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 ... ی ای روز ب هیقول بده که 

 .... اما

 ... این گهی... داین نه

 به نبودت عادت کردم...   من

 باهات قدم بزنم.. المیتموم شب رو تو خ نکهیا به

 بدون من هنوز منتظرتم..  یول

 برنگرده ....  گهید  خوامیم گمیکه م ییوقتا  یحت

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 که برگرده. خوادیهمون لحظه دلم م قایدق

 

 [ ی]مرجان جان

 سرد  روز

 

 

 بودم.. رهی پشت پنجره خ ی ها هیسا به

 .د یجد یی... ادماو االن  کردمی م یمن اونجا زندگ  ش یسال پ دو

 .دی و داستان جد یزندگ  با

تا پرده   شمی م رهی و منتظر به پنجره خ شمیخونه رد م نی ا ی هر روز از جلو بای تقر دوساله
 .نمیاتاق کنار بره و صورتش رو بب

 ... ستین یول

 رفته. اون

 همه خاطره.  نیجا گذاشته...کنار ا نجایمنو ا  و

 مِن تنها عادت ندارن... دنیکه به د  یهمه ادم نیا کنار

 ازم دوره. یل ی خ دونمی..... مگردهی بر نم گهید دونمیم

 سرجاشه.  زارمیرو قلبم م هر بار که دستمو یول
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دست رو   ی ستبر کرد  نهیزل زده به روبه روت س خوننیم  یکه سرود مل یی ادما  نی: باز عنگار
 تو فکر.   یرفت نهیس

 

   ؟؟یبار پلک زدم و برگشتم سمتش دستم رو از رو قلبم برداشتم و گفتم: سرود مل چند

 

 .  سنی میوا ینجوریا خوننیکه م یی... اوناگهی: اره دنگار

 

 .  گهید می و گفتم: بر  دمیخند

 

 از اون پنجره.  ی و گفت: چه عجب.... دل کند دیکش قیعم نفس

 .  گردهیبرنم گه ی به خدا اون د بابا

 

 ... که برگرده  خوامیگردنم رد کردم و انداختم رو شونم و گفتم: من نمرو از  فمیک 

 خاطرات رو زنده نگه دارم تو خاطرم.   یسر   هی خوامیم فقط

 

 بشه؟؟  ی: که چ نگار

   ؟یدوس دار دنیکش درد

 

 نبرم.  ادی از  خوامیزل زدم و گفتم: نه... من فقط م شیآب ی چشما به
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رو که تو   یاون شب ادیب ادمیهر روز   خوامیازش برداشتم و به روبه روم نگاه کردم: م چشم
 اون خونه تنها صبح کردم. 

 

 .کنهیناراحتت م نای: اوووف... خب انگار

 بشه؟  یبمونه که چ  ادتی ی خوایم اصل 

 .کنهیبدبخت م ویکجا داره ک  ستیکن بره... اون االن معلوم ن ولش

 . ی د یخودتو عذاب م ینجور یا نوریتو ا بعد

 

   م؟؟؟یموضوع بحث کن نیسر ا   دیو گفتم: ما هرر روز با  دمیکش قیعم نفس

 

 خسته شدم.  گهی... من دقای: دقنگار

که هر روز مجبور نشم به   کنمی م دای خودم پ ی کار جدا از تو برا هی... میکه اخراج شد  امروزم
 شم.  رهیاون پنجره خ

 

 . نزدم یرو تو حدقه چرخوندم و حرف چشمام

 ... طبقه دوم رو زد.می خونه و سوار اسانسور شد می د یرس باالخره

 

 . م ینگار... ما که طبقه چهار یکنی م کاری_ چ
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 اشتباه کنم. دی چهار رو فشار داد و گفت: اووف هر دفعه با دکمه

 عادت نکردم.  دی خونه جد نی به ا هنوز

 .می شد ادهی و پ  سادیبار رو طبقه چهار وا هیدو و بار رو طبقه  هی  اسانسور

داخل   ی ل ی کارتن ها و وسا دنی رو تو در چرخوندم و بعد از نگار وارد خونه شدم... با د دیکل
 شد.   شتری ب  میخستگ یی رایپذ

 ... میتمومش کن ای ب گهیبستم و گفتم: امشب د درو

قرار داشت ولو شد و گفت: اخخ... نه امشب   ییرایکه نامرتب وسط پذ  یرو مبل راحت نگار
 نه. 

 خستم.  یلیخ

 

و هر شب    هیشکل نیو گفتم: االن سه روز خونه ا یکردم به چوب لباس زونی رو او مانتوم
 .  یگیم نویهم

 

 .می ر یفردا سر کار نم گه یسمتم و گفت: خب ما که د برگشت 

 .  میکنیم  زیتم صبح

 

 .  االن  نی_ نه.. پاشوو هم

 

 و گفت: باشه..   دی کش یپوف شدی ه بلند مک  یحال در



 روز سرد 

 
8 

 

 

هنوز تو   شبید ی سرم شل و ول بستم و وارد اشپز خونه شدم... ظرفا ی رو باال موهام
 بود. نکیس

 اب رو باز کردم و شروع به شستنشون کردم.  ریش

 

 . ی شوریبعد م مینیرو بچ ییرای اول پذ ای: ول کن اونارو ب نگار

 

 ... شه یرو برداشتم و گفتم: االن تموم م وانیل دمیشنی م  ییرایرو از داخل پذ صداش

 شروع کن.   تو

 تموم شدن ظرفا دستام رو شستم و با لباسم خشکشون کردم.  با

نگاه کردم و   رفتی پاش ور م ی و به نگار که نشسته بود و داشت با ناخنا ییرا یتو پذ  رفتم 
 . ی گفتم: باز که نشست

 

بهم انداخت و گفت: بابا باز ناخنم رفته تو گوشتم...درد    یرو بلند کرد و نگاه گذر سرش
 . کنهیم

 

 ..  ریسمت مبل و گوشش رو گرفتم و گفتم: چند بار گفتم انقدر از ته نگ رفتم 

 ... میشد و دسته مبل رو گرفت و جابه جاش کرد بلند

نگار هر دفعه   دمی.. البته چمی د یو چ  می کرد زیرو کامل تم ییرا یو پذ  می دشب مشغول بو تا
 گردن من. فتادیو کارش م رفتیدر م  ی به هر بهونه ا
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 از نگار برداشتم و در اتاق رو بستم. چشم

همونطور دستمال به دست رو تخت خوابش   یکنه...ول ز یهارو تم شهی گفته بودم ش بهش
 برده بود.

 . م ی خونه بود ریداشت ساعت سه شب بود و از ساعت چهار درگ  حقم

 خونه رو قفل کردم. در

 خاموش کردم. برقارو

  یو باهم زندگ  شناسمیساله که نگار رو م هی  بای....تقردمیاتاق شدم و کنار نگار دراز کش وارد
 . میکنیم

 .. میسال عوض کرد هیکه تو  هی خونه ا نیسوم نیا

و باهاش سر   امیکنار ب اتشی... فعل که قابل اعتماد بوده و تونستم با اخلقهیدختر خوب نگار
 کنم.

 دوسش داشته باشم... شهیکه باعث م  یلیاز دال  یکی  شی آب ی چشما

 عمر. ی چشما  هیشب بیعج

 درست مثل مال اون...  یآب

 شدم. رهیمعصوم نگار تو خواب خ افهیو به ق  دمیو به پهلو خواب برگشتم

 زدم... دهنش باز مونده بود و چشاش لوچ شده بود.  لبخند

 رو بستم و خودمو به خواب زدم تا خوابم ببره.   چشمام

 

 : پاشووو...حوصلمم سر رفت.  نگار
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  ی م: اه خستم کردکه چشمام بسته بود گذاشتم رو سرم و گفت  یرو برداشتم و درحال بالش
 ..  ی زنیکنار گوشم داد م ینجوریا ی ایبار م هی  قهیهر پنج دق

 

 ... لنگه ظهره.گهی: خب پاشو د نگار

  

 بالش رو دادم کنار و به اسمون نگاه کردم... روشن بود.  گوشه

 بود.  دهیخوابمم پر  گید

 . پرت کردم کنارم و رو تخت نشستم  بالشو

 . یحداقل صبحونه اماده کرده باش دوارمیرو چشمام و گفتم: ام دمیدستم رو کش کف

 

 !ه؟؟ ی: صبحونه چنگار

 کرد از دهن افتاد.  خ ی.. پاشوو  یگذاشتممم... چه ناهار ناهار

 

تاپ و شلوارک گشاد به  هیسرش گوجه کرده بود و   ی فرش رو باال ی کردم ... موها  نگاش
 بود.  دهیرنگ بنفش پوش

 شدم.   ییرای.. وارد پذدمیکشی م ازهیاومدم و همونطور که خم نی تخت پا از

 درست کرده بود.  ن یسفره رنگ  هیانداخته بود و واقعا  سفره
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 همه راهوو.  نیا  رهیم ی_ اووهو... ک 

 منه؟؟   ی همش برا نایا

 

 برگشتم سمتش.  نا اشنا از اشپز خونه اومد که یی صدا

 .  ی دیخوابیم گهی د کمی: به خانوم خوش خواب.. 

 

برنج رو گذاشت داخل سفره و گفت: اخخ... اصل حواسم   سیبهش نگاه کردم ... د متعجب
 نبود. 

 . تون ی .. همسانمیاسمی رو دراز کرد سمتم و گفت: من  دستش

 

 .  دی فشردم و سرم و تکون دادم و گفتم: خوش اومد  دستشو

 

 .ارمیاز قالبش درب یچجور خاروی  نیا  نمیبب نجااایا ای... گمشو بیسای: نگار

 

  یتونی هم نم خی هیگفت: خجاالت اوره....  شدی که وارد اشپز خونه م یدر حال نی اسمی
   ؟یاریدرب

 

 بودن که انگار سالهاس باهم دوستن.  یمی باهم صم یجور هینگاه کردم...  بهشون
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 اومد سمتم و گفت: حال کن کلفت اوردم برات.  یطان یبا خنده ش نگار

 

 زشته. شنوهیو گفتم: زهر مار م  دمیخند

   ن؟ی شد ا   داشیکجا پ از

 

 ...دمشیاونجا د رمیبگ لهیوس یصبحونه از سوپر  ی سر سفره و گفت: رفته بودم برا   نشست

 ...نجاسیعه خونش ا  دمی که د میباهم گرم حرف زدن شد  بعد

 

 برامون غذا بپزه  ارمشیاز فرصت استفاده کنم و ب ی: تو هم گفت نی اسمی

   ؟

 خودم گذاشتم!    یسمت نگار و گفتم: تو که گفت برگشتم

 

 ... !!! ی: چنییاسم ی

 . گفتیرو به من م لیوسا ی پادشاه ها نشسته بود و فقط جا نیع خانم

 

نگاه کردم و  وردخیزده ها داشت غذا م یقحط ن یرو به دندون گرفتم و به نگار که ع لبم
 گفتم: واقعا که.. 

 کارا...   نی ا شهی... من خودم همدی گفتم: واقعا ببخش  نیاسمیبه  رو
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 . هیچه حرف نی... ااالیخی: بنی اسمی

 .. زاره یخونه من و غذا م ادیروزم نگار م هی

 

   میکار دار یکه بعدش کل د ی .. غذاتونو بخوردیزنی : چقدر حرف منگار

 

 ..رو دادم پشت گوشم و مشغول خوردن غذام شدم  موهام

 خوش مزه بود. واقعا

 ... مخصوصا برنج گذاشتنو که اصل  ستمیبلد ن ادیخودم غذا پختن ز من

 . زنمیگند م شهیهم

 پسر بود.  نکهی ... با اکردی م یتو خونمون عمر اشپز قبل 

 غذاهاش حرف نداشت.  یول

 تنگ شده... شیاشپز  ی دلم برا چقدر

 .کردمی.. صوتش رو پر از خامه ممی کردیدرست م ک یکه ک  ییوقتا ی برا

 بهم بگه.  ی زیچ تونستی نم یول شدیم ی حساس، عصب اونم

 

 هست حاال؟   یخوشبخت ک  ی اقا ن ی: انی اسمی

 

   ؟یکردم و گفتم: چ نگاش
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 .ی خندی و م ی اس همونطور به غذات زل زد قهی : جمع کن اون لبو لوچتوو... چند دقنگار

 

 _ من؟!  

 

 و گفت: نگاش کن ... خنگ.  دی خند نگار

 

   ؟؟ی: خب نگفت نی اسمی

 

   و؟ی_ چ

 

 .  رهی بگ خوادیم ی ماه هی... بدبخته که  ستی: به نظرم اون اقا خوشبخت ننگار

 

 !  ؟ی: ماهدمی پرس متعجب

 

 ... دی مسخره ا یلیو گفتم: خ خنده... چپ چپ نگاشون کردم ر یزدن ز یاسی با   همزمان

 ، رم یدوش بگ رمیرو گذاشتم تو بشقاب و گفتم: من م قاشقم

 درد نکنه.  دستتون
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 و نگار وارد اتاق شدم.   یاسیتوجه به حرف   یشدم و ب بلند

 . دمیکش ازهینامرتب روش خم  ی تخت و پتو  دنید با

... نگاهمو ازش گرفتم و رفتم سمت کشو و از داخلش حوله و لباس  ومدی خوابم م هنوز
 برداشتم و وارد حموم شدم.  

 عوض شده بود.  یلیخ  افمیشدم... ق رهیداخل حموم خ نهیا به

 .یمصنوع  ی کوتاه .... خنده ها ی موها

 رنگ شده.  یروح و ب یب یلیرنگ سبزش هم خ یپف کرده... که حت ی چشما

از اول   کنهیفکر م نهیبب ی ... هرک شنیتغییرات نم نی متوجه ا هیحال و خسته... بق یب
 .بودم  ینطوریهم

 و سرزنده بود.  طونیچقدر ش یمِن قبل دونهی نم چکسیه

 روز سرد .  هیکافه تو  هیاالن اون من گم شده ... تو  یول

که ماه ها    ی ا هیتا زود تر هد  زد یبود و لبخند م رهی احمقا به جعبه تو دستش خ نیع یوقت
 .نهیپول جمع کرده بود رو بهش بده و عکس العملش رو بب دشی خر ی برا

 روز تو همون کافه تو اون سرما گم شد.   همون

 رو بستم و سرمو تکون دادم...  چشمام

 یکنم... بهش فکر نکنم... ول رونشی از ذهنم ب خوامی به گذشته فکر کنم...هر بار م دی نبا گید
 .ستش یروز که ن  ۵۲۳ شهیکه با امروز م که ندارمش  ویروزا شمارمی هر روز م

 ... سادم یدوش وا  ر یاب رو باز کردم و ز ریش
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و نگار رو مبل چهار زانو نشسته بودن و   یاسیرفتم...  رونی خشک کردم و از اتاق ب موهامو
 متوجه اومدن من نشدن.   یانقدر گرم حرف زدن شده بودن که حت

 و روشن کردم. اشپز خونه شدم و سماور ر وارد

 

 ..  رونی ب می ... لباساتو عوض کن باهم بری نگام کرد و گفت: عه اومد یاسی

 

 .. می کرد دا یهم پ  دیکارر جد  هیو گفت:  د یبا ذوق دستاش رو به هم کوب نگار

 

 !  دی _ کار جد

 

 . دی اخراج شد تون ی : اره.. نگار گفت که از کار قبلیاسی

 ... اونجا اشپزم.کنمیرستوران کار م هیتو   من

 حرف بزنم شمارو استخدام کنه. رشی با مد تونمیم

 ...دیاونجا به عنوان گارسون کار کن دی تونیم

 

 زدم و گفتم: ممنون...  لبخند

 

 ممنون!  ن؟؟ی گفت: هم  زون یاو  افهیبا ق نگار
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خودمم جاش   ایاحساس رو ب  یب نیو گفت: ول کن ا   یاسیرو انداخت دور گردن   دستاش
 ماچت کنم .. 

 

 . ی کرد  م یو گفت: بسهه... توف د یخند  یاسی

 و برگشتم تو اتاق. ختمیر  ییخودم چا ی برداشتم و برا وانیل هی

 . زیداخلش رو خوردم و گذاشتمش رو م ی از محتوا کمی

 بافتش سشوار گرفتم..   ی بافتم و رو سی خ سیخ موهامو

رنگ هم رو سرم انداختم و   ی شال سرمه ا هیاز خشک شدنش لباسام رو عوض کردم و  بعد
 رفتم.  رون ی و از اتاق ب  دمی سر کش  وانمویداخل ل اتیمحتو  هیبق

 

 احساس.   یب   گهیبه سر تا پام نگاه کرد و گفت: حق داره که بهت م یاسی

 

   م؟یبر  می خوای رو گذاشتم رو اپن و گفتم: کجا م وانیل

 

 ...  امیند شد و گفت: منم اماده شم و ببل نگار

 

  هینشستم و منتظر بهش چشم دوختم که گفت:   یاسیتو اتاق و درو بست... کنار  دیدو
 اطرافه   نیکافه هست.. هم

 اونجا.   می ری... مستیدور ن ادیز
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 وقته نرفتم.  یلیرو تکون دادم و گفتم: کافه... خ سرم

 دوسال.  کی نزد بایتقر

 

 هاش رو باال انداخت و گفت: اوه...  ابرو

 ... چون اونجا پاتوق منه.یریم ادیبه بعد ز  نیاز ا یزد و ادامه داد: ول لبخند

 اونجا. می ری دو سه بار با دوستام م ی ا هفته

 

 _ چه خوب... 

 

منم   نی پا دی منم برم لباسامو عوض کنم شما هم بر گهیرو تکون داد و گفت: خب د  سرش
 . امیم

 ... اون رفته بود و درو هم بسته بود  سادمیجلو در همراهش رفتم و همونجا کنار در وا تا

 . کردمیدر نگاه م رهی دادم و به دستگ هی تک واری من به د یول

 از کافه متنفرم... چون اونجا ترک شدم. من

 گم شدم. اونجا

 تنها شدم.  شهیهم ی رو باختم و برا می زندگ  اونجا

 کافه برم...  هیاالن بعد دوسال قراره دوباره به  و
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 کو؟   یاسی: نگار

 

 بودم گفتم: اون رفت.   رهیخ رهیکه به دستگ یحال در

 

 رفت؟  یچ یعنی: نگار

 رفت..   کجا

 

 _ اون رفت...

 

شونم قرار گرفت و تکونم داد.. چند بار پلک زدم و برگشتم سمت نگار و  ی رو یدست
 متعجب نگاهش کردم. 

   ؟ی کج کرد و گفت: خوب یرو کم سرش

 

 فاصله گرفتم و گفتم: اره.. اره خوبم.  واریتند سرم رو تکون دادم و از د تند

 .. رفت که لباساش رو عوض کنه. یاسی... اممم

 .  مینتظرش باشجلو ساختمون م نی که پا گفت

 .  میرو برداشت و گفت: اهان... پس بزن بر  اشیکتون یداخل جا کفش از

 

 و برداشتم و از خونه خارج شدم.  امی... منم کتونرونی باز کرد و رفت ب درو
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 پله نشستم و شروع به بستن بند کفشام کردم.  رو

 .می سادیو جلو در منتظر وا  می رفت ن یبا پله ها پا یاسانسور بود ول نکهیا با

 اومد.  رونیب ی نوک مداد  دیپرا  هیباز شد و  نگیپارک  در

 . می نشست نی سمتش و تو ماش می پشت فرمون رفت یاسی دنید با

 دادم..  هیتک یبستم و به صندل  درو

 .زاشتنیم  گهی سر به سر هم د  یو نگار گرم حرف زدن شدن و ه یاسی

  گهی که هم د هیسال 8،  7  هیانگار  کنن یم یباهم شوخ یجور یامروز با هم اشنا شدن ول تازه
 ..  شناسنیرو م

 و به اطراف نگاه کردم.  رونی ... سرم رو بردم ب نیو دادمش پا شه یسمت ش رفتم 

 ... شناختمیرو م  ابوناشیخ تمام

داستان    نمیشیمثل قبل نم گه یو د  شمیرد م نجایکوچه ها و پارک ها... هر روز از ا یحت
 هر پنجره.  ی ببافم برا

و   می نشست یساختمون ها م  ی روبه رو می گشتیبا عمر از دانشگاه برم  یوقت ش یسال پ دو
 .می ساختیداستان م هیهر پنجره   ی باهم برا

 .  شونوی زندگ  گذروننیدارن م یدارن و چجور  یهر کدوم االن تو خونه چه داستان نکهیا

 

 !  ؟ی سادی گفتم: چرا واسرم رو بردم داخل و   نیتوقف ماش  با

 

 . نی پا ایرو بده باال ب شهی... ش گه ی د می دی : رسیاسی
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 شدم و برگشتم.  ادهیپ شهی رو تکون دادم و بعد از باال دادن ش سرم

 بودم.  رهی بودم و بهش خ  سادهی حرکت وا یزد.... سرجام ب خشکم

 ... کردمیزدم حس م خی  ی نگارو رو دستا ی دستا ی گرما

 ؟ی... خوبی: دلکرد یارومش کنار گوشم زمزمه م ی صدا با

 ..! دالرا

 بودم گفتم: خوبم.   رهیکه هنوز به کافه روبه روم خ یدهنم رو قورت دادم و درحال اب

 

 .  می رفتیم د یمن حالم خوب نبود با  گمی... اصل ممی برگرد ی خوایم نی: ببنگار

 

 . تسیتکون دادم و گفتم: نه... مهم ن یرو به نشونه منف سرم

 بوده مربوط به گذشته اس.   یهرچ

 فراموش کنم ... درسته؟!   دی کردم و گفتم: منم با نگاهش

باره   نیباشه که انگار اول یجور خوامینداره.... م یخاص  یمن معن ی کافه برا نیا  گهید پس
 .  نجایاومدم ا 

 

   ؟ی رو تر کرد و گفت: مطمئن لبش

 

 . می به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم: بزن بر سرمو
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 . می زد و دستش رو دور بازوم حلقه کرد و باهم وارد کافه شد لبخند

 .نجایا  امیبارمه م نیرو فراموش کنم... انگار اول زی همه چ خوامیبه نگار گفتم که م من

 که کنج کافه بود.   یزی همزمان با وارد شدنمون... نگاهم رفت سمت م یول

 . دم ی خند یم  اشیو داشتم به مسخره باز م ی... نشسته بود  دمی دی و عمر رو م مخود

  دونستیداشت اون روز مخش رو بزنه... م یکه سع  اوردیرو در م  یدختر ی ادا داشت
 بخندونتم. کردیم یناراحت شدم سرش و داشت سع

 .... زمیبه همش بر کردمی م یخوش حالتش و سع ی موها ی ال  برمیم دستمو 

 .کنهی عقب و اخم م کشهیم سرشو

 .... ومدیکار بدش م ن یاز ا شهیهم

 

 ....! یی: دلنگار

  ؟یی... کجادالرااا

 

 بود نگاه کردم. یکه حاال خال  یزیتکون دادم و به م سرمو

 بود.   یرفت و زمزمه کردم: چقدر واقع نی که رو لبم جا گرفته بود از ب ی لبخند

 

 ؟ ی: چنگار

 تو حالت خوبه؟    اووف
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 لحظه...  هی... فقط یچیو گفتم: ه  دمیکش قیعم نفس

 اونجا منتظرمونن.  می بر ایب الیخیب

 

 ..  ادنیکه اشاره کردم نگاه کرد و گفت: اوه چه ز  ییجا به

 

 .می و کنارشون نشست نایا ن یاسمی زیو با خودم بردم سمت م دمی رو کش دستش

 خودمون بود.  یو معرف یاول همش احوال پرس قهیدق چند

و سرم رو   کردمی نزدم و فقط با لبخند بهشون نگاه م یکردن خودم حرف یبعد از معرف من
 ..دادمیتکون م

 خون گرم و پر حرف...  شهینگار مثل هم یول

 همه توجه ها رفت سمت نگار... اونم فقط به خاطر زنگ خورش  شی زنگ خوردن گوش با

 اهنگ بره ناقل بود...  که

 کرد و با ذوق تماس رو وصل کرد و داد زد: سلام عشقممم...   نگاه شیگوش  به

   ؟یخوب

 . میو دوباره به نگار چشم دوخت  می شد رهیگرد شده به هم خ ییبا چشما یاسی منو

 کرد و گفت: درووووغ...  زونیکه افتاده بودو رو سرش م شالش

 !!  ؟یییییک 
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.... کنممیم  هیاالن گر ی رو ول کرد که دوباره افتاد روشونش.... دوباره داد زد: واا شالش
 فرداا؟؟؟ 

 فردا؟   نیهم

 

 که برگشت و نگام کرد ... به اطراف اشاره کردم و گفتم: ارووم .. چته؟    به بازوش زدم

 

 .  شمیپ ادیب خوادیاخخهه... م ادیتکون داد و گفت: دارهه م سرشو

 

 . وونهیو گفتم: بااشه... داد نزن د  دمیدنش خندخر ذوق بو به

 

 راحت باهاش حرف بزنم.   کممی کنم  هیخودمو تخل  رونی تکون داد و گفت من برم ب سرشو

 

 وقت   هی ی فتی_ باش... پس ن

 

 ... دممی عقب و با خنده گفت: قول نم د یرو کش یصندل

 

ازش دور   یعذر خواه هیکه پشتش ظاهر شد و با   یبا برگشتنش خورد به پسر  همزمان
 . اط یشد و رفت تو ح
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  یاسی ی و روبه رو  دیرو عقب کش یمکث صندل یشد و بعد کم رهیبه رفتن نگار خ پسره
 سلمم دخترا.    نشست و گفت:

 

 . ی کرد  ر یپسره رو گرفت و گفت: چقدر د ی با لبخند دستا  یاسی

 

 .  زمیعز گهیرو فشرد و گفت: اومدم د  یاسی  ی دستا پسره

 

به   ینگلی س تی االن تو وضع دونن یاز دستاشون برداشتم و اروم گفتم: خوبه واال... م چشم
 ..برمیسر م

 .  ترکوننیالو م ی هم ه نایا

 

 همون دوستم که راجبش بهت گفتم.  نیبا دست بهم اشاره کرد و گفت: ُرهام.. ا یاسی

 .  رونین رفت ب بود که اال یهمون  گشونمی د یکی

 

 بود. نی... پس اسمش ارهام

کوتاه و فرش و گوشواره تو گوشش   ی ... جذاب هم بود.. موهاومدیم  افشیبه ق اسمش
 . کردی م شتریرو ب  تشیجذاب یلیخ

  

 .می کم دار روی: اتفاقا ... نرهام
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 و شروع کنن.  انیفردا ب  نیاز هم توننیم

 

   م؟ ی ایب  دیبا  یزدم و گفتم: ممنون... چه ساعت لبخند

 

 .  گمیرو بهتون م تون یجون من بعدا ساعت کار  ی: دلیاسی

 

 نزدم. یتکون دادم و حرف سرمو

بهش بگه    یزیشد و خواست چ رهیاون نشسته بود خ ییو به رهام که جا زیاومد سر م نگار
 .نهینار من بشک  ادینزنه و ب یکه با چشم و ابرو بهش اشاره کردم که حرف

ابروشو داد باال و با سر به رهام اشاره کرد و سرش رو تکون   ی تا هیکرد و با  زی ر چشماشو
 داد... 

 ه؟ یک  نیا یعنی که

 بود اشاره کردم.  یکه خال می بغل یو لبمو به دندون گرفتم و با سر به صندل  دمیخند

نشست و   یو اومد کنارم و رو صندل دیکش قیرو تو حدقه چرخوند و نفس عم چشماش
 ه؟؟؟ یک  گهیبزغاله د نیاروم گفت: ا 

 من نشسته.  ی جا چرا

 بود.  هیکه بهش داد خندم گرفت ... واقعا شب یلقب با

   ه؟یگرفت و گفت: نخند.. بگو ک   شگونیرو ن بازوم
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 . دمونهی جد  رو از جلو دهنم برداشتم و گفتم: صاحبکار دستم

 

 ! ییزد : چ داد

 

 برگشتن و نگامون کردن...   هوی همه

 

 شده؟   یز ی: چیاسی

 

 . یمهم ن ادی... زکردمی م فیبراش تعر  یزیچ  هی_ نهه... داشتم 

 

هم   ی دخترا هم داشتن برا هیرو ازمون گرفت و مشغول حرف زدن با رهام شد.. بق نگاهش
 . گرفتنیفال م گهید

به بعد قراره تو رستوران اون کار   نی... اره از ایزن یسمت نگار و گفتم: چرا داد م برگشتم
 .میکن

   ه؟یچ مشکلش 

 

و اروم گفت:   نیبه رهام انداخت و دوباره گردنش و اورد پا  ینگاه هیرو بلند کرد و   سرش
 که گاو بود.  یمشکل خودشه... قبل 

 بگذرونه.   ر یبزه... خدا بخ نمیا
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 که...   ستین نی _ فقط ا

 هم هست..  یاسینگام کرد که ادامه دادم: دوست پسر   یسوال

 

 !؟  ییداد زد: چ دوباره

 . دیبرگشت سمتمون، نگار لبش رو گاز گرفت و اروم گفت: ببخش یاسی

 

 ....  یچ  یعنیبرگشت سمت منو اروم گفت:  بعد

 ماا!!  یاسی بزغاله با  نیا

مکث برگشت سرجاش و گفت:   یگردنش رو بلند کرد و به رهام نگاه کرد و بعد کم دوباره
 . فهممی.... من که نمدهی د نی تو ا یاخه چ

 

 .  میکنیتو... فقط بدون فردا کارمون رو شروع م یدار کاری _ ولش کن چ

 

بود رو برداره و ادامش   زیکه رو م شیموز   کیتکون داد و دستش رو دراز کرد تا ش سرشو
 قبل اون رهام برش داشت و مشغول خوردنش شد.   یبخوره ول رو

رو   کشی گرد شده به رهام که داشت ش ی همونطور دستش رو هوا موند و با چشما نگار
 زل زده بود.  خوردیم

 . خرمیم گهید یکی و گفتم: خودم برات  نیرو اوردم پا  دستش
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 ... هی: عجببب بزغاله ا نگار

 ن بود.  .. اون مال م  گهی د یکی  ویچ یچ

 

 .. بود.  یگی_ خودت م

 .... ولش کن. ستین گهیاالن د  پس

Https://t.me/Roman_mrjjn                        

 کرد و گفت: اخه ... فقط خامه روش و خورده بودم.   زون یرو او  لباش

 

 قهوه منو بخور.   اینکن... ب یاونجور افتویخودمو گذاشتم جلوش و گفتم: ق قهوه

 

جمع شده فنجون رو گذاشت جلوم و گفت: همون   افهی حالتش رو عوض کرد و با ق عیسر
 .  یکه انقدر تلخ ی خورد نارویا

 

 . گهید ی... تلخهیچپ نگاش کردم که گفت: چ چپ

 

 و با لبخند به نگار نگاه کرد.  زی رو گذاشت رو م کی ش یظرف خال رهام

 

 : خوش مزه بود؟؟  نگاار
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 : اره ... چه جورم. رهام

 

 : نوش جونتون... نگار

 

 ..نیکنه... نره پا ر یتو گلوت گ شااالایهمون لبخند دندون نماش اروم گفت: ا با

  خی تار رشیبوده باشه... ش دهی موزااش گند شااالی .. ایری... معده درد بگیاسهال ش شاالیا
 گذشته باشه.  

 

 . یریپام زدم به پاش و با خنده گفتم: بسهه... کم مونده سنگ مزارشم بگ با

 ... گهید  کهیش هی

 

 بود..  یموز ی: اره ولنگار

 

 ...  ی ا  وونهی _ به خدا که د

 

 .  میبر  دی پاش گهی و گفت: خب د  شمونیاومد پ یاز سمت حساب دار یاسی

 

 . میزد رونی از کافه ب یاسیو دخترا پشت سر رهام   هیرو برداشتم و همراه نگار و بق فمیک 
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 و مشغول حرف زدن شدن.  سادی رهام وا نی رفت کنار ماش یاسی

 .. ترکوننی م می و گفت: نگاه چه الو  سادیدادم و نگار هم کنارم وا  هیتک یاسی  دی پرا به

 

 .گهی_اووف.. ولشون کن د

   ؟ی زدی حرف م یتلفن ی... با ک نمیبب بگو

 

 رفت بهت بگمم....  ادمی  ییزده نگام کرد وگفت: واا ذوق

 بود..   داداشم

 

 سرطان داشت؟    ی_همون که گفت

 

 . رانیا  ادی ب خوادی: اره... دوره درمانش تموم شده... گفت فردا منگار

 .  نمشی... بعد از سال ها باالخره قراره ببیخوشحاالم دل یلیخ ی واا

 

 درمان شده.   شی ماریزدم و گفتم: خوشحالم که ب لبخند

 

بهمون گفتت.. چقدر   شی مار یکه اومد و راجب ب یوقت یدونینم یکرد و گفت: دل  بغض
 ناراحت شدم.. 

 . دمیاون شب تا صبح کنارش خواب ادمهی
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 .ادیسرش ب ییبل  دمیترسی... همش مشدمیلحظه هم ازش جدا نم هی

 نداشت.  ی دی... خودشم ام شهیدرمان نم گفتنیم  دکترا

 بابا بردش خارج تا اونجا درمان بشه.  یول

 

 .  شتیپ ادیب خوادیمعجزس که خوب شده و فردا هم م  هی_ اوه.. پس واقعا  

 

 گرفت و بغلم کرد و گفت: اخخ.. اره. شی گر

 دارم زود تر فردا شه. دوست

هم که انگار قرار   نایاو رهام اشاره کردم و گفتم:   نی اسمیو با سر به   دمی عقب کش خودمو
 تموم کنن..  ستین

 

 .  میبزغاله کار کن نی ا  ی قراره برا شهی: من هنوز باورم نمنگار

لحظه حس   هیبود که  قیبا تموم شدت حرفش رهام بهش نگاه کرد.... انقدر دق  همزمان
 . دی کردم صداشو شن

 بود. ی لیفاصلمون خ یول

 خند زد و دوباره مشغول حرف زدن شد... شین

 

 . یر یکبی چشم غره توپ براش رفت و گفت: ا هیهم   ارنگ
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 .. رمیم  ادهیفاصله گرفتم و گفتم: من پ  نیماش از

 

 .  می : کجا؟ پس باهم برنگار

 

 ... رمی که هر روز م ییبرم جا  خوامی_ نه.. م

 

 جلو اون ساختمون؟  یبر ی خوایرو تو حدقه چرخوند و گفت: بازم م چشماش

 برو...  باش

 

 کن...  یخداحافظ یاسی_ پس از طرف من از 

 

 گفت: باشه.  دادیباال برد و همونطور که برام تکون م  دستشو

 

 فاصله گرفتم و راه افتادم. ازش

.. به خاطر اون تا االن از سه تا جا اخراج  سوزونهی م شیات یلیخ یول  هیدختر خوب نگار
 بگذره.   ریبخ  یکی نی ا دوارمیو ام می شد

 بود نشستم. کمیکه نزد یمکتیشدم و رو ن ییو وارد پارک روبه رو دمی رس قهیچند دق بعد

 شدم.   رهی بلند کردم و به پنجره خ سرمو

 ... چه مدت اونجا نشستم و فکر کردم دونم ینم
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 . کردی م تیگرم شده بود و افتاب کم کم داشت چشمام رو اذ  یلیخ هوا

  کردیبود و ادمارو تماشا م سادهیکه وا یاومدم و به شخص رونیباز شدن پنجره از فکر ب با
 شدم. رهیخ

 که اونه پشت پنجره.   زنمیتوهم م یبهش فکر کردم که حت انقدر

بلند    مکتی و از رو ن دمیصورتم کش ی و دستمو رو  نی خند زدم و سرم رو انداختم پا شین
 شدم. 

 م.بار سرم رو بلند کردم و دوباره بهش چشم دوخت  نی اخر ی برا

 . دمی هم اونو د باز

 محو شد و اخم جاش رو گرفت.  لبخندم

 ... خودش بود؟! شدم  رهیکردم و بهش خ زی رو ر چشمام

 زده به کلم. ی ادیامکان نداره..... افتاب ز  نه

 نشستم.  نجایکه ا مِ یساعت و ن  کی   بایباال اوردم و به ساعت نگاه کردم تقر دستمو 

 که پشت پنجره بود نگاه کردم... باز هم همون بود. یسرمو بلند کردم و به ادم دوباره

 ... خودشه!! ستین توهم 

 ممکنه.... اون چطور برگشته... اصل کجا بوده.   چطور

  رهیکرد و بهم خ زی رو چرخوند سمتم و بهم نگاه کرد... انگار شناخت چشماش رو ر سرش
 .شد 

 بودم. ستادهی حرکت  یتو شک بودم و ب هنوز

 توان قورت دادن اب دهنمم نداشتم ....  یخشک شده بود و حت لبام
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 مطمئن شد منم....با عجله از پنجره فاصله گرفت و رفت. انگار

برداشتم و   مکتیرو از رو ن فمی رو تکون دادم... لبم رو تر کردم و ک  بار پلک زدم و سرم چند
 پا تند کردم و از اونجا رفتم... اون برگشته.!

 خوب شناختمش.  یلی...خیرفته ول ادمیچهرش  کردمیهمه مدت... فکر م نیا  بعد

 فاصله.  نیاز ا یحت

هام رو پاک کردم و   گونه ی اشک رو کردمی که عقب رو نگاه م یرو باال بردم و درحال دستم
 دوباره به جلو برگشتم.

 . دمشی که د شهیممکنه... هنوز باورم نم چطور

 ... هنوزم اصرار دارم که توهمه.توهمه

 بود.  هشیشب  یکیفقط    دمیخودش بود... شا یول

 تکون دادم و سوار شدم.   یتاکس ی و دستم رو برا سادم یوا  ابونیخ کنار

 توهم. گفتیم یکی خودش بود  گفتیم یکی قلب و مغزم جنگ بود ...  نیخونه ب تا

 رو تو در چرخوندم و وارد خونه شدم. دیکل

   ؟ی...! خوبی: دلدی تخمه تو دستش رو انداخت تو بشقاب و نگران پرس دنمی با د نگار

 تکون دادم.  یکردم و سرمو به نشونه منف نگاش

  ی شدیچ نم یبب ای... بایو گفت: ب  شیو مبل کناررو از رو مبل برداشت و با دست زد ر پاهاش
 تو.  

 .زی گذاشتم رو م فمو یسمتش و کنارش نشستم و ک  رفتم 
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 اون اشکارو پاک کن تا که ردش نمونه رو صورتت.   یکنی م هی... حداقل گرافشوی : نگاه قنگار

 

 رو باال بردم و صورتم رو پاک کردم...  دستم

 

 بعد بشور.  شدهیکن چ فیاول تعر  ی....ولیبشور  دینداره با دهی : نه فانگار

 

 .  دمشیشدم و دوباره چشمام پر شد و گفتم: د رهیخ ش یاب ی چشما به

 

   و؟ی؟ چ وی: ک نگار

 

 . دمشی_ عمرو .... د

 

 . گهیکن د ففف یتعر ی واا د؟ی دی ؟ اونم تورو د ؟کجااایییییییی : چنگار

 

 پشت پنجره بود..  دمشی واضح ند یعنی_تو همون خونه بود... 

 که خودش بود.  دونمیبعدش خودش بود... م یتوهمه.. ول کردمی فکر م اولش

 

   د؟ی : تورو دنگار
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 و تکون دادم و گفتم: اره فکر کنم...  سرم

 

اگه  یجلو اومد و بغلم کرد... ازم فاصله گرفت و بهم لبخند زد و گفت: اصل حت یکم
 . شید ی خودش هم بود تو فکر کن که توهم بوده و ند

 فکر نکن...  بهش

 

 .مینیباهم بب  ایکردم لباسات رو عوض کن ب دایخفن پ  لممیف  هیتر رفت و گفت:  عقب

 بخوابم.  کم ی گرفتم و گفتم: نه.. بهتره  شی از نگاه اب نگاهمو

 

   ؟یخوابیکه م ی: مطئننگار

 

چند ساعت هم شده   ی چشمام رو ببندم و برا خوادیشدم و گفتم: اره... واقعا دلم م بلند
 رو فراموش کنم.  یهمه چ

 

رو مبل نشست و گفت: باشه...  یبرداشت و به همون حالت قبل زیتخمه رو از رو م ظرف
 گشنمه هااا.  یول

 .  میت کندرس ی چ ی شو  داریب زود
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 جوابش رو بدم وارد اتاق شدم. نکهیا بدون 

 . رفتیلحظه هم از ذهنم کنار نم کی عمر  ریدادم.... تصو هیبستم و بهش تک درو

 واقعا خودش بود؟    یعنی.... دمشیکه د  شهیباورم نم هنوزم

 در فاصله گرفتم و دستم رو گذاشتم رو سرم و زمزمه کردم: فکر نکن دالرا ... فکر نکن.  از

رنگ گوشه اتاق و از   ی رو انداختم رو تخت مشترکم با نگار و رفتم سمت کمد قهوه ا فمیک 
زمزمه   یکه ه یبرداشتم و درحال یقرار داشت لباس راحت  رشیکه ز ییداخل کشو ها

 فکر نکن.: فکر نکن بهش...کردمیم

 رو عوض کردم. لباسام

 رو در اوردم.  می گوش  فمیو از داخل ک  دمیتخت دراز کش ی رو

بودم که دوسال منتظر تماس از   یاون همه اسم... دنبال اسم نیتو مخاطباش و از ب رفتم 
 طرفش بودم. 

 . دمیزدم و اسمشو د  Oحرف   ی رو

 دادم به عمر. ریی غت م یاز زندگ  تی... شب تولدش از رو عصبانشیسال پ  هیرو   اسمش

 قرار داشت.   Oبود که تو حرف  یخودش.... تنها اسم اسم

 شدم.  ره یرو لمس کردم و به شمارش خ اسمش

 از حفظم. هنوزم

 عکس شمارش بود.  ی دستامون رو  عکس

از گوشه چشمام سر   یرو عکس و لبخند زدم.. چشمام پر شد و قطره اشک دمیرو کش دستم
 خورد و رو موهام فرود اومد. 
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... با دمیاشکم رو پاک کردم و به پهلو خواب  گم یدست گرفتم و با دست د هیرو با   یگوش
 از دستم افتاد. یبرگشتنم گوش

 . خوردی.. زنگ مداشتم و به صفحش نگاه کردم برش

 ؟یانگار من زنگ زدم... به ک  نه

 ....!عمر

 و. قطع شو ییی... لعنتنه

 قطع کردن تماس. ی استرس رو تخت نشستم و جا با

 زدم... وی خاموش شدن گوش دکمه

 اخه توو.  یاحمقق... چقدر دست پا چلفت  یدل اخخ

 . کردینم ییبود و اثر انگشتم رو شناسا سی به خاطر پاک کردن اشکم خ  انگشتم

 .  دیچیعمر تو گوشم پ ی صدا

 : الو..  عمر

 بالش. ری رو کم کردم و انداختمش ز یگوش  ی گرد شده و پر از اشک صدا  ی چشما با

 باز شد و نگار اومد تو اتاق و گفت: دل...   در

 

 نگو.   یچی... هسییگذاشتم رو لبم و سرم رو تند تند تکون دادم و لب زدم: ه انگشتمو

 

زده بودم رو بالشت  نگاه کرد و   رجهیکه ش یبه من  هیو باال داد و عاقل اندرصف ابروهاش 
 ... کی م کاری گفت: چ
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 نگوو..   ییچیو نگاش کردم و اروم زمزمه کردم: ه  میشونیرو پ زدم

 بست و رو تخت نشست و اروم مثل خود گفت: چه خبره؟   درو

 

 شدم.. خاموش بود.  رهی خ یرو برداشتم و به صفحه گوش بالشت

 بود.   داشتم و روشنش کردم... تماس قطع شده برش

 که بالش رو بغل کرده بودم رو تخت ولو شدم. یدادم و درحال رون یحبس شدم رو ب نفس

 نگم؟   یچی: هنوزم هنگار

 

 . یبگ یتونیو بهش نگاه کردم و گفتم: نه تموم شد م  دمیخند

 

   ؟ی کردیم کاری: چنگار

 

 . .. دستم خورد و به عمر زنگ زدمیو بالش رو گذاشتم رو پام و گفتم: لعنت نشستم

 

   ؟ ی حرف زد  شدی... خببب.. چ؟؟ییی: چ دی دستش رو گذاشت رو دهنش و با ذوق پرس نگار

 

 نتونستم قطع کنم.  ی... هول کردمم.. حتی_ حررف چ
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 با بالش خفه کردم.  ویگوش  فقط

 شد و منفجر شد. رهیو در اخر به من خ ینگاه به گوش هینگاه به بالش انداخت و  هی

 .  به بازوش و با خنده گفتم: کوووفت.. چته  میبالشت تو بغلم کوب با

 

 .. یخل یلیبا خنده گفت: خ نگار

 

 . نی _ کمال همنش

 

 .ارمیدر ب اایباز  جی گ نی: واال من عمرا از انگار

 

 . نمیبی _ اره عاشق شو.. حال و روزت رو م

 

 زانو نشست و گفت: فعل که قصدشو ندارم... تا بعدا.   چهار

 ابروهاش و باال انداخت و گفت: پس عمر جوون برگشتههه..   یطانیکرد و با خنده ش نگام

 

 نگام نکن.   ی_ زهر مارر.. اونجور 

 

  یچه حس نمیکن بب فیرو ازم گرفت و گذاشت رو پاش و گفت: زود باااش تعر  بالش
 .  شی دی دت دهمه م نی... بعد ایدار
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 .  ی دیاشاره کرد و ادامه داد: صداش رو شن ی گوش به

 . می جور هیته دلم  یرو دادم پشت گوشم و گفتم: خوشحالم... ول موهام

 

   ؟ی: دلخورنگار

 

 کردم: اره... فکر کنم. نگاش

 باشه.  می از زندگ  ی دوباره جزو خوامیبرگرده... نم خوامینم من

 و ازش بپرسم چرا؟   نمشیبب کی از نزد خوامیم ففط

 

 چرا؟؟  ی: چنگار

 رو نداشت.   اقتتیکن... ل ولش

صداش انقدر هول    دنیو هنوزم با شن یکنی که چرا هنوزز بهش فکر م فهممیفقط نم من
 . یکنیم

 

   ده؟؟ی صدامو شن یعنی ننداز...  ادمی ی _ واا

 

 . یگفت یز یمن حرف بزنم نه خودت چ ی: فکر نکنم... نه گذاشتنگار

 

 .  میبخور  یزی چ هی  می و گفتم: اوف ولش کن.. پاشو بر  دمیکش قیعم نفس
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 رفتم و ادامه دادم: معدم سوراخ شد.   نی تخت پا از

 

  یخواستیگفت: عه کجااا... مگه نم  ومدیم نی دستم رو گرفتم و همونطور که پا نگار
 ؟ی بخواب

 

 . دی خوابم پر گی_ نه د

 

 نزد و پشت سرم وارد اشپز خونه شد.  یحرف

 پر هم نبود.  ینبود ول یانداختم... خال یداخلش نگاه ات یرو باز کردم و به محتو خچالی

 خوردن. ی کرد برا دایتوش پ ییزا یچ هی  شدیم

 . می املت بزن ای: بنگار

 

  یپزاوردم و گفتم: اره .. اصل حوصله اش رونیانداختم و سه تاش رو ب  یتخم مرغا نگاه به
 ندارم. 

 

   ؟ یداد و گفت: عکسش رو ندار  هیتک نتیبه کاب نگار

 

  ؟ یرو گذاشتم روش: عکس ک  تابهیگازو روشن کردم و ماه  ریز
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 . گهی : عمر دنگار

 

 ازش داشتم رو پاک کردم.  یکردم و گفتم: نه...هرچ نگاهش

 

 !  یشمارش رو داشت ی: ولنگار

 

شدم و گفتم: اره ...  رهیتو پام خ ی ها ییدادم و به دمپا هیتک میکنار نتیبه کاب دستمو 
 منتظر تماسش بودم. 

 

 : بااشه...حاال حواست به املتت باشه.. نگار

 

 منو اه... سفره رو بنداز.  ری اومدم و گفتم: به حرف نگ رونیفکر ب از

 

 شد. ییرا یرو برداشت و وارد پذ سفره

 برش داشتم و از اشپز خونه خارج شدم. رهی رو خاموش کردم و با دستگ تابهیماه ریز

 . میو مشغول خوردن شد  می ها نشست  لیاز اوردن وسا  بعد

 

 خونه.   میا یزود ب دی رو کنار گذاشت و گفت: فردا با ش ی باالخره گوش نگار
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 _ چرا؟  

 

 .  ادیم   یتو دستش و خورد و با دهن پر گفت: فردا شب عل لقمه

 

 !  ؟ی: عل دمی پرس متعجب

 

 . گهی تو دهنش رو قورت داد و گفت: داداشم د لقمه

 

 و باال دادم و گفتم: اهان...  ابروهام

 بمونه؟   نجایا  قراره

 

 . دی ... شادونمی: نمنگار

   ؟یدار یلمشک نجایکرد و ادامه داد: چطور؟.. تو با موندنش ا نگام

 

 _ نهه.. فقط خواستم بدونم. 

 

 .تابهیرو تکون داد و دوباره افتاد تو ماه سرش
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 و گفتم: تو عکسش رو نشون بده..   نیرو گذاشتم زم  وانمیل

 

 بگردم. د ی: باشهه.. بانگار

 .. برام فرستادم.  میحرف زد  نستایندارم تو ا می گالر تو

 

 ..  گهی_ خب بگرد د

 

 ... خب گشنته بگو درست کنم...! گهیو گفتم: بسه د  دمی دستش کش ری رو از ز تابهیماه

 

 خوردم.  ادیز هی: نه.. کافنگار

 

 کن.  رونی از سرت ب لمم یجمع کردم و گفتم: فکر ف لرو یشدم و وسا  بلند

 .  میبکپ می ظرفارو بشورر بعدش بر ایب

 

 : برو بابا... تازه دوتا زدم دانلود شه.  نگار

 

 اشپز خونه داد زدم : من حوصله ندارمم صبح سه ساعت صدات کنمااا   از
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 .دی کار جد ن یعلقه ندارم به ا ادی... بعدشم.. زکنمیم داری : واال هر روز من تورو بنگار

 نشدم خودت برو.   داریب

 

 خودت برو؟   ومدمین یچ یعنی.. اریدر ن یسمتش و گفتم: مسخره باز  برشتم

 

 رو خورد.  کمی نرفته که ش ادمی ... هنوز ومدی: از اون بزغاله خوشم ننگار

 

 ..  ییو رفتم سمت ظرف شو  دمی کش یهوف کلفه

کردم... نه بهتر بگم مجبورش   شی شب با نگار راجب کار فردا بحث کردم و باالخره راض کل
 . می ش داریکردم که بخوابه تا صبح زود ب

 

 ..می رستوران شد  وارد

 کار کنم.  نجایا  ستمین یبازوم رو گرفت و کنار گوشم گفت: من هنوزم راض نگار

 

 دنبالم.  ای_ تو هنوزم ببند ب

Https://t.me/Roman_mrjjn                           

 در اورد و گفت: باشه بابا.  بشیرو از ج شی گوش

 

 بود پشت سرم راه افتاد.  شیکه غرق اس ام اس باز  یرو ول کرد و درحال بازوم
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 لبخند زدم و رفتم سمتش. ن یاسمی دنید با

 

 .دی اومد  رید ی.. ولدی : خوش اومدنی اسمی

 

 .نهیا  ریتقص د ی_ ببخش

 

... بعدشم منو به زور  گنیبه درخت م ن یاورد و گفت: ا رونیب شیسرش رو از گوش  نگار
 اورده.

 

بعد...   ی برا دیبه پشت سرمون انداخت و گفت: باشه... حرف زدن رو بزار  ینگاه نی اسمی
 شلوغه... یل یکه امروز خ دیبجنب

 ]نگار[

 

 . بمیرو گذاشتم تو ج یرو دادم و گوش یعل جواب

 دالرا رو گرفتم و گفتم: کجاا؟  ی و از پشت بازو  دمیدو

 

 فرم کارمون بود. دو دست لباس بهمون داد که  نیاسمیو   میشد  ک یاتاق کوچ هی وارد

 بود...   دیقرمز و سف رنگش

 که برام اومده بود نگاه کردم. یامیدرش اوردم و به پ بمیتو ج میلرزش گوش با
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 .  رونی ب می بود... نوشته بود که امشب شام بر یعل بازم

  یزندگ  قمی.. گفته بودم که با رفستمیرو به دندون گرفتم و نوشتم" اخه من تنها ن لبم
 " کنم یم

 

 .ووی: پاشو نگارر... بزار کنار اون گوشدالرا

 . می شیهم اخراج م نجایاز ا  مطمئنم

 

 .پوشمیاالن م  ایرو تو حدقه چرخوندم و گفتم: باشه باشه... ب چشمام

 نگاه کردم. یرو در اوردم و به صفحه گوش مانتوم

 .." ارینوشته بود " خب باشه... اونم ب یعل

 گذاشتم و نوشتم" بوس به کلت"  لبخند

 

 ... نگارررایرفت سمت در و گفت: من رفتم تو هم ب دالرا

 

 منو تو.  ی... کشتهیکردم و گفتم: چ نگاش

 

 ... توروخدا دست گل به آب نده.ااینکن ری: ددالرا

 

 رو تا کردم و گفتم: حواسم هست نگران نباش. شالم
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درست کردم و   نهیکردم و مقنعه ام رو جلو آ .. لباسام و عوضرونیتکون داد و رفت ب سرشو
 رفتم.  رونیلباسام رو گذاشتم تو کمد و از رختکن ب

 ببرم.  یمشتر  ی گرفتم تا برا ل یکردم و سفارشات رو تحو  دایاشپز خونه رو پ یبدبخت یکل با

که به  ییراه رو  نیکردم از کدوم طرف اومدم.. اول یبود که قاط چیدر پ چی بزرگ و پ انقدر
 خورد رو رفتم و ادامه دادم. چشمم

دستم نگه داشتم و با دست   هیرو تو   ینیس یو با بدبخت   دیلرز  بمی دوباره تو ج می گوش
نگاه کردم... نوشته   کردیم ییکه رو صفحه خود نما  یعل امیرو در اوردم و به پ یگوش  گمید

 . می محل کارت دنبالتون و از همونجا بر امیبود که ادرس بده ب

که دستم بود   یی غذا ینیتعادلمو از دست دادمو س  یرو بازم کردم تا جوابشو بدم ول صفحه
 رو لباس شخص رو به روم  ختیر

کنم   زیکه جلوم بود رو تم یکردم لباس پسر یو با گوشه لباسم سع بمیگذاشتم تو ج وی گوش
 که یو همونطور

اقا اصل حواسم نبود تورو خدا   دی بد بخت شدم ببخش ی دم گفتم: واکردن بو زی تم مشغول
 . شمی... اخراج مددی نگ نجایبه مسئول ا

 

 .کشهیمنو م یلب اروم ادامه دادم: اخخ... دل ریز

 

 .کنمیم  زشیدستم توسط اون شخص گرفته شد و گفت: ولش کن.. خودم تم مچ

 

 که بزغاله خودمونه. نیصداش.. سرم رو بلند کردم و نگاش کردم... عه ا دنیشن با
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 . ادیانداخت و گفت: بهت م یرو مرتب کرد و به سر تا پام نگاه شرتشی ول کرد و ت  مچمو

 

 اد؟؟ یبهم م  یکلفت یبگ ی خوایم  هیابروم رو باال دادم و گفتم: چ ی تا هی

 

 خند زد و گفت: نه.. قرمز. شین

 

 ! ؟ینگاهش کردم و گفتم: چ جیگ

 

 .ادی : قرمز.. بهت مرهام

 

 که نشنوه گفتم: ممنون. یاروم طور یلیافتاد و سرم رو تکون دادم و خ می دو هزار تازه

 

 نشنوه پس چرا تشکر کردم!  خواستمی من که م فهمممینم

صد در    گهیاالن د  ری که مد ن ی . ایزیچ ی به مشتر خوردمی.. اخ کاش مجی.. گیجیگ  چون
 صد اخراجم. 

 باغو اب داده. هیدفعه دست گل نه  نیکه نگارت ا ییکجا یدل
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بهتون نگفته ... موقع   یمونده بود اشاره کرد و گفت: کس رونیب یکه نصف گوش بمیج به
 د؟ یاستفاده نکن یکار از گوش

 

 ..دیدخالت نکن هی_ فکر کنم به شما هم نگفتن که تو کار بق

 

 نکنم؟  کاری کنم چ کاریکه چ یگیرو تر کرد و گفت: تو رستوران خودم به خودم م لبش

 

رو تو سرت   تی... اون فکر لعنت یداری اون دهنت رو بسته نگه نم قهینگار که دو دق یریبم
 نگه دار.

 

 .نمیدستتون بب یموقع کار گوش گه یبار د هیکنارم رد شد و گفت: در هر صورت ...  از

 

 د ی شیاخراج م دیتم و با همون لبخند محوش ادامه داد: شک نکنسم بدگشت

 

 که منو تهد... یگفتم: تو ک  یرفت تو هم و عصب ابروهام

 

 چه خبره؟  نجای: ادالرا

 

 . می کردی.. اختلل م یچی لبخند دندون نما به دالرا نگاه کردم و گفتم: ه با
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 !ی زدیداد م ی: داشتدالرا

 

  د یو برگرد دیکن ز یتم نجاروی: کار دارم .. شما هم ادمی رهام رو از پشت سرم شن ی صدا
 سرکارتون. 

 . دی نباش خسته

 

 که دور شده.  دمی قدماش اومد و فهم ی صدا

 حرفاشو با لحن خودش گفتم و اداش رو در اوردم. تمام

 . دیدستش رو گذاشت جلو دهنش و خند دالرا

 . میجمع کن نیز رو زمکمک کن دست گلتو ا ای: بسه.. بدالرا

 

 .رونی ب میر ی شدم و مشغول جمع کردن شدم و گفتم: امشب شام م خم

 

 ؟ ی: کجا به سلمتنی اسمی

 

 . میو بهش نگاه کرد  می سرمون رو بلند کرد  همزمان

 کرد. نیکردن زم زیکه دستش بود شروع به تم  یشد و با دستمال خم

 نگام کرد و گفت: کجا؟  دالرا
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 . رونی ب م یخونه شام بر  ی گفت که به جا  ی_عل

 

 ه؟ یک  ینگام کرد و گفت: عل یطانی با لبخند ش نی اسمی

 

 !هیدختره هم چقدر فضوله.. اخه به تو چه که ک  نیا

 ... داداش نگار.ی: علدالرا

 .رانی از کشور بوده و تازه برگشته ا خارج 

 

 د؟ ی ری شب کجا م  میا ی: اهان... ماهم منی اسمی

 

 : ماهم؟ دمی پرس متعجب

 

 ... من و رهام. گهی : اره دنی اسمی

 

 اون بزغاله رو کل روز و شب تحمل کنم.    دی اونمم ده قلوو... حاال با دیگاوم زا  ایب

 ؟ ی دی گاوارو سر راهم قرار م نیکردم که ا یاخه من چه گنااه ایخدا
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 ..شهیخوب م یلیخ ی : وااادالرا

 . مونمیتنها نم منم

 

 م؟ ی ... پس من چ؟یچ ی کردم و گفتم: تنها نگاهش

 

..  ینیهمه مدت قراره داداشت رو بب نی دستش بلند شد و گفت: خب تو بعد ا ی تو ینیس با
 . یبا من هم صحبت بش ی ایمسلما نم

 . مونمیو من تنها م  یزنیبا اون حرف م ینیشیم

 

 . گذرهیخوش م شترمینا باشن.. بهتره.. باشاره کرد و گفت: او نی اسمی به

 

که دست دالرا بود و گفت: پس من برم با رهام   ین یبا ذوق دستمال انداخت توس نی اسمی
 حرف بزنم و راجب امشب بهش بگم...

 ادرسو برامم اس ام اس کنن... فقط

 

 سمت اتاق رهام. د یگفت و بدون منتظر موندن دو  نویا

 

 _ کاش بگه کار دارم خودت برو. 
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 اخه؟ یپسر دار  نیبا ا یتو چه مشکل  فهممیبا خنده گفت: من نم دالرا

 افش؟ یبه خاطر ق فقط

 

حرف   افش،یلش،قیرو اعصابمه.. استا شیسمت اشپز خونه و گفتم: همه چ می رفت باهم
 اوق بزنم. خوادیدلم م کنمی ... اصل بهش فکرم مییزددنش ا

 

کم   شی پ قهی... خواهشا خودتو کنترل کن.. چند دقی ا وونهیو گفت: به خدا که د  دیخند
 .میاخراج ش  یروز کار نی مونده بود باز تو اول

 

  شمیدادم و گفتم: من اخراج م هیتک واری شکسته رو انداختم تو سطل و به د ی ها بشقاب
 ... نه تو. 

 

 . ستمیمنم ن  ی: خب تو نباشدالرا

 

  گرفتمتی و گفتم: اخ که اگه اون عمر گاوو تو ذهنت نبود م دمیزدم و لپش رو کش لبخند
 .یداداشممم... از بس که مااه ی برا

  می بر ایرفت... ب ادمی  تیرو تو حدقه چرخوند و گفت: باش خر شدم خراب کار چشماش
 . میسفارشات رو ببر  هیبق

 

 ] دالرا [ 
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 تموم شده بود. کارمون

 ؟ ی فرستاد یاس ی ی و رو به نگار گفتم: ادرس رو برا رو عوض کردم لباسام

 

 !!انی قراره ب ی سمتم و گفت: جد برگشت 

 

 اخه. یاونا دار کاری... تو چگهی _ اره د

 

 براش.  فرستمیدر اورد و گفت: باشه.. م بشیرو از ج شیگوش   زونی او افهیق با

 

 .می و قدم زنان به سمت خونه راه افتاد  میرستوران خارج شد  از

نگار،   یبه خاطر خوشحال  یرفتن و نداشتم... ول  رونیخسته بودم که اصل حوصله ب انقدر
 مخالفت کنم. تونستمینم

 

 کار دارم.  ی...خونه کلمیبر  نیبا ماش ای: بنگار

 

 . می سوار شد  یو با اومدن تاکس  می سادیوا  ابونیکنار خ یحرف چیه بدون 

 خونه .  می دی رس قهیچند دق بعد
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 ... و منم درحال انتخاب لباس بودم. رهیرفت دوش بگ نگار

 . یرنگ یو سمت راست رنگ یمشترک بود ... سمت چپ کلاا مشک کمدمون

 نگار دوختم.  یرنگ ی خودم گرفتم و به لباسا ی از لباسا چشم

 . دمشی مانتو سبز رنگ برداشتم و پوش هی  نشونیب از

 .. مدلشم قشنگ بود. ومدی بهم م رنگش

 .اوردمیدرش ن گهیزدم و د لبخند

 کنم. شی تا ارا  نهیجلو ا سادمی کردم و وا یرو پل می شگیرو برداشتم و آهنگ هم می گوش

 . رونی در حموم رو باز کرد و همونطور که حوله دور سرش بود اومد ب نگار

 بهم انداخت و گفت: به به ... افتاب از کدوم طرف در اومدهه؟؟؟   ینگاه شی اب ی چشما با

 

 اهش کردم و گفتم: چطور؟  نگ نهیداخل آ از

 

 . ی کات کرد یبا مشک نمیبیلباسم اشاره کرد و گفت: م به

 ...از االن بگم. ی دیداداشم خواب د ی اگه برا  رو تخت و ادامه داد: نشست

 .  خوامیزن داداش افسرده نم من

 

بستم   یکه در رژ رو م یتا رژ کامل همه جاش پخش بشه.. درحال دم یرو به هم مال لبام
 .. اگه مثل تو چشماش قشنگ باشه.نمشیبب دی م سمتش و گفتم: فعل بابرگشت 

 . دمی د  ییخوابا هی دی شا
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 و حوله رو از رو سرش برداشت و گفت: پس مباارکه..   دیخند

 

   ه؟؟یاونم چشماش اب یعنی_ اوه... 

 

 لنگه مال خودمه.   قای شد و گفت: دق بلند

 

 شد.   دهی پسند  دهی و گفتم: خب چشماش که ند نهیسمت آ برگشتم

 خوشگل هست؟   ؟یچ خودش

 

 .یری کبیا  گمی.. من بهش م یو گفت: نه بابا خوشگل چ سادیسرم وا  پشت

  ی برا ینیچ  واریکه د شمینیکوچولو حجم هم داره.... ب هیخِط البته   هیکه فقط   لباش
 خودش.

 .الغر شده.. یلیو خ ختهیبهم ر  شیماری به خاطر ب کلشمیه

 .  فهیکه نه لخته نه فر کل بلتکل موهاشم

 

 زشته.  یلیخوردم و گفتم: پس خ خندمو

 

 .  برهیم شورهیبدو م ی ایژگ ی و  نیداره که همه ا یفک هیزاو هی : نهه.. برعکس نگار
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 زشت...   ا یخوشگله  دمیرفتم و گفتم: من که نفهم کنار

 

داشت گفت: امشب   یرو برم ملیکه ر یدستش رو انداخت داخل کشو و درحال ی تو پد
 . یفهمی... مشینیبیم

 

   ؟؟ی رو باز کردم و گفتم: شال سبز ندار کمد

 

 کردم...  زونشیاو هیمانتو اب  ری : چرا زنگار

 

   اد؟؟یرو برداشتم و انداختم رو سرم و گفتم: چطوره بهم م شال

 

 رنگ چشمات ست شده.   ... بایلی کرد و گفت: خ نگام

 

 نگاه کردم و شالم رو مرتب کردم. نه یکه رو صورتم بود به آ ی لبخند محو با

 

 نبود. ی شدم.. خبر می مجاز  ی دست گرفتم و وارد شبکه ها موی تخت نشستم و گوش رو

 که به درد من بخوره.  ینه خبر یهستت... ول شهیکه هم خبر

 .دادی نشون م ۱۹:۱۲انداختم   ینگاه میساعت گوش به
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 پس؟   می قراره بر  یرو قفل کردم و گفتم: ک  یگوش صفحه

 

 امادم.  گهید می رو برداشت و گفت: االن.. بزن بر  فشیک 

 

 شدم و گفتم: چه عجبب..  بلند

 

 . یو شال اب ی.. با شلوار دمپا لی کوتاه و اسپرت مشک ی مانتو هیانداختم..  ینگاه پشیت به

 گ شالش رو با چشماش ست کرده بود.من رن نیع اونم

 و به اطراف نگاه کرد.   سادیوا  ابونیخ کنار

 

 دنبالمون؟   ادی: قراره بدمی پرس متعجب

 

 لبخند زد و گفت: نه بابا.. دنبال اسنپم.  دیسف  دی پرا هی دنید با

 

 . نیسمت ماش می راه افتادم و رفت دنبالش

  تی داشتم، انگار ذوق و شوق نگار به من هم سرا یبیحس عج هیو راه افتاد...  می شد سوار
 کرده بود. 

کندن الک روش   ریدستم که درگ  ی ... نگاهم رو از ناخن هانیوحشتناک ترمز ماش  ی صدا با
 شدم.  ادهیپ نیبودم گرفتم و از ماش 
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 . میرد شد  ابونیدستم رو گرفت و با دو از خ نگار

 شدم...  رهیرستوران روبه روم خ به

 من خشکم زده بود.  یرستوران ول ی سمت ورود   دیدو یاشت مهمچنان د نگار

 رستوران...   نیا

 کرد. یم یآشپز  نجایعمر ا  قبل 

 

   ؟ی سادی..چرا واگهی: بدوو دنگار

 

 . دیکش رونینگار منو از افکارم ب ی صدا

 . می نگاه کردم و به سمتش راه افتادم.. باهم وارد رستوران شد بهش

تا   نجایاومدم ا یکه بعد از دانشگاه م ی اونجارو خوب به خاطر داشتمم.. وقت ی فضا تمام
 . نمشیبب

رنگش..   دی ... با اون فرم و کله سفشمی اومد پ یم  یو از در پشت  چوندی پیرو م یاشپز اونم
 .  شدیچقدر بامزه م

 

 .  شتیپ امی به دست و صورتم بزنم م یآب  هیر گفتم: تو برو من به نگا رو

 

 گفت و به اطراف نگاه کرد. ی ا باشه

 .سادمی وا نهیا  ی تابلو بانوان وارد شدم و جلو دن یو با د   یبهداشت س یسمت سرو  رفتم 
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زده بود پاک کردم چشم از خودم گرفتم   رونیو رژم رو که از لبم ب دمیلبم کش  ری رو ز دستم
 خارج شدم.  یبهداشت  سی و از سرو

 و سرم رو بلند کردم. سادمیجلوم سبز شد وا  هویک   یشخص با

 . دی شده بود.. پشتم لرز  رهیکه بهم خ یآب   ی ها لهیت دنید با

 کردم.. زیصورتش رو انال ی اجزا تمام

 بود.  خودش

 .شدی.. انگار اونم باورش نمصورتم در گردش بود ی اعضا نیاونم ب ی چشما

 

 تکون خورد و گفت: دالرا...  لبهاش

 

با تموم شدن حرفش بهش تنه زدم و از کنارش رد شدم... صداش مدام تو گوشم    همزمان
 بودم.  دهیاون نشن ی وقت بود که اسممو با صدا ی ای.. خدیچیپ یم

 .نمیخوب جلوم رو بب تمتونسیبلند کردم و دنبال نگار گشتم... چشام پر شده بود و نم سرمو

  ر یکردن و رو گونه هام سراز دا یبار پشت هم پلک زدم و اشکام راه خودشون رو پ چند
 شدن. 

 نشستم.  یرفتم سمتش و کنارش رو صندل دادینگار که برام دست تکون م دنید با

خودمو   یشد و کم  جادیتو تنم ا  یرفت و دستش رو گذاشت رو شونم .. لرز نیاز ب خندش
 و بهش نگاه کردم. دمیعقب کش

   ز،یم ی اب رو  وان یل دنید با

 نفس همشو خوردم.. هیداشتم و  برش
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 ..!یکنینگرانم م ی... داری: دلنگار

   شده؟یچ

 

 _ عمر..  

 

 : اووف بازم عمر.. نگار

 

 .  نجاسیتند تند به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم: ا سرمو

 

 ؟ ییییی : چنگار

 !  ؟ییکنیم  یییشوخ

 ها سرش رو بلند کرد و تند تند اطراف رو نگاه کرد و گفت: کووو...   عیضا نیع

 

   ؟ییکنیم کاری کردم: چ تشی هدا  نی گذاشتم رو شونش و به پا دستمو 

 

 ... نمشیبب خوامی: منگار
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 خودش بود.  دمی د روزیکه د یاون مطمئنم توهم نبوده.. گهی_ د

 محل کارش بود... البد برگشته.   نجایا

 

 ..؟ ی: چرااا نگفتنگار

 . گهی رستوران د هی می رفتیو م کردمیکنسل م  نجارویا دونستممیم

 

 صورتم رو پاک کردم و گفتم: نه خوبم..   ی رو ی اشکا  دمیکش قیعم نفس

 کو؟   داداشت

 

  دمی گذاشته بودم رو سرمم... از ذوق پر نجارویا ی نبود  ی داد و گفت: واا هیتک  شیصندل به
 .کردمیم  غیج غیبغلش و ج

 .  کردنیهم نگاهمون م  همه

 

 . ی کرد  یزیابرو ر ینبودم ... کل نجایخنده بهش نگاه کردم و گفتم: پس خوب شد ا  با

 

 روش.   خت یاون خم شد و ر  وانیل زی: اخ.. حاال موقع پاشدن.. محکم پام خورد به منگار

 

 .  یرو به دندون گرفتم و گفتم: خاک توسرت... از بس که دست و پا چلفت لبم
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 . زنهیخودش لق م ن یزد و گفت: به من چه ا زیبه م ی پاش ضربه ا با

 

 _ باشه... االن کجاست؟  

 

 کنه. زی: رفت لباسش رو تمنگار

 نگاه کردم. نی اسمیبرگشتم و به  میکنار یشدن صندل   دهیتکون دادم و با کش یسر

 لبخند زدم و سلم کردم. بهش

 نکردم که؟   ر یو گفت: د  نشست

 

به  قای.. دقزممینشسته بود انداخت و گفت: نه عز  یاسی ی به رهام که روبه رو ینگاه نگار
 .  دی موقع اومد

 

 گشت و گفت: اوناهاش...  یبرگشت با چشم دنبال عل نگار

 

 انداخت و گفت: اوو.. از تو خوشگل تره.   یبرگشت و به پسره نگاه نی اسمی

 

 .  فشیبلتکل ی موها ا یخوشگله دماغشش؟؟  شی : گمشو بابا.. چنگار

 

 .  ی کرد و گفت: موهارو خوب اومد ی خنده ا رهام
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 گفت: بزغاله.  لب  ری براش نازک کرد و ز یپشت چشم نگار

 

 .  شنوهی .. مششیپام زدم به پاش و گفتم: ه با

 

   گمی: خب بزار بشنوه... بلند تر هم منگار

 سمت رهام و داد زد: بز...  برگشت 

 

 .. یکله خر یلیبرداشتم سمتش و با خنده جلو دهنش رو گرفتم و گفتم: خ زیخ

نشست توجهم و جلب کرد:  یکه رو صندل یپسر  ی روبه رو عقب رفت و صدا یصندل
 سلم.. 

 

 که رو لبم بود برگشتم و بهش نگاه کردم.. ی خنده ا با

 کم کم کمرنگ شد و برگشتم سرجام. لبخندم

 

 ...  یبا لبخند بهش اشاره کرد و روبه ما گفت: داداشم عل نگار

 نشسته بود اشاره کرد و روبه داداشش گفت: رهام..  یبه رهام که کنار عل بعد

 .  نی اسمیکرد و ادامه داد: اقااا رهام.. هم صاحب کارم هستن هم دوس پسر  ی ه اخند  تک

 رو فشردن.  گهیدست هم د یرو تکون داد و با گرم سرش
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 تکون داد و گفت: خوشبختم.   یهم سر نیاسمی ی برا

 با تموم شدن حرفش نگاهش رو بهم دوخت.  همزمان

 ... دالرا. نمیدستاش رو گذاشت رو شونم و گفت: ا نگار

 .  میهمخونه ا ن یدوستممم... و همچن ننیبهتر

 

 ... شیزد و گفت: م ی محو لبخند

 

 وسط حرفش و گفتم: خوشبختم...  دمی پر

 درسته.   گهید ی بود ی... علیمکث ادامه دادم: عل یکم با

 

   .یشد و گفت: اره.. عل رهیتمام به چشمام خ تی پرروب با

 

که درش رو باز   یبرداشتم و درحال زیم ی اب رو از رو کیکوچ یکردم و بطر ییعصب خنده
 . نطوری... که ایبا خنده گفتم: عل کردمیم

 

 شدم.  رهی و بهش خ زیرو م دمیرو اروم کوب وانیازش خوردم و ل یو کم وانی تو ل ختمیر ابو

 ... داشتیچشم ازم برنم  ی بدتر از من لحظه ا اونم

 . رمینگاهمو ازش بگ ایراهم رو کج کنم  دی شا  نمش،یبب یروز هیاگه   کردمی فکر م شهیهم

 و فقط نگاش کنم. سمی وا دمی شا
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 بزنم تو گوشش.  دی شا

 فقط بغلش کنم... دمی شا

که  ییجبران تمام وقتا ی .. محکم براکنمینه... فقط بغلش م گفتمیاخرش باخودم م یول
 .کنمینبود تا بغلم کنه بغلش م

 . رمی و م زارمشیخودش جا م  نیو ع  شمیم رهیخ شیاسمون ی چشمابه  بعد

بود و   سادهیوا  کیدفترچه کوچ  هیکه کنارمون با  ی لبخند برگشت سمت مرد با
 کرد و ازمون دور شد.  ادداشتیسفارشاتمون رو گفت و اونم تو دفترچه اش 

به جلو خم شد و رو به عمر گفت: نگار گفت   یگذاشت و کم زیم ی دستاش رو رو نی اسمی
 .. سرطان! دیبود  ضی که مر

 سخت بود مگه نه...؟  یلیخ

 

نگاهش رو ازم گرفت و لبش رو تر کرد و خواست حرف بزنه که نگار زودتر از اون   عمر
 سوالت. نی.. تو هم با ا یاسیگفت: اووف  

 .  می ناراحت کننده ندار ی حرفا امشب

 

 . دیببخش : باشه بابا...نی اسمی

 ...  یکنجکاو بودم بدونم چجور ففط

بدون مو تصورتون کنم... ابرو ها و مژه   تونمیاصل نم ی عمر نگاه کرد و ادامه داد: واا به
 اره؟   زهی ری هاتون هم م
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و گفت: حرف نزن   نی اسمیقاشق چنگال رو برداشت و پرت کرد سمت  ری دستمال ز نگار
 ... ادیز

 

 گفت. ی و اروم باشه ا  زیدستمال رو گذاشت رو م نی اسمی

 . رفتمیانگشتم ور م  ی و با انگشتر تو نیرو انداخته بودم پا سرم

 . دنی پرسیمختلف از عمر م  ی ها مشغول حرف زدن بودن و سواال بچه

 داشتم هرچه زودتر امشب تموم شه.. دوس

 هنوز خوابم. دیم شا .. اره اصل از کجا معلوخوااب باشه  هی نایهمه ا شدیکاش م اخ

 کنه.  دارمیچشمام رو ببندم تا نگار ب  هیخوابم و نگار تو حموم... فقط کاف اره

 تموم شدن حرف تو ذهنم چشمام رو بستم. با

 چشمام رو باز کردم و سرمو بلند کردم. دیچیکه تو بازوم پ ی درد با

 نشدم...  داری کابوس ب ن یکه هنوز از ا دمیعمر فهم یآب   ی ها لهیت دنید با

 

 .  ی ... گوشتمو کندی سمت نگار و گفتم: چته وحش برگشتم

 

 ؟ ی: تو مگه گوشت هم دارنگار

 استخون.   همش

 

 رو از رو بازوم برداشتم و گفتم: باشه. دستم
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 شد سمتم و اروم گفت: عمر مگه نه؟  خم

 .  نجایا  میاومد  ی فکرت اونجاس... اوف کاش نم هنوزم

 

 .  دمشید  یباز م میرفتی کردم و گفتم: اشکال نداره، هرجا هم م نگاش

 

 ؟؟ ی : چدی پرس متعجب

   ه؟یچ منظورت

 

 . الیخی..بیچی_ ه

 

با اومدن گارسون و اوردن غذاها.. حرفش رو خورد و برگشت   یبگه ول یزیچ  خواست
 سرجاش. 

سال با   هیباور کنم...  تونستمیتو سکوت مشغول خوردن غذاشون بودن... هنوز نم همه
 دوست بودم که ولم کرد و رفت.  یخواهر کس

 

   ؟ی بخور یز ی چ ی خوای: نمعمر

 

 نگاه کردم، به غذاش اشاره کردم و گفتم: نه.. تو بخور نوش جونت.   بهش
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 ؟؟ یرفتار کن ینطوریا ی خوایو چنگالش رو انداخت تو بشقابش و گفت: واقعا م قاشق

 همه سال؟   نی بعد ا اونم

 

   د؟یشناسیرو م گهی: امم.. شما همد نگار

 

.. بپرم بغلت کنم و بهت بگم  یتوقع دار هیتوجه به سوال نگار روبه عمر گفتم: اره ... چ یب
 که چقدر دلم برات تنگ شده بود؟  

 

 .. هی: همون بغل هم کافعمر

 

 ..  هیبغل هم کاف گهیو سرمو تکون دادم و رو به نگار گفتم: م  دمیخند یعصب

 .یرفت ی ... ولم کردیش و گفتم: تو تنهام گذاشت سمت برگشتم

 

 مجبور بودم.  یدل کندن ازت چقدر سخت بود... ول  یدونی داد و گفت: نم رون ی رو ب نفسش

 

به   ؟یلبمو که با حرص درحال کندش بودم رو ول کردم و گفتم: مجبور! مجبور به چ پوست
بدونن    یو بر یخاطره ولم کن... با اون همه میکه بشکن  ی ناراحت کردنم...اره مجبور بود

 .  یخداحافظ چیه
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 اشتباه کردم.. دونمیفاصله گرفت و گفت: متاسفمم.. م  شیاز صندل کلفه

 .  رفتمیم ی بدون خدافظ دینبا

 

 نکردنه؟؟   یخدافط ی تاسفت فقط برا ی.. ولیرفتی در هر صورت م یعنی_ اهان.. 

 

 اره. یعنی: نه..... عمر

 . خوامیبزارر حرفمو بزنمم... من معذرت م   اووف

 

 . خوامشینکن... نم یو گفتم: عذر خواه دمیرو عقب کش  یصندل

 خونه..  رمیبه نگار گفتم: من م رو

 

 رفتم. یفاصله گرفتم و به سمت در خروج  زیم از

 و به اسمون نگاه کردم ... هوا خنک بود.  سادمی در وا ی جلو

 کردم.  یم یحساس سبکدادم.. ا رون یحبس شدم رو ب نفس

که   گفتمی و م کردمی باخودم مرور م شهینبود که هم یی زایحرفامو زدم.. هرچند چ نکهیا از
 . گمیم نمشیاگه بب

 از رو دوشم برداشته شد.... زخمم رو باز کرد. ن ی بار سنگ هیشدم... انگار  یبازم خال یول

 دردم تازه شد.  دوباره
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نگاه کردم... چشام دوباره پر   شی اب ی شد و برگشتم، به چشما  دهیدستم از پشت کش مچ
 شد. 

 . شنیپر م قهیدم به دق یمنم عادت کردن ه ی چشما ن یا اه

 

 چه خبره؟  نجای.. ای: دلنگار

   ؟؟؟ یشناسی رو از کجا م یعل تو

 

 ...! یخنده اشکم رو پاک کردم و گفتم: عل  با

ه به خاطرش شبا تا صبح تو بغلت زار  ک  یکردم.. همون ف یکه برات تعر یعمرِ.. همون اون
 . زدمیم

 

 ...  یعنی بازشون کرد و گفت:  هیدستمو ول کرد و چشماشو بست و بعد چند ثان مچ

 ... یعل

 ..عمر

 مننن.....!  داداش

 تو...؟؟   عشققِ 

 

 که من راجبش باهات حرف زدم.  ی داداش تو، همون عمر ی_ اره... عل

 اسمشش هم دروغ بوده.  ی... حتینیبیم
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 رفت تو فکر... نگار

 و گفت: نه... دروغ نبوده.   نی انداخت پا سرشو

 کرد و ادامه داد: اسمش عمرِ. نگاهم

 عمره.   یول یتو شناسنامه عل یعنی

 

   ؟یچ یعنی... ی_ چ

 

 یتنها کس  کننیاسم دوم داره و همه عمر صداش م ی... ولهیعل شی... اسم اصل یعنی: نگار
 منم.  کنهیه اسم شناسنامش صداش مکه ب

 . شمیم وونهیگذاشتم رو سرم و گفتم: اووف ...دارم د دستمو 

و گفتم: من   دمیکش قینفس عم شد؛یکه داشت از رستوران خارج م یعمر درحال دنید با
 .میزنی... خونه حرف م رمیم

 

 : کجاا؟ نگار

 ..  یوقت شب تنها.. دل نیا اخه

 

 توجه به حرفاش قدمام رو تند کردم و از اونجا دور شدم. یب

 داغ شده بود.  چشمام
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 خوشحال.  دنشی هم به خاطر د یبودم... از طرف  یعصب

 

 : دالارا... عمر

 . دی دوی و برگشتم سمتش.. پشت سرم داشت م سادمیصداش وا  دنیشن با

   ؟؟یریم یساعتت تنها کجا دار نیو نفس زنان گفت: تو ا  سادی روم وا روبه

 

 قدم جلو رفتم و گفتم: به تو چهه؟   هی

 

 .  ستی و گفت: باشه .. باشه... به من مربوط ن د یبه صورتش کش یو کلفه دست  یعصب

 .  رسونمتیخودم م یریهرجا م ایدستم رو گرفت و ادامه داد: ب مچ

 

 برم.  تونمی.. خودم مامیجا نم چی و گفتم: من با تو ه دمیکش رونیدستمو ب مچ

 

 .  رسونمتی م اااینکن ... گفتم ب  می: دالرا عصصبعمر

 

 شه؟؟ یم  یچ یش یو گفتم: مثل عصب  دمیخند

  

 .  شهینم یخوب ی زایاومد و گفت: چ  جلو
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   ؟؟یکنی م دی منو تهد ی_ دار

 

 منم جوابت رو دادم.  ی رو تر کرد و گفت: سوال کرد لبش

 

 .  مونهیهم نم یتکون دادم و گفتم: خوبه.. پس حرف سرمو

 

 شد و برگشتم سمتش.  ده یرو برگردوندم و به راهم ادامه دادم؛ بازوم از پشت کش روم

 

 .  میحرف بزن سای : حداقل واعمر

 

 و گفتم: حرف؟!  دمی کش رونیرو از دستش ب  بازوم

   ؟یو رفت ی ولم کرد یبدون خدافظ نکهیا  ؟؟یچ راجب

 

 گفت: اره رفتم.. د یبه موهاش کش یشده بود، دست  کلفه

 .. برگشتم به خاطر تو برگشتم. نجاممیاالن ا یول

 

... ی شدم و دستمو جلو دهنم گذاشتم و ذوق زده گفتم: واا  رهیبهش خ می اشک ییچشما  با
   ؟ی به خاطر من برگشت
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ر خوشحال  چقد یدونیو گفتم: نم نمیاز جلو دهنم برداشتم و گذاشتم رو قفسه س دستمو 
 شدم... اصل هول کردم. 

 بپرم بغلت درسته؟   دیبا  االن

 

 گفتم.  ی باز کرد و گفت: مسخره نکن.. جد هیرو بست و بعد چند ثان چشماش

 . ی خودت جلوم سبز شد یکنم... ول داتی تا پ برگشتم

 

ت  ... منم که منتظریکنیم دامیبلند داد زدم: اره پ ی دادم و دوباره با صدا رییرو تغ  حالتم
 بودم.

 . ایدم کردم ب یی... چای خوش اومد گمیم

 

 .  یگی چرت و پرت م یزد و گفت: زده به سرت... دار ی لبخند تیرو عصبان از

 

 . ییتو گهیکه چرت و پرت م ی_ نه برعکس... اون

قراره درست   ی... خب چی کرد دامیپ ای.... بی.. اصل به خاطر منم برگشتیبرگشت درسته
 بشه؟  

 

 . کنمی که درستش م گم ینم ی.. حتشهی درست م یزی قدم جلو اومد و گفت: من نگفتم چ هی

   کنمی فقط بغلت م من
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 .  ای.. خدا یگیچرت و پرت م گهی لب گفتم: بعد به من م ری و ز ن یانداختم پا  سرمو

 

 لب حرف نزن.  ری : زعمر

 

 ؟ی پاش نموند ...چرا ی بهم داد یقول  هیکردم و گفتم: تو  نگاش

 .. متاسفم.دونمی : معمر

دکتر گفت که قابل   یاومد... وفت شمیجواب ازما   یرفتم.... اون روز وقت م یمار یخاطر ب به
 . ستیدرمان ن

 .  یو ناراحت ش  یبفهم خواستمینم

 

 ..اره؟  شهی خوشحال م ینجوریبرم ... ا ی_ گفت

 

 . رمیمیکه م کردمی من فکر م یول  یشیناراحت م دونستمیو گفت: نه... م دیکش قیعم نفس

 .یغصه بخور خواستمی... نممینیتو اون وضع بب خواستمینم

 نخواستم که ترکت کنم.   چوقت یه من

  می دکتر رفت یکل شیاونجا پ هیترک  می به اصرار مادرم رفت  کرد و دوباره ادامه داد: مکث
 درمانم رو شروع کردم.

 . سادمی معجزس که االن جلوت وا واقعا
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 .دادمی بود و حرفاش رو گوش م رهیبراقش خ ی شده بودم... به چشما اروم

 ببخشمش.  تونمینم یخوشحالم که حالش خوبه... ول واقعا

 بهم زنگ بزنه... بهم خبر بده.   تونستیم

  امیپ ،یبهم زنگ بزن یتونستی .. مزهیدرمانت موفق ام ی دی د یرو به زبون اوردم: وقت فکرم
 . یچیه ی.. ولی بد

 

 وسط حرفم و گفت: اره اره.. زدم، زنگ زدم. دی پر

 خطت خاموش بود. یول

 پبدات کنم.  نتونستم

 

 بهش زنگ نزنم. گهی بودم که خطم رو شکوندم تا د یبا اون بود.. انقدر عصبان حق

رو که تو نبودش  ی و درد  ی ناراحت تونستینم چکدومی... هکردیارومم نم نایبازم ا یول
 ببره. ادمیرو از  دمیکش

 ترکم کنه...   ینداشت اونجور  حق

 

 .  کنمیکه م دمی: من برگشتم.. تا جبران کنم، بهت قول معمر

 

 و گفتم: قول؟   دمیخند
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 . یتنهام نزار ی ...قول دادی قبل هم بهم قول داده بود تو

 

شد... حرفش رو خورد و   مونیانگار پش یبگه ول یزیو خواست چ دیکش قیعم نفس
 نگاهش رو ازم گرفت. 

 رو شونم مرتب کردم و گفتم: خوشحالم که حالت خوبه. فمویک 

 . شهیمثل سابق نم یچیه یول

 

 . ی ا به یغر  هیبه بعد برام   ن یشد.. لبمو تر کردم و ادامه دادم: از ا رهیسبزم خ ی چشما به

 من تو همون روز سرد مرد...  عمرِ 

 ... نگاهم رو ازش گرفتم و اروم گفتم: خداحافظ. دمی دی شماش ماشک رو تو چ  هجوم

 

 ..  رسونمتی: معمر

 

 ... ممنون. رمی_ خودم م

 

 ادیاز چشم چپش رو گونش فرود ب یکه باعث شد قطره اشک  دیرو صورتش کش دستشو
 .  یساعت تنها بر نیا زارمی... نموقته   ریپاکش کرد و گفت: د عیسر

 

 .. امیجا نم چ ی_ با تو ه
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 داد و گفت: دوباره شروع نکن...  رونی نفسش رو ب یعصب

 .  برمتی.. مایگرفت و گفت: ب  مچمو

 

 .  اامینم گمی... میفهمیو گفتم: نم دمیکش رونیب دستمو 

 

 .  االی: دالرا، نزار به زور ببرمت... عمر

 

روشنش معلوم بود که راننده   ی که جلوتر ازمون پارک بود بود و از چراغا ینیماش دنید با
 .  امیبا تو هم نم ی.. ولرمیزدم و گفتم: باشه تنها نم ی هم داره... لبخند

 

 رسوندم و نشستم توش.  نیتند کردم و خودمو به ماش پا

 انداختم.    یشده بود نگاه رهیبود و متعجب بهم خ  سادهی بغل به عمر که همونجا وا نهیآ از

 

 : امم... سلم. راننده

 

 انداختم و با لبخند یو بهش نگاه  دمیکه کنارم بود ترس یپسر جوون ی صدا دنیشن با

 گفتم: سلمم.. سلم.  یینما  دندون
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 کنم؟   یکمک تونم ی رو باال انداخت و گفت: م ابروهاش 

 

 و گفتم: نه...  تکون دادم یبه نشونه منف  سرمو

جهت تکون دادن سرمو عوض کردم و  نیاومد سمت ماش یعمر که داشت م دنید با
 .  دی گفتم: اره ارههه... گاز بد

 

 : گاز بدم! دی پرس متعجب

 _ اره.. حرکت کنن برو فقط. 

 لطفا..  دیفت یراه ب شهیو گفتم: م دمیکش قی... نفس عمکردی داشت نگام م جای گ نیع هنوز

در   رهی گفت و همزمان با قرار گرفتن دست عمر رو دستگ  ی داد و اروم باشه ارو تکون  سرش
 راه افتاد..

 دادم و چشمام رو بستم.  هیتک یصندل به

 . می دور شده بود یلیشدم... از رستوران خ رهی خ رونی چشمام رو باز کردم و به ب اروم

 پسر جوون بود نگاه انداختم.  هیو به راننده که  برگشتم

 داده بود.    هیتک نیماش ی دود شه یرو به ش گشیدست راست فرمون گرفته بود و دست د با

 رنگش نگام کرد.  یفندق ی سمتم و با چشما برگشت 

 خوش رنگ بود.  یلی.. خچشماش

 

 .. وقت شمارو هم گرفتم.  دیپلک زدنش به خودم اومدم و گفتم: ببخش با
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بهونه بودم.. به اون قرار  هیدوخت و گفت: اشکال نداره.. اتفاقا دنبال روبه روش چشم   به
 نرم. 

 

 واقعا متاسفم..  ی _ وا

 شد.  رتون یدر و گفتم: به خاطر من د  رهیرو گذاشتم رو دستگ دستم

 .  شمیم اده یها پ نجایمن هم دیدار نگه

 

برداشتم و اب دهنم رو با سر و صدا قورت   رهی قفل شدن در دستم رو از رو دستگ  ی صدا با
 دادم. 

 .  بهیغر  هی  نیوقت شبب تو ماش نیاووف..اخه ا یدل اووف

 . یکنیاووف اخه چرا لج م ؛یپسر جذاب  نیانداختم.. اونم همچ یپسره نگاه به

 همون عمرر برسونتت.  یزاشتیم

 ؟ تو سرت  یز یبر  یچه خاک ی خوای م  ارهیسرت ب ییجا بل  هیاالن ببرتت  ایب

  

 : آدرس؟  یفندق  چشم

 

  ؟ ی: چدمیسمتش و پرس  دمیچرخ عیسر
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به من مضطرب انداخت و گفت:آدرس!.. آدرس خونتو بده تا   یباال رفته نگاه ی ابروها با
 برسونمت.  

 

 .  زهیتکون دادم و گفتم: اهان.. چ سرمو

 .  گمیبهتون م دی بر می مستق نو یخاروندم و گفتم: هم ی ابرومو کم کنار

 

 .دمینشن یزمزمه کرد ول یزی لب چ ریکرد و ز ی خنده ا تک

 .  زدمیم یدادن آدرس حرف ی که من برا  ییتو سکوت گذشت بجز وقتا ریمس کل

 دادم.  هیتک  شهیرو به ش سرم

 زدم. ی عمر تو ذهنم لبخند محو ری اوردن تصو  ادیبه  با

 الغر شده بود؛ به اندازه من عوض نشده بود.  یکم

 تنگ شده بود.  شی همه چ ی لم برا... دتش ی عصبان نگاهش،

 اون منو ول کرد. یول

 بزاره و بره.  یکه منو اونجور شهینم لیبوده دل ضی مر  نکهیا

 هست.  یخداحافظ ی راه برا  ی.. کلامکیپ  هی ای نامه برام بزاره  ه یحداقل   تونستیم

 خبر ولم کنه.  یداد ب حیاون ترج یول

 

 !  می دی : فکر کنم رسیفندق  چشم

 .دی کش رونیصداش منو از افکارم ب با
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Https://t.me/Roman_mrjjn   

سمتش برگشتم و نگاهم رو از ساختمون روبه روم گذروندم و به چشماش دوختم و با   به
 لبخند گفتم: ممنونم. 

 

 ...کنمی: خواهش میفندق  چشم

 .  ینجوریا  چوقتیه گهید یول

 نشو.   یکس نیوار ماشوقت شب.. س نیچرخوند سمت آسمون و ادامه داد: ا چشم

 

رو از چشماش گرفتم و گفتم: اره   رمی و نگاه خ  دمیمنتظره باز شدن در ترس ری غ ی باصدا
 .. من  دیدونیمن فقط داشتم... م دونمیم

سوار   هویبراش مهم باشه که چرا  دی حرفم رو قطع کردم؛ اصل چرا با الشیخینگاه ب دنید با
 شدم.  نشیماش

 .. بازم ممنون.  ستی گفتم: مهم ن کردمیکه درو باز م یدرحال

 اومدم و اروم درو بستم.   نیپا عی نموندم و سر منتظر

 گشتم.  دامی دنبال کل یکیو تو اون تار  سادمیجلو ساختمون وا رفتم 

 کردم و در رو باز کردم. داشی تلش باالخره پ یکل بعد

 مکث کردم. یخونه بود کم ی لوکه هنوز ج  ینیماش دن یتا در رو ببندم؛ با د برگشتم

 اونجا بود... انگار منتظر بود تا برم داخل. هنوز

 رو چرخوندم سمت راهرو و درو بستم.  سرم
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 که رفته. دمی ها فهم کی الست غیج ی صدا دنیشن با

 بلند رفتم سمت اسانسور و سوار شدم... ی قدم ها با

 دادم. هیاسانسور تک  واره یچهار رو فشردم و منتظر به د  دکمه

بستم   ی.. هربار که چشمام رو م رفتیلحظه هم از جلو چشمام کنار نم هیزده عمر  خی  نگاه
 ..دمیشنیصداش رو م  شدمیم  رهیخ ی به نقطه ا ای

 ..! یلب گفتم: اخه چرا برگشت ر یو ز  دمیکش قیعم نفس

 ه شدم. رفتم و وارد خون رونیاسانسور ب از

 رو روشن کنم به سمت اتاق رفتم.  یبرق نکهیا بدون 

 و چراغ رو روشن کردم. زی پر  دی رو از رو عادت بردم سمت کل دستم

 زدم... طبق معمول رد اشکام رو صورتم مونده بود. یلبخند تلخ نهیتو ا  افم یق دنید با

 . خورهیحرص م یموضوع کل ن ی سر ا شهیهم نگار

 شدم.  ی بهداشت سیتخت انداختم و وارد سرو   ی و مانتومو رو شال

 به صورتم زدم و برگشتم به اتاق.   یاب

 و بالشتم رو بغل کردم.  دم یتخت دراز کش رو

 . نهیپسر اشکام رو بب هیبود که اجازه دادم  یبار نیاخر  نیا

 نگار بود. یناراحت دادیکه االن آزارم م یزیچ تنها

 بود و من خرابش کردم...  ختهیبرنامه ر یامشب کل ی برا

 حالم رو.   کنهی نبود.. مطمئنم درک م ی عمد یول
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رنگ کنار تخت برش داشتم و به   یکرم زیزدم و از رو م یچرخ میگوش ی صدا دنیشن با
 انداختم.   یکه از طرف نگار بود، نگاه یامکیپ

 ؟ ی " خوب

 "    رسمیم گهید قهیتو راه خونم ... تا چند دق  م یهم نموند  ما

 .زی رو خاموش کردم و گذاشتمش رو م یگوش صفحه

دادن  حی تو بغلم فشردم و چشمام رو بستم... امشب اصل حوصله توض شتریرو ب بالشت
 به نگار رو نداشتم.

  دنشیدادم تا قبل از رس حیبزنم... پس ترج یاالن راجب اتفاقات امشب حرف خواستمینم
 بخوابم. 

 باعث شد زود خوابم ببره.   نیشده بود و هم نیچشمام سنگ هیخاطر گر به

 دستم رو دراز کردم و صداش رو قطع کردم.  ،ی آالرم گوش  ی صدا با

 به بدنم دادم و چشمام رو باز کردم. یو قوس کش

 و خواب آلود نگار بود.   دهی ژول افهیق دمی که د یزیچ نیاول

بلند پشت هم اسمش رو صدا کردم و اونم فقط با    رفتمی م نیکه از تخت پا یدرحال
 .دادیهوومم.. اممم، و در اخر با باشه جوابم رو م

 

 شد پاشو.   رریو داد زدم: نگاااار... د دمی رو از روش کش پتو

 

 رو سرش داد زد: باشههه، بااشه.... زاشتیکه م یبالش رو برداشت و درحال کلفه
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 ی ها لی رفتم و بعد از شستن دست و صورتم ... سفره رو باز کردم و وسا رونیاتاق ب از
 . دمی صبحونه رو چ

 .  کردمی... بلند اسم نگار رو صدا مبردمیکه م  ی ا لهیهر وس با

  یم رونیگذاشتم و به نگار که از اتاق ب نیزم ی رو رو  ییچا  ینیس نشستمیکه م یدرحال
 اومد نگاه کردم. 

 شده بود. رهیبود و با نگاه پر از خواب بهم خ سادهیچارچوب در وا  تو

 بود هنوز لود نشده. مشخص

 

 .  رهی.. دایاب به صورتت بزن ب هیو گفتم: برو    دمیخند

 

 .ییرو تو حدقه چرخوند و رفت سمت دستشو  چشماش

 .م ینزد ی... کل حرفمینزد شب یراجب د یحرف  چی صبحونه ه موقع

 گرفت.  یبسته لقمه م ی به خاطر خواب آلود بودن نگار بود؛ که با چشما اونم

 و بعد از خشک کردن دستم رفتم تو اتاق تا اماده شم.  دمیاستکان رو اب کش نی آخر

 . کردی م شینشسته بود و داشت آرا  نهیآ  ی جلو نگار

 

 . شنومینگاهم کنه گفت: م نکهیا بدون 

 

 !  ؟یاوردم و گفتم: چ رونیرنگم رو ب  یکردم و مانتو مشک رو باز کمد
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 ..شبیبهم انداخت و گفت: راجب د ینگاه گذر هیچرخوند سمتم و   سرشو

 کن...  فی که شده رو برام تعر یهرچ

 

 کنم. ی اورد ادیرو  شبیباز د خواستمیدادن نداشتم... نم حی حوصله توض واقعا

  می ... برگشترهی گفتم: د دمی پوش یرنگم رو م ی رمه اکه تاپ س یرو در اوردم و درحال شرتم یت
 .  میزنی حرف م

بلند شد و نشست رو تخت و با   یتو دستش رو انداخت داخل کشو و از رو صندل ملیر
 دست چند ضربه به تشک زد و گفت: بدو... 

 

 .. ستیرو گذاشتم تو کمد و رو بهش گفتم: واقعا االن وقتش ن یلباس چوب

 

 . می ر یجا نم چیه  میباال انداخت و گفت: تا حرف نزن شونه

 

 دادم و رو تخت چهار زانو نشستم و گفتم: خب...   رونی کلفه ب نفسمو

 

 کن.   فی : خب که خب... تعرنگار

 

   و؟یرو تر کردم: چ لبم
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تو سرت تا   زنمیم ییجور ی با باز کردنش گفت: دل چشماش رو بست و همزمان کلفه
 .. ووی چ ادیب ادتی

 

 نداشتم.  یکه واقعا راه نیا مثل

 پر از التماس عمر.  ی .. نگاه پر از سرما و حرفاکردمیرو مرور م شبیدوباره د  د یبا

 . مرموز..   یفندق  ی چشما اون

 

 کن.  فی: نگفتمم تو ذهنت تعرنگار

 من بگو.   ی برا

 

  فیرو دست و پا شکسته براش تعر  شبیاومدم و تمام اتفاقات د رونیحرفش از فکر ب با
 کردم.

 . کردیشده بود و گوش م رهیبهم خ زونی او افهیق با

اونم   ی.. حت دونستمیتموم شدن حرفم لبش رو به دندون گرفت و گفت: من واقعا نم با
 . شهیتو زندگ  یبهم نگفته بود که شخص

 . یه اون شخص تو بوده باشبخوام شک کنم ک  یحت که

 

 گذشته   گهی..دستی_ مهم ن
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   ه؟ یچ متیکج کرد: تصم یرو کم سرش

 

 !  م؟ ی: تصمدمی پرس متعجب

 

 ؟ یکن کاریچ ی خوایکرد : اره.. خب م ن ی و باال و پا  سرش

 ..یعل یعنی

 هاش رو به هم فشرد و ادامه داد: عمر..  پلک

   ش؟یبخش ینگاهم کرد: نم رهیرو باز کرد و خ چشماش

 

 حس لب زدم: نه..   یو ب خونسرد

 

 . چون اون داداشمه اصرار کنم بهت   خوامیبگم... نم یچ  دونمی : واقعا نمنگار

 ...  یکرد و نگاهش رو به پنجره اتاق دوخت و ادامه داد: چون تو هم مثل خواهرم مکث

 

 . زغاله جونت منتظره لبخند نگاهش کردم و دستش رو فشردم و گفتم: بدو که ب با

 

 .. کردی اخراجم م روز یدر هم رفت و ناله وار گفت: کاش د افش یق
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 شالمو رو سرم مرتب کردم. و سادمیوا  نهیا جلو

 

 شده.    رید ی_ پاشوو... به اندازه کاف

 

داد که راه   تیکرد و باالخره رضا  ض یغر بلند شد و لباسش رو با مانتو شلوارش تعو  یکل با
 . میفتیب

 . میو وارد رستوران شد  می د یرس خرهباال

 .می سمت اشپز خونه و سفارشات رو گرفت می از عوض کردن لباسمون با فرم کار.. رفت بعد

 

   ؟ی دیاومد سمتم و کنار گوشم اروم گفت: بزغاله رو ند  نگار

 

 دلت تنگ شده..!  هیزدم و گفتم: چ لبخند

 

 نه   ایاومده   نمیبب  خواستمی.. مرمیرو تو حدقه چرخوند و گفت: نخ چشماش

 

 به حال تو داره؟   ی باشه... چه فرق ومده ین می ر ی_ خب گ

 

 .زمیراحت تر کرم بر   تونمیم  ینجوریباال رفته گفت: خب ا ی زد و با ابروها  لبخند
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 .  دعوا نکنم ای ... تا با مشترشهیم رهیاون هست ... همش از دور بهم خ  یوقت

 

 گذاشتم و اروم گفتم: نوش جان.  ز یرو م سفارشاتو 

... بزار ی دست گل اب بد دی سمت نگار و گفتم: چه اون باشه چه نباشه... تو نبا برگشتم
 .  میماه بمون هی کار  نیحداقلل تو ا 

 

 نازک کرد و گفت: باشه بابا... حواسم هست.   یچشم پشت

 

 شد.  ز یسفارشاتشون رو م  دنی گوشه سالن و مشغول چ زیجدا شد و رفت سمت م ازم

که  یکه تو دستم بود محکم به شخص ینیرو ازش برداشتم و برگشتم... با س رمیخ نگاه
 درست پشت سرم بود برخورد کردم.

 حواس...  دی بلند کردم و گفتم: ببخش سرمو

 .. حرفم رو خوردم. شیرنگ ی ها لهیت دنید با

   ؟یکنیم  کاری چ نجایقدم عقب رفتم: تو ا   هیبه هم گره خورد و  ابروهام

 

 . ادیانداخت و گفت: بهت م یتکون دادن سرش فقط با چشماش به سرتاپام نگاه  بدون 

 

 نگاش کردم. یرو تر کردم و سوال لبم

 .  کار اومدم  ی سر به رهام که تازه وارد رستوران شد اشاره کرد و گفت: برا  با
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   ؟؟یزدم: چ داد

 

قدم   هیگفتم؛  ی دیبه اطراف کردم و اروم ببخش یکه روم بود .. نگاه  ی نیسنگ ی نگاه ها با
 کار اومدم؟!   ی برا یچ یعنیجلو رفتم و گفتم:  

 

 کار کنم. نجا یا  خوامیم یعنیکرد و همزمان با کج کردن سرش گفت:  زی رو ر شیاب ی چشما

   به؟یعج شیچ

 

 ..  کنمیکار م نجایکه منم ا نی_ ا

 

 شد و عقب رفت. رهیصورتم چرخوند و در اخر به چشمام خ ی اعضا نی رو ب نگاهش

 

 تر باشم.  ک یبهش نزد خوامینگار اشاره کرد و گفت: به خاطر خواهرم اومدم... م به

 

 ..یگیزمزمه کردم: اره تو که راست م اروم

  

   ؟؟ی گفت  یزی: چعمر
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 به چپ و راست تکون داد و گفتم: نه .. نه.   سرمو

 

 رنگش در اورد و گفت: پس با اجازه..   یمشک شلوار  بیرواز ج دستاش

 

 کنارم رد شد و رفت سمت نگار..   از

 شده بود.  رهیرو بغل کرده بود و به ما خ ینیهم با لبخند دندون نما س نگار

 دادم و برگشتم سمت اشپز خونه.  رونیب  تیبا عصبان نفسمو

 دادم.   هیتک واریو به د  زیرو گذاشتم رو م ینیس

 کنه!!  تونهیم کاریکار کنه... اخه چ نجایو ا  ادیکم بود که ب نیهم

 

 ... ی: اشپزنگار

 

   ؟ی اومدم و متعجب بهش چشم دوختم: چ رونینگار از فکر ب ی صدا با

 

 اشپز شه.  نجایا خوادیو گفت: م دی ذوق دستاش رو به هم کوب با

 

 . یگرفتم و گفتم: خوبه.. به سلمت واری رو از د میتک
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   ؟ی : خوشحال نشد نگار

 

 بشم؟   دی _ چرا با

 

 .شینیبی: خب ... هر روز منگار

 ..  دیکرد ییاشت دی شا  ینجوریا

 

 که از غذا پرشده بود رو به دست گرفتم و گفتم: حرفشم نزن.   ی دی جد ینیس

 

.. از دمی رو د نی اسمی اشپز خونه رو ترک کردم... تو راه رو  عیحرفش نموندم و سر  منتظر
 .من لبخند زد دنیاومد و با د رونیاتاق رهام ب

 شده بود.  تم یکرد ... انگار متوجه عصبان ریی حالت نگاهش تغ عیسر  یول

 فقط سرمو تکون دادم و سلم کردم.  سمی وا  نکهیکنارش رد شدم و بدون ا از

 شوکه شده بود که جوابمم نداد. از رفتار و برخوردم انقدر

 . کنمی م یخال هیدارم سر بق یول  م؛یداشت ... من از عمر عصبان حق

 

 | نگار |  

 

 رو به دست گرفت و رفت.  ینیس عینموند و سر  منتظر
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 لبم رو به دندون گرفتم و به رفتنش نگاه کردم...  پوست

 کنه. یدوست دارم با عمر اشت یطرف از

 نداشت.  یخوب یرا اصل وضع روح هم ... دال  یاز طرف یول

 بودم.   دهیکه کش ییها  یشاهد تمام درد و سخت من

 عمر اوف.   اووف

 

 چشه؟   یسمتم و گفت: دل دی من دو دنی تو راهرو ظاهر شد و با د نی اسمی

 

 کار کنه..   نجای_ داداشم اومده ا

 

 گذاشت رو دهنش و گفت: اره خبر دارم.. تو اتاق رهام بود.    دستشو

 به رهام بگم استخدامش نکنه؟!  ی خوایمکث گفت: م یکم بعد

 

 .الیخیباال رفته گفتم: نه... ب ی تند تکون دادم و با ابروها سرمو

 بزرگش کرده..  ی ادیز یدل

 

ط موقع رفت و آمد  فق  دی : اره خب.. اون تو اشپزخونه اس شما داخل سالن.. شانی اسمی
 همو.  ننیبب
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 ... یتکون دادم و گفتم: اره... ول سرمو

 

   ؟یچ یاومد و گفت: ول  جلو

 

 ..ارهیرو به دست ب یدوباره دل خوادی_ عمر گفت که م

 ... به خاطر اون اومده.  ستیاصل کار ن تشین

 

که باهاش رو به   کنهیاستفاده م یاز هر فرصت یعن یسرش رو تکون داد گفت: پس...  اروم
 رو بشه!  

 

 .. قاای_ دق

 

 نشهه...  میکنیم یکار  هی: خب ما  نی اسمی

 

 . میدخالت کن د یبا ی... نه واسه چی_ چ

 

بدت   نی... تو هم همچنمت یگفت: بب شدیکه لبش کج م یکرد و درحال زی ر چشماشو
 .اداینم

   ؟یبه داداشت کمک کن ی خوایم
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 ... هنوز دو دلم.دونمیکردم: نم هیتک وارید به

 ... زن ی برام عز دوتاشونم

 

 نکن. یبگم.. به نظرم خودتو قاط  ی و گفت: چ سادی وا  نهیبه س دست

 خودشون مشکلشون رو حل کنن.   بزار

 

 فاصله گرفتم و گفتم: اره... حق با تو.  وارید از

 . کنمیرو م میسع ی... ولتونمی نم هرچند

 

 .  یزیر یم یکرم هینکنن هم تو  یو گفت: اونا خودشون کار  دیخند

 

 .  نی... افرایزدم و گفتم: خوب منو شناخت یطانیش لبخند

 

زده   رونی که از مقنعش ب یاسی  ی رو بستم و نوک موها شمین عیتو راه رو سر  یدل دنید با
 بود؟   یاسم رنگ چ یبود رو تو دستم گرفتم: اهان... گفت

 

  کاریبهمون و گفت: چ دیرس یشد و خواست سوال کنه که دل رهیخ خنگا بهم  نیع یاسی
   د؟یکنیم
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 . می زدی حرف م  یاسی  ی بزنه گفتم: راجب رنگ مو یحرف نیاسمی  نکهیا قبل

 

 .. سرم.ی صداش در اومد: ا یاسیرو گرفتم سمت دالرا و  موهاش

 ..آروم

 

 لب گفتم: باشه بابا.  ریز

 کنم.  یرنگ  نیموهامو ا خوامیگفتم: نگاه چه خوش رنگه ... م یبه دل رو

 

 ابروش رو باال انداخت و گفت: توو؟؟  هی

   ؟؟یرنگ کن موهاتو

 

   ه؟یو گفتم: اره.. مگه چ  چوندمیدور انگشتم پ موهامو

 

 ..کنمیعنوان موهامو رنگ نم چی من به ه  ی گفتی: تو که مدالرا

   هو؟ی  شدیچ

 

 شده.  نیمن دلف ی داشت... االن برا یحافطه ماه روززیتا د  نمیا
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بلند شد..    ش یو او ی ا ی رو گرفتم دستم و گرفتم سمتش و باز صدا نی اسمی ی موها دوباره
 .گهی موعه د  هیها،   هیچقدر ناازک نارنج نمیا

 ..هیخوش رنگ  ی _ نگاه.. چه قهوه ا

 

 .. ی ند. اکستنشن موهامو ک .یکنیم کاری و گفت: چ دیسرشو عقب کش نی اسمی

 

 شن؟   یچی_ چ

 

 ی که موها نی گفت: ا رفتی مقنعش و همونطور که با موهاش ور م ری رو برد ز دستش
 ... ستیخودم ن

 

 .ی ساعت پس منو علف کرد هی _ خااک تو سرت... 

 . هیرنگش چ پرسمیم یه

 کنه.  سگامیا  نیمونده بود ا نیهم ینیبی نگاه کردم: م د یخندی دالرا که داشت م به

 برات گذاشتن؟  ینگاه کردم و گفتم: کجا رفت یاسیبه   دوباره

 ... ستیکارشون خوب ن  اصل 

تا   نیاخ گفتش خندم گرفت و گفتم: رنگش زم ی با صدا نباریو ا  دمیموهاش و کش دوباره
 خودت فرق داره...   ی اسمون با موها
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   ؟ ی دیعقب رفت و گفت: اگه فرق داشت پس تو چرا نفهم نی اسمی

 

 ! ؟دمی_ نفهم

 . یخودت اعتراف کن  خواستمی.. من فقط مدمیگفته نفهم یک 

 

 .  یگی: اره.. تو که راست منی اسمی

 

 . دیکار کن کممی  دی سرشو کج کرد و گفت: دوس داشت ی تو راهرو ظاهر شد و کم رهام

 

 . م یر یبرگشت سمت رهام و گفت: باشه عشقم االن م نی اسمی

 

نازک اداش رو در اوردم: باشه  ی بهش زدم و با صدا یپس گردن هیو جمع کردم و  افمیق
 عشقم...

 بزغاله کجاش عشقه؟   نی چندش... اخه ا ییا

 

 : همه جاش...  نی اسمی

 

انداختم و گفتم: موهاش که مثل  کردینگاه به رهام که لبخند رو لبش بود و به ما نگاه م هی
 ... گوشوارشم که اصل بهتره راجبش نظر ندم..هیظرفشو  میس
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 که قنااص..  کلشمیه

 بزغالس...  هیدورم شب از

 

 ها.   هیظرفشو   میخودتم س ی : نگااار... موهانی اسمی

 

 کل راهرو رو برداشته بود. یخنده رهام و دل ی صدا

 

 ... ایتنه زدم و گفتم: خوش خنده شد  یدل به

 

 بده..   ریبه خنده منم گ ی خوای رو خورد: م خندش

 

 ... تو فقط بخند. زمیزدم و گفتم: نه عز لبخند

 

 ..  وونهیخنده گفت: د  با

 

 شدم.  رهیخ کردیبود و با لبخند نگام م سادهی و به رهام که هنوز اونجا وا برگشتم

 ... خنده هاش قشنگ بود.  شی جدا از بزغالگ یول
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 .میکار دار یکه کل می بر دی بسه ...بدو  گهی: خب دنی اسمی

 

 |   نای| س

 

 دادم. هیتک میرو انداختم تو بشقابم و به صندل  چنگالم

 تو دهنش رو قورت داد.  ی شد و غذا رهیدرشت سبز رنگش بهم خ ی با چشما مایس

 

 . یتمومش کن دی رو به بشقابش دوختم و گفتم: زود باش.. با نگاهم

 

 .  یخوریتکون داد و گفت: تو هم نم یبه نشونه منف سرشو

 

 .. بجنب. خورم یمرو برداشتم و گفتم: منم  قاشقم

 

 قاشقش رو برداشت دوباره مشغول خوردن شد.   کشی کوچ ی زد و با اون دستا لبخند

 . ستن یکه پدر و مادرش کنارش ن ه یسال نیاول نیتولدشه و ا گی روز د چند

 قراره ازش مراقبت کنم.  یچطور  دونم ی نم واقعا

 برم اتاقم. تونمیگفت: حاال م زی آبش رو گذاشت رو م وانیل
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 لبخند سرمو به نشونه مثبت تکون دادم. با

و برگشت سمتم:   سادی وسط راه وا سمت پله ها.. د یو دو  دی پر نیپا یاز رو صندل عیسر
 . رونی ب می ببر شهیداداش... بعدا م

  

 . ی شهر باز می باهم بر  دمی.. قول م_ باشه... کار که تموم شد 

 

 مت پله ها.س  دیهوا و دوباره دو  دی ذوق پر  با

 _ ارومم برو.. 

 

 پله ها داد زد: باشه... اخ.  ییباال از

 

   شد؟؟یی: چ دمی رو عقب دادم و پرس یصندل

 

 ...  ی چی ه یچی: همایس

 

 دادم و رفتم سمت اتاق کارم. رونیراحت ب الیباخ نفسمو

 اصل اتاق کار پدرمه...   در

 کرده.  رییتغ زایچ یلیکه تو اون تصادف ترکمون کردن.. خ یوقت از

 خونه بزرگ.  ه یو  ک یخواهر کوچ ه یمن موندم و  حاال
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 پدر رو ادامه بدم...  ی کارا دی به بعد با  نی از ا من

 تو.  ایگرفتم و گفتم: ب ز ی م ی در چشم از قاب عکس رو ی صدا با

 

 .  نجاستیچهار چوِب در قرار گرفت و گفت: آتوسا ا  نی گل ب خانم

 

 .ادی گل مادر دومم به حساب م خانم

 از خانوادمونه. ی عضو  ییجورا هی... کنهیخونه کار م نی ... تو اادمهی که  یوقت از

 

 .  ستیخونه ن  یگفتی زدم و گفتم: کاش م ی ضربه ا زیبا انگشتم رو م  کلفه

 

 . ی که خونه ا دونستیجلو دره... م  نتیگل: ماش خانم

 

 داره.   کاریچ  مینیبب  می_ باشه.. بر 

 

 . میخانم گل از اتاق خارج شد  همراه 

 تره.  کیدختر عمومه و چهار سال از من کوچ آتوسا

 .  رفتی مبل نشسته بود و با ناخناش ور م ی رو
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 ؟ ییپسر عمو کجا  ی رو نازک کردم و با لحن آتوسا گفتم: وا صدام

 .. یزنینه سر م یزنیزنگ م نه

 

 .  شنوهی.. زشته مسسی به بازوم زد و با خنده گفت: ه ی گل ضربه ا خانم

 

 برگشت سمتمون و از رو مبل بلند شد: سلم پسر عمو..  دیخنده هامون رو شن ی صدا انگار

  

... نه زنگ یمعرفت یب یلیکردم و نشستم.. همزمان با نشستنش گفت: خ  یسلم اروم
 .. یزنی نه سر م یزنیم

 

 خنده.  ریز  میسمت خانم گل و همزمان باهم زد برگشتم

 

 متعجب نگامون کرد و گفت: چه خبره؟  آتوسا

   ن؟ ی خندیم یچ به

 

 . ستین یخاص زی .. چیچیرو صاف کردم و گفتم: ه گلوم

   ؟یخوب خب

 

 .. ینشست و با چشم به خانم گل اشاره کرد و گفت: شما بهتر صاف
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 . ستین یزی _ واقعا .. چ

 

 .م یگذر : باشه.. بآتوسا

   م؟یکن کاریقراره چ مایتولد س ی برا

 

   م؟یکردم: کن زی رو ر چشمام

 

 ..یریبچه جشن بگ   ی برا ی خوایم یی... نگو که تنهاگهی : اره دآتوسا

 که بدون پدر و مادرشه.  ی تولد نیاول اونم

 

 .تکون دادم : اره.. درسته سرمو

 .  کنمیبراش م  یفکر هی خودم

 

 . گمیم یچ نی و گفت: خب .. گوش کن بب  گشید ی رو انداخت رو پا پاش

 . میفقط هم اشنا هارو دعوت کن م؛ی ری خونه بگ ن یجشن ساده تو هم هی ایب

   نظرت؟
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 ..!ی_ منف

 .  کنمیم شیکار هیکه خودم  گفتم 

 

 .گهینکن د یرو تو حدقه چرخوند و گفت: اوف.. بد خلق چشماش

 . ی دی کادو هم براش نخر یحت بندمی... شرط میدار یمهم تر  ی االن کارا تو

 

 .می ری گیم کی جشن کوچ هیو گفتم: باشه..   دمیکش قیعم نفس

 نباشه.  ش یجشن تولد زندگ  نیمزخرف تر  دوارمیسمت خانم گل و گفتم: ام برگشتم

 

 ... بد به دلت راه نده.  شهیگل: نم خانم

 

 . رونی قول دادم ببرمش ب مای س.. کارام رو تموم کنم به رو مبل بلند شدم: من برم  از

 

 

 | دالرا |  

 

 خونه. می دادم تا کار نگار تموم شه برگرد هیعوض کردم و به کمد تک لباسمو

 خونمون.  ادیبست گفت: امشب داداشم م یکه دکمه مانتوش رو م یدرحال
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 ! ؟یرو از کمد گرفتم: چ میتک

   اد؟؟یم چرا

 

 باال رفته گفت: خب داداشمه. ی کرد و با ابروها نگاهم

 . ی... قدمت رو تخم چشِم دلی منم گفتم خوش اومد  امیم گفت

 

 . دمیکش قیرو بستم و نفس عم چشمام

 اد؟ یبرم بگم ن ی خوای ... مهیداد: چ ادامه

 .  ادیخوشش نم یدل گم یم اصل 

 

 .  خوادیرو باز کردم: نه.. نم چشمام

 

   اد؟یزد: خوشش م  لبخند

 

 .دی عقب و خند د یگو بردم باال بزنم تو سرش که خودشو کش  دستم

 

 _ زهر مار... چرت نگو. 
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 . ی نگفتم... خودت گفت یز یخنده هاش گفت: من که چ نیب ما

 

 _ نگار.. 

 

 رو تموم کرد و گفت: باشه بابا...  خندش

 

 ؟ یکنی درست م یشب چ ی کرد: حاال برا نگاهم

  

 ت... دادم: کوف هیبه کمد تک نهیبه س دست

 داره؟   دوس

 

 زد : اوووف... چه جورم. لبخند

 مورد علقشه.  ی غذا

 

 .  م ی کنیو سرمو تکون دادم و گفتم: پس کوفت درست م  دمیخند

 

 . میرو انداخت رو سرش و گفت: حله... بزن بر  شالش
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 . میزد  رونیرستوران ب از

 ... ادیب یتا تاکس می ساد یوا  ابونیخ کنار

 رو در اورد و مشغول ور رفتن باهاش شد.  شیگوش نگار

 شدم.  ره یخ ابون یرو ازش گرفتم و به خ نگاهم

 . میقدم عقب رفت هیجلومون... وحشت زده  یرنگ دیسف  نی ماش دنیچیپ با

 . ابوی.. ی و داد زد: هوو فشیانداخت تو ک  شیگوش نگار

 بدم...  ادتی  امیب یستی بلد ن ی... رانندگ چته

 

 شدم.   رهیرهام لبم رو گاز گرفتم و به نگار خ دنی اومد و با د نیسمت راننده پا شهیش

 من خشکش زده بود. نیع اونم

 

 وقتتون ازاده؟  ی: اره چرا که نه... ک رهام

  

 : وقتم؟ دی به خودش اومد و پرس نگار

   ؟یچ ی برا

 

 .یآموزش رانندگ  ی : برا رهام
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 . پره  مامیهمه تا  یو گفت: متاسفم ول سادی صاف وا نگار

 

 شد که...   فیگوشه لبش شکل گرفت و گفت: ح  ی لبخند محو رهام

 اموزش.   ی برا گهید  ی جا رهی م ابوی   نینداره ... ا اشکال

 

 سرش رو کج کرد سمتم و آروم گفت: چه بافهم و شعور شده.   نگار

 

 کجاست؟   نیاسمیو گفتم:    دمیخند

 

 .ادیو گفت: داخله... االن م د یچشماش منو هم د باالخره

 .دی هم سوار ش شما

 .  رسونمتونی... مهیکی  مقصد

 

 : نه ممنو... نگار

 

 رو گرفتم و گفتم: واقعا.. ممنون.  دستش

 .. شهینم دا یپ یتاکس هی  میسادی وا  نجایساعته ا  هی
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 و نگار رو هم دنبال خودم کشوندم.  نی سمت در ماش رفتم 

   ؟؟ی کنیم کاری درو باز کنم مچم رو گرفت و گفت: چ نکهیاز ا قبل

 

   ست؟یانداختم و گفتم: واضح ن ینگاه نیدر ماش به

 

بزغاله   نی ا نی شد و به رهام نگاه کرد ... دوباره اومد باال و گفت: من عمرا سوار ماش خم
 .  شمینم

 جور رو در رو کنه،  هیمن و عمر رو   نهیون اون دنبال اچ ینبودم... ول یراض خودمم

 .کنمیم ت یخودش رو اذ  کمیمنم   پس

 حرص خوردن نگار شاد شم.  دن ی با د  یبلکه کم تا

 

 . رهیباز کردم و گفتم: بجنب نگار... د درو

 ها.   پزهینم کوفتمون 

 

 ... دمی چپ نگام کرد و گفت: فهم چپ

 ؟ یخانم با ماهم تلف ی... دلنطوریا که

   م؟یداشت

 

 و گفتم: سوار شو... زشته.    دمیخند
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 رهام نگاه کرد و گفت: زشت اونه... به

 خنده سوار شدم و درو بستم.  با

 زل زده بود.  رونیبه ب شهیتوجه به من و رهام از ش یب نگار

خونه   دی ایچطوره امشب ب گم یرو به رهام گفتم : م یطانیفکر به سرم زد و با لبخند ش هی
 ما... 

 

   ؟؟؟ییییبرگشت سمتم و داد زد: چ عیسر  نگار

 

 به نگار چشم دوخت. نهیباال رفته از آ ی با ابروها رهام

 ... اره.    یعنیزد و گفت:   ی لبخند فلج گونه ا نگار

 . یکنی .. چرا با من هماهنگ نمزمممیعز یشد: ول رهیوارانش بهم خ د یبا نگاه تهد  نباریا

 

 گه یشامه د هی.. زممیعز یتر شد و گفتم: هماهنگ چ قیعم لبخندم

دور هم   دی ا یشما هم ب  گمی... مادیبرگشتم سمت رهام: چون داداش نگار هم م دوباره
 . میباش

 بتونم اون شب رو هم جبران کنم.  دی شا  ینجوریا

 خاطر من شبتون خراب ش... اخخخ..  به
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 خودمو کنترل کنم.  حرف زدن نتونستم  نی ب دیچیکه تو بازوم پ ییدرد با

 

   د؟ی.. خوبشد؟؟یبرگشت سمتم و گفت: چ رهام

 

گذاشتم رو بازوم و خواستم حواب بدم که نگار با همون لبخند کج و کولش گفت:   دستمو 
 داره.  کی ت ستین یزیاره بابا خوبه... چ

 . شهی م ینجوریا  زنهیکه حرف م ادیز

 

مشخص بود که   نیکرد و سرش رو انداخت پا  یشده به ببرون نگاه   زیر  ی با چشما رهام
 . خندیداره م

 ..  .یی لب گفتم: وحش ری سمت نگار کج کردم و ز سرمو

 

   ان؟؟یب یکرد و حرفم رو تکرار کرد و ادامه داد: چراا گفت  یدهن کج نگار

 

  کمیحاال  می زاری غذا م می... ما که داریچرا گقت  یچ یعنیتاسف بار تکون دادم:  سرمو
 .. شتریب

 . ی نبود س ی نچ توکه خس نچ

 

 جور جمعش کن زود.   هی یییگرفت و گفت: دل  شگونیبازوم رو ن دوباره
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 .  میشام منتطرتون ی چپ نگاش کردم و گفتم: پس برا چپ

 

بهمون انداخت و گفت:   ینگاه  نهیاز آ رهیداشت جلوش رو بگ یکه سع ی با خنده ا رهام
 .  ستنین یراض  ادیانگار نگار خانم ز 

 

 ...  قی: دق نگار

 

 ... هیچه حرف نی رو گذاشتم جلو دهنش و گفتم: نه بابا ا دستم

 

   د؟یکرد و گفت: اهان.. مطمئن یتعجب به حرکات من و نگار نگاه با

 

 خودش بگه..  دی خوای و از جلو دهن نگتر برداشتم و گفتم: اره اره... اصل م  دستم

 سمت نگار و با چشموابروم به رهام اشاره کردم و تا حرف بزنه. برگشتم

  ادهیبود گفت: اره... فقط مارو خونه نه بازار پ رهیشده بهم خ  زیر ی که با چشما یهمونطور
 . دیکن

 

 : بازار؟ رهام

 چرا..   اونجا
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 .. می ندار یمبز  ی ... سبزمیکن دیشام خر  ی برا دی شد: با رهیبه رهام خ شی اب ی ها لهیبا ت نگار

 

 : باش حتما...  رهام

 

 ... گهیسوال د هی: نگار

 

 به نگار چشم دوخت.  نهیدوباره از آ رهام

   خورن؟یم ی چ  گهید یاز سبز ری : بزغاله ها به غنگار

 خنده...  ریتموم شدن حرفش زدم ز با

 شده بود.  رهی و هنگ بهمون خ جیگ رهام

 

 .. ددیدهنم و گفتم: ببخش گذاشتم جلو   دستمو 

 

   د؟یرو به نگار گفت: مگه شما بزغاله دار  رهام

 

... من اصل  می دار یکیاثر خنده رو لبش گفت: اره   نیتر  کی بدون کوچ یچی جد یلیخ نگار
 . وابستشه  بییعج  یاسی یول  ادیازش خوشم نم
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 قبل از خنده منفجر نشم. ن یع کردمیم یرو گاز گرفتم و سع لبم

 کردم..   ر ید دی نشست و گفت: ببخش نی اسمیباز شد و   نیماش در

 

 .  م ی گفت: شب خونه دخترا دعوت ن یاسمیسرشو تکون داد و رو به  رهام

 

 ... امشب چه خبره مکه؟  ییبا ذوق برگشت عقب و گفت: جد نی اسمی

 

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیماش رهام

 

 .  دیا یخونمون منم گفتم شما هم ب  ادی_ داداش نگار م

 

 .  گرفتمیزود تر برات م یبزغاله دوست دار دونستمی... م یاسی:  رهام

 

 خنده.  رینتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز  گهید

 .  ای.. به خودت بزمیعز یبا لبخند بهم نگاه کرد و گفت: دل نگار

 .. ستی..دست خود آدم نگهی د کیبه رهام گفت :  ت  رو

   ِک؟یت  نی... ای کنار گوشش گفتم: غلط کرد اروم
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 .. گهیو گفت: اره د   دیخند

 

   د؟؟ی .. شما مگه بزغاله دارنمیبرگشت سمتمون گفت: بب نی اسمی

 

 . دمشی ... منم نددونمی رو گاز گرفتم و گفتم: نم لبم

 .  دونهی بهتر م نگار

 

 قشنگم.  یگرفت  مریجون.. الزا یاسی: نگار

 .  یزنیهر روز هر روز بهش سر م خودت

 

 از حدقه در اومده اول به نگار و بعد به من نگاه کرد . ی با چشما نی اسمی

 کپ کرده بود.  واقعا

 گرفته.    مری به خودش شک کرده بود که نکنه واقعا الزا انگار

 سوخت و با نگاهم به رهام اشاره کردم.  دلم

 پشت هم پلک زد و برگشت سمت رهام. دوبار

 برگشت سمتم. شدیم کتر ی که هر لحظه به گوشش نزد ییلبها با

 ... یاره اخ زد و گفت: اهان..  یچشمک هیچ  هیقض دی فهم انگار
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 اومد.   ادتی... نی: افر  نگار

 وجودشو.    رهی م ادتیچطور  یموندم تو که انقدر دوسش دار من

 

 خودش. ی بود برا ی کردن استاد ی بدتر از نگار تو نقش باز نی اسمی

بهش سر   یهست درست و حساب  یبچم.. اخه دو روز یدر هم و ناراحت گفت: اخ افهیق با
 نزدم. 

 

 . تی .. االن دق کرده از دور چارهی: اره ب نگار

 

 .  میاسم بزار  هی: کاش براش نی اسمی

 

 عشقم. ی گی... هر بار بهش مگهی: داره دنگار

 عشقم قشنگه.  همون

 

  نیتعجب کنم از ا ایو من مونده بودم بخندم  دادن یادامه م ی جد ی لیمکالمه رو خ نیا
 . یگری همه استعداد تو باز

 . میبزغاله تو خونه دار هیکه  شدیداشت باورم م گهی د خودمم

 .شدیاز من بدتر هر لحظه چشماش درشت و درشت تر م رهام

 شقم. ع یگی دو عجوبه و گفت: خوبه واال... به اونم م نی وسط مکالمه ا  دیپر  باالخره
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... زمیلبش رو تو دهش جمع کرد و جلو خندش رو گرفت و رو به رهام گفت: وا عز  نی اسمی
 .  گمیبه تو هم م

 

 چندشن.   نایاستفراغ در اورد و اروم گفت: چقدر ا ی ادا نگار

 

   ؟؟یکنیم یک یبزغاله   هی... منو با  گهی: همون د رهام

 

 . گهی بزغاله اس د  هی الیخ یبابا ب ی : انی اسمی

 

 انداخت و دوباره به رو به روش چشم دوخت. نی اسمیبه  یقینگاه عم رهام

 .  نمیبب خوامیرو تاسف بار تکون داد و گفت: امشب اون بزغالتون رو م سرش

 

 : حتما... چرا که نه.  نگار

 

 .  نمتونیبیجلو خونه توقف کرد و رهام گفت: باشه... پس شب م نیماش

 

 خونه؟؟   می : عه چرا اومدنگار

 بازار.   دمونیبود ببر  قرار
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 حواسم پرت شد.   دی: اخ.. ببخش رهام

 . دیزنی که حررف م انقدر

 

 امشب غذا داره. ی باز کردم و گفتم: اشکال نداره.. برا درو

 .میکنیم د یبراش خر  فردا

 .می شد ادهیپ نیاز ماش ییو سه تا م یکرد یداحافظرهام خ از

 . سادیجلو در وا میلحظه اخر که وارد ساختمون ش تا

 شد درو ببنده.  یبار هزارم براش دست تکون داد و باالخره راض  ی برا نی اسمی

 خنده.  ری ز می و زد  می... هر سه به هم نگاه کرد  نی رفتن ماش ی صدا با

 باور کرده بود.   ی جد ی گفت: وا کردی اشکش رو پاک م  که یدرحال  نی اسمی

 

 .  میاریدکمه اسانسور رو فشرد و گفت: حاال امشب بزغاله از کجا ب نگار

 

 منطورمون خودش بود.   گمی بابا امشب بهش م الیخی: بنی اسمی

 

 بزغاله؟؟   می گیما به تو م  یبه طرف بگ ی خوای اسانسور رو باز کردم: نه.. زشته بابا م در
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 دلخور شد ازم.   ینجوری: خب انی اسمی

 

  شیپ ی بخواد دلخور یمگول یبز گوگول  هیکه سر  ی جمع شده گفت: رابطه ا افهیبا ق نگار
 سر کوچه.   یشب بزار ۹ دی رو با  ادیب

 

 مگولمون همون رهامه ها..  یبز گوگول نیلبخند گفتم: ا  با

 .  میبزغاله تو خونه دار هیباورش شده بود  ی جد  ی خودشم جد انگار

 

 : اه اره... نه نزار سر کوچه پس. نگار

 . یمگول یهست بجز گوگول یبزغاله هرچ نیا

 

 . ی رو که عاشق شد  یروز نمی: اخ ببنی اسمی

 ... یشیخدا که از ما هم چندش تر م به

 

 . میشد  ادهیاسانسور پ از

 

 خدا قسمتم نکنه.   شاالیحال بهم زن باشم .. ا ینجوری: عمراا... اگه قراره انگار

 

 ..  مینیبی: منی اسمی
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کمک کنه که غذا  ادیو قرار شد بعد از عوض کردن لباسش ب میکرد یراهرو از هم خدافط تو
 . میبزار

 شدم.  یی را یبستم و پشت سر نگار وارد پذ درو

 . کنمی رو انداخت رو مبل و گفت: کار امروزت رو جبران م فشیک 

 

 . .دونمی لبخند گفتم: م با

 

 نازک کرد و وارد اتاق شد.  یچشم پشت

 رو برداشتم و وارد اتاق شدم.. فشیسمت مبل، ک  رفتم 

 داخل کشو بود.   ی نشسته بود و درحال نگاه کردن به لباس ها نیزم رو

 

 کن..   دایپ یکی منم   ی برا انداختم رو مبل و گفتم: فویک 

 

 شده نگاش کرد و گفت: باشه..    زیر ی و با چشما دی کش رونیب  ی سرمه ا زیشوم هی

 نگار. فیرو در اوردم و گذاشتم کنار ک  مانتوم

  ینگاه اتشیرو باز کردم و به محتو خچالیرفتم و وارد اشپزخونه شدم... در  رونیاتاق ب از
 انداختم. 
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 از اتاق داد زد: رنگش مهمه؟؟   نگار

 

 باشه.   ده یپوش زیچ  هینداره... فقط  یاوردم و گفتم:نه، فرق رونی رو ب کاهو

 ...  می لباسامون باهم ساالد درست کرد ضی و بعد از تعو  ییظرفشو نکیداخل س  انداختمش

 

   م؟یقراره درست کن  یقابلمه هارو در اورد .. رو بهش گفتم: چ نگار

 

 ... قرمه خوبه؟  دونمی: نمنگار

 

 ؟؟   ستین ری_ االن د 

   پزه؟ینظرت م به

 

 .  کجا موند  یاسی نیکه... اه ا دوم ی لبش رو به دندون گرفت: نم پوست

 

 . کنهیکنارش درست م یخورشت هیاومد  یاسی... میرو اماده کن گهید ی زایما برنج و چ ای_ب

 

 : باش.. پس تو پاک کن.نگار

 ..کنمی ظرفارو اماده م منم
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Https://t.me/Roman_mrjjn   

 

 | نگار | 

 

 .میاماده کن زارویچ  هیاومد و کمک کرد بق نیاسمی باالخره

 تو اتاق و شروع به بافتن موهام کردم.. رفتم 

 بودم. دهی پوش یآب یبا شاوار ل ی سرمه ا زیشوم هی

 ه بود. تنش کرد یبلند مشک نی است ز یبل هیبا   یشلوار مشک هیهم  یدل

 برداشتم و به موهام بستم.   زی زنگ در... کشمو از رو م دنیشن با

 عمر لبخند زدم و رفتم سمتش.  دنیاتاق خارج شدم و با د از

 کردم و بهش خوش آمد گفتم. بغلش

 و دالرا هم از داخل اشپز خونه بهش سلم کردن.  نی اسمی

 .می سمت مبل و نشست می رفت

 نداشت با اومدن من؟   یبه دالرا انداخت و گفت: مشکل  ینگاه عمر

 

 _ اووف.. چرا بابا.

 سر من در اورد...   شمیتلف

 جلو خم شد و کت تنش رو در اورد. به
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 فقط به دالرا بود...  نگاهش

 حواسش رو به من پرت کنه. یبرگرده سمتش و اون الک  یدل نکهیا مگه

 

 . دی بزغالمونم رسلب گفتم:  ریدر ازش جدا شدم و ز  ی صدا با

 

 مکث فشردمش.   یو بعد کم  رهی گذاشتم رو دستگ دستمو 

 شده بود...  رهیلبخند محو بهم خ هی با

 نداشت..  یرگ یاز خ ینگاه منم دست کم هرچند

 سر خورد سمت کفشاش و اروم اروم به سمت باال اومد.  نگاهم

که دوتا   رهنیپ هی  کتان که رو دستش انداخته بود و یشلوار کرم رنگ... و کت مشک هی
 بزاره. شیدکمه باالش رو باز گذاشته بود تا گردنبندش رو به نما 

 بشرر دختره ... نی ا چقدر

 من ننداختم.  کرده زونی به خودش گردنبند و دستبند او نیکه ا یانقدر

 

 تو؟  یدعوتم کن ستی: قرار نرهام

 . ی در کنار رفتم :خوش اومد ی خودم اومدم و از جلو به

 

 . ییرای خونه شد و رفت تو پذ وارد

 بستم و پشت سرش راه افتادم...  درو
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 بچه ها رفتم تو اشپز خونه. یتوجه به احوال پرس یب

 داخلش نگاه کردم...  ی قابلمه رو برداشتم و به محتوا در

 

  .ی که پنچر شد نمیبی: مدالرا

 

 قابلمه رو گذاشتم و برگشتم سمتش.  در

 خراب کنه.   مویخوشحال نیا تونهینم ی.. کسشمی. داداشم اومده پگفته.. ی_ نه ک 

 .یگنجیتو.. تو پوست خودت نم یتموم شدن حرفم بهش چشمک زدم و ادامه دادم: ول با

 .  خندهیم لبات

 

 ... دوستام کنارمن. خندهی : معلومه که مدالرا

 

 و گفتم: اره اره.. تکون دادم  سرمو

 

شکل    نمونیداره ب هیچ یدشمن  نینکن نگار... اصل ا تیچپ نگام کرد و گفت: اذ  چپ
 ... رهیگیم

 ...  میدوست باش ایسمتم بغلم کرد و گفت: ب  اومد

 

 کنم.  یهر لحظه بخوام تلف ینجور یا هیحس بد  یلی... خیو بغلش کردم: اخ گفت  دمیخند
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 جداشد و گفت: خب حاال بگو چته!   ازم

 

 خم کردم... رونیبه دندون گرفتم و سرم رو به ب لبمچ

 و عمر کنار هم نشسته بودن و مشغول حرف زدن بودن. رهام

 .کردیهم کنار رهام بود و به حرفاشون گوش م نی اسمی

  ین چجوراال  نمیبزتونو بب خوامیبزغاله اومده... گفت م نی و گفتم: ا ی به حالت عاد  برگشتم
 ..  یبهش بگم بزغاله خودت

 

 سر هم کن بگو. یچ هی: اروم باش... خب دالرا

 . یکه تو چرت و پرت گفتن مهارت دار تو

 

 بود؟؟   فی تعر نی_ االن ا 

 

 و سرش رو به نشونه مثت تکون داد.   دیخند

 

 لبخند گفتم: اشغال...   با

 دروغ بگم و جمعش کنم.  هی تونم یندارم... م یدادم: من مشکل هیتک نتیکاب به

 .  گهیگفت که بهش م  یاسی یول
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 هیبحث بنداز...  یبره... مثل ه ادشیکن  یکار هیکرد: خب  هیتک خچالی به   نهیبه س دست
 شه.   ریبگو که فکرشون درگ  یزیچ

 

 .هی_ اره .. فکر خوب

 من برم تو کارش...   پس

 

 : خداقوت..  دالرا

 

 ..ییرا یکنارش رد شدم و رفتم تو پذ  از

 

   ه؟یبحث جذابتون چ ن یا نمیبب  دی داداشم نشستم و گفتم: خب بگ کنار

 

 که بچه ها توش شرکت کنن.. ستین ی: بحثعمر

 . نطور یگرفتم و رو به عمر گفتم: که ا فشی رد ی .. نگاهمو از دندونا دیخند  نی اسمی

 

 لبخند زد و دستش رو انداخت دورگردنم و گفت: قهر نکن کوچولو.   عمر

 

 _ قهر نکردم.. بچم مگه. 
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   ؟یستی: نعمر

 

 حرص داد زدم: عمررر...  با

 

 و گفت: باشه داد نزن مامان بزرگ.   دیخند

 

 داشتم.  یحس خوب یول اوردیحرصم رو در م نکهیا با

 کردناش تنگ شده بود.  تی اذ  ی برا دلم

 کنارمه...    نجا یکه دوباره برگشت و االن ا خوشحالم 

 رو دورش حلقه کردم و سرمو گذاشتم رو شونش.  دستم

 

 ! شدی: چدمیارومش رو شن ی صدا

 . رک یرجی. ج.یکن  غیج غی... توقع داشتم جی شد مهربون 

 

 ...  یندار ااقتیجدا شدم و گفتم: ل ازش

 

 هم رو تو اسم گذاشت.  یکیخره  با خنده گفت: باال نی اسمی
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 ...رک یرجیج

  تونهیگاو م  نیتو سر عمر گفتم: فقط ا زدمیکه م ینازک کردم و درحال ی پشت چشم براش
 ..  رک یرجی بهم بگه ج

 

 ... اون ب.. یلبش رو تر کرد و گفت: راست رهام

 

که تو اشپز   یوسط حرفش و رو به دل دمیحرف بزنه... پر یراجب چ خوادیزدم م حدس
 جوون... شام اماده نشد؟   یخونه بود داد زدم: دل

 گششنمه...  یلیخ

 

 دستش رو گذاشت جلو دهنش و تو مبل فرو رفت.  چونمیپیبود دارم م  دهی که فهم نی اسمی

 

 ..  شهیاماده م گهی د کمیاومد سمتمون و گفت: چرا   دالرا

 

 روش نشست.  انداخت و روبه یعمر نگاه گذر به

 .اره یداره شورشو در م  گهی داداش ما هم د  نیبود... ا یهم نگاهش مدام به دل عمر

 دلش بخواد.   دی هست شا نگلیادم س هی  نجایا گهینم

  ینجوریا  میهم ندار  یکیو کنارش نشستم و اروم گفتم:  یشدم و رفتم سمت دل بلند
 نگاهمون کنه. 
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 ...  یرو چرخوند سمتم و کم کم لبش کج شد و گفت: اتفاقا دار سرش

 

 !!.. یرو از مبل گرفتم و گفتم: ک  می ذوق تک با

 کجا؟   کو

 

 جونت..   ی و گفت: بز  دیخند

 

شد و جمع شدم و رفتم تو مبل و   یکه بهش سوزن زده باشن بادم خال یبادکنک هی نیع
 ...  ی مسخره ا یلی گفتم: خ

 .! یریگی م یه بازجوون رو ب هی  احساسات

 . ستین یکار خوب اصل 

 

 .  کنهیبد نگاهت م یلی... خوونهی گفتم د ی : جددالرا

 

 .. کنهی_ غلط م

 

 با حرفم برگشتم سمتش و نگاش کردم.  همزمان

 رو گرفته بود و مشغول حرف زدن باهاش بگو.  یاسی  دست
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 شده نگاهش کردم..   زیر ی و با چشما یبرگشتم سمت و دل عیسر

 

 بهت نگاه کنه؟؟   دی ... چرا بای باخودت فکر کرد یگفت: اخه چ د یخندیکه م یدرحال

 

 خنده. ریدوباره زد ز  و

 

 دندونام گفتم: بخند بخند.... دارم برات.  ییاز ال اروم

 

 . می سفره رو باز کن می بر د ی ای : دخترا بنی اسمی

 شروع شد.  یو بحث اصل  میوارد اشپز خونه شد  ییتا سه

 

   دی... شما سفره رو باز کنکشمی: من غذا هارو م دالرا

 

  ری... نگار بدو دختر ز کنمیقابلمه رو برداشت و گفت: منمم کمکت م  رهی با دستگ نی اسمی
 سفره رو اول باز کن. 

 

 بودن.  یی... عجب ادماکردمیگرد شده به حرکاتشون نگاه م   ی چشما با

 مرحلش رو دادن به من.  نیغذا و سخت تر  دنی نشستن سر کش ی جد ی جد

 بود.  ده ی وسواس چ یبا کل  یکه دل ییها وهی رفتم سمت م اروم
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برنج   نیدرحال بحث کردن سر تز  یاسیو  یبرداشتم و به اطراف نگاه کردم.. دل ینارنگ هی
 بودن. 

 د کنار پام.. ... درست افتانیرو انداختم زم ینارنگ

 ... رسهیکه عقل جن هم بهش نم ییجا هی  رهی م خورهیقل م گهید ی وقتا حاال

 ...نتیبا پام هولش دادم سمت کاب اروم

 ... سادی سانت جلو رفت و وا چند

 ضربه شدم. نینثارش کردم و لبم رو به دندون گرفتم و اماده دوم یلب فحش ریز

 

 ..  گهیاونجا برو د ی سادیفلجا وا  نی : نگار چرا عنی اسمی

 

  دایسفره رو پ  ریبزار ز  رمیپام رو انداختم و برگشتم سمتش و گفتم: چرا چرا.. دارم م عیسر
 کنم. 

 

و گفتم:   نت یکاب ری زدم و شوتش کردم ز ی فلک زده ضربه ا یرو برگردوند به نارنگ سرش
 ها هم که تو دست پاست همش.   وهیم نیاه... ا

 

   شد؟ی: چ دالرا

 

  ری ز نی ها افتاد رفت ا وه یاز م ی کیکدوم   دونمینشستم و گفتم : نم نیزدن رو زم  غر یکل با
 ... رایم
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 بلند شد.   ییرای خنده پسرا از تو پذ ی صدا

 ... دنی تمام حرکاتم رو د بندمیم شرط 

 انداختم.  ینگاه نتیکاب ری ز یرو باز کردم و به نارنگ چشمام

 . رسهیچه کردم.. تا صبحم تلش کنم دستم بهش نم  نیضربه... بب جوونم

گفت: برو بچه ما   ارهیرو در ب ینارنگ کردیم یکه سع یخم شد و با دست درحال نی اسمی
 . میخودمون ذغال فروش 

 . رو داد دستم و گفت: بدو... سفره رو باز کن زشته  ینارنگ

 

   شیکردم و گفتم: باشه بابا... ا یدهن کج بهش

بزغاله  ی که برا یسبز دنی ها و با د وهیرو انداختم رو م تیخاص ی ب  ینگو نار برگشتم
 بودم چشام برق زد. دهی جوونم خر

 اوردم.  رونیرو ب یرنگ سبز ی صورت یگوگول ی سبدها نتیداخل کاب از

 

 تو سرته...   ی: باز چدالرا

 

 بزارم...  یسبز  خواستمیمظلوم نگاش کردم و گفتم: واقعا که... م  افهیق با

 

   ؟ی کارا هم بلد نیگرد شد و گفت: اوهو.. مگه از ا  چشماش
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 .  گهید یچی بلد نباشم که ه نمی... اگهید  هیسبز هی_ 

 

 .  دی : بله بله... بفرما نی اسمی

 

بهشون نگاه کردم و اروم اروم سبد   یطانیها و با لبخند ش یادا رفتم سمت سبز یکل با
  دونهی داخلش...  ایکردم به دونه دونه گذاشتن سبز و شروع  دمیرو اپن چ وی صورت ی ها
 . هر کدوم... حاال تره  ی برا  حونیر

 

   د؟؟ ی: کمک الزم ندار عمر

 

جلوه   ی که عاد ییلب ها یول  دی خندیکه م ییعمر برگشتم سمتش و با چشما ی صدا با
 . شهیگفتم: زحمتت م دادیم

 

 ...  یاشاره کرد و گفت: فعل که تو تو زحمت  ایو به سبد سبز   دیخند

 

  ریداخلش زدن ز ی محتوا دنی سمت سبد ها و با د  دنی و دالرا با حرف عمر چرخ نی اسمی
 خنده...

 

 وقت؟؟   ه ی ی: خسته نشدالرا
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 از کارم خندم گرفته بود.. خودمم

 خسته کننده بود.   یلی... خی_ اخ گفت

 

 . میباهم باز کن می بر ای: بعمر

 

 ...  یخودم یبوس فرستادم گفتم: داداش براش

 . می سفره رو پرت کردم بغلش و گفتم: بزن بر  ر یداخل کشو ز از

 . میو مشغول خوردن شد   مینشست یهمگ ل یوسا   دنی از باز کردن سفره و چ بعد

 . دنی باز نکردن سفره انجام دادم رو به مسخره گرفتن و بهم خند ی که برا  ییکارا یحساب

 خودم بد تر از اونا از خنده پخش شده بودم.  البته

 که جلو رهام بود.  یخورد به سبد سبز چشمم

 بهش انداختم.  یگرد شده نگاه ی بود... با چشما  یخال

 .  میبزِ ما خبر ندار  ی جد ی جد نکنه

 .که جلو خود بود رو گذاشتم جلوش یسبز

 خنده.  ریحرکتم متوجه منظورم شد و زد ز دنیبا د دالرا

 تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن.  دیپر  خوردیکه داشت غذا م ییاونجا از

 اب داد دستش و شروع کرد اروم اروم زدن پشتش.  وانی ل هی نی اسمی
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 . یکنیچه وضعشه... چرا نازش م نی رو مشت کردم و گفتم: ا دستم

 . یبزن  ی نجوزیا  دی تم: بامشت محکم دو بار زدم پشتش و گف با

 

 نفس گرفت و گفت: نگار خدا خفتت کنه... اخخ پشتم...  دالرا

ظرفارو بشوره و ماهم   یشد که دل ن یاز تمون شدن شام و جمع کردن سفره.. قرار بر ا بعد
 .  می بد بی ترت یباز  هیدور هم 

  نجوریتو ا شهیم ییا یچه باز  مینیبب م یسرچ بزن هی  ارهی رو ب شی رفت اتاق تا گوش نی اسمی
 انجام داد. ایدور هم

 دالرا تا تو شستن ظرف کمکش کنه. ش یهم از خداا خوااسته رفت پ عمر

 شده.  یداداشم چه کار یاخ

 

 . ی : بزغالت رو نشونم ندادرهام

 

 رهام درست کنار گوشم.. اب دهنم رو قورت دادم و برگشتم سمتش. ی صدا با

 اومد کنارم نشست.  یک  ن یخود خدا... ا ای

 ... زهیبار پشت هم پلک زدم و گفتم: اممم...چ چند

 

 !!  زهی: چرهام
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 ...اره اونجاس.  س یزدم و گفتم: خونه همسا  بشکن

 

   ؟یو گفت: مطمئن دی باال پر ابروهاش 

 

 _ ارهه.. خودم بردمش.

 . نیشی م تیمهمون هستت... اذ   نجایا گفتم 

 

 !  کنهیهم م تیکج شد: پس اذ  لبش

 

 بزنمش.  خورهیوقتا دوس دارم تا م ی_ اووف چه جوورم... گاه

  فی ح گهید فیح یول

 

  زنهیتر شد: ادم مگه بزغاله رو م قیعم لبخندش

 

 .شهیکه نم گمی_ نه خب.. م

 

 .شدیلب گفتم: اخ اگه م ری و ز ن یانداختم پا  سرمو
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  ؟ی زدیم شدی: اگه مرهام

 

 .  کردمیزل زدم و گفتم: اره.. لهش م ش ی قهوه ا ی بلند کردم و به چشما سرمو

 

 شده بود.  رهیتر از من به چشمام خ بد

 .شدیشده بود و هر  لحظه لبش کج تر م رهیفقط بهم خ  زدینم یحرف

 .زدمیخودش کم کم لبخند م نی منم داشتم ع انگار

کنار در اتاق اب دهنم رو با   نیاسمی  دنیتکون دادم و نگاهم رو ازش گرفتم... با د سرمو
 سرو صدا قورت دادم.

 ... کنهینگاه م نیچرا همچ  نیخدا ا  ای

 . شدیتر م طیهر لحظه غل  اخمش

 . ده یباد کرده... بهترِ در برم تا نترک  رتشیاوه فکر کنم رگ غ اوه

 . کنم  زیرو به رهام گفتم: خب ... من.. برم.. چ یو مصنوع عیشدم و با لبخند ضا بلند

 ..اووف  ارمیب یچ هی یعنی: نه ی اسیسمت   برگشتم

 دور شدم و رفتم سمت اتاق.. ازشون

 فکر بد نکرده باشه.  یاسی دوارمینگارر اخ... ام اخ

 

 ] دالرا [
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 دختر.  یمنو گذاشت یتیتو چه وضع نینکنه.. بب کارتی خدا بگم چ نگار

 شدم.  یاغشته به کف رو از عمر گرفتم مشغول آب کش بشقاب

 

 .  میبود  ده یترسناک د  لمیکه ف ی.. اون شب ادتهی: عمر

 از ذهنت بره  لم ی حواست  پرت شه و ترس ف نکهیا ی کرد و ادامه داد: برا ی ا خنده

 ..  میشستیرو م  زی تم ی ظرفا  میداشت

 

 زدم. ی اون شب لبخند یاداوری با

تو   یتا به اون دختره روان کردمی از لج اون داشتم خودمو سرگرم مترسو و  گفتیبهم م مدام
 فکر نکنم.  لمیف

 داشت. ریتاث یبود ول ی و مسخره ا  عیضا کار

روم که به کل داستان   دیدر اورد و اب پاش یانقدر مسخره باز یشستن ظرفا بود ول هدف 
 رفت.  ادمی لمیف

 .دیکش رون یو همچنان تلخ گذشته ب نی ریبه گونم وارد شد و منو از خاطرات ش ی ا ضربه

 شدم.   رهیخ بهش

 

 اومد..    ادتیخنده به گونم اشاره کرد و گفت:   با
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  زیکه سرم رو کج کرده بودم و با شونم گونم رو تم ینگاهم رو ازش گرفتم و درحال عیسر
 گفتم: نه...  کردمیم

 

 کرد. جادی ا ی بد ی صدا یو دستم رو ول کردم.. نشکست ولت وان یشدن صورتم ل سیخ با

کردم و  یبه عمر نگاه  د یچکیرو هوا مونده بود و با دهن باز که اب از سر و صورتم م دستام
 ..  ضیگفتم: مر 

 

  ی که زد  یحرف نیکارو کردم اول ن یا ی... اون شبم وقتی زد و گفت : اصل عوض نشد قهقه
 بود.  نیهم

 

 از جلوض چشمام رد شد.  لمیف  نی اون شبمون ع ی حرکات و حرفا  تمام

 .زنمیخاطراتمون لبخند م یاداوری با  گفتم یبا خودم م  شهیبود... هم یخوب ی روزا چه

 لبخند تلخ. هی... زنمیدارم م اره

 از فرود اومدن اشکام نداشتم.  یپرشد .. ترس  چشمام

 .شدیگم م د یچکیکه از صورتم م یاب تو

 . عوض کنه  وی زیچ  تونهی م نکارشیکردم؛ فکر کرده با ا  نگاش

 اب و گفتم: اصل خنده دار نبود.  ریرفتم دستم رو گرفتم ز  جلو

 هم خودت بشور.  شیبق

 شدم. ییرا یو متعجبش گرفتم و وارد پذ  ی جد افهی از ق چشم
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ود  بحث کردن ب هیشب شتر ی... در اصل بزدنی کنار رهام نشسته بود و باهم حرف م نی اسمی
 تا حرف زدن.

 از نگار نبود.  یخبر ی چرخوندم ول چشم

 

 االغ  ی... هسیپ سی: پ نگار

 

 از ته چاه در اومده نگار برگشتم سمتش. ی صدا با

 .کردیدرو باز کرده بود و صدام م گوشه

 ... از حرکاتش خندم گرفت. رو باال برد و اشاره کرد که برم سمتش  دستش

 ...  شدهیگفتم: چ دمیرفتم سمتش و به در رس اروم

 گرفت و کشوند داخل اتاق و نزاشت سوالم رو کامل بپرسم.  دستمو 

 .  شدمی داشتم نگران م ی جد ی جد

 

 . دی اهم دمنو رهام رو ب نیاسمی... ییدوباره سوال کنم گفت: وا نکهیاز ا قبل

 

 !  ؟؟ییگرد شده داد زدم: چ  ی چشما با

 

 ..  یزن یرو گذاشت جلو دهنم و گفت: زهرر مار چرا داد م دستش
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 مگه؟   دیکرد ی م کاریچ  د؟؟ی د یچ یعنیگفتم:    دمیعقب کش سرمو

 

بغض دارش   ی به خودش گرفت و تو همون حال و با صدا هیجمع شد و حالت گر  افش یق
 .. کننیدارن بحث م   ساعته هیبد شد   یلیخ ییدل ..ی گفت: ا

 نگاه بود.  هیکه فقط   م ینکرد  یخدا کار به

 . گهی م یحرفاش رو زد که به زور تونستم بفهمم چ هیگر ی تند تند و با ادا اننقدر

 

 .  ی کرد یچه غلط نمی بب  ری_ دختر اروم بگ

 

 ه بود.فقط نگا  گمیم ..هیچ  یو گفت: بابا چه غلط ی شد و برگشت به حالت اصل ی جد

 اون فکر بد کرد.  یول

 

  ..ی کردی_ خب چرا نگاهش م

 

 باهاش.   ی چشم تو چشم بش  یحرف بزن یکیبا  هیعی... طبمی زدیحرف م م ی: خب داشتنگار

 

نگاهش   یمکیمنو... فکر کردم قا ی رو تو حدقه چرخوندم: نگار مسخره کرد چشمام
 اون مچت رو گرفته.   ی کردیم
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 هم نه اون بزغاله رو نگاه کنم.  یچکسیجمع کرد و گفت: گمشوو بابا... اره ه افشویق

 

 .. می بر   ایب ستین یپس مشکل گهی_ خب د

  

 بود.   یشیآت نی اسمی ی د ی... مگه ندگرفت و گفت: نهه دستمو 

 

 .. هیا  گهید زیمشکل چ دی برداشتم و گفتم: خب شا رهیرو از رو دستگ  دستم

 

 .  کننی بحث م ی ا گه ی د زیسر چ یعنی!.. یگیم ی جدراحت شد و گفت:  الشیخ

 

 نگاه همو ناراحت کنن. هیسر    دی_ اره بابا.. اخه چرا با 

 . ی نه تو که خود بهیغر   اونم

 ... یکنی به چشم بد به رهام نگاه نم چوقتیه دونهی م یاسی

   ؟یکنیکردم: م ز یرو ر چشام

 

 ... اایاز کجاا خورد ینفهم زنمتیم یجور ی: دلنگار

 

 .گهی د می کردم بر یو گفتم: باشه باشه.. شوخ  دمیخند
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گفت: با عمر   دی باریکه ازش شرارت م ی شده و لبخند  زیر ی دستمو گرفت و با چشما دوباره
 ... جنگ بود؟؟ دی کردیم کاریچ

 . دی ظرف بود رو فکر کنم شکوند یهرچ

 

 _ اره تو سرش شکوندم. 

 

 ... ی کرد: غلط کرد اخم

 ها...  گهیم ی ا گهید ز ی شواهد و مدارک چ  یگفت: ول  افمیق دنی رفت و با د عقب

 

 اونوقت؟   گهیم ی_ چ

 

 که اون رو سر تو شکونده.   گهیو گفت: م  نهیرو گفت و برگردوند سمت ا شونم

 

 بود. ختهیکه رو گونم ر ملم یلباسم و ر س یخ قهی دنید با

 . نهینثار عمر کردم و رفتم سمت آ  یلب فحش ریز

 

 . رو صورتم  دی _ اون داداش گاوت اب پاش

 

 و گفت: الحق که داداش خودمه.. دمش گرم.    دیخند
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 نگاهم نکن.... یچپ چپ نگاهش کردم که گفت: اصل اونجور  نهیداخل آ از

 خودته.   ریتقص فتهی امشب ب یاتفاق هر

 

 من!!؟؟   ر یسمتش و گفتم: تقص برگشتم

 

 شام.  ی و بزشو دعوت کرد یاسیکه  ی من... تو بود ر ی: پ ن پ تقصگارن

 

 به من و عمر داره؟؟  ی چه ربط نی_ االن ا 

 

 . تهیفکر کرد و گفت: مهم ن کمی

 . نهیو برگشتم سمت آ  دمیخند

رو   ختتی ..تو هم ررونیب رمی رو نگاه کرد و گفت: پس من م رونیدر ب ی باز کرد و از ال درو
 .  ایدرست کن ب

 

 _ باشه .. گمشو  

 

 . رونیانداخت و رفت ب ینگاه نهیخودش تو آ  به

 از رو تاسف تکون دادم.  یخنده سر با
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 بچه ها. شی کردم و رفتم پ دیو تمد  شمیآرا

  بتینشستم و گفتم: غ یاس ی  گهی... طرف د.زدنینشسته بود و حرف م یاسیکنار  نگار
 ... دینکن

 

 . ی کرد کاریبا داداش دست گلم چ نیسرش رو اورد جلو و گفت: تو خفه... بب نگار

 

 شدم و گفتم: چشه مگه...  رهیعمر که کنار رهام نشسته بود و تو فکر بود خ به

 

 .....  گوشه  سی: چش ن نگار

خدا   رمیبم  ییباشه گفت: اله  هیبه گر  هیداشت شب  یکه سع ییرو برد عقب و با صدا سرش
 ...  زنهی داره پرسه م یالین تو کدوم خاال  دونهیم

 

 و اروم سرم رو تکون دادم.  میشونیگذاشتم رو پ  دستمو 

 

 تو خودشه..  رونی از اشپز خونه اومده ب یاز وقت ی جد یخندش رو خورد وگفت: ول نی اسمی

  

 نکردم...   یمن کار دینگام نکن یباال انداختم و گفتم: اونجور شونه

 

 ...  ودش رفته تو خ ی: ارهه الکنگار
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 .... رمیبم ی دارش گفت: الله هی همون لحن گر ایرو به عمر کرد و  دوباره

 

 چشه.   می نیبب رینم قهیوسط حرفش و گفت: حاال دو دق د یپر  نی اسمی

 

 شدم. رهیرو ازشون گرفتم و به عمر خ نگاهم

 رو به روش بود.  یبود و نگاهش به عسل ختهیر  شیشونیرو پ شیخرما ی موها

 .زدی پلک هم نم یتو فکر فرو رفته بود که حت قیعم انقدر

 نگاهم رو شکار کرد. شی آب ییها  لهیرو بلند کرد و با ت سرش

خودش    نیبدم و مجبور شدم ع ریی نگاهم رو تغ ر یمنتظره بود که نتونستم مس ریغ انقدر
 بهش زل بزنم. 

 .نمیبیچشمارو نم نی ا چوقتی ه گهید کردمیم فکر 

 . .. رفتی نم چوقتیه کاش

 . زاشتی اون شب تو اون روز سرد منو با اون همه خاطره تنها نم اگه

 .  کردیفرق م ز ی االن همه  چ دی شا

 چشماش نجات داد.  ی ایرو بازوم فرود اومد و منو از غرق شدن تو در یمشت

 

 .! یسمت نگار برگشتم و گفتم: چته وحش به

 

 دارمم. ررت ی : از االن بگما... من رو داداشم غنگار
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 .  دیمن الو ماو نترکون جلو

 

 .. کدوم الو..  یگی_ چرا چرت و پرت م 

 

 .خوردمشیداشتم با نگاهم م شیپ قهی: اره من بودم چند دقنگار

 .  ی کردیتمومش م  زدمتینم

 

 .. ستیهم ن ی تحفه ا  نیچپ نگاهش کردم و گفتم: باشه بابا... همچ چپ

 

 . ی زد یتحفه دو سال عر م ن یهم ی : براگارن

 

 .شناسم یکه روبه روم نشسته رو نم ینی... اکردمیم هیعمرِ خودم گر  ی _ نه ... من برا

 رو ندارم. اشیناراحتم و حوصله مسخره باز  دی فهم انگار

 نزد. یحرف گهیداد و د  هیمبل تک به

 .  می اریب وهیم  میبر  د یا یبه جفتمون انداخت و گفت: ب ینگاه نی میاسی

 

 هنوز شام هضم نشده..   یچ وه ی: منگار

 



 روز سرد 

 
154 

 

 پاشو..  زمی نگار رو گرفت و گفت: معدت مشکل داره عز دست

 

 بلندش کرد و رفتن تو اشپز خونه. یبدبخت با

 کنارم سرم رو بلند کردم...   یحضور شخص با

 . کردمیحس م نطوریمن ا دمی معصوم تر شده بودن... شا شهیاز هم شی آب ی چشما

 گمش...  ،ییدادم و خواستم بلند شم که نگار داد زد: دل هی رو به مبل تک دستم

  نیباز شد و گفت: گمشو بش  ششیو کم کم ن دیچرخ   نمونیعمر کنارم نگاهش ب دنید با
 ...زمیعز

 ..ی خسته ا یکمک... تو استراحت کن ظرف شست ی ایب هیازین چه

 ی اسیبوس هم برام فرستاد و رفت سمت    هیلبخند  با

 . دهی سخت قرار م  ی ها ط ینگار... همش منو تو شرا  اووف

 سر جام و لبم رو تر کردم. برگشتم

 

 .یفرار کن  یتونیخواهرم هست نم ی:تا وقتدمی اروم عمر رو کنار گوشم شن ی صدا

 

 فرار کنم... کمک الزم داشت و..   خواستمیش کنم گفتم: نمنگاه نکهیا بدون 

 

 حرفم رو کامل کنم و گفت: درسته درسته. نزاشت
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 بهش انداختم و گفتم: معلومه که درسته. ینگاه

 

 . دیخند یچشماش م ینه ول لبهاش

 بودم اسمم رو صدا زد: دالرا.. رهیکه به چشماش خ همونطور

 

 شد...   یدلم خال ته

 . رو داشتم  یبریکتت فرو م بیج ی تو گرما یدستت وقت ی به سرد  هیشب یحس

 گرما موندگار نبود. نی مثل اون، ا یلذت بخش... ول همونقدر

 ببرتش. نی وجود من از ب ی قرار بود سرد و

 .ببره   نیرو با خودش پا کردیکه داشت  خفم م یدهنمو قورت دادم تا بلکه بغض آب

 گفتم: بله؟  اروم

Https://t.me/Roman_mrjjn   

 شد.  یاون بود که انگار که دلش خال حاال

 .دی نشن یکه انتطار داشت بشنوه ول یو جواب  ی... از ناراحتینه از خوشحال یول

 

 رو بست و دوباره باز کرد. چشماش

 ؟ یکنی رو تر کرد و گفت: چرا تمومش نم لبش
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 و؟ ی : چدی باال پر ابروهام

 

 کابوس وحشتناک بوده. هی... فکر کن همش  ییجدا  نی : اعمر

 کنارت. نجام،یتموم شده و من االن ا  یول

 

 . . یستیخواب ن  گهیدستام گذاشت و گفت: تو د   ی گرمشو رو ی دستا

 

 هر طور بود خودم رو کنترل کردم.  یکنم.. ول  هیگر   خواستیم دلم

 ... خواب!دمی دلم بهش خند تو

 زنه؟ یگول م بچه

 

 شه؟ یروز اولش م نیع یهمه چ ینجور یا  ی م: فکر کردرو به زبون آورد فکرم

 . شهیمثل قبل نم یچی... ه: درسته عمر

 بهتر بشه. تونهیم یول

 

..  .. مطمئن باش دمیکه من تو نبودت کش ی : با درددم یکش رونی رو از داخل دستش ب دستم
 .شهیبد تر هم م

 

 . کنمیزد و گفت: هروقت اون درد اومد سراغت بغلت م یمهربون لبخند
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 ی ال برمیرو باال اورد و نوک موهام رو تو دستش گرفت و ادامه داد: دستم رو م دستش
و کدوم درد  می ... انقدر که معلوم نباشه کدوممون کدومدمیموهات و به خودم فشارت م

 مال کدومه.. 

 

 اشک رو تو چشمام حس کردم.  هجوم

 قدر راحت باشه...  نیهم   تتونسیم کاش

 کردم رو فراموش کنم.  هیاز نبودش گر  می که تو تنها ییمن شبا شهیتنها بغل باعث نم یول

مسخره مردم شده   یاشک ی با دوتا بادکنک قرمز و چشما یبره چجور ادمی  شهینم باعث
 بودم.

 

 به دخترا کمک کنم.   دی نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: با عیسر

 شدم و رفتم سمت اشپز خونه.. بلند

 .کرد ی که از دور تماشامون م نگار

 .هر آن قراره منفجر شم... دستم رو گرفت و برد سمت اتاق دونستیسمتم ... م  اومد

 با بسته شدن در اتاق برگشتم سمتش و خودم رو تو بغلش پنهون کردم..  همزمان

 زدم. تو گردنش فرو بردم و هق سرمو

 

 . منه ری... تقصخوامیموهام حرکت داد و گفت: معذرت م ی رو اروم رو دستاش
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 .کردمیم هیتوجه به حرفش، فقط گر  یب

 بمون..  نجا یعقب رفت و صورتم رو تو دستش گرفت و با لبخند مهربونش گفت: هم یکم

 

 بخوابم.  خوامیانداختم و گفتم: م یتخت نگاه به

 

 : اره..نگار

 ... تو بخواب. ایرو کنار زد: ب یتخت رو

 .گردمیزود برم منم

 

 تخت. ی با نشستنم رو  همزمان

 رفت...  رونیاتاق ب از

 بالش گذاشتم. ر یرو ز گم ی و دست د دمیرو تا رو گردنم کش پتو

 .  کردمیشده بودم و به گذشته فکر م رهیخ ی اتاق به نقطه ا یکی تار تو

 اومد.  بالش فرود ی که سر خورد و رو یقطره اشک با

 رو سرم. دمی رو بستم و پتو رو کش چشمام

 به اون و خاطراتش فکر کنم.   خوامیبخوابم... نم د یبا

 گذشته رو از خودم دور کردم. ی بار باز و بسته کردم و تمام فکرا هیرو   چشمام

 شده بودم. رهینبود خ یکی جز تار  یزیبه روبه روم که چ یو خنث یتفاوت  ی حس ب هی با
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 کردن...   هیشدم از گر خسته

 ..خورمیغصه م میزندگ  ی کل عمرم رو دارم به خاطر رفتن ادما  نکهیبودن... از ا فیضع از

 پدرم که ترکمون کرد... بعد مادرم که دق کرد و مرد... حاال هم عمر. اول

 کنن..  ه یچشما به خاطرت گر  نی ا زارمینم گهید

   ،یوشحال شدلت بلرزه و خ یکم دیشا  ،یبرگشتن و عذر خواه با

 .ی دیکه کش هیبه سرت... اون درد زنهیکه م ی... تنها فکر یشب بشه و تنها بمون  یوقت یول

 . ی قورتش بد یتونی... نه میکن هیگر یتونینه م یول کنهی خفت م بغض

 .یشیم   یکه وارد مرحله اول افسردگ  اونجاست 

 

 به بدنم داد. یبدنم لرز ی دستاش به گرما  ی دور کمرم.. و انتقال سرد یدست دنیچیپ با

 زدم و سرمو گذاشتم رو شونش و چشمام رو بستم. ی نگار.. لبخند دنی و با د برگشتم

 

 بزغالمونو به بزغاله نشون بدم.  خواستمیبابا... تازه م  ی : انگار

 

 .ی جبران کن کنمیزدم و گفتم: فردا دعوت م ی حرفش لبخند با

 

 از خنده داشت گفت: گمشوو..  ییکه رگ ها ییصدا  با
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 .ی نشونش بد دی باالخره با  شهینم الیخیو گفتم: منم گمشم.. اون ب  دمیخند

 

 .. ی ... عجب ادم کنه ایازم فاصله گرفت و به صورتم نگاه کرد: اخخ گفت یکم

 که.. گفتیهم م یرفتن االن

 

رهام باشه گفت: قسمت نشد    ی صدا  هیداشت شب ی که سع ییرو صاف کرد و با صدا گلوش
 دفعه بعد.  شاالی... امی نیبزغالتون رو بب

 

 خنده. ریحرفش و اداش زدم ز با

 بخند... ینطوریهم نیخندش گرفت و گفت: افر  خودشم

 ی شیم ندرالیتو س ل یزیدر هی.. شبیکنیم  هیگر یوقت

 

 !ل؟ی ز یخنده گفتم: در با

 

لب حوض   رفتیم یقسمت بود که عاشق نونوا محله شده بود... ه هی... بابا  گهی: اره دنگار
 . کردیم  هیگر

 

 اس؟ ی_ منظورت اناستاز 
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 بودن. یری کبی... جفتشونم ا ی: حاال هرچنگار

 |  نای| س

 

 

 . دمیکش میشون یبه پ ی... کلفه دست میگوش  ی صدا با

 ... زدیبار بود که زنگ م نیهفتم نیا

 کار دارم..  یعنی  دمیجواب نم یابله وقت خب

برداشتم و انداختم تو کشو و محکم کشو رو به داخل ُهل دادم که به خاطر برخورد  وی گوش
 باز شد.   زیمحکمش به م

بار   هیگفت: خب   زیرو م زاشتی تو دستش رو م یِ نی که س یگل وارد اتاق شد و درحال خانم
 زنگ نزنه.   گهیجوابش رو بده... تا د

 اشاره کردم و گفتم: ممنون.. ینیدادم و با چشم به قهوه داخل س هیتک یصندل به

 بار؟  ه یسمتش و ادامه دادم:  د یچرخ  نگاهم

 . کنهیسوال م  یه مایسه تا تماس اخر همه رو جواب دادم... راجب تولد س  نیجز ا به

 برداشتم.   ینیشدم و قهوه رو از داخل س خم

 

 بهتر باشه.   یر ی بگ کی جشن کوچ  هیبه نظرم خودت  گل: تولِد فردا.. خانم

 

 سپردم.    یکارا رو به آتوسا م دی از اولم نبا ..از قهوم رو خوردم و گفتم: اره  یکم
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   د؟ ی و گفتم: خواب  زیتو دستمو گذاشتم رو م فنجون

 

  .. یدلخور یبه نشونه مثبت تکون داد و گفت: با کل یگل سر خانم

 رو بستم و همزمان با باز کردنش گفتم: امشب نتونستم براش قصه بگم...  چشمام

 

 . تو گفتم... نگران نباش ی گل: من جا خانم

 

 . دی بهش زدم و گفتم: ممنونم... چقدر خوبه که هست ی لبخند

 

 . یبخواب دی با  گهیو گفت: پاشو.. تو هم د  ینیشد فنجون رو گذاشت داخل س خم

 

 .  زنمی م مایسر به س هی_ چشم... اول  

 

 لب گفت و از اتاق کار خارج شد.  ر یز  یریبخ شب

 آوردم و به صفحش نگاه کردم...  رونی رو از کشو ب می گوش

 از آتوسا داشتم.   امیتا پ ۱۵

 کردم... بازشون

 ؟؟ ی دی: چرا جوابم رو نمیاول
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 ...ناای: سیدوم

 سفارش بدم؟؟  ییفردا چه نوع غذا ها ی بگم برا  خواستمی: اشکال نداره... میسوم

 خودت...  ی کن برا دایپ یلباس صورت هی  یِ تم صورت ی: راستیچهارم

 ... جوااب بده. نای: سیپنجم

   ؟یندار بهی که با غر یمن دوستامم دعوت کردماا... مشکل گمی: میششم

 گذاشتم و از اتاق خارج شدم.   زیرو همونجا رو م یهارو نخوندم و گوش امیپ ادامه

 بگذرونه...   ریفردا رو بخ خدا

 سمت پله ها. رفتم 

 بپوش...  یصورت گهیبا خودش فکر کرده که م  ی!!! چ؟ی صورت

 فشارش دادم. یدر و به اروم  رهی گذاشتم رو دستگ دستمو 

 شدم.   رهی بود خ دهی فرشته کوچولو خواب هی  نیاتاق شدم و به خواهرم که ع وارد

 بودم هم تو بغلش بود.  دهی خر یبراش از شهربازکه  ی عروسک

 زدم.  شیشونیبه پ ی شدم و بوسه ا خم

 تولدت خراب شه..  زارمیزمزمه کردم: نم  اروم

 رفتم.  رونی رو ازش گرفتم و از اتاق ب نگاهم

 شدم...    دمیاتاق جد  وارد

 ! دی جد

 باشم.  کی رو انتخاب کردم تا بهش نزد مایاز مرگ پدر و مادرم اتاق کنار س بعد
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 .  دهیهنوز بهش عادت نکردم.. پس هنوز برام جد  یول

 .دم یتخت تک نفره گوشه اتاق دراز کش رو

که اون لحظه حالم   یزیفکر کنم... تنها چ یزیبه چ خواستم ینم یخسته بودم که حت انقدر
   کرد،ی رو خوب م

 بود.  نی ریخواب ش هیچشمام و وارد شدن به   بستن

 .. دمی دی و خواب نم شدی ذهنمم خسته م یبودن فکرم حت  ریکه به خاطر درگ  هرچند

 .اوردمیهم به خاطر نم دمی دیم اگه

 شدم.    داریاز خواب ب مایس  ی صدا با

 : پاشوو.. پاشوو. مایس

 

 چشم نگاش کردم و گفتم: بزار بخوابم...  هی با

 

 .. اددینم ادتیامروزو   یبگ ی خوایم یعنی... یو گفت: عهه داداشرو تخت  دی پر

 

 چشمام رو باز کردم و با حالت فکر کردن گفتم: امم... امروز؟  جفت

   ه؟؟ی... چه روز دونمینم

 

 نبود. ادتی رفت و با عروسکش زد تو سرم و گفتت: امروز توولدمه... چراا  نیاز ب لبخندش

 م؟؟ ی ندار کک یک  یعنی
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 .. خواام یبادکنک م ی... من کل؟؟ییچ کاادو

 

 . می اوردم باال و گفتم: باشه باشه... تسل دستمو 

 

  ؟؟ ی ریگی م کیبرام ک   یعنیشد:  رهیرو عقب برد و دوباره با لبخند بهم خ عروسکش

 

 به نشونه مثبت تکون دادم.   سرمو

 

   ؟؟یی : کاادو چمایس

 

 . رمی بزارم برم برات بگ نی _ اره... حاال برو پا

 

 رفت.  نیو از رو تخت پا  دی رو بوس گونم 

از  ی قسمت یرنگ اومد داخل ... حت یلباس کوتاه صورت ایاتاق باز شد و آتوسا با   در
 شده بود.  یموهاشم صورت

 تم تولد چشمامو رو هم گذاشتم و دوباره رو بالش فرود اومدم. یاداوری با

 .دمی رو صورتم کش نیرو از باال تا پا  دستم

 ... رونیب  دی و دو  نیاز بغل آتوسا  اومد پا  مایس

 شدم و رو تخت نشستم. بلند
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 هزار بار بهت زنگ زدم..  روزیتو... از د یی: کجاآتوسا

 

 ..ی کرد سیخودم گفتم... سرو  با

 به زبون آوردم: واقعا؟  یول

 نبود. شم یپ م یگوش دم یند

 کارت بود.   زیرو گفت جلوم و گفت: بله... رو م می گوش

 

 .ازش گرفتم  مو یو بعد گوش دیبعد سمت آتوسا چرخ ی اول به گوش نگاهم

 . کردم اروم باشم  یو سع  دمیکش قیعم نفس

 ... که یسمت کمدم و گفت: زود باش... هنوز نشست  رفت

 .  کنمیم  دایبرات پ ی.. منم لباس صورتیر یگیدوش م هی تا

 

 شدم و به سمتش رفتم.  یکفر گهید

 کردم. تشیرو گرفتم و به سمت در اتاق هدا  بازوش

 . ی از اتاق باش رونیب  رمی گیو گفتم: نه...بهتره تا دوش م  رونیاتاق پرتش کردم ب  از

 رفتم. یبهداشت سیو به سمت سرو دمیمحکم به هم کوب درو

 اومدم.  رونیب چوندمیپیکه حوله رو دور کمرم م یاز دوش گرفتن درحال بعد
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 انداختم.. یکمد رفتم و به لباسام نگاه سمت

 ! یصورت

 اوردم و انداختم رو تخت...  رونیب یشلوار مشک هیبا   ی سرمه ا  راهنیپ هی.... عمرا

کردم و از   ی رو لباسم خال مویشگیو عطر هم دمیاز خشک کردن موهام لباسام رو پوش بعد
 رفتم. رونیاتاق ب

چه   رونیاون ب یدونیبه سمتم اومد و گفت: اخ... پسرم نم دمیگل رو تو راهرو د خانم
 خبره.. 

 نه..  ایبدم سالن شلوغه  صی تشخ تونستمیبود و نم ادیز  یلی اهنگ خ ی صدا

گوشش گفتم:   کردم و کنار کی خانم گل صدام رو واضح بشنوه سرمو بهش نزد  نکهیا ی برا
 چند نفرن؟  

 

 .  ینیخودت بب دی ... باستی به چشمام انداخت و گقت: قابل شمردن ن ینگاه

 

 . دم یاز پشت سرم شن  مارویس ی و خواستم برم تو سالن که صدا دمیکش یقیعم نفس

تاج هم رنگ لباسش   هیبود و    دهی پوش ی صورت یلباس پف و عروسک هی سمتش...  برگشتم
 هم رو سرش بود. 

 فرشته ها شده بود... نیع

 زدم و به سمتش خم شدم و بغلش کردم... ی لبخند

 و گفتم: تولدت مبارک وروجک..    دمیرو بوس گونش

   ؟ی دی نپوش یرو از دور گردنم برداشت و گفت: چرا صورت دستش
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 دست گل به آب ندن. که اومدن   دای جد نیگل: من بهتره برم اشپزخونه... تا ا خانم

 

   دا؟ی : جددمی پرس متعجب

 

 .  نیشد و  رفت پا  کی ... به پله ها نزددی حرفمو نشن انگار

 نداشتم.   ی و گفتم: ام... خب من لباس صورت ما یسمت س برگشتم

 

 کنم.   کاریچ  دونمی .. ماایبرق زد و گفت: دنبالم ب چشماش

 

 و با خنده دنبالش راه افتادم. دیکش دستمو 

 سمت کشو کنار تختش.  د ی... دستم رو ول کرد و دومیاتاقش شد  وارد

 . کردمی به حرکاتش نگاه م متعجب

 

 م یکار دار ی... کلنیی سمتم و گفت: بش برگشت 

 . 

 _ اوه.. باشه پرنسس. 
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 شکل اتاقش نشستم..  رهی فرش دا رو

تو دستش رو تکون داد و گفت:    یصورت ی سمتم و با لبخند دندون نماشش الک ها  اومد
 برات الک بزنم.  خوامیم

 

 دارم..  یدهنم رو قورت دادم و گفتم: فکر کنم لباس صورت آب

 

 .. یتر  پیخوش ت ینجوریگرفت و گفت: ولش کن... ا دستمو 

... هر بار که اون فرچه  کوجولوش گرفت و شروع کرد به الک زدن ییرو تو دستا  انگشتم
 بستم. یچشمام رو م دیکش یناخنم م ی به رنگ آغشته رو رو ی ها

 همه جذبه. نی رادفر... با ا نایس من

 کنم.  ییرای از مهمونا پذ یصورت ی امشب جلو اون همه ادم با الک ها دی با حاال

 خواب باشه. هیهمش  دوارمیاوره... ام خجالت

 ... یچشمات رو باز کن  یتونی: خب ممایس

 

 شدم. رهیزشتم خ ی رو باز کردم و به انگشتا چشمام

 ... شدیداشت بد م حالم

 ...  هیدادم و گفتم: عال  لشیتحو   یکیف لبخند

 

 . امیاالن م  سای ذوق در الک رو بست و گفت: وا با
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 شده بودن چشم دوختم.   یکه صورت ییجمع شده به ناخنا افهیتوجه بهش با ق یب

 ....  کابوسه  هی نیا

 

 کوتاه..  یلی : اه خمایس

 

   ؟یبلند کردم و نگاش کردم: چ سرمو

 

 ببندمش.   یخرگوش تونمی: موهات.. نممایس

 

 نه. گی گرد شد و گفتم: نه... موهام د چشمام

 .. هیکاف ناخناام

 

 .  شهیمشخص نم ادیسمتم و گفت: نه... اونا ز اومدم

 . ختیو بهمشون رکوچولوش رو تو موهام فرو برد  ی انگشتا

 تو دستش رو به موهام زد و با لبخند گفت: حاال شدد... یصورتیسر ها گل

 

 قشنگ شد. یلیشدم و گفتم: اره... خ بلند
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 کنن.   یمنتظرن تا باهات باز رون یبچه ب یکه کل ای. تو هم زود بگهیبرم د  من

 

 . رونی ب  دیاز اتاق دو  عیبرق زد و سر چشماش

 .زشیسرا رو از سرم کندم و انداختم رو م گل

 بود  یچیبهتر از ه   یول شدیروز اولش نم نیو مرتبشون کردم... ع دمیبه موهام کش  یدست

 رفتم و افتادم به جون ناخنام..  رونیاتاق ب از

 . کننیپاک م نویا ی... دخترا چجور شهیچرا پاکک نم  ییلعنت

 ..دمی پله ها رس نیپا به

 رفت.  ادمیناخنم به کل  ی رو ی سالن... الک ها  داخل تی جمع دنید با

 تر رفتم و ابروهام در هم رفته بود.  جلو

 

 ؟ی بابا سرمه ا  ی اومد سمتم و گفت: ا آتوسا

 . دنی پوش  یصورت همه

 

 منم نبااش..  دی نگوو ... برو به مهمونات برس و تو د یچیبا فک قفل شده گفتم: ه یعصب

 

 ... یچ یعنیو گفت: وا  سادی وا جلوم
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... کل شهر کی جشن کوچ هیشدم: من گفتم  رهیخ ش ی عسل ییرو گرفتم و به چشما بازوش
 . نجایا ی رو جمع کرد

 

 چته.  نای: دستمم.. سدیجمع شده نال افهیق با

 ... تازه کمترش کردم.  ادی ز یگینفر م ی به صد و خورده ا  تو

 

 ..رو ول کردم و گفتم: جلو چشممم نباش بازوش

 رو گذاشت رو بازوش و ازم دور شد.  دستش

 ... به جز چند نفرشون.شناختمینم نجارویا  ی از آدما چکدومیه

 . هیاونم درحد سلم و احوال پرس که

از   یکیتو دستش  ینیاز خدمتکارا از کنارم رد شد... دستم رو دراز کردم و از داخل س یکی
 هارو برداشتم.  وانیل

 .. نیک  گهید نایا

 خونه من سر جمع سه تا خدمتکار هست... تو

 .  کننیم ییرای دارن از مهمونا پذ یصورت  ی ادم با لباس ها یاالن کل یول

 . کنمی م یبیخونه خودم احساس غر  تو

که رو  ینیرو گذاشتم تو س وان ی...برگشتم و لدمیرو تا ته سر کش وان یداخل ل ی محتوا
 وسط سالن بود. ی زهایم

سالن   ی تو ت یبود و به جمع سادهیآشپزخونه وا  ی که کنار ورود دمیدور خانم گل رو د از
 بود. رهیخ
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 سمتش.  رفتم 

 

 زد و گفت: اشکال نداره... خودت رو ناراحت نکن.   یلبخند مهربون دنمید با

 . هیکه اون خوشحاله کاف نی اشاره کرد و گفت: هم مایس به

 

 . کردنیم ی داشتن باز گید ی با بچه ها  مایرو دنبال کردم.. س نگاهش

 . شد یلحظه هم از رو لبش پاک نم  هیخوشحال بود و لبخند  یلیخ

 منم لبخند زدم و گفتم: درسته.. امشب شب اونه.   ناخودآگاه

 ن؟ یک  گی د نایا ..یگفتم: راست  کردن ی م ییرایکه پذ  دیافراد جد  دنید با

 

رستوران حرف زده و تمام گارسونا و آشپزاش رو آورده تا   هی... با انیگل: آتوسا گفته ب خانم
 نباشه.  ی امشب مشکل ی برا

 

و سرو   یجوون درحال اشپز ی خم کردم و به داخل آشپزخونه نگاه کردم پسر و دخترا  سرمو
 غذا ها بودن.  

 

 کرده.   زوی _ خوبه فکر همه چ

 

 امشب.   یکن خودتم خوش بگذرون ی..سع ریگل: اره ... بهش سخت نگ خانم
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 کردم و گفتم: چشم..  نگاهش

 

 لبخندش جوابم رو داد و وارد آشپزخونه شد.  با

 که جلوم سبز شد .  یبا شخص یسمت مهمونا ول برگشتم

 شد.  کهیو هزار ت  نی داخلش افتاد زم ی وانایل یرو رو هوا گرفتم ول ینی س عیو سر  سادمیوا

 همزمان با بلند کردن سرم گفتم: حالتون خوبه؟  خورده ها گرفتم و شهیاز ش چشم

 

 شده بود  رهیکه با تعجب بهم خ یسبز رنگ  ی ها لهیت دنید با

 : تو؟!!  دمیو پرس دی باال پر ابروهام

 

 سوال من به خودش اومد و چند بار پشت هم پلک زد و حرفمو تکرار کرد: تو..؟  با

 

 تکون دادم و گفتم: اره من...  سرمو

 

   ؟ی کنیم کاریچ  نجا یدستم گرفت و گفت: ارو از  ینیس

 

 بپرسم...   د یسوال رو من با  نی کج شد و با خنده گفتم: ا لبم
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 خونه منه..   نجایدست به اطراف اشاره کردم: ا با

 

 .  کنمی ... االن جمعشون مدی رو ازم گرفت و گفت: ببخش نگاهش

 هارو برداره.  شه یشد تا ش خم

 

 .. ی رو گرفتم و گفتم: هنوز جواب منو نداد بازوش

 

   ست؟؟یتنش اشاره کرد و گفت: مشخص ن یو به فرم صورت سادی وا  صاف

 

  ؟ ی گارسون هی_ تو ... 

 

 اومده؟؟   شیپ  ی: دالرا... مشکلعمر

 

 که پشت سرم بود برگشتم سمتش.  یپسر جوون ی صدا دنیشن با

 

 از دستم افتاد. ینی: نه... فقط سدالرا

 ... ستین یزیچ
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 انداخت.  یبه سرتا پام نگاه پسره

 گفت و وارد آشپزخونه شد.  ی تکون دادن سرش باشه ا با

 اسمش دالراس.   دمی که تازه فهم یسمت دختر  برگشتم

کرد... کنارش نشستم و کمکش   یهارو جمع م  شهیو داشت ش نی شده بود رو زم خم
 کردم.

 .. هیاز خنده توش بود گفت: الک خوش رنگ ییکه رگه ها ییصدا  با

 

 الک انگشتام افتادم و لبمو از داخل گاز گرفتم.  ادی حرفش  با

 ...  یعنی... ست ی من ن ی ... برازهی و گفتم: چ دمیدستم رو عقب کش عیسر

 نزدم...  من

 

 . ادی نگاهم کرد و گفت: رنگش به دستتون م شدیتر م ق یلبخندش که عم با

 

 به انگشتام کردم و خودمم خندم گرفت.  ینگاه

 ..گهیاشاره کردم و گفتم: بچن د مایبلند کردم و با چشم به س سرمو

 

 ] دالرا [

 

 ... رو تر کردم : درسته لبم
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 .زهیتو دستش رو داخلش بر  ی ها شهی رو گرفتم جلوش تا ش ینیشدم و س بلند

 .. دیدقت کن شتریارو هم کرد و گفت: بک  نیهم

 

 .. دینگاه کردم: ببخش شی فندق  ی رو تکون دادم و به چشما سرم

 انداختم.  نیو سرم رو پا   دمیخند

 : باور کن ... خودم نزدم.دمیرو شن صداش

 خواهرم... اون به خاطر...  تولد

 و خودشم خندش گرفت: فقط بدون من نزدم.  دیکش قیعم نفس

   شن؟یپاک م یچجور  نایا  یرو باال اورد و گفت: راست دستش

 .  رن ی نم کنمیو گفت: هرکار م دیکش گشی دست د ی رو محکم رو انگشتاش

 

 _ اگه الک داره.. پس الک پاک کن هم داره. 

 .ده یهم جواب م  تونیاَس

 

 گفت: الک پاک کن؟   متعجب

   د؟یجدا دار لهیوس هیردنش هم  پاک ک  ی برا یعنی

 

 آغشته شده.   تونیجور پد که به اَس هیکه خب...  له یتر شد و گفتم: وس قیعم خندم
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 ... ینگاهم کرد و اروم سرش رو تکون داد و گفت: مرس جیگ

 داشته باشه.   دی سر به اتاقش بزنم... با هی  دی با پس

 ناخن هاش ... دوباره خندم گرفت. دنید با

 

انگشتام رو قطع  خوادی... دلم می خندیم ینجوریرو مشت کرد و گفت: هر بار که ا دستاش
 کنم. 

 رو به دندون گرفتم و خندم رو خوردم. لبم

 برم...   گهی _ من د

 .  دیچشم به دستاش اشاره کردم: موفق باش با

 وارد آشپزخونه شدم. عی نموندم و سر منتظر

 . دمی خندیهم م وزهن

 . دیو منو به سمت خودش کش دیچی دور بازوم پ یدست

   شده؟یگفتم: چته... چ شی آب ی چشما دنید با

 

 از تو بپرسم..  نویا  دی: من با نگار

 چرا؟   گهیمنم... تو د یرو ول کرد و ادامه داد: دست و پا چلفت بازوم

 

 باال انداختم: من چرا؟   یی ابرو
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 .. یشکونیم لهیوس یزنی چرا م  گهیچپ نگاهم کرد: تو د چپ

 پشتش داره.. یداستان هی ی تو انجام بد  ی... ولهی عیانجام بدم طب من

 کن.  فی تعر عیتند سر زود

 

 .یکنی ... چرا بزرگش میو گفتم: داستاِن چ زیرو گذاشتم رو م ینیس

 افتاد.  وانایجلوم سبز شد منم خوردم بهش و ل هوی پسره

 

 خرم؟   هیشد و گفت: به نظرت من شب رهیسبزم خ ی شده به چشما زی ر ی ماچش با

 

 قدم عقب رفتم و سر تا پاش رو برنداز کردم.   هیرو تر کردم و   لبم

 . ینگ ی.. بگی _ ا

 

تو سررتا.... بگو  زنمیسمت خودش: م دی برداشت سمتم و دوباره بازوم رو گرفت و کش زیخ
 .  شیشناسیاز کجا م  هیاون پسره ک  نمیبب

 

 .. هیچ  هیک  دونمی... من چه مایداد ی ریخنده گفتم: عجب گ نیماب

 

... هر و کر راه هیچ هیک  دونهیکه نم یرو تکون داد و گفت: اره اره... ادم با کس سرش
 !  ندازهیم
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 و گفتم: اون داستان داره...    دمیخند

 

 بدونم.  مخوای، منم همون داستان رو م برق زد و گفت: خبب چشماش

 . ادیکه االن صداشون در م می بر ای... بگمیازش گرفتم و گفتم: حاال بعدا بهت م چشم

 

 به حرف.   رتمیجدا شدم تا دوباره نتونه بگ ازش

 .. کردمیخودم حس م ی عمرو رو  نی سنگ نگاه

  دنیبا شن یرو چرخوندم و بهش نگاه کردم... اومد سمتم و خواست حرف بزنه ول سرم
 برگشت سمت در.  زدیکه اسمم رو صدا م یکس

 

 : دالرا... یفندق  چشم

 

 کردم... نگاهش

 ... علوه بر من،  می بهتر بگم نگاهش کرد البته

 . کردنیرهام هم داشتن نگاهش م یو حت نی اسمینگار،   عمر،

Https://t.me/Roman_mrjjn   

 

   د؟ یهمتون دالرا هممون چرخوند و گفت: امم..  نی رو ب نگاهش
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 کردم نخندم.  یرو گذاشتم جلو دهنم و سع دستم

 

 قدم جلو رفت و گفت: اره... کارت رو بگو.   هی عمر

 

زد و سرش رو   ی خند شیانداخت و ن یقدم جلو اومد و به عمر نگاه  هیهم   یفندق  چشم
 منتظرتم.  رون ی سمت من کج کرد و گفت: ب

 رفت.  رونی بود عقب رفت و از آشپزخونه ب رهیکه به عمر خ همونطور

 و خواستم برم که عمر مچم رو گفت و گفت: کجا؟  زیرو گذاشتم رو م ینیس

 .. زدمیحرف م داشتم

 

 و گفتم: به تو چه؟  دمی کش رونیرو از دستش ب دستم

 ندارم. دنشون یبه شن ی خودت نگه دار.. من علقه ا ی هم برا حرفات

 رفتم. رونیآشپزخونه ب از

 داده بود. هیتک واریبه د نه یکه دست به س یچشم فندق  دنید با

 سمتش..  رفتم 

 

 شده؟    یزی_ چ
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 دارم...  ازیگرفت و گفت: به کمکت ن  واریرو از د  شیتک

 ال خودش کشوند. رو گرفت و دنب دستم

 . رفتمی بودم و دنبالش م رهیبه دستم که تو دستش بود خ متعجب

 . میاتاق شد  هیو وارد   میپله ها باال رفت از

 دختر بچه اس.   هیاتاق مشخص بود که اتاق  ل یوسا از

 نکردم. دایپ یکه گفت لهیبه اون وس ه یشب زیچ  چیرو ول کرد و گفت: ه دستم

 ..! هیچه شکل یحت اییندارم که چه اندازه ا ی ا ده یا  چیاصل ه چون

 

 رو به هم قلب کردم و گفتم: باشه .. بزار من بگردم.  دستام

 

 انداختم.  ینگاه لشیسمت کشو هاش و به وسا رفتم 

 داخلش تموم شده بود.  ی پد ها یکردم ول دایالک پاک کن رو پ ظرف

 رو تو دستم گرفتم و برگشتم سمتش.  ظرفش

 ... هیدادم و گفتم: خالهوا تکونش  تو

 

 گفت.  یزی لب چ ریرو بست و ز چشماش

 رو ازش گرفتم و ظرفو گذاشتم سر جاش.  نگاهم

 نداره؟؟   ی ا گهی سمت تخت و روش نشست و گفت: راه د  رفت
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   د؟ی دار تونی_ اَس

 

 کجاست.  دونمیمن نم ممیداشته باش یعنی: نه.. یفندق  چشم

 

 ...؟ستیخونه تو ن نجایباال رفت: مگه ا ابروهام

 !!  شهینم دایپ تونیاَس هی  یچجور یبزرگ  نیخونه به ا  تو

 

 امیکه ب یی.. من در طول روز همش شرکتم و وقتادونم ی رو ازم گرفت و گفت: نم نگاهش
 . امینم  رونیخونه از اتاقم ب

 انداختم.  یهنگا ری تحر ز یم ی رو ی ها ل یبه وسا دادمی که به حرفاش گوش م همونطور

 .. یو مداد رنگ  یتا نقاش چند

 رنگا رنگه. یلی خ اشونیزدم... بچه ها دن ی لبخند

 . ی دغدغه ا  چیه بدون 

 نه همشون... البته

 چشمام برق زد. زیرو م ی چسب آبک دنید با

 سمتش و برش داشتم.  رفتم 

 کردم.   دایگفتم: راهش رو پ  یلبخند رو به چشم فندق با
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 دستم نگاه کرد: چسب؟!  ی رو بلند کرد و به چسب تو سرش

 

گفتم: اره... ما تو   کردمیکه در چسب رو باز م یسمتش و کنارش نشستم و درحال  رفتم 
 .  می کردیروش الکمون رو پاک م نیموقع چک کردن ناخنا .. با ا رستانیدوران دب

 

 .. ی انضباط هم بود یو گفت: اووه پس ب  دیخند

 

بچه   نی که از ا ی کردیالبد فکر م هیرو دراز کردم و انگشتاش رو تو دستم گرفتم: چ دستم
 خر خون بودم؟؟   ی مثبتا

با دستت اطراف ناخنت پخشش کن و بعد با   یکمی و گفتم:  ختمیناخناش ر ی چسب رو از
 دستمال پاکش کن.  

 . یمثبت باش هخور یکه گفتم رو انجام داد: اره اتفاقا بهت م ییرو تکون داد و کارا سرش

 

 پاش تو دفتر معاون.. هیپاش سر کلس بود    هیبودم که  یی_ نه... برعکس از اونا

 پدر مادرت...   چارهیو گفت: ب  دیخند

 

 .ختمیو دوباره رو ناخنش چسب ر  دمیخند

 اطراف چشم دوختم...  به

 خونه من و نگار بود. ییرایاندازه پذ  اتاقش
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 ثابت موند.  واری د ی بزرگ رو ی رو تابلو چشمم

 بود...   یدختر بچه کنار چشم فندق هی عکس

 

 : ممنون... یفندق  چشم

 

 رو از عکس گرفتم و به ناخناش دوختم..  نگاهم

 رفته بودن. نی ها از ب الک

 نکردم...  یشدم و گفتم: کار بلند

 برگردم سرکارم.   گهی و گفتم: من د زیو گذاشتم رو م چسب

 

 ...مایس  ش یبرم پ دی با گهیشد : اره... منم د بلند

 .. ارن یرو م کیک  االن

 ... نایرو دراز کرد سمتم و گفت: س دستش

 .  ناستیس  اسمم

 

 دستش نگاه کردم. به

به  ازی... نیشناسیدستم رو باال اوردم و همزمان با گرفتن دستش گفتم: منم که م اروم
 .  ستی ن یمعرف
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 دالرا دارم.  یو گفت: اره... تو آشپزخونم کل  دیخند

 

 افتادم که صدام کرد و همه بچه ها برگشتن سمتش. یوقت ادی

 بزنم که در باز شد . ی... و خواستم در جوابش حرفدمیخند

 وارد اتاق شد.  یبا لباس کوتاه صورت یدختر

 بود قفل شد. نایاز صورتم سر خورد و رو دستم که تو دست س نگاهش

شد و رو به   کمینزد یفشرد و کم  شتریدستمو ب نا یدستمم رو عقب بکشم که س تمخواس
 آتوسا..    شدهی اون دختر گفت: چ

 

 رو آوردن.. کی که هنوز نگاهش به دستامون بود گفت: ک  آتوسا

   ؟؟ی خواهرت باش شی االن پ ستین بهتر

 

 تو هم سرت تو کار خودت باشه...   ستی : بهتر ننایس

 

 هتره برم.  ب گهی _ امم... من د

 

 . یکن زی تم دی کثافت هست که با یخند گفت: اره... کل شیدرو باز کرد و با ن آتوسا

 

 .دی باال پر ابروهام
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که  یپس زدم و رو به آتوسا گفتم: اره.. کثافت نارویو دست س دمیرو محکم عقب کش دستم
 از تو نشأت گرفته.  

 دادم کنار و از اتاق خارج شدم. هولش

 . هیانگل ... فکر کرده ک  دختره

بودن و درحال صحبت   ساده یکه کنار هم وا  یاسینگار و  دنیو با د  دمی پله ها رس نیپا به
 کردن بودن. 

 سمتشون رفتم.  به

 

   ؟؟یخوب یگفت: ه دنمیبا د  یاسی

 

 نشست و اونا هم کنارم نشستن. یصندل رو

 .. ینگول برگشتم   ی: شنگول رفتنگار

   شده؟یچ

 

 انگل جامعه روبه رو شدم.   هی...با بابا  یچی_ ه

 

 : همون پسره منظورته؟  نی اسمی

 

 دختره.  هی_ نه بابا... 
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 : کوشش اون انگل.. نشونم بده.. نشونش بدم. نگار

 

 سرجات  نیبش خوادی و گفتم: نم  دمیخند

 .  ی نشونش بد گمی چرت گفت م گهیبار د هی.. 

 

 داشت؟   کاریباهات چ نا یس نمیکن بب ف یاون انگل... تعر دی: حاال ول کننی اسمی

 

 نا؟؟ ی: سدی متعجب پرس نگار

 خبرم.  یب ا یفقط من از دن انگار

 

   ؟یشناسیاز کجا م ناروی: تو سدمی پرس نیاسمیبه  رو

 

 ..شناستشیقرن م هی... انگار نایس  گهیم نیزودتر گفت: همچ نگار

 .  ستای بد ن یاریاول اخرش ب ییآقا  هی

 

   ؟ی کنیجاشو پر م ی... تو دارستیچپ نگاش کردم و گفتم: داداشت ن  چپ
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 جا شروع کنم.  هیاز   ویخواهر شوهر باز دیکرد... با شهیچه م گهیزد و گفت: د ی لبخند

 

 _ گمشوو..  

 

 ..؟! ی گفتم: نگفت  نیاسمیبه  رو

 

 مگه ادم حرف بزنه؟   دی د ی: مهلت منی اسمی

 

 ... گهی: د بناال دنگار

 

 گفت.  شهیدوست که نم یعنی: دوست رهام... نی اسمی

 اومد رستورانمون.... یم ادیقبل ز چون

 . نی میصم  باهم

 

 سر هم نزده.   یکه حت شهیسال م  هی  کی االن نزد یتو فکر و گفت: ول رفت

 .  میآتوسا اومد تعجب کرد  یتولد هم وقت ی برا

 

 _ اه همون انگله.  
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 : انگل؟  نی اسمی

 

 ..  ی_ اره االن گفت

 

 من که اصل انگل نگفتم.   فکر کرد و گفت: نه..  کمی  نی اسمی

 

 .گهی.. آتوسا رو مجی: گنگار

 هست؟  یآتوسا ک   نیا حاال

 اومده بود رستوران.  نای... دوسه بار با سدونمی: نمنی اسمی

 . لشی ز فاما یکی کنم  فکر 

 

 دوست دخترشه..  دمی : شانگار

 

 : نه... فکر نکنم.نی اسمی

 .  رسنی به نظر نم یمیصم ادیز آخه

 

شد و   شی... انگار حسود دی باهم د نارویمن و س یدوست دختر سابقشه..اخه وقت  دمی _ شا
 ناراحت شد. 
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 ...دیباهم د  یچ  یعنیبه بازوم زد و گفت:   ی ضربه ا نگار

 داشت...  کارتیاون پسره چ اصل 

 

 . نا ی... دالرا سدی شد ی.. چه زودم خودمونگهی: راست منی اسمی

 

 ... قبل کمکم کرده بود... منم االن جبران کردم. دی_ بزرگش نکن

 ... نیهم

 

 نگاه کردن و دوباره نگاهشون رو دوختن به من.  گهی هم د به

 ..شنینم الیخینکنم ب فیتا کامل تعر  نه

 براشون گفتم.   شیپ قهیتا چند دق نایبا س می و کل ماجرارو از اول آشنا  دمیکش قیعم نفس

 

  هوی اروی ی... نگفت شمینم بهیغر نی .. من عمرا اون وقت شب سوار ماشی: عجب دلنی اسمی
 ... ارهیببرتت بل مل سرت ب ادی از آب در ب ی آدم بد

 

 که. فهمهیرو نم زایچ  نیگاِو گاو.. ا نیزودتر جواب داد: ا نگار

 داداِش گاو من بشه... نیسوار ماش نکهی ا  ی غده که جا انقدر

 شده.   گهی گاو د ه ی نی سوار ماش رفته
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 . نهیسر سنگ یل یرادفر خ ی نگو... آقا ینجوری: انی اسمی

 

 بود... االن شد رادفر.  نایس شیپ قهی تا دو دق شی: انگار

 نگار از همه بلند تر بود.  ی اخرش که گفت سالن رفت تو سکوت و صدا جمله

 

 .زی از خنده سرش رو گذاشت رو م نی اسمی

 بودن چشم دوختم.  رهیکه بهمون خ یتیمنم فقط لبم رو به دندون گرفتم.. و به جمع و

 

 ...  یدل شه یاز گوِر تو بلند م شا یآت نی لب گفت: همه ا ر یزد و ز  ییلبخند دندون نما نگار

 

 . یزنی تو سرت داد م یکه صدات رو انداخت یی_ وا به من چه... تو

 

 .  ومدهیتا صاحبش ن میصحنه رو ترک کن دی و گفت: پاش دیرو عقب کش شیصندل نی اسمی

 

که چقدر   گفتمیبا همون لبخند دندون نماش بلند شد و بلند بلند گفت: بله... داشتم م نگار
 هستن..   یرادفر خان آدم خوب نیا

 

 احمق.   ِش یلیگرفتم و گفتم: رادفر فام شگون یرو ن بازوش
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 خان...  نانی .. از کماالت و وجنات سگفتمیداشتم م  قهقه زد و گفت:  بلند

 . گفتیداشت پشت هم چرت و پرت م ینجوریهم

 .دمی رو کنار پله ها د نایچرخوندم و س  چشم

 .کردیو با خنده نگاهمون م بشیرو گذاشته بود تو ج دستاش

 اخه...  ی بردیآبرومونو م  دیهم با  نجاینگار اخ.. ا اخ

 

 . رونیتا خودشون پرتمون نکردن ب می دختره رو بردار بر ن یکنار گوشم گفت: ا نی اسمی

 

 ..  میبر  اینگار رو گرفتم و گفتم: بسه دختر... ب ی بازو

 

دوستان... بعد از جشن مزاحمتون  مجبورم برم  گهیبه بازوش اشاره کرد و گفت: د نگار
 و راجب..  شمیم

 . می کنیم یرو دراز کرد سمت آتوسا و ادامه داد: انگلن جامعه هم صحبت دستش

 

 کن..   یکار هیتو  یاس یو اروم گفتم:   نی رو انداختم پا سرم

 

 تا نترکه.   رمشی به حرف نگ کردی از خنده قرمز شده بود و اشاره م یاسی
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 ابروشو باال انداخت و گفت: انگل منظورت منم؟   آتوسا

 

 ... دور از جون انگل... هیچه حرف  ن ی: استغفراهلل انگار

 دور از جون شما..  یعنی

 

 .. ی بود رو به نگار گفت: پس چرا به من اشاره کرد شیشونیکه رو پ یبا اخم آتوسا

 

انداخت و گفت: به من  به دستش که هنوزم به سمت آتوسا نشونه گرفته بود  ینگاه نگار
 ..  دیدستم شما قرار دار ی چه که انتها

 . خب د ی سیاونور تر وا  کمی

 

 شدم سمتش و کنار گوشش گفتم: نگارر خدا نکشتت تمومش کن.   خم

 

 ... برو به نظافتت برس.  ی در آورد یدلقک باز ی: باشه.. به اندازه کافآتوسا

 

 .. شتونی با اون همه ارا دی: دلقک که شما  نگار

  گهیمچش رو گرفت و گفت: خب د نایشد و خواست به نگار حمله کنه که س یشی آت آتوسا
 وقت فوت کردن شمعِ..   دیایب
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 ...دیحرف رو زد و آتوسارو دنبال خودش کش نیا

هم خط و نشون  ی و برا زدنیلحظه اخر نگار و آتوسا با چشم و ابرو باهم حرف م تا
 .دنیکشیم

 نگار رو گرفتم و به سمت آشپزخونه بردم. ی بازو

 دستمم..  ی: چته.. وحشنگار

 

حرف   ینجور یبا مهمونش ا گه ید یکی دختر... تو خونه  ی ا وونهی کردم و گفتم: تو د ولش
   ؟یزنیم

 

 بود.   یکش سیو گ  سی جلوش رو گرفت... وگرنه گ نایس ی : شانس آوردنی اسمی

 

 !  ناینگاه کرد و گفت: عه... باز شد س نیاسمیبه  نگار

 نکردم،   یاحترام یب یسمت من و ادامه داد: من که به کس  دیچرخ نگاهش

 صاحبش هم برداشت.   نیرو انداختم زم فحش

 

 .. خود آتوسا هم برداشت.  قایبا خنده گفت: دق نی اسمی

 

 ... ی بهش اشاره کرد می _ تو مستق
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 بود. سادهی بابا.. به من چه که اون اونجا وا  ی : انگار

 

 تمومه.   نجای... کارمون ادیرو جمع کن لتونی : وسارهام

 .می سمت صدا و به رهام و عمر که کنار در بودن نگاه کرد  میبرگشت ییسه تا  همرمان

 

 دخترا..   دیسرش رو تکون داد و گفت: بجنب نی اسمی

نه...   لیمرد ذل  یبودم ول دهید  لیوم گفت: زن ذلاشاره کرد و کنار گوشم ار  نیاسمیبه  نگار
 خجالت آوره.  

 

 رو از داخل گاز گرفتم تا مانع خندم بشم. لبم

 

زود تر لباسامون   ای بزغاله رو ب نی رو دور بازوش حلقه کردم و گفتم: ول کن تو هم ا دستام
 .  میبر  نجای و از ا  میرو عوض کن

 

 با لبخند برگشت سمتم و گفت: بزغاله؟  نگار

 .  یریگیم  ادی یکه دار نمیبیم

 

 ... بلخره اثر کرد.   نهیو گفتم: کمال همنش  دمیخند
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 بزارم...  ناتون یس  نیا  ی لقب هم برا هی  دیبا  یگفت: راست می شد یکه وارد اتاق م همونطور

 

 راحت...  التیبستم و گفتم: من گذاشتم خ درو

 

   ؟ی گذاشت ی... چولی ذوق گفت: ا با

 

 ..  یدر آوردم و گفتم: چشم فندق  می رو از داخل ساک دست لباسام

 

 کم کم جمع شد و گفت: گمشو بابا...   افشیرفت و ق نیاز ب خندش

 لقبه اخه؟   نیا

 

 روش بزارم..  وونیح هیاسم   یتوقع دار هیو شالمو رو سرم انداختم: چ دمی رو پوش مانتوم

 

 . هیوونیچه ح هیشب  نمی... بزار فکر کنم ببقای: دقنگار

 . زدیلب با خودش حرف م ری و ز  شیسمت ساک دست  رفت

 تاسف تکون دادم. ی از رو ی و سر دم ی حرکاتش خند به

 

 کارم رو تا کردم و گذاشتم رو تخت....  فرم



 روز سرد 

 
198 

 

 .. ستین یوونیح چ یه هی: شب نگار

 

 ...  یاون  ریسمتش و گفتم: هنوز درگ  برگشتم

 

... فعل همون چشم  شناسمینم  ادیفرمشو گذاشت کنار لباس من و گفت: من که ز  لباس
 خودت بمونه...  یفندق

 باهاش هم کلم شم.   کی از نزد تا

 .. مشینی نب چوقتیه گهید دوارمی رو انداخت رو دوشش و رفت سمت در: البته ام فشیک 

 

 درست روبه حرفش و خورد.  نایس دنیباز کرد و با د درو

 

   ؟ینینب وی: ک نایس

 

 کردمم...   دایپ یشد و گفت: اووها... دل  رهی خ نایسرش رو بلند کرد و به س نگار

 .. یزلیباز گفت: خرس گر  سیسمتم و با ن  برگشت 

 

 .دم یگذاشته بود خند  نا یس ی که برا یلقب از

 .کرد ینگاه م می د یخندی با تعجب داشت به ما دوتا که م نایس

 ... نیها وونهیچه جور د گهی د نایا گهیداره با خودش م االن
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 .. شتونیقدم عقب اومد گفت: فرما  هی نگار

 

راه   ش ی نما نی پا شیپ قه یکه چند دق دی ستی ن ی: شما هموندی ابروش باال پر هی نایس
 انداخته بود؟  

 

 صدام کرد.. نیاسمیسمت من و گفت: فکر کنم،   د ینگاهش چرخ نگار

 .  ایجون زود ب یرفتمم... دل من

 

 .رونی رو تند تند زد و از اتاق رفت ب حرفاش

 چشه..؟   نی رفتنش رو نگاه کرد و با خنده برگشت سمتم و گفت: ا نایس

 

 .. گهیتکون دادم و گفتم: نگاره د سرمو

 آتوسا ... ی بار پشت هم پلک زد و وارد اتاق شد و گفت: بابت، حرفا چند

 .  خوامیم معذرت

 

 . بهش نزدم ی ... منم حرف خوبستین ینه... مشکل  بخند گفتم:ل با

 

   د؟ی ری م دی تخت بود نگاه کرد و گفت: دار ی رو تکون داد و به لباس ها که رو  سرش
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 رو برداشتم و گفتم: اره.  فمیک 

 رستوران.   می گردیبرم

 

 وقت شب؟؟   نیپنجره اشاره کرد و گفت: ا  به

 

 و به پنجره نگاه کردم...  برگشتم

 شب شد!  یشده بود... ک   کی تار هوا

 خونه.   می ری_ درسته حواسم به ساعت نبود..پس.. م

 

 در کنار رفت. ی رو تکون داد و از جلو سرش

 .. ری _ شب بخ

 برم... دستش رو گذاشت رو چهار چوب در و مانع رفتنم شد. رونیاز اتاق ب  نکهیاز ا قبل

 صورتم بود نگاه کردم. یمتر  یلیرو چرخوندم و به صورتش که تو فاصله چند م سرم

 شده بودم..  رهی خ شیفندق ی دهنم رو قورت دادم و متعجب به چشما آب

 .  ی تو اتاق خواهرم جا گذاشته بود لت،یکج شد و گفت: موبا  لبش

 که تو دستش بود نگاه کردم.  می از چماشش گرفتم و به گوشرو  نگاهم

 رو ازش گرفتم: اره، رو تخت گذاشته بودم. میدادم و گوش  لشیتحو ی مسخره ا لبخند
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 .. ممنون

 

 ..  ر ی و دستش رو از رو چهار چوب در برداشت و گفت: شب بخ دیکش قیعم نفس

 

 از اتاق خارج شدم. یحرف چی تکون دادم و بدون ه سرمو

  نی اسمی ن یکنار ماش اط یکه تو ح ن یاسمیرفتم و خودمو به نگار و  نیتند پله هارو پا  ندت
 بودن رسوندم.  سادهیوا

 شدم و با نشستنم اونا هم نشستن.  نیماش سوار

 داشت؟؟   کارت یچ شدیبرگشت سمتم و گفت: چ  جلو نشست و همزمان با بستن در نگار

 

 رو جا گذاشته بودم برام آورده بود.   میرو هوا تکون دادم و گفتم: گوش  موی گوش

 

 . می رهام که عمر همراهش بود؛ راه افتاد نیسر ماش پشت

 تو اتاق همش تو ذهنم بود... صحنه

 با همون لبخندش.  نمیبی چهرش رو م زنم ی بار که پلک م هر

 

   ؟یبهم نگاه کرد: خوب نهیاز آ  نی اسمی

 

 رو تکون دادم و گفتم: اره .. اره.. سرم
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 هوا گرمه؟   کمی  دیکن ی نم احساس

 

 دادم.. نیرو پا  شهیبرداشتم سمت پنجره و ش زیخ

 !!  ؟ی نگام کرد و گفت: دختر خل شد  هیعاقل اندرصف نگار

 هوا گررمه؟؟  کجا

 گرمه؟!  یگیبعد تو م مونهینم رونیهوا ب نی تو ا سگ

 باشه ...   اووف

 دادم. هیتک می رو دادم باال و به صندل شهیش

 

 بزنم اهنگ بخونه.  دی بد دی دار یزی چ یضبط رو روشن کرد و گفت: دخترا فلش نی اسمی

 

 ...قسیعت نیفلش ا   نیا  ایفلش منو در اورد و گفت: ب فشیاز داخل ک  نگار

 داره توش.   ایچ  نمیبرداشتم بب صبح

 

 هم کشکه.  یشخص می واقعا.. حر  ی _ مرس

 

 فدات گلم.  : نگار
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 داخلش دِپ..   ی نثارش کردم و گفتم: همه اهنگا ییلب پررو ریز

 

دور   میفت یمشکلتمون ب ادی  کمی... بزار بزار  ستی هم شاد ن نیهمچ  ن ی: واال جو ماشنگار
 .  میهم عر بزن

 

 شدم. ره یخ رونیبه ب شهیو سرم رو تکون دادم و از ش  دمیخند

 رفت.   نیشادمهر لبخندم از ب ی صدا دنیشن با

 ... شیبه دوسال پ دی پر کش  فکرم

 دنبالم ی بگرد نمیبی روزو م اون

 از همه هنوز دوِست دارم   یبپرس

 موند ازت برام   یفکر کنم، چ  نیا به

 بدوِن تو کجام   ،یفکر کن  نیا به

 مونده از شکست؟  یبرات چ یکن نگاه

 شب پشِت سرت شکست   هیکه  ییُپل 

 ی از خودت کجا فرار کن یندون

  یکن کاریچ  دی با دلت با یندون

 ی برگرد یچجور یفکر کن  نیا به

  ی از خودت کجا گُمم کرد یبپرس

 شب  مهین هی  دیروِز سرد ، شا هی دی شا
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 به عقب ی بخواد بشه ، برگرد دلت

 ...گفتیهمونطور شد که تو آهنگ م درست

 روز سرد ولم کرد...  هی تو

 مثل قبل بشه. یهمه چ خوادیحاال تو همون روز برگشته و م و

 بود.. می تنها آهنگ قفل نیا

 . کردمیرو گوش م نیکه عمر برگرده... همه جا هم یتا زمان درست

 عوضش کن. گفتیو م زدی هم هر بار غر م نگار

 قطع شدن اهنگ.  با

 شدم.  رهی اومدم و به نگار که دستش رو سمت ضبط دراز کرده بود خ رونیفکر ب از

 

 ... قشنگ بود که! ی : چرا عوضش کردنی اسمی

 

 اهنگ دوتا دوقلو دارم ... ولم کن بابا.   نی : من از انگار

 

 قل سوم.  ی رفت تو مخم... اماده باش برا گهی و گفتم: د  دمیخند

 

 نگاهم کنه گفت: ببند دهنتو... نکهیکرد و بدون ا  یرو پل ی بعد اهنگ

 شدم.   رهیخ رونیخنده نگاهم رو ازش گرفتم و به ب با
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 آهنگا بحث کردن. ییهوی سر عوض کردن  نی اسمیراه نگار و   کل

 .می رو تو در چرخوندم و وارد خونه شد  دیکل

 .یاهنگ شاد نداشت هیافتضاِح،  قت ی: سلنگار

 

 ! یزاشتیخودت رو م ی خب آهنگااتاق رو زدم و گفتم:  برق 

 .  خورهیمن به درد نم ی که گفتم برا من

 

 انقدر مزخرفه!!   گهی د دونستمی: نمنگار

 

 ها.  خورهیداره بهم برم  گهید ..یرو تنم کردم و گفتم: ه شرتم یت

 

 برام مهمه؟!   یکنیچپ نگام کرد و گفت: چرا فکر م چپ

 ... افتضاح.گممیو گفت: بازم م  شیارا زیرو انداخت رو م فلش

 

 .  دمی _ باشه.. فهم

 

 رو در آورد و رفت سمت کمد. مانتوش 

   ه؟؟ی ک  گهید  نیدر خونه توجهمون رو جلب کرد... نگار برگشت سمتم و گفت: ا  ی صدا
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 .. نم یهامو باال انداختم و گفتم: بزار بب شونه

 

 دزد باشه.   دیشا  اا،ینکن  رفتم و نگار هم پشت سرم اومد و گفت: باز رونیاتاق ب از

 

   شه؟؟یو وارد خونه م  زنهیدر م ی سمتش و گفتم: کدوم دزد برگشتم

 

 : واال دوره زمونه عوض شده! نگار

   م، یدوتا دختر تنها دنید

 خفتمون کردن بل مل سرمون اوردن.   ختنیر ی دی د هوی

 

 ... نینب  لمارویاون ف گمیم  زای چ نی_ واسه هم

 

از   ارویمزخرف تورو گوش کنم... گمشو درو باز کن... خودش رو کشت  ی آهنگا  امی: اره بنگار
 بس در زد. 

 

 گفتم و رفتم سمت در.   ی ا باشه

 در گذاشتم.  رهی دستمو رو دستگ دی .. با تردشدینم دهید ینگاه کردم ول یچشم از

 فشازش دادم و درو باز کردم.. اروم
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 بود به جونم.  نگار رفته بود تو مخم و استرس افتاده  ی حرفا

 داده بود. هیتک واریعمر که به د دنید با

 ؟ی خوا یم یچ نجایدادم و گفتم: تو ا رون یحبس شدم رو ب نفس

 داخل؟   یدعوتم کن ی خوا یگرفت و گفت: نم  واریرو از د  شیتک

 

 _ نه...! 

 

 برداشت سمتم و درو تا اخر باز کرد و گفت: کو کجاست؟   زیگلدون به دست خ نگار

 

   ؟ی کنیم کارینگاش کرد و گفت: چ  هیعاقل اندرصف عمر

 

 ...؟ ی آورد و گفت: تو بود نیگلدون رو آروم پا نگار

 دزده.  گفتیم یبود.. ه دهیترس یدل اخه

 به شک انداخت..  منم

 

 ..درسته. باال رفته نگاهش کردم و گفتم: بله بله. ی ابروها با

 

 نترس بابا دزد کجا بود..   گمیم ی... هی دی د ایزد و گفت: ب   ییدندون نما لبخند
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چرا جلو در  گه،یتو د  ایرفت و با دست به داخل خونه اشاره کرد و ادامه داد: ب کنار
 !  ی سادیوا

 زد و از خدا خواسته وارد خونه شد.  یهم لبخند پتو پهن عمر

 رو تو حدقه چرخوندم و درو بستم. چشمام

 . ریبخوابم... شبتون بخ رمی سرشون راه افتادم و گفتم: من م پشت

 

   ؟ی... چه خوابی: مگه مررغنگار

 ...  میخوش و بش کن کمی  نیبش ایب

 

 ساعت اشاره کردم و گفتم: ساعت دو شب...  به

 

 ؟ ی: خب که چنگار

 سر شبه...  تازه

 

 .. ریچرخوندم و گفتم: شب بخ نشون یرو ب نگاهم

 نگار وارد اتاق شوم.  ی توجه به چرت و پرتا یسمت اتاق و ب برگشتم

 شدم.   رهیروبه روم خ نهیدادم و به خودم تو آ هیدر تک به

 ...  خواد یاز جونم م یچ

 ... نهیکه حال و روزم رو بب دایم
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 . نهیبب خوادیداغون شدم و شکستم رو م نکهیا

 در فاصله گرفتم و رو تخت نشستم.  از

  بردمیفرق داشت... چقدر از بودنش، از حضورش کنارم لذت م یچقدر همه چ  شیپ دوسال
 و احساس آرامش دشتم.. 

 االن...  یول

 نبودِش.. خوامیکه م یزیچ تنها

.. منو تو خودش غرق  کنهیرنگش ... هر بار که نگاهم م یآب ی ای.. اون درنمشیبب خوامینم
 .کنهیم

 دوباره اون دردو بکشم... خوامینم

 نه... دوباره

خنده پاک کنم... از همه خاطرات،   زیذهنمو از همه چ تونستمیم کاش
 هاش،چشماش،آغوشش.

   م،یسخته... روبه روم باشه بهم نگاه کنه... تو چند قدم یلیخ

 خودمو کنترل کنم تا نپرم تو بغلش.   یول

 .  ی... لعنتدم یتخت دراز کش رو

 .. خورهیکردم: حالم ازت بهم م زمزمه

 

   ؟یباز شد و نگار وارد اتاق شد: از ک  در
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 _ از برادرت... 

 

استفراغِ دقت کرده   هیشب افشم یبست و گفت: اره قبول دارم حال بهم زنه...اتفاقا ق درو
 . ی بود

 

 و گفتم: مسسخره، ردش کن بره.   دمیخند

 

و گفت: کجا بره... تازه   د یکه رو صورتش داشت اومد کنارم دراز کش یلبخند مهربون با
 اومده. 

 

 ...  ینکن جون دل تی_ اذ 

 

 اون برادرمه.  یبرات سخته... ول دونمیخدا م و گفت: به دی رو بوس گونم 

 ... حداقل به عنوان برادر من.  یموضوع عادت کن ن یبه ا  بهتره

 

 برقم خاموش کن.   یرو بستم و گفتم: رفتن چشمام

 

 سمت خودش و گفت: به من چه خودت خاموش کن.  دی رو کش پتو
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 ؟؟ یکنی م کاری_ چ

   ؟یخوابیم یدار

 

 ... ساعت دو هاا... گهی: اره دنگار

 

 تازه سر شبه!  یگفتیتو که م شدی_ عه؟؟ چ

 

 پشت کرد و گفت: حرف دهن من نزار...  بهم

   مونه؟ ی _ شب م

 

 با تو حرف بزنه...  خواستی: اره... منگار

 اتاق خواست بره که گفتم بمونه.  ی اومد دید یول

 

 نزدم.. یتکون دادم و حرف سرمو

 .. یسمتم و گفت: دل برگشت 

 

 سبزمو بهش دوختم و گفتم: جان..   نگاه
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   ؟ی : دوسش دارنگار

 

 شدم.   رهیرو ازش گرفتم و به سقف خ نگاهم

 دارم؟  دوسش

 ... دونمینم

 بودم.  ده یسوال رو از خودم نپرس  نیوقت بود ا  یلیخ

 ه؟ یرفته دوست داشتن چجور ادمی یحت

 . یمعن یو ب بی جمله برام غر نیداشتن..چقدر ا دوست

 کنه؟  ان یرو ب ختمیکه ر ییاون همه احساس و اشکا تونهیُنه تا حرف م نیا مگه

 ه؟ یدوست داشتن اصل چ یمعن

 هیرو از ته دل خواستن، فکر کردن بهش، ثان یکی  یعنیدوست داشتن   کردمیفکر م قبل 
 ...گذرهیکه باهم م ییها

 ...کردمیاشتباه م یول

 ...یکن هیگر  ادشونیو به  ینیچند تا خاطره که بش ی عنیداشتن   دوست

 ... یکن یشبارو بدون اون ط یچجور  یریبگ ادی یعنی

 ..یزنده بمون ی چحور بره،یقلبتو همراهش م  یوقت   یریبگ ادی یعنی

و فکر    دونستمیکه رفت.. بازم خودمو مقصر م نیبعد از ا  یدوسش داشتم.... حت اره
 کردم. یمن کار اشتباه کردمیم

 داشتم..  دوسش
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 گرفتم خودمو دوست داشته باشم. ادیاالن...  یول

 به دوست داشتنه.  هیکه شب یمتنفر باشم از هر حس و

 

 _ نه... 

 رو نداد...  جوابم

 سمتش.  برگشتم

 برده بود... با لبخند بهش نگاه کردم. خوابش

 ...  ریکردم: شب بخ  زمزمه

 خوابم برد.   یک  دمیتو افکارم غرق شدم که نفهم رو بستم و انقدر چشمام

 زنگ ساعت چشمام رو باز کردم.  ی صدا با

 زود، تازه خوابم برده بود!   چقدر

 رو اعصابشو قطع کردم. ی رو دراز کردم و صدا دستم

 و برگشتم سمت نگار..  دمیکش ی ا ازهیخم

 دادم و گفتم: نگار... پاشو   تکونش

 

 : هاا... نگار

 

 سر کار.  می بر دی با  رهی پاشو د گمی_ ها و زهر مار، م
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 تو جاش تکون خورد و گفت: باشه   یکم

 

 رو کنار زدم و بلند شدم. پتو

 شدم.   ییوارد دستشو می رفتم و مستق رونیاتاق ب از

داد زدم:   شوم یکه وارد اشپز خونه م ییاومدم و درحال رونی از شستن دست و صورتم ب بعد
 نگاارررر

 

...بزار کپمو بزارم تورو جون  ی تو راحت ش رهی: نگاررر بمدمی ابالوش رو از اتاق شنخو ی صدا
   زتیعز

 

 .... بزغاله جونت منتظره.  رهیو گفتم: پاشو د  دمیخند

 

 براتااا...  امیم یصداش بلند شد: دل دوباره

 

 ... ای و گفتم: ب  دمیخند

 

 ... ری : صبح بخعمر
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 .. دمیکه از پشت سرم شن ییصدا  با

 رو خوردم و اروم برگشتم سمتش. خندم

 ... شیشونیبود رو پ ختهیحالت دارش ر ی موها

 جداب تر شده بود. شهیخمارشش... از هم یآب ی چشما

 . کردمیروزمو شروع نم افه یق نی ا دنیبا د گهیوقت بود د  یلیخ

 تو دستش رو گرفت سمتم و گفت: قهوه؟   ماگ 

 

 !دمیم حیرو ترج ییتو دستش دوختم و گفتم: نه ممنون. من چا رو به قهوه نگاهم

 کنارش رد شدم و رفتم سمت سماور.. از

 دم کردم. مویچا  د یکش یسرک م نتایو کاب  خچالیتو  یتوجه به عمر که ه یب

 

 ..  میکرد یباهم صبحونه رو آماده م  شهی... هممایقد  نی: درست ععمر

 

   ؟؟ی کنیم یادآوری  یو برگشتم سمتش: چرا ه زیگداشتم رو م مو یچا  استکان

 

 . ادیب  ادتیخوبمون رو  ی روزا خوامیداد: فقط م هیاپن تک به

 

 _ من با اون روزا... شبمو صبح کردم..
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 کردن.   هی... شب منو پر از گریزن یلبخند م ادشونیکه االن با  ییروزا اون

 . ی تلخ کرد نمویری اون خاطرات ش یرفت یشدم و ادامه دادم: وقت کی نزد بهش

 ...  یکنیفقط تلخ ترش م   شونیادآوریخنده و  با

 پر از نفرتم رو ازش گرفتم و وارد اتاق شدم.  نگاه

 هنوز خواب بود. نگار

 . رونی برداشتم و از اتاق رفتم ب ز یرو از م میرو عوض کردم و گوش لباسام

 بود چشم دوخته بود.  زیکه رو م میبود و به استکان چا سادهیهمونجا وا  هنوز

 برداشتم. امویتوجه بهش رفتم سمت در و کتون یب

 

 .. دارینگار هم ب سای : واعمر

 

 رفتم.. نیو از پله ها پا دمی حرفش گوش ندادم و درو محکم به هم کوب به

 چرا سوار اسانسور نشدم..  دونم ینم

 ندازه.  یاز کار ماوقات فکر رو  یگاه تیعصبان

 زدم و قدم زنان به سمت رستوران راه افتادم.  رون ی ساختمون ب از

 در آوردم و شماره رهام رو گرفتم.  بمیرو از ج می گوش

 ... نمیرو بب یآب  ی ها لهی کل روز اون ت گهی د خواستمینم

 کار شدم.  الیخیگرفتم و امروز رو ب یمرخص ازش
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 تنها باشم.  خوادیامروز دلم م هی

 قدم بزنم!!   تنها

 ... رفتمیمقصد راه م یب

 گرم شده بود... کتم رو در اوردم و دستم گرفتمش.   هوا

 نشستم. مکتین هیپارک شدم و رو   نی تر کینزد وارد

 شدم.. رهیروبه روم خ ی بچه ها به

 به دعوا کردن بود...  هیشب  شتری... بیول کردنی م ی بگم باز خوامیم

 ازشون گرفتم و به اطراف دوختم.  چشم

 مسن بودن تا بچه...  ییادما  شتریب

 دادم و چشمام رو بستم.  هیتک مکت یرو به ن سرم

 ...دی لرز یم بم یتو ج یه می گوش

 نگاه کردم.  میچشمام رو باز کردم و به صفحه گوش کلفه

 هم باز از نگار.   امیپ یتا تماس از نگار داشتم و کل شش

 

 ؟؟ ی رفت یکدوم گور  یی: دلنگار

 

 : دالاراا... نگار
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 رو بده.   یکه رفت ی: حداقل آدرس قبرستوننگار

 

  هیبدون من گر یونی ... مدیگرفت یمرخص یچ ییععنیرو باز کردم:   ی بعد امکیو پ  دمیخند
 .  یکن

 

 با توام هاپوو.. یی: دلنگار

 

 گفته باشمم... ارمیامشب هم عمر رو م ی : جواب ندنگار

 

 ؟ یی : کجانایس

 

 اخر لبخندم محو شد.  امکیپ دنید با

 !نایاسم فرستنده نگاه کردم.. س به

 که شماره اونو نداشتم...  من

سراغت رو    نجا یاومد بازش کردم... نگار بود: هاپوو... آقا خرسه اومده بود ا دیجد  امکیپ هی
 . ی ومدی روز ن... بزعاله هم گفت ام گرفتیم

 

 : گاوو ما هم رم کرده... مخمو خورده. دی جد امکیپ
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 به خود نگار زنگ زدم.  می ...بازش نکردم و مستقامکیباز هم پ و

معلوم   چیه  دی: دختره چشم سفدیچی بوق رو نخورده بود که صداش تو گوشم پ نیاول هنوز
 .... یرفت یهست کدوم قبرستون

 

 _ ارومم ... چته؟!  

 ...  رونمیب

 

   ؟یی بگو کجا  ی رونی ب دونمی: عه واقعاا... گوساله منگار

 

 خونه...  کی _ همون پارک نزد 

 

 دنبال شوگر موگر.. یرفت ی چوندیکلک پ ی پاتاال جمعن توش.... ا ری: همون که پنگار

 .یکنی م هیگر یدار ی غم بغل کرد ی جا زانو هیبگوو نگران شدم االن  منو

 بابا، من تو ترکم.  هیو گفتم: غم چ  ومیخند

 

 باهاش... ی کرد س ی که دوسال منو سرو هی: غم هموننگار

 گاو ما گذاشت تو ترک کن.   اگه

 

 مشکل منم گاو شماست.  گی _ همون د
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 گوساله... گاو عمته... راجب داداشم درست صحبت کن.  ی: هنگار

 

 _ اوهو... خشم پشه. 

 رو نازک کرد و ادامو در اورد. صداش

 

 داشت.   کاری اونجا چ نایس نمیو گفتم: بسه دختر ... بگو بب دمی خند بهش

 

 .ی : پس بگوو چرا جواب دادنگار

 چشمات برق زد...  ی دیرو د یزل ی اون خرس گر اسم

 

 داشت.   کاری... بنال چ ری_ خفه بم

 

 رو با خودت مشخص کن. فتی: عجب... تکلنگار

 بنالم؟   ای شم  خفه

 

 رو به دندون گرفتم و خندم رو خوردم : بنال..  لبم
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 خودت ازش بپرس.   شتی پ ادی: ادرست رو دادم بهش... االن منگار

 

 !  ؟ی_ چ

 

   ؟یزنیدختر چرا داد م ی: الل شنگار

 

 ادرست رو دادم!  یچ یعنی_ 

 

برام دست    ،یتو پارک  یرو بلند گو بود و اقا خرس هم کنارم بود تا گفت یگوش یعنی: نگار
 تکون داد و رفت.  

 

 رو بلند گو ؟   یگذاشت تو ی _ تو چرا گوش

 

 : چون اقا گاوه گفت ...نگار

 خوبش رو جور کن.   هیمنم   ی برا یوا اونم دنبال اقا خرس رفت، راست عه

 

   ؟ی _ اووف نگار اوف.... خوب چ

 

 ...   گهی: شوگر دنگار
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 نشونت بدم..  یشوگر  هی_ 

 

 ..  شی: جوون.. پس قراره نشونم بد نگار

 

 _ نگارر... 

 

 : جووونم.. نگار

 

 _ گمشو.. 

 

 و گفت: چشم..هاپو.    دیخند

 

 قطع کردم و از جام بلند شدم.  وی گوش

 روز خواستم تنها باشم مثل...   هی

 . رفتمیم  دیبا  دنشونیو راه افتادم،قبل از رس  دمیکش قیعم نفس

 رو ندارم. یحوصله سوال و جواب و اتفاقات احساس واقعا

 

 : دالرا.. نایس
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 صداش از پشت سرم چشمام رو بستم.  دنیشن با

 شانس.. یبه خشک ی ا

 برگشتم سمتش.  یلبخند مصنوع هی دم و با رو تر کر لبم

 

 _ سلمم...  

 

 ! ی اومد و گفت: اومدم رستوران ... نبود جلو

 

 داشتم.   یذهن یری درگ  کمیرو ازش گرفتم و شروع کردم به پلک زدن: اره ... امم...  نگاهم

   ؟ی گشتیچشماش زل زدم: دنبال من م به

 

  ستی: خب.. راستش ... بهتر نزدی و تند تند پلک م  دی دزد یاون بود که نگاهش رو م حاال
   م؟ ینیبش

 

 و تکون دادم و گفتم: باشه..  سرم

 

 .  رمیرو ازتون قرض بگ یدل  دی با یکلمتون... ول  ونی م دی : ببخشعمر

 کم بود...  نیهم

 شدن دوتا... اخ نگار اخ اگه دستم بهت برسه. حاال
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 .  رهی گیم  میابروش باال داد و گفت: خودش تصم ی تا هی نایس

 هم...  ی بودم و اونا روبه رو سادهیوا  نشونیب

 شم.   دیاروم اروم ازشون دور شدم و ناپد  تونستمیم کاش

 !  ؟یکنیفکر م یاش رو بهم دوخت: واقعا دار رهینگاه خ عمر

 

 دهنم رو قورت دادم: نه راستش فکرم رو کردم.  اب

 

 .  می زنیرو گرفت و گفت: پس بجنب تو راه حرف م مچم

 

   ؟ییتو   ممیگفته که تصم یو گفتم: ک  دم یعقب کش دستمو 

 

 کرد...   ریینگاهش تغ  رنگ

... نطوریانداخت و گفت: که ا  نی چشماش نشم.. سرش رو پا  ی متوجه غم تو نکهیا ی برا
 باشه. 

 ... یتنها باش نجایفکرشم نکن بزارم با اون ا  ید و کنار گوشم گفت: ولاوم  جلو

 تا خودم دست به کار نشدم ردش کن.  پس

 

   ؟یکنیم  دمی تهد یچرخوندم سمتش: دار سرمو



 روز سرد 

 
225 

 

 

 فکر کن.  ی: هر طور دوس دارعمر

 

 .. ستی ن ی... االن وقت مناسبنکهی: مثل انایس

 سمتش.  برگشتم

 

 .. قای: دقعمر

 

وقت   هی  ی رو ازم گرفت و گفت: بمونه برا شیتوجه به عمر و حرفاش نگاه فندق یب نایس
 . گهی د چوقتی ه دمی... شاگهید

 

 .زدی و حرف م رفتیعقب م عقب

 کنه روش رو برگردوند و ازمون دور شد.  یخداحافظ نکهیا بدون 

 

 سمت عمر: تو چه مرگته...  برگشتم

 

 .. دور رو برت باشه ارویاون  ادی: خوشمم نمعمر

 

 من دخالت نکن.   یداره... تو زندگ  یربط چی _به تو ه
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 تو؟؟   ی: زندگ عمر

 ...  یمن  یخودت زندگ  تو

 

 شدم..  خشک

 ..ارمی به زبون ب تونستمینم یحرف تو ذهنم بود ول یکل

 انجام بدم .. تونستمیکه تو اون لحظه م یکار تنها

 زدن بود.  پلک

 دالرا... نه.  نه

 رو احساستت بزاره. یر ی مسخره تاث ی حرفا  ن یباش... نزار ا ی قو

 .ی دی به قلبت گوش نم گهینره تو د  ادتی

 بکش دختر...  قیعم نفس

رو   یرفته... که اون زندگ  ادتیبودم گفتم: انگار   رهیکه به چشماش خ  یرفتم و درحال جلوتر
 .ی نابود کرد

 کنارش رد شدم. از

 گرفتن بازوم مانع رفتنم شد..  با

 

 : دال.. عمر

 : دوسال شد.دمی حرفش پر  نی سمتش و ب برگشتم
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 که ندارمت... دوساله

 گرفتم؟  ادی  یدو سال چ نی تو ا یدونیم

 کنم.  یگرفتم بدون تو زندگ  ادی:  دمیکش ردنیرو از دستش ب  بازوم

 . یوجود نداشت چوقت یکه انگار ه یجور

 دستت رو نگرفتم...  چوقتیه

 لمست نکردم...   چوقتیه

 موهات. ی ال دمی دست نکش چوقتیه انگار

 به پازل شده بود.  لیکم کم تو ذهنم تبد چهرت

 صدات رو هم فراموش کردم.   یحت

 .کردمیاشک رو تو چشمم حس م هجوم

 رو تر کردم: من هر روز و هر شب با خاطراتمون مردم و زنده شدم.  لبم

 خستم... خسته از فکر کردن به گذشته. گهید

 که پر از توعه.  ی ا گذشته

 

 گرفت و گفت: معذرت..  سمیخ ی رو از چشما  نگاهش

 

 . خوامشیرو نم تی_ قبل هم گفتم عذر خواه

 بلند کرد و دوباره به چشمام چشم دوخت.  سرشو
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 قدم عقب رفتم و کم کم ازش دور شدم..  هی

 ... کردی بود و به رفتنم نگاه م ستادهیا  همونجا

 هام رو تند تر کردم.پشت کردم و قدم  بهش

 

 

Https://t.me/Roman_mrjjn 

 

 ] نگار [

 

 برگشتم.  نیاسمیرو گذاشتم سرجاش و به سمت   ینیس

 

   ؟؟ یبر   دی_ حاال حتما با 

 

 : اره..  نی اسمی

 

 اومدم امروز.   یمنم نم دی کردی شما...خب هماهنگ م دی هست ییقا ی_ عجبب رف

 

مامانم امروز قراره بره   دونستمیشد ... از کجا م ییهویکه  یدونیو گفت: خودت م  دیخند
 دکتر؟  
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 _ باشه بابا... برو تو هم برو.  

 

 نگاه...  اافشویزد و گفت: ق مینیبه ب ی انگشتش ضربه ا  با

 .. ادیاصل بهت نم یناراحت

 

 نزدم. یچپ نگاهش کردم و حرف چپ

 که نره. دمی وش رو بگمظلوم و ناراحتم جل افهیبا سو استفاده از ق کردم یم یسع  داشتم

 تنها باشم.   نجاینداشتم با اون بزغاله ا دوس

 

 . نجاستی: بعدشم.. رهام انی اسمی

 .. یستین تنها

 

 رو تو حدقه چرخوندم.  چشمام

 بره.. خوادیم   ی جد ی جد نیا نه

 .ی سادی.. چرا هنوز واگهی_ برو د

  

 . ایتو هم باهام ب ی خوا ی: اگه منی اسمی
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به من   مارستانیب ی آب و هوا یاومدم... ول یشک نکن م یرفتی م گه ید یی_ اگه جا
 .  سازهینم

 

 . ترسهی که از دکترا م می خانم کوچولو دار هی : اوو..پس  نی اسمی

 

 ...  یسمت در و گفتم: تو قصد رفتن ندار رفتم 

 .. خدافظ  رمیباز کردم: پس من م درو

 

 رفتم و وارد رختکن شدم.   رون ی اشپز خونه ب از

 نبود.  یخبر چیرو دراوردم و به صفحش نگاه کردم... ه می گوش

 و اونجا چه خبره.   کنهیم کاری بفهمم دالرا داره چ  خوادیدلم م بیعج

 اونجا باشم.  تونستمیم کاش

   ؟یاستخون یجواب دادم: چطور عیتو دستم زنگ خورد... سر یگوش

 

 : خوبم..  دالرا

 

 .. بازم دروغ گفت. دی لرز یم  صداش

 منم خوبم..  ی _ مرس
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 ..دونمی: مدالرا

 

 شد؟ ی چ نمیکن بب فی ... تعردونمی _ زهر مارو م

  

 . زنمی : االن اصل حوصلش رو ندارم... شب حرف مدالرا

 . ای تنها ب فقط

 

 ؟ ی چ یعنی_ 

 

 .  نمیعمر رو تو خونم نب گهید یعنی: دالرا

 

 ابروهام تو هم رفت: عمر برادر منه... اونجا خونه منم هست.   ناخودآگاه

 

.. قبلش به من بگو تا خونه یدعوتش کن ای شی اریب ی: باشه.. پس هر وقت خواستدالرا
 نباشم.  

 

 ؟؟ ی گفته که ناراحت شد  ی: باز چدمیکلفه رو صورتم کش دستمو 

 کرده؟   شینکنه اون خرسه عصب نمیبب
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 ..یدونی و حالم رو م یکنی درکم م ی: تو بهتر از هر کسدالرا

 خواهشا نزار حس کنم که تنهام.  پس

 

 . شتیپ امیدادم: باشه.. زود م رون ی رو آروم ب نفسم

 ...  ی نکن هیگر   ومدمین یقول بده تا وقت   فقط

 .زنه یحس کنم که داره لبخند م تونستمیم

 

 .. وونهی : باشه ددالرا

 . بمیرو گذاشتم تو ج یکردم و گوش یخداحافظ ازش

 قدم عقب رفتم.   هیکه رو به روم بود..  یباز کردم و با برخوردم به شخص درو

 

 مگه کور..   یی_ ه

 رهام ادامه حرفم رو خوردم.  دنید با

 

   ؟ یستیکج کرد و گفت: چرا سرکارت ن یرو کم سرش

 

 . زدمیرو از داخل گاز گرفتم و گفنم: خب.. من داشتم با دالرا حدف م لپم
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 : حالش چطوره؟ دیتکون داد و پرس سرشو

 .دی رسیخوب به نظر نم ادیبه من زنگ زد.. ز یوقت

 

 .. ناخوش بود.کمی _ اره 

 بهتر..  یل یاالن بهتره.. خ یول

 

 : خب پس شکر...  رهام

 

 _ اهمم..  

 

 . میشده بود  رهی و به هم خ می بود سادهیوا  یحرکت  نیتر  کی کوچ بدون 

 ..کردمیو اطراف نگاه م زدمیم یو الک  کی ف ی لبخندا ی من هر از گاه البته

 رهام انگار تو فکر بود.  یول

 .کردیداشت حالم رو بد م تی وضع نیا

 برم..  تونستمیبود و نم سادهی در وا ی رو روبه

 دادم. رونی نفسم رو ب شی گوش  ی بلند شدن صدا با

 رختکن شد و درو بست تماس رو وصل کرد و مشغول صحبت شد.   وارد
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 شانس..  یبخشک ی ا

 داخل! ی ای حرفت بزن.. چرا م رون ی برو ب خب

 تا بازش کنم... رهیرفتم سمت دستگ اروم

 در و مانع باز کردنش شد. ی دستش رو از کنار سرم رد کرد و گذاشت رو یول

 برگشتم سمتش. اروم

 . کهیرا انقدر نزدچ ن یخدا.. ا ای

 .کردیو داشت حالمو بد م خوردیبه صورتم م  نفساش

 در برداشتم و آب دهنمو قورت دادم. رهیدستگ  ی از رو دستمو 

 بود. می آب ی به چشما رهیخ نگاهش

 .د یچرخ یاطراف اتاق م ینگاه من ه یول

 

   ؟؟یو گفت: خوب بشیرو گذاشت تو ج تلفنش

 

 می.. عالشدم و گفتم: اره... اره خوبم   رهیبهش خ متعجب

 

 رو ازم گرفت و اروم سرش رو به سمتم خم کرد. نگاهش

 ! کنهی م نیچه مرگشه.. چرا همچ نیا

 . رونی ب شدیپرت م نمیاومد قلبم از س یجلو م گهید کمی



 روز سرد 

 
235 

 

 .سادیرو از کنار سرم رد کرد و کنار گوشم وا سرش

 .زدمیپلک هم نم یحبس شده بود و حت  نفسم

 .. دمیشن ینفساش رو م  ی صدا

   ؟ یکنیاستفاده م یی ارومش کنار گوشم تمرکزم رو بهش زد: چه شامپو ی صدا

 

 . دنیحرفش چند بار پشت هم پلک زدم و دوباره شروع کردم به نفس کش با

 شد؟ ی م ک یبهم نزد  د یسوال انقدر با نی ا دنی پرس ی حتما برا حاال

 

 ...دونمی_ امم.. نم

 . کنهینم یاریذهنم   تیوضع  نیاالن.. تو ا یعنی

 

 االن چشه؟   تی شد: مگه وضع رهیرو عقب برد و دوباره به چشمام خ  سرش

 

 ی اد یز کم ی_ ام.. خب 

عقب تر   دی با کمی..  یدونیاشاره کردم: م شی کی رو اوردم باال و با انگشت به نزد دستم
 .  یسیوا

 

 . در برداشت و گفت: اره.. درسته ی رو از رو دستش
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 در جدا شدم و ازش فاصله گرفتم.  از

 

 منتظرتم.   رونیباز کرد و گفت: اماده شو ب درو

 

 ..؟  ی_ چ

 

 از اون شامپو استفاده نکن. گهی... د یسمتم: راست  برگشت 

 افتضاحه...  بوش

 

 با تموم شدن حرفش درو بست و رفت.  همزمان

 شده بودم.  رهیبه در بسته خ متعجب

 .ارهی در م یاز حدش بز باز ی ادیداره ز  گید

 .دمیدستش م یکار هی اخر

 کمدم رو باز کردم.  در

 رفتم. رونیلباسام از اتاق ب ضیاز تعو  بعد

 .سادمی در وا ی کردم و جلو یرستوران خداحافظ ی بچه ها با

 منتظرم بود!  ی جد ی جد

 داده بود.  هیتک نشیبود، به ماش بشیکه دستاش تو ج یدرحال



 روز سرد 

 
237 

 

 سمتش راه افتادم. به

 گرفت و سوار شد.   نیرو از ماش شی تک دنمید با

 کنم؟   کاریمن االن چ خب

 شم؟  سوار

 رم؟ ی بگ  یبرم تاکس ای

 کار داره. یعنیبابا خودش گفت منتظرتم   نه

 نم؟ یحاال کجا بش خب

 نم؟؟ یبش جلو

 با خودش بگه چقدر پررو..  نکنه

 ..نمیشیعقب م نه

 ناراحت شه و بگه مگه من رانندتم.   دی شا  مینجور یا خب

 

   ؟ی کنیداد و گفت: استخاره م نیرو پا  نی ماش شهیش

 

 در جلو رو باز کردم. ناخودآگاه

 ..یبه دادت برسه نگار... تو رستوران اونجور خدا

 بگدرونه. ریخدا بخ نجارویا

 به روبه روم نگاه کردم.  یحرف چیبستم و بدون ه  درو



 روز سرد 

 
238 

 

 غرق سکوت بود. نیافتاد و ماش راه

 . کهیتراف شهیساعت از شب که هم نی به ا لعنت

 

 : بزغالت چطوره؟  رهام

 

 به سمتش برگشتم: بزغالم؟   متعجب

 

 عاشقش بود..  یاس ی: همون که  رهام

 

 نگار اونم شصت قلو.  دی زا گاوت

 ...  یبگ  ی خوایم یچ حاال

 .  شدمیتو همون سکوت غرق م کاش

 

 _ امم.. خوبه.  

 

 .. نمشیتکون داد و گفت: نشد بب سرشو

 

 .. دشینیب ی_ شما که هر روز م
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   ؟ی: چرهام

 

و   دیسرچ کن  دیتونیم دی خب هر وقت بخوا یعن ی.. زهیزبونت: چ نی با ا  ینگار الل ش اخ
 .دینیبب

 ..  گهیبزه د بز

 

بزغاله تورو    خوامیمن م یبهم انداخت و گفت: درسته.. ول یشده نگاه زی ر ی چشما با
 .نمیبب

 اسم نداره؟؟   یراست

 

 . میکنی_ نه.. همون بزغاله صداش م

  : چه بد...رهام

 بزغاله اسم داره..  نیا یول

 

 و نگاش کردم. برگشتم

 در حال حرکت روبه روش چشم دوخت.  ی نایرو ازم گرفت و به ماش نگاهش

 

 _ اسم؟؟ 
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   ؟ی.. چه اسمچه

 

 . ارن یم یخونگ وونیح هی  ی: خب اصوال .. وقترهام

 . زارن یاسمم م روش

 دارم..  طونی گربه ش هیمن  مثل 

 . هیکرد: چشماش آب نگاهم

 ... کنمیگربه صداش نم مسلما

 

   ؟یکنی صداش م ی_ خب.. پس چ

 

من به  ی... ولدونم ی رو نم هیگفت: بق کردیکه لبش رو تر م یرو ازم گرفت و درحال نگاهش
 .. شناسمشیاسم نگار م

 

 گرد تر از حد ممکن شده بود. چشام

 بزغاله هم رو من اسم گذاشته.. نیا

 .  هیگربه ک  دادم یدوس دارم.. وگرنه بهت نشون م یشیپ ی _ شانس اورد

 

 . یش یپ گمیرفتارات بهت م نیبه خاطر هم قایو گفت: دق  دیخند
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 بزغاله..   گمی_ منم به خاطر موهات و اون گوشوارت بهت م

 

 ..  دونستمی به قهقه شد و گفت: م لیاش تبد  خنده

 .  یخودتم فرِ و گوشواره هم دار ی موها  یسمتم: ول  دیچرخ

 

 .. کنهی من فرق م ی : برادمیشالم رو جلو تر کش  ناخودآگاه

 

   ؟ی: چه فرقرهام

 

 _ من ته چهره بزغاله رو ندارم... 

 .. ی بزغاله بود  ت یقبل یتو انگار تو زندگ  یول

 که اومد ذهنم بزغاله بود.  یاسم نیاول دمت یهمون روز اول که د اصل 

 

 . کردیو به حرفام گوش م نداختیبهم م ینگاه  یلبخند دندون نماش هر از گاه با

من به   افهیانداخت و گفت: عجب... واال ق نیجلو ماش نهیبه آ  یتموم شدن حرفم نگاه با
 به جز بزغاله..  خورهیم یهرچ

 

   ؟ی نیبیم یجمع شده نگاهش کردم: اونوقت تو چ افهیق با
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 یر یبرنداز کرد و گفت: مثل.. ش  نیبغل ماش  نهیشده و خودش رو تو آ زی ر ی چشما با
 ... یگرگ 

 

 و شروع کردم به قهقه زدن.  دمیحرفش پر  وسط

 که خودشم خنده اش گرفته بود گفت: خودتو مسخره کن.   یدرحال هامر

 

 !! ر یرو بلند کردم و نگاهش کردم و با خنده گفتم: ش... ش سرم

 .خوردمیاز خنده وول م نیتو ماش ای تشنج نی دوباره ع و

اومد تو ذهنم   یم ری ش افهیو ق دمشید یهربار که م یخودمو کنترل کنم ول خواستمیم یه
 .کردمیدوباره تشنج م

 

 . گهی رو از داخل گاز گرفت تا خنده اش تموم شه: بس کن د لپش

 

اشکم رو که از شدت خنده در اومده بود   گمیدست راستم خودم رو باد زدم و با دست د با
  نیبه خودت همچ تیبزغاله ا افهی ق نیاگه بفهمه تو با ا  ری پاک کردم و گفتم: انصافا ش

 ... ی داد یصفت

 سلطان جنگل..  کنهی م بزو

 

 .  کنمیصدات م یشیبه بعد پ  نی : اشکال نداره .. منم از ارهام
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 . بهتر..ولی لبخند دندون نما برگشتم سمتش و گفتم: ا با

 چقدر برام سخت بود بزغاله صدات نکنم.  یدونینم

 راحتم...  االن

 از رو دوشم برداشته شد.   نیبار سنگ  هیانگار  اصل 

 

 .م ی دی خندیو م می کردی مختلف بحث م واناتیخونه راجب ح تا

 ..گشتیکم کم داشت برم نظرم

 انقدر خون گرم و شوخ باشه. کردمینم فکر 

 

 . یشیپ نی... بپر پاگهی خونه نگه داشت و گفت: خب د جلو

 . یاسیبرم دنبال   د یبا

 .نی اسمیآوردن اسم   با

 شد.  یته دلم خال ناخودآگاه

 کمرنگ تر شد. ینرفت ول نی ام از ب خنده

 حالم دگرگون شد...  هویچرا   دونم ینم

 

 .. رو ازش گرفتم و گفتم: خداحافظ  نگاهم
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 شدم. ادهی پ عیجوابش نموندم و سر منتظر

 رو تو در چرخوندم...   دی سمت در و کل رفتم 

 شدم. اط یسمتش و دستم رو براش تکون دادم و وارد ح برگشتم

 ..!هینگار اخه دست تکون دادن چ اخ

 .گهید ی کرده بود  ی خداحافظ

 ؟ یکنیهم م ی با ی با ت یمنگل با لبخند رضا نیع

 دختر اوف.   اوف

 اسانسور شدم و دکمه چهار رو فشردم. وارد

 ] دالرا [

 رفتم. رونیدر از اتاق ب  ی صدا با

 اومد جلو و بغلم کرد. دنمی با د نگار

 جدا شدم و رفتم سمت مبل و روش نشستم.  ازش

 

 ...امی: من لباسام رو عوض کنم بنگار

 . اریهم پاشو تخمه بردار ب تو

 

 _ تخمه؟  
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 گذشت امروز بهت.  یچ یکن فی ... قراره برام تعر گهی گفت: اره د  شدید اتاق مکه وار یدرحال

 چشماتم خوبه..  ی اورد: برا  رونیاز اتاق ب سرشو

 

 چشمام؟؟  ی : برادمیتر از قبل پرس متعجب

  

 . یکنینم ه یگر گهی دهنت بجنبه د ی.. وقتگهیداخل اتاق داد زد: اره د از

 

تخمه برداشتم و   نتیت اشپزخونه و از داخل کابتکون دادم و رفتم سم   نیبه طرف سرمو
 شدم.   ییرای وارد پز  ینیس هیهمراه 

 

 .. شنومینشست و گفت: خب م نی چهار زانو رو زم نگار

 

 .نی گذاشتم رو زم  تو دستم رو لی روش نشستم و وسا روبه

 و مشغول خوردن شد. دی تخمه رو از دستم قاپ لونینا

 حواسش نبود. ادیز یول  دادیکردم و اونم گوش م فیاتفاقات امروز رو براش تعر  تمام

 شد؟ ی.. چدی پرسیو م موندیاز داستان جا م یهرازگاه

 ؟ یگفت یتو چ خب

 حواسم نبود.   دی ببخش اهان
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   ش؟یبخش ی: خب چرا نمنگار

 

 گرفته؟؟  تی _ شوخ

   م؟یسوال برس  نیهمه حرف زدم که به ا نیا

 

 .گهی د ی بره با دخترا  اینکرده...  انتی: خب بابا اون که خنگار

 بودده... به خاطر درمانش رفته.   ضی مر

 

 بگه... شی مار یبهم راجب ب تونست ی م ی_ اره ول

 تنهام بزاره.  دی درمانش با ی بهم بگه که برا دونم ی چه م ای

 کرد. یم یحداقل خداحافظ  ای

 . ستی بلد ن زارویچ نیگاو... ا گهی : گاووه دنگار

 کن.   یبزرگ  تو

 

 . یکردم تو طرف من  یتخمه برداشتم: واقعا که نگار.. منو بگو فکر م   گیمشت د هی

 

 : من طرف حقم.. نگار

 . رسنیکه حقشونه م یزی.. ادما هم به چیتو هم حِق عمر و
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 چپ نگاهش کردم. چپ

س ادا اطوار در .. پیدوستش دار دونمینگاهم کرد و گفت: م رهیلبخند دندون نما خ با
 .ارین

 _ دوسال شد نگار.

 بهم خبر بده.   تونستیم

 

 . ومده ین شیپ تشی موقع دی : شانگار

 رو تخت افتاده بود. الیخیجون و ب یگرفتم ... ب  یبار که باهاش تماس م هر

 

 نزدم.  یرو ازش گرفتم و حرف نگاهم

 به حرفاش گوش بدم.  د یحق با اونه و با دمی شا

 بزرگش کردم. ی ادیمن ز  دمی شا

 رو بگه تا انقدر عذاب نکشم...   لشیدل تونستیم یول

 .  لونی نا ی تو  ختمیداخل دستم ر ی موهام رو دادم پشت گوشم و تخمه ها کلفه

 

 شد؟ ی: اقا خرسه چنگار

 زنگ نزد؟   گید
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 نبوده.   یمهم زیتکون دادم و گفتم: نه... حتما چ یبه نشونه منف  سرمو

 

 دور و بر زن داداشم بپلکه.   ادیل خوشم نم: اره ... ولش کن اصنگار

 

 تو هم.  گهی _ بسه د

 نکردم.   ینشده... منم آشت یکه خبر فعل 

 

 بشه؟؟   یقراره خبر یعنیتر شد:  قیعم لبخندش

 کنونه؟   یآشت یعنی

 

 تو سرتا.   زنمی_ اووف نه... نگار م

 

 .  گمینم یزیچ گه ی و گفت: باشه بابا.. اصل من د  دیخند

 .یگی.. مرمیمشت تخمه برداشتم و گفتم: نخ هیسمتش و دوباره   برگشتم

 . شنومیم

 

   و؟ یباال انداخت: چ یی ابرو
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 ؟؟ ی کرد کارای امروز نبودم چ نمیبگو بب عی_ زود تند سر 

 کن.   فی بوده... بدو تعر یی خبرا هیمعلومه  تی تو فکر بودنت و حواس پرت از

 

روز کسل کننده بود و تنهام  هی.. فقط  یچیکرد و گفت: ه یخال ی نیذو تو س دستش
 .دی گذاشت

 

 نبود؟؟    شتی_ مگه بزغاله پ

 

 بزغاله خودشه.  دینگوو که فهم  یچی: اخخ راجب اون هنگار

 

   ؟ییتخمه رو که رو لبم بود پرت کردم سمتش و گفتم: چ پوست

 

صورتش کنار زد: خاک تو سرت کنن تخمه  ی حالت چندش پوست تخمه رو از رو  با
 .. یستیخوردنم بلد ن

 

 د؟ ی فهم  یچ یعنی_ 

 د؟؟ یفهم  یچجور

 ؟؟ ی ری جلو دهنت رو بگ ینتونست باز

 ؟ ی نگو که اخراج شد ی واا
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 منم...   یبر  تو

 

 هنوز سواالت ادامه داره؟  ایمنم حرف بزنم   ی دی : مهلت موسط حرفم دی پر

 

 ..گهی _ خب بنال د

 

 کردن. فیتر کرد و شروع کرد به تعر  لبشو

 

 [  نای] س

 

 سالن شدم. وارد

 . زیرو انداختم رو م م یمبل پرت کردم و گوش ی رو خودمو

 گل اومد سمتم و گفت: قبول نکرد مگه نه؟   خانم

 

 بهش انداختم: بهش نگفتم..   ینگاه

 اصل نتونستم بهش بگم.   یعنیدادم:  هی جلو خم شدم و ارنجم رو به زانوم تک به

 

 نشست: چرا؟  کنارم
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 بدم. یدختر درخواست دوست هیرادفر برم به   نایشروع نکن که من س باز

 ... یکن ی دالرا رو راض دیبا  ای

 . یآتوسارو تحمل کن  نکهیا ای

 

 ..ستیدادم: نه بحث غرورم ن هیو به مبل تک  دمیکش قیعم نفس

 تو رابطس.  ی ا گهیکنم با شخص د  فکر 

 .  رمیقرار بگ نشونیب خوامینم

 

 ؟؟ ی دیگل: از کجا فهم  خانم

 بهت گفت؟   خودش

 

 اومده بود هم اونجا بود.  مایهمون پسر آشپز که تولد س نمش ی_ نه... رفتم بب

 سخت قرار بدم.   طیشد و منم نخواستم دالرا رو تو شرا یعصب  کمی  دمی منو د یوقت

 

 .یگیرو م  هیگل: اهان اون پسر چشم آب خانم

 ...دمی ند نشون یب یتی میمن اون روز صم دونم ینم

 .  یپرسیاز خود دختره نم چرا
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کردم و به آتوسا گفتم دالرا  یتباهاش  هیشدم و گفتم: نه... من اون شب تو اتاق  بلند
 دوست دخترمه. 

 مشکل منه...  نیا

 .  کنمی دروغ رو جمعش م نیا  خودمم

 برام تکون داد.  یمهربونش سر  ی نگفت و با لبخند محو و چشما یزیچ

 سمت پله ها رفتم.  به

 بعد به اتاق خودم رفتم.  سر زدم و مایمعمول اول به س طبق

 .کردم رهنمیپ ی اتاقم شم و شروع به باز کردن دکمه ها وارد

 تخت نشستم.. رو

 .دمی کش میشونیبه پ یدست کلفه

 .زدم یحرف م تیاون روز از رو عصبان دینبا

 . زارهیعمرا دالرا رو راحت نم آتوسا

 ...زهیر یجا باالخره کرمش رو م هی  مطمئنم

 بزنه..  یموضوع حرف نیاون راجب ا نکهیقبل از ا  د یبا

 جمعش کنم.  خودم

 

 ] دالرا [

 

   ؟ی سرد برخورد کرد  یاسی _ چرا انقدر با 
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 برداشت و گفت: واقعا؟؟  ز یرو از رو م ینیس

 متوجه نشدم..  دونم ینم

 .  کنمیجبران م یحوصلم... برگشتن  یب  کمیسمتم:   برگشت 

 

 حوصلس... یبپرسم چرا ب  نکهیاز ا قبل

 بده. لیکنارم رد شد و رفت تا سفارشات رو تحو از

 که سفارشاتش دستم بود.  یز ی رو ازش گرفتم و رفتم سمت م نگاهم

 به اشپز خونه برگشتم.  ل یاز تحو بعد

 

 و گفتم: مامانت چطوره؟   سادمی وا  نیاسمی کنار

 

 : بهتره... نی اسمی

 

 بلند کرد و به اطراف چشم دوخت. سرشو

 . گشتیدنبال نگار م  مطمئنم

 

 بپرسم... ومدهی: تا ننی اسمی
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 امروز چشه؟   نگار

 

 ...  دونمی هامو باال انداختم: نم شونه

 حوصلس.  یب کمی  گفت

 

 وارد اشپزخونه شد.  کرد ی م یاز گارسون ها شوخ یکیکه با  یو درحال  با خنده نگار

 

 مارو نداره.  : انگار فقط حوصلهنی اسمی

 

 ..مای و گفت: بعد کار خونه ندار  د یرو بوس نیاسم یاومد سمتمون و با خنده گونه  نگار

 دور دور عشق و حال.. می ریم

 .  ینگفت دی نگ بعدا

 

 . امیحال و هوا درب نیاز ا  کمی دارم  ازی_ اره منم ن

 

 .... گمی: حله ... پس به رهام هم منی اسمی

 

 .ری... نخسایوا  سا یوسط حرفش و گفت: وا  دی پر نگاد
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 . میر یم دخترونه

 .  ی وخدی مسر  پسر

 

 . یار یداشتم عمر رو هم ب نویو گفتم: بهترر... استرس ا  دمیخند

 

 .  می بریرهامو خبر کن عمرم م  یاسی.. بدو  ستاین می فکر کردن رو در آورد: امم... فکر بد ی ادا

 

 تو سررتا...   زنم ی_ م

 

 . می بریو گفت: نترس... گاو ماو با خودمون نم  دیخند

 _خب شکرر...

 . می که پا من

 

 : باشه ... پس منم هستم.  نی اسمی

 

 ..می عصر کار کرد تا

 .ارهیدر ب نیاسمیاز دل  یو پر حرف   یبا شوخ کرد یم یهم سع نگار

 موفق هم بود.  و
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 رو عوض کردم. لباسام

 .می رفت ن یاسمی  نیو به سمت ماش می دخترا از رستوران خارج شد با

 همراه رهام پشت سرمون اومدن.   عمر

 

 ره؟؟ ی : بزغاله کجا منگار

 که تا اخرشب بازه.   رستوران

 

 کار داره.  رونی .. گفت بدونمیرو باز کرد و گفت: نم  نی در ماش نی اسمی

 رادفر.   ی آقا  شیبره پ زنم یحدس م یول

 

 بار من جلو نشستم. ن یا  شهیهم برعکس 

 هم نشست و گفت: رادفر؟؟   نگار

 

 .. گهی رو م نای_ س

 

   نا؟یتر از قبل پرسبد: س متعجب

 

 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: اقا خررسه   چشمام
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 : اهان... نگار

 

 _ کوفت.  

 

   م؟ی که رو لبش بود راه افتاد و گفت: خب کجا بر ی با لبخند نی اسمی

 برو..   ینجوریقرار داد و گفت: هم یاسیمن و   نیجلو اومد و سرش رو ب نگار

 .  میبخور  رونیکنم شامو ب دایپ یز یچ یرستوران هی تا

 

 ...!روونی _ چرا ب

 . میکه غذا دار خونه

 

 فردا...  ی : اشکال نداره بمونه برانگار

 شام بخورم.    رونیب  خوادیدلم م امشب

 

 خوب. ی جا هی  برمتون یدور زد و گفت: پس م نی اسمی

 . می با رهام اونجا رفت یبار چند

 و قشنگه.  زیتم ی جا یلیخ
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 باشه؟؟    زیتم تونهیچطور م  کنهی که بزغاله رفت و آمد م یی: جانگار

 

 باورت شده بزغالس.   ی جد ی و گفتم: جد   دمیخند

 

   ست؟ ی: مگه ننگار

 

 ها...  خورهیداره بهم بر م گریبا خنده گفت: د نی اسمی

 جور القاب صدا نکن.   نیرو با ا  شوهرم

 

 . مید یطرز گفتن جمله اخرش همزمان با نگار خند از

 هم از خنده ما خندش گرفت و گفت: زهر مار.  خودش

 

 . اهیگربه س  گهیخندش رو خورد و گفت: خب اونم به من م نگار

 

 .نی اسمیسمت   دیشد و نگاهم چرخ لیتبد  دندون نمام به لبخند خنده

 کمرنگ.  یداشت ول لبخند
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 !! اهی: گربه سنی اسمی

 

 . کنهیاسم صدام م نی هفته همش با هم  هی نی : اره.. تو انگار

   اهه؟؟یمن س ی کجا اخه

 

 درگردش بود.  یاسینگار و  ن یمدام ب نگاهم

 رفته بود.  نیکامل از ب گ یلبخندش د یاسی

 

 ..گهید یاه یجو رو عوض کنم گفتم: س نکهیا ی برا

 

 ..ی : غلط کردنگار

 ...  ی دی سف نیا به

 

 بزغاله؟   یگیبهش م دونهی: منی اسمی

 

 منو تا خونه رسوند.  شی: اره بابا... چند روز پنگار

 بحث افتاد و منم بهش گفتم.  نی ماش تو
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 نزد.  یسرشو تکون داد و حرف یاسی

 شده بود.  ن یهم متوجه عوض شدن جو ماش نگار

 اشاره کرد.. یاسینگاهش به  با

 چشه؟   یعنی که

 .دونمینم یهام رو همراه ابروهام باال انداختم... به معن شونه

 . نمیصورتش رو بب تونستم ی نم گهی عقب برد و د  نمونیرو از ب سرش

 . زدینم یحرف چی ه چکسیشده بود و ه نیسنگ نیخود رستوران جو ماش تا

جو خارج  نی رو از ا یاسی کرد تا   ینم می نگار هم همراه یحت یبحث انداختم ول دوبار
 .میکن

 . دادی اونم رفته بود تو خودش و با تکون دادم سرش جوابم رو م برعکس 

 . می هم پشت سرش راه افتاد یاسیو نگار جلوتر رفت و من و   می شد ادهیپ

 

 .دیتمومش کن یچه مرگتونه ول دونمی_ نم

 . م یغرق ش گهید یناراحت هیحال و هوامون عوض شه.. نه که بدتر تو  رونی ب میاومد 

 

 ... حق با تو. دیزد و گفت: ببخش ی به روم لبخند نی اسمی

 بود. ر یفکرم درگ  کمی  فقط

 ...ستین یمهم زیچ یول

 . کردمیمسخره و احمقانه فکر م ی زایچ به
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 د؟ ی ایب د یخوا یبرگشت سمتمون و گفت: نم نگار

  

 .می و خودمون رو بهش رسوند  میرو تندتر کرد مامونقد

 . میکه نگار انتخاب کرده بود رفت یزی و به سمت م  می رستوران شد  وارد

 هم روبه رومون بود. یاسیو   می و نگار کنار هم نشست من

 

 د؟؟ ی خوریمنو رو باز کرد و گفت: فعل که غذا نم نگار

 . خوامیگرم م ز یچ هیاالن   من

 

 ... چسبهی گرم م یدنی نوش هیهوا   نی _ اره تو ا

 گرم داشته باشه.   یدنی فکر نکنم نوش یول

 

 گفت: اره.. نداره. زدی که منو رو ورق م یدرحال نگار

 غذا...  فقط

 

 . می _ خب همون غذارو سفارش بد 
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 ..میباهم انتخاب کن ای رو گرفت جلوم و گفت : ب منو

 

 شدم.   هری تکون دادم و به اسم غذا ها خ سرمو

 . م ی انتخاب کرد باالخره

 نگاه کردم. نی اسمیبلند کردم و به  سرمو

 .  کردی داخلش نگاه م ی دستش بود و داشت به نوشته ها ی ا گهید منو

 

 : چقدرر شلوغه..نگار

 کم داره.  زیفقط رستوران خودمون م کردمیم فکر 

 پرن.   زایهم همه م نجایا یول

 

 شش نفره.   زی م هیپشت  می _ اره سه نفر نشست

 

   د؟؟ یمنو رو بست و گفت: انتخاب کرد نی اسمی

 

 .  میجوابش رو داد و سفارشاتمون رو داد نگار

 

 شانس.   نیشد و گفت: تف تو ا   رهیها خ زیاز م یکیبه  نگار
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 . مید یبود چرخ رهیکه خ یبه سمت نی اسمی با   همزمان

ازمون نشسته بودن، متعجب   یبا فاصله کم زیم  هیآتوسا که با چند تا دختر سر  دنید با
 . میکم داشت نویگفتم: هم

  

 رو از داخل گاز گرفتم و نگاهم رو ازش برداشتم.  لپم

 

 .. نهیاون مارو نب دوارمی : ولش کن امنگار

 

 .. دی د ی: ولنی اسمی

 

 !  ی_ چ

 

 چرخوندم و بهش نگاه کردم. سرمو

 رو بهم دوخته بود.  رشیو خ متعجب نگاه

 بار پلک زدم و سرم رو چرخوندم سمت دخترا. چند

 

   گه؟؟ید ییجا  میبر  ی خوای: منی اسمی
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 .  ستین یتکون دادم: نه... مشکل یبه نشونه منف  سرمو

 

 سمتمون.  ادیمشکل داره م یانگار ی: ولنگار

 . نی رو به دندون گرفتم و سرم رو انداختم پا لبم

 

 .  نجاستیا یک  نی. بب: به به.آتوسا

 

چشم دوختم و با لبخند گفتم: چه   باشیصداش سرمو بلند کردم و به چهره ز  دنیشن با
 . یتصادف

 

 . ی: اره واقعا... عجب تصادفآتوسا

 . انیب  یمتی گرون ق ی جاها نیخدمتکارا هم به همچ کردمینم فکر 

 

داره تا   ازیهم ن ییادما نی همچ  هیکه پر از انگل و کثافت باشه... باالخره به  یی: جانگار
 کنن.   زشیتم

 

... دوستاتون هم انگار  زتونیسر م دی خندش رو خورد و گفت: به نظرم بهتره برگرد نی اسمی
 منتظرن.  
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توجه به حرف دخترا به سمتم خم شد و گفت: من   ی داد و ب هیتک زیدستش رو به م آتوسا
 ...کردمیرابطه خوش نم نیدلمو به ا  ادیتو بودم ز  ی جا

 . شهیتموم م ی به زود چون

 . دی هام باال پر ابرو

 !رابطه؟

 ؟ یدلخوش

 .زنهیحرف م یکدوم رابطه ... راجب چ به

 .کردمیخودم حس م ی و نگارو رو نی اسمی  رهیخ نگاه

 من تعجب کرده بودن.   ن یهم ع اونا

که ازت خسته شه،   یفاصله گرفت و ادامه داد: اون االن فقط با تو سرگرمه... وقت زیم از
 من.   شیپ ادیم

 

 .  فهمیاز حرفات نم یچی... ه؟ی_ ک 

 

 ؟ ی نگفت یزی... نکنه به دوستات چیو گفت: اخ  دیخند

 نک... ینقش باز  گی... بهتره د دنیاالن فهم یول

  

 رد.شدن بازوش به سمت عقب حرفش رو خو ده یکش با
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به آتوسا چشم دوخت و گفت:   تیقرمزش از عصبان ی با فک منقبض شده و چشما نایس
 ... منتظرم باش. نیبرو تو ماش

 

 ... یبهم اشاره کرد و گفت: فقط خواستم سلم آتوسا

 

 : آتوساا  نایس

 

 حبس شد... نهیمن نفسم تو س یزد که حت ادیاسمش رو تو صورتش فر یجور

 . زنهی قلبش نم  گهی آتوسا د  مطمئنم

 اب دهنش رو با سر و صدا قورت داد.  آتوسا

 رستوران رفت.   یبه سمت خروج  یحرف چی رو تکون داد و بدون ه سرش

 

 اروم کنار گوشم گفت: جونم جذبه...  نگار

 خودش.  ی برا  هیری ش خرسمون

 

 _ خفه شو نگار. 

 

 ... ای دی تر کرد و اروم ادامه داد: تو هم ترس کی رو نزد خودش

 کردم.  یدروغ بگم منم تو خودم خرابکار چرا
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 .  یتونی م نمیباش بب ی جد قهیرو تر کردم و برگشتم سمتش و گفتم: دو دق لبم

Https://t.me/Roman_mrjjn   

 . کنمیرو م میرفت و گفت: سع عقب

 

 نشستن.  یصندل هیبودن جلو اومدن و هر کدوم رو   نایو عمر که همراه س رهام

 متوجه حضور اونا نشده بودم.  اصل 

 . دیرس یتو خودش بود و سر حال به نظر نم  عمر

 در اورد و مشغول شد.  گاری س هیمعمول  طبق

 

   زم؟ یعز  یو گفت: خوب دی رو بوس  یاسی یشونیپ رهام

 

 زد و با تکون دادن سرش جوابش رو داد.  ی لبخند نی اسمی

 

 ؟؟ ی وع کردعمر و گفت: باز شر ی به پا  دیبا پاش محکم کوب نگار

 ؟ یکشیبکشه که تو م  گاریگاو س ی دیکجا د اخه

 نگار خاموش کرد.  یرو داخل بشقاب خال گارشی س عمر
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 بود..! یچه کار  نیداد زد: گاوو ا  تیبا عصبان نگار

 غذا بخورم..  نیتو ا  خوامیم من

 

 گاو. یگیم یگوشه لبش شکل گرفت و گفت: خودت دار  یلبخند کج عمر

   ؟ یکنیتعجبم م بعد

 

 بهش رفت و بشقاب رو هول داد سمتش.  ی چشم غره ا نگار

 شدم.   رهی خ زدنیبودن و حرف م ستادهیو آتوسا که دم در ا نایسمت در و به س برگشتم

 بحث کردن بود... هیشب  شتریب

 . به خاطر من به مشکل نخورده باشن دوارمیام

 کردم... یرابطه خوش نم ن یدلم رو به ا ادیآتوسا تو گوشم تکرار شد: ز ی حرفا

 من.   شیپ ادی خسته بشه م ازت

 و برگشتم سمت بچه ها.  دمی بار پشت هم پلک زدم و نگاهم رو ازشون دزد چند

 بود.  رهیو پر از اخم عمر بهم خ یعصب نگاه

 حسادت کرده.   نایبه خاطر س حتما

 دلم بهش لبخند زدم.  تو

 رفت.  ن ی نگاهش عوض شد و اخمش از ب رنگ

 از چشمام سر خورد و رو لبام قفل شد... نگاهش
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 بهش.  زنمیتو دلم نه... انگار واقعا دارم لبخند م یلعنت

  عیچرا انقدر ضا یخودمو مشغول کردم ... اوف دل می با منو گوش و نی رو انداختم پا روم
 ...ی دیاحساساتت رو نشون م

 کرده که کرده.. حسادت

 داره؟   یکجاش خوشحال  نیا

 و سرم رو بلند کردم.  دمیکش قیعم نفس

 که به لب داشت برگشت سمت رهام و گفت: ِنگرو چطوره؟   یبا لبخند مصنوع نی اسمی

 

 که از رو تعجب شکل گرفته بود گفت: خوبه... یبا لبخند و اخم  رهام

 

لحظه حس کردم اسم منو گفت بعد که کلمه رو   هیکرد و گفت:   کی سرشو بهم نزد نگار
 نه.  دمیکامل کرد د

   ؟یشناسینگرو م تو

 

 .  یخونگ وونیاسم ح هیشب شتریرو تکون دادم: نه... ب سرم

 

 گفت: ِنگرو؟! نی اسمیجدا شد و رو به   ازم

 ؟ یب یغر  بی اسم عج چه

   ه؟ یچ شیمعن
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 . اهیس شی ... معناهیتر شد و گفت: س قیعم شیلبخند مصنوع نی اسمی

 .  اهیسر به رهام اشاره کرد و گفت: اسم گربش... گربه س با

 بود درسته؟   ی سمت رهام و با حالت فکر کردن گفت: چشماش آب برگشت 

 

 .دادیدست منو فشار م  نی اسمی دستام رو گرفت و با هر حرف  نگار

 کردم و گفتم: چته؟   ک ی بهش نزد خودمو

 

 ندارم.  ی... حس خوبدونمیمن گفت: نم تر از  آروم

 

 ... یبه نگار انداخت و گفت: اره چشماش آب یشده نگاه  زیر  ی با چشما رهام

 شد؟ یو گفت: چ نیاسم ی سمت  برگشت 

 ؟ ی نگرو افتاد ادی  هوی

 اومد.   یکه از گربه ها خوشت نم تو

 

 .  ادی: هنوزم خوشم نم نی اسمی

 

.. بهتره بحث  گهی گفتم: خب د  ومدیپر از غذا به سمتمون م ز یم هیگارسون که با  دنید با
 بعد.   ی برا می گربه رو بزار
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 . دیآب برداشت رو سر کش  یبطر نگار

 متعجب به حرکتش نگاه کردم... اخه توو رستوران!!  همه

 کشن؟ ی آب رو سر م یبطر

 که همه قراره ازش استفاده کنن.  ی بطر اونم

 . دیرو از لبش جدا کرد و گفت: اوه... ببخش یبطر رمونیخ ی با نگاه ها نگار

 تشنم بود.   یلیخ گه،ید عادته

 .گهی آِب د هیادامه داد: خب حاال چتونه..  می کنینگاهش م می هنوز دار دی د یوقت

 نداره.. یمشکل یکه داداشمه با دهن عمر

 . میخور یهمو م یتره ما تو خونه هم دهن کی هم از خواهر بهم نزد یدل

 . ادی هم از خودمونه خواهر دومم به حساب م یاسی

 .کردیرو رهام موند و با دهن باز نگاهش م نگاهش

 باهاش ندارم.   ی... پس منم مشکلیگشت که رهام گفت: اوک  یحرف تو ذهنش م دنبال

 

 کرد. یزی خنده تمسخر آم نی اسمی

 . رفت  یبهداشت سی بلند شد و به سمت سرو زیو از سر م دیرو عقب کش شیصندل

 . هم بلند شد و دنبالش رفت  رهام

 

 حتما ناراحت شد.   ایخااک تو سررت دختر... ب ی گفت: ا  زون یاو  افهیبا ق نگار
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 ! نیاسمی: عمر

 ناراحت شه؟   دیبا  چرا

 

 اممم   یعنی: خب ... اخه... خب.. نگار

 

رو   گهی دختر د هی  یوسط من من کردنش و گفتم: خب منم عشقم جلو چشمم دهن دمی پر
 . شمیبخوره ناراحت م

 

 نشست رو لبش وگفت: واقعا؟   یکمرنگ لبخند

 

 _ اره واقعا.  

 

 نکردم.  نکارویو تر کرد و گت: پس خوب شد جلوت ا لبش

 

 ؟ ی کارو کرد نیپشتم سرم ا  یعنیباال رفته گفتم:  ی و با ابرو ها زیرو گذاشتم رو م دستام

  

 . دیشا  دونمیهاش رو باال انداخت و گفت: نم شونه

 رو از داخل گاز گرفتم و نگاهم رو از لبخندش گرفتم.  لپم
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 داشته.  تی رو برداشتم و با غذام خودمو مشغول کردم تا نفهمه حرفش برام اهم چنگالم

 نبود.  تی اهم یاصل ب یول

 غلطا کرده!  نی ه پشت سرم از اک  یچ یعنی

 ".   دی شا دونم ی " نم گهی باز هم م ش یپررو با ن پررو

 

   ؟ی خوری: چرا نمعمر

 

 سرد شه.   کمینگاهش کنم گفتم: داغه منتظرم  نکهیا بدون 

 

 کارو نکردم.  نیروبه روم نشست و گفت: ا  اومد

 

 ... ستی_ مهم ن

 

 . یکنیبهش فکر م ی دی : دعمر

 کدوم کار؟  ی دی پرسیم دیبا  ، ی کردیفکر نم اگه

 

 به حرفش نکردم. ی ا توجه

 بگذرونم.  خودی ب ی بشم و اخر شبم رو با فکرا یدوباره احساسات خواستمینم
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 ...  ی: هنوز دوستم دارعمر

 حسادتت مشخصه هنوزم برات مهمم.  از

 

  هیشدم:   رهیچشماش خ انوسیرو انداختم تو بشقاب و سرمو بلند کردم و به اق چنگالم
 ... ی برام مهم بود  یزمان

 .یبرام مهم بمون شهیکه هم ستیقرار ن یول

  

 رفت.  نیبار پلک زدن از ب  هیبرق چشماش با  یرو هنوز داشت ول لبخندش

 رو تر کرد و نگاهش رو ازم گرفت.  لبش

 

 ..ستیتند سرشو تکون داد و گفت: پس برات مهم ن تند

 . یاوک 

 .  دیداشته باش یو همزمان با بلند شدنش گفت: شب خوب دیرو عقب کش  یصندل

 

 بلند شد و اسمش رو صدا زد: عمرر..  نگار

 

 و از رستوران خارج شد.  یتوجه به نگار رفت سمت در خروج یب عمر

 افتاد...  نایبه س گاهمن
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 بود. ستادهیرستون ا رونیب هنوزم

 آتوسا کنارش نبود.  گهیبار د  نیا یول

 بود.  شی بود و نگاهش به صفحه گوش سادهی وا نشیتنها کنار ماش  خودش

 

 دوباره نشست سرجاش و گفت: تو چه مرگته... نگار

 ...یدوستش ندار می دی فهم باشه

 .یخردش کن ینجوریا ستیالزم ن یول

 جلو خواهرش.   اونم

 

 نداشته باشه. ی دیکه اونم ام گمی سمتش و گفتم: م برگشتم

   زد؟یحرف م یکه چجور ی دید

 بود.  ی جد یلیخ

 که به برادرش زدم.  ییواقعا ناراحت شده بود از حرفا  انگار

 

 فرش رو داد پشت گوشش و گفت: اون دوستت داره... ی موها

 . یکه تو ندار خوادیم اقتیداشتن ل دوست

 

 شدم. خشک
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 ..  زدمیپلک هم نم یحت

 همون نگاره؟  نیا

 یکه ب گهیتو روم م یرک و بدون شوخ یلیو خ زنهی با من حرف م ینجوریباره ا  نیاول
 .  اقتمیل

 رو گاز گرفت. لبش

 ه بود. تازه متوجه حرفش شد  انگار

 

 که ولم کرد و رفت رو ندارم.   یکس اقتی_ درسته... من ل

 دهنش. ی رو گذاشت جلو دستش

 .اون حرف رو زد یناخواسته و از رو ناراحت دونستم یم

 من توقع نداشتم ازش.  یول

 دادم برم.  حی... پس ترجشکستمیدلش رو م موندمیم اگه

 توجه به صدا کردناش به سمت در راه افتادم.  یرو برداشتم و ب  فمیک 

 و رهام روبه روم ظاهر شدن.  نی اسمی

 

   ؟؟ی: دالرا خوب دی با نگاه نگرانش پرس نی اسمی

 

 قدم بزنم.   کمی  رمیتکون دادم و گفتم: اره... م سرمو

 .دی اری نگارم ب یبرگشتن
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 برنگرده.  تنها

 رج شدم.تموم شدن حرفم از کنارشون رد شدم و از رستوران خا با

 و راه افتادم.   دمیکش یقیعم نفس

 

 : دالرا... نایس

 صداش چشمام رو بستم. دنیشن با

 بود و ...  یامشب واقعا شب افتضاح نیسمتش و چشمام رو باز کردم: بب برگشتم

 رو ندارم.  ی ا گهی بحث تازه و دغدغه د هی  حوصله

 

 فکرت رو مشغول کنم.   ایبحث کنم  خوامیسمتم و گفت: نه.. نم  اومد

 کنم.  یخواستم عذر خواه فقط

 خاطر اتوسا واقعا متاسفم...  به

 

 که بخواد ناراحتم کنه.   دمی نفهم یزی_ راستش من از حرفاش چ

 

 راحت شد.  المی: خب شکر... خنایس

 خونه؟  یریم

 .  رسونمتیم ایوقته... ب رید
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 قدم بزنم.   کمی خوامی_ نه ... راستش م

 

 شب؟  وقت   نی: انایس

 . یراه دار یسرده... تا خونه هم کل یلیخ هوا

 

 روبه روم نگاه کردم.  کی جاده تار به

 با اون بود...  حق

 .  کی سرد بود و تار هوا

 

 ... سوار شو. ای: بنایس

 نزنم .   یحرف دمی م قول

 

 زدم و گفتم: ممنون...  یجون یب لبخند

 .  شمی م ادهیپ ی.. حرف بزنایو همزمان با نشستنم گفتم: قول داد  نیسمت ماش می رفت

 

 .  کنمی رو م می و گفت: سع  دیخند
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 باال رفته بهش چشم دوختم. ی محو شد و با ابروها خندم

 

 کردم... راحت باش. یرو روشن کرد و گفت: شوخ نیماش

 شدم.   رهیخ رونیرو ازش گرفتم و به ب نگاهم

 با نگاره... حق

 . کنمیم ی رو ادهیدارم ز دی شا

 خودخواه باشم...  دینبا

 رو گذروندم ...  یسخت ی شبا

 کردم. هیگر

 موندم.  تنها

 عوض نکرد.  وی زیچ یول

 بدتر شد.   چیبهتر که ه حالم

 تموم بشه!  امیبه هم... ناراحت میاگه دوباره برگرد دی شا

 راحت بخوابم. شبا

 ها تموم بشه.  هیگر

 ... رنگ دوباره مال من بشه  یاب  انوسیاون اق اگه

 ازش فرار کنم و بترسم از غرق شدن. ستیالزم ن گهید
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   ؟ی د ی: دالرا... خوابنایس

 

 اومدم. رون یاز فکر ب نایس  ی صدا با

 . دارمیسمتش و گفتم: نه... ب برگشتم

 !؟  می دیسر یو گفتم: ک  دمیکش می شونیبه پ یساختمونمون دست دنید با

 

 . شهیم ی ا  قهیده دق هی: نایس

 

 تکون دادم و گفتم: ممنونم...   سرمو

 

 شدم. ادهی پ نیکردم و از ماش ی خداحافظ

 که وارد ساختمون بشم منتظر موند. ی معمول تا وقت طبق

 رو تو در چرخوندم.  دی باال و کل رفتم 

 نبود... قفل

 . دهینگار زود تر رس یعنی  نیا

 خونه شدم.  وارد

 از رو مبل بلند شد و اومد سمتم. دنمی با د نگار

 بغلم کرد.  یحرف چیه بدون 
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 ناراحتت کنم.  خواستمی... به خدا نمدی: ببخشنگار

 .  دیدهنم پر  از

 شدم.   یعصب دمی داداشمو د یجدا شد و گفت: من فقط ناراحت ازم

 ... ی دی که بخش بگو

 

 . اهیهم دارم مگه گربه س ی ا گهیچاره د لبخند زدم و دستمو باز کردم و گفتم:  بهش

 

 .  اهیگربه س  گهیپر از اشک بغلم کرد و گفت: خفه شو... فقط بزغاله بهم م ی خنده و چشما با

 

 اد؟ یخوشت م گهی و گفتم: اووو... پس اون م دمیکش عقب

 

 ... ببند اون گاله رو.ییداد زد: دل یعصب

 رو انداختم رو تخت و برگشتم سمتش: عمر کجاست؟   فمیک 

 

 بود.  یمهمون ه یدر اورد: زنگ زدم... انگار تو  مانتوش 

 

 ! ی_ مهمون
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   کجا؟؟ 

 

 بفهمم.   تونمیم ی بخوا  ی... ولدونمیکرد و گفت: نم نگاهم

 

 _ بدو منتظرم... 

 

   کار؟یچ  ی خوایباشه... م ریزد و گفت: خ چشمک 

 

 منم رفتم.  دی نشستم و گفتم: شا  نهیآ  جلو

 

 .  یبرداشت سمتم: گمشوو... عمرا بزارم تنها بر زیخ

 

 رو گرفت دستش و رفت سمت کمد.  شیلبخند دندون نماش گوش با

 موهام رو باز کردم. بافت

 

 کار؟ یچ  یبر  ییخوای: منگار

 . امیبگو من ن ی عذابش بد یقراره بر اگه
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 دخترر... ی_ عذاب چ

 باهاش حرف بزنم. خوامیم

 اون حرف بزنه... قانعم کنه. خوامیم یعنی

 بهش برگردم.  تا

 

 سمتم.   دیو دو دیکش یبنفش غیج

 و دستم رو گذاشتم رو گوشم.   دمیخند

 

 زن داداش.   گمیبه بعد بهت م نیکرد و گفت: از ا  بغلم

 

 و گفتم: تند نروو...   دمیخند

 نتونست قانعم کنه.   دی شا

 

 .  ی: هه... برادر منو دست کم گرفتنگار

 

 کنار کمد برداشت.  ز یرو از رو م شی برگشت سمت کمد و گوش شیگوش  ی صدا با

 

 ..می لبخند رو بهم گفت: بپوش بر با
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 .یجور پارت هیازاد...  یمهمون

 .ستین یخاص مناسبت

 زدم: پس زود اماده شو...  لبخند

 

 ..  می...دخترتونو برد ممیلب خوند: شمش طل اورد ریقر رفت سمت کمد و ز  با

 

 بهتون...  می دی دختر نم تونیو گفتم: شمش طل ارزون  دمیخند

 

به خودت   یوقت  متی بریجور م هی... ی دست لباس انداخت رو مبل و گفت: غلط کرد چند
 بچه بغلت باشه.  ی اومد

 

 ... نهووی_ د

 

 کردم.  دی رو تمد شمیارا یسرسر

 فرق باز کردم و شونه زدم.  موهامو

 جفت گوشواره بلند هم انداختم.  هیپشت گوشم و  دادمشون

 

 باال تنش بازه.  کمی بپوشش.. بلند هم هست فقط  نوی: تو انگار

 داشت. ن یآست هیرنگ که  یلباس مرجان هی
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   ؟؟ی پوشیم یتکون دادم و گفتم: خودت چ سرمو

 

 رفت.  ادمیلباِس تو شدم خودم  ری : اخخ انقدر درگ نگار

 

 .. برات. کنمیکن من انتخاب م ش ی شدم و رفتم سمتش: تو برو ارا بلند

 

 .ش یآرا  زی تکون داد و رفت سمت م سرشو

 تر بود رو انتخاب کردم و براش گذاشتم کنار.  ده یپوش هیکه نسبت به بق  شی کیلباسا   نیب از

که نگار گفته بود حرکت   ی و به سمت ادرس می اسنپ گرفت هیلباسامون   دنی از پوش بعد
 . میکرد

 

 . رهیمیم  یاز خوش گهی: من که منم ذوق کردم ... مطمئنم اون دنگار

 

 قانعم کنه. دیگفتم که با  یعنی... ستمی_ هنوز مطمئن ن

 ر رفتنش رو.  خب یکنه ب جبران

 

 بره.   ادتیکه کل  کنهی جبران م ی جور هی: تو نگران نباش... برادر من نگار
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 ...  مینیلبم: بب ی نشست رو لبخند

 

 . می شد  ادهی پ دنمونیرس با

 درندشت.  ی جا هیتو  کیکوچ  ییل یخونه و هی

 .زدیاسترس داشتم و دلم شور م بیعج یاومدم ول ی م ایپارت نجوریبارم نبود به ا نیاوا

 

 ...  گهی برگشت سمتم و گفت: بجنب د نگار

 

 . نیو با لبخند دستم رو انداختم دور بازوش و باهم وارد سالن شد  دمیکش قیعم نفس

 شلوغ بود.  یلیخ

 هم که نگم... افتضاح بلند بود. کی موز ی صدا

 .  یرو صندل م یرو کنارمون گذاشت لمونیو وسا   میرو در اورد مانتومون

 . گشتیبا چشم دنبال عمر م نگار

 .  نمیکامل اطراف بب تونستم یو نم کردیم ت یچشمام رو اذ  نور

 گفت. یزی چ هیدستش رو گذاشت رو پام و   نگار

 .  خورهی که تکون م دمی دیفقط لبهاش رو م دمیشن ینم یچیخاطر بلند بودن اهنگ ه به

 

   ؟؟یزدم: چ داد
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 حرف زد و به اطراف اشاره کرد.  دوباره

 

   ؟؟ی گیم ی_ چ

 

 بلند شد. ش یچشمک زد و از رو صندل بهم

 گم شد.  تی سمت چپ و تو جمع  رفت

 که درحال رقص بودن دنبالش گشتم.  ییدختر و پسرا  نیرو به دندون گرفتم و ب لبم

 بود،حاال شدن دوتا. یکی

 ... دنبال کدومشون بگردم!  اووف

 شدم. تیم و وارد جمعجام بلند شد از

 که نبودن...  تی جمع تو

 . سادمیگوشه وا  هیاومدم و   رونیب دنیرقصیکه م  ییجوونا  نیب از

 محکم خورد بهم.  یکیپشت   از

 سمتش.  برگشتم

 بود. یلخت مشک ی دختر جوون و کم سن و سال با موها  هی

 

 . خوامی... واقعا معذرت م ددی کرد و گفت: ببخش ک یرو بهم نزد  سرش
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 و گفتم: اشکال نداره...  دمی لباسم کش ی به لکه رو یدست

 

 تکون داد و تند از کنارم رد شد و رفت.  سرشو

 چشم دوختم... رهنمی پ ی به لکه رو دوباره

 بزرگ نبود...  ادیز

 . کیلکه کوچ هیچه برسه به  د ی رو د گهیهمد  اقهیق  شهیبه زور م  نجایا

 . یکنیم کاری چ نجایبگه اخه ا ستین یکی

 .ی زدیهمون فردا تو رستوران باهاش حرف م ی سادی میوا

 عمر درست روبه روم خشکم زد.  دنیبلند کردم و با د سرمو

 نکرد... داشی: من پدمی نگار رو کنار گوشم شن ی دور بازوم حلقه شد و صدا یدست

 رو ادامه نداد...  حرفش

 متوجه عمر شده بود.  اونم

 بود.   رهی زده به عمر خ خی و   متعجب اونم

 رقص با دوتا دختر بود.  درحال

 ! رقص

 بود بجز رقص.  یزی هرچ هیشب

 دستش رو گذاشت رو شونش و برش گردوند. دختره
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 رفت.  نیبا برگشتنش فاصلشون هم از ب  همزمان

 چشمام داغ بود.   یکرده بود ول  خ ی  بدنم

 بازوم رو سفت تر گرفت. نگار

 تعادلم رو از دست بدم.بود حالم بد شه و  منتظر

 کمکم کنه. دی و با فتمیقدم بردارم واقعا م  هیاگه  مطمئنم

 هم گذاشتم و اشکام رو گونه هام فرود اومدن.  ی رو پلکامو

 شونم کنار زدم.  ی چپم رو باال اوردم و اشکام رو پاک کردم و موهامو از رو دست

 سمتم.   دیکه به لب داشت چرخ یازش جدا شد و با لبخند چندش  باالخره

 شوکه شد و لبخندش محو شد.  دنمید با

 رو ازش گرفتم و برگشتم.  نگاهم

 

 : دالرا...  نگار

 

 خوب جبران کرد.  یلی_ حق با تو بود... خ

 

 رفتم. یافتادم و به سمت در خروج راه

 هم پشت سرم اومد و مانتوم رو انداخت رو دوشم.  نگار

 و شالمم رو سرم مرتب کردم.   دمشیپوش اط یسمت در ح رفتم ی که م همونطور
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 . سا یگرفتم وا  نیمچمو گرفت و گفت: ماش نگار

 

 کردم. هیتک واریتکون دادم و به د سرمو

 مدام جلو چشمم بود. دمیکه د ی ا صحنه

 کنم...  هی گر   خواستمینم یول

 نه. ارهدوب

 : دالرا... عمر

 

 نکردن رو خراب کنه.  هیگر ی بود تا تمام مقاومتم برا یکاف صداش

که نگار مشخصاتش رو گفته بود به   ینیماش دنی و با د ابونیچرخوندم سمت خ سرمو
 سمتش راه افتادم.  

 . میشد  نی و باهم سوار ماش دی دنبالم دو نگار

 .می عمر رد شد  ی جلو از

 من اصل دوست نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم. یبه من بود... ول رهیخ نگاهش

 .می نزد یحرف چیه  چکدومیخونه ه تا

 .یپارت  نیاومدن به ا ی برا میداشت جانیه یو کل  می دی خندیم میداشت شیساعت پ هی

 . میگرد ی برم م یناراحت و افسرده دار یاالن از همون پارت یول

 ناراحت بودم. من
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 حال نگار بدتر بود. یول

 عمر رو داشت.   ی هوا  یحساب اون

 داداشش دوستم داره بهم گفت.   نکهیاعتماد کامل از ا با

 به خاطرش دلم رو شکست.  یحت

 همش اشتباه بوده.  زدی که راجبش م ییحرفا  نهیاون سخت تر بود که بب ی االن برا و

 کردم. نگاهش

 تو فکر بود.   قی شده بود و عم رهیخ  رونیپنجره به ب از

 . می دیرس قهیدق ست یربع ب هیاز   بعد

 سکوت و سکوت.  همچنان

 . زدمی م ینه من حرف گفتی م یزیاون چ نه

 هم نبود که بزنم.  یحرف هرچند

 نبود ...  قیانقدرا هم عم میناراحت

 عادت کرده بودم...   گید

 . کردمینم  هیگر

 .ختمیر زایچ  نیاشکامو قبل با تصور ا من

 نبود. الیفکر و خ گهیبود.. د یاالن واقع فقط
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 . ادیصبحونه ب ی و منتظر شدم تا نگار هم برا   ختمیر ییچا

 شد.  یکیزنگ در  ی اومدن نگار از اتاق با صدا رونیب

 . میبه هم نگاه کرد  همزمان

 باشه. تونهیم یکه ک  م یدونستی جفتمونم م انگار

 اومد.  یبار بود که م ن یهارمچ نیا

 . شی... و امروزم اول روزیبار د سه

 بگذرونه.   ری روز رو بخ هیبق خدا

 

 : باز کنم؟  نگار

 

 ... ی_ هر طور راحت

 

 و زهرمار...   ی سر سفره و گفت: هر طور راحت  نشست

 کنه...  یعذر خواه خوادیم دی شا خب

 کارش رو بگه.   لیبخواد دل ای

 

 .هم کرد یو اومد حرف زد عذر خواه ی کردم: خب تو االن درو باز کرد نگاهش
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 قراره عوض شه؟؟   یزیچ

 

 . شدینم ینطورینگاهش رو بهم دوخت: کاش ا یناراحت با

 

 در بلند شد.  ی صدا دوباره

 ..اماده شم  رمیدادم و گفتم: من م رونینفسم رو ب کلفه

 هم برو باهاش حرف بزن ردش کن بره.  تو

 

 دادم.  هیاتاق شدم و به در تک وارد

 ! کردمی فرار م  داشتم

 شم.   رهیچشماش خ ی ایدوباره به اون در خواستمینم

 رو ندارم.  ش یامادگ  هنوز

 اون شب بغضم بترکه.  یاداورینگاهش و  هیممکنه با  هنوزم

 شدم و سرم رو به در چسبوندم. اماده

 نبود... یخبر

 اومد. ینم ییصدا چیه

 شدم. واری باز شد و با صورت پخش د در

 اس؟؟؟  لهیطو نجای... مگه اوونیرو گذاشتم رو صورتم و داد زدم: ح دستم
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 در بزنن االغ ..   به

 

 وارد شدن به اتاقم در بزنم؟  ی : چرا برانگار

 ؟ ی خوایم یاصل پشت در چ  تو

 

 تو.   ی گاو اومد نیع  هویکه  رون ی اومدم ب یرو از رو سرم برداشتم: داشتم م دستم

 

 : گاو نه.. االغ.نگار

 . ی کرد  یاس ... به سرت ضربه خورده اسمارو قاط گهی د یکی  گاو

 

 .  اهی..عقلم سر جاشه گربه سرمیزدم و گفتم: نخ یحرص درار لبخند

 

 خوابوند پس کلم و گفت: نه.. االن اومد سرجاش.  یکیرو آورد باال و  دستش

 

 . یلب گفتم: وحش ریکردم و ز یدهن کج بهش

 

 ..  یسمت کمد و داد زد: خودت  رفت
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 _ داداشته. 

 

 هوا. رهیم یفوتش کن ی: اون الغر مردننگار

 .  هیوحش یگی م بعد

 

 ...کلهیبودن مگه به ه ی_ وحش

 نداره.   یدوم  هیوحش هیاز درون   یول  یو خنگ فی ظر  رونیتو هم از ب مثل 

 

  یتو برعکس یبه سر تا پام انداخت و گفت: ول  یو نگاه رون یرو از تو کمد اورد ب سرش
 . فهیباطنت نرم و لط یغلط اندازه.. ول بی ظاهرت عج

 

 ... حیو گفتم: صح  دمیخند

   گفت؟ی م یاقا گاوه چ حاال

 

 : نبود... گفت  کردیکه شالش رو سرش م یو درحال د یرو پوش مانتوش 

 تا درو باز کنم رفته بود.  یعنی

 

   ؟ی کردیم کاریهمه مدت چ نی_ پس ا 
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 .کردمیرو پر م  کممی: شنگار

 دوبار زنگ خورد.    یکی  تمیگوش یراست

 

 من!؟  ی_ گوش

 بود؟   یک 

 

 .  ناینگاهم کرد و گفت: س نکهیداخل ا از

 داره؟؟   کاریباتو چ  یزلیسمتم: اون خرس گر  برگشت 

 

 ... دونمی_ نم

 .  بهیعج کمی

 

 ... بهیعج یل ینه خ کمیکرد و گفت:   زیو ر چشماش

 دارم.  رتیبگو حواسش رو جمع کنه من روت غ گردهی دور و برت م یلیخ

 

 _ اوهو...  

 

 باد نکرده.  رتمیآتش رو بپوشون تا رگ غ  ی رو برداشت و گفت: بله ... اون شراره ها فشیک 
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 .می و باهم از خونه خارج شد دمی اخم و لحن حرف زدنش خند به

 .زدی دم رستوران داشت با عمر حرف م نایس

 

 : اونجا چه خبره؟ نگار

 ... کننیدعوا م دارن 

 

 _ دعوا؟ 

 .. زننی بابا فقط حرف م نه

 

 ... کننیم ی عمر مشخصه دارن دعوا لفظ تی: برو بابا کامل از عصباننگار

 

 سمتشون.  میو رفت  میرو تند کرد قدمامون

 بود. رهیبهم گره خورده فقط به عمر خ ی با ابروها نایس

 . زدیبود و داشت سرش داد م یعمر واقعا عصب  یول

 

 چه خبره...!؟  نجای_ ا
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 برگشت سمتم.  عمر

 باهاش چشم تو چشم شدم. باالخره

 .رفت  ادمی میبحثشون شدم که ناراحت  ریانقدر درگ  یول

 

 . فتیراه ب می حرف بزن دی سمتم مچم رو گرفت و گفت: با  اومدم

 

 ... امینم ییو گفتم: من جا  دمیرو عقب کش دستم

 هم ندارم.   یحرف

 

 کنار گوشم گفت: بسپارش به من.   نگار

 

 سمت و مشغول حرف زدن شد.  هیسمت عمر و بازوش رو گرفت و کشوندش    رفت

 .نایسمت س برگشتم

 به خون نشستش به عمر بود.  نگاه

 

 . صداش رو ببره باال  یاونجور دمی : فقط به خاطر تو که اجازه منایس

 

 د؟ یکرد ی_ چرا بحث م
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 شده؟   یزیچ

 

 . میکرد یکرد: بحث نم  نگاهم

 .زدی داشت بلند بلند حرف م اون

 . کردیم یچرت و پرت داشت خودش رو خال یسر هیبود و با گفتن   یعصب انگار

 

 .ی تکون دادم: زنگ زده بود سرمو

 نبود حواب بدم.  شمیپ می گوش

 

 باهات حرف بزنم.   یموضوع  هیراجب  خواستمیدر اورد: اره... م بشیرو از ج دستاش

 

 . شنومی_ خب... م

 

   نجا؟ی: انایس

 

 _ اره... مگه چشه. 

 باز سر سبز... هوا هم که خنکه. ی فضا

 تو ؟    میبر  ی خوایم
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 بهتره.  نجای: نه... انایس

 

 شده؟  ی_ خب...چ

 خانوم برات الک زده.   مایس باز

 

 زد و به کفشاش نگاه کرد. لبخند

 . یکن یکار هیمدت برام   هی خواستمیرو بلند کرد و گفت: راستش... م سرش

 

   ؟ی_ چه کار

 

   ؟یش یپر از استرس گفت: دوست دخترم م  ی رو بهم دوخت و با صدا شی فندق  نگاه

 

 ؟؟ یزنیم که بهش زنگ  ییزنان اومد سمتمون: تو ک  ادی فر عمر

 .. یداشته باش یتونیمن م ی اخه با دالرا یکار چه

 عمر اجازه شوکه شدن بهم رو نداد. ی ها عربده

 من؟   ی سمتش و گفتم: دالرا برگشتم
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 باهات حرف بزنم...  دی: با عمر

 

 باهات حرف بزنم.   خوامیخودش داد زدم: من نم نیع

 

  یحرف  یرسی به من م ی... ولی خندیم یگیخوب م بهیغر هیاشاره کرد: چطور با  نایس به
   ؟؟یندار

 

 .. نمی بینم نجایجز تو ا ی ا  بهی_ فعل که من غر

 

 .  ختمیم ربه  ینکن به اندازه کاف میقهقه زد و گفت: دالرا... کفر یعصب

 

 . یداغون یلی... خنمیبی_ اره دارم م

 

 : دالرا من بهتره برم، امروز ... نایس

 

   ؟یکن یصداش م کیکه با اسم کوچ ی: تو ک نایوسط حرف س  دیپر  ادشی باز با فر عمر

 

 عمر رو گرفته بود. ی بازو یبا ترس و نگران  نگار
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 اخهه؟؟  ی: توو ک عمر

 دالرا خانم.  یبگ  دی به بعد با نیا از

 

 دارم عص...  گی اروم گفت: د نایس

 سمتش حرفش رو قطع کردم. برگشتم

 

Https://t.me/Roman_mrjjn   

 

 | عمر | 

 

 نگار دور بازوم شل شد. ی دستا

 ... کردمیشده به صحنه رو به روم نگاه م  شوکه

 .کردنینگاه م همه

 همه آدم!   ن یرستوران جلو ا  دم

 . کردمی باز مونده بود و بدون پلک زدن بهشون نگاه م دهنم

 ازش جدا شد. باالخره

 به هم گره خورده بود.  نگاهاشون

 . دمیشنیشکستن قلبم رو م ی صدا
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 زده بود.  خی  انگشتام

 .  شدی چشمام که هر لحظه داغ تر م برعکس 

 که شکسته بود چشم دوخت. یسبزش به من ی سمتم و با چشما برگشت 

 

 گرفت و گفت: دوست    نارویس ی دستا

 . 

 قدم عقب رفتم.  هی

 نکنن.  دای تا اشکام راهشون رو پ زدمی پلک نم یپر شده بود ول چشام

 و وارد رستوران شدم.  دمی کش رونیرو از دست نگار ب بازوم

 پشت سرم اومد.  نگار

 

 : عمرر... نگار

 

 نشستم.  یصندل  نی تر کی اشپز خونه شدم و رو نزد وارد

 شد.  رهیزانو زد و بهم خ نیکنارم رو زم نگار

 . کردیترحم نگاهم م با

 بود. نگرانم

 ...دی ترس یم
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 برگرده.   می ماریاتفاقات باعث شه دوباره ب نیدوباره حالم بد شه و ا  دی ترس یم

 

   ؟ی گرفت: چرا اون کارو کرد دستمو 

 

 ارد اشپزخونه شدن.هم و نیاسمیو  رهام

 .  لهیکرد و گفت برگردن خونه هاشون، امروز رستوران تعط  رونی همه رو ب رهام

 

 . بودم  یبلند کردم و بهش نگاه کردم: عصب سرمو

 ...ی بود دمیکه کش ییشاهد دردا خودت

 نبودم که بتونم بهش خبر بدم.   یتی تو وضع ی د ی... دی بود دمیجنگ  ی م میمار یبا ب یوقت

که من  یدونیشدم و ادامه دادم: م رهیکه دستام رو گرفته بود خ فشیظر ی دستا به
 . رمیبم خواستمیم

 نگفتم. یزیبهش چ   نیهم ی برا

 قراره معجزه بشه و زنده بودنم بدتر از مرگم باشه.   دونستمیکجا م از

 خوش کردن.نتونستم اشکامو کنترل کنم و رو گونه هام جا  گید

تو صورتم   یچجور ی دیو اشکم رو پاک کردم: خودت د دمی کش رونیرو از دستش ب دستم
   تم؟یاهم یداد زد که براش ب

 . ستیباشم براش مهم ن  گهی د یکیاگه با  که

 شدم و رفتم اونجا. یکردم... عصب یموج دارم فرو کردم: منم قاط  ی رو تو موها دستم
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 . فتهیب یو بعدش قراره چه اتفاق کنمیم  کاریچ دونستم ینم

 بود. تمیکه اون لحظه برام مهم بود عصبان یزیچ تنها

 بود. میناراحت

 ثابت کنم که هنوزم دوستم داره.   خواستمیم

 داشت.  ر یکه تاث ی دی بود رو پاک کردم: د  مینیکه رو ب یوقطره اشک  دمیخند یعصب

   شد؟ ی ... مشدیدوستم نداشت ناراحت نم اگه

 رفتم ناراحت شد غصه خورد...   ی .. وقتدونمی _ اره م

 کرد من بودم...  یکه با مرگ دست و پنجه نرم م  یاون یول

 از زنده بودنم خوشحال شه..  نکهیا ی جا به

 . مردمیکرد ارزو کنم کاش م یکار

 به اون روز سرد.  لعنت

 

 . کنمی.. درکت مفهممیپشت دستش صورتم رو پاک کرد و گفت: م با

 راهش نبود.  نی... ای کردیاون کارو م  دینبا یول

 

 .یفهم یم ی_ ولم کن تورو خدا... اخه تو چ

 .شهی سرت م یاز دوست داشتن چ تو
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 از دوست داشتن ندارم. یدرک  چیرو ازم گرفت و گفت: درسته ... من ه شیآب نگاه

  ،ی و ناراحتش کرد یدوس دار وی کیکه اگه  دونمی مخوب  نویا یول

 .ی...جبران کن ی .. بهش زمان بدی ایباهاش راه ب د یبا

 . ی شد  یعصب نکهیا ی ... اونم فقط برایکه هست بدتر کن ینیحالش رو از ا نکهیا نه

 

 . دی که بچه اس شما یاون یترم... ول کیشد و ادامه داد: من از جفتتون کوچ  بلند

 .دی لجباز یول دی خوایسگ همو م نیع جفتتون

 . دیبکن خوادیدلتون م یهرکار

 

 | دالرا |  

 

 رفت داخل و نگار هم دنبالش رفت.  عمر

 ول کردم و برگستم سمتش.   نارویدست س عیسر

 

 .. واقعا متاسفم. دی_ ببخش

 شد.  ییهو ی یلیخ

 

 . ستی ن ی: اروم باش ... باشه مشکلنایس
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 دادم.  هی تک واریو به د نمیرو گذاشتم رو س دستم

 کردم.  کاریکردم.... چ کاری نشستم و زمزمه کردم: من چ نیزم رو

 

 .یبود که اون لحظه گرفت ی میکنارم نشست و گفت: خودتو سرزنش نکن... تصم نایس

 . ی به خاطرش خودتو عذاب بد دینبا

 

 . ستمیاشتباه بود... من مثل اون ن ی_ ول

 مثل اون باشم.   خوامینم

 

 . دیو چرا از هم جدا شد  هیمشکل چ دونم ی : من نمنایس

 .یاگه واقعا دوستش دار یول

 فرصت بده.   هی بهش

 اون واقعا عاشقته.  چون

 

 گرفتم: نه... دوباره نه.  شی فندق ی رو از چشما نگاهم

 .کنمیرو قبول م شنهادتیشدم: پ بلند

   ه؟یچ  انیبهم بگو جر حاال



 روز سرد 

 
308 

 

 

 اومد.  رونی از رستوران ب نگار

 زدم: نگارر...  صداش

 و  نایسمتم.. اول به س برگشت 

 . ی کردیکارو م نی ا دی شد و گفت: نبا رهیبه من خ بعد

 جفتتون خسته شدم... از

 . دی ادامه بد تونیتو حال هم و به بچه باز د ی... راحت گند بزنستمی ن گهید من

 .  نمیبیحال جفتتون رو م تهش

 

 ادامه داد. رشو یبرگردوند و مس  روشو

 

 چه خبره...  نجایبه من بگه ا یکی اومد و گفت:  رونیهم از رستوران ب نی اسمی

 

 .نشیسمت ماش دی پشت سرش اومد و اول به ما نگاه کرد و بعد دو رهام

 

 داد زد: تو کجاا؟   نی اسمی

 

 برگرد خونه...   ی: با دلرهام
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 گفت و پاشو گذاشت رو گاز و رفت. نویا

 

 رد دادم...   گهی: دنی اسمی

 .کنهیخفه م  گاریاون تو داره خودشو با س یکی

 ... ره یم کنهی م یقاط یکی  اون

 دنبالش...  رهیمنم م عشق

 که چه خبره.  یکن فی برام تعر  د یکرد: تو هم مفصل با نگاهم

مجبورم دوست دخترتون رو   یرادفر ول  ی اقا دیسمتم و بازوم رو گرفت و گفت: ببخش  اومد
 .  رمیازتون قرض بگ

 گفت.   دی اخرو با تاک جمله

 رو بستم و لپم رو از داخل گاز گرفتم. چشمام

 .نمیرو دور زد و اشاره کرد که منم بش نشیماش

 جلو رو باز کردم و نشستم. در

 

 ... شنومیب مرو روشن کرد و گفت: خ نیماش

 

 . میکه به سمت خونه راه افتاد همونطور

 کردن. فی کردم به تعر  شروع

 کردم.  فی دو شب رو براش تعر نیاتفاقات ا  تمام
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 : خاک تو سررتت..  نی اسمی

 باال رفته به سمتش برگشتم.  ی ابروها با

 ... تازه کمتم هست. هیکرد: چ نگاهم

 نگاه نکن.   یاونجور

بگم توقع دارم  تونمی... نمشناسمشیکرد و ادامه داد: باز بخوام از عمر بگم.. خب نم مکث
 نه. ای

 ؟؟ ی تو چ یول

 مگه؟؟   ی خر خورد مغز

 خوشت اومده؟  ناینگه داشت و برگشت سمتم: نکنه از س ابونیرو گوشه خ نیماش

 

 ؟ یی_ چ

 ... معلومه که نه. نه

 دم.قبول کر  نیهم ی خب... قابل اعتماده برا یول

 شه و بزاره بره.    الیخیعمر هم ب ینطوریا  دی .. شابعدشم

 

 داد: واقعا؟  هیرو به فرمون تک دستش

 بره؟   یدار دوست
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 .ی دی پرسیازم م شیسوال رو دوروز پ نیدادم و گفتم: اره... اگه ا  رونی کلفه ب نفسمو

 االن... اره.  یبود ول ی ا گهی د زی چ جوابم

 

 .نی کرد ی: چند سال باهم زندگ نی اسمی

 به نبودش؟   یعادت کن یتونیم یچور

 

 رو ازش گرفتم: من دوساله که به نبودش عادت کردم.  نگاهم

 سخت بود. لیزدم: اوا ی ز یتمسخر ام لبخند

 بدون اون جهنمه...   یلحظه زندگ  هی کردمیم فکر 

 ... یمعن یبرام ب زیچ همه

 . ستمی اون نباشه منم ن گفتمیخودم م با

 . ستیمن اون من سابق ن نیشد... ا   نطوریکردم: واقعا هم هم نگاهش

 بدون اون عادت کردم.   دمیجد  یبه زندگ  د،ی جد طی عادت کردم... به شرا یول

 

 ؟ یرو تر کرد : االن چ لبش

 ؟ یکن کاریچ ی خوایم

 تو رابطه؟   یبر نایبا س ی خوایم واقعا
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 داره. شنهادشیپ نیا  ی برا یلیمطمئنم دل  یاره ول یعنی_ نه... 

 .  ی... که نزاشتمی حرف بزن نی بود راجب هم قرار

 

 .دی: اخخ... ببخشنی اسمی

 برت گردونم؟؟   ی خوایم

 

 . گهی _ نه بابا برو خونه... اونم تا االن رفته د

 

 رو روشن کرد. ن یرو تکون داد و ماش سرش

 . مید یبه خونه رس قهیاز چند دق بعد

 .م ی پارک کرد و باهم وارد اسانسور شد  نگیرو تو پارک  نیماش

 به شمارش ها بود.  نگاهم

 

 . ینش مون یپش دوارمی: امدی چیتو گوشم پ نی اسمی  ی صدا

 کردم. نگاهش

 

 ... چون عمر برادرشه. دونمیلبخند زد و ادامه داد: نگار رو نم بهم

 تم.  هم که شد بدون من پشت  ی تهش هرچ  یریکه بگ یمی هر تصم یول
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 بهش زدم و بغلش کردم.  یخودش لبخند مهربون نیع

 ... ی_ مرس

 رفتم و وارد خونه شدم.  رونیاسانسور ب از

 بود. ومدهین نگار

 اتاق شدم و لباسم رو عوض کردم.  وارد

  رهیکنار تخت برداشتم و بهش خ زی و قاب عکس مامان رو از رو م دمیتخت دراز کش ی رو
 شدم. 

 براش تنگ شده بود. دلم

 رفته...  ادمیتنش  عطر

 .ارمیصداش هم به خاطر نم یحت

 که بغلش کردم. یلبخند و من  هیبا   ریتصو  هی  فقط

 .کردمیبود و بغلش م نجایاالن هم ا شدیم کاش

 بود.  گهیجور د زیهمه چ کاش

 .زدمینم  رونی اون شب از خونه ب چوقتیه زاشتیمامان تنهام نم اگه

 .دمی دی عمرو نم چوقتیه

 . شدمینم عاشقش

 فشردم و چشمام رو بستم. نمیبه س عکسشو

 در چشمام رو باز کردم و رو تخت نشستم.  ی صدا با
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 وارد اتاق شد.  نگار

 . زیبا ورودش قاب عکس تو دستم رو گذاشتم رو م  همزمان

   ؟ی رو اول به عکس و بعد به من دوخت و گفت: خوب نگاهش

 

 دادم. به نشونه مثبت تکون سرمو

 . گفتمیبهش دروغ م  دای جد

 سر برادرش ناراحت هست.  یندارم غصه بخوره... به اندازه کاف  دوست

 کنارم نشست و بغلم کرد. اومد

 حرکتش جا خوردم...   از

 داشتم تا وجودش رو کنارم حس کنم.  ازی خودمم واقعا ن یول

 

 اگه تنهات گذاشتم.   دیگوشم زمزمه کرد: ببخش کنار

 

 . هیچه حرف نی... اوونهیجدا شدم و بازوش رو گرفتم: د ازش

 سرت...  ی فدا

 

همو حرص   د، یکن ینم د،یکن  یم یآشت ستیزد و نگاهش و ازم گرفت: برام مهم ن لبخند
 .دی کن یلج م ای  دی دیم

   ؟ی شه چ ضی کرد: فقط نگرانم... اگه دوباره مر  نگاهم
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 رو از خودت دور کن. یمنف  ی ... فکراشهی_نم

 شام.   ایلباستو عوض کن ب پاشو

 

 نگفت.  یزیچ

 شدم و رفتم سمت اشپزخونه.  بلند

 اوردم و گذاشتم رو گاز.  رون یب خچال یکه از ناهار مونده بود رو از   ییغذا

 دادم. هیاپن تک به

 حرفش منم نگران کرد. با

 .رمیموضوع هم سمتش نم نیهم ی برا شده 

 ببخشمش. تونمینم

 باشم.   الش یخیب تونممینم

 عادت کنم... به نداشتنش.  تونمیم یول

 .مونهیم یتا ابد خال شیخال ی جا

 رو پر کنه.  یخال ی اون جا تونهی نم چکسیه

 بود؟    یچ یکه اونجا گفت ی : اون چرتو پرتنگار

 

 سمتش.  برگشتم
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 رو عوض کرده بود.  لباساش

 و نشست.   سمت مبل  رفت

 

 _ چرت و پرت؟  

 

 .  زایچ ن ی: راجب دوست پسر و انگار

 

 ... چرت و پرت بود.یگیم ی: خودت هم دارششیتر کردم و رفتم پ لبمو

 فرق داره...  کمیخب  یول

 

 ؟ ی: چه فرقنگار

 . زنمممی م نیعاشقشم... با پشت دستم همچ یخدا بگ به

 

 : نه.. من توبه کردم.دمیحرفش پر  نیو ب  دمیخند

 . میخب گفت باهم باش یول

 که..  یدونی... خب ... مطی اون لحظه تو اون شرا و

 

 .یبگ ستی... الزم نیخر  دونمیچپ نگام کرد: اره م چپ



 روز سرد 

 
317 

 

   ؟یبا اقا خرسه باش  یمی تا  هیحاال قراره   پس

 

 _ اره... فکر کنم.  

 

 .بود.. یداد و لباش رو جمع کرد: باز خر و گاو منطق هیتک

 تصور کنم.  یجور چیه تونمی و خرس رو نم خر

 

 شام... گشنمه.   ایو گفتم: گمشو ب  دمیخند

 

 .  یریم یزاریم وی خوریاب م وانی ل هیاخر هم  یگیم  نویهم شهی: همنگار

 

 رو انداختم: بده مگه؟؟  سفره

 . شهی منم مال تو م ی غذا

 

 خوبه.  نی زد و گفت: ارهه... ا  ییدندون نما لبخند

 

 

 |   نای| س
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 اومد جلو چشمم.   یاون لحظه م مدام

 زدم.  ی لبخند ناخودآگاه

 بود... یحس واقع  نیا کاش

 اون اتفاق از رو علقه بود. کاش

 کارو کرد. نیفقط و فقط به خاطر عمر ا یول

 .محو شد  لبخندم

 .دادمی رو بهش م شنهادیپ نیا  دینبا

   ؟؟یبه خاطر من رابطشون خراب شده باشه چ اگه

 .دمی صورتم کش ی دستمو رو کلفه

 ها.  امکیبرداشتم و رفتم تو پ موی گوش

 کردم: سلم...  پیتا

 کردم...پاک کردم.  مکث

   م؟یحرف بزن شهینوشتم: دالرا...م دوباره

 رو به دندون گرفتم، دوباره پاکش کردم.  لبم

 که زدم رو فراموش کن...   ییکردم: حرفا پیتا

 . رمیقرار بگ نتونیب خوامینم

 زود ر برطرف شه.   دوارمیهست... ام که یهرچ
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 پسر.  ی کنی م کاری...چاووف

 رو خاموش کردم. ی کردم و گوش پاکش

 که تو بغلم بود انداختم. ما یبه س ینگاه

 برده بود. خوابش

 .دمی رو بوس شیشونیشدم و پ خم

 اومدم. نی پتو رو کنار زدم و از رو تختش پا اروم

 رفتم.  رونیو از اتاق ب  زیکه براش خونده بودم رو گذاشتم رو م یداستان کتاب

 بود شدم.  مایاتاق س ی اتاق خودم که روبه رو وارد

 رو در اوردم. شرتمیو ت زیرو انداختم رو م یگوش

 سمت تخت. دمیچرخ

 که رو مبل کنار تخت لم داده بود، جا خوردم.  یدر حال دنشید با

 

 داخل؟  ی اومد  ی_ تو... چجور

 

 .کنارش فشار داد و خاموشش کرد  زیم ی رو رو گارشیزد و س ی لبخند

 بود.  زی که رو م یی گارهایخورد به ته س چشمم

 تا... هشت

 .  نجاستیوقته که ا یلیخ
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 .  رفتگی داشت خوابم م گهیقدم به سمتم برداشت و گفت: د چند

 

اشاره کردم: آشغاالت رو جمع کن و   زیم ی رو ی ها  گاری کج کردم و با چشم به س یکم سرمو
 .  رونیاز خونه من گمشو ب 

 

   ؟ یکنیم  کاریزد و گفت: گم نشم چ قهقه

 هم فشار دادم. ی رو رو دندونام

 ؟؟ ینگهبانارو صدا کن  ی خوا یرو باز کرد و گفت: حتما م دستاش

 کنن؟؟   رونمیتاب

 نداره...  یخوب تی اصل امن نجایا یاومد و آروم کنار صورتم ادامه داد: راست جلو

 سگ!؟  هیرفت: دوتا نگهبان و   عقب

 ؟ یعمارت نیهمچ هی ی برا

 و آشغال.   یمی قد ی لیدرا هم خ ریدزدگ 

 رو به دستام دوخت. نگاهش

 بود مشتشون کنم. منتظر

 و نگاهم رو ازش گرفتم.   دمیکش قیعم نفس

 

 بزن و بعدش گمشو.   یدار یکنارش رد شدم: هر حرف از
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 . شدم یکه از کنارش رد م یدرحال

 رو گرفت.  بازوم

 پشت سرش کوبوندمش.  واریسمتش و گردنش رو گرفتم و محکم به د  برگشتم

 

 _ بدون دست زدن به من... 

 

 زد. لبخند

 خواست. یم نویهم

 کنه...    میخواست عصب یم

 

 . شهی مال تو نم  چوقتی: اون هعمر

 

 .  نینوبت من بود که بخندم: همچن حاال

 

 محو شد. لبخندش

 نه توو..  کنه یکه االن داره به من فکر م میدونی جفتمونم م ی... ولدی عقب هولم داد: شا به

 

 که منو انتخاب کرد نه تو.   میدونی جفتمونم خوب م ی_ اره... ول
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 منقبض شده بود.  فکش

 بود. ختهیر ش ینشویحالت دارش رو پ ی موها

 

 اومد: انتخابت کرد... به خاطر من. جلو

 براش... تا بتونه منو عذاب بده.   یعروسک هی  فقط

 

 که موفق شده.   نمیبیخودش جلو رفتم: م نیع

 

 که عاشقشم...  نهیهم ی : براعمر

 

 ... ی_چه تفاهم

 

 که به صورتم خورد، گونه سمت چپم داغ شد. یمشت با

 .دمی به چونم کش یو دست  دمیخند یعصب

 و برگشتم سمتش.  ستادمیا  صاف

 گذاشت و به عقب هولم داد: مراقب حرفات باش.   نمیس ی رو رو دستاش
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  ،ی وارد خونم شد  یقدم جلو رفتم: دزدک  هی

   ،ی برداشتم: وارد اتاقم شد گهیقدم د  هی

   ،یزنیوست دخترمم حرف م: راجب دی بعد قدم

 بماند،  ی که زد یباال تر رفت: مشت صدام

   ؟ی کنیم  دممی تهد

 

 حمله کردن بهم.  ی مشت شده بود و اماده بود برا  دستاش

 رو به چشماش دوختم و ادامه دادم: اگه به خاطر دالرا نبود. نگاهم

 .  کردنیجنازتو از تو اتاقم جمع م دی نگهبانا با همون

 

 اون جنازه مال خودته. که  فی: چه حعمر

 

 رو باال اورد. مشتش

 صورتم گرفتم.  ی رو درست جلو دستش

 . دی بار یآتش م  شی آب ی چشما از

  ،یتکرارش کن گهی بار د هی: دمی رو چسب قشیرو ول کردم و  مچش

 دستت رو خرد کنم.  ی استخونا دمی قول م بهت

 رو ول کردم و به سمت در پرتش کردم: حاال هم گمشو...  قشی
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 ...  شهیتموم نم  نجایکار ا نی رو باال آورد و انگشت اشارش رو تو هوا تکون داد: ا دستش

 

 _ شروع نشده که بخواد تموم شه.  

 

 بهم انداخت و برگشت سمت در یقیعم نگاه

 باز کرد. درو

 رو گرفتم و برگردونمش سمت خودم.  بازوش

 ...  ی_ راست

 جبران کنم... خداحافظ.  رفتی م ادمیبه صورتش زدم: داشت  یمشت

 

 . دمیبا بلند کردن سرش، درو محکم تو صورتش کوب  همزمان

 موهام فرو کردم. ی تو دستمو 

 تخت نشستم.  ی رو

 اتاق باز شد.  در

 و به سمتش برگشتم.  دمیکش رون یموهام ب ی از ال دستمو 

 گل بود. خانم
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 چه خبره؟؟  نجای سمتم اومد: ا نگران

 بودد؟  یپسره ک  اون

 

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 برو بخواب.  ییچی_ ه

 

  شده؟ ی... چیشونیگل: چرا انقدر پر خانم

 

 نبود...  یزیدستام گرفتم: گفتم که چ نیهم گذاشتم و سرمو ب ی رو رو پلکام

 

   ش؟ینبود و زد یزی گل: چ خانم

 

 .  ستین یزیسرمو بلند کردم و داد زدم: گفتم که چ یعصب

 . شدیم ن یباال پا تیاز شدت عصبان نمیس قفسه

 . خوامیبرگشتم: معذرت م می و دوباره به حالت خون سرد دمیکش یقیعم نفس

 . گمی ... بعدا برات مستیاالن وقتش ن ففط

 رفت.  رونی گفت و از اتاق ب ی گل باشه ا خانم

 و چشمام رو بستم.  دم یتخت دراز کش رو
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 پوستم ... چشمام رو باز کردم. ی رو ینرم  یحس حرکت شئ با

 . دمیرو د  مایس یبشاش و پر انرژ افهیق

 .  دیخند یشکمم نشسته بود و به صورتم زل زده بود و م رو

 

 ووروجک...  ری _ صبح بخ

 

 پرنسس خانم.   ریگفت: صبح شما هم بخ و  دی موش خوردش خند  ییدندونا با

 

 که لبخند به لب داشتم از تعجب ابروهام تو هم رفت. یدرحال

 _پرنسس! 

   خاانم؟

 

 رفت. ن یو از رو شکمم پا  دیخند  زیر

 به تنم دادم.  یتخت نشستم و کش و قوس رو

 . مایافتاد به س چشم

 .دی خند یداشت م هنوز

 . ..خنیم ی: به چنهیشدم و رفتم جلو آ  بلند

 حرفم رو خوردم. نهیآ  ی چهرم تو دنید با
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 کل اتاق رو برداشته بود.  مایس قهقه

 گچ...   نیشده بود ع رنگم

 رنگ بود.  یکج و کوله صورت رهی گونه هامم دا ی رو

 .غیهام به رنگ قرمز ج لب

 اومدن.  یکه اصل به هم نم ییبود... رنگا یرنگ یپلکم رنگ پشت

 زرد بود.   یزاک کی خط پهن و ز  هی  می شونیرو پ و

 نگاش کردم. نهیداخل ا از

 شده بود. خم

 . دیخند یو گرفته بود و م شکمش 

 . دمیخندش خند  دنی و با د برگشتم

 سمتش و دستمو دور کمرش حلقه کردم...   دمیدو

 رفت رو هوا.  غشیج

 

 با قلقلک دادنش گفتم: که پرنسس خانم اره؟؟    همزمان

 

 . دیخند یبنفشش بلند م  ییغایج نیب ما

 

 .. ی شد داری و با خنده گفت: زود ب نیرو زم نشست
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 پس کارت تموم نشده بود.    کردم و گفتم: عه... ولش

 

 .  دمیتاج رو نکش  ی رو تکون داد و گفت: الماس رو سرش

 

 _تااج؟؟  

 

 خط زرده تاجته...  نیا  گی اشاره کرد و گفت: اره د م یشونیپ به

 

 . دمیرو بوس شیشونیادم و پلبخند سرمو تکون د با

 

 در ظاهر شد و گفت: چه خبرتونه خونه رو گذاش...   نی گل ب خانم

 

 سمتش.  برگشتم

 دهنش باز موند و حرفش نصفه موند.  دنمید با

 اتاق و پر کرده بود.   ی فضا مای قهقه من هم همراه خنده س ی بار صدا  نیا حاال

 

  ه؟ یا  افهیچه ق نیپسرم... ا  نایگل: س خانم
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 ! نا؟یو نازک کردم و گفتم: س صدام

 ه؟؟ یک  نایس

 هستم.   ی سی پرنسس س من

 

 شد. نیاز خنده پخش زم مایس

و با خنده گفت: هزار و صد مرتبه شکر   رهینتونست جلو خندش رو بگ گهی گل هم د خانم
 ...ی که دختر نشد

 رو دستمون.   ی موند یم

 

 _ چرا چمه مگه... 

 . کندنیبودم که  خاستگارا پاشنه درو از جا م ییاز اونا  شدمیباش دختر م مطمئن

 

 .  یکن  فیخودت از خودت تعر  نکهیگل: اووو ... همون مگه ا خانم

 

 . ی رو جمع کرد و گفت: اره... اصل خوشگل نشد افشیق مایس

 

 .  می صبحونه بخور م یتموم شده بر  بتونی_ اگه تخر
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 ..ممیکن ی... بازیدستمو گرفت و گفت: داداش مایس

 خدا.   تورو

 

 . امی _ باشه بزار صورتم رو بشورم ب

 .ینطوری: نه... هممایس

 ... خواهش خواهش خواهش.  میکن یباز  پرنسس

 

نگاهم    یو گفتم: باشه... اونجور دمیداشت مظلوم باشه خند  یبانمکش که سع افهیق به
 نکن.

 پر کرد. یخال ی که دستم بود رو برام از هوا یرنگ یصدف ی کوچولو فنحون

 .می هم نشسته بود دور

  یرو سر م یخال ی فنجون ها یو پشت سر هم ه می عروسک بغل گرفته بود هیکدوم   هر
 .می دیکش

 متنفرم... ی باز نیا از

 دخترا داره.  ی برا یچه لذت دونم ینم

 

 .. ی : عه چه زود خوردمایس

 

   و؟ی_چ
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 .  هیفنجونت خال ... نگاه کنتوی : چامایس

 

 _ اهان بله بله... 

 .ختیبرام هوا ر  دوباره

 

 خنده گفتم: االن پره؟   با

 

 بپزه.    امینیری و تکون داد و گفت: بله... زود تموم نکن تا ش  سرش

 

 _ چشم. 

 .  یاز گشنگ می زودتر... مرد فقط

 

 جون.   یسیس ییزن یغر م یلی: خمایس

 

 .دمی حرفش بلند خند  با

 ینیبی... نمسییدستش رو گداشت جلو دهنش و گفت: ه  ظ یسمتم و با اخم غل برگشت 
 .  دهیبچم خواب
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 سرمو تکون دادم.  رو تو دهنم جمع کردم و لبم

 تو نقشش فرو رفته بود.   قیعم

 اتاق به صدا در اومد. در

 و درو باز کرد.  دیدو  مایس

 در هنگ کردم.  ی دالرا جلو دنید با

 شوکه تر از من... اون

 .شد یتر م کی به گوشش نزد یه اشلب

 . میشد یم نیجفتمون از خنده پخش زم  زدیحرف م مونیکی

 ...  ینامرئ ی چا دیلبخند فنجونم و باال بردم و گفتم: بفرما  با

 

 . دنشی ترک  ی بود برا یجمله کاف نیهم

 .دمی خندش منم خند  با

 ..دی کنیو گفت: عهه.. چقدر سر و صدا م  دیکوب نیپاهاش رو زم یعصب مایس

 . دیکرد  داریب  دخترمو

  

 و لباش رو تر کرد.  دی ابرو هاش باال پر دالرا

 .  رمیقرض بگ قهیداداشتو چند دق شهیگفت: م مایمن اشاره کرد و اروم رو به س به
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 .  ستی: اون که داداشم نمایس

 

 متعجب نگاش کرد. دالرا

 

 ... هیسی: اون پرنسس سمایس

 

 و دستش رو   نیرو انداخت پا  سرش

 لبهاش گرفت تا دوباره بلند نخنده.  ی شده جلو مشت

جون رو   یسی... سشهیقبل اروم ادامه داد: خب م نیگلوش رو صاف کرد و ع   هیچند ثان بعد
 با خودم ببرم؟ 

 

 . ستین یرفت سمت عروسکش : اره ببرش ... اصل پرنسس خوب  مایس

 

 رو به روم و همراه دالرا از اتاق خارج شدم.  کی کوچ زی تو دستم رو گذاشتم رو م فنجون

 شده؟   یزیبستم و گفتم: چ  درو

 

 ... شنهادتی: راجب پدالرا

 !  می بود حرف بزن قرار
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 .  ... منتظرم باشییرا ی: تو پذ دمیرو به گردنم کش دستم

 

 رو تکون داد و رفت سمت پله ها. سرش

 

 ] دالرا [

 

 سرم مرتب کردم. ی مبل نشستم و شالمو رو ی رو

 تو دستش اومد سمتم.  کیکوچ ینیس  هیبا  یمسن خانم

 زدم : ممنون.   ی لبخند بهش

 

 ... درسته؟ یدالرا باش  دی نشست: تو با م یمبل کنار رو

 

 : اره... خودمم. دی باال پر ابروهام

 

 بودمت.   دهی د مای زد: تو تولد س یمهربون لبخند

 

 .ارمیکردم به خاطر ب یتکون دادم و سع سرمو

 .  میکن کاریو چ می کجا ببر م، یدرست کن یچ  گفتی خانم بهمون م نی اون شب ا اره
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 ...  یدار ی خوشگل  ی چشما  گل: خانم

 

 زدم: ممنونم..  لبخند

 

 قلوپ ازش خوردم.  هیبرداشتم و   زیرو از رو م می چا فنجون

 شد. دایپ  نایسر و کله س قهیبعد از چند دق باالخره

 اومد. نی که ماسک زده بود پا یپله ها درحال از

 

   م؟ی سمتم: بر  اومد

 

 رو برداشتم و سرمو تکون دادم. فمیک 

 م؟ ی بر

 . میر یم یی... نگفته بود جامی بر کجا

 و باهاش هم قدم شدم.   دمیکش یقیعم نفس

 که کنارم نشسته بود توجهمون رو جلب کرد: کجا؟؟  یخانوم ی صدا

 صبحونه آماده کردم برات...  تازه
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 ... فعل. خورمیم یز ی چ هی رونی: بنایس

 

 .رفتمیبلند دنبالش م ی زد و منم با قدم ها رونیخونه ب از

 و برگشت سمتم. نشیسمت ماش  رفت

 .نمیرو برام باز کرد و اشاره کرد که بش نی در ماش کردیکه نگاهم م همونطور

 نشستم. یحرف بدون 

 دور زد و خودش هم سوار شد.  نیماش

 . می ریکجا م  دونستمینم یگذشت و من حت  یاز حرکتمون م قهیدق چند

 غرق در سکوت بود. نیماش

 حلقه کردم: خب!  فمیک  ی رو رو دستم

 

راجبم  ی ا  گهی فکر د خوامیبهم انداخت و دوباره به رو به روش چشم دوخت: نم  یگذر نگاه
 . یکن

 . ستیاز رو علقه ن شنهادیپ اون

 به جور درخواست کمکه.. فقط

 

 بهش چشم دوختم تا حرفاش تموم شه.  منتظر

 : اون شب ... تو تولد خواهرم. نایس

 . دمی من و تو رو تو اتاق د آتوسا
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 ... یتو رفت یوقتکرد و ادامه داد:  مکث

 .می حرف زد ما

 . می باهم ی... بعنیکرد تو با من فکر 

رفتار کردم که  یجور ادیدور و برم ن ادیز نکهیمکث کردو ادامه داد: منم به خاطر ا دوباره
 بدونه درست فکر کرده. 

 

 اون شب. ی _ پس حرفا

 بود!   نیهم ی رستوران... برا ی تو

 

 .  رهی گیم ی انقدر جد دونستمیکرد: واقعا متاسفم... نم نگاهم

 

شده و بهت    یحرص دمی د یجاده چشم دوخت: وقت  ی درحال حرکت تو ی نهایبه ماش دوباره
 .کنهیحسادت م

 دروغ مسخره ادامه دادم.   نیا به

 .یگفتم... اصل توقع نداشتم قبول کن شنهادمیکرد: بهت راجب پ مکث

 .یعکس العمل ناراحت کننده و عصب هی ی اآماده کرده بودم بر  خودمو

 ...  یول

 کرد و ادامه حرفش رو نزد. نگاهم

 . دمیخجالت لبمو گاز گرفتم و نگاهم رو ازش دزد از
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 نکن...  ری: فکرتو درگ نایس

 . شد یاون روز چ ادینم ادمی  یحت من

 کردم. نگاهش

 .رو پارک کرد نیبهم زد و ماش یلبخند چشمک با

 رو لبم نشست.  ی محو لبخند

 شدم و به کافه روبه روم نگاه کردم.  ادهیپ نیماش از

 رو دور زد و اومد سمتم.  نیماش

 . می هم قدم شدم و وارد کافه شد باهاش

 .میمربع شکل نشست  کی کوچ زیم  هی پشت

 . زارمیکافه ها ب از

 ...رهیدلگ

 ... کهیتار

 از داستان... پر

 دفترچه خاطراتن.  ستنی ها فقط کافه ن کافه

 

 : دالرا.. نایس
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 دوختم.  نایس  یفندق ی بودم گرفتم و به چشما رهیکه بهش خ یخال  زیرو از م نگاهم

 

   ؟ی_چ

 

 داد. کی که باال سرمون بود سفارش قهوه با ک  ی رو ازم گرفت و به پسر جوون نگاهش

 گذاشت.   زیم ی رو دستاشو

 ...نجایرو به هم حلقه کرد: آوردمت ا  انگشتاش

 آتوساست.   ی میدوست صم نجا یصاحب ا  چون

 .  دهیپشت سرم نگاه کرد: داره بهش خبر م  به

 

 انگار فکرم رو خوند. یحرف بزنم... ول خواستم

 . می ری بعد م م ینیشی م کمی: نایس

 

Https://t.me/Roman_mrjjn   

 

 

 ] نگار [
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 کار بود. مشغول

   ؟یسمتش: چطور  رفتم 

 

   ؟ی نگاهم کنه جواب داد: خوبم... تو چ نکهیا بدون 

 

 دلم گرفته.  ستین یدل می حرف بزن کمی  ایچرت و پرت ها رو ... ب نی_ول کن ا 

 

 که کار دارم...  ینیبی: منی اسمی

 ... بجنب. یکار دار یغذا اشاره کرد: تو خودتم کل ینیپر از س زیم به

 

 هارو برداشتم.  ینیاز س یکیو   دمی کش یهوف کلفه

 اومد. رونی با خارج شدنم از اشپزخونه رهام از اتاقش ب  همزمان

 .گهید ی از گارسونا یکی رو دادم بغل  ینیس

 سمتش.  دمیدو

 

 بزغاله..   ی_ ه

 

صدام   ینجوریکه تو محل کار ا ی باال رفته گفت: انقدر پررو شد ی سمتم و با ابروها برگشت 
   ؟یکنیم
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 شدم. رهیتم و مظلومانه بهش خبه دندون گرف لبمو

 

 نگاه نکن.. یرو کج کرد و گفت:اونجور سرش

 ! ی خوایم  یچ بگو

 

 رون؟؟ یبرم ب  شهیباز شد: بزغاله جوون... م شمین

 اهل کار. یخانوم تو هم که حساب نی ساعت... حوصلم سر رفت... ا می ن فقط

 قانون مداره.   ی لیبدون خ قدرشو

 

 .. فتیرو ازم گرفت: راه ب نگاهش

 

   ؟ی _ کجا... جوابمو نداد

 

 منتظرتم. نیسمتم: لباسات رو عوض کن... تو ماش برگشت 

 

 بعد از حرفش از راهرو خارج شد.  یمعطل یب

 بودم... سادهیهمونجا وا  هنوز
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 بزغاله وقت بگذرونم.   هیبا  د ی.. حاال با اوف

 رفتم.  رونی رستوران ب زدم و از  جی مس یاز عوض کردن لباسام به دل بعد

 نشسته بود. نشیتو ماش رهام

 رو باز کردم و نشستم.  نیماش در

 رو روشن کرد و راه افتاد.  نیماش

 . کردمی م یو با انگشتام باز فمیرو گذاشته بودم رو ک  دستام

 کسل کننده تر از رستورانه.  نجایا

 موندم... یهمونجا م کاش

 مونده بود تا کارم تموم شه.   گهیچهار ساعت د کل 

 اطراف نگاه کردم. به

 

   ؟ی ری سکوت رو شکستم: کجا م باالخره

 

 ... دالرا هم اونجاست.نایس شی: پرهام

 . ی ایگفتم باهام ب ن یهم واسه

 

 و سرمو تکون دادم. دمیکش یقیعم نفس

 رو سمت ضبط بردم.  دستم
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 . دیچی پ نیماش ی خواننده تو فضا ی صدا

 شاد... تمیبا ر یاهنگ نوستالژ  هی

 .دادمی اهنگ تکون م  تم ی کردم و دستام رو با ر ادیرو ز صداش

 

 بد شم.. ی خودیبا تو ب تونمی من مثل تو م مگه

 ساده رد شم.. یلیخاطره... خ ایدن هیتو و   از

 . تونمی... نم تونمیمعلومه که نم تونمی من مثل تو م مگه

 دوست نداشته باشم... یچجور

 نداشته باشم ...  دوست

 نداشته باشم..  دوست

 مثل تو باشم، دوستت نداشته بااشم..  نذار

 

 . دادمیو باال تنم رو با اهنگ تکون م  خوندمیبلند م بلند

 بچه بودم گوش داده بودم.  یلیخ  یاهنگ رو وقت نیا

 که هنوز حفظمش.   جالبه

بردم سمت رهام و بلند با اهنگ   گممی و دست د دستم رو مشت شده گرفتم جلو دهنم هی
 خوندم: 

 ..شمیم  وونهید یرو نکرده بودم که نباش فکرش

 ..شمیکه دل تنگ تو نم  گفتمیبه خودم م یه



 روز سرد 

 
344 

 

 ...ی دیتو که ند  یول

 ..ی دیتو که صدامو نشن اخه

 ...شمیم وونهید دارم

 دوست نداشته بااشم...  یچجور

 نداشته باا..   دوستت

 باال رفته و لبخند رهام،   ی ابرو ها دنیباز کردم و با د چشمامو

 آوردم.  نیبازم رو بستم و دستمو پا  دهن

 تو سرت نگار خاک...   خاک

 اهنگو.  یتو صورتش داد بزن یری بگ قشوی ... کم مونده یکنیچرا بهش اشاره م اخه

 .. گهید  هیدوست نداشته باشم اخه چ یچجور

 

 لبخند دندون نما دستمو بردم سمت ضبط. هی با

 

 ...ی چه اهنگ مسخره ا گهید  نی_ ا

 .  ی دیگوش م  هیچ ل یخز و خ نیا

 

که   ی افراد ی اهنگو برا نیادامه دادم: من اصوال ا  عمی کردم و با لبخند فوق العاده ضا نگاش
 .  خونمیم ادیازشون خووشم نم

 واضح و شمرده شمرده گفتم تا متوجه منظورم بشه.  یل یرو خ ادیمن  خوشم
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 رو تو دهنش جمع کرد تا خندش رو کنترل کنه. لباش

 

 شم؟ یم وونهی د ی...نباشیگیم یکه دوسشون ندار  ییبه ادما یعنی: رهام

 دوستت نداشته باشم؟   یچجور ای

 

 کردم و کابل گرفتم. نی اهنگارو باال پا  یجمع کردم و الک لبمو

 گفت..  یچ دمیمن که نفهم اصل 

 زد مگه؟؟  یحرف اصل 

 م؟ یک  من

 کجاست؟   نجایا

 ... هیاهنگ عاال نیاهنگ نگه داشتم : ا  هی رو

 مورد علقمه.  اهنگ

 .. دمی شب گوشش م هر

 کردم.  ادیرو تا اخر ز کی موز ی صدا

 . دادمیبخش اروم سرمو تکون م تی لبخند رضا با

 

 شروع به خوندن کرد:  خواننده

 ..خوامیسگ م من
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 ..خوامی م واوای سگ چ من

 ...خوامینم گربه

 ...ندازهیگربه پشتمو خط م امشب

 ... خوامیسگ م من

 رفت.  نیاز ب لبخندم

 .. شدیهر جملش چشمام گرد تر م با

 ! هیچه َسم گهی د نیا

 پوکر و متعجبم برگشتم سمت رهام.  افهیق با

 ش رو جمع کرد.لبا افم یق دنید با

 خنده.   ر ینتونست خودش رو کنترل کنه و زد ز گهید یول

 لب گفتم: کوفت.. کجاش خنده داره. ر یاهنگ رو کم کردم و ز ی صدا

 .  چارهی ب خوادیسگ م خب

 

 ی دیکه هر شب گوش م هی.. به خاطر اهنگا  وبهی چرا مغزت مع گمیبا خنده گفت: م رهام

 . 

 چپ نگاهش کردم: من اشتباه کردم..  چپ

 آشنا بود برام...   تمشیر
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 رو تکون داد: درسته درسته.   سرش

 دوباره قهقه زد. و

 

 افتضاح... کی تو موز قتیضبط رو خاموش کردم و گفتم: سل یحرص

 من اشتباه گرفتم اهنگو.. باز

 . یکه کل خود اهنگو تو فلشت دار تو

 

 بود. دنی هنوز درحال خند رهام

 و دوباره خنده. کردیخواننده رو تکرار م ی و جمله ها  دی خندیم

 . رهیمن کابل بگ ی حرفا ی نوبت اون بود که برا حاال

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 شدم. ره یخ رون یب به

 .  می دی رهام سر اون اهنگ، رس ی و مسخره کردنا یرانندگ  قهیاز چند دق بعد

 شدم و وارد کافه شدم.  ادهیپ ن یاز ماش عیسر

 رفتم سمتشون.  نایدالرا و س دنید با

 و نشستم.  زشونیسمت م دمیرو کش یبغل  زیم یصندل

 

   ؟یکنی م کاریچ نجای: سلم... تو ادالرا
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  نجایکندم و گذاشتم تو دهنم: خودت ا  کشویاز ک  ی ا کهیکه تو بشقاب بود ت یچنگال با
   ؟یدار کاریچ

 

 سرفه کرد: سلم نگار خانم.   نایس

 

 جوابش رو دادم. سمتش و اروم برگشتم

 اون روز هنوز ازش ناراحت بودم. انیخاطر جر  به

 دوتا قرار گرفته. نیا نی بازم ب ینداشت... ول یاون گناه هرچند

 .  وستیاورد و بهمون پ یمن صندل  نیهم ع رهام

 

 .  می.. بهتره بلند شگهی: خب ددالرا

 

 .دمی_ برو بابا ... من تازه رس

   م؟ی بر کجا

 

 .. دیاز گارسون ها تکون دادم: ببخش یکی  ی رو بلند کردم و برا دستم

 

   د؟ ی بفرما دی که براش دست تکون دادم اومد سمتم و گفت: خوش اومد  یجوون پسر
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 .سهی تو دستش رو اماده کرد تا سفارشاتم رو بنو  کی کوچ دفترچه 

 

 شدم..  ره یرو برداشتم و به نوشته ها خ منو

 ! سویرامیت

 ه؟ یچه کوفت گهی د نیا

 باشه.  یدنیجور نوش  هیکنم  فکر 

 !!  برهیل کوبا

 که اسمش برام ناآشنا بود رو سفارش دادم. یزیسمتش هرچ برگشتم

 لبخند قشنگم بدرقش کردم. با

 شدم.   رهیخ نایرهام و س یوزغ ی و به نگاه ها  برگشتم

 . دیخندی لب م ریاروم ز یدل

 .  مهیشگیکرم دارم... و کار هم دونستیم

 

 ! هی_ چ

 ... لرمیمن عاشق کوبا ب حب

 

   ؟ی و گفت: همونطور که عاشق اون آهنگ بود د یخند رهام
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 کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. یدهن کج بهش

 

 ...  برسی : اسمشم کوبا لرهام

 

 زدن اطراف سرگرم کردم. د یرو ندادم و خودمو با د جوابش

 

چرا چرت و پرت سفارش   یبخور ست یاروم گفت: تو که قرار نخم شد سمتم و  دالرا
   ؟ی دیم

 

 گفتن... مفت باشه کوفت باشه. می خودش جلو رفتم: از قد نیع

امتحان   خوامیکه امتحان نکرده بودم رو م یقراره حساب کنه... منم هرچ نایس یدار کاریچ
 کنم.

 رو به دندون گرفت و عقب رفت.  لبش

 گذروندم. نشونی لبخند نگاهم رو ب با

 ... کردنی رو نگاه م گهیتو سکوت همد  همه

 رو صاف کردم تا بحث بندازم.  گلوم

رو برداشتم و   یشدم و قهوه نصفه دل مون ی بعد از صاف کردن گلوم، پش  رشونیبا نگاه خ اما
 . دمیسر کش

جمع شده گفتم:   اقهیهمشو  برگردوندم تو فنجون و با ق دی چیکه تو دهنم پ یمزه تلخ با
 ... یمرده شورتو ببرن دل 
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 اخه.  هیچه کووفت نیا

 از دهنم بره.  یاون مزه زهرمار قهوه دل  ی برداشتم تا با محتوا نارویس فنجون

 .دمی فنجون رو سر کش  نایتوجه به نگاه متعجب س یب

 همون مزه زهرمار. بازم

اما   دا،ی ببخش دای قهوه اضافه تو دهنم بود رو تف کردم تو فنجون و گفتم: ببخش یهرچ
 مرده شور شمارم ببرن...

 .  دیدرو تخته خوب با هم جور  ماشاال

  اد؟ یزهرمارا خوت م ن ی.. تو هم از ا یرهام اشاره کرد: تو چ به

 

ه... من کل و گفت: نه ن دیکش یقیکه لباش رو جمع کرده بود تا نخنده نفس عم  همونطور
 ندارم.   یخوب ونهیبا قهوه م

 

 .ادی... داره ازت خوشم مولیرو هوا زدم و انگشت سبابمو گرفتم سمتش: ا یلبخند بشکن با

  

 تا راحت بخنده.  نی نتونست خندش رو کنترل کنه و سرشو انداخت پا گهید

حالت ممکن   نیوزغ زل زده بودن بهم و چشماشون تو درشت تر  ن یهم ع نایو س دالرا
 بود. 

 رو از داخل گاز گرفتم.  لپم
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 . دی دار یخوب قهی... سلنهیمنظورم ا یعنی_

 خوشم اومده...  قتونیسل از

 کرده دوباره فنجون روبه روم رو برداشتم و ازش خوردم. هول

 تو دهنم. دی چیدوباره همون مزه زهر مار پ و

 کافه رو برداشت.  ی قهقه هر سه تاشون فضا ی صدابار   نیا

 

از جلو دست و بال   د یبردار  نویو هولش دادم عقب : اه ا ز یرو م دمیرو محکم کوب  فنجون
 من... 

 

 بودن.  دنی در حال خند هنوز

 

 چپ نگاهشون کردم: واقعا که... چپ

  اد؟ ی م رتونیکجا گ یمگول یسوژه انقدر گوگول دی حقم دار البته

 

 ...  زیکه افتاده بود به جون م رهام

 .دنهی چه وضع خند نیا اخه

   زنه؟ی مگه جفتک م بز

 . ارن یمنو چرا نم لری کوباب ن یحرکاتش خندم گرفت و به اطراف نگاه کردم: اه ا از

 اخه.  ره ی اش هم نم مزه
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 ... برهیل: کوبا نایس

 

 .تهی... مهم نی_ حاال هرچ

 دن.سفارشاتمو اور  قهیبعد از چند دق باالخره

 هاشون که خوب بود...  افهیق

 

 : باالخره اومد... دالرا

 

 بلند کردم و نگاهش رو دنبال کردم. سرمو

   شن؟یانگل جمع م م یر یآتوسا گفتم: چرا هرجا م دنید با

 

 !  می گفت: قرار بود قبل از اومدنش بر نایرو به س دالرا

 

  ک یو ش کی زده که افتاده بودم به جون ک  یبه منه قحط یو نگاه دیکش یقینفس عم نایس
 و... انداخت.

   ؟ی کنینگاه م نی.. چرا همچهیداخل دهنم و قورت دادم: چ  ی محتوا یبدبخت با

 

 .  میتکون داد : زود تمومش کن بر   نیرو به طرف سرش
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 هورت بکشم بره باال. هی... که همه رو با می _ مگه جارو برق

 آروم آروم بخورم و لذت ببرم.  خوامیم

 

 از درد جمع شه. افمیبه پام که باعث شد ق دیبا پاش محکم کوب دالرا

 

 : نگارر... واقعا حوصله دردسر ندارم.  دالرا

 

 . نجایا  دی_ به من چه... خودتون اومد 

 .  مونمیمن م  دی بر دی پاش دیناراحت

 

 : اوو.. ماشاال. آتوسا

 .. یکه چرا انقدر تپل دمی فهم االن

 

 . دمی سرم شن ی نحسش رو باال ی صدا

 و نگاهش کردم. برگشتم

 شده بود.  رهیلبخند پت و پهن بهم خ هی با

که پوستت انقدر افتضاح و پر   یخور یآشغاالرو م نیرو به سفارشاتم داد: امم... هم نگاهش
 از لک و جوش.  
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 گفت: آتوساا... مراقب حرفات باش.   یعصب نایس

 

 انداخت و برگشت سمتم.ابروش رو باال  ی تا هی

 

 .  ییبایسمبل ز یزدم و گفتم: ماه هم پر از لکه اس ول ی چشمک بهش

 

 بهم زل زد.  کی ستری کم کم محو شد و ه لبخندش

 .. یر یبگ  میبای چشم از ز  یتونیکه نم نمیبیاز کوبامو خوردم و گفتم: م یکم

 

  یزیبهم رفت و اروم رفت سمت دالرا و خم شد سمتش و کنار گوشش چ ی غره ا چشم
 گفت. 

 خونسرد و اروم باشه. کردی م یسع نایس

 رو سوراخ کنه.  نیپاهاش کم مونده بود زم کیت اما

 گفت: چاوو. ی دالرا فاصله گرفت و انگشتاش رو تو هوا تکون داد و با لحن چندش از

 .د یکش قیلبش رو تر کرد و نفس عم دالرا

 

 گفت بهت؟  یخم شد سمتش: چ نایس
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 به تو ...  چسبونمی خودمو م نکهیچرت و پرت راجب ا یسر هیرو تکون داد:  سرش دالرا

 اره حسرتش رو بخورم. استفاده کنم چون بعدا قر تای موقع نیا از

 

 و از جام بلند شدم.  دمیرو عقب کش ی دستم بود صندل برهیکه کوبا ل همونطور

 

 : کجاا؟  رهام

 

   ؟ی ای_ دست به آب... م

 

 نزد. یشده نگاهم کرد و حرف زی ر ی چشما با

 

   ؟ی بر  ی خوایبزرگ تو دستم اشاره کرد: با اون م وانیبه ل دالرا

 

 معتادش شدم.   بی_ اره.. عج

 

 و ازشون جدا شدم.  دمیخند

 تر شد. قیجلوتر از ما لبخندم عم زیآتوسا دوتا م  دنی د ای

 کردم رو صورتش. یرو خال وانی ل ی محتوا دنم یو همزمان با چرخ زشیسر م دمیرس
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 . زدیمرغ پر کنده بال بال م نیو ع دیکش یبنفش غیج

 روش!  ختهیخوبه آب جوش نر حاال

 . انیسمتمون اشاره کردم که جلو ن  دنی دویکه م ییدست به گارسونا به

به موهاش و شالش چنگ زدم و سرش رو چرخوندم سمت خودم: اخخ..  گمیدست د  با
 .  یشیم بایمن ز   نیتو هم ع گهی شد.... حاال د فیح

 

 ... وووی... حکشمتی تند تند تکون داد و با فک قفل شده گفت: م سرشو

 و از درد نتونست حرفش رو کامل کنه.  دمیرو کش موهاش

 اشکال نداره. یبگ یز ی خوشگله... به من چ نیکج کردم سمتش : بب یرو کم سرم

 .چونمتیپ ی... میچیبپ میدل ی به پر و پا ی بخوا یول

 ... من دو برابر از تو بدترم.  ییتوو  وحش اگه

 

 . کنهینخور... چاقت م زایچ ن ی برداشتم: از ا زیم ی رو از رو وانشیرو ول کردم و ل موهاش

گفتم:   یخودش و با لحن چندش و حال بهم زن نی رو تو هوا براش تکون دادم و ع اتگشتام
 چااوو. 

 

 ] دالرا [

 

 بودم. رهیرو گذاشته بودم رو لبم و به نگار خ دستم
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 خوشم اومد... با جربزس.    قت یرف نی: از ا نایس

 

 نرم سمت نگار.  بود و بازوم رو گرفته بود تا   سادهیوا کنارم

خودش رو تو دردسر  ادیمن اصل خوشم نم ی: ولدمیکش رونیبازوم رو از دستش ب اروم
 بندازه.  

 

 پا دردسر.  هیبا خنده گفت: اون خودش   رهام

 

   ه؟یاالن وقت چ د ی: اگه گفتنگار

 

 صداش برگشتم سمتش.  دنیشن با

   ؟ی: وقت چ رهام

 

 رو برداشت و گفت: فرار فرار...  فشیک  نگار

 

 . دنی به حرکات چشم و ابروش خند نایو س رهام

 .می دستمو گرفت و پشت سر رهام و نگار از کافه خارج شد نایس

 هم وقت فرار بود. واقعا
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 . زدی شده بود و بلند بلند اسم نگار صدا م یش یآت ی حساب آتوسا

  شدیم  نی ند دندون نماش سوار ماشخندم گرفت و به نگار که با لبخ افشیق یادآوری با
 شدم. رهیخ

 

 تنهاست. یاسیبرگردم رستوران...  دی: من با  رهام

 

 . م ی _ امروزم که قسمت نشد حرف بزن

 

 ...شمیپ  ایسر ب هی به دستام داد: اره شب  یزیفشار ر  نایس

 

 سمت دستم...  دیچرخ نگاهم

 بود که انگار قراره بدزدنم.  دهیسفت چسب یجور هی

بکشم اما بد تر از قبل فشارش دستاش   رونیکردم که دستمو از دستش ب یسه بار سع دو
 . کردیم شتریرو ب

 .نشیکرد و رفت سمت ماش یازمون خداحافظ رهام

 داد و دستمو ول کرد. تی رضا باالخره

 رو برام باز کرد .. نیماش در

 تم. از رو تشکر بهش زدم و نشس ی لبخند
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 ...  ادیم یبوهاب  هینگار از پشت اومد کنار سرم:   سر

 

   ؟؟یگفتم: چ  متعجب

 . دهیم یی چه بو  نیتا بفهمم تو ماش  دمینفس کش قیعم

 ...    ادینم یخاص ی _ بو

 

 شده نگاهم کرد و سرشو تکون داد.  زی ر ی چشما با

 ...  ادیبوش در م ی گفت: به زود  نایسوار شدن س با

 

 ... تو؟  یگیم یکامل سمتش: چ برگشتم

 

 شده؟ ی به نگار انداخت: چ ینگاه نهیاز آ  نایس

 Https://t.me/Roman_mrjjn   

 ...ادیم ییبو هی گهی م دونمی_ نم

   ؟؟یگذاشت نتیتو ماش یزیچ

 

 سرشو تکون داد: نه...!   نایس
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رو چطور  ی سوختگ ی زد و با چشم به روبه روش اشاره کرد و گفت: بو  ی لبخند نگار
 . د یحس کن  دی تونینم

 

 . میرد نگاهش رو دنبال کرد  نایبا س  همزمان

: زدیاومد عربده م یم نیکه به سمت ماش  یدرحال یبا سر و وضع داغون و عصب آتوسا
 به من تا آدمش کنم.. دی بد وننینگااار.... اونن ح

 . نگااارر

 

 رو روشن کرد و راه افتاد. نی ماش د یخندیهمونطور که م نایس

بوس   هیانگشتاش و تو هوا تکون داد و   ی و به طرز مسخره ا نیپا د ی رو کش شهیش نگار
 هم براش فرستاد.

 اخه. ی ز یری... چرا کرم می شد   ری_ از جونت س

  

   یفیچه ک  یدونیرو داد باال: اخ نم شهیش

 . 

 کن... ن ی رو ادهیبه نگار چشم دوخت : به نظر من ز نهیاز آ  نایس

 

 : چرا؟؟  نگار
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 .  دیقراره همو تحمل کن یطوالن  م یتا  هی: چون نایس

 

   ؟ی چ یعنی: می با نگار گفت  همزمان

 

 .  میسفر کوتاه بر  هیباهم...  یقراره همگ ی عنیسمتم:   برگشت 

 

 ؟ ی_ چ

 کجا؟؟ 

  ؟یک 

 

 .. هرجا باشه من هستم.  وللی: انگار

 

 ..!  یهست  وی چ یسمتش و گفتم: چ برگشتم

 گرفته؟؟  یمی تصم نیهمچ یادامه دادم: ک  نایس روبه

   م؟ی ایگفته که م یک  و

 

 .گمیبازم م  ی.. ولدی: ببخشنگار

 خودت حرف بزن.   ی هستم... تو جا من
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 نزدم.  یچپ نگاهش کردم و حرف چپ

 

 .می رینم یدور ی : جانایس

 آتوسا نقشمون رو باور کنه.    نکهیا ی برا یجور کمپ مسافرت  هی

 

 کارا هست.  نیبه ا یازی... واقعا چه نفهممی_ نم

 ... دید  یبه اندازه کاف امروز

 راه انداخت.   شیهم که خوب نما نگار

 

 ...  یزنیچقدر غر م شی: انگار

   ان؟؟یم ایقرار داد: خب حاال ک  نا یمن و س نیجلو و سرش رو ب اومد

 

 ی اسی : رهام و نایس

 با چند تا از دوستاش.  آتوسا

 و تو.   یو دل من

 

 : و عمر..  نگار
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 از عمر نبردم.   ی من اسم ی: ولنایس

 

 ... امیبرگشت سرجاش و گفت: من بدون داداشم نم نگار

 

 . امی منم نم ادی_نگار ن

 

 .ادین شی پ یمشکل دوارمی: باشه...فقط ام  دیکش یقینفس عم نایس

 

 ... بسپارش به من.  ادی: نمنگار

 

 .  زدنیو نگار راجب سفر کوتاهمون حرف م نایخونه س تا

 * 

 ندارم.   مونیدور هم نیبه ا یمبل نشستم و گفتم: اصل حس خوب  رو

 

 اومد: حست غلط کرده با خودت.    رونی با دوتا لباس دستش از اتاق ب نگار

 باال گرفت: کدومشو بردارم؟؟   لباسارو
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 _بنفشه رو... 

 

 . ارمیرو م یپس مشک   ولی: انگار

 

 .  یپرسیتکون دادم: خب پس چرا نظرر منو م سرمو

 

 تو.  ی برا ذارمیرو م یکنیکه تو انتخاب م یی: چون اونانگار

 

 ؟ ی_ چ

 که لباس برداشتم..!  من

 

 آورد و دوتا شال رو تو هوا تکون داد: کدومش؟   رونی رو از اتاق ب سرش

 

 ... هیو گفتم: مشک  دمیکش قیعم نفس

 

 ...  ذارمی: پس سبزه رو برات منگار

 

 شدم و رفتم سمت اتاق: چرا؟  بلند
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   ست؟ی که انتخاب کردم مال من ن ییاونا مگه

 

 بودم.    دهی خودم پرس ی بار برا ن یا یلبخند نگاهم کرد: اره ول با

 

 سمت چمدونش.  دیچرخ نگاهم

 _ چه خبره نگار؟؟ 

 مسافرت کوتاهه.. هیکه گفت... فقط  نایس

 مهاجرت.  نه

 

 توئه.   ی که برا نی اشاره کرد: ا کردمیکه نگاه م یچمدون به

 

 ؟؟ یی_ چ

 نگار اوف..  اووف

 کردم..  یسمت چمدون و لباس هاش رو خال  رفتم 

 اوردم: واقعا؟؟  رونی تاپ ب هی

   خوره؟ یسرما تاپ به چه دردم م نی ا تو

 رو برداشتم.  ی کردم رو تخت و لباس بعد پرتش

 . یکوتاه مجلس راهن یپ هی
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 گرفته؟؟   تی _حتما شوخ

 

 گذاشتم.   یو گفت: عه... اشتباه  دیخند

 بزارم تو کمد ...   خواستمیخدا م به

 

 .میفت یراه م گهی ساعت د  هیرو انداختم تو چمدون و گفتم:  لباس

 کن... عجله

 .. اریو پرت هم با خودت ن رتچ

 

 رفت.  رونیشد و از اتاق ب   مونیدر پش  ی جوابم رو بده که با صدا خواست

 

 کردم. یچمدون رو خال ی لباس ها هیبق

 به چمدون هست.  یازیچه ن اصل 

 .هیکاف  ک یساک کوچ هی

 رو گذاشتم تو ساک. خواستمیکه م ییلباسا

 

 .  میبا خودمون ببر   لهیهمه وس نیا  میتونیتو کمد... نم زارمیچرت و پرتات رو م نی _ نگار ا
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 .  ی وارد اتاق شد: باشه بابا... مخمو خورد نگار

 

 کمد رو بستم و برگشتم سمتش.  در

 .کردیداده بود و نگاهم م هیبه چهارچوب در تک عمر

 بودمش...   دهی وقت بود که ند یلیخ

 بزنم.   یو حرف نمشی رستوران تا االن... نخواستم که بب ی از همون روز جلو قایدق

 

 ..  ی رو تر کردم: خوش اومد لبم

 

 شد.    ییرایاز در فاصله گرفت و وارد پذ یحرف چی نگاهم کرد و بدون ه رهیخ

 

 : واقعا؟  نگار

 

 واقعا؟   ی_ چ

 

 ..  .دیتکون داد و رفت سمت چمدونش: بعد دو هفته رو در رو شد  سرشو

   ؟ی خوش اومد یگیبهش م بعد
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 بگم؟؟  دیبا  ی_ خب چ

 !  ؟ی ومدین خوش

 

 تو شده....   هیعاشق چ فهممیبهم کرد : واقعا نم ی ا  هیعاقل اندرصف نگاه

 

 بهش بگم؟؟  یچ ی_ اووف... خب توقع دار

 بود گذشت رفت.   یهرچ

 

 .  یمهربون تر باش کمی  یتونستیم ی: باشه... ولنگار

 

 تو سررتا... زنمیتخت رو پرت کردم سمتش: م ی رو لباس

 گفتم اون فقط نگاه کرد.   یچ هیمن   باز

 

 : خب اون گااوه... نگار

 

 و جوابش رو ندادم.  دمیخند

 رفتم.  رونی برداشتم و از اتاق ب زی رو تنم کردم و شالم رو از رو م مانتوم

 مبل نشسته بود. ی رو عمر
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 . رفتی هم ور م ش یبا گوش دیکشیم گاریکه س یدرحال

 رنگش.  یطوس  شرتیسو بیرو خاموش کرد و گذاشت تو ج یگوش دنمیباد

 رو سرم مرتب کردم وارد اشپزخونه شدم.  شالمو

 نداشتم.  نجایبه حضورش ا یخوب حس

 داشتم... استرس

 باهاش چشم تو چشم بشم. خواستمینم

 آب رو باز کردم.  ر یبرداشتم و ش وانیل

 قلپ ازش خوردم. هی

 عطرش رو برداشته. ی خونه بو کل

 حسش کنم.  تونمیجا م همه

 برگشتم.  ییظرفشو  نکیرو گذاشتم تو س وانیل

 برگشتنم محکم به عمر برخوردم. با

 بود. کی بهم نزد ی ادی... زنمیرو گذاشتم رو قفسه س دستم

 .  خورهی نفساش که به صورتم م ا یترسمه  ی تپش قلبم برا دونم ینم

 

   ؟یکنی م کاری_ چ

 

 .نتیکاب ر یرو انداخت تو سطل زباله ز  گارشیرو کج کرد و ته س سرش



 روز سرد 

 
371 

 

 

 . کنمینم ی: کارعمر

 

 رد شم.  خوامیتکون دادم و گفتم: خوبه... برو کنار م سرمو

 

   ؟ی ترسی: ازم معمر

 

 _ترس! 

 بترسم؟    دیبا  چرا

 

 .  ستی منظم ن دنتینفس کش یداد: ول  هیپشت سرم تک نتیرو به کاب دستاش

 

 با اون بود. حق

 . شدیم ن یو اضطراب باال و پا  جانیاز شدت ترس و ه نمیس قفسه

 . کردمیجا داشتم تجربه م هیرو باهم   ایدن ی تمام حس ها  انگار

 

 _عمر..  
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 بم و ارومش جواب داد: جانم.   ی صدا با

 

 سمت چشماش.   دیچرخ نگاهم

 انگار واقعا قصد جونم رو کرده... نه

 ذابم بده با حرفاش با کاراش. ع خوادیم

 ... رمی چشماش بگ ی ایچشم از در تونستمینم

 . شدمیغرق م داشتم

 

 زن....  تی گوش ی: دلنگار

 

 دادم. رونینگار چشمام رو بستم و نفس حبس شدم رو ب ی صدا دنیشن با

 ازم فاصله گرفت و به سمت نگار برگشت. عمر

 

 .کردی نگاهمون م شدیتر م کی به گوشش نزد یکه ه ییگرد شده و لبا  ی با چشما نگار

 رفتم.   رونیحالت خشک شده خارج شدم و از اشپزخونه ب از

 نگار رو گرفتم و با خودم بردم تو اتاق.  مچ

 .دم یدادم و راحت نفس کش هیدر تک به

 .کرد ی بود و با لبخند دندون نما نگاهم م سادهیروبه روم وا  نگار
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 ... چته؟  هی_ها چ

 

 ...  یچیرو تر کرد و شونه هاشو باال انداخت: ه لبش

 

 . کنمیسفرمونو کنسل م یراجبش بزن یحرف ی صدم: بخوا  رهیشده بهش خ زی ر ی چشما با

 

 ... یلبخند اروم سرش رو تکون داد: اوک  با

 

 هم نخندد...   ی_اونجور

 

 زور لباش رو جمع کرد و سرشو تکون داد.  به

 خودش رو نگه داره...  تونهیچقدر م نمیموندم تا بب  رهیخ بهش

 .تونهینم عمرا

 به سوال کردن.  کنهی و شروع م ترکهی م یاز فضول باالخره

 بود. زیکه رو م می سمت گوش رفتم 

 

   د؟یکرد یم یچه غلط نمیرو از پشت گرفت و گفت: جهنمو ضرر بنال بب بازوم
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 ... ی دی که د یو گفتم: همون غلط  دمیخند

 

 ... دااای کردینم یخوب ی و گقت: غلطا دیکش یآروم غیذوق ج از

 

 _گمشوو منحرف نباش.

 که تو ذهنته نبود.  یغلط اون

 

 کارا خرابه. نی: به من چه تو سابقت تو ا نگار

 سمت اون.  رهیبخواد نخواد فکرش م ادم

 

 . نداختی_گفتمم نه... فقط داشت اشغال م

 

 اشغال انداختنا.  نی : بله درسته... تا باشه از انگار

 کنه.  بینص خدا

 

 خنده زدم تو سرش و گفتم: گممشوو نگار گمشو   با
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 و چمدونش.  فیو رفت سمت ک   دیخند

 داشتم.   نایرو نگاه کردم دوتا تماس از س می گوش

 .نی اسمی هم از  یکی

 

 !  ی ... چرا جواب ندادگهیبوده د  یاسی_

 

 .ستیخوب ن ونمونیم  ادی: راستش... زنگار

 چرا.   دونمینم  یاون انگار از دستم ناراحته ول یعنی

 نگار شدم.  ی حرفا الیخیزنگ خورد و ب می گوش

 تماس رو وصل کردم:  نایاسم س دنید با

   ؟ی... خوبی: دلدیچی تو گوشم پ صداش

 

 . یتو خوب  ی _سلم مرس

 

 .دمی شن یرو م دنشی نفس کش ی صدا

 راحت شده بود. الشیصدام خ دنی با شن انگار

 

 : االن بهترم...نایس
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   د؟یا  آماده

 

 .  نجاستی_اره... عمر هم ا

 نزد.  یکرد و حرف سکوت

 .. ادیدادم: اونم با ما م ادامه

 

 اونجام.  گهید قهی : باشه.. چند دقنایس

 . خداحافظ

 

 رو قطع کرد. یرو زد و گوش  حرفش

 

پکر   کمی به خاطر اون   دی شا ِض ی و رو به نگار گفتم: مامانش مر بمیرو گذاشتم تو ج یگوش
 شده.  

 

 سفر حالش خوب شه.    نی... خدا کنه تو ادوارمی: امنگار

 

 ...  شهی_م

 

 . میزد رونیو از خونه ب می جمع کرد لرویوسا



 روز سرد 

 
377 

 

 . میاسانسور شد  سوار

که باهاش   کردمی ... اما تمام تلشم رو مکردمیخودم حس م ی عمرو رو نیسنگ ی ها نگاه
 چشم تو چشم نشم.

 رفتم..  رونی ب عیاسانسور سر ستادنیا با

 زد و اومد سمتم.  ی لبخند محو دنم یبا د  نایباز کردم، س درو

   ؟یکه دستم بود رو گرفت و گفت: خوب یکی کوچ ساک

 

 تکون دادم و گفتم: فکر کنم.   سرمو

 

 نزد. ی ا گهیشد و حرف د  رهیپشت سرم خ به

 کرد. م یهمراه نیرو گذاشن رو کمرم و تا ماش گشی د دست

 شدم.   رهیاز حرکتش بهش خ متعجب

 .  نمینگاهم کنه در جلو رو برام باز کرد تا بش نکهیا بدون 

 

 .نهیعمر جلو بش ستی _بهتر ن

 و نگار پشت؟   من

 

 دالرا.   نیبهم انداخت: بش یقیعم نگاه
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 .دی رسی به نظر م یو عصب ناراحت

 خونسرد و اروم باشه.  کردیم یسع یول

 . نزدم و نشستم  یحرف

 عمر هم پشت نشستن.   نگار

 .می سوار شد و راه افتاد لیبعد از جابه جا کردن وسا  نایس

   ان؟یم  یکجان و ک  دمی دادم و پرس امیپ یاسیرو در اوردم به  می گوش

 بود.   نیافتضاح سنگ نی ماش ی فضا

 . ترکهیمطمئنم نگار داره م یندارم ول  یمشکل من

 .دی تو دستم لرز می گوش

 صفحش نگاه کردم. به

 باشه اما نگار بود.  ن ی اسمیداشتم   توقع

 رو باز کردم.  امیو پ دم یاسمش خند  دنید با

 

   ؟یتو چ شمی: دارم خفه منگار

 

 بنداز جو عوض شه.  یزیچ یبحث یحرف  هیدادم:  جواب

 

   ؟؟ی د ی اقا خرسه رو د افهی: گمشو بابا... قنگار
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 نگاه کردم.  نایو به س دمیچرخ

 هاشم...  یقمر بن ای

 بود.  شیشونیرو پ یظی رو سفت تو مشتش گرفته بود و اخم غل فرمون

 ... دیدوباره لرز  می گوش

 بود .   یاسیبار   نیا

 هم زنگ زده بود که بگه راه افتادن. شیو چند ساعت پ دنی که رس گفت

 نگار رو باز کردم.   ام یگفتم و پ ی ا باشه

 

 .دمی پشت رم کرده... خوبه قرمز نپوش نی : گاو هم انگار

 االن آش و الش بودم.   وگرنه

 

 بگذرونه...  ریکردم: خدا بخ پیرو به دندون گرفتم و تا لبم

 

 .  می دی سفر از دست م  نیرو تو ا یکی  گمی: من که منگار

 

 .  فتهین یاتفاق دوارم ی_چرت نگو...ام
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 عرر  اای .. خداشمی: به خدا دارم خفه منگار

 

 .. وونهی: ددمی که گذاشته بود خند هی گر  ی ها یموجیا به

 

 .دمی رو د نایعمر و س رهیخ ی بلند کردم و نگاه ها سرمو

 شده بودن.   رهینگاه به خون نشسته به هم خ دوتا

 فرو رفتم.   می کم کم محو شد و تو صندل لبخندم

 اومد.  امیپ دوباره

 . می دی..گفتم از دست می دیخنده نوشته بود: د یموج ی با چند تا ا نگار

 . ستمیتو ن  ی ... خدارو شکر که جایریتو بم قراره

 

 _خفه شو نگار.  

 

 شوو.   ی: جوون تو فقط عصبنگار

 

 نکن.   دونمیرو م  تتیرو گاز گرفتم تا نخندم: اشغال ن لپام

 

 تو کارش.  رمی م تونمینم گهی نوشت: من د ی بعد امیخنده فرستاد و تو پ یموجیتا ا  چند
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 . دمینگار رو شن ی که صدا  یتو کار چ کردم ی م پیتا داشتم

 خان.  نای: فندق کوچولومون کجاس سنگار

 

 خانم گل ...   شی: پنایس

 

 .  یهم عال یلی: اهان... خنگار

 

 نگار خندم گرفته بود.  یحرف یب از

 حالت ممکنه. نیو کلفه تر ن یتر یاالن تو عصب دونستم یم

 

 ... ادی: سبز بهت منگار

 انگار.  ی دالرا از عزا در اومد  نی تو هم ع باالخره

 صحبتش با عمر بود.  طرف

 بود.  ده یسبز پوش نمونیب اون

 

 اره... رنگ مورد علقه عشقمه. : عمر
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 گفت.   دی اخرش رو بلند و با تاک جمله

 .  ممیکه فقط زودتر برس کردمیرو بستم و دعا م چشمام

 

 . حی: بله بله صحنگار

 

 کنم.   هیگر   نایعمر و س نیب  نیاز جو سنگ اینگار بخندم  ی اکشنا یبودم که به ر مونده

 

 کرد که منم عاشق رنگ سبز بشم.  ی: با اون چشماش کارعمر

 

 چونم.  ری به سمت پنجره گرفتم و دستم رو گذاشتم ز سرمو

 خودت بهم صبر بده.  ایخدا

 به حرفاش نشدن ندارم.  یو عکس العمل دمیکش یقیعم نفس

 

 : اتفاقا منم عاشق چشماش شدم.  نایس

 

 هم فشردم. ی چشمام رو بستم و لبامو رو  نایحرف س با

 ... تمومه

 . می خودت کمک کن سالم برس ای... خدامیدعوا دار نممطمئ
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 نگارو آدم کنم.  دمی م قول

 

تو نگاهت غرق شد   شدیمن غرق م ی که تو چشما ی: مهم نگاه اونه... هروقت اونجورعمر
 .  میصحبت کن ایب

 

 . د ی لرز  می گوش

 صفحش نگاه کردم. به

 .امرزتتیپوکر نوشته بود: خداب یموجیبا دوتا ا  نگار

 مردن.   ی شد زود بود برا فی داشتم ح دوستت

 چسبونده بود تهش.  هیگر یموجیا هیو   ی قلب مشک هی و

 

 با پوزخند گفت: نگاه؟  نایس

 . ه یخودشو دارم ... وجودش برام کاف من

 

 . ری گاوتو بگ ی حرفا جلو  نیا ی کردم: جا پینگار تا  ی برا

 

 دفعه.  کی صد و   نیدارم ا رتی : گاو عمته... درست صحبت کنا من رو داداشم غنگار

 . کنهیداره ابراز علقه م یخوب نی اخه بچم به ا  یدار کارش ی : چی بعد امیپ
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 ابراز علقه کنه.   خوامی_بخوره تو سرش... من نم

 

 ... اقتت یل ی : خاک تو سر بنگار

 .  گریاز اون نگاه هام به ما کن ج دونهی ول کن   نارویا

 

 هر روز نگاهت کنم.  دمیمن قول م ر یجنگ رو بگ نی _تو جلو ا

 

   ؟ی: عاشقت شم چ نگار

 

   ه؟؟ی_ نگار االن وقت مسخره باز 

 

 در نظر گرفت. دی : خب احتماالت رو بانگار

 ؟ ییو من عاشقت شم چ یهر روز نگاهم کن  اگه

 .  کنمیمن با داداشم رقابت نم متاسفم

 

 _ففط گمشو باشه گمشو... 

 

 نزد.  یخنده فرستاد و حرف یموجیا چهارتا
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 خاموش کردم.  وی گوش کلفه

 . نیمنو وصل کرد به ماش یمیبرداشت به سمت جلو و دوباره فلش قد  زیخ نگار

 

 یفاز عشق و عاشق   نیاز ا  میاهنگ بگوش می بهم زد و گفت: خب خب... بر یچشمک
 . میایدرب

 تا اهنگ اول رو رد کرد و رو اهنگ شادمهر نگه داشت. دوسه

 زده بودم روش. ی مدت قفل  هیکه  یاهنگ همون

 اهنگمم...  نی: من عاشق ا نگار

 

 اره؟؟   یاهنگ نیدادم: که عاشق ا امیگرفتم تو دستم و به نگار پ می گوش

 

 داد: اره...  جواب

 لبخند هم چسبونده بود تهش. کری است هی

 

اهنگ حالت بهم  نیاز ا  یگفت  یاسی  نیکردم: آشغال پس چرا اون شب تو ماش پیتا
   خوره؟یم

 

 من؟؟ کجا.. ؟؟ی: ک نگار

 گوش کن لذت ببر...   ریسخت نگ الیخیب
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 خنده.  کریدوباره است و

 

 رو خاموش کردم و به اهنگ گوش دادم..   یگوش

 روز سرد..  هی دی شا

 شبب.   مهین هی دی شا

 بخواد بشه..  دلت

 به عقب.  ی برگرد

 ..یفکر کن  نیا به

 ..ی برگرد یچجور

 ... ی از خودت کجا گمم کرد یبپرس

 روز سرد.... هی دی شا

 

 ] عمر [ 

 

 اهنگ ... متن

 . دادیعذابم م داشت

 .  کاش برگردم به عقب به همون روز سرد  واقعا

 اهنگ. نیبود رو ا  یقفل ینبودت... دل لیخم شد سمتم و کنار گوشم گفت: اوا نگار
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 بهش زدم.. یکردم و لبخند تلخ نگاهش

 

 مثل خودش گفتم: دوستم داره مگه نه؟ اروم

  

 . شترهی نفرتش ب یبا لبخند سرش رو تکون داد و اروم گفت: ول نگار

 

 مقصرم. ی.. ولدونمی_م

 کنم.   تونم ینم یکار

 

   ؟ی کنیم کاریچ  شتیروز سرد ... برگرده پ هیاگه تو : نگار

 

 .بود گذشت  یهرچ ستی ... مهم نگمی و م کنمیدادم: بغلش م هی تک یبه صندل سرمو

 خواب بوده.  هیکن همش  فکر 

 کابوس وحشتناک. هی

 ... کنارت.  نجامیبود تموم شد و من االن ا یهرچ

 

 کردن. ه یشروع کرد به گر  ی رو جمع کرد و باحالت مسخره ا  افش یق
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 : عرررر.... چقدرر قشنگگ.  نگار

 اهنگ رو کم کرد و برگشت سمت عقب.  ی صدا دالرا

 ؟ یبه نگار زل زد و گفت: خوب متعجب

  

 کنان گفت: اره... خاک تو سرت.  هیبا همون حالت خنده دارش گر نگار

 

 .ننیرو گذاشتم جلو دهنم تا خندم رو نب دستم

 گرد شده گفت: چرا خاک تو سر من..؟   ی با چشما دالرا

   ؟؟یکن یم  هیچرا گر اصل 

 

 : چون اهنگ تو فلش تو... نگار

 ه؟ یگر

 کنم... عررر.  هیگر  کو

 

 .رمی جلو خندم رو بگ تونستمیواقعا نم گهید

 .  دمیخند یو اروم م ن یانداختم پا  سرمو
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   ؟یکنی م هی... بگو چته.... چرا گرشمیم کم کم نگرانت م: داردالرا

 

 ... گرد و خاک رفته تو چشمم.. یچ هیشد و گفت: گر ی جد نگار

 

 دهنم.  ییرو مشت شده گذاشتم جلو  دستم

 

 ها که باالست!   شهی: شدالرا

 .  ستیکه گردو خاک ن نجایا

 

 ...ایگیبه اطراف نگاه کرد و گفت: عه راس م نگار

 . کردمی خورد م ازیپ پس

 

 نگار خانم.. می نیخنده داشت گفت: تو ماش یکه چاشن ییبا صدا نایس

 .  ستیهم تو دستتون ن یازیپ

 

 گاو انگشت کرد تو چشمم..  نی بازومو گرفت و گفت: ا نگار

 

 _ منن؟!!  
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هم   نمشیبیکردن: عرررر... م هینگاهم کرد و دوباره با حالت مسخره شروع کرد به گر نگار
 . رهیگی چشمم درد م

 

 ... وونهی لب گفت: د ریبا خنده سرش رو تکون داد و ز  دالرا

 

 برداشت سمت دالرا و گفت: خااک تو سرتت..  زیرو ول کرد و خ  بازوم

 

 چشه.  ست ی معلوم ن یبا خنده گفت: خاک تو سرر خودت... روان دالر

 

  اریچپ چپ نگاهش کرد و برگشت سمتم و گفت: ول کن اونو اصل خودم برات  نگار
 ..شمیم

 ...شمیوفادار م اری

 .. شم یم داری با تو ب بندمیباتو چشمامو م شمیغم خوار م ی.. غم دارشمیدلدار م دلو

 . دادیو تو هوا تکون مو دستاش ر  خوندیبلند م بلند

 .دمی حرکاتش خند به

 

 ...  یرااحت یدراز کردم و بغلش کردم: عقل ندار دستمو 
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 . گهیچه کنم خواهرتم د گهی: دنگار

 .  میخون هی از

 

 نزدم.  یاز رو تاسف تکون دادم و حرف سرمو

 تو بغلم خواب بود. نگار

 . کردیم یرانندگ  ی خشک و جد  یلیهم خ نایو س زدینم یهم حرف دالرا

 .شدیم رهیو به دالرا خ  گشتی هم برم ی از گاه هر

 .کردیم  میهاش عصب نگاه

 . نمی نب میپر از حسش رو به زندگ  ی رو بستم تا نگاه ها چشمام

 .م ی دی رس یساعت رانندگ   هیبعد از  باالخره

 .می شد ادهیپ

 اطراف نگاه کردم. به

 جا سر سبز و پر از درخت بود.  همه

 شکل نصب شده بود.   ی ا رهیتا چادر کنار هم به صورت دا  چهار

 .کردیچوب جمع کرده بود و داشت آتش درست م رهام

 لبخند زد و اومد سمتمون.   دنمونید با

 

 مال دختراس. هیگرفت و گفت: چادر آب نایهارو از دست س ساک
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 اونجا.   د یرو بزار لتون یوسا  د یتونیهم داخله... م یاسی

 ما... ی هم برا ییاشاره کرد: سرمه ا ی ا گهیدست به چادر د با

 

   ه؟ یک  ی برا گی د یی: پس دوتا نگار

 

 اتوسا و دوستاش.  ی : برارهام

 . شی کیفقط  البته

 خورد و خوراکه...  ی برا هینارنج اون

 

 رو به نگار گفتم: آتوسا!   متعحب

 

 انگل..  شی : البته آتوسا لقبش اسم اصلنگار

 

 هست حاال؟   ی و گفتم: ک   دمیخند

 

 افتاد سمت چادر و منم باهاش هم قدم شدم. راه

 خان.  نایس   لی: فک و فامنگار
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 اورده.  لشمی و تکون دادم و گفتم: خودش کم بود فک فام سرم

 

 .  شهیدرست م یبرگشت سمتم و گفت: همه چ نگار

 

 نزدم.  یلبخند زدم حرف  بهش

 چادر شد و دالراهم اومد سمت چادر. وارد

 رو گرفتم... بازوش

 نگام کرد. یسمتم و سوال برگشت 

 

   م؟ ی حرف بزن شهی_م

 

   م؟ی هم مونده بزن یو گفت: حرف  دیبازوش رو عقب کش اروم

 

 کردیبود و نگاهمون م سادهیکه کنار رهام وا نایرو تر کردم... سرمو بلند کردم و به س  لبم
 . شدم  رهیخ

   ؟ی ار_دوسش د

 

 رو نداد. جوابم

 گرفتم و به دالرا دوختم.  نا یس رهیخ ی رو از چشما نگاهم
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 . دیباهام چشم تو چشم نشه نگاهش رو دزد  نکهیا ی برا

 ! ی _جواب نداد

 

 به گفتن نداره.  ازی: کامل مشخصه.. ندالرا

 

 ... دمی ند  ی_من عشق

 

  ؟ ینیتو بب د یرو چرخوند سمتم... نگام کرد: مگه حتما با  سرش

 

 .  یاز من دوسش دار شتریمطمئن بشم که ب دی با  _ اره...

 

 چقدر دوستت داشتم...  ادینم ادمی  :دالرا

 مطمئنم االن دو برابرش ازت متفرم.   یول

 

 سرت.  ی _ فدا

 . ی جوابم رو هنوز نداد یول

 

 قدم جلو رفتم...  هی
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 شدم. رهیچشماش خ تو

 کار متنفره.  نی از ا دونمیم

 

   ؟ی _دوسش دار

 

 : عشقم... نایس

 

 .دمی لب به حسادتش خند  ری و ز  نیسرمو انداختم پا نایس  ی صدا با

 قدم عقب رفتم و بهشون نگاه کردم.  هی

 . امیگفت: لباسام رو عوض کنم م  نایرو به س کشینگاهش رو ازم گرفت و با لبخند ف دالرا

 

 .جدا شد و وارد چادر شد  ازش

 

 که مال منه حفظ کن.  ییازیاومد سمتم و گفت: فاصلت رو با چ  نایس

 

 زدم و گفتم: مال تو؟!  ی خند شین

   یزیمال مردم... صاحب چ دن یدزد با

 . 
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 : خودش اتخاب کرد.نایس

 مجبورش کرده باشم.  ادینم ادمی

 _ درسته... 

 . رن یگیم  یاشتباه ماتیتصم یاز سر لج باز ادما

 

 جوابم رو بده که رهام با صدا کردنش مانع شد.  خواست

 انداخت و رفت.   می آب ی به چشما یقیعم نگاه

 

 ... دی : ببخشآتوسا

 

 سمت صدا برگشتم. به

 دختر قد بلند و الغر... هی

 . بایو ز ینسبتا معمول  افهیق با

 همراهش بودن...  گهیتا دختر د چند

 اشاره کرد که برن سمت چادرشون.  بهشون

 اش کردم تا حرفش رو بزنه. نگ یسوال

 درسته؟    دی عمر باش دیرو داد پشت گوشش و گفت: شما با  موهاش

 به نشونه مثبت تکون دادم. سرمو
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 رو سمتم دراز کرد و گفت: من آتوسام..  دستش

 

 و متعجب به دستش که سمتم گرفته بود نگاه کردم.  دی باال پر ابروهام

 ...دونمیرو تر کردم: م لبم

 . دمی رو شن فتونیتعر

 

 . دی دینشن یخوب  ی زایدستش رو عقب کشبد و گفت: مشخصه چ مردد

 

 .  دیندار ی... سابقه خوب قای_دق

 

 .  دمینشون نم یرو به هرکس م یکرد: من خوب یو با موهاش باز  دیخند

 

 د؟ یرو ازش گرفتم و گفتم: خوبه... کارتون رو بگ نگاهم

 

 .  می فقط خواستم آشنا بش  یچی: هآتوسا

 

 خدا نگهدار..  می گفتم: شد شدمیکه از کنارش رد م یتکون دادم و درحال سرمو
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 که کنار چادر بود و روش نشستم.   یسمت صندل رفتم 

 رو در اوردم و روشنش کردم. گارمیس بمیج از

 چادر دخترا بودم... ی روبه رو درست

 . نمیرو بب  امیبه در چادر بود تا دن رهیخ نگاهم

 و رهام.  نایسمت س د یچرخ  چشمم

 . کردنیشام رو آماده م لی حرف زدن بودن و وسا مشغول

 ...هیخوب پسر

 . دمشی دی م گهید  تیزمان و موقع هیاگه تو   دی ... شاادیخوشم م ازش

 .  می شدیم ی خوب ی دوستا

 سمت چادرشون.   دمیخنده دخترا چرخ ی صدا با

 اومدن. رونیب نی اسمیهمراه با نگار و   دالرا

 از خنده روده بر شده بودن.   نیاسمیو دالرا و  کردیصحبت م ی جد یلیخ نگار

 سمتم و نگاهم کرد.  د یچرخ نگار

 .زد و برگشت سمت دخترا  یلبخند بهم چشمک  با

 

 خاموش کردم. یرو دسته صندل گارمو یس

 سبز دالرا رو به رو شدم. ی ها لهیرو بلند کردم و با ت سرم
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 .دی نگاهش رو ازم دزد عیشد و سر  هول

Https://t.me/Roman_mrjjn   

 

 ] نگار [

 

   ؟ینگاهش کن ی خوای_نم

 

 : نه...  دالرا

 

 وقته روت زوم کرده!   یلی اون خ ی_ ول

 

 رو بلند کرد و نگاهم کرد.  سرش

 ..  افشویلبخند پتو پهنم خندش گرفت: ق  دنید با

 

 ...ستین ی جد  نایو اروم گفتم: تو که رابطتت با س کشیرو بردم نزد سرم

 . هیجور باز  هی  فقط

 واسه داداش من؟؟    یکنیچرا ناز م پس
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 .  گشتمی برنم یهم نبود من به داداش جنابعال  نایاگه س ی: حتدالرا

 

 دختر.  ی_ اووف... تو چقدر ناز دار

 

   ه؟یچ ان یمنم بفهمم جر  دی... بلند بگدایپچ پچ کن ستیقرار ن ی: هنی اسمی

 

   ؟ی دی چته چرا منو محل نم نمی... بنال بیانیپا جر  هی_ تو خودت 

 

 . ریفکرم درگ   دایجد  کمیواقعا..  دی : ببخشنی اسمی

 

 : مامانت چطوره؟؟  دالرا

 

نه مامان بزرگم بمونه حال  خو کم یبفرستمش شهرستانمون...  خوامی: شکر بهتره... منی اسمی
 و هواش عوض شه. 

 

 مدام به عمر بود. نگاهم

 .دی کشیم گاریبند س هی نشسته بود و  تنها

 جام بلند شدم و رفتم سمتش.  از

 بود رو برداشتم. نایکه کنار چادر آتوسا ا یچوب  هیراه چهارپا سر
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 عمر نشستم.  کنار

 

 کنه؟ یما چه م  ی_ داش عل

 .  دنیکش گاری به جز س البته

 

 ... ی اسم صدام نکرده بود نیوقت بود به ا یلی: خ عمر

 

 رفته.  ادشی یگفت ی البد خوشحال شد هی_ چ

 . ییمن هنوز عل ی ... براعمراا

 

 و برد سمت لبش.  گارشی و س  دیخند

 

 . .یکشیکه انقدر م هیچ ن یا نمی: بده بب دمیبه لبش از دستش قاپ دهینرس

 لبم.  گذاشتم رو رتشیازم بگ نکهیاز ا قبل

 رفت تو حلقم و به سرفه کردن افتادم..  دود

 

 ...  یدست نزن ستی سنت خوب ن ی که برا ییزا یبه چ  یخنده گفت: حقته... تا تو باش با
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 . هیچه کوفت گهی د نیبابا... ا ری سرفه هام گفتم: خفه بم نیب ما

 و با پام لهش کردم...  ن یکردم رو زم پرتش

 خوردن دالرا. ی_اون از زهرمار

 تو...  دنی کش یاز زهرمار نمیا

 کردم: شماها چتونه؟؟  نگاش

   د؟ی همه زهرمار دار  نیبه ا ی علقه ا چه

 . دیخندی به غرغرام م داشت

 چپ نگاهش کردم و گفتم: خجالت بکش... چپ

 . ی کشیم یزهرمار نجایاونجا نشسته بعد تو ا عشقت

 

 : کو عشق من که کنارمه. عمر

 

 حرفا به من نزن.  نیگمشو بابا... از ا  ششی_ ا

 . ارمیپدرتو در م شمیم  لوس

 

 بود، انداخت.  سادهی وا نایبه دالرا که کنار س یخنده نگاه با

 

 کنم... کاریکمرنگ شد: چ لبخندش
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   ششون؟یپ سمی برم وا یدار توقع

 

 . سای.. برو وسطشون وا قاای_ دق

 تا خورد بشه انگشتات.  اریفرود ب یزلی تو عضلت اون خرس گر توی استخون مشت

قناسش انداختم: خاک تو سرت... چهار تا عضله هم   کل یبه ه یجمع شده نگاه افهیق با
 .یزنیتو دعوا بگم دوتا هم تو م  یندار

 ... یخوریکه فقط م ییاز اونا  تو

 

 خاک تو سرت.  ی گیم عشقم تو گمی.. من بهت م گهی: دستت درد نکنه دعمر

 ...یخوب ن ی به ا کلی ه بعدشم

 بودنه.  یکلی زور فقط به ه مگه

 

 قدرتمند.   ی _ اوهوو... بابا قو

 

   ؟یکنی و گفت: مسخره م  دیخند

 

 _ من غلط بکنم... 

 

 غلطا نکن.   نی... از انیرو ازم گرفت و گفت: افر  نگاهش
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 . خوادیکجا کمک م یک  نمیشدم و گفتم: من برم بب بلند

 

 سوزوند.  شیات شهیم  گهیکجا د نم ی... برم ببنهی: درستش اعمر

 

 کردم و ازش دور شدم. یدهن کج بهش

 رهام ناخودآگاه رفتم سمتش. دنید با

 کردم. یرو ط شدیکه به اون ختم م یریمس یچرا ول دونم ینم

 بودم.  سادهیبه خودم اومدم که درست کنارش وا یوقت

 

 برام.   یار یب یبدشانس ی ... اومداهیو گفت: به گربه سسمتم   برگشت 

 

 کنم.   اه ی_ اره... اومدم بختت رو س

 

 خنده نگاهش رو ازم گرفت و به سمت جنگل راه افتاد.  با

 

 ... دنبال غذا؟  یری_ کجا م
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گفت: اره   رفتیلبخند دندون نماش برگشت سمتم و همونطور که عقب عقب م با
 خونم کم شده...  جاتی سبز

 

 چوپون الزم داره. هی  ی.. باالخره هر بزامی راه افتادم: پس منم م دنبالش

 

 ؟ ی مراقبم باش ی خوای: اوهوو... مرهام

  

 ...ییجورا  هی_ امم  

 و ببر و گرگ در امان بمونه.  ری از دست ش تونهی بز که نم باالخره

 

 از شاخش رو شکستم.   کهیت هیسمت درخت و  رفتم 

 

 تونه؟؟ ی : گربه مرهام

 

 بودم. ر ی ش می قبل ی... من تو زندگ ی_ بله پس چ

 . می گربه الغر مردن هی  نینب االن

 

 . ره ی خانم ش مونیو گفت: نکش   دیخند
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 .خورمی بز و گوسفند نم ممی _ نه نترس... من رژ

 شکسته درخت رو برداشت.  ی شاخه ها ن یشد و از رو زم خم

   ؟ی حرف زد نیاسمی: با رهام

 

 کندم: در چه مورد؟    م یاز درخت کنار گهی د کی شاخه کوچ هی

 

 ی... کل بحثیبزرگ تر بود گفت: هرچ ی و دنبال شاخه ها کردی نگاه م نیکه به زم یدرحال
 شده که ازت ناراحت بشه؟  

 

 ؟؟؟ ی تو هم حسس کرد ی برگشتم سمتش و گفتم: وا متعجب

 هست.  شیمرگ  هی دونستمیخدا که م به

 باهام سرده.  یلیسه چهار روزه خ اب یافتادم: تقر راه

 خونمون...  اد یکه تنهام نم یوقت

 .  کنهیدست به سرم م یکنم الک یشوخ  ارمیم رشی گ هرجا

 چرا؟   یدونی و نگاهش کردم: تو م برگشتم

 

 تکون داد.  یرو تر کرد و سرشو به نشونه منف لبش

 از درخت کندم.  گهی د کیشاخه کوچ   هیراه افتادم و  زونی او افهیق با
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 . زهیر یلی... اونا خمیخوا یبزرگ تر م ی : شاخه هارهام

 

 !  کنمیجمع نم شیات ی برا نارو ی_ من که ا

 شد.   ره ی کرد و متعجب بهم خ زیرو ر  چشماش

   م،ی که راهو گم نکن نهیا ی _ برا

 .  زارمیم علمت

 

 . یکنی م یرو تکون داد و گفت: کار خوب سرش

 

 .کردیم  یحکمران نمونیسکوت ب یطوالن مدت

با تکون دادن سرش جوابم رو داد و همونجا بحث   یخواستم حرف بندازم ول یبار چند
 شروع نشده تموم شد. 

 خودش سکوت رو شکوند: تو... قهیبعد از چند دق باالخره

   ؟ی... عشق دوم باور دار به

 

 و برگشتم سمتش. سادمیوا  سرجام

 بهش نگاه کردم. رهیخ

 _ امم... عشق..

 احساِس.  ه ی... چون عشق  اره
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   کنن،ی حس رو تجربه نم ه یبار   هیآدما فقط   و

 هر بار متفاوت باشه. دی شا

 .  شنیم یقشنگ  ی و تجربه ها خاطرها شهی تجربه م یول

 

   ؟ی که دوباره عاشق شد دی دوباره فهم شهی شد و گفت: چطور م کی نزد بهم

 

 .  دونمیشدم: اممم... نم رهیدادم و به برگ درختا خ هیدرخت پشت سرم تک به

 تاحاال عاشق نشدم. راستش

 و کتابا خوندم.   لمای اونجور که تو ف یول

 ...  ه یقشنگ زیکردم و ادامه دادم: چ نگاهش

 

 بوده؟   یچجور  ی دی و کتابا د لما یکه تو ف ی رو کج کرد و گفت: اونجور سرش

 

   ؟؟ی پرسیم یچ ی و گفتم: برا   دمیخند

 

 دونفره.  ن ی: امم.. خب دالرا االن برهام

 درکش کنم.  خوامیم

 .میدرک کن  دیبا  هممون
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   درسته؟

 

 _ اره... حق با تو.  

 

 رو جمع کردم و فکر کردم،   لبم

 بودم و خونده بودم.  دهی که د ییزایچ به

 اون باشه. شیکه دوست داره مدام پ هینجوری_ خب ... اولش ا

 ده...اون حرف بزنه با اون بخن با

 ..شهینباشه دلش تنگ م اگه

 ...ستین ی نجوریدالرا ا یول

 اس. گهی خب نگاهش به عمر جور د یعنیعمر رو دوست داره  اون

 ...   یول

 

   ؟یچ ی: ولرهام

 

 دالرا رو دوست داره.  نای_ س

 ناراحت کننده اس.   یلیخ یدونیم
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 : چرا؟  رهام

 

 وسط بشکنه.  نیا د ی با یکی _ چون دل 

 . شهیوسط ناراحت م نی ا یکی

 . نمیداداشم رو ناراحت بب خوامینم من

 

   ؟ی کردیکدوم رو انتخاب م ی دالرا بود ی : تو جارهام

 

 من توهم زده بودم.  ای  شدیتر م کینزد

 فقط چند سانت باهام فاصله داشت.   دی بودم و شا دهیبه درخت چسب  کامل 

 کردم.  زونیشل شد و شالم رو م دستام

 _ من ... خب من. 

 .  دونمی... نمدونمی نم اممم

 

 اون دوباره عاشق شده.   ی: ولرهام

 

 .  زنهینم یحرف نای_ نه... فکر نکنم اخه امم... راجب س
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 .زنهی : چشماش مرهام

 شده بودم.  یکیرسما با درخت  گید

 و دالرا درسته؟؟   نای_ هنوزم بحثمون سر س

 

 . نیو سرش رو انداخت پا   دیخند

 دخترا.  شی خودت کمک کن با عقل و دل سالم برگرد پ ایخدا

 شد. رهیرو بلند کرد و با لبخندش بهم خ سرش

 نگاه نکن.  یخب بزغاله... اونجور نکن

 .  شنی... نگرانمون ممیدهنم رو با سر و صدا قورت دادن و گفتم: برگرد آب

 

 ! زنهی: چقدر تند مرهام

 

 .یلیو با استرس و تته پته گفتم: اره... خ دمی خند یالک

 .  ارمشیباال م االن

 

 و گفت: مگه تو معدته؟    دیبلند خند  دوباره

 

 . ستی_ مگه ن
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   ؟ی تر شد و گفت: خوب قیعم خندش

 

 . دونمی_ ها... اره نم

 اونه...   ی زده شدم برا گرما

 

 هوا؟  نی : تو ارهام

 زده؟   گرما

 

 .دادمیواقعا داشتم رد م گهید

 واقعا رد داده بودم و عقلم از کار افتاده بود.  نه

 .دمی دیرو نم ی ا گهی د زیدستش به درخت بود و به جز چشماش چ هی

 من چم شده... ایخدا

 کردن.  رمیحرکت کنم.. انگار قفل و زنج تونمینم چرا

 

   ده؟یم یخوب  ی : قبل گفته بودم که موهات بورهام

 

 تند تند سرم رو تکون دادم.  یفحر چیه بدون 
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 بوش افتص...  ی _ نه... گفته بود

 

 حرفم رو کامل کنم . نذاشت

 

 ] دالرا [ 

 

 .نشده بود  نیاسم یاز رهام و نگار و   یو خبر شدیم کی داشت تار گهید هوا

 . رفتمیمنم باهاشون م کاش

 . نیواقعا فضاش سنگ نجایا

 و نگاه سه نفر روم زومه.  مینشست شیات دور

 آتوسا.  کنمی نگاه م چپ

 . شمیعمر غرق م ی ا یتو در کنمیو تا سرمو بلند م  نایس راست

 نکبت بارو عوض کنه.  ی فضا  نیدارم تا ا ازینگار رو بهم برسون واقعا ن ایخدا

 برگ ها برگشتم.   ی صدا با

 در. رفت تو چا می اومد و مستق رونیبلند از جنگل ب ییبا قدم ها  نی اسمی

 پشت سرش نگاه کردم نگار و رهام نبودن. به

 تنها برگشت؟   چرا

 شدم و رفتم تو چادر. بلند
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 ...  یاسی_ 

 بخوابم.  خوامیگذاشت : م نیرو زم بالششو

 

 ...دی لرز یم  صداش

   ؟یگذاشتم رو شونش : تو خوب دستمو 

 

 سمتم و محکم دستمو پس زد و داد زد: خووبم...   برگشت 

 اش رو گونه هاش جا خوش کردن.با حرفش اشک همرمان

 بغلش کردم. یحرف چیه بدون 

 هق هق افتاده بود...  به

 نزدم. یحرف

 . دمی هم نپرس یسوال

 بغلش کردم... فقط

 

 ... باشه تموم شد. سی_ ه

 باش.   اروم
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 .دمی رنگش کش ییکوتاه خرما ی موها ی رو نوازش وار رو دستام

 

 .. نگوو..ی گفت: به کس  دهی بر  دهی جدا شد و بر ازم

 .دنیپرس اگه

 باشه...  دیو خواب کردیبگو سرش... سرش.. درد م فقط

 

   شده؟ی چ یبگ ی خواینم یتند سرمو تکون دادم: باشه باشه... ول تند

 

 االن نه. ی... ولگمی : بهت منی اسمی

 .  کنمی م خواهش

 . کردی کباب م گرموی هاش با التماسش داشت ج هیگر نیماب

 پرشد.  چشمام

 ..  ستمیاالن نه... االن خوب ن کنمی: خواهش م نی اسمی

 

 دلم.. باشه.  زیکردم و گفتم: باشه عز  بغلش

 . میزنی حرف م  ی جدا شدم: تو بخواب ... اروم شد ازش

 تو چادر.  ادیب یکس ذارمینباش نم نگران
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 . دیتکون داد و خواب سرشو

 رج شدم. روش و از چادر خا دمی که دورم بود رو کش ینازک  ی پتو

 پاک کردم و برگشتم. اشکمو

 .  بودن  رهیشده بهم خ زی ر ی و عمر با اخم و چشما نایس

 زودتر از اون اومد سمتم. نای س  یبلند شد ول عمر

 

   شده؟ ی: چنایس

 

 . کنهیسرش درد م کمی.. ستین یچی_ ه

 .  شهیخوب م بخوابه

 

   ؟ی کرد هیرو باال اورد و صورتم رو قاب کرد: گر دستاش

 

 کنم.  هی : نه... چرا گر  دمیرو صورتم کش دستمو 

 

 اروم تکون داد و برگشت سمت نگار. سرشو

 بلند اومد سمتمون. ی با قدم ها نگار

 بود...  تنها
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 .انیم  یتک  یچرا تک نای_ ا

 خبره!   چه

 

  دمی: فکر کنم فهمدیگردنش دست کش دستاش رو از رو صورتم برداشت و کلفه به نایس
 .. شدهیچ

 دنبال رهام.  رمیبه نگار باشه... م  حواست

 

 ؟ ی_چ

 ...  ی د ی که فهم یچ یعنی

 

 توجه به حرفم رفت سمت جنگل.  یب

 ...  نایزدم: س داد

 

 ... بعدا. میزنیسمتم: حرف م برگشت 

 سمت نگار.  دیچرخ نگاهم

 بلند اومد سمت چادر و خواست بره داخل که دستاش رو گرفتم.  ی قدم ها با

 

 .  نمیبب سای _ کجا وا
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 قدم عقب رفت و نگاهم کرد.  هی

 . کردیبه اطراف نگاه م جیو گ دی دزدیرو مدام ازم م چشماش

   ؟؟ی و گفتم: کجا بود  گهی سمت د هیرو گرفتم و کشوندم   بازوش

 

 شد.   رهی رو به دندون گرفت و به عمر خ لبش

 رو دنبال کردم.  نگاهش

 

 . کردیدر هم رفته نگاهمون م ی با اخما عمر

   د؟ی برگشت ر ی چرا انقدر د دی با تواماا... کجا بود ی_ ه

 

 .. شیات ی برا  میکن دای چوب پ  می دهن باز کرد و گفت: رفته بود باالخره

 

 بهش انداختم: خب کو؟  ینگاه  نهیبه س دست

  

   ؟ی: چنگار

 

 _ چوبتون؟  
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 : اهان.. نگار

 . ارتشونیبه خدا فک کنم دست رهاِم م دونمیموهاش و گفت: نم ی رو برد ال دستش

 

 برگردوند و رفت سمت چادر. روشو

 داخله.  یاسی... سا ی دنبالش و دوباره گرفتمش: وا دمیدو

 

 . سادیحرفم سر جاش وا  با

 بود.   یبیطور عج هی

 .کردیبرخورد م جی و گ ی جد یلیخ

 .!هیچ  ش یو حرکت بعد کنهی م کاریداره چ دونستی بود و نم ریدرگ   یفکرش حساب انگار

 .  نیرو کنارش گذاشتم و گفتم: بش م یکنار یصندل

 

 نشست و پاهاش رو تو هم قفل کرد.  یحرف چیه بدون 

  ؟؟ ی... باز سر به سرش گذاشتضهینشستم و گفتم: من که گفتم مادرش مر کنارش

 

   ؟ینگاهم کرد: چ متعجب
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   د؟ی ... مگه بحث نکردگهید  نیاسمی_ 

 

 ! می تکون داد و گفت: ما که بحث نکرد یبه نشونه منف سرشو

 

 _ پس چ..  

 

 .. ددی برگشت سمتم و دستامو گرفت و گفت: منو بوس هوی

 

 بودم. رهی نصفه موند و با دهن باز بهش خ حرفم

 

   ؟ی بار پشت هم پلک زدم و گفتم: چ سه

 

 به عمر انداخت و دوباره برگشت سمتم: رهام... تو جنگلل!!   ینگاه

 . میزدی راجب شما حرف م می... داشتشدیچ دونمی رو سفت تر فشرد: به خدا نم دستام

 ....  البته

 .دونمی کنم.. اوف نمکرد و دوباره ادامه داد: فکر  سکوت

 بمونم.   نجایا  تونم یخونه... من نم  م یبرگرد شهیم دالرا
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 .کردمیرو باور نم دمی شن یکه م ییزایچ

 جلو چشمم بود...  نیاسم ی پر از اشک  نگاه

 طرف.  هینگار هم  یو نگران اضطراب

 ارومش کنم.  یبگم و چجور یچ دونستم ینم یشوک بودم و حت  تو

 

   ؟ی کنیماست نگاهم م نیبگوو چرا ع  یزیچ هی: نگار

 

 .  سای... وا کنمی _ دارم هضم م

 

 . شمی: اووف زودتر توروخدا دارم خفه منگار

 

 رهام...  یعنیرو تکون دادم و چشمامو بستم و همزمان با باز کردنش گفتم:  سرم

 .. تورو

 

 : ارهه...  نگار

 

   ؟؟یییداد زدم: چ ناخوداگاه
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 االغ. دمی ررمار ترسزد تو کلم و گفت: زه محکم

   ؟یکنیم  غیج غیج یفک زدم تازه دار  دوساعت

 

 اخه؟؟  ی... چجوریچ یعنیرو گذاشتم رو سرم:  دستم

   ؟؟ی داد یکار نیچطور اجازه همچ  تو

 

 .. دونمینم ی : واانگار

 

   ؟ی کرد کاری_ خاک تو سرت... تو چ

 

 ...  یچی رو ول کرد: ه دستم

 

   ؟؟یچی ه یچ یعنی_ 

 

 بودم.   ساده یبزز وا نیع یعنی: نگار

 

 . سادمیوا  یچ یعنیو گفتم: اووف نگار...   دمیکش قیعم نفس

 .. تو گوشش  ی خوابوندیمحکم م دونهی



 روز سرد 

 
423 

 

 بزنم...  نیخودم همچ ادیشدم و گفتم: اصلا بزار ب بلند

 

چه   یو فقط بگ یبه استرسم اضافه نکن شهی: دالرا میگرفت و هولم داد رو صندل  مچمو
  زم؟ یتو سرم بر یخاک

 

 _ رس..  

 

   ؟ی: چنگار

 

 _ خاک رس...  

 

   ؟یکنی م یتو شوخ شمی: هار هار بانمکک... من دارم پر پر منگار

Https://t.me/Roman_mrjjn                          

 

 ه؟ یچ ی_ شوخ

 . ادی چند تا اجر تو سرت خورد کرد تا عقلت سر جاش ب دی... با ست یجوابگو ن خاک

 

 . کنهی چال م  نجایداداشم بفهمه رهامو هم ی ه واقعا... واا: ارنگار
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 از طرف تو نبوده...  یغلطو کرده و حس نی_ حاال خدارو شکر اون ا

 

 نداد. یجواب

 کردم...  نگاهش

 و لباش رو تو دهنش جمع کرده بود.   دیلرزی م شیاب ی ها لهیت

 

 .. ای دار یتو هم حس ی_ گمشو.. به خدا بگ 

 

گفت: دارمم... عرر خدا منو   ه یشد سمتم و دستامو دوباره محکم گرفت و با ناله و گر خم
 .یبکشه دل

 بگمم؟؟   یچ یاسی به

 ... ی وا داداشمم

 

 رو بستم و دستمو گذاشام رو دهنم. چشمام

 چشم ازشون برداشتم.  قهیدق دو

 جنگل رو آب دادن. کل

 کردم. نگاهش

 پر شده بود.  چشماش

 .دمشی دیم ینطور یبار بود ا نیاول
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 . کندیو مدام پوست لبش رو م  دیلرز ی م دستاش

 . وونهی د نمیبب ایتو بغلم: ب  دمشیدراز کردم و کش دستمو 

 ... یدل ترسمیکنار گوشم گفت: م اروم

 

   ؟ی قرمز شدش نگاه کردم: از چ ی جدا شدم و به چشما ازش

 

 : از احساسم...نگار

 .  ترسمیکه دارم م یحس از

 

   ؟؟یدار  یگه چه حس: معمر

 

 . می با نگار به سمت صدا برگشت  همزمان

 نزد. یدستم رو محکم فشرد و حرف نگار

 عمر دوختم.  انهیرو از دستاش گرفتم و به نگاه پرسش گرا نگاهم

 . کردیشده نگامون م زیر ی کتش بود و با چشما  بیدستش تو ج هی

 

 .  ستین یخاص زیباز کردم و جوابش رو دادم: امم.. چ دهن
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 دخترونه.  ی با حرف من تند سرش و تکون داد و گفت: اره اره... مسائل و حس ها نگار

 

 . نایسمت رهام و س دیچرخ عمر

 . بهشون انداخت  ینگاه

 ...ستمیقدم جلو اومد: من احمق ن هیسمت نگار و  برگشت 

 افتاده،    یچه اتفاق دونم ینم

...خودتم  ستی انتخاب درست ن نیا یرو باال برد و صورت نگار رو قاب کرد: ول تاشدس
 . ستی الزم به گفتن ن یدونی خوب م

 . یماجرا تو ناراحت ش نی اگه تو ا یول

 .  رهی جلومو بگ تونهی نم نمیزد و با چشم و ابرو به من اشاره کرد: ا لبخند

 

 لبخند زد و آروم سرشو تکون داد. نگار

 و ازش فاصله گرفت. دیرو بوس شیشونیپ عمر

 

 ..گنیبه درخت م  نیگذاشتم و رو بهش گفتم: ا   بمیرو تو ج دستام

 اسم دارم.   بنده

 

 ابروش رو باال داد و سرشو چرخوند سمتم.  ی تا هی

 



 روز سرد 

 
427 

 

 : بله درسته... دالرا.عمر

 خانم.  دالرا

 مم،  کلمه خانم اخر اس دنیشن با

 کمرنگ شد.  لبخندم

 نداشتم و شوکه شدم.  توقع

 توجه به حرفامون رفت سمت چادر خورد و خوراک. یب نگار

 

 تر کردم: اهم.. خانم.  لبمو

 

 .. اومد: هنوز منتظر جوابم  جلو

 

 _ جوابت رو دادم... 

 

 . ی : نه... فقط دست به سرم کردعمر

 

 نزدم. یحرف

 .نه گفتمی... مگفتمیم یچ

 .داشتیو دست از سرم برنم   شدیم دواری ام اونم
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 .کردیخودش رو خفه م گارشیو با دود س شکستیاره... دلش م گفتمیم

 

 ... ی: دوسش ندارعمر

 . یبش یتو دو روز عاشق کس یتونینم

 ... درسته؟ مینیبیکه من درست روبه روتم و مدام م یوقت اونم

 

 . هیحسم نسبت به اون چ ستی_ مهم ن

 که مهمه ... حسم به تو.   یزیچ تنها

 

   ه؟ یشد: حست به من چ رهیبهم خ شی آب ی تر اومد و با چشما کینزد

 

 دهنم رو قورت دادم و عقب رفتم. آب

 و کج شد.  یخورد به صندل پام

 .د یبعد دوباره سمت عمر چرخ یاول به صندل  نگاهم

 

 _ قبل هم گفتم ... ازت متنفرم.  

 

 .  دونمیزد و گفت: اونو که م لبخند
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 . ادامه داد: به چشمام نگاه کن  هیکرد و بعد چند ثان مکث

 .یبگو که دوستم ندار و

 ... بغلت کنم. دمی من قول م  بعدش

 . یکنم دوباره عاشقم ش یتر شد: و کار قیعم لبخندش

 . دمیدزد شیخی  ی ها لهیو نگاهم رو از ت دی لرز پلکم 

 

 .. ستین نمون یب یچیه گهی_ قبل هم گفتم که د 

 شد و رفت.  تموم

 و رهام رفتم.  نایاز سمتش نموندم و از کنارش رد شدم و به سمت س یحرف منتظر

 جدا شد و رفت سمت چادرشون.  نایاز س دنمیبا د رهام

 

 مگه نه؟   یدونی: تو هم مسادمیوا نایس کنار

 

   و؟ یرو از عمر گرفت و رو بهم گفت: چ نگاهش

 

 کرد.  فی _ خودتو نزن به اون راه... نگار برام تعر 

 

 . یدونی: خب پس... منایس
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 _ رهام... نگارو دوس داره؟  

 

 . ست یخوب ن ادی ز یاسی رو اروم به نشونه مثبت تکون داد: رابطش با  سرش

 

 به خاطر نگارر...؟؟  ی رو به دندون گرفتم: واا لبم

 

 بد بود.   ونشونی م  کمی قبل نگار هم  ی: نه نه... حتمایس

 .  دهی پسند دهی... نگار ذو دگهیدِل د یول

 

 لبخندش ناخودآگاه لبخند زدم: نگارم دوسش داره...   با

 

 و گفت: پس مبارکه.   دی باال پر ابروهاش 

 

 ! نی اسمی:  دمیکش یقیهمون لبخندم نفس عم با

 ... شهیوجود اون نم با

 .  خوادیاونو نم یناراحت  چوقتیه نگار
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 . شهی رابطه شروع نشده تموم م نی: امم... پس ابشیرو گذاشت تو ج دستاش

 

 . قای_ دق

 

   ؟ی: اونارو ول کن... خودت چطورنایس

 

 دوختم. شی فندق ی رو به چشما  نگاهم

 زدم: بهترم..  یمهربون لبخند

 

 چطوره؟   ونتون یکج کرد سمت عمر و گفت: م یرو کم سرش

 

 سمت عمر.  دمیچرخ

 افتضاح...   _

 

  ؟ ی : دوسش دارنایس

 

 گره خورده برگشتم سمتش: شماها چتونه؟؟  ی ابروها با

 حس مززخرف.  نیبه ا  دیداد ریهمه امروز گ چرا
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 من دوستتون ندارم . نه

 . خوامینم چکدومتونویتورو نه اونو نه ه  نه

 

 توجه به صدا کردناش راهمو سمت چادر خودمون کج کردم و واردش شدم. یب

   شده؟یپف کرده گفت: چ ی شد و با چشما زیخ می با واد شدنم ن یاسی

 

 .. یتنها باش یخواستیحواسم نبود م دی _ اخ ببخش

 

 ... آرومم. ستین  ی : نه مشکلنی اسمی

 

 و وا رفته کنارش نشستم.  ن یغمگ افهیق با

 شد و لبخند زد.  رهیبه خون نشستش بهم خ ی همون چشما با

 

 .. نم یبغلم بب ا یرو باز کرد و گفت: ب دستاش

 

 [نای]س

 

 و وارد چادر خورد و خوراکمون شدم.  دمیبه گردنم کش یدست کلفه
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 . رهی میعمر م ی که برا زنهیچشماش داد م یول  دهی نم نشون

 با عمرِ.. حق

 . کنهی... به من نمکنه یکه اونو نگاه م  یاونجور چوقتیه

 باشم. دواریام تونمینم

 رو تمومش کنم و خودمو گم و گور کنم.  یباز ن یهرچه زودتر ا دی با فقط

 .... رمیقرار بگ نشونیب تونمینم

 واقعا عاشق همن...  اونا

 .کنار چادر توجهم رو جلب کرد  آتوسا ی صدا

 سمت درو بهش نگاه کردم. رفتم 

 باهاش حرف بزنه.   کردیم یعمر رو گرفته بود و سع ی بازو

 

 ؟؟ ی دی: چرا بهم گوش نمآتوسا

 ؟؟ ی خوای تو دالرا رو نم مگه

 ی... ولیاریبه دستش ب کنمیمن کمکت م خب

 . یکه تو هم به من کمک کن یشرط به

 

   ؟؟ی اریبه دست ب  نارو ی: که تو هم سدی زد و بازوش رو عقب کش ی شخندین عمر
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 . قای: دقآتوسا

 

 برد و باخت.  یبر شیپ ی اگه تنها بخوا یبرد برد... ول ینحوریا

 . یبازیو تو م برهیم نایس

 

 که بخوام ببازم. کنمینم ی: من بازعمر

 . پرستمشی... چه مال من بشه چه نشه من مهیمن و دالرا واقع نیکه ب یحس

 ؟؟ ی تو چ یول

 دوستت داره؟  نایس

 ؟؟ یدوسش دار یخودت چ تو

 ...یدار نایکه تو به س یحس نی و ا هیعشق چجور  دونمیادم عاشقم... م هی من

 . ستین عشق

 

 . کردیتو سکوت داشت به حرفاش گوش م آتوسا

 ...شی خوایقدم جلو رفت و ادامه داد: تو فقط به خاطر پولش م  هی عمر

 . یدونی خودتم خوب م نویا

 

 : چرت و پرت نگوو... من خودم پول دارم. آتوسا
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 هست؟   ستین نایبه اندازه مال س یول  : اره عمر

 عمارت بزرگ داره و دوتا شرکت.  هی اون

 ...  بهش  دهی خونش و تمام ثروت پدر و مادرشم رس اط یتو ح نی مدل ماش چند

 

 .ستمیمن خر ن ینفهمن... ول هیبق  دیکرد و ادامه داد: شا مکث

 . شناسمیتو رو خوب م  امسال

 . کنمیکارو م نی ... با روش خودم اارمیاگه بخوام دالرارو به دست ب من

 تو.  فیکث ی ایبا باز نه

 

 ...  یشی م مونی: پشآتوسا

 االنشم هستم...  نیگفت: هم رفتیکه م یجدا شد و درحال ازش

 

 سمت آتوسا..  دیچرخ نگاهم

 .کردیرو مشت کرده بود و به رفتن عمر نگاه م دستاش

 . نطوریا پس

 از عشقم زده به سرش..  کردمیم که فکر م ه  یهمون

 خاطر پول بوده.   به
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 نشست گوشه لبم.  یتلخ لبخند

 ناراحت شدم. یندارم... ول یآتوسا حس به

 پا.  ری فقط به خاطر پول... خودش و غرورش رو گذاشت ز نکهیا از

 رو داشت؟  ارزشش

 حرفارو بشنوه؟  نیا که

 !  بهیغر  هی از

 نشستم.  ن یقدم عقب رفتم و رو زم هی از

 .کردمیم فکر 

 ...یهمه چ به

 .گذرهیو م  فتهیکه داره اتفاق م یز یهر چ به

 . ی سفر پر خاطره ا  چه

 ... نی اسمیرهام..  ی برا

 ..نگار

 .می کدوممون مشکل خودمون رو دار هر

 .  می خوب باش می کنی م یبازم سع یول

 و دستامو رو زانو هام گذاشتم و تو هم قفلشون کردم. دمیکش یقیعم نفس

 شدم.  رهیقفل شدم خ ی انگشتا به

 بودم. مایاالن تو خونه کنار س کاش
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 . زدیم یو برام الک صورت  گرفتی کوچولوش دستام رو م ی اون دستا با

 اومدم.  رونی داخل چادر... از فکر ب یورود شخص با

 بود. عمر

 رفت. ل یمکث کرد و بعد به سمت وسا یکم دنمید با

 نشست. نی آب خورد و همونجا رو زم یکم

 من دستاش رو تو هم قلب کرد و نگاهش رو بهم دوخت. نیع

 عذاب رو تحمل کنم. نی ا تونستمینم نیاز ا  شتریب گهید

 

 . هیباز  هی_ همش  

 

 روم ثابت موند.  نگاهش

 

 دن از آتوسا... دور ش  ی دادم: من از دالرا خواستم ... برا ادامه

 .  میستیو اون واقعا باهم ن من

 

   ؟یگیبهم م ناروی: چرا اعمر

 

 _ چون اون دوستت داره.
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 باشم.   نتونیب خوامی... نمی خوشبخت قیتو ال و

 

 ! یتو دوستش دار ی: ولعمر

 

 ! گرفتم و به انگشتام دوختم: اره... عاشقشم  شیخی ی رو از چشما نگاهم

 .  ستین  یعشق من کاف یول

 نداره.   یخوب انی طرفه پا هیکه حس   می دونی کردم: جفتمونم خوب م نگاهش

 

 ....زدینم یحرف

 . کردینگاهم م فقط

 رو از هم باز کردم : خلصه... نگران نباش. دستام

 . گردهی بهت برم اون

 . دهگریبرم یاالن نه... ول دی شا

 

 حرفم رو خوردم. شی خون ینیب دنید با

 سکوتم ابروهاش رفت تو هم و رد نگاهم رو دنبال کرد.  با

 زل زدم.  شین یشد که به ب متوجه

 رو باال برد و خون کنار لبش رو لمس کرد.  دستش
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 به انگشتاش نگاه کرد.  متعجب

 

   ؟؟ی _ خوب

 

 جاش بلند شد و تند تند سرش رو به نشونه مثبت تکون داد.  از

 که داخل چادر بود دستمال در اوردم و گرفتم سمتش.   یی ایاز ساک دست یکیداخل  از

 رو هم همونطور رو صورتش نگه داشت. ی رو پاک کرد و دستمال بعد  شینیگرفت و ب ازم

 

 لب گفت: ممنون..  ریز

 

 دکتر؟؟؟   می بر ی خوای_ م

 

 . ستین ی دی جد زیتکون داد: نه.. چ یبه نشونه منف سرشو

 . هیکه داشتم... عاد ی ماریخاطر ب به

 

 لب گفتم. ری ز ی ا باشه

 رفت.  رونیبرداشت و از چادر ب  گهیدستمال د هی
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 چشه؟؟   نیوارد چادر شد و گفت: ا  رهام

   د؟ی دعوا کرد نکنه

 

 . می_ نه بابا... مگه بچه ا 

 فقط.   می زد حرف

 خون دماغ شد.  بعدم

 

 : اهان... رهام

 راحت شد.  المیخ خوبه

 . دیو دار شماهم دعوا کرد  ریگ  نیکردم تو ا  فکر 

 

 ] دالرا [

 

 

 شدم. زیخ م یو ن دمی کش رونی ب یاسی ی رو از تو دستا  دستم

 صورتش نگاه کروم. به

 پف کردش بسته بود. ی چشما

 



 روز سرد 

 
441 

 

 ... نیاسمی صداش کردم:  آروم

 

 نداد. یجواب

 بود. خواب

 چادر چشم دوختم.  یو به سقف مثلث دمیجام دراز کش ی تو وبارهد

 .کردمی سوال عمر فکر م به

 نه؟  ایدوست دارم   نارویبود س دهی پرس ازم

 . خوامشینم  گهیبهش بگم که د د یگفت با  بعدم

 شده... دهیچی سخت و پ  یهمه چ چقدر

 غلط. یدرست و چ یچ دونم ینم

 راه برام بهتره.  کدوم

 .نایس ی. ولدوس دارم. عمرو

 ازش دور شم.  خوادینم دلم

 و مسخره رو تجربه نکنم.  خودیدوباره اون حس ب دوارمیام

 . دی عشق جد هی ی برا  ستم یاماده ن اصل 

 ... نه

 ...  نه

 رو بستم و آروم سرمو تکون دادم. چشمام
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 .چکدومی... هنایعمر نه س نه

 .یدل ییتنها تو

 .یندار یازیمشون نکدو چیو به ه  ی دیادامه م ییتنها

 .نایس یعشق عمر نه مهربون نه

 .چکدومیه

 ... یجفتش رو دار خودت

 عشق هم احترام و محبت.  هم

 بره.  دیبا  عمر

 دوباره خودمو بسازم. د یبا

 از نو... دوباره

 سخته.  دونمی... مگهید دی من جد هی

 ندارم.  ی هدف و مقصد چی کردم و ه ریراه گ  نیهنوز ب چون

 ..دمیادامه م یول

 سخت...   هرچقدر

 ادامه بدم.  دیبا رممکن، ی غ هرچقدر

 .نیاسمیسمت  دمیچرخ

 رو لبم نشست.  ی انداختم و لبخند محو باشیبه صورت ز ینگاه

 بهش فکر کنم خودمم.  دی که با یزی چ نیاخر  االن
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 حل کردن و فکر کردن بهش دارم.  ی برا یداستان مهم تر  فعل 

 رفتم. رونیشدم و از چادر ب  بلند

 بود. خلوت

 نبود... یخبر چکدومشونیه از

 چادر ها در گردش بود.  نی تک تک ب نگاهم

 . تو چادر خورد و خوراکمون بودن  نایو س رهام

 حدس بزنم که اونان.  تونستمیاز لباساشون م یول دمشونید ینم کامل

 کنم.  دایتا نگار رو پ گهید ی ادراافتادم سمت چ راه

 دست خودش نداده باشه  ی ا  گهیکار د دوارمیام

 درخت،   هیکنار  دنشید با

 و به سمتش رفتم.  دم یکش یراحت نفس

 هم دستش بود. کی چوب بار هینشسته بود و  نیزم رو

 نشستم.  کنارش

 برگشت و نگاهم کرد.  زونیاو  ییلبا با

 ...  ی زشت شد  یلیگفتم: خ  افشیق دنید با

 

 اروم گفت: گمشو.   ییو صدا زونیاو  ییلبا با
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 نکن. ینجوریبابا... ا  ی و گفتم: ا  دمیخند

 .  نمتیزشت بب افهیق نیدوس ندارمم با ا اصل 

 

 رو شکوند و گفت: پس گمشو...  چوب

 

 باال بردم و زدم پس کلش: کووفت و گمشو.  دستمو 

 

 ... چته؟  یرش: وحشو دستش رو گذاشت رو س نیرو انداخت زم  چوب

 

 تو؟؟   ای_ من  

 

 که.  ستی: تو ... االغ، دست ننگار

 

 نداشت.  ی_ بزدگش نکن... با نوازش فرق

 

 شد.   زونیرو از رو سرش برداشت و باز لباش او دستش

 

 .  زنمی دفعه محکم تر م نیا  یری غمبرک بگ ی _ به خدا بخوا
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 : اووف باشه بابا... نگار

 

 _ خب بگو چته؟  

 

 !  نمی: غمگنگار

 

   لش؟ ی... خب دلدونمی_ م

 

 گفت: فکر کنم عاشق شدم...   هیمکث با حالت ناله و گر ی و بعد کم  دیکش یقیعم نفس

 

   ؟؟ی نشد یکه عاشق ادم درست یدونی م ی: ولدمیلحن بامزش خند  به

 

 .  نجااستیهم قایادامه داد: دردمم دق  شی الک ی ها هیگر  با

 

 _ اشکال نداره... خودت رو ناراحت نکن. 

 . می از کمپمون لذت ببر بزار

 کنار.   زارمیرو م یمنم ناراحت یحت نیبب
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 ... یگیکرد: راست م  نگاهم

 اون انگل رو حرص بدم. خواستمیم یکل

 رفت.  ادمیبه کل  اما

 

 . دیای: دخترا... بنایس

 

 . میهمزمان به عقب برگشت نا، یس ادیفر   ی صدا با

 تکون دادم و از جام بلند شدم.  سرمو

 

 چه خبره.   م ی نیبب می _ پاشو .. بر

 

   ه؟؟یشد و چند قدم جلو رفت: پشتم خااک بلند

 

 . هیکردم: نه اوک  زیبهش رسوندم و مانتوشو تم خودمو

 

 . میبچه ها که دور هم جمع شده بودن ملحق شد  به

 محکم دستام گرفت. و   ستادی رهام ا  دنی با د نگار
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 ..کردیداشت دستم رو سوراخ م ناخناش

 شدم: اروم باش...  کی نزد بهش

 

 .  می.. االن همه جمعگهی: خب دآتوسا

 

 بود نشستم و نگار هم اومد کنارم. نایکه کنار س یتخته چوب رو

 

 : چه خبره؟  نا یسمت س دمیچرخ

 

 . میکن  یداده باز ری: گنایس

 

   ؟؟ی_باز

 

 تکون داد و نگاهش رو به اتوسا دوخت. سرشو

 

 کنه..  یانگل اومده سخنران نیاروم کنار گوشم گفت: باز ا  نگار

 

 کنه؟   یباز خوادی_ نه م
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   ؟ییداد زد: چ نگار

 

 .. چته!  سیی _ ه

 

 کنه؟ یباز یچ یعنیرو اروم کرد و گفت:   صداش

 کنه؟   یباز یچ

 

 .. دونمی_ نم

 

 : خب... االن هوا روشن.آتوسا

 ..میکنیم  یمشاعره باز  پس

 . رشی ز دی دارمم... از االن بگم نزن گهیبرنامه د هیشب   ی برا یول

 

 کنه؟   خوادیم یچه غلط   رشیاروم گفت: مثل بزنم ز  نگار

 

 .. میامتحان کن دی _ با
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 کجاست؟   یاسی.. ی: دلرهام

 

 ... گفت که سرش درد... ادی_ اون نم

 

 .هی: نه... اوک نی اسمی

 .  بهترم

 ه؟ یباز ینگار نشست و با لبخند گفت: خبب... چ کنار

 بهش زل زده بودم.  متعجب

 به نگار انداخت.   یقیبهم زد و نگاه عم یسمتم و لبخند تلخ برگشت 

 شدم.   رهیخ نایبرگردوندم و به س سرمو

 تعجب کرده بود.  اونم

 : حالش خوبه؟  دی پرس اروم

 

 .  دونمیتکون دادم: نم  نیبه طرف سرمو

 

 .امیب  رونیب  یاسیآتوسا باعث شد از فکر  بلند ی صدا

 

   کنه؟؟یشروع م ی: خب ک آتوسا
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 .دیجمع چرخ نی ب نگاهم

 . کردی و به آتوسا نگاه م یلش کرده بود رو صندل عمر

 بود.  یاسینگاهش به   رهامم

 نگار!  دمی شا

 بدم... اخه کنار هم نشسته بودن. صیدرست تشخ تونستمینم

 کار نداره.  نیبه ا ی هم که مشخص بود علقه ا نایس

 

 . کنمی : همم... خب پس خودم شروع مآتوسا

 .  چرخهیاز عمر م و

 نکرد.  دیحرفش رو تا چکسیه

 اون با ذوق مسخرش شروع کرد به خوندن:  یول

 انگار... شمیدارم عاشق م ی وا ی ا

 دستم داد...  یچه کار چشمات

 ...  ادی بردم همه رو از  که

 . دادیداد ب ی ا

 به عمر گفت : د بده.   رو
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سمتم و شروع کرد به خوندن : دل من    دیابروش رو باال داد و نگاهش چرخ ی تا هی عمر
 هواتو کرده. 

 . ی االن بغلم بود  کاش

 .  یاقل خوب دونستمیخبر داشم ازت م هی کاش

 بده.   ی رهام کرد و گفت:  روبه

 

 و اون خوابه.   سمی نویهست تو قلبم ... که هر شب واسه اون م یکی: رهام

 

 گفت: ه بده.   نایبه س رو

 

 من گفتم نه. ره ی اومد جاتو بگ یو شروع کرد به خوندن: هرک  دیکش یقینفس عم نایس

 با تو جفتم من.   یوقت یینجایتو ا یوقت

 ...  یینجایتو ا یمال ما دوتاس وقت ایدن  کرد و اروم گفت: نگاهم

 . ستی ن ایرو  هیواقع نایا

 

 کل اهنگو بخون.  ی خوایچه خبره! م هی: کافآتوسا

 ت بده.   یدل بدو

 

 رو تو حدقه چرخوندم و فکر کردم. چشمام
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 ت.  با

 سخت تر نبود؟   اینگاه کن خدا  شانسو 

 . فتهیبه من ب دیچرا ت با  اخه

 بلند کردم و نگاهم به نگاه عمر گره خورد. سرمو

 شم یم  بهی... با تموم شهر غریستیشروع به خوندن کردم: تو که ن  ناخودآگاه

 .  شمیم وونهی... دیاگه بر  یدونستیم

 

 : متل توتوله گاو حسن چجوره...نگار

 بردن هندستون.  رشویداره نه پستون ش ریش نه

Https://t.me/Roman_mrjjn                            

 به دندون گرفتم تا نترکم از خنده. لبمو

   شد؟؟ی با خنده گفت: اون با اتل شروع نم رهام

 

 : من دوس دارم با متل شروع کنم... نگار

 هست؟   یمشکل

 

 لبشو جمع کرد: نه نه... راحت باش.  رهام

 هم بود ...   ییبایز  شعر
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 گفت: نون بده.  یاسی به رهام رفت و رو به    ی ره اچشم غ  نگار

 

 که حواسش پرت بود گفت: نون؟!  یاسی

 . ستیکه نون ن  نجایاطراف نگاه کرد و گفت: ا به

 . ارم یبرم برات ب سا یوا

 

 دوسش دارم.  یروشو برگردوند و رو به ما گفت: خنگه ول نگار

 

 خنده.  رینتونستم و زدم ز گهید

 دن یخندی بچه ها هم م هیبق

 رو بهم زد.  یو نگار کل با نون باز  میاومده بود  رونیکل از بحث اهنگ ب گید

 

 . خونمی: خودم منگار

 ... شهی... نه نمشهینم نگو

 ...خواممی... نه نم خوامینم نگو

 بگم شدم عاشق دخترتون.  تونی در خونتون حرف بزنم با َدد امیب خوامیم

 بشم من غلمتون.   خوامیم
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 طول خوندنش از خنده روده بر شده بودم. تو

 .کردیکلفت و نازک م یرو ه صداش

  گفت ی رو م دی رسیکه به ذهنش م یو هر چرتو پرت خت یرو بهم ر کی موز تمیر کل 

 . گاوو ... نون بده  یرو به عمر گفت : ه نگار

 

 که لبخند به لب داشت.  عمر

عشق من   ی شروع کرد به خوندن: نسترن ا ی جد  ی لیرو صاف کرد و باحالت خ گلوش
 ...  هیچ یاداها چ  ن یبزن بگو تورو به خداا ا یحرف

 . دمیلحن و اداهاش خند به

 گذشته افتادم..  ادیلحظه   کی  ی برا

 م.بخندونت  کردیم  ی سع اشی و با مسخره باز  شدمیکه ازش ناراحت م ییوقتا 

 تو نگاه پر از غمم قفل شد. نگاهش

 رو تموم کرد و با لبخند نگاهش رو ازم گرفت.  اهنگش

 

 ..ی: الحق که داداش خودمنگار

 به کلت.  بوس
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  لیتبد  یو باز می نگار ادامه داشت و کل از حرف اتوسا دور شد  فیکث یباز  نیوقت شام ا  تا
 شد به بزن و برقص. 

 و سرمو گذاشتم رو شونه نگار.  دمیکش ی ا ازهیخم

 ساعت از شب واقعا ترسناک بود.  نیا جنگل

 بود.  کی تار یلیخ

 .درختا گرفتم و به عمر اخمو دادم نیب  یکی رو از تار نگاهم

 که دستش بود سرگرم کرد.   ینگاهش رو ازم گرفت و خودش رو با ماگ عیسر

 

 برنامه دوم؟    ی برا دی : خب خب...اماده ااتوسا

 

 جوابشو نداد. چکسیه

 

 گفت: نه.  یحال یو ب  یبا خستگ یاسی

 

 . دیگفت: خب پاش  نیاسمیتوجه به  یب آتوسا

  

 .بهش گفتم و چشمام رو بستم  یی دلم برو بابا تو

 

 . میکن یباشک باز می قا م یخوا ی: خب مآتوسا
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 رو باز کردم و با ترس به اطراف دوختم.  چشمام

 !! یکی تار نی ا تو

 باشک؟   می قا

 

 هستم.   نوی.. اولی: انگار

 

 حرف نگار چشمام گرد شد.  با

 صداش از سمت راستم اومد؟  چرا

 که سرم رو شونشه...  ینیا پس

 بلند کردم و نگاهش کردم. سرمو

 !نایس

 خطرناکه.   دی دور نش ادیز یبهم انداخت و بعد رو به بچه ها گفت: باشه... ول یمهربون نگاه

 

 چرخوندم و به عمر نگاه کردم.  سرمو

 نبود!  اونجا

 بود. یخال شیصندل

 .  دمشی ند ی چرخوندم ول چشم
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 اول چشم بزاره.   یک  م ینیبب دی: خب جمع بش آتوسا

 

 تو... پس خودت اول چشم بزار.   ی برا دهی: انایس

 

 انداخت.  یبه اطراف نگاه  آتوسا

 نبود. ینگاهش ترس تو

 .  کردیم  افتیشد رو  می قا شهیکه م  ییداشت سوراخ سمبه ها و جاها انگار

 

 لبخند برگشت سمتمون و گفت: قبوله...  با

 

 . می زاری رهام بود اشاره کرد: رو اون درخت چشم م نیکه کنار ماش یدرخت به

 

 ها بلند شدن..  بچه

 پاشدم. ینداشتم ول یل یم ادی ز نکهیبا ا  منم

 تا آتوسا با ناز به اون درخت برسه و چشم بزاره.  میبود  ساده ی وا هممون

  یس  ستیو چشم گذاشت و بلند بلند شروع کرد به خوندن: ده ب  دیبعد دوسال رس باالخره
   چهل...
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 شده بودن. بیسر برگردوندم همه غ تا

 . کردمیبودم و اطرافمو نگاه م  ستادهیا  وسط

 دود شده بودن رفته بودن هوا.  واقعاا

 ... نی معرفتا یب عجبب

 شمارشش بود.  ی آخرا

 شدم.   می درخت قا نی سمت جنگل و پشت سوم  دمیدو

 ممکن بود. ی جا نیتر  عیضا

 . کی چون داخل جنگل بودم و همه جا هم تار یول

 نکنه. دامی داشتم که پ دیام

 و به اطراف نگاه کردم.  دمیکش قیعم نفس

 بود. رینفس گ وااقعاا

 تو جنگل نبودم.  یکیتار  نیتو ا  نی ا تاحاال

 که به خاطر وجود چادر ها بود.  ی به خاطر نور کم باز

 قسمت روشن بود.  نیا

 بلند آتوسا توجهم رو جلب کرد.  ی صدا

 

 . ی ا عیضا یلی... رهاام خدمتی : دآتوسا

 .شدم و بهشون نگاه کردم  خم



 روز سرد 

 
459 

 

 سرش رو برگدونه و باهام چشم تو چشم شه. هویبودم   منتظر

 اتفاق هم افتاد. نیهم و

 برگشت سمتم.   هوی

 .نتم یبب نکه یقبل ا یول

 .دی رو دهنم قرار گرفت و منو به سمت خودش کش یدست

 بودم. دهیکه پشتم بود چسب یگرد شده به شخص ی زده با چشما وحشت

 .دمی شنینفس هاش رو کنار گوشم م ی صدا

 

 تر کرد و اروم گفت: منم... نترس.   کی رو نزد سرش

 

 .کردیارومش کنار گوشم حالم رو دگرگون م ی صدا

 سمتش.  برگشتم

 هنم برداشت. رو از رو د دستش

 شدم.. رهیخ  شیآب ی چشما به

 چم شده.  من

 پلک بزنم.  یحت تونمینم چرا

 تو بغلش بودم و دستاش دور کمرم حلقه بود.  کامل 

 .شدی م کمیرو کج کرد و اروم اروم نزد سرش
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 اومد.   یدر م  نمیداشت از س قلبم

 

 نگار... تلش نکن.  دمت ی : دآتوسا

 

 اتوسا به خودم اومدم.  ی صدا با

 .دمیخودمو عقب کش عیسر

 به چهرش انداختم و به سمت چادرا رفتم.  یقیعم نگاه

 

 خانم.  یاز دل نمیا  ولیکرد: ا غیج  غیج دنمیبا د  آتوسا

 

 توجه به حرفش رفتم داخل چادر. یب

 .وارد شدن ن یاسمیسرم نگار و بعد  پشت

   ؟یدل ی شدی: چنگار

 

 رو دادم پشت گوشم و نگاهش کردم. موهام

 بود. ره ی بهم خ شی اب نگاه

 . خورهیرنگ بهم م نی داره از ا گهید حالم

 بار پلک زدم و نگاهم رو ازش گرفتم. چند
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 . ستین یزی_ نه... چ

 ... فقط

 خستم.  فقط

 بخوابم.  خوامیکردم: من م  نگاهش

 .  دی ادامه بد تونیبه باز  شما

 

 . کنمی زور اون انگل رو تحمل م: برو بابا... من به نی اسمی

 .  رمی نم ینباش تو

 

   ؟ی انداخت: اوهو... تو هم راه افتاد ی اسی به  ینگاه نگار

 

 . نیبا لبخند گفت: کمال هم نش نی اسمی

 

 چشام پر شد.   نیاسمی ی لبخندا با

 رو بشکنه،   یکی اون   شون ی کیروز قراره  هی جفتشون  دوننیم نکه یدوتا هم با ا نیا

 مهربونن باهم.   بازم

 .دمیرو مرتب کردم و دراز کش بالشم

 و بهم زل زد.  دیکنارم خواب نگار
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 حس کنم.  تونستم ی اشو م رهیخ ی نگاها

 سمتش.  برگشتم

 چادر چشم دوخت.  واری و به در و د دینگاهش رو دزد عیسر

 نزدم و برگشتم.  یحرف

 زل زده بود بهم. دوباره

 

 نگاش کنم گفتم: چته؟   نکهیا بدون 

 

 ؟ ی: چنگار

  ؟یک 

 

 رو.  یبزن  ی خوایکه م ی: بگو... حرفدمی سمتش و به پهلو خواب برگشتم

 

 .ادهی: حرف... که زنگار

 .  الیخیبخواب ب ستین یزیچ

 

 ... حوصله اداهاتو ندارم بگو.  اای صدا بز بد زنمی_ نگاار م
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 : باش بابا جوش نزن  نگار

 

 نگفت.  یزی کرد و چ سکوت

 شدم. رهیبهش خ منتظر

 . کردی تو سکوت به اطراف نگاه م هنوزم

 .  گهیبه پهلوش زدم: د بنال د یرو بردم سمتش و ضربه اروم دستم

 

 : چخه... هاپو.نگار

 از کجا پره...  س ین معلوم

 

 . ی_ نه تو قصد حرف زدن ندار

 

 رو بهش کردم و چشمام رو بستم.  پشتم

 . تونمینم نجاستیا یاسیگفت: راجب رهام... پشت خودش رو چسبوند بهم و آروم   از

 .  میزنی حرف م فردا

 

 تکون دادم. سرمو

 نزد.  یسر جاش و حرف برگشت 
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 . دیشلوارم لرز  بیتو ج یگوش

 شدم.   رهیخ  نایو به اسم س دمشی کش رونیب بمیج از

 رو باز کردم. امشیپ

 ؟ ی: خوبنایس

 ؟ ی رفت هویچرا  شدیچ

 

 ..کنهیدادم: سرم درد م جواب

 .  ختمیبهم ر تونیباز  دیببخش

 

 ..هیچه حرف نیجواب داد: ا قهیدو دق بعد

 سرت.  ی فدا

   ارم؟ یبرات ب ی خوا یم یزی چ یقرص

 

 زدم.  ی لبخند  شی مهربون به

 .شهیکردم: نه.. بخوابم خوب م پیبه دندون گرفتم و تا  لبمو

 . ریبخ شب

 رو داد. رمیشب بخ جواب

 رو گذاشتم کنار و چشمام رو بستم.  یگوش
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 ...ایقشنگ تر از پر ی : انگار

 . ایتو کوچه نرر تنها

 .دزدنیمحل دزدن... عشِق منو م ی ها بچه

 

 شدم. داری نگار از خواب ب یخروس ی صدا با

 بهش انداختم.  یرو باز کردم و نگاه چشمام

 .کردیم شی گرفته بود دستش و داشت ارا  نهیآ هی

 .  خوندیهم داشت اهنگ م ششیبا ارا همراه 

 نگاه کردم. یاسی یخال ی چرخوندم و به جا سرمو

 . می من و نگار تو چادر بود فقط

 

 _ ساعت چنده؟  

 

 : به به ... خانم خوش خواب.نگار

 ...ستیزود ن کمی

 باز..  ی دیخوابیم
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 ... اریدر ن یسرم برداشتم: مسخره باز  ی رو از باال یدراز کزدم و گوش دستمو 

 ن.. ساعت چ مگه

 ساعت حرفمو خوردم.  دنید با

 صبح...  ۶_ آشغال... ساعت که 

   ؟ی کرد دارمی ساعت ب نی ا یچ واسه

 

 بودن منم پا شدم. داری: بابا همه بنگار

 باشم؟!  دار یمن ب یتو بخواب یی خدا ستین زشت

 

 نشستن... رونیکرد: همه ب زی رو ازم گرفت و با انگشت رژ لبش رو تم نگاهش

 .  یری لهت بزن رنگ و رو بگ افهیبه اون ق  یچ  هیهم پاشو  تو

 

 ؟  ۶جام نشستم و بالشتم رو بغل کروم: اخه سااعت  تو

 

 ... یباش تا کامروا باش ز ی: سحر خ نگار

 

 . ری _ تکب
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 : کوفت خودتو مسخره کن. نگار

 

 ..گهی رو پرت کرد سمتم و گفت: د پاشو د برسش 

 نووبره.   یتنبل نی به ا دختر

 

 رو تو حدقه چرخوندم و از جام بلند شدم. چشمام

 رفتم.  رونیچادر رو باز کردم و ب پیز

 . زدیهم پر نم پشه

 . دمی رو نفس کش زیخنک و تم ی به تنم دادم و هوا یو قوس کش

 

 اومد.  رونی از چادر خورد و خوراکمون ب دیکشی م ازهیکه خم یدرحال نی اسمی

 

   ؟ی گفت: چرا پا شد دنمید با

 

 کرد. دارمی_ نگار ... ب

 با چرتو پرتاش خواب رو از سرم پروند.   بعدشم

 

 ... ی: اخ پس تو هم قرباننی اسمی
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   ؟یچ ی_ قربان

 

 : به اطرافت نگاه کن... نی اسمی

 ؟ ینیبیم یچ

 .. یچیه

 حرص ادامه داد: همه خوابن.  با

 قوقوهاش خواب رو ازمون گرفت.  یخروس خانم با قوقول نیا اما

 

 .دمیهام کش قهیبه شق یرو بستم و دست چشمام

 _ اخ نگار اخ. 

 

 : چته باز؟ نگار

 ..یکنینگار م نگار

 

 نه؟   یادم ش ی خوایسمتش: تو نم برگشتم

 

 ها. یاز صندل یکی لبخند ابرو باال انداخت و رفت سمت  با
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 .ی تو دستش رو گذاشت رو صندل  کریاسپ

 کرد. اد یت و صداش رو تا ته ز اهنگ گذاش هی

 

 گذاشتم رو گوشم و گفتم: خدا شفات بده...  دستمو 

 

 . دنیو شروع کرد به رقص  دیخند

 ..دمیرقصی لبخند زد و گفت: منم بودم م نی اسمی

 .. شهیدرست م یشدم و دستش رو گرفتم: باور کن همه چ کی نزد بهش

 

 و گفت: درست؟   دیخند

 ! باشه

 .نمیبیرو دارم م خودت

 مثل عمر بشم.   خوامینم من

 

 و رفت داخل چادر. دی کش رونیرو از دستم ب دستش

 سمت نگار. برگشتم

 بودن.  رهیاومدن و کلفه و خوابالو به نگار خ رونیاز چادر ب نایو س رهام

 سمتم.  دی چرخ  نایس نگاه
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 . ستادی کنارم ا اومد

 

   ؟؟ی : بهترنایس

 

 کردم: اره...  نگاهش

 

 خوب نشد؟   شهیمگه م  ی عجوبه ا نینده به نگار اشاره کردم: با وجود همچ خ با

 .ندازه یم مایس اد ی: منو  دی به نگار انداخت و خند  ینگاه

 . طونهیفعال و ش  شیب نقدریهم اونم

 لبخند به نگار نگاه کردم. با

 آورد. یو ادا و اطوار در م خوندیبلند اهنگ م بلند

 . سمت چادر خورد و خوراکمون  رفتم 

 عمر سرجام خشکم زد.  دنیچادر شدم و با د وارد

 

 که دستش بود برگشت سمتم .  یماگ با

 .یکه دوس دار ی زد و ماگ رو گرفت سمتم: قهوه... همونطور یپهن لبخند

 .  تلخ
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 رو دراز کردم و ماگ رو ازش گرفتم. دستم

 داخلش انداختم: ممنون..  ی به محتوا ینگاه

 

 . سوزونهی م شیو گفت: باز نگار داره ات ختیخودش هم ر  ی همون لبخندش برا با

 

 بهشون انداختم..  ی گوشه چادر که نگار و بچه ها مشخص بودن نگاه از

 

 رو دوس دارم.  اقشی_ اره... شور و اشت

 

 رو بروز نده.   شیناراحت کنهیم ی: اره... کل سععمر

 

 سمتش.  برگشتم

 و به نگار که درحال بحث با اتوسا بود نگاه کرد.  سادیوا کنارم

 

   ش؟ی_ ناراحت

 

   کرد؟ ی م شینگاهم کنه گفت: صبح داشت ارا نکهیا بدون 
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 _ اره..! 

 

   کنه؟ی م شیصبح ارا  ۶ شهی: همعمر

 

 سمت نگار: نه...    دیچرخ نگاهم

 

 کارو کرد. ن یپوشوندن پف چشماش ا ی : براعمر

 ...دنی خاطر نخواب به

 کردن.   هیگر دمی شا

 

  ؟ ی بد یقول هیبهم  خوامی: مستادیسمتم و روبه روم ا رگشتی

 

 نگاهش کردم. یسوال

 

 : نذار غصه بخوره.عمر

 ... گهینم ی زیمن چ به

 تو دلش غم داره.   دونمیم یول

 راجب رهام.  دونم یکرد و بعد ادامه داد: و م مکث
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 . دی لرز پلکم 

 _ ت... تو از کجا...

 

 .دونمیم یکه فکرشو کن یز یاز چ شتریوسط حرفم: من ب دی پر

 . یخوشبخت قیباش... اون ال مراقبش 

 

 چادر. یسمت خروج برگشت 

 رفتن به سمتم برگشت.  رون ی قبل از ب اما

 

 .هیپسر خوب نای... سی: راستعمر

 دوستت داره.  یلیخ

 آدم تر از منه.  یاز من نه... ول شتریب

 . زارهیسرد تنهات نم ی اون تو شبا حداقل

 

 رفت.  رونینشست گوشه لبش و از چادر ب یتلخ لبخند

 

 از قهوم خوردم. یکم
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 داغ بود.  هنوز

 رو نخورده بودم. کردیکه عمر برام درست م ی وقت بود قهوه ا یلیخ

 . کردیصبح ها صبحونه رو اون حاضر م شهیهم

 . کردی م فیو از خودش تعر  دی کشیخوبش رو به رخ م یاشپز و

 نشست رو لبم. ی لبخند

 طعم قهوه هم پر از خاطره باشه؟  شهیم مگه

 ...تلخ

 . نمونیری خاطرات ش برعکس 

  ؟ یی نجای: هنوز انایس

 

 چشم دوختم.   شی فندق ی بلند کردم و به چشما سرمو

 بچه ها...  شی برو پ ایلبخند بهم گفت: ب  با

 . امیصبحونه رو اماده کنم و ب  لیوسا منم

 

 . کنمیرو گذاشتم کنار: منم کمکت م قهوم

  

 نزد.  یرو تکون داد و حرف سرش

 . می رفت رونی و از چادر ب  میاماده کرد لرو یوسا باهم
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 گوشه نشسته بود.  هیدست برداشته بود و  اشی باالخره از مسخره باز نگار

 سمتش و کنارش نشستم.  رفتم 

 . خوردنی هشت شده بود و همه تو سکوت صبحونشون رو م ساعت

 .  میبکشه... تا ما هم پشت بندش کارش و تکرار کن ازهیخم یکیبود   یکاف

 

 خم شد سمتم و کنار گوشم گفت: چشه؟  نگار

  

 ؟ ی_ چ

  ؟یک 

 

 چشم و ابرو به عمر اشاره کرد: اقا گاوه...  با

 

 . کنهی اروم و خوب برخورد م یلیخودمم سواله... خ ی .. برادونمیباال انداختم: نم شونه

 

 بچه هارو سرگرم کرد.   یکل ی : نبودنگار

 

 به نگار چشم دوختم. متعجب
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 ؟؟ ینیبیداد: من م ادامه

 بود ورژن پسر من.  شده 

 

 چرخوندم سمت عمر. سرمو

 .زدی حرف م نی اسمیو با  دی خند یم داشت

 

 ..  شدهیچ دونمی_ نم

 

 . رهیهست خ یهرچ ی: اهم... ولنگار

 . گهیدادم و سرمو چرخوندم سمت د  رونیرو کلفه ب نفسم

 که رو به روم بود گره خورد.  نایتو نگاه س نگاهم

 رو گرفت سمتم.  یی چا فنجون

 لب تشکر کردم. ر یلبخند ازش گرفتم و ز با

 ادم انقدر خوب و مهربون باشه؟  هی شهیم مگه

 

 هاشونو...  افهینگاه ق ی : وانگار

 خوابالو.  همتون
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 صحنه رو ثبت کنم.  ن یا دی در آورد: با بشیرو از ج  شیشد و گوش بلند

 

 ...  سایبلند شد و گفت: وا عمر

 

 . نیگفت: پاشو پسر.. برو کنار عشقت بش نایبه س رو

 . نیاسمی شی پ ای... داداش تو هم برهام

 

 . سمی میوا  وونمیخل و د یابج شیزد و گفت: منم پ یبه نگار لبخند پت و پهن رو

 

 .کردیگرد شده سرجاش خشکش زده بود و به عمر نگاه م ی با چشما نایس

 نبود. نایفقط س البته

 .م یبود  ره یمات و مبهوت بهش خ هممون

 جاش بلند شد و رفت سمت نگار.  از

 .زدی پلک هم نم یعمر بود که حت ی انقدر تو شوک کارا نگار

 

 اومدم.  رونیدور کمرم از شوک ب  ی حلقه شدن دست با

 که پشت سرم نشسته بود.   نایسمت س شتمبرگ 

 لبخند گرمش به وجودم گرما منتقل کرد.  با
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 دستاش و به نگار خشک شده نگاه کردم.  ی رو گذاشتم رو  دستم

 .یرو زد رو سلف نیرو ازش گرفت و دورب یگوش عمر

 دراز کرد.  دستشو

 . میکردی به عمر نگاه م میکنار هم داشت هممون

 نه. نی... به دورب اره

 . میبود  رهیشده بود خ یکه انقدر پر انرژ یعمر به

 کنار گوشم زمزمه کرد: بغلت آرامشه...  نایس

 سمتش.  برگشتم

 صورتش بود.  یمتر ی لی تو چند م صورتم

 از چشمام سر خورد و رو لبام ثابت موند.  نگاهش

 .دی به کمرم داد و بعد دستاش شل شد و خودش رو عقب کش  یدستاش فشار با

 نداشتم خودش رو کنار بکشه... توقع

 چم شده؟  من

 بودم. گهی د زیهرچ ایاتفاق  هیمنتظر  انگار

 کردم؟ ی فقط نگاهش م چرا

 بار پشت هم پلک زدم و به سمت بچه ها برگشتم.  چند

 عمر غرق شدم.  ییای در ی ها لهیبا برگشتم تو ت همرمان
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 پررنگ تر بود. شهیاز هم ش ی خاطر وجود اشک تو چشماش، آب به

کرد خودش رو مشغول   یو سع  نیاسمیرو ازم گرفت و برگشت سمت رهام و  نگاهش
 نشون بده. 

 م؟ ی برگرد گهید شهی: م  نایسمت س برگشتم

 

 انجام بدم.  دیهست که با ییکارا هی نگاهش رو به آتوسا دوخت: اره...  نایس

 

 جاش بلند شد و رفت سمتش.  از

 جاشو گرفت و خودش رو بهم چسبوند.  نگار

 به همتون ساخته ها..  یزیگوشم اروم گفت: سحر خ کنار

 

 _ گمشو ...

 

 چشه؟  نیکردم و ادامه دادم: با عمر حرف بزن بب نگاهش

 

 ؟ ی: حرف چنگار

 .گهید مشخصه

 

 .جمیمشخصه من که هنوز گ ی_ چ
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 ... غصه نخور. یعیکه طب: اون نگار

 

 .شمی دارم نگران م ی تو سرتا... جد زنممی_ م

 که هم خوبه هم بد..  هیحالت هی

 ...دمی رو د شی قبل خوشحال من

 .دمی خوبش رو د حال

 .دونمی... نم یول  ستیخوب ن االن

 

 سمتت.. ادیمحل نده تا طرف ب گنی م ی دی... دلمشهی: بابا فنگار

 تو نقشش فرو رفته.  ی ادیز یکنه ول یط یالیخی مثل خواسته ب نمیا

 

 نزدم و نگاهم رو ازش گرفتم.  یحرف

 . نایسمت آتوسا و س برگشتم

 گذاشته بود و مشغول حرف زدن بود. بشیدستاش رو تو ج نایس

 .ومدیو ناز م کردیم کی نزد  نایخودش رو به س یآتوسا ه یول

 

 ها..انگلمون هم کارشوو بلده  نی: انگار
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 _ بلده؟ 

 .خوادیم ی حرکات چه بلد نیا

 بعد حرف بزنه. نا یدستش رو بزاره رو شونه س دیاه نگاش کن حاال حتما با  اه

 

 : نگاهاش رو... واه واه. نگار

 

 _ چقدر کنه اس...  

 .کنهیم ن ی .. چرا همچعجب

 

 ه؟ یزی چ یفلج دی : شانگار

 بده.  هیحتما تک دیالبد با  سهیوا  تونهینم

 

 من برم ... کنهیم م ی_ اووف عصب

 

 . وونهیبا خنده مچمو گرفت و گفت: کجاا.. د نگار

 ؟ ی کنیبزرگش م چرا

 ... سادهیفقط وا  بدبخت
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 نگهش داشته.  نایکه مشخصه س ینجوریخب ا نه

 شه  یکیقدم عقب بره... انگلمون با خاک   هیکنم  فکر 

 اصل.  گنیم یچ  نمیلبم رو به دندون گرفتم : نه... من برم بب کلفه

 

 با خنده گفت: خب اخه به تو چه؟؟   نگار

 

 به تو چه؟؟  یچ یعنی_ 

 . نایبه س دهی چسب دختره

 

 : خبب...دیابروهاش باال پر  نگار

 .  ناسیکه س ناسیس

 

 _ اوف.. باشه. 

 

 کنارش و نگاهم رو به کفشام دوختم.   نشستم

 .  ادی: حسادت؟... بهت نمنگار

Https://t.me/Roman_mrjjn       

 کردم: چرت نگو.. نگاهش
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 . نی هم ادیاز اون دختره خوشم نم فقط

 

 : درسته.. نگار

 

 چپ نگاهش کردم. چپ

 . کردی رو تو دهنش جمع کرده بود و به اطراف نگاه م لباش

 _ نگارر .. 

 

 سمتم : جوون.  برگشت 

 

 نکن. ی _ زهرمارر... اونجور

 .یشناسی.. خودتم اون دختره رو م ست ین حسادت

 بوده. نیهم از اول هم نایمن و س نقشه

 اون دور شه ازش.  که

 

 .  هیحرف  نمی: اره خب.. انگار

 

 پشت سرم نگاه کرد. به
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 نگ خورده.داداش ما کلش به کدوم س نیا  نمیبب گهیتو اومد... منم برم د مال

 

 ] نگار [

 

 بود تکون دادم و ازشون جدا شدم.  سادهیوا یکه درست پشت سر دل نایس ی برا یسر

 ..دی زا گاوم

 رو درست کنم.  یعمر و دل  نی ب خواستمیم تازه

 ...یانگار منتف یول

 خودشم خبر نداره.   گهید ی خانم دلش رو داده جا یدل

 رهام.  دنیبلند کردم و با د سرمو

 .  ستادمی ا سرجام

 بود.  سادهیروبه روم وا  قایدق

 دهنمو قورت دادم و خواستم راهم رو ادامه بدم که بازوم رو گرفت: نگار..  آب

 

 شه اخه. کهیت  کهیقلبم... نگار ت اخ

 .یکن یرو م روی و حالمو ز  یکنیصدام م چرا

 خودمو به خودت سپردم. ایخدا

 و نگاهش کردم.  دمیکش قیعم نفس
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 توان جواب دادن هم نداشتم فقط نگاهش کردم تا حرفش رو بزنه.   یحت

 شد.  رهیرو ول کرد و به چشمام خ بازوم

 کم بود. صداش

 . کردیچشماش حالم رو دگرگون م حالت

 ... شیبرم پ  دی رو ازش گرفتم و گفتم: با نگاهم

 

 ..بعد اون اتفاق. می حرف بزن د یبا یوسط حرفم: ول  دی پر

 . ی نگاهمم نکرد یحت

 

 .. سی_ واقعا االن وقتش ن 

 

 االن وقتشه. قای: نگار.. دقدی حرفم پر ن یب دوباره

 . خوامیتورو م من

 

 ُمردم.  من

 کفنم کنن. دی رسماا با گید

 .  خوامتیبپرم بغلش کنم و بگم منم م خوادیدلم م ایخدا

 . تونمینم یول عررر
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 فقط سرمو تکون بدم.  بز بهش زل بزنم و  ن یع  طی شرا  نی سخته تو ا یلیخ

 

 . زنمی حرف م نیاسمی: من خودم با  رهام

 حس دو طرفه اس.   نی که ا یبگ هیکاف فقط

 

 رو باز کردم تا حرف بزنم.  دهنم

 نبود. یحرف یول

 گفتم؟ یم یچ

 بود.   دهیقفل کرده بود وچرت و پرتام ته کش مغزم

 

 .م ی... راجبش حرف بزنمی برگشت یرو تر کردم: به نظرم وقت لبم

 متاسفم.  تونمی.. نمدونمی... من واقعا االن نم من

 

 جدا شدم و به سمت عمر رفتم. ازش

 مشغول بود.  شینشسته بود و با گوش یصندل رو

 نشستم.  کنارش

 نگاه کردم.  شیصفحه گوش به

 بود.  یدل عکس
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 خودش...   کنار

 تو عکس خوشحاله بودن.  چقدر

 ز ته دل داداشم تنگ شده.ا ی خنده ها ی دلم برا چقدر

 داغ شد.  چشمام

 . ایرو ازش گرفتم: اووف.. تو هم عقل ندار یتند پلک زدم و گوش تند

   ؟یکنی رو به روته بعد عکسش رو نگاه م طرف

 

 دوخت. نایو س یو نگاهش رو به دل  دیخند

 گمشدت کامل شده.   مهین ینیآروم و بغض دارش گفت: سخته بعد دوسال بب  ی صدا با

 

 خودمو کنترل کنم. تونستمیواقعا نم گهید

 خودم پر بود. تیدلم از رهام و وضع هم

 . کردیعمر داغونم م هم

 

 اره؟   ی _ تو هم حس کرد

 

 .دینفهم شهی رو ازشون برداشت: مگه م نگاهش

 .  شناسهیرو اندازه من نم یدل چکسیه
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 داره. یچه حس  فهممیاز سکوتشم م یکرد: من حت نگام

 .کردمینگاهش م زونی آو  ییلبا با

 رو دراز کردم و بغلش کردم.  دستم

 . ختنیریکرده بودند و پشت بند هم رو گونه هام م دایراه خودشونو پ اشکام

 

 انقدر بهم بد نگذشته بود.   یسفر دورهم  هیگفتم: تاحاال  آروم

 

 رو گرفت و از خودش جدام کرد.  شونم

 کرده؟   یانداخت: کار سم یخ ی به چشما  یاخم نگاه با

 

 ؟؟  یشده اشکامو پاک کردم: ک  هول

 .. یبابا... چه کار نه

 . نهی سنگ  یلیداغونه... همه نگاها پر از غمم پر از حسرت و جو خ  یخبب همه چ یول

 م؟ ی برگرد شهیشدم و ادامه دادم: م آروم

 بمونم.   نجایا گهی دوس ندارم د  واقعا

 

 .  میگردیو موهام رو کنار زد: باشه.. ظهر برم  دیبه صورتم کش یدست
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 .  ی گاو یلیبهش زدم و سرمو گذاشتم رو شونش: خ ی لبخند

 

 چراا..؟    : دیخند

 

 ...  گمی _ چون من م

 

 .وونهی : باشه.. خل دعمر

 

 ظهر همه تو خودشون بودن.  تا

 خودمو مشغول کنم و از جمع دور باشم.  کردمیم یسع

 .نمینگاه هاشون رو بب خواستینم دلم

 منم دپرس شده بودم.  یحت

 یهم بگم: داداش شرمنده ول نا یرو بزارم تو دست عمرر به س یبرم دست دل گهیم طونهیش
 مال مردم خوردن نداره.

 و مارو به سلمت.   ری به خ شمارو

 

 . قای: همم... دقنی اسمی

 

 برگشتم سمتش.  دستپاچه
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به خودمون   دی حرفارو اول با یسر هیلباسش رو گذاشت داخل صندوق و گفت:   ساک
 ...میبزن

 .می بگ  هیبه بق بعد

 ه؟ ن مگه

   ه؟یرو زدم به اون راه و گفتم: منظورت چ خودم

 

 . ستی... مهم نالیخی زد و سرش رو تکون داد: ب ی شخندین

 

 کنارم رد شد و رفت. از

 به سمتش برگشتم. یدل ی صدا با

 شده؟   یزی: چدالرا

 

 .  میزدی _ نه.. فقط حرف م

 

 ؟ ی بزن یراجب رهام حرف ی خوای: نمدالرا

 . یخودت بهش بگ  د یبا

 

 تو چشماش نگاه کنم.  تونمینم ی_ من حت

 بهش بگم عاشق عشقتم؟  بعد
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 : اون خودش متوجه علقتون شده...دالرا

 از رهام بشنوه.   نکهیبهتره تا ا یخودت حرف بزن  اگه

 

 .دونمیدادم: اووف.. نم هی تک نیبه ماش کلفه

 .  کنمیبهش فکر م  می برگشت

 

 مکث به پشت سرم اشاره کرد و گفت: از عمر چه خبر؟  ی رو تکون داد و بعد کم سرش

 رفتاراشو؟   لیدل ی دیفهم

 

 گرفتن و نگاهش رو دنبال کردم. نی رو از ماش میتک

 به عمر بود. نگاهش

 

 .شهی_ خوبه... بهترم م

 به فکر خودت باش.  تو

 

   ؟ی: چدالرا
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 .ینگرانش باش خوادینم یعن یسمتش:   برگشتم

 .  گذرونهیو م شهیباشه خوب م  یرچه

 

 تو هم رفت: نگار باز شروع نکن.. ابروهاش 

 نکن.   شیسر من خال  ،یناراحت االن

 

 _ اره ناراحتم درست... 

 . یخودتو مشخص کن فیتو هم بهتره تکل  یول

 ؟ ی پرسیبعد حال عمر رو م یش یم  یرتیغ نایس رو

 چته؟   یفهمیم خودت

 

 .  ستی ن یزیچ نایمن و س نی : بدیچرخ  نایسمت س نگاهش

 

 هست... یکنیکه فکرش رو م یزیاز چ شتری: اتفاقا بدمیخند

   ستین یز یکه چ یکنیخودت رو قانع م یبا فکر کردن به عمر دار فقط

 

 : تمومش کن.. دالرا
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 .یتمومش کن دی _ من نه.. تو با 

 کن.  انتخاب

 ... نایس ای  عمر

 

 شد.   رهیسکوت بهم خ تو

 ... پس حال داداش منم نپرس. نایدادم: اگه س ادامه

 . ستیبه تو مربوط ن چون

 بشه خودم هستم.  شیزیچ اگه

 عمر... اگه

 شانس دوباره به خودتون بده.   هیتموم کن و  نایبا س  رابطتتو

 رابطه از دست رفته بجنگه. نیا ی برا  تونهی نم ییتنها عمر

 .. یقدم بردار هیتو هم   د یبا

 

 داغون هست..  یازه کاف: حالم به انددالرا

 روم... ا ین گهید تو

 نفس بکشم.   د یبزار

 

 .دی شد و درو کوب  نیسوار ماش یعصب
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 .دی محکم درو بست که نگاه همه به سمتمون چرخ انقدر

 .می اومدن و سوار شد  نیو عمر به سمت ماش نایس

 حرف زدن نداشتم... حوصله

 تر شده بود. نی سنگ نی ماش ی هم شکرآب بود و فضا یمن و دل  نی بار ب نیا

 کردم. یرو گذاشتم و اهنگ پل می هندزفر

 .خوردیخواننده هم به حال و هوام نم ی حرفا یاهنگ شاد و که حت هی

 .کردمیچرا عوضش نم دونمینم یول

 اهنگ گوش دادم. خودیدادم و به متن ب ه یتک  شهیبه ش سرمو

 

 ] دالرا [

 

 شده بودم.   رهی خ رونیبه ب یحس چیبدون ه ،یخنث

 با نگاره.. حق

 کنم؟ یم کاریچ دارم

 عمر؟  ای نایس

 که عمر... اون عشق اولمه. معلومه

 هنوز عاشق...   و

 . نایچهره س دنی و با د برگشتم
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 حرفمو خوردم. کردی م یبا ژست خاصش داشت رانندگ  که

 سمتم و نگاهم کرد.  برگشت 

 چشماش...  دنید با

 داغ شد.  چشمام

 دوسش دارم؟!   من

 و بازوهام رو بغل کردم. دمی رو ازش دزد نگاهم

 اصل رو به راه نبود. حالم

 ...!ادیخوشم م نایواقعا از س من

 عمر؟   شیچرا هنوز تمام حواسم پ پس

 . دمیبهش کش  یرو بردم سمت گردنم و دست دستم

 برام سخت شده بود.  دنیکش نفس

 . دمیهام کش  هیرو تو ر  رونیخنک ب ی ادادم و هو نیرو پا  نی ماش شهیش

 : حالت خوبه؟  نایس

 

 سمتش برگشتم. به

 . کردیبهم نگاه م نگران

 گرفتم... حالت تهوع دارم. نی ماش  کمیبه نشونه مثبت تکون دادم: خوبم...  سرمو

 ... ستی ن یخوبه مشکل یول
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 ؟ینی بش رونی ب کمینگه دارم  یی خوای: منایس

  

 .  گمی م ی _ نه.. خوبم جد

 

 بگو نگه دارم.  یتکون داد و گفت: باشه... هروقت خواست سرشو

 

 ندادم. یبهش زدم و جواب ی لبخند

 .می د یرس یرانندگ  قهیبعد از چند دق باالخره

 .بردیخوابم م داشت

 چشمام رو باز کردم. ن یبا ترمز ماش که

 به اطراف نگاه کردم.  دمیکش ی ا ازهیخم

 .. م یساختمونمون بود جلو

 شدن. ادهیپ نیها از ماش بچه

 و درو باز کردم. دمیبه چشمام کش یدست

 خورد کرد. یبا باز شدن در محکم به شخص  همزمان

 نبود.  ی .. عمددی عمر چند بار پلک زدم: ببخش دنیبلند کردم و با د سرمو

 ... دمتی ند اصل 
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 .. یزن ی عمد بهم م ریکه غ ست یبار ن نی: اشکال نداره... اولدیخند

 

 ؟ یشدم: چ ادهیپ

   ه؟یچ منظورت

 

 .  ستی... مهم نیچی رو تر کرد: ه لباش

 

 رو کرد به سمت در ساختمون رفت. پشتش

 پشت بازوش رو گرفتم، به سمتم برگشت. از

 شد.  رهی اول به دستم که رو بازوش بود و بعد به چشمام خ نگاهش

 

 .دمی پرس یرو ول کردم: مهم نبود نم بازوش

 بده.. جوابمو 

 

 ... فقط  ستی ن یزی: چعمر

 نشو.. ک یمن بهش نزد ی کرد و ادامه داد: جلو مکث

 هستم.. کنارش نخند. یوقت حداقل
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 .  ی خندیکنار اون م یوقت یشیچقدر زشت م یدونینم

 

 آتوسا ندارم..  ی نقشتون برا  به ی : کارنیتو دستش رو گذاشت زم ل یوسا

 ...نیکه راه انداخت یاون باز یول

 .  دی رو نه ... منو هدف گرفت اتوسا

 

 .دی .. شما بردگمی م کی تبر ی زد: ول یتلخ لبخند

 ...ستمیکه باخته من ن میاون یول

 .. ییتو

 .یرس ی به حرفم م بعدا

 به چشمام انداخت و از کنارم رد شد. یقیعم نگاه

 بود.  شی خال ی به جا نگاهم

 شدم.   رهیخ شیخال  ی و به جا سادمیچقدر اونجا وا دونم ینم

 به خودم اومدم.  نایاومدن س با

 . زهیبار پشت هم پلک زدم تا اشکام رو گونه هام نر  چند

 برداشت و گفت: عمر کجا رفت؟   نی زم ی رو از رو ل یوسا

 

 ... دونمی_ نم
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 با حرفم وارد ساختمون شدم.  هنزمان

 .می هم پشت سرم اومد و سوار اسانسور شد نایس

 .د یکشی نم گهید مغزم

 .  خیسطل پر از    هیو بزارمش تو   ارمی درش ب خوادیم دلم

 

 شده؟   یزی: چنایس

 

 کردم: نه...  نگاهش

 

   ؟ی : حالت چطوره؟ بهترنایس

 

 .. نگران نباش. شمیم ینجوریوقتا ا ی_ اره... گاه

 

 دکتر..  میبگو بر  ی تکون داد: اگه خوب نشد سرشو

 

 . ستین یازی_ نه نه... ن
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 .می شد ادهیاستادن اسانسور پ  با

 

 کار دارم... یسر ه یرو گذاشت کنار در و گفت: من  ل یوسا

 برم شرکت.  د یبا

 شد بهم خبر بده.   یزیچ اگه

 

  بود. یبهش زدم: باشه... ممنون سفر خوب ی لبخند

 

 خودتو؟   ای یزنی : منو گول مدیخند

 

 رو تر کردم: اره حق با تو... خوب نبود. لبم

 بد هم نبود..   یول

 

 نزد.  یو حرف  دیکش یقیعم نفس

 کرد. یقدم عقب رفت و آروم خدافظ چند

 . دستم وارد خونه شدم  ی تو لیبستم و همراه وسا درو

 بود.   دهیرو تخت دراز کش نگار

 رو هم انداخته بود کنار کمد.  ل یوسا
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 رفتم.   رونی رو در آوردم و از اتاق ب مانتوم

 و تو خودم مچاله شدم.  دمیمبل دراز کش ی رو

 بخوابم... خواستمیم

 .دادیاجازه نم الیفکر و خ اما

 دستمو تو موهام فرو کردم. کلفه

 رو بستم و تو افکارم غرق شدم. چشمام

 

 

 [نای]س

 

 خونه شدم.  وارد

 کارم انقدر طول بکشه.  کردمینم فکر 

 و االن از شب هم گذشته. شتمیگفتا بودم تا شب پ  مایس به

 کنار پله ها، اومد سمتم. دنمیگل با د خانم

 تو دستم رو گذاشتم رو پله و با لبخند بغلش کردم. ساک

 پله ها انداخت.   ی به انتها یجدا شد و نگاه  ازم

 .ده ی ه خوابهست ک  یگل: ازت ناراحته... چند ساعت خانم

 . یار یاز دلش در ب د یبا
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 . دونمیتکون دادم: اره م سرمو

 دخترا..  شیپ  برمشیم فردا

 . ادیبا نگار خوب کنار م مطمئنم

Https://t.me/Roman_mrjjn   

 : نگار!  دیگل متعجب پرس خانم

 

 دالرا...   ی از دوستا یکی_ 

 

 د؟ ید یرو اروم تکون داد و گفت: با دالرا به کجا رس سرش

   ؟یعلقت بهش گفت  از

 

 _ علقه؟  

 

 گل: اره... خودت رو نزن به اون راه. خانم

 ... یکه دوسش دار دونمی من نم ی کرد فکر 

 . دمی که تو نگاه تو هست تو نگاه اون ند ی... عشقدونم یاونو نم یکرد و ادامه داد: ول مکث

 تو بود.   شیفکرم پ  دو روز تمام نیا
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 نشده.. ازش جدا شو. ر یرو تو دستاش گرفت: تا د دستم

 .کنهی داغونت م یوابستگ

 . ر ید یلی... خرهیو دستش رو فشردم: د دمیکش یقیعم نفس

 ...ستی ن یمشکل یزدم و ادامه دادم: ول لبخند

 ...یرو دوست دار یکی  یوقت

 کنارت تو خونت باشه. دی که نبا حتما

 .هیکاف یباش  رشیکه تو قلبت و مغزت درگ  نیهم

 . یرو از دور دوست داشته باش یکیوقتا الزمه   یکن گاه باور

 

 : اخ پسر خوش قلب من. دیکش یآه

 . رهیگیسر راهت قرار م  نایباش بهتر مطمئن

 

 من االن کنارمن...  ی نایو صورتش رو گرفتم تو دستام: بهتر  دمیخند

 خستم.  یلیبرم.. خ گهی: من ددمی رو بوس شیشونیپ

 

 گفت.  ریلب شب بخ ریز

 رفتم.  مایپله ها باال رفتم و قبل از اتاق خودم به سمت اتاق س از

 باز کردم و به داخل اتاق نگاه کردم. درو
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 تختش ابرو هام به هم گره خورد.  دنید با

 بود!   یخال

 انداختم.  یتا اخر باز کردم و به کل اتاق نگاه درو

 .نبود

 اتاقش نبود.   تو

 رو از کنار در برداشتم و کلفه به سمت اتاقم رفتم.  ساک

 رو باز کردم و وارد شدم.  در

 رو روشن کردم... برق 

 برق رو خاموش کردم.   عیتختم سر ی رو مایس دنید اب

 گوشه اتاق.  یتو دستم رو گذاشتم رو صندل ساک

 . دمیتخت دراز کش ی و کنارش رو مای سمت س رفتم 

 شدم. رهیروش و بهش خ دمی رو کش پتو

 بود. دهی فرشته ها خواب نیع

 دلم براش تنگ شده بود.  یول دمش ی دو روز ند کل 

 فرش رو کنار زدم. ی ارو باال بردم و موه دستم

 دور کمرش حلقه کردم و چشمام رو بستم.  دستمو 

 لباسم..  یسیاحساس خ با

 شدم. داری خواب ب از
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 تو جام تکون خوردم و چشمامو باز کردم.  یکم

   وان،یل هیباالسرم با  مایس دنید با

 پرنسس..  ریزدم: صبح بخ  لبخند

 

 سمت در.  دی و دو  دیخند

 شم.  زیخ  میو تو جام ن دمیبه چشمام کش یدست

 . دیشلوارم خواب از سرم پر  دنید با

 بود...  سیکمر کل خ قسمت

 ... دستمم بهت نرسه.  مااییزدم: س داد

 

 .دم ی شن یخندش رو از پشت در م ی صدا

 دنبالش. دمی اومدم و دو نی تخت پا از

 .د یدو  نی پله ها پا از

 . میشده بود  یتام و جر  نیع

 و از پشت دستش رو گرفتم و نگهش داشتم.  یی رایبه پذ  دمیرس

 

 _ خب خب... گرفتمت. 
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 ... زنمای گفت: داد م طونشی ش افهیخنده و ق با

 

 نجاتت بده؟   خوادیم ی_ بزن ... ک 

 

 رو لبش نشست: خاانمم گل.. خانم گلل..   یقیعم لبخند

 کرده..   یتو شلوارش خرابکار یکرد و ادامه داد: داداش مکث

 

 . کردمی گرد شده نگاهش م ییچشما  با

 و دهنش رو گرفتم.   نی رو زم گذاشتمش

 .زدیبا دهن بسته هم داشت داد م یحت

 دلت تنگ شده بود؟؟   ینجور یچپ نگاهش کردم و گفتم: ا  چپ

 

 رو به نشونه مثبت تکون داد.  سرش

 . نایو شروع کردم به قلقلک دادنش: بچه پررووو رو بب  دمیخند

 

 رو سرتون.    دیگل: چه خبرتونه خونه رو گذاشت خانم

 

 جدا شدم.  مایخنده از س با
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 سمت خانم گل برگشتم ... به

 کنارش خنده رو لبم خشک شد.  لی وک  دنید با

 رو شلوارم.  دی جفتشون همزمان چرخ نگاه

 گل لبش رو به دندون گرفت.  خانم

 .کردی گرد شده نگام م ییهم با چشما لیوک 

 رفت. آبروم 

 افتاده. یاتفاق نیواقعاا همچ  کننیفکر م االن

 

 ... نهیا رریاشاره کردم: تقص مایس به

 

 ...  یخرابکار  دمی... خودم دگهی: دروغ ممایس

 

  رسم یسم، بعد موروجک رو بر  نی برداشتم سمتش و دهنش رو گرفتم: من حساب ا زیخ
 خدمتتون.  

 

 نزد.  یگل سرش رو تکون داد و حرف خانم

 بغل کردم و رفتم سمت پله ها..  مارویس

 _ جلوو مهمون اخه...

 پرنسس؟   میدااشت
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 من بچه؟   ری تقص یندازی... چرا مرریرو گردن بگ ی که کرد ی: خب کارمایس

 

 ... پدرسوخته.  یزنی خودتم گول م ی: حتنیاتاقش گذاشتمش زم کنار

 .. مهمون دارم.ی : شانس آورددمی رو بوس شیشونیپ

   ادمیفکر نکن    کنمی کارتم جبرانن م نیا

 . 

 لبخند سرش رو تکون داد. با

 جدا سدم و رفتم سمت اتاقم.  ازش

 ..  شوی: خدافظ جدمی خندش رو از پشت سرم شن ی صدا

 و برگشتم سمتش.   دمیخند

 تو اتاق و درو بست.  دیدو

 تکون دادم و وارد اتاقم شدم.  سرمو

 رفتم تو حموم.  می مستق

رو با دست به باال   سمیخ ی و موها ستادمی ا نهیلباسام جلو آ  دنی از دوش گرفتن و پوش بعد
 کردم. تی هدا

 رفتم.  رونیاتاق ب از

 بود. شی تو سالن نشسته بود و درحال خوردن چا حسام

 روش نشستم.  ملحق شدم و روبه بهش
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 بود.   کمینزد ی از دوستا یکیو  یخانوادگ  لیوک  حسام

 باشه... تی و با خنده گفت : عاف زی اومدنم استکانش رو گذاشت رو م با

 

 .  یشناسیکه م ماروی_ نخند... س

 

 .. شناسمیانگار تورو تازه دارم م یتر شد: ول قیعم خندش

 

 شد؟ یچ نمی _ خفه شوو... بگو بب

   ؟ی که خواستم جور کرد یمدارک 

 

 رو درآورد. خواستمیکه م ییو از داخلش برگه ها زیرو گذاشت رو م فشیک 

   ؟؟ی ها رو سمتم گرفت و گفت: مطمئن برگه

 

 تکون دادم و برگه هارو ازش گرفتم. سرمو

 بهشون انداختم.  ینگاه

 کامل بود. همشون 

 

 زنگ به دالرا بزنم.. هیو گفتم: ممنون...  دمیکش یقیعم نفس
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 بدونه.    دیبا  اونم

 

 رو تو دستم گرفتم. یجام بلند شدم و گوش از

 ... نمتیبیبه حسام گفتم: تو جشن م رو

 

 .  نمتونی... مشتاقم کنار هم ببامیزد و گفت: حتما م لبخند

 

 .یزدم و رفتم سمت در خروج ی لبخند

 

 

 

 

 

 ] دالرا [

 

 . رمیمی_اووف... از استرس دارم م

 

 از تو استرس گرفتم...  شتری: خفه شوو من ب نگار
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 چرا؟   گهی رو انداختم رو تخت و گفتم: تو د  لباس

 

 ..یازدواج کن نای با س ی خوایم یگیزانو رو تخت نشست و گفت: بهم م چهار

 فرداشبه...  تونمیجشن نامزد  و

   ه؟؟یچه درد نی ا یدونینگرفتمم... م لباس

 

 : کمد پر از لباسه..دمیخند

 استرس داره اخه؟   نمیا

 

   د؟؟یکه ازدواج کن دی گرفت میهفته تصم هیتو  یرو تخت بلند شد: چطوور از

 

امتحانش کردم: اون بهم   نهیرو برداشتم و جلو آ ی رو ازش گرفتم و لباس بعد نگاهم
 داد منم قبول کردم.. شنهادیپ

 ...یپرسی باره م  نیسوم نیا

 . بهیبرات عج ش یچ فهممینم

 

 .یشوق دار یلی... انگار خنکهی: انگار

 االن،   ی... ولی بود نایعمر و س یتو دوراه شی سه روز پ تا
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 !  یشناسی اصل عمرو نم انگار

 

 . دی لرز پلکم 

 . دونستی رو نم تی واقع اون

 کنه. ییفکرا ن یداشت همچ حقم

 تو قلبم جداست. گاهشیهنوزم جا  عمر

 . رهیرو بگ گاه ی به اون جا تونهی نم گهیعمر هم د... خود چیکه ه نایس

 تمومش کنم. دی با یول

 راه کنارش باشم پس هستم.  ن یدادم تا اخر ا  قول

 . شناسمشیخوب م یلیرو کنار گذاشتم: عمر... خ لباس

   کنه؟یعشقش رو فراموش م  نیاول یادم کدوم

 

 . نی: توو.... خودت رو ببنگار

 ... یاریبال در م یدار یخوشحال از

 ؟ ی عمر چ یول

 کجاستت؟ 

 خاموش.    شمیندارم ازش... گوش یروزه خبر چند
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 .  ادی_ نگران نباش... فردا شب م

 

 ؟ییزد: چ داد

  ؟؟ یی دعوتش کرد تو

 

 دعوت کرده. نای_ من نه... س

 .  ادیعمر گفته که م یو بهش گفته... ول دتشی کجا د دونم ینم

 

 همونن... گم و گور شده.  ی : برانگار

 دالرا...  ی کرد کاریچ تو

 

 رفت. رون یرو از رو تخت برداشت و از اتاق ب شی گوش

 دادم و انگشتامو تو هم قفل کردم. هیتک یشیارا  زی نشستم و آرنجام رو به م یصندل رو

 نگاه کردم..  نهیخودم تو آ به

 ...نیتکه راه انداخ یاون باز ی: ولشدیاخرش تو گوشم اکو م ی حرفا

 .  دی رو نه ... منو هدف گرفت اتوسا

 با اونه. حق

 . ستی ن الممیخ نیو من ع نهیبیصدمه م داره
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 وقت کردم انقدر خود خواه بشم؟  یک 

از   شیو ناراحت ارمیتا از دلش درب کردمی و خودمو لوس م شدمیزمان تو بغلش مچاله م هی
 بره... نیب

 االن... اما

 منم. لشیو دل شکنهی بار قلبش م هر

 رو لبش. ارمیخودمو تو بغلش جا کنم و با قربون صدقه هام لبخند ب تونمینم گهید

 حال بدشو.  نمیبیازش دور شدم و چقدر نم چقدر

 گرفتم.  نهیخودم تو آ  ری چشم از تصو  میگوش  ی صدا با

 شدم.  رهی خ یصفحه گوش به

 بود.  نایس

 رو وصل کردم:  تماس

 : الو.. سلم.  دیچی تو گوشم پ صداش

 

   ؟ی _ سلم خوب

 

 ؟ ی: اهم... خوبم. تو چنایس

   ؟ی بهتر

 

 ندارم.  ی... اصل حس خوبدونمیدادم : نم  هیتک  زیبه م دستمو 
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 .: شرمنده واقعا... همش به خاطر منهنایس

 . یبگ ه ی... فقط کافمیکنسل کن ویهمه چ میتونینشده م رید هنوزم

 

 نداره.  ی_ نه.. اشکال

 .یباز نی از ا می شیو خلص م یتمومه همه چ گهی د نهیا مهم

 بازنده.  ای برنده  ای حاال

 

 . یدوست ندارم ناراحت باش ی: ولنایس

 ...ستی ن یواقع یچیه

 . یبهش فکر کن ست یاس... پس الزم ن تهی فرمال همش

 

 .  کنمی م الیفکر و خ ی: حق با تو... الکدمیکش قیعم نفس

 

 که داخلش بود. ی تخت و لباس قرمز ی افتاد به جعبه رو نگاهم

 خوشگله. یلیزدم: بابت لباس هم ممنون... خ لبخند

 نبود   یازین یول
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 بود. ازی: اتفاقا ننایس

 فردا...  یدارم بدرخش دوست

 

 کرد.  خ یغذا   ای... گمشو بییداد زد: دل یی را یاز داخل پذ نگار

 

 .. من برم. نای_ س

 

 : باشه عشقم. نایس

 

 .دی باال پر ابروهام

 کلمه رو نداشتم.  نیلبخند زدم... توقع ا ناخودآگاه

 سکوت کرد انگار از دهنش در رفت.  خودشم

 .. نمتیبیتو سکوت گذشت تا خودم زبون به دهن گرفتم: امم فردا م قهیدق چند

 

 : باشه... خداحافظ  نایس

 

 کردم. ی خداحافظ

 به اسمش انداختم.   یلبخند نگاه با
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 قم..! زدم: عش لب

 

 : مسخره اس...زیرو انداختم رو م یو گوش  دمیخند

 

 .می دیو خواب  می نگار شاممون رو کوفت کرد ی ها و غر غرا یرفتم و با وراج رونیاتاق ب از

 

 بازه..  ی لیخ کنمی_ حس م

 

 : حس نکن.  نگار

 

دارم از استرس   یول  ستین ی واقع نکهیو گفتم: با ا  دمی به دامن بلند قرمزم کش یدست
 .  رمیمیم

 

   ؟؟ی چشمش رو نصفه ول کرد و برگشت سمتم: چ خط

 

 به دندون گرفتم. لبمو

 زدم.. گند

 .یالل گن ینم ی اون گاله رو ببند قهیدو دق یتو سرت دل خاک

 ..ستیکه ن یواقعا عروس  یعنیرو دادم پشت گوشم:  موهام
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 جشن ساده اس و م..منن... انقدر استرس گرفتم.  هی

 بگذرونه.  ر ی رو بخ یعروس خدا

 

 شده نگاهم کرد.  زی ر ی چشما با

 .دی ... به خدا که فهمگمی دروغ م دیفهم

 نه.  ای گهیچهرمم راست م  نهیبب کنهی م زیآنال داره

 ...  ادیکرده بود گفت: قرمز بهت م زیکه چشماش رو ر همونطور

 

 ی خط چشمش شد: رفته بود تو مخم که نکنه برا دنی و مشغول کش  نهیسمت آ  برگشت 
 . یبپوش  رهی ت ی و رنگا یجشن خودت هم مشک

 

 .. جو نده. ستیحدم ن نی در ا گهی_ نه د

 

خودتم  کم کم  یرنگو رو داد بهت وگرنه داشت کمیاومد   نایحدد... س نی در هم قای: دق نگار
 .  ی شدیم اهیس

 

 چپ نگاهش کردم. چپ

 

 نگاه نکنااا... یبهم انداخت: اونجور   ینگاه نهیداخل آ از
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 دختره مشکل داره.   گنی بعد م شهی چپ م چشمات

 

 رو از کمد در اوردم. میکردم و مانتو و شال مشک یدهن کج بهش

 ... یشیمانتو و شال تو دستم گفت: به خدا که تو ادم نم دنی با د نگار

 !  یبرداشت یباز مشک ی دید

 

 و شال رو سرم مرتب کردم.   دمیتوجه بهش مانتومو پوش یب

 انداختم.  میبه ساعت گوش ینگاه

 

 .یوراج ییشد نگارر... جا  ری_ د

 ...میپارچه رو تنت کن بر  اون

 

 : پارچه؟ نگار

 پارچه؟   یبه اون لبااس پول دادم که بگ ه یکل هی  متی ق اندازه

 

 نداره که. یخاص یزی... چگهی: خب پارچس ددمیخند

 هم روش داره... دیسف  کیکت کوتاه ش هیلباس دکلته ساده... حاال  هی

 همون پارچه.  شدیاون کت نبود م انصافا
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 اخه.  شهیسرت م  یچ لی: خفه بابا... تو از مد و استا نگار

 

   کنه؟یبه خاطر مدل لباسش موهاشو کوتاه م ی_ همون بهتر که سرم نشه... اخه کدوم احمق

 

 .. ی: اوال احمق خودتنگار

 خودمه دلم خواست کوتاه کنم...  ی موها دوماا

   ؟یفهمیم یبودن چ  پیو خوش ت لیتو از مد و استا  کنمیتکرار م سووما

 

 .هیکاف ی_ باشه باشه... همون تو بفهم

 .  لیو خوش استا  پ یاماده شوو خانوم خوش تزودتر  ففط

 

 رو تو حدقه چرخوند و با ناز و ادا رفت سمت لباسش. چشماش

 رفتم. رونی و از اتاق ب دم ی حرکاتش خند به

 .می داد که بر  تیساعت اماده شد و رضا  میبعد از ن باالخره

 .  می حرکت کرد نایبه سمت خونه س ییو سه تا  می شد  یاسی  نیماش سوار

 .  زمیعز یخوشبخت بش دوارمی.ام..ی رخم انداخت: خوشگل شد می به ن ینگاه نی اسمی
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 لبخند بهش نگاه کردم. با

 . زدیحرفاش رو م  ی سرد و جد یلیخ

 لب تشکر کردم. ر یمنم محو شد و ز لبخند

 و به نگار نگاه کردم. برگشتم

 و دوباره به من نگاه کرد و شونه باال انداخت.   نیاسمیبه من بعد به  اول

 دادم. هیتک م ینزدم و به صندل یحرف منم

 .می د یباالخره رس یرانندگ  قهیاز چند دق بعد

 . میو وارد خونه شد  می شد ادهیپ

 دستاش رو دور بازوم حلقه کرد و باهام هم قدم شد. نی اسمی

 تو سالن و ازمون دور شد.  دی که دو دید یچ  دونمی هم نم نگار

   ؟یگفتم: خوب  نیاسمیو رو به  ستادمی ا اط یح تو

 

 سالن انداخت: بهترم...  ی به ورود ینگاه

 سمتم: از رهام جدا شدم.    دیچرخ

 

 .خودش ادامه بده  یسوال   چیبدون ه خواستمینزدم، م  یحرف

 چرا.  یبپرس  ستین یازی... پس نیدونیخوب م لشمی: دلنی اسمی
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 اشتباه. ای  یدرست گرفت می تصم دونمی_ نم

 بهت بگم.  تونمیم  یچ دونمینم ییحت

 

 .  ارن یهم کم م  کلمات فشیتوص ی برا  یزد: اره حالم انقدر بده که حت لبخند

 .. رمی رو سرش مرتب کرد: فردا م شالشو

 

 ! کجا؟  ؟ی ری_ م

 

 .. تا حال و هواش عوض شه.بفرستم شهرستان.  خوامی: گفته بودم مامانم رو منی اسمی

 .رم ی باهاش م خودمم

 دارم.  ازیاز اون به عوض شدن حال و هوا ن شتریب من

 

 پر شده بود. چشمام

 . شدیانگار نم یکنم ول هیگر خواستمینم

 .  کردی اضافه م میصداش به ناراحت  ی تو بغض

   ؟ی گردیبرم ی_ ک 

 

... دونمیپاشنه بلندش دوخت: نم یمشک ی و نگاهش رو به کفشا  دیکش یقیعم نفس
 . چوقتیه دی شا
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 . مینی بیباره که همو م نیرو بلند کرد و نگام کرد: امشب اخر  سرش

 

 . ختنینتونستم کتترلش کنم و اشکام پشت هم رو گونه هام ر گهید

 ... شهیکردم و گفتم: دلم براات تنگ م بغلش

 .  میدورا دور در ارتباط باش حداقل

 

 ... شترریلرزون و پر از بغضش کنار گوشم گفت: من ب ی با صدا نی اسمی

 کنم.  یبا نگار خداحافظ تونمی... نمنهیجدا شد: بدترش ا ماز

 ... نهیحالمو بب خوامینم

 رفتم... خودت بهش بگو.  نکهیاز ا  بعد

 لب گفتم. ر یز ی تکون دادم و باشه ا سرمو

 .می رو پاک کردم و باهم وارد سالن شد اشکام

از   کمی دم فکر کنم موفق ش  گی و با لبخند گفت: خب د  دی کش رونیرو از دستم ب دستاش
 استرست ر کم کنم.. 

 با اون بود. حق

 رفته بود. ادمیخودمو  کل 

 

 بره.   ادمی یتا با ناراحت رمیاز استرس بم دادمیم حیترج یول زدم: ممنون..  لبخند
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 نزد. ی لبش رو به دندون گرفت و حرف پوست

 تو دستام قفل شد.  یشخص دست

 لبختد زدم.  نایس دن یسمتش برگشتم با د به

 شده بود... شهی تر از هم پیخوشت

 .کردمیحس م نطوریمن ا  دمی شا

 جذابه؟    فشیرد ی گفته بودم چقدر خنده هاش با اون دندونا تاحاال

 

 .دی شد سمتم و گونمو بوس خم

 و از حرکتش تعجب کردم. دی باال پر ابروهام

 ... دنیجدا شد و گفت: مهمونا زودتر از تو رس ازم

 ارش بودم.تو شوک ک  هنوز

 بهش ندادم و نگاهش کردم.   یجواب

 

 ...هیبق شی من برم پ  گهی: خب دنی اسمی

  

 فاصله گرفت و رفت.   ازمون

 همه چشمشون به ماست...  دی: ببخش ستادیرو به روم ا  نایس

 و پشت سرمو نگاه کردم. برگشتم
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 پر بود از دختر و پسر . سالن

 . کردنیلب پچ پچ م ر ی رو ما بود و ز نگاها

 استرس افتاد به جونم.  دوباره

 کرد... خی  دستام

 .امی و گفتم: من لباسمو عوض کنم بعدش م  دمیکش قیعم نفس

 

 . ی رو تکون داد و گفت: اتاقم رو که بلد سرش

  

 به نشونه مثبت تکون دادم. سرمو

 جدا شدم و رفتم سمت پله ها.. ازش

 .دمشیند  یچشم دنبال نگار گشتم ... ول با

 شدم.   نا یو وارد اتاق س دمیپله ها رس ی باال به

 رو در آوردم و رو تخت انداختم.  مانتوم

 . سادمیوا  نهیآ ی رو از رو شونم برداشتم و رو به رو شالم

 باز شد و نگار وارد اتاق شد.  در

 

 تو؟؟   یی: کجانگار
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   ؟یی.. خودت کجا نجای_ ا

 زد.  بتیغ هوی

 

 . نجاست یبست و اومد سمتم: عمرر ا  درو

 

   ؟یی_ چ

 

 .. ینچی: داونگار

 نداشت.  ی... سر وضع خوبااد یم دونستم یرو به کمرش زد: م دستش

 

 ه؟ ی_ منظورت چ

 نداشت...   یچجور

 

 در هم برهمش اومده.  ییو موها  یمعمول پی ت هیبا   یعنی: نگار

 کنم دعوا کرده چون کنار لبش زخم بود. فکر 

 .  ستین  یزی گفت که چ یول

 

 رو دهنم گزاشتم.  دستمو 
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 . تونمی... نمتونمی.. اگه اون باشه نم نه

 

 . دمیچی... به زور پمیحرف بزن دیداده که با ری: رهامم گنگار

 _ حرف بزن خب باهاش... 

 

 . نمشی: ولم کن تورو خدا... من دنبال بهونم ازش دور شم نبنگار

 

   ؟ی_ مگه دوسش ندار 

 

 نزد. یکرد و حرف نگاهم

 .یکه دار یدونی... خودتم خوب میدار دونمیرفتم: م جلو

 .یگیبه خودتم دروغ م یحت یول

 . یرو باور کن تی واقع ی خواینم

 

 .  قمهیرف نیاسمیاخه...  ی: ولنگار

 

 .دمیکش قیعم نفس

 بزنم،   یاز رهام حرف شی و جدا نی اسمیاالن راجب رفتن  اگه
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 .رهیگیرو م یاسیو جلو   رهیم

 قول دادم ....   یاسی به

 

 تو بازم با رهام حرف بزن.  ی_ ول

 ..  فرار نکن.  ازش

 

   م؟یبر   ؟ی تکون داد و گفت: آماده ا سرشو

 

 .  می _ اره... بزن بر

 

 .می رفت رونیاتاق ب از

 بودم.. نگران

 ... مضطرب

 . نیاز استرس و در آخر غمگ پر

 از ته دل.  ی ... بجز شادکردمی حس هارو همزمان داشتم تجربه م تمام

 رو بستم.  چشمام

 .یِ مراسم واقع ن یتصور کنم ا  هینداره که... فقط کاف یکار

بهم   شیجذاب آب  ی که با لبخند و چشما نمشیبیعمر منتظرمه و چشمام رو باز کنم م  االن
 شده.   رهیخ
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 .دمی پله ها رس نیپا به

 رو باز کردم. چشمام

 روم بود... روبه

 .یآب  ی ... با همون چشماادی فاصله ز با

 ... اما

 .زدینم لبخند

 بود.  ناراحت

 حس کنم..  تونستمیم

 به منم منتقل شد.  شیناراحت انگار

 لب گفتم. ر یز یدهنم رو قورت دادم .. و آه آب

 شد.  شتر یغمم ب ی شاد ی برعکس از آب در اومد و به جا  تصوراتم

 دوخت. ی ا گه یرو ازم گرفت و به سمت د نگاهش

 راه افتادم. نایو به سمت س دمیکش یقیعم نفس

 چشم دوختم.   تیو به جمع ستادمیا کنارش

 

 خبر نداره.   مونیآتوسا اومد... هنوز از قسمت دوم باز  ی نبود ی: وقتنایس

 نه.   ای یواقع ی نامزد نیا نهیزبونم رو بکشه بب ریز  تخواسیبا حرفاش م یول
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  ی دوختم: از اول هم نقشمون برا نایدر حال رقص گرفتم و به س ی از دختر و پسرا چشم
 ؟ ی آتوسا بود... چرا عمرو دعوت کرد

  

 : من... دعوتش نکردم. دی باال پر ابروهاش 

 . ادیب ی تو گفت کردمیم فکر 

 

 کنم اخه...   یکار نیهمچ ددیتکون دادم: چرا با  یبه نشونه منف  سرمو

 

 نگاهش رو به پشت سرم دوخت و دستام رو گرفت.  نایس

 

تو   ی... حتهینجور یهم شهی : شاهزاده و گدا... همدمی آتوسا رو از پشت سرم شن ی صدا
 داستانا. 

 

 کردم و خواستم جوابش رو بدم. نگاهش

 نگم.  یزیبهم فهموند که چبا فشار دادن دستام  نایس اما

 

 . بایبگم زشت و ز خواستمیم  دیبا خنده ادامه داد: اوو.. ببخش آتوسا

 . ادی م شتریگدا بهت ب  دمید یول
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رو   تیشخص  هی  شهیساکت نموندم و جواب دادم: اره... تو همون داستان هم هم گید
 هست. یمخ و منف

 . یتیداستان ما تو اون شخص تو

 ...خورهیاون گدا خوب رقم م ی اخرش برا یبدون د یبا  نمی: استادمی روش ا روبه

 شرور داستان.  تیکه باخته شخص یاون اما

 

صدات هم حالمو بهم   یدر هم رفته گفت: حت افهیکرد و با ق  زیچشماش سر تا پام رو آنال با
 ...  زنهیم

 بگم.   خوامیاز لباس و ظاهرت نم گهید

 

 که نظرت برام مهم باشه.  یستی ن یگاهی... تو جایهم بگ دی _ نبا

 

حلقه کردم: و راجب حس تهوعت بگم... به خاطر حسادته گلم   نایرو دور بازو س  دستام
 ...رینگ ی جد

 تو اخه حسادت کنم؟  ی: به چآتوسا

 .گهی د ی پسر پولدار کرد هی زونیبدبخت... خودتو او  یدار یچ

Https://t.me/Roman_mrjjn                              

 

 شل شد. نا یدور بازو س دستام
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  دی به انگشتام زد و دستم رو محکم گرفت: فکر کنم با یقبل از فرود اومدن دستام چنگ نایس
 رو زودتر بهت بدم..   مونینامزد هیهد

 

 ندادم. یجواب

 از آتوسا.  یش یبودم و آت یعصب

 .  گرفتیشکل نم  یبهش و صحنه خوب دمی توپ یم کردمی مدهنم رو باز  اگه

 

 . انیبلند تمام مهمونارو صدا زد و تا به سمتمون   نایس

   ؟ی رو فشردم و گفنم: مطمئن دستش

 

 .. ییجمع بهش اندازه چشمام اعتماد دارم تو نی که تو ا ی: تنها کسنایس

 

 لبخند زدم و سرمو تکون دادم. بهش

 کرد.  یجمع شروع به سخنران رو ازم گرفت و رو به نگاهش

 .گفتیم مونیعلقش بهم و از روز آشنا  از

 . می چقدر همو دوست دار نکهیا

منم با شوق و ذوق بهش گوش  یکه حت زدی قشنگ و با احساس حرفاش رو م انقدر
 .کردمیم

 . زدی و ادامه ححرفشرو م  کردی نگاهم م ی قفل بهش بود و اونم هر از گاه نگاهم
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 از مهمونا دراز کرد. یکیو به سمت   دستش

 داد. نایرنگ رو به س دی پوشه سف هیپسر نسبتا جوون سمتمون اومد و   هی

 و ول کرد و پوشه رو باز کرد.  دستم

 اورد و به سمتم گرفت   رونی رو ب ی ا برگه

 .. من به تو   هیهد  نمی: انایس

 

 .رفتیم شی داشت پ خواستیهمونطور که اون م یچ همه

 زدم و برگه هارو گرفتم.  لبخند بهش

 راجبشون بهم گفته بود.  قبل 

 .  کردمیامضا م دی از سهام شرکت رو به اسمم زده بود و فقط با  ی و درصد نی خونه، ماش نیا

 .اسناد بود  نی بود ا  یواقع مونیکه تو باز  یزیبودم و مردد... تنها چ نگران

 کنه. یجعل تونست یهم م نارویا

 امضاشون کنم.  نکهیبود و هنوز مطمئن نبودم از ا  یواقع یول

 .دور کمرم قرار گرفت  یدست

 برگشتم. نایسمت س به

 لبخند زد و گفت: نگران نباش...   بهم

 

 و برگه هارو امضا کردم. دمیکش یقیعم نفس



 روز سرد 

 
534 

 

 و سوت مهمونا رفت رو هوا. غیتموم شدن برگه ها سالن با ج با

 برگشتم.  نایو به سمت س  دمیخند

 . می االن آتش نشان خبر کن دی گفت: با ومآر

 

 _ چرا؟  

 

 گرفته.   شیقسمت از سالن بد ات هی: نایس

 

 ترشد: آتوسا؟؟   قیعم لبخندم

 

 به نشونه مثبت تکون داد.  سرشو

 محو شد و نگاهش رو به لبام دوخت. لبخندش

 ...ییمن تو  یی تمام دارا گهیزمزمه کرد: حاال د آروم

 برد.  نیرو از ب  نمونیتموم شد حرفش فاصله ب با

  ره یباز بهش خ ی بودم و با چشما ستاده ی از حرکتش شوکه شده بودم که فقط سرجام ا انقدر
 بودم.

 . حرکت هم جز نقشه نبود نیرو اروم زد و ا حرفش

 جدا شد و دستام رو گرفت. ازم
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اهنگ باالخره دست   ی تن صدادستاشون پر کرده بودن و با باال رف غیسالن رو با ج  مهمونا
 کردن.   دنیبرداشتن و شروع به رقص

 

 شد: حلقت کو؟    رهیبه دستم خ نایس

 . کردمیداشتم نگاهش م هنوز

 بلند کرد و باهام چشم تو چشم شد. سرشو

 ... حلقت؟ ی: دلنایس

 

 . فمهیتو ک  یعنی... دونمیو هول شده گفتم: اممم.. نم دمی کش رونیرو از دستش ب دستم

 . امی عقب رفتم: م.. من برم بندازمش ب عقب

 

 جدا شدم و به سمت پله ها رفتم. ازش

 و واردش شدم.  دمی اتاق رس به

 دادم...   هیبستم و بهش تک درو

 کردم. کاریچ من

 شه.  ینجورینبود ا  قرار

 .رفتم  فمیباز کردم و به سمت ک  چشمامو

 . دی لرزیم دستام

 اوردم. رونیرو ب حلقه
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 و به سمت انگشتم بردم.   دمیکش یقینگاه کردم... نفس عم بهش

 

 : مبارک باشه.  عمر

 

 صداش از پشت سرم،   دنیشن با

 و هول شده به عقب برگشتم.  دمی ترس

 از دستم افتاد. حلقه

 . کردینشسته بود و نگاهم م یصندل ی رو

 رفته بود.  ادمی... به کل عمر

 بود.  نجایامشب ا  اونم

 . .دهی تمام صحنه رو د و

 شدم.  رهیرو به دندون گرفتم و بهش خ لبم

 بلند شد. یرو صندل از

 برداشت و اومد سمتم.  نیرو از رو زم حلقه

 و دست چپم رو تو دستش گرفت.  سادی به روم وا رو

 صحنه بود.   نیتو تصوراتم ا  شهی رو تو انگشتم انداخت و گفت: هم حلقه

 خودمون.   ی برا یول

 کرد و با خنده ادامه داد: حلقه من قشنگ تر بود.   نگاهم
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 نداشتم.  یداغ شده بود و حرف چشمام

 بگم.  د یبا  یچ دونستم ینم

 آروم اسمش رو صدا زدم: عمرر...   فقط

 

 ؟ ی : بازعمر

 .دی که به هم داشت یی... و نگاه ها دمید نی که پا ی صحنه ا با

 . خوردینم یبه باز اصل 

 .  دی هست یخوب گریباز دمیشا  بود: رهیبه نگاهم خ  نگاهش

 

 رو گونم نشست. اشکم

 کدوم..   چی اس... باور کن ه تهی _ عمر.. همش فرمال

 

 ... ی : خودت رو گول نزن دلدی حرفم پر نیب

  ی... ولیستیمتوجه ن االن

 .یو دستامو ول کرد: تو عاشقش دیکش قیعم نفس

 

 .ختیریو اشکام پشت هم رو گونم م  دی لرز پلکم 
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 نبود..  یحرف

 .هیحسم چ دونمی... چون خودمم هنوز نمستمیبگم ن تونستمینم

 بگم هستم... چون عمر هنوز تو قلبمه.   تونممینم

 دادم.  هیپشت سرم تک  زیم به

 برام سخت بود.  دنیکش نفس

 

 ..ی عوض شد یلی: خعمر

 دوسم داشت؟  یلیکه خ یهست یهمون آدم تو

  

 ..ی رو با خودت برد زیهمه چ  ییرفت ی_ عمر.. وقت

 !  مویمهربون مو،یخوشحال مو،یخوب

 

 ..ی: من برگشتم ... خواستم بمونعمر

 هرکار کردم نشد.  یول

 

 حاکم شد.  نمونیب  سکوت

 .می زدی نم یو حرف میکردی همو نگاه م فقط

 اشک بود. س یخ چشماش
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 .. رهیاشکاش رو بگ ختنیر  ی تا جلو د یبهشون کش یدست

 

 : نگران منم نباش..عمر

 ادامه بده. ت یزندگ  به

 . دیندارم... شما عاشق هم یو راستش رو کار دروغ

 .  دیکن شیواقع

 . دهی ... خاطرات گذشته آزارم مکمیداد: منم فقط   ادامه

 ... یری گیتو که مثل من دستاشو نم وگرنه

 

 . و رو گونش جا خوش کردن   رهی اشکاش رو بگ ی نتونست جلو  گهید

 

 .  ستین ی.. اخه آبیاون غرق ش ی تو چشما یتونی: مثل من نمعمر

 

 .. یداد: دل انی رو تر کرد و به خنده پر از غمش پا لبش

  ؟ یری میخندش م ی ... که برایاونم گفت به

 

 . دی رسیداشت به هق هق م گهی د می گر

 دهنم گذاشتم و چشمام رو بستم.   ی جلو دستمو 
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 حس کردم. میشونی پ ی لباشو رو یگرم

 شدم.  ره یرو باز کردم و بهش خ سمیخ ی چشما

 تلش کنم،    شتریرو پاک کرد و گفت: اگه.. ب اشکاش

 ...ارمیدستت م به

 ...ستیقسمت ن یول

 منم هستم. یهست تو

 . ارمیبتونم به دستت ب دی شا

 دوباره با رفتنم ناراحتت کنم...  خوامینم اما

  

   ؟یچ  یعنیو ابروهام تو هم رفت:  دی لرز پلکم 

 

 .  گمیم  ونی ... زده به سرم هذیچی: هعمر

 

 رو دور کمرم حلقه کرد. دستاش

 ..  یرو به لبام دوخت و آروم اسمم رو صدا زد: دل نگاهش

 

 _جانم.. 
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 . دوستت دارم یلیباشه که خ ادتیگوشه لبش نشست:   ی لبخند

 

 .بسته عقب رفت  ی به گونم زد  با همون چشما  یکوتاه و آروم بوسه

 نگاهم کنه.  خواستینم

 حس رو تو ذهنش ثبت کنه. نی ا  خواستیم دمی شا

 برگردوند و به سمت در رفت و از اتاق خارج شد.  روشو

 رو زانوهام افتادم.  زیشل شد و کنار م دستام

 شدت گرفت و دستمو رو دهنم گذاشتم تا داد نزنم.  می گر

 . .عطرش رو گرفته بود  ی بو دستام

 و چشمامو بستم.  دمیکش یقیعم نفس

 بهش نگفتم..  چرا

 که منم دوستت دارم! نگفتم

 بلند شدم.  نیرو پاک کردم و از رو زم اشکام

 ... گمیم بهش

 بگم. د یبا

 رفتم.. رونیاتاق ب از

 . دمیو به سالن رس دمیدو  نیهارو پا  پله

 نگاه ها به سمتم برگشت.  همه
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 شدم. ره یخ نایس به

 لبخندش چشماشو رو هم گذاشت و لب زد: برو..   با

 

 بهش زدم.  یتلخ لبخند

 شدم. اط یگذشتم و وارد ح تی جمع نیب از

 چرخوندم . چشم

 ... نبود

 بودم.   ستادهیا ابونیخونه کامل خارج شدم و وسط خ از

 . کردمی و لباس بازم اطراف رو نگاه مهمون سر و وضع  با

 زدم: عمرررر....   داد

 

 نبود.  یخبر

 کرد.  تم ی و به سمت در هدا  دیچیسمتم و پتو نازک تو دستش رو دورم پ د یدو نگار

 ؟؟ ی شد وونه ی... دییی: هنگار

   چته؟

 

 . نمشیبب دی _ عمرر.. با
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 : رفت... نگار

 

 _ کجا رفت؟  

 

 خوب نبود... ادیاومد حالش ز نی... از پله ها پادونمی: نمنگار

 بره خونه.  دهی م حیو ترج  ستیبراش خوب ن نحا یا ی که فضا گفت

 

 _ خوونه؟؟ 

 خونه؟ کجا رفتتت؟   کدوم

 

 معلوم هست چتوونه. چیداد زد: من چه بدونم... ه یعصب

 ...یاون اونجور ینجوریا تو

   د؟؟ی هم بود ش یپ شما

 

 ندادم... یجواب

 رو تو دستم گرفتم و دنبال اسمش تو مخاطب هام گشتم.  می گوش

 

 بهت گفتت؟؟  ی: چنگار
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 افتاد اون باال.   یاتفاق چه

 

 کردم.. داشیپ

 . دیچک یبار پلک زدم و اشکام رو صفحه گوش  چند

 رو لمس کردم. اسمش

 قبل از برقرار کردن تماس،   اما

  شده؟ یچ گمممیرو ازم گرفت و گفت: با توامم... م یگوش نگار

 

 ... بدش به من. ستی_ االن اصل وقتش ن 

 

 االن وقتشه. قای: دقنگار

 شده؟؟ یچ

 نه. ایبرات مهم نبودد عمر باشه   شش یساعت پ هی تا

   ؟یدنبالش هیبا گر  االن

 

 یش  مونینزنن که بعدش پش ی_ نگارر حرف

 . 

 : من؟ دیخند یعصب



 روز سرد 

 
545 

 

 شم؟  مونیپش من

 ... نی.. حال و روزت رو ببییتو مونهیکه پش یاون فعل 

 .  یدنبال برادر من ابونا یتو دستت و تو خ گهی د یکی حلقه

 

 _ نگارر... 

 

 : دروغه مگه؟  نگار

 بار اومد..  چند

 ؟ ی بده خواست که برگرد حیباررر خواست که توض چند

 بهشش؟  ی کرد گوش

   ؟ی دی رو شن حرفاش

 .. حال خودت مهمه.یکرد و ادامه داد: نه... فقط خودت مهم مکث

 . ی کرد  هی... تو گر ی تو زخم خورده ا یناراحت تو

 ...گذرونددیاونممم خوش نم یول

 .کردیبا تورو مرور م اهاشیبودد داشت رو  مارستانیتخت ب ی رو یوقت اونم

و    اهایاون رو... رهیخواست که بم ستتییبه بهبودش ن ی دی دکتراا بهش گفتن ام یوقت
 ارزوهارو با خودشش به گور ببره. 

 

 . کردیم هی و همراه با حرفاش گر   زدیبلند داد م بلند
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 . رمی جلو خودمو بگ تونستمیبود و نم دهی ترک  بغصم

 ...دمیچی رو دور خودم پ پتو

 خنک بود.  هوا

 تو تنم افتاد و سرمو چرخوندم.  لرز

   کردنیجمع بودن و نگاهمون م اط یمهمونا تو ح نصف

 بودن.  ستادهیو رهام کنار هم ا نایس

 .دمی رو د نیاسمیرو ازشون گرفتم و  نگاهم

 ..  کردی نگاهم م  سشی خ ی چشما با

 

 مدتت پشتت بودم. نی: من تمام ا نگار

 چرااا؟؟  یدونیم

 از احساساتت با خبر بودم...  چون

 .رهیعمر در م ی جونت برا دونستم یم

 ....  ی گرد ی م بر کردمیم فکر 

 ... دم یساعت قبل د  هیکه  ییزای با چ ی: ولدی چرخ نایسمت س به

 ...  کردمیاشتباه م دمیفهم

 نداره... دهی فا  تی مونینگاهش منو شکار کرد: پش دوباره

 ... نیهم  اقتتیل
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 بهش زد نصفه موند.  نیاسمی که  یلی با س  حرفش

 رو صورتش گذاشتش و به سمتش برگشت.  دستشو

 : خجالت بکش...نی اسمی

 رو نگاه کن.  اطرافت

 .یکنیخورد م یدوستتت رو دار نی همه ادم بهتر نی ا جلو

 چرخوند. تیجمع ن ینگاهش رو ب نگار

 دستش رو صورتش بود.  هنوز

 

 ادامه داد: هر چقدر هم اشتباه کرده باشه.  نی اسمی

 ...ستی ن نیا حقش

 .ی بد  ادیبهش   ی که درست و غلط رو بخوا یست ین یتو هم ادم و

 بهم انداخت. یقیدستشو از رو صورتش برداشت و نگاه عم نگار

 انداختم. نیرو بستم و سرم و پا  چشمام

 که رو به روم قرار گرفت سرم رو بلند کردم. یشخص با

 بود.  نایس

 داخل...  میبر  ایرو دور شونم حلقه کرد و گفت: ب دستاش
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 نزدم، همراهش راه افتادم.  یحرف

 کنه تا برن.   یتمومه و همه رو راه یبه خانم گل گفت که مهمون رو

 . میهمون طبقه شد  ی از اتاقا یکی وارد

 .جدا شد و رفت سمت کمد. ازم

 اتاق مامانم... نجایرو باز کرد و گفت: ا درش

 بپوش.  یلباس راحت هی

 دنبالش.  می ری سمتم: استراحت کن... سر فرصت باهم م برگشت 

 

 در کنار رفتم.  ی انگشتام اشکم رو پاک کردم و از جلو با

 سمتم...  اومد

 . ستادی روم ا روبه

 بگه.. یز ی چ خواستیم انگار

 مکث از اتاق خارج شد و درو بست.  یکم بعد

 نشستم. نیرو زم همونجا

 .دمیدراز کش نیزم ی و رو دمیچیبه خودم پ شتریدورم رو ب پتو

 هام رو تو شکمم جمع کردم. زانو

 ...کردمینم  هیگر

 چشمام خشک شده بود.  انگار



 روز سرد 

 
549 

 

 دارم... دوسش

 ... یول

 نش؟ ینخوا یول د ی رو دوست داشته باش یکیتاحاال   شده 

 . خوامشینم یدوسش دارم ول  منم

 ... میبرگرده به زندگ  خوامینم

 دوباره کنارش باشم.. خوامینم

 ...می باهم داشت یخاطرات خوب اره

 کرد. رییبعد از رفتنش تغ  زیهمه چ یول

 .شهی اون خاطرات تکرار نم گهی... دستمیاون ادم قبل ن گهید من

 باشه. نیر یقبل ش نیع تونهینم گهید

 .. شهیاز ذهن ادم پاک نم  چوقت یه یی زایچ هی

 . شهیزنده نم  گهیکه مرده د یادم

 داره زندش کنه.  یروح منو کشت ... و حاال سع عمر

 رو بستم.  چشمام

 .کردیم وونمیدرد داشت د  سر

 

 ] نگار [
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 . گذرهیم ییهفنه از اون شب کذا هی

 هفته تنها موندم...  هی

 . دهیجواب تلفنم رو نم یدل

 ...ومدهیهم ن خونه

 اومدم.  رونیبوق از فکر ب  ی صدا اب

 شدم.    نیانداختم و سوار ماش یرهام نگاه به

   ؟ی: خوبرهام

 

 . ستمی.. مطمئن ن دونمی_نم

   م؟ی بر دی شدم: حتما با  رهیخ بهش

 

 .گهیافتاد: اره.. بسه د  راه

 از هم.   د یدور بود یاندازه کاف به

 

 بگم.  یچ  دونمی_ هووف... نم

 نگاش کنم.  یچجور اصلا

 

 .شی چند هفته پ  ی بوده برا یبحث هی: بزرگش نکن...  رهام
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 گذشته....  گهید

 ... مطمئنم دلش برات تنگ شده.  ی ا دهی هم دختر فهم یدل

Https://t.me/Roman_mrjjn                               

 کردنش.   تی اذ  ی ... منم دلم تنگ شده برای_ اخ گفت

 

 : از عمر چه خبر؟  رهام

 

 .  نیزم ری ... اونم اب شده رفته زیچی: هدمیبه موهام کش یدست لفهک 

 هم حرف نزدم.  نی اسمی... با  ختیبهم ر ی: همه چدمی کش یهوف

 رفت.  یخدافظ بدون 

 بدم.   حیبراش توض تونستمیم کاش

 

 . خوادینم یحی: من باهاش حرف زدم قبل رفتن ... توضرهام

 فکر نکن.  بهش

 

 رفتن... هو ی_ عرررر چرا همه 

 زردنبو که قهر باهام....  یاز دل اون

 خبر رفت، حاال هم اقا گاوه گم گور شده.   یکه ب ن یاسمیاز  اون
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 : بهتر...  رهام

 تنها باشن.  کمی دارن  ازین همشون 

 

 جوونشه.  نایس شیخانم که پ ی_ غلط کردن... دل

 خانوادشه.  شیهم پ نی اسمی

 .  هیکدوم گور یهم گور به گور شه معلوم ن عمر

 

 ...گهید یمن  شیو گفت: تو هم پ  دیخند

   ن؟یاز ا  بهتر

 

 ؟ ی به سرم زد یچپ نگاهش کردم: تو بزغاله چه گل  چپ

 ... میرستوران همش

 تک و تنها موندم.  عرر

 

 خانم. یدل شی پ می دیرس ایخنده سرش و تکون داد و گفت: ب با

 . ی ایدر م ییااز تنه دی کنیم یاشت االن
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 دوباره استرس گرفتم..  ی کرد: وا خیدستام  نیتوقف ماش  با

 ها...  میبرگرد  گمیم

 . دادی جواب تلفنم رو م نهیمنو بب  خواستیاگه م اون

 

 شد و اومد سمتم.  ادهیپ نیتوجه به حرفام از ماش یب

 کم غر بزن... نی پا  ایبرام باز کرد و بازوم رو گرفت: ب درو

 شدم.  رهیروبه روم خ ی ل یرو به دندون گرفتم و به و  لبم

 رو خراب کردم.  زیخونه همه چ  نی جلو در هم قایدق

 چشمم..  ی تک حرفام و کارام اومد جلو تک

 افتادم. نیاسمی  یلیس ادی

 گونم گذاشتم.  ی دستمو رو  ناخودآگاه

 .کردیهنوز درد م انگار

 ...  کردمیحسش م هنوز

 ... تورو خدا.  میشدم برگرد مونیگذاشتم: نه.. پش نیدر ماش  رهیرو دستگ دستمو 

 

 : نگارر... بچه نشو. رهام

 .  نمیبب بدو
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 و پشت سرش راه افتادم. دمی کش قینفس عم هی

بدم که همه  یخودم به خودم دلگرم کردمیم یچپم گذاشتم و سع ی راستمو رو بازو دست
 .  ره ی م شی خوب پ یچ

 لبخندش محو شد.  دنمی گل درو باز کرد و با د خانم

 برعکس اون من لبخند زدم و آروم سلم کردم.  اما

 در کنار رفت.   ی تکون دادن سرش جوابم رو داد و از جلو با

 دستم رو گرفت و انگشتاش رو تو انگشتام قفل کرد. رهام

 .می شد ییرا یپذ وارد

 

 ... کنمی االن خبرشون م دی نیگل : بش خانم

 

 .می هم رو مبل نشست کنار

 

 نشده که.   یزی: آروم بابا.. نفس بکش... چرهام

 

رو سنگ قبرم بگو   ادیو نفسم بند ب فتمیتوو... اگه پس ب ری.. همش تقصری_ خفه بم
 : سنی بنو

 نبود..   یگبر نجایعاِشِگ بزگاله نبود ا اگه
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   ؟؟یکنیهم بزغاله گفتن رو ول نم  طی شرا نی تو ا ی و گفت: حت  دیخند

 

 کنم.   کاری_ خب اسمته چ

 

 محکم فشار داد.  دستمو 

 .ی_ اخ.. وحش

 . زی کرم بر یکم درد و ورم دارم... تو هم ه خودم

 

 .. ی ا یحال و هوا درب نیاز ا خوامی: بده مرهام

 .یهفتس کل بحثمون شده دل هیبه خدا منم ادمم...  بابا

 

 باشه بابا..  شش ی_ ا

 ..یزنیاز من غر م شتریب خودت

 کم غر بزن.   ی گیبه من م بعد

 

 خونه دارم برات.   می ... بذار برییپررو یلی: خرهام

 

 چشم غره رفتم و سرم رو برگردوندم. بهش
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 گشتم.   یکاش برنم یول

 دالرا رو پله ها نفسم حبس شد. دید با

 براش تنگ شده بود. دلم

 داغ شد.   چشمام

 ونم حال منو داشت. ا انگار

 .کردیبود و نگاهم م سادهیرو پله ها وا همونطور

 موند.   رهیبه دستش که مشت شده بود خ نگاهم

 

 بزنم...  نایسر به س هی: من برم  رهام

 

 مانع رفتنش بشم بلند شد و ازم دور شد.   نکهیاز ا قبل

 برابر شد.  نی چند  استرسم

 . می تنها بود حاال

 .یو دل من

 بگم. یچ دونستم ینم

 دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو به طراف دوختم.  آب

 

 .. ی : خوش اومددالرا
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 ... نیجن زده ها به سمتش برگشتم و با لبخند دندون نما جواب دادم: همچن نیع

 

 . دی باال پر ابروهاش 

 ! نیهمچن

 .ی زد خودی.. خاک تو سرت نگار باز حرف بنیهمچن یچ

 

 بود که...  نیمنظورم ا یعنی_ امم.. 

 ..   یمرس

 

 اومد. نیرو تکون داد و از پله ها پا سرش

 جا به جا کردم.  یدادم و خودمو کم رونیراحت ب الیبا خ نفسمو

 به روم نشست. رو

 

   ؟ی ستین یعصب گهی: ددالرا

 

 نه... نه  ی_ اره ... چ

 گه ید  ستمی ن یعصب خوبم
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 برگردم خونه.  دمیترسیو گفت: م  دیخند

 موندم.  نجایا  نیهم ی برا

 

   ؟؟یچ ی _ ترس برا

 

 : برخورد اخرت رو بادته؟ دالرا

 . میکن یخونه تحمل نم هیهمو تو  گهی.. عمرا دمیشیمثل قبل نم گهیکردم د فکر 

 ... یتو حق هم دار البته

 باشه عمر برادرته..   یهرج

 

 .ستین نطوری: نه.. اصل ادمی حرفش پر نیب

 ... یهست ول یعنی

 و رفتم سمتش. دمیکش یقیعم نفس

 .. یدوست من  نی ... تو بهتریدل نی نشستم: بب کنارش

 .یها گفتم مثل خواهرم بار

 خودتونه. ی.. زندگ یعمر برادرمه ول درسته

 . ستی مربوط ن ی ا  گهیکس د ا یمن  به
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  ،ی انتخاب کرد نارویبا خودته... اگه س میتصم

 . شهیمن کنارتم مثل هم باشه

 

 ... به خاطر قلب مهربونته.  دونمیگرفت: م ستمو د

 . یشکون یو دل م ی زیری بهم م ینیبی عمر رو م یناراحت یوقت یول

 

 . تهیو از رو عصبان ستیکه حرفام از ته دل ن یدونیرو به دستاش دوختم: خودت م نگاهم

 

 تره.  ی... واقع شهیزده م تی که موقع عصبان ی : خب حرفادالرا

 

 ؟ یبخشیمنو نم  یبگ ی خوایکردم: االن م نگاهش

 فکر کنم.    دیرو تر کرد و با لبخند گفت : همم.. با لبش

 

 ... فکرر کردن داره مگه.؟  ی برداشتم سمتش: غلط کرد زیخ

 

 که.  می ... اصل قهر نبودوونهیو گفت: باشه د  دیخند

 

 کردم. بغلش
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 گوشش گفتم: خوش گذشت بدون من؟   کنار

 

 .  نجایلنگه خودت رو دارم ا یک یبابا...  یجدا شد و گفت: خوش چ ازم

 

 خوشحال؟   ا ی_ االن ناراحت شم 

 

   ؟یچ  ی : ناراحت برادالرا

 داره. یخوشحال نجای...تا ایخوش چ یگی _ اشغال م

 ... کنهیکه لنگه منم ناراحتت م  یمن ناراحت شیپ  یعنیلنگه تو دارم...  یگیبعدش م یول

  

 . ی.. تو همش دردسرگهی: خب اره ددالرا

  

 تو حلقتااا... کنمیاز پهنا م زوی م نیا ی_ دل

  

 و گفت: باشه بابا...  دیخند

 گذشت.. دلم برات تنگ شده بود.  یخوش نم نه

 .  شدیحس م  تیخال ی جا
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چه کنم... انقدر خوبم که دور  هگی: د گمید ی ناز موهامو زدم کنار و پامو انداختم رو پا با
 بودن ازم زهرماره.  

 

 خنده گفت: بله بله درسته.  با

 

 ... یبه بازوم زد: تو چطور  یاروم مشت

 

   ؟ی منم خوبم تو خوب ی_ من.. ه

 

 : گمشوو.. منظورم رابطت با رهام.  دالرا

 

 .  پرسهی_ واقعا که.. منو بگو گفتم حالم رو داره م 

 

   د؟؟ ی حرف زد  نمی: حال تو به من چه... بدو بنال بدالرا

 

 . خوامی... وگرنه اصلا نمکنم ی م فیتعر  یکنیزانو رو مبل نشستم: حاال که اصرار م چهار

 

 . نمی: باشه بگو بدالرا

 



 روز سرد 

 
562 

 

 موند.  شمیاون شب رهام منو تا خونه رسوند پ گهی _ اره د

 .  می شد  یدرد و دل کردم باهاش بعدم اوک  یکل

 

   ؟؟ی چ یعنینگاهم کرد و گفت:  ره یخ کمی

 

 باهم ...   میاوک  یعنی_ 

 

 نن؟ ی: همدالرا

 د؟؟ یراجب رابطتون حرف زد  اصل 

   احساساتتون؟؟

 

 . گهید م ی دارهمو دوست  میدونی... مه یچ ایسوسول باز نی_ نه بابا ا 

 

 ندارم.  ی: واقعا حرفدالرا

 

 . میبابا... چرا حرف زد  کنمیم یو گفتم: شوخ  دمیخند

 بهم گفت... نی اسمی راجب

 . حرف زده، گفت که جدا شدن  باهاش
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 کردم. مکث

 .کردیاونم منتظر نگاهم م یبزنه ول یبودم دالرا حرف منتظر

 

 گذاشتم. امیزنگ زدم جواب نداد... براش پ یاسیبه  یدادم: هرچ ادامه

 .کردم و از احساساتم بهش گفتم  یخواه عذر

 جواب نداد.  بازم

 

 : خب.. دالرا

 

 . تهش  شدی چ نمیکن بب خلصه

 

 ... گمی_ اصل نم

 

 : نگارر دالرا

 

کردم و با   یط یالیخی.. بگهیسبزش دوختم: اره د  ی رو از دستش گرفتم و به چشما نگاهم
 نشستم حرف زدم.   ی درهام ج
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 رو به دندون گرفت: خب ؟   لبش

 

 رو دادم پشت گوشم: از حسش گفت منم گفتم.  موهام

 .شهیسه روز پ  ی همه برا نایا یعنی

 فعل.   میخوب ینگذشته ازش ول  ادیز

 

 رو تکون داد: پس شکر...  سرش

 فکر نکن.   یاسی به

 . کنهیحالش خوبه... باالخره عادت م اون

 کرد. ریی نگاهم تغ حالت

  گهید زیچ   ریکوتاهم چشم دوختم: اتفاقا فکرم درگ  ی انداختم و به ناخن ها نیرو پا  سرم
 ...  ی ا

 

 آرومش گفت: عمر؟    ی صدا با

 

 خبرم.  یشدم: اره... ازش ب  رهیبلند کردم و بهش خ سرمو

 . ی خدا بگو که تو باهاش حرف زد تورو

 

 : نه... دالرا
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 دنبالش.  می رفت نایاون شب با س  ی فردا

 نکردم. داشیپ

 . یتو هم دنبالش دم ی نه، اما فهم ایتو اومده   شیکه عمر پ  دیاز رهام پرس نایس

 

 گرفته بودم. دلشوره

 شل کردم.  یدور گردنم رو کم شال

 کردم.  یم یخفگ احساس

 

 رفته باشه؟  تونهی_ کجا م

 

ممکنه رفته   کردمیکه فکر م ییهر جا دونم،یسرشو تکون داد و گفت: نم یبا نگران دالرا
 باشه رو گشتم.

 رو به دندون گرفتم.  لبم

 رفته باشه. تونهیکجا م یعنی

 نگران کنم.  یبه مامان و بابا خبر بدم و اونارو هم الک ترسمیم

 

 کردن.  یکه خواهرا اشت نمیبی: خب مرهام

 

 سمت صدا برگشتم. به
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 به سمتمون اومدن. نایو س رهام

Https://t.me/Roman_mrjjn                                

 شدن.  رهیمبل نشستن و بهمون خ  هیکدوم رو  هر

 .کشدمیخجالت م نایس از

 بهش نگاه کنم... تونستمینم

 کردم.  یزی مهموناش ابرور  ی رو خراب کردم و جلو شی نامزد جشن

 باهاش چشم تو چشم بشم.  خواستیدلم نم اصل 

 

 نگار خانم؟   د،ی : خوبنایس

 

 . دمیبم و رساش رو شن ی صدا

 گفت.   دی محکم و با تاک یلیرو خ  نگار خانم اخرش اون

 دهن باز کنه و منو ببلعه.  ن یزم خوادیم دلم

 .  تونیرو سرم مرتب کردم و بدون نگاه کردن بهش جواب دادم: ممنون به خوب شالمو

 

 هم باشه... نوبت عمر.  ی: خب نوبترهام

 

 . نی زم ری: اب شده رفته ز نایس
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   ؟؟ی دست خودش داده باشه چ یجلو رفتم: اگه کار یکم

 

 . ستین یادم نی : نه، همچنایس

 حد.   نیباد داره اما نه در ا کلش

 

 رفته باشه؟؟   تونهی جا م_ خب پس ک 

 

 ممکنه کجا رفته باشه؟   ش؛یشناسیرو به دالرا کرد و گفت: تو بهتر م نایس

 

 . دینگاه ها به سمت دالرا چرخ همه

 قفل شدش بود. ی به انگشتا نگاهش

 بلند کردم و تکونش دادم.  دستمو 

 نگاهم کرد. یخودش اومد و سوال به

 

 .دی ... سوال پرسنای_ س

 عمر کجا ممکنه رفته باشه؟   یدونی که م گفت
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 .  می گشت نا یرو با خود س دونستمی: هرجا که مدالرا

 

 به سمت دالرا خم شد: نه... هر جا نه.  نایس

 . رهیم شی ناراحت طیکه عمر تو شرا  ییجا

 که ممکنه آرومش کنه؟  ییجا

  شدی هر وقت ناراحت م م ی که ما با هم بود میاروم تکون داد: نه خب... اون تا سرشو
 ... مدویم

 

 موند.  نایبه س رهیکرد و نگاهش خ مکث

 

 چرا خشکش زد!  نی: ارهام

 

   ؟؟ی کرد یگفتم: کار  نایبه س رو

 

 نکردم.  شی: نه... به خدا من کارنایس

 

 دستمو بردم سمتش و انگشتم رو تو پهلوش فرو کردم. اروم

 

 سمتم برگشت و بلند گفت: خوونه...   به
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 .  دمیو گفتم: زهرررمار...ترس  نمیترس دستمو گذاشتم رو قفسه س از

 

 اومد خونه.  ی: خوونه... مدالرا

 اومد خونه. یباز م شدیناراحت م ای  میکردی قهر م  یوقت یحت

 شب تنها بمونم.   ذاشت ینم چوقتیه

 

 : کدوم خونه؟  نایس

 

   ؟ی شدیم رهیاز دالرا حرف زدم: همون که دوسال تمام به پنجرش خ زودتر

 

 اونجا.   می بر دی: اره... بادالرا

 

 دوسال اونجا اجاره نرفته؟   یعنی: خب رهام

 

 . دمید یتو بالکن و پنجرش م دی ادم جد  هی  میرفتی_ چرا بابا هر بار که م

 اونجا باشه. کنمینم فکر 

 



 روز سرد 

 
570 

 

 .میشانسمون رو امتحان کن  می تونیم ی: ولدالرا

 ... میکه همه جارو گشت ما

 روش.   نمیا

 

 .. می که بر دی : پس پاشنایس

 

 بلند شد: پس من برم اماده شم...  دالرا

 . سمت پله ها و باال رفت  دی بعد از حرفش دو  بلفاصله

 

 به پسرا گفتم: دوساِل که اونجا مستاجر هست. رو

 اونجا باشه. کنمینم فکر 

 .  میسر بزن  هیهم که شده... بهتر  المونیخ  یراحت ی : برارهام

 

 .ادی تا دالرا ب میرو روشن کن نی: پاشو داداش ما ماشنایس

 

 . میرفت رونیپسرا ب همراه 

 . می رهام بر نیشد هممون با ماش قرار

 .می عقب، دالرا هم بهمون ملحق شد و راه افتاد نایجلو نشستم و س من
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 ] دالرا [

 

 بودم. رهیخ رونیلبم بود و به ب ی رو دستم

 تموم جونم رو گرفته بود.  ینگران

 نداشتم. یخوب حس

 آماده نبودم که دوباره با اون خونه رو به رو شم و خاطراتم برگردن.  یحت

 زدم قرار گرفت.  خی  ی رو دستا نایگرم س ی دستا

 شدم.  رهی ستش خد به

 دادم.  هیتک یبهش زدم و سرم رو به صندل ی لبخند

 شدم.   رهیخ رون یچشمام رو باز کردم و به ب نیتوقف ماش  با

 بود.  خودش

 ساختمون...    همون

 . ابونیاون طرف خ  دمیشدم و دو  ادهیپ

 نموندم و وارد ساختمون شدم. هیبق منتظر

 آسانسور از پله ها باال رفتم.  الیخ یب

 ... ستادمیدر ا ی به رو رو

 بزنه.  رونیب نهیمونده بود قلبم از س کم
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 رو تر کردم و دستمو باال بردم. لبم

 ضربه به در زدم. چند

 موندم.. منتظر

 نشد.   یخبر

 زنگ زدم.  نباریرو بردم سمت زنگ و ا دستم

 .دی چیزنگ تو گوشم پ ی صدا

 رو بستم.  چشمام

 بودم.  دهی صدا رو نشن  نیوقت بود ا  یلیخ

 پر شد، چند بار پشت هم پلک زدم و دوباره زنگ زدم.  چشمام

 اومد.  رونیب  ییرو به رو  هیهمسا 

 .دی گونم چک  ی نتونستم خودم رو کنترل کنم و اشکم رو گهید دنشید با

 

 شد و گفت: دالرا؟!  ره یخانم بهم خ ساناز

 نم؟؟ یبیدرست م دارم

   ؟ یخودت دخترم

 

 . دمشی سمتش رفتم و محکم در اغوش کش به

 .کردیم یکه با شوهر و تک دخترش زندگ  یخانم زن مسن ساناز
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 . میبود  نحا یاون زمان که با عمر ا تو

 کمکمون کرد.  یلیخ

 ساناز جوِن. ون یرو مد   یاشپز یریادگ ی  عمر

 عمر بود.   گرفتیم ادیکه  یبده اما اون ادیاومد خونه ما تا به من  یم اون

 

 د؟ یجدا شدم و گفتم: خوب ازش

 نتونستم بهتون سر بزنم.  دیببخش

 ؟؟ یجون: اره دخترم... منو ول کن تو چطور ساناز

 پسرم چشش شده؟   عمر

 

   د؟؟یشناسی: شما برادر منو منگار

 

 نگار برگشتم.  ی سمت صدا به

 بودن بهم.   دهیرس

 بودن و نگار درست پشت سرم بود.  سادهی و رهام رو پله ها وا نایس

 

 بود.  نجایجون: اره ... ا نازسا

 . شمونیهفته اومد پ  نیاز سالها ا بعد
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 نجااست؟؟ ی_ االن ا 

 خونه اس؟   تو

 

   ؟یتو خبر ندار یعنیبهمون کرد و گفت:  یجون نگاه ساناز

 

   شده؟یخبر نداره؟ چ وی کلفه گفت: اووف چ نگار

 از داخل خونه اومد. یز ی شکستن چ ی صدا  شبیجون: د  ساناز

 شو رفتم تو.   اوردمیطاقت ن منم

 ..  حالش خوب نبود. عمر

 شده.  فی ضع یلیپسرم.. خ  ی برا رمیبم ییکرد و ادامه داد: اله مکث

 افتاده بود تو اشپزخونه...  هوشیب

 

 برداشت سمت ساناز جون: االن کجاست؟؟  ز یهولم داد و خ نگار

 من االن کجاست؟   داداش

 

 ... مارستانی جون: ب ساناز

 اومدن بردنش.  میداد خبر
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 مارستان؟ ی_ کدومم ب

 . دنیدو  نی دادن ادرس همشون از پله ها پا با

 رو کنار زدم و رو به ساناز جون گفتم: حالش... حالش چطور بود؟   اشکام

 

 با جنازه نداشت. یجون: فرق ساناز

 فکر کردم مرده.  دم،یترس یلیخ اولش

 راحت شد که زنده اس.  المینبضش خ دنیبعد از د  یول

 

 رفتم.  نی دهنم گذاشتم و بلفاصله از پله ها پا ی شدت گرفت؛ دستم رو جلو می گر

 رو روشن کرده بودن و منتظر من بودن.  نیماش

 . میشدم و راه افتاد سوار

 نشه.  شی زی... چااای: خدانگار

 

  فقط فشارش افتاده و از هوش رفته  دی : به دلت بد راه نده... شارهام

 

 . دوارمی: امنگار

 تنها بمونه.   ذارمینم گهیخودم د شیپ ارمشیخونه... م برمشیم
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 رو بهم گفت: نگران نباش. نایس

 . شهی... مطمئن باش حالش هم خوب ممی کرد داشیپ نیبب

 

 تکون دادم و لبم رو به دندون گرفتم. سرمو

 منه. ریهم بشه تقص  یرچه

 باشه.  گهیطور د هی یفرصت دوباره به خودمون بدم و همچ  هی تونستمیم

 خراب کردم. اما

 کردم... خودم مقصرم.  خودم

 اومدم. رونی از فکر ب نیتوقف ماش  با

 .دمی شدم و دنبال نگار دو ادهیپ

 . دیعمر رو گفت و شماره اتاقش رو پرس اسم

 .دمی توجه بهشون دو یب  دمی شماره رو شن تا

 . کردمیو اتاق هارو نگاه م  رفتمی بلند م ییراهرو با قدما  تو

 شماره اتاقش. دنید با

 کردم. مکث

 نداشتم برم داخل. جرئت 

 زده بود.  خشکم
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 کنم. کاری چ دی با دونستم ینم

 سمت در و بازش کرد.  د یدو نگار

 

 اتاق شد. وارد

 هم پشت سرش رفت.  رهام

 شد... رهیو بهم خ ستادیکنار در ا نایس

 . ستادمی کرده بود که چرا ا تعجب

 کنم؟ ی و نگاه م سادمیچرا وا  واقعا

 ...نمشیبب د یبا

 بگم دوسش دارم.  بهش

 .می ساز یرو باهم م یکه همه چ گمیم

 تو اتاق.   دمی و دو  دمیکش قیعم نفس

 ... دمشید

 تخت بود. رو

 بسته بود.  چشماش

 دستگاه بهش وصل بود.  یکل

 موند. رهیبود خ ختهیر شیشون یکه رو پ شونشی پر ی به موها نگاهم

 رفتم.  جلو
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 : رهام... دکترر نگار

 حرف بزنم باهاش.   دیخبر کن با  دکترر

 

 بلندش کرد و گفت: اروم باش.  رهام

 .دی نکن دارشیخوبه االنم خوابه ب نیبب

 .میزنی با دکترش هم حرف م رونیب  میبر  د یایب

 ...  زممی عز ایب

 

 برد.  رونیرو با خودش ب نگار

 نگار رو گرفتم.  ی رفتم و جا جلوتر

 چشم دوختم.   دشی جونش رو گرفتم و به چهره رنگ پر یب ی دستا

 

 زدم: عمر!   صداش

 نداشت. یواکنش چیه

 رو هم فشار دادم و اشکام رو گونم جا گرفتن.  چشمامو

 و نشستم. دمی پشت سرم رو جلو کش یصندل

 رو محکم تو دستام گرفته بودم. دستاش
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 . دمید یاشکام چهرش رو م نیب از

 هاش تکون خورد...  مژه

 برداشتم و صداش کردم. زیسمتش خ به

 _عمرر... عشقم. 

   ؟ی شنویم صدامو

 

 .دمی خند شیآب   ی ها لهیت دنید با

 رو از رو دهنش برداشت. ژن ی رو باال برد و ماسک اکس دستش

   دم؟یشد و لبخند زد: درست شن رهیخمارش بهم خ ی چشما با

 عشقم؟   یگرفت: گفت نفس

 

 و سرمو تکون دادم: اره...    دمیخند

 

 و چشماش رو بست.  دیخند

 .  یشیزشت م یلینکن... خ هی: گرعمر

 

 فتم: خفه شو. خنده اشکام رو پاک کردم و گ با
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   ؟یتا اون کلمه رو دوباره بگ می دی دی م تیوضع  نیتو ا  د یرو باز کرد: حتما با  چشماش

 

 _ م...من متاسفم.

 . میگردونیباشه... باهم خاطراتمون رو برم می کنی درستش م باهم

 

 چرخوند سمتم و با لبخند نگاهم کرد. سرشو

 . دیلرزیم شی آب ی ها لهیت

 

 .یبدون من خوشبخت ش  دی: باهم نه... باعمر

 

 رو تر کردم و گفتم: خوااهشا ببند باشه؟   لبم

 طولش دادم...  ی ادیاشتباه کردم... ز دونمی م یاوک 

 ... ی تو هم مقصر بود یول

 . امیهمراهت ب یذاشتیم دی ... بایگفتی بهم م  ددیبا

 باهات.  کردمی م یخداحافظ د یبا

 

 کمرنگ تر شد.  لبخندش

 . ختیچشماش رو بالش ر انوسی ز اقا یاشک قطره



 روز سرد 

 
581 

 

 . کنمیم یخداحافظ  نباری: اعمر

 ... اما

 .  ی ایبذارم همراهم ب تونمینم اما

 

 بهتر بود.   یلیرو دهنت بود خ ی_ به نظرم اون ماسک وقت

 

 شد.  رهینگاهش رو ازم گرفت و به سقف خ د،یخند

 رفت.  نیاش از ب خنده

 از چشماش سر خورد. ی ا گهی زد و قطره اشک د پلک

 . میزدینم یحرف  چیه چکدومیه

 بود.  رهیبه سقف خ هنوز

 عرق بود... سیخ صورتش 

 .دمی باال بردم و رو موهاش دست کش دستمو 

 _ عمر... 

 

 کرد.  نگاهم

 جون جواب دادن نداشت. انگار

 رنگ شده بود. یب لباش
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 وضعت چقدر بده؟   ی _ چرا بهم نگفت

 

 خسته.  یلیخمارشو رو هم گذاشت و لب زد: خستم، خ ی چشما

 

   ؟ ی_ از چ

 

 . کنهی... تموم بدنم درد مدنی: از درد کشعمر

 

 . شهیدرست م ی: ششش....همه چدمی رو باال کش  مینیبا پشت دست کنار زدم و ب اشکمو

 باش.   آروم

 . دمی... قول م شنیزدم: دردات تموم م لبخند

 

 باز کرد.  چشماشو

 رنگ و روح.  یچشماش کمرنگ شده بود... ب یآب

 بودمش.   دهیند  ینجوریا تاحاال

 ... رمیمیبغل تو م زدمیحدس م  شهیکه از ته چاه اومده گفت: هم ییزد و با صدا یپلک اروم
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   ؟ی_ چ

 

 .دیدستم چک  ی لبخند زد همزمان با پلک زدنش اشکش رو بهم

 .ی_ به نظرم بهتره استراحت کن

 .  یگیم  ونیهذ یدار

 

 . اومد توجهم رو جلب کرد  یکه از دستگاه باال سرش م  ی ممتد ی صدا

 بود.  رهی به خط صاف قرمز رنگ روش خ نگاهم

 خشک شد.  دهنم

 بود. توریزده بود و نگاهم قفل صفحه مان خی  جونم

 از اشک پر شده بود.  چشمام

 شدن.  یبزرگ اشک از چشمام جار ی زدم گلوله ها پلک

 اتاق باز شد.  در

 سمتم.  د یدو نگار

 کردن. هی زد و شروع کرد به عربده زدن و گر کنارم

 بود. توریهمچنان به مان نگاهم

 نداشتم. ستادنیا  توان

 شد و افتادم.   یپام خال ریز
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 سقوطم رو گرفت.  ی دور شونم حلقه شد، جلو یدست

 . دمیشنینم گهی دستگاه رو د ی صدا

 گم شده بود.نگار   ادیفر ی دستگاه تو صدا ی صدا

 سمت عمر.   دیچرخ نگاهم

 شده بود.  رهیو لبخند قشنگش بهم خ شی اب ی چشما با

 اشکش رو صورتش مونده بود. نی رد اخر هنوز

 .دمیدست راستم کش ی انگشتم رو رو ناخودآگاه

 . بود  سیخ هنوز

 لرز تو تنم افتاد.  شیسرد  با

 

 !ی: دالرا... دلدی چیتو گوشم پ نایس ی صدا

 ؟ ی شنوی رو م صدام

 .  یلرزیم یدار

 

 رو ازش جدا کردن. نگار

 .دی لرزیبغل رهام گم شد و شونه هاش م تو

 نازک روش گرفت و اروم باال اورد. ی باال سرش جلو رفت، پتو  دکتر

 .  دمی دی چشماش رو نم گهیکه د یانقدر
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 . دیلرز ی م چونم

 .شدیحرف داشتم اما لبام از هم باز نم یکل

 سمتم اومد.  نگار

 بهش نداشتم. یتوجه

 بود. رهیپارچه رو صورتش بود خ رینگاهم به چشماش که ز هنوز

 

   ؟یکنی: چرا گورت رو گم نم ستاد ی روبه روم ا نگار

 

 تکون خورد. تختش

 ! بردنشیم

   برنش؟یم کجا

 ...  هی: بغل هم کاف دمیعمر تو گوشم شن ی صدا

 که زد. ی حرف نیاول

 رستوران، بعد از دوسال.   ی تو

 

 ...سای رفتم باالخره لب باز کردم: وا جلو

 هنوز بغلش نکردم.  من
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 برداشتم. زیخ سمتش 

 . دمی بهش نرس اما

 نداشتم... زانوهام خم شد و تو راهرو افتادم. دنیدو  توان

 تارم بهش بود.  نگاه

 . شدیدور تر و دور تر م یه

 .. گرفتم و با تمام توانم داد زدم: نه. نفس

 

 رو بستم.  چشمام

 کنارم نشست و محکم بغلم کرد.  یشخص

 برگرده. دی با گرده،یگردنش فرو بردم و گفتم: برم  ی تو گود سرمو

 

 ... شی: تو کشتدم ینگار رو درست کنار گوشم شن ی صدا

 ازت متنفر بشم؟   تونمی نم چرا

 

 شدم.   رهیعقب بردم و بهش خ سرمو

 ...دشید یدرست نم چشمام

 نفس بکش...  تونمینم تونم،ی_نفس... نم
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 کامل تار شد و تو بغلش افتادم. دمید

 رو باز کردم و به اطراف نگاه کردم. چشمام

 بود. نایس اتاق

 دم؟ ی دی م خواب

 از اشک پر شد و لبخند زدم... چشمام

 کابوس مسخره بود.   هیبود... اره همش  کابوس 

 رفتم. رونی م و از اتاق بلباسم کنار زد نیرو صورتم رو با است اشک

 . دمی دو نیتند پله ها رو پا  تند

 نشسته بود. ییرا یتو پذ  نگار

 بود.  ده یتنش بود که تو خوابم پوش یی لباسا همون

 رفتم.   جلو

 

 که سرطان داره؟   دونستهیم یبگ ی خوایم یعنی: نایس

 

 داده...  شیازما ش یماه پ کی : اره دکترش گفت که رهام

 درمان نرفته. ی برا یول

 نجاتش بدن...  تونن ی نم گفتن
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 کنه؟   نکارویلرزونش گفت: چطور... چطور تونست با من ا ی و صدا هیبا گر نگار

 من فکر نکردد... به مامان بابا. به

 بهشون گفتم...  یوقت

 ... دمیشنیمامان رو م  ی زجه ها ی شدت گرفت و ادامه داد: صدا شی گر

 اومد کنارش نشست و بغلش کرد. رهام

 

 . ستیاون ن ریکنه... تقص تونستینم یموهاشو نوازش کرد: کار اروم

 . مونهیبهش گفتن زنده نم گهی د ی خوب شه اما دکترا خواستهیم دی شا

 ازش.  یبد بگ ستیخوب ن  ست،ین گهی کرد و ادامه داد: االن د مک

 

 نبوده. خواب

 اتفاق افتاده.  واقعا

 رفته. واقعا

 منه.  ریخاطره منه... تقص  به

 

 : دالرا... نایس

 سمتش.  دیچرخ نگاهم

 . کردیشد و بهم نگاه م بلند
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 .  می ترسوند یلی... خیسمتم و بغلم کرد: ه  اومد

 

   ؟یدستاش گرفت: خوب نی جدا شد و صورتم رو ب ازم

 

 نزدم. یحرف

 سرمو تکون دادم. اروم

 به سمتم برگشت. نگار

 سمتم.  د یجاش بلند شد و دو از

 خودش رو پرت کرد تو بغلم... چشمام رو بستم و بغلش کردم. محکم

 کردم.  هیفرش فرو کردم و گر  ی تو موها سرمو

 

 زمزمه کردم: متااسفم م...متاسفم.  اروم

 

 : برگرد خونه. نگار

 

 شدم.  ره ی خ شیاب ی جدا شدم و به چشما ازش

 بود.  یشکل نیا قایعمر هم دق  ی چشما
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 بازم ولم کرد.  ی دی_ د

 .  میزنی دفعه باهم عر م نیرو به نشونه مثبت تکون داد: ا سشیخ صورت

 

 .دمی به حرفش خند ه یگر نیب ما

 

 باز درد بکشمم... خوامی_نم

 خاطره هام برام تکرار شن...  خوامینم

 باز از اول شروع کنم. خوامیینم

 .. خوامینم

 

 .یکن هیمن هست تا باز روش گر  یینداره... شونه ها یبی: عنگار

 .  میکنی م هیبار باهم گر  نیا

 . یخوش شانس یلیچشماش رو پاک کرد: تو خ اشک

 .یاونو ندار ی چشما چون

 .ین یاون رو تو خودت بب یکنیرو نگاه م نهیهر بار که ا ست ین الزم

 . شهیخودت تازه نم دنیهر بار با د  زخمت

 کنم.  یگاو عزادار هی ی برا کردمی فکر نم چوقت یو گفت: ه  دیخند

 



 روز سرد 

 
591 

 

 فرش رو نوازش کردم. ی تو اغوشم گرفتمش و موها محکم

 *** 

 از گل ها گرفتم و بهشون لبخند زدم.  چشم

 رنگ چشماشه.  هم

 . ادیخوشش م مطمئنم

 دور کمرم حلقه شد.  یدست

 سمتش برگشتم. به

   میر یبادکنک هم بگ دی لبخند زدم و گفتم: با نایس دنید با

 

 ..زمی: باشه عز نایس

   ؟یرنگ چه

 

 ..گهید ی: آب می زدیباهم تو پاساژ قدم م همونطور

 

 : طبق معمول. دیخند

 

 . می شد نیو سوار ماش می گرفت  بادکنکارو
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 .  ششیپ یر ینگار م دنی بعد از د ای  یری : االن منایس

 

 _صبح به نگار سر زدم.

 بهتر بود.  حالش

 به رهام...   سپردمش

 

 تولد.  م یر یرو روشن کرد: خب پس م نیماش

 

 به نشونه مثبت تکون دادم. سرمو

 تو دستم نگاه کردم.  ی گل ها به

 . گذشتیماه از مرگ عمر م سه

 روز تولدش بود..  امروز

 براش تنگ شده، اما عادت کردم. دلم

 به نبودش عادت کردم. شیدوسال پ من

 .امیسخت نبود تا با رفتن دوبارش کنار ب  ادیز

 . ستین  گهینگار... اون دختر شاد و سرزنده د اما

 و افسرده گرفته.  ی ادم منزو  هیرو  جاش

 ماه اول رو کنارش موندم اما بد تر از من حال اون بود.   کی
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 ش کنم.اروم تونستمینم

 .کردیم رونمی اوقات ازم متنفر بود و از خونه ب یگاه

 که تنهاش نذارم.  گفت ی و م کردیبغلم م  هیبا گر  یگاه

 . نایس ش یپ برگشتم

 ...مونمیاونا م خونه

 . مونهیپدر و مادرش م شی... نگار پمی رو فروخت خونه

 خانوادش.  شی برگشت پ باالخره

 خودش هم بهتره. ی برا ینحوریا

  ی حواسش رو پرت کنم و دوباره خنده رو ، رو  کنمیم یسع  زنمیهر روز بهش سر م منم
 .  نمیلباش بب

 

 .  مید ی: رسنایس

 

 اطراف نگاه کردم. به

 .دی اطراف تنم لرز دنید با

 

   ام؟یمنم همراهت ب ی خوای: منایس

 

 .  تونمیتکون دادم: نه.. خودم م یبه نشونه منف  سرمو
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 رو باز کرد.  نیگفت و در ماش ی ا باشه

 شدم و به سمتش رفتم.  ادهیپ

 قبرش گذاشتم.  ی شدم و گلرو رو  خم

 نشستم.  نی لب فاتحه خوندم و همونجا رو زم ریز

ربان ها گذاشتم تا باد  ی سنگ نسبتا بزرگ هم رو هیگذاشتم و    نیزم ی رو بادکنکارو
 نبرتشون. 

 شدم.   رهی پالتوم فرو کردم و به عکسش خ بیو تو ج دستام

 

 . ی...روز تولدت تو اون سرما تنهام گذاشت شی _ دوسال پ

 .ذارمیمن تنهات نم اما

 .نجامی... انیبب

 بادکنک هم گرفتم.  برات

 ... گل مورد علقته. یرز آب گل

 

 صدات تنگ شده.   ی که... چقدر دلم برا یتصور کن یتونینم ی_حت

 دستات.  ی برا

 زدنامون..  قدم ی برا

 خوش مزه ات.   ی غذا ها ی برا
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 .دی مارو کنار هم ند  چوقتیکه زمستون ه ی : دقت کرددمیخند

 زدش. خی باد سرد زمستون  نیتو ا  شهیهم دستامون

 . میتا با عشقمون گرمش کن  مینبود

 بغلت کردم. یتو خوابم کل  شب ید ادیز ی... از دلتنگ یول شمیپ ی ای ب یاالن نتون دی _ شا

 

۳:۴۷ 

 . انیپا

Https://t.me/Roman_mrjjn 
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