرایی تمرینِ داره االن همین از، ببین رو ما خواهر_

 .نلرزه

 .انداخت دلم به شک شهاب مشت تو مبل یدسته شدن فشرده و خندیدم من و خندید ارسالن

 .برگشت آشپزخونه به دوباره و رفت ایغره چشم سارگل

 .نشوند شهاب هایلب روی پوزخند، دستش توی میوه بزرگ ظرف با بار این سارگل شدن وارد

 :گفت، بود هویدا توش حرص که لحنی و لبش روی پوزخند همون با شهاب، گرفت شهاب جلوی که رو میوه ظرف

 .اومد در آب از درست سوگل حرف انگار_

 :گفت و برداشت سیبی

 .شه تکمیل امروزت تمرین تا بیار هم چای سینی یه خواستگاریتی شب برای تمرین درحال که حاال خب_

 :گفت و خندید عصبی سارگل

 .نیست هم چشمی گوشه الیق حتی که کسی نه، میارم خواستگارم برای رو چای_

 .بده نشون آروم رو خودش بقیه جلوی که زدمی زور توان تمام با داشت و رسید انفجار مرز به شهاب

 .اومد ما سمت به و زد شهاب خشم از شده قرمز هایچشم به پوزخندی سارگل

 .بشنوم رو حرفاشون قشنگ تا دادمی اجازه بهم ما با کمشون نسبتاً فاصله

 ؟نیست هم چشمی گوشه الیق شهاب؟ چی یعنی

 ؟زد رو حرف این سارگل چرا

 !مشکوکن اینا
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 .چیه به چی بفهمم باید

❊❊❊ 

 .کشیدم صورتم به دستی لذّت با و کردم باز رو هامچشم

 .بشیبیدار دریا صدای با که هست اینم از باالتر لذّتی مگه اصالً

 .زدم چنگ عسلی روی از رو موبایلم و نشستم

 .بود هفت ساعت

 .زدم صورتم و دست به آبی و رفتم بهداشتی سرویس سمت به عصام کمک با و شدم بلند آروم

 .زدم بیرون اتاق از ورزشیم سِت پوشیدنِ از بعد و بستم اسبی دم رو موهام

 .بود نشده بیدار کسهیچ هنوز انگار

 .نشست لبم روی پهنی لبخند، صبح دم پذیر دل هوای حس با و حیاط تو رفتم

 .شدم کردن گرم مشغول و حیاط وسط شکل ماهی حوض کنار گذاشتم رو عصام

 .شدم، پاشو بشین مشغول احتیاط با و زدم گره گردنم پشت رو هامدست، شد گرم بدنم حسابی وقتی

 .نتونستم دیگه، تا ازده بعد

 .افتاد، بودن شده چیده، رنگ همون با گردی میز دور که سفیدی هایصندلی به نگاهم

 .شدم ولو صندلی تریننزدیک روی

 .بستم رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس

 .نباشی خسته_
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 .برگشتم صدا سمت و کردم باز رو هامچشم

 .کردمی نگاهم لبخند با و بود ایستاده هاپله باالی سینه به دست شاهرخ

 :گفتم و نشستم صاف

 .نشدم اومدنت متوجه، خواممی معذرت. ممنونم_

 :گفت و نشست هاصندلی از یکی روی کنارم

، زدن پاشو بشین االنم. کن زیادترش روز هر و کن شروع کم از، بیاد فشار بهت که قدریاون نه اما؛ خوبه پاشو بشین_

 .کن شروع عصا بدون رفتن راه یا زدن درجا مثل ترسبک هایورزش از، سنگینه برات

 کمرم عضالت شدن محکم و تربیش تعادل و رفتن راه موقع زانوم شدن قفل به زدن پاشو بشین گفتن شفیعی آقای_

 .کنهمی کمک خیلی

 :گفت و کشید ریشش ته به دستی

 دندی آسیب باعث حتی و بذاره اثر نخاعت روی میاد کمرت به که فشاری ممکنه، سنگینه تو برای االن اما؛ درسته_

 هما چند تا کن سعی پس؛ دیدن آسیب یآماده و سسته هنوز نخاعت، نگذروندی سر از رو راحتی عمل. بشه اشدوباره

 .نکنی وارد کمرت به زیادی فشار

 :گفت و شد بلند

 .باش خودش مراقب_

 :گفتم و دادم تکون سری

 .حتماً_

 :گفت و زد لبخندی
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 ؟داخل نمیای_

 :شدم بلند

 .چرا_

 .زد لبخندی تشکرم جواب در و داد دستم به رو عصام

 :گفت و کرد صبر ورودی در جلوی

 .فِرست لیدیز_

 .داخل رفتم و اومد کش هاملب

 .کرد سالم بلندی صدای با و شد وارد سرم پشت

 .برگشتن طرفمون به همه

 :گفت مهربونی لحن با جون فرشته و دادن رو جوابمون

 .بشینین میز سر بیاین هابچه_

 .تنشس، بود من صندلی روی به رو درست که شهاب کنار صندلی روی هم شاهرخ و نشستم سارگل کنار صندلی روی

 :گفت لبخند با بابا

 .کنهمی ورزش و شده سحرخیز بابا دختر که بینممی_

 :گفتم اعتراض با

 .بودم سحرخیز همیشه من! بابا_

 :گفت خنده با ارسالن
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 .بود ظهر دوازده، یازده ساعت همیشه سحرت ولی؛ بودی سحرخیز، آره_

 .شد بلند جمع یخنده صدای که رفتم بهش ایغره چشم

 :گفت گوشم زیر سوگل

 !قلقلی توپ نه، بودی باربی االن که بودی سحرخیز اگه تو قلمبه و گرد آخه_

 .بخور اتوصبحونهً دوما. جونت ارسالن اون و خودتی قلمبه و گرد اوالً_

 .شد اشصبحونه خوردن مشغول و کرد نثارم کشداری «چشم»

 .شدن آشپزخونه راهی معمول طبق هم هاخانم و رفتن پذیرایی به آقایون صبحونه شدن تموم از بعد

 .بود رفته سر امحوصله

 .افتاد، بود نشسته شهاب کنار که ارسالن به نگاهم

 :برگشت سمتم به که گذاشتم اششونه روی دست و پیشش رفتم

 ؟جونم_

 ؟دریا بریم ایپایه، رفته سر امحوصله_

 .نه که چرا_

 :گفت و شهاب سمت برگشت

 ؟دیگه میای_

 :گفت و خندید شهاب

 .صد در صد_
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 :گفت و شد بلند ارسالن

 ؟میان دخترا ببین برو توام. نه یا میاد شاهرخم ببینم میرم من_

 :گفتم گوشش زیر یواشکی

 ؟دیگه سوگله دخترا از منظورت_

 :کرد نگاهم چپ چپ

 ؟دونستیمی، زنیمی حرف زیادی جدیداً_

 .رفتم آشپزخونه سمت به و خندیدم بلند

 .کردنمی خشک رو خیس هایبشقاب داشتن و بودن نشسته میز دور سارگل و سوگل و ماهرخ

 :گفت سوگل که ایستادم کنارشون

 !میشی خسته نکرده خدایی، هاوقت یه ندی کمک_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی درجوابش

 ؟بندازم زحمت تو رو خودم چرا من، هستین شما وقتی تا عزیزم_

 !برات دارم، کنم خشک رو اینا بذار_

 :گفتم و خندیدم

 ؟هستین دریا یپایه_

 :گفت سوگل

 !اتمچهارپایه که من_
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 :گفت، ذاشتمی میز روی، رو دستش توی بشقاب که درحالی سارگلم

 .هستم منم_

 :ماهرخ سمت برگشتم

 ؟عزیزم چی تو_

 :گفت و زد ملیحی لبخند

 .نه که چرا_

 :گفتم و زدم بشکنی

 .بریم بزنید و بعد برای بذارید و کردن خشک بشقاب پس؛ عالیه_

 .نشست امشونه روی دستی

 .عقب برگشتم

 :بود وایساده کمر به دست مامان

 .بریمی هامونمکمکی نیرو میای تازه، نمیدی کمک خودت که تو_

 :گفتم و شدم خم کمی و گذاشتم امسینه روی، رو دستم

 .کنید عفو خودتون بزرگی به رو من، بانو_

 :گفتم و زدم چشکی

 !مادرم کن درکم، گذشت نمیشه رفتن دریا از، انصافاً ولی_

 :گفت و خندید
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 !اعجوبه برو بیا_

 .رفتیم، بود شده چهارتامون هر اتاق، هااتاق بودن کم و زیاد جمعیت علت به که باال اتاق سمت به دخترا با

 .داشت اتاق تا شش کال ویال

 .بابا و مامان واسه یکیش

 .امید عمو و کتی خاله واسه یکیش

 .شهیاد عمو و شمیم خاله واسه یکیش

 .تهرانی آقای و جون فرشته واسه یکیش

 .پسرا واسه یکیش

 .دخترا ما واسه یکشیم

 :گفت و امشونه سر زد سارگل

 .منتظرن پایین پسرا شو آماده، رفتن هپروت تو جا به_

 .کردم انتخاب مشکیم ضخیم ساپورت با همراه رو کوتاهم رنگ ایسرمه مانتوی و رفتم چمدونم سمت به

 .بود خوب، انداختم تیپم به نگاهی و ایستادم آینه جلوی، شدم آماده وقتی

 .کشیدم مانتوم شکل هفتی ییقه به دستی

 .کردیم جلوه تربلند قدم صورت این در و دادمینشون ترکشیده رو پاهام کوتاهیش. داشتم دوست خیلی رو مانتوم این

 .رفتیم پایین دخترا همراه و انداختم سرم روی آزاد رو مشکیم شال

 .شد بلند مبل روی از و گرفت مشت توی، رو دادمی تاب انگشتش دور که سویچی شاهرخ
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 .کشید موهاش به دستی در دم جاکفشیِ یآینه جلوی

 :گفت و اششونه سر زد ارسالن

 !خوشتیپی فهمیدیم بابا_

 :گفت و خندید شاهرخ

 .کننمی االف رو ما ساعت نیم که داره لذتی چه ببینم، کنم معطل خانوما مثل یکم منم گفتم_

 ؟انداخت تیکه ما به االن این

 :گفتم و فرستادم گوشم پشت رو موهام

 و همونیم و فوتبال و خوابیدن و خوردن فکر به فقط که نیستن آقایون شما مثل، میدن اهمیت زیباییشون به خانوما_

 .باشن دوردور

 :زدم چشمکی و اینا بابا سمت برگشتم

 .نشه سوءتفاهم، هستن آقا تا سه این فقط من مخاطب که ذکر به الزم البته_

 :گفت و خندید تهرانی آقای

 .نندازی تیکه خانوما به دیگه باشی تو تا. پسر بگیر تحویل_

 .داد تکون سری خنده با شاهرخ

 .زدیم بیرون خونه از اینا مامان از خداحافظی از بعد

 :گفت و انداخت هاماشین به نگاهی سارگل

 ؟پیاده یا بریم ماشین با_
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 :گفت ارسالن

 .ریمب ماشین با باید برین بخواین هم بازار اگه اما؛ نیست راهی چون؛ بریم پیاده دریا لب برین خواینمی فقط اگه_

 :گفت و آورد باال ”تسلیم” حالت به رو هاشدست شاهرخ

 .ندارم رو بازار تو خوردن تاب و خرید یحوصله اصالً، کنید معاف و من بازار برین خواینمی اگه_

 :گفت خنده با ارسالن

 .خرید بره تنها تنها باید، سوزهمی زنت حال به دلم_

 :داد ادامه و ما سمت برگشت

 و بازی آب و دریا بریم فقط امروز. دارید کافی وقتِ خرید برای، اینجاییم هفته یک. برید بعداً رو بازار خانوما، ولش _

 !حال و عشق

 .امبازی آب خودش قول به عاشقِ من دونستمی؛ زد من به چشمکی و

 .افتادیم راه و کردن موافقت همه

 :گفت شاهرخ یهو که بود نرسیده سوم قدم به دومم قدم هنوز

 .بریم ماشین با_

 :گفت تعجب با ارسالن

 .باشه دقیقه ده خیلیش، نیست دریا تا راهی اخه؟ چرا_

 .راهه خیلی دقیقه ده، کنهمی تمرین رو رفتن راه دوباره داره ماهه یک تازه که خانوم پانیذ برای اما؛ نیست راهی ما برای_

 :انداخت من به نگاهی و زد رنگی کم لبخند ارسالن
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 .باشه_

 .کرد حرکت هاماشین سمت به و

 .دارش منظور نگاه و لبش کنج شیطونِ لبخند معمای حل تو موندم من و

 :گفت و برگشت و رفت ما و ماشین بین نگاهش سارگل

 .نمیشه جامون ماشین یک تو امونهمه_

 :گفت سریع شاهرخ

 مه خانوم سوگل و شما و ارسالن. ریممی من ماشین با شهاب و ماهرخ و خانوم پانیذ و من، ریممی ماشین دوتا با خب_

 .بیاید ارسالن ماشین با

 :گفت و کرد نوچی و انداخت باال ابرویی ارسالن

 .بیاید تو ماشین با هم خانوم ماهرخ و شهاب و تو، ریممی من ماشین با سارگل و سوگل و پانیذ و من، نخیر_

 .نشست رل پشت و کشید گردنش پشت به دستی و کرد ارسالن هایچشم به نگاهی شاهرخ

 .شاهرخ ماشین تو هم اینا ماهرخ و نشستیم ارسالن ماشین تو ما، ارسالن یگفته طبق

 

 .نشست لبم روی پهنی لبخند ناخودآگاه و دوختم روم به رو کرانبی آبی به چشم

 ؟داری دریا به زیادی یعالقه اینکه مثل_

 :گفتم داشتنی دوست آبیِ همون محوِ

 .اوهوم_
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 :گفت و خندید

 .مشخصه کامالً_

 :خندونش هایچشم به دوختم و گرفتم روم به رو آبی حجم از چشم

 ؟کنیمی اممسخره_

 :گفت لبش روی یخنده همون با

 .اصالً، نه_

 :گفت که کردم نگاهش شک با و انداختم باال ابرویی

 !کن باور_

 :گفتم شک همون با و دادم تکون سری

 !کنممی باور، کنممی باور_

 .نشوند لبم روی لبخند بلندش یقهقه صدای

 ؟کردممی فکر اینطور من یا خندیدمی قشنگ

 .شد خیره هامچش تو و شد کمرنگ اشخنده، دید رو نگاهم وقتی

 .اومدم خودم به ایسرفه صدای با

 .هامکفش به شدم خیره و گرفتم نگاهش از نگاه

 .بیا پانیذ_

 .افتادم راه ارسالن دنبال عسلی هایچشم اون به دوباره نگاه بدون
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 :گفت و کرد اشاره سنگی تخته به

 .میاد فشار کمرت به نمون سرپا زیاد، اینجا بشین_

 :گفتم اعتراض با و کشیدم هم تو رو هاماخم

 .کنم نگاه رو شما بشینم نه، آب تو برم خواممی من_

 .بعد، نداشت ضرری برات اگه، بپرسم شاهرخ از بذار اول_

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 .خب پرسیدیمی، بودیم شاهرخ پیش. کشوندیم اینجا تا داشتی مرض_

 :گفتم، شدممی بلند که درحالی و

 .پرسممی ازش میرم االن_

 :بشینم دوباره کرد مجبورم و گذاشت امشونه روی، رو دستش

 .پرسممی ازش میرم خودم، خوادنمی_

 .رفت شاهرخ سمت به و

 .کردم نگاهش تعجب با

 .کرد همچین چرا این

 !زنهمی مشکوک

 .برگشت دقیقه چند از بعد

 :گفتم و شدم بلند
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 ؟گفت چی شاهرخ_

 ارفش کمرت به العاده فوق سنگینه آب چون؛ ندی انجام پرتحرک هایحرکت اینکه شرط به اما؛ آب تو بری تونیمی_

 .کنهمی کمک رفتنتم راه تقویت به، بری راه یا کنی حرکت آب تو آروم تونیمی فقط. میاد

 :گفتم و دادم تکون سری

 !بریم بزن پس_

 :گفت و رفت بهم ایغره چشم

 .گفتم چی نشنیدی اصالً مشخصه_

 :گفتم و خندیدم

 ؟بریم میشه حاال، نکنم سنگین هایحرکت و برم راه آب تو آروم میدم قول، باشه_

 .کرد هدایتم دریا سمت به و گذاشت کمرم پشت دست و داد تکون ”تاسف” ینشونه به سری

❊❊❊ 

 .شدم ولو کاناپه روی خسته

 .بستم رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس

 ولی؛ وردآ فشار بهم بدجوری آب سنگینیِ وضعیتم این با ولی؛ دریام تو کردن شنا عاشق درسته، بودم شده خسته واقعا

 .اومدم بیرون آب از ارسالن زور به شدنا اذیت این یهمه با بازم

 .نشست لبم روی لبخند، خونه به برگشتن برای غرغرام یادآوری از
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 ایساله شش نیذپا میشم. گیرممی فاصله ساله بیست پانیذ از، استخر یا باشه دریا کنهنمی فرقی، بینممی آب وقتی کالً

 آب ،کوچولوش هایمشت با و دادمی تکون آب توی رو پاهاش و بود نشسته باباش گردن روی باغشون استخر توی که

 .ریختمی باباییش سر روی

 .بخندم منم بگو، هست داری خنده چیز اگه_

 .نشستم صاف و کردم باز رو هامچشم، شده هول

 .شد کشیده کنارم خندون هایعسلی سمت نگاهم

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 پا جفت نباید پس، کنهمی فکر شکالتی یخاطره یه به داره یعنی؛ زنهمی لبخند داره و بسته رو هاشچشم یکی وقتی_

 .شکالتیش یخاطره وسط پرید

 :انداخت دلم به رو اشگونه چال اون کردنِ لمس س*ـو هــ و شد کج باال سمت به لبش

 ؟شکالتی یخاطره_

 :گفتم و خندیدم

 رو شکالتی هایخاطره لقب هم خوبم هایخاطره همین برای، دارم شکالت به خاصی یعالقه من دونیمی آخه، آره_

 .دارن

 :کرد زمزمه لب زیر و داد تکون ”تفهیم” معنی به سری

 !شکالتی هایخاطره_

 :گفت و زد چشمکی

 .هشینمی لبم روی لبخند یادش از، بندممی رو هامچشم وقت هر که من شکالتیِ هایخاطره از یکی میشه، سفر این_
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 ؟بگیرم خودم به رو حرفش خواستمی دلم چرا. زدم لبخندی

 .کشیدم چشمام به دستی

 .سوختمی بدجور

 .بود مشخص خوبی به هامچشم سفیدی توی قرمز هایرگه االن مطمئنم

 :گفتم و شدم بلند

 .دارم استراحت به نیاز واقعا، بذارم تنهات نمیشی ناراحت اگه_

 :گفت و زد لبخندی

 .باش راحت_

 .افتادم راه اتاقم سمت به و دادم رو لبخندش جواب

*** 

 *ارسالن*

 :گفتم و کشیدم پوفی

 ؟خرید برید دیگه روز یه نمیشه حاال_

 :گفت و ایستاد کمر به دست سوگل

 .نداریم وقتی، داده مهمونی ترتیب هفته آخر برای پارسا عمو. نمیشه، نوچ_

 :گفتم و دادم فشار بالش توی رو سرم

 .هفته آخر تا کو حاال، اوه_
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 .است هفته آخر دیگه روز سه اطالعت محض_

 :شدم بلند و کوبیدم تخت روی، رو بالش حرص با

 .کنیدمی زهر آدم به رو عصرونه چُرت یه یعنی_

 :گفت و خندید

 .منتظرتیم پایین. شو آماده پاشو، باش زود_

 :داد ادامه موزیانه و کرد مکثی

 .بریم تنها خودمون ممکنه، کنی دیر اگه_

 :گفت، دید که و عصبیم نگاه

 .دانی خود دیگه_

 !دختر برو، کرد جمعت نشه کاردکم با که نکردم صافت جوری تا بیرون برو_

 .رفت بیرون اتاق از و کرد پایین باال ابرویی خنده با

 .بازارا برن پاشن تنها دختر چهارتا ذارمنمی، دونهمی

 .بودن رفته بیرون اوناهم، بدبختانه. چیزی یه باز بودن هم شهاب و شاهرخ اگه حاال

 .رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند

 .اومدم بیرون، پریده خوابم شدم مطمئن اینکه از بعد و زدم صورتم و دست به آبی

 مشکی هاینوشته روش که سفید پیراهن با همراه مشکی جین شلوار سرسری نگاه یه با و ایستادم موقتیم کمد جلوی

 .بود جالبی تضاد. کردم انتخاب داشت
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 .رفتیما ما ارسالن_

 .رفتم بیرون اتاق از ادکلن با مختصری دوش از بعد و کردم مرتب رو موهام هولکی هول و بیرون دادم رو نفسم

 :گفتم حال همون در و کردم یکی دوتا رو هاپله

 .بریم، اومدم من_

 .رفتن بیرون خونه از، داشت تاخیرم از نشون که بهم اساسی بستن چپ یه از بعد و شدن بلند دخترا

 :گفتم بلندی صدای با

 ؟ندارین الزم بیرون از چیزی شما خاله_

 :اومد آشپزخونه توی از مهرسا خاله صدای

 .ممنون، خاله نه_

 .خداحافظ پس_

 .باش دخترا و خودت مراقب، سالمت به_

 .رفتم دخترا دنبال و گفتم ی”چشم“

 :گفتم و انداختم، شده پارک هم سر پشت هایماشین صف به نگاهی

 .میام، کنممی پارک رو ماشین من، برید شما_

 .شدن پیاده دخترا

 .خورد، شدمی خارج پارک از داشت که پارسی به چشمم

 .شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین. بره شدم منتظر
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 :گرفتم رو سوگل یشماره و آوردم در جیبم از رو موبایلم

 ؟بله_

 ؟کجایین سوگل_

 .صدف پوشاک، جلوتر بیا کمی_

 .گشتم ”صدف پوشاک” دنبال نگاه با و دادم هول جیبم توی رو موبایل

 .کردم پیداش باالخره

 .دادنمی نظر لباسش درمورد داشتن هرکدوم که دیدم مانکنی جلوی رو دخترا و شدم وارد

 .پیششون رفتم و دادم تکون سری

 :گفتم و کردم نگاهی مانکن لباس به

 .نیست قشنگ اصالً_

 .گذاشت قلبش روی، رو دستش و کشید هینی بود وایساده بغلم که پانیذ

 :گفت حرص با و سمتم برگشت

 ...خیلی_

 :گفتم و خندیدم

 .نشی لباس محو دیگه باشی تو تا؟ ترسیدی آخی_

 :گفت و گرفت بازوم از نیشگونی

 ؟زنیمی حرفم، دادی امسکته_
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 :گفتم و مالیدم رو بازوم

 !زنهمی نیش رو آدم زنبور انگار، بده خیلی هاتپیرزنی نیشگون این آخ آخ_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .حقته_

 :گفتم و خندیدم بلند

 .کوچولو خانوم سالته بیست که میره یادم وقتا گاهی_

 :گفت و زد لبخندی

، خوشحالم چون؛ دارم دوست رو میشم کوچولو خانوم که وقتایی، دارم دوست رو سالمه بیست میره یادت که وقتایی_

 .خوشحالم خیلی

 :داد ادامه و شد مات لبخندش

 ترینغمگین هاوقت اون چون؛ ندارم دوست رو ساله هزار دختره یه میشم و سالمه بیست میره یادت که وقتایی اما_

 .زجرآوره یادآوریشم که سالی یه اون مثل، دنیام دختر

 .فشردم و گرفتم دست توی رو دستش

 :گفتم و زدم لبخندی

 یمزه که خاطراتش از توام پس، درداش یهمه با، زجراش یهمه با، هاشسختی یهمه با، گذشت دیگه سال یه اون_

 .بگذر، کننمی تلخ رو کامت و میدن زهرمار

 :زد لب و داد تکون سری

 .سخته خیلی، سخته اما؛ خواممی، سخته_
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 سنگینی قلبش رو سال یک اون یادآوری از خواهرم که دردی از گرفت دلم من و گرفت پیش رو ابروهاش راه دستش

 .کردمی

 .کردممی درکش

 .کردیممی درکش امونهمه

 .نیست کم، نشستن خونه کنج سال یک

 اام؛ میکنه عادت بهش ولی؛ سخت هرچند. کنهمی عادت بهش، داره رو مشکل این مادرزادی و میاد دنیا به فلج که اونی

 ادتع بهش تونهنمی، سخته خیلی براش، میده دست از رو پاهاش یهو، رفتن راه سال نوزده از بعد که پانیذ مثل یکی

 داروشکرخ ولی؛ کشیدن زجر لحظه هر میشه، بغض میشه، درد میشه. بیاد کنار باهاش تونهنمی هم بُکشه رو خودش، کنه

 .گذشت که خداروشکر. کردمی دق درد این بار زیر من پانیذ، شدمی اگه که، همیشگی عذاب نشد و گذشت که

 .کنممنحرف نحس سال یک اون از رو ذهنم کردم سعی و دادم بیرون رو نفسم

 :گفتم و کوبیدم هم به رو هامدست

 .توپ خرید یه سوی به پیش خب_

❊❊❊ 

 .شدم بلند جا از و دادم بیرون محکم رو نفسم

 :گفت لب زیر و انداخت بهم نگاهی شهاب

 !رفت شد جنی اینم_

 .شدم رد کنارش از و نشنیدن به زدم رو خودم

 .نبود اونجا پانیذ اما؛ کشیدم آشپزخونه به سرکی
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 .بود خاموش هم اتاقا چراغ

 ؟کجاست پس

 .ودب نشسته حیاط یگوشه بزرگ تاب روی که رنگی آبی حجم به افتاد چشمم که کردم نگاه رو حیاط پنجره پشت از

 .رفتم حیاط سمت به و زدم چنگ رو بود آویزون لباسی چوب روی که شنلش

 .شدمی سرد، بود تنش هم نازکی لباس که دختر یه برای شب اما؛ بود ملس هوا درسته

 .شد حضورم متوجه که انداختم اششونه روی رو شنل

 :گفتم و نشستم کنارش

 ؟نشستی اینجا چرا_

 :گفت تفاوتبی و انداخت باال ایشونه

 !جوریهمین_

 .دادمی لوش هاشچشم بازم، بودمی عادی لحنش هم هرچقدر

 :گفتم و گرفتم دستم توی رو دستش

 .گرفته دلم_

 :زد لب و بود هاستاره مات نگاهش

 .منم_
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 شونشکایت من به اومدیمی و دادنتنمی راه بازیشون تو هابچه که هاییوقت اون مثل، هابچگی مثل، کنیم دردودل بیا_

 من خواهر کرده جرئت کی حاال. من پیش امدیمی بازم و کردنمی اذیتت مدرسه تو که هاییوقت اون مثل، کردیمی رو

 ؟باشی خودت تو حاال تا عصر از شده باعث چی؟ بگیره دلت شده باعث چی؟ کنه ناراحت رو

 :کرد مچاله رو قلبم صداش توی بغض و کرد باز لب

 ،اتفاق اون اما؛ 《!شهر عروس تک بودم شده》:مهران قول به سفید لباس اون با، خیلی، بودم شده خوشگل روز اون_

 ...تصادف اون

 :گفتم و گرفت نفس

 !قبل از تربیش حتی، خوشگلی هنوزم تو_

 :نشست هاشلب روی پوزخندی

 رو پاهام عوض در، بگیره ازم رو امچهره نتونست اگه تصادف اون، کرد داغونم اتفاق اون، شکستم اما؛ خوشگلم، آره_

 .کرد تباه رو عمرم از سال یک، گرفت رو مهران، گرفت

 .کن فراموشش، نداشت رو لیاقتت عوضی اون_

، شیدیک درد، دردم با که تویی، فهمیمی و غمم که تویی، ترینزدیک بهم همه از که تویی، نزن حرف بقیه مثل دیگه تو_

 .کن درکم

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 اون که بگم چی؟ نبینم غم قشنگت هایچشم اون تو دیگه که بگم چی دردت با کشیده درد منه؟ شی آروم که بگم چی_

 .شه رنگ کم قلبت و ذهن تو فطرت پست

 .کردم حلقه حامیانه کتفش دور رو دستم و گذاشت امشونه روی سر
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 فراموش سخته، نمیره یادم از کرد باهام که کاری اما... اما؛ نداره جایی سوزن سر یاندازه حتی دیگه، قلبم توی_

 .نشستنم خونه کنج سال یک کردنِ فراموش از ترسخت، کردنش

 کرف حتی، آدمی همچین یه به داره ارزش نظرت به. کرد ثابت امونهمه به رو خودش نامردی و لیاقتیبی، کارش اون با_

 .نداره که واهلل به؟ کنی

 خواممی، تونمنمی اما؛ نداره ارزش، ارزن یه قد حتی دونممی، بود نامرد دونممی. بود لیاقتبی دونممی، دونممی_

. زنهیم زنگ گوشم تو “خوامنمی فلج زن من” گفت که وقتی صداش هنوز. تونمنمی خدا به، تونمنمی، کنم فراموشش

 ...هنوز

 .لرزید هامدست حصار توی هاششونه و شد خفه گلو توی صداش

 ؟بود کرده چه دختر این با نامرد اون

 ؟اومد دلش طورچه

 ؟بود برده انسانیّت از بویی اصالً

 :بوسیدم رو رنگش شب موهای و فشردم چندم بار برای رو هاششونه

 .نریز خودت تو، پانیذم بگو، بگو_

 :بود شده سنگین غمش از نفسم و گرفت نفس

 ...اما؛ خانوادم به، شما به، بود گرم دلم هنوز ولی؛ شدم داغون، کرد باهام مهران که کاری اون و تصادف اون از بعد_

 ؟بشی دلسرد ما به نسبت شد باعث چی؟ چی اما_

 :کشید تیر قلبم و زد هق

 .داشتم عمل چون؟ چرا؛ فهمیدم هفته یک از بعد من و خورد چاقو برادرم_
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 :نالید و زد هق دوباره

 بیخو روحیِ وضعیت چون؟ چرا؛ فهمیدم ماه یک از بعد من و بود زده چاقو تو به کرد نابود رو آیندم، رو قلبم که نامردی_

 .نداشتم

 .کرد خفه امسینه توی رو اشگرفته اوج هقِ هق و آورد کم نفس

 :کردم زمزمه و کردم نوازش رو موهاش

 .ارسالن عزیزدل آروم. باش آروم، کوچولو خانوم باش آروم، هیش_

 :زد لب و نگاهم به دوخت رو اشکیش هایچشم و آورد باال رو سرش

 خیابون یتو رهگذر از ترغریبه روحیم وضعیت بهونه به که شمایی از بده حق، بشم دلسرد شمام به نسبت بده حق بهم_

 .کنم قهر باهاتون، بشم دلخور دستتون از بده حق. بشم ناراحت، کردین حسابم

 :گفتم و گرفتم دستام توی رو صورتش

 .میدم حق، عزیزدلم میدم حق_

 مبش، بشم نابود شد باعث همه و همه، کاریتون پنهون، تو خوردن چاقو، کرد باهام مهران که کاری، پاهام دادن دست از_

 .بودم غریبه باهاش خودمم که سردی و روح بی پانیذ اون

 :بود موقعی هر از ترگرفته صدام و چسبوندم امسینه به رو سرش

 .ارسالن عزیز شی آروم تا کن گریه، شی خالی تا کن گریه، شی سبک تا کن گریه، کن گریه_

 .کرد لمس دلداری محض رو کمرش یتیره هامدست و زد هق

 .نکنه رسوام صدام بغض تا دادم فرو دهن آب و فشردم هم روی لب

 .بد هم، کرد تعبیر خوب میشه هم رو امشبمون دل و درد
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 .شد آروم و زد هق. شد سبک کردو گریه. شد خالی و گفت چون؛ خوب و کرد تازه رو پانیذم درد چون؛ بد

❊❊❊ 

 .العاده فوق جای اون به بکشونم رو سوگل طوریچه که کردم فکر این به و پرده درشت هایگل به دوختم نگاه

 ؟بگم بهش طوریچه، هیچی این اصال

 .گرفتم پرده هایگل از نگاه پام به چیزی برخورد با

 .(کنار برو خان ارسی، بیب بیب. )کنال بلو خان السی، بیب بیب_

 .بودم شده خانوم پانیا شارژی ماشین راه سد اینکه مثل

 .دیوار تو کوبوندش بومب و گرفت رو ماشین گاز پانیا و برداشتم رو پام

 .خنده زیر زدم بلندی صدای با

 :گفت من به رو اخم با بعد و انداخت نگاهی ماشینش به اول پانیا

 .(دیگه کردم تصادف خب، نخند. )دیده کلدم دشادف خب، نخند_

 :گفتم و کشیدم رو لپش

 .تو قربون من آخ_

 .شد ماشینش مشغول و خندید ناز

 .رسید ذهنم به فکری

 !این از بهتر چی

 .کرد نگاهم اخم با که گرفتم پانیا از رو ماشین
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 :گفتم و کشیدم ابروهاش بین دستی

 ؟بکنی برام کاری یه میشه، خشگله خانوم_

 ؟(کار چی؟ )تار چی_

 اومدین که بعد .بده تابت بیاد، کنی بازی تاب خوایمی بگو مثالً؛ گفتما من نگی اما؛ حیاط تو بیاد، بگو جون سوگل به برو_

 ؟باشه، شو جیم و بیار بهونه یه تو حیاط تو

 .(باشه.)باسه_

 :گفتم و ریختم هم به رو موهاش

 !کنیمی چیکار ببینم برو، خوشگل دختر آفرین_

 .دخترا اتاق سمت دوید و زد ایبامزه چشمک

 .رفتم حیاط سمت به و شدم بلند

 .بیان سوگل و تاپانیا شدم منتظر و شدم پنهان، بود تاب بغل که درختی بزرگ یتنه پشت

 .اومد حیاط به، بود گرفته رو سوگل دست که درحالی پانیا دقیقه چند از بعد

 .کشید هم تو رو هاشاخم پانیا یهو رسیدن تاب به وقتی و اومدن تاب سمت به

 :گفت متعجب سوگل

 ؟من خوشگل شد چی_

 (.امبی و بپوشم رو کاپشنم برم، سردمه من جون سوگل. )بیام و بپوسم رو تاپشنم بلم، سلدمه من جون سوگل_

 !بود شیطونی عجب دختر این
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 .شد بزرگ که وقتی حال به وای، سالشه چهار االن این

 :گفت و کوبید پیشونیش به دست با سوگل

 .یاب و بپوش رو کاپشنت زودی، عزیزدلم برو، بشه سردت ممکنه و کوچولویی خانوم شما، نبود حواسم اصالً وای ای_

 خونه تو رفت بدو بدو و داد تکون سری پانیا

 .گرفتم رو دستش و اومدم بیرون درخت پشت از که بشینه روش و بزنه دور رو تاب خواست سوگل

 .برگردوند رو روش اخم با بعد و کرد نگاهم زده بهت اول

 :گفتم و بردم نزدیکش رو سرم

 ؟برگردونی رو من از اینجوری داره رو ارزشش مانتو یه خانوم سوگی_

 .داره، بله_

 :گفتم مالیمت با

 .خوردنمی درد به مانتو اون که کن قبول، نداره_

 :گفت لجوجانه

 .بود خوشگل امخیلی اتفاقاً_

 .نبود خوشگل اماصالً_

 :گفت اخم پر

 ؟نبود خوشگل چرا بگی میشه_
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 رنگ چون؛ بود معلوم بودی پوشیده زیرش هرچی که بود نازک انقدر چون؛ بود رونت باالی وجب یه تا قدش چون_

 ؟بگم بازم، زکی گفتمی جیغ به قرمزش

 :گفت، نداره جوابی دید وقتی و کرد مکثی

 .تو برم خواممی کن ول رو دستم_

 :کردم نوچی و انداختم باال ابرویی

 .دارم کارت، میای من با شما نخیر_

 .نمیام جاییهیچ عالی جناب با بنده_

 .بردمش نظیر بی یبرکه اون سمت به و کشیدم رو دستش

 .بکشه بیرون دستم از رو دستش تا کردمی سعی و کردمی تقال

 !ارسالن، کن ولم میگم بهت؟ بریممی داری کجا، کن ولم_

 .نشی پشیمون که میدم قول. بیا دنبالم، هیش_

 :دربیاره دستم از رو دستش تا کرد تقال بازم

 .میام خودم، کن ول رو دستم، باشه_

 :زدم تشر، بهش کردن نگاه بدون

 .بیا، نزن حرف انقدر، هیش_

 !ارسالن_

 !هیش_
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 .شنیدممی رو عصبیش هاینفس صدای

 هب شده مزین بنفشِ جیغای اون از یکی تا کردمی کنترل رو خودش داشت بدجوری دراز زبون خانوم این اینکه مثل

 .نکنه هوار سرم، رو فحشش

 .شدیم جادویی یبرکه اون وارد و زدم کنار، بودن کرده مخفی رو زیبا فرا فضای اون که ایتنیده هم در درختای

 ارقخ کلمه یک در، بود شده تزئین رنگارنگ هایگل با که سبزی حجم وسط که زاللی یبرکه، بود جادویی واقعا انگار

 ! بود العاده

 .شدم مواجه اشزده بهت صورت با که برگشتم سوگل سمت

 .ودب شده همینطوری قیافم، کردم پیدا رو اینجا ویال نزدیک هایجنگل توی زدن گشت کلی از بعد که اولی بار خودمم

 .خانوم سوگل_

 .کردمی نگاه رو اطرافش محیط زده بهت هنوزم

 .زدم صداش دوباره و فشردم رو دستش

 :گفت زده شگفت و اومد خودش به

 !قشنگه چقدر اینجا، ارسالن_

 :زدم لب شالش کنار

 !تو زیبایی به نه_

 .دوخت هامچشم به رو اششده گرد هایچشم

 :گفتم و کردم نوازش رو اشگونه
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 .نکن_

 :گفت گیج

 ؟نکنم چیکار..چ_

 :کردم لمس رو فرش موهای

 .نکن اینجوری رو هاتچشم_

 :کشیدم مشام به رو خوشش بوی لذت با و کردم نزدیک صورتم به رو موهاش از ایتره

 .نکن بازی قلبم با_

 !ارسالن_

 با بار اولین، چیدم سیب تو برای بار اولین، زدم قدم باغ میون تو با بار اولین، کردی صدا مخفف رو اسمم تو بار اولین_

 !کنی صدام اینجوری دوباره تو تا بکنم هرکاری حاضرم بار اولین برای حاال و شد نامنظم قلبم ضربان تو نگاهِ

 ؟خوبه حالت تو ارسالن_

 خوب ور چیزی یه عجیبم حالِ این با اما؛ آوره سرسام قلبم ضربان. معلقم هوا و زمین بین جایی کنممی حس، دونمنمی_

 .دونممی

 ؟چی..چ_

 :زدم لب هاشچشم شب آسمون به خیره

 !دارم دوست_

 امزندگی هایپنهانی از ندارد خبر کسهیچ)
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 ...اما

 ،کنم اعتراف خواهممی امروز

 ،دارم دوست را تو هاستسال

 ...!(پنهانی

 .لرزید پلکش

 :کردم نوازش رو اشگونه برجستگی

 .دارم دوست لبخندات شیرینی قد_

 :کردم لمس رو پلکش پشت

 !دارم دوست سیاهت چشمون اون آرامش قد_

 !ارسالن_

 !سوگلم_

 .دوخت عاشقم نگاه به رو شبش آسمون و کرد باز رو اشچشم

 :کرد زمزمه دستپاچه و کشید عقب تن یهو

 .برم باید من...من_

 .گذشت کنارم از سرعت با و

 .شده سبک کردممی حس حاال که قلبی و موندم من

❊❊❊ 
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 *پانیذ*

 ؟پانی مطمئنی_

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .باش داشته رو هوام فقط تو، آره_

 :گفت نگران

 .گذشته شدنت پا سر از ایخرده و ماه یک تازه، دیگه مدت یه بذار، هنوز زوده_

 .باشم عصا بدون خواممی امشب مهمونی برای من، نباش نگران_

 .بپرسیم شاهرخ از بذار حداقل، تو دست از_

 .داریمی بر آوردن نه از دست ببینم، بپرس برو، اوف_

 .رفت حیاط سمت به و داد تکون سری

 .برگشت دستش توی جوجه تیکه تا دو با دقیقه چند از بعد

 :گفت و گرفت طرفم به رو یکیش

 .بیاد خودش بعد. میشه تموم داره هاجوجه، بخور رو این فعالً گفت شاهرخ_

 .زدم بهش گازی و گرفتم ازش رو جوجه تیکه

 ؟کیه کاره، اشجوجه نه نداره حرف کبابش ارسالن چون؛ باشه ارسالن کار تونهنمی این، استخوشمزه خیلی اوم_

 .بزن حدس_

 :گفتم و انداختم باال ای شونه
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 و شاهرخ پخت دست، خوردم و ارسالن پخت دست فقط حاال تا منم، هاجوجه و منقل پای رفتن تاشونهرسه واال_

 .نکردم امتحان حاال تا و شهاب

، کردمی تمیز دستمال با رو دستاش که حال همون در و انداخت آشغال سطل توی رو اششده تموم بالِ هایاستخوان

 :گفت

 .ارسالن نظارت و شهاب دستیاری با البته؛ شاهرخه کاره، نیار فشار مخت به انقدر_

 :گفتم و برداشتم دستمالی

 !نباشن خسته، کشنمی زحمت چقدر واقعا دوتا اون_

 .عزیزدلم باشی سالمت_

 .برگشتم سمتش به ارسالن صدای با

 .شد ولو کنارم و گذاشت اپن روی رو هاجوجه سینی

 :گفت و زد گاز رو بود دستش که ایجوجه تیکه

 !دیگه میشه همین، باشه کار روی که من نظارت باالخره! به به_

 :گفتم و کردم نگاهش رفته باال ابروهای با

 ؟احیانا نداری میل چیزی، ایهندونه، اینوشابه_

 :گفت و خندید

 ...مرسـ دستت_

 .شد بلند آخش که بود نشده تموم اشجمله هنوز
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 .پیچونهمی داره و گرفته رو گوشش شاهرخ، دیدم که عقب برگشتم تعجب با

 !چغندر به شبیه چیزی اینجا هم ما، دیگه بود کار رو تو نظارت که_

 :گفت درد از شده جمع صورت با ارسالن

 .باشی اششبیه غولتشن توِ که چغندر حیفه_

 :گفت و پیچوند بیشتر رو گوشش شاهرخ

 ؟گفتی چی_

 .بودم خودم با، هیچی هیچی_

 .کردم غلط بگو_

 ؟!آوردی گیر تنبون کش مگه کن ول المصب دِ، کردی غلط_

 .کنمنمی ول ”کردم غلط” نگی درست تا دوماً، کرد غلط اتعمه اوالً_

 :گفت و دربیاره شاهرخ دست از رو گوشش کرد سعی ارسالن

 !رو صاحاب بی کن ول، کردم غلط، بابا باشه_

 :گفت و کرد ول رو گوشش شاهرخ

 !نکنیا غلطا این از دیگه، کردی غلطا این از کردی غلط_

 :گفت و مالید رو گوشش ارسالن

 .برات دارم، خان شاهرخ باشه_

 :گفت و داد تکون براش سری شاهرخ
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 !بینیممی هاتمداشته بعد، بکشیم سیخ از رو هاجوجه بیا فعال_

 .رفت شاهرخ سمت به و زد سوگل برای چشمکی و شد بلند ارسالن

 ؟جان

 ؟شد چی

 ؟چشمک

 ؟سوگل

 ؟ارسالن

 ...!نکنه

 .شدم بلند و دادم تکون سری

 .آوردن رو مخلفات و ساالد و نوشابه اینا مامان و کردیم آماده و میز دخترا با

 .نشستیم میز دور همه و برداشتن کردن صحبت از دست هم اینا بابا

 :گفت و سایید هم به رو دستاش شاهرخ

 .شده بد اگه شرمنده دیگه، بفرمایید_

 :گفت و زد لبخندی بابا

 .عالیه هم خیلی اتفاقا، پسرم داری اختیار_

 .بود عالی هم واقعا

 .بودم خورده حاال تا که بود ایجوجه ترینخوشمزه، بگم تونممی جرئت به
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 .دادم هول عقب به رو بشقابم و نوشیدم رو امنوشابه یجرعه آخرین

 .بود شده خوشمزه واقعا، دردنکنه دستت شاهرخ آقا_

 :گفت و زد لبخندی

 .جان نوش_

 .شدن بلند میز سر از و کردن تموم همه کم کم

 .بردمش اتاق طرف به و کشیدم رو سوگل دست و گذاشتم اپن روی رو هابشقاب هولی هول

 :گفت تعجب با

 ؟دیوونه چته_

 :کردم اشاره تخت به و بستم رو اتاق در

 .بشین_

 :نشستم آرایش میز صندلی روی خودمم

 .کن تعریف_

 ؟رو چی_

 :گفتم تهدیدوار

 .بکشم حرف زبونت زیر از زور به نکن کاری سوگل_

 ؟آخه حرفی چه_

 .کن معنی برام رو ارسالن چشمک مجلسی و شیک خیلی_
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 :گفت متعجب مثالً

 ؟کجا؟ کِی؟ چشمک_

 !من قبر سر فردا پس_

 :گفت و خندید

 ؟نفهمیدم من که زد چشمک کی جدّی نه_

 !کاشتن گوجه هاشلپ رو بود من بزرگ ننه، که نبودی تو، عمت ارواح، نفهمیدی آره_

 !شاید_

 !سوگل_

 ؟زنیمی چرا، بابا باشه_

 .منتظرم_

 :گفت مقدمهبی و هاشدست به دوخت رو نگاهش

 .دارم دوست، گفت_

 ؟ها_

 :گفت، شمرده شمرده

 .دارم دوست، گفت، بهم، ارسالن_

 :کردم هنگ

 .نشنیدم درست، بگو دیگه بار یه_
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 .دارم دوست گفت، کرد عالقه ابراز بهم ارسالن بابا_

 :کردم نگاهش، بود شده گردو اندازه که هاییچشم با

 !نه_

 !چرا_

 :گفتم مبهوت

 !نمیشه باورم_

 .شوکم تو هنوز خودمم_

 !بود بعید غلطا این پسره این از آخه_

 .کنم سنکوب بود مونده کم لحظه اون خودم_

 :گفتم شوق با و خندیدم بلند

 !بادا مبارک بادا بادا پس_

 :گزید لب، شده سرخ سوگل

 .باره به نه، داره به نه هنوز، بابا خفه_

 :گفتم و زدم شیطونی چشمک

 .باره به هم، داره به هم یعنی ”دارم دوست” گفته بهت وقتی_

 :شد بلند و کشید گردنش به دستی

 .پایینه شاهرخم، پایین بریم شو بلند، بری راه عصا بدون خواستینمی مگه_
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 :گرفتم رو دستش که شد رد کنارم از

 !فروشم زغال خودم من، کنی سیاه تونینمی و من_

 :گفت و رفت بهم ایغره چشم

 !هاشه باز دهنم نذار، شو بلند_

 :گفتم و شدم بلند

 .نترسون و من_

 .داد هولم بیرون به و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 .رفتیم پایین هاپله از خنده با

 :گفت دیدنمون با مبل روی بود داده لم که شهاب

 .بخندیم هم ما، بگید هست داری خنده چیز_

 :گفت و پهلوم تو زد سوگل

 .خندیدیممی اون به داشتیم، فرستاد برامون جک یه هابچه از یکی، هیچی_

 .شد موبایلش مشغول و انداخت باال ”تفهیم” معنی به ابرویی شک با شهاب

 ؟بیاری، نبود این از ترموجه دلیل بگه نیست یکی

 ؟جک

 :سوگل سمت برگشتم، شد زده پهلوم توی دوباره که ایضربه با

 !کردی سوراخ رو پهلوم؟ چته_
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 :گفت و کرد اشاره پنجره به

 .حیاطن تو ارسالن و شاهرخ_

 :گفتم و دادم تکون سری

 اممش به رو نرگس هایگل بوی لذّت با و ببندی رو هاتچشم، تاب رو بشینی میده جون، خوبه بیرون هوا، بریم هم ما_

 !بکشی

 :گفت و زد لبخندی

 .گفتی آخ_

 .حیاط تو رفتیم

 :عقب برگشت، پامون صدای شنیدن با ارسالن

 !شد آراسته نیز سبزه به بود گل! به به_

 :گفتم گوشش زیر و سوگل نزدیک بردم رو سرم

 !هابودی تو فقط مخاطبش_

 :گفت حرصی

 .خواهشا سایلنت رو برو دقیقه دو_

 . نشستم تاب روی و خندیدم

 :گفت و کرد صاف گلویی ارسالن

 .کنید صدامون، اومد پیش مشکلی اگه، طرف اون ریممی سوگل و من_
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 :گفت اعتراض با سوگل

 .باشم پانیذ پیش خواممی من اما_

 .دارم کار شما با من_

 .ندارم کاری هیچ تو با من ولی_

 !سوگل_

 !ارسالن_

 .گفت چیزی گوشش زیر و کرد نزدیک سوگل به رو سرش ارسالن

 .گرفت بازوش از نیشگونی و شد سرخ سوگل

 :گفت و گرفت رو سوگل دست و خندید موزیانه ارسالن

 .فعالً_

 :گفت خنده با شاهرخ که کردم نگاهشون متعجب

 .نداره دم و شاخ که عاشق، دیگه عاشقِ_

 !بعیده امیری ارسالن از هاحرکت این آخه_

 .نیست بعید عاشق یه از هیچی_

 .کردی تجربه رو عاشق یه حال و حس حاال تا انگار زنیمی حرف جوری_

 :گفت و کرد نگاهم خیره

 ؟نکردم تجربه دونیمی کجا از_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 265 

 :گفتم مبهوت

 ؟شدی عاشق حاال تا واقعاً_

 .شاید_

 ؟”نداره تجربه به نیاز چیز همه” گفتمی، جواب این جای به خواستمی دلم چرا

 ؟شد فشرده قلبم کردم حس چرا

 ؟چرا

 :گفت و داد تکون هامچشم جلوی دستی

 ؟کجایی_

 :گفتم، گرفته کردممی حس که صدایی با دستپاچه

 !جا همین، جا هیچ_

 ؟خوبه حالت مطمئنی_

 .آره_

 :گفت و کرد نگاهم شک با

 .بری راه عصا بدون خواستیمی اینکه مثل، هوم_

 :گفتم و دادم تکون ”تایید” معنی به سری

 .باشم عصا با خوامنمی امشب جشن برای، آره_

 .کرد دراز سمتم به رو دستش و داد تکون ”تفهیم” معنی به سری
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 .شد کشیده هاشچشم سمت نگاهم بعد و کردم نگاه دستش به مردد

 .بود امخیره منتظر

 .گذاشتم دستش توی رو دستم و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت و فشرد رو دستم

 .شو بلند آروم_

 .شدم بلند و دادم تکیه تاب به رو آزادم دست

 :گفت و انداخت پاهام به نگاهی

 ؟کنهنمی خالی دیگه که زانوهات_

 .شده ترکم خیلی ولی؛ چرا مواقع بعضی_

 :گفت و نشست کمرم پشت دستش

 .بردار قدم آروم حاال، عقله شرط احتیاط_

 .برداشتن قدم به کردم شروع

 :گفت و کرد ول رو دستم قدم چند از بعد

 .بردار قدم بگیری و دستم اینکه بدون_

 .دادم ادامه رو برداشتنم قدم

 :گفت و برداشت کمرم از رو دستش، رفتم که قدم بیست حدود

 .دارم و هوات من، برو من به تکیه بدون_
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 دونب خواستممی که حاال مخصوصا. بود وجودم تو افتادن از ترس هنوز ولی؛ رفتممی راه که بود ماه دو نزدیک اینکه با

 .بردارم قدم گاهیتکیه هیچ

 .برداشتم قدم آروم و کردم مشت رو هامدست

 :گفت شاهرخ، برداشتم قدم گاهتکیه بدون متر چند اینکه از بعد

، کرد خالی زانوت وقت یه اگه که برو راه احتیاط با فقط؛ برداری قدم تونیمی عصا بدون راحت دیگه حاال، بود عالی_

 .کنی کنترل رو خودت بتونی

 .نشست تاب روی

 :برگشتم رو رفته راه و زدم لبخندی

 .ممنونم_

 :گفت و داد جواب رو لبخندم

 یا ردک خالی زانوت وقت یه اگه که بود این خاطر به، باشم باید خودم گفتم که هم موقع اون، نیست تشکر به نیازی_

 .رسیدنمی زورش خانوم سوگل. داره اتنگه بتونه که باشه یکی، خورد هم به تعادلت

 :گفت و کرد اشاره کنارش به که دادم تکون سری

 .شدی خسته، بشین_

 :گفتم و نشستم

 .شدم راحت هم عصا شر از دیگه_

 :بودم پسر این مدیون رو واقعیم خودِ من و سمتش برگشتم

 ...نبودی شما اگه، شمام مدیون و قبل پانیذ_
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 :گفت و بدم ادامه نذاشت

 ؟خب، نزنیم تلخ حرفای بیا_

 .گرفت وسعت لبخندم

 :کرد زمزمه و گرفت نشونه رو لبخندم نگاهش

 ؟میشی ترخوشگل خندیمی، دونستیمی_

 .انداختم پایین سر و گرفت رنگ هامگونه

 :گفت و خندید

 !شیرینی اسمت معنی مثل_

 .شدمی چیزیش یه امروز پسر این

 ؟نیومد پیش که مشکلی_

 .کردم پیدا نجات نگاهش سنگینی از، ارسالن صدای با

 :گفت و داد تکون سری شاهرخ

 .گذاشت کنار رو عصا، کردممی فکر که اونچه از ترراحت خیلی پانیذ، نه_

 ؟اومدمی خوش مذاقم به شدن صمیمی این چرا و پانیذ، بودم شده خانوم پانیذ از

 .شد شاهرخ با صحبت مشغول و نشوند پیشونیم روی ایــوسه بـ و زد لبخندی ارسالن

 .بود ارسالن دست تو دستش هنوز که سوگل سمت برگشتم

 ”؟چیه” پرسید سر با دید که رو نگاهم
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 .زدم بدجنسی لبخند و کردم اشاره اشونشده قفل هایدست به ابرو و چشم با

 .دربیاره ارسالن دست از رو دستش کرد سعی و رفت بهم ایغره چشم

 .رفت هم تو درد از هاشاخم که آورد دستش به فشاری، بندازه بهش نگاهی اینکه بدون ارسالن

 :زدم لب و خندیدم صدابی

 .نکنی لجبازی باشی تو تا، حقته_

 :زد لب من مثل

 .کنممی خالی تو سر رو حرصم یهمه که نگو هیچی، پانی_

 :داد ادامه و انداخت ارسالن به نگاهی و

 !دنده یه لجبازه اورانگوتانِ خودراضیِ از پسرِ_

 .بشه جلب ما به پسرا توجه شد باعث که خندیدم بلند

 :گفتم و کنم مهار رو امخنده تا کشیدم هاملب دور دستی

 .شیم آماده بریم سوگل و من، نمونده جشن تا چیزی_

 .اومد سمتم به و کشید بیرون ارسالن دست از رو دستش خواسته خدا از سوگل

 :گفت شاهرخ که شدم بلند

 .بردار قدم تریبیش احتیاط با روز چند تا، باش مواظب_

 .رفتیم اصلی ساختمان سمت به سوگل با و دادم تکون سری

❊❊❊ 
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 .انداختم گوشم توی رو ایمحلقه هایگوشواره و ایستادم قدی آینه روی به رو

 :گفتم و آوردم باال رو گردنبندم و سوگل سمت برگشتم

 ؟ببندی برام و این میشه_

 .بستش و کرد ردش شدم فر موهای زیر از و گرفت ازم رو گردنبند

 .زدم هامدست مچ و گردن نبض روی و برداشتم رو ادکلنم

 .گذروندم نظر از رو لباسم، بار آخرین برای

 :گفتم و کشیدم، بود ـختـ لـ که چپم یشونه روی دستی

 .نداره هیچی کال ورش یه داره آستین مچ تا ورش یه؟ نیست جوری یه این نظرت به سوگل_

 .نیست جوری هیچ، نخیر_

 .گرفت نشونه، بود زانوم باالی وجب یه تا که رو قدش نگاهم

 :گفتم و بکشمش پایین کمی کردم سعی

 ؟نیست کوتاه کم یه_

 :گفت و کمرش به زد رو دستش

 .نوچ_

 :گفتم و زدم چرخی

 !چسبونه زیادی یکم آخه_

 :گفت، کردمی هدایتم بیرون به که درحالی و گذاشت کمرم پشت رو دستش
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 .وشیشبپ کردی قبول عذابی چه با رفته یادم نکن فکر. بیاری درش تا گردیمی بهونه دنبال، شناسممی رو تو که من_

 :گفتم و کشیدم هم تو رو هاماخم

 مکوتاه، نداره آستین کل زِ ورش یه، داره آستین مچ تا ورش یه، هست که تنگ، دیگه بپوشمش نخوام دارم حق خب_

 .بگذریم زرشکیشم رنگ از تازه، هست که

 :گفتم طلبلکارانه

 ؟کردی انتخاب امشب جشن واسه و این حسابی چه رو تو اصالً_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .میاد بهت مدلش هم خیلی و نشست تنت رو خوب اینکه حساب رو_

 :گفتم و دادم تکون هوا توی دستی

 ؟کردی انتخاب ترساده رو خودت لباس چرا بعد، آهان_

 :گفت و زد لبخندی

 .داشتم برش منم، اومدمی من به مدل این چون_

 .بود من لباس از ترساده هم واقعا

 رگبز گل یه اشسینه چپ سمت روی و کردمی پیدا کلوش حالت پایینش و بود زانو تا اندازش که کرمی پیراهن یه

 .داشت

 :گفتم لبخند با

 .بیای مهمونی تو این با بذاره ارسالن اگه البته_
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 :گفت طلبکاری لحن با کمر به دست

 ؟نذاره چرا_

 :گفتم موزیانه

 ...و کوتاهش یاندازه و لباست ایحلقه هایآستین باالخره_

 .نداره ربطی هیچ اون به_

 !هوم_

 .زدم بیرون اتاق از که بگه چیزی خواست

 . رفتیم پایین هاپله از هم با و اومد سرم پشت

 .بود کرده پر رو فضا زیبایی موزیک

 .شد بلند جمعیّت دستِ صدای، رسیدم که هاپله پایین

 .بود خوبی حس

 .کنن شادی، شدنت سرپا برای همه اینکه

 .باشه داشته شوق، عصات بدون رفتن راه دیدنِ از هاشوننگاه

 .بزنه برق، برداشتنت قدم دیدنِ با هاشونچشم

 !بود خیلی حس

 :گفت و اومد سمتم به بابا

 .نموند دلم به جشن این گرفتن آرزوی که خوشحالم_
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 :شد قلبم مهمون آرامش و رفتم فرو آغوشش توی

 !دنیا بابای بهترین، کردممی چیکار نداشتم رو شما اگه من_

 :گفت و کرد نوازش رو کمرم

 .هستین من دارایی تمام پانیا و تو_

 .کاشت پیشونیم روی ایــوسه بـ

 .رفتم مامان سمت به و دراومدم آغوشش از

 .کردم پرواز آغوشش سمت به من و کرد باز برام رو هاشدست

 .نیست مادر و پدر آغوش از تربخش آرامش آغوشی هیچ

 :کردم زمزمه و بوسیدم رو اشگونه

 .میومد سرم به چی، سال یک این تو، نبود مامانم ایفرشته همچین اگه که کنم فکر این به خوامنمی حتی_

 :کرد دلم نثار مهر و بستم چشم و نشست پیشونیم روی هاشلب

 !مامان یدردونه، بینممی ایستاده روم به رو، رو قبلم پانیذ که خوشحالم_

 .زدم بغضی پر لبخند

 .خاص شب این تو اونم، کنم ناراحتشون هاماشک با خواستنمی دلم

 .بود شده ارزو نحس سال یک اون تو خانوادم و من برای که شبی این تو

 .کشیدم عمیقی نفس

 .رفتم امید عمو و کتی خاله سمت به
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 .بوسید رو پیشونیم عمو و گرفت آغوشم در خاله

 .شد کشیده، بود ایستاده شمیم خاله کنار که شهیاد عمو سمت نگاهم

 .رفتم سمتش به

 .کرد باز برام رو هاشدست لبخند با

 :زدم لب و رفتم فرو آغوشش توی

 .مهربونم عموی_

 :کرد زمزمه

 !عمویی عزیزدل_

 ؟ میشینه دل به عجیب مرد این هایگفتن ”عمویی”بودم گفته

 .اومدم بیرون عمو آغوش از شمیم خاله صدای با

 .قشنگم دختر ببینم بیا، شهیاد رو دخترم کن ول_

 .بوسیدم رو اشگونه و کشیدم درآغوش سفت رو خاله

 .رفتم جون فرشته و تهرانی آقای طرف به

 :گفتم و کردم بغل رو جون فرشته

 .کنارمین خاص شب این تو که خوشحالم_

 :گفت تهرانی آقای

 .عزیزم شریکیم، اتشادی تو که هست هم ما خوشحالی باعث_
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 .فشردم رو دستش و زدم لبخندی

 :گفت شوخی با و ایستاد کنارمون سوگل

 .بزرگانه مجلس اینجا، جوونا پیش بریم بیا_

 :گفت و خندید تهرانی آقای

 ؟نیست که پیران، بزرگان از منظورت_

 :گفت و خندید سوگل

 .نکردم جسارتی همچین من، ابداً_

 .رفتیم، بودن نشسته اینا سارگل که جایی سمت به سوگل با و خندیدم

 .کرد صدا رو سوگل، شمیم خاله

 .رفت خاله سمت به "میام االن" گفتن با سوگل

 :گفتم و نشستم ارسالن کنار مبل روی

 .شده خوشگل_

 :گفت بچرخونه حتی رو سرش اینکه بدون

 ؟کی_

 .شدی زوم روش که کسی همون_

 :گفت و کشید هم توی رو اخماش

 ؟کوتاهه لباسش انقدر چرا اما؛ شده خوشگل که نمیشم این منکر_
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 :گفتم بدجنسی با و انداختم باال ایشونه

 .بپرس خودش از برو_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .البته_

 :گفت اخم همون با و سمتم برگشت، بود نرسیده دومی به اولش قدم هنوز و شد بلند

 .دارم کار بعدًا هم عالی جناب با_

 .رفت سوگل طرف به که بگم چیزی خواستم و شد گرد هامچشم

 .شدم، کردن مزه مزه مشغول و برداشتم شربتی لیوان و شدم بلند

 .کردم حس کنارم رو کسی حضور

 .شدم مواجه شاهرخ با که برگشتم

 :گفت و زد لبخندی

 ؟میدی افتخار، زیبا خانوم_

 .کردم نگاهی دستش به

 .افتادم عصر یاد

 ؟شدی عاشق حاال تا واقعا_”

 .”شاید_

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم
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 .باشه سخت رقصیدن برام هنوز کنممی فکر، خواممی معذرت_

 .بود مسخره واقعاً دلیلم

 .اعصاب و مغز متخصص یه؟ کی برای اونم تازه

 .برقصم خوامنمی فهمید

 :گفت و کشید عقب رو دستش

 .مایلی هرطور، باشه_

 .ممنونم_

 .کرد گرد عقب و داد تکون سری

 .رقصدنمی هم با که دوختم نگاه ارسالن و سوگل به و نوشیدم شربتم از ایجرعه

 .داره ارسالن به حسی که بود معلوم هم سوگل هایچشم از

 !عشق به شبیه حسی

 .گرفتم ازشون رو نگاهم و زدم لبخندی

 ؟تنهایی چرا_

 .کردم بلند سر، شهاب صدای با

 :گفتم و کردم رنگ پر رو لبخندم

 .طوریهمین_

 .نیومده خوش مذاقت به زیاد که اتفاقی یه، افتاده اتفاقی یه کنممی حس من اما_
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 :گفتم احسنت قویش حس به دلم تو و دادم تکون سری

 .نیست اینطور اصالً، نه_

 .بود اما

 .بگم دروغ تونستمنمی که خودم به

 .اومدنمی خوش مذاقم به باشه داشته عالقه کسی به شاهرخ اینکه

 .بود نیومدن خوش این دلیل، کردمی امکالفه که چیزی و

 :گفت و شد بلند

 .باشه، باشه خوادمی هرچیزی دلیلش حاال، ببینمت ناراحت خوادنمی دلم_

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش

 ؟میدی افتخار_

 .داشتم دوست رو شهاب

 !برادرانه، بود ارسالن نگاه جنس، نگاهش جنس

 .گذاشتم دستش توی رو دستم

 .شدیم رقـــص مشغول سوگل و ارسالن کنار جایی و شدم بلند

 .نشست کمرم روی دستش و گذاشتم اششونه روی رو آزادم دست

 .کردم حس روم، رو نگاهی سنگینی

 .شدم مواجه شاهرخ دلخور هایچشم با و کردم بلند رو سرم
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 .بدم ادامه رقصم به دلخور نگاهِ اون به توجهبی کردم سعی و انداختم پایین رو سرم

 بوی با بو این اما؛ نشست هاششونه روی هامدست و گرفت بر در رو کمرم شهاب هایدست دفعه این و زدم چرخی

 .داشت فرق شهاب ادکلن

 .زدم پلک شوکه و کردم بلند رو سرم

 !شاهرخ

 .رقصیدم می شهاب با داشتم که من اما

 :گفت و زد خندی کج

 .دیگه بود سخت برات من با رقصیدن_

 .دوختم نگاه اشیقه به حرفبی

 :میشه ترجذاب اخم با پسر این کردم اعتراف من و آورد باال رو سرم و گرفت رو امچونه

 ؟چی یعنی من رقـــص درخواست کردن رد؟ چی یعنی لبخندات سردی؟ چی یعنی هاتچشم ته دلخوری_

 :گفتم عصبی

 .باشم دور ازت خواممی که این یعنی_

 :گفت من از ترعصبی

 ؟دلیلش و_

 !دلیلبی_

 .شد زیاد کمرم روی دستش فشار و زد پوزخندی
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 :گفتم و کردم اخمی

 .بشینم خواممی، شدم خسته_

 .بچرخم کرد مجبورم و برد باال رو دستش حرفم به توجهبی

 :کردم فرو کتفش توی رو ناخنهام و کردم نگاهش خشم با

 .بشینم خواممی گفتم_

 !نشدم سیر باهات رقصیدن از هنوز من که اینه مهم، گفتی چی تو نیست مهم_

 !زورگو مثالً یا؟ دادممی بهش رو خودخواه لقب اگه داشت اشکالی

 :گفت و کرد تجدید رو اخمش

 .نیست خوشایند اصالً من برای این و شدی خوشگل زیادی درضمن_

 !شدممی منفجر که خدا به دادمنمی رو جوابش اگه

 .راضیم تیپم از من که اینه مهم، نه یا خوشاینده تو برای نیست مهم_

 :گفت چشمام توی خیره

 !طور این که_

 !طور همین، بله_

 .نمیشه اینجوری، بکنم درازتم زبون برای فکری یه باید_

 :شدم براق هاشچشم توی

 !.پیشکش من دراز زبونِ، بکن خودت بودن خودخواه حس برای فکری یه برو شما_
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 . خورد رو حرفش آهنگ شدن تموم با که بگه چیزی خواست عصبانی

 .رفتم حیاط سمت به و گرفتم فاصله ازش

 .داشتم آزاد هوای به وافری نیاز

 .بود خوب، اعصابم کردن آروم برای اما؛ انداخت تنم به لرز حیاط سرد هوای

 .بست نقش، بستم هایپلک پشت هاشچشم تصویر

 ؟چی باشه دیگه نفر یه مال شیرینی این اگه اما؛ بود شیرین عجیب نگاهش عسلی

 !قلبم حال به وای

 ؟اومده من سر به چی

 :کرد بازی روانم و روح با صداش بعد و کردم حس هامشونه روی رو کتی گرمای

 !کنی فرار من از تونینمی، زیبا خانوم_

 ؟ذارینمی راحتم چرا_

 :زد لب و کرد نوازش رو پلکم پشت دستش

 !ذارهنمی هاتچشم، تونمنمی_

 .شدم اشخیره مبهوت

 ؟کجا شاهرخ این و کجا اوایل شاهرخِ اون

 ؟بود کرده تغییر همه این چرا

 ؟کنه بازی قلبم با هاشحرف با داشت قصد چرا
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 ؟زدمی پر شاپرک حرفش هر با من قلب تو چرا

 ؟چرا

 .شدم پذیرا لذّت با امگونه روی رو نسیم نوازش و بستم رو هامچشم

 .تو بریم بیا، خوریمی سرما، کمه لباست_

 :گفتم و کشیدم نفس، کنارم عسلی چشم تلخِ بوی با همراه رو شب ملس هوای

 .میام بعدا من، تو برو شما_

 ؟میدی ادامه رو اتجمله مفرد و کنیمی خطابم جمع؟ نیست مسخره نظرت به؟ شما_

 .میدم ادامه رو امجمله جمع و کنممی خطابتون جمع بعد به این از، است مسخره، چرا_

 :داد قلقلک رو دلم خندش تک

 .میدی ادامه رو اتجمله مفرد و کنیمی خطابم مفرد بعد به این از، د نه د_

 :گفتم و دادم تکون سری

 !هوم_

 :گفت گوشم زیر و آورد نزدیکم رو سرش

 ؟دیگه چشم یعنی، هوم_

 .کنممی فکر بهش راجع یعنی، نه_

 ؟اعصابه رو بد درازت زبون این دونستیمی_

 :گفتم تمام بدجنسی با
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 !دارم دوست رو بودن اعصاب رو این بد من و هوم_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 !زیبا خانوم رسیممی هم به_

 .کردم گرد عقب و دادم تکون جوابش در سری

 :شنیدم رو صداش آخر یلحظه و

 !فراری کوچولوی_

❊❊❊ 

 (ششم فصل)

 *ارسالن*

 .کشیدم پیشونیم به دستی خسته

 .بود ریخته هم به حسابی، نبودم که هفته یه اون تو شرکت کارای

 !داشتم بخشم آرام به شدیدی نیاز االن

 .موند ثابت روم به رو یریخته هم به هایبرگه روی نگاهم

 .دادممی سروسامون رو اینا اول باید

 .شم خالص شرشون از زودتر تا روشون کنم متمرکز رو ذهنم کردم سعی

 

 .گرفت نشونه رو ساعت نگاهم و کشیدم گردنم به دستی
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 .شد تموم ساعت سه از بعد باالخره

 خشمب آرام به زودتر من تا بود خواسته خدا انگار که جلسه یه عالوه به هاییکاری خورده یه هنوز، نه که تموم تمومِ البته

 !نداشتم طاقت دیگه من اما؛ بود مونده، کرد بدقولی طرف و برسم

 .زدم بیرون اتاق از و زدم چنگ صندلی پشتی روی از رو کتم، شدم بلند

 .شد بلند دیدنم با غفاری خانم

 :گفتم، آوردممی در جیبم از رو موبایلم که حالی در

 کاری، مدیننیو، موند منتظرتون االن تا مهندس بگید. شد کنسل امروز یجلسه بگید، بزنید زنگ پور عالی آقای به خانم_

 .رفت اومد پیش براش

 :گفت متعجب

 ...مهندس آخه اما_

 .شدم حرفش یادامه منتظر رفته باال ابروهای با

 .موند امچهره روی نگاهش

 .خورد رو حرفش و کرد ایسرفه

 .کرد اکتفا "چشم" گفتن به و داد تکون سری و کشید شالش به دستی

 .رفتم آسانسور طرف به و گفتم ی"نباشید خسته"

 .گذاشتم گوشم دم رو موبایل و گرفتم رو سوگل یشماره

 .دادنمی جواب، بوق پنج، بوق چهار، بوق سه، بوق دو، بوق یه
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 .رفتم ماشینم سمت به و اومدم بیرون آسانسور از

 .گرفتم رو سوگل دوباره و شدم سوار

 .نداد جواب بازم

 .گرفتم دوباره

 .سوگل ندادن جواب و مزخرف بوق صدای همون هم باز و

 .جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلم

 ؟چی یعنی

 ؟نمیده جواب چرا

 ؟باشه افتاده براش اتفاقی نکنه

 .دادم فشار گاز روی تربیش رو پام فکر این با

 .بودم اشونخونه جلوی دقیقه بیست از تر کم که بود زیاد سرعتم انقدر

 .فشردم رو زنگ و شدم پیاده

 :پیچید آیفون توی خاله صدای

 ؟بله_

 .ارسالن، منم خاله_

 .عزیزم تو بیا_

 .اومد، در شدنِ باز تیک صدای
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 .افتاد، بود شمیم خاله رنج دست که درختی و دار پر حیاطِ به چشمم و شدم وارد

 .داشتم دست خیلی رو خاله یروحیه این

 !کاشتمی گیاه و گل بیابونم تو

 :گرفتم حیاط یگوشه نارنج درخت از چشم خاله صدای با

 ؟ایستادی در دم چرا، عزیزم تو بیا_

 .رفتم باال رو هاپله و زدم لبخندی

 :گفتم و گرفتم درآغوش رو خاله

 ؟تو بیام ذارهمی سمبل و گل همه این مگه_

 :گفت و خندید

 .گذرونممی رو روزم هاسمبل و گل همین با من_

 !خدا به مونیمی هاساله چهارده دختر عین، دیگه ایسرزنده انقدر همینه خاطر به_

 :گفت و زد بازوم به ایضربه

 !پررو یپسره، کنیمی مسخره رو من دیگه حاال_

 :گفتم و خندیدم

 .بکنم غلط من_

 :گفت مهربون و خندید

 .تو برو، پسر گل جونت از دور_
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 .پذیرایی خالیِ سالن به افتاد چشمم که تو رفتیم

 :گفتم متعجب

 ؟تنهایی خاله_

 :گفت و رفت آشپزخونه سمت به

 .استخونه سوگل، نه_

 .نشست لبم کنج لبخندی ناخوداگاه

 .نیافتاده براش اتفاقی حداقل که شد راحت خیالم

 ؟دادنمی رو هامزنگ جواب چرا پس اما

 .اومد سمتم به دست توی شربتی سینی با خاله

 :گفتم و برداشتم رو آلبالو شربت لیوان

 .خانوم خاله نبودیم زحمت به راضی_

 :گفت و داد بینیش به چینی

 !میده دست بهم هاساله نود پیرزن احساس؟ چی یعنی خانوم خاله_

 :گفتم و خندیدم

 ؟بگم چی من بگو شما، نگو میگی بازم؛ خانوم خاله میگم، نگو میگی، ساله چهار دختر میگم_

 .شمیم خاله بگو قشنگ_

 :گفتم و زدم چشمکی
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 !شمیم خاله چشم_

 .خندید مهربون

 :گفتم و نوشیدم شربتم از ایجرعه

 ؟اتاقشه تو سوگل_

 .رفت هاشلب روی از خنده سوگل اسم شنیدن با

 .خوابیده کنم فکر، آره_

 ؟بود شده چیزی یه

 ؟شده چی بپرسم مستقیم شدمی کاش

 ؟رفت هم تو هاتاخم اسمش شنیدن با که شده چی

 ؟نمیده جواب رو هامتلفن که شده چی

 !.شدنمی که حیف اما

 .نبود ایدیگه چیز مجلسی و شیک "چه تو به" یه جز جوابم پرسیدممی اگه که

 .شدممی دیوونه، شده چی فهمیدمنمی اگه من اما

 :گفتم و دریا به زدم رو دل

 ؟شده چیزی خاله_

 :گفت و کرد اخمی

 ؟طورچه_
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 .میای نظر به گرفته آخه_

 :گفت شده هول

 .نیافتاده مهمی اتفاق نه_

 .نیست مهم اما؛ افتاده اتفاقی یه یعنی

 ؟کرد هول خاله چرا، نیست مهم اگه اما

 :گفتم و شدم بلند

 ؟سوگل پیش برم میشه_

 ؟پیشش بری خوایمی چرا اصالً، باشه خواب شاید که گفتم_

 :گفتم و درآوردم جیبم از رو سوگل یگوشواره

 .موند پیشم و بدم بهش رفت یادم دیگه، افتاد گوشش از مهمونی تو شب اون_

 :گفت حال همون در و بگیره ازم رو گوشواره که کرد دراز رو دستش

 .میدم بهش، شد بیدار خودم من بده_

 :گفتم و کشیدم عقب رو گوشواره

 .دارم هم کارش آخه، بدم بهش میشه اگه خودم، چیزه_

 :گفت دستپاچه

 .باشه خواب ترسممی آخه_

 :گفتم لجوجانه
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 که هم بود خواب اگه، میگم بهش کارمم و میدم بهش رو اشگوشواره که بود بیدار اگه، میندازم نگاهی یه من حاال_

 .هیچی

 :گفت و فشرد هم به رو هاشدست

 ...اخه_

 :گفتم که کرد مکثی

 ؟خاله بگی خواستیمی چیزی_

 .بشه خواب بد، باشه خواب ممکنه، کن باز رو در آروم بگم خواستممی..چیزه..یعنی، نه_

 .رفتم سوگل اتاق سمت به و دادم تکون سری

 .شدم وارد و کردم باز و در آروم نشنیدم صدایی وقتی و زدم در به ایتقه

 .رسیدم تختش به و گذروندم نظر از رو اتاقش

 .افتاد، بود شده جمع خودش تو وارجنین که دختری به چشمم

 !”تنهاست یا، ترسیده یا، داره غم یا گیرهمی درآغوش و خودش کسی وقتی” گفتمی همیشه، داشتم استادی یه

 ؟بود کشیده آغوش در رو خودش چرا من سوگل

 ؟داشت غم

 ؟بود ترسیده

 ؟بود تنها

 ؟ذارممی من مگه؟ کنه سنگینی دلش روی چیزی سوگلم و باشم من میشه مگه
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 .نشستم تختش کنار و رفتم جلو

 .بوسیدم رو پیشونیش و اشگونه روی شده خشک هایاشک روی کشیدم دست

 :زدم لب و کردم لمس رو بستش هایپلک

 جواب که شده چی؟ خیسه سرت زیر بالش که شده چی؟ کردی حروم و مرواریدات که شده چی؟ سوگلم شده چی_

 ؟شده چی؟ نمیدی و ارسالنت

 .شدم بلند و فرستادم گوشش پشت رو پیشونیش توی موهای

 .بیرون زدم اتاق از و کردم نگاه صورتش به بار آخرین برای

 ؟شده چی فهمیدممی باید من

❊❊❊ 

 .گرفتم ضرب زمین روی پام با و انداختم ساعتم به نگاهی

 .فرستادمی مقنعه زیر به رو موهاش خسته که دختری به افتاد نگاهم که آوردم باال رو سرم

 .داشتن هم اضافه کالس، خوندن درس بکوب ساعت پنج از بعد که هاییدبیرستانی دختر مثل بود شده

 .نشست لبم روی لبخندی امتشبیه از

 .رفتم رو پیاده کنار پاش هم و شدم ماشین سوار

 ؟نداشت اشکالی که کردن اذیت یکم

 :گفتم و کشیدم پایین رو شیشه

 .برسونمت خانوم_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 292 

 .داد ادامه راهش به توجهبی

 .کردممی تعجب، بود این از غیر اگه

 :گفتم تریبلند صدای با

 .نکن ناز، دیگه باال بیا_

 :گفت داد با و سمتم برگشت خشمگین

 ...نامـ خودت مگه، فرهنگبی، شعوربی_

 . شد قطع صداش، خندیدممی داشتم که من دیدن با

 :گفتم و شدم پیاده ماشین از

 .باشیم رکابتون در تا بدید افتخار خانوم _

 .اومد در بهت از

 :گفت و کرد اخمی

 .کردممی سکته داشتم، نداشتم انتظار ازت اصالً، ارسالن که واقعا_

 :گفتم و خندیدم

 .مادمازل کنید عفو رو حقیر یبنده این_

 :گفتم و کردم باز رو ماشین در

 .بفرمایید_

 :گفت و گذاشت عقب قدمی
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 .نه_

 :گفتم متعجب

 ؟نه_

 :گفت دستپاچه

 .برم باهاش تا دادم قول دوستم به که بود این منظورم..چیزه..یعنی..نه_

 .نشناسم رو بودم عاشقش که دختری اگه نبودم ارسالن

 ؟چرا اما؛ بیاد من با خوادنمی بود مشخص

 :گفتم سینه به دست و دادم تکیه ماشین به

 .مونیممی دوستت منتظر پس، باشه_

 :گفت شده گرد هایچشم با

 .میرم دوستم با منم، برو تو؟ بشی معطل الکی چرا، نـه_

 ”؟رفتیمی داشتی زنون قدم رو پیاده تو چرا، بری دوستت با خواستیمی اگه آخه” بگه نیست یکی

 .دادنمی جواب، زدن حرف خوبی با اینکه مثل

 :گفتم و کردم اخمی

 .سوگل شو سوار_

 .برم دوستم با خواممی که گفتم_

 :زدم تشر
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 .سوارشو یعنی، شو سوار میگم وقتی، سوگل! خر منم_

 ...ارسالن_

 .کنممی سوارت خودم روش به نشدی، شدی که شدی سوار دیگه دقیقه یک تا، کنمنمی تکرار دیگه_

 :گفت لب زیر

 .زورگو یپسره_

 شنیدما_

 :گفت حرص با

 .بشنوی که گفتم اصالً_

 .بست محکم رو در بعد

 .نشستم رل پشت و زدم دور رو ماشین

 :گفتم و فشردم گاز روی رو پام

 ؟کرده گناهی چه بدبخت در_

 .برگردوند پنجره سمت به رو سرش حرفبی

 !فسقلی، کنهمی قهر زودم چه

 :گفتم و کردم پارک رو ماشین

 .شو پیاده_

 :گفت و سمتم برگشت
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 !هاکنیمی نهی و امر هی که نیستم کلفتت من_

 :گفتم و خندیدم

 ؟مادمازل، بشی پیاده کنم خواهش میشه حاال، منی سر تاج شما_

 :گفت و کنه جمع رو شدمی پهن لبش روی داشت که لبخندی کرد سعی

 .شد بهتر حاال_

 :داد ادامه، شدمی پیاده ماشین از داشت که درحالی

 .باباشم نوکر انگار، شو پیاده، شو سوار_

 :گفت لب زیر که خنده زیر زدم بلند

 .بخندی آب رو_

 .کوبید هم به رو ماشین در

 :گفتم و شدم پیاده

 .شد الزم صافکاری، تو ضربات این با در این_

 .افتاد راه ترجلو و نشنیدم که گفت چیزی لب زیر

 .گذروند نظر از رو اطرافش دور و نشست هاچمن روی

 :گفت و موند ثابت من روی نگاهش

 .سینمایی، شاپی کافی مثالً؟ نبود پارک از بهتر جایی_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
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 .نیست خلوت و دنج اینجا مثل هم جاهیچ؛ بزنم حرف باهات خواممی، نبود نه_

 :گفت و کرد نگاهم

 ؟چی حرفِ؟ حرف_

 :گفتم و نشستم روش به رو

 .بدونم باید منم کنممی فکر که چیزایی حرفِ_

 .نمیشم متوجه_

 ؟بدونم رو حالت این دلیل خواممی. بشی متوجه که بگم بهت واضح بذار_

 :گفت و کرد باز رو هاشدست

 .خوبم هم خیلی من؟ چشه مگه حالم؟ حالم_

 :گفتم عصبی و زدم پوزخندی

 !بد حال به وای پس، خوبه این اگه؟ خوب میگی این به تو؟ خوب_

 :گفت مالیمت با و داد تحویلم مصنوعی لبخند

 .همیشه مثل، خوبم من کن باور ارسالن_

 :گفتم و زدم نیشخندی

 ؟ندادی رو هامزنگ جواب چرا، خوبی تو، باشه_

 :گفت دستپاچه

 .زدی رنگ دیدم بعد، نبود پیشم موبایلم، خب، خب_
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 .”نبود ساعتم نیم پیشت رسیدنم با من زدن زنگ یفاصله خوب دختر آخه” بگه نبود یکی

 ؟نزدی زنگم چرا؛ زدم زنگ دیدی که بعد_

 .دیگه شد بند دستم، چیزه، خب_

 !جالب چه

 !میشه بند دستش خوابم تو

 :گفتم و کردم ریز رو هامچشم

 .نمیگی که دروغم_

 :گفت پرخاشگرانه

 .دیگه خوبه حالم گفتم؟ چته تو ارسالن_

 :گفتم عصبی

 .بود ننداخته خط اتگونه رو اشک رد، نبود خیس سرت زیر بالش بود اگه که، نیست دِ_

 :گفت پته تته با

 ؟دونیمی کجا..کـ از رو اینا تو..تـ_

 :گفتم و گرفتم هامدست بین رو صورتش

 .توِ یخرابیه حال این دلیل، مهم االن، سوگل نیست مهم اصالً، دونممی کجا از من که این_

 :گفت هامچشم توی خیره

 ؟مهمه برات، حالم این دلیل قدر این چرا_
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 .بفهم، دارم دوست چون_

 :زد لب و لرزید چشمهام توی نگاهش

 .دارم رو تو حس منم چون؛ فهمممی_

 .موندم هاشچشم مات

 ؟داره دوست و من اونم

 .حرفش با کردم عشق و شد چراغونی هامچشم و نشست لبم کنج لبخندی

 :بود شده زندگیم تموم دختر این و نشست پیشونیش روی هاملب

 .داری رو من حس که تو فدای من_

 :گفت لب زیر

 .خدانکنه_

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ؟شدی دور ازم که شده چی بگو، بگو پس_

 .نشدم دور ازت من_

 .میگی دروغ بهم و بافیمی بهونه برام که شدی دور ازم، شدی، چرا_

 که نهک گریه انقدر و بشینه تاریک و دنج یگوشه یه خواد می دلش فقط؛ چشه دونهنمی خودشم آدم وقتا گاهی ارسالن_

 .بشه خالی

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک
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 ؟همین فقط_

 :گفت و شد جمع هاشچشم توی اشک

 .ترسممی بدجور، بدم دست از رو تو که این از، ترسممی_

 :کردم زمزمه گوشش زیر و شد حلقه دورش دستام

 که نهک زندگی نفس بدون تونهمی مگه آدم یه، تونممی مگه اصالً، بذارم تنها رو عاشقشم که دختری که امدیوونه مگه_

 .باشم تو بدون بتونم من

 .فشرد امسینه به رو سرش و زد هق

 .کرد نوازش رو کمرش دستم و نشست موهاش روی لبام

 .دیگه چیزه نه، باشه عشق فقط ترسش دلیل کاش

❊❊❊ 

 .”شایان پوشاک” انداختم مغازه در سر به نگاهی

 .شدم وارد و دادم هل عقب به رو ایشیشه در

 .نشست لبم رو ایموزیانه لبخند، بود کتاب و حساب تو غرق که شایان دیدن با

 .داد وحشتناکی صدای که کوبیدم جلوش ایشیشه ویترین روی محکم زمانهم و کردم سالم بلند و رفتم جلو

 .شد امخیره هاایسکته مثل و پرید جا از متر سه بدبخت

 .اومد خودش به که دادم تکون صورتش جلوی دستی خنده با

 :گفت عصبانی و کشید عمیقی نفس
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 .دستت رو افتممی، کنممی سکته نمیگی شعوربی آخه، شم خالص شرت از من بمیری ای_

 :گفتم و زدم ایقهقه

 .نداره آفت بم بادمجون_

 !بسی یکی تو کشتنم برای یعنی؛ انگلی کنن جونت به جون_

 .کوچیکتم_

 :گفت نشستمی صندلیش روی که حالی در و داد تکون سری

 ؟شدی مزاحم چرا حاال_

 :گفتم و چرخوندم لباسا بین رو نگاهم

 ؟داری بالت و دست تو جدیدی چیز! بردپیتی همچین، خواممی شیک لباس دست یه_

 :گفت و کرد اشاره سرم پشت به

 .جدیدمن هایلی و جین شلوار هم اونورترش ردیف دو، آوردم تازه که چرمی هایکت ردیف اون_

 .رفتم چرم کتای ردیف طرف به و دادم تکون سری

 .رفتم پرو اتاق سمت به و کردم انتخاب مشکی جین شلوار با همراه سوخته ایقهوه کت

 .اومدم بیرون و کردم عوض خودم هایلباس با رو اونا

 :گفت و زد سوتی دیدنم با شایان

 !خونته تو خوشتیپی ولی؛ انگلی هرچند_

 :گفتم و شدم خم کمی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 301 

 .خاکتم_

 .داد تکون سری و خندید

 :گفتم و زدم قدی آینه جلوی چرخی

 ؟قیمتش، دارمبرمی رو هاهمین_

 .بکش خجالت برو، باشه مبارکت_

 .«برادر کاکا، حسابه حساب:»گفتن قدیم از ببین_

 :گفتم و گذاشتم میز روی، رو کارتم

 .۱۰٢۰ رمزش_

 :گفت و داد هول سمتم به رو کارت

 .نکردم بیرونت تا برو ببا_

 :گفتم و دادم هول سمتش به رو کارت دوباره

 ! نمیام پیشت دیگه نکنی حساب خدا به_

 :گفت و برداشت رو کارت

 .زشته خیلی کارت_

 :گفتم و خندیدم

 !دارم عالقه زشت کارای به من کالً_

 :گفت و داد تکون سری
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 !نه میگی، انگلی میگم_

 .برداشتم رو، بود گذاشته پالستیک تو که خودم هایلباس و خندیدم بلند

 :گفت و گرفت سمتم به رو کارت

 !هامکه حاجی حاجی نری_

 :گفتم و گذاشتم پولم کیف توی رو کارت

 ...و پانیذ درمان و شرکت کارای، مصیبت پشت مصیبت، بود شلوغ سرم خیلی مدت این کن باور_

 :گفت و داد تکون سری

 .رفیق کنممی درکت_

 ؟نداری امری، عزیزی_

 .داداش بپوشی خوشی به، نیست عرضی_

 .بیرون اومدم مغازه از و کردم تشکری

 .افتادم راه و گذاشتم عقب رو پالستیک و شدم ماشین سوار

 .کشوند هم توی رو هاماخم، قرمز چراغ که بودم نرفته متر صد هنوز

 .کردم ترمز ماشین طوالنی صف پشت و کشیدم پـوفـی

 ثلم که هست چیزی یه همیشه متاسفانه اما؛ دادم آنتراک خودم به رو امروز یه فکری و جسمی درگیری هفته یه از بعد

 !بکشه خط اعصابت رو، خشخاش به مته

 .موند بغلی ماشین روی متعجب نگاهم که چرخوندم بغل به کالفه رو نگاهم
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 !سوگل

 .زدمی داد یکی سر تلفن پشت داشت

 ؟چی یعنی

 ؟کرده عصبانی رو من آروم سوگل حد این تا که کیه اون

 .افتاد راه ممکن سرعت ترینبیش با سوگل و شد باز کم کم ترافیک

 .رفتم سرش پشت و فشردم گاز روی رو پام

 .شد پیاده و داشت نگه شاپی کافی جلوی

 .خورد زنگ موبایلم که بشم پیاده اومدم و کردم خاموش رو ماشین

 .بود مامان

 ؟جانم_

 ؟کجایی مامان ارسالن_

 .جان مامان بیرون_

 ؟میای کی_

 .میام، دادم انجام، دارم کار جایی_

 .خونه بیا زودتر امروز_

 ؟چرا نپرسم که بود سوگل پیش فکرم انقدر

 .کردم قطع رو تماس و گفتم ی”چشم“
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 .رفتم شاپ کافی سمت به و شدم پیاده ماشین از

 .گردوندم دور تا دور رو نگاهم و شدم وارد

 .موندم مات لحظه یه

 .شدم شوکه

 .ایستاد قلبم کردم حس

 .بودم دیده درست، نه اما؛ باشم دیده اشتباه و بشه ایمعجزه شاید که زدم پلک بار چند

 .بودن نشسته کافه جای تریندنج تو پسر یه با سوگل

 .لرزیدمی زانوهام

 .موند، بود شده غریبه پسر اون هایدست اسیر که سوگل ایدست ماتِ نگاهم

 .رفتم سمتشون به نداشتم بودنشون محکم به اطمینانی هیچ که هاییقدم با

 .سرم توی یکننده نابود افکار تمام روی، بود تاییدی مهر این و پرید رنگش دیدنم با سوگل

 !ارسالن..ارسـ..ا_

 :غریدم و کردم مشت رو هامدست

 ؟باشن کی آقا_

 :کرد پر رو گوشم پسر اون منحوس صدای کنه باز دهن سوگل اینکه از قبل

 ؟شما، خانوم نامزد_

 .شدمی اکو مغزم تو صداش..نامزد..نامزد..نامزد
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 .شد خراب سرم روی دنیا کردم حس

 :زدم لب

 !کسهیچ؟ من_

 :گفت و چسبید رو بازوم سوگل

 .میدم توضیح برات ارسالن، ارسالن_

 .کردم گرد عقب و کشیدم بیرون دستش از رو بازوم

 .زدم بیرون لعنتی شاپ کافی اون از داشتم سراغ خودم از که سرعتی آخرین با مکررش هایزدن صدا به توجهبی و

 .شدم دور آورخفقان محیط اون از آوری سرسام سرعت با و شدم ماشین سوار

 .اومدنمی باال نفسم

 .کشیدم گلوم به دستی و کردم باز رو لباسم باالیی هایدکمه

 .فهمیدممی رو خرابش حال اون دلیل حاال

 !بده دست از رو من که ترسیدمی چرا فهمیدممی حاال

 .میزد وحشتناک امشقیقه نبض

 .نداشتم جنون مرز تا چیزی

❊❊❊ 

 .بود گذشته شب دوازده از ساعت

 .شدم پیاده و کردم پارک در جلوی همونجا رو ماشین
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 .گشتم کلیدم دسته دنبال و رفت جیبم طرف به دستم

 ؟نه یا بودم برداشته رو کلیدم دسته اصالً، نبود

 !دونستمنمی هیچی، دونستمنمی

 !بودم تهی از پر

 .نبود خوشً اصال حالم

 .رفتم چرخ هیجده تریلی یه زیر کردممی حس

 .میزد فریاد رو درد بدنم سلول به سلول

 .شدم منصرف ساعت یادآوری با که رفت زنگ سمت به دستم

 .گشتم کلیدم دنبال دیگه بار و کشیدم پیشونیم به دستی

 .کردم پیداش باالخره

 .کردم طی رو اصلی ساختمان تا حیاط طول طوریچه نفهمیدم و شدم خونه وارد

 .شدم وارد آروم و درآوردم رو هامکفش

 :برگشتم عقب به مامان صدای با که رفتم اتاقم سمت به آروم خوابن اینا مامان که این فکر با

 .اومدی زود انقدر که ممنونم خیلی واقعا_

 .نکنه مجبورم دلجویی به رو من کالمش توی یطعنه که بود خراب حالم قدران

 :گفتم، بود غریبه خودمم برای که صدایی با و کردم بلند رو سرم

 .امخسته خیلی، بزنیم حرف دیگه وقت یه میشه_
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 ؟نشدم پذیرایی روشن هایچراغ متوجه طورچه من

 .بودم رسیده جنون مرز به واقعا انگار

 .نبودم دنیا این تو اصال

 :گفت نگران و اومد سمتم به مامان

 ؟ارسالن شده چی؟ حالیه چه این_

 ؟افتاده، که نیافتاده مهّمی اتفاق، شد نابود امروز پسرت فقط، جان مامان نشده چیزی

 :گفتم و کردم ترزبون با رو شدم خشک لبای

 .مامان نشده هیچی_

 :گفت و گرفت هاشدست بین رو صورتم

 .فهمممی، مادرم من. شده، چرا_

 .بکوبم دیوار به رو سرم خواستمی دلم واقعا االن

 :گفتم و بشم مسلّط اعصابم به تا کشیدم عمیقی فسن

 .امخسته کمی فقط، نشده هیچی کن باور اما؛ دنیایی مامان بهترین تو_

 :گفت و کرد جدا صورتم از رو هاشدست و کرد نگاه هامچشم به خیره

 .باشه_

 .رفتم اتاقم سمت به و کردم گرد عقب

 .کردممی حس رو نگرانشون نگاه، بودم نبسته رو اتاقم در که وقتی تا و
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 .فشردم هم روی، رو چشمام و دادم تکیه بسته در به

 .”خانوم نامزد” زد زنگ گوشم تو پسر اون صدای و بست نقش بستم هایپلک پشت آورعذاب یلحظه اون تصویر

 .کن صبح زودتر رو امشب خدایا

 .دردناکه عجیب هاشب بعضی

 .نشی بیدار دیگه و بخوابی خوادمی دلت هاشب بعضی

 .بیاری باال رو قلبت روی شده تلمبار دردهای و بزنی عق خوادمی دلت هاشب بعضی

 .کنی خالی رو گلوت کنج ابری یتوده و گریه زیر بزنی های های خوادمی دلت هاشب بعضی

 .بشه نابود اتحنجره تا بزنی فریاد قدران و بایستی پرتگاه لب خوادمی دلت هاشب بعضی

 !خوادمی مرگ هادلتشب بعضی

❊❊❊ 

 .رفتم دستشویی سمت به و کردم بلند تخت روی از زحمت با رو شدم له تن

 .زدم صورتم به پی در پی و گرفتم زیرش رو مشتم و کردم باز رو سرد آب

 .بخوابه خواستنمی، خوابمبی یهاچشم پف

 .بگیره آروم شاید تا دیوار تو بکوبمش که خواستمی دلم که قدری ان، کردمی درد وحشتناک سرم

 ؟میشه اینم از بهتر داغون آدمِ یه حال مگه که کردم فکر این به و سرخم هایچشم به دوختم نگاه

 .رفتم پذیرایی سمت به حالبی و اومدم بیرون دستشویی از

 :گفت آشپزخونه از و شد حضورم متوجه صداهام و سر از مامان
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 .صبحانه بیا، مامان ارسالن_

 :گفتم حال همون در و شدم ولو مبل روی

 .ندارم میل_

 .بودم سیر سیره که بودم خورده درد انقدر

 .شد نگران هاشچشم، بودم داده تکیه مبل به رو سرم زار حال با که من دیدن با و اومد بیرون آشپزخونه از مامان

 :گفت و گذاشت صورتم روی، رو دستش و نشست کنارم

 .امروزت احوال از اینم، دیشبت حال از اون؟ من عزیز آخه شده چت_

 :گفتم و فشردم هم به رو هامچشم

 ؟داریم مسکن مامان_

 :گفت، بود شده عصبی، نگرانی از که لحنی با و شد بلند

 .بیارم برات کوفتی چه بفهمم من تا دردته چه بگو من به تو آخه دِ_

 :زدم لب

 !داغون، مامان داغونم_

 :گفت بغض با

 ؟انداخته روز و حال این به رو تو که شده چی، بجونم دردت آخه_

 :گفتم و زدم نیشخندی

 .کنهمی درد جونم همه، شکسته استخونام کنممی حس، شدن رد روشون از نفر هزار که پاییزی هایبرگ مثل شدم_
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 :گفت و نشست موهام روی دستش

 .جان مامان بشم درمونت تا ریخته دلت به درد که شده چی بگو_

 :گفتم و شدم جمع خودم توی و گذاشتم زانوش روی سر

 .کنم تحمل رو میاره درم پا از که دردی نخواه ازم، داره درد یادآوریشم واهلل به، مامان داره درد_

 :کرد زمزمه و نشست موهام میون وارنوازش دستش

 فنجون تا دو و فال دوتا...ریحون گل الالالال_

 مجنون من فال خط تو...لیلی تو فنجون توی

 چشماش تو داره نازی چه...خشخاش گل الالالال

 باش اونا فکر تنها تو...خوابت نقاشیه از پر

 بابونه رنگ خوش گل...پونه گل الالالال

 مونهنمی قولش سر...دنیا این تو کسهیچ دیگه

 میره داره و ماه ببین...دیره شبه الالالال

 ؟نمیگیره خوابت چرا...گفتم هم قصه هزارتا

 کاله رویاهات نبینم...الله گل الالالال

 باله تا دو فرقش فقط...پاکه تو مثل فرشته

 اینجا بیاد بارون خوادمی...رعنا گل الالالال

 حاال نزدیکتم ببین...دوری ازم تو گفته کی
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 خسته روزا این از نشی...پسته گل الالالال

 خوشبخته تو هایچشم تو...میشینه که خوابی چقدر

 شبنم هاتچشم تو نشینه...مریم گل الالالال

 کردم آرزو تو واسه...شب هر فقط من عمره یه

 خونه رسید آخر کالغ...پونه گل الالالال

 مونهمی قولی هر سر...شب یه میشه پیدا یکی

 کردم خاموش رو چراغا...زردم گل الالالال

 .گردممی تو دور خودم...پروانه مثل که بخواب

❊❊❊ 

 .خورد سر اتاقم کف شده پهن هایلباس روی نگاهم

 .پوشیدم رو هالباس این خوشی به قدر چه واقعا

 .نکنه خیر دعای کسی برای دیگه تا بگم شایان به باید

 .انداختم هاملباس به نگاهی حوصلهبی و رفتم کمدم سمت به

 .زدم تن و کردم انتخاب مشکی جین با همراه رنگی ایسرمه پیرهن

 .گرفت نشونه رو بود غریبه واسم که هاییچشم نگاهم و ایستادم آینه روی به رو

 ؟بود من مال، روحبی و خالی هایچشم این

 .کردم هدایت باال سمت به رو موهام و گرفتم دست به رو برس
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 .زدم مچم و گردن نبض روی و برداشتم رو ادکلنم

 ؟کردنمی آرومم همیشه مثل خنکش عطر چرا

 .رفتم در سمت به و کشیدم صورتم روی دستی

 .همیشگی ارسالن شدممی باید

 نگران و ناراحت رو عزیزام نباید ولی؛ نبود من دست هامچشم اما؛ لبخند همون با، ظاهر همون با، شکل و سر همون با

 .کردممی

 .کنم پنهان رو درونم طوفان تا کردممی رو امسعی تمام باید

 :گفتم و گرفتم آغوش در، کشیدمی دستمال رو پذیرایی توی بزرگ ساعت داشت که رو مامان

 .مامانم نباشی خسته_

 :گفت و چرخید سمتم به

 ؟خوابیدی خوب_

 :گفتم و بوسیدم رو اشگونه

 .همیشه از بهتر_

 :دادم ادامه و کردم نگاهش خیره

 ؟کنهمی جادو که کسی یه..دونمنمی یا ساحره یا جادوگر ذارننمی مادر جای به رو هامامان شما اسم چرا؛ مامان_

 :گفت متعجب

 ؟طورچه_
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 اقیاتف هیچ انگار که کنه آروم رو آدم جوری تونهنمی شما مثل هیچکی، بشه درد مرهم تونهنمی شما مثل هیچکی آخه_

 !جادوِ یه خودش این، نیافتاده

 :گفت و بوسید رو پیشونیم

 روی و رنگ و سرخ هایچشم دونیمی، شدم زنده و مُردم بار هزار، دیدمت حال اون با وقتی خدا به، برم قربونت الهی_

 ؟آورد روزم به چه اتپریده

 !بودن زنده از حتی، هاشمعرفتیبی از، دردسراش از، هاشمشغله از، زندگی از، بشه خسته روز یه ممکنه کسی هر_

 :گفت و گذاشت لبم روی دست

 .میرممی من، بزنی هاحرف این از اگه تو، تویی امیدم همه، جان مامان نکن دلم به خون، اینجوری نگو_

 ترینتخوشبخ بابا و تو داشتن با من؟ بشم خسته بودن زنده از زندگیم تو شما وجود با میشه مگه، مامانم نکنه خدا_

 .زمینم یکره روی پسر

 .گرفتم آرامش، نشست اششونه روی که سرم و کشید آغوشم در مامان

 ؟بود مادر آغوش از غیر جایی بهشت و

 :بشم جدا آرامش منبع اون از شدم مجبور بابا صدای با

 !کردینا خلوت باهم پسر و مادر خوب_

 :گفتم، بده لو رو درونم ویرونی که نباشه حدی به بودنش مصنوعی تا کردممی رو امسعی تمام که لبخندی با

 ؟برسه ما به ایلحظه چند آرامش یه یاندازه به نمیشه حاال؛ بوده شما مال همیشه که فرشته این_

 :گفت و زد امشونه روی ایضربه خنده با بابا

 ؟کردیمی چیکار نداشتی رو زبون این تو_
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 :گفت و زد چشمکی و کرد مامان به رو، باشه من جانب از جوابی منتظر اینکه بدون و

 گپ هی خواممی که بیار پسرم و من برای پز کتی هایگردویی کیک اون با پهلو قند چای دوتا زحمتبی من یفرشته_

 .بزنیم هم با پسری پدر

 .کرد هدایتم هامبل سمت به و گذاشت کمرم پشت دست و

 ؟بود چی برای مامان نگران نگاه

 :گفت که کردم نگاهش منتظر

 .پسر باش داشته صبر_

 .انداخت بابا به نگاهی، گذاشت میز روی، رو سینی و اومد پیشمون دست به سینی مامان

 .داد تکون رو سرش و گذاشت هم روی، رو هاشچشم بابا

 .رفت آشپزخونه سمت به و داد بیرون رو نفسش مامان

 :گفتم و برداشتم رو چای استکان

 .بابا شنوممی_

 .زد کیکش به گازی و برداشت کیک ایتیکه با همراه رو چایش استکان حوصله با بابا

 باشی داشه رو آمادگیش که وقتی به کردم موکولش، داشتی تو که حالی اون با اما؛ بزنم حرف باهات خواستممی دیشب_

 .خوبی اینکه مثل امروز و

 :گفت مقدمهبی خیلی که کردم نزدیک لبم به رو استکان و دادم تکون سری

 ؟هست چیزی سوگل و تو بین_
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 .افتادم سرفه به و پرید گلوم توی چای

 :گفت و زد کمرم پشت و شد بلند بابا

 .جان بابا بخور آروم_

 :گفتم و کنم کنترل رو امسرفه کردم سعی عمیق هاینفس با

 ؟بابا رسید فکرتون به چیزی همچین طورچه_

 .کردمی فکری همچین، هم به نگاهاتون و رفتار دیدن با بود مامانت و من جای هم هرکی_

 :گفتم عصبی

 .نیست و نبوده سوگل و من بین چیزی هیچ_

 !کنه گیر گلو بیخ تا نبود حناق که دروغ

 :گفتم و گذاشتم میز روی، رو استکان و شدم بلند

 .دارم مهّمی قرار، برم باید من، شد تموم هاتونحرف اگه_

 :گفت و داد تکون سری بابا_

 مادرت و من تونیمی لبخندهات از ترحسبی یکلمه چهارتا و شاد مثالً ظاهر و الکی لبخند تا چهار با نکن فکر اما؛ برو_

 .باشی شده بزرگ که هرچقدرم، مایی یبچه تو باشه یادت. بزنی گول رو

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .شرمندتونم، هاتوننگرونی دل تمام خاطر به، بابا _

 :گفت بابا به که شنیدم رو مامان صدای شدن خارج از قبل و رفتم در سمت به
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 .رفت خالی شکم با، بود نخورده هیچی دیشب از امبچه، نکردی گوش، دیگه وقت یه بذار گفتم بهت_

 .زدم بیرون خونه از و بست نقش لبم روی غمگینی لبخند

 .داشتم تنهایی به نیاز

 .کنم پاک ذهنم و قلب از، رو سوگل بتونم تا کردممی خلوت خودم با باید

 .نبود من زندگی تو دار نامزد دختر یه جای

❊❊❊  

 *پانیذ*

 .خورد زنگ موبایلم که گذاشتم کیفم توی رو هامجزوه

 .گذاشتمش کیفم توی دوباره ناشناس یشماره دیدن با

 .کرد متوقفم گوشیم زنگ صدای دوباره که شدم بلند

 .شماره همون بازم

 .نبود آشنا اصالً ولی؛ کیه مال بفهمم شاید تا کردم نگاهش کمی تعجب با

 :چسبوندم گوشم به رو گوشی و کردم وصل رو تماس

 .سالم_

 .بود آشنا چقدر خط پشت یمردونه صدای

 .پانیذ_

 !شاهرخ
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 :گفتم و اومدم خودم به

 .شاهرخ آقا سالم..سـ_

 ؟آخه شدم هول چرا من

 :گفتم و گزیدم لب

 ؟داشتید امری_

 ”؟چیه زدنت حرف مدلی این دیگه، مهمونی اون مخصوصاً و سفر اون از بعد خنگ یدختره آخه” بگه نبود یکی

 دوست عجیب پسر این هایخنده، کردم اعتراف خودم پیش بازم من و پیچید گوشی توی شاهرخ یخنده صدای

 !داشتنیه

 !خواهش، نه که امر_

 :داد ادامه و کرد مکثی

 ؟کنی قبول رو من یقهوه دعوت تا کنم خواهش ازت تونممی_

 !شد گرد هامچشم

 .قهوه دعوت

 .شاهرخ

 :گفتم و کردم تر رو هاملب

 ...آخه_

 .دانشگاهتم دم من_
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 .موند باز هم دهنم، هامچشم شدن گرد یعالوه به دفعه این

 ؟نه یا کنممی قبول که داد من به انتخاب حق قدرچه واقعاً

 :گفتم و کشیدم امگونه به دستی

 .میام االن_

 .زدم بیرون کالس از و انداختم امشونه روی، رو کیفم و کردم قطع رو تماس

 .نبود اما؛ کنم پیدا رو شاهرخ ماشین تا گردوندم اطراف و دور رو نگاهم و شدم خارج دانشگاه یمحوطه از

 .گشتممی ماشینش دنبال حال درهمون و گرفتم رو شمارش

 ؟بله_

 .بینمتنمی، گردممی هرچی؟ پس کجایی آقاشاهرخ_

 .باالتر بیا متر چند_

 .کردم قطع رو تماس ”باشه” گفتن با

 .افتاد سفیدش فراری به چشمم، رفتم که جلوتر متر چند

 .دوختم نگاه جلو در به تردید با و رفتم سمتش به

 .شخصیمه راننده مگه پسره، معلومه؟ نشستممی عقب اگه بود زشت

 .نشستم و کردم باز رو جلو در و کردم فوت رو نفسم

 .سالم_

 .نباشی خسته، زیبا خانوم سالم_
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 :گفتم و نشست لبم کنج لبخندی ناخودآگاه

 .ممنونم_

 :گفت و نشست ابروهاش بین اخمی

 ؟زنیمی حرف غریبه پشت هفت با داری مگه؛ ممنونم، شاهرخ آقا، نزن حرف رسمی قدراین باهام لطفاً_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 ؟نیستی_

 :گفت گنگ

 ؟نیستم چی_

 !غریبه پشت هفت_

 :گفت، رفته باال ابروهای با

 ؟رقصیمی، استغریبه پشت هفت که کسی با تو. باشم کنمنمی فکر_

 .کردی خودت با رقصیدن به وادار رو من زور به شما_

 داداشم و امغریبه پشت هفت من فقط شایدم، بود خودت میل با که اون؟ چی داداشم، رقصیدی زور به من با، باشه_

 ؟هوم، میشه محسوب آشنا

 .نداشتم حرفی

 .کرد پر رو ماشین فضای اشخنده صدای که کردم سکوت و گرفتم دندون زیر رو لبم

 :پیچید گوشم توی صداش بعد و کردم حس روم، رو نگاهش سنگینی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 320 

 .نکن_

 .کرد اشاره، بودم گرفته دندون زیر که لبی به ابرو با که کردم نگاهش گنگ

 .انداختم پایین سر شده سرخ و کردم ول رو لبم

 :گفت، کنه عوض رو جو اینکه برای و کرد صاف گلویی

 ؟خبر چه عاشق کبوترهای از_

 .شد تازه دلم داغ

 :کردم باز لب ارادهبی

 اهاشب برسه چه. بیاد، هست سوگل که جایی نیست حاضر حتی، ارسالن که شده چی دونمنمی، هم تاپ و تیپ به زدن_

. شدن داغون جفتشون هفته دو این تو خدا به، بزنه حرف ارسالن با تا زنهمی دری هر به طرف اون از سوگلم. بزنه حرف

. رفته گود هاشچشم زیر کرده گریه بس از سوگل. شده ساکت، اومده در ریشاش، من شیطون و سرحال ارسالن

 .بکنم کاری یه تونستممی و دونستممی کاش، شده چی دونمنمی

 :دادم ادامه و دادم مالش رو امشقیقه

 النارس و خودش بین که اتفاقی برای دونهنمی. سوزهمی سوگل برای دلم، هست سارگلم خواستگاری فردا پس تازه_

 .خوشحال خواهرش خواستگاری برای یا، باشه ناراحت افتاده

 :گفت که کشیدم آهی

 غرورش اینکه مگه. نبود بشو سرد جوری هیچ، زدمی موج ارسالن هایچشم تو که عشقی اون، واال بگم چی دونمنمی_

 .داره غرور و مرده بازم، باشه عاشق که هرچقدرم، مرده اونم باالخره. باشه شده گرفته هدف

 .دوختم بیرون به رو نگاهم و دادم تکون سری
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 ؟ببینه رو سوگل نبود حاضر حتی، عاشق ارسالن که شده چی

 «؟عاشق کبوترهای: »شاهرخ قول به برای بود محض عذاب، لحظه به لحظه هفته دو که شده چی

 ؟عاشقیه و عشق هرچی یسینه به زده رد دست دیگه که کرده خورد رو ارسالن جوری که شده چی

 .پایین بفرمایید، زیبا خانوم_

 .اومدم خودم به صداش با

 :گفتم متعجب و شدم پیاده

 .رسیدیم زود قدر چه_

 .بودی فکر تو زیادی شما، نرسیدیدم زود_

 :گفتم شرمنده

 .کرده مشغول خودش به رو ذهنم بد سوگل و ارسالن یقضیه، ببخشید_

 :گفت و زد لبخندی

 .کنممی درکت_

 .کرد جلب رو امتوجه بود سفید و مشکی و قرمز هایماهی از پر که بزرگی آکواریوم که شدیم کافه وارد

 :گفتم لبخند با

 !خوشگلن قدر چه_

 :گفت و گرفت رو نگاهم رد

 .ماهیِ عاشق نازی، آره_
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 :گفتم متعجب

 ؟نازی_

 .کرد اشاره، کردمی نگاه رو اطرافش و دور و بود نشسته پیشخوان پشت که دختری به ابرو با

 .گفتم ی”آهان” و انداختم باال ابرویی

 :گفت ذوق با و شد بلند جاش از شاهرخ دیدن با که رفتیم دختر همون طرف به

 .باشی تو خودهِ، ایستاده جلوم که اینی نمیشه باورم شاهرخ وای_

 :گفت و کرد دراز دست خنده با شاهرخ

 .خودمم خوده، بشه باورت_

 :گفت بلندی صدای با و برگردوند سر و فشرد رو شاهرخ دست دختر

 !اومده کی ببین بیا محسن_

 :زد تشر و اومد دختر کنار ساله 72-72 حدودا پسر یه

 .هانشسته مشتری، نازی آروم_

 :گردوند کافه دور تا دور رو نگاهش و گذاشت دهنش روی دست دختر

 .کنممی چیکار نفهمیدم لحظه یه ذوقم از، ببخشید_

 ؟کردی ذوق انقدر که شده چی حاال_

 :کرد باز لب نازی از زودتر شاهرخ

 .شده چی فهمیمی برداری دختر این سرزنش از دست اگه_
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 .کرد نگاهش زده شوک و سمتش برگشت شاهرخ صدای شنیدن با بود محسن اسمش که پسری همون

 ؟شاهرخ_

 :گفت و زد اششونه روی ایضربه شاهرخ

 .خودشم خوده_

 :گفت و خندید شوق با پسر

 ؟اومدی کِی معرفتبی_

 .میشه ماهی پنج-چهار حدود_

 :گفت و رفت بهش ایغره چشم دختر

 ؟بفهمیم باید حاال ما اونوقت، که واقعا_

 :گفت و انداخت پایین سر شاهرخ

 ...که بودم درگیر انقدر، شرمندتونم_

 :داد ادامه شاهرخ جای به پسر

 .کردی فراموش رو رفقا رفیق_

 .بود دهکر پر رو وقتم زیادی یکم، مشکالت و هادرگیری فقط، کنم فراموش رو هامبهترین من میشه مگه، حرفیه چه این_

 :گفت و چرخید من روی دختر نگاه

 .نکنی دعوت عروسیتم برای رو ما که بوده زیاد انقدر هادرگیری اینکه مثل_

 :گفت متعجب شاهرخ
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 ؟عروسی_

 :گفت و کرد اشاره من به دست با دختر

 ؟نیست زنت خشگل خانوم این مگه، بله_

 .شد گرد هامچشم

 ؟من

 ؟شاهرخ زن

 :گفت و چرخید سمتم به شاهرخ

 ...،و دوستم خاله دختر، خانوم پانیذ ایشون، شد پرت پانیذ از حواسم کالً که شدم شما با صحبت گرم انقدر، وای ای_

 :گرفت هوا روی رو شاهرخ حرف، کرده گل فوضولیش حسابی، میومد نظر به که نازی که کرد مکثی

 ...؟و_

 :گفت و انداخت باال ابرویی شاهرخ

 .بعداً واسه بمونه ش...”و“_

 :گفت لبخند با و کرد دراز سمتم به رو دستش و کرد نثارش ایدیگه یغره چشم نازی

 .خانوم پانیذ خوشحالم آشناییت از خیلی_

 :گفتم و فشردم رو دستش

 .همینطور منم_

 :گفت شاهرخ که کرد خوشبختی اظهار خوشرویی با هم پسر
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 ...قهوه تا دو زحمتبی، داداش محسن

 :گفت و من سمت برگشت

 ؟دیگه تلخ_

 :داد ادامه که دادم تکون ”آره” معنی به سری

 .میاری برامون خانوم نازی مخصوص هایکاکائویی کیک با همراه تلخ قهوه دوتا_

 :کرد اشاره کافه انتهای سمت به و زد چشمکی و من سمت برگشت و

 ؟بشینیم اونجا بریم_

 :گفتم چشمکش منگِ

 .بریم_

 :گفت و زد لبخندی

 .بفرمایید پس_

 .گذاشتم کنارم رو کیفم و نشستم، بود کشیده عقب برام که ایصندلی روی

 :گفت و نشست روم به رو

 ؟چیه نظرت_

 :گفتم گنگ

 ؟به راجع_

 ؟من_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 326 

 :گفت و خندید که کردم نگاهش مات

 ؟چیه کافه به راجع نظرت، کردم شوخی_

 :گفتم و گردوندم کافه دور تا دور رو نگاهم

 .میده آدم به خوبی حس، دکوراسیونش ایِقهوه، کرم ترکیب؛ قشنگه_

 :دادم ادامه و نشست اکواریوم روی دوباره نگاهم

 ؟میگم چی دونیمی! میده آدم به هیجان حال عین در آرامش حس جور یه، اکواریوم اون مخصوصاً_

 :گفت و اومد کش باال سمت به لبش

 !واال نه_

 :گفتم و خندیدم

 .میده آدم به قشنگی حس درکل ولی؛ گفتم چی نفهمیدم خودمم_

 :گفت و داد تکون سری

 .شد نازی عاشق محسن وقتی از، ساله سه جا این اکواریوم این عمر_

 دنینش پاک انگار هاشونلب روی لبخند و شد کشیده، زدمی موج هاشونچشم تو عشق که دختری و پسر سمت نگاهم

 .بود

 .قشنگه خیلی عشقشون_

 :گفت و داد تکون سری
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 به هلحظ شریک نفس بند، نفسم محسن مثل، کنم تجربه رو نازی و محسن عشق مثل عشقی خوادمی دلم منم، هوم_

 .باشم من زندگیش؛ میره در محسن واسه جونش که نازی مثل هم عشقم البته، باشه املحظه

 .کنه تجربه رو عشقی همچین تونهنمی کسی هر_

 .نیستم کسی هر منم_

 :گفتم و کرد نگاهش شده ریز هایچشم با

 .هستی هنوزم شاید؛ بودی عاشق که بودی گفته قبالً، بود رفته یادم_

 ؟رو قلبم هم، لرزوند رو صدام هم امجمله آخر یتیکه چرا

 :زد لب هامچشم توی خیره

 .میرم خواب به هاشچشم یاد با شب هر ولی؛ نه یا عشقِ حسم اسم دونمنمی_

 .شد حبس امسینه تو نفس

 .هست بگم بهتره، نیست درست ”بود” نه، بود عاشق شاهرخ

 .شد فشرده قلبم کردم حس

 .نشه ایجاد امچهره توی تغییری تا کردم فرو دستم توی رو هامناخن

 .کرد زهر رو کامم تلخیش که زدم لبخندی

 .خانم نازی و آقامحسن عشق از ترمتفاوت کمی شاید، کردی تجربه رو عشق هم شما پس_

 .شاید_

 .نکنه رسوام و بره پایین همراهش هم بغضم شاید تا دادم فرو رو دهنم آب
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 و گذاشت شاهرخ و من جلوی آبی لیوان با همراه رو کیک هایبشقاب و قهوه هایفنجون، اومد هامونسفارش با محسن

 .رفت ”جانتون نوش” گفتن از بعد

 :گفتم زدم چنگال سر رو کیکم از ایتیکه

 ؟بدونم رو دعوت این دلیل میشه. باشی کرده قهوه به دعوت رو من همینطوری کنمنمی فکر_

 :گفت و نوشید اشقهوه از ایجرعه

 .بود دلیل بی کامالً دعوت این اتفاقاً_

 :گفتم و انداحتم باال ابرویی

 ؟کنم قبول داری انتظار االن_

 .خودته میل_

 .بدونم واضح رو دلیلش مایلم پس، هوم_

 :گفت و زد خندی تک

 ؟بدونی خوایمی واضح رو چی، نداره دلیلی وقتی_

 !شاهرخ آقا_

 :گفت و زد چنگال سر رو کیکش از ایتیکه

 .شرط یه به اما؛ میگم، باشه_

 ؟شرطی چه_

 .برداری رو اسمم تنگِ آقای، بعد به این از_
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 ...آخه_

 .کرد نگاهم منتظر و انداخت باال ابرویی

 :گفتم و کردم طی رو ابروم خط

 .باشه_

 ؟هوم_

 .کردممی تلفظ آقا بدون رو اسمش باید که بود این معنی به ”هوم” این

 :کردم زمزمه و کردم ترزبون با رو لبم

 .شاهرخ_

 :نشست لبش کنج لبخندی

 .نشنیدم چیزی که من_

 .میز به بکوبم رو سرش خواستمی دلم

 :گفتم تربلند صدای و حرص با دوباره

 .شاهرخ_

 .شاهرخ جان_

 !موندم مات

 :زد لب هامچشم به خیره

 .هاتهچشم واسه دلتنگی، بدونی دنبالشی که چیزی_
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 .کرد وارد رو بعدی شوک که بودم نکرده هضم رو گفتنش "جانم" هنوز

 .بود دعوت این دلیل، بودم دنبالش من که چیزی

 ؟گفت چی اون و

 ؟هامچشم واسه دلتنگی

 .گرفت زده شوک منِ از نگاه

 .کشید سر نفس یه و برداشت رو آبش لیوان

 .بودم ماتش هنوز من و

 :گفت و داد بیرون محکم رو نفسش

 .میرم خواب به جادویی گوی تا دو همین یاد با هاشب، نکن نگاهم اونطوری_

 .بود کرده رو من جون قصد امروز پسر این

 .گرفتم دندون به رو لبم و انداختم پایین سر

 :شنیدم ترنزدیک رو صداش و شد فشرده هاشدست بین دستم

 .کن نگاهم_

 .شد هاشچشم قفلِ هامچشم ارادهبی

 خودت گاهن فهمیدی که االن ولی؛ شد گرفته، کرد تغییر نگاهت رنگ؛ میرم خواب به هاشچشم یاد با هاشب گفتم وقتی_

 ؟کنم تعبیر چی به رو نگاهت برق، درخشید هاتچشم، هامهلحظه بخش آرامش

 .کردم سکوت
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 .بود دویده پوستم زیر خوشایند حس یه اما؛ بودم شوکه، بودم گیج، بودم سردرگم

 :گفت و چرخید هامچشم بین نگاهش

 ؟کنم تعبیرش، خوادمی دلم که اونطور اگه داره اشکالی_

 :گفتم آروم

 ؟خوادمی چی دلت_

 .کنم تعبیر، بودن خودم حس هم به رو نگاهت برق خوادمی دلم_

 :زدم لب اراده بی

 !کن تعبیر_

 .دادمی عشق نوید بارونش ستاره هایچشم و لبش کنج لبخند

❊❊❊ 

 (هفتم فصل)

 *پانیذ*

 .بود دیروز پیش فکرم تمام ولی؛ دیدممی فیلم داشتم مثالً تلویزیون به خیره

 .رفتنمی کنار هامچشم جلوی از براقش هایعسلی

 .شد کشیده سمتش به نگاهم و اومدم خودم به موبایلم صدای با

 .کردم نگاه ناشناس یشماره به و داشتم برش میز روی از

 .بودم کرده سیو رو شمارش چون؛ باشه شاهرخ تونستنمی
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 .چسبوندم گوشم به رو گوشی و کشیدم رنگ سبز قسمت روی رو دستم

 .سالم_

 !شهاب

 .شهاب آقا سالم_

 ؟جان پانیذ خوبی_

 ؟خوبی شما، ممنونم_

 .شکر، خوبم_

 :داد ادامه و کرد مکثی

 .باشیم داشته دیداری یه امروز میشه اگه که شدم مزاحمت راستش_

 ؟افتاده اتفاقی_

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .بیافته ممکنه نگیریم رو جلوش اگه_

 :گفتم و کشیدم امگونه روی دستی

 ؟بگی واضح میشه، کردی گیجم شهاب آقا_

 .ببینمت که خواممی همین برای نمیشه تلفن پشت_

 :گفتم و گرفتم دست توی رو لباسم یگوشه

 ؟کجا و کِی، باشه_
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 .فرحزاد، شیش ساعت_

 .کردم قطع رو تماس و گفتم ای”باشه“

 .دادمی نشون رو چهار، چرخید ساعت روی نگاهم

 .شدم بلند و دادم بیرون محکم رو نفسم

 .رفتم آشپزخونه سمت به

 .گرفتم یخچال سردکن آب زیر و برداشتم لیوانی

 .کشیدم سر الجرعه و کشیدمش کنار سردکن آب زیر از، شد پر که نیمه تا

 :سمتم برگشت فریزر توی بذاره تا کردمی بندی بسته رو هاگوشت داشت که مامان

 ؟شده چیزی_

 :گفتم و دادم تکون "نه" معنی به سری

 .کن صدام پنج ساعت، خوابیدم شاید، اتاقم تو میرم من مامان_

 .شد کارش یادامه مشغول و گفت ای"باشه"

 .شدم خارج آشپزخونه از و کشیدم گردنم به دستی

 .بود کرده گیجم و نگران شهاب

 ؟بگیریم رو جلوش باید ما که افتهمی داره اتفاقی چه

 .رفتم اتاقم سمت به و دادم بیرون رو نفسم کالفه

 .بودم گذاشته تخت روی به رو که پانیا و خودم عکس به دوختم چشم و کشیدم دراز تختم روی
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 .اومد کش هاملب بود دراومده تازه عکس توی که جلوییش دندون دوتا دیدن با

 .منه دنیای تمام فسقلی این

 .کردم فکر، زدمی حرف ازش شهاب که مجهولی اتفاق به و بستم چشم

 .خالی جورواجور فکرای از سرم و شد گرم هامچشم کم کم

*** 

 .مامان بلندشو، پانیذ_

 .شدم هوشیار، دادمی تکون رو امشونه که دستی و مامان صدای با

 :گفتم و کردم باز چشم

 ؟چنده ساعت_

 .دقیقه ده و پنج_

 .اومدم پایین تخت از و کشیدم موهام به دستی

 .شدم شدن آماده مشغول و زدم صورتم و سر به آبی

 .دقیقه سی و پنج، انداختم ساعت به نگاهی و انداختم سرم روی رو شالم، شد تموم پوشیدنم لباس وقتی

 .رفتم پایین هاپله از و زدم بیرون اتاقم از عجله با

 :گفتم مامان به رو بستممی رو بندهاش که درحالی و پوشیدم رو هامکفش

 .گردمبرمی زود، جایی تا میرم من مامان_

 :گفت که شنیدم رو مامان صدای
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 .باش خودت مواظب_

 .بیرون زدم خونه از و گفتم ی"چشم"

 .برسم زودتر هرچه تا کردممی رانندگی باالیی سرعت با

 .رسیدم تاخیر دقیقه ده با باالخره

 .شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین

 .داد جواب بوق دو از بعد که گرفتم رو شهاب یشماره

 ؟کجایی پانیذ، الو_

 ؟کجایی شما، رسیدم من_

 :گفت و کرد مکثی

 .سرتم پشت من_

 .اومدمی سمتم به داشت که دیدم و شهاب و برگشتم

 .سالم_

 .شدم مزاحمت شرمنده، جان پانیذ سالم_

 .شدم نگران؟ افتهمی داره اتفاقی چه بگی میشه فقط، شرمنده دشمنت_

 .نمیشه که سرپا_

 .نشستیم و رفتیم چوبی تخت سمت به

 .برگشت سمتم به، چایی دادن سفارش از بعد و زد صدا رو گارسون
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 .بگیری رو جلوش تونیمی تو فقط که بیافته قراره مهمی اتفاق ولی؛ کنم نگرانت خواستمنمی_

 ؟اتفاقی چه خب_

 :گفت و کشید رونش به دستی

 .بوده چیزایی یه سارگل و من بین فهمیدی که دونممی_

 :گفتم و گرفتم دندون به رو لبم یگوشه

 .بود چیزا سری یه گویای سارگل رفتار مخصوصاً، رفتارتون خب، بله_

 :گفت و داد تکون سری

 ؟درسته، سارگله خواستگاری فردا_

 :گفتم متعجب

 ؟دونیمی کجا از شما_

 .گفت بهم شاهرخ_

 :گفتم و دادم تکون "تفهیم" معنی به سری

 ؟میاد بر من دست از کاری چه خب_

 :گفت و کرد ترزبون با رو لبش

 ؟کنیمی کمکم، کنم کنسل رو خواستگاری این خواممی_

 :شد گرد تعجب از هامچشم

 ؟چی_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 337 

 .شد بسته، تعجبم از مونده باز دهن گارسون اومدن با

 :گفت و گذاشت جلومون بود استکان تا دو و قوری شامل که چای سینی گارسون

 ؟ندارید الزم ایدیگه چیز_

 .رفت "احترام" ینشونه به سرش دادن تکون از بعد گارسون و کرد تشکری شهاب

 :گفت و شد ریختن چای مشغول شهاب

 !کنه متعجبت انقدر حرفم کردمنمی فکر_

 آقا یگیم چی هستی متوجه هیچ. بزنیم هم به و سارگل خواستگاری که چی یعنی؛ کردیمی اینم از تربیش فکر باید_

 ؟شهاب

 :گفت و هااستکان روی طرح به دوخت نگاه

 همون .بخرن مانتو تا بودن اومده دیگه دختره یه و سوگل با، دیدمش دوستم یمغازه توی بار اولین برای پیش سال دو_

 با، دش کشیده سمتش نگاهم غیرارادی، اومد بیرون پرو اتاق از وقتی، برداشت دار طرح صورتیِ مانتوی یه سارگل اول

 .بود شده مامانی هایساله چهار دختر مثل رنگ اون

 :هامچشم به دوخت و گرفت هااستکان از رو نگاهش و خندید

 تو من؟ نگاه یک در عشق میگن شنیدی، دیدممی رو اون کردممی نگاه رو جا هر، ذکرم و فکر یهمه شد روز اون از_

 !شدم عاشقش اول نگاه همون

 .بودم حرفش یادامه منتظر متعجب و گیج

 .بود متضاد کامالً مدت این تو رفتارشون با زدمی که هاییحرف

 :داد بیرون رو نفسش و کرد حلقه استکانش دور رو هاشانگشت
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 جلوی دقیقه به دم و اومدم و رفتم قدران، کردم پیدا رو خونشون آدرس بازی کاراگاه و گشتن کلی از بعد باالخره_

 .کرد قبولم تا شدم سبز راهش

 :گفتم حرفش بین متعجب و نیاوردم طاقت دیگه

 ؟پنیر و کارد مثل شدین االن چرا پس کرد قبول اگه_

 :گفت و داد بیرون مانند آه رو نفسش

 !هاشبازی و نامرد روزگار از امان_

 :داد ادامه و کشید ریشش ته به دستی

 .شدمی تربیش هم به عشقمون روز هر، بود خوب چیز همه، گذشتمی امونرابطه از ماه شیش حدودا_

 :داد ادامه و نشست هاشلب روی تلخی لبخند

 !شدنمی شب روزمون، دیدمنمی رو هم روز یه اگه که بود رسیده جایی به کارمون_

 :شد خارج گلوش از قبلی از ترعمیق دوم آه

 دیدار؛ بود شده گرفتار مصیبت این تو سارگلم. شد امونهمه دل به خون ماه یک، شد مریض مادربزرگم اینکه تا_

 روی بدم حال و بودم داغون کلمه واقعی معنای به من، دیدنی چه اونم، بار یک روز پنج، چهار بود رسیده هرروزمون

 .ذاشتمی تاثیر سارگلم

 :داد ادامه و نوشید رو چاییش از ایجرعه

 که ودب نگذشته ساعت نیم هنوز، پیشش بودم رفته دلتنگی روز چهار از بعد اونور اینور و مکافات کلی از بعد روز یه_

، ودب مرده مادربزرگم. "شدن فوت سعادتی خانم" شنیدم کلمه یه و دادم جواب؛ بود بیمارستان از، خورد زنگ موبایلم

 .شده خراب اون مسؤلین حواسیبی علت به فقط و فقط اونم
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 :گفتم آروم و کرد سکوت

 .کنه رحمتشون خدا، شدم متاسف_

 .بیامرزه توام رفتگان خدا_

 .ممنونم_

 :گفت و داد بیرون محکم رو نفسش

 !من زندگی به زد گند وصیت اون و کردن باز رو نامه وصیت، مراسمات از بعد_

 :گفتم متعجب

 ؟چرا_

 :گفت و داد تکون سری

 و داشتم قبول رو وصلت این من نه. کنم ازدواج عموم دختر با باید من که بود شده نوشته نامه وصیت اون تو_

 ضعو پسر دوست بار یک ماهی. بود بار و بند بی کنم عرض چه که آزاد، بود آزادی دختر اون؛ عموم دختر نه خواستممی

 تعهد و کنه شوهر درگیر رو خودش که کردمی قبول طوریچه قتو اون. جورواجور هایمهمونی و پارتی دقیقه هر، کردمی

 یراض وقت هیچ، نبودم عاشقم اگه حتی، شدممی ازدواج به راضی طورچه، بودم سارگل عاشق که منم. بخره جون به رو

 و استر بریم شد قرار، زدیم رو حرفامون هم با و نشستیم روز یه اینکه تا خالصه. شدمنمی دختری همچین با ازدواج به

 .نیستیم راضی وصلت این به ما آقاجان که کنیم صحبت پدرهامون با حسینی

 :گفتم و زدم امچونه زیر دست کنجکاوانه

 ؟خب_

 :گفت و خندید کنجکاویم به
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 که ودنب گفته بهش چی نیست معلوم، کرد دبه دخترعموم که بود مونده ساعت یک، رسید موعود روز خالصه، جمالت به_

 .کسهیچ یا سارگل یا گفتم و زدم رو چیز همه قید منم. بود شده عوض نظرش کالً

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 !شد جالب_

 !میشه ترمجالب_

 :گفت و کشید عمیقی نفس چندم بار برای

 راغس رفت، نمیشه عوض حرفم من دید وقتی. داد باد بر و زندگیم تمام و کرد پیدا رو سارگل طوریچه شیوا دونمنمی_

 .چیز همه زیر زدم اون خاطر به من عقد به مونده هفته یه و کردیم نامزد هم با ما که بود گفته بهش. سارگل

 :داد ادامه و نشست لبش روی پوزخندی

 قدریاون خط هفت شیوای اون یا نداشت اعتماد ارزنم یه قد بهم، زدمی عاشقی و عشق از دم که سارگلی دونمنمی_

 هر بعد به روز اون از بود هرجوری ولی؛ پیشونیم رو زد نامردی مهر و کرد قبول که داد نشونش دروغی شاهد و مدرک

 .نشد من سارگلِ دیگه سارگل کردم کاری

 :گفتم و کردم ترزبون با رو لبم

 ؟شد چی شیوا_

. میدمن نخوام که کاری به تن بمیرمم من دونستننمی ولی؛ گرفتن جشن عموم یخانواده و شیوا و گذشت ازم سارگل_

 موی تار یه من. داره هنوزم، داشت پا یه مرغم من اما؛ کنن راضیم تا اومدن و رفتن انقدر شیوا خوده، زنعموم، عموم

 بدتر یپسرا دوست همون از یکی با نداره ایفایده دید وقتی هم شیوا. نمیدم و دادمنمی شیوا مثل تای صد به و سارگلم

 .خارج رفت و کرد ازدواج خودش از

 :گفتم ناراحت
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 ؟رفت بین از عشقتون الکی الکی یعنی_

 ؟یکنمی کمکم. بکشه شعله دوباره که داره تلنگر یه به نیاز، خاکستر زیر آتیش شده فقط؛ نرفته بین از، نه_

 :گفتم و زدم لبخدی

 .نه که چرا_

 :گفتم که خندید

 ؟عاشقته هنوز سارگلم که مطمئنی کجا از شما اما_

 !میفهمه رو معشوقش نگاه حرف عاشق یه_

 :گفتم و زدم لبخندی

 !امشب مراسم کردن خراب سوی به پیش پس_

 .اومد کش هاشلب و زد برق هاشچشم

 .هست هم ایدیگه هایراه؟ کنیم خراب رو مراسم چرا کردم فکر این به من و

❊❊❊  

 :گرفت انگشت سر با رو هاشچشم نم و گذاشت هاشپلک پشت دست خاله 

 .شده پژمرده انقدر سارگلم چرا بگو پس_

 :گفتم و گذاشتم دستش روی دست

 .برسه خوادمی که اونی به بذار، نکنه سنگینی قلبش روی درد این عمرش آخر تا خوایمی اگه خاله_

 .سارگله خواستگاری امشب؟ طوریچه آخه اما_
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 :گفتم و گذاشتم هم روی اطمینان با رو هامپلک

 .من با اشبقیه، کن راضی رو شهیاد عمو فقط شما_

 :گفت تردید با خاله

 ؟نشه دردسر؟ مطمئنی_

 دیگه چیزای نگران، نکنه خراب رو امشب وقت یه که کن راضی رو عمو فقط شما، جونم خاله نباش چیز هیچ نگران_

 .نباش

 :گفت و داد تکون سری

 .من با شهیاد-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .خوبه_

 :گرفتم رو ارسالن یشماره و کشیدم بیرون کیفم از رو گوشیم

 ؟خواهری جانم_

 :نشست لبم کنج لبخدی

 ؟خوبی، ارسالن سالم_

 .میره و میاد نفسی هِی، عزیزدلم سالم_

 .برمیومد دستم از کاری کاشای و روزاش این ناخوش حال از داشتم خبر

 ؟کجایی_
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 :گفت و داد بیرون رو نفسش

 ؟آخه برم دارم رو کجا، دیگه شرکت_

 .بود بدش حال همون عوارض هاشماعصابیبی

 ؟شهیاد عمو یخونه بیای سر یه میشه_

 .نه_

 . داشتم رو انتظارش هرچند، ذوقم تو زد بد قاطعش "نه"

 !اشخونه بیاد حاال؛ نیست سوگل با کردن صحبت به حاضر که ارسالنی

 :گفتم ملتمس

 .لطفا ارسالن_

 .نذارم منگنه تو پانیذ_

 .من خاطر به_

 :گفت و داد بیرون محکم رو نفسش

 .کنیمی مجبورم و دونیمی، عزیزه خاطرت دونیمی_

 .نشست لبم روی لبخند و کرد قطع رو تماس

 .اومدمی من خاطر به، اومدمی

 .دیگه چیز یه دلیلش و بود "من خاطر به" اسمش شایدم

 .رفتم سوگل اتاق سمت به و شدم بلند
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 .شنیدم رو آرومش ی"تو بیا" صدای که زدم در به ایتقه

 .شد بلند تحریرش میز صندلی روی از افتاد من به که نگاهش و شدم وارد

 .گرفت درآغوشم و اومد سمتم به

 ؟اومدی کی_

 .میشه ساعتی نیم_

 ؟نشدم متوجه من چرا پس_

 :گفتم و دادم بیرون مانند آه رو نفسم

 .اطرافتون و دور به برسه چه، نیست خودتونم به حواستون روزا این که ارسالن و تو_

 .شد اشکی هاشچشم "ارسالن" اسم شنیدن با

 ؟بود اومده تا دو این روز به چه

 :گفتم و گرفتم رو اشگونه روی اشک انگشت سر با

 .اینجا میاد داره_

 :گفت و کرد بلند سر مبهوت

 ؟کی_

 .نشونهمی هاتچشم به اشک اسمشم که همونی_

 :زد خودش دور چرخی شده هول

 ؟اینجا میاد داره ارسالنم، ارسالن_
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 .کردمی پاک رو اشگونه روی اشک رد و خندیدمی

 .ایستاد یهو خنده میون

 :گفت و برگشت طرفم به

 ؟نه، دیگه میاد داره من خاطر واسه_

 .انداختم پایین سر و گزیدم لب

 .کردمی سنگینی روم اشخیره نگاه

 .نشست تخت روی و رفت عقب عقب

 .کرد فروکش جا یه ذوقش تمام

 :گرفتند راه اشگونه روی اشکش هایقطره باز و زد پوزخندی

 .کردم نابود رو شخصیتش، رو غرورش من، نمیاد من دیدن واسه که معلومه_

 .کرد مچاله رو قلبم هقش هق و گذاشت صورتش روی دست

 :کردم حلقه اششونه دور دست و نشستم کنارش

 .بیاد بر دستم از کاری شاید؟ شده چی بگی بهم خواینمی_

 .بده شگو هامحرف به برسه چه، ببینتم نیست حاضر حتی ارسالن که خودمم، خودم ااِل برنمیاد کاری کسهیچ دست از_

 :گفتم و کشیدم آهی

 .بیفته که هم اتفاقی هر، همین عاشق دوتا شما دونممی فقط، واال بگم چی_

 .داد سر گریه دوباره حرفم این با
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 :گفتم و نشوندم موهاش روی ایــوسه بـ

 .میشه درست چیز همه، عزیزدلم باش آروم_

 .برداشتم سوگل یشونه دور از دست موبایلم زنگ صدای با

 .گوشیم صفحه به شد خیره گریون نگاه همون با هم سوگل

 .ارسالن خندون یچهره به رسیدم و گرفتم رو نگاهش رد

 :زدمی لب که افتاد سوگل به نگاهم و کردم وصل رو تماس و فشردم هم روی، رو هاملب

 .اسپیکر رو بذارش_

 .بود شده تنگ ارسالنش صدای برای دلش

 .بود باخته رو دینش و دل بد که دختری این حق در کردمی انصافیبی داشت ارسالن و

 :پیچید اتاق توی ارسالن صدای و اسپیکر روی گذاشتمش

 .خواستنمی دلم که کاری به کردی مجبورم که داری مهمی کار چه ببینم بیا، پانیذ درم دم من_

 ...ارسالن_

 :گفت و بزنم رو حرفم نذاشت

 .نمیره کتم تو جوره هیچ دیگه یکی این که تو بیام نخواه ازم فقط_

 سبقت هم از هاشاشک و شد محو بود نشسته لبش روی صداش شنیدن از که لبخندی سوگل، ارسالن حرف این با

 .گرفتن

 :گفتم وار مسلسل و دادم بیرون رو نفسم
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 که کاری سوگل با باید بعدا، تو نیای االنم اگه حتی ولی؛ بیافته سوگل چشم به چشمت خواینمی که دونممی ارسالن_

 ؟کدومش، بیرون میایم سوگل و من یا تو میای تو یا، نداریم اعتراضم، بدی انجام و خواممی ازت

 .اومد کش هاملب و پیچید گوشم توی بوق صدای

 .بود داده ترجیح رو ندیدنش هفته دو که سوگلی دیدن خاطر به شایدم، من خاطر به، اومدمی

 .شه بلند جاش از شده هول سوگل که شد باعث اف اف صدای دقیقه چند از بعد

 بین از هاشچشم و بینی سرخی اما؛ کنه پاک رو هاشاشک رد تا کشیدمی هاشگونه روی رو هاشدست تند تند

 .رفتنمی

 :گفت و بوسید رو امگونه هم سر پشت چندبار و گرفت هاشدست بین رو صورتم

 .پانیذ ممنونم ازت_

 .یار دیدار لحظه یه هالک و بود تنگ دلش

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بشه حل مشکلتون زود خیلی امیدوارم_

 خودش دور و خندیدمی ذوق با که سوگل روی نگاهم و رسید گوش به خاله و ارسالن پرسیاحوال و سالم صدای

 !بود عاشق واقعا دختر این. موند، چرخیدمی

 :گفتم و گرفتم رو دستش

 .پیشش بریم بیا، افتیمی پس االن دختر بسه_

 .رفت در سمت به و کشید موهاش به دستی

 .کشید عمیقی نفس و بست رو هاشچشم بشه خارج اتاق از که این از قبل
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 .گرفت سمتم به رو دستش و کرد باز چشم

 .کرد متعجبم دستش لرزش و سردی و گرفتم رو دستش

 .داشت هم ترس ارسالن دیدن از، داشتنهیجان و ذوق عالوه به انگار

 .رفتیم هال سمت به و شدیم خارج اتاق از

 .ایستاد حرکت از، بود دستش توی شربتی لیوان که ارسالن دیدن با سوگل

 .برداشت قدم همراهم و اومد خودش به آوردم دستش به که فشاری با

 .برگشت عقب به پاهامون صدای شنیدن با ارسالن

 .موند سوگل روی و کرد عبور من روی از نگاهش

 .بندازه پایین سر سوگل، شد باعث اشخیره نگاه

 ؟واقعیت یا بود توهم هاشچشم نگرانی

 .بود کرده نگران رو هاشچشم سوگل صورت روی مونده یگریه اثر شاید

 .ورهشعله شدت همون به هنوز، داشت کردنشخاموش در سعی ارسالن که عشقی آتیش اون شاید

 .گذاشت میز روی، رو شربتش لیوان و برداشت سوگل روی از رو نگاهش باالخره

 .نشستیم روش به رو ینفره سه مبل رو

 :گفتم و کردم ترزبون با رو هاملب

 .اومدی که ممنون_

 :گفت ایگرفته صدای با و داد تکون سری
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 .باشه داشته رو اومدنم اینجا ارزش که باشه مهم اونقدری کارت امیدوارم_

 روی مونده یگریه رد واسه و شدمی عاشقیش ادعای که ارسالنی سرد لحن از موندم مات من و شد مشت سوگل دست

 .کردمی خرج نگرانی سوگل صورت

 .باشه داشته رو اومدنت اینجا ارزش که مهمه اونقدری، مهمه_

 .کشید سر نفس یه رو شربتش باقیِ و گرفت نادیده رو کالمم توی یطعنه

 :گفتم و سوگل سمت برگشتم

 ؟.خونه میاد کی سارگل_

 :گفت و انداخت ساعت به نگاهی

 .بخره لباس امشب واسه خواستمی، رفت تازه، بیاد ها حاال حاال نکنم فکر_

 :گفتم کوتاهی مکث از بعد و دادم تکون سری

 .باهم، جفتتون از، خواممی کمک ازتون_

 :گفت و کشید هم توی رو هاشاخم ارسالن

 ؟.کمکی چه_

 :گفتم و شدم خم جلو به

 .بپیچونید رو سارگل خواستگار امشب خواممی_

 ؟!چی_

 .بیاد بیرون آشپزخونه از کرده هول خاله که شد باعث سوگل جیغ صدای
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 ؟دختر زنیمی جیغ چرا؟ شده چی_

 :گفتم و دادم تکون سری

 .جان خاله نیست چیزی_

 .برگشت آشپزخونه به دوباره و انداخت سوگل و من به نگاهی خاله

 :گفت مبهوت ارسالن

 ؟پانیذ میگی چی فهمیمی هیچ_

 :گفتم و کردم قفل هم توی رو هامدست

 .شده شخص اون مال قلبش سالِ دو؛ نیست روز دو یکی مال خواستنشم این، خوادمی رو دیگه یکی سارگل_

 :گفت شوکه لحن همون با سوگل

 ؟کی_

 .شهاب_

 :رفت باال تعجب از ارسالن ابروهای

 ؟شاهرخ برادر؟ خودمون شهاب_

 .آره_

 :گفت آرومی صدای با سوگل

 .فهمممی رو رفتاراشون اون دلیل حاال_

 :گفت گیج و شد خم جلو به ارسالن
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 ؟طوریچه آخه اما؛ سال دو، نمیشه باورم_

 ؟نه یا برسونیم هم به و شهاب و سارگل تا کنیدمی کمکم، طوالنیه داستانش_

 :کرد ترپررنگ رو ابروهاش میون اخمِ جاش به و کرد مخفی رو نشست لبش کنج که تلخی لبخند ارسالن

 ...بشم همراه خانوم این با خوادنمی دلم اصالً که این با_

 :گفت و داد بیرون رو نفسش

 .هستم، هم به عاشق تا دو رسوندن و تو خاطر به اما_

 :گفتم بشنوه خودش فقط که جوری لب زیر و فشردم رو سوگل دست و نشست لبم روی لبخندی

 .نکن باور تو اما؛ من خاطر به میگه_

 .کرد جمع رو لبخندم، پوزخندش

 :گفتم و کردم نگاهش

 ؟هستی؟ سوگل چی تو_

 :گفت آروم

 .هستم_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کنیدمی کار چی ببینم برید_

 :گفت بلندی صدای با شد بلند و گذاشت زانوهاش روی، رو هاشدست ارسالن

 ؟نداری کاری جان خاله_
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 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از خاله

 .بشین؟ عزیزم کجا_

 .میشم مزاحم دیگه وقت یه شاءاهللان، خاله ممنونم_

 :گفت و زد لبخندی خاله

 .پسر گل مراحمی_

 :گفت رفتمی در سمت به که حالی در و داد تکون "احترام" ینشونه به سری لبخند با ارسالن

 .منتظرم در دم_

 .نشوند سوگل هایچشم به اشک سردش لحن و بود سوگل مخاطبش

 .دیدم، بود میخ خاله به ارسالن لبخند روی که رو سوگل هایچشم توی حسرت من و

 .چرخید من روی نگاهش؛ رفت اتاقش سمت به سرعت با که سوگل و ارسالن رفتار از متعجب خاله

 .رفتم سوگل اتاق سمت به و انداختم باال ندونستن معنی به ایشونه

 .کردمی مرتب سرش روی، رو شالش که دیدمش و شدم وارد

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 ؟شدی آماده سریع و عجله با انقدر چرا_

 .میرم نیای دیگه دقیقه پنج تا اگه یعنی؛ منتظرم در دم گفت طوریچه ندیدی_

 :گفتم و خندیدم

 .شدیا حساس رفتاراش رو خیلی دیگه_
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 :گفت بود کرده دار خش رو صداش که بغضی با

 .میشه مهم واست هم رفتارش ترینکوچیک باشی که عاشق_

 !بود عجیبی چیز "عشق"

 !دنیا شیرین درد ترینرحمبی

 :گفتم و زدم لبخندی

 !میدان این و گوی این، خودته با اشبقیه دیگه، کردم جور برات رو شرایطش من_

 :گفت و بوسید رو امگونه

 .ابد تا... ممنونتم_

 :گفتم و گذاشتم اششونه روی دست

 .باشی موفق_

❊❊❊ 

 .شد بلند اف اف صدای

 :گفتم بلندی صدای با و شدم بلند

 .کنممی باز من خاله_

 :رفتم اف اف سمت به و شنیدم رو خاله ی"باشه"

 ؟کیه_

 .کردم باز و در سارگل گفتن "منم" با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 354 

 .شد وارد دستش توی پالستیک تا چند با سارگل و شد باز ورودی در دقیقه چند از بعد

 .کرد باالیی بلند "سالم" حال همون در و گذاشت میز روی، رو هاپالستیک

 :دادم رو جوابش و زدم لبخندی

 .نباشی خسته، سالم_

 :گفت ایخسته صدای با و شد ولو مبل روی

 ؟میشه پیدا لباس مگه، مردم کلمه واقعی معنای به_

 :گفتم و خندیدم

 .دیگه داره هم رو دردسرها همین کردن خشگل_

 .رفتممی عمراً وگرنه؛ نداشتم خوب لباس، بابا بود کجا کردن خوشگل_

 ؟خریدی چی حاال_

 .طورهچه تنم تو اصالً ببینی که پوشمشمی میرم، بره در خستگیم بذار_

 :گفتم رفتممی سوگل اتاق سمت به که درحالی و دادم تکون سری

 .میام االن من_

 .درآوردم جیبم توی از رو موبایلم و بستم و اتاق در

 :گرفتم و ارسالن یشماره

 ؟جانم_

 ؟کردین چیکار شما، اومد سارگل ارسالن_
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 .میایم داریم، شد حل_

 :گفتم و خندیدم

 .گرم دمتون_

 .کرد قطع رو تماس و خندید

 .گرفتم رو شهاب یشماره بالفاصله

 ؟بله_

 .شهاب آقا سالم_

 ؟زدی زنگ افتاده اتفاقی، جان پانیذ سالم_

 :گفتم ناراحتی مثالً صدای با

 .متاسفم_

 :شد نگرانی از پر صداش

 ؟نشد_

 :نشه بلند امخنده صدای تا گرفتم گاز رو لبم

 .برسین خدمت شیرینی و گل با و بشین آماده تا دارین وقت ساعت دو_

 .نیومد هم هاشنفس صدای حتی ثانیه چند

 :گفتم شده قطع اینکه فکر با

 ؟هستی شهاب آقا، الو_
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 :پیچید گوشی توی مبهوتش صدای

 ؟بگو دیگه بار یه_

 :گفتم و خندیدم بلند

 .بیارین تشریف سارگل خواستگار عنوان به باید شما امشب_

 :پیچید گوشی توی بلندش یقهقه صدای

 .ممنونم خیلی، ممنونم! ممنونم! ممنونم، نمیشه باورم پانیذ وای_

 :گفتم خنده با

 .بگیری خانوم عروس از رو بله بتونی امشب امیدوارم_

 :گفت، زدمی موج توش خنده که صدایی همون با

 .گیرممی ازش رو بله زور به شده، نده بله من به داره جرئت خانوم عروس مگه اصالً؛ گیرممی، گیرممی_

 .دارینا وقت شدن حاضر برای ساعت دو_

 .اونجاییم هشت ساعت سر_

 .منتظرتونیم_

 .ممنونم بازم_

 .شد ترپررنگ لبخندم و پیچید گوشم توی که بوق صدای و گفتم ی"کنممی خواهش"

 .شدم خارج اتاق از و فرستادم جیبم توی رو موبایل

 :گفتم، بود دستش توی رنگی شیری کت که سارگل دیدن با
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 ؟کو خاله_

 .کننمی صحبت، دونمنمی که ایمسئله یه مورد در دارن اتاق تو بابام با_

 :گفتم و نشستم مبل روی

 ؟اومد شهیاد عمو_

 .اوهوم_

 :گفت و شد بلند

 .میام االن_

 .رومیزی هایطرح به دادم نگاه و دادم تکون "باشه" معنی به سری

 .نشست لبم روی لبخند ناخداگاه شهاب خندون صدای یادآوری با

 .بود کرده ذوق ساله هیجده هایبچه پسر مثل

 .رسهمی یارش به داره دوری و جدایی سال دو از بعد، داره حقم البته خب

 جدایی غم بازم نذار، باشن شاد هم کنار در تا حقشون دوتا این. بره پیش خوب چیز همه امشب تا کن کاری یه خدایا

 .کنه سنگینی قلبشون روی

 .سمتش برگشتم و گرفتم رومیزی از نگاه سارگل صدای با

 :گفتم تحسین با تنش کیپ رنگِ شیری دامن و کت اون توی دیدنش با

 .شدی محشر_

 :گفت و زد چرخی
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 ؟خوبه واقعاً_

 .عالیه_

 :گفت و زد لبخندی

 .بیان تا نمونده چیزی، بکنم کارامم بقیه برم، مرسی_

 ؟خواینمی کمک_

 :گفت و زد لبخندی

 .زنممی صدات خواستم اگه، نه فعالً_

 .باشه_

 .شدم بلند زنگ صدای که بود برنداشته قدم از قدم سارگل هنوز

 .رفت اف اف سمت به و کرد کج رو راهش

 ؟کیه_

_... 

 .تو بیا_

 :گفت و گذاشت سرجاش رو اف اف گوشی

 .سوگله_

 .برگشتم هال ایشیشه در سمت و دادم تکون سری

 :شد وارد و درآورد رو هاشکفش سوگل
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 .سالم_

 .اومدی خوش، سالم_

 :گفت گرفته و حالبی لحن همون با رفتمی اتاقش سمت به که درحالی و داد تکون سری

 .ممنون_

 .دادنمی خوب خبرای نوید احوالش و حال

 .بود نشسته گل به بدجور کشتیش انگار

 .شدم اتاق وارد سرش پشت و شدم بلند متعجب

 .برداشت سرش از رو شالش و کرد پرت تخت روی، رو کیفش

 .شد ولو تخت روی تنش توی مانتوی همون با

 :گفتم و دیوار به دادم تکیه

 ؟حالیه چه این؟ شد چی_

 .دیگه شد حل_

 .میگم رو ارسالن و خودت، گفت تلفن پشت ارسالن که و اون_

 :گفت و زد پوزخندی

 .فهموند بهم واضح خیلی امروز. خوادنمی رو من اون، نداره وجود ارسالنی و من دیگه_

 .کنممی تشویقش دارم مثالً؛ کوبیدم هم به رو هامدست و خندیدم تمسخر با
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 یه و بود اشک چشمت یه و کشیدی زجر همه این هفته دو این تو خاطرش به که عشقی بود این، آفرین واقعاً نه، آفرین_

 !آفرین؟ کشیدی دست ازش راحتی همین به؟ کشیدی عقب راحتی همین به؟ خون چشمت

 :گفت و ایستاد روم به رو و شد بلند پرخاشگرانه

 ...که باشه عاشقم کنم وادارش زور به برم تونمنمی؟ کنم چیکار خوادمنمی اون وقتی؛ نکشیدم دست ازش من_

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 .بکنی آوردنش دست به برای هرکاری تونیمی، باشی عاشق واقعاً اگه دوماً، دلخوره ازت فقط، هست عاشقت اون اوالً_

 :نالید بغض با و گذاشت صورتش روی، رو هاشدست

 .زندگیش تو نه دارم جایی قلبش تو نه دیگه که بفهمونه بهم خواستمی رفتارش هر با امروز؛ خوادمنمی، نمیشه_

 .کردم حلقه دورش رو هامدست و کشیدمش خودم سمت به و گرفتم رو اششونه

 .بودم دیده دوروبرم عاشق کلی ولی؛ بودم نکرده تجربه رو عشق هنوز شاید، فهمیدشمی

 . میشه، بخواه تو؛ نداره وجود "نمیشه" عشق تو_

 :گفتم رفتممی در سمت به که حالی در و زدم موهاش روی ایــوسه بـ، سارگل زبون از اسمم شنیدن با

 .اومدنشون به نمونده چیزی، شو حاضر زودتر توام، داره چیکارم خانوم عروس ببینم میرم من_

 .اومدم بیرون اتاق از و داد تکون سری

 .شدم وارد "تو بیا" شنیدن از بعد و زدم سارگل اتاق در به ایتقه

 ؟جانم_

 .نمیاد در مساوی کنممی هرکاری، بکشی چشم خط برام میشه_
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 :گرفتم دستش از رو مداد و رفتم سمتش به

 .ببند رو هاتچشم_

 :گفتم و باشه تربیش تسلطم تا صورتش روی شدم خم، بست رو هاشچشم

 ؟باریک یا بکشم کلفت_

 .باریک خیلی نه، کلفت خیلی نه؛ متوسط_

 :گفتم کشیدممی چشم خط براش که حالی در و دادم تکون سری

 .افتادا پس داماد آقا دیدی یهو، نکن خوشگل زیاد_

 :گفت و زد پوزخندی

 مطمئن پس؛ نیست که ابرومم و چشم عاشق. ندیده رو من، بوده عکس بارشم یه تازه که بار دو جز حاال تا که اون_

 .افتهنمی پس چشم خط یه با باش

 .ندید، بود بسته هاشچشم چون که نشست لبم کنج لبخندی

 :گفتم شیطنت با

 "نشه بازی، نشه سه تا" گفتن ندیم و قدیم از تازه؟ نیست ابروت و چشم عاشق معلوم کجا از_

 :گفت شک با و داد فاصله هم از رو هاشپلک

 .هازنیمی مشکوک_

 :گفتم و دادم قورت رو لبخندم

 ؟برانگیزه شک حرفم کجای. اومدنمی خواستگاریت که نداشت دوست اگه، وا_
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 :گفت و نشست هم روی هاشپلک دوباره

 .داره به نه و باره به نه که خواستگاری به برسه چه، کننمی ازدواج داشتن دوست و عشق بدون هاخیلی_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .بود خشگل خانوم عروس این عاشق دامادمون آقا شاید، معلوم کجا از حاال_

 .نیست عاشقش خانوم عروس، باشه خانوم عروس عاشق دامادم آقا_

 .نداره خبر بعدش دقیقه یک از آدم، نفری یه قول به، نیست معلوم هیچی_

 :گفت و کشید آهی

 .معلومه وقته خیلی حالش اونم که دله به مربوط این، نداره ساعت یک و دقیقه یک به کاری این_

 .بود دیدنی عجیب، دیدمی شیرینی و گل با و شلوار و کت تو رو شهاب که ایلحظه اشقیافه

 !حیف، ببینمش لحظه اون تونستمنمی حیف

 :گفتم و گذاشتم توالت میز روی رو مداد

 ؟خوبه ببین، شد تموم_

 :گفت و انداخت هاشچشم به دقیقی نگاه و کرد نزدیک آینه به رو سرش

 .گلی مرسی، عالیه_

 ؟.کنم کمکت موهات بستن تو خواینمی؟ نداری ایدیگه کار، کنممی خواهش_

 .نداره کاری زیاد؛ ببندم ساده خواممی که رو موهام، عزیزم نه_

 :گفتم و زدم چشمکی رفتممی در سمت به که حالی در
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 .بلرزه دامادمون دل که بیا جوری یه، ساده قدراین نه دیگه ولی؛ افتهمی پس داماد، نکن خوشگل گفتم_

 :کردم زمزمه لب زیر و

 .لرزیده وقته خیلی هرچند_

 .نشسته مبل روی رسمی لباس با که دیدم رو عمو و شدم خارج اتاق از

 :گفتم لبخند با و رفتم سمتش به

 ؟شریف احوال، خودم عموجون بر سالم_

 .برگشت سمتم به صدام شنیدن با عمو

 .شده سنگین اتسایه! کردی گم راه، اینورا از عمویی جیگر سالم_

 :گفتم و زدم اشگونه به ایــوسه بـ

 و دانشگاه؛ بود شلوغ خیلی سرم وقت چند این خدا به. ببخش خودت بزرگواری به شما، عموجونم شدم سعادت کم_

 امشرمنده بازم... و اونور و اینور

 :گفت و نشست موهام روی اشــوسه بـ

 .میشه تنگت دلمون، بذار ما واسه هم وقتی یه هاتدرگیری این بین ولی؛ شرمنده دشمنت_

 .کنید بیرونم خودتون که نشم تلپ اینجا اینقدر اگه نیستم پانیذ من اصالً، عموجون چشم_

 :گفت و خندید

 .عمویی عزیز داری جا من چشم رو تو_

 :کردم نگاهش محبتم تمام با و زدم لبخندی
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 !منی سر تاج هم شما_

 :برگشتم عقب به و گرفتم عمو از چشم خاله صدای با

 .بیا خاله پانیذ_

 :گفتم و شدم اتاق وارد سرش پشت

 ؟جونم_

 .زدم حرف شهیاد با_

 ؟خب_

 .کرد قبول_

 :گفتم خوشحالی با

 .میره پیش خوشی و خوبی به چیز همه امشب شاءاهلل ان پس_

 :گفت و کشید روسریش به دستی

 .شاءاهللان_

 .رفت سارگل اتاق سمت به خاله و شدیم خارج اتاق از هم با

 .شدم وارد و زدم سوگل اتاق در به ایتقه منم

 :گفت و برگشت سمتم به نداختمی رو اشگوشواره داشت که سوگل

 ؟شدم طورچه_

 .بود نشسته تنش روی قشنگ خیلی که اشدخترونه شکالتیِ شلوار و کت به دادم نگاه
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 :گفتم و زدم سوتی

 ؟نگیرنت اشتباه سارگل با امشب، دختر شدی معرکه_

 :گفت و خندید

 .نشدم خوب حدم اون در، نترس_

 .حلقش تو پهنا از تواضعت_

 ؟کی_

 . دیگه ارسالن_

 .رفت تختش سمت به و داد تکون "تاسف" ینشونه به سری خنده با

 .ایستاد آینه روی به رو و برداشت رو لباسش رنگ هم شال

 :گفت، کردمی مرتب سرش روی، رو شال که حالی در

 تا گوب نیست خوب اگه؟ پوشیدی مانتوت زیر چی. روحیبی خورده یه شب برای، کن تجدید رو آرایشت یکم بیا توام_

 .بدم بهت لباس

 :گفتم و گرفتم شالش روی رنگ کرمی گل از نگاه

 .میرم دارم من بعدم؟ قلیون نی خورهمی من به آخه تو لباس_

 ؟کجا_

 .باشم منم زشته، خانوادگیه مراسم یه این_

 :گفت و گذاشت بازوم روی دست و اومد سمتم به
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 .میشی حساب امونخانواده از جزوی توام خب_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بهتره برم بازم اما؛ میده نشون رو من به شما لطف نهایت این_

 .نکرد اصرار دیگه و باشم معذب شاید فهمید

 :گفت و داد تکون سری لبخند با

 .راحتی هرجور، باشه_

 .شدم خارج اتاق از و زدم لبخندی

 .رفتم سارگل اتاق سمت به ندیدم رو عمو و خاله وقتی و گردوندم دور تا دور رو نگاهم

 .کرد باز و در خاله که زدم در

 ؟نیستم مزاحم_

 .عزیزم تو بیا_

 .بود شده قرمز کمی هاشچشم و نشسته عمو بغل تو که دیدم و سارگل و شدم وارد

 :گفتم و دختر و پدر بین احساس از شد ترپررنگ لبخندم

 .مونممی، بگو برمیاد دستم از کاری و داری الزم کمک اگه، میرم دارم من جون خاله_

 :گفت عمو، خاله جای به

 .بری بذارم عمرا_

 . که نداریم تعارف باهم. موندممی وگرنه، بخدا معذبم عموجون_
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 :گفت ناراحتی با خاله

 .میشما ناراحت، دیگه بمون، عزیزم میری کجا_

 :گفتم لبم کنج لبخند همون با

 .باشم من زشته، استخانواده دو بین امشب مراسم جون خاله_

 :گفت سارگل دفعهاین

 .باشی خوادمی دلم من اما_

 .بترکونم عروسیت میدم قول_

 :گفت، بود عمو حضور خاطر به که شرمی و نارضایتی با

 .نده قول و نکن ریزی برنامه، نه یا بیافته نیست معلوم که اتفاقی برای، دار به نه باره به نه فعال_

 :گفتم و زدم چشمکی

 .بار به هم داره به هم مطمئنم من_

 :شد بلند و کشید سارگل موهای روی دستی عمو

 .که نمیشه متری شیش زبون این حریف کسهیچ_

 :گفتم و خندیدم

 .دارم زبون و سر همین واسه، رفتم بابام به میگن_

 :گفت و داد تکون سری عمو

 .آورده بار خودش یلنگه دخترشم که پارسا اون از امان_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 368 

 :گفتم شیطنت با و انداختم باال ابرویی

 ؟بده مگه_

 :گفت خنده با

 خشک ندب رو ذاریشمی شوریشمی ابروئه چشمت باال نگفته هنوز، بگیره رو تو خوادمی که پسری اون بدبخت فقط، نه_

 !بشه

 :گفتم و خندیدم بلند

 .نکرده کشف رو قشنگم خصوصیات همه عمو تا برم من_

 .نمیشن ناراحت ازم و کننمی درکم دونستممی

 .شدیم خارج سارگل و عمو و خاله همراه به اتاق از

 :گفتم کردممی سر رو شالم که درحالی و پوشیدم رو مانتوم و رفتم مبل سمت به

 .بادا مبارک بادا بادا و بره پیش خوشی و خوبی به چیز همه امشب امیدوارم، شدم مزاحمتون ببخشید_

 :گفت اخم با عمو

 .افتهمی اتفاق صالحِ هرچی شاءاهللان، بزنیا حرفی همچین نبینم دیگه، مراحمی همیشه تو_

 .اومدم بیرون خونه از "میام باهات در دم تا" گفت که سوگل همراه به و کردم خداحافظی اشونهمه با

 :گفتم گوشش کنار و گرفتمش آغوش در

 .میشه درست چیز همه، نباش ناراحت_

 :گفت و کشید آهی
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 .امیدوارم_

 .افتادم راه خونه سمت به و شدم ماشین سوار و کردم خداحافظی هم سوگل با

 .کنه باورش و نشکنه رو شهاب قلب دوم بار برای سارگل امشب کاشای

 .بمونه خاکستر زیر ابد تا عشقشون آتیش ناجوانمردانِ بازی یه سر نیست حقشون

❊❊❊   

 .گرفتم مانیتور از چشم موبایلم زنگ صدای با

 .برداشتم رو گوشیم و رفتم تختم کنار عسلی سمت به

 .رفت باال اختیاربی ابروهام شاهرخ یشماره دیدن با

 :کردم وصل رو تماس و گذاشتم امگرفته ضربان قلب روی دست

 سالم_

 ؟احواالت، زیبا خانوم سالم_

 ؟خوبی شما، خوبم_

 .بهترم االن_

 ؟اومد خوش مذاقم به عجیب حرف این معنی چرا و گرفتم دندون به رو لبم یگوشه

 ؟زنینمی حرف_

 :گفتم آروم و کردم رها هامدندون حصار از رو لبم

 ؟بگم چی_
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 .بشنوم و صدات خواممی فقط؛ نیست مهم_

 .کردم حس رو هامگونه شدن داغ و شد حبس امسینه تو نفس

 ؟چی برای_

 .باشه گوشم تو صدات ابد تا خوادمی دلم دونممی فقط، دونمنمی_

 ربانشض که قلبی این با اما؛ نکنه رسوام خودم جلوی حتّی لبخندم تا کشیدم دندون زیر رو لبم و نشستم تخت روی

 ؟کردممی چه بود رفته باال عجیب

 ؟کردممی چه انداختم گل هایگونه با

 :گفت و کشید عمیقی نفس، دید که رو سکوتم

 ؟کنیمی قبول، کنم دعوتت شام خواممی امشب_

 :گفتم شده هول

 ...بابام امّا_

 ؟کنیمی قبول حاال، درجریانه_

 :گفتم، بابا بودن درجریان از متعجب و دادم قورت رو دهنم آب

 ؟چیه داره خبر هم بابام که دعوت این دلیل_

 .استقهوه دعوت همون دلیل، دلیلش کن فرض تو_

 ؟کنه بازی من روان و روح با داشت قصد پسر این چرا

 .دنبالت میام نه ساعت_
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 ...آخه_

 .زیبا خانوم بینمتمی، دیگه نداره آخه_

 جور یه ،دیگه جور یه، ها شهیاد عمو هایگفتن "عمویی" مثل نه، نشستمی دل به بد پسر این هایگفتن "زیبا خانوم"

 !قلبت وسط نشستمی، اومدمی صاف انگار؛ نشستمی دل به ناجوری جور یه اصالً! خاص

 .گذاشتم عسلی روی، رو گوشی و اومدم خودم به پیچید گوشم توی که آزاد بوق صدای

 .رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند

 .کردم نگاه امچهره به دستشویی شکل مستطیلی یآینه جلوی

 یه از نشون اینا یهمه. بود کرده خوش جا هاملب روی ارادهبی که لبخندی، انداخته گل هایگونه، چراغونی هایچشم

 !داشت ترسناک خوشاینده حس

 .گرفتم زیرش رو دستم و کردم باز رو سرد آب شیر و گرفتم آینه از چشم

 .امشده سرخ هایگونه روی بعد و گذاشتم گردنم روی رو خیسم دست

 .کردمی کم رو درونم التهاب کمی سرد آب شاید

 .رفتم آشپزخونه سمت به و شدم خارج دستشویی از

 .زدمی هم رو چیزی داشت و بود ایستاده گاز پای مامان

 :گفتم و نشستم میز چوبیِ صندلیِ روی

 .خواینمی کمک مامان_

 :گذاشت قلبش روی دست و گفت بلندی "هین" صدام شنیدن با بود نشده اومدنم متوجه که مامان
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 .ترکید زهرم، چیزی یه اوهونی یه اِهنی یه، دختر دادی امسکته_

 :گفتم و خندیدم

 .نه یا خوایمی کمک ببینم اومدم، ببخشید_

 .داوم سمتم به و گذاشت کنارشون ظرفم یه و گذاشت سینی توی پیاز و گوجه و خیار چندتا و رفت یخچال طرف به

 :گفت و ایستاد یهو

 !میشه دیرت یهو که کردن درست ساالد پای بشینی؟ بیرون بری خواینمی تو مگه راستی_

 :گفتم و گرفتم دستش از رو سینی

 ؟دونیمی کجا از شما درضمن، نیست گیر وقت قدران کردن درست ساالد یه_

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 ؟نفهمم من داری انتظار، گیرهمی رو اتاجازه بابات به زنهمی زنگ ارسالن وقتی_

 روزه چند رسف یه و مالقات بار چند جز که غریبه پسر یه با نمیده اجازه بابا گفتم. بابا از گرفته اجازه ارسالن پس، اوپس

 .بیرون برم شام؛ نداریم باهم صنمی هیچ

 .نهست هم ایدیگه اشخاص قطعا پس؛ هست ارسالن هم وقتی، هست ارسالنم که گیریممی نتیجه مامان حرف این از و

 :گفتم تردید با و کردم تر رو لبم

 ؟شام بریم خوایممی کی با گفته ارسالن_

 :گفت، بود قابلمه توی محتویات زدن هم مشغول که حال درهمون مامان

 .ریدمی سوگل و سارگل و شهاب و شاهرخ با گفته_
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 !بیارم در شاخ بود مونده کم تعجب از

 تدعو همون دلیل هم شام این دلیل میگه که کنه طرف بر رو هامچشم واسه دلتنگی خوادمی شاهرخ جمعیت این میون

 .داره دلیلی یهویی شام این قطعاً ولی؛ کنه بازی روانم و روح با همیشه مثل خواستهمی فقط شایدم، استقهوه

 .داده اجازه باهامه ارسالن اینکه خاطر به حتما هم بابا

 .رفتم ظرفشویی سمت به کردم خورد هم رو پیاز آخرین

 :گفتم غرغر با شستممی آب با رو هامچشم که همونطور

 !کنه درست ساالد یه تا میاد در آدم پدر خدا به، نمیاد پیش مشکلی هم نخری تند رو پیازا این انقدر مامان_

 :گفت و خندید

 .کردیا درست ساالد یه حاال؛ نزن غر قدرماین، شو حاضر برو بیا_

 :گفتم و دادم بیرون محکم رو نفسم

 !کن انتخاب ترمهربانانه رو پیازا کم یه میگم؟ کردم درست ساالد چرا گفتم من مگه_

 .میشه دیرت شو حاضر برو حاال، باشه_

 .رفتم اتاقم سمت به و دادم تکون سری

 وقت ساعت یک هنوز اوه.. آراویرا یواسه دارم وقت قدرچه ببینم تا تختم روی به رو عروسکی ساعت به دادم نگاه

 .میشه دیرت میگه هی مامان، داشتم

 .خورد، بود شده چیده میز روی که رنگارنگم هایالک به چشمم

 .زدمی چشمک بدجوری قرمزم الک بینشون
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 .برداشتم رو قرمز الک و نشستم میزم صندلی روی، کافی وقت داشتن از آسوده خیال با

 .کنم تجویز خودم واسه همرنگش رژ همراه به قرمز الک کمی خواستمی دلم امروز

 .رنگارنگم یدخترونه دنیای به برگردم و شیطون پانیذ همون بشم خواستمی دلم

 .نداشت قلبم توی زده پر هایشاپرک و شاهرخ به ربطی هم اصالً، بود دلیلبی کامالً هم خواستنم دل این و

 ؟ودمب نیومده داشتنیم دوست هایالک سراغ شدمی وقت چند که کردم فکر این به و کشیدم ناخنم روی، رو الک برس

 .اومدمی سفیدم هایدست به عجیب قرمزشون رنگ که هاییناخن به دوختم چشم لذّت با شد تموم که زدنم الک

 .شدم بلند و زدم لبخندی

 .موند ثابت گوشیم روی و چرخید اتاقم دور تا دور نگاهم

 ؟کردممی اضافه دخترونه تجویزات این به هم قردار آهنگ یه اگه شدمی چی

 .کردم پلی رو نظر مورد آهنگ گشتن کمی از بعد و برداشتم رو گوشیم و گرفت وسعت لبخندم

 .رفتم کمدم سمت به دادممی تکون رو خودم و خوندممی آهنگ با که درحالی

 .بودمش نپوشیده بود وقت خیلی که بود قرمزی مانتوی خورد چشمم به که چیزی اولین کردم باز که رو درش

 .بودم کرده رو تازه حال عین در و قدیمی چیزای س*ـو هــ امروز که این مثل

 .قرمز کفش و کیف آخر در و همراهش به هم رنگی مشکی شلوار و شال و برداشتم رو مانتوم

 ؟نباشه واجباتت جزو لباسات کردن ست و باشی دختر میشه مگه اصالً

 .رفتم آینه جلوی و زدم تن رو انتخابی هایلباس

 .ریختم صورتم توی کج هم رو جلوشون و بستم سرم باالی محکم کش با رو موهام
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 .بود همرنگش رژ، الک از بعد دوم تجویز

 .کشیدم هاملب روی بار چند و کردم انتخاب رو ماتی قرمز رژ، رژام بین از

 .باریک چشم خط یه، هم آرایشم کردن تکمیل برای و

؛ بود کافی براش هم دخترونه آرایش همین ساده شام یک. بزنه چشم تو که باشه جیغ قدریاون آرایشم خواستنمی دلم

 هاینخواست دل و بود دختر خب ولی؛ گرفتیممی فاکتور، کردمی توجه جلب آرایشم برابر ده که لباسایی از اگه البته

 .یهوییش

 .باشه نداشته مشکلی وقت یه که کنم چک رو تیپم بار آخرین برای تا ایستادم قدی آینه جلوی

 .بود نشسته دلم به خیلی اندی و سال یک از بعد جدیدم تیپ

 .قبل پانیذ همون بودم شده دوباره

 .داشتنی دوست یدخترونه دنیای همون با، خندون هایلب همون با، بارون ستاره هایچشم همون با

 .برم سمتش به و بگیرم آینه از چشم شد باعث موبایلم زنگ صدای

 .کرد تقویت رو لبخندم صفحه روی "شاهرخ" اسم

 :پیچید گوشم توی صداش و کردم وصل رو تماس

 .باشیم رکابتون در بدید افتخار، زیبا خانوم درم دم من_

 :گفتم و خندیدم

 .کنم فکر باید_

 .کنممی کمکت کردن فکر تو منم، بیار تشریف شما_
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 .نیست کردن فکر به نیاز دیگه که بیارم تشریف اگه_

 .کنممی نگاهت چیز هیچ به کردن فکر بدون سیر دل یه من، بهتر خب_

 !خوشی از مال ماال قلبم و شد حبس نفسم

 :گفتم و گرفتم دندون به رو لبم

 .میام االن_

 .شدم خارج اتاق از و انداختم کیفم توی رو گوشیم

 :گفت و نشست لبش روی لبخندی دیدنم با بابا

 .بابایی شیطون یدردونه همون بشه گرفته تصمیم خانوم پانیذ اینکه مثل_

 :گفتم و نشوندم اشگونه روی ایــوسه بـ

 .امبابایی شیطون یدردونه همیشه من_

 :شیرینش هایمحبت برای رفت دلم و نشست موهام روی اشــوسه بـ

 .من یدردونه باش خودش مواظب_

 .بیرون زدم خونه از مامان با خداحافظی از بعد و گفتم ی"چشم"

 .بود شده پارک خونه روی به رو درست شاهرخ ماشین

 :گفتم و شدم سوار

 سالم_

 ...زیـ خانوم سالم_
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 .موند نیمه و نصفه حرفش نشست روم که نگاهش

 :زد لب و کرد رصد رو پام تا سر

 ؟دختر کردی جون قصد_

 .شدن گلگون هامگونه و دوید پوستم زیر سرعت با خون کردم احساس

 .انداختم پایین سر و گزیدم لب، بود کرده رخنه وجودم تو ناخوداگاه که شرمی با

 .داد بیرون رو نفسش و گفت لب زیر چیزی

 .انداخت راه رو ماشین و کشید صورتش به دستی کالفه

 .کرد پلی رو موردنظرش آهنگ، ترک چندتا کردن رد از بعد و رفت پخش سمت به دستش

 آب فکر شَ همه من و دریایی تو

 سراب سرابه تو جز به چی همه

 بذار نشونی دریا راه سر

 خراب خونه تنگ دل این واسه

 چشمام التماس و خواهش از پر

 بخوام تو از و خواممی هرچی خواممی

 شده حاضر سال هر مثل دلم

 بیام سراغت دل همین با خواممی

 آرامشه جنس از تو صدای
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 بشه گم آرامشم حس نذار

 شه باز دلم قفل تا کن صدام

 شه آغاز عشق بذار کن صدام

 آرامشه جنس از تو صدای

 بشه گم آرامشم حس نذار

 شه باز دلم قفل تا کن صدام

 شه آغاز عشق بذار کن صدام

 شده مجنون و لیلی نقل بازم

 شده آسون عشق هالحظه این تو

 کنیم مهربونی بازم قراره

 شده بارون عطر از پر جا همه

 چیه اسمش قصه این دونمنمی

 شیرینیه درد عاشقی ولی

 برید دل همه از دلم تو جز به

 ؟کیه امیدم تو جز به خدایا

 آرامشه جنس از تو صدای

 بشه گم آرامشم حس نذار



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 379 

 شه باز دلم قفل تا کن صدام

 .شه آغاز عشق بذار کن صدام

 !.داشت معنیا خیلی آهنگ این

 ؟کنم حساب شاهرخ دل حرف رو آهنگ این امدخترونه توهمات تو شدمی چی

 .کشیدم مشام به لذّت با بود کرده پر رو ماشین فضای که عطرش و نشست لبم روی لبخندی

 .داشت نگه رستورانی جلوی

 .گرفت رو دستم که بشم پیاده خواستم

 .دادم نگاه براقش هایعسلی به و سمتش برگشتم متعجب

 .کرد نفوذ قلبم تا هاشلب داغی و زد مهر و کرد نزدیک هاشلب به رو دستم

 :زد لب هامچشم به خیره و کرد بلند سر که کردم نگاهش شده گرد هایچشم با شوکه

 . شه آغاز عشق بذار کن صدام_

 .موندم هاشچشم ماتِ

 .نداشتم هم زدن پلک قدرت حتی، کرد تپیدن به شروع آوری سرسام سرعت با بعد و ایستاد لحظه یه قلبم

 .کوبیدمی امسینه دیوار و در به رو خودش تربیش لحظه هر قلبم و شدمی اکو سرم توی حرفش

 .نشستم صاف و کشیدم بیرون شاهرخ دست از رو دستم ترسیده، خورد شیشه به که ایضربه با

 .کنه رهام خواستنمی انگار؛ شد کشیده دستم دنبال سانت چند دستش

 .کرد فرو موهاش میون رو دستش کالفه و برداشت روم از رو اشخیره نگاه باالخره
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 .رفت مشکی های تار اون لمس برای دلم من و

 .بودن کرده تزریق قلبم به عشق پیش لحظه چند که هاییلب داغی از سوختمی دستم پشت هنوز

 آروم قلبم و بشه کاسته هیجانم از کمی شاید تا فشردم هم روی رو هاملب و فرستادم شال زیر رو پریشونم موهای

 .بگیره

 .بشیم پیاده کرد مجبورمون؛ خورد شیشه به که دوم یضربه

 :گفت و انداخت باال ابرویی شهاب

 .عالفتونیم ساعته دو، آوردین بیرون ماشین اون از و مبارکتون تشریف عجب چه_

 .انداختم زیر رو سرم و شدم سرخ، دیده هم شهاب رو صحنه اون اینکه فکر با

 :گفت و کرد نزدیک گوشم به رو سرش، بود شده شدنم رنگ به رنگ متوجه انگار که شاهرخ

 .نمیشه دیده ماشین داخل اصال بیرون از و دودیه ماشین هایشیشه، بشی سفید و سرخ نیست الزم_

 .افتاد خنده به شاهرخ که کشیدم راحتی نفس

 :گفت و کرد نگاهمون شده ریز هایچشم با شهاب

 .بفهمیم هم ما بگید خبریه_

 :گفت و شهاب یشونه سر زد شاهرخ

 .منتظرمونن هاخانوم و ارسالن که بریم فعال، اشموقع به_

 :گفت گذشتمی کنارمون از که حالی در شهاب

 .هست هم بعدی بار، رفتی در و بار این_
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 :گفت و خندید شاهرخ

 .کریمه خدا بعد یدفعه تا_

 .شدیم رستوران وارد هم با علیک و سالم از بعد و اومدن جلو دیدنمون با دخترها و ارسالن

 :گفت احترام با و اومد جلو شاهرخ و شهاب دیدن با، بود ایستاده ورودی در دم که ایشلواری و کت مرد

 .شده رزرو شما برای هیفده یشماره میز، تهرانی جناب اومدین خوش خیلی_

 :گفت و داد تکون سری شهاب

 .ممنونم خیلی_

 .کردمی خودنمایی که ایالعاده فوق مصنوعیِ آبشاره به افتاد چشمم گذشتیم که ورودی در از

 .بود زیبا خیلی

 :گرفتم ازش چشم اجباراً شهاب صدای با

 .باال بریم_

 اینجا شپی بازم، العاده فوق آبشار اون با حتی پایین فهمیدم تازه، باال یطبقه دیدن با و رفتیم باال مارپیچ هایپله از

 .نیست هیچی

 .دبو العاده فوق؛ بود شده تزئین دورش رنگارنگ و کوچیک هایچراغ با که بود سالن وسط دلفین شکل به حوض یه

، نمیا حساب به موجودات ترین قوی که این با هادلفین!.. مهربونی حس جور یه؛ میده بهم خوبی حس همیشه دلفین

 .زنندنمی دیگه موجودات به رسوندن آسیب به دست نکنه تهدیدشون خطری اگر بازم

 .نشستم سوگل کنار صندلی روی و شد جدا دلفین اون از چشمم، شد کشیده که دستم
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 .کرد اشاره رو به رو به و زد پهلوم به ایضربه سوگل که گرفت رو دلفین رد دوباره چشمم

 ایالعاده فوق یمنظره، دید توش از شدمی رو شهر تمام که بزرگی یپنجره به افتاد نگاهم و کردم دنبال رو نگاهش رد

 .بود

 .بزنه زل پاش زیر شهر به پنجره اون از ها ساعت خواستمی دلش آدم

 :کرد پچ پچ گوشم زیر سوگل

 !ایمنظره عجب_

 :گفتم بودم محوش که همونطور

 .نظیرهبی_

 :گفت وارپچ پچ و کرد صاف گلویی و نشست صاف

 .پنجره به زدیم زل بدیدها ندید عین، دیگه بسه_

 فلق هایدست به رو نگاهم و گرفتم ازش چشم اما؛ خواستمی رو زیبا فرا یمنظره اون به کردن نگاه دلم هنوزم اینکه با

 .دوختم شدم

 :گفت و گرفت سمتم به رو منو شهاب

 .تویی جمع این یویژه مهمون امشب که کن انتخاب جان پانیذ_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی و گرفتم رو منو

 ؟چرا_

 .کن انتخاب فعال، میگم دلیلشم_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 383 

 .کردم باز رو منو و دادم تکون سری

 .دادم سوگل دست به رو منو و کردم انتخاب شیشلیگ، شده نوشته غذاهای بین از

 ور ها منو؛ مخلفات پرسیدن از بعد گارسون و دادیم سفارش بودیم کرده انتخاب که غذایی هرکدوم گارسون اومدن با

 .رفت و برداشت

 :گفتم و کردم قفل هم توی رو دستام

 ؟بگی رو من بودنِ ویژه مهمون و شام این دلیل خواینمی حاال، کردیم انتخابم خان شهاب خب_

 :گفت و زد لبخندی

 !خانومِ عروس از "بله" گرفتن که شام این دلیل_

 .انداخت پایین سر شرم با سارگل که کرد نگاه سارگل به عشق با و

 .خندید و کرد نثارش ایغره چشم شهاب که گفت گوشش زیر چیزی، بود نشسته کنارش که شاهرخ

 :گفت و نشست من روی دوباره نگاهش

 .توام مدیون رو سارگلم یدوباره داشتن من که اینه بودنتم ویژه مهمون دلیل و_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .همین کنار دوباره که خوشحالم_

 :گفت متعجب شاهرخ

 ؟پانیذی مدیون رو سارگل به رسیدن چرا_

 :گفت و خندید شهاب
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 .بپرس خودش از_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی که بهم دوخت چشم منتظر و چرخید من روی شاهرخ نگاه

 .دیگه دیگه_

 :برگشت شهاب طرف به باز و کرد نگاهم چپ چپ

 .بگو خودت، نمیگه بپرسیم پانیذ از صبحم تا دونممی که من_

 :گفت و گرفت رو شاهرخ پشت ارسالنم

 .کرده چیکار دفعه این ما خانومِ پانیذ ببینیم، داداش بگو، اره_

 :گفت و زد من به چشمکی شهاب

 ؟بگم_

 .دادم تکون "باشه" معنی به سری و خندیدم

 :گفت و سایید هم به رو هاشدست

 ...خدا نام به، خب_

 :گفت و زد بازوش به ایضربه شاهرخ

 ؟کنیمی شروع "خدا نام به" با که بگی داستان خوایمی مگه، نیار در بازی مسخره_

 .نداره داستان از کم واال_

 :گفت مقدمهبی و کشید عمیقی نفس

 ...میدم دستش از نجنبونم دست اگه فهمیدم، داد بهم که رو سارگل خواستگاری خبر شاهرخ روز اون_
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 :گفت متعجب سارگل

 ؟گفت بهت که دونستمی کجا از شاهرخ_

 :گفت و انداخت شاهرخ به نگاهی

 .بگم رو اشبقیه بذار، عزیزم نیست مهم اینش_

 .بگو_

 اون تو. مشببین خواممی گفتم و پانیذ به زدم زنگ، پانیذه تو و من بین رابط بهترین االن دیدم کردم فکر هرچی خالصه_

 و کنم برطرف رو هاسوتفاهم و بزنم حرف تو با من بعداً تا، بشه کنسل خواستگاریت کنه کاری یه خواستم ازش مالقات

 جلو رو من کار و زد نشون دو تیر یه با و بود حرفا این از ترزرنگ پانیذ اما؛ بذارم رو خواستگاری قرار و کنم راضیت

 .انداخت

 :داد ادامه و گرفت نفس

 خدمت شیرینی و گل با خاستگارت جای به من شد قرار هم، شد منصرف تو خواستگار هم که کرد کاری یه روز اون_

 .برسم

 :گفت مبهوت سارگل

 ؟طوریچه اما-

 :انداخت باال ایشونه شهاب

 .بپرسیم خودش از باید، دونمنمی منم دیگه رو این_

 :کرد نگاهم رفته باال ابروی با شاهرخ

 ؟انداختی راه رو ما داداش خواستگاری مراسم طوریچه ببینیم بگو خانوم پانیذ_
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 :گفتم و خندیدم

 که هم خاله، گفتم خاله برای رو چیز همه حسینی و راست نشستم، شهیاد عمو یخونه رفتم، شهاب آقا با مالقات از بعد_

 و ارسالن اگه البته. برسونم عشقش به رو سارگل تا کنه کمکم که کرد قبول، بود شده دستگیرش رفتارتون از چیزایی یه

 ارسالن یعهده به خواستگار کردن منصرف؛ دادن انجام اونا رو اصلی کار، بکنم تونستمنمی کاری هیچ من، نبودن سوگل

 .بود سوگل و

 :گفتم و ارسالن سمت برگشتم

 ؟کردید منصرف و سارگل خواستگار طوریچه بگید خوایدنمی_

 :گفت و انداخت باال ایشونه ارسالن

 !راحت خیلی_

 :داد ادامه و زد خندی تک

 اگه ؛خوادمی رو خاطرش منم برادر، منه برادر عاشق خواستگاریش بری خوایمی که دختری این گفتم پسره به رفتم_

 یالک پس؛ منفیه هم جوابش مسلما و نداره بهت ایعالقه هیچ و بوده پدرش اصرار به خواستگاری بری کرده قبول هم

 .بشین یخ رو سنگ اتخانواده هم خودت هم که نرین

 :داد ادامه و داد تکون ارسالن حرفای "تایید" به سری سوگل

، بیاد پیش خونریزی و دعوا و درگیری ممکنه خواستگاری بیاید اگه، خوادشمی خیلی داداشم گفت بهش ارسالن بعدم_

 .اومدیم بگیریم رو خونریزی و خون و درگیری جلوی اینکه خاطر به االن هم ما

 :گفت خنده با ارسالن
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 هم ام، میرن در میشه دعوا که هاستپخمه پسر این از بود معلوم، پرید رنگش شنید رو خونریزی و دعوا اسم تا پسره_

 کنار راحت خیلی و خونریزی و درگیری از هم، ترسید اشخانواده شدن یخ رو سنگ از هم؛ گفتیم بهش اینجوری که

 .کشید

 :گفتم و خندیدم

 .ببرن رو دخترمون و بیارن تشریف توننمی و حله گفتم و شهاب آقا به زدم زنگ من که بعدشم_

 :گفت و خندید شهاب

 .کردی وارد شوک بهم و ترسوندیم بدجوری، طلبت یکی ولی_

 .دیگه بود همین به اشمزه_

 :گفت تهدیدوار و خندید

 .برات دارم وقتش به منم، باشه؟ بود همین به اشمزه که_

 :چرخوند بینمون رو نگاهش کنجکاوی با شاهرخ که خندیدم

 ؟داداش کرده چیکار مگه_

 میگم، تادایس لحظه یه قلبم نمیشه باورت، متاسفم میگه زده زنگ؛ منو بده کامل سکته دور یه بود نزدیک فقط هیچی_

 و شیک خیلی لحظه اون یعنی؛ برسین خدمت شیرینی و گل با دارین وقت ساعت دو میگه اومده در؟ شد چی؟ چرا

 .دیوار تو برم سر با بود نزدیک مجلسی

 :کرد نگاهم شده گرد هایچشم با و گذاشت دهنش روی دست سارگل

 .پانیذ مارموزی خیلی اِاِاِ_

 :داد ادامه کردنمی نگاهش کنجکاوی با که بقیه و شاهرخ و شهاب به رو و
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، بیافته سپ که نیست عاشقم میگم! افتهمی پس داماد نکن خوشگل خیلی میگه؛ کنه کمکم شدن حاضر تو اومده مثالً _

 و گل و شلوار و کت با و شهاب که لحظه اون نمیشه باورتون. نداره خبر بعدش دقیقه یک از آدم معلوم کجا از میگه

 اردو شوک و هیجان شدّت از کردم کنترل رو خودم خیلی یعنی؛ شدم شوکه، دیدم پسر اون جای به دست به شیرینی

 .ندم انجام غیرمعقولی کار بهم شده

 :گفت و کرد نگاهش عشق و خنده با شهاب

 .شدمی چی، شدیمی اون از ترخوشگل اگه ببین دیگه، بیافتم پس بود نزدیک جوریهمون، گفته راست خب_

 :گفت بدجنسی با شاهرخ

 !واویال_

 .کرد نثارش ایغره چشم و زد بازوش به ایضربه شهاب

 .کردمی شاد رو امونهمه دل عجیب بارونشون ستاره عاشقِ هایچشم و خندیدیم حرکتش این به همه

 .شدم انگشترم با بازی مشغول و انداختم پایین سر

 .کردمی سنگینی روم ایخیره نگاه

 .شدم مواجه شاهرخ هایعسلی با که کردم بلند سر

 "؟چیه" پرسیدم سر با

 .برنداشت روم از رو نگاهش بازم اما؛ داد تکون "هیچی" معنی به سری

 .ظاهری شده اگه حتی، کنم انگشترم مشغول رو خودم نگاهش به توجهبی کردم سعی و انداختم پایین سر دوباره

 .شد کشیده دستم پشت به نگاهم

 .کردممی حس رو اشــوسه بـ گرمای هنوزم
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 ".شه آغاز عشق بذار کن صدام" پیچید گوشم توی صداش

 !ترسیدممی ضربان این از، ترسیدممی من و گرفت ضربان قلبم

 ...!اما؛ بود عسل از ترشیرین شاهرخ و خودم تصور

 .ترسیدممی "اما" این از من

 .گرفتم انگشترم از چشم گارسون اومدن با

 .کنم منحرف جادویی هایعسلی اون از رو ذهنم کردم سعی، شد گذاشته جلوم که غذا ظرف

 .رفت و داد تکون سری "؟ندارید الزم ایدیگه چیز" اینکه پرسیدن از بعد و چید میز روی هم رو مخلفات گارسون

 عین در و شیرین حس و سوگل نگاه حسرت و ارسالن هایمحلیبی و شهاب و سارگل یعاشقونه هاینگاه با رو شام

 .خوردیم، شاهرخ هایچشم توی نهفته ترسناک حال

 :گفت شهاب به رو، آوردمی در جیبش از رو سوییچ که حالی در ارسالن

 .میبرم رو سوگل و پانیذ و سارگل من؛ شده رد ده از دیگه داداش_

 :گفت و انداخت سارگل هایچشم به طوالنی نگاهی شهاب

 ...آخه_

 :گفت و اومد برادرش کمک به شاهرخ

 .نداره رو عشقش از موندن دور دقیقه یک طاقت دیگه ما داداش دونینمی ارسالن_

 :برد باال "تسلیم" ینشونه به رو دستاش و خندید ارسالن

 .کنم کم رو زحمتش مثالً گفتم، شرمنده ما آقا_
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 :گفت عشق و خنده با شهاب

 .زحمت نه نعمته سارگل_

 :گفتم و زدم سوتی

 .هابستی پشت از عاشقِ هرچی دست شهاب آقا_

 .گرفت بازیش دوباره قلبم و بست نقش چشمم پیش جدیدش هایعاشقانه و موند ثابت روم شاهرخ نگاه

 :رفتم، بود شهاب با بحث حال در هنوز که ارسالن پیش و گرفتم هاشچشم از نگاه

 .ارسالن_

 :گفت و چرخید سمتم به

 ؟جانم_

 .اونور بیای دقیقه یه میشه_

 ؟شده چیزی؟ چرا_

 .میگم بیا_

 :اومد بقیه از دورتر متر چند دنبالم و داد تکون سری

 ؟خانوما خانوم بگی خوایمی چی ببینم بگو_

 .برو سوگل با توام.. میره شهاب با که سارگل_

 :گرفت جبهه سریع

 .نزن حرفشم_
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 :هاشچشم تو شدم خیره ملتمس

 .من خاطر به ارسالن_

 :گفت حرصی

 .آدم هایضعف نقطه رو ذاریمی دست میاد بدم قدراین پانیذ_

 :نشست لبم روی لبخندی

 !هامیشه سخت زدنش بند بعد، نشکن رو قلبش قدراین، نرو قاضی به طرفه یه، بزن حرف باهاش برو_

 :گفت و کرد مکثی

 ؟کنم چیکار رو تو، کردم قبول که گیریم_

 .گردممی بر همونم با؟ اومدم کی با_

 :گفت درهم هایاخم با کمر به دست

 .بری شاهرخ با بذارم باید حاالم؛ دنبالت بیام نتونستم چون_

 .برم دوسر دیو با خواممی انگار، "بری شاهرخ با بذارم" میگه همچین_

 .میرم بعد، رسونممی رو تو اول، بزنم حرف برم سوگل با بخوام هم اگه حتی، هرچی_

 ؟برم شاهرخ با خواستمی دلم چرا و کردم اخم

 ؟باشه تو حرف باید همیشه چرا_

 !ترتمبزرگ داداش چون_

 :گفتم کالفه
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 .دیگه نیار نه بار یه ارسالن_

 :داد بیرون رو نفسش و کرد نگاهم چپ چپ

 .بربیام من که براومده تو زبون پس از کی_

 :گفتم و خندیدم

 .داری هاحرف دلبر با امشب که بریم_

 .رفتم بقیه سمت به و گرفتم نادیده رو پوزخندش

 .کردمی نگاه ارسالن به خیره که افتاد سوگل به نگاهم

 .گرفت ارسالن از چشم حضورم با که رفتم پیشش

 :گفتم و کردم هاشچشم نثار کننده دلگرم لبخندی

 .کنی پاک رو قلبش روی نشسته یکینه غبار و ببری بین از رو بینتون دلخوری کن سعی امشب_

 :گفت زده شگفت

 ؟بزنه حرف باهام کرد قبول مگه_

 :گفتم و دادم تکون "آره" معنی به سری

 .برگردونی خاموشش هایچشم به رو عشق دوباره تونیمی تو مطمئنم_

 :گفت و کرد پاک رو بود نشسته اشگونه روی شوق شدّت از که اشکی قطره

 !فرشته، پانیذ ایفرشته تو_

 :گفتم و زدم لبخندی
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 .کنممی کاری همه عزیزترینمین که شماهایی برای_

 .رفتم شاهرخ سمت به و گرفتم چراغونیش هایچشم از چشم

 ؟دادن افتخار خانوم شده چی_

 ؟برسونی خونه تا رو من نیست زحمتی اگه میشه_

 :زد لب هامچشم به خیره

 .خرممی جون به رو دنیا هایزحمت همه داوطلبانه من، باشه تو شیرینی به هازحمت همه اگه_

 ...شاهرخ آقا_

 :گفت و بدم ادامه نذاشت

 .رفت یادت شرطمون_

 .هاشچشم به دادم نگاه و کشیدم عمیقی نفس

 ؟میارم کم هاچشم این مقابل در چرا خدایا

 :گفتم جاش به و دادم قورت رو حرفم و کشیدم صورتم به دستی

 .بریم میشه اگه سرده_

 .بریم_

 .رفتیم ماشین سمت به و کردیم خداحافظی هابچه از

 :گفت و زد رو دزدگیر شاهرخ

 .سرده بشین_
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 رسالنا ماشین با هم سوگل و ارسالن و نشستن شهاب ماشین تو هم سارگل و شهاب دیدم شیشه پشت از و نشستم

 .رفتن

 :برگشتم سمتش به و گرفتم شیشه از چشم شاهرخ صدای با

 ؟طوریچه ملس انار آب یه با_

 .عالی_

 :گفت و خندید

 .رفتیم که برو پس_

 :داشت نگه مغازه یک جلوی، گرفتیم فاصله رستوران از که کیلومتر چند

 .گردمبرمی االن_

 و بود کرده مشغول خودش به رو ذهنم بد روزا این که مردی به دوختم چشم، در شدن بسته صدای با و دادم تکون سری

 .اسمش شنیدن و دیدنش بار هر با قلبم گرفتن ضربان از ترسیدممی من

 .برگشت انار آب بزرگ لیوان دوتا با

 :گفت و داد دستم به رو یکیش

 .شی روشن بزن_

 .گرفتم دستش از رو لیوان و خندیدم

 .افتاد راه و چرخوند رو فرمون آزادش دست با بود داشته نگه دست یه تو رو خودش لیوان که حالی در

 .بودم نخورده سومشم یک هنوز من که حالی در، کرد تموم دقیقه پنج عرض در رو انارش آب
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 :گفت و خندید که کردم نگاهش تعجب با

 .دیگه اینیم ما_

 .شدم انارم آب یبقیه خوردن مشغول و دادم تکون سری خنده با

 :گفت مقدمهبی

 ؟بودی عاشقش_

 .افتادم سرفه به و گلوم تو پرید انار آب

 :گفتم و کنم مهار رو امسرفه کردم سعی عمیق نفس چندتا با

 ؟کی عاشق_

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 .کنی ازدواج باهاش بود قرار، دیگه پسره همون_

 .لرزوند رو قلبم، "ازدواج" یکلمه گفتن موقع صداش لرزش

 ؟کنم ازدواج بوده قرار دونیمی کجا از تو_

 .ندادی رو سوالم جواب، کشیدم چیزایی یه ارسالن زبون زیر از_

 :گفتم و کردم ترلب

 .نه_

 :گفت، کنه مخفیش داشت سعی که تعجب کمی با و برگشت سمتم به

 !نه_
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 :گفتم و دادم تکون سری

 .بود منطق یپایه بر تربیش، نبود عاشقونه ما ازدواج_

 ؟کنی ازدواج خواستیمی، نداشتی دوسش که کسی با؟ چی یعنی_

 :گفتم مختصر و دادم بیرون رو نفسم

 .داشتیم باهم که بود تفاهمی، اصلیش دلیل_

 :گفت و کشید هم تو رو هاشاخم

 ؟تفاهمِ ازدواج واسه تو مالک یعنی_

 .سوخت گلوم ته کردم حس و کشیدم سر نفس یه رو انارم آب

 .دارم اعتقاد هم ازدواج از بعد عشق به اما؛ نه_

 .بدی باد بر احتمال یک برای رو اتآینده و زندگی که احمقانست خیلی نظرم به، ندارم من اما_

 :کردم زمزمه و دادم تکیه شیشه به رو سرم

 .احتمال یک نه، بده باد بر فلج زن یه برای رو اشآینده و زندگی نخواست اون اما_

 :گفت و کرد مکثی

 .داد نشون رو خودش لیاقتیبی اونم! نداره رو تو مثل ایفرشته لیاقت هرکسی-

 :گفتم و زدم تکراریش حرف به پوزخندی

 ؟نزنیم حرف درموردش میشه_

 :گفت و کرد نگاهم خیره
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 ؟شدی ناراحت یادآوریش از چرا نداشتی دوسش اگه_

 .خودش نه خوردم ازش که ایِضربه یادآوریِ از ناراحتیم_

 :گفت و گرفت دستش توی رو دستم

 .بره یادت از تلخت هایثانیه تک به تک کنممی کاری_

 من بقل سر از دست نداشت قصد پسر این اینکه مثل و شدم، بود کرده اسیر رو کوچیکم دست که بزرگش دست ماتِ

 .برداره

 .داشت نگه خونه جلوی

 :گفت و دوخت نگاهم به چشم و برگشت سمتم به

 .تو کنار در مخصوصا، بود خوبی شب_

 :گفتم و زدم خجولی لبخند

 .همچنین_

 :گفت و نشست امگونه روی دستش

 .چسبهمی دلم تنگ عجیب هاتگونه سرخی_

 :زدم لب و شیرینش هایعسلی به دوختم نگاه

 .نکن، ندارم رو شکست و دلبستگی دوباره طاقت من، نکن بازی من قلب با، نکن شاهرخ_

 :گفت هامچشم به خیره

 .کن بیرون سرت از رو بودن من بدون ایثانیه حتی فکر، نمیدم هم خدا به رو تو من_
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 :زد لب و کرد طی رو ابروم خط دستش

 !منه دنیای همه تو هایچشم_

 بخوریم فریب باز بیا*

 ...تورا نگاه فریب من و مرا هایحرف فریب تو

 بدهد ما به خواهدمی چه زندگی مگر

 ...که نگویم من و برداری چشم من از تو که

 *دارم دوستت

 .کوبیدمی امسینه به رو خودش واردیوونه قلبم

 .بودم شده مسخ

 .نگاهش عسل مسخ

 .بود کرده نفوذ وجودم عمق تا عسل این شیرینی

 .داشتم دوست رو شیرینی این عجیب من و

 .کشید عمیقی نفس و گرفت نگاهم از چشم

 .اومدم خودم به تازه گرفتنش فاصله با

 یادهپ و کردم تشکری، کننده خیره هایعسلی اون به دوباره نگاه بدون و کشیدم بیرون دستش از رو دستم شرمگین

 .شدم

 :گفت که شنیدم آخر یلحظه و
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 .پرنسس رویایی شبت_

 :گفتم دلم توی و زدم لبخندی

 .شد رویایی خوابم تو اومدنت با شاید_

❊❊❊  

 *ارسالن*

 .دوختم نگاه پام زیر شهر به و کردم قفلم پشتم رو هامدست

 .بود انداخته جونم به حالی بد عشقش روزا این که دختری پیش حواسم و بود هاخونه روشن هایچراغ پی نگاهم

 .فشردم هم به تربیش رو هامدست و شنیدم رو ماشین در شدن بسته صدای

 .سمتش برگشتم نشست امشونه روی که کوچیکش دست

 :نداشتم رو هاشچشم از گرفتن نگاه قدرت وجه هیچ به و هامچشم به دوخت نگاه

 .خیلی، ارسالن کردی بد خیلی_

 .زدم پوزخندی جاش به و کنم اشخفه دادم ترجیح اما؛ آورد درد به رو قلبم صداش توی بغض

 :کرد زمزمه و نشست پوزخندم روی دستش

 .نکن قضاوتم نشنیده_

 :دادم تکیه ماشین کاپوت به و گرفتم فاصله ازش

 .شنوممی_

 :کشید عمیقی نفس و زد گره هم به رو هاشدست
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 یلیخ شدمی باعث که چیزی و مغرور، جذاب؛ بود خوبی پسر. بود افتاده هم با واحدهامون از چندتا، بودیم دانشگاهی هم_

 چشمم هب اون فقط پسرا اون یهمه بین من شد باعث همینم و بود بودنش سنگین و سر، بشه کشیده سمتش اتتوجه

 .بیاد

 :داد ادامه و کاپوت به داد تکیه کنارم

 نای از که بود نگذشته نامزدیمون از ماه یک هنوز، شد زندگیم وارد بود هرجوری؛ بگم روزا اون درشت و ریز از خوامنمی_

 گفت صریح روز یه اینکه تا بود شده سرد، کردمی محلی کم، دادمی جواب درمیون یکی رو هامتلفن؛ شد رو اون به رو

 .خوامتنمی و شدم خسته ازت

 :گرفت شالش پر با رو چشمش کنار اشک و زد پوزخندی

 .مرد، شد تموم برام کیارش روز همون از. آورد برام رو دخترعموش با عروسیش کارت بعدشم هفته چند_

 :کردم نگاهش شده ریز هایچشم با و چرخیدم سمتش به

 ؟گفتینمی چی هم دست تو دست روزاون پس_

 .رسیدی تو، بکشم رو دستم خواستم تا نرسید هم ثانیه چند به دستم گرفتن خدا به_

 :خورد گره هم به تربیش هاماخم

 ؟کرد خراب سرم روی، رو دنیا و گفت که بود چی لعنتی یکلمه اون پس_

 :گفت و نشست بازوم روی دستش

 .تلخ یگذشته همون جز، نیست اون و من بین چیزی هیچ خدا به ارسالن_

 :شدم هاشچشم میخ درآخر و چرخوندم صورتش توی رو هامچشم

 ؟زنهب سرش به تو دیدن س*ـو هــ دوباره، تلخ تو قول به یگذشته همون از بعد بود شده باعث چی، ببینم بگو اصال_
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 :انداخت پایین سر و گزید لب

 .باشیم باهم بازم خوادمی و منه عاشق..عـ قدر همون هنوز و شده جدا زنش از بگه بود اومده_

 .افتاد دوران به سرم و شد کند قلبم ضربان و رفت تحلیل صداش

 :پیچید شب دل تو فریادم و نشست کاپوت روی مشتم

 عزاش به رو مادرش برسه بهش دستم واهلل به، پفیوز یمردیکه خندیده پیشش و پس آباد و جد هفت گور به_

 .مادرو و پدربی عوضی، نشونممی

 :زد چنگ رو بازوم ترسیده سوگل

 .دادم بهش رو بود الیقش که جوابی خودم، عزیزدلم باش آروم_

 :گفتم و برگشتم سمتش به عصبی

 ؟ها بشه چی که رفتی، شاپ کافی رفتی شرفبی اون با شدی پا کردی غلط تو اصالً-

 .باش آروم ارسالنم_

 :داد خراش هم رو خودم گوش فریادم

 ...گفته زندگیمه تمام که دختری به برگشته چیز همه بی یمردیکه اون وقتی، باشم آروم چجوری آخه دِ_

 .زدم چنگ رو موهام و خوردم رو حرفم

 .اومدمی باال سنگین نفسم و کشید تیر سرم

 :گفتم تهدیدوار و دوختم هاشچشم به رو نگاهم

 .کشممی دست ازت کنی فکر درصد یه اگه رسممی حسابت به خودم علی والی به سوگل_
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 کرده خوش جا من قلب تو همه این کی از دختر این و شد لبخندش میخ هاموچشم شد کشیده باال سمت به هاشلب

 ؟بود

 .کشیدم نفس رو موهاش بهشتی عطر و شد پیچیده کمرش دور دستم و نشست امسینه روی سرش

 .من باغیرت مَرد..عصبانیت اوج تو حتی، کنهمی تند رو قلبم ضربان، هاتحرف این_

 .نشوندم موهاش روی ایــوسه بـ طاقتبی من و کرد داغ رو قلبم روی درست، امسینه میون جایی هاشنفس

 .نبود خبری هیچ قبلم دقیقه چند عصبانیت از

 .خشمم آتیش روی بود آبی دختر این آغوش انگار

 :زدم لب گوشش کنار جایی و چرخید موهاش میون وارنوازش دستم

 ؛هست حواست_

 ،زنممی که دری هر به

 !دارم دوستت

❊❊❊ 

 (هشتم فصل)

 *شاهرخ*

 نه_

 .دادم بیرون رو نفسم کالفه

 :گفتم و گرفتم رو هاشدست
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 .زدیم حرف هم با کلی که ما؟ زنیمی مخالف ساز بازم چرا، من عزیز آخه دِ_

 .بازوهام بین ظریف جسم اون فشردن و گرفتن درآغوش برای رفت دلم و لرزید اشچونه

 :نالید و گزید لب

 رو هم تربیش، بگذره مدت یه بذار، زوده هنوز، ندارم رو دوم بار طاقت، خوردم شکست بار یه من، شاهرخ ترسممی_

 .رابطمون کردن رسمی واسه بذار جلو قدم بعد، بشناسیم

 خوب رو من هنوز اگه توام، شناسممی خودت از بهتر رو تو که من؟ آخه چی زوده؟ عزیزدلم میاری الکی یبهونه چرا_

 .بشناسونم بهت رو خودم قشنگ تا بگو؛ نشناختی

 :گفت، شدن اشکی برای رفتمی که هاییچشم با

 و چیه از ترسم دونستیمی، شناختیممی خودم از بهتر خودت قول به اگه که نشناختی باید که اونجوری رو من هنوز توام_

 .کردیمی درکم

 :زدم روش ایــوسه بـ و کردم نزدیک هاملب به رو بود شده اسیر مشتم توی که کوچیکش دست

 .ندارم رو ازت موندن دور این از تربیش طاقت که کن درک رو من توام اما؛ کنممی درکت نفسم، خانومم، عزیزدلم_

 :هاملحظه آرامش بودن شده عجیب هاخاکستری این و درخشید هاشچشم

 ...شاهرخ_

 :هاشچشم به دوختم رو عاشقم نگاه، کردم ترکم باهاش رو امفاصله

 سری یه و داشتی باهاش که تفاهمی واسه خواستمی رو تو فقط اگه اون، نیستم یکی شرفبی اون با من، شاهرخ عمر_

 دادنش پس به حاضر رقمه هیچ و دزدیدی ازم که دلی واسه خواممی رو تو من، بوده پدرت و پدرش میون که روابطی

 نفسم که خودت واسه فقط و فقط خوامتمی، شده دنیام همه که هاییچشم اون واسه فقط خواممی رو تو من، نیستی

 .میشه قطع نفسم نبینمت و نباشی روز یه اگه و هاتهنفس بنده
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 :چسبوندم هاملب به و گرفتمش انگشت سرش با و بردم پیش دست که چکید اشگونه روی اشکی

 .شاهرخ زندگی رو مرواریدا این نریز_

 .بگیره رو بغضش کردن سرباز جلوی تا فشرد هم به رو لرزونش هایلب

 .کنم نگاه رو کردمی بازی دلم با عجیب که دارش بغض یچهره و بشینم همینطوری تونستمنمی، نه

 و وندمرس صفر به رو بینمون یفاصله؛ خلوت پارک این تو زنهنمی پر هم پرنده دیدم وقتی و انداختم دوروبر به نگاهی

 .بغلم تو کشیدمش و کردم حلقه اششونه دور رو دستم

 .چکید لباسم روی بعدیش اشک قطره و نشست امسینه روی سرش

 :دادم حرکت کمرش یتیره روی، رو دستم و زدم اشریخته بیرون شال از موهای روی ایــوسه بـ

 .هاتچشم فدای شاهرخ نکن بغض، هیش_

 :دادم بیرون رو نفسم

 .نکن بغض اینجوری فقط، بخوای تو که وقت هر تا نمیذارم جلو قدم باشه؟ نیستی راضی تو_

 .دوخت نگاهم به رو هاشچشم و کرد بلند امسینه روی از رو سرش

 که هم اتفاقی هر؛ ذارینمی تنها رو من تو، نیست مقایسه قابل اصالً تو با نامرد اون، الکیه ترسم، میگی راست تو، نه_

 ؟نه مگه، بیافته

 :نشوندم هاشچشم روی ایــوسه بـ

 .کنممی هم تو از دل، کندم دنیا این از دل وقت هر من_

 .کرد آروم رو دلم، هاشچشم توی برگشته آرامش و شد کج لبش یگوشه
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 .داشتم هامدست توی رو دنیا من و شد ترتنگ دورش هامدست یحلقه و نشست امسینه روی سرش دوباره

❊❊❊ 

 :چسبوندم گوشم به رو گوشی و گرفتم رو اششماره

 ؟جونم_

 .کنه املحظه به لحظه مهمون رو لبخند تونهنمی دختر این مثل کسهیچ و اومد کش هاملب خود به خود

 دلم ،دنبالت بیام تا تمومه اگه، دادم خودم به آنتراکی یه مراسم کارای بین؟ نشد تموم کارت، خانوم سالمت جونت_

 .تنگته

 :بغلم تو چلوندنش واسه زد پر دلم و پیچید گوشم توی پرنازش یخنده صدای

 .تمومه دیگه ساعت نیم یه_

 :گفتم و کردم ساعتم به نگاهی

 .تو دنبال میام بعد، فیلمبردار دنبال میرم من پس_

 .باشه_

 .بود آورده میوه مراسم برای که ماشینی به خورد چشمم

 :گفتم پانیذ به حال همون در و گشتم بابا دنبال چشم با

 ؟بگیرم چیزی یه برات راه تو یا؟، خوردی چیزی_

 .آورد همبرگر برامون ارسالن، آره_

 .دیدم خدمه از یکی با صحبت حال در رو بابا باالخره
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 :گفتم رفتممی سمتش به که درحالی

 .برم باید فعال من، عزیزم باشه_

 .نکن خسته رو خودت زیاد_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بینمتمی، خانومم چشم_

 .خدافظ_

 .دادم سُر جیبم توی رو گوشی

 :اومد سمتم به و گفت پسر اون به چیزی دیدنم با بابا

 ؟شاهرخ خوبه چیز همه_

 .نرسیده هنوز هاشیرینی فقط، آوردن رو هامیوه االنم، بابا بله_

 .کنممی رسیدگی زنممی زنگ االن باشه_

 :گفتم و دادم تکون سری

 .گلفروشی میرم بعدم و فیلمبردار دنبال میرم من_

 .اومدنمی پیش موردی دونستنمی هم بابا اگه که، بود هم دلتنگی رفع و آرایشگاه یه بینش البته

 ؟نشده تموم دامادا کار، باشه_

 .زدمحرف شهاب با تازه، هنوز نه_

 :زد امشونه روی ایضربه و داد تکون سری
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 .نشه دیر کارا، فیلمبردار دنبال برو_

 .رفتم ماشین سمت به و گفتم ی"چشم"

 .بودم، بودیم کرده هماهنگ باهاشون فیلمبردار برای قبالً که ایآتلیه روی به رو دقیقه ده از کمتر

 .شدم آتلیه وارد و شدم پیاده ماشین از

 :شد بلند دیدنم با بود نشسته میز پشت که خانومی

 ؟امرتون، جناب سالم_

 .بودیم کرده هماهنگ عروسی مراسم فیلمبرداری برای همکارتون با قبالً، سالم_

 .باشید داشته تشریف لحظه یک، بله بله_

 .زدمی لبخند و بود خوابیده الله هایگل میون که ایبچه دختر عکس به دادم نگاه و دادم تکون سری

 .کردمی تشدید رو دلتنگیم و نداختمی پانیذ یاد رو من عجیب دخترک خاکستری هایچشم

 :گرفتم خاکستریش هایچشم و دخترک اون از چشم زنی صدای با

 سالم_

 :برگشتم سمتش به

 .دارم کار بنده، بریم بفرمایید میشه اگه، خانم سالم_

 .بریم و بردارم رو دوربین کنید صبر فقط، البته_

 :اومد بیرون دستش توی دوربین با دقیقه چند از بعد و رفت اتاقی سمت به

 .بریم_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 408 

 :گفتم و در جلوی از رفتم کنار

 .بفرمایید_

 .رفتم دنبالش و کردم بود نشسته میز پشت که زنی اون از تشکری منم و بیرون رفت

 .شدم سوار و زدم رو ماشین دزدگیر

 .نشست و کرد باز رو عقب در اونم

 .انداختم راه رو ماشین و زدم نیشخندی

 .بود گرفته اشتباه اشراننده با و من اینکه مثل خانم

 .بیام بیرون فیلمبردار خانم اون فکر از شد باعث موبایلم صدای

 :چسبوندم گوشم به رو گوشی و کشیدم رنگ سبز قسمت روی، رو دستم "شهاب" یشماره دیدن با

 ؟داداش جانم_

 ؟کجایی شاهرخ_

 .اومدم فیلمبردار دنبال_

 :گفت و کرد مکثی

 .میایم خودمون ارسالنم و من، فروشیگل برو راست یه تو پس-

 :گفتم بپیچم تا زدممی راهنما که حالی در

 ؟بیاین خواینمی چی با، که ندارین وسیله_

 .فروشیگل برو راست یه فیلمبردار با تو، باالخره میایم جورییه_
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 ...آخه_

 ؟بیای تونینمی؟ دستت رو مونده کاری_

 .نه مسلما؟ داداشم تنها عروسی مراسم کارای انداختن عقب برای بود موجهی دلیل یار دیدن و دلتنگی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .بینمتمی فروشیگل، داداش نه_

 .خورد زنگ باز که بذارم جیبم توی رو گوشی اومدم، کرد قطع که رو تماس

 :چسبوندم گوشم به دوباره رو گوشی، شماره به نگاه بدون

 ...شهـ باز شد چی_

 .شاهرخ_

 :موند نصفه حرفم، پانیذ صدای شنیدن با

 .شهابه کردم فکر ببخشید اِ_

 ؟میای کِی تو، تمومه کارم دیگه دقیقه پنج تا من میگم، فهمیدم_

 :دادم بیرون محکم رو نفسم

 ؟دنبالت بیاد یکی بزنی زنگ دونمنمی یا؟ بیای تاکسی با تونینمی تو پانیذ، چیزه، میگم_

 :پیچید گوشم توی نادمش صدای

 ؟بیای تونینمی_

 .دامادها و هاعروس ماشین دنبال برم باید؛ عزیزم ببخش_
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 :گفت و کرد مکثی

 ؟نداری کاری، باشه_

 :برد بین از رو خوشیم تمام ناراحتیش

 ...پانیذم_

 :آورد درد به رو قلبم ناراحتش صدای بندش پشت و شنیدم رو عمیقش نفس صدای

 .خدافظ، برم باید، زننمی صدام دارن شاهرخ_

 .انداختم شاگرد صندلی روی، رو گوشی، پیچید گوشم توی که بوق صدای

 .دادم بیرون شدّت با رو نفسم و کردم فرو موهام میون رو دستم

 .گرم دمت؟ ببینمش ذارینمی ساعتم نیم، هیچ که ساعت یک، ندیدنش و دلتنگی هفته یک از بعد خدایا

 رو دزدگیر، شد پیاده و برداشت رو دوربینش هم دخترِ موندم منتظر، شدم پیاده و کردم پارک فروشیگل دم رو ماشین

 .شدم مغازه وارد جلوتر و زدم

 .کرد سالم لبخند با بستمی گلی دسته روی پاپیون که درحالی، بود شاگرد که جوونی پسر

 :گفتم و دادم رو جوابش

 ؟شد آماده ما هایعروس ماشین_

 .بدم نشونتون تا بیاید دنبالم، شد تموم کارشون تازه، آقا بله_

 .رفتم دنبالش و دادم تکون سری

 :گفت و کرد اشاره راست سمت به دست با
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 .اونجان_

 هالل و رز هایگل با زیبا خیلی که خودم فراری و شهاب هیوندای به خورد چشمم که کردم نگاه، کرد اشاره که طرفی به

 .بودن شده درست

 :رفتمگ پسر سمت به لبخند با و کشیدم بیرون توش از تروال چندتا و آوردم در رو پولم کیف و کردم جیبم توی دست

 .شدن عالی_

 :گرفت دستم از رو دستمزدش و خندید نخودی پسره

 .آقا ممنونم_

 .زدم اششونه روی ایضربه و دادم وسعت رو لبخندم جوابش در

 :برگشتم عقب به دختره صدای با

 .اومدن دامادها آقا کنم فکر_

 سمتمون به شده داده مدل موهای و سفید شلوار و کت با ارسالن و شهاب که شد کشیده سرش پشت به نگاهم

 .اومدنمی

 .رو ارسالن هم بعدش، کشیدم آغوش در رو شهاب و رفتم سمتشون به

 .ساخته ازتون تحملی قابل چیز یه همچین، کرده کار خوب روتون علی که بینممی، داماد آقایون_

 :گفت و کلم پس زد شهاب

 !بیوتیفولی خیلی خودت تو اینکه نه_

 :گفتم و خندیدم
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 .هستم که بله-

 :گفتم زودتر که بگه چیزی خواست

 .شد دیر، بریم بیاید، پیت برد اصالً شما، بابا بسه_

 :گفتم رسیدیم که هاماشین به

 .ببرم رو خانوم پانیذ هم بیارم رو فیلمبردار هم، میام ارسالن ماشین با منم، آرایشگاه برین اینا با شما_

 :گفت کوتاهی مکث از بعد ارسالن و داد تکون "باشه" معنی به سری شهاب

 .بریم، باشه_

 .نشست من فراری توی ارسالن و خودش هیوندای توی شهاب و رفتیم هاماشین سمت به

 .فتیمر آرایشگاه سمت به فیلمبردار خانم با و شدم ارسالن زانتیای سوار زحمتشون از تشکر و کردن حساب از بعد منم

 

 

 .کرد جا به جا دستش توی رو گل دست و فشرد رو زنگ شهاب

 :پیچید اف اف توی دختری صدای لحظه چند از بعد

 ؟بله_

 :گفت و برد ترنزدیک رو سرش شهاب

 ؟انآماده هاخانوم عروس، هستم تهرانی_

 .بفرمایید، بله بله_
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 .کرد باز و در و

 :گفتم و بود ایستاده کنارم که ارسالن یشونه رو زدم

 .دوماد شاه برو_

 .داشت اشاندازه حد بی خوشحالی از نشون هاشچشم برق و زد لبخندی

 .رفت سرشون پشت هم دختره و شد آرایشگاه وارد شهاب دنبال

 .ببینم رو دلبرم و بشه فرجی شاید تا در به دوختم چشم و دادم تکیه ماشین به منم

. بود افتاده دوشم رو کارا تربیش و بودم داماد داداش، کنم چه خب ولی؛ آوردممی دلش از باید، بود شده ناراحت ازم

 .بذارم داداشم عروسی جشن تو کسری و کم، دلم خاطر به تونستمنمی

 .دناوم بیرون سوگل با ارسالن و بود پوشونده رو صورتش تور که سارگل دست تو دست شهاب دقیقه ده حدود از بعد

 از رو موبایلش، کردمی اشاره فیلمبردار به و گفتمی چیزی ارسالن به که حالی در و اومد بیرون سرشون پشت پانیذم

 .چسبوند گوشش به رو اون باهاش رفتن ور کمی از بعد و کشید بیرون مجلسیش کوچیک کیف

 :گفتم و کردم نزدیک گوشش به رو سرم و رفتم سمتش به

 ؟زنهمی زنگ کی به داره من خانوم_

 .گذاشت قلبش روی دست و کشید ی"هین" ترسیده

 :گفت معترضانه و کرد نگاهم شده گرد هایچشم با و داد فاصله گوشش از رو گوشی

 !شاهرخ_

 ؟نگفتی، شاهرخ جون_
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 :گفت دلخوری لحن با و برگردوند رو صورتش

 .زدممی زنگ تاکسی به داشتم_

 نه، ینش معطل شده تموم کارت خواستممی و فروشیگل رفتممی باید چون؛ برو خودت گفتم موقع اون، خانم نگیر رو_

 .اینجام منم و شدی معطل که االن

 :برگشتم عقب به ارسالن صدای با

 .یاال، شد دیر، بیاد تو با باید فیلمبردار؟ میگین چی وایسادین ساعته دو شاهرخ_

 :گفتم و دادم تکون سری

 .بریم، باشه_

 :گفتم و پانیذ سمت برگشتم

 .مادمازل بفرمایین_

 .رفت ماشین طرف به دلخور یقیافه و اخم همون با و بهم نگاه بدون

 :گفتم کردمی نگاهم منتظر و بود داده تکیه ماشین به که فیلمبردار به رو

 ؟بشینین تا کنم باز براتون رو در بیام خوایدمی_

 .شد سوار و کرد نازک چشمی پشت

 .شدم سوار و کنم مهار رو امخنده تا فشردم هم به رو هاملب

 .رفتم شاهرخ و ارسالن ماشین سر پشت و انداختم راه رو ماشین

 .بیرون رفت کمر تا و داد پایین رو شیشه دختره دفعه یک
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 :گفت و کرد روشن رو دوربینش دیدم که کردم نگاهش متعجب

 ماشین تا دو وسط برین میشه اگه_

 .شد جلب بهم اشتوجه که زدم چراغ بود روم به رو که ارسالن برای

 .بیاد کنار جلوم از تا دادم عالمت بهش دست با که؟ چیه پرسید سر با

 هاعروس ماشین دوتا بین بردم رو ماشین منم و کشید کنار رو ماشین

 ؟خوبه_

 :گفت حال درهمون و رفت بیرون شیشه از دوباره دختره

 .بله_

 .دادمی نشون دستش توی موبایلِ سرگرم رو خودش که شد کشیده پانیذ سمت نگاهم

 .کشیدم دستش از رو موبایل و بردم پیش دست

 :گفتم و زدم لبخندی، افتاد هامچشم به که معترضش نگاه

 .بده نشون ایدیگه چیز سرگرم رو خودش نباید نشسته پیشش مردش وقتی زن_

 :گفت و زد پوزخندی

 !من مرد تو نه، زنتم من نه_

 :گفتم قاطعانه

 !تو مرد من هم، زنمی تو هم_

 :گفت لجبازی با
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 ؟زنتم من اونوقت؛ نیومدی هم خواستگاری هنوز حتی تو،نخیر_

 :انداختم باال ابرویی

 ؟زوده گفت و کرد مخالفت بود کی؟ بیام نخواستم مگه_

 .دلیلی هر به حاال، نیومدی باالخره_

 .مهمه نیومدنم، اینطور که_

 .بله_

 .باش خونتون تو شیرینی و گل با من منتظر شب فرداپس، باشه_

 :گفت و کرد نگاهم شده گرد چشمای با

 ؟گرفتی جدی چرا تو، گفتم چیزی یه لجبازی رو من شاهرخ؟ چی_

 :گفتم و دادم تکون سری

 .خواستگاری میام شب فرداپس منم. نیست مهم دلیلش، گفتی دیگه_

 .نمیای_

 .میشه معلوم، اومدم وقتی، باش_

 .شاهرخ_

 .شنید خیابونم اونور پیرمرد، هیچ که دختره این رو صدات، دختر آروم، هیس_

 .نمیای_

 .میشه معلوم شب فرداپس، باش_
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 خودش اینکه واسه؛ بودم گرفته عروسی دلم تو من و برگردوند پنجره طرف به رو صورتش و رفت بهم ایغره چشم

 .بندازم راه رو خواستگاری مراسم زودتر تا داد بهونه دستم

 .اومدمی بهش عجیب، دامادی لباس که شهاب به دادم رو نگاهم و خندیدم

 ؟کنم تجربه رو حسی همچین منم میشه یعنی خدایا

 .بشه زندگیم شب بهترین، پانیذم دست تو دست شبی همچین میشه

 .میشه چی، بشه اگه که آخ

 .کنهمی رکوردشکنی قصد قلبم ضربان و میره غنج دلم ته تصورشم از حتی

❊❊❊ 

 .میشه آبروریزی، بینتمونمی باهم یکی یا، نیستیم فهمهمی یکی یهو شاهرخ_

 گرفتم ترمحکم رو دستش

 .نیست تو و من به حواسشون، خورنمی شام دارن اونا نترس، پرنسس بیا_

 .شد کنده دستم، بابا تریواش خب_

 :داد ادامه لب زیر و

 .بردارم متری شونصد رو هامقدم خودش مثل تونممی منم کنهمی فکر، منه پاهای دوبرابر خودش لنگای_

 :گفتم و خندیدم بلند

 .نزن غر انقدر، پرنسس بیا، کوچولوش خانوم فدای شاهرخ_

 .کرد فرو دستم توی رو بلندش هایناخن و گفت ایعصبی "اوف"
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 :گفتم و دادم دستش به فشاری

 .میارم در سرت رو تالفیش، خانوما خانوم هامیره یادم نکن فکر_

 .کرد فرو دستم گوشت تو رو هاشناخن تربیش و زد نیشخندی

 :گفت اخم با که خندیدم

 .میریم راه داریم دوساعته؟ رسیممی کی پس-

 .خوامانمی غرغرو زن من، دختر تو زنیمی غر قدر چه_

 :گفت حرص با

 ؟بشه زنت خواست کی اصالً، نخواه_

 .ببند رو مبارک هایچشم فعالً، خدمتت کنممی عرض_

 :بست رو هاشچشم و کرد نگاهم چپ چپ

 ؟بندهمی رو هاشچشم کی درخت و دار همهاین وسط آخه، نه یا کنی ناقصم تونیمی امروز ببینم_

 :گفتم گوشش کنار و نشست کمرش دور دستم

 .من خانوم بترسی هیچی از نباید تو، هستم من وقتی تا_

 :کرد زمزمه آروم

 .ترسمنمی_

 .فشردم رو کمرش و گرفت جون لبخندم

 :گفتم، رسیدیم تاالر پشت به وقتی
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 .من پرنسس کنی باز رو هاتچشم تونیمی حاال_

 :گفت شوق با روش به رو یمنظره دیدن با و کرد باز چشم

 !شاهرخ قشنگه قدر چه اینجا_

 :زدم لب گوشش کنار

 .بودی نیومده تو وقتی تا نه_

 .شد کشیده هاشلب قرمزی سمت نگاهم و نشست هاشلب روی لبخند

 .گذاشتم دیوار روی سرش طرف دو رو هامدست و دیوار توی دادم هولش

 .هاشخاکستری اون واسه رفت دلم و شد گرد هاشچشم کارم این با

 ؟کنیمی چیکار شاهرخ..شـ_

 :چسبوندم پیشونیش به رو پیشونیم

 .بیارم در خانومم دل از رو عصر ناراحتیِ خواممی فقط، هیچی_

 :عقب بده هولم کرد سعی و گذاشت هامشونه روی رو هاشدست

 .بینتمونمی یکی یهو، شاهرخ کنار برو_

 :نشوندم پیشوینش روی ایــوسه بـ

 .خورمنمی تکون جام از هم میلی یک، نیستی ناراحت ازم نگی تا_

 .شاهرخ_

 ؟رسمش اینه، گیریمی رو ازم اونوقت، ندیدمت تمام یهفته یک مروتبی، شاهرخ عمر_
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 .شاهرخ اونور برو_

 .نیستی ناراحت ازم دیگه بگو_

 .نیستم ناراحت ازت، باشه_

 :انداختم خنده به، من ااِل کردمی نگاه رو جایی هر شرم از که هاشچشم

 :گفت پرشرم و معترضانه و داد امشونه به ایدیگه فشاره

 .دیگه کنار برو اِ_

 :گفتم شیطنت با

 .گفتی مصنوعی ذره یه همچین، نداشت فایده این، نوچ_

 :گفت شمرده شمرده و حرصی

 .نیستم..ناراحت..تو..دست از..من_

 :داد ادامه لحن همون با و داد بیرون رو نفسش

 ؟بزنم امضا زیرشم و بنویسم کتبی خوایمی_

 .شد ترپررنگ انداختش گل هایلپ و حرصی لحن با امخنده

 !شاهرخ_

 .زدم اشگونه روی ایــوسه بـ ناغافل و سریع

 که کنم چه ولی؛ کردمنمی جدا ازش هم لحظه یک رو هاملب بود من به اگه و داد قلقلک رو دلم اشگونه نرمی

 .درد هزار بوسیدنش و بود درد یه نبوسیدنش
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 .صدات ناز اون فدای شاهرخ_

 .دوخت هامچشم به رو اشزده بهت نگاه شوکه

 !کنهمی روانی رو من دختر این آخ

 .نشست امسینه روی ظریفش مشت که کردم هاشخاکستری نثار چشمکی

 :خریدم جون به رو حرصش پر صدای و کرد پر رو فضا امقهقه صدای و گرفتم فاصله ازش

 .کوفت_

 دختر ینا ولی؛ کنه فرار من از مثالً تا داشتمی بر قدم تند تند بلند پاشنه هایکفش اون با و کرد نثارم هم ایغره چشم

 .میرم دنبالش جهنمم تا من دونستنمی

 :گفتم قدمیش یه و رسوندم بهش رو خودم بلند قدمای با

 .یواش یواش خانوم آهای_

 کمرش هک بیافته بود نزدیک و رفت سنگی روی کفشش یپاشنه که بگه چیزی خواست و برگردوند طرفم به رو سرش

 .بغلم تو کشیدمش و گرفتم رو

 .افتاد اتفاق ثانیه چند تو اینا یهمه

 .رفتمی پایین و باال شدت به اشسینه یقفسه و زدمی نفس نفس

 :نکردم باز دورش از رو دستم یحلقه ولی؛ دادم اشفاصله خودم از کمی گرفت مشت توی که رو کتم ییقه

 ؟عزیزم خوبی_

 .کرد پایین و باال "آره" معنی به رو سرش و داد قورت رو دهنش آب
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 .داشت خیالم شدن راحت از نشون که کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم وارزمزمه گوشش کنار

 سرم به گلی چه من، شدمی طوریت و افتادیمی االن اگر؟ هوایی به سر انقدر چرا، حیات و شرم اون فدای شاهرخ آخه_

 ؟گرفتممی

 :گفت، بینمون کم یفاصله از شده سرخ

 .شاهرخ خوبم_

 ؟چسبهمی دلم تنگ عجیب دختر این هایگونه سرخی بودم گفته

 ؟میشی ترشیرین انداخته گل هایلپ این با دونستیمی_

 .گرفت هامچشم از رو نگاهش و گزید لب

 .کردمی بازی روانم و روح با بد قرمزیشون و هاشلب سمت شد کشیده نگاهم

 .بشه آزاد دندوناش حصار از لبش تا کشیدمش پایین سمت به و گذاشتم اشچونه روی دست

 .نکن رو کار این بودم گفته بهت هم دیگه بار یه کنممی فکر_

 .کنم ولش تا داد امسینه به فشاری امیقه به شده دوخته نگاه همون با

 و بوسیدم، کردم نزدیک هاملب به و گرفتم دست به رو بود کرده رها گردنش روی آزادانه آرایشگر که موهاش از ایتره

 .کشیدم مشام به رو اشکننده مست بوی

 :کردم طلب رو صدا این شنیدنِ عمر آخر تا من و داد نوازش رو گوشم صداش

 !شاهرخ_
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 محکمی فشار با که رفت شدن بسته به رو هامچشم و بردم جلو سر خودبی خود از، خورد صورتم به که هاشنفس هرم

 .شد باز دورش از دستم یحلقه راحتی به، رفتمی هیچ به رو که ایفاصله اون از شدنم سست و داد امسینه به که

 لیاص در طرف به نبود دو به شباهتبی که قدمایی با داشت رو وجودش تمنای روحم و قلب یهمه که منی به توجهبی

 .رفت تاالر

 :رفتم دنبالش

 .دختر یواش_

 .نشه حرکتش مانع تا گرفت رو لباسش یدنباله و کرد ترتند رو هاشقدم اما

 با و رفتمگ ازش نگاه زور به من و رفت بودن نشسته اینا مامانش که میزی سمت به پانیذ، گذشتیم که درختا و دار اون از

 .گشتم بابا دنبال چشم

 .دیدمش هامهمون از یکی با صحبت حال در میزی کنار

 :رفتم بابا سمت به بعد و بشه تموم حرفشون تا کردم صبر

 .بابا_

 :گفت و برگشت سمتم به صدام شنیدن با

 .گشتیم دنبالت قدر چه دونیمی؟ تو بودی کجا_

 :کشیدم پیشونیم به دستی

 .بود اومده پیش برام کاری یه، بابا ببخشید_

 :گفت و گذاشت جلو قدمی

 ؟هست مشکلی؟ افتاده اتفاقی_
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 :گفتم سریع

 چیز همه که بپرسم شما از خواستممی االن اتفاقاً، نداشت مراسم به ربطی اصالً، اومد پیش برام که کاری اون، نه نه_

 ؟نیست که چیزی ایکسری و کم؟ مشکلی؟ نه یا خوبه

 .خوبه چیز همه، نه_

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بذاره دامادها و عروس رقـــص واسه مناسب آهنگ یه بگم ارکست به برم من، نیست مشکلی اگه پس خب_

 :گفت و نشوند امشونه روی ایضربه

 .پسر برو_

 .رفتم ارکست سمت و مخالف طرف به و زدم لبخندی

 .رفتم داماد و عروس جایگاه سمت به، بذاره رو داماد و عروس رقـــص مخصوص آهنگ که بهش سپردن از بعد

 :گفتم شیطنت با و گذاشتم گفتمی سارگل گوش زیر چیزی لبخند با داشت که شهاب یشونه روی دست

 .بکن رو مجلس هایبزرگ مراعاتِ حداقل، هامراسمین وسط االن داداش_

 :کرد نگاهم چپ چپ و خورد رو لبخندش

 ؟کردی آش هر نخود و خودت تو باز_

 :بردم باال "تاسلیم" ینشونه به رو دستام و خندیدم

 .بدین خودتون به تکونی یه شین بلند باید بگم اومدم، نزن، داداش باشه_

 :انداخت باال ابرویی
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 ؟خودم به دادن تکون و من_

 :گفتم و زدم چشمکی

 .نه که چرا سارگل با_

 :گفت خنده با

 .بله که دادن تکون اون، آهان-

 :زدم اششونه روی ایضربه و رفتم ارسالن سمت به و خندیدم

 .کنید گرم رو مجلس شما هم ذره یه باید که پاشو، دوماد شاه پاشو_

 .داد تکون سری و خندید

 غولمش هم دست تو دست و رفتن وسط سارگل با شهاب و سوگل با ارسالن، پیچید سالن توی که مالیم آهنگ صدای

 .شدن رقصیدن

 .داشتن براش رو خواهر و برادر حکم که سوگلی و ارسالن به بود دوخته چشم لبخند با که شد کشیده پانیذ سمت نگاهم

 تنیِداش دوست کوچولوی به بده رو نگاهش و برداره اونا از چشم شد مجبور، گرفت صورتش جلوی پانیا که شکالتی با

 .بغلش توی

 انیاپ یگونه روی محکمی یــوسه بـ بندش پشت و زد شکالت به گازی خنده با که گفت بهش چی پانیا دونمنمی

 .نشوند

 .بودم داشتنی دوست کوچولوی اون جای کاش کردم آرزو ایلحظه من و

 .گرفت خندم خودم فکر از
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 ارچه یبچه یک جای کاش کنممی آرزو، گندگی این به مردِ منِ حتی که، کنهنمی که هاچه آدم با دختر یه ببین خدایا

 .بودم ساله

 .شد کشیده، رقصیدنمی آروم هم بغل تو که سارگل و شهاب سمت نگاهم

 .بود داداشم زندگی شب بهترین امشب

 .بود خوشبختی ته براش همین و رسید یارش وصال به امشب، فراغ سال دو از بعد

 .خودم عمر شب بهترین واسه میره دلم که آخ

 .کنهمی آب دلم تو قند تصورشم حتی

 .دنیا مرد ترینخوشبخت من و من یخونه خانوم بشه پانیذ

 .بود شده ذکرم و فکر تمام که گرفت رو دختری رد خود به خود نگاهم و گرفت جون، شدم کمرنگ لبخند

 .بود مشغول پانیا با هم هنوز

 اسهو رفت ضعف دلم، صورتی پیراهن و موشی دو موهای اون با، کردم تصور بغلش تو رو بابا عروسک و بافت رویا ذهنم

 .مامانش و عروسکم

 ؟رفت کجاها تا ذهنم و کشیدم صورتم به دستی

 .جزوشون که ماهم، بدن نشون خودی یه که شد جوون هایزوج نوبت، شد تموم رقصشون که دامادها و عروس

 .رفتم بودن نشسته اینا مامانش و پانیذ که میزی سمت به و دادم بیرون رو نفسم

 .نبودن مامانش و پانیذ جز کسی

 .رفتم ترنزدیک و کشیدم کتم یلبه به دستی
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 :گرفتم سمتش به رو دستم و ایستادم پانیذ کنار

 ؟بانو میدین افتخار_

 .شد جلب بهم اشونتوجه

 :گفت من..من با مادرش حضور از پرشرم پانیذ

 ...پانیا..آخه_

 :گفت مادرش یهو

 .برد خوابش، کرد وورجه ورجه بس از امبچه وای ای_

 :کرد باز پانیا کردن بغل برای رو هاشدست و

 .بغلته وقته خیلی، شدی خسته، مامانم من بدش_

 .زد بهش ریزی لبخند و بغلش تو کشید رو پانیا مامانش که کنه مخالفت بازم خواست

 :گفتم و خوردم رو لبخندم

 .خانوم شد خشک دستم_

 .شد بلند و گذاشت دستم توی رو دستش کوتاهی مکث از بعد و انداخت دستم به نگاهی

 .رفتیم رقـــص پیست طرف به

 .نشست امشونه روی اشدیگه دست و شد قفل دستم توی دستش یه

 :کردم زمزمه رو آهنگ گوشش زیر و و پیچیدم کمرش دور رو آزادم دست

 لبالب دارم دوست_
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 تب از عشقم سوزهمی

 تو اسم از میشم پر

 شب هر ثانیه هر

 فردا تا دارم دوست

 رویا تا دارم دوست

 باز ببینمت شاید

 رویا و خواب وقت تو

 :گفتم و کردم ترمحکم دورش رو دستم یحلقه که، ازم بگیره فاصله کرد سعی

 .پانیذم نگیر فاصله ازم وقت هیچ_

 .گذاشت امشونه روی سر و گرفت آروم

 .پیچیدم کمرش دور و درآوردم دستش از رو دستم

 .گذاشت گردنم دور رو دستش اونم

 :گفتم و نشوندم موهاش روی ایــوسه بـ

 .تاریکه جا همه خوبه قدر چه_

 .هوم_

 .خوردیممی تکون هم بغل تو آروم و گذاشتم موهاش روی، رو امچونه

 .بزنم سند خودم اسم به رو آغوشت ابد تا و بیام که؛ کوچولو خانوم باش منتظرم شب فرداپس_
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 :گفت و کشید امشونه روی تا گردنم از رو دستش

 ...شاهرخ اما_

 .نباشی من مال و باشی ندارم طاقت دیگه، شاهرخ بی شاهرخ، هیش_

 .شد ترمحکم دورش هامدست یحلقه و سوزوند رو امسینه میون عمیقش نفس

 .دختر این تو شدمی خالصه من یخواسته تمام و

 .بگیره فاصله ازم پانیذ شد باعث و شد روشن جا همه، شد تموم که آهنگ

 :گفت و کشید لباسش به دستی

 .بود خوبی رقص_

 .بدم رو جوابش حتی نذاشت

 .خواستمی رو کشیدنش آغوش در دلم هنوزم من که درحالی، رفت

 .دادم بیرون محکم رو نفسم و کشیدم گردنم پشت به دستی

 ؟شه من مال دختر این میشه کِی خدایا

 .دنبالش به هم عاشق عشق مرغ جفت دو عروسی جشن و رسید پایان به شب کم کم

❊❊❊ 

 *پانیذ*

 .شدم خارج آشپزخونه از و گذاشتم سینی توی هم آخر لیوان کرده هول، اف اف زنگ صدای با

 :رفت اف اف سمت به و کرد درست رو پیراهنش ییقه بابا
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 ؟بله_

_...... 

 .اومدید خوش خیلی، باال بفرمایید_

 .ایستاد کنارش فرستادمی شال زیر رو موهاش که درحالی هم مامان و رفت در طرف به

 .بشن وارد تهرانی یخانواده تا موند منتظر و کرد باز رو ورودی در بابا

 .دش بش و خوش مشغولِ جون فرشته با هم مامان اون از بعد و بابا با روبوسی و دست برای شد قدم پیش تهرانی آقای

 .بردمی دل جنتلمنانه عجیب مشکی شلوار و کت با که مردی سمت شد کشیده نگاهم

 .بده باد بر کاری اولِ همین رو آبروم و صورتم رو نشه پهن لبخند وقت یه که گرفتم دندون به داخل از رو لپم

 :گفتم و گذاشتم جلو قدمی

 .سالم_

 :گفت، گرفتمی سمتم به رو قرمز رز گل دست که حالی در و دوخت نگاهم به رو چراغونیش هایچشم

 .پرنسس سالم_

 :گرفتم دستش از رو گل دست

 .ممنون_

 :داد تحویلم لبخند با شده مزین چشمکی

 .نداره رو من زیبای خانوم قابل_

 .داد نشون خودی صورتم روی اجازهبی لبخندم
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 :گفتم و کردم اشاره پذیرایی سمت به

 .تو بفرمایید_

 .رفت پذیرایی طرف به کردمی زمزمه رو "خانوم چشم" که درحالی و گرفت هامچشم از رو نگاهش

 .بود روش به رو درست که ایخالی صندلی تنها به افتاد چشمم و نشست تهرانی آقای کنار

 .نشستم صندلی همون روی و کردم لباسم پایین بند رو دستم

 :گفت و کرد صاف گلویی تهرانی آقای

 .شدیم مزاحمتون امشب چی برای که هستی جریان در جان پارسا_

 :گفت و داد تکون سری احترام با بابا

 .مراحمید_

 :انداخت کالمشون بین کوتاهی یوقفه مکثش و کشید رونش به دستی تهرانی آقای

 .سته شاهرخ برای پانیذ گلمون دختر خواستگاری هم امشب قرار دلیل، پیامبره سنت ازدواج گفتن ندیم و قدیم از_

 .گرفتم دندون به رو لبم و انداختم پایین سر شرم با

 .بودم خوشحال چقدر من و شدمی علنی چیز همه امشب

 تهگذاش جلو قدم مردونه و مرد شاهرخ که حاال اما؛ بود داده غم رنگ امگذشته تمام به که اتفاقی از ترسیدممی درسته

 این زچی یک ولی؛ بود کرده رخنه وجودم تو یاس گل بوی کشیدن مشام به مثل حسی بود خوشی از مال ماال قلبم؛ بود

 .بود کم وسط

 .نداشت برام برادر از کم که بود ارسالنی نبودن اونم
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 ؟مینداختن تعویغ به کمی رو عسلشون ماه شدمی چی

 خواستگاریمون مراسم توی و برگردن ارسالن هم و شهاب هم تا کردمی صبر کمی شاهرخ شدمی چی بگم بهتره یا

 ؟باشن داشته حضور

 :اومدم بیرون فکر از بابا صدای با

 .اولویته در خودش نظر_

 .نشدم هاشونحرف متوجه که بودم فکر تو انقدر اینکه مثل؟ خودم نظر، چرخوندم جمع بین رو نگاهم متعجب

 .بودن نشسته صورتم روی که رو هاشعسلی دیدم و شاهرخ سمت شد کشیده نگاهم

 ؟دخترم چیه تو نظر_

 .برگردم طرفش به و بگیرم شاهرخ از نگاه کرده هول شد باعث تهرانی آقای صدای

 :گفتم زدممی حرفاشون درمورد که حدسی با و کردم تر رو لبم

 .بگن مامان بابا هرچی_

 :نکرد قطع رو تماس این هم جون فرشته صدای و دوخت هامچشم به رو مهربونش نگاه بابا

 .نمیاره برامون چایی گلم عروس_

 :گفت و زد تایید معنی به پلکی بابا

 .دخترم بیار چای_

 .رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند

 .بریزم چای رنگ هم و اندازه هم هالیوان همه تو کردم سعی و گرفتم دست به رو قوری
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 .رفتم پذیرایی سمت به و برداشتم رو سینی

 .کردممی حس خوبی به رو هامگونه داغی و بود رفته باال شدید بدنم حرارت اما؛ لرزیدنمی دستام هافیلم مثل

 .زدم شرمگینی لبخند جوابش در و کرد کوتاهی تشکر که گرفتم تهرانی آقای جلوی رو سینی

 :گفت و برداشت فنجونی، گرفتم جلوش رو سینی و شدم خم، بود جون فرشته بعدی نفر

 .داره خوردن چای این_

 .گفتم جوابش در ی"جان نوش" و شد ترپررنگ لبخندم

 فنجون هم اون تا شدم خم هاشچشم جز به بدوزمش جا هر کردممی سعی که نگاهی با و رفتم شاهرخ سمت به

 .برداره رو چاییش

 :کرد زمزمه آروم و برداشت فنجونی و کرد دراز دست

 .عروسم ممنونم_

 .برابر هزار هامگونه داغی و شد اکو سرم تو "عروسم" یکلمه و شد هاشچشم میخ و اومد باال ناخوداگاه هامچشم

 .تمرف مامان و بابا طرف به و کردم راست کمر، کوبیدمی امسینه دیوار و در به رو خودش واردیوونه که قلبی با حرفبی

 .نشستم و گذاشتم مبل کنار عسلی روی رو سینی، شد تموم که چای کردن تعارف

 

 :گفت بابا به رو و گذاشت میز روی، رو خالیش فنجون تهرانی آقای

 .بکنن وا باهم رو سنگاشون و بزنن حرف تنها هم با کلوم دو پسرمون و دختر بدی اجازه اگه جان پارسا_

 :چرخوند سمتم رو نگاهش و کرد حلقه فنجونش دور دست بابا
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 .کن راهنمایی رو شاهرخ آقا بابا جان پانیذ، البته_

 .ایستاد هم شاهرخ من با همزمان و شدم بلند

 .کردم راهنماییش اتاقم طرف به

 :گفت و کشید عقب، کردم باز که رو اتاق در و رفتیم باال رو هاپله

 .ترنمقدم هاخانوم_

 .شدم اتاق وارد و نشست لبم روی رنگی کم لبخند

 .بست و در و داخل اومد سرم پشت

 :بودم ایستاده اتاق وسط که من به دوخت نگاه و نشست تختم روی

 .بشین بیا؟ ایستادی چرا_

 .رفتم سمتش به کوتاهی مکث از بعد و کردم نگاه، کردمی اشاره کنارش به که دستش به

 .کردم قفل هم توی رو هامدست و نشستم

 :شد کشیده سمتش نگاهم شاهرخ صدای با

 ؟چیه اتآینده همسر از انتظارت پرنسس خب_

 :کردم تر زبون با رو هاملب و فشردم هم به تربیش رو هامدست

 به که مردی. اعتمادی بی، دو و دروغ، یک! دارن اعدام حکم دوچیز اون دادگاهم تو و میاد بدم شدت به چیز دو از من_

 زیر ایکاسه یه خودش حتما؛ کنه شک زنش به که هم مردی طورهمین، نیست اعتماد قابل اصال نظرم به بگه دروغ زنش

 نداشته ور مورد دو همین من یآینده مرد، باشه تونهنمی بودن گاهتکیه برای خوبی یگزینه ابداً پس، هست اشکاسه نیم

 .ندارم ازش ایدیگه انتظار، باشه
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 :گفتم و کردم مکثی

 ؟چیه اتآینده همسر از انتظارت تو_

 :گفت و گرفت دستش توی رو دستم

 نمز خوادنمی دلم، بشه ناراحتیم باعث اگه حتی، نکنه مخفی ازم رو چیز هیچ زندگیمون تو دارم انتظار همسرم از من_

 از نهونیپ چیز هیچ یعنی؛ چیزی هر تو شدن یکی یعنی، مشترک زندگی، باشه داشته مخفی ازم چیزی ترینکوچک حتی

 رممح دارم انتظار، تو مال من مشکالت و خوشحالی طورهمین و هست منم مال تو شادی و غم یعنی؛ باشیم نداشته هم

 .همین، باشم زندگیش شریک کلمه واقعی معنای به خواممی، باشم زنم دل

 .کردمی شیرین رو کامت هاشعسلی مثل هم پسر این هایحرف و کردم مخفی هاملب پشت رو لبخندم

 .دلم به شده عزیز بد که ایعسلی چشم مرد؛ شاهرخ

 .مدیونشم رو االنم خوده که کسی

 .نشست دلم به عجیب هاشخنده اول همون از که مردی

 .ذاشتمی دلم به رو لمسش حسرت، اشگونه چال کشیدن رخ به بار هر با که کسی

 ،شدن املحظه به لحظه شریک واسه، بود گذاشته جلو قدم حاال

 .ابد تا شدن دلم محرم

 .اومدمی خوش مذاقم به عجیب زندگی مسیر تو رفتن جلو مرد این قدمِ به قدم

 .پانیذ_

 !*زنندمی صدا را نامت وقتی مخصوصاً؟ بوسید را هابعضی صدای شودمی*

 .شد شیرین وجودم و هاشعسلی به دادم نگاه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 436 

 ؟کنیمی فکر چی به_

 :رو دستم بود کرده اسیر که بزرگش دست روی دادم سُر رو نگاهم

 ...آینده به_

 :کردممی حس هم کردن بلند سر بدون حتی رو اشخیره نگاه

 .هستم منم اتآینده تو بعد به این از، امونآینده به، کنی تصحیح رو اتجمله بهتره_

 ؟جمله به بده خم و پیچ انقدر تا "کن فکر من به" بگه کنده پوست و راست نبود بهتر

، ردکمی ترغیبت تربیش که اونایی از، دادمی قلقلک رو دلت ته که بود اونایی از اشجمله توی نهفته خودخواهی ولی

 .بدی انجام رو کار همون

 :کردم زمزمه، رفت باال لبم یگوشه

 .امونآینده به_

 :نشست امگونه روی دستش

 ؟دختر کردی چه دلم و من با، شده خالصه تو داشتن توی من یخواسته تمام_

 .لباسم به دوختم و کشیدم ترپایین هم دستش از رو نگاهم و گزیدم لب

 ؟هامگونه روی نشسته انارای از ببره لذّت و بگیره بازی به رو قلبم اینجوری داشت قصد چرا پسر این

 .نشست امچونه زیر و خورد سر امگونه روی از دستش

 .بودن امخیره ناب حسی و شیطنت با که براقی هایعسلی اون به بدوزم نگاه و کنم بلند سر کرد وادارم

 :زد لب و شد کشیده وارنوازش گردنم میون جایی شستش



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 437 

 ؟ذکرم و فکر همه شدی و کردی خودت مال رو قلب این تمام کی از_

 :کردم زمزمه هاعسلی اون مسخ

 هایعسلی و نشست دلم به اول همون از که هاییخنده اون با تو دونممی اما؛ خورد من اسم به قلبت سند کی دونمنمی_

 .کردی خودت مال رو قلبم شیرینت

 :دادم ادامه شیطنت با

 .هانبودن تاثیربی هاتمگونه چال اون البته _

 :گفت و خندید بلند

 .شاهرخ نفس شیطونت هایخاکستری اون فدای من چیز همه_

 :کردم زمزمه و شد ترپهن لبخندم

 .خدانکنه_

 .شد محو هاشلب روی از تا شد ترکمرنگ و کمرنگ لبخندش

 :کرد تربیش رو هامگونه داغی هاشنفس هرم و کشید جلو سر

 ؟دختر شیرینی انقدر چرا_

 :زدم لب هاشچشم به خیره

 .باشم شیرین هاتعسلی از تربیش نکنم فکر_

 .شدم بلند و کشیدم عقب سر که اومد جلو امگونه روی زدن مهر قصد به هاشلب

 :گفتم و نشست شدمی حس روش هنوزم هاشنفس داغی که ایگونه روی دستم
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 .دیگه پایین بریم، اتاقیم تو وقته خیلی_

 .داشتنی دوست هایمشکی اون تار به تار لمس برای رفت دلم من و کرد فرو موهاش میون پنجه و شد بلند

 .مجبورم که کنم چه ولی؛ نفره دو خلوت این از بکنم دل خوادنمی دلم اصال اینکه با_

 .رفتم اتاق در سمت به و کشیدم رخش به تربیش رو لبخندم

 .کردم باز و در و کردم حس سرم پشت رو حضورش

 .رفتیم پایین هاپله از و شدیم خارج اتاق از هم با

 :گفت و زد لبخندی دیدنمون با چون فرشته

 ؟خانوم عروس نه یا کنیم شیرین رو کاممون_

 .انداختم پایین رو سرم شرمگین

 :خورد گوشم به خندونش صدای

 .داد رو جوابم اناریت هایلپ_

 و کردنمی هم جمع مراعات که پسر این هایلب و نده نشون رو خوشحالیم عمق لبخندم تا فشردم هم روی، رو هاملب

 .نیاد کش این از تربیش، داشتبرنمی روم از لحظه یه حتی رو نگاهش سنگینی

 :شد مانعم جون فرشته صدای که، بشینم قبلی صندلی همون روی خواستم و گذشتم شاهرخ کنار از

 .دخترم بشین من کنار بیا_

 .نشستم نفره سه مبل روی کنارش و کردم کج رو راهم

 .پسرم بیا توام_
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 .گرفت جای کنارم براق نگاه همون با هم شاهرخ

 .کرد روسریش یلبه بند رو دستش و انداخت تهرانی آقای به نگاهی جون فرشته

 :گفت بابا به رو و کرد صاف ایسینه تهرانی آقای

 بحث سر بریم بهتره، رسیدن توافق به و کندن وا هم با رو هاشونسنگ و زدن هم با رو هاشونحرف هابچه که حاال_

 .مسائل باقی و مهریه

 :گفت و کرد ترزبون با رو هاشلب بابا

 .حاال گرفته کی، داده کی رو مهریه_

 .جان پارسا تعارفه اینا_

 :کشید جوگندمیش ریش ته به دستی بابا

 عشق من مالک، بدونمش دخترم خوشبختی ضامن و پشتوانه که نداره برام ارزشی انقدر پول من جان جاوید واال_

 .هباش نداشته دووم زندگیشون که بهتر همون، باشه نداشته رو اینا شاهرخ، جنمشه و مردونگی و پانیذ به شاهرخ

 :داد ادامه و گرفت نفسی

 دستش عمر یه رو دخترم قرار که کسی با باید االن همین از ولی؛ بزنم ناراحتی و جدایی از حرف امشب خوامنمی_

 .بزنم رو هامحرف، بسپارم

 :گفت و زد لبخندی تهرانی آقای

 .گرفت اشنادیده نمیشه، االن تا بوده ندیم و قدیم از رسوم از جزوی مهریه که دونیمی اما؛ جان پارسا متین حرفت_

 :داد تکون سری بابا

 .جان جاوید درسته هم شما حرف_
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 دوخت من به رو نگاهش

 ؟بابا چیه خودت نظر_

 :گفتم آروم

 .بگین شما هرچی_

 :تهرانی آقای سمت برگشت

 .هست کافی، شمعدون آینه و مجید اهلل کالم جلد یک همراه به سکه تا چهارده میگم من_

 :پیچید سالن توی جون فرشته یگونه اعتراض صدای

 ؟آخه پایین انقدر قشنگم عروس یمهریه! نمیشه که اینطوری اما_

 :گفت و چرخوند جون فرشته سمت رو نگاهش بابا

 .نوکرشم خودم رو اشبقیه، مردونگیشه و شاهرخ عشق دخترم خوشبختی ضامن که گفتم، کافیه هم همین_

 .کردمی گرم، پشتم کوهی همچین بودن به رو دلم عجیب که ایپدرانه حمایت این از درخشید هامچشم

 .آورد شیرینی مامان، شد گذاشته که ها قرار

 .نشست بابا کنار و کرد تعارف

 :گفت و برگشت بابا و مامان سمت به جون فرشته

 .بشن هم اسم به که، بکنیم پانیذ دخترم دست هم نشونی بدید اجازه اگه، کردیم شیرین که رو دهنمون_

 :داد تکون سری متانت با بابا

 .البته_
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 .داد شاهرخ دست به و درآورد رنگی مشکی مخملیِ یجعبه کیفش توی از جون فرشت

 .آورد بیرون ازش رو نگینی تک انگشتر و کرد باز رو جعبه شاهرخ

 .کرد فرو دومم انگشت توی رو انگشتر و گرفت دست توی رو چپم دست

 .داشتم دنیا ینقطه ترینشرجی توی خنک نسیمی نرم نوازش مثل حسی من و

 :صداش گرفتگی واسه رفت دلم و پیچید گوشم تو بابا صدای

 . شاءاهللان مبارکه_

 .دادمی خوشحالی نوید، شدمی کوبیده هم به که هاییدست صدای میون جون فرشته زدن کل صدای

 :داد تکون رو بودم انداخته موهام روی آزادانه که شالی یگوشه هاشنفس و آورد جلو سر شاهرخ

 .پرنسس من نامزد شدی رسما_

 .گرفتم دندون به رو لبم و دوید پوستم زیر سرعت به خون

 ؟بریمی دل و کنیمی اناری لپ هی که خوایمی جونم از چی دیگه؛ هستم روانیت جوریهمین من، نکن، دختر نکن_

 .شنوهمی رو صداش اونم بودم مطمئن که بود رفته باال حدی به قلبم ضربان

 ؟بودم گرفته گر من یا بود گرم هوا و چسبید امسینه یقفسه به امچونه و فشردم لبم روی تربیش رو هامدندون

 :اشخیره نگاه سنگینی زیر از، داد نجاتم جون فرشته صدای

 .هامعزیزک باشه مبارکتون_

 .شدم بلند شاهرخ با زمانهم، رومون به رو درست دیدنش با اومد باال سرم

 .آورد بیرون دستبندی دستش توی توی مخملیِ یجعبه از و دوخت هامچشم به رو مهربونش هایچشم
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 .آوردم باال رو دستم، گرفت سمتم به که رو دستبند و زد لبخندی

 وسطشون که کوچیکی هاینگین و بودن شده حلقه هم توی که الله ریز هایگل طرح و بست مچم روی، رو دستبند

 .بود زیبا واقعا؛ بودن نشسته

 :گفتم و گرفتم دستبند از نگاه

 .جون فرشته ممنونم_

 :بود همراه پرمهری لبخند با جوابش

 .عزیزدلم نداره و قابلت_

 :گرفت درآغوشم و کرد حلقه امشونه دور دست

 .عروسکم شاهرخ واسه بودت گرفته چشمم اولش همون از_

 .نشست شالم از ریخته بیرون موهای روی اشــوسه بـ و شد پنهون اششونه روی خجولم لبخند

 .نداشت رو هاشلب روی از شدن محو قصد انگار مهربونش لبخند اون و گرفت فاصله ازم

 .کشید آغوشش در و انداخت شاهرخ پهن هایشونه دور دست باراین و رفت جلو قدمی

 .بوسید رو مادرش یشونه و گرفت رنگ شاهرخ لبخند که گفت گوشش زیر چیزی

 .برداشت اششونه دور از دست و زد شاهرخ موهای روی ایــوسه بـ جون فرشته

 .اومدیم در ایستاده حالت از هم ما و نشست شاهرخ کنار ینفره تک مبل روی

 .شد کردن تعارف مشغول و اومد بیرون آشپزخونه از دست به چای سینیِ مامان

 .شدن بلند هم شاهرخ و جون فرشته بندش پشت و کرد رفتن عزم تهرانی آقای، شد صرف که هم دوم چای
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 .کردیم همراهیشون در دم تا احترام رسم به

 دست توی رو دستم و شد نزدیکم قدمی، نیست ما به حواسش کسی و اند خداحافظی مشغول همه دید وقتی شاهرخ

 :گرفت

 .شدن من خانوم واسه قدم اولین_

 .کردم بارونش ستاره هایعسلی نثار رو خجولم لبخند و گرفت رنگ هامگونه

 .نشوند روش طوالنی ایــوسه بـ و چسبوند هاشلب به رو دستم

 .هاشلب داغی از سوخت دستم کردم حس من و

 :کرد زمزمه و گرفت نشونه رو انداختم گل هایگونه نگاهش

 .من خانوم خجالتت فدای شاهرخ_

 .شد گم کردمی صدا رو شاهرخ که جون فرشته صدای تو آرومم ی"خدانکنه"

 .نشوند هاملب رو خنده چشمکش و گرفت فاصله دستم از شاهرخ هایدست گرمای

 .نرفتم حیاط تا دنبالشون مامان و بابا مثل دیگه و کردم گرد عقب، رفت بیرون ورودی در از که شاهرخ

 .شدم اتاقم وارد و رفتم باال رو ها پله

 .بود تنم کیپ زیادی که ایدخترونه شلوار و کت این تو شدممی خفه داشتم

 .مشدمی هالک االن تا وگرنه، کنیم سنگین ایِسورمه دامن و کت اون جایگزین اینو کرد قبول مامان خداروشکر بازم

 .خورد گوشم به اتاق در صدای، بود نرسیده کت اول یدکمه به دستم هنوز و برداشتم سرم روی از رو شالم

 :گفتم و برگشتم عقب به
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 ؟بله_

 .شد نمایان در چهارچوب توی بابا قامت و شد باز اتاق در

 :گفتم و برگشت هاملب روی لبخندم

 ؟بابا جونم_

 :گفت و اومد جلو

 ؟دیگه وقت یه به کنیم موکولش و ایخسته یا بزنیم حرف هم با دختری پدر میشه، بابا دختر سالمت جونت_

 .نیستم خسته وقت هیچ دختری پدر گپ یه برای من_

 :کرد دراز سمتم رو دستش و نشست تختم روی

 .شده دختریمون پدر هایحرف تنگِ دلم خیلی که بابایی بغل بیا پس_

 :گذاشتم اشسینه روی سر و رفتم فرو بغلش توی

 .شده باباییم واسه خودم کردن لوس اینجوری تنگِ دلم خیلی منم_

 .اشسینه به فشردم محکم و شد حلقه امشونه دور دستش

 .باشن فرشته توننمی هم مردها کردمی ثابت و دنیا قانون رو کشیدمی خط مرد این و

 .کشیدم مشام به لذت با رو آغوشش بوی و افتاد هم روی هامپلک، نشست موهام روی و شد مهر که هاشپدرانه

 .کرد رخنه وجودم توی شاپرک بال نوازش مثل حسی و چرخید موهام میون وارنوازش دستش

 :گرفت فاصله هم از پلکام و پیچید گوشم توی صداش

 .بابا دختر_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 445 

 .نگاهش به دادم نگاه و برداشتم اشسینه روی از سر

 ؟پسر این خواستن از مطمئنی_

 .کردم پایین و باال "آره" معنی به رو سرم و ریختم نگاهم توی شرم

 ؟خوادمی رو تو اندازه همین به اونم مطمئنی؟ مطمئنی؟ چی اون از_

 :رسید گوشش به زمانی هر از ترآروم صدام

 .خوادمی میگه هاشچشم_

 .نشست پلکم پشت اشــوسه بـ و کرد نگاه هامچشم به خیره

 .شد امشقیقه نثار بعدیش یــوسه بـ و گذاشتم اششونه روی سر

 .ببینم فروغبی رو اتهچشم ندارم طاقت دیگه، ببینم هاتچشم تو غم دوباره خوامنمی_

 :انگار داشت غم صداش و کرد مکث

 ییکهت به تیکه دیدم چشم به، رفت خودم چشم تو خاکسترش و تو زندگی تو انداخت آتیش که بود من خطای، مهران_

 بند لبق خودت اشتباه با باراین خوامنمی، کشیدم زجر پات به پا و کشیدی درد و زدی بند طوریچه رو اتشکسته قلب

 .کرد جمعش نشه، بکنی هم کاری هر دیگه که بشکنه جوری اتزده

 :بود شتهبرگ گلوم کنج ترسنگین اینبار، سفر از خسته انگار بود کرده کوچ گلوم از بود وقت خیلی که ایابری یتوده

 .بابا نبود شما اشتباه مهران اما_

 زمین رو من روی و رودروایسی خاطر به و بود من شریک پسر، مهران. ندارم انکارم قصد، نداریم تعارف باهم، بود_

 با هک حرفی و من خاطر به اما؛ وصلت این به نبود رضا دلت اولش همون از دونیمی خوب خودتم، کردی قبولش ننداختن

 .کردی قبول من بردن باال و بودم زده پدرش
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 ...بابا_

 :بدم ادامه نذاشت

 .کشیدی و درد بدترین؛ ندارم و دردت لحظه یه طاقت که منی خاطر به تو و بود کن قبول، پانیذ بود_

 .مون همه دل به گذاشت درد که مهرانی به لعنت و صداش گرفتگی از شد فشرده قلبم

 عقلم نامرد مهران برای، کنهمی تضمینش قلبم، باشه فطرت پست اون مثل تونهنمی، من عسلی چشم مرد، شاهرخ اما

 با بار این، دارهن ضرری، رفتن قلبت دنبال بسته چشم بارم یک. بگیرم تصمیم قلبم با خواممی حاال اما؛ کرد گیریتصمیم

 .میرم جلو قلبم

 :فشردم اشگونه روی رو هاملب و برداشتم اششونه روی از سر

 .کنهمی تضمین و شاهرخ قلبم، بابا_

 :شدمی کم زندگیمون از هم فطرت پست اون نحس یاد حتی کاشای و داشت غم هم لبخندش

 .دخترکم کن گوش قلبت حرف به اینبار_

 .برداشت اششونه روی از رو سرم و نشست موهام روی اشــوسه بـ

 :گفت و کشید پاش روی دست

 .کشتممی مامانت االن که برم_

 .آوردمی فشار ترکم گلوم به سبکیش و بود رفته در خستگیش انگار گلوم توی ابری یتوده و خندیدم

 .بود سخت آرامش منبع اون از کندن دل هرچند، دراومدم آغوشش توی از

 .رفت بیرون اتاق از و کرد موهام مهمون هم آخر یــوسه بـ و شد بلند
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 ؟بودم هالکت حال در لباس این تو من، کردم کتم هایدکمه بند رو دستم و شدم بلند

 . زدم شیرجه تختم توی و کردم پاک رو آرایشم و کردم عوض رو لباسم دقیقه چند عرض در

 .کشوند عسلی روی، رو نگاهم موبایلم صدای که بود نرسیده بالش به سرم هنوز

 .دوختم صفحه به رو نگاهم و داشتم برش

 پر بمقل تو شاپرک اسمش دیدن با حتی من که وجودش تو داشت چی پسر این و انداخت تپش به رو قلبم شاهرخ اسم

 ؟زنهمی

 :کردم لمس رو اسمش

 اتپیشانی وسط درست"

 من هایلب گاهقبله شودمی

 "کنممی حواله جا همان را هایمــوسه بـ

 .داشت هاقصه توی سفیدِ اسب بر سوار یشاهزاده به عجیبی شباهت پسر این و گرفت رنگ لبخندم

 .کردمی عشق از ماالمال رو وجودم، شاپرکی لطیف بال نوازش مثل هم شدن شاهزاده این پرنسسِ فکر حتی و

 :گرفت ریتم صفحه روی هامانگشت

 حادثه ترینبخش لذت"

 سرنوشت تلخ هایخطی خط میان در

 :است کلمه یک فقط یافتن

 "!تو
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 .دوختم چشم صفحه به منتظر و کردم سند

 هم قلبت دتن ضربان وقتی مخصوصاً، باشه شیرین تونهمی گاهی هم انتظار و شد کشیده اسمش روی وارنوازش انگشتم

 .بشه چاشنیش

 :کرد جدا اسمش از رو نگاهم صفحه رفتن باال

 که است این من رویای تمام"

 باشم داشته جایی تو یشبانه رویای در

 شود من آن از رویایی شبی تا

 "من رویای تمام رویایی شبت

 .بوسیدم رو اسمش و نشست گوشی یصفحه روی هاملب ارادهبی

 .گذاشتم هم روی، رو هامپلک و گرفتم آغوش توی ارزش با ایشئ مثل رو گوشی

 .بودن زندگیم اتفاق بهترین هاعسلی این و بست نقش هامپلک پشت عسلیش هایچشم

*** 

 (نهم فصل)

 *پانیذ*

 ویر لبخند دارش طعنه صدای و چسبوندم گوشم به رو کردمی خودکشی داشت که موبایلم و انداختم سر روی، رو شالم

 :نشوند هاملب

 .دلبر ماه روی دیدن انتظار در هنوز ما و گذشت دقیقه ده_
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 .آقا رسهمی پایان به انتظارتون و میاد االن_

 .کرد ترپررنگ رو لبخندم و پیچید گوشم توی اشخنده صدای

 :فتمگ بلندی نسبتاً صدای با رفتممی پایین هاپله از که درحالی و دادم سر کوچیکم مجلسی کیف توی رو گوشی

 .نشین نگران، برگردم دیر ممکنه، میرم دارم من مامان_

 :گفت، ذاشتمی گلدون توی رو بود چیده باغچه از تازه که هاییگل که حالی در مامان

 .باش خودت مواظب، مامانم همراهت به خدا_

 .زدم بیرون خونه از هامکفش پوشیدن از بعد و گفتم ی"چشم"

 .نمیشه نگران دونستممی و شاهرخم با داشت خبر هم بابا

 ژستِ اون و آبی یچهارخونه لباس با که افتاد عسلیم چشم مرد به نگاهم که برگشتم کوچه طرف به و بستم هم اصلی در

 .بود رفته براش پیش وقت خیلی دلم که منی از، بردمی دل عجیب دادش تکیه ماشین به سینه به دست

 االب راستش ابروی و گذروند نظر از رو صورتم کل نگاهش و گرفت ماشین از رو اشتکیه که برداشتم قدم طرفش به

 :رفت

 ؟اره. رسهمی پایان به من انتظار و میاد که، وروجک ریختیمی زبون خوب_

 :گفتم و کردم نگاهش شیطنت با

 ؟نرسید مگه_

 :انداخت باال "نه" معنی به رو سرش همزمان و کرد ی"نوچ"

 .نرسیده هنوز_
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 :شدم شیطونش هایچشم یخیره شده ریز هایچشم با کمر به دست

 ؟رسهمی پایان به طوریچه بفرمایند آقا حضرت میشه_

 :گرفت طرفم به رو اشگونه و شد خم کمی

 .اینطوری_

 :گذاشتم عقب قدمی

 .هاایمکوچه وسط شاهرخ_

 :انداخت بر و دور به نگاهی

 .مادمازل زنهنمی پر هم پرنده_

 :گفتم سرتقی با

 .شد رد آدم یه دیدی یهو اما؛ زنهنمی پر پرنده_

 :کرد باز برام رو در و داد بیرون حرصی رو نفسش

 .دارم خود جای دیگه که من، بندیمی منم پشت نسل هفت دهن زبونت این با تو_

 .نشستم و خندیدم

 .شد سوار و زد دور رو ماشین و بست رو در

 همراهش نامزد عنوان به که بود ایمهمونی اولین این و شدنمی رد سرعت با که هاییدرخت به و دوختم نگاه و افتاد راه

 .بودم
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 یشاهزاده این که فهموندن همه به و رفتن راه جمعی میون دستش تو دست و شدن مرد این پای هم خوبیه حس قطعا

 .اومدمی خوش مذاقم به تربیش هم نوبرانه ترش هایآلوچه از مالکیت این و خودته مال فقط سفید اسب بر سوار

 :برگشتم طرفش به و گرفتم داشتن شکلی و طرح یه هرکدوم که هاشدرخت و خیابون از نگاه

 ؟چیه داماد اسم شاهرخ راستی_

 :انداخت بهم نگاهی نیم

 ؟طورچه، ماهان_

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .نه یا میاد هم به هاشوناسم ببینم خواستممی، طوریهمین_

 ؟میاد هم به حاال، خب_

 .ماهرخ و ماهان، میشن شروع "م" با جفتشون، اوهوم_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 ؟نمیان هم به، نمیشن شروع حرف یه با که پانیذ و شاهرخ یعنی_

 .بیاد کش هاملب شد باعث طلبکارش لحن و قیافه

 ؟امقلقلکی من گفته کی و شد ترعمیق لبخندم دستم کف به ریشش ته برخورد با و گذاشتم اشگونه روی دست

 .نمیشن جور هم با و نیستن هم جفت پانیذ و شاهرخ مثل اسمی هیچ_

 :نشست دستم پشت هاشلب داغی و شد فشرده دستش توی دستم و گرفت لبخند طرح هاشلب

 .لبخندم، بنشونه شاهرخ هایلب رو لبخند تونهنمی پانیذ مثل هم کسهیچ_
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 ؟انداحساسبی مردها گفته کسی چه*

 تپش لدلی بشوند و کنند دلبری و کنند عاشقی بلدند ترقشنگ هم شمع پای به سوخته عاشقِ یپروانه از حتی مردها

 *زن یک قلب نامنظم

 قشنگ ایدیگه جوره یک چیز همه و شده بهار زمستون وسط انگار روزا این و گرفت جای دستش زیر، دنده روی دستم

 ،کُند دور رو بذار رو قشنگت روزای این، خدایا " بگی آسمون به رو و کنی بلند سر خواستمی دلت که جور یک، بود

 ."کنم ولش هازودی این به رو خوش حال این خوامنمی

 .بود چیده واسم جدیدی هایبازی و نداشت رو خوشیم دیدن چشم روزگار انگار اما

 و ودب روزگار نباشه هرچی، کنم ولش خواستمنمی خودم اگه حتی، بیاره در چنگم از رو خوش حال این داشت قصد انگار

 .بودیم دستش توی یبازیچه که هم ما و تربیش زورش

 .رسیدیم، مطلق آرامش ساعت نیم از بعد

 دوخته هاشچشم به نگاهم شد باعث و گرفتش ترمحکم اما؛ شم پیاده و بکشم بیرون دستش زیر از رو دستم خواستم

 .شه

 :آورد نزدیکم رو صورتش، دید که رو سوالیم هایچشم

 .بیاد کن ردش پس، بری در زیرش از تونینمی الوجوه من وجه هیچ به و میشه حساب من قلمروِ جزو دیگه اینجا_

 :افتاد، بود شلوغ حسابی که ورودی در به نگاهم

 .شلوغه اینجا چقدر که دونیمی شاهرخ_

 :گفت و کرد نگاهم بدجنسی با

 .نبود خوبی یبهونه، اندودی هاشیشه که دونیمی توام و_
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 :گفت که کردم نگاهش حرص با و خیره

 .منتظرم_

 .گذاشتم اشگونه روی، رو هاملب و دادم بیرون رو نفسم، ندارم ایچاره دیدم وقتی

 .کنه تیغه سه گفتممی بهش باید حتماً و کرد اذیتم ریشش ته زبریِ

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش لحظه چند از بعد

 ؟خوبه_

 :کرد زمزمه لبخند و بسته هایچشم با

 .بهترینه_

 .کرد باز رو هاشچشم که زدم اششونه به ایضربه

 :گرفتم طرفش به و کشیدم بیرون ماشین جلوی جادستمالی از دستمالی

 .نداده باد بر رو آبرومون تا کن پاکش بیا_

 :کشید اشگونه روی هاملب رد روی، رو دستمال

 ؟مربوط چه کسی به، ببوسیم داری دوست، ببوسمت دارم دوست، نامزدمی_

 :گفتم، کشیدممی پایین رو آینه که درحالی و درآوردم کیفم توی از رو رژم

 .زشته بازم، باشه_

 .کشیدش دستم از که بکشم هاملب روی خواستم و آوردم باال رو رژ

 :گفت و گذاشت جیبش توی رو رژ که برگشتم طرفش به متعجب
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 یرهخ رو هانگاه که هست زیاد انقدری قدرشمهمین، کنی پررنگش نکرده الزم دوماً، بپوشه ساپورت پیرزن زشت اوالً_

 .کنه

 ...اما_

 مجوریشهمین هرچند، بشه زیباییت یخیره من نگاه از غیر نگاهی خوادنمی دلم و منی مال، خانوممی نداریم اگر و اما_

 .بخورم حرص کلی قراره امشب

 و بود حساس روم من مرد، بکشم جیغ خوشحالی از خواستمی دلم، شدن ناراحت جای به من و بود شده غیرتی من مرد

 .ودب کرده عاشقم بد عاشقیتش و بود عاشق من مرد، کردممی حوالش و کرده ردیف صدقه قربون کرور کرور دلم تو من

 .شدم پیاده و کردم مهار هم روی هاملب فشردن با رو عمیقم لبخند

 .رفتیم اشونخونه سمت به و انداختم شاهرخ بازوی دور دست و زدم دور رو ماشین

 .بود هامهمان به آمدگویی خوش مشغول و بود ایستاده در دم شهاب

 :اومد جلو و نشست هاشلب روی لبخند ما دیدن با

 .گذاشتید ما چشم سر قدم، دادید افتخار، خانوم پانیذ به به_

 :گفتم و خندیدم

 .بودم اینجا پیش یهفته من، کنیمی انصافیبی داری دیگه شهاب آقا_

 هرفت، من نه شوهرته اون انصافبی دوماً. کنیمی خطابم آقا بازم و شدی داداشم زن، بردار رو اسمم تنگ آقای اون اوالً_

 .انداخته من دوش روی، رو کارا همه و نامزدبازیش و نامزد دنبال

 :دراومد شاهرخ صدای حرفش این با
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 حرف باید بازم، شد روشن یار جمال به چشمم روز دو از بعد من حاال، زنتی دل ور ساعت 72 کنن ولت، باانصاف آقای_

 ؟کنی ارواحم نثار

 :داد تکون سری خنده با شهاب

 .داخل بفرمایید، بایستید سرپا صبح تا خوایدنمی اگه، تسلیم ما آقا_

 :گفتم و نشست هاملب رو آمیزی شیطنت لبخند

 .فرماییممی هم داخل، شهاب داداش است عشق رو زدنت حرف رسمی_

 .نشستمی دل به برادرانه اولش از مرد این و گذاشت نمایش به رو هامدندون ردیف، بلندش یقهقه صدای

 وجود هم آغوش این از ترامن و کرد مهمون دلم به امنیت حس، ترس جای به آشناش گرمای و نشست کمرم دور دستی

 ؟داشت

 :خورد گوشم به شالم کنار جایی از صداش

 ؟اره، است عشق رو شهابت داداش زدن حرف رسمی که_

 :کردم نگاهش چشم یگوشه از

 ؟کردینمی رو و بودی حسودم_

 یگرید با هامداشته کردن تقسیم اهل منم و منه مال، فکرت، قلبت، شیطنتت، لبخندت، نگاهت، منه مال تو چیز همه_

 .باشه داداشم دیگری اون اگه حتی، نیستم

 ازم غیرتش، نداره جا بی غیرت اما؛ هست غیرتی من مرد که کرد راحت رو خیالم خندونش هایچشم و شوخ لحن

 .کنهنمی محدودم اما؛ کنهمی مراقبت

 .کردم نثارش و ریختم نگاهم توی که بود محبتم تمام، بود گنجونده شوخی و غیرت تو که ایعاشقونه جواب
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 .بود سرد مردانه ناجوان بس بیرون هوای و کرد نوازش رو پوستم مطبوعی گرمای و شدیم سالن وارد

 :پیچید گوشم توی صداش و نشست امشقیقه روی نرم شاهرخ هایلب

 .منتظرتم، کن عوض رو لباست باال برو_

 .رفتم باال رو مارپیچی هایپله و دادم تکون سری

 .افتاد، بود زده در روی به رو دیوار روی بزرگ که عکسش به نگاهم و شدم شاهرخ اتاق وارد

 !جذاب یخودشیفته

 .گذاشتم تختش روی کیفم و شال با و درآوردم رو مانتوم

 .کردم درست رو لباسم شکل هفتی ییقه و ایستادم آینه جلوی

 .ریختم دورم آزادانه هم رو موهام

 .شد کشیده، زدمی چشم تو زیادی لختیشون که امسینه یقفسه و بازوها سمت نگاهم

 .برداشتم رو حریرم مشکی شال و برگشتم تخت سمت به

 .پوشوندم باهاش رو لباس لختی االمکان حتی و کردم ردش موهام زیر از

 .اومدم بیرون اتاق از و شدم مطمئن هم بودم زده موهام طرف یه قشنگی برای که گلی طرح سنجاقِ بودن محکم از

 .بود منتظرم هانرده به زده تکیه شاهرخ و رفتم پایین هاپله از

 .رفت باال لبش یگوشه و زد برق هاشچشم افتاد بهم که نگاهش

 .گذاشتم بزرگش دست توی رو دستم و کرد دراز طرفم به رو دستش

 :گفت و گذروند نظر از رو لباسم دیگه بار نگاهش
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 .من پرنسس ممنونم_

 ؟چی برای_

 .قائلی ارزش برام اینکه برای_

 لحنم قاطی شیطنت و زدم چشمکی، شال انداختن از راضی من و بودم انداخته هامدست روی که بود شالی منظورش

 :کردم

 ؟هوم، نیستی دیگری با هاتداشته کردن تقسیم اهل توام و توام مال من_

 .بود دنیا تصویر ترینقشنگ عاشقش نگاه و خندید

 وارشیرین اهنگ با، کنندمی عاشقی نگاه با، گذارندمی بیابان به سر مجنون مثل نه و کنندمی کوه فرهاد مثل نه هابعضی*

 *کنندمی اتلیلی

 :گفت و گرفت سمتم به رو بازوش

 ؟زیبا خانوم بریم_

 :انداخت دلم به رو درمون درست گاز یه یوسوسه سفتش عضالت و کردم حلقه بازوش دور دست

 .بریم_

 آن کی در و خورد من به حواسبی و اومد بیرون سالن از شتاب با خدمتکاری که بودیم نرسیده پذیرایی سالن به هنوز

 .شد چپ لباسم روی، بود دستش که ایسینی توی هایشربت تمام

 :غرید خدمتکار به رو عصبانیت با شاهرخ و رفتم عقب قدمی

 ؟کجاست حواست_

 :گفت ناراحتی با ذاشتمی سینی توی رو هالیوان که حالی در اونم
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 .خواممی معذرت، شد چی یهو دونمنمی، آقا ببخشید_

 :گفتم و دادم بازوش به فشاری که بتوپه بهش بازم خواست و کرد باز دهن شاهرخ

 .عزیزم نداره اشکالی_

 :گفت خدمتکار به رو اخطارگونه

 ...ببینم ها حواسیبی این از دیگه بار_

 .شاهرخ_

 :کرد اشاره لباسم پایین به و برگشت طرفم به

 .خب کرد چیکار ببین_

 .نیست پیدا واضح قدرمان اشلکه، مشکیه لباسم تازه، زنممی آب بهش میرم االن، که نشده چیزی_

 .داد تکون "تاسف" ینشونه به رو سرش و کرد پوفی

 .نه یا جوره و جفت چیز همه، نداره کاری بابا ببینم برم منم، بزنی آب لباست به میری تو تا پس_

 .رفتم، بود هاپله زیر که بهداشتی سرویس طرف به و گفتم ای"باشه"

 .اومدم بیرون، رفت بین از شربت رد تقریباً وقتی و زدم لباسم روی شربت هایلکه به آبی

 :کرد میخکوبم صدایی، بود نرسیده دومی به اولم قدم هنوز

 .داداشمه نامزدیِ امشب که گفتم، بیام تونمنمی نه_

 !بود آشنا خیلی صدا این

 .آینده یهفته واسه بندازش_
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 !نه

 !نداره امکان

 ...صدای این

 .نیست قشنگ شوخیشم، خدایا نه

 .خودم باغ میریم، زیرش زده اگه وحید_

 !مهران

 .بود مهران صدای این

 .زد جرقه سرم توی چیزی

 ؟چیه داماد اسم شاهرخ راستی"_

 "ماهان_

 .مهرانه برادر ماهان، ماهرخ نامزد یعنی...یعنی نه

 !من خدای

 .کردم تند پا پذیرایی سالن طرف به ترسیده شایدم و نگران و شوکه

 .ببخشید خانم_

 .شد زمین قفلِ پاهام

 .شد حبس امسینه تو نفس
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 دمترسیمی، مشکیش هایچشم یدوباره دیدن از ترسیدممی. ترسیدممی آره، ترسیدممی باهاش شدن رو به رو از من

 .دادندمی زهرمار یمزه که خاطراتی اون تمام هجوم از

 .خانم_

 "پاهات خاطر به متاسفم خیلی من"

 .باشه شما مال گوشواره این کنممی فکر_

 "احساس نه، بود منطق یپایه بر بیشتر ازدواجمون که دونیمی"

 .خانم_

 ".کنمنمی انتخاب زنم عنوان به بره راه تونهنمی که رو دختری کنممی فکر منطقی وقتی"

 .بودم متنفر، بود نذاشته باقی خودش از برام چیزی درد جز که مردی این از من

 .شمام با خانم_

 .دیدمش متریم یک از کمتر یفاصله تو و برگشتم طرفش به هوابی

 .بودم متنفر هم مشکی هایچشم این از من و شد قفل هاشچشم توی هامچشم

 که شدممی محو هاشچشم جلوی از جوری و داشتم جادویی چوب یه کاش کردم آرزو و گذاشت عقب قدمی مبهوت

 .بوده اینجا پانیذی انگار نه انگار

 .پانیذ_

 ؟باشی داشته نفرت ازش هم و باشی چیزی عاشق هم میشه مگه

 .میشه انگار
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 نظرم به شنومشمی مهران زبون از که االن ولی؛ خودمم اسم عاشق من، میاره زبونش به شاهرخ وقتی؛ اسمم مثالً

 .نداره وجود دنیا تو اسم این از انگیزترنفرت

 .کردمی دادبی هاشچشم توی بهت

 :گفت لکنت با و داد قورت رو دهنش آب

 ...تو پانیذ..پا_

 .شدمی اکو گوشم تو کنه رهام حال اون با خواستمی وقتی صداش

 .بست نقش هامچشم جلوی، کردمی تموم و بود ما بین چی هر که لعنتی یبرگه اون پای زدمی امضا وقتی نگاهش

 .نداشتم طاقت دیگه، نه

 .پاشیدمی فرو داشت که داشتم رو سستی دیوار حس

 اقیب ازم چیز هیچ که ریختممی فرو جوری، موندممی مرد این انگیزنفرت نگاه زیر دیگه ثانیه چند اگه بودم مطمئن

 .نمونه

 .رفتم پذیرایی سالن طرف به سرعت با و کردم گردعقب

 .کن صبر پانیذ... پانیذ_

 .شدم سالن وارد هاشزدن صدا به توجهبی

 .بودم زاربی نامرد اون از، زمخت صدای اون از، مشکی هایچشم اون از من

 .بودم زاربی سوزوندنمی رو تمامم آتیش یه مثل که خاطراتی هجوم از

 .بودم زاربی مهران از من
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 .بودم زاربی، بود محض دردِ یادآور که مردی از

 .ترسیدممی من

 .ترسیدممی کشیدن درد دوباره از

 .دیدم پدرجون کنار رو شاهرخ و چرخوندم سالن بین رو نگاهم

 .رفتم سمتشون به

 .کنم رومآ رو میونم در یکی هاینفس و قلبم نامنظم تپش کردم سعی عمیق نفس تا چند با و ایستادم قدمیشون چند

 لب و ستنش شاهرخ بازوی روی دستم و کردم پر بینمونم یفاصله قدم چند همون، برگشتم عادی حالت به تقریباً وقتی

 :کردم باز

 .پدرجون سالم_

 :داشت آرامش و مهر لبخندش و شد کشیده سمتم پدرجون نگاه

 .دخترم سالم_

 .رفتم فرو پدرجون آغوش توی و گرفتم فاصله شاهرخ از و کرد باز روم به رو هاشدست

 :گفت و بوسید رو موهام روی

 .عزیزم اومدی خوش_

 .ممنونم_

 و گرفت رو دستم، دراومدم پدرچون آغوش از وقتی که بود فهمیده رو ناخوشم حال انگار شاهرخ و داشت لرز هنوز صدام

 .کرد دورم جمع از دادن نشونم رو چیزی یبهونه به
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 :گفت و کرد نگاه هامچشم توی خیره

 ؟پانیذ شده چیزی_

 .کنه نفوذ افکارم اعماق تا خواستمی انگار نگاهش

 :گرفتم هدف رو اشیقه و دادم تغییر رو نگاهم مسیر

 .نه_

 ؟باشم مطمئن_

 :زدم لب و خیالش کردن راحت برای، گذاشتم هم روی پلک

 .باش مطمئن_

 :گفت و داد تکون سر

 ؟هوم، بگیم تبریک بریم_

 :کردم قفل بزرگش هایپنجه توی پنجه

 .بریم_

 خوشم حال از بود نشده قرص دلش و داشت رو نگاهم خوندن قصد نگاهش هنوزم اما؛ شده راحت خیالش کردمی وانمود

 .نبود خوش که

 .رفتیم، بودن نشسته ماهان و ماهرخ که اینفره دو مبل سمت به

 .ایستاد باهاش همزمان ماهانم و شد بلند دیدنمون با ماهرخ

 :کرد باز لب زدهبهت و موند ثابت صورتم روی ماهان نگاه
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 .پانیذ_

 .مهمونی این به اومدمنمی و شدمی کاش کردم آرزو من و پیچید بینمون شاهرخ صدای

 ؟شناسینمی رو هم شما_

 :گفتم و گرفتم کوتاهی نفس

 .قدیمی آشنایی یه_

 :کرد ناخوشم حال نثار دردموندگی، گوشم کنار آرومش صدای و گفت عریضه نبودن خالی برای ی"آهان"

 .بشکافی برام رو قدیمی آشنایی این بعداً مایلم_

 .داد کمرم به فشاری، فهمیدممی من روفقط بودنش مصنوعی که لبخندی با و

 :بدم نشون بشاش رو صدام کردم سعی و کشیدم آغوش در رو ماهرخ و گذاشتم جلو قدمی

 .خانوم خوشگل باشه مبارک_

 :خورد گوشم به خجالتش پر و آروم صدای

 .داداش زن ممنونم_

 :نداشتم اعصاب رو کشید خط ماهان مبهوت صدای

 ؟داداش زن_

 ؟داشت وجود خدا زمین رو منم از تربدبخت و شد بلند سرم پشت از شاهرخ یشده بم صدای

 .بنده نامزد، پانیذ؛ جان ماهان کنممی معرفی، داداش زن، بله_
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 هم دیدنم از ماهان بهت و خواهرش نامزد و من قدیمیِ آشناییت به بود شده حساس و گفت حرص با رو "جان ماهان"

 .بود شده علت بر مزید

 :گرفتم ماهان سمت به رو دستم و گرفتم فاصله ماهرخ از

 .ماهان آقا باشه مبارک_

 .بودش گذاشته بین ذره زیر که شاهرخی شدنِ ترعصبانی برای بود کافی هم دستش لرزش و اومد باال دستش

 .نخوره تکون ایکلمه گفتن برای هاشلب که بود شوکه انقدر و شد فشرده دستش میون دستم

 .کردم گرد عقب لبخندی زدن با و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 .بشم خارج سالن از کرد وادارم کمرم روی دستش فشار و شد قدمم هم شاهرخم

 که هم االن و بود خواهرش نامزد با من قدیمی آشناییت شکافتن به میلش سالن از کشیدنم بیرون این عامل دونستممی

 .نبود درد پر کالف این کردن باز جای اصال

 :گفتم کنه باز دهن اینکه از قبل

 .ندیدمش؟ کجاست مادرجون شاهرخ_

 :گفت حرفم به توجهبی

 در خالی خشک تشکر یه واسه صداش حتی که خورد جا قدران بودنت من نامزد شنیدن از که داره باهات آشناییتی چه_

 ؟نیاد در، تبریکت جواب

 ؟نکشه پیش و بحث این که باشم کرده دستی پیش خواستممی مثالً

 :گفتم و گذاشتم بازوش روی دست

 ...اما؛ نجوند رو مغزت موریانه مثل سرت توی فکرهای تا بدونی خوایمی که رو چیزی اون یهمه میگم برات_
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 .نیست کار تو اگری و اما_

 .نیست بحث این وقت االنم_

 ؟توِ یچیکاره شده من خواهر نامزد تازه یاروِ این که خواممی توضیح یه فقط، نباشه یا باشه وقتش که، نیست بحثی_

 .درده پر طوالنیِ بحثه یه خودش توضیح همین_

 .دستاش فشار از گرفت درد سرم من و کشید چنگ به رو موهاش کالفه

 .بدم خرج به صبر قدرهمین هم فردا باش نداشته انتظار اما؛ نیست وقتش خواهرم نامزدی جشن وسط االن، باشه_

 وارد، بود کرده گلوم مهمون بغض، موقعیش هر از ترجدی لحن و درهم هایاخم که منی به توجهبی و کرد گرد عقب

 .شد پذیرایی سالن

 ؟کردیمی منور حضورت با رو من گلوی باید االن همین محترم بغض آخه بگه نبود یکی و کشیدم گلوم روی دست

 .نبود هم بغض این وقت االن و کشیدم عمیقی نفس

 .نبود ایناراحتی جور هیچ وقت خونه این داشتنیِ دوست دختر نامزدیِ جشن وسط االن اصالً

 حال لدلی و خواهرش نامزد با صنمم، صبرمبی مرد برای قرارِ که فردایی همون به کنم موکول رو هاناراحتی تمام بود بهتر

 .بدم توضیح رو خوب شب این تو بدم

 .موند ثابت آشپزخونه روی و چرخوندم دورم تا دور رو نگاهم

 .نباشه کارا تو ایرادی وقت یه تا بایسته خدمتکارا سر باالی خودش، نبود بعید حساس حد از بیش مادرجونِ از

 .اومد در آب از درست حدسم و شدم آشپزخونه وارد

 ؟بچینید شیرینی چهارتایی ردیف تا سه نگفتم بار هزار من مگه عزیزم_
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 .بوسیدم رو اشگونه پشت از غافلگیرانه و نشوند هاملب روی لبخند طرح مادرجون گره توبیخ صدای

 :گفت و نشوند صورتش روی ایبامزه اخم من دیدن با و برگشت عقب به زده شتاب

 ؟دختر دادی امسکته_

 :گفتم و خندیدم شیطنت با

 ؟پدرجونه کردی فکر_

 .کرد نثارم ای"حیابی" خنده با و رفت بهم ایغره چشم

 :گفتم کشیدمشمی آشپزخونه بیرون سمت به خودم با که حالی در و گرفتم رو دستش

 .رسنمی کارا به خودشون، بگذرون خوش یکم بیا، ایآشپزخونه تو اشهمه، هادخترته نامزدیِ مثالً مادرجون_

 ...آخه_

 ؟هوم، برقصم مادرجونم با خواممی من اصالً، دیگه نداره آخه_

 .زشته، دختر نکن_

 .ندی نشون رو خوشحالیت روزی همچین توی که اینه زشت_

 :گفتم ارکست به رو و کردم بلندش و رفتم ماهرخ سمت به

 .بزنید شاد آهنگ یه_

 .کشیدم وسط و گرفتم رو ماهرخ و مادرجون دست، شد پخش فضا توی که شاد ملودی

 .زدم بهش چشمکی و زدم چرخی مادرجون دور، بود شده هماهنگ آهنگ ریتم با بدنم که درحالی

 .کرد همراهیم و آورد باال رو هاشدست و خندید بلند
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 از نشون خندونش هایلب و هاشچشم برق و دادن تکون رو خودش آهنگ با کرد شروع ما از تبعیت به هم ماهرخ

 .نباشه لیاقتبی دختر این عشق واسه مهران مثل ماهان کاش و داشت ماهان خواستن

 رزه قصد که تلخی اتفاق اون شده که ساعتم چند برای، نبود بدک. دادممی تاب و پیچ رو کمرم و خوندممی آهنگ با

 خواستممی رو ساعت چند این، دیگه وقت یه به کرد موکول رو بهش کردن فکر و گرفت نادیده، داشت رو شبم کردن

 .مشکی چشم مرد اون به فکر بدون، باشم خوش

 ؟داشت هم اهمیتی مگه اما؛ بود شده جلب ما سمت همه توجه

 و نشسته سالن یگوشه اخموی مرد اون سمت شد کشیده نگاهم من و پیوستن جمعمون به سارگلم و شهاب کم کم

 .رقـــص این تو کردنم همراهی گرفته یچهره اون با بود زیادی انتظار

 تارکس به ایاشاره شهاب، کردیم تخلیه وسط بریزیم کجا دونستیمنمی که رو کمرمون توی فراوون هایقر که خوب

 .کرد پر رو فضا شاد ملودی اون جای به مالیمی موزیک و کرد

 .وسط اومدن هم با همراه و کرد بلند رو ماهان، پدرجون

 آروم خوردن تکون، کنم عرض چه که رقـــص البته، شدن رقـــص مشغول هم بغل تو و گرفت رو سارگل کمر شهاب

 .عاشقونه هایحرف چاشنیِ با هم بغل تو

 .بشینن ذاشتنمی کسی هم خواستنمی و بودن کاری اصل که هم ماهرخ و ماهان

 .بود کرده رو مادرجون با دونفری رقـــص س*ـو هــ انگار که پدرجونم

 ...اما؛ من

 .تمنداش جایی هم رقصیدنمی هم بغل تو عاشقونه که هاییزوج بین پس، نداشتم یاری شاهرخ یگرفته یچهره اون با

 و یچیدپ مشامم توی خنکش عطر و شدم اسیر بازوهاش بین و شد کشیده شخصی توسط دستم که برم کنار خواستم

 .کرد پیدا جریان رگام تو خون انگار
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 :اومد کش خود به خود هاملب و کرد داغ رو گوشم هاشنفس

 ؟کشیدی کنار شد من با رقـــص وقت که حاال، دادیمی نشون خودی وسط خوب که االن تا_

 :کشیدم هاششونه روی وارنوازش رو هامدست

 .کردنش عملی به برسه چه، ترسوندممی رقصم فکر تو عبوسِ یقیافه این با_

 :شد کشیده باال سمت به هاشلب

 ؟پرنسس چی واسه ترس_

 !کنی یکیم دیوار با نزنی یهو که این واسه_

 :بشنوم رو صداش تا چسبید گوشم به هاشلب هم باز و شد گم آهنگ توی بلندش یخنده صدای

 ؟چیه مشکل دونیمی_

 ؟هوم_

 .بگم بهت گل از ترنازک نمیاد دلم بدبختانه_

 :گفتم و رفت باال لبم یگوشه

 ؟بدبختانه چرا_

 .وروجک ریختینمی زبون برام اینجوری االن که رسیدممی خدمتت کمربند با بار دو روزی، تونستممی اگه چون_

 :گفتم و کردم گرد نمایشی رو هامچشم

 اتونهخ خانوم برا، نامزدت شدم که کرد خامم بدجوری شیرینت هایعسلی اون انگار، کنم فکر تربیش باید من میگم_

 .بکنم نظری صرفه یه باید شدن
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 ترشبی رو من بار هر که هاییخنده این حساب و بشینم باید حتما روز یه و داشت خندیدنش از نشون هاششونه لرزش

 حساب هم هاشگونه چال اون باید شاید و هاشعسلی اون طورهمین، کنم صاف باهاش رو کردنمی عاشق قبل از

 .کردممی

 شده، کنمنمی ایفا رو چنغدر برگ نقش اینجا من، باشی داشته هم نظر صرف به کردن فکر حتی قصد نکرده خدایی شما_

 .زیبا خانوم امخونه برمتمی کمربند همون با

 :کردم نوازش رو اششقیقه کنار

 .بکنم عسلت از ترشیرین هایعسلی اون از دل تونمنمی هم بخوام من_

 .نشست امچونه روی هاشلب

 .بخش لذّت گرمای اون از داد نجاتم آهنگ شدن تموم و گرفتم دندون به رو لبم

 :گفتم آروم و گذاشتم ملتهبم هایگونه روی دست

 .بخورم هوایی یه، بیرون میرم من_

 .شدم حیاط راهی اشخیره نگاه زیر و داد تکون سر

 .بودن کرده مزین رو باغچه که رنگارنگی هایگل به دوختم نگاه و ایستادم ایوون روی

 .دیدمنمی خودم حوالی مهرانم یسایه وقتهیچ دیگه کاش و کردم قفل امسینه روی رو دستام

 ردهک روشن شومینه انگار پسر اون آغوش تو و پیچیدم هامدست دور ترمحکم رو شالم و انداخت تنم به لرز هوا سردی

 . پیچیدن گوشِت زیر فروغ نوای و تلخ یقهوه فنجون یه با همراه خواستمی دادن لم دلت و بودن

 .خوریمی سرما، سرده_
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 عقب به زدهشتاب شد باعث و کشید بیرونم خوب هوای و حال اون از، خورد گوشم به سرم پشت از که زمختی صدای

 ؟ماه بهمن اواسط سرمای یا گرفتمی نشأت سیاه نگاه اون از نشست تنم به که لرزی و برگردم

 .شد فشرده مشتش میون بازوم که بگذرم کنارش از خواستم حرفبی

 :شد کنده بازوم از دستش و کشیدم عقب رو خودم محکم و شتاب با و سوزوند رو بازوم دستش داغی

 .نخوره من به دستت_

 :ریخت دلم به ترس اشموزیانه نگاه و خندید

 ؟کوچولو خانوم میشه چی بخوره_

 :کردم لحنم قاطی تهدید و گذاشت جلو قدمی

 .بیرون بریزن همه زنممی جیغ خدا به، جلو نیا_

 :زدمی هم به رو حالم لبش روی لبخندِ و کرد باز هم از رو هاشدست

 .باشه، کوچولو خانوم باشه_

 :شد جدی لحنش و کرد تغییر نگاهش رنگ

 هک منی جلوی نکبت یپسره اون بغل تو و کردی راست قد االن طوریچه پس؟ نگرفت ازت رو پاهات تصادف اون مگه_

 ؟گیریمی قلوه و میدی دل اتواسه داشتم رو شوهر حکم روزی یه

 وت و شدمی مایل سرخی به تربیش رنگش کلمه هر با که براش داشت زهر انگار حرفم و نشست هاملب روی پوزخند

 :نشستمی خون تربیش لحظه به لحظه هاشچشم

 .بشم تو مثل لیاقتیبی زن نذاشت که کرد لطف، کرد من به بزرگی لطف تصادف اون با انگار خدا_

 :تاریک و سیاه قدر همین، دادمی نشون رو قلبش انگار که هاشچشم تاریکی تو زدم زل و شد اضافه لحنم به جدیت
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 نذاشت و بهم کرد لطف خدا و داشتی رو شوهر حکم روزی یه که تویی، بزن حرف درست من مرد درمورد ضمن در_

 اون االن. تهگذش وقته خیلی که روزی یه همون واسه، بود روت شوهر اسم، بکشه گند به رو زندگیم تمام تو مثل لیاقتیبی

 بهش بذارم نکن فکر درصدم یه و داره امواسه رو شوهر حکم گرفتممی قلوه و دادممی دل بغلش تو که پسری

 .کنی احترامیبی

 :شد هامچشم یخیره ترسناک هاشچشم و شد صداش مهمون حرص و شد قفل فکش

 .بیاره در چنگم از رو مالم پسر اون ذارمنمی، منی مال تو_

 :پیچیدم دورم ترمحکم رو شالم و گذاشتم جلو قدمی

 تو که قلبی مهمون دوباره و عشق که بود شاهرخ و کردی ول رو مالت هابرگه اون پای زدی امضا که روزی همون تو_

 .کردش خودش مال و کرد شکستی

 :کرد ی"نوچ" و داد تکون طرف دو به رو سرش

 .میشی مهران مال دوباره تو، میارم دست به دوباره رو تو، ذارمنمی_

 :آورد خشمش آتیش رو آتیش آمیزم تمسخر یخنده

 دلم روز اون، کنممی خودم مال دوباره رو تو بکنم هرکاری شده میگم خر کله منه همین؟ شناسیمی که و من، بخند_

 .کوچولو خانوم ببینم رو اشکت خوادنمی

 فکرشم و امریشه به زدمی تیشه، شاهرخ دادن دست از ترس من و جونم به مینداخت وحشت هاشچشم، هاشچشم

 .بود محض عذاب

 ؟خانم_

 هرانم دیدن باعث و بود ریخته لباسم روی شربت که خدمتکاری به افتاد نگاهم و برگردوندم عقب به زنی نازک صدای

 .بود شده
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 :گرفت خودش به خشونت لحنم ناخوداگاه

 ؟چیه_

 :گفت آرومی صدای با و چرخوند مهران و من بین رو نگاهش ترسیده خدمتکار

 .کنم صداتون بیام گفتن شاهرخ آقا_

 :گفتم و دادم تکون سری

 .میام االن، باشه_

 .برگشت رو اومده راه و انداخت پایین سر

 .بکوبم دیوار به سر خواستمی دلم تندم لحن از پشیمون من و

 آخرش و اول ریختنمی لباسم رو هم هاشربت اون اگه، داشت مهران با من شدن رو به رو به ربطی چه بدبخت اون آخه

 .بود برادرش که ماهانی به گفتن تبریک با شده؛ دیدیممی همو

 :گفتم، کنم گرد عقب اینکه از قبل و کردم پوفی

 .محترم مثالً آقای بیرون بکش من زندگی از پاتو_

 :نشد بلندم هایقدم مانع نحیسشم صدای و ترسناک هایمشکی اون به کردم پشت

 .کوچولو خانوم گفتم چی نره یادت_

 فرتن مرد اون با امناخواسته صحبتیِ هم از ناخوشم حال تو هم کرد نوازش رو پوستم که گرمایی و شدم ساختمان وارد

 .نداشت توفیری، کردمی دلم مهمون ترس حرکتش هر که انگیزی

 .ایستاده ماهرخ کنار دیدمش و گشتم شاهرخ دنبال چشم با
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 :بود سخت چقدر کردن بازی نقش و کردم صاف رو صدام و رفتم سمتشون به

 .دیگه پر پانیذ و افتاد خواهرت به چشمت خان شاهرخ_

 :کرد حلقه امشونه دور دست و برگشت سمتم به

 .میدم بعداً رو شما حرف این جواب_

 :گفتم و زدم چشمکی، کردمی نگاهمون لبخند با که ماهرخ به رو و خندیدم بلند

 .شدی خوشگل خیلی، نگیا کسی به_

 :گفت، داشت خنده هایرگه که صدایی با ماهرخ

 .باشه لعبتی همچین عاشق داره حق واقعا داداشم، که نیستم تو خوشگلی به باشم امهرچی_

 :درآورد رو ماهرخ جیغ و گرفت هاشانگشت دوتا بین رو دماغش شاهرخ

 .من وروجک نریز زبون_

 .گرفتن آغوش در رو دیگر هم ابروهاش و رفت بین از شاهرخ یخنده ماهان حضور با

 :گفت و کرد صاف ایسینه

 .کنم معرفی عمادی آقای به رو پانیذ خواممی، بریم ما_

 عمیقم نفس و کردم خفه حنجره تو رو صدام که "نه" بگم اومد زبونم نوک تا و کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 .بود فکرم و قلب ناآرومی میون آرامش کمی گرفتن محض

 ،بودن نشسته اینا عمادی آقای که جایی سمت به و گرفت رو دستم و نشوند ماهرخ موهای روی ایــوسه بـ شاهرخ

 .رفتیم
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 :گفت طنزگونه و لبخند با و شد بلند شاهرخ دیدن با عمادی آقای

 .شد روشن شاهرخ آقا جمال به چشممون باالخره به به_

 :گفت موقرانه و زد کوتاهی لبخند شاهرخ

 .رسیدممی خدمت زودتر باید، نکنید امشرمنده_

 :گذاشت اششونه روی دست عمادی آقای

 ...شرمنـ دشمنت_

 .خشکید دهنش تو حرف و موند ثابت من روی نگاهش

 :گفت و گذاشت کمرم پشت دست، دید من روی، رو نگاهش که شاهرخ

 .نامزدم، پانیذجان_

 .چرخید صدا سمت به همزمان شاهرخ و من سر و رسید گوش به چیزی افتادن صدای

 ایستادنش تو بودن هول و شدن بلند سرعت از نشون سرش پشت یشده واژگون صندلی و بود ایستاده مهران مادر

 .داشت

 و دکرمی بیداد شوهرش و خودش هایچشم تو و دونستممی رو علتش من فقط که داشت شوکی از نشون بودنشم هول

 .رفتمی راه شاهرخ اعصاب رو داشت دوباره همین

 :کنم حفظ رو خودم خونسردی االمکان حتی تا کشیدم عمیقی نفس

 .سالم_

 به بود گرفته لرز دوباره که صدایی اون با مخصوصاً، ببرم کار به تونستممی لحظه اون تو که بود ایکلمه ترینمزخرف

 .نداشت تأثیری روش هم عمیق نفس و خودش
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 !تو..تـ_

 .نبود خوشایند اصال شاهرخ نگاه عسلیِ شدن کدر و شد بلند مهران مادر مبهوت صدای

 .خان شاهرخ به به_

 .انگیز نفرت و زمخت صدای همون

 .بود کم همین فقط االن

 :پرید باال ابروش مهران دیدن با و برگشت عقب به شاهرخ

 .ندیدمت، مهران آقا_

 :زد نیشخندی و انداخت من به نگاهی مهران

 !نبینه رو ایشون از غیر کسی چشمت بایدم زیبایی نامزد همچین با_

 :گفت مهران هایچشم میخ و شد حلقه امشونه دور شاهرخ دست

 .ایِ العاده فوق حس خودته مال فقط و فقط زیبایی این بدونی اینکه و البته صد_

 .انگار بود کاری بد ضربه

 رو مرد این تونستمی خوب شاهرخ و داد خشم به رو جاش هاشچشم ظاهری خونسردیِ و شد مشت مهران دست

 .سرجاش بنشونه

 ناک رفح یه با قشنگ ولی؛ هامهگذشته فطرته پست همون ایستاده روش به رو که مهرانی دونستنمی اینکه با شاهرخ

 .کرد اوتش

 :چرخوند روم وارچندش رو نگاهش و زد ایعصبی لبخند مهران
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 .خان شاهرخ نباش مطمئن زیاد_

 .داد جواب ترکاری یضربه یه با رو کاریش یضربه هم مهران

 .غیرتش رو گذاشت دست

 مثل ترس و کردمی حالجی رو حرفش داشت و بود مقابلش حرف پر هایمشکی یخیره شده ریز هایچشم با شاهرخ

 .کردممی کاری یه باید و بود پیچیده قلبم دور بزرگی مار

 :فرستادم گوشم پشت رو بود افتاده صورتم روی که موهام از ایتره و دادم پایین سختی به رو دهنم آب

 .دارم کارت من بریم..نشیم اینا عمادی آقای مزاحم.. میگم.. شاهرخ.. چیزه_

 .عصبانیش و پرسوال هایچشم از شد برابر چند ترسم و کرد نگاهم تیز

 :برگشت، بود ایستاده هنوز که عمادی آقای سمت به

 .تونَ اجازه با، نایستید سرپا، بفرمایید_

 مرد اون یحواله شاهرخ تیزِ نگاهِ آخر یلحظه و گذشتیم میزشون کنار از و کرد ضریفم هایپنجه قفل رو هاشپنجه

 . شد، بود شدمون چفت هم تو هایدست یخیره که منفوری

 .رفتیم هاپله سمت به و بیرون پذیرایی سالن از

 .عصبانیتش از شده قرمز صورت از رفت نفسم و شدیم اتاقش وارد و رفتیم باال رو هاپله

 .خواممی توضیح_

 ...شاهرخ_

 !االن همین، دیگه وقته نه، فردا نه، خواممی توضیح پانیذ_
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 :کنم آرومش کردم سعی و گذاشتم بازوش روی دست

 .باش آروم تو، باشه، عزیزم باشه_

 :کرد نگاهم منتظر و انداخت پایین بازوهاش روی از رو هامدست

 به منباش مطمئن بگه بهم و کنه فرض غیرتبی رو من عوضی اون شده باعث چی بدونم که توضیحی منتظر و آرومم_

 .بس و خودمه مال فقط نامزدم زیبایی اینکه

 :انگار داشت لرز هم عمیقم نفس

 .شی آروم دستت بدم آب لیوان یه بشین اول، میگم برات، باشه_

 :بشم اشخیره ناباور و بپره پلکم شد باعث دادش صدای

 وجبِ به بوج نگاهش و کرد حساب زمینی سیب از تررگبی رو لعنتی منه که کیه نسناس اون بگو، ندوون سر منو پانیذ_

 !دیوار گچ شد رنگشون، دیدنت از اشخانواده و کردمی پایین باال رو تو

 :دادمی بازوهام به که فشاری با هاشدست جای نشدن کبود به داشتم شک من و نشست بازوهام روی هاشدست

 .بگو، پانیذ بزن حرف_

 :زدم داد هاشچشم یخیره خودش از تربلند طاقتبی

 .نکرد نگاه سرشم پشت و رفت و کرد ول رو فلج پانیذه که نامردیه همون مهران_

 .نحسش وجود و مهران به فرستادم لعنت بار هزارمین برای من و موند هامچشم ماتِ نگاهش

 .فطرته پست همون من خواهر برادرشوهر؟.. چی..چـ_

 :داشت بغض صدام و انداختم پایین سر
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 .دلم به گذاشت داغ که نامردیه همون، آره_

 .کرد پر رو گوشم نامنظمش هاینفس صدای و لرزید اشسینه

 .شد پر هامچشم و کرد طی رو اتاق عرض

 .چکید امگونه روی اشکم و کشید چنگ به رو موهاش

 :کشید آغوشم در محکم و رسوند هیچ به رو بینمون یفاصله بلند قدم دو با و خورد سر اشکم روی نگاهش

 .شاهرخ عمر ذارمنمی، کنه اذیتت ذارمنمی_

 .امزده بند دل برای بود پشت عجیب مرد این و اومد باال نفسم و شد آروم قلبم

 و نشست حوالی همون جایی هاشلب و چرخید موهام میون وارنوازش دستش و فشردم اشسینه به تربیش رو سرم

 شد بسته آغوشش آرامش از هامچشم

 رو یلشموبا و نذاشت که بیام بیرون آغوشش از خواستم و کشیدم بیرون آرامش پر یخلصه اون از موبایلش زنگ صدای

 :درآورد جیبش از

 ؟بله_

_...... 

 .میایم االن_

 :گفت و گذاشت جبیش توی رو گوشی

 .زشته نباشیم، میرن دارم هامهمان_

 .پیشونیم روی زد مهر هاشلب بیام بیرون بغلش از اینکه از قبل و دادم تکون سر
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 .شدیم خارج اتاق از باهم و کردم حلقه بازوش دور دست

 .بودند ایستاده هامهمان بدرقه برای در دم سارگل و شهاب و ماهرخ و مادرجون و پدرجون و رفتیم پایین رو هاپله

 .بودن عمادی یخانواده مهمان آخرین

 :گفت و فشرد رو عمادی آقای دست پدرجون و ایستادیم اینا شهاب کنار شاهرخ با

 .داشتین تشریف_

 :گفت و زد لبخندی عمادی آقای

 .دیگه کنیممی کم رو زحمت، مچکرم_

 :گفت موقرانه پدرجون

 .کردیدمی خوشحالمون موندیدمی، دارید اختیار_

 تیکه فتعار کلی از بعد هم مهران مادر بندش پشت و رفت بیرون "بخیر شبتون، شما بزرگوارید" گفتن با عمادی آقای

 .رفت همسرش سر پشت مادرجون با کردن پاره

 .رفت بیرون خنده با و انداخت گل هاشگونه که گفت ماهرخ گوش زیر چیزی و کرد خداحافظی همه با هم ماهان

 .داشت رو شاهرخ زدن آتیش قصد نگاهش با که مهرانی موند

 .فشرد رو دستش باالجبار شاهرخ و کرد بلند دست، ایستاد ما روی به رو و کرد خداحافظی اینا پدرجون با

 .رفت بیرون و گفت چیزی شاهرخ گوش زیر لبش روی مزخرف نیشخند همون با

 .موند رفتنش مسیر یخیره شاهرخ آتیشی نگاه و

 .شاهرخ و موندم من و رفتن سمتی کدوم هر اینا پدرجون



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 481 

 .شاهرخ_

 :کرد زمزمه حرص با و چرخید من رو نگاهش

 .شکنممی رو بندازه نامزدم به چپ نگاه که کسی گردن من، باش نامزدت مواظب میگه من به عوضی الدنگ_

 :رو زبرش یگونه کردم نوازش و گذاشتم اشگونه روی دست

 .نکن اذیت رو خودت ارزشبی حرف یه خاطر به عزیزم_

 :انگار بود گرفته صداش و نگاهم تو زد دو دو نگاهش

 .جونم به انداخت ترس بدجور نگاهش، شناسممی رو خودم همجنس من_

 ؟خب، بکنه تونهنمی کاری هیچ هم عوضی اون، بیافته نیست قرار بدی اتفاق هیچ، شاهرخ_

 .فرستاد بیرون کالفه رو نفسش و داد تکون سری

 :گفت و کشید صورتش به دستی

 ؟مونیمی_

 .گردمبرمی شب گفتم مامان به، عزیزم نه_

 .مونیمی گفتیمی خب_

 :گفتم و کردم نوازش رو اششقیقه موهای

 .نامزدیم هنوز ما اینکه مخصوصاً، حساسه یکم بابا که دونیمی_

 :گفت و داد تکون "تفهیم" معنی به سری
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 راه رو عقد مراسم زود خیلی و کنیممی مشخص عقد برای رو زمانی یه و کنممی صحبت پدرت با روز چند همین تو_

 آروم،  تانداخ جونم به پدربی اون نگاه که ترسی من هم، بمونی پیشم تونیمی و میشه ترراحت پدرت خیال هم، میندازم

 .گیرهمی

 :گفتم و گذاشتم هم روی پلک

 .راحت خیالت، بکنه تونهنمی کاری هیچ پدر بی اون ولی؛ عزیزم باشه_

 :نشوند روش ایــوسه بـ و گرفت اشگونه روی از رو دستم

 .گیرهنمی آروم دلم_

 :داد بیرون محکم رو نفسش

 .شد دوازده، برسونمت بپوش رو هاتلباس، خانومم برو_

 .رفتم اتاقش سمت به و دادم تکون سری

 .کردم یکی تا دو رو هاپله و زدم بیرون اتاق از کیفم برداشتن با و انداختم سرم روی رو شالم و زدم تن رو مانتوم

 .هفکر تو حسابی بود معلوم و بود هاپله کنار شیر یمجسمه یخیره نگاهش و بود ایستاده سینه به دست شاهرخ

 و من یواسه غم و ناآرومی جز هم چیزی انگیز نفرت مشکیِ چشم مردک اون و بود کرده مشغول رو فکرش مهران

 ؟داشت عزیزام

 .بوسیدم رو اشگونه یهو و شدم نزدیکش سر پشت از

 :خندونم هایچشم به دوخت نگاه و نشست لبش روی لبخند و شد کنده مجسمه از نگاهش

 .وروجک شدیا شیطون_

 :دادم تحویلش چشکی خنده با
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 .بودم_

 .داد تکون سری و خندید

 .بودن صحبت مشغول و بودن نشسته ماهرخ و سارگل و شهاب و مادرجون و پدرجون و رفتیم سالن سمت به

 :گفت شهاب و برگشتن سمتمون به هامونقدم صدای با

 ؟داداش زن کردی کاله و شال کجا_

 .شهاب داداش دیگه برم_

 :گفت و نشست لبش روی لبخند شهاب داداش لفظ از

 .خاتون آبجی حاال موندیمی_

 :داشتم دوست رو مرد این هایبرادرانه و نشست دلم به خاتونش آبجی

 .دوباره میام، میشن نگران مامان و بابا_

 :داد تکون سری و کشید رونش رو دستی

 .منتظرتیم، دونیمی صالح هرجور_

 .اومدیم بیرون خونه از شاهرخ با و کردم خداحافظی همه از

 با بکشم پیش رو بحثی خواستممی خودم هم وقت هر و کردمی بدتر رو حالم مسیر طول تو غیرعادیش و ممتد سکوت

 .دادمی خاتمش لحظه همون مختصر و کوتاه هایجواب

 .داشت نگه خونه جلوی

 .بستم رو در و شنیدم رو بوقش تک صدای و کردم اکتفا دستی دادن تکون به و شدم پیاده ماشین از ناراحتی با
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 بر در رو وجودم خوره مثل ترس و بست نقش هامپلک پشت مهران سیاه هایچشم، بستم چشم و دادم تکیه در به

 .گرفت

 .نداشتن رو من زندگی سر از برداشتن دست قصد راحتی همین به مشکی هایچشم اون

❊❊❊ 

 .کردم عبور دانشگاه بزرگ فلزی در از و انداختم دوشم روی، رو کیفم خسته

، داشت نم بدشانسی از نشون پررنگش حضور زمستون وسط که آفتابی این تو هم اون اتوبوس ایستگاه تا رفتن فکر

 .بود آور عذاب

 .نداشت ماشین هم تلفنی تاکسی

 .دنبالم بیاد تونستنمی و بود بیمارستان شاهرخم

 .گرفتممی گِل رو قشنگم شانس باید یعنی

 .کردم پیداش پولم کیف زیر و گشتم گوشیم دنبال کیفم توی

 .باشه برگشته هاشماشین از یکی و باشه شده فرجی شاید و گرفتم رو آژانس یشماره

 ؟بله_

 ؟برنگشتن هاتونماشین ببخشید، نباشید خسته_

 .خانم خیر، مچکر_

 :کردم زمزمه ناامیدانه

 .ممنون، باشه_
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 .کردم قطع رو تماس و شنیدم نیمه نصفه رو ش"کنممی خواهش"

 .لرزید دستم توی که بودم نذاشته کیفم توی رو گوشی هنوز

 :زد برق هامچشم و اومد کش هاملب ارسالن اسم دیدن با

 .جان از عزیزتر گرامِ برادر بر سالم_

 ؟شیطونک شریف احوال، خودم باز زبون بر سالم_

 :گفتم طعنه با

 .ارسالن آقا شما هایپرسی احوال از_

 .دردسر هزار و عیالواریه دیگه، ارسالن عزیزِ نکن امشرمنده_

 .ننداز وسط رو بدبخت سوگلِ اون امالکی، بستی عالم تو معرفتهبی هرچی دست یعنی_

 .کرد تازه رو روحم اشخنده صدای

 ؟رو معرفتیبی این کنم جبران میدن اجازه بانو_

 .بود بلد خوب رو کردن خر رسم و راه پسر این و نشست لبم روی لبخندی

 ؟نکنم استفاده فرصت از من چرا خوادمی خودش که حاال و افکارم وسط کشید سرک خباثتم

 ؟سوءاستفاده یا؟ استفاده که اینه میاد پیش اینجا که سوالی فقط

 ...ولی؛ باشه_

 ؟ولی_

 .کنی شل رو کیسه سر ذره یه باید_
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 :شد ترعمیق لبخندم و خندید

 !هیچ که کردن شل و سرش، کنممی ته و سر رو کیسه کالً شما واسه_

 خملم رو طرفت پای تا سر، هیچ که گوش کلمه چهارتا با مجلسی و شیک خیلی یعنی، من نه میگن تو به باز زبون_

 !کشیمی

 :گفتم و کرد آب دلم تو قند بلندش یقهقه

 .افتادی مخلفاتش با مفصل شهربازی یه، خان ارسالن کالم لپ_

 کنم ته و سر رو کیسه باید جدی جدی کنم فکر ضمن در، منم هم کوچولو نی نی_

 :گفتم شیطنت با

 ته و رس کیسه خوایمی، نیست مربوط من به اونش دیگه، هاگرفتنش زن زودِ، میده شیر بوی دهنش هنوز گفتمی خاله_

 .اتپاچه تو کردی داوطلبانه خودت؛ بزن گاوصندق به سر یه خوایمی، کن

 ؟تو کجایی، منه حال وصف االن، شود باز موقعبی که دهنی بر لعنت میگن، موال به پررویی خیلی_

 :گفتم الکی ناراحتیِ با

 خیابون وسط_

 ؟کجا_

 :گفتم و کنم اذیتش تربیش نذاشت بلندش صدای

 .بابا دانشگاهم جلوی_

 :گفت و اومد خشی خش صدای
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 .اونجام دیگه مین ده تا، پانیذ نرسه بهت دستم مگه _

 .گذاشتم کیفم توی رو گوشی و کردم قطع رو تماس خنده با

 :انداخت کار از رو حواسم تمام سرم پشت از صدایی که بودم نبسته رو کیفم زیپ هنوز

 .پانیذ_

 "کن محوش زمین روی از دیگه حاال خدایا" نالیدم دلم توی

 .افتاد نحیسش یچهره به نگاهم و برگشتم عقب به

 .باهات دارم حرف_

 :نالیدم نفرت با رفتم عقب قدمی

 .بکش کنار زندگیم روی از رو نحست یسایه، بردار سرم از دست_

 .جونم به انداخت ترس خیابون خلوتی و اومد جلو قدمی

 .بزنیم حرف باهم متمدن انسان دوتا مثل خواممی فقط_

 .میشی محسوب متمدن هایانسان جزو تو نه، دارم تو با حرفی من نه_

 :خراشید رو گوشم صداش و گردم عقب و گرفتم نادیده رو پوزخندش

 ؟آره، بارشه تمدن دکتر نیمچه اون حتماً_

 .کردمی توهین من مرد به داشت کم کم دیگه

 .شاهرخ به توهین ااِل آوردممی تاب رو چیزی هر

 :توپیدم صورتش تو نفرت و خشم با و برگشتم سمتش به
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 تیکه وت که رو قلبی، دکتر نیمچه همون، برگردوند بهم رو گرفتی ازم حواسیتبی با تو که پاهایی دکتر نیمچه همون_

 رو عیواق منِ دکتر نیمچه همون، کرد مهمونش رو عشق و زد بند، ببینی رو شاهکارت واینستادی حتی، و کردی اشتیکه

 از ترالیق هست هرچی، فطرته پست نامرده توی از بهتر هست هرچی دکتر نیمچه اون، کرد زنده بودی کرده نابود تو که

 .عوضیه توی

 لبم یگوشه و زمین رو شم پرت که بود سنگین انقدر دستش ضرب و رفت باال دستش و رفت کبودی به رو صورتش

 .بکشه خط اعصابم روی سوزشش و برداره شکاف

 .کرد برابر چند عوضی این از رو نفرتم خونیم انشگت و کردم لمس رو لبم زیر

 .شدم هاشچشم یخیره، کردمی بیداد رو تنفر که هاییچشم با و چرخید طرفش به گردنم

 ؟کردی غلطی چه تو کثافت_

 .اومدمی ما طرف به دو با که رو ارسالنی دیدم و برگردوند خیابون انتهای طرف به رو سرم فریادی صدای

 :موند ثابت لبم گوشه و چرخید صورتم میون هاشچشم مردک و زد زانو کنارم

 .شرفبی_

 .بندازه دردسر توی رو خودش و بیاره حیوون اون سر بالیی نکنه که انداخت دلم به ترس خونبارش هایچشم

 .شد خنک دلم نشست مهران چشم پای که محکمش مشت

 .کرد پرتش زمین روی و رفت نشونه رو مهران یگونه بعدیش مشت

 .بزن دِ و نشست اشسینه روی

 .بده نجات رو خودش تا کردمی تقال پاش و دست زیر جونبی مهران و میزد و میزد

 .گردنش افتادمی خونش، کردمنمی کاری اگه
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 .نشد برداشتنم قدم مانع هم خفیفم یسرگیجه و شدم بلند

 .ارسالن_

 :رفتم جلوتر

 .کشتیش، کن ولش ارسالن_

 :گذاشتم اششونه روی دست

 .کن ولش من جون، میشی بدبخت، گردنت افتهمی خونش ارسالن_

 :انداخت مهران صورت توی تفی و موند هوا تو مشتش

 عزات به رو مادرت امروز باش مطمئن نبود، کردی بلند روش دست که نبود وجودت تو مردونگی انقدر که همینی اگه_

 .چیز همهبی عوضی، نشوندممی

 :کنم بلندش مهران یسینه روی از کردم سعی و گرفتم رو بازوش

 .پاشو، خوب پسر پاشو_

 :زد مهران پهلوی توی لگدی و شد بلند

 .خودته پای خونت موال به ببینمت دوروبرش_

 .نهک جمعش یکی بیاره شانس یا بده جون تا خیابون وسط بمونه امعوضی نامرد اون و کشیدمش ماشین سمت به

 اون تدس ضرب کنه وارسی قشنگ تا کرد کج رو سرم و گرفت رو امچونه و برگشت طرفم به نشستیم که ماشین توی

 .رو حیوون

 .شده کبود دستش جای که زده طوریچه ببین، شرفبی_
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 .داد بیرون رو نفسش عصبی و گفت لب زیر چیزی و نشست لبم زیر انگشتش

 .کرد روشن رو ماشین و برداشت صورتم شاهکارِ کردن وارسی از دست

 :گرفت رو ایشماره و درآورد جیبش از رو گوشیش

 .سالم_

_... 

 .نشو حاضر، شد منتفی_

_... 

 .فهمیمی خودت میام_

_... 

 .امخونه دیگه دقیقه بیست تا_

 با ابونخی چندتا که اشونخونه سمت به حرفبی ابروهاش میون نشسته اخمِ همون با و برگردوند جیبش توی رو گوشی

 .روند داشت فاصله اینا شهیاد عمو یخونه

 .شدیم وپیاده کرد پارک آپارتمانشون روی به رو، رو ماشین

 .موبایلم زنگ صدای با شد زمانهم زنگ فشردن

 :گفتم شاهرخ اسم دیدن با و کشیدم بیرون کیفم از رو موبایل

 .میام بدم جواب من، باال برو تو، شاهرخه_

 .شد وارد و داد تکون سری
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 :چسبوندم گوشم به رو گوشی و کردم وصل رو تماس

 ؟جانم_

 .خانومم سالم_

 .کرد جمع رو اومدم کش هایلب لبم یگوشه سوزش و آورد لبم به لبخند خانوم تنگ مالکیتِ میم

 .نباشی خسته، عزیزم سالم_

 ؟کجایی، خانوم نباشی درمونده_

 .اینا ارسالن یخونه_

 :پیچید گوشی توی زنی صدای

 .عمل اتاق به تهرانی دکتر_

 :گفتم و شدم آپارتمان وارد

 .نمیشم کارت مزاحم عزیزم برو_

 .اونجام دیگه ساعت یک تا_

 .منتظرتم_

 .فعال، عزیزدلم بوسمتمی_

 .فشردم رو آسانسور یدکمه و گذاشتم کیفم توی رو گوشی

 .کردم اجدادش و خودش نثار فحشی و دیدم رو صورتم روی عوضی اون شاهکارِ آسانسور یآینه توی

 .زدم رو واحدشون زنگ و شدم خارج آسانسور از
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 .موند مات صورتم دیدن با که بگه چیزی خواست و کرد باز رو در سوگل ثانیه چند از بعد

 .دیرینه یارِ و عزیز داداش زن سالم_

 .بود صورتم کبودی یخیره مبهوت

 ؟خونه خانومِ نمیدی ورود یاجازه_

 .گذاشت عقب قدمی اشچهره توی نشسته بهت همون با و خورد تکونی

 بستم سرم پشت و در و شدم وارد

 .گل خانوم خوبم من_

 .شدّت این به نگفت ولی؛ کرده غلطی چه خبربی خدا از اون گفت ارسالن_

 .بکشمش آغوش در و بذارم جاکفشی روی جاهمون رو کیفم شد باعث اشنشسته اشک به هایچشم و لرزون صدای

 حاال ات حتی بابامم دست درسته، امنارنجی نازک هایدختر این از کنم فکر که نکن رفتار جوری یه بابا؟ شدّت کدوم_

 .نشه چیزیم سیلی یه با که هستم قدریاون ولی؛ نشده بلند روم

 :کشید دردناکم یگونه روی وارنوازش رو دستش هامحرف به توجهبی و گرفت فاصله ازم

 .بذارم یخ روش حداقل، بریم بیا، گلت از ترلطیف صورت با کرده چیکار ببین، بشکنه دستش الهی_

 .دارهن رو حرفا این دیگه که سیلی یه؟ بذاری یخ جاش رو که دادن بهم حسابی مال و مشت یه دعوا وسط مگه، سوگلی_

 :کشید نشیمن سمت به و گرفت رو دستم حرص با

 .نیست دردبی ردش که مطمئنم، گذاشه رد حسابی مال و مشت یه اندازه، اون سنگین دست با سیلی یه همین_

 ...سوگل_
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 :گفت رفتمی آشپزخونه سمت به که درحالی و نشوندم مبل روی

 .بیام تا بشین، سوگل بی سوگل_

 .حالم به نزنه ضدحال لبم یگوشه سوزش هاملب اومدن کش با دوباره تا گرفتم رو امخنده جلوی زور به

 .کشوند هال یگوشه به رو نگاهم اف اف صدای

 :گفت آشپزخونه توی از بلند صدای با سوگل

 .کن باز و در ارسالن_

 :گفت دید که رو خیز نیم منِ و اومد بیرون اتاق از ارسالن که شم بلند خواستم

 .اومدم بشین_

 :گفت که شنیدم رو ارسالن صدای و برگشتم قبل حالت به دوباره

 .داداش باال بیا_

 :گفتم و برگردوندم طرفش به سر

 ؟کیه_

 :کرد باز رو ورودی در و زد گره رو شلوارش جلوی کش

 .شاهرخ_

 .گیرهمی نشأت قشنگم شانس همون از اینم، بله

 .بیاد بعد، بشه تررنگبی کمی جاش که بذارم صورتم روی یخ نکرد صبر حداقل

 :خورد گوشم به ارسالن صدای بعد و آسانسور صدای
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 .اومدی خوش_

 .کنه پیدا رو سوگل حال از بدتر شایدم یا مشابه حالی در دم همون تا برنگردوندم رو و شنیدم رو شاهرخ "ممنون"

 :گفتم حال درهمون و کنممی درست رو شدم کش نخ جورابِ دارم مثالً شدم خم

 .اومدی خوش، عزیزم سالم_

 .نشسته کنارم شدم مطمئن مبل رفتم فرو با و کردم حس کنارم رو حضورش

 .خانوما خانوم ممنون_

 ؟شد چی، میای دیگه ساعت یک گفتی که تو_

 ؟برم ناراحتی، شد کنسل عمل_

 .خیارشور_

 :خورد گوشم به ترآروم صداش و نشست کمرم یتیره روی دستش

 ؟ببینم رو هاتچشم کنی بلند سر خواینمی، میشم شیرینم شما واسه_

 بود دهش هم ارغوانی قضا از که مخالفش سمت یگونه مبادا که برنگردوندم سمتش رو نگاهم ولی؛ نشستم صاف ناچار

 .بگیره قرار دیدش تو

 زممغ تا درد، سرم برگردوندن برای داد امگونه به که فشاری با و نشست مجروحم یگونه رو دقیقاً و اومد جلو دستش

 .نیاد در صدام که فشردم هم روی، رو هاملب و رفت

 هر هاشچشم توی بهت و رنگم ارغوانی یگونه روی شد کشیده بعد و نشست لبم یگوشه شکاف روی اول نگاهش

 .کردمی جاخوش قبل از تربیش لحظه

 .پانیذ_
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 :شدمی تربیش لحظه هر هاشچشم سفیدی توی سرخ هایرگه و رفت هم تو هاشاخم

 ؟کرده غلطی همچین کی_

 و ندچرخو بود اومده بیرون آشپزخونه از یخ کمپرس با که سوگلی و ارسالن بین رو نگاهش و نداد بهم دادن جواب مهلت

 :گفت تریبلند صدای با

 ؟خبره چه اینجا بگه یکی_

 :دوخت من به مستقیم رو نگاهش و نشست رویی به رو مبل روی ارسالن

 .عوضیه مهران کار_

 اشازهجن باید و کنهنمی بهش رو ارسالن لطف برسه مهران به دستش مطمئنم و شد حبس شاهرخ یسینه توی نفس

 .بکشن بیرون پاش و دست زیر از رو

 :پرید جا از و شد منتقل صورتش به هاشگوش سرخی

 .شکنممی رو گردنش؟ کرده بلند من پانیذ رو دست، ذارمنمی زنده رو پدربی اون من_

 .رفتم طرفش به و شدم بلند شتاب با

 .ایستادم جلوش که بود نرسیده در یگیره دست به دستش هنوز

 .شاهرخ نرو_

 .بشینه صورتم روی گرماش هم فاصله اون از که بود بلند قدریاون عصبیش هاینفس

 .میدم باباش ننه تحویل و شرفبی اون یجنازه امروز من، پانیذ کنار برو_

 :گرفتم رو اششده مشت دستای



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فاطمه زهرا ربیعی  | شروعی دیگررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 496 

 .باش آروم، داد رو جوابش ارسالن_

 :باریدمی آتیش هاشچشم از و زد کنار خشونت با رو هامدست

 .برممی رو نفسش، کشهمی نفس هنوز و کرده بلند من زندگی رو دست عوضی اون_

 رو مهران خونِ امروز وگرنه، کردممی کاری یه باید.. شدمی تربیش خشمش زدممی حرف باهاش ترآروم هرچی

 .ریختمی

 :خشمش آتیش جلوی بشه سدی بلندم صدای شاید تا سرم پس انداختم رو صدام خودش مثل

 روی از نحسش یسایه شدنش سقط با کنیمی فکر؟ خودمون زندگی نابودی از غیر میشه چی ببُری رو نفسش_

 و ثباع که گیرهمی رو خودمون گریبان نحسیش فقط بکشه پا هم دنیا این از، نه، من عزیز نه؟ میره کنار زندگیمون

 اون خهآ میگه کی، کشتید آدم میگن همه، کردید خالص لجن یه از رو جامعه و کردین لطف نمیگه کسی، بودیم بانیش

 !آدمیت ااِل بود برده چی همه از بو نکبت

 :کردممی حس خوبی به کمرم یتیره روی، رو عرق حرکت و گرفتم نفس

 که کبود بدنش کل که درآورد سرش و تالفیش جوری ارسالن که لبمه یگوشه شکاف و من یگونه کبودیِ، بحث اگه_

 .لبش یگوشه فقط نه برداشت شکاف جاش همه و شد اونورترش، هیچ

 :هامچشم به دوخت رو خونیش هایچشم و گرفت قاب رو صورتم هاشدست با

 ستد داده جرئت خودش به که اینه بحث، گلیمشه از پاش کردن تردراز، بحث، شکسته که توِ حرمت، بحث المصب دِ_

 ؟فهمیمی، کنه بلند من عمر رو

 دستم زیر یکوبنده نبض کردم نوازش و گذاشتم دارش نبض یشقیقه روی دست و گذاشتن تنهامون سوگل و ارسالن

 :بگیره آروم شاید تا رو
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 چند، دز سیلی یه، میره خودمون چشم تو دودش، کاه زیر نگیر آتیش، نکن بزرگش قدراین و کوچیک بحث یه عزیزدلم_

 .کرد جمعش نشه که کنی کاری نکنه که هاتچشم آتیش با دلم به ننداز ترس و باش آروم پس، خورد رو برابرش

 :میزد تراروم دستم زیر نبضش و داد بیرون حرصی رو نفسش

 .بود حالل خونش گرفتینمی رو جلوم علی والی به_

 :نکرد جمع هم کوفتی سوزش اون حتی رو لبخندم و زدم تکیه پیشونیش به پیشونی

 .من غیرتیِ مرد دونممی_

 ؟خشمم آتیش رو آبیه مثل عصبانیت اوج تو که داره چی هاتچشم اون_

 :شد کشیده روش وارنوازش دستش و گرفت هدف رو لبم یگوشه نگاهش و شد ترپررنگ لبخندم

 .کنممی صحبت پدرت با عقدمون به راجع فردا همین_

❊❊❊ 

 (پایانی_دهم فصل)

 *پانیذ*

 :رفت سمتش به آرایشگر دستیار و شد بلند آرایشگاه اف اف صدای

 .بله_

_...... 

 .استآماده عروستون، بله_

 :گفت آرایشگاه آخر از بلندی نسبتاً صدای با
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 .اومد دامادتون، خانم پانیذ_

 .چرخیدم بودن شده آماده من از قبل که ماهرخ و سارگل و سوگل سمت به و گرفتم آینه توی یشده حوری منه از چشم

 .بذاره شدم شنیون موهای روی آروم رو شنل کاله تا شدم خم کمی و اومد سمتم به دست به شنل سارگل

 .کرد هدایتم آرایشگاه خروجی هایپله سمت به و گذاشت کمرم پشت دست و زد گره شُل گردنم زیر هم شنل بندای

 .رفتم باال رو هاپله و کردم تشکری آرایشگر از

 .بود ایستاده بود شده کار روش رز گل با که قرمزش فراری کنار مشکی براق شلوار و کت با شاهرخ

 :دوخت نگاهم به رو براقش هایعسلی و اومد جلو دیدنم با

 .پرنسسم زیباییت توصیف برای کنمنمی پیدا ایکلمه_

 :نشست کلماتم الی به ال شیطنت و گرفت رنگ لبخندم

 رفتنگ حالت باال به رو که لَختی موهای اون و اتچهارشونه هیکل روی نشسته شلوارِ و کت این با بگم تونممی من اما_

 .دکتر جناب شدی دخترکش عجیب

 .دلم هب میشینه و حسرت میشه اشگونه چال لمس بازم فیلمبردار این جلوی که بد چه و رفت ضعف دلم و خندید بلند

 :گفت و موند جا به لبخند یه اشخنده از

 به هاشزیبایی و هاشکوفه همه با هم بهار حتی که زیبایی قدراون، گنجهنمی کلمه تو، ناپذیره وصف زیباییت تو ولی_

 .رسهنمی پاتم گردِ

 .بودم هاشحرف و هاعسلی مسخ

 .شدممی کلماتش تک به تک محو که کردمی ردیف هم کنار عاشقانه قشنگ انقدر مرد این
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 .گلم دسته به دوختم و اشکننده خیره هایچشم از گرفتم نگاه، گرفت طرفم به که رو قرمزم رز گل دست

 .دادم جای هامانگشت میون رو گل دست و بردم پیش دست

 یدنکش مشام به تربیش محض عمیقم نفس و بستم پلک و کرد نوازش رو روحم تازه رزِ بوی و آرودم باال رو گل دسته

 .بود بهشتی بوی اون

 .من دل با نکن، بانو اینجوری نکن_

 .نشست پیشونیم روی هاشلب گرمی و گرفت فاصله هم از هامپلک

 .معرکه، بود عالی_

 از گرفت رنگ هامگونه و شد کنده پشونیم از هاشلب و بینمون قشنگ هایحس وسط شد پارازیت فیملبردار صدای

 به البته، رو سوم شخص این کردیممی تحمل مجلس آخر تا باید انگار ولی؛ هامونعاشقانه میون سومی شخص حضور

 .بودن منتظرمون که مهمونی لشکر اون یعالوه

 .رفتیم ماشین سمت به و گذاشتم دستش توی دست و آورد پیش دست شاهرخ

 .نشستم و کرد باز برام رو در فیلمبردار دستور به

 .کرد روشن رو ماشین و شد سوار خودشم

 .دنبالمون به هم فیملبردار ماشین و افتاد راه

 :کرد زمزمه آهنگ با و نشست دستش زیر و دنده روی دستم

 .خاص جور یه من عاشقتم_

 .خواستمی دلت تو که جوریاون

 .میگن همه که دستم دادی کار
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 :داد ادامه و شد خیره هامچشم تو

 .حواس و هوشبی شدم_

 :کرد پر رو ماشین فضای صدامون و شدم همراه باهاش

 .دارمت دوست رو تو من_

 .دارمت روز هر دلم تو

 شمارمتمی ایثانیه

 .هست که همینی اینه

 .دنیام زن ترینخوشبخت مرد این با من کنم اعتراف تونممی لحظه همین تو و امروز

 .بوسید و کرد نزدیک هاشلب به رو دستم

 .زد ترمز روی جلومون دقیقاً و گذشت کنارمون از سرعت با ماشینی که بود عاشقش هایچشم محو نگاهم

، شدنمی سپر امسینه جلوی شاهرخ دست اگه و ایستاد شدّت با ماشین و گذاشت ترمز روی، رو پاش زده هول شاهرخ

 .بود شده یکی شیشه با سرم االن

 .اومدن ما سمت به و شدن پیاده ماشین همون از هیکلی مرد دوتا

 .گرفت بر در رو وجودم تموم ترس

 .کردممی حس سرم توی رو قلبم ضربان

 :گرفتم رو دستش که بشه پیاده خواست شاهرخ

 .نرو، شاهرخ نه_
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 :گفت و کشید بیرون دستم از رو دستش

 ؟چیه حسابشون حرف اصالً؟ انکی ببینم برم بذار_

 .رفت سمتشون به و شد پیاده

 .رفت نشونه رو صورتش مشتش و گرفت رو اشیقه هاگنده اون از یکی که گفت چیزی

 بروشا از که رو خونی رد ببینم و برگرده سمتم به شاهرخ گردن که بود محکم قدران اشضربه و شد بلند جیغم صدای

 .شد جاری

 .شد پرت کاپوت روی که کرد شاهرخ صورت یحواله ایدیگه مشت یارو

 مبر تا کردنمی یاریم و بود شده سر پاهام و بود خیس اشک از صورتم و کشیدن چنگ به رو دامنم لرزونم هایدست

 .آوردن مَردم سر بالیی چه خبرابی خدا از اون ببینم

 همب دستش تا کشیدم عقب رو خودم و بود تربلند باراین جیغم و کرد باز رو ماشین در و اومد سمتم به یکیشون اون

 .نخوره

 .کشیدم بیرون ماشین از زور با و پیچید بازوم دور دستش و هاماشک به بخشید سرعت نیشخندش

 از لعنتیش هایپنجه اون و بشه فرجی شاید تا دادممی تکون وارهیستریک رو خودم و کردممی گریه و کشیدممی جیغ

 .بشهباز بازوم دور

 مصورت طرفه یه کردم حس که اومد فرود امگونه روی محکم اونقدر و رفت باال دستش که کرد عصبیش تقالهام انگار

 .شد حسبی

 .کن ولش رو اون کثافت شرفبی_

 .داد هولم ماشین توی زور به یارو اون و شد بلند سرم پشت از شاهرخ داد صدای
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 صورت و هش بلند کنهمی تقال داره و منه به بازش نیمه نگاه یارو اون لگد و مشت زیر شاهرخ که دیدم و برگشتم عقب به

 .زد آتیش رو دلم خونیش

 :گفت یکی اون به رو بلند صدای با بود نشونده ماشین توی زور به رو من که همونی

 .میده جون دیگه ساعت چند تا کنن جمعش نیان اگه که خورده قدران، خسرو کن ولش_

 .شد سوار و کرد شاهرخ پهلوی نثار رو آخر لگد نامرد نه که مرد اون

 .بود افتاده خیابون وسط جون نیمه دامادی لباس با که بود مَردم به نگاهم هنوز من و افتاد راه ماشین

 .گذاشت دهنم روی، رو دستمالی و کرد رد هاصندلی بین از رو خودش و برگشت عقب به بود خسرو اسمش که همونی

 جا ههم کم کم و سوزوند رو گلوم ته تلخ یماده اون و شد نفسم حبس مانع ترسم و کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 :شنیدم بیدار و خواب رو یارو اون صدای و شد تار

 .راحتیم زرت زر صدای از ما هم بینینمی رو مسیر هم، باشی بیهوش_

 .مطلق تاریکی بعد و

❊❊❊  

 .شدم هوشیار صورتم به سرد آب شدن پاشیده با

 .بود روم به رو مرد تنِ سیاهِ پیرهن دیدم هامچشم تاریِ میون که چیزی اولین و کردم باز چشم

 .موند ثابت زندگیم شخص منفورترین صورت روی و اومد باال نگاهم

 نبی از با و نباشه بیش دیدی خطای و باشه شده کریه یچهره اون دیدن باعث دیدم تاریِ شاید تا زدم پلک چندبار

 :رفت بین از اشچهره جای به واهیم امیدهای و الکی هایخوشیدل تمام صداش با اما؛بره بین از اونم، دیدم تاریِ رفتن

 .عروسم شدی ترخوشگل هم قبل سری از بار این، شهر عروس تک_
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 :گفتم کردمی بیداد توش نفرت که بلندی صدای با و شد اکو سرم توی "عروسم" یکلمه

 ...شاهـ عروس، زدنش مرگ حد به هاتآدم که اممَردی اون عروس، نیستم لجن توِ عروسِ من_

 .نکردم حس ثانیه چند برای رو هاملب و نشست هاملب روی ضرب با دستش

 :زدمی هم به رو حالم هاشنفس هرم و گرفت هاشدست بین رو صورتم

 .نیاد در دیگه که نبریدمش جوری خودم تا ببرش، ببر رو صدات، هیش_

 .آوردممی کم داشتم و آوردممی کم نباید من و لرزید بغض شدّت از هاملب

 :کرد ی"نوچ" و کشید لبم زیر رو انگشتش لرزونم هایلب به خیره

 .بشه خراب خون با که نیست زیبا یشده آرایش صورتِ این حیفه_

 :گفتم انزجار با و کردم تف صورتش توی

 .کنه خرابش خون که بهتر همون بشه تو کثیف هایچشم نصیب زیبا صورت این قراره اگه_

 .کرد پاک رو صورتش و کرد راست کمر و برداشت صورتم طرف دو از رو هاشدست

 .خنده زیر زد، بهم خیره و رفت عقب قدمی

 .شدمی غالب جرئتم و دل تمام به داشت ترس و خندیدمی وارهیستریک

 نشست، بود چشیده رو دستش ضرب هم قبالً که ایگونه همون روی محکم دستش آن یه در و شد قطع اشخنده صدای

 ینا تا گرفتم رو شاهرخ جلوی شعوربی منِ و خواستمی شکستن دلش و رفتن هرز به بود کرده عادت دستش انگار و

 .شدنمی زهر امروزم و گرفتمنمی کاشای و نشکنه رو عادت بد دسته

 .کرد پر رو اتاقک فضای جیغم صدای و چرخید ضربه شدّت از سرم
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 ؟بشن زهر نحوی یه به باید هامروز بهترین یهمه من چرا راستی

 :زدمی نفس نفس عصبانیت از و برگردوند رو صورتم و گذاشت امچونه روی دست

 حتی که کنممی باهات کاری فردا، بگو پا و سربی مردک اون از هی، بگو هی االن، دیدم برات قشنگی هایخواب فردا_

 .باشی نداشته بهشم کردن فکر حق

 .دید رو اشکم باالخره، دید و شکست رو بغضم شاهرخ نبودن فکر و صداش توی تهدید

 تاریک و نمناک اتاقکِ از و کرد گرد عقب صورتم به نگاهی با و شد پرت عقب به سرم که کرد ول جوری رو امچونه

 .لرزید بدنم چهارستونه صداش از که بست جوری و بست محکم رو در و رفت بیرون

 .کرد تربیش رو ترسم نگاهش توی برق و بست نقش هامچشم جلوی هاشچشم

 ؟زنهمی برق هاشچشم هم ازش زدن حرف با اینجوری که بیاد روزم به قراره چی فردا

 ؟گیرهمی ازم هم رو مَردم به کردن فکر حق حتی که بشه قراره چی

 .ترسممی تهدیدش پر لحن و براق هایچشم اون از؛ ترسممی من

 .ترسممی پناهبی، ناکجاآباد این تو شرفبی این هایدست اسیر من

 .باش پناهم تو خدایا

 .نشونهمی حیوون اون هایچشم تو برق، جوریاین حرفش که فردایی از بده نجاتم خودت

❊❊❊ 

 *شاهرخ*

 نارک رو دستش عصبی و بکشم عقب سر شد باعث دردش و گذاشت چشمم زیر شده کاشته بادمجون روی یخ شهاب

 .بزنم
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 :غریدم، شدممی بلند که درحالی

 ذارییم یخ داری تو و افتاده گیر شرفبی اون دست زیر ناکجاآبادی کدوم تو نیست معلوم من زن، بسه، من برادر بسه_

 ؟من صورت رو

 هم فتادها گیر حیوون اون چنگال تو االن پانیذ اینکه فکر و کردممی طی برگشتی و رفت رو خونه طول عصبی هایقدم با

 .رسیدنم جنون به برای بود بس

 ؟کجایی پانیذم آخ و رفت پایین باال گلوم سیبک و افتاد مبل روی رزِ گل دسته به نگاهم

 .زد زنگ باالخره، زد زنگ_

 .برگشتم سمتش به مبهوت و پیچید سالن توی سارگل بلند صدای

 :گفت هیجان با زدمی نفس نفس که درحالی

 .بیا، زد زنگ شاهرخ داداش_

 .رسوندم شهیاد آقا به رو خودم و رفتم باال رو هاپله طوریچه نفهمیدم

 .گرفت سمتم به رو تلفن و باشم آروم کرد اشاره بهم

 :کرد زمزمه شهیاد آقا و گرفتم دستش از رو تلفن

 ؟خب، نکن عصبانیش، باش آروم_

 :چسبوندمش گوشم به و فشردم رو تلفن رنگ سبز یدکمه و دادم تکون سری

 ؟بله_

 .عروسبی دامادِ جناب به به_
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 اسیرش یعوض اون که برمیومد دختری هایچشم پس از فقط کاراین و کنه کنترل رو عصبانیتم نتونست هم عمیقم نفس

 :بود کرده

 ؟مردتیکه بردیش گوری کدوم_

 :خنده زیر زد بلند که اومد خوش مذاقش به انگار بلندم صدای

 .من خانوم میشه امروز از، نگرد دنبالش دیگه_

 .خورد گره امسینه تو نفس

 .اون مال میشه، من پانیذ؟ گفت چی شرفبی این و موند دیوار به خیره نگاهم

 :گفتم، درمیومد چاه اعماق از انگار که صدایی با

 ؟چی_

 :پیچید گوشم توی مرگ ناقوس مثل صداش

 .دکتر جناب خدانگهدار،آب وراون بعدشم، درمیاد من عقد به پانیذ امروز_

 :باختمی رو ندارش و دار تمام داشت که بود مردی یزجه مثل فریادم

 .ذارمنمی، تو مال بشه پانیذم ذارمنمی، ذارمنمی، شی رد من یجنازه رو از باید_

 ور مرگ و اکسیژن ایذره برای کشید چنگ به رو گلوم دستم و افتادم زانو دو روی و خراشید رو گوشم آزاد بوق صدای

 .دیدممی چشمم پیش داشتم

 .اومدنمی باال نفسم

 .سیاه تلفن اون جز دیدنمی رو چیزی هیچ هامچشم
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 .کشیدمی سوت هامگوش

 ...قلبم و

 پشت دلیل داشت، گرفتشمی ازم داشت عوضی اون و بود خبربی خدا از اون هایدست تو زدنش دلیل، زدنمی انگار قلبم

 .گرفتمی ازم رو قلبم

 ود دو هاشچشم تو نگرانی که شهابی به رو منگم نگاه و اومدم خودم به خورد گوشم تو که آرومی چندان نه سیلیِ با

 .دوختم، زدمی

 :گفت و گرفت سمتم به رو لیوانی

 .نموند روت به رنگم نمه یه همون که گفت چی مردتیکه اون نیست معلوم، بخور قند آب این از یکم بیا_

 .ایستادم، بود زحمتی هر به و زدم کنار رو دستش

 :شد روشن دلم ته امیدی کورسوی و افتاد هاشدست زیر دوتا و شهیاد آقا دستگاه و دم به نگاهم

 ؟و ردش زدین_

 :داد بیرون کالفه رو نفسش شهیاد آقا

 .نیست هم ناشی همچین معلومه، کرد قطع رو تماس زود، نه_

 .انداختمی جونم به ترس تربیش و میزدحرف نبودنش ناشی از شهیاد آقا و بود هاشدست توی من زندگی

 :گرفتم پیش رو هاپله مسیر و گرفتم، نخورد درد به که دستگاهی و دم اون و شهیاد آقا از رو ناامیدم نگاه

 .بکنم کاری یه باید، گیرهمی ازم رو زندگیم وگرنه بکنم کاری یه باید، بکنم کاری یه باید_

 روی و کشیدم داخل سمت به و پیچید بازوم دور شهاب هایپنجه که کنم پا رو هامکفش اومدم، کردم باز رو ورودی در

 :نشوندم مبلی
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 خوایمی؟ ویری هیری این تو دیگه مصیبت یه بشی توام و کنه صافت بزنه یکی خوایمی؟ حالت این با میری کجا_

 غول چهارتا ونیدمی که اونی برابر در بکنی تونیمی کاری چه تنهایی آخه؟ بکنم کاری یه باید میگی بند یه که کنی چیکار

 تو االن پانیذ که نره یادت اینم و بستن بهت دادن حسابی مال مشت دور یه دوباره برای هاهمون و داره دورش تنش

 .اونه هایدست

 :گرفت خودش به نرمش، من کردن آروم محض عصبیش لحن و اومد پایین صداش

 هی همون با حداقل که داری ازش کوچیک سرنخ یه حتی نه بلدی رو جاش نه تو، من برادر بزنی آب به گداربی نباید_

 .بگیریم سرمون به باید گلی چه ببینیم، هم رو بذاریم رو فکرامون هم با بشین، بزنی رو ردش جوری

 :بود ایستاده گلوم پای مردونه بغضم و رفت پایین باال گلوم سیبک

 انیذپ شرفبی اون ممکنه، سرمون به گرفتن گل واسه ذاریممی هم رو فکر و نشستیم ما که ایثانیه هر المصب آخه دِ_

 .بفهم، کنه خودش مال رو من

 :نالیدم و کردم نگاه هاشچشم تو عجز و چارگیبی با

 و رمب بذار، کنم پیداش تا ذارممی پا زیر رو لعنتی شهر این وجبِ به وجب شده؟ ندارم ازش نشونی، برم بذار و بفهم_

 .برم بذار، بگیرم رو زندگیم همه رفتن دست از جلوی

 .بلدم رو جاش من_

 جا زا مبهوت در جلوی ماهرخ و ماهان دیدن با و برگشتم عقب به شتاب با باشه شده وصل بهم قوی برق جریان یه انگار

 .شدم بلند

 :کرد باز لب و اومد جلو قدمی ماهان

 .کجاست دونممی_

 :شد بلند زده بهت منه جای به شهاب صدای
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 ؟کجاست_

 : بود گرفته صداش انگار، داد فرو دهن آب

 .متروکه انبار یه تو، تهران کیلومتری شصت_

 .رفتم در سمت به و زدم دور رو مبل زدهشتاب

 :دوختم هاشچشم به رو قدردانم هایچشم و ایستادم ماهان کنار

 .کنم تشکر ازت طوریچه لطفت این واسه دونمنمی_

 :داشت بغض صداش، گذاشت امشونه روی دست

 .دادم لو رو خطاکارم برادر ماهرخ ندادن دست از برای فقط_

 .بود خواهرم عشق الیق پسر این و زدم روش به کمرنگی لبخند

 :شنیدم رو شهیاد آقا صدای آخر یلحظه و زدیم بیرون خونه از ارسالن و شهاب با همراه و گذشتم کنارش از

 .میام دنبالتون نیرو با منم_

 .گرفت هدف رو ساعت نگاهم و شدیم ماشین سوار

 .باشه نگذشته کار از کار االن تا کاشای و دادمی نشون رو عصر پنج

 :گفت دهنده دلداری و فشرد رو امشونه، دید رو امآشفته حال که ارسالن

 .رسیممی موقع به، افتهنمی اتفاقی هیچ_

 هب رو ناآرومیش و کوبیدمی دیوار و در به رو خودش که نبود من دست لعنتیم دلِ و کردم زمزمه رو "امیدوارم" لب زیر

 .کردمی منتقل بدنم سلول به سلول
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❊❊❊ 

 *پانیذ*

 .شد وارد مهران و شد باز اتاقک در

 .نشست لبم روی پوزخند مرتبش و پیک و شیک وضعیتِ دیدن از

 :گذاشت صورتم روی دست، لبش کنج زنِ هم به حال لبخندِ همون با و اومد جلو

 .کرده خراب رو آرایشت کمی فقط، کمی زمان گذر ساعت 72 و آب اون اینکه با حتی، خوشگلی هنوزم_

 :شد هامچشم یخیره و چرخید صورتم توی هاشچشم

 .خانومم خوشگلی خیلی_

 :کردم باز لب و کرد حالم نثار انزجار خانومش ته مالکیت "میم"

 .نیستم تو خانوم من_

 :گفت موزیانه و شد ترپررنگ لبخندش

 .عزیزم میشی دیگه دقیقه ده تا_

 .شد گشاد هامچشم و رفت نفسم

 .میشم خانومش دیگه دقیقه ده تا؟ گفت چی این

 ."دیدم برات قشنگی هایخواب فردا" پیچید مغزم توی صداش

 .زدمی برق هاشچشم خاطرش به دیشب و بیاره سرم خواستمی که بالیی بود این پس

 .کرده نوار نو امروز همین خاطر به پس
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 .کرده تن به پلوخوری رخت که دونسته داماد رو خودش آقا

 .شد تبدیل بلندی یخنده به کم کم تمسخرم پر لبخند و اومد کش هاملب و تمسخر به داد رو جاش بهتم کم کم

 .نشه هامخنده توی تمسخر متوجه که بود شنگول قدران انگار

 :گفت و خندید پام هم

 .دیکرمی بدقلقی همین واسه، بودی ترسیده یهوییت اومدن اینجا از یکم دیشبم، خوایمی رو من توام دونستممی_

 :شد خم صورتم روی و گرفت رو هاشچشم مرموزیِ جای انگیزی نفرت محبتِ

 هب دوباره که پاهاتم، تربیش حتی، بودی خوشگل قدرهمون هنوزم، شد طالبت دلم دیدمت ماهان نامزدی توی وقتی از_

 .بودن من خانوم برا داشتی کم چی پس، بودی آورده دست

 !من خدای داشت رو چقدر بشر این

 .بودم، بودن خانومش الیقِ من

 ؟بود انداخته خودش به نگاهی حاال تا این، من وای هی

 ؟بود زده باطنش به سری یه حاال تا هیچ ظاهرش

 .خودشن از ترپایین همه انگار زدمی حرف جوری

 .برداره روم از رو کثیفش نگاه شد باعث و شد بلند اتاقک در صدای

 :خورد گوشم به کلفتی صدای و کرد بازش و رفت در سمت به

 .اومد عاقد، آقا_

 .بیارش، خوبه_
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 .نشست و گذاشت من کنار ایصندلی

 :گفت و انداخت صورتم روی، رو تور و برگشت سمتم به

 .داریم بیلیت آب اونور واسه هفت برای، میگی رو بله اول بار همون_

 .میاد سرم بالیی چه بعدش دونستمنمی که بود این از ترسم تنها و زدم خوشش دل به پوزخندی دلم توی

 .اومد داخل پیرمردی با همراه هابک گنده همون از یکی و شد باز اتاقک در

 .رفت کنار و گذاشت پیرمرد برای ایصندلی

 :گفت مهران به رو و انداخت اطراف و دور به نگاهی و نشست پیرمرد

 ؟باباجان کردنه عقد جای هم اینجا آخه_

 :گفت و زد ایتصنعی لبخند مهران

 .ببخشید خودتون بزرگواری به شما، پدرجان بود اجبار دیگه_

 .کرد باز رو دستش توی بزرگ دفتر و داد تکون سری پیرمرد

 .هاتونشناسنامه_

 .پسر این بودن تیز از کردم کف من و آورد بیرون شناسنامه دوتا و کرد شلوارش جیب توی دست مهران

 .کنه عقدم بتونه تا بیاره جعلی شناسنامه باید و نیست همراهم شناسنامه که بود کرده اینشم فکر

 . بود کرده آماده رو چیز همه انگار قبل از

 .کرد بازشون و گرفت رو هاشناسنامه پیرمرد 
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 المک جلد یک معلوم یمهریه با دالوران حامد آقای جناب دائم عقد به رو شما وکیلم بنده آیا رشیدی هلنا خانم دوشیزه_

 ؟بیاورم در رز گل شاخه پانصد و آزادی بهار تمام یسکه صدسی و شمعدان و آینه و مجید اهلل

 .بست نقش هاملب روی تررنگ پر بار این پوزخندم

 .یادشه رو گل توی امسلیقه هنوز حداقل، خوبه

 .کرد تکرار رو اشجمله کوتاهی مکث از بعد عاقد و بچینه گل رفته عروس نگفت کسی و کردم سکوت

 بله زودتر" یعنی فشرد رو دستم مهران دست و بیاره گالب رفته عروس نگفت کسی هم بار این و کردم سکوت هم باز

 :بردم نزدیکش رو سرم و "بگو رو

 .باش داشته صبر یکم، سومشه بار به اشمزه_

 .گرفتم تهوع حالت صدام توی مصنوعیِ لطافت از خودم و

 .دادمی رو شاهرخ اومدن نویدِ دلم، دادممی طولش بود توانم در که جایی تا باید

 :کردم باز لب زیرلفظیبی و شدم بلند جا از من و کرد تکرار رو اشجمله سوم بار برای عاقد

 .نه_

 :شد بلند جا از مبهوت و چرخید سمتم به شتاب با مهران سر

 ؟پانیذ میگی چی_

 :گرفت قرمز هایرگه هاشچشم سفیدی و کردم حوالش نیشخندی

 !داد مزه عجیب، سوم بار اونم، جواب این_

 :گفت عصبی و بلند صدای با و اومد سمتم به خشم پر
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 .ببین و بیا، دربیارم روزگارت از دماری پانیذ؟ کردی مسخره رو من_

 :گفت و شد بلند صندلی روی از بهت با پیرمرد که بدم رو جوابش خواستم

 .پانیذ؟ خبره چه اینجا_

 :کردم نثارش پوزخندی

 .کشک حامدم و هلنا و جعلیِ دستته که هم هاییشناسنامه اون، مهران اینم اسم و پانیذه من اسم، جناب بله_

 :کرد متوقف رو قدماش مهران داد صدای که بره در سمت به خواست و بست رو دفترش عصبانیت با پیرمرد

 .بری نمیذارم گورستونی هیچ، نیاری در من عقد به رو دختر این تا، جات سر بشین_

 :نشست صندلی روی و برگشت رو اشرفته هایقدم ترس با پیرمرد

 .باطله عقد این بازم، بکنم من هم کاری هر نباشه راضی دختر اون تا جوون آخه اما_

 :گفت پیرمرد به رو و اومد سمتم به مهران

 و بخیر رو ما بعدش، شه کنده قضیه قال و بزنیم امضا، کن آماده الزمه زهرماری و کوفت و برگه هر، نکن پرت و زرت_

 .سالمت به رو شما

 :غرید و من سمت برگشت

 .کنیمی امضا، بود الزم رو جا هر میای آدم مثل و کشینمی پنجول توام_

 :شد مانع که کنم باز دهن خواستم

 ؟افتاد، شد جوریاین که شد جوریچه و شد چی نفهمی که میارم سرت بالیی یه، کارم تو بیاری نه_

 .کردمی القا آدم به رو ترس حس فقط هاشچشم قرمزی وسط هامشکی اون
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 :شد بلند پیرمرد صدای و دادم تکون "باشه" معنی به سری ترسیده

 .کنید امضا بیاید، استآماده_

 .کشوندم عاقد طرف به وحشیانه و کشید چنگ به رو بازوم دستش

 راه شاید تا چرخوندم اتاقک دور تا دور رو نگاهم بیچارگی با من و شد زدن امضا مشغول و گرفت پیرمرد از و خودکار

 .کرد غافلگیر بک گنده اون رو نگاهم که، کنم پیدا فراری

 ."نزنه سرت به فرارم فکر" یعنی که کرد نگاهم تهدیدوار و انداخت باال ابرویی

 .کردم مستفیض رو پیشش و پس آباده و جد هفت و اشعمه و خودش دلم تو و گرفتم ازش نگاه

 :کرد اشاره هابرگه به ابرو با و گرفت سمتم به و خودکار مهران

 یاال_

 :داد تکون سری تاسف با پیرمرد

 .شیدنمی محرم هم به شرعاً_

 .بگیرمش ازش کرد وادارم و داد تکون دستش توی رو خودکار پیرمرد حرف به توجهبی مهران

 یافتهب دستم از خودکار شد باعث، شکست رو اتاقک سکوت که صدایی که بزنم امضا تا شدم خم هابرگه روی ناامیدی با

 :کنم تند پا اتاقک کوچیک یپنجره سمت به و کنم راست کمر زده شتاب و

 .پلیسه یمحاصره در اینجا، شید تسلیم بهتره_

 .داشت حقیقت انگار ولی؛ بود هافیلم این مثل نمه یه اشجمله

 :گفت مهران به رو و کرد باز رو اتاقک در هیکلیه مرد همون
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 .کنیم فرار اونجا از باید، داره مخفی راه یه انبار پشت آقا_

 و برم در طرف به باهاش کرد مجبورم و پیچید کمرم دور دست و اومد سمتم به و داد تکون سری زده هول مهران

 :گفت عصبی حال درهمون

 .رسیدنمی جنم عقل به اینجا؟ کردن پیدامون طوریچه آخه_

 :کنم آزاد هاشدست بین از رو خودم کردم تقال و شدیم خارج اتاقک از

 .کن ولم، عوضی کن ولم_

 :غرید و کرد تربیش دورم رو بازوهاش فشار

 .نکشیدم رو کردنت خفه زحمت خودم تا شو خفه_

 .چسبوند زمین به رو مهران پاهای "ایست" صدای که رفتیم انبار انتهای سمت به بک گنده اون راهنمایی با

 جنبید دترزو و اومد بیرون کنارش ستونِ پشت از شخصی که بکشه بیرون کمرش پشت از رو کلتش برد دست بک گنده

 .گذاشت اششقیقه روی اسلحه و

 یدکش بیرون کمرش پشت از رو کلتش سریع حین همون در و چرخید من با همراه و گفت لب زیر ای"عرضهبی" مهران

 :گذاشت امشقیقه روی و

 .بندازید رو هاتوناسلحه_

 :گفت گوشم زیر و داد عالمت بک گنده اون به مهران، انداختن رو هاشوناسلحه که دونفر اون

 دردسر این از شدن خالص برای خوبی سپر؟ نکرد خطور ذهنم به گذاشتن اتشقیقه روی اسلحه فکر اول از چرا_

 .هستی

 :داد فشار امشقیقه روی ترمحکم رو اسلحه که خوردم تکونی
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 .کثافت_

 .کرد باز رو در بک گنده و خندید

 .رفتیم شده پارک ماشینِ سمت به و شدیم آزاد یمحوطه وارد

 .شد بلند بک گنده داد صدای یهو که ماشین به برسیم بود مونده قدم چند

 .رفته کبودی به رو رنگش درد از و گرفته رو پاش و زمین روی افتاده دیدم و چرخیدیم سمتش به

 .داشت ترسش از نشون این و رفت باال مهران قلب ضربان

 روی از رو اسلحه و کنه گم رو پاش و دست و بشه پرت حواسش مهران، بود شده باعث بک گنده ناگهانیِ دادِ صدای

 از سرش ویر اسلحه گذاشتن با که پلیس نیروهای برای بود خوبی فرصت غفلت لحظه یه همین و بیاره پایین امشقیقه

 .کنن صالحش خلع، سر پشت

 داشتم سراغ خودم از که سرعتی و توان تمام با من و شد باز دورم از هاشدست و شد حبس مهران یسینه تو نفس

 .دویدم داشت تن به نظامی لباس که فردی سمت به و گرفتم فاصله ازش

 ؟خانم خوبین_

 :بشن میزون درمیونم یکی هاینفس تا کشیدم عمیقی نفس

 .خوبم_

 :کرد حرکت من از جلوتر و داد تکون سری

 .بیاید دنبالم_

 .شاهرخم ماشین و پلیس ماشین دوتا به افتاد چشمم و زدیم دور رو انبار و رفتم سرش پشت

 .ودمب ایستاده دیوار بغل که افتاد من به چشمش برگردوند رو سرش که همین که بگه چیزی ارسالن به خواست شاهرخ
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 .رفت الگانس طرف به مرد و کرد تند پا طرفم به زده شتاب و شد ناباور نگاهش

 !شاهرخ عمر_

 :پیچید گوشم توی بمش صدای و کشید آغوشم در محکم

 .خانومم، عزیزدلم_

 :چرخوند صورتم توی رو نگاهش نگرانی با و گرفت فاصله ازم

 ؟نکرد که اذیتت؟ خوبی_

 :نالیدم بغض پر و کردم نوازش رو چشمش زیر کبودی

 .بهتره خیلی تو حال از حالم، من مردِ خوبم_

 :بخشید آرامش، ناآرومم قلب به و نشست پیشونیم روی اشــوسه بـ

 .جونم خداروشکر، عمرم خداروشکر_

 :لرزوند رو قلبم لرزونش صدای و کرد لونه هاشچشم توی ترس

 ؟نگرفت ازم زور با رو تو که شرفبی اون، بیرون آوردن دیدم و عاقد_

 :دوختم نگاه هامچشم میون زدنمی دو دو که هاشعسلی به و زدم ایکننده دلگرم لبخند

 .برسه اشخواسته به نتونست، رسیدین موقع به، عزیزم نه_

 :گفت لب زیر و هاشلب روی نشست لبخند و گرفت آروم هاشچشم

 .شکر رو خدا_

 .ارسالن عزیزدل_
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 .رفت کنار و کرد باز دورم از رو دستش شاهرخ، ارسالن صدای با

 :نشست موهام میون جایی هاشلب و چسبوندم اشسینه به رو خودم طاقتبی و کرد باز رو آغوشش و اومد جلو ارسالن

 .مروت بی میده جون، باشه خبربی ازت ثانیه یه داداش نگفتی، من کوچولوی خواهر_

 :چکید اشکم و فشردم مشت توی رو پیرهنش

 .داداشم بود شده تنگ هاتبرادرانه برای دنیا یه دلم، گذشت سال چند که ساعتی چند همین تو_

 :بود اشمردونه بغض از حاکی اشگرفته صدای و فشردم اشسینه به تربیش

 .دارمت هامدست میون االن خداروشکر_

 :دراومد شاهرخ صدای و نشست موهام روی هاشلب دیگه بار

 .هامیشه حسودیم داره کم کم دیگه هی هی_

 .شد جدا ازم خنده با ارسالن

 .رو ارسالن یخنده و شاهرخ صدای تهِ تلخیِ فهمیدممی خوب من و

 .نداشت رو تلخی این خالیِ جای دیدن چشم که رو مهرانی کنه لعنت خدا و

 :کرد هدایتم هاماشین سمت به و گذاشت کمرم پشت دست ارسالن

 .دیدنته مشتاق خیلی شهیادم عمو که بریم_

 .کردمی صحبت روش به رو پوشِ نظامی مرد با داشت و رسیدیم عمو نزدیک

 .کرد گرد عقب و گفت چیزی و داد تکون سری مرد

 :گذاشتم عمو یشونه روی دست و رفتم جلو قدمی
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 .عمو_

 .نشست هاشلب روی لبخند رفته رفته و خورد چرخ صورتم توی نگاهش و برگشت سمتم به

 :کرد دلم مهمون آرامش و شد کشیده کمرم روی وارنوازش دستش و کشید آغوشم در

 .عمویی عروسک_

 :گفت و گذاشتم اششونه روی سر و چسبید دلم تنگ همیشه مثل گفتنش "عمویی"

 .پیشمونی االن خوشحالم_

 .سرهنگ جناب_

 ور لبخندم صدایی که ایستادم ارسالن و شاهرخ کنار و گرفتم فاصله ازش و اومدم بیرون عمو آغوش از مردی صدای با

 :کرد ترپررنگ

 .نترس عروسِ_

 :گفتم شوق با و چرخیدم صداش سمت به

 .شهاب داداش_

 .شجاع خانوم میگم تبریک سر دو دیو اون چنگال از رو اتدالورانه بارگشت_

 :گفتم و خندیدم بلند

 .واقعاً ممنونم_

 :خورد گوش به امخنده صدای میون عمو صدای

 .بریم شید سوار_
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 .کرد باز برام رو عقب در شاهرخ و شاگرد طرف هم ارسالن و نشست فرمون پشت شهاب

 .کردمی نگاهمون نفرت با الگانس یشیشه پشت از که سیاهی هایچشم به افتاد نگاهم شم سوار اینکه از قبل

 .نشستم و دادم تکون سری تأسف با

 .شد جاده وارد هاپلیس ماشین سر پشت شهاب و شد سوار هم شاهرخ

❊❊❊ 

 .بکشم راحت نفس یه تونستم تازه و درآوردم تنم از سوگل و سارگل کمک به رو عروس لباس

 :گفت و کشیده پوستم روی دستی سوگل

 .انداخته جایی چه ببین اوه اوه_

 :کشیدم بیرون راحتی رنگ خاکستری شلوار با همراه سفیدی تونیک و رفتم کمدم سمت به

 .رفته دیگه ساعت دو، بابا خی بی_

 .رفتیم بیرون اتاقم از سارگل و سوگل با همراه و انداختم سر روی شالی و زدم تن رو شلوارم و لباس

 .بود مونده صورتش رو گریه رد هنوز و نشستم مامان کنار و رفتیم پایین رو هاپله

 :بوسیدم رو موهاش و زد هقی و کردم حلقه اششونه دور دست

 .شد تموم، کنارتم االن من ببین، دیگه بسه مامانم_

 :بوسید رو امشقیقه و کشید چشمش پای دست

 .دخترکم کردم دق ساعت چند این تو_

 .نشستم بغلت االن ببین، نکنه خدا، مامانم نگو_
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 :نشست پیشونیم روی هاشلب

 .خوبه خیلی، پیشمی که خوبه_

 .بیاد جاش سر حالت، بخور آب این از یکم خانوم بیا_

 .بود شده پیرتر سال چند زندگیم قهرمان انگار ساعت چند این تو و چرخید بابا سمت نگاهم

 .کنیم زحمت رفع ما بدید اجازه اگه جان پدر_

 .کردم نزدیک مامان هایلب به و گرفتم دستش از رو لیوان و گرفت بابا از رو نگاهم شاهرخ صدای

 :رفت شاهرخ سمت به بابا و خورد ازش قلُپی مامان

 .حاال بودید؟ کجا_

 :کرد بلند دست و اومد جلو قدمی شهاب

 .شدیم دار ناخونده مهمون ما هم و داره استراحت به نیاز جان پانیذ هم االن، رسیممی خدمت دیگه وقت یه انشااهلل_

 :فشرد رو دستش و داد تکون سری بابا

 .دونیدمی صالح هرجور_

 :کرد خم سری احترام با هم مامان به رو شهاب

 .اتوناجازه با_

 :گفت سارگل به رو بقیه با خداحافظی از بعد و

 .منتظرم در دم_

 .رفت بیرون شهاب و رفت اتاقم سمت به مانتوش و کیف برداشتن برای به و داد تکون سری سارگل
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 .رفت شهاب سر پشت و کرد خداحافظی همه از هم ماهرخ

 :اومد جلو افتاده پایین سری با ماهان

؛ تنیس اومدنش بیرون برای دادن رضایت بخشش از منظورم. ببخشیدش امیدوارم، کرد بدی خیلی حقتون در مهران_

 .کنید حاللش و ببخشیدش قلبتون صمیم از تونستید اگه خواممی بلکه، کارشه جزای چون

 :گفت و گذاشت اششونه روی دست بابا

 ننداز نپایی سر، جداست اون با بحثت تو اما؛ کنهمی مشخص زمان رو اون، نه یا بخشید میشه بگم تونمنمی رو مهران_

 .توام مدیون رو امدردونه من، پسر

 :آوردمی درد به رو آدم دل ماهان محزون لبخندِ

 ایپ به بذاریدش پس، هست وجودم تو ایشذره هنوز خدا لطف به، مُرده انسانیت وجودش تو مهران اگه، نیست دینی_

 .انسانیت همون

 .نهایت بی، ممنونم ازت صورت هر در_

 .رفت بیرون و گفت ی"کنممی خواهش" لبش یگوشه محزون لبخندِ همون با ماهان

 :گفت، بود پاش زیر یقالیچه به نگاهش که درحالی و اومد جلو شاهرخ

 .مونهمی هامشونه رو ابد تا کنم محافظ دخترتون از نتونستم اینکه شرمندگیِ_

 :آورد باال رو سرش و گذاشت شاهرخ یچونه زیر دست و خندید حزن با بابا

 ور تقصیر الکی پس، دادیمی جون خیابون وسط، رسیدنمی دادت به برادرت اگه خودت تو، داماد بگیر باال رو سرت_

 .نخر جون به شرمندگی و ننداز خودت گردن

 :اومد من سمت به و زد بابا حرف جواب در کمرنگی لبخند شاهرخ
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 ؟نداری من با امری پرنسسم_

 :زدم لب ناراحت

 .نرو_

 :پاشید روم به لبخندی و بوسید رو پیشونیم

 ؟باشه، دنبالت میام شب اما؛ میرم_

 :نشست ابروم دو بین دستش و دادم تکون "باشه" معنی به سری

 .خانوم رو هاتاخم کن باز_

 .رفت بیرون همه با خداحافظی از بعد و کرد نثارم چشمکی و زدم لبخندی

 .رفت شاهرخ سر پشت و کرد خداحافظی همه از عجله با هم سارگل

 .کرد اشحواله ی"ذلیل شوهر" و کرد تماشا رو رفتنش مسیر خنده با بابا و

 . بود خواستنی شاد یصمیمانه جمع این قدرچه و شد بلند جمع یخنده صدای و

❊❊❊ 

 :شد حلقه دورم هاشدست و دوختم پام زیر شهر به رو نگاهم

 .پاته زیر شهر تمام، دارم دوست خیلی رو اینجا_

 :ریخت عشق دلم به صداش و کرد داغ رو گوشم هاشنفس هرم

 .دارم دستام میون رو دنیا انگار آغوشمی تو وقتی، دارم دوست خیلی رو تو کردن بغل منم_

 :بودن عشقمون ناظر هم هاستاره و ماه و اششونه به دادم تکیه سر
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 ؟دونستیمی_

 ؟رو چی_

 :بود دنیا موسیقیِ ترین قشنگ گوشم کنار هاشنفس صدای و بستم پلک

 .نداشته حاال تا هیشکی که جوری یه؛ خاص جور یه، دارم دوست_

 :شد ترمحکم دورم هاشدست

 ؟دونستیمی تو_

 ؟رو چی_

 :نوازش و داشت عشق صداش

 .هاتهنفس بند هامنفس_

 مرد این نفسِ به نفس و زد مهر گوشم حوالیِ جایی هاشلب و نشست دورم اششده قفل هایدست روی هامدست

 دادمی عاشقونه و نوازش و ناز هزار با رو جوابم مردونه اون و پاش به ریختممی عشق زنونه من و نسیم نوای و بود شعر

 .کردمی دلم نثار مهر واژه به واژه و

 دشت میون بزنن قدم دستت توی دست و کنن بیدارت سرخ رزِ گل شاخه یه با صبح به صبح بلدن خوب مردها بعضی

 با ور عشق و ببافن شعر موهات تار به تار میون و کنن نوازش رو شاپرکی و بزنن موهات کنار رو گلی شاخه و شقایق

 .کنن عجین اتلحظه به لحظه

 پایان

 6931 تیر 5

 بامداد 5425 ساعت
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*** 

 برای دادن امید بهم و اومدن جلو رو شاهرخ و پانیذ زندگی پام به پا که کسایی از ممنونم، رسید پایان به من کار اولین

 ذارینب، داشته دونممی که داشته کاستی و کم ایرادی عیبی اگر و باشه بوده گرمتون هاینگاه الیق امیدوارم، دادن ادامه

 خیلی هک بکنم عزیز منتقدان از هم ویژه تشکر یه داره جا و.. ببخشید خودتون بزرگواری به و من تجربگی بی پای به

 رو گرمتون حضور هم بعدیم رمان تو امیدوارم، کردن بهم بزرگی خیلی کمک و گفتن رو ایراداتم حوصله و صبر با جاها

 .مراد وفق بر روزگارتون، عشق از سرشار زندگیتون، بزنیم رقم دیگه یعاشقانه یه باهم و باشم داشته کنارم

 

  


