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 هم از مادرش و پدر سالشه، هشت فقط وقتی که قوی دختری: الصهخ

 بزرگترش برادر و دوقلوش خواهر از ما، داستان دختر و گیرندمی طالق

 آیا ولی رسونهمی هم کنار رو هااون دوباره زمان گذر. گیرهمی فاصله

 میفته؟ براشون فاقیات چه بشن؟ کامل خانواده یه توننمی هااون

 :مقدمه

 توکل خدا به و باشه داشته صبر باید فقط انسان. رسهمی خوب روزهای

 فقط ما. بده روز یه و خوب روز یه مونه؛نمی جور یه همیشه زندگی. کنه

 یه زندگی لحظه هر. بگذاریم سر پشت رو روزها این توکل، و صبر با باید

 خدایا. بیایم بیرون امتحان این از مرهن بهترین با کنیم سعی باید. امتحانه

 !آمین الهی! بده تقوا و صبر همه به
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 (نفس)

 انجام از بعد و رفتم بهداشتی سرویس سمت به. شدم بیدار خواب از

 صبحانه داره مامان دیدم که رفتم هال توی. اومدم بیرون مربوطه کارهای

 بلند ایصد با و کنم حفظ رو شادم روحیه کردم سعی. کنهمی آماده

  :گفتم

 !من زندگیه عشق به سالم -

 تا ببر رو من زحمتبی بعد. صبحانه بیا شدی؟ بیدار! دخترم سالم -

 .خیاطی کارگاه بریم هم با تا خانم معصوم خونه

  : گفتم

 چرا اصالً. کنی خسته رو خودت الکی بری خوادنمی! من مادر -

 کنی کار خوایمی که داری کسر و کم چیزی مگه کارگاه؟ بری خوایمی

 ؟

 گذاره؛نمی مادرش برای کسری و کم هیچ دخترم ماشاءاهلل مادر، نه -

 سر کمی تا جااون میرم هاخانم با. میره سر امحوصله خونه توی من ولی



 

 

 WWW.98IA3.IR 5 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 .گیرمنمی سخت خودم به هم زیاد. همین بشم؛ گرم

  :گفتم و کردم باز رو بود کرده اخم که ابروهام

 هم هاتونقرص به حواست فقط! چشم. نمیشم شما حریف که من -

 باشه؟ نشه، زود یا دیر باشه

 .بخور رو اتصبحانه بیا حاال باشه! گلم دختر قربون -

 به رسوندم رو مامان و شدم آماده بعد. خوردم رو امصبحانه و رفتم

 شرکت سمت مامان، مورد در سفارشات از پس. خانم معصوم یخونه

 که اتاقم به. رفتم داخل و کردم پارک یشگیهم جای رو ماشین. رفتم

 پشت. کشیدم چادرم به دستی یه و گذاشتم میز روی رو، هانقشه رفتم؛

 موقع همون. کردم آویزون صندلی دسته روی رو کیفم و نشستم میزم

 :گفت منشی. برداشتم خورد؛ زنگ تلفن

 .اتاقشون به برید بگم بهتون که گفتن مدیر خانمِ رادمنش؟ خانم -

 وارد. رفتم مهسا اتاق سمت به و برگردوندم قبلیش جای سر رو تلفن

 :گفت. کردم سالم و شدم
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 .بشین -

 رو، جدید هاینقشه. نشستم مهسا میز به مبل تریننزدیک روی هم من

  :گفتم و گذاشتم میزش روی

 دقت تمام با و مهمه خیلی گفتی که هایینقشه اون از هم این! بفرما -

 .کنم کار روش

  :گفتم دلم توی. انداخت نگاهی هانقشه به و زد لبخندی

 چرا نمیاره؛ در سر معماری از چی هیچ که کسی دونمنمی من آخه -

 .دیگه پولداریه هی،! ببره؟ ارث به باباش از معماری شرکت یه باید

  :گفت مهسا

 .عالیه کارت همیشه، مثل -

 رسمی و خشک خیلی لبخند، بدون و نفس به اعتماد با همیشه مثل

  :گفتم

 .برم باید دیگه من ممنون، -
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 که ماشین سوار. رفتم بیرون شرکت از و شدم بلند. داد تکون رو سرش

 میزم پشت و رفتم اتاقم سمت شدم، وارد. رفتم اداره سمت به شدم؛

 خشکم صدای همون با. اومد در صدا به اتاق در بعد ساعت نیم. نشستم

  : گفتم

 !بفرمائید -

 تکون آزاد معنی به رو سرم. گذاشت نظامی احترام و اومد داخل رضایی

  : گفت که دادم

 .جلسه اتاق به برید بگم گفتن سرگرد جناب -

 .برو تو باشه -

 !دیگه مأموریت یه باز. رفت بیرون در از و گذاشت احترام دوباره

 معنی به سری. گذاشت احترام بهم. دیدم رو سارا که رفتم بیرون اتاق از

 از تا دو روی. رفتیم جلسه اتاق سمت به دو هر و دادم تکون ادآز

 رو اون که بود اومده ما قبل دیگه، نفر یک. نشستیم هاصندلی

 سه ستوان که فهمیدم اششونه روی هایدرجه از ولی شناختم؛نمی

. یک ستوان سارا و هستم دو سروان من. گذاشت احترام و شد بلند. هست
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 شروع دیرتر مشکالتی خاطر به سارا ولی بودیم؛ هیدانشگا هم سارا و من

 دستگیر به منجر که اینفوذی هایمأموریت خاطر به من. کرد کار به

 همه وقتی. گرفتم رو سروان درجه زود خیلی شد، بزرگ باندهای کردن

 :کرد شروع عظیمی سرگرد اومدن،

 .بشید آشنا هم با همه که خواممی اول خوب، -

 معارفه وقتی. کردند معرفی رو خودشون و شدن بلند طرف، یک از همه

 :گفت سرگرد شد تموم

 هست باند یک درمورد پرونده این. رسید دستم به پرونده یک امروز -

 مواد و انسان قاچاق و قتل جمله از میدن؛ انجام کاری جور همه که

 نتونستن حاال تا. "مرگانیچ" گذاشتن رو شون خود اسم. مخدر

 شما یهمه. داده من به رو پرونده این غفاری سرهنگ ،کنن دستگیرشون

 پس. دارم ازتون انتظاراتی چه که دونیدمی و کردید کار من با حاال تا

. کنید عمل نحو بهترین به قبل مثل هم، مأموریت این توی که خواممی

  .مرخصید

 کیه، ببینم کنم نگاه کهاین بدون. خورد زنگ گوشیم که رفتم اتاقم به
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 :دادم جواب سرد یخیل

 الو؟ -

 .خواهری سالم -

 :گفتم. داشت بغضی صداش، توی ولی چرا دونمنمی. بود نفیسه

 !کوچولو آبجی سالم -

 .ببینمت خواممی -

 شده؟ چیزی کنی؟می گریه چرا -

 .همیشگی پارک همون بیا. نیست چیزی آبجی، نه -

 آبجی" بگم نفیسه به من نداشت امکان چون. بود شده چیزی حتماً

 :گفتمی همیشه! نکنه دعوا اون و "کوچولو

 .نمیشم حساب تو از تر کوچیک من که دقیقه دو بخاطر -

 :گفتم
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 .خداحافظ. میام اآلن باشه -

 .خداحافظ -

 

 درست سرم روی رو، چادرم. گذاشتم کیفم توی و کردم قطع رو گوشی

 که ارکیپ به رسیدم بعد کمی. شدم خارج اداره از. افتادم راه و کردم

 سرسره و تاب جلوی چادری، دختر یک دیدم که جلو رفتم. گفت خواهرم

 :گفتم. نشد من متوجه اما نشستم کنارش و جلوتر رفتم. نشسته

 !کردی روانه رو، هاسیل اون که باز سالم، -

 :گفت و برگشت من طرف به

 .اومدی که ممنون. سالم -

. نازکه دل خیلی ،من برعکس نفیسه. بود کرده پف و قرمز هاشچشم

 :گفتم بهش

 کنی؟می گریه جوریاین که گفته چیزی بهت کی باز -
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 و من. کاری سفر یه رفتن نفاس و بابا بگه؟ چیزی خواستهمی کی -

 .کشهمی کار چی، مثل من از هم اون. تنهائیم خونه توی دیال، اون

 شبه اصالً اسم این کنم؟ عرض چه که بابا.  است بابا دوم زن دیال،

 :گفتم. اومدنمی

 !نده محل بهش "تو" خوب -

 !باشم خیالبی تونستممی و بودم تو مثل هم من کاش -

 :گفتم بشه عوض حالش کهاین برای

 بگیریم؟ سِت لباس هم با خرید؟ بریم خوایمی -

 واقعاً؟ -

 .بخندیم گفتم الکی! پَ نَ پَ -

 که وریج رو چادرم. کشیدم و گرفتم رو دستش. شد خوشحال خیلی

 تا. افتادم راه پاساژ یک سمت به. شدیم ماشین سوار و گرفتم نشه بلند

 :گفتم شدیم که پاساژ وارد. نزدیم حرفی کدوم هیچ رسیدنمون،
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 بخری؟ خوایمی چی خانم خوب -

 .مانتو -

 .داره مانتو پایین، طبقه بریم. ندارم هم من. خوبه آره -

 هالباس ویترین، پشت از و داشت زنانه لباس که پایین طبقه رفتیم هم با

 :گفت و مغازه یه توی برد و کشید رو دستم یهو نفیسه. کردیممی نگاه رو

 !ببین رو این -

. داشت قاطی هم طالیی کمی و بلند بود؛ طوسی مانتو یک. کردم نگاه

 :گفتم پس! بود خوب خیلی

 .کن پرو برو! قشنگه -

 کرده هم غلیظی آرایش و بود متوسط قد با خانم یک که فروشنده روبه

 :گفتم بود

 .بدین میشه رو طوسی مانتو این خانم؟ -

 لحظه یه کرد؛ نگاه نفیسه و من به و بیرون آورد گوشیش تو از رو سرش
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 .دادم تکون و بردم هاشچشم جلوی رو دستم. شد گرد هاشچشم

 خانم؟ -

  :گفت و کرد نگاه من به

 جانم؟ -

  :گفتم

 !بدین رو مانتو این لطفاً -

 عزیزم؟ خوایمی سایزی چه -

 که زدممی چرخ مغازه توی من. رفت پرو برای و گفت رو سایزش نفیسه

 تو لباس واقعاً. کردم نگاه رو نفیسه و برگشتم. اومد پرو اتاق در صدای

 :گفت. بود قشنگ خیلی تنش

 چطوره؟ -

 افتادم گذشته یاد

 (قبل سال 16)
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 مامان. خوردیممی غذا داشتیم و دیمبو نشسته میز پشت نفیسه و نفاس با

  .خورمنمی غذا من گفتمی و بود اتاق توی

 قلوهای دو نفیسه، و من. ترهبزرگ نفیسه و من از سال پنج نفاس

 با اخالق نظر از ولی هستیم؛ هم شکل ظاهری نظر از خیلی و همسانیم

 : پرسیدم نفاس از. داریم فرق آسمون تا زمین از هم

 خوره؟نمی غذا چرا چشه؟ مامان داداش -

 :گفت

 .بخوریم غذا و نپرسیم سوالی که بهتره. آبجی دونمنمی -

 غذا، شدن تموم از بعد. شدم ساکت و نپرسیدم سوال دیگه هم من

 من. رفتیم هاموناتاق به و گذاشتیم شوی ظرف توی رو هامونظرف

 جیغ صدای یکهو که گذشت چقدر دونمنمی. نوشتم رو تکالیفم و نشستم

. کنندمی دعوا بابا و مامان دیدم رفتم، بیرون اتاق از! اومد مامان داد و

 :پرسیدم من. اومدند بیرون شوناتاق از هم نفیسه و نفاس

 شده؟ چی -
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  .نیاین بیرون افتاد، اتفاقی هر و اتاقت توی ببر رو خواهرهات! نفاس -

 ساعت چند تا. اتاقش توی برد و گرفت رو نفیسه و من دست نفاس،

 جا همه و اومد در شدن بسته و باز صدای بعد. اومدمی دعوا صدای

. بود گذاشته گوشش روی رو دستش و کردمی گریه نفیسه. شد ساکت

 جلوی اما کنه گریه خواستمی انگار بود؛ گرفته رو تا دو ما دست نفاس

 فقط. داشتم بغض نه کردم،می گریه نه من ولی گرفت؛ می رو خودش

 : گفت شد نمایان در جلوی بابا و شد باز یهو اتاق در. ودمب کالفه

 !بیارید رو مامانتون اسم ندارید حق دیگه -

 نفاس و نفیسه بابا گرفتن، طالق هم از بابا و مامان بعد روز چند. رفت و 

 از همونجا از. برم مامان با من گذاشت ولی داشت؛ نگه خودش پیش رو

 !داشت دوست من از بیشتر رو نفاس و هنفیس اون یعنی شدم؛ متنفر بابا

 اشحافظه نفاس و کردن تصادف نفاس و بابا شدم متوجه که بود سالم ده

 پیش بیاره رو نفیسه و نفاس که کرد سعی خیلی مامان. داده دست از رو

 وقت، چند این توی من و کردمی کار خیلی مامان. نشد اما خودمون

 چهارده وقتی. بشه ترراحت امانم کار تا بگیرم یاد آشپزی کردم سعی

 نفاس، و مامان و بابا کهاین بدون شد قرار کردم؛ پیدا رو نفیسه بود سالم
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 کردمی تعریف من برای هاموقع همون نفیسه. باشیم هم با بفهمند چیزی

 جنس بد خیلی که گرفت دیگه زن یک بابا ما، رفتن از بعد ماه چند که

 نمیده؛ اهمیت بهش اصالً هم بابا. کنهمی اذیت رو نفیسه همیشه و هست

 خوندم، درس خیلی من. هست نفیسه به حواسش حدودی تا نفاس ولی

 مهندسی گرفتم؛ لیسانس تا پنج و شدم نظام وارد که بود سالم هجده

 انگلیسی، هایزبان و وکالت روانشناسی، معماری، مهندسی کامپیوتر،

 هیچ نگفتم، نفیسه و مامان هب شغلم مورد در هیچی من. ایترکیه و عربی

 احتماالً نکنم رو کار این اگه کردم فکر اما بگم؛ کهاین برای نبود مشکلی

 .باشه بهتر

*** 

 (حال زمان)

 :گفت نفیسه

 !کنممی صدات دارم است دقیقه چند کجایی؟ نفس؟ نفس، -

 :گفتم. جلومه نفیسه دیدم اومدم، خودم به
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 شده؟ چی چی؟ هان؟ -

 چطوره؟ ببین میگم کجایی؟ -

 :گفتم و کردم نازک رو هامچشم

 !شدی عالی -

 و من به داد رو لباس و اومد بیرون. بیاره در رو لباس تا رفت و زد لبخند

. کردم صداش اومدم، بیرون وقتی کردم، پرو و رفتم. بپوش برو که گفت

 :گفتم. برگشت من سمت به

 شدم؟ چطور -

 :گفت و زد لبخندی

  .میاد بهت خیلی من، مثل! دیگه خودمی خواهر -

 هم سِت شال. گرفتم مانتو مدل اون از تا دو. اومدم بیرون و زدم لبخند

 شونخونه کوچه سر تا ماشین با. رفتیم بیرون پاساژ از هم با و گرفتم

 :گفتم و داشتم نگه رو ماشین. رفتم
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 ...ممکنه چون بیام جلوتر تونمنمی دونیمی خودت -

 :گفت و بدم هادام رو حرفم نذاشت

 تنمون از سر هم بعد و ببینن دیگه هم با رو ما بابا هایآدم ممکنه -

 !کنندمی جدا

 :گفتم و خندیدم

  .بگم بهت هم باز نیست الزم پس دونی؛می خودت که تو -

 :گفت و شد پیاده ماشین از

 .خداحافظ. رسوندی رو من که ممنون -

 .خداحافظ -

 روشن رو ماشین شدم، مطمئن رفتنش از وقتی. بره کامالً تا ایستادم

 کردم، که نگاه خورد، زنگ گوشیم یکهو. افتادم راه اداره سمت به و کردم

 زنگ نفیسه گوشی به یکی یعنی هشداره؛ صدای بلکه نیست زنگ دیدم

 صدایی. کیه ببینم کردم گوش و گذاشتم گوشم توی رو هندزفریم. زده
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 :گفت که اومدمی

 .رفتی بیرون گفتن خونه زدم گزن بودی؟ کجا آبجی -

 

 :گفت جوابش در نفیسه

 برم؟ دوستم یخونه تا تونمنمی من ثانیاً،! سالم اوالً -

 :گفت و اومد نفاس یخنده صدای

 شده؟ دعوات دیال با باز شده؟ چی! سالم ببخشید، -

 :گفت نفاس جواب در نفیسه 

 آرایش و افهقی اون با! دماغ گندِ اَه،. دونیمی خوب خودت که تو -

 برو میگه من به خدمتکارشم، من انگار! شعوربی زنیکه اِاِاِ،! ریختشبی

 .کن آماده رو امبچه غذای

 درست گوشمالی یک و ببینم رو زن اون خواست دلم نفیسه حرف این با

 :گفت نفاس. بدم بهش حسابی و
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 چیزی. گردیممی بر دیگه وقت چند تا ما. نده محل تو کن، ولش -

 ؟ بگیرم برات خواینمی

 .بیاید زود فقط داداشی نه -

 .خداحافظ باشه، -

 .خداحافظ -

 سمت به و گذاشتم کیفم توی رو گوشی شد؛ تموم که هاشونصحبت

 درد خیلی سرم. رفتم اتاقم سمت به. شدم اداره وارد. افتادم راه اداره

 :گفتم. اومد در صدا به در که دادممی ماساژ رو هامشقیقه داشتم. کردمی

 .بفرمائید -

. آزاد یعنی دادم؛ عالمت سر با. گذاشت نظامی احترام و داخل اومد سارا

 و جلو اومد سارا برداشتم، بخشآرام قرص یه و کردم باز رو کیفم زیپ

 :گفت

 کنه؟هان؟می درد سرت که کرده مشغول رو ذهنت چی باز -

 من با جوریاین همین برای. هستیم صمیمی هایدوست سارا و من
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 :گفتم. کرد صحبت

 .نیست مهمی چیز -

 !معلومه. خودت جون آره -

 و خوردم رو قرص. برداشتم آب لیوان یک. کردم نثارش ایغره چشم

 :پرسیدم ازش

 داشتی؟ کارچی بگو خوب، -

 کنیم؟ کار کی پرونده این روی که بگم خواستم فقط هیچی -

 :گفتم بهش. بود رفته یادم از پرونده اصالً

 قتل به شیوه مورد در اطالعات سرییک! آوردی یادم شد خوب -

 .هم رو باند مهم اعضای اسم بیار، گیر برام باند این رسوندن

 دیگه؟ و -

 .برسیم اشبقیه به تا بدین انجام رو هااین فعالً دیگه -
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 .رفتم من پس باشه -

 :پرسیدم سریع و افتادم چیزی یک یاد یکهو که شد بلند

 کرد؟ کارچی عظیمی رگردس! راستی -

 کار هاشونپاتوق کردن پیدا روی داره انگار ولی ندارم؛ زیادی خبرِ -

 .کنهمی

 زیادی هایقتل. کنیم دستگیر رو باند این ترسریع هرچه باید. خوبه -

 .کنیم پیدا رو باند اصلی رئیس کنیم سعی باید ما دادن، انجام

  .درسته -

 .مرخصی -

 .رفت و گذاشت نظامی احترام

*** 

 (بعد هفته یک)
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  (نفیسه)

 زنش و بابا. رفتم پایین دستشویی، به رفتن از بعد و شدم بیدار خواب از

 ندادند جواب دیال و بابا کردم؛ سالم. خوردندمی صبحانه آرمان با داشتند

 از نفاس، داداش. داد سالم صمیمی خیلی آرش، و دیال پسر آرمان، ولی

 ولی دادند؛ رو جوابش آرمان و بابا. داد سالم همه به و اومد بیرون اتاقش

 از بعد. نشستیم میز پشت هم با و کردم سالم نفاس به هم من. نه دیال

. شدم آماده دانشگاه به رفتن برای و رفتم اتاقم توی صبحانه، خوردن

 هایلباس با مبل، روی داداش. رفتم پایین و کردم سرم رو چادرم

 :گفت. بود نشسته بیرونش

 .رسونمتمی من. بریم بیا -

 :گفت که کردم بغلش محکم و پایین رفتم

 باال؟ میری ازم جوریاین کشینمی خجالت! گنده خرس -

 :گفتم. کردم ولش و کردم ایخنده

 کردم؟ کبیره گناه مگه چی؟ برای خجالت -
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 :گفت و زد دماغم روی اشاشاره انگشت با و خندید

 .هنش دیرت که بریم بسه، شیطونی -

 دانشگاه نزدیک تقریباً افتادیم راه و شدیم ماشین سوار پایین، رفتیم

 :پرسید نفاس که بودیم

 نفیسه؟ -

 بله؟ -

 شده؟ تنگ مامان برای دلت تو -

 اون به بابا داد، دست از رو اشحافظه نفاس کهاین از بعد! کردم تعجب

 بد گرنهو بگم چیزی نباید وجه هیچ به گفت هم من به و مرده مادر گفت

  :گفتم بهش. بینممی

 افتادی؟ مامان یاد شد چی -

 مرد؟ چطوری مامان اصالً دونم،نمی -

 هم من سن تازه نبودم؛ باهاشون من موقع اون چون. دونمنمی من -



 

 

 WWW.98IA3.IR 25 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 .بود کم خیلی

 دانشگاه جلوی. رفتم طفره فهمید که بودم مطمئن داد تکون رو سرش

 که شدم دانشگاه وارد و کردم خداحافظی. شدم پیاده من و داشت نگه

 از فهمیدم. کنهمی نگاه من به تعجب با ام،همکالسی عظیمی، آقای دیدم

 که دادم نشون جوری رو خودم. کرده تعجب اومدم پسر یک با کهاین

 من وقتی دو هر. افتادم راه سما و نگار سمت به و نشدم اون متوجه انگار

 جوابشون هم من کردن، سالم از بعد. کردن بغلم و جلو اومدن دیدن، رو

  :گفت نگار. دادم رو

 چی نیستی، بزنی تیغ رو پسری کهاین اهل گفتیمی تو! کلک هی -

 شد؟

  :گفت سما

 کارها این از و باشی دختر میشه مگه بود؛ الکی اشهمه هااون -

 نکنی؟

 :گفتم سریع. زد نگار به چشمک یه بعد
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 یک بودم گفته بهتون که قبالً. فاسن بود، داداشم! نکنید خودبی فکر -

 .دارم داداش

 :گفت سما. شد گرد هاشونچشم هردو

 کنی؟نمی معرفی بهش رو ما میگم؟! داری خوشگلی داداش واقعاً -

 : گفتم و کردم هم در رو ابروهام. خندیدند شون دو هر و

 دنبالم اومد که ظهر. نکنید کارها جوراین وارد رو من چه؟ من به -

 .کنمنمی کمکتون من بگم فقط بشید؛ آشنا باهاش خودتون نیدتومی

 برای خوندم،می دکترا برای من. رفتم کالس سمت به و خندیدم بعد و

 از بعد. شدمی برگزار بیمارستان توی هامونکالس روزها از بعضی همین

 یک که بودم نفاس منتظر. رفتم بیرون دانشگاه از هام،کالس شدن تموم

 صدام پشت از سما و نگار یکهو. بود خودش شد، سبز من جلوی ماشین

 و زد چشمک یه نگار و اومدند نزدیک. برگشتم هااون سمت به. کردند

 :گفت بعد

 باشن؟ کی آقا -
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 :گفت و اومد ما سمت. شد پیاده ماشین از نفاس

 .نفیسه برادر هستم، نفاس من سالم -

 :گفت و بده دست تا جلو آورد رو دستش سما

 .نفیسه دوست هستم، سما من مسال -

 :گفت هم نگار

  .نفیسه و سما دوست هستم، نگار من سالم -

 :گفتم و هاشونحرف وسط پریدم سریع

 .بریم باید دیگه ما داداش، خوب -

 با و زدم چشمک یک من که کردند نگاه من به اخم با نگار و سما

 :گفتم خوانیلب

 .فرستممی براتون رو اششماره بعداً -

 سمت به نفاس با. رفتند و کردند خداحافظی و زدند لبخند هم هااون
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 :گفتم من که خندیدیم هم با ماشین توی نشستم تا رفتیم؛ ماشین

 .کردن زوم روت دانشگاه دخترهای یهمه نشده هیچی هنوز -

 :گفت و زد شیطنت روی از لبخندی

 .میشن جذب بهم همین برای! جذابم من که بس از -

 :گفتم بهش رو لکیا اخم با

 از و کردم تور رو، تو که زدن تهمت کلی من به اولش ولی بله -

 هستم؟ آدمی جوراین من آخه بگه نیست یکی. هاحرف جوراین

. کرد جلب رو توجهمون صدایی یه که میخندید داشت هنوز نفاس

 در کرد سالم و اومد نزدیک من پنجره سمت از بود عظیمی آقای برگشتم

 :تمگف جوابش

 .نفاس برادرم کنم،می معرفی! عظیمی آقای سالم -

 .دیدم هاشچشم توی خوشحالی از برقی کردم احساس آن یه

 :گفت نفاس
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 .خوشبختم سالم -

 .همچنین -

 کار یا ؟ اومد جلو بود من یکارهچی نفاس بفهمه که همین برای یعنی

 :پرسیدم ازش داشت؟ ایدیگه

 داشتین؟ کاری -

 خواستممی رو داد درس استاد امروز که رو درسی وهجز بله! آهان -

 .لطفاً

 نفاس. رفت و کرد تشکر. دادم بهش رو خودم جزوه و زدم ملیحی لبخند

 :گفت

 .خبریه کنم فکر -

 اطمینان با من که کرد نگاه من به آمیزیشیطنت جور و زد چشمکی بعد

 : گفتم

 .گرفت جزوه یک فقط خدا بنده خبری؟ چه -
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 :گفت و انداخت بهم مشکوک نگاه

 قدراین چرا! میشه شروع گرفتن جزوه یک از چی همه من، خواهر -

 ای؟ساده تو

 .نره جاها اونجور فکرت نیست، عظیمی آقای و من بین هیچی -

 .بود گفتن من از ولی باشه -

 اشهمه من و نزدیم حرفی هیچ خونه تا. کرد حرکت و برگشت جلو به

 هم نگار و سما باری چند. کردممی رفک نفاس هایحرف به داشتم

 .نگذاشتم محل زیاد من اما بودند؛ کرده هاییاشاره

 جا توی رو چادرم. کردم عوض رو هاملباس و باال رفتم رسیدیم، خونه به

 آب کم یه و رفتم خونه آشپز توی. برگشتم پایین و کردم آویزون لباسی

 :پرسیدم. میرن دارن اییج نفاس و بابا دیدم که اومدم بیرون بعد خوردم،

  میرین؟ کجا نفاس؟ داداش -

 :گفت و برگشت طرفم به نفاس
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  .اومده پیش کاری یه. شرکت میریم داریم -

 اون. آرمان و دیال و موندم من و  رفت زد،می صداش که بابا صدای با

 های بدی یهمه با من. کنه اذیتم بخواد دیال که ترسیدممی این از لحظه

 احترامیبی بهش هم بار یه حتی بودم؛ مهربون باهاش ههمیش دیال

  شد؟نمی صاف باهام دیال دل چرا پس. نکردم

 صدای با و اومد بیرون آرمان اتاق از دیال که بودم فکرها همین توی

 :گفت آرومی

 رفتن؟ کجا -

 :گفتم و برگشتم دیال طرف به سریع

 .اومده پیش کاری گفتن شرکت، رفتن -

 :گفت و داد تکون اییدت به سری دیال

 کن درست چیزی غذایییه برو! ها نایست جااون هم تو خوب، خیلی -

  .باش زود ندارم؛ آشپزی حوصله من
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 :گفتم دلم توی

 حوصله امروز کردنه، درست غذا مشغول اجاق پای همیشه که نه -

 !کنممی درست غذا بدبخت من روز هر خوبه. نداره

 غذا تا چند مواقعی همچین برای همین رایب نبودم؛ بلد زیادی غذای من

 غذایی یه گرفتم تصمیم. آشپزخونه طرف به رفتم. گرفتم یاد نفس از

 همونطوری. بود مناسب اشکنه نظرم به و بشه آماده زود که کنم درست

 رفتن از ساعت چند. کردم  آماده رو چی همه بود داده یاد بهم نفس که

 انداختم ساعت به نگاهی یه اومد؛ رد صدای که بود گذشته نفاس و بابا

 بعد. رسیدم دوازده ساعت و بود شده تموم زود هامکالس ظهره، سه دیدم

 شد وارد که کسی اولین و شد باز خونه در ماشین، کردن پارک صدای از

 و کرد احوالپرسی و سالم و جلو رفت عشوه و زبونی چرم با دیال. بود بابا

 و جلو رفتم من. دربیاره رو کتش که ردک کمک بعد. گرفت رو بابا کیف

 و داد رو جوابم نفاس ولی کرد اکتفا سرش دادن تکون به بابا کردم، سالم

 :گفت

 ؟ چیه بوی خوب بوی این -
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 :گفت دیال بدم جواب من کهاین از قبل

 غذا برای زیادی وقت دیدم چون گرفتم؛ یاد مادرم از! اشکنه بوی -

 .ردمک درست اشکنه نیست کردن درست

 شد باورم هم خودم که گفت رو دروغ این نفس به اعتماد با قدراین یعنی

 بیشتر و نشه رسوا دروغش کهاین برای هم من! کرده درست اون رو غذا

 :گفتم نکنه باز لج سر من با این از

 مزهخوش خیلی مطمئنم غذا برای کشید زحمت خیلی جون دیال -

 .بچِشَم رو غذاش زودتر خوادمی دلم که من شده؛

 از بعد. کرد جمش زود ولی شد؛ گشاد تعجب از دیال هایچشم لحظه یه

 اتاقم توی رفتم. شستم رو هاظرف و کردم جمع رو میز من ناهار، خوردن

 :دادم جواب. خورد زنگ گوشیم که بخونم درس تا

 الو؟ -

 خوبی؟. کوچولو آبجی سالم -
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  !کوچولو نگو دقیقه دو خاطر به بگم بار چند سالم، -

 .حساسی "کوچولو" یکلمه روی نبود یادم ببخشید! هه-هه -

 تنهایی؟ کنی،می صحبت رسا چه ولش، خوب -

 . خیاطی کارگاه رفته دیده دور رو من چشم باز مامان. آره -

 :گفتم و خندیدم

  .تنهاست اشهمه خونه تو داره، دل هم مامان خوب -

 .ور اون و ور این بره هی نباید که حالش اون با ولی خوب؛ آره -

 زدی؟ زنگ داشتی کار نگفتی؟ -

  .بگذارم تو سر به سر کم یه گفتم. بود رفته سر امحوصله فقط نه -

 !خانم بازیچه شدم دیگه من -

 :زد قهقهه

 بده؟ مگه خوب -
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 !نفس -

 جانم؟ -

 !ببند -

 زنه؟می حرف جوریاین بزرگترش خواهر با کی! ادب بی -

 ...دقیقه دو فقط من نفس -

 خوششون نفاس، و نفس این. کرد قطع و بشه تموم حرفم نگذاشت

 دوتا این گفتم،نمی هیچی هرچه من حاال! بدن حرص رو من اومدمی

  !کردنمی بدتر

*** 

 (نفس)

 خندیدم؛می نفیسه خوردن حرص به داشتم فقط. کردم قطع رو گوشی

 کردم سالم و حال توی رفتم. بود مامان. اومد در شدن باز صدای که

 :گفت و داد رو جوابم مامان
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 .امروز اومدی زود چه مادر -

 کردی؟ درست چی غذا ببینم. خونه اومدم نداشتم، زیادی کار -

 قدراین حالت این با نگفتم؛ شما به مگه من. کنید ولش رو غذا -

 بهت هارواین اشهمه من که ایبچه مگه من، مادر نکن؟ کار نرو، بیرون

  !بابا ای بگم؟

 :گفت و کرد ایخنده نیمچه مامان

 مامان شدی تو و کرده تغییر دنیا کنم فکر میگی، تو که جور این -

 خوب. کنی مواظبت من از خوایمی اشهمه که تو؛ یبچه من و من

 هان؟ کنم؟ کارچی بگو میره، سر امحوصله خونه این توی من من، دختر

 غذا بیاین کنین، عوض رو هاتونلباس. نمیشم شما حریف که من -

 .بخوریم

 (شخص سوم)

 مشغول هم نفس. کند عوض را هاشلباس تا رفت نفس، مادر مرضیه،

 فکر این به نفس. کشید را غذا آمد مادرش که بعد و شد میز چیدن
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 العملیعکس چه شانخانه به نفاس و نفیسه آمدن با مادرش که کردمی

 :پرسید مادرش از خوردن غذا وسط دهد؟می نشان

 شده؟ تنگ نفاس و نفیسه برای دلت مامان-

 مدتی مرضیه. شد خشک بود؛ مرضیه دست در که طورهمان قاشق یکهو

 و آمد خودش به نفس، هایگفتن "مامان" صدای با ولی رفت فرو فکر به

 :گفت

 هان؟ -

 شده؟ تنگ نفاس و نفیسه برای دلت مامان میگم -

 تنگ هاشبچه برای دلش مادری هر خوب نشه؟ تنگ میشه مگه -

  .میشه

. رفت مادرش سمت به و شد بلند جایش از نفس. زد گریه زیر بعد

 : گفت و گرفت دست در را هاشدست

 .انداختم یادتون ببخشید مامان -
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  .بخور تو غذا برو خوبم من مادر، نه -

 اتاقش به. شست را هاظرف و کرد جمع را میز خورد، را غذایش نفس

 به را برادرش و خواهر دوباره چگونه که بود فکر این به آشهمه ولی رفت

 هم دیگری خواهر یک دانستنمی حتی که برادرش برگرداند؟ مادرش

 دیگر باریک کهاین حسرت که دانستندمی خدایش و خودش فقط دارد،

 ساله چهار و بیست دختر این دل به چقدر بگوید را "داداشی" یکلمه

 یصفحه به. آمد در صدا به گوشی که بود فکرها همین در. بود مانده

 .کرد نگاه گوشی

 خشک صدای یک با و داد جواب را گوشی عظیمی، سرگرد یعنی "ع.س"

 :گفت قوی و

 الو؟ -

 .هستم عظیمی سرگرد -

  اومده؟ پیش مشکلی بفرمائید. شناختم بله سالم -

 احتیاج کمکتون به اداره، بیارید تشریف اآلن همین بگم خواستممی -
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 . داریم

 .رسونممی رو خودم باشه -

 .منتظرم پس -

 .خداحافظ -

 

 (نفس)

 جوری یه نبود؟ بلد کردن سالم بشر این. کردم قطع رو گوشی سریع

 خیلی شاید حاال من! داشت طلب رو باباش ارث انگار کرد،می صحبت

 کردن سالم برای همیشه. کنمنمی ادبیبی دیگه ولی کنم صحبت خشک

 مامان که بیرون رفتم اتاق از و کردم سرم چادر پوشیدم لباس. نفرم اولین

 :گفت و دید رو من

 دخترم؟ کجا -

 .برم باید اومده، پیش کاری یه شرکت توی -
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 .حق پناه به برو باشه -

 .خداحافظ -

 .خداحافظ -

 گذاشت نظامی احترام. دیدم رو صدیقی شدم که وارد. رفتم اداره سمت و

 :گفت و

 به برید بگم بهتون اومدین شما اگه گفتن عظیمی سرگرد سالم، -

 .اتاقشون

 به و اتاقم توی گذاشتم رو کیفم. رفتم اتاقم سمت به و دادم تکون سری

 :گفت که زدم در به ضربه دو. رفتم عظیمی سرگرد اتاق سمت

 .بفرمائید -

 یعنی که داد تکون سری. گذاشتم نظامی احترام جاهمون و داخل رفتم

. نشستم و رفتم هم من. کرد اشاره میزش، نزدیک صندلی، یه به بعد. آزاد

 :گفتم
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  .بفرمائید خوب، -

 :گفت و اومد خودش به

 رو اون اآلن. کردیم پیدا مرگانیچ گروه اعضای از یکی از آیدی یه ما -

 بیاین هم شما بود بهتر نظرم به. کنه هک تا هکرها از یکی به دادیم

 .بشین خبر با و جااین

 :گفتم دلم توی

 من راه همه این آخه. بگی تونستیمی هم تلفن پشت رو این خوب، -

  !کشوندی جااین تا رو

 آبادی محسن بعد و تو بیا گفت سرگرد که اومد در صدای موقع همون

 :گفت و کرد سالم. گذاشت نظامی احترام و اومد داخل

  .بیاین مبد خبر شما به گفتن کنن؛ هک رو آیدی نتونستن قربان- -

 میزش پشت از و داد تکون فهمیدم کهاین معنی به سری عظیمی سرگرد

 با داشتن که اتاقی سمت به رفتیم هم با و شدم بلند هم من شد، بلند

 ما احترام به همه شدیم، اتاق وارد. کردنمی هک رو آیدی اون کامپیوتر
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 کسی اون سمت به و دادم سالمی. گذاشتن نظامی احترام و شدن بلند

. بود سرش باالی یساری که رفتیم دادمی انجام رو هک کار داشت که

 :پرسیدم

 کردین؟ کارچی -

 قوی خیلی افزارنرم یه با. کنم هک رو آیدی این نتونستم متأسفانه -

  .بشم واردش نتونستم کردم کاری هر من که میشه محافظت

 :گفت کالفه عظیمی سرگرد

 کرد؟ نمیشه کاری هیچ یعنی -

 :گفتم و کردم فکر کم یه من. داد تکون منفی معنی به رو شسر

 .شو بلند -

 تایید از بعد. انداخت عظیمی سرگرد به نگاهی یه و کرد تعجب لحظه یه

 صندلی روی نشستم. آوردن برام خواستم، کابل یه ازش. شد بلند سرگرد،

 کدها سریع. کردم وصل کامپیوتر به کابل با رو امگوشی و کامپیوتر مقابل

 احساس خودم روی رو همه نگاه سنگینی لحظه یه کردم؛می وارد رو
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 ساعت، یک گذشت از بعد. رسیدم کارم به و نگذاشتم محل ولی کردم

 شد، تموم کارم که موقعی. کنم هک رو آیدی اون تونستم باآلخره

 بعد و دادم بهشون قصی و کش و برداشتم کیبورد روی از رو هامدست

 :گفتم

 .دش تموم -

 :گفت عظیمی سرگرد. برگشت من طرف به همه نگاه

 کنین؟ هکش تونستین شد؟ چی -

 که کسی اون. شدم بلند میز پشت از و دادم تکون تایید معنی به رو سرم

 میز پشت من که موقعی از. نشست صندلی روی بود اومده هک برای

 من کهاین تعجب از اما کرد؛می نگاه من به پوزخند با داشت بودم، نشسته

 داشت کنم هک رو آیدی اون تونستم و بودم داده انجام اون از بهتر

 ور کامپیوتر با داشت. کردم جدا کابل از رو گوشیم. خوردمی حرص

 :گفت بعد میرفت

 ساعت یک توی بتونه کسی نداره امکان وگرنه. بوده شانسی حتماً -
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  .کنه هک رو ایپیچیده آیدی همچین

 :گفتم و زدم غرورش این به پوزخندی

 .شماست با حق -

 توی از رو تابم لپ و نشستم میزم پشت. اتاقم سمت به رفتم اونجا از و

. کردم وصل بهش کابل با رو گوشیم. میز روی گذاشتم و آوردم در کیفم

 لپ توی بودم؛ داده انتقال امگوشی به که رو اطالعات اون تمام داشتم

 داخل سارا و شد باز در که گفتم دبفرمائی. اومد در صدای. ریختممی تاب

 :گفت و نشست میزم نزدیک صندلی یه روی و گذاشت احترام. اومد

 !پروئه خیلی محسن پسره این -

 :گفت که کردم نگاه بهش سوالی و تعجب با

 یپسره. آیدی اون کردن هک برای بود اومده که آقایی همون -

 .عظیمیه سرگرد دوست مغرور،

 :گفتم و ادمد تکون تایید به سری
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 محل توی هم اون دیگران؛ پشت زدن حرف از گفتم، بهت دفعه هزار -

 .نمیاد خوشم کار

 :گفت و زد ملیحی لبخند دیدم

 .درآورد رو لجم پسره آخه -

 نکنی؟ توجه کسی به تونینمی چرا تو سارا؟ -

 !نیستن تو مثل که همه عزیزم، -

 به کردم شروع دوباره. ترف و شد بلند جاش از. دادم تکون تایید به سری

 شب هفت ساعت انداختم؛ ساعت به نگاهی شدن، تمام از بعد. کارم انجام

 جمع رو وسایلم. دادم بدنم به قصی و کش و شدم بلند میز پشت از. بود

 کردم؛ قفل که رو اتاقم در. رفتم بیرون اتاق از. رفتم در سمت به و کردم

 که رفتممی ماشین سمت به. رفتم بیرون و خروجی در سمت به رفتم

 :گفتم و ترنزدیک رفتم کم یه. دیدم رو عظیمی سرگرد

 نیاوردید؟ ماشین -

 :گفت و برگشت سمتم به شد من متوجه وقتی
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 . نه -

 که بگو رو من! بزنه حرف کلمه یک از بیشتر اومدمی زورش حتی آدم این

 دهخن به. نیست بلد اصالً بستممی شرط. کنم خوبی بهش خواستممی

 :گفتم

 .رسونمتونمی من -

 .میرم تاکسی با ممنون -

  .بفرمائین نکنین، تعارف -

 بیرون که کوچه اون از. نشستم فرمان پشت. رفتیم ماشین سمت به هم با

 :گفت رسیدیم وقتی. داد نشون بهم رو مسیر و پرسیدم رو آدرس رفتم،

 .ممنون -

 .کنممی خواهش -

 بود سرگرد خونه مال کنم فکر هک دری از مسنی، خانم موقع همون

 شد پیاده ماشین از سرگرد. اومد سمتمون به دید مارو وقتی. اومد بیرون
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 :گفت خانم اون. کرد سالم خانم اون به و

  .شدم نگران اومدی دیر جان، امیر سالم -

 مامان؟ رفتیمی کجا سالم -

 .مادر خرید رفتممی داشتم -

 سالم تند من که شد جلب من به نمخا اون توجه. شدم پیاده ماشین از

 :گفت سریع سرگرد. داد رو من جواب و زد لبخندی خانم. کردم

 .هستن رادمنش خانم من، همکار ایشون جان مامان -

 :گفت و کرد مادرش به ایاشاره من به رو بعد

 .هستن مادرم ایشون منش، راد خانم -

 یه انداختم، هشب نگاهی. کرد دراز رو دستش و اومد من سمت به مادرش

 قد کرد،می توجه جلب خیلی هاشلپ صورتش، توی که چادری خانم

 : گفتم و دادم دست باهاش. داشت متوسطی

 .برم باید دیگه من شدم، خوشحال دیدنتون از -
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 :گفت که ماشین سمت برم خواستممی 

  .باشیم خدمت در شام باال بیا دخترم؟ کجا حاال -

 :گفت درشما حرف تایید در هم سرگرد

  .بفرمائید میگن، درست مادرم -

 :گفتم محترمانه خیلی و زدم لبخندی

  .تنهاست مادرم خونه برم باید ولی ممنونم خیلی دعوتتون از -

 به و شدم ماشین سوار من و نکرد تعارف این از بیش دیگه سرگرد مادر

 .افتادم راه خونه سمت

*** 

 (عظیمی امیر)

 مامان راه توی. رفتم خرید برای مامان اب من و رفتن منش راد سروان

 رو من من، مادر. بود عجیب خیلی برام نزد؛ منش راد خانم از حرفی هیچ

 رفتم و گذاشتم اپن روی رو، خریدها برگشتیم، خونه به. نکرد پیچ سوال
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 اترین خواهرم هال، توی برگشتم و کردم عوض رو هاملباس. اتاقم توی

 :گفت و آورد چایی برام

 .نباشی خسته داداشی، المس -

 ولی همه؛ شکل کم یه هم هاموناخالق. هستیم همسان دوقلو امین و من

 ساله شش و بیست امین و من. دوتاست ما مخالف ینقطه دقیقا اترین

 هستم، اخمو خیلی که اداره برعکس من. سالشه نوزده اترین و هستیم

 .زنممی لبخند همیشه خونه توی

  !کوچولو جیآب نکنه درد دستت -

 بر بهش مثال. نشست کنارم اومد و رفت هم توی لحظه یه هاشاخم

 کنم کارچی باید دونستممی من ولی. "کوچولو" گفتم بهش چون. خورد

 گونشو و انداختم گردنش دور رو دستم. بشه باز هم از هاشاخم که

 :گفتم گوشش دم آروم بعد. بوسیدم

 .من مهمون نیبست یه کنی باز هارو اخم اون اگه -

 :گفت و کرد بغل رو من و شد باز هم از هاش اخم



 

 

 WWW.98IA3.IR 50 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 !عاشقتم داداشی -

 من از قراره که هستی ایبستنی اون عاشق نیستی، من عاشق تو -

 !بگیری

 :گفت و اومد آشپزخونه توی از مامان. خندید

  !شنوینمی گل و میگین گل هم با خوب برادر و خواهر -

 : گفت نماما به رو لبخند با اترین

 .کنم لوس داداشم برای رو خودم کم یه اومدم -

 به بوسه یه بعد. چسبوندمش خودم به و کمرش پشت انداختم رو دستم

 :گفت مامان که زدم موهاش

 .دختر کن حیا پاشو خوبه خوبه، -

 :گفتم لبخند با من

  .کوچولومو خواهر داری کارش چی -

 وایستاد کمر به دست دید؛ رو اترین و من وقتی. اومد امین لحظه همون
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 :گفت و

 اآلن بودی، پشتش تو قدراین. نکن لوس رو فسقلی این قدراین -

 .میده رو ترم بزرگ ازش که منی جواب

 مامان روفرشی دمپایی امین که بست هاشوچشم و آورد در زبونشو اترین

 مامان و من و داد جاخالی اترین. کرد پرت اترین سمت به و برداشت رو

 :گفت مامان. زدیم خنده زیر

 !بشینین بیاین اترین، امین،! بکشین خجالت گنده، هایخرس-

 :گفت من به رو

 بود؟ چطور سرکار امروز مادر، امیر خوب -

 رو خودم ولی شد؛ شروع رادمنش خانم درمورد کردن پیچ سوال فهمیدم

 :گفتم و زدم راه اون به

 .دیگه گرمه هاقچیقاچا و دزد با همیشه پلیس، یه سرِکار هیچی -

 .بپیچونی رو من نکن سعی فهمیدی، خودت رو منظورم -
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 از کلمات جور این اومدن در. خنده زیر زدیم هرسه اترین و امین و من

 :گفت و کرد من به رو امین. بود عجیب واقعاً مامان زبون

 بپیچونی؟ رو مامان خواستیمی که چیه قضیه امیر آقا -

 فضولی؟ -

 : زدن حرف به کرد عشرو دخترا مثل

  .کن نگاه رو پسرت این مامان! ایش -

 :گفت و داد تکون تاسف به سری مامان ولی خندیدیم اترین و من

 از دمار بیاری، در اطوارها ادا این از بابات جلوی! گنده پسره زشته -

  .باشم گفته! ها میاره در روزگارت

 :داد ادامه من به رو

 بود؟ کی روسوندت که نومیخا این ندادی رو من جواب -

 :گفتم که کردن نگاه بهم گشاد هایچشم با امین و اترین

 تا رو من گفت نبردم، ماشین دید بود، همکارم که گفتم جان مامان -
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 .رسونهمی خونه

 :گفت امین

 !همکارها این از بده خدا -

 :گفت اترین که کردم نثارش ایغره چشم

 بود؟ خوشگل دختره مامان -

 بود، خوشگل آره ولی ببینم؛ نتونستم خوب که تاریکی توی واال -

  .بود ادب با هم خیلی

  :گفتم دلم توی

 ولی کمه؛ بگی هرچی خوشگلیش از ندیدیش، روشنایی توی تازه -

 .نمیاد قیافش و تیپ به اصالً که خشنه خیلی

  :گفت امین

 .مبارکه پس -

 خندیدن به کردن شروع اترین و مامان کشیدن؛ کل به کرد شروع بعد و
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 و گفتیم کلی بیاد بابا تا. کرد فرار که بزنم؛ رو امیر تا پاشدم من ولی

 .خندیدیممی اترین و امین هایکل-کل به بیشتر البته. خندیدیم

*** 

 (نفس)

 بلند. بود پیچیده خونه کل توی غذا بوی. کردم باز رو در خونه برگشتم

 و جلوتر رفتم داد، رو بمجوا آشپزخونه توی از مامان که کردم سالم

 :گفتم

 کردی؟ درست چی مامان -

 غذا ببین بکش بو خوب، کرد؟می کار خوب دماغت همیشه که تو -

  !چیه

 : گفتم و خنده زیر زدم

  .باشه سبزی قرمه کنم فکر -

 :گفت و زد لبخندی
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 پیش براش مشکلی یه دماغت گفتم. شدممی ناامید داشتم دیگه -

 .اومده

 مامان. نشستم تلویزیون جلوی. کردم روعوض هاملباس تمرف و خندیدم

 من. گذاشت میز روی رو سینی و نشست کنارم چایی سینی یه با هم

 :گفتم

 .نباشی خسته -

 :گفت و برداشت هارولیوان از یکی و زد ملیحی لبخند مامان

 و شرکتی اون توی اشهمه شب؛ تا صبح از تو نیستم؛ خسته که من -

 .بگیر مرخصی روز چند هی. میشی خسته

 خاطر به اما بگم مامان به شغلم مورد در خواستممی پیش سال دو

 استرس اشهمه وقتاون چون نگم؛ که بهتره کردم فکر اشقلبی بیماری

 .نبود خوب قلبش برای اصالً این و داشت رو من کار

 .بگیرم مرخصی نمیشه که هست شرکت تو کار قدراین من مادر -
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 .کنیمی خسته خودتو که جوری این رماد خوب -

 خوایمی اصالً باشی؛ خودت مواظب باید شما. نباش من نگران شما -

 باشه؟ دستت کمک خونه تو که بگیرم خدمتکار یه

 سر خونه توی امحوصله که نکنم کارهارو خودم اگه من مادر، نه -

 .میره

  .بکن رو حالت مراعات کم یه پس باشه -

 :گفت و کرد آمیزییطنتش یخنده مامان -

 !مامان چشم -

. بودم مامانش من انگار گفت؛می راست که واقعاً. خندیدیم دیگه هم با

 هاظرف شستن و غذا خوردن از بعد. کردممی مواظبت او از باید اشهمه

 .خوابیدم و رفتم اتاقم به

*** 

. دیدم سایه یه درخت، یه پشت که رفتممی راه داشتم قشنگ باغ یه توی

 خیلی رفتم، دنبالش هم من. دوید ایدیگه سمت به که رفتم دنبالش
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 یه دیدم برگشت وقتی. اششونه روی گذاشتم رو دستم که بودم نزدیکش

. شده زده بند دست هاشدست به دیدم. نبود معلوم اصالً صورتش. پسره

 کشیده عقب به پسر اون ویرانه، یه به شد تبدیل و گرفت آتش باغ یکهو

 "کمک" میگفت هی.گرفتش سرپشت از بزرگ سایه هی. شد

 *** 

 از. کردمی درد شدت به سرم. کشیدممی عمیق هاینفس پریدم خواب از

 و کردم باز رو یخچال در. رفتم آشپرخونه طرف به و شدم بلند تخت روی

 دراز تخت روی دوباره و اتاق توی رفتم. برداشتم آب با سردرد قرص یه

. تراس توی رفتم و برداشتم رو گیتارم. نبرد خوابم اصالً ولی کشیدم؛

 هم من که نمیاد یادش حتی اون اآلن ولی زدممی گیتار نفاس با همیشه

 اون که داره پشتوانه یه خونه اون توی نفیسه حداقل که خوشحالم. هستم

 مواظب هردو. بودیم وابسته هم به خیلی نفاس و من. نکنه اذیتش دیال

 وقتهیچ. بود حساس و نارنجی نازک خیلی نفیسه چون بودیم؛ نفیسه

 برای دلم چقدر. بگه کوچولومون خواهر به ترنازک گل از کسی نگذاشتیم

 رو آهنگی لب، زیر و زدممی گیتار. بود شده تنگ هاشگفتن آبجی اون

 :کردممی زمزمه
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 هست شکرش جای همیشه"

 هست کهاین از مون چی همه

 باشه هم بدتر تونستمی

  داریم هم به که عشقی نای

 گذاریممی وقت هم واسه

 باشه هم کمتر تونستمی

 کن بس رو هاتغصه دیگه میشه چیزی یه

 کن عوض رو حالت دیگه میشه چیزی یه

 دیگه میشه چیزی یه

 ببندیم رو هامونچشم سکه روی این به

 خندیممی روزها این به که رسهمی روزی یه

 دیگه میشه چیزی یه

 کمه روزها این که لبخندی یواسه بجنگ

 محکمه اتریشه تو شکوننمی رو دلت
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 همیم با ما

 منه درد این

 منه دردهای تو دردهای خدا به

 روشنه دلم ولی فهمممی رو بغضت

 همیم با ما

 کن بس رو هات غصه دیگه میشه چیزی یه

 کن عوض رو حالت دیگه میشه چیزی یه

 دیگه میشه چیزی یه

 ببندیم رو هامونچشم سکه روی این به

 میخندی ها روز این به که رسهمی روزی یه

 "دیگه میشه چیزی یه

 (صادقی رضا: خواننده)

*** 

. بود صبح پنج نزدیک ساعت کردم، نگاه ساعت به شدم، بیدار خواب از
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 جمع رو سجاده خواستممی. خوندم رو نمازم و گرفتم وضو گفتن، رو اذان

 :گفت مامان که کنم

  باشه قبول -

 :گفتم و کردم نگاه سرم پشت به

 .حق قبول -

. گذاشتم سرجاش و کردم جمع رو امسجاده هم من گرفت وضو رفت 

 ولی رفتم خواب رخت به دوباره. کردم آویزون لباسی جا سر هم رو چادرم

 تلگرام توی رفتم. کردم روشن رو نت و برداشتم رو گوشیم. بردنمی خوابم

 .دادم پیام بهش. شده بیدار نماز برای اًحتم آنالینه؛ نفیسه دیدم که

 بیداری؟ چرا سالم -

 خوابم بعدش خوندم،می نماز. بیداری تو که دلیلی همون به سالم -

 .نبرد

 .باشه قبول -
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  .حق قبول -

 داری؟ کالس فردا -

 ؟ چطور آره -

  .بخوریم ناهار بریم هم با دنبالت میام شد تموم کالست -

 .نیاد لمدنبا بگم نفاس به پس -

 دنبالت؟ بیام چند ساعت آره -

 .میشه تموم کالسم یک ساعت -

  .مونممی منتظرت اونجا هست، دانشگاهت نزدیک کوچه یه. باشه -

 :گفت بعد. فرستاد گذاری سپاس شکلک یه -

  .خداحافظ باشه -

 .بای -

 به. شدم بیدار گوشی، زنگ صدای با. خوابیدم و کردم خاموش رو نت



 

 

 WWW.98IA3.IR 62 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

  دادم جواب رو گوشی. بود دقیقه پنج و چهل و نه ردم؛ک نگاه ساعت

 الو؟ -

 بودی؟ خواب ببخشید. مهسام سالم -

 ؟ داشتی کار آره سالم -

 هستی پروژه مهندس تو چون داریم؛ جلسه خارجی شرکت با امروز -

  باشی جلسه توی باید

 ساعتی؟ چه -

 هم اب تا شرکت بیا زودتر ربع یک تو. هست جلسه عصر، سه ساعت -

 .کنیم هماهنگ

 نداری؟ کار باشه -

 .خداحافظ نه -

 .خداحافظ -

 کارهای انجام از بعد دستشویی، سمت رفتم. شدم بلند تخت روی از
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 و بود نشسته تلویزیون جلوی مامان. هال توی رفتم. اومدم بیرون مربوطه

 .خوندمی قرآن داشت

 !سالم -

 :گفت و من طرف به برگشت بوسید؛ و بست رو قرآن

 .بخور. است آماده صبحانه برو. ماهت روی به سالم -

 جمع رو میز و خوردم صبحانه رفتم آشپزخونه طرف به و زدم لبخندی

 مبل روی دست، به گوشی مامان. رفتم بیرون آشپزخونه از و کردم

. شدمی خوشگل باهاش چقدر که بود زده هم رو عینکش و بود نشسته

 رو اشگونه و هاششونه دور ختماندا و دستم و نشستم کنارش رفتم

 :گفت من به و برداشت رو عینکش.گرفت پایین رو گوشی. بوسیدم

  کردی؟ لوس رو خودت باز -

 کل انگار لحظه اون. بوسید رو من پیشونی و شد خم کم یه. خندیدیم

 رو تلفن رفتم. اومد تلفن زنگ صدای لحظه همون دادن، بهم رو دنیا

 :گفتم و برداشتم
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 الو؟ -

 .هستم نرگس دخترم، سالم -

 .خانوم نرگس سالم -

 هست؟ مادرت دخترم -

 .بیان میگم اآلن هستن، بله -

 :گفتم و برداشتم گوشم کنار از رو تلفن

 .داره کار شما با خانومه، نرگس مامان -

 رو هاملباس. اتاقم توی رفتم من. گرفت من از رو گوشی و اومد مامان

 توی از مامان دیدم که بیرون رفتم. برداشتم رو کیفم و کردم عوض

 : گفتم. اومد بیرون سرکرده چادر و آماده اتاقش

 میری؟ جایی مامان -

 بده، پسرش برای پا پشت آش خوادمی گفت خانوم نرگس مادر، آره -

 نذری اگه برم که گفت هم من به. سربازی بره خوادمی پسرش آخه
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 میری؟ کجا تو مادر. بکنم خواممی چیزی

 .کار سر میرم دارم نم -

 .مادر برو باشه -

  .نمیام ناهار برای مامان راستی -

 .باشه -

 سرش پشت هم من رفت، بیرون اول مامان. رفتیم در سمت به هم با

 کلی و بازه درش خانم نرگس خونه دیدم که شدیم خارج خونه از. رفتم

 به انمام همراه پس داشتم وقت کم یه هنوز. خونه توی میرن دارن خانم

 همه کردم؛ سالم بلند. بودن همسایه هایخانوم همه. رفتم خانه داخل

 و اومد جلو خانوم نرگس. دادن رو سالممون جواب و ما طرف به برگشتن

 من که داخل بریم که گفت و اومدین خوش گفت و کرد بغل رو من

 :گفتم

 .سرِکار برم باید من نه -

 در که در سمت به رفتممی مداشت. گفتم بلندی خداحافظی همه به رو و
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 من. بود پایین سرش داخل اومد خانوم، نرگس بزرگ پسر فرزاد، و شد باز

 : گفتم و انداختم پایین رو سرم هم

 .سالم -

 رفت، کنار در جلوی از. داد رو سالمم جواب و انداخت نگاهی چشمی زیر

 هب خورد پنجره به دستی که کردم روشن رو ماشین. رفتم بیرون هم من

. بود خانوم نرگس شوهر امیری، آقا حاج. کردم نگاه شاگرد پنجره طرف

 :گفت که دادم سالم زود خیلی و پایین دادم رو شیشه

  نمیای؟ ما یخانه آش برای مگه میری؟ کجا دخترم سالم -

 یجلسه یه امروز. برم باید دارم کار من. هست مادرم آقا، حاج نه -

  .دارم مهم

 .هاجوون شما دست از هی، -

 این و بره پیش خوب جلسه این اگه کنین دعا ما برای شما ببخشید، -

 .خوبه شرکت برای خیلی بشه، بسته قرارداد
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 .بره پیش خوب که اهلل شاء ان -

 از. افتادم راه اداره سمت به و کردم روشن رو ماشین. کردیم خداحافظی

 راه اتاقم سمت به و شدم وارد بود، نیم و ده ساعت. شدم پیاده ماشین

 میز پشت و کردم صدا  رو دانشور بشم، اتاق وارد کهاین از قبل. افتادم

 احترام و اومد داخل دانشور من، اجازه با. اومد در صدای که نشستم

 :گفتم من و اومد جلوتر. آزاد یعنی دادم عالمت سر با. گذاشت نظامی

 داری؟ چی مرگانیچ، یپرونده از جدید خبر -

 .ندارم دیجدی خبر -

 .بری تونیمی باشه -

 و داده انجام زیادی هایقتل مرگانیچ، گروه. رفت بیرون اتاق از

 کشته یهمه کهاین جالب. بود کرده دارداغ رو زیادی هایخانواده

 این افراد. داشتن مشکلی شون خانواده در که بودن دخترهایی شدگان،

 این دادنِ فراری فکر اب و کردنمی سوءاستفاده مشکالت، این از باند

 با مشکلی چه چرا؟ اما. رسوندنمی قتل به رو هااون خانه، از دخترها

 میبردن؟ پناه هااون به فرار برای که داشتن دخترانی
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 شد باز در "بفرمائید" گفتن با. اومد در صدای که بودم فکرها همین توی

 احترام شدم بلند جا از. شد ظاهر در چوب چهار در عظیمی سرگرد و

 مثل من. اومد ترنزدیک و کرد سالم. کردم سالم و گذاشتم نظامی

 :گفت که کردم حفظ رو احساسمبی و خشک و سرد یقیافه همیشه

 هم کنم، تشکر خونه رسوندین رو من دیشب کهاین برای هم اومدم -

 .کنم دعوتتون امشب برای گفتن مادرم

 یقیافه همون با. ندم وننش صورتم توی کردم سعی ولی خوردم؛جا خیلی

 :گفتم احساسبی

 ممنونم؛ خیلی هم دعوت برای. بود ام وظیفه نکردم کاری که من -

  .خواممی معذرت. بیام تونمنمی ولی

 مادرتون و پدر همراه به رو شما شده جور هر گفت مادرم چرا؟ آخه -

 .کنم دعوت

 ولی ها؟عارفت جور این و عظیمی سرگرد. آوردممی در شاخ داشتم دیگه

 و من از اداره توی. زد چنگ دلم به بزرگی غم لحظه یه هم طرف یه از

 من یخانواده وضع از که کسی تنها و نیست ایپرونده هیچ ام خانواده
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 :گفتم و بردم زیر به سر. غفاریه سرهنگ داره، خبر

 .بیام تونمنمی ولی ممنونم؛ خیلی شما از- -

 .کنمنمی صرارا این از بیشتر هم من باشه -

 .کنین وعذرخواهی تشکر مادرتون از من، طرف از. ممنونم بازم -

 .دیگه روز یه اهلل شاء ان چرا؟ عذرخواهی -

 دلخور انگار کردم؛ رد رو درخواست وقتی. نشستم جام سر. رفت بیرون

 به نگاهی. کنم ناراحت خودم از رو کسی که نداشتم دوست وقتهیچ. شد

 باید دیگه ساعت نیم. گذشت می زود زمان چقدر. انداختم ساعت

. رفتم بیرون و کردم درست سرم روی رو، چادرم. نفیسه دنبال رفتممی

 کوچه همون توی. افتادم راه نفیسه دانشگاه سمت به و شدم ماشین سوار

 دیدمش، کوچه سر. موندم منتظرش ماشین توی بودم، گفته نفیسه به که

 :گفتم. نشست شاگرد صندلی سمت و اومد ماشین طرف به

 !خانوما خانوم سالم -

 !رفته خودم به خوشگلیش که گلم خواهر به سالم -
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 خودت؟ یا بود من از تعریف اآلن این -

  : گفت و کرد ایمستانه یخنده

 .هردو-

 بریم؟ کجا ببینم بگو نکن، زبونی شیرین بسه خوب-

 نداری؟ نظر در رو جایی تو دونمنمی -

 .بدونم تورو نظر خواممی ولی دارم؛ چرا -

  .خوبه داری نظر در که جاهمون -

 رستوران یه سمت به. کردم روشن رو ماشین و برگشتم جلو سمت به

 رستوران به. داشتم دوست رو دکوراسیونش خیلی من که افتادم راه خوب

 این از اصلیم هدف. شد پیاده هم نفیسه شدم، پیاده ماشین از. رسیدیم

 بیرون حرف نفاس و آرش درمورد نفیسه زبون زیر از که بود این قرار

 :گفت نفیسه. نشستیم نفره دو میز یه پشت و شدیم داخل. بکشم

 !قشنگیه جای چه -
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 .برم نمی بد جای تورو که من -

 .خودم نمونه خواهرِ بله -

 !بچه نریز زبون -

 !اتهعمه بچه -

 عمه از اصالً راستی. هست هم تو یعمه من، یعمه ادب بی -

 خبریداری؟

 .ندارم خبر ازش که هست سالی چند اآلن. آلمان رفتن نه، -

 حاال تا انگار. موند مات ما روی نگاهش که بگیره سفارش تا اومد گارسون

 خیره نگاه از من ولی خندیدمی نخودی داشت نفیسه. بود ندیده دوقلو

. یادب خودش به گارسون که آوردم در صدا خودم از. بودم عصبانی مرد

. رفت احترام با خیلی و داد ما به رو منو کرد، جمع رو حواسش وقتی

 :گفت که بودم کرده اخم من ولی خندیدمی داشت هنوز نفیسه

 .گذاشت فرار به پا تو، هایاخم ترس از بدبخت -
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 .نامحرم مرد همه این جلوی نخند، رستوران توی دختر زشته -

 هم نفیسه برداشتم، رو نوم من. بگیره رو اشخنده جلوی کرد سعی

 آوردن، که رو غذاهامون.ماهی نفیسه و دادم سفارش استیک من. برداشت

 :پرسیدم نفیسه از من. کردیم شروع

 کنه؟ نمی اذیتت دیال خبر؟ چه دیال و نفاس و آرش از -

 ؟ افتادی هااون یاد شدچی -

 جوری همین -

 شب روزش نکنه، اذیت رو من روز یه اگه دیال. خوبن نفاس و بابا -

 .نمیشه

  :گفتم دلم توی

 رو خواهرم دلیِ و دق تمام بیارم؛ گیر رو زن این من اگه که! آخ -

 .میارم در سرش

 میگه؟ زور بهت دیال که کننمی نگاه شیننمی هم آرش و نفاس بعد -
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 ایستهنمی جلوش وقتهیچ نفاس. کنهمی نگاه شینهمی فقط آره، بابا -

 برعکس ندارم، کاری بهش هم من. نگذار محل بهش میگه من به و

 !انگار نه انگار ولی باشم؛ مهربون باهاش کنممی سعی اشهمه

 اگه شاید. سوخت بود من از بیشتر غمش که خواهرکم این برای دلم

 و مامان نبود، دیال اگه شاید بود؟ بهتر ما زندگی اآلن نبود ما پدر آرش

 که اومدم خودم به نفیسه صدای با کردن؟می ازدواج هم با دوباره آرش

 :گفتم. زدمی صدا رو اسمم

 هان؟ -

 .فکر توی رفتی یهو شد؟ چت -

 .نیست چیزی -

 ...ام...چیزه نفس، -

 کنی؟می من و من قدراین چرا بگو، رو حرفت -

 .ترسممی خیلی من که کنهمی کارهایی یه داره بابا -
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 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 کارهایی؟ چه -

 یه که خواست نفاس و من از باری چند یه ولی دونمنمی درست -

 امضا راحتی به نفاس اما خواستم؛ دلیل ازش من. کنیم امضا رو چیزهایی

 راضی هابرگه اون امضا از واقعاً که گفتمی دلم ته چیزی یه ولی. کرد

 .نیست

 از خواستمی کرد؟می کارهایی چه آرش یعنی موندم لحظه یه -

 :گفتم کنه؟ سوءاستفاده نفاس و نفیسه

 گفتی؟ رو موضوع این هم ایدیگه کسه به -

 .کسهیچ به نه -

 کنه؟ امضا رو چیزی که خواسته هم دیال از حاال تا -

 من خواسته هم اگه حداقل یا نخواسته؛ کاری ازش حال به تا نه، -

 .دونمنمی
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 کنه؟ کارچی خواستمی آرش یعنی

 .خواممی زتا چیزی یه نفیسه، ببین -

 چی؟ -

 . داره هم ایدیگه گوشی یا کارت سیم بابا ببین -

 .ندیدیم حاال تا که من. دونمنمی -

 بفهمی؟ تونیمی -

 ؟ خوایمی چی یواسه -

 نه؟ یا تونیمی -

 .کنممی رو امسعی باشه، -

 .باش مواظب خیلی ولی خوبه -

 .باشه -

 رو پول غذامون، شدن تمام از بعد. نزدیم حرفی هیچ دیگه اون، از بعد

 رو نفیسه. داشتم وقت جلسه شروع تا هنوز. رفتیم بیرون و کردم حساب
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 به ساعت نیم. رفتم شرکت سمت به و کردم پیاده همیشگی جای همون

 که هایینقشه. رفتم اتاقم سمت به و شرکت توی رفتم  که بود عصر سه

 رو همه. اشتمبرد رو دادممی خارجی شرکت هاینماینده نشون باید

 :پرسیدم منشی از. رفتم مهسا اتاق سمت به و کردم چک سرسری،

 هستن؟ -

 :گفت که

 .داخل بفرستمتون اومدین شما وقت هر گفتن بفرمائین، بله -

 شنید که رو در شدن بسته صدای بود، من به مهسا پشتِ. رفتم اتاق توی

 لب زیر که کردم سالم. دستشه سیگار یه دیدیم. برگشت من طرف به

 بوی از. گذاشتم میز روی هارو،نقشه و رفتم میزش طرف به. گفت سالمی

 :گفتم بهش. بودم متنفر سیگار

 .نده هاتریه توی رو لعنتی این دود قدراین -

 عطری میزش کشوی توی از و کرد خاموش رو سیگارش و زد لبخندی

 هوا تا ردمک باز و پنجره طرف به رفتم و شدم بلند. زد هوا به و آورد در
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 .زد لبخندی که نشستم و برگشتم جام سر. برسه بهم خوب

 

 (نفیسه)

 از گذشتن از بعد. کردم باز رو در. رفتم خونه سمت به نفس رفتن از بعد

 با شاید کردم فکر. نبود خونه دیال. رفتم خونه داخل به حیاط،

 زن سال، و سن این توی پدر دونمنمی من آخه. رفته بیرون هاشدوست

 بود؟ چی گرفتنش جوون

 غذای میان، دیر خیلی نفاس و بابا دونستممی چون کردم؛ درست غذا

 آماده براشون اومدنمی وقتی که گذاشتم، ماکروویو توی رو بابا و نفاس

 که هاییچیز دنبال تا رفتممی بابا اتاق توی باید. اتاقم توی رفتم. باشه

 گاوصندوق یه اتاقش توی بابا. کشیدم دراز تخت روی بگردم، گفت نفس

 گفت؛می دیال به رو رمزش داشت که موقعی اتفاقی، روز یه من که داشت

 .بگردم کلید دنبال نبودم مجبور و بود دیجیتالی شکر رو خدا. شنیدم

 بلند. اومد شدنش بسته و در شدن باز صدای که بودم فکرها همین توی

 کهاین بدون بابا که دادم مسال بلند. بودن نفاس و بابا. رفتم پایین و شدم
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 :گفتم بهش. داد رو جوابم نفاس. رفت اتاقش توی بکنه بهم توجهی

 .بخور ناهار بیا کن؛ عوض رو هاتلباس برو -

 .باشه -

 رو غذا و کردم آماده رو میز. اومد دقیقه چند از بعد و اتاقش توی رفت

 :گفت و میز پشت نشست. کشیدم

 ؟کجاست دیال نکنه درد دستت -

 .رفته بیرون هاشدوست با کنم فکر. نبود خونه اومدم من -

 مشغول و نشست میز پشت بابا بخوره، غذا بیاد تا کردم صدا رو بابا رفتم

 :گفت نفاس که اتاقم به برم تا برگشتم. شد

 خوری؟ نمی غذا -

  .کنممی جمع رو میز میام بعد بخورین شما. خوردم من داداشی، نه -

 داشت که فیلمی و نشستم تلویزیون جلوی رفتم. داد کونت تایید به سری

 ذهنم چون. نشدم متوجه فیلم از هیچی ولی کردم؛ نگاه رو شدمی پخش
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 خونه که فرصت اولین در باید. بود گاوصندوق کردن باز درگیر اشهمه

 که بودم فکرها همین تو گشتم؛می رو گاوصندوق و رفتممی بود؛ خالی

 :کرد صدام نفاس

 .بخوابم میرم من فیسهن -

 .برو باشه -

 هاروظرف و کردم جمع رو میز. رفتم خونه آشپز سمت به و شدم بلند

 رو امگوشی کشیدم؛ دراز تخت روی. افتادم راه به اتاقم سمت به. شستم

. بود رفته کار سرِ حتماً! اَه. نبود آنالین نفس. رفتم تلگرام توی و برداشتم

 نفیسه دکتر. میرم کار سر بگیرم، رو امتردک که دیگه وقت چند هم من

 منش راد نفس، مثل هم من که کاش. عروق و قلب دکترای توفیقی،

 چند من چرا اصالً. کنم زندگی مامان و نفس پیش تونستممی کاش. بودم

 نه؟ که چرا آره بابا؟ پیش هم نفس و نکنم زندگی مامان پیشِ وقت،

 میون در باهاش رو موضوع نای و ببینم رو نفس فردا گرفتم تصمیم

 .بگذارم

*** 
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 (پارک در روز اون فردای)

 (نفس)

 نشسته نفیسه که نیمکتی همون سمت به رفتم و شدم پیاده ماشین از

 ذوقی با سرحال؛ و خوشحال خیلی که نشستم کنارش و رفتم جلوتر. بود

 :گفت بود صداش توی که

 !آبجی سالم-

 اتفاق یه یا داشت خواستی در یه یا شدمی جوری این وقت هر نفیسه

 :گفتم و باال دادم رو ابروم تا یک. بود افتاده خوب

 کنی؟می صحبت جوریاین شده چی -

 :گفت و کرد اینخودی یخنده

 !نگو نه داشتم، درخواستی یه -

 .بدم جواب بعد تا هست؛ کاری چه بگو اول -

 کنیم؟ عوض هم با رو جاهامون میای میگم؟ -
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 چی؟ -

 :گفت ذوق با و خندید دوباره

. مونیمی هفته یه نفاس، و بابا پیش خونه میری تو میگم! ژاپن نه چی -

 هم من. میری رو خودت سرکار تو ولی مامان؛ پیش خونه میرم هم من

 کار هم با کنیم، عوض رو جاهامون کهاین از قبل. میرم رو دانشگاهم

 و بدیم انجام باید رو کارهایی چه. کنیم رفتار چطوری باید که کنیممی

 موافقی؟ خوب،. بدیم انجام نباید رو کارهایی چه

 .ببینیم رو همدیگه گذارننمی دیگه بفهمند اگه! دیوونه -

 نمی خونه توی چیزی کارتی، سیم یا گوشی دنبال مگه تو ببینم؟ -

 . کنی پیدا هارواون هستی خونه اون توی وقتی تا تونیمی خوب گردی؟

 یه آرش، و نفاس زبون زیر از شدمی هم شاید. نبود هم بدی فکر

  .بکشم بیرون چیزهایی

 .کنیم کار خوب خیلی باید ولی باشه؛ -

 بودم، اداره توی که سالی چند این توی من! نگو که کرد ذوق قدراین بچه
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 یک هم نفیسه. کنم بازی نقش تونستممی خوب خیلی و بودم گرفته یاد

 از نفیسه. کردیممی کار هم با اشتیمد. بود کرده کار تئاتر سالی

 و کردم عذرخواهی. خورد زنگ گوشیم که گفتمی خودش هایاخالق

 :دادم جواب رو گوشی

 الو؟ -

 !دارم خوب خبر یه خوبی؟ جان نفس سالم -

 ذوق قدراین که هست خبری چه. خوبم. جون مهسا ممنون سالم -

 کردی؟

  .ببندیم داد ارقر خارجی شرکت اون با تونستیم باآلخره -

 !عالیه کهاین! میگی؟ راست -

  نمیای؟ تو داد؛ قرار نوشتن برای میان دارن اآلن -

 کار؟چی بیام من. مدیری تو عزیزم، نه -

 .باشی داشته حضور بهتره. هستی نقشه طراح توهم باآلخره خوب -
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 .کن عذرخواهی ازشون من طرف از. بیام تونمنمی من شرمنده، -

 نداری؟ کار. گلم باشه -

 جوری همین وقت یه بخون؛ کامل رو داد قرار باشی مواظب فقط نه -

 .هانکنی امضا الکی

 .چشم -

 .خداحافظ بال، بی چشمت -

 .بای -

 چقدر.کردمی نگاهم سوال از پر نگاهی با نفسه. کردم قطع رو گوشی

  .بود فضول من خواهر

 کیه؟ جون، مهسا -

 کار گفتم هم من که برم؛ گفت داد رقرا امضای برای. شرکته مدیر -

 .دارم

 شدم؟ مزاحم پس! آخ-آخ -
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 چیزی هر از. دیگه خواهرمی باآلخره نیستی؛ مزاحم که تو! دیوونه -

 .تریمهم برام

 رو جاهامون شنبه از. است چهارشنبه امروز خوب برم، قربونت اِی -

 خوبه؟. کنیم عوض

 .بدی یاد بهم رو خونه هایسمبه سوراخ تمام باید ولی خوبه؛ آره -

 :گفت و خندید

 .زیاده وقت حاال چشم، -

*** 

 (شنبه)

 (نفیسه)

 داخل کردم، باز رو در. رفتم خونه سمت به و گرفتم نفس از کلیدهارو

 آشپز توی از مامان صدای که کردم سالم بلند! اومدمی خوبی بوی. رفتم

 :اومد خونه
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  اومدی؟ مادر نفس -

 جلوتر و بستم رو در! زدمی بیرون سینم از داشت دلم صداش شنیدن با

 اشک کردم سعی بود؛ من به پشتش. ایستادم آشپزخونه در جلوی. رفتم

 دوری همه این بغض. کردمی خفم داشت بغض ولی. ندم راه هامچشم به

 لحظاتی بغض مادرم، صورت روی چروک و چین همه این بغض مادرم، از

. تونستمنمی من و کردنمی تعریف مادرهاشون از مدرسه توی هابچه که

 :گفت و برگشت طرفم به مامان

 کن عوض رو هاتلباس برو! کنی؟می نگاه جوریاین چرا نفس؟ وا -

 .بیا

 و بستم رو در رفتم نفس اتاق طرف به زود خیلی. کنم فرار کهاین برای

 یدونفره تخت روی رو، امکوله. کشیدم عمیق نفس یه. ایستادم در پشت

 خیلی طراحی، برای میز. کردم اتاق اسکن به شروع و انداختم اتاق توی

 جا. بود شده سِت دیوار رنگ با که دیواری  کمد. بود شده چیده منظم

 وقتهیچ. بود کتاب از پر که بزرگ یخونه کتاب یه و کمد بغل لباسی

 از که من برعکس. باشه دوست کتاب قدراین نفس که کردم نمی فکر

 رفتم، دیواری کمد سمت به و زدم لبخندی. هستم فراری خوندن کتاب



 

 

 WWW.98IA3.IR 86 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 خودم که هست هاییهمون شبیه هاشلباس بیشتر. کردم باز رو درش

 بقیه و مانتو. گذاشتم لباسی جا سر و آوردم در رو چادرم. داشتم

 موهام. کردم تنم خونه توی لباس دست یه و کردم آویزون رو هاملباس

 کتاب و بود نشسته مبل روی مامان. رفتم بیرون و بستم اسبی دم رو

 لبخندی. هستن کتاب اهل کال دختر و مادر. بود زده عینک خوند،می

 دور رو، دستم و نشستم مامان کنار. افتادم راه مبل سمت به و زدم

 بود هاسال که آغوشی. فشردم خودم به رو اون و انداختم هاششونه

 :گفت مامان. بودم نکرده حسش

 ای دختر، کن ولم بازی؟ لوس به کردی شروع رسیدی، راه از تو باز -

 !بابا

 :گفتم. رفتم عقب به کمی و برداشتم هاششونه دور از رو هامدست

 بریزم؟ خوریمی چایی مامان -

 .بریز هم خودت برای مادر، آره -

 و کردم باز رو شور ظرف باالی کابینت. خونه آشپز توی رفتم و شدم بلند

 داشت که رفتم مامان سمت به ریختم، چایی. برداشتم لیوان تا دو
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 گرفتم گونش از بوس یه و گذاشتم میز روی رو، چایی. دیدمی تلویزیون

 هایچشم توی زیاد بود گفته نفس. بوسید رو پیشونیم و زد لبخندی که

 .نیستم نفس من بفهمه که هست ممکن چون نکنم؛ نگاه مامان

*** 

 (نفس)

 کس هیچ. رفتم آشپزخونه طرف. اومدنمی صدایی هیچ. شدم خونه وارد

 :اومد صدایی یه یکهو. نبود

 و بابات که است هااآلن! کن درست غذا باش، زود! اومدی عجب چه -

 .رفتم من. برسن راه از نفاس

 دار مارک هایلباس غلیظ، آرایش با خانم یه. بود کی ببینم تا برگشتم

 برای که  دیال همون. نبود تسخ اصالً کیه خانم این کهاین حدس که

 که اومدم خودم به صداش با. بود نگذاشته خوراک و خواب خواهرم

 :گفتمی

 !دیگه باش زود کنی؟می نگاه هی چیه -
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 من خواهر. کردم اسکن رو اتاق. رفتم نفیسه اتاق سمت به. رفت بعد و

 ساله، چهار و بیشت دختر یه آخه. بود مانده سالگی پنچ حوالی در هنوز

 با همراه بنفش رنگ به چوبی کمد یه کنه؟می صورتی رو اتاقش دیوار

 آخی. نبود سِت اتاق با زیاد که تحریر میز یه. بود دیوار کنار صورتی،

 عروسک از پر کمدش توی. کنهمی بازی عروسک من کوچولوی خواهر

 این کسی کشیدم خجالت نفیسه جای به من. بود خرس و خرگوشی های

 آشپز توی. پایین رفتم و کردم عوض رو هاملباس سریع. هببین رو اتاق

 :اومد دیال صدای رفتم، که خونه

 !کن درست باش زود. کردم اسپاگتی هوس من! ببین هی، -

 یه! کنم اشخفه و بگیرم رو اشیقه خوادمی دلم که هاستموقع جور این

 خانوم شد، تموم که غذا. کردم آشپزی به شروع و کشیدم عمیق نفس

 خوشش که بود معلوم صورتش حالت از قشنگ. کنن تست اومدن مثال

 درد به غذام شد باورم خودم که کرد تعریف بد قدراین ولی اومده؛

 .هست نفیسه از بهتر من پخت دست باشه هرچی خوب. خورهنمی

 و آرش اول. کردم باز رو در. اومد در صدای بودم، میز کردن آماده حال در

 بند-بند توی رو نفرت دیدم، رو آرش وقتی. ومدنا داخل نفاس بعد
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 مدرسه هایبچه که روزهایی چه نمیره یادم وقتهیچ. کردم حس وجودم

. کردممی نگاه بهشون حسرت با هم من و مدرسه اومدنمی پدرهاشون با

 .بیار رو پدرت بگه مدرسه تا نکنم کاری که بود حواسم همیشه

 سالم یه. زد چنگ گلوم به بغض دیدم، نزدیک از رو نفاس که وقتی

 که شنیدممی رو شون صداها ولی آشپزخونه توی رفتم و دادم سرسری

 :میگفت دیال

 عوض رو هاتلباس. من به بده رو کتت. نباشی خسته عزیزم سالم -

 .برات کردم درست خوب غذای یه ناهار؛ بیا کن

. زنهمی خودش نامِ به خانم! کردم درست من رو غذا کردم؟ درست جونم؟

 کر هاشگوش که بکشم سرش هواری و داد یه عصبانیت، از بود مونده کم

 دیال ناف به تشکرها همه. کردم جمع رو میز خوردیم، که رو غذا. بشه

 :اومد پشتم از صدایی یه که بشورم هاروظرف خواستممی. شد بسته

 اذیتت دیال کهاین خاطر به که دونیمی. آبجی نکنه درد دستت -

 همچین دیال دونممی من وگرنه. نکردم تشکر ازت سفره سر نه،نک

  .کنه درست ایمزهخوش این به غذا که نداره هاییعرضه
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 خیالم حداقل هاشحرف این با. دادن بهم رو دنیا انگار آبجی گفت وقتی

 .داره رو نفیسه هوای خونه، این توی یکی که شد راحت

 .جان نوش ممنون -

 من و ایستاد کنارم اومد نفاس چون بود؛ معلوم دامص توی بغض کنم فکر

 :گفت و برگردوند خودش سمت به رو

 خوبه؟ حالت نفیسه -

 باشم؟ بد باید چرا آره، -

 کردی؟ بغض چرا خوبه حالت اگه -

 .جوری همین هیچی -

 کنه؟ بغض یکی جوری همین میشه مگه -

  :گفتم و دریا به زدم رو دل

 .شده تنگ مامان برای دلم -
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 :گفت که وجودش توی انداختم رو عالم غم انگار

 خاک استامبول توی جسدش میگه بابا ولی شده؛ تنگ دلم هم من -

 .شده

 عمیق نفس یه شد؛ چندان دو داشتم آرش به نفرت هرچی لحظه اون

 :گفتم و کشیدم

 .ببینیمش تونستیممی بود؛ ایران کاش -

 در بودم اومده که قعیمو از. زد شالم روی ایبوسه و کرد بغل رو من

 دلم. کنهمی سرش شال خونه توی همیشه گفت نفیسه چون نیاوردم،

 نکشید طولی ولی بمونم؛ آغوشش اون توی زیادی، هایمدت خواستمی

 گریه کسی جلوی نمیاد یادم وقتهیچ. رفت بیرون آشپزخونه از نفاس که

 نفیسه اتاق به شستم، که هاروظرف. نیومد در هام اشک اصالً باشم؛ کرده

 بدون. اومد در امگوشی زنگ صدای. کشیدم دراز تختش روی و رفتم

 :دادم جواب کنم نگاه گوشی صفحه به کهاین

 الو؟ -
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 گذره؟می خوش ؟ خوبی آبجی سالم -

 هست هم مشکالتی ولی خوبه آره سالم -

 مشکلی؟؟ چه -

 این دوماً تره مناسب ساله دو هایبچه برای که هست اتاقت این اوالً -

 چیزی یه دیدی وقت یک میره ویراژ من اعصاب روی داره زیادی دیال

 .گفتم بهش

 :گفت خنده با جور همون

 هامعروسک به حواست. خوبه هم خیلی خوشگلی، اون به اتاقم اوالً -

 هانگی چیزی دیال به وقت یه دوماً. نزنه دست بهش آرمان اون که باشه

 .باش ساکت تو میگه رچیه. کنهمی بدبخت رو من وگرنه

 کن ولش حاال. شدمی خوب بگیرم ازش حالی یه تونستممی اگه آخ، -

 نبرد؟ بویی که مامان کردی کارچی تو

 زنه،می عینک وقتی مامان راستی؟. بلدم خوب رو نقشم من بابا، نه -
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 میشه؟ خوشگل خیلی

 :گفتم و کردم اینخودی یخنده

  .کردم زندگی باهاش سال دهشونز من خوبه. دونستممی بله -

 صداش توی که بغضی با بعد. شنیدم رو کشیدنش آه صدای تلفن پشت از

 :گفت بود

 تو مثل هم من وقت اون! بود برده خودش با روهم من مامان کاش -

 یه دم به دم که بابا؛ زن یه وجود با نه. کردممی زندگی آرامش در

 .میده دستوری

 :گفتم آمیزیشیطنت لحن یه با

 بسوزه، سیخ نه که جوری بدم؛ بهش حسابی گوشمالی یه خوایمی -

 ؟ کباب نه

 !کن بار باقالی و بیار خر حاال میاد، باال گندش! خدا رو تو نه -

 ریسه خنده از خودت. کنم می تعریف برات میام بعد نباش، نگران نه -
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 .میری

  !ها باشی مواظب خیلی ولی باشه؛ -

  .چشم -

 نداری؟ کاری -

 .خداحافظ نه، -

 .بای -

 اومدنمی خوابم سرم زیر گذاشتم رو هامدست و کردم قطع رو گوشی

 رو گوشی شد ارسال گوشیم به پیامکی یه که کنم کارچی دونستم نمی

 :بود نوشته کردم، نگاه. بود( سارا) دالوران طرف از پیام برداشتم

 باند هایبچه از نفر یه. اداره به برسونین زود رو خودتون لطفاً سالم -

  .کردیم ردیابی رو

 جدید کلمات تازگی خودتون؟ زد؟می حرف رسمی قدراین حاال تا کی از

  .بردمی کار به
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 رفتم و برداشتم رو کیفم. کردم عوض لباس و شدم بلند جام از سریع

 ماشینم. رفتم بیرون و برداشتم کلیدهارو. نبود هال توی کسهیچ. پایین

 که تاکسی یه. کردم بلند رو دستم و رفتم خیابون سر. برد نفیسه رو

 رو من و دادم رو آدرس شدم سوار. ایستاد پام جلوی بود؛ خانم اشراننده

 وارد. رفتم اداره سمت به و کردم پرداخت رو مبلغ شدم که پیاده. رسوند

 :گفتم بلند قبلش. اتاقم سمت به رفتم و شدم

 .اتاقم بیاد دالوران ستوان -

 :گفت و گذاشت نظامی احترام ومدا وقتی

 رسید؟ دستت به پیامم سالم -

 .بده توضیح دقیق حاال خوب آره، سالم -

 :گفت و گذاشت میز روی رو بود دستش که ایپرونده

 با. گروه این باند اعضای از یکی سخاوتمنده، مرجان یپرونده این -

 که موقعی و میشن نزدیک تنها دختران به پسران، و دختران از استفاده

 مراجعه باند اون به که خوانمی ازشون کردن، جلب رو هااون اعتماد
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 اگه و باند اعضای از یکی میشه که باشه خوب دختر اون کار اگه. کنن

 .کشندمی رو اون آب، ور اون خوبِ زندگی یه بهانه به نباشه، خوب

 آوردی؟ کجا از رو اطالعات این خوب، -

 کردیم بازجویی ازش فرجام، شیدا مقتول، صمیمی دوستان از یکی -

   .بفهمیم رو هااین تا کرد کمک بهمون و

 اون توی که رفتیم اتاقی سمت به دالوران با و شدم بلند میز پشت از

 هدایت میزی سمت به رو من دالوران. بود الکترونیکی وسایل و کامپیوتر

 رو آیدی ارهدوب. کردم وارد رو آیدی اون آدرس و نشستم میز پشت کرد؛

. کردم نگاه بود؛ کرده چت باهاشون که رو کسانی اسامی و کردم هک

 جاهای همه فهمیدم پس شدند مفقود که بودند کسانی هاشونبعضی

 از استفاده با کردم سعی. هستن ارتباط در هم با و دوننمی رو همدیگه

 تالش طریقی یه از باید. نشد ولی کنم هک رو گوشی کل آیدی،

 : گفتم و کردم دالوران به رو. بفرستیم باند این به رو نفر یک مکردیمی

  .کن جمع جلسه اتاق توی رو همه تر سریع هرچه -

 رو پرونده و شدم بلند میز پشت از هم من. رفت و داد تکون سری
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 یه روی. بودن همه شدم، که جلسه اتاق وارد. رفتم بیرون و برداشتم

 :گفت عظیمی سرگرد. نشستم صندلی

 چیه؟ موضوع خوب، -

 تحقیق باره این در بودم گفته بهش. بود نگفته کسی به هیچی دالوران

 .بده من به رو خبر فقط و کنه

 این. سخاوتمند مرجان اسم به هست؛ دختری آیدی، اون صاحب -

 دختران به پسران و دختران از استفاده با باند این معلومه، که طور

 از بعد و میشن نزدیک دارن تیمشکال شون زندگی توی که دانشجو

 گروه عضو برای بود خوب کارشون که اگه شدند، دوست باهاشون کهاین

 می رو هااون خوردن، نمی درد به که هم اگه و میشن انتخاب شدن،

 ولی کنن؛می سوءاستفاده دختران از فقط که کردیممی فکر ما قبالً. کشن

 .میرن هم پسرها سراغ انگار

 :رسیدپ عظیمی سرگرد

 دارید؟ هم حل راه شما خوب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 98 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 نفوذ شون گروه به بتونیم تا کنیم آشنا مرجان با رو نفر یک باید ما -

 .کنیم

 :گفت و رفت فرو فکر به کمی عظیمی سرگرد

 چی؟ خوردنمی درد به نظرشون به فرستیممی که رو کسی اگه -

 کنیم؟ کارچی باید وقتاون

 ازش و کرده دستگیر رو مرجان و میشیم عمل وارد صورت اون در -

 هست؟ ایدیگه سوال. کنیممی بازجویی

 :گفت جاللی

 بفرستیم؟ کار این برای باید رو کسی چه خوب -

 :گفتم من که موند ثابت من روی ها نگاه ی همه

 کسی کنیم انتخاب رو نفر یک تر سریع هرچه باید دونمنمی -

 نداره؟؟؟ پیشنهادی

 :گفت جاللی
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 تونین می بهتر شما من نظر به کنین؟ نمی رو کار این خودتون چرا -

 .بگیرین رو رضایتشون

 :گفتم من 

 که اومده پیش برام مشکلی. بکنم رو کار این تونمنمی من متأسفانه -

 .بدم انجام رو کار این تونمنمی

 :گفت و کشید عمیقی نفس عظیمی سرگرد

 .نیمک انتخاب کار این برای دانشجو یه باشه بهتر شاید -

 باشیم، مواظب خیلی باید پس. داره باالیی ریسک ولی خوبیه؛ فکر -

 در رو هاشونکالس ِاسامی و کنین انتخاب رو دانشگاه یه خواممی ازتون

 .کنین تحقیق مالیشون وضع و خانواده درمورد و بیارین

 جلسه ختم دالوران، از تشکر از بعد من و دادن تکون تایید به سری همه

 اتفاقی که رفتممی بیرون داشتم. رفتن بیرون اتاق از همه. کردم اعالم رو

 :شنیدم رو نفر چند هایحرف
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 پذیریمسئولیت از اشهمه سرهنگ وقت اون زد؟ جا زود چه دیدی -

 بشه ساله چهار و بیست دختر یه میشه مگه اصالً. میگه منش راد سروان

 .رسیده درجه این به که کرده ایبازی پارتی چه نیست معلوم دو؟ سروان

 .باالها باال اون دارن رو نفر یه همیشه افراد جور این! بابا آره -

 خیلی رادمنش سروان. کنین غیبت کسی سر پشت نیست درست -

 زود رو کسی وقتهیچ. کننمی کمک دیگران به همیشه. هستن خوب

 .نکنین قضاوت

 اشخنده بار یه تو اصالً. حاله ضدّ همیشه دروغه؟ مگه قضاوتی؟ چه -

 .کنهمی صحبت طلبکارها مثل بقیه با دیدی؟ رو

 :شنیدم رو عصبانی صدای یکهو نفر، سه اون صحبت میون

  کنینمی غیبت یکی سر پشت دارین باز که شما-

 بود معلوم ترس صداشون توی از. هست عظیمی سرگرد صدای فهمیدم

 :گفتنمی که
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 !نگفتیم چیزی که ما... سرگرد... س... س -

 گزارش خواینمی شنیدم، رو هاتونحرف یهمه خودم هایگوش با -

  کنم؟

 : گفتم آرامش با و جلو رفتم. نایستادم دیگه

 !خبره؟ چه جااین -

 کردنمی نگاه من به ترس با نفر سه اون. برگشت من سمت به همه نگاه

 .برسم دادشون به یعنی که

 .کردنمی غیبت داشتن نفر سه این -

 :گفتم بود صدام توی که آرامشی همون با و مرفت جلوتر

 از بیرون. نمیگم بهتون چیزی فعالً. شنیدم رو هاتونحرفت همه دونممی-

 اداره توی اما بکنین؛ رو دیگران و من غیبت خواستین چقدر هر اداره

 .نیست هاحرف این جای

 :گفتم. کردن خواهی معذرت بود؛ پایین سرشون که جور همون
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 .برید تونیدمی -

 دونمنمی. نشستم میز پشت و رفتم اتاقم توی. رفتن و شدن جیم سریع

 اون توی شدن پذیرفته برای. نشدم ناراحت هاشونحرف از اصالً ولی چرا؛

 اولیش بودم مطمئن باشه؟ داشته هاییویژگی چه باید دختر یه گروه،

 که مبود نشسته میزم پشت چی؟ اون از غیر ولی باشه؛ باید دختر زیبایی

. بخوره درد به شاید که کرده پیدا رو نفر یک گفت و اومد داخل جعفری

 .انداختم نگاهی. داد  بهم رو دختر اون پرونده

 دست از تصادف توی رو مادرش و پدر ساله، بیست فرد، مهرداد نوشین"

 سن در بزرگش پدر. بود شده بزرگ اشداییزن و دایی پیش و بود داده

 به. گذارهنمی اشدایی که کنه عروسش زور به ستهخوامی سالگی، هجده

 با ارتباط توی زیاد. نشده مشخص دلیلش ولی کنه؛می مراجعه مشاور

 رشته شریف، دانشگاه توی. نداره ایصمیمی دوست و نیست خوب کسی

 مجردی خونه توی ازدواجش، ماجرای از بعد. خونهمی شناسیروان

 ".کنهمی کار ساژیپا در بوتیک یه در و کنهمی زندگی

 پرونده. کردممی صحبت باهاش اول باید ولی اومد؛می خوبی مورد نظر به
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 :گفتم و برگردوندم جعفری مهدی به رو

 به رو پرونده این. کنم صحبت دختره با باید ولی ندارم؛ مشکلی من -

 قصد من که بگو بود مثبت نظرشون اگه بده، نشون هم عظیمی سرگرد

 اشدایی و خودش خونه آدرس و شماره بعد و بزنم رفح دختره با دارم

  .بفرست برام امشب تا و کن پیدا برام رو

 !چشم -

 .رفت بیرون اتاق از

. گفت رو کلمه این زور به. شد کم ازش چیزی گفتن چشم این با انگار 

 و بشوره خونه توی باید زن شدن؟ پلیس به چه رو زن مردها، نظر به اصالً

 بودم اداره در جلوی خونه، برم تا کردم جمع رو سایلمو! کنه جمع بچه

 :دادم جواب که بود نفیسه کردم، نگاه. خورد زنگ امگوشی که

 الو؟ -

 هی هم من کجایی؟ میگه زده زنگ بار چند نفاس کجایی؟ الو کوفت -

  .نیستم جایی میام میگم
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 :گفتم و خندیدم نشه متوجه رو صدام کسی که جوری

 شده؟ چی مگه حاال خوب. بده ادامه بعد بگیر، نفس یه! گلم خواهر -

 .ریخته سرم روی کار کلی که اآلن هم اون سرکار؟ برم نباید من

 !خونه برو زود. زنیمی رو خودت حرف تو بگم هرچی من که آخ، -

 بزرگ خانوم بودم شما دستور منتظر! چشم -

 آرههههه؟؟ بزرگ خانم شدم من حاال بدی خیلی -

 بودی معزیز بودی -

 هر بعد به این از کنم کارچی دونممی برسه تو به دستم من فقط -

  بزار چیزی داشتی یاد یه بیرون بری خواستی وقت

 ندارین؟؟ کاری چشم -

 بای نخیر -

 خداحافظ -

 ایستادم کوچه سر.  افتادم راه کوچه سر سمت به و کردم قطع رو گوشی
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 جلب خودش به رو من توجه ماشینی بوق صدای که بگیرم تاکسی تا

 برسونه رو من بخواد اگه! نه وای،. بود عظیمی سرگرد کردم، نگاه. کرد

 و برسونه خونه اون به رو من اگه. شدممی ماشینش سوار نباید چی؟

 و اومد جلو! نیست من خونه که اونجا تازه میشه؟ چی ببینه رو من کسی

 :گفت که کردم سالم هم من. کرد سالم

  ین؟نیاورد ماشین -

  :گفتم احساسبی و خشک یقیافه همون با من

 .هستم کسی منتظر نه، -

 .رسونمتونمی من بفرمائید، -

 :گفتم بهش تحکم با

 .نمیشم مزاحم. ممنونم خیلی شما از نه -

  :گفت و زد کمرنگی لبخند

 خونه تا رو من که روزی اون جبران به. بفرمائید چیه؟ مزاحم -
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 .رسوندین

 .بود راهم سر شما یونهخ چی؟ جبران -

 .کنمنمی اصرار زیاد من پس باشه -

 بازم نداد زحمت خودش به حتی. ندادم نشون صورتم توی احساسی هیچ

 :گفتم. بود راضی خود از و مغرور چقدر. کردم قبول من شاید کنه، اصرار

 .ممنون -

. کشیدم راحتی نفس شدم، مطمئن رفتنش از وقتی. رفت خداحافظی با

 برسم تا و بود هفت هنوز ساعت. دادم بهش رو آدرس و گرفتم تاکسی

. نداشتم آشپزی برای زیادی وقت پس. بود عصر نیم و هفت ساعت خونه

 کنم درست شِوید دَمی رسید، فکرم به! آهان کنم؟ درست چی پس خوب

 .شدمی آماده زود که

 و بود کشیده دراز تلویزیون روی روبه کاناپه روی نفاس. شدم خونه وارد

 اتاقم توی رفتم صدا و سر بدون ندیدم، رو دیال. شکستمی تخمه داشت

 رو من که جوری نفاس سر پشت. اومدم پایین و کردم عوض رو لباسم و
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 :گفتم یکهو و ایستادم نبینه

 !سالم -

 دارخنده قیافش. زدم خنده زیر هم من و شد پرت پایین مبل روی از

 و شد بلند زمین روی از اومد، ونبیر بهت و شوک از وقتی. بود شده

 :گفت

 نه پخ، میگن مواقع جور این بودیم شنیده میخندی؟ چرا! کوفت -

 یه بیرون رفتیمی وقتی همیشه بودی؟ کجا اآلن تا شما ضمن، در! سالم

  .رفتی بیرون هااین بدون امروز ولی گذاشتی؛می چیزی پیغامی، ای،نامه

 .بدم توضیح اتبر تا بگیر نفسی یه من، برادر -

 :گفت بعد و کشید عمیق نفس یه

 .بده توضیح حاال نفس، هم این بیا -

 :گفتم آمیزیشیطنت لحن با و کردم جمع صورتم روی از رو خنده

 درست غذایی یه اول بگذار! ها میاد بابا اآلن نیست؟ اتگشنه تو -
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  .میدم توضیح رو چی همه خودت؛ دل وَر میام بعد کنم،

 درست غذا تا رفتم آشپزخونه به زود بکنه؛ اعتراضی بخواد کهنای از قبل و

  .کنم

. رفتم بیرون آشپزخونه از و کردم کم رو زیرش کردم درست که رو غذا

 نفره دو مبل. نشستم فاصله با و رفتم کنارش بود، نشسته مبل روی هنوز

 بود، گذاشته نفاس  که رو فیلمی داشتم. نداشتیم فاصله زیاد پس. بود

 خودش به رو من و شد دراز هامشونه دور نفاس دست که کردممی گاهن

 ازش سال چند که آغوشی از بردم،می لذت آغوش این از. کرد نزدیک

! نه. هستم پشتت کوه یک مثل میگه بهم که آغوشی از. بودم محروم

 یعنی شناسه؛می خواهر عنوان به که کسی تنها پشت. نه که من پشت

. بودیم هم کنار دوباره نفر، سه ما و گشتبرمی عقب به زمان کاش. نفیسه

 :پرسید نفاس که بودم حال اون توی چقدر دونمنمی

 که کردی درست چی نیست معلوم. کردی درست هم رو غذا خوب -

  .بدین توضیح بفرمائید حاال. برداشته رو جاهمه خوبش بوی

 بعد بودم، ایستاده گاز جلوی حاال تا موقع اون از بیاد، جا نفسم بگذار -
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 .بکن پیچم سوال

 خوش جا من بغل توی ساعته نیم اآلن میری؟ طفره قدراین چرا -

 نیومده؟ جا نفست هنوز کردی،

 .دوستم خونه بودم رفته خوب، خیلی -

 کدومشون؟ -

 شناسی؟می رو نگار -

 خودش خواستمی دنبالت، دانشگاه دم اومدم که روز اون که همونی -

 کنه؟ نزدیک من به جوری یه رو

 :گفتم و خندیدم

 .همون آره -

 چرخی؟می تا دو اون با چرا حجابت، این با تو دونمنمی من -

 ولی رفته؛ دوتا اون طرف نفیسه چرا دونمنمی هم من بخوای رو راستش

 .دیگه شده دوست هااون با که دونهمی چیزی یه حتماً
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 کم یه الحا. نیست هیچی دلشون تو هستن، خوبی دخترای -

  .نکنی قضاوت ظاهر روی از رو کسی بهتره ولی هستن حجاببی

 !خانم حاج چشم -

 بسته و باز صدای که زدیم خنده زیر دو هر و کردم او بازوی نثار مشت یه

 فاصله نفاس از کجاست، دیال که بپرسم نفاس از نشد اصالً. اومد در شدن

 و جلو اومد. بود آرش. کیه ببینم تا رفتم در سمت به و شدم بلند و گرفتم

 از نفاس. کرد اکتفا سرش دادن تکان به و نداد جواب دادم؛ سالم من

 :گفتم بلند. داد رو جوابش آرش و داد سالم مبل روی جا همون

 .بیاین و کنین عوض لباس هم شما. بچینم رو میز میرم من -

 :گفت و اومد نفاس که میز؛ چیدن به کردم شروع و خانه آشپز توی رفتم

  !غذاها بهترین همیشه، مثل -

 کجاست؟ دیال راستی. نکن تعریف قدراین -

 قرار دوستانشون با رفتید، عالیجناب کهاین از بعد امروز همین -
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 .رفتن و کیش برن گذاشتن

 یهویی؟ قدراین کیش؟ -

 همیشه که بود چیزها همین برای. گرفت اش خنده من، یقیافه از

 کلی نفاس و خوردیم رو غذامون. میدم نشون احساس بدون رو صورتم

 نفیسه اتاق به شستم، که رو هاظرف. رفت امصدقه قربون و کرد تعریف

 رو اینترنت و گرفتم دست به رو گوشیم و کشیدم دراز تخت روی. رفتم

 و آدرس کردم؛ که نگاه. رسیده پیامی ایمیلم، توی دیدم. کردم روشن

 وقت اما گرفتم؛می تماس باهاش باید .بود نوشین دختره، همون شماره

 .بود فردا مناسب،

*** 

 کارهای انجام از بعد و رفتم دستشویی سمت به. شدم بیدار خواب از

 نفاس و آرش. کردم آماده صبحانه و رفتم پایین. اومدم بیرون مربوطه،

 بشم، آماده تا رفتم. کردم جمع رو میز و  خوردیم رو صبحانه. اومدن

 در سمت به رفتممی داشتم. اومدم پایین هاپله از. داشتم ارک خیلی امروز

 :گفت که برگشتم طرفش به شد، مانع نفاس صدای که
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 .دانشگاه رسونمتمی من. کن صبر -

 به فکری یه. کنه کارتچی بگم خدا نفیسه. شد حبس سینم توی نفسم

 .رسید ذهنم

 .دنبالم میاد امشخصی راننده خواد،نمی -

 کی؟ -

 !سما -

 بشه؟ تو شخصی راننده باید که کرده گناهی چه بدبخت سمای اون -

  !نشه دوست من با خواستمی دیگه -

 :گفت و داد تکون تاسف به سری

 .رفتم من پس باشه، -

 شدم مطمئن که وقتی. کردم نگاه بیرون به پنجره از.شد خارج خونه از

  گرفتم تاکسی. افتادم راه کوچه سر سمت به. شدم خارج خونه از رفتن؛

 مستقیم و رفتم داخل کردم، حساب رو پول وقتی. رفتم اداره سمت به و
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. نوشتممی رو روز چند این گزارش کاری، از قبل باید. رفتم اتاقم توی

 متنفر نوشتن، گزارش از همیشه. کردم تایپ و کردم روشن رو کامپیوتر

 بود؛ خوب کردمیم تایپ کامپیوتر با باید کهاین الاقل ولی هستم و بودم

 گزارش. شدنمی تموم حاالها-حاال بنویسم دستی خواستممی اگه وگرنه

 و گذاشتم کشو توی پوشه، یه داخل و گرفتم پرینت کردم، تموم که رو

 .بدم عظیمی سرهنگ به مناسب موقع در تا

 روش را دستم مکثی، کمی از بعد کنم،می نگاه دختر ایشماره به

 گرفتم دوباره. کرد ریجکت. برممی گوشم سمت به رو گوشی و گذارممی

 :گفت داربغض صدای و داد با و داشت بر سوم بوق از بعد که

 هیچ خوبه، حالم که گفتم خوای؟می چی جونم از دایی؟زن چیه -

 ...لط پس کنم نمی کاری

 :گفتم و بده ادامه نگذاشتم

 .فر مهرداد نوشین خانم سالم -

 زود ولی. شد گیرغافل خیلی یعنی کرده؛ که مکثی از بود معلوم قشنگ
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 :گفت و کرد جمع رو خودش

 شما؟ ببخشید -

 :گفتم و زدم خندینیش

 .ببینم رو شما خواستممی هست، آشنایی برای وقت -

  کنین؟ معرفی رو خودتون میشه خوب، -

 :گفتم بعد و کردم فکر کم یه

 .ببینم رو شما خواستممی دوست، یه. هستم ملینا من -

 !ندارم شما دیدن به تمایلی من اما -

 :گفتم سریع خیلی پس. کردمی قطع حتماً حرف، این از بعد دونستممی

 کم یه من دیدن با شاید. نکردی قبول کهاین از میشی پشیمون ولی -

. کنم زورت تونمنمی خوای،نمی اگه خوب ولی بشه؛ بهتر حالت

 .خداحافظ
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 :تگف زود کنم، قطع کهاین از قبل

 کجا؟ -

 : گفتم و زدم خندینیش دوباره

  .شاپکافی یه توی فرستم،می برات رو آدرس -

 پیام بهش رو خوب شاپکافی یه آدرس و کردم قطع خداحافظی بدون

 سمت به و رفتم بیرون اتاق از. گذاشتم قرار دیگه ساعت یک برای. دادم

. شدم داخل د،بفرمائی گفتن از بعد و زدم در. رفتم عظیمی سرگرد اتاق

 طوراین رو جوابم متقابالً که دادم سالم زود خیلی. گذاشتم نظامی احترام

 :داد

 شده؟ چی -

 .بکنه سالم اومدمی زورش ولی بود؛ بلد هم شاید. نبود بلد سالم بشر این

  .زدم زنگ فر مهرداد نوشین خانم به -

 نتیجه؟ خوب -
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 به رو خودم. بگذارم ارقر باهاش تونستم ولی کرد؛ تندی برخود اولش -

  .کردم معرفی دیگه اسم یه

 ضبط رو تونمکالمه و ببرید خودتون با هم رو دیگه نفر دو خوبه، -

  .کنین

 !قربان بله -

. بردم خودم با رو دلیجان مهرداد و آقایی سیما و اومدم بیرون اتاق از

 بعد رفتن، داخل نفر دو اون اول. داشتندنگه رو ماشین شاپ،کافی جلوی

 میز یه پشت. کردم نگاه بر و دور به. رفتم داخل هم من ربع، یه گذشت از

 گوشش توی هندزفری. بود نشسته شاپکافی جای ترینتاریک در

 متوجه نشستم، روش روبه صندلی روی. دادمی گوش آهنگ و گذاشته

 متوجه وقتی. بردم بود پایین که سرش جلوی رو دستم پس نشد حضورم

 و زدم لبخند. برداشت رو هندزفریش و گرفت باال رو شسر شد، دستم

 :گفتم

 خانم؟ نوشین -



 

 

 WWW.98IA3.IR 117 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 ملینا؟ -

 .شد تر رنگ پر لبخندم

 .خوشبختم سالم -

 !منتظرم خوب،. سالم -

 ندادی؟ سفارش چیزی -

 .خورمنمی چیزی من -

  .نمیشه که جوری این -

 :گفت و اومد گارسون

 خورید؟می چی -

  .شیر با قهوه یک و کائوکا کیک با تلخ، قهوه یک -

 توی رو تعجب و بهت دادن، سفارش موقع من و شد دور میز از گارسون

 رفتمی وقت هر که رو چیزهایی همون دقیقا چون. دیدم هاشچشم

 رو خودش زود کیک، با تلخ قهوه. بودم گفته رو دادمی سفارش شاپکافی
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 :گفت و کرد جمع

 یشماره اصالً جا؟این بیام گفتی من به چرا بگی خواینمی خوب؟ -

 آوردی؟ کجا از رو من

 .میدم توضیح برات بعد بیارن، رو هامونسفارش اول! یکی-یکی بزار -

 .مطلب اصل سر برو ندارم؛ زیادی وقت من -

 !نباش عجول -

 .برم من بزنی، حرفی نیست قرار اگه -

 .باشه -

 خوب؟ -

 .بپرس تو هاسوال خوب، -

 هستین؟ کی شما کهاین اول -

 ...ملی من گفتم، بهت که تلفن پشت -
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 :گفت و بدم ادامه رو حرفم نگذاشت

 چی؟ ملینا. دونممی که رو اون -

 .رادمهر ملینا -

 داری؟ کارچی من با خوب، -

  .دارم احتیاج کمکت به. گفتم بهت تلفن پشت -

 ؟ بکنم بهت تونممی کمکی چه اصالً افسرده، منِ کمکی؟ چه -

 بین میگم بهت که چیزهایی خواممی ازت کهاین اول خوب، -

 کمک ضمن، در و بگی نباید کس هیچ کس،هیچ به و بمونه خودمون

 تو که دونممی هرچند. کنم مجبورت تونمنمی من و خودته دست کردنت

  .کنه مجبورت کاری انجام به کسی نمیدی اجازه اصالً

 خندینیش با و کرد جمع رو خودش زود ولی کرد تعجب خیلی اولش

 :گفت

 کنی؟می صحبت جوری این که دونیمی من از چی تو -
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 اآلن همین تا دادی؛ دست از رو مادرت و پدر که موقعی از! چی همه -

 درس کنی،هممی کار هم و کنیمی زندگی اتخانواده از جدا که

 .خونیمی

 و اومد گارسون. دیدم صورتش و هاشچشم تو بیشتر رو تعجب و بهت

 به و گذاشتم میز روی رو، هامدست. رفت و داد تحویل رو هامونرشسفا

 :گفتم. شدم خم جلو

 کاکائو؟ کیک با هم اون دیگه؟ داشتی دوست تلخ قهوه -

 کجا از رو زندگیم و امخانواده و من مورد در اطالعات همه این تو -

 آوردی؟

 .زدم خندنیش

 گوش فقط و رینپ حرفم وسط که خواممی ولی میگم؛ بهت خوب -

 .بزنی رو هاتحرف بعد و کنی

 :گفتم و داد تکون تایید به رو سرش

 باند یه مورد در که منه دست زیر پرونده یه پلیسم، یه من ببین؟ -
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 ازت. میدن انجام... و مخدر مواد قاچاق جمله؛ از کارهایی. کاره خالف

 وستد باهات تا بشی نزدیک گروه این اعضای از یکی به که خواممی

 جلب خودش به نسبت رو تو اعتماد که کنه فکر وقتی بشه، صمیمی

 کنهمی کمکت که میگه کهاین اول. بده بهت پیشنهاد تا دو ممکنه کرده،

 .نداری ارزشی براشون دیگه یعنی این که بری؛ کشور از بتونی تا

 :دادم ادامه

 از دبع تو. خوبه این و بشی گروهشون عضو میگه، بهت کهاین دوم و -

 وارد گروه به که موقعی و میدی مثبت جواب بهش کردن، فکر کمی

 ما به رو اتفاقی هر و کنی جاسوسی ما برای کنی سعی باید میشی،

 .بگو رو نظرت حاال خوب؟. بدی گزارش

 :گفت مکثی از بعد. انداخت پایین رو سرش کمی

 بدم؟ جواب اآلن همین که نداری انتظار -

 :گفتم و دمخور رو امقهوه از کمی

 تماس باهات فردا. دارم رو اتشماره. فکرکنی تونیمی فردا تا -
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 .گیرممی

 توی رفتم؛ بیرون در از. شدم بلند جام از و خوردم آخر تا رو امقهوه

 سمت به و اومدن هم مهرداد و سیما دقیقه چند از بعد نشستم، ماشین

 لباسم یقه روی که رو ضبط  و اومد مأمورها از یکی. افتادیم راه اداره

 زده اتاق در. رفتم اتاقم سمت به و برداشت رو بشه ضبط تا بود جاساز

 در اصغری. شد باز در بفرمائید گفتن با و نشستم صندلی روی شد،

 :گفت احترام و سالم از بعد شد، ظاهر در چهارچوب

 اتاق به بگم عظیمی سرگرد و شما به گفتن؛ من به و اومدن سرهنگ -

 .برید جلسه

 بگیره؟ رو پرونده این خوادمی اومده؟ چرا سرهنگ. کردم تعجب خیلی

 اصغری سرم دادن تکون از بعد و ندادم نشون رو تعجبم حالت از هیچی

 از دیدم، در جلوی رو عظیمی سرگرد. رفتم جلسه اتاق سمت به. رفت

 اکتفا سری دادن تکون به همیشه مثل هم اون و کردم سالم بهش پشت

 سرهنگ. شدم وارد. بشم وارد من اول تا ایستاد کنار و کرد باز رو در. کرد

 روی و رفتیم هم عظیمی سرگرد و من. بود نشسته اشهمیشه جای

 سرهنگ. دادیم سالم و نشستیم ایشون به هاصندلی تریننزدیک
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 چهره. داد صورتش روی گرم لبخند یک و حالت بهترین با رو جوابمون

 اخم هم عظیمی سرگرد بود؛ احساسیب و سخت جور همون هنوز من

 و من. زدیمنمی حرف کدومهیچ و بود جاری بینمون سکوت. بود کرده

 داشت سکوت ولی کنه  شروع سرهنگ تا بودیم منتظر عظیمی سرگرد

 :گفتم من. شدمی طوالنی خیلی

 اومدین؟ جااین به که شده چی سرهنگ -

 :گفت و شد خم یزم روی کمی و کرد قفل هم به رو هاشدست سرهنگ

 .بدم بهتون رو خبری یه تا جااین بیاین گفتم شما به -

 :گفت دوباره و کرد مکث کمی

 ازتون پس دارین، من با که باشه ایپرونده آخرین این هست ممکن -

  .کنیم تموم "کامل"رو پرونده این هم با که خواممی

 برای رو مخود من اما بارید؛می صورتش از تعجب و بهت عظیمی سرگرد

 و بود کرده کمک من به خیلی سرهنگ. بودم کرده آماده روزی همچین

 رو احساسمبی و خشک ظاهر همون خوبی، به. بود پدر یک مثل برام
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 عظیمی سرگرد صدای موقع، همون. انداختم پایین رو سرم و کردم حفظ

 :گفتمی که رسید گوشم به داشت خشمش کنترل در سعی که

 ؟ برید خواینمی کجا شما گهم چی؟ یعنی این -

 :داد آرامش با رو جوابش سرهنگ

  .میاد جااین به دیگه نفر یک و میشم بازنشسته من بزودی -

 :گفتم خودم با 

 تا حداقل امیدوارم بفرستن؟ سرهنگ جای به خوانمی رو کی یعنی -

  .باشه کنارمون در سرهنگ مأموریت، این آخر

 :داد ادامه سرهنگ

 چیشد؟ بگین امروز قرار این از حاال خوبه، -

 :گفتم خیالی بی و آرامش همون با من

 توضیح براش رو چیز همه و کردم صحبت فر مهرداد نوشین با من -

 برای خودم بعد. بکنه رو فکرهاش که دادم مهلت بهش فردا تا. دادم
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 .زنممی زنگ بهش جواب، گرفتن

 قبول نوشین اگه. سته گروه اون به نفوذ برای راه تنها این خوبه، -

 ممکن نشه، قبول هااون نظر به اگه چون باشین؛ مواظب خیلی باید کرد،

  .بکشنش هست

 :گفت عظیمی سرگرد

 نوشین بشه؛ دوست مرجان با کهاین از بعد هست هم ممکن درسته، -

  .بگیرن نظر تحت رو

 با و کمتر خیلی باید باشه، جوری این اگه. هست هم احتمال این بله -

  .باشیم ارتباط در باهاش احتیاط

 دو ساعت رفتم، اتاقم به دادم، رو گزارشات یهمه دوباره کهاین از بعد

 :دادم جواب. خورد زنگ گوشیم که بود ظهر از بعد

 .مادر سالم -

 روز دو حاال ولی شد؛نمی شب روزم شنیدم، نمی ثانیه یه اگه که صدایی
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 .بودم دور ازش که بود

 خوبی؟ انج مامان سالم -

 چرا شد، دو ساعت خونه؟ میای نیم و یک ساعت نگفتی مگه مادر -

 نیومدی؟ هنوز

 :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم ولی بگم؛ چی موندم

 .میام دارم ولی کشید؛ طول کارم کم یه -

 .خداحافظ مادر، باشه -

 .خداحافظ -

 رو مامان که بود مونده کجا نفیسه این نبود معلوم. کردم قطع رو گوشی

 جور همین رفتم بیرون اتاق از و گرفتم دستم توی رو گوشی. کرد نگران

 خارج که در از. گرفتم رو نفیسه شماره رفتم،می در سمت به داشتم که

 :پیچید گوشم در هم نفیسه صدای شدم؛

 آبجی؟ الو -
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 هستی؟ گوری کدوم سالم، علیک -

  :گفت و خندید

 یه آخرم کالس ببخشید،! نیست دب کنی صحبت ادب با کم یه سالم -

 .خونه میرم دارم. کشید طول کم

 ببینه که زد زنگ اآلن همین مامان باش زود میخنده، هی کوفت -

 .کجام من

 .دیگه بودی کار سر. نگفتی دروغ که توهم خوب، -

 .خداحافظ خونه، برو زود -

 .بای -

. رفتم هخون و گرفتم ماشین. رفتم کوچه سمت به و کردم قطع رو گوشی

 خونه آشپز ورودی جلوی. رفتم جلوتر. نبود کسهیچ شدم، خونه وارد

 با. بود فرورفته یخچال داخل کمر تا یکی. انداختم نگاهی و ایستادم

 :گفتم آمیزشیطنت صدایی
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 .سالم -

 که خورد یخچال باالی به کلش بیاد، بیرون یخچال توی از خواست تا

 بهم برزخی نگاه و اومد بیرون چالیخ از. شد بلد آخش و داد بدی صدای

 :گفت و انداخت

  !سرم آخ ترسیدم،! سالم و کوفت -

 :گفت و رفت باال امخنده صدای

 اون یخچال، توی هاموش عین رفتی تو من، برادر آخه. سالم علیک -

 دزدی وقت یه گفتم نترسیدم؟ من یعنی ترسیدم؟ میگی من به وقت

 کنم؟ کارچی باشه، چیزی

 ازش که صدات! ترسیدی من دیدن با تو که هم چقدر ال،حا خوب -

 .باریدمی شیطنت

 کلش بشه خم کردم کاری حرکت یه با و گرفتم گردنش از و جلوتر رفتم

 هیچی. انداختم نگاهی. برداشتم رو دستش و چشمم جلوی آوردم رو

 :گفت و اومد در صداش. بود نشده
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 بشکنی؟ رو دنمگر خوایمی حاال کردی، ناقص که رو ام کله -

 :گفتم و کردم ول رو سرش

  .نیار در بازی غریبم من ننه قدراین. نشده شم هیچی سالمه، سرت -

 سمت به و دادم تکون تأسف به سری من. شد بلند اشخنده صدای بعد

 آویزون رو چادرم خواستممی. کردم عوض رو هاملباس. رفتم نفیسه اتاق

 : اومد نفاس صدای که کنم

 شدی؟ ناراحت تمدس از -

 :گفتم و کردم استفاده موقعیت از سریع من

 بردی؟ سکته پای تا رو من باشم، خوشحال خوایمی -

 ؟ کنی سکته بود نزدیک من سرِ خاطر به -

 !خیر نه -

 :گفت و بوسید رو امگونه و کرد بغلم  پشت از
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 بخشی؟می خواممی معذرت ببخشید، خواهری -

 کنم؟ کارچی نبخشم اگه -

 :گفت و برگردوند خودش سمت به و کرد جدا خودش از رو من

. باشه خواهرم مثل که گیرممی زنی یه بگیرم زن خواستم اگه من -

 .ببخشه و کنه آشتی زود قهر، موقعِ

 :گفتم بهش و خندیدم

  .باشه چجوری خواممی بگو بعد گیری،می زن اصالً ببین حاال تو -

 توی از آهنگ صدای که رفتم شپزخونهآ توی. اومدم پایین. شدم رد ازش

 آهنگ داشت نفاس انداختم، هال به نگاهی.  کرد جلب رو توجهم هال

 توی از رو خواستممی غذا برای که رو موادی هم من. دادمی گوش

 :کردممی درست غذا و کردممی خوانیهم آهنگ با و برداشتم یخچال

 سردی نه غصه با نه غم نه و دلگیری با نه

 برگردی مرد مثل خونه این به خواممی ازت

                                                        کردممی گریه نباید 
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 کردمی اثر بی رو عشق که

                                                        تو از بدم حال همین

         

 کردمی تر جور این منو

                                                         کردممی گریه نباید

              

 باشه آرامشم این که

                                                    اشک های دونه حتی که

    

 باشه آرایشم توی

 سردی و غصه با نه غم نه و دلگیری با نه

 برگردی مرد مثل خونه این به خواممی ازت

                                                     سردم دل های روز ولی
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  کردم شون ترک حاال که

                               کردممی گریه نباید حتی برگشتنت واسه

 عکس قاب تو هایی روز چه

                                            کردم بغل رو نگاهت

 کردم حل گریه کنار رو مشکالتم تموم

 سردی با نه و غصه با نه غم نه و دلگیری با نه

  برگردی مرد مثل خونه این به خواممی ازت

  (گریه: آهنگ( )باران: خواننده)

 بادمجون کشک. گذاشتم بار رو غذام هم من آهنگ، شدن تموم از بعد

 نفیسه اتاق سمت به و اومدم بیرون خونه آشپز از. بودم کرده درست

 و روشن اشصفحه بود تخت روی که گوشیم دیدم و شدم وارد. رفتم

. انداختم نگاهی و برداشتم تخت روی از و رفتم سمتش به. میشه خاموش

 :بود نوشته. کردم باز رو پیامش بود، داده پیام نفیسه

 بوس. ببینمت خواممی! شده تنگ برات دلم همیشگی، جای همون فردا"
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 ".بوس

 نمیام، بگم گفتمی شیطونه! بوس؟ بوس، چی؟ یعنی آخرش این هآخ

  !داشت گناه ولی

 یعنی که کردم فکر این به. نشستم مبل روی و بیرون اومدم اتاق از

 هم اگه خوب، بده؟ انجام رو خطرناک کار این که کنهمی قبول نوشین

 ننوشی ولی بندازه؟ خطر به رو خودش جون که کیه. داره حق نکنه قبول

 همیشه و هستند هیجان دنبال که اومدمی دخترهایی اون از نظر به

 قبول درصد با کنه قبول کهاین درصد پس. بینندمی رو لیوان پر ینیمه

 نگاه سمتش به و اومدم خودم به نفاس صدای با. بود مساوی نکردنش

 :گفتم و کردم

 گفتی؟ چی هان؟ -

 کنی؟می فکر یچ به کنممی صدات دارم ساعت چند کجایی؟ -

 صدا رو من داری که نشد هم ثانیه ده هنوز ضمن در. بابا هیچی -

  !کنیمی
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 .جاشه سر حواست که بینممی نه، -

 بگی؟ خواستیمی چی خوب، -

 .میاد دیال فردا پس یا فردا بگم خواستممی. شد پرت حواسم! آهان -

 یه و خونه بیام زودتر بگی خوایمی حتماً کنم؟ کارچی من خوب -

  !کنم درست خانم برای خوب غذای

  !بخونی؟ رو آدم ذهن گرفتی یاد حاال تا کی از تو -

 !نفاس -

 بهت گفت بابا! دارم؟ دیال این از خوشی دل من مگه چیه؟ خوب -

 و دیال هایدوست و بگیره جشن خوادمی تازه. بکنی رو کار این بگم

  .کنه دعوت رو خودش

 شده زیاد کارهام که روز چند این کرد،می مرح بهم خدا باید فقط یعنی

  !قوز باال قوز شدمی که هم مهمونی این بود؛

 فردا؟ پس یا فردا نگفتی باآلخره ولی باشه -
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 بابا فردا پس میاد، فردا دیال کنممی فکر ولی دونم؛نمی دقیق -

 .گیرهمی مهمونی

 ولی دارم؛ جبوا کار یه. بیرون برم باید ناهار از بعد فردا من خوب، -

  .برگردم شام از قبل تا کنم فکر

  .باشه خوب، -

 از بعد و خوردیم رو مون غذا اومد، که آرش. نزدیم حرف هم با دیگه

. کشیدم دراز تخت روی. رفتم اتاقم به هاظرف شستن و میز کردن جمع

. بندازم هامایمیل به نگاهی یه تا برداشتم رو گوشیم پس اومد،نمی خوابم

 و تلگرام توی رفتم. اومد پیام برام تلگرام توی که کنم چک تا رفتم

 :بود نوشته که کردم باز بود، مهسا طرف از پیام. انداختم نگاهی

 یه خوانمی کار برای ساختمان ی نقشه جدید شرکت این سالم"

 دیگه ماه تا پارکینک طبقه 1 و باشه داشته اداری طبقه 51 ساختمان

 تر زود بکشه رو نقشه این تونه نمی تو از بهتر کسهیچ دادن مهلت

 "بده جواب
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 پیام بهش پس کنم قبول کاری تونمنمی اصالً فعالً داشتم کم رو همین

 :دادم

 " .دیگه نفر یک به بده کنم، قبول رو نقشه این تونمنمی متأسفانه سالم"

 خواب از اذان، صدای با. رفتم عمیقی خواب به و کردم خاموش رو گوشی

 به و گرفتم وضو دستشویی، به رفتن از بعد و شدم بلند جام از. شدم بیدار

 دراز تخت روی و کردم جمع رو جانماز نماز، خوندن از بعد. ایستادم نماز

 چند اما گیرم،می خوبی احساس خونممی نماز وقتی همیشه من. کشیدم

 بدی احساس یه چرا دونمنمی خوندم،می نماز خونه اون توی که روزی

 بیدار دوباره وقتی. برد خوابم که کردم فکر چیزها این به قدراین. شتمدا

 کابوس این بازم. بودم خوابیده کم خیلی. بود صبح هفت ساعت شدم،

  .بود گرفته ازم رو خواب دیدم،می بود وقت چند که  کذایی

 خودم برای و رفتم پایین. کردم عوض رو هاملباس و شدم بلند جام از

 به. زدم بیرون خونه از و کردم جمع رو میز. خوردم و کردم هآماد صبحانه

 سمت به. شدم اداره وارد که بود نیم و هشت ساعت رفتم، اداره سمت

 که زمانی تا یعنی ده ساعت تا هنوز. نشستم میزم پشت و رفتم اتاقم

 .بود مونده زمان بزنم، زنگ نوشین به خواستممی
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 از یکی پشت. رفتم مپیوترهاکا اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 کامپیوتر کیس به رو بودم آورده خودم با که رو فلشی. نشستم کامپیوترها

 چندم بار برای و کردم باز رو بودم ساخته که افزارینرم و کردم وصل

 اما دادم انجام رو کار این بار چند. کنم هک رو آیدی این تا کردم سعی

 از صدایی یه که دادممی انجام رو کار این چندم بار برای داشتم. نشد

 :اومد سرم پشت

 .نشد کردم کاری هر هم من نکش، زحمت -

. بودم سپرده ذهنم توی رو صدا این. کنم نگاه سرم پشت به نبود الزم

 هک که ممکنه حاال. کنه هک رو آیدی این بود نتونسته که کسی همون

 دیآی یه کردن هک ولی باشه؛ سخت آیدی توسط گوشی کل کردن

 :گفتم و دادم خاتمه کردن فکر به. نداشت کاری که ساده

 که آیدی یه کردن هک ولی موندم؛ گوشی کل کردن هک توی من -

 نرسید شما فکر به که داشت الزم ساده افزارنرم یه فقط. نداشت کاری

 .دارمنمی بر تالش از دست من ضمن، در. کنی استفاده ازش

 جااین که بود وقت خیلی بود، نیم و نه. کردم نگاهی یه مچیم ساعت به
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 رو فلش. کنم امتحان دوباره بعداً باید. نداشت ایفایده انگار. بودم نشسته

 سمت به خورد،می حرص داشت. شدم بلند جام از و کردم جدا کیس از

 :اومد صداش دوباره که رفتممی در

 .دارینمی بر تالش از دست گفتی که شما -

 رو کاری یه باید اآلن اما کنممی تالش هم باز. مدارنمی بر! درسته -

 .بدم انجام

 اتاقم سمت به و اومدم بیرون اونجا از خوردنش حرص به توجه بدون

 اتاق در که بگیرم تماس تا برداشتم رو گوشیم و نشستم میزم پشت. رفتم

 دقیقه چند آقای همون و شد باز اتاق در بفرمائید، گفتن از بعد و شد زده

 جا همون و بست رو در. بود محسن. شد ظاهر اتاق چهارچوب رد پیش

 :گفت بود ایستاده که

  .کنم ناراحتتون خواستمنمی خوام،می معذرت -

 :گفتم بدم نشون صورتم در احساسی هیچ که این بدون

  .نشدم ناراحت شما دست از من -
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 شما. خوند رو احساساتتون شما، صورت توی از نمیشه که بده چقدر -

 .دارین فرق خیلی دیدیم، من که هاییخانوم همه با

  :گفتم خودم با کرد؟ تعریف من از اآلن مغرور، آدم این واقعاً! هه

 !بینهنمی که چیزها چه هست، زنده تا آدم-

 :گفتم طوراین محسن به و

 .نیستن هم مثل که همه خوب، -

 .هستن هم مثل چیزها بعضی توی هاخانوم ولی خوب؛ آره -

  .کنمنمی فکر اینجوری من ولی -

 برای. رسهنمی جایی به آدم، این با کردن بحث دونستممی. زد پوزخندی

 کنار گرفتم رو گوشی وقتی. گرفتم تماس و نکردم اعتنایی دیگه همین

 صدای و شد وصل سوم بوق از بعد تماس. رفت بیرون اتاق از گوشم

 :شد پخش نوشین

 الو؟ -
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 !خانوم نوشین سالم -

 شما؟ سالم -

 .هستم ملینا نشناختی؟ -

 کیه؟ بدونم کجا از من خوب نمیوفته، اتشماره چون! آهان -

 .بگو رو جوابت خوب؟! دونممی -

 :گفت بعد و کرد مکث کمی

 .قبول -

 :گفتم و زدم لبخندی

 مورد این در هم با بیشتر تا گذارممی قراری یه باهات بعداً خوبه، -

 .کنیم صحبت

 .داحافظخ پس باشه -

 .خداحافظ -
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 سیم این همیشه. آوردم در رو دومم کارت سیم و کردم قطع رو گوشی

 ازش ردی تونهنمی کس هیچ چون کردم؛می استفاده کار برای رو کارت

. شدم خارج اتاق از. نمیوفته بقیه گوشی روی هم اششماره و کنه پیدا

 سمت به و گرفتم تاکسی یه. گفت نفیسه که جایی همون رفتممی باید

 کردم حساب رو پول و شدم پیاده ماشین از. رفتم همیشگی پارک همون

 بهش سر پشت از. رفتم بود نشسته روش نفیسه که نیمکتی سمت به و

 :گفتم یکهو و شدم نزدیک

 !سالم -

 :گفت و برگشت سمتم به عمیق، هاینفس با و جاخورد

 من فکرم توی من که وقتی تونینمی تو! ریخت قلبم! سالم و کوفت -

 !سالم هستم، هم ادب با تازه نترسونی؟ رو

 :گفتم و خندیدم

 با اگه اما ادبی؛بی نگفتم که من تازه! بده ادامه بعد بگیر، نفس یه -

 .دادممی بهت هایینشانه یه شاید سالم، گفتینمی اول نفس همون
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 :نشستم کنارش و دادم خالی جا سریع اما بزنه، تا برد باال رو دستش

  کنی؟می بلند دست بزرگترت خواهر روی! وای-وای -

 ترکوچیک که دقیقه چند برای بگم بار چند نه؟ نمیشی؟ آدم تو -

  .نمیشه حساب

 خبر؟ چه ببینم بگو. میشه عصبانی من برای هم زود چه حاال، خوب -

 آرش؟ پیش یا بهتره؟ مامان پیش کردن زندگی

 .راحته و آروم زندگی مامان پیش! معلومه خوب -

 !شده تنگ مامان برای دلم چقدر بدونی اگه -

 !برم مامان پیش از ندارم قصد حاالها-حاال که من -

 کنی؟ زندگی مامان و من پیش بیای خوایمی میگم؟! بابا خوب -

  .ببینیم رو دیگه هم تونیمنمی حتی دیگه که بفهمه بابا اگه! چی؟ -

 از تو. نمیده بهش رو اجازه این قانون یعنی نداره؛ رو اجازه این اما -

 مامان پیش کنی انتخاب خودت تونیمی پس گذشتی، سالگی هجده سن
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 .آرش پیش یا کنی زندگی

 بابا که هرچند. بگذارم تنها رو نفاس و بابا نمیاد دلم راستش خوب -

 .میشه تنگ براش دلم باشه، بد

 مثل ریپد برای بازم که خواهری؛ همچین دل حال به خورد حسرت باید

 .میشه تنگش دل یا سوزونه می دل آرش،

 بیای خونه اون از خواستی اگه ولی خوای؛می خودت جور هر باشه -

  .هستم پشتت جوره همه من بیرون،

 لوح  همه مامان. هست وکالت شما هایلیسانس از یکی. دونممی بله -

 به زده و کرده قاب رو هاتمدرک و کار به شروع یپروانه تقدیر، های

 .دیوار

 :گفتم و خندیدم

 میگم بهش من هرچی هم بعد دیوار به زده هارواون دیدی؟ پس -

 بره اینا دود خونمون، میان هاهمسایه از کدوم هر. خوادمی دلم میگه چرا،
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 !چشمشون تو

 :گفتم من بعد. خندیدیم هم با

 مهمونی براش آرش گرده، برمی ازمسافرت دیال که وقت هر راستی -

 ه؟میگیر

 :گفت و شد قطع خندش

 بیشتر معموالً. بره ایران توی مسافرت که دیدم کم خیلی آره، -

 تدارک مهمونی براش بابا هم دفعه هر. میره خارجی هایمسافرت

 .کنن آماده مهمونی برای رو خونه که گیرهمی خدمتکار کلی. بینهمی

  .کنم درست غذا مهمونی برای گفته من به دفعه این -

 اً؟واقع -

 :گفتم و دادم بیرون آهی از پر نفسِ

 !آره -

 تو رو غذا گفته که اومده خوشش چقدر پختت دست از ببین پس -
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  !کنی درست

 انداختی؟ تیکه یا بود تعریف اآلن این -

 :گفت و خندید

 بود؟ کدوم خودت نظر به -

 : گفتم و زدم اششونه به ایضربه

 درست غذا خانوم دیال ایبر برم باید دیگه، من بسه بازی مسخره -

  .کنم

 :گفت و زد خنده زیر

 !کنیمی عادت نباش، نگران -

 بر بعد میشه؛ تموم هم هفته یه این بزودی کنمو عادت نیست قرار -

  .جاهامون سر گردیممی

  .رفت و رسوند کوچه سر تا رو من زدن، حرف کمی از بعد

 رو کردن رستد غذا هام،لباس کردن عوض از بعد و شدم خانه وارد
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 هم مرغ ساالد. کردم دم هم رو برنج و کردم سرخ رو ماهی. کردم شروع

 و نشستم مبل روی. بودن نیومده هنوز ولی بود؛ یک ساعت کردم، درست

 داده پیام دوباره مهسا کردم نگاه. شدم تلگرام وارد. برداشتم رو گوشیم

 :بود نوشته و بود

 تویی، بکشه رو نقشه این خوب خیلی تونهمی که کسی تنها چرا؟ آخه"

 "!کن فکر بازم لطفاً

 :دادم پیام بهش

 مشکالتی ولی بدم؛ انجام رو پروژه این خوادمی دلم خودم من! متأسفم"

 ".کنم نمی وقت که دارم

 رو امدیگه کارت سیم و کردم خاموش رو اینترنت. اومدم بیرون تلگرام از

 :که دادم پیام دالوران به. کردم روشن رو گوشی و گذاشتم گوشی داخل

 رو چی همه تا بگذاریم نوشین با ایجلسه یه باید پنج ساعت امروز سالم"

 هم من. بکن کارهارو یهمه. بدیم توضیح بهش پرونده این مورد در

 جمع رو حواست. کنممی پیامک برات رو محل و گذارممی قرار باهاش
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 " !کن

 در شدن باز صدای که تمگذاش کنار رو گوشی و کردم  ارسال رو پیام

 باز صدای که رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از. اومد پارکینگ

 تا دو همراه آرمان و دیال آشپزخونه در سمت به برگشتم. اومد در شدن

 رد آشپزخونه جلوی از که کردم سالم سریع من. اومدن داخل چمدان

. داد جواب گرمی به که کردم سالم اومد، آرمان. رفت اتاق توی و شد

 مبل روی و رفت آرمان خوره؟می مادر و پدر این به ایبچه همچین واقعاً

 سالم که بودم نفری اولین همیشه مثل من و اومد نفاس. کشید دراز

 :گفت و داد جواب گرمی با هم او و کردم

 !عالیه خودت مثل پختت دست آبجی، میاد بویی چه! به به -

  :گفتم و خندیدم

  .کن عوض رو هاتلباس برو! نکن خواریپاچه درقاین -

 و چیدم رو میز. رفت اتاقش توی و اومد آرش هم او از بعد. رفت و خندید

 بلند مبل روی از آرمان. گذاشتم میز وسط و کشیدم ظرف توی رو غذا

 :گفت و نشست ها صندلی از یکی روی. اومد میز سمت به و شد
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 .هست هم مزهخوش مطمئنم ه،عالی که ظاهرش! غذایی عجب!آبجی -

 فرق مادرش با آسمون تا زمین از کمش، سن با. زدم بهش لبخندی

 ترکوچک ازش البته! نفیسه پشتوانه دومین شد هم این خوب. داشت

 :گفتم بهش. فهمهمی نفاس اندازه به ولی هست

 غذا هم با تا کنممی صدا نفاس با رو مامانت و بابا اآلن! جونت نوش-

 .بخوریم

 ور یه از رو زبونش و گردوند بر غذاها سمت به رو سرش و زد لبخندی

 برای دلم. زدم بچه این شیطنت به لبخندی. برد دیگه سمت به دهنش

 به. داشت دیال و آرش مثل پدری و مادر که سوختمی ساله نه پسر

 :گفت که شدم وارد بعد و زدم در. رفتم نفاس اتاق سمت

 نگفتم هنوز که من مونن،می هم وابج منتظر زننمی در وقتی -

 لباس حال در من شاید. تو میای و پایین انداختی تو سر که بفرمائید

 تو؟ بیای بندازی رو سرت جوری همین باید تو باشم، کردن عوض

 های صحبت تا بودم داده تکیه در به سینه به دست که جوری همون من
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 :گفتم و انداختم باال ابرویی بشه، تموم نفاس

 ادامه که داد تکون بله معنای به سری و زد لبخندی)  شد تموم -

 از بیچاره آرمان این که کن صدا رو دیال و بابا پاشو حاال خوبه،( دادم

 !باشه کرده رو کار این اآلن تا هم شاید. ببلعه رو سفره که اآلن گشنگی

 و دیال تا رفت هم نفاس. اومدم بیرون اتاق از. زدیم خنده زیر هردو و

 نگاه من به زیرکی زیر اشهمه دیال. نشستیم میز پشت. کنه صدا رو آرش

 از بستممی شرط بخورم، غذا باهاشون من نمیاد خوشش یعنی که کردمی

 تحمل رو نفاس و نفیسه چرا دونمنمی ولی نمیاد خوشش هم نفاس

 :گفت و کرد آرش به رو دیال غذا خوردن از بعد. کنهمی

 نه، یا خدمتکار به زنیمی زنگ خودت فردا، ونیمهم برای عزیزم؟ -

 یه که بگیریم غذا رستوران بهترین از باید هم غذا برای بزنم؟ زنگ خودم

 .نره آبرومون وقت

 :گفت کنه نگاه دیال به کهاین بدون آرش

  .کنهمی درست نفیسه هم رو غذا. زنممی زنگ خدمتکارها به خودم -
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 :فتگ باشه شده عصبانی انگار دیال

 نمیگن دارم، آبرو هاممهمون جلوی من! غذاهاش این با! نکرده الزم -

 بود؟ غذایی جورچه این

 :گفت آرامش با و آروم صدای همون با آرش

 .گیرممی هم آشپز یه. دونیمی خودت جور هر باشه، -

 :گفت و شد خوشحال دیال

 !عزیزم مرسی -

 :مگفت نفاس به رو و کردم استفاده فرصت از هم من

 تا هم امروز. جایی برم باید نمیام، خونه ناهار برای فردا من نفاس -

 سر پشت هِی نشی نگران باز که گفتم. دارم کار جایی شب هفت ساعت

 !بزنی زنگ هم

 :گفت و کرد نگاه من به تعجب با نفاس

 چه ظهر از بعد تا هشت ساعت صبح از همه این بری؟ خوایمی کجا -
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 داری؟ کاری

  .میگم که دارم کار حتماً نداره، لسوا! وا -

 . باشه -

 تعریف غذا از قدراین آرمان و نفاس غذا، از بعد. نزد حرف کسی دیگه

 به. شستم و کردم جمع هاروظرف من. اومد در دیال صدای که کردن

 یه بعد و رفتممی اداره به باید. بود چهار نزدیک انداختم، نگاهی ساعت

 بیرون خونه از پوشیدم لباس و رفتم اتاقم یتو. زدممی نوشین به زنگ

 توی پول، کردن حساب از بعد. رفتم اداره سمت به و گرفتم ماشین. زدم

 شد؛می رد در جلوی از داشت دالوران کردم، باز که رو در. رفتم اداره

 سالم تر زود سالم بگه کهاین از قبل. گذاشت نظامی احترام و ایستاد

 :گفت و داد جواب. کردم

. دادیم انجام گفتید که رو کارهایی همه! اومدید که شد خوب چه -

  .قرار جای مونده فقط

  .زنممی زنگ اآلن من باشه -

 رو دستم. گرفتم دست به رو گوشیم و نشستم میزم پشت. رفتم اتاقم به
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 : داد جواب بوق سه از بعد و نوشین شماره روی گذاشتم

 بله؟ -

 .هستم ملینا سالم -

 .بودم تماستون منتظر سالم، -

 از تا چند همراه به من. آدرس این به بیاین عصر، پنج ساعت برای -

  .هستیم اونجا همکارهام

 .هستم اونجا ساعت راس من باشه -

 .خداحافظ -

 .بای -

 .گذاشتم میز روی و کردم قطع رو گوشی

 رو بر و دور این کمی تا شدم پیاده ماشین از. رسیدیم قرار محل به 

 یه توی دیدم که گشتم رو بر دور اون کمی. کنم پیدا رو نوشین و مببین

 پشت از. بود نیمکت یه آالچیق توی. رفتم سمتش به نشسته، آالچیق
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 گوشش روی از رو هدفن داشت، هدفن. شدم نزدیک بهش سرش

 :گفتم. برگشت سمتم به سریع خیلی که برداشتم

 جایی؟ این کی از سالم -

 بدی؟ رو هدفنم میشه. تنیس وقت خیلی سالم -

 :گفتم و دادم بهش رو هدفون

  .طرفه اون ماشین بریم بیا خوب، -

 سالم همه شدیم که وارد. رفتیم ون سمت به هردو و شد بلند جاش از

 نشسته رو روبه صندلی که دالوران و نشستیم صندلی تا دو روی. کردن

 گوش داشت دقت با هم نوشین و الزم اطالعات گفتن به کرد شروع بود؛

 از بتونم تا کردممی درست افزارینرم یه تاپملپ با داشتم هم من. کردمی

 افزارنرم کار داشتم که طور همین. کنم هک رو گوشی کل آیدی، طریق

 صحبت. دادممی گوش دالوران و نوشین هایحرف به کردممی تموم رو

. نه یا داره یسوال نوشین ببینه تا بود منتظر شد، تموم که دالوران های

 و آوردم در کیفم توی از فلش یه. شد تموم هم افزارنرم کار باآلخره

 به رو. گذاشتم کیفم توی و بستم رو تاپلپ. ریختم توش رو افزارنرم
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 :گفتم دالوران و نوشین

 شد؟ تموم خوب -

 :گفت من به رو دالوران

 ربیندو گذاشتن مونه،می فقط. گفتم رو توضیحات یهمه من بله، -

 .گوشیشون توی ردیاب گذاشتن و ایشون خونه توی

 نداری؟ مشکلی تو( گفتم و کردم نوشین به رو. )خوبه -

 ؟ بگذارین دوربین خونه توی باید حتماً... خوب -

 و تنگ هایلباس با خیابون و کوچه توی که دختری. بود گرفته خندم

 می شو لخت رس نفر چند که بود این نگران اآلن رفت،می راه باز جلو

 و کردم حفظ رو خشکم یقیافه همکارهام جلوی همیشه مثل بینن؟

 :گفتم

  .دارن نظر زیر هاخانم رو خونه توی هایدوربین. نباش نگران -

 :گفت و کشید آسودگی از نفسی
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  ... های صحبت تمام به من خوبه -

 :گفت دالوران تا کرد مکث کمی و کرد دالوران به رو

 .هستم مهال -

 سارا. کردمی معرفی ایدیگه فامیل و اسم به رو خودش باید کسی ره

 :داد ادامه نوشین. محسنی مهال بود شده دالوران،

 چطوری من کهاین فقط کردم، گوش مهال هایصحبت تمام به من -

 کنم؟ برقرار ارتباط گفتید که خانمی اون با باید

 بهت ودمخ. هست سخاوتمند مرجان اسمش میگی که خانمی اون -

  .بره پیش خوب چی همه تا کنی تمرین مهال با باید فعالً. میگم

 اتاقم از. رفتیم اداره سمت به هم ما و رفت نوشین زدن حرف کمی از بعد

 اتاق سمت به. کردممی امتحان رو افزارنرم این باید. اومدم بیرون

 دمکر وصل رو فلش. نشستم کامپیوترها از یکی پشت و رفتم کامپیوترها

 استفاده افزارنرم از شدن باز برای. دادم انجام رو کارها همون دوباره و

! کنم هک رو گوشی کل تونستم باآلخره و داد رو دسترسی اجازه. کردم
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 ساعت به. کردم ذخیره دیگه فلش یه توی رو اطالعات تمام! شد عالی

 که شد ساعت یک. گذشتمی زود چقدر زمان ، بود هشت. کردم نگاهی

 هامچشم. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جام از. بودم نشسته جااون من

  .اومدم بیرون اتاق از و کردم جمع رو وسایلم. بود گرفته درد

 رو لباسم. رفتم نفیسه اتاق سمت به و شدم خونه وارد رسیدم، خونه به

 زیادی وقت. رفتم آشپزخونه سمت به. اومدم بیرون اتاق از و کردم عوض

 صندلی و کردم درست دمی همین برای نداشتم، کردن درست غذا برای

. زدم غذا به سری و کردم درست شیرازی ساالد. نشستم و جلو کشیدم رو

. شدن خونه وارد آرمان و دیال و شد باز در که نشستم هال توی رفتم بعد

 رو در و رفت اتاقش سمت به بگه چیزی کهاین بدون دیال دادم، سالم

 :گفت و نشست کنارم اومد مانآر ولی بست؛

 !نشو ناراحت مامانم کار از آبجی، سالم -

. بود کرده جا دل توی روز، سه این توی رو خودش بدجوری بچه این اصالً

 .داشت مار مهره هابعضی قول به

 :گفتم و گردنش دور انداختم رو دستم
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 کجا وجک ببینم بگو حاال گیرم، نمی دل به چیزی مامانت از من -

 بودی؟ تهرف

 :گفت و خندید

 مادری فامیل مامانم، دوست خونه بودیم رفته. نبودیم خوبی جای -

  .داره دوست تا چند حداقل ندارم، که

 که کسی آرش، با دیال ازدواج برای دیگه دلیل یه هم این پس خوب

  .نکنم قضاوت زود بود بهتر. گردهمی پول دنبال و نداره خانواده

 و نفاس  اآلن. بیا کن، عوض رو هاتلباس برو وبد! بسه حاال خوب، -

 !بیان هم بابا

  .رفت اتاقش سمت به و زد چشمکی

 شستن و میز کردن جمع از بعد. خوردیم غذا اومدن، نفاس و آرش وقتی

 .برد خوابم کشیدم، دراز تخت روی تا و رفتم اتاق سمت به هاظرف

*** 
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 دستشویی طرف به و شدم بلند جام از. بود صبح نه ساعت شدم که بیدار

 و کردم عوض لباس. اومدم بیرون مربوطه، کارهای انجام از بعد و رفتم

 به و رفتم داخل اداره، به رسیدم. رفتم بیرون صبحانه خوردن از بعد

 کارش نوشین تا دادممی رو اطالعات زودتر، هرچه باید. رفتم اتاقم سمت

 در. رفتم عظیمی سرگرد اتاق سمت به و برداشتم رو فلش.  کنه شروع رو

. رفتم داخل بفرمائید گفتمی که سرگرد؛ صدای شنیدن از بعد و زدم

 نزدیک صندلی، یه روی. داد رو جوابم که دادم سالم و گذاشتم احترام

 نگاه بهم سوالی یقیافه با که میز روی گذاشتم رو فلش. نشستم میزش

 :گفتم کرد

 .سخاوتمند مرجان گوشیِ کامل اطالعات -

 بهترین از نفر چند داشت، حق. زدمی بیرون حدقه از داشت هاشچشم

 دستش. بودن نتونسته کدوم هیچ ولی بکنه رو کار این تا آوردن رو هکرها

 :گفت و برداشت رو فلش و کرد دراز رو

 گوشی؟ کل... اطالعات... یعنی -

 .بله -
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 !کنیم شروع رو کار حاال همین باید خوبه، -

. کرد باز رو در و رفت در سمت به. شدم بلند هم من هک شد بلند جاش از

 جلسه اتاق سمت به و اومدیم بیرون اتاق از برم، من اول تا ایستاد کنار

 جاشون سرِ همه. کنه جمع رو هابچه که گفتم دالوران به هم من. رفتیم

 :کرد شروع سرگرد که بودن نشسته

  .آوردیم رد رو سخاوتمند مرجان گوشی کل اطالعات باآلخره -

 :گفت یوسفی مجید که کردن نگاه عظیمی سرگرد به تعجب با همه

 گوشی. بکنه رو کار این نتونست آوردیم رو هرکی که ما چطور؟ اما -

 .شدمی داده پوشش قوی خیلی افزارنرم یه با

 کنید وصل رو این( گفت و گرفت سمتش به رو فلش) دالوران خانوم -

  .دستگاه به

. کرد وصل کامپیوتر کیس به و گرفت رو فلش و پاشد شجا از دالوران

 کامپیوتر میز پشت و پایین کشید رو سفید پرده. کرد کم رو هاچراغ

 یک. شد گوشی سیستم وارد شد، پخش سفید پرده روی تصویر. نشست
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 یه عکس اما داد؛می انجام کاری یه کدوم هر که  بود اونجا افزارنرم عالمه

 عکس افزار،نرم روی تصویر. کرد جذب خودش به رو من خیلی افزارنرم

 رو افزارنرم اون گفتم دالوران به بود شکل دو به صورتش که بود آدم یه

 .شد باز افزارنرم. کنه باز

 باالش که افزارنرم اسم به توجهم بود، روم چت یه افزارنرم این انگار 

 یعنی پس! بود باند همون اسم این «مرگانیچ. »شد جلب بود شده نوشته

 نگاه اونها هایپیام به کمی  داشتن؟ رو افزارنرم این باند، اعضای کل

. خورد چیزی به چشمم یکهو کردند،می هم با که هاییصحبت کردیم،

. بود تاج تا دو اسمش، طرفش دو و «ملکه» بود؛ شده نوشته اسمش

 :گفتم

 افزارمنر این توی خودش اسم به هست، گروه این توی که کی هر -

 حتماً کنه،می چت افزارنرم توی ملکه اسم با که اینی پس. کنهمی چت

  .بانده سردسته

 :گفت رفته فرو فکر به یقیافه با عظیمی سرگرد

 یا کنندمی انتخاب که رو کسانی معلومه، که جوراین اما. درسته بله -
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 که یمببین باید پس. میشن انتخاب جورجاها این و پارک یا مهمونی توی

 صورت به که کنیم کاری و میره کجاها سخاوتمند، مرجان خانمِ این

 .بشن آشنا هم با نوشین و مرجان اتفاقی

 :گفت مَهدَوی

  .بگیریم نظرش زیر تا کنیم پیدا رو مرجان خونه آدرس باید پس -

 :گفت امینی که داد؛ تکون بله معنای به سری

 نیم؟ک پیدا رو اشخونه آدرس باید چطوری اما -

 :گفتم سرعت به من

 .بگیرم کمک سایبری هایبچه از تونیممی -

 .کنید پیگیری رو مورد این شما مهدوی، و دالوران ستوان خوبه، -

 :گفتن و شدن بلند جاشون از

 !چشم -

 این توی باید وقتاون اومد،نمی خوشش مَهدَوی این از سارا بیچاره
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 رو من مخ رفتیممی نبیرو که اداره از. کردمی تحملش مأموریت

 من! باشه من با مَهدَوی بجای دیگه نفر یک کن کاری یه که خورد؛می

 :گفتممی همیشه مثل هم

 نمیشه نمیاد؟ خوشم میگی که شناسیمی رو مهدوی این اصالً تو -

 .بهمان و فالن بگی گفته زور بهت بار دو چون

 این تر زود رچهه بود بهتر دیگه. رفتم اتاقم سمت به شد تموم که جلسه

 دلم چقدر. خونه برگردم تا کردممی صحبت نفیسه با باید. بشه تموم بازی

 هست پیانو خونه این توی کهاین با! بود شده تنگ گیتارم و مامان برای

 از نفیسه. نبود بلد پیانو نفیسه چون سمتش؛ برم تونمنمی فایده؟ چه اما

 بازیگر جاش به اما. تنداش ساز و موسیقی به ایعالقه بچگی، همون

 نظر اختالف هم با چیزها خیلی توی دوقلوییم ما کهاین با بود، خوبی

 هاموناتاق چیدمان از حتی که هامون؛سلیقه اختالف همین یکیش. داریم

 .بود معلوم هم

*** 

 (روز آن فردای)
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 (نفیسه) 

 صبح مامان. شدم خونه وارد و کردم باز رو در بودم اومده دانشگاه از تازه

 اتاق سمت به.  هاهمسایه از یکی کنم فکر خانوم، نرگس خونه میره گفت

 سمت به و اومدم بیرون اتاق از و کردم عوض رو هاملباس رفتم، نفس

 روی نوشته یه که بردارم آب یخچال از خواستممی رفتم آشپزخونه

 :دیدم یخچال

 اومدی رن،دا نذری خانوم نرگس خونه امروز بگم خواستم. عزیزم سالم"

 "میارم نذری برات. نکنی درست غذا خونه

 میز دور هایصندلی از یکی روی. شدم معاف پختن غذا از حداقل خوب

 امیدوار بآلخره کرد، کارچی نفس دیروز دونمنمی. نشستم آشپزخونه توی

 کرد،می قاتی اییکهو نفس. باشه نکرده کاریخراب مهمونی توی بودم

 یه بود بهتر. بود هم جوون پسر تا چند هامهمون توی کهاین مخصوصاً

 دو از بعد. گرفتم رو نفس شماره و برداشتم رو گوشیم. بزنم بهش زنگ

 :برداشت بوق

 داری؟ کار چی نفیسه الو؟ -
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 .گلم خواهر بر سالم -

 داشتی؟ کار  سالم -

 کردن؟ دنبالت مگه داری؟ عجله قدراین چرا -

 .بزن رو حرفت دارم، کار بابا نه -

 کردی؟ چه دیشب ببینم خواستممی -

 وقتی کشید، طول دوازده ساعت تا! عروسی یا بود مهمونی هیچی -

 .خونه رفتم رفتن همه

 !بودی؟ کجا دوازده ساعت تا -

 رسیدم که دوازده. زدم چرخ هاخیابون توی یازده تا کار، سر که نُه تا -

  .میرن دارن تازه هامهمون دیدم خونه؛

 ببینی؛ رو پسرها اون و بری اگه بودم نگران. نرفتی پس شد خوب -

  .بدی دستمون کاری یه و کنی قاتی
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 شناختی؟ جوری این رو من! نکنه درد دستت -

 ازت و جلو اومدمی پسرها اون از یکی اگه بگی خوایمی یعنی -

 خون پر که دهنش توی زدینمی تو دیگه، چیز یا خواستمی شماره

 !بشه؟

  !هم تو  حاال خوب -

 :گفتم و خندیدم

 کیه؟ خانوم نرگس این راستی؟ -

 داده؟ نذری نکنه باز؟ چیه -

 فهمیدی؟ کجا از آره -

 .میده نذری هاشنبه سه هفته هر خوب -

 .طوراین که پس اوه، -

 .معافی کردن درست ناهار از هم هاشنبه سه و طوراین بله -

 خونه اون توی رگردمب باید دیگه روز دو که من! حالت به خوش -
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 .جهنمی

 پای زیر بهشت همون به گردممی بر دیگه روز دو هم من و آره -

 !مادرم

 !جنسی بد خیلی -

 .رفتم شما به -

 .خندیدم هر،-هر-هر -

 .بای برم، باید من -

 .بای -

 جااون که روزی چند توی. گذاشتم  میز روی و کردم قطع رو گوشی

 اگه مطمئنم خوب،. کردم فکر بابا یا انمام پیش زندگی برای خیلی بودم

 ولی باشم؛ داشته تونممی تریراحت زندگیه کنم زندگی مامان پیش

 برای دلشون اونا چی؟ آرمان و نفاس نباشم، خونه اون توی من اگه خوب

 فکر ببینن رو من نیست قرار دیگه کهاین به اصالً میشه؟ تنگ من

  کنن؟می
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 بعد و شنیدم رو قفل توی کلید چرخیدن صدای که بودم فکرا همین توی

 یک. داد رو جوابم کردم، سالم بلند. شد ظاهر آشپزخونه در جلوی مامان

 اپن روی و آورد در چادرش زیر از شکل بیضی هایدیس این از دونه

 رو زبونم. خواستمی دلم چقدر که آخ،! بود ماهی با پلو سبزی. گذاشت

 :گفتم و چرخوندم دهنم توی دور یه

  .ببینم رو اشمزه خوبه که اشقیافه! به به -

 من تا کن آماده چنگال و قاشق و بشقاب تا دو پاشو! تو دست از -

 .بیام کنم عوض لباس

 سمت به که طورهمون و شدم پا جام از بود؟ نخورده غذا مامان یعنی

 :گفتم رفتممی شوییظرف

 !نخوردی؟ غذا شما -

 .نمیره پایین گلوم از غذا تو بدون دونی،می که تو! وا -

 .بخوری رو غذا این من بدون گیرهمی دلت که! برم قربونت من الهی -

 گفتم بهت که رو کاری نکن، خواریپاچه هم حاال! مادر نکنه خدا -
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 .بده انجام

  چیدم رو میز  چشم گفتن از بعد و خندیدم

 شستن و غذا خوردن از بعد. چیدم رو میز چشم، گفتن از بعد و خندیدم

 دراز تخت روی و شدم اتاق وارد رفتم، نفس اتاق سمت به هاظرف

 هابچه با باشم، مامان با بیشتر بتونم کهاین برای روزه چند این. کشیدم

 میگفتن هاشونبعضی بودن، شده مشکوک بهم شون همه نرفتم جاهیچ

 رلی؟ پسری؟ دوست بیرون؟ میری ما از بهتر با نکنه

 این و شناختنمی رو من هااون. بود دار خنده هاشونحرف این واقعاً

 دادممی رو جوابشون غره چشم یه با همیشه هم من. زدنمی هاروحرف

 دلم! شدمی هم تر دراز زبونشون بدتر شد؛نمی که بهتر انگار، نه انگار که

 رو اوقات بهترین مامان با بودم جااون که  روزی دو این توی خواستمی

 به قدراین. دیدمنمی رو مامان دیگه روز، دو این از بعد شاید. مباش داشته

 شدم بیدار گوشی، زنگ صدای با. برد خوابم که کردم فکر چیزها جور این

 جور همون کردم، پیداش کهاین از بعد. کنم پیداش تا کردم دراز دست و

 :دادم جواب و گرفتم گوشم دم رو گوشی بود بسته هامچشم که

 الو؟ -
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  ظهره از بعد شش ساعت پاشو خواب، ساعت! آلودخواب سالم -

 هوا. مالیدم رو هامچشم و زدم پلک کمی و شدم بلند جام از سرعت به

 :دادم جواب. بودم خوابیده چقدر واقعاً. بود تاریک

 !بخوابم قدراین نداشت سابقه -

 به کار مامان چون نیست قرار. گذرهمی خوش بهت جااون که بس -

 هم تو ایخسته اآلن و کندی کوه کار سر کنهمی فکر و نداره تکار

 !بخوابی موقع این تا و کنی سوءاستفاده

 قدراین باره اولین که گفتم رگبار، به بسته رو من حاال، خوب -

 !خانوم نیستم گریسوءاستفاده آدم من ضمن، در. خوابممی

  :گفت و خندید

 هاتامتحان کردممی فکر ی؟ندار درس مگه تو ببینم، هرچی حاال -

 .شده شروع

 .کن دعا برام. دارم شفاهی امتحان فردا کردی، فکر درست -
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 من. بیای بیرون امتحان این از سربلند و بشی قبول امیدوارم چشم، -

 این باید خونه میام که موقعی یا کارم سر یا شدم کسل خونه این توی که

  .کنم تحمل رو خانوم دیال هایاصول ادا

 می کسل بودم؛ خونه اون توی وقتی هم من گفت،می راست. خندیدم

  .شدم

. است چهارشنبه فردا. دیگه کن تحمل هم رو دیگه روز یک خوب -

 .خداحافظ

 .خداحافظ باشه، -

 بود آخری روز فردا. گذاشتم تخت کنار میز روی و کردم قطع رو گوشی

 عذاب مایه که ایخونه اون به رفتممی باید دانشگاه از بعد. بودم جااون که

 تلویزیون جلوی مامان. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند تخت روی از. بود

 مبل روی و جلوتر رفتم. کردمی نگاه هندی فیلم یه داشت و بود نشسته

 :گفتم و نشستم بغلش

 نکردی؟ بیدار تر زود رو من چرا مامان -
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 یه گفتم خوب. میای کوفته خسته کار، سر میری صبح از تو عزیزم، -

  .کنی استراحت کم

 بیرون؟ بریم خوایمی مامان راستی باشه، -

 بریم؟ کجا! چی؟ واسه بیرون؟ چی؟ -

 و گردیممی کم یه بعد بخوریم بستنی، بریم بعد خرید، بریم م...م...ام -

 چطوره؟ خونه؛ میایم و خوریممی شام ریممی بعد

 احتیاج چیزی من ضمن در شه،می پولش عالمه یه همه هااین مادر -

  .خرید برم بخوام که ندارم

 حرف! باش زود. بریم شو آماده برو. پاشو نکن رو پولش فکر شما -

  .بشم آماده رفتم من مونه،نمی هم اضافی

. پوشیدم لباس و رفتم اتاق توی بدم بهش اعتراض فرصت کهاین بدون

 نبود، حال توی. ومدما بیرون اتاق از و کردم مرتب سرم روی رو چادرم

. کردم باز رو در و رفتم اتاقش سمت به. شدمی آماده داشت حتماً پس

 چهارچوب توی جا همون. کردمی سرش رو چادرش داشت آینه جلوی
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 توی  چهره این خواستممی. کردم نگاهش و ایستادم سینه به دست در،

 :گفت و برگشت طرفم به. بشه ثبت ذهنم

 کنی؟ می نگاه چی به -

 .خوشگلم مامان به -

  حاال؟ تا کی از اِ؟ -

 !حاال تا میاد یادم که روزی از -

  .بریم! نکن لوس رو خودت خوب، -

. رفتم خوب پاساژ یه سمتِ به و شدیم ماشین سوار. رفتیم بیرون خونه از

. کردیم نگاه هارو مغازه همه. رفتیم پاساژ داخل شدیم، پیاده که ماشین از

 هم من. رفت داخل و ایستاد فروشی پارچه و چادر ازهمغ یه جلوی مامان

 :گفت و جلو اومد فروشنده. رفتم دنبالش

 کنم؟ کمکتون تونممی! اومدین خوش سالم -

  :داد جواب مامان
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  .خواستممی سفید چادری پارچه یه بله، -

 با روش که سفید پارچه یه فروشنده چی؟ برای کامل سفید کردم تعجب

 کشید بهش دستی یه مامان. آورد رو بود شده داده طرح اینقره هایگل

 :گفت فروشنده به رو بعد و

  .بدین متر نُه پارچه این از خوبه، -

 :گفتم مامان گوش در آروم

 برای! زیاد قدراین هم اون چی؟ برای خوایمی رو پارچه این مامان -

 !ها بسه نیم و متر چهار چادر

 !فهمیمی بعداً -

. اومدیم بیرون مغازه از و کردم حساب رو پارچه پول تمنگف چیزی دیگه

 فروشی آبمیوه یه سمت به و گرفتم هم قشنگ مانتوی یه مامان برای

 از بعد. بستنی با طالبی آب هم من و خورد بستنی شیرموز مامان. رفتیم

. زدیم حرف و گشتیم پارک توی کم یه. رفتیم پارک سمت به خوردن،

 دادیم، سفارش غذا. رفتیم رستوران طرف به که دبو نُه هایساعت نزدیک
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 شدمی کاش بود؟ هم مامان برای یعنی بود؛ زندگیم روز بهترین روز اون

 برآورده آرزو این یعنی جا؛این بیایم نفاس و نفس و مامان با روزی یه

! نه بشیم؟ جمع هم دور خانواده یه مثل هم باز ما شدمی یعنی شد؟می

! اَه. نمیشه خانواده نداره؛ پدر که ایخانواده یشه،نم خانواده یک مثل

 به. نکنم خراب رو روز این و کنم آزاد افکار این از رو فکرم کردم سعی

. شدنمی تموم وقتهیچ کاش ای. بود خوبی روز خیلی. رفتیم خونه طرف

 که بودم خسته قدراین. پریدم تخت روی هام،لباس کردن عوض از بعد

 .برد خوابم نرسیده، شتبال به سرم هنوز

*** 

 مربوطه، کارهای انجام و دستشویی به رفتن از بعد شدم بیدار خواب از

 این توی من که بود روزی آخرین امروز. کردم عوض لباس. اومدم بیرون

 به گشتمبرمی باید امروز. بودم مامان پیش حتی و خونه این توی و اتاق

 توی و برداشتم رو  بودم دهآور خودم با که هاییچیز همه! جهنم اون

 به. بود صبحانه میز پشت مامان. اومدم بیرون اتاق از گذاشتم امکوله

 صبحانه مامان با بار آخرین برای خواستممی کردم، سالم و رفتم سمتش

 و خوردیم صبحانه نشستم میز پشت. داد رو سالمم جواب مامان. بخورم
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 نفر یک که بشم سوار تا تمرف ماشین سمت به. اومدم بیرون خونه از من

 :زد صدام

 ! کن صبر لحظه یه خاله جان؟ نفس -

 بود بهتر داره؟ کارچی من با خانومه، نرگس دیدم که پشت به برگشتم

 :گفتم زود من که اومد جلو. نزنم حرف باهاش زیاد

 .خانم نرگس سالم -

 .داشتم کار باهات لحظه یه. مادر ماهت روی به سالم -

 ...تونمنمی و دارم کار اآلن من ببخشید، -

 :گفت و بدم ادامه رو حرفم نذاشت

 .مهمه موضوع یه مورد در گیرم، نمی رو وقتت بیشتر لحظه چند -

 مادرم ما خونه بیاین ظهر از بعد شده، هم دیرم اآلن ولی شرمنده -

 .هست هم

  .بزنم حرف باهات مادرت جلوی خوامنمی مادر، نه -
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 توی که گفتم و کردم قبول ناچاری روی از! بود داده گیر زن این چقدر

 :کرد شروع و نشست. بشینه ماشین

 ازت سوال یه خواممی من، دختر جای هم تو! جان نفس ببین -

 .بده رو جوابم حسینی و راست و نکن توجه هیچی به. بپرسم

 .باشه -

 چیه؟ من بزرگ پسر فرزاد، مورد در نظرت -

 ندیده رو پسرش حتی من! بگم چی بودم مونده واقعاً لحظه اون یعنی

 خواستگاری شون پسر برای رو نفس داشتن ایشون ضمن، در. بودم

 :گفتم. بدم جواب من نبود درست. کردنمی

  بدم؟ رو جوابتون اآلن که ندارین انتظار -

 ببخشید. بینمتمی بعداً میرم، من پس. بکن رو فکرهات مادر، نه -

 !شدم مزاحمت

  مزاحمتی؟ چه. کنممی خواهش نه، -
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 به خدا سالمت، به برو. هستم جوابت منتظر. رفتم من خوب -

  .همراهت

 .خداحافظ -

 ساعت نیم فقظ! نه! وای انداختم؛ ساعتم به نگاهی. شد دور ماشین از

 به و کردم روشن رو ماشین سریع داشتم، وقت دانشگاه به رسیدن برای

 پارک رو ماشین همیشه که ایکوچه همون توی. رفتم دانشگاه سمت

 کالس نزدیک. رفتم دو، با کالس، سمت به. گذاشتم رو ماشین کردم؛می

 کالس داخل به نگاهی. بود باز کالس در. کردم کم رو سرعتم شدم، که

 نگار. نشستم جام سر و رفتم داخل بود نیومده هنوز استاد. انداختم

 : گفت و کرد نزدیک بهم رو خودش

 !بخوری رو غیبت ولینا امروز بود نزدیک -

 هایغیبت مواظب شما. هست خودم به حواسم من دوماً سالم، اوالً -

 !باش خودت

 تذکر و سالم از بعد و شد کالس وارد استاد. خندیدم هم من و خندید
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 :گفت آروم خیلی رسید که نگار به. کرد پخش رو امتحان هایبرگه دادن

 !ها باشه حواست شکوهی، خانم -

. نشست رفت؛ و کرد پخش رو هابرگه استاد. خندیدیم سما و نگار و من

 تقلب داشتن ها؛بچه به افتاد نگاهم که دادن جواب به کردم شروع

 .کنهمی نگاه هااون به داره دقیقاً استاد که نداشتن خبر و کردنمی

 رو نفر یک پیس-پیس صدای که خودم یبرگه روی انداختم رو سرم

 نگاه برم و دور به کنم بلند برگه روی از رو مسر کهاین بدون. شنیدم

 کار تقلب جز وقتی دانشگاه؛ میاد اصالً چرا دختر این آخه بود، نگار. کردم

   کنه؟ نمی ایدیگه

 من از یعنی کرد؛ اشاره پنجم سوال به و گرفت باال کمی رو اشبرگه

 که نگار فقط که جوری آروم خیلی! داشت؟ رو رسوندن تقلب انتظار

 :گفتم بفهمه نشسته ارمکن

  .رسونمنمی تقلب من -

 رو امتحانم. گذاشت لبش کنار رو خودکار و گرفت پایین رو اشبرگه

 رو برگه. رفتم استاد سمت به و شدم بلند جام از و کردم تموم نفر اولین
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 وسایلم رفتم میزم سمت به. گرفت دستم از رو برگه. گرفتم سمتشون به

 : زد صدام استاد برم؛ بیرون کالس از ماومد تا و کردم جمع رو

 توفیقی؟ خانم -

 :گفتم. بود ما سمت به همه نگاه. برگشتم استاد سمت به

 بله؟ -

 :گفت و کرد هابچه به رو

 !نشه بلند اشبرگه روی از کسی سر نگفتم مگه -

 :گفت من به رو مولوی خانم. کردن گرم هاشونبرگه به رو سرشون همه

 .دارم کار باهات. بایست بیرون لحظه یه -

 !چشم -

 چند از بعد. نشستم کالس در کنار صندلی روی و اومدم بیرون کالس از

 :گفت که شدم بلند صندلی روی از. اومد بیرون مولوی استاد دقیقه
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 .شدی معطل ببخشید -

  !کنممی خواهش نه، -

 :گفت و وَرتر اون کم یه کشید خودش با و گرفت رو دستم

 تقلب اصالً هم هستی، خونی درس دانشجو هم کالس توی تو! ببین -

 یعنی باشه؛ هابچه به حواست که خواممی. خوبه هم هاتنمره. کنی نمی

 برای خواستن اگه دخترها البته. هابچه بین من مأمور جورهایی یه

 کنی؟می رو کار این خوب بدی، گزارش من به کنن تقلب امتحان

 قراره کی پس باشه، دخترها به سمحوا فقط من اگه ولی حتماً -

 باشه؟ پسرها مواظب

 .هست پسرها به حواسش عظیمی -

 ...دیگه بفهمن هابچه اگه فقط استاد -

  :گفت بدم ادامه نگذاشت

 .نمیشه هیچی نباش، نگران -
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 :گفتم و زدم لبخندی

 !چشم -

 توی و رفتم پایین هاپله از هم من. رفت و شد رد کنارم از و زد لبخند

 و نگار منتظر نیمکت روی. داشتم دیگه کالس تا سه هنوز. رفتم یاطح

. اومدنمی بیرون کالس از نفرات آخرین همیشه که هاماین. بودم سما

 :اومد سرم پشت از صدایی که بودم فکرها همین توی

 سالم -

 :گفتم. بود سما انداختم؛ نگاهی و برگشتم

 جااین رو بدبخت من انمخ نگار اون و شما ساعته یک! سالم و کوفت -

 آخه؟ کشهمی طول قدراین آسونی اون به امتحان یه. کاشتین

 :گفت و نشست کنارم

 چینیمی رو هاتحرف هم سر پشت. کن تازه نفس کم یه من، عزیز -

  !کنیمی حمله و
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 :گفتم و بازوش به زدم

 کنم؟ حمله که ببرم من مگه -

 :گفت آمیزیشیطنت لحن با و خندید

 وزنش، خاطر به باز ببر هستی،  یوزپلنگ شما نیستی ببر شما رنخی -

 یه سرعتت اون با تو اما کنه؛ فرار میده فرصت بدبخت آهوی به کم یه

  !نمیدی هم کشیدن نفس امون لحظه

 و گرفت صورتش جلوی رو هاشدست. بزنمش که بردم باال رو کیفم

 :گفت

 به؟خو. کفتار من فرشته، شما! کردم غلط ببخشید، -

 !نمیشی آدم تو -

 میشه؟ آدم هافرشته مگه -

 :اومد نگار صدای که زدیم  خنده زیر هردو

 حاال غیبت؟ به کردین شروع نبودم دقیقه چند دیگه. خوبه خوب -
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 نماز ادعای که شما خانم، نفیسه ولی ندارم انتظاری هیچ سما این از من

 غیبت شینی می نایشو پای به پا چرا داری رو چیزها جور این و خوندن

 کنی؟می

 :گفتم و سما به کردم رو

 لحظه یه( کردم اشاره نگار به دست با) پلنگ یوز میگی من به بعد -

 !نمیده هم دادن جواب امان

 :گفت و خندید

 !چطوریه واقعی یوزپلنگ فهمیدم اآلن شرمنده -

 جاش از سما سما، به بزنه خواست تا و برد سرش باالی رو کیفش نگار

 :گفتم من که چرخیدن می من دور جوری همین. کرد فرار و شد بلند

 تا دو شما موندم! پرنمی هم به جنگی خروس عین! دیگه بسه -

 .موندید دوست هم با چطوری

 :گفت و ایستاد نگار
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 جون به هاشهنو دو ما وقتی که شما مثل گلی بزرگ مادر لطف به -

 سر بشینین گنده، هایخرس که کنهمی مونحالی جوری یه میفتن؛ هم

 !جاتون

 این از هم کمی و رفتممی ریسه داشتم خنده از هم من. زد چشمک یه

 :گفتم و برگرداندم رو روم. بودم عصبانی هاششوخی

 نمی شما بر و دور هم دیگه میره، گل مادربزرگ این اآلن باشه، -

  .باشین راحت شما تا گرده؛

 هردو که بودم نداشته بر قدمی زهنو برم؛ کالسم سمت به تا افتادم راه

 :گفت نگار. گرفتن رو بازوم یه کدوم هر و اومدن سمتم به شون

 یه خنگ، تا دو ما حاال! نبودی برخورنده زود قدراین که تو! نفیسه اِ -

 مادربزرگ ما فرشته شما اصالً خوره؟؟می بر بهت چرا تو. گفتیم چیزی

 خوبه؟

 بدون و کشیدم بیرون دستشون از رو هامدست. کرد تایید رو حرفش سما

 تا دو این که بود گرفته کرمم چرا دونمنمی. رفتم کالس سمت به حرف

 تو سما که نشستم جام سر و شدم کالس وارد. کنم اذیت کم یه رو
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 کالس این هم اون انگار. نشست من کنار اومد همیشه مثل و اومد کالس

 :گفت که برگردوندم رو روم. بود افتاده

 شده؟ چی نبودی، خورنده بر زود قدراین که تو! نفیسه اباب -

 :گفت که ندادم جواب

 .کنیممی نگار و من بگی کاری هر اصالً -

 کاری؟ هر -

 .بگی که کاری هر -

 اصالً. کنین تقلب امتحان سر نباید دیگه ولی بخشمتونمی باشه -

 ل؟قبو. نکنین تقلب امتحان توی ولی میدم؛ درس بهتون خودم شده

 .دونمنمی رو نگار قبول، من از -

 !آشتی برای منه شرط این دیگه -

 :گفت دوباره سکوت کمی از بعد پایین انداخت رو سرش
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 داشت؟ کارچی باهات مولوی خانم راستی -

 .نبود مهمی چیز بابا هیچی -

 !نبود مهم آره -

 سر مرام کِی استاد. نپرسید سوال دیگه که رفتم بهش ایغره چشم

 امتحان از همیشه بودم، خونده خیلی براش که امتحانی. اومد سکال

 :گفت اومد که کالس سر. بودم متنفر شفاهی

 صورت یه به ولی بگیرم؛ شفاهی امتحان ازتون که بود قرار امروز -

 محمدی، به رو) گفتم رو بندی تقسیم کالستون نماینده به که متفاوت

 .بخون رو اسامی یکی یکی و پاشو محمدی؟ خوب،( گفت کالس، نماینده

 گروه آخرین. خوند رو هاگروه اسامی یکی-یکی و شد پا جاش از محمدی

 پس بودن، صمیمی هایدوست محمدی و عظیمی. بودیم عظیمی و من

 با رو تا دو ما که بود خواسته محمدی از عظیمی خود که بودم مطمئن

 که پیش روز چند. داشت توجه من به خیلی انگار هاتازگی. کنه گروه هم

 از و ایستاد جلوشون کردن،می مسخره رو من داشتن دوستاش و الهام
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 :گفت استاد. نگفت هیچی دیگه امین، جلوی هم الهام که کرد دفاع من

 از نفر یک که صورته این به امتحان. هست نفری دو هاگروه خوب، -

 هست، مریض عنوان به که کسی. دکتر دیگه نفر و مریض میشه شما

 باید هست، دکتر که کسی و کنهمی بیان رو مریضی یک از هایینشونه

 توضیح شکل بهترین به مریض برای رو درمان روش و بفهمه رو مریضی

 .بده

 گروه آخرین به نوبت. رفتن امتحان برای هابچه استاد، توضیحات از بعد

 :گفت استاد که بود رسیده عظیمی و من یعنی

 وقت دیگه اآلن. بعد جلسه برای بمونه هگرو آخرین! هابچه خوب -

 .کمه

 :گفتم و شدم پا اعتراض ینشونه به من

 خوندم؛ همه اون من. بدیم امتحان امروز هم ما بگذارین لطفاً استاد -

  .بمونه هیچیبی اشهمه حیف

. بدین امتحان بتونین شما که نیست وقت قدراین اآلن توفیقی، خانم -
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 هم با تونیدمی بعد جلسه برای. خورهمی زنگ شما امتحان وسط

  .کنین هماهنگ

 کالس از خورد که زنگ. نشستم جام سر و نگفتم چیزی دیگه هم من

 :گفت و رسوند بهم رو خودش سما که اومدم بیرون

 گروهی هم تو با رو خودش و کرد بازی پارتی خوب عاشق، آقای -

 .کرد

 ؟ اومده خوشش من از واقعاً میگی یعنی -

 ! نگاه یک در عشق -

 :گفتم و بازوش به زدم

 دختری تا ضمن در. میگه بهم چیزی یه بشنوه یکی! ترآروم! هیس -

 باید عظیمی چرا هست دارخانواده و پولدار و خوشگل قدراین الهام مثل

 بشه؟ من عاشق

 دعوتیم؟ که نگار و من عروسیت! نفیسه وای -

 و گفتیممی سما و نگار با داشتم حیاط توی. خندیدیم هردو و
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 :کرد صدا سر پشت از رو من نفر یک که خندیدیممی

 توفیقی؟ خانم -

 به زدن که بودن ایستاده من طرف دو نگار و سما. بود عظیمی. برگشتم

 :گفتم عظیمی به بازوم

 بله؟ -

 .بگیرم رو وقتتون لحظه یه تونممی -

 :گفت گوشم در نگار

  !آید می سویت به خودش عشق -

 :گفتم عظیمی به رو و هلوشپ به زدم

 ...بعداً میشه جایی ریممی داریم هابچه با اآلن؟...  ام -

 :گفت سما که بود نشده تموم حرفم هنوز

 شما. ریممی خودمون نگار و من. باش راحت شما جون، نفیسه نه -
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  .بشین آماده امتحانتون برای باید

  .برو تو میگه راست سما -

 :گفت عظیمی. نگم چیزی من وقت یه هک رفتن دو به شون هردو

 .کنیم صحبت کتابخونه توی بریم پس خوب، -

 دونستممی. رفتم باهاش نداشتم کردن قبول جز ایچاره دیگه که من

 براش که هاییعشوه و ناز واقعاً زومه؛ روش دانشگاه دخترهای همه چشم

 به اماله که رفتیممی کتابخانه سمت به داشتیم. بود دیدنی اومدنمی

 :گفت عشوه و ناز با و اومد سمتمون

 آخه کنم؟ کمک بهتون منم میشه عظیمی؟ آقای جون، نفیسه سالم -

 استاد شاید کنم کمک شما به اگه باشم، گرفته خوبی نمره کنمنمی فکر

  .بده اضافه نمره بهم

 :گفت زود خیلی امین

 نظر در ایدیگه نمره شما برای استاد و گرفتین رو توننمره شما نه -
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 .گیرهنمی

  .بگیرین بهتری نمره که کنم کمک شما به تونممی خوب -

 ...اشکالی من نظر از -

 :گفت زود خیلی و بدم ادامه نگذاشت امین

 احتیاجی شما کمک به کنیم، کارچی دونیممی خودمون ما نه -

 .نداریم

. بودم جبمتع الهام با رفتارش از. رفت کتابخونه سمت به و شد رد الهام از

 به هم با و رفتم امین سمت به زود خیلی که کرد نگاه بهم نفرت با الهام

 و  نشستم میز یه پشت من رسیدیم، کتابخونه به. رفتیم کتابخونه

 رو یکی تا ها،مریضی کردن معرفی از کرد شروع و نشست هم عظیمی

 رو "قلب دریچه شدن گشاد" بیماری همه اون بین از. کنیم انتخاب

 بازی رو مریض نقش امین و باشم دکتر من که شد قرار. کردیم خابانت

 از شد، تموم که کارمون. بنویسم اجرا برای نمایشنامه سری یه من  و کنه

. رفتممی نفس پیش  باید شدم، خارج دانشگاه از. اومدم بیرون کتابخونه

 به و شدم سوار. رفتم بودم کرده پارک رو ماشین که ایکوچه همون توی
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 جلو کمی. بودم اومده دیر کم یه شدم، پیاده ماشین از. رفتم پارک سمت

 بدون ترسیدم. گرفت قرار هامچشم جلوی دست تا دو یکهو، که رفتم

 پشت به و جلو کشیدم رو خودم باشه، تونهمی کی کنم فکر کهاین

 رو خودش جلوی که حالی در دیدم رو نفس که کیه؛ ببینم تا برگشتم

 عمیق نفس یک. زدممی نفس-نفس داشتم ترس از. نخنده که بود گرفته

 :گفتم بهش و کشیدم

 !کردممی سکته داشتم من بخندی، هم باید کوفت -

 :گفت و داد سر رو اشخنده

 حاال ترسیدی،می باید گرفتممی رو دهنت جلوی اگه... گلم...خواهر -

 .شد دار خنده اتقیافه واقعاً ولی شده؛ سفید رو رنگش کن نگاه

 :گفتم که تر اونور رفت و کرد فرار که بزنمش تا جلو رفتم

 بکنم؛ کاری همچین باهات بار یه هم من خوبه کنی؟می فرار چرا -

 کنی؟می کارچی ببینم

 وقتی مثالً. بود عجیب خیلی نفس هایالعمل عکس وکیلی خدا. خندید
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 پیچ و گرفتمی رو دستت یکهو زدی،می دست بهش و نبود حواسش

  .دادمی

 دل دو. نه یا بگم رو خواستگاری قضیه دونستمنمی. نشستیم نیمکت روی

 :گفت نفس که کردممی بازی چادرم یگوشه با داشتم و بودم

 شده؟ چیزی -

 .نه -

 بگو دلی، دو ایقضیه یه سر یعنی  میر؛ وَر چیزی یه با وقت هر تو -

 .ببینم

 !اومده ستگارخوا برات بگم؟ چطوری...ام...راستش...خوب -

 انتظار. کرد سکته کردم فکر لحظه یه. اومد بیرون حدقه از هاشچشم

 :گفت اومد، خودش به وقتی. داشتم رو العملیعکس همین

 کی؟ -

  .خانم نرگس تون،همسایه -
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 یا بیاره در سر ما زندگی از خوادمی وقته چند میگم بینی؟می! اِِ-ا-اِ -

 نظر زیر اششازده واسه منو بگو پس کنه، صحبت من با بیشتر خوادمی

  .داشته

 رو امخنده جلوی. بودم شده قرمز خنده از آورد، در رو نرگس ادای وقتی

 :گفتم و گرفتم

 همین دیگه بعد میشه، چروک صورتت. نخور حرص من خواهر -

 !بگیرتت نمیاد هم شازده

 جلوم که کسی این کردم شک اصالً لحظه یه که رفت بهم ایغره چشم

 :پرسید ازم. هست نفس نشسته

 گفتی؟ چی خانوم نرگس به تو ببینم؟ -

 چه این دونمنمی یکهو بعد. کردم تعریف براش رو ماجرا پیاز تا سیر از

 :پرسیدم نفس از افتاد، جونم به بود نگرانی

 میدی؟ نمیدی؟ مثبت جواب که تو -

 رو من میدم؟ مثبت جواب خورممی که حرصی این با من تو نظر به -
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 ؟ شناختی قدر همین

 از و زد پوزخندی. نموند دور هم نفس چشم از که کشیدم عمیق نفس یه

 :گفت و شد بلند جاش

 رستوران یه بریم پاشو دادی، حرص که رو من پاشو. دیگه خوب -

 نخود،-نخود خودت قول به. خونه بریم کدوم هر بعد. بخوریم غذا خوب

 !خود یخانه رود هرکه

 فرمون پشت نفس رفتیم، ماشین طرف به. شدم بلند امج از و خندیدم

  .نشست

 :پرسیدم نفس از. بود خوبی و دنج جای نشستیم نفره دو میز پشت

  میاری؟ کجا از رو هارستوران این کَلَک؟ ببینم بگو. خوشگلیه جای -

  !نخوردی رو غذاش تازه -

 کنه نگاه ما به کهاین بدون و آورد رو منو برامون گارسون یه لحظه همون

 بود پایین سرش که کردم تعجب پسره رفتار این از من. رفت و داد رو منو

. اومدیم بیرون رستوران از و خوردیم رو غذامون. کرد تحسین نفس ولی
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. جهنم بگم باید نه که خونه. رفت خودش و خونه به رسوند رو من نفس

 بود گفته سنف کنم؛ عوض لباس تا رفتم اتاقم سمت به. شدم خونه وارد

 هم شام تا بود رفته دوستش خونه دیال نباشه، خونه کسهیچ ممکنه

 رو هاملباس. اومدنمی شب و داشتن جلسه یه هم نفاس و بابا. اومدنمی

 استراحت، هامدت از بعد انگار. کشیدم دراز تختم روی کردم عوض که

 بر ونهخ این به وقتهیچ شدمی کاش. بودم برگشته کار سرِ به دوباره

 .نگردم

*** 

  (نفس #)

 و کردم آویزون لباسی جا سر رو چادرم. شدم وارد و کردم باز رو خونه در

 رفته حتماً. نبود هم تلویزیون جلوی. نبود مامان. رفتم آشپزخانه سمت به

 زدم، حدس درست رفتم، مامان اتاق سمت به. بخوابه اتاقش توی بود

 بیرون اتاق از. بوسیدم رو اشنیپیشو آروم و رفتم سمتش به. بود خواب

 تخت روی و کردم عوض رو هاملباس. رفتم خودم اتاق سمت به و اومدم

 قدراین روز چند این. بخوابم راحت خیلی تونستممی بآلخره. کشیدم دراز

 روی گذاشتم رو سرم تا. نداشتم راحت خواب یه اصالً که بود شلوغ سرم
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 جن عین یکهو پریدم، خواب از یدست نوازش حس با. برد خوابم بالشت

 که بود خطرناک هایآدم با کارم و سر قدراین پاشدم، جام از هازده

 روی کنارم، مامان. کردم نگاه برم و دور به. بودم آماده حمله برای همیشه

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس. بود نشسته تخت

 سالم -

 اومدی؟ کی عزیزم سالم -

 :گفتم. بودم خواب بود ساعت هس. انداختم ساعت به نگاهی

  .اومدم که میشه ساعتی سه -

 خوردی؟ چیزی -

  .خوردم غذا بیرون آره -

 سمت به داشتم. دادم بدنم به قوصی و کش و شدم بلند جام از

 نگاه کهاین بدون و برداشتم. خورد زنگ گوشیم که رفتممی دستشویی

 : کردم وصل رو تماس کیه، ببینم کنم
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  .سالم الو؟ -

 به بره قراره عصر پنج ساعت سخاوتمند مرجان فردا نفس، سالم -

 کنیم؟ کارچی. پارک

  .ببخشید بزنم؟ زنگ بهت بعداً تونممی من جان سارا -

 :گفت و پیشمه کسی اآلن که شد متوجه

 .خداحافظ. زنممی زنگ بعداً خوام،می معذرت باشه -

 .خداحافظ -

 عملیات دادن انجام از بعد. رفتم دستشویی و میز روی گذاشتم رو گوشی

 :پرسیدم. بود آشپزخونه توی مامان. رفتم  هال توی. اومدم بیرون

 مامان؟ کنیمی کارچی -

 .دیگه کنممی درست غذا دارم بینی؟نمی مگه! کنممی لگد گِل دارم -

 گوشیم یاد. خوردمی حرص من دست از هاوقت بعضی مامان. خندیدم

 برداشتم تخت کنار عسلی روی از رو گوشیم. رفتم اقات سمت به و افتادم
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 :برداشت بوق دو از بعد. کردم لمس رو دالوران سارا اسم و

 .نفس سالم -

 .بگو حاال. بود پیشم مامانم زدی زنگ موقع اون ببخشید سالم، -

  .زدم زنگ موقع بد بود من تقصیر نداره؛ اشکال -

 داشتی؟ کارچی حاال -

 کارچی. پارک بره عصر پنج ساعت  خوادمی تمندسخاو مرجان فردا -

 !کنیم؟

 .کن آماده پارک از نقشه یه فقط. اداره میام اآلن خودم من -

 !چشم -

 .فعالً -

 .فعالً -

 رو من وقتی مامان. رفتم بیرون اتاق از شدم آماده و کردم قطع رو گوشی
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 :گفت دید

 نمیای؟ شام برای کردی، کاله و شال که باز -

 که شد تموم زود کارم اگه. اومده پیش کاری یه شرکت، برم باید -

  .میدم خبر زنم،می زنگ کشید طول هم اگه. میام شام برای

 .همراهت به خدا برو، باشه -

 .خداحافظ -

 اتاقم سمت به و شدم اداره وارد. شدم ماشین سوار و اومدم بیرون خونه از

 اتاقم به تا کردم خبر رو اسار میز، روی تلفن با و نشستم میز پشت. رفتم

 فلش یه با دالوران و بیاد داخل گفتم شنیدم، رو در صدای وقتی. بیاد

 :گفت و گذاشت احترام. اومد جلو دستش توی

  .نقشه هم این -

 پارک ینقشه. کردم وصل میز روی کامپیوتر به و گرفتم ازش رو فلش

 رو. بود اصیاختص پارک از بخش یه بود؛ معلوم که طوراین. شد مشخص

 :گفتم دالوران به
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 خصوصیه؟ قسمت شده، کشیده سفید خط دورش که بخش این -

 رواج جااون زیاده های ورزش و ترهبزرگ پارک دیگه قسمت از بله -

 به و قسمت اون توی برن توننمی باشن عضو که کسانی فقط. داره

  .جاست اون اصلیش مقصد هم سخاوتمند مرجان زیاد احتماًل

 سوار مرجان روی نفر چند. جاستاون مقصدش بله، زیاد احتماًل به -

 از بیرون ماشین با آماده هم نفر دو داره، کار کی با جااون ببینیم تا باشن

 تعقیبش اشخونه تا شد خارج پارک از مرجان وقتی که باشن پارک

  .کنن

 !قربان بله -

 بیرون اتاق از و گذاشت احترام. دادم دالوران به و کردم جدا رو فلش -

 وقت بتونم تا بشه تموم پرونده این زودتر هرچه بودم امیدوار. رفت

 یکهو که بودم فکرها همین توی. بگذرونم نفیسه و مامان با رو بیشتری

 به گفتم؛می دروغ هرکی به. کردم دلتنگی احساس نفاس و آرمان برای

. بودم شونپیش بیشتر خواستمی دلم. بگم دروغ تونستمنمی که خودم

 آغوش برای! بود شده تنگ آغوشش برای دلم چقدر نفاس، داداش پیش
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 اشک چشمه اما کنم، گریه نبودنش برای تونستممی کاش. اشبرادرانه

 به زمان، دوباره خواستمی دلم. بود خشکیده که بود وقت خیلی من

 کنه، اذیتم خواست کسی اگه دوباره. باشیم هم با دوباره و برگرده عقب

. اومد در صدای که بودم فکرها همین توی. کنه پارش و لت بزنه داداشم

 :گفتم و اومدم خودم به

 !بفرمائید

 :گفت و گذاشت احترام. اومد داخل مهدوی

 کنم خبرتون گفتم داره، نفر یه با تلفنی تماس یه سخاوتمند مرجان -

  .بدین گوش

 بزرگ مایشن صفحه جلوی. رفتیم  بیرون هم با و شدم بلند جام از

 یه و مرجان صدای. کرد پخش رو صدا محسن، پسره، همون و ایستادم

  .شد پخش شناختمش نمی که مرد

 «غریبه مرد و مرجان تلفنی تماس»

  !شنیدیم رو تون صدا ما عجب چه خانوم، مرجان سالم! به -
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 کارچی بگو حاال هستیم؛ شما مزاحم همیشه که ما. داری لطف شما -

 ؟زدی زنگ داشتی

  .داریم نیاز باهوش و خوب عکاس یه به بگم زدم زنگ فقط هیچ، -

 مرد؟ یا زن -

 .بهتره باشه زن -

 .کنممی کارچی ببینم. باشه -

  .کن خبرم آفرین، -

 .فعالً باشه، -

 .فعالً -

 :گفتم محسن به رو. شد قطع تماس

 کنی؟ شناسایی رو هویتشون تونستی -

 !لحظه یه بله، -
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 :دادن توضیح به کرد شروع و کرد پخش نمایش هصفح روی عکس یه

. ابوالفضل پدر، نام. سال سی سن،. اصالًنی رامبد خانوادگی، نام و نام-

 زندگی جااون و رفته آلمان به سالگی پنج ولی اومده دنیا به تهران توی

 قطعات واردات شرکت توی. برگشته ایران به که ساله هفت اآلن. کرده

  .نداشته مشکوکی مورد هیچ هم الحا تا. مدیره ماشین

 :گفت عظیمی سرگرد

  .باشین داشته نظر زیر رو هاشتماس تمام و کنین هک رو تلفنش -

 :گفت من به رو بعد

 سخاوتمند مرجان گرفتن نظر زیر برای رو هاکی رادمنش؟ سروان -

 کردید؟ انتخاب

 آدرس کهنای از بعد بدین، انجام رو کار این لطفاً شما. کسهیچ هنوز -

  .بگذاریم کار دوربین اشخونه توی باید کردیم، پیدا رو اشخونه

  .داد تکون سری عظیمی سرگرد
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*** 

 (عظیمی امیر)

. بودم نشده اینجوری حاال تا. نشستم ماشین توی و اومدم بیرون اداره از

 نباید. کردم گم رو خودم زود قدراین دختر یه جلوی مغرور، امیر من،

 خانم ولی چرا؛ دونمنمی. بگذاره تأثیر شغلم روی مسائل این گذاشتممی

 بی از هاموقع بعضی. داشت فرق خانم همکارهای بقیه با برام رادمنش

 رو من وقتی همیشه معموالً همکارها بقیه. خوردممی حرص هاشمحلی

 محلی بی و آرامش با نفس ولی کنندمی گم رو پاشون و دست بینندمی

 حال با که بود آهنگی تنها این. کردم پلی رو آهنگ. کنهمی صحبت باهام

 :بود جور من روز و

 نکن دست دست ، نکن دست دست ، نکن دست دست"

 برندارم ازت چشم همه جلو عادتمه

 میارم کم نفس تو بی برم هرجا عزیزم

 بستی همه رو چشم شکستی دلمو قفل

 هستی تو فقط تنگی دل همه این ضربانِ
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 پیشم باشی باید شم نمی سیر تو از

 امراضی همین به خواممی چی دنیا از دیگه

  نکن دست دست

 دلم نیست من دست دستته زندگیم

  دیوونتم نگیر کم دست رو من

  توئه پای رد نگام تو

 جونم یوصله بهته حواسم حالی هر توی

 عبورم حال در ابر دورم تنهایی از تو با

 دونممی تو از رو آرامشم حس

 ریخت بهم رو شهر هاتخنده

 جونم ریخت دلم کردی نگام تا

  نکن دست دست

  دلم نیست من دست دستته زندگیم

  دیوونتم نگیر کم دست رو من
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 تویه پایه رد نگام تو

 "جونم ی وصله بهته حواسم هرحالی توی

 (نفس: آهنگ نام( )پویا: خواننده)

 و شدم ادهپی ماشین از. رسیدم خونه به تا کردم گوش دیگه آهنگ تا دو

 ساعت. شدم خونه وارد و چرخوندم قفل توی رو کلید. رفتم خونه توی

 :گفت و کیه ببینه کشید سرک آشپزخونه توی از اترین. بود هشت

 !داداشی سالم -

 .گلم آبجی سالم -

 : گفت و اومد بیرون آشپزخونه توی از مامان

 .بخور چای یه بیا کن عوض رو هاتلباس برو. پسرم سالم -

 .چشم مامان سالم -

. رفتم آشپزخونه طرف به و کردم عوض رو لباسم. رفتم  اتاقم طرف به

 و نشستم اترین کنار و کشیدم بیرون رو میز دور هایصندلی از یکی
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 :گفتم

 کو؟ امین مامان؟ -

  .نیومده هم بیرون. اتاقشه توی اومده که موقعی از -

 :گفت اترین

 .خوابید هم بعد ،خوندمی درس داشت اشهمه که اول -

 :گفتم و باال انداختم رو ابروم یه

 .کنممی بیدارش میرم اآلن! خوابه؟ می چقدر خوابه؟ -

 :گفتم من شد بلند هم اترین که شدم بلند مبل روی از

 کجا؟ تو -

 .ببینم رو امین خوردن حرص بیام -

 .رفتیم اتاق به هم با و خندیدم شیطنتش این به
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 اتاق گوشه یه و کرد روشن رو برق اترین بود اموشخ برق کردم باز رو در

 و کردم شروع هم من گرفتن فیلم به کرد شروع گوشیش با و ایستاد

 :گفتم

 امین؟ -

 :گفتم دوباره. نشد بلند

 امین؟ -

 و دادم نشون دوربین به رو برداشتم رو تخت کنار پارچ. خوردنمی تکون

 :گفتم

 .کنیممی استفاده دیگه زبون یه از نشد، بیدار خوش زبون با -

 نگه امین سر باالی رو پارچ. بگیره رو اش خنده جلوی داشت سعی اترین

 از هازده جن عین که کردم خالی سرش روی رو، اشهمه یکهو و داشتم

 شد، بلند اترین خنده صدای. گذاشتم میز روی رو، پارچ. شد بیدار خواب

 :گفت امین. گرفت امخنده هم من

 هان؟ دیدخنمی! مرض -
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 کنیم؟ گریه خوایمی -

 بیرون اتاق از اترین و من که بزنه رو من خواست و شد بلند جاش از

 :گفت و زد در به مشت با. نیاد بیرون تا گرفتم و بستم رو در. رفتیم

 به هم میدم، نشون تو به هم بیرون بیام وگرنه کن؛ باز رو در امیر- -

 !رو یلعنت این کن باز! پریده ور اترین اون

 !کنمنمی باز- -

 کنی؟نمی باز- -

 !نه- -

 .بگو چیزی یه تو اترین- -

 .کنمنمی دخالت شما دعوای توی من- -

 برسه؛ امیر این و تو به دستم من فقط باشه، کنی؟نمی دخالت که- -

  !کنم کارچی دونممی

 ؛تو رفتم. کردم باز آروم رو در. نیومد اتاق توی از صدایی دقیقه چند برای
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 امین دیدم که برگشتم. شد ریخته سرم روی آب سرم، پشت از یکهو که

 :گفت. دستشه آب کوچیک بطری یه و خندهمی داره

 !کردی حال رو تالفی -

 : گفت و سرش پشت به برگشت بعد

 !خانومه اترین نوبت حاال -

 :گفت و ترسید اترین

  !کنی خیس رو من بتونی باش خیال همین به -

 تا رفتم بیرون اتاق از. رفت دنبالش به هم امین که دوید بیرون و 

 اشهمه اترین کردن،می دیگه هم دنبال داشتن. کنم تماشا رو دعواشون

 در رو لباسم. رفتم اتاقم توی و شدم هااون خیالبی. رفتمی هامبل روی

 جیغ صدا یکهو که کردم خشک رو سرم و پوشیدم دیگه لباس یه و آوردم

 گریه داره و زمین رو افتاده اترین دیدم رفتم؛ بیرون اتاق از سریع. اومد

. زدمی حرف باهاش داشت و بود کرده بغلش امین. رفتم جلو. کنهمی

 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه از مامان موقع همون
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 کشی؟می جیغ چرا مادر اترین چیشد؟ -

 :تمگف امین به میاد خون داره اترین شقیقه از دیدم که رفتم جلوتر

 کردی؟ کارشچی -

  .میز به خورد اششقیقه افتاد مبل روی از کار، هیچ خدا به -

 :گفت و مامان به کرد رو

 .بیار رو اولیه هاکمک جعبه برو زود مامان -

 :گفتم اترین به. آشپزخونه توی رفت مامان که نشستم اترین کنار

 کوچولو؟ آبجی اترین؟ خواهری؟ -

 :گفت و گرفت شدت اشگریه

  .سوزهمی -

 .میشی خوب. بندهمی رو زخم جای امین اآلن نیست، چیزی- -

 :گفت امین
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 .بشه جوری این خواستمنمی خدا به کردم، غلط! ببخشید خواهری -

 توی از امین. داد رو کیف یه و اومد آشپزخونه توی از مامان لحظه همون

 :گفت و برداشت رو چسب و پنبه و بتادین و باند کیف،

  .نخوره تکون تا بگیر رو اترین سر تو یرام -

 که زخم جای کردن تمیز به کرد شروع امین. گرفتم بغلم توی رو اترین

 :گفت و ریخت اشک اترین

  .سوزهمی نکن! آخ -

 رو کارش امین تا نخور تکون. میشه تموم اآلن جان، اترین باش آروم -

  .بکنه

  !بسه تروخدا امین. سوزهمی داداشی -

 :گفت امین

 !کن تحمل. شد تموم دیگه برم، قربونت شد تموم -

 :گفت و شد تموم امین کار دقیقه چند از بعد
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  .شد تموم. کن باز رو هاتچشم گلم؟ خواهر -

 رو باند تا باال برد رو دستش. نشست و کرد باز رو هاشچشم آروم اترین

 :گفت و گرفت رو دستش امین که کنه لمس

  .آبجی نزن دست -

 هنوز. شد بلند جاش از و بیرون کشید امین دست از رو دستش ناتری

 امین که بیفته بود نزدیک و رفت گیج سرش که بود برنداشته قدم یک

 :گفت امین. کردیم هل مامان و من. گرفتش

 .نشی بلند بهتره! رفته خون ازت تازه آبجی -

 :گفت مامان به رو و زد اترین پیشونی به ایبوسه بعد

 .بخوره تا بیار نبات چایی یه اترین برای شما مامان؟ -

 رو اترین و شد بلند امین. کنه درست نبات چایی تا رفت آشپزخونه مامان

 :گفت و گذاشتش  مبل روی و کرد بغل

 .بشین کم یه خوب؟ نکشی دراز اآلن بهتره خواهری -
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 :گفتم بشه عوض جو کهاین برای من

 خودش! دکتری چه هم ونا داریم، دکتر یه خونه توی ما خوبه -

  .کنهمی درست رو کاریش خراب هم خودش کنه،می ناقص

 :گفت و خندید امین

 .افتاد نبود حواسش خودش که نبود من تقصیر -

  .افتادنمی که کردینمی دنبالش شما اگه -

 !ببخشید خواهری( داد ادامه و کرد اترین به رو! )حرفیه هم این -

 :گفت امین هدوبار که نگفت هیچی اترین

 بخشیدی؟ -

- ... 

 قهری؟ -

- ... 
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 .کردم عذرخواهی که من بگو، چیزی یه حداقل خوب -

 !قهرم من -

 خوبه؟. کردم غلط من اصالً گفتی، چیزی یه حداقل! عجب چه -

 !نه -

 کنی؟ آشتی تا کنم کارچی بگو خودت خوب، -

 .دانشگاهم بریم بیا من با فردا -

 :گفت که کردیم نگاه ترینا به متعجب قیافه با هردو

 من با فردا خوب بگم؟ هرچی نگفتی مگه امین برد؟ ماتتون چرا چیه -

 .دانشگاهم بیا

 چرا؟ وقتاون -

 نکنین؟ دعوام میدین قول -

 .بگو تو -
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. کرد تقلب شینه؛می من بغل که دختری اون دانشگاه، توی امروز -

  .کرد محروم امتحان از رو من هم استاد وقتاون! من گردن انداخت بعد

 !نکردی؟ تقلب تو واقعاً -

 دیگه؟ میای حاال! خودم جون به نه -

 .باشه بخشی،می منو تو جوری این اگه -

 :گفت و امین بغل پرید اترین

 !داداشی عاشقتم -

 !برم قربونت -

 ؟ شلغمم جااین من چی؟ من پس اترین -

 :گفت امین و خندید اترین

 تو با که اشهمه حسود آقای کرد؛ بغل رو من اترین عمری بعد حاال -

 !کنهنمی حساب آدم که منم پره،می
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 !گفتی؟ امین به و نگفتی من به چرا اترین راستی -

 .نداره دانشگاه فردا امین ولی سرکاری همیشه تو چون -

 :گفت و باال داد رو ابروش تا یه امین

 ندارم؟ کالس فردا من گفته کی -

  .صبحه کالسم من ظهر، ولی داری -

 !آهان -

 :گفتم من که زد خنده زیر اترین یکهو

 خندی؟می چرا چیه -

 با ببینن رو من فردا وقتی که خندممی دانشگاه دخترای قیافه به -

 .خورن می حرص و میارن در سرم پشت حرف چقدر دانشگاه، رفتم امین

 :گفتم من که زدیم خنده زیر تامون سه هر

 .رفته خودم به! خوشتیپه که بس -
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 !امیر آقا منی شکل که باشه خداتم از باید تو. خوشتیپم کال من -

 !اِ-اِ-اِ -

 !بله -

  :گفت اترین

 !بسه -

 چای لیوان یه با آشپزخونه توی از مامان که شدیم ساکت امین و من

 :گفت و اومد نبات

 به رو) نیست؟ خوب حالش دخترم بینیدنمی تا، دو شما کنید بس -

  .بخور رو شیرین چایی این مادر بیا( داد مهادا اترین

 :گفت و خورد قُلپ دو و گرفت مامان از رو لیوان اترین

  .نکنه درد دستت مامان، ممنون -

 .بخور رو اشهمه مادر، جونت نوش -
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  .بکن خودت حال به فکری یه پاشو امین، آقا -

 منظور؟ -

  .فهمیمی رو منظورم اومد، بابا که اآلن -

 رو اترین بیاد بودم، کرده فراموش بابا از اصالً. میگی راست! خآ-آخ -

  .است کنده من کلک ببینه جوری این

 بمونی زنده کردی؛ ناکار رو بابا یگوشه جیگر زدی! دیگه خوب -

  .خوبه

 راه توی آشپزخونه توی بره که شد بلند و گرفت اترین از رو لیوان مامان

 :گفت

 .من با هم باباتون نبود؛ که تو تقصیر. نباش نگران -

 و بوسید رو اش گونه و رفت مامان سمت به و شد بلند مبل روی از امین

 :گفت

 کارچی باید نداشتم، رو تو اگه من! مامان برم قربونت من الهی -
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 کردم؟می

 .نگذار چشمش جلو رو خودت اومد بابات! نکن لوس رو خودت -

 !بشم قربونت چشم -

 

 کرد باز رو در اومد، بابا که بود نیم و نه نزدیک عتسا. رفت و خندید بعد

 امتحانش برای داشت هم امین. بود اتاقش توی اترین. شد خونه وارد و

 تا دور نگاهی بابا. دادیم جواب مامان و من و کرد سالم بلند بابا خوند،می

 :گفت بعد و انداخت دور

 خونه کردم تعجب لحظه یه اصالً کجان؟ گنده خرس تا دو این -

 !ساکته

 سکوت رنگ کم یه خونه تازه کنی؟ چشم رو خونه تونیمی من، پدر -

  .گرفته

 دقیقه چند از بعد. کرد عوض لباس و اتاقش توی رفت و خندید بابا

 آشپزخونه از مامان. داد تکیه مبل به و نشست نفری دو مبل رو و برگشت
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 خودش و گذاشت بابا روی روبه میز روی رو چایی و شد هال وارد چای با

 : گفت بابا که نشست دیگه مبل یه روی

  .بیان کن صدا رو برادرت و خواهر برو بابا جان؟ امیر -

  : گفتم دلم توی

  !برسه دادت به خدا امین -

 وارد بزنم، در کهاین بدون. رفتم امین اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 مثالً درحال بود دهکشی دراز تخت روی که جور همون امین که شدم اتاق

 :گفت بود خوندن درس

 بعد بزنی؛ دری یه باید هم باز باشی، تربزرگ دقیقه دو مثالً آقاجان -

 در اول بشه؛ کسی اتاق وارد خوادمی وقتی هم بابا! بشی مردم اتاق وارد

 !زنهمی

 سراغ اومده بابا که بِکَن رو گورت پاشو هم بعد بکش، عمیق نفس یه -

 !گیرهمی ور اترین و تو
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 :گفت و شد بلند جاش از هادیده جن عین

 نگفت؟ چیزی! دید؟ رو اترین بابا -

 هرچی هم مامان. دارم کارش بیاد بگو رو امین برو میگه. دیده آره -

 !دیگه پاشو. بشه ادب باید نه گفت کن، ولش رو بچه گفت

 !بکن کاری یه دامنت، به دستم داداشی -

 :گفتم و زدم خنده زیر بلند

 چیزی هنوز بابا کردم؛ شوخی! نباش نگران دوماً ندارم؛ دامن من اوالً -

  .نفهمیده

 بیرون سریع هم من. اومد سمتم به و شد بلند تخت روی از و کرد اخمی

 سالم بابا به و اومد بیرون اتاق از امین. نشستم بابا کنار مبل، روی و رفتم

 :گفت بابا که کرد

 صدا هم رو خواهرت برو! بیرون اومدی اتاق توی از عجب چه سالم -

  .میاره رو شام هم مامانت اآلن بیاد، کن
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 من به رو بابا. رفت اترین اتاق سمت به ولی پرید؛ رنگش لحظه یه امین

 :گفت و کرد

 پرید؟ رنگش آوردم رو اترین اسم تا چرا بود؟ چش این -

 :گفتم و خونه آشپز سمت به کردم رو و زدم خندی نیش

 کنم فکر. آشپزخونه توی بریم پاشین. نیست مهمی چیز بابا، هیچی -

  .کرده آماده رو غذا مامان

 به و شدم بلند جام از. کردم فرار دادن جواب زیر از فهمید هستم مطمئن

 : گفت من به رو که کشیدمی غذا داشت مامان رفتم، آشپزخونه سمت

 .بخوریم غذا بیان؛ کن صدا رو بقیه برو -

 :گفت اباب موقع همون

  کنممی شون صدا میرم من نیست الزم  -

 :گفتم و کردم مامان به رو. رفت اتاق سمت به و

 !کن درستش برو جان مامان حاال -
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 اومد بیرون اتاق توی از امین لحظه همون که انداخت من به نگاهی مامان

 :گفتم من. شد قایم مامان پشت و آشپزخونه توی اومد و

  شده؟ چی -

 دمپایی. بودیم آشپزخونه توی که ما به کرد رو و بیرون اومد اتاق از بابا 

 متوجه که بود عصبانی قدراین! کرد پرت من سمت به رو بود دستش که

 رو دستم. خورد مامان به دمپایی که دادم جاخالی! هستم امیر من نشد

 به اومد در مامان پشت از امین. پرید رنگش هم بابا دهنم، جلوی گذاشتم

 داد با چنان عصبانیت از مامان که بود گرفته رو اشخنده جلوی زور

 :گفت

 شماها؟ تونه چه -

 به کرد رو بابا. زدن خنده زیر امین با بود اومده بیرون اتاقش از که اترین

 :گفت و امین

 امیر سمت رو دمپایی تو جای به هم بخندی، هم باید که شما بله -

 !مامانتون به خورد هم بدتر اون از. کردم پرت
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 بابا حرف این با هم مامان کردیم،می غش داشتیم خنده از که تا سه ما

 غذا و نشستیم میز سر بعد دقیقه چند. کشید راحتی نفس بابا که خندید

 .کردمی نگاه امین به جور بد بابا اما خوردیم؛

 *** 

 (نفس)

 رو چادرم. اومدمی آب شیر صدای که رفتم داخل کردم، باز رو خونه در

 اپن روی. رفتم آشپزخونه جلوی و کردم آویزون در دمِ لباسیِ جا روی

 بعد. داد جواب هم مامان و کردم سالم. شدم خیره مامان به و شدم خم

 :گفت و کرد نگاه بهم

 ندیدی؟ رو من حاال تا مگه بهم؟ زدی زل چیه -

 هست؟ مشکلی کنم؛ نگاه رو خوشگلم مامان خوادمی دلم ولی چرا -

 برو و کن درویش رو هاتچشم اون خواست دلت اگه فقط ،نه -

 !کن عوض رو هاتلباس

 چرون؟چشم شدم من دیگه مامان نکنه درد دستت -
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 عوض رو هاملباس. رفتم اتاقم سمت به و گرداندم بر رو سرم قهر حالت به

 یه با پوشیدم ایحلقه آستین طوسی تاپ یه. اومدم بیرون اتاق از و کردم

 آشپزخونه توی از مامان. نشستم مبل روی. ایسورمه رنگ به بجذ شلوار

 :گفت که نکردم توجهی هم من. نشست مبل روی و اومد بیرون

  .نکن قهر! برخورنده زود خانم حاال، خوب -

 :گفتم و کردم بغلش و رفتم مامان سمت به و شدم بلند مبل روی از

 که شما تدس از بشم ناراحت که هرکی دست از من گلم مامان -

 .شمنمی ناراحت

 به شام خوردن از بعد. بوسید رو مهام روی هم مامان و بوسیدم رو گونش

 دقدقه بی راحت خواب یه دلم. کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاقم

 اگه! نه مامان خاطر به نه اما نشم؛ بلند دیگه و بخوابم که خواستمی

 گردممی بر و میرم شیر دهنِ توی تا همیشه من که دونستمی مامان

 .برد خوابم که کردممی فکر چیزها این به. زندمی رو سکته

 از بعد و رفتم دستشویی سمت به و شدم بیدار خواب از اذان، صدای با 

. شدم نماز یآماده و اومدم بیرون و گرفتم وضو مربوطه، کارهای انجام
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 دیگه وقت ندچ تا که کردم دعا و نشستم سجاده کنار شد؛ تمام که نمازم

. کنیم زندگی خونه این توی دیگه هم با  تایی سه مامان، نفیسه، نفاس، با

 و کرد پهن من کنار رو اشسجاده هم مامان که بودم حال همین توی

 تخت روی. رفتم اتاق به و شدم بلند جام از. خواندن نماز به کرد شروع

 ولی زدم یگشت شدم، تلگرام وارد و برداشتم رو گوشیم. کشیدم دراز

 اآلن ولی بزنم گیتار کمی خواستمی دلم برد،نمی خوابم. نداشت چیزی

 به و گذاشتم سرم زیر رو دستم و کشیدم دراز پهلو به. نبود وقتش

 ساعت شدم بیدار خواب از. برد خوابم کی دونمنمی. شدم خیره ایگوشه

 نهار میز پشت مامان. رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم لباس سریع. بود نُه

 جلو. داد جواب که کردم سالم. خوردمی چای داشت و بود نشسته خوری

 مامان که خوردم و زدم روش پنیر کمی و برداشتم نون تکه یه و رفتم

 :گفت

 !ها میشی خنگ. نمال نون اون روی پنیر قدراین -

 بود قرار اگه خورم؛می صبحانه جوری همین همیشه من... من مادر- -

 مدرک همه این و نشدم که بینیمی ولی. بودم شده حاال ات بشم خنگ

 .گرفتم تحصیلی
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  .بگم چی تو به دیگه دونمنمی که من -

 تأسف به سری که بوسیدم رو گونش رفتم سمتش به و شدم بلند جام از

 به صدایی که رفتم ماشینم سمت به و اومدم بیرون خونه از. داد تکون

 :رسید گوشم

 !کن صبر لحظه یه خاله؟ جان نفس -

 ایخواستگاری یاد. بود خانم نرگس. کردم نگاه سرم پشت به و ایستادم

 ماشین جلوی سینه به دست. افتادم بود کرده صحبت ازش نفیسه که

 :گفتم. رسید بهم که ایستادم

 .خانم نرگس سالم -

. کنم صحبت باهات خواستممی موضوع اون درمورد دخترم، سالم -

 چیه؟ نظرت خوب،

 مثل رو حاجی و خودم مادر مثل رو شما من! خانم نرگس بینینب -

 هم به اصالً ما. نیستم شما پسر مناسب من نظرم، به ولی دونم؛می پدرم

  .منفیه من جواب ولی کنم تون ناراحت خواهم نمی. خوریمنمی
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 :دادم ادامه که کرد مکث کمی و پایین انداخت رو سرش

 !خواممی معذرت -

 یه. مونیمی خودم نداشته دختر مثل تو چرا؟ عذرتم دخترم، نه -

 تو خواستمی دلم خیلی ولی گرفتم؛ هم رو جواب دیگه، بود خواستگاری

 .بشی عروسم

 :گفتم و کردم بغلش و جلو رفتم و زدم لبخندی

 .بدونید خودتون دختر مثل رو من لطفاً خانم نرگس -

 پیش رو بحث نای امدیگه. جان نفس مونیمی خودم دختر مثل تو -

  .کشمنمی

 !ممنون -

 نباشم؟ مزاحمت راستی -

 :گفتم و اومدم بیرون بغلش از

  .برسونین سالم حاجی به برم، دیگه من! مزاحمه؟ آدم مادر مگه -
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 !حتماً -

. افتادم راه اداره سمت به و شدم ماشین سوار. رفت و بوسید رو پیشونیم

 .داشتم کار کلی همیشه مثل هم روز اون

*** 

 (ظهر از بعد روز همان)

  (نفیسه)

 آماده امتحان برای تا خوندممی درس داشتم و بودم نشسته اتاقم توی

 شش ساعت کی نفهمیدم که بودم شده خوندم درس غرق قدراین. باشم

 توی دیال و شد باز یهو اتاق در که برم بیرون تا شدم بلند جام از. شد

 :توپید بهم و شد نمایان در چوب چهار

 و آرش اآلن! کنی؟ درست غذا بری خوای نمی! کن نگاه ساعت به -

 !بابا ای. کنهمی نگاه رو من وایستاده! دیگه باش زود میان، نفاس

 :گفت و برد آشپزخونه توی. برد بیرون و کشید رو دستم و جلو اومد
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 درست پیراشگی خواممی. میان دیگه اآلن شو، مشغول! باش زود -

 .کنی

 ساعت. شدم مواد کردن آماده مشغول من و بیرون فتر آشپزخونه از

 و نبود حواسم که کردممی درست سس غذا روی برای داشتم بود، هفت

 بیرون رو سینی و کردم باز رو فر در سریع سوخت، فر توی هاپیراشگی

 از سینی و سوخت دستم و ندارم کش دست که نبود حواسم. کشیدم

 دید رو هااین وقتی و اومد زخونهآشپ توی دیال. ریخت و شد ول دستم

 :گفت و شد عصبانی

 از! سوزوندی؟ رو غذا شده؟ جوری این چرا جااین! کردی؟ غلطی چه -

 کنی؟ کوچیک بابات جلوی رو من که کردی رو کار این قصد

 :گفت و گوشم توی زد یکی و جلو اومد

 !بیرون برو من خونه از ببینمت، خوامنمی! برو گمشو -

 :گفت و زد دیگه یکی که اومد در اشکم

 تحملت که هم حاال تا بیرون؟ گمشو برو من خونه از نمیگم مگه -
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 .میری و کنیمی جمع رو وسایلت حاال همین! بسه کردم؛

 که رفتممی باال میون در یکی هاروپله ریختممی اشک که جوری همون

 به کردم شروع و آوردم در تخت زیر از رو چمدونم. رسیدم خودم اتاق به

. بود تاریک هوا اومدم، بیرون خونه از. ضروریم لوازم کردن جمع

 چرخ هاخیابون توی جوری همون داشتم. کنم کارچی دونستمنمی

 و پایین داد رو شیشه راننده. زد بوق و ایستاد کنارم ماشین یه که زدممی

 :گفت

 !شو سوار خوشگله؟ خانوم هی -

 :گفتم و باال دمکشی رو دماغم کردم جمع رو چادرم

  !نشید مزاحم لطفاً -

 :گفت و شد پیاده و داشت نگه جلوم رو ماشین ولی کردم زیاد رو سرعتم

  .نگذره بد بهت میدم قول! شو سوار دیگه، نکن ناز -

 سرم پشت از چادرم یکهو که دویدم تونستممی تا و کردم زیاد رو سرعتم

 سریع. شد خم که زدم حساسش جای به زانوم با و برگشتم. شد کشیده
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. کردم گم رو اون کی نشدم متوجه که دویدم قدراین شدم، دور جااون از

 کارچی باید. ریختممی اشک و رفتممی راه هاخیابون توی جور همین

 سریع. بود دقیقه هفده و نه ساعت انداختم، گوشیم به نگاهی کردم؟می

 تلفن توی صداش. برداشت بوق، تا دو از بعد گرفتم؛ رو نفس شماره

 :گفتمی که پیچید

 نفیسه؟ الو -

 گریه خاطر به که صدایی با. ریختممی اشک داشتم و بود اومده بند زبونم

 :گفتم بود گرفته کمی

 ...من...دیال...خواهری...نفس -

 :گفت که گرفت اوج گریم و بدم ادامه نتونستم دیگه

 چی؟ دیال شده، چی بگو من به درست! باش آروم نفیسه -

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

  .موندم خیابون توی اآلن من. کرد بیرون خونه از رو من دیال -
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 :زد فریاد تلفن پشت و شد عصبانی

 .دنبالت بیام تا بگو رو آدرس! کجایی؟ اآلن تو! کرد؟ کارچی -

 .باالتر کوچه یه ایستادم، اتوبوس ایستگاه توی من -

 .باش مواظب! بایست. جاهمون میام دارم -

 کمی ماشین یه که بود نیم و نه نزدیک ساعت. کرد قطع رو گوشی

 بلند جام از باشه، مزاحم نکنه که ترسیدم. کرد توقف ایستگاه از ترعقب

 :شنیدم رو نفس صدای که شدم

 .منم نفیسه، -

 :گفت که گریه زیر زدم و کردم بغلش و سمتش به دویدم

 .شو ماشین سوار بیا نیست، چیزی! عزیزم باش آروم -

 قدراین نفس. دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم. شدیم ماشین سوار

 و نگفت چیزی. بود شده تند هاشکشیدن نفس سرعت که بود عصبانی

 ماشین کهاین حس با. نخوابیدم اما بستم رو هامچشم هم من. افتاد راه

 از بعد و شد هپیاد نفس و شد باز ماشین در. کردم باز رو هامچشم ایستاد،
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 :گفت و برگشت دقیقه چند

  .بخور رو کیک و میوهآب این بیا -

 !خوامنمی -

 .باش زود. نکن لج بخور، من خواهر -

 :گفت بعد و داد بخوردم رو کیک و آبمیوه زور به

 شده؟ چی ببینم بده توضیح حاال خوب، -

 ویر جلو آورد رو دستش که کردم تعریف براش سانسور، با رو چی همه

 :گفت و هم توی رفت اخماش. گذاشت امگونه

 کرده؟ بلند روت هم دست -

 :گفت و زد داد که پایین انداختم رو سرم و گونم روی گذاشتم رو دستم

 خونه اون توی آرش و نفاس اون پس! کرده؟ بلند روت دست گفتم -

 هستن؟ کارهچی
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  .بودیم تنها دیال و من نبودن، خونه اونا -

 که من حتی! شدمی ترسناک خیلی شد؛می انیعصب وقتی نفس

 لب زیر. ترسیدممی ازش شدمی عصبانی که موقعی هم هستم خواهرش

 خاطر به که صدایی با و کرد من به رو. گفتمی راهبی و بد دیال به داشت

 :گفت داشت خش کمی عصبانیت

 خونه، اون توی برگردی نمیگذارم دیگه و خودمون خونه ریممی اآلن -

 !کنیمی زندگی مامان و من پیش بعد به این از. زنیکه اون یشپ

 پیدا رو مامان و تو من، بفهمه بابا اگه تازه چی؟ آرمان و نفاس اما -

 ...ممکنه کردم

 باشه؟. گفتم که همین نگو چیزی دیگه! هیس -

- .... 

 باشه؟ نفیسه -

  باشه -
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 به بود بسته هامچشم که همینجور من. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین

 .رفتم خواب

******************* 

 

 (نفس)

 خواب کردم، باز رو در. رفتم نفیسه در سمت به و شدم پیاده ماشین از

 :زدم صداش. بود

 نفیسه؟ -

- ... 

 خواهری؟ -

 .هوم -

 .رسیدیم پاشو چیه؟ هوم -

 کجا؟ -
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 .ببین کن باز رو هاتچشم -

 ویندوزش وقتی. انداخت بر و دور به نگاهی و کرد باز رو هاشچشم الی

  :گفت و نشست اومد؛ باال درست

 ...که جااین -

 :گفتم و حرفش وسط پریدم و زدم پوزخندی

  !نمیشه هیچی نباش نگران. مامانه خونه آره -

 :گفتم که هم توی رفت اخماش یهو که ماشین در به گرفت رو دستش

 شد؟چی -

  هیچی؟ -

 اخمام. سوخته بدجوری دستش دیدیم که جلو آوردم و گرفتم رو دستش

 فقط که بودم عصبانی قدراین. انداخت پایین رو سرش که رفت هم توی

 کشیدم، عمیقی نفس. کنم خالی نفر یک سر رو عصبانیتم خواستممی

 توی هم با کردم، باز رو در. رفتی خونه طرف به هم با و شدم خیالبی
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 :گفتم و کردم نفیسه به رو. رفتیم حیاط

 .کنم آماده رو مامان باید. کن صبر جاهمین -

 سالم بود، نشسته مبل روی مامان. شدم خونه وارد. داد تکون رو سرش

 :گفت و شد بلند جاش از مامان کردم

 .میارم غذا برات اآلن! اومدی زود امشب عزیزم، سالم -

 .کن صبر لحظه یه مامان -

 برگشت طرفم به و تادایس آشپزخونه سمت به بره خواستمی که حالی در

 :گفتم که کرد نگاهم سوالی و

 !داریم مهمون یه -

 حیاط وارد. اومد سرم پشت که گرفتم در سمت به رو دستم. کرد تعجب

 مامان که برگشت شنید رو در صدای وقتی بود ما به پشتش نفیسه شدم،

 :گفت و اومد در اشکش نفیسه. شد گشاد تعجب از هاشچشم

 !مامان -
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 :گفت و اومد در اشکش هم مامان

 نفیسه؟ -

 :گفت و برداشت جلو به قدمی نفیسه

 .خودمم -

 و جلو رفتم که بیفته زمین روی بود نزدیک و شد بد حالش مامان یهو

 مامانم که کرد بغلش و رسوند مامان به رو خودش هم نفیسه. گرفتمش

 :گفت

 ونتقرب کنم،می پیدات روزی یه دونستممی. نفیسه خوشگلم، دختر -

  !برم

 بشه عوض جو کهاین برای من که کشیدن آغوش در رو هم ترمحکم

 :گفتم

 چی؟ من پس خوشگلته، دختر نفیسه اگه مامان -

 :گفت من به رو مامان که شد بلند هردو خنده صدای یهو



 

 

 WWW.98IA3.IR 242 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 شدی؟ حسود حاال تا کی از نفس، بکش خجالت -

 :گفتم و پاشدم من که زدیم خنده زیر هرسه دفعه این

  .تو بریم پاشین بسه، خنده و اشک -

 مبل روی بردیم؛ داخل رو مامان و گرفتیم رو مامان بازوی نفیسه با

  :گفتم و دستش دادم و آوردم رو نفیسه چمدون. نشوندیم

  .کن عوض رو هاتلباس برو. خانوما خانوم خوب -

 :گفت و من به کرد رو مامان

 .کنه عوض کجا بگو بهش برو جان، مامان نفس -

 :گفتم و زدم لبخندی

  .میره بیار، هم چایی برو بگی بهش اآلن بلده، خودش جان مامان -

 :گفتم و خندیدم که کرد نگاه من به تعجب با مامان

 دیگه برو(  گفتم و نفیسه به کردم رو) میدم توضیح -
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 روی نشستم هاملباس و چادر با جورهمین هم من. رفت اتاقم سمت به

 روی و اومد بیرون اتاق از نفیسه تا گذشت دقیقه چند. دبیا نفیسه تا مبل

 آستین لباس یه هاش،لباس کردن اسکن به کردم شروع. نشست مبل

 که هاییلباس همون پرنگ، ایسورمه شلوار یه و جیگری رنگ به بلند

 به و شدم بلند جام از. بود پوشیده رو بودم خریده براش تولدش برای

 موهام و پوشیدم داشتم هم خودم لباس مدل همون از. رفتم اتاق سمت

 رو کشو توی از رو سوختگی پماد و بستم اسبی دم نفیسه مثل رو

 و ایستادم کمر به دست خندید مامان که رفتم بیرون اتاق از. برداشتم

 :گفتم

 خندی؟می چی به شما -

   .بود ست هاتونلباس همیشه افتادم، هاتونبچگی یاد -

 تا گرفتم رو دستش و نشستم رفتم، نفیسه کنار. ختاندا پایین رو سرش

 :گفتم که کشیدمی عقب رو دستش هی. بزنم پماد

 .بزنم پماد تا دارنگه جا یه رو دستت دقیقه یک! نفیسه وای -

 .سوزهمی خوب، -
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 :گفت دید رو نفیسه دست وقتی و باال آورد رو سرش مامان

 شده؟ چی دستت مادر، نفیسه -

 :گفتم تر زود من. گرفتیم مامان سمت به ور صورتمون هردو

 .میدم توضیح برات بعداً خودم که داره قضیه جان مامان -

 که مامان به کردم رو. بستم باند با و زدم پماد رو نفیسه دست بآلخره

 :گفت

 بگو؟ حاال خوب -

 بگم؟ چی -

 کردین؟ پیدا رو همدیگه کی کردین؟ پیدا رو همدیگه چطوری بگو -

 ...از بوده؟ کجا نفیسه اآلن تا جوریه؟ این فیسهن دست چرا

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 نفیسه و من کهاین اول هست؟ خبر چه یکی،-یکی جان مامان! اوه -

 من که اینه درستش خوب. کردیم پیدا رو همدیگه سالگی چهارده از
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 با. کردهمی زندگی آرش پیش اآلن تا خانم نفیسه کردم، پیدا رو نفیسه

  .باباش پسر و باباش زن و سنفا

 :گفتم من که گرفت ناراحتی نقش صورتش یکهو مامان

 خوبی؟ مامان -

 :گفت و زد جونی کم لبخند

 مادر؟ شده جوری این چرا دستت نفیسه. خوبم عزیزم، آره -

 :گفت و کرد بلند رو سرش بود، پایین سرش اآلن تا که نفیسه

 .نیست مهمی چیز -

 .دیدین رو نفیسه هم پیش روز چند همین شما مامان -

 :گفتم که کرد نگاه سوالی و بهت با مامان

 رو جاهامون خودش و من که کشید نقشه یه خانم نفیسه این خوب -

 چند هم نفیسه و بودم آرش خونه وقت چند من یعنی کنیم؛ عوض هم با

 .بود جااین روزی
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 !بلده دستش کف مثل رو خونه جای همه گفتی چرا بگو پس -

 .دیگه بله -

 کرد؟می کارچی بیرون رفتمی خونه از که هاصبح نفیسه پس -

 !بگو خودت جان نفیسه رو اون خوب، -

 :گفت و زد لبخندی نفیسه

 عروق و قلب دکتر که قراره و هستم دکترا دانشجوی من خوب، -

 .بشم

 افتخار باعث جور یه کدومشون هر که برم هنرمندم دخترای قربون -

  !شدن من

 !بریم شما قربون ما بری؟ ما قربون شما چرا -

 :گفت مامان که خندیدیم هم با سه هر

 خوردین؟ شام ببینم راستی -
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 .نفیسه نه خوردم، شام من نه -

  .براتون بکشم غذا برم من پس -

 !هست؟ چی غذا حاال -

 .اتعالقه مورد غذای -

 :گفت و زد لبخندی نفیسه یهو

 !ماهی با پلو سبزی -

 :گفت و کرد نفیسه به نگاهی مامان

 دونی؟می کجا از تو -

 ندونم؟ رو خواهرم عالقه مورد غذای میشه مگه -

 چیه؟ خودت عالقه مورد غذای مادر نفیسه -

 .ماهیچه با پلو باقالی -

 !هستن اشتها پر خیلی من خواهر جان، مامان -
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 :گفت مامان که زد یکی بازوم به نفیسه

  .نکن اذیت دخترمو نفس -

 بعضی. هستم راهی سر من انگار دخترم، میگی جوری یه مامان! اِ -

  .آوردین پرورشگاه از منو کنممی فکر جدی هاوقت

 یا بودی راهی سر اگه تو! کنهمی هم حسودی من برای حاال، خوب -

 تون غذا بیاین هستی؟ نفیسه شک قدراین چرا بودی اومده پرورشگاه از

 .بسه حرف بخورین رو

 بود، نفره شش ما نهارخوری میز. رفتیم نهارخوری میز سمت به سهنفی با

 بشقاب مامان و نشستیم میز پشت و کشیدیم بیرون رو صندلی تا دو

 : گفت و گذاشت میز روی هارو،

 .چطوریه پختم دست ببینم! بخورین بفرمائید خانم؟ نفیسه خوب -

 شما غذاهای از عمر یه اندازه بود، جااین روز پنج نفیسه این مامان -

 .کرد تعریف



 

 

 WWW.98IA3.IR 249 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 :گفت و گذاشت دهانش توی رو قاشقی نفیسه

 .است مزهخوش مامانم پخت دست که بس -

 !هااین مامانم اوه، -

 که گفتیم و خندیدیم جوری همین خواب موقع تا. زدیم خنده زیر هرسه

 :گفتم و شدم بلند خواب موقع

 جان، مامان. مشد خسته امروز خیلی. بخوابم برم من دیگه، خوب -

  !کنهنمی فرار نفیسه نترس بخواب؛ برو پاشو هم شما

 .بفرما شما خوابم؛می میرم باشه -

 باراولین برای امشب پس. هست دونفره من تخت گلم، خواهر خوب -

  .خوابیممی هم کنار هاسال از بعد

 :گفت و زد لبخندی نفیسه

 .دیگه بخواب برو باشه -

 اون مثل بریزین؛ نقشه خودتون برای بشینین بپیچونین رو من آره، -
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 .برید رستوران بگیرین، چادری پارچه گردش، برید روز

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با مامان

 بود؟ جااین نفیسه روز اون مگه -

 خونه این توی نفیسه که بود روزی آخرین روز اون. خانوم مامان بله -

  .داشت حضور نفس عنوان به

 بریم کردی،می اصرار روز اون قدراین چرا بگو پس. مادر مبر قربونت -

 !میشه خاطره برامون بیرون

 نگذاشته بالش روی رو سرم هنوز و رفتم اتاقم به من و ندادیم ادامه دیگه

 .برد خوابم که بودم

*** 

 انداختم برم و دور به نگاهی. اومدمی اذان صدای. شدم بیدار خواب از

 روی از. کردم قطع رو صدا و برداشتم رو گوشی ،بود نفیسه گوشیه صدای

 عملیات انجام از بعد. رفتم بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند تخت

 به. شده بیدار هم نفیسه دیدم که اومدم بیرون گرفتن، وضو و مربوطه
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 که هاششونه روی گذاشتم رو هامدست آروم سر پشت از و رفتم طرفش

 :گفت و من طرف به برگشت یکهو

  !ریخت قلبم! شعوریبی خیلی نفس -

 :گفتم و خندیدم

 بلدی خودت نیستی؟ عروق و قلب دکتر مگه تو نداره، اشکال -

 !کنی جمع رو قلبت چطوری

 !بدی خیلی -

 .بدم سجاده و چادر بهت بیا. بگیر وضو پاشو حاال خوب، -

 از سجاده و چادر یه. رفت دستشویی سمت به و شد بلند تخت روی از

 رو چادرم. رفتم بیرون اتاق از. گذاشتم تخت روی و برداشتم کشو توی

 شد، تموم که نمازم. ایستادم نماز به و کردم پهن رو جانمازم و کردم سرم

 :گفت و اومد بیرون اتاق توی از نفیسه. شدم بلند جام از

 .باشه قبول -
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 .حق قبول -

 :گفتم فکرم توی. ایستاد نماز به و رفت

 .گیرهنمی زمان همه این که گرفتن وضو و فتنر دستشویی یه -

 و روشن نفیسه گوشیه صفحه که نشستم تخت روی و رفتم اتاق به

 صفحه روی. برداشتم تخت کنار عسلیه روی از رو گوشی. شد خاموش

 :بود نوشته که کردم باز رو پیام. دیدم رو نفاس اسم

 "نگرانتم کجایی؟ اآلن! بده جواب لطفاً خواهری، نفیسه "

 که نگفته بهشون دیال حتماً گرده؟می نفیسه دنبال داره نفاس یعنی

 :خوندم رو قبلی هایپیام. گفته و ساخته الکی ماجرای یه و شدهچی

 که موقعی از چرا کجایی؟ نمیدی؟ جواب رو گوشیت چرا نفیسه سالم"

 "برنگشتی؟ دانشگاه، رفتی

 باید شده ریجو هر میگه! عصبانیه خیلی بابا! بده جواب نفیسه"

 ".برگردی
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 کردی نگران رو همه! میاد دوستات یخونه از اآلن همین بابا نفیسه،"

 " کجایی؟

 چند بهتره پس. بود شده تموم دانشگاهش اول ترم نفیسه که شد خوب

 پس. باشه بلد هم رو جااین که نیست بعید آرش از بمونه، خونه توی وقت

  خونه اون توی رو نفیسه گذارمنمی دیگه. باشم خونه تونممی تا باید

 حواسم بیشتر بتونم تا کردممی گیری کناره پرونده این از فردا باید. ببرن

  .کنم جمع نفیسه و مامان به رو

*** 

 همه حتماً رفتم، اداره سمت به. شدم ماشین سوار و اومدم بیرون خونه از

 ایروندهپ حاال تا. کنم گیری کناره پرونده از من وقتی کردنمی تعجب

 و کردم پارک رو ماشین رسیدم، اداره به. کنم وِل وسطش من که نبوده

 تصمیمی از هنوز. نشستم میزم پشت و رفتم اتاقم طرف به. رفتم داخل

 سرهنگ اتاق طرف به و شدم بلند جام از. نبودم مطمئن بودم گرفته که

 :گفت سرهنگ. رفتم داخل داد که ورودی اجازه با که زدم در رفتم،

 خیلی زدی، ماهم به سری یه! عجب چه منش، راد خانم! به به -
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  .شدی پرونده درگیر

  .هستم شما یاد به همیشه من حرفیه؟ چه این قربان، نه -

 .بشین -

 :کردم شروع و نشستم سرهنگ میز به صندلی تریننزدیک روی

 بگم که اومدم جا این خاطر این به من قربان خوب، -

  .کنم گیری کناره پرونده این از خواممی...من...من

 :گفت. دیدم رو تعجب و بهت نگاهش توی

  شده؟ چیزی چرا؟ آخه -

  .بدم توضیح تونمنمی خوب،. نیومده پیش "جااین" مشکلی نه -

 قبول رو گیریت کناره دائم صورت به اما کنم؛ نمی اصرار دیگه باشه -

  .بشه حل مشکلت که وقتی تا فقط. کنم نمی

 !قربان ممنون -
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 قراره که میگم همه به امروز. مونممی منتظر. کنی تشکر نیست الزم -

  .نیای جااین وقت چند

 سوار و اومدم بیرون اداره از. رفتم بیرون اتاق از و کردم تشکر دوباره

 بوق دو از بعد. گرفتم رو سحر شماره و برداشتم رو گوشیم. شدم ماشین

 :داد جواب

 اون توی! زدی ما به سری یه عجب چه وم،خان نفس به سالم! به -

  .بزن فقرا فقیر ما به هم سری یه چی؟ که کردی کِز اداره

 !بزنم حرف هم من تا بده امون لحظه یه جان، سحر -

 .بفرما شما خوب، -

 .ببینمت باید -

 کردی؟ ما از یادی که شده چی باز -

 نه؟ یا داری وقت سحر -

  .کارمبی اآلن آره نخور، حرص بابا باشه -
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 .میگم بهت که آدرسی این به بیا دیگه ساعت یک. خوبه -

 از سارا و نفس با که بود سایبری پلیس سحر. گفتم بهش رو آدرس و 

 سمت در که داشتم نگه رو ماشین. شدن دوست هم با کامپیوتر کالس

 :گفتم ماشین توی نشست و شد باز شاگرد

 .خانم سحر سالم -

  .بگو رو کارت خوب! عنق خانم سالم -

 داری؟ عجله -

 .داری عجله انگار تو ولی نه؛ من -

 کنه؟می کار احوال ثبت توی هنوز داداشت ببینم؟ خوب! تو دست از -

  مگه؟ چطور آره -

 :گفت که دادم بهش و آوردم در عکس یک با  رو ایبرگه کیفم توی از

 خوب؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 257 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 .کنه جور برام شناسنامه یه مشخصات این با خواممی -

 :گفت بعد و انداخت برگه به نگاهی

. خودته شناسنامه توی که هست اطالعاتی همون اش،همه که هااین -

 تاریخ هم فامیلی، هم نفیسه، نوشته که کنهمی فرق اسمش فقط

 .هست یکی همه تولد،عکس،

 دارم؟ دوقلو خواهر یه گفتم بهت یادته -

 ...یاد آره -

 :گفت و شد گشاد هاشچشم و خورد رو حرفش

 نفیسه؟ خواهرته؟ همون این -

 بله! دارم خواهر تا چند من انگار خواهرت، همون میگی جوری یه -

 .خواهرم نفیسه،

 چیز و دوباره چرا پرسید اگه ولی داداشم به میدم رو هااین من باشه -

 :بگم بهش چی پرسیدم اآلن من که هایی
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 رسید که ما به چیشد؟ باشی باهوش باید که شما سایبری خانم- -

 کرد قفل مغزت

 :گفت و بازوم به زد یکی

 !وکیل خانم. بگی چی بلدی خوب باشه، گیر کارت که جایی -

 شدم؟ قبول وکالت چطوری پس نبودم بلد اگه -

 خوای؟می کی تا. من با هااین باشه! تو دست از -

 .فردا پس یا فردا -

 شلوغه؟ هم ما داداش سر کنینمی فکر! هستی هم اشتها خوش -

 !جونم سحر -

 .بینمتمی شد تموم کارِت. شدم خر باشه، خوب! کوفت -

 بای -

 .خداحافظ -
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 تعجب مامان حتماً. رفتم خونه سمت به هم من و شد پیاده ماشین از

 گوشیم آالرم صدای یکهو راه توی. رفتم خونه موقع این من که کردمی

 مال آالرم دیدم هک برداشتم رو تلفن و زدم کنار رو ماشین شد، بلند

 شدم منتظر کمی. زنهمی زنگ بهش داره باز نفاس. هست نفیسه گوشی

 و شد برقرار تماس بوق تا پنج از بعد که نه یا میده جواب نفیسه ببینم تا

 :گفت نفاس

 گفتن رفتم، هرجا نمیدی؟ جواب رو گوشیت چرا کجایی؟ نفیسه الو -

 !دیگه بزن حرفی یه خوب. ندارن خبری ازت

 :گفت نفیسه. لرزیدمی عصبانیت از اشصد

 اون. گردمنمی بر خونه اون توی دیگه من! بردار سرم از دست نفاس -

 بودم، اومده که موقعی از. خونه بودم اومده من گفته؟ دروغی چه دیال

 برو من خونه از گفت هم بعد کرد، دعوا باهام کلی. نداشت اعصاب اصالً

 هیچ با نه و بابا با نه تو، با نه دیگه سنفا کردم؟می کارچی من! بیرون

  !ندارم کاری کدومتون

 باور رو دیال هایحرف همه بودم، عصبانی نفاس دست از. شد قطع گوشی



 

 

 WWW.98IA3.IR 260 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 کردم باز که رو در. شدم خونه وارد و کردم پارک رو ماشین. بود کرده

 با که داشتن هاحرف خیلی انگار دختر و مادر این. اومدمی خنده صدای

 نشده من ورود متوجه هنوز. رفتم جلو و کردم آویزون رو چادرم. بزنن هم

 :گفتم. برگشتن من طرف به که زدم اپن به ضربه تا دو بودن،

  .گلم خواهر و مادر به سالم -

 :گفت بود شده توپ اندازه تعجب از که چشایی با مامان

 نداشتی؟ کار مگه ای؟خونه روز وقت این چرا تو. سالم -

 مامان با چقدر شدم؛ بیدار که صبح از دونینمی خواهری، سالم -

  !خندیدیم و گفتیم

 گل و میگید گل هم با دختر و مادر کنید،می سر به دست منو بله -

. راهی سر شدیم ما کردن؛ پیدا جدید دختر خانم مامان دیگه شنوید،می

 مامان؟ نه مگه

 برای ببینم بگو حاال خوب! نکن حسودی. بکش خجالت خانم، نفس -

 نه؟ یا هستی نهار
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 :گفتم و کردم مامان به رو لوسی لحن با

 !بله ترها، بزرگ اجازه با نیستم مزاحم اگه -

 :گفت کردمی غش داشت خنده از که نفیسه به رو مامان

 تا پنج! کشه نمی هم خجالت. مونهمی هابچه عین توروخدا؟ بینیمی -

( گفت و کرد نفس به رو. )کنهمی ررفتا هابچه مثل هم باز داره، لیسانس

  .کن عوض تو هالباس برو بیا

 :گفتم و کردم کلفت رو صدام و گذاشتم نظامی احترام

 !قربان چشم -

 به که شد بلند جاش از کمی هم مامان. شد بلند نفیسه خنده صدای

 نفیسه که هاییهمون مثل لباس دست یه. رفتم اتاقم طرف به سرعت

. بود آشپزخونه توی مامان. رفتم بیرون اتاق از و کردم تن به بود پوشیده

 آشپزخونه به هم با بشه، بلند جاش از که کردم اشاره نفیسه به دست با

 من که برگشت ما طرف به مامان. نشستیم نهارخوری میز دور و رفتیم

 :گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 262 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 بیرون؟ بریم امشب مامان -

 :گفت مامان

 کجا؟ -

  :فتمگ و گرفتم نفیسه سمت به رو دستم

 چیه؟ تو نظر نفس -

 :گفت بود، فهمیده رو منظورم که نفیسه

  .بگه جونم مامان هرچی دونم،نمی -

 :گفت نفیسه به رو مامان

. کردین اشتباه بزنین، گول رو من تونیدمی کردید فکر اگه تا دو شما -

 وسط از که باشن سیبی مثل اگه حتی. شناسممی خوب رو هامبچه من

  !باشه شده نیم دو به

 :گفتم من که زدیم خنده زیر هردو

 هامونلباس هستیم، هم شکل قدراین که ما مامان چطوری؟ آخه -
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 هستم نفیسه من که میشین متوجه چطوری شما پس همه، شکل که هم

 نفس؟ یا

 .اشبچه بوی از. بکنه رو کار این تونهمی مادر یه -

 خنده زیر مامان که دیمکر نگاه مامان به گشاد، هایچشم با نفیسه و من

 :گفتم من که آورد چای نفیسه. نشستیم تلویزیون جلوی نهار از بعد. زد

 .میاد هم نفیسه شناسنامه فردا پس یا فردا بگم، رفت یادم! راستی -

 داشت رو انتظارش انگار ولی مامان. کرد نگاه بهم تعجب و بهت با نفیسه

 :فتگ سکوت کمی از بعد نفیسه ولی نگفت چیزی که

 !دارم شناسنامه خودم که من چی؟ برای شناسنامه -

 :گفتم و نوشیدم رو امچای از کمی

 جدید شناسنامه این ولی هست؛ توفیقی نفیسه برای شناسنامه اون -

 .رادمنشه نفیسه اسم به

 چرا؟ اما -
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 .نپرس سوالی دیگه لطفاً الزمه، چون -

 رو من که چیزی هیچ تخواسنمی دلم. رفتم اتاقم به و شدم بلند جام از

   !بودم متنفر فامیلی این از "توفیقی". ببینم رو بندازه آرش یاد

 شدم اینستاگرام وارد و گرفتم دستم رو گوشیم و کشیدم دراز تخت روی

 نفاس برای یکی با داشتم، پیج تا چند من. انداختم هاپست به نگاهی و

 نگاه رو هاتپس داشتم جوری همین. نکرد باز ولی دادم درخواست

 :دادم جواب خورد زنگ گوشیم که کردممی

 .سالم الو؟ -

 شده؟ چیزی کشیدی؟ کنار پرونده از چرا. نفس سالم -

 انجامش باید و هست مهم خیلی که دارم کاری یه نیست، چیزی نه -

 .همین کنم، گیری کناره پرونده از شدم مجبور همین برای. بدم

  .زننیم حرف سرت پشت دارن همه بابا -

 !نکن گوش تو بزنن، خوب -
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 و اومده پیش برات که هست چی مسئله اون حاال! تو دست از -

 !کشیدی؟ کنار پرونده از خاطرش به که مهمه قدراین

 .خودمون خونه آوردم رو نفیسه -

 مامانته؟ پیش اآلن شوخی؟ -

 !آره -

. رمب باید من اآلن ولی کنی؛ تعریف برام رو چیز همه باید بعداً -

 .خداحافظ

 .خداحافظ -

 پشت اداره توی اآلن یعنی گذاشتم؛ عسلی روی و کردم قطع رو گوشی

  .برد خوابم که بودم فکرها همین توی میگن؟ دارن چی من سر

. شدم بیدار خواب از میکشه، دست سرم روی داره یکی کهاین احساس با

 رو کسی دست و پاشدم جا از یکهو کردم؛ درک رو موقعیت کم یه وقتی

 دیدم که برگشتم سمتش وبه گرفتم کشیدمی دست سرم روی داشت که
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 :گفت نفیسه

 !شکست کن ول دستم، نفس! آخ -

 و داد ماساژ رو دستش مچ اشدیگه دست با که کردم ول رو دستش

 :گفت

 کنی؟می طوریاین چرا تو. شد رگ به رگ دستم -

 .ترسیدم خوب! دیوونه -

 .بدی پیچ ستد که نباید! بترسی خوب، -

 .شد چی دستش انگار حاال، خوب -

  !داره فرق همه با هاتالعملعکس کالً تو نمیری؟ رو از چرا تو -

 بیدارم داشتی کارچی حاال. دیگه هست جوری یه هرکی خوب -

 کردی؟

 نگفتی؟ خودت مگه. بیرون بریم کنم بیدارت گفت مامان -
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 .بریم پاشو. بود رفته یادم آخ،-آخ -

 بود نشسته مبل روی مامان رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند تخت یرو از

 :گفتم

 بریم؟ کجا قراره خوب؟ -

 :گفت و من به کرد رو مامان

 .تا دو شما انتخاب به. دونمنمی من -

 :گفتم و کردم نفیسه به رو

 بریم؟ کجا خوب، -

  .بگو تو. من نه بلدی، رو خوب جاهای تو همیشه -

 برید؟ خواینمی دخری ببینم؟ خوب، -

 :گفت مامان

 .بگیرم نفیسه برای خواممی چیزها سری یه مادر، آره -
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 :گفت نفیسه

 .ندارم الزم چیزی من اما -

 چمدون یه و لباس دست چند خودت با فقط. داری الزم مادر، چرا -

  .آوردی دفتر و کتاب

 یعنی الزمه، میگه وقتی! نزن حرف مامان حرف روی خانم نفیسه -

 .دیگه مهالز

 بریم؟ کجا دیگه خوب باشه، -

 میریم هم خرید از بعد. دارم سراغ خوب پاساژ یه خرید برای خوب، -

 یه بعد و تفریحی جاهای میریم کم یه هم بعد. خوریممی خوب غذای یه

 چطوره؟ خونه میایم راست

 !کردی رو جاش همه فکر من خواهر! اهلل شاء ما -

 .چی پس -

 نفر دو اون بازار توی. افتادیم راه به و شدیم اشینم سوار. شدیم آماده
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 خرید هااین با من دیگه. گرفت درد پام بدبخت، منِ که رفتن راه کلی

 به شهر، توی گشتن کم یه از بعد و خوردیم غذا و رفتیم رستوران. نمیرم

 .رفتیم خونه

*** 

 به کهاین بدون. دخور زنگ گوشیم که رفتممی بیرون داشتم خونه از

 :دادم جواب کنم نگاه گوشی صفحه

 الو؟ -

  .حله کارِت. خانم نفس به سالم -

 بگیرم؟ رو شناسنامه بیام کی خوبی؟ سالم، -

 .خواست دلت که وقت هر -

 چطوره؟ دیگه ساعت نیم -

 .بدم بهت تا امخونه در بیا خوبه، -

 .بای باشه -
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 .خداحافظ -

 :گفتم .شد ماشین سوار که رسیدم سحر خونه در به

 مجدد سالم -

 هم این! بفرما(  گفت و گرفت سمتم به رو شناسنامه)  همچنین -

 .شما امانتی

 :گفتم و انداختم نگاهی و گرفتم ازش رو شناسنامه

 .کن تشکر هم داداشت از من طرف از نکنه، درد دستت -

 دیگه؟ امر چشم، -

 .نیست عرضی -

 و افتادم راه و کردم روشن رو ماشین. رفت و شد پیاده ماشین از و خندید

 :کردم روشن رو ضبط

   من بی چطوره حالت خوبی"



 

 

 WWW.98IA3.IR 271 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 نداری نه رحم بی ازم داری خبر

                                               خوب حالت که خوبِ خوب

 آرومی کوبه می میزون قلبت

                                                       چقدر داری خبر اصالً

           

                           ازت خواستم می چی مگه معرفت بی تم دلتنگ

                              

 فقط باشی تو کهاین جز

                                                          دلتنگتم تنهایی تو

             

 دلتنگتم ها آدم با

                                                       کنی فکر که مدلی هر

     

 دلتنگتم ها روز این من

                                             حست واسم است شکنجه مثل
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 تو با بودنم غریبه

                                                         تو زیبا چشم گرفتی

   

 آسون چه میاره یادم بارون

                                                         خیابون تو شب اون

         

                              چقدر داری خبر اصالً جامون شده خالی حاال

                                   

                            ازت خواستممی چی مگه معرفت بی تم دلتنگ

                               

                                دلتنگتم تنهایی تو فقط باشی تو کهاین جز

                                        

                                 کنی فکر که مدلی هر تم دلتنگ ها آدم با
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 "دلتنگتم ها روز این من

 (آوات: خواننده()تم دلتنگ: آهنگ نام)

 از. ایستاد جا اون هم دیگه ماشین یه دیدم که کردم ترمز خونه در جلوی

 بود؛ اومده تنها! آرش بود؛ خودش. جلو اومد آقا اون. شدم پیاده ماشین

 :تگف و من جلوی اومد بود؟ کرده پیدا چطوری رو جااین آدرس اما

 !خانم نفیسه کردی پیدا رو مامان پس -

 :گفتم و زدم خندی پوز

 نیست، نفیسه هم اسمم. بودم مامانم پیش اول از من ولی ببخشید -

 .هستم نفس

  :گفت و انداخت من پای تا سر به نگاهی و شد گشاد هاشچشم

 .هستین هم شکل خیلی -

 باشیم؟ نباید -

 .بیاد بگو بهش برو -
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 کی؟ به -

 .دونیمی خودت که یهمون -

 !بیاد خوادنمی دلش -

 .میاد من با و میشه ماشین سوار حاال همین! کرده غلط -

 .کنه زندگی خونه اون توی نداره دوست نمیاد، میگم هم من -

 .کنه زندگی جااون باید پس. هستم سرپرستش من مجبوره، -

 .بیاد تو با نفیسه گذارمنمی من -

  .بینیممی دادگاه یتو رو همدیگه پس باشه، -

 اصالً نفاس راستی نه،. ببینم جااون هم رو نفاس امیدوارم. باشه -

 .بدونه نگذاشتی تو یعنی داره؛ مادر و دیگه خواهر یه که دونهنمی

 منتظر. رسهمی مادرت و تو دست به احضاریه بزودی! ببند رو دهنت -

 !باش
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 !منتظرم باشه، -

. بود نخواهد آرش نفع به دادگاه حکم که بودم مطمئن تقریبا. رفت و

 یا مامان یعنی اومد؛ آیفون گذاشتن صدای که خونه توی برم خواستممی

 روی مامان دیدم که شدم خونه وارد کردن؟ گوش رو هامونحرف نفیسه

 :گفتم. گرفته هاشدست بین رو سرش و نشسته مبل

 .سالم -

 که کردم بغلش و رفتم جلو. کردمی گریه داشت. آورد باال رو سرش

 :گفت

 .بگیره رو دخترم دوباره خوادمی -

 .بکنه رو کار این گذارمنمی مامان، نه -

 !مطمئنم من تونهمی. خطه هفت مار اون -

 تا کن پاک رو هاتاشک حاال. نمیدم بهش رو اجازه این من نه، -

 .نیومده نفیسه

 نفیسه دیدم که رفتم اتاق توی. کرد پاک رو هاشاشک و نشست صاف
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 :گفتم بهش. خونهمی کتاب داره و نشسته تخت روی

 کنی؟می کارچی سالم -

 .خونممی درس دارم بینی؟نمی مگه سالم -

 میخونی؟ چی بینم؛می که رو اون چرا -

 .درسی کتاب -

 رد تخت جلوی از که طورهمین و آوردم در کیفم توی از رو شناسنامه

 :گفت و زد لبخند و گرفت کنار رو کتاب. کردم پرت سمتش به شدم؛می

 !گرفتی؟ -

  .کردی فکر چی پس -

. شد شناسنامه زدن دید مشغول هم نفیسه و کردم عوض رو هاملباس

 :گفتم و نشستم تخت روی

 .بگم بهت چیزی یه خواستممی نفیسه؟ -
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 .بگو -

 .خونه در بود اومده آرش -

 :دادم مهادا که کرد نگاه بهم ترس با و برگشت من سمت به یکهو

 اجازه گفتم بهش من ولی ببره؛ خونه این از رو تو خوادمی که گفت -

. کنهمی رو کار این که دونیممی مون همه و کنهمی شکایت گفت. نمیدم

 این از رو تو که گذارمنمی و میشم مامان وکیل من کرد، شکایت وقتی

 فهمیدی؟. کنی کمک بهم باید هم تو ولی ببره؛ خونه

 کنم؟ کارچی یدبا آره، -

 .بگو دونیمی آرش مخفی کارهای از که هرچی -

 گفت،نمی من به چیزی وقتهیچ یعنی دونم؛نمی زیادی  چیز من -

 چی برای دونمنمی که گرفته امضا نفاس و من از بار چند حاال تا ولی

 .بود

  چی؟ اینا از غیر -
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 .هیچی -

*** 

 (دادگاه روز)

 برای که اطالعاتی به نگاهی نماز، وندنخ از بعد  شدم بیدار خواب از

 این توی که کردم دعا اشهمه نماز موقع. انداختم بودم کرده جمع امروز

 رو ماشین. رفتیم دادگاه سمت به نفیسه و مامان با. باشم برنده هم پرونده

 من. نشستند صندلی روی نفیسه و مامان. نبود ما نوبت هنوز. کردم پارک

 دیگه مرد یک با آرش دیدم دور از که رفتممی هرا سالن توی مدام هم

 :گفت و ایستاد من جلوی  ما سمت به میان دارن

  .اومدین زود -

 !نبود زود هم زیاد -

 .هستی جوابی حاضر دختر نفیسه، برعکس تو -

 .هستین خط هفت خیلی مامان، عکس بر هم شما -

 جلو بود؛ ومدها همراهش که آقایی اون که داد فشار هم به رو هاشدندان
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 :گفت و اومد

 .توفیقی آقای وکیل هستم، نریمانی من سالم -

 .هستم منش راد خانم وکیل خوشبختم؛ سالم -

 :گفت و شد گشاد تعجب و بهت از آرش هایچشم

 وکیل؟ چی؟ -

 .بله -

 و من وقتی قاضی آقای. دادند ورود اجازه و شد باز اتاق در موقع، همون

 :کرد شروع قاضی و نشستیم جامون سر .کرد تعجب دید رو نفیسه

 خانم متهم، از تاقیق به امروز یجلسه متعال، خداوند یاد و نام با -

 در توفیقی نفیسه خانم داشتننگه زور به اتهامِ به هست؛ رادمنش مرضیه

 با هست، توفیقی آرش آقای یعهده به ایشون سرپرستی که صورتی

 اعالم ضمن.  توفیقی نفیسه خانم سرپرست توفیقی، آرش آقای شکایت

 متهم،. ضروریست سخن در ادب و نزاکت و نظم رعایت جلسه، رسمیت

 .بدید ارائه را خود هویتی اوراق منش، راد مرضیه خانم
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 :پرسید مامان به رو که دادم قاضی به رو ایبرگه و شدم بلند

 خانوادگی؟ نام و نام -

  :داد جواب لرزون صدایی با مامان

 دمنشرا مرضیه -

 پدر؟ نام -

 .علی -

 سن؟ -

 .سال پنج و چهل -

 شغل؟ -

 .دار خانه  -

 تحصیالت؟ -

 .دیپلم -
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 کیفری؟ سابقه -

 .هیچ -

 تماس؟ شماره و سکونت محل -

  :داد ادامه طوراین قاضی داد، جواب که مامان

 صورتی در هست، توفیقی نفیسه خانم داشتن نگه زور به شما، اتهام -

 شکایت به توجه با که هستن توفیقی آرش آقای ،ایشون سرپرست که

 مرجعیت در پرونده محتویات دیگر و دادگاه گواهی و توفیقی آرش آقای

 نفیسه خانم با نسبتی چه شما منش؟ راد خانم. هست حاضر تاقیق

 دارید؟ توفیقی

  :گفت مامان

 .هست دخترم -

  :گفت قاضی

 به رو دخترتون یِسرپرست دادگاه پیش سال چند که صورتی در شما -

 رو برگشت اجازه و بردین خودتون خونه به رو ایشون داده، توفیقی آقای
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 .ندادین ایشون به هم

  :گفتم و شدم بلند جام از

 !دارم اعتراض قاضی آقای -

  :گفت قاضی

 !وارده -

  :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 توی رو توفیقی خانم زور به منش، راد مرضیه خانم من موکّل -

 به خودشون اختیار به توفیقی نفیسه خانم بلکه. نداشتننگه شونخونه

 همسر سزاوار، دیال خانم ایشون، هایگفته از. اومدن رادمنش خانوم خونه

 .کرده بیرون خونه از رو ایشون توفیقی، آقای

 :گفت عصبانیت با و شد بلند جاش از آرش

  .نکرده کاری همچین دیال! میگی دروغ داری -

 :گفت قاضی
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  .کنید رعایت رو جلسه نظم لطفاً! توفیقی آقای -

 :دادم ادامه من که نشست جاش سر آرش

 پس رسیدن، سالگی چهار و بیست سن به توفیقی نفیسه خانم -

 زندگی توفیقی آقای پیش خوانمی که کنن انتخاب خودشون توننمی

  .رادمنش خانم یا کنن

*** 

 هرسه. شد ما نفع به دادگاه رای خرهباآل ولی کشید طول ساعت دو دادگاه

 :اومد صدایی که رفتیم می ماشین طرف به داشتیم خوشحال،

 نفیسه؟ -

 نفاس که برگشتن نفیسه و مامان ولی برنگشتم من. بود نفاس صدای

 :گفت

 کیه؟ خانم این. کنیمی کارچی جااین تو -

 :گفت داربغض صدایی با مامان
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 .مادر نفاس -

 :گفتم عصبانی و رسا صدایی با

 .ماشین توی برید! نفیسه -

 :گفتم بلندتر صدایی با دیدم رو شون مکث وقتی

 ماشین؟ توی برید نمیگم مگه -

 نفاس که برگشتم پشت به. رفتن ماشین توی و شدن رد من جلوی از

 :گفتم. شد گشاد تعجب و بهت از هاشچشم

 !نیا برش و دور پس. نیست آرش دختر و تو خواهر دیگه نفیسه -

 :گفت که برم خواستممی

 زنی؟می حرفی همچین که هستی کی تو -

 :گفتم و زدم خندی پوز

. هستم دیدی اآلن که خانمی همین دختر و نفیسه خواهر نفس، من-

 نباید نه؟ نمیاد، یادت. هستیم دوقلو های خواهر نفیسه و من نکن تعجب
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 وگرنه دیدی؛ رو مامان و من نشه متوجه آرش که بهتره. بیاد یادت هم

 .میشه بد خیلی

 :دادم ادامه و گرفتم بهش رو و آوردم در کیفم توی از رو کارتم

 .بگیر تماس باهام بدونی، رو چیز همه خوایمی اگه -

 :کردم روشن رو ضبط. شدم ماشین سوار و رفتم. گرفت رو کارت"

  بود جدا ما سرنوشت کاش بود ما بین دوری راه کاش

 یار ای بودمت ندیده گه ودب رها من فکر تو از

 است سراب ای گفته هرچه عشق است حرام ات خانه دیدی عشق

 دلدار از خبر ندارم دیگه است انتخاب حق چه این

    میدانی مرا خواب رگ که همانی تو

 درمانی من دل درد به که همانی تو 

   میمانی ابد تا گفتی و کردم باورت

 اندمم جا این من و رفتی تو که آخر دیدی
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  ماندم جا دلت پرواز ز که  آخر دیدی

  ماندم تنها دیدی را کسی بی یار تنها

 هستی عاشق رویی چه با دل شکستی یا کردی توبه دل

 تنها شدی آخرش و رفت بستی هرکه به امید تو

 قرارم آخرین بغض من دادم ادامه تنه یک من

 ها شب این داد به برسی انتظارم در هنوز که

 میدانی مرا خواب رگ که همانی تو

 درمانی من دل درد به که همانی تو

 میمانی ابد تا گفتی و کردم باورت

 ماندم جااین من و رفتی تو که آخر دید

  ماندم جا دلت پرواز ز که آخر دیدی

 "ماندم تنها دیدی را کسی بی یار تنها

 (کاش: آهنگ( ) بهرام رضا: خواننده)

 هم. بودیم ما میدان برنده کهاین برای بودم خوشحال. رسیدیم خونه به
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 هاشلباس مامان. من اندازه به نه اما بودن؛ خوشحال نفیسه هم و مامان

 که بخوریم چای تا نشستیم نفری سه ریختم، چای هم من. کرد عوض رو

 :گفت مامان

 .شده مردی خودش برای ام،بچه نفاس -

 :گفت. خورد رو اشچایی از کم یه نفیسه

 .کنه زندگی جااین و بیاد هم فاسن شدمی کاش -

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 باباش اون از. بیاد تونهمی بخواد، اگه خوب. نگرفتن که رو راهش سر -

 .بکنه دل

 بلند جام از. راه اون به زدم رو خودم که کردن نگاه بهم جوری یه دو هر

. گرفتم دستم رو گوشیم و کشیدم دراز تخت روی اتاق توی. رفتم و شدم

 :بود نوشته که کردم باز. بود اومده دالوران از پیام تا چند

 "بزن زنگ یه شده تنگ برات دلم ندادی جواب زدم زنگ"

 در گرفتم رو گوشی گرفتم رو دالوران ی شماره و تماس قسمت به رفتم
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 :پیچید صداش که گوشم

 کردی؟ ما از یادی عجب چه خانم نفس سالم -

 هستیم خانم سارا یاد به همیشه که ما سالم -

 !خودت جون آره -

 خبر؟ چه جااون کن، ولش -

 !نفر دو به میشه ختم خبرها همه باشه؟ خوادمی خبر چه -

 کیا؟ -

 از چون هست؛ تو و عظیمی سرگرد بین چیزی یه میگن همه -

 از اخالقش کالً کردی گیری کناره پرونده این از تو فهمیده که موقعی

 عاشق بدبخت. میده گیر اشتباه، ترین کوچیک با. دهش رو اون به رو این

 .شده

 هیچی سرگردعظیمی و من بین دونی،می که تو ندونه کی هر -

  .نیست
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 ولی کنی؛نمی دل جونت مامان از شما دونم،می که بله. دونممی من -

 !دلش با کنه چه بدبخت این

 .نزن زیادی حرف دیگه -

 !سروان چشم -

 بود؟ این بودی گفته که خبری بال، بی چشمت -

 عظیمی سرگرد مخصوصاً و هابچه دلتنگی از خواستممی فقط آره -

  .بگم

 دیگه؟ امر خوب -

 .نیست عرضی -

 .خداحافظ -

 .بای -

 .کردم قطع رو گوشی
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*** 

 بود بیدار وقت دیر تا دیشب. بود خواب هنوز نفیسه. شدم بیدار خواب از

 سمت به. بود آشپزخونه توی مامان. دماوم بیرون اتاق از. خوندمی درس و

 هاصندلی از یکی روی. داد جواب مامان که کردم سالم و رفتم آشپزخونه

 سفره خواستممی خوردم که رو امصبحانه. بود میز روی صبحانه نشستم،

 :گفت مامان که کنم جمع رو

 .بخوره خوادمی میشه؛ بیدار نفیسه اآلن نکن جمع -

 !چشم -

 شماره یه. خورهمی زنگ داره دیدم که بردارم رو گوشیم تا مرفت اتاق توی

 :دادم جواب بود، ناشناس

 الو؟ -

  .هستم نفاس... من... سالم -

 .نشناختم اصالً لحظه یه. بود دارخش و گرفته خیلی صداش
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 خوبی؟ سالم -

 .ببینمت خواستممی... خواستممی... ممنون -

 کجا؟ حتماً، -

 .بگی تو هرجا -

 .بینمتمی دیگه ساعت یک. فرستممی برات رو سآدر -

 .باشه -

 .خداحافظ -

 رو آدرس. کردم قطع رو تلفن بدم بهش زدن حرف اجازه کهاین بدون

 رو عکسی. کشیدم بیرون رو آلبوم و رفتم کمدم طرف به فرستادم، براش

. گذاشتم کیفم توی و برداشتم رو بودیم گرفته سالگی هشت توی که

 :گفت مامان که رفتم بیرون اتاق از و مکرد عوض لباس

 کجا؟ -

 .گردمبرمی میرم، جایی تا -
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 میای؟ ناهار برای -

 .آره -

 .همراهت به خدا -

 .خداحافظ -

 پارک رو ماشین. افتادم راه و شدم ماشین سوار و زدم بیرون خونه از

 قسمت ترینتاریک که دیدم رو نفاس دور از شدم شاپکافی وارد و کردم

 باال رو سرش که نشستم و میز سمت به رفتم. بود نشسته شاپکافی

. نخوابیده اصالً دیشب شاید کردم فکر بود، قرمز هاشچشم زیر. گرفت

 :گفتم من. بود ریخته هم به موهاش

 .سالم -

 .سالم -

 آرش به که چیزی بدونی، رو حقیقت گرفتی تصمیم پس خوب، -

 نگفتی؟
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 آرش؟ میگی بابا به چرا پس نیستی؟ هنفیس و من خواهر مگه تو... نه -

 باشم هم آرش دختر کنمنمی فکر... ولی هستم شما خواهر چرا -

 .ببره خودش با که مامان به داد رو من چرا وگرنه

 .بوده مجبور شاید -

  .نداری باور زنی؛می که رو حرفی هم خودت -

 شدن؟ جدا هم از بابا و مامان که افتاد اتفاقی چه خوب -

 بوده مهمی چیز دونممی ولی نمیگه هیچی مامان. دونمنمی قدقی -

 .شده طالق به حاضر بچه تا سه با مامان که

 دارم؟ دیگه خواهر یه و مامان بدونم من خواستنمی بابا چرا -

 و مادرت سراغ میری بفهمی، رو موضوع این اگه دونستمی چون -

 .خواستنمی رو این هم آرش

 بودیم؟ نزدیک هم به چقدر تو و من -

 بیشتری نزدیکیه احساس نفیسه از من با تو. خیلی من، نظر از -
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 برعکس. بودم باهات بیشتر من چون گفتی؛می خودت رو این. کردیمی

 پلیس و دزد باهات حتی من. نه من بود، نارنجی نازک دختر که نفیسه

  !کردممی بازی هم

 :گفت و زد لبخند. شد گشاد تعجب از هاشچشم

 !دی؟ج -

 دارم؟ شوخی تو با من -

 کردی؟می صحبت روح بی و خشک اینجوری باهام هم هاموقع اون -

 نه -

 ...اآلن چرا پس -

 موقع همیشه که هستی نفاس همون تو که نشده باورم هنوز چون -

 نفیسه یا من به کسی اگه همیشه یا خواست؛می کمک هم من از دعوا

 بهم همیشه ولی نمیاد؛ یادت آلنا. دهنش توی زدمی یکی گفتمی زور

 کنی؛ مراقبت خودت از تونیمی مونی،می مرد یه مثل تو نفس گفتیمی

 .باشیم مواظبش باید تو و من نارنجیه نازک خیلی. نه نفیسه اما
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 انداخت نگاهی و گرفت ازم. دادم بهش و آوردم در کیفم توی از رو عکس

 بدی بغض. بمونم جااون تمنتونس دیگه. رفتم بیرون و شدم بلند جام از

 جلوم پسر یه که بودم نشده دور شاپکافی از خیلی هنوز بود، گلوم توی

 :گفت و شد سبز

 خانمی؟ کجا -

 !نشو مزاحم آقا -

 خوش شب یه خواستممی فقط. بشم مزاحم خواستمنمی من! نه اوه -

 !بگذرونیم

 و گرفت رو چادرم که بشم رد کنارش از خواستم بود پایین هنوز سرم

 :گفت

 .ندارم کاریت که من کنی؟می فرار چرا -

 سرم پشت از صدایی که بیارم باال خواستممی خورد، دماغم به الکل بوی

 :اومد

  ! بکش رو دستت -
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 :شد بلند پسره همون صدای دوباره

 کارته؟چی نشو، مزاحم آقا -

 :گفت و باال برد رو صداش دوباره نفاس

 !کن ولش نیستم؟ تو با مگه! آشغال خواهرمه -

 :گفتم و نفاس به کردم رو. رفت و کرد ول رو چادرم ترسید که پسره

 .ممنون -

 :گفت که برم خواستم

 خواستمی و بود گرفته رو جلوت محله هایبچه از یکی بار یه یادته -

 هم با و رسیدم سر من که بزنتت؟ دادی فحش بهش کهاین خاطر به

 !فریبرز آهان بود؟ چی پسره اسم دادیم؟ گوشمالیشون

 که رو من داشت خندون لب با که برگشتم سمتش به سریع خیلی

 شوک توی هنوز من. کردمی نگاه رو بود زده بیرون حدقه از هامچشم

 :گفت که بودم
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 !شجاع دختر کرد؛ رو خودش کار عکس -

 خودم. نبود کسهیچ برمون و دور. کردمی صدا اسم این به رو من همیشه

 :گفت و زد ایبوسه رو سرم روی. انداختم نفاس برادرانه آغوش توی رو

 .کردم فراموشت که شجاع دختر ببخشید -

 کرد؛می گریه داشت. کردم نگاه بهش و آوردم بیرون اشسینه از رو سرم

 پاک رو هاشاشک شصت انگشت با. اومدنمی اشک هامچشم از من اما

 :گفتم و کردم

 ببینی؟ رو مانما حاضری مامان؟ دردونه -

 خونه بیام تو با یا بابا؟ خونه برم باید. دونمنمی هیچی اآلن. دونمنمی -

 مامان؟

 اون به که باری اولین از هم اتاق یه حتی مامان. خودته خونه جااون -

 .کرده آماده برات رفتیم خونه

 واقعاً؟ -
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 :گفتم و کردم لوس کم یه رو لحنم

 !مامان دردونه! واقعاً بله، -

 :گفت و خندید

  .داره دوست اندازه یک به مارو همه مامان -

 .دارن دیگه حکم یه مادر برای پسرها که دوننمی همه ولی آره، -

 :گفتم که خنده به زد

 نیاوردی؟ که ماشین -

 !نه -

 .بریم بیا پس -

 که شدیم سوار. بردم ماشین سمت به خودم همراه و کشیدم رو دستش

 :گفت

 چطوره؟ نتفرمو دست ببینم -
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 کنم؟ رانندگی گذارینمی دیگه بود بد اگه -

 !گذارمنمی که معلومه -

 چی؟ دیگه -

 کردی؟ پیدا رو نفیسه کی از تو کهاین دیگه -

 .سالگی چهارده از -

 نیومدی؟ من سراغ چرا پس -

 که بودم شما گرنظاره دور از همیشه ولی نذاشت، نفیسه چون -

 !خواهرتون لدنبا دانشگاه، در دم رفتیمی

 !حسود -

 !عمته -

 !جواب حاضر همیشه، مثل

 !شماییم پرورده دست دیگه، بله -
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 !پدرسوخته ای -

 .داری لطف شما -

 زنی؟می گیتار هنوز راستی؟ -

 .میفتم تو یاد شنوم،می رو پیانو یا گیتار صدای وقت هر آره -

 .کردم فراموش هم رو زدن موسیقی حتی من ولی -

  .گذاریمی آهنگ خونه توی بکنی، که وقت کنی،یم که گوش ولی -

 گفته؟ بهت نفیسه دونیمی کجا از تو -

 .دیدم خودم نه -

 چی؟ -

  .مامان پیش میریم اآلن میدم؛ توضیح برات بعداً -

 .باش -

 نفاس. کردم ترمز خونه در جلوی. افتادم راه و کردم روشن رو ماشین
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 :گفت و من به کرد رو کرد؛می نگاه وَر اون و وَر این به داشت هنوز

 .بود خوب رانندگیت. میشی چیزی یه نخوری ترشی نه، -

 !شو پیاده خواست دلت اگه. ممنون -

 توی. کردم باز رو در. رفتیم خونه سمت به هم با و شدم پیاده ماشین از

 :گفتم و کردم نفاس به رو حیات

 .نکنه هل یهو بگم، مامان به اول تا کن صبر جاهمین -

 .باشه -

. تلویزیون جلوی هم نفیسه و بود آشپزخونه توی مامان. شدم خونه وارد

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 .داریم مهمون بیاین نفیسه؟ مامان، -

 :گفت و آورد بیرون آشپزخونه از رو سرش مامان

 کیه؟ -
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 .نیست نامحرم -

 رفتم نارک رسید، که در جلوی. بیاد داخل که گفتم نفاس به سر اشاره با

 همونجا. زد برق هاشچشم دید، رو نفاس وقتی مامان. بیاد خونه توی تا

 :گفت نفاس. کرد نگاه نفاس به فقط و ایستاد میخ مثل

 !مامان؟ -

 :گفت و زد لبخندی جوابش در هم مامان

 .مامان جانِ -

 که زد جیغی چنان نفیسه. گرفتمش و جلو رفتم که بیفته بود نزدیک

 از. کرد بغلش و مامان سر باالی اومد و کرد هل هم فاسن! شد کر گوشام

 باز رو یخچال در. انداختم اپن روی و آوردم در رو چادرم. شدم پا جام

 و ریختم آب لیوان توی پارچ از برداشتم؛ رو مامان های قرص و کردم

 که دادیم خوردش به نفاس و نفیسه کمک با مامان سر باالی رفتم

 نفره سه مبل روی و کرد بلند رو مامان فاسن کرد باز رو هاشچشم

 گرفت دستش توی رو مامان دست نشست زمین روی همونجا و گذاشت

 :گفتم و مامان سر باالی رفتم هم من که بوسید و
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 .اومده اتدردونه کن، نگاه مامان -

 :گفت مامان. خندیدم که رفت من به ایغره چشم مامان

 !دختر حسودی تو چقدر -

 نفیسه که موقعی چرا اشتباهه؛ من حرف اگه اصالً. نیستم حسود من -

 کردی؟ غش اومد شازده تا نکردی غش دیدی رو

 !ها ندارم حوصله اآلن نفس -

 :گفتم نفیسه به رو

 رو بیمارستان کل کنه غش جلوت نفر یک بشی؟ دکتر قراره مثال تو -

 !ببینی هم خون که این به برسه چه هوا؛ روی فرستیمی جیغ با

 :گفت و ایستاد کمر به دست نفیسه

 توریش مامان ترسیدم خوب بده، گیر اشهمه که هم تو! بابا ای -

 .بشه

 الل زبونم خودش بعد کنه،می خاک زیر رو من اول مامان نترس، -
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 .میره

 گذاشتم رو دستم و رفت هم توی صورتم که گرفت پام از نیشگونی مامان

 :گفتم و گرفت نیشگون مامان که جایی

 .گیرهمی درد نداره گوشت! ها پوسته این مامان آخ -

 بگیری؟ یاد رو زدن حرف درست خوایمی کی تو -

 !شد داماد داداشم  وقت هر -

 :گفت و گرفت من طرف به رو سرش نفاس

 داداشم وقت هر گفتیمی گفت،می چیزی یه مامان تا هم بچگی از -

 ردی؟آومی ایبهانه چه نبودم من وقتی. بشه داماد

 و زدم خنده زیر من که شد گشاد تعجب از هاشونچشم نفیسه و مامان

 :گفتم

  !آفرین کردی، حافظه برگشت اعالم خوب چه -

 :گفت باز دهانی با نفیسه
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 چی؟ -

 !پیچی-پیچ -

 برگشت؟ اشحافظه چطوری -

  !گرفتی کم دست رو خواهرت دیگه، خوب -

 :گفت و نشست مبل روی مامان

 .کن عوض رو هاتلباس برو خواست دلت اگه !نمونه خواهر -

 .برم جایی تا باید. دارم کار نه، -

 :پرسیدن هم با هرسه

 کجا؟ -

 در باشه؟ دومم دفعه که گفتم رفتم جایی وقتی کی من جان، مامان -

 .میام من بخورین، رو نهارتون شما گشنشه پسرت ضمن

  :گفت نفیسه
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 باهامون؟ خورینمی نهار یعنی -

  .نخوردم نهار مامان با زیاد حاال تا من -

 :گفتم و کردم سرم و رفتم چادرم سمت به

 خواین؟نمی چیزی -

 .همراهت به خدا مادر، نه -

 خداحافظ -

  .رفتم سحر خونه سمت به. شدم ماشین سوار و  بیرون اومدم خونه از

*** 

 (نفیسه)

. رداشتمب رو قابلمه در و رفتم آشپزخونه سمت به من. رفت خونه از نفس

 :گفت نفاس! بود شده تنگ مامان مرغِ با پلو زرشک برای دلم چقدر

 کرده پیدا رو خواهرش سالگی چهارده از خانم نفیسه پس خوب -
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 !بودن

 برگشتم. بود گفته بهش رو چیز همه نفس حتماً. دادم قورت رو دهنم آب

 :گفتم و طرفش به

 بابا بعد و گشتیمی نفس و مامان دنبال جارو همه تو گفتممی اگه -

 !کردمی تنبیه رو من

 زدت؟می یعنی: گفت مامان

 ولی بودم؛ چشیده رو بابا هایکتک مزه هم قبالً. پایین انداختم رو سرم

 :گفت نفاس برسه ایصدمه من به که نگذاشت نفاس

 چیه؟ غذا -

 .مرغ با پلو زرشک -

 ...ولی محشره که هم مامان پخت دست! به به -

 چی؟ ولی -

 بخوریم؟ هم با بیاد هم نفس کنیم صبر میگم -
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 دیگه رسیدن، هم به تا دو این دوباره! کن نگاه مامان زلیل، خواهر -

 !میدن کشتن به رو بدبخت من

. کردنمی محدود رو من همیشه تا دو این بچگی از. زدن خنده زیر هردو

 :گفت نفاس. دادنمی دخالت رو خودشون بکنم خواستممی کاری هر

  .خورهنمی بر جایی به بخوری غذا دیرتر ساعت یک -

 .نیومد شب تا نفس اصالً شاید چی؟ خورد اگه -

 :گفت و کرد مامان به رو نفاس

 نیاد؟ خونه شب تا شده حاال تا یعنی -

 :گفت و پایین انداخت رو سرش مامان

 شرکت یه توی. شد خونه آور نون شد؛ تموم درسش وقتی از امبچه -

 خیلی بچگی از خوبه؛ هم درآمدش اهلل شاء ما. کرد یداپ کار معماری

 کار قدراون امبچه. خوند جهشی هم کالس تا چند تازه خوند،می درس

 برای گاهی که زیاده قدراین کارش. نخوره تکون من دل تو آب تا کنهمی
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 .بیرونه شب تا نمیاد؛ خونه هم شام و نهار

 باید که بود سالش چند مگه خواهرش. پایین انداخت رو سرش نفاس

 او بتواند کاش بده؟ رو مامان و خودش خرج بتونه تا کردمی کار قدراین

 که دیواری سمت به و شد بلند جاش از نفاس. کند کمکش هم

 :پرسید مامان از و رفت بود روش نفس هایمدرک

 داره؟ مدرک همه این که سالشه چند نفس -

 :گفت و زد لبخند مامان

 سنی سالشه، چهار و بیست. خوند هم با رو هاشدرس یهمه امبچه -

  .نداره

   .زده هم من دست رو خواهرم اهلل شاء ما -

 در صدای که گذشتمی نفس رفتن از ساعت یک. زدیم خنده زیر هم با

 :گفتم من. اومد حیاط

 .آوردن تشریف خانم! عجب چه -

 و کرد نگاه ما به. اومد خونه توی نفس که رفت بهم ایغره چشم نفاس
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 :گفت

 .داشتم واجب کار. اومدم دیر ببخشید سالم، -

 :گفت مامان

 .بخوریم هم با کشممی رو غذا اآلن مادر، نداره اشکال -

 :گفت آورد می در رو چادرش که همونطور نفس

 نخوردید؟ غذا مگه -

 شما تا کنیم صبر گفت! خورهنمی غذا شما بدون تون داداش نخیر -

  .بیاین

 :گفت نفاس به رو

 نخوردین؟ نهار چرا. بیام دیر ممکنه گفتم که من -

 :گفت نفاس

  .چسبهمی بیشتر هم دور -



 

 

 WWW.98IA3.IR 311 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 :گفت من به رو و خندید نفس

 .اتاق تو بیا لحظه یه نفیسه؟ -

 سمت به نفس که بستم رو اتاق در. رفتم همراهش به و شدم بلند جام از

 :گفت و آورد در کمد از هم شکل لباس دست دو. رفت کمد

 .پیش سال چند دوقلوهای همون بشیم قراره -

 اسبی دم رو موهامون. پوشیدیم هم با و برداشتم رو لباس و زدم لبخند

 ثابت دوتا ما روی مامان و نفاس نگاه که رفتیم بیرون اتاق از و بستیم

 نفاس که نشستم میز پشت و رفتم بیخیال نفس از تبعیت به من. موند

 :گفت

  !کدومتونه نفس نفهمیدم بازم ولی آوردم؛ فشار مغزم به خیلی -

 :گفت نفس که زدیم خنده زیر همگی

 بگو؟! داداش جانم -

 :گفت و داد قورت رو اشخنده نفاس
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 خبر چه دادگاه توی روز اون بپرسم خواستممی. شمایی پس! آهان -

 بود؟

 :گفت نفس که پایین انداختیم رو سرمون مامان و من

. دیدی دیوار روی رو من هایمدرک حتماً اآلن تا. نبود خاصی چیز -

 .بشم وکیلش که خواست من از بود، شده شکایت ازش خدایی بنده یه

 کردن؟می کارچی جااون نفیسه و مامان پس -

 دادگاه بیان گفتم هم من. خرید ماشین با بودن رفته نفیسه و مامان -

 کردی؟می کارچی جااون تو. دیدیم رو تو که بریم؛ هم با تا من دنبال

  .کردم تعقیب تاکسی یه با جااون تا رو بابا من -

 چی؟ واسه -

 که خوشحالم اآلن و کجاست نفیسه دونهمی کردممی فکر چون -

 لحظه یه کردی، صحبت باهام مدلی اون تو وقتی ولی کردم؛ دنبالش

 .ترسیدم
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 :گفتم و باال انداختم رو ابروم تای یه

 کرد؟ صحبت اهاتب چطوری نفس مگه -

 !خشک و عصبانی خیلی -

 :گفتم و نفس طرف به کردم رو

 صحبت خشک باهاش چرا تو خواهرشی، تو دونست نمی نفاس -

 کردی؟

 !بودم عصبانی -

 چی؟ از -

 بخورین؟ غذا خوایننمی شما -

 :گفت نفاس غذا، از بعد. خوردیم رو غذامون و نزدیم حرفی دیگه

 .برم باید دیگه من -

 :گفت مامان



 

 

 WWW.98IA3.IR 314 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 مادر؟ کجا -

 .خونه -

 مونی؟ نمی جااین مگه -

  .خونه برم باید. نه هنوز نه، -

 .دونیمی صالح هرجور مادر، باشه -

 چرا موند؟نمی جاهمین من مثل هم نفاس چرا ولی رفت نفاس

 جوابی کدوم هیچ برای که دیگه های چرا و خونه؟ اون به گشتبرمی

 :گفت و نشست مبل روی. اومد کنارم نفس رفت که نفاس. نداشتم

 کنی؟ کارچی خوایمی شد تموم درسِت کهاین از بعد میگم؟ نفیسه -

 :گفتم و امچانه زیر گذاشتم رو دستم

 تخصص که موقعی تا کنم کار به شروع بیمارستان توی باید خوب، -

 پرسیدی؟ چی واسه. بگیرم

 .جوری همین -
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*** 

 (نفس) 

 نفاس. شدمی شروع نفیسه هایکالس هدیگ هفته دو. بودم ماشین توی

 بنظرم بودم، شده مشکوک بهش کمی. رفتمی و اومدمی خونه روز هر

 باز ماشین در که بودم فکرها همین توی.ترسهمی چیزی از انگار رسید

 :گفت و نشست ماشین توی سحر. شد

 خوبی؟! خانم عنق سالم بَه -

 خوبن؟ خانواده چطوری؟ تو. خوبم سالم -

  .خوبن همه! شما هایپرسیدن احوال از ونممن -

 آوردی؟ نزن، اضافه حرف قدراین -

 .آوردم بله. زنیممی اضافه حرف همیشه که ما هی، -

 :دستم به داد و آورد بیرون رو شناسنامه و کیفش توی کرد دست

 بپرسم؟ سوال یه تونممی -
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  !نه بیاری؛ در ادا خوایمی اگه -

 .کرده مشغول رو ذهنم وقته چند که سواله یه. نمیارم در ادا نه -

 .بپرس -

 کردی؟ عوض رو خودت و برادرت و خواهر فامیل چرا -

 !باشه چشمم جلوی آرش از اثری هیچ خوادنمی دلم -

  .نبود خوب تو با پدرت. باشی داشته حق شاید خوب، -

 کم جلوش وقتهیچ من چون اومد؛نمی خوشش من از هم اول از -

  .بودن فرمانش به گوش همیشه نفیسه و نفاس ولی آوردم نمی

  !آهان -

 .برم من نداری کاری اگه خوب -

 بود؟ بیرون برو یمحترمانه همون این -

 !جورهایی یه -
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  .فرمانم به گوش باشه؛ داشته کاری وقت هر خانم که بگو رو من بعد -

 !وظیفته -

 .خداحافظ نداره، نمک که دست این بشکنه -

 .برسون سالم .خداحافظ -

 به سالم از بعد و برگشتم خونه به. شد آماده هم نفاس شناسنامه باآلخره

 از رو تاپلپ و کردم عوض رو هاملباس و رفتم اتاق به نفیسه، و مامان

 کردم روشن و برداشتم کیف توی

 کرد گل شیطنتم ولی چرا؛ دونمنمی. نداشتم پیامی. کردم چک رو ایمیلم

 به. کردم وارد رو نفاس شماره بودم، ساخته هک برای هک ایبرنامه توی و

 زده زنگ بهش که کسانی. کردم هک رو گوشیش که نکشید ساعت نیم

 گوشیش برای رو ضبط افزارنرم. کردم چک رو هاشمخاطب و بودن

 گرم تاپلپ به سرم. بفهمم زد زنگ گوشیش به کسی وقت هر تا گذاشتم

 :گفت و اتاق توی اومد و دکر باز رو در یکهو نفیسه که بود

 کنی؟می کارچی -
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 :گفتم و انداختم باال ابرو تای یه. خوردمی کشک داشت کردم، نگاه بهش

. بزنی در باید هست، کسی که بشی جایی وارد خوایمی وقتی اوالً -

 آوردی؟ کجا از کشک سوماً نیومده، شما به فضولیش دوماً

 کشک برای مامان هم کشک. زنممی در بعد به این از چشم، -

 .سابیدمی کشک داشت بادمجون

 داشتی؟ کاری خوب، -

 کنی؟می چه ببینم بیام گفتم بود رفته سر امحوصله فقط نه، -

 دیدی مامان پیش رفتی! فضولی برای افتادی راه. بگو رو این پس -

  .من پیش اومدی نشد، نسیبت چیزی

 :تگف و کرد جا به جا دهنش توی رو کشک و خندید

 .هامایه این توی چیزی یه -

 :گفتم و کردم اشاره خودم کنار به

 .بشین بیا -
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 دو هایبچه مثل درست هاوقت بعضی. نشست کنارم اومد و کرد ذوق

 بخواد روزی یه نفیسه، که بکنه رو فکرش تونهمی کی. شدمی ساله

 : گفتم و دادم دستش به رو تاپلپ. بشه عروس

 .بیا -

 بزنه؛ تاپملپ به دست کسی گذاشتمنمی وقتهیچ. دش گشاد هاشچشم

 :گفت بهم. داشتم شخصی چیز عالمِ یه توش چون

 کنم؟ کارشچی -

 و پرید باال ابروهاش که کردم باز براش رو فایلی خودم و زدم لبخندی

 :گفت. شد درشت هاشچشم

 کهاین به برسه چه باشی، دیدن فیلم اهل تو کردمنمی فکر اصالً من -

 !باشی داشته ایرانی و خارجی سینمایی فیلم همه ینا

 :گفتم و زدم لبخندی همیشه مثل ولی نگرفت؛ امخنده اصالً حرفش از

 دیگه؟ کردی فرض احساسبی یمجسمه یه رو من یعنی -
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 :گفت و گرفت گاز رو لبش

 ...فق نبود این منظورم! خدا به نه -

 !گذاشتم کارت سر! بابا خوب خیلی -

 :گفت و کشید یراحت نفس

 بزن؛ چیزی بخشی، شیطنت لبخند یه کنی،می شوخی وقتی حداقل -

 !کنیمی شوخی داری بشه متوجه آدم که

 .شوخی شدمی نبود؛ سرکاری دیگه که بفهمی خواستممی اگه -

 آخر تا. بود طنز فیلمش. کرد پلی رو هافیلم از یکی و بازوم به زد یکی

 که زدممی لبخند یه فقط من اما یچید؛پ خودش به خنده از نفیسه فیلم

 بلند جام از. شد بلند هم مامان صدای شد؛ تموم که فیلم. نشه ضایع

 :گفت مامان که رفتم هال توی و شدم

 .کن صدا رو نفیسه! نهار بیاین -

 .باشه -
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 برداشتم نفیسه جلوی از رو تاپلپ رفتم تخت سمت به. اتاق به برگشتم

 :مگفت. کرد نگام سوالی که

 .حاضره غذا میگه مامان بریم پاشو نیست؟ گشنت مگه -

 بیرون اتاق از و گذاشتم کیفش توی رو تاپلپ هم من. شد بلند جا از

 و رفتم اتاق به. شستیم نفیسه با هاروظرف شد؛ تموم که غذامون. رفتیم

 شدمی روزی چند. بود رفته سر امحوصله هم من. کشیدم دراز تخت روی

 رو سارا ی شماره و برداشتم میز روی از رو گوشیم. بودم تهنرف اداره که

 :داد جواب که خورد بوق دو. گرفتم

 خبر ما از عجب چه هستین؟ خوب رادمنش، سروان جناب به سالم -

! شده تنگ خیلی برات دلم. نگو که خالیه جات اداره توی قدراین! گرفتین

 هم رو ما میشه، هدیوان داره دیگه عظیمی سرگرد این گردی؟برمی کی

 !کنهمی دیوانه

 :گفتم من که خندید

 مگه سالم، اوالً. کنم صحبت هم من تا بگیر دهن به زبون لحظه یه -

 تو به همیشه که من دوماً، کنی؟ صدا نفس رو من اداره از خارج نشد قرار
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 چه دیوانه میاد بدم احترامیبی از من که دونیمی سوماً،. زنممی زنگ

 دیگه؟ هست ای صیغه

 :گفت و خندید بلند

 رو اداره بیای باید! وای. بود شده تنگ عصبانیتت برای دلم قدراین -

 بقیه با اشهمه که هم عظیمی این. نداره نظم رفتی تو وقتی از ببینی،

  !اداره بیا لطفاً ولی میدم بهت بخوای هرچی. داره جنگ سر

 ؟ نیستن اونجا سرهنگ و سرگرد مگه نظمبی چرا اداره حاال خوب -

 !ایدیگه چیز یه تو ولی هستن -

 نمیگی؟ که دروغ -

 .دونمنمی -

 خبر؟ چه پرونده از. زدم سری یه و اومدم شاید حاال خوب -

 و مرجان نزدیکی روی داریم فعالً. نداشته چنانیآن پیشرفت هیچی، -

 خوشش تو از هم نوشین این کنم فکر. کنیممی کار نوشین دختره این

 من دیگه چرا کجاست؟ میگه پرسه،می تو از اشهمه چون ،اومده
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 بینمش؟نمی

 .بده نشون رو این خوادنمی ولی خوبیه؛ دختر -

 خبر؟ چه دیگه هی، -

 !هیچ -

 اداره؟ نمیای چرا پس هیچ اگه خوب -

  .بگم تو به بخواهم که نیست چیزی کهاین یعنی هیچ از منظورم -

 رو پیاز تا سیر بود، سحر اآلن اگه. یگهد دونینمی محرم رو ما اوکی، -

 .کردیمی تعریف براش

 سحر به اشهمه تو که دارین؛ من برای فرقی چه سحر با تو بابا -

 کنی؟می حسودی بدبخت

 .داری اعتماد من از بیشتر اون به تو ولی کنم؛ نمی حسودی من -

 .نیست جور این! خیر نه -
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 نداری؟ کار -

 !سارا؟ قهری -

 !آره -

 .بشی پشیمون کنممی کاری یه برگردم، من بگذار باش؛ قهر باشه -

 فلک؟ یا کنی توبیخ خوایمی -

 !دارم رو خودم خاص روش من کدوم، هیچ -

 صدا داره مامانم برم باید اآلن ولی! آشتی. کردم غلط من بابا، باشه -

 .کنهمی

 .خداحافظ برو، باشه -

 بای -

 هنوز. بستم رو هامچشم. تمگذاش میز روی و کردم قطع رو گوشی

 کردم دراز رو دستم. شد بلند گوشیم صدای که بود نشده گرم هامچشم

 نفاس گوشیه زنگ آالرم. انداختم صفحه به نگاهی و برداشتم رو گوشی
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 که. گرفتم گوشم در رو گوشی و کردم وصل و زدم ضبط روی بود،

 :پیچید صدایی

 .سالم الو؟ -

 داریم؟ جدید مأموریت زدی زنگ ما به خبر؟ چه خان، نفاس سالم -

 دختر یه به کاری برای گفته رئیس. میگم چی ببین بده گوش -

 رو کی. بشه حالیش چیزی سیاسی کارهای از که داره احتیاج

 شناسی؟می

 یک جدید اعضای از شاید ولی نمیارم؛ خاطر به رو کسی اآلن که من -

 .کنممی خبرت. کردم پیدا رو نفر

 .ظرممنت باشه -

 !برسون رئیس به هم مارو سالم. باشه -

 چی یواسه بدونه چیزی سیاسی کارهای از که دختر یه. شد قطع تماس

 بوی کنه؟می کارچی داره نفاس چی؟ مأموریت کیه؟ رئیس خوان؟می

 رو نفاس گوشیِ. برداشتم رو تاپلپ و شدم بلند جام از. اومدمی سر درد
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 مثل هم نفاس! شدنمی باورم دیدممی که رو چیزی. کردم هک کامل

 گروهه؟ اون اعضای از یکی هم نفاس یعنی! داشت رو افزارنرم اون مرجان

 کمد سمت به و شدم پا جام از کنم؟ دستگیر رو برادرم باید یعنی

 جاش از مامان که رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم لباس. رفتم هاملباس

 :گفت و شد بلند

 مادر؟ کجا -

  .گردممی بر اومده پیش کاری یه بیرون، -

 .همراهت به خدا مادر باشه -

. دیدم در جلوی رو نفاس که کردم باز رو حیاط در رفتم بیرون خونه از

 :گفتم. ندم نشون چیزی تا کنم کنترل رو خودم کردم سعی

 .سالم -

 میری؟ داری شما که بود سنگین ما قدم. گلم خواهر سالم -

 !داخل بفرما ه؟حرفی چه این بابا نه -

 بلند و شدم خونه وارد نفاس با و بستم رو در هم من. اومد حیاط توی
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 :گفتم

 .اومده نفاس داداش مامان -

 :اومد ما سمت به زد،می حرف داشت که حالی در مامان

  !اومدی خوش که بیا بره، قربونت به مادر. بشم امبچه قربون الهی -

 :گفت و زد ای بوسه ور سرش روی و کرد بغل رو مامان نفاس

 دارن حق تا دو این برین، من صدقه قربون قدراین که شما سالم -

 !کنن حسودی

 :گفت مامان. بود بودم شنیده که چیزهایی درگیر فکرم هنوز

 رفتی؟نمی بیرون مگه مادر؟ نفس -

 رو کارم. بگذارم تنهاش بده اومده داداشم. کن ولش ولی چرا -

 .یگهد وقت یه برای گذارممی

 :گفت نفاس



 

 

 WWW.98IA3.IR 328 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 .نباشم مزاحمت واجبه اگه -

 چایی یه بشین برو. نبود واجب زیاد کارم زنی؟می حرفیه چه این -

  .بریزم برات

 کجاست؟ نفیسه راستی؟. گلم خواهر نکنه درد دستت -

 !بینیمی رو خواب خوش خانم کنی، نگاه رو مامان سر پشت -

 به. بود خوابیده روش نفیسه که کرد نگاه نفره سه مبل طرف به

  .کردم دم چای و رفتم آشپزخونه

 رفت نفاس که وقتی. برم اداره به نشد امروز. رفت بعد و بود شام تا نفاس

 .بود امروز اتفاقاًت پیش ذهنم اشهمه اما. خوابیدم و رفتم اتاقم به

*** 

 سمت به. زدم بیرون خونه از و شدم بیدار خواب از صبح هشت ساعت

 قبلش ولی کنم تحقیق بیشتر مسئله این روی گرفتم صمیمت. رفتم اداره

 من زندگی درمورد که کسی تنها. برگردم پرونده این به دوباره باید

 نگاهم تعجب با نفر چند که شدم اداره وارد. بود سرهنگ دونستمی
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 ثابت من روی نگاهش که شدمی رد قسمت اون از داشت دالوران کردن،

  :گفتم من که گذاشت احترام و اومد جلو. موند

 هستن؟ سرهنگ سالم، -

 .هستن اتاقشون توی. بله سالم، -

 آویزون لباسی جا سر رو کیفم. رفتم خودم اتاق به و دادم تکون سری

 سارا تو بیا گفتن از بعد. خورد در به ایضربه. نشستم میز پشت و کردم

 :گفت و اومد داخل

 جمال به رو فقیر یبنده این چشم و کردید رنجه قدم شده چی -

 کردین؟ روشن خودتون

 پرونده عضو هم فردا از. اومدم که داشتم واجب کار نزن، اضافه حرف -

 .بود خواهم

 چیزی همی، توی ولی خواستم؛می دیگه چیز یه خدا از کاش واقعاً؟ -

 شده؟

 .نیست چیزی -
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 هاموقع جور این نداری دوست دونممی باشه ولی. کردم باور منم -

 بفهمه، عظیمی سرگرد اآلن اگه. نمیشم پیچ پا منم. کنه پیله بهت کسی

 .میشه عروسی دلش توی

 !دالوران -

 نگفتین مگه شما ولی زنم؛نمی حرف دیگه فهمیدم! قربان چشم -

 رو من شما چرا پس باشیم؟ راحت دیگه هم با تونیممی بودیم تنها وقتی

 سارا؟ نگفتین و کردین صدا دالوران

 هستیم اداره توی اآلن ضمن در. نکن صحبت قلم لفظ من یبرا اآلن -

  .راهرو توی یا من، اتاق توی کنه؛نمی فرقی

 بشم؟ مرخص من پس. قربان بله -

 !برو -

 :گفتم و اومد یادم چیزی یهو ولی بره که برگشت

 !کن صبر -
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 :دادم ادامه که ایستاد منتظر و برگشت سمتم به

 کامل گزارش یه برگشتم، وقتی. هنگسر اتاق برم خواممی اآلن من -

 .خواممی پرونده روزِ چند این پیشرفت از

 هم من. رفت بیرون اتاق از و داد تکون فهمیدم که این معنی به رو سرش

 در و رفتم سرهنگ اتاق سمت به. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جام از

 رشتد سرهنگ هایچشم. شدم وارد شنیدم، که رو سرهنگ صدای. زدم

 :گفت و شد

 رو شما مأموریت آخر تا نیست قرار کردم فکر رادمنش؟ سروان -

  !ببینیم

 بگم که اومدم امروز. شد برطرف که بود مشکلی! قربان ببخشید -

 .بشم مشغول دوباره خواممی

 نظم نبودی، جااین شما وقت چند این. خدامه از که من! عالی چه -

 شما که حاال. نداشت چنانیآن یشرفتپ پرونده و بود ریخته بهم چی همه

 .شد راحت خیالم اومدید، خودتون
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 !قربان لطفتونه نظر -

 .کنین شروع رو کارتون حاال همین از تونیمی شما -

 !ممنون -

 سمت به. رفتم بیرون اتاق از و گذاشتم احترام من که داد تکون سری

 کردم باز رو تاقا در. اومد سرم پشت دید رو من سارا وقتی که رفتم اتاقم

 پشت. شدم وارد هم من و رفت داخل. بشه وارد سارا تا ایستادم کنار و

 :گفت و میز روی گذاشت پرونده یه که نشستم میزم

  .روز چند این گزارش -

 بودم نکرده شروع هنوز. کردم باز و برداشتم رو پرونده و دادم تکون سری

 :پرسید سارا که خوندن به

 گفت؟ چی سرهنگ -

 رو؟ چی -

 شدی؟ پرونده این مأمور دوباره -
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 سحر ولی بزنم؛ لبخند امخانواده غیر کسی جلوی نداشتم عادت وقتهیچ

 کسانی تنها یعنی. بودن خواهر مثل داشتن، فرق برام بقیه با سارا و

 یه کنهمی فکر بینه،می رو من کی هر. دیدن رو من لبخند که هستن

 :گفتم خشک حالت مونه حفظ با. احساسمبی و خشک دختر

 شد؟می این از غیر باید مگه -

 :گفت و زد لبخندی

 هامبعضی و گیرهمی نظم دوباره اداره دیگه شکر، رو خدا پس خب -

 .میشن تراخالق خوش کم یه

 !دالوران -

 .بشم مرخص حضورتون از اجازه با. نمیگم دیگه! چشم قربان، چشم -

  !نپرون مزه هم قدراین برو، زود -

 بعد و کردم مطالعه رو پرونده. رفت و گذاشت نظامی احترام و خندید

 گیری چشم پیشرفت گفت، می درست سارا. گذاشتم میز کشوی توی

 که کردم صدا رو دالوران. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جام از. نداشته
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 :گفتم بهش. اومد

 نظر رزی رو سخاوتمند مرجان یخونه که وَنی سراغ برم خواممی -

 !شو آماده. ببینم رو گرفته

 عظیمی سرگرد که برم اتاقم سمت به خواستممی. رفت و داد تکون سری

 احترام من کرد، تعجب اول دید رو من وقتی. اومد بیرون اتاقش از

 سمت به دالوران با. رفتم اتاقم سمت به بعد و کردم سالم و گذاشتم

 از و کردم پارک وَن از جلوتر کم یه رو ماشین. رفتیم مرجان یخونه

 و محمدی. کردم باز رو درش و رفتم وَن سمت به. شدم پیاده ماشین

 :گفتم و رفتم ون توی. برگشتن من سمت به بهروزی

  .برسین تون کارِ به -

 نشون رو خونه از قسمت یک کدوم هر. انداختم مانیتورها به نگاهی

 :پرسیدم محمدی به رو. دادمی

 هست؟ خونه توی ایدیگه کسِ خودش، از غیر -

 مونس اسمش. مونهمی خونه توی هاشب که هست هم کارگر یه بله، -
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 .هست جاودان

 داره؟ خبر مرجان کارهای از مونس -

 .کنم نمی فکر -

 و رفتم خودم ماشین سمت به. شدم پیاده ون از و دادم تکونی رو سرم

 :گفت سارا که شدم سوار

 بود؟ پسند خوب، -

 :گفتم و رفتم هشب ایغره چشم

  .بدونیم راجبش بیشتر خدمتکارش طریق از بتونیم شاید -

 .میگی چی تو میگم چی من -

 !نکن شوخی من با اداره یا عملیات توی گفتم دفعه صد! سارا -

 !قربان چشم -

 !عمل کو ولی چشم میگی -
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 توی. افتادم راه اداره سمت به و کردم روشن رو ماشین. زد خنده زیر

 :پرسید راسا مسیر

 دیدی؟ رو عظیمی سرگرد! راستی -

 .آره -

 نگفتی؟ بهش چیزی تو یا نگفت بهت چیزی خوب؟ -

 احترام و سالم همیشه مثل هم من. کرد تعجب دید که رو من نه، -

 .همین. گذاشتم

 شده؟ تو عاشق کرده گناهی چه بدبخت اون بابا -

 زنی؟می نیستی؛ مطمئن هنوز که رو حرفی چرا -

 .فهمیدن دیگه اداره هایبچه یهمه ن؟مطمئ -

 .نگفته من به چیزی خودش که هنوز. کننمی اشتباه هم هااون -

 .ترسهمی تو از کهاین خاطر به -
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 سرم؟ دو اژدهای من مگه -

 :گفت من و من وبا خندید

 نزدیک بهت ترسهمی آدم که کنیمی کاری یه...ولی...نیستی...نه -

 .بشه

 !خنده از نترکی -

 :گفت و خورد رو اشخنده

 تویی ولی ترکم؛ نمی خنده از خندممی روز هر که منی نباش، نگران -

 باش مطمئن بخندی جوری این من مثل خندی،نمی ذره یک حتی که

 !ترکیمی

 داشتم. رسیدیم اداره به تا نگفتم چیزی دیگه و رفتم بهش ایغره چشم

 به برگشتم کرد، سالم سر پشت از نفر یک که اتاقم سمت به رفتممی

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم. هست عظیمی سرگرد دیدم که طرفش

 .سالم -
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 حرف که نبودم آدمی. ببینمش خواستنمی دلم دیگه ولی چرا؛ دونمنمی

 :گفت سرگرد. باشه مهم برام مردم

 چنانیآن پیشرفت پرونده شما بدون برگشتین، که شد خوب -

 .نداشت

 کلمه دو یا یک کسی با زور به که مغرور عظیمی گردسر شنیدم؟می چی

 مگه! الخالقجل کرد؟می خوشحالی ابراز من برگشتن از کرد؛می صحبت

 که بود قلوش دو برادر این هم شاید! بود چیزیش یه  داریم؟ مگه میشه؟

  ؟ بود اومده اداره خودش جای به

 !ممنون -

 پرونده و نشستم میزم پشت. رفتم اتاقم به و بگه چیزی نکردم صبر دیگه

 کاری. بود هشت انداختم، ساعت به نگاهی. کردم مطالعه دیگه بار یه رو

 از صدایی یه که رفتم ماشینم سمت به و اومدم بیرون اداره از. نداشتم

 :زد صدام پشت

 رادمنش؟ خانم -
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 :گفتم بود محسن کردم نگاه و برگشتم

 بله؟ -

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی

 !کنم صحبت باهاتون لحظه یک خواستمیم -

 !دیگه وقت یک برای باشه خونه؛ برم باید اآلن من ببخشید، -

 :گفت که برم ماشین سمت به خواستم

 میاد؟ بدتون من از شما -

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 بیاد؟ خوشم یا بیاد بدم شما از باید چی برای من -

 کنم خواستگاری شما از خواستممی... من... من راستش، -

 مندعالقه من به محسن؟. نبود مطمئن شنیدمی که چیزهایی از هامگوش

 از این عظیمی، از اون هاست؛ناباوری روز کنم فکر امروز خدایا، بود؟

 از. رفتم خونه سمت به و شدم ماشین سوار نموندم، جااون دیگه! محسن
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 :گفت نفیسه که شدم خونه وارد و شدم پیاده ماشین

 !گلم آبجی به المس -

 :گفتم و کردم آویزون جالباسی به رو چادرم

 هستی؟ حالخوش قدراِن چرا چته؟ سالم، -

 !بزن حدس -

 :گفتم و نشستم میز پشت رفتم؛ آشپزخونه به و شدم رد کنارش از

 !بگو خودت نفیسه، دونمنمی -

 .ذوقم توی زدی حوصله،بی قدرچه اَه؛ -اَه -

 بپرسم؟ انمام از برم یا میگی -

 نام به رو مدرکم شدم، قبول کنکور توی اگه قراره بابا؛ خوبخیلی -

 !توفیقی نفیسه نه بدن؛ رادمنش نفیسه

 .مبارکه خب، -
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 تخت روی. کردم عوض رو هاملباس و رفتم اتاقم به شدم، بلند جام از

 .برد خوابم کی نفهمیدم و کشیدم دراز

*** 

 (نفیسه)

! بود عجیب خیلی بودمش؛ ندیده جوریاین حاال تا. رفت اتاقش به نفس

 مامان که بودم فکرها همین توی. بود خنده لبش روی همیشه حوصله؛بی

 :کرد صدام

 نفیسه؟ -

 :گفتم و برگشتم مامان طرف به

 جانم؟ -

 اومد؟ نفس -

 .اتاقش توی رفت مامان، آره -

 :گفت و نشست جاش سر داد، تکون سری
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 کردم، پیدا رو تو گفتم بهش خانم؛ گسنر یخونه دعوتیم شب فردا -

 !ببینتت خوادمی

 :گفتم دلم توی

 خواستگاری ازم دوباره بخواد ببینه اگه ترسممی ندیده؟ حاال تا که نه -

 .کنه

 :داد ادامه مامان

 بگم بزنم زنگ نداره، کاری شب فردا برای اگه ببین و بگو نفس به برو -

 !ریممی

 .چشم -

 خواب و بود کشیده دراز تخت روی. کردم باز رو رد و رفتم اتاق سمت به

 :پرسید مامان که اومدم بیرون اتاق از. بود

 گفت؟ چی -

 .بود خواب -
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 .کنیممی بیدارش شام برای بخوابه؛ امبچه بگذار کن، ولش پس -

*** 

. نشستم تخت روی و رفتم نفس اتاق طرف به که بود ده نزدیک ساعت

 :گفتم و گذاشتم صورتش روی رو دستم

 !شو بیدار خواهری؛ نفس، -

 :گفت و کرد باز رو هاشچشم خورد، تکونی

 چنده؟ ساعت -

 .کشهمی غذا داره مامان پاشو، ده؛ نزدیک -

 بلند تخت روی از. مالید رو هاشچشم کمی و شد بلند تخت روی از

 :گفتم و رفتم اتاق در سمت به شدم،

 !بیا و بشور رو صورتت و دست -

 :گفت مامان که رفتم آشپزخونه سمت به هم من و ادد تکون سری
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 شد؟ بیدار -

 !بشوره رو صورتش و دست رفت آره، -

 غذا به شروع و اومد نفس. شد کشیدن غذا مشغول و داد تکون سری

 :گفت مامان که کردیم خوردن

 فردا شون؛خونه کرده دعوت شام فردا برای خانم نرگس نفس، راستی -

 نداری؟ کاری

 به یکم کارها و نبودم شرکت روز چند. دارم کار خیلی فردا من ،مامان -

 !برین نفیسه و شما بیام، دیر فردا شاید ریخته؛ هم

 .نمیاد خوشش ما از دخترشون حتماً میگن مادر، بده -

 .بیام زود شب فردا کنممی سعی باشه، -

 !باش جااین هفت یا شش ساعت فردا مادر، پس -

 .میشه چی ببینم حاال چشم، -

 جمع رو هاظرف داشتم. شدیم خوردن غذا مشغول و نزدن حرفی دیگه
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 :پرسیدم مامان از و کردممی

 میاد؟ هم نفاس شب فردا مامان -

 .میاد گفت و زدم زنگ بهش مادر، آره -

 با رو نفس و من وقتی ولی هست؛ ترراحت خیالم بیاد نفاس اگه خوبه،

 فکر داشتم که جورهمین. همیش دارخنده هاشونقیافه ببینن، هم

 :پرسید نفس کردم،می

 کنی؟می فکر چی به -

 :گفتم. اومد آشپزخونه توی کی نشدم متوجه اصالً و برگشتم طرفش به

 .هیچی -

 کردی؟می فکر شب فردا به داشتی خودت؛ جون آره -

 بود، خانم نرگس جای ایدیگه کس هر اگه کنممی فکر دارم آره، خب -

 نگاه مامان و تو صورت توی دیگه خواستگاری ماجرای اون از بعد حتی

 !کردنمی هم
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 .نیست آدمی همچین خانم نرگس -

 .شدم متوجه آره، -

 نفس. رفتم اتاق توی شستم که رو هاظرف. رفت اتاق توی و خندید

 گذاشتم؛ سرم روی رو دستم ساعد و کشیدم دراز تخت روی. بود خواب

. کردممی فکر شب فردا به داشتم اشهمه و بردنمی خوابم اصالً ولی

 .برد خوابم که کردم فکر قدراِن

*** 

 (نفس)

 روی نفیسه. بود دقیقه پنج و چهل و هشت ساعت. شدم بیدار خواب از

 توی مربوطه، کارهای انجام از بعد و رفتم شوییدست طرف به. نبود تخت

 صندلی پشت. دبو آماده و خوردمی صبحانه داشت نفیسه. رفتم آشپزخونه

 :گفتم و نشستم

 !خیر به صبح سالم، -

 :گفت پر دهن با نفیسه
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 .خیر به صبح سالم، -

 :گفت نفیسه به رو و داد جواب هم مامان

 .نکن صحبت پر دهن با -

 داری؟ عجله قدراین که بری خوایمی کجا -

 :گفت مامان به رو و داد قورت رو اشلقمه

 .چشم -

 :گفت و کرد رو من به

 .میشه شروع دانشگاه آخر ترم امروز رفته؟ یادت گهم -

 !رسونمتمی خودم نیست؛ الزم عجله قدراین حاال خب -

 و کردم عوض رو هاملباس. رفتم اتاق سمت به و شدم بلند میز پشت از

 به زدم، لبخندی آماده. بود وایستاده در جلوی نفیسه. رفتم هال توی

 :گفتم و رفتم طرفش
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 !بریم کن درست رو چادرت اون نه؛شیطو کار عجله -

. رفتیم بیرون خونه از مامان، از خداحافظی با و کشید چادرش به دستی

 دانشگاه جلوی. افتادم راه و کردم روشن رو ماشین شدیم، ماشین سوار

 :گفت و بوسید رو امگونه نفیسه که داشتم نگه

 .خداحافظ برم، قربونت -

 .خداحافظ باش، مواظب -

 کردم پارک رو ماشین. رفتم اداره سمت به هم من و شد یادهپ ماشین از

. گذاشتن احترام و شدن بلند جا از نفر چند رفتم، اداره توی. شدم پیاده و

 با. اومد در صدا به اتاق در که نشستم میز پشت و رفتم اتاقم طرف به

 :گفت و اومد داخل سارا شد، باز در "تو بیا" گفتن

 .سالم -

 .سالم -

 !گذاشت قرار نوشین با سخاوتمند مرجان زامرو -
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 کجا؟ -

 !شاپکافی یک -

 !باشن شونمراقب بزار رو نفر دو خوبه، -

 .چشم -

 دقیقه سه و بیست و یازده ساعت. رفت بیرون اتاق از و گذاشت احترام

 و گذاشت احترام اومد،. کردم صدا رو نیازی و رفتم بیرون اتاق از که بود

 :گفت

 قربان؟ بله -

 کنم؛ صحبت خدمتکارش با و سخاوتمند مرجان یخونه برم خواممی-

 !کن آماده رو ماشین

 .قربان چشم -

 بودن داده خبر بهم داشت، نگه رو ماشین نیازی. رفت و گذاشت احترام

 داشتم دور از. بره خرید به قراره سخاوتمند مرجان خدمتکار امروز که

 خیابون، دوراهی نزدیک. مداو بیرون خونه از که زدممی دید رو  خونه
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 :گفتم و رفتم جلوش

 جاودان؟ مونس خانم -

 :گفت و برگشت طرفم به

 .بفرمائید بله، -

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه یک تونممی -

 ...ال من ولی ببخشید، -

 !کشهنمی طول زیاد -

 عقب. رفتم ماشین سمت به و کردم اشاره ماشین به. داد تکون سری

 :کردم شروع و نشستم کنارش هم من نشست، ماشین

 !داریم احتیاج تو کمک به یکم ما نترس؛ اصالً -

 .شناسمنمی رو شما من اصالً کمکی؟ چه -

 یا گوشی رئیست خوام؛نمی ازت زیادی کار نباش، نگران. پلیسم من -
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 داره؟ برهمی وراون وراین خودش با که اینی غیر ایدیگه خط

 .داره هم دیگه گوشی یک بله، -

 به رو برگه. نوشتم روش رو ایشماره و برداشتم کیفم توی از برگه یک

 :گفتم و دادم دستش

 شماره این به میگی که ایگوشی اون با خواممی منه؛ یشماره این -

 !بزنی زنگ

 شدیم پیاده ماشین از. داد تکون چشم معنای به سری و گرفت رو شماره

 :گفتم مونس به رو و

 برو و بکن رو خریدت نکن؛ صحبت هیچکس با اتمالق این مورد در -

 !انگار نه انگار. خونه

 .چشم -

 ساعت. رفتیم اداره سمت به و شدم ماشین سوار. شد دور ماشین از

 به رو شماره من و زد زنگ مونس پیش دقیقه چند. بود هجده نزدیک

 و نوشین بین امروز که رو هاییحرف داشتم. دادیم سایبری هایبچه
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 از رو گوشی. خورد زنگ امگوشی که کردممی گوش شده، دهز مرجان

 :دادم جواب و برداشتم کیفم توی

 الو؟ -

 !مادر سالم الو، -

 داشتی؟ کاری بله، جان؛ مامان سالم -

 .منتظرتیم ما کجایی؟ دختر، -

 چی؟ یواسه -

 !خانم نرگس یخونه هستیم دعوت نفس وا، -

 .بود رفته یادم آخ؛ -آخ -

 !دیگه بیا زود زدم، زنگ زود شد خوب پس -

 .خداحافظ چشم، -

 !خداحافظ -
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 و شدم خارج اداره از. کردم خاموش رو کامپیوتر و کردم قطع رو گوشی

 خونه در. رفتم خونه سمت به و شدم ماشین سوار. رفتم ماشین سمت به

 :گفتن و آوردن هجوم سمتم به نفیسه و مامان که کردم باز رو

 .شد دیر شو؛ آماده برو باش زود عجب، چه -

 -ریز داشت و بود نشسته مبل روی هم نفاس. دادن هولم اتاق سمت به

 کمر به دست هم نفیسه و مامان که ایستادم جام سر. خندیدمی ریز

 :گفتم من و ایستادن

 من بعد برسم؛ راه از من بدید اجازه لحظه یک جان، نفیسه جان، مامان -

 !هست نیم و هجده هنوز ساعت نشده، که دیر. اتاق توی بدید هول رو

 :گفتم و کردم رو نفاس به

 .خنده از نترکی -

 :گفت مامان که شد بلند اشخنده صدای

 .شو آماده بفرما شد؛ تموم هم تونسخنرانی خب، -

 مانتوی یک. رفتم اتاق توی و انداختم نفیسه پای تا سر به نگاهی
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 و کردم سرم رو چادرم. پوشیدم مشکی شلوار و همرنگش شال با ایسرمه

 که انداختم بهم نگاهی و شدن بلند مبل روی از سه هر. رفتم بیرون

 :گفت نفاس

 بریم؟ شدن؛ آماده هم ایافسانه دوقلوهای جان، مامان خوب -

 که رفتیم نفاس به ایغره چشم نفیسه و من. خندیدن نفاس و مامان

 :گفت

 !بریم ها،مادموازل زدم؛ حرف کردم غلط من -

 به سر فقط صبح فردا تا خوادمی آقا این وگرنه بریم بیان نفیسه؛ مامان، -

 .بگذاره نفیسه و من سر

 .زدن خنده زیر سه هر

*** 

 روی رو نگاهی سنگینی اشهمه و بودم نشسته نفاس کنار مبل روی

 رو چایی و اومد آشپزخونه از خانم نرگس. کردممی احساس خودم

 :گفت و نشست. چرخوند
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 !کنید پذیرایی خودتون از رمائید،بف -

. کردم غافلگیر رو خانم نرگس پسر فرزاد، نگاه که گرفتم باال رو سرم

 :گفت مامان و گرفت پایین رو سرش

 !نداریم رو هاحرف این شما با که ما نکنه؛ درد دستت جان، نرگس -

 :گفت و زد لبخندی خانم نرگس

 کنی؟نمی معرفی خانم مرضیه -

 :گفت و گرفت نفاس طرف به ور دستش مامان

 !بزرگم پسر نفاس، -

 به مامان. کردم کرد،می نگاه فرزاد به داشت غیظ با که نفاس به نگاهی

 :گفت و کرد اشاره نفیسه طرف

 !نفس دوقلوی خواهر نفیسه، دخترم -

 :گفت و زد لبخندی خانم نرگس

 پسرت قاآ. هستن گل هم مثل دخترت تا دو هر خانم؛ قدرچه ماشاءاهلل، -
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 !خودش برای هست شمشادی شاخ ماشاءاهلل که هم

 :گفت خانم نرگس که اومد در شدن بسته و باز صدای موقع همین

 .آقاست حاج حتماً -

 :گفت آقا حاج. شدیم بلند شوناحترام به ما که اومد داخل آقا حاج

 !بفرمائید بشینید؛ بفرمائید -

 رو من دست نفاس که ستیمنش هم ما. نشست خونه یباال و رفت آقا حاج

 من باش، ساکت فهموند بهم نگاهش با که انداختم بهش نگاهی. گرفت

 :گفت و کرد نفیسه و نفاس به ایاشاره خانم نرگس. نگفتم چیزی هم

 !هست نفیسه دخترشون هم ایشون و خانم مرضیه پسر ایشون آقا حاج -

 :گفت و داد تکون سری آقا حاج

 .اومدم دیر یکم من شرمنده، اومدید؛ خوش -

 :گفت مامان
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 .شدیم مزاحم که ببخشید رو ما شما حرفیه؟ چه این آقا، حاج نه -

 :گفت و چرخوند رو دستش توی تسبیح آقا حاج

 !مراحمید شما حرفیه؟ چه این -

 :گفت و کرد رو نفاس به

 چیه؟ اسمت پسرم، شمشادی؛ شاخ چه ماشاءاهلل، -

 :گفت آقا حاج به رو و کشید عمیقی نفس نفاس،

 .هستم نفاس -

 !دارن پسری همچین بودن نگفته خانم مرضیه نفاس، آقا -

 :گفت و کشید عمیقی نفس مامان

 و دخترم نفیسه پنهون؟ چه شما از نیست؛ پنهون که خدا از آقا، حاج -

 !کردننمی زندگی من پیش نفاس

 سنرگ برای رو قضیه قبالً مامان. نگفت چیزی و داد تکون سری آقا حاج

. رفت اتاق توی و گفت ایاجازه با شد، بلند فرزاد. بود داده توضیح خانم
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. خورد زنگ من گوشی خوردن، شیرینی و میوه و زدن حرف که یکم

 یشماره. انداختم صفحه به نگاهی و برداشتم کیفم توی از رو امگوشی

 کردم وصل رو تماس. رفتم حیاط توی و گرفتم اجازه جمع از بود؛ سارا

 :پیچید سارا صدای که

 .شدم نگران دادی؟ جواب دیر قدراِن چرا -

 حاال خب،. بدم جواب زود تونستمنمی که هستم جایی دوماً؛. سالم اوالً -

 .بگو رو کارت

 کجا؟ -

 .مونهمسایه یخونه -

 !نداری وقت پس آهان، -

 .بگو رو کارت چرا؛ تو برای -

 .اومده خواستگار برام ببین، -

 داره؟ ربطی چه من به ؛مبارکه خب -
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 .کنم ردش تا بگو چیزی همیشه مثل -

 داره؟ مشکلی چه دیگه یکی این -

 !خوامشنمی من ولی هیچی؛ متأسفانه -

 .نمیاد خوشم ازش بگو خب -

 !کرد قبول هم من بابای که بدو آره -

 .بزن سحر به زنگ یه میگم -

 چی؟ یواسه -

 .ارهبی در رو پسره آباد و جد کهاین برای -

 :گفت و خندید

 !خودم سحر پیش برم. نمیشم مزاحمت برو، گفتی؛ خوب گرم، دمت -

 حاال؟ تا کی از اِ؛ -اِ -اِ -

 نداری؟ کاری تو میگم -
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 !دارم رو تو حساب ولی برم، باید االن نکن؛ عوض رو حرف -

 .بای چشم، -

 !خداحافظ -

 رو سرم. میاد بیرون خونه از داره فرزاد دیدم که برم خونه توی برگشتم

 :کرد متوقفم صداش که رفتم در سمت به و انداختم پایین

 کنی؟نمی هم نگاهم حتی که میاد بدت ازم قدراِن یعنی -

 .نمیاد بدم شما از من -

 کردی؟ رد رو من خواستگاری چرا پس -

 و من نه میاد؟ بدش ازش یعنی کنه رد رو کسی خواستگاری کی هر -

 .مخورینمی هم درد به شما

 چرا؟ -

 !من یگذشته مثال -
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 :گفتم و نشستم امقبلی جای سر. رفتم داخل و نزدم حرفی دیگه

 .کشید طول خیلی خوام،می معذرت -

 :گفت مامان

 مادر؟ بود کی -

 .دوستم -

 از بعد. شد خانم نرگس با زدن حرف مشغول دوباره و داد تکون سری

 داخل مامان و یسهنف در، دم. رفتیم خودمون یخونه به شام خوردن

 خونه توی هااون وقتی. کنم صبر تا کشید رو من دست نفاس که رفتن

 :گفتم و برگشتم طرفش به رفتن،

 بله؟ -

 زد؟می زل تو به اشهمه چرا حاجی پسر این ببینم، -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .هست طوالنی تشقضیه -
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 !کن کوتاهش -

 .بوده خواستگارم -

 !هست هم نوزه معلومه که طوراین -

 .نیست مهم -

 کرد؟می صحبت باهات چی مورد در داشت حیاط توی -

 :گفتم و کردم نگاه بهش اخم با

 دیدی؟ کجا -

 سرت تو دیدم که آشپزخونه توی رفتممی داشتم. نکن نگاه جوریاون -

 !گشتمی هاتچشم دنبال داشت طوریچه ندیدی و بود پایین

 :مگفت و کردم ترغلیظ رو هاماخم

 .دادم رد جواب بهش چرا پرسیدمی -

 خوب؟ -
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 بدم؟ جواب رو این الزمه -

 !آره -

 .نمیاد خوشم زور حرف از من ولی -

 بگم؟ من اگه حتی -

 !بگی تو اگه حتی -

 به نگاهی و آوردم در کیفم توی از خورد، زنگ امگوشی جاهمون

 گوشی که کردمی نگاه داشت دزدکی نفاس. بود سارا. انداختم اشصفحه

 :دادم جواب بعد و برگردوندم طرفش به کامل رو

 الو؟ -

 !بشم جونم سحر و تو فدای من الهی -

 .رفت یادت سالم که باز -

 .سالم رفت؛ یادم سالم که خوشحالم قدراین -
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 چی؟ برای خوشحال علیک -

 .رفت کردم رد رو یارو جونم سحر و شما کمک با -

 من؟ چی یواسه -

 یارو از تونسته دادی، بهش تو که افزارنرم یک از ستفادها با گفت سحر -

 !بفهمه چیزی

 بود؟ چی حاال اوکی، -

 !بگیره دوم زن خوادمی کشه،نمی خجالت مرتیکه -

 :گفتم و کرد نگاهم عجیبی جوریک نفاس که زدم خنده زیر

 کردی؟ ثابت بابات به طوریچه -

 .اومد در جونم سختی؛ به -

 !مبارکه خب، -

 !نخند کوفت، -
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 نداری؟ کاری باشه؛ -

 .خداحافظ نه، -

 !بای -

 :گفت نفاس که کردم قطع رو گوشی

 گفت؟ چی -

 فضولی؟ -

 !داری هم دوست بودی نگفته ولی چه؟ من به نه، -

 .بوده امدانشگاهی هم -

 کی؟ از -

 !سالگی هجده از -

 .آها -

 نیست؟ ایدیگه امر -
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 .بخواب بعد و بزن کمسوا فقط نیست؛ ایدیگه امر نه، -

 :گفت و زد خنده زیر که زدم بازوش به یکی

 نداری؟ کاری برم؛ دیگه من -

 .خداحافظ نه، -

 .خداحافظ -

 بود نشسته تخت روی رفتم، نفیسه اتاق به. رفتم خونه توی هم من رفت،

 :گفت دید، رو من وقتی و

 برادر؟ و خواهر گفتیدمی چی -

 فضولی؟ -

 رفت؟ -

 .آره -

 و کشیدم دراز کنارش هم من. خوابید و کشید دراز نپرسید، یزیچ دیگه
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 .خوابیدم

*** 

 شده برقرار مرجان گوشی یکی اون با که رو هاییتماس و هاپیام داشتم

 داخل سارا "تو بیا" گفتن با. اومد در صدا به در که کردممی نگاه بود،

 :گفتم سریع خیلی من که گذاشت احترام و اومد

 من برای رو هاگزارش این که نیست اداره توی تو یرغ دیگه کسی -

 نداری که کار کنی، باز رو حرف سر تا جااین میای دلیلی هر به بیاره؟

 .بدی انجام

 به کالً کهاین اوالً. بزنم حرف هم من بذار خوب نکشی؟ نفس وقت یه -

 ،ثانیاً. بیارم باید من فقط بیاد شما اتاق به هست قرار چی هر گفتم همه

 میشه؟ چی شوخی یا کنم دل و درد یکم حاال

 !تو دست از -

 :گفتم که گذاشت میز روی رو برگه و خندید

 خب؟ -
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 هم نوشین کنم فکر و هست مهمونی مرجان یخونه توی فردا برای -

 البته. زده زنگ بهشون مرجان که هست کسانی لیست این باشه؛ دعوت

 !اآلن تا

 شناسایی هستن، مهمونی توی که ور کسانی یهمه کنیم سعی باید -

 .کنیم

 !قربان بله -

 سراغ بعد و انداختم برگه به نگاهی هم من. رفت بیرون و گذاشت احترام

 تند خیلی رایانه با چون و کردم گزارش نوشتن به شروع. رفتم کامپیوتر

 بعد و کردم مرور باریک رو هامنوشته. شد تموم زود کردم،می تایپ

. دادم قرار میز کشوی توی و گذاشتم پرونده الی رو هارگهب. گرفتم پرینت

 محسن. ایستادم بزرگ گرنمایش جلوی و رفتم اطالعات اتاق سمت به

 بلند. بود نشسته بود، وصل بزرگ نمایشگر به که کامپیوتری میز پشت

 :گفتم دلم توی گذاشت؛ احترام اکراه با و شد

 «گذاشتن؟می حتراما مرد پلیس مثل هم زن پلیس به شدمی چی»
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 اآلن؟ تا شدن نفر چند مرجان های مهمون -

 :گفت من به رو بعد و کرد تایپ چیزهایی یه کلید صفحه روی

 !نفر چهار و سی تقریباً اآلن تا -

 کردید؟ شناسایی رو شونهمه -

 !نکردیم شناسایی هنوز رو نفرشون چند نه، رو شونهمه -

 عظیمی سرگرد اتاق سمت به. مدماو بیرون اتاق از و دادم تکون سری

  بعد و گذاشتم احترام. شدم وارد "تو بیا" گفتن از بعد که زدم در و رفتم

 :گفتم دادن، آزاد از

 مرجان یخونه مواظب دور از تا بگذارم رو نفر سه یا دو فردا برای -

 باشن؟ سخاوتمند

 الزمه؟ خونه توی میکروفن و دوربین همه اون با کنیدمی فکر -

 !شاید دونم،نمی -

 .باشن خونه مراقب دور از تا بگذار رو نفر دو احتیاط برای -
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 نیازی و دالوران اتاق سمت به و اومدم بیرون اتاق از گذاشتم، احترام

 :گفتم من و شدن بلند احترامم به دو هر شدم که وارد. رفتم

 یخونه بر و دور که بفرست شب فردا برای رو نفر دو دالوران، سروان -

 !بدن کشیک سخاوتمند مرجان

 .قربان بله -

 پرونده وقتی. کردم سرگرم رو خودم پرونده با و رفتم خودم اتاق سمت به

 جمع رو وسایلم بود، شب نُه. انداختم ساعت به نگاهی کردم، مطالعه رو

 در طرف به داشتم و رفتم بیرون اتاق از. کردم مرتب رو میز و کردم

 بهش ایتوجه کهاین بدون دیدم؛ رو عظیمی سرگرد که رفتممی خروجی

 خونه سمت به و شدم سوار. رسیدم ماشین به و شدم خارج اداره از بکنم

 باز که رو در رسیدم، خونه به دقیقه پنج و چهل و نُه ساعت. افتادم راه

 و شد بلند جاش از که کردم سالم. بود نشسته کاناپه روی مامان کردم

 :گفت

 کجاست؟ نفیسه کشید؛ لطو کارم ببخشید، -

 امبچه چشم کرده؛ مشغول درسش با رو خودش و اتاقشه توی نفیسه -
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 !دفتره و کتاب توی قدرِنا گیرهمی درد

 آشپزخونه وارد که طورهمین و کردم آویزون جالباسی سر رو چادرم

 :گفتم شدم،می

 !نکشته رو کسی خوندن درس یکم مامان، نترس -

 !جون از دور بگو اِاِاِاِ، -

 خوردید؟ غذا راستی، جون؛ از دور خب -

 .گذاشتم مایکروفر توی تو برای. خوردیم ما آره، -

 نخوابیدی؟ چرا شما -

 .بودم تو منتظر -

 !بخواب برو باره؛می خستگی هاتچشم از اومدم، که حاال خب -

 .بخوری رو غذات پس باشه، -

 .چشم -
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 شروع. برداشتم مایکروفر توی از رو غذام هم من و رفت اتاقش توی مامان

 رو هاظرف شد، تموم که غذام. نبود امگرسنه زیاد کردم؛ خوردن به

 صورتش روی کتاب کهدرحالی تخت روی نفیسه. رفتم اتاقم به و شستم

 صورتش روی از رو کتاب کردم عوض رو هاملباس. بود خوابیده بود،

 .برد خوابم و کشیدم دراز کنارش. برداشتم

*** 

 (فیسهن)

 و رفتم دستشویی سمت به سریع. بود هفت ساعت. شدم بیدار خواب از

 لباس. نبود جاش سرِ نفس. اومدم بیرون مربوطه، کارهای انجام از بعد

 مامان. اومدم بیرون اتاق از و برداشتم چادرم همراه به رو امکوله پوشیدم،

 و داد جواب نفس که دادم سالم بلند. خوردنمی صبحانه داشتن نفس و

 :گفت مامان

 !کنه کار مغزت امتحان یجلسه سر میری بخور؛ چیزی یه بیا سالم، -

 :گفت و گرفت سمتم به ایلقمه هم نفس

 خونه این از رو پات گذارهنمی مامان نخوردی، چیزی یه تا که بخور بیا -
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 .بیرون بگذاری

 اهمیت براش کسی اصالً همیشه. رفتم میز سمت به و زدم لبخندی

 داشتن یمزه دارم تازه جااین ولی نه؛ یا باشم میز سر من که اشتند

 نفس از رو لقمه نشستم، صندلی روی. چشممی رو بودن مهم و خانواده

 :گفتم پر دهن با و گرفتم

 !زنمنمی حرف جونم مامان حرف روی وقتهیچ که من -

 :گفت و خورد رو اشلقمه نفس

 من مامان برای قدراین ثانیاً کتر؛د خانم نکن صحبت پر دهن با اوالً -

 .نکن خواریپاچه

 :گفتم و زدم خنده زیر

 میشه؟ حسودیت چیه؟ -

 .ببین حاال دانشگاه، بردم رو تو من اگه -

 :گفتم معترضانه مامان به رو و کردم اخم
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 !نگاه رو حسودت و لوس دختر این مامان -

 :گفت بعد و زد خنده زیر مامان

 واویال دیگه وگرنه نیست؛ تونیکی اون تازه! هم تا دو شما دیگه بسه -

 !برسون رو نفیسه این و بخور رو اتصبحانه زود هم تو مادر، نفس. بود

 :گفت و گذاشت چشمش روی رو دستش نفس

 یدفعه این که زدم حرف شما حرف روی کی من چشم؛ مادر، چشم -

 باشه؟ دومم

 :گفت و زد لبخندی هم مامان

 یای؟م که ناهار برای -

 :گفت بعد و انداخت ساعت به نگاهی نفس

 زودتر کنممی سعی شب ولی بیام؛ نکنم فکر و زیاده کارم دونم،نمی -

 .بیام

 به رو من نفس. نگفت هیچی دیگه و انداخت پایین رو سرش مامان
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 که دیدم و برگشتم زد، پشتم به یکی موقعهمون. رفت و رسوند دانشگاه

 :گفت سما

 هم ما به میاری؟ کجا از رو شخصی هایسرویس این تو نفیسه میگم -

 !خب بگو

 بگیری؟ یاد کردن سالم خوایمی کی تو سما -

 :گفت و خندید

 .هست خر نگار این با نشینیهم اثر -

 :گفتم و زدم اشکله پس

 !نکن صحبت سرش پشت گفتم بهت دفعه صد -

 سما. فتادیما راه هانیمکت از یکی سمت به و شدیم دانشگاه وارد هم با

 :گفت

 کیه؟ جدید سرویس این نگفتی. چشم حاال، خب -

 بابا؟ چیه جدید سرویس -
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 کیه؟ پس -

 بهمون وقتی. اومد مونسمت به  بدوکنان -بدو دور از نگار موقع همون

 :گفت و گذاشت من یشونه روی رو دستش رسید،

 .سالم -

 :گفتم من که دادیم سالم هم با دو هر سما و من

 کنی؟می بدو -بدو چرا سالم، -

 :گفت و گذاشت من یشونه روی رو دستش سما

 خانم؟ نگار آوردی خبری باز نکنه چیه؟ -

 :گفت و ایستاد صاف اومد، جاش سر که نفسش

 !خبری چه هم اون خبر، -

 :گفت سما که انداختیم هم به نگاهی سما و من

 شده؟چی -
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 :گفت نشستیم، تیوق. کشید نیمکت سمت به و گرفت رو ما دست نگار

 .شدچی رفتیم، دانشگاه از کهاین از بعد دیروز بگین -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 میاری؟ در اَدا چرا دیگه؛ بگو -

 رو من جلوی دانشگاه از بعد رسولی، مجتبی پسره این دیروز بابا، خب -

 .گرفت

 :گفت و پرید حرفش وسط سما

 کرد؟ خواستگاری گفت؟ چی شد؟چی خب -

 :گفت و خندید ریز ارنگ

 هم من بگیرم؟ رو وقتتون لحظه یک میشه گفت و اومد دیگه، هیچی -

. هست خیر امر یک مورد در گفت که بفرمائید دادم جواب هاخانم مثل

 دوستتون با میشه اگه: گفت که کنم رفتار عادی کردم سعی هم من

 !بشیم شونمزاحم خواستگاری برای که کنید صحبت خانم نفیسه
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 هم نگار زد، خنده زیر سما. بود مونده باز دهنم تعجب از خودم که نم

 :گفت و کرد طرف اون به رو روش

 !بده شانس خدا -

 :گفت و داد قورت رو اشخنده سما

 .هست نه جواب معلومه نفیسه کردن هنگ این از تو؟ میگی چی -

 :گفت و برگشت طرفم به نگار

 همین هم شاید نیست معلوم اآلن بگم؟ بهش چی چیه؟ جوابت نفیسه -

 .کنهمی نگاه رو ما داره برها و دور

 !تمام ندارم، ازدواج قصد من -

 نگار. نداشتن گفتن برای چیزی نگار و سما دیگه گفتم من که جوری

 :پرسید

 زدید؟می حرف مورد چه در بیام من کهاین از قبل راستی -

 :گفت سما
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 !خانم نفیسه یدجد سرویس مورد در. گفتی شد خوب آهان؛ -

 :گفت و خندید هم نگار

 میاری؟ کجا از رو هاسرویس این واقعاً نفیسه، -

 نفهمه؟ هیچکس دیدمی قول -

 :گفت سما

 !دیممی قول. شد جدی قضیه اوه؛ -اوه -

 :گفت که کردم رو نگار به

 .دیگه بگو دیم؛می قول باشه، -

 !بود خواهرم -

 :گفت سما و نکرد نگاه زدهبهت یقیافه با جفتشون

 رو داداش یه همین کردممی فکر من داشتی؟ خواهر مگه خواهرت؟ -

 .داری
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 رو نفس با خودم هایعکس از یکی و درآوردم کیفم توی از رو امگوشی

 :گفتم و دادم نشون بهشون. کردم پلی

 .عکسش هم این -

 :گفت نگار و انداختن عکس به نگاهی

 !هستی تو که این -

 .ترهبزرگ من از دقیقه دو و منه لویدوق خواهر نفس -

 :گفت سما

 بودیم؟ ندیده رو خواهرتون این ما چرا پس حاال؟ تا کی از نفس؟ -

 .کردیممی زندگی دور هم از رو سالی چند یه ما خب، -

 :پرسید نگار

 سال؟ چند -

 !سال شونزده -



 

 

 WWW.98IA3.IR 381 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 :گفتن و کردن نگاه بهم زدهبهت

 دیدی؟ن رو خواهرت سالگی هشت از تو یعنی -

 .مفصله خیلی داستانش -

 به نگاهی. بودن متعجب هنوز دوشون هر. گفتم براشون رو داستان کل

 :گفتم رو و شدم بلند جام از هازده جن مثل انداختم، امگوشی ساعت

 !میشه شروع کالسمون دیگه یدقیقه پنج. پاشید -

 کالس. رسیدیم کالس به استاد از قبل خودمون و شدن بلند جا از دو هر

 و اومد پیشم سما که کردممی جمع رو وسایلم داشتم شد، تموم که

 :گفت

 .ببین رو جااون -

 رو امین کردمی سعی داشت الهام. کردم نگاه کرد،می اشاره که سمتی به

 نگاه با که بود پرتشون حواسم. کنه کمک بهش درس توی تا کنه راضی

 کردم؛ وسایلم کردن جمع مشغول رو خودم. شدم غافلگیر عظیمی امین

 .شنیدممی رو صداشون ولی
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 رو ایدیگه کس از چرا تونم؛نمی امروز من جو،نیک خانم: امین

 کنه؟ کمک بهتون تا خوایدنمی

 امروز. بهتره درستون همه از کالس توی شما آخه عظیمی، آقای: الهام

 خوبه؟ طوره؟چه فردا برای باشه؛ ندارید، وقت اگه

 !نمیشه ولی خوام؛می معذرت ،جونیک خانم: امین

 خوشحال رفتارش این از چرا دونمنمی. رفت و شد رد الهام جلوی از

 :گفت گوشم کنار سما. شدم

 .کرد یخش رو سنگ خوب -

 :گفتم و انداختم امشونه روی رو امکوله

 .نکن دخالت هم دیگران کار توی بریم، بیا -

 از تا چند کالس در جلوی دیدیم و اومدیم بیرون کالس از هم با سه هر

 بودن شده متوجه دانشکده هایبچه کل دیگه. کردن دوره رو الهام هابچه

 سعی ولی بود؛ حجاببی دختر یک الهام. شده عظیمی عاشق الهام که

 ولی بودن؛ دنبالش زیادی پسرهای. کنه رعایت کمی دانشگاه توی کردمی

 هم همین و نمیده محل بهش هم امین اما! داده گیر عظیمی به اون
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 بودم فکر توی. کنن کمک الهام به دانشگاه هایبچه یهمه که شده باعث

 :گفت و زد امشونه به نگار که

 کنی؟می فکر چی به -

 هست پولداری و خوشگل دختر که الهام به عظیمی آقای چرا کهاین به -

 .گذارهنمی محل

 :گفت سما

 !هست گیر دیگه یکی پیش دلش شاید خب -

 .شاید -

 :گفت نگار

 .کنی آشنا خواهرت با رو ما نیست بد میگم -

 !کردم آشناتون داداشم با که طورهمون آره، -

 :گفت سما
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 .پیچوندی رو ما بد که دفعهاون -

 خورده؟ گوشتون به غیرت اسم به چیزی حاال تا ببینم، -

 :داد جواب نگار

 !پسرهاست مال گفتن ما به که جااون تا ولی خورده، -

 لطفاً پس باشه؛ داشته غیرت تونهمی هم دختر یک. گفتن اشتباه خب -

 .کنید درویش رو هاتونچشم

 :گفت سما

 شعوربی. بیاریم گیر رو داداشش این یشماره باشه یادت نگار، میگم -

 !بزنیم رو مخش بود، جیگر خیلی

 :گفت نگار

 خوایمی چیزهاست؛ جوراین و گوشی هک کار توی داریم آشنا یه ما -

 بگم؟ بهش

 :گفتم و زدم دو هر بازوی به
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 !که واقعاً -

 .زدن خنده زیر دو هر

*** 

 (نفس)

 نگاه رو مهمونی توی دیشب هایفیلم داشتم و بودم نشسته اتاق توی

 که بود نفر یک ولی بود؛ صمیمی هامهمون از خیلی با مرجان. کردممی

 به جوون زیاد و بود آرین اسمش بشن، نزدیک بهش داشتن سعی همه

 خیلی پسر ولی نبود؛ ایرانی پس داشت، هم لهجه. اومدنمی نظر

 نوشین. بشن نزدیک بهش داشتن سعی دخترها یهمه. بود خوشتیپی

 بودن؛ زوم روش پیر تا جوون از مردها، از خیلی و بود مهمونی توی هم

 گزارش یک شد تموم که کارم. کرد صحبت آرین پسره این با تنها ولی

 در و رفتم عظیمی سرگرد اتاق به گزارش با. گرفتم پرینت و نوشتم هم

 کهاین از بعد. گذاشتم احترام و شدم وارد "تو بیا" گفتن از بعد. زدم

 :گفتم و دادم رو گزارش یپوشه داد، آزاد سرگرد

 .سخاوتمند مرجان مهمونی گزارش -
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 اتاق زا هم من. انداخت نگاهی و برداشت رو پرونده داد، تکون سری

 بقیه وقتاون کنه؛ صحبت کلمه یک میاد زورش آدم این. اومدم بیرون

 من. هست اخمو و دماغ گنده هست هنوز که هنوز. شده من عاشق میگن

. کنهمی اخم اشهمه این ولی نمیدم؛ نشون صورتم توی حالتی حداقل

 نشسته میزم پشت. بشه نزدیک بهش ترسهمی هاوقت بعضی آدم اصالً

 رو هندزفری. بود نفاس گوشی از. اومد در صدا به امگوشی آالرم هک بودم

 :شد پخش صدا که کردم لمس رو وصل یدکمه و گذاشتم گوشم توی

 .نفاس آقا سالم -

 کردی؟ کارچی سالم، -

 .هست آماده سفارش -

 خب؟ -

 کار برای میگه مرجان و هست نوشین اسمش. هست وارد تازه دختره -

 سرش چیزهایی هم سیاسی کارهای از. خورهمی بدرد خیلی و مناسبه ما

 !میشه
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 .رئیس به بده رو اششماره خوبه، -

 من؟ چرا -

 .نباشم قراره وقتی چند یه من کهاین برای -

 نداری؟ کار باشه، -

 .نزن زنگ بهم ثانوی اطالع تا خداحافظ؛ -

 .چشم -

 من که هست باندی همین عضو نفاس نمیشه باورم. شد قطع تماس

 این از هم آرش یعنی. نداره امکان این. هستم اون دستگیری مأمور

. نشدم در صدای یمتوجه اصالً و بودم گیج خیلی داره؟ خبر موضوع

 زدم پلک. ریخت صورتم روی آب مشت یه سارا که اومدم خودم به وقتی

 :گفتمی که کردم نگاه بهش و

 حرفی یه. دادی دقم شده؟ چیزی پریده؟ رنگت چرا خوبی؟ نفس نفس، -

 !بزن
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 .خوبم -

 :گفت و گذاشت میز روی رو لیوان. کشید راحت نفس یک

 .بودی خوب که صبح از یکهو؟ شد چت -

 در شدم، بلند جام از. بودم شوک توی هنوز و کردمنمی درک رو حالم

 زدم؛می حرف یکی با مورد این در باید. نشستم جام سر و بستم رو اتاق

 :گفتم و کردم رو سارا به. شدنمی اداره توی ولی

 کنیم؟ صحبت هم با یکم داری وقت -

 :گفت که برد پی فاجعه عمق به انگار

 .بگو حتماً، -

 !دیگه جای یه بریم نمیشه، جااین -

 هم من. شد خارج اتاق از و داد تکون سری بعد کر،د، نگاهم مشکوک

 .شدیم خارج اداره از و کردم جمع رو وسایلم

*** 
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 دقیقه تقریباًرپنج. بودیم سحر منتظر و بودیم نشسته پشاکافی توی

 نگاه من به دو هر و دادیم سفارش اومد که سحر. بودیم رسیده که شدمی

 :گفتم که کردن

 مزاحمتون وگرنه کنم، صحبت یکی با دارم احتیاج خیلی اآلن -

 .شدمنمی

 هوای باید مشکالت توی و هستیم دوست ما چیه؟ مزاحم دیوونه،: سحر

 .باشیم داشته رو هم

 شده؟چی ببینم، بگو میگه؛ درست سحر: سارا

 .کردم پیدا رو برادرم و خواهر من که دونیدمی دوتون هر راستش، خب -

 خب؟: سحر

 رو اشگوشی همین برای دیدم، نفاس از مشکوک رفتار باری چند یه -

 نمیشه باورتون کردم گوش رو هاشتماس از یکی وقتی امروز. کردم هک

 !شنیدم چی

 کرد؟می صحبت داشت دخترش دوست با چیه؟: سارا
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 !سارا: سحر

 .بود جابی شوخی ببخشید، باشه: سارا

 دوتاشون. کردم پخش رو تماس اون و آوردم در کیفم توی از رو امگوشی

 دوشون هر شد، تموم وقتی. بشنون واضح رو صدا تا شدن خم میز روی

 .انداختم پایین رو رمس هم من و کردن نگاه من به زدهبهت

 ...تو داداش یعنی نمیشه، باورم: سارا

 کنی؟ کارچی خوایمی حاال: سحر

 .دونمنمی -

 .بشه دستگیر باید که باألخره: سارا

 گفت؛می درست. انداخت پایین رو سرش که کردیم نگاه بهش سحر و من

 .میده انجام خطرناکی کارهای داره نفاس

 پرونده؟ این توی ریمبگی کمک ازش تونیممی: سحر

 کنه؟می کمکمون نظرت به -
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 کنه؟نمی کمک خواهرش به یعنی: سارا

 .دونمنمی -

 کنم؛ گریه وجودم تمام با خواستمی دلم لحظه اون. گرفت رو دستم سارا

 من. اومدنمی در اشکم دیگه که بود وقت خیلی. اومدنمی در اشکم اما

. ریختم شدن جدا هم از آرش و مامان که موقع همون رو هاماشک تموم

 به و ریختم اشک کردن جدام برادرم و خواهر از که موقعی همون من

 هایآدم مال فقط گریه نکنم؛ گریه وقتهیچ دیگه دادم قول خودم

 خونه به بعد و کردم صحبت سحر و سارا با کمی! هست ضعیف

 .نداشتم رو هیچی یحوصله و حال. رفتم خونه هم خودم. رسوندمشون

 همه به سری -سر سالم یک. بود جااون هم نفاس رسیدم، که خونه بع

 شده کور اشتهام ولی کرد؛ صدام ناهار برای مامان. رفتم اتاقم توی و دادم

 که بودم کشیده دراز تختم روی. رفتنمی پایین گلوم از هیچی و بود

. نشست تخت روی و اومد داخل نفاس "تو بیا" گفتن با. اومد در صدای

 :گفت که بستم رو هامچشم و ندادم محل هم من شد، خیره همب

 شده؟ چیزی -
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 .آره -

 بگی؟ من به خواینمی -

 .نه -

 !نداری اشتها که هست مهمی چیزه حتماً -

 .خیلی -

 :گفت و کشید دراز کنارم

 گفتی؟می من به رو رازهات ترینبزرگ همیشه بودیم که بچه یادته -

 .آره -

 کرده؟ فرق چرا اآلن پس خب -

 یهمه هاموقع اون هم تو کرده، فرق حاال تا زمان اون از چیزها خیلی -

 میگی؟ هم اآلن. گفتیمی من به رو رازهات

 .هستی دارینگه راز آدم دونممی چون آره، -
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 :گفتم و چرخیدم سمتش به کردم، باز رو هامچشم

 خب؟ -

 خب؟ چی -

 .هستم شنیدنش منتظر من اآلن که رازی -

 :گفت و چرخید من طرف به هم اون دید،خن

 .شدم پلیس که هست سال هشت اآلن من دونی،می -

 دستم داشت نفاس یعنی. شدنمی باورم شنیدممی که چیزی از

 :گفتم. گفتنمی دروغ ظاهر به. شدم دقیق هاشچشم توی انداخت؟می

 کنی؟می شوخی باهام داری -

 مواد با مبارزه پلیس دو ردسرگ توفیقی، نفاس من، شوخی؟ چرا نه، -

 !هستم مخدر

 پلیس؟ یا بود قاچاقچی یک نفاس. آوردممی در شاخ داشتم دیگه

 :اومد در دهنم از یکهو ولی چرا، دونمنمی
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 .عملیات انجام حال در و -

 :گفت زود و کرد نگاه بهم تعجب با

 دونی؟می کجا از تو... تو -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !میشه هک راحت خیلی گوشیت. باش مواظب پلیسه، آقا -

 و نشست تخت روی. دیدممی صورتش توی داشتم رو تعجب و بهت

 بعد و انداخت اشصفحه به نگاهی. آورد در جیبش توی از رو اشگوشی

 :گفت

 نگفتی خوب، دختر. شد خاموش افزارنرم این کی نشدم متوجه اصالً -

 !دنبالت؟ میان بشن متوجه همکارهام وقت یک

 .بشن متوجه نداره مکانا -

 چرا؟ وقتاون -

 هک رو گوشیت باهاش که افزارینرم و هستم وارد کارم توی من چون -
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 رو عملیات این خودم من که گیرهمی قرار تعقیب مورد وقتی فقط کردم،

 .کنم وارد روش

 !تو ایرایانه مخ بابا؟ نه -

 حسی یه ولی چرا، دونمنمی. شدم بلند جام از و خندیدم حرفش این به

 :پرسیدم ازش. نگم بهش شغلم مورد در چیزی من که گفتمی بهم

 چیه؟ کنی،می کار روش داری که ایپرونده این بپرسم تونممی -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش

 دلم چون نگفتم؛ نفیسه به رو چیزها این. میاد بدت بابا از که دونممی -

 نفوذی یک من راستش. بشه دب بابا مورد در ذهنیتش که خواستنمی

 رئیس و برسونم سطح باالترین به باند یک توی رو خودم قراره که هستم

 و هست باند این عضوهای تریناصلی از یکی بابا. کنم دستگیر رو باند اون

 طالق که کنم فکر داره؛ سابقه خالف کار توی که هست هم وقت خیلی

 !باشه همین خاطر به هم مامان

 ولی بودم؛ خوشحال خیلی نیست قاچاقچی یک نفاس شنیدمیم کهاین از
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 یک هست، دار سابقه قاچاقچی یک آرش که گفت وقتی چرا دونمنمی

 براش باید چرا پس ندارم؛ خوشی دل آرش از که من. شدم ناراحت لحظه

 باشم؟ ناراحت

 نمیگی مگه تو ضمن، در پلیسه؟ پسرش نشده متوجه آرش طوریچه -

 آرش کارهای یمتوجه دیر قدراین چرا پس هستی؟ پلیس ساله هشت

 !شدی؟

 که بودم خودم کارهای درگیر قدراین من ولی دونم؛نمی رو بابا خب، -

 !نبود برم و دور به حواسم

 .آهان -

 نگران مامان که بخور ناهار برو بیا شد، تموم تونفضولی اگه حاال، خب -

 !باشه شده مریض دخترش نکنه شده

 کردممی فکر داشتم. نبود نفاس به حواسم اصالً ولی ادم؛د تکون سری

 موضوع این از سرهنگ حتماً باشه، اداره تا دو دست پرونده یک باید چرا

 و اومدم خودم به نفاس هایتکون با که بودم ها فکر همین توی. داره خبر
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 :گفتم

 هان؟ -

 .بخور ناهار برو بیا میگم کجایی؟ دختر؟ چیه هان -

 !سؤال یک فقط خورم؛می میرم باشه،. ستمنی جایی -

 چی؟ -

 قدراین چرا اما بشی؛ پلیس سالگی هجده از یعنی زودتر، تونستیمی تو -

 دیر؟

 برای بخونم؛ مدیریت من که داشت اصرار خیلی بابا راستش، خب -

 بعدش و خوندم مدیریت بشه، خیالمبی بابا کهاین برای هم من همین

 !پلیسی سراغ رفتم

 .هانآ -

 .پاشو شد؛ تموم سؤاالتت اگه حاال خب، -

 از نفیسه و مامان که بیرون رفتیم اتاق از هم با و شدم بلند تخت روی از
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 :گفت مامان و شدن بلند آشپزخونه توی هایصندلی روی

 توی رفتی اومدی، که موقعی از! بیرون اومدی اتاق اون از عجب چه -

 !شده چش امبچه گفتم. اومدینمی بیرون و اتاق همون

 !خوبم خوبِ اآلن نبود؛ خوب حالم یکم ببخشید، -

*** 

 بود نزدیک تاشون دو. کردم صحبت نفاس یقضیه مورد در سحر و سارا با

 برادر و خواهر: که کردن مسخره رو من کلی هم بعد. بیافته زمین فکشون

 چی دیگه! واویال شدن پلیس تاشون دو که هم اآلن بودن، هم مثل

 و شد سبز جلوم سارا که رفتممی سرهنگ اتاق طرف به اشتمبشه؟د

 :گفت

 کنی؟ سؤال سرهنگ از میری داری -

 !بله بدید، اجازه شما اگه -

 که سرهنگ اتاق وارد. دادم ادامه راهم به هم من و رفت کنار راهم سر از

 :گفتم و گذاشتم احترام شدم،
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 .سالم -

 داشتی؟ کاری خب، سالم؛ -

 .داشتم سؤال یک ولی شدم؛ مزاحم قعمو بد ببخشید -

 .بپرس -

 هست؟ مرگانیچ پرونده دنبال هم ایدیگه یاداره ما یاداره از غیر -

 پرسی؟می چی یواسه -

 ...چیزه خب، -

 اداره این توی که فهمیدیم تازه ما خب،. بگی تونینمی. فهمیدم آهان؛ -

 پخش اداره ویت رو مهم چیزهای کردیم سعی همین برای داریم؛ نفوذی

 به نفوذی عنوان به رو نفر یک دیگه یاداره یک از همین برای و نکنیم

 ولی نشه؛ دار خبر موضوع این از کسی بود قرار. فرستادیم مرگانیچ گروه

 عظیمی ولی طوری،چه دونمنمی گرفتی، مرخصی تو که روزی اون فردای

 خواممی ازت .دادم توضیح براش هم من و بود شده موضوع این یمتوجه

 !نگی کسی به مورد این در چیزی
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 شده فرستاده نفوذی برای که کسی اون که دونیدمی شما ولی چشم؛ -

 هست؟ کی

 دونی؟می تو مگه. نه -

 !آره خب -

 :گفت. پایین انداختم رو سرم که کرد نگاه بهم تعجب و بهت با

! گین هیچکس به که خواممی ازت ولی فهمیدی؛ طوریچه دونمنمی -

 برای هم و کنیمی درست دردسر نفر اون برای هم جوریاین چون

 !خودت

 .قربان بله -

 کهاین بابت از خیالم جورهایی یک. اومدم بیرون اتاق از و گذاشتم احترام

 میزم پشت و رفتم اتاقم به. شد راحت گفتم، سرهنگ به رو چیز همه

 :ادمد جواب رو امگوشی و زد زنگ سحر موقع همون. نشستم

 .سالم الو، -
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 کردی؟ چه ببینم بگو عنق، خانم سالم -

 سرهنگ هم رو چیزهایی یه و گفتم سرهنگ به رو چیز همه. هیچی -

 .گفت بهم

 قطع رو گوشی طوالنی، یمکالمه یک از بعد و گفتم براش رو چیز همه

 خواستگاری از بعد. رفتم خونه به کارها سری یک انجام از بعد. کردم

 این درستش خب نشدیم؛ چشم توی چشم هم با اداره توی دیگه محسن

 سالم رسیدم که خونه به. نرم طرفش زیاد کنممی سعی من که هست

 کهدرحالی هم نفیسه و داد جواب آشپرخونه توی از مامان. دادم بلندی

 ها روز این. داد جواب خوند،می درس داشت و بود نشسته مبل روی

 خب باشه؛ شلوغ خیلی سرش کنم فکر. مداومی مونخونه به کمتر نفاس

 لباس. کنممی درک رو اشکاری یمشغله و هستم پلیس هم من باألخره

 رو مأموریت این زودتر چه هر باید. کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض

 کنهمی کار داره نفوذی صورت به که ماهه چند حاال تا نفاس کنیم تموم

 به نگاهی و خورد زنگ امگوشی. باشه هشد دیر کنممی فکر هم اآلن تا و

 :کردم وصل رو تماس. بود نفاس. انداختم شماره



 

 

 WWW.98IA3.IR 402 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 .سالم -

 خوبی؟ خانم؛ آبجی سالم -

 زدی؟ زنگ داشتی کار. خوبم بله -

 خوبه؟ مامان خوبه؟ نفیسه نداشتم؛ خاصی کار نه، -

 !زنیمی مشکوک یکم تو ولی خوبن؛ دو هر آره، -

 کی؟مشکو چی همه به چرا تو -

 .دونمنمی -

 !تریشکاک هم هاپلیس از دیگه تو بابا -

 نیستی؟ شکاک تو -

 !تو یاندازه به نه -

 همون خاطر به و شدی چیزی یه نگران بگم اآلن من اگر یعنی آهان؛ -

 شکاکم؟ خیلی یعنی زدی؛ زنگ
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 !باهوشی تو قدرچه -

 چی؟ یواسه نگران -

 .باش نفیسه مواظب بگم حد همین در -

 شده؟ چیزی -

 .بگم چیزی تونمنمی این از بیشتر دیگه -

 !پرسمنمی دیگه باشه، -

 نداری؟ کار ممنون، -

 .نداشتم کار هم اول از من -

 .خداحافظ -

 یعنی شده؟ نفیسه نگران نفاس که شده چی یعنی. کردم قطع رو گوشی

 نفیسه به. نیفته بدی اتفاق که امیدوارم بکنه؟ کاری خوادمی آرش

 هم ممکنه وقتاون چون باشه؛ خودش مراقب بگم مستقیم ونمتنمی

. نشستم نفیسه کنار و رفتم بیرون اتاق از. بشن نگران مامان هم و خودش
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 روی کنترل با و نکردم توجه بهش من. کرد نگاه بهم و آورد باال رو سرش

 تلویزیون به باشه، داشته آهنگ توش که رو فلش یک همیشه. زدم فلش

 :زدم پخش یرو. زنممی

 هاتنفس عطر یواسه هات،چشم یواسه جونم

 هاتلب روی شینهمی که لبخندی یواسه جونم

 راهته به چشم همیشه که هست یکی خونه این توی

 هاتهشیطونی عاشق دقیقه هر که اونی

 گیرهمی رو اتبهونه که هست یکی خونه این توی

 بمیره برات کنی تر لب حاضره که اونی

 کرده عاشقی عمر یه که هست یکی خونه این توی

 کرده زندگی که عمریه یه هوا و حال این با

 هاتنفس عطر یواسه هات،چشم یواسه جونم

 هاتلب روی شینهمی که لبخندی یواسه جونم

 مدیونتم رو حسم این من، دیوونتم راستی راست آره
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 عزیزم اموابسته جوری بد تو به

 بستم دلت به رو دلم و هموابسته بدجوری تو به

 ریزممی پات به رو امزندگی یهمه

 هاتنفس عطر یواسه هات،چشم یواسه جونم

 هاتلب روی شینهمی که لبخندی یواسه جونم

 راهته به چشم همیشه که هست یکی خونه این توی

 هاتهشیطونی عاشق دقیقه هر که اونی

 گیرهمی رو اتبهونه که هست یکی خونه این توی

 بمیره برات کنی تر لب حاضره که نیاو

 کرده عاشقی عمر یه که هست یکی خونه این توی

 کرده زندگی که عمریه هوا و حال این با

 مدیونتم رو حسم این من، دیوونتم راستی راست آره

 عزیزم اموابسته بدجوری تو به

 بستم دلت به رو دلم و اموابسته بدجوری تو به
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 ریزممی پات به رو امزندگی یهمه

 هاتنفس عطر یواسه هاتچشم یواسه جونم

 هاتلب روی شینهمی که لبخندی یواسه جونم

 به اشهمه. شد تموم آهنگ کی نشدم متوجه اصالً و بودم فکر توی

 :گفت نفیسه. کردممی فکر باش مواظب گفتمی که نفاس حرف همون

 نفس؟ -

 بله؟ -

 سما؟ یخونه ببری فردا رو من میشه -

 ساعتی؟ چه -

 .دانشگاه بعد -

 هستی؟ کی تا -

 پنج یا شش ساعت تا کنم فکر بعد میشه، تموم دو ساعت دانشگاه -

 .گردهبرمی
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 !بگیر اجازه مامان از -

 بری؟می بده اجازه مامان اگه -

 .آره -

 با کردن صحبت مشغول و رفت آشپزخونه سمت به شد، بلند مبل روی از

 از تخطی علت به شما پیام توی و گرفتم دستم رو امگوشی. شد مامان

 فرد یک از پیام یک. رفتم (N.a25)!شد ارسال مدیریت برای قوانین

 و کردم باز رو پیامش. بود زده فداکار رو اسمش بود، اومده برام ناشناس

 :بود نوشته

 شاید گفتم ولی بزنم؛ زنگ بهتون خواستممی. هستم محسن سالم،"

 در نظرتون بپرسم که دادم پیام همین رایب. نباشه مناسب موقعیتتون

 "چیه؟ من پیشنهاد اون مورد

 توی. کنم ازدواج زهرمار برج این با عمراً من آورده؛ گیر وقت اآلن هم این

 :گفت و شد ظاهر جلوم نفیسه که بودم فکرها همین

 .داد اجازه مامان نفس، -
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 !باشه خب -

 .زدم دلبخن یک هم من و بوسید رو امگونه اومد، جلو

*** 

 که کردیم جمع باند این مورد در اطالعات قدراین وقت چند این توی

 محموله یک قراره که رسید خبر امروز. بشیم عملیاتی فاز وارد میتونیم

 دیگه وقت چند باید همین برای بشه، ایران وارد دیگه روز چند بزرگ

. بفهمیم رو محموله رسیدن دقیق زمان زودتر چه هر امیدوارم. کنیم صبر

 یکی هفته هر. کرده کمک بهمون حال به تا خیلی هم نوشین وسط این

. کنهمی دعوت رو اعضا یهمه و میده یکدمهمونی باند اعضای از

 نفاس هامهمونی این از بعضی توی حتی کردیم، شناسایی رو بیشترشون

 چیزی کنیم، شناسایی رو نفاس خواستیممی که وقتی و بودن هم آرش و

 بهتر طوریاین و بودن کرده رو جاش همه فکر انگار. نبود پلیسی ردمو در

 براش ممکنه هست؛ پلیس نفاس که بفهمه جاسوس یه وقت یک اگه. بود

 جمع رو وسایلم. بود دو نزدیک. انداختم ساعت به نگاهی. باشه خطرناک

 در جلوی. افتادم راه نفیسه دانشگاه سمت به و شدم خارج اداره از کردم،

 ماشین توی هاش،دوست با و اومد جلو زود نفیسه. رسیدم شگاهدان
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 :گفت نفیسه. نشستن

 !اومدی ممنون آبجی، سالم -

 .خواهش -

 :گفتم سما و نگار به رو و برگشتم ماشین عقب به

 .سالم -

 ندیدن؟ دوقلو حاال تا مگه آخه بود؛ مونده باز دهنشون تعجب از دوتاشون

 :گفت سما. نداره تعجب

 !نگار هم این و نفیسه دوست هستم؛ سما من ،سالم -

 .شناسممی بله، -

 :گفت نگار

 ما نیست الزم دیگه و گفتی خواهرت به رو چی همه ما از نفیسه، میگم -

 .کنیم معرفی رو خودمون
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 :گفتم بده، جواب نفیسه کهاین از زودتر

 من به هم رو شما خبرهای میگه، من از شما پیش میاد که طورهمون -

 !یدهم

 و گرفتم سما از رو آدرس کردم، روشن رو ماشین. خندیدیم نفر چهار هر

 :گفتم نفیسه به رو خونه، در جلوی. افتادم راه شونخونه سمت به

 .دنبالت میام بزن، زنگ شد، تموم کارت وقت هر -

 !خداحافظ باشه، -

 .خداحافظ -

 راه و کردم روشن رو ماشین هم من کردن، خداحافظی هم سما و نگار

 .افتادم

*** 

 (نفیسه)

 پدر و بود فرزند تک سما. رفتیم داخل و کرد باز رو در انداخت، کلید سما
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 بر فردا و بودن رفته مریضه که مادربزرگش یخونه به امروز مادرش و

. بیایم پیشش نگار و من که گفت نباشه تنها کهاین برای سما. گردنمی

 :گفتم سما به رو و نشستم بلم روی برداشتم، سرم روی از رو چادرم

 !بکن هم پذیرایی بدو کردی، دعوت مهمون که شما خوب -

 :گفت و خندید. نشست مبل روی هم نگار

 !کنهمی نگاه رو تا دو ما وایستاده دیگه، بدو. میگه راست -

 :گفت و زد کمرش به رو دستش سما

. نیدک جمع رو خودتون پاشید کنید؛ امر بودم منتظر. مادمازل چشم -

 توی از شید گم خوایدمی چیزی هستید؟ مهمون تا دو شما مهمون؟

 !بردارید یخچال

 !ادبیبی تو قدرچه. نچ -نچ بابا؟ نه -

 :گفت سما

 که نیومدید نباشم؛ تنها من که جااین بیاید بود قرار ادب، با خانم -
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 !خوریمفت

 :گفت نگار

 .نکنه درد اشم دست خور؟مفت شدیم ما دیگه یعنی! وای -وای -

 !نکنه درد شما سر -

 !نزدی سفید و سیاه به دست عمرت به فهمیدیم بابا، بسه -

 :گفت سما

 !رفته سر امحوصله پاشید هم حاال. گلم آفرین -

 بدیم؟ قر خانم برای پاشیم کنیم؟ چه: نگار

 :گفت سما که خندیدم سما و من

 .کنیم بازی بعد بخوریم، چیزی یه پاشید! خیر نه -

 خودش برای. داد سفارش غذا بیرون از سما هامونلباس تعویض از بعد

 !شدهسرخ زمینی سیب هم من برای و سوسیس نگار برای پیتزا،

 دو و بود بزرگ خیلی حیاطشون. رفتیم حیاط توی غذامون خوردن از بعد
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. بود گرفته رو حیاط از قسمتی هم والیبال تور یک. داشت باغچه طرفش

 :گفت و اومد بالوالی توپ با سما

 !هم با تا دو شما تکی؛ من خب، -

 !نیست منصفانه که جوریاین -

 .بدید شکست رو من تونیدنمی هم نفری دو شماها: سما

 !دانه پنبه بیند خواب در شتر: نگار

 من با بعد برد، کی هر داور؛ میشم هم من کنید، بازی هم با نگار و تو -

 قبول؟. کنهمی بازی

 .ندارم حرفی من: سما

 !قبول: نگار

 یک. کرد زدن سرویس به شروع سما و ایستادن تور طرف یک کدوم هر

 :گفت نگار به رو و شد برنده سما که کردن بازی ساعتی

 !ببینی دانه پنبه تا بخواب برو شتر، خانم -
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. نشدم متوجه من که کرد غری -غر لب زیر هم نگار و زد خنده زیر بعد

 خاطر به نبودم بلد والیبال زیاد کردم؛ بازی اسم با و شدم بلند هم من

 و پوشیدم لباس. شد پنج ساعت زدیم، هم به چشم تا. باختم هم همین

 بود گرفته اجازه باباش و مامان از نگار. بیاد دنبالم به تا زدم زنگ نفس به

 رفتم بیرون خونه از نفس، به زدن زنگ از بعد. بخوابه سما پیش امشب تا

 جیغ صدای. زد ترمز جلوم ماشین یک که بودم منتظر در دم و

 دو که رفتم عقب قدم دو و ترسیدم من. رفت هوا ماشین هایالستیک

 یکی که کنم فرار خواستممی. اومدن طرفم به و شدن پیاده ماشین از نفر

 و گذاشت دهنم جلوی رو دستمالی گرفت، رو من سرعت به هااون از

. برم نفیسه دنبال به تا شدم خارج اداره از. نشدم متوجه چیزی دیگه

 .زدم رو زنگ و شدم پیاده ماشین از رسیدم، که سما یخونه در جلوی

 کیه؟ -

 .پایین بیاد نفیسه بگید هستم، نفس -

 !باشه در جلوی باید پایین، اومد پیش دقیقه چند که نفیسه -

 :گفتم. ریخت درونم در چیزی کردم احساس
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 !پایین؟ اومده دزو چرا نیست؛ در دم نفیسه -

 در دم که فهمیدن رو موضوع این هم هااون کنم فکر و بودم عصبانی

 و درآوردم کیفم توی از رو امگوشی. کردن نگاه بهم ترس با و اومدن

 رو گوشی خیر، نه! بوق سه بوق، دو بوق، یک. گرفتم رو نفیسه یشماره

 :گفتم و کردم رو نگار و سما به. دارهنمی بر

 .بده جواب شاید بزنید، زنگ بهش -

 !کوچه سر رفته شاید: نگار

 :گفتم و رفتم بهش ایغره چشم

 !دیدمشمی من که بود کوچه سر اگه -

 که نفاس حرف. اومد یادم من که میشن گرفتن شماره مشغول هم هااون

 از کردم؟ کارچی احمق من. باشه نفیسه و مامان به حواست: گفتمی

 من راستی،. کردم احتیاطیبی طوراین که بودم عصبانی خودم دست

. کنم اشردیابی بتونم اآلن شاید پس کردم؛ هک قبالً رو نفیسه گوشیه

 محلی. کنممی وارد رو نفیسه یشماره و میشم هک افزارنرم وارد سریع
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 .بشم ماشین سوار تا رفتم و زدم لبخندی. داد نمایش رو بود گوشی که

 .بگید هم ما به شد خبری: نگار

 .میشم ماشین سوار و میدم تکون سری

. رسیدم خیابون به. بود دور سما یخونه از خیلی داد،می نشون که جایی

 تا دور. شدم پیاده ماشین از. دادمی نشون گوشی که بودم جایی دقیقاً

 که ایزباله سطل سمت به. نبود سکونت محل یا خونه از خبری هیچ دور

. نبود معلوم چیزی. انداختم نگاهی و رفتم بود، شده گذاشته خیابون کنار

 زباله سطل توی از اشگوشی زنگ صدای که گرفتم رو نفیسه یشماره

 که بودم مطمئن دیگه حاال برداشتم، رو اشگوشی و بردم دست. اومد

 سوار و گذاشتم کیفم توی رو نفیسه گوشی. گرفته صورت رباییآدم

 سعی. برداشت دوم بوق از عدب که گرفتم رو سارا یشماره. شدم ماشین

 :گفتم و کنم حفظ رو خودم آرامش کردم

 کجایی؟ سارا -

 شده؟ چیزی. اداره سالم، -
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 دوربینی بر و دور اون ببینی خواممی فرستم،می برات آدرس یه ببین، -

 !نه یا هست چیزی

 .شدهچی بگو خب ولی باشه، -

 !دندزدی هاشدوست از یکی یخونه در جلوی رو خواهرم -

 !وای ربایی؟آدم روشن روز توی میشه؟ مگه -

 لطفاً. کردم پیدا زباله سطل یک توی ورتراون کیلومتر چند رو گوشیش -

 .بکن کاری یه زودتر

 !بکنم کاری یه کنممی سعی من. خونه برو تو باش؛ آروم باشه، -باشه -

 .ممنون -

 .کردم طی رو خونه مسیر و کردم قطع رو گوشی

 وارد. بود نفاس صدای. خورد گوشم به مردونه صدایی شدم هک خونه وارد

 به مامان. میشن بلند جا از بیننمی رو من تا دوشون هر که میشم خونه

 :میگه و میاد طرفم
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 پریده؟ رنگت چرا خوبی؟ نفس -

 برای رو موضوع این باید طوریچه دونستمنمی. بود اومده بند زبونم

 وقتهیچ دیگه فهمیدمی نفاس اگه یا بگم؛ داره مشکل قلبش که مامان

 .کردنمی اعتماد بهم

 :میگه و گیرهمی رو هامشونه دو هر میاد؟ طرفم به نفاس

 کو؟ نفیسه شده؟ چیزی نفس، -

 :میگه مامان به رو و بشینم تا کنهمی کمکم بره،می مبل طرف به رو من

 .بیار قند آب براش زحمتبی مامان، -

 که کنهمی نگاه من به نفاس. میره آشپزخونه به و میده تکون سری مامان

 :میگم

 ...رو... نفیسه... نفیسه -

 نفاس. بود سخت خیلی برام کلمه اون گفتن. کنممی سکوت دوباره

 :میگه و گذارهمی امگونه روی رو دستش
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 .ببینم بزن حرف درست چی؟ نفیسه -

 !دزدیدن رو نفیسه -

 :گهمی نفاس آنی به. کردم خالص رو خودم

 کجا؟ کی؟ چی؟ -

 از مامان موقع همون. فهمید شدمی صداش از رو استرس و وحشت

 گرفت مامان از رو لیوان نفاس. گرفت طرفم به رو لیوان و اومد آشپزخونه

 :گفت و کشیدم کنار رو صورتم خوردم، قولوپ یک. داد خوردم به و

 !دوستش یخونه در دم -

 توی رفتن راه به شروع و میشه لندب گذاره،می میز روی رو لیوان نفاس

 :میگه مامان. کنهمی خونه

 چیه؟ دوستش خونه در دم. بگید هم من به شده؟چی -

 :گفت نفاس

 .اومده پیش مشکلی یه خب؟ نشو؛ نگران مامان -
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 !دادی دقم دیگه، بگو چی؟ -

 !دزدیدن دوستش یخونه در دم رو نفیسه -

 به و میارم در رو چادرم زود هترسید من که پرهمی مامان رنگ آنی به

 بر آب لیوان یک همراه به رو مامان هایقرص. میرم یخچال سمت

 داد تکیه مبل پشتی به مامان دادم، بهش که رو مامان هایقرص. دارممی

 :گفت و

 !رفت پیشم از دوباره امنفیسه ام،بچه -

 :گفتم که زد گریه زیر و

 نفیسه میشه، درست چی ههم خدا به هست؟ حرفی چه این مامان، -

 !میشه پیدا

 زنگ امگوشی موقع همون. بودم کالفه هم من و کردمی گریه فقط مامان

. رفتم اتاق سمت به هست، سارا دیدم وقتی و برداشتم زود خیلی. خورد

 :دادم جواب و بستم رو در

 .سارا بگو -
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 ادزی سرعت با سفید ویامبی یک ولی نیست؛ دوربینی هیچ کوچه توی -

 زمانی یفاصله. بیرون میاد دقیقه هفت از بعد و میشه کوچه اون وارد

 مال کردم، چک رو ماشین پالک. هست کم خیلی برگشتشون و رفت

 !هست دزدی ماشین کنم فکر و هست رستگاری سیاوش نام به فردی

 !میگه چی ماشین خود صاحب ببین و برو -

 .چشم -

 رو خودم و کنم گریه ونستمتمی حداقل کاش. کنممی قطع رو گوشی

 بیرون اتاق از. نمیاد هم اشک قطره یک حتی اما کنم؛ خالی مامان مثل

 گریه داشت هنوز هم مامان و بود نشسته مبل روی کالفه نفاس. رفتم

 که نشستم بود، نشسته روش نفاس که مبلی اون روی و رفتم. کردمی

 :گفت مامان

 !دبدی خبر پلیس به پاشید نشستید؟ چرا -

 :گفت نفاس

 !نیست خوب برات. باش آروم فقط شما چشم، جان مامان -
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 .دادم خبر پلیس به من -

 گفتن؟ چی خب؟: نفاس

 !کننمی پیگیری گفتن گفتن؟می باید چی -

 مامان که داد تکیه مبل پشتی به و کشید موهاش به دستی کالفه نفاس

 :گفت و شد بلند جاش از یکهو

 !مطمئنم خودشه، کار -

 خودش کار کار، که داشتم باور هم من. میگه رو کی مامان دونستممی

 نفیسه با اصالً بدزده؟ رو خودش دختر باید چرا چی؟ برای ولی هست؛

 :گفتم نشه، نگران این از بیشتر مامان کهاین برای داره؟ کارچی

 ...مام -

 :گفت و پرید حرفم وسط مامان

 !هست آرش کار بگیم و پلیس پیش بریم پاشو نفس، -

 :گفت نفاس
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 مدرک؟ کدوم با آخه جان، مامان -

 !خودشه کار دونیدمی هم خودتون تا دو شما -

 باشیم داشته مدرکی یه باید ما. باشه آرش کار هم فرض به جان، مامان -

 رباییآدم اتهام آرش به تونهنمی دلیلبی پلیس وگرنه بدیم؛ پلیس به تا

 .بزنه

 و گیرممی هامدست توی رو سرم من. نشینهمی مبل روی دوباره مامان

 اگه. نیوفته نفیسه برای اتفاقی امیدوارم. اندازممی پایین رو سرم

 !بخشمنمی رو خودم وقتهیچ بشه، اشچیزی

*** 

 (نفیسه)

 هامدست کردم سعی. بود تاریک دورم تا دور. کردم باز آروم رو هامچشم

 یصحنه. بود اومده باال یندوزمو تازه. بود شده بسته ولی بدم؛ تکون رو

 چادرم و بود شده بسته صندلی به پاهام و دست. اومد یادم شدنم دزدیده

 :زدم داد یکهو و ترسیدم خیلی نبود؛ سرم
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 !کنید کمکم! کمک -

 یکهو بودم، شده خسته دیگه که وقتی و دادم ادامه زدن داد به قدراین

 رو هامچشم. خورد امهچشم توی کمی نور و اومد در شدن باز صدای

 نفر یک که کردم نگاه سمت اون به کردم، عادت نور به وقتی و بستم

 :گفت. نبود معلوم اشقیافه. اومد داخل

 !انداختی راه هوار و داد چیه؟ -

 هستی؟ کی تو -

 جااین بیارم رو تو که دادن دستور من به نداره؛ ربطی تو به دیگه این -

 !آوردم که

 ؟داده دستور کی -

 !!بسته رو بالم و دست که حیف. بگم رو اسمش تونمنمی دیگه -

. بده نجاتم جااین از خودت خدایا. کردن خالی روم یخ آب سطل یک انگار

 دنبالم توروخدا نفس. باشم رسیده جااین به شدنمی باورم. ریخت اشکم

 !بیا
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*** 

 (نفس)

 تا گشتم سارا دنبال. مبود نخوابیده اصالً اآلن تا دیروز از. شدم اداره وارد

 سارا رویروبه صندلی، روی. رفتیم اتاقم توی. کردم پیداش باألخره

 :گفتم و نشستم

 کردی؟ کارچی خب، -

 زیر. نخوابیدی دیشب از معلومه قشنگ. میشه پیدا باش؛ آروم نفس، -

 !افتاده گود هاتچشم

 کردی؟ کارچی ببینم، بگو. خوبم من -

 رو ماشینش گفت ماشین، صاحب یارو همون پیش رفتم! تو دست از -

 استعالم. داده گزارش هم پلیس به و دزدیدن پاساژ جلوی روز همون

 !گردهمی ماشین دزد دنبال پلیس گفت؛می درست. گرفتم

 :پرسهمی سارا که میدم تکیه صندلی پشتی به و کشممی پوفی
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 نداری؟ شک کسی به میگم، -

 !هست آرش خود باشه، کرده رو کار این تونهمی که کسی تنها -

 داری؟ هم مدرکی -

 بیارم؟ کجا از مدرک کرده؛ رو کار این چرا دونمنمی حتی من -

 کنه؟نمی کاری داداشت چرا میگم -

. کنه کارچی خوادمی دونمنمی ولی شده؛ مشغول اآلن تا صد، در صد -

 !کنه پیدا رو نفیسه بتونه امیدوارم

 .بشینیم کاربی تونیمنمی هم ما ولی -

 و داریم نظر زیر رو باند اعضای یهمه ما. باشیم بیکار نیست هم قرار -

 .بفهمیم هااون طریق از تونیممی

 و گذاشت امشونه روی رو دستش. اومد سمتم به و شد بلند جاش از سارا

 :گفت

 !باشی همیشه مثل باید تو ولی تونیم؛می حتماً -
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 کسی خواهرم،. باشم همیشه مثل تونستمنمی نه،. رفت بیرون اتاق از بعد

 وقتاون. دزدیدنش رو کشیدم هاسختی باشم کنارش کهاین برای که

 .بکنم کار همه آرامش با همیشه مثل و باشم آروم که دارن انتظار

 کشته پست هایآدم این یواسطه به هاشونبچه که هاییخانواده واقعاً

 از. کنم مشغول رو خودم دمکر سعی نُه ساعت تا کشن؟می چی میشن،

 که رفتم ماشین نزدیک تا. رفتم خروجی در سمت به و شدم بلند جام

 این از هم این. هست محسن دیدم که برگشتم. اومد پشت از صدایی

 :گفت پایین سر با و اومد جلو. شد کامل روزم،

 تا بگیرم رو تونخونه یشماره تا اومدم ولی بشم، مزاحم خواستمنمی -

 .بگیره تماس مادرتون با ممادر

 !ندارم ازدواج قصد من نه، -

 :گفت و آورد باال رو سرش ضرب به

 دونمنمی ولی نداشتم؛ شما با خوبی خیلی رفتار اوالً من. دونممی -

 .کنید فکر هم باز لطفاً. شدم عالقمند شما به که شدچی
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 من دوم، و نگرفتم دل به چیزی شما قبل رفتار از اصالً من کهاین اول -

 !بگیرم ازدواج برای تصمیمی بتونم که نیستم وضعیتی توی اآلن

 میتونید؟ بعداً پس -

 این. میره احوال و حال این توی هم محسن که اندازممی پایین رو سرم

 وارد. کردم طی رو خونه مسیر و شدم ماشین سوار. آورده گیر وقت هم

 به و شدم خونه اردو زود. اومدمی مامان گریه صدای شدم، که خونه

 که نشستم مامان کنار و برداشتم سرم روی از رو چادرم. رفتم مبل سمت

 :گفتم و گذاشتم سرش روی رو سرم کردم، بغلش. افتاد بهم نگاهش

 اآلن هاپلیس. گردهمی بر نفیسه خدا به کنی؟می گریه چرا جان، مامان -

 !هستن دنبالش

 !کشممی چی من بفهمی نیستی مادر -

 اما کشه؛می رو بزرگ خیلی درد یک اآلن مامان مسلماً. گفتمی ستدر

 .برگرده نفیسه تا کنه تحمل باید

. دیدی هم رو اتصبوری نتیجه و کردی صبر سال همه اون شما مامان، -
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 کنی آروم رو خودت خدا، به توکل و کردن دعا و صبر با کن سعی هم باز

 !برگرده دخترت تا

 اشکش. کرد بلند رو سرش بعد که بود بغلم توی رطوهمون دقیقه چند تا

 :گفت که زدم لبخندی. بود اومده بند

 خوردی؟ غذا -

 تونمنمی نشه، پیداش نفیسه وقتی تا ضمن، در. نداشتم غذا به میل اصالً

 خوابش جای. خورهمی غذا خوب نفیسه نیست معلوم. بزنم غذا به دست

 هست؟ طوریچه

 چی؟ شما. خوردم بله، -

 .بخوابم میرم من ندارم، میل -

 رفتم تلفن میز سمت به. شد بلند خونه تلفن زنگ صدای که بره شد بلند

 :برداشتم رو گوشی و

 الو؟ -

 رادمنش؟ خانم منزل -
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 .بفرمائید بله، -

 !ماست پیش خواهرت -

 خوای؟می چی خب -

 خواهرت دست که هستیم سبز یپوشه یک دنبال ما. باش داشته صبر -

 رو ایپوشه همچین اصالً من میگه و نمیگه ما به هیچی ونا. هست

 وگرنه بدی؛ رو پوشه اون که هست خواهرت و خودت نفع به. ندیدم

 !بمونه زنده خواهرت کنمنمی تضمین

 آدم این اصالً باشه؟ نفیسه دست باید چرا سبز؟ یپوشه. شد قطع گوشی

 رو صدا این جایی قبالً. بود آشنا برام صداش باشه؟ تونهمی کی طرف از

 برگشتم مامان طرف به و گذاشتم رو گوشی! کجا نمیاد یادم ولی شنیدم،

 :پرسید. کردمی نگاه من به داشت و بود ایستاده جاش سرِ که

 نفس؟ بود کی -

 :گفتم همین برای بود؛ کی بگم بهش تونستمنمی. شدم خیره مامان به

 !بود دوستم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 431 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 بزنم؛ زنگ نفاس به تونستمنمی. فتر اتاقش طرف به و داد تکون سری

 روی و رفتم اتاقم طرف به همین برای. نه یا بده جواب نبود معلوم چون

 یعنی کردم؛می پیدا رو پوشه اون باید کردم،می کاری باید. نشستم تخت

 رو امگوشی بکشن؟ آدم حاضرن خاطرش به که چیه پوشه اون توی

 :دادم پیام سنفا به و رفتم رسانپیام توی برداشتم،

 .(دارم واجب کار بزن، زنگ بهم)

 رو سارا یشماره و نشستم تخت روی لباس، تعویض از بعد و شدم بلند

 :گرفتم

 الو؟ -

 .سالم -

 خوبی؟ سالم، -

 !کنی ردیابی رو ما یخونه یشماره خواممی ببین،. سارا آره -

 چی؟ یواسه -

 هااون پیش نفیسه گفت و زد زنگ نفر یک پیش یدقیقه چند همین -
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 .هست

 گرفتن؟ رو نفیسه چرا اصالً خواد؟می چی نگفت گفت؟ چی بعد خب، -

 دونهمی انگار نفیسه که بدیم بهش رو رنگ سبز یپوشه یک باید گفت -

 .کجاست اون

 هست؟ چی پوشه اون توی -

 !میشم دیوونه دارم خدا به. دونمنمی -

 .اآلن همین کنممی پیگیری من خب؟ باش، آروم -

 .ممنون -

 گیتار که هست وقت خیلی. برداشتم رو گیتارم و کردم قطع رو گوشی

 :کردم شروع بعد و کشیدم دست بهش کمی. نزدم

 دنیا از افسوس شکست؛ دلم قدر چه رویا، تا کابوس این از ببر رو من

 ناهموار راه این و تو کمه، هوا دار، نگه رو من خودت

 دار نگه رو من خودت ار،تکر از خستم قدرچه دونینمی
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 تو اسم بمونم، تو بی هم سال صد تو؛بی بدحالم دار، نگه رو من خودت

 نمیره که نمیره یادم

 آغوشت تو بیام بگذار رو؛ عشق برگردون موندم، سرگردون

 تموم ساحل این از شد رو و زیر قلبم که دریاست دلت! بگیره دلم نگذار

 شد شروع من

 آسمونه کجای ماهم بگو ینمونه،ب که عشق این جون رو تو

 نمیره که نمیره یادم تو اسم بمونم توبی هم سال صد تو؟بی بدحالم

 دلم نگذار آغوشت، تو بیام بگذار! رو عشق برگردون موندم؛ سرگردون

 !بگیره

 (ماه مثل: آهنگ/ رضایی گرشا: خواننده)

 تخت روی خواستممی و گذاشتم تخت کنار رو گیتار شد، تموم که آهنگ

 رو گوشی سریع. بود نفاس. کردم نگاه. خورد زنگ امگوشی که بکشم دراز

 :پیچید صداش که کردم وصل

 شده؟ چیزی نفس، الو -
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 .سالم -

 بزنم؟ زنگ بهت گفتی که افتاده اتفاقی خب،. سالم -

 ...چیزه... راستش... خب -

 !شدم عمر نصف دیگه، بگو کنی؟می من و من چرا -

 و هاستاون پیش نفیسه که گفت و زد زنگ نفر کی پیش، ساعت یک -

 وگرنه بدیم؛ بهشون رو هست نفیسه دست که سبز یپوشه یک باید گفت

 !گذارننمی زنده رو نفیسه

 سبز؟ یپوشه -

 .آره -

 سبز یپوشه اون ممکنه یعنی. فهمیدم رو کشید که ایکالفه پوف صدای

 باشه؟ نفاس پیش

 هستی؟ نفاس، الو -

 نگفتن؟ ایدیگه چیز. آره -
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 ...نفاس میگم نه، -

 !بله -

 درسته؟ هست؟ تو پیش پوشه اون -

 نشد؟ متوجه چیزی که مامان -

 !بده رو من جواب. بفهمه نگذاشتم نه، -

 !افتاده خطر به من خاطر به خواهرم جون منه؛ پیش آره، -

. نترسیدم اصالً من چرا دونمنمی ولی گفت؛می رو هااین داشت فریاد با

 درست این. شنوممی بلندی این به صدایی که نیست اولم بار چون شاید

. نبوده اون تقصیر اصالً چون بدونه؛ مقصر رو خودش بخواد نفاس که نبود

 زیاد احتمال به. برداره رو پوشه اون که بوده مجبور شغلش خاطر به اون

 رو اون نفیسه کننمی فکر اآلن که بوده آرش یخونه توی پوشه اون

 .برداشته

 بهشون رو پوشه اون تونیمی نه کنی؟ کارچی خوایمی حاال نفاس، -

 سر بالیی صورت اون در چون کنی؛ مخالفت باهاشون تونیمی نه و بدی
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 !میارن نفیسه

 خیالبی تونممی نه و بزنم اموظیفه زیر تونممی نه دونم؛می خودم -

 !بشم خواهرم

 نداری؟ کاری -

 .بده خبر بهم دن،ز زنگ دوباره اگه -

 .خداحافظ باشه، -

 .گذاشتم تخت کنار عسلی روی و کردم قطع رو گوشی

*** 

 (نفیسه)

 چیزی تنها. کنهمی صحبت پوشه یک مورد در و میاد اشهمه مرد اون

 گشنگی از کهاین برای هم اون نونه؛ و آب میدن بهم خوردن برای که هم

 یک از و( فرستاده بابا رو هاآدم این: )میگه بهم حسی طرف یک از. نمیرم

 به رو دخترش جون که نیست آدمی همچین بابا: )میگه دلم هم طرف

 به هم کمرم و کردمی درد هاطناب خاطر به هامدست(. بندازه خطر
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 هااین. شده خورد واقعاً سفت، زمین روی خوابیدن وقت چند این خاطر

 بکشن، رو من اگه. یارنب سرم بالیی هاآدم این ترسممی نیست؛ مهم زیاد

 هم شاید و  نفاس و نفس مامان، خاطر به باید من نه،! کنهمی دق مامان

 سرم. ایستاد رومروبه. اومد داخل مرد همون و شد باز در. بمونم زنده بابا،

 :گفت و نبینه رو هاماشک تا انداختم پایین رو

 !بده همونب رو پوشه اون و باشه ترباهوش تو از خواهرت امیدوارم -

 .کجاست گیدمی شما که سبزی یپوشه اون دونمنمی من -

 ترپایین رو سرم. دیدم جلوم پا تا دو یکهو. شنیدم رو صداش که خندید

 اون توی صورتش. کرد بلند انداخت و امچونه زیر رو دستش که بردم

. بشکنه که هست اآلن گفتم که داد فشار رو امچونه. نبود معلوم تاریکی

 :گفت

 به رو تو طوریچه بلدم من! خانوما خانوم نه احمقم؟ من کردی فکر -

 قبرستون توی رو تو باید دیگه نشد، گرم آبی خواهرت از اگه. بیارم حرف

 !کنه پیدا

 با. افتاد سرم روی از شالم. زد گوشم توی یکی که کردم تف صورتش به
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. باشه دیده کیتاری اون توی کنمنمی فکر البته که کردم نگاه بهش نفرت

 .بستم رو هامچشم و دادم تکیه دیوار به هم من. رفت بیرون و شد بلند

*** 

 (نفس)

 صندلی پشتی به. رفتم اتاقم سمت به و اومدم بیرون اداره ینمازخونه از

 من و دزدیدن رو نفیسه که هست روز سه. بستم رو هامچشم و دادم تکیه

 چی پوشه اون توی دونستممی حداقل کاش. بکنم کاری هیچ نتونستم

 فاز به اطالعات فاز از مأموریت تا کنم کاری ترسریع چه هر باید! هست

 جای ما. بدیم نجات رو خواهرم تونیممی صورت اون در بره؛ عملیاتی

 از یکی توی نفیسه شاید. کردیم پیدا رو هاشونکارگاه و هامخفیگاه بیشتر

 که رو در. رفتم خونه سمت به شد، تموم اداره توی که کارم! باشه هااون

 دو هر که کردم سالم. بودن نشسته مبل روی مامان و نفاس کردم، باز

 حال. نشستم تخت روی و کردم عوض لباس رفتم، اتاق توی. دادن جواب

. نشست کنارم و اومد داخل نفاس. شد باز در. نداشتم رو برم بیرون کهاین

 :گفت و برداشت تخت کنار از رو گیتار
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 گوش نفیسه و مامان زدیم،می هم با قدرچه قبالًها! خیر به یادش -

 حتی نشد حاضر وقتهیچ بابا اما کردن؛می مونتشویق آخر در و دادنمی

 !کنه گوش ما موسیقی به و بشینه ما پیش هم لحظه یک

 حتی که کسی همون نبود؟ خونه وقتهیچ که کسی همون بابا؟ کدوم -

 بزنه؟ دخترهاش سر روی کوچیک یبوسه یه نشد حاضر هم باریک

 !شدی بزرگ زیادی هایحسرت با بچگی از دونممی -

 با که کننمی تعریف میان مدرسه توی هابچه وقتی. دونینمی نه، -

 با میگن وقتی. میده دست آدم به حالی چه رفتن، کجا باباهاشون

 کتک رو ونداداشش هااون خاطر به پدرشون و میشه دعواشون داداششون

 !زنهمی

 بزنه؟ رو من بابا بودی حاضر تو یعنی -

 اصالً من اما بود؛ صورتش روی کمرنگ لبخند یک که کردم نگاه بهش

. شد بلند نفاس گوشی صدای که شدم خیره زمین به. گرفتنمی امخنده

 !ساکت -: گفت من به رو
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 تا دمکر تیز رو هامگوش. کرد وصل رو تماس که دادم تکون سری هم من

 :کیه بفهمم

 بگو -

- ... 

 نگفت؟ چیزی پدرم خب، -

 .بگذاره اسپیکر روی تا فهموندم نفاس به اشاره و ایماح با

 .نگفتن چیزی آقا، نه -

 !کن جمع رو حواست بده؛ بهم رو هاگزارش بعد و کن رسیدگی خودت -

 .نفاس آقا باشه -

 گفت و زد زنگ که بود کسی همون صدای صدا، این. کرد قطع رو گوشی

 به رو. هست آرش خود کار مطمئنم دیگه حاال. هست من پیش نفیسه

 :گفتم نفاس

 !بود خودش -
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 :گفت و برگشت طرفم به ضرب به

 کی؟ -

 .منه پیش نفیسه گفت و زد زنگ که بود یارویی همون این -

 :گفت بعد و انداخت اشگوشی به و من به نگاهی

 مطمئنی؟ -

 !آره -

 کردم، ردیابی رو نفاس گوشی وقتی باریک که بود کسی همون مرده این

 .بود آشنا برام صداش چرا بگو پس. زدنمی حرف نوشین مورد در داشتن

 باشه؟ بگو؛ بهم زد، زنگ دوباره اگه -

 .باشه -

 :دادم جواب. بود سارا خورد، زنگ امگوشی موقع همون

 خوبی؟ سارا، سالم الو، -
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 .زدم زنگ موقع بد کنم فکر -

 .بگو رو کارت بابا، نه -

 !ببینمت باید -

 .مونخونه بیا -

 مطمئنی؟-

 !بیا بابا، آره -

 .هستم جااون دیگه دقیقه دو باشه، -

 !منتظرم -

 :گفت نفاس که کردم قطع رو گوشی

 .اوضاع این توی داریم مهمون پس -

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 !میاد داره خونهصاحب مامان قول به نداریم؛ مهمون -
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 :گفتم مامان به. رفتم هال توی و شدم بلند تخت روی از

 .جااین میاد داره گفت و زد زنگ سارا مامان، -

 :گفت و گرفت خوشحالی رنگ مامان صورت لحظه، یک

 !چشم روی قدمش -

 فکر. زدن رو در زنگ موقع همون که رفتم حیاط توی و زدم لبخندی

 کردم، باز که رو در. رسید زود خیلی چون بود؛ بر و دور همین کنم

. آوردم داخل به رو تاشون دو و کردم بغلش. بودن اومده پرهام و خودش

 سارا شدیم، که خونه وارد. سالشه هشت که هست سارا خواهر پسر پرهام

 بیرون آشپزخونه توی از مامان! رو خنده و سرحال همیشه. داد سالم بلند

 :گفتم سارا به رو کردن بغل رو همدیگه. داد سالم و اومد

 !آوردی خودت با هم رو خجالتی پرهام آقا این کردی خوب -

 !میره دنبالش بره اشخاله جا هر همیشه، مثل ایشون دیگه -

 بره، جایی خوادمی وقتی همیشه سارا خواهر. دل ته از نه ولی خندیدم،

. سازنمی هم با خوب خیلی تا دو این چون سپره؛می سارا دست رو پرهام
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 و برگشت طرفش به سارا نگاه. کرد سالم و اومد بیرون اتاق توی از نفاس

 گفتم نفاس به رو. داد سالم

 !خواهرشون پسر هم ایشون و سارا من دوست کنم؛می معرفی خب، -

 :گفتم سارا به رو

 .شناسیمی که هم رو نفاس داداشم -

 :گفت مامان

 !بشینه بیاد سارا بگذار نفس -

 :فتگ و گذاشتم دهنم روی دست

 !بشین برو بیا جان؛ سارا زنمنمی حرفی دیگه من. چشم -

 من. نشست کنارش هم پرهام نشست، نفره سه مبل روی رفت و خندید

 :گفتم گوشش در و نشستم سمتش اون هم

 دونی؟نمی نفیسه شدن دزدیده به راجع هیچی تو -

 :گفت و نشست روییروبه مبل روی نفاس. داد تکون سری
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 دوست یک حتی کردمنمی فکر من داری که اخالقی با تو نفس، میگم -

 !باشی داشته هم

 :گفت بعد و خندید نخودی هم سارا. رفتم بهش ایغره چشم

 هم رو باشیم سحر و من که دوست تا دو اخالقشون اون با ایشون اتفاقا -

 !داشته نگه زور به

 :گفتم و زدم اشکله پس یکی

 کنم، کمک تو به مورد اون در هدیگ باشم من تا زدی؟ حرف باز تو -

 !نداره نمک که دست این بشکنه

 .کردم اشتباه من ببخشید؛ نه، اوه-

 :گفت و اومد چای سینی با مامان که کرد خندیدن به شروع نفاس

 هم سحر زدی؛نمی سر ما به بود وقت خیلی. اومدی خوش خانم، سارا -

 !گیرهنمی تحویل رو ما که

 .همین شلوغه؛ سرمون یکم فقط ما رفیه؟ح چه این مرضیه، خاله -
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 ندادی؟ مثبت جواب خواستگار یک به هم هنوز ببینم، -

 بگیره؟ رو این میاد کی من، مادر -

 :گفت سارا

 به کدومهیچ دیگه خب ولی دارم؛ خواستگار عالمه یه. بهترم که تو از -

 !شینننمی دلم

 :گفت مامان

 .بدی رو مثبت جواب شونیکی به باید که آخر از خوب، دختر -

 !خوادمی چی خدا ببینیم تا -

 :گفتم و بردم اتاقم توی رو سارا من بعد، و زدیم حرف کمی

 کردی؟ چه -

 سعی زدن زنگ دوباره اگه فقط. کنیممی ردیابی رو تونخونه یشماره -

 !ببره زمان کردنتون صحبت دقیقه دو حداقل بدی؛ طولش یکم کن
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 .باشه -

 !دیگه چیز یک و -

 چی؟ -

 ...قراره امشب -

 بده مثبت جواب یکی به! تو دست از. فهمیدم رو آخرش تا نگو، هیچی -

 .کن راحت رو خودت و

 نمیگی؟ خودت به رو این چرا -

 هست؟ کارهچی یکی این ببینم، بگو حاال کنه؛می فرق تو با من یقضیه -

 تک ره؛دا هم خوبی یخانواده و خوشتیپه خیلی سالشه، سی و پلیسه -

 .هست هم فرزند

 !دیگه؟ خوبه پس درست؛ اشهمه خب، -

 باهاش نیستم حاضر نیاد خوشم یکی از تا من دونیمی که تو نفس، -



 

 

 WWW.98IA3.IR 448 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 !باشه هم پلیس باید ضمن، در کنم؛ ازدواج

 !ها خوبیه کیس هم من داداش میگم -

 :گفت و زد سرم به یکی

 باشی؟ جدی تونینمی تو چرا -

 .گفتم جدی -

 !بکن امشب برای فکری یه نفس، -

 .حاال بریم بیا خوب؛خیلی -

 :گفت سارا و رفتیم بیرون اتاق از

 .کنیم زحمت رفع ما دیگه خب، -

 :گفت مامان

 !حاال بودی ناهار برای مادر؟ کجا -

 .کنهمی دعوام مامانم؛ یخونه برم باید دیگه، نه -
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 .پرهمی هم امشب خواستگار خونه، نری اگه -

 !بهتر -

 :گفتم مامان به من که نشستیم ناهارخوری میز دور هم ما و رفت اراس

 جواب یکی به و داره خواستگار همه این سارا؛ این حیف میگم مامان، -

 !نمیده مثبت

 :گفت نفاس

 .نبوده پسندش مورد کسی خواستگارهاش از شاید خب، -

 رگی گلوش تو سارا نکنه بزنه؟ حرفی همچین باید نفاس چرا. خندیدم

 کرده؟

 !عالی هایخانواده خوشتیپ، کرده، تحصیل همه خواستگارهاش -

 .بده رضا دلش باید من؟ خواهر داره ربطی چه -

 !حرفیه هم این -

 که برم خواستممی هم من و رفت اتاقش توی مامان رفت، نفاس وقتی
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 :خورد زنگ تلفن

 الو؟ -

 کردی؟ کارچی ببینم، خب -

 .کنم پیدا رو پوشه اون بتونم تا دارم نیاز زمان به من -

 پیداش تا داری وقت ساعت هشت و چهل. نداری زیادی زمان زمان؟ -

 !کنی خداحافظی خواهرت با باید وگرنه کنی؛

 خوبه؟ خواهرم حال اآلن تا که بدونم کجا از -

 !کنی پیدا رو پوشه اون زودتر بهتره -

 .کنم صحبت باهاش خواممی -

 !نمیشه -

 آوردید؟ سرش ییبال نکنه چرا؟ -

 .کنی صحبت باهاش نمیشه گفتم -
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 !بشنوم رو صداش فقط -

 :اومد نفیسه صدای یکهو. اومدنمی خط وراون از صدایی هیچ. شد سکوت

 !بده نجات جااین از رو من توروخدا نفس، الو -

 !میدم نجاتت نباش، نگران خوبه؟ حالت نفیسه؟ -

 دوباره دادم، بهت که زمانی از بعد شنیدی؛ هم رو خواهرت صدای خب، -

 !زنممی زنگ

 جواب. خورد زنگ امگوشی که نشستم زمین روی جاهمون من کرد قطع

 :دادم

 .بله -

 !بود شهر بیرونِ ویالی یک از تماس -

 کیه؟ مال ویال -

 !توفیقی آرش -

 به که باشه پست قدراون آدم این نمیشه باورم. کردم قطع رو گوشی
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 .نکنه رحم خودش دختر

*** 

 براش رو خواهرم یقضیه احترام، و سالم از بعد و شدم سرهنگ اتاق وارد

 :گفت که گفتم

 !پرونده این به میشه مربوط هم خواهرت نگفتی چیزی زودتر؟ چرا -

 توی بفهمید که خواممی شما از ولی بود، اشتباه کارم دونممی متأسفم؛ -

 .چیه پوشه اون

 !میده انجام باند این که بزرگی ایکاره به مربوط اطالعات سری یک -

 .بشیم عملیاتی فاز وارد بهتره کنممی فکر من قربان، -

 !کنیم دستگیر جا یک رو همه باید ما ولی درسته؛ -

 یهمه که بشه گرفته! بزرگ مهمونی یک ویال همون توی فردا قراره -

 اصلی نفر حتی هست؛ شوندستگیری برای وقت بهترین. هستن اعضاء

 !بیاد رارهق هم
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 .کنممی هماهنگ هم من بگیرید، نظر زیر رو ویال اون فردا تا -

 و رفتم سرگرد اتاق به. اومدم بیرون و گذاشتم احترام شدم، بلند جام از

 اتاق توی رو عملیات هایبچه همه گفت که گفتم رو عملیاتی فاز ماجرای

 .کنم جمع جلسه

*** 

 سرگرد که بودن اومده هم اهبچه یهمه و بود نشسته جاش سر سرگرد

 :کرد شروع

 توفیقی، آرش نام به باند اعضای از یکی ویالی توی فرداپس قراره -

 توی رو همه که قراره و شده عملیاتی فاز وارد پرونده. بشه برگزار مهمونی

 !کنیم دستگیر مهمونی اون

 احترام. اومد داخل سربازها از یکی و شد باز جلسه اتاق در لحظه همون

 :گفت و گرفت باال بود، دستش توی که رو ایپوشه و گذاشت

 !رادمنش سروان به بدم رو پوشه این گفتن سرهنگ -

 کپی. انداختم داخلش به نگاهی. رفت بیرون و داد بهم رو پوشه. اومد جلو
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 کپی هابرگه این که بشن متوجه بیان هااون تا. بود هابرگه همون از

 غیره و مجوز کارهای یهمه شد، تموم هک جلسه. شده تموم کار هست،

 به شد، تموم که کارم و دادم انجام رو کارها ده  ساعت تا. دادیم انجام رو

 مامان حتماً. اومدنمی صدایی هیچ شدم، که خونه وارد. رفتم خونه سمت

 نگاهی و رفتم آشپزخونه سمت به. کردمی درد یکم دلم. بود خواب

 و رفتم قابلمه سمت به. کردمی خودنمایی غذا یقابلمه گاز روی انداختم؛

 و کشیدم خودم برای کمی. بود پلو سبزی انداختم؛ داخلش به نگاهی

 که بودنش خواب از. زدم مامان اتاق به سری شد، تموم که غذام. خوردم

 فردا امیدوارم. کشیدم دراز تخت روی و رفتم خودم اتاق به شدم، مطمئن

 !نیوفته بدی اتفاق

*** 

 شروع تا. دادیممی کشیک ویال بیرون هم ما و بودن ویال توی همه

 قراره. بده نشون رو خودش اصلی مهمون تا کردیممی صبر باید مأموریت

 هنوز. بشیم خونه وارد ما تا بده خبر بهمون نفاس، یعنی مون،جاسوس که

 کجای نفیسه بفهمم کنم سعی باید. مونده خیلی شب تا و بود روشن هوا

 :گفت و ایستاد کنارم سارا. هست الوی اون
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 .نیومدن هامهمون بیشتر هنوز -

 فکر زودتر تا پس میشه؛ کامل یازده ساعت معموالً هامهمونی جوراین -

 !بیان هامهمون کنمنمی

 !صبح پنج ساعت بیوفته فوقش عملیات شروع زمان یعنی، پس -

 .درسته -

 گفتی؟ چی مامانت به تو -

 .شما یخونه میام گفتم -

 .تنهاست خونه توی مامانت، بیچاره -

 نرگس یخونه میره ضمن، در گذارم؛می تنهاش که نیست اول یدفعه -

 !خانم

 .آهان -

*** 

 از خبری هنوز اما بودن؛ اومده هامهمون بیشتر و بود ده نزدیک ساعت
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 آماده و منتظر ویال بیرون همه. نبود عملیات شروع برای نفاس اطالع

 کنن؛ محاصره رو خونه تا بود کرده تقسیم رو همه عظیمی گردسر. بودن

 هایخانم از هم همین برای هست، هم خانم ویال توی بودن مطمئن چون

 .باشن آماده تا بودن خواسته پلیس

 خوادمی کردممی احساس چرا دونمنمی و بود گرفته رو پام تا سر استرس

 !بیوفته بد اتفاق یو

*** 

 (نفاس)

 فرد از خبری هنوز ولی بودن؛ اومده هابیشتری و بود گذشته ده از ساعت

 چی دیگه که هاشونلباس. خوردمی هم به داشت حالم دیگه. نبود اصلی

 بغل توی پیش دقیقه چند همین که دخترها از یکی! بود افتضاح بگم؟

 :گفت و نشست کنارم. اومد بود، دیگه یکی

 برقصیم؟ بریم میای جون، نفاس -

 به و شدم بلند جااون از. بیارم باال بود نزدیک که گفت ایسخرهم لحن با

. بکشم نفسی هااون دست از بلکه تا ایستادم جاهمون. رفتم بار میز سمت
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 به. میاد کی اصلی مهمون این بپرسم ازش تا کردممی پیدا رو بابا باید

 جزء هم دیال این. رفتم بودن، نشسته مبل روی دیال با که بابا سمت

 . !دیدم عمرم به که هست زنی ترینکثیف. بود تشکیالت همین

 :گفتم گوشش در و رفتم بابا کنار. نبود خوب حالشون دوشون هر

 بیاد؟ خوادمی کی خان آرین مهمونتون این پس -

 چنده؟ ساعت مگه -

 !دقیقه چهار چهل و ده -

 .نکرده دیر هنوز -

 سهیل که نشستم ترطرفاون مبل یک روی و کشیدم ایکالفه پوف

 هم( کرده قایمش ویال همون توی و دزدیده رو نفیسه که کسی همون)

 :گفت و نشست کنارم اومد

 یک منتظر فقط ، دختر همه این گذرونی؟نمی خوش چرا آقازاده،-

 !هستن تو طرف از نگاهنیم
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 !ندارم دوست -

 .گیریمی سخت خیلی تو دیگه -

 . کردم نثارش پوزخندی

 !گیرنمی تحویل خوب رو خترهد این امشب -

 که بود وراون دختر یه. انداختم داد، نشون سهیل که طرفی به نگاهی

 نوشین اسمش. بودم دیده قبالً رو دختره. گشتمی دورش خیلی ملیکا

 زیاد کردنمی سعی پسرها بود، ترپوشیده لباسش بقیه به نسبت بود؛

 .نشن نزدیک بهش

 !باشه اصلی مهمون یلقمه کنم فکر -

 .میاد نظر به سال و سن کم خیلی دختره -

! 

 چه بین دونهنمی که دختر اون بیچاره. انداختم سهیل به نفرت از نگاهی

 .افتاده گیر کفتارهایی
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*** 

 نور. میاد داره اصلی مهمون کردن اعالم که بود گذشته دوازده از ساعت

 آرین بود جااون نفر یک که هاپله باالی. انداختن هاپله روی رو هانورافکن

 همدیگه و کردن روبوسی پدرم با. شد رد قرمز فرش روی از و اومد پایین

 آرین به رو که ایستادم کنارش رفتم. کرد اشاره من به بابا. کردن بغل رو

 :گفت

 !هست نفاس من پسر ایشون -

 :گفت من به رو

 .آرین آقا ما سرور هم ایشون -

 شدیم آشنا قبال نفاس آقا با داری لطف آرش بابا نه: آرین

 که گفت چیزی بابا گوش در بعد. دادم دست باهاش و بردم جلو رو دستم

 با و کرد بود، ایستاده نوشین که طرفی اون به رو و زد لبخندی هم بابا

 داشته آرین به بهتری دید تا رفتم ویال از قسمت یه به. داد نشونش دست

 .نبینه رو من هم اون و باشم
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*** 

 نوشین سمت به خدمتکار اون و گفت چیزی خدمتکارها از یکی به آرین 

 شکلک یک و برداشتم رو تلفن بود، عملیات شروع وقت اآلن دیگه. رفت

 و انداختم بر و دور به نگاهی! عملیات شروع: یعنی که فرستادم خنده

 نفر یک که اومد بلندگو صدای. زده غیبشون آرین و نوشین دیدم

 :گفتمی

 فراری راه کنید، تسلیم رو خودتون کرده؛ محاصره رو جااین پلیس -

 !نیست

 و وراین به و شدن بلند سریع بود، اومده جا حالشون زره یک که هاییاون

 اون دیدم که اتاقی سمت به من. کنن پیدا فراری راه تا رفتن وراون

 آرین از خبری نه دیدم. شدم اتاق وارد رفتم رفتن، نوشین با خدمتکار

 هاشلباس. کرده غش اتاق وسط هم نوشین خدمتکار؛ اون از نه و هست

 گردنش و هاشلب روی اما بزنن؛ دست بهش نتونستن پس. بود سالم

 تخت روی و کردم بلندش زمین روی از. بود گرفتگیدندون جای

 دیدم رو بابا کردن،می فرار داشتن همه. اومدم بیرون اتاق از. گذاشتمش
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 .دویدم سمتش به. کنهمی فرار خفیم در یک از داره که

*** 

 (نفس)

 دنبال تا رفتیم ویال داخل مهدوی و من اومد، عملیات شروع خبر وقتی

 کرد، باز که رو درش مهدوی. رفتیم زیرزمین یک توی. بگردیم نفیسه

. بود افتاده سرش از شالش. بود خورده کتک انگار که دیدم رو نفیسه

 تکون که کردم صداش. رفتم نفیسه سمت به من و رفت بیرون مهدوی

 اشگریه صدای که کردم پاهاش و دست کردن باز به شروع. خورد ریزی

 :شنیدم رو

 یارو اون کنی؟می کارچی جااین تو بینم؟می خواب دارم تویی؟ نفس، -

 شد؟ چی

 بریم جااین از زودتر باید ولی هستی؛ شوک توی اآلن دونممی نفیسه، -

 !بیرون

 و رفتیم بیرون هم با. کرد سرش هم رو شالش و کرد مرتب رو هاشلباس
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 :گفتم مهدوی به رو

 .ماشین توی بیرون ببرش -

 بهش رو. گرفت سفت رو من بازوی نفیسه که رفت سمتش به مهدوی

 :گفتم

 !زنهنمی ایصدمه بهت و هست پلیس آقا این نفیسه، -

 به و کردم لیکش یآماده رو اماسلحه. شدن دور جااون از مهدوی با

 از دارن آرش و دیال دیدم رسیدم، که همین. رفتم ویال پشت سمت

 و نبود بر و دور اون ماشینی. شدم مخفی دیوار پشت. کننمی فرار جااون

 از نفاس که بودن نشده دور هنوز. کردن فرار جنگل سمت به دوشون هر

 رفتن، اهاون که سمتی به. بود دستش هم اسلحه یک. اومد بیرون ویال

 دیال و بابا جلوتر یکم. رفتم فاصله با سرش پشت هم من و دوید

 به که دادم خبر هابچه به سیمبی با سریع. بشن جدا هم از خواستنمی

 ممکن و بود درخت بعد به جایی یه از. بیان جنگل نزدیک ویال، پشت

 .بیان جلوتر هاماشین بتونن نبود

 شدیم، دور که یکم. رفتم دیال رس پشت هم من و رفت آرش دنبال نفاس
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 سرش پشت هم من. دوید دیال که گفتم ایست و گرفتم باال رو اماسلحه

 دویدن حین در درخت از شاخه یک. بود دورتر من از خیلی ولی دویدم؛

. افتاد زمین روی و خورد هم به تعادلش که کردم پرت طرفش به و کندم

 صورتم به نگاهش وقتی. دمز بنددست بهش و کردم بلندش زمین روی از

 :گفت شده گرد هایچشم با افتاد،

 نفیسه؟ -

 :گفتم و دادم هلش جلو به و زدم بهش پوزخندی

 معلومه. بود گفته بهت آرش کنم فکر! نفیسه خواهر نفس، نه؛ نفیسه -

 !کنهنمی مخفی زنش از رو هیچی گفته، که

 !کنی گیردست رو پدرت حاضری که پستی خیلی تو -

 !کرد رها رو دخترش که هست آرش اون پست نیستم؛ پست من -

 رو دیال. رسیدیم بودن، ایستاده هاماشین که جایی به تا نزد حرفی دیگه

 هیچ. رفتم جنگل توی دوباره مأمور، تا دو یکی با و دادم تحویل بهشون

 صدای رفتیم، جلوتر که کمی. بودم نفاس نگران. شدنمی شنیده صدایی
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 رو آرش و نفاس. رفتم اومد،می صدا که سمتی به. اومدیم فریاد و داد

 :گفتم تا دو اون به رو. زننمی حرف هم با دارن که دیدم

 !وایستا جاهمون -

 هنوز تا دو اون. کردم آماده رو اماسلحه و رفتم نفاس و آرش سمت به

 :بودن نشده من یمتوجه

 !کردید خلوت هم با پسر و پدر -

 دوشون هر. کردن نگاه بهم اومده در حدقه از اییهچشم با تاشون دو

 :گفت آرش و بودن آورده کم نفس

 نفیسه؟ -

 :گفتم دوتاشون به رو متعجب نفاس. بود عصبانی آرش

 بهتره و هست مأمور جنگل این دور تا دور. آرش هستم نفس من -

 !بیوفتی در تونینمی پلیس مأمور تا دو با کنی؛ تسلیم رو خودت

 کنی؟می نفر دو کی با رو خودت وقتاون -
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 در حدقه از داشت آرش هایچشم. ایستادم کنارش و رفتم نفاس نزدیک

 :گفت. اومدمی

 شده؟ پلیس نفاس حاال تا کی از -

 :گفت نفاس

 !میشه سالی هشت حدود -

 گیردست رو من خوایمی اآلن یعنی کنی؟می خیانت خودت پدر به تو -

 کنی؟

. طورهمین هم نفاس و گرفت نفاس تسم به رو اشاسلحه آرش

 .ببینه آسیب برادرم بگذارم نداشت امکان کنن؛ شلیک هم به خواستنمی

 بدی درد. ایستادم نفاس جلوی شنیدم، رو گلوله شلیک صدای که همین

 .نشدم متوجه هیچی دیگه و کردم احساس امسینه توی رو

*** 

 (نفاس)
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 بابا شکم به من یگلوله :بودم شوک توی هنوز. افتاد زمین روی نفس

 بابا یگلوله. نشستم زمین روی. بکشمش نداشتم قصد هم اول از. خورد

 وراون از هم سرباز تا دو که نشستم زمین روی. بود خورده نفس قلب به

. داشت نبض و کشیدمی نفس هنوز ولی بود؛ شده بیهوش نفس. اومدن

 بغل رو نفس. بردن ونخودش با و زدن بنددست رو بابا مأمور تا دو اون

 آمبوالنس تا سه. رسیدم بودن، ها ماشین که جایی به تا دویدم و کردم

 آمبوالنس توی برانکارد با رو نفس و اومدن دکترها از تا چند. بود جااون

 :گفت و اومد نزدیکم سارا نفس، دوست همون. بردن

 افتاد؟ اتفاقی چه -

 بین. اومد طرفم به میثم. ماومد خودم به موقعاون. کردمی گریه داشت

 اومده خودمون اداره از که بودن کسایی تنها میالد و اون پلیس، همه اون

 :گفتن و اومدن طرفم به تاشون دو. بودن

 شد؟چی نفاس، -

 !بیمارستان برم خواممی کنید؛ آماده ماشین یه -

 و میثم سارا، با اومد، که ماشین. رفتن و دادن تکون سری تاشون دو
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 .رفتیم بیمارستان همون سمت به و شدیم سوار دمیال

*** 

. هست عمل اتاق توی گفت که گفتم رو نفس اسم و شدم بیمارستان وارد

 نگاهی و نشستم عمل اتاق پشت صندلی روی. رفتیم عمل اتاق سمت به

 جلوم میثم. انداختم بود، شده قرمز نفس خون خاطر به که هامدست به

 :گفت و زد زانو

 !میشه خوب حالش نفاس، اشب آروم -

 که بود گلوم توی بغضی ولی نکنم؛ گریه تا گرفتم رو خودم جلوی خیلی

 :گفتم. کردمی امخفه داشت

 چی؟ بیاد خواهرم سر بالیی اگه -

 به دستی میثم باشم؛ شده جوریاین نمیاد یادم حاال تا. لرزیدمی صدام

 :گفت و زد امشونه

 اگه نباش، هم خواهرت نگران بشوری؛ رو هاتدست الکل با بری بهتره -

 !داره جون تا صد باشه خودت مثل
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 :داد جواب هم اون و خورد زنگ سارا گوشی موقع همون

 الو؟ -

- ... 

 !عمله اتاق توی هنوز ایشون هستم؛ بیمارستان من بله، -

- ... 

 .چشم -

 به. گرفتم الکل پرستار یک از و شدم بلند جام از. کرد قطع رو گوشی

 و رفتم دستشویی متس

 متوجه که انداختم آینه توی نگاهی. کردم هامدست شستن به شروع

. کشتممی رو آرش حتماً اومد،می خواهرم سر بالیی اگر. کردم گریه شدم

 که دستشویی از! هست اعدام حکمش هم اآلن همین اون که چند هر

. بود نشده تموم عمل هنوز رفتم؛ عمل اتاق در سمت به اومدم، بیرون

 :گفت و اومد جلو سارا که نشستم صندلی روی

 بد حالش ضعف خاطر به دادن، نجات رو نفیسه وقتی انگار گفتن بهم -
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 !هست بستری بیمارستان همین توی اآلن و شده

 اتاق؟ کدوم -

 روی نفیسه شدم، که اتاق وارد. کرد راهنمایی نفیسه اتاق طرف به رو من

 ما به نگاهی دکتر. بود سرش باالی هم دکتر. بود کشیده دراز تخت

 :گفتم من که انداخت

 طوره؟چه خواهرم حال دکتر، آقای -

 مدت انگار شده؛ بد حالش زیاد ضعف خاطر به معلومه که طوراین -

 !نخورده چیزی رو زیادی

 رو اشخره -خر تا دیدممی رو سهیل لحظه همون خواستمی دلم

 بیرونم. اومد جلو زود دکتر که برم تخت نزدیک خواستممی. جویدممی

 :گفتم که کرد

 !ببینم رو خواهرم خواممی -

 .کنه استراحت باید اآلن نمیشه، -



 

 

 WWW.98IA3.IR 470 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 :گفتم و کردم فریاد و داد به شروع که بودم عصبی قدراون

 !فهمی؟نمی مگه. ببینم رو خواهرم خواممی میگم -

 :گفت و اومد جلوم سارا. کنه دور رو من کرد سعی دکتر

 نباید یعنی داخل، بری نباید میگه دکتر وقتی ولی خواهرته؛ دونممی -

 !بری

 به دستی. شدم ساکت هم من که گفت عصبانیت و تحکم با قدراِن

 :گفتم و کشیدم صورتم

 ببینمش؟ نباید چرا -

 :گفت دکتر

 داری؟ رو شنیدنش طاقت -

 :گفت کالفگی با دکتر که کرد نگاه دکتر به ترس با سارا و تعجب با من

 دندون جای گردنش روی و هست کبودی جای خواهرت بدن روی -

 مطمئن ولی کرده؛ درازی دست بهش نفر یک کنیممی فکر ما. گرفتگی
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 و بیاد تا کردیم خبر( زنان دکتر) ماما دکتر یک همین برای. نیستیم

 !کنه اشمعاینه

 با. بزنم رو یکی خواستمی دلم و بودم عصبانی. زد یخ هامرگ توی خون

 :گفتم دادبی و داد

 کاری باشه؛ زده دست من خواهر به که رو ایزاده حروم اون کشممی -

 !کنه مرگ آرزوی رو عمرش روزهای تک -تک کنممی

. بود شده زیاد زورم عصبانیت از. گرفتن رو من و اومدن دکترها از تا چند

 :گفتم که اومد جلو سرنگ یک با شونیکی

 خراب سرت روی رو بیمارستان این که نکن نزدیک من به رو اون -

 !کنممی

 سنگین هامپلک بعد. کشید طول ثانیه چند و کرد تزریق بهم رو سرنگ

 .برد خوابم و شد

*** 
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 (امیر)

 و رفتم پذیرش سمت به. بودم نگران چرا دونمنمی. شدم بیمارستان وارد

 هب. هست عمل اتاق توی گفت که پرسیدم رادمنش نفس مورد در ازش

 دالوران با بودن پوشیده پلیس لباس که نفر دو. رفتم عمل اتاق سمت

 جلو نفر دو اون از یکی. دادم سالم و رفتم جلو. بودن عمل اتاق جلوی

 :گفت و آورد جلو رو دستش. گذاشت احترام و اومد

 .هستم رجبی میثم من -

 :گفت و گرفت بود ایستاده کنارش که مردی اون سمت به رو دستش

 .هستن احمدی میالد ونایش -

 :پرسیدم دالوران به رو و دادم دست هم اون با

 طوره؟چه رادمنش خانم حال -

 کدومشون؟-

 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با
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 وضعیتش مورد در چیزی هیچ ما و عمله اتاق توی رادمنش نفس -

 !بیهوشه و هست مراقبت بخش توی رادمنش نفیسه. دونیمنمی

 عمله؟ اتاق توی هک هست ساعت چند -

 .ساعته دو حدود -

 اون اعضای از یکی بیرون، آورد جنگل توی از رو سروان که کسی اون -

 رفت؟ کجا بود؛ باند

 :گفت میثم

 نفاس سرگرد رادمنش خانم برادر و بود نفوذی میگی، که کسی اون -

 .هست

 :گفتم و کردم نگاه میثم به تعجب با

 داره؟ فرق هم با هاشونفامیلی چرا پس اما -

 :گفت سارا

 .هست طوالنی ماجراش -
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 باشم؟ داشته استرس نفس برای باید قدراین چرا. انداختم پایین رو سرم

 منه؟ یچیکاره اون مگه

 :گفت سارا

 .اومد نفاس آقا -

 و رفت جلو میثم پسره همون. کردم نگاه کرد،می اشاره که طرفی به

 و نشست صندلی روی مد،او. زدمی گیج کمی انگار. گرفت رو بازوش

 :گفت

 شد؟چی نفس -

 :داد جواب سارا

 .هست عمل اتاق توی هنوز -

 :گفت من به رو و کشید پوفی

 .نکردم سالم ببخشید -

 !هستم عظیمی سرگرد من. کنممی خواهش نه، -
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 !هستم توفیقی سرگرد هم من -

 .بله -

 :گفت سارا که دادیم دست هم با

 !نرفته کننده حسبی داروهای اثر هنوز کنم فکر -

 هم اون که رفت دالوران به غرهچشم یک نفاس. خندید لب زیر میثم

 .کرد وراون رو روش و نکرد ایتوجه

*** 

 به همه. اومد بیرون عمل اتاق از دکتر که گذشت هم دیگه ساعت یک

 :پرسید زودتر دالوران که آوردیم هجوم سمتش

 طوره؟چه حالش دکتر -

 :گفت و کرد دالوران بعد و ام به نگاهی دکتری

 هستی؟ اشچیکاره شما -
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 :گفت سارا

 .هستم دوستش من -

 کردید؟ خبر رو کسی شونیک درجه یخانواده از -

 :گفت نفاس

 .هستم برادرش من -

 نزدیکی از شدنش رد خاطر به ولی نخورده؛ قلبش به گلوله خوشبختانه -

 ولی خوبه؛ حالش ماربی خداروشکر. شده وارد قلب به زیادی شوک قلب،

 !بگیریم ازش آزمایش تا چند تا باشه بیمارستان توی روز چند باید

 برای حاال تا. نشده اشطوری نفس که بودم خوشحال. رفت دکتر

 چیز نفس به حسم انگار. بودم نشده جوریاین همکارهام از کدومهیچ

 .بود ایدیگه

*** 

 (نفاس)
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 که دادن اجازه من به کردن لمنتق ویژه هایمراقبت بخش به رو نفس

 کنار صندلی روی. بود بیهوش. شدم اتاق وارد. ببینمش ساعت نیم برای

 خاطر به خواهرم. زدم روش ایبوسه  و گرفتم رو دستش نشستم، تخت

 .کشیده دراز تخت این روی اآلن من

 نبودم پیشت که مدتی تموم برای. کردم فراموشت که خواهری ببخشید -

 شب هر دادم، دست از رو امحافظه که موقع همون از م؛خوامی معذرت

 که بود عجیب برام. هست نفیسه کردممی فکر ولی دیدم،می رو تو خواب

 و تو از من شد باعث که متنفرم بابا از. ببینم خواب توی رو اون باید چرا

 اما هست؛ ناپذیر جبران فاصله همه این که دونممی! بگیرم فاصله مامان

 !نگذارم تنهات وقتهیچ دیگه که میدم قول بهت

. کردم نگاهی و آوردم باال رو سرم. خورد تکون دستش کردم احساس

 صدایی با و کردم صدا رو اسمش بار چند. خوردمی تکون داشت انگشتش

 :گفت اومد،می در چاه ته از انگار که

 نفاس؟ -

 !گلم خواهر جونم -
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 خوبی؟... تو -

 !من نه باشی خودت فکر به باید اآلن تو دیوونه، -

 .تو لطف به خوبم، من -

 زدم دستش روی ایبوسه دوباره. بست دوباره رو هاشچشم و زد لبخندی

 :گفتم. کشید عقب رو دستش که

 فرق همه با عظیمی این یا هستی محبوب همکارهات همه بین میگم -

 داره؟

 :گفت بعد و کرد نگاه بهم درشت هاییچشم با

 .هست بیرون اآلن که نگو -

 !دقیقاً -

 میگی؟ دروغ -

 .نه -
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 !بیمارستان اومدنمی همکارهاش از کدومهیچ برای این. عجیبه -

 !بوده عزیز براش یکی خاطر شاید -

 .اومده سارا خاطر به شاید -

 :گفتم و شدم عصبی یکهو چرا دونمنمی

 !کرده غلط -

 :گفت بعد و خندید

 !خواستگاری ریمب زودی به بگم مامان به باشه یادم -

 !شیطون ای -

 :گفت و زد لبخندی. اومد اتاق توی دکتر موقع همون

 !رادمنش خانم بهتره حالت دیدی رو داداشت معلومه، که طوراین -

 :گفت نفس

 .بله -
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 :گفت و کرد چک رو هادستگاه. اومد سرش باالی دکتر

 .خوبه هم جسمی حال انگار خب، -

 :گفت من به رو

 هوش به اآلن همین بزنی؟ سر خواهرت یکی اون به بری خواینمی -

 .اومد

 :پرسید نفس

 !بیمارستانه؟ مگه نفیسه -

 بهتر خیلی تو از حالش. آوردنش شدید ضعف خاطر به نیست؛ چیزی -

 !هست

 :گفت دکتر

 بری باید بودی؛ خواهرت پیش بیشتر بودم گفته که چیزی اون از -

 .کنه استراحت هم خواهرت تا بیرون

 سمتم به همه. اومدم بیرون اتاق از و زدم نفس پیشونی روی ایبوسه
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 :پرسید میثم که اومدن

 طوره؟چه حالش -

 .اومدمی خوب که نظر به ولی نیست؛ معلوم چیزی هنوز میگه دکتر -

 :گفت سارا

 !اومده هوش به نفیسه -

 .پیشش میرم اآلن بله، -

 من طرف به شسر کردم، باز که رو در. رفتم نفیسه اتاق سمت به

 روی ایبوسه. کردم بغلش و رفتم جلو. بود اشک پر هاشچشم. چرخید

 :گفتم و زدم سرش

 کنه؟می گریه کوچولوم خواهر چرا -

 دونستی؟می تو -

 رو؟ چی -
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 !هست پلیس نفس کهاین -

 بهش کهاین از بعد حتی. دونستمنمی هم من. نه بخوای، رو راستش -

 .نکرد باز زبون بدجنس مه باز هستم، پلیس من گفتم

 :گفت و کرد نگاه بهم بود، پر بهت و تعجب از که درشت هاییچشم با

 قدراِن من یعنی هستین؛ هم مثل برادر و خواهر معلومه که طوراین -

 بودم؟ غریبه

 پنهون برای دلیلی حتماً ما از کدوم هر ولی نبودی؛ غریبه شما! خیر نه -

 .داریم کاریمون

 ؟کجاست اآلن -

 :گفت مِن و مِن با نفیسه که انداختم پایین رو سرم

 خوبه؟... حالش... حال -

 آروم یکم خیالش انگار. دادم تکون آره معنای به سری و زدم زل بهش

 :گفت بعد شد،
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 ببینه؟ رو من و بیاد نیست قرار -

 .ببینی رو اون بری باید تو کنم فکر -

 شده؟چی مگه-

 روی از خواستمی. گرفت اشگریه که کردم تعریف براش رو قضیه کل

 :گفتم و ندادم اجازه بهش که بشه بلند تخت

 !کرده ممنوع دکتر. مالقات بری تونینمی فعالً گفتم بهت نفیسه، -

 !توروخدا نفاس، -

 برو بعد بشی، پا رو یکم بگذار حداقل نمیشه؛ میگم بهت. نده قسم -

 شده چیزی نکنه که سهترمی ببینه، طوریاین رو تو اگه نفس. دیدنش

 !باشه

 رو در یتقه صدای که زد گریه زیر و انداخت بغلم توی رو خودش

 در یآستانه توی رو سارا که برگردوندیم در طرف به رو رومون. شنیدم

 :گفت. دیدیم
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 !داری برادری همچین حالت به خوش جون، نفیسه -

 :فتگ سارا به رو و کرد پاک رو هاشاشک هم نفیسه که خندیدم

 شما؟ ولی ممنون؛ -

 :گفت سارا

 دوست دالوران، سارا بنده. کنم معرفی رو خودم رفت یادم ببخشید؛ آخ، -

 !هستم دماغتون گنده خواهر همکار و صمیمی

 نفس اما خندوندش؛ میشد راحت خیلی هم بچگی از. زد خنده زیر نفیسه

 :گفت نفیسه. هست دماغ گنده خیلی سارا قول به. نه رو

 که کنهمی کاری هر که هستی همونی تو. شناختم حاال ؛آهان -

 !کنه رد رو خواستگارهاش

 :گفت سارا که زدیم خنده زیر سارا و من

 تا دو سر خواستگارهاش کردن رد برای که هستم همونی من آره، -

 !برهمی رو هاشدوست
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 :گفتم من

 معروفی؟ این به هم اتخانواده بین -

 .دونمنمی رو بقیه لیو میگه؛ که خواهرم شوهر -

 :گفت میثم و اومدن هم میالد و میثم موقع همون که خندیدم

 زور به و اومدمی در داشت اشکت عمل اتاق پشت موقع اون نفاس، آقا -

 خندی؟می داری حاال. بودی داشته نگه رو خودت

 ببینی؟ نداری چشم -

 !حسود چشم بشه کور -

 کو؟ عظیمی سرگرد نپرون؛ مزه -

 بعد گفت و دکتر پیش رفت شد، راحت خواهرت بابت از که شخیال -

 !بزنه خواهرت یکی این به سر یک تا جااین میاد

 و میالد هایشوخی به لحظه چند. زدن خنده زیر همه که کردم اخم

 .اومد هم عظیمی که گذشت میثم
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*** 

 (نفیسه)

 بود نزدیک افتاد، عظیمی به که چشمم

 بود؟ پلیس امین. بزنه بیرون حدقه از هامچشم

 هم عظیمی خونه؟می دکترا برای داره طوریچه پس نداره؛ امکان نه،

. باریدمی اشقیافه از تعجب. بزنه بیرون حدقه از هاشچشم بود نزدیک

 :گفت سارا که داشت ادامه قدراون سکوت

 هم خیلی. هستن خانم نفس دوقلوی خواهر نفیسه، ایشون سرگرد؛ -

 !هستن هم شبیه

 .خیلی له،ب -

 :گفت سارا

 عظیمی؟ آقای دیدن از کردی تعجب چرا تو نفیسه، ببینم -

 .هستن عظیمی امین من، دانشگاهی هم شکل خیلی ایشون آخه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 487 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 :گفت امیر

 داداش گیدمی شما که کسی اون نیستید، دوقلو خواهرتون و شما فقط -

 !تهس ترکوچیک من از هم دقیقه سه. خونهمی دکترا که هست بنده

 .آهان -

 :گفت میثم

 !شده زیاد دوقلو قدرچه -

 :گفت عظیمی که زدیم خنده زیر همه

 .داد دکتر خانم؛ نفیسه آزمایش جواب هم این راستی، -

 :گفت و گرفت رو برگه نفاس

 بود؟ چی جواب -

 !بود منفی خداروشکر -

 :گفت میثم که انداختم پایین رو سرم هم من. کشید عمیقی نفس نفاس
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 میالد و من هوای کردی پیدا رو خواهرت دو هر که حاال نفاس، میگم -

 !باش داشته هم رو

 چشم نفاس کرد؛می نگاهش چپ -چپ داشت عظیمی. زد خنده زیر بعد

 :گفت بعد و کرد میثم نثار ایغره

 !هستی الل نمیگن نزنی حرف اگه میثم، میگم -

 راستی،. هست لال این گفتنمی همه. کردم امتحان بار یک بابا، چرا -

 برعکس خانم نفس تره؛خجالتی خیلی خانم نفس از خانم نفیسه میگم

 !بهتره امروزی هایزن برای هم این و هست پررو

 من. رفت بیرون اتاق از میثم که کرد پرت میثم سمت به رو برگه نفاس

 هم عنوان به رو هااون نفاس که بودم دیده رو میالد و میثم قبالً

 پلیس هم هااون دونستمنمی ولی بود؛ کرده معرفی هاشدانشگاهی

 به رو من و رفتن عظیمی و میالد و میثم زدن، حرف کمی از بعد. هستن

 :گفتم نفاس

 نفس؟ نبود برای بگی خوایمی چی مامان به راستی، -
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 :گفت سارا

 ولی ما؛ یخونه بیاد روزی دو قراره که گفت مامانت به دیروز نفس -

 .بمونه بیمارستان روزی چند یه باید گفته دکتر

 :گفت نفاس

 .بگیم تونیمنمی که رو راستش خب، -

 هست بزرگی شوک چیزی همچین و داره قلبی مشکل مامان اصالً، نه -

 !براش

 این که نمیشه. بکنیم کاریش یه باید پس مرخصی؛ فردا تو خب، -

 !ناپدید یکی اون و بشه پیدا دخترش

 :گفت سارا

 !شهر از خارج برن شدن مجبور کاری یه برای حرس با گیممی خب -

 زنگ مامان وقت یک که کنیم هماهنگ هم سحر خود با باید پس خب -

 .بهش نزنه
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 :گفت نفاس

 .بزنه زنگ هم نفس خود گوشی به مامان ممکنه -

 :گفت سارا

 !هست هم این -

 بیشتر کاریمخفی دیگه بگیم؛ مامان به رو حقیقت که همینه راه تنها -

 .بسه این از

 :گفتم نفاس به رو که رفت بیرون اتاق از و خورد زنگ سارا گوشی

 .هست خوبی دختر -

 چی؟ که خب، -

 !هست ایبرازنده دختر -

 .پدرش و مادر مبارک -

 !بشه آماده رفتن خواستگاری برای بگم مامان به پس -
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 .بمونه خونه توی دختر این کنمنمی فکر چون کن؛ عجله -

 :گفت و اومد سارا موقع همون. گفت بهم شیطونی اسنف که خندیدم

 .بود ضروری تماس ببخشید، -

 .کنممی خواهش نه، -

 که جوراین. بگن آرش و دیال پسر مورد در تا بودن گرفته تماس اداره از -

 باید امروز پرستاره ولی بوده؛ گذاشته پرستار براش دیال دیشب معلومه

 .مکنی کارچی باید دونیمنمی. بره

 :گفت نفاس

 !اشسومی از هم این -

 ناراحت خونه، توی دیگه پسر یک اومدن با مامان کنمنمی فکر من -

 .بشه

 !ها هست هَووش پسر شدی؟ دیوونه -

 وسط این که رو ایبچه تا نیست کسی همچین مامان ولی دونم؛می -
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 .بده آزار نداره، تقصیری هیچ

 :گفت سارا

 .دارید نگه خودتون پیش رو اون شههمی برای بشید مجبور شاید -

 چیه؟ منظورت چی؟ -

 :گفتم من که انداختن پایین رو سرشون سارا و نفاس

 اومده؟ بابا و دیال سر بالیی چه مگه -

 :گفت سارا

 حکمشون اگه که هست سنگین قدراون جرمشون ولی هیچی؛ هنوز -

 !ابد حبس میشه نباشه، اعدام

 تونستمنمی و بود پدرم بود چی هر اما کرد؛ بدی بهم خیلی بابا درسته

 .کنم قبول رو مرگش

*** 
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 (نفاس)

 بیرون که اتاق از. کردمی عوض لباس داشت و کردن مرخص رو نفیسه

 :گفت که انداختم بهش نگاهی اومد،

 ببینم؟ رو نفس بریم اول میشه -

 .بگیرم اجازه دکترش از باید اول اما باشه، -

 و رفتیم نفس اتاق سمت به دکتر از فتنگر اجازه بعد. داد تکون سری

 ایبوسه. رفت جلو نفیسه. کرد باز رو هاشچشم نفس که شدیم اتاق وارد

 :گفت نفس که زد گونش روی

 میدم؟ نجاتت خودم گفتم دیدی برم، قربونت -

 :گفت نفیسه

 !نگفتی من به بودنت پلیس مورد در چیزی که شعوریبی خیلی -

 م؟بگ من که گفت نفاس مگه -

 چرا تو. گفتم که تو به من ضمن، در داشت؛ دلیل نگفت اگه نفاس -
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 نگفتی؟ جاهمون

 .بشی سوپرایز بعداً بگذارم گفتم -

 تا دو این بین موندم من خب! بود عالی شدم، سوپرایز هم جورچه -

 .پلیس

 ما بتونی که کنی کار به شروع انتظامی نیرو بیمارستان توی تونیمی تو -

 !یببین هم رو

 بخورید؟ تیر مأموریت هر توی قراره شماها یعنی  -

 :گفتم من بعدش و زدیم خنده زیر نفس و من

 بار سه فقط حاال تا بینیمی که رو من هست؟ الکی خوردن تیر مگه -

 .خوردم تیر

 :گفت نفیسه

 .کنید تعریف من برای رو چی همه و بشینید باید دوتاتون واقعاً؟ -

 !آرمان دنبال بریم باید اآلن. نمیشه اآلن ولی چشم؛ باشه، -
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 :پرسید نفس

 شد؟ چی آرش -

 !بوده خوب عملش هست؛ بستری بیمارستان همین توی -

 کنی؟ کارچی خوایمی رو آرمان -

 .دونمنمی هنوز -

 !مامان پیش خونه، ببرش -

 :گفت نفیسه

 .گفتم رو همین هم من -

 دید؟می تا دو شما رو مامان جواب بعد -

 :تگف نفس

 مشکلی هم اآلن همین دونممی که چند هر من؛ به بسپر رو مامان -

 !نداره
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*** 

 (نفیسه)

 مأمورهای از تا چند. رفتیم خونه سمت به شدیم، خارج که بیمارستان از

. گذاشتنمی نظامی احترام من دیدن با هاشونبعضی و بودن جااون پلیس

 اشتباه نفس با رو من مکن فکر و کردنمی نگاه بهم تعجب با هم هابعضی

 بغلم توی. پرید بغلم توی و اومد سمتم به دید، که رو من آرمان. گرفتن

 :گفت که دادم فشارش

 و گذاشتی تنها رو من چرا بود؛ شده تنگ برات خیلی دلم نفیسه، آبجی -

 رفتی؟

 !ببرم خودم با رو تو که اومدم اآلن کوچولو؛ داداش ببخشید -

 :گفت نفاس

 .کنیم زندگی دیگه جای یک بعد به این از قراره -

 :پرسید آرمان
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 چی؟ بابا و مامان -

 :گفتم آرمان به رو بعد و انداختم نفاس به نگاهی

 خودمون با رو تو و بیایم نفاس و من گفتن مسافرت؛ رفتن بابا و مامان -

 !ببریم

 میان؟ کِی -

 .عزیزم دونمنمی -

 خونه وارد. رفتیم مامان یخونه سمت به و اومدیم بیرون خونه از آرمان با

. اومدنمی سرم پشت داشتن نفاس و آرمان. کردم سالم بلند شدیم، که

. کرد بغلم و اومد جلو دید، رو من تا و اومد بیرون آشپزخونه توی از مامان

 :گفت و کرد بارونم بوسه

 !تو؟ بودی کجا مادر؛ ینفیسه بشم قربونت الهی -

 رو اشهمه هستم، جااین اآلن من اگه. مامان بودن دزدیده رو من -

 !نفسم آبجی مدیون
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 :گفت سر پشت از نفاس که انداخت صورتم به نگاهی

 خواید؟نمی مهمون -

 !هامچشم روی مهمون قدم -

 :گفت افتاد، آرمان به که مامان چشم و اومدن داخل آرمان و نفاس

 کنی؟نمی معرفی رو مهمونمون -

 !هست نفاس یبچه -

 گرفت امخنده هم من. زد خنده زیر نفاس که کرد نگاهم تعجب با مامان

 :گفتم و

 آرمان آقا این باشه؟ اشبچه که بود کجا زنش نفاس این. کردم شوخی -

 !هست آرش و دیال یبچه

 :گفت آرمان به رو کرد سکوت لحظه ی مامان

 کوچولو؟ آقا هست آرمان شما اسم پس -

 مامان که گفت "بله" اومدمی در چاه هت از انگار که صدایی با آرمان
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 :گفت دوباره

 .هست که هم خجالتی پسری، آقا چه ماشاءاهلل -

 :گفت نفاس به رو

 بشینید؟ و برید خوایدنمی -

 چند هم مامان. نشستیم نفره سه مبل روی و رفتیم آرمان و نفاس من،

 به رو نفاس. نشست ما جلوی مبل روی و اومد چای سینی با بعد لحظه

 :گفت من

 بگذاره؟ رو چمدونش تا اتاق توی ببری رو آرمان میشه نفیسه، -

 .باشه -

*** 

 (نفاس)

 :گفت مامان رفت، که نفیسه
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 .بیاد امشب نفس بزنم زنگ برم راستی، -

 !بیاد تونهنمی نفس -

 :گفتم که کرد نگاه بهم تعجب و بهت با

 .بدم توضیح براتون تا بشینید -

 ماجرا کل. کردم دادن توضیح به شروع هم من و نشست مبل روی مامان

 :گفت هامحرف شدن تموم از بعد که دادم توضیح براش رو

 کنه؟نمی کار سازیساختمون شرکت توی نفس یعنی -

 !پلیس یاداره توی هم و کنهمی کار جااون هم مامان، چرا -

 هست؟ طورچه حالش اآلن -

 !خوبه گفتن دکترها نباش؛ نگران مامان، خوبه -

 اسمش. رفتم سرش باالی و شدم بلند سریع. کرد غش مامان موقع همون

 رو مامان و اومد وقتی. کردم صدا رو نفیسه و زدم صدا مرتبه چند رو

 به و آورد رو مامان داروهای. رفت یخچال سمت به سریع دید، طوریاون
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 نفس نفیسه و من. برگشت اول حالت به دوباره هاشنفس. داد خوردش

 :گفت مامان که کشیدیم ایودهآس

 .بیمارستان برم خواممی -

 ...نمیش -

 !دخترم پیش برم خواممی گفتم -

 .برمتونمی شو؛ آماده برو شما باشه، -

. کنه عوض رو هاشلباس تا بردش اتاق توی و کرد کمک مامان به نفیسه

 .کنم روشن رو ماشین تا رفتم کوچه توی هم من

*** 

 رو ماشین. رفت داخل و شد پیاده ماشین از مامان. مرفتی بیمارستان به

 نفس سراغ و رفت پذیرش جلوی مامان. رفتم داخل و کردم پارک

. رفتیم اتاقش سمت به گفتن، که رو اتاقش یشماره. گرفت رو رادمنش

 :گفت و بود سرش باالی دکتر شدیم، که وارد
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 !بیرون بفرمائید خانم، نیست مالقات وقت اآلن -

 :گفت مامان

 .ببینم رو دخترم خواممی -

 !نیست مالقات وقت اآلن که؛ گفتم -

 :گفت نفس

 .لحظه چند فقط لطفاً، دکتر آقای -

 !نشه بیشتر لحظه چند از ولی باشه؛ پوف، -

 و رفت بود تخت کنار که ایصندلی سمت به مامان. رفت بیرون اتاق از

 :گفت و گرفت دستش توی رو نفس دست. نشست روش

 راز همچین که باشم غریبه باهات قدراون کردمنمی فکر وقتهیچ -

 !نگی بهم رو بزرگی

 شما که بودیم شده متوجه تازه بگم، بهتون خواستممی من که موقعی -

 همین برای هست؛ بد براتون استرس بود گفته دکتر و داری قلبی بیماری
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 !نگفتم بهتون اماصلی شغل مورد در چیزی

 نداشتی؟ این از بهتر دلیل خانم، آبجی میگم -

 نگفتی؟ چیزی که داشتی دلیلی چه خودت -

 تو به هم اگه. بگم چیزی شدنمی همین برای و بودم مأموریت توی من -

 !داره بست و چفت دهنت که بودم مطمئن گفتم،

 نداشتی؟ این از بهتر دلیل داداشی، میگم -

 :گفت مامان که زدیم خنده زیر سه هر

 ؟میشی مرخص کی -

 .بپرسید نفاس از دونم؛نمی بخواید، رو راستش -

 !باشی جااین مهمون باید دیگه روز پنج یا چهار -

 :گفت مامان

 .مونممی جااین امشب من -
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 موندم، که رو دیشب من؛ یخونه ریدمی شما. نکرده الزم خیر، نه -

 !مونممی هم رو امشب

*** 

 (نفس)

 خونه توی جاش به ولی شدم؛ رخصم بیمارستان از که هست روز دو اآلن

 .شدم بستری

 .چرخنمی من بر و دور اشهمه نفیسه و مامان

 بهم هفته یک اداره از. دیدممی تلویزیون داشتم و بودم نشسته مبل روی

 آرش دادگاه تا تازه،. برم اداره به باید و میشه تموم فردا که دادن مرخصی

 باید و افتاد هاشکالس از هم هنفیس! نمونده چیزی هم باند اعضای بقیه و

. کنه آماده رو خودش داره وقت که گفته معلمش ولی بده؛ امتحان دوباره

 شده قرار هم نفاس. کنه زندگی ما پیش بعد به این از شد قرار هم آرمان

 مورد در امشب نفیسه و من هست قرار. بیاد ما یاداره به و بگیره انتقالی

 .چیه نظرش ببینیم تا کنیم صحبت مامان با سارا
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 :داد جواب آرمان و خورد زنگ تلفن

 الو؟ -

- ... 

 .هستن بله، -

- ... 

 شما؟ -

- ... 

 .چشم -

 :گفت بلند و گرفت پایین رو گوشی

 مرضیه؟ مامان -

 !جانم -

 .داره کار شما با تلفن -
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 سر روی ایبوسه. گرفت آرمان از رو تلفن و اومد بیرون اتاق از مامان

 و انداختم اششونه دور رو دستم. نشست من کنار و اومد رمانآ. زد آرمان

 :گفتم گوشش توی

 !ها کردی جا من مامان دل توی رو خودت خوب ووروجک، -

 :گفت بعد و خندید ریز

 !دارم مار یمهره من کنم فکر آبجی، -

 مشغول هم با. نداره جواب که حساب حرف گفت؛می راست. خندیدم

 و کردممی نگاه رو فیلم داشتم ظاهر به من البته. شدیم دیدن فیلم

 سؤالی مامان به رو شد، قطع که تلفن. بود مامان پیش حواسم یهمه

 :گفت که کردم نگاه

 !شدی مرخص بیمارستان از نشده روز دو هنوز -

 بود؟ کی -

 !خواستگار -
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 کی؟ -

 .هست فداکار محسن همکارت، مادر گفت -

 !هست پررو قدرچه بشر این -

 مشکوک حالت با مامان. گرفتم گاز دادم، که ایسوتی خاطر به رو نمزبو

 :گفت و کرد نگاهم

 بزنه؟ زنگ قراره که داشتی خبر تو یعنی -

 یه فقط. بگذاره خواستگاری قرار و بگیره تماس قراره نداشتم خبر من -

 جوری یه دفعه هر هم من که کرد خواستگاری من از باری چند

 !پیچوندمش

 .بیارن تشریف امشب گفتم بهشون من باألخره -

 بکنی؟ سؤال من از کهاین بدون! مامان -

 !خالص و نه بگو همیشه برای بار یک اومدن بله، -

 !عنق اخموی یپسره نه؛ میگم که معلومه -
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 آرمان و من. رفت آشپزخونه توی مامان و زدن خنده زیر مامان و آرمان

 .شدیم دیدن فیلم مشغول دوباره هم

*** 

 (نفیسه)

 و نفس بودن پلیس و شدنم دزدیده یقضیه سما، و نگار برای داشتم

 هم من. آوردنمی در شاخ داشتن تعجب از دوشون هر. گفتممی رو نفاس

 شنیدم، رو صداش وقتی و کرد صدام پشت از نفر یک. بود گرفته امخنده

 که کردم نگاه سرم پشت به. خورد تکون دلم توی چیزی کردم احساس

 :گفت که شدم بلند جام از دیدم رو ینام

 !بگیرم رو وقتتون لحظه یک... خواستممی... إم. ..چیزه -

 با. بود زدن حرف برام کار ترینسخت و بود کرده یخ هامدست. شدم هول

 :گفتم باألخره بود، کندنی جون هر

 .حتماً بله، -

 ور؟اون بریم میشه پس -
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 :گفت که رفتیم دکر اشاره امین که سمتی به هم با

 خواستمی دلم ولی پدرتون؛ پیش برم مستقیم باید من که دونممی -

 .بپرسم رو خودتون نظر اول

 :گفت که کردم نگاهش سؤالی

 کنید؟می ازدواج من با -

 امین. شنیدم اشتباه کردممی احساس و کشیدمی سوت داشت هامگوش

 یک فقط دارن تدوس همه که دانشگاه توی دختر همه این بین عظیمی

 کنه؟می خواستگاری من از اومده حاال کنه، نگاه بهشون امین چشم پشت

 !وای بفهمه؛ الهام اگه! نمیشه باورم. نداره امکان نه،

 ...چیزه... من... خب -

 .کنید فکر لطفاً خوام؛نمی جواب ازتون اآلن همین -

 .کنید صحبت برادرم و مادر با باید شما و ندارم پدر من -

 رو خودم هایگونه تونستممی گفتم رو جمله این خوردن دل خونِ هزار اب
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 :گفت امین. کنم حس بود، شده قرمز که

 خجالتی هیچ بدون دانشگاه دخترهای همه همیشه کنی؟ نگاهم میشه -

 .هست پایین سرتون همیشه شما ولی زنن؛می زل بهم

 کسی هر به. ببینم تونستممی رو خوشحالی برق زدم؛ زل هاشچشم توی

 از بودم؛ امین عاشق واقعاً من. بگم دروغ تونمنمی خودم به بگم دروغ که

 کردمنمی فکر وقتهیچ ولی افتادیم، کالس یک توی هم با که اولی سال

 .بشه عاشقم روزی یا ببینه رو من اون که

 کشی؟می خجالت چی از شده، قرمز لبو مثل هاتلپ -

 امچونه زیر رو دستش. انداختم ایینپ رو سرم و گرفتم گاز رو لبم

 :گفت و باال کشید رو صورتم گذاشت،

 !شونگیریمی دندون به که بس کنیمی پاره رو هالب اون -

 امین که آوردممی کم نفس داشتم. بود توانم حد از بیشتر واقعاً دیگه

 :گفت

 !بگو من با ازدواج یدرباره رو نظرت حاال همین شد؛ عوض نظرم -
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 آب. دونمنمی رو چرا کنم؛ گریه خواستمی دلم شدت به لحظه اون یعنی

 :گفتم اومد،می در چاه ته از انگار که صدایی با و دادم قورت رو دهنم

 .بله -

 به. باشم آروم کردم سعی ولی دویدم؛می شدمی اگه. شدم دور جااون از

 تساک و آروم و رفتم بودن، نشسته هنوز نگار و سما که جایی سمت

 :گفت سما که نشستم کنارشون

 خوبی؟ نفیسه، -

- ... 

 !توأم با نفیسه، -

 چی؟ -

 :گفت نگار

 خوبی؟ -

 .آره -
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 :گفت سما

 ازشون اومده عشقشون تازه که هاپیشه عاشق این مثل شدی چرا -

 کرده؟ خواستگاری

 :گفتم بعد و کردم نگاه بهش تعجب و بهت با

 فهمیدی؟ کجا از -

 نگار که زدن خنده زیر بعد کردن نگاه بهم درشت یهایچشم با هردوشون

 :گفت

 !سریع کنی، تعریف برامون رو آخرش تا اول از باید -

 که کردم تعریف براشون زدیم، هم با امین و من که رو هاییحرف یهمه

 :گفت سما

 گذاشته دست چرا. هست دانشگاه توی شیک و خوشگل دختر همه این -

 !هست اشکاسه نیم زیر ایکاسه شاید تو؟ روی

 :گفت نگار
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 کم میگی تو که دخترهایی این از چیزی هم نفیسه بابا؟ ایکاسه چه -

 !سؤال یه مونهمی فقط. هست هم بهتر بگم، تونممی بلکه نداره؛

 چی؟ -

 پلیس اداره توی تو خواهر همکار که داره دوقلو برادر یک امین کهاین -

 یعنی وسط این خب، هستید؛ دانشگاهی هم که هم امین و تو. هست

 یک توی خواهرش و نفیسه عروسی کن فکر. دیگه افتادن هم با هاقول

 و نفس: دوشیزگان عظیمی، امین و امیر: دامادها! بشه خوب چه وای، روز؛

 !رادمنش نفیسه

 :گفتم من که زدیم خنده زیر سه هر

 نه کنه؟ صحبت نفاس و من مامان با خوادمی طوریچه امین میگم -

 !آدرس نه داره، رو مونخونه یشماره

 :گفت سما

 .بیاره در خواهرت یپرونده از میگه داداشش به خب -
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*** 

 اتاق سمت به. داد جواب آشپزخونه توی از مامان که دادم سالم بلند

 و هست دستش لپتاپ دیدم که کردم باز رو در و رفتم نفس با مشترکم

 :داد وابج که دادم سالم. کشیده دراز تخت روی

 !خوشحالی انگار چته؟ سالم، -

 .همین هستم؛ حال سرِ فقط نه، -

 .آهان -

 :پرسیدم. نشستم تخت روی و کردم عوض لباس

 کو؟ آرمان -

 .الال -

 آخه؟ وقتشه چه -

 .بچه داشت خواب کمبود -
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 خبر؟ چه -

 !بیاد خواستگار قراره -

 چرا میشه؟ همگ شده؟ کار به دست زودی این به امین یعنی. خوردم جا

 نگفت؟ چیزی من به

 کی؟ برای -

 .من -

 هستی؟ آروم قدراین تو وقتاون -

 بچرخم؟ خودم دور مامان مثل بشم بلند کنم؟ چه -

 :گفتم و خندیدم

 !معلومه جواب قشنگ -

 کردی؟ فکر چی پس -

 چیده میوه عالمه یک مامان. شدم آشپزخونه وارد و رفتم بیرون اتاق از

 :گفتم. زد دستم روی یکی که بردارم سیب یک خواستم. بود
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 !آبجی خواستگار برای گذاشتی تموم سنگ چه مامان، میگم -

 .گذارممی تموم سنگ بیاد خواستگار هم تو برای -

 !من خواستگار حال به خوش پس -

 به. اومد در شدن بسته و باز صدای. خندیدم که رفت بهم ایغره چشم

 جواب گرمی به که کردم سالم و فتمر جلو. بود نفاس و رفتم در سمت

 :داد

 کجان؟ آرمان و نفس هست؟ خبری خوشحالی، خانوم؛ آبجی سالم -

. بیاد خواستگار تونخانم آبجی برای قراره کنم؟ عرض چه که خبر -

 !اتاقه توی هم نفس و خوابه آرمان

 خوشحالی؟ اومده خواستگار برات کهاین خاطر به یعنی -

 مده؟او من برای گفت کی -

 .اومده نفس برای پس اوه، -

 !هست همکارش گفتمی نفس بله، -
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 عظیمی؟ -

 .چی -چی دونمنمی محسن گفت نه، -

 فداکار؟ -

 !خودشه آره، -

 من به رو و اومد آشپزخونه از چای با مامان که نشست مبل روی نفاس

 :گفت

 !بده بهش رو خبرها بعد برسه، داداشت بگذار -

 .پرسید خودش -

 روی نفس. داد رو جوابش نفاس کا کرد سالم و اومد بیرون اتاق از نفس

 :گفت نفاس که نشست نفاس کنار مبل

 کنی؟ چه خوایمی امشب -

 !رسهمی زود چه خبرها -



 

 

 WWW.98IA3.IR 518 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 .هست همین خبرچین کار بله، -

 احترام با کنیم،می پذیرایی ازشون احترام با کنم؟ چه خواممی -

 رو هامونحرف اتاق توی ریممی احترام با زنن،می رو هاشونحرف

 ...زنیممی

 !کنیمی بیرونشون هم احترام با و میدی منفی جواب احترام با -

 !کنیدمی احترام با -احترام با چه تا دو شما اوه، -

 و بود تلفن نزدیک نفاس. خورد زنگ تلفن که زدن خنده زیر دو هر

 :داد جواب

 الو؟ -

- ... 

 شما؟. هستن بله، -

- ... 

 .گوشی حتماً؛ بله، -
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 که همین. شد صحبت مشغول و گرفت رو تلفن مامان. کرد صدا رو مامان

 :گفت مامان که شدیم خیره مامان به سه هر شد، تموم کردنش صحبت

 خواستگار. بزنید زل من به جوریاین بعد بشه، تموم صحبت بگذارید -

 !بود

 :گفت نفاس

 دیگه؟ یکی -

 .عظیمی یخانواده ؛بود هردوشون برای یکی این -

 افتادم سرفه به و پرید گلوم توی چای

 :گفت مامان. خندیدمی هم همزمان و زد پشتم به نفس

 کردی؟ هول قدراین چرا دختر، بکش خجالت -

*** 

 (امیر)

 چند این. بود پیچیده خونه کل توی سبزی قرمه بوی. شدم خونه وارد
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 من نظر از هم شاید. ستنی همیشه مثل اصالً اداره نبود، نفس که روزی

 جواب آترین نفر اولین همیشه مثل که کردم سالم بلند! هست جوریاین

 اشگونه روی ایبوسه. اومد جلوم چای یک با که نشستم مبل روی. داد

 :پرسیدم. نشست کنارم و اومد که زدم

 کجان؟ امین و مامان -

 چی هر ؛میگن هم به دارن چی ساعته یک دونمنمی. امین اتاق توی -

 !نگفتن چیزی که من به. هست پسری مادر هست،

 .میشی تلف فضولی از جااین داری که هم تو آخی، -

 !فضولی از کنممی دق دارم بیرون؛ بیارشون برو داداشی، -

 :گفت مامان

 .کنممی اعالم همه به بیاد، باباتون بگذار. کنی دق نکرده الزم -

 :گفت امین

 میاره؟ طاقت موقع اون تا آترین این کردی فکر من، مادر -
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 .بگذارید جریان در هم رو ما هست؟ خبر چه -

 .بیاد بابا تا باش داشته صبر یکم فقط بزرگه؛ داداش چشم -

 :گفتم من که اومد در شدن بسته و باز صدای

 !بابا هم این -

 توی کرد، عوض لباس که بابا. رفت بابا استقبال به و شد بلند آترین

. نشست کنارش صندلی روی و ریخت چای براش مامان. ترف آشپزخونه

 از آترین دونهمی خدا. بودیم نشسته هال توی هایمبل روی هم ما

 :گفتم بهش. خوردمی رو هاشناخن داشت فضولی

 !خانم آترین نکشته رو کسی حوصله و صبر یکم -

 نفره دو مبل روی. سرش پشت هم مامان و اومد آشپزخونه توی از بابا

 :گفت مامان که ستننش

 .بگذاریم قرار امشب برای زنممی زنگ من پس -

 :پرسید آترین
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 چی؟ قرار -

 !خواستگاری -

 کی؟ برای میگی؟ راست مامان، وای -

 آترین به رو و خندید بابا. پرید باال متر یک امین زد، جیغ همچین آترین

 :گفت

 .امین داداش برای -

 :گفتم و کردم رو امین به

 هست؟ کی ما داداش زن نای حاال -

 .رادمنش نفیسه هست، نفیسه اسمش شناسی؛نمی تو -

 !شناسممی بهتر تو از اتفاقاً -

 :گفت امین که کردن نگاه بهم تعجب و بهت با شونهمه

 کجا؟ از -
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 درسته؟ نیومد، دانشگاه روز چند پیش، وقت چند -

 .آره -

 بودنش؟ گرفته گِروگان دونستیمی -

 چی؟ -

 :گفتم و کردم رو نماما به

 هم دیگه کار یه زنی؛می زنگ کشیمی زحمت که شما جان، مامان -

 !بکن

 چی؟ -

 .تا دو بکن رو خواستگاری -

 :گفتم و خندیدم من که چی پرسیدن هم با همه

 امین دانشگاهی هم شونیکی. دارن دوقلو دختر تا دو خانواده این -

 بار یک که تو مامان. هست اداره توی من همکار هم یکی اون و هست

 !دیدی رو نفس
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 بار یک که دختره همون. آشناست برام رادمنش این چرا اومد یادم حاال -

 !بود برخوردی خوش و خوب دختر چه که واقعاً رسوند؛ خونه تا رو تو

 :گفت آترین

 .افتادیم خواستگاری تا دو پس مامان، وای -

 :گفت امین

 !دیگه بزن زنگ پاشو مامان، -

 دونهمی خدا و رفت اتاق توی. برداشت رو تلفن و شد بلند جاش از نماما

 پرسیدیم زمانهم امین و من اومد، وقتی. شدم زنده و مردم بیاد تا

 :گفت بابا. خندیدن آترین و مامان و بابا که "شدچی"

 !نیست دلتون تو دل اآلن کنم؛می درکتون خودم البته. باشید آروم -

 :گفت مامان

 برای گذاشتن رو قرار همین برای بیاد؛ خواستگار قراره مشبا گفتن -

 !فرداپس
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 :گفتیم امین و من

 کی؟ یواسه خواستگار؟ -

 هست؟ کدومشون نفس -

 :گفت بابا. ترسیدم بار اولین برای و ریخت قلبم

 .باشه قسمت چی هر ایشااهلل -

 امیگوش و کشیدم دراز تخت روی. رفتم اتاقم توی و کردم ایکالفه پوف

 از مأموریت یک توی که رو عکسی اون رفتم گالری توی. کردم روشن رو

 توی. داشتم نگه رو عکس این چرا دونمنمی. کردم باز بودم، گرفته نفس

 :گرفتم تماس نفس با ناگهانی تصمیم یک

 الو؟ -

 .سالم -

 .سرگرد جناب سالم -

 خوبی؟ سالم، -
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 خوبید؟ شما خوبم؛ ممنون، -

 هستن؟ خوب هخانواد. مرسی -

 !زدن زنگ پیش دقیقه چند همین مادرتون کنم فکر بله؛ -

 ...چیزه... که... که بپرسم تا زدم زنگ ولی دونم؛می بله، -

 درسته؟. کیه بیاد خوادمی امشب که خواستگارم بپرسی خواستیمی -

 .آره -

 !محسن آقا خودتون، صمیمی دوست -

 که بود دختری خواستگار خودم، دوست بهترین. بود سخت برام باورش

 شدچی داشتن، دعوا اولش هم با که تا دو این اصالً. خواستمشمی من

 شد؟ نفس عاشق محسن که

 چیه؟ شما جواب... شما... شما -

 .هست منفی جوابم خواستگارها یبقیه مثل -

 هم من به که ممکنه یعنی ولی شد؛ راحت خیالم. کشیدم عمیقی نفس
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 بده؟ منفی جواب

 اداره؟ بیای قراره افرد -

 .میشه تموم اممرخصی فردا آره، -

 !ما یاداره به بیان قراره برادرتون شنیدم -

 .شدم متوجه که نیست زیادی مدت هم من بله، -

 .خوبه هم شما برای این خب، -

 فکر حتماً هست؛ من داداش نفاس که بشن متوجه اداره توی بقیه اگه -

 !آورده گیر پارتی یک میگن همه ارهاد توی و خبره چه دیگه کننمی

 !ندارن هم خوبی یرابطه شما با که هابعضی مخصوصاً. دونممی بله، -

 همین. نزنه دخترکُش تیپ شب فردا برای بگید داداشتون این به میگم -

 !میاد بند نفسش بینتش،می که وقت هر من خواهر هم جوری

 بدونه کاش ولی هست؛ امین عاشق نفیسه معلومه که جوراین. خندیدم

 قضاوت نباید ظاهرش از. هست دمی و شاخبی غول چه امین این که
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 .کرد

 !نبینه حرفکم و مغرور جوریاین رو امین این بگید خواهرتون به -

 کنه؟ حالی نفیسه این به تونهمی کی ولی دونم؛می که من بله، -

 دونید؟می کجا از شما وقت اون -

 در شده، کسی عاشق آترین خواهرتون که فهمیدیدمی شما اگه -

 کردید؟نمی تحقیق موردش

 !مهمه برام خواهرم یآینده خب، چرا -

 .کنیم خداحافظی دیگه شده برطرف توننگرانی اگه خب، -

 مزاحمم؟ -

 .نکردم جسارتی همچین من -

 !کردم شوخی دونم،می -

 .وردآمی در شاخ کردید، شوخی شما که شنیدمی سارا اآلن اگه -
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 :گفتم و شد بلند امخنده صدای

 هم کردن شوخی که کنممی برخورد خشک قدراون اداره توی یعنی -

 نمیاد؟ بهم

 .نه سارا نظر از -

 چی؟ شما نظر از -

 مهمه؟ -

 !زیاد -

 هستن؛ برعکس خونه توی خشک، شما مثل هاییآدم من نظر به خب، -

 !رو خنده همیشه

 .طورههمین دقیقاً -

 !داحافظخ خب، -

 .خداحافظ -

 هر. کنم صحبت باهاش بیشتر یکم خواستمی دلم. کردم قطع رو گوشی
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 امیدوارم. دادمی دست بهم خوبی حس انگار شنیدم،می رو صداش وقت

 ضایع امین این جلوی که ندارم دوست بره؛ پیش خوب شب فردا که

 .بشم

*** 

 (نفس)

 همه و رفتم اتاقم سمت به. گذاشتن احترام بهم همه که شدم اداره وارد

 کارهای باید. شدم مشغول و گذاشتم رو کیفم. بود جاش سر درست چی

. نوشتممی رو هاگزارش و دادممی انجام رو افتاده عقب وقت چند این

 از خواستمی وقتی ما مأمورهای که کرد فرار آرین عملیات، اون توی

 و گشتن رو ویال ما مأمورهای وقتی. کردن دستگیرش بشه، خارج کشور

 که بردنش بیمارستان به. کردن پیدا تخت روی بیهوش رو نوشین

 یهمه. بزنن دست بهش نتونستن و بود ندیده ایصدمه هیچ خداروشکر

 حکم هم دادگاه. کردیم بازجویی ازشون و کردیم دستگیر رو باند اعضای

 که مونده آرین و سهیل آرش، دیال، دادگاه فقط داده؛ رو هاشونبعضی

 سارا و شد باز در شد، تموم که کارم. میشه انجام زودی به هم هااون

 :گفت و ایستاد رومبهرو. اومد داخل
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 !کردیم مالقات اداره توی رو شما ما عجب، چه -

 .ها گذارممی برات توبیخ یک بعد یدفعه خدا به سارا -

 چی؟ یواسه -

 داخل؛ ومدیا و پایین انداختی رو سرت جوریهمین نزدی، که در -

 تو؟ دست از کنم چه من. خوردی که هم رو سالمت

 .نمیشه تکرار دیگه خوام،می معذرت سروان؛ جناب ببخشید آخ، -

 !پررو کن، مسخره رو خودت برو -

 گذشت؛ چی خدایی بنده یه به نبودی که وقت چند این توی دونینمی -

 هم اون فطر از کنم فکر. بود شده عجیب هم محسن این رفتارهای ولی

 بیمارستان، اومد شد خبردار وقتی خوردی، تیر که تو تازه. هست خبری

 !بودی خواب تو ولی

 نمردی هفته یک این توی میگی؟ داره تازه تو و شده خبر همه این -

 داشتی؟ نگه دلت توی رو هااین
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 :گفت و نشست صندلی روی. خندید

 یعهده به رهاتونکا یهمه نبودی، خانم سرکار که هفته یک این توی -

 هست؟ تشکر جای به وقتاون. بود من

 اول؟ دست خبر یا خوایمی تشکر! بابا؟ نه -

 .دو هر -

 .یکی فقط نمیشه، -

 !اول دسته خبر -

 .اومد خواستگار برام دیشب -

 بود؟ چی شغلش بود؟ خوشتیپ پسره بود؟ کی شوخی؟ -

 اما ،هست هم پلیس بود، هم خوشتیپ شناسی؛می تو رو پسره -

 !اطالعاتی

 میگی؟ رو عظیمی نکنه جدی؟ -

 با قراره امشب که اون ضمن؟ در هست؟ اطالعاتی عظیمی مگه خنگ، -
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 !بیاد دوقلوشون برادر

 تو؟ خواستگاری بیاد قراره امشب عظیمی میارم؛ در شاخ دارم -

 !تو خواستگاری بیاد قراره نه، -

 بود؟ کی دیشبی ناو پس بیاد؛ قراره امشب عظیمی اگه. نکن شوخی -

 !فداکار محسن -

 !آوردر شاخ خبرهای از پر شده امروز خدا؛ وای، -

 :گفت و پایین انداخت رو سرش که خندیدم

 !شونخواستگاری میاد هستن عاشقش که پسری. دارن شانس مردم -

 !زنهمی رو اتخونه در شانس زودی به شما -

 گفته؟ چیزی نفاس -

 و خندیدم. داده سوتی فهمید هم دشخو و گرفت رو دهنش در جلوی

 :گفتم
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 .نفاس شد حاال بود، نفاس آقا که قبالً. روشن چشمم -

 نگی؟ چیزی خودش به توروخدا، نفس -

 قراره پرونده، این اتمام از بعد ایشااهلل کن؛ آماده رو خودت داداش،زن -

 .خواستگاری بیایم

 میگی؟ راست -

 .کن جمع رو خودت! پررو یدختره کنه؛می هم ذوقی چه -

 .عاشقتم نفس وای -

 نفاس؟ یا من عاشق -

 :گفت و شد جدا بعد. کرد بغلم و اومد جلو

 .نفاس عاشق -

 .چیه دونهنمی حیا دختر این. رفت بیرون و خندید که بزنمش اومدم

*** 
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. کرد متوقفم صدایی که شدممی خارج اداره از داشتم شد، تموم که کارم

 :گفت و اومد جلو امیر دیدم هک کیه ببینم که برگشتم

 .سالم -

 .سرگرد جناب سالم -

 !سرگرد جناب میگی که نیست اداره جااین -

 .عظیمی آقای چشم -

 امیر؟ بگی نمیشه -

 .امیر آقا باشه -

 !خالی امیر -

 حفظ رو خشکم صورت. کنم اذیتش ذره یه خواستمی دلم چرا دونمنمی

 :گفتم و نگیره امخنده تا کردم

 .شهبا -
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 چی؟ باشه -

 .چشم -

 !نمیشه کم ازت چیزی امیر؛ بگو بار یک -

 به دست امیر که خندیدم آروم خیلی و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 :گفت و ایستاد کمر

 نگذار؛ من سر به سر ضمن، در. دیدیم هم رو شما یخنده ما! عجب چه -

 داره؟ کار قدراِن گفتن امیر یه

 !کنم صدا کوچیک اسم به رو غریبه مرد میاد زورم من ولی نه، -

 .کنیمی خوبی کار -

 .برم من ندارید کاری من با اگه خب، -

 کنی؟ فرار من دست از خوایمی چرا -

 .کنم کارچی بگید شما خب، -

 هم من دست از. تونخونه برو بعد بخوریم؛ هم چیزی یه بریم هم با -
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 !میشی راحت

 من اآلن دیگه کنیم؛می صحبت هم اب مونخونه اومدید که امشب خب -

 .برم باید

 دیگه؟ نداره راه کالً -

 کادو. کنه کنسل رو قرار بگم د بزنم زنگ نفاس به که اینه راهش -

 !دیگه وقت یک برای باشه خریدن

 کی؟ برای کادو -

 !امآینده داداشزن -

 .شدن کار به دست هم نفاس آقا پس -

 هم و بدم شوهر رو سارا اون هم. شدم کار به دست من نه، که خودش -

 .کنم داماد رو خودم داداش

 !داداشت به کردی قالب رو سارا این پس -

 حاال شوهر؛ یخونه بره باید که باألخره خانم ترشیده اون دیگه، آره -
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 .فردا یا امروز

 .دیگه کن راحتم پس گرفتم؛ رو وقتت چی برای اآلن دونیمی خودت-

 وقت ساعته یک چی برای دونستممی. انداختم پایین رو سرم و خندیدم

 خواستمی دلم و بود زده سرم به امروز چرا دونمنمی ولی گرفته؛ رو من

 :گفتم. کنم اذیتش

 !بپرسید؟ رو سؤالتون و بزنید غرورتون از ذره یک خودتون نمیشه -

 چیه؟ جوابت امشب -

 .کنار گذاشتید کمی رو غرورتون پس آهان؛ -

 وقتاون شاید بدونید، من مورد در رو چیزها سری یک باید اول شما

 !شد عوض من مورد در نظرتون

 چی؟ -

 .میگم بهتون امشب -

 قرار نفاس با که جایی سمت به و شدم سوار رفتم، ماشین سمت به
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 .رفتم داشتم،

*** 

 شدم، که خونه وارد. رفتیم خونه سمت به شد، تموم که نفاس با خریدم

. کردمی بازی آرمان با داشت هم نفیسه. کردمی درست غذا داشت مامان

 نفاس. اومدم بیرون و کردم عوض لباس. رفتم اتاق سمت به و کردم سالم

 سینی با مامان که نشستیم مبل روی و اومد بیرون اتاقش توی از هم

 :گفت و اومد چای

 .نباشید خسته -

 :گفت نفاس

 !باشی سالمت -

 .جان مامان نکنه درد دستت -

 .جان شنو -

 .دارم خوب خبر یه برات که بشین -
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 !ایشااهلل باشه خیر -

 !هست خیر هم خیلی هست؛ خیر -

 .کن شروع بعد برسی، بگذار -

 .خواستگاری بری اتشازده برای قراره مامان، -

 :گفت نفاس

 !میگی راحت خیلی و چینیمقدمه بدون رو خبرها میاد خوشم -

 .دیگه بله -

 :پرسید مامان

 برده؟ رو من پسر دل که دختری این تهس کی -

 یکم فقط. ریزهمی هنر یک انگشتش هر از خوشگل، خانوم دختر -

 !خودم با هم اون که داره مشکل اخالقش

 :گفت نفاس
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 !خوبه خیلی خودت اخالق که نه -

 !هست ذلیلزن خیلی پسرت معلومه اآلن همین از کن؛ نگاهش مامان، -

 :گفت مامان

 .کیه مببین بگید بسه، -

 !سارا نیست؛ غریبه -

 در خواستممی که بود وقت خیلی هم من. بشه قربونت مادر جدی؟ -

 .باشید هم قسمت ایشااهلل کنم؛ صحبت باهات موردش

 :بدم جواب تا رفتم من و اومد در صدا به آیفون زنگ

 کیه؟ -

 !بدو. دارم کارت در، دم بیا هستم؛ سحر سالم، -

 ؟داری کارچی سالم، علیک -

 .بیا تو -
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 !کن صبر باشه، -

 اومد سمتم به سحر که رفتم حیاط توی. برداشتم رو چادرم و زدم رو در

 :گفت زود خیلی و

 کل هک برای کردی درست پیش وقت چند که رو افزارینرم اون زود -

 !گیره کارم بدو،. بده بهم گوشی؛

 تا بدم بهت تا تو بیا. داری عجله قدراین که هست گیر کارت معلومه -

 !نمیدم تو نیای

 شدن بلند نفاس و مامان شدیم، که خونه وارد. بردمش خونه توی زور به

 :گفت مامان که داد سالم هم سحر. دادن سالم و

 .بیارم چای برات بشین جان، سحر سالم -

 !دیگه باش زود نفس،. برم زود باید مرسی؛ خاله، نه -

 !داره عجله بابا، خب -

 که رو فلشی و کردم باز رو میز کشوی. برداشتم رو لیدک و رفتم اتاق توی
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 سحر به. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم بودم، ریخته رو افزارنرم اون توش

 :گفت که دادم

 .میارم برات بعد مرسی، -

 !دارم ازش دیگه یکی من. خودت مال باشه خواد،نمی -

 !فاسن آقا خداحافظ خاله، خداحافظ نکنه؛ درد دستت باشه، -

 :گفت نفاس که نشستم جام سر هم من و رفت

 خانم؟ این بود کی اصالً دادی؟ بهش بود چی -

 اسمش بود؛ دوستم این. دادم بهش داشت، افزارنرم توش که فلشی -

 نیروی عضو سحر. بودیم دانشگاهی هم سحر و سارا من،. هست سحر

 !هست سایبری

 .شما یاداره بیام قراره فردا از راستی، -

 بگیری، فاصله شلغم تا دو اون از و بیای خوایمی من خاطر به اگه واهلل -

 !نیستم راضی من
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 کیه؟ شلغم -

 .میالد و میثم -

 :گفت و زد خنده زیر

 !گفتی قشنگ -

*** 

 نشسته آشپزخونه توی و بودیم کرده سر دارگل سبز چادر نفیسه و من

 پاشد؛ جاش از یعسر نگران نفیسه. شد بلند آیفون زنگ صدای که بودیم

 :گفت نفیسه که بودم نشسته صندلی روی خیالبی من ولی

 !هستی خیالبی قدراین که حالت به خوش -

 بپیچم؟ خودم دور تو مثل کنم؟ کارچی -

 .باش راحت نه، -

 :گفتم بهش اومد، که در شدن باز صدای
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 .بدی توضیح رو چی همه باشه حواست -

. ایستادیم در جلوی نفاس، و مامان رکنا و رفتیم بیرون آشپزخونه از

 هم هااون سر پشت و مادرش بعد و امیر پدر محمود، آقا نفر اولین

 و هست امیر کدوم کهاین تشخیص یکم. اومدن خودشون و خواهرش

 راحت داره، همیشه امیر که خشکی ژست از ولی بود؛ سخت امین کدوم

 شاید بود؛ شده گرد تعجب از گرد هاشچشم امین. داد تشخیص میشه

 و داد من به رو گل امین. هستیم دوقلو نفیسه و من بودن نگفته بهش

 به دوباره نفیسه و من نشستن، و رفتن هال به که همه. نشست رفت

 :گفت نفیسه که برگشتیم آشپزخونه

 بود؟ امین کدوم فهمیدی تو -

 امین؟ میگی نشده هیچی هنوز -

 .امین آقا -

 .بود امین داد، من به رو گل دسته که اونی -

 !فهمیدی؟ کجا از وقت اون -
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 آقا ولی خوشحال؛ و بود روخنده اومد، وقتی امین. گرفتنشون ژست از -

 .بود خشک و آروم خیلی امیر

 !ها شناسیمی رو امیر آقا خوب میگمک -

 چای نزن، حرف قدراِن هم االن. هستیم همکار ساله چند نباشه چی هر -

 !ببر رو

 من؟ چرا -

 .میارم رو چیزها یبقیه من ببر چایی تو -

 .باشه -

 از چاقو و بشقاب. بردم رو میوه ظرف هم من. برد و ریخت چای نفیسه

 آشپزخونه توی خواستیممی شد، تموم پذیرایی وقتی. بود میز روی قبل

 :گفت نفیسه به رو مامان که بریم

 .جاهمین بشینید بیاید -

 هایصحبت به شروع. نشست امیر خواهر کنار هم نفیسه و نفاس کنار من
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 :گفت محمود آقا کهاین تا کردن فرعی

 بزنن؛ هم با رو هاشونحرف برن جوون تا چهار این حاال دیگه؛ خب -

 !بزنن حرف قراره کدوم با کدوم دونمنمی من البته

 :گفت امیر مامانِ که خندیدن امیر و من از غیر به همه،

 هم تو امیر،. بزن خانم نفیسه با رو هاتحرف وبر مادر؛ پاشو جان، امین -

 .بکنید رو هاتونصحبت خانم نفس با پاشو

 هم امین و امیر که شدیم بلند جامون از نفیسه و من مامان، یاشاره با

. رفت بود، خودمون اتاق رویبهرو که مامان اتاق سمت به نفیسه. اومدن

 :گفت و ایستاد در جلوی

 .امین آقا بفرمائید -

 کردم تعارف امیر به. رفتیم من اتاق توی هم ما و رفتن اتاق توی هااون

 .نشستم تحریر میز صندلی روی هم خودم و بشینه تخت روی که

 :گفت امیر که گذشت سکوت به کمی
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 کنی؟ شروع خواینمی خب، -

 .کنم شروع کجا از دونمنمی فقط چرا، -

 !بگو اتگذشته از خب، -

 اون رو دلیلش. گرفتن طالق هم از مادرم و پدر دبو که سالم هشت من -

 آدم یک با تونستنمی مادرم که فهمممی حاال ولی دونستم؛نمی موقع

 پدرم گرفت، طالق مادرم کهاین از بعد وقت چند. کنه زندگی خالفکار

 بابا اون، از بعد سال یک. داشت نگه رو نفیسه و نفاس و داد بهش رو من

 من که وقتی. داد دست از رو اشحافظه نفاس و کردن تصادف نفاس و

 و مامان کهاین بدون که شد قرار و کردم پیدا رو نفیسه بود، سالم چهارده

 بابا فهمیدم که بود موقع همون. باشیم هم با بشن، متوجه نفاس و بابا

 شما. گرفته دیگه زن یک و رفته داد، طالق رو مامان کهاین بعد ماه چند

 !مشوق دیال و توفیقی آرش رو؛ زنش هم و یددید رو پدرم هم

 که اصلی دسته عضو دیگه؛ هست مرگانیچ باند عضو همون آرش، -

 .گرفتمی آرین از رو دستورات
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 !خودشه -

 !بیان؟ در هابچه این پدری همچین از میشه طوریچه -

 .بدونید باید که هست ایمسئله بودم گفته بهتون -

 !نمیشه عوض نظرم من -

 .نیست کمی چیز این ولی -

 مونآینده مورد در باید اآلن ما و هست گذشته مال ولی درسته؛ -

 .کنیم صحبت

 .بفرمائید -

 کنی؟ صدا جمع شخص اول با رو من قراره هم ازدواج بعد تا ببینم -

 هست؟ بد مگه -

 .خیلی -

 کنم؟ کارچی خب، -
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 کنی؟می صحبت داداشت با طوریچه -

 کنم؟ صحبت راحت باهات نفاس لمث داری انظار یعنی -

 !کن استفاده مفرد شخص اول از جوریهمین خوب؛ دختر آفرین -

 .باشه -

 بیرون؟ بریم پس خب، -

 .بریم ندارم؛ گفتن برای حرفی که من -

 .پاشو پس -

 ما به همه شدیم؟ که هال وارد. رفتیم بیرون هم با و شدم بلند جام از

 :پرسید محمود آقا که انداختم پایین رو سرم. کردن نگاه

 کنیم؟ شیرین رو دهنمون شما طرف از خب، -

 .بله -

 برداشت میز روی از رو شیرینی. شد بلند امیر خواهر که زدن دست همه
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 .کرد تعارف و

 :گفت امیر خواهر که نشستیم جاهامون سر و رفتیم امیر و من

 .بیرون بیاد دیگه ساعت یک قراره انگار امین این مامان -

 :گفت بتول

 هست، زندگی عمر یک حرف. باش داشته صبر مادر؛ جان، آترین -

 !بدن انجام سری -سر تونننمی

 که اومدن بیرون هم نفیسه و امین موقع همون که کشید پوفی آترین

 :گفت امیر مامان خانم، بتول

 جواب؟ خب، -

 :گفت امین

 !مبارکه -

 :گفت آترین که خندیدن همه
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 .بدن باید خانم عروس رو بله جواب کنم فکر -

 بخوان که هستن اونی از ترخجالتی خانم عروس کنممی فکر من ولی -

 .کنن اعالم خودشون رو جوابشون

 مبل روی هم با. شدمی آب خجالت از داشت و بود قرمز هاشلپ نفیسه

 :گفت مامان به رو محمود آقا که نشستن

 بین محرمیت یصیغه یک فردا باشید، نداشته مشکلی شما اگه خب، -

 .بعد تا بخونیم جوون تا چهار این

 :گفت مامان

 !شماست نظر ما نظر آقا؟ حاج هست حرفی چه این -

 :گفت و درآورد رو جعبه تا دو کرد، کیفش توی دست خانم بتول

 .گرفتیم گلم هایعروس برای هم انگشتر تا دو ما خب، -

 روی ایبوسه. داد نفیسه به رو یکی و من به رو جعبه یک و شد بلند

 یک کردم، باز که رو جعبه. نشست جاش سر رفت و زد هردومون پیشونی
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 بتول از دو هر بود؛ من مال شکل هم نفیسه مال. بود فیروزه با انگشتر

 .کردیم تشکر خانم

*** 

 مبل روی و گذاشتم مبل یدسته روی رو چادرم رفتن، هامهمون وقتی

 روی رو سرش. انداخت بغلم توی رو خودش و اومد آرمان که نشستم

 سرش روی رو سرم هم من. بست رو هاشچشم و گذاشت امسینه

 :گفت نفاس که بستم رو هامچشم و گذاشتم

 !کردی؟ خوش جا آرمان آقا حاال تا کی از بابا؟ نه -

 :گفت آرمان که خندیدیم دو هر

 شدی؟ حسود حاال تا کی از نفاس، داداش میگم -

 :گفت نفاس

 !آورده در زبون من برای مه بچه این -

 چرخید، اشبچه دور هی زنت و شدی پسردار وقتی ایشااهلل شما -
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 .هست پسر یبچه عاشق سارا گیری؛می یاد رو کردن حسودی وقتاون

 !شاخشه رو بچه تا چهار پس بابا؟ نه -

 :گفتم من و زد خنده زیر که کردم نگاهش گرد هایچشم با

 کردن کمک اهل تو دونممی من چون نی؛ک بدبخت رو سارا خوایمی -

 !نیستی داری بچه توی

 گیری؟می جدی چرا تو گفتم، چیزی یه من حاال -

 از قدراِن من نکن؛ خوش دل سارا مثبت جواب به زیاد هم تو -

 !شناسهمی رو تو دستش کف مثل که گفتم بدت و خوب هایاخالق

 گفتی؟ چی بابا، نه -

 .داره تأثیر میمشتص روی خیلی که چیزهایی -

 :گفت آرمان

 .شدم فراموش من اصالً بابا، -
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 :گفت نفیسه

 دیگه کردن، کل -کل به کنن شروع هستن؛ جوریهمین تا دو این -

 !کننمی فراموش رو برشون و دور فضای اصالً

 .کرد صدامون شام برای مامان که زدیم خنده زیر همه

*** 

 از بعد. خورد در به ایتقه که دادممی انجام رو پرونده کارهای داشتم

 :گفت و اومد داخل امیر بفرمائید گفتن

 .سالم -

. شدم کار مشغول و نشستم بعدش گذاشتم، احترام و شدم بلند جام از

 کار مشغول و نکردم ایتوجه. زد زل من به و داد تکیه دیوار به هم امیر

 مرتبشون و شدم بلند کردم؛ چاپ رو هابرگه شد تموم تایپ وقتی. شدم

 که زدم زل امیر به و دادم قرار کشو توی گذاشتم، پوشه توی. کردم

 :گفت

 شد؟ تموم -
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 .بله -

 بریم؟ پس خب، -

 کجا؟ -

 .بگردیم و بریم -

 چی؟ یواسه وقتاون آهان؛ -

 نریم؟ ما چرا چرخن؛می هاخیابون توی دارن صددرصد تا دو اون اآلن -

 دیگه روز دو تازه،. دارم کار کلی نوزه من ولی هستن؛ بیکار تا دو اون -

 !هست دیال و آرش دادگاه

 .هست همیشه که کار کن؛ ول -

 تعجب شنیدن، سرگرد دهن از رو هاحرف این. کردم نگاه بهش تعجب با

 :گفتم. داره

 شنوم؟می کی از رو حرف این اکبر، اهلل -

 روی رو هاشدست و اومد میز سمت به. گرفت دیوار از تکیه و زد لبخند
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 :گفت و شد خم. گذاشت میز

 !بشناسی تازه قراره که امیری از -

. گرفت فاصله سریع امیر شد، باز در اجازه بدون و خورد در به ایتقه

 امیر و کردم هم توی رو هاماخم. نخندم تا بودم گرفته رو خودم جلوی

 :گفت امیر که کرد سالم مِن و مِن با و شد هول سارا. کرد اخم هم

 !تو بیا بعد بشنوی؛ هم جواب باش منتظر زنی،می رد -

 رو و سوخت براش دلم. بکن کاری یعنی که کرد نگاه من به عجز با سارا

 :گفتم امیر به

 .بیاد بودم گفته خودم من نداره، اشکالی -

 رو نفسش سارا. رفت بیرون اتاق از و کشید ایکالفه پوف. کرد نگاهی بهم

 روی هم سارا که نشستم امصندلی روی. مزد لبخندی من و داد بیرون

 :گفت و نشست میز نزدیک صندلی

 کنی؟ زندگی این با خوایمی طوریچه اصالً. بخوره رو من خواستمی -

 !خدا وای،
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 بهت ورود یاجازه تا کن صبر زنی،می در وقتی گفتم بهت بار چند -

 .بدن

 !بابا خوبخیلی -

 !تو دست از -

 داشتی؟ کارچی ببینم؛ بگو خب، -

 !تویی بهش اداره کل دادن نشون مسئول. اداره بیاد نفاس قراره امروز -

 من؟ چرا -

 .میگم من چون -

 میارن؟ تشریف کی -

 :گفتم و انداختم ساعت به نگاهی

 .پاشو رسه؛می دیگه ساعت نیم -

 :گفت و کرد مرتب رو چادرش. شد بلند
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 خوبم؟ من -

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی

 بیاد رسی؛می خودت به جوریاین که خواستگاری بیاد خوادنمی زهنو -

 رسی؟می خودت به طوریچه خواستگاری

 .بابا برو ایش، -

 *** .شدم مشغول دوباره هم من و رفت بیرون اتاق از

. اومدن داخل نفاس و سارا "تو بیا" گفتن از بعد. اومد در صدا به اتاق در

 :گفت سارا که شدم بلند جام از

 !هست رادمنش سروان اتاق جااین -

 .سالم -

 :گفت نفاس

 .هست خوبی اتاق سالم، -
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 .بله -

 :گفت سارا

 !بشه صادر ورود یاجازه تا شدم منتظر دیگه دفعهاین میگم، -

 .دادی گوش حرفم به بار اولین برای -

 :پرسید نفاس

 آدم حاال تا انگار کنن؟می نگاه من به جوری یه همه چرا جااین میگم -

 .ندیدن

 .دیدن مرگانیچ باند هایمهمونی توی رو تو که هابعضی نه؟ همه -

 توی خالفکار یک و هستم باند اون اعضای از یکی من کننمی فکر همه -

 !کنهمی کارچی پلیس اداره

 .نیست شوخی جای هست، کار محل جااین -

 !معذرت سروان؛ جناب بله آخ، -



 

 

 WWW.98IA3.IR 561 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 بدی؟ نشون سرگرد جناب به رو دارها بقیه خواینمی دالوران، -

 و خشک بینی؛نمی هم لبخند یک ایشون از اداره توی سرگرد، جناب -

 رو من حتی. میشی آشنا اداره توی هاشاخالق با این از بعد حاال. سرد

 !اداره توی زنهمی صدا فامیلی به هم

 !دالوران -

 .رفتیم ما چشم، -

 امگوشی. نشستم صندلی روی. رفتم بیرون اتاق از سارا با و خندید نفاس

 :زدم زنگ نفیسه به زنگ و برداشتم رو

 .آبجی جانم -

 کجایی؟ سالم، -

 .خیابون توی سالم، -

 کی؟ با -

 داشتی؟ کاری -
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 بیرون؟ رفتی امین آقا با بپیچونی؛ رو من تونینمی دونیمی هم خودت -

 !نگذاشت برام ایدیگه یچاره خدا به -

 .بگذره خوش بله، -

 کجایی؟ تو -

 !کار سر -

 نرفتید؟ جایی امیر آقا با خدایی یعنی

 نامحرم؟ مرد با برم کجا خیر، نه -

 دلخوری؟ دستم از آبجی، -

 هم با رفتیدمی بعد بشه، خونده تونبین محرمیت یصیغه گذاشتیمی -

 .بیرون

 .بود امین تقصیر اشهمه که، گفتم -

 :گفت که گوشی پشت از امین ایصد بعد و اومد گوشی ور اون از صدایی
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 .خانم نفس سالم -

 .سالم -

 به هنوز دونممی. بیرون بریم هم با تا کردم خواهش نفیسه از امروز من -

 حد در حتی نمیشم، هم نزدیک بهش خدا به ولی نیستیم؛ محرم هم

 آیندهمون مورد در و بگردیم هم با یکم خوایممی فقط! دستش گرفتن

 !کنیم صحبت

 شد؟ تموم -

 .بله -

 .خداحافظ باشه، خونه دوازده ساعت بگید نفیسه به -

. برداشتم کشو توی از رو پوشه و شدم بلند جام از. کردم قطع رو گوشی

 بعد که زدم در. رفتم عظیمی سرگرد اتاق سمت به و رفتم بیرون اتاق از

 وجل دادن، آزاد از بعد که گذاشتم احترام. رفتم داخل "بفرمائید" گفتن از

 به نگاهی و برداشت رو پوشه که گذاشتپ میز روی رو پوشه و رفتم

 و شد بلند جاش از گذاشت، کشو توی رو پوشه بعد. انداخت داخلش
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 :گفت

 .شد تموم کارهاتون کالً دیگه کنم فکر -

 .بله -

 .بریم تونیممی پس خوبه، -

 بریم؟ کجا هم با بریم؟ -

 !رسونمتمی خونه ات خودم پس نیاوردی؛ ماشین که دونممی -

 ...اما -

 .گفتم که همین نداره؛ ولی و اما -

 هم با قراره شما و من که بدونه اداره توی کسی خوامنمی ولی باشه، -

 .کنیم ازدواج

 چرا؟ -

 .میام هم من دارید، نگه کوچه سر رو ماشین برید شما -
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 نبندی؟ جمع نشد قرار مگه -

 !نه اداره توی -

 .بیا زود پس باشه، -

 و رفتم اتاقم سمت به. اومدم بیرون اتاق از و گذاشتم نظامی احترام

 .کردم جمع رو وسایلم

 امیر که گذشت سکوت توی یکم. افتاد راه امیر که شدم ماشین سوار

 :گفت

 هم با قراره ما بفهمه اداره توی کسی خواینمی چرا. نگفتی خب، -

 کنیم؟ ازدواج

 که هست این خاطر به میگن بیوفته هادار توی اتفاقی هر اگه وقتاون -

 !کردم کارها این از و بازی پارتی و داری رو من هوای شما

 هستم؟ نفر چند من نفس، ببینم -

 .کردم عادت کنم؟ کارچی خوب،خیلی -
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 !کنار بگذاری باید رو عادت این -

 .باشه -

 زتا رو چشم حال به تا اصالً من نیستی؛ بلد کالً که هم چشم یکلمه -

 !نشنیدم

 .میده رو معنی همون هم باشه -

 خرید؟ بریم میگم، -

 اآلن؟ خرید؟ -

 .آره -

 .بریم خوایمی اگه دونمنمی -

 نه؟ یا آره -

 .آره -

 !خوب دختر آفرین -
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 :دادم جواب. بود نفاس و خورد زنگ امگوشی موقع همون

 جانم؟ -

 .خونه نمیام ناهار برای من بال،بی -

 چی؟ یواسه -

 بدم؟ پس جواب هم بچه تو به باید من -

 کجا؟ گفتم. بله -

 .بیرون برم نفر یک با خواممی -

 .باشه آهان؛ -

 !برسه سارا داد به خدا. کردم قطع رو گوشی

 :گفتم که کردمی نگاه بهم زیرکی -زیر داشت امیر

 .خونه نمیاد ناهار برای که داد خبر بود؛ نفاس -

 میره؟ کجا پس -
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 !بیرون بره خوادیم نفر یک با -

 .هست دختر هم نفر یک اون حتماً -

 !بله شما، یاجازه با -

 .بگی عقد یسفره سر باید رو بله مدل این -

 پخش صدای امیر که زدم زل بیرون به شیشه از. خندیدم و کردم نگاهش

 :کرد زیاد رو

 همه توبی گیرهمی نفسم کسم همه شدی یکهو دلم تو اومدی دفعه یه

 تو حشریم جوره

 تو بریمی رو دل این آخه تو جون به بسته من جون

 تو آخری اول عشق بدونن همه وقتشه

 ندارم، رو هاتگونه چال اون رو، هاتخندیدن اون رو، هاتدلبری طاقت

 .ندارم

 رو هاتشدن دلخور رو، هاتکردن لج -لج
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 ندارم -ندارم رو هاتچشم رنگ اون حتی

 پشتتم من بیا باال کجا؟ تنها -تنها

 خوشگلم عاشقتم بد دلم، با سردی نکنی یکهو

 تو بری اگه پیشم از توبی گیرهمی نفسم

 تو منی خود نفس آخه قلبم، میشه کنده جا از

 تو آخری اول عشق بدونن همه وقتشه

 -ندارم رو، هاتگونه چال اون رو، هاتخندیدن اون رو، هاتدلبری طاقت

 ندارم

 رو هاتشدن خوردل رو، هاتکردن لج و لج

 ندارم -ندارم هاتچشم رنگ اون حتی

 (تو محشری: آهنگ/ منتظری حسین: خواننده)

 پیاده ماشین از. کرد پارک رو ماشین و داشت نگه پاساژ یک جلوی

 رنگ به مانتو یک به چشمم که گشتیممی پاساژ توی داشتیم. شدیم

 و بود بلند. خورد بود، پفی پایین به آرنج از هاشآستین که ایسرمه

 خیلی. بود شدی گلدوزی چپش قسمت روی. زیاد نه اما بود؛ باز اشیقه
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 :گفت امیر. بود خوشگل

 .بازه یکم اشیقه -

 !روسری زیر میره اشیقه -

 :گفت فروشنده به رو. برد مغازه توی و کشید رو چادرم

 .بدید پرو برای ایسرمه مانتو این از -

 رنگی؟ چه و سایزی؟ چه -

 رو رنگش. دونستمی هم رو من سایز کردم؛ تعجب. گفت رو سایزم امیر

 .بودم ایسرمه رنگ عاشق هم من. بدن ایسرمه همون که گفت هم

 :گفت و داد دستم به رو مانتو

 !بپوش برو -

 به نگاهی آینه توی و کردم تنم. رفتم پرو اتاق توی و گرفتم رو لباس

 تنم به بپوشونه؛ رو اشیقه تا کردم تنظیم یکم رو شالم. انداختم خودم

 و کردم باز رو در. خورد در به ایتقه. اومدمی بهم خیلی و بود نشسته



 

 

 WWW.98IA3.IR 571 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 :گفت بعد و انداخت پام تا سر به نگاهی. ایستاد عقب امیر

 !میاد بهت خیلی -

 .ممنون -

 دیدم که اومدم بیرون پرو اتاق از. آوردم در رو مانتو و بستم رو در

 امخنده. بود کرده اخم هم امیر. کنهمی صحبت امیر با ازن با داره فروشنده

 :گفت که دادم فروشنده به رو مانتو. داشتم نگه رو خودم اما بود؛ گرفته

 عزیزم؟ بود پسند مورد -

 چنده؟ قیمت بله، -

 امیر که بیارم در کیفم توی از رو کارتم خواستممی گفت، که رو قیمت

 از بعد و نداد محل که کردم نگاه بهش اخم با. داد رو کارتش زودتر

 پشت سریع هم من. رفت و برداشت رو مانتو پالستیک کارت، گرفتن

 و کنم باز رو هاشاخم خواستم. بود کرده اخم بدجور. افتادم راه سرش

 :گفتم

 !هم توی کردی رو هاتاخم جوریاون که نخوردت دختره اون حاال -
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 :گفت و زد لبخند. کرد باز رو هاشاخم

 چی؟ خوردمی اگه -

 !کردنمی دستگیرش همکارها -

 :گفت و خورد ذوقش توی بد ولی داشت؛ ایدیگه چیز انتظار

 کردی؟می کارچی تو -

 !آوردممی در کاسه از رو هاشچشم -

 :گفت و خندید آروم

 دیگه تا آوردمی دختره سر بالیی موقع اون بود، تو جای دیگه کی هر -

 !نهنک نگاه نامزدش به بد

 عشوه و ناز تا چند با که دونممی و دارم رو کامل اعتماد نامزدم به من -

 !نمیشه خر

*** 

 زل بود، خودش کردن آرایش حال در که نفیسه به. نشستم تخت روی
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 :گفتم و زدم

 مالی؟می صورتت به چی ساعته یک -

 .کنممی آرایش دارم بینی؟نمی مگه -

 .کنیمی غلیظ خیلی داری گهدی ولی بینم؛می دارم که رو اون -

 !کن ول رو امروز یک نفس، -

 رو لبت رژ اون بکن؛ خواستی کاری هر شوهرت، یخونه رفتی وقت هر -

 !کن کمرنگ هم رو چشمت خط بدو،. کن کمرنگ

 نه انگار خوبه، تو مثل باشه؛ پررنگ خواممی من میدی؟ گیر قدرچه اَه، -

 .کردی آرایش انگار

 !بیرون بری در این از گذارمنمی نکنی، مرنگک رو هااون تا -

 .ندارم دوست -

 رو نفیسه با بحث و جر یحوصله. رفتم بیرون و شدم بلند تخت روی از

 دنبال امین و امیر بود قرار و بودن رفته مسجد به نفاس و مامان. نداشتم
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 :برداشتم رو آیفون خورد، که در زنگ. بیان ما

 بله؟ -

 .بزن رو در امیرم، -

 آرایشش هنوز بیرون. اومد نفیسه. نشستم مبل روی و کردم باز رو در

 :گفت تعجب با امین که تو اومدن امین و امیر. بود پررنگ

 !ها میشه دیر نشستی؟ چرا خانم، نفس -

 !بشه دیر بخواد که نمیرم جایی من -

 :گفت نفیسه که کرد اخم امیر

 .زنمنمی مآرایش به دست من نیا؛ خوایمی بیا، خوایمی -

 !درک به نزن، -

 :پرسید امین

 چیه؟ موضوع اآلن -
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 :گفت نفیسه

 !کن کمرنگ هست، پررنگ آرایشت که داده گیر خانم -

 !نگفتم هم دروغ -

 !ندارم دوست هست؛ خودم صورت -

 .نمیام هم من -

 !جهنم به -

 :گفت امیر

 یکم. هست نگ پر آرایشتون. میگه راست نفس خانم؛ نفیسه بسه -

 .کنید نگکمر

 :گفت امین

 !اتاق توی بیا لحظه یک نفیسه، -

 کنارم فاصله با و اومد امیر. رفت سرش پشت هم نفیسه و رفت اتاق توی



 

 

 WWW.98IA3.IR 576 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 :گفتم که نشست

 !کنه راضی بتونه امین آقا مگه رو لجوج دختره این -

 باید پس. بدونی بهتر رو خواهرت قلق باید که تو ولی هست؛ تو با حق -

 !بشی وارد کردنش راضی رایب بهتری راه از

 .پوف -

 میشی؟ ترسناک خیلی میشی عصبانی وقتی دونستیمی -

 :گفت و اومد بیرون اتاق از امین. خندیدمی داشت که کردم نگاهش

 .دیگه پاشو خانم، نفس کنه؛می کمش داره. حله -

 اتاق از نفیسه که کردم سرم برداشتم رو چادرم و شدم بلند مبل روی از

 قفل رو در. رفتیم بیرون خونه از. بود شده کمرنگ آرایشش. ومدا بیرون

 راننده سمت امیر و عقب امین و نفیسه. رفتم ماشین طرف به و کردم

 رو ماشین امیر. نشستم شاگرد صندلی روی و رفتم هم من. بود نشسته

 :دادم جواب و خورد زنگ من گوشی موقع همون. افتاد راه و کرد روشن



 

 

 WWW.98IA3.IR 577 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 الو؟ -

 عنق؟ خانم ریطوچه -

. میارم در سرت رو اشتالفی عنق بگی دیگه بار یک دوماً،. سالم اوالً -

 طوری؟چه تو خوبم؛ سوماً،

 خوبم؛ هم من. دیگه هستی عنق. نگفتم دروغ ولی ببخشید؛. سالم -

 کجایی؟

 .مسجد ریممی داریم -

 !شدم مزاحم بدموقع پس آهان، -

 .کنم فکر -

 .نیست وقتش اآلن انگار که بدم خبر یه خواستممی فقط باشه، -

 !بگو -

 کارت برای زدم زنگ هست؛ بهروز داداشم عروسی دیگه روز چند -

 !بیای آقاتون با باید البته. مونخونه بیای دعوت
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 دعوتم؟ هم من مگه -

 !هست خاص ما خونه توی جایگاهتون سارا و تو دیگه -

 .زیچی یه سحر، فقط میام؛ باشه،. شدم متوجه بله، -

 چی؟ -

 !بیاد آقاشون با باید هم سارا کنم فکر -

 به چیزی چرا شعوربی شناسم؟می من هست؟ کی میگی؟ راست چی؟ -

 !ببینمش فقط بگذار. کنممی آدم رو سارا اون من نگفت؟ من

 کنم، قطع باید دیگه من. بیار سرش خواستی بالیی هر دیدی، وقتی -

 !خداحافظ

 .خداحافظ -

 :پرسید نفیسه که گذاشتم فمکی توی رو گوشی

 دعوتی؟ کجا -
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 فضولی؟ -

 .آره -

 !عروسی -

 تو؟ فقط کی؟ عروسی -

 .میگم بعداً حاال -

 .میرممی فضولی از بعد تا من دیگه؛ بگو -

 !سحر داداش بهروز، عروسی -

 .شد داماد هم اون سالمتی، به -

 .بله -

 نفاس، مامانم،. رفتیم داخل. شدیم پیاده ماشین از و رسیدیم مسجد به

. کردیم سالم هم ما. دادن سالم و شدن بلند اترین و شوهرش خانم، بتول

 رو سفید چادر تا دو و شد بلند مامان. نشستیم هم ما و نشست آقا حاج

 به قرآن یک. کرد نفیسه و من سر و آورد داشت، تینقره هایگل که
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 نور یورهس که کردم باز رو قرآن. دادن نفیسه به هم یکی و من دست

 .اومد

*** 

. رفتیم رستوران به دامادها خرج به همه شد، خونده که محرمیت یصیغه

 :گفت گوشم در آترین. بود نشسته آترین دیگه سمت و سمتم یک امیر

 دخترهای یهمه آوردی؛ گیر رو امیر که هستی شانسخوش خیلی تو -

. کنهمین بهشون هم نگاهینیم امیر ولی هستن، امیر دنبال فامیل

 !هاخانوم جمع توی اندازهمی زور به رو خودش که امین برعکس

 نگاه بهش و زد پهلوم به امیر. نگرفت امخنده من ولی خندید؛ ریز بعد

 گفتم هم من. میگه چی آترین فهموند بهم ابرو و چشم با که کردم

 :گفت آترین که هیچی

 .کردم تعریف ازت داداشی، -

 گفتی؟ چی -

 !بخو چیزهای -
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*** 

 و بود دیال و آرش دادگاه امروز. رفتم اتاقم سمت به و شدم اداره وارد

 مدارکی تموم. باشن داشته حضور باید هم آرمان و نفیسه که بودن گفته

 دیگه ساعت یک و بودم داده تحویل داشتیم، الزم دادگاه برای که رو

 بود قرار اسنف. برم تا داشتممی بر رو وسایلم داشتم. شدمی شروع دادگاه

 بیرون اتاقش از هم امیر که اومدم بیرون اتاق از. بیاد آرمان و نفیسه با

 سمت به و شدیم اداره ماشین سوار سرباز یک و سارا امیر، من،. اومد

 .کردیم حرکت دادگاه

*** 

. دیدمش دور از که بودم نفاس منتظر و بودم ایستاده دادگاه سالن توی

 و کردم سالم اومدن، که جلو. بودن دهآور خودشون با هم رو مامان

 :پرسیدم

 آوردی؟ رو مامان چرا -

 یک کهاین برای هم من. گرفتنمی آروم خونه توی کردم؟می کارچی -

 !بیارمش شدم مجبور نشه، بد حالش وقت
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 نشستن بقیه و ایستادیم هاپلیس بقیه و نفاس من،. شدیم سالن وارد همه

 .بود آرش اول نفر. شد وندهخ جرائم و شد شروع دادگاه که

 متهم قتل و انسان مخدر، مواد قاچاق به شما توفیقی؟ آرش آقای -

 دارید؟ حرفی خب،. شدید

 !خیر -

 .دزدیدید هست، دخترتون که رو رادمنش نفیسه چرا -

 مورد در و بود باند و من علیه بر مدرک عالمه یه توش که پوشه یه -

 که شدم متوجه دیر خیلی من. دیمب انجام بود قرار که بعدی کارهای

 مادرش، پیش بود رفته پیش وقت چند نفیسه چون و شده دزدیده پوشه

 !باشه خودش کار که کردم شک

 اما بزنن؛ دست خواستنمی رادمنش نفیسه به معلومه که جوراین خب، -

 !نتونستن

 فقط. بیاد سرش بالیی نبود قرار دونم،نمی چیزی مورد اون در من -

 اتفاقی همچین اگه. بگه بهم رو پوشه جای تا بترسونمش یکم استمخومی
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 !باشه داده انجام سر خود سهیل باید افتاده،

 .بیارید رو منفرد سهیل -

 گشاد تعجب از هاشچشم دید، رو نفاس و من وقتی که آوردن رو سهیل

 :کرد شروع قاضی و بردنش جایگاه سمت به. شد

 رادمنش نفیسه خانم به درازی دست دقص شما آیا منفرد، سهیل آقای -

 داشتید؟ رو

 !.نبود خوب حالم چون نمیاد یادم چیزی موقع اون از من -

 دارید؟ گفتن برای چیزی شما رادمنش، نفیسه خانم -

 و جااون اومد آقا این صندلی، یه به بودن بسته رو من موقع اون -

 موقع همون یول کنه؛ درازی دست من به... که خواستمی... خواستمی

 من بعد. سرش توی زد چوب یه با سرش پشت از و اومد خانمی دختر یه

 نه و بود خبری دختر اون از نه اومدم، هوش به که موقعی و شدم بیهوش

 !آقا این از

 شناختی؟ رو دختر اون -
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 .نه -

*** 

 سال پونزده سهیل حکم و اعدام دیال و آرش حکم. شد تموم دادگاه

 داشتیم وقتی و نگفتم چیزی. زیاد نه اما سوخت؛می ماسینه .بود حبس

 بشنوم، من فقط که جوری و آروم خیلی دیال بردیم،می رو دیال و آرش

 :گفت

 رابطه دیگه یکی با شوهرش فهمید وقتی که داره تحمل خیلی مامانت -

 نداره، فایده دید وقتی ولی کنه؛ جدا هم از رو ما کرد سعی اولش داره،

 !گرفت طالق

 که ماشین. سوختمی شدت به امسینه کردیم، ماشین سوار که رو دیال

 کنارم سارا و بود شده سست پاهام. کنم تحمل نتونستم دیگه کرد حرکت

 بغلم زیر از سریع گرفتم، رو دستش که بیوفتم بود نزدیک. بود ایستاده

 به زود امیر. برسونه رو آرمان و نفیسه مامان، که بود رفته نفاس. گرفت

 :گفت و اومد سمتمون

 شد؟چی -
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 .خوبم نیست؛ چیزی -

 ماشین سمت به. کرد بلندم و گرفت رو بغلم زیر. نبود برمون و دور کسی

 درد از. بره بیمارستان سمت به که گفت سرباز به. کرد سوارم و برد

 کمکم سارا رسیدیم که بیمارستان به. کشیدممی نفس سختی به داشتم

 اممعاینه پزشکی گوشی با و اومد سمتم به دکتر یک. بردتم داخل و کرد

 چند که کشیدم دراز تخت روی. ببرن اتاق توی رو من که گفت بعد. کرد

 .کردن وصل بهم رو دستگاهی و اومدن پرستار تا

*** 

 (امیر)

 گذاشتمنمی کاش. ترسیدم خیلی و ریخت فرو قلبم افتاد، نفس وقتی

 .بیاد دادگاه توی

 :گفت من به رو و اومد نبیرو اتاق از دکتر

 قلبی ناراحتی ایشون. باشید مواظبش بیشتر باید اما خوبه؛ حالش فعالً -

 من نیست؛ خوب براشون اصالً شدن عصبانی و شوک استرس، و داره
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 !نویسممی دارو براشون

. افتاد من سمت به دو هر نگاه که رفتم اتاق توی هم من و رفت دکتر

 :پرسید نفس

 گفت؟ چی دکتر -

 .افتاده فشارت گفت هیچی؛ -

 وصل بهم رو دستگاه این بود؛ فشار افت فقط اگه. نیستم بچه من امیر، -

 .کردننمی

 و شده قلبت شدن فشرده باعث که شده وارد بهت شوک گفت دکتر -

 !دادگاه توی بیای گذاشتممی نباید کنی؛ احتیاط بیشتر باید

 گفت بهم دادگاه بعد یالد که چیزی خاطر به. نبود دادگاه خاطر به -

 .شد بد حالم

 :پرسید سارا

 گفت؟ چی دیال مگه -
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 .نیست مهمی چیز -

 .شده بد حالت خاطرش به که نیست مهمی چیز معلومه -

*** 

 (نفس)

 :گفت و گرفت ژست یک. اومد بیرون اتاق از نفاس

 طوره؟چه -

 :گفتم و خندیدم

 !ببری رو خانم عروس دل قراره امشب -

 کردی؟ رفک چی پس -

 :گفت نفیسه

 !میدن طول خیلی میگه دخترها به نفاس این بعد. شد دیر بریم؛ بسه، -

 .برسه خودش به باید و هست داماد مثالً -
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 :گفت نفیسه به رو و بوسید رو امگونه اومد، جلو نفاس

 فقط هابعضی مثل نه کنه؛می درک رو داداشش که بشم خواهرم قربون -

 !بزنه غر

 :گفت آرمان

 .دیگه بریم گرفت؛ درد پاهام داداش، -

 .میاد در هم دیگه یکی صدای اآلن. بریم بیا -

 رو ما و بود نشسته صندلی روی حیاط توی مامان. رفتم بیرون خونه از

 :گفت دید که

 .اومدینمی هم فردا تا خواستیمی نفاس، میگم! عجب چه -

 !شده دیر هم اآلن همین تا که بریم مامان، ببخشید -

 فروشیگل جلوی که نفاس. کرد حرکت نفاس و شدیم ماشین سوار

 :گفت و برگشت عقب طرف به وایستاد،

 داره؟ دوست گلی چه سارا میگم، -
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 .الله و بنفشه -

 :گفت نفیسه که شد پیاده ماشین از

 .میشه خوب ذلیل زن یک هم ما داداش این -

 :گفت آرمان که خندیدیم

 چی؟ یعنی ذلیل زن نفس، آبجی -

 !فهمیمی خودت گرفتی زن وقتی -

 .دیگه بگو اآلن -

 :گفت نفیسه

 به نداده، دستور هنوز و باشه زنت به حواست همیشه یعنی ذلیل زن -

 !نیاری حرف حرفش رو وقتهیچ و کنی گوش حرفش

 .هست خودم حرف فقط حرف خونه توی بگیرم، زن اگه که من -

 :گفت مامان که خندیدیم
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 .بعد تا بگیر رو زنش حاال تو ایشااهلل، -

. بود قشنگی گل سبد. داد مامان به رو گل و نشست ماشین توی نفاس

 سارا، یعالقه مورد شیرینی گرفت؛ شیرینی راه سر. کرد روشن رو ماشین

 رو زنگ من. شدیم پیاده ماشین از و رسیدم سارا یخونه به! ایخامه نون

 و شد باز در که "ارخواستگ" گفتم هم من. کیه که گفت پرهام و زدم

 پدر و مادر شوهرش، سارا، خواهر سمیه شدیم، که هال وارد. رفتیم داخل

 و دادیم رو شیرینی و گل نبود خبری پرهام از. اومدن استقبالمون به سارا

 و مامان و نشستیم نفره دو مبل روی آرمان و من نشستیم مبل روی

 به. آورد چای یهسم. تکی مبل روی نفاس و نشستن هم کنار هم نفیسه

 :گفت گوشم در آروم رسید، که من

 .پیشش بری بگم گفت سارا -

 یبهونه به و شدم بلند جام از. گذاشتم میز روی و برداشتم چای

 دید هال از که بود راهرو ته اتاقش. رفتم سارا اتاق سمت به دستشویی

 تخت روی دیدم که کردم باز رو در. بود بغلش هم دستشویی و نداشت

 بهش بستم، رو در. داشت استرس. خورهمی رو هاشناخن داره و ستهنش

 :گفتم و دادم تکیه
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 بدون و جمع توی رفتیمی اومدمی خواستگار برات وقتی قبالً میگم، -

 بعد بشه؛ تموم ترهابزرگ هایحرف که موقعی تا کردیمی صبر استرس

 رو هاتنناخ داری استرس از که خبره چه اآلن. تمام و نه گفتیمی

 خوری؟می

 میگن؟ چی ببینم بگو ندارم؛ شوخی یحوصله نفس، -

 .کردی صدا رو من شما که بودن نخورده چای هنوز -

 میاد؟ خوشش ازش بابام کنیمی فکر -

 نیاد؟ خوشش چرا ماهی؛ این به پسر -

 !کرده هنگ مغزم اصالً. دونمنمی -

 .بود هنگ اول از که اون -

 نفس؟ -

 تا بیا کنار خودت با جوری یه هم تو برم؛ باید من. بابا خوبخیلی -

 !کنن صدات
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 صحبت داشتن ترهابزرگ. برگشتم قبلیم جای به و رفتم بیرون اتاق از

. کنن بازی هم با تا رفتن اتاق توی پرهام با هم آرمان. کردنمی

. بیاره چای سارا که گفت سارا بابای شد، تموم که معمولی هایصحبت

 :گفت سارا بابای به رو مامان که خوردیم هم رو دوم چای

 برن تا دو این باشید نداشته مشکلی شما اگه آقا، حاج خب -

 !بکنن هم با رو هاشونصحبت

 .کن راهنمایی اتاقت به رو نفاس آقا بابا سارا،. کنممی خواهش -

 .رفتن اتاق توی و شدن بلند نفاس و سارا

*** 

 (نفاس)

 نفیسه اتاق مثل نه. کردم اسکن رو اشج همه شدم، که اتاق وارد

 با هم سارا و نشستم تخت روی! دلگیر نفس اتاق مثل نه و بود گونهبچه

 :گفتم که نشست فاصله

 !داری قشنگی اتاق -
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 .ممنون -

 حتی داشتی؛ زیادی خواستگارهای حاال تا گفت، نفس که جوراین -

 کهاین مثل ؟دادی منفی جواب بهشون چرا. بودن پلیس هم هاشونبعضی

 !بودن هم سرتر من از حتی هاشونبعضی

 .کنم ازدواج باشم، داشته دوستش که کسی با داشتم دوست من -

 قشنگ و گفتمی آروم خیلی رو ازدواج و باشم داشته دوستش قسمت

 .هست پررو گفتمی که نفس ولی کشه؛می خجالت بود معلوم

 هم خجالت یکم که انگار خوب ولی هستی، پررو خیلی گفتمی نفس -

 !بلدی

 جایی و هستم پررو باید، که جایی. کنم کارچی جاش به دونممی من -

 .کنممی اضافه خجالت الزمه که هم

 !کردم اشتباه لحظه یک من هستی؛ پررو نه، -

 .کنید فکر خوایدمی جور هر شما -
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 هست؟ ایدیگه کس من از غیر به جااین -

 طور؟چه نه، -

 هست اداره توی اون تمام هستم؛ نفاس من بندی؟می جمع چرا پس -

 !کنی صحبت رسمی خیلی باید که

 حرف قراره یا بدیم ادامه رو الکی هایحرف همین قراره حاال خب باشه، -

 بزنیم؟ هم جدی

 !بگو هاتشرط از بفرما؛ شما خب، -

 شما امیدوارم دوم، و بدم ادامه شغلم به خواممی من کهاین اول خب، -

 .همین نخوای؛ بچه زیادی دادتع

 فقط؟ شرط تا دو همین! قانعی دختر چه -

 .بله -

 .سؤال یک فقط خوبه، -

 چی؟ -
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 چی؟ بمیرم عملیات یک توی من اگه -

 :گفت و رفت هم توی هاشاخم. پرید رنگش آنی به

 !نزنید مردن و مرگ از حرف لطفاً -

 وقتی؟ یه اگه حاال خب، -

 .کنم فکر ندارم هم دوست نکردم؛ کرف بهش حاال تا دونمنمی -

 مورد در مرگ یکلمه گفتن از حتی که هستی عاشقم قدراین یعنی -

 !ترسی؟می هم من

 کنید؟می کارچی بمیرم من اگه چی؟ شما -

 .گیرممی دیگه زن یک -

 !بشنوم رو همین داشتم انتظار -

 دمش ترنزدیک بهش. گفتم رو این شوخی سر از فقط من. کردم تعجب

 بود، داغ که رو دستش. نداشت چادر. کشید عقب یکم رو خودش که

 :گفتم گوشش در و گرفتم
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 خودت؛ پیش میام زود و مونمنمی زنده لحظه یک من بمیری، تو اگه -

 !میدم قول بهت

 :گفت. زدمی نفس -نفس داشت

 عقب؟ بری میشه نفاس، -

 :گفتم و شدم بلند. گرفتم فاصله ازش و زدم موهاش روی آروم ایبوسه

 !باشه مونده ایدیگه حرف کنمنمی فکر خب، -

*** 

 (نفس)

 :گفتم زود من که اومدن بیرون اتاق از سارا و نفاس

 خب؟ -

 :گفت نفاس

 !خب بگو بعد برسیم، بذار -
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 جواب؟ سارا، -

 :گفت نفاس

 !گرفتم خانم عروس از رو بله جواب مبارکه، -

 :گفت سارا ابایب. نشستن سارا و نفاس که زدن دست همه

 بعد؟ تا بخونیم محرمیت یصیغه یک بینشون اآلن طورهچه میگم خب، -

 :گفت نفاس

 عقد دیگه یهفته دو ما باشه، نداشته اشکالی شما نظر از اگه آقا، حاج -

 مأموریت وقتی یه شاید. نیست معلوم شغلمون خاطر به ما چون کنیم؛

 !افتاد بهمون

 وقت دیگه هفته دو تا هم هاخانم باشه، داری؛ عجله داماد آقا ماشاءاهلل -

 .هامهمون دعوت و عقد خرید برای دارن

 دستش هم قرآن بک. نشوندن نفره دو مبل روی و کردن بلند رو سارا

 سارا کهاین از بعد و بود شیخ سارا بابای. نشست کنارش هم نفاس و دادن
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. کردن تکرار هم هااون و گفت رو آیه تا چند. کرد شروع بست، رو قرآن

 :گفت آقا حاج بعد

 .باشه مبارک -

 رو انگشتری اون. زد سارا یگونه روی بوسه یک هم مامان و زدیم دست

 و شدم سارا نزدیک من. داد بهش بودیم، خریده سارا برای نفاس و من که

 :گفتم گوشش در

 !بودم گفته که بهت آخرش؛ شدی خودم داداش زن -

 گفتی؟ کی -

 یادته؟ بود، بزرگت مادر چهلم بار اولین ولی میگم؛ رو این که روز هر -

 هم من بعد و داری داداش تو مگه که کردی اممسخره قدرچه بعدش

 .کردم تعریف رو امخانواده قضیه

 !میاد در آب از درست هاتقول همیشه که هم تو اومد؛ یادم اآلن -

 :گفتم نفاس به رو
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 !باشی اشتهد رو نقو -نق خانم سارا این هوای -

 نفاس و کشید نشون و خط برام ابرو و چشم با سارا که خندیدن همه

 گفت

 !دارن جا هامچشم جفت روی ایشون -

 .شدم بودن ذلیل زن یمتوجه اآلن نفیسه، میگم -

 .خندیدن همه

*** 

 (بعد هفته دو)

 (نفس)

 رفته راه که بس از. بود نفاس و سارا عقد فردا. اومدیم بیرون مغازه از

 خرید برای چرا هست دیگه یکی عقد دونمنمی. کردمی درد پاهام بودم،

 .آوردن رو من

 !دیگه بسه سارا؛ نفاس، -
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 :گفت سارا

 .بیا نزن، غر قدراین -

 :گفت نفیسه

 که همین تا ولی نداره؛ حوصله اصالً کردن خرید برای کن، ولش رو این -

 !میره دو به کن، ررسیب رو قتلی یه جایی یه تا بیا پیاده متر دو میگن

 داره؛ مشکل فالن خدا بنده این بیا بگن بهش کهاین یا دونممی آره، -

 !رسونهمی رو خودش بدو

 !بخندید آب رو مرض، -

 :گفت مامان

 .شد تموم دیگه نزن؛ غر مادر، بیا -

 :پرسید سارا مادر ملیحه

 کنی؟ کارچی خوایمی خودت عقد برای تو -
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 لباس برای کنممی قایم رو خودم بخرن، بقیه یگمم رو چی همه. هیچی -

 خرید یحوصله اصالً من هست؛ یکی نفیسه و من یاندازه هم عروس

 .ندارم

 :گفت نفاس

 خرج هاخانم شما خرید برای الکی جوریاین شوهرت؛ حال به خوش -

 !کنهنمی

 :گفتم من که زد نفاس پهلوی به یکی سارا

 دلش نره خرید بار یک ایهفته اراس این اگه چون تو؛ بدبخت پس -

 .پوسهمی

 !کنه رحم بهم خدا -

 :گفت سارا

 نفاس؟ -

 .باشه من به خیلی حواست فردا میگم فقط کردم؛ شوخی خانمم، جونم -
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 چرا؟  -

 !خورنمی دخترها رو شوهرت وقت یه -

 یک که کنن کنترل رو خودشون کردن سعی خیلی و خندیدن ریز همه

 :گفت نفاس. نشه پخش شونصدا پاساژ توی وقت

 !خال وسط زنهمی همیشه که خواهرم قربون -

 :گفت نفیسه

 چی؟ من -

 !بشم هم تو قربون خب، -

 :گفت سارا

 چی؟ من -

 .کنممی فدا رو جونم من که شما -

 :گفتم
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 چی؟ من بگی خواینمی احیاناً شما مامان، -

 :گفت نفیسه که

 !ذلیل زن نفاس -

*** 

 آرایش یک بود؛ شده تموم من صورت کار. بودم نشسته آرایشگاه توی

 آستین که بلند دامن لباس یک. بودم کرده درست هم رو موهام. کمرنگ

 هم نفیسه. بود ایسرمه رنگش بود، شده کاری پولک دامنش روی داشت

 موهامون مدل و آرایش. بود برداشته رو اشزرشکی رنگ مدل همین از

 نیلی شنل یک لباسش و داشت فشبن لباس یک سارا. بود هم مثل هم

 بود شنل همون فقط و نداشت آستین نبود، پوشیده زیاد لباسش. داشت

 فر هم رو موهاش و نبود غلیظ زیاد آرایشش. پوشوندمی رو هاشدست که

 وقتی بود شده خوشگل خیلی. بود ریخته گردنش دور باز و بود کرده

 هم رو سارا و کردم سرم رو شالم و مانتو من. اومد داماد که گفت آرایشگر

 جشن. بیاد امین با هم نفیسه و بیاد من دنبال امیر بود قرار. کردم آماده

 دو و بود بزرگ خیلی شونخونه چون بود؛ سارا عموی یخونه توی عقد

 دستور به. پایین یطبقه آقایون و باال یطبقه هاخانم. بود هم طبقه



 

 

 WWW.98IA3.IR 604 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 رو در نفاس که رفت ماشین در تا و رفت بیرون در از سارا اول بردارفیلم

 من روی لحظه یک امیر. رفتیم بیرون هم نفیسه و من. کرد باز براش

 زود امیر نباشه؛ معلوم صورتم زیاد که بودم گرفته جوری رو چادرم. موند

 سوار و رفتیم ماشین توی هم با. فرستاد امین ماشین توی رو بردارفیلم

 کیفم توی از آینه. شد معلوم کامل تمصور که کردم ول رو چادرم. شدیم

 :گفتم و انداختم صورتم به نگاهی و برداشتم

 !باشه ساده گفتم آرایشگر به خوبه -

 هست؟ بد مگه شدی؛ خوشگل که اآلن -

 .بگذارم تموم سنگ خودمون عروسی توی خواستممی ولی نه، -

 !میشی پشیمون بعدش -

 چرا؟ پشیمون -

- 

. 

 که امیری اون با واقعاً. بودم شناخته خوب رو امیر وقت چند این توی
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 .هست حیابی هم یکم کنه؛می فرق خیلی هست، اداره توی

 !نکشی خجالت وقت یه -

 .حقمه چرا؟ خجالت -

 !نمونید حقبی مردا شما که ای -

! 

 امیر؟ -

 .ببخشید باشه، -

*** 

 باال نفیسه و سارا من؟. رفتیم داخل و رسیدیم سارا عموی یخونه به

 رفتطم داخل. رفت باال هاجیغ و دست صدای کردیم، باز که رو در. رفتیم

 و سالم شناختممی که هاییاون با هم من. کرد روبوسی هابعضی با سارا و

 و سارا برای که جایگاهی توی سارا کنار و رفتم آخر از. کردم احوالپرسی

 :گفت گوشم در که نشستم بودن، کرده درست نفاس
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 هم رو حق اون که باشن تنها یکم خواستنمی امین، و یسهنف بدبخت -

 ماشین توی انداختید رو بردارفیلم و عکاس. گرفتید ازشون امیر و تو

 !هااون

. بود امیر کار اشهمه نکردم؛ کاری من دوم، و بود حقشون کهاین اول -

 !بود کرده ریزیبرنامه

 .بینمنمی شاهکاری من ولی بله، -

 !احیبی مرض، -

 بغل هم رو من. بوسید و کرد بغل رو سارا و اومد تا دو ما سمت به سحر

 :گفت سارا به رو و کرد

 !دیگه موندم من فقط شدی؛ عروس هم تو خره، -

 داماد یک کنممی عروس هم رو تو کردم، عروس رو این. نباش نگران -

 !دارم سراغ برات خوب

 :گفت سارا
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 هست؟ کی -

 :گفت سحر

 شناسم؟می من هست؟ کی من؟ جان -

 رو شونیکی خودت که هستن نفر دو البته. شناسیدمی هردوتون بله، -

 .کن انتخاب

 !دیگه بگو کی؟ -

 .میالد و میثم نفاس؛ هایدوست -

 :گفت و زد بازوم به یکی سحر که خندیدم

 در. نمیاد خوشم ازش نه... میثم اما چیزی؛ یه میالد حاال مسخره، -

 !ندیدم بیشتر بار سه یا دو رو ات دو اون من ضمن،

 :گفت سارا

 .میالد از نیومده هم بدت میگم، -
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 !اَه دوتاتون، گمشید -

 !میشی پیدا هم تو زودی به شدیم، پیدا تازه ما -

 گفته؟ چیزی تا دو اون از یکی ببینم، -

 .حاال -

 :گفت سحر که کردن نگاه من به تعجب با هردوشون

 .دیگه بگو گفتن؟ چی -

 و من پیش اومد چون! اومده خوشش تو از کنم فکر میالد؛ پسره، این -

 و خوبیه دختر هستید، دوست خانم سحر این با وقته چند شما پرسید

 صحبت من مورد در باهاش میشه اگه و هستن طوریچه اشخانواده

 .کنید

 !کنی؟می شوخی -

 .میگم جدی نه، -

 :گفت سارا
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 .میان هم به خیلی تا دو این -

 :گفت سحر

 !ندادم جوابی هنوز که من -

 .گرفت ازم هم رو تونخونه یشماره تازه، نمیاد؛ هم بدت ولی -

 دادی؟ -

 .آره -

 .گفتمی بهت مامانت زد،می زنگ اگه نکن؛ هول -

 یادش دید رو نفاس که باری اولین خودش انگار میگه، جوری یه حاال -

 ازش چشم تونستینمی و بود روش هاتچشم فقط که دقیقه دو. رفته

 !برداری

 !نگی؟ میالد به رو هااین وقت یک بگیری؛ هناق -

 :گفت و اومد نفیسه که زد سارا ی بازو به یکی سحر
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 کنید؟ خلوت رو عروس دور خوایدنمی -

 فضولی؟ تو -

 .هستم تو خواهر -

 !متأسفانه -

 :گفت و زد امشونه به یکی. اومد جلو

 .شعوریبی خیلی -

 :گفت سحر

 .بریم ما سارا شد، خانوادگی دعوا -

 خواهرش شوهر و عروس پدر. رفت پیش خوب مراسم. خندیدن دوتاشون

. رفت خوند، که رو نفر دو این عقد. اومد هم عاقد که اومدن باال داماد، با

 رقصیدن یکم بعد مراسم و شد تموم هم بوسه و ماچ و دادن کادو مراسم

 .شد تموم

*** 
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 (بعد سال یک)

 قبل البته خودشون. رفتن خونه به و گرفتن عروسی سارا و نفاس

 تیر نفاس دست مأموریت اون توی که رفتیم مأموریت یک شونعروسی

 سحر از میالد. کرد گریه عمل اتاق پشت قدرچه سارا که بگم و خورد

 نفاس، عروسی توی هم میثم. گرفت هم مثبت جواب و کرد خواستگاری

 .کرد یخواستگار ازش و دید رو نگار

 که خواست من از و دید رو سما جااون بود؛ نفاس عروسی توی محسن

 هم با رو هااون و گفتم بهش هم من. کنم صحبت محسن مورد در باهاش

. شدن کار به مشغول پلیس بیمارستان توی امین و نفیسه. کردم آشنا

 یک. هست مونعروسی فردا و کردیم عقد امین و نفیسه امیر، من،

 نفیسه مال پایین طبقه و ما باال یطبقه که بودیم گرفته طبقه ود یخونه

 ضبط رو اموالشون تمام و کردن اعدام رو آرش و دیال. هست امین و

 برای باری چند فقط و بودم سپرده بقیه به رو کارها همه من. کردن

 دکور. کنم سرگرم کار با بیشتر رو خودم کردممی سعی. بودم رفته خرید

 خوب هم مشترکمون اتاق. بود شده خوب خیلی و بودم دیده رو امخونه

 هامامان آخر از و نرسیدیم توافق به امیر با دیوارهاش رنگ سر ولی بود؛
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 سبز رو دیوارها و بودن موافق امیر با هم هااون که انداختیم وسط رو

 که بودم سرسنگین امیر با روز دو قضیه اون سر من. کنیم ایپسته

 طرفم به که شدم امیر ماشین سوار. شد قدمپیش شتیآ برای خودش

 :گفت و برگشت

 .خانمی سالم -

 !خوشحالی چیه؟ سالم، -

 باشم؟ ناراحت باید عروسیمه؛ فردا -

 .آوردی گیر رو من که باشی خوشحال هم باید نه، -

 شوهری همچین باشه خدات از باید شما حلقم؛ توی نفست به اعتماد -

 !اومده گیرت من مثل

 .خب بله -

 کنه؛ ضایع رو من که گفتمی چیزی یه بود تو جای کی هر خدایی -

 این از. میگی رو واقعیت حس غرورت گرفتن نظر در بدون حتی تو ولی
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 .میاد خوشم خیلی اخالقت

 باشه؟ من جای بوده قرار کی -

 !عسلی هایچشم با حنایی مو دختر یه -

 کجاست؟ اآلن خانم این پس وقتاون -

 !خودم دختر میشه ایشااهلل نیومده؛ وجود به زهنو -

 مامانش مثل هم هاشچشم که خوایمی حنایی مو دختر یعنی آهان؛ -

 !باشه عسلی

 .دقیقاً -

 هستی؟ پررو یکم کنینمی فکر -

 .دارزبون سر و قوی خواممی هم پسر یک! تازه نه، -

 !دارزبون سر عموش و دایی مثل -

 .دارزبون سر باباش و مامان مثل نه -
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 کنی؟ حرکت خواینمی بله، -

 .نه -

 چرا؟ -

 .ندادی رو من کادوی هنوز چون -

 !کادو؟ کدوم کادو؟ -

 .کرد روشن رو ماشین و خندید

*** 

 :گفت و شد تموم آرایشگر کار

 .کن باز رو هاتچشم حاال عزیزم، خب -

! سعرو لباس این با مخصوصاً بودم؛ شده معرکه. کردم باز رو هامچشم

 .بود شده من مثل دقیقاً هم اون. انداختم نفیسه به نگاهی

 !بدن تشخیص هم از رو نفیسه و من بتونن امین و امیر عمراً -
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 !زد چرخی. شد بلند و خندید نفیسه

 نگار. کردم نفیسه نثار حیابی یک هم من و زدن خنده زیر آرایشگر دو هر

 :گفت

 همیشه قبالًها! ها شدی حیابی کردی شوهر وقتی از نفیسه، میگم -

 !کردیمی دعوامون زدیم،می هاحرف این از ما وقتی

 .بزنم هاحرف این از نبود درست و نداشتم شوهر موقعاون -

 :گفت سارا

 !شوهرش برای بیاره بچه تا چند باید و شده عروس اآلن دیگه، بله -

. بودن وشساقد جورهایی یک و بودن اومده آرایشگاه به ما با نگار و سارا

 تاالر تا بودیم گذاشته قرار نفیسه با. کردم سرم رو شنلم سارا کمک با

 .ببینن رو هامونصورت امین و امیر نگذاریم

 واقعاً بودن؛ ایستاده هاماشین جلوی امین و امیر. رفتیم بیرون آرایشگاه از

 سارا. بود اومده نگار و سارا دنبال به اومده هم نفاس. بودن شده خوشتیپ

 :گفت دوربین جلوی بلند
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 !بدید تشخیص رو همسرتون تونستید اگه دامادها آقا خب، -

 داشت امین. بردم تر پایین رو سرم من که اومدن جلو یکم امین و امیر

 دیده هاملب فقط که جوری آوردم؛ باال یکم رو سرم. اومدمی من نزدیک

. اومد سمتم هب زود خیلی امیر. کردم خیس دهنم آب با رو هاملب و بشه

 :گفت و داد بهم رو گل دست

 !کردم پیدا رو خانومم من -

 :گفت سارا که خندیدن همه

 .میگم تبریک بهت نفس، عملی؛ سرعت چه ماشاءاهلل، -

 .مرسی -

 سوار. کرد باز برام رو در و برد ماشین سمت به گرفت، رو دستم امیر

 راه رد،ک روشن رو ماشین. نشست راننده سمت خودش و شدم ماشین

 :گفت و افتاد

 !کردممی بوست بود جاش اگه -
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 .نمیشه دیگه نه، -

 !بکنن غر -غر قدرچه کردیم تقلب ما بفهمن امین و نفیسه اگه -

 .نکردیم تقلب ما -

 !که شدمنمی متوجه من کردینمی خیس رو لبت اگه -

 میشه؟ حساب تقلب این گفته کی -

 نمیشه؟ -

 .نه -

 داری؟نمی بر رو شنل اون چرا حاال باشه؛ -

 !زنمنمی شنل این به دست تاالر تا -

 !اوه -

 جلوتر ما و شدیم پیاده. کرد باز من برای رو در امیر و رسیدیم تاالر به

 که جایگاه به. زدنمی دست برامون همه و شدیم رد قرمز فرش از. رفتیم

 مکک نفیسه به هم نگار. برداشت روم از رو شنل و اومد سارا رسیدیم،
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 خندیدم. کنهمی نگاهم داره خیره امیر شدم شدم متوجه که نشستم. کرد

 :گفتم و

 ندیدی؟ آدم چیه؟ -

 !بینممی دارم اآلن که ندیدم فرشته دیدم، که آدم -

 .داری لطف -

 !هست حقیقت چیه؟ لطف -

 .بسه -

 .چشم -

 فقط ما ساعتی چند تا. رقصیدنمی و بودن رقص پیست توی همه

 بود قرار. برقصیم و بریم نفیسه و من گفتن که بودیم تهنشس جاهمون

 شروع هم ما و شد پخش آهنگ. باشیم داشته هم با هماهنگ رقص یک

 :کردنمی نگاه ما به داشتن امین و امیر. کردیم رقصیدن به

 بهشته مثل امواسه کنارت باشم کجا هر عشقم
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 نوشته ابرها بین هاآسمون تو رو ما پیوند خدا انگار

 شادی احساس داره زندگی تو با لحظه هر عشقم

 دادی من به هدیه خاطره دنیا یه با رو عشق این که تو از ممنونم

 بندممی رو هامچشم آغوشت تو حالیه چه

 خندممی خوشحالم و هاتشونه رو گذارممی سر

 میشم نگاهت غرق آغوشت تو حالیه چه

 پیشم بمون میگی گیریمی رو هامدست

 بازممی رو قلبم سازممی رو افرد تو با

 اتعاشقانه نگاه به

 شینهمی دل به که همینه آرامش شاید

 اتعالقه و احساس و عشق

 خوشحالم و خوشبخت تو با

 پیشم هستی تو که وقتی بالممی خودم به

 محظه آرزوی لحظه هر امواسه تو داشتن



 

 

 WWW.98IA3.IR 620 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 میشم ترعاشق دارم

 بندممی رو هامچشم آغوشت تو حالیه چه

 خندممی خوشحالم و هاتشونه رو گذارممی سر

 میشم نگاهت غرق آغوشت تو حالیه چه

 پیشم بمون میگی گیریمی رو هامدست

 (حالیه چه: آهنگ( )سحر: خواننده)

 شد درخواست امین از. نشستم جام سر و رفتم من. شد تموم که آهنگ

 :گفت گوشم در امیر. برقصه نفیسه با و بره

 .میشی؟ خوشگل قدر چه رقصیمی یوقت دونستیمی -

 جدی؟ -

 ! .آره -

 یک عروسی آخر تا. رقصیدیم نفره دو و رفتیم هم ما امین، و نفیسه بعد

 وسط تازه رفتن، مردونه قسمت به امیر و امین که وقتی. رقصیدیم عالمه

 اومده من پیش سحر و سارا. دادن قر و ریختن وسط همه. شد شلوغ
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 شد، تموم که عروسی. کردنمی مسخره رو هبقی هایرقص فقط و بودن

 خواستم امیر از من. شدن سوار و رفتن هاشونماشین سمت به همه

 خونه به. کرد استقبال نظرم این از هم اون و بشینم فرمون پشت خودم

 جلو سارا و نفاس مامان،. شدم پیاده و داشتم نگه رو ماشین رسیدیم، که

 رو مونپیشونی و کردن بغل رو نفیسه و من سارا، و مامان. اومدن

 :گفت امین و امیر به رو و کرد رو کار همین هم نفاس. بوسیدن

 نفس حاال. نفیسه مخصوصاً! ها باشه من خواهرهای این به حواستون -

 نازک یکم نفیسه ولی بیرون؛ بکشه آب از رو خودش گلیم تونهمی

 !امین باشی مراقبش خیلی باید و نارنجیه

 هستم؟ رنجینا نازک من -

 :گفت امین

 !دارن جا ما چشم روی ایشون هست؛ حواسم خودم -

 ما. رفتن داخل. انداخت اششونه دور دست امین که زد گریه زیر نفیسه

 خونه در امیر. رفتیم باال ما. رفتیم داخل و کردیم خداحافظی همه از هم

 رو هامکفش و شدم وارد. برم داخل من تا ایستاد کنار و کرد باز رو
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 تخت روی رو خودم و رفتم اتاق سمت به زود. کردمی درد پاهام. درآوردم

 تکیه در به سینه به دست. اومد امیر که کشیدم عمیقی نفس. انداختم

 :گفت و داد

 .نباشی خسته -

 !اومدمی بدم عروسی از همیشه -

 !هستن شونعروسی شب عاشق هاعروس یهمه ولی جدی؟ -

 .ندارم دوست من -

 !داری فرق همه با تو هآخ -

 از. خواست رو کردنش اذیت یکم دلم. نشست تخت روی کنارم و اومد

. کردم جدا رو موهام الی تورهای و سنجاق فرز خیلی و شدم بلند جام

. رفتممی حموم باید و بود چسبیده هم به بدجور تافت خاطر به موهام

 بود بغل زیپش چون درآوردم؛ خودم رو عروسی لباس امیر به توجه بدون

. رفتم حموم سمت به و برداشتم حوله لباس راحت خیلی.اومد در راحت

 خودم زود. بود دارخنده خیلی داشت، نظر زیر رو بدنم که امیر هایچشم

. رفتم بیرون  و شستم رو خودم. نگرفته امخنده تا انداختم حموم توی رو
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 خداروشکر. بود کشیده باالش رو پتو و بود کشیده دراز تخت روی امیر

 !.کشیدم دراز کنارش و کردم عوض لباس سریع خوابیده؛ که کردم

. 

*** 

 (بعد سال چند)

 گفتن از بعد که زدم در. رفتم نفاس اتاق سمت به و اومدم بیرون اتاق از

 بد که بود معلوم هاشلب از و بود جااون هم سارا. رفتم داخل بفرمائید

 :گفتم و گذاشتم فاسن میز روی رو پرونده. زدم حال ضد

 !مدرسه دم هایفروش خُرده گزارش -

 :گفت و گذاشت کشو توی. برداشت رو پرونده

 .کنممی نگاه باشه، -

 .نیست هاکار این جای جااین ولی شدم؛ مزاحم ببخشید -

 :گفت نفاس که شد قرمز هاشگونه سارا
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 !معذرت سرگرد، جناب ببخشید -

 رسیده دو سرگرد یدرجه به من سال ندچ این توی. رفتم بیرون اتاق از

 امین. بود شده دو سرگرد امیر و یک سرگرد نفاس دو، سروان سارا. بودم

 سارا. زدن مطب خودشون برای و گرفتن رو شونتخصص دو هر نفیسه و

 امیرعلی اسمش و هست سالش نُه اآلن که بودن آورده پسر یک نفاس و

 و شده سالش هجده آرمان! بقیه تا هست جور خیلی آرمان با.  هست

 خوشگل یساله چهار دختر یک میالد و سحر خونهمی مدیریت یرشته

 یک هم امیر و من. شدن داربچه هم محسن و سما میثم، نگار،. دارن

 و آرشام پسرم اسم. هست سالشون هشت که داریم پسر و دختر دوقلوی

 دختر یه و ساله هفت پسر یک امین و نفیسه. هست آرشین دخترم اسم

 .دارن آذر و آراز نام به ساله پنج

 چی هر اداره توی. هستیم دعوت آش برای مامان، یخونه همه امروز

 کنار. بود خاموش هم اشگوشی. نکردم پیداش گشتم، امیر دنبال

 از تا دو که کردممی نگاه اداره حیاط به و بودم ایستاده اتاقم یپنجره

. شد پیاده هاماشین از یکی از امیر. شدن حیاط وارد اداره هایماشین

. گذاشتم نظامی احترام. رفتم جلو حیاط توی و رفتم بیرون اتاق از سریع
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 :گفتم و رفتم جلو. داشت ریزیخون امیر صورت چپ سمت روی

 شده؟چی -

 پارک یه توی مواد ساقی تا چند دادن خبر بهمون نیست؛ چیزی -

 !کردنشون دستگیر برای رفتیم هم ما و هستن

 شده؟چی صورتتون نیست؛ اون منظورم -

 جوریاین و صورتم به زد داشت، بوکس پنجه. کردم دعوا شونیکی با -

 .شد

 !کنه عفونت ممکنه جوریاین کنه، پانسمان تا دکتر رفتیدمی باید خب -

 .نمیشه چیزی -

 :گفت دید که رو من اخم

 .میرم باشه، -

 :گفتم شنوهب خودش فقط که جوری آروم، خیلی
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 دکتر؛ ریممی میای و کنممی روشن رو ماشین میرم من اآلن همین -

 !زود

 و کماشین شدم خارج اداره از. کردم جمع رو وسایلم و برگشتم اتاقم به

 سوار و اومد امیر که بودم منتظر دقیقه چند بردم، کوچه سر. کردم روشن

 از. بودم کرده سکوت. افتادم راه بیمارستان سمت به سریع هم من. شد

. رفته مأموریت به بگه من به کهاین بدون که بودم عصبانی امیر دست

 :گفت امیر

 کن باز رو هااخم اون حاال. مأموریت رفتم بگم کهاین بدون ببخشید -

 !بچه به برسه چه ترسه،می بینهمی رو هااخم این بزرگ آدم دیگه؛

 چه نمیده، همیتا بهش بعد و میشه چیزیش یه بزرگ آدم وقتی -

 داشت؟ بچه از باید انتظاری

 .ببخشید گفتم که من -

- ... 

 بخشیدی؟ -
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 کنم؟ کارچی نبخشم -

 دستمالی. داشت ریزیخون هنوز. رفتیم داخل و رسیدیم بیمارستان به

 توی و اومد دکترها از یکی. بود شده قرمز بگذاره، تا بودم داده بهش که

 موقع همون امین که بودم منتظر قاتا بیرون هم من. بردش اتاق یک

 :گفت و اومد جلو دید، که رو من. شدمی رد جااون از داشت

 کجاست؟ امیر کنی؟می کارچی جااین سالم، -

 توی هم اآلن و برداشته خراش صورتش مأموریت یه توی امیر سالم -

 !کننمی پانسمان دارن اتاق این

 که گذشت دقیقه چند و نشستم در کنار صندلی روی. رفت اتاق توی

 بهش رو و اومد بیرون سرش پشت هم امین. شدم بلند. اومد بیرون دکتر

 :گفتم

 شد؟چی -

 !داخل بری تونیمی نکرده؛ عفونت خداروشکر -

 بود کشیده دراز تخت روی. رفت داخل من که اومد بیرون اتاق از پرستار
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 روی و مرفت. بود وصل سرم بهش. بودن کرده پیچی باند رو لپش و

 :گفتم که بود هم توی هاشاخم. نشستم تخت کنار صندلی

 همه؟ توی هاتاخم چرا چیه؟ -

 !نیست چیزی -

 .معلومه -

 !بود پررو خیلی پرستاره این -

 امیر به رو. بخورتش خواستمی هاشچشم با دید رو امیر وقتی خندیدم؛

 :گفتم

 هاشچشم با تخواسمی زنتم من گفت بهش دکتر وقتی ندیدی؛ بیرون -

 !بکنه رو امکله

 .کرده غلط -

 :دادم جواب کنم، نگاه کهاین بدون و خورد زنگ امگوشی

 الو؟ -
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 .نیومدید هنوز شما ولی اومدن؛ هم نفاس دایی کجایی؟ مامان، سالم -

 .میایم اآلن هم ما برم، قربونت -

 !بیاید زود خوره؛می رو من مخ داره آرشین این مامان، -

 .کنی ساکتش طوریچه بلدی که تو -

 !نارنجیه نازک رفته؛ نفیسه خاله به هم آرشین این -

 آرشام؟ -

 .خداحافظ بیا؛ زود پس ببخشید، -

 :گفت امیر که گذاشتم کیفم توی رو گوشی. کرد قطع

 گفت؟ چی -

 که داده یاد هابچه یهمه به آورده؛ در رو شورش دیگه هم نفاس این -

 .هست نارنجی کناز نفیسه میگن شونهمه

 !برادرتون؟ یا هست توندشمن شما داداش این خدایی -
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 .نیست معلوم -

 مامان. رفتیم یخونه سمت به نفیسه و امین با شد، تموم که امیر سرم

 وارد. گرفت تربزرگ خونه یک و کرد عوض پیش سال سه رو اشخونه

 لندب همه که رفتیم داخل. خورد دماغم به آش بوی شدیم، که خونه

 خواستممی. کرد بغلم و اومد بیرون اتاق از آرشین که کردم سالم. شدن

 در. گیرهمی درد کمرت میگه همیشه نگذاشت؛ امیر که کنم بلندش

 :گفتم آرشین گوش

. باش قوی مامانت مثل نارنجی؟ نازک بگن بهت همه که خوادمی دلت -

 جلوی ضمن، در. نکن گریه الکی چی هر خاطر به اما نکن؛ گریه نمیگم

 خواست دلشون کاری هر و ضعیفی کنن فکر که نکن گریه هم پسرها آقا

 !بکنن

 روی ایبوسه. کرد پاک رو اشکهاش و کرد جدا چادرم از رو سرش

 امیر به رو. بوسید رو امگونه و کرد بغل رو گردنم که زدم اشپیشونی

 :گفت

 !کنهمی اذیت رو من آرشام این بابا، -
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 :گفت و کرد بغل رو آرشین امیر

 !کنهمی اذیت رو من دختر برممی رو آرشام اون هایگوش -

 :گفت آرشام

 هم من هستم؟ راهی سر بچه من انگار دخترم میگی جوری یه بابا، -

 کردم؟ کارتچی من خانم، آرشین ضمن، در! ها پسرتم

 :گفت امین

 !مامانشه مثل آرشام این زبون -

 نباشه؟ عموش مثل چرا -

 .میره اشدایی به زادهحالل الًمعمو -

 :گفت نفاس

 !بزنید حرف بعد. وایستادید در دم. بشینید بیاید شماها حاال -

 :گفت و زد اشگونه به خانم بتول که نشستیم مبل روی و رفتیم
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 شده؟چی صورتت مادر؛ امیر، -

 :گفت که برگشت امیر سمت به همه نگاه

 !سته کوچیک خراش یک من، مادر نیست چیزی -

 .کوچیک خراش یک بله، -

 :گفت بتول

 !ایشااهلل بشکنه زده، رو خراش این که اونی دست -

 سرم رو چادرم و کردم عوض لباس. رفتم اتاق توی و شدم بلند جام از

 دور سارا و آترین مامان،. رفتم پشتی حیاط توی و رفتم بیرون. کردم

 :گفت سارا که نداد جواب. کردم سالم و رفتم جلو. بودن ایستاده دیگ

 زد؟ غیبتون کجا یکهو امیر و تو ببینم، -

 دعوا شونیکی با کنه، دستگیر رو ساقی سری یک بود رفته امیر -

 نرفته هم آقا کرده؛ ناکار رو صورتش زده و داشته بوکس پنج یارو. کنهمی

 وقت یه تا بیمارستان رفتیم زود هم با. کنن پانسمان رو زخمش تا دکتر
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 !نکنه عفونت زخمش

 :گفت آترین

 خوبه؟ اآلن داداشم سرم، به خاک -

 !خورهمی چای داره و نشسته سالمت و سالم. ببین برو -

 سالم وحید با. اومدن حیاط توی آترین شوهر وحید، با امیر موقع همون

 :گفت آترین که کردم پرسیاحوال و

 کنه؟می درد خوبی؟ داداشی، -

 .نداره زیادی درد خوبم، -

 :فتگ وحید

 ترقوی زنش هم باز ولی هاست؛این از ترقوی ما پسرعموی هین بله، -

 !بود باخته رو خوش حاال تا بود خانم نفس جای دیگه کی هر. هست

 !ندیدم چیزها این از کم من -
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 .کنهمی فرق شوهرته؛ امیر ولی درست، که اون -

 !بیمارستان رسیدیم تا شدم زنده و مُردم بله، که اون -

 .کنی کنترل رو خودت ظاهر در تونیمی خوب ولی -

 :گفت امیر

 !دیگه هست من خانم -

 :گفت وحید

 .نکردم جسارت بله، -

 :گفت مامان

 توی بریز و بیار رو شده رنده سیرهای برو زحمتبی جان؛ سارا بسه -

 .هاکشک

 .چشم -

 توی اممعده محتویات خورد، دماغم به که بوش. آورد رو سیرها سارا

 بودم، نخورده و خورده چی هر و و رفت شوییدست توی زود. اومد دهنم



 

 

 WWW.98IA3.IR 635 کاربر نودهشتیا میالهام غال – رسهروزهای خوب می
 

 :گفتمی و زدمی شوییدست در به هی امیر. آوردم باال

 شدی؟چی خوبی؟ نفس، -

. آورد صندلی یه امیر. رفتم بیرون و کردم باز رو در شستم، رو صورتم

 :گفت امیر که دادم تکیه پشت دیوار به و نشستم صندلی روی

 !پریده رنگت یکهو؟ شدیچی -

 :گفت و اومد امین موقع همون. بودن ایستاده دورم همه

 .باشید دیگ دور باید همه کردممی فکر -

 :گفت و اومد جلو امین. رفت دیگ سر باالی زود مامان

 شدی؟چی -

 .شد بد حالم خورد، دماغم به که سیر بوی دونم؛نمی -

 :گفت لبخند با بعد و گرفت رو دستم نبض

 خوای؟می بچه تا چند امیر، اداشد -
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 بده؟ نفس حال بینینمی هست؟ سؤال این وقت چه اآلن -

 :گفت و زد خنده زیر آترین

 !داداش زن مبارکه -

 تعجب هم امیر. نبود وقتش اصالً دیگه؟ یبچه یک. بگم چی بودم مونده

 :گفت مامان. بود کرده

 .باشه مبارک -

 :گفت وحید. بده خبر همه به رفت کنم فکر و رفت خونه توی آترین

 !نداشت ذوق قدراین آتنا موقع -

 .خودش یبچه تا داره دوست بیشتر رو داداشش یبچه -

 !بده شانس خدا -

 :گفت آرشین و اومدن دورم آرشین و آرشام. اومدن بیرون خونه از همه

 باشم؟ داشته کوچولو خواهر یه قراره مامان، -
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 :گفت آرشام

 .بود پسر شاید دختره؟ چهب گفته کی حاال -

 !باشه پسر هم یکی این که هستی چی تو -

 :گفت آرمان

 .باشه داشته رو خواهرش هوای که خوبه پسر -

 :گفت آرشین

 !بیاره پسر برات فقط بگو بهش گرفتی زن وقت هر شما دایی، -

 رو، هاخنده این. کنمنمی عوض هیچی با رو زندگی این. خندیدن همه

 نداشتم، راحتی زندگی بچگی توی کهاین با خوشبختم؛ من! رو ها دعوا

 هاش،پایین و باال تمام با زندگی، هایسختی تمام با! خوشبختم اآلن ولی

 الهی. کنممی خوشبختی آرزوی همه برای خدایا،! دارم رو زندگی بهترین

 !آمین

 تا بنشینی جا یک فقط و نکنی کاری هیچ که نیست معنی این به صبر»

 و تالش و سعی باید صبر، کنار در. کنه درست رو چی همه شخود خدا
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 راحت زندگی یک میشه هااین یسه هر انجام با. باشه هم خدا به توکل

 «.داشت

 اگه و نوشتم که بود رمانی اولین خوندن، رو رمان این که دوستانی

 و! باشید برده لذت رمان این از امیدوارم. خواممی معذرت بود، مشکلی

 اشکالی بود، کم تونسن اگه حتی دارید؛ نوشتن رمان قصد که یدوستان

 نشید؛ ناامید و کنید شروع حاال همین از. سالمه چهارده خودم من. نداره

 !رسهمی موفقیت به تالش با انسان

 پایان

 22/3/5011: تاریخ

 25:01: ساعت
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