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 دارد تازگي برايم تو هاي نفس

 دارد ديگري گرماي دستانت

 نيستي سابق مثل ديگر

 ميزنند برق چشمانت

 ميخندند هايت لب و

 !شدي عاشقم تو که روياست يک شايد

 .کرد بلند ميز روي از سرشو رويا صداي با

 خوندي؟ درس ببينم!! آلو خواب خانوم ســــالم-

 "داريم؟ امتحان مگه. سالم":گفت اي گرفته صداي با و کشيد چشماش روي دستي

 .داريم تاريخ ترم نيم امتحان خوبه؟ حالت دکي-

 . گذاشت ميز روي دوباره سرشو

 !نکن شوخي صبحي اول مادرت جون-

 آخه؟ دارم اي شوخي چه وا -

 "!ميکنم کاريش يه!  رويا کن ولم":گفت وار ناله

 گذاشت هستي ي شونه روي دستشو.نشست نيمکت روي هستي کنار و رفت درهم رويا هاي اخم

 "کردي؟ گريه..ببينمت هستي؟ شده چيزي":گفت بهت با و

 .خوابيه بي از نيست چيزي-

 شده؟ چي ببينم پاشو-

 ".کرديم دعوا":گفت و کرد بلند سرشو خستگي با

 . کشيد پوفي

 بازم؟-
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 دعوا خبرم بي خدا از ي بيچاره اون با مامانم با فقط نه":گفت ميز به خيره و داد تکون سرشو

 ".کردم

 .کن کنترل خودتو کم کرده؟يه گناهي چه اون ديگه.  ميشه دردسر برات رفتارات اين آخر-

 .ميزنم زنگ بهش امروز خودمه تقصير.ميدونم -

 .ميکنه درکت باش مطمئن.  خوب دختر آفرين -

 . زد محوي لبخند

 .ميدونم آره-

.  کرد قايم کتاباش بين و دراورد آروم رو گوشي.کرد فرو جيبش تو دستشو و گرفت رويا از نگاهشو

 تايپ به شروع ترديد با.شد خوندنش درس مشغول لبخند با بعد و کرد بهش نگاهي نيم رويا

 کفش قت تق صداي.  ميفرسته رو پيام بعد و ميکنه مکث کمي"!عزيزم بخير صبح سالم":ميکنه

 عقبي نيمکت رو و شد بلند جايش از و انداخت جيبش توي رو گوشي.اومد مي راهرو از معلم هاي

 يابغ حضور از بعد و ميکنه سرسري سالم آلود خواب اي چهره با ديني معلم.نشست پانيذ کنار

 عصبي. اندازه مي گوشيش به نگاهي و ميبره جيبش توي دستشو آروم.ميکنه دادن درس به شروع

 .زهميندا معلم به نگاهي گاهي از هر و ميکنه تايپ به شروع انگشتانش تند حرکات با و ميشه

 ". ميکردم خالي تو سر عصبانيتمو نبايد بود شده دعوام مامانم با ديشب"

 پيام دوباره نميره کنار گوشي ي صفحه روي از نگاهش و ميگيره ضرب ميز روي انگشتانش

 .ميفرسته

 "ايمان؟ قهري"

 .نميده جواب هم باز

 ".ديگه ببخشيد.بده جواب هستي ايمان؟جان"

 سعي و نهميک پرت کيفش ته گوشيو کسلي با بعد و انداز مي گوشي ي صفحه به نگاهي اميدانه نا

 .بياره در سر معلم حرفاي از چيزي ميکنه
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 و کم بدون و ميکرد دريافت وحي ي فرشته از کامل طور به رو کريم قرآن آيات( ص) خدا رسول-

 ....ميرسوند مردم به کاستي

 و يگيرهم چشماشو شدن بسته جلوي سختي به ميشه خيره معلم به و ميزاره اش چونه زير دستشو

 . ميده گوش معلم حرفاي به

 تاريخ امتحان مشغول ها بچه.  ميگذروند رو زمان تمام خستگي با هستي و بود گذشته زنگ دو

 بشول عصبي حالت با.ميکرد روشن و خاموش رو گوشي و بود نشسته تنها کالس توي اون و بودن

 و شد يرهخ پانيذ به بود کرده سکته تقريبا که هستي. تو پريد پانيذ و شد باز کالس در.جويد مي

 اهنگ":گفت بريده بريده و شد منفجر خنده از پانيذ اما بده بهش داري جون فحش تا کرد باز لب

 "...!!قيافشو...کن...

 .ومدا طرفش هم پانيذ و نشست سيخ پيام يک ديدن با انداخت گوشي به نگاهي و کشيد پوفي

 "!نشدم پيامت متوجه سرکارم شرمنده.خانومي بخير هم تو صبح سالم"

 هستي گوشي تو سرش که پانيذ.  ميزنه چشماش تو برقي و ميشينه هاش لب روي لبخند اراده بي

 "شد؟ شروع دادناتون اس باز به به":گفت بود خونده پيامو و بود

 "تنگه برات دلم":نوشت تنها ايمان جواب در و زد لبخندي

 "مردم؟ پسر واسه مينويسي چيه اينا":گفت سرشو تو زد محکم پانيذ

 نجورياي چرا ببينم بگو اصال.که نزدم بدي خب؟حرف ميزني چرا":گفت ميماليد سرشو که درحالي

 "ميفته؟ ام بچه نميگي.  ترکيد ام زهره کالس تو اومدي

 "داري؟؟ هم بچه تو مگه":گفت و خنده زير زد بلند

 ".فقط بود اصطالح نخير":گفت و رفت براش شيريني ي غره چشم

 .لحاظ اون از آهان-

 بينب واووو.داد جواب":گفت شيطنت با قاپيد هستي دست تو از رو گوشي و هم به کوبيد دستشو

 ".!گفته چي

 . کرد پيام به نگاهي و گرفت رو گوشي خنده با
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 ؟ بدبخت گفته چي مگه بابا خب-

 !اهم -

 "دادي؟ خوب امتحانو":گفت و انداخت جيبش توي رو گوشي سريع پانيذ ي قيافه ديدن با

 دادي؟ سفيد چرا تو آره-

 مينوشتم؟ چي بودم نخونده خب -

 .بود بهتر باز آوردي مي در خودت از چيزي يه حاال -

 شد خم.ميزدند حرف هم با و شدند کالس وارد که کرد نگاه ها بچه به و کرد نثارش اي غره چشم

 ".مياد داره يکي ميفهمي هم فرسخي چند از تم شنوايي اين عاشق":گفت و پانيذ گوش در

 ".ديگه اينيم ما":گفت و گرفت داري خنده ژست

 .ميگيره خودش به چقدم بابا خب-

 !قرار سر بري نشي خر ميگما -

 چرا؟ -

 سرت تو عالم خاک ببره بويي مامانت نميگي ميزاري قرار باهاش ميري راه به راه درد و چرا -

 ... کنه چک گوشيتو بار يه يا..کنه تعقيبت بار يه فقط ميشه؟اگه

 .شد استرس از پر هستي نگاه

 ...پانيذ نميتونم... نبينمش اگه کردم عادت بهش..کنم؟ کار چي ميگي-

 اهنگ يه مياري؟ خودت سر باليي چه داري هست مهم برات ببينم بگو اصال... تو دست از خدا اي-

 ...ميکني خراب امتحاناتو داري ميکني؟همش بازي ات آينده با داري ميفهمي کردي؟ خودت به

 ".همين...ايمان.. ميشه خالصه کلمه يک تو من ي آينده":گفت و کرد اخمي

 بگيره؟ کرده تحصيل زن يه نيست مهم براش اونم کردي فکر.خانوم کرده کورت عشق-

 .معلومه خب -

 .نزن زيادي زر پس -
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 .نشست نيمکت روي و کرد نگاهش ناراحتي با

 .ميرم فردا من ولي-

 !داني خود.داند خسروان خويش صالح -

*** 

 نارک که ماشيني هاي الستيک صداي.انداخت ساعتش به نگاهي و رفت رو قدم دوباره کالفگي با

 برگردوند اونو کردند ترمز پاش

 "!خانومي باال بپر":گفت و آورد بيرون پنجره از سرشو ايمان

 

 ايمان طرف به.  ميشه مدادي نوک شيش و دويست سوار و ميشينه هاش لب روي لبخندي

 باال ور کوچه اين بس از شدم خسته بياي ديگه ساعت يک ميخواستي":ميگه معترضانه و ميچرخه

 "دارم؟ زندگي دارم کار ميشم خسته نميگي. رفتم پايين

 وشت خنده که صدايي با و آره مي باال تسليم ي نشونه به رو دستاش آشکارش لبخند با همراه

 ".بود ترافيک ببخشيد.  شدم تسليم خب خب":گفت ميزد موج

 تضاد هک بود پوشيده رنگي اي سورمه سفيد شرت تي.کرد انداز ور ايمانو دقيق و کرد ريز چشماشو

 هم باز کرد زوم صورتش روي و اورد تر باال رو نگاهش.  داشت اش برنزه پوست رنگ با خاصي

 .ميکرد مسحور اونو عسليش هاي چشم

 .سالم شد تموم گرفتنت اسکن اگه-

 ".سالم":گفت نگاهش گرفتن بدون و زد لبخندي

 دلبخن با هم ايمان.ميزنه لبخند و ميندازه پايين سرشو هستي که گرفت عشق رنگ نگاهش

 يرونب رنگ بنفش پيچ کادو ي جعبه يک و ميکنه باز رو داشبورد در دستش با و ميکنه نگاهش

 اين":يگهم جيغ با و ميکنه بلند سرشو بود شده غافلگير که هستي ميزاره هستي دست تو و مياره

 "منه؟ مال
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 يسرسخت با که ميکنه نگاه هستي حرکات به و ميزنه محوي لبخند و ميده تکون سرشو ايمان

 شد بلند اش قهقه و شد تر رنگ پر لبخندش اراده بي.نميشد موفق اما کنه باز رو کادو ميخواست

 شطرف به رو جعبه معصومانه حالتي با. کرد نگاه اون به مايوس و برداشت تالش از دست هستي

 "ميکني؟ بازش برام":گفت و گرفت

 .گرفت دستش از رو جعبه و بگيره رو اش خنده جلوي کرد سعي ايمان

 !کني بازش ميتوني درنياري بازي هول انقدر اگه-

 "راحتي همين به":گفت و کشيد رو روبان ي گوشه

 و بود مونده مات چشماش.کرد باز اونو در و گرفت دستش از رو جعبه و رفت شيريني ي غره چشم

 چشم مقابل و درآورد آرومي به رو گردنبند و برد جلو دستشو ايمان.  نداشت رو کاري هيچ قدرت

 امن طرفش يک که قلبي بود شده ساخته چوب از که گردنبندي.  داشت نگه هستي مبهوت هاي

 نارک رو هستي روسري و زد لبخندي ايمان. بود شده کاري منبت هستي نام ديگرش طرف و ايمان

 خشيب رضايت لبخند با و کشيد عميقي نفس.  کرد آويزان هستي ظريف گردن به رو گرندبند و زد

 .خورد گره هستي مهربون نگاه با ايمان عشق از پر نگاه.داد تکيه صندليش به

 .کردم درستش خودم-

 ...ممنونم واقعا..ايمان قشنگه خيلي -

 ".نداره رو تو قابل":کرد زمزمه.  گرفت هستي از رو نگاهش و شد رنگ کم لبخندش

 و دافتا ماشين ساعت به نگاهش که بگه چيزي خواست و کشيد هايش لب روي را زبانش هستي

 هب مغمومي نگاه بود آشنا هستي حاالت اين با که ايمان.انداخت سرش روي چادرشو و گفت هيني

 "بري؟ بايد":گفت و انداخت هستي

 .دستگيره روي گذاشت دستشو و داد تکون سرشو

 نداري؟ کاري ممنون بازم-

 ميگي؟ مادرت به کي فقط.. فقط نه -

 .گرفت رو هستي استرس از موجي
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 .برم بايد ديگه من...نيومده پيش فرصتش هنوز نميدونم-

 ".باش خودت مواظب برو باشه":گفت و کشيد آهي

 ساعتش به نگاهي اضطراب با رفت رو پياده طرف به بلند هاي قدم با و شد پياده ماشين از

 گردنبندش روي دستشو. نرفته هنوز که کرد نگاه ايمان به و برگردوند سرشو اي لحظه.انداخت

 ايستاد سرجاش اي لحظه. رفت اصلي خيابون توي و شد خارج کوچه از.  زد لبخند و گذاشت

 .رفت طرفش به و کشيد عميقي نفس.  بود ايستاده کتابخانه در جلوي مادرش

 !سالم-

 بودي؟ کجا..سالم-

 .بخرم آب سوپري بودم رفته -

 .رفت توهم اخماش

 آبت؟ کو پس-

 ".برگشتم ديدم رو شما آخه":گفت سريع و گرفت گاز لبشو ي گوشه

 .انداخت بهش شکاکي نگاه

 !دارم کار کلي من بريم-

*** 

 !کنيد حل رو 28 و 28 ي صفحه هاي تمرين-

 .بخوريم بده چيزي يه پاني شدم خسته اووووف-

 اب و زد هستي به چشمکي.  کشيد بيرون رو لواشک ي کيسه کيفش توي از  و شد خم پانيذ

 .خوردن به کردن شروع شيطنت

 ميخورين؟ تنها تنها بدين منم به نامردا-

 .رويا ميدم بهت برگرد هيسسس-
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 کي. درآورد جيبش تو از رو گوشي. داد رويا به لواشک ورق يه ميز زير از که زد پانيذ به لبخندي

 .کرد بازش سريع.داشت جديد پيام

 ".شده تنگ صدات شنيدن براي دلم بزن من به زنگ يک تونستي عزيزم"

 .بود کردن صحيح برگه غرق که انداخت معلم به نگاهي.نشست هاش لب روي لبخندي

 ".کالسم سر فعال نداره دلتنگي ديگه ديدمت ديروز همين خوبه"

 .چرخوند دستش توي رو مداد و فرستاد رو پيام

 .هستي کنيم حل هم با بيا-

 .موافقم-

 "مردم؟ پسر اين ميگه چي":کرد پچ پچ و کرد خم سرشو پانيذ

 .داره اسم چيه مردم پسر-

 .ميگه چي حاال ببخشيد بابا خب -

 .که ميدوني معمول طبق -

 ...خجالتم.ميخونيد دلتنگي آواز هم واسه گنجيشکا عين همش که دوتام شما -

 برگه الي از سرشو که اين بدون معلم.کرد قطع حرفشو پانيذ خورد در به که اي تقه صداي با

 ".بفرماييد":گفت کنه بلند هاش

 .  گرفت قرار در چهارچوب در ناظم و شد درباز

 .بياريد تشريف لحظه چند فاطمي خانوم-

 طرف به معلم بعد و کرد او با پچي پچ ناظم. رفت در طرف به و شد بلند جايش از فاطمي خانم

 به ها بچه ي همه صالحي خانم ورود محض به.شد کالس وارد مدير و رفت عقب ناظم. رفت راهرو

 و تبس کالسو در ناظم.  داشت بدي استرس و ميجويد هاشو لب اراده بي هستي.ايستادند احترام

 دفتر ودب پوشيده اي سورمه ي ساده مانتوي و بودند مسني خانم که صالحي خانم.ايستاد مدير کنار

 خسته!ها بچه سالم":گفت تمام خونسردي با و گذاشت معلم ميز روي اشو چرمي يادداشت

 ".بزاره ميز روي و بياره آورده مدرسه قوانين خالف موردي يا موبايل کي هر لطفا.نباشيد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sahar bano | من قلب ناجي

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

11 

 

 تسم به هستي سرد دست.ميشد بدل و رد هم بين ها نگاه تنها و بود شده غرق سکوت در کالس

 .زد چنگ مانتوشو و رفت پانيذ

 ... ميشم مجبور وگرنه بديد و بياريد خودتون االن همين بهتره-

 و دش خم.ميلرزيد دستش و بود پريده وضوح به رنگش که کرد نگاه هستي به نگراني با پانيذ

 ".ميز رو بزار برو انضباطه کسري يه خدا به نميشه چيزي. دختر باش آروم":گفت درگوشش

 بچه از تا دچن سر پشت و ميشه تسليم و ميکنه رها شدشو حبس نفس ميکنه نگاه اون به ترديد با

 ونهخ مهمون صالحي خانم آمير سرزنش نگاه. ميزاره ميز روي گوشيو و ميره معلم ميز طرف به ها

 انمخ روبه.نويسه مي رو ها بچه اسم و برميداره رو يادداشتش دفتر صالحي خانم.ميشه سردش ي

 ".بگرديد رو کيفا":ميگه و ميکنه ناظم

 ونهد به دونه رو ها کيف و ميره اول نيمکت طرف به و ميده تکان سري آوري چندش لبخند با ناظم

 يفشک از رو گوشي تمام خباثت با ناظم و ميره لو هم جلو بود نيومده که ها بچه از نفر يک.  ميگرده

 ناظم و مدير.ميره پانيذ طرف به افکنده سر بعد و ميندازه صالحي خانم به نگاهي هستي درمياره

 وجا با کرده بغض و نگران بعضي و ناراحتن ها صورت از بعضي ميشه همهمه از پر کالس و ميرند

 .هميکن ساکت رو ها اون ميزنه که تشري با و ميشه کالس وارد معلم ها بچه هاي صحبت گرفتن

 طراتق اراده بي ميشه خيره پانيذ به و ميچرخونه سرشو کمي ميکنه نگاه ها بچه به مات هستي

 ور ميزاره سرشو و نشه بلند گريش صداي تا ميگيره دهنشو جلوي.  ميبارن هاش چشم از اشک

 حال هم نيذپا.  ميشنيد پانيذ تنها خفيفشو هق هق و ميلرزيدند هاش شونه گريه شدت از پانيذ پاي

 خانوم":گفت و برد باال لرزونشو دست ميزد برق چشماش تو اشک ي حلقه و نداشت خوشي

 پانيذ هب مغمومي نگاه معلم"!پايين؟ ببرمش ميتونم نيست خوب حالش هستي ببخشيد فاطمي

 رزي و زد قدرداني سر از لبخندي پانيذ.داد تکون رو سرش و کرد زمزمه رو دعايي لب زير و انداخت

 .  برد بيرون اونو و گرفت رو هستي بازوي

 از برافروخته اي چهره با واحدي خانم.ميريخت اشک آروم و گذاشت پانيذ ي شونه روي سرشو

 .اومد اونها طرف به بعد و ايستاد اي لحظه هستي ديدن با و اومد باال ها پله

 فروزش؟-
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 دست و کرد نگاه ميزد سرخي به سبزش چشماي که واحدي خانم به و کرد بلند سرشو هستي

 .فشرد و پانيذ

 .خانوم بله-

 .دارم کارت من دفتر بيا-

 نيذپا و کرد پانيذ به مرددي نگاه هستي.شد سوم پايه مشاور دفتر وارد و شد رد کنارش از بعد و

 خانم.شد دفتر وارد و انداخت پايين سرشو.کرد ول دستشو و زد اي کننده دلگرم لبخند ناچار

 نگاهش از کرد نگاه هستي به متفکرانه در شدن بسته با و بود مونده ميز روي نگاهش واحدي

 "!بشين":گفت انداخت مي لرزه به رو هستي وجود که لحنش سردي همان با نبود معلوم چيزي

 بد کاراف. افتاده اتفاقي چه نميدونست.نشست صندلي ترين نزديک روي و انداخت پايين سرشو

 واحدي خانوم صداي.بجوه هاشو ناخن عصبانيت با که بود شده باعث واين بود کرده پر رو ذهنش

 .ميندازه پايين رو دستانش و مياره خود به اي لحظه رو اون

 .ميشنوم خب...بزني حرف تا بياي گفتم-

 هب ما خانوم":گفت و کرد باز دهان.برد سو آن به سو اين از رو نگاهش و کرد فکر اي لحظه هستي

 "...خدا

 .آورد باال دستشو کف و کرد قطع رو حرفش

 .نخور هم دروغ قسم.  شنيدم دروغ کافي ي اندازه به!  نده تحويلم دروغ-

 ...که من ولي -

 چيه؟ جريان بگو تمام صداقت با گفتم -

 .کرد نگاهش زده بهت

 جرياني؟ چه-

 "!کردم چک گوشيتو من":ميگه لب زير و ميگيره هستي از نگاهشو

 ينم بود مونده مات نگاهش.آوار يک مثله! نه پتک! نه اومد فرود سرش توي پتک مثل جمله اين

 . کنه هضم حرفشو تونست
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 "چي؟":پرسيد ناالن و داد تکون طرفين به سرشو

 تونم نمي!..کردم چک گوشيتو من":گفت شمرده شمرده و خورده گره هم تو واحدي خانم اخماي

 "...دارم بهش بيشتري اعتماد ها بچه ي همه بين از و ميشناسم که دختري کنم باور

 هک بود اشک شفاف قطرات وجود داد رخ صورتش تو که تغيري تنها و بود مونده زده بهت هستي

 .ميکشيدن هستي رخ به شوريشونو و بودند کرده پيدا خودشونو راه آرام

 نميزني؟ حرفي که داره واقعيت نکنه-

 .نداشت واقعيت کاش -

 و موند دختر معصوم صورت روي نگاهش.لرزوند رو واحدي خانم تن هستي آرام و لرزان صداي

 اخم. لرزوند تنشو هم باز هستي سوز پر آه.کرده اجبار کار اين به رو اون چيزي چه نميدونست

 "دختر؟ کردي چيکار تو":گفت باشه آروم ميکرد سعي که صدايي با و خورد گره هم تو هاش

 .بود اش رحمانه بي سئوال گوي پاسخ هستي مواج نگاه تنها

 "کردم؟ چيکار من":ميپرسيد خودش از ذهنش تو مدام بود مونده مات هم باز هستي

 باشه؟...بگي بهم چيو همه..ميخوام ازت فقط کنم کمکت ميتونم من هستي ببين-

 .هستي مات نگاه هم باز

 !بگو چيزي يه ؟ ساکتي چرا خب-

 شروع کجا از دونست نمي.کرد بازي بازي هاش انگشت با و گرفت اون از نگاهشو

 خيلي تاحاال...بوده واحدي خانوم کرده برخورد راحت باهاش که مشاوري تنها...نميدونست.کنه

 ...نه يا بگه بايد شرايط اين تو نميدونست..کرده کمکش هم خيلي و زده حرف باهاش

 ...که اينو هستم تو رازدار هميشه مثل من هستي-

 از دونم نمي...  بودم درگير باهاش پيش ها سال از من که مشکليه اين":گفت و کرد قطع حرفشو

 زا بعد...بودم تنها اولم همون از...تنهايي از امون..تنهايي.. تنهايي...آه... اما...بگم چي از بگم کجا

 هب تونست نمي که بود خورده ضربه انقدر خودش بود کرده رها منو مادرم.شدم تر تنها پدرم..مرگ

 آروم آروم...شد بزرگ روزهاش آورترين عذاب با بچه همون..کنه کمکي سالش شيش ي بچه
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 اييتنه با نبود خودش دست ميگرفت فاصله همه از مدرسه رفت وقتي... شد بزرگ تنها شد بزرگ

 هوابست تنهايي به حد از بيش داشت و بود خودش تو...نبود کسي هيچ پذيراي و بود گرفته خو

 گرفت ميمتص...کنه رنگي اش نداشته لبخند با رو زندگيش گرفت تصميم..نبود خوب اين اما ميشد

 و خوب دوست دوتا با راهنمايي رفت وقتي تنهايي همه اون بود بس...بشه دوست ها بچه با

... نميتونستم..کرد عوض امو مدرسه..انداخت جدايي مادر همون اما.. شد آشنا نشدني فراموش

 بازم.. رامب بود سخت..کنم پيدا مهديه و فاطمه جنس از آدمايي تونستم نمي و بود برگشته تنهايي

 تو ومدا اتفاقي کامال...شد پيدا ايمان ي کله سرو اينکه تا!هام تنهايي تو رفتم بازم..شدم بيخيال

 يمزندگ به بازم که دوستي باوفا دوست يه بود شده.جاکرد دلم تو خودشو يواش يواش...زندگيم

 مومت..شدم وابسته بهش بيشتر اون از و شدم مند عالقه بهش ميکردم احساس...بخشيد شادي

 "!...آرزو يک اميد يک بود شده.ميشد تموم و شروع اون با شبم و روز ايمان شد زندگيم

 مسحور و بود کرده قفل هم تو دستاشو که انداخت واحدي خانوم به نگاهي و کرد بلند سرشو

 .بود حرفاش

 همريض قلبش.ميزد نفس نفس. بود شده دعواش يکي با نبود خوب حالش!زد زنگ بهم روز يه-

 بهم حرفي يه حالش اون توي بود پريشون.. کنم آرومش کردم سعي ميشد عصبي نبايد

 خواست ازم هم بعدش... بود نزده رو حرفي چنين بهم وقت هيچ...دارم دوست..گفت..گفت..زد

 ميرفت اهيگ و ميزد لبخند گاهي بود قرار بي.داشتيم قرار شاپ کافي يه تو قرار سر رفتم.. ببينمش

 ونستمنميد!...فهميدم پريشونيشو دليل تازه کرد ازدواج تقاضاي ازم و داد حلقه بهم وقتي!فکر تو

 ...نميدونستم!بگم بايد چي

 .کشيد چشمش به و دراورد کاغذي دستمال يک و برد فرو جيبش توي دستشو

 روغد ميکردم احساس ولي چرا دونم نمي...گرفتم ازش رو حلقه...ببينم رفتارشو تا کردم صبر-

 ! ميخواد منو واقعا...نميگه

 عصبانيت از مرتعشي صداي با واحدي خانوم.ريخت اشک دوباره و انداخت پايين سرشو

 "است؟ کرده تحصيل ؟ سالشه چند آقا اين":گفت

 .ميخونه تي آي مهندي...سالشه 82-

 "کني؟ اعتماد بهش تونستي چطور":گفت و بست چشماشو واحدي خانوم
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 .نميدونم-

 .زمي رو کوبيد و کرد مشت دستشو بود کرده کنترل خودشو خيلي لحظه اون تا که واحدي خانم

 !حرف؟ شد نميدونم-

 . لرزيد اش چونه و کرد نگاهش مواج و معصوم نگاهي با هستي

 "بود؟ حد چه در تون رابطه":گفت شده قفل هم روي هاي دندون با و بست چشماشو دوباره

 "چيه؟ منظورتون":پرسيد مستاصل و کرد نگاهش بهت با

 !نرسونده آسيبي بهت بدونم ميخوام...بدونم ميخوام واضحه منظورم-

 .رفت توهم هاش اخم

 ! سالمم من-

 "چي؟ يعني":گفت کالفگي با

 خانم دخترم من":گفت واحدي خانم ي شده سرخ چشمان در خيره و کرد بلند سرشو هستي

 فتنگ واسه هم دروغي البته و ندارم ترسي من بگيريد آزمايش ازم ميتونيد داريد شک اگر واحدي

 ".ندارم

 مطمئني؟-

 .نرفتم کج ميکنيد فکر که هم ها اونقدر!  مطمئنم آره -

 .رفت دندانش طرف به اراده بي انگشانش و زد گره هم به را هستي هاي اخم که زد اي قهقهه

 هوم؟؟!!ميدادي ادامه ات رابطه به بازم تو که فهميد نمي مدرسه اگه! روخدا تو نه-

 "داره؟ اشکالي شما نظر از":گفت تمام پررويي با

 پس ؟ميدوني؟ چي تو دختر... تو بعد اشکاله تاپاش سر نداره؟؟ اشکالي":گفت و شد بلند صدايش

 مادرت ببينم اصال حرومه؟؟ چيزا اين دوني نمي مگه ميکني؟؟ سرت چي براي رو چادر اون

 ميدونه؟؟

 !نه خب-
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 !!ببند دهنتو پس -

 مبهوت هستي و بود نشسته خون به نگاهش.پروند جاش از رو هستي و زد فرياد با را حرف اين

 رد که نکشيد طول خيلي.باشه شنيده واحدي خانم دهن از رو حرف اين که داشت شک و بود مانده

 واحدي خانم به رو ترس با.شد ظاهر در درميان هراسان فاطمي خانم و شد باز شدت با

 با.  ودب کشونده بيرون کالس از را فاطمي خانم که بود بلند انقدر صدايش"افتاده؟ اتفاقي":گفت

 سر برو":گفت و برگشت هستي طرف به"!نه":داد پاسخ ارام و انداخت هستي به نگاهي خشم

 "!کالست

 ...ولي-

 "!بيرون برو گفتم":زد فرياد دوباره و برد باال دستشو واحدي خانم

 ارديو به دستشو.گذشت بود مونده مات که فاطمي خانم کنار از و شد بلند جايش از سختي به

 روي و خورد سر آرام.ميپيچيد سرش در هنوز واحدي خانم فرياد صداي.برداشت قدم آرام و گرفت

 هک سردي عرق و بود کرده لونه وجودش تو که سرمايي.ميلرزيد سرما از.نشست ها پله از يکي

 سيک کرد احساس.ريخت اشک صدا بي و داد تکيه ديوار به سرشو. بود نشسته پيشونيش روي

 هق هق صداي به دادن گوش و پانيذ آغوش هم باز کشيد آغوش در رو اون و نشست کنارش

 .هستي

 بريزم؟ سرم تو خاکي چه.. حاال..حاال...شدم بيچاره... شدم بدبخت پاني-

 !نميفته اتفاقي!نترس.. کنارتم من.. باش آروم ششش-

 به اگه...اگه.. نميفته؟؟اگه اتفاقي":گفت پانيذ قرار بي چشمان در خيره و کرد بلند سرشو هستي

 .گريست و فشرد اون آغوش در سرشو دوباره"..بگن مامانم

 .کني فکر بهش نميخواد ديگه -

  "...ايمان":ناليد و داد پانيذ به قرارشو بي نگاه هستي

 .گرفت هستي از رو نگاهش و نداشت گفتن براي چيزي

*** 
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 و دلهره از پر روزي بازهم.  ميداد نشون رو دقيقه 5::: که انداخت ساعت به نگاهي خستگي با

 آينه جلوي.گذاشت کيفش تو کتاباشو و پوشيد لباسشو کرختي با. داشت پيش در رو اضطراب

 .بست پايين اي ساده سر گل با رو موهاش هميشگيش عادت طبق و ايستاد

 به نگاهش.کرد لمسش و برد گردنش طرف به دستشو. موند گردنبندش بند روي آينه تو نگاهش

 وير کيفشو.کرد سرش لبناني و درآورد کشو ازتوي مشکيشو روسري.کشيد آهي و نشست غم

 هاي کتوني و رفت در طرف به صبحانه خوردن بدون.برداشت چادرشو و انداخت اش شانه

 .اومد بيرون کردو پاش طوسيشو

 شد ويسسر سوار کي نفهميد.  شده صبح انگار نه انگار و بود رفته فرو مطلق تاريکي توي خيابون

 نگر سبز ساختمون جلوي که ميکرد نگاه رو بيرون و بود افکارش غرق!  نه يا داد سالمي اصال و

 و چادر ميرفت باال ها پله راه از و ميشد ساختمان وارد که همانطور.شد متوقف ماشين مدرسه

 .شد انساني سوم کالس وارد و کرد رد رو راهرو پيچ.چپوند کيفش توي روسريشو

 درانق ميکرد فکر نميدونست هرکي گرفت اش خنده.  بودند خوابيده ها بچه و بود خاموش ها چراغ

 وشخ مشغول شب نصفه تا و نکردن باز کتابو الي که نداشتن خبر شدن بيهوش که خوندن درس

 .بودن گذروني

 ميرفت راه که طور همون و کرد باز رو عربي کتاب.اومد بيرون و گذاشت کيفشو آخر نيمکت روي

 وير لزجي موجود کرد احساس.ايستاد ناگهان. ميزد قدم و بود پايين سرش.خوندن به کرد شروع

 انيذپ دستاي توي سوسک ديدن با. برداشت اونو و رفت گردنش طرف به دستي.  نشست گردنش

 بود رفتهگ دلشو پانيذ.نميشد قطع جيغش و بود انفجار حال در گلوش که طوري کشيد، بنفشي جيغ

 گاهن دوتا اون به و بودند اومده بيرون کالس از آلو خواب هاي قيافه با ها بچه.ميخنديد بلند بلند و

 ذي پانــــــــــــــــــ":گفت پانيذ به رو فرياد با و برداشت جيغ از دست هستي.ميکردند

 چرا ديوونه":گفت بريده بريده و پيچيد خودش به خنده از دوباره پانيذ "بــــود؟ چي اين!

 "!بترسي نميکردم فکر! بابا بود ميزني؟مصنوعي جيغ اينجوري

 وت اخماشون که ها بچه طرف برگشت بعد و کرد نگاه پانيذ دست به آوري چندش حالت با هستي

 اشهب آخرت بار پانيذ":گفت داري کش لحن با و جلو اومد سارا. خوابشون دنبال رفتند بعد و بود هم

 "!کردي بيدار رو همه ببر نکرتو صداي اون هم تو!ميکني شهرستاني شوخي

 .است نکره خودت صداي بعدشم.نيست خواب وقت که االن-
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 ريز ايه نيشگون با و پانيذ روي پريد هستي.شد کالس وارد و گفت بابايي برو که بود خواب انقدر

 .کرد مهمونش

 ...کردم غلط هستي نکن..آي...نکن..کردم اشتباه بابا..کردم غلط آي آي-

 .کشيد کنار و زد لبخندي

 !نترسوني منو ديگه باشي تو تا-

 .رفت سمتش به باز نيش با پانيذ

 !!!نيار خودت با اونو-

 !ميگن بهمون چيزي يه ميان االن نزن داد خوب خيله -

 .رفت بود نشسته که هستي کنار و کيفش توي انداخت سوسکو پانيذ

 بال؟ خبر چه-

 .نمياد خوشم بال نگو من به -

 چرا؟ وقت اون -

 !اصال چه تو به...که چون -

 خبر؟ چه پرسيدم.. اخالق بد بابا خب -

 !هيچي -

 !عاشقي پدر بسوزه اي! شده غرق هات کشتي که باز -

 !خانم پانيذ ميرسه هم تو به!نوبت به آسياب-

 !ميبيني سفيدشو اسب تو!! بينمش نمي کو؟؟ حاال...شايد!نيدونم اوووم-

 "!پاني الهي نميري":گفت و پانيذ بازوي به زد خنده با هستي

 گرفتم يدمروار آب نميبينم اسبشو ولي ميبينم سفيدشو کاخ که من ميگم راست خب ميزني چرا-

 !ببيني تو شايد
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 !پانــــــي-

 !ميشم ساکت قربان چشم-

 !بلدي ببينم بپرسم ازت لغت بيا پرتا و چرت اين جاي به -

 "لغت؟":گفت و خاروند سرشو داري خنده حالت با

 ميشه؟ چي"النسام" ببينم بگو نزن چپ علي کوچه به خودتو پس!  زدي خر ميدونم که من-

 کوهان -

 . بگيرم دو يه بخونم يکم شو ساکت نخوندم که بگو منو.خوندي ديدي! ديدي -

 .بخوابم ميرم من بخون اوکي -

*** 

 انگريب اتفاقي دادن رخ از قبل مرموز ي دلشوره اين هميشه.بود افتاده جونش به بدي ي دلشوره

 و شد بلند جاش از زنگ صداي با.بود فهميده رو جمله چند فقط معلم صحبتاي بين.ميشد گيرش

 .کشيد هم رو پانيذ دست

 .داريد عجله خيلي اينکه مثله فروزش خانم-

 بعد ي تههف تکاليف تعيين از بعد.گفت ببخشيدي لب زير و نشوند سرجاش رو هستي معلم صداي

 .کشوند خودش با پانيذو و شد بلند جاش از دوباره هستي.رفت بيرون کالس از معلم

 .سايت بريم بدو-

 .شد وبلند کرد نگاهش بهت با

 خبره؟ چه سايت-

 .ميگم بهت تو بيا -

 پايين کيي دوتا رو ها پله.  ميگرفت ايمان از خبري بايد و کنه تحمل وضعيتو اين نميتونست ديگه

 .هستي به خورد محکم بود سرش پشت که پانيذ و ايستاد هستي ناگهان که اومدند مي

 ميکني؟ اينجوري چرا ديوونه!!ااا-
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 ور هستي سرد دست.ماسيد دهانش در حرف هستي مادر ديدن با و گرفت رو هستي نگاه ي دنباله

 "مياد؟ که داشتي خبر تو":گفت و کشيد خودش طرف به

 .ميچرخاند مادرش و پانيذ ميان از را نگاهش مدام هستي

 !نه..ن-

 تبس چشماشو اي لحظه هستي.برداره قدم تا کرد وادار رو اون و داد دستش به آرومي فشار پانيذ

 .رفت جلو ساختگي لبخندي با.کرد رها اشو شده حبس نفس و

 ميکنيد؟ چيکار اينجا شما!...مامان سالم-

 "!مدرسه بيام که زدن زنگ! سالم":گفت و داد تکان را سرش کالفگي با مريم

 .زد لبخندي هم باز هستي

 .ميبينمت خونه!کالس سر ميريم ما باشه-

 ور سئوال دوباره.باشه داشته تمرکز امتحان هاي سئوال روي تونست نمي و بود مشغول فکرش

 در به اي تقه.سئوال به شد خيره و چرخوند دستش تو رو خودکار"بود؟ چه سقراط اتهام"خوند

 و معلم به کرد رو اي پريده رنگ صورت با واحدي خانم.شد درباز معلم ي اجازه وبا خورد

 "!کالس بيرون بياد فروزش ميشه ببخشيد عظيمي خانم":گفت

 .داد تکان را سرش بهت با معلم

 !حتما.. بله-

 تعصباني با و انداخت در به نگاهي پانيذ.رفت کالس از وبيرون کرد رها ميز روي رو خودکار هستي

 ربض زمين روي پايش با کنند حرکت نداشتن قصد ساعت هاي عقربه انگار.داد ادامه نوشتن به

 اما گذشت دلشوره از پر دوزنگ.کند تمرکز درس روي کرد سعي و کشيد عميقي نفس.بود گرفته

 از تا خواست اجازه و کرد بلند دستشو.ميشد تر نگران لحظه هر پانيذ.  بود برنگشته هستي هنوز

 جاش زا وضعيت اين از کالفه پانيذ.ميکرد مخالفت سرسختي با ادبيات معلم اما بشه خارج کالس

 در و شد خم پانيذ که شد خيره اون به گري پرسش نگاه با معلم.رفت معلم طرف و شد بلند

 کس هيچ راهرو در.شد خارج کالس دواز حالت به پانيذ و داد سرتکون معلم گفت چيزي گوشش
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 فحهص به خيره و بود باز دراتاقش!کجاست هستي بپرسه واحدي خانم از است بهتر کرد فکر نبود

 "نديدين؟ رو هستي شما خانم":پرسيد و زد در به اي تقه.ميکرد مطالعه رو چيزي کامپيوتر ي

 تموم مادرش با صالحي خانم ي جلسه اما! نه":گفت و داد تکون طرفين به رو سرش واحدي خانم

 "سرکالس؟ نيومده مگه.شد

 و شدن واحدي خانم العمل عکس منتظر"!نه":گفت شنيد خودش تنها که صدايي با زده بهت پانيذ

 يکالفگ با.رفته کجا دونست نمي.کرد ورو زير رو مدرسه طبقات تمام.رفت بيرون در از سرعت با

 ايينپ حياط هاي پله از ارام.بود تشنه.شد حياط راهي زنان نفس نفس و کشيد صورتش به دستي

 .بود افتاده زمين روي خوري آب کنار هستي.گرفت وجودشو تمام ناتواني احساس که اومد مي

 تهبرگش هاي مژه.کردم نگاه هستي ي پريده رنگ صورت به. کردم پاک هامو اشک دستم پشت با

 منظر تازه فرمش خوش و برجسته هاي لب و عروسکيش بيني.بود اشک از هنوزخيس زيباش ي

 نوازش و آروم دستمو.بودم نکرده دقت هستي هاي زيبايي عمق به گاه هيچ.بود کرده جلب رو

 سرنگ يک همراه به پرستار و شد باز آرامي به در.کشيدم رنگش خرمايي نرم موهاي روي گرانه

 ميزد سرم به رو سرنگ که حالي در و زد من هاي چشم به نشاطي پر لبخند.شد وارد دستش در

 "! دختر اين حال به خوش!  ميشه معلوم سخت هاي لحظه تو خوب هاي دوست":گفت

 "مياد؟ هوش به کي":گفت بغض با پانيذ

 .مياد هوش به نباش نگران ميشه تموم سرمش ديگه ساعت نيم تا-

 .خانم ممنون -

 .باش راحت من با است پروانه اسمم -

 روي دستامو و شدم بلند جام از سرم توي درد کشيدن تير با.شد خارج اتاق از و زد لبخندي

 ".برميگردم االن":گفتم آروم.گذاشتم هام شقيقه

 و مبست ارومي به رو در.بخورم تکون هستي کنار از نميزاشت وجودم تو ترسي چرا دونستم نمي

 قدم اون سمت به.اومد بيرون ها اتاق يکي از بود پروانه اسمش که پرستاري. شدم راهرو وارد

 .برداشتم

 بردين؟ کجا منو ي بچه ميگم...کجاست؟ من ي بچه-
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 کشيده زمين روي و بود افتاده اش شونه روي چادرش.شد راهرو وارد تلوتلوخوران آشنا زني

 "! بيمارستانه اينجا!  خانوم تر آروم":گفت و دويد طرفش به پروانه.ميشد

 "کجاست؟ ام بچه":گفت و زد چنگ رو پروانه آستين زن

 "يارب قند آب ليوان يه":گفت ميکرد نگاهشان که پرستاري به رو و گرفت زن از رو نگاهش پروانه

 هم هب ابروهاي با شد، نمايان زن صورت در محوي لبخند. ايستادم پروانه کنار و رفتم جلو ترديد با

 "کرده؟ قايم خودشو گوري کدوم ":گفت خورده گره

 "!حراست بزنم زنگ ميکنيد مجبورم دارين":زد تشر پروانه

 "!بکن ميخواد دلت غلطي هر":زد فرياد مريم

 اونجا":گفت کالفگي با و دويد طرفش به پروانه.رفت اتاق اولين سمت به و زد کنار رو پروانه

 "!نيست

 .شد خيره پروانه به و برگشت مريم

 !راهرو آخر 025 اتاق-

 رو هستي داشتن نگه زنده قصد هستي مادر که داشتم حتم.کردم نگاه پرستار به ناباورانه

 و ايستادم در جلوي.رسيدم در به هستي مادر از زودتر و رفتم اتاق سمت به دوان دوان.نداره

 "!کنار برو جون دختر":گفت خشم با و ايستاد جلوم مريم.بستم چشمامو

 "!نيست وقتش االن": گفتم مريم ي برافروخته صورت در خيره و کردمو باز چشمامو

 !!!نيـــــــــــست مربوط تــــو به-

 اب و برداشت خيز مريم.کشيدم کنار ناخواسته که انداخت لرزه به منو چنان مريم فرياد صداي

 تيراح نفس خالي اتاق ديدن با و کشيدم سرکي. زد خشکش جا همان اما.کرد باز رو در عصبانيت

 .کشيدم

 "!کنه فرار من دست از تونه نمي بگو بهش":گفت شده قفل هم روي هاي دندون با

 .رفت و زد بودم ايستاده در درچهارچوب که بهم اي تنه و انداخت سرش روي رو چادرش

*** 
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 !فرياد بازهم.پيچيد سرش تو آشنايي صداي کرد باز آرومي به چشماشو

 !کجاست؟ من دختر-

 و ازب بار چند چشماشو.رفت سياهي دوباره چشماش اش ناشيانه حرکت اين با و نشست سريع

 به وجهت بي و کشيد بيرون دستش از رو سوزن خشم کرد،با دستش توي سرم به نگاهي.کرد بسته

 نفس.رفت در سمت به لرزان هايي قدم با.پوشيد رو هاش کفش دستش از شده جاري خون

 به نگاهي.بودند ايستاده راهرو طرف آن پرستار چند و پانيذ و مادرش. کرد باز درو و کشيد عميقي

 با و باشد اضطراري خروج راهروي طرف به زد حدس که بود دري چپش سمت.انداخت اطراف

 پله راه توي خودشو و رفت در سمت به لرزاني هاي قدم با.شد مطمئن رنگ قرمز تابلوي ديدن

 از.کرد مرتب روسريشو و ايستاد زنان نفس نفس.اومد پايين رو ها پله چطور نفهميد.کرد پرت

 توشمان زير خونيشو دست و کشيد عميقي نفس.شد نگهبان متوجه و کشيد سرک ديوار پشت

 اون هب و برگشت نگهبان.رفت نگهبان طرف ارام هاي قدم با.زد مليحي لبخند و برد باال سرشو.برد

 روشو دبو چاق و عبوس مردي که نگهبان"!آقا نباشيد خسته":گفت لبخند همان با هستي.کرد نگاه

 يم سردي سوز.کشيد راحتي نفس و گذشت کنارش از هم هستي.کرد تشکري زور به و برگردوند

 فطر هر به اونو پاهايش.ميره کجا دونست نمي.بود نپوشيده چيزي اش مدرسه مانتوي جز و اومد

 تپش با.ميرفت خيابان اون به خيابان اين از.نميداد استراحت بهش اي لحظه حتي و ميکشيد

 به هک بودند پاهاش اين و بود کرده قفل مغزش.افتاد راه دوباره و کرد پاک پيشونيشو عرق دستش

 رفتن راه توان ديگه و بود گرفته وجودشو تمام ضعف احساس.ميدادند فرمان اون

 شد، مواجه بدي ي سرگيجه با اما. برداره قدمي کرد سعي و کرد بسته و باز چشماشو.نداشت

 .کند باز چشماشو شد باعث مردي صداي.داد تکيه آن به و گرفت ديوار به دستشو

 خانم؟ خوبه حالتون-

 داشت جذابي صورت مرد.نبود اي ديگه کس جوون مرد اون و هستي جز خلوت ي کوچه اون توي

 بل زير.کنه فکر کرد سعي و بست چشماشو هستي.بود پوشيده رنگي طوسي شلوار و کت و

 "!خوبم من":گفت

 ور هستي ناله صداي که بود برنداشته بيشتر قدم دو هنوز افتاد راه و گرفت اون از نگاهشو مرد

 .بود بسته محکم چشماشو و بود نشسته زانوهاش روي هستي.برگشت شتاب با و شنيد

 !خانم نيست خوب حالتون اصال شما-
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 .گرفت اون طرف به دستشو مرد.کرد نگاه اون به خيره تنها و کرد بلند رو سرش هستي

 !کنم کمکتون بدين اجازه-

 تا ردک کمکش و گرفت رو بازويش زير بالفاصله مرد و داد تکون رو سرش کردن فکر بدون هستي

 "وايسيد؟ ميتونيد":گفت و ايستاد اي لحظه.بره راه

 نمي.شد دور اون از دوان دوان مرد.داد ديوار به تکيه و انداخت اون به رمقي بي نگاه هستي

 در.شد پياده مرد و کرد ترمز کنارش مشکي ي پورشه ماشين.بود کرده اعتماد اون به چرا دونست

 .رفت خاموشي آغوش به و بست چشماشو.شد سوار متعاقبا هستي و کرد باز رو جلو

*** 

 اما يدترس اي لحظه.نداشت رو به رنگ و بود بسته چشماشو که کرد نگاه دختر به نگراني با برديا

 از بعد.گرفت اي شماره عجله با دراورد جيبش از تلفنشو.کرد بيشتر رو سرعتش و زد نهيب خود به

 .پيچيد گوشي در مردي صداي بوق چند

 !برديا آقا سالم به-

 اي؟ خونه سالم -

 مگه؟ چطور آره -

 .خونتون ميرسم االن من نرو جايي -

 شده؟ چيزي -

 !کمک پايين بيا رسيدم -

 چي؟ کمک -

 !پايين بيا گفتم -

 و کرد باز ماشينو ي ديگه طرف در.شد پياده ماشين از و کرد قطع رو تماس عصبانيت با برديا

 اون به و بود ايستاده خونه در جلوي هراسان کيارش. گرفت آغوش در رو بيهوش نيمه دخترک

 .ميکرد نگاه

 .باال بيا زود کن پارک وايسادي؟ماشينو اونجا چرا-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sahar bano | من قلب ناجي

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

24 

 

 ودشخ به کرد سعي.ميترسوند بيشتر اونو دختر سرد تن.رفت باال رو ها پله و کرد عبور کنارش از

 هر پرسيدن بدون و اومد داخل کيارش.خوابوند کاناپه روي و دختر و شد خونه وارد. بشه مسلط

 ننگرا برديا.زد زانو دختر کنار و آورد خودش با پزشکيشو کيف.رفت اتاقش سمت به سئوالي

 .بود ايستاده

 "!بشين افتاده فشارش نباش نگران":گفت و انداخت اون به نگاهي کيارش

 اوهوم-

 و وممعص صورت به نگاهي کرد پاک دستشو روي خون و زد باال رو دختر آستين ماليمت با کيارش

 محو که انداخت برديا به نگاهي و شد بلند جايش از. زد دستش به سرمي و انداخت دختر زيبا

 .انداخت دختر روي و آورد پتو اتاق از.  بود دختر

 رد کمي سوزش با.ميرفت سفيدي به لبش رنگ و ميخورد سر صورتش روي عرق درشت قطرات

 "خوبي؟":گفت و زد لبخندي کيارش.کرد باز رو چشمش دستش

 کي ماش":گفت مرد به رو ترس با.بده تشخيص خودشو موقعيت کرد سعي و نشست سريع هستي

 "هستين؟

 "!پزشکم من":گفت و شد تر پررنگ لبخندش کيارش

 نهاآ يادآوري با اما.بياره خاطر به رو گذشته اتفاقات کرد سعي بگه چي بايد دونست نمي هستي

 "نيست خوب حالم من":گفت لب زير.بکشد دراز شد مجبور و افتاد دوران به سرش

 ".ميدونم":گفت آرومي به کيارش

 دچکي چشمش ي گوشه از اشکي قطره. ميکرد درست رو سرم جديت با که انداخت مرد به نگاهي

 .خورد گوشش به آشنايي صداي.شد بيشتر هاش اشک شدت و بست هاشو چشم

 ميکني؟ گريه چرا-

 برديا.ماند مات بود کرده کمکش کوچه در که مردي ديدن با و کرد باز سرعت به هاشو چشم

 هب بود هستي روي نگاهش که طور همان و نشست کناري مبل روي آرام و زد صورتش به لبخندي

 آشپزخانه طرف به و گفت اي باشه کيارش"!بخوره کن درست براش چيزي يه":گفت کيارش

 .رفت
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 چيه؟ اسمت":گفت دلنشيني لحن با و زد هستي به بخشي آرام لبخند

 هستي-

 .بود همين هم درستش شايد اما گفت رو اسم اين چرا دونست نمي

 ! همتي کيارش پزشکم دوست هم آقا اون و رهنما برديا.بردياست من اسم.قشنگي اسم چه-

 "!رمب بايد ديگه من اما کمکتون از ممنون":گفت ميشد بلند که درحالي و بزنه لبخند کرد سعي

 "کجا؟":گفت ناباورانه برديا

  ".دونم نمي":داد جواب درماندگي با

 !سرجات بشين-

 که ادافت جونش به ترس اي لحظه.نشست سرجايش برديا عصبانيت از پر صداي از مبهوت هستي

 .نشست ها مبل از يکي روي بعد و گذاشت ميز روي رو سوپ کاسه و اومد طرفش کيارش

 تو بري باز بزارم که خواي نمي!ديروقته":گفت بعد و انداخت کيارش به اي کالفه نگاه برديا

 .نگفت چيزي و داد تکون سري هستي".وضعت اين با خيابون

 بزني؟ زنگ کسي به ميخواي-

 "ميشه اگه":گفت و کرد فوت صدا با اشو شده حبس نفس

 شيگو روي اعداد به نگاهي هستي.داد دستش به را سيمي بي تلفن و شد بلند جايش از کيارش

 خيلي.اومد خاطرش به هم بقيه شماره اولين زدن با.  بياره ياد به رو شماره کرد سعي و انداخت

 .دکر هستي لبان مهمون رو تلخي لبخند و پيچيد گوشي در اش مردونه صداي که نکشيد طول

 !بفرماييد بله-

 .داد بهش رو دستمالي و کرد اخمي برديا. خوردند سر هستي هاي گونه روي اشک قطرات

 "...الم...س":گفت لرزوني صداي با نيفته دستش از تا گوشي رو گذاشت هم دستشو يکي اون
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 .بود سخت باورش شايد.  شد برقرار دو آن ميان سکوت لحظه چند

 خودتي؟؟....هستي؟؟-

 "...آره":گفت وار زمزمه و زد محوي لبخند

 "کردي؟؟ خودت ي مسخره کجايي؟؟؟منو هست معلوم":پيچيد گوشي در پسر فرياد صداي

 "..من... من...نه":گفت کنان من من.  بگه بايد چي دونست نمي و بود جاخورده هستي

 .ميرسيد گوشش به ايمان تند هاي نفس صداي

 کجايي؟ االن-

 "!نميدونم":گفت و کشيد آهي هستي

 کيه؟؟؟ ي خونه ي شماره اين پس نميدونم؟؟؟ چي يني-

 "..ايمان باش آروم":گفت و چرخوند کيارش و برديا ميون نگاهشو

 باش؟ آروم چيو-

 از ور گوشي و برداشت خيز برديا. بست محکم چشماشو و گرفت گوشش از فاصله با رو گوشي

 سريع هرچه...ميگم که آدرسي اين به بيايد":گفت رو جمالت اين تند.  قاپيد دستش

 "!تر،خداحافظ

 ميان دستي کالفه.ميلرزيد که انداخت هستي به نگاهي. انداخت مبل روي و کرد قطع را تلفن

 .رفت خانه از بيرون به و کشيد موهايش

*** 

 تي.  دش پياده ماشين از شتاب با.  کرد ترمز اي خونه جلوي و پيچيد کوچه داخل سرعت با ماشيني

 يتو آشفته موهاش.داشت تن به لي شلوار با بود شده نوشته حافظ اشعار روش که سبز شرت

 واردي روي پشت از رو پاهاش از يکي و بود داده خونه ديوار به تکيه که برديا. بود ريخته صورتش

 نکهاي بدون ايمان.کرد نگاهش و اومد جلو پسر ديدن با بود جيباش توي هاش دست و بود گزاشته

 هپل از و کرد طي رو حياط بلند هاي قدم با.شد خونه وارد و کرد عبور کنارش از کنه اون به سالمي
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 پريده رنگ و لرزان هستي. شد کوبيده ديوار به که طوري کرد باز شدت به رو در و رفت باال ها

 . ميکرد نگاه او به و بود ايستاده سالن وسط

 و رفت عقب عقب هستي ، برداشت خيز هستي سمت به بلند هاي قدم با و کرد مشت هاشو دست

 .کوبيد ديوار روي اون صورت کنار را دستش دو ايمان.خورد ديوار به

 رواني؟؟؟ داري چيکارش-

 هاي دندون با و کرد نگاهش ايمان.زد رو حرف اين فرياد با و بود ايستاده تر عقب قدم چند برديا

 "!نداره ربطي تو به":گفت شده قفل هم روي

 "کين؟؟؟ اينا":گفت هستي لرزون چشماي در خيره و هستي صورت روي چرخوند گردنشو

 ..من..دونم نمي-

 "آقا؟ هستين کي شما":گفت عصبانيت از مرتعشي صداي با و کشيد عميقي نفس برديا

 !بپرسم تو از بايد من اينو...هه-

 ..دوست خونه اينجا آوردمش من.بود افتاده کوچه توي و بود بد حالشون امروز خانم اين-

 وراتو؟؟ و شر اين کنم باور داري توقع":گفت بلندي صداي با و کرد قطع رو حرفش ايمان

 محکم دستشو ايمان که بزنه حرفي خواست نگفت،هستي چيزي و رفت هم در اش چهره برديا

 خفه پس خوندم تهشو تا خودم! بگي نميخواد هيچي":گفت خشم با و گذاشت هستي دهان روي

 "!!عوضي شو

 .رفت بيرون خونه از بعد و کرد نگاهش اي لحظه رفت عقب و برداشت دستشو ضرب با

 رو خودش برديا.بشه اشک از خيس صورتش تا داد اجازه و نشست و سرخورد ديوار روي هستي

 "خوبي؟؟":وگفت رسوند اون به

 گفت نمي چيزي و بود شده خيره اي نقطه به هستي اما

*** 

 و انداخت مبل روي خودشو پانيذ.ميکرد نگاه بخارش به و بود گرفته دستش توي رو قهوه ليوان

 "!نگراني از مردم چيشده بگو زودتر خب":گفت
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 و داد تکون بار چند صورتش جلوي رو دستش پانيذ.نميداد جواب و بود شده خيره هستي

 "!باتواما هي":گفت

 .کرد نگاهش سرسري و چرخوند سمتش صورتشو هستي

 بختيامو؟؟ بد بگم؟ برات ميخواي چي-

 "!نکن ناشکري":گفت و کرد اخم پانيذ

 به ؟؟االنکنم شکر ميخواي ميشه؟؟ بدترم اين از ديگه":وگفت کوبيد ميز روي ليوانو عصبانيت با

 "...ايدش..حاليه توچه االن...نيست باشم،معلوم مادرم پيش بايد باشم تو ي خونه توي اينکه جاي

 .ترسيد بزنه ميخواست که حرفي از و گرفت دستاش ميون سرشو

 يچ بگو حاالم.نداره هم برگشتي!اومدي که هست راهي اين!هستي بزاري کنار حرفارو اين بهتره-

 شده؟

 فتگ برگشت رک خيلي هم صالحي ، کشيدن زبونم زير از جريانو":گفت بسته چشماي با هستي

 "!!اخراجي

 "!!عوضي ي زنيکه":گفت و داد فشار هم روي هاشو دندون پانيذ

 م؟اصالکن چيکار افتادم گير که وضعيتي اين تو بگو تو..کنم؟ چيکار!...پاني ميترکه داره سرم-

 !گرفته دورمو تاريکيه چي هر و شده بسته روم به درها ي همه انگار کنم کار چي بايد نميدونم

 امانتوم وقتي..رفتي؟؟ کجا بيمارستان بعد بودي؟؟ کجا رو روز يه اين!...شدم گيج منم دونم نمي-

!  کردي فرار چجوري نفهميدم نياد سرت باليي ميکردم دعا همش بيفتم پس بود نزديک ديدم

 رفتي؟ کجا

 !قبرستون-

 "نبودي؟ که ايمان پيش":پرسيد مردد پانيذ

 "!نه":گفت طوالني مکث يک از بعد و کرد نگاهش اي لحظه هستي
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 به و برداشت رو کاغذي پاتختي روي از. نشست تخت روي و رفت اتاق طرف و شد بلند جاش از

 جواب بوق سه از بعد.گرفت رو کاغذ روي ي شماره و درآورد کشو توي از گوشيشو.کرد نگاه اون

 .داد

 !الو-

 !سالم الو-

 .نميزني زنگ کردم فکر شدي؟ بهتر خوبي؟ سالم-

 زدم؟ زنگ شدي ناراحت ، خوبم ممنون -

 .بينمتمي ميام ظهر از بعد کنم صحبت زياد نميتونم االن البته ، شدم خوشحال هم خيلي اصال نه -

 .منتظرتم باشه -

 .خواهري باش خودت مواظب ، خداحافظ-

 ايستاد آينه جلوي و شد بلند جاش از.کرد قطع رو گوشي و نشست هاش لب روي محوي لبخند

 .نداشت رو به رنگ و بود شده سرخ هاش چشم.

*** 

 آرامي به و زد کنار رو پتو خستگي با ميداد نشون رو صبح ده که انداخت ساعت به گذرا نگاهي

 اطراف به نگاهي. اومد بيرون اتاق از و کشيد هاش چشم روي دستي.  گزاشت زمين روي پاهاشو

 يرو و بود شده چيده پانيذ ي سليقه به که چوبي ي ساده دکوراسيون با بزرگ اي خانه انداخت

 شب لباس و بود پدرش آغوش در مادرش که بود پانيذ پدر و مادر از بزرگي عکس قاب شومينه

 دو هک بود اونا عروسي سالگرد به مربوط عکس.بود شادي غرق دو هر صورت و بود پوشيده زيبايي

 کرد نگاه رو خونه هاي ديوار روي و چرخوند رو سرش.ميشه حامله رو پانيذ مادرش هم بعدش ماه

 از کيي فقط اسپرت هاي لباس قالبا و متفاوت هاي ژست با بود پانيذ هاي عکس قاب ديوار يک که

 تهبس هاش چشم و بود کرده خم عقب از سرشو که بود پوشيده زيبايي ي دکلته لباس رو ها اون

 هک رفت آشپزخونه طرف نشست هستي صورت روي محوي لبخند.بود جذابي و زيبا عکس.  بود

 شکيم مبلمان با خوني هم و بود مشکي رنگ به ها کابينت بود بزرگ خيلي و داشت حال به رو اپني

 و کرد باز رو يخچال در.  نکرد پيدا چيزي اما کرد باز دونه به دونه رو ها کابينت در.داشت هال

 شروشن و رفت ضبط طرف پذيرايي سالن به برگشت خالي دست بعد و انداخت سرسري نگاهي
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 يا نقطه به و داد تکيه ديوار به و چرخوند هوا توي دستشو.  گرفت رو خونه کل آهنگ صداي.  کرد

 .شد خيره

 ميگردهبرن ديگه اون که بود رسيده باور اين به کم کم.نبود ايمان از خبري اما بود گذشته هفته يک

 نمي.ميداد بهش خاصي آرامش گين غم آهنگ اين چرا دونست نمي.  بود سخت قبولش اما

 نابود ور زندگيش طوفاني مثل اتفاقات اين و بود افتاده اتفاق کلي کوتاه مدت يک توي چرا دونست

 . داد تغيير و کرد

 کرده تغيير هم عقايدش حتي و هاش رفتار.ميکرد زندگي اي ديگه ي خونه يک توي حاال

 .کنه پيدا رو ها رويداد اين منشأ نميتونست.بود

 تا کي؟ تا اما!ميخوره گذشتشو کارهاي چوب داره و نداره صدا خدا چوب ها قديمي قول به شايد

 چرا؟؟..نکرد دفاع خودش از چرا.. واينساد کارهاش پاي چرا.. کرد انتخاب رو فرار عمرش؟چرا آخر

 !دونست نمي

 مامت شايد اما.  بود گنگ براش چيز همه. بود همين ميکرد پيدا هاش سئوال براي که جوابي تنها

 به سالهاست که اي گمشده بهشت براي.  بوده خوب اش ديرينه ي خواسته براي ها اتفاق اين

.  دبو فهم قابل غير براش هم ايمان حتي!  نبود فهم قابل براش هم باز!  نه اما!  ميگرده دنبالش

 خوبي معني تونست نمي نه...عشق.کنه معني خودش براي رو ايمان تا اي کلمه به کرد فکر

 رو اون جاي اي ديگه کس شايد ميگذشت؟؟ کنارش از سادگي همين به ايمان بايد چرا..باشه

 ! کنه باور نميتونست نه.. گرفته

 چي هر فهميد نمي هم باز بود؟ بازي يک همش يعني..يعني! خورده بازي پانيذ قول به هم شايد

 حقيقت..ارانگ اما.ميگرفت جا ذهنش توي و ميشد بيشتر و بيشتر سئواالتش ميکرد فکر بيشتر

 .جوابه بي هاي سئوال همين

 شوجود تو پا کي فهميد نمي که بود ناشناس براش آدم اين قدري به.  بود شده عوض ناخواسته

 .گذاشت

 .داد گوش آهنگ به و بست چماشو

 خشکيد هام ريشه جوري يه

 پاييزه کار انگار که
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 انگار رفتنت خزون

 ميريزه برگاشو داره

 ميکردم گريه يجوري

 بود گم بينشون بارون که

 آغازش ار رويا اين کاش

 ...بود توهم و خواب فقط

 .داد تکيه ديوار به دوباره و زد اول از رو آهنگ

 چشمام جلوي از گذشتن

 آهسته ميشن رد دارن

 ميبينم رو تو رويام تو

 غصه از پر روياي يه

 اشکم از پر چشماي با

 دادم نشون راهو بهت

 اما برو گفتم خودم

 افتادم تو پاهاي به

 رفتي شدي رد آسون تو

 سختي و غم کوران تو

 کارم پي رفتم منم

 خوشبختي دنبال توهم

 چشمام جلوي از گذشتن

 آهسته ميشن رد دارن
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 ميبينم رو تو رويام تو

 غصه از پر روياي يه

 اشکم از پر چشماي با

 دادم نشون راهو بهت

 اما برو گفتم خودم

 ...افتادم تو پاهاي به

 رفتي شدي رد آسون تو

 سختي و غم کوران تو

 کارم پي رفتم منم

 خوشبختي دنبال توهم

 .ببارن هاش چشم تا داد اجازه و گذاشت پاش روي سرشو.گرفت بغل زانوهاشو و خورد سر آروم

 قلبت توي کي

 اومد من جاي

 برد تو خاطر تو از اسممو

 انقدر بوده کي

 راحت انقدره

 برد خاطراتمو که بود باعثش

 حاال شده چي

 دنيا اين از که

 ميخواي من بدون رو زندگي

 ميشه چجوري
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 ميتوني چجوري

 بياي کناري خودت با ميتوني

 قلبت توي کي

 اومد من جاي

 برد تو خاطر تو از اسممو

 انقدر بوده کي

 راحت انقدره

 برد خاطراتمو که بود باعثش

 حاال شده چي

 دنيا اين از که

 ميخواي من بدون رو زندگي

 ميشه چجوري

 ميتوني چجوري

 بياي کناري خودت با ميتوني

..... 

 خشکيد هام ريشه جوري يه

 پاييزه کار انگار که

 انگار رفتنت خزون

 ميريزه برگاشو داره

 ميکردم گريه يجوري

 بود گم بينشون بارون که
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 آغازش ار رويا اين کاش

 ..بود توهم و خواب فقط

 ميکردم گريه يجوري

 بود گم بينشون بارون که

 آغازش ار رويا اين کاش

 ...بود توهم و خواب فقط

 قلبت توي کي

 اومد من جاي

 برد تو خاطر تو از اسممو

 انقدر بوده کي

 راحت انقدره

 برد خاطراتمو که بود باعثش

 حاال شده چي

 دنيا اين از که

 ميخواي من بدون رو زندگي

 ميشه چجوري

 ميتوني چجوري

 بياي کناري خودت با ميتوني

.... 
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 تهريخ اشک پاش پابه و بود داده گوش رو آهنگ صدبار به نزديک شد بلند جاش از ناالن و خسته

 يک با و برداشت رو پانيذ هاي مانتو از يکي.  بود وجودش در شده گم آرامش يک دنبال به.  بود

 .پوشيد شال

 توي رو کليد و بست رو خونه در. شد خارج خونه از هاش شونه روي پريشون موهاي به توجه بي

 مهم هم مردم نگاه براش ديگه رفتن راه به کرد شروع اروم هاي قدم با. گزاشت جيبش

 .شد وارد بعد و انداخت سوپري به نگاهي.نبود

 پسر به نگاهش.ميخواد چي فهميد نمي هنوز و ميچرخيد سوپري تو که بود ربعي يک حدود

 طرافشا متوجه و بود خيره نگاهش ميکشيد سيگار و بود نشسته صندلي يه روي.افتاد فروشنده

 .نبود

 هب گزاشت ميز روي دستشو رفت جلو.بود همون دنبال شايد نشست هاش لب روي محوي لبخند

 ".ميخوام سيگار بسته يه":گفت آرومي

 .گزاشت ميز روي سيگار پاکتي بعد و انداخت هستي سرتاپاي به نگاهي پسر

 .ميخوام هم فندک يک-

 رو پول ندک نگاه پسر به اينکه بدون هستي.گذاشت سيگار ي بسته کنار هم رو رنگي مشکي فندک

 و ايستاد کوچه در اي لحظه.بيرون زد سوپري از و وفندک سيگار به زد چنگ و گزاشت ميز روي

 صداي و زد قدم بازهم. موند سيگار روي نگاهش.  کرد باز رو بود کرده مشت محکم که رو دستش

 .زد هم به رو کوچه خلوت پاش زير هاي برگ خش خش

*** 

 خشکم سرجام که بودم برنداشته بيشتر قدم دو حياط سمت چرخيدم و بستم رو در آروم

 ايدب دونستم نمي بودم شده شوکه.بود دستش توي سيگاري و بود نشسته پله روي هستي.زد

 .ناراحت يا باشم خوشحال

 به و نشستم کنارش آروم.بود شده خيره هم باز و بود هم تو هاش اخم.افتادم راه و کشيدم آهي

 .کردم نگاه روم روبه

 رسيدي؟ حرفم به توهم-
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 "...ميکنه آرومم بدجوري..آره":گفت و چرخيد دوباره کرد نگاه نيمرخم به طرفمو چرخوند سرشو

 صبانيع وقتي...  بگيره جاشو تونه نمي چيزي هيچ که ميکنه آرومت اونقدر ميکنه آروم خيلي آره-

 ...ميرسه دادت به بخواي که وقت هر شاد يا ناراحت يا هستي

 ...رسيد من داد به هم آالن-

 نيس خوب هم زياديش باش مواظب اما-

 . انداخت باال اي شانه

 ...نيست مهم هيچي برام ديگه..نيست مهم برام-

 تکيه پام روي آرنجمو و گزاشتم چونم زير و چسبوندم هم به دستمو دو کف رفت توهم هام اخم

 "کني؟ چيکار ميخواي":گفتم آروم.  دادم

 من از همه. خوبه خيلي خوبه..شدي خسته ازم زود چه":داد تحويلم پوزخندي و سمتم برگشت

 "...کنيد تحمل منو بخواين که نکرديد گناهي دارين حق خودم مثل.  ميشن خسته دارن

 يتصميم چه بدونم ميخوام نبود اين من منظور":گفتم جدي هاش چشم در خيره و چرخوندم سرمو

 هم خونه از حتي..  خبر بي جا همه از و اينجايي روزه چند االن ميفهمي! ات آينده واسه گرفتي

 "بگيري؟ تصميم نميخواي...بدي نشون خودي بايد که باالخره..بيرون نمياي

 ".زدم زنگ عموم به":گفت آروم و گرفت ازم نگاهشو

 !!خب-

 که ميدوني بزنم زنگ بهش من که نداشت سابقه. جاخورد اول زدم زنگ بهش ، خب که خب -

 خونه زا گفتم بهش شما پيش بيام ميخوام من گفتم زد حرف کمي اينکه از بعد.  نميزاشت مامانم

 اول..بکنم کاري چنين من نميشد باورش بود شده شوکه بيچاره.هستم دوستم پيش کردم فرار

 ازخدا اونم کردم سرهم پرت و چرت و دليل تا چند منم شده چي مگه و چرا پرسيد و شد ناراحت

 ومن اونا که ،ميدوني خودمون پيش بياد علي دختر که خدامونه از ما گفت شد خوشحال خواسته

 قح مياد چشمم جلو علي ميگه همش ميکنه گريه ميبينه منو خاتون موقع هر دارن دوست خيلي

 . دنبالم مياد که گفت آخرش... اونه مثله همش رفتارام و قيافم داره

 کي؟-
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 صبح فردا -

 يوتنهاي ميکردم عادت بهت داشتم ، بموني خودم پيش داشتم دوست ولي بگم چي دونم نمي -

 ههميش که مني غنيمته برام وجودت خب ولي نيست خوب حالت اينکه با بودم کرده فراموش هامو

 ..ارزشه با خيلي برام وجودت تنهام

 "..ميزنم سر بهت باش مطمئن!بميرم برم که نيست قرار":گفت و زد محزوني لبخند

 .زدم لبخند و دادم تکون سري

 پانيذ؟-

 .گرفت آتيش دلم که گفت معصوم و آروم انقدر

 !دلم جان-

 ...شده تنگ براش دلم که ميکنم اعتراف -

 ؟ايمان؟ کي -

 .شد خشم از پر هاش چشم سمتمو چرخوند رو سرش ناگهان

 !نيار اونو اسم ديگه-

 .نشست هام لب روي مليحي لبخند

 ...رسيدي حرفم به اينکه از خوشحالم..بگي تو هرچي..چشم-

 "..دير خيلي ديره ديگه":گفت همزمان و داد تکون بار چند رو سرش

 نکن اشتباه نه-

 .زد جونم به آتيش بازهم که کشيد پرسوزي آه

 ...شده تنگ مادرم براي دلم-

 .دچکي اش گونه روي از اشکي قطره که کردم نگاه صورتش رخ نيم به و کشيدم عميقي نفس

 ! بياي کنار خودت با و کني انتخاب ميتوني که راهيه تنها ، کني فراموش رو گذشته بايد-
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 .دارم براش بهتري راه من اما-

 . کردم نگاه بهش بهت با

 !ام خاطره...من و مرد هستي که بدون بعداينو به اين از-

 شدرک نميتونستم..ميداد فريب رو خودش داشت هستي.. شدم گيج. شد خيره رو روبه به بازهم

 ...کنم

 "ميکني؟ نگام اينجوري چرا":گفت و طرفم برگردوند سرشو

 "!هستي فهمم نمي حرفتو":گفتم وار ناله و کردم نگاهش عجز با

 نمي ديگه! خاطــره!نه هستي":گفت ميساييد هم روي هاشو دندون درحاليکه و کرد ظريفي اخم

 يراحت به تونست پسر يک که لوح ساده ي عرضه بي چادري ظاهر به دختر اون باشم هستي خوام

 ".کنه بازي باهاش و بده فريبش

 ميفهمــــي؟ تو اينو":زد فرياد و منو سمت برگشت زد موهاش به چنگ و شد بلند جاش از

 "آره؟؟؟

 "!نـــه":ناليدم و چکيد چشمم از اشکي قطره

 به!شدمو پاشيده هم از زندگي ، رو شدنم خورد ببيني نيستي من جاي تو چون! فهمي نمي آره-

 لمث اي ديگه خر يه..ديگه يکي سراغ بره...بره...بره تا بود بهونه يه دنبال که عوضي اون خاطر

 شد خسته هم هرموقع..عروسک يک مثل...کنه بازي باهاش که من مثل اي ديگه احمق يه...من

 !سادگـــــي همين به!دور بندازتش نداشت احتياج بهش موقع هر..اونور کنه پرتش

 دستاشو شدمو بلند جام از سريع. ميلرزيد پاش سرتا هاش دست تنها نه ميلرزيد هاش دست

 .گرفتم

 ميشه؟ عوض چيز همه کارها اين با ميکني فکر-

 رو زهرا حضرت پاک چادر حرمت شکستم اعتقاداتمو من...دارم حتم..آره":گفت لرزوني صداي با

 حتي و بزنم حرف خدا با که ندارم لياقت من.  خودم خواست با ، خودم هاي گندکاري با.شکستم

 ".کنم سرم چادر حتي..
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 نک توبه.  بخشه مي هاشو بنده خدا! نزن رو حرفا اين":گفتم بغض با و دادم دستش به فشاري

 !نه رو آخرتت اما کردي خراب رو ديگه هاي راه! هستي

 .هبش کاسته بدنش لرزش از کمي تا گرفتمش آغوش در محکم.ام شونه روي گزاشت سرشو آروم

 "...تونم نمي...تونم نمي": گفت ناله و عجز با

 جو ميک تا کرد روشن رو ماشين پخش.ميکرد نگاه بيرون به دمق که انداخت هستي به نگاهي امير

 .ببره بين از رو سنگين

 کنيد؟ خاموشش ميشه-

 "بگي؟ من به بخواي که هست چيزي":گفت هستي نيمرخ به رو و کرد خاموش رو پخش

 !نه-

 تو از ما بيفته هم اتفاقي ،هر هستيم تو ي خانواده ما حال هر به":گفت و کشيد عميقي نفس

 ".ميکنيم حمايت

 ليسي صورتش به سرد باد شيشه اومدن پايين محض به.کرد تشکر لب زير و زد محوي لبخند

 .بست رو هاش چشم و داشت نگه باد به رو همچنان رو صورتش.زد

 .کشيد آغوش در بود ايستاده سالن هاي پله پايين که رو هستي و اومد پايين ها پله از خاتون

 داري؟ تو وضعيه چه اين مادر؟ شدي الغر انقدر چرا بميره، برات خاتون الهي-

 "!همين ام خسته يکم فقط خاتون نيست چيزي":وگفت زد مصنوعي لبخند

 ما مگه مادر آخه ؟ کرده چيکار باهات زن اون نيست معلوم نيست؟ چيزي بگي ميتوني چطور-

 !نيست قانون بي که مملکت ، نگفتي چيزي زودتر چرا ميکرد اذيتت اگه بوديم غريبه

 هک فرستاد لعنت خودش به و کرد مشت دستشو.  انداخت زير به رو سرش و کرد اخمي ناراحتي با

 .انداخته مادرش گردن رو تقصيرات تمام چرا

 !ام خستـــه من نکنيد فکر بهش هم ديگه.  هستم شما پيش من خاتون که اآلنه مهم-

 .کن استراحت برو.  کردم آماده اتاقتو باال برو مادر باشه -
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 .ممنون -

 باز رو در اولين و شد راهرويي وارد رفت باال ها پله از انداختو ديگرش ي شونه روي رو اش کوله

 يک هم اتاق از اي گوشه. بود تحرير ميز و درآور و چوبي تخت يک شامل که کوچيکي اتاق.کرد

 هاش دست ميون رو سرش.نشست و انداخت تخت روي رو اش کوله.بود تخت ست چوبي کمد

 به نجرهپ از و شد بلند جاش از. کنه فکر حتي تونست نمي. کرد فکر نامعلومش ي آينده به و گرفت

 تعجب با خاتون. اومد بيرون اتاق از و نشست هاش لب روي خنده. بود غروب کرد،دم نگاه بيرون

 .دويد بيرون و اومد پايين رو ها پله که کرد نگاه اون به

 هعالق مورد جاي باالخره و دويد باغ ميان.ميشد زنده کودکيش خاطرات برميداشت که قدمي هر با

 مچش.نشست و رفت طرفش لبخند با و انداخت دونفره رنگ سفيد تاپ به نگاهي.کرد پيدا شو

 .خنديد هم باز و کشيد عميق نفسي.خورد تاب آروم و بست هاشو

 .شد خيره آب جوي به و کرد باز هاشو چشم دوباره

 . ميکشيد جيغ و ميدويد باغ توي

 !هستي يواش! بابا خوشگل تر آروم-

 تيهس و ميکرد بازي رو گرگ نقش پدر بازهم ميکرد فرار پدرش دست از و ميکشيد جيغ بازهم اما

 . ميزه ريزه ي بره

 ! هــــووو ميخورمت ميام اآلن-

 اصلهف با پدرش که کرد نگاه پشتش به اي لحظه.  بود گرفته رو باغ کل اش کودکانه جيغ صداي

 ي گونه. زمين روي افتاد صورت با و خورد ليز پاش اما خنديدن به کرد شروع بود دنبالش کمي ي

 گريه به کرد شروع. شد جاري صورتش روي خون و بود خورده جوب خاردار سيم به چپش سمت

 "بابا؟ شدي چي!! هستـــــــي":زد داد و اومد جلو پدرش که کردن

 و ستنش غم به پدر نگاه. بود شده خوني اش گونه و ميکرد گريه که کشيد بغلش توي رو هستي

 خاتون ديدن به پدرش با روز اون.  شد خاراج باغ از دوان دوان و کرد بلند رو هستي بالفاصه

 . داد دستش کار هستي هاي بازيگوشي اما بودند اومده

 ي گريه صداي ميدويد فشم هواي و آب خوش هاي کوچه توي و ميرفت راه بلند هاي قدم با

 که شد اورژانس بخش وارد و درمونگاه به رسوند رو خودش باالخره ميکرد ترش عصبي هستي
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 و شد بلند جيغش که کنه جدا پدرش از اونو خواست هستي ديدن با پرستار خانم. نبود هم بيماري

 پاک رو ها خون بود پدرش بغل توي که طور همون ناچار به هم پرستار. پدرش لباس به زد چنگ

 .زد بخيه براش و کرد

 اش گونه روي بخيه اون از اثري ديگه و گذشته اتفاق اون از ها سال کشيد اش گونه روي دستي

 شنگاه دوباره. برد سو آن و سو اين کمي و برد آب توي دستشو رفت جوب طرف شد بلند. نمونده

 ايدست با و اينجا ميکشوند رو پدرش شاتوت ي بهانه به هميشه که افتاد شاتوت ي بوته روي

 گرفت بغل هاشو بازو و شد بلند.  نشست لبش ي گوشه محوي لبخند.خونه توي برميگشت سرخ

 اين در او ارامش مانع چيزي چرا دانست نمي.سپرد گوش ها پرنده آواز به و بست هاشو چشم

 هاش دست به طور چه بود نفهميده هم خودش انداخت دستش توي سيگار به نگاهي.بود طبيعت

 جوي در ريز هاي سنگ.شد جوب به خيره دوباره و زد اون به پکي خيال بي! بود يافته اه

 .بود بهتر سکوت انگار اما بزند فرياد ميخواست دلش.ميرفتند جلو به غلتان و ميچرخيدند

*** 

 ...شدم خيره روم روبه به بغلمو توي گرفتم پاهامو

 ...ميکردم فکر و بودم نشسته تخت روي

 در و بودم کرده حبس خودمو اتاق توي...گوشمه تو فرياداش و داد صداي هنوز...اومد مامانم ديروز

 ترس يک شايد..ببينمش برم نداشتم جرعتشو چرا نميدونم نميدونم... بودم بسته خودم روي رو

 ...نميدونم

*** 

 عسلي ميز روي دستشو توي ي روزنامه و شد بلند مبل روي از خاتون خونه زنگ صداي با

 رفط و کشيد لباسش روي دستي.کرد باز رو در مکث کمي از بعد و ايستاد آيفون جلوي.گذاشت

 .تو اومد و کرد باز رو در سرخ هاي چشم و برافروخته صورتي با مريم.رفت در

 ".سالم":گفت و کرد نگاهش کمي خاتون

 "کردي؟ قايمش کجاست؟کجا":گفت و زد پوزخندي

 .بزنيم حرف باهم بايد بشين بيا-
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 !ندارم شماها قماش با حرفي هيچ من -

 واستخ هستي از اومده مريم که ديد وقتي اومد پايين ها پله از امير.  بود بلند صداش و تند لحنش

 قدم آروم و بود توهم هاش اخم. نياد پايين وجه هيچ به و کنه قفل رو در و بمونه اتاقش تو

 نيازي ميزنيم حرف باهم بشينيد بفرماييد.  خانوم مريم سالم":گفت و اومد مريم طرف برميداشت

 "!نيست زدن داد به

 اون تا ااق نخير.باشم آروم ميگي بعد رفته کجا نيست معلوم نشده گور به گور ي دختره نزنم؟ داد-

 !دانيد خود وگرنه بريم بياد بگو نيومده باال من روي

 نشسته اتاقش در پشت اون ،اما بشنوه هست هرکجا هستي تا زد بلند صداي با رو ها حرف اين

 .ميريخت اشک و بود

 دقه يه ايدبي ميکنم خواهش پس.  کنيم حل ميتونيم رو هستي و شما مشکل خانوم مريم ببينيد-

 .بزنيم حرف بشينيم

 ميگم هم بار اخرين براي. ندارم حرفي هيچ شما با من":وگفت کرد جا جابه سرش روي چادرشو

 ".ميدونيد خودتون اال و بياد هستي که

 کنيد يکارچ ميخوايد مثال":گفت بلندتري صداي با بود کرده کنترل خودشو خيلي حال به تا که امير

 "خانوم؟

 قح شما بامنه مسئوليتش و بچمه اون بخواد دلم که هرکاري":گفت و کرد بلند صداشو هم مريم

 "!بگيريد من از اونو نداريد

 يکرد چيکار باهاش نيست معلوم تو داريم رو حق اين اتفاقا":گفت و برداشت جلو قدمي خاتون

 هيچي و ميخنديد ميديد مارو وقت هر بيچاره ي بچه اون! کرده فرار خونه از و اينجا اومده که

 ور علي ي بچه لياقت تو! اينجا اومده و کرده کارو اين که کردي سرش به جون ديگه اما نميگفت

 خودش که رسيده سني به هستي االن!  نزن حق از حرف انقدر پس! نيستي مادر اصال تو نداري

 "!تجهنمي ي خونه اون و تو نه ماييم وانتخابش گرفته هم رو تصميمش و بگيره تصميم بتونه

 ازتون من ولي...اينکه مثله...گرفته رو تصميمش پس":گفت آرام و چکيد مريم چشم از اشک

 "...!تمنيس مادرش من ميگه که کرده غلط ميرسم نشناسم نمک دختر اون حساب... ميکنم شکايت

 .رفت بيرون خونه از سرعت با و کرد پاک اشکشو
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 ميرا.بود سم قلبش براي عصبي فشار. زدن زار به کرد شروع و نشست زمين روي جا همون خاتون

 .گرفت رو خاتون بازوي زير و رفت درهم هاش اخم

 هيچ نترس..ماست پيش ديگه هستي کنه کاري هيچ نميتونه..نميفته اتفاقي نکن گريه مادر پاشو-

 ..نميرسه بهش آسيبي

 .افتاد راه همراهش به و داد تکون سري خاتون

 دريق به کرد بدرقه رو مادرش نگاهش با و رفت پنجره کنار سرعت به در صداي شنيدن با هستي

 رزشل ميزد حدس بايد ميرفت راه سختي به و بود سپرده نسيم دست به رو چادرش که بود ناتوان

 تاوان بايد ريخت که مادري اشک....  به ،لعنت ايمان به لعنت اونه هاي اشک بخاطر هاش شونه

 و ادافت تخت روي حياط در شدن بسته با. نيست شدني جبران ديگه شکست که مادر دل داد پس

 يمانا تو به لعنت...مادر واي.ببينه رو مادرش تونست نمي وقت هيچ ديگه اون.شد بلند هايش هاي

 ...واي..مادر واي...کرد محروم هم مادرم داشتن از منو که

 !عمو دارم کارت لحظه چند بيا عزيزم هستي-

 .نشست اون روي روبه مبل روي و زد عموش صورت به لبخندي

 !خدمتم در من بفرماييد-

 نيازي کردم صحبت جديدت ي مدرسه مدير با ، ات مدرسه کاراي دنبال رفتم من جون عمو -

 هست هم نهايي که ترم آخر امتحانات براي و ميخوني درس خونه توي فقط مدرسه بري نيست

 !ميري مدرسه

 تکمک خيلي که بستم قرارداد تحصيلي مشاور خانم يه با هم ات افتاده عقب هاي درس خاطر به

 ميگي خودم به اومد پيش هم مشکلي هر!  باشي تماس در باهاش بايد اينه هم شمارش ميکنه

 باشه؟

 ...کنم تشکر ازتون چجوري نميدونم واقعا..چشم-

 !وظيفمه برادرمي دختر تو باشه هرچي نزن رو حرفا اين -
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 در روزش هر کار مثل و رفت باال ها پله از بعد و کرد تشکر هم باز و شد بلند جايش از هستي

 پنجره و رفت تخت روي داشت دوست خيلي رو اين هستي و بود پنجره زير تخت.  رفت اتاقش

 .دش خيره اسمون به و نشست پنجره ي لبه روي.  کرد باز رو ميشد باز کشويي صورت به که رو

 .کرد وصل رو تماس و داشت برش تخت روي از.کرد جلب رو توجهش موبايلش ي ويبره

 بله؟-

 جيگر؟ کو سالمت بال و بله -

 پاني؟ داري چيکار -

 !نميگم که نکني سالم تا -

 کارت؟ حاال! ســــالم -

 ميکنيد؟ صادر رو اجازه ، ببينمت ميخواستم اخالق خوش خانوم مزاحمت از غرض -

 داره؟؟ زدن زنگ اين خب -

 !نباشي خونه شايد گفتم -

 ؟ برم دارم رو کجا.  خوشه دلت بابا برو -

 ميام االن باشه باشه -

.  داشت بهتري احساس سرد آب دوش يک از بعد. رفت حموم به و کرد پرت تخت روي رو گوشي

 و ودب نشسته ها مبل از يکي روي خاتون.اومد پايين ها پله از و پوشيد رنگشو سبز بافت مانتوي

 مبل پشت ، رفت طرفش به و زد محوي لبخند. ميخوند مجله يا روزنامه اش روزانه عادت طبق

 .داد تحويلش لبخندي و برگشت خاتون.گذاشت خاتون هاي شونه روي هاشو دست و ايستاد

 

 

 مادر؟ خوبي-

 "!خوبم":گفت و زد اش گونه روي نرمي ي بوسه
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 ".نيومد تو کردم اصرار ،هرچي منتظرته باغ توي دوستت":گفت و فشرد رو دستش خاتون

 .خاتون ممنون-

 برداشت قدم لطافت با و آرام. زد لبخند ، بود شده باغ مبهوت که پانيذ ديدن با و کرد باز رو در

 .کشيد آغوش در رو اون و زد لبخندي هستي ديدن با و برگشت پانيذ.

 .معرفت بي بود شده تنگ برات دلم-

 .برداشتند قدم هم درکنار. کرد اکتفا محوي لبخند به و کرد جدا خودش از اونو هستي

 "!قشنگيه جاي":گفت بود مبهوت هنوز که پانيذ

 و نشست کنارش هم پانيذ.رسوند تاپ به رو خودش بلند هاي قدم با و داد تکون رو سرش هستي

 .خوردند تاب آرام

 "خاطره؟ کردي حبس خودتو خونه تو چرا":گفت و کرد نگاه هستي نيمرخ به نگراني با

 .بود آشنا نا براش اسم اين چقدر ، کرد نگاه پانيذ به مات و برگردوند رو سرش سريع

 نميگي؟ چيزي چرا-

 "بگم؟ چي":گفت و کرد باز لب هستي

 اليخ خودتو. بگو ميخواي که هرچي":گفت هستي سياه چشمان در خيره و گرفت رو دستش پانيذ

 ".بزني حرف يکي با بايد پره دلت وقتي ميشناسم خوب رو تو من ميريزي هم به اينجوري کن

 دوست بيشتر رو سکوت":کرد زمزمه ميزد زل رويش روبه به که طور همان و چرخوند رو سرش

 "!دارم

 .نداره رو آور عذاب سکوت اين تحمل تو قلب! خاطره ميکني اشتباه-

 ... اسم اين هم باز

 "...هه!..قلبم؟":گفت تمسخر با

 ميخندي؟ چرا-

 .نداره وجود قلب اسم به چيزي واسم چون -
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 کهتي يه فقط..فقط. نداره وجود قلبي هيچ ديگه اينجا":گفت و کوبيد اش سينه روي دستشو

 "!همين..سنگه

 و ايستاد سينه به دست هستي روبه و چرخيد. رفت جلو قدمي چند و شد بلند جاش از پانيذ

 "!خاطره نيومدي کنار خودت با هنوز تو":گفت

 .نگفت چيزي اما..نمياد خوشش اسم اين از چرا دونست نمي افتاد جونش به اي لرزه

 .کن صحبت پدرم با و بيا ميکنم خواهش ازت دوست يک عنوان به من-

 "..طفق..فقط..ندارم دکتر به احتياجي هيچ من":گفت و شد بلند تاپ روي از عصبانيت با هستي

 .کرد نگاه بهش پرسشگرانه پانيذ

 ..کابوس..کابوس همش..بخوابم نميتونم شبا..کن تهيه بخش آرام قرص واسم فقط-

 تبه هستي.گرفتش آغوش در و انداخت هستي سوي بي و سرد هاي چشم به پردردي نگاه پانيذ

 اون پس..بود سرد حد از بيش آغوش اين.. بود سرد. گذاشت پانيذ ي شونه روي رو سرش زده

 کجاست؟ ارامش

 خاطره بشي نابود تو نميزارم من-

- ... 

 چطوره؟. بيرون بريم ميزاريم قرار ها بچه با فردا از -

 خوبه -

 . کرد ظريفي اخم پانيذ

 مي داري نوم زندگي تو خاطره ببين. وقتشه حاال هان؟ کني؟ تغيير ميخواي نگفتي مگه بخند ديگه-

 اين من و شدن دار بچه هردوشونم.  ديگه طرف يه هم پدرم و کرده ازدواج گوشه يه مادرم. بيني

 مخود از.ميشدم نابود داشتم چون بيخيالي به زدم خودمو اما بود سخت اولش.  موندم تنها وسط

 مجهن برات و ميگيره سخت تو به اونم ، بگيري سخت خودت به رو زندگي بخواي اگر. کردم فرار

 .ميسازه

 .ميچشم روز هر تلخيشو-
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 ! يميش نابود نکني رو کار اين اگر. برو شادي سمت به و کن فرار تلخ زندگي از! کن فرار پس -

 "ميگي راست آره":گفت و داد تکون سرشو

 .ترن داغون ها خيلي اينکه از غافل اما دارن رو دنيا درد بدترين و ترين بزرگ ميکنن فکر همه-

 هب باش مطمئن.  داره شيرين و تلخ.باشه وتو من مراد وفق به هميشه که نيست قرار زندگي

 .ميرسي هم شيرينيش

 "!بابا پايين بيا":گفت و کرد گرد هاشو چشم هستي

 "چي؟"گفت مبهوت پانيذ

 !اوووف...خوردي،چقدر رو مخمون!پايين بيا باال رفتي که منبري اون از ميگم-

 "!ميخونيم الاليي کي براي باش رو ما! ها نميري رو از":گفت و داد سر بلندي ي خنده

 ولي مبر رقص کالس داشتم دوست بچگي از من":گفت مليحي لبخند با و نشست تاب روي دوباره

 "بريم؟ مياي نميزاشت مامانم

.  دبو ريخته سرش رو عالم هاي غم پيش لحظه چند همين انگار نه انگار.بود مونده مبهوت پانيذ

 "!مياد؟ صدا!..الـــو":گفت و داد تکون پانيذ هاي چشم جلوي بار چند رو دستش هستي

 کرف تو...اره!هان؟":گفت هستي هاي چشم در خيره بعد و داد تکون طرفين به محکم سرشو پانيذ

 ".بريم باشه بودم

*** 

 خاطره؟ بياي خواي نمي-

 .ندارم حوصله پانيذ کن ولم -

 نه؟ ميگي حاال باشه گفتي که ديروز ندارم؟ حوصله چي يني -

 ! ندارم ندارم! نــــدارم حوصله که گفتم -

 شده؟ چت باز -

 .نمياد چشمم به خواب! خستم -
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 . رسيد ذهنش به چيزي هستي هاي کابوس يادآوري با پانيذ

 !زدم حرف بابام با من-

 "-من مگه":زد تشر و شد خيز نيم هستي

 . پريد کالمش ميون پانيذ

 .بخوابي تر راحت و بخوري شب که داد قرص برات.طبيعيه چيزا اين اتفاق همه اون با گفت-

 .بيار برام پس خب خيله-

 رفتم تو خاطر به فقط ميزنم حرف اون با زور به من که ميدوني خوبه کردنته؟؟ تشکر عوض -

 پيشش

 !خانوم نکنه درد دستتون ببخشيد -

 !منتظرن ها بچه خاطره؟ بياي خواي نمي بازم. باشه -

 .ندارم حوصله پاني نه -

 !ندارم ندارم،حوصله حوصله ميگي هي توام بابا خب -

 "نداري؟ کاري":گفت و زد تلخي لبخند

 !باش خودت مواظب نه،-

 !!!خداحافظ -

! انگيز غم آهنگ يک هم باز.  گذاشت گوشش تو رو بست،هدفون هاشو چشم و خوابيد دوباره

 .بود روش پانيذ اسم که انداخت گوشي به نگاهي شد قطع صدا ناگهان که بود آهنگ وسط

 !!!!ه بلـــــــــــــــــــــــ-

 !بدو ، خونتونيم در جلوي ما پايين بيا! شدم کر! ااووووي-

 شال با رنگي کرم مانتوي و شد بلند عصبانيت با. نداد پاسخ فرصت اون به ديگه ممتد بوق صداي

 طرف به راست يک و اومد بيرون اصلي در از. رفت بيرون سمت به دوان دوان و پوشيد اي قهوه

 .ميخنديدند که انداخت ها بچه به نگاهي و نشست عقب و کرد باز رو در. رفت ماشين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sahar bano | من قلب ناجي

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

49 

 

 ندارم؟ حوصله نميام نگفتم من مگه!! مـــار زهر-

 "!نميگذره خوش که شما بدون حوصله، خانوم بابا":گفت بود نشسته جلو که پانيذ

 برين ميخواين هرجايي!! گذره نمي خوش من بدون حاال که بودم ثابتتون پاي بنده که نه-

 .نميام جايي من.بريد

 اون!  ميگي همينو هم فردا نداري حوصله ميگي امروز! من عزيز":گفت و داد قورت خندشو پانيذ

 "موندن؟ خونه تو از نشده بد حالت تو.  خورد هم به حالش ديد رو تو بس از اتاق

 "!مربوطه خودم به ديگه اونش":گفت عصبانيت با و کرد غليظي اخم

 شد قرار زدم حرف باهات هم ديروز.همينجاست هم تو اشتباه":گفت و نباخت رو خودش پانيذ

 "!کنيم فراموش رو ها غم و باشيم خوش و بيرون بريم

 "!کنم فراموش تونم نمي":گفت و داد تکيه صندلي به هستي

 .ميکنيم کمکت ما!  بخواي بايد فقط! خاطره ميتوني-

 اونها اههمر به کرد قبول و بخندد کرد سعي.  ميزدند لبخند او به که کرد نگاه مينو و رويا به هستي

 .بره گردش به

*** 

 فکرم.  ميبستم گاه گاه هامو چشم.ميخوردم تاب آروم و بودم خودم افکار غرق آب جوب به خيره

 .ميرفت ها دست دور به و ميکشيد پر گاهي و بود ناآروم

 !کردي خلوت ها قناري با که ميبينم-

 "باشم؟ تنها من بزاري شد يبار": زدم پانيذ نشاط پر ي چهره به لبخندي و چرخوندم سرمو

 !لعنت معرکه خرمگس بر ميگفتي بايد! نشد نه-

 !بشمـــار -

 .روزگاريه عجب ميبيني؟!  خدا هـــي مگس؟ خر شديم حاال! دِکي -

 "!چه من به گفتي خودت":گفتم و انداختم باال اي شونه
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 .کرد بلندم و کشيد دستمو يکدفعه و زد آميزي شيطنت لبخند پانيذ

 !پاشو پاشو-

 "پاشم؟ کجا":گفتم تعجب از شده گرد هاي چشم با

 "!نباشه کاريت بيا تو":گفت ميبرد خودش با منو و ميکشيد دستمو حاليکه در پانيذ

 خوردم ممحک که ايستاد ناگهان پانيذ ، ميکرد نگاه ما به و بود ايستاده سالن وسط تعجب با خاتون

 راه اه پله سمت دوباره و داد خاتون به سرسري سالم پانيذ که کنم اعتراض خواستم پشتش به

 .افتاد

 "!ها بچه اين دست از":گفت و خنديد خاتون

 و گرفت دستمو دوباره و کرد خالي دِراورم روي کيفشو.  نشوند تخت روي منو و کرد باز اتاقمو در

 يذپان بعد ساعت نيم حدود.  ميکرد آرايشم داشت که بودم حرکاتش مبهوت.نشوند ميزم جلوي

 و تگذاش دهنم روي دستشو پانيذ اما بگم چيزي تا کردم باز دهن. زد مرموزي لبخند و کشيد کنار

 "!مونده هنوز کن صبر":گفت

 طرفم اونو و برگشت طوسي مانتوي دست يک با گشتن کلي از بعد و رفت کمدم طرف سريع

 .کرد سرم رو رنگي صورتي شال بعد و کشيد موهام به دستي گرفت

 .کشيد بلندي سوت و رفت عقب قدم دو پانيذ

 ندارين؟ قدي آينه-

 .هست راهرو توي چرا-

 دما يک کردم احساس اي لحظه ايستادم آينه جلوي وقتي.  رفتيم بيرون در از و کشيد دستمو

. ودب شده تميز ميزوني شکل به و بود شده کوتاه خاصي ظرافت با ابروهام.وايساده جلوم اي ديگه

 .ميداد نشون بيشتر چشممو سياهي بود کشيده هام چشم توي که مدادي

 کردي؟ درست عروس-

 "!بهشت حوري! نه عروس":گفت و خنديد بلند

 "!شما قربون":گفتم لبخند با و کردم کوتاهي تعظيم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sahar bano | من قلب ناجي

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

51 

 

 "!دربست مخلصيم":گفت و شد خم هم پانيذ

 .نشست لباش رو لبخند و کرد بهم مهربوني نگاه شد،پانيذ بلند ام قهقهه

 !منتظرن ها بچه که بريم بدو-

 اسيم و رويا و مينو همراه خونه قهوه توي بعد ساعتي.  افتادم راه دنبالش به و دادم تکون سري

 .بوديم

 .آوردم کم تو جون بيا کوتاه خاطره-

 .مينو مياري کم خفن مياد خوشم -

 "!مهارت؟ اين با اونم گرفتي ياد کشيدن قليون کي تو کلک ببينم":گفت و خنديد پانيذ

 "!ديگه ديگه":گفتم و کردم آميزي شيطنت ي خنده

 داشتيم؟-

 ليونق بساط ها بچه.  نبود باهام مامي منم خوش شانس از باغ بوديم رفته فاميل بچ برو با يبار -

 !رفتيمگ ياد خفن ما که شد اين کن امتحان هم تو بيا گفتن اخر کردم نگاشون هي منم انداختن راه

 .بود شده من ميخکوب که پسري به کرد اشاره سر با و خنديد ريز ريز سيما

 .کرد نگات بس از درمياد کاسه از داره چشاش طرف خاطره ميگم-

 !بشه کور تا کنه نگاه انقدر! بهتر -

 "کنيم؟ اذيتش هستي":گفت و خنديد پانيذ

 "!اساسي ام پايه":گفتم شيطنت با و زدم پانيذ دست به دستمو کف

 و کردند صحبت کمي.رفت پسر طرف به خرامان خرامان.پريد پايين تخت از و زد چشمکي پانيذ

 نگاه يماس.نشست سيما کنار و من روي روبه و کرد بلندي سالم پسر.ما طرف برگشت پسره با بعد

 "!دهب مسابقه خاطره با اومده کامي آق ها بچه":گفت و زد لبخندي پانيذ. انداخت پانيذ به مرموزي

 "!خانم خاطره چاکر هستم کامران":گفت آورش چندش لبخند با منو سمت برگردوند روشو پسر

 "!باش ات ننه چاکر":گفتم ميدوني چاله لحن با و کردمو ريز چشمامو
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 فاحر اين از تر پروو من ولي بگير پس حرفتو يعني کرد نگاهم خيره و رفت هم تو کامران اخماي

 عشرو بهتره خب":گفت پانيذ که ميخنديدند ريز ريز ها بچه.دادم تحويلش پوزخند يک و بودم

 ".کنيد

 . گذاشت کامران جلوي رو ها قليون از يکي

 "!داره باخت و برد نشد":گفتم و کردم پانيذ به نگاهي

 نتوم هزار پنجاه بازنده من نظر به! حرفيه اينم خب":گفت و انداخت باال ابروشو تاي يک پانيذ

 "چطوره؟ بده بايد

 حس خوب نگاهشو سنگيني.شد خيره من به و زد پوزخندي کامران. دادم تکون سري و خنديدم

 . ننداختم بهش نگاهم نيم ولي ميکردم

 يقعم و نفس يک من اما نبازه خودشو کرد سعي بندي شرط از پشيمون کامران گذشت که کمي

 از الخوشح ها بچه.  گذاشت کنار رو قليون و شد تسليم کامران باالخره. ميکردم دود و ميکشيدم

 . شد بلند جاش از ديد رو موقعيت اين که کامران.ميزدند سوت و کف من برد

 "!بده باختتو ميري؟ کجا!!! هوي":گفتم معترضانه و شدم بلند ازجام

 يادم که جايي تا ، بدم باخت بخوام حاال که نبستم شرطي من":داد جواب خونسردي با کامران

 باقي حرفي پس.کنم شرکت اون در تا دادم افتخار هم من و شدم دعوت مسابقه يک به مياد

 "!نميمونه

 .شد دور بلند هاي قدم با و زد اي شيطاني لبخند

 لحظه همون اما.دويدم در طرف و پريدمو پايين تخت از. بودم کرده مشت هامو دست عصبانيت با

 .شد دور اونجا از سرعت با و شد مشکي آزاروي يک سوار کامران

 !لعنتي ميرسم حسابتو-

*** 

 آهسته ميشن رد دارن چشمام جلوي از گذشتن

 غصه از پر روياي تو ميبينم رو تو رويام تو
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 ...دادم نشون راهو بهت اشکم از پر چشماي با

 !خاطره کن کمش خدا رو تو رفت سرم واااااااي-

 اگه اقتات تو برو ":گفتم تفاوت بي ، بود ايستاده جلوم کمر به دست که انداختم پانيذ به نگاهي

 "!ميکنه ناراحتت صداش

 تمومش ، ميدي گوش لعنتيو آهنگ اين داري صبح از! نميشه نخير":گفت و رفت توهم هاش اخم

 ". کنم حبس اتاق تو خودمو شب تا که تونم نمي!! کن

 خاطره":گفت و نشست مبل روي کنارم و برگشت.کرد قطع رو اهنگ و رفت ضبط سمت به

 "!يمانا از بهتر يکي ، کني شروع ديگه نفر يک با ميتوني تو ببين!کن تمومش ميکنم خواهش

 نه! کنن مال لگد احساساتمو! کنن استفاده سو ازم بازم بشه؟ چي که":گفت و رفت توهم هام اخم

 "!نميتونم ديگه نميتونم

 !خاطره باش راست رو باخودت-

 هب رو اينا توهم نيس الزم.  کنم برخورد بايد چجوري ميفهمم و شده باز چشمام اآلن اتفاق از -

 !کني گوشزد من

 .برسن ها بچه که اآلناس کن عوض لباستو پاشو!  ميلته هرجور -

 لقهح آستين ميرسيد، زانوهام سر تا که رنگي اي قهوه پيراهن.رفتم اتاقم طرف و دادم تکون سرمو

 الج بهش رنگ طاليي باريک کمربند يک فقط و بود ساده لباسم.پوشيدم رو بود شل يقه و اي

 موهاي.کشيدم چشمم توي مداد و زدم هام چشم به طاليي ي سايه و کردم ماليمي آرايش.ميداد

 کرده عادت ديگه.کردم پام هم طالييمو بلند پاشنه هاي کفش.  کردم رها هام شونه رو لطيفمو

 پسرا جلوي چادر بدون من که بود روزي يه انگار نه انگار پوشيدنام لباس مدل اين به بودم

 .شدم عوض بد يا خوب چه شدم عوض من هستي، اون گذشت روزا اون گذشت ولي نميگشتم

 کمخش سرجام که بودم نداشته بر بيشتر قدم دو هنوز. اومدم بيرون اتاق از ها بچه صداي و سر با

 .زد

 اميس همراه به هم مينو و رويا.ميکرد پرسي احوال پانيذ با و ميخنديد سيما دست در دست کامران

 دمب جلوه عادي رفتارمو کردم سعي و کشيدم عميقي نفس.  بودند مينو نامزد آرين و رويا برادر ،
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.  دکردن استقبال ازم لبخند با و برگشتند من طرف به همه.کردم سالم بلند و برداشتم قدمي.

 .نميگرفت ازم نگاهشو و بود مونده من به خيره کامران

 عوض رو لباستون خاطره يا من اتاق تو بريد دخترا.اومدين خوش خيلي":گفت همه به رو پانيذ

 ".کنيد

 "ميکنيد؟ زندگي اينجا خانوم خاطره با شما":گفت و کرد پانيذ به رو کامران

 .بشينيد بفرماييد.نباشم تنها تا مياد اينجا اوقات بيشتر و داره لطف من به خاطره نه،-

 ماا ميداد جلوه زيبا اونو آبيش هاي چشم با روشنش موهاي اينکه با ، انداختم کامران به نگاهي

 ها بچه دنبال به و گرفتم ازش نگاهمو.نميکردم پيدا مرد اين به نسبت وجودم تو اي عالقه هيچ

 چرا خاطره؟؟ چيه":گفت و شد معرض که کشوندم اتاق از اي گوشه به رو سيما.شدم اتاق وارد

 "ميکني؟؟ اينجوري

 . کشيدم هم روي دندونامو خشم با

 داره؟ تو با سنمي چه اصال ؟ آوردي خودت با چي واسه رو پسره اين-

 تدوس و خوب پسر.گرفت شمارمو شب اون":گفت و کشيد بيرون هام دست ميان از بازوشو سيما

 "!هست اي داشتني

 !سيما خري خيلي-

 شده؟؟ حسوديت چيه؟! بزن حرف درست-

 "!حسودي!..هه..نداره کردنم نگاه ارزش پسره حسودي؟؟":گفتم و زدم پوزخندي

 نداره بطير من به اينش ديگه!  خاطره ببين":گفت و گرفت باال تهديد ي نشانه به انگشتشو سيما

 کنن کاري پس بگذره بد بهش امشب نميخواد هم دلم!منه دوست نياد خوشت چه بياد خوشت چه

 "!بزنم خط تو با دوستيم رو که

 با بتصح سرگرم که انداختم پانيذ به نگاهي.اومدم بيرون اتاق از و کردم نگاه سيما به تاسف با

 نرده روي هامو دست.دارم بدي حس چرا نميدونم.رفتم بالکن طرف به و کشيدم آهي. بود آرين

 يدند با برگشتمو سرعت به کرد جلب توجهمو کسي پاي صداي.دوختم ماه به نگاهمو و گزاشتم

 ولختش موهاي و بود پوشيده طوسي شلوار و کت.زدم لبخند خوداگاه نا رنگش طوسي هاي چشم
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 باييزي گل دسته متوجه تازه.برداشت طرفم به ديگه قدمي و زد لبخندي.بود ريخته صورتش توي

 کهدرحالي و زدم لبخندي. کشيدم بو و بردم فرو سفد هاي رز ميان سرمو.بود دستش توي که شدم

 "!سالم":گفتم ميدوختم بهش نگاهمو و ميکردم بلند سرمو

 !کني سالم بايد افتاد يادت شد خوب-

 " ببخشيد":گفتم و زدم مليحي لبخند

 .ايستاد سينه به دست و داد نرده به تکيه برديا

 . ميزني قدم بالکن توي مياي بعد ميکني دعوت مهمون! جالبه-

 ".اومدي که ممنون ، بخورم هوايي يه اومدم":گفتم و کشيدم موهام به دستي

 تو؟ بريم حاال ميکنم خواهش-

 کف به کردند شروع ها بچه ورودمون با. شدم خونه وارد برديا ي شانه به شانه و دادم تکون سري

 .ميزدند دست که ها بچه و بود ميز روي که کيکي روي بودم مونده مات.زدن سوت و

 "!کوچولو خواهر مبارک تولدت":گفت گوشم در و شد خم برديا

 اچر نميدونم. نشستم مبل روي اون همراهي به و کردم بهش اي قدردانانه نگاه و چرخوندم سرمو

 يادم به هميشه و بودم مهم هام دوست براي اينکه از. کردم فراموش زندگيمو روز ترين مهم

 عدد هفده به که رو هايي شمع ها بچه شمارش با و. شد جاري هام لب روي لبخندي بودند

 .کردم فوت رو ميرسيد

 مه کامران تعجب کمال با کردم تشکر تکشون تک از و بود خريده زيبا کادوي يک برام هرکسي

 يک ذپاني شام و کيک صرف از بعد.کردم تشکر ازش عادي خيلي البته که بود خريده عطر يک برام

 .رقصيديم هم با و گرفت گرمي به دستمو. کرد دعوت رقص به رو ها بچه و گذاشت شاد آهنگ

 از پر سيني يک با بعد کمي و کشيد رقص از دست پانيذ.  ميخنديد و بود ما رقص محو برديا

 کدومو نميدونست آدم رنگي شربت همه اون بين. کرد تعارف همه به و برگشت شربت گيالس

 دستش و بود توهم هاش اخم که کردم نگاه برديا به و برداشتم پرتغال آب عادتم طبق برداره

 .بود خالي

 "؟ همه تو اخمات چرا":گفتم خنده با و رفتم جلو
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 ! نيست مهم هيچي-

 نداشتي؟؟ بر چرا ؟؟؟ نداري دوست ميوه آب-

 ؟؟؟ ميوه آب-

 ! گذاشته پانيذ طعمي همه ، شربت ديگه آره-

 ... کردم فکر من ولي-

 .رفتم پانيذ پيش و خنديدم برديا گم سردر ي چهره به

 . برداره نبود حواسش ، کن تعارف برديا به ديگه يبار-

 باشــه-

 .ردک انتخاب رو يکي پانيذ کمک با که بود گيج هنوز انگار ، برديا سمت رفت و زد بهم چشمکي

 و کردمن توجهي اما ميکردم حس خوب کامرانو کثيف نگاه سنگيني.ميکردم نگاه برديا به خنده با

 .بره زودتر خداکنه. ميداد عذابم آدم اون به بيشتر کردن فکر

 !ميزني غر چقدر اومدم پانيذ واي.  اومدم ديگه باشه ، ميام االن-

 با اي قهوه مانتوي کرد نگاه خودش به آينه از و کشيد لباسش روي دستي و کرد قطع رو گوشي

 آرايش.  داشت رنگ دو اين ترکيب از هم کفشي و کيف.  بود پوشيده رنگ آبي شال و لي شلوار

 ها لهپ پايين خاتون. اومد پايين ها پله از که شد بلند دوباره موبايلش صداي.بود کرده ماليمي

 .بوسيد خاتونو ي گونه و رفت جلو. ميکرد نگاهش و بود ايستاده

 نداريد؟؟ من با کاري خاتون-

 .سالمت به برو.  باش خودت مواظب مادر نه -

 .خداحافظ -

 و دويست ماشين توي ها بچه. رسوند باغ در به خودشو دوان دوان و رفت در طرف به شتاب با

 با پانيذ انندهر کنار جلو و بودند نشسته مينو و رويا و سيما عقب. بودند نشسته رنگي آلبالويي شش

 .نشست راننده جاي و رفت جلو تعجب
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 سياهي داشت چشمامو ديگه خانـــوم خاطره سالم بَـــه ":گفت رويا ها بچه سمت چرخيد وقتي

 ". کرديم نگاه رو خونتون در بس از ميرفت

 "!خانوم رويا بريز مزه تر کم! سالم":گفت و کرد ظريفي اخم

 بايدم بزنم شما مثل دلبري تيپ بخوام منم ديگه بله":گفت و کرد نازک براش چشمي پشت رويا

 "کنم دير

 ! بزنيم تيپ خودمون واسه هم عمرمون از يکم بزار!  ها خوشه دلت دلبري؟؟ کدوم-

 "!منتظرن پسرا ، بريم کن روشن! بابا بسه":گفت و رفت رويا به اي غره چشم پانيذ

 دهخور سنگ به سرتون احيانا ببخشيد! خانــــوم پانيذ چشم":گفت اي بامزه لحن با هستي

 "کردين؟ منو رانندگي هوس

 يه تو سواري با گفتيم نرفتيم شهربازي وقته خيلي آخه! آره":گفت سيما که خنده زير زدند ها بچه

 "!بکنيم حالي

 !باشم گفته نميکنما تضمين جونتونو من فقط سرتون به خورده سنگ پاره.  طور اين که-

 اشينم پخش سمت به دستشو.زد ماشينو استارت هستي که کرد پر ماشينو دوباره ها بچه ي خنده

 اه الستيک وحشتناک صداي با و گذاشت دنده روي دستشو.کرد زياد آخر تا رو آهنگ صداي و برد

 ها نماشي ميوم تردستي با هم هستي. ميدادند قر و ميخنديدند ها بچه. شد کنده جاش از ماشين

 شنيدن با اما بود خنده و شادي از پر ماشين. ميزد سيگارش به پکي گاهي از هر و ميداد ويراژ

 نگه رو ماشين تا کرد وادار رو هستي پليس اخطار صداي. شد خورده ها خنده پليس آژير صداي

 يسپل افسر.داشت نگه اونها ماشين جلوي پليس ماشين.بود شده حبس سينه در ها نفس.داره

 پايين رو شيشه دستپاچگي با هستي.رفت راننده ي پنجره سمت بعد و انداخت ماشين به کلي نگاه

 .کرد سالم افسر به و کشيد

 "!کنيد لطف رو مدارکتون! سالم":داد پاسخ جدي خيلي

 .داد افسر دست به رو مدارک و برد داشبورد سمت به رو لرزانش دست هستي

 "!نامه گواهي":گفت و انداخت هستي به سردي نگاه

 "....چيزه...يعني...جناب":گفت کنان من من هستي
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 "!خانوم بزنيد رو صندوق":گفت و انداخت هستي دست توي سيگار به نگاهي افسر

*** 

 غلب محکم پاهاشو.بود نمونده هستي پاهاي توي حسي ديگه که بود سرد اونقدر بازداشتگاه هواي

 صدا يب و آرام رويا و مينو و سيما.گفتند نمي چيزي هيچ که انداخت دخترا ي بقيه به نگاهي و کرد

 اب رو بازداشتگاه در پوشي چادر زن.بود فکر در سخت و توهم هاش اخم پانيذ اما ميريختند اشک

 "!بيرون بيا فروزش":گفت خشکي صداي با و کرد باز صدا و سر

 دستش به دستبند بعد و کشيد رو بازوش زن. رفت زن سمت به و شد بلند جاش از کرختي با

 اب اونو زن سرباز. بود گرفته اسارت به هاشو دست که سردي دستبند روي موند خيره نگاهش.زد

 .رفت بيرون و نشوند آهني صندلي روي رو هستي.  برد بازپرسي اتاق به خودش

 شستن روش روبه کسي کرد احساس. بود مونده دستبند به خيره هنوز و بود پايين سرش هستي

 .داد گوش و نياورد باال رو سرش هم باز اما

 بوديد؟؟....پالک با شش و دويست ماشين ي راننده شما-

 "!بله":گفت نامعلوم اي نقطه به خيره بيندازه نگاهي مرد به اينکه بدون و کرد بلند سرشو هستي

 .بود نقطه همون به چنان هم نگاهش اما کرد جلب رو توجهش مرد گيراي و بم صداي

 نه؟ جالبيه چيز سرعت! خوبه! ميکنيد رانندگي نامه گواهي بدون-

 داپي چي ما هاي مامور ماشينتون عقب صندوق توي ميدونيد":داد ادامه مرد و نداد پاسخي هستي

 "کردند؟

 .کرد سکوت هم باز

 !خوبه خيلي خيلي خوبه.کراک گرم 55: همراه به الکلي مشروبات-

 صندلي به حاال و گرفت نقطه اون روي از نگاهشو هستي.زد اتاق در چرخي و شد بلند جاش از

 دست با و گذاشت هستي صندلي روي رو دستش ، ميز روي شد خم مرد.زد زل روش روبه خالي

 روي سرخورد هستي نگاه. گذاشت هستي جلوي خودکار همراه به سفيدي ي برگه ديگرش

 جونش به لرزه که نزديک قدر اون بود نزديکش مرد صداي. اش مردونه و کشيده هاي انگشت

 .انداخت
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 !!!کمال و تمام!  مينويسي رو اظهاراتت-

 طوري شد بلند جاش از باخشم. انداخت کاغذ به نگاهي هستي. شد خارج اتاق از و گفت رو اين

 در. ردک پرت روش روبه صندلي طرف عصبانيت وبا کرد مچاله رو کاغذ. افتاد پشتش از صندلي که

 و دست که اونو ميکردند سعي و گرفتند رو هستي بازوهاي. اومدند داخل به زن سرباز دو و شد باز

 .بود داده قرار توجه مرکز رو راهرو کل فريادهاش. ببرند رو نداشت قرار و آروم و ميزد پا

 ...عوضي کن ولم...کنيد ولم ميگم...لعنتيا کنيد ولم-

 در دم که بازپرس. بود ريخته صورتش توي لختش موهاي و بود افتاده اش شونه روي شالش

 .کرد عبور ها سرباز با جلوش از که ميکرد نگاه اون به بهت با بود ايستاده دفترش

 با و دبو نشسته دفترش در مردي.شد دفترش وارد و کشيد موهاش به چنگي ايستادن کمي از بعد

 روختهبراف صورتش که روش روبه مرد به نگاهي و کرد بلند سرشو.بود مشغول پرونده و برگه کلي

 .انداخت ميزد چنگ موهاش ميون و بود

 ...پرونده اين توي داشتم احتياج کمکت به اومدي شد خوب-

 ".بگير چايي دوتا برو شهاب":گفت مينشست ميزش پشت که حالي در و کرد قطع حرفشو

 .شد خارج دفتر از حرف بدون بعد و کرد نگاهش اي لحظه

*** 

 . است نشده گور به گور سامي اون تصير همش منه تقصير همش - رويا

 !اعصابمي رو همش رويا نکن گريه انقدر - هستي

 ...من..اصال اصال همتون داريد حق داري حقم - رويا

 يستن توهم تقصير...  ميکني شلوغش داري تو دختر!  که نزديم حرفي ما رويا باش آروم - پانيذ

 ...اشندب داشته کاري ما به که نداره دليلي پس...بوده سامي ماشين گفتي توکه نکن گريه پس

 نيست سامي که گفت بازپرسه زنه اون.. ميشم ديوونه دارم خدا به پانيــــذ - رويا

 نميدونستم من...کردي خواهرت با بود کاري چه اين نفهم ي پسره آخه کرده فرار...گفت..گفت

 ...باشه کارا اين توي اون
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 .زد هم به رو بازداشتگاه سکوت رويا هق هق بازهم

 ...خدا به...ام شرمنده خدا به..شيم آزاد هم ما تا کنن دستگيرش تر زود اميدوارم – رويا

 و گرفت هاشو ودست رويا سمت برداشت خيز و شد بلند جاش از نداشت تحمل ديگه که هستي

 و اشب ساکت پس... نيستي اي توکاره لعنتي د!!!! رويا شو ساکت":زد فرياد دادو تکونش محکم

 "!.. شــــو ساکت... ميفهمي؟؟؟؟...نکن خورد اعصابمو انقدر

 دتش با هستي.داد تکون اهسته سرشو و کرد نگاه هستي ي برافروخته صورت به بغض با رويا

 .داد تکيه ديوار به کنارش و کرد رها هاشو دست

 االخرهب اينجاييم روزه يه االن...بکنن باهامون تونن نمي غلطي هيچ اونا مطمئنم من ميشيم آزاد-

 !باش آروم پس...ميرسه دادمون به يکي بيرون اون

 .بست هاشو چشم و گرفت هاش دست ميون سرشو

 سر برو خورده اعصابت ؟ ميزني داد بيچاره اين سر چرا":گفت و کرد فوت خشم با نفسشو پانيذ

 "!کن خالي ديوار

 ميکشم وت دست از ميکشم چي هر! ببر صداتو يکي تو":گفت عصبانيت با و کرد بلند سرشو هستي

 "!گردش و تفريح به داشتم چيکار وگرنه بودم تمرگيده ام توخونه بدبخت من.

 رفت يادت اينکه مثله من؟ گردن بندازي تقصيرارو ميخواي حاال چيه":گفت و زد پوزخندي

 "! داري سرعت عشق جنابعالي

 !!!!ديگه کنيد بس-

 .نشستند اي گوشه و شدند ساکت دو هر زد دو آن به سيما که تشري با

 بازهم.رفت زن طرف و شد بلند ازجاش.خواست رو هستي بازهم زن سرباز و شد باز بازداشتگاه در

 با و گرفت اون از نگاهشو.ميکنه حس زياد سرديشو مدتيه که دستبندي همون به بود مونده خيره

 و کندن نگاه دستبند به ديگر ميخواست بار اين.شد بلند نهادش از آه بازپرسي اتاق در به رسيدن

 قدم همون صداي بازهم.گذاشت ميز روي هاشو دست و نشست صندلي روي. نباشد مهم برايش

 هک مردي به شد خيره و کرد بلند سرشو آرام.شد تکرار زمين روي آهني صندلي شدن کشيده و ها
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 خوش هاي لب ، اي قهوه و لخت موهاي. ميکرد نگاه رو اون حاال اما ميشنوه صداشو تنها مدتيه

 .گرفت نگاهشو گيراش صداي با.بود آشنا براش ها چشم اين چقدر..عسلي..هاي چشم و فرم

 باشي؟ ساکت ميخواي بازم-

 "!ندارم گفتن براي حرفي":گفت لجاجت با.  نبود مرد سرد و خشن صداي از خبري بار اين

 !بگي بايد توهم که حرفاست خيلي اما-

 از رفح شنيدن به نيازي چه ديگه گفتن ديگران وقتي":گفت و انداخت باال ابروشو تاي يک هستي

 "منه؟ طرف

 .نشست سينه به دست و داد تکيه اش صندلي به مرد

 ميکني؟ لج کي با داري هست حواست-

 !نيست مهم برام-

 "!اي ديوونه تو":گفت و جلو شد خم بعد و کشيد عميقي نفس مرد

 "!باش زدنت حرف مواظب":گفت تندي با و کرد نگاهش سريع

 . زد پوزخندي

 بکني؟ ميخواي غلطي چه نباشم-

 مچميدون.  بازپرسي چون نکن فکر":گفت ميفشرد هم روي هاشو دندون عصبانيت از حاليکه در

 "!دار نگه خودتو احترام اما باش ميخواي هرکي! نه..ميشم ساکت.. سرواني سرگردي

 !تلخه هميشه حقيقت-

 ام نهديوو ام ديوونه آررره ديوونم؟؟ من اينه؟؟که حقيقت":زد فرياد و شد بلند جاش از عصبانيت با

 "!کنيد تمومش رو مسخره بازي اين حاالم! کردن

 و کرد او به نگاهي بود تر بلند هستي از گردن و سر يک و بود ايستاده رويش روبه حاال که مرد

 "!آزادي..باشه":گفت

 .رفت کنار بعد و کرد نگاه هستي به اي لحظه پوزخند يک با
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 .شد بلند هم هستي هق هق در شدن بسته صداي با

*** 

 زد؟ حرف باالخره چيشد؟-

 ... هيچي نه -

 . نداريم هم مدرکي داريم نگهش اين از بيشتر نميتوني حساب اين با پس -

 ". کردم آزادش.. آره":گفت و کشيد عميقي نفس

 کردي؟؟ آزادش-

 تو پسر اووف شد؟ آزاد چرا ميگي بعد کنم آزادش بايد ميگي داري خودت تو شهاب؟؟ خوبي -

 ..هستي کي ديگه

 ...بيخيال هيچي..آخه -

 . برداشت کتشو و شد بلند جاش از سريع

 ؟؟؟ ميري کجا-

 .. برم بايد -

 ي سه مزدا سوار.  شد خارج محوطه از و رفت ها پله راه طرف سريع و اومد بيرون دفتر از

 وير دستش با و زد چشمش به دوديشو عينک. کناريشانداخت صندلي رو کتشو و شد مشکيش

 در.  اومد بيرون پاسگا در از مردي همراه به که موند دختر روي نگاهش.گرفت ضرب فرمون

 .گرفت آغوش در رو دختر و شد پياده پيرزني و شد باز رنگ سفيد پرشياي

 و پيچ توي باالخره که ميگذشت دختر اون کردن تعقيب از ساعتي.افتاد راه سرشون پشت آرام

 زا فاصله با.داشتند نگه وياليي ي خانه يک جلوي و شدند فرعي يک وارد فشم ي جاده هاي خم

 زنگ صداي.شد خانه وارد و برميداشت قدم وقار با که کرد نگاه دختر به هم باز و کرد پارک اونها

 .کشيد بيرون فکر از رو اون تلفنش

 شهاب؟ بله-

 .داره کارت کياني سرهنگ جناب ستاد برگرد زود-
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 .ساعته چهار و بيست بگيره، نظر زير رو فروزش هستي بفرست مامور يک.  ميفتم راه االن -

 .يشدچ احتشام کامران پرونده تکليف ببينه ميخواد بيفت راه زود فقط.ميکنم هماهنگ باشه -

 *** 

 نرمش و گرم تخت براي دلش چيزي هر از بيش.خزيد پتو زير و انداخت اي گوشه هاشو لباس

 هب رو پرتغال آب ليوان و زد هستي به لبخندي.شد وارد خاتون و خورد در به اي تقه. بود شده تنگ

 .داد دستش

 مادر؟ بهتري-

 "!ممنون":گفت و خورد پرتغال آب از اي جرعه بود شده خيز نيم که هستي

 "نباشي؟ دوستات اين با ديگه ميشه":گفت ترديد با خاتون

 چرا؟ يعني که کرد نگاهش طوري هستي

 "!بشه تکرار اتفاق اين نميخوام ديگه":گفت خاتون

 .نداره دوستام به ربطي هيچ اتفاق اين اما-

 رو هدرست ميکني فکر که هرکاري! مادر دارم اعتماد بهت من!باشه":گفت و بخنده کرد سعي خاتون

 "!بده انجام

 .رفت اتاق از بعد و

 گوشش روي و کرد وصل رو تماس.کرد خودش متوجه اونو گوشيش لرزش که بود فکر توي

 .گذاشت

 !الو-

 خوبي؟!  خواهري سالم -

 خوبي؟ تو ممنونم.  سالم-

 .خوبيم بله شما مکرر هاي تماس مرحمت به -

 .خنديد آروم هستي
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 .هات خنده قربون-

 !داداشي نکن لوسم -

 .باش خوب ولي باش من لوس تو -

 داشتي؟ چيکارم حاال چشم -

 نميدي؟ منو هاي زنگ جواب روزه چند چرا بگو که اوال -

 ...راستش -

 ديگه بگو ساکتي چرا -

 .بودم بازداشتگاه -

 چـــــي؟؟؟-

 ...باش آروم نبود مهمي چيز -

  دختر؟ شوخيه مگه باشم آروم چيو چي -

 .افتاده که اتفاقيه نيست شوخي خب نه -

 آخه؟ چرا اصال شده چي بودي؟ تنها -

 ريمب اومديم.  ديديشون تولدم جشن تو که ها بچه از ديگه تا سه و پانيذ و من بودن هام بچه نه -

 .دراوريدم اونجا از سر که بگرديم

-... 

 برديا؟؟ -

 "گرفتنتون؟ چرا بگو ؟؟ خب":گفت عصبانيت با

 و سرعت نامه گواهي بي اونم بودم راننده من خب. نشو عصباني داداشي نکردم کاري من خدا به-

 ... ددي رو صندوق هم وقتي انداخت وضعمون و سر به نگاه يه و گرفت جلومونو پليس چيزا اين از

 بود؟ صندوق تو چي مگه -
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 قانون خالف چيزاي سري يه.  بود اون مال صندوقم تو چيزاي بود رويا برادر سامي مال ماشين -

 .بيخيالش حاال ديگه

 انداختي؟ خطر به نفرو چند جون کارت اين با نکردي فکر تو -

 من؟؟؟ -

 هارچ نکردي فکر...  عشقش و سرعته گفتي حتما کردي فکر خودت پيش چي واقعا!! من نه پس -

 ...براتون ميفتاد اتفاقي اگه..اگه..باهاتن ام ديگه نفر

 .داشتي هم اي ديگه کار يه کنم فکر کنيم فراموش رو اينا بيا اصال نشده چيزي که حاال -

 تاتمدوس و تو گرفته مهموني کيارش بگم سرم خير ميخواستم آره":گفت و کشيد عميقي نفس

 .نيست موقعيتش حاال خب ولي دعوتين

 چطوره؟ هان. ميبينم داداشمم ميام ميشه وض مون روحيه خوبه هم خيلي اتفاقا! نه نه نه-

 .ميکني ديوونه منو تو اخر هستي دونم نمي-

 هست؟ کي مهموني حاال -

 شب فردا -

 نيس؟ که مشکلي مياما مجلس اول صف!  عاليـــه -

 اتدوست با نره يادت فقط نيس مهم ايناش بيا تو نه ":گفت ميزد موج توش خنده که صدايي با

 "!بياي

 .شب فردا تا ديدار پس.  عزيزم برادر جناب چشمام رو باشه-

 ".خداحافظ":گفت و خنديد

 .خيرا اتفاقات کردن فراموش براي بود خوبي موقعيت.کشيد آهي و گذاشت پاتختي روي رو گوشي

 *** 

 خوبم؟ ببين ، پانيذ-
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 کمي و بود حرير بيشترش که رنگي اي نقره پيراهن که انداخت هستي به نگاهي و برگشت پانيذ

 اليميم آرايش و بود پاش مشکي بلند پاشنه هاي کفش. بود پوشيده رو بود شده پهلوش روي کار

 سينه زير تا و بود ريخته اش شونه طرف يک روي اش خرمايي نرم موهاي داشت اي نقره رنگ با

 "!داره کم چيزي يه فقط عزيزم آره":گفت و زد لبخندي.ميرسيد اش

 ديدن با هستي و کرد باز رو جعبه در ، درآورد مخملي سبز ي جعبه يک کشو توي از و شد خم

 يهست گوش به رو ها گوشواره و زد لبخندي پانيذ. کشيد خفيفي جيغ کبود مرواريد سرويس

 .داد اون به هم رو دستبند و انگشتر. کرد آويزون ظريفش گردن به رو گردنبند بعد و انداخت

 !من طرف از هديه يه-

 "!کنم قبول نميتونم من زياده خيلي اين ولي":گفت و کرد نگاهش بهت با هستي

 "!داري ارزش ها اين از بيشتر برام تو":گفت و زد دلنشيني لبخند پانيذ

 "!خوبي خيلي تو پانيذ ممنون":گفت و کشيد آغوش در نرمي به اونو هستي

 دهش کامل سرويس اون با واقعا کرد نگاه آينه در خودشو اي لحظه و برداشت رو مشکيش پالتوي

 ونبير خونه از پانيذ همراه به بعد و زد رو اش عالقه مورد عطر! هميشه از تر خواستني البته و بود

 به ميتونست بيشتر که اي خانه روي روبه بعد ساعت يک.افتادند راه و شدند ماشين سوار.اومدند

 رقص وارد خرامان خرامان ديگر يک با بعد و کرد پارک پانيذ رو ماشين.ايستادند گفت قصر آن

 .شدند

 نوهاشو لباس و رفتند اتاقي به هستي و پانيذ.بود شده پخش مردانه و زنانه هاي عطر از انبوهي

 . کردند تعويض

 !کن پررنگ رژتو يکم-

 ...نده گير پانيذ خوبه -

 .نباشه حرفم بزن اينو بيا شده روح بي صورتت خيلي چي يني اِ -

 .کشيد کنار بعد و ايستاد آينه جلوي و گرفت رژو هستي

 شدي؟ راضي-
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 .بريم..شد خوب حاال -

 چوبي هاي پله و بود بزرگ بسيار سالن فضاي.شدند اصلي سالن وارد بعد و گرفت رو هستي دست

 دندميرقصي اي عده. بود سالن شرف در و باال ارکست و بود دوبلکس که ميرفت باال طبقه طرف به

 فشبن ي دکلته لباس. اومد طرفشون به و داد تکون دست براشون سيما.بودند نشسته اي عده و

 ارامي هب هستي.  کرد سالم لبخند با و اورد جلو دستشو.بود کرده شينيون موهاشو و بود پوشيده

 .هم پانيذ فشرد دستشو

 .اومديد عجب چه خوشگل دختراي سالم-

 .شد بدل و رد هستي و پانيذ بين نگاهي

 "! کردي بله که خوشگلم اومدي وقته خيلي انگار که تو سالم":گفت پانيذ

 بري ورد هاي مهموني واسه و بپوشي لختي اين به لباس بودم نديده تاحاال":گفت پوزخند با بعد و

 ".آرايشگاه

 .بخنده کرد سعي و فشرد هم روي هاشو لب عصبانيت از سيما

 .رسيدم خودم به يکم ديگه اومد باهام هم کامران که ميدوني آخه-

 هانداخت ديگرش پاي روي پاشو و بود داده لم مبل روي ، ايستاد کامران روي و چرخيد هستي نگاه

 نشسته کنارش و بود آشنايي مرد که صحبتش هم به چرخوند نگاهشو.ميخنديد و بود

 زياد فکرشو.نمياورد خاطر به ميکرد فکر هرچي اما آشناس براش مرد اين چرا نميدونست.بود

 کراوات و رنگ فندقي پيرهن و رنگ کرم وشلوار کت با که اون به اين از بيشتر و نکرد مشغول

 درق اون بودند کنارشون هم آرين و مينو.نشست پانيذ کنار رفت و نکرد نگاه ، بود کرم اي قهوه

 ناريق اوهوي":گفت و زد بشکني يک پانيذ نشدند دو آن حضور متوجه حتي که بودند صحبت گرم

 "!ديگه بسه ميکنيد جيک جيک هم گوش تو چقدر!! ها

 پايين وسرش شرم با مينو و کردند سالم.کردند نگاه ما به لبخند با و برگشتند دو هر آرين و مينو

 .ميشد صحبتش هم مدام که بود آرين فقط و بود حرفي کم و خجالتي دختر انداخت

 خانوم؟؟ پانيذ خوبيد-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sahar bano | من قلب ناجي

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

68 

 

 رفح شما که انقدر عروسي بعد واسه بزاريد هاتونو بازي جينگولک اين کم يه. آرين آقا ممنون -

 ما دست رو هميفت مينو بعد بکشه طالق به کارتون و بياريد کم حرف عروسيتون بعد ميترسم ميزنيد

 يا ديگه کس به راضي دلش و شما به داده دلو که هم طرفي از بگيرتش نمياد کسي و ميترشه

 !نميشه

 اشه گونه و بود لباش رو محوي لبخند که انداخت مينو به نگاهي آرين.  خنده زير زد و گفت اينو

 تک تک ي اندازه به ميکنم احساس اتفاقا":گفت و پانيذ روي برگردوند نگاهشو. ميزد سرخي به

 وحرفام هميشه اما نميشناختم اونو روزي شايد مينو واسه گزاشتم و نزدم حرف عمرم هاي لحظه

 يذپان نيستم بردارشم دست و کردم پيداش حاالم که ام شده گم ي نيمه واسه ميداشتم نگه

 ".خانوم

 حرف مک بچه نبود اينجوري اصال که ميديدين قبال رو مينو اگه واال نيست درش شکي که اون بله-

 راچ نميدونم من ميزنه حرف باهاتون داره مدام شده پيدا شما ي سروکله که وقتي از اما خجالتي و

 ...کرده تغيير انقدر يهو مينو

 ودمب کرده گير منجالبي بد تو کن باور.  پانيذ کرد کمکم خيلي آرين":گفت و زد لبخندي مينو

 ". کنم برقرار ارتباط ديگران با که ميشد اين از مانع چيزي يه انگار نبود خودمم دست.

 ونچ شديد آشنا باهم چجوري شماها بپرسم ميخواد دلم وقته خيلي شد بحثش که حاال جالبه-

 .نگفت ما به چيزي هيچ مينو

 ههميش اصال نداشتم چيزا اين و عشق به اعتقادي هيچ من":گفت و انداخت مينو به نگاهي آرين

 خوش موقعش به بودم کارم و خوشي غرق رفيقام با حسابي و کتاباس تو چيزا اين ميگفتم

 نشيم اومد خانومي يه روز يه اينکه تا ميکردم کار حسابي و ميشدم جدي موقعش به و ميگذروندم

 و نشرکتمو تو اومد مينو که شد يهويي چيز همه.  بود هم رييسمون دختر قضا از که ماشد شرکت

 يک خاطر به که شنيدم پدرش از يبار.  ميموند منشي جاي و ميومد ها عصر اوقات گاهي ميکرد کار

 پيش براش وضعيت اين و شده بد حالش داده دست از برادرشو و خواهر مينو که روحي شوک

 حرف هب اي عالقه هيچ. نميکنه برقرار ارتباط باکسي و نميزنه حرف ديگه شده تنها حسابي. اومده

 هس وقتي شمال بودند رفته که تابستون روز يک توي ميگفت داره بدي روحي شرايط و نداره زدن

 رمجبو که اومده پيش محمودي آقاي و خانم براي کاري بودند دريا توي و ميکردند بازي ها بچه تا

 مونا و ماني از خبري که افتاده اتفاقي چه نبوده معلوم موقع اون بزارن تنها رو ها بچه مدتي ميشن
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 رياييد نيروي ميدن اطالع پليس به وقتي هم سر آخر نميکنن پيداشون ميگردن هرچي و نيست

 مه مونا و بوده سالش هشت ماني.  برميگردن بچه دوتا جسد با متاسفانه....  و دنبالشون ميره

 گير گوشه و ميشه حرف کم مينو زمان اون از.بوده چهارسالش زمان اون هم مينو و ساله شش

 هرکاري شه خوب حالش تا کنه کمکش بتونه و دربياره بحران اون از رو مينو اينکه براي پدرش

 واقع موثر شايد تا کنه کار و اجتماع وارد اونو ميگيره تصميم و نداشته تاثيري اما ميکنه

 روش خيلي هم من و خواست کمک بودم راستش دست و شرکت معاون که من از پدرش.بشه

 تجربش حال تابه که اومد سراغم جديدي حس يک گرفتنم قرار که موقعيت اين توي.کردم فکر

 رخس و مينداخت پايين سرشو خجالت از وقتي و نزدناش حرف بودنش خجالتي اخالق بودم نکرده

 من گاهي و داشت اعتماد بهم پدرش. کرد ريشه وجودم توي حس اين بود، شيرين برام ميشد

 قطف بعد به روز اون از کرد دل و درد بامن و شد بهتر حالش هم مينو کم کم ميبردم بيرون رو مينو

 اشه گونه بازم گفتم بهش عالقم از وقتي ميشد تر سرزنده و شادتر روز روزبه و ميزد حرف بامن

 اونم گذاشتم درميون پدرش با رو موضوع. داره من به رو حس همين که گفت اونم و شد سرخ

 هم مينو و بمونه دلم تو ابد تا عالقه اين اميدوارم. ميدونست من مديون خودشو و کرد موافقت

 ".طور همين

 ميکرد اهشوننگ طور همين هستي کشيد باال بينيشو و کرد پاک اشکشو کوچيکش انگشت با پانيذ

 .نميداد نشون خودش از العملي عکس هيچ و

 مينو ايه دوست اينکه با ما.  کنيد پيدا رو مينو تونستيد که هستين خوشبختي مرد شما واقعا-

 امميخو عذر ازت واقعا من نميزد حرفي اونم و نفهميديم زندگيش راجب چيزي وقت هيچ اما بوديم

 .مينو

 ديگرو ماهم که االنه مهم نکن فکر طور اين اصال!  حرفيه چه اين":گفت و زد لبخندي مينو

 "نه؟! ميفهميم

 .ميگي راست تو آره-

 از و شد بلند جاش از ناگهان.بود درفکر سخت که انداخت هستي به نگاهي و زد لبخندي هم پانيذ

 . دچرخون سرشو آرين صحبت گرفتن قرار مخاطب با اما کرد نگاهش تعجب با پانيذ.شد دور اونها
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 به توجهي و زد تنه ديگران به بار چند.ميرفت راه آروم هاي قدم و درهم هاي اخم با هستي

 گاشن نگراني با و بود ايستاده جلوش که کرد نگاه برديا به و ايستاد اي لحظه.نکرد اعتراضشون

 .ميکرد

 هستي؟؟ خوبي-

 "چطور؟..خوبم آره":گفت و کرد مکث کمي

 ! نبودي ها بچه پيش دنبالت اومدم کيارش پيش بريم بيا کن ولش هيچي...  ديدم آخه-

 بريم باشه -

 يک اب کردن صحبت مشغول که ديدند ستوني کنار رو کيارش و کرد حرکت برديا ي شانه به شانه

 هستي.ميخنديد کيارش حرف هر با و بود پوشيده رنگ آبي شب لباس که بود جووني خانوم

 "! خبراييه کنم فکر":گفت و کرد نگاهش لبخند با برديا. گرفت دو اون از نگاهشو

 به":گفت و زد برديا ي شونه به دستي که کرد نگاه برديا سر پشت مرد به و زد جوني کم لبخند

 "!خودمونه ي برديا آقا اينجاست کي ببين

 .داد دست باهاش و زد لبخند مرد ديدن با و برگشت برديا

 ! پيدايي کم هومن؟ چطوري-

 موخانو.  نميرسيم دوستامون به ديگه کاريم مشغول خب":گفت و کرد نگاه هستي به اي لحظه

 "نميکني؟ معرفي

 " هستن خوبم خيلي دوستاي از يکي":گفت و کرد ظريفي اخم

 ". پيشتون ميام کيارش با من دوستات پيش برو تو":گفت اخمش همون با و من به روکرد

 ميکرد نگاه پاش جلوي به فقط و بود پايين سرش.افتاد راه و کرد گرد عقب و داد تکون سري

 ودب رفتن راه درحال.ميکرد مقايسه مينو با خودشو مدام و بود کرده مشغول فکرشو آرين هاي حرف

 هک بود مبهوت اونقدر. ميکشيد خودش با اونو کسي و راست سمت به شد پرت کرد احساس که

 بازوش که قدرتمندي دست همون اما بکشه بلندي جيغ تا کرد باز دهنشو.بزنه جيغ نتونست حتي

 راهروي توي اونو سريع و نداد رو حرکتي هيچ ي اجازه بهش و گرفت دهنشو جلوي ميکشيد رو

 .نشند ديده تا برد تاريکي
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 ستهب يخ و ميلرزيد بدنش. بود شده جمع هاش چشم تو اشک و ميکشيد نفس سختي به هستي

 مدام.  شد اينجوري يهو چرا نميدونست اصال. ميفته داره و افتاده اتفاقي چه نميدونست.بود

 که بود بلند قدري به هم موزيک صداي و بود تاريک فضا اما ميبرد سو اون به سو اين از نگاهشو

 رارف ميخواست. داشت بدي احساس و مرد تن به بود چسبيده پشت از. نميشنيد صداشو کسي

 .کنه فکر درست نميتونست و نميکرد ياري مغزش اما کنه

 .پيچيد گوشش توي مرد سرد و بم صداي

 !!ميکني خورد اعصابمو داري بچه نخور وول انقدر-

 گوشش توي مرد صداي دوباره. بکشه نفس کرد سعي و برداشت کردن تقال از دست هستي

 "! بردارم دهنت روي از دستمو تا...باش آروم".:پيچيد

 محکم شودست هستي جيغ با که بود نگرفته فاصله هم متر ميلي چند هنوز اما برداشت دستشو آروم

 .کرد خفه صداشو و گذاشت دهنش روي قبل از تر

 ميزني؟ جيغ چي واسه لعنتي-

 و ستب چشماشو.مياورد کم نفس گاهي و ميرفت پايين باال سرعت به هستي ي سينه ي قفسه

 اونو هستي بدن گرماي.کرد ترش آشفته اونو که چکيد مرد دست روي و سرخورد اشکي قطره

 . ميسوزوند

 منو تو... باش آروم ندارم کاري باهات":گفت آرومي به و هستي لخت ي شونه روي کرد خم سرشو

 "!نترس پس ميشناسي

 کرد فکر صداش به وقتي اما ميکنه کارارو اين باهاش داره کامران ميکرد گمون ميترسيد همين از

 آروم.ميگفتند اي ديگه چيز بودند کرده اسيرش که قدرتمندي هاي دست اون کرد شک حسش به

 اونو حرکت يک با.  نميدونست رو آرامش اين دليل و بود آروم هستي اينبار برداشت دستشو

 ...آشنا عسلي هاي چشم همون.  ببينه ميتونست رو اش چهره حاال. چرخوند

 "!ميشناسي منو تو و مأموريتم تو اآلن من":گفت و نداد اون به کردن فکر ي اجازه مرد

 فرصتي مرد اما بزنه حرف تا کرد باز دهن نميفهميد منظورشو و بود گردشده هاش چشم هستي

 "اومد؟ يادت منو حاال ، ديدي منو بار چند بازپرسي اتاق توي.  فالحي سرگرد":گفت و نداد بهش
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 تاقا تاريکي تو که کسيه همون وايساده جلوش که مردي اين بود فهميده تازه و بود مونده مبهوت

 تهاشودس که سردي دستبند به ميزد زل فقط و بود نديده بيشتر بار يک چهرشو و بود بازپرسي

 .بود گرفته دربر

 . داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو

 !کن جمع خوب حواستو پس.بره لو اصليم موقعيت نميخوام-

 بعد و کرد نگاهش اي لحظه مرد.نداشت زدن حرف توان و بود شده خيره هاش چشم به تنها

 .شد رد کنارش از آروم و"!بري ميتوني حاال":گفت وار زمزمه

 .ودب ايستاده طور همون و بود نخورده تکون که کرد نگاه هستي به و ايستاد برداشت که قدمي چند

 هب دستشو.برداره ديگه قدم از قدمي نميتونست و بود وايساده سرجاش هنوز و بود شده شوکه

.  دز نفس نفس سينشو ي قفسه روي گذاشت ديگشو ،دست جلو کرد خم سرش و گرفت ديوار

 . زمين روي زد زانو و نداشتند تواني پاهاش

*** 

 داشت بيچاره دختر. بگم بهش نرفتم آدم مثله چرا که دادم فحش خودم به و رفت هم تو هام اخم

 ستمنميتون. نه يا کنم عذرخواهي. نه يا جلو برم نميدونم. نيست خوب حالش االنم ميکرد سکته

 کامران تداش امکان ميرفتم جلو مستقيم اگر چون بودم مجبور ولي متاسفم ، وايسم اين از بيشتر

 و شدم اصلي سالن وارد. شدم دور اونجا از صدا بي و آروم هاي قدم با. بشه بد و کنه شک بهم

 که جمعيتي به بود شده خيره و بود نشسته که کامران روي چرخيد نگاهم کردم کتموصاف

 .نشستم کنارش رفتم و زدم پوزخندي.  ميرقصيدند

 کامران؟ توفکري-

.  ديگه طرف چرخوندم سرمو و دادم قورت دهنمو آب کرد نگام جديت با طرفمو چرخوند سرشو

 .مرگشه چه پسره نبود معلوم نکن فوضولي حدت از بيش و شو خفه يعني نگاهش اين

 اصال رفت توهم هام اخم و دادم فحش خودم به بازم ميرفت راه ناموزون که هستي ديدن با

 ودنب اخطار اين به لزومي شايد بود نياورده خاطر به منو هم اول از اون.کردم کارو اين چرا نميدونم

 .هستي روي چرخيد نگاهش و نشست صاف کامران کردم احساس. ارزيد نمي کارم ريسک به اما
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 از هستي ديدن با داشتند هم با اي رابطه ميکنم فکر که پسري يک کنار رومون روبه که دختري

 خوبه حالت":گفت و کرد نگاش نگراني با.گرفت بازوشو زير و سمتش دويد و شد بلند جاش

 "پريده؟ رنگت خاطره؟چرا

 روي رو خودش و "!وبم..خ":گفت حال بي و کشيد بيرون دختر دست ميون از دسشتو هستي

 .کرد رها مبل ترين نزديک

 نگاه رو اي ديگه سمت و چرخوندم سرمو آروم و کردم نگاهش جدي که کرد نگاهم اي لحظه

 .کردم

 يک و گرفت دختر دست از رو آب ليوان و کرد پاک دستش پشت با پيشونيشو روي سرد عرق

 .خورد نفس

 نداره؟ جون صدات و خوبه حالت پريده؟؟ رنگت و خوبه حالت-

 کجا":فتگ و نشست کنارش پسر.زد پسر و دختر به بخشي اطمينان لبخند و کشيد عميقي نفس

 "ها؟ بچه پيش برو نگفتم مگه گشتم دنبالت خيلي رفتي؟

 توي بودم رفته...بودم رفته..نبود خوب حالم":گفت کنان من من بعد و انداخت من به نگاهي هستي

  "!بياد جا حالم تا بخورم هوا.. باغ

 به بود هشد خيره اخم با هستي.بشينه کنارش تا گرفت و پانيذ دست و داد تکون سري اخم با پسر

 ورتص از.برداشت يکي هستي و گرفت طرفش رو گيالس سيني خدمتکار.بود فکر غرق و اي نقطه

 هتريب احساس نوشيد که اي جرعه با ميگرده خنک چيزه يه دنبال و گرفته گر بود معلوم سرخش

 تادهايس جلوش و ميخنديد اون به که ديد رو کامران و برد باال نگاهشو.اومد جلوش دستي.کرد پيدا

 .هستي صورت به بود زده زل. بود

 ... ميخوايد نيست خوب حالتون اينکه مثله ، سالم-

 . خوبه هم خيلي حالم من ممنون!  سالم-

 ميديد؟ رو رقص دور يه افتخار پس-

 از!! شمـــا با رقصيدن براي هستن زيادي دختراي":گفت سرد خيلي و رفت بهش اي غره چشم

 "!ميشه خوشحال خيلي مطمئنا!سيـــما عزيزتون دوست قبيل
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 من هک باشه کم خيلي لياقتشون اونا کنم فکر":گفت حرص با و ساييد هم روي دندوناشو کامران

 "!برقصم باهاشون بخوام

 اش شونه روي دستمو و اومدم کامران کنار.کرد نگاه رو اي ديگه طرف و زد پوزخندي هستي

 .بزنم حرف خودموني خيلي کردم سعي و گزاشتم

 داداش؟ شده چيزي-

 بود شده سرخ هاش چشم ترسيدم نگاهش از اي لحظه کرد نگاه من به و چرخوند سرشو کامران

 رهبهت!  پوريا نه":گفت آروم هستي هاي چشم در خيره و چرخوند سرشو بود کرده مشت دستشو و

 "!بريم

*** 

 !نميام من که گفتم پاني نه-

 ميزني؟؟؟؟ مخالف ساز انقدر چرا!!!! بابــــا اي -

 !ميشه شروع امتحانا ديگه ماهه دو ، شده تلنبار هم روي درسام ميزني؟ مخالف ساز چيو -

 خانوم اون بعدشم!  ميگذره خوش هم دور ميريم عيده بابا. ميکنم کمکت.  نوکرتم خودم من -

 !نباشه حرفم حله پس ديگه بهت ميده برنامه يه چيکارست صادقي

 "نميام! نــــه":گفت عصبانيت با بعد و گرفت دستاش توي سرشو هستي

  "!!بيــــــــاي بايد":زد داد گوشي توي پانيذ

 با عيدمو خوام نمي ميزني؟ داد چرا رواني؟؟؟ چته":گفت و داشت نگه دور گوشش از رو گوشي

 "!کنم خراب پسره اون نحس ريخت ديدن

 کامران؟؟ ؟؟؟ کي-

 جونت کامي همون آره -

 بدبخت؟؟ کرده چيکارت مگه بابا -

 ! نکن بحث من با ديگه پس نمياد خوشم ازش من پانيذ ببين -
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 "!پاني جون":گفت معصوميت با پانيذ

 "ميريم؟ کي حاال باشه تو دست از":گفت مکثي از بعد و کشيد پيشونيش روي دستشو

 .ميفتيم راه ظهر از بعد فردا-

 خداحافظ.  ميام باشه -

  هاني باي برم قربونت -

 خورد رد به اي تقه. کرد باز کمدشو در و شد بلند جاش از. کشيد پوفي و کرد قطع رو گوشي هستي

 روس. کرد بغل رو محدثه و برداشت خيز هستي. اومدند اتاق توي کوچولو محدثه همراه به خاتون و

 .ميرفت اش صدقه قربون و ميکرد بوس صورتشو

 اون پس شدي بزرگ چقدر شم فدات الهي ؟؟ ديدمت نمي بودي کجا برم قربونت سالم-

 من؟ ني ني کو پستونکت

 "!بيا پايينه ات عمه رو بچه کن ول":گفت خنده با خاتون

 محدثه بريم بزن! چشم به اي-

 با اونو دادن قلقلک به کرد شروع هم هستي شد بلند بچه جيغ که گرفت لپش از محکمي بوس

 گذاشت رو محدثه پايين تا سرخورد و نشست نرده روي. شد شاد اش گانه بچه ي خنده صداي

 لندب مبل روي از که زرشکي شلوار و کت با زني به افتاد نگاهش که کرد بلند سرشو و زمين روي

 .اومد طرفش و شد

 ! عزيزم سالم-

 .بودش نديده ها سال که صورتي به شد خيره و زد محوي لبخند

 خوبين؟! سالم-

 ام پيش که خوشحالم!  شدي بزرگ ماشااهلل":گرفت رو هستي بازوهاي و اومد جلو قدم يک فهيمه

 ".اومدي

 "منم":گفت آرومي صداي با و انداخت پايين سرشو هستي

 "نميگيري؟ تحويل":گفت دلخوري لحن با و کرد رها دستشو فهيمه
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 نشد موفق چندان اما بخنده کرد سعي

 بخوريم چايي بشينيد حرفيه چه اين!  نه-

 فشطر فهيمه که قندوني از.برداشت ميز روي از چاي استکان يک هستي و نشستند ديگه هم با

 . زد محوي لبخند و برداشت قندي گرفت

 اينجا؟ ميگذره خوش-

  خوبه-

 نه منرفتي سفر جمعي دسته وقته خيلي مسافرت بريم ميريزيم برنامه شد تموم که درسات -

 خاتون؟

 ". سفر بريم هستي با ميخواد دلم منم خوبه خيلي آره":گفت و زد لبخندي خاتون

 بودم تنها منم اهواز مادرش ي خونه بود رفته مرتضي نبود خوب اصال که امسال عيد-

 "اينجا؟ نيومدي چرا پس":گفت دلخوري با خاتون

  بيام نشد روم راستش آخه-

 ميکشه؟؟ خجالت مادرشم از ادم عجبا -

 .بگم تبريک بهتون عيدو و روببينم شما اينجا اومدم االن منم گذشت که حاال -

 بلند جاش از و شد محو لبخندش کنه جمع وسايالشو بايد که اين يادآوري با اما زد لبخندي هستي

 .اتاقش بره تا شد

 "ميري؟ کجا":گفت و کرد نگاهش بهت با فهيمه

 "کنم مادهآ وسايلمو برم بايد راستش":گفت ترديد با و کرد قفل هم توي دستاشو و برگشت هستي

 "چي؟ براي":گفت و کرد اخمي خاتون

 "!چالوس بريم ها بچه با فردا قراره":گفت و زد لبخند
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 و اهپاسگ عاقبتت و آخر رفتي دوستات اون با بار يک! نکرده الزم":گفت و شد تر غليظ خاتون اخم

 هک گفت ات عمه سفر بري ميخواي اگرم بيفته اتفاقا اين از خوام نمي ديگه شد گاه بازداشت

 "!بشين پس.  ميريم

 "!خاتون اما":گفت وار ناله

 خاتون بي خاتون-

 .نشست و گفت چشمي و انداخت پايين سرشو

 حاال خاتون ":گفت و خاتون به کرد رو. بود نشسته دمق که انداخت هستي به نگاهي فهيمه

 تر طقيمن کم يه نبود ها بچه تقصير بارم اون داره احتياج تفريح به اون! بره بديد اجازه رو ايندفعه

 "!ميگذره خوش بيشتر بهش باشه دوستاش پيش عيدشو هستي کنيد فکر

 .شد محو اخمش کم کم و انداخت فهيمه به نگاهي اخم همون با خاتون

  .نيستم اي کاره من داري دوست خودت هرچي ببين اصال.  برو هم دفعه اين باشه. واال بگم چي-

 راه سمت دويد و زد فهيمه و خاتون ي گونه روي اي بوسه و نشست هستي هاي لب روي لبخند

 .ها پله

*** 

 !داداش سالم-

 چراراه":گفتم و شدم جا به جا صندلي روي.فشرد رو دستم سرد خيلي و کرد من به نگاهي

  "نميفتي؟

 ، نمک برقرار ارتباط پسر اين با نميتونم چرا دونستم نمي. افتاد راه حرف بي و کرد نگاهم هم باز

 هباش خوبي ي نشونه ميتونه کرده دعوت ويالش به منو که همين اما بود سخت و سفت خيلي

 رفتمي خونه در سمت به که کردم نگاه بيرون به پنجره از.شد پياده و داشت نگه خونه يک جلوي.

 ولي زنگ طرف برد دستشو کامران. باشه بايد بزرگي ي خونه نظرم به بود رنگي مشکي بزرگ در.

 پشت و اومد بيرون در از بودمش ديده مهموني توي که جووني دختر و شد باز در اون از قبل

 ...سرش

 . باشه خودش کنم فکر اما! نه يا ميبينه درست هام چشم نميدونم
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 طرف ، تا دو اون دنبال به و بود هم در هاش اخم هستي اومدم خودم به دختر ي خنده صداي با

 سرجاش کامران. کنم جلوه عادي تا کردم نگاه روم روبه به و برگردوندم سرمو.اومد ماشين

 . بچرخونم سرمو شدم مجبور که اومد خفيفي جيغ صداي.عقب ها دختر و نشست

 اينجايين؟؟؟؟ هم شما وااااااااي-

 تکون رس وفقط بگيرم خندمو جلوي کردم ببيني؟سعي روحمو ميخواستي پس بود گرفته ام خنده

! راچ نميدونم کنم نگاه بهش نميتونستم ميکرد نگاهم بهت با که هستي به افتاد نگاهم.دادم

 هب طرف اين از رو کوچه ي شده خشک هاي برگ که ميومد نسيمي کردم نگاه جلو به برگشتمو

 .ميبرد طرف اون

 "! داري اي خجالتي دوست چه! کامـــــي":گفت دوباره دختر

 .نگفت چيزي و زد پوزخندي کامران

 چيه؟ اسمتون حاال خب-

 "پوريا":دادم جواب تفاوت بي خيلي

 .شد بلند دوباره انرژيش پر صداي

 !هستم پانيذ منم! قشنگــــــي اسم چه-

 وقتم خوش-

 حرف پانيذ و کامران راه تمام.ندارم زدن حرف ي حوصله اصال شکر رو خدا. شد ساکت ديگه

 گرفتم چالوس جاده زيباي مناظر با پنجره از رو نگاهم. ميفتادم پس سردرد از داشتم تقريبا.ميزدند

 .نميگفت چيزي و بود بيرون به نگاهش.بود مشخص اون در کامال هستي که انداختم آينه به و

 .کرد پرت رو حواسم کامران موبايل زنگ صداي

 ...باشين منتظر ميرسيم ديگه االن ما اوکي...رسيدين؟ شما!... آرين سالم....الو-

 طرف و کوه روبه طرف يک ، بود خاکي جاده.پيچيد فرعي يک داخل بعد کمي و کرد قطع رو تلفن

 که راننده.بود ايستاده رنگي بادمجوني شش و دويست ماشين بزرگ پل ک جلوي. رودخونه ديگه
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 قول رد يک ديگش طرف که پل طرف به و داد تکون برامون دستي ببينم نميتونستم رو اش چهره

 .کرد باز رو در و شد پياده کامران.پيچيد بود مشکي پيکر

 نميداد نشون العملي عکس هيچ و ميکرد نگاه بيرون به همچنان که انداختم هستي به ديگري نگاه

 . بود باز نيشش و ميکرد نگاه رو بيرون ذوق با پانيذ ولي

 متما. شديم ويال وارد گذشتيم ديگري ي جاده از اينکه از بعد افتاد را و شد سوار دوباره کامران

 . شديم پياده همه و ايستادند ماشين دو هر.  بود بلند هاي درخت از پر ويال

 اب و اومد جلو پسري.بودم ديده مهموني توي قبال رو همه که انداختم ماشين يکي اون به نگاهي

 .بود بور و داشت بانمکي ي چهره.داد دست من

 هستم آرين من سالم-

 ولي معمولي ي چهره.  بود پوشيده کرم مانتوي و روشن اي قهوه روسري که اومد کنارش دختر

 . داشت دلنشيني

 "مينو نامزدم":گفت آرين

 "وقتم خوش پوريام منم":گفتم و زدم لبخندي

 "کجاست؟ برديا پس":گفت مينو به رو بعد کرد سالم و اومد طرفمون هستي

 "مياد هم اون نباش نگران":گفت و زد لبخندي مينو

 .ساختمون در سمت رفت و داد تکون سري ناراحتي با هستي

 . ببريم داخل رو ها وسايل تا رفتم کامران ماشين عقب صندوق طرف و گرفتم ازش نگاهمو

 تمبرگش و آشپزخونه توي گزاشتم رو ميوه ي جعبه و شد تموم وسايل باالخره ساعت نيم از بعد

 . کردم رها ها مبل از يکي روي خودمو و پذيرايي توي

 يهست صورت و بردم باال سرمو.ميخواستم اي ديگه چيز خدا از کاش.شد ظاهر جلوم آب ليوان يک

 به گزاشتم اينو.کردم تشکر و گرفتم ازش ليوانو.بود گرفته طرفم رو ليوان تفاوتي بي با که ديدم رو

 !احترام يک حساب

 .ميزدم حرف باهاش خوب فرصت يک توي بايد
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 وبلند کرد اهمي.بودند آمد و رفت در که انداخت ها بچه به نگاهي و تو اومد کامران

 "!داريم کار کلي که کنيد عوض لباساتونو!خب":گفت

 "کاري؟؟؟ چه":زد داد آشپزخونه توي از پانيذ

 رودخونه بريم ميخوايم-

 "ميگي؟؟؟؟؟ راست":گفت جيغ با و پريد بيرون آشپزخونه از

 "ميگم دروغ!  نه پس":وگفت گرفت اش خنده کامران

 "!بياد هم برديا تا کنيد صبر":گفت اون به رو و ايستاد پانيذ کنار و کرد اخمي هستي

 "!اخمو خانوم چشم":گفت و برد باال تسليم ي نشانه به هاشو دست پانيذ

 صورتش توي تازه که اي خوشحالي با و پروند رو هستي اومد بيرون از که ماشيني بوق صداي

 .دويد در سمت به و "!اومد واي":گفت ميديدم

 هديد مهموني توي اونم کنم فکر بود آشنا برام اش چهره شد وارد جوون پسر يک همراه بعد کمي

 ازش نگاهمو و رفت هم توي هام اخم.ميخنديد و ميزد حرف اون به رو خوشحالي با هستي.باشم

 .بود کرده مشت رو دستش خشم با ، کامران به افتاد نگاهم که گرفتم

 .رسيدم ديرتر ربع يه خدا به. بزار جيگر رو دندون دقه يه-

 باز هام لب روي خنده اش خنده با...زد لبخند.ايستاد آروم کنارش و داد رضايت باالخره هستي

 سحوا با کرد سالم و اومد سمتم برديا که بودم افکارم غرق.نبود خودم دست اما چرا نميدونم.شد

 که کامران.فشرد دستمو صميمي خيلي و گرفت اش خنده رفتارم از.دادم دست و شدم بلند پرتي

 "!رفتم من ،بياين ميخواد دلتون اگر":گفت و شد وارد بود رفته بيرون کي بودم نفهميده

 به بعد و زديم قدم کمي. رفتم دنبالش به آروم هم من رفت دنبالش به و گفت هورايي پانيذ

 تخته روي و زدم محزوني لبخند!  افتادم مادرم ياد به طبيعت ديدن با.رسيديم مواج ي رودخونه

 سنگ تخته يک روي و بودند زده باال شلوارشونو هاي پاچه مينو و پانيذ و هستي.نشستم سنگي

 .بودند نشسته

 !نکنيـــد!! ميخوريـــد سرما-
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 .زد فرياد با حرفو اين که برديا سمت چرخوندم سرمو

 با پانيذ.داد جاخالي موقع به البته که برديا طرف به کرد پرت و برداشت سنگي تکه و شد خم پانيذ

 "!فوضول آقاي نيست مربوط تو به":گفت خنده

 .برد فرو آب توي پاشو و

 "!سرده چه واااااااي":گفت و کشيد جيغي

 .دادند ادامه کارشون به ولي گفتن اي آره هم مينو و هستي

 ! پوريا!  پوريا-

 .ميزنه صدام کامران ديدم که برگشتم

 بله-

 کمک بيا -

 .رفتم طرفش و شدم بلند سنگ روي از

 !آب تو بريم بپوش رو شلوارک اين بيا-

 .کشيدم خجالت هم پوشيدنش فکر از و انداختم شلوارک به نگاهي

 .ميام همينجوري!ممنون نه-

 !بيا پس باشه-

 .رفتم دنبالش به هم من.رفت جلو کمي و گذاشت رودخونه توي پاشو و

 !ميبردت آب وگرنه نرو وسط خيلي-

 .گفتم اي باشه و زدم لبخندي

 "ميخورن؟ چي شام ها خانوم":گفت بلند و دخترا به کرد رو

 "مـــاهي":گفتند باهم هرسه

 "کنيم صيد درشتشو چهارتا بايد پس":گفت و من به روکرد کامران
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 کي نميتونستم من اما ميگرفت رو ها ماهي سريع و بود اي حرفه کامران.شديم مشغول و خنديدم

 رو ها ماهي.سرخورد دستم از تشويقشون مثال و خوشحاليشونو از دخترا جيغ با گرفتم که هم بار

 .کرديم دوديش اتيش با و کرديم سيخ

 !ديگه بياين دخترا حاضره غذا خب-

 هم هب و بودند رفته رودخونه توي که انداختم دخترا به نگاهي.گذاشت سيني روي رو سيخا کامران

 فرو بآ توي و آورد در جيبش تو از فريزر کيسه يک که افتاد پانيذ به نگاهم.ميپاچيدند آب ديگه

 و شد بزس هستي سر پشت دفه يه.نبود اون به حواسشون و ميخنديدند داشتند مينو و هستي.برد

 .لرزيد بدنش که ديدم وضوح به و کشيد بلندي جيغ.کرد خالي سرش روي رو کيسه

 که لختش موهاي و دراورد روسريشو که کردم نگاش نگراني با و رفت کنار هام لب رو از خنده

 ي دختره":زد داد خشم با و پانيذ صورت تو کرد پرت رو روسري.ريخت دورش بود شده خيس

 ".کرد يخ جونم کردي؟همه که بود کاري چه اين احمق

 .ميلرزيد و ميخورد هم به دندوناش ميزد حرف درحاليکه

 .گزيد لبشو و کرد نگاش پشيمون پانيذ

 .کنم شوخي خواستم فقط.بشه اينجوري نميکردم فکر ببخشيد-

 .برد توهم اخمامو بدنش لرزش. بيرون اومد آب از و شد پشيمون ولي بگه چيزي خواست هستي

 .اش شونه روي انداخت کتشو و رفت جلو برديا

 ميشي خشک زود-

 خيس خودشم بيرون اومد و شد جمع چشماش تو اشک که انداخت پانيذ به آميزي سرزش نگاه و

 .بود شده

 بخوريد زودتر غذاتونو بياين":گفت متشنجي لحن با و کشيد موهاش توي دستشو کامران

 از.خيسه سرتاپاتون نداريد اون از کمي دست هم شما ميخوره سرما خاطره وگرنه ويال برگرديم

 ".بريد آب تو ميزاشتم نبايد اولم

 غذا سکوت در همه.نشستند و اومدند طرفمون بود داده تکيه برديا به درحاليکه هستي

 غذاشو زودتر برديا.بودم فکر توي و نفهميدم غذا از چيزي اما ها ماهي خوشمزگي باوجود.خوردند
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 نپايي سرشو پانيذ.افتاديم راه و کرديم جمع وسايلو هم ما. برد ويال به رو هستي و کرد تموم

 .ميزد قدم آروم و بود انداخته

 با زمان هم.کردم باز رو در و رفتم ها اتاق از يکي سمت و شدم سالن وارد و کشيدم پوفي

 يل شلوارک با سفيد تاپ و ميکرد خشک حوله با موهاشو که هستي به افتاد نگاهم در بازکردن

 انداختم سرمو.کرد نگاهم بهت با و زد خشکش در چهارچوب در من ديدن با.بود پوشيده کوتاه

 . بستم رو در و گفتم ببخشيدي و پايين

 شستهن تخت روي که ديدم رو برديا و رفتم بغلي اتاق طرف کالفگي با و کشيدم گردنم به دستي

 رفشط تخت کنار ساکم ديدن با اتاقه کدوم تو وسايالم نميدونستم.بود رفته فرو فکر به و بود

 هاي خط اش يقه و هاش شونه روي که تيرمو آبي تيشرت.گشتم خوب لباس يه دنبال و رفتم

 شيدهک دراز تخت روي که انداختم برديا به نگاهي.پوشيدم ستش ورزشي شلوار با و داشت سفيد

 حرف ي حوصله من مثله اونم حتما.بود خواب گويي و بود گذاشته پيشونيش روي دستشو و بود

 .شدم خيره سقف به و کشيدم دراز.نداره زدن

 دو.کردم نگاه ساعتمو و زدم غلتي.بود تاريک هنوز انداختم اطراف به نگاهي و کردم باز هامو چشم

 اتاق رد طرف پاورچين و کشيدم موهام به دستي کالفه.نميشد مشغول فکرم انقدر حال به تا.بامداد

 .رفتم

 آب کمي و رفتم آشپزخونه تو.بود کرده روشن رو پذيرايي خواب شب نور تنها و بود تاريک جا همه

 نگاهم و برگشتم سريع.مياد پا صداي کردم حس که گذاشتم ميز روي آهسته رو ليوان خوردم

 ات کرد باز دهنشو و بود شده گرد هاش چشم.بود پوشيده شلوارک و تاپ يک که دختري به افتاد

 .گزاشتم دهنش روي محکم دستمو سريع خيز يک با و ندادم رو اجازه اين بهش من که بزنه جيغ

 .ميشن بيدار همه االن باش آروم هيـــس-

 بود مونده صورتش روي هام انگشت جاي.برداشتم دستمو آروم من و داد تکون سرشو هستي

 هم خودم رفتارهامو اين دليل خوردند گره هم به هام اخم دوباره و گرفتم اون از رو نگاهم

 !نميدونم بود غريزي شايد..بود ارادي غير نميدونستم

 ... انداخت جانم در طنين زيباش و آرام صداي

 بيدارين؟ چرا-
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 پاسخ داري خش صداي با.بودم ام خورده گره هم به هاي ابرو درگير چنان هم و نميکردم نگاهش

 "نميبره خوابم":دادم

 !دختر توئه فکر من خوابي بي دليل

 "!منم":گفت و کشيد آهي

 ...نميدونم...چيه؟ تو خوابي بي دليل.کردم باز بهش رو و بستم چشمامو

 ".بزنيم قدم کم يه بپوش گرم لباس برو":گفتم و کشيدم موهام به دستي

 تا دموايسا ويال در جلوي.برداشتم ايمو سورمه کاپشن و برگشتم اتاق به منم.رفت و زد لبخندي

 لي لوارش با سبز بافت مانتوي اومديک که نکشيد طول خيلي زدن حرف براي بود خوبي فرصت.بياد

 .ميداد نشون تر معصوم رو اش چهره و بود ريخته صورتش توي موهاش.بود پوشيده

 "بريم؟":گفت و کشيد موهاش روي دستي

 "نيست؟ سردت":گفتم ميزد قدم کنارم اينکه درحين.افتادم راه و گرفتم ازش رو نگاهم اخم با

 .کرد نگام اي لحظه

 بخشه لذت برام سرما..نه-

 . پريد باال ابروم تاي يک

 جالب چه-

 نسيم و بود شکسته رو شب سکوت رودخونه.زدم زل ماه به و بردم فرو جيبام توي هامو دست

 .بود کرده روشن رو جا همه نورش و بود کامل ماه.ميومد خوشي

 طبيعته عاشق مادرم-

 "داريد؟ دوست رو مادرتون":گفت آروم و زد محوي لبخند و کرد نگام

 انداختم باال اي شونه

 معلومه خب-

 "!مادرتون حال به خوشا":گفت باري حسرت صداي با ميکرد نگاه روش به رو به درحاليکه
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 "چرا؟":گفتم بهت با

 ".مادرشه ياد به اش لحظه هر تو که داره پسري چون":گفت جوني بي لبخند با

 .نشست هام لب روي خنده

 همين هم شما حتما دارن دوست مادرشونو بيشتر دخترا اصوال داريد؟ چي؟دوسشون شما مادر-

 .طوريد

 ونوا اشک موج و بود نشسته هاش چشم توي غم کشوند آتيش به وجودمو که انداخت بهم نگاهي

 .کشيد عميقي نفس و زد کنار رو اونها دستش با.بود کرده زيباتر

 .افتاد برام اتفاقي چنين که نداشتم دوسش حتما نميدونم-

 ".ندارم شو دوباره گفتن طاقت چون ، بگم براتون که نخوايد ازم":گفت که رفت درهم هام اخم

 .کنم عبور کنارش از تفاوت بي نتونستم چرا نميدونم

 ثابت من به اين!تره ارزش با هم عشق از حتي...  دنياست اين ي واژه زيباترين مادر...ميدوني-

 مه حرف باهات گاهي...بوده قلبش ضربان ، تو الاليي و کرد مواظبت ازت قلبش زير ماه نه...شده

 محبت و ميگيره آغوش در تورو عاشقانه مياي دنيا به وقتي...ميکشه رو تو انتظار ماه چندين و ميزد

 راحت تو هک ميگذره خوابش از باشي سالم تو ولي بده جونشو حاضره...ميپاشه صورتت به قلبيشو

 بي برات دلش باشي مريض اگه...ميمونه بيدار سرت باالي صبح تا گاهي...بخوابي آروم بخوابي

 قعش از سرشار مادر قلب...نباشه جونش توي کودکش عشق که نيست دنيا تو مادري هيچ!تابه

 تورو گاهي يا ميکشه داد سرت اگر...بدي نه خوبيه سر از کنه بدي هم مادري اگر.است بچه

 ونيبم کنارش هميشه داره دوست ، بودن تو با عشق ، عشقه از...عشقه از کن باور ميکنه سرزنش

 صيحتتن ميکنه سرزنشت اگر. بشه عذابت باعث چيزي نميخواد دلش.  نبيني ناراحتي اي لحظه و

 هبش ات آينده شدن خراب باعث که ميشي مرتکب اشتباهي داري شايد ، خودته خاطر به ميکنه

 تا بکنه هرکاري حاضره همين واسه ، ميري اشتباه داري که ميفهمه اش تجربه با مادر اون ولي

 ادرتم هاي سرزنش نه خودته تقصير کردي اشتباه اگر...بکشه کنار غلط و اشتباه راه اون از تورو

 داره ستدو که بزرگه انقدر مادر قلب ببخش منو بگي کلمه يک فقط اگر کردي اشتباه که کن قبول

 ! ببخشه رو تو روز هر
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 که االني..ميشه ثابت من به االن داره ها اين تمام":گفت وار زمزمه و دوخت بهم مواجشو نگاه

 "!ديگه منميتون...نميتونم ببخش منو بگم بهش نميتونم ديگه من! دير خيلي...ديره خيلي ديگه

 ولي کنم آرومش ميخواستم...گرفت دلم.گرفت ازم نگاهشو و شد اشک از خيس صورتش

 ...چجوري؟

 که االح بشه دير نزار... نميشه دير وقت هيچ ولي...افتاده برات اتفاقي چه و کردي چيکار نميدونم-

 برسه روزي نزار بديش دست از هم باز نزار و برگرد دادي دست از رو گوهري چه ميفهمي داري

 ...ببينيش نميتوني و شده دير واقعا که

 گاهن رودخونه به و کشيدم گردنم به دستي کالفه... بود سرخ سرخ هاش چشم کرد نگام اي لحظه

 بود تسخ برام واقعا بود سخت بشکنم رو سکوت اين نميتونستم گذشت سکوت در مدتي.کردم

 ردد عمق که سرخي هاي چشم و ميريخت محابا بي که هايي اشک...سنگين هاي نفس اين تحمل

 چرا نميدونم.  کردم نگاهش و ايستادم رودخونه طرف رفت و کرد کج راهشو...ميفهموند بهم رو

 ...شده آروم کردم حس ولي

 اشيدپ صورتش به آب مشتي بعد و بست اي لحظه هاشو چشم برد فرو آب توي دستاشو و نشست

 وادميخ االن ميدونستم نرفتم جلو...برنميداشت دست و ميريخت آب صورتش به سرهم پشت

 !..نميدونم ميکشه رنج چي از داره نميدونم...کنه خالي خودشو خشم اينجوري

 . طرفم اومد و شد بلند باالخره

 .کنم ناراحت رو شما نميخواستم..  ميخوام معذرت-

 کردم حس اما بگم براش مادرم از بيشتر ميخواستم شدم قدم هم اون با و زدم دلگرمي لبخند

 ...داره نياز زمان به اون...نيست حرفا اين براي خوبي موقعيت

 "رسم؟بپ ازتون سئوال يه ميتونم":گفت و کرد بلند رو سرش.بود کرده روشن صورتشو مهتاب نور

 .کردم نگاش دوباره و بستم بله ي نشانه به هامو چشم و زدم کمرنگي لبخند

 "هستين؟ چي دنبال شما":گفت اي گرانه پرسش نگاه با و کرد کج سرشو

 ميپرسيد؟ سئوالو اين چرا-

 "!نديد سئوال با سئوالمو جواب":گفت و کرد اي خنده
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 بزني حدس بتوني شايد-

 بگين خودتون پس شم مطمئن ميخوام ولي ميزنم حدسايي يه-

 .انداختم نگاهي پام جلوي به و بردم فرو جيبام توي هامو دست

 کامران-

 کرده؟؟؟ چيکار مگه-

 بدجنسي با منم. زدم لبخند اش پرسشگرانه ي چهره به و کرد بلند سرمو اش کودکانه صداي

 "!کاربد":گفتم

 "!!مزه بي":ميدادگفت دماغش به چيني درحاليکه و خورد گره هم به بدجوري هاش اخم

 و هگفت چي فهميد خودشم بيچاره نداشتم حرفو اين توقع ايستادم تعجب از و شد گرد هام چشم

 ".نداشتم منظوري ببخشيد":گفت و شد پاچه دست

 ها بچه مثله نبايد کردم بدجنسي منم داشت حق خنديدم چشمش از دور و افتادم راه دوباره

 !کن ولش نه.... دا دوست شايدم...پاک... ساده ميمونه ها بچه مثله خب ولي ميزدم حرف باهاش

 کرده؟ چيکار کامران نميگيد-

 .نبود اي گانه بچه ي مسئله ميکردم برخورد جدي بايد دادم جوابشو جدي و کردم نگاهش کمي

 ترين يطوالن. دنبالشيم که ميشه سالي دو ميکنه پشتيبانيش بزرگ باند يک.  قاچاقه توکار-

 مسير توي اما شد دستگير مرز توي کامران پيش سال دو داشتم حاال تا که هست اي پرونده

 ردک شروع رو کارش کم کم اما ميکرد قاچاق زنانه لوازم و پوشاک بار اولين.  بود کرده فرار تهران

 !!  آدم حتي و...  مواد قاچاق

 "واقعا؟":گفت من من با.بود ايستاده من به خيره و بود مونده باز دهانش هستي

 انيپشتيب کامران از داره گروهي چه نميدونيم ما داره حقيقت همشون چيزا اين درسته کامال بله-

 ميلنگه کار جاي يه بازم باشه اي حرفه هرچندم ميده ادامه کارش به داره راحت اينقدر که ميکنه

 ازش رنخيس تونستيم داشتيم که زيادي تحقيقات با بکنيم کاري نتونستيم جريان اون از بعد ولي

 ترافاع اون بوده کامران ي مارگزيده که کرديم پيداش قديمي دوست يک از حقيقت در کنيم پيدا
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 کي.  ميکرد مواد قاچاق فقط مرد اون البته شد اعدام به محکوم داشت که سنگيني جرم با و کرد

 ايطشر و بود نديده حال به تا منو اون خوشبختانه بشم آشنا کامران با تونستم من پيش ماهه

 يليخ نتونستم من ماه يک اين توي که اينه ماجرا سختي خب اما کنم نفوذ بتونم که بود خوبي

 جورچ ميفهمم هستم باهاش نزديک از که االن محتاط العاده فوق و سختيه آدم بشم نزديک بهش

 .ميده لو اصلشو و است احتياطانه بي گاهي رفتاراش اما توداره آدميه

 .کرد نگام و کشيد پوفي

 اين با باشه خطري حد اين در نميکردم فکرشم اما نيست سالمي آدم بود معلوم هم اول از-

 .ميترسم ازش حرفاتون

 بهت يدنبا هم من. بمونه خودمون بين بايد حرفا اين. نمياد پيش مشکلي باشه عادي رفتارت اگر-

 .منه کار ي محرمانه از جزوي ها اين چون ميگفتم

 .نميزنم حرفي من نباشيد نگران-

 ...شما به نسبت کامران که ميکنم فکر من داشته دليل زدم حرفي اگرم-

 "درسته؟ داره عالقه شما به ميکنم فکر":گفتم و دوخت بهم منتظرشو نگاه

 .انداخت پايين سرشو و رفت توهم هاش اخم

 به هک نيستم آدمي من است طرفه يک باشه هم اي عالقه اگر ميزنيد؟ حرفو اين چرا حاال...  شايد-

 ينا از نداشتم بهش خوبي حس اولم از! آدم اين خصوص به بشم مند عالقه کسي به راحتي اين

 .ندارم هم بعد به

 رايب خوبيه عالمت همين خب اما است طرفه يک اش عالقه که فهميدم شما رفتار از منم ميدونم-

 ما؟

 اي؟ خوبي چه ما؟؟ براي-

 ور حرفا اين ميخواستم اول از من ديگست چيز يه حرفا اين از قصدم":گفتم و آوردم باال دستمو

 ".بکنم درخواستي ازت تا بزنم

 درخواستي؟ چه-
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 شکارا به طور همين داره اون نيست کمي چيز دوسال سرسختيه آدم کامران گفتم که طور همون-

 ماا هستم پيشش االن ميدونم داريم مدرک به نياز ما نيست دارش جلو کسي هيچ و ميده ادامه

 .نيبرسو ما دست به تو مدرکو اين ميخوام من کنم دستگيرش بتونم اينکه براي ندارم مدرکي

 ".نميفهمم منظورتونو":گفت کنه نگام اينکه بدون و رفت توهم اخماش

 .کشيدم گردنم به دستي و کشيدم پوفي

 .کني جاسوسي ما براي که ميخوام-

 .هام چشم به زد زل زدش بهت هاي چشم و کرد بلند سرشو ناگهان

 کنم؟؟ جاسوسي..ج..ج-

 .ميخوام ازت همينو دقيقا بله-

 .ميلرزيد انگار گرفت خاصي حالت هاش چشم

 .نمياد خوشم اون از اصال من...ميترسم من...ولي-

 .ميزد دلشو حرف راحت چقدر کرد وادار خنده به منو اش گانه بچه لحن بازهم

  همينه مونده برامون که راهي تنها-

 ".باشه":گفت و داد بيرون صدا با رو نفسش

 از گرگ ي زوزه صداي که کنم تشکر ازش تا کردم باز دهان و نشست هام لب روي لبخندي

 نمي صدايي ديگه اما طرفه کدوم از صدا ببينم تا برگردوندم سرمو.شد بلند سرمون پشت

 دمق يک.خورد نمي تکون و بود پريده رنگش که هستي طرف به برگشتم و کشيدم نفسي.اومد

 .رفتم تر نزديک

 خوبه؟ حالت-

 .سرخورد پيشونيش روي از عرقي ي قطره.داد تکون سري و انداخت من به لرزونشو نگاه هم باز

 . چجوري نميدونستم ولي کنم آرومش ميخواستم

 .همين بود صدا يه فقط نيست چيزي-
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 ودترز بهتره":گفتم و کشيدم موهام ميون دستي کالفگي با کرد نگام طور همون و نگفت چيزي

 ".بريم

 ينا به ميومديم وقتي بريم اونجا از زودتر بايد که ميکردم احساس و بودم کرده پيدا بدي حس

 ادند دست از ترس که کنم اعتراف بايد ولي نميترسيدم گرگ از شايد بودم نکرده فکر چيزاش

 ....چرا نميدونم اما.نشست دلم توي اي لحظه هستي

 مچ و وايسادم ناگهان! آروم اما ميومد سرم پشت هم اون.افتادم راه سريع و بلند هاي قدم با

 مگ رو راه که شد مشغول فکرم قدري به اي لحظه.بردم خودم با کشون کشون و گرفتم دستشو

 .نميگفتم چيزي و نميگفت چيزي کرديم

 "کنيد؟ ول دستمو ميشه":گفت که ايستادم سرجام هستي نفس نفس صداي با

 يم دستشو اخم با.بود شده قرمز دستش مچ بودم گرفته محکم خيلي کردم ول دستشو سريع

 .ماليد

 "...خوا نمي ببخشيد":گفتم و کشيدم گردنم به دستي کالفه

 لرزيدن به کرد شروع دستش کنم کامل حرفمو نتونستم اش شده گرد هاي چشم ديدن با ولي

 بازوم هب دستي.ميومد طرفمون خرخرکنان که گرگي با شد مواجه نگاهم و گرفتم نگاهشو ي دنباله

 که هستي چرخوندم، سرمو.  شد مچاله درد از صورتم رفت فرو تنم توي هاش ناخن و زد چنگ

 .بود آورده پناه من به ميلرزيد سرتاپاش حاال و بود نمونده روش به رنگي ديگه

 گرگ متوجه منو دوباره ها برگ خش خش صداي.نگفتم چيزي و کردم قفل هم روي هامو دندون

 يهست دست روي دستمو.بشيم گرگ ي طعمه اينکه از قبل تا بکنم کاري زودتر هرچه بايد.کرد

 .لرزيد تنم سرديش از ، گذاشتم

 ...عقب برو آروم!  نترس!  کن ولم-

 .پريد من سمت به وحشي حيوون قدم همون با. برداشت عقب قدمي و شد شل هستي سرد دست

 "!شــــو دور اينـــجا از":زدم فرياد

 قطره و بود شده تر بلند گرگ خرخر کرد قطع رو صدام افتاد من روي که گرگ بزرگ هيکل اما

 ويپهل به چنگي کشيد که بلندي ي زوزه با و کرد بلند شو پنجه. ميچکيد روم دهانش لزج هاي
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 لشهيک تموم.  بود فايده بي اما زدم سرش به مشتي دستم با و کشيدم درد از اي نعره. زد راستم

 .بکنم حرکتي نميتونستم و بود من روي

 ...ميکشيد سوت گوشم توي هستي جيغ صداي

.  مبست هامو چشم برداره يورش ميخواست گردنم سمت به کنان خرخر و کرد بلند رو سرش گرگ

 به و کردم باز دوباره چشمامو...  تمومه کارم ديگه.برگرفت در وجودمو سراسر اميدي نا احساس

 و ردک اي ناله گردنم سانتي تويه اما برداشت يورش گردنم سمت به که کردم نگاه وحشي گرگ

 نفس کردم سعي و انداختم گرگ جان بي جسم به نگاهي زده بهت.گرفت نفسمو و افتاد روم

 ...نميدونم خوابم توي شايد مردم شايد بکشم

 بعد و داد هل اي ديگه طرف به و برداشت روم از هيکلشو و گرفت رو گرگ سر ظريفي دست

 "خوبه؟ حالتون":گفت هق هق با و زد زانو کنارم سايه همون

 خيز نيم خواستم و گذاشتم زمين روي رو آرنجم. ميريخت عرق روش و سر از.خنديدم اراده بي

 .افتادم زمين روي و کرد وادار فرياد به منو درد هجوم که بشم

 "....!سرگرد جناب...سرگرد جناب":گفت جيغ با ميداد تکونم درحاليکه و زد بازوم به چنگي هستي

 ...بندازم هستي به نگاهي بازهم و کنم بازشون نميتونستم بود شده سنگين هام چشم

 .بود خوني که گرفت چشمش جلو لرزونشو دست و زد پهلوم به دستي

 "شدين؟؟؟ زخمي شما.. ش...ش":گفت لرزوني صداي با

 "..آب":گفتم وار زمزمه. کردم نگاهش و کردم باز سختي به چشمامو

...  ميري داري چرا بزنم داد خواستم ، من از شدنش دور و اون شدن بلند با شد همراه من حرف

 . برگشت دوباره اما نشست غم دلم توي اي لحظه

 .بيارم آب کجا از نميدونم شديم دور رودخونه از-

 .شم بلند کن کمکم نيست مهم-
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 و مکرد بلند رو سرم.افتاد ام شونه روي گرمي جسم بشينم تا کرد کمکم ظريفش هاي دست با

 زا لرزشش اما بخنده ميکرد سعي. ديدم ، بود تنش اتاق توي که تاپي همون قالب در رو هستي

 .نموند دور من چشم

 ".نميخوامش من بپوش":گفتم داري خش صداي با

 .نباشيد من نگران پس دارم دوست رو سرما من که گفتم راحتم من خوبه نه-

 زمين روي از و شد بلند پادراورد از رو گرگ چجوري نميدونم انداخت خنده به منو دختر بازي لج

 .گرفت طرفم و برداشت چوب تکه يک

 !شيد بلند-

 ازوموب زير دستش شم بلند کردم سعي و گرفتم رو چوب نميکرد گريه و نميلرزيد صداش ديگه

 ودب نزديک و خورد هم به تعادلم کرد رها دستشو اينکه محض به.شم بلند تا کرد کمکم و گرفت

 .انداخت گردنش دور و کرد بلند رو دستم.  گرفت منو دوباره که بيفتم

 بده تکيه من به-

 رو صورتم درد هجوم ميزاشتم زمين روي که قدمي هر با.برداشتم قدمي و کردم رو کار همين

 .ميکرد مچاله

 "کردي؟ چيکار بدبخت گرگ اون با":پرسيدم و صورتش به کردم رو

 زدم تمبرداش چوب يه! ميخورتت چجوري ببينم و وايسم که نميتونستم":گفت و کرد شيريني اخم

 "!سرش تو

 .بود نترس گاهي بچگيش تمام با بود گرفته ام خنده

 ايه نفس نفس صداي از و بودم شده خسته شدت به اما ميرفتيم راه که بود زماني چه نميدونم

 گردنش دور از خواستم و کردم جا جابه کمي رو دستم.است خسته هم اون که فهميدم هم هستي

 .شد مانع و گرفت دستمو محکم که بردارم

 "!شدم خسته":گفتم درماندگي با
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 چشمم وير ديگه يکي و کردم بلند رو سرم چکيد پيشنونيم روي آبي قطره.ايستاد و کشيد پوفي

 .چکيد

 گرفت بارون وااااااي-

 "کنيم؟ چيکار حاال":داد ادامه.زد وار ناله حرفو اين که برگردوندم هستي طرف به رو سرم

 کنيم؟ کار چي چيو-

 !تو بد وضع با ، بارون اين با ، شبي نصفه ، جنگل وسط":زد فرياد و کرد رها رو دستم ناگهان

 "کجاييم؟؟؟ ما کنيم؟؟؟اصال چيکار

 "! افتاده که اتفاقيه!  نزن داد و باش آروم":گفتم تشر با

 "ميري؟ کجا":زدم فرياد. افتاد راه و کرد اخمي

 ".قبرستون":گفت برگرده اينکه بدون و برد باال و دستش

 "سالمت به برو":زدم داد منم

 جاک ميخواي ببينم برو بيرون آوردمش شد خوب نبرد خوابش کيه؟خودش کرده فکر پرو ي دختره

 بري؟

 رو نرفت راه و شدن بلند ناي.بود گرفته شدت باران.نشستم زمين روي ميکردم غرغر که طور همان

 ي سايه و کردم بلند سرمو.کرد جلب توجهمو کسي پاي زير ها برگ شدن له صداي.نداشتم

 .داشت آرومي بود،لرزش ريخته پيشونيش روي خيسش موهاي که ديدم رو هستي

 !!شو بلند-

 چند و ادايست.ميرفتم کشون پا دنبالش به هم من افتاد راه من از جلوتر.شدم بلند و کشيدم پوفي

 تمگرف دستشو من طرف شد خم و باال پريد. شد معلوم کوچک غار يک که زد کنار رو جلو ي شاخه

 و بوديم امان در بارون از ديگه که همين بود نفر دو همون حد در غار فضاي.کنارش نشستم و

 پس اسشولب خواستم.ميلرزيد و بود نشسته من از کمي ي فاصله با.بود کافي اي ديگه گرگ شايدم

 "شد؟؟ چي":گفت و برگشت نگراني با.کرد بلند رو آهم دوباره درد هجوم اما بدم
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 با وپيشونيم روي سرد عرق. گرفت ازم نگاهشو که ديد نگاهم توي چي نميدونم.کردم نگاش فقط

 دادم کيهت ديوار به سرمو.کرد تر کالفه منو سرم توي سنگيني احساس اما.کردم پاک دستم پشت

 شلوارشو از اي تکه هستي.کردم باز هامو چشم اي پارچه جرخوردن صداي با.بستم وچشمامو

 باز تميخواس رو کاپشنم زيپ.برداشت ام شونه روي از لباسشو و گرفت طرفم دستشو. بود بريده

 .کردم نگاهش اخم با و گرفتم دستشو که کنه

 "ميشه بدتر حالت وگرنه ببندم زخمتو ميخوام":گفت سماجت با

 ".برميگردم االن":گفت که شنيدم صداشو. برداشتم دستمو و گرفتم ازش رو نگاهم

 . برگشت سبزي شاخه چند و سنگ يه با ميکردم نگاه بيرون به نگراني با رفت بيرون غار از

 . ميکنه اثر ولي ميسوزه کمي زخمت روي بزارم اگه ان دارويي هاي گياه اينا-

 اهنگ يک و اخم با دراورد هامو لباس طرفمو برگشت.  کرد خوردشون و کوبيد ها گياه روي سنگ با

 قفل هم روي دندونامو فقط ولي گرفت آتيش... سوخت. ريخت زخمم روي رو ها سبزي جدي

 من نبد و بود سرد شدت به دستش. بپوشونه لباسمو خواست دوباره و بست پارچه با زخمو.کردم

 !داغ

 با.  روش به رو ديوار به شد خيره و کرد رها نفسشو.نشست عقب و انداخت روم بافتشو بازم

 به دادم تکيه سرمو.بستم هامو چشم باالجبار و رفت توهم اخمام پيچيد وجودم تو که دردي

 ...ديوار

 .گرفت دربر وجودمو تاريکي حس

*** 

 از سرمو. بود حس بي سرما شدت از پاهام. کردم باز آرومي به هامو چشم کرختي و حالي بي با

 تپش.  بود بسته چشماشو پريده ورنگ حال بي.  کردم نگاه بهش و کردم بلند سپهر پاي روي

 جيبيع حس.لرزيد نگراني از هام چشم.  بود شده بيشتر تبش گذاشتم پيشونيش روي دستمو

 .داشتم

 "! آقا!  آقا":زدم صداش آروم. بمونه بيهوش ميدادم اجازه نبايد

 .شنيدم آروممو ي زمزمه خودم فقط که بود آروم انقدر صدام
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 فايده هم باز اما "سپهــــــر":گفتم تر بلند.نداشت اي فايده ولي زدم صداش دوباره

 . ميفتادم گريه به داشتم ديگه.نداشت

 "...سپهر...سپهر":زدم صداش بغض با

 کنم؟ ارچيک تنهايي وضعيت اين تو اينجا حاال خدايا ؟؟ شده بيهوش نکنه ؟ نميشه بيدار چرا خدايا

 .زدم صداش گريه و بغض با چکيد ام گونه روي اشکي قطره

 !!!سپهر...ميترسم من...نزار تنها منو...شو بيدار خدا رو تو اي؟؟ زنده! سپهر-

 ميان دستي.ميريخت بازوم روي هام اشک.گذاشتم پاش روي دوباره سرمو و گريه زير زدم بلند

 .کرد نوازشم و رفت فرو موهام

 !بموني تنها تو که مردم مگه من! نترس-

 . زدم زل بازش نيمه چشمهاي به لرزون نگاه با.  کردم بلند سرمو و زدم لبخند اراده بي

 پيشونيش روي عرق قطرات.ميسوخت حرارت شدت از انگار و بود شده سرخ حاال صورتش

 .گذاشتم پيشونيش روي دستمو. بود نشسته

 !!!شده بيشتر ديشب از تبت-

 "ميگيره جونمو داره...دارم تب آره":گفت و گرفت دستمو

 نگاه فهميدم نمي رو حالم.شد گرم و زد موج دستم در خون جريان.انداختم دستم به نگاهي

 وير گرم و آرام اي بوسه و کرد بلند رو دستم ناگهان و زد مليحي لبخند.دوختم اون به رو مشوشم

 .زد دستم

 با اما يدمکش رو دستم.بيفته اتفاقي چنين ميدادم اجازه نبايد نه.برگردوندم رو روم و گزيدم رو لبم

 .نميکرد ول دستمو سماجتش

 "..کن ول دستمو لطفا":گفتم عجز با

 .کرد رها دستمو و نشست غم به نگاهش

 .دادي نجاتم اينکه بابت کنم تشکر ميخواستم فقط-
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 "!بگي اينو زدن حرف با ميتونستي":گفتم و دادم باال ابرومو تاي يک

 .نگفت چيزي و خورد گره هاش اخم

 ".شده تر روشن هوام اومده بند بارون بريم بهتره":گفتم و ندادم ادامه ديگه

 بپوش کاپشنمو فقط باشه-

 ...ولي-

 چون بپوشي بهتره نيست من از بهتر هم تو وضعيت! نداره ولي":گفت خشم با و کرد بلند سرشو

 "!کامران جلوي نداري مناسبي پوشش

 رو کاپشن و ميگفت راست هرحال به اما نميفهميدم حرفشو دليل.شد گرم هام گونه دوباره

 ويمانت.ريختم راستم ي شونه روي و کردم جمع رو موهام.کشيدم گلوم زير تا زيپشو و پوشيدم

 يدهپوش اي سورمه تيشرت که سپهر به چرخوندم نگاهمو.بود شده گلي و خيس شدت به بافتم

.  فتيممير زودتر بايد.بود خوني راستش پهلوي.. بود معلوم اش عضله تمام و بود جذب لباسش.بود

 قدم آروم و بردم بازوش زير رو دستم.دادم دستش به رو چوبش و پريدم بيرون غار از

 .رسيديم ويال به تا کرديم روي پياده ساعت نيم.برداشتيم

 .دويد سمتمون به ما ديدن با.ميزد حرف تلفنش با و ميزد قدم ويال در جلوي عصبي کامران

 "بوديد؟ کجا شما":زد داد

 عسري افتاد دستم روي وزنش لحظه يک. بود شده تر سرخ صورتش.  کرد بلند رو سرش سپهر

 . گرفتم اونو و انداختم بازوش زير خودمو

 "!بيمارستان ببريمش کن کمک سئوال اين جاي به":گفتم خشم با

 يدمدو ساختمون سمت به.برد ماشين طرف اونو کشون کشون و گرفت رو سپهر بازوي زير اخم با

 رو سپهر کاپشن.انداختم سرم روي شالي و کردم عوض لباسمو سريع خيلي.شدم اتاق وارد و

 .مرفت کامران ماشين طرف به و اومدم پايين ها پله از.رفتم بيرون دو حالت با دوباره و برداشتم

 با.ستنش دلم توي بميره اينکه ترس لحظه يک بود بسته هاش چشم.بود خوابونده عقب رو سپهر

 ممکنه آن هر ميکردم احساس. ميروند سرعت با کامران.شدم سوار و زدم کنار رو اشکم دستم
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 و شد دراز جلوم دستي.ميکردم احساس رو خون شور طعم و ميجويدم رو هام لب.بشم بيهوش

 .داد بهم دستمال يک

 .مياد خون داره لبت بگيرش-

 انبيمارست ترين نزديک به راه ساعت يک از بعد.گرفتم رو دستمال و انداختم کامران به نگاهي

 .ميريختم اشک اختيار بي.بردند اورژانس به و گزاشتند برانکارد روي رو سپهر.رسيديم

 خوبه؟ حالتون خانم-

 .دادم تکون سري و انداختم پرستار به نگاهي

 طول خيلي. گرفتم ضرب زمين روي پام با و نشستم صندلي روي.بود رفته پذيرش براي کامران

 .شدم بلند نگراني با اومد کامران که نکشيد

 شد؟ چي-

 .بشه بستري بايد رفته ازش زيادي خون اما نبوده عميق خيلي زخمش.بخش تو بردنش-

 لندب سريع اما نشست کنارم کامران.کردم فوت شدمو حبس نفس و کردم رها صندلي روي خودمو

 ".نيست خوب حالت بخوريم چيزي يه بريم پاشو":گفت من به رو و شد

 امبر داشت که ترسي بر عالوه ميکردم شروع رو عملياتم حاال از بايد شدم بلند و زدم لبخندي

 يپالستيک صندلي روي.شديم بيمارستان ي بوفه وارد کامران سر پشت.بود آور هيجان و جالب

 .داد دستم به رو اونها از يکي و نشست کنارم پرتغال آب دوتا با کامران. نشستم

 بگيري جون بخور-

 خنده از پر نگاهش.گرفتم جون واقعا انگار اوردم دست به خوبي احساس.نوشيدم اي جرعه

 .شيدمک سر رو ليوان نفس يک بردارم قدم يک ماموريتم توي بودم تونسته اينکه از خوشحال.بود

 !گلوت تو ميپره يواااش-

 ادهوايس هم کامران. کردم سرفه بس از ميشدم خفه داشتم.گلوم تو پريد اتفاق از و خنده زير زدم

 بود تهنشس اشک به که هايي چشم با و کنه ولم تا گرفتم باال رو دستم. ميزد پشتم محکم و بود
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 مدتي خوبه.بود آور خنده و جالب برام کارهاش.نشست و کشيد عميقي نفس.خنديدم بهش

 .ميشم سرگرم

 ".ردنبرگ بايد وضعيت اين با.بزنم ها بچه به زنگ يه ميرم من":گفت و انداخت ساعتش به نگاهي

 ! بخش ميرم من باشه-

 سيدمر هفت بخش به زدن نفس نفس و پله کلي از بعد.داد تکون برام دستي و رفتم ها پله سمت

 .شدم اتاق وارد کوتاه هاي قدم با. پرسيدم رو سپهر اتاق شماره پرستاري ايستگاه از

 مودل و بودم بيزار بيمارستان فضاي از هميشه. انداختم اتاق به نگاهي و بستم آرومي به رو در

 .بود وصل بهش خوني سرم يک و بود بسته هاشو چشم آرومي به سپهر.ميزد

 روي عرق هم هنوز.شدم خم صورتش روي کمي و رفتم کنارش.بود طوالني و منظم هاش نفس

 رتصو به که بودم زيباش پرپشت ابروهاي محو.نداشت تب ديگه اما بود نشسته پيشونيش

 هاي چشم به نگراني با نميشد اما بخندم کردم سعي. گرفت مچمو و کرد باز هاشو چشم ناگهاني

 با ردک نوازش رو گونم کوچيکش انگشت با و آورد باال دستشو و زد لبخندي. شدم خيره عسليش

 با رد. انداختم پايين سرمو و کشيدم عقب خودمو.شد تر پررنگ لبخندش که کردم نگاهش بهت

 .شد وارد کامران و شد باز اي تقه

 پوريا؟ چطوري-

 .زد کامران به لبخندي و برگردوند سرشو سپهر

 عزيز گرگ لطف به البته خوبم-

 "شدي؟ گرگ ي طعمه چيشد":گفت کمر به دست و ايستاد کنارم کامران

 ديگه بدشانسي از-

 من خب! ميزنيم حرف بيشتر موردش در بعدا ولي اهان":گفت و انداخت من به مشکوکي نگاه

 "پيشت برميگردم بعد و خونشون ميرسونم رو خاطره

 لب زير و انداختم سپهر به نگاهي نيم رفت بيرون کامران و زد لبخندي جوابش در سپهر

 . کردم خداحافظي
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 ماشين سوار بيمارستان ي محوطه گذروندن از بعد و کامران به رسوندم خودمو بلند هاي قدم با

 نگآه. ميروند احتياط با کامران پيش ساعت چند برخالف.بود کرده پارک خيابون توي که شديم

 .برد خواب به منو که بود گذاشته ماليمي

 ...باشه مشغولم ذهن آرامش براي راه بهترين خواب شايد

 ونهخ در جلوي انداختم اطراف به نگاهي نشستم صاف و شدم بلند ميزد صدام که کامران صداي با

  .باشم رفتارم مواظب بايد و تشکرنکردم افتاد يادم که بشم پياده ماشين از خواستم.بودم

 ممنون خيلي راستي-

  ميکنم خواهش-

 خداحافظ پس-

 .کشيدم رو در ي دستگيره

 !!صبرکن-

 .کردم نگاهش پرسش با و برگشتم

 باشم؟ داشته شمارتو ميشه-

 .شدم پياده زود خيلي و دادم شمارمو و خنديدم بعد ولي رفت توهم هام اخم اول

*** 

 سياه اج همه بدتر ببينم رو جايي اينکه جاي به اما کردم باز چشمامو زور به گوشيم زنگ صداي با

 نشده؟ صبح مگه. بود

 ي شماره به نگاهي داشتم برش بالشتم زير از و کرد جمع حواسمو گوشيم زنگ دوباره صداي

 .دادم جواب آلودم خواب صداي با و کردم وصل رو تماس. انداختم بامداد دو ساعت بعد و ناشناس

 !الو-

 "!خاطره سالم":پيچيد گوشم توي آشنايي صداي

 .دارم نفرت اسم اين از چرا نميدونم رفت توهم هام اخم
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 سالم-

 بودي؟ خواب-

 داشتي؟ کاري نيست مهم-

 ...بزنم زنگ تو به گفتم نميبرد خوابم...نه که راستش-

 .زدم غلتي و کشيدم پوفي

 اي؟ خسته-

 ....خيلي آره-

 افتاده؟ پوريا و تو براي اتفاقي چه بگي نميخواي هنوزم-

 گفت خودش بود چي بگم؟هر که دارم چي! نه-

 داره؟ن اشکالي بيرون بريم دنبالت ميام عصر فردا بگم ميخواستم فقط...راحتي طور هر باشه-

 نداري؟ کاري. بيا باشه دارم درس خيلي اينکه با-

 خداحافظ نه-

 آخه.  ميگيره رو آدم زندگي و خواب که ماموريتيه عجب.کردم غرغر لب زير و کردم قطع رو گوشي

 ! ديگه نميبره بزني؟خوابم زنگ فردا ميمردي

 .برد توهم هامو اخم گوشيم اس ام اس صداي

 "!نازم گل بخير شبت!  بخير شب بگم رفت يادم"

 کشوي توي از هامو هندزفري و ندادم پيامش به جوابي.افتادم هم آدمي چه گير!!!! من خداي

 .گذاشتم رو گيني غم و زيبا آهنگ.برداشتم پاتختيم

 خيالت و فکر تو جاي

 پيشم مياد شبا

 ازمن دوري تو اينکه با
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 ميشم دلواپست بازم

 بگذره تو بي که عمري آخه

 بشمارم هاشو ثانيه چرا

  تـــــو بدون من

 بيزارم هاش لحظه تموم از

 پرکشيدي من بدون

 من بال به کشيدي آتيش

 رفتي وقتي يادمه

 من حال به نسوخت دلت

  سربرنگردونديببيني حتي تو

 ميشه پرپر داره تو بي روحم که

 بود خون دنيا اين از دلم تو قبل

 ميشه بدتر ازاونم تو بعد

  بودي کسم تنها ميدونه خدا

 شه تنها بايد دلم چقدر تو بعد و

 نباشي کنارم توش که دنيايي

 نباشه دنيا ميخوام نباشي

  ببيني سربرنگردوندي

 ميشه پرپر داره تو بي روحم که

 بود خون دنيا اين از دلم تو قبل

 ميشه بدتر ازاونم تو بعد
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 .... 

  تکرارم درگير تو بي

 همه عين روزام و شب

 ميشه تکراري تو بي زندگيم

  همه بين ميشم گم

 تو دستاي گرماي

 نميمونه پيشم ديگه

  انگيزم غم و سرد تو بي

  زمستونه فصالم ي همه

 

 پرکشيدي من بدون

 من بال به کشيدي آتيش

 رفتي وقتي يادمه

 من حال به نسوخت دلت

 ببيني سربرنگردوندي حتي تو

 ميشه پرپر داره تو بي روحم که

 بود خون دنيا اين از دلم تو قبل

 ميشه بدتر ازاونم تو بعد

  بودي کسم تنها ميدونه خدا

 شه تنها بايد دلم چقدر تو بعد و

 نباشي کنارم توش که دنيايي
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 نباشه دنيا ميخوام نباشي

.... 

 ببيني سربرنگردوندي حتي تو

 ميشه پرپر داره تو بي روحم که

 بود خون دنيا اين از دلم تو قبل

 ميشه بدتر ازاونم تو بعد

  بودي کسم تنها ميدونه خدا

 شه تنها بايد دلم چقدر تو بعد و

 نباشي کنارم توش که دنيايي

 ...نباشه دنيا ميخوام نباشي

 ...حتي تو

 نمي اصال..من خداي آه....افتادم ايمان ياد به مدتها گذشت از بعد و ميريختم اشک اختيار بي

 ازب زندگيم توي کامران و سپهر پاي چطور بفهمم نميتونم ميگذره داره چجوري زندگيم فهمم

 حساسيا هر از عاري قلبم ديگه ميکنم احساس...ببخشه رو ايمان نميتونه من قلب..نميتونم...شد

 هن!باشه بهترين اگر حتي بکنم شخصي هر درگير خودمو نميخوام ديگه! مرديه هر به نسبت

 همون...متفاوت و راحت زندگي يک بدم ادامه زندگيم به ميخوام فقط خارجه توانم از...نميتونم

 ها ناو انگيز غم و گذشته افکار با نميخوام و دارمش حاال...دنبالشم به من که اي گمشده بهشت

 ...بگيره ازمن رو زندگي اين نميتونه هيچکسي ديگه...کنم خراب رو

 !آدماش تموم با...رو گذشته تمام....ميکنم فراموش من

*** 

 جبران رو موندگي عقب همه اين چطوري حاال افتادم عقب درسام از چقدر خدايـــــا وااااااي

 .بخونم رو همه اين نميتونم باشم کنم؟؟دانشمندم
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 امير عمو.بندازم در به نگاهي و درآرم کتابام الي از سرمو شد باعث درخورد به که اي تقه صداي

 .بود لبش روي لبخندي و اومد تو

 مشغولي حسابي جون عمو نباشي خسته-

 شلوغه سرم هم خيلي خيلي آره-

 !ميشي مريض اينجوري بخور ناهارتو بيا حداقل ولي معلومه بله-

 بخورين برين شما!  بيام نميتونم نه-

 "!بخوري جا همين بياره برات خاتون ميگم خب خيله":گفت ميرفت درحاليکه و کشيد آهي

 فص تو که هام کتاب ي بقيه به اي لحظه کتابا تو زدم شيرجه دوباره.رفت که زدم بهش لبخندي

 ...سرخودم تو زدم و انداختم نگاهي شن خونده تا بودن

 هولي هول و زود خيلي.  گذاشت ميز روي برام ناهارو و اومد خاتون کمتر شايدم يا بعد ربع يک

 فقط و نفهميدم طعمش از هيچي که خودم تند قدري به ولي بود عالي ماکارانيش خوردم ناهارمو

 .پرکردم معدمو

 .ميخوندم سره يک ميخوندم اگه يا نميخوندم درس يا...شدم مشغول دوباره

 لومگ.ميداد نشون رو ظهر از بعد نيم و شش که انداختم ساعت به نگاهي کالفگي و خستگي با

 هب کرد شروع گوشيم که نوشيدم اي جرعه بود آورده برام خاتون که شربتي از.  بود شده خشک

 .کردم وصل رو تماس"کامران".خوردن زنگ

 !خاطره سالم-

 خوبي؟ سالم-

 دنبالت بيام ميفتم راه حاضري؟؟دارم! خوبم-

 سدر مگه ميخونم درس دارم صبح از نبود يادم اصال واااااااي":گفتم و سرم تو کوبيدم دستم با

 ".ميزاره حواسم آدم واسه

 ".اونجام ديگه ساعت يک من نداره اشکالي":گفت خنده با

 باي اوکي-
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 خداحافظ-

 نبي از صبحم خستگي تمام بدنم روي آب جريان با.حموم تو پريدم و ميز رو انداختم رو گوشي

 لي شلوار با سفيدمو نخي مانتوي.بزنم عالي تيپ يک بايد.بيرون اومدم سرحال و رفت

 مورد طرع.کردم ميومد صورتم به که ماليمي آرايش و انداختم سرم مشکيومو سفيد شال.پوشيدم

 .برداشتم مشکيمو ورني دار پاشنه کفش و کيف و زدم عالقمو

 !عمو به خوردم محکم که اومدم پايين ها پله از عجله با

 ببخشيد اوه-

 عجله؟ اين با کجا-

 .نشم دستپاچه و بخندم کردم سعي

  منتظرن االنم بيرون بريم که بهم زد زنگ پانيذ راستش-

 "برو باشه":گفت و کرد نگام اخم با

 بود هنشست ماشين توي. کوچه توي اومدم باغ گذروندن از بعد. پوشيدم کفشامو و در سمت دويدم

 "!!!!زودباش بيفت راه":گفتم و شدم سوار سريع و انداختم خيابون به نگاهي. 

 "!بيفت راه ميگم": زدم جيغ که کرد نگام زده بهت هاي چشم با

 ردمک سعي.صندلي به شدم کوبيده که افتاد راه وحشتناکي شکل به و گاز روي داد فشار پاشو

 . ميرفت داشت وار ديوانه ببندم کمربندمو و بشينم صاف

 کامــــــران تــــــر آروم-

 نرم؟ يا برم کارکنم چي-

 تـــر آروم ولي برو-

 "ماشين؟ تو پريدي اينجوري چيشد":گفت و کرد کم سرعتشو

 !بفهمه عموم بود نزديک بابا هيچي-

 " ترسيدم لحظه يه دنبالمونه پليس انگار بيفت راه ميگفتي جوري يه":گفت و خنده زير زد
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 قهوه يک يجلو بعد کمي و نگفتم چيزي! ميترسه پليسم از آقا طور اين که.  کردم نگاش بينانه ريز

 خالفبر.سمتم گرفت دستشو و کرد باز منو سمت در.شد پياده و زد بهم لبخندي.داشت نگه خونه

 برام چرا فهميدم تازه و شديم خونه قهوه وارد باهم.شدم پياده گرفتمو دستشو باطنيم ميل

 برق هاش چشم و بود هاش لب روي لبخند که کردم نگاه کامران به برگشتم بهت با آشناست

 .بوديم نشسته دخترا با شب اون که تختي همون سمت رفتيم.ميزد

 صاف و ماليد هم به هاشو دست.نشست چهارزانو من روي روبه و داد قليون و چاي سفارش

 .نشست

 !خب-

 "!خب":گفتم و کردم نگاش

 !ديگه بگو چيزي يه خب-

 . گرفتم نشون خودم طرف به انگشتمو

 !اينجا کشوندي منو من؟؟تو-

 بديم؟ مسابقه بازم ميخواي-

 نميکشم زياد ديگه نه-

 واقعا؟چرا؟-

 "شخصيه دليلم":گفتم اخم با

 ميکني اخم چرا خانم باشه-

 و خودش سمت کشيد قليونو کامران گذاشتن جلومون و آوردن رو ها چايي که بخندم کردم سعي

 "!اجازه با":گفت

 "رفته؟ يادت نکنه بدهکاري من به تو! کن صبر نه":گفتم و بردم باال دستمو

 .خنده زير زد

 يادته؟ هنوز-
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 نميکنم ول هم ندي طلبتو تا يادمه که معلومه-

 بـــاشه-

 رو ها تراول کل که زدم بهش پوزخندي.آورد بيرون تراول دسته يک و کرد جيبش توي دست

 "معطلي؟ چرا ديگه بگير":گفت که کردم نگاش تعجب با.گرفت سمتم

 ".نبود همه اين ولي":گفتم و کردم جمع دهنمو

 ميدونم-

 "!زياده خيلي همه اين ولي":گفتم و گرفتم دستش از رو پولها

 بدهکارم تو به اينها از بيشتر من-

 چرا؟-

 هک همين ميزني حرف باهام که همين دنبالت بيام دادي اجازه که همين":گفت و گرفت ازم نگاهشو

 "!شدن عاشق....داشتن دوست...فرصت...دادي بودنو باهم فرصت بهم

 کوتس تاکي نميدونم. ميگفتم چيزي نبايد پايين انداختم سرمو و رفت توهم اخمام.شد ساکت

 پيشونيش روي عرق و بود زده زل بهم که کردم نگاهي بهش کردمو بلند سرمو باالخره کرديم

 قبول ونمنميت من اما":گفتم سمتشو گرفتم پولو. زده زانو من جلوي حاال مغرور کامران. بود نشسته

 "!کنم

 .نميگيرم پسش منم چون سطل تو بريز پس-

 .کيفم توي انداختم پولو و کشيدم پوفي که گفت جدي قدري به

 خواستي خودت باشه-

 .زد لبخندي و کرد نگام.سوزوند گلومو و بود داغ هنوز.سرکشيدم چاييمو

 بدم؟ سفارش است معرکه اينجا هاي کباب-

 وستد منو هيچکي معروف قول به نبود خبري هيچ دراوردم کيفم ازتوي گوشيمو و گفتم اي باشه

 بلند اس ام اس صداي که کيفم تو بندازم گوشيمو خواستم.نميزنن زنگم يه بهم که نداره

 .کردم باز رو پيامک.نيست کامران ديدم که انداختم روم روبه به نگاهي.شد
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 ما اب همکاري از کردم فکر ازتون نيست خبري ديدم. کامران از خبر خوبيد؟چه خانم هستي سالم"

 ".شدي منصرف

 "شديد؟ بهتريد؟مرخص شما خوبم من سالم":دادم جواب

 .داد جواب که نکشيد طول خيلي

 "خبر؟ چه نگفتيد.شدم مرخص بعد شب يک نبود خاصي چيز خوبم ممنون"

 ".بيرون اومدم باهاش و ماموريتم وسط االن اتفاقا":کردن تايپ به کردم شروع

 چيز مهه سيني توي.گرفتم ازش رو سيني و کيفم توي انداختم رو گوشي اومد کامران فرستادم تا

 من که هم پرورده زيتون حتي چيز همه و دوغ و سبزي و ماست و پياز و نون و کباب.ميشد پيدا

 هم کامران.چيدم هارو ظرف و کردم باز رو بود سيني توي که کوچيکي ي سفره.بود دارم دوست

 هم خداييش.کرديم شروع و دادم رو جوابش لبخند با منم. انداخت راه رو تعارف بساط و نشست

 ".چسبيد خيلي نکنه درد دستت":گفتم و خوردم دوغو از کمي.بود خوشمزه کبابش

 بياره؟ چايي بگم جونت نوش-

 ديگه بريم ممنون نه-

 رفط و اومديم بيرون خونه قهوه از باهم.کردم پام کفشمو و نشستم تخت لب و برداشتم کيفمو

 شه سوار تا موندم منتظر و شدم سوار کرد باز برام رو در و زد رو مرکزي قفل.رفتيم کامران ماشين

 و شدم ادهپي.ميکشه سيگار و زده تکيه ماشين به ديدم که انداختم آينه به نگاهي. نبود خبري ولي

 .ايستادم کنارش

 بده نخ يه-

 .کرد روشنش فندکش با لبم روي گذاشتم دستمو داد يکي

 .بگيرمش ناديده تونم نمي لعنتي نزدم لب بود مدتي بود شده تنگ براش دلم چقدر

 بريم؟ کجا داري دوست-

 نميدونم-

 "خونم؟ بياي داري دوست":گفت بعد و کرد نگام اي لحظه
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 .بخندم کردم سعي دادمو قورت دهنمو آب

 نه امروز ديگه فرصت يه تو-

 باشه-

 .شه سوار تا رفت و زمين انداخت سيگارشو

  برسونمت شو سوار-

 پشت هاي سيگار دود تنها و گذشت سکوت در راه ي بقيه.زدم زل شب تاريکي به و شدم سوار

 بودم يعصب کنم بازي فيلم و باشم کنارش مجبورم اينکه از.بود کرده پر رو فضا که بود من سرهم

 ...باره نفرت که باشم کسي کنار که بود سخت برام تحملش

*** 

 يا و فهميدنش...سخته برام درکش!! پوچ شايدم گنگم گيجم نميکنم درک خودمو روزاي اين حال

 ازش خبري تلفني تماس جز به و ميگذره جريان اون از زيادي مدت!کردنش قبول شايدم

 .دستمه حافظ کتاب و کشيدم دراز تختم روي بازهم.ندارم

 سيني با و کرد مهمونم مهربونشو لبخند.گرفت قرار در چهارچوب در مادر و خورد در به اي تقه

 .اومد داخل چايي

 پسرم نباشي خسته-

 مادر ممنون-

 مدست رو چايي و گذاشت ميز روي رو سيني و نشست صندلي روي هم مادر و نشستم تخت روي

 .داد

 پسرم؟-

 ؟ دلم جان-

 نميزني حرف مادرت با قديما مثل ديگه خودتي تو پکري مدتيه-

 .نشست لبم ي گوشه لبخندي
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 اس گنده و مر و سر هميشه مثل پسرت حرفيه چه اين مادر نه-

  نبودي مادرت براي کم دست نبودي خوبي گوي دروغ وقت هيچ-

 .کشيدم گردنم به دستي و زدم کمرنگي لبخند

 ...شايد..بزرگه دروغ يک شايد مادر نميدونم-

 ادرمم وقت هيچ نميخواست دلم.  ميسوزوند دلمو سپيدش موهاي نشست کنارم اومد و شد بلند

 ...وقت هيچ... بشه پير

 ستني هم تلخ حقيقت يک نيست بزرگ دروغ يک اين پسرم ميدوني.... مادرته حال مثله تو حال-

 نميتونه و داره ولي نه بگه اگرم حتي داره دلش توي رو آرزو اين هرکسي که شيرينه آرزوي يک

 ...کنه انکارش

 چقدر...مينداخت اون ياد منو که سياهش هاي چشم به زدم زل و گرفتم چروکشو و چين پر دست

 ...همن شبيه من زندگي هاي الهه

 بکنم اعترافي يه ميخوام...مادر-

 .شد اشک از پر هاش چشم و زد لبخندي

 فهممن اگه نيستم مادر غوغاييه چه دلت تو که ميزنن داد دارن هات چشم پسرم بگي نيست الزم-

 ميکنين اشتباه ميدونم نميري خطا ميدونم کن قبولش پسرم نترس.... ميگذره چي ام بچه دل تو

 . کن قبولش پس دارم اعتماد بهت من... نيست غلط انتخابت ميدونم

 ميترسم... بيارم کم ميترسم...کني قبول بخواي سخته خيلي مادر نميتونم-

 .خوند برام رو شعري زيباش صداي با و کشيد آهي

  مپرس که ام کشيده عشقي درد"

 مپرس که ام چشيده هجري زهر

 کار آخر و جهان در ام کشته

 مپرس که ام برگزيده دلبري
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 درش خاک هواي در آنچنان

 مپرس که ام ديده آب ميرود

 دوش دهانش از خود بگوش من

 مپرس که ام شنيده سخناني

 مگوي که ميگزي چه لب من سوي

 مپرس که ام گزيده لعلي لب

 خويش گدايي کلبه در تو بي

 مپرس که ام کشيده رنجهايي

 عشق راه در غريب حافظ همچو

 "مپرس که ام رسيده مقامي به

 رسم و راه پسرم کن مقاومت گرفتاري يار عشق آتش توي که ميدونم خودتو نکن سرزنش-

 هيچ داره سختي يه هرکدوم اي ديگه طرف عشق راه و طرف يک شدن عاشق همينه عاشقي

 تالش پس...باشي فرهاد مثل بايد برسي دلت يار به ميخواد دلت اگه نميشه انجام راحتي به کاري

 .باشه خدا به توکلت و کن

 !سخته خيلي...مادر سخته-

 فقط و نيميک فراموش رو ها سختي اين تموم بياري دستش به که وقتي...سختيشه به شيرينيش-

  ميندازه پدرت ياد منو تو حال...ميکني فکر داشتنش به

 ".نگفتين برام عشقتون از هيچوقت که شما مادر؟ چطور": گفتم و خنديدم

 مرزبيا خدا خانم عمه! بس و بود خانواده حرف حرف کني انتخاب رو يکي که نبود االن مثله قديم-

 اومد بابات وقتي بود کرده معرفي مارو و بود ها خانواده بين ي واسطه ميکنم دعاش هميشه که

 وضع نگاهش ديد منو وقتي. بود سالش پنج و بيست پدرت و داشتم سال پانزده من خواستگاري

 مادرش که شنيدم بعدا نشد اونا از خبري و شب اون گذشت نميفهميدم خودمو حال منم شد

 روي تو من خاطر به بابات.کفش يه تو کرده پاشو و اومده خوشش ازمن بابات اما مخالفه سخت
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 همون دنبال برو حاال گفت و انداخت بيرون خونه از اونو پدربزرگت همينم براي وايساد پدرش

 پدرم گفت ام خانواده براي رو جريان و خواستگاري اومد تنهايي به بار اين. ميخواي که دختري

 و من و ميگذره ها سال.کرد اش خانواده پذيراي خودش پسر مثل و پذيرفت اونو تصورم برخالف

 ازدواجمون از بعد. هست هم عشقي که اين قبول بود سخت اولش مونديم هم کنار عشق با پدرت

 زا دست ما ولي کردن باما بدي برخورد خيلي اونها...  اش خانواده پيش بريم تا خواست ازم پدرت

 ونا تموم توي...سپهر بود سختي سالهاي کرديم هرکاري اونا رضايت براي و برنداشتيم تالش

 شايد... بود من همدم و همراه که بود پدرت فقط و ميريختم اشک غصه از شب هر من ها سال

 هم پدرت و نپذيرفت رو ما وقت هيچ پدربزرگت...  امروز به تا داشته نگه منو که بود مرد اين عشق

 سر باالي اش سايه هست خودش که همين خب ولي بگم چي نميدونم برداشت تالش از دست

 !کافيه هست تو و من

 هي کن قبولش اما...  سخته خيلي... پسرم سخته":گفت و من به کرد رو شد بلند و کشيد آهي

 "...ميشه تموم ها سختي اين تموم که ميرسه روزي

 ...بودم مونده ديوار به خيره مشغولي دل کلي با من و شد بسته در

*** 

 و يزرشک هاي پرده و زرشکي روتختي با نفره دو تخت يک.شدم اتاق وارد و کشيدم عميقي نفس

 ريعس.انداختم نگاهي کامران گوشي به و نشستم دراور صندلي روي.بود اتاق توي بزرگ دراور يک

 و برداشتم خيز گوشي طرف به.بود نيومده هنوز کامران کردم باز رو در الي و شدم بلند جام از

 هم به با خوندن به کردم شروع و شدم ها پيام وارد.....ميکوبيد شدت به قلبم کردم روشنش

 ازب اتاق در.نشستم صندلي روي و جاش سر گذاشتم رو گوشي و افتاد جونم به لرزي در خوردن

 خودم به نگاهي.شد من محو و ايستاد سينه به دست.گرفت قرار در چهارچوب در کامران و شد

 جوراب ودب زانوهام سر تا بلنديش و بودم پوشيده ربع سه آستين نفتي آبي پيراهن يک که انداختم

 چشم هب و کردم بلند آروم سرمو. موند کفشم بند روي نگاهم ، بودم پوشيده نازکي مشکي شلواري

 .شدم بلند پاچگي دست با که برداشت طرفم به قدمي.کردم نگاه براقش هاي

 ميشه سرد غذا بريم-

 .داشت نگه سرجام منو و گرفت دستمو که شدم رد کنارش از خواستم

 نميشه سرد وايسا دقه يه-
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 پيتزا هوس من ديگه بيا":گفتم و کشيدم دستشو من که جلوم بياد خواست و بود گرفته دستمو

 ". کردم

 و نشستم اپن صندلي روي و شدم آشپزخونه وارد اون از جلوتر. اومد دنبالم و رفت توهم اخماش

 سکته داشتم و بود سخت خيلي اما باشم عادي کردم سعي کردم باز رو پيتزا ي جعبه

 از اي جرعه.خوردم رو پيتزا کامران هاي نگاه زير.بودم مجبور ولي ميومدم خونش نبايد.ميکردم

 .نوشيدم نوشابه

 .برسون منو ميشه اگه وقته دير برم بايد ديگه من نکنه درد دستت-

 .بودم شده بلند که کرد نگام اخم با

 !!!بشين-

 آروم خيلي. داد ادامه خوردنش غذا به و نخورد تکون اما. نشستم ترس با و دادم قورت دهنمو آب

 از دست باالخره که ميخورد بهم ها نگاه اين از داشت حالم برنميداشت ازم چشم و ميخورد

 يرونب خونه از و برداشت ميز روي از رو سوييچ و شد بلند سرکشيد نوشابشو و برداشت نگاهش

 .رفت

 پي دکمه و شدم آسانسور وارد.  بستم رو درخونه و پوشيدم روسريمو مانتو و شدم بلند فشنگ مثل

 رو نگاهم.بود شده خيره آسانسور کف به اخم با و بود کرده هاش جيب توي دست کامران.زدم رو

 .اومدم بيرون آسانسور از خودم خاص متانت با و گرفتم ازش

 بيعص حالتي با رو دستش مدام کامران.بودند شلوغ همچنان ها خيابون اما بود شب سر اينکه با

 کيهت ماشين به که کردم نگاهش کنارم ي آينه از.شد پياده و زد کنار ماشينو.ميکشيد لبش روي

 شروع و گذاشت گوشش روي رو گوشي.کشيدم پايين رو شيشه.ميرفت ور موبايلش با و بود داده

 و زدم لبخندي و بشه دستگيرم چيزي تا کردم رو تالشم تمام بود آروم صداش.زدن حرف به کرد

 شده چيزي":گفتم مهربوني حالت با و برگشتم طرفش به شد سوار کامران.دادم تکيه صندلي به

 "عزيزم؟

 چيزايي اين با داره هم توقعاتي چه درک به که دلخوري. کرد نگام سرد و داد باال ابروشو تاي يک

 .ببينمت نيست الزم ديگه شنيدم که

 اومده پيش برام کاري مشکل يک نه-
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 ميشه درست نباش نگران-

 اوهوم-

 کمي.  کرد پياده خونه جلوي منو و نگفت مسير در چيزي هيچ افتاد راه و کرد روشن رو ماشين

 هرلنگه و کردم پرت هامو کفش.شدم خونه وارد دوان دوان و رفت زود خيلي که بره تا ايستادم

 دمميز حرف سپهر با بايد.نشستم تختم روي زانو چهار و کردم قفل اتاقمو در. افتاد طرف يه اش

 بدم بهش خبرو زودتر هرچه ميخواستم فقط که بودم خوشحال قدري به.گرفتم رو اش شماره

 "!سالم":پيچيد درگوشم گيراش و بم صداي

 ...جناب سالم-

 "!سپهر بگو باش راحت من با":گفت و کرد قطع حرفمو

 دارم خوب خبر براتون سپهر آقا باشه خب-

 ميگي؟ راست-

 فهميدم چيزايي يک باالخره اره-

 چي؟ خب-

 اونجا ميره هم کامران ميرسه محمولشون ديگه دوساعت-

 کجا؟ دقيقا-

 ميکنم اس رو ادرس-

 خداحافظ باشه باشه-

 .شدم موفق باالخره کردم اس براش رو آدرس و زدم لبخندي

*** 

 !تر يواش مادر آخ-

 يخاک چه من!مياد سرت بال يه روز هر کردي انتخاب که شغليه چه اين من پسر اخه. بميرم الهي-

 .بريزم سرم تو
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 !همين!  پيشونيمه روي کوچيک زخم يه که نشده چيزي من مادر-

 چشم هنوز.کشيدم دراز تخت روي.رفت و برداشت رو پنبه و بتادين سيني و کرد من به تندي نگاه

 .خورد زنگ تلفنم که بودم نبسته هامو

 بلــــه؟-

 سپهر آقا سالم عليک-

 ام خسته شهاب بگو-

 رفت در کامران بگم زدم زنگ-

 "چـــــــي؟":زدم داد تقريبا و شدم خيز نيم

 آميز وفقيتم نسبتا عمليات.ميشه دستگير زودي به.گرفتيم باندو اما بگيرنش نتونستن ها بچه-

 .کردن فرار کمي تعداد بوده

 خوابيدم دوباره و کشيدم پوفي

  کرده فرار اصلي ي آميزه؟سوژه موفقيت کار کجاي-

 ميزنن ردشونو دارن گروه هاي بچه کنيم پيداش بايد فقط داريم مدرک االن که اينه مهم-

 نداري؟ کاري بشيم موفق ايندفه اميدوارم باشه-

 شده تموم هات مرخصي درضمن خداحافظ. جناب نه-

 خداحافظ باشه-

 به داشتم.بخوابم کردم سعي و گزاشتم هم روي هامو چشم.ميگيرم باالخره رو لعنتي کامران اين

 وشيگ به اينکه بدون.زد زنگ شهاب اين باز.پروند خواب از منو گوشيم ي ويبره که ميرفتم خواب

 .کردم وصل رو تماس کنم نگاه

 ؟؟ ميخواي جونم از چي بلـــــــــــه؟-

 سپهر آقا سالم-
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 فکر ببخشيد شماييد سالم اِ":گفتم و نشستم تخت روي صاف و کرد باز هامو چشم آرومش صداي

 ".ميخوام عذر همکارمه کردم

 .زدم زنگ موقع بد من کنم فکر نداره اشکالي-

 اصال نه نه-

 نه؟ يا شد تموم کار ديشب که بودم نگران فقط نميشم مزاحمتون زياد-

 .گذاشتم پيشونيم روي دستمو و کشيدم پوفي

 متاسفم کرده فرار هم کامران کردن فرار نفر چند بگم چي واال-

-... 

 داري؟ صدامو!!  الو-

 ميشنوم بله-

 کن خبرم حتما زياده احتمالش که زد زنگ بهت کامران اگر فقط خوبه-

 خداحافظ هست حواسم باشه-

 ...خداحافظ-

 .کردم قطع رو تماس و کردم نگاه گوشيم به ناراحتي با

*** 

 به اي ولحظه دراوردم جيبم توي از گوشيمو. اومدم بيرون حوزه از و انداختم ام شونه روي کولمو

 زنگ و کشيدم پوفي!  نيست مهم... سپهر از نه و کامران از نه نبود خبري هيچ کردم نگاه صفحش

 .داد جواب سريع پانيذ به زدم

  ســــــــــالم-

 ".شدم کر ديوونه آروم":گفتم و داشتم نگه گوشم از فاصله با رو گوشي

 !!!!!!!!!خوشحالم خيلي تو جون.  نميتونم واااااااي-

 "دادي؟ خوب بود چطور حاال عزيزم خوشحالم منم":گفتم و خنديدم
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 !!هــــــــــــو کن حال رو صفا و عشق! بس و شد تموم بگو فقط بيخيــــال-

 .ميرفتم راه رو پياده توي و ميخنديدم پانيذ هاي بازي ديوونه به

 ؟ کنيم چيکار ميخواي کنکورو!  ها خوشه پاني؟دلت صفا و عشق کدوم-

 ؟؟؟ رفته يادت ؟ کدوم-

 رفته يادم چيو-

 دار نگه بافاصله رو گوشي اول-

 .داشتم نگه رو گوشي و خنديدم

 پيشــــــــــــــــــــت بيام امسال قراره-

 چي؟؟؟-

  آموزشگاه بريم باهم کردم راضي بابامو-

 پانيذ؟ ميگي راست-

 خاطره ميگم راست خدا به آره-

  عاليه اينکه واااااي-

 دنبالت؟ بيام تو کجايي ميدونم آره-

 ماشيني؟ با ام...خيابون. اومدم حوزه از تازه-

 .بيام تا وايسا پاساژ دم اونجام ديگه دقه ده آره-

 باي اوکي-

 باي-

 ژپاسا از افتاد ميس گوشيم تا زدم دور دور کمي شدم پاساژ وارد و کردم قطع رو گوشي خنده با

 .دش بلند پانيذم جيغاي جيغ ، در شدن بسته محض به. شدم پانيذ ماشين سوار و اومدم بيرون

  دلــــــــــــم عزيز سالم واااااااااي-
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 .کرد زياد و اهنگ و افتاد راه که کردم نگاش باخنده

 هـــــــــــــــــو صفا و عشق واسه بريزيم برنامه ما ي خونه ميريم االن خاطره ببين-

 مهه توجه که بود زياد اهنگ قدري به بشه کم مردم هاي نگاه از کمي تا کشيدم باال رو ها شيشه

 "!شادي انقدر چته پانيذا ميکنم شک دارم":گفتم و کردم کم اهنگو. ميکرد جلب رو

  خوردم چيزي يه کن فکر-

 .کردم نگاهش خنده همراه تاسف با که خنديد مي قهقه

 دارم فکري يه من ببين دختر نکن نگام اينجوري-

 فکري؟ چه-

 ...کرده رو کجا هواي دلم-

 نه؟؟؟-

 !!آره-

  پانيذ عاليه-

 بگو هم رويا و مينو به بزن زنگ ها دادي اوکي خودت ببين ديگه خب-

 از باهم زيادي خاطرات داشت حق شد سرازير وجودم به شادابي کردم احساس پانيذ حرفاي با

 .داشتيم شمال

*** 

 زنيدب ساخته رو روده يکي اون کار بزرگم روده که يکي من کنيم کوفت چيزي يه کنار بزنيد بابا-

 .کنيم استراحت کم يه کنار

 ميرسيم ديگه ربع يه صبرکن است خونه سفره يه جلوتر کم يه جان پانيذ خب خيله-

 . نميکنم صبر ديگه ربع يه من داريد نگه جا همين نـــــه-

 "کنار بزن":گفت برديا به رو و کرد قطع رو گوشي
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 مينو و شديم پياده ها ماشين از همه.زد شو راهنما و زد پانيذ ي پريده رنگ صورت به لبخندي برديا

 "خوردن؟ واسه ميشه پيدا چي جاده کنار اينجا آخه قشنگ خانم":گفت پانيذ به و اومد طرفمون

 اب پيکنيک يه و کرد باز عقبو صندوق برديا که داد تکون سري برديا روبه و زد لبخندي پانيذ

 مادهآ ي آماده هميشه ،پانيذ بود نشسته هام لب روي لبخند.آورد بيرون رو ديگه بساط و ماهيتابه

 . ميومد

 اندازي زير. کنه نگاهش ها ساعت و بشينه همونجا داشت دوست آدم که بود زيبا قدري به جاده

 .  کرديم نيمرو هارو مرغ تخم پانيذ با و انداختيم

 .افتاد آب دهنم که نيمرو اون بده خب خب-

 "سيما؟ دراومده صدات ديدي رو نيمرو چيه":گفت خوردن درحين و خنديد پانيذ

 دش رنگ کم باهام خيلي دوستيش کامران و من دوستي از بعد. نداد جوابشو و رفت اي غره چشم

 با محاال و زد زنگ بهم دوباره خودش خياالي و فکر با ، رفته که رفته ديگه کامران که ديد وقتي اما

 راشکا از نميشه مرموزيه دختر.سفراومده باهامون چيه نميدونم اسمشم که جديدش پسر دوست

 .سردراورد

 و نآري و مينو و برديا ماشين توي پانيذ و برديا و من.افتاديم راه و شديم ها ماشين سوار دوباره

 .بودند ديگه ماشين يه با هم پسرش دوست و سيما و رويا.بودند باهم هم سامان دوستش

 مميخنديدي بود شده باز چشماش انگار و بود شده خوب حالش حاال که پانيذ حرفاي با راه طول در

 ويالي به پانيذ هاي راهنمايي با و رسيديم انزلي بندر به بعد ساعت دو حدود.  بوديم خوش و

 .رسيديم پانيذ خصوصي

 ور پانيذ سگ ردي ها بچه ي خنده صداي.ديدم که بود ويالهايي بزرگترين از يکي پانيذ ويالي

 لوس برام رو خودش و ميشناخت منو کشيدم سرش روي دستي و رفتم طرفش به کرد بيدار

 .بود وايساده کنارم و ميکرد نگاهم پانيذ. ميکرد

 خاطره؟-

 .زدم بهش قدرداني سر از لبخندي و پانيذ سمت برگشتم و شدم بلند

 .ميان هم سپيده و بهار امشب-
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 ميــــگي؟ راست-

 بيرون زا بعد که بودند دبيرستانيمون هاي دوست نديدمشون وقته خيلي.داد تکون سرشو و خنديد

 . نداشتم ازشون خبري مدرسه از اومدنم

 راه رو کباب پسرا کمک برين ميشه اگه برديا آقا.خوني آواز به زدند ها بچه پيش بريم بيا-

 .بندازين

 بود ازب بناگوشش تا نيشش درحاليکه و من به کرد رو پانيذ.رفت و زد پانيذ به لبخندي برديا

 .رفت برديا دنبال عجله با و زد بهم چشمکي

 هب پانيذ که لبخندي تر عجيب آن از و ميزدند قدم هم کنار در که کردم نگاه دوتا اون به تعجب با

 .ميشد حلقه پانيذ کمر دور که دستي و ميزد برديا چشمان

 .نکردم نگاهشون اين از بيشتر و کشيدم پيشونيم به دستي و کردم رها رو نفسم

 يدمکش راهمو. ميکرد ام وسوسه بدجوري و ميرسيد مشامم به دريا بوي بوديم اومده اينجا که حاال

 هامو کفش رفتم ساحل سمت محکم و آروم هاي قدم با.کرده هواشو دلم بدجوري دريا سمت

 خودش به عجيبي رنگ آسمون موند افق روي نگاهم.نشستم ها شن روي و رفتم جلوتر و دراوردم

 و گرفتم بغل زانوهامو ميکرد خيس پاهامو دريا آب ميزد موج توش ها رنگ ي همه انگار بود گرفته

 پرنده...مواج درياي صداي به سپردم گوشمو و بستم هامو چشم. گذاشتم پاهام روي سرمو

 ... نسيم...ها

 . دادم گوش طبيعت زيباي اصوات به چنان هم و نکردم توجهي اما شنيدم رو کسي پاي صداي

 شحس وجود تمام با و ديدم رو دريا بار اولين براي اينجا اومدم بار اولين براي بود سالم ده وقتي-

 ...کردم

 .بود نشسته کنارم و بود دوخته چشم دريا به که کردم نگاه پانيذ به و کردم بلند سرمو

 حسش...هست و بوده تصورمن اين نميدونم...دختره يه من مثله هم دريا ميکردم فکر هميشه-

.. . آروم گاهي و طوفاني گاهي...مواجه اما تنهاست...ميمونه من مثله اونم ميکردم فکر چون کردم

 و بود دريا من همدم تنها ميزدم حرف باهاش...  آفتاب غروب و آسمون رنگ به ، انتهاست بي

 هب ولي داشتم نفرت ازش اينکه با.داد من روبه ويال اين بابام اينجا اومدم که تولدم روز.هست

 ندارم غمي و ميخندم ميبيني اگه شدم بزرگ دريا با من... کردم قبولش دريا به عشقم خاطر
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 ميکنم پوچي احساس وقتا گاهي.بود خوبي همدم و داد گوش حرفام تموم به که دريام مديون

 نمک انتخاب کدومو بايد نميدونم...يا داشتن دوست عشق يا نفرت کنم چيکار بايد نميدونم

 اشتهد دوسشون بخوام ازاينکه بيشتر ميبينم ميکنم فکر هرچي...؟؟ دارم دوسشون...پدرم...مادرم

 ...قلبم توي کينه يه عميق نفرت يه...دارم نفرت ازشون باشم

 ازت توها خوبي چراکه ندار نگه قلبت توي رو کينه وقت هيچ ميکنه کدر و سياه رو آدما قلب کينه-

 ...نميزاره قلبت توي داشتن دوست براي جايي و ميگيره

 . دريا به برگردوند روشو ديدم هاش چشم توي رو اشک تاللو که کرد نگاه بهم اي لحظه

 پسر بابام ، دخترمو من چون...  کرده خراب چيزو همه که بوده من وجود ميکنم احساس-

 دار بچه نميتونه ديگه که ميفته اتفاقي و ميشه بد حالش زايمانش سر مادرم چون. ميخواست

 مدام مميديد وقتي!هستم و بودم تنها تنهاي...  شدم بزرگ محبتي بي و ميلي بي با که مني... شه

 از اونا هک شدم بزرگ وقتي.  کنم کاري هيچ نميتونستم... ميشدم گيج ، دعوا و دعواست خونه توي

 از تورو!...بزرگ دنياي يه و بودم من. ندادن من به رو انتخابي هيچ جاي ديگه و شدن جدا هم

 نم بازي هم تنها ميکرديم بازي باهم و خونمون ميومدي پدرت با گاهي داشتم ياد به هام بچگي

 دش اضافه هام غم روي غمي انگار شدم جدا ازت وقتي ، نديدمت ديگه وقتي. دوستم تنها بودي تو

 و اومدي که مديونم هم تو به من...  شدم زنده دوباره کردم احساس مدرسه توي ديدنت با اما

 ...کنم انتخاب چيو بايد نميدونم کنم چيکار بايد نميدونم...موندي

 .ديدم گونش روي رو اشک لرزش و کشيد آهي

 ! خاطره بريدم... شه تموم چي همه بايد ديگه ميکنم حس....آوردم کم ميکنم حس وقتا گاهي-

 گرگ ي جامعه اين توي تنها دختر يه شدن رها...نکرد حقم در اي خوبي هيچ که دنيايي از بريدم

 کرف وقت هيچ کردن کارو اين اونا اما باشي کشته بچتو خودت بادستاي که ميمونه اين مثل نما

 خاطره بگو تو کنم فراموش ميخواد دلم... گذشته اينا تموم و گذشته...  آه...دختر اين نکردن

 که تيهس هموني تو ميگه و جلو اومده که کسي...نفرت؟ يا عشق کنم؟ انتخاب ميتونم چيکارکنم

! سب و ميشناسيش مالقات چند درحد فقط که کسي براي نفرت يا عشق...  دنبالشم به سالها

 سرت که باليي و ميکنم فکر تو به وقتي...نه يا اي بازيچه دوني نمي...راست يا ميگه دروغ نميدوني

 کنم انتخاب چيو بايد نميدونم....دارم واهمه داشتن دوست از... ميترسم عشق از اومد

 کدوم؟...نفرت..عشق

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sahar bano | من قلب ناجي

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

122 

 

 من اما!  تموم و بوده برديا حرفاي که مطمئنم ديگه حاال بود جواب منتظر زد زل بهم و برگشت

 هک عميقي زخم کردم احساس نشدم موفق اما بخندم کردم سعي.کنم انتخاب اون جاي نميتونم

 ...ميباره خون داره و کرده باز سر بود قلبم توي

 بزنم يحرف نميتونم من! من نه کني انتخاب بايد خودت...ديگه کس نه توئه دست انتخاب...پانيذ-

 اين نميخوام و باشه شده عوض من نگاه شايد نميده بهم رو اجازه اين گذشتم خودت قول به

 ...  کنه کمک بهت زمان شايد کنم تحميل بهت نظرو

 و نمميدو داشتيم تلخي ي گذشته هردومون تو و من کني فکر ات گذشته به ديگه نميخواد دلم-

 ...بديم خودمون به دوباره اي اجازه و کنيم فراموش بزار سخته که ميکنم درکت

 بشکنم نميخوام ديگه من اما-

 باشه تو با هست اليقت که کسي بزار-

 .کشيدم آهي و کردم نگاهش

 !اشهب نميتونه کسي هيچ پذيراي من قلب...  نيستم کسي هيچ اليق که باشم من اين شايد-

 ... کامران مگه نزن حرفو اين-

 .کردم نگاهش اخم با و کردم قطع حرفشو

 !ايه هديگ کس مال من قلب کنم فکر اي ديگه کس به نميتونم من فهميدي؟ ديگه نزن اونو حرف-

 ...کني قبول اينو نميخواي چرا خاطره برنميگرده ديگه ايمان ولي-

 ...شايد..شايد

 !اشک پراز...دلتنگي..غم از پر درد پر نگاهي...کردم نگاه بهش

 ...نميتونم اما ميخوام-

 و بود گسن يه مثله گاهي.نميشناختم رو پانيذ وقتا گاهي.کشيد اهي اونم که زدم حرفو اين وار ناله

 لندب جام از.خداميخوام از که چيزيه تنها پانيذ بودن اما...  نميدونم... نميدونم...پر يه مثله گاهي

 نگاه ميخنديدند و بودند شادي غرق که ها بچه به و ايستادم اي لحظه... کردم ترکش و شدم

 ..کردم
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 ...بخندم نميتونم..باشم شاد نميتونم...نميتونم

 که باشه تسکينم براي راه بهترين خواب شايد شدم ساختمون وارد و گرفتم ازشون نگاهمو

 !نيست ميدونم

 هب دستي خستگي با.شدم بلند خواب از دريا امواج دلنشين صداي با که بود شب هشت ساعت

 يک اسمون با شب تاريکي توي که دريا به و ايستادم پنجره کنار. شدم بلند و کشيدم صورتم

 . ميشنيدم صداشو تنها. زدم زل بود شده رنگ

 يمشک ساپرت با برداشتمو آبي جذب تونيک يک. رفتم چمدونم کنار و اتاق طرف گردوندم رومو

 زيپشو ماا پوشيدم و برداشتم آبيمو ژاکت پوشيدم مشکيمو حرير شال کردمو ارايش کمي.پوشيدم

 ساختمون از و گذروندم رو ها پله.  نبود صدايي و سر.اومدم بيرون و کردم باز رو اتاق در.نبستم

 اي لحظه و اومدم پايين هم ديگه ي پله چند از و بستم رو ساختمون اي شيشه در.اومدم بيرون

 گاهي پامو زير هاي خاک صداي ارومم هاي قدم با...کردم ها و گرفتم بغل دستامو و ايستادم

 آتيش دور ساحل کنار رو ها بچه زدن قدم از بعد کمي و دراوردم رو ميزدم ضربه بهش که سنگي

 .نشستم درخت ي کنده روي پانيذ کنار و رفتم جلو. کردم پيدا

 "خواب خوش خانم به به":گفت و کرد بهم مهربوني نگاه

 اهمب ها بچه.داد تکون برام سري من ديدن با و بود نشسته پانيذ کنار برديا.  زدم لبخند هم من

 "!سکوت دقه يه ديگه بسه خب خب":گفت و زد دستي برديا که ميخنديدند و ميزدند گپ

 .بزنه حرفشو تا کردن نگاه بهش همه

 ... براتون دارم خوب خبر يه-

 "!خواستگاري برم ميخوام":گفت يکهو بعد و کرد نگاهمون باز نيش با اي لحظه

 يچه و برديا به بود شده مات نگاهش داد تکيه من به و رفت وا بود کنارم که پانيذ کردم احساس

 "پانيذ؟خوبي؟؟":گفتم گوشش زير اروم نميخورد تکوني

 من اما.  ميگرده کي دنبال برديا بفهمند ميخواستند و ميکردند جيغ جيغ ها بچه نداد جوابي اما

 .بودم پانيذ نگران و نداشتم دونستن به اي عالقه

 .گرفت رو اي شماره و دراورد گوشيشو برديا
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 !خواستگاري براي بگيرم وقت خونشون بزنم زنگ ميخوام هم االن-

 غرور خاطر به. ميلرزيد هاش لب و من به کرد روشو بست چشماشو و من رو شد تر شل پانيذ

 .دادم آرومي فشار و گرفتم سردشو دست فقط و نزدم حرفي شده که پانيذم

 ...بوق...بوق و زد ايفون روي رو گوشي

 .ميکردن سالخي قلبمو که انگار و بود شده روان پانيذ هاي اشک

 .بودند کرده سکوت همه و پيچيد گوشي توي زني صداي

 ...بفرماييد بله-

 هستيد؟ خوب خانم سالم-

 شما؟؟ بفرماييد ممنون-

 دنيا اين توي انگار ولي زدم صدا و پانيذ و نشست هام لب روي لبخند زن آشناي صداي شنيدن با

 .نبود

 .بشم مزاحمتون خير امر براي بديد اجازه اگه ميخواستم فروزان خانم هستم آرمند برديا من-

 نگرفتند؟ تماس مادرتون چرا درضمن ؟ نميشناسم رو شما بنده ببخشيد فقط بله اوه-

 هب بنده. گرفتم تماس خودم که شد اين هستند کشور از خارج هم پدرم و شدند فوت متاسفانه-

 ايشون ام واسطه و شدم آشنا دخترتون صميمي دوست فروزش هستي خانم با اتفاقي صورت

 ...برسم خدمتتون من کنيد تعيين رو روزي ميشه اگه حاال بودند

 .ميدادند نشون خوشحالي خودشون از پانتوميم حرکات وبا بود شده باز ها بچه لب روي لبخند

 "شنيدي؟؟؟پانيذ؟؟ پانيذ":گفتم و دادم تکون رو پانيذ

 . ودب شده هاش اشک از خيس ام شونه و بود گذاشته ام شونه روي سرشو و نميداد جواب پانيذ اما

 ".نيست خوب حالش ببين بيا اونو کن قطع":زدم داد تقريبا و برديا روکردم

 .اومد جلو و افتاد دستش از گوشي بود افتاده پانيذ به نگاهش تازه که برديا

 مگه؟ شده چي...چ..چ-
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 گريه داره نميده منو جواب بده حالش ببين کن نگاه خواستگاريه و کردن شوخي طرز چه اخه-

 !ميکنه

 انگار و ودب انداخته پايين سرشو پانيذ. بايسته تا کرد کمک هم خودش و کنم بلندش که کرد اشاره

 .نميشد اطرافش متوجه

 "!!کن نگاه من به":گفت و گرفت بازوهاشو برديا

 .دوخت برديا به لرزونشو نگاه و کرد بلند سرشو پانيذ که گفت دستوري و بلند حرفو اين

 ندادم؟ قول بهت مگه...نميخوام رو کسي تو جز من...  پانيذ-

 "...االن تو ولي":گفت و لرزيد لبش

 ... تو مامان به زدم نشنيدي؟زنگ مگه-

 رو تگذاش رو دستش و کشيد بغلش توي اونو و کرد اخمي برديا که چکيد چشمش از اشکي قطره

 . سرش

 روزي يک که انگار باشم صحنه اين شاهد اين از بيشتر نميتونستم ديگه ميکردم خفگي احساس

 ...ميکشه رخم به خودشو داره نبودنش و نيست حاال که بودم مردي دراغوش من هم

 ... کنه آرومت بازم رو تو تا نيست ديگه که باورش سخته.. نيست ديگه که باورش سخته

 و اومد بيرون برديا آغوش از هم پانيذ مبارکه مبارکه و دست و جيغ به کردن شروع ها بچه

 .زد ها بچه به لبخندي بود داده تکيه برديا به درحاليکه

 از و چرخيدم بعد و اومدم عقب عقب!  بهتر... نيست خوش حالم که نبود من متوجه کسي انگار

 ...سخته خيلي برام تحملش شدم دور اونها

 ...خيلي

 تمونساخ جلوي که ماشين به شدم خيره و داشت نگه منو ماشيني نور که بودم ساختمون نزديک

 خشکم سرجام يکهو اما برداشتم قدمي اومدن بهار و سپيده اينکه از خوشحال.کرد پارک

 ردک حلقه پسر بازوي دور دستشو بهار.رفت بهار سمت و شد پياده که پسري روي موند نگاهم...زد

 .اومدند من طرف خوشحالي با و
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 قدمي حتي تا نداشتند رو من به کردن ياري توان پاهام که انگار و بودم وايساده سرجام هنوز

 ينا که رسيده قلبم به زدگي يخ اين شايد گرفت وجودمو تمام زدگي يخ و سرما احساس.بردارم

 قلبم صداي خودمم ديگه... نداره تپيدن و موندن زنده به اي عالقه اصال انگار ميتپه انگيزه بي طور

 ...نميشنوم رو

 .کرد بغل منو و کشيد خفيفي جيغ بهار رسيدند من به وقتي

 ! دختر شدي عوض خودتي؟چقدر هستي وااااي-

 ".شدم عوض هم خيلي شدم عوض اره":گفتم سختي به.بگيرم پسر از نگاهمو کردم سعي

 .گرفت رو پسر دست دوباره و زد لبخندي

 ! ايمان نامزدم ميکنم معرفي-

 ي ذره تنها ديگر چراکه نکردم هستم خوشبخت گفتن براي تالشي حتي و دادم تکان سري

 ...رفت باد به و شد دريغ هم من خوشبختي

 ديدن اميد به که هايي چشم.بدم براشون رو جونم بودم حاضر روزي که چشماني به شدم خيره

 ..کردن خاکستر منو.... ها چشم همين اما.ميکشيدم نفس اش دوباره

 فکر چي هب بگم نميتونستم ديگه حتي.نميفهميدم معنيشو که بود هاش چشم توي خاصي لرزش

 . بود رفته اونها از زودتر سپيده انگار رفتند ها بچه طرف و کشيد دستشو بهار.ميکنه

 به رمس توي سنگيني احساس با که بردارم قدمي خواستم.نبودم و بودم انگار نميفهميدم چيزي

 مانداخت مرد قوي دست به نگاهي خستگي با.گرفت بازومو زير دستي که شدم روان زمين سمت

 يگهد قدمي خواستم. رسيده دادم به کسي چه ببينم تا نکردم بلند سرمو حتي.کرد رها منو که

 ...گرفت منو کسي افتادن حين در که بردارم

*** 

 ستمد.نبودم پشيمون و بودم اينجا االن بود هرچي اما.رسيدم اينجا چجوري که بودم نفهميده هنوز

 از.شد ويال وارد و کرد عبور کنارم از ماشيني که بود ويال در به خيره نگاهم و بود فرمون روي

 تهنشس ماشين توي که بود ها ،ساعت رفتم ديوار کنار. زدم رو مرکزي قفل و شدم پياده ماشين
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 نگاهي.پايين پريدم و رفتم باال ازش راحتي به بود آجري و کوتاه که انداختم ديوار به نگاهي.بودم

 .کشيدم سرک و وايسادم درخت يک پشت و رفتم جلو کمي.نبود خبري که انداختم اطراف به

 دو هک ماشين طرف چرخيد نگاهم ميخنديد و بود ايستاده ماشين روي روبه گرفت آروم دلم باالخره

 ديگه و شد عوض هستي ي چهره حالت.رفتند هستي طرف به و شدند پياده پسر يک و دختر

 هنوز هک هستي روي برگشت نگاهم. رفتند اي ديگه طرف آنها کوتاه گويي و گفت از بعد نميخنديد

 .رفتم طرفش و اومدم بيرون درخت پشت از اهسته هاي قدم با.بود مات نگاهش و بود ايستاده

 ستمد به نگاهي نيم.گرفتم بازوشو زير و رفتم سمتش باشتاب که برداشت لرزاني قدم هستي

 نزمي بود نزديک و بست هاشو چشم که برداره قدمي دوباره خواست.برداشتم دستمو که انداخت

 .گرفتمش زود که بيفته

 و ردمک بلند دستم دو روي رو هستي.نداشت توجهي ما به کسي که انداختم سرم پشت به نگاهي

 ...سرد سرد بدنش بودو بسته هاش چشم هنوز.رفتم ها درخت طرف به

 هستي هاي لب طرف دستمو و کردم بازش.آوردم بيرون نباتي آب و بردم فرو جيبم توي دستمو

 .شد متوقف هاش لب روي نگاهم و شد خشک دستم اختيار بي که بردم

 . زد جوني بي لبخند کرد، نگاهم خستگي با و کرد باز هاشو چشم

 کن باز دهنتو-

 .گذاشتم دهنش توي و نبات آب و کرد باز هاشو لب آروم

 بهتري؟-

 به رموس و کشيدم راحتي نفس.بست مثبت نشانه به هاشو چشم و داد تحويلم جوني بي لبخند

 .نشست زمين روي و کشيد عقب خودشو.دادم تکيه درخت

 ميکنيد؟ کار چي اينجا شما-

 .اينجا اومدم که بودم دوست يک نگران شايد نميدونم خودمم-

 دوست؟ يک-

 نيستيم؟ دوست ما مگه آره-
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 به اي عالقه ديگه کامران جريان از بعد ميکردم فکر ولي آره خب":گفت و انداخت پاين سرشو

 ".باشين نداشته رابطه اين ي ادامه

 اين وزهن پس باشي تو دنبالش بياد که شخصي اولين داره امکان نشده تموم هنوز کامران جريان-

 ... داره ادامه رابطه

 وقت هيچ اميدوارم ولي درسته":گفت که صورتش به زدم لبخندي!!! بود بهانه جور يک هم اين

 ".دنبالم نياد

 باعث چيزي چه بدونم تا بودم کنجکاو بيشتر و نداشتم کامران مورد در زدن حرف به اي عالقه

 .شه بد حالش هستي که شده

 شد؟ بد حالت چي واسه-

 .نگفت چيزي و نشست غم به نگاهش

 هستي؟-

 ...بله-

 ...غصه از پر و آروم ميزد حرف آروم

 ميخوام ازت من اينو بزن دوست يک به حرفتو پس هوم؟؟ نيستيم؟ دوست ما مگه-

 انداخته روز اين به منو فرد يک ديدن-

 .نباشه شد پياده ازماشين که پسري به ربطي بودم اميدوارم رفت توهم اخمام

 کي؟-

 ايمان-

 کيه؟؟ ايمان-

 ديدمش پيش لحظه چند که هموني-

 بيفته؟ روز اين به پسر يک ديدن با بايد چرا...شد کشيده اتيش به قلبم کردم احساس
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 اون ببينمش دوباره بايد چرا نميدونم فقط نداره من االن به ربطي هيچ...  منه ي گذشته توي اون-

 ...دوستم کنار هم

 داره؟ تو ي گذشته به ربطي چه اون مگه-

 .بود حسي هر از خالي و ميرفت سردي به چشماش... چشمام به زد زل

 !!ديگه کس نه ايمان از شده پر من ي گذشته-

 .داد ادامه حرفاشو پوزخندي با و گرفت ازم نگاهش که رفت توهم اخمام

 مسر چادر.بودم خانومي خودم واسه روز يک.دارم فرق ام گذشته با خيلي ميبيني االن که مني-

 "!بودم پاک...تر مهم همه از...ميخوندم نماز...ميکردم

 "!!آسوني همين به رفت بين از پاکي اون اما":گفت و کرد مکثي که خورد گره هم به بيشتر اخمام

 "چي؟؟ براي":گفتم بهت با

 .بود نفرت از پر و ميلرزيد صداش هام چشم به شد خيره

 برد بين از رو پاکي اون زندگيم توي ايمان وجود-

 ..نمک باور نميتونم..نباشه پاک من هستي کنم باور نميتونستم...کنم باور نميتونستم نه

 "...تو يني":گفتم من من با

 من.ديگست چيز يه ميزنم حرف ازش من که اي پاکي! نه":گفت و داد تکان شدت به سرشو

 يک نبي که حرمتي. نيست چيزا اين به تنها دختر يک پاکي من نظر از اما درست! دخترم يه هنوزم

 "...که روزي همون من مهمه ميداره نگهش دختر يک که حريمي تره مهم مرده و زن

 به ور پاکيم پذيرفتم رو ايمان که روزي":داد ادامه لبانش در آشکاري لرزش با و دزديد ازم نگاهشو

 يميفهم رو اينا...برميداشتم حجابمو نبايد ، بگيره دستمو ميدادم اجازه بهش نبايد ، دادم باد

 "سپهر؟

 .کنم نگاهش ميتونستم فقط و نداشتم خوشي حال خودمم بگم چي نميدونستم

 خاکش و کشتمش خودم دستاي با من رو هستي اون...  مرده ديگه هستي که همينه واسه-

 يوقت نداشتم خانوادم با خوبي ي رابطه...بدم ادامه چجوري ديگه نميدونم فقط نميدونم...کردم
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 و کردم فرار خونه از زندگيمه تو ايمان که فهميد مامانم وقتي...مردن برام همه انگار مرد بابام

 از فردا از ميترسم...دارم من که سرنوشتيه چه اين نميدونم..برگردم نخواستم وقت هيچ ديگه

 ونهميت خوب روز يه امروز ميکردم فکر...باشم داشته سرنوشتي چه قراره اينکه از ديگه ي لحظه

 و کنه ازدواج بامن بود قرار روزي يه که ميکنم فکر اين به وقتي... شد خراب همش اما باشه برام

 کنه ازدواج ميخواد کسي با و کرده فراموش منو راحتي به االن که شده چطور ميزد عاشقي از دم

 !تمامشون...آرزوهام...اميدم حتي...دادم دست از چيمو همه ديگه من...منه دوست که

 به ايدش ميکنه درد قلبم اينقدر چرا نميدونم.کرد پاک رو اشکش و کشيد چشمش روي انگشتشو

 بتونم کاش!...داند خدا... چيه؟ دختر اين سرنوشت واقعا.کشيده دختر اين که هايي زجر خاطر

 .کنم کمکش

 .شد بلند و کشيد عميقي نفس

 بري؟ که نميخواي بموني پيشمون دارم دوست اومدي که حاال ها؟ بچه پيش بريم-

 .کردم همراهيش و زدم لبخندي

 وحشيش چشمان و کرد بلند سرشو ايستادم هم من و ايستاد هستي ها بچه به مانده قدم چند

 رد طنين زيباش صداي و شد باز ازهم خاصي ظرافت با لبانش.زدند حرف بامن هميشه از تر لرزان

 .انداخت جانم

 سپهر؟ ميموني کنارم-

 تکرار رو حرفش دوباره.شدم شبش رنگ به هاي چشم در خيره و بود مونده باز تعجب از دهانم

 صحت از حاکي لبخندش و دادم تکون سري نداشتم اطمينان هام گوش به بازهم من و کرد

 .گرفت دربر منو ناپذيري وصف خوشحالي... بپذيره منو اينجوري نميکردم فکر. بود کالمش

 چيکار اينجا شما پوريا آقا":گفت و شد بلند پانيذ که رفتيم ها بچه نزديک و شديم قدم هم دوباره

 "ميکنيد؟؟

 ".کنيد صدا سپهر منو لطفا نيست پوريا من اسم! سالم":گفتم و زدم دلگرمي لبخند

 ردياب.بازشد همه هاي لب به خنده که بود کرده پيدا داري خنده حالت و ميکرد نگاهم بهت با پانيذ

  " سرده تو بريم":گفت ها بچه به و کرد باهام پرسي احوال و حال و اومد جلو
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 ونگاهش ي دنباله.بود مونده خيره و بود ايستاده کنارم که هستي طرف چرخيدم.شدند بلند همه

 رو چيزي پسر ي چهره حالت. ميخنديد و بود شده آويزون بهش بهار که ديدم رو ايمان و گرفتم

 ونکنارم از و افتاد راه به گوشش زير بهار حرفاي با و بود زده زل هستي به اونم اما نميکرد معلوم

 ارفش.کشيدم موهام به دستي کالفگي با.بود زده زل ايمان خالي جاي به هم هنوز هستي.گذشت

 سر با ميزد موج هاش چشم توي اشک.ميکرد نگاه من به هستي حاال اومد دستم به کوچکي

 .گرفتم رو اشکي قطره جلوي انگشتم

 نکن گريه من خاطر به-

 ودب داده تکيه من به و نداشت رفتنش راه روي تعادلي.شديم قدم هم باهم و زد جوني کم لبخند

 حال اين توي نميخواست دلم ميداد عذاب منو اين و بود نشده خوب کامال حالش هنوز انگار

 .باشه...  پسر يه واسه ها ناراحتي اين تموم بدتر اون از و ببينمش

 پله خانه از طرفي و بود رومون پيش بزرگي سالن انداختم اطراف به نگاهي و شديم سالن وارد

 .بود دوبلکس خانه و ميخورد

 شد شپخ بلند صداي با آهنگ. رفت بود سالن کنار که بزرگي ضبط سمت و کرد رها دستمو هستي

 هستي و بودم ايستاده من.کشوند سالن وسط منو و گرفت دوباره دستمو.سمتم برگشت و

 رکاتشح ولي برقصم باهاش کردم سعي ميکردم نگاه هستي عصبي حاالت به تعجب با. ميرقصيد

 خاصي وجهت و ميرقصيدند هم اونا که انداختم بقيه به نگاهي.ميرقصيد وار ديوانه و بود عصبي و تند

 .ميرقصيد بازهم هستي و شد تکرار دوباره آهنگ نداشتند ما به

 هاش خاطره نه موند خودش نه

 خاليشه جاي مونده که چيزي تنها

  شبا هنوز رفتنش دار دنباله ي قصه

 ميشه رد ذهنم از ستاره يه مثل

 گذشت و گذاشت پاش زير هامو دلخوشي

 انگيزه بي من منم فقط حاال

 روز يه بوده من دنياي که کسي
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 ميريزه هم به دنيامو داره نبودنش

 رفت و جاگذاشت قلبمو نکنم يا کنم باور

 رفت و گذاشت تنها غم تو مو ساده دل طفلکي

 رفت و جاگذاشت قلبمو نکنم يا کنم باور

 رفت و گذاشت تنها غم تو مو ساده دل طفلکي

.... 

 هاش خاطره نه موند خودش نه

 گذشت و گذاشت پاش زير هامو دلخوشي

 شد چجوري که واجم و هاج هنوز

 نره پيشم از که کردم کاري هر

 ها فاصله اين از که نميدونستم

 ميبره لذت داره جدايي اين از

 قلبم.يرقصهم و ميريزه اشک چطور ميديدم بودم کنارش که مني ولي ببينن نميتونستن بقيه شايد

 .نداشتم رو هستي وضع اين تحمل و بود شدن تکه تکه درحال

 

 منه جنس از منه مثله ميگفت اونکه

 سنگه از انقدر دلش نميدونستم

 ميگفتم دروغي خودم به چقدر

 دلتنگه من ي واسه باشه هرجا االن

 رفت و گذاشت جا قلبمو نکنم يا کنم باور

 رفت و گذاشت تنها غم تو مو ساده دل طفلکي
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 رفت و گذاشت جا قلبمو نکنم يا کنم باور

 رفت و گذاشت تنها غم تو مو ساده دل طفلکي

... 

 ...کنم باور

 بگيرم وکاراش اين جلوي کردم سعي و گرفتم رو هستي بازوهاي. باشم تماشاگر نميتونستم ديگه

 .ميکشيد جيغ و ميزد فرياد.کنه فرار ميخواست و ميکرد تقال اون ولي

 .بود ما روي ها نگاه تموم حاال

 !کــــن ولــــــم کن ولم-

 "کنيد خاموش رو لعنتي آهنگ اون":زدم فرياد

 وايساده سرجام زده بهت. دويد در سمت و رفت در هام دست زير از و شد غافل ازش اي لحظه

 .اومدم خودم به پانيذ جيغ با. ميکردم نگاه در به و بودم

 دنبالـــش برو-

 خطرناکي کار که ميکردم خداخدا.رفتم ساحل طرف به و کردم باز رو ويال در دويدن به کردم شروع

 . نبود خودش دست انگار حاالتش اين و نبود عادي حالت توي اون نکنه

 .ميرفت دريا طرف که ديدمش دريا لب

 "!!!نــــــــــــه!  هستي نه":زدم فرياد

 از رو اميدم ديگه.آب تو پريدم و دراوردم هامو کفش. نميديمش ديگه و بود رفته آب داخل اون اما

 که بآ تو زدم شيرجه دوباره و گفتم اهلل بسم.  نميديدم چيزي هوا تاريکي توي و بودم داده دست

 روي يهست سر و ميکردم شنا پشت به. کشيدمش بغلم تو سريع و خورد ظريفش بدن به دستم

 بآ حد از بيش سردي وجود با رسوندم ساحل به خودمو زنون نفس نفس.بود ام سينه ي قفسه

 . برنميداشتم تالش از دست که بود داده دست بهم عجيبي نيروي

 فريادهاي براي جوابي هيچ اما زدم صداش وحشت با و کشوندم ساحل روي خودم با رو هستي

 .کردم وارد بهش فشاري8...8...0 شمارش با و گذاشتم اش سينه روي دستمو.نبود ام درمونده
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 ارب چند.کردم دهانش وارد رو هوا و آوردم پايين سرمو و انداختم هستي ي بسته چشمان به نگاهي

 براي نم هستي...نميکشيد نفس ديگه اون.. نداشت اي فايده انگار ولي دادم بهش مصنوعي نفس

 ...اينجوري؟؟ چرا خدايا... بسته چشماشو هميشه

 ها شن روي مشتمو و کشيدم اي شد،نعره جاري هام اشک و شکست هام چشم سد

 ايدش ندارم کشيدن نفس براي دليلي هيچ ديگه و شده جدا بدنم از روح ميکردم احساس.کوبيدم

 ...شيم رها باهم و بسپرم دريا به خودمو منم بهتره

 روي.ميکد صدا رو هستي اسم وار ناله.بود شده مات و بود ايستاده من قدمي چند در ايمان

 .افتاد دوزانوش

 "!لعنتي توئه تقصير همش":زدم فرياد خشم با

 جان بي و خيس بدن روي نگاهش دوباره بودمو جلوش غم کوه يه مثله که انداخت من به نگاهي

 هستي فقط بود نمونده تنم تو حسي هيچ لحظه اون ولي نذارم تنش به سر ميخواستم.موند هستي

 .گريستم بلند بلند و کشيدم آغوش در رو

 دباي چرا آخه کشت خودشو اينجوري که نداشتم دوسش من مگه کردي؟ من با اينکارو چرا خدايا

 اخداي... ميدادم دست از عشقمو اينجوري و ميشدم عاشق بايد لعنتي من چرا... ميکرد کارو اين

 ... بکنم براش کاري نتونستم من و رفت دست از من چشماي جلوي

 هب کرد شروع هستي که کردم دور خودم از رو هستي کمي ام سينه ي قفسه روي دستي فشار با

 سرمو.بست هاشو چشم دوباره و انداخت هام چشم به رمقي بي نگاه.آوردن باال آب و کردن سرفه

 !! شکرت شکرت خدايا...ميتپيد آره!!  ميتپيد..اش سينه روي گذاشتم

 دبلن و گرفتمش تر محکم بود بغلم که طور همون.بودم خوشحال ولي بود رفته حال از اينکه با

 تهنشس ويال دم ي پله روي که پانيذ.شدم رد کنارش از سرعت با و نکردم ايمان به توجهي.شدم

 و وايسم نميتونستم.گريه زير زد من آغوش در هستي ديدن با بود نمونده روش به رنگ و بود

 و رسوندم اتاقش به خودمو و شدم ساختمون وارد سريع خيلي است زنده اون که بگم بهش

 "خوبه؟ حالش":گفت من به اشکي نگاه با بود اومده دنبالم که پانيذ.تخت روي خوابوندمش

 نباش نگران است زنده آره-

 .بودم خالي خيس خودمم گرفتم فاصله کمي و برداشتم خيسش تن روي از دستمو
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 کنم عوض هاشو لباس بديد اجازه-

 که برديا کنم عوض لباسامو هم خودم تا نداشتم وقت. بيرون اومدم اتاق از و دادم تکون سري

 ".دکتر دنبال بريم بايد":گفت بهم نداشت خوشي حال اونم و بود وايساده در پشت

 ترين نزديک طرف به و شديم ماشين سوار.اومد دنبالم هم برديا و شدم سرازير ها پله از

 اعتس به نگراني با.شد بيمارستان اورژانس وارد دوان دوان و شد پياده برديا رفتيم بيمارستان

 از تعصباني با.بود نيومده هنوز اما بود گذشته ساعت نيم.کشيدم لبم روي دستمو و کردم نگاه

 ويدد من سمت به.اومدند بيرون بيمارستان در از جوان مرد يک همراه برديا که شدم پياده ماشين

 ".بريم شو سوار":گفت و

 .روندم ويال طرف به تمام سرعت با و نشستم راننده جاي

 برو تر يواش-

 يسال برام انگار که کوتاهي زمان از بعد کردم عوض رو دنده و انداختم برديا به خشمگيني نگاه

 ماناي ديدم که کردم باز اتاقو در شتاب با.رسوندم اتاق به خودمو و رفتم جلوتر. رسيديم گذشت

 از":دمز فرياد و اومد جوش به خونم.بود نشسته ميکرد نوازش دستشو درحاليکه هستي تخت کنار

  "!!بيرون برو اينجا

 .هستي طرف برگشت بده جوابي اينکه بدون کرد من به غليظي اخم و برگردوند سرشو

 "نه؟ ميبينيش وضعيت اين تو که خوشحالي ميخواي؟خيلي جونش از چي":گفتم خشم با

 "بزني؟ حرف اينجوري من با ميدي اجازه خودت به که هستي توکي":گفت و شد بلند جاش از

 رو که هموني شوهر":گفتم و نکنم بلند صدامو کردم سعي ميزد، موج هام چشم توي خون

 ".نياوردم سرت باليي تا بيرون گمشو حاالم!تخته

 "چي؟...چ...چ":گفت کنان من من و کرد نگاهم بهت با

 بيرون مشکشوند خودم با و گرفتم يقشو سمتشو برداشتم خيز.ميگم چي نميفهميد واقعا که انگار

 .اتاق

 عوضي بکش دستتو-
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 ديديش درد!دماغش تو کوبيدم مشت با بعد و انداختم بهش گيني خشم نگاه و ايستادم اي لحظه

 هم گاهن ايمان به حتي.اتاق توي برگشتم و زدم صدا رو دکتر اون به توجه بي اما پيچيد دستم توي

 دکتر.ودب مخم روي خيلي که ميومد بهار جيغ صداي فقط و افتاده براش اتفاقي چه ببينم که نکردم

 هامو دکمه از يکي و کشيدم ام يقه به دستي.کرد معالجه رو وهستي گذاشت تخت کنار رو کيفش

 ام سينه توي ساعتي بمب مثله قلبم اون از بدتر ميکردم خفگي احساس بدجوري.کردم باز

 .ميريخت سرتاپام از حرارت و ميکوبيد

 .زد من به لبخندي و شد بلند دکتر

 بيهوشيش زمان داره امکان باشيد مواظبش خيلي. طبيعيه هم لرزش و تب. شده رفع خطر-

 .بگيريد تماس من با حتما اومد پيش مشکل اين اگه که شه طوالني

 ممنون خيلي-

 دمون نگاهم. تخت سمت شدم کشيده اراده بي.  بود دکتر رفتن از نشان در شدن بسته صداي

 چشم و کردم بلند سرمو.ميکرد خود بي خود از منو که هستي زيباي و کشيده هاي دست روي

 .بود خوابيده کودک يک مثل.صورتش به دوختم

*** 

 سپهر به نگاهش و کرد باز آروم هاشو چشم.ميکشيد خودش با رو روحش کسي ميکرد احساس

 تاريک هوا. کشيد عميقي نفس و زد لبخندي اراده بي. بود گذاشته تخت روي سرشو که افتاد

 بيرون تخت از آهسته.ميداد نشون رو شش ساعت که انداخت پاتختي روي ساعت به نگاهي.بود

 پناه عشق محراب به مدتها از بعد و گرفت وضو هميشه از تر سرحال.رفت روشويي داخل و خزيد

 .برد

 در تيهس ديدن با اما شد بلند جاش از نگراني با نبود سرجاش هستي. پريد خواب از ناگهان سپهر

 .ايستاد ، کشيده آسمان به هاي دست و سرخ ريز هاي گل با سفيد نماز چادر قالب

 و زد زانو کنارش در.ميکرد عبادت اي فرشته همچون و زيباتر و آرامتر هميشه از بود آرام هستي

 و دوخت چشم بهش خندان نگاهي با هستي.بوسيد و گرفت دست به رو نمازش چادر ي گوشه

 هستي اون ي دوباره شدن زنده با انگار.بود اون نوراني صورت محو سپهر.گفت پرنشاطي سالم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sahar bano | من قلب ناجي

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

137 

 

 داد تکون سپهر صورت جلوي رو دستش هستي.نبود خاطره از خبري ديگه و بود شده زنده گذشته

 "شدي؟ ميخکوب که ديدي روح مگه!الو":گفت و

 "!سالم":گفت و نشست سپهر هاي لب روي لبخندي

 بودي؟ خوابيده اينجوري چرا-

 ميخوابيدم؟ چجوري پس-

 .آورد وجد به رو سپهر هستي شادي ، خنده زير زد هستي

 حالش الاص که پانيذ. بياريم درشون نگراني از بهتره. توئن نگران همه بقيه پيش پايين بريم-

 .نيست خوب

 وابيدهنخ کس هيچ انگار. اومد پايين سپهر همراه و شد بلند و داد سپهر تحويل دلنشيني لبخند

 .بود

 روي خون هاي لکه.  بود کرده بانداژ بينيشو و بود پريده صورتش رنگ. بود لميده مبل روي ايمان

 دايص با..بود اي ديگه عالم تو انگار و بود شده خيره اي نقطه به.ميکرد خودنمايي لباسش ي يقه

 . شد زنده که انگار و افتاد هستي به نگاهش. ميشد نزديک بهش که هايي قدم

 سالم-

 .شد بلند جاش از.بود شده زيبا سفيد چادر قالب در چقدر

 خوبي؟ سالم-

 ".خوبم":داد جواب کنه نگاه بهش اينکه بدون

 "بزنم؟ حرف باهات ميتونم":گفت و اومد جلو قدمي ايمان

 ما بين حرفي نميکنم فکر":گفت ايمان به سردي نگاه با هستي خورد گره هم به سپهر ابروهاي

 ".باشه مونده

 "!شه عوض نظرت شايد بشنوي، بايد تو که دارم حرف خيلي من اما":گفت پافشاري با ايمان

 .داد تحويلش پوزخندي و انداخت باال ابروشو تاي هستي
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 بشه؟ عوض چي راجب نظرم-

 آيندمون...عشقمون...من راجب-

 "شما راجب اصال من!! نرو تند":گفت بود گرفته باال دستشو درحاليکه و کرد قطع حرفشو

 ".شه عوض بخواد حاال که ندارم نظري":داد ادامه و داد نشون پاشو تا سر دستش با

 "چي؟":گفت و کرد نگاه هستي روح بي و سرد چشمان به ناباورانه ايمان

 و دز ايمان به پوزخندي هم سپهر.رفت در طرف و برگردوند روشو بده جوابشو اينکه بدون هستي

 .داشت نگه رو اونها ايمان عاجزانه صداي.رفت دنبالش به

 هستي کن صبر-

 ميشد ايمان نثار که بود هستي سرد نگاه هم باز

 بکني؟ من با کارو اين تونستي چطور-

 ".بپرسه تو از اينو بايد يکي...هه من؟؟":گفت و زد پوزخندي هستي

 !ميکني اشتباه داري تو ولي-

 ده؟مون هم اي ديگه حرف!! بودي تو منم اشتباهاي از يکي کردم زندگيم تو اشتباه خيلي من آره-

 ؟؟؟ همسرته مرد اين-

 ازهت ما بله":گفت و زد افتخاري پر لبخند. بود هم تو صورتش که انداخت سپهر به نگاهي هستي

 ".کرديم ازدواج

 .شد خارج سالن از بعد و کرد حلقه سپهر بازوي دور دستشو

 نگاهش نفرت با که انداخت پانيذ به نگاهي. بود زده زل روش به رو به و بود ايستاده هنوز ايمان

 روي بهار.شد آشپزخونه وارد و گرفت ايمان از رو نگاهش.بود هاش لب روي پوزخندي و ميکرد

 .ميريخت اشک صدا بي و بود نشسته آشپزخونه صندلي

 کرد بلند سرشو.موند دستگيره روي دستش.رفت سالن در نزديک و برداشت قدمي اراده بي ايمان

 و بست سرش پشت رو در خورد صورتش به سردي نسيم.کرد باز رو در و کشيد عميقي نفس و
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 سوار و رفت ماشين طرف به اما دريا چپش سمت و بود جنگل روش روبه.شد محوطه وارد

 .بست چشماشو لحظه چند و گذاشت فرمون روي سرشو.شد

 طرف به تمام سرعت با و گذاشت گاز پدال روي رو پاش.کرد روشن رو ماشين و کرد بلند سرشو

 کرد باز ماشينو در و ترمز زير زد.ميبست نقش ها شن روي ها الستيک رد.کرد حرکت دريا

 و رفت ماشين پخش طرف به اراده بي دستش.بود شده خيس دريا موج با ماشين الستيک.

 و بود افق به نگاهش.ايستاد و رفت جلو قدمي چند. دراورد هاشو کفش و شد پياده.کرد روشنش

 .بود آميخته درهم دريا امواج صداي با اهنگ صداي. بود کرده باز رو هاش دست

  ميدوني که تو

 رفتم و گذاشتم اونجا عمرمو ي همه

  ميدوني که تو

 رفتم و نداشتم جايي تو آغوش جز به

  تو و رفتم اگه

 هنوزه که هنوزم نميگيري و سراغم

  خودم جز به اگه

 بسوزه من براي دلش که نيست کسي

  ميدوني که تو

 رفتم و گذاشتم اونجا عمرمو ي همه

  ميدوني که تو

 رفتم و نداشتم جايي تو آغوش جز به

  تو و رفتم اگه

 هنوزه که هنوزم نميگيري و سراغم

  خودم جز به اگه
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 بسوزه من براي دلش که نيست کسي

  نميدوني نه

 نگفتم تو به غمامو ي همه آخه

  دوني نمي نه

 بيفتم تو چشم از نخواستم آخه

  گفتم نمي نه

 نداري منو غم تحمل آخه

  گفتم نمي نه

 بزاري تنهام بري ميترسيدم آخه

  فهميدي بگو

 نبودم خودم نگرون ميرفتم وقتي

  ات آينده غم

 وجودم همه توي بود نشسته بدجوري

  تصويري اگه

 کردم خرابش بودو ذهنت تو ازم که

  خودت خاطر به

 برگردم تو پيش که نخواه ازم ديگه

  نميدوني نه

  نگفتم تو به غمامو ي همه آخه

  دوني نمي نه

 بيفتم تو چشم از نخواستم آخه
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  گفتم نمي نه

 نداري منو غم تحمل آخه

  گفتم نمي نه

 ....بزاري تنهام بري ميترسيدم آخه

 ...نداشت رو شکست اين تحمل ديگه افتاد هاش زانو روي و سرخورد آرام

*** 

 نم دنبال به و گفت نمي چيزي سپهر.اومديم بيرون هم با و کردم حلقه سپهر بازوي دور دستمو

 رو داوم مي بخشي لذت نسيم.رفتيم ساحل کنار قدم هم و گذاشتم کنده يک روي چادرمو اومد مي

 بخشب منو... شکرت خدايا.گذاشتم سپهر ي شونه روي سرمو و بستم هامو چشم ايستاديم دريا به

 هيچ هب ديگه.کنم زندگي خاطراتش با حتي نميخوام ديگه.شدم مرتکب که اشتباهاتي تموم براي

 يمانا ماشين.کردم بلند سرمو ماشيني ترمز صداي با. کنه بازي احساساتم با نميدم اجازه کس

 اش چهره از و بود ساکت و ميکرد نگاه افق به که دوختم سپهر به نگاهمو اون به توجه بي.بود

 .نبود معلوم چيزي

 بمقل نداي به اما لرزيد قلبم اي لحظه صدا سمت چرخوندم سرمو کرد جلب توجهمو آهنگي صداي

 ".بزنيم قدم يکم":گفتم سپهر به و ندادم گوش

 پايين سرشو و بود نشسته زانوهاش رو آب توي که ديدم رو ايمان و چرخوندم سرمو اي لحظه

 . فتمگر ازش سختي به نگاهمو رفت مي فرو قلبم توي که بود تيري مثل قلبم نداي بود انداخته

 خانومي؟ ميکني نگاه کجا به-

 .گرفت اش خنده.کردم نگاه سپهر به بهت با کردمو بلند سرمو

 ميکني؟ اينجوري چشماتو چرا-

 چجوري؟-

 بديم؟ مسابقه مياي کن ولش هيچي-

 اي؟ مسابقه چه اووم-
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 .برسه زودتر هرکي.ببين رو صخره اون کن نگاه.دو ي مسابقه-

  باشه-

 "!8...8...0":گفتيم باهم

 تمام حال اين با بود دور خيلي صخره.دويدم مي توانم آخرين با و دويدن به کردم شروع خنده با

 .بود زده جلو من از و دويد مي راحتي به داشت که اي ورزيده بدن با سپهر کردم رو سعيم

 نزنو قدم رو راه ي بقيه.بود رسيده سپهر که کردم نگاه صخره به و ايستادم زنان نفس نفس

 .رفتم

 !که شدي؟باختي چي-

 .گرفتم بازوش از نيشگوني و رفتم جلو

 بچه نکن آي آي-

 ساحل عاشق من قشنگه چقدر ببين رو اينجا!!  من خداي واي.شدم رد صخره کنار از و خنديدم

 .زدم صدا رو سپهر و برگشتم.ام سنگي

 قشنگه چقدر اينجا ببين بيا سپهر-

 همون مثل!  ساحله که نيست جديدي چيز":گفت و داد پيشونيش به چيني و اومد جلو سپهر

 ".طرف

 "کن نگاه بود شني طرف اون سنگه از ساحلش! نه":گفتم لبخند با

 "آهان":گفت گيجي حالت با

 ندهخ به وادار بيشتر منو که کرد نگاهم تعجب با.خنده زير زدم که بود شده بامزه صورتش انقدر

 .کرد

 ميخندي؟ چي به-

 تو به ديگه معلومه خب-

 ميخندي؟؟؟؟ من به-
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 . ميخنديد ها بچه پسر مثل و بود شده شيطون صورتش حاال

 "آره":گفتم بازي لج با

 جيغ ممن.کرد بلند منو حرکت يک با اون ولي گرفتم گارد صورتم جلوي رو دستام که اومد طرفم به

 .ميزدم پا و دست و ميکشيدم

 !!نخور وول انقدر-

 زميـــــــــن بزار منو-

 کردم غلط بگو-

 نميـــــــــــــگم-

 چشمامو.شد تيکه تيکه تنم ها سنگ وجود با و آب توي افتادم تلپي که بود نشده تموم حرفم هنوز

 بلند عسري.بود باز نيشش که کردم نگاه سپهر به و کشيدم سنگها رو دستي.بودم بسته محکم

 شده مساوي حاال.شکست رو دريا سکوت ام خنده صداي آب توي افتاد اونم و دادم هلش و شدم

 "اينجورياست؟":گفت و شد بلند خنده با سپهر.بوديم

 ...آب توي افتاديم دومون هر اينبار منو روي انداخت خودشو و اومد جلو که گفتم داري کش ي آره

 !نهک خشک هامونو لباس افتاب تا خوابيديدم زمين روي و ساحل برگشتيم بازي اب کمي از بعد

 به ينگاه.ميکرد نگاه آسمون به داشت.گذاشت سرش زير دستاشو و کشيد بلندي نفس سپهر

 خودش دوست منو و هست کنارم کسي که سخته برام هم تصورش. انداختم جذابش نيمرخ

 مي نم به رو پرغرورش نگاه و ميکشيد داد سرم بازداشتگاه توي که هموني!پليسه يک ، ميدونه

 .بزنم حرف تا انداخت

 تا ديدين ميکني؟پسر نگام اينجوري چرا":گفت لبش کنج لبخند يک با و چرخوند طرفم به سرشو

 "حاال؟

 ".ميشه ابري داره هوا":گفت و اسمون طرف گردوندم سرمو و زدم خندي نيش

 گرفته دلش اسمون انگار اره-
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 ردمک نگاش بر و بر بازم سرم زير دستم کف و گذاشتم زمين روي رو ارنجم و طرفش به برگشتم

 .دراومد صداش که

 هستي؟ ميکني نگام اينجوري چرا-

 اي؟ ديگه کس يا خودتي شم مطمئن ميخوام فقط نميدونم خودمم-

 باشم؟ کي مثال-

 سخته برام احساسي بي سخت سر پليس همون تو اينکه باور-

 دما يه جاي خودتو ميشه باعث شغلت وقتا گاهي نيست احساس بي ادمي هيچ منه کار اون خب-

 .ببينتت ميخواي تو که جوري مغابلت طرف تا بزاري اي ديگه

 درسته-

 هوگرن برگرديم بهتره نيست آفتاب از هم خبري ميشه سرد داره هوا":گفتم و شدم بلند جام از

 ".ميخوريم سرما

 .زد ضربه هاش پاچه به دستش با و داد تکون لباسشو و شد بلند جاش از

 بدبختت لباس جون به چرا ديگه ميکني عوض لباستو االن ديوونه خب":گفتم و خنده زير زدم

 "ميافتي؟

 بي.نبود خودش از خبري اما بود ساحل توي هنوز ايمان ماشين.افتاديم راه هم با و زد لبخندي

 هقهو و بودند نشسته کاناپه روي برديا و پاينذ.شدم سالن وارد و گرفتم نگاهمو اون به توجه

 .بفهمند اينکه بدون اهسته البته رفتم طرفشون به و زدم لبخندي ميخوردند

 !چيه نميدونم خودمم که ميترسم چيزي از...نگرانم دل همش اما چي براي نميدونم...نگرانم -

 . نامعلوم ي نقطه يک به نگاهش و بود دستش توي استکان که انداخت پانيذ نيمرخ به نگاهي برديا

 کنارت دميخوا يکي که کن فکر اين به عزيزم نداري ترسيدن براي دليلي ديگه:  گفت و کشيد آهي

 !باشه پشتت باشه

 ...من اما -

 .گذاشت ميز روي رو استکان و برديا سمت چرخيد پانيذ. کرد نگاهش پرسشگر برديا
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 از دمش خسته ديگه بمونم کشور اين توي نميخوام ديگه...  بمونم اينجا نميخوام ديگه من اما -

 تنهاي و سخت روزاي ياد ميکنم نگاه که هرجا به کردم پرش هام تنهايي با هميشه که جايي

 نميومد مچشم به خواب صبح تا و مينشستم گوشه يه تنهايي ترس از که شبايي ياد ميفتم خودم

 مکک ازش که نداشتم رو کسي اما ميفتادم سروپا بي و الت آدماي گير ها کوچه تو که وقتايي ياد

 .ببرم پناه بهش و بخوام

 . زد کنار رو لغزيد مي هاش گونه روي که اشکي قطره و صورتش سمت برد رو دستش

 جلوي کرد مي سعي که کرد نگاه پانيذ به اي لحظه و کشيد موهاش به دست عصبي برديا

 شمخ با و پانيذ به کرد رو و شد بلند يکهو بعد و گرفت رو نگاهش تر کالفه. بگيره رو اشکهاش

 !!!! شو بلند:  زد داد برديا که بگه چيزي خواست و کرد نگاهش مبهوت پانيذ!!!!  شو بلند: گفت

 به چنگ ابردي. بود نديده رو حالتش اين حال به تا کرد نگاه برديا به ترس با و شد بلند لرزون پانيذ

 ردياب. شد خفه جيغش و برديا بغل توي شد پرت پانيذ ، خودش طرف کشيد اونو و زد پانيذ بازوي

 .گرفت آغوش در تر محکم رو پانيذ و کرد فوت شدشو حبس نفس

 !!کنارتم من بفهم!!بزني تنهايي از حرف نداري حق ديگه!  کني گريه نداري حق ديگه -

 رت آروم کمي و کرد جدا خودش از اونو برديا ، برديا سينه تو کرد فرو سرشو و گريه زير زد پانيذ

 !ميکنم التماس بهت نکن گريه: گفت

 !نشو ناراحت خوشحاليه از گريم: گفت و زد اشکهاش ميون لبخندي پانيذ

 ياينجور برديا اينکه از بود گرفته ام خنده.زد کنار دستش با رو پانيذ موهاي و خنديد هم برديا

 به بود شده خيره و بود ايستاده در دم هنوز که انداختم سپهر به نگاهي ميکنه، عالقه ابراز

 دش نگاهم متوجه و اومد بيرون فکر توي از سرش دادن تکان با سپهر و شد شديدتر لبخندم...من

 . کرد نگاهم فقط خندم جواب در

 دهش حس بي پاهام بودم، ايستاده ديوار پشت بس از.  ميومد پانيذهنوز و برديا هاي حرف صداي

 ديگه دبودن ايستاده هنوز که برديا و پانيذ سمت برگشتم بعد و انداختم پام جلوي به نگاهي.بود

. ميشدند تناراح حتما ميديدند هم اگر ميديدند منو ميخوردم تکون اگه سپهر پيش برم نميتونستم

 جيغ.پانيذ اخمو ي چهره با شدم رو روبه که حالند چه در ببينم بکشم سرک اومدم و کشيدم پوفي

 .رفتم عقب قدمي و کشيدم خفيفي
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 وايستادي؟ گوش فال چي واسه -

 !شماها به نداشتم کاري آشپزخونه برم اومدم!!چيزه..ام -

 گير داياخ. چرخوند منو محکم و بغلم توي پريد گرفت جاشو لبخند و رفت کنار رفته رفته پانيذ اخم

 .افتاديم خشن عاشق آدم تا دو

 !شدم له پاني کن ولم: گفتم ميخنديدم که درحالي

 کرد نگام بود چشماش تو که اشکي برق با و کشيد عقب خودشو پانيذ

 .نديدي منو صدساله انگار ميکني نگام جوري يه -

 !ساله صد اندازه واسم روز يه همون نه:گفت ميکرد من من حاليکه در

 " بودي؟ وايستاده اينجا يواشکي چي واسه":  گفت جيغ با و رفت هم توي اخمهاش دوباره يکهو

 "!!! داشتم دوست": گفتم و شد باز نيشم

 "!!!داري؟؟ دوست کردي غلط": گفت جيغ با

 جلوي هرسپ. ميدويدم و ميپريدم ها مبل رو از نميرفت رو از ولي گذاشتم فرار به پا منم دنبالم افتاد

 جون ":تمگف زنان نفس نفس و گرفتم سنگر پشتش رفتم. ميخنديد تا دو ما به و بود وايستاده در

 "!کردم غلط!کن ول من

 يخودب":  زد داد بود وايستاده جلوش ديوار عين سپهر و بگيره منو ميکرد سعي حاليکه در پانيذ

 "!کردي

 رسيد دادم به و کرد ميوني در پا برديا

 . نيست مهمي چيز.عزيزم نداره اشکالي -

 !ها باشه آخرت بار: گفت و رفت اي غره چشم پانيذ

 . سپهر جلوي اومدم و آوردم باال دستامو

 !قبول -

 !من مهمون ناهار: گفت و زد لبخندي برديا
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 !من مهمون هم شام: گفت و اومد جلو قدم يک سپهر

 !ميکنن مهمون هم سر پشت!  رو دارها مايه کن نگاه اوووووه -

 !گشنمه حسابي که من ناهار بريم داداشي خب:  گفتم و گرفت خندم پانيذ حرف از

 !بريم شيد حاضر دارم سراغ رستوران يه! چشم: گفت و کرد خم سرشو

 کجاست؟ ورپريده سپيده!! پاني! جونمي آخ -

 !خوابه: گفت و رفت اي غره چشم پانيذ

 !مني عخش تو!  آبجي بيخيال:  گفتم و زدم بازويش به مشتي

 !!دونم مي: گفت بدجنسي با

 !!پررووو -

 !جانم -

 .نميرفت که رو از

 کجاست؟ بهار -

 : گفتم که بگه چيزي خواست و کرد من من ميکرد فکر حاليکه در و زد سرش به رو انگشتش

 !ديگه درمياري بازي نيوتون چرا!! اوووه

 است آشپزخونه....  آهان کنم فکر ديگه ذره يه بزار اووم:  گفت و زد لبخندي

 طرف دمگردون سرمو ميخنديدم حاليکه در. برديا پيش رفت شد جيم آشپزخونه تو گذاشتم پامو تا

 روي تمگذاش دستامو سمتشو رفتم.  بود گذاشته ميز روي سرشو و بود نشسته ميز پشت که بهار

 .دادم بهش آرومي فشار و بازوش

 !خانومي بهار -

 و بود کرده پف چشماش. گرفت دلم و رفت هم تو اخمهام صورتش ديدن با کرد بلند سرشو آروم

 .ميزد سفيدي به و بود شده خشک لباش.نداشت رو به رنگ

 کردي؟ درست خودت واسه ايه قيافه چه اين بهار؟ نشستي اينجا چرا -
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 هستي؟ ميبخشي منو:  گفت اي گرفته صداي با و چکيد چشمش از اشکي قطره

 که رديک کاري تو مگه ؟ بهار چي براي: گفتم اخم با و نشستم و کشيدم عقب رو کناريش صتدلي

 ببخشمت؟ بخوام حاال من

 !همن تقصير همش.ميکردم عقد ايمان با نبايد من! منه تقصير همش. کردم بد تو به من! آره -

 يخودب. بهار نداري تقصيري هيچ تو:  گفتم کمرنگي لبخند با و گذاشتم اش شونه روي دستمو

 همنگا ديگه کن باور.مرده برام ديگه حاال اما. نکردم فراموش که خودمم مقصر.نکن مالمت خودتو

 ...نيست بدي پسر ايمان.  بهار نکن خراب زندگيتو. نيست گذشته مثل

 وت ميدونستم من ولي: گفت بود پوشونده دستاش با رو صورتش درحاليکه و گريه زير زد بهار

 گفت......گفت زده بهم باهات گفت من به ايمان اما! ميدونستم رو اينا.  کني ازدواج باهاش قراره

 !ميخواد منو حاال و نيستي زندگيش تو ديگه

 دبلن جام از.  ميشد بيشتر جونم تو لحظه هر نفرت حس بدتر اون از. بود اعصابم رو بهار هق هق

 نکن فکر بهش ديگه: گفتم و دادم بهار دست رو ليوان. کردم درست قند آب ليوان يک و شدم

 باشه؟. شده تموم بوده هرچي. بهار

 ... تو ولي -

 .نباش من نگران پس.  ميکنم زندگيمو دارم من!  بهار -

 وايمميخ رفته کجا نامزدت ببين شو آماده برو پاشو هم حاال: گفتم و زدم لبخندي. داد تکون سري

 !پاشو. ناهار بيرون بريم

 !هستي ممنون: گفت و کرد من به اي قدردانانه نگاه بهار

 !بدو. ها منتظريم شو آماده زود! ميترسي خودت از آينه جلو بري االن! ديگه پاشو -

 خودمو فکر بخوام اينکه از.  رفتم ها پله طرف به بلند هاي قدم با و اومدم بيرون آشپزخونه از

 . رفت هم تو اخمهام کنم ارزش بي آدم اين درگير

 ودمخ به کمي بهتره ندارم بهش کردن فکر براي دليلي ديگه رفتم چمدانم سر و شدم اتاقم وارد

 که اي عالي و خوب احساس.  دارم عجيبي آرامش احساس گذشته اتفاق اون از که حاال.کنم فکر

 .هستم خدا ممنون و کنم وصف نميتونم
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 اي قهوه شال و سوخته اي قهوه کتون شلوار با اي قهوه و سبز هاي نقش با خردلي مانتوي يک

 و رداشتمب آرايشمو کيف و کردم صاف مانتومو و رفتم آينه جلوي سريع. پوشيدم و برداشتم طاليي

 نشون خمار چشمامو که کشيدم چشمام توي هم مداد. زدم رو همرنگش رژ و آجري رژگونه کمي

 يملر با. بده نشون کشيده چشممو تا کردم محو دستم با و کشيدم مداد کمي چشممو ته ميداد

 ميومدم بيرون در از داشتم. پوشيدم رنگمو اي قهوه عروسکي هاي کفش و کردم کامل آرايشمو

 الخرهبا و ريختم صورتم تو وري يه موهامو گرفتم حسابي دوش يه برگشتمو.افتادم عطرم ياد که

 اي قهوه تنگ شرت تي. اومد بيرون کناري اتاق از هم سپهر من با همزمان. اومدم بيرون اتاق از

 به سرشو و شد نگاهم سنگيني متوجه.نشست هام لب روي لبخندي.رنگ نيلي جين با بود پوشيده

 .زد دلنشيني لبخند و انداخت من به اي خريدارانه نگاه. برگردوند طرفم

 !شدي خانوم چه-

 مرسي-

 ديگه بريم-

 .بودند منتظر بيرون حتما نبود سالن توي کسي. اومديم پايين باهم

 ".شد دير بدويد اينجاييد چرا شما":گفت ما روبه و اومد بيرون آشپزخونه از عجله با پانيذ

 اي هشون. گذشت کنارمون از عجله با و نداد مهلت که ميکني چيکار اينجا خودت تو بگم خواستم

 .اومد سپهر سرم پشت و اومدم بيرون و انداختم باال

 و بود هترب حالش. بود وايساده ايمان کنار بهار ديديم ماشينا کنار رو ها بچه بقيه رفتيم که بيرون

 .بود فکر تو سخت ايمان اما ميخنديد

 که فتمر سپهر ماشين تو همين براي بود پر ها ماشين تقريبا. گرفتم ازشون نگاهمو و کشيدم آهي

 احليس رستوران يک ملوي که نکشيد طول خيلي ، ماشين تا پنج بوديم شده حاال.نباشه هم تنها

 .ميرفت جلوتر برديا ، شديم پياده همه و داشتيم نگه

 ،سپهر من االچيق دوتا توي شديم پخش. بود آالچيق از پر و بود شده ساخته آب روي رستوران

 کنارمون بعد و گرفت غذا سفارش همه از برديا.بوديم آالچيق يک توي سپيده و ،پانيذ ،برديا

 .بود قشنگي خيلي جاي. نشست

 :گفتم برديا به رو ذوق با
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 !داداشي قشنگيه خيلي جاي-

 رهمحش که غذاش. بيام شمام با گفتم بودم اومده رفقا با باري چند ، ميبينه قشنگ چشمات-

 .ميخوري انگشتاتم

 "رفيقات؟ کدوم":گفت غيظ با و انداخت باال ابرويي پانيذ

 ".. و پري گل و پري... ديگه همونا":گفت ميخواريد تنش که برديا

 و رفتگ گارد صورتشو جلو خنده با برديا. بزنتش شد خيز نيم که شه تموم حرفش نزاشت پانيذ

 ".اومديم بار چند مجردي پسرا با ميکنم شوخي دارم ميزني چرا بابا":گفت

 و رفت بهم اي غره چشم کرد مرتب موهاشو و نشست سرجاش پانيذ که ميخنديدم ريز ريز من

 .زد چشمکي يه و ميديدم من فقط که کرد مايل صورتشو کمي

 داده سفارش که ميگوهايي تصورم و ذهن تو داشتم بودم گرسنه حسابي. کردم نگاه بهش خنده با

 .ميکرد نگاهم لبخند با که انداختم سپهر به نگاهي. ميخوردم بودمو

 "ميگذره؟ خوش":گفتم و زدم لبخندي کاراش از نمياوردم در سر

 جورم چه آره-

 خوبه-

 !تويه مثله گلي دوست وجود بخاطر البته-

 بعله که اون-

 لعنت برمنکرش-

 آشي هچ فهميد که انداختم بهش نگاهي.ميکرد نگاه مارو داشت فوضول اي.خنده زير زد بلند پانيذ

 مست آدمو بوش. آوردن رو ها غذا.شد برديا با صحبت مشغول و داد قورت خندشو.پختم براش

 !طعمش به برسه چه ميکرد

 هم حسابي قليون يک. خورديم انگشتامونم برديا قول به و دراورديم عزا از دلي اينکه از بعد

 . بود توهم اخماش همش و نکشيد سپهر چرا نميدونم اما کشيديم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sahar bano | من قلب ناجي

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

151 

 

 ارک من حال هر به نباشه اهلش نميخوره قيافشم به دارن دوست قليون دخترا از بيشتر پسرا

 ربش اين چرا نميدونم نميزد حرفي و بود توهم اخماش بازم سپهر برگشت راه توي.کردم خودمو

 .نميزنه حرف ادم با و توهمه اخماش دقه يه ميخنده دقه يه اينجوريه؟

 .داشت نگه منو سپهر دار خش صداي که شم پياده ميخواستم ماشين از رسيديم وقتي

 !هستي کن صبر-

 زا نداشت امکان ديگه انگار ميرفت توهم اخماش وقتي.کردم نگاهش بهت با و برگردوندم سرمو

 .بشه باز هم

 .بزنم حرف باهات بايد-

 ".ميشنوم":گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 ".ميخوندي نماز صبح يادمه":گفت بود شده خيره من به حاليکه ذر

 خب-

 ميکشي قليون االن و-

 چيه؟ مگه اوهوم-

 .ندارن باهم سنخيتي هيچ دوتا اين-

 چي؟ که خب-

 کشيدي؟؟؟؟ قليون چرا يعني-

 ".داشتم دوست چون":گفتم و شدم بلند بازي لج ي دهنده روي از

 اما ميترسوند منو اش چهره و بود شده برجسته اش شقيقه رگ.داد فشار هم روي هاشو دندوه

 .کنه تکليف تعيين برام که نداشت حقي هيچ اون موندم باقي خودم حرف روي همچنان

 ".ميکشي سيگار ديدم هم بار چند":گفت خشم با

 ".خوبه هم خيلي اره":گفتم پرويي با و دادم ت سرمو

 ".بکني رو کار اين نبايد تو ولي":زد فرياد و شد بلند صداش يکهو
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 يچ براي":بگم داد با خودش مثله کردم سعي ميلرزيد صدام حاليکه در و زد حلقه چشمم تو اشک

 "هان؟؟ ؟ بکشم سيگار نبايد

 ".ميگم من چون":گفت و گذاشت اش سينه روي دسشتو

 "ميزني رو حرفي چنين که مني ي چيکاره تو؟؟":گفتم و زدم پوزخندي

 ....من-

 ميخواست چي.بود هام لب روي تلخي ي خنده. زدم پس اشکمو و کشيدم عميقي نفس

 يزيچ يه باز بود برديا اگر بمونه ساکت بهتره پس نداره حقي هيچ دوست يه معلومه...بگه؟دوست

 اي؟ چيکاره شدي دوست باهام روزه دو که تويي ولي

 وستد عنوان به رو تو شايد!سپهر ببين":گفتم و گرفتم تهديد عنوان به صورتش جلوي دستمو

 واسم بخواي که نداري من قبال در حقي هيچ تو ولي. کردم دل و درد باهات يبار شايد.پذيرفتم

 ".نکن دراز گليمت از پاتوبيشتر پس.کني تکليف و تعيين

 .گذاشتم تنها خودش ماتي عالم توي رو سپهر و شدم پياده ماشين از و گفتم اينو

*** 

 و شد دور من از که چرخيد هستي روي نگاهم.اومدم خودم به تازه ماشين در شدن بسته صداي با

 .رفت ويال توي

 رمونف روي سرمو.ميکرد قبول ميزدم حرف باهاش منطقي و آروم اگه ميزدم داد سرش نبايد!لعنتي

 داره که رفته کجا سپهر سرگرد محکمي و زيرکي همه اون نميدونم کشيدم آه دلم ته از و گذاشتم

 .مياره کم انقدر دختر يه جلوي

 وقتي. ندارم رو هستي وضعيت اين ديدن تحمل من آخه! لعنتي دل اين با کنم چيکار خدايا...آه

 اونقدر..سخته موندن عاشق اما آسونه شدن عاشق.کن کمکم خودت خداجون آه...چشمام جلوي

 .انداختم خودم به نگاهي آينه تو کردمو بلند سرمو.درميام پا از دارم که سخت

 .شدم پياده ماشين از و کشيدم موهام توي دستي بود شده برافروخته و قرمز کمي صورتم
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 اختهس چوب از تماما اما زيادبود ويال وسعت که اين با.رفتم ويال طرف به و کردم قفل رو ماشين در

 طبقه ردميخو پله بعد و آشپزخونه و داشت اصلي سالن يک.ميکرد برابر چند رو زيبايش و بود شده

 .بوديم اتاقا از يکي تو برديا و من که خواب اتاق تا شش با بود راهرو يک که باال ي

 نداختا من به نگاهي پانيذ.ميزد حرف پانيذ با که انداختم هستي به نگاهي شدم اصلي سالن وارد

 و مرفت باال ها پله از.بخوره گره توهم بيشتر هام اخم شد باعث اين و نکرد توجهي هيچ هستي اما

 .کرد نگاهم و زد لبخندي من ديدن با بود خوابيده ها تخت از يکي روي برديا.شدم اتاق وارد

 براي يميکن کمکم":گفتم برديا به رو. پوشيدم اسپرت لباس دست يه و رفتم دستيم ساک طرف

 "شام؟

 "ببيني؟ تدارک ميخواي چي حاال حتما":گفت لبخند با کرد نگاهي بهم و شد بلند جاش از

 .  کنيم درست آتيش رو بگيريم ماهي گفتم راستش-

  بخريم بريم شم آماده پس خوبه هم خيلي-

  باش زود باشه-

 با.تميگرف خندمو جلوي ناراحتيم اما گرفت ام خنده. کرد عوض لباساشو نور سرعت با و شد بلند

 .نشستيم ماشين توي بعد کمي و اومديم بيرون اتاق از هم

 ي هلب آرنجمو و بيرون سمت چرخوندم سرمو.  بود اعصابم رو بازم اما گذاشت ماليمي آهنگ برديا

 ...  بود خوب اما ميزد سردي به شمال هواي.گرفتم دستم توي سرمو و گذاشتم پنجره

 ! پکري ؟ شده چيزي داداش-

 .کردم نگاه رو بيرون سمت دوباره و انداختم بهش کوتاهي نگاه

 .  شده تنگ مادرم براي دلم فقط نه-

 نه؟ مادرتي عاشق توهم پس-

 ... خيلي آره-

 نديدمش هاست سال اما هستم مادرم عاشق منم بگم چي...هعي-

 "شدن؟ فوت": گفتم ناراحتي با و برگشتم
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 ماا ميزنه تلفن گاهي ميکنه زندگي ايران از خارج شد جدا پدرم از و گرفت طالق که زماني از نه-

 کرده فراموش منو ميکنم فکر داره ساله ده پسر يه االن. نيست سابق مادر اون ديگه

 اما باشه سرد باهات ظاهرش در شايد نميبره ياد از فرزندشو وقت هيچ مادر يه نزن حرفو اين-

 ميمونه اخر تا و هست هنوزم تو با دلش باش مطمئن

 و هميش تنگ براش دلم گاهي اما شدم بيخيالش ديگه که من!  واال بگم چي":گفت و کشيد آهي

 . مدرسه تو حتي نميزاشت تنهام و بود کنارم مدام که وقتايي..ميفتم کودکي روزاي ياد

 وربدج جدايي اين اما بودم وابسته بهش خيلي بود خونه نزديک مدرسمون ديدنم ميومد زنگ هر

 .شکست منو

 "! برديا متاسفم.. نميشکنه مرد يک ":گفتم تاسف با و گرفتم ازش نگاهمو

  شد ترميم پانيذ عشق با شکست اين اما بودم شکسته شايد.. ممنون-

 باش مواظبش خوبيه دختر پانيذ-

 و. يمگرفت آزاد و سفيد ماهي نوع چند و رسيديم بعد کمي. کرد نگاه روش روبه به و زد بهم لبخندي

 .برگشتيم

 که مگرفتي شسته و سفارشي رو ها ماهي. بود شده تاريک هوا ديگه رفتيم ساحل سمت راست يک

 . کردم جمع چوب تعدادي و رفتم جنگل اي حاشيه سمت.کنيم درستشون نخوايم ديگه

 سنگ دورشو و کردم درست مناسب آتيش يه.  داشتم دوست خيلي رو کردن درست آتيش

 ندهک روي و اومدن پيشمون ها بچه کم کم.بشن دودي تا گرفتيم آتيش روي رو ها ماهي.  گذاشتم

 .نشستن ها

 بودن کرده هوس انگار غذا از بودن خوشحال همه. بخورن تا دادم دخترا به رو اماده هاي ماهي

 االن":مگفت برديا روبه. نبود جمع تو اما افتادم هستي دنبال نگاهم با اي لحظه.بخورن آتيشي ماهي

 ".برميگردم

 وبميخک نگاهم.زد خشکم دفعه يک که بود مونده قدم چند.  رفتم ساختمون سمت و شدم بلند و

 تيهس. وايميسته داره قلبم کردم احساس.بود فکر غرق و بود داده تکيه درخت به که شد هستي

 گذشت کنارم از بعد و کرد نگاهم اخم با. چرخوند من سمت سرشو و زد سيگارش به پکي
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 نارک خسته هاي قدم با. بردم جونم به عطرشو خوش بوي کشيدم عميقي نفس و بستم چشمامو

 مدست لرزش از کردم سعي و بستم چشمامو درخت به چسبوندم پيشونيمو و رفتم درخت همون

 . دادم فشارش محکم و کردم مشت دستمو.کنم جلوگير

 ؟؟ چــــرا هستي ؟ چـــرا ؟ ميکشيد سيگار بايد چي ي ؟واسه ميکرد کارو اين بايد چرا آخه

 .درخت به کوبيدم محکم کردمو بلند بودم کرده مشت که دستمو

 نگاهي ماه به و شدم دور درخت از عقب عقب.شد هموار و خورد سر دستم روي خون گرم جريان

 .ها بچه پيش برگشتم و انداختم پايين سرمو... ميکردي آرومم و بودي کاش مادر انداختم

 نيم.کنم آروم خودمو عميق هاي نفس با ميکردم سعي اما ميلرزيد دستام هنوز بود پريشون ذهنم

 کنده از يکي روي.  ميخورد غذا و نشسته پانيذ کنار که ديدم رو هستي و انداختم دخترا به نگاهي

 زبانه که آتيش هاي شعله به دوختم نگاهمو ميزدند که هايي حرف به توجه بي و نشستم ها

 .ندميسوزو قلبمو هاش شعله انگار.کنه بهتر منو وجود سرماي نميتونست حرارتش و ميکشيد

 .گرفت طرفم به سيخ يک و ايستاد کنارم اي سايه

 شماست سهم اينم داداش بيا-

 اشچش که بگيرم سيخو تا بردم طرفش به دستمو. کردم تشکر ازش و انداختم برديا به نگاهي

 "؟؟ سپهر چيشده دستت":گفت و گرفت دستمو بهت با و شد گرد

 هبقي به نگاهي ، ما سمت چرخوندن سرشونو ها بچه ي همه که گفت بلند رو جمله اين قدري به

 دهن زا بده سيخو.نيست مهمي چيز":گفتم و کشيدم عقب دستمو بهخندم کردم سعي و انداختم

 ".افتاد

 "! مياد خون داره نيست؟ مهم چيو چي":گفت و اومد در برديا صداي

 اومد طرفم و شد بلند جاش از پانيذ

 وير هامو دندون حرص با.ميکرد نگاهم نگراني با که شد کشيده هستي سمت به نگاهم اي لحظه

 ".نکن بزرگش انقدر برديا نيست مهم":گفتم و کشيدم هم

 ".درمونگاه ميبردتون برديا. خان سپهر نه":گفت پانيذ

 .بريم پاشو پاشو آره-
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 به هاينک بدون و کردم فوت عصبانيت با نفسمو. دراومد هم بقيه صداي که کنم اعتراض خواستم

 .ميکردم حس نگاهشو سنگيني. شدم بلند کنم نگاه هستي

 شديم سالن وارد ميکردم غرغر لب زير که همينجور.افتادن راه سرم پشت هم برديا و پانيذ

 يه بندمب دستمو جا همين بياريد دارين چيزا اينجور و باند وسايل اگر":گفتم و برديا طرف برگشتم

 ".کوچيکه زخم

  ".نک کمک ميشه اگه پانيذ خب خيله":گفت بعد و انداخت من به سفيهي اندر عاقل نگاه برديا

 يک. منشست ميز پشت و رفتم دنبالش به هم من. رفت آشپزخونه طرف به و گفت اي باشه پانيذ

 تنشس طرفش گرفتم دستمو و زدم باال آستينمو. اورد جوش آب و بتادين و باند شامل سيني

 . بود شده زخم انگشتام بند بند سر ها خون کردن پاک به کرد شروع دقت با و صندلي پشت

 لبخندي.  بودم خورده ها عمليات از که هايي زخم برابر در بود هيچ دردش اما ميسوخت اينکه با

 "گرفتي؟ ياد رو کارا اين کجا از":گفتم و زدم

 .شد کارش متمرکز دوباره بعد و انداخت من به نگاهي

 بلدم چيزايي يه همين واسه بود پرستار مادرم-

 .اوهوم-

 باشه پايين فشارتون کنم فکر سرده خيلي دستتون-

 به داشتم عادت.نبود واسم عجيبي چيز بود روم که فشاري همه اين با نگفتم چيزي و کردم اخمي

 آب براتون دکني صبر":گفت که شم بلند خواستم شد بلند ازجاش و بست دستمو پانيذ. مورد يه اين

 .بيارم پرتغال

 يک برام و آورد ميوه آب پاکت يک يخچال توي از. صندلي به دادم تکيه و گفتم آرومي ممنون

 .نشست دوباره جلومو گذاشت ريخت ليوان

 ؟ بپرسم سوال يه ميتونم-

 "حتما ": گفتم و خوردم پرتغال آب از اي جرعه

 "کرده؟ ناراحتتون هستي":گفت ميکرد بازي انگشتانش با درحاليکه
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 .دوختم ميز به نگاهمو و رفت توهم هام اخم

 ممميفه حالشو و ترم نزديک اون به هرکسي از من چون بگيد من به شده چيزي اگر":گفت دوباره

 ".ميکنم درکش و

 "ميکشه؟ سيگار وقته چند":گفتم مقدمه بي و کردم نگاه بهش

 .بست چشماشو و کشيد پيشونيش روي انگشتشو

 .ميشه سال يک حدود... وقته خيلي-

 دائم؟-

 ... ميکشه قليون مواقع ي بقيه اما ميکشه زياد باشه بد حالش اکثرا نه-

 رامب اما پيچيد دستم توي کمي سوزش. کردم مشت دستامو عصبانيت از و دويد صورتم به خون

  نميکرد کار فکرم کنم چيکار بايد نميدونستم. نبود مهم

 .ميجويد لبشو و ميکرد نگاه بمن ترس با پانيذ

 اون..  کنيد درکش بايد شماهم...سپهر اقا طبيعيه چيزا اين....من نظر به...ببينيد خب-

 که ؟؟ هان ؟ دوستشين مثال شما ؟؟ طبيعيه ؟؟ چي اون":گفتم داد با و دادم دست از رو کنترلم يهو

 مامش ؟ کنه بازي جونش با و بکنه ميخواد دلش غلطي هر بزارم کنم؟ درکش و طبيعيه چيزا اين

 چي چهي و ببيني شدنشو خورد چشمات بکنه؟جلو کاري هر بديد اجازه و کنيد نگاش بلدين فقط

 "؟ نگي

 با داشت رانگا بود دستش تو گوشيش شد آشپزخونه وارد سراسيمه برديا که بود بلند صدام اونقدر

 کابينت ي لبه به و کرد من به پشتشو و شد بلند پانيذ.انداخت ما به نگاهي. ميکرد صحبت کسي

 .داد تکيه

 شده جاري صورتش روي آرومي به هاش اشک ، خودش سمت چرخوندش و رفت سمتش برديا

 روي از اشتباه رفتار يه بازم دادم فحش خودم به حرص با و کشيدم موهام به دستي. بود

 !عصبانيت
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 با و گرفت فاصله برديا از پانيذ که کنم خواهي عذر خواستم و دوختم برديا به افروختمو بر نگاه

 .وايساد من جلوي اشکيش هاي چشم

 دوسش جونم مثل رو هستي. ترم نزديک بهش خواهر از من!  خان سپهر نيستم دوستش من-

 از ميدوني چي تو. نميکني هم تصورش حتي تو که ديدم چيزايي.بودم باهاش بچگي از. دارم

 ميدوني؟؟ چي تو ؟آخه کشيده زندگيش تو هستي که هايي سختي

 ينکمتر چون نخواستم آره ؟ بگيرم جلوشو نخواستم کردي فکر!  کني قضاوت زود نداري حق تو

 ي شکسته هستي از ميدوني چي تو. کنه آروم رو هستي ي خسته روح ميتونست که بود چيزي

 ...ميشناسيش؟ ماهه چند فقط که دختري اين از ميدوني چي من؟

 و گين غم ي چهره يه جز نميگفت چيزي برديا.کرد گريه زار زار چشماشو جلوي گرفت دستشو

 ردياب ي سينه ميون سرشو پانيذ. کشيد آغوش در رو پانيذ و برداشت قدمي. قرار بي هاي چشم

 .شد بيشتر زارش زار و کرد پنهان

 يصدا ميدونم؟ چي واقعا من خدايا آه.  ميتپيد شدت به که تابم بي قلب روي گذاشتم دستمو

 . کنم باز چشمامو تا شد باعث هستي

 خبره؟ چه اينجا-

 ستاشد توي رو پانيذ سر و زد کنار رو برديا.رفت پانيذ طرف بعد و انداخت من به گيني خشم نگاه

 .گرفت اشک برق خودشم چشماي و کرد پاک و پانيذ هاي اشک کوچيکش انگشت با گرفت

 !پاني بگو من زده؟به بهت حرفي هان؟کسي خواهري؟ ميکني گريه چرا-

  ها بچه پيش بريم نيست چيزي-

 نگاه هدوبار و "شده؟ چي ببينم بگو":گفت معترض و کشيد دستشو هستي که بره پانيذخواست

 . انداخت من به گيني خشم

 "!ميشن نگران ها بچه پيش بريم.هستي نيست چيزي":گفت و زد لبخندي برديا

 چيزي مخواست و کردم برديا به شرمگيني نگاه.رفتند بيرون پانيذ همراه به و داد تکان سري اخم با

 "! ميکنم درکت بگي چيزي نميخواد":گفت و آورد باال دستشو کف که بگم

 "ميکني؟ درکم":گفتم و کردم نگاهش بهت با
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 .کني خالي اون روي عصبانيتتو و بزني داد سرش که نبود پانيذ حق اين اما.  آره-

 .دادم دست از کنترلمو لحظه يک... ميخوام عذر واقعا من-

 ناراحتي هم اي ديگه کس دست از اگر ، بگو خودش به اينو": گفت متانت با و داد تکون سرشو

 کشف رو بفهمي ميخواي که رو چيزايي بتوني اوضاع کردن سنگين سبک با شايد کن کنترل خودتو

 ".کني

 ...که بگي بهم ميتوني تو-

 گراندي جلوي ناراحتيشو که هست توداري دختر انقدر هستي ، نميدونم تو از بيشتر هم من!  نه-

 .بزنه حرف برات بخواي خودش از بايد.نميده بروز

 يتو دستمو.رفت بعد و کرد نگاهم اي لحظه برديا.کشيدم گردنم به دستي و رفت هم در هام اخم

 هب آرام و کوتاه هاي قدم با!  صبر آره. بشم صبور بايد کشيدم عميقي نفس و بردم فرو موهام

 نشسته اتش دور هنوز که انداختم ها بچه به نگاهي. شدم محوطه وارد بعد و رفتم سالن سمت

 وناا از رو نگاهم.داره نگه اينجا رو نبودم سفر اهل که رو مني شده باعث چيزي چه نميدونم.بودند

 هب که نگاهي با و کردم جيبام توي دستمامو بود کرده جنگل هواي عجيب دلم. زدم قدم و گرفتم

 منسي.داد خوبي حس بهم ها سبزه خوش بوي و کشيدم عميقي نفس ميشد کشيده زمين روي

 هاي چمن روي ميخواد دلم ، اومده بارون تازه شد بلند ها برگ خش خش صداي و وزيد ماليمي

 اهينگ.کرد جلب رو توجهم اي لحظه ماليمي دهني ساز صداي.کنم نگاه آسمون به و بخوابم خيس

 زدم؟ توهم حتما.شد قطع صدا اي لحظه. بود بلند هاي درخت دورم تا دور ، انداختم اطرافم به

 به دقت با و کردم ريز چشمامو.داشت نگه منو دهني ساز صداي که دادم ادامه زدن قدم به دوباره

 راست سمت از نظرم به صدا. گرفت دلم اراده بي که داشت سوز انقدر صداش.دادم گوش صدا

 و دمبر شاخه طرف دستمو. بودم شده نزديک خيلي. رفتم صدا طرف به و برداشتم قدم آروم ميومد

 تويمان يک زيرش. ميزد ساز درخت به تکيه و بود نشسته زمين روي دختري.زدم کنارش آرومي به

 به هاي چشم همون.  دختر صورت تو شدم دقيق کردمو ريز چشمامو. بود آشنا اي سورمه بافت

 !هستي هم باز و رنگ خرمايي لخت موهاي همون...شب رنگ

 نداختها مانتوشو چرا. بزنم بهم رو خلوتش و برم جلوتر نميخواستم.نشست دلم به سازش صداي

 ...نميشه؟ سردش... تاپ يک با آخه زيرش

 .مياد بهش قرمزش رنگ چقدر... سرماست عاشق اون پرسم؟ مي سواليه چه اين
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 ... بود کرده گريه انگار... بود گرفته کمي صداش.لرزوند دلمو صداش که بودم تماشاش محو

 دريا کاش خوشي؟ کو اما گذشت عمرم از هم ديگه روز يه...گذشت ديگه روز يه بازم... خدا آه-

 ...ميبرد منو

 تنها ازمب ببين... کوچولوت دختر بازم ؟ اومده کي ببين ميشنوي؟ صدامو... خوبم باباي! ....بابايي

 نيک نوازش موهاشو و ببوسي صورتشو تو کنه کاري شيرين واست بشينه پات رو تا اومده..اومده

 چيزا ينا کجايي بابايي...  شدم خانوم شدم بزرگ چقدر ببين!  ببين منو ميشنوي؟ بابا؟صدامو آره..

 م؟چرابشين قبرت سر و بگيرم سالگرد برات تولدت جشن جاي به سال هر بايد ؟چرا؟چرا ببيني رو

 حتي اينکه بدون چرا نبود مامان نبودم؟مگه دخترت من مگه!  کردي خودت با کارو اين ؟چرا بابا

 تحمل ابلق غير دنيا برات انقدر...رفتي باشه داشته احتياج بهت مرگت از بعد يکي شايد کني فکر

 ورهبخ غصه روز يه نکردي نميکرد؟فکر شيرينش هم کوچولوت دختر هاي بچگي حتي بود؟ شده

 هب مامان خونه بياي سرکار از خسته شب يک فقط شب يک بخواد دلش کنه حسودي بقيه به..

 تموم و کني بازي باهام و بچرخوني منو تو و بغلت بپرم من بعد بگيره کتتو و بياد استقبالت

 يشتپ ميومدم و بودي خونه وقت هر نگفتن بهم کردي فکر بابا؟ چرا!  کني فراموش هاتو خستگي

 ! درمياوردي مامانو اشک و ميروندي خودت از منو هات بيداد و داد با هات اخم با

 و خوابمب تنها اتاقم تو بايد ميگفتي تو و ميلرزيدم ترس از هايي شب چه که نميدونم کردي فکر

 صبح هم وقتي.ميخوابيدم مامان بغل تو ميومدم يواشکي و ببره خوابت تا ميکردم صبر انقدر من

 تا نيستي تو و چرا بگم ميتونم فقط ؟ چرا! پدر... خدا آه!  ميزدي حرف مامان به کلي ميديدي منو

 ...نيستي نه.. بدي منو هاي سوال جواب

 دالش و درد شنيدن از چرا نميدونم.نداشت زدن ساز دماغ و دل ديگه.پاش رو گذاشت سرشو

 اما!  تينيس تنها تو بگم و ببوسم موهاشو و کنم بغلش برم ميخواد دلم چرا نميدونم. گرفت قلبم

 .برگشتم رو رفته راه و کردم گرد عقب آرام...نميتونم

 ساختمان به نگاهي!  گيجم چمه؟ نميدونم.کمرنگ من شدن دور با و شد بلند دوباره ساز صداي

 آتيش شدم خسته هم خوابه هرچي از ديگه برداشتم قدم ساحل طرف به بعد و انداختم ويال

 نشست هام لب روي لبخندي ، داد آرامش بهم ماه ديدن هم باز.نيست ها بچه از خبري اما روشنه

 چشم ماه به و زانوم دور کردم قالب دستمو.نشستم ها شن روي دريا لب آتيش از ترجلو کمي و

 چرا که ميکرد دعوام کلي بود اينجا االن اگه.  بود شده تنگ مادرم براي دلم چقدر دوختمريال
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 از .شيرينه برام اش هم ،دعواش،لبخندش اخمش. برم هاش مهربوني قربون.نپوشيدم گرم لباس

 .ممواظبش نه ولي بيفته اتفاقي ميترسم.  نگرانشم اش همه گرفته قلبي ناراحتي که وقتي

 وختمد چشم هستي به و گرفتم ماه از نگاهمو نشست کنارم کسي کردم احساس که بودم فکر تو

 اهر باهاش منم که بهتره اومده خودش که حاال.ميکرد بازي انگشتاش با و بود پايين سرش که

 .بيام

 .بود نشسته عجيبي غم چشماش تو شد خيره م به و کرد بلند سرشو که کردم صاف گلومو

 .ميکردم بحث باهات نبايد-

 .کرد مهربونش قلب مهمون منو بازهم و نشست لبش ي گوشه لبخندي

 .کن فراموشش.نيست مهم-

 .انداختم عريانش هاي شونه به نگاهي

 نيست؟ سردت-

 ...که ميدوني..خوبه هوا نه-

 !داري دوست رو سرما-

 آره-

 مه هستي. بود آروم و ميزد برق ماه نور با شب تاريکي توي.دوختم دريا به نگاهمو و زدم لبخندي

 .بفهمم بايد اما نه يا هست خوبي وقت نميدونستم.ميکرد نگاه دريا به

 هستي؟-

 .چرخوندم سرمو و نداشتم نگاهو اين تحمل تاب.کرد نگاهم و چرخوند سمتم سرشو

 کنم؟ خواهشي يه ميشه-

 نه که چرا آره-

 بدونم زندگيت از دارم دوست...بزني حرف...برام ميخوام ازت-

 "ميکني؟ چيکار قبالش در":گفت و نشست لبش کنج لبخندي
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 "!ميگم برات زندگيم از هم من":گفتم و خنديدم اش گانه بچه شيطنت به

 .شد چيزي يه حاال خب-

 !ديگه وقت يه واسه بزاريم ميتونيم نيست مناسبي وقت االن ميکني فکر اگه البته-

 .نشده بازگو کسي براي و نخورده ورق که هاست سال من ي کهنه خاطرات.. نميکنه فرقي نه-

 .خاطراتش تو شدم غرق صداش با و زد محزوني لبخند که انداختم چشماش به غمگيني نگاه

*** 

 شش توي رو عمرم ي خاطره بدترين که من مثل داره موندگاري ها بچه براي تلخ خاطرات هميشه

 به لحظه هنوزهم و بشه فراموش نتونست سالها گذشت با که اي خاطره. گذروندم ام سالگي

 خاتون.  بوديم مادريم مادربزرگ ي خونه داليلي به که بود مدتي.ميشه زنده اشواسم لحظه

 ابامب و من و بود مراقبش مامانم هم شب اون بود بستري بيمارستان توي و داشت قلبي مريضي

 روي رو پتو ام کودکانه هاي ترس بخاطر و خوابيدم زمين روي ام هميشه عادت مثل.بوديم تنها

 وابخ از دل باالخره بود ساعتي چه نميدونم که صبح بود خوابيده تخت روي بابامم. کشيدم سرم

 رموس.کشيدم بلندي ي خميازه ماليمو چشمامو کوچولوم دستاي با کشيدم کنار و پتو کندم

 هايمو بود نشسته تخت روي من به پشت که کسي ديدن با. انداختم تخت به نگاهي چرخوندمو

 ريعس رو پتو.بود سرش سياه چادر که بود کي نميدونم.لرزوند تنمو ترس هجوم ، شد سيخ تنم

 محکم چشمامو. شد بلند ميخوردن هم روي که هام دندون صداي اختيار بي کشيدمو سرم روي

 مبارزه خودم با باالخره ولي بودم ترسويي ي بچه. دادن دلداري خودم به کردم شروع و بستم

 ردمک نگاه شخص اون به و زدم کنار رو پتو کوچولو يک. کنم فرار اتاق از گرفتم تصميم کردمو

 ؟ دزده نکنه!  برگزده يهو ميترسيدم.نميخورد تکون

 شدم بلند لرزون تني با باالخره. ترسوند مي بيشتر رو من و ميچرخيد سرم توي مختلف فکراي

 ريخته هم به حسابي و بود باز درش ، ها لباس کمد به افتاد نگاهم که بردارم قدمي ميخواستم

 قدم با. افتادم راه و کردم نگاه آدم ان به ترس با دوباره. بود افتاده ها لباس زمين روي بود شده

 يهخ نگاه و ميلرزيد شدت به بدنم. اومد بند زبونم.رسيدم در نزديک و زدم دور و تخت لرزونم هاي

 .رفت چشمام عمق تا اش
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 يه.  ودب نشسته هاش زانو روي و بود بسته و دستاش.ميکرد نگاه من به مستقيم و بود باز چشماش

 . بود گردنش دور چادر

 ازش يمبهم صداي و ميخورد تکون و ميلرزيد جونم بي و سرد هاي لب فقط کنم چيکار نميدونستم

 .ميومد

 ...با...با...ب...-

 اومدم يرونب اتاق از سرعت با. ميکردم فرار بايد کنم نگاه رنگش سفيد صورت به نميتونستم ديگه

 مادربزرگمو بايد. شدم خونه وارد و پايين ي طبقه به رسوندم خودمو. دويدن به کردم شروع و

 دلم بود خواب که انداختم بهش نگاهي اتاقو توي رفتم.نبود خونه تو اي ديگه کس ميکردم بيدار

 .ريهگ زير زدم پامو رو گذاشتم سرمو.نشستم سرش باالي و خوردم سر آروم.کنم بيدارش نيومد

 من هق هق صداي با بود شده خيس صورتم تمام ميشد بيشتر لحظه هر هام اشک قدرت

 .شد بيدار خواب از سراسيمه مادربزرگم

 با و رفتمگ دسشو بود گرفته حرفامو جلوي بغضي يه انگار نميتونستم اما بزنم حرف ميخواست ازم

 ... باال بردمش خودم

 ....سرش تو زد دستي دو و پريد روش از رنگ ديد رو وحشتناک ي صحنه اون وقتي

 نشسته هگوش يه منم کني فکرشو که هرکي و پليس و آدم از شد پر خونه کل که نکشيد طول خيلي

 نفر هي اينکه تا نبود من به حواسش کس هيچ.  نميکردم گريه ديگه ، ميکردم نگاه بهشون و بودم

 .برد جهنمي ي خونه اون از منو و گرفت دستمو اومد

 نه ميخوردم حسابي و درست غذاي نه که بود هفته چند.  نداشتم قدرتشو نميزدم حرف ديگه

 يدمند کشو هيچ روزا اون تو....  نداشتم اطرافم به کاري و ميشستم خونه ي گوشه.  ميزدم حرفي

 .ميدمنميفه چيزي ميبرد اگرم...  نبرد تدفين مراسم منو کسي ديدمشون نمي من و بودن شايد و

 يدونمنم.بزنه بازي به رو خودش ميتونه که کوچيکه انقدر بچه يک دنياي و بودم بچه بود چي هر اما

 کردم عوض مدرسمو کرديم عوض رو خونمون. نيومدم کنار اصال شايد اومدم کنار باهاش چجوري

 بازي ي حوصله وقت هيچ چرا دونم نمي.بودم شده داغون بچگي اوج تو. شدم دبستان وارد و

 مادرم اتفاق اون از بعد. نبودم هم شيطون اما نميخوندم درس. نداشتم رو کردن شادي و کردن
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 اون ميخوند درس من پاي به پا.داد تحصيل ادامه خودش حال دنبال رفت نداشت خوشي حال هم

 !کالس ي بچه ترين ضعيف من و بود دانشگاه اول شاگرد

 فقط يبار موند دلم به...هه...نميومد کوتاه! چي هر اخالق سر درس سر نداشت تمومي دعواهامون

 تمميريخ دلم تو و ميکردم سکوت من اما.زد سرم تو نخوندمو درس.نکرد اما کنه محبت بهم يبار

 ادرمم بود چي هر اما. کنم درکش نتونستم وقت هيچ نميدونم ميکرد رو کارا اين چرا نميدونم! آه...

 ميگي مادرت از برام وقتي...کردناش دعوا واسه حتي شده تنگ خيلي براش دلم االن و...بود

 ! ميشه حسوديم

 !بگم چي نميدونم-

 .بود تر آگين زهر برام گريه صدتا از که لبخندي. زدم لبخند و دوختم دريا به نگاهمو

 ...بگي چيزي نميتوني وقت هيچ تو-

 .دميسوزون صورتمو چپ سمت آتيش هاي شعله مثله انگار که ميکردم حس نگاهشو سنگيني

 ...کني فراموش ميتوني تو-

 !ميشد کاش-

 .کني گذشته قرباني تو آينده نبايد. کن جدا ات آينده از تلختو ي گذشته!  هستي-

 _ ام زنده هنوزم اگر ميکشم نفس اگر نيست مهم برام-

 "کني؟ قبول نميخواي چرا است نشانه يه اين.خداست لطف همش":گفت و بريد حرفمو

 .ندارم کردن قبول واسه دليلي چون-

 .گرفت ازم نگاهشو و رفت توهم اخماش

 ميزني؟ حرفو اين چرا-

 نينميتو بزنم حرف واست هم ها ساعت اگر من. کني فکرشو که چيزيه اون از تر تلخ من زندگي-

 .کني درکم

 به نياز و ميزنه آدم ذوق تو زيادم شيريني که ميدوني.نيست شيرين شيرين هم کس هيچ زندگي-

 زا بدتر که هستن خيلي ها آدم ي همه تو فقط نه اينطوريه همه زندگي.هست هم هايي تلخي يک
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 بزرگ پرورشگاه تو و داده دست از رو اش خانواده که اي بچه کردي فکر حاال تا. کشيدن هم تو

 هيچ اما باشي داشته ها آدم خيلي از بهتري زندگي شايد تو که بدون اينو پس داره؟ حالي چه شده

 قرآن توي که بود اينجوري اگر.  بزاره رنج و سختي از پر رو کسي زندگي نمياد خدا هم وقت

 لخيت ي گذشته.باش هم ها آسوني اون منتظر پس. مياد همراه به آسوني اي سختي هر با نميگفت

 ات آينده کني خراب االنتم حال و کني فکر بهش مدام که نيست اين راهش اما درست داشتي

 کي با خوب فکر يک با بساز االنتو خوشي! مهمي خودت واسه که خودت اما باشه نيست مهم برات

 .لبخند

 بهم کس هيچ حاال تا.کرد آرومم حرفاش چقدر.شدم هاش چشم غرق و انداختم بهش لرزاني نگاه

 "!سپهر سخته خيلي":گفتم چشماش در خيره. بود نزده رو حرفا ان

 و دوستات، پانيذ ، من. ميکنن کمکت هم بقيه کني تالش بايد. سخته آره":گفت و زد دلگرمي لبخند

 ".ارزشي با براشون که ديگه هاي خيلي

 مهمم؟؟ هم کسي واسه من يني-

 !هستي من واسه نيستي مهم خودت واسه اگه-

 بي! نه چشمام اما کردن درک حرفو اين بدنم هاي سلول تک تک که زد محکم حرفو اين انقدر

 و نشست غم به نگاهش. کرد دنبال اونو نگاهش با سپهر و چکيد چشمم ي گوشه از اشک اراده

 چقدر.درخشيد مي سياه رنگ از هايي رگه در اش عسلي هاي چشم.خورد هام چشم با کوري گره

 اجازه اي ديگه هاي چشم به تونم نمي ديگه!!  تونم نمي!!! نه اما بود خواستني برام مرد اين

 !بدم رو قلبم توي سکونت

 کنارم حضورشو.بودم آب تو پا مچ ،تا اومدم تر جلو قدم چند و شدم بلند و گرفتم ازش نگاهمو

 شتمپ قدم يک و بود ه کرد حفظ فاصلشو اما بزنه سرم به هم باز که ميترسيد شايد ميکردم حس

 وهامزان باالي ديگر،تا قدمي و ديگر قدمي بازهم اومد هم سپهر برداشتم ديگه قدمي. بود ايستاده

 نمي خودمو حال دليل.نشوند ام پيشاني روي عرق سپهر نامنظم هاي نفس صداي.بودم آب تو

 ور مهتاب جلوي سياهي ابر. بود کرده روشن رو دريا مهتاب نور و بود کامل سکوت در دريا.فهميدم

 .ديدم مي که بود چيزي تنها آب درخشش شد تر تاريک فضا و گرفت

 هب گرمي هاي نفس و شد حلقه شکمم دور دستي.ميشد بلندتر لحظه هر سپهر هاي نفس صداي

 ور صورتش.شدم غرق سپهر پرتالتم نگاه در و چرخاندم چپ سمت به سرمو کرد اصابت گردنم
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 ناگهان.  کرد افسون منو عسلي هاي چشم همون بازم.بستم هامو چشم اراده بي.  آورد نزديک

 نفس نفس که حالي در و کشيدم عقب و خودم کشيد صف نگاهم جلوي ايمان خاطرات تمام

 نروش رو دريا ماه نور دوباره و بود رفته کنار سياه ابر.دوختم چشم سپهر حيران صورت به ميزدم

 نميتونم من نه.  افتادم هق هق به و شد سرازير هام چشم از اشک.کرد نگاهم بهت با. بود کرده

 !نميتونم

 

 فطر به بپوشم هامو کفش اينکه بدون اومدم ساحل طرف و گذشتم کنارش از سريع هاي قدم با

 به اينکه بدون ميکردمو گريه بلند بلند شدم جنگل وارد کردمو کج راهمو ولي. دويدم ساختمون

 ميکردم احساس رو خون گرماي و ميسوخت شدت به پاهام کف.ميرفتم راه کنم توجهي مسيرم

 .گريستم هاي هاي و درخت به چسبوندم سرمو و کنارم درخت روي گذاشتم دستمو

 !...؟ ميتونم چطور. کنم فراموش رو لعنتي هاي چشم اون ميتونم چطور من

*** 

 بر قدم عصبي حالتي با و بود رفته توهم هام اخم.برداشتم مانتوشو و کفش شدمو خم

 ؟ کدم اشتباهي کار من مگه گريه؟ زير زد چرا زد؟ پس منو چرا ولي. کردم خراب بازم.ميداشتم

 ...خدا آه... ميکردم عمل احساسم با نبايد شايد...نميدونم

. بود رفته فرو سکوت در ويال و بود صبح 8 ساعت.شدم راهرو وارد و بستم آرومي به رو سالن در

 رو تيهس کفش و منتو و کشيدم آهي. نبود برديا کردم باز رو اتاق در و رفتم باال رو ها پله صدا بي

 بمخوا باالخره تا کردم فکر انقدر. بستم هامو چشم و کشيدم دراز تخت روي.گذاشتم ساکم روي

 .برد

 .پريدم خواب از پانيذ صداي با

 !رفته کجا نيست معلوم.  نميکنم پيداش ميگردم رو هرجا! نيست-

 .کجاست ميدونه سپهر حتم نباش نگران-

. دميزدن حرف و بودند ايستاده راهرو توي کردم باز رو اتاق در شتاب با و شدم بلند جام از ضرب به

 .برگشتند طرفم به دو هر
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 ؟؟؟ شده چيزي-

 ماا گشتيم دنبالش کني فکرشو که هرجا.نيست هستي":گفت و اومد نزديکم قدم يک برديا

 ....نيست

 چي؟؟؟؟ يعني-

 ".کنيد کاري يه شما خدا تورو.سپهر آقا نميدونيم":گفت دلهره با پانيذ

 از عدب کمي و شدم ها پله راهي سريع و بلند هاي قدم با و گرفتم پانيذ پريشون صورت از نگاهمو

 قطف ميشن بيدار بقيه صدا اين با نبود مهم برام.  کوبيدم سرم پشت محکم در. شدم خارج در

 ...بود نفر يک دنبال فکرم

 . ...نبود اما گشتم رو ساحل طول و رفتم دريا طرف به.هميشه از تر روشن هوا و بود صبح ده

 برديا به رو و شدم سالن وارد.اومد ويال توي که ديدمش ديشب مطمئنم. ويال سمت برگشتم

 .اومد طرفم و داد تکون سري"! شهر بريم بايد":گفتم

 .ميام باهاتون منم-

 بفهمه زيچي کسي اينکه بدون درضمن.بهتره بموني جا همين تو":گفت و پانيذ طرف برگشت برديا

 .نديدم جايز رو موندن ديگه من و گفت اي باشه بغض با پانيذ".کن تهران راهي رو بقيه

 .بيمارستان بريم بهتره-

 کنارش هم من شد ماشين سوار و پايين انداخت رو سرش که انداختم برديا به نگاهي خشم با

 .شدم خيره بيرون به و نشسنم

 شستهن روييم به رو مبل روي که کردم نگاه پانيذ به و کشيدم بيرون هام دست ميون از آروم سرمو

 صبح از.ميريخت هم به اعصابمو بدجوري و ميرفت رو قدم برديا.ميريخت اشک صدا بي و بود

 هب نگاهي. بود زود هنوز پاسگاه به اعالم ي واسه بودم گشته رو ميکرد خطور مغزم به که هرجايي

 هر .ميخوره بهم لعنتي تاک تيک اين از حالم.  ميداد نشون رو ظهر از بعد پنج که انداختم ساعت

 .ميکرد ديونم و بود عذاب برام اش ثانيه
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 موهاش.شد وارد لرزان بدني و پريده رنگي با هستي.موندم مبهوت و چرخوندم سرمو در صداي با

 هک شدم بلند جام از نگراني با.ميگذاشت جا به زمين روي خون از کمرنگي رد و بود ريخته بهم

 .کشيد آغوش در اونو و برداشت خيز طرفش به من از تر زود پانيذ

 هواس وضعيه چه اين!  ميره بد راه هزار دلم ميشم نگران نميگي ؟ کجايي تو هست معلوم دختر-

 ...مياد؟چرا خون پات از چرا کردي درست خودت

 يکم قطف خوبم من!!  تر آروم":گفت جوني بي لبخند با و گذاشت پانيذ لباي روي انگشتشو هستي

 ".کنم عوض لباسمو و اتاقم برم بده اجازه ام خسته

 دباي ما شو خستگي و بيرون برن بايد خانم سرکار اي؟؟ خسته!!  همين":گفت خشم با برديا

 "هان؟؟ بودي ببينيم؟کجا

 . برگردوند روشو من به کردن نگاه بدون و "!!قبرستون":گفت پوزخند با و کرد اي خنده هستي

.  دش منصرف که بگه چيزي خواست.ميرفت باال ها پله از که کرد نگاه هستي به بهت با پانيذ

 يدست.جوابي هر از بودم عاجز من که سئوالي.. کرد نگاهم سئوال عالمت يک با منو طرف برگشت

 از و ادد تکون سرشو ".نيس خوب حالش نمونه تنها پيشش برو":گفتم بهش و کشيدم گردنم به

 .رفت باال ها پله

 .کرد رها مبل روي خودشو و کشيد پوفي برديا

 .سپردم دريا به رو دلم و کردم باز و در.  باشم تنها ميخواست دلم

*** 

 خوابيده تخت روي ها لباس همون با.  بندازم بهشون نگاهي تا نداشتم حس اما ميسوخت پاهام

 .بودم شده خيره سقف به و بودم

 يدمکش که محضي تنهايي. گذروندم که رو سردي و سخت شب..خودم سرگردوني به ميکردم فکر

 !خريدم باجون که رو سرمايي

 وهام چشم و کشيدم آهي. بدم تکونشون نميتونستم.بود حس بي هام انگشت سرما از هنوزم

 !!روش هم شب يک اين کشيدم تنهايي سال همه اين..  بستم

 ...نيست مهم ديگه گذشت که حاال
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 سرموچرخوندم. نشست تخت روي کنارم کسي.کردم باز هامو چشم در شدن بسته صداي با

 .بود لباش روي کمرنگي لبخند که پانيذ سمت

 خواهري؟ خوبي-

 .گفتم آرومي ي آره کنم نگاهش اينکه بدون...  بود گرفته صداش

 .کرد رهاش يکهو اما گرفت دستمو

 کردي؟ يخ چرا هستي-

 بيرون اتاق از ميلي بي با و نشست غم به نگاهش.  ندادم رو جوابش و کردم نگاش تفاوت بي

 گرانين با سپهر. بود سيني يک پانيذ دست. برگشت برديا سپهرو با که نگذشت خيلي. رفت

 رايب نيست مهم...  که انگار بود کبود هاش لب. گفت نمي چيزي اما ميکرد نگاه بهم محسوسي

 کوتس در و ريزون اشک که افتاد پانيذ به نگاهم برگردوندمو رومو! کنم؟ فکر اون حال به بايد چي

 که يدپيچ توش بدي سوزش پام به باند برخورد با. ميشست پاهامو و ميکرد هق هق اي کننده خفه

 .انداخت روم رو پتو و شد بلند شد تموم کارش باالخره.  رفت توهم اخمام

 وت بلکه دستام فقط نه. بفهمم که بودم اون از تر حس بي اما گرفت دستمو دوباره و اومد کنارم

 .بودم سرگردون و بودم رفته راه رو شب تمام. نداشتم حسي هيچ وجودم تمام

 

 ...هستي-

 .شد روان هاش اشک سيل باز که کردم نگاهش.بود زده زانو جلوم زد صدام وار ناله پانيذ

 شدي؟ اينجوري بودي؟چرا کجا ديشب-

 .نداشتم رو سواال اينجور به دادن جواب ي حوصله... کردم نگاهش فقط

 ".کن تنش لباسشو.دکتر ببريمش بهتره":گفت پانيذ به که شنيدم رو برديا صداي

 "!کنممي خواهش.. بزاريد تنهام بخوابم ميخوام فقط!  نميام جايي من":گفتم آرومي به پانيذ به رو

 وير انداخت رو پتو و داد دستم به آرومي فشار. زد جوني بي لبخند و کشيد عميقي نفس پانيذ

 . دستم
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 .نميکرد رهام خوابم تو حتي که دنياي. گذاشتن تنها خودم دنياي با من و رفتن همشون

*** 

 . سالمت به... ميکنيم صحبت بزن زنگ بهم-

 ردو و گرفت گازشو که دادم تکون برديا براي سري.شد رد کنارم از و برداشت رو ها چمدون پانيذ

 .شد

 .بستم درو و شدم خونه وارد پانيذ دنبال به آروم

 ! من پيش مياي نيست هم اولت بار خودته ي خونه که دوني مي البته!! اومدي خوش خيلي-

 . برد اتاق توي رو ها چمدون که زدم پانيذ به رنگي کم لبخند

 "قهوه؟ يا چاي ":گفت و کشيد پوفي

 !نداره فرقي-

 !قهوه يعني اين-

 که کشيدم موهام به دستي. دراوردم شالمو و شدم ولو مبل روي.آشپزخونه توي رفت و خنديد

 اما بود طنز فيلم اينکه با. ها شبکه از يکي روي زدم و برداشتم ميز روي از رو کنترل.بود الزم حموم

 .نبود آور خنده برام اصال

 رو يلعنت خاطرات اين که شبي به برميگرده چيز همه...قديميم هاي حالت همون به برگشتم دوباره

 .کرد زنده برام

 ؟؟ بپذيرم رو ديگه مرد يک حضور ميتونم چطور

 .نشست کنارم و ذاشت ميز روي رو ها ليوان دوتا پانيذ

 !ميشدم تنها دوباره وگرنه اينجا اومدي شد خوب چه-

 ". برميگرده خاتون ديگه ي هفته دو تا نميشم مزاحمت زياد نباش نگران":گفتم و زدم لبخند

 ردهبرنگ سفر از ديگم ماه يک تا خاتون اگر مني خواهر مثل تو!! ها مزاحمي ميگي باشه آخرت بار-

 !ميموني من پيش تو
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 .برداشتم رو قهوه ليوان و شد تر رنگ پر لبخندم

 ميزنه؟ زنگ بهت کي برديا حاال-

 . چرخوند چشماشو و کشيد پوفي

 .نميزنم زنگ بهش من اما دونم نمي-

 چرا؟-

 !!شه پرو ميترسم-

 زياد روش چيزا اين با ميشناسم من که برادري اين نترس":گفتم و خنده زير زدم حرفش از

 "!!نميشه

 .کرد تاييد حرفمو سر با و خنديد

 ميزنه؟؟ زنگ باباتم به. زد زنگ که مامانت با-

 دگيمزن ديگه من نداره فرقي من براي نه بگن هم جفتشون اگر نداره فرقي که من براي نميدونم-

 !مربوطه خودم به تصميماتمم پس! اونا از جدا خودمه براي

 اوهوم-

 دشاي داشت رو سپهر حرفاي معني واسم پانيذ زندگي به کردن فکر گاهي.خوردم رو قهوه از کمي

 .باشه داشته منو زندگي آرزوي کسي

 گلوشو.ددرآور جيبش تو از گوشيشو دستپاچگي با که کردم نگاه بهش پانيذ گوشي زنگ صداي با

 .کرد وصل رو تماس و کرد صاف

 کي....بوديم هستي و من منظورم!  ادب بي... خوبيم هم ما ممنون....خوبي؟! ...عزيزم سالم! ..الو-

 باشه.. فردا؟؟ ؟ کي...چيکار؟!....ميزدي زنگ بعد تو ميرفتي خب ؟؟ اي خونه در دم هنوز...رسيدي؟

 .خدافظ قربانت...منتظرم اوکي...ساعتي؟ چه فقط ندارم کاري که من.

 "مگه؟؟ گفت چته؟؟چي":گفتم خنده با.کشيد خفيفي جيغ و کرد قطع رو گوشي

 !بيرون بريم شد قرار شب فردا-
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 .شدم خوشحال دل ته از

 عزيزم خوب چه-

 .مبل به داد تکيه و کشيد عميقي نفس

 .مشميبين باز فردا که خوشحالم. کرد آرومم صداش بود شده تنگ براش دلم هستي ميشه باورت-

 ... افتادم خودم هاي دلتنگي ياد به و نشست هام لب رو تلخي لبخند

 .فراموشي به زدم خودمو و اومدم خودم به يکدفعه که زمين روي بود خيره نگاهم

 .کردي در به راه از منو داداش دل زدي خوب ديگه آره-

 "!نشه عاشقم ميخواست چه من به":گفت خنده با

 عاشقت داداشم باشه خداتم از.  ها گرفتي باال دست خودتو خيلي راهو همه اين ميره کي اوهو-

 اهياشتب چنين چرا زکاوت و هوش همه اين با نميدونم خورده سرش به سنگ کنم فکر البته شده

 !!کرده

 رفتگ ام خنده قيافش از ميکرد نگام زده ماتم و شد آويزون لباش که ميزدم رو حرفا اين جديت با

 دار شهري خيلي تو و من دوستي بعدشم ميگيري؟ جدي چرا تو کردم شوخي بابا خب خيله":گفتم و

 برابر در سال يک خب اما دارم بهش برادري حس واقعا چون. داداش بگم شايد بردياست از تر

 "!نه؟.  هيچه ما دوستي

 .شد بلند ذوق با و خنديد

 .نزاشتم هم رو چشم راه تو ام خسته خيلي بخوابم ميرم من!!!  عزيزم بله بله بله-

 .بستم هامو چشم لبخند با و مبل به دادم تکيه

*** 

 دليل گاهي. نکردم اش تجربه حال به تا چون غريب ميگم.  غريبه برام که دارم احساسي

 که يکس به کنم فکر!  کنم فکر و بشينم جا يه ميخواد دلم فقط نميفهمم خودمو هاي سردرگمي

 برده بين از هم کاريمو حواس هام حالت اين کن باور! خبره بي خودش و شده حس اين باعث

 کنم تباهاش کارم تو نداشته سابقه.  ميگه دوستانه و اشتباهاتم و ميده تذکر بهم شهاب وقتا خيلي
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 يدونمنم.  کنه باورم شايد تا بکنم ميتونم چيکار ديگه دونم نمي. شدم پرت حواس که مدتيه اما

 !ميزنه پس منو و ميشه اشک از لبالب هاش چشم من، هاي چشم ديدن بار هر با چرا

 اشک. روزگار اين به لعنت. بدونم شايدم البته....ميکنم بازي براش رو کي نقش دارم نميدونم

 تلخ راتخاط نميزاشتم حداقل بيفته براش ها اتفاق اين نميزاشتم کاش ميشدم آشنا باهاش زودتر

 مباش من اين و نکنه فراموش رو عوضي اون خاطرات وقت هيچ ميترسم. شه موندگار براش ايمان

 کرمف ديگه مادر نميدونم. احساسيه هر از خالي قلبش که شدم کسي اسير من! بشم فراموش که

 ريصبو ميخوام.  کرده خستم بدجوري و دوشمه روي باري يه سالهاست انگار.  نميده قد جايي به

 ... سخته اما کنم

 .زد حرف دلنشينش و آروم صداي با و داد من به رو مهربونش نگاه هم باز مادر

 تو ماا داشته رو تلخي زندگي داره حق ، باشي تر سخت سر بايد تو اما! پسرم سختيه سر دختر-

 نبالد وجودش تو دختر اين. باشي صبورش سنگ ميتوني تو ، بمونه زندگيش تو تلخي اين نزار

 بديه خمز اعتمادي بي. محتاجه بهش که هستي هموني تو کنه باور نميتونه اما ميگرده تو مثل کسي

 اگر يحت.  بارن نفرت براش آدما تمام ديگه ميشه اعتماد بي مرد يک حتي يا زن يک وقتي ، پسرم

 . باشه عاشقش هم شخص اون

 .کنم ثابت بهش خودمو چجوري نميدونم-

 نرما گذشت با بمون کنارش استوار و آروم. بگيري پيش در ميتوني که هست راهي تنها زمان-

 !بموني آخرش تا که اومدي و نداري رفتن قصد تو که فهمه مي اون

 .شه دير ميترسم... باشه طوالني خيلي زمان اين ميترسم-

 !باشه خدا به اميدت پسرم نترس-

 .بوسيدمش گرمي به و گرفتم دستشو

 . داده بهم شما مثل مادري که ممنونم خيلي خدا از من-

 کرديد؟؟ خلوت و ديديد دور منو چشم باز-
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 مادر کناري صندلي روي که کردم نگاهش لبخند با.ميومد طرفمون که انداختم پدر به نگاهي

 و شاداب و سرحال هميشه بود نشده شکسته و پير هم قدري و بود سياه هنوز موهايش.نشست

 .نميکنه کهنه و پير وقت هيچ رو آدما قلب عشق اين انگار. بود مادرم حال کمک

 .بزنم حرف پسرم با من نميديد اجازه که شماييد اين-

 .نيست خودش دست هم زنمون اختيار ديگه يعني بابا اي-

 .خرفت پيرمرد يه دست نه خودشه دست خودتون اختيار-

 .کند پوست و برداشت سب يک خنده با و زد من به چشمکي مادر

 يميبين خدا اي اي خرفت؟؟ پير شديم کردن زندگي عمر يه بعد حاال خانوم نکنه درد شما دست-

 اين که ميکنه ويز ويز مادرش گوش زير ميشينه هي است پسره اين دست از ميکشم چي هر

 ! بده من تحويل حرفارو

 جوون هشبي بيشتر شما.  داري من پسر به چيکار":گفت تر زود مادر که بزنم حرف خواستم خنده با

 ".بکنيم مزاحي يه خواستيم ما حاال. ايد ساله 85

 مطمئن؟.  طور اين که آهان-

 .گفت و گپ به کردن شروع خنده با و گرفت پدر طرف رو سيب ظرف مادر

 اه نرده به. ايستادم بالکن روي و شدم حياط وارد. باشند تنها تا دادم اجازه و شدم بلند جايم از

 ازشون هاش بچه مثل که هايي رز.  بود رز هاي بوته از پر که پدر باغ به شدم خيره و دادم تکيه

. وندم ثابت هستي اسم روي و گرفت سرخ هاي گل از نگاهمو تلفنم ماليم صداي. ميکرد مراقبت

 . گذاشتم گوشم روي موبايلو بود قلبم توي که شوقي با و کردم وصل رو تماس معتلي بدون

 ... خدا رو تو.. سپهر... کن کمکم سپهر!!.....سپهر!! الو-

 شناييآ مرد انگيز نفرت صداي بعد و شد سست تنم تمام ، پيچيد گوشم در هستي ي گريه صداي

 .کرد صادر رو مرگم حکم

*** 
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 اول جلد پايان
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