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  : مقدمه

  میبرم میدونم که من-

  ؟ بندي می شرط اصال میبرم، من نخیرم -

  بندیم می شرط باشه -

  !ببندیم؟ -

  !ببندیم -

  . بستیم شرط

  پوچ تو گل من

  گل تو پوچ من
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  ... نیست مهم

  ؟ میبره کی زیادي عشق از که بستیم شرط ما

  . شد مساوي

  !؟ بندي می شرط...  ببینم اصال ؟ ببندیم شرط بازم

  ح.مریم

  

 ***  

  

  

  شیدا

  . بگیرم مجوز تونستم زحمت کلی با خدا به...  طنین میگم چی ببین -

  . حاال شد چی...  عشقم ببینم:  گوشی تو پیچید صداش

  . میده حرص منو هی.  نمیادااا خوشم ها بازي لوس این از من میدونست

  . دیگه شد درست.  میکنم خفت:  گفتم حرص با

  . صحنه سر میرم دارم که من.  بینیم می حاال:  گفت و خندید

  . هست چی انگاري صحنه سر میگه همچین -

  . صحنه منشی خداحافط:  گفتم طنین به.  پسر یه به خوردم

  !! بهشتی حوري.  خوردم هم کسی چه به دیدم و برگشتم.  بگه چیزي تا واینستادم

  . افتاده ها دهن از هم خواهی عذر جدیداً:  گفت که کنم جمع خواستم رو زمین روي بود افتاده که وسایلم

  ! ایــش.  نیست حوري هم اصال.  من به خوردي تو...  چه من به.  پروووو ي پسره

.  نبینم ور روزا این و بمیرم الهی ؟ اومد دردتون ؟ بود شمشیر زخم ؟ شدین زخمی:  گفتم که گفت دوباره.  نگفتم چیزي

  !! همین افتاده، کیفتون فقط

 دیشب هآخ بود خیس ها برگه بیشتر...  اَه.  توش گذاشتم رو ها برگه و زمین گذاشتم امو کوله.  میکرد نگام تعجب با

 بهش چرا هک کنه بارونم فحش میخواد حتما...  طنینه میدونستم.  لرزید ژاکتم بزرگ جیب توي موبایلم.  بود اومده بارون

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ۴ 

 

 میکرد ریکتح بدجور.  میرفتم عربی میشدم پا بود جاش اگه.  شد بلند آهنگم صداي لرزش از بعد صحنه، منشی گفتم

  . آدمو

 مرده:  دمدا جواب و آوردم در موبایلمو هام شونه از یکی روي و پشتم به کوله انداختن و کوله تو ها برگه گذاشتن از بعد

  . یکی به زدم.  ببرن رو شورت

  !؟ اومد پلیس -

  ؟ آوردي در بازي گیج باز یا بود شوخی االن -

  . گلدونه پشت اپن روي پول اومد اگه خونه صاحاب این...  شیدا راستی.  نمیدونم خودمم -

  ؟ باري کاري.  همونجاست تو منبع.  میدونستم هم نمیگفتی -

  . خدافظ...  حاال میکنم بارونت فحش خونه تو -

 دستکش از . پوشوند نمی هامو انگشت که مشکی هاي دستکش.  کردم نگاه هام دستکش به.  کردم قطع و نگفتم چیزي

  . میشه ام غصه بینم می رو اینا کال اَه.  بدترکیبم هاي ناخن به.  زدم زل کوتاهم هاي انگشت به

 قت تق صداي میرفتم راه باهاشون وقتی...  بودم هام بوت عاشق.  افتادم راه و بردم فرو ژاکتم داخل دستامو سریع

  . میکرد جلب رو کسی هر توجه که میدادن خودشون از محکمی

 به ما توجه که بودم نبسته رو در هنوز.  کردم باز رو در و آوردم بیرون شلوارم جیب تو از رو کلیدم رسیدم که خونه به

  . شد جلب حسینی

  ؟ حسینی آقاي:  گفتم و زدم سوت یه

  ؟ خوبی...  دخترم سالم:  گفت و خونه دم اومد.  کرد نگاه بهم و برگشت

  . بود شده پیر چقدر بیچاره.  کردم نگاه اش شکسته و چروك صورت به

  ؟ خوبه زینب ؟ خوبن خانوم.  حسینی آقاي خوبم:  گفتم

  ؟ کوش طنین پس.  دخترم خوبن همه -

  . بیارم رو خونه اجاره پول براتون که کردم صداتون.  داشت کار -

 ونهخ گرماي.  آوردم در هامو کفش.  کردم باز پام با رو در و باال رفتم رو پارکینگ هاي پله سریع.  داد تکون رو سرش

 و کردم جدا رو ها پول از اجاره ي اندازه.  برداشتم رو ها پول و اپن سمت رفتم.  گفتم آخیشی یه من و خورد صورتم به

  . برداشتم
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 هام شونه وير از ژاکتم آستین.  پایین رفتم دو با رو ها پله و کردم پام رو طنین هاي الانگشتی دمپایی و در سمت رفتم

 پول.  داشتمن رو اش دیگه یکی خریدن وقت...  بود شده گشاد.  رسید مچم به هم آستینش سر و بود رفته تر پایین یکم

 بهترین و هم ي خونه هم طنین و من.  کردم نگاه بود پارکینگ ي گوشه که اتاقی به و بستم رو در.  حسینی به دادم رو

 تا سه اب اتاق یه.  کردم باز رو درش و اتاق سمت رفتم.  سالمه دو و بیست که االن تا سالگی هیفده از.  همیم دوستاي

  . شده پارکت کف و اي قهوه هاي دیوار و آیینه از شده پوشیده دیوار یه صندلی،

 نجاای یکی...  داره خونه دوتا.  اس خونه صاحب هم حسینی آقاي.  اومدیم خونه این به ماهه دو.  بستم رو در و تو رفتم

  . اینجاست از بزرگتر که رویی به رو ي خونه یکی و بزرگ خیلی و است طبقه یک که

  . آیینه روي به رو رفتم

 آهنگ ور رفتم و کردم روشن بودم گذاشته گوشه یه که رو ضبطی.  صندلی روي کردم پرت و آوردم در رو مانتوم و ژاکتم

  . نظر مورد

 چهار سه دو . کوبیدم زمین به پامو من و شد بلند گیتار صداي.  کردم رقصیدن به شروع و گوشه یه گذاشتم رو دمپاییم

... !  یک و چهار سه دو...  زمین رو کوبیدن پا....  یک و چهار سه دو...  دوباره....  زمین رو کوبیدن پا...  چاچا...  یک و

  .بود اومد در یخیش حالت از حرکت همه این از بدنم و خیس عرق از پیشونیم

 ستمنش.  زدم دوري یه و کشیدم عمیق نفس چندتا شدنش تموم محض به.  شد تموم آهنگ.  عقب بود رفته ام مقنعه

 ردمک رقصیدن به شروع نرمشی هیچ بدون دوباره....  میکرد درد بدنم اما بود هاپ هیپ یه بعد آهنگ.  آیینه روي به رو

 بگم طنین به یادز احتمال به.  تبلیغات سراغ برم دوباره و بگیرم پوستر دوباره باید مثال.  بدم انجام کار کلی باید فردا از. 

  . بکنه پخش رو تبلیغات هم اینترنت تو که

 گرم لوارش و بلند آستین بلوز یه با هامو لباس.  خونه توي باال، رفتم و کردم خاموش رو اتاق چراغ کردم، جمع رو وسایلم

  . کردم عوض کن

  . کردم روشن رو سماور زیر شلوغی اون توي و خونه بزرگ ي آشپزخونه تو رفتم

  . بود آشپزخونه ي گوشه یه که هایی جعبه سر نشستم دوباره

  . بهروز به زدم زنگ و ریختم چاي لیوان یه شد تموم کارم اینکه از بعد

  . خودتا واسه میکنی حال خوب ؟ خبرا چه.  بهروز آقا به به:  گفتم برداشت تا

  . وضعی یه اصال... !  اومدن آمریکا از بچش و خواهرم...  چیه حال بابا نه -

  . سرت خیر بلدي که پرستاري.  توام خب خیلی:  گفتم و خندیدم مظلومش لحن از

  . میزنن آمپول اینا اینجا اونجا میزنیم آمپول ما...  داره فرق اون -
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  ؟ حاال گریه چرا.  فدات عمو:  گفتم میز، روي گذاشتم سفمیدمو بزرگِ لیوانِ و مبل روي انداختم خودمو

  !؟ نه...  کنم درست وبسایت برات تا زدي زنگ میدونم اینکه بخاطر -

  . گفتی آخ -

  ؟؟ نیست بلد طنین مگه -

  . داد پول باس عنق این هاي وبسایت براي آخه -

  . میدي پول منم به که تو خب -

  . میگیره بیشتر تو از این...  خدا خنگِ خب -

  ! شده پول خر که همینجوریه -

  ؟ نظرت..  حاال خب...  آره -

  . بگیرم اطالعات ازت و ببینمت باید روز یه فقط میکنم که درست -

  ؟ بزاریم قرار همیشگی میخواي.  اوکی -

  ... و همیشگی سفارش همیشگی جاي همیشگی ساعت...  خرابتم -

  . همیشگی کار -

  ؟ شیدا نداري کاري.  قربونت آخ -

  . برسون سالم هم بهنوش به...  نه -

  . خدافظ...  قهرم باهاش.  نمیرسونم -

  . میکنن قطع ما رو امروز رو تلفن همه.  که این از اینم:  گفتم غرغر با.  کرد قطع چرا بپرسم خواستم تا

  . " مبارك جدید ي خونه " بود نوشته که کردم باز رو اِس.  اومد اِس کنم روشن رو وي تی اومدم تا

 بهارش از نکوست که سالی...  نیست خوبی روز امروز اصال!!!  بودمااا کرده عوض رو خطم تازه.  مزاحم پدر بسوزه اِي

  . پیداست

 آخر.  کنه وصل رو ماهوراه بیاد دوباره که شمس به بزنیم زنگ باید فرصت سر.  کردم روشن رو وي تی و کردم غرغري

  . میداد نشون فیلم یه داشت که پنج ي شبکه زدم سر

  

  عــلی
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  !! همین افتاده، کیفتون فقط.  نبینم رو روزا این و بمیرم الهی ؟ اومد دردتون ؟ بود شمشیر زخم ؟ شدین زخمی-

 اطرخ به اگه یعنی ؟ اینطوریه هم شیدا یعنی اَه اَه.  دراز زبون پرروِ ي دختره! نداشت اي فاصله زمین با مبارکم فک

 باشه گلمون الل کرو دختره یه شیدا لطـفا خداجونم ، کنم خودکشی برم باید که اومدم کوبیدم تهران تا دختري همچین

 جمع ینزم رو از خیسشو مصرف بی کاغذهاي بود نشسته لوس ي دختره! شرکه ي گربه مثل قیافشون که اونایی از ،

 امانم خاطر به اصال شدم بیخیالش ؟ چی مثل...شد سبز راهم وسط چی مثل خودش میرفتم راهمو داشتم من ، میکرد

 کردن پیدا واسه کرده دیوونم مامان! هــه ، شدم فراریم سوار گذشتمو کنارش از بهش توجه بی ، نداشتم بحث حوصله

 به دلم ، عفریته این دنبال تهران اومدم که روزه217 دقیق امروزم ، دنبالشیم در دربه که ساله پنج ، لوسش ي زاده برادر

 ستهب کت رو دختره این که تهران اومده پام پابه زده نیویورك از کرده، تموم حقم در رفاقتو طفلی ، میسوزه دایان حال

! روانیه مطمئنم . نمیدونم ؟ بشه چی که ، نیاد بیرون ایران از اینکه واسه فقط گورشده گمو که دختري.  مامان پیش ببریم

  دادم جواب بود دایان خورد زنگ گوشیم.  داره خوددرگیري شایدم

  دایان؟ جونم-

  نکردي؟ پیدا چیزي ، داداش سالم-

 شههمی مثل بازم.  کردم رو زیرو شهرو کل امروز ، شده قایم گوري کدوم احمق ي دختره نیست معلوم! بابا نه ، سالم-

  !هیچی به هیچی

  کجایی؟ االن.  میکنیم پیداش! پیدامیشه ، نداره عیب-

  داخل میام بازکنی پارکینگو! درخونه دم -

  اومدم اوکـــی-

 رفیق هترینب دایان.  شدم پیاده کردمو پارك.  داخل رفتم.  بازشد پارکینگ در راننده، کمک صندلی رو کردم پرت گوشیو

  شد همراه باهام کردو ول من خاطر به خانوادشو که داشت معرفت اونقدر.  بودیم باهم بچگی ازهمون! دنیاس

  توهمی؟ داداش؟ چته-دایان

  مامان به میدمش میبرم بعد درمیام خجالتش از حسابی اول کنم پیداش.  مخمه رو خیلی دختره! هیــچ-

  بیاد؟ بیرون جهنم این از نیست حاظر چرا ؟ فراریه ازتون اینقدر چرا بدونم دارم دوست-دایان

  اُسکول خـــره که بس-

  پیداکردم رقص کالس به مربوط بنر دوتا ، میچرخیدم اینترنت توي امروز میدونی-

  بیاد؟ خوشش شوهرم که رقص کالس بفرستیم میخواي نکنه میاد؟ کارمون چه به این چی؟ که خُب-

  موند جا مهمش قسمت.  بیاد خوشش میرقصم یجور خودم شو بیخیال فعال شوهرتو دیگه نه-
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  ؟ بگو ؟ چیه مهمش قسمت -

  میزنیم حرف حسابی دُُرستو.  داخل بریم بیا حاال-

 پا وفرشیامور و کفشی جا کنار کردم پرت کفشامو بلعیدم وجودم تموم با رو خونه دلپذیر گرماي ، خونه توي رفتیم باهم

 بیارمو ارفش مغزم به بیشتر نداد اجازه دایان که میدادم ربط دیگه چیزاي با رقصو کالس بنر داشتم ذهنم توي.  کردم

 نینط دوستش و حیدري شیدا محترمت دایی دختر با نامَن هم که... نفره دو بامدیریت رقص کالس این ببین: گفت

  !محمودي

  زدم فریاد میشدم مرگ ذوق خوشحالی از داشتم طرفی از ، نمیشد باورم

  ...یعنی برگردیم؟ میتونیم یعنی کردیم؟ پیداش یعنی.  علی مرگ بگو! دایـــان-

  بزنم حرفمو ي ادامه بذار بگیر آروم دِ... کوفت زهرمار، و یعنی...اَه-دایان

  !بـــدو...بگو خب خیلی-

  ...دختره طرف که میشن مطمئن اول آدرس دادن واسه آخه ، نیومد گیرم آدرسی هیچ فعال -

  دیگه دختریم میکنیم تظاهر خب-

  عزیزدلم ببین پائینتو! همه از تر مهم! بنداز هیکلت به نگاه یه! نگو ور شرو پسر-

 رو تفاوتا دمومیکر بررسی تحلیل منظورشو داشتم کردم، نگاه بود کرده اشاره که جایی به اختیار بی.  کرد اشاره دست با

  میدم گوش میگه هرچی که احمقم منم...کرده مسخرم بیشــور.  شد بلند ش خنده صداي که میگذروندم مرز از

  بهش کردن نگاه از میکنی هم ذوقی چه -دایان

  ؟ بریزم سرم به خاکی چه بگو.  مسخره شــو خفه-

  !نمیشه جالب زیاد خاك.  بهتره گِل فکرکنم! امــم-دایان

.  وش خفه خواهشــا! خواهـشا ولی ، شرمنده.  عتیقه یه دنبال دنیا سر اون از کشوندم توروهم ، خستم من! دایــان...اَه-

  !باش جدي ، نکبت درنیار بازي مسخره

 حقوق! ـوت آره! تـــو ، شکستی دلمو ، انتظارنداشتم ازت! عَـَلــی: داد دخترونه پیچوتاب حرکاتش به ، کرد نازك صداشو

  ...من...واممیخ عشق من کوري؟ ؟ دارم نیاز بهت من نمیبینی.  کبودیه پراز تنم ي همه! کن نگاه.  میذاري پا زیر رو زنان

  !لــــال ، شو الل ، شی خفه که کردم خواهش ازت دایــان-

  میکنه مونکمک سام مطمئنا ، بندازیم گیرش چطوري ببینیم بیا پاشو بعد ، کن استراحت برو ، بابا خب خیلی-دایان

  میام بیدارشدم نشو مزاحمم پس خب خیلی-
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 ختت روي عریان نیمه همونطور کردمو پا راحتی شلوار یه ، تخت رو انداختم دراوردمو تند لباساموتند ، شدم اتاقم داخل

  . پیچیدم خودم دور گرممو نرمو لحاف کشیدمو دراز

  

  شیدا

  . سرم تو زد چیزي یه خبري بی خدا از یه اما بود، برده خوابم وي تی جلوي چقدر نمیدونم

 پرت قاشق معموال...  افتاد کار به مغزم.  کردم نگاه بود افتاده زمین روي که قاشقی به و پاشدم آلودي خواب حالت به

  . نکنه خفت خدا:  غریدم لب زیر.  باشه نمیتونه طنین جز کسی کارِ کردن

  . کشیدم بود شده خشک که گردنم به دستی و پاشدم

  . دنبالش منم و میزد زنگ موبایلم

  . خودشو کشت.  بابا بیا -

  . بخیر ظهرت:  گفت و داد بهم رو موبایل.  کردم نگاه بود دستش موبایلم که طنین به

  . نزدمت تا برو -

  . رفتن وقت...  حرفم سخته:  گفت و داد بهم رو نمیخورد زنگ دیگه حاال که موبایل

  . بروووو دِ -

  !!!نبود این از بهتر.  اوووف.  کردم نگاه شماره به من و حموم تو رفت طنین

  ؟ بله:  گفتم.  برداشتم بعد بشه معطل یکم گذاشتم.  رفتن ویبره به کرد شروع گوشیم دوباره

  ؟ شیدا خوبی سالم، -

  . احوالم و حال به زدي گند...  خدا به بودم خوب

  ؟ فرمایش...  مرسی -

  ؟ بیرون بریم میاي فردا میگم -

  !! خداااا ؟ کنم فرار کجا به این دست از من واااااي

  ! نگیر تماس هم بعد به این از.  مهمه هم خیلی.  دارم قرار بهروز با فردا من آرمین ببین -

  . خوبه نه بگو تو هی نیست خوبی روز امروز میگم هی...  اَه.  کردم قطع رو گوشی بگه چیزي اینکه از قبل تا

  . میز روي گذاشتم رو تخمه و وي تی جلو رفتم.  ریختم کاسه تو خودم براي تخمه یکم و آشپزخونه تو رفتم
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 مخلوطه هم تو کل در...  نمیکنه فرقی پذیرایی، یا هال البته.  هال تو بردم و برداشتم رو تاپ لپ و اتاق تو رفتم ننشسته

.  

  . هاست اتاق و آشپزخونه نزدیک هم دستشویی و حموم.  متوسط نسبتا اتاق تا سه و بزرگ ي آشپزخونه یه

  . زدم رو رمز و کردم روشن رو تاپ لپ

 " زدم ودب آن همیشه مثل که بهروز به و مسنجر تو رفتم سریع.  اومد باال بالخره.  شکوندم تخمه باال بیاد صفحه تا

  " ؟ بیایم االن داري وقت...  شکلت قربون

  " ؟ چندتایین مگه ؟ بیاین االن " زد

  " ؟ باشه میتونه کی طنین و من جز نظرت به خره آخه دیگه، هستیم لشگر یه " زدم

  " بیرون بیام نمیتونم کردن کچلم بچش و خواهرم.  خونمون بیا پس " زد و گذاشت خنده آیکون

  ".  خونت میایم باهم اوکی.  باوو هستی کی دیگه تو " زدم و گذاشتم تعجب آیکون

  . نگفت چیزي دیگه

 هم ینطن شد تموم که کارم.  کشید طول کارم ساعت یک.  روز هاي آهنگ و ها پوستر دنبال یکم رفتم شدن آف از بعد

  . بیرون اومد حموم از

  . بهروز خونه بریم بپوش لباس:  گفتم سریع

 رايب شهر تئاتر رفتم دوباره دانشگاه، رفتم بودم، صحنه هاي کار در به در صبح امروز...  ام خسته من...  خدایا واااااي -

  . خدا رو تو کن ولمون...  روغنه تو نونم که جدیده کار

  ! رفت باید ولی ام خسته منم.  بریم بپوش رو لباسات پاشو.  دیگه نزن غر:  گفتم و برگشتم

  . ور اون و ور این میکشونی منو چرا نمیدونم -

  . دیگه بدو.  حوصله بی ذوق بی -

  . کردم سرم هم رو ایم سرمه ي مقعنه.  مشکی جین شلوار با پوشیدم مشکی مانتوي یه

  ... بود خوب.  انداختم نگاهی خودم به آیینه تو

  . زدم ماتی لب رژ و کشیدم چشم خط

  . گرفتم حسابی دوش یه و برداشتم رو گوچیم عطر دوش

  . متفاوت همیشه مثل...  بستم راستم دست مچ به رو ساعتم
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  . زدي رو مسخره عطر این باز.  پوووف:  گفت و اتاقم تو اومد طنین

  ؟ چشه مگه وا -

  . بخورتت میخواد آدم میده تمشک بو.  نیست چش بگو -

  . درآد بهنوش چشم.  زدم همین براي اصال -

  ؟ کردن قهر نمیدونی مگه -

  ؟ چیه ماجرا گفت بهم امروز آره -

 ملوس یخیل.  پُر تو بدن و مشکی پشت پر موهاي با مشکی ابرو چشم...  کردم نگاه بهش.  تخت روي کرد پرت خودشو

  . نمکی البته صد و.  بود ناز و

 هر من و نداري وقت من واسه اصال تو گفته هم بهنوش سرکارم من گفته این بیرون بریم بیا گفته بهنوش بابا هیچی -

  . کردن قهر بعدم.  سرکارم میگی تو میگم تو به چیزي یه موقع

  . نبود بهروز کارِ راست بهنوش هم اول از.  مسخره چه:  گفتم و خنده زیر زدم

  . بکش چشم خط واسم بیا.  آهــــان ؟ بودم اومده چی واسه راستی.  اوهوم -

  ؟ بکشم چشم خط ؟ پس شد چی.  میریم چرا که میدادي جر منو داشتی که تو -

  . بشین اینجا بیا بدو:  گفتم که کرد شرك ي گربه عین رو بادومیش چشماي

 رو رد و بیرون اومدیم خونه از خونه وسایل کردن خاموش از بعد.  کرد زیبا رو چشماش واقعا که کشیدم چشم خط براش

  . کردیم قفل

  ؟ بهروز خونه بود کجا:  گفت و نشست اومد هم خودش.  شدم سفیدش پراید سوار من و زد رو سویچ طنین

  ؟ میکنی نگاه اینجوري چرا چیه:  گفت که کردم نگاه بهش

  . ونک میدون.  هیچی:  کردم نگاه جلو به و برگردوندم سرمو

  . گرفتم...  آهان -

  . خونشون جلو رسیدیم ساعت یک از بعد

  . اومدین خوش.  بفرمایید:  اومد مادرش صداي.  زدم رو اشون خونه زنگ رفتم من و شدیم پیاده

  . دیدیم رو بهروز ما و شد باز خونه در.  شدیم شیک آپارتمان اون داخل ما و شد باز تیکی با در

  . بهم زدیم و کردیم مشت رو دستامون همیشه عین
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  . اتاقش تو رفتیم سریع ما و کنار در جلوي از رفت

  . شدیم جمع هم دور عجب چه...  اوباش ارازل به به:  گفت و اومد هم خودش

  . بودیماا دانشگاه دیروز...  دیوونه برو -

  . بریم و بگیریم رو کوفتی لیسانس ما بگذره آخ -

 لپ بهروز . میاورد در سر چیزایی یه.  میکرد کار هم پرستار عنوان به پدرش کلینیک تو منتهی میخوند هنر ما با بهروز

  ؟ خبرا چه:  گفت و کرد روشن رو تاپش

  . خستم:  گفت و بهروز تخت رو انداخت خودشو طنین

 دانشگاه از و دانشگاه برم صحنه سر از همش اینکه.  میخواد هیجان یکم دلم:  گفت طنین که کشیدیم آهی تامون سه هر

  . شده تکراري خیلی.  ندارم دوست دیگه رو خونه بیام

 آروم گیزند...  داشتم عضویت تا چهار االن تا.  میشه شروع رقصم کالس دیگه روز دو:  گفتم که کرد نگاه من به بهروز

  ؟ مهندس میگی چی تو.  چیکار میخواي رو هیجان...  دیگه خوبه

  . بیامرزتش خدا ؟ هیجان:  گفت و کامپیوتر میز صندلیِ رو نشست.  بود اتاقش تو که مبلی روي انداختم خودمو

  . بهنوشه منظورش:  گفت و خندید طنین

  ؟ بسازم برات وبسایتی چه حاال خب،:  گفت بهروز که خنده زیر زدیم تامون سه هر

  . بساز فیسبوك:  گفت سریع طنین

  . تره ساز کار:  گفت که رفتم چپ چپ بهش

 از بعد فردا شد قرار و کردیم خداحافظی بهروز با هامون کار شدن تموم از بعد.  کشید طول کارامون ساعت دو حدود

  . ما ي خونه بیاد دانشگاه

  . خوابیدیم گرفتیم و رفتیم حرفی بدون کدوم هر شدیم که خونه وارد

***  

  . دیگه وایسا اَه -

  . دوختم چشم امیر به و برگشتم

  ؟ هان ؟ شیدا نمیکنی قبول چرا:  گفت سریع
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 هشد کار و کس بی ي دختره میگن االن.  باشم خواهرت و مادر خور سري تو عمر یه نمیخوام من ؟ کنم قبول چیو -

  . جوابم منفیه!  نه...  آقا نه...  ما عروس

 مخالف ور سرشون هم اونا.  رفتم چپ چپ میکردم نگاه رو امیر و من و بودن نشسته نیمکتی روي که طنین و بهروز به

  . نشید مزاحم دیگه لطفا:  گفتم جدي خیلی اما گرفت ام خنده که کردن رو اینکار بامزه اونقدر...  برگردوندن من

  . بهروز و طنین سمت رفتم سریع

  . خواستگاري میاد بازم نه میگم بهش باره سه.  نفهم مرتیکه:  گفتم و طنین کنار نشستم

  . میدم نشون خودم:  گفت و پاشد زمین رو از.  باال زد رو آستینش و داد تکون راست و چپ به رو گردنش بهروز

 کنار برو:  فتگ طنین که خندیدم بلند طنین و من.  زمین رو افتاد و خورد تلو تلو بهروز که کشید محکم آستینشو طنین

  . بیاد باد بزار.  داداش

  . خندید هم بهروز خود

 بلند وبایلمم صداي که میخوابیدم داشتم.  اتاقمون تو رفتیم املتی خوردن از بعد طنین و من و رفت بهروز شام موقع شب

  " عشقم داري اس ام اس " شد

  " میاي هک بالخره.  منتظرتم " بودم شده حفظ دیگه.  کردم نگاه ناشناس ي شماره به دوباره و موبایلم وقت سر رفتم

 گوشیم قهدقی چند از بعد " ؟ باشین کی شما " نوشتم براش و دریا به زدم دلو.  بفهمم بزن حرف دیپلم زیر ؟ جانم ؟ چی

  . بودم کرده قطع رو صداش.  لرزید میز روي

  " بینی می کنی قبول و بخواي اگه...  نزدیک هم خیلی...  آشنا خیلی "

  . نمیزارن اعصاب واقعا آدم براي.  تختم رو انداختم خودمو و کردم خاموش رو موبایل عصبی

  

  علـی

  :موندم جوابش منتظر مشتاق دادمو اس بودن اورده گیر فراري خانم شیدا از دایان و سام که اي شماره به

  " میاي که بالخره.  منتظرتم "

  " باشین؟ کی شما "-

  " بینی می کنی قبول و بخواي اگه...  نزدیک هم خیلی...  آشنا خیلی"

 مامانو پیش ببرمش میتونم تر راحت.  میشه عالی بده پا دخترداییم!  میاد خوشم داره نه ، اومد لبام رو گشاد گله لبخند یه

  برمیگرده دوباره آرامشم اونوقت
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  ؟ داد جواب ؟ بازه نیشت چته -دایان

  ؟ بهش بزنم زنگ نظرت به ، داد اس یه فقط.  آره-

  !هستی کی بفهمه نذار فقط ؟ بکشه منتتو اون داري انتظار پس.  دیگه آره -دایان

  . ندارم بازي باشک قایم ي حوصله-

ـَلـــی منم! شی شی سالم: گفت کلفت صداي با و گرفت رو جنتلمنا ژست جلوم شد بلند دایان  بزنم ختومو اومدم! عَـَ

  ؟ لیدي ماي اوکـــی ، باشه زدن ي آماده مخت بکشی زحمت باید تو فقط ننم، پیش ببرمت

  ؟ بکنم غلطی چه من میگی خب ، دایان خفــه دِ-

  ببینیش فردا کن درخواست ازش جنتلمنانه خیلی بزن زنگ االن -دایان

  ندارم لطیف جنس با خوبی ي رابطه زیاد میدونی که خودت ؟ بزنی حرف باهاش تو میشه-

  میکردي پرپر خودتو خوب که بود سها اگه حاال -دایان

  نداشتمه خواهر مثل سها سوما ، نداره ربطی تو به اصال دوما ، نده ربط اون به بحثو که اوال-

  ... و خواهرته مثل.  شکمت ارواح آره -دایان

  . بگو بزنی حرف شیدا با نمیخواي توچه؟ به اصال-

  میشه راحت توهم کار...آمریکا بردمش خودم با شدمو هم عاشقش دیدي اصال...نه چراکه -دایان

  . بزن زنگ بهش بیا! بگو ور شرو کم-

  کنی خراب اگه حالت به واي ، کن رفتار آقامنشانه: گفتم بقاپتش ازاینکه قبل.  گرفتم سمتش گوشیو

 میشه یزیشچ یه این ، زد اي موذیانه لبخند بردو گوشش نزدیک گوشیو ، گرفت رو گوشی و گفت لبی زیر ي"بابا برو"

  شدم ساکت میزد حرف خط پشت طرف با که صداش با ،

  ؟ شما حال ، خانمی شد عرض سالم -دایان

  . خانمم خوشکل خوبیت به! برم قربونت -دایان

 دایانو که دبو ترشیده خیلی دخترداییم یا میزنن؟ حرف صمیمی و ریلکس اینقدر چرا! کردم نگاش شده گرد چشماي با

 رو گوشی اي هحرف خیز یه با! میکنه اسکولم داره اینکه یا...یا...داشته رابطه باهاش قبل از دایان یا ، گرفت تحویل اینقدر

  گذاشتم گوشم دم کشیدمو دستش از

  "بگیرید تماس بعدا لطفا.  میباشد خاموش نظر مورد مشترك"
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 رفت ریزپاگ آهوي مثل طفلی که کنم دایان پاك وجود نثار گردنی پس یه که برگشتم.  ساییدم بهم دندونامو حرص با

 بودن ریخته میز ور که وسایلم گوشیو ، نداشتم کشی نعشه حوصله شبی نصف.  شدم بیخیالش ، کرد قفل درو اتاقشو تو

 پسرش یدونهنم ولی ، بگیره آروم یکم بلکه میدادم کار گزارش مامانو به میزدم زنگ باید فردا ، اتاقم تو رفتم.  کردم جمع

  ... خاصیت بی لوسِ ي دختره میکنم خردوخمیرش برسه بهش دستم یعنی.  زادش برادر براي کرده تیز دندونی چه

*****  

  دادم جواب خوابم از خمار صداي با شماره به نگاه بدون.  کردم پیدا میکرد خودزنی داشت که گوشیو بسته چشماي با

  ؟ جــونم-

  ؟ عــلی -سها

  )شیداس فقط ازینجا نجاتم راه ، نباشه اي دیگه کس شیدا جز خدایا آخ( ؟ شــما-

  ؟ میبینی خواب داري هنوز یا ؟ نیوردي جا به -سها

  !ســـها...انداختم گوشیم ي صفحه به نگاهی...نمیاد یادم چرا اُه ؟ یعنی بود کی! اوممم...بود آشنا صداش

  ؟ تویی سها! اممم-

  ؟ داشتی رو اي دیگه کس انتظار -سها

  . ندارم حالشو اصال داره؟ چیکار دیگه سها ، بپره خوابم که پیشونیم به کوبیدم دست با

  ؟ چطوري ، خانم سالم-

  خوب خوبه...پرسیات احوال از ممنون -سها

  ! گرفته صدات ؟ کردي گریه ؟ سها شده چی-

  ؟ مهمه -سها

  ؟ شده چیزي بگو! پرسیدم که هست حتما-

  نیست چیزي نه-سها

  !عزیز بگو شدم؟ غریبه نکنه-

  شده تنگ برات...دلم فقط...فقط! هیچی -هق هق با سها

  میشه راه روبه داره کارام تقریبا.  کوچولو خانم کن تحمل میکنی؟ گریه این واسه! دیــوونه-

  برمیگردي؟ کی -سها
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  نکشه طول ماه سه از بیشتر احتماال ولی...بگم نمیتونم دقیق-

  خب؟...برگردي زود کن سعی -سها

  .دیگه میام ؟ میکنی بیقراري اینقدر چرا! خانمی...سهاجان-

  باش خودت مراقب.  کنم قطع باید دیگه من ، باشه -سها

  ...فعال ، خانمی همینطور توهم-

 سرد آب دوش عاشق ، حموم سمت رفتم شدم بلند عریان نیمه همونطور.  میز رو کردم پرت گوشیو کردمو قطع تماسو

 با ، تهگرف کِرمِش باز دایان بودم مطمئن ، زد رو حموم در ها دیده جن مثل یکی که بودم دوش زیر ریلکس خیلی.  بودم

  دایـــان؟ مرگته چه:  پرسیدم حرص

  !باقلوا برات دارم خبر که بیرون بیا جونم علـــی -دایان

  ؟ شده چی ؟ باقلوا! هـــوم-

  بیرون بیا اول.  خیرم نه -دایان

  بده مو حوله...لختم-

 که دمکشی عمیق نفس یه ، کوبید ها وحشی مثل درو دوباره.  شنیدم قدماشو صداي فقط و شد ساکت اي لحظه چند

  بیرون اومدم پیچیدمشو کمرم دور.  گرفتم ازش متوسطمو ي حوله کردمو دروباز.  کنم کنترل عصبانیتمو

  !اي عضله چه...اندامشو! اوووف -دایان

  !میبینی همینطوري منو داري هرروز توکه ؟ هیزي بدیدو ندید اینقدر یعنی-

  !بدم نفس به اعتماد خواستم -دایان

  . اوردم خودم با اینو کردمو غلط من خـــدا اِي-

  نیار جوش اینقدر بدم بهت خبرو بیا خب خیلی -دایان

  !نکنم امواتت روح نثار صلوات اینقدر که میدادي خبر میومدي زودتر! خوب پسر آفرین-

  ؟ امواتم روح به دادي فـُـُـُـُـُحش تو! فـُـُـُحش ؟ شد چــی -دایان

 . نداشتم بازیاشو مسخره اعصاب ، دراورد زدن جیغ و گریه اداي و نشست زمین روي نارنجی نازك دختراي این مثل

  کردم نگاش جدي خیلی نشستمو کنارش
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 بریم باید فعال !آدرس یه شد اینم ، پیداکردیم هنر دانشگاه توي مبارکتو دختردایی اسم ، میگفتم داشتم! بله بله -دایان

  !دراریم آمارشو که دانشگاه

  دانشگاه بریم شیم آماده پاشو هستی؟ چی معطل پس! تو عشقی ، ایـــول! باریکال-

  یگشتمم شی شی از سرنخ یه دنبال داشتم االن همین تا دیشب از گشنمه من! هست وقت آقاعلی نکن هُـُل حاال-دایان

  ؟ چطوره! بریم که بیام کنم خوشکل منم بخور چی یه برو خب خیلی.  باورکردم منم گفتی تو-

  منتظرتم که بدو.  عــالی -دایان

 مشکی تانک شلوار ، اي قهوه زمستونی کت ، مشکی پیرهن یه.  گرفتم قرار کمد جلوي ذوق با ، بیرون اتاق از رفت دایان

 موهامو.  بستم شل معمول طبق کرواتمو ، پوشیدم لباسارو نور سرعت با.  برداشتم مشکی هاي رگه با اي قهوه کروات ،

 سابیح درستو دوش یه برداشتمو میز رو از اللیکمو ادکلن.  کردم بارونش ژل و باال دادم رو همه کردمو خشک سشوار با

  !نزدیک خیلی...میشی نزدیک برگشتن به داري! باش شاد علی آقا آره ، گرفتم باهاش

  

  شیدا

  . نمیکنم نگاه بابا باشه:  گفت و چشماش روي گذاشت دستشو بهروز

  . بهرووووز:  گفتم حرص با من و خندید طنین

  . مررررض -

  ... ببخشید -

  . واااي:  گفت نازك صداي با و قلبش رو گذاشت دستشو بهروز

 میشد باعث که يچیز تنها بود، زده ژل رو مشکیش موهاي متناسب، هیکل و بلند قد با ساله، نه و بیست نسبتا پسر یه به

  . بود سبزش هاي چشم بشه میخ بهش ها چشم

  . ببخشه خدا:  گفت و دهنش تو گذاشت پاستیل دیگه یدونه طنین

  . داشتم کار حیدري خانوم با من:  گفت پسره

  . کرد تکرار دوباره که کردیم نگاش تعجب با

  . خودمم:  گفتم

  . بابا ندیده خوشگل ؟ خب چیه...  کرد نگاه بهم تعجب با
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  . ندیدم خودم مثل تقریبا که مدالم این از من بهروز قول به...  ندیده من مثل مطمئنا

  . بگیرم رو وقتتون لحظه چند میشه:  داد ادامه پسره

 برو،:  تگف پر دهن با و باال انداخت پاستیل دیگه یدونه هم طنین.  کرد نگام شیطون و کرد داري خنده ي سرفه بهروز

  . کم شرت

:  تگف و جلو آورد دستشو.  گرفت خندش پسره خود...  برگردوندن رو روشون همیشه عین که کردم نگاشون چپ چپ

  . هستم دایان

  . خوشبختم:  گفتم و رفتم چپ چپ اش کرده دراز دست به

  . شیدا هم شما و -

 بزنیم فیحر یه باهم)  کرد اشاره فراري به دستش با(  ماشین اون توي رو ساعت یه اگه:  گفت که کردم نگاش تعجب با

.  

  ؟ بیایم باید چی براي...  نه -

  . فراري سمت رفتیم و شدم قدمش هم مجبوري که کرد نگام کالفگی با

  . بزن رو سویچ علی:  گفت بلند یکم

 شستهن داشت توپري نسبتا اندام پشت از که دیگه پسر یه و اون و پشت من.  شدیم ماشین داخل ما و شد زده سویچ

  . بود ها پاستیل پیش دلم....  بودن اونجا طنین و بهروز آخه نمیکنه تهدیدم خطري میدونستم.  بودن

  . نکردی قبول شدم خوشحال خیلی:  گفت پسره همون...  حاال خب.  نمیاد یادم ؟ بود چی اسمش ؟ چی یا پسره همون

  . کن شروعش...  دایان کن بس:  گفت اي مردونه صداي

  . نرسیدم اي نتیجه به کردم فکر چقدر هر.  آشناست چقدر صدا این...  اِ

  . دارین عمه یه شما:  گفت بود دایان اسمش که پسره همون

  . ندیدمش که میشه سالی چند...  افتادم بهناز عمه یاد

  . دارم بله -

  ! شماست ي عمه پسر نشسته رول پشت که مجسمه این و -

 این پس ... نداشتم نه...  بابا آره ؟ داشتم.  باشم داشته هم عمه پسر نمیاد یادم اصال!!  کردم نگاش شده گرد چشماي با

  . اته پسرعمه یارو این گفت...  زد زري چه
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  ؟ عمه پسر:  گفتم لب زیر

  . لوسم توئه ي عمه پسر من...  بله -

  ؟؟؟ لوس گفت این ؟ لوس گفت من به این

  . دار مایه بچه خودتی:  گفتم غیض با

 گفت زخندپو با.  باال انداختیم هامونو ابرو دیدیم همو وقتی.  که بود پرروئه بچه همون این اَه....  کرد نگاه بهم و برگشت

  . اومد در معنا تمام به ننر بچه یه داییمون دختر به، به: 

 وقتی هک ننه بچه لوس یه هم امون عمه پسر:  گفتم پوزخند با همین براي نشد ولی جونش به نپرم کردم سعی خیلی

  . اومد در آب از بیمارستان میره میخوره بهش یکی

  . باشم ننر این دایی دختر من عمراً.  سابید هم روي هاشو دندون

  . بود زده ژلشون که مشکی بلند نسبتا موهاي مشکی، ابرو چشم...  کردم دقت بهش

  . شد منکرش شد نمی...  بود خوشگل

  ؟ چی که خب:  گفتم دایان به سینه به دست و کردم نازك چشمی پشت

  . آمریکا میاید ما با شما:  گفت و کرد مِن مِن یکم

  !!؟؟ چـــــــی:  زدم جیغ تقریبا

  . جیغو جیغ:  گفت و گوشاش رو گذاشت دستاشو لوسم ي عمه پسر

  . آمریکا بیام اینا با عمراً ولی....  میکنم آدمش.  شده پرو حد از زیادي دیگه این

 ناتو عمه...  میکنم خواهش.  آمریکا بیاید همراه یه با میتونید هم شما...  میشن شما قیم اتون عمه:  داد ادامه دایان

  . دارن قلبی بیماري

 ودمخ اگه...  من سراغِ بیاد هیچوقت نداره حق.  داره که داره:  گفتم داد کمی و حرص با.  افتادم کذاییم ي گذشته یاد

 چرا امنمیخو وقتی....  عمه میام دارم میگفتم بهش میخواستم اگه...  میدادم پاسخ اش نامه دعوت تا صد به میخواستم

  ... ! خیلی خیلی.  ترم موفق خیلی اینجا من ؟ بیام باید

  !! ننه بچه...  خوش روز:  گفتم ام عمه پسر به رو و برگشتم سر آخر اما...  در سمت رفتم

...  تپش رفتم بعدم.  کردم خیس رو شلوارم صداش از خودم که بستم محکم رو ماشینش در حرص با بده جوابی اومد تا

  !! ننر لوس.  انداختم خط پشتش کاپوت رو ها سنگ خورده با و هام زانو روي نشستم

  . هام شونه روي نشست دست دوتا دفعه یک و شد دور ماشین
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  . کردم نگاه طنین و بهروز شیطانی هاي لبخند و ها صورت به ترس با و عقب برگشتم

  . منحرفا:  گفتم و کردم پوووفی

  . کنن گیر گلوت تو.  بودنااا خوب خیلی خدایش ولی:  گفت طنین

  . کنه گیر گلوت تو دوتاش هر ؟ یکی به دوتا:  گفت که کردم نگاش درگمی سر با

  . گذشت خوش ماشین تو:  رسید دادم به سریع بهروز

 پاستیل : گفت و دهنم تو چپوند پاستیل تا پنج چهار طنین که کردم نگاشون حرص با.  شدم هاشون نگاه متوجه تازه

  . نشده خوب که داري جوش دوتا هنوز.  نخور حرص ولی بخور

  ! خندیدم منم.  خندید که سرش تو زدم محکم

  . بکنه جبران میخواد و میدونه یا نمیدونه عمه یا.  رفتم فرو فکر تو دوباره بعد

 هر هب...  خرش یا میاد خودش یا:  گفت خونسرد خیلی.  دیدم رو بهروز و برگشتم.  گردنم پس خورد محکم چیزي یه

  . نمیاد سفید اسب با حال

  . تو خُلی:  گفتم و خندیدم

 صالح امامزاده از داریم هم حاال....  کوه بریم بود قرار رو امروز یه.  فروشی لواشک سمت افتادیم راه باهم.  خندید اونم

 کردن تعقیبم ور اینجا تا دانشگاه از شاید.  بودن من دنبال شاید ؟ کردن پیدا منو اینا که شد چی راستی...  میریم پیاده رو

 به رو شدم متوجه تازه.  زد چشمک دید نیشمو که هم پسره یه.  شد شل نیشم کردم یارو فراري با که کاري فکر با. 

  !! که نداریم شانس کال.  ها بچه سمت رفتم و بستمش سریع.  شده وا نیشم اون ي قیافه

  

  عــلی

  .نمیومدم بودم شیدا جا منم نمیدي؟ خرج به سیاست یکم چرا! علی -دایان

:  کردم فلق دایان چشماي رو چشمامو ، سرکشیدم نفس یه ، برداشتم رو آب بطري کردمو پارك گوشه یه ماشینو کالفه

  هـــوم؟ میکردي؟ رفتار ریلکس اینقدر لوس میگفت هم تو به اگه ببین

  کنه؟ بارون بوس پاتو سرتا و بغلت بپره دیدنت با داشتی انتظار چیه -دایان

  !جوجـــه...بزرگترم ازش سالی10 حداقل! نداشتم احترامیشم بی انتظار ولی! نه-

  بــامنــی؟ -دایان

  !ننم بچه ي دختره اون با دارم؟ تو به چیکار! بابا بـــرو-
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  بود فیس بِیبی نبود جوجه.  طفلکی نداره ننه -دایان

  !غول نُره این نه فیسه بِیبی سها-

  جوجه؟ یا غوله نره نفهمیدم شدي؟ روانی علـــی -دایان

  دایان؟-

  جونم؟-دایان

  ببندي؟ دهنتو خونه تا میشه-

 ، مانما پیش ببرم هست که هرطور رو دختره این باید ، نداشتم بحث ي حوصله ، گرفت ازم روشو قهر حالت به دایان

 خودمونو که دیمکر اشتباه ، بکشم نقشه کردنش راضی واسه باید ، روندم خونه سمت سرعت با ، میبُرم درازشو زبون قبلش

  !میزدم گولش باید...کردیم معرفی

  کرد متوقفم دایان صداي که کنم باز درو رفتم ، شدم پیاده ازماشین کردمو پارك خونه دم

  ببین رو اینجا بیا! علـــی! شـِـت اوووه -دایان

  زده؟ خشکت چرا شده؟ چی-

 انداخته طخ نازنینم ماشین رو لوس ي دختره ، پرید سرم از برق...کردم نگاه ، کرد اشاره ماشین پشت به فقط نداد جوابی

  !خودتی احمق! میکشمت لعنتی: زدم فریاد عصبانیت از "احمق" بود

  !آروووم علی باش آروم -دایان

  !اي عقده...احمقه خودش ، کرده داغون ماشینمو کرده؟ چیکار ببین! ببر صداتو! خفه-

 ضرري چه مگه کردم؟ دختر این حق در بدي چه من مگه ، افتادم مبل روي ، خونه داخل کشوندم گرفتو بازومو دایان

 تکرار رو لمهک بار چند نوشتش؟ ماشین روي و بیاره زبون به نتونست که بود سنگین اینقدر کلمه این رسوندم؟ بهش

  احمق...احمق...احمق کردم

  جوجه باش یتالف منتظر! خودتی...احمق:  نوشتم ، جدید پیام نوشتن قسمت رفتم ، کشیدم بیرون ُکتَم جیب از گوشیو

 خیلی ، ودب انداخته باال ابروهاشو میکردو نگام حرص با دایان ، بندازمش زانو به باید...دربیارم تالفیشو باید ، فرستادم

  چیه؟:  گفتم عادي

  بده خبر بهش بزن زنگ مادرت به که تمومه اگه بالخره؟ شد تموم بازیات دیوونه -دایان

  عزیــــزم انداختی یادم که ممنون-
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 وختس حالش به دلم ، اتاقش تو رفت کردو حواله برام سرت تو خاك یه میرفت عقب عقب که همونطور شد بلند جاش از

 چهار. بوق سه. بوق دو.  بوق یه... گذاشتم گوشم دم گوشیو ، گرفتم رو مامان ي شماره ، کارام با کردم دیوونش واقعا ،

  !بوق پنج. بوق

  !خودم غرغروي پسر به به -مامان

  !نــازم مادرخانم به ســالم-

  پسر؟ گل خوبی ، ماهت روي به سالم -مامان

  زادت برادر با بازي ماشک قایم از شدم دیوونه.  دم و دود از شدم خفه! نداره معنی اینجا بودن خوب! مادرمن نه-

  نشد؟ ازش خبري -مامان

  بزنم؟ حرف میدي چقدر! امـــم-

  بخواي هرچقدر باشی خبر خوش اگه -مامان

  افتاده فیل دماغ از که لوس دختر یه کردم پیدا رو شیدا ، برم قربونت-

  خودته مثل یکی: گفت هاش خنده میون و خندید صدا با مامان

  دادي مزدمو دست خوب ، دردنکنه دستت! مـــامان-

  نبودي دنبالش تو و بود اینجا االن نبود مغرور اون اگه! تلخه حقیقت عزیزم -مامان

  برمیگردم نشد اومدن به راضی دیگه ي هفته تا اگه ، شدم خسته دیگه که من-

  بمونه؟ تنها گرگ ي زمونه این توي برادرم یادگار تنها میخواي یعنی: گفت و کرد بغض مامان

 کشور از شهنمی که اجباري سوما ، باشیم مراقبش باید بیاد اگه و داره بیشتر گرگ آمریکا دوما ، خودشه مشکل که اوال-

  !بیرون بیاریمش خودش

  ...شرمندتم من.  شدي اذیت میدونم ، جان علی -مامان

  بیارمش هرطورشده میدم قول ، کردیم پیداش ما ، وظیفمه ، برم قربونت من الهی عزیــزمن؟ حرفیه چه این-

  پسرخوشکلم ممنونم -مامان

  که؟ بودم افتاده فیل ازدماغ و لوس و غرغرو تازه که من اِ؟-

  .پسرخوشکلم شدي کارکردي نفعم به االن! دیگه نه -مامان

  .شانس بده خدا-
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  .مزاحمی حسابی دیگه کن قطع! آقاپسر -مامان

  .دار خدانگه ، مامانی باش خودت مراقب ، عالقتون ابراز از ممنون-

  .عزیزم همرات خدابه.  بیشتر تو-مامان

 ایدب قهرکرده مثال که دایان ، کنم راه روبه چی یه خودم ناهار واسه که آشپرخونه توي رفتم.  انداختم مبل رو گوشیو

 علی امانم پیش نبرم تورو اگه! خوندي کور دایی دختر! خــانم شیـدا دنبال ببرمش باخودم ظهر از بعد تا بکشم منتشو

  !نیستم

  

  شیدا

  . هاست پایانامه تحویل روز دیگه امروز...  میگذره روز دو ننر لوس اون دیدن از تقریبا

  . میخونه صحنه منشی طنین ولی میخونیم تئاتر کارگردانی بهروز و من

  . میگیریم هامونو لیسانس همه دیگه روز دو و دیدیم رو طنین کار دیروز

  . کردم نگاه هام بازیگر از یکی علی به

  . بودن گریم مشغول هم ها بچه ي بقیه

  . وایسادن جلو هاي صندلی وسط ردیف هم هام استاد.  میشد پر نسبتا داشت سالن

 توئه با لاو صحنه:  گفت و گرفت دستمو و سمتم اومد شراره...  بودن اساتید پشت دیگه نفر دو کنار هم طنین و بهروز

  ؟ نه

  . بودم کارگردان عنوان به هم و بازیگر عنوان به هم من

  . کنند خاموش که گفتم رو ها چراغ

  . بود من هاي لباس فرانسوي کاله یه و مشکی خز پالتوي یه

  . بزنه رو موسیقی کردم اشاره بهنام به...  نشه دیده زیاد میشد باعث نور و بود مات هم گریمم

 دبای که مخصوصی کیف.  میشدم وارد اي تقه با من و پنجره به بود زده زل یاسر...  یاسر و بودم من اول ي صحنه

  . صحنه داخل انداختم درزي داخل از رو باشه همراهم

  . بودم کرده درست که کوچیکی ي پنجره به بود زده زل همینجور یاسر

  . آوردم در رو خسته زن یه اداي و کردم خم رو هام شونه
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  . اومد گیتار صداي...  شدم وارد آروم

 روي میشد دهز تندي حالت به که گیتار صداي با و کردیم گیري نفس و پاشدیم...  افتادیم زمین روي باهم و پاشد یاسر

  ... ! ایستادیم هم ما آهنگ توقف از بعد و رفتیم راه صحنه

  ... ! عجیبه:  گفت داشتم دوستش خیلی من که صدایی با یاسر

 امروز هاگ پس...  اومدم دیروز که من ؟ سزار من اومدن ؟ عجیبه چی:  گفتم و صندلی روي نشستم و کردم کلفت صدامو

  ؟ میشد چی میومدم

  . کرده تغییر صدات که عجیبه:  گفت دوباره یاسر

 این با....  زارس اوه:  گفتم یاسر به رو و کردم مایل چپ به یکم کالهمو...  خاکیه بدم نشون که کشیدم پالتوم به دستی

  . نشه عوض آدم داري انتظار میباره شب هر که لعنتی بارون

  ... ! دارم مهمون:  گفت و کردم درست که کوچیکی بار سمت رفت یاسر

  ؟ سزار کردي فراموش منو و اومده مهمون دیگه...  اِ :  گفتم اي کننده اغوا صداي با و کردم گرد چشمامو

  . نیومد صدایی

  ؟ هست کی:  گفتم باشه داشته صوتی تار تعادل میکردم سعی که صدایی با

  ... ! اسپانیولیه یه:  گفت اي کننده خوشحال لحن با و برگشت یاسر

  . چرخیدم و شدم بلند و کردم اي خنده

  . صحنه روي افتاد کوچیکی باکس بگم چیزي خواستم تا

  . تو اومد)  مهران(  دیگو

  . نیست حرفا این وقت شیدا اَه...  آشغال بود خوشگل خیلی

 اردبیلی مخصوص هاي صدا همین براي بدم رو بلیارد هاي مهره نشون میخواستم...  افتادیم صحنه روي تامون سه هر

  . بود بلیارد زمین مثل هم صحنه و بودم کرده درست رو

 با(  این وت که خوشحالم خیلی...  ماریا اوه سزار، اوه:  گفت و صندلی یه روي نشست مهران گیري نفس از بعد و پاشدیم

  . بینم می رو شما لعنتی بارون این تو) ...  کرد اشاره بودم کرده درست دیوار روي که بزرگی ي پنجره به دست

  ؟ داري نوشیدنی یکم:  گفت یاسر به رو بعد و

  ؟ نیست عجیب...  عزیزم اوه:  گفتم مهران به رو بگه چیزي یاسر اینکه از قبل
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  . شده عوض صدات...  ببینم بزار اوه:  گفت و وایساد من پشت اومد و پاشد مهران

  . نیست ي*پ*س*و*ر سال پیر زن اون دیگه بلکه...  صداش تنها نه:  گفت یاسر

  . متاسفم...  ماریا نبود یادم...  اوه:  گفت دستپاچه که کردم نگاه بهش تندي نگاه با

 ادزی صحنه نور...  ببینم رو ها بچه میتونستم تازه.  بودم راضی کار از چقدر من و شد تموم هم نمایش اون بالخره

  . ببینم رو تماشاگرا نمیزاشت

 شدم جهموا لوسم ي عمه پسر اون و دایان با که باال بردم سرمو.  گرفتم دستش از من، سمت اومد گل دسته یه با بهروز

.  

  . بود خوب خیلی کارت:  گفت و داد بهم رو گل دسته دایان

  . تو میگه بار یه شما میگه بار یه.  هااا داره مشکل اینم

  ... ! اومد ننر لوس که دادم تکون تشکر براي سري

  . شرك خانوم بود خوب:  گفت پوزخند و اخم با

  ؟ این گفت چــی ؟ چــــی

  ؟ شرکه کجام من

  . افیون آقاي میدونستم هم نمیگفتی:  گفتم خودش پوزخند به شبیه پوزخند با...  باشم خونسرد کردم سعی

  . کشیدیم می نشون و خط هم براي داشتیم ولی کردیم می نگاه بهم حرص با

  . بقیه سمت برد و گرفت دستمو شراره

 عنوان به.  یادم پیش که بود اشکاالت سري یه فقط...  شیدا بود خوب خیلی:  گفت و کرد نگام تحسین با استاد شب آخر

  . بود خوب نامه پایان

  . بیرون رفتم همه از آخر هام لباس پوشیدن و گریم کردن پاك از بعد.  کرد شارژم خیلی استاد ي گفته این

  . نگشتم بر مزاحمه اینکه فکر با.  زد بوق ماشین یه که رو پیاده سمت رفتم

  . جلوم پیچید مشکی فراري که میرفتم رو راهم ي ادامه داشتم

  . عقب رفتم و کشیدم خفیف جیغ یه

  . دیدم رو فیونا آقاي این من و پایین اومد ماشین دودي ي پنجره

  . شرك خانوم باال بپر:  گفت من به رو اخم با
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  ؟ این میگفت چی

  . بشه االغت این سوار میاد کی ؟ بشم ماشینیت سوار باید چرا:  گفتم حرص با

  . شد یکی گوجه رنگ با صورتش

 نیویورك ايمی یا.  ندارم رو بچه الف تو با کردن دو به یکی ي حوصله من جون بچه ببین:  گفت و کشید عمیقی نفس

  .... یا

  ؟ چی یا:  گفتم پوزخند با

  . میاي که ترسویی اونقدر:  گفت و زد پوزخند بهم

 فردا از...  ینجاا دارم زندگی من.  نیویورك بیام که ام خو می نِ من فیونا آقاي ببین:  گفتم و ماشینش توي نشستم ناچار

  ! دارم زندگی دارم کار کنم شروع میخوام رو هام کالس

  . زد موهاش تو چنگی و کشید پوفی

  . زندگیت سر میگردي بر همراهت همون با نخواستی اگه و میاي تو:  گفت دقیقه چند از بعد

  . نبود بدي پیشنهاد

  ؟ نظر ؟ هووم:  گفت بلند یکم

  . کنم فکر باید.  نیست بد:  گفتم باشه خودش شبیه میکردم سعی که پوزخندي با

  . بابامه قاتل این اینگاري کردم نگاش جوري منم.  کرد نگاه بهم حرص با

  . فیونا آقاي بخیر شب:  گفتم ماشین ي پنجره از.  بستم رو در و شدم پیاده ماشینش از

  . شرك خانوم بخیر شب:  گفت و نیاورد کم اونم

  . شرك خانوم گفته بهم میداد نشون گنده منو که پالتوم بخاطر دیدم و کردم فکر یکم راه توي

  . بردم ژاکتم داخل دستمو و خندیدم

  ! خونه سمت رفتم سریع سرما اون تو حرفی هیچ بدون دیگه

  

  عـلی

  ؟ شرك گفتی چرا نفهمیدم من -دایان

  !غاال گفت خوشکلم ماشین به رو چشمو بی! بود شده شرك مثل.  میشد جا توش من دوتاي ؟ پالتوشو ندیدي-
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 واسه داري تب:  تگف آروم خیلی برداشتو دستشو بعد کرد تعلل یکم ، چسبوند پیشونیم به دستشو پشت متفکر دایان

  !درنیوردي االغ گفت اینکه تالفی همینه واسه... جامیشه پالتو توي تنت دوتاي کردي حس همینه

 دارم ها قشهن شیداخانم واسه! آقادایان نه ، شدم خل فکرمیکرد بیچاره نیوردم روش به ولی بازشد نیشم متعجبش ازلحن

  بیاد؟ کرد قبول دخترداییت دیدي:  داد ادامه بلندتر. 

 انگار.  رکنمفک باید بدنیست میگه پررو آدمیم ماهم بله یعنی که بذاره کالس میخواد...باشه خداشم از باید چیه؟ قبول-

  ...باباشم نوکر

  !نداره بابا نیست؟ آدم چرا چیه؟ طفلکی این با مشکلت -دایان

 میشناسی نوم توکه! شاید البته.  نداشتم باهاش مشکلی شاید میکردیم پیداش زودتر اگه! مدت این توي کرده کالفم-

  !ندارم خوبی ي رابطه دخترا با کال

 با حق بله بگیریم فاکتور رو سهاخانم اگه هم رابطه درمورد بودي؟ دنبالش همش نیم سالو یک این تو که نه -دایان

  . نمیاد بدم خوبی اون به دختر از ولی بودم پات پابه بودي معطل تو که مدتی همین منم ، شماست

 بودمن من اگه! بود خوب خیلی کارت:  گفتم خودش مثل دراوردمو شکلکی میاد؟ بدت ازکی تو هَووت؟ شده سها چیه؟-

  . میکردي ماچشم بغلش میپریدي

  ممیکرد کارو این حتما نبودي اگه.  مزاحمی خیلی که فکرمیکردم این به داشتم موقع همون اتفاقا! امـــم -دایان

  دایان؟-

 خفه نممیک خواهش ازت) : گفت شمرده کردو کلفت صداشو( بگی میخواي باز.  جانم نمیگم اینبار خوندي کور -دایان

  !شو

 مرد اشهب رانندگیت به حواست:  مالید بازوشو زدو جیغ دخترا مثل که بازوش به کوبیدم مشت با.  خندیدم باهاش صدا هم

  . وحشـــی! پیداکن زن به دست بعد خونه برسیم بذار ،

  !پرروه خیلی ، میاد خوشم دخترداییت این از ببین:  گفت که زدم پهنی لبخند ازلحنش

  بشی؟ عاشقش باید تو پرروه هرکی یعنی ، عـــزیزم کردي غلط-

  . اومده خوشم ازش گفتم ، عاشقشم نگفتم من -دایان

  . خودت مال بعدشم بیارش کن راضیش خودت اومده خوشت که حاال دستت قربون پس-

  غیرتت بی سر تو خاك.  گرفتی جدي که سرت تو خاك واقعا؟ -دایان

  بکنی؟ من ي حواله نداري سر تو خاك دیگه! بکــش خجالت! اِهه-
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  علی باش مراقبش ، باشی پشتش باید ، مامانتو و داره تورو فقط دخترداییت -دایان

  باشم؟ مراقبش که چه من به ، پایین میارم فکتو میزنم که نکن نصیحت اَه-

  !کسه بی اون داداش برات متاسفم -دایان

  چته؟ دایان دیگه؟ گیردادي تو خیر نه! اوووف-

  میسوزه تنهاییش براي دلم -دایان

  !داره چی اینجا نیست معلوم ، پیشمون میومد پامیشد دخترخوب یه مثل شد یتیم وقتی که بود تنها اگه.  بــابــا بـــرو-

  داخل ببرم االغمو پارکینگو کن باز برو دایان:  کردم پارك خونه دم

 بود نهات شیدا اگه ، نمیشد هضم دایان حرفاي.  بردم داخل ماشینو.  بازکرد پارکینگو در.  شد پیاده حرف بدون دایان

 خوش از گهدی آخر دوماه این ولی نبودم دنبالش اول یکسال هرچند.  باشم دنبالش در دربه مجبوربشم من که فرارنمیکرد

  گشتم دنبالش واقعا بودمو کشیده دست گذرونی

 هردو دمش پیاده ، میکرد نگاه بهم منتظر و کالفه که بود دایان بلندکردم سرمو ، خورد ماشین ي شیشه به ضربه سه

  چیه؟ آخرش جواب ببین بده بهش مسیج یه:  گفت اي خسته لحن با انداختو مبل رو خودشو دایان.  خونه داخل رفتیم

  !گوشی این بگیر بزنی؟ زنگ بهش خودت میشه-

  ...وبلندگ رو گذاشت و کرد گیري شماره شیدارو ي شماره گرفت ازم گوشیو ، داد بیرون مانند فوت نفسشو دایان

  بله؟ -شیدا

  خانم شیدا سالم -دایان

  !سالم -شیدا

  پسرعمتون دوستِ ، هستم دایان -دایان

  داشتین؟ امري بله -شیدا

  بدونم رو آخرتون جواب خواستم.  مزاحمت از غرض -دایان

  چی؟ به راجب -شیدا

  ما با دوستتون و شما شدن همراه -دایان

  فکرکنم قراربود -شیدا
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 نیویورك زا گرفتن اقامت که میدونید! کنم راه روبه کارارو که بدین اطالع االن گرفتین رو تصمیمتون اگه لطفا -دایان

  !کاره ترین سخت

  !هردومون ، میایم -شیدا

  بگیرم؟ رو مدارکتون بیام بذاریم باهم قراري یه فردا میشه ممنونم، -دایان

  !بله نباشه همراهتون فیونا آقاي اگه -شیدا

  چشم بله:  کشید نفسی دایان ، دادم تکون موافق سرمو ، کرد نگاهم منتظر دایان

  چیه؟ بیارم باید که مدارکی فقط براتون میکنم اس رو قرار محل و ساعت صبح من -شیدا

  نیست؟ امري ، میکنم مسیج براتون -دایان

  دار خدانگه! خیر -شیدا

  !خستم! الال برم من.  کن مسیج براش بیاره باید که چیزایی:  گذاشت میز روي گوشیو دایان

  میکنم جبران ، داداش چی همه خاطر به ممنون-

  خوش شب ، کن درست اخالقتو فقط ، نیست الزم جبران -دایان

  !همین...باالس جذبم یکم فقط چشه؟ اخالقم من مگه ، اتاقش تو رفت دایان

  

  شیدا

  ؟ بیام نباید من بیاد باید)  طنین به اشاره(  تفاله این ؟ چی یعنی:  گفت ناراحتی با بهروز

 شما جنس والا.  گرفتم هم رو لیسانسم دیگه.  آخـــیــش:  گفتم عادي خیلی منم.  بهروز جون به افتاد کیفش با طنین

  . نشیم موندگار شاید سوما ترم راحت طنین با من دوما هست مذکر

  . من کنار نشست و برداشت بهروز سر از دست طنین.  سمتمون اومد بهنوش

  . میدیدیم همو اونجا بیشتر ما که دانشگاه نزدیک بود پارك یه

  ؟ بزنیم حرف باهم لحظه چند یه میشه:  گفت بهروز به رو بهنوش

  . رفت و داد تکون رو سرش بهروز

  ؟ بپرسم سوال یه:  گفت طنین رفت بهروز تا

  . نداشتم چرخوندن زبون ي حوصله.  دادم تکون آره ي نشونه به سرمو

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٣٠ 

 

  . مرد پدرت وقتی از یعنی ؟ ات عمه پیش نرفتی اولش از چرا:  پرسید رو سوالش تا کشید طول یکم

  . عمه و میدونم من فقط.  میشه پرسیده بالخره سوال این میدونستم

  ؟ بشنوي میخواي طوالنیه،:  گفتم و سمتش برگشتم

  . داد تکون رو سرش

 مهع با بود ما ي خونه همش.  داشت دوست منو خیلی علی همون یا ام عمه پسر همین.  مرد مامانم که بود سالم پنج -

 چرا بابایی فتمگ.  پرسیدم بابام از رو سوال این بود سالم دوازده وقتی.  میکنه نگاه بد بابام به عمه شوهر میدیدم همیشه. 

...  دش بیمار.  نداد جواب اون و پرسید دوباره شد سالم سیزده...  میفهمی گفت اونم.  میکنه نگاه بد بهت مسعود عمو

 جلوي الگیس یازده تا ندیدم رو مادر ي سایه دیگه که سالگی پنج از.  کشید می سیگار بس از.  بود ریویی هم بیماریش

 کلی با و کرد صدام خودش که شد سالم چهارده.  داشت دوست خیلی رو مامان آخه...  نشه داغون که گرفت رو خودش

 . میکنیم ازدواج باهم ما و میشه من عاشق مامانت اما داشته، دوست رو مادرت مسعودت عمو گفت.  گفت بهم مشکل

 اما دونستهنمی اینو هم بابا.  بزنن مامانم به ماشین با که میده پول نفر یه به.  بمیره مامانم میشه باعث مسعود عمو اما

...  ینطن نمیدونم من!  بود کرده داغون رو بابا هم گفته این.  میگه بابا به و میاد میره می خواهرش مسعود عمو وقتی

 یچ بهش دیگه.  مسعود عمو میگفتم بهش.  نه یا ام عمه شوهر گردن بندازم رو بابا جسم و روح مرگ یا مامانم قتل

 داره پسرش فتمیگ...  برم باید گفت بهم.  بود سالم هیفده.  زد بهم سیلی یه اول.  گوشه یه برد منو مرد بابا وقتی ؟ بگم

 منو یخوادنم دیگه گفت...  باشه من زندگی توي بهنام دختر نمیخوام هیچوقت بري باید گفت...  میشه مند عالقه بهم

  !! کینه!  آره.  شدم اي کینه.  متنفرم اشون همه از االن تا منم.  داد فراري منو.  ببینه

  . نمیکنه گریه هیچوقت مغرور شیداي.  کردم پاکش سریع.  کرد پیدا راه سمجی اشک قطره

  . بود غم غرق چشماش مشکی.  گرفت دستمو طنین

 یترسیم حتما.  بري نمیخواي چرا میفهم حاال:  گفت هم حالت همون توي.  خودش دنبال کشوند و گرفت دستمو و پاشد

  ؟ نه باشه اونجا اونم

  . وایساد اونم.  وایسادم

 شد کور مذوق لوسش پسر این با اما ببینم رو ام عمه داشتم دوست خودمم.  ندارم ترسی من نه،:  گفتم که کرد نگاه بهم

.  

  ؟ دیگه بود دایان گرفته، بلیط دیگه ي هفته براي:  گفت و خندید

  . اوهوم -

  ! بزنی رو رقصت کالس نتونستی توام -

  . نمیاد هم دیگه قرن یه تا بهروز میدونستیم.  شدیم همقدم باهم و گفتم بلندي هــِی
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  . رفتیم ما که دادم اِس بهروز به.  شدیم ماشین سوار و رفتیم

  . افتادیم راه ما و گفت اوکی یه اونم

  . خورد زنگ تلفنم که خونه میرفتیم داشتیم

  . بردار میگفت حسی یه اما نداشتم رو اش حوصله اصال.  علیه که این اَه

  ؟ اَلو:  گفت و برداشتم

  . شرك خانوم سالم -

  ؟ اومده پیش مشکلی.  فیونا آقاي سالم:  گفتم خونسرد و رفتم خیالی علیه به اي غره چشم

  . میخندید داشت طنین

  . شد بیشتر اش خنده که رفتم غره چشم بهش

 حیوون من چون!  کردم تعجب بود، شده نوشته شرك خانوم اسم موبایلم هاي شماره لیست تو نه،:  گفت خونسرد علی

  ! دیدم زدم زنگ.  شده چی نمیدونم...  نمیزارم گوشیم هاي انسان لیست تو رو ها

  . نداشتم حیوون اسم میگه بیشووور.  نمیومد در خونم میزدي کارد یعنی

  . فیونا آقاي بودم گذاشته منم چون بود جالب ولی

  ؟ بخوره غذا رفته شده اش گشنه شرك خانوم:  اومد صداش که زدم لبخندي

  . بگیرید تماس دیگه روز یه بازیتون مسخره براي.  دارم کار من:  گفتم خونسرد خیلی

  . شد اي قهوه قشنگ هِـــه

  !! شیدا نفع به هیچ یک.  هووووراااا

  ؟ رو بدبخت کردي رنگیش چه:  گفت و خندید میرقصم جام تو دارم دید که طنین

  . خنده از بود مرده دیگه که کردم تعریف براش بعد

  

  عـلی

.. .زشت ي دختره! اَه اَه اَه! کنه رفتار درست خودش از تر بزرگ با باید نمیدونه ، که نداره تربیت... مسخره ي دختره

 اشدنب فرستاده منو که اومده خوشش این ازچیه مامان نمیدونم ، خوبه مسخره ي دختره همون.  نیست زشت نه! امـــم

  ...بودم خر من چقدر که آخ! بودم وابسته دختره این به چقدر... افتادم هامون بچگی یاد ؟
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  !نیاري کم نفس چتــه؟:  پرسیدم تعجب با ، بود غش روبه خنده از.  کردم نگاش شد بلند دایان ي خنده صداي

  فهمیدي؟ خودت بالخره:  گفت تیکه تیکه و باخنده دایان

  فهمیدم؟ چــیو-

  !خري چقدر که این -دایان

 ، دیوونه این ي سوژه شدم و فکرکردم بلند باز.  پیشونیم به کوبوندم دست کف با شنید؟ ازکجا این خَـــرَم؟ هـــوم؟

 خونه خنديمی زیاد ، عموجون شد حاال ، آفرین:  گفتم.  شد قطع خندش که کلش پس زدم یکی ، سمتش رفتم بلندشدم

  برمیداره دهنت گند بو رو

  ؟!که میدهن بو:  گفت و کرد نگام.  کشید بو دماغش جلو گرفت دستشو.  کرد ها.  دهنش جلو گرفت دستشو تعجب با

  خونه؟ هم کردي کی با مارو خدایا... خنگی خیلی! سرت تو خـــاك-

  بمونن؟ کجا قراره دخترا راستی ، میکنم شاد روحتو همه این باشی همخونه بامن باشه ازخداتم -دایان

  بمونن؟ کجا که چی یعنی-

  مامانت؟ پیش میمونن -دایان

  پیشش میمونن میرن اینا ، تنهاس که مامان.  من مجردي خونه میان! پس نه-

  !مامانت؟ پیش بري کمتر که ازخداته توهم -دایان

  !هرروز نه ولی ، سرمیزنم میرم باز من باشن مامان پیش هم اونا هرحال به! اینطورنیست اصالهم-

  دوستش و دخترداییت مدارك بقیه و نامه دعوت ، اقامت ، پاس ، بلیط این بیا.  باشه -دایان

  کنم؟ چیکارش! خب-

  صاحبش به بده برو هم نخواستی باشه پیشت بذار ؟ امروزا شدي اسکول چه! کن حراج آزادي سر ببر -دایان

  . میکنم جبران بدي؟ بهشون میري خودت.  چاکرتم من! آقایی اینهمه توکه دایـــان؟-

 اج به رو ادب رسم.  خودته دختردایی ، کردم خودم رو کارا همه ، که نیستم دربستت نوکر.  خرکن عمتو.  نوچ -دایان

  بده بهش برو جنتلمن یه مثل.  بیار

  میزدي؟ حرف درموردش ریلکس اینقدر رفتارمیکرد من مثل توهم با اگه.  المصب آخه دِ-

 وقتی ، هستی هم ادب بی و دونه یه یکی ، تیزه تندو هم زبونت.  اي وحشی و عصبی.  مغروري تو.  علی ببین -دایان

  . کنهرفتارمی بهتر... رفتارکن آدم مثل رفتارکنه؟ باهات خوب داري انتظار ، بگیري گازش میخواي میبینی رو دختره
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 : گفت و گردنم پس زد یکی که میکردم نگاش همینطوري.  پرروه واقعا ، شد تا10 چشمام تمجید و تعریف همه این از

  !عشقم نیستی بشو آدم تو.  فکرنباش تو

 ینا با سرت تو خاك علی.  میگه بد ازم خودم روي در رو.  خودم خونه تو.  نمیکشه هم خجالت.  آخرشه دیگه بشر این

  . بدشانسی کال تو.  دوستات

  : گرفتم تماس شیدا با.  کمد تو گذاشتم دخترارو مدارك.  اتاقم توي رفتم بلندشدم ازپیشش قهر حالت به

  فیونا آقاي چیه دیگه -شیدا

  بدم؟ تحویلت بیارم کی مدارکتو دختردایی.  سالم-

  فتارکنمر جنتلمنانه نداره دوست هیچکس ببین خودت خدا اي.  رفتارکنم محترمانه نداشت انتظار انگار.  شد قطع صداش

  کاردارما؟ من شیداخانم؟ رفتی کجا-

  درخونمون دم بیار بعدازظهر -شیدا

  خونتون دم میارم 6 ساعت خب خیلی:  نشم ناراحت داده دستور بهم که ازین باشمو آروم کردم سعی.  بود سیاه بابات نوکر

  پسردایی ممنونم -شیدا

  دار خدانگه فعال.  خواهش:  هستی خوبی دخترباز که الحق.  گرم دمت دایان.  بابا نه! هــه

 آشپزخونه تو پریدم سر با ، درومد جاروبرقیم صداي.  تخت رو انداختمش کردمو قطع بشنوم جوابشو اینکه بدون گوشیو

 راحتی با رتمواسپو لباساي اتاقم تو رفتم.  کردم کم زیرشو ، شدم پختنش مشغول دراوردمو کابینت از نودلیت بسته یه

 !دایــــان:  غریدم عصبی ، نبود غذام ظرف از خبري گاز رو.  آشپزخونه تو برگشتم ، زدم شونه موهامو ، کردم عوض

  بخار بی میارم دخلتو دیگه دفعه این

 ، بود سیدهلی تهشو انگار بود خالی ، دستم داد غذارو ظرف ترس با پذیرایی تو رفتم ، اومد پذیرایی از جیغش جیغ صداي

 دیگه کیی برات میرم خودم االن.  بگیرم خدمو جلو نتونستم کرد مستم بوش ، بود گشنم خیلی! میخوام معذرت:  گفت

  بگم گوشت دم چی یه باید اول فقط ، میکنم درست

  بگو بلند.  نیست کسی که اینجا! خور مفت-

  خـــواهش بگم گوشت دم بذار عـــلی ، میکشم خجالت.  نمیشه نه -دایان

 سوت گوشم که زد بلندي آروغ تامل کمی با.  میزد مشکوك.  برد گوشم نزدیک گشادشو دهن.  بردم نزدیک گوشمو

 رفیق باهاش بودن دایان از بیشـــورتر و تر کثیف! خــــدایا ، فرارکرد بدم نشون العملی عکس بتونم ازاینکه قبل.  کشید

  !فابریک اونم شم؟
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 اتاقم وت رفتم ، نداشتم دایانو با کل کل ي حوصله.  بود دو نزدیک.  انداختم ساعت به نگاهی ، دادم دست از اشتهامو

 تو پریدم کردمو تنظیم 5 ساعت واسه گوشیو آالرم ، آرامشه بهترین خواب االن.  کشیدم دراز تخت رو دراوردمو پیرهنمو

  !خـــواب بغل

  

  شیدا

  . فپووو!!  کشید طول هم ماه دو.  آمریکا میرم و میشم هواپیما سوار االن نمیشد باورم.  کردم نگاه ها چمدون به دوباره

  ؟ عمه ي خونه میرم بالخره ؟ پشم سال همه این یعنی

  !! پسر اوووف

 گفتم و شسمت رفتم.  هم روي بود انداخته شیک خیلی رو پاهاش و بود نشسته صندلی یه روي که کردم نگاه طنین به

  ؟ داري آدامس: 

  . بیا.  اوهوم -

  . دهنم تو انداختم و گرفتم هاشو آدامس از یدونه

 روي اي خنده اما میزد دار خنده هاي حرف دایان.  میزدن حرف باهم داشتن دایان و علی هم ماها از تر اونطرف یکم

  . نمیومد علی هاي لب

 و خندید خودشم که خندیدم بهش.  چسبید دهنش دور یکمش.  ترکوند بعدش و کرد باد صورتش کل تا آدامسشو طنین

  . نمیکنم غلطا این از دیگه:  گفت

  . رو پرواز خوندن...  ها خانوم بریم:  گفت و ما سمت اومد دایان موقع همون

  . هواپیما سمت به بریم که شدیم کوچیکی اتوبوس سوار وسایل کردن چک از بعد

  . صندلیم روي نشستم ها مهاندار گویی آمد خوش از بعد

 فیونا آقاي این...  بله دیدم که بشینه قراره االن کی که میکردم حساب خودم با داشتم...  نشستن پشتم دایان و طنین

  . بشینه من کنار قراره

  . مسخره چه:  گفت و کنارم نشست...  کشیدیم پوفی همزمان دومون هر

  . مشکیِ  مشکی.  شدم خیره کنارم ي تیره آسمون به و رفتم چپی چپ
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 چشم و گرد صورت.  میزد میشی و عسلی به که هایی چشم با اي قهوه نسبتا موهاي..  بود معلوم آینه توي از صورتم

 به ور متوسط قدم...  بود قدم مشکلم تنها.  بودم جذاب اما نبودم خوشگل.  اي قلوه هاي لب و گوشتی دماغ گنده هاي

  . بود توپر هم هیکلم.  نبود بد هم زیاد اما بود کوتاه

  . کنه نمی حرکت انگاري.  پووف:  گفت لب زیر علی

 اهناخوداگ میکرد اخم وقتی.  بود جذبه از پُر....  مشکی هاي چشم و موها.  داشت فرمی خوش بینی.  کردم نگاه بهش

  . نمیکردم یکی من اما.  میکردي خیس رو خودت

  ؟ شدم واقع پسند مورد:  گفت لب زیر

  . نیستی هم دهنسوزي آش نه،:  گفتم پررویی با.  زدم زل بهش ساعته یک فهمیدم تازه

  . میده فشار هم روي رو هاش دندون میکردم حس

 اون بدون تینیس مهم گفت خودت از تر پایین یکی اگه میگه که افتم می دوستم ي گفته یاد:  گفت دقیقه چند از بعد

  . نده گوش بهش زیاد و نیست هیچی

  . هللا اال اهللا ال...  ي پسره.  نمیومد در خونم میزدي کارد یعنی

 بازوي ناخودآگاه . میترسیدم هواپیما نشستن و شدن بلند از همیشه.  شد بلند هواپیما کرد رو هاش صحبت کاپیتان وقتی

  . بهش چسبیدم و زدم چنگ رو علی

  . میکنه نگام شیطانی ي خنده یه با داره دیدم.  کردم ول رو بازوش امانه و امن چیز همه کردم حس وقتی

  . نزنه یخ هات دندون بپا:  گفتم و کردم جمع بیشتر خودمو

 هان ؟ آخه کردي تو بود کاري چه این...  شیدا سرت تو خاك آخ.  کرد رو همیشگیش اخم همون و اومد خودش به اونم

  . فیونا آقاي این بازوي به چسبیدي بود قحط آدم ؟ کردي تو بود چیکار ؟

  . میکرد مست آدمو...  بود زده بویی خوش عطر چه که الحق ولی

  . بري می سر آخر آدمو ي آبرو تو...  شیدا کن بس....  زدم نهیب خودم به دوباره

  . برسیم مونده چقدر:  پرسیدم علی از دوباره

  ؟ میفهمی.  ساعت دو:  گفت و کرد نگام کالفه

 همیشه کال . بخوابم نقلیه ي وسیله یا ماشین تو تونستم نمی هیچوقت من اما بودن خواب طنین و دایان.  گفتم ایشی

  . نمیگرفت خوابم و بودم انرژي از پر

  ... گذاشتم شعر یه و مmp4 به کردم وصلش.  گوشم تو گذاشتم و آوردم در رو هندزفریم سر آخر
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Ole, ole, ole 

Bori, bori, bori, aha! 

Ehhh, historico 

Ole, ole 

Don y yandel 

Ole, ole, (quien!?) ole, ole, J.lo! 

Ole, ole 

Baby, the way that I’m working my body 

  میکنم کار بدنم رو ك اینطوري عزیزم

Can tell that you already like it 

  )پسنده همه( ازش اومده خوشت االنم همین تو ك بگه همه به میتونه

I make you lose your cabeza, como loca 

  بدي دست از رو خودت کنترل ك میکنم کاري من

Baby we don’t even need any music 

  نداریم هم موسیقی به نیازي حتی

Cause we make the beat when we moving 

  میسازیم رو موسیقی هامون حرکت با چون

You know that it’s making me hot, hot 

  میکنه دیوونه و داغ منو کارا این ك میدونی

We belong to the night, we belong to the music 

  هستیم موسیقی مال من ، هستیم شب به متعلق ما

So let’s live in the moment of freedom, let it get you wild 

  بگیره فرا تورو سر تا سر این بذار ، کنیم زندگی ازادي هاي لحظه این تو تا بیا پس
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Let’s ignite this fire up, across the world we take it up 

  دستمون گرفتیم ك دنیایی این کنار کن روشن و اتیش این و بیا

Let me hear you screaming out loud 

  بشنومپ رو فریادت بلند صداي ك بذار

When I say go, 

  .. برو میگم وقتی

When I say viva 

  باش سرزنده میگم وقتی

We’ll take it low 

  میگیرمش ساده خیلی ما

Let’s lose control 

  شیم اراده بی تا بیا

When I say go 

  برو میگم وقتی

We’ll get it louder 

  کن ترش بلند و باشه بگو

Let’s make it blow 

  کنیم تري خفن کار تا بیا

Let’s lose control 

  شیم اراده بی تا بیا

Siente el ritmo 

  کنیم احساس رو اهنگ ریتم و

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال
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I wanna see ya 

  ببینم تورو ك میخوام

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

  )اساپانیایی(

Ando buscando una latina 

Creo que la encontre 

Yo y ella hicimos un click 

Regia, pelo largo 

Christian Louboutin cartera Gucci, bella, bien chic 

Los lideres con la diva, combinacion nociva 

Se juntaron los bori, Creando otro hit 

Damas y caballeros suban las manos arriba 

Sigan instrucciones, Cero presiones 

Que fluyan tus emociones 

Y dejate llevar por el beat 

El que no baile que se vaya 

Dale restraya, conmigo pasate de la raya 

Tu eres la dura dura, tu tienes agallas 

Robame un beso 

Apunta y no falla 

When I say go, 

  .. برو میگم وقتی

When I say viva 

  باش سرزنده میگم وقتی

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٣٩ 

 

We’ll take it low 

  میگیرمش ساده خیلی ما

Let’s lose control 

  شیم اراده بی تا بیا

When I say go 

  برو میگم وقتی

We’ll get it louder 

  کن ترش بلند و باشه بگو

Let’s make it blow 

  کنیم تري خفن کار تا بیا

Let’s lose control 

  شیم اراده بی تا بیا

Siente el ritmo 

  کنیم احساس رو اهنگ ریتم و

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

I wanna see ya 

  ببینم تورو ك میخواك

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

I wanna see ya 

  ببینم تورو ك میخواك
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I wanna see ya 

  ببینم تورو ك میخواك

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

I wanna see ya 

  ببینم تورو ك میخواك

I wanna see ya 

  ببینم تورو ك میخواك

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

I wanna see ya 

  ببینم تورو ك میخواك

I wanna see ya 

  ببینم تورو ك میخواك

  )اسپانیایی(

Chequea como la leyenda viviente lo hace 

Mami me gusta cuando me provocas 

Tu pelo, tu piel y tu boca 

Te mueves de pies a cabeza 

Como loca 
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Dicen que la musica sigue y no para 

Yo la mire directo a la cara 

Y le dije que me siento hot, hot, hot 

Soltura, Negrita dale hasta el suelo 

Mucho calor 

Sudandote el cuello 

So pay attention to me 

  کن جمع من به رو حواست پس

Cause tonight i’m the teacher 

  منم معلمه ك اونی امشب چون

When i’m on the floor my hips are in charge 

  هست من باسن حرفِ حرف هستم تحته پا ك وقتی

So follow the movement 

  کن دنبال رو حرکاتش پس

And just let it guide you 

  بده جهت هم تو به ك بذار فقط و

Mi gente sexy 

  من جذاب دوستاي

Let me hear you say yeah, yeah, yeah 

  بشنوم رو گفتنت اره اره صداي بذار

Ole, Ole 

  اره اره

When I say go, 

  .. برو میگم وقتی
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When I say viva 

  باش سرزنده میگم وقتی

We’ll take it low 

  میگیرمش ساده خیلی ما

Let’s lose control 

  شیم اراده بی تا بیا

When I say go 

  برو میگم وقتی

We’ll get it louder 

  کن ترش بلند و باشه بگو

Let’s make it blow 

  کنیم تري خفن کار تا بیا

Let’s lose control 

  شیم اراده بی تا بیا

Siente el ritmo 

  کن احساس رو اهنگ ریتم

Follow the leader 

  برو پیشوات دنبال

  

  . علیه دسته سیمش دیدم.  نمیخونه دیگه دیدم یکدفعه.  میدادم تکون باهاش قشنگ خودمو

 دختر یربگ آروم...  گرفت درد بدنم تمام من به کوبوندي خودتو بس از:  گفت که کنم اعتراض اومدم..  کشیده اون پس

.  

  . خندیدم بلند بلند...  بگیرم رو خودم جلوي نتونستم
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  :عـــلی

.  وونهدی ي دختره ؟ پوکونده کتفمو اینکه به ؟ میخنده اینطوري داره چی به ، داره کم دختره!  کردم نگاش تعجب با

 نمک تحملش چطور ؟ بخشیدي بود دایی دختر این!  خدایا... چرخوندم مخالفش سرمو اخم با انداختمو پاش رو هدفونشو

  ...نداره عقل جو یه ؟

 شروع خترهد باز!  نکشید طول زیاد آرامشم ولی... بخوابم میرسیم وقتی تا میخواد دلم بودم خسته ، گذاشتم روهم چشمامو

 شتمم تو و کشیدم گوشش از هنزفریشو کردمو باز چشمامو آرامشم خوردن هم به از عصبی ، بهم خودش کوبوندن کرد

  ؟ میکنی لج من با!  روانپریش ي دختره ، گرفتم

  ؟ کارمیکنی چی! ؟ اِ  -شیدا

  . نیست هنزفري از خبري نرسیم تا ؟ نگفتم!  بگیر آروم گفتــم-

  ! مَنا واسه درنیار بازي قلدر!  بینم من بده -شیدا

 باریک حرفمو من:  گفتم آروم ، لبم رو اومد مات لبخند یه افتادم، میدونیا چاله این یاد زدنه؟ حرف وضع چه این اوووه

  نمیزنم بیشتر

  ؟ بهم بمالی تنتو اون ي بهونه به که بدم هنزفریتو میخواد دلت چیه:  گفتم شیطنت با که کشید پوفی

 کرده لگ بازیش دیوونه شیدا باز ولی... بستمشون دوباره گرفتمو ازش چشم ، شد نارگیل ي اندازه تعجب زور از چشماش

 بچه گرفتی لتحوی خودتو خیلی ؟ هستی کی فکرمیکنی!  بیشعور احمق:  بازوم تو کوبوند مشت با کشیدو جیغی بود،

  . کنم نگات نیستم حاضر حتی!  سوسول

 قورت موقیاف داشت بهم بود شده خیره عمم پیش ساعت دو آخه میدونی.  فکرنمیکنم اینطور که من ؟ مطمئنی!  امـــم-

  ! میداد

 بودو شده قرمز هرحال به نیست مهم!  لبو میگن فکرکنم امــم... شد آلبالو مثل رنگش اوردم روش به سوتیشو ازینکه

  میسایید هم به دندوناشو

  محترم مثال خانم بگیري آروم بهتره پس!  میچزونمت کنی اذیتم اگه ببین-

  نخوري؟ زمین پا به ، باالس خیلی هم نفست به اعتماد!  پررویی خیلی -شیدا

  هم به بریزي آرامشمو باز حالت به واي ، بخوابم میخوام نزن غر اینقدرم ، نباش نگران-

  ...یدمخواب شدو گرم چشمام راحت خیلی ، نبود کردن اذیت از خبري بار این اما... گذاشتم هم رو بار سومین براي چشمامو

  . بشینیم میخوایم ببند کمربندتو شو بیدار ؟ فیوناجون!  هووي-
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 دمدی ، پرید سرم از خواب ، شد زده چنگ بازوم یهو.  بستم محکم کمربندمو گیج طور همون بازکردمو زور به چشمامو

 نای!  پووووف ؟ میترسید هم اومدن فرود از ، بود کرده چفت هم رو چشماشو.  بهم چسبونده خودشو لوس داییه دختر

  ؟ کیه دیگه

 هواپیما زا کردم حرکت.  برداشتم باال از کولمو شدمو بلند.  اومد خودش به خانم قلدر که خوردم تکونی ، نشست هواپیما

 کرده رد رو کیلو200 وسایالمون... ماشاا که ، چمدونامون تحویل واسه رفتیم باهم اومدن هم دایان و دخترا ، اومدم پایین

 گاهن وسایلشون به پوزخند با.  بودن کرده جمع داشتن هرچی دخترا ولی بودیم اورده مهمو چیزاي فقط دایان منو ، بود

  ...کنم کمک عمرا ، کردم

  علــی واااو-

 ، تگف اومد خوش خنده با انداختو بغلم تو خودشو سها.  دیدم رو مامان و سام و سها که صدا سمت برگشتم تعجب با

 ورتیص مانتو.  دایان جفت اوناهاش.  خودت تحویل خانم عنق:  گفتم بوسیدمو مامانو.  داشتم دوسش آجیم مثل همیشه

  .پوشیده

  ممنونم.  بگردم دورت من:  گفت کردو صورتم ي حواله ماچ چندتا اشکی چشماي با مامان

  شیداس؟ کدومشون:  پرسید آروم سها ، وسایل حمالی رفت اونم دادم دست سام با ، دخترا طرف رفت بعدم

  ! خوشکله!  دراکوالس فکرکردم میزدي حرف تو که طوري!  امم:  گفت زدو لبخند که دادم نشونش انگشت با

  ماشین تو بریم بیا ، فکرنکن بهش-

  میرسونمت من! برداریم وسایلتو کنمو سالم بریم بیا ، خودش ماشین با سام ، اومدم خودم ماشین با من -سها

 یاد که یرونب برم خواستم برداشتم بساطمو ، بودم بش و خوش مشغول ، بقیه طرف رفتیم باهم زدمو آمیزي تشکر لبخند

  !ندیدنت امید به... هنزفریت بفرما! قلدر خانم:  طرفش رفتم اوردمو درش ازجیبم ، افتادم شرك هنزفري

  خندیدن حرکتش به همه که کرد نازك چشمی پشت کشیدشو دستم از تقریبا

  !باي.  تحویلت دخترا ، خستم ، خونم میرم سها با من مامانی-

  . خونه بیاید شام ولی ، عزیزم باشه -مامان

  ...سها با من دیگه نه-

  برید االنم ، خونه میاید سها و تو -مامان

  دارمت بهنازخانم آفرین -دایان

  آقاپســر میاي توهم -مامان
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  پایتم اصال؟ بیام االن همین -دایان

  بیا شام از قبل ساعت یک.  میزنی هم به رو خونه بیاي! خیر نه -مامان

  . دارم شیطنت یکمی فقط من ریختم؟ هم به رو خونه کی من! نکنه درد دستت -دایان

  !استراحت و خونه سوي به پیش... کردیم خداحافظی سها منو ، کشید دایانو لپ خندیدو دل ازته مامان

:  گفت آروم درازکشیدو کنارم سها ، بود شده تنگ اینجا واسه دلم چقدر که آخ ، شدم ولو تختم روي گرفتن دوش از بعد

  !بود شده تنگ برات دلم

  کوچولو خانم همینطور منم-

  علـــی؟ -سها

  هـــوم؟-

  میکنی؟ بغلم -سها

  چرا؟-

  !یکم فقط ، میخوام آرامش -سها

 وابیدمخ راحت خیلی... بود گرم گرم چشمام ، گذاشت برهنم ي سینه روي سرشو ، کردم حلقه دورش دستامو زدمو لبخند

.  

  . بود شده زره یه براش دلم...  دویدم منم...  سمتم دوید عمه

  . کردیم بغل همو محکم

  . داشت زیبایی ي چهره واقعا اما پر تو هیکلی با بلند قد...  بود زیبایی زن عمه

  . کردم خالی رو نکردم سال همه این که هایی گریه تمام منم...  گریه زیر زد

  . داشت هم تعجب خب...  میکردن نگاه رو ما تعجب با داشتن فرودگاه تو ها بیشتري

  ! فرانسوي دامن و کت یه با عمه و مانتو با من

  . اس خسته هم شیدا ؟ دیگه خونه بریم شد دلتنگی رفع که حاال..  خاله میگم:  گفت دایان

  !! اومدي که میدید هم مسعود کاش:  گفت و گرفت محکم دستامو...  کرد پاك اشکاشو عمه

  ؟ کجاست مسعود عمو مگه اما...  نمیدونست هیچی عمه پس

  . مرد و کرد سکته فرارت از بعد سال دو:  گفت که کردم نگاش گیج
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  . کم نه زیاد نه...  شدم ناراحت

  . گفتم تسلیتی

 گونینیش پهلوش از!  کرده حجاب کشف نیومده.  بود گذاشته باز رو مانتوش ي دکمه و بود برداشته رو شالش طنین

  . بعد بشه خشک عرقمون بزار پدرسوخته:  گفتم و گرفتم

  . کنم حجاب کشف دادن اجازه مامانم و بابام اما نمیدونم رو تو:  گفت طلبکارانه

 رفت و ردک ازدواج طنین برادر.  بکنن زندگی مستقل تا بیرون بودن انداخته خونه از رو بردارش و طنین طنین، پدر و مادر

  . شدیم همخونه هم با هم بعدش و شدیم آشنا باهم شاپ کافی یه تو طنین و من اما کانادا

  . نمیکرد ول و بود گرفته مدت تمام دستمو عمه.  کردم معرفی عمه به رو طنین

  . شدیم ماشین سوار

  . عباس میریم خونه:  گفت راننده به رو عمه

  . انومخ چشم:  گفت و انداخت من به کثیفی نگاه آیینه تو از میزد اي خورده و بیست حدودا که عباس همون یا راننده

  . اومدي که مرسی:  گفت و گرفت دستمو عمه.  گفتم لبی زیر ایش

  ! عمه برم شاید اما اومدم

  ! داره قلبی بیماري میگفت علی...  زدم بهش لبخندي.  نگفتم چیزي

  . بود اومده دایان با طنین.  اش شونه روي گذاشتم سرمو

  . شد باز در و شد زده بوقی.  شدم رو به رو ویالیی بزرگ ي خونه یه با خونه به رسیدیم وقتی

 سیاه و سفید چیز همه و بودن شده خشک ها درخت...  بود برانگیز خوف خیلی اولش.  رفت عمارت روي به رو تا ماشین

  . بود

  . رفت بین از خوف بود سفید - آبی که اي ویالیی ي خونه دیدن با اما

  . غریبه آدم همه این جلوي اونم...  بردارم حجابمو نداشتم دوست.  عقب کشیدم یکم شالمو...  شدم پیاده ماشین از

 دلیصن روي عمه.  بود خانوادگی عکس یه دیوار روي!  سلطنتی هاي مبل با بزرگ سالن یه.  شدیم عمارت سالن وارد

  . سرش باالي علی و

  !! نیست عکس توي اون ؟ کوش مسعودي عمو پس

  . انداختیم اینو مسعود فوت از بعد سال یک:  گفت بغض با عمه
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  . مالیدم رو هاش شونه

  . بود باال ي طبقه میگفت عمه که اونطور آشپزخونه

  . بیرون رفت ها چمدون گذاشتن از بعد دایان.  باال ي طبقه رفتیم پله با

  . در چندتا با بود بنفش - سفید راهروي یه

  . اس آشپزخونه:  گفت و داد نشون راهرو آخر رو سفید بزرگ در یه

  . داد نشون رو اتاقش طنین به بعد

  . ایینپ بیا بعد کن استراحت یکم:  گفت کردم، بوسش.  بود عمه خود اتاق اتاقم روي به رو.  داد نشونم هم رو من اتاق

  . موافقم دادم نشون پلکام کردن بسته و باز با

  . چیدم هامو لباس.  کردم باز هامو چمدون دوتا همه از اول و اتاق تو رفتم

  . بود دیواري کمد و کامپیوتر میز و آرایش میز و نفره دو تخت با متري پونزده اتاق یه

  . بود سرد عجیب هم نیویورك.  کردم عوض هامو لباس.  بود پنجره روي به رو هم نانویی صندلی یه

 به که االب کشیدم کامل رو زیپش اما ها، شونه روي بیار که بود این اصلش و داشت زیپ اش یقه که پوشیدم بلوزي یه

  . پوشیدم رو ایم قهوه چرم هاي بوت و لی شلوار یه!  بود بافت.  اومد در اسکی یقه صورت

  . نکردم هم آرایش...  بستم باال رو بود کمرم تا که موهایی

  ! چیه به چی ببینم بکشم سرکی داشتم تصمیم...  نمیومد خوابم

 ودمخ...  تنها خودم...  هیچی دیگه.  اومد پفش خرو صداي که کنم صدا هم رو طنین برم خواستم.  بیرون اومدم اتاقم از

  . بود خدا خودت از منظورم البته.  عمارت این و خودت و

  . امه گشنه...  امم...  آشپزخونه تو رفتم اول

  . زدم بود میز رو که هایی کلوچه به ناخنکی یه و رفتم

  . میخورم میگیرم میارم مشروب بطري یخچال تو میرم االن.  خوردم آبی آب، شیر از

  ؟ نمیزارن ؟ میزارن هم یخچال تو رو مشروب مگه

  . بیخیال بابا اي

 خصلت!  بودم فوضول همیشه.  چیه ببینم میرم حاال من اما باغ پشت برم نزاشت عمه.  باغ تو رفتم و پایین ها پله از رفتم

  ! کرد میشه چه دیگه بود بدم
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  . میکردم خیس شلوارمو داشتم که بود انگیز خوف اونقدر باغ پشت.  نمیرفتم کاشکی ولی

  . میرفتم جلوتر هی و رفتم نمی هم رو از ولی

  . بودن کرده درست انگیزي وحشت هاي سایه ها درخت هاي شاخه و بود تاریک باغ

  . پیشونیم روي بود نشسته سردي عرق

 من و ردک گیر پام زیر سنگ اما برگردم خواستم و کشیدم خفیفی جیغ.  زوزه شبیه صدایی و اومد بادي وزش صداي

  . شد روشن عمارت هاي چراغ.  کشیدم جیغ دوباره و افتادم.  دادم دست از رو تعادلم

 هاي اخهش..  شد بیشتر باد و خورد تکونی درخت...  بکنم فکر چیزي به تونستم نمی... !  شد جمع چشمام توي اشک

 اكخ از کوچیکی ي دره تو و خوردم لیز که شدم ور این یکم.  بزنم جیغ دوباره خواستم نمی...  بدنم تو رفت درخت

  . ایرانه وقته مال ساعته این اَه.  کردم نگاه ساعت به و باال آوردم رو دستم مچ.  افتادم

  . گذشته که هست ساعتی دو یه فهمیدم هوا تاریکی از

  . کردم پیدا رو راه موبایلم نور با و پاشدم

  ؟ میکنی چیکار اینجا:  اومد علی صداي

  . گرفت پشت از منو که افتم بی بود نزدیک و بیل یه به خورد پام.  عقب رفتم و کشیدم خفیفی جیغ

  . میکرد مور مور رو پوستم و میخورد صورتم به هاش نفس

  . بود مشکی چقدر چشماش.  کردم نگاه بهش

  . بودم شده گم فقط هیچی بگو برو.  نیست خوب مامان براي.  ترسیدن هات جیغ از:  گفت و کرد بلند منو

  . شد من صورت و سر متوجه تازه بعد

  . شد زخم و صورتم به شد کشیده شاخه بگو:  گفت حالتش تو تغییري بدون

  . بود صورتم روي زخم مال سوزش این پس

  ! کیه دیگه این.  ثانیه یک براي فقط اما باال رفت لبش ي گوشه.  دادم تکون سرمو مطیعانه

 که اتاقم تو رفتیم. باال رفتیم طنین همراه کردم قانع رو همه و شده چی اینکه دادن توضیح از بعد و شدیم داخل وقتی

  . هااا خوشگله اتاقت:  گفت

  . مرسی -

  . دیده تدارك مفصل ات عمه امشب.  کنم درستت بیا بعد بگیر دوش یه برو -
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  . باشه -

 کردم باز رو دوش و رفتم.  بودن شده جدا هم از مات ي شیشه یه با حمام و دستشویی.  بود اتاقم تو که دري داخل رفتم

.  

  . شد فراموشم چیز همه بدنم به گرم آب برخورد با

  ؟ بپوشم چی حاال:  گفتم طنین به خودم کردن خشک از بعد و بیرون اومدم

  . بود قرمز - مشکی هم رنگش.  داد نشون بهم رو بود خفاشی آستین که تونیک یه

  . داشت سانتی هفت لژ که داد بهم هم مشکی دار پرز هاي بوت با مشکی ساپورت یه.  بود هام زانو باالي تا

  . میزدم قرمز لب رژ اگه مخصوصا.  میشدم خوشگل خیلی

  . کنی فِر موهامو باید:  گفتم طنین به رو زدم رژلب وقتی

 وشیدهپ سفید شلوار با آبی تونیک هم خودش.  داد تحویل بهم فرمو موهاي ساعت نیم...  بیرون رفت و گفت اي باشه

  . بود

  . چیه به چی میدونم بهتر خودم:  گفتم من اما کرد اخمی طنین...  سرم روي انداختم کوچیکی شال

 یه داشت و بود چسبیده علی بازوي به بود آبی هاش چشم و بود کرده طالیی موهاشو که دختره یه.  پایین رفتیم باهم

  . میخورد رو بود رنگی قرمز مایع توش که لیوان

  !! بود نپوشیده هم خوبی زیاد چیز.  خورد بهم هم لوندي این از حالم

  . الخالقین احسن ماشاهللا ماشاهللا:  گفت طنین و من به رو و رفت بهش اي غره چشم هم عمه

.  رنگ شتري کتان شلوار با بود پوشیده اي قهوه بلوز یه علی.  بودن هم دیگه پسر یه و علی و دایان...  زدم لبخندي

  . صورتش روي بود داده جالبی طرز به که بود بلند کم یه موهاش.  بود شده خوشگل خیلی

  . تنهس ما دوست سام خوشگل پسر آق این:  گفت دایان.  بود پوشیده سفید شلوار با خاکستري لباس هم دایان

  . کرد بلندي سالم هم اون که کردیم سالمی طنین و من

  ! شده لجباز و غذ اینقدر صمیمی دوست همه این بین از علی این چرا نمیدونم

 علی دمدی و آوردم باال رو سرم.  کردم حس رو نگاهی سنگینی که شدم هام دست با بازي مشغول و پایین انداختم سرمو

  !! خورد رو ودب مشروب کنم فکر که مایع اون از یکم و کرد اخمی میکنم نگاه بهش دید تا.  میکنه نگام مات لبخند یه با
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  علی

  . اس آماده غذا گفت کروالین که کرد پر رو لیوانش دوباره سها

  ؟ میکشی چرا عزیزم وا:  گفت سها که بکشم بیرون دستمو خواستم

  ! کرده خواسته غلطی هر خودش براي نبودم مدتیه یه.  میرفت نروم روي داشت دیگه دختره این

  . نیستم دختر دیگه من گفت بگو گفتم دارم خبر یه گفت پاشدم خواب از اینکه از بعد پرو پرو

 اراحتین اما نداشت خوشحالی مطمئنا البته!  خوشحال نه شدم ناراحت نه...  میدیدم ام نداشته خواهر حد در رو سها همیشه

  . نداشت هم

 من به نطوريای دیگه بار یه:  گفتم همیشگیم ي جذبه همون با سها به رو.  نبود سالن تو کسی...  کشیدم محکم دستمو

  ! دیدي خودت چشم از دیدي چی هر بچسبی

  . بود یکی دیوار رنگ با اش قیافه

  . بود شرکت توي من هاي شریک از یکی دختر.  میز آخر نشست رفت هم سها و نشستم شام میز سر

 ارشدم مامان هاي اصرار با اما داشتم دوست هم خیلی.  بود آهنگسازي لیسانسم یعنی...  بود آهنگسازي من کار اصل در

  . خوندم عمران مهندسی رو

  ؟ خوندید چی شما خب،:  گفت شیدا به رو سام

  . داشتم رقص کالس ایران توي اما خوندم تئاتر کارگردانی من:  گفت رنگی پر لبخند با شیدا

  !! برقصن راحت بتونن ایرانی خانوماي نکنم فکر:  گفت آمیزي تمسخر لحن با سها

 دیگران نظرات و نمیکنه کار مغزش که آدمیه یه افکار این ؟ میکنی رو فکر این چرا:  گفت خونسردیش همون با شیدا

 یکیش مثال.  نمیشه داده نشون اي توجه هنر به ایران توي متاسفانه...  هنره نوع یک رقص.  میکنه تکرار وار طوطی رو

 میتونه هک چندتاست همون و...  چندتاست فقط تئاتر سالن اما هست ها شهرستان یا و تهران جاي جاي ها سینما...  تئاتر

 شهوت دام به رو انسان و حرامه که گفتن ها مرجع از بعضی که هنریه نوع یک هم رقص...  بکنه کمکت فروش تو

  ! میشه حساب هنر نوع یک هم ورزش نوع یک هم رقص اما.  میندازه

 گاهن شیدا به تحسین با مامان.  نگفتم چیزي اما اومد خوشم شیدا جواب از.  داد فشار هم روي هاشو دندون حرص با سها

  . میکرد

  !؟ نیست مرد و زن میون فرقی مورد این در و:  گفت متفکري لحن با سام
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 من...  ستنی اینجا مثل ایران توي...  ببینید خب:  گفت حال همون در و استیک جون به افتاد چنگالش و کارد با شیدا

 نز اینکه.  شدن رو به رو مذکر هاي جنس سرکوب با اما بودن موفق مهندسی ي رشته توي که داشتم دوست کلی

 میکنن شبیهت بودن ضعیف به رو ما هم پزشکی هاي رشته توي حتی.  غیره و نیست اهلش زن و بکنه رو کار این نمیتونه

 نره ي رشته در حاال.  میکنن قبول رو ها این هم ها زن از بعضی...  پوچ هاي افکار...  افکاره فقط مشکل مورد این در. 

  . مذکر جنس چه مونث جنس به چه...  نیست اي توجه هیچ

  ! دیگه هنرمندي توهم ؟ چیه نظرت علی:  گفت دایان

  ! کنم نمی زندگی ایران تو من.  ندارم نظري:  گفتم سرد و عادي خیلی

  ؟ هنرمندي هم شما:  پرسید تعجب با طنین

  !! بلده هم ساز.  هستن آهنگ ي سازنده داداشمون...  بابا آره:  گفت دایان

  ؟ بلدي ساز هم تو:  گفت شیدا به رو مامان

 کرده، ردانیکارگ کرده، بازي تئاتر کشیده، نقاشی خانوم این ؟ راد خانوم دیدین کجاشو:  گفت اي مشتی لحن با طنین

  . بلده حدودي تا هم پیانو البته و هست، رقص معلم

 شب گفت بابا.  برم دیگه من:  گفت مامان به رو.  پاشد و زد داري صدا پوزخند سها.  دادم نمی نشون اما بود جالب برام

  . بیا زود

.  دوختم داشی به و گرفتم نگاهمو سریع...  کرد نگاهم میکنم نگاهش دارم دید وقتی...  انداختم بهش نگاهی پوزخند با

  ؟ بود شده قبل از تر متفاوت امروز چرا

  ! دیدمش نمی مقعنه با دیگه من اینکه بخاطر شاید

  . رفتن هم سام و دایان.  موندم خونه مامان اصرار با شب آخر

  . یدرس گوشم به صدایی بود آشپزخونه مثل که راهرو توي سالن توي از که کردم روشن سیگاري.  برد نمی خوابم

  . پیانوئه صداي دیدم که کردم دقت بیشتر

  !! بزنه دست من پیانوي به نداره حق کس هیچ چون کرده کاري بد هست کی هر! ؟ باشه میتونه کی یعنی

  . بیرون رفتم سریع و چوپوندم سیگاري زیر توي رو سیگار

  . بود مستطیل یه مثل راهرو اصل در.  بود راهرو ته که سالن سمت رفتم و باال دادم موهامو

  . رنگ شتري هاي دیوار و شده پارکت کف با بزرگ سالن یه.  بود باز نسبتا به سالن در

  . یزدم پیانو نرم و آروم.  کردم نگاه پایین بود ریخته اسبی دم صورت به و بود کرده جمع باال موهاشو که دختري به
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  . باشه باید شیدا که دادم احتمال

  . حس تو بود رفته و بود بسته چشماشو...  پیانو سمت رفتم

  ... شدم خم وجل به و کردم پیانو ي تکیه دستامو.  شد روح قبض کنم فکر که پیانو رو زدم محکم یدونه شد تموم وقتی

  ! خوبیه چیز هم اجازه:  گفتم فیسش تو فیس.  بود پوشیده سفید برموداي شلوار با کوتاه آستین بلوز یه

  ؟ توئه پیانوي مگه:  گفت پررویی با

  ! منه مالِ بله، -

  . باشه اتاقت تو باید...  باشه سالن تو نباید توئه مال اگه ؟ میکنی اینجوري چرا!  که نداره مشکلی باشه -

  . کنم اش خفه میخواستم...  تونستم نمی اما باشم خونسرد میکردم سعی

  . ذهنم تو افتاد شومی فکر یه...  نبود سنگین زیاد.  کردم نگاه پیانو در به

  . شیدا دست رو افتاد خود به خود درش که دادم درش به تکیه دستمو

  ؟ کردي بود کاري چه این...  آشغال عوضیِ:  گفت من به داد با هم بعد...  کشید محکم جیغ یه

  . افتاده مچت روي کنی دقت...  هات انگشت نمیشه قطع نترس...  ضمن در.  نبود عمد از:  گفتم خونسرد خیلی

 ردآو رو دستش.  کرد باز رو در دستش یکی اون با و رفت اي غره چشم.  انداخت من به بعد و دستش مچ به نگاه یه

  . شد جمع اشک چشماش تو زد بهش دست تا.  بود لخت جسم یه عین.  بیرون

  ؟ کردم رو اینکار چرا.  خودم سر تو بزنم یدونه دقیقه اون میخواستم

  ! دستتو ببینم بده:  گفتم و کنارش نشستم

  . خوام نمی:  گفت حرص با

  !!؟ کردي چیکارش ببین:  گفت بغض با بعد

  . میشد ها بچه عین کرد می بغض وقتی...  داد نشونم دستشو بعد

  . بود کرده باد یکم و بود شده قرمز مچش دور

  . نشکسته بودم مطمئن

  . بپیچم باند برات تا اتاقم بریم بیا:  گفتم آرومی به

  . نمیام کجا هیچ تو با:  گفت و داد تکون سري سرتقانه
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  . مبیار پماد و باند برم من نزن دستت به هم دست بمون اینجا تو باشه، خب:  گفتم و زدم موهام به چنگی کالفه

  . داد تکون سري

 همیدف میشد هم طنین پف خرو صداي از...  بود سنگین که مامان خواب.  برداشتم باند و پماد آشپزخونه تو از و رفتم

  . سنگینه خوابش

 داغ ستشد که میدیدم.  زدم پماد بهش آروم و پام رون روي گذاشتم دستشو...  شیدا کنار نشستم دوباره.  سالن تو رفتم

  . شده

  . نیستا بد هم همچین...  علی نه

  ! متنفر...  متنفرم دختر این از من...  نخیرم -

  . دکتر برید تا دنبالت میفرستم رو سام نشدي بهتر دیدي فردا.  بخواب برو:  گفتم دستش بستن از بعد

  ؟ میفرستی رو سام اونوقت کردي خودت:  گفت مظلومی لحن با

  . سوخت حالش به دلم

 من:  فتمگ سردي حالت با هم باز اما بخونم میتونستم رو درد...  کردم نگاه بود روشن میشی رنگشون که هاش چشم به

  . ندارم رو ها کار این وقت

  . بیرون رفت و افتاد راه من از زودتر و کرد نازك چشمی پشت

  . ببخشه مرده ي خونه این به رو زندگی تونست می دختر این شاید...  زدم محوي لبخند

  . بیرون رفتم و کردم جمع رو لبخندم اون سریع

  . سنگی علیه شدم من آمریکا اومدیم وقتی از....  رنگم خاکستري اتاق تو رفتم

  . سام با یا بودم دایان با یا میخندیدم وقتی تنها

  . بهجذ از پر و مغرورم من.  زنم نمی دیگه امروز از که.  سها به وقتا بعضی شاید.  زدم نمی لبخند هیچوقت اش بقیه

  . بشه نزدیکم کنه نمی جرات دختري هیچ

 زامرو از اما بگم زیادي چیز تونستم نمی بود شریک پدرش چون.  بهم چسوبند خودشو هم اولش از سها...  سها ولی

  . میشه تر سرد ها رابطه

  . بشم راحت سها خود و پدر شر از میتونم.  میگیره جون داره که زدم شرکت یه دیگه که هم حاال

  . خوابیدم گرفتم و آوردم در هامو لباس و زدم ماتی لبخند ها فکر این با
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  شیدا

  ؟ بگم بهش دیگه چی...  اجنبیه فرهنگ بی ي پسره...  میکنه درد اوییی

  . بعد کنم لیست خودم براي بزار

  . بپوشم بافتمو سوئیرشت تونستم زور به

  . سوئیشرتم بزرگ و گشاد جیب تو گذاشتم هم شال یه احتیاط براي

  . گریه زیر بزنم داشتم دوست که میکرد درد اینقدر.  میکنه درد خیلی دستم واي...  بیرون زدم اتاق از

  . گوریل ي مرتیکه...  فیونا آقاي میارم در سرت تالفیشو

  . یشهم کمتر دستم درد زدن قدم با میکردم حس...  میزدم قدم همینجوري داشتم.  نیست کسی دیدم که پایین رفتم

  ؟ میري راه اینقدر چرا -

  . میشه ظاهر جن عین.  مردم می داشتم...  باال پریدم متر یه

  . میکرد درد که دستی همون دقیقا.  مبل به خورد دستم

 وریلِ گ ي مرتیکه توئه تقصیر همش.  شد بیشتر دردش که دادم فشار محکم دستمو و نشستم زمین روي درد زور از

  ! اجنبیِ  فرهنگ بیِ  ادب بیِ  عوضی

  .ببرن رو شورت مرده...  کنه قهر باهات دخترت دوست ایشاهللا

  . . . شیدا -

...  نه اام...  کنم راست و چپ رو صورتش بزنم دستم با میگه شیطونه ؟ هان ؟ شیدا میگه سرد اینقدر چرا این.  اوووف

  . میگیره درد هم دستم یکی اون

  . سام به بزنم زنگ بزار:  اومد اش نکره صداي که کشیدم عمیق نفس دوتا یه.  بود وایساده سرم باال

 اتصالی یکم منتهی.  شد روشن هم من مال میشد روشن سرشون باال المپ یه که کارتونا این عین یهو...  عوضی آشغال

  . بنشونم سیاه خاك به رو گوریل ي مرتیکه این بود این مهم.  درك به...  داشت

  . میمیرم دارم...  کن کمکم خودت خدایا.  دستم وااااي...  دستم آآآي:  زدم جیغ ها کولی این عین

  . میمیرم دارم بودم شده باورم خودمم که ریختم می اشک همچین

  . رفت گذاشت فرهنگ بی!  که شد بدتر...  رفت سریع علی
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 بیمارستان برمتب بیا:  گفت و سمتم اومد سریع...  پاشه بوت با مشکی اسپرت کت یه دیدم که میزدم بال بال هنوز داشتم

.  

  . شد درست شد درست...  جووونم اي

  . که نبود درست...  خب اما...  میرفتم عربی براش پامیشدم میشد اگه

  . بعد بپوشم مانتو برم:  گفتم و پاشدم

 بیرون يبر میتونی هم زیرش تاپ و سوئیشرت و جین شلوار همین با...  آمریکاست اینجا:  گفت سردش لحن همون با

.  

  ؟ دیده منو تاپِ کجا از پسره این!!  اِهههههههههه

 یه خاطر هب:  غرید لب زیر و نشست هم خودش.  شدم آقا بلند شاسی ماشین سوار فنگ و دنگ کلی با حرفی هیچ بدون

  . زدم کارم از بچه الف

  . کنه بیچارت شرکت بگم نزار...  فیونا ي آقا دیگه دیگه...  میکنه روي زیاده حدش از داره!  نه دیگه نه

  . کنه ات چوله و چپ بزنه داره رو خر نقش که سها اون میدم اصال...  نیست مهم.  باو بیخی... !  بودم شرك که من اِ

  . میکرد شک خب اما خنده زیر بزنم پق میخواستم فکرم این از

  !! خوبه انگلیسیم خوبه حاال.  داد توضیح رو ماجرا انگلیسی زبون به علی و بیمارستان رسیدیم

  . بود وقتش حاال...  میرفت راه کالفه علی.  رفتن زدن ضعیف بخش آرام یه و بستن آتل دستمو اینکه از بعد

  ؟ بگیري چاي لیوان یه براي میشه:  گفتم ساختگی درد با

  !! خدا به...  زدم یخ که کرد نگام سرد یکم

  ! تاینجوریاس...  بله.  فیونا آقاي پایین و باال بري رو ها پله این باید ها حاال حاال.  بیرون رفت حرف بی هم بعدش

 یه بري میشه...  نه:  گفتم و کردم بو رو چاي.  کردم جمع صورتمو و کردم نگاه چایی به...  دستم داد رو لیوان و اومد

  . ریخته پسته روشون که هایی کیک اون از...  بگیره شکالتی کیک با قهوه لیوان

 سریع داشتم دردي اگه تا بمونم یکم بهتره بود گفته دکتر...  میز روي گذاشتم رو چاي.  بیرون رفت و کرد نگام یخ دوباره

  . بودن اورژانس هاي اتاق شبیه اصال اتاقش وکیلی خدا ولی.  بودم نشسته اورژانس هاي اتاق این تو همین براي بگم

 به ینیچ بازم اما بود خوشمزه وکیلی اهللا.  کردم نگاه کیک به.  میز رو گذاشت رو قهوه و کیک...  اومد علی و شد باز در

  . داره هم بادوم که این آخ:  گفتم و دادم دماغم

  . ها باشه خوب ؟ میگیري وانیلی بیسکویت یه:  گفتم علی به رو بعد
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  . ها میفهمه عمه...  باشه خب:  گفتم بگه چیزي اومد تا...  کرد نگام حرص با ایندفعه

  . پایین و باال رفت بار هزار بیچاره این بودم اونجا وقتی تا.  بیرون رفت و رفت بهم اي غره چشم

  . نندازه دستم مچ رو پیانو در دیگه باشه اون تا...  حقشه.  نیست بیچاره اصال...  نخیرم

 زنده که نمیزاشت تونست می اگه لحظه اون کنم فکر که دیگه چیزاي هم کیکمو هم خوردم چاییمو هم هم آخرش

  . بمونم

  . لرزید خونه بزرگ در که داد گاز همچین و بست رو ماشین در سریع خونه رسوند منو وقتی

  . بود شده بهتر دستم درد االن.  کردم جیبم تو دستامو و داخل رفتم

 تو نشستن هک آخ.  بود انداخته مسافرتی ي پتو چندتا یه پارکت رو زمین، روي...  شومینه جلوي سالن تو بود نشسته عمه

 گفت انینگر با و زد چنگ رو صورتش.  کرد نگاه دستم به بعد و من به اول کردم سالم بلند وقتی.  میده حالی چه اونجا

  ؟ شیدا شده چی: 

 بیمارستان برد نوم علی مبل به خورد دستم صبح:  گفتم و زدم انرژي از پر لبخند که گرفت محکم دستامو.  کنارش نشستم

.  

  ؟ که نداري درد:  گفت نگرانی با دوباره

  ... سوال یه عمه راستی.  کدومه درد بابا نه -

  .عزیزم بپرس:  گفت مهربونی با و کرد جا به جا رو عینکش

  ؟ باشه رو و رنگ بی اینقدر خونه، این میاد دلتون شما:  گفتم و کردم نگاه روح بی باغ و ها پنجره به یکم

 بخاطر اه تابستون و سالشه شونزده که هامه پرستار از یکی سمانه.  سمانه و منم فقط اینجا:  گفت و کشید آهی عمه

 ترايدخ عین.  هستین طنین و تو االن اما.  میاره در خالی و خشک حالت اون از رو خونه وقتا بعضی و اینجا میاد مدرسه

  . خودم

 وجود طنین براي ساعت خوردن بهم نام به چیزي اصال...  باشه خواب کنم فکر.  کردم نگاه ساعت به...  طنین گفت اِ

  . نداره معنی اما باشه داشته شایدم.  نداره

  . س آماده ناهار گفت خدمتکار یه که کردیم بخند بگو عمه با یکم

 گفتم رو تشراس این براي دفعه این.  سوال عالمت عین شد دید دستمو تا شد بیدار وقتی...  کنم بیدار رو طنین رفتم من

  . خنده می داره غش غش دیدم کردم چیکار باهاش گفتم وقتی و

  بود حقش...  خب اما یکمی سوخت براش دلم...  بود گرفته ام خنده خودمم
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  علی

 پیدا ذاتش ويت خجالت! پرروه واقعا ؟ گرفته اشتباه باباش سیاه نوکر با منو چرا نمیدونم.  دراورده شورشو دختره این دیگه

  ...نمیشه

  کنیم جا جابه وسایلو کن کمک بیا ، برهوت توي شدن گم و اینجا ایستادن جاي -شیدا

  ...ببین:  غریدم عصبی گرفتمو طرفش تهدید شکل به اشارمو انگشت

 عمه نمیخواي! کنم کمکی نمیتونم شما شاهکار این با من:  حرفم وسط پرید خرمگس مثل ، بدم ادامه حرفمو نذاشت

  ؟ که بفهمه چیزي

  اواخر این میکشیده چی دایی بیچاره.  ننه بچه! لوسی خیــلـی-

 کردمو خمیا.  نداره ربطی هیچ من به گفتم؟ چی مگه کردم؟ ناراحتش یعنی.  انداخت پایین سرشو بغض با.  شد ساکت

 چیدنمی رو جدید وسایل داشتن کارگر تا سه و دایان و طنین.  بود شده جا جابه چیز همه خونه توي ، شدم رد کنارش از

 ردنک کمک ي حوصله ولی نبود بد ، طرح هم و همرنگ سلطنتی هاي فرش گلیم و پرده ، بزرگ سلطنتی هاي مبل. 

 ؟ ها نتونهخو ؟ نوکرتیم مگه! ؟ باال میري داري بکش خجالت:  غرید گرفتو جلومو دایان که رفتم ها پله سمت.  نداشتم

  !کمک بیا

  !باال برم بذار خواهشا میکنم جبران ، ندارم اعصاب دایان-

  سهاس؟ خاطر به -دایان

 این لهمسئ ولی شده تنگ واسش دلم یکم میدونی خب! دارم آرامش جداشدم ازش که اي هفته یک این اتفاقا! بابا نه-

  نیس

  چیه؟ پس -دایان

  ...میکنه توجه بهم کمتر اومدن اینا وقتی از هم مامان ، میده دستور همش! مخمه رو شیدا-

 اريد انتظار خودتی خونه وقتی کنه؟ توجه بهت که نمیمونی اینجا چرا خب! پیرمرد کنن حسودت سر تو خاك -دایان

  بزنه؟ زنگ بهت هی

  نکن فضولی اینقدر برس کارت به برو-

 ولی یکنمنم پیدا دنیا جاي هیچ دارمو اتاق این توي که آرامشی ، کردم باز اتاقمو در ، رفتم باال هارو پله بده ادامه نذاشتم

 پیرهنمو! تمنیس راحت دیوارمه به دیوار اتاق شیدا ازینکه.  ندارم آرامش جا هیچ! باشم کجا نمیکنه فرقی اومده شیدا ازوقتی

  ...خواب عالم تو رفتم کشیدمو دراز تخت روي.  کردم پا راحتی شلوار دراوردمو
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 نگام هک ببندم درو خواستم ندید کسیو چشمام.  کردم باز درو شدمو بلند ، دزدید چشمام از خوابو زدن در پیاپی صداي

 کنم توجهی بهش اینکه بدون! ندیده! اه اه اه.  برهنم بدن به بود شده خیره باز دهن با شیدا! تر پایین سانتی چند چرخید

  . کردم نگاش سینه به دست کردمو باز درو میذاشت؟ مگه ولی کنم باز نداشتم دوست زد در دوباره.  بستم درو

  باغ ي واسه بخر گل و نهال برو میگه عمه -شیدا

  . نداره ربطی من به نوکري؟ و حمالی برم من بدي تغییر رو خونه دادي نظر تو! بعدشم.  نیستم باغبون من-

  نمیري؟ یعنی -شیدا

  !نوووچ-

  ...به میخواد دلت نکنه -شیدا

 بیاد یکی کردنم استراحت وسط نمخواد دلم.  نزن اتاقمو در هم دیگه.  نیست مهم واسم.  ننه بچه بگو مامانم به برو-

  !بزنه دیدم و شه مزاحم

 دختره ، کرد فرار کوبیدو سینم به مشت با که زدم اي پیروزمندانه لبخند ، اوردم روش به که کشید خجالت کردم حس

 اونقدر ، دنبالش منم.  شد سرازیر ها پله از.  دنبالش دویدم افتادمو هامون بچگی یاد.  بدم جواب کارشو این باید! روانی ي

 نگاهی نگینیس ، شدم ولو مبل روي میرفت پایین باال بدجوري سینم ، بود نمونده برام نفسی دیگه که کردیم هم دنبال

 یه با ، بود کم باهام فاصلش ، دیدم خوشکلم هاي عضله زدن دید درحال رو شیدا باز سرم کردن بلند با ، کردم حس رو

  !گودزیال! بشغور! وحشی:  مالید بازوشو کشیدو جیغ ، دادم جواب بود زده بهم که مشتی گرفتمشو بلند خیز

! هیــزن پسرا میگن! ندوزي چشم مردم پسر عضالت به باشی تو و.  نگیره بازیت باشی تو تا:  گفتم و کردم نگاش اخم با

  !تـــوبـه خدایا

 سر مداشت دوس.  شد خودش اتاق داخل هرکدوم دنبالش منم رفت باال ها پله از! نیورد مبارکشم روي به! انگار نه انگار

 ازش.  نمنمیک عادت بهش که من کنه؟ عادت بهم نکنه بگیره؟ خودش به نکنه! ترسید دلم هو یک ولی بذارم سرش به

 ، خانم یداش خوندي کور! بدم بازیش باید کنم نگاش وسیله یه مثل باید آره.  خوبه سرگرمی واسه ولی نمیاد هم خوشم

  !هـــه... توه نوبت االن! رسید سر به نوکریم دوران

 از ردک پر رو باغ کل روز دو توي بود بیست کارش.  کردم استخدام یک درجه باغبون یه نشه دلخور مامان اینکه براي

 فتمگر تصمیم.  دهنده آرامش و سبز باغ گذاشت رو کده وحشت اون اسم میشد االن بود شده عالی واقعا.  درخت و گل

 اي بهونه مامان دیگه.  شد راه روبه هم استخر اوردم کارگر دوتا.  بدم سامون سرو هم رو بود زمین زیر توي که استخري

  .نمیرفت خم رو بازیاش کولی با که هم شیدا.  نداشت زدن غر واسه

  ناهار یایدب گفت خانم.  آمادس ناهار آقا:  کشید بیرونم فکر از میکرد صحبت فارسی سختی به که مامان خدمتکار صداي

  میام االن ممنون-
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 دیدنم اب مامان ، بودن نشسته میز پشت طنین شیدا مامان ، خونه توي رفتم انداختمو خوشکلمون باغ به آخرمو نگاه

  برم قربونت شدي خسته خیلی روزه چند این.  عزیزم بشین کنارم بیا:  گفت زدو لبخندي

  بیرون استخر برید هرهفته نخواید که کردم راه روبه این واسه استخرو.  مامان بود وظیفه.  خدانکنه-

  بود خوب چقدر روز چند این تو نمیدونی.  ممنونم: مامان

  مگه؟ شده چی-

 دختراي این لطف به همش... برم هم باشگاه نیست نیاز اینطوري ورزشه هم هنره هم.  میگیرم یاد رقص دارم: مامان

  شیطونه

 ظرفا نکرد جمع مشغول شیرینی خود واسه شیدا شد تموم وقتی.  شدم غذام خوردن مشغول.  خوبه گفتم زدمو پوزخندي

 جیغی.  مالیدم یدشسف پیرهن به و کثیفم و چرب دستاي شد نزدیکم شیدا وقتی.  بست نقش لبام رو شیطنی لبخند.  شد

 میکردي عجم ظرفارم بودي پوشیده سفید! معذرت اوه:  گفتم خونسرد.  کردن نگامون تعجب با طنین و مامان که کشید

  . خدمتکاري فکرکردم

  کنم استراحت میخوام نشه مزاحمم 8 ساعت تا کسی لطفا:  گفتم سردم صداي با رفتم ها پله سمت شدمو بلند

  .رفتم باال ها پله از بعد انداختم شیدا به مندانمو پیروز و سرد نگاهمو

  

  شیدا

  ! مغرورِ  اخالق بدِ  تفلووون نچسب ي پسره بشی گور به گور الهی واااي

  !بیشووور...  داشتم دوست زیادي لباسمو این من

  ... بگیره مهمونی میخواد جون بهناز فهمیدي راستی:  گفت و کرد باد آدامسشو طنین

  !! من بــخــاطر:  گفت ذوق با بعد

 هیزت دلبخن اون کن جمع.  باشن داده تاب تی خر کره به انگاري.  اشووو قیافه:  گفتم و گردنش پس زدم محکم یدونه

  ! و

  . بدم شماره...  خانوم:  گفت و کرد گرد چشماشو طنین

  !! گمشو برو:  گفتم خنده با

  . پوشیدم طوسی گشاد پا دم شلوار با لیمویی ي ساده ربع سه آستین بلوز یه با لباسمو و باال رفتم

  ! بیرون رفتم و گذاشتم باز ایمو قهوه موهاي
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  ! نچسبه خودت عین اونم...  بزاره تنهات سها الهی که اِي!  شدن فرما تشریف هم فیونا آقاي این موقع همون

  ... ! بستم قندیل که کرد نگاه بهم سرد

  ... ! افتادم راه سرش پشت

  . اخبار زد و کرد روشن رو وي تی و مبل روي نشست اونم..  عمه کنار نشستم و پایین رفتم

 اريد کاري ظهر از بعد امروز پسرم،:  گفت علی به رو آخرش و کرد برسی هزارم بار براي امو شده کشی باند دست عمه

  ؟

  ؟ چطور.  زیاد نه:  گفت و انداخت بهمون سرد نگاه یه علی

 رو لفامی و دوستا کل...  بخر لباس یه فردا براي هم خودت.  خرید ببر رو تا سه ما:  گفت عمه و کنارم نشست طنین

  . فرشته دوتا این برگشتن ي واسه کردم جمع

  ؟ گفتی چیزي:  گفتم محکم.  گفت چیزي لب زیر و زد پوزخندي علی

  ؟ داره ربطی تو به:  گفت و کرد نگام سرد باز

  ! آره کنم می فکر -

  ! میشی اذیت...  نکنی فکر بهتره تو -

  ! اي قهوه رنگ زیباست چه و:  گفت لب زیر و خندید طنین

  . الهی شی ذلیل:  گفت بلند که پهلوش تو زدم محکم یدونه

  . داد تکون سري و خندید بلند بلند عمه

  . میاره رو مزونش روز هاي لباس برات اون...  زنی نمی زنگ جن به چرا خب:  گفت و داد تکون سرشو علی

  . میزنم زنگ پس باشه.  میگی راست آره -

  ! بزنه زنگ که گفت و کرد صدا رو الله و کر این بعد

  ؟ چیه الله و کر این اسم:  گفتم عمه به رو...  میرفت یادم رو خدا بنده این اسم همش

  ؟ میخندین چی واسه وا،...  خنده زیر زدن همه دیدم یهو

  . داشت خنده -

  ... کوچولو نه:  گفت و کرد جمع اشو خنده علی

  . نیستم بچه من:  گفتم قاطعیت با و کردم قطع حرفشو
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  . کروالین...  کن تکرار!  کروالینه اسمش...  بابا باشه خب -

 فکر البته . بخورتت میخواد آدم میکنی رو اینکار موقع هر میگفت بهروز...  کردم غنچه لبمو و لبم روي گذاشتم انگشتمو

  . خدا بنده بود بهنوش درگیر خودش بهروز...  نکنینا بد

  ! که نمیفهمه...  میکنم صداش الل و کر همون:  گفتم و برداشتم انگشتمو

  . زد محوي لبخند یه علی البته...  خندیدن دوباره

 یانوپ پشت علی و بودیم سالن توي.  اومد قطبی و سرد خب ولی دونم نمی رو جن یا بود روح دختره همین ظهر از بعد

  . بود نشسته

  . میخوره هم شما تن به...  روزه مد لباس این:  گفت و داد نشون بهم لباس یدونه جن

...  بود باز پشتش و بسته جلوش و بود سفید ریز هاي دونه با مشکی لخت و بلند شب لباس یه...  کردم نگاه لباس به

  . نبود بدك

  . ببینم هم رو بقیه کنار، بزاریدش -

  . کتش با بلند بلوز یه هم عمه و گرفت صورتی خاکستري شلوار و کت یه طنین

 کمربند هی کمرش روي...  کرده پف کوتاه هاي آستین با داشت مستطیلی باز ي یقه که داد نشون بهم سفید لباس یه

 در...  داد وننش بهم هم سانتی بیست پاشنه کفش جفت یه.  داشت پف ها پرنسس عین پایینش و میخورد مشکی چرم

 و روبان که داد نشون بهم هم فرانسوي کالفه یه...  بود اومده خوشم خیلی.  بود جلوش از تر بلند پشتش لباس اصل

  . داشت مشکی پاپیون

  ! بود عالی واقعا...  پوشیدمش و گوشه یه رفتم و گرفتم رو کفش و کاله و لباس

  . اس العاده فوق:  گفت جن خود...  نمیزدن حرفی کدوم هیچ...  طنین و عمه سمت رفتم

  ؟ آقا شده چطور:  گفت و علی به رو برگشت بعد

  ! خوبه:  گفت و انداخت سرسري نگاه یه.  کرد نگاه من به و برگشت علی

  ؟ ها ؟ خواست نظر تو از کی!!  خــوبــه!  پرو ي پسره

 فتر جن و کرد انتخاب لباس یه هم علی.  گرفت رو لباس دو هر اطمینان براي عمه و آوردم در تلخی اوقات با رو لباس

.  

  ... ! میخورد اش قیافه به اسمش واقعا

  ؟ جنه واقعیش اسم این:  گفتم و عمه سمت رفتم
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  ! میگیم رو اسمش مخفف ما...  جنیفرِ اصلیش اسم...  برم قربونت نه:  گفت و زد لبخندي آروم

  !!؟ واقعــــاً....  اِ

  . بدجـور...  نرومه رو پوزخنداش این نچسب، ي مرتیکه...  ایـــش.  بیرون رفت و زد پوزخندي علی

  

  :علی

. اومد بمل به لبخند حرکتش یاداوري از چی؟ یعنی الل کرو آخه میزنه؟ خنگی به خودشو یا خنگه دختره این نمیدونم

... میادن خوشم ازش اصال ، نــه! نداره مخالق اخالق ولی! میکرد فکر لب به انگشت وقتی بود شده خوردنی و ناز چقدر

  ...فهمیدم کردنش نگاه طرز از داره دوسش سام! سام ولی

 مومشکی اسپورت کت و سفید جذب باز یقه شرت تی و مشکی شلوار ، دلخواهم دادن مدل و موهام کردن مرتب از بعد

.  مدماو بیرون اتاق از.  میومد پایین ي طبقه از موزیک صداي ، کردم خالی گردنم و لباس رو عطرو شیشه ، کردم تن

 و ندکمرب با سفید پیرهن همون... شد ثابت روش چرخیدو چشام اراده بی ، اومد بیرون اتاقش از خنگولک من با همزمان

 تنظیم چشماش رو نگامو.  بود شده خوب.  سام حلق تو آرایشش! کردیم ست. هـــوم ، بود تنش مشکی کفش و ساپورت

 پله زا تفاوت بی ، کردم نگاش یخ کردمو اخم ، بدنم به بود شده خیره ، شده شروع بازیش هیــز بازم! من خداااي! کردم

 کوب واردی چندتا ، بود نور کم خیلی پایین ، شد سرازیر ها پله از دنبالم اومدو بیرون هپروت از اونم که اومدم پایین ها

 زرگتراب ، میزدن حرف بودنو ایستاده هم کنار پسرا از چندتا و دایان و سام.  نور پخش دستگاه دوتا هم وسط و بود روشن

 و طنین ، بودن وایستاده پسرا روي روبه نمیومد خوشم سها جز هیچکدومشون از که هم دخترا... بودن طرف یه همه

 سام که مکن راهنماییشون برم خواستم سوختو لحظه یه دلم... میکردن غریبی احساس ، وایستادن گوشه یه خنگولک

... نهک معرفی بهشون رو همه تا بردشون خودش با کردو تعظیمی سام.  شدم خشک جام توي.  شد کار به دست زودتر

  !میکنم راهنماییشون خودم برس کارت به برو تو پسر:  گفتم سام به رفتم سمتشون ، بود من کار این ولی

  . من با دخترا ، بهشون برس برو داري مهمون همه این تو! نه -سام

  .برو! سام-

 کنید یسع! خانم:  گفتم طنین به رو ، دورشد پیشمون از ناراضی کامال.  کرد رفتن به وادار رو سام جدیم و مصمم لحن

  !کنه نمعرفیتو همه به خودش داشت دوست.  مامان پیش بریم بیاید! میکنید توجه جلب کردن غریبی با.  بشید مَچ

  !ممنون باشه:  طنین

 با امانم.  گرفتم نادیده!) یخچال ي عتیقه: ( گفت که رو شیدا ي زمزمه ، مامان پیش ببرمشون تا افتادم راه جلوشون

 بغلم شتپ از یکی که پسرا پیش رفتم.  سپردم مامان به رو دخترا کردمو سالمی ، بود گرفته گرم سها و دایان ي خانواده
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 تعجب با! ودب سها ، برگشتم گرفتمو ظریفشو هاي مچ ، بود دختر یه دستاي بودن شده قفل کمرم دور که دستایی! کرد

  !شده تنگ خیلی برات دلم علی:  کرد زمزمه آروم دیدم اشک چشماش توي که کردم نگاش

 سرد و آروم.  نمیخوام نکنه رعایت حدودشو که خواهري من ، شد تموم دیگه ولی.  گالیه بودو صداقت لحنش توي

  . تري راحت برادر داشتن بدون تو! شد تموم دیگه:  دادم جواب

  باشه؟ ، میشم خوب.  باشم آبجیت فقط میدم قول.  باش فقط! نداري دوسم نیست مهم -سها

 خیلی وستد دوتا فقط میدم ترجیح من.  کن تمومش بیا کوچولو خانم ببین:  بود کرده روي زیاده معمول طبق! بود مست

  باشیم معمولی

  . باشی کنارم برادر مثل نمیخواي دیگه اومده دختره این وقتی از.  کنی محلی کم بهم ندارم طاقتشو -سها

 براي یاهمیت هیچ دختر این! دربیاد جور عقل با که بگو چیزي یه ببین:  نگاهش تو کردم خیره چشمامو زدمو پوزخندي

  . باشه بقیه مثل باهات رابطم میدم ترجیح فقط.  نداره من

  ...دارم کم چیزي یه میکنم حس همش نمیدي جوابمو ازوقتی.  میشه تنگ برات دلم همش من علی؟ -سها

  . تمومه چی همه.  گفتم همینکه! سها کن بس-

 یادهز با خودش ولی داشتم دوستش خواهر یه مثل واقعا من ، شدم دور ازش گرفتمو نادیده رو ملتمسش نگاه و اشکها

 کري؟ف تو چیه؟:  میکرد نگاه بهم شیطنت با دایان.  اومدم بیرون فکر از شد کشیده دستم ، کرد خرابش هاش رَوي

  اومده؟ خبرش

  ندارم؟ آسایش تو از! کوفت-

  انداختی؟ ش گریه چرا حاال میزنی؟ الس سها با اومدي خودت و گفتی الکی آمد خوش و سالم یه -دایان

  کنید؟ کنترل کارامو که هستم من فقط! بیکارا:  گفتم کردمو اخمی بودنم؟ گرفته بین ذره زیر همه! پوووف

 شده مزو چطور شیدا ندیدي ، بود بهت حواسشون همه میزبانی که جایی اون از ولی نیستی تو فقط نه! امـــم -دایان

  !بهتون بود

  !کردید غلط-

  !رقاصیه؟ چه المصب.  میداد تکون وسط سره یه داییت دختر ، وسط اون بدیم قر کم یه بریم بیا نخور حرص حاال -دایان

 چرخوندو سرشو ناشیانه.  گرفتم زدنم دید وقت مچشو.  میکرد نگاه من به بودو روم روبه ، گشتم شیدا دنبال چشم با

  !خنگ فضول ي دختره.  شد اطرافیاش با کردن صحبت مشغول

  !باحالی این به آهنگ ببین عــــلی؟.  دیگه بریم بیا:  گفت کشیدو شدت به دستمو دایان

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ۶۴ 

 

  !نمیرقصم من! . نه... میرقصیدم سها با همیشه که بود آهنگی

 این با عمرا ا؟شــــید! غیرممکنه این. میرقصیدم باهاش باید که بود کسی رو به رو بودمو رقص پیست وسط جنبیدم دیر

 اگه بود عضای ، کرد اشاره شیدا به انداختو باال ابرهاشو شیطنت با کردم نگاه دایان به غضب و حرص با.  برقصم خنگ

 ، شد الیخ رقص پیست و شد پخش اول از آهنگ.  بود آروم نا و کالفه ، نمیرسید نظر به راضی هم شیدا.  نمیرقصیدیم

 سمت ردمک پرت کتمو! بودم ناچار ولی برقصم بریک و هاپ هیپ و کالسیک نیو جمعیت این جلوي میکشیدم خجالت

  . شدم مشغول دایانو

This kitten got your tongue tied in knots I see 

  )خودمون خورده زبونتو موش همون(زده گره زبونتو گربه انگار

Spit it out ’cause I’m dying for company I notice that you got it 

  گرفتی اونو که فهمیدم زبون هم یه واسه میمیرم دارم

 تپشی موگذاشت قلبم روي دستمو ، میدادیم انجام میزون رو حرکاتمون هم جلوي باشیم داشته بدنی تماس اینکه بدون(

  )کردم حرکت

You notice that I want it You know that I can take it, to the next level baby 

  کنم بعدیش ي مرحله وارد میتونم که میخوامشمیدونی که فهمیدي توام

If you want this good b-tch Sicker than the remix 

  اعتمادتره قابل هم ریمیکس از میخوایکه رو خوب دختر این تو اگه

Baby let me blow your mind tonight I can’t take it, take it, take no more 

  بگیرم نمیتونم این از بیشتر بده من به اختیارتو امشب عزیزم

 باال گوشم تا راستشو پاي کردم بلندش تقریبا ، گرفت قرار هم مماس صورتامون ، چرخوندمش دور چند گرفتمو دستشو(

  )شدیم سینه به سینه چرخوندمش دوباره اورد

Never felt like, felt like this before Come on get me, get me on the floor 

  ببر رقص زمین به منو نداشتمبیا احساسی همچین حاال تا

Dj what you, what you waiting for? 

  هستی؟ چی منتظر جی دي

Waoh-oh-oh-oh-oh-oh-ohh (x4) 
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Watch me move when I lose, when I lose it hard 

  میدم دستش از دارم سختی به وقتی کن نگاه بهم

Get you off with the touch, dancing in the dark 

  تاریکی در رقصیدن ، کردن لمس از دور میگیرمت

 یه رو وپریدم فاصله بال نشستم پا رو ، میچرخوند راست و چپ به موهاشو ، میچرخیدیم رودررو بدنی تماس هیچ بدون(

  )جدایی باز و ، کرد قفل رونام دور پاهاشو شدیم هم نزدیک ، چرخیدم پا

You notice what I’m wearing I’m noticin you’re staring 

  میکنی شروع داري که فهمیدم پوشیدم چی من که فهمیدي تو

Hotter than the A-list Next one on my hit list 

  بهترینهام از دیگه یکی.  بهترینها از جذابتر

! نفس ندتاچ شدیم خیره هم چشماي توي لحظه چند میشد پخش صورتم تو موهاش ، میپرید... میلغزید بغلم توي تقریبا(

  )چرخیدیم شدیمو جدا ازهم ،

Waoh-oh-oh-oh-oh-oh-ohh (x4) 

See the sunlight We ain’t stopping Keep on dancing till the world ends 

  میدیم ادامه رقصیدن به دنیا آخر تا نمیکنیم تموم خورشید طلوع زمان تا

If you feel it Let it happen Keep on dancing till the world ends 

  بده ادامه رقصیدن به دنیا پایان تا بشه انجام بزار پس میکنی احساسش اگه

  )شدیم پا به نتظرهم غیر نشستیمو آروم خیلی چسبوندیم هم به دستامونو کف برگشتیمو هردو یهو چسبیدیم هم به پشت(

Britney Spears / Till The World Ends 

 نرم و جسورانه.. .نبودم پشیمون رقصیدنم از اصال ، شد بلند تشویق جیغو صداي ، میزدیم نفس نفس زیاد فعالیت از هردو

 منونم...! دایان مرسی...! ناپذیر وصف آرامش یه ، میداد بهم رقصیدن موقع خوبی حس ، سها از بهتر خیلی.  میرقصید

  !؟...شیدا

  

  شیدا

  . این شیکم تو داد هل منو که طنین بمیري بازم ولی.  میرقصید خوب.  اومد خوشم...  بابا نه

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ۶۶ 

 

  ... ! میکرد مچ خودشو خوب.  گذشت خوش بهم...  چرا دروغ البته

  . رقصت بود عالی خیلی...  براوو:  گفت و من سمت اومد سام

  . ندارم...  اعصاب...  من که بدم هشدار بهش باید.  هااا میشه خاله پسر نخورده چایی اینم

  . سام آقاي مرسی:  گفتم سرد یکم...  سرم روي گذاشتم کالهمو

  !بیاري در پسرا روزگار از دمار بلدي خوب هم تو...  جووون شیدا ازت اومد خوشم!  نه...  خوابید بادش یکم

  . میشد گفته فارسی مکالمات و بودن ایرانی ها بیشتري.  زدیم دایره یه جوونا ي همه

  .... که دارن تشریف جان آرسام داداشمون اینم:  گفت پسرا از یکی به رو دایان

  . دایان میکنم معرفی خودم:  گفت کــــــــش دختر لبخند یه با و کرد قطع حرفشو آرسام همون یا پسره

 گونه چال و لبخند اون میکرد توجه جلب همه از بیشتر که چیزي و داشت متناسب هیکل یه.  صدایی عجب...  اوووفــ

  . بود اش

  . توووپ هم هیکل نظر از و بود خوب قیافه نظر از...  اي قهوه هاي چشم و مشکی موهاي

  . بخواد دلت هم خیلی ایــــش:  گفت و داد کمرش به قري دایان

  . یخچال از غیر به خنده زیر زدن همه

  . ببخشید آقا:  گفت و اومد ها خدمتکار از یکی

  . پیششون برن خانوم شیدا گفتن مادرتون:  داد ادامه خدمتکار که داد تکون سري علی

  . ام همه به متعلق من...  شما قربون اي.  کردن نگا من به همه

  . آقا علی برمشون می من:  گفت علی به رو و گرفت بازوم از نیشگونی طنین

  !؟ ام ساله دو بچه من مگه...  بعدم ؟ آقاست کجاش فیونا این...  آقات علی تو حلقم تو اِي

  . داد تکون سري اخم با

  . دااپیرمر قاطی ببره منو میخواد االن...  عمه پیش میرم حاال:  گفتم بلند یکم طنین به رو که بیاد خواست سام

  . بیاي در ترشیدگی از بلکه برو:  گفت جدي خیلی طنین

  . بگیره رو تو کسی میدونم بعید من داري تو که وضعیتی این با ؟ چیه خب:  گفت که کردم نگاش بد

  . شد رد کنارم از بود پاستیل روش که کیک یه موقع همون
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  . پاستـــیل:  گفتیم بلند طنین و من

  ! علــی پاســتــیل...  پاستــیل علــی:  گفتم علی به رو ها بچه عین و برگشتم سریع من

  . جمع اون یعنی همه البته...  میکردن نگاه میخواستم پاستیل داشتم بچگونه اونجور که من به تعجب با همه

  !؟ بگیرم من:  گفت سام

  . بیارن میگم من:  گفت محوي لبخند با علی

  !!؟ عــلــی تازه، ؟ دوباره تو شدي خوردنی:  گفت طنین که کوبیدم بهم دستامو ذوق با

 استیلپ براي جونمو وکیلی خدا.  زدم صدا اسمش به رو علی اول بار براي و آوردم در اي بازي ضایع چه که افتاد یادم تازه

  . میدادم

  . نشست اونورم طنین و من به چسبید سام.  میز پشت نشستم سریع من و میز یه روي گذاشتن رو کیک

 سریع بودم معذب یکم سام کنار چون...  بشقابم تو ریختم و کردم جدا قاشق یه با رو کیک روي هاي پاستیل سریع

  ... عــ پیش برم من:  گفتم ها بچه به رو و پاشدم

 رفته باال هک اي پله دوتا از سانتی بیست پاشنه هاي کفش اون با از یکی به خوردم که بودم نکرده تموم رو ام جمله هنوز

  . پایین افتادم بودم

  . یکی از دریغ اما میگیره منو میاد یکی کردم فکر االن

  ؟ شما خوبید.  خانوم شیدا متاسفم واي:  اومد آرسام صداي

  . زدن حلقه دورم سري یه و سمتم دویدن عمه و طنین.  میکرد درد خیلی کمرم...  خب اما میکردم عذرخواهی باید من

 رقصمب نرمش بدون موقع هر یعنی.  داشت مشکل جورایی یه و میگرفت همیشه کمرم...  بود شده جمع چشمام تو اشک

  . میشه اینجوري

 شده شپخ زمین رو که بگو هامو پاستیل...  تـــازه.  بود گرفته بدجور رو کمرم کردم علی با که هاپی هیپ رقص اون و

  . دمدی می هامو کفش فقط و بود پایین صورتم و صورتم رو بود ریخته موهام.  پاشدم و دادم تکیه طنین به.  بود

  ؟ خوبی:  گفت دایان

  . کـمــرم:  گفتم طنین به رو و دادم تکون سرمو

  ؟ بکشی دراز میخواي.  بشم قربونت من الهی:  گفت محوي لبخند با که گفتم معصومیت و بغض با اونقدر

  ؟ خوبی:  اومد کنارم از علی صداي
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  . میکنه درد کمرم.  نووچ:  گفتم و کشیدم رو استینش خوداگاه نا

  . نشستم گوشه یه طنین کمک با من اما اتاقت تو برو میگفت هی عمه

  ؟ بگم جوك:  گفت و کنارم اومد دایان.  بود شده بهتر کمرم درد

  . نوووچ -

  . کـوفت -

  . ندارم مصاب اعصاب من.  کنااا درست اخالقتو:  گفت که کردم نگاش متعجب

  ! پس خودمی عین -

  !؟ آید خوشش بیند دیوانه چو دیوانه میگن راست -

  . دارم شوهر من...  مرتیکه کردنه نگا طرز چه این...  واه:  گفت که کردم نگاش بد

 سمت هب ها سر از بعضی که خنده زیر زدم بلند.  داد نشون بهم بود وایساده مرده یه کنار و بود کرده اخم که رو علی بعد

  . چرخید ما

  . میشه خیس هم شورتت که میکنه نگاه جوري یه شوهرم...  چیه میدونی:  گفت و خندید هم دایان

  ! علی برعکس.  بود باحالی و پروا بی آدم...  خنده زیر زدم دوباره

  ؟ جان شیدا خوبی:  گفت و نشست کنارم اومد عمه

  . میکرد درد یکم کمرم...  بهترم -

  . هک گفتی نمی اما داري درد فهمیدم مظلومیتت و بغض اون از:  گفت و دستش تو گرفت دستمو تمام مهربونی با

  . زدم لبخند یه فقط

  . شد عالی گفت میشه یعنی...  شد بهتر خیلی کمرم غذا از بعد

 شتربی که بودم رقصنده یه من بالخره...  بودم راحت ها پاشنه با...  بشه هضم غذام تا کردم ورجه ورجه و رفتم راه یکم

  . بود دار پاشنه هاي کفش روي اسپانیاییم هاي رقص

  . پیشنهادي رقص میگفتن بهش که مراسم یه و بود شب آخر

  . خندیدیم برقصه تونست نمی که دایان به چقدر...  رقصیدن ترکی و رفتن دایان و طنین

  . رسید علی و من به اینکه تا رفتن دیگه نفر چند اونها از بعد

  . میکرد مچ رو خودش خوب...  منه رقص یار اون بودم خوشحال
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 دور، یه علی.. . گذاشتم راستم پاي پشت چپمو پاي و دادم کمرم به قوسی ناخوداگاه...  بودن گذاشته اسپانیایی آهنگ یه

 وبخ:  گفت گوشم زیر.  بهم چسبیدیم و کردم قبول منم که جلوم گرفت دستشو...  وایساد جلوم و چرخید من دور

  . میرقصی

  . طور همین هم تو:  گفتم محوي لبخند با

  . دادم تاب خودمو و شدم بلند کفش هاي پاشنه روي...  میچرخوند منو باید اون که کردیم چرخیدن به شروع

 شرون روي گذاشتم پامو ساق من و زدن دست شد تموم چرخش که همین.  کردم تمرین خیلی من اما بود سختی کار

 تا ور یکی اون و خم جلو به رو بود رونش روي که پامو من و شد متمایل جلو به علی...  عقب گذاشتم پامو یکی اون و

  . فرستادم عقب به مرز حد

  . زدن دست برامون همه و شد تموم آهنگ

 مقابل در...  بود بلند قدش.  وایسادم روش به رو و اومدم در حالت اون از.  بود خوب رقصش...  بود اومده خوشم خیلی

  . میرسیدم اش شونه تا ها کفش اون با.  بود نردبون عین...  کوتاه قدِ  من

  . رفتم عقب به که شد خم جلو به یکم

...  سهحسا زیادي رقص این.  نرقص حد این تا بقیه با زیاد ولی...  اتم عمه پسر من...  باش خودت مواظب:  گفت اخم با

!  

  !!!؟؟؟ گــفــت چـــی ایــــن...  کردم نگاش شده گشاد چشماي با

  

  علی

 تدوس وقتی دیگه؟ چیه حساس برقصه؟ میخواد چجوري و کی با داره ربطی چه من به زدم؟ که بود حرفی چه این! اَه

  ?!همه جلو بگرده لخت اصن باشم؟ جلودارش باید چرا داره

 هم استیلپ که کوچولوه و ظریف دختر یه فقط ، نیست خنگ شیدا که فهمیدم امشب نشستم، گوشه یه شدمو جدا ازش

 تنمو تبهمر دو امشب.  میرقصید خوب خیلی دخترکوچولو ، کنم استفاده خودم نفع به مورد ازین باید داره دوست خیلی

 هباش خودم مختص حس این میخوام نه ولی نه؟ یا داشته حسو این اونم نمیدونم ، داد آرامش بهم دومرتبه ، کرد گرم

  . تنهایی کنم تجربش خودم فقط

  !پاشو نکبت پاشو کردي؟ خلوت خودت با اومدي بعد داري مهمون همه این نمیکشی؟ خجالت -دایان

  نکردیا؟ کردي توهین من به! شدي دراز زبون خیلی دارا؟ نگه حدودتو و حد ببین-
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 و امآرس ولی.  نیاي نیست مهم واسم پالسم اینجا همش.  درك به من خب:  گفت شمرده کردو معصوم چشماشو دایان

  . گرفتن سراغتو بقیه

 با میشهه ولی ، نمیگرفت گرم دخترا با زیاد آرسام امـــم.  داشتن بخند بگو پسرا از تا سه دو با آرسام ، چرخوندم چشم

 گونه هک زد لبخندي آرسام.  جمعشون توي رفتم شدمو بلند.  نمیزد حرف بیجا هیچوقت.  میکرد رفتار احترام و آرامش

  بزنم لبخند اراده بی میشد باعث ، بودم گونه چال عاشق من ، شد سوراخ هاش

  برگشتی؟ کی ، بود شده تنگ برات دلم -آرسام

  . برگشتم دخترداییم با! نیست وقت خیلی-

  نداري؟ مشکل دخترا با دیگه ، شده بهتر خیلی روحیت! اهوم -آرسام

  مگه؟ چطور-

  ندیدم؟ رو سهاخانم راستی! رقصیدي شیداخانم با آخه -آرسام

  !دیدمشن نمیدونم.  داره فرق بقیه با هرحال به! داییمه دختر شیدا:  گفتم و باال دادم ابروهامو...!  میرقصیدم هم سها با من

  درسته؟! نداري اي رابطه دختري هیچ با تو آخه! عجیبه -آرسام

  شدي؟ پیله چه! پسر بیخیال-

  !عالف.  دارم کار بیرون اي دقیقه چند.  بود ازمن گستاخی! میخوام معذرت:  گفت و زد کن سوراخ چال لبخند باز آرسام

 به.  یشدنم پیدا رگاش تو عصبانیت اسم به چیزي.  بود محترم و صبور اینقدر همیشه ، شدم شرمنده بودنش مودب از

  . بود خوبی الگوي واقعی معناي

 سام ، دنش جمعمون قاطیه دخترا از دیگه چندتا با شیدا و طنین.  رفته احتماال! نبود ولی ، میگشتم سها دنبال چشم با

 ژست و حوم لبخند یه با شد پیداش باز آرسام ، برگردوند اي دیگه طرف سرشو کردو بهش اخمی شیدا.  شد باز نیشش

 پاستیالتون و بیوفتید شدم باعث من! میخوام معذرت:  داد دستش پاستیل بسته دو نشستو شیدا به نزدیک ، ش مردونه

  !بدید دست از رو

  !خوبی خیلی آرسام! مرسی! وااایـــی:  گفت جیغ با کردو حمله پاستیال به تقریبا شیدا

 بی ي رهدخت نکشی خجالت! بکنه ماچشم دوتا آرسام بغله بپره بود مونده! شد گرد زبونش از "آرسام" شنیدن از چشمام

... کموش ي دختره سرت تو خاك! میزنه صدا فکر بدون اسمشو بخواد پاستیل ازهرکی اون... کردم اشتباه من پس حیا؟

  !دادي دستم آتو خودت

  !چرون چشم ي دختره اِي... رفت ضعف دلش شیدا کردم حس که زد دخترکش لبخند یه آرسام
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 جاک میگذره؟ بد بهت اینجا اینقدر:  گفت مامان برم شدم بلند منم ، شدن رفتن عازم همه که بود گذشته 2 از ساعت

  !بگذرون بد شب یه میري؟

  !خستم مامان-

  !درکن خستگی اتاقت تو برو کنی؟ در خستگی که نیست جایی خونه این توي یعنی -مامان

 زدنش حرف صداي بودو روشن شیدا اتاق چراغ ، باال رفتم کردمو قبول.  نداشتم مامانو ناراحتی و کردن بحث ي حوصله

  ...ویستادم گوش در نزدیک میزنه حرف داره کی با شبی نصف بدونم میخواست دلم ولی نبودم فضول ، میومد

  ...نخود یه شده واست دلم منم بهروزي وایــــی -شیدا "

  ...بیاریم هم تورو میشد کاش-

  !خوبه هم طنین آره ، نکن عرعر حاال-

  ...نمیدم قول ولی.  اومدیم شاید نمیدونم-

  نفهمیدم؟ که من نه؟ یا شده تنگ دلت حاال-

  )خندید بلند صداي با! (دیوونه گمشو-

  نداري؟ کاري زد باال خرجم! دیگه بسه-

  "! باي.  عزیزم برم قربونت-

! علی سرت تو خــاك... میشنیدم مخاطبشم صداي کاش بیاد؟ نمیخواست این خاطر به داشته؟ پسر دوست پس اوه اوه

  !هــا؟ میکردي عادت افتاده فیل دماغ از ي دختره این به داشتی کم کم

 اتفاقی شوك وت هردومون ، نشه زمین نقشِ تا گرفتم سفت هاشو بازو بغلش تو شدم پرت تقریبا شیدا اتاق در شدن باز با

  . کردم کنترل خندمو زود به گردش چشماي بازو دهن دیدن با... میکردیم نگاه هم به بود افتاده که

  داشتی؟ چیکار اتاقم دم تو اینجا؟ خبره چه -شیدا

  !بخیر شب بخوابم برم من ، شدم پشیمون هیچی! امــم...  بگم میخواستم چیزه... چیز-

 میخواستن شایدم... وایستادم گوش نشد متوجه اوردم شانس.  دادم تکیه بهش بستمو درو ، اتاقم تو پریدم باد سرعت به

  ...خندیدم قیافش به دل ته از! بیاره؟ روم به

  کنم؟ رفتار باهاش بقیه مثل نمیتونم که داره چی دختر این خدایا

  دوستداشتنیه؟ کوچولوي یه سها مثل هم شیدا یعنی

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٧٢ 

 

  ...باشه سها مثل نمیخواد دلم اصال! نیست دوستداشتنی دیگه سها! نــه

 حس و یداش به تا کردم سعیمو تمام ، شدم ولو تخت رو کردمو عوض شلوارك یه با لباسامو.  فکرکنم بهش نباید دیگه

  ...فکرنکنم داشتم باهاش رقصیدن موقع که قشنگی

  

  شیدا

  . کردم دستم هامو دستکش و باال کشیدم کالهمو

 که دارم آرامشی یه اصال...  ندیدم رو گودزیال اون اس هفته یک.  اومد برف امروز و بودیم اینجا که میشد اي هفته یه

  . نگـــو

  . طنین اتاق دم رفتم و کردم چک لباسامو

  ! پایین بریم بیا رو کوفتی اون کن ول:  گفتم بلند...  بود اینترنت مشغول سخت

  . دارم مهم کار...  نمیشه -

  ؟ مهم کار کدوم آخه...  میگه پرت و چرت میدونستم

  !! شده زده ذوق جا، همه بره میتونه راحت و نیست شکن ر*ت*ل*ي*ف به نیازي دیده وقتی از بیچاره

  . بیرون اومدم اتاقش از و دادم تکون تاسف ي نشونه به سري

  ؟ عــــمـــــه ؟ جوووون عمه:  زدم داد بلند

  ؟ افتاده اتفاقی ؟ شیدا شده چی:  گفت و اومد ترس با

  . بازییی برف بریم بپوشید رو لباساتون که بگم میخواستم فقط.  باو نــه:  گفتم و خندیدم

 جام تو رو هفته روز هفت باید بیرون بیام که پیرزنِ  من.  تو دست از:  گفت و خندید که دادم نشونش هامو دندون بعد

  . برو طنین با.  بخوابم

 پایه خورده یه.. . بیاید شما حداقل نمیاد، هم طنین.  بریم بیاید...  دیگه اس شنبه بابا:  گفتم و زمین کوبیدم محکم پامو

  . دیگه باشید

  ! شیدا هااا نخوري سرما...  میشه چی ببینم تا برو:  گفت و خندید عمه

  ! چـــشـــم:  گفتم و زدم بهش چشمکی

  . وایسا وایسا:  گفت که میرفتم داشتم
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 بلدي...  هاومد برف دیشب از.  شده سُر زمین:  گفت و اومد اسکی هاي کفش با دقیقه چند از بعد و اتاقش تو رفت سریع

  ؟ عزیزم که

  . جون عمه مرسی.  اوهوم -

  . پایین خوردم سُر و ها پله ي میله روي نشستم و برداشتم رو ها کفش.  بوسیدم رو اش گونه و رفتم

  . بیرون به دادم هلش محکم و در سمت رفتم

  . برفی آفتابی صبح یه

  . کردم دستم دوباره رو نداشتن سرانگشت که هایی دستکش و پوشیدم هامو کفش

  . استخر سمت رفتم اسکیم هاي کفش با عقبکی

 پولدار ادهالع فوق دختر یه بهنوش...  داد یادم بهنوش اونم.  بودم بلد خورده یه فقط.  زدم دور یه و برگشتم استخر سمت

  . میخواست زیادي هم رو بهروز ولی بود

 از و گرفتم یادم رو ها کار سري یه بهنوش از و باشم مغرور گرفتم یاد طنین از کردم، فرار من و مرد بابا وقتی از کال

  . باشم شاد چطوري گرفتم یاد بهروز

 دیگه چیز میومد سراغم وقتا بعضی که اي بچگونه اخالق از غیر.  بود دوتا این مال داشتم االن که چیزایی همه کل در

  . نداشتم اي

  . کرد برفی آدم هواي هو یک دلم که چرخیدم یکم.  بیرون بود زده کالهم زیر از بودم، گذاشته باز رو موهام

  . کردم درست بزرگ توپ یه و کردم گلوله رو ها برف شده سر و زده یخ دستاي با

  ؟ میکنی چیکار اینجا سرما این تو:  اومد علی صداي که میکردم درست رو سرش داشتم

  ! کردي خرابش:  نالیدم ناراحتی با.  شد خراب برفیم آدم و برفیم آدم روي افتادم و شدم هول

  . افتادي تو.  روش نیافتادم من دوما سالم اوال -

  . باشی مودب بهتر فیونا، آقاي ببین:  گفتم و پاشدم

  ؟ میشه چی نباشم:  گفت و باال داد ابروشو

  . دید خواهی:  گفتم و باال دادم هامو ابرو منم

 و کردم پاك رو ها برف.  من صورت تو خورد و داد جاخالی که علی سمت کرد پرت برف گوله یدونه دایان موقع همون

  . اومد که بگیر:  گفتم جیغ با
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  . دهنش تو رفت نصفیش و صورتش تو خورد که سمتش کردم پرت محکم یدونه

  ؟ میخواي رو دومیش:  گفتم و خندیدم

  . بده قورت یخچال این بده یدونه..  خوردم زیادي من!  دستت قربون:  گفت بلند

 هب خورد گوله و کردم پشتمو من که کرد پرت یدونه اونم و شکمش به خورد که علی سمت کردم پرت محکم یدونه

  ! کمرم

 اما.  ممیکرد پرت بهشون و میرفتم راحت داشتم اسکی کفش که من.  اومد بالخره هم طنین نفر سه ما صداي و سر از

  . شدم زمین پخش و ساختمون به به خوردم یکدفعه

  . دمخندی می بیشتر من و میکردن نگام تعجب با همه.  رفتم ریسه خنده از منم...  میکردن نگاه من به داشتن همه

 گریه ندهخ از داشتم که حالی در و پاشدم.  خندیدم می من و میزد یخ داشت بدنم و بلوزم تو بود رفته برف گوله یه آخه

  ! خـــدا آخ...  کمرم...  تو...  رفت...  برف:  گفتم میکردم

  . جنوب قطب جز به البته.  خنده زیر زدن هم ها بچه

 رو الل وکر و جلوش چپیدم چی عین روشنه شومینه دیدم تا.  خونه داخل رفتیم بالخره داد و جیغ و تفریح یکم از بعد

  . زدم صدا

  . بیاري گرم چیز یه برام میشه جون الین...  کرو برم قربونت:  گفتم من و اومد

  . خانم...  شیدا...  چشم -

  . میکنه کار اینجا ساله پنج میگفت عمه.  بود بلد فارسی شکسته پا و دست بیچاره

  ! کردي جا اینجا خودتو خوب:  گفت و زد پوزخندي علی

  ؟ داري مشکلی.  عممه ي خونه!  معلومه -

  . بوده من مامان باشه تو ي عمه اینکه از قبل -

  ! دونستم نمی!!!  خدااا رو تو -

  . بدون حاال:  گفت تفاوتی بی با

  ! میمونه گودزیالا عین واقعا...  نمیومد در خونم میزنی کارد یعنی

  

  علی
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  . بشه تقسیم بوده خودم مال محبتش همه! بوده من مال فقط که مامانی...  میشه حسودیم ولی چرا نمیدونم

 تنها میشهه من! چیه؟ مگه خب میکنی؟ حسادت بچه دختر یه به سنت این با نمیکشی خجالت! گنده پسرِ سرت تو خاك

  !باشه داشته دوست خودم اندازه یکیو مامانم ببینم ندارم طاقت بودم

  ...ردمنمیک پیداشون کاش ، دزدیدن دوستم دختر مامان دل تو جامو خونمون تو انداختن لنگر اومدن رنگی چشم دختراي

 لبخند یه وافتادم شیدا گفتن کروالل یاد.  شد داخل کروالین که گفتم بفرماییدي ، کرد تموم درگیریمو خود در صداي

  زدم کوچولو

  !آمادس... شام... ببخشید -کروالین

  . میام االن! ممنون-

 ، بودن تهنشس میز پشت شیدا ، طنین ، مامان ، رفتم پایین ها پله از ، کردم عوض کن گرم و سیوشرت یه با لباسامو

  کشید غذا برام که نشستم مامان کنار ، کردم سالمی

  ؟ اینجا بیاي دادي افتخار عجب چه ؟ آقا چطوري -مامان

  !؟ برم ناراحتید اگه! شد تنگ دلم-

  . شدم فراموش شاید گفتم نزدي سر بود روزي دو فقط نه:  گفت حال همون در ریخت بهم موهامو زدو لبخندي مامان

  . نباشم مزاحم که نمیام زیاد منم.  نیستید تنها که شما! هــه-

  ؟ داره تو اومدن به ربطی چه نباشم تنها خوب ؟ شده چیزي -مامان

  . باشی راحت زادت برادر با میخوام-

  !حسود ي ننه بچه -طنین

 یه بود وسل پسره ، افتادم فیلم یه یاد! امـــم... چیزه:  افتاد پته تته به و شد هُل ، کردیم نگاه بهش تعجب با مامان منو

  !ذهنم تو اومد باره

 هم یداش ، بود گرفته شو خنده جلوي زور به مامان.  خورد چیز ذهنت ، شد خیس شلوارش فکرکنم که کردم بهش اخمی

 شخصیت بی ي دختره ، بودن شده کج لباش چون کرده کنترل خندشو بود معلوم ، میومد ابرو چشمو طنین واسه سره یه

  . حلقش تو بریزه دندوناش بزنم یکی میشد کاش! عقل شیرین میکنه؟ توهین من به کیه؟ فکرکرده ،

 ش ندهخ میون مامان که کردیم نگاه بهشون تعجب با عقل شیرین و اخم با من ، خنده زیر زدن خنگولک مامانو باره یه

  میکنی؟ حسادت هیکلت این با نمیکشی خجالت تو! دیگه میگه راست خب:  گفت
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 دخترا به ظریفی اخم مامان چون شدم سرخ شد رو دستم که ازین فکرکنم.  بودن شدن خفه به رو زیاد خندیدن از دخترا

 سابیح که واي میشن سرخ سریع که افتادم ندیده مهتاب آفتاب دختراي این یاد ، خوردن خندشونو هردوشون که کرد

  شدم بلند کردمو تشکر نداشتم اشتهایی دیگه ، انداختم ام خورده نیمه نصفو غذاي به نگاهی.  شدم ضایع

  علــی؟:  مامان

  جونم؟-

  ...معذر شدي؟ ناراحت عزیزم:  مامان

  !بخیر شب.  اینجا میمونم امشب ، نشدم.  مامان نه-

  ...بخوابی خوب.  پسرم باشه:  مامان

  بود سرم پشت دقیقا ، کرد متوقفم طنین صداي که گرفتم فاصله میز از آروم

  علی؟ آقا:  طنین

 دهنماز! میخوام معذرت:  اومد حرف به باالخره کرد دست دست یکم.  دوختم چشماش توي کنجکاومو چشماي برگشتمو

  . پرید

  . دارید نگه بزرگترتونو احترام کنید سعی فقط! نیست مهم-

  نیست؟ اینطور! تلخه حقیقت تازه.  نداشتم احترامی بی قصد من:  محکم لحنش و شد شر چشماش

 عقل یرینش میکردن جمعت دیوار رو از باید وگرنه نازکه کوچیکم دل که حیف ، دهنش تو بزنم یکی میتونستم اگه آآآخ

  کردم سردم لحن چاشنی اخم یه ،

  مطمئنم خودم به من.  میگن درموردم چی مردم نمیدم اهمیتی-

 پررو خیلی دیگه اینا ولی نیستم اي کینه کنم؟ چیکار تالفی واسه! امـــم ، ایستادم اتاقش در دم رفتمو باال ها پله از

 تو رفتم برداشتمو قیچی ، قرمز استامپ جوهر ، کریستال سُِرم ، اتاقم تو پریدم.  میشم دیوونه ندم جوابشونو اگه شدن

  . اتاقش

 به تالکریس حیف ، گذاشتم جاش سر رو پادري سرامیک روي کریستالم سرم کردن خالی از بعد ، کردم بلند رو پادري

 مو ولی کرده اشتباه بفهمه بعد ولی.  آآآره کنه فکر که طوري... ریختم جوهر یکم تختش روي ، شد حروم که خوبی این

 قیچی با ، نشه متوجه تا کردم مرتب تختش رو لحافو.  شدم منحرف و بچه چقدر من بازشد نیشم ، هـــا؟ نمیزنه

 سرعت با وکردم قیچی جنگلی تاپو زیر... خوبه این آره ، بود آویزون لباسی چوب روي که تاپ به خورد چشمم چیکارکنم؟

  . خودم اتاق تو رفتم نور
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 . کردم روشن تابمو لب کشیدمو دراز تخت روي ، بدم انجام کارمو راحت میتونم االن ، میکنم آرامش احساس آخیش

  افتاد؟ یعنی! شنیدم خنده بعد و جیغ صداي که بودم کارام مشغول حسابی گذشت چقدر نمیدونم

 یدند نمیتونم.  میومد جیغ جیغ صداي طنین اتاق از ولی بود آروم سالن.  اوردم بیرون سرمو.  کردم باز اتاقو در آروم

 برگشتم رهباالخ ولی بودم درگیر نرم؟ یعنی... بوده من کار میشن متوجه زودتر برم اگه ولی ، بدم ازدست کارامو ي نتیجه

 جز کاري االن ولی... نمونم نصیب بی افتادنش دیدن از بگیره فیلم ازش کنم تنظیم دوربینمو بود یادم کاش.  اتاق تو

  . ندارم خوردن حرص

 و دفه بی ، میشه دلخور حسابی بفهمه مامان.  میشدم بیخیال کاش! مادرمه کار پس نه بوده؟ من کار میفهمن یعنی

  ...سراغم بیان خودشون که وقتی تا نشستم تخت روي پشیمون

  

  شیدا

 مرگت ي کپه ربگی برو.  زدي جیغ خیلی.  پرو بچه گمشو برو:  گفت که میزدیم هم ي کله و سر تو داشتیم طنین اتاق تو

  . بزار رو

 ور گرفته برام طنین که جدیدي تاپ که بودم خوشحال چقدر من و بود سکوت در غرق جا همه.  بیرون زدم اتاقش از

  . بگیرم عکس تا چهار یه حداقلش و بپوشم تونم می

 وردخ سرم و زمین روي افتادم بدجور برداشتم رو بدي قدم و گذاشتم دري پا روي پامو که همین و کردم باز رو اتاقم در

 این و بود سکوت هم باز.  بودم آورده در بازي اوسکول بازم.  دادم فشار سرمو کنان غرغر و شدم بلند.  تخت ي لبه به

  . ترسوند می منو یکم

 قشنگی تاپ...  تاپم!!  من خداي.  بود شده ریش ریش که تاپم سمت برگشتم و برداشتم کنم نگاه اینکه بدون رو روتختیم

  . بود سیبیل عکس روش و بود آویزونی مدل که

  . کشیدم محکم بنفش جیغ یه دیدم که چیزي از و تخت سمت برگشتم و کردم غنچه لبامو

 شاممم به که جوهر بوي ولی شدم روتختی نزدیک اکراه با...  برداشتم زدن جیغ از دست.  بود شده قرمز تختی رو کل

  ؟؟ شیدا خوبی:  اومد طنین صداي.  کرد راحت منو یکم رسید

  . بخواب برو.  خوبم -

  ؟ مطمئنی:  میزد موج صداش تو تردید

  . ببینم بــرو:  گفتم حرص با

  . زباله سطل تو انداختم لباسمو و برگشتم و حموم تو انداختم رو روتختیم.  نیومد صدایی دیگه و
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  ؟ باشه میتونه کی کار یعنی کردم فکر خودم با و تخت روي نشستم

  . بودم خسته خیلی.  رسید نمی ذهنم به هیچی

 زانو روي تا لندیشب بلندم، آستین لباس.  آوردم در رو شلوارم و پوشیدم لیموییم ي دکلته تاپ روي بلند آستین لباس یه

  . میکنه عرق خواب تو پاهام همیشه که منم.  نبود شلوار به نیاز همین براي رسید می

  . بود دو نزدیک.  کردم نگاه ساعت به و پاشدم جام از.  برد نمی خوابم اما کشیدم دراز تخت روي

 که پیانویی . پیانو سمت کشید منو چی اولی شب اون نمیدونم.  بود توش پیانو که سالنی تو رفتم و کردم باز رو در آروم

 هم وشخ دستاي و ها کالویه روي گذاشت دستامو.  داد یاد بهم اون که پیانویی.  متنفرم ازش میدونست طنین فقط

  ؟ بخونیم:  کرد زمزمه گوشم دم و پشتم نشست.  دستام روي

  . بخونیم:  گفتم لبخند با منم و

 بسته دتاچن با همیشه.  کرد معتاد پاستیل به منو اون بخیر یادش.  خورد صورتم به سالن گرماي.  کردم باز رو سالن در

  . میزدم صدا بلند و محکم اسمشو و پایین و باال پریدم می زده ذوق من و میومد پاستیل

  . محکم و مردونه...  خندید می همیشه

 و آوردم رد حرکت به دستمو آروم.  ها کالویه روي گذاشتم رو دستم و پیانو پشت نشستم.  پیانو سمت شدم کشونده

  . سالگیم هیجده به رفتم ناخودآگاه

  ؟ اینجاست خوشگلش ماشین با همیشه میشناسی رو پسره این شیدا، -

 میکنه نگاه رو اکج ببینم زاشت نمی و بود گرفته رو صورتش بیشتر بزرگی دودي هاي عینک که پسري سمت برگشتم

.  

  . بابا بریم بیا.  واال چمیدونم:  گفتم و طنین سمت برگشتم سریع

  ! حیدري خانوم ببخشید:  اومد صداش گذشتیم که ماشینش دم از

  ! فتاح کیان..  هستم فتاح من:  گفت که سمتش برگشتم متعجب ؟ میشناخت منو که بود کی این

 همش...  فتاح بود تو تقصیر همش.  میخوره بهم حالم خاطره اون از چقدر...  دادم ادامه اما چکید هام گونه از اشکی

  !! هــمــش!  کیان بود تو بخاطر

  

  علـی
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 جرعت کی نمببی شم بلند میخواست دلم ، نمیبرد خوابم ولی میومد خوابم ، کردم باز چشمامو پیانوم صداي شدن بلند با

 پا شلوار ، رفت بیرون اعجوبه دوتا این وجود با نمیشد پا به شلوارك ، شدم بلند رخوت با ، بزنه پیانوم به دست کرده

  ... نمیکرد کارا ازین کسی شیدا جز چون کیه؟ کار میدونستم یجورایی...  سالن طرف رفتم کردمو

 پاهاي وير چرخیدو چشمام ، بود خیال غرق ، میجنبید ها کالویه روي هوا بی انگشتاش ، بود نشسته پیانو پشت شیدا

  دربیاره؟ روسریشو نبود حاضر حتی اول روز که دختریه همون این.  لبام کنج اومد پوزخند یه ، شد میخ ش برهنه

 تو:  گفت مانند جیغ و پرید جا از ، کردم سرفه بردمو گوشش نزدیک سرمو ، بود غرق فکر توي هنوزم شدم نزدیکش

  میکنی؟ چیکار اینجا

 کوچولو یه دلم ته بودو دخترعمم هرحال به ، بود یجوري دلم نمیشد نیارمولی خودم روي به ،خواستم بود اشکی چشماش

  برمیاد؟ دستم از کاري دختردایی؟ شده چیزي:  پرسیدم آروم.  ایستادم صاف ، بود عزیز واسم

  :گفت سریع شدو هل ، باشم گرفته کردن خالف موقع مچشو که انگار

  !نترسونی منو که بیاي یجوري بعد به ازین بگیر یاد ، خیر نه -شیدا

 وسایل هب دست اجازه بدون نگرفتی یاد:  گفتم جانب به حق کردمو اخمی ، نیومده بهش خوبی ، نیومد خوشم لحنش از

  نزنی؟ مردم شخصی

  ... نشیمن سالن نه ، اتاقته توي شخصی وسیله جاي نمیدونستی - شیدا

  !میذارم پیانومو میخواد دلم هرجا ندارم؟ خودمو ي خونه اختیار-

 وبهخ! میرم ت خونه از ناراحتی اگه:  گفت کنه منحرف برهنم ي سینه زدن دید از چشماشو میکرد سعی که حالی در

  ... دنبالم اومدي خودت

  ... بود کرده گل شیطنتش تازه من کِرمه ولی ، بود بریده انگار ، ناراحت بودو خاص لحنش

  : شد تنظیم چشماش روي چشمام ، کردم خم زانوهامو یکم.  وایستادم جلوش سینه به دست

 میدونی ، گردن)  کردم اشاره پاهاش به دست با(  اینطوري پسر یه ي خونه توي بعد به این از ، نصیحت یه ، بیخیال اونو-

  نیستن من مثل همه

 وونهدی.  بود منتظره غیر برام کارش ، نشست زمین روي زانو دو جت مثل یهو ، کرد نگاه پاهاش به.  شد گرد چشماش

  . رفتم بیرون سالن از زدمو موفقیتم خاطر به کوچولو لبخند یه ، کنه قایم تونیکش با پاهاشو لختی میکرد سعی

 باز دتش به اتاقم در که بود نگذشته بیشتر دقیقه چند...  شدم ولو تخت روي شلوارم اوردن در از بعد شدمو اتاقم داخل

  ؟!بود تو کار پس:  گفت کردو نگام عصبی شیدا ، پریدم جام از ترس با ، شد

  ... نزن خریت به خودتو:  غرید تر عصبی که اوردم زبون به سوالو همین بود؟ من کار چی
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  نیستا؟ خوب دخترخانم یه ي شایسته زدن حرف اینطور شده؟ چی خب-

  . نیستم بردار دست نکنم تالفی وقتی تا بدون ولی! بد من – شیدا

  کردم؟ چیکار بدونم میتونم ولی کن تالفی باشه-

  . رانای برمیگردم کن باور ، بیار زبون به ناراحتی اومدنم از اگه اوردي؟ سرم بالیی چه نیست یادت یعنی – شیدا

 دلم من ولی کرده؟ اي دیگه برداشت شیطنتم از یعنی! تاپ ، تخت ، پادري ، ذهنم تو اومدن شام از بعد اتفاقات باره یه

  میگذره خوش بهم داره...  برگرده نمیخواست

  . کردم اشتباه من! میخوام معذرت-

  کردي؟ عذرخواهی االن تو! تو:  گفت و کرد نگاه بهم تعجب با شیدا

  ... بخوابم نتونستم صدات سرو خاطر به شد 3 ساعت ، بخوابم میخوام نشو مزاحمم بیرون برو-

 چهب دختر مثل و منه ي خونه بگی راه به را نداري حق دیگه پس ، خواستی معذرت خودت! برگردما خواستم من -شیدا

  . بخري هم تاپ و تختی رو برام باید! راستی امــم! کنی حسودي ها

 خودتی سودح ، شد بسته شیدا بازِ نیشِ که زد گره هم به ابروهامو رنگی پر اخم ، گر استفاده سوء ي دختره ، شد پررو بازم

  ... بودم موافق تاپ خریدن با ولی... 

  !میکردم خاصی کار شاید...  بزنی در اول پسر یه اتاق تو بیاي خواستی بگیر یاد توهم-

  کاري؟ چه مثال – شیدا

 ایستادهو جلوش شلوارك با فقط که برهنم تن به نشد؟ ظاهریم وضعیت متوجه واقعا یعنی ، رفت باال شیطون ابروهام

  . کردم نگاش جانب به حق کردمو اشاره بودم

 دلم اقعاو دیگه ایندفعه ، رفت بیرون اتاق از زود و گفت بخیري شب...  شدن سرخ هاش گونه کردم حس.  دزدید نگاشو

 دارمن روحی امنیت من...  چرون چشم ي دختره...  دیوار درو به مالیدم پوزشو حسابی ، زدم بشکن هیجان با...  شد خنک

  . شد تر پررنگ لبخندم ، دختر این دست از

 وقتایی ، افتادم سها شیطنتاي یاد باره یک ، کردم بغل دوممو بالشت ، پیچیدم خودم دور رو پتو کشیدمو دراز تخت روي

 جا بغلم وت کوچولوا دختر مثل خودشو بعدش و نمیکنن؟ بغل کوچولواشونو آبجی برادرا مگه:  میگفت جانب به حق که

  ... میکرد

 بود خودم یرتقص! ببینمت میخوام میکنم خواهش ، شده تنگ برات دلم علی:  میگفت میزدو زنگ گریه با که وقتایی یا

  !کردم عادتش بد که
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  !آرامش وخودم فقط...  دیگه هیچکس نه طنین نه شیدا نه سها نه ، کردم بیرون ذهنم از رو همه ، کشیدم عمیق نفس یه

  

  شیدا

  . میشدم متنفر داشتم کم کم علی از.  پاشدم بدي سردرد با صبح

 ونهش موهامو.  اتاق ي آیینه جلوي رفتم و شدم بلند رخوت با.  زدم جوش مطمئنم که بودم خورده حرص دیشب اونقدر

 روي تا طوسی شلوارك یه همین براي نمیومد پسرا از کسی شکر رو خدا.  دستشویی تو رفتم و بستم موشی دم و زدم

  . بپوشم اومدم تا تختم روي گذاشتم رو رنگش صورتی ژاکت با بود مخمل که زانو

 زیاد.  پوشمب اسکی یقه و بافت تونستم نمی اما بود سرد اینکه با.  کردم عوض رو لباسام بیرون اومدم که دستشویی از

  . نمیومد خوشم

 عشقـــم:  گفتم بلند صداي با و زدم رو در و عمه اتاق در سمت رفتم.  بیرون رفتم و زدم دستم به رو همیشگیم دستبند

  ؟ پس کوشی... 

 باال دادم هامو ابرو میداد نشون رو 1ِ  ساعت که ساعت دیدن با.  میبستم دستم ساعت همیشه.  کردم نگاه دستم مچ به

  ! لعنــتــی. 

 نشستم.  کردم ترك رو جنایت محل سریع خیلی.  نبود کسی نووچ.  کردم نشیمن سالن به نگاه یه و آشپزخونه به نگاه یه

 محوصل.  باال دادم هامو ابرو و زدم کوتاهی جیغ رسید زمین به پاهام وقتی.  پایین خوردم سر و ها پله ي دسته روي

  . میومدم و باغ تو میرفتم فقط.  میرفت سر خیلی

  . طنین با.  خرید رفتن خانوم بهناز ولی ببخشید خانوم:  گفت و اومد کروالین موقع همون

  ؟ آخه مــــن کنم چیکار حاال.  رفتن و کردن ول تنها و تک رو ما...  خدا رو تو کن نگاه اِ اِ

  . آقا بخیر صبح:  گفت کروالین دفعه یک

  ! خــــداااا به میمیري نکنی اخم اگه تو.  داد سر با رو جوابش اخم با یخچال دیدم و برگشتم

  ! عمراً ؟؟ سالم بگم باید من االن.  شد رد جلوم از و کرد جیبش تو دستاشو بعدش

  . اي سرمه نماي عضله پیرهن یه با سفید اسپرت شلوار یه.  بود تیپ خوش خیلی.  کردم تیپش به نگاه یه

  ؟ دارید میل چیزي:  گفت من به رو کروالین

  . تست نون و شکالت:  گفتم و کردم غنچه لبامو

  : آواز زیر زدم علی به اي توجه بدون خرم و خوش منم.  باال رفت و زد محوي لبخند
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  عطر تووو این اتاق و پر کرده

  این زندگی اون زندگی سابق نیست

  همه چی خوب بود قبل از تو

  یه نفر داشت با خودش تنها زیر این سقف زندگی می کرد

  

  . نمیخونی درست هم شعر خوبه، صدات خیلی:  گفت اخم با یخچال

  . زیزع دوست اشتباهی در سخت که بگم یخچال این به میخواستم اما خونم نمی درست رو ها شعر که میدونستم خودم

  ... خوندم درست.  نخیرم:  گفتم و باال دادم هامو ابرو

  ؟ َسنَنه رو تو.  بخونم اشتباه میخوام من اصال:  گفتم بگه چیزي اینکه از قبل

  . نرسه که جا یه برو.  میرسه هم اینجا تا صدات متاسفانه -

  !! تلخ گوشت.  برات دارم:  گفتم بلند دلم تو و رفتم چپی چپ بهش

  . نداشت هم رو اش یدونه لیاقت ولی.  بودم کرده درست اسم این براي من چقدر

  . کرد حسابی و درست رقص یه هوس دلم صبحونه خوردن از بعد

 کنار کشیدم تزحم کلی با رو ها مبل.  نشیمن اتاق تو رفتم.  شد معلوم طوسیم تاپ که پایین کشیدم یکم ژاکتمو زیپ

  . کردم رقصیدن به شروع و گذاشتم شاد آهنگ یه.  کردم روشن رو ضبط و

  . شد قطع آهنگ یکدفعه

 به نه ؟ میکردي کمش حداقل ؟ باشه داشته مهمی کار کسی نمیکنی فکر:  گفت سرد.  کرده اخم باز یخچال این دیدم

  ! شاديِ  شاد که امروز به نه میکردي گریه بهار ابر عین که دیشب

 واممیخ...  مردنه حال در کیان...  بیاره یادم رو کیان هیچکس نمیخواستم...  شد جمع چشمام توي اشک.  شدم ناراحت

  . علی هاي حرف...  پیانو این.  نمیشه اما بمیره برام زودتر

  . ببخشید:  گفتم بغض با و مبل روي کردم پرت خودمو

  ؟ شده چیزي:  گفت و شد جدي یکم

  . بیخیال...  اس گذشته مال -
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  !! بزنیم حرف باهم داري دوست اگه -

  ؟ بشنوي نامردي داستان داري دوست:  گفتم و کردم نگاه اشک با بهش

  .بود آتیش من درون اما بود سرد شدت به هوا.  باغ تو رفتم و بیرون زدم سالن از بگه چیزي اینکه از قبل

  . بستم چشامو و نشستم حیاط سرد نیمکت روي من و خوردن سُر اشکام

  !! متنفرم اشون همه از

  

  علی

 عالمه یه وجودم تَهِ بگه؟ بهم چیزي نشد حاضر چرا گفتم؟ چی مگه اصال بشه؟ ناراحت باید چرا کردم؟ ناراحتش من یعنی

  ...میلولید داشت فضولی

  !بینمب ناراحت داییمو دختر نمیخوام ، دربیارم دلش از باید بشه؟ جمع چشماش تو اشک باید جزئی حرف یه خاطر به چرا

  !مَشک َدمِ اشک دخترِ یه نه ، میخوام قَدَر رقیب یه من ، کنم شادش بتونم باید پس شدم ناراحتیش باعث خودم

  ...میشی تراح شرش از که اونوقته! بهتر ، باشه ضعیف اصال چیه؟ رقیب! ناراحته اون که نداره ربطی تو به چته؟ علی هی

 اشک ودوب نشسته نیمکت روي کم لباساي با سرما اون توي دیوونه ي دختره ، باغ توي رفتم کشیدمو عمیق نفس یه

 باعث ودمخ االنم ، نمیکنه گریه زیاد ، داره فرق شیدا خب ولی ، نمیاد خوشم میکنن گریه زیاد که دخترایی از ، میریخت

  ...پیشش برم نداره اشکال پس شدم

 خشنش اهنگ به توجه بی ، کرد نگاه چشمام توي تنفر با اوردو باال سرشو ، ایستادم سرش باالي برداشتمو قدم محکم

  میگذره؟ خوش لباس این با سرما توي:  گفتم نشستمو کنارش

  بذاري؟ تنهام میشه -شیدا

  !نمیشه نه-

  .باشم تنها میخوام من ولی -شیدا

  !نمیاد خوشم ضعیف و لوس دختراي از اصال-

  .نیستم ضعیف و لوس من -شیدا

  !میدي نشون عکسشو االن ولی-

  .نمیاد خوشت ازم که نیست مهم واسم -شیدا
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  .دارم کارت داخل بریم پاشو-

 واستممیخ ، افتاد راه سرم پشت حرف بی ، شدم بلند زدمو محو لبخند یه ، دیدم کنجکاوي تعجبو برق چشماش توي

  .میکرد گاهن بهم تعجب با شیدا ، نشستم پیانوم پشت ، شدم سالن داخل رفتمو باال ها پله از ، بدم حال بهش یجورایی

 ولی! قصیبر و باشی شاد نذاشتم من امروزم ، میکردي گریه پیانو همین پاي دیشب:  گفتم آروم گذاشتمو کنار غرورمو

 بخونم برات مخود بزنمو پیانو همین با واست رو بخونی درست نبودي بلد که آهنگی اون! بکنم کاري یه میتونم االن خب

  .میخواي که دیگه هرکار یا بخون بزن جیغ برقص! کنی تخلیه توهم

  اورکنه؟ب محبتمو نمیتونه که خشکم اینقدر من یعنی ، میکرد نگاهم باز دهن با بودنو رفته باال تعجب با ابروهاش

  .برسم کارم به برم! نیست مشکلی نمیخواي اگه:  گفتم میشدم بلند که درحالی

  .بزن قبوله! نــه -شیدا

  ...میخوندم میزدمو آهنگو ، آهنگ ُنت یاداوري به کردم شروع لبمو رو اومد محو لبخند یه

  کردي عوض حالمو اومدي ، میکردم زندگیــمو داشتم

  برگردي و کنی خرابم که ، بــري که اومدي راهـو همه این

  ...بود کردنش آروم هدفم تمام ، میرقصید باله اولیه آهنگ با سبک خیلی شیدا

  میـکرد غریبگـی من با عشق ، تو از قبل بــود خوب چیز همه

  میـکرد زندگی سقف این زیر ، تنهـــا خودش با داشت نفر یه

 نگاش نباید رفتمگ ازش چشمامو ، بشه تنظیم آهنگ با میکرد سعی میدادو تکون باسنشو آروم ، داد تغییر آهنگ با سبکشو

  !نباید... کنم

  منو به بخند فقط بیا ، شد دعوا یهو چرا ، توست با حق

  شد هرجا بریم بیا ، هامو غم ، اخماتو واکن ، بچرخ برقص

  باتــو من تند تند قلبا خشکو اشکا سرخو لبها قفلو دستا

  ...بگیرم انرژي خوندن واسه میشد باعث ، داشت ذوق صداش ، شد یکی صدام با شیدا همراهی صداي

  نیست سابق هواي اون هــوا این ، پرکرده اتاقو این تـــو عطر

  نیست موافق رفتنت با حالـا ، بود مخالف بودنت با که اون

  بـده جواب امـا بــرو ، برگردي که اومدي چــی واسه
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  بـده انتخاب حق مــنم به ، ایـنبار ولی اومدي خود سرِ

  !میشدم سبک من اما... میکرد تخلیه خودشو شیدا ، شد تر بلند شیدا صداي و اوردم تر پایین صدامو تُنِ

  برگردم بذار میگه حاال ، اینجاست ابد تا میگفت که اون

  ...میکردم زندگیمو داشتم ، میکردي زندگیتو داشتی

  ...شد دعوا یهو چرا باتوست حق

  25band/  توست با حق

 یه باشم ستهتون نمیشد باورم ، میپرید پایین و باال میکردو جیغ جیغ خوشحالی با ، شد تموم شیدا جیغ رقصو با آهنگ

 یمرســـ:  گفت ذوق با میخندید چشماش ، طرفش رفتم شدمو بلند جام از آروم ، باشم کرده خوشحال ظریفو جنس

  علـــی

  کوچولوه دختر یه همچنان دخترداییم پس ، میکرد تکرار رو جمله همین میکردم خوشحالش هروقت ، افتادم بچگیامون یاد

  !میکنی تالفی! امـم-

  ...نخواستیم! خسیس باشه:  شد تر پررنگ من لبخند ولی ، کرد نگام حرص با شدو جمع حرفم با خندش

 ناراحت امدوست نمیخواست دلم هیچوقت ، بودم خوشحال خوشحالیش از واقعا ، اومدم بیرون سالن از گذاشتمشو بهت توي

  ...باشه شاد بقیه مثل باید اونم پس! دخترداییمه اون از تر مهم و ایم خونه هم فعال شیدا... باشن

  

  شیدا

  ؟ شد چی ؟ گفت چی االن این

  ؟ آورد در رو اداش یا شد مهربون

  . خنگی اینقدر که شیدا سرت تو خاك اِي

 یگفتم بهم همیشه.  میکردیم بازي باهم عمه ي خونه حیاط تو چقدر بخیر یادش.  افتادم بچگیهامون یاد اي یکدفعه

  . نیست اینجا میگفتم ها بچه مثل منم ؟ کوش من شیداي

  . بود دورانی چه هـــی

 خودم اب تکراري یه داشتم دوست اما چرا نمیدونم.  بودم کیان با که دورانی به رفتم و کردم پرت خودمو مبلی یه روي

  . بکنم ثابت چیو همه خودم به و بکنم
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***  

.  ردنک معرفی رو شما من دوستان از یکی.  بودم رقص معلم یه دنبال که انداختم راه ورزشی سالن یه من:  گفت فتاح

  . بزنید زنگ بهم کنید همکاري من با داشتید دوست...  منه کارت این

  ! رفت و گفت و این

  ... ! اوالال:  گفت و زد سوتی طنین

 ابقهس یه حداقل!  نیستاا هم بدي فکر:  گفت کارت اون خوندن با...  خوندش و گرفت من دست از رو کارت عجله با بعد

  . کن قبول میگم که من.  بندازي راه رو جا یه خودت بتونی که میخواستی کار

  . افتادم راه اون از جلوتر و باال انداختم هامو شونه

  ) بعد روز 2( 

  ؟ بله:  اومد گیراش صداي.  گرفتم شمارشو تردید با

  . هستم حیدري...  فتاح آقاي سالم -

  ؟ حیدري -

  . دادید رو رقص معلم پیشنهاد بهم باشگاهتون براي!  حیدري شیدا -

  . نشناختم ببخشید...  بله اوه -

  . میکم خواهش -

  ؟ داشتید امري:  گفت و کرد صاف صداشو

  . بیارم تشریف کار براي میشه اگه بگم میخواستم -

  ! حتماً:  گفت خوشحالی صداي با

  . باشم کرده اشتباه شاید...  نداشتم خوبی زیاد حس.  کردم خاموش رو موبایل حرفی هیچ بدون

  ) بعد هفته یک( 

  . دوشم روي انداختم رو ورزشیم ي کوله خستگی با

 که ودمب کسی آخرین...  کردم بازش خودم کلید با و در سمت رفتم.  کردم درست شالمو و بیرون اومدم مربیان رختکن از

  . داشتم کلید همین براي بیرون میرفت
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 که هم رو ها چراغ.  کردم قفل رو ورودي در.  آورد در حرکت به رو مانتوم پاییزي سرد باد شدم خارج که ورودي در از

  . بودم کرده چک قبال

  . در به خوردم و عقب رفتم تلو تلو و یکی به خوردم که برگشتم

  . بشه اینطوري نمیخواستم...  ببخشید:  اومد متاسفش صداي

  . نشده چیزي که هم حاال:  گفتم و زدم محوي لبخندي

  ؟ تو برید میخواستید شما،:  گفتم و کردم ورودي در به نگاه یه

  ... ! کنم قفل رو در میخواستم!  نه:  گفت و زد جذابی لبخند

  . کردم رو کار این من:  گفتم و چشمام جلوي گرفتم رو کلید

  . میومد بدي سوز.  افتادم لرز به بعد

  . خداحافظ.  رفتم دیگه من:  گفتم و بغلم زیر زدم دستامو

  . میرسونمتون من:  رسید گوشم به بلندش صداي شدم دور ازش که یکم

  . میشه زحمتتون:  گفتم و برگشتم.  برسونه منو که بود کرده اَمر.  سوالی نه و بود خواهشانه نه

  . بریم بیا:  گفت و باال داد لبخند با ابروشو

  . میداد قرار خطاب مورد شخص دوم منو که بود بار اولین

  . مرموز:  گفتم لب زیر و باال دادم هامو ابرو

  . شدم خیره میشد مدادي نوك جنسیس یه وارد که کیان به تعجب با.  افتادم راه سرش پشت و زدم لبخندي

 تو زا خودش که رو عقب در یا کنم باز رو جلو در بودم مونده. در سمت رفتم میارم در بازي ضایع زیادي دارم دیدم وقتی

  . کرد باز رو جلو در

  . بود بخش لذت واقعا ماشین گرم هواي.  ماشین توي نشستم

  . راهم توي که دادم اِس طنین به

  . کرد حرکت کیان که مانتوم جیب تو گذاشتم رو موبایلم

  ؟ میخونی چی گفتی:  گفت من به خطاب

  . شدم قبول تئاتر کارگردانی یک ترم -

  ؟ سالته چند:  پرسید دوباره.  داد تکون سرشو
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  . 18:  گفتم کالفه

 ضرب رو نماشی سقف انگشتاش نوك و بود پنجره ي لبه روي قائم صورت به دستاش از یکی.  داد تکون سرشو دوباره

  . بود فرمون روي هم راستش دست.  بود گرفته

  . گرفتیم می فاکتور رو دماغش اگه البته...  بود جذاب

  . بکنن باز رو دهنشون اون و ببینن باهم رو ما ها همسایه نداشتم دوست.  داره نگه که گفتم خیابون جلوي

  . رسوندین منو که ممنون خیلی:  گفتم و کردم باز رو کمربندم

  .چشمش تو انداختم چشممو گستاخ خیلی جوابش منتظر منم.  کرد نگاه من به فقط و نگفت چیزي

  . کردم نگاه کاغذ به کنجکاوي با منم.  آورد در رو کاغذ یه و جیبش تو کرد دست یکدفعه

  . دستم کف گذاشت رو کاغذ و آورد دستمو

  . بزن زنگ داشتی دوست:  گفت لبخند با

 اعتماد بهت ایدنب میدونستم اولم از ؟ مرتیکه هستی کی کردي فکر:  گفتم داد با افتاد وقتی اما...  نیافتاد دوزاریم اولش

  . کرد

  ؟ کردم چیکار من مگه:  گفت تعجب با

 خونت وت بیاریش هم فردا پس که دادي شماره بهش آوردي گیر تنها دختر یه فقط...  هیچی:  گفتم و کردم پاره رو کاغذ

  . نیستم کار و کس بی من...  آقا نه. 

  . بود کارت دفتر جدید ي شماره تو اون...  نداشتم بدي منظور من:  گفت لبخند با

  ! دیواااار به بکوبونم سرمو محکم میخواستم.  نگفتم کم موند وا دهنم بگم یعنی

 دوست.. . خودمم ي شماره مورد در:  گفت ماشین تو از و زد بوقی که میرفتم پیدا همینجور داشتم.  شدم پیاده ماشین از

  . میکنم فکر بیشتر داشتی

  . بیشوووور.  حالش تو برم پا جفت میخواستم که اَي

***  

  ؟؟؟ شیدا ؟ جان شیدا -

  ؟ بودم کجا من اصال.  میکرد درد کمرم و گردن چقدر.  کردم باز آروم چشامو

  ؟؟ کیان:  نالیدم لب زیر
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  . خیسه صورتت چرا ؟ دلم عزیز کیه کیان:  بود آشنا برام خیلی که اومد زنی صداي

  . شدم بلند جام از سریع کجام باشم فهمیده تازه انگاري

  ؟ شده چیزي...  شیدا بشه قربونت عمه:  گفت نگرانی با عمه

  ؟؟ کیــــان ؟ کی بخاطر!!  بودم کرده گریه.  کشیدم خیسم صورت به دستی

  . دیدم بد خواب:  گفتم و دادم تکون سرمو

  ؟ گذشت خوش بیرون:  گفتم و زدم محوي لبخند که کرد نگاه بهم تردید با عمه

  !! نه...  وروجک توي بدون:  گفت و کشید آهی

  ؟ خوابه علی:  پرسیدم عمه از.  بیرون رفتیم هم با و خندیدم

  . خودش ي خونه رفت علی.  دخترم نه -

 اون شد باعث لحظه یه واسه شده حتی که بودم ممنون ازش.  بود دلنشین و جالب صداش چقدر.  باال دادم هامو ابرو

  ! بکنم فراموش رو کیان

  

  علی

  !جا یه بشین بگیر:  گفتم عصبی ، میرفت رژه جلوم کالفه و متعجب دایان

  !داره انتخاب حق اون نمیگی؟ شیدا به چرا خب -دایان

  .تو سر تو بخوره انتخابش! نمیکنم کارو این عنوان هیچ به من میگی؟ چی هست معلوم-

  میاد؟ خوشت ازش نکنه نمیگی؟ چرا بگو خب چه؟ من به! هـو -دایان

 رانهگ طغیان دادمو ماساژ سرمو ، میزد شدت و درد با سرم نبض ، دوستمه فقط اون نیست اینطور نه میاد؟ خوشم ازش

  !دایان کن تمومش:  گفتم

  !میگم بهش خودم پس باشه -دایان

  .نمیدم اجازه من ، کن تمومش گفتم! دایان شو خفه-

  . عالیه نظر همه از اون داره؟ مشکلی چه آرسام مگه -دایان

 تلخه... ختهس عشق ، بشه چیزي درگیر شیدا نمیخوام ولی... تره سر خیلی من از بگم میتونم حتی ، ندیدم بدي آرسام از

  !باشه خودش نمیتونه دیگه... میکنه تغییر بشه عاشق اگه میدونم ، داره درد ،
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  . باشن باهم بذار ، نبوده کسی با که قبلشم ، اومده خوشش شیدا از االنم:  داد ادامه دایان

 محکم و بیعص ، شدم بلند میز پشت از ، بودن شده گیر نفس و کلفت گردنم رگهاي ، گرفته آتیش سرم میکردم حس

 آرسام اون به! بیرون برو:  بازکردم رو خونه در افتادمو راه خونه در طرف ، گرفتم سفت مچشو برداشتمو قدم دایان سمت

  !میکشمش فکرکنه دختردائیم به اگه بگو هم

 غییرت تو علی میاد؟ خوشت ازش! درسته حدسم پس:  گفت بازکنه مچش دور از دستمو میکرد تالش که درحالی دایان

  !عجیبه خیلی بودي متنفر ازش که دختري روي اونم تو شدن غیرتی.  شدي متفاوت خیلی ، کردي

 نمیتونم... دارهن هیچکسو! تنهاس ، یتیممه! همین دوستمه مثل شیدا ، نگو چرت اینقدر:  توپیدم بهش ولی شد شل دستم

  !آرسامه دختر دوست ببینم نمیتونم آره ، شو دوست آرسام با بیا بگم برم

... بزنی حرف باهاش نبودي حاضر حتی اولش تو تنهاییش؟ خاطر به فقط نمیتونی؟ چــرا! میگم دارم همینو خب -دایان

  ؟! بگم چی! االن ولی

  . بپیچون آرسامو فقط! نگو هیچی-

  !خودت با ش بقیه دیگه ، بگی شی شی به نشدي راضی تو میگم بهش -دایان

  .ممنونم-

  !فعال! نمیکنه تکرار دوبار رو اشتباه یه عاقل آدم ، باش احساست مراقب فقط ، برم دیگه من -دایان

 دوسش که حماقتی پیشم سال 5 حماقت به برگردوند منو آخرش حرف... رفت بیرون خونه از دار معنی لبخند یه با

  ...داشتم

 اون ، میکردم شیطنت ، میخندیدم.  بودم شاد باهاش من ، داد تغییر زندگیمو جِنا...شد زنده ذهنم توي جِنا یاد دوباره

 و ردس... نبود همیشه مثل دیگه جنا ، شد عوض چیز همه باره یه ولی... بود مهربون و شیطون کوچولوي دختر یه اولش

  ...بودم کننده خسته و تکراري براش من ، شد دروغگو

 از کتابو ، مبود گذاشته اهداییش کتاب الي رو داشتم جنا از که عکسی تنها ، اتاقم توي رفتم کشیدمو عمیق نفس یه

  ...شدم خیره عکس به... برداشتم رو عکس کشیدمو بیرون کتابخونه

 با! ردمیک آرومم ، میکرد داغونم... میکرد تکمیلم ، بود گاهم تکیه... داشتم اعتماد بهش خیلی بود تموم چیز همه جنا

  ...بود دهش معنی بی برام کردن شادي ، نداشت معنی برام دایم لبخند دیگه! شدم سخت ، شدم سنگ ، شدم سرد رفتنش

 تماداع رفت وقتی ، میکردم دوري همه از ، باشم داشته دختر دوست نمیخواست دلم... شدم متنفر دخترا از اون خاطر به

  ...کرده کات باهام که داشتم کم چیزي شاید میکردم حس همش ، دادم دست از نفسمو به
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 تمنخواس خودم هم بابا... بیارن بیرونم تنهایی از میکردن سعی همش شدن اذیت مدت این توي خیلی دایان و مامان

  ...میکنه تحقیرم میدونستم چون بفهمه چیزي

 پول فهمیدم دمدی دانشکده پسر بهترین با عکساشو وقتی ، موندم عقب آدماش و دنیا از... بودم گرفته افسردگی یجورایی

  ...میخواستش هنوز دلم ولی ، بوده مالك براش

 اون لیو بیارم دستش به دوباره خواستم... بودم قایل احترام براش داشتمو دوسش دلم ته از ولی نبودم عاشقش میدونم

  !شد شدنم تحقیر باعث... شد نما انگشت... برد آبرومو چی؟

 تروراس باهام کاش... نمیشدي نزدیک بهم هیچوقت کاش ، نمیدیدمت هیچوقت کاش... کردي خراب زندگیمو! جنا آه

  ...کردي مختل زندگیشو... ریختی هم به رو علی رفتنت با ، بودي

 ويت رو هدفون... میوفتادم جنا یاد شنیدنش با که کرد رو آهنگی هواي دلم ، کشیدم دراز تخت روي دراوردمو پیرهنمو

  ...شدم داغون بازم ، کردم زمزمه ، دادم گوش ، گذاشتم گوشم

  برات رنگاش نبود مهم دنیا برامُ بود تنگ دلت موقعی یه

  برام فحش از بود بدتر کارت این نماهو انگشت شدي االن ولی

  موندم عقب من که توئه خاطره به زخمُ رو نمک شدي رفتارت با

  روزم هر کاره بوده تو به فکر که پشیمونم االن چی همه از

  دیگه جایی دلت اما من پیش اینجا خودت

  پیشه از تر سرد روزي یه خوب روزي یه

  آخر حرف

  انتخاب یه با فقط شد تموم چی همه ما بین نمونده

  داشت اندازه حدُ یه دروغات کاش جاش یه بار هر میلنگید حرفات

  فاز یه بار هر باشی که شده عادي آره بذار تنهام روز یه بمون رو یه

  درکم.بار یه واسه نکردي اصال جات به نبود هیچکسی

  کردم حساب روت که بود این اشتبام ترفندُ هزار با بودي پیچ رو

  mohammad T-Dey/  نما انگشت
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 نبودم من ابشانتخ... شده تموم دیگه جنا ، گذاشتم بالشتم زیر عکسو کردمو پاك بودن شده جاري اختیار بی که اشکایی

 شاد که تیوق... جنا از قبل به برگردم باید ، بریزم دور میندازه یادش منو که هرچی باید ، کنم فراموشش کامال باید پس

  ...بخندم دل ازته میتونستم که وقتی... داشتم احساس و شیطنت که وقتی ، مهربون بودمو

 کنارش ، نمک شیطنت پاش به پا میخواست دلم اما ، نداشتم بهش احساسی ولی بود دوستداشتنی ، شد پررنگ شیدا یاد

... دارم لکیتما احساس بهش چرا نمیدونم ، باشه آرسام با نمیخواد دلم ، نکنه حس رو تنهایی تا بشم گاهش تکیه ، باشم

  !زیاد خیلی... دارم دوست حسو این ولی

  

  شیدا

 نهک سرگرم باهاش خودشو آدم که نبود هم هیچی واقعا.  بووود رفته سر ام حوصله واقعا.  زدم ورق رو کتاب حوصله بی

.  

  . رفتهههه سر ام حوصله:  گفت حوصلگی بی با طنین

  . عشقه رو تفاهم -

  ؟ بکنی کاري یه نمیشی پا چرا پس:  گفت کالفه و کرد پرت سمتم و برداشت رو میز روي لیوان توي هاي مداد از یکی

  ؟؟ بگی میشه ؟ چیکار مثال:  گفتم کالفه و کردم پرت سمتش به رو مداد

  . بگردیم بریم فقط کجا؛ نیست مهم...  بگردیم یکم بریم...  بیرون بریم مثال...  میدونم چه -

  ؟ تنهایی -

  . دیگه بیاد جونم بهناز:  گفت و کرد فکر یکم

  . تنهایی میمونه پس نمیاد خوشم هم اش راننده این از...  میکنه درد پاش عمه -

  ؟ بزنم زنگ دایان به:  گفت دقیقه چند از بعد.  باال انداختم هامو شونه.  کرد نگام بد

  ! داره کار خدا بنده...  نـــــه -

  . خدا به حالی ضد همش:  گفت و کرد نگام بد دوباره

  . بود ظهر از بعد نیم و چهار ساعت...  کردم دیواري ساعت به نگاه یه

  ؟ داري شمارشو تو مگه اصال...  راحتی جور هر:  گفتم و باال انداختم هامو شونه

  . داره جون بهناز ولی نه -
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 کسل من تاوق بعضی و کسل اون و انرژي پر من وقتا بعضی.  باال داد رو هاش ابرو شیطنت با که کردم نگاه بهش کالفه

  . انرژي پر اون و

  . زدیم زنگ بهش دایان شماره گرفتن از بعد

  ؟ بفرمایید بله:  گفت و برداشت بوق دو از بعد

  . شیدام من دایان آقا سالم:  گفتم و گرفتم دستش از رو گوشی.  بزنم حرف باهاش که کرد اشاره من به طنین

  ؟ خوبید خانوم، شیدا سالم به به:  اومد شادش صداي

  ؟ دارید خاصی برنامه شما ببینم میخواستم راستش...  مرسی -

  . افتاده اتفاقی...  میزدیم گشتی یه داشتیم علی با واال نه -

  ... یمنیست بلد رو جایی اما بیرون بریم میخواستیم بود رفته سر ام حوصله طنین و من راستش...  نه یعنی آره -

  . دشی حاضر هم ها شما.  بریم می شمارو اونجا میایم االن علی و من...  میگفتید زودتر خب:  گفت من از زودتر خودش

  .. ! شدیم مزاحم ببخشید.  مرسی -

  . باي.  نشونم حرفا ازاین دیگه:  گفت اي جدي لحن با

- ok باي .  

  . شو حاضر زود بپر:  گفتم و زدم چشمکی طنین به

 آزاد موهامو.  کردم پام مشکیمو هاي بوت و پوشیدم سفید اسکی یقه بلوز و مشکی جیبن شلوار یه رفت اینکه از بعد

  . زدم رژلب یه فقط و گذاشتم

  . کردم خالی خودم روي و برداشتم عالقمو مورد عطر

 چرم ايه چکمه و اي قهوه پالتوي با کتون کرم شلوار یه.  بود وایساده آماده هم طنین.  بیرون زدم و برداشتم موبایلمو

  . سفید

 ماشینش هب خاصی استیل با که رو خودش و دیدیم رو دایان ماشین هم باغ توي.  باغ تو رفتیم و کردیم خداحافظی عمه از

  . بود داده تکیه

  . شدیم ماشین سوار تامون سه هر پرسی احوال حال و سالم از بعد.  بود نشسته ماشین توي هم علی و.

  . روي پیاده خرید ؟ شلوغ ساکت ؟ میخواید رو جایی جور چه خب،:  پرسید داین

  ؟ هست جایی.  باشه شلوغ که جا یه بریم:  گفت من از زودتر طنین
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 بریم ایدمش یا سینما بریم یا بعد بخوریم چیزي یه باري اي کافه یه میتونیم...  ظهره از بعد از تر شلوغ شبا معموالً -

  . چیزیه خوب که میشناسم تفریحی باشگاه یه...  چیزي اسکیتی پیست

 بعق و جلو من و طنین ي خواسته به رو ها آهنگ دایان و بود موبایلش توي سرش ساکت علی.  کردیم موافقت همه

  . میکرد

  . میشد پیدا هم ایرانی توشون اما بود خارجی بیشترشون

  . بود سرد نسبتا هوا.  شدیم پیاده همه ما و داشت نگه بار یه جلوي دقیقه چند از بعد

 خواستم تا و آوردم درش شلوارم تو از رفت ویبره شلوارم جیب توي موبایلم لحظه یک و میرفتم همه از جلوتر داشتم من

  . اومد ماشین بوق صداي و کشید رو لباسم ي یقه پشت از دستی ببینم

  . کرد نگام میکرد نگام برزخی و نگران چشماي با که علی به و برگشتم

  . کن دقت بعد به این از.  بره و پایین بندازه سرشو نباید بز عین عاقل آدم:  گفت آروم لب زیر

 چشماش ممیداد انجام خطایی کار موقع هر که افتادم بچگیامون یاد!  گذشتیم خیابون از باهم و گرفت محکم دستمو بعد

  . میشد پیدا توش نگرانی هاي رگه وقتا بعضی و میشد قرمز مشکی ي تیله دوتا اون.  میشد برزخی

  

  علی

 ویدهج آدامس مثل االن نبودم من اگه! میگرده چی پی حواسش نیست معلوم عقل بی ي دختره ، میزد شدت به قلبم

 میشه:  گفت آروم ، دستم توي بودم گرفته دستشو محکم بیوفته براش اتفاقی اینکه ترس از ، میشد له زمین روي شده

  کنی؟ ول دستمو

 ها؟ نیست خبري من کمک از ایندفعه:  کشیدم آستینشو سر که طنین پیش بره میخواست ، کردم رها دستشو حرف بی

  !باشه خودت به حواست

  !بابا برو -شیدا

  !باشه بهت حواسم میدم ترجیح:  غریدم گرفتمو محکم بازوشو ، نیومد خوشم لحنش از

  !بازوم آخـــخ ، دیوونه کن ولم -شیدا

 ، ردمک شل بازوش دور از دستمو منم گرفت آروم کم کم ، میشد کشیده کنارم اونم کردم حرکت زدنش غر به توجه بی

 شهر اپش کافی بهترین داخل ، میخندیدن میکردنو پچ پچ هم فِیسِ  تو فِیس ریز یک.  میزدن مشکوك دایان و طنین

  ...نشستیم بودیم کرده رزرو که اي نفره 4 میز پشت ، شدیم "استارباکس"
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  !سفارش گرفتن منتظر و بود ایستاده میزمون کنار دست به دفترچه گارسون

  میخورن؟ چی خانما -دایان

  !شکالتی بستنی -طنین

  جــون؟ شیدا چی شما ، چشم -دایان

  ...میخوام هم شکالتی کیک! شاکلِت هات -شیدا

  علی؟! چشم -دایان

  ).استارباکس خاص ي قهوه( فراپوچینو! همیشه مثل-

  .منــم -دایان

... مونخاطرات... جنا... بود یاداور برام رو چیزا خیلی کافه این... بود گرفته دلم ، شد دور میز از گرفتو سفارش گارسون

  ...جداییمون

 همچنان نم ولی رفت جنا... بود همیشگیمون سفارش این... شکالتی کیک و فراپوچینو ، اینجا اومدم جنا با دفعه اولین

  ... دارم کافه همین توي سفارشو همین

  کجاس؟ حواست علی؟:  پرسید عجیبی حالت یه با و زد ضربه بازوم به دایان

  !جا همین هوم؟-

  مطمئنی؟ -دایان

  شده؟ چی! گیرنده-

  !اونجا:  گفت کردو اشاره جا یه به

  ؟!ببینمش دوباره باید چرا چــرا؟ بود؟ جنا این! نمیشد باورم ، کردم نگاه کرد اشاره که قسمتی به

 چرخیدو اجن چشماي ، شدم بلند جام از هوا بی! کنارش بور مرد یه و بود بغلش بچه پسر یه... بود شده تر زنونه قیافش

  گرفتم فاصله میز از شدمو بلند جام از ، طرفم کشیدواومد خفیفی جیغ ، شد ثابت من روي

  خودتی؟ علی -جنا

  جنا؟ خوبی-

  !همسرم براد ، علی! ایم دانشکده دوست علیه این ، بِراد! خیلی! آره -جنا

  دیدي؟ پسرمو:  داد ادامه جنا که داد دست باهام مردونه ژست و لبخند با براد
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  !بوده؟ رت پولدار یارو این حتما کنه؟ تورش بود نتونسته هم دانشکده پولدار و خوشکل پسر یعنی ، خندیدم دلم توي

  خترته؟د دوست:  پرسید کردو اشاره شیدا به خنده با جنا ، شد بهشون گفتن تبریک و پرسی احوال مشغول هم دایان

... نداره اهمیت براش قیافه و پول ، بخواد یکیو دلش هرروز که نیست دخترا جور اون از ، نظر همه از! العادس فوق! آره-

  !اس نمونه یه

  نیست؟ اینطور! نمیرسه من خوبی به هرچند... خوبه! اوه -جنا

  .داریم عجله ما! متاسفم. دیرشد بریم! جنا -براد

  خوش روز ، شدیم خوشحال! بله: دایان

  !خوش روز-

 بهش بخش اطمینان لبخند یه ولی ، شم داغون دیدنش با قبل مثل داشت انتظار انگار ، کرد نگاه بهم دایان رفتنشون با

  نشستیم جاهامون سر دوباره زدمو

  سینما؟ بریم -طنین

  !بریم:  بود نمونده خوردنش براي میلی دیگه انداختم سردم فراپوچینوي به نگاهی

  اومدیم بیرون شاپ کافی از

  خونه؟ ببرید منو میشه:  گفت دایان به رو شیدا

  نزنی؟ ضدحال بود قرار! شیدا اَه -طنین

  ندارم بیرونو ي حوصله -شیدا

  !بیرون بیاي دوستداشتی هم خودت خوبه -طنین

  برگردي؟ دوستداري:  گفتم شیدا روبه

  میشه؟ -شیدا

  باشه بهش حواست! سینما ببر طنینو تو! خونه میریم تاکسی با شیدا منو دایان؟-

  !فعال خب، خیلی -دایان

... باشه آروم تمیخواس دلم ، بود حال بی واقعا شیدا ، گرفتم تاکسی یه.  نکرد اعتراضی هیچ اینبار ، گرفتم شیدارو دست

 حلقه ش شونه دور دستمو ، دادمو تکیه سینم به سرشو ولی ، بدم خوبی حس بهش بتونم نبودم مطمئن ، باشه خوب

  !نیست جنا شیدا! عـــلی میشد، آروم همیشه میکردم هم جنا براي کارو این من ، کردم
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 اراحتن نمیخواد دلم! دختردایی:  کردم زمزمه ، بکشه عقب خودشو میخواست و کرد نگاهم تعجب با خورد جا کارم از شیدا

  !ندارم کردنت آروم جز منظوري ، ببینمت

  !میکشم کنار خودمو واقعا اونطوري چون! نداره ربطی هیچ تو به نگه که کردم دعا دلم توي فقط

  

  شیدا

  . داشتم نیاز آرامش این به هم خودم.  نگفتم چیزي

  ! عــلـــی:  گفتم آه با

  ؟ بله:  گفت بود خنده نیمچه توش که لحنی یه با

  ؟؟ بودیم بچه یادته -

  . گذشت زود چیز همه چقدر آره، -

  ! خیلی.  اوهوووم -

 و محل اون ندید با.  شدم پیاده علی از زودتر من و رسیدیم که گفت آمریکایی زبون به تاکسی راننده دقیقه چند از بعد

 چرت با اوقت خیلی و میدادیم سفارش قهوه هم با و کافه میرفتیم کیان با که افتادم هایی روز یاد جفت هاي آدم همه اون

  . میزد ازدواجمون از حرف هاش فال تو همیشه.  میگرفتیم فال هم براي مثالً پرت و

  .... ! بودم احمق چقدر

 اهاشب میکردم سعی چقدر شب اون از بعد هفته یک.  شدم گم خاطراتمون توي.  میرفتم راه و میزدم لگد ها برف به آروم

  . شیدا:  گفت کنم فرار خواستم تا اومد در از اونم دیدم میرفتم داشتم که روز یه اما نشم مواجه زیاد

  !! گفت مهربونی با رو شیدا الف چقدر.  کرد نمی صدا اسم به منو موقع هیچ

  ... کیان سالم:  گفتم و زدم رو میزدم میدادم سوتی که هایی موقع همیشه که لبخندي با و برگشتم

  . بود فتاح منظورم:  گفتم سریع.  کردم صداش اسمش به که باره اولین فهمیدم تازه و

  . نشست دلم به خیلی که زد اي مردونه ي قهقه من لحن از اون و

  . شیدا هـــوي -

  . کردم نگاه میکرد نگاه من به تعجب با که علی به ترس با و برگشتم

  ؟ بزنی داد حتما باید ؟ وره غوطه خاطراتش تو یکی نیست مهم برات اصال ؟ چته:  گفتم خشم با
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  ؟ خاطراتی چه مثال بپرسم میشه:  گفت و باال داد رو هاش ابرو از یکی

  !!! نمیشه مربوط تو به که معلومه!  اصالً نه -

 پیش نرفت داشتن کاري یه خانوم:  گفت دید منو تا کروالین خونه توي.  رفتم خونه سمت به بلند هاي قدم با بعدم

  . وکیلشون

  . باال رفتم و دادم تکون سري

  . خوابیدم آروم و خزیدم پتو زیر کردم عوض لباسامو وقتی...  میکرد درد شدت به سرم

***  

 داده اِس طنین.  خوابیدم ساعته یک فقط...  آررره.  کردم نگاه موبایلم به.  بخوابم نمیتونستم.  کردم باز چشمامو آروم

  ! خوبه خیلی فیلم خالیه جات که بود

  ! نیستی درگیر من مثل که حالت به خوش:  گفتم و زدم پوزخندي من

  . آهنگ کانال زدم و کردم روشن رو وي تی.  وي تی روي به رو نشستم و پایین رفتم.  بیرون زدم اتاق از آروم

  ؟ کردي خاموشش چرا:  گفتم حوصله بی.  کرد خاموش رو وي تی و کنارم نشست.  اومد علی بعدش دقیقه چند

  ! نیستی خوب روزه چند ؟ شده چت تو -

  ! بده خیلی خاطرات:  گفتم و کردم نگاه چشماش به

  . میکنن اذیتت هاشون خیلی آره، -

  . نیست شدنی تموم میگفت چیزي یه ولی...  بود شده تموم کیان.  بودم شده خسته.  کشیدیم آهی دومون هر

  ؟ بیاد خوشت یکی از شده -

  . نیست مردش بده نشون برسه که موقعش اما....  داره دوست بگه اونم:  دادم ادامه منم...  نگفت بهم چیزي

  ؟ میگی داري چی -

  ! فتاح کیان...  کیان -

  ؟ کیــان:  گفت و شد گشاد چشماش

  ! خُب آره:  گفتم و اونورتر رفتم یکم دادش از

  ؟ مطمئنی -

  ؟ میشناسیش -
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  . آرسامه ي خاله پسر اون خب...  خب...  نه یعنی آره:  گفت و داد تکون سرشو

 ونچ نمیکنه ازدواج که گفته و ونیزه ساله دو:  داد ادامه من حال به توجه بدون اون و کردم نگاه روم به رو به مات من و

  ... اون با میخواسته که داده دست از رو کسی جوونی تو

 SH روش که داشت گردنبند یه آخه...  آره! ؟ آره ؟ بودي دوست کیان با تو:  گفت باشه کرده کشف چیزي انگار بعد

  ! خریده عشقم اینو میگفت همیشه.  بود شده نوشته

  . بخوابم...  میرم:  گفتم بدي حال با

  . بود دهز زل بهم نگران چشم جفت یه.  بود گلوم تو بدي بغض.  ها پله سمت رفتم خوران تلو تلو و شدم بلند جام از

  ؟ میري داري کجا!  شیدا:  گفت بلندي صداي با علی

  ! بخیر شب...  بخوابم میرم:  گفتم و سمتش برگشتم متحرك ي مرده عین

  

  علی

  باشه؟ حال بی و گرفته اینطوري اون سن به دختر یه باید چرا ، رفت باال ها پله از داغونی حالت با شیدا

  بودي؟ شیدا با تو! کیـــان! کیان

  وده؟ب شیدا میزد حرف ازش همیشه که عشقی ببینم جورایی یه باید ، بشم آشنا کیان با بیشتر میخواست دلم

  خودشه؟ تو همش چرا کرده؟ داغونش اینقدر که اورده شیدا سر بالیی چه یعنی

  ما؟ پیش نیویورك بیاد نمیخواست کیان خاطر به شیدا یعنی ، بست نقش لبام روي پوزخند یه

  ...گرفتم آرسامو ي شماره برداشتمو گوشیمو... دربیارم آمارشو باید

  بله؟ -آرسام

  !آرسام سالم-

  خوبید؟! آقا علی! اوه -آرسام

  ممنون-

  !باشه امري کردي؟ ما از یادي عجب چه -آرسام

  ونیزه؟ هنوز کیان بدونم میخواستم... مزاحمت از غرض واال درگیرم، حسابی میدونی خوب توکه-

  خالم؟ پسر کیان -آرسام
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  .آره-

  مگه؟ چطور! آنجلس لس اومده میشه ماهی چند! نـه -آرسام

  نکرده؟ ازدواج! هیچی-

  ...تپیش بیارمش میتونم داري باهاش کاري اگه ، پیشم میاد داره هفته آخر اتفاقا ، نیست اهلش که اون نه -آرسام

  ...بوده چجوریا رابطشون بدونم باید... بزنم حرف باهاش حضوري میتونستم بود خوبی فکر

  بیاریش بگم شاید ، میدم خبر بهت-

  دارم سوال یه علی راستی ، باشه -آرسام

  !بپرس-

  دارم؟ مشکلی من -آرسام

  چطور؟! نه-

  ...یا نداري اعتماد بهم باشم؟ خانم شیدا با نذاشتی چرا -آرسام

  !نیست حرفا این وقت فعال-

 رفح خودش با میخوام ، داره فرق... شیدا ولی ، نداشتم حس دختري هیچ به نسبت تاحاال من! وقتشه اتفاقا -آرسام

  ...بزنم

 بیارش اومد کیان که جمعه ، خب خیلی:  دادم جواب سریع و کالفه ، نداشتم رو مسئله این درمورد بحث ي حوصله

 محدودش نمیتونم من ، داره انتخاب حق ، خودشه زندگی هرحال به... بزن حرف شیدا با خواستی اگه بعدشم ، خونمون

  . کنم

  نیست؟ امري دیگه ، ممنون باشه -آرسام

  !فعال ، کمکت خاطر به ممنون-

  !فعال -آرسام

 حرف اشباه اتاقشو توي برم میخواست دلم ، شد سست شیدا اتاق جلوي پاهام ، رفتم باال ها پله از ، کردم قطع تماسو

  ...بزنم

  . کنم کم غمش از بتونم شاید... ولی باشه مردونه احساساتم نباشمو دختر شاید ، کنم آرومش... بدم دلداریش
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 حثوب چطوري جمعه که کردم فکر این به کشیدمو دراز تخت روي ، شدم خودم اتاق داخل دادمو بیرون مانند فوت نفسمو

  کنم؟ باز کیان با

 شیدا به لیو... خودم ي خونه بیاد بگم باید ، نبود شیدا به حواسم اصال! اَه بشه؟ رو روبه کیان با نخواد شیدا شاید اصال

  ...باشه داشته حرف باهاش خودشم شاید ، ببینم کیانو قراره که میگم هم

  !مربوطه شخود به هرکسی ي گذشته... خودشه زندگی علی؟ داره ربطی چه تو به! کنه تعریف رابطشونو واسم باید اصال

  ه؟شد شیدا شدن اذیت باعث کیان باشه مهم برام باید چرا اصال... کشیدم عمیق نفس خوابیدمو باز طاق کالفه

 داشته القهع بهش هنوز شیدا شاید ، همینجا بیاد کیان میگم اصال... بیاد کنار مسائلش با باید خودشم... خودشه زندگی

  ...شاید! شاید! شاید... برگردن هم به دوباره شاید باشه؟ بینشون عشقی هنوز شاید باشه؟

  

  شیدا

 میکردن پچ پچ هم گوش دم هم دایان و علی...  سالن تو بودیم نشسته طنین و من.  میداد تکون رو پاهاش عصبی علی

.  

  ؟ اومده در آرسام ي خاله پسر کیان که چی یعنی:  گفت گوشم دم طنین

  ... و رقصم کالس به برگردم...  زودتر چه هر.  ایران برگردم میخواد دلم...  نمیدونم:  گفتم گیج

  . گرفت گلومو بغض

 لهیک هم مرد یه سرش پشت و آرسام اول.  کرد باز رو در کروالین و شد زده خونه در که داد فشار محکم دستمو طنین

  . تو اومد آرسام قد هم و

  . باال اومد دومی مرد سر کنم سالم خواستم تا و شدم بلند

  ؟؟ کیان:  گفت تعجب با طنین...  کنارم افتاد دستام.  عسلی ي تیله دوتا اون تو...  شدم مسخ

  ؟ شیدااا:  گفت متعجبی صداي با کیان.  میکردن نگاه ما به همه

  . میگفت خاصی حالت و حس با رو شیدا الف هنوزم

 انشاهللا خوبن ادرم...  کنیم قربونی واستون گوسفندي میگفتی ؟ خان کیان کردي گم راه:  گفت عصبی ي خنده با طنین

  ؟ اومد گیرشون نظرشون مد عروس ؟

 داد زهنو طنین.  رفت گیج سرم....  افتادم آخرمون هاي حرف یاد.  کرده تغییر چقدر.  میکردم نگاه کیان به هنوز من و

  . میکردن نگاهمون نگرانی با بقیه و میزد
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 زل علی به خیسم چشماي با.  گرفت محکم منو دستی که افتادم می داشتم...  کردم سقوط...  نیاورد طاقت دیگه پاهام

 شیدا بگو يچیز یه ؟ خوبی خانمی شیدا ؟ شیدا خوبی:  گفت و چسبید سفت منو.  بود نگران مشکیش هاي چشم که زدم

! ...  

  . میشنیدم رو علی صداي فقط من و بود مبهم صداها...  چرخید نمی زبونم

  . بگووو چیزي یه لعنتی دِ:  زد داد

  ! ي..ل...  ع:  گفتم آروم

  ؟ خوبی ؟ علی جان:  گفت نگرانی با

  . چکید اشک قطره یه

  ؟ هــان ؟ نبودد بست کردي اذیتش سال چهار ؟ نبود بسش ؟ میخواي جونش از چی:  گفت گریه با طنین

  . بودم مبل روي به رو میز به میخ من و.  میکرد نگاهم نگران آرسام.  گذاشت مبل روي منو علی

  . خوردم آروم رو قند آب...  سمتم اومد قند آب لیوان یه با کروالین

  . بستم چشامو من و شد خاموش ها صدا

  ! نکردي ازدواج اینکه مثل:  گفتم آروم

  . نخواستم -

  . بود قدیما مثل صداش هم هنوز

  . شدم اذیت:  گفتم محکم و کردم نگاه بهش...  کردم باز چشامو

  . میدونم -

  ! تو جنساي هم ي همه از...  اومد بدم همه از سال چهار این توي -

- ....  

  ؟ نکردي ازدواج چرا -

- ....  

  ؟ اومد گیرتون شاهزادتون -
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 چی تو ماا....  کیانه با حق...  درسته میگفتم میگفتی تو چی هر.  گذشتم همه از تو بخاطر خرِ  من:  زدم داد و شدم بلند

 مهنوز....  " کار و کس بی یه نه میخواد دار خانواده دختر یه مامانم " بود جمله یه فقط سالمون چهار دوستی حرمت ؟

  . گفتی اینو چینی مقدمه هیچ بدون تو و آورد همیشگی سفارش برامون عمو...  قدیمی ي کافه توي...  یادمه

  ... من -

 شگیهمی اونقدر تو خاطرات.  میاد ذهنم تو که خاطراته مشت یه فقط.  نداره وجود هیچی ؟ اومدي چی واسه:  گفتم بلند

  . برو هم تو.  میره....  بمونه که نیست

  . بخواي تو جور هر باشه،:  گفت و کرد بسته و باز پلکاشو.  کرد نگاه چشمام تو

  . بیرون زد سالن تو از

  . گرفتم سرمو دستام با هامو زانو روي گذاشتم آرنجامو و کردمو پرت مبل روي خودمو

 یه نوانع به کیانی دیگه.  بود الزم میکردم حس...  شدم خالی میکردم حس.  نمیزد حرفی کسی و بود سنگینی هواي

  ! میکشید داشت ازدواج به کارمون که کسی عنوان به...  نداشت وجود قدیمی دوست

  ؟ خوبی:  گفت گوشم دم علی

  . قبل روز چند از بهتر...  بودم بهتر خیلی.  دادم تکون آره ي نشونه به سرمو

  

  علی

 شستهن رومون روبه هم طنین ، بود گذاشته شونم روي سرشو و کرده بغل پاهاشو ، بود نشسته مبل روي غمزده شیدا

  بیاد؟ بود گفته بیشعوري کدوم اینجا؟ بود اومده چی واسه اصال: زد داد یهو میداد، تکون پاهاشو عصبی بودو

  !میکنم دعوت باشم داشته دوست که هرکسی! خودمه ي خونه: غریدم ؟!بیشعور رفت، هم تو اخمام

  خونت؟ میکنی دعوت دائیتو دختر سابق پسر دوست که غیرتی بی اونقدر -طنین

  .نخواستم نظر هم تو از! میکنم چیکار دارم میدونم خودم-

  ه؟بش آروم تا کشید طول چقدر میدونی شدي؟ شیدا شدن اذیت باعث چقدر ات احمقانه کار این با میدونی -طنین

  !کنید تمومش شدید؟ بچه خبرتونه؟ چه -مامان

  .خانم بهناز میخوام معذرت -طنین

 میخوام اتاقم تو یاب تونستی! شیدا: شدم بلند جام از ، گرفت بغل سرشو نشستو شیدا کنار مامان ، رفت باال ها پله از سریع

  .بزنم حرف باهات
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 یگهد یعنی! مونده هاش خاطره فقط گفت کیان به شیدا... کشیدم دراز تخت روي شدم، اتاقم وارد رفتمو باال ها پله از

  !گفته؟ نه داییم دختر به کیان یعنی! هه نیست؟ بینشون عشقی

 میشد، اکتس باز ولی به چیزي که میکرد باز دهنشو میکرد، نگاه کیان و شیدا به تعجب با ذهنم، تو اومد آرسام ي قیافه

  ...نبود جور موقعیت ولی بزنه حرف شیدا با داشت دوست هم لحظه آخرین تا

  بله؟:  گفتم حوصله بی... دراومد صدا به در

  ؟!داشتی کارم:  گفت و شد داخل شیدا

  بشین بیا آره:  نشستم تخت روي زود

  میشنوم ، خب:  نشست صندلی روي

  ناراحتی؟ دستم از-

  چی؟ براي -شیدا

  !کیان-

  نمونده دلم تو بهش حسی هیچ دیگه که شدم متوجه امروز ، شد خوب اتفاقا! نه -شیدا

  ... بهتره میاد داره ندونی اگه کردم حس ولی ، نداشتم کردنتو اذیت قصد-

  که؟ نشدي ناراحت طنین حرفاي از -شیدا

  . میشکوندم گردنشو نبود مهمون اگه:  غریدم عصبی رفتو توهم اخمام

  نیستم؟ مهمون من یعنی -شیدا

  . هست توهم ي خونه اینجا ، داییمی دختر تو! نــه-

  نه؟ یا ناراحتم بدونی که بود این فقط کارت -شیدا

  !شدم پشیمون ولی بود مهم خیلی کارم هرچند! نه-

  داشتی؟ کارم چی بگو! کردي غلط:  گفت کردو ریز چشماشو شیدا

  ...میداد قلقلک باهاش لجبازي براي دلمو بیشتر فضولیشون حس ، بودن شده کنجکاو و شیطون چشماش

  . کنم استراحت میخوام بیرون برو ، شدم پشیمون که گفتم:  گفتم زدمو تفاوتی بی به خودمو

  داشتی؟ چیکارم بگو پاشو؟! عـــلی:  زد جیغ که کشیدم دراز تخت روي
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 شیداي به رگشتنب براي کنم تحریکش باید... کنه تغییر میخواد! کرده کودتا فکرکنم پیشه؟ ساعت نیم شیداي همون این

  . قبل

  ... دیگه بیرون برو! بچه نزن نق اه-

  ببینم پاشو! خودتــی بچه -شیدا

:  گفت بازومو هب کوبوند مشتشو حرص با ، بده تکونم هم ذره یه نشد موفق ولی کنه بلندم تا میکشید شدت به آستینمو

  .بخوابی نمیذارم نگی اگه

  . جوجه نمیتونی-

  . میبینی حاال! من نمیتونه؟ کی -شیدا

  !ندارم دوست اي قهوه اتاق من... میدونی ، نزن زور الکی-

  ادب بی! میکشمت -شیدا

 نشون ملیالع عکس هیچ من ولی میکوبید مشت میکشید لباسمو میزد جیغ شیدا ، خواب به زدم خودمو بستمو چشمامو

  .بشه تر تند آتیشش تا نمیدادم

 چیز یه دنش پرت با ولی زدم لبخد یه کردمو برداشت رو شیدا رفتن بیرون اتاق شدن طوالنی از ، شد ساکت اتاق باره یه

  !میکرد گامن لبش رو شیطون لبخند یه با داشتو دست تو سنگینمو پر بالشت شیدا ، پریدم جا از سینم رو سنگین

  نه؟ بخوابم نمیذاري:  گفتم اخم با

  !نه:  گفت سرتقانه ولی خورد جا رفتارم از شیدا

  کردي؟ بلند من رو که دستتم-

  !آره -شیدا

... یدمکش دراز کنارش ، انداختمش تخت روي بیخیال من ولی زد جیغ ، کردم بغل خودشو کشیدمو دستش از بالشتو

 دماغتو نیک شیطونی باز اگه! بخوابم میخوام بگیر آروم:  گفتم گوشش دم و کردم بغلش بخوره تکون نتونه که طوري

  !میگیرم گاز

  !عـــلـی -شیدا

  جونم؟-

  . بخوابی میذارم اتاقم تو میرم ، نمیکنم اذیتت دیگه ، کن ولم -شیدا

  !نوچ-
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  ... بخوابم کردم سعی بستمو خوردناش تکون و التماسا به توجه بی چشمامو

  

  شیدا

  . دیگه برم بزار علی اِ:  گفتم اعتراض با

  . ببینم بخواب -

  ؟ بیشعوري خیلی میدونستی -

  . بخواب بگیر حاال...  آره -

  . بشم جا منم که تر اونور یکم برو خوب -

  ! وابیبخ سرامیک رو بندازتت شبا بیاد گیرت زن یه ایشاهللا.  رو پر ي پسره:  گفتم حرص با...  نداد جوابی دیدم

  . میلرزه داره هاش شونه کردم احساس

  ؟ میکنی گریه!!  علی اِِ:  گفتم بهت با

  . بخندي آب رو...  کوفت.  میخنده داره دیدم که کرد باز چشماشو یکدفعه

  ؟ میخندي چرا -

  ؟ سرامیکا رو بندازه منو زنم میخواي که داري دوست منو اینقدر یعنی -

  ! يبخور آب اش اجازه بدون نتونی اصال.  بکنه رو پوستت زنت که ایشاهللا...  بود اش تیکه یه این تازه.  اوهوم -

  ؟ بخوابی بري میخواي:  گفت و خندید هم باز

 البته...  ردمبگ یکم برم شاید.  میکنم بودن شاد احساس زدم کیان به دلمو هاي حرف که حاال...  نمیدونم:  گفتم صادقانه

 گس چقدر...  بود شده تنگ رقصم کالس واسه دلم.  میخواد رقص دلم...  پیانو جز به نداره هیچی شماهم ي خونه این

  ! دادن مجوز که زدم دو

  ؟ داد یاد رقصو بهت کی -

  ! کالس بعدش طنین اولش -

  ؟ میکنی چیکار کنم ولت االن اگه -

  . بخونم رمان و بدم گوش آهنگ شاید!  میزنم الك هامو ناخن میرم:  گفتم و کردم فکر یکم

  ؟ خونت نمیري:  گفتم و پایین پریدم تخت از سریع.  کرد ولم بعد و شد خیره بهم لحظه یک
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  !؟ چه تو به:  گفت و کرد اخم

  . جونش به افتادم بود، افتاده در دم که کوچیکی بالشت با و کردم اخم منم

  . تو پریدم و کردم باز رو اتاقم در سریع.  رفتم در اتاق از زدمش حسابی اینکه از بعد

***  

  !!! بهناااااز عمه... !  عــــمـــه -

  . سرت رو گذاشتی رو خونه ؟ دختر شده چت:  گفت و ها پله پایین اومد عمه

  ... عمه عمه عمه عمه عمه:  گفتم و پایین و باال پریدم

  ؟ شده چی.  دختر دیگه کن بس وااااي -

  . ببین اینو:  گفتم جیغ با

  . ردمیک نگاه کنجکاو و بود وایساده عمه پشت هم طنین حاال.  پایین خوردم سر و پله هاي میله روي نشستم بعد

  ؟؟؟ برم برم برم برم...  هنریه آموزشگاه یه:  گفتم و عمه دست دادم رو برگه

  . میشه چی ببینم حاال:  گفت و کرد نگاش دقت با عمه

  ؟ چی یعنی...  عمه اِِِ :  گفتم حرص با و برداشتم پریدن باال از دست باشه شده خالی بادم انگاري

  . میشه چی ببینم گفتم:  گفت و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه یه

  . نشستنه خونه تو از بهتر.  نیستااا بدم همچین:  گفت طنین که کردم پوفی

  ! اینجاس رشته چقدر...  موسیقی...  گرافیک...  نقاشی...  رقصا انواع:  داد ادامه طنین.  دادم تکون سرمو سریع

  ! بمونمممم اینجا تونم نمی دیگه من...  بریم باید شده جور هر:  گفت که دادم تکون سرمو دوباره

  . گرفت که دادم تکون سرمو محکم اونقدر

  !! بیرون رفت نمیشد و بود سرد هوا که هم حاال.  بودیم خونه تو همش...  بود رفته سر امون حوصله واقعا

  

  علی

  دادم جواب ، بود مامان ، خورد زنگ گوشیم ، کار غرق حسابی بودمو شرکت توي

  خانم؟ بهناز جونم-
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  کجایی؟! سالم علیک -مامان

  !دیگه شرکتم! پارتی-

  جایی؟ ببري رو دخترا این بیاي میشه -مامان

  !ببره عباس بگو شخصیشونم؟ راننده مگه-

  . زدن غر روزه چند این بسکه کردن کچلم ، بندازي راه کارشونو ببري تو میخوام من! رانندس عباس -مامان

  . دارم مهم قرار یه بیام نمیتونم االن من چیه؟ مشکلشون اصال! اوووف-

  . میزنم زنگ دایان به االن! نیا باشه -مامان

  . میام دیگه ساعت نیم:  گفتم حرص با انداختمو چنگ موهام تو

  . نشی معطل که باشن آماده دخترا میگم من -مامان

  . فعال! خب خیلی-

  ...کنم تعطیل جوجه دوتا واسه کارمو باید هرروز! افتادم گیري عجب خدا اي ، کردم پرت میز روي گوشیو

  ...بیاد باهام بچبسونه خودشو میخواست نکردو قبول اولش هرچند ، دایان به کردم واگذار قرارو

 تنگ راشونب دلمم پیششون میرم دارم که نبودم ناراحت اصال البته... زدم بیرون شرکت از کردمو ریست راستو زود کارامو

  !نرفتم مامان خونه میشد روزي سه ، بود شده

 پشت دوباره دادمو سرد و خشک سالمشونو جواب ، اومدن بیرون دخترا موقع همون ، شدم پیاده کردمو پارك خونه دم

  !شده یخچال باز که اعصابش به زده گند کی نیست معلوم اَه:  گفت که شیدا ي زمزمه ، نشستم فرمون

 باز اخممو اینکه بدون ، سرش پشت هم طنین ، نشست راننده کمک صندلی رو کنارم شیدا ، نیوردم رو به ولی شنیدم

  برید؟ میخواید کجا:  پرسیدم افتادمو راه کنم

  !اینجا:  گفت دادو دستم اي برگه شیدا

:  یدمپرس ، اونجا بودم رسونده رو سها چندباري بود شده شناخته آموزشی مجتمع یه ، انداختم برگه به سرسري نگاه

  کنید؟ نام ثبت کالس میخواید

  . بشینم جا یه ندارم عادت ، پوکید خونه توي حوصلم! آره -شیدا

  بري؟ میخواي کالسی چه حاال-

  !بازیگري شایدم! رقص احتماال! نمیدونم -شیدا
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  بگم؟ بهت چی یه میخواستم اونروز یادته راستی! باشه-

  !نگفتی آخرشم ولی! یادمه آره:  گفت خنده با بعد فکرکرد یکم شیدا

  .میگم بهت خونه رفتیم بعد ، داخل بریم بیاید حاال:  گفتم کردمو پارك مجتمع پارکینک توي ماشینو

 ، کنه کار هم بازیگري میخواست دلش شیدا ولی ، رقص کالس همون برن گرفتن تصمیم فکرکردن کلی از بعد دخترا

 به رو ونبهش توجه بدون ، کردن اعتراض که کردم پرداخت کالساشونو پول ، نوشتم بازیگري واسه اسمشو رفتمو جلو

  بدید؟ نشونشون کالسارو میشه:  گفتم مجتمع مدیر

 قیقهد چند ، بود مرد استادشون ، دیدیم رو بازیگري کالس اول ، کنه همراهیمون خواست منشیش از زدو لبخندي مدیر

  ...کرد قبول ذوق با هم شیدا ، باشه حاضر کالساش سر صبح هرروز خواست ازش زدو حرف شیدا با اي

  . دیگه میبینید میاید که فردا ، االن شید بیخیال رقصو کالس! دیگه بریم-

  باشه؟! علــی بریم االن! نه نه -شیدا

  . بریم! خب خیلی-

 من روي چشماش ، دیدم رقص مشغول رو سها اول نگاه با که شدیم داخل ، رفت دادو نشون رو رقص کالس منشی

  . بریم ه؟دیگ دیدي:  گفتم شیدا به انداختمو پایین سرمو ، میکرد نگام تعجب با ، شد خشک سرجاش ایستادو ثابت

  !بزنیم حرف مربیشون با صبرکنید -طنین

  .بزنید حرفاتونو بیاید فردا! نکرده الزم-

  . سمتمون میاد داره! اینجاس هم جون ســها! اِ:  گفت یهو ، دید سهارو گردوند سرشو شیدا

  . خستمه خونه بریم بیا! بري نکرده الزم:  کشیدم دستشو که سمتش بره خواست

  .کردیم مالقاتتون عجب چه! ســالم:  گفت تشر با ایستادو روم به رو سهـا جنبیدم دیر

  میرفتیم؟ زیارتش بدون نمیشه یعنی ، فرستادم لعنت شانسم به

  . ندارم گردش وقت ، شده زیاد کارام! سالم-

  . شده باز هم اینجا پات که مهمه کارت اونقدر ، داري کار زیاد وقتیه چند! معلومه بله:  گفت کردو اشاره شیدا به

  .ببینم رقصیدنشو تا مجتمع داخل نیومدم باهاش هیچوقت یادمه میکنه؟ حسودي داره االن یعنی

  .باي ، بدم گوش داستانات به اینجا بایستم ندارم هم وقت ، زیاد هم مهمه هم کارام آره:  گفتم گرفتمو رو شیدا دست
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 حسودي داشی به بخواد سها روزي یه نمیکردم فکرشو ، میکشیدم سرم پشت رو شیدا میشدم خارج مجتمع از که همونطور

 ولی! بشه عوض هیچکدومشون جایگاه نیست قرار! دخترعممه فقط هم شیدا ، نبود دخترم دوست سها چون ، کنه

  . برداره سرم از دست شاید تا ببینتش دخترم دوست عنوان به میخواد دلم! نمیدونه اینو سها که خوشحالم

  

  شیدا

 بنفش یغج یه با.  نبود دنیا این تو انگار اما میکرد علی علی هی هم طنین خودش دنبال میکشید منو داشت همینجور

  . عــــلـــی:  گفتم

 شونه که مرفت علی به بد چپ چپ یه.  زمین رو افتادم کنم تمرکز خواستم تا و جلو به شدم پرت من که وایساد یکدفعه

  . باش مواظب بیشتر:  گفت و باال انداخت رو هاش

  ایـــــش!  باش مواظب دنیا اون میگفت هم مردم می اگه....  کنم خفه رو تو من که اِِي

  . بلندشم کرد کمکم و شد ساکت که رفتم غره چشم اونم به که مرد می خنده از داشت طنین

  ؟ بود بزرگ چه دیدي واااي:  گفتم ذوق با و تکوندم پشتمو

  . اوهوم-

  . طنین ذوقی بی خیلی:  گفتم غرغر با

  . شید سوار شد تموم اتون خنده:  گفت و سمتمون اومد علی که خندید

  ... اینکه و:  داد ادامه علی یکدفعه.  میمرد خنده از داشت طنین و میاوردم در رو اداش داشتم من و بود من پشت

 هوا توي المنگ عین دستامو و بودم بسته چشمامو از یکی و بود بیرون زبونم که دید حالتی توي منو و برگشت سریع

  ؟ اینکه:  گفتم و کردم جمع خودمو سریع.  میدادم تکون

  . بپوشید گرم لباس اینکه و:  گفت بعد رفت هم توي اش چهره یکم

  . داره تاب شهربازي عین مخش این ؟ جــان

  . بده منو جواب یکی ؟؟ وکیلی خدا نه ؟ داشت شدن سوار و ماشین به ربطی چه گرم لباس آخه

  ؟ کدومه علی ماشین حاال خب اِ...  ماشینا سمت کشوندمش که میکرد گاز زمینو داشت دیگه طنین

  ؟ کو ماشین حاال خب:  گفت بود خنده توش هنوز که لحنی با و کرد پاك انگشت نوك با چشماشو طنین

  . دارم منم که سوالیه همون دقیقا این -
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  . بشناسم رو ماشینا ي همه ندارم ماشین عشق شما مثل که من ؟ خب چیه:  گفتم که کرد نگاه بد بهم

.  دش خارج بدنم از روحم پام کنار بوقی صداي یکدفعه.  کردم نگاه همونطوري بهش منم که کرد نگاه بد بهم دوباره

  ! روووو یارو این کنم نصفش دو وسط از من یعنی

 فرمون رو شدستا از یکی...  هست استیلم خوش چه.  میکنه نگاه ما به منتظر و نشسته رل پشت علی دیدم و برگشتم

  . عقب هم طنین و نشستم جلو من.  شیم سوار کرد اشاره.  پنجره ي لبه یکی اون و

  ؟ بود قحط واقعا نه ؟ میزنی بوق آدم پاي کنار بود قحط جا:  غریدم

  . بود قحط...  بله -

  ؟ نمیبینی رو جا همه این....  پس کوري خب -

  ! کردي کورم زدي تو چون کورم بله...  بینم نمی نه -

  ؟ چشمم تو کردي دستت با بود عصبانی بار یه یادته:  گفت که کردم نگاه بهش گیج

 جمعش سریع هک خندیدم.  کردم خالی علی سر رو عصبانیتم من و گرفت نمی رژلب برام بابا که افتادم سالگیم شیش یاد

  ! نمیزنه بوق کسی متشخص خانوم دوتا پاي جلوي...  حال هر به:  گفتم و کردم

  ! همینه.  گرفتم جشن دلم تو که کرد نگاه بهم کالفه

  . دیگه برو علی:  گفت کالفه طنین

  . چرخوند رو فرمون و داد تکون سرشو علی.  کنار بزاره رو علیا آقا آقا این بود خواسته ازش علی خود

  . بود خوب...  اي که رانندگیشم

 سمت به وت که اس موقع اون!  میري مارپیچی و میکنی پرواز داري میدیدي یکدفعه.  چیزي یه اصال که بهنوش رانندگی

  ! تو سمت به اون نه میري عزرائیل

 یکم با جرهپن تو از و بستم رو در.  داخل رفت نباشی خسته از بعد و شد پیاد طنین.  خونه دم رسیدیم ساعت نیم از بعد

  ؟ تو میاي:  گفتم تردید

  . فردا پس شاید.  دارم کار نه، -

  ... باشه -

  ؟ علی:  گفتم که پایین میداد رو دنده داشت

  ! مرسی:  گفتم لبخندي با که کرد نگاه بهم
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  . رفت و زد محوي لبخند

  . بود مونده ها درخت روي برف آثار هنوز.  انداختم باغ داخل خودمو و رفتم بود باز که باغ در سمت به

  ! داشتم دوست رو زمستون....  بستم آرامش با چشمامو.  کشیدم عمیق نفس یه و گذاشتم هام زو با روي رو دستام

  

  علی

 ارمک از هرروز من که نمیگیره راننده واسشون چرا نمیدونم ، ش زاده برادر شخصی راننده بشم داده دستور خانم بهناز

  نزنم؟

  ... یخندمم شیطنتش و بازیا شوت به حسابی چون ، نیستم ناراحت بگذرونم باهاش ساعتمو یک روزي که این از البته

  !میکنیم خاطرات مرور چون میگذره خوش بهم بیشتر که روزاس همون از ، تنهام باهاش و داره کالس شیدا فقط امروز

  : زدم زنگ بهش دراوردمو گوشیمو ، بودم خونه نزدیک

  بله؟ -شیدا

  !نشم معطل باش در دم-

  خوبی؟ تو خوبم بله! سالم -شیدا

  !خانما خانم دارم کار من! نریز نمک-

  .میام االن! بابا باشه -شیدا

  !نره یادت گرم لباس-

  .نمیگیرم لباستو هم بشه سردم! نترس -شیدا

  !میکنه خفم بهناز بخوري سرما! بدم بهت مجبورم هم بگیري نخواي:  کردم زمزمه خودم با کردمو قطع گوشیو

 جااین یعنی ، بود کرده پارك در روي روبه که آرسام ماشین به خورد چشمم شم پیاده خواستم ، کردم پارك خونه دم

  داره؟ چیکار

  ...اومد پایین ماشین از و شد م متوجه ، ماشینش سمت رفتم شدمو پیاده

  خوبی؟! داداش سالم -آرسام

  میکنی؟ چیکار اینجا خبر؟ چه! سالم:  گفتم کردمو نگاهش مردد

  . داشتم کار شیدا با -آرسام
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  شیــدا؟ با جــونم؟:  پرسیدم تعجب با

  !آره -آرسام

  کاري؟ چه-

  .بدم پیشنهاد بهش خودم قرارشد نزدي؟ بهش حرفی که تو -آرسام

  ندادم؟ جوابتو مگه چی؟ پیشنهادِ  قــرار؟: خورد گره هم تو ابروهام

  .بزنم حرف باهاش خودم باید -آرسام

  .نیست خبرا ازین! خیر نه-

  !میزنم حرف و بزنم حرف میخوام من ، کردم درخواست ازت محترمانه -آرسام

  !نــه میگم؟ چی میفهمی ندي؟ گیر میشه! کردم َردِت محترمانه منم-

  ... بزنم حرف باهاش باید میفهمی؟! باید من میکنی؟ اینجوري چرا آخه:  گفت کردو اخمی آرسام

  !بذار راحتش.  نده ش ادامه دیگه تو... ریخته بهم زندگیشو کافی اندازه به کیان! کن تمومش-

  . یخوامم زندگی براي! بفهــم! نمیخوام فردا و امروز براي رو شیدا.  نبودم کسی با تاحاال من ، نیستم کیان من -آرسام

 شیرفهم! نیک نگاه کاال مثل داییم دختر به نمیخوام ، کنم احترامی بی بهت نذار:  گفتم حرص با ، میزدم قاط داشتم دیگه

  شد؟

 به پس ، نیست چهب هم شیدا ، نیستی که وصیشم وکیل! نیستی سرپرستش تو ، نمیشی شیرفهم تو! دیگه نه دِ -آرسام

  . نداره ربطی تو

  بستی؟ شرط کیان با نکنه کنی؟ ثابت میخواي چیو هــان؟ این؟ به دادي گیر ، آدم همه این بین از چرا-

 چی کنی درك نمیتونی ، بفهمی عشقو معنی نمیتونی ، شده سنگ قلبت که مغروري اونقدر تو! روانی گمشو -آرسام

  . خودخواهی آدم یه تو! میگم

 دوشت رو دشوجس حتی! نداره ربطی تو به:  چسبوندمش دیوار به گرفتمو لباسشو ي یقه ، نبود خودم دست کنترلم دیگه

  !هــِري.  نمیذارم

  شده؟ چی:  پرسید دادو قورت دهنشو آب ، کرد نگاه بهمون بهت با شیدا شدو باز خونه در

  ... بزنم حرف باهاتون باید:  گفت کردو باز ش یقه دور از دستامو آرسام

  حرفی؟ چه بامن؟ -شیدا
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  !نمیشه اینجا -آرسام

  . باهات بیاد بفرستمش که نشده صاحب بی اونقدر-

  !نداره ربطی تو به گفتم -آرسام

  شده؟ چی! علـی خبره؟ چه اینجا اصال -شیدا

  !نگفتم هیچی انداختمو پایین خشم با سرمو! بِبُرَم آرسامو ي کله میخواست دلم میدادم؟ جواب باید چی

  

  شیدا

  ؟ شده چی بگید میشه:  گفتم آرسام به رو

  . اومده خوشم ازتون من راستش....  راستش:  گفت مِن و مِن یکم با

  ؟؟ گفت چی این ؟ چــی.  میاد خوششون من از همه...  نیست عجیبی چیز اینکه خوب

  . بشم جدي ي رابطه یه وارد شما با که بود این قصدم من راستش:  گفت که کردم نگاش تعجب با

  . میریخت چشمام از اشک که بودم خندیده اینقدر.  خنده زیر زدم بلند و دلم روي گذاشتم دستمو یکدفعه

 ذاشتهگ سایت کدوم رو جک این...  بودم نخندیده اینجوري بود مدتی یه...  داش ایول:  گفتم و بازوش به زدم مشت با

  ؟ بودن

  . گفتم جدي من -

  ؟ واقعا:  گفتم و کردم قایم پشتم کردمو مشت دست...  شد محو ام خنده یواش یواش

  ؟ میشه چی من جواب حاال...  بله -

 خیلی...  آخه:  گفتم ناچار به.  شد قبل از تر گیج انگاري که بده نجات منو اون داشتم انتظار...  کردم علی به رو عجز با

  ؟ بدید وقت میشه.  بود اي یکدفعه

  . حتما:  گفت و زد لبخندي

 که تو ؟ بکنی غلطی چه میخواي حاال...  جان شیدا خب.  میکنه سیر آسمونا تو حتما بیچاره...  الهی.  شد دور ازمون بعد

  !! جـــدي اونم ؟ بریزي دوستی طرح این با نداري قصد

  . داره رو اش حوصله کی بابا نه

  ؟ بکنی چیکار میخواي حاال:  گفت علی که نشسته ماشین توي
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 هب برسه چه نیست هم معمولیش ي رابطه ي حوصله اینکه اول خب:  آوردم زبون به افکارمو ي همه گندم عادت طبق

 بولق رو چیزا خیلی...  باشی پذیر مسئولیت و دایره رو بریزي داري که چی هر باید تو جدي ي رابطه تو آخه...  جدي

 رابطه یه براي جوونم خیلی...  سالمه 22 فقط من ضمن در.  ندارم توانشو االن وکیلی اهللا...  وایستی کسی پشت و بکنی

!  

  . نبود اي دیگه چیز:  گفت خنده با

  . برسیم زودتر که بتاز بیشتر یکم حاال.  نبود نه:  گفتم حریصی

 هم خوب ماا نیست بد البته.  میگفتی رو میرسید ذهنت به که چیزي هر....  بودي همین بچگیت از:  داد ادامه لبخند با

  . کردي ترکش میکردم فکر.  نیست

  . بستمش سریع کنم باز دهنمو خواستم تا

  ؟ بگی میخواستی چی:  گفت و زد چشمکی

  . است مرض موجب عادت ترك -

  ! کنی ترکش بهتره.  نمال شیره چیزا این با خودتو سر -

 بدم اس ما اس گفت بهم و رفت کالس به من رسوندن از بعد.  بود آدم نفع به چیزا بعضی کردن ترك...  میگفت راست

.  

  . بود قاطی زن و مرد رقصش کالس...  یانده ددم واي.  شدم کالس وارد

  . بود اونجا کشوري همه از بود این کالساش جالبی.  کردم عوض بانوان مخصوص اتاق توي لباسامو مجبوري

  ؟ چطور تو.  جام همین مال...  ژاکلینم من ؟ خوبی سالم:  گفت انگلیسی به و من سمت اومد دختره یه

  . ایرانم مال شیدام منم مرسی سالم:  گفتم میکردم عوض لباسمو که همونطور انگلیسی به منم

  . خوشبختم:  گفت و زد مهربونی لبخند

  . بیرون رفتیم باهم هام لباس تعویض از بعد

 ببخشید زا بعد.  تو اومد سها و شد باز در کنه شروع خواست مربی وقتی.  اومد مربی بعدش زدیم حرف یکم بیاد مربی تا

 آورده کم پارچه خیاط طنین قول به و نبود هم وجب نیم که شلوارك یه دیدم اومد تا.  کنه تعویض لباسشو رفت اینا و

  . مخانو شیدا احوال:  گفت خاصی لحن یه با و وایساد من جلوي اومد دکلته و بود بیرون نافش که تاپ یه با بود

  . خندیدن پسرا از دوتا و ژاکلین که آوردم در ادا براش پشت از و برگشت که ندادم رو جوابش

  .طور همین هم ما و کرد کردن گرم به شروع مربی
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 موبایلت هشمار:  گفت ژاکلین تمرینات شدن تموم از بعد...  میکرد نگام تحسین با مربی.  بودم جلو ها بچه از یکم من

  . دیدیم دوباره همو شاید ؟ میدي رو

  . انداخت میس بهم اون و دادم بهش موبایلمو شماره

  ؟ هست...  ایرانی...  شما:  اومد پشتم از پسر یه فارسی صداي رفت اینکه از بعد

.  بله:  گفتم و برگشتم.  س ضایع زیادي دیدم که بخندم میخواستم.  میزد حرف باحال خیلی...  س رگه دو بود معلوم

  ؟ چطور شما

  . اشهب بیشتر دوستیمون ي رابطه که داره دوست و ژاکلینه نامزد که گفت بهم.  بود رگه دو زدم حدس که همونطور

  ! کردم پیدا دوست دوتا اول روز همین.... !  بود دنیل اسمش.  بود زده زل ژاکلین به عشقوالنه چقدرم

  . صدا و سر پر ژاکلین اما بود آرومی پسر دنیل.  زدیم حرف کلی و خندیدیم کلی...  بود خوب خیلی

  . بیاد که دادم اِس علی به هام لباس پوشیدن از بعد

  ؟ میاي و میري کسی با:  گفت کنایه با و کنارم اومد سها

  . آره:  گفتم و چرخوندم دستم تو گوشیمو تفاوت بی

  ؟ علی با:  گفت پوزخند با.  بودم 163.  بود کوتاه زیادي من قد کال...  بود بلندتر من از قدش

  . کن فکر داري دوست جور هر:  گفتم و باال انداختم هامو شونه

  . رفت و کرد نگاه بهم عصبی

  . میکرد نگاه دستش مچ به و بود داده تکیه ماشینش به علی.  بیرون زدم آموزشگاه از

  . دید منو و باال آورد سرشو

  ! خودخواه مغرور ي پسره...  ایـــش.  نشست رل پشت و زد دور رو ماشین و داد تکون سرشو اخم با

  . کردم رو کار همین منم که دادن تکون دست برام دنیل و ژاکلین.  شدم ماشین سوار و خیابون سمت اون رفتم

 منتهی... . آمریکایی ایرانی...  س رگه دو پسره...  نامزدن باهم که کردم پیدا دوست دوتا.  بود خوب اینقدر:  گفتم ذوق با

 جلوي اام میشدم بر روده خنده از داشتم بار چند که میرقصید ادا و ناز با اینقدر...  بود هم سها.  اصله آمریکایی دختره

 هر....  شهمی محو افق تو هم وقتا بعضی.  بخدا...  زکی میگه مجسمه به وقتا بعضی که هم مربیمون....  میگرفتم خودمو

  . میشه محو بیشتر کنی صداش چی

  . کوفت:  گفتم عصبی.  کردم باز رو ام وامونده دهن این من باز...  واي اي.  خنده زیر زد بلند که میدادم ادامه داشتم
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  . بود پر دلت چقدر:  گفت داشت خنده هاي رگه که لحنی با و شد محو لبخندش

  . کرد روشن رو ماشین که رفتم بهش اي غره چشم

 ویترین تنداش و بود من به پشتشون که دیدم پسرو و دختر یه که میکردم نگاه ها مغازه به داشتم...  بودیم ترافیک تو

  . میدیدن رو مغازه

 دختره شکم روي هم توي دستاشو و بود گذاشته دختره ي شونه روي رو آرنجاش پسره و بود داده تکیه پسره به دختره

  . بود کرده گره

  . ببینشون:  گفتم و کشیدم رو علی آستین اختیار بی

  . کنم چیکار...  خب:  گفت و کرد نگاه بهشون سنگ مثل

  ؟؟ چجوري وکیلی خدا نه ؟ اي زنده تو چجوري.  ذوق بی:  گفتم و چرخوندم چشمامو

  ! یخچالی فیوناي:  گفتم لب زیر و پنجره سمت برگردوندم رومو که زد زل بهم یخچالیش چشماي اون با دوباره

  

  علی

 رارتک جلوم روز و شب که اي صحنه از اونم کنم؟ ذوق داشت انتظار چرا باشه؟ جالب براش اي صحنه همچین باید چرا

  !میشه

 توهین بهم میخواد وقتی ، دارم تیزي خیلی گوشاي من بگم بهش باشه یادم! نداشتم رو باهاش کردن بحث ي حوصله

  . نکنه زمزمه کنه

  . دمب داغونم بدن به حالی یه برم شیدا رسوندن از بعد باید ، میخواست حسابی ماساژ یه دلم ، بودم خسته خیلی

  یخچالی؟ و سرد اینقدر چرا! عـلی -شیدا

  . پرسید ازم محترمانه! سوخت دلم ولی چه؟ تو به بگم میخواست دلم هوم؟

  .نشن سوارش تا کنه محدود دیگران با روابطشو باید آدم.  ترم راحت اینجوري-

  میکرد؟ تحملت چطور سها موندم من.  ترسناکی! بده خیلی تو اخالق ولی -شیدا

  بوده؟ دخترم دوست سها کرده فکر نکنه سها؟ چی؟

  بوده؟ دخترم دوست سها فکرکردي نکنه زدي؟ حرفو این چرا-

  نبود؟ مگه:  پرسید و باال داد ابروهاشو شیدا
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 شکست نوماشی سکوت میزدم یکبار سالی شاید که اي قهقهه ، سها؟ منو ، بود سال جوك ، کنم کنترل خودمو نتونستم

  .شده دارش خنده ي قیافه این باعث م خنده فکرکنم ، کرد نگام تعجب با شیدا ،

  منه؟ شان در اصال؟ میاد من به اون چیه؟ پردازیا داستان این! کوچولو دختر آخه-

  !دماغو خودخواه: گفت لب زیر کردو اخمی شیدا

  میاد؟ بهم سها خداییش نـه! دوما.  خودتی دماغو! تیزه گوشام من که اوال-

  . داره دوستت زیادي انگار اون ولی! نه: گفت بود ترسیده کمی و متعجب کمی قیافش حاال که شیدا

  . تو حتی! دارن دوست منو همه-

  . باال ببر نفستو هب اعتماد ، مشاوره برو اصال نه! بگیر تحویل خودتو یکم بیا علی:  گفت دادو چین پیشونیشو و لبا شیدا

  . عاشقمی و...  فکرمی به که ممنون.  میرم حتما ، فکرشم تو اتفاقا-

 چرا رم؟بذا سرش به سر دارم دوست چرا آخه کرد، نگاه بیرونو و شیشه سمت کرد روشو حرص با ، گرفت آتیش حرفم از

  بشه؟ نزدیک بهش من جز کسی نمیخواد دلم

  چنده؟ ساعت کالستون فردا:  گفتم ایستادمو خونه دم

  . 12 تا 10 ساعت! رقص طنین دارم بازیگري فردا من:  گفت کنه نگام اینکه بدون بود، ناراحت خیلی دستم از

  . پایین نمیري اینجوري:  گفتم زدمو قفلو ، بازکنه درو تا دستگیره به رفت دستش

  گفتم؟ بدي چیز مگه برخورده؟ بهت چرا حاال:  گفتم آروم ، رفت باال تعجب حالت به بود توهم که ابروهاش

 کی مگه نی؟میک بازي همه با چرا میگیري؟ باال خودتو اینقدر که هستی کی فکرمیکنی ، مغروري خیلی:  گفت ریز یک

  ... ؟نشدیم بزرگ باهم ما مگه! میبینی ریز منم حتی ؟ بهترینی تو و بدبختن همه بشن؟ عاشقت همه که هستی

  . بگیر نفس دختر! هیــس:  گفتم گذاشتمو لبش روي انگشتمو ، بده ادامه نذاشتم

 برات کارم از هرروز نبودي مهم برام اگه دیوونه آخه ارزشه؟ بی برام فکرمیکنه چرا میبینمش؟ ریز من فکرمیکنه چرا

  دنبالت؟ بیام میزدم

  . نیاره زبون به فکرشو گفتم بهش که انگار نه انگار ، بود باهاش همچنان بچگونش اخالقاي

 دوستاي براي ولی ، باشم مغرور شاید من! خانمی میکنی اشتباه:  گفتم کردمو کمرنگی اخم منم ، میکرد نگام اخم با

 خودخواه تو براي باش مطمئن.  نمیکردم تلف برات وقتمو میشمردم کوچیک تورو اگه من ، نمیگیرم باال خودمو صمیمیم

  !نیستم
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 ستینی یکی اون امثال و سها با هیچوقت ، دایی دختر عزیزي برام تو:  دادم ادامه ، کردم باز درو قفل ، بود ناراحت هنوزم

.  

  . عنق ي دختره گرفتی وقتمو کلی که پایین بپر:  گفتم شونشو رو زدم شوخی به ، کردم عوض لحنمو

  کردم؟ روي زیاده -شیدا

  . میکنم زندگی غرورم با من! میگی راست تو شایدم ، نشناختی منو هنوز نداره اشکال ، نه-

  داخل؟ نمیاي -شیدا

  . هستم هم خسته تازه ، دارم کار امروز-

  باي ، باش خودت مراقب:  شد پیاده شیدا

  خانم عنق باي-

  ... بودم شیدا حرفاي کف تو هنوز ، شد کنده جا از ماشین گرفتم گازشو.  ببینم العملشو عکس واینستادم

  ... نمیفهمیدمش ، بود پیچیده برام شخصیتش ، بود گنگ برام خیلی! شیدا

  باشه؟ خوب من به راجب نظرش دارم دوست چرا فکرمیکنه؟ درموردم چی داشت اهمیت برام چرا

  کنم؟ تغییر اون خاطر به دارم دوست چرا باشم؟ مغرور برابرش در نمیخواد دلم دیگه چرا

 هب بودنمون؟ همبازي خاطر به دارم؟ ازش بچگی از که خاطراتیه ، خاطر به همش یعنی راحتم؟ باهاش اینقدر چرا اصال

  داشتم؟ بهش که عادتی خاطر

  

  شیدا

  . خورد زنگ تلفنم که کردم موهام توي دست کالفه

  ؟ بله:  دادم جواب منگی با...  کردم نگاه بهروز اسم به تعجب با

  . شنیدیم صداتو ما بالخره...  خانوم شیدا به به -

  ؟ خبرا چه ؟ بهروزي چطوري -

  . خوووش خبر یه -

  ؟؟؟ شده چی:  گفتم و شدم بلند تخت روي از

  ! بزن حدس -
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  ؟ بستی کار ؟ کنی شرکت میخواي ارشد -

  . نیست کار به مربوط -

  ؟ بــــهــــنـــــوش و تو:  زدم داد بلند یکدفعه

  . زدي حدس درست ؟ دختر خبرته چه -

  . شد زمین پخش طنین و اتاق تو اومدن طنین و عمه که کشیدم بلند بنفش جیغ یه

  !!! نمیشه باورم واااااااااي.  میکنید ازدواج دارید وااااااي:  گفتم ذوق با

  . یکردم نگاه ما به لبخند و تاسف با عمه.  میرقصید جاش سر و شد بلند اونم...  بهروزه که فهمیده انگاري هم طنین

  . ایران بیایم شد جور بلیط اگه بعد ي هفته واسه دادم قول بهش بهروز به زدن حرف یکم از بعد

 سرم رآخ و میزنیم گشتی یه میریم بعد ایران میریم ما.  میگیره زن داره بهروز...  بهنازي واي:  گفتم عمه به ذوق با

  . عـــروســـی

  . زدیم جیغ همزمان طنین و من

  ؟ کیه خان بهروز این اصال:  گفت و نشست تخت رو من کنار خنده با عمه

  . نمیدونه بهروز مورد در عمه فهمیدم تازه

  . میکنه ازدواج داره دلخواهشه که دختري با که دوستامونه از یکی -

  ؟ هست سالش چند -

  . شیش و بیست -

  ؟ دانشگاهیتونه هم:  گفت تعجب با عمه

  . دانشگاه بیاد سال چند نتونست که ازدواج خواهرش و کرد فوت پدرش.  آره -

  . بگیره بلیط میتونه راحت اون.  میزنم حرف سام با...  باشه.  اینطور که -

  . بهنازي -

  . نمیشی آدم:  گفت شیرینی اخم با

 شیرین هاي اخم این از هم همیشه کنم صداش بهنازي من که نمیومد خوشش زیاد عمه...  خنده زیر زدیم تامون سه هر

  . میکرد

***  
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  . شدیم هواپیما وارد

  . طور همین هم یخچال این و من و بود هم کنار صندلیشون طنین و بهنازي

  ؟ میاد خوابت:  گفت و آورد در موبایلشو که جامون سر نشستیم

  . نبره خوابم داشتن انتظار بودن کرده بیدار منو زود صبح

  . بخواب...  بخواب:  گفت و خندید که کردم نگاش خواب از پر خمار چشماي با

  . رفتم فرو عمیق خواب یه به.  گذاشتم هم روي چشمامو و دادم تکیه هواپیما صندلی به سرمو

  . بخوابم بزار:  غریدم و کردم باز چشمامو خوردنم تکون با

  !! ساعته هفت ؟ میخوابی چقدر شو، بیدار:  اومد علی صداي

  . چسبید چقدر.  جون خدا وااي:  گفتم و رفتم قوسی و کش

  . توش نره مگس ببند:  گفت خنده با علی که کشیدم اي خمیازي

  ؟ میگی خودتو -

  ؟؟ میخوري منو تو مگه:  گفت شیطنت با

  . روش هم حرفش این.  بودم متعجب کال رفتارش تغییر این از

  . آره:  گفتم یکدفعه

  . نه...  میکنم تصحیح:  گفتم که خنده زیر زد بلند

  . گفتی جوابتو همه از اول...  دیگه نه -

  . دیگه نکن اذیت...  علی اِ -

 بودم خونده ور کتاب نصف.  کردم خوندن به شروع رو آوردم خودم با که کتابی و دادم تکیه صندلی به سینه به دست بعد

  . ببندیم رو ها کمربند کرد اشاره مهماندار که

  . ایران رسیدیم خب،:  گفت علی که بستیم رو ها کمربند

 بزنم ونخونم به سري داشتم دوست همه از اول.  برم میخواستم که بود جاها خیلی.  بود شده تنگ خیلی ایران براي دلم

  ! دربند...  پاتوقمون هم بعدش و دانشگاه بعدش. 

 تغییر یرانا چقدر:  گفت بغض با عمه.  رفت ها تاکسی سمت به علی که رفتیم بیرون فرودگاه از وسایل تحویل از بعد

  . کرده

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ١٢٢ 

 

  . بردن رو ها چمدون و اومدن دیگه مرد یه و علی که کردیم نگاهش مهربونی با طنین و من

  . بده رو خونت آدرس:  گفت من به و عقب برگشت علی و شدیم فرودگاه مخصوص رنگ زد ماشین سوار

  . داد تاکسی راننده به علی و دادم رو بودم نوشته کاغذ توي که رو آدرسی

  ... ! بهنازي:  گفت عمه به طنین

  ؟ شده چی باز:  گفت و کرد نگاهمون شیرینش اخم با دوباره عمه

  . کرد نگاه رو ما و داد پایین عینکشو که کردیم نگاش مظلوم خیلی طنین و من

  .. مدت یه...  بخوایم...  ما اگه...  چیزه..  میگم:  گفت و داد قورت رو دهنش آب صدادار طنین

  ؟ داره مشکلی بمونیم ایران بیشتر مدت یه:  دادم ادامه من

  . میشه چی ببینم تا:  گفت و کرد اخم عمه

  . میکنه نگاهم داره کسی میکردم حس که شدم خیره پنجره به

 میکرد اهنگ منو بغل هاي آیینه از که دیدم رو علی که کردم نگاه جلو به.  زدنن حرف حال در عمه و طنین دیدم برگشتم

.  

  . میزد مشکوك خیلی.  کنم عرض چه که یکم.  میزدااا مشکوك یکم.  زدم لبخندي که زد لبخندي

  

  علی

 میدادم ترجیح ، بود کوچیکی ولی شیک ي خونه... شدیم خونشون وارد کننده خسته پرواز ساعت 13 تحمل از بعد باالخره

  !خوابه دو اینجا و بود خوابه 4 اونجا خودم، ي خونه بریم

  من؟ ي خونه بریم نیست بهتر! خانم بهناز-

  !ترن راحت اینجا دخترا -مامان

  اونجا بریم کن راضیشون ، بزرگتره اونجا ، نیستم من ولی-

  . میکنم صحبت باهاشون من! نمیدونم -مامان

  !بهنازي ممنون-

  گذاشته؟ تاثیر هم تو رو شیدا... بکش خجالت! گنده پسر:  زد غر باشه جدي میکرد سعی که حالی در مامان

  . دنبالتون بیام بگو شدن راضی ، خودم خونه برم من پس.  مادرم میخوام عذر-
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  . میزنم حرف باهاشون االن صبرکن بري؟ تنها میخواي -مامان

  !نمیذاشت طنین و بخوابه میخواست شیدا معمول طبق ، میومد دخترا جیغ جیغ صداي ، شدم ولو مبل روي گفتمو اي باشه

  .خوابیده هواپیما تو اینهمه انگار نه انگار! خوابالو دخترکوچولوي داره؟ خواب کسري همش چرا نیست معلوم

 دراز مبل وير شدمو بیخیال ، میشنیدم ضعیفی پچ پچ فقط ، کردم تیز گوشامو ، شد قطع کامل اي لحظه چند صداشون

  . بستم چشمامو... کشیدم

  ... میخواست حسابی خواب یه و سرد آب دوش یه دلم ، بودم خسته چقدر که آخ

  ... ریخت بهم ایمو ثانیه چند آرامش مامان صداي

  !کنن جمع وسایالشونو تا میکشه طول ولی کردن قبول -مامان

  . دنبالتون میام بگید شدن آماده وقتی... میرم من! خانم بهناز-

  بریم؟ باهم صبرنمیکنی چرا خب -مامان

  !میدن طولش میدونم چون-

  . خوب خیلی -مامان

  دارید؟ که کلید راستی.  دنبالتون میام خودم ماشین با بعد میرم -

  . باش خودت مراقب برو! آره -مامان

  !باي.  مبیبریم وسایل بقیه با بعد... نمیبرم چمدونمو! چشم:  شدم بلند جام از

 کجا! بود اآشن برام خیلی پسره ي قیافه ، بودن وایستاده پسر و دختر یه در دم... بیرون زدم خونه از برداشتمو گوشیمو

  !نمیدونم بودمش؟ دیده

  حیدریه؟ خانم منزل اینجا! سالم:  کرد باز زبون کرد، نگام شک با اي لحظه چند پسره

  هستش؟ شیدا:  گفت و زد پهن لبخند یه ، دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو تفاوت بی

  شما؟:  پرسیدم اخم با شیدا؟! باال دادم ابرومو

  ...دوستشیم:  گفت سریع دختره

  . اجازه با.  بدید فشارش و کنید بلند دست! هست زنگشون-

  !بود خشن یارو این قدر چه! بهروز واي:  شنیدم رو دختره ضعیف صداي که شدم رد کنارشون از

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ١٢۴ 

 

 تس اسماشونم چه... باشه بهنوش باید هم دختره اسم! دیگه آره اومدیم؟ نفر دو این عروسی واسه ما یعنی... امـم! بهروز

  !کردن

  ...گذاشتم روهم چشمامو م خونه به رسیدن تا گرفتمو تاکسی یه

  . رسیدیم! آقا-

  !ممنون:  بودم خونم رو به رو دقیقا ، انداختم خیابون به نگاهی و کردم باز چشمامو

  ...میمونه شبا فقط و نگهبانه هرچند... باشه خونه تو االن بهنام آقا احتماال ، شدم پیاده کردمو حساب

  میرسید باغچه به داشت هم بهنام آقا و بود تمیز حیاط ، خونه توي رفتم

  !گل بهنام آقا سالم-

  رسیدید؟ تازه... اومدید خوش! خان علی سالم! به به -بهنام آقا

  خوبید؟... میشه ساعتی دو! ممنون-

  .منتظره خانم خونه برم ندارید کاري من با اگه... کردم مرتب رو خونه ، برسید منتظربودم ،... الحمدا -بهنام آقا

 اینجا شتربی شدید مجبور... شرمندتم... دادید انجام نبوده وظیفتون که کاري کردید لطف خیلی ، دردنکنه شما دست-

  ...بمونید

... دمش خونه وارد ، کردم حساب باهاش کاریاشو اضافه ي عالوه به ماهشو حقوق ، گذشت بش و خوش به اي دقیقه چند

  ...بیرون اومدم کردمو تن مو حوله ، گرفتم حسابی دوش یه و حموم توي پریدم ، بود شده تمیز حسابی جا همه

 بودم تهخس اونقدر... کشیدم دراز تخت رو پوشیدمو شلوارك یه اتاقم توي رفتم ، بودن مرتب همشون ، کردم چک اتاقارو

  ...برد خوابم سوته سه که

  اومده؟ کی یعنی... شد باز چشام اتاقم بیرون از سروصدا شنیدن با

  ...بیرون اومدم اتاق از! خوابم که ساعته 3 از بیشتر یعنی! بود 2 ، انداختم ساعت به نگاه یه

  !اونا نه... میزدم حرف من نه ، موند باز دهنم میکردن نگاه بهم تعجب با که چشم جفت 5 دیدن از

  !بیا و کن مرتب وضعتو سرو برو:  گفت کردو نگام دلخور مامان

  ...رفتم اتاقم داخل بقیه به توجه بدون انداختمو م برهنه تن به نگاه یه

 نبالشد چشم با کجاست؟ گوشیم اصال! دنبالشون برم بزنن زنگ بهم گفتم خوبه اومدن؟ بهنوش و بهروز با چرا آخه

  ...نکردم پیداش ولی گشتم
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 ظاهر جلوش وضع اون با نمیشد باورش که انگار ، میکرد نگاه تنم به رفته باال ابروهاي با! اوردم یاد به رو شیدا ي قیافه

  ...اومد لبم رو لبخند یه! شدم

  . زدم بیرون اتاق از... کردم مرتب موهامو ، پوشیدم ورزشی شلوار و جذب پیرهن

 یزدنوم حرف هم بهروز و طنین ، میکردن پچ پچ هم گوش دم بهنوش و شیدا ، بودن نشسته پذیرایی توي مامان جز همه

  ...میخندیدن

  ...شدیم مزاحمتون که میخوام معذرت! علی آقا سالم:  شد بلند جاش از بهروز ، شدم جمعشون وارد

  !بهروز آقا کردید خوشحالم:  زدم کمرنگی لبخند

  میشناسیش؟ کجا از تو:  گفت شیدا! پرید طنین و شیدا ابروهاي

  !دادم تشخیص باهوشم خیلی که اونجایی از... کردم مالقاتشون خونتون دم امروز-

 ، میدادم تکون سر فقط نمیشدم متوجه چیزي حرفاش از ولی... شدم باهاش زدن حرف مشغول... نشستم بهروز کنار

 باشم مهربون باهاش ، باشم داشته هواشو میخواد دلم عجیب روزه چند این ولی حسیه؟ چه نمیدونم! بود شیدا به حواسم

 من ، یخوادم گاه تکیه اون.  مراقبشم دورادور خودم پس! ببینه آسیب بازم نمیخوام... داره نیاز یکی به! تنهاس میدونم ،

  !پنهونی هرچند! باشم کنارش باید

  

  شیدا

  ؟ چطوره خانوم عروس:  گفت و گرفت رو بهنوش دست عمه

 ها متقی خب اما میگردیم خونه دنبال.  شدیم خسته یکم مرسی،:  گفت نبود خجالت بهنوش مرام تو که اونجایی از

  . باالس

  ؟ چنده ت مهریه:  گفت عمه

 هست جکاويکن نمه یه کسی هر ذات تو بالخره نپرسه که بگم عمه به خواستم نمی البته!  بودم متنفر سواال این از واي

.  

 . بیرون برم داشتم دوست االن.  بزنیم حرف چیزا این و خونه و لباس و مهریه و عروسی مورد در نمیومد خوشم زیاد

  . بارون واسه بود زده لک دلم من و بود دلگیر و بارونی عجیب تهران هواي

 اییه روز پی حواسم اما میزدن حرف باهم داشتن که بود طنین و بهنوش و عمه به نگام.  بود برف همش نیویورك تو

  . داشتیم تهران توي خوشی کلی که بود
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  . م کله به خورد چیزي یه یکدفعه که بودم حین همین تو

:  گفتم انتومیمپ با و کردم نگاهی میکرد نگاهم رفته باال هاي ابرو با شیطون که بهروز به و برگشتم و گفتم لبی زیر آخ

  . روحت تو

  . شد خم کمی و ش سینه روي گذاشت دستشو اونم

  . کنارش نشستم و رفتم.  زدم بهش گاز یه و برداشتم رو سیب

  ؟ بودم زده رقصت کالس واسه که سایته اون:  گفت خوشحالی با بهروز

  ... ! خب:  کردم نگاه بهش مشتاق

  . ببینه بیاد نفر یه بگی یعنی -

:  گفتم لب رزی و شدم ولو صندلی روي باشه شده خالی بادش که بادکنکی یه عین منم.  زده قهقه بلند بلند خودش بعد

  ؟ اصال ؟ نداشتم نامی ثبت یعنی.  کوفت

  . کنسله فعال گفتم که بود نفر یه چرا -

  . بابا اَي -

  ؟ میکنی زندگی اونجا همیشه براي راستی. نخور غصه حاال -

 همب و بودن نداشتم هاي برادر عین دایان و علی.  بودم کرده عادت عمه به.  میپرسیدم خودم از روز هر که بود سوالی

  . بود کرده وصل اینجا خاطرات به منو بندي یه ولی.  میکردن کمک

  ! توام با...  هــوي -

  . نمیدونم -

  . کردي عادت اونجا به حتما ؟ نمیدونم چی یعنی -

  ! شاید -

  ؟ خان علی احوال:  گفت بهروز که نشست من کنار اومد علی

  . بخوابم نتونم خواب ساعت تغییر بخاطر امشب احتماال.  هوا این با اونم...  دلگیرم یکم.  مرسی -

  ... ! طبیعیه که این خب -

 مخواب که منم...  بخوابن رفتن بودن خسته چون هم عمه و طنین.  رفتن بهروز و بهنوش زدن حرف ساعت چند از بعد

  . کنم چیکار بودم مونده و برد نمی
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  . آوردم رو بود مو طراحی براي که عکس سري یه و آوردم تاپمو لپ رفتم

  ! بود پاپیونی مدل.  بود گرفته چشممو خیلی یکیش

 ي هآین تو خودمو ي قیافه وقتی.  پیچید هم تو موهام و هنگیدم کار جاي یه.  شدم مشغول و آوردم الزمو وسایل رفتم

  . دپیچی می هم تو بیشتر میکردم کاري هر چون خوردم حرص یکم هم بعدش و خندیدم خودم به کلی دیدم دستیم

  ؟ میکنی داري چیکار:  گفت بود خنده توش که لحنی یه با من دیدن با و اومد علی یکدفعه

  . میکرد متشنج اعصابمو بیشتر هم کنش خورد اعصاب لبخند این بود خورد اعصابم

  . کنم کمکت بزار:  اومد علی صداي.  پایین انداخت دستمو و اومد دستی یه که کردم رفتن ور به شروع دوباره

 هرهر هشب من و کنه بازش نتونه که میکردم دعا دعا.  میکنه چیکار ببینم بودم منتظر سینه به دست و نزدم حرفی

  . کنه باز موهامو تونست من شانسی خوش کمال در اما بخندم

  . نکنه درد دستت:  گفتم حرصی

  . دمکر تشکر ؟ خب چیه:  گفتم حرص با.  میکنه نگاهم رفته باال هاي ابرو با سینه به دست دیدم و شدم بلند

  ؟ میخوره جرز الي درد به...  تشکرت میدونستی -

  . نیست مهم اصال -

 ستهخ دیدم اما بودم سرگرم باهاش مدت یه.  تاپم لپ هاي گیم تو رفتم و ریختم گوشه یه بساطمو و بند حرص با و

  . میدید وي تی هم علی.  میشدم خسته بازم میکردم کاري هر.  شد کننده

  . رفت سر م حوصله:  نالیدم و کردم خاموش تاپو لپ

  . طور همین منم:  گفت علی تعجبم کمال در

  ! اومد ندب بارونم ؟ جایی یه بریم:  گفت که کردم نگاش تعجب عالمت یه با!!!  برداشته تاب مخش واقعا که این مثل نه

  . نیست علی این شدم مطمئن دیگه.  شد هزار توان به تعجبم عالمت

  . بیرون برم میخوام رفته سر م حوصله خودم ؟ چیه خب:  گفت که میکردم نگاش باز دهن با

 اتاقم زا لب برق زدن با و پوشیدم هامو لباس ترین ساده.  اتاقم تو رفتم و دادم تکون آروم سرمو!  چیزي یه این...  آهان

  . شدم خارج

 نگز االن کردم فکر.  پارکینگ تو رفت علی.  بیرون زدیم خونه از حرفی هیچ بدون.  بود زده ساده تیپ یه هم علی

  . نبشی بیا:  گفت و کرد ترمز پام جلوي سفید شیش و دویست یه با تعجبم کمال در بازم اما آژانس به میزنه
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  ؟ داري ماشین هم اینجا:  گفتم ماشین تو و شدم سوار حرفی هیچ بدون

  . این هم یکی گرون یکی خریدم دوتا ماشین بودم دنبالت در به در وقتی.  خیلی -

  . گرونه اینم:  گفتم و کردم غنچه لبامو

 اب " که زدم اِس طنین براي.  بیرون زد خونه از و کرد جا به جا رو دنده.  شد خیره رو به رو به دوباره و کرد نگام یکم

  " نشو نگران بیرونم، علی

  ؟ بریم که داریم جایی:  پرسید علی

  . میرفتیم زیاد ها بچه با.  افتادم علی عمو ي باغچه یه یاد یکدفعه

  . فرحزاد برو.  آره:  گفتم و دادم تکون آره ي نشونه به سرمو

  . کرد روشن ضبطشو و داد تکون سرشو

  

  علی

 دختر نارک دادم ترجیح! خـــب ولی... بخوابم میخواست دلم و بودم خسته هرچند ،...میرفتم پیش میداد بهم که آدرسی با

  . بود رفته سر هم م حوصله... البته.  بمونم گرامی دایی

  !کوچه همین تو بپیچ -شیدا

  کجاس؟ اینجا معلومه-

  . کن پارك جا همین! آره -شیدا

 باال و ذوق هب تعجب با ، پایین پرید ماشین از شیدا ، ماشین کردن پارك با! ویالیی ي خونه تا چند ، کردم نگاه اطراف به

  . کردم نگاه پریدنش پایین

  !دیگه پایین بیا -شیدا

  ...بود ها خونه از یکی در جلومون ، وایستادم کنارش شدمو پیاده

  ...بهروزه باباي دوست ي خونه ، اینجا میومدیم طنین و بهروز با همیشه -شیدا

  اینجا؟ اومدیم چی براي االن! خب:  گفتم و باال دادم تفاوت بی ابروهامو

  ...دارم دوست خیلی رو اینجا من چون -شیدا
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 شیدا به تعجب با و کرد باز درو ساله 48 حدود مرد یه ، شد باز در بعد لحظه چند ، داد فشار رو زنگ رفت که ندادم جوابی

  ...کرد نگاه

  !عــلـی عمــو ســالم -شیدا

  ...کرد جلب خودش به حواسمو مرد صداي که میگشتم نسبت دنبال داشتم عمو؟ میگه بهش چرا علی؟ عمو

  !میزنهن سر بهم هم بهروز رفتی وقتی از شیطون مکه؟ حاجی حاجی رفتی خوبی؟! معرفت بی ي دختره سالم -عموعلی

 داخل بیاید اول ببخشید! واااي نامزدته؟ آقا این! شیدا:  گفت تند تند عموعلی اصطالح به مردِ که بزنه حرف خواست شیدا

  . میزنیم حرف بعد

  ... حسابی باغ یه! بود درخت و گل از پر خونه حیاط از متر 100 حدود شاید ، شدیم داخل

  . خونه توي رفت و گفت اي اجازه با علی عمو ، نشستیم آالچیقا از یکی توي

 امشآر بهم واقعا ، اینجا میوردنم طنین و بهروز بودم ناراحت هروقت:  گفت میکرد کنکاش جارو همه که همونطور شیدا

  . عالیه واقعا اینجا.  میده

  چیکارتم؟ من بگی علی آقا این به میخواي! خوبه-

  . عمم پسر! معلومه خب:  گفت دادو باال ابروهاشو شیدا

  بریم؟ قراره کی! خوبه-

  . بدم نشونت رو اینجا میخوام.  دیگه نزن ضدحال ، اومدیم تازه! علـــی -شیدا

  میکرد؟ آرومش که بوده صمیمی بهروز با اونقدر رابطش یعنی ، شد چشم با باغ خوردن مشغول اونم ، ندادم جوابی

  بهنوش؟ طرف رفته چرا نکرده؟ انتخابش بهروز چرا پس

 شیدا تازشم دوستته؟ فقط میشد ادعات و نمیکردي آروم رو سها خودت مگه! نداره ربطی تو به:  گفت وجودم تو چی یه

 فکر پس . اورده پناه بهروز به که شده داغون مطمئنا کرد باهاش کیان که کاري از بعد.  بود تنها! نداشت رو کسی اینجا

  . نکن الکی

 راچ بهروز و طنین ، بود شده تنگ برا خیلی دلم وفا بی ي دختره ، اومدید خوش:  زد زنگ گوشم تو علی آقا صداي

  نیومدن؟

  . ازدواجشونه مراسم درگیره که بهروزم ، بود خواب که طنین ، بود شده تنگ براتون منم دل -شیدا

 رفیمع جان شیدا خب.  دارم خبر بیش کمو بهروز از آره:  گفت میکرد تعارف شیرینی و شربت که همونطور علی آقا

  نمیکنی؟
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  . من ي عمه پسر علی آقا ایشون! چـرا -شیدا

  . اومدي خوش.  پسرجون خوشبختم:  داد دست باهام علی آقا

  . خوشوقتم آشناییتون از منم ، ممنونم:  دادم فشار گرمی به دستشو

  . بده نشون آقا علی به رو اینجا ، جون عمو باش راحت شیدا ، میذارم راحتتون من:  علی آقا

  سوال؟ یه فقط ، علی عمو باشه -شیدا

  . دخترم بپرس:  آقاعلی

  جاشه؟ سر هنوز بستیم که تابی:  شیدا

  . بزنه بهش دست کسی نذاشتم ، باغه ته هنوز ، عزیزم آره:  آقاعلی

  . بدم نشونت رو اینجا بریم پاشو:  پرید جا از شدنمون تنها از بعد ، کرد تشکري شیدا

 که یمبود باغ آخراي تقریبا ، کنه ذوق اینطوري داشت حق ، بود قشنگی جاي واقعا ، برداشتم قدم کنارش حرف بدون

  . کردیم وصل اینجا خودمون تابو این! علی ببین:  کشید دستمو

  کنن؟ ملتح آدمو یه وزن که هستند قوي اونقدر درختا:  پرسیدم تعجب با ، بود شده وصل درختا به طناب با که تاب یه

  باشه؟ ، بده تابم بیا ، آآآره -شیدا

  . نکن حساب من کمک رو افتادي اگه ولی.  کوچولو باشه:  گرفت خندم پریدنش پایین باال از

  . بده تابم بیا فقط.  نمیخوام کمک:  برچید لب

 ، یستن خوب که اینجوري...  تر تند:  گفت که دادم هلش آروم ، نشست نداشتم اعتماد بودنش محکم به که تابی روي

  . بـــاال برم میخوام

  میدي؟ خودت رو مامان جواب بیوفتی اگه! ندارم اعتماد بودنش محکم به من-

  . نمیگیره گردنتو کسی نباش نگران تو.  آآآره -شیدا

 یه ، اروم اییوقت یه...  داشت اي پیچیده شخصیت واقعا دختر این ، میخندید و میکشید جیغ ذوق با که دادم هلش تر تند

  !معصوم و غمگین گاهی ، شیطون وقتایی

.  یستن میدونستم چیزشو همه که کوچولویی اون دیگه ، شده بزرگ شیدا این... شده سخت برام شناختش میکنم حس

 فرار تا . نشه گم تا میکردم جمع بهش بیشتر حواسمو میشد کاش ، نمیکردیم گمش هیچوقت کاش... شدیم دور ازهم

  ... نکنه
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  شیدا

  . بده هل بیشتر یکم بابا.  نمیخورم بهت نترس:  گفتم علی به غرغر با

 خش هک صدام!  عمو پیش میومدم هام انرژي تخیله براي همیشه.  شروع من هاي جیغ و شد بیشتر تاب سرعت کم کم

  ! مرسی مرسی.  بود خوب خیلی:  گفتم ذوق با و پایین پریدم تاب از.  ایستاد هم تاب برداشت

  !! یلداس شب که هم فردا.  آوردم هندونه براتون بیا دخترم،:  اومد عصاش و عمو صداي

  . نشست اونورش هم علی که تخت رو عمو کنار نشستم

 سوت نهخو این وقته خیلی...  ورا این بیاین وروجک این با میشم خوشحال:  گفت و علی دست رو گذاشت دستشو عمو

  !! کوره و

  ! بیرون بریم بیاید شما عمو خب:  گفتم و خوردم هندونه قاچ یه

  ! نمیزاري آبرو واسم بیرون بیام تو با:  گفت و خندید عمو

  ؟ عمو داشتیم:  گفتم و هم تو رفت اخمام

 بعد و خندیدیم و گفتیم کلی خالصه...  میخندید من تعجب کمال در هم علی مردم، خنده از که انداخت باال هاشو ابرو

 یکشیدمم گرفته بخار ي شیشه روي غریبی و عجیب هاي شکل انگشتام با منم...  شدیم علی ي خونه راهی ساعت چند از

.  

  ؟ عمو پیش میاي ساله چند:  پرسید و کرد کم ضبطو صداي علی

  . بودم دبیرستانی که میدونم اونقدر!  نمیدونم:  گفتم جلو به رو و شدم عجیبم اشکال کشیدن از دست

  ؟ کردي فرار ما دست از چرا -

 به یجواب همین براي بگم رو چیز همه نمیتونستم.  عمه زبون از شاید...  علی زبون از نه اما...  بودم سوال این منتظر

  . بکنم دیگم دست ناخن با رو دستم روي آبی الك کردم سعی و زیر انداختم سرمو و ندادم سوالش

 پیش مدت همه این:  کرد فرق دفعه این سوالش.  کردم تر تند ناخنمو روي ناخن حرکت من و کرد تکرار سوالشو دوباره

  ؟ میکردي زندگی کی

 حساب ودمخ من البته.  شد تموم سالگیمون هیجده اینکه تا طنین پدر و مادر پیش:  گفتم آروم و آوردم باال یکم سرمو

 تلفن تا هگرفت بودن رستوران منشی از.  کردم کار خودم کشید ته که پولم..  نبودم پدرش و مادر سربار و داشتم بانکی

  . چسبیدم می بهش و میکردم پیدا اما میکردم پیدا کار سختی به.  ها بیمارستان چی
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  . نگفت چیزي دیگه و انداخت بهم چشمی زیر نگاه یه

****  

 جورایی هی...  نمیومد خوشم اتاق این از...  کشیدم دراز تختم روي.  گذاشتم باز اتاقمو در و گوشم تو گذاشتم هندزفریمو

 کن حملت هفته دو یه فقط!  نیست تو مال همیشگی که اینجا دختر هی هی...  باشه تیره رنگش اتاقم نداشتم دوست

 غجی صداي که میکردم تموم رو کارش داشتم...  شدم روم به رو طراحی مشغول و کردم پوفی.  میشه درست چیز همه

 ماهم فتگ بیرون بره میخواد بهنازي...  خودتو کن جمع پاشو ؟ خوابیدي اینجا هنوز تو:  پیچید مالیم موزیک تو طنین

  ! بریم

 طنین و وشیدمپ شلوارمو مانتو سریع.  زد سرم به فکري یه یکدفعه...  نداشتم رفتن بیرون ي حوصله اصال اما چرا نمیدونم

  ؟ میکنی داري چیکار میپرسید هی تعجب با

 طنین.  بیرون زدم خونه از بهنازي و علی به توجه بی...  بیرون زدم اتاق از و برداشتم موبایلمو سرمو روي انداختم شالمو

  . نمیزدم حرفی هیچ من و میري کجا پرسید می هی

 پیپیا هاي تماس و ساعت یک از بعد.  دادم نظرمو مورد آدرس و گرفتم تاکسی یه کوچه سر و بیرون زدم اصلی در از

 غییريت هیچ... !  انداختم باشگاه اسم به نگاه یه...  شدم پیاده و کردم حساب رو پول.  وایساد باشگاه در جلوي طنین

 داخلش هب یکم...  بود شاپ کافی یه باشگاه از بعد درست.  افتاد راه آروم آروم جیب تو دست و زدم پوزخندي.  بود نکرده

  ! همیشه مثل...  بود خالی هم ایندفعه همیشگیمون میز...  شدم وارد آروم...  بود شلوغ همیشه مثل.  کردم نگاه

  ! نبود...  کردم بسته و باز چشمامو.  جلوم نشسته کردم حس لحظه یک...  شدم خیره جلوم به و نشستم

  " کن نگاه اینجوري بهم همیشه " پیچید گوشم توي صداش

  ! کنم فراموشت میکنم سعی دارم...  داشتم دوست!  بودي نامرد:  گفتم لب زیر و زدم تلخی لبخند

  ؟ کنی فراموشش میخواي چرا -

 میشگیه جاي نشست.  ورزشی شلوار و پالتو یه.  کردم نگاه اومده هلی هل بود معلوم که علی به و برگشتم زده ترس

  ؟ بیرون زدي اونجوري چی واسه:  گفت و کیان

  . بترکه بغضم و بزنم حرف میترسیدم...  کردم نگاش فقط

  ! شیدا شدي حرف کم روزه دو ؟ نمیزنی حرف چرا -

 شدیم آشنا باهم که روزي ؟ میفهمی!  بود من مرگ و تولد روز امروز ؟ جان علی میخوري حرص چرا.  بود شده حرصی

 پا ؟ شممیک دردي چه بفهمی میتونی ؟ کنی درك میتونی تو اینو!!  شد هواپیماش سوار و تونم نمی گفت که روزي و

  ! نمیکنم درك رو کدومتون هیچ...  کنم درکش نمیتونم!  واسم سخته سال همه این به زدن
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  ؟ میفهمی!  بگی رو میاد ذهنت به چی هر و کنی استفاده عادتت اون از باید االن -

  !!! دوستیمونه سالگرد:  گفتم آروم

  ؟ ناراحتی:  گفت و زد پوزخندي.  شد مشت دوباره ش شده آزاد دستاي

 و بزنه یعاشق از حرف سخت خیلی باید چرا نمیکنم، درکش:  گفتم وار زمزمه.  میدیدم رو کیان اما میکردم نگاه علی به

 سابح روش چرا ؟ کردم رو کار این من چرا پس ؟ نگرفتش جدي که بود آبکی اینقدر چیز همه یعنی ؟ بره راحت خیلی

  ؟ بودم کرده باز

 دوست قهوه که اون ولی.  آورد قهوه دوتا و اومد و رفت و اومد گارسون کی نفهمیدم اصن...  شدیم ساکت دومون هر

  ! میشه سرد بخور،:  گفت آروم علی!!!  میاد بدم قهوه از میگفت همیشه...  نداشت

  ؟ خرم من:  پرسیدم سریع خیلی

  ؟ میگی داري چی:  گفت و کرد ناباوري ي خنده جدیم فهمید وقتی...  کرد نگاه بهم خورده جا

  . نمیخوردم حرفاشو گول نبودم خر اگه...  دیگه آره -

 چی هر و بود مادرش به وابسته...  وایسته خودش پاي روي تونست نمی فقط نیست بدي پسر کیان...  جان شیدا ببین -

  ! بوده حماقت یه شاید تو مشکل البته و...  اینه خیلیا مشکل...  میکرد قبول اون میگفت مادرش

  !! بوده حماقت...  جان علی نه شاید...  دادم تکون سرمو

  

  علی

  !باشم پشتش بستم عهد ، باشم مراقبش دادم قول خودم به من ، نمیخواست ناراحتیشو دلم

  . ردمک ماشینش سوار گفتمو غلیظی هیــس ، کنه اعتراض خواست ، بیرون بردمش شاپ کافی از گرفتمو دستشو

  . داشتم کار اونجا من میریم؟ کجا:  پرسید ش گرفته صداي با آروم ، افتادم راه نشستمو رل پشت

  . برسی کارات به میکنی وقت! که هستیم ها حاال حاال! خـــوب جاي یه-

  میریم؟ کجا بگو ولی! بیخیال کارمو باشه -شیدا

  . میفهمی کن تحمل-

 سرشو رومآ شیدا شد باعث آهنگ صداي ، کردم روشنش و پخش دستگاه به بردم دست نپرسه سوال دیگه اینکه براي و

  . بده تکیه شیشه به
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  ... جفتم تویی که گفتم تو به

  میشن چف تو نگاه به نگام وقتی ، میشن حس تو و من هاي نگرانی

  برد ماتم بدي هم تو دیدم وقتی ، برد یادم بدیارو همه بودن تو با

  میشه شروع غصه و غم که عشقه با همیشه ، ورودیشه عشق غصه و غم دنیاي

  تو هستی کی با که میدونه خدا امروز ، تو دست خاکی دل اینه گفتم دیروز

  بپرسم تو از من هست فرصت که حاال بزار ، فرصت یه تو از من نخواستم حتی

  من؟ از بیشتر داشتش چی اون مگه ، من میشنوم بگی هرچی بگو چرا

  پاشیدم هم از که منی! من ، نه؟ باشی من با که دادیخب قول تو

  باشم؟ باکی داري انتظار تنهام حاال ، شب تا صبحو هر بودم تو با که منی

  عذاب میدن منو میرنو میانو دارن ، نوسان بی هاي ثانیه سري این حاال

  کشیدم بو رفتنتو منم رفتیو ، بعد بشی خوب من با قراره که گفتی تو

  استخونم پوستو اعماق به زده غمت ، خونم غصه از که میبینی که همینه واسه

  کرد خیانت من به اون که نمیگم سرت پشت ، جمع خیالت و خداحافظ

  رفت گذاشت غم کوه یه با منو که نمیگم ، گذاشتم کم اون واسه من میگم همه به

  کنم حاللت نخوام من که نکردي کاري تو ، کنم خرابت تورو نمیخوام چونکه چرا

  میري که اینه حقیقت میمونی دروغه ولی ، سیري دروغه هرچی از گفتی فقط

  اون به میگی تو میگفتیو بم که دارمی دوسِت ، بمون میري همونجاکه و برو آره

  داشتیم فرق هم با اول روز از تو منو ، داشتی حق تو شاید که میفهمم امروز

  مادیاتن دنبال که اونایی از تو چون ، باتم عادي روزه چند نمیبینی اصال

  برات سوده بگیري هرجا از ضررو جلو برو ، برات زوده مسائل این فهمیدن و

  شب تا چِشَم جلو خاطراتمونه باز ، پاشم وقتی و میخوابم دیگه من

  میام تنها برم که دنیا هرجاي فردا از ، تنهاییام سالم و خداحافظ

  بیباك محمدرضا/  غریبه
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 باید ، بسازه اول از خودشو باید ، بشم مزاحمش نخواستم ولی! بود فکر توي حسابی ، میکردم نگاه بهش گاهی از هر

 راه تنها جدید شرایط هب عادت بگیره یاد باید! کنه زندگی تفاوت بی کیان وجود با بتونه باید ، کنه زندگی حقیقت با بتونه

  . نجاتشه

  !رسیدیم خانم شو پیاده:  گفتم کردمو پارك میخواستم که مجتمعی جلوي

  خرید؟ اومدیم:  گفت تعجب با ، انداخت اطراف به نگاهی

  لباسا؟ این با:  گفت حرص با که دادم تکون سرمو

 تیپم ، کنن گاهن بد دیگران نبود مهم برام! مشکی ورزشی جذب شلوار یه با ، خاکستري پالتوي ، انداختم لباسام به نگاهی

  . نمیبینم مشکلی که من:  گفتم تفاوت بی! بود خوب

  خرید؟ بیایم واجبه حاال -شیدا

  . بخریم لباس اومدیم ، دوستته عروسیه فردا! آره-

  !نه حوصله ولی.  دارم لباس من -شیدا

  . بخرم چی یه کنی کمکم باید.  نکن بحث من با اینقدر شو پیاده کوچولو ، ندارم لباس من ولی-

 ذهنش ردنک دور کارم دلیل! بود بهونه فقط خرید ، شدیم پاساژ وارد هم ي شونه به شونه ، شد پیاده ماشین از آروم شیدا

  . بود کیان از

  . کرد جلب حواسمو شیدا هیجان پر صداي که ، میکردم نگاه ها مغازه ویترین به هدف بی

  . ببین اینو! عــــلی -شیدا

! اومــم ، کردم نگاه بود گرد و باز سینه تا یقش و داشت درشت ي دکمه چهارتا که سفید سردوز با طوسی پیراهن به

  . متفاوت و بود شیک

  کی؟ براي ولی! شیکه-

  . کن پررو اینو بگیري؟ لباس نمیخواستی مگه -شیدا

  . میزننم هوا رو بپوشم اینو ولی ، باشه-

  . داخل بریم بیا! نفس به اعتماد:  گفت حرص با گرفتو بازوم از نیشگونی

 نسبت چرا منمیدون! شیدا ولی ، کنن رفتار باهام اینطوري نذاشتم حتی ، کنه انتخاب لباس برام دختري ندادم اجازه حاال تا

  ... من دست میسپردش دایی همیشه که هامون بچگی مثل.  دارم مسئولیت احساس بهش
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 ، ردمک اشاره میزد حرف فروشنده با داشت که شیدا به کردمو باز رو پرو اتاق در! بود فیت تنم رو ، پوشیدم رو پیراهن

  !نداره حـــرف سلیقم.  خوشکله خـــیلی:  گفت و اومد طرفم

  . بگردیم بازم باید! نیومد خوشم من اتفاقا:  دادم جواب و خندیدم حرفش به

  . ازش اومده خوشم خیلی چون میخرم اینو من ولی باشه.  سلیقه بد! اه اه:  کرد درشت چشماشو

  . میخرمش خودم چون بخري اینو نمیتونی ولی! متاسفم:  متفاوت هم بود خاص هم نمیدادم دست از لباسو این

  !نیومد؟ خوشت گفتی که تو -شیدا

 تک و دوخت خوش مشکی شلوار یه پیراهن ي عالوه به ، دراوردم پیرهنو پرو اتاق توي رفتم انداختمو باال اي شونه

  بگیري؟ میخواي چی دیگه:  پرسید شیدا ، شدیم خارج مغازه از ، خریدم مغازه همون از هم اسپورت

  . نگرفته چشممو چیزي هنوز ولی ، میگردم خاص آدم یه براي! خاص چیز یه دنبال:  گفتم کشیدمو لپشو

 دنبال ، افتاد اهر دنبالم حرف بی اونم ، افتادم راه انداختمو باال ابرو خنده با ، کرد نگام تعجب با گذاشتو لپش روي دستشو

  . میگشتم شیدا براي متفاوت لباس یه

 ویترین شتپ لباس به چشمم که بریم بیرون پاساژ از خواستیم ، نگرفت چشممو چیزي ولی گشتم پاساژو هاي مغازه تمام

  چطوره؟! ببین اینو:  کردم اشاره لباس به ، خودم لباس رنگ ست ، بود العاده فوق ، افتاد

  کی؟ براي ولی قشنگه خیلی:  گفت زدو برقی چشماش و کرد نگاه لباس به

  . بخرمش احتماال ، داخل بریم! سکرته:  گفتم کردمو نگاش شیطنت با ولی! تو بگم داشت انتظار فکرکنم

  میخري؟ لباس بقیه براي بعد اومدم باهات من توسرت خاك بگه میخواست انگار ، رفت هم تو اخماش

  . خودته اندام هم! بپوش برو:  دادم دستش ، گرفتم لباسو فروشنده از

  کنم؟ تن لباسشو باید من چرا! میوردي خودشو خب:  برد هم تو بیشتر اخماشو

  . بپوش زود بگیر.  میگم من چون-

  ...یکردمم تایید تنش رو لباسو باید ، کنه صدام تا شدم منتظر ، شد پررو اتاق داخل گرفتو لباسو درهم اخماي همون با

  ببینم؟ نکردي صدام چرا پس:  شدم بلند جا از اومدنش بیرون با

  . دیدم منم ببین شو اندازه گفتی ، نبود الزم چون:  شد شیطون چشماش

  بود؟ چطور! خب:  گفتم نذاره تاثیر صدام روي حرصم میکردم سعی که حالی در

  . منتظرم در دم من ، بود خوب:  کوبوند سینم به لباسو
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 فکر حتما ودب کجا حسودي! بابا نه کرد؟ حسودي یعنی دیوونه ي دختره ، رفتم شیدا دنبال کردمو حساب پولشو سرعت با

  ... کنه پیدا حسو همین خواستم خودم ، داره هم حق ، میکنم استفاده سوء ازش دارم کرده

  

  شیدا

  . بود کرده سرگرم کردن خرید با سرمو که بودم علی مدیون اینو و بود شده بهتر حالم

  . میشم رو به رو طنین و بهنازي هاي سوال با حتما...  خونه برم نمیخواست دلم.  نشستم ماشین توي

  !؟ خونه نریم میشه:  گفتم علی به آروم

  ؟ چرا:  پرسید تعجب با

  ؟ اونجا میري...  عمو پیش برم میخوام خونه، برم نمیخوام -

  ! کنی فرار حقیقت از نمیتونی تو:  گفت که دید چی چشمام تو علی نمیدونم

  . میکنم بخوام کاري هر من.  نکن تکلیف تعین من واسه:  گفتم عصبانیت با

  . شیدا شدي عوض خیلی -

 بیا بگم یامب و برم باال ت کله و سر از لواشک بخاطر که لوسم ي بچه همون کردي فکر واقعا:  گفتم عصبانیت با دوباره

  ؟ کردي فکر اینو واقعا ؟ دنبالم مدرسه

 شدن تموم غمش تنها بود لوس اگه که اي بچه همون ؟ میفهمی!  دختر همون میشی وقتا خیلی آره،:  زد داد اونم

  . ناخنشه روي الك شدن تیکه تیکه غمش تنها یا بود ش عمه هاي لواشک

  ! میشه زیاد هات غم و میشی بزرگ -

  !؟ غمه کیان توسط کردنت ول کردي فکر واقعا تو آخه -

 و ها کنایه دوستم ي خونه توي من و بودن راحت عمم شوهر و عمه که بود روزایی من غم.  نیست غم اصال اون -

 نگپارکی تو کالس یه بتونم که بود هایی دو سگ اون من غم.  میکردم گوش دل و جون با باباشو مامان هاي تیکه

 وت میرفت نصفش داشتم چقدر هر که میگرفت شدت برج سر روزاي من غم خونه، صاحب اجازه با اونم بزنم ها خونه

 لپو و نخورم سرما که پیچوندم می خودمو اونقدر که بود روزایی من غم!  یخچال ش دیگه نصف و خونه صاحب جیب

  !!! کندم جون من میخوندي درس راحت داشتی تو که موقعی اون!  ندم

  . پایین برو:  گفت و کرد پارك گوشه یه رو ماشین علی
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 قطف.  نبود مهم برام اصال کرد ول منو که نکردم توجه این به.  افتادم راه و شدم پیاده ماشینش از حرفی هیچ بدون

  . افته می هایی اتفاق چه تاریکی تو شب وقت این نبود مهم برام اصال...  برم راه داشتم دوست

 انصافی بی یکمی وکیلی خدا اما میکنه دخالت من کاراي تو همیشه چون سرش زدم داد.  میرم راه دارم چقدره نمیدونستم

  !؟ داشت علی و بهنازي به ربطی چه بود خون باباش از دلم من.  کردم

:  گفت و خندید.  بغلش تو انداختم خودمو سریع.  کرد باز حرفی بدون رو در...  زدم رو زنگ.  بودم عمو ي خونه جلوي

  . بزن سر ما به بود پر دلت موقع هر

***  

 و بود شده رنگ مسی هام گونه و بود شده گم دودي ي سایه تو که چشمایی و کرده فر موهاي...  کردم نگاه خودم به

 هاي فشک و بلندم رنگ طوسی لباس...  بود چسبیده گردنم به کتم ي یقه.  میکرد خودنمایی بدجور صورتیم لب رژ

  . کردم خالی خودم روي رو م lady milion عطر و کردم گوشم توي هامو گوشواره!  بلند پاشنه

 آماده هنوز ازيبهن و بودن سالن تو علی و طنین.  بیرون زدم اتاق از و برداشتم دستیمو کیف و پوشیدم رو روسریم و مانتو

 اِس یه با من و شدن من نگران تاشون سه هر شب اون...  بودم شده تر سرسنگین علی با بعد به روز اون از.  بود نشده

  . عموام پیش گفتم طنین به

 بعد.  ستمنش مبل ي دسته روي و زدم لبخندي بهش.  رنگش کرم هاي چکمه با بود پوشیده رو ایش قهوه پالتوي طنین

  . ردممیک نگاه ها جوون رقص به و بودیم نشسته میز سر بعد ساعت دو.  افتادیم راه ما و اومد هم بهنازي ساعت نیم از

  . بود شده خوشگل واقعا روش کت و سفید لباس اون تو بهنوش

 که تشسم برگشتم حرص با...  کشید رو بود چونم زیر که دستمو طنین دفعه یک!  نداشت ازش کمی دست هم بهروز

  ! رو اونجا شیدا اوه اوه:  گفت

 خدا نه! ؟ داره بهنوش و بهروز با صنمی چه امیر آخه ؟؟؟ آخه اینجاست چرا این واي اِ.  کردم نگاه دستش انتهاي به

  !! نمیده منو جواب هیچکس و دارم سوال همه این من!  وکیلی

  . سطو بردمش و کشیدم رو میخورد شیرینی داشت که رو علی دست و پاشدم سریع.  سمتم میاد داره دیدم یکدفعه

  ؟ اوکی!  نگو چیزي شیدا جون:  گفتم و کردم رقص به شروع جلوش...  بود مونده من کار تو خدا بنده

  . باشه:  گفت و کرد کوچیک اخم یه

 سرت وت خاك میگفت دستاش با که دیدم رو طنین.  میکرد رو کار همین هم علی و میدادم تکون خودمو آهنگ ریتم با

  . میکرد نگاه من به تعجب با که امیر و

  . نمیکنم فکر ؟ هست لغاتش فرهنگ تو نه اسم به چیزي پسر این!  خدااا اِي
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  علی

 سرش نکنه شده؟ چی نمیدونم! رقصش این به نه ، محلیش بی به نه! بودم دیوونم دایی دختر این کار مبهوت هنوزم

  جایی؟ به خورده

  ... میرقصید خیال بی نمیوردو خودش روي به ولی ، بیاد حرف به شاید تا میکردم نگاه بهش مشکوك

  !بسه:  گفتم لب زیر ایستادمو! شدم خسته دیگه ولی ، خوردم تکون گذاشتن که آهنگی هر با ساعتی ربع

  . دیگه یکم! علی:  کرد نگاهم معصوم شیدا

  چته؟ بگو هگوش یه بشین بیا ، ندارم رقصیدن حوصله من:  میزدم غر لب زیر ، بردمش ها صندلی سمت کشیدمو بازوشو

  . کردم نگاه بهش توضیحش منتظر نشستمو کناریش صندلی روي ، نشست صندلی روي ورچیدو لباشو

 علومم زبونشو.  سرش به زده واقعا! بیچاره دختره ، کشیدم هم تو ابروهامو کردمو پوفی ، برگردوند روشو قهر حالت به

  . بریده کی نیست

  شد؟ جنی.  کردم نگاه بود نشسته بازو روي که دستش به تعجب با ، گرفت بازومو نشستو سیخ یهو شیدا

  !میکنم خواهش بکنی؟ کاري یه واسم میشه علی ببین:  گفت سریع

  . کن بازي پسرمو دوست نقش:  گفت تند تند که دادم تکون موافقت ي نشونه به سرمو فقط

  هـــان؟:  زبونم رو اومد خودش کالم تیکه اختیار بی

  . شمب خالص تا کن بازي پسرمو دوست نقش جلوش میکنم خواهش! گیره خیلی ، طرفمون میاد داره پسره یه -شیدا

  . بدم انجام کردنش شاد براي کاري هر باشمو مراقبش بستم عهد خودم با چون ، میکردم قبول باید

  خودتی؟ شیدا:  گفت هیجان با وایستادو جلومون ، میومد طرفمون باز نیش با پسر یه ، گردوندم چشمامو

  هستید؟ خوب.  امیر آقا سالم:  شد بلند جا از حرص با و برد هم تو اخماشو شیدا

  داره؟ حقیقت آمریکا؟ رفتی بودم شنیده دختر؟ تو کجایی ، شدم عالی دیدنت با -امیر

  مگه؟ چطور! آره:  گفت تفاوت بی شیدا

  !همینطوري ، هیچی -امیر

  جان؟ یداش نمیکنی معرفی:  گفت پریده ابروي با شدو ثابت من روي چشماش ، ایستادم کمی ي فاصله با شیدا کنار
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 نامزدش آینده رد شایدم ، هستم پسرش دوست بنده:  گفتم امیر به رو ، فشردم دستم توي دستشو ، افتاد مِن و مِن به شیدا

  شما؟ و. 

  . بود اومده زبونم به ، کرد نمیشد کاریش...  خب ولی ، اومد بیرون حلقم کجاي از نامزدش آینده در این نمیدونم

  !پسرش؟ دوست:  گفت کج دهن با و پرید بیشتر امیر ي پریده ابروي ، داد دستم به خفیفی فشار شیدا

  دارید؟ موضوع این با مشکلی:  گفتم خشنی لحن با کردمو خفنی اخم

  !میرم اجازه با دیگه من... خب ، بگذرونید باهم رو خوشی روزاي امیدوارم مشکلی؟ چه! نه:  رفت عقب قدم یه

  االن؟ داشتید تشریف:  گفت اي مندانه پیروز لبخند با شیدا

  . بگذره خوش ، نمیشم مزاحمتون ، دیگه نه -امیر

  . امیر آقا همچنین:  شد باز ممکن حد تا شیدا نیش

  اومد؟ خوشت بود؟ چطور:  گفتم زدمو شیدا به چشمکی امیر شدن دور با

  . میکنم تالفی ، گرم دمت ، مرســی ، جــون علی ایــول:  پرید پایین باال ذوق با ها بچه مثل

  . خانما خانم میکنی هم تالفی موقعش به:  زدم زل بهش خبیث چشماي با ، کنه تالفی نمیومد بدم! امـم

  . بده ول طنین نکنه ، طنین پیش میره داره! وایــی! پوزش تو خورد بد چه ببین:  کرد اشاره جایی به ، چرخوند چشم

 از که وایستاد باره هی...  میشدم کشیده دنبالش چی مثل منم ، برسه طنین به امیر از قبل تا میدوید تقریبا ، کشید دستمو

  طنین بغل تو شد پرت تقریبا اونم ، خوردم بهش پشت

 اخم ولی ومدنی دردم.  سینم تو کوبوند مشتشو سمتمو برگشت حرص با شیدا که خندیدم روم روبه ي صحنه به دل ته از

  . علی اآق بود حقت:  گفت حرص با و داد باال شیطنت با ابروهاشو ولی ، بیاد دستش کار حساب که کردم ترسناکی

 االب تعجب از ابروهاش طنین لحطه چند از بعد ، شد باهاش زدن حرف مشغول و طنین گوش تو کرد کلشو هم بعدش

  علــی؟ با:  زد جیغ و رفت

  کی؟ با پس ، دیگه آره:  گفت خندیدو شیطون شیدا

  دیگه؟ خودمون علی:  گفت بهت با و انداخت من به نگاه یه طنین

  . خودمون علی! آره:  داد تکون سرشو شیدا

 دهنشو خرهباال باشم؟ داشته دختر دوست نمیاد بهم یا کرده تعجب اینطوري باالست اینهمه م جذبه اینکه واسه نمیدونم

  . فهمیدم اوکی:  گفت و بست
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  شد؟ حالیت باالخره عجب چه:  داد هلش شیطون هم شیدا

  . کنم معرفی بهت هارو بچه از چندتا بریم بیا:  طرفم اومد بعدشم

 پسرش دوست عنوان به منم که ، کرد معرفی بهم رو دانشگاهیاش هم از نفر چند ، برداشتم قدم کنارش گفتمو اي باشه

  !شدم معرفی

 تا دو نذاشتی آخرشم ، شدم خسته.  دیگه کن تمومش! اه:  گرفتم رو شیدا دست ، معارفه چرت مراسم این از شدم خسته

  . بخورم شیرینی دونه

  گرفته؟ جلوتو کی ، بخور برو خب ، بداخالق:  کرد اخم شیدا

 این حال هک منم ، کرده معرفی بهم نفرو هزار اومدیم وقتی از! ایشون:  گفتم چسبوندمو پیشونیش به مو اشاره انگشت

  !کیه به کی نفهمیدم ، ندارم رو پرتا چرتو

  . ت گنده شکم اون تو بریز میخواي هرچقدر برو ، شکمو:  گفت حرص با و برگردوند روشو

  . نمیـــدونم بزرگه؟ کجاش طفلکی این آخه ، کردم نگاه شکمم به ، شد دور ازم

  

  شیدا

  ! آخـــیــش...  کشیدم راحت نفس یه

  . شـــدم خسته برقصیم، بریم بیا:  گفتم و طنین سمت رفتم

  ! برقص جونت نامزد با برو خب:  گفت و کرد نگاه بهم لحظه یک

  ؟ کیه خوشبخت پسر اون نکردم که باشم کرده هم حاال ؟ کردم نامزد کی من ؟ نامزد...  شد گرد چشام

  . میگم رو علی:  داد ادامه طنین

 هاشو شیرینی نهنمیتو علی...  نیستاا هم فکري بد البته میندازه دست منو... !  شکمش تو برم پا جفت با میخواستم یعنی

 تو هنوز...  صرق پیست سمت کشوندمش دهنش تو بزار رو شیرینی خواست تا علی سمت رفتم خبیث فکر این از. بخوره

  . برم تانگو باید حاال بدم قر یکم میخواستم...  زدحال...  َاه.  شد زده اي عاشقانه آهنگ که بود مونده شک

  . بخوره چیزي یه آدم نمیزاري دیدي حاال:  گفت گوشم دم و گرفت کمرمو مجبوري علی

  ؟ دادم نجاتت خیکی از شد بد -

  ؟ چاقم من مگه:  گفت و کرد نگاه بهم
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  ! نگی بگی...  اي:  گفتم و کرد نگاه بهش یکم

 که کردم اهنگ بهش.  چرخوند منو علی یکدفعه که میبرد خوابم آهنگه با داشت دیگه.  گرفت خندم که کرد نگاه بد بهم

  . برقصیم دوتایی بدم پیشنهاد آهنگ میخوام...  میخواد هیجان دلم:  گفت

 همب.  اومد علی بالخره تا بودم زده کمر به دستامو...  شد خلوت رقص پیست کم کم بعد دقیقه چند شد دور از بعد

 جون گیتار صداي و خوابید صداها.  دوتا ما روي افتاد چراغ یه و شد خاموش ها چراغ و اومد گیتار صداي و زد چشمکی

  . گرفت

 بلند من و کرد هنگ علی جایی یک...  تر گیر نفس و میشد تر تند رقصمون بعدش و کردیم سالسا رقص به شروع آروم

  . کردم تشکر ازش و زدم لبخندي علی به هم رقص از بعد گذشت خوش چقدر.  خندیدم

 بودن هپای و علی ؟ لبخند و علی گرنه و خورده جایی یه مغزش این اینکه فکر منو بازم!  زد نادرش لبخنداي اون از اونم

  . پوووووف ؟ رقص و علی ؟

***  

  ؟ کردن درست کیک به چه منو آخه.  کردم نگاه بهش بیشتر یکم و گذاشتم جلوم کتابو

 تو...  نم جیگر..  من خوشگل...  من ي عمه بگه یکی آخه...  اینجا گذاشتن منو گذرونی خوش رفتن گذاشتن خودشون

  ؟ وکیلی خدا نه ؟ گردي تهران رفتی اون با و گذاشتی که دیدي خر طنین اون در چی

  ! نداره هم مرغ تخم ماشاهللا!  بله...  بردارم مرغ تخم که کردم باز رو یخچال در...  بیخیال حاال

  ... بعد و بعد و بعد ي صفحه رفتم و شدم پختن کیک بیخیال..  بستم رو یخچال در عصبی

 رو ینجاا میخواد کی حاال...  اَه اَه:  گفتم حرصی و انداختم نگاهی خونه کثافت...  کنم عرض چه که آشپزخونه به کالفه

  ؟ کنه جمع

 نگاه پزخونهآش و من به خنده با داشت و بود زده تکیه کانتر به که دیدم رو علی و برگشتم...  اومد سوتی صداي یکدفعه

 آخر یهثان و خوردم لیز برداشتم که قدم یه و برداشتم رو آشپزخونه طی کنه کمک اومده اون اینکه از خوشحال.  میکرد

 با و کردم جدا صندلی از دستامو دوتا من و من سر تو خود هم عزیز طی...  کرد ول رو طی و گرفتم صندلی به دستمو

 بخورم رصح خودمم اینکه جاي به.  کرد پر رو خونه خالی فضاي علی بلند ي قهقه صداي.  آشپزخونه کف افتادم صندلی

  .... نیست بد زیادم جمعه روزاي!  خندیدم بلند بلند

 اون و مینز رو افتی بی فیونا این جلوي که بدتر این از!  بد خیلی...  بده خیلی جمعه روزاي...  میگیرم پس حرفمو خب

  !!!؟ واقعا نه ؟ کنی درست غذا تونی نمی بفهمه

  ؟ نمیخواي کمک:  گفت و کرد پاك دستش با چشماشو علی...  شدم بلند زمین روي از و کردم پوفی
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 منیش...  رفت علی هو یک.  دادم تکون سرمو محکم و شد معلوم هم حلقم تا...  هیچی که دندون که زدم لبخندي یه

 گفت و داد همب رو ها کفش...  بود دستش انگشتی ال کفش دوتا...  شد باز دوباره نیشم اومد دوباره وقتی ولی شد بسته

  ! نیافتی دیگه که کن پات: 

 بود دهش تموم تقریبا دیگه.  شدیم آشپزخونه کردن تمیز به شروع دوتامون هر و کردم پام هامو کفش حرفی هیچ بدون

  ! چسبیده مرغ تخم موهات به...  بگیر دوش یه برو:  گفت علی که

 حالی در!  آروم...  آروم...  شیدا باش آروم...  میکنم سکته دارم کردم حس که خوردم حرص اونقدر...  خوردم حرص بازم

 اتاقم ي بسته در به نبود جلو به چشمم اصال که اونجایی از و اتاقم سمت رفتم کوبیدم می زمین کف به هامو قدم که

 حوله من حاال...  افتاد روم به رو ي شلخته اتاق به چشمم که تو رفتم و کردم باز رو در!!  خوردم حرص بازم....  خوردم

  ؟ کنم پیدا کجا از امو

  . حموم تو انداختم خودمو سریع و برداشتم امو حوله آروم...  اونجاست آهان!  خداااا اِي...  االن من میزنم رو سکته دیگه

  

  علی

 میکرد باز دهخن به لبامو ذهنمو تو میومد خوردن زمین موقع شیدا ي بامزه ي قیافه هی ، کنم کنترل مو خنده نمیتونستم

.  

  ... شد سرگرمیم باعث حسابی هرحال به ولی ، میخورد زمین اینقدر امروز چرا نمیدونم

 کتاب... بود وردها اینجا سر بالیی چه دیوونه ي دختره نیست معلوم ، شده تمیز تمیز تقریبا ، انداختم آشپزخونه به نگاهی

  کنه؟ درست میخواست چی یعنی ، کردم نگاه دوباره رو آشپزي

 نیست بلد اريک هیچ و بچس یه هنوز وگرنه رفته باال سنش فقط اون! نــه نیست؟ بلد آشپزي بزرگی این به دختر یعنی

...  

  کیک؟ یا کنه؟ درست ناهار میخواسته یعنی

 درست تنیس بلد هم ساده کیک یه یعنی اصال؟ مناسبت چه به کیک ، بود ریخته آرد و مرغ تخم اینجا! کیک معلومه

  ... نیستم بلد خودمم هرچند کنه؟

 پسر نبر السو زیر مردونگیتو پختن؟ کیک به چه تورو اصال اه اه...  گذاشتن مواقع همین براي رو آشپزي کتاب خب ولی

.  

 کنارش ایدب...  کنم کمکش بده انجام تنهایی نیست بلد که کارایی تو باید ، باشم داشته رو شیدا هواي دادم قول من اما

  . باشم
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 اطرخ به دوم بار و شیدا همبازیت و دوست از شدن دور با بار اولین خورد؟ شکست بار دو که همونی خودتی؟ این علـی

  ... کردم تغییر چقدر! جنا دادن دست از

  ... بود خیس هنوز موهاش ، آشپزخونه توي اومد شیدا ، میکردم توجیه حرفا این با خودمو داشتم

  کنم؟ کار چی االن:  گفت ناراحت کردو جمع لباشو

  کنی؟ کار چی رو چی:  انداختم باال ابرویی

  . کنم درست کیک میخواستم:  داد لم صندلی روي

  خـب؟:  گفتم معمولی

  ... بهنوش و بهروز براي ببریم کنم درست کیک میخواستم ، نیستم بلد:  زد غر حرص با

  میاد؟ بر کاري من از کنی؟ درست کیک براشون میخواستی چی واسه:  ایستادم سرش باالي

 میشه...  کیکن عاشق جفتشون ، نمیشه هم خالی دست ، ببینمشون نرفتم هنوز ، میگذره ازدواجشون از روز چند -شیدا

  کنی؟ کمکم

 عوض اخالقش چقدر...  نبودن بلد اعتراف و شیدا کمک؟ درخواست و شیدا مودبانه؟ درخواست و شیدا...  کردم تعجب

  میکنه؟ تظاهر یعنی! ؟ شده

 رايب بخریم هم گردو و موز میشه ، همینطور هم خامه ، نداریم مرغ تخم:  گفت که دادم تکون مثبت ي نشونه به سري

  کیک؟ هاي الیه بین

  . شدم اتاقم وارد گفتمو اي باشه آروم...  شده مودب که بکشه حمالی ازم خواسته خانم! اینا

  بله؟:  زد داد ، زدم رو شیدا اتاق در و رفتم بیرون اتاق از ، کردم عوض لباسامو زود

  . بیا زود ، ماشین توي میرم من-

  . اومدم اومدم –شیدا

 نمیدونم ، بیرون رفتن امروز طنین و مامان ، شدم سوار کردمو بازش ریموت با ، بود پارك در دم ماشین ، کوچه توي رفتم

  ... نمیدونم رفتن؟ کجا اصال نرفته؟ شیدا چرا

  . بریم:  شد سوار شیدا

  . رفتمگ ازش نگاه ، دوخت بهم چیه معنی به چشماشو ، همیشه مثل...  بود خوب تیپش ، انداختم بهش کلی نگاه یه

 راه الشدنب و شدم پیاده منم ، پایین پرید جت مثل شیدا کردم پارك جلوش ، فروشگاه ترین نزدیک طرف افتادم راه

  ... افتادم
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 از یدموکش زور به دستشو آخرم ، بود شده شیطون هاي بچه دختر مثل ، دویدم شیدا دنبال فروشگاه توي ساعتی نیم

 بسته تا هس دو شیدا البته ، خریدیم فرنگی توت و موز ، کاکائو پودر ، شکالت ، خامه ، مرغ تخم ، بردم بیرون فروشگاه

  ... نمیدونم دارن؟ دوست پاستیل اینقدر دخترا چرا آخه...  میکرد نگاه بهشون عشق با و بود برداشته پاستیلم

 کنیم عوض ولباسامون رفتیم و گذاشتیم آشپزخونه توي وسایلو ، بودن نیومده اینا مامان هنوز ، شدیم وارد و خونه رسیدیم

 و بود چیده میز روي رو کیک الزم مواد ي همه شیدا ، آشپزخونه توي رفتم پوشیدمو جیب 6 شلوار و جذب تیشرت یه ،

  . میشست دستاشو داشت

 یوقت مثل دیگه من که میشم متوجه تازه...  کرده عوض لباس رفته زود چقدر ، دختر این داشت عملی سرعت عجب

  !نیستم متنفر ازش بود کرده فرار

  . بشور دستاتو بیا:  گفت و کرد اشاره بهم دیدنم با گردوند سرشو

  !هـوم؟-

  . کنیم شروع که بشور دستاتو کنی؟ کمکم نمیخواي مگه -شیدا

 رو صفحه یه دموکشی دستش از کتابو ، میکرد نگاه آشپزي کتاب به کالفه ، شدم خیره شیدا به شستمو سرسري دستامو

  !خامه با کاکائویی کیک ، کردم باز

  کنیم؟ درست اینو -شیدا

 هب کاکائو پودر و آرد شوخی و خنده براي گاهی از هر ، شد کار به دست اونم ، شدم مشغول دستور طبق گفتمو اي آره

 داره ، شهمی تقویت داره ش روحیه که خوشحالم چقدر ، میکرد تالفی و میخندید دل ته از اونم ، میمالیدم صورتش و سر

  !کیان خاطرات به وابسته شیداي اون از میشه دور

...  شیدمپا روش شده رنده هارو شکالت ، چیدیم روش موز و فرنگی توت تا چند ، کردیم تزئین کیکو شد آماده که خامه

  ... ش مزه هم قیافش هم ، بود شده عالی واقعا ،

 هتب با لحظه چند ، خوردم رو خامه کردمو دهنم توي انگشتشو که بخوره خواست و خامه ظرف توي کرد انگشت شیدا

  ... زد جیغ و شد منفجر باره یه...  نمیشد باورش انگار ، میکرد نگاه انگشتش و دهنم به شده درشت چشماي و

  حلقت؟ تو بکنی بخورمو میخواستم من که اي خامه باید حتما جلوته خامه بزرگی این به ظرف -شیدا

  ... میرسید نظر به تر خوشمزه آخه! آره:  گفتم انداختمو باال شیطنت با ابروهامو

...  نداره ادتع شیطون و مهربون علی به میدونم ، بمونه بهت توي گذاشتم و رفتم بیرون آشپزخونه از جنتلمنانه خیلی

 دنش دور براي وقتا گاهی دارم نیاز خودمم! خب ولی...  میمونه دهن به انگشت تعجب از هام خنده دیدن با حتی میدونم

  . کنم شیطنت هام گذشته از
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  . شدم حموم وارد برداشتمو حوله اتاقم از ، میخواست اي دقیقه چند دوش یه دلم

  

  شیدا

...  هیجانه بی و کننده خسته خیلی روزام میکنم حس...  اووف:  گفتم که برمیگشتیم داشتیم ها بچه به کیک دادن از بعد

  ! میخواد توپ هیجان یه دلم

  ؟ چی مثال:  گفت و کرد نگاه بهم چشمی زیر علی

  !؟ شهربازي بریم...  چیزه میگم...  بیخیالش اصال...  چمیدونم -

  . بپرم پایین باال و بزنم داد داشتم دوست خــیــلـی خـیـلـی...  بود کرده جیغ تا چهار هوس دلم خیلی

  ؟ هوم...  شب واسه باشه:  گفت و خندید علی

  . میرفت هزار رو دیگه حالش و بود بیشتر هیجانش شب...  آره

  . خوبه خیلی آره:  گفتم و خندیدم خوشحال

  ! نیستی بلد آشپزي تو که:  گفت بدجنسی با علی

  . ببرم حالشو دقیقه دو نمیزاره...  هااا آدمیه عجب.  شد خالی بادم و پاك لبم روي از لبخند

  . بله بزرگترا اجازه با:  گفتم حرصی و آروم صداي با

  : خندید

  . باشه مبارکت -

  ! بد ما خوب شما اصال...  همچنین:  گفتم بیشتري حرص با

  : کرد فروکش دقیقه چند از بعد و هوا رفت ش قهقه

  . نیستن بلد آشپزي که دارن دوست رو زنایی مردا اصال بابا، فدات عمو...  میزنه حرصیم چه -

 تلخی وشتگ بس از...  داد نمیشه دلداریتم اصال بابا، خب:  گفت که انداختم بهش سفیه اندر عاقل هاي نگاه اون از یدونه

.  

  !؟ نه نداریم نهار:  گفت که کردم جونش نوش آبدار فحش تا چهار

  . کنم درست غذا برات خودم میخوام!  چرا:  گفتم بدجنسی با

  . صلواات نکشه بیمارستان به کارمون:  گفت پریده رنگ با علی
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 آدم ناو دیگه!  میکرد شوخی میخندید، میگفت، ؟ بود شده چش این...  شد باز نیشش باز که رفتم غره چشم بهش

  . برنب رو شورشون مرده...  همینن پسرا کال...  موقتیه انگار اما باشه دائمی بودم امیدوارم البته..  نبود تلخ گوشت

***  

 از در هک کردم باز سریع رو در بودن سادیسمی حس با و کشیدم عمیقی نفس یه...  علی اتاق در دم اومدم دو با و سریع

 یاله شی زن بی اي...  صورتم تو خورد بار یه و شد کشیده دستم از همین براي میکرد بازش داشت انگاري ور اون

 شی آماده گمب میخواستم ؟ اینجایی اِ:  گفت نخنده که میکنه کنترل خودشو داره بود معلوم که لحنی یه با...  کور مرتیکه

  . شهربازي بریم

 " صداي...  پاش به زدم در با و آوردم در دستش تو از رو دستگیره نبود حواسش وقتی و چشماش تو زدم زل حرص با

  . باز نیشم من و شد بلند ش " آخ

 توي لموموبای و کردم انتخاب مقنعه با ساده شلوار مانتو یه و بستم موشی دم موهامو...  اتاقم توي رفتم و دویدم سریع

  . بیرون رفتم و گذاشتم مانتوم جیب

 وشمخ زیاد...  خب اما نبود هیچی اون مقابل من تیپ...  میشه تر تیپ خوش روز به روز هم من ي عمه پسر این ماشاهللا

  ! شهربازي مخصوصا بزنم تیپ زیادي جایی برم نمیومد

  . نبرمت جایی هیچ حقته:  اومد پشتم از صداش...  افتادم راه و دادم نشون مشغول خودمو که کرد بهم اخمی یه

  . میرم خودم بري نمی...  نمیکنی تهدید که جوجه:  گفتم و برگشتم

  . گرفته جلوتو کی...  برو خب -

  . بزنی قولت زیر که باشی آدمی کردم نمی فکر:  گفتم بدجنسی با

 پاش و دادن قول روي و بزنه قولش زیر که نبود آدمی کال...  ضغفش نقطه روي گذاشتم دست...  شد تر رنگ پر اخمش

  ! بود پایبند خیلی وایسادن

  . برو:  گفت اخماش همون با

  ! علی آقا من نفع به هیچ یک:  گفتم دلم تو و برگشتم

 و متمس اومد پشمک دوتا با علی...  شدم خالی کلی بود عالی خیلی...  بود شده دار خش صدام که بودم زده جیغ اینقدر

  . دستم داد رو یکی

  . بود گشنم خیلی...  کردم خوردن به شروع ولع با

  ؟ نه خوشمزست؛ خیلی:  گفت بدجنسی با
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  . یک به یک:  گفت و خندید که زدم زل بهش حرص با و افتاد کار از فکم که میخوردم داشتم

  . چشمت تو میکنم یکو به یک مـــرض،

  

  علی

 همون! ردمک نگاه بود شده خیره که جایی به ، کرد جلب رو م توجه شیدا ي پریده رنگِ  که میزدیم قدم سرخوش داشتیم

  ... رفتن هم توي اراده بی دیدنش با اخمام.  امیر بود؟ چی اسمش امم...  بود عروسی توي اونشب که پسره

 کهاین بدون ، دادم جواب خشک من و سرد شیدا ، کرد پرسی احوال و سالم گرم ایستادو قدمیمون چند توي ، جلو اومد

 که ردمک حلقه شیدا ي شونه دور دستمو میزدم حرف باهاش که همونطور ، کرد بش و خوش یکم بیاره مبارکش روي به

  ... انداخت بهم تشکر از پر نگاه یه.  کردم اشاره امیر به درهمم اخماي همون با ، کرد نگاه بهم تعجب با

  !کنید مهمونمون حسابی و درست شیرینی و شام یه باید -امیر

  مناسبت؟ چه به -شیدا

  دیگه؟ نامزدیتون -امیر

  . نکردیم نامزد هنوز ما -شیدا

  . میکنیم دعوتتون گرفتیم ایران رو نامزدي جشن اگه:  بگیرم صدام از رو خشکی کردم سعی

  ... باشم حاضر میشم خوشحال -امیر

  ... شده دیر بریم؟ جان علی:  گفت کالفه و انداخت بهم نگاهی شیدا

  نیست؟ امري ، ببینمتون بازم امیدوارم ، نمیشم مزاحم:  گفت و زد لبخندي امیر

  . شدم خوشحال ، نه ، همچنین:  گفتم فشردمو میلی بی با رو ش شده دراز دست

  ... اجازه با ، شدم خوشحال دیدنت از:  گفت شیدا به رو امیر

  !کَنه:  گفت لب زیر دادو بیرون نفسشو حرص با شیدا ، شد دور ازمون

 به حق ، بود هگرفت خودش به که اي قیافه دیدن با برگشتمو ، ایستاد یهو شیدا ، کشوندم خودم دنبال کشیدمو دستشو

  چته؟ باز:  پرسیدم جانب

  میکنی؟ اینطوري چرا چته؟ تو -شیدا

  میکنم؟ چطوري:  انداختم باال شیطنت با ابروهام
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 مین خوشت ازم و ، بودي یخ مثل که اوال اون به نه میده؟ اي معنی چه رفتارات همین:  گفت مشکوك و کالفه شیدا

  ... که االن نه ، اومد

  باشم؟ مهربون باهاش نمیخواد دلش یعنی میکنه؟ فکر درموردم چی ، شد ساکت

  ... نکنه شدي؟ عوض اینقدر چرا کرده؟ تغییر باهام رفتارت چرا:  داد ادامه شیدا

 خانم هن چاکشم؟ سینه عاشق کرده فکر حتما شیدا؟ چی نکنه...  نگفت هیچی ولی ، بده ادامه تا کردم نگاهش منتظر

  !گرفتی تحویل خودتو زیادي

 تکیه یگهد یعنی بودم؟ که اي علی همون بشم میخواد باشه؟ بهش حواسم نمیخواد یعنی پرسید؟ رو سوال این چرا اصال

  . خواستی خودت...  خانم شیدا خب خیلی! نه؟ که چرا آره میتونم؟ یعنی نمیخواد؟ دوست یه نمیخواد؟ گاه

 پاي هب ، بوده بهت حواسم کردمو توجه بهت اگه من! نکن واهی و قشنگ خیاالي و فکر خودت واسه! دایی دختر ببین-

 تو اون زا تر مهم و میکردم اشتباه انگار خب ولی...  بودي تنها اینکه واسه ، بوده دایی زن و دایی خاطر به ، بوده برادري

 به این از ، نداره وجود اي عالقه اصال چون! نیست بهت م عالقه خاطر به رفتارام باش مطمئن ، کردي برداشت اشتباه

  . دارم کار خونه ، بیفت راه االنم ، بودم که اي علی همون میشم من بعد

 ، بینهب محبت نخواست خودش ، بودم عصبی و کالفه ، افتادم راه ماشینم سمت کنم توجه و نگاه بهش اینکه بدون

  ... نداشت لیاقت خودش

 بی ، میکرد کرف داشت انگار ، بود ساکت ولی نشست کنارم ، اومد ، بشینه هم شیدا تا شدم منتظر و نشستم فرمون پشت

 کردم پِلِی ، ماشین پخش طرف رفت دستم ، بشه پرت حواسم تا میدادم گوش چی یه باید ، خونه طرف افتادم راه حرف

...  

  

  دلتنگم که اینجا ست خونه این غربتم

  میجنگم وقفه بی غصه با که اینجا

  خوابم هر کابوس دوره ازم رویا

  بیتابم تاب بی تو از دور میبینی

  بودن تو دلگرم حس این از میرنجم

  نمیمونن یادت چشمامم که وقتی

  سرد اما خندیدي رو عکست میبوسم
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  کرد رو خودش کار اما ما تقدیر

  کجا از سوم نفر نفهمیدم

  ساخت تو از بیمرام یه و شد پیداش

  بودي تو پیشش ، چشم از دور همیشه که اون

  رویی و چشم بی چقدر که کرد ثابت بهم

  حرفایی بعضی با تا میخوردي غصه چقدر

  احوالی مریض اینکه مثل میزدي تو که

  رفیقات با بودي خوشیات پی ولی

  سادگیام از کردي استفاده سو چقدر

  همیشه تلخه حقیقت که میگفتن راست

  بقیه دست به تو میشی نوازش اینکه

  همیشه هستش من کنار میگفت بهم که اون

  فریبه قصدت فهمیدم که بودي تو خود

  دیگرانی پیش االن واقعا یعنی

  بیمرامی عشق همچین نخواستم اصال

  اراده بی باختم رو چیزم همه که من

  آلت ایده مرد باشه اون کنه خدا

  یادته نفر یه که نفهمیدي وقت هیچ

  عزیزه خاطرت واسش نباشی یا باشی که اون

  نیومد دلش ببینه و غمت نتونست

  نیومد چشش به هات خوبی و هات بدي

  الیور میالد و احمدوند مهدي/  غربت
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 تلویزیون ايپ که طنین و مامان به ، خونه توي رفتم کشیدمو عمیق نفس یه ، شد پیاده زودتر شیدا ، کردم پارك خونه دم

  . کردم سالم بودن نشسته

  خوردید؟ شام -مامان

  . بخوابم میرم ، ندارم اشتها ولی نه-

  !زد؟ حرفو همین هم شیدا شده؟ چیزي:  پرسید و کرد نگام مشکوك

  . بخیر شب! نه-

 مهربونی و دلسوزي به نیازي شیدا ، نمیشه که اجباري محبت ، بودم آروم ، نبود نه بود؟ داغون اعصابم ، اتاقم توي رفتم

  ... نمیخواد گاه تکیه ، نداره

  . درك به ، نمیخواد که درك به

 الکی دموکشی خوابی بی ساعت چند نمیدونم ، بخوابم کردم سعی ، کشیدم دراز تخت روي کردمو عوض حرص با لباسامو

  ... زدم غلت

 ماست اسم روي چشمم لحظه یه که کنم پرتش خواستم ، بود شده تر داغون خوابی بی از اعصابم ، خورد زنگ گوشیم

  !شد ثابت گیرنده

 افتاد جونم هب خوره مثل دلشوره یه ، باشه داشته کارم شاید ولی ، ندارم حوصلشو شبی؟ نصف میخواد چی دیگه این سها؟

...  

  شده؟ چی! سها:  پرسیدم محکم ، کرد نگرانم گریش صداي ، دادم جواب

  . علی سالم -سها

  میکنی؟ گریه چرا شده؟ چی ، سالم-

  ... تو جز ، گفتن تبریک بهم همه ، تولدمه امروز -سها

  !نیویورك شبِ و ، بود تهران صبحِ نیم و 4 ساعت...  کرده روي زیاده بازم ، نبود خوبی ي نشونه خمارش و کشیده صداي

  . کردم فراموش داشتم کار خیلی امروز من میخوام معذرت ، جان سها-

 چرا...  وضیع نمیبینی منو چرا ، شیدا با االنم ، بود گرم جنا با سرت همیشه ، لعنتی میکردي فراموشم همیشه تو -سها

  نمبینیم؟

 بوده نارمک همیشه اون ، دوستمه نباشه هرچی ، میشد دیوونه میخورد زیادي وقتی سها ، بیاره خودش سر بالیی ترسیدم

  !همیشه مثل...  نیستم داره نیاز بهم اون که االن ، بوده دوست یه واقعا ، کرده آرومم ،
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  کجایی؟ االن! سها-

  . نیستی که تو هـــان؟ میکنه؟ فرقی چه تو واسه:  خندید هاش گریه بین

  هستی؟ گوري کدوم میگم لعنتــی-

  !اِسکِیپ کالب دیسکو -سها

  . دنبالت میاد دایان االن ، بمون همونجا ، خب خیلی-

  . بیاد دایان نمیخوام من ، بیا تو -سها

  میکنه؟ چیکار خودش با داره من خاطر به دختر این ، بودم کالفه

  باشه؟.  برو باهاش ، میاد دایان االن ، بیام نمیتونم من ، عزیزم-

  . بـاشـه -سها

  !معرفت بی سالم:  داد جواب زود ، زدم زنگ دایان به کردمو قطع تماسو

  . جایی بري باید ، نیست حرفا این وقت دایان-

  کجا؟ شده؟ چی -دایان

  . اسکیپ کالب دیسکو برو-

  چیکار؟ دیسکو برم گرفته؟ شوخیت -دایان

  . خونم ببرش ، دنبالش برو ، کرده مست ، شده دیوونه باز سها-

  شده؟ چی باز! افتادیما گیري عجب -دایان

 درسآ ، ت خونه برو خودت ، بذار کنارش رو کلیدا و خونه بذارش! بمونی پیشش نمیخواد شب ، نپرس سوال اینقدر-

  بلدي؟ که رو کالب

  . فعال ، بلدم آره.  نمیمونم! بابا باشه -دایان

  میان؟ سرم هی که چیه چرت اتفاقات این...  بود کم همینم ، انداختم تخت روي رو گوشی

.  بیوفته اشبر اتفاقی نمیخواست دلم...  بودم سها نگران ، نشستم حیاط توي رفتم...  شدم تر خواب بی ، بودم خواب بی

  ... برسه موقع به دایان امیدوارم

  

  شیدا
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  . س همیشه مثل اونم که شدم مطمئن دیگه االن

  ؟ بود همینطور بودیم هم بچه...  بوده مراقبم داییش خاطر به

 مه طنین حتی...  هیچکس. رفتم چرا کردم، فرار چرا فهمه نمی هیچکس.  کردم نگاه پنجره به و دادم قورت بغضمو

  . نمیکنه درکم

  . نمیخواست رو اینا دلم خواست، نمی الکی هاي برادر این از دلم نمیخواست، ترحم دلم

  . بتونم باید اما.  تونستم نمی!  نه ؟ کنم فراموشش میتونستم...  بود کرده رو کیان هواي دلم چقدر

 " ودب زده که بود ناشناس شماره یه کردم، باز رو اس ام اس و برداشتم موبایلمو حال بی.  شد بلند اسم ام اس صداي

  " ؟ کردید فکر من مورد در بدونم میخواستم آرسامم خانوم، شیدا سالم

  ؟ مورد کدوم ؟ میزد حرف چی از

  . بود شدن دوست همون منظورش...  میگه چی فهمیدم بالخره تا آوردم فشار مغزم به یکم

  " کردم فکر بله " نوشتم براش قاطع خیلی

  " ؟ جوابتون خب " زد سریع.  فرستادم براش

  " نه " نوشتم قاطعانه بازم

 به کسی میخندم و میگم چون...  نمیکنه درك اینو هیچکی.  ایم رابطه هر از خسته من.  کردم خاموش موبایلو بعد و

  . بره نمی پی وجودم عمق

  . نکرد درك منو کیان مثل هیچکی.  زدم نیمه نصفه لبخند یه

  . باشی متنفر ازش اندازه همون به و بیاد خوشت نفر یه از وقتی...  بدیه حس خیلی

  ! بشه تموم تا کو اما شی تموم میخوام:  گفتم لب زیر و گذاشتم هم روي پلکامو

  . برد خوابم چرا نمیدونم اما نبودم خسته.  گذاشتم هم روي چشمامو و خزیدم پتوم زیر آروم

***  

 اقوامشون از کیی خدا بنده.  نیومد طنین اما بود شده تنگ هم اینجا براي دلم نگی بگی آمریکا، برگشتیم میشه روزي چند

  . باشه اونجا ماه یه تا زیاد احتمال به گفت بود کرده فوت

 داشتم سکال روز اون.  کنیم نمی کل کل زیاد باهم دیگه.  سرسنگینم هم علی با عمه، و منم درندشت خونه این تو حاال

  . دنبالم میاد علی میگفتم عمه به اما میرفتم پیاده همیشه مثل و
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 ینکها براي مغازه چندتا که بود جالب.  بودن خرید حال در همه و بود کریسمس دیگه روز چند کردم، درست رو شالگردنم

  . میدادن رایگان رو هاشون جنس عیدشونه

:  گفتم انگلیسی به و ژاکلین بازوي به زدم مشت یه و خندیدم.  بودن هم بغل توي ژاکلین و دنیل آموزشگاه در جلوي

  ؟ میگذره خوش

  . میشه شروع االن کالس بریم بیاید بیخیال،:  گفت هم دنیل.  چرخوند برام چشماشو و خندید ژاکلین

 خورده اسرم یکم.  بودیم گوشه یه هم تا سه ما میکرد کاري یه خودش واسه گوشه یه کس هر بود نیومده روز اون استاد

  . نمیکردم دقت اطرافم به زیاد و بود سنگین سرم و بودم

  . میزدم حرفی من هم گاهی گه و میزدن حرف خاطراتشون از ژاکلین و دنیل

  . کوله هاش پارتی شباش اونجا ؟ کلوب کرسمس از بعد میاي شیدا، راستی:  گفت ژاکلین یکدفعه

  ! میمونه تنها عمم آخه میشه، چی ببینم:  گفتم و کردم فکر یکم

  . س پایه خیلی.  میارم عمم خب:  گفتم سریع.  هم تو رفت اشون چهره یکم

  . نباشه تنها میارم امو خاله منم:  گفت و زد لبخندي دنیل

 رفتممی داشتم.  بیرون اومدم و کردم عوض لباسامو خورد که زنگ.  زدیم حرف دیگه یکم و زدیم لبخندي تامون سه هر

  ؟ شیدا:  زد صدام ژاکلین که بیرون

  ؟ خونه میري:  گفت و سمتم اومد.  کردم نگاه بهش و برگشتم

  ؟ باهام میاي کنم، خرید میخواستم کریسمس براي راستش:  داد ادامه که باال انداختم هامو شونه

  . نه که چرا آره، -

  . میشد عوض م روحیه یکمم.  بود خونه توي موندن از بهتر

  . بگیریم لباس که رفتیم بعدش و خرید رو کریسمس درخت وسایل ها، مغازه سري یه سمت رفتیم باهم

  . شدیم جدا هم از سر آخر و خوردیم قهوه دوتا کافه یه تو سر آخر و گشتیم یکمم

  . شد نزدیک بهم هام ابرو ناخوداگاه.  افتاد علی ماشین به چشمم خونه در دم

  . کردم باز اخمامو گرما این از خوشحال من و خورد صورتم به گرما از موجی شدم، خونه وارد

  . ببینم بیا شیدا،:  اومد عمه صداي یکدفعه

  . واویال دیگه بشه عصبانی عمه بدبختی، یعنی این
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 اینقدر راچ پس ؟ آموزشگاه میري علی با تو که:  گفت عصبانیت با عمه.  هست که آرسامم این اَه،.  سمتشون رفتم آروم

  ؟ اومدي دیر

  . زنیممی حرف باهم بعدا عمه:  گفتم آروم.  نبودم حال سر زیادم بود، سردم.  میخورد چاییشو داشت خونسرد خیلی علی

 آموزشگاه رفتیمی کی با روزه چند این بگو بهم االن همین ببینم، وایسا ؟ چی دیگه:  گفت عمه که میرفتم ها پله سمت به

  ؟

  ! خودم:  گفتم آروم و گرفتم ها نرده به دستمو.  بودم نخورده هیچی صبح از.  میرفت سیاهی چشام

 اون!  افته بی برات اتفاق تا هزار بود ممکن ؟ برو علی با نگفتم مگه کردي، غلط تو:  گفت عصبانیت همون با باز عمه

  . بریزم سرم به خاکی چه من موقع

  . باال میره فشارت آروم، مامان:  گفت بلند یکم علی

 باالیی ي پله روي پامو و باال رفتم رو پله چندتا.  نداشتم حوصله اصال و بود بد حالم که بود سگی روزاي اون از امروز

 و خورد ها لهپ ي لبه به لپم و کردم برخورد ها پله به بگیرم رو نرده بیام خواستم تا و خوردم لیز اي یکدفعه گذاشتم که

  . همینطور هم شکمم

  . بود مخم روي آرسام گفتن علی یا صداي

  ؟ تو شدي چی جان عمه.  عمه شیداي جان، شیدا شیدا،:  گفت جیغ با عمه

  . میلغزه سردم پوست روي گرمی ي مایه میکردم حس چون بود شده زخم کنم فک هم لپم...  میکشید تیر دلم

 نیم مايچش الي به ال از و پایین افتاد دستم.  رفت کمرم زیر دیگه دست یه و هام زانو زیر دستی که کردم اي ناله آروم

  . میگفت چیزایی لب زیر نگران که دیدم رو علی بازم

  ؟ دارید سنج تب!  داغه چقدر:  آرسام صداي بعدش و نشست پیشونیم روي دستی

  . اومد بیرون و گرفت قرار دهنم توي که بود سنجی تب دقیقه چند از بعد

  . زود بدو.  بیار حوله و یخ آب...  کروالین.  س درجه 39 - علی

 دلم:  فتمگ توانم تمام با...  کرد نگاه بهم و برگردوند سرشو.  گرفتم رو علی دست آروم.  میکرد درد جا همه از بیشتر دلم

  . میکنه درد... 

  . درد از پر خواب یه.  گرفت منو خواب بستمو چشامو

  

  علی
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 ، بود داغ.. . بودم ترسیده ، نداد جواب ولی کردم صداش ، بود رفته حال از شیدا ، کنم کنترل دستامو لرزش نمیتونستم

  ... داشت فاصله تشنج تا درجه دو فقط! داغ خیلی

  . میکنه درد دلم:  شد تداعی ذهنم توي بغضش پر و ضعیف صداي ، بود برداشته خراش گونش

  ... بود شده کبـود بدجوري شکمش ، زدم کنار لباسشو اوردمو بیرون تنش از پالتوشو آروم

 مانند وتف نفسمو ، کشیدمش کردموعقب مشت دستمو.  بدونم حدمو داد اخطار عقلم ولی کنم نوازشش تا جلو بردم دست

  . دادم بیرون

  شدم؟ دور ازش اینقدر چرا نبودم؟ مراقبش چرا قولم؟ زیر زدم چرا! احمقه منه تقصیر همش

  . نداشتم قبالش در اي وظیفه چون گفت رحمانه بی عقلم

 هگوش یه هم مامان ، میفهمیدم پراسترسش و عصبیش زدن نفس و زدن قدم از اینو و نبود من از بهتر حالش آرسام

  . میریخت اشک بودو نشسته

  . میکشیدم شیدا گردن و صورت روي رو خیس ي حوله ، آورد یخ و آب ظرف و حوله کروالین

  . دکتر ببریمش ، مامان علی:  گفت هاش گریه بین مامان

  . داره خطر ، بخوابونه تبشو اول بذارید ، باشد آروم خانم بهناز -آرسام

  . اورژانس بزنیم زنگ پس:  گفت کالفه مامان

  . میبرمش خودم ، نیست الزم:  کردم زمزمه م رفته تحلیل صداي با

 بشه دترب نمیخواستم ، نبود خوب حالش ولی ، بیاد خواست مامان ، کردم بلندش دستام روي پیچیدمو تنش دور پالتوشو

  . اومد باهام آرسام ، بمونه خونه توي خواستم ازش ،

 ، ورژانسا ترین نزدیک طرف روندم سرعت با ، نشستم فرمون پشت خوابوندمو ماشین پشت هاي صندلی روي رو شیدا

 ازش شمخ با رو شیدا شدمو عصبی اراده بی ، کرد بلند رو شیدا و پرید پایین ماشین از من از زودتر آرسام ، کردم پارك

  . کردم جدا

  . من بدش ، کردي تحمل زور به خودتو وزن نداري خودتم کنترل ، نیست خوب حالت خودتم دیوونه -آرسام

  . برو تو ، میبرمش خودم ، خوبه هم خیلی حالم! بدمش بهت که نیست بازي اسباب-

 و نگرفت رادیولوژي عکس کمرش و شکم از ، معاینه و ویزیت از بعد ، بره و بذاره تنهام کردم راضی آرسامو بود هرجور

 قطرات به ودموب نشسته صندلی روي کنارش ، شد بستري ضعفش خاطر به شیدا ، داره شدید کوفتگی فقط دادن اطمینان

  ... میگذشت بیهوشیش از ساعتی دو ، بودم دوخته چشم سرم
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 نگاه رو گوشی ، بود گیر خیلی طرف ولی ، بیارمش بیرون جیبم از ندادم زحمت خودم به حتی ، خورد زنگ بارها گوشیم

  !سها بازم ، کردم

  سها؟ بله-

  دنبالم؟ بیاي 5 ساعت نبود قرار مگه تو؟ کجایی علــی؟ -سها

  . نمیام ، کاردارم-

  چــرا؟ چــی؟:  زد جیغ سها

  . پیششم ، بده حالش شیدا:  نالیدم کشیدمو م شقیقه روي دست حال بی

  گرفته؟ صدات چرا جونید؟ بهناز ي خونه کجا؟ -سها

  . فعال ، نیست خوب حالم سها.  بیمارستان! نه-

 میکنی؟ رارف ازم چرا کردي؟ چیکار خودت با دختر ، شدم خیره شیدا به کردمو قطع تماسو باشم جوابی منتظر اینکه بدون

  کردي؟ محرومم هم دیدنت از چرا ، گرفتی منظور برخوردام از خودت...  نخواستی حمایتمو خودت تو

  ... برد خوابم بعد دقیقه چند گذاشتمو تخت ي لبه سرمو خستگی از

 و ردک جور و جمع خودشو ، شدم خیره کشید عقب دستشو که شیدا به و پریدم جام از ، کردم حس موهام الیه رو دستی

  . کشیدم عمیقی نفس و نیوردم روش به ، کرد نگاهش چاشنی کمرنگ اخم یه

  خوبی؟-

  . ممنون:  داد جواب سرسنگین شیدا

  میکنی؟ لج کی با داري نیستی؟ خودت مراقب چرا لعنتی؟ میکنی چیکار خودت با داري هست معلوم-

  میکنی؟ فرار ازم چرا اصال:  گفتم شده ریز چشماي و حرص با ، نداد جوابمو و برگردوند سرشو

  . باشم سربارت و مزاحم نمیخوام فقط.  نیست اینطور -شیدا

 منن توجه ذره یک حسرت در همه...  نمیخواد محبت دلت خودت! لیاقت بی ي دختره ، شد تر پررنگ اخمم دروغش از

  ... شیدا ولی

 مگه میکنه؟ چیکار اینجا این! زد خشکم سها دیدن با ، داخل اومدن سها و آرسام ، مامان ، دایان ، شد باز اتاق در

  نپیچوندمش؟

 درمیورد ازيب مسخره و بود ایستاده شیدا سر باال دایان ، ایستاد من کنار و کرد شیدا با کوتاهی پرسی احوال و سالم سها

...  

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ١۵٨ 

 

 بلهق روبه گفت آرسام! ها آبمیوه و کمپوت این براي کردم خرج پول همه این حیف ، خوبه حالت انگار! شی شی -دایان

  !شدي کش دراز

  گفتم؟ چیزي همچین کی من:  گفت حرص با آرسام

  . میشی پذیرایی کفش با وگرنه بگیر گاز زبونتو! خان دایان:  بوسید رو شیدا سر مامان

  آقا؟ خوبی:  گفت آروم کشیدو بازومو سها

  اینجا؟ اومدي چطور.  آره:  گفتم دادمو تکون سري

  . بیارتم گفتم دایان به -سها

  !میومدي نباید-

  . دخری بریم هم اینجا از ، بزنم سر شیدا به بیام گفتم ، بود شده تنگ برات دلم خب چـرا؟:  گفت تعجب با سها

  . ندارم خرید ي حوصله امروز ، بردار دست-

  ... مگه نداري؟ بهش حسی نگفتی مگه شیدا؟ خاطر به چیه؟ -سها

  . زدم قبال که همونه حرفم ، ندارم بحثارو این ي حوصله! هیـس-

  !عیادت؟ اومدید یعنی ، گرفتید گرم چه...  خانم سها! جان علی -آرسام

 ونهخ میرم میدمو انجام رو شیدا مرخصی کاراي:  گفتم مامان به رو رفتمو بهش اي غره چشم ، نیومد خوشم ش طعنه از

.  

  . موندن هنوز ها پرونده! شرکت بریم بیاي باید خونه؟ میري چیو چی -دایان

  ... جون علی برو ، فردا براي بذارید س خسته پسرم ، دایان -مامان

  . فعال.  دارم کارت بیا باهام تو آرسام ، باش داشته هم رو دخترداییم و مامان هواي ، برگردون رو سها خودت ، دایان-

  شده؟ چیزي جانم؟:  پرسید و اومد سرم پشت آرسامم ، اومدم بیرون اتاق از

 نگنات توي.  نکن اذیتش احساست با ، بگی شیدا به چیزي دوباره نمیخوام:  کردم نگاه چشماش توي محکم و جدي

  . باشه کسی با نمیخواد اون.  نده قرارش

 ناولی اون...  دارم دوستش واقعا من...  کنم فراموشش نمیتونم چون...  چون ، بزنم حرف رو رودر باهاش باید من -آرسام

  . میلرزونه دلمو که کسیه
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 نمیخوام. .. بشه زنده براش چی همه دوباره نمیخوام میفهمی؟ ، باشه داشته ارتباط کیان با نمیخوام:  کردم بلند صدامو

  . بشکنه

  . بشه نزدیکش حتی یا کنه اذیتش کیان بذارم ، کنه قبولم اگه که نیستم غیرت بی اونقدر -آرسام

 نیست ممه هیچی برام ، بشی نزدیک بهش خودتم نمیخوام:  غریدم ساییده هم به دندوناي با کردمو کم باهاش فاصلمو

 بــــد! آقا مه توي میره بد کالمون بپیچی بالش پرو به اگه.  دیگه هیچکس نه کیان نه تو نه ، باشه آروم میخوام فقط ،

.  

  ... بده اطالع مامان به بره خواستم پرستار از دادمو انجام رو شیدا ترخیص کاراي ، گذشتم کنارش از

 براي فشار همه این خدایا...  اتفاق همه این از...  بودم کالفه...  میکرد درد سرم ، خونه طرف روندم شدمو ماشین سوار

  چیه؟

  

  شیدا

 ي دهش بنفش هاي قسمت همه اون از انزجار با کردم، شده کبود شکم به نگاهی آینه توي از...  باال کشیدم بلوزمو آروم

 تو خاك ؟ وت پرتی حواس اینقدر چرا دختر آخ...  کشیدم لپم روي زخم به دستی.  پایین کشیدم سریع رو بلوزمو پوستم

  ! کنن سرت

  . بودم کرده تنم هم کرم بافت پلیور یه تاپم روي و اي قهوه بلند دامن با بودم پوشیده نارنجی تاپ یه

  . یایدب میکنم خواهش علی آقا علی، آقا داخل، برید ندارید اجازه شما ؟ آقا کجا:  اعصابم روي رفت کروالین جیغ صداي

  . اومد در جیغم صداي و خورد آینه به شکمم که رفتم عقب قدم یه ترسم از من و شد باز سریع اتاقم در

 شیدا دش چت:  گفت گیراش صداي همون با و گذاشت شونم روي دستشو...  نشست زمین روي من کنار و تو اومد سریع

  ؟ خورد کجات به ؟ هان شده چی ؟

  ! لعــنــتــی کردم، نگاه چشماش به و بردم باال سرمو...  کردم فراموش رو درد لحظه یک براي

 دستش که دادم تکون شونمو.  کردم جلوگیري ریختنشون از عمیق نفس دوتا با ولی شد جمع اشک چشمام توي درد از

 غلطی هچ اینجا تو:  زد داد کیان دیدن با.  شد نزدیک اتاقم به زنون نفس نفس علی دیدم که پاشدم جام از آروم.  افتاد

  ؟ میکنی

 کرد ککم اصل در وایساد، من کنار و اتاق تو اومد هم کروالین.  رفت علی سمت به قدم دوتا با و برگشت سریع کیان

 میخوام:  گفت دارش بغض صداي با و گرفت رو علی ي یقه کیان.  بود پیچیده بدنم همه توي درد واقعا چون وایستم من

  ! همین فقط.  حرف ؟ میفهمی بزنم، حرف باهاش
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 من ي نهخو از.  بیرون برو...  میکنه اذیتش که حرفاته همین لعنتی دِ:  غرید خشم با و گرفت رو کیان ي یقه هم علی

  . بیروووون گمشو

  . اخواهش کنید بس ها بچه:  گفتم سریع همین براي.  مُرد می حتما اینجا یکی میکرد پیدا ادامه وضعیت این اگه

 و نم سمت اومد و کرد ول رو کیان ي یقه دستپاچه.  بود شکمم به دستم گریون که افتاد من به نگاهش تازه علی

  . بود گرم من دستاي شایدم...  بود گرم دستاش چقدر اووف.  دستم روي گذاشت دستشو

  ؟ خورد جایی به ؟ شدي چی:  گفت نگرانی لحن با

 ي بهل تیزي به خوردن که عقب رفتن ترسیدن خانوم کردن باز رو در اومدن آقا این آقا، بله:  گفت کروالین من بجاي

  . آینه

  . بیرون برو:  گفت و رفت کیان به وحشتناکی چپ چپ علی

 به شونفس شکمم دیدن با و باال زد لباسمو آروم علی...  شده تر شکسته چقدر کردم احساس.  رفت و نزد حرفی کیان

  : بیرون داد فوت صورت

  . میشی خوب کن استراحت یکم.  شده قرمز یکم -

  : کرد نگاهم و برگشت گرفتم، دستشو که میرفت داشت

  . تو بیا خودتم خواستی اگه حتی.  نمیاد پیش واسم مشکلی!  تو بیاد بگی میشه علی، -

  : کرد نگاه بهم دقیقه چند از بعد و پایین انداخت سرشو

  . باشه -

 صندلی روي تختم روي به رو کیان و اتاقم ي پنجره دم علی.  بودن اتاق تو دوشون هر بعد دقیقه دو و بیرون رفت بعد و

  . بود نشسته

 ولی...  یدنتد اومدم اون با االنم...  افتاد برات اتفاقی چه که گفت آرسام.  دلت بابت ببخشید:  گفت و زد لبخندي کیان

  . دیگه افتاد اتفاقا این خب

 اره،د دوست هم آرسام شنیدم:  داد ادامه و کشید عمیقی نفس.  نداشتم رو چشما اون به نگاه تحمل زیر، انداختم سرمو

 چون کنی تحمل منو باید باشی باهاش که کنی قبول اگه.  نه هم آره هم ؟ نکن یا کن قبول بگم داري انتظار ؟ بگم چی

 داشی بدي دست از صبورو و بخشنده و خوب مرد یه آرسام، شاید...  نه که هم اگه.  هستم هاتون لحظه ي همه توي من

 اما دمش دوست باهات تفریح براي فقط من میدونی...  بود سخت کن باور کردم، رو کار اون تو با چون...  بدم خیلی من. 

 که اي یلهوس یه تو میکردم فکر که میاد بدم خودم از بشی، من مال خواستم شدم، وابسته بهت شدم، ت شیفته بعدش

 از که يبود کسی تنها تو دوستیمون مدت این توي...  میرسیدي بهم ساعت هر و روز هر تو...  شیدا.  باشه من مال باید
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 از رو وت اونکه از بعد...  افتادم گیر برزخ توي...  ببین منو شیدا، ببین.  باخت رو وجودش شاید و گذاشت مایه وجودش

 کار چی من اما کنم ازدواج میخوام کی هر با کرد قبول مادرم حتی.  خودتی مادرم هاي معیار فهمیدم روندم خودم

 هامون بچه اسم یادته . باشیم باهم میتونستیم که باشه، زنم میتونست که بودم شکسته رو دختري قلب ؟ بکنم میتونستم

 حرف تعروسی لباس مدل از یادته ؟ بگه اذان امون بچه گوش تو که گفتیم علی عمو به یادته ؟ بودیم کرده انتخاب رو

  ؟ عروسیت تو بیاي کتونی کفش با میخواي میگفتی همیشه یادته ؟ میزدي

  . زدم لبخندي اشکام میون

 رو خونت میدمفه وقتی شدم روانی نمیدونی.  شکستی تو وقتی شکستم چقدر شدم، دیوونه چقدر نمیدونی شیدا، واي -

 نم،ک پیدا رو تو میخواستم فقط من نبود، مهم برام.  خوردم بهروز از رو بود حقم که هایی کتک ندیدي کردي، عوض

 یه.  دهش جدي تازه بازیمون چون برگرد بگی بوده ت بازیچه روز یه که کسی به سخته...  سخته اما برگردي بگم بهت

 هب پسري من میگفت.  کرد طرد خودش از منو خوند اونو وقتی مادرم بود، تو و من خاطرات مال که داشتم خاطرات دفتر

.  اینجام یزاچ خیلی براي من شیدا.  ببخشدش قلب از شیدا که باشم داشته میتونم گفت موقعی تنها و ندارم کیان اسم

 هر بزار کن ازب رو دستات اما...  حرفات با میکنی اذیتم چقدر نیست مهم برام دیگه.  دستاته تو که قلبیه اون ترینش مهم

  . بشه دوتا دوباره شده یکی حاال که روحامون قلبامون، بزار.  بشیم راحت دوتامون

 مالیدم پتو به امو کرده عرق دست.  نداشتم حرفی اما کردم باز لبامو.  کردم نگاه اشکیش چشماي به و آوردم باال سرمو

 دیگه ولی داشتم...  داشتم دوست....  نیست دوستی دیگه این نمیشه، دیدم بعدش اما بودیم دوست واقعا اوایل:  گفتم و

 من کرد، کیهت نمیشه مرد یه به هیچوقت دادي نشون بهم تو.  باشم نداشته دوست دیگه تا میکنم بگی کاري هر.  ندارم

  . نه تو ولی بودم گاهت تکیه همیشه

  ؟ میبخشی منو:  گفت لبخند با و شد بلند صندلی روي از کیان

  . ندارم دوست دیگه که وقتی از شاید.  بخشیدمت وقته خیلی:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

.  شد تهریخ بیشتر چشمام از اشک بیرون رفت که همین.  بیرون رفت خداحافظ گفتن با و ریخت فرو چشماش از اشک

 نک گریه...  گلم کن گریه:  کرد زمزمه و بوسید رو موهام روي.  علی امن آغوش تو خودمم و رفت فرو پایین به تختم

  . عزیزم شی خالی که

  . بود اینجا علی که بود خوب چقدر

  . شدم بیهوش علی بغل توي و گرفت خوابم که کردم گریه اونقدر

  

  علی
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 چشماشو بود م سینه روي سرش که طور همون شیدا بودمو نشسته حرکت بی و ثابت تخت روي که میشد ساعتی یک

  ... بذارم تنهاش نمیومد دلم ولی بود حس بی و شده خشک بدنم ، بود گذاشته هم روي

 شیدا کاياش مسبب میخواست دلم چقدر ، میگشت موهاش بین کردنش آروم براي اختیار بی دستام هنوزم ولی بود خواب

  ... کنم محو زمین روي از رو

  ... شد نزدیکمون و زد مهربونی لبخند بعدش ولی شد متعجب کمی اول دیدنم با ، داخل اومد مامان و شد باز اتاق در

  . میشه خشک بدنت اینجوري ، تخت روي بخوابونش عزیزم -مامان

  . بس و آرامششه مهم... نبود مهم اصال بدنم شدن خشک ، کنم جداش خودم از نمیخواست دلم

  . راحتم ، مامان نه-

  بخوري؟ شام بیاي نمیخواي -مامان

  . میخوریم باهم شد بیدار شیدا اگه ، نیستم گرسنه-

  . میشه دیر ، بریم کن بیدارش پس -مامان

  ... برد هم توي محسوس نا اخمامو مامان خوردن شام ساعت راس مقررات

  . بزنم بهم خوابشو نمیخوام.  برد خوابش تازه نه-

 و افسرده رپس اون دیگه ، کردي تغییر خیلی...  علی کردي تغییر:  گفت خاصی لحن با و بوسید محبت با سرمو مامان

  . نمیبینم رو عصبی

 پایین بریم:  بوسیدم رو مامان پیشونی شدمو بلند ، نشد بیدار ولی خورد خفیفی تکون ، خوابوندم تخت روي آروم رو شیدا

  . بزنیم حرف

.  نیست لقب مثل رفتارات ، میکنی خلقی کج کمتر روزا این:  گفت من از زودتر ، نشستم نفره دو مبل روي مامان کنار

  !مهربون و شدي آروم

  . راضیم ولی رسیدم اینجا به چطور نمیدونم خودمم ، آدماس خاصیت تغییر ، خانم مامان-

 غربی این ، رفت کردو وابستت ، ریخت بهم زندگیتو ، سفید چشم ي دختره اون از نگذره خدا:  داد قورت بغضشو مامان

  ... نیست حالیشون محبت و عشق ها

  . میکنه زندگیشو داره اون ، نیست مهم برام دیگه جنا ، مامان:  برگرده بهش ذهنم دوباره نمیخواستم...  جنا! جنا

  کنی؟ فراموشش باید فهمیدي باالخره یعنی:  زد برق مامان چشماي

  . فکرنمیکنم بهش که وقته خیلی-
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  . ببینم پسرمو تک عروسی میتونم باالخره پس -مامان

  ... میکنم خواهش ، مامان:  نداشتم بحثو این ي حوصله

 ولتقب خیلی خانوادشم ، داره دوستت خیلی اونم ، داري قبول رو سها که تو:  گفت هیجان با ، بدم ادامه نذاشت مامان

  ؟ نمیشی کار به دست چرا پس ، دارن

  . کنم خوشبختش روحی نظر از نمیتونم ، ندارم دوسش زن عنوان به من ، غیرممکنه سها؟ منو! سها

  . بیشتر نه ، دوستمه فقط اون ، ندارم دوسش چون-

  . شام بریم ، نیار جوش ، خب خیلی:  شد بلند جاش از ناراضی مامان

  . برید شما ، میخورم باهاش ، شه بیدار شیدا میشم منتظر-

  . همگی سالم -شیدا

 الشوح و داد جوابشو مهربونی با مامان ، ایستاد رومون روبه کمرنگ لبخند یه با شیدا ، برگشت همزمان مامان منو سر

  . پرسید

 پناه اتاقم هب خوردمو شام سریع ، بکشه پیش ازدواجو بحث باز مامان نمیخواستم ، نشستیم شام میز سر مامان و شیدا با

  . بردم

 بهش دایان که يکار ، بود دیدن فیلم گزینه بهترین پس میکردم آروم خودمو باید ، نمیدونستم دلیلشو ولی ، بودم کالفه

  . میکردم فراموش فیلم دیدن با موقعیتمو بگیرم آروم نمیتونستم هروقت ، بود کرده معتادم

 ، گشتم بخو فیلم یه دنبال کردمو وصل سیستم به رو دایان فلش بی اس یو ، کردم روشنش کشیدمو جلو تاپو لپ

  . کردم انتخاب بودم ندیده حاال تا که فیلمی آخرشم

 وير بالشتمو عادت طبق ، ترسناکه شدم متوجه فیلم آغازي و مبهم تیتراژ از ، بود) آمیز توطئه( insidiousفیلم اسم

  . گفتم بفرماییدي کردمو stop رو فیلم ، دراومد صدا به اتاق در ، شدم ولو تاپ لپ جلوي اتاق وسط انداختمو زمین

  . رفته سر خیلی حوصلم! علــی:  گفت برچیده لباي با و داخل اومد شیدا

  کنم؟ چیکار من خب:  گفتم لخند با ، رفت ضعف حالتش براي دلم

  میکردي؟ چیکار داشتی:  کرد اشاره تاپم لپ و بالشت به ، وایستاد روم روبه

  ببینی؟ باهام میخواي ، میدیدم توووپ فیلم یه:  گفتم گري موذي با

  . آره آره:  گفت هیجان با
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 یعنی ، کرد رتغیی فیلم ي صحنه اولین دیدن از شیدا حالت و شد شروع فیلم ، تاپم لپ جلوي بردمش کشیدمو دستشو

  میترسه؟

 نگاه رو فیلم ي ادامه بازم ولی میکرد همراهیشون هم شیدا که میشد بلند جیغ صداي گاهی ، بود نرمال روال روي فیلم

  . مینداختم دستش و میخندیدم ش شده جمع حالت از منم ، میکرد

 و یپرهم خواب از شیشه روي خونی دست دوتا دیدن با ، بود خواب فیلم اول نقش زن که جایی به رسید فیلم ي صحنه

 بست وچشماش ، دید آمد و رفت حال در پنجره پشت رو اي سایه ، کرد نگاه اطرافو زن ، شد بلند شیدا صداي ، میزنه جیغ

 ايصد از شیدا جیغ صداي ، کرد حمله بهش و شد ظاهر جلوش بود سایه همون که ترسناك آدم یه باره یه ، کرد باز و

 جیغاش.  ردک فرو سینم تو سرشو.  پیچیدم دورش دستمو اختیار بی ، بود ترسیده و پریده رنگ واقعا ، بود تر بلند زن

  ... بلند زدناي نفس به شد تبدیل

  . عزیزم آرووم بشیم؟ بیخیالش میخواي! که نبود چیزي...  باش آروم دختر! هیـــش-

  . میترسم علی.  نبینیمش آره -شیدا

  . کنم تمومش میخوام من ، اتاقت برو پس باشه:  انداختم دستش خنده با

  . بزنیم حرف بذار اصال...  نبین! نه:  گفت ترس با

  ... میزنیم حرف فیلم از بعد ، باشه:  انداختم باال ابرویی

  چی؟ یعنی میترسم میفهمی روانـی -شیدا

  . بترسه نداره حق کسی هستم جایی من وقتی چون! نه-

  . بابا برو:  بازوم به کوبوند مشت برداشتو سینم روي از سرشو

 دست...  داد تکیه بازوم به سرشو ، نشست کنارم فاصله کمترین با شیدا ، کردم play دوباره رو فیلم گرفتمو فاصله ازش

  . میداد فشار دستمو سردش

 چیزي زن ، تهایس می پیشش خودکار و کاغذ با پسري ، میشه خیره سقف به ترسناکی حالت با ارتباطه در ارواح با که زنی

  ... سیاه بدن ، سیاه پاهاي ، سیاه بازوي ، قرمز خون با صورتی:  میکنه توصیف بلند صداي با رو میبینه که

  ... پیچیدم ظریفش تن دور بازومو ، چسبید بهم بیشتر شیدا

  !تاریک غار مثل ، سیاهه قیر مثل چشاش! خدایا ، سیاه رونش:  داد ادامه بیشتري سرعت با زن

  . م اینجا من ، کوچولو نترس:  گفتم آروم گذاشتمو سرش روي چونمو ، رفت فرو سینم توي شیدا سر

  ... بلنده عنکبوت تار مثل هاش ناخن ، داره سم پاهاش:  زن

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ١۶۵ 

 

 اومده بامل روي که اي خبیثانه اي خنده کردم سعی ، کرد نگاه فیلم به و اورد باال سرشو دادم بهش که آرامشی از شیدا

 داده وننش گفت زن که چیزي واقعی تصویر ، بشه داده نشون ترسناکی ي صحنه قراره بود معلوم آهنگ از ، کنم محو

  . کشید بلندي جیغ شیدا و شد

 بدم ازت ، علــی بدي خیلی:  بست تاپو لپ اشکی چشماي با شیدا ، شدم ولو اتاق وسط اوردمو کم نفس زیاد ي خنده از

  . بیشعــور.  میاد

 خواستم قطف بود؟ اشتباه کارم یعنی شد؟ ناراحت چرا! خدایا ، رفت بیرون اتاقم از قهر حالت به ، زد زانوم به اي ضربه پا با

  . کنم شوخی باهاش

 فیلمو ي هبقی کردمو باز تاپو لپ وجدان عذاب با ، بشکنم غرورمو نمیتونستم ولی...  دربیارم دلش از برم میخواست دلم

  . کردم نگاه

  

  شیدا

  ؟ شیدا تو شدي لوس چقدر اَه

  . بود ترسناك خیلی فیلمه آخه...  خب ولی

  . میده دستت کار لجبازیات این همیشه...  نبینی میخواستی:  دادم خودمو جواب خودم دوباره

  . رفته سر م حوصله که منی و ترسناك فیلم اون و بزرگ خونه این تو حاال

  ؟ بیداري:  زدم اس طنین به و برداشتم موبایلمو

  . روزه اینجا...  شبه اونجا ؟ باشم خواب میخواي:  زد

  ؟ میاي کی حاال...  میگی راست آره اِ -

  . دیگه هفته دو شاید...  چمیدونم -

 تونی نمی پس...  نیستی آمریکا مقیم که تو...  دیوونه آخه:  زدم سریع ذهنم به اي مسئله یه هجوم با و کردم فکر یکم

  . خب بیاي

  . میام آقامون با نترس:  زد

  ؟؟؟؟؟ آقاموووون ؟ این گفت چـــی ؟ چـــی

  ؟ چی:  براش زدم

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ١۶۶ 

 

 صیغه یه گفت اونم آمریکا برگردم تونم نمی تهران برم من که گفتم دایان به تهران بیایم بخوام اینکه از قبل باو:  زد اونم

  . بخونیم ایران خونه سفارت تو ماهی چند ي

 بست رو تاپش لپ در و ترسید من دیدن با هم علی.  علی اتاق تو انداخت خودمو زدن در بدون و بیرون زدم اتاق از سریع

  !؟ عـلــــی:  گفتم که کرد نگاه بهم منتظر. 

  ؟ بله..  ب -

  . ببین اینو:  گفتم و دستش دادم موبایلمو

  . میره باالتر هی هاش ابرو مکالممون خوندن با که میشدم متوجه قشنگ

  !! نــــه:  گفت سر آخر

  . آره -

  !؟ داره اشکالی مگه حاال خب:  گفت سر آخر و کرد موهاش توي دستشو

  ؟؟ نه.  میگفتن هم ما به که بود بهتر خیلی:  گفتم و کردم نگاش حرص با

 دردسر بدون و راحت طنینم این...  بهتر اتفاقا ؟ کرد میشه چه دیگه.  شده اینجوري که حاال خب:  گفت و خاروند سرشو

  . اینور میاد

  . علیم اتاق تو افتاد یادم تازه...  داد تکون سرمو

  ؟ میدي موبایلمو...  برم دیگه من:  گفتم و پاشدم

  ؟ میزنی رو شکمت براي پماد اون:  گفت میرفتم داشتم وقتی و دستم داد موبایلمو

 بزنم پمادمو میره یادم وقتا خیلی همین براي بخوره کبودم شکم به چشمم نمیاد خوشم اصال.  دیگه ما بیخیال...  بابا اي

.  

  . آره:  گفتم و دوختم پایین به چشامو

 وقتی یبچگ از همیشه:  گفت علی که کردم باز رو پوشیدم می خواب براي بیشتر که رو بابا ي مردونه پیرهن ي دکمه

  ! نداره اشکالی.  باشه...  نمیزنی پمادتو پس.  میکردي نگاه زمینو بري در چیزي از یا بگی دروغ میخواستی

  . برگشت دقیقه دو از بعد و بیرون رفت دیدم

 جا نهمی خودت یا:  گفت و نشست تخت پایین اونم.  روش افتادم و تخت به خوردم تا عقب رفتم من هی جلو اومد هی

  . برات میزنم من یا میزنی من چشم جلو

  ! داره که فرق خب نه ؟؟؟ داره فرقی چه خوب پسر آخه اووووووف
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 نباید کیی تو ولی میدم قول میزنم، باشه:  گفتم و تخت رو نشستم.  تخت ي لبه گذاشت و آورد در جیبش تو از پمادو

  . ببینی

  . بزن حاال:  گفت و برگشت.  داد تکون سري و کرد نگاه بهم یکم

  ؟ میدي دستمال یه:  گفتم شد تموم وقتی کشیدم شکمم بنفش هاي قسمت روي رو پماد آروم

 مپیوترشکا میز پشت عکساي به چشمم که کردم پاك باهاش دستمو.  آورد دستمال برام اون و پایین کشیدم لباسمو

 فتهخودشی خود عکس هم دومی...  بود بهنازي عکس آخــی.  کشیدم بیرون رو ها اون از یکی و سمتشون رفتم.  افتاد

  . نبود عکسی هیچ دیگه...  بود منظره یه عکس سومی.  بود ش

  . بلدي هم طراحی نمیدونستم:  گفتم و دادم تکون سري

  . نیستی دبل تو که چیزي...  بلدم هم آشپزي...  تازه.  گرفتم یاد دوستام از یکی از:  گفت و کرد جیبش توي دستاشو

  ؟ نه نمیبره خوابت:  گفت و خندید.  کردم نگاه بهش و کردم لوچ واسش چشمامو

  . نوچ یعنی که باال دادم هامو ابرو

  . نمیاد خوابم منم -

  ؟ کنیم بازي کوچیک گل باهم بیا یعنی ؟ چی یعنی این خب

  ؟ بزنی بلدي گیتار:  گفت که کردم نگاش منتظر

  !؟ بلدي گیتارو و پیانو پس:  گفت که دادم تکون آره ي نشونه به سرمو

  ؟ خوردن هم رو زبونت:  گفت که دادم تکون سرمو دوباره

  . نه -

  . شکر رو خدا خب -

  ؟ کنی چیکار میخواي حاال، خب:  گفتم و دادم چرخی چشمام به

  ! بدم یاد آشپزي بهت میخوام -

  ؟ جـانـم

  ؟ آشپزي

  ؟ علی

  ؟ من
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  !! بــیـــخـــیـــال

...  نباشه حرف هیس:  گفت و برد بزرگ ي آشپزخونه تا کشون کشون منو اما زدم جوش خوردم، حرص کردم، غرغر

  . بدم یادت رو نیمرو حداقل میخوام

  . میزد قهقه خودش هاي حرف به اون و خوردم حرص چقدر من و

  . بیاد گیرت کچل دختر دوست یه ایشاهللا مار، زهر مرض،

  . نیمرو توي نره مرغ تخم پوست که کنم درست نیمرو چجوري بده یاد میخواد آقا که ساعته نیم

  . تابه رو بیاد بخوره لیز مواد که کن نصفش وسط از قشنگ...  دیگه بریز موادشو سریع بابا:  گفت کالفه

  ؟ چی ؟ هان

  . بحرف دیپلم زیر باو -

  . زد حرف کودکیا مهد زبون به باید تو با:  گفت حرص با

  . البیخی گفتم که من بدي یاد بهم خواستی خودت خوبه...  مرتیکه.  وجودش به کشیدم بود دلم تو فحش چی هر

  . نبود اي پوسته هیچ تعجب کمال در...  تابه تو کردم خالی موادشو و شکوندم رو مرغ تخم حرص با از یکدفعه

  . تونستم دیدي:  گفتم و کردم ذوق

  . برنج آبکشی سراغ میریم ایشاهللا فردا باشه، مبارك:  گفت و زد لبخندي اونم

  . نیستم بلد اونم کرده فکر ؟ کرده فکر چی واقعا این

  . بلدم رو یکی این واقعا، ممنون:  گفتم و زدم کمرم به دستمو

  . خندیدیم دوتامون هر بعد

  

  علی

 پریدم جا از و اومد لبم روي خبیث لبخند یه ، صبح 7 ، انداختم ساعت به نگاه یه ، کردم باز چشم گوشیم آالرم صداي با

.  

 تاقشوا در ، نشنیدم جوابی...  زدم آروم ي ضربه دوتا و ایستادم شیدا اتاق در جلوي ، کردم عوض لباسامو گرفتمو دوش

  !پناُ نگی بگی لباسشم و بود شده پهن تختش روي شیدا! خبره؟ چه! اوووه ، بردم داخل در الي از سرمو کردمو باز آروم

  . بود خواب غرق حسابی ولی زدم صداش آروم صداي با بار چند...  ایسادم سرش باالي رفتمو جلو آهسته
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 طول ثانیه چند ، زدم دهنش و بینی نزدیک ، سرش باالي برداشتمو میز روي از رو ادکلنش میکردم؟ بیدارش چطوري

 نگاه دستام بین ادکلن منو به تعجب با و نشست تخت روي ، بکنه سرهم پشت عطسه تا چند و کنه باز چشم تا کشید

  . بودم شده خیره خوابآلودش ي قیافه و موها به ما مرگ مکش لبخند یه با ، کرد

  ؟ باشم داشته دستت از نمیتونم راحت خواب یه صبح؟ اول داري آزار چــته؟ -شیدا

  . نمیتونی نه:  انداختم باال ابرو شیطنت با ، کرد عطسه بازم

  کردي؟ بیدارم چرا شده؟ چی -شیدا

  !بپز برنج پاشو-

  برنــــج؟ چـــــی؟ -شیدا

  . پاشو پس! بدي دم و بکشی آب برنج بلدي گفتی دیروز! آره-

  !دیوونه برو! کردي؟ بیدارم این واسه صبحی اول سرت؟ به زده -شیدا

 من زور ولی ، بخوابه بره میخواست و میزد غر حرص با ، پایین بردم خودم دنبال کشیدمو دستشو بدم جوابشو اینکه بدون

  !کجا اون قدرت و کجا

 ذاشتموگ میز روي رو قابلمه و برنج ، میکرد تر راحت کارمو این و بود نیومده هنوز کروالین ، وایستادم آشپزخونه توي

  . نشستم اپن روي

  !خانم شیدا باش زود-

  بپزم؟ من کنی کوفت برنج میخواي تو:  گفت حرص با ، بود خواب گیج

  . بلدي که کن ثابت...  منتظرم من! آره-

 آب اشتنذ ، ریخت قابمله توي هم برنج پیمونه دو موقع همون ، کوبید شلعه روي حرص با کردو آب نصف تا رو قابلمه

  دیوونه؟ کنی آبکش برنج بلدي اینطوري ، کنم خالی سرش روي رو قابلمه میخواست دلم...  موند باز دهنم! بجــــوشه؟

  ... شود چه! اوه اوه ، کرد خالی قابلمه توي برداشتو نمک مشت یه ، کردم نگاه بهش دوباره

 درحال بلمهقا و هوشیار نیمه شیداي بین نگام ، گذاشت هم روي چشماشو دادو تکیه بهش سرشو ، تشست صندلی روي

  . بود گردش

 کنه عوض اسشولب اول میگفتم کاش ، بود پوشیده عروسکی کوتاه شلوار و بندي تاپ نشده؟ لباسش ي متوجه هنوز یعنی

...  
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 ، پرید جا از ترس با که کردم صداش بلند صداي با ، بیرون میزد فوران داشت برنج آب ، شد ثابت قابلمه روي چشمم

 شد بلند جیغش باز که کنه بلند رو قابلمه خواست گیره دست بدون...  طرفش رفت جیغ با و شد برنجا ي متوجه خودش

  ... کردم نگاه بهش خیال بی گذاشتمو گوشم روي دستامو ،

 کج تشدس که کرد بلند رو قابلمه باالخره ، بود کرده گشادشون ترس با ولی بود خواب خمار چشماش ، میزد گیج هنوز

  ... جــــیغ بازم و ریخت دستش روي برنج ي جوشیده آب و شد

 قصیرت! جلو برم نمیخواست دلم بازم ولی ، موندم خیره بهش تعجب از شده خشک تنی با و شدم هل اشکاش دیدن با

 از قبل ، وردخ لیز خودشم ، افتاد دستش از قابلمه ، بیاد بر خودش پس از تنهایی باید! بپزه برنج بلده گفت که خودشه

  ... خورد سرش به و افتاد صندلی ، زد چنگ صندلی به افتادن

 در ونشج نکنه س؟ زنده هنوز! بودم شده قفل بهت و ترس از ، میکردم نگاه بهش باز دهن با و پریدم پایین اپن روي از

  ... بود شده پخش آشپزخونه وسط رفت؟

 اینجایی راچ ، شدم پا کله بدجور ، بودن ریخته زمین روي شیدا لطف به که برنجایی و آب روي رفت پام که طرفش دویدم

  زد؟ جیغ شیدا افتادم من وقتی چرا نیست؟ پارکت شبیه افتادم که

  ... کردم پِرِِسش.  گرفتم جونشو من...  کشتمش من! مرد واقعا دیگه اینبار خدا! وااااي

  ... خــدا مــُردم! عــــمه! مــامـــان...  شدم له...  کن بلند روم از لشتو تن:  زد داد گریه و جیغ با شیدا

  خوبی؟:  کردم نگاه بهش نگرانی با ، بود کرده پر صورتشو تمام اشکاش ، شدم بلند روش از سریع

  !شدم له آخخ...  مامان...  واااي...  میمیرم دارم -شیدا

  ... عزیزم باش آروم-

  . ممُـرد...  بدنم واي...  دستم آآآخ...  کوفت و عزیزم باشم؟ آروم میگی من رو انداختی گوریلتو هیکل:  زد جیغ شیدا

  !باد خودت بر لعنت که کردي خودت...  حقته! علی آقا...  بود شده تحریک حسابی اعصابم

  . نزن جیغ فقط...  دکتر میبرمت االن:  در طرف افتادم راه سریع کردو بلندش

  ... میسوزه دستم! علـــی -شیدا

  !چلفتی پا و دست نسوزوندمت که من:  گفتم حرص با

 کوبیدمو مپیشونی به دست کف با ، شدم لباساش ي متوجه تازه ، صندلی روي گذاشتم رو شیدا کردمو باز پاکینگو در

  . پارکینگ توي دویدم برداشتمو کالهمو و کت اور لباسی چوب روي از ، باال برم ندارم وقت ، خونه توي دویدم
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 بیا:  انداختم شیدا تن روي رو کت اور ، رفتم بیرون خونه از سرعت با ، کردم باز درو ریموت با نشستمو فرمون پشت

  !جنگلت اون رو بذار هم کاله این ، بپوش

 سرعتمو ردموک موهام توي دست کالفه ، شد شروع دوباره هاش گریه و افتاد آینه به نگاش ، کرد نگاه لباسش به تعجب با

 بشه پیاده دمکر کمکش ، کردم باز شیدارو طرف در شدمو پیاده ، کردم پارك ارژانس جلوي ، نپوشید لباسو ، کردم بیشتر

 رشس هم رو کاله ، بود شده مضحک حسابی بستم هاشو دکمه و کردم تنش بود گشاد حسابی براش که اورکتمو ،

  ... بود شده ملتهب و قرمز حسابی و سوخته انگشتا تا ساعد از دستش.  گذاشتم

  بري؟ راه میتونی-

  ... واااي...  مـــامـــان! آآآخ! نمیتونم نــه:  شد شیطنت از پر و زد برق اشکیش چشماي

 اهنماییر با ، شدم ارژانس بخش وارد کردمو بلندش ، بودم نگرانش ولی باشم حمالش تا میذاره سرم سربه میدونستم

  . اتاقا از یکی توي گذاشتمش پرستار

 Now is the time for Childbirth ?:  پرسید و کرد نگاه من نگرانی و شیدا زدناي جیغ به تعجب با پرستار

  )زایمانه؟ وقت االن(

  . باشم منتظر بیرون خواست ازم.  بدم توضیح رو شیدا وضعیت براش کنمو کنترل خندمو کردم سعی

 بیدارش بحیص اول چرا کردم؟ که بود کاري چه این اصال ، دادم تکیه صندلی پشت به سرمو نشستمو انتظار صندلی روي

! بود کلمه هی جوابش کنم؟ کنترل دختر این برابر در شیطنتمو نمیتونم چرا شدم؟ بچه اینقدر چرا کنم؟ اذیتش تا کردم

  . نمیــدونم

 صبحم ي گونه بچه کار به که همونطوري ، بودم شیدا شدن مرخص منتظرِ  و نشسته اورژانس از بیرون هاي صندلی روي

 دست زا ارزششو برام چیز همه چقدر...  افتادم عقب کارام از چقدر وقته چند این ، گرفتم دستام بین سرمو میکردم فکر

  !داده

  ... دز شیرینی لبخند که پریدم جا از اختیار بی دیدنش با ، کردم بلند سرمو نشست شونم روي که دستی با

  ی؟کن امتحان قلبمو میخواي هی که آهنم از من مگه میشه؟ سبز جلوم اینقدر چرا ببینمش؟ دوباره باید چرا! خـــدا

  !خوش روز! علی سالم -جنا

 وزر ، جنا سالم:  دادم فشار ثانیه چند حد در طرفمو به ش شده دراز دست و زدم زورکی لبخند ، باشم آروم کردم سعی

  !بخیر

  میگذره؟ خوش چطوره؟ حالت -جنا

  میکنی؟ کار چی اینجا...  ممنونم-
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  اومدي؟ چی براي تو ، پََرستاره ، ببینم دوستمو بودم اومده -جنا

  !اینجا اوردمش ، بود بد نامزدم حال:  گفتم اختیار بی

  . نبودي اهلش یادمه که جایی تا! کنه اسیرت تونسته که باشه جالبی دختر باید کردي؟ نــامزد! اوووه -جنا

  . میخواستم ازدواج براي تورو من ولی:  شد باز خود بی لعنتیم زبون

 فردا مروزا همیشه تو! نمیدونستم من ولی:  شد خارج ضعیفی صداي ، شد باز ازهم بار چند لباش ، کرد نگام بهت با جنا

  ... میکردي

  خوبن؟ ت بچه و شوهر ، نیست مهم دیگه:  گفتم محکم و کنایه از پر

  ... خوبن:  کرد زمزمه ، بود سنگین براش حرفم انگار ، بود زده بهت هنوزم جنا

  نداري؟ من با کاري ، نامزدم پیش برم باید دیگه من-

  نشده؟ عوض ت شماره -جنا

  !همونه نه-

  . گفتن براي دارم حرفا خیلی! رو در رو و حسابی و درست...  علی بزنیم حرف باهم باید روز یه -جنا

  . باي ، میمونم تماست منتظر باشه-

  ... بود دهش تموم پرستار کار ، شدم بود داخلش شیدا که اتاقی وارد و گرفتم ازش رومو باشم رفتنش منتظر اینکه بدون

  !بیار لباس برام برو:  گفت حرص از پر دیدنم با شیدا

 و جین یه راشب بوتیک ترین نزدیک از ، اومدم بیرون بیمارستان از کشیدمو پوفی ، بود متشنج اعصابم ، نداشتم حوصله

  ... خونه رسیدیم کی نفهمیدم که میدادم انجام رو کارا فکر بی و سریع اونقدر ، گرفتم بلوز

 گفتن براي یحرفای چه االن گذاشت تنها منو شکل بدترین با که کسی داره؟ من با حرفایی چه یعنی! بود جنا درگیر ذهنم

  باشه؟ داشته میتونه

  . وحشی دستم آآخــخ:  شد بلند جیغش که کشیدم رو شیدا دست شدمو پیاده ماشین از

  نشدم؟ دستش ي متوجه واقعا یعنی ، کشیدم پوف انداختمو ش شده باندپیچی دست به نگاهی

  . برم باید شده دیرم من! داخل برو شو پیاده:  گفتم سرد

  ... برو گرفته؟ جلوتو کی:  گفت غرور با ، بود درد از پر صورتش
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 کاراش ي همه رفته دایان وقتی از که شرکت طرف رفتم گرفتمو سرعت شدنش پیاده از بعد بالفاصله ، ندادم جوابی

  !گرفته منو گردن

***  

  !کنیم عقد ، کردن راضیشون بابا مامان -دایان

  عقد؟ چــــــی؟-

  . س دیگه ماه دو عروسیمونم تازه! کردیم عقد دیروز آره -زد قهقهه دایان

  چیه؟ دیگه عروسی! اینطرف بیاد بتونه دختر این تا بکنید ظاهري عقد یه بود قرار شما! نمیفهمم من-

  . کنم عقدش مصلحتی حتی نبودم حاضر نداشتم دوست دخترو این اگه من -دایان

  میدونستم؟ نباید من نگفتید؟ بهمون زودتر چرا! بود معرفتی بی اوج کارتون-

 هیچی از یداش ولی ، کنم درست رو طنین کاراي ایران بیام قراره میدونستی اولش از که تو خوبه حاال! دیگه دیگه -دایان

  . نداشت خبر

  برمیگردي؟ کی حاال-

  . میمونم کنم درست طنینمو کاراي تا من ولی ، برمیگردن امروز بابا مامان -دایان

  !بمونی هفته دو فقط بود قرار دادم؟ مرخصی بهت من مگه میمونی؟ که چی یعنی-

  . میام بیارم رو طنین نتونستم روز ده این توي اگه! میکشه طول روز10 نهایتش! نزن داد -دایان

  . دربیاري تالفی باید اومدي اگه ولی! خب خیلی-

  . علی داش نوکریم ، چشم -دایان

  . دارم مهمی ي جلسه ، نگیر وقتمو برو زدنیه؟ حزف طرز چه این-

  .فعال ، خوش روز! باشه -دایان

  . بخیر روز-

  . میشنوم! خانم اومدي خوش:  گفتم جنا روبه کشیدمو عمیقی نفس ، کردم قطع تماسو

  

  شیدا

  . ساختن من واسه رو رفتن بیمارستان و شدن مریض و شدن بیمار که انگاري اصال
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 باهم...  دبمان بودم انداخته دستش چقدر...  بود برگشته هم طنین!!  بود کریسمس امروز راستی.  بود گرم هوا امروز چقدر

  . کردیم تزئین رو کریسمس درخت

  . بود کرده دعوت عید براي رو همه دوباره عمه

  . اومد هم دفعه این بود اومده هامون لباس واسه اي دفعه اون که جنیفر

 نقاش نعی.  گرفتم جین کاله و رنگ کرم افقی هاي خط با بلوز یه و لی جنس از دبیرستانی ها بچه مثل دامن یه من

  . بودم شده ها

  !! ادارم هم رو ایش قهوه رنگ:  گفت و داد نشون بهم رو بود بابانوئل هاي بوت مثل که کوتاه بوت جفت یه جنیفر

  . خندید که زدم نمایی دندون لبخند

  .پوشیدم نمی لباس اینجوري که بود اینجا آقام اگه منم...  دیگه بله.  گرفت شیک شب لباس یه اما طنین

...  بود نطنی یعنی طراح خانوم مخصوص کار این خب.  کنیم تزئین رو سالن تا خواست ازمون عمه لباس انتخاب از بعد

  ! اینترنت سري صدقه از اونم!  نیمچه یه...  چرا حاال توش، نداشتم استعداد اصال که من

...  کردم نگاه ساعت به میریخت عرق طنین و میخوردم چیپس و پفک و بودم نشسته جا یه همش من که تزئین از بعد

  . بود مهمونی دیگه ساعت یک

  . پوشیدم لباسامو و گرفتم دوش یه و رفتم

 با اولی روز که بودم همونی من...  زدم پوزخند خودم به.  سرم روي گذاشتم کالهمو.  گذاشتم باز و کردم فر موهامو

 لفتک شلواري جوراب که دامنم زیر ؟ چشه مگه اصن...  هم بقیه...  بود داداشم مثل که دایان...  خب ولی.  بودم روسري

  . بود بلند آستین که بلوزمم.  بود بیرون موهام فقط.  بود پام پا رنگ

  ! هست که همین

  . نبود کسی...  بود باز سالن در راهرو ته.  کردم باز رو اتاقم در و زدم رو فرانسویم عطر

  . خودم دل عشق به عکس یه برم اینکه از قبل.  کردم پام هامو بوت و بستم رو در

  . اطمینان واسه کردم قفلم و بستم رو در.  بیرون اومدم اتاق از و میزم روي گذاشتم موبایلمو

  . سالن سمت رفتم

  . بود وایساده گوشه یه هم علی...  بودن سام و دایان فقط

  . که بودن زده شلواري و کت تریپ همه اینجا...  اوالال

  . دادم دست علی به و دادم تکون سام و دایان براي سري.  بود نشسته دایان کنار هم طنین
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  . شدي ترم بچه لباسا این با...  بودي بچه:  گفت و کرد نگاهی سرتاپامو

  ! پاستیل وووي.  افتاد ها خوراکی به چشمم که رفتم براش اي غره چشم

  . کردم بازش و برداشتم بود میز روي که سبدي توي از رو بسته یه و رفتم سریع

  !!! این فقط...  زندگی یعنی این

  . میخندیدن همشون که مرد و زن از بود شده پر سالن گذشت که کمی

 میکنی رارف من از شیدا،:  گفت و گرفت بازومو اون ولی برم که برگشتم سریع.  طرف این میاد داره آرسام دیدم یکدفعه

  !؟

 و زد مبه لبخندي.  کردم نگاه بهش و برگشتم باشه؛ عادي چی همه کردم سعی!! بابا اي.  ست خرخره لولو کرده فکر

  . سالم ببخشید،:  گفت

  ؟ خوبی سالم -

  ؟ خوبی تو آره:  گفت و زد لبخندي دوباره

  . پوووف.  میکرد نگاه رو ما داشت اونور از علی.  دادم تکون آره ي نشونه به سرمو

  . بام نداري کاري که تو برم من دیگه، خب:  گفتم و عقب رفتم قدم یه..  میخورد منو نگاهش با داشت که اینم

  !؟ میخواي وقت! ؟ دارم مشکلی من! ؟؟ نه گفتی چرا:  گفت سریع و اومد خودش به

  . باشم تنها میخوام من...  ببین...  نه نه -

  !؟ عمرت آخر تا -

  ؟ میفهمی.  باشم تنها میخواد دلم...  ندارم رو آمادگیش اصال االن...  نه نه -

 وت کیان حرف هنوز.  میکردم چیکار...  خب اما شکوندم دلشو میکردم حس...  داشتم بدي حس...  زیر انداخت سرشو

  ! ذهنمه

 دنیا . اي آماده بگی تو که میمونم روزي منتظر من اما... راحتی طور هر...  باشه:  اومد صداش باز ولی برم که برگشتم

  . میریزم پات به رو

  !؟ میشه تموم لعنتی شب این کی پس...  بابا اي.  دادم ادامه راهمو و کردم مشت دستامو

  : کرد اخم و انداخت نگاهی بهم.  وایستم من شد باعث و جلوم اومد علی که طنین سمت میرفتم داشتم

  !؟ بهت میگفت چی -
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  !؟ چه تو به:  گفتم و کردم نگاه بهش یکم

  . راحتی طور هر:  زد پوزخندي و انداخت نگاهی بهم

  . نمیومد بهش اصال! ؟ واقعــا ؟ فوضولی و علی

 شروع حویلت سال واسه معکوس شمارش رقص از بعد.  برقصه تا وسط بردش دایان که بودم طنین پیش ساعتی نیم یه

 دیگه موقع اون.  نبود خودمون عید خوبه...  آخــی.  هوا روي رفت همه جیغ صداي وایساد که دوازده رو عقربه.  شد

  ! میترکید اینجا

  

  علی

 یقینا یندفعها چون! بشه شیدا نزدیک دوباره نمیخواستم...  گرفتم نظر زیر آرسامو حسابی نشستمو دایان کنار اي گوشه

  !میندازم راه دعوا

  بدونم؟ کارتو دلیل میشه! خان علی:  گفت حرص با دایان

  دقیقا؟ کار کدوم:  زدم سردي پوزخند

 همش چرا ، کنه دفاع خودش از بذار! داره زبون خودش.  باشه راحت بذار میکنی؟ کنترل دخترو این داري چرا -دایان

  کردي؟ جمعش حواستو

  !نمیشه مربوط تو به.  میکنم کار چی دارم میدونم خودم! نکن دخالت تو-

 میدونم حتی ، میدونم شیدا و کیان درمورد چیزو همه من ، خواهرمه مثل شیدا! نمیفهمی...  نمیدونی! دِ نه دِ -دایان

 زدیکن بهش هرکی چرا! بده زندگی حق ، بده انتخاب حق بهش ولی...  بشه نزدیک اي دیگه پسر و آرسام به نمیخواي

  هوم؟ چیه؟ براي بهش تخمات و اخم این میشی؟ ظاهر سرش باال معلق عجل مثل میشه

 رشپد با داشت ، شدم ثابت سها روي و چرخوندم شلوغ سالن توي نگاهمو ، نمیشد مربوط اون به چون ، ندادم جوابی

 نگاه بهم خشم و حرص با که آرسامی روي چرخید باز نگاهم ، زد ریزي چشمک و دید خودش به نگاهمو ، میرقصید

 حواسمو! عنتیل دایانِ پس؟ رفت کجا! نکردم پیداش ولی گشتم شیدا دنبال چشم با ، زدم بهش مسخره پوزخند یه ، میکرد

  ... کرد پرت

 ، باال دادم ي*ك*س*ي*و کوچیک پیک یه ، رفتم الکلی غیر و الکلی مشروبات بزرگ میز طرف و شدم بلند جام از

  دیوونه؟ این میکنه چیکار داره! خورد شیدا به چشمم که

 ورچط رو ا*ك*د*و بزرگ لیوان! کردم باز دوباره بستمو چشمامو بخوره؟ اینو میخواد واقعا! شدم خیره بهش تعجب با

  ... میشه داغون...  باالست الکلش درصد...  بگیرم جلوشو باید بخوره؟ میخواد
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  !ینجاا نمیذاشتم مشروبارو کاش...  شدم بدبخت! واااي ، زد خشکم ، باال داد لیوانو شیدا بشم کار به دست بخوام تا

 غلطی هچ:  توپیدم بهش م شده قفل هم به دندوناي زیر از حرص با ، گردوندم بَرِش خودم طرف گرفتمو شدت به بازوشو

  خوردي؟ چی میدونی روانی؟ کردي

  ... کرد تر پررنگ اخمامو درهمش ي قیافه و اشک از پر چشماي

  !تره خوشمزه این از زهرمار...  بود تلخ چقدر! اه:  گفت گیجی با

 عطش النا میدونستم ، میشه اراده بی و کنترل بی ، میشه مست کم کم ، میشه داغ ، میشه تر گیج االن میدونستم

  ... داره خوردن دوباره

 خفه ايفض این از بودم مجبور ولی میومد خفیفی برف و بود سرد بیرون ، حیاط توي بردمش کشیدمشو خودم دنبال

  ... میگفت هزیون...  میزد جیغ ، کنم دورش

 انمخ مونده همین بزنی؟ گند اومدي:  زدم داد ، میشد یکی زمین با نمیگرفت رو ستون اگه که دادم هلش حیاط توي

  هــــان؟ بکنی؟ میخواي غلطی چه دیگه چی؟ دیگه! بشن خمار! کنن مست

 ورتشص روي برف ریز هاي دونه ، گرفت آسمون به رو صورتشو و نشست زمین روي حیاط وسط رفت من به توجه بدون

  ... نیست خودش حال تو میدونستم ، مینشست

  ... میخوري سرما االن! پاشو:  گفتم مالیمی لحن با نشستمو نزدیکش

  س؟ خفه هوا اینقدر چرا علی...  گرمه چقدر واي...  میکنه درد سرم -شیدا

  ... بذارمش اینجا نمیتونم ، باال ببرمش باید...  کردم نگاه بهش حرص با فروکردمو موهام بین دستمو کالفه

 کرده جمع انگشتام توي حرصمو تموم چون بشه کبود دادم احتمال ، دراومد آخش که کشیدم بازوشو دوباره شدمو بلند

 پله زا خواستم ، نبود فهم قابل حرفاشم نصف ، میزد حرف ، میکرد غرغر لب زیر ، داخل کشوندمش خودم دنبال ، بودم

  ... وایستاد جلوم طنین که باال ببرمش ها

  شده؟ اینطوري قیافت چرا چته؟ شیدا شده؟ چی -طنین

  ... نباشید نگران ، نیست چیزیش:  گفتم کشیدمو پوفی

  الــو؟ خوبی؟ شیدا نیست؟ چیزیش که چی یعنی -طنین

  ... بندازه راه آبروریزي میترسیدم ، میزد باد خودشو دستاش با و میکرد نگاهمون گیجی با فقط شیدا

  . خورده مشروب ، هست بهش حواسم من برید شما! داداش زن -

  ... باال میبرمش خودم ، هست بهش حواسم خودم نه:  گفت و کشید اي خفه جیغ طنین
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  بزنی؟ دسح العمالشو عکس میتونی بپرونی؟ مستیشو میتونی کنی؟ چیکار میدونی بشه بد حالش:  گفتم کالفه

 میخندید و یزدم حرف شیدا ، باال رفتم طنین به توجه بدون و گرفتمش تر محکم بیوفته ترسیدم ، بود شده حال بی شیدا

 ويت بندازمش میخواست دلم ، تختش رو دادم هلش کردمو باز اتاقشو در ، بود کرده دار خدشه هاش خنده با اعصابمو ،

  ... چیه مستی تاوان بدونه تا کنم باز روش یخو آب و حموم

...  رفتمگ آتیش...  گرمه:  میگفت و میکرد باز بلوزشو هاي دکمه داشت حالی بی با شیدا.  کردم پرت زمین روي کتمو

  س؟ خفه هوا چرا

  !میشی خوب کن تحمل...  بگیر آروم چته؟:  گفتم گرفتمو دستاشو مچ زود

 زد؟ دلتو ستی؟نی پیشش چرا کو؟ جونت سها پس:  گفت قهقهه با ، بیاره بیرون مشتام بین از دستاشو کرد سعی خندیدو

  !گرممه دربیارم؟ لباسمو نمیذاري چرا! برو

 بلند یغشج که گرفتم آب زیر رو شیدا سر ، کردم باز سردو آب ، کنم تحمل حالشو این نمیتونستم ، حموم توي بردمش

  ... میکردم آرومش یکم باید ولی بود سرد خیلی ، شد

 دراز مکرد مجبورش تختو روي بردمش ، پیچیدم موهاش دور رو حوله بستمو آبو ، میلرزید شدت به بازوهام بین تنش

 گها میدونستم هرچند.  نمینداخت راه گرمه گرمه دیگه حداقل ولی...  بود گیج ، بودن ملتهب و قرمز چشماش ، بکشه

  ... نو از روزي نو از روز بازم نبره خوابش

 بخواب:  مکرد نزدیک گوشش به سرمو نشستمو تخت ي لبه ، کردم پرت تختش کنار اوردمو بیرون پاهاش از هاشو بوت

  !شیدا

  ... سنگینه ، میکنه درد سرم -شیدا

  . پایین برم باید من ، میشی خوب! بخواب ولی ، میدونم-

  . نرو نه:  گرفت دستمو که شم بلند خواستم

  چی؟ براي هوم؟:  باال انداختم ابرومو

  . نذار تنهام! علی بمون فقط:  بود اشک از پر چشماش ، نبود مستانه هاي خنده و سرخوشی از خبري اینبار

  . نمیرم باش آروم...  باشه! خب خیلی:  کشیدم پوفی

  !ضعف این...  ترس این ، معصومیت این بود عجیب ، نداشت غرور دیگه چشماش

  میکنی؟ بغلم علـی؟:  شد بلند وار زمزمه شیدا ي کشیده و بغض از پر صداي

  ... بودم یدهکش شو ثانیه به ثانیه چون میکشه چی میدونستم! لحظاتشو این تموم بودم کرده تجربه منم! لرزید تنم
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 نفساي هک نکشید طول زیاد...  گذاشت هم رو چشماشو ، زدن چنگ لباسم به دستاش ، گرفتم بغل سرشو شدمو نزدیکش

  ... شدن منظم و آروم ملتهبش

  

  شیدا

 یرغ به رو چیزي هیچ من که بود این عجیب...  چرخید می سرم دور جا همه... !  شدم بیدار خواب از بدي سردرد با صبح

  . نمیاد یادم گرفت جلومو علی اینکه

 ستنی یادم هیچی چرا پس.  بودم خودم تخت توي...  بود خودم اتاق کردم، نگاه اطراف به و زدم سرم به رو راستم دست

  ؟

  . میکنه بهتر حالمو گرم آب دوش یه:  گفتم خودم با و شدم کردن فکر بیخیال

 فتادها اتفاقی چه!  بود شده پاره هم شلواریم جوراب.  دیدم باز بستمو ي یقه ها دکمه که شدم رد قدي ي آینه جلوي از

  !!!؟ بود

  . بود ازب علی اتاق در...  بیرون رفتم و برداشتم ساده لباس دست یه هم حموم از بعد حموم، تو رفتم و آوردم در لباسامو

  . نبود اونجا علی اما داخل رفتم

  ؟ داشتی کاري -

  ! سرد سردِ همیشه مثل...  کردم نگاهش م شده درشت چشماي با....  سقف به چسبیدم ها گربه عین یعنی

  . در چهارچوب به داد اشو تکیه و باال داد هاشو ابرو از یکی

  ! داشتم سوال یه:  گفتم و کردم جور و جمع خودمو

  : فرستادم بیرون و کردم باد لپمو...  کرد نگام منتظر

  ؟ بود شده چم دیشب من -

  . جاش سر بزارم کنم صافش بیارم در چپتو همیشه چشماي اون بزنم روزي یه اي.  چرخوند ش کاسه توي چشماشو

  ! کردي مست:  گفت و کشید پوفی

  !!!؟ کردم مست!! ؟ من.  برنگشت و رفت خونه زمین زیر تا دهنم یعنی

  !؟ لبخند یعنی ؟ چی یعنی این...  افتاد لباش دور خط چندتا افتاد که من به نگاهش

  ؟ نیست یادم هیچی چرا پس:  گفتم و کردم جور و جمع خودمو دوباره
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  . بخوابم من نزاشتی دیشبم...  دردسري همش:  گفت و باال انداخت رو هاش شونه

  !!!؟ آخه دردسر به چه و من گرنه و.  مطمئنم...  بود شوخی

  . نگرد آرسام این بر و دور:  گفت زمخی صداي یه با که رفتم بهش اي غره چشم

  ؟ چرا -

 شونا خاله پسر مثل هم انتخابش...  خوبیه پسر فهمیدم من که اونجایی از واال:  دادم ادامه منم.  کرد نگاه بهم کالفه

  ... خب اما.  میخواد ازدواج واسه...  نیست

 فکر تگف ؟ میکنی نگاه اونجوري چرا خب:  گفتم مظلومیت با و دادم قورت دهنمو آب افتاد، برزخیش چشماي به نگام

  ! اه ایـش.  میکنم فکر بهت دارم بگی وقتی تا میمونم گفت نه فعال گفتم میکنی

 چیزیت یه سرم آخر:  گفت و رفت اي غره چشم بهم عمه.  خوردم سر و ها پله راه روي نشستم و بیرون اومدم اتاقش از

  . میشه

 دوتا شدیم بورمج ما دیروز خب.  افتاد کریسمس درخت به چشمم که گفتم بخیر صبح طنین به.  بوسیدم لپشو و خندیدم

  . بزاریم

  !!!؟ نه نکردید بازش هنوز اِ اِ:  گفتم و باال پریدم ذوق با.  کردم نگاه زیرش هاي جعبه به

  . شده باز بهنازي و من مال چرا:  گفت و خندید طنین

  !؟ نه...  آقاتون بازم حتما:  پرسیدم و کردم ریز چشمامو.  بود کرده کاله و شال

  !! بودي باهوش رو دفعه این حداقل:  گفت و خندید بلند

  . بود بزرگ هم دوتاش هر ماشاهللا.  درخت زیر جعبه دوتا سراغ رفتم و رفتم بهش اي غره چشم

  . توئه مال صورتیه:  گفت مهربونی با عمه

  . خندید میکردم دست اون و دست این رو صورتی ي جعبه هی که من دیدن با و پایین اومد ها پله از هم علی

  . کردم باز رو جعبه و نیاوردم طاقت سرم آخر

 این کمی االن...  داشتم فلوت زدن به زیادي ي عالقه زمانی یه.  اومد لبم به لبخندي نتش ي دفترچه و فلوت دیدن با

  . دارم دوستش بازم...  خب ولی بود شده کم عالقه

  . بود مجسمه یه هم علی مال

  ؟ بزنیم فلوت نیستیم بلد ما که کرده اینو فکر هم عزیز نوئل بابا این:  گفتم و عمه کنار نشستم

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ١٨١ 

 

  !! نه تو اما بود کرده فکر این به عزیز بابانوئل.  هست کالسش آموزشگاهتون توي:  گفت پوزخند با علی

  ! حاال وایسا.  بگیریم رو شما حال ما که میرسه روزم یه...  علی آقا وایسا...  آي آي

 میره رداف میدونستم که جایی تا.  اتاقش دم رفتم و برداشتم رو فلوت...  بگیرم رو علی حال میخواست دلم ظهر از بعد

  ! شکر رو خدا خب خودش، ي خونه

 به عشرو خودم ناهنجار صداي با فلوت از بعد.  شد بلند خراشی گوش صداي که کردم فوت قدرت تمام با فلوت توي

  . بود گرفته م خنده خودم...  میشد مرغ مثل صدام اوج توي و داشت اوج که هایی شعر اونم...  کردم خوندن

 نگاه منبود من که راست سمت به.  عقب رفتم قدم یه من و شد باز درش که میخونم شعر و میرفتم رژه علی در نزدیک

 سرم و ادمد تکون براش دستی یکی اون با و پشتم بردم دستمو یه.  دید منو و چپ سمت برگشت ندید رو کسی و کرد

 کنار و بود ور یه کدوم هر موهاش...  بود دار خنده خیلی ش قیافه اینکه بخاطر...  خجالتااا از نه.  بلوزم ي یقه تو کردم

  . خمار خمار چشماش و بود دهن آب از ردي یه دهنش

  . شد رازیرس چشمام از اشک که خندیدم اونقدر...  خندیدم بلند بلند بست که همین.  بست رو در و فرستاد برام فحشی

  !! بود خوبی تفریح.  میداد حال علی دادن آزار چقدر

  

  علی

  . کردم عوض کت و پوش تک و کتان شلوار یه با هامو لباس اومدمو بیرون دستشویی از حرص با

 بپرن ازن خواب از خانم نکنه که دادم کشیک سرش باالي صبح تا و شدم نگرانش دیشب بگو منو! خراب کله ي دختره

  ...! سرشون به بزنه و

  . نیومده بهش خوبی! اَه...  بکنه میخواد غلطی هر و بزنه پا و دست مستی توي میذاشتم باید اصال

  !خوشتیب و بودم مرتب ، انداختم آینه توي وضعم سرو به گذرایی نگاه

  . شدم رو به ور مامان با که پایین پریدم یکی تا دو هارو پله ، اومدم بیرون اتاق از گذاشتمو کیف توي تاپمو لب و گوشی

 نداختی؟ا راه زلزله هیکلت این با چرا اومدنه؟ پایین وضع چه این! عـــــلی:  گفت غرولند با و کشید جیغی دیدنم با

  سر؟ خیره ي پسره نمیکشی خجالت هیکلت و سن از گرفتی؟ یاد شیدا از توهم! واقعانکه

 عجله! خانم نازبه شرمنده:  گفتم مالیم و بوسیدم مهر پر پیشونیشو ، بست نقش لبام روي پررنگی لبخند زدناش غر از

  . دارم

  دیگه؟ بريمی چی براي بساطتو کردي؟ کاله و شال چرا! تعطیله که امروز میري؟ داري کجا:  گفت و ایستاد کمر به دست
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 10 نمیذاره ، ت دردونه عزیز ي زاده برادر جاي یا منه جاي یا خونه این! میکنم فرار دارم:  گفتم حرص با و کردم پوفی

  . میکنه درد سرم ، بخوابم خودم خونه میرم ، باشم داشته آرامش خونه این توي دقیقه

 طنتاششی برم قربونش مگه؟ کرده تنگ جاتو فروخته؟ بهم تري هیزم چه مگه داري؟ معصوم طفل این به چیکار -مامان

  . رفته مادرش به

  . شد داغون اعصابم و شد حسودیم ساله 8 هاي بچه مثل طرفداریش از

 شما ، میرم دارم که من حال هر به ،...  دریغ که میخوام آرامش ذره یه فقط ، ندارم بهش کاري من:  گفتم پوزخند با

  . خوش روز ، باشید تون دردونه و خودتون مراقب

 نگاش ، ردک نگام و وایستاد جلوم مرموذي لبخند با ، شد پیداش خانم شیدا که بیرون برم خونه از خواستم کردمو باز درو

  ... خودته خونه! حـاال بــودي میري؟ کجا جـــون؟ پســرعــمه ِا؟:  بود شیطنت از پر

:  گفتم مالیم زدمو بهش بود بدتر کتک و فحش تا 100 از که لبخندي کنم کنترل خودمو میکردم سعی که درحالی

  !بدهکارم بهت تشکر یه راستی ، َنمونه در دم برم باید ، خونم میاد داره سهاخانم! دختــردائــی ممنون

 و ندممیــمو خواب وگرنه ، کردي بیدارم که مــرســـــی:  طرفش برگشتم کردمو باز درو ، کرد نگام سوال و تعجب با

  !جــــان شیدا خوش روز ، میخورد بهم قرارم

  . بینهن لبمو گوشه لبخند تا پایین انداختم سرمو انداختمو مبهوتش و حرصی ي قیافه به اي مغرورانه و سرد نگاه

 از( خودش کار از که خوشحالم چقدر ، بود چسبیده بهم حسابی تالفی طعم ، بود بخش لذت برام دادنش حرص چقدر

  !پررو لوس ي دختره بود حقش ولی...  کردم استفاده خودش علیه) کردنم بیدار خواب

  !آرامش و خواب ، خونه طرف روندم سرعت با شدمو ماشینم سوار

***  

 میخواد هک کرده باز حسابی چه من روي مگه! نمیشه باورم بگیره؟ اجازه من از بیاد باید چرا ، کردم نگاه سها به تعجب با

 تر رنگکم و کمرنگ هرلحظه زندگیم توي رو سها نقش ، زندگیم توي شیدا اومدن با که منی بگیرم؟ تصمیم براش

  ... کردم

  ... خوبیه خیلی پسر! بشی خوشبخت:  گفتم آروم ، میکردم نگاه بهش گیجی و بهت با همونطور

  ... علــی ولی:  گفت بغض با ، دوخت بهم اشکشو پراز چشماي

 هترب که تو ، داري خبر خودت به نسبت من حس از که تو ، سها نگو هیچی! هــــیس:  گذاشتم لبش روي انگشتمو

  . بود ساده دوستی یه هم اول ازهمون قرارمون میدونی

  . دارم دوستت من ولی:  نالید جون کم لب زیر
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 نظر از ، میخواد خیلی خاطرتو ، داشت دوستت اول همون از سام ولی:  گرفتم نشنیده حرفشو و بستم حرص با چشمامو

  . ایه شده تایید و خوب مورد من

  رضاس؟ دلت تو کنم؟ قبول میگی یعنی:  میلرزید بغض از لباش

  . میکنه خوشبختت مطمئنم ، عاشقته ، داره قبولت شرایط تمام با سام ، آره:  دادم تکون مهربونی با سرمو

  بخوام؟ چیز یه ازت میتونم قبلش فقط ، بگی تو هرچی باشه:  گفت آروم ، شد نزدیک بهم

  . کوچولو خانم بفرما-

  ... ارب آخرین براي کنی؟ بغلم میشه:  گفت میکرد نرم رو سنگ دل که نگاهی و لرزون اي چونه با ، ترکید بغضش

 فرق شرایط االن ولی میکردم قبول میگفت که هروقت قبال ، دوختم چشم بهش تردید و اخم با کردمو مشت دستامو

  !سامه نامزد و عشق امروز نداشت تعلق کسی به و بود من دوست دیروز تا که دختري ، میکنه

 نباید! یستن درست چیزا این من براي ولی هضمه قابل و راحت خیلی چیزا این براش و نیست تعصبی اصال سام درسته

  . کنم درازي دست داداشم نامزد به

 میزد هق بغلم توي که سهایی به ناراحتی و اخم همون با و اومدم بیرون فکر از دورم ظریف دست دوتا شدن پیچیده با

  . بشه تخلیه تا نزدم حرفی ولی میکردم حس سینم روي هم لباس پشت از اشکاشو ، کردم نگاه

  ... کرد نگام حسرت پر نگاهی با و جداشد ازم ، بود شده آروم ، گذاشتم هاش شونه روي آروم دستامو

 هشب و بشی عاشق امیدوارم ، ممنون چی همه خاطر به ، بمون بهترین همیشه علی ، بودي بهترین برام همیشه -سها

  . بخیر روز ، برسی

 داشته واموه همیشه و بوده کنارم شرایطم ترین سخت توي سها ، نشستم صندلی روي و اومدم بیرون بهت از رفتنش با

  !مدیــون...  مدیونشم ،

  ... فراموش ... کن فراموشم...  سها:  گفتم لب زیر...  کردم کنسل رو متفرقه و کاري قراراي تمام گرفتمو تماس منشی با

  

  شیدا

  . طنینو مخصوصا بودم کرده کالفه صبح از رو خونه این اهالی ي همه.  کردم فوت فلوت توي دوباره باز

 صداي هی و میکردم فوت هی...  میشه اذیت کسی که انگار نه انگار منم.  بیرون رفت دید رو اوضاع وقتی هم عمه

  . میاوردم در فلوت اون از خراش گوش

  . کنار گذاشتم رو فلوت اجبار و گشنگی سر از و بود ناهار نزدیک دیگه
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  . خدا رو تو شده کشیده کجا به ما کار ببین!!  بابا اي.  کشتم آدم من انگار میکرد نگام طوري طنین ناهار سر

  . کنه علنی رو ازدواج ي قضیه میخواد میگه دایان:  گفت دفعه یه طنین

  ؟ بگیرید مراسم یعنی:  گفتم و کردم نگاه بهش

  . داد تکون آره ي نشونه به سرشو

  !؟ داري دوستش:  گفتم و زدم لبخندي

  ... خیلی...  خیلی خوبه خیلی اون نمیدونم،:  گفت و زیر انداخت سرشو

 بمون باهاش هزندگی مرد ولی نداري هم دوستش میکنی فکر اگه حتی...  منو ببین:  گفتم و گذاشتم دستش روي دستمو

.  

  . زدم لبخند بهش متقابال منم و زد بهم لبخندي

 و میاد انومخ بهناز گفت دایان که همین تنهاست شیدا نه میگفت نود ي دقیقه تا...  طنین دنبال اومد دایان ناهار از بعد

  . بوقم کامال من یعنی این.  کرد قبول سریع طنین چیزا این

 فقط و خودشون شهر بودن رفته هاشون بیشتري هم خدمتکارا.  میرفتم ور موبایلم با و بودم نشسته تنها خونه توي

  . بگرده خودش واسه یکم بیرون بره گفتم بهش پیش دقیقه دو همین که بود کروالین

 ادی بهت میخوام:  گفت که کردم نگاش گیج.  من دست داد و برداشت رو کالفش.  اومد هم عمه و گذشت ساعت چند

  . ببافی لیف باید چطوري بدم

  ؟ بدم یادت میخواي ؟ چطور آشپزي خب...  نداري دوست پس:  گفت که کردم نگاه بهش عجز با

 ماکارونی تنپخ داشتیم باهم شب تا...  کردم قبول.  نیست بد شده که هم علی کنی کم رو براي اما بود بد نظرم به اولش

 دهش شور خیلی.  خوردیم رو من پخت دست به اما ماکارونی همون شبم آخر.  میکردیم تمرین رو بود راحت خیلی که

  . بود نشده قاطی خوب هم موادش و بود

  (!) . میخورم بریون مرغ دارم کردم حس که کرد تعریف اونقدر بهنازي خب ولی

***  

  . دیگه میرم خودم بیخیال، بهنازي واي -

  . ببره علی باید هم رو تو میبره شوهرش که رو طنین اون:  گفت و کرد نگام چپ چپ

  . دیگه شو بیخیالش داره، کار کلی بیچاره اون بابا -

  ؟ بري خودت میتونی:  گفت و کرد نگام یکم
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  . نیستم که چالق دیگه بابا، آره:  گفتم و بوسیدم شو گونه

  . خونه توي فرستادمش زور کلی با بعدش و همراهم اومد در دم تا

 هم یعل...  خودشون زندگی سر رفتن و گرفتن مراسم یه دایان و طنین که بود ماهی چند...  آموزشگاه سمت افتادم راه

  . بزنه سر مامانش به تا میومد بار یه فقط هفته دو توي تقریبا

  . باشد می تعطیل تعمیرات بخاطر زدن در روي دیدم و آموزشگاه به رسیدم

 بیکار که نم خب...  بود بهنازي تولد فردا پس...  کرد خطور ذهنم به فکري که برگردم خواستم و کشیدم پوفی...  بابا اي

  . خرید سوي به پیش پس...  بودم

  . بگیرم هم خوبی چیزاي پول اون با میتونستم خب ولی نبود همراهم پول زیاد

 نبود یادز هم پولش...  بود دستش کمان یه که بود فرشته یه...  بود خوشگل خیلی خورد، چوبی ي مجسمه یه به چشمم

  ! آرتمیسه ي مجسمه اون:  گفت خانومه یه که داشتم برش. 

  : کردم نگاه بهش و برگشتم

  ؟ کیه آرتمیس -

  . باستان یونان ي الهه یه:  گفت که تر جلو رفتم.  جلو بیام کرد اشاره

  ؟ تولد کادوي عنوان به ؟ خوبه ساله 45 خانوم یه براي نظرتون به:  پرسیدم و باال دادم هامو ابرو

 شاپ کافی تمرف پولم ي بقیه با و کردم حساب رو پولش.  کرد بندیش بسته برام بعد و داد تکون آره ي نشونه به سرشو

  . خورد زنگ موبایلم که میخوردم داشتم.  گرفتم چاکلت هات با دونات یه و

  !! هستیم ماهم فهمید بالخره آقا...  عجب چه.  بود روش علی اسم

  . زدي ماهم به زنگ یه عجب چه ؟ خوشی خوبی سالم الو:  داشتم برش

  ؟ خوبی تو بود شلوغ سرم ببخش.  خوشم خوبم.  بابا سالم اوووف -

  ؟ خبرا چه.  اوهوم -

  ؟ بیرونی...  سالمتی -

  . خالی جات...  میخورم دونات دارم.  بیرون اومدم منم بود تعطیل آموزشگاه...  اوهوم -

  !؟ من ي خونه بیاي میتونی ببینم...  بله -

  : باال رفت هام ابرو
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  ؟ کجاست خونت -

  ! باشه مناسب گرفتن آژانس یه براي کنم فکر.  کردم نگاه پولم کیف به آدرس دادن از بعد

  . میام آره -

  . منتظرتم پس -

  . علی ي خونه سمت رفتم و گرفتم آژانس یه دونات خوردن از بعد

  . شدم بلند برج اون وارد و شدم پیاده کردن حساب از بعد

  . تو رفتم من و کرد باز رو در اومد.  زدم رو زنگ و وایسادم خونش جلوي

  ؟ مامانه تولد فردا پس که میدونی:  گفت و جلوم نشست اومد پذیرایی و سالم از بعد

 براش فردا تونممی ببینم میخواستم.  کارولین با فرانسه بره که گرفتم بلیط براش من خب:  داد ادامه که دادم تکون سرمو

  ؟ بگیریم خونگی تولد یه

  ! مجسمه یه من و بود گرفته سفر بلیط براش علی...  زیر انداختم سرمو

  . میتونی...  آره:  گفتم و دادم تکون سرمو.  کرد صدام علی

  . تو طرف از...  بگیریم کادو واسش بریم میخواي:  گفت شیطنت با علی

 رو نديب کادو ي بسته و برداشتم کولیمو کیف شادي با...  بود خوب خیلیم من کادوي.  کردم جمع خودمو اي یکدفعه

  . کن بازش:  گفتم ذوق با.  دستش دادم و برداشتم

  .. من واسه دونستم نمی...  مرسی:  گفت و زد لبخندي مجسمه دیدن با و کرد بازش

  . بهنازي واسه...  نیست تو واسه بابا نه:  گفتم و حرفش توي پریدم سریع

  . خوبه:  گفت و جعبه تو انداخت رو مجسمه...  خوابید بادش کامال

  ! بشه ناراحت این از بیشتر نمیخواستم اما خنده زیر بزنم میخواستم کامال ش قیافه دیدن از

  

  علی

 بیرون اتاق از زدمو مچم و گردن به رو م کننده مدهوش و تلخ ادکلن ، بستم چشمام همرنگ کرواتی ایستادمو آینه جلوي

  ... پایین میرفتم میزبان عنوان به مهمونا ورود از قبل باید ، اومدم
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 سها سر ، دیدم لب به لبخند رو سام گردوندم سر ، میرقصیدن باهم آروم دایان و طنین و میومد الیتی موسیقی صداي

  !بود اشید منو سوپرایز اینم ، سالن توي بودن اورده رو پیانو من دستور به ، میزدن حرف باهم آروم و بود سینش روي

 زدن حرف مشغول ساالش و سن هم با و کرد نگاه بهم رضایت با مامان ، نباشه کم چیزي تا بودن تکاپو در خدمتکارا

  . رسیدن مهمونا ي همه کم کم ، شد

 دمکر چک چیزو همه رفتمو میز طرف...  بودند گذاشته ها خوراکی میز وسط ، سالن ي گوشه رو طبقه 5 شکالتی کیک

  . بود جا همون هم مشروبات میز ،

  . زدم رنگی کم لبخند ، افتادم خووردنش مشروب و شیدا یاد

  !پایین بیاد و بپوشه لباسشو زود بود قرار کرد؟ دیر چرا پس! نبود شیدا از خبري چرا نمیدونم

  مونده؟ کجا شیدا ببینم تا رفتم باال هارو پله آروم ، شد هیجان پر و شاد آهنگا سبک

 به لذت اکردموب توقف اتاق دم کردم باز درو ، گفت بفرماییدي ، زدم اتاقش به کوچیک ي ضربه دو ایستادمو اتاقش دم

  . بود شده خواستنی و شیک العاده فوق سادگی عین در ، کردم نگاه پاش تا سر

  داشتی؟ کاري چته؟ الو؟:  داد تکون صورتم جلوي دستشو

 اصال امهه رگ توي زیبایی دیگه؟ کنیم چه ، شدم خوشکل خیلی میدونم خودم زدي؟ زل چی به:  کرد اضافه شیطنت با

.  

  خانم؟ جز اومدن همه ساعته؟ 5 میکنی داري چیکار:  گفتم سرد ، کردم ش حواله بابایی برو کشیدمو هم توي اخمامو

  ... بریم ، م آماده:  گفت کشیدو اي کالفه نفس

 طخ ولی بود مالیم آرایشش ، بودن شده ریخته هاش شونه روي باز ش کرده فر موهاي ، بود مشکی و بلند لباسش

  ... بودن کرده جذاب چشماشو واقعا چشمش

  . مکرد نزدیک گوشش به سرمو ، اومدیم پایین ها پله از باهم ، کردم توبیخ دقت این خاطر به خودمو کردمو پوفی

  . میکنم صدات آهنگ این از بعد باش اطراف و دور همین:  گفتم وار زمزمه

  ... بودن صحبت گرم هم ها بزرگتر ، بودن رقص مشغول جوون زوجاي ي همه ، کرد جمع به نگاهی

  . رفت یادش مارو کرد شوهر هم نامرد طنین چیکارکنم؟ تنهایی علی؟ -شیدا

  میدید؟ من به رو رقص دور یه افتخار:  گفتم مالیم گرفتمو جلوش دستمو

 تنش به رس نمیخواد دلم قبل مثل چرا نیستم؟ متنفر دختر ازین دیگه چرا ، شدیم رقصیدن مشغول وسط کردو قبول

  ؟ بخشه آرامش اینقدر بودن سرتق و لجوج درعین چرا بیاد؟ بدم ازش اینقدر میومد دلم چطور نباشه؟
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 چشماش.. . بوسیدم پرمحبت پیشونیشو گرفتمو نادیده رو بقیه دار منظور لبخنداي و ها خنده ، آهنگ شدن تموم از بعد

  . خندید زدم بهش که چشمکی با ولی...  شد درشت

  ... شد قطع آهنگ...  کردم اشاره جی دي به گرفتمو فاصله ازش...  بود عزیز برام دختر این چقدر

 مورد آهنگ ، نشد ساکت جمع تمام ، نشستیم مادرم به رو پیانو پشت هردو و گرفت قرار کنارم شیدا ، ایستادم پیانو کنار

  ... کردیم تمرینش بار چند شیدا با هم دیروز ، بودم برش از و بودم زده ها بار رو مامان و شیدا ي عالقه

  ... یافتم تو وجود تمناي در را دوستی و عشق معناي ، مادرم:  گفتم کردمو صاف صدامو

  ... است من زندگی بهشتِ زیستن تو با ، مادرم:  گفت لرزون صداي و اشک پراز چشماي با شیدا

  ... شد بلند صدام...  اومدن در حرکت به ها کالویه روي همزمان انگشتامون

  

  دیگه جاي هر ام دلشوره از پر ، شم می آروم فقط تو کنار

  گه می لحظه هر بهم اینو چشات ، شک اي لحظه بی منی تقدیر تو

  شه می رنگ خوش زندگیم تموم ، شم می لبخند از پر خندي می تو

  شه می آهنگ بهترین من واسه ، روز هر خونه تو ، تو پاي صداي

  

  ... بود بخش آرامش العاده فوق صداش آهنگ ولی...  بود بغض از پر ، کرد همراهیم شیدا آروم صداي

  

  شه می آرزوم شبیه دنیا همه باشی که تو

  شه می تموم باشی که تو تنهایی سرد روزاي

  میري راه که من کنار نزدیکه خوشبختی چقدر

  گیري می دستامو که تو شم می رها دنیا این از

  

  : خوندم رسا...  محبتش به کردم فکر بودنش به ، کردم نگاه مامان مهربون چشماي توي

  

  خوام نمی چیزي زندگی از دیگه ، خوبم خوبه باشی خوشحال که تو
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  دنیام کجاي کنه می فرقی چه ، دستامه تو ، تو دست که حاال

  شاده و خوب هاي تصویر از پر ، چشمم به دنیا همه تو عشق با

  داده هدیه عاشق قلب یک من به ، هم خدا حاال بودنت شوق به

  عارف/ آرامش

  

 بود عالی:  گفتم شیدا گوش دم ، بود همه چشماي تو رضایت رنگ ، شد بلند جیغ و دست صداي آهنگ شدن باتموم

  . دختر

  ... بوسیدم موهاشو ، کرد تشکر بغض با و کرد بغلم ، کردم مامان به رو کوتاهی تعظیم شدمو بلند

 شام رفص براي همه و برگشت قبل شاد جو دایان لطف به ، بودن داشته نگه بغضشونو هردوشون...  کرد بغل شیدارو

  ... رفتن

***  

  . دادم لم روشون خستگی با خودمم ، انداختم راحتی روي دراوردمو کتمو ، شد خالی جمعیت و سروصدا از باالخره خونه

  . نمیرم...  نمیشه بذارم؟ تنها دخترمو چطور من علی:  گفت ناراحتی با و نشست کنارم مامان

  .طنین پیش میرم نباش من نگران ، بهنازي:  گفت و بوسید رو مامان ي گونه و نشست مامان کنار شیدا

  . نمیدن تو به حواسشونو اصال هوایی سربه و شیطنت همه این با اونا ، نیست اعتباري دایان و طنین به -مامان

  . هست بهش حواسم خودم من:  گفتم خوابآلود گذاشتمو مامان پاي روي سرمو

  . میبرم خودم با شیدارو ، کاري سرگرم توهم نه -مامان

  بري؟ باهاشون میخواي شیدا:  گفتم گذاشتمو هم روي چشمامو

  

  شیدا

  ؟ یارمب کجا از بلیط تونستم، نمی برم میخواستم هم اگه دوما نمیرم نخیر که اوال:  گفتم و زدم سینه به دستامو

  . اصال نبود حواسم.  میگی راست واي اي:  گفت عمه

  ! درندشت و بزرگ خونه این تو...  بمونی اینجا تو نیست راضی دلم اصن بخدا شیدا،:  گفت دقیقه چند از بعد

  !! من ي خونه بیاد میتونه خب،:  گفت اي یکدفعه علی
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  !! نبودا هم فکري بد البته ؟ چی دیگه ؟ جانــم

  . پشتش باغ اون و خونه این از میترسم وگرنه میمونم خونه این تو میزدم زر من

 ؟ دهکر قبول زود دختره چقدر نمیگه خودش پیش علی این خب ؟ آره بگم ؟ بگم چی!  میکردن نگاه بهم علی و عمه

  . درك به اصال...  بگه خب

  . خونت میام.  نیست مشکلی باشه -

  ؟ بهنازي:  گفتم که میرفت داشت عمه.  نگفت چیزي و داد تکون سري

  ؟ بگیري ازم رفت یادت رو کادوت:  گفتم و خندیدم رفت، غره چشم بهم و برگشت

 آخر تا ونیشم.  جلوش گرفتم و آوردم کادومو مبل پشت از و دویدم سریع من و نتونست اما بگه چیزي تا شد باز دهنش

  . بهنازي تولد هپی:  گفتم و کردم باز

 خیلی م،خوشگل دختر مرسی:  گفت لبخند با مجسمه دیدن با.  کرد بازش و گرفت رو بسته بهنازي.  زد لبخندي علی

  . خوشگله

 رسف بره داره دوست خیلی عمه میگفت علی.  کجا علی ي هدیه کجا من ي هدیه خب.  نشد خوشحال زیاد کردم حس

  . میگرفتم رو سفر یه بلیط واسش داشتم رو پولش منم اگه. 

  . باال رفت و جعبه توي گذاشت رو مجسمه بهنازي

  . نمیومد خوشش یکی و میخریدم کادو که بود دومی بار این...  شکست دلم

 خورد م شده فر موهاي که کردم پرت خودمو جوري.  مبل سمت رفتم و آوردم در پام از هامو کفش افتاد هاي شونه با

  ؟ میاد خوابت:  گفت علی که دادم قورت دهنمو آب.  صورتم توي

  ؟ گیرمب بهتري کادوي واسش برم علی با نکردم قبول چرا.  بود گرفته دلم البته صد و بودم خسته...  نگفتم چیزي

  : نشد نلرزه صدام کردم سعی چقدر هر

  .. علی -

  ؟ بله:  گفت و کرد نگام یکم

  ؟ نبود قشنگ کادوم:  گفتم و کنار زدم صورتم روي از موهامو

  . داشتم دوست که من:  گفت و زد لبخندي

  . نداشت دوست...  بهنازي ولی:  گفتم و شد بیشتر بغضم
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 یلیخ فقط.  دیدم رو شادي برق یه مامان چشماي توي اتفاقا:  گفت و کرد نگاه چشمام توي...  من به چسبید و اومد

  . بده حق بهش...  بود خسته

  . شد خورده وقتا خیلی من حق ولی...  بودم داده حق همه به من

 قیهب و بود شده زخم پام ي کوچیکه انگشت.  کشیدم سرد هاي پارکت روي رو امو کرده ورم پاهاي و دادم تکون سرمو

 پیشونیم زا موهام از اي تره که کردم پوفی و انداختم نگاهی زیاد هاي پله به.  بلند و بود تنگ خیلی کفشم.  قرمز اشون

  . م کرده عرق پیشونی به چسبید دوباره و شد جدا

  !! باال برم عصا با باید من که بره پیش اینجوري...  خدا اي...  باال رفتم آروم آروم

  . دامنم یکی اون تو و بود کفش دستام از یکی تو

  . واسش سوخت دلم آخی...  بود خوابیده مبل روي اونجا هم علی

  . ینپای بردم و کشیدم رو تختش روي پتوي و علی اتاق تو رفتم زمین روي ها کفش گذاشتن از بعد و باال رفتم

 پتو و شیدمک نفسی آروم.  گرفتم نرده به دستمو که زمین بیام سر با بود نزدیک من و کرد گیر پام زیر دامنم آخري پله

  . باال رفتم دوباره و گذاشتم سرش زیر هم کوسن تا سه.  انداختم علی روي رو

***  

  . رو طبقه همه این میره کی...  اوالال:  گفتم و زدم باالیی بلند سوت

  ؟ بودي ندیده اي اوندفعه مگه:  گفت تفاوت بی علی

  . نیافتاد بهش چشمم اصال بابا، نه -

  : کردم نچی نچ و بیرون رفتم بیرون بره اینکه از قبل.  وایساد آسانسور این بالخره که داد تکون سري

  . ترن مقدم خانوما بدونی باید دیگه اینو -

  . مهمونی اینجا تو بدونی باید هم اینو:  گفت و زد پوزخندي.  عقب رفت کتش که کمرش به زد دستشو

  . خداست حبیب مهمون اصال.  مقدمن هم مهمونا -

 هستی یچ معطل:  گفتم و بیرون کشیدم گوشم توي از هندزفریمو.  داد نشونم فشردن هم روي با خوشگلشو دندوناي

  ؟ نمیکنی باز رو در ؟ پس

 میرفت و میخورد پهن ي پله تا پنج یه البته...  بود همونجوري ش خونه.  تو رفتم زودتر بازم من و شد باز در موقع همون

 قشنگی ي خونه.  داشت باهم پذیرایی و هال یه و بود ش آشپزخونه پله راه اون پشت...  بود اتاقا خب که باالش ي طبقه

  . کل در داشت
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  . چپه سمت اتاق باال ي طبقه توي وسایلت:  اومد سرم پشت از صداش

 تاقا یه.  شد جمع صورتم شدم که اتاق وارد...  باال رفتم و کردم درست امو کوله.  دادم تکون سري و کردم نگاه بهش

  . نمیاد خوشم رنگ این از من بابا اي.  اي سرمه وسایل با اي سرمه

  !! داشتم تاپ لپ خوبه.  داشت کامیپوتر بدون کامپیوتر میز یه

  . بود خاك پر روش که کتابخونه یه و بود باز دراش که خالی کمد یه

  . ست ژله انگار تو رفت همچین که تخت روي نشستم

  . بالشت به نه تشک به نه...  عــلی یا...  بردارم خواستم رو بالشت و شدم بلند

  . دیگه چیه این بابا...  زاده رضا یا

  !! علی...  علی:  گفتم و بیرون رفتم

  ؟ چیه:  گفت و بیرون زد بغلیم اتاق از

 تاقا توي هم حموم و دستشویی ضمن در.  تختش اون از اونم ش کتابخونه اون از اون ؟ دادي بهم اتاقیه چه این بابا -

  . نداره

 میکشی هشب دستی یه هم رو کتابخونه..  خوبه و نرم خیلی تختشم.  دستشوییه و حموم در کنارت.  باشه نداشته خب -

  ... ! اینجا میمونی ماه دو فوقش. 

  . شدم الزم دستشویی که کرد اخمی همچین

  . بدبخت ي زده غربِ  یخچال

 این باز.  ودمب کردنش تمیز مشغول عصر تا.  اتاق تو رفتم و گفتم ایــشی.  کرد خنک دلمو اما داشت ربطی چه نمیدونم

  !! بدجور میسوختن...  شدن سرخ پاهام کوچیک انگشتاي

  . بده نجاتم بهنازي!!  خدا اي.  زمین کف به چسبیدم کردم حس تخت تو انداختم خودمو وقتی سرم آخر

  . بده یاد هم آشپزي بهمون میخواد حتما

  . کن بخیر خودت خدایا

  . رستوران بزن زنگ خواستی خونه نمیام شبم داشتم کار بیرون رفتم بود زده اس آقا ظهرم از بعد

  . حسابش به بزنن گفتم آوردن رو پیتزا وقتی بود داده بهم که اي شماره به زدم زنگ بود خدام از که منم

  . سوخت نمی واسش دلم اصال ولی من بودم شده بدجنس چقدر
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 دیدم فیلم هی و کردم مشغول وي تی با خودمو نکردم پیدا هیچی وقتی و کشیدم سرك خونه تو یکم پیتزا خوردن از بعد

  . گرفت خوابم و مبل ي دسته روي افتاد سرم بمیره یارو بود نزدیک و بود هیجانی هم خیلی که فیلم آخراي... 

  

  علی

 شدمو نماشی سوار سختی به ، بودم خسته واقعا ، شد تموم باالخره شرکت کاراي ، دادم م کوفته بدن به قوسی و کش

 و بود شده شروع خستگیم بر اضافه لعنتیم درد سر...  مطلق سکوت و میخواد خواب دلم فقط االن ، روندم خونه سمت

  !تعطیل کامال معصاب اعصابم یعنی این

 باال انسورآس شدمو داخل ، اومد پایین تا کشید طول اي ثانیه چند ، زدم آسانسورو ي دکمه بردمو پارکینگ توي ماشینو

  ... شد بلند آسانسور love story آهنگ...  رفت

 متاهل از عدب که دادم فحش دایان به لب زیر ، میبارید ازش خستگی ، کردم نگاه درهمم ي قیافه به آسانسور ي آینه توي

  ... شده کار کم و تنبل اینقدر شدنش

 اعصابمو و میزد ذوقم توي که بود چیزي اولین تلویزیون بلند صداي ، چرخوندم در توي کلیدو اومدمو بیرون آسانسور از

  ... میکرد تحریک بیشتر

 شیدایی به تعجب با بعد و میداد نشون رو شب نیمه 2 که ساعتی به اول ، کردم روشن المپارو و رفت برق کلید به دستم

  چیه؟ خوابش تخت و اتاق نقش پس بخوابه؟ اینجا باید چرا ، کردم نگاه بود برده خوابش مبل روي که

 نزمی روي مبل کنار ، شدم خیره خوابش از غرق و آروم ي قیافه به ، ایستادم سرش باالي و کردم خاموش تلوزیونو

  . زدم بازوش به آروم نشستمو

  !شیــدا... پاشو! شیدا-

 ستب چشماشو حرفی هیچ بدون دوباره ولی ، کرد نگاه اي لحظه چند بهم کردو باز نیمه چشماشو ویج و گیج همونطور

  ... شد مچاله خودش توي و

 اینجا بحص تا که نمیشه دارم؟ این جز اي چاره مگه ببرمش؟ اتاقش تا باید یعنی ، زدم موهام توي چنگی کشیدم پوفی

  ... بخوابه

 اتاقش متس ، بود شده سنگین یکمی حسم بی و خسته تن براي ولی نبود زیاد وزنش ، کردم بلندش دستام روي آروم

 کشیدم البا گردنش روي تا رو پتو خوابوندمشو تخت روي ، بود شده مرتب و تروتمیز حسابی هــوم ، کردم باز درو رفتمو

 زیادي شبالشت ولی داره؟ مشکلی چه این ، کشیدم راحتش و نرم خوشخواب به دستی ، نداشت دوست تختشو اومد یادم ،

  ... بود سفت و بلند
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 چرخی ، ردمک عوض سرش زیر سختی به بالشو ، اتاقش توي رفتم دوباره برداشتمو تختمو دوم بالش اتاقمو توي رفتم

  ... اومدم بیرون اونجا از آروم ، چراغ کردن خاموش از بعد زدمو اتاق توي

 کابینت از ومشروبم شیشه ، رفتم آشپزخونه طرف شدمو بلند ، نمیبرد خوابم زیاد خستگی از ولی کشیدم دراز تخت روي

  ... ببره خوابم تر راحت تا میخورم یکمی فقط ، اوردم بیرون

 ، کنم حفظ راحت تعادلمو میتونستم پیک10 تا و میشدم مست دیر همیشه ، گذاشتم سرجاش مشروبو خوردمو پیکی چند

  ... برد خوابم ثانیه چند به افتادمو تخت روي لباس تعویض بدون اتاقو توي رفتم

***  

  ...دنبالمون اومدن طنین و دایان دیگه بیا عــــــلی؟ -شیدا

 دردي هچ به زنکی خاله رفتناي نیک پیک این نمیدونم ، میرسید گوش به دخترا ریز هاي خنده و دایان بلند صداي

  میخوره؟

 کمی ملباس و تن به فقط و بود خوب موهام ، اول دوتاي جز بستم هارو دکمه پوشیدم پیرهنمو کردمو پا جینمو عجله با

  . شدم خارج اتاق از زدمو عطر

! بودي خواب هک االنم تا خونه؟ برگشتی دیروقت که بودي کجا دیشب هوم؟:  گفت خنده با و شد بلند جا از دیدنم با دایان

  !غافلما؟ ازت وقته چند

 دستش از هاش تنبلی خاطر به میدونست.  کردم پرسی احوال و سالم طنین با دایان به توجه بدون گفتمو اي چه تو به

  ... شکارم

  ... بریم بعد و بخورید شربت یه بشینید اول -شیدا

  . مرسی نمیخواد که آره اگه معروفا؟ شربت ازهمون -طنین

 درمورد ستمونش دایان کنار من و آشپزخونه توي رفت توجه بی شیدا ، شد رو روبه شیدا اخم با که خندید حرفش بند پشت

  . کردیم صحبت هاش کاري کم و شرکت کاراي

 ولی...  شم توجهم علتو تا میکردم نگاه بهش ریزبینی با ، شد سرخ یهو بهم شدن نزدیک با که میکرد تعارف شربت شیدا

  . نشست نزدیکم گذاشتو میز روي رو سینی ، نفهمیدم

  . کرد نزدك گوشم به سرشو میگرفت گاز لبشو و میشد سفید سرخو هی که طور همون

  !بازه...  شلوارت زیپ...  چیزه...  ولی...  علی ببخش:  گفت آروم
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 به که منیست بیدي من ولی...  شدم شرمنده ، برداشتن دوشش روي از رو کوهی که انگار ، داد بیرون شدت به نفسشو

 بنا تا ششنی چون شد قضیه ي متوجه انگار هم دایان ، برگرده نفسم به اعتماد تا کشیدم عمیقی نفس! بلرزم بادا این

  . بود شده باز گوش

 میشدي؟ خیره اینجا به باید حتما جا؟ همه این:  گفتم شیدا به مانند تشر و آمیز تحقیر ، جانبی به حق حالت و صدا با

  هــوم؟

  ... بود رخب بی قضیه از اون فقط انگار ، کرد نگاه بهش تعجب با طنین که افتاد مبل روي از و زد قهقهه حرفم با دایان

 هرحال به! کنه آب زیر سرمو شایدم! کنه خمیر و خرد گردنمو میخواست دلش شاید! نبود توصیف قابل! شیـــدا حال اما و

  ... تالفی براي راهی منتظر و بود عصبی فقط حاال ، نمیشد دیده صورتش توي خنده و خجالت سرخی دیگه

 که سنجمب العملشو عکس تا میکردم نگاش ریز داشتم هنوز...  کوچولو دختر میشد دوستداشتنی و جذاب اینطوري چقدر

  . دیگه بریم ها؟ شد دیر:  گفت حرص با طنین

  . برداشتم زمین روي از رو خوراکی سبد بستمو نبود حواسش کسی وقتی شلوارمو زیپ

  ... شد زمال شاید:  گفت که انداختم باال ابرویی ، اومد بیرون تنیسم کیف و بسکت توپ با اتاقمو توي رفت دایان

  دایان؟ اوردي ورق -طنین

  . منتظرن سها و سام...  دیگه بریم ، خانمم بله -دایان

  میان؟؟؟ هم اونا مگه-

  ... باحالن خیلی نه؟ که چرا -طنین

  . دیگه بریم شد؟ دیر نگفتید مگه -شیدا

  

  شیدا

 نمیاد مخوش ازش کرده نامزد بازم اینکه با...  نمیومد خوشم سها از اصال.  نمیومدم صد در صد که بود من دست اگه البته

  ! کل در

  . ذاشتمگ آروم آهنگ یه و گوشم تو کردم هامو هندزفري نزنه حرف باهام کسی اینکه براي منم و نشستیم ماشین توي

  . داشتم دوستش اما اینجا بودم اومده باري چند...  رسیدیم جنگلی پارك یه به دقیقه چند از بعد

 خوراکی تنگذاش به شروع طنین و من نشستیم وقتی...  ها میز از یکی سمت افتاد راه و گرفت دستش وسیله یه کی هر

  . میکردن بازي تنیس باهم داشتن تر اونور یکم هم دایان و علی و کردیم سرجاش
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  . میاد بدم سها دختره این از ولی چرا، نمیدونم:  گفت آروم طنین

  ؟ خبر چه بهنازي از:  گفت که دادم تکون آروم سرمو

  : باال انداختم هامو شونه

  . ندارم خبري -

 خانوم سها ناومد از اینم دادم تذکر یه بهش فقط من وقتی علی رفتار از اون.  نداشتم خوبی حال اصال سنگینش نگاه زیر

.  

  . شدیم ناهار خوردن مشغول ما و اومدن هم سام و سها بعد دقیقه چند

  . آوردیم توپ ما!!  وسطی بریم:  گفت سریع سها...  داد بازي پیشنهاد دایان ناهار از بعد

 بایدن که خودم با!  کنم تلخ اوقاتمو نباید که اون خاطر به اما میاد بدم ازش درسته...  دادم خودم به لحظه اون قولی یه

  ! کنم لج

  . بودم کشی یار واسه طنین روي به رو من بعدش و کردم موافقت منم

  !؟ کرد میشه چه!  دیگه برداشتم رو دوتا اون مجبوري منم...  برداشت رو دایان و علی بود اول اون چون

  !! میشه چی ببینم تا باشین وسط شما میدم اجازه رو دست یه:  گفت خودش طنین

  !! شدیا پررو خیلی:  گفتم و ش کله پس زدم یکی

 یکنمم چیکار من اصن شاهده خدا:  گفت لودگی حالت با...  بود دایان دست توپ...  وسط افتادیم تا سه ما و خندید اونم

  . بودم ندیده حاال تا ؟ دستم چیه این ؟ اینجا

 لیو داد فحشش کمی سها.  اون به خورد میخندید هی داشت سام که اونجایی از و زد رو توپ بیشور که خندیدم هممون

 و من.. . دادم جاخالی صورتم تو میخورد داشت توپ وقتی و شدم جدي من افتاد علی دست توپ وقتی...  میخندیدیم ما

 یدونمم که من...  بیرون رفت و خورد سها که میدادیم خالی جا ما هی ربعی یه تقریبا...  میکردیم بازي خوب خیلی سها

  . میدونم که من...  میخورم االن

  یکی:  اومد سام و سها صداي و دادم خالی جا من و کرد پرت رو توپ طنین

  دوتا:  دوتا اون صداي دوباره و دادم خالی جا شانسی خوش با من و کرد پرت محکم و بدجور رو توپ علی

  . بودم داده خالی جا رو تا سه...  بکشم نفس کمی تونستم من و دیگه ور یه رفت که کرد پرت دایان

 اشودست و زد زانو زمین روي اي مسخره حالت به دایان...  چمنا روي افتادم من و پام به خورد که زد جوري و برگشت علی

  : باال برد
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  ! ایـــنـــه...  ایـــنــــه -

.  داد مزه بهم خیلی...  خوردیم چاي یه و رفتیم لباسام تکوندن از بعد...  شم بلند کرد کمکم طنین که خندیدم هممون

  ! بود خوبی خیلی روز

***  

  ! عمه پسر خسیسی اینقدر نمیدونستم...  بابا اي...  دیگه بده علی بابا -

  ؟ کنی بازي فوتبال بلدي تو مگه:  گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون

  . کنم بازي ps بلدم ولی نه -

  ! بدو خوب دختر بدو.  ببرمت باید فردا...  آموزشگاهت هاي تمرین سر برو:  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم یه

  ! بیشووري خیلی:  گفتم و پاشدم عصبانیت با! ؟ دبستانیم بچه من کرده فکر این

  ؟ دیگه -

  خسیسی هم خیلی -

  .. دیگه -

 بدو...  وبخ پسر بدو...  بنویسش بیار دفترتو برو اصن...  کن تکرار بار چند روزي ؟ خب...  میاد بدم ازت اینکه دیگه -

!!  

 چند از عدب...  زمین به چسبیدم باز که تخت روي انداختم خودمو.  بهم کوبیدم محکم رو در و اتاقم تو رفتم حرص با بعدم

 هی مه خودمو و کردم زیاد آهنگمو صداي میتونستم که اونجا تا و تاپم لپ سراغ رفتم کردم بازي موهام با که دقیقه

 خنک لمد آخیش...  میکوبیدم بهم محکم دستامو و میزدم سوت...  میزدم جیغ و میکوبیدم پا هی...  زمین به میکوبیدم

 چی : اومد در پشت از علی صداي که کردم کم صداشو نمیاد کسی دیدم بعدش و دادم انجام شب تا رو کارا این...  شد

  . بود قشنگ که آهنگه ؟ شد

  . خسیس مرتیکه...  بدم جرش میخواستم!!!  میگیا منو یعنی

  ! بخوووور منو بیا لولوووو:  گفتم بچگیامون مثل داد با منم

  . بخور منو بیا لولو میزدیم داد میکردم اذیت رو علی من یا میکرد اذیتم علی بچگیا تو موقع هر...  بخیر یادش

  . ست آماده شامت بیا بخیر، یادش:  گفت و خندید
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 مثل ش دسته و روشن ps دیدن با ولی رفتم پایین ها پله از هست اونم بدم نشون اینکه بدون و کردم باز رو اتاق در

 ومدا صداش فقط...  اومد کی علی نفهمیدم اصن که بودم شده بازي غرق اینقدر...  داشتم برش و دویدم ها زده قحطی

  ! خوردي گل تا 17 آفرین،:  گفت که

  . زدم گل تا 17...  نخیرم -

  ؟ تو تیمی کدوم -

  . آبیا این کنم فک:  گفتم و وي تی به زدم انگشتم با و شدم خم یکمی

  . شام بیا پاشو.  خوردي گل تا 17:  گفت کشید ته ش خنده اینکه از بعدش...  بلند خیلی...  خندید

 زودتر اون و خوردیم سکوت توي شامو...  آشپزخونه رفتم و باال انداختم هامو شونه...  وي تی به بعد و کردم نگاه علی به

  ؟ کنم جمع رو اینا باید من یعنی این...  بیشوور...  اتاقش تو رفت من از

  ! عمرا

 ذاشتمگ رو تاپ لپ و کشیدم دراز تخت روي رفتم ور تاپم لپ با که کمی...  اتاقم تو رفتم و بیرون آشپزخونه از اومدم

 اي یانهبدبخت عاشقونه اون از...  اومد در اشکم گذشت که کمی...  کردم دیدن به شروع و گذاشتم فیلم یه...  شکمم روي

  . مینداختم راه سیل دیدنشون با همیشه من که بود

  !! بابا مردن که همشون...  ها مسخره:  غریدم و کردم پاك اشکامو شد تموم فیلم وقتی

  !! اشکا این حیف...  ایــش...  خوابیدم گرفتم سردرد با هم بعدش

  

  علی

Do you know what's worth fighting for When it's not worth dying for? 

  نداره؟ مردن ارزش داره،اما جنگیدن ازرش چی میدونی

Does it take your breath away And you feel yourself suffocating 

  میشی؟ خفه داري میکنی فک و گیره نفس آیا

Does the pain weigh out the pride And you look for a place to hide? 

  بشی؟ قایم جایی یه بگردي تو اینکه و داره رو درد ارزش غرور، این آیا

Did someone break your heart inside? 

  شکونده؟ رو قلبت کسی
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When you're at the end of the road 

  نداري، راهی دیگه که وقتی

And you lost all sense of control 

  میپره، سرت از مغز و

And your thoughts have taken their toll 

  دارن، بد تاثیر افکارت و

When your mind breaks the spirit of your soul 

  میشکنه، رو وجودت روح ذهنت و

Your faith walks on broken glass And the hangover doesn't pass 

  نمیره بین از شراب از پس خماري این و! میکنه حرکت شکسته ي شیشه روي تو ایمان

Nothing's ever built to last 

  !نشه نابود که نشده ساخته هیچی

Did you try to live on your own? When you burned down the house and home 

  کنی؟ زندگی خودت به تکیه با و تنها که کردي سعی کردي، تبدیل خاکستر به رو ات آشیونه و خونه که وقتی آیا

Did you stand too close to the fire? 

  شدي؟ نزدیک آتش به زیادي آیا

Like a liar looking for forgiveness from a stone 

  !کنه عذرخواهی سنگدل آدم یه از میخواد که دروغگو یه مثل

When it's time to live and let die And you can't get another try 

  باشی داشته دیگه فرصت یه نمیتونی هم تو و باشه خودم کار به سرم که رسیده اش موقع دیگه حاال

Something inside this heart has died 

  !مرده قلب این درون چیزي یه

  

  !عــلی -شیدا
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  بله؟:  اوردم بیرون آشپزخونه از سرمو کردمو قطع آهنگو

  بیان؟ میخوان چی براي سام و سها نگفتی:  پرسید کنجکاوي با و آشپزخونه توي اومد شیدا

  داري؟ ما سهاي با مشکی چه نگفتی شماهم-

  مشکل؟ به برسه چه ندارم شما سهاي به کاري من:  گفت حرص با و بهم پیچید ابروهاشو

  !بده انجام مفید کار یه بیا تکراري؟ فیلم این دیدن از نشدي خسته کنی؟ کمکم نمیاي.  خوبه! هوم-

  میکنی؟ درست داري چی اصال:  کرد نگاه بهم دوباره و انداخت تلویزیون به نگاهی

  !مثال میکنم درست دسر دارم االن ، میرسه دیگه ساعت نیم تا ، دادم سفارش بیرون از رو غذا-

  . بلدم کردنو درست ژله ، میزنم هم من:  گرفت دستم از رو همزن و خندید ریز لحنم کالفگی از

  بود؟ صمیمی خیلی سها با رابطت:  گفت آروم که ایستادم کنارش

  چطور؟ ، خیلی آره-

  . همینطوري! هیچی -شیدا

  ... خوبیه صبور سنگ! راحته خیلی ، خوبیه دختر سها-

 بهش اممس ي کوچیکه انگشت نوك نمیذاشتم بود طرفه دو عالقمون اگه بخواي راستشو:  دادم ادامه شیطونی لحن با

  !بخوره

  !بود تر زرنگ تو از که باشه سام مبارك:  گفت دراري حرص لحن با رفتو توهم اخماش

 میکنی نمدیوو داري دختر ، شد تر بلند م خنده صداي که کرد نگاه خندونم لباي به تعجب با ، شد خندیدنم باعث همین

  مهمه؟ برام العمالت عکس اینقدر چرا آخه! کارات این با

 بی بهم مه شیدا بود مطمئن همچنین! نیستی حس بی شیدا به که ببندم شرط حاضرم میگفت ، افتادم سها حرف یاد

  !بسنجه من به نسبت رو شیدا حس میخواد گفت ، بود همین خاطر به هم اومدنشون اصال...  نیست تمایل

 داشتن وستد به ربطی که اینا ، میبینم تخم و اخم و دعوا و لجبازي فقط میکنم نگاه رابطمون به بیشتر هرچی من ولی

 و ربهت اطرافیام با م رابطه حتی ، دارم دوست بیشتر زندگیمو شده؟ عوض چی همه به نسبت حسم چرا ولی ندارن؟

  ...! شده تر صمیمی

 کالتیش سس و کیک و خامه اسپري ، یخچال توي میذاشتش داشت و بود ریخته ظرف توي رو ژله ، کردم نگاه شیدا به

 ذاشتمگ یخچال توي کیکو کاپ ، در زنگ صداي با ، کردم آماده رو کیک کاپ برداشتمو میز روي از رو و تلخ شکالت و

.  
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  !میکنم باز خودم ، اومدن فکرکنم:  گفتم که در طرف بره خواست شیدا

 تس لباس دیدن با ، داخل اومدن سروصدا با سام و سها ، کردم باز درو ، بشه آماده تا اتاقش توي رفت دادو تکون سري

 نارنجی لوارش و صورتی تاپ با سها! صورتی پیرهن و نارنجی شلوار با سام ، شدم قرمز خنده از صورتیشون نارنجی ي شده

  ... بود هم مثل لباساشونم طرح ،

  ... کرده جور و جفت رو تخته درو خوب خدا:  گفتم آروم

  هوم؟ میشه؟ حسودیت:  گرفت نیشگون بازومو و شنید سها

  . میپرونه قلوع! جنون و عشقه ولی! بودم خوبی پسر میدونی خودتم! تقصیرم بی من:  گفت خنده با و گرفت دستشو سام

  ...کنیدب میخواید هرکار ، دیگه نمیخواد تعارف خودتونه ي خونه ، بفرمایید! میدونم بله:  بستم درو زدمو چشمکی بهش

  . میکنیم خودمون ي خونه تو کارامونو:  گفت خنده با سام

  ... خندیدم آروم انداختمو پایین سرمو که کوبید مشت بازوش به جیغ با سها

 لبخند ، بود تنش اي پوشیده و ساده شلوار بلوز...  کرد سالم و شد خارج اتاقش از هم شیدا ، مبال روي نشستنمون با

  ... سها به دوختم نگاهمو و اومد لبم روي مندي رضایت

  

  شیدا

  . میزدن حرف باهم داشتن سام و علی

  . نمیزد حرف که چیا از بگم باید یعنی...  میزد حرف که بود اون فقط اما بود نشسته من کنار هم سها

  . بود تهگرف یاد که غذاهایی به میپرید بعدش و ها موبایل انواع قیمت تو میرفت یهو بودیم مو کردن رنگ بحث توي

 داره زیادي...  بزنیم باال آستینی یه باید علی واسه دیگه، آره:  گفت یکدفعه که نمیکردم گوش آخریا این دیگه که من

  . میشه پیر

  !!؟ پیره کجاش این!!!  وا...  نگفت چیزي و خندید علی

  . خوبه سنش اتفاقا علی جون، سها -

 از اونم سام از این کردن، ازدواج دوستاش ي همه االن جون، شیدا دیگه نه:  گفت خودش خاص لوندي همون با سها

  ؟ چیه تو نظر...  علی آقا مونده فقط...  کرده گیر جایی یه دلش که هم آرسام آقا...  دایان

  . لحظه یه فقط...  سوخت لحظه یه دلم آرسام اسم آوردن با
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  . نهک انتخاب باید خودش:  گفتم اخم با و باال انداختم هامو شونه...  نمیومد خوشم بحث این از اصال ولی چرا نمیدونم

  . شد نمایی دندون لبخند یه هم علی و زد علی به مرموزي لبخند یه سها

  . بیارم رد اینا کار از سر تا بخونم رو کریستی آگاتا کتاباي باشه یادم ؟؟ میکنن اینجوري چرا اینا...  هللا اال اهللا ال

 وشمخ اصال ازش من ولی نه یا بود بدي دختر نمیدونم.  رفت الدوله فیس خانوم این و گذشت کذایی روز اون خالصه

  . نمیومد

  . هاا شهبک راحت نفس همه این مهمون سر پشت آدم نیست خوب:  گفت علی که کشیدم راحتی نفس یه رفتن وقتی

  . علی آقا نبودم میزبانشون که من...  البته صد که اون -

  ؟؟؟ عــلــی:  گفتم آخر در و کمکش رفتم منم...  شد ها ظرف کردن جمع مشغول و باال داد بامزه هاشو ابرو

  ؟ جانم -

  . بود نانازي و خوشگل چقدر مشکیش چشماي این...  میکرد نگام داشت اونم...  کردم نگاهش اي یکدفعه

  . افتاد یادم عمیق نفس یه کشیدن از بعد اما...  بگم میخواستم چی رفت یادم لحظه چند براي

  ؟؟؟ بگردیم یکم بریم فردا اي پایه:  گفتم و باال کشیدم خودمو یکم

  ؟ خب کجا -

:  گفتم و االب کشیدم خودمو دوباره...  بایستم میتونستم پاهم انگشت یه روي من باله هاي کالس کمک به...  بود کالفه

  ؟؟ بریممم ؟ بریمم ؟ بریم ؟؟ بیرون بریم.  خونه این تو رفت سر م حوصله ولی نمیدونم کجاشو...  دیگه بیرون

  . نه یا دارم کاري فردا واسه ببینم بزار...  دیگه کن بس دختر:  گفت و خندید

  . خوابید بادم حدودي تا

  . باشم داشته دکتر شوهر یه داشتم دوست...  چرا ولی...  نمیومد خوشم بودن گیر پا و دست که کارایی از اصال

 من سر باالي شب اون بکنم تب من مثال...  نگووو که بشه دکتر شوهرم دارم دوست اینقدر:  گفتم علی به ناخوداگاه

...  وبگ رو بچمون واي...  نگو که کنه کمک بهم دارم دوست اینقدر...  کنه کمکم اون بشم حامله من مثال یا...  باشه

 آخــی ... بگو رو امون نوه واااي...  صحنه منشی مثال یا...  تئاتر کار تو بره مثال...  بشه هنري بچمون دارم دوست ولی

 ویزونآ گردنش از من بعد بشه خم بگه بهم چیزي میخواد وقتی که جوري...  باشه بلند قدش شوهرم دارم دوست تازه... 

  !! ایش ایش...  افتم می پفک یاد...  میاد بدم هم ها هیکلی این از...  وااااي...  بشم
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 اما کرده مه اخم یه و جدیه خیلی دیدم...  ببینم رو حرفام تاثیر تا علی به رو برگشتم...  زدم حرف چقدر که فهمیدم تازه

 نیست دب...  آهنگساز آقاي هوي:  گفتم و شکمش سمت بردم و برداشتم رو پالستیکی چاقوي...  میخندن دارن چشماش

  ... بعدشم بخندي؛ من هاي رویا قصر به میخوري شکر تو البته.  بخندیااا یکم

 دادم موهامو...  کردم سرم و برداشتم رو اپن رو بودم انداخته ظهر خودم که اي روسري و میز روي انداختم رو چاقو بعدم

  : گرفتم گاز لبمو و تو

  . باشه حیا با باس زن باشه دوکتر باس مرد بخندي، من به بلند شوما میشه غیرتی آقامون -

 ظرفا گفتنن آقاتون...  ببینم بگو...  خانوم خب:  گفت خندیدنش از بعد..  افتادم خنده به منم که خنده زیر زد بلند همچین

  ؟ بشورید رو

  ! میشوره ظرف زنش ببینه میشه غیرتی...  دوکتره آقامون دیگه، نه -

  ؟ داره دوست زنیو چه تو ؟ چی تو:  گفتم که خندیدیم باهم دوتامون هر

 خونه وت بچپونمش اینکه نه...  نکنه کار که دارم دوست زن یه من خب:  گفت اون و آشپزخونه صندلی روي نشستم من

 دیگه من ... میدونی...  بشه آروم کی و کنه شیطنت کی بدونه که دارم دوست زن یه...  بیرون کنه کار نمیاد خوشمم اما

 میخوام آروم ندگیز یه االن من اما میکردم زنم با شیطنتا خیلی...  چرا بودم ساله بیست اگه...  نیستم ساله بیست پسر یه

 باس مهیکلش....  ؟ حرفیه...  باشه بلند قد باس زن اصال...  خودم قد هم نسبتا میخوام زن یه من تو برعکس اتفاقا... 

  ! چاق کمی و سفید...  باشه خوشگل باید زن باشه خوشگل باید زن شاعر قول به...  باشه توپر

  . باشه بغلی باس زن اتفاقا...  نخیــرم -

  ؟؟ شما مثل یکی حتما...  زرشـــک -

  . خوبه که قیافمم...  خوب وزنم...  خوب قدم...  خوبی این به من ؟ چی پس...  بله -

  ؟ وقت یه نشه غیرتی آقاتون:  گفت و کرد نگاه بهم لبخند با یکم

 دوکتره...  هک میدونی...  اومد آقامون...  برم من...  گفتی شد خوب:  گفتم و بستم پیشونیم تا و برداشتم رو روسري سریع

  ! میاد دیر.. 

  . خندیدیم باهم کلی که شب این به نه تلخی گوشت ظهر اون به نه.  اتاقم توي رفتم منم و خندید

  . نداریم تفاهم باهم هم سوزن یه سر اصال، علی و من دیدم کردم دقت که االن

 وراتممتص...  دیگه منم.  نبود خوب کدومش هیچ که...  ساختم تصویر کلی علی ي آینده زن و خودم ي آینده شوهر از و

  ! ماوجه و کج خودم مثل
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  علی

 هیکلم و دق به وایستادمو آینه جلوي ها دیوونه مثل ، اتاق توي رفتم بودن اومده لبم روي شیدا حرفاي از که لبخندي با

  ... بود عالی هیکلمم ، بود خوب که قدم ، کردم نگاه

 باشه؟ دکتر آدم شوهر میده معنی چه اصال...  نبودم دکتر ولی ، میزدم هماهنگ شیدا آل ایده با تقریبا ، شد باز نیشم

  ... باشه مهندس باید مرد...  میوفته عقب زندگیش و زن از آدم که اونوقته

 کنیمی دیوونم داري خانم شیدا ، کردم ولو تخت روي خودمو گرفتو خندم بود شده یکی شیدا زدن حرف با که حرفام از

  ... خدادادیت هاي لوندي این با

 واقعا دم؟ش شیدا عاشق واقعا خودم ولی...  بذارم پیش پا خودم باید میگفت ، داره حس بهم شیدا که مطمئنه میگفت سها

  ان؟ چی براي دارم بهش که جدیدي حساي این پس! آره بذارم؟ پیش پا براش حاضرم

*****  

 ؟م کالفه اینقدر چرا نمیبره؟ خوابم چرا ، شدم بلند تخت روي از انداختمو بود شب نیمه 2 نزدیک که ساعت به نگاه یه

 از بیرون رمب باید! پوووف! بدم فشارش بازوهام بین من و کنه شیطنت که...  باشه پیشم شیدا االن میخواست دلم چقدر

  ... بمونم نباید...  خفه ي خونه این

 چرخیدممی حیاطش توي داشت حیاط خونم اگه ، زدم بیرون خونه از کردمو عوض سیوشرت و جین یه با لباسامو حرص با

  ... بزنم قدم بیرون برم باید حتما اوضاع این توي حاال ولی ،...  شه خالی مغزم تا بگیرم آروم تا

 حاال تا هک احساساتی چرا میشم؟ اینطوري چرا...  کنم آروم نابسامانمو مغز میکردم سعی میرفتمو راه خیابونا توي آروم

  میشه؟ روشن شیدا براي داره نکردم روشن دختري هیچ براي

 بچگی از هک دوستی میکنم؟ نگاه دوست یه از بیشتر شیدا به جرئتی چه با...  افکارم خاطر به میخورد بهم خودم از حالم

! امااانته ستتد اون میزنه؟ سرت به چیه کثیف فکراي این لعنتی ؟... بود نکرده باز حسابی من روي دوست یه از بیشتر

  !امــانت میفهمی؟

 نگاهش امانت چشم هب اینقدر نیستی مجبور...  خودت مال بکنی امانتو میتونی! کنی تصاحبش میتونی:  گفت غرولند با دلم

  !شی نزدیک بهش داري اجازه پس! داري دوسش تو چون کنی

 اجازه دونب نمیتونی! باشی مراقبش باید...  نیست تو مال امانت میفهمی؟ امانتو معنی! دیوونه نه:  بود مخالف عقلم

  !اشتباهه! گداییه این...  کنی تصاحبش

 مامان یک میشه؟ تموم کی هفته یک این...  گرفتم دستام بین بیچارگی با سرمو نشستمو پارك توي نیمکت روي

 میگرفتی بلیط هم شیدا براي خب بشه؟ چی که کردي درگیر خودتو بود؟ تولد کادوي اینم! علی بهت لعنت برمیگرده؟

  ...؟ پیشت بیاد گذاشتی چرا بره که

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٢٠۵ 

 

 توي مدار االن ولی...  شم مچ باهاش بیشتر میخواستم...  بشم تر نزدیک بهش میخواست دلم! بره نخواستم خودم! هه

 لیع چطور کنم؟ حفظ غرورمو چطور باشم؟ دار خود باشمو دختر این کنار میتونم چطور من...  میشم غرق زدم که گندي

  نکنم؟ همکاري باهاش نبینمو شیطنتاشو چطور باشم؟ سابق

 جواب نگرانی با شیدا ي شماره دیدن با ، کشیدم بیرون حوصلگی بی با گوشیو و جیبم توي کردم دست گوشیم صداي با

  ... دادم

  شیدا؟ جانم-

  کجایی؟...  علی:  گفت حرص و ترس از پر ولی خوابآلود صداي با شیدا

  خوبی؟ چرا؟...  بزنم قدم اومدم-

  ... میترسم! خونه بیا -شیدا

  ... میام االن:  گفتم کشیدمو پوفی

! بشم ش هجذب بیخیال نمیتونم...  کنم دوري ازش نمیتونم...  منه شانس اینم! هه ، خونه طرف رفتم کردمو قطع گوشیو

  !نمیذاره خودش بخوام خودمم

 از یکی روي شیدا ، بود صبح 4 نزدیک ساعت و بودن روشن المپا تمام ، خونه توي رفتم چرخوندمو در قفل توي کلیدو

  !نبود جا چهی و بود جا همه حواسش انگار بودنو شده دوخته زمین به چشماش ، بود گرفته بغل پاهاشو بودو نشسته مبال

 منم! آروووم !هــــیسس:  گفتم آروم گرفتمو بازوهاشو ، شد بلند جیغ با که دادم تکون شونشو آروم ایستادمو سرش باال

  ...! منم ،

 آروم:  تمگف کنان نجوا گوشش زیر ، کردم قفل دورش بازوهامو کشیدمشو جلو ، کردم حس بغضشو ولی شد آروم جیغاش

  ... عزیزم منو ببخش...  میترسی نمیدونستم...  خانمی میخوام معذرت ، شیدا باش

  ... میکرد نبض از پر رو قلب از م سینه خالی قسمت و میزد شدت به قلبش

 نصف بایدن نمیدونی! امانتم خونت توي یعنی من:  گفت حرص با ، داد هلم عقب به یکم کشیدو بیرون بغلم از خودشو

 میورد سرم ییبال و خونه تو میومد یکی اگه چی؟ میومد دزد اگه بیوفته؟ اتفاقی نمیترسی بذاري؟ تنهام خونه توي شبی

  چی؟

  !بیاره سرت بال برسه چه بزنه دست بهت کسی کرده غلط:  غریدم م شده چفت دندوناي با

 به یشهم نباشی؟ مغرور اینقدر میشه اخر روز چند این! عمه ي خونه میرم بعدش! مزاحمتم دیگه ي هفته یک فقط -شیدا

  ؟... باشی منم فکر

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٢٠۶ 

 

 ودمخ به من دختر؟ دلم از میدونی چه تو...  بدم جوابشو نمیتونم که خوردم حرص دلم توي توو؟ جلوي اونم مغرورم؟ من

  ... میدم دست از تو جلوي اختیارمو من...  خونه از بیرون میرم که ندارم اعتماد

 با.. . اتاقش توي رفت حرف بدون بعدشم! نداد جوابی کردو نگام اخم با که کردم تلخ خواهی معذرت یه فقط جوابش در

  ... اتاقم توي رفتم بود انداخته دلم به که وجدانی عذاب

 به لحظه ادی کردمو نگاه رو بودم گرفته مختلف ژستاي توي ازش که عکسایی ، گشتم گوشیمو کشیدمو دراز تخت روي

 ومجل که شیدایی ، شدم خیره بهش ثانیه چند رسید که عالقم مورد عکس به نوبت ، افتادم هامون شادي ي لحظه

 بودن ادهد بهمون ژستو این سها و طنین ، بود حلقه دورش دیگم دست ، بودن شده حلقه بازوم دور دستاش بودو ایستاده

...  

 دمش دختري عاشق! رفتم دست از من آره...  کردم نگاه بهش بارها و بارها کردمو انتخاب گوشیم ي زمینه براي عکسو

  !بشه عزیز و بااهمیت برام لحظه یه نمیکردم فکرشو حتی که

  

  شیدا

 میشد وبخ چقدر...  بود تر بلند یکم قدم اگه...  کردم نگاه رنگ سیاه بزرگ ي جعبه اون توي فرم خوش و بلند قد زن به

!!!  

  . شد زده دلم توي اي جرقه یکدفعه...  افتاد موهام به سیاهی اون توي چشمم و کردم خاموش رو وي تی حوصله بی

  . بیرون زدم علی ي خونه از موبایلم و کلید برداشتن با و شدم بلند زودي

  . میگفت هی سها که آدرسی به رفتم تاکسی یه با

  . تو رفتم و کردم نگاه سردرش و شیک سالن اون به کرایه دادن از بعد

  . میخوام هم خالکوبی...  بزنینش شرابی:  گفتم غلیظ انگلیسی به روم به رو ي ساده زن به

 پشت من و اومد خالکوبی براي جوونی دختر یه هم بود موهام روي رنگ وقتی...  شد کارش مشغول و داد تکون سري

 اجت یه تا دادم نشونش رو کتفم هم بعدش و بزنه روش کوچیکی هاي ستاره تا خواستم ازش و دادم نشون رو گردنم

  . بکشه روش

  . داشت درد خــیـلــی...  داشت درد خیلی

 بود دهش موهام کشی آب وقت و بود شده قرمز پوستم شدنش تموم از بعد.  بود شده روونه چشمام از اشک که بود جوري

 سابح از بعد.  کنم فراموش دردو شد باعث و میومد بهم خیلی موهام خوشگل رنگ اما میکرد درد خیلی گردنم و بازوم... 

 باسل به چشمم یکدفعه میخریدم، خوراکی کمی و میگشتم همینجوري و بیرون زدم شد گرون هم خیلی که کردن
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 ریدمخ فقط.  نمیدونم رو کیش براي...  خریدم همینجوري و رفتم...  داشت گیري چشم رنگ خیلی که خورد اي مردونه

.  

 وردخ علی هاي کال میس به چشمم تازه تاکسی توي...  کردم رو رفتن خونه به عزم بالخره روي پیاده هم کمی از بعد

.  

  ؟ بودي خوابیده باز ؟ بودي کجا:  گفت تند و برداشت سریع که زدم زنگ بهش

  . بیرون بودم... رفته:  گفتم پر دهن با و زدم دونات به گازي

  ؟ هستی گوري کدوم شیدا ؟ چــی:  چسبید گلوم به دونات که زد دادي

 دلم بابا.. . گرفتم خونه واسه هم خوراکی سري یه...  روي پیاده یکم رفتم...  نبودم جایی کن باور علی:  گفتم تند تند

 باور علی علی ؟ میکنی باور.  تاکسیم با...  خونه میرم دارم االنم.  بیرون رفتم و پاشدم...  نشستم خونه تو بس از پوسید

  !؟!؟ دیگه میکنی

  : خندید کردم حس

  . باش خودت مواظب.  میام دیر یکم شب خوب، دختر باشه -

  . باي بوس همینطور توهم مرسی مرسی -

  !؟!؟!؟ گفتم چی من!!!  واي اي

 نگاه کردمی نگاه من به تعجب با که تاکسی راننده به ؟؟ بزارم دلم کجاي رو بوسش...  هیچی که باي خب ؟ باي ؟ بوس

  . کنم کوتاه هم پسرونه موهامو میخواستم افتاد یادم تازه من و کرد تعجب بیشتر اون خنده، زیر زدم پق و کردم

***  

  . روم پاشید روغن که دادم ول روغن دریاي اون توي رو هاي سوسیس

  . بطریش توي ریختم و برداشتم رو روغن نصف و برداشتم اي مالقه...  میگرفت گریم داشت دیگه

  . بود شده بهتر حاال

 میام دیر ودب گفته البته.  میومد هشت ساعت همیشه علی و بود یازده..  کردم نگاه ساعت به و کاناپه روي انداختم خودمو

  . بودم شده نگرانش اما

  . علی بدون...  خوردم رو شامم من و نیم و یازده شد ساعت

  . نبود وعلی مبل روي بودم نشسته ایم حلقه آستین خواب لباس با من و شد دوازده ساعت

  . چرخید در قفل توي کلید که بود یک ساعت.  میشدم علی منتظر باید اما...  میومد خوابم
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 دسته به سرشو و مبل روي نشست هم خودش و کرد پرت مبل روي رو سامسونتش کیف و شد داخل بلند قد با مرد یه

  . داد تکیه مبل ي

  . میبارید ازش خستگی

 پاشو ،سالم:  گفتم آروم و میز روي گذاشتم و بردم براش و کردم درست صدایی بی چایی و آشپزخونه توي رفتم آروم

  .بخواب برو من به بده رو کتت

:  فتگ و باال پرید هاش ابرو.  کرد نگاه من به بعد و کشید اي خمیازه و شد ها آباژور نور متوجه تازه...  شد باز چشماش

  ؟ خودتی

  . عممه میدونی، نه -

  ؟ میاري چرا منو مامان اسم...  هوووي -

  . میگم رو توهمی عمه...  نمیگم که رو عمه اون..  چیزه...  میدونی -

  . جوجو شدي خوشگل:  گفت و نشست مبل ي لبه

 گفت لیظیغ اخم با.  کرد براندازش و گرفت دستش توي بازومو...  کرد اخم ایندفعه و افتاد سفیدم بازوي به نگاهش بعد

  . داره ضرر...  کن پاك رو ها برچسب این برو: 

  ؟ نه خوشگله...  هست هم گردنم پشت.  کردم تتو آرایشگاه رفتم امروز:  گفتم و خندیدم

  !! نمیاد خوشم کارا این از هیچ:  گفت و شد تر غلیظ اخمش بعد و کرد تعجب اولش

  ! منم مهم...  که بیاد خوشت نباید تو -

  . بخیر شبت...  حال هر به:  گفت اخم با میرفت اتاقش سمت به که طور همون و پاشد

  ... چایــ برات...  علی -

  !! سر خیره...  بخور خودت:  گفت خشن

  . بود ها بچه شبیه علی چقدر و گرفت خندم همزمانش خشم و حرص از

 قهر ما هرچند...  کنون آشتی واسه هدیه یه اینم...  بیرون آوردمش اتاقم از رفتم بدو بدو و افتادم مردونه پیرهن یاد تازه

  . نمیاد خوشم علی هاي اخم از اما نکردیم

 سریع که میخوابید شلوارك با داشت و بود تنش سفیدي رکابی علی.  شدم وارد زدن در بدون و گرفتم پشتم رو پیرهن

  . ببند چشاتو علی:  گفتم
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 بازشون:  تمگف مهربونی لبخند با آروم و گرفتم اون به رو و خودم جلوي رو پیرهن...  بست چشماشو خسته و کشید پوفی

  . کن

  : گفت هم تعجب با.  شد خیره پیرهن به تعجب با و کرد باز چشماشو

  ؟ دیگه چیه...  این -

  ... بیرونــ رفتم که امروز...  دیگه پیرهنه خب.  وا -

  ؟ گرفتی من واسه -

 چنگش دستم از خوشحالی با...  شد زده سوالش به که بود تاییدي مهر لبخندم...  کرد خوشحالم خیلی صداش توي ذوقِ

  . خوشگله خیلی مرسی،:  گفت کردن روش و زیر دقیقه چند از بعد و زد

  . خوش شبت...  دیگه خب.  نداشت قابلتو -

  ... راستی:  گفت که میرفتم داشتم

  . میاد بهت موهات رنگ:  داد ادامه لبخند با که برگشتم

 بهم وهامم رنگ.  فرستادم خودم واسه بوسی و کردم نگاه خودم به آینه توي از.  اتاقم تو رفتم و زدم نمایی دندون لبخند

  !! شدم که گفت اون!!  شدم آره!!  شدم خوشگل!  میاد بهم گفت اون...  میاد...  میاد

  !! نیست مهم...  اومد بدش این از فقط:  گفتم خودم با افتاد که خالکوبیم به نگام

  

  علی

  . شد کم خیلی افتاد پیرهن اون به چشمم وقتی هرچند داشت شدت خیلی...  شدم بیدار خواب از بدي سردرد با صبح

  . تو رفتم و دادم هل رو در آروم...  بود باز نیمه شیدا اتاق در...  بیرون اومدم صورتم و دست شستن از بعد

 توي هاشمو و بود وري یه سرش و پایین بود افتاده تخت از دستش...  داشت بدي خیلی تشک...  خدایی میگفت راست

  !!! شرابیش موهاي...  بود شده پخش صورتش

 خالکوبی یرفت پاشدي بود کم آبت...  بود کم نونت...  خوب دختر بگو آخه.  کردم اخم دوباره و افتاد خالکوبیش به چشمم

  !!! دوتا بلکه...  یکی نه اونم!! ؟ کردي

 تري پی ام هی...  بود افتاده بیرون تخت ي لبه از که دستی...  افتاد دستش به چشمم که میشدم عصبانی دوباره داشتم

  . بود توش

  . چل و خل ي دختره!!  کنم ش پاره و لت بزنم بود نزدیک واقعا دیگه.  بود گوشش تو هاشم هندزفري
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  . بلنده صداش چقدر که کنم حس میتونستم هم فاصله همین از و بیرون کشیدم گوشش توي از رو هندزفري

 دلم.. . خب هم کنم نگاه سیر دل یه چشماشو تا کنم بیدارش میخواستم هم...  کردم مرتب روش رو پتو و کردم قطعش

  . بود من منتظر اونجوري دیشب وقتی اونم...  کنم بیدارش صبح موقع این نمیومد

 سفیدش هاي لپ ن*د*ي*س*و*ب ي وسوسه جلوي.  زدم کنار موهاشو و تختش چهارچوب توي انداختم رو دستش

 اوه.  مکرد روشن رو وي تی و مبل روي نشستم پرتغال آب و پنیر نون یه خوردن از بعد و بیرون زدم زودي و گرفتم رو

  !!! بود رئال و بارسا بازي امروز راستی...  اوه

 ردماااک اخم شیدا تري پی ام به که بودم من خوبه...  کردم زیاد ته تا آلود خواب شیداي به حواس بی رو وي تی صداي

!!  

 و ردمک کم رو وي تی صداي باشه، شب هشت که بازي ساعت گرفتن از بعد و کردم نگاه سی بی بی نویس زیر به

  . کوچیکش جیب توي گذاشته رو خرس دختر این اینکه مثله واقعا نه.  شدم خبر کردن نگاه مشغول

  . میشه اذیت داره معلومه!  نمیشه واقعا اینطوري...  بکنم تشکش حال به فکري یه باید

***  

  . هااا میشه شروع فوتبال االن ؟ شی ساکت دقیقه دو میشه چی شیدا واي -

  ؟؟؟ کی با کی ؟؟؟ فوتبال:  گفت و زد برق چشماش

  ... و رئاله...  خب:  گفتم و کردم نگاهش شده ریز چشماي با

 نترلک...  آره آره ؟ میگیره رو ایران ماهواره از ؟؟ هان ؟ شبکه کدوم:  گفت زود و زد پهنایی چه به جیغ یه گفتم اینو تا

  !!! واااي اي...  رونالدو...  رئال...  رئاله...  کو

  ؟ داریم تفاهم باهم شیدا و من اصال...  دادم بینیم به چینی

  ؟؟ نه ؟ دیگه رئالی هم تو:  گفت من به رو بعد

  !!! مسی...  بارسا سرور است عشق فقط ؟ گفتی جوك:  گفتم شدیدي اخم با

 حال هر هب:  گفت بود داده من دست کار که هاش شیطونی با بعد.  کشتم رو کسی کردم فکر آن یه کردم نگام همچین

  . بازید می شما امشب

  . میشه چی ببین حاال...  خانوم کورخوندي ؟ مــــا ؟ کی -

  ... ! بینیم می -

  . بازي شروع به بود مونده ربع یه...  کردم نگاه ساعت به
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  . بندیم می شرط اصال:  گفت اي یکدفعه

  ؟ سرور یا میبره رئال که این سر ؟ شرط -

  . بارسا یا میبره سرور...  نخیــرم -

 " هی همیشه که افتادم جنگی هاي بازي یاد...  شد مشت دستامون و گرفت قرار هم جلوي تخسمون و اخم با صورتاي

vs " و زدم پوزخندي!  سرورِ رئال میکرد حس که کوچولویی موش این از بود گرفته ام خنده.  بود ها گروه اسم وسط 

  ؟ بندي می شرط میبرم، میدونم که من ولی:  گفتم

  . بندیم می شرط میبرم، من نخیرم،:  گفت و زمین به کوبید پاشو

  . بندیم می شرط...  باشه -

  ؟ ببندیم -

  . ببندیم -

  ؟؟ چی سر -

 هم روب دل تو کوچولوي موش این با زدن حرف دقیقه دو حتی...  داشتم اي العاده فوق حس...  نمیرسید ذهنم به چیزي

  . بود عالی

  . بزنه ته از موهاشو باید باخت تیمش کی هر:  گفت اي خباثتانه لبخند با

  . بود تر مهم واسم اون شرابی موهاي...  االن اما بودم حساس موهام روي خیلی قبلنا

  . بود گفته اون...  رو شرط این داد تغییرش نمیشد ولی

  ؟ مطمئنی.  باشه -

  . خوندم چشماش توي از رو ترس من اما داد تکون سرشو

  . بود ولو میز روي بودم کرده تهیه ظهر که پفکی و چیپس و میوه و تخمه کلی دقیقه دو عرض در

  . نزد گل هیچکی...  هیچی که اول ي نیمه

  ... دوم ي نیمه اما

  . شد گرفته پنالتی رئال نفع به که بود آخر دقایق به نزدیک...  زدن گل یه کدوم هر بارسا و رئال

 اش چهره و یدکش عمیقی نفس و وایساد توپ پشت رونالدو وقتی.  وایساد و کشید جیغی شیدا و لعنتی زدم داد بلند من

  . انداخت مبل روي خودشو نمایشی حالت به شیدا..  شد داده نشون وي تی چوب چهار توي
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  !!؟ باشه نمایشی اگه حتی ؟ کنه غش باید بخاطرش شیدا چرا...  متنفرم رونالدو از عمرم آخر تا االن از

  . عشقم همـــیـــنه...  ایــــنــــه:  زمین آورد و هوا روي برد منو شیدا داد که بودم فکرا همین توي

  . تمیگرف پنالتی نباید اصن...  بابا خریدن رو داوره این ؟ اینه چیو چی:  گفتم داد با من و مبل روي پرید می مدام

 انداخت رو میکند پوست داشت که سیبی حرصی شیدا و دروازه توي زد مسی که بود نمونده بازي آخر به چیزي دیگه

 مساوي سوت هم موقع همون.  میزدم داد هیجان از من و شد ریخته زمین روي ظرف هاي تخمه پوست که ظرف توي

...  سیم قابلمه بخوري عشقی شکست و بگیره ازت رو دخترت دوست خدا:  گفت حرص با شیدا.  شد زده بازي پایان و

  . ایـــش.  بزنگی که بشی زشت اونقدر شدي که پیر ایشاهللا

 ؟؟؟ من هواس میشد پیدا این مثل یکی میشد چی...  کن نگاش واااي:  گفت ذوق با هویی یه اون و خندیدم بلند بلند

  ؟ هــــوم

 خوشحال بابت این از من و میرفتن موج رقص هوا توي شرابیش موهاي و میشد تر کوچیک لحظه هر ذوق از چشماش

 خب اما گفت ندبل بلند نمیشه...  کنم نفرین رو رونالدو شیدا مثل منم داشتم دوست ولی نمیشه کوتاه موها این که بودم

  !!! رونالدو کنه ولت نامزدت که ایشاهللا... 

  !! شدي بچه خودتم شدي، بچه یه عاشق:  کرد خطور ذهنم به لحظه یک و

  

  شیدا

 سرویس باید رو فردا عوضش...  امــــا....  بزنی رو شویدات این چهار نمره با میخواست دلم خیلی که درسته خب -

  . کنی دهی

  . دارم کار کلی شرکت فردا من متاسفانه:  گفت خونسرد و کرد نگاه بهم یکم

  . کردم دور هم از رو پام دوتا هاي ساق و چسبوندم بهم رو م.ا.ن.و.ر.  شدم ناراحت

 یکم روب پاشو خانوم، شده قدیمی کارا این نخیر،:  شد بلند علی صداي و ریخت طرف یه از موهام...  پایین بردم سرمو

  . نیست ریتم به حواست زیاد میگفت سها...  رقصتو کاراي اون کن تمرین

  . کنه رقص تمرین واست بیاد جونت سها بگو:  گفتم حرص با و کشیدم هم روي هامو دندون سها اسم شنیدن با

 بدون و یرونب زدم اتاق از هدفونم و موبایل برداشتن و هوا این واسه لباس یه پوشیدن از بعد و اتاقم تو رفتم بدو بدو بعدم

  . بیرون زدم خونه از علی هاي داد به توجه

  !! آزااااادي...  جووون اي:  گفتم خوشحالی با خورد بهم هوا وقتی
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  . بود رفته در دستم از علی ي بیهوده هاي زدن زنگ آمار دیگه.  خیابونا توي زدن قدم به کردم شروع خودم بعدم

  . نشستم پارك توي و کردم خاموش موبایلمو هم سر آخر

  . نیومد یادم خونه آدرس کردم تالش چقدر هر اما...  پاشدم میزد تاریکی به داشت دیگه هوا اینکه از بعد

  . کردم روشن موبایلمو و(!)  فرستادم ادبی و آموزنده بسیار لعنت یه خوبم شانس این به

 و درد کونآی یه " ؟ لعنتی هستی گوري کدوم نمیکنم، که چیکارا کنم پیدات اگه میدونی خودت " بود داده پیام علی

  . دیگه داریم حتما! ؟!؟ رو آیکونی همچین داریم.  بود گذاشته هم بدبختی

  : کشیـــداااا...  کشید نعره و برداشت من از تر سریع اون و زدم زنگ بهش سریع

  ؟ هان ؟ کنم پیدات باید کجا از ؟ الهی فضل به هستی گوري کدوم...  فراري خانوم به به -

 االن من هک بگه بهش تا گفتم کناریم زن به میکشید عربده هنوز داشت که موقعی و بزارم سرش به سر یکم خواستم

  . هوشم بی تقریبا و نیست خوب حالم اصال

...  علی یچارهب...  دیگه مردن با بود برابر که نیست خوب حالش این میگفت جوري بیشوور و کرد قبول لبخند با زنم اون

  . پشت اون مرد خدا بنده کنم فکر

  ؟ نداره رمز گوشیتون مگه:  پرسید انگلیسی به ازم زن

  . معموال نمیزارم نه، -

  . نباشه خوب زیاد حالت که کنم کاریت یه باید االن خب:  گفت شیطنت با و داد تکون سرشو

 یکی ونا!!!  نیست دست دیگه دست این بابا.  رفت تنم تو از جون هو یک و هوا رفت دادم که پیچوند دستمو هو یه بعد

  !! خب پیچوندي می رو

  ؟ خانــوم ؟ خوبید خانوم...  من خداي.  اوه:  گفت زنه که زنه بغل تو افتادم

  . من صورت تو بزن هی تو...  میاد...  االن:  گفتم زحمت به...  بود بسته نیمه چشمام و میکرد زق زق دستم

  . کنه مراقبت خوب بهنازي امانتی از که علی آقا واسه تنبیه یه اینم.  گرفت تهشو تا خودش

  ؟ خوبید خانوم میگفت هی و میکرد من صورت توي زدن به شروع زن و اومد هایی کفش صداي ربع یه از بعد

  . گرفت که جونمم ذره یه همون...  شد داده فشار محکم یکی توسط میکرد درد که دستم

 بگو نک وا...  نفس کن وا چشماتو خدا رو تو...  خانومی شیدا...  شیدا:  اومد علی نگران العاده فوق صداي و شد بلند سرم

  ... میکنه درد کجات
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  ... عزیزم شیدا...  شیدا...  کن وا چشماتو من مرگ رو تو!!  بودي خوب که تو:  گفت عجز با بعد

  ؟ نمیکنه وا چشماشو چرا:  گفت زن به رو داد با بعد

 سریع نمم...  من بغل تو افتادن و نیمکت به خورد دستشون مچ هو یک فقط...  نمیدونم من اوه،:  گفت نگرانی با هم زن

  . آقا گرفتم تماس شماره آخرین به

  . زد روش گرمی ي بوسه قرمزیش، دیدن با و باال برد دستمو علی...  کردم اي ناله من که کرد ول دستمو علی

 صداي و چسبید صورتم به علی ریش ته و شد بیشتر م ناله...  سوخت دستم ؟ چشه ؟ میزنه اینجوري چرا ما قلب این

  . نکن اذیت منو اینقدر شو بیدار...  خانومی...  شیدا:  شد زمزمه گوشم توي نگرانش

  . گرفت رو موبایلم و کرد تشکر زن از که شنیدم رو صداش و بودم اون بغل توي...  شدم بلند نیمکت روي از

  !! بشم بهتر یکم باید االن میکنم حس.  روند می سرعت با و گذاشت ماشین صندلی روي منو

  . شد تر نگران و رفت هم توي ش چهره که کردم اي ناله آروم

  . عـلـی:  کردم زمزمه

  ؟ علی نفسِ بگو ؟ علی جان:  گفت و کرد جا به جا رو دنده

  . دارم دَرد..  دَر:  گفتم و خودم توي پیچیدم

  . میومد دستم سر طبیعی هاي بال که بودم آدمی کال.  بود شده قرمز بدجوري مچم...  داشتم هم واقعا

  . میبندمش برات خونه میریم االن...  خانومم میدونم...  میدونم -

  . بیمارستان ببرم اي حلقه تاپ این با رو تو باشم خر یعنی:  گفت لب زیر بعد

  !!! االن بودم من خره اون ؟ بود چی رابطشون تاب تی و خر ؟؟؟ میگی منو یعنی

  . خونه توي رفتیم علی به زده تکیه ولی خودم پاي روي ایندفعه من و وایساد دقیقه چند از بعد

 خوب حالت االن درسته:  گفت و برگشت قهوه دوتا با.  بیرون رفت و تخت توي خوابوند منو مچم بستن از بعد علی

  . من میگیرم حالتو که بعدا اما...  نیست

  ؟ میکنی خر بچه -

  : جلو کشید رو صورتش و توهم کشید اخماشو

  . میکنم آدم بچه...  نخیر -

  : لرزید مردمکش و شد نگران چشماش اون که هم تو رفت هام اخم
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  ؟ داري درد -

 ومديا وقتی از که میدونم....  مقصرم منم میدونم،:  گفت و گرفت ش سینه توي سرمو که دادم تکون سرمو بغض با

 رو قتتو بیشترین خونه این توي تو نیست هم بهناز و رفته طنین که هم حاال...  شدي نشین خونه بیشتر آمریکا،

  .امروز مثل درست... بشه چیزیت یه و بیرون بري میترسم...  بده حق منم به اما میگذرونی،

  ؟ شهبا...  کنیم حال کلی که میریزم توپ خیلی ي برنامه یه فردا شد اینطور که حاال:  داد ادامه که نگفتم چیزي

  . رونالدو عشقِ  خانوم بخواب حاال:  گفت و داد بهم امو قهوه.  کردم نگاه بهش و ریختم چشمام توي تاییدمو

 میکردم فراموش غمامو همه من...  میشد بشر این حرف اصن!!!  جوووونم اي.  رونالدوووو....  شد باز خود به خود نیشم

.  

  . میکنه درد خیلیم...  گفتم دروغ...  اوي.  نمیکنه درد دستم االن یعنی

  

  علی

 رفتم اچارن به اما نمیومد خوابم ولی بودم خسته...  گذاشتم آشپزخونه توي رو قهوه از خالی فنجون اومدمو بیرون اتاقش از

  ... بخوابم تا اتاقم توي

 هک بریم کجا بگذره؟ خوش بهش که ببرمش کجا...  شدم فردا براي ریختن برنامه مشغول کشیدمو دراز تخت روي

  کنه؟ خوشحال جفتمونو

  ... اون اینو از گرفتن کمک و تقلب بدون کنی جوور خوبو جاي یه باید خودت! نه طنین؟ یا بپرسم سها از

 تاریخی جاي چندتا و موزه ببرمش یا! یخ؟ رو اسکی یا! سینما؟ یا...  خرید ببرمش میتونم...  کردم متمرکز ذهنمو یکم

  ... باشه خاص جاي یه باید...  نیست خوب اینا...  نه دیگه؟

  !میکنه خاصش بودنتون باهم همین! باشه خاص نمیخواد:  توپید دلم

  ...! بگذرونه خوش من وجود با که کنم کاري یه بتونم باید

***  

 ولی بود 9 ریباتق ، انداختم ساعت به نگاه یه ، چیدم تنقالتو کنارشون گذاشتمو سبد توي کردمو درست که ساندویچایی

 وابخ لباس به اخم با رفتمو جلو ، اومد بیرون اتاقش از خوابالود که کنم بیدارش برم خواستم ، بود خواب هنوز شیدا

  ... کردم اشاره عروسکیش

  نشدي؟ آماده چرا! کوچولو خانم خواب ساعتِ-
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  بشه؟ چی که بشم آماده:  گفت عنقی بد با

 صبح اول از یک خاطر به...  دربیاري دپرسی از خواستی کیو...  ریختی تفریخ ي برنامه کی براي ببین! علی بهت لعنت

  ؟!!!شدي بلند

  بود؟ نرفته سر خانم ي حوصله مگه بیرون؟ بریم باهم نبود قرار مگه-

  زدي؟ هم به قیافه و تیپپ دیشبمون حرف براي پس:  کرد اشاره تیپم به و زد برقی چشماش

  ... خونه توي بشینم کنم ول الکی کارمو نبودم که بیکار بیدارم؟ صبح از چی براي کردي فکر پس-

 منو نباشی حاضر دیگه ساعت ربع تا! شو آماده برو اضافه حرف و زدن غر جاي:  گفتم جدي که بزنه حرف خواست

  . نمیبینی

 دلم راچ ، شدم خیره دي سی ال به دادمو لم خاموش تلویزیون جلوي ، اتاقش توي رفت عجله با دادو تکون سر مطیعانه

  ؟!نمیفهمم بهش نسبت حسمو چرا بیام؟ کنار خودم با نمیتونم چرا نمشه؟ صاف خودم با

 القموع ابراز جلوي حسی یه وسط این ولی ، باشه داشته چشم بهش نداره حق هم کسی ، عزیزه خیلی برام ، دارم دوسش

 روي مامانم هک مسئولیتی حس شاید...  بشم نزدیک شیدا به نمیذاره که...  میکنه دلم دو حسم به نسبت که...  میگیره

  ... ببرمش بین از میخواد دلم هست که هرچی...  کنه ردم شیدا اینکه از ترس شاید ، گذاشته دوشم

  ... اومدیم بیرون خونه از کنارهم شدمو بلند جام از شیدا اومدن با

***  

 وشخ همیشه از بیشتر حتی بود؟ تر خوشمزه و بهتر اونروز چی همه چرا نمیدونم ، خوردیم پیتزا شامو شیدا اصرار به

  ...! میگذشت

  ... بودم آسمونا توي خوشه من با شیدا میدیدم ازینکه...  میکرد گرم دلمو واقعا این بودو خوشحال شیدا

 پریده ایینپ باال اینقدر ، بود خاص و دوستداشتنی برام همه خوندناش آهنگ و رقصیدنش ، انداختناش کل ، شیطنتاش

  ... رفت ازحال ماشین توي که بود

  !!!بود اي موندنی یاد به روزه چه...  میرفت رژه ذهنم توي امروز ي لحظه لحظه

 از ، نشد هک بیدارنشد ولی کردم صداش بار چند ، بود خواب غرق که شیدا طرف برگشتم و پارکینگ توي بردم ماشینو

 کردمو در پاهاش و گردن زیر از آروم دستامو بعد برداشتمو خریداشو کیفو اول ، کردم باز سمتشو در شدمو پیاده ماشین

  ... دبو خواب خوابِ  هنوز ، کرد جا بازوهام بین بیشتر خودشو زدنو چنگی پیرهنم ي یقه به دستاش ، کردم بلندش

 شدن وقفمت با آسانسور، توي رفتم زدمو پیشونیش به کوچیکی ي بوسه...  میشد خواستنی معصوم خواب توي چقدر

  ... اتاقش توي بردم رو شیدا کردمو باز رو درخونه سختی به آسانسور

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٢١٧ 

 

 وستد رو شیدا بیشتر میکنم حس امروز چقدر...  شدم خیره بهش ، نشستم تخت ي لبه و گذاشتمش تخت روي آروم

  ... شده تر خاص و عزیزتر برام چقدر...  دارم

 ، داشتم نگه صورتش با مماس بردمو جلو سرمو ، رفت هم توي اخماش و شد غنچه لباش ، زد غلتی تخت روي شیدا

  ... کردم نگاه لباش به کردمو باز سرانگشتام با اخماشو ، اومد لبم به صورتش حالت از لبخندي

  ...! دختر این بوسیدنه ي وسوسه از شم دور باید...  رفتم بیرون اتاقش از کشیدمو عمیقی نفس

***  

 زود اینقدر دبای چرا اصال...  بودم کالفه و ناراحت برگشته مامان که این از! بکنم دل شیدا از باید زود اینقدر نمیشد باورم

  نیست؟ شیدا خونه برم که شب یعنی برگردن؟

  چته؟ امروز هست معلوم! پسر هی -دایان

  !نیست چیزیم-

  ... معلومه کامال -دایان

  . میکنم چک هارو پرونده دارم نریز بهم تمرکزمو! گیرنده-

  جاشه؟ سرِ  تمرکزت مطمئنی:  کرد اشاره دستم زیر ي پرونده به ایستادو سرم باالي درهم اخماي با

 بدون موبرداشت کتمو...  دادم بیرون کالفه نفسمو انداختمو نگاهی دستم زیر ي ریخته بهم و شده خطی خط کاغذاي به

  ... رفتم بیرون اتاق از حرف

 طرف فتمر بیخیال پس بذاره تنهام نیست حاضر عنوان هیچ به میدونستم ، شد ماشین سوار کنارم اومدو دنبالم دایان

  ... شد بلند صداش که خونه

  . مادرت ي خونه میرن هم اونجا از! خرید رفته طنین با که بگم باید ببینی شیدارو بري میخواي اگه -دایان

  نکنی؟ دخالت من کاراي توي میشه:  زدم داد عصبی داشتمو نگه خیابون کنار ماشینو

  !نمیشه نه -دایان

  چرا؟-

  !شدي عاشق تنها تنها اونم ، من ي اجازه بدون چون -دایان

  !یاريم دست به دلشو میبندم شرط...  داریم هواتو:  زد ضربه شونم به و خندید که کردم نگاه بهش درمونده و کالفه
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  شیدا

  !؟!؟ خدا رو تو میبینید...  میگرفتم سواري علی از بیشتر یکم خب میاد بهنازي میدونستم اگه

 موقعیت زا منم...  ندید منو که بود غرق اونقدر.  نشسته مبل روي و فکرئه غرق بهنازي که دیدم و ها پله از پایین اومدم

 چیکارت بگم خدا:  گفت ساختگی اخم با دید باز نیش با منو وقتی و کشید بلندي هین.  مبل رو پریدم و کردم استفاده

  . هاا میشه سالت سه و بیست داره سرت خیر...  بچه نکنه

  ؟ نرفته یادت چیزي یه...  بهنـــازي:  گفتم و دادم نشون بهش دندونامو

  . واال نه:  گفت بعد و کرد فکر یکم

  . میاد یادت...  کن فکر بیشتر -

  . دیگه نمیاد یادم میگم خب...  جون بچه اِ -

  ؟ میاره چی بقیه واسه سفر میره یکی...  بهنازي بابا -

  . خودشو سالمتی خبر:  گفت خونسرد و بیخیال

  . هااا میاره هم دیگه چیز یه اما...  آررره که اون -

  . بهتون میدم بیان بقیه شب بزار! ؟ میگی رو سوغاتی..  آهــا -

 میخواستم.. . بیرون رفتم و کردم باز رو در...  باغ سمت رفتم کنان لی لی و پاشدم بعدم...  بوسیدم لپاشو و پریدم زده ذوق

  . میرفتم هاپی هیپ رو ها قدم این و باغ ته برم

 ؟ شم قایم برم کجا من...  من...  من واي اي.  دیدم رو آرسام تعجب کمال در و برگشتم...  شد باز باغ در دیدم هو یک

  ؟ آخه میدي من به پاسخو این ؟؟ هــا

 باشه...  مکن نصفش اینو نزنم تا کن کنترلم خودت و کن نگهداري من از امشب خدایا.  زد برام بوقی کنم فرار اومدم تا

  !!! دیگه زیرش نزن.  کردي قبول که میدونم ؟؟ قبوله ؟ اوکی ؟

  . شدیا پیدا کم خیلی خانوم، شیدا سلــام:  گفت و شد نزدیکم

...  تس آشپزخونه توي هم کارولین...  ست خونه توي دارید کار عمه با اگه...  آرسام آقا سالم:  گفتم و زیر انداختم سرمو

  . میرفتم داشتم منم اجازتون با...  باشه باید شرکت علی

  . شنیدیم رو گمشو برو ي مودبانه لحن و نمردیم:  گفت و خندید

  . ایـــش...  شنیدي شد خوب
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 حرف تو با هم...  هم بزنم سر عمت به هم که بودم اومده:  گفت که کردم گرد عقب و چرخوندم گودیش توي چشامو

  . بزنم

  : برگشتم و وایسادم

  ؟ چی مورد در -

  !! آینده -

  . کارش رد بره بگم بهش خوب چیز یه باید.  نمیشه آدم این...  نه

  .. آرسام آقا ببینید -

  . آرسام -

 رو کیی هم من...  نمیکنم فکر شما به اصال من...  چیه میدونید اصن...  ندارم شما به اي عالقه هیچ بنده...  آرسام آقا -

  . کردم حساب اون روي رو م آینده من...  کردید حساب من روي رو آیندتون شما که همونطور و دارم دوست

  . شدم مزاحم ببخش:  گفت آروم...  شد سرد ش چهره

 نگاه ور آرسام شده مشت دستاي و قرمز صورت با و بود وایساده دایان کنار که دیدم رو علی سرش پشت من و باال رفت

  . شد باز مشتاش افتاد نگاهم به نگاهش وقتی...  کرد اشاره من به و گرفت مشتشو دایان.  میکرد

 کونیت بلندش نسبتا موهاي و وزید گرمی باد...  کرده خواستنیش چقدر ؟؟ هــان ؟ چشماش توي چیه نور این...  خدایا

  . خورد

 موهاي به و کردم تند هامو قدم.  بودم گرفته گر درون از...  برگشتم اون به توجه بدون من و گذاشت جلو قدم یه

  !! خودم مثل...  کنن پرواز که دادم اجازه خرگوشیم

  ؟ هان ؟ شدم اینجوري چرا من...  اومد سرم پشت هم علی هاي قدم صداي

  . انداخت نگاهی من به و بود وایساده کالفه آرسام...  زدم دید رو خونه توي قدي هاي پنجره از

  . نبود این حقش واقعا...  شاید...  شدنش ناراحت از شدم ناراحت...  شد جمع چشمام توي اشک

 میري در جاک:  گفت زدن نفس نفس با اون و شدم ش سینه با مماس.  برگردوند منو و افتاد گیر علی چنگال توي بازوم

  ؟ شیدا

  . میدونستم...  میدونستم ؟ نه کرد اذیتت:  غرید عصبانیت با و شد مشت دستاش...  افتاد آرسام به نگاهش
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 تا رت پایین میگرفتم سرمو میتونستم که جایی تا من...  کرد جدا خودش از منو تعجب با...  شد جاري چشمام از اشک

 و اوردمنی طاقت سر آخر...  رو اشکیم صورت بزنه دید که میکرد سعی و جلو آورد می سرشو هی اونم.  نبینه رو اشکام

  . بود شده تنگ واسش دلم چقدر فهمیدم تازه...  بغلش تو انداختم خودمو

  ؟ گفته بهت چیزي کسی ؟ نفس شده چی:  گفت و نشست موهام روي دستش

  !! بود...  شده تنگ...  برات...  دلم:  گفتم هق هق با

  . طور همین منم:  کرد زمزمه گوشم دم و خندید مردونه

  ! میکرد بازي پوستم با نفسش...  شدم حالی به حالی

  . کرد بلند منو زانومو زیر انداخت دستشو اي یکدفعه

...  کنه اذیتت نمیتونه هیچکسی...  اینجام من...  نترس...  نفسی هیــس:  کرد زمزمه گوشم دم که زدم چنگ لباسشو

  . بشم تنگتم دل اون قربون

  . آرومِ  آروم...  شدم آروم چقدر

  تو رفتیم رفته آرسام که شدم مطمئن من و زدیم حرف باهم یکم اینکه از بعد

***  

  . خوبیه چیز خیلی کتابم...  نبودم زحمت به راضی اصال:  گفت خنده با دایان

 ومکد هر سام و علی و عطر کدوم هر طنین و سها...  خندیدیم بود جوك کتاب یک که دایان واسه عمه سوغاتی به همه

  . بودن گرفته ساعت

  . توئه نوبت باشه هم نوبتی.  دخترم بیا:  گفت و داد بهم بزرگی ي جعبه لبخند با عمه

 میدیدم هک چیزي از...  کردم باز رو سفید ي جعبه در...  کردم باز رو بنفشش پاپیون...  گرفتم رو بسته ذوق و شوق با

  ... آوردم در شاخ

 اهللایش:  گفت اشک با عمه...  خودش مثل درست...  بود توایالت توي بال عروس لباس مثل که اي ساده عروس لباس

  . ببینمت لباسی همچین توي و باشم زنده

 اشک اب زده ذوق.  باهم حریر و گیپور اش سینه روي و بود شده کار گیپور هاش آستین...  بود پف بدون و ساده لباس

  !!! بود کالفه...  علی نگاه...  چرا نمیدونم...  بوسیدمش

  

  علی
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 باید...  کنم نروش خودم با تکلیفمو تر زود باید ، دوختم چشم میکرد نگاه لباس به ذوق با که شیدایی و لباس به کالفه

  ... بدونم خودم به نسبت رو شیدا حس باید! بشم کار به دست زودتر

  ؟!نه یا خوبه اندازش ببینم میخوام بپوشش برو شیدا -مامان

  بپوشم؟ میتونم واقعا:  زد جیغ خوشحالی با تقریبا شیدا

  !حتما آره -مامان

 لباسو این یداش میخواست دلم...  داشت بَرَم ترس... شد حسودیم ، کنه کمکش لباس پوشیدن براي تا رفت شیدا با طنین

  !من جز مردي هیچ براي نه بپوشه من براي

 احساسات زا میتونه تر راحت...  تره نزدیک شیدا به که اونه...  کنه کمکم میتونه که اونه...  بزنم حرف مامان با زودتر باید

  ... بیاره در سر شیدا

...  آره یریخت؟م اشک بود شده تنگ برام دلش اینکه واسه فقط یعنی بود؟ من براي یعنی! افتادم شیدا صبحِ ي گریه یاد

 ادامه میخواست ازم چشماش با میزدم حرف باهاش و میرفتم صدقش قربون وقتی ، شد آروم گرفتمش بغلم وقتی چون

  ... بشم مطمئن باید ولی...  نیست حس بی بهم میگفتن چشماش...  بدم

  !زنب دید برو پاشو توهم! نکش خجالت:  گفت چشمکی با دایان ، ببینن شیدا تن لباسو تا رفتن مامان و سها

  ... اتاقم توي باال ي طبقه رفتم کردمو نثارش شویی خفه

***  

  !!!باشم کرده وارد بهش جهانو شوكِ ترین بزرگ که انگار...  میکرد نگاه بهم بغض و بهت با مامان

 میتونم ردنمم از قبل یعنی...  علی کردي خوشحالم واقعا! بدي بهم میتونستی که بود خبري بهترین این:  گفت مهربون

  ببینم؟ عزیزمو دوتا عروسیه

 بین بذار.. . ببره بویی قضیه این از کسی نمیخوام فعال دوما! مامان باشه سرمون باال همیشه سایتون ایشاال که اوال-

  ... نیارید هم شیدا روي به لطفا! باشه خودمون

  !نیست تمایل بی بهت میدونم...  میسنجم بهت نسبت هم شیدارو رفتاراي...  هست حواسم باش مطمئن -مامان

  زده؟ حرفی مگه؟ چطور-

 علت یفکرنمیکن! میکنه رفتار عادي هستی که وقتایی ولی! س حوصله بی! روزه چند این خودشه توي خیلی -مامان

  باشه؟ من پسرِ از دوري بودنش غمگین
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 دوراهی توي شاید نیست؟ مطمئن خودش حس به شاید! کرده گیر من مثل اونم شاید ولی! امیدوارم:  گفتم لبخند با

  !مونده؟

  داري؟ دوسش مطمئنی که تو ولی -مامان

  . نمیذارم پیش پا نباشم مطمئن شیدا حسِ از تا میشناسی؟ که منو ولی! من مادرِ آره-

  !شیمی پشیمون بجنبی دیر...  نیست حالیش غرور عشق! میخوري غرورتو این چوبِ آخرش:  گفت ناراحتی با مامان

  !بردارم براش قدم تا 10 من تا برداره قدم یه شیدا باید! بشکنه غرورمو کسی نیستم حاضر من-

 که چیزي تونیب تا بشکنی باید گاهی! بدونی خوبه ولی...  کنم عوض رو ساخته برات بابات که ذهنیتی نمیتونم -مامان

  !طبیعته قانون این! بیاري بدست رو میخواي

***  

 راحت راینقد باید چرا! شدم غافل شیدا از هفته یک فقط! شدم خیره میزد قدم شیدا کنار راحت که آرسامی به حرص با

  اصال؟ بده جوابشو شیدا باید چرا بزنن؟ حرف باهم

 جرئت و تمومه چی همه آرسام چون...  نده آرسامو جواب که نمیبینه دلیلی چون! نداره کس هیچ به تعهدي هیچ چون

  !داشت عالقه ابرازِ

  اره؟د وجود آرسامی بینمون بود رفته یادم چرا بگیرم؟ آروم نمیتونم چرا! بشکونم؟ آرسامو گردنِ برم نمیتونم چرا

 اومدن االب با و کرد بلندي ي خنده شیدا که گفت شیدا گوشِ دَرِ چیزي آرسام ، شدم خیره بهشون کردمو مشت دستامو

  ... زد اي عادي لبخندِ بعد و موند مات لحظه چند ، شدیم هم چشم تو چشم سرش

 شیدا ، داد دست سرد باهام! بود لبش روي اي پیروزمندانه لبخند آرسام ، وایستادن روم به رو و اومدن طرفم به هردوشون

  .داد دست باهام کردو سالم صمیمی ، میزد شاد و شیطون همیشه مثل ولی

  میدي؟ همراهی افتخار! بیرون بریم باهم میخوایم شیداخانم و من -آرسام

  !خرید بریم میخوایم باهامون بیا عـــلی آآآره:  گفت ذوق با شیدا

  ... مرگ خواستنه یعنی حریف به دادن راه ، دیدم آرسامو خوردنِ حرص و چهره شدن منقبض وضوح به

 خودت بمراق...  فقط...  بگذره خوش! نمیشم مزاحمتون دیگه نه:  گفتم شیدا به رو کردمو حفظ غرورمو تمایلم خالف بر

  !باش

 کنی؟ن رد رو دخترداییت ي خواسته میشه ، اومدي شدي بلند هفته یه از بعد! باشی توهم دارم دوست من ولی -شیدا

  !لـــطفا
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  کوچولو؟ خانم داره شرط یه اما باشه-

  !قبووول باشه هرچی -شیدا

  !بده گوش شرطو اول-

  !قبوله بصرفه اگه بگو خوب -آرسام

  !تو پاي هم شام! میریم من ماشین با-

  . قبوله کنه خوشحال شیدارو که هرکاري ، نیست مشکلی باشه -آرسام

 از دست واينمیخ:  گفتم ایستادمو آرسام چشم تو چشم شدنمون تنها با ، کنه عوض لباسشو تا رفت خوشحالی با شیدا

  برداري؟ سرش

  کنی؟ دخالت کارام توي که باشی کی تو:  غرید آرسام

 که نَپِلِک رشب و دور...  منه زندگیه ي همه! میبینی که دختري این! پسر آقا ببین:  شد اسیر مشتم بین لباسش ي یقه

  !میبینی بد

 بودشن زندگیتو توي میاد سها مثلِ یکی نباشه که ماه دو! جـِنــا مثلِ یکی اینم آره:  کرد اي عصبی ي خنده آرسام

  !میـمیــَرم نباشه شیدا اگه من ولی! میشه فراموش

  ... شد ولو زمین روي گرفتو تعادلشو کوبیدم دهنش توي که مشتی

  !میکشمت خودم چــیز همه بی:  زدم داد ، بود بسته نفسمو راهِ گردنم رگ

 یبرس میخواي چی به کشی گردن و شاخ با! کن ثابت بهش داري دوسش اگه:  زد داد گرفتو هوا روي رو بعدي مشت

  عوضی؟

 میخواست که میلم برخالف ، کشیدم اي کالفه نفسِ...  نداشت جواب حق حرف! میگفت راست...  بدم نداشتم جوابی هیچ

  ... کرد پاك رو لبش کنار خون ي باریکه و تکوند لباساشو...  بِایسته کردم کمکش کنه خرد گردنشو

 نم! عقلم زیر من و میکنی زندگی غرورت زیر تو چون! داري دوسش بگی بهش نداري جرئت میبندم شرط -آرسام

  !بدي دست از غرورتو بزنی حرف اگه میترسی تو و بدم دست از رو شیدا بمونم ساکت اگه میترسیدم

  !نشو نزدیک شیدا به و ببند دهنتو فقط! کن نصیحت نه ببند شرط نه -

  !بکشم عقب وجودش خاطر به تا باشه داشته هواشو که نمیبینم مردي چون! نمیتونم -آرسام

  ... بـــبیـــن-

  ...میزنیم حرف دعوا بدون و مردونه شرکتت میام فردا! دار نگه حرفاتو! اومد شیدا هـیس -آرسام
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  ... دوختم شمچ میومد طرفمون خوشحال که شیدایی به و نیارم پایین فکشو کنمو حفظ آرامشمو تا کشیدم عمیقی نفس

  

  شیدا

  . میاد خون داره آرسام دماغ ي گوشه دیدم پایین اومدم که همین

 با رتوندخت گفت دکتر که دکتر بردتم بار یه بابام یادمه حتی...  بودم همین بچگی از...  شدم جوري یه خون دیدن با

  . میشه بد حالش خون دیدن

  . ببینم رو خون تونستم بهتر خیلی من که گرفت باالتر کمی سرشو و کشید دماغش به انگشتشو آرسام

 ي بهل من من زیباي شانس از اما...  زمین روي دادم وا خودمو میله گرفتن با و چیزي یه گرفتن واسه کردم دراز دستمو

  . دومی ي پله روي شدم پرت هو یک و بودم نشسته ها پله

  . مبارکم باسن با البته

 ناخوداگاه و رفت سیاهی چشام...  بود خونی آرسام دست...  شد دراز جلوم دوشون هر دست.  طرفم دویدن آرسام و علی

  ؟ آخه شد چت ؟ تو شدي چی:  گفت گوشم دم نگران علی.  علی بغل توي افتادم

  . بیاره آب بگو کارولین به برو:  زد داد آرسام سر بعد

  . شد بهتر کمی حالم من و رفت هم خون ي کننده مشمئز بوي اون رفت آرسام وقتی

  . خوبم...  خوبم:  گفتم و زدم چنگ رو علی آستین

  ؟ آخه روته و رنگ این...  چیه خوب پس...  خوبی تو اگه ؟ خوبــی -

  . اومد آب لیوان با آرسام که پله روي نشستم خسته هم سر آخر...  نمیزاشت علی این اما شم بلند کردم سعی

  . بود شسته هم دستش...  نمیاد دماغش از دیگه خون که دیدم و خوردم رو آب

  . بودیم نشسته ماشین توي تامون سه هر بعد دقیقه چند

 ببین گمب و بدم نشون بهش که مناسبم فرد یه دنبال منم کرد، پیله بهم بیشتر زدم حرف آرسام با که روز اون از بعد

  . شو ما بیخیال داداش

  . بودم پوشیده مشکی جین شلوار و بود باز پشتش که اي ملکه ي یقیه با لباس یه

  خوبی؟:  گفت آینه تو از علی

  . رفت گیج سرم هو یک...  بهترم...  آره آره -
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  . شدیم بزرگ پاساژ یه داخل و شدیم پیاده مون سه هر دقیقه چند از بعد

 نداشتم جرات اصال.  میکشیدن نشون و خط هم براي مدام آرسام و علی ولی میچرخیدم چی همه سمت به ذوق با من

  . میومد خون آرسام دماغ چرا بپرسم

 اسفنجی باب:  خوندم اي بچگونه ذوق با و کردم نگاه اسفنجی باب عروسک به و وایسادم فروشی بازي اسباب یه جلوي

  . اسفنجی باب ولی نمیاد یادم...  کوچولوي... 

  . اسفنجی باب...  اسفنجی باب -

  . میخندید داشت صورتش اجزاي کل که علی به زدم زل ترس با و برگشتم

  . بچم چقدر من میگه خودش با االن ؟ میکنه فکر چی من مورد در این االن

  . درك به...  بگه بزار اصال

  ؟ واست بخرم -

 ذوق با مهست قلبم هاي خواسته مطیع جانب این که جایی اون از...  کن قبول سر با میگفت دلم نه بگو میگفت مغزم

  ؟ میگیري جاسویچیشم اون...  اوهوم:  گفتم

  . میگیرم چیشو همه -

  ؟ شدي بچه شیدا،:  گفت و زد پوزخندي آرسام

 یرمبگ واسش میخوام من ؟ چه تو به...  باشه بچه داره دوست:  گفت اخم با علی...  ذوقم تو خورد شد، جمع ام لوچه و لب

  . پررو بچه... 

  ؟؟ بابایی بگیرم اسفنجی باب واست بریم:  گفت من به رو مهربونی لبخند با بعد

 ونکارت عروسک تا پنج خرید از بعد.  مغازه تو کشوند منو و دماغم روي زد.  شد داده نمایش دندونام تا 32 و شد باز نیشم

  . زد عصبی پوزخند آرسام که بیرون اومدیم بزرگ هاي عروسک اون و پر دست با اسفنجی باب

  !! شدم پولدار من...  منوال همین به و آرسام بعدیش...  علی بعدیش...  کرد خرید واسم آرسام بعدي ي مغازه

 دبای..  آرسام ولی...  هام بازي بچگونه و هام ذوق با همراهیش اون با...  داشتم دوست علی با بیشتر رو روز اون خرید

  . نمیومد بر من از کار این که میکردم رفتار خانومانه خیلی

  ؟ داره دوست رو یکی عمت دختر میدونستی علی:  گفت عصبی پوزخند با آرسام ناهار موقع

 ور خاطراتشون از خیلی چند هر.  میگم رو کیان...  منه ي خاله پسر منظورش شاید:  داد ادامه که کردم نگاه بهش تند

  .گفته من به

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٢٢۶ 

 

  . باال گیرمب سرمو نمیتونستم منم و نمیگفت هیچی علی...  نشست گلوم توي بدي بغض...  زیر انداخت سرمو خجالت از

  . افته بی قاشقم بود نزدیک آن هر و میلرزید دستام

 گفته همب کیان بگم رفت یادم واي...  آشنایشونه سالگرد دیگه روز دو بگم میخواستم...  آها:  داد ادامه رحمانه بی آرسام

 نارک میکشیدم من...  خانوم شیدا نگفتید بهم زودتر چرا خب...  واي واي...  میداره نگه رو هاش کادو هم هنوز شیدا که

 نیست نیزمی سیب که کیانم...  میچرخه زیاد کیان بر و دور شما از تر خوشگل دختر چند هر.  برسید بهم کیان و شما تا

  . تر لونــد و تر خوشگل و شمان از بهتر بالخره... 

  . لعنتی...  میده عذابم داره...  بده عذابم میخواد...  چسبیده من به بازم چرا میفهمیدم حاال

  . میبینن رو ما دارن همو و آرسام گوش تو زده محکم علی دیدم کردم باال سرمو.  اومد مشتی صداي یکدفعه

 دلت چطوري...  کثافت عوضی:  زد نعره و دیوار به کوبوندش...  رستوران بیرون کشوند و گرفت رو آرسام ي یقه علی

 ي همرتیک آخه دِ ؟ بیاري بدستش میخواي اینطوري ؟ داري دوستش اینطوري ؟ داري دوستش ؟ هان بگی رو اینا میاد

  ... عوضی بیشوور...  االغ کثافت

 دز دهنش تو از خون یکدفعه.  میخورد مشت هم سر پشت آرسام...  میکردن نگامون تعجب با همه و میداد فحش کلی

 من منمیدون...  کرد اشاره من به و اینور کشید رو علی مردا از یکی...  نبود خوب اصال حالم...  شد گرد چشمام...  بیرون

  . شیــدا...  شیدا...  عباس حضرت یا:  گفت دید منو تا علی که بودم شده شکلی چه

  . بود آرسام دهن از جاري هاي خون به هنوز چشمم

 دهن از...  خون هم اون...  چشمم جلوي اومد میدیدن هم با بابام و عمم شوهر که ترسناکی فیلم اون تصویر هو یک

  .. بیرون زد ترسناك و زشت موجود یک

 ور خون غرق آرسام علی هاي شونه پشت از من اما...  کرد وبغل کرد بلندم.  میزد فریاد اسممو علی و میلرزید بدنم

 نلرز من شیداي ... شیدا:  گفت نگران فوق لحنی با علی که طوري بیشتر و بیشتر...  شد بیشتر بدنم لرزش...  میدیدم

  ؟ نفسم آخه شده چت...  اینطوري

 و شد حبس نفسم...  افتاد علی مشکی چشماي به چشمم تازه.  زد خیمه روم خودش و ماشین عقب صندلی گذاشت منو

  . ازم شد دور آرسام ي چهره

  . کن نگام شیدا:  زد داد و زد بهم سیلی یدونه علی

  . بود خون غرق سفیدش لباس...  دیدم رو آرسام هم باز علی ماشین پشت از

  . خون:  کردم زمزمه و پیرهنش سمت گرفتم امو اشاره انگشت

  ... شد من بد حال دلیل متوجه تازه علی
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  . خون:  گفتم تر بلند یکم و خندیدم هیستیریک

  .. خــون:  گفتم قبل از تر بلند...  شد حلقه بازوم دور دستش

  . خـــــون:  زدم داد

 لمث علی.  بود شده دار خش صدام.  شدم آروم بالخره...  کرد بغلم سفت علی...  میزدم جیغ من و میداد تکونم علی

  . شدم بیهوش و گرفت خوابم ها تکون این از...  میداد تکونم گهواره

 نگران. . اومد بهناز صداي.  بود گرفته بغل منو که دیدم رو علی و کردم باز نیم چشمامو...  هوام توي کردم حس یکدفعه

  : مادرانه جنس از

  ؟ االن تا بودین کجا -

  . بود شده بد حالش - علی

  . کنار زد صورتم توي از موهامو و آرود فرود نرمی جسم روي منو

  ؟ کرده اذیتش کسی ؟ کردین تصادف ؟ شده چش:  گفت داد با بهناز

  . کردم اذیتش من.  کرده اذیتش عوضی آرسام...  آره - علی

  . ببینم بزن حرف درست...  شدم گیج - عمه

  : کرد باز و بست چشماشو علی

 منم و میکرد اذیتش هاش حرف با هی آرسام بودیم که رستوران توي...  داره وحشت خون از نمیدونستم...  مامان بخدا -

 کرده یخ و یدمیلرز کردم که بغلش...  نداشت فرقی میت با رنگش برگشتم وقتی...  آورد باال خون که زدم کتکش اونقدر

 آرسام ماشین وت یکدفعه...  میشدم دیوونه داشتم...  میکنه تشنج االن گفتم من میشد بیشتر بدنش لرزش لحظه هر...  بود

 ودیمب بیمارستان االن تا.  شد بیهوش اینکه تا خون خون میزد جیغ ها دیوونه مثل بعدش...  خون گفت و داد نشون رو

 آوردینش می دیر میگفت دکتر.  پریده رنگش هنوزه که هنوز...  دادن خوردش به هم مسکن یه و زدن سرم بهش... 

  . بود کرده تشنج

 خون از بچگی از دخترم...  واسش بمیرم الهی:  گفت گریه با بهنازي.  میرقصید موهام روي انگشتش مدت این تمام

 به برم من.  شهمی بد حالش اینم میبینن ترسناك خیلی فیلم یه اون به توجه بدون بابات و باباش بارم یه...  میترسید

  . فردا واسش بپزه خوب چیز یه بگم کارولین

 دیکنز صورتم با لحظه هر صورتش.  کرد نگاه صورتم به و داد ول کنارم رو خودش علی...  بیرون رفت بهنازي وقتی

 توجهم اینو هم علی و بلرزم شد باعث سردم پوست روي علی گرم هاي لب...  سوخت لبم کنار اي یکدفعه...  میشد تر

  . بیرون زد اتاق از سریع و شد
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 علی بوسید، نوم علی.  شد باز لبخند به لبم...  میسوخت هنوزم.  لبم کنار کشیدم انگشتمو و کردم باز چشمامو رفت وقتی

  !!! کرد رو کار این

  

  علی

.. . بزنم حرف میترسم...  جلو برم میترسم ولی کرده پر ذهنمو و روح ي همه...  عاشقشم که میدونم...  دارم دوسش من

  !بزنه پسم میترسم

  !کیــان...  دارم دیگه قَدَر رقیبِ  یه کنار بره خودشم اگه که انداخت یادم...  کرد باز چشمامو آرسام

 کنم کرف درست بتونم تا کردم حبس شرکت توي خودمو روز دو این! انداختم روم و رنگ بی و گرفته ي قیافه به نگاهی

 فشاري پا ودشخ ي خواسته به هرکدوم...  داره تناقض عقلم با دلم...  نداشت اي نتیجه هیچ ولی بگیرم تصمیم بتونم تا ،

  !میکنه

 با ودنشب خوش که...  نبینم رو شیدا خالیه جاي تا مامان ي خونه نرم میدم ترجیح! کیانه و شیدا آشنایی سالگرد امروز

 بی االن اشهب قرار که داشتم براش اهمیتی من مگه اصال ، نبینم بودنمو اهمیت بی شدنمو فراموش که...  نبینم رو کیان

  بشم؟ اهمیت

 سر یه باید قبلش ولی خونه برم میخواستم بود شب 10 ساعت ، شدم بلند میز ازپشت دادمو فشار دردمو پر هاي شقیقه

  ... نمیبرد خوابم صبح تا دیدنش بدون ، شیدا پیش میرفتم

...  باشه هداشت کشش رقیبت به که باشی کسی عاشق آوره عذاب چقدر...  افتادم گیر داخلش که برزخی این تلخه چقدر

 تجرا بهت حتی که کنه؟ قبول هست که طور همین چیزتو همه ، غرورتو ، اخالقتو حاضره درصد یه حتی ندونی که

  !نده اعتراف

! بزنه نگز بهم موقع این نداشت عادت ، بود مامان ، کردم پیداش ها پرونده زیر گشتم دنبالش ، شد بلند گوشیم صداي

  ... دادم جواب زود و شدم نگران

  جونم؟-

  . سالم -مامان

  خوبید؟ مامان سالم-

  نمیزنی؟ سر بهمون روزه دو چرا! خوبیم -مامان

  . بیام نکردم وقت...  زیاده کارام:  گفتم حوصله بی
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 میشه.  منگرانش من! شده حوصله بی و حرف کم خیلی رفتید بیرون باهم که اونشب از ، س گرفته خیلی شیدا -مامان

  بزنی؟ بهش سر یه

  رفته؟ جایی گفته؟ بهش چیزي کسی شده؟ چیزي: گفتم نگران

  چشه؟ نمیدونی تو بگی میخواي یعنی -مامان

  !اطالعم بی من باورکنید-

  . ببینش بیا مهمه برات اگه! نیست خوب حالش االن هست که هرچی -مامان

 یداش براي میزد؟یعنی حرف باهام سرد اینقدر چرا شده؟ چیزي نکنه شدم نگران ، شد قطع تماس اي دیگه حرف بدون

  کرده؟ گیرش گوشه که اومده پیش چیزي

 ، کنم آرومش رمب نمیخواد دلم...  شده تنگ براش دلش و ببینه کیانو نشده حتما! هه! افتادم آشناییشون سالگرد یاد بازم

  !بدونه کیان جایگزین منو نمیخواد دلم

 تموم جایگزینیم قیمت هب اگه حتی کنم آرومش باید! شده چی ببینم باید ، پیشش برم باید ، ببینم ناراحتیشو نمیتونم ولی

  !دارم دوسش من چون...  بشه

***  

 حرف باهاش باید.. . میدیدمش باید ولی کنم بیدارش نمیخواستم! نه یا بزنم در نمیدونستم ، بود نیم و یازده ساعت تقریبا

  !چشه میفهمیدم باید...  میزدم

 بهم لحظه دچن ، اورد باال سرشو تعجب با و اومد جلو قدم یه شیدا ، شد باز در بکوبم در به اینکه از قبل رفتو باال دستم

 به گاهشون رفتو عقب قدم یه ، شد اشک از پر چشماش ، باشم وایستاده جلوش نمیشد باورش که انگار ، کرد نگاه خیره

  ... دوخت زمین

  غمگینن؟ اینهمه چشماش چرا چیه؟ هاش گریه معنی...  بریزه اشک باید چی براي ، میکردن دیوونم اشکاش

  شده؟ چی:  گفتم جدي ، اوردم باال سرشو ایستادمو روش روبه فاصله کمترین با

  . جوابشم منتظر ، پرسیدم سوال! شیدا بزن حرف:  گرفتم بازوشو که اتاقش توي بره خواست

  . نیست چیزیم! علی کن ولم:  گفت بغض از پر و گرفته صداي با

  . بمیرم برم باید نشناسمت غرید پرخاشگر آرسام من! نگو دروغ من به:  دادم فشار دستم بین بازوشو

 براي...  شده نگت دلم فقط...  گرفته دلم فقط...  فقط...  نیست چیزیم! آخ:  گفت بغض از پر و کشید دستم بین از بازوشو

  !معرفت بی یه
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 هنوز که شیدایی بود؟ شده تنگ کی براي دلم ، نشست لبام روي کوله و کج لبخند یه ، شد پررنگ ذهنم توي کیان

  ... نکرده فراموش اولشو عشق

 و نسنگی قدمام ، اتاقم طرف رفتم آروم ، گرفتم ازش رومو کردمو ول بازوشو ، کرد گیر گلوم توي چیز یه کردم حس

  ... بودن نامیزون

 رشوس ، کردم لمس شیدارو ظریف هاي مچ ، شدم قفل ، شدن حلقه شکمم دور محکم دست دوتا که کردم باز اتاقمو در

  . شد تر بلند ریزش هاي هق هق صداي...  داد تکیه بهم

  عزیزدلم؟ چه تو آخه ، بودن شده قرمز چشماش ، طرفش برگشتم و کردم باز دورم از آروم دستاشو

 آروم سرش ، میکردن پافشاري کردنش آروم براي عقلم برخالف اما دستام! بودم دودل ولی ، کنم آرومش میخواست دلم

  !برد ازبین سرش بوسیدن و نوازش براي رو امتناعم همین و نشست سینم روي

  ... کوچولو خانم بود شده تنگ برات دلم خیلی -

  

  شیدا

  ؟ کرده اذیتت کسی ؟ ها ؟ نفس شده چت:  گفت خنده با که گریه زیر زدم بلند

  . آره...  آ:  گفتم و شدم جدا ازش

  ؟ کی:  گفت و کرد مشت دستاشو شد، جدي

 همه...  ودب آورده رو کیان و من عکساي آلبوم بود، اومده آرسام تو از قبل:  گفتم عصبی و کردم پاك اشکامو آستینم با

 یدیدنرس بهم...  آخی میگفت هی!!  داد زجرم...  علی داد زجرم.  کردیم چیکار اینجا ما میداد توضیح و میداد نشون بهم رو

  ! نگهداري...  رو کسی...  نمیتونی...  اصال تو میگفت...  میگف. 

.  فهمیدممی دستاش و گردنش ي زده بیرون رگاي و ش شده مشت دستاي از اینو و بود عصبی علی گریه، زیر زدم بلند

 دل خیلی...  علی بود تنگت دلمم...  نیستم مهم که واست من...  گفتم اما....  بیاي...  بگم میخواستم هی:  داد ادامه

  !! خیــلــی...  نزدي بهم سرم یه که بودي معرفت بی خیلی...  بودم تنگت

  . بغلش تو کشید منو و شد پیچیده گردنم دور دستش که گرفت راه هام گریه باز

  . بشی آروم کن گریه کن، گریه:  گفت آروم گوشم دم

 ويت بچه یه عین.  پاش روي نشوند منو و تخت روي نشست خودش و اتاق توي برد منو میکردم گریه که همینجور

  . ببخشید:  گفتم آروم شدم آروم که وقتی.  کردم گریه کلی و شدم گم بغلش
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  : بینیم روي زد ش اشاره انگشت با و خندید

  . کنم عوض لباسمو منم بگیر رو دستمال این بیا.  خانوم ي گریه شده وجودم کل نفس؟ ببخشم رو چی -

  . بشه عوض ام روحیه که میخندید من واسه اما بود عصبی هنوز

  . بود شده کوچیک و کرده پف چشمام و بود شده سرخ بینیم که کردم نگاه اتاق ي آینه توي خودم به و خندیدم

  ؟ نه نیست کنت ول آرسام:  گفت و نشست من کنار اومد ورزشی مشکی شلوار و نفتی آبی بلوز یه با علی

  . میشی من مال منی، واسه تو میگه هی بابا، نه -

 . نشسته روم جلوي علی بالخره دیدن رویا کلی از بعد بالخره...  کن کمکم...  خدا واي اي...  شد عوض نگاش رنگ

  !! بود تنگ واسش دلم خیلی.  براش بود تنگ دلم چقدر

  . میدیدم رو خوابش شب هر که میکردم فکر بهش اینقدر

  . کردم پیدا واست حل راه یه من:  گفت و کرد فوت عمیق نفسشو

 بهش دروغ هبفهم آرسام تا باشی رابطه یه توي باهاش جدي جدي و کنی پیدا رو یکی باید:  گفت که کردم نگاش منتظر

  . نمیگی

  ؟ کی خب -

 و کردم کج سرمو پیشونیم، به چسبوندم رو یکی اون و کردم نزدیک چشمم به هامو ابرو از یکی.  کرد نگام دار معنی

  . بابا بزن حرف آدم عین:  گفتم

  ؟؟ دیگه خبرا چه نفس، واست میکنم پیداش حالــــا:  گفت و زد نمایی دندون لبخند

  . المصب میشد تموم مگه میخوندم کتاب داشتم...  نخوابیدم اصال دیشب:  گفتم و زدم لبخندي

  . بخونم کتاب واست منم بخواب پس:  گفت و پاش روي زد یکدفعه

  ؟ يدار دوست کوچولو شازده:  وگفت زد لبخند.  برداشت میز روي از کتاب یه اون و پاهاش روي گذاشتم سرمو ذوق با

  . بخونم تا بخواب پس:  گفت که دادم تکون تند تند سرمو

  . برد خوابم که بود نخونده صفحه دو هنوز

***  

 تا.  ردمیک نوازش موهامو و بود نشسته تخت ي لبه که دیدم رو علی.  کردم باز چشاممو موهام الي دستی کردم حس با

  ؟ شدي بیدار اِ:  گفت و کشید پس دستشو دید بازمو چشماي
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  ؟ چنده ساعت:  گفتم و مالوندم چشمامو

  . خوابیدي نیست بیشتر ساعت یک -

  . شد اذیت هم تو پاي ببخشید،:  گفتم و کشیدم اي خمیازه

  . نفس میبینمت پایین:  گفت و زد بهم لبخند

 مموها روي رو دستاش گرماي هنوزم.  بستم سرم باالي و کردم شونه موهامو و خودم اتاق تو رفتم منم و بیرون رفت

  ؟ شده چم من...  میکنم حس

 موهامو و شیدمک صورتم به دستی کالفه ؟ علی میکنی چیکار داري من با:  گفتم لب زیر...  گذاشتم م گونه روي دستامو

  . عقب زدم

  !؟ کجا من کجا، علی...  جلوتر برم خودم ي محدوده از نباید من...  نه نه...  کشیدم پوفی

  . بسه پشتم هفت براي کیان همون...  میتونم من مگه بیاد هم اگه اصن...  باشه من با تا نمیاد اون

 پرواز ي اجازه بهش نمیتونم...  من اما هست حسی یه میدونم...  روزام این هاي شب مثل..  بودم کالفه روز اون کل

  . زمین بزنتش علی و بکنم نتونم کاریش هیچ من که بگیره اوج اونقدر روزي یه اینکه از...  میترسم بدم،

 ناییمونهآش سالگرد روز هم امروز بود، کیان نکردم فکر که چیزي تنها به امروز...  جالبه...  اتاقم تو رفتم همه از زودتر شب

  . نیست مهم برام!  درك به. 

:  گفت من دیدن با و بیرون اومد اتاقش از علی که کنم خداحافظی عمه از اومدم کالس، برم تا بودم شده آماده صبح

  ؟ میري جایی

  . کالس میرم اوهوم، -

  . میرسونمت وایسا -

  . میشه دیر نه نه -

  !!! خدا به چیزیه خوب هم جذبه!  اصن شدم خفه که کرد نگاه بهم جوري

  

  علی

 تا کشید ولط دقیقه چند ، نشستم شیدا منتظر کردمو پلی مالیم آهنگ یه ، کردم روشن ماشینو نشستمو فرمون پشت

  . بشه سوار

  بشن؟ سوار اومدن زود اینقدر و داشتن عجله خانم:  کردم گوشزد بهش
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  !اوردمش رفتم بودم گذاشته جا چیزي یه -شیدا

  میشه؟ تموم کی کالست! خوب خیلی-

  مگه؟ چطور! 12 حدودا -شیدا

  . دنبالت میام قبلش! ناهار میرم موقع اون من-

  ... خودم علی نمیخواد نه -شیدا

  خانوم؟ نزنی مخالف ساز اینقدر میشه! دنبالت میام گفتم-

 روي اومد لبخندي میده؟ گوش حرف زود که باالست م جذبه اینقدر یعنی ، کرد پایین باال آره ي نشونه به سرشو فقط

  ... لبم

  . شرکت طرف روندم ماشینو رفتنش بعد ، کرد تشکر و شد پیاده زود که کردم پارك مجتمع نزدیک

***  

  میزنه؟ خنگی به خودشو یا خنگه دختره این نمیدونم-

  نفهمید؟ که گفتی بهش چی مگه حاال -دایان

 دروغ همهبف آرسام تا باشی رابطه یه توي باهاش جدي جدي و کنی پیدا رو یکی باید:  میگم بهش برگشتم ، هیچی-

  . نمیگی بهش

  خب؟:  گفت انداختو باال ابرویی دایان

  !بزن حرف آدم عین کی؟ خب:  میگه خانم-

 روانی توي هبدون باید کجا از طفلکی! میگه راست خوب:  گفت تیکه تیکه ، ترکید اتاق توي بمب مثل ش خنده صداي

  میدي؟ نشون سبز چراغ بهش داري و شدي عاشقش

  ساختس؟ من دست از کاري چه حاال...  خب:  کرد صاف گلوشو و شد بسته نیشش که رفتم بهش اي غره چشم

  شیداس؟ صمیمی دوست خانومت که رفته یادت فکرکنم-

  چی؟ که خوب:  گفت جانب به حق

 بهم حسی هم شیدا بدونم میخوام اول...  نه که کار البته! کنه کار شیدا مخ رو میخوام پسر؟ شدي کودن اینقدر چرا-

  داره؟

  بده؟ بهت آمارشو مادرت نیست قرار مگه -دایان
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  . بشم کار به دست باید خودم گفته ، شکاره دستم از روزا این مامان-

  نمیگی؟ بهش چرا میکنی؟ دست دست اینقدر چرا ، موافقم خانم بهناز با کــامال من -دایان

  !کنه راضی رو شیدا آرسام کردن سر به دست براي جوري یه بگو طنین به فعال! نیست مربوط تو به اونش-

 نیازي! یکن درش به میدون از میتونی خوب کنی سر به دست آرسامو بخواي اگه! آقا نتراش بهونه بشه؟ چی که -دایان

 پس! کنی خشکش ریشه از تا میگیره وقتتو لحظه چند فقط میدونم که من! نیست بودن کنارهم و کردن بازي فیلم به

  !نیار در من براي رو ها ادا این لطفا

  !کنم کمکش بخواد یجوري! کنه قبولم کنید راضیش فقط! نکن دخالت-

 نداره اهمیتی نبراشو اینجا دختراي! بدونی بهتر باید تو که اینو! نشده بزرگ اینجا فرهنگ با شیدا! علــی ببیـن -دایان

 حیا! ارهد غرور ، نیست اینطوري شیدا ولی! میگن راحت و میان بخوان رو کسی یا چیزي اگه! رد یا کنه قبولشون طرف

 یه گوب! کنی حمایتش میخواي! کنی کمکش میخواي بگو ، باشی باهاش بخواه ازش خودت! جلو بري خودت باید! داره

 عاواق دیدي اگه! کن محبت بهش! شو خبر با حسش از مدت این توي ولی ، بشه راحت آرسام شر از تا کنارشی مدت

 وشبختخ همو میتونید میدونم ، دارم ایمان هردوتون به من! بخوابه عشق این نذار! کن خبرش با احساست از هست حسی

  . کنید

  ... توه با حق:  گفتم دادمو تکون سري ، بود نذاشته اعتراض جاي ، بود باهاش حق

  دنبالش؟ بري قراره کی حاال منه؟ با حق که معلومه -دایان

  . بخوریم ناهار میریم باهم و دنبالش میرم 12 ساعت-

 دماآ کار گذاشتن جواب بی اهل توهم! نیست آدما دادن آزار و دادن گیر اهل آرسام! مشکوکه خیلی آرسام قضیه -دایان

  !نیستی

  . میدم مفصل جوابشو بعد! کنم استفاده خودم نفع به آرسام دادن آزار از میتونم فعال من-

  !بشه راحت آرسام شر از تا کنی کمکش حاضري بگی شیدا به اینکه براي خوبیه فرصت -دایان

  . بزنم حرف باهاش شب شاید نیست وقتش امروز-

 رايب کردنت فردا امروز هی میکشی؟ پس پا داري چرا میشناختم؟ من که هستی اي علی اون تو واقعا! ترسو -دایان

  !چیه؟

 دورت ختريد اگه! بود من مثل روزت حالو میزد پست اون و میگفتی دختر یه به احساساتت از باز یه توهم اگه! لعنتـــی-

  !میکردي درکم بود زده
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ـِنــا:  عقب داد هلم زدو سینم به محکم دستشو کف  خترد این! علی نیستن جـنا هـمه میـــفهمی؟! شـده تـموم جـــ

  ؟!جنا نه شیدا! شیداس

  !کرد دود داشتمو درموردش خوب فکر هرچی لعنتی! زد بهم و شرکت اومد که حرفایی اون افتادمو جنا یاد باز

  !کنه قبول کمکمو میخوام شیدا از امروز باشه! مرده برام که وقته خیلی جنا:  گفتم کشیدمو عمیقی نفسِ

  !کنی برخورد لطیف کن سعی! نزن گند فقط! میکنی چیکار ببینم -دایان

  کرده؟ ي دیگه رفتار لطافت جز نفسش با کسی حاال تا:  گفتم زدمو پوزخندي

  نی؟ک راضیش میتونی که باشه راحت خیالم من پس! اشتیاق این به نه امتناع اون به نه! نفسش! اوه اوه -دایان

 آخر ابجو ولی! باشه باهام میخوام ازش و میکنم برخورد درسته میکنم فکر که اونطوري من:  گفتم دادمو لم مبل روي

  . اونه با

  . میکنه قبولت باش مطمئن کنی رفتار مهربون و نزنی گند اگه تو عزیزم -دایان

  مطمئنی؟ اینقدر کجا از تو:  شدم خیره مطمئنش چشماي و لبخند به پریده ابروهاي با

 اینجا که مه سال چند ، خونید هم و فامیل نباشه هرچی و میشناختت بچگی از شیدا گرفتی؟ کم دست دایانو مغزِ  -دایان

 هم پس ، شده روشن هم براي رفتاراتون و بودید خونه هم که هم آخر ماه دو این! تر مهم همه از ، کرده زندگی باهاتون

  !دیگه میکنه قبولت پس! کافی شناخت هم از هم و دارید اعتماد هم به

  !باشه همینطور امیدوارم:  کردم زمزمه آروم و اومد لبم به قضیه این شدن خیر به َختمه شیرینیِ از لبخندي

  

  شیدا

...  ردک خوشحالم خیلی امروز چیزي یه خب ولی...  کردم خداحافظی دنیل با و بیرون اومدم کوفته و خسته کالس از بعد

  . کل در بودم خوشحال خیلی...  بود دنیل عروسی هفته آخر که بود این اونم

  . داده تکیه ماشینش به دیدم رو علی که بیرون اومدم

 میتونی...  میتونی تو نه.  نکن رو اینکار...  نده وا خودتو...  شیدا نه نه...  زدم جونی کم لبخند بهش منم و زد بهم لبخندي

  !! میتونی تو...  دختر آره نشی، علی درگیر میتونی تو... 

  : نشست هم اون و ماشین تو نشستم

  ؟ کالست بود خوب نفس، سالم -

  . دوستامه از یکی عروسی هم هفته آخر.  بود خوب آره آره ؟ ها -
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  . نمیره خونه سمت که دیدم من تعجب کمال در داد، تکون سرشو لبخند با

  ؟ میریم کجا -

 به رموس خسته ؟ ام پوآرو من کرده فکر ؟ کرده فکري چه من مورد در این واقعا نه.  نگفت هیچی و زد مشکوکی لبخند

  . پیدا نا سرش اون که کشیدم اي خمیازه و دادم تکیه شیشه

  ؟ نه اي خسته:  گفت و خندید بلند

  . ندارم خوب خواب شبه چند.  خــیــلــی -

  . من مثل:  کرد زمزمه لب زیر

 چیزي رظاه در منم پس!!  دیگه بفهمه چیزي کسی نمیخواد میکنه زمزمه کسی وقتی اصوال...  زدم نشنیدن به خودمو

  . نفهمیدم

...  نهتنهم معروف پل این:  گفت که کردم نگاش سوال با.  میریم داریم بزرگ خیلی پل یه روي دیدم ساعت نیم از بعد

  ؟ نفس خوبه.  رویایی فوق رستوران یه ببرمت میخوام

  ؟؟ میخواد چی خدا از کور:  گفتم و دادم باال شیطنت با هامو ابرو

 یه مخود شاد آهنگ چندتا و غمگین آهنگ چندتا از بعد کردم، روشن ضبطشو و بردم دست که خندیدیم باهم دومون هر

  زدم عددي

  

  تند تند میزنه تو ي واسه قلبم،

  کن پر خودت تنهاییامو عشقم،

  میخواد هم پیش رو دوتا ما دنیا

  نمیخواد رو تو من مثه هیچکی بگو

  نفرست دو اینجا هواي کن بغل منو عزیـــزم،

  . عزیــــزم ؟ هست مگه ؟ هست مگه تو منو مثه دنیا تو کسی

  میگیرم تو از فقط حسو بهترین عزیـــزم،

  عزیـــزم میمیرم، میمیرم، تو براي من باشی جوري هر

  میمونه تو با من مثه کی دیوونــه
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  مهربونه تو با اینجوري من مثل

  نمیزارم تنهات رو تو من کن باور

  ؟ دارم دوست اینقدر من چرا دیووونه

  نفرست دو اینجا هواي کن بغل منو عزیـــزم،

  . عزیــــزم ؟ هست مگه ؟ هست مگه تو منو مثه دنیا تو کسی

  میگیرم تو از فقط حسو بهترین عزیـــزم،

  عزیـــزم میمیرم، میمیرم، تو براي من باشی جوري هر

  

  . خودم با بودم درگیر هی منم و میزد لبخند هی علی مدت این تمام

  ؟؟؟ آخه حد چه تا ؟ بترسم باید حد چه تا ؟ میشه محال اون به نزدیکیم حد چه تا...  بشم علی عاشق اگه

  . آقا نظر مورد جاي به رسیدیم بالخره

 شیطونه.  دز لبخند بازم کردم نگاه بهش سوالی وقتی...  گرفت محکم دستمو که میرفتم جلو جلو داشتم و شدم پیاده

  !!! مسخره.  بشه وري یه صورتش ها اي سکته عین که جوري صورتش تو برم پا جفت میگه

  . بهتره خیلی نگفتنش که رستوران از بگم ولی

  . ش آشپزخونه هم بار پشت و بود بار قسمت یه شیک، و بزرگ جاي یه...  بود قشنگ خیلی

  . مینواختن موسیقی که گروه یه و بود زیبایی ي پیانو قسمت یه

  . بود صورتی رز هاي گل از پر روش گلدون که داد نشون بهم رو میزي یه علی

  . اومد در تنم از خستگی اصن

 میخوري چی : گفت و کرد من به رو علی میخورید چی اینکه همیشگی سوال از بعد و اومد گارسون که میز پشت نشستیم

  ؟

  . مخصوص پاستاي:  گفتم لذت با بعد کردم، ها غذا به نگاه یه

  . قرمز شراب یه بنده و میخورن آلبالو آب خانوم مخلفات، با مخصوص پاستاي دوتا -

  ؟ دارم دوست خیلی آلبالو آب من میدونه کجا از این.  رفت و داد تکون سري گارسون

  ؟ چیه اینجا اومدیم اینکه مناسبت خب،:  پرسیدم دیگه سوال یه عوضش و شدم پرسیدن سوال بیخیال
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  ! میفهمی:  گفت و زد رو همیشگیش لبخند همون

  ؟ کنهب رو آرسام شر...  تا کنی پیدا باید رو یکی گفتم یادته:  بزنه حرفشو تا کرد باز رو دهنش بالخره غذا از بعد

  : دادم تکون سرمو

  . کردم پیدا رو نفر یه من خب، -

  ؟ کیه:  کردم نگاش و کردم کج سرمو

  . نشسته روت به رو که اینی -

  ؟ تو...  ت:  گفتم تپه تپه با...  باال رفت هام ابرو و شد باز دهنم بود کج م کله که همونجور

  ؟ من از بهتر کی اوهوم، -

 طرف اون از و بره زودتر آرسام میخواستم طرف یه از.  رسید نمی ذهنم به چیزي اما بگم چیزي یه میخواستم هی

  . بشم تر وابسته بهش و کنم انتخاب رو علی میترسیدم

  . هردوتامون به بده، فرصت:  گفت و گرفت دستمو اي یکدفعه

  . قبول باشه،:  بشه یکی مغزم و دل حرف شد باعث حرفش این

  ؟ قول:  گفت و آورد رو اش کوچیکه انگشت یکدفعه

  . قبول:  کردم قفل ش کوچیکه انگشت توي رو کوچیکم انگشت منم

***  

  . سه...  دو...  یک...  سه...  دو...  یک

  . رفتم تند دیگه بار یه من و شد طرف بر اشکالم...  رفتم ایندفعه تر آروم.  میکردم قاطی رو پاها همش

  . میگذره روز دو دادیم قول علی با که روز اون از

 یدونستمم اولم از...  بشم خوشگلم عروس قربون من الهی:  تو پرید عمه و شد باز در که میکردم تمرین سالن توي داشتم

  . خودمی عروس

 ولا ي وهله در.  میکرد نگاه رو ما باز نیش با داشت که افتاد علی به چشمم که خودش بغل توي گرفت محکم منو

  !! رو دومون هر یا رو علی یا بکش منو یا خـــدا اي شده، سرم به خاکی چه گرفتم

  . کردم بوس رو عمه و شادي به زدم خودمو منم
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 و بابا اشک...  خودم عروس میشی داري.  بدم ترتیب جشن یه باید.  ماشاهللا ماشاهللا:  گفت و کرد من به رو گریه با عمه

  !! هعم شیداي...  گلم عروس بشم شکلت اون قربون من الهی.  میشی خوشبخت داري تو میدیدن و بودن هم مامانت

 یفرستادمم بد بد هاي نشونه علی براي عمه پشت واز میزدم لبخند فقط منم و میگفت قطاري هم سر پشت همینجور عمه

  . میخندید هی اون که

 خبرش یعنی بود، اومده لباس انتخاب براي هم جنیفر.  رسید دنیل عروسی روز اینکه تا گذشت و گذشت...  خالصـــه

  . بریم دایان و طنین و علی با بود قرار.  بودم کرده

  . خانوم داشی آوردم شما ي واسه شیک خیلی لباس یک من:  گفت جنیفر هو یک که میدیدم علی با رو ها لباس داشتم

 من نییع.  نبود خواب لباس به شباهت بی که بیرون آورد رو کوتاه و نازك العاده فوق لباس یه هاش لباس توي بعد

  . براش میخرم من:  گفت علی من تعجب کمال در.  موند باز دهنم

  . میمونه محفوظ این.  بردار خوب چیزاي هات مراسم دوتا واسه:  گفت من گوش دم بعد

 نگت باسن و کمر روي که باز پشت از و بسته جلو از ي یقه با لباس یه گشتن از بعد و دادم قورت صدادار دهنمو آب

 باز وشجل که دامن یه و نامزدیمون مثلــا مراسم واسه برداشتم رو بود براق مشکی رنگش که آزاد کمی بعدش و میشد

 شلوار و کت هی هم علی ي واسه.  برداشتم دنیل عروسی واسه شیک خیلی کت یه با داشت پرنسسی ي دنباله پشتش و

 یگفتم که خودش...  برداشتم اي سرمه ي جلیغه یه و مشکی کبریتی شلوار یه نامزدي واسه و عروسی واسه مشکی

  . رفت جنیفر حساب از بعد و برداشتم واسش هم کروات...  داره زیاد سفید پیرهن

  . آوردم در گل صورت به و بافتم موهامو از ودوتا کردم اتو موهامو سریع من.  بشیم آماده تا رفتیم سریع دومون هر

  . روش هم شیک پالتوي یه و پوشیدم هامو لباس هم مالیم آرایش از بعد

 دیدم رو علی مکرد باز رو در که همین.  بیرون رفتم کیفم برداشتن از بعد و پوشیدم هم رو سانتیم پنج پاشنه هاي کفش

  . رفت هزار تا قلبم ضربان که بود شده خوشگل قدي به هاش لباس اون توي که

  ؟ مادمازل بریم:  گفت و زد مایی مرگ مکش لبخند من دیدن با

  .بریم:  گفتم سختی به

 بودن داده رو آدرسش که کلیسایی سمت به و شدیم ماشین سوار.  ماشین سمت رفتیم و کردیم خداحافظی عمه از هم با

  . افتادیم راه

 اینجور و وسیروب از بعد.  کنیم پیدا رو بودن آخر هاي ردیف که رو طنین و دایان سریع تونستیم شدیم کلیسا وارد وقتی

 العاده فوق باسل یه با ژاکلین و شد باز کلیسا در بعد چندي سکو، روي وایساد و شد وارد دنیل که سرجامون نشستیم چیزا

  . شد وارد پدرش همراه به ساده
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  . شده خوشگل چه:  گفت گوشم دم طنین

 رو علی بازوي.  افتاد ریختن می گل سرش پشت که کوچولو دختر دوتا به چشمام که دادم تکون آره ي نشونه به سرمو

  . خدا واااي.  کن نگاشون:  گفتم علی به و زدم چنگ

  . زیر انداختم سرمو و شد سرخ لپام که کرد نگام جوري یه علی

  . خود ي خانه رود کی هر نخود نخود همون هم پارتی از بعد و پارتی رفتیم عروسی از بعد

 تو رفتم.  بازه علی اتاق در دیدم بخوابم رفتم تا سرم آخر و کردم تعریف عمه واسه رو پارتی و عروسی هاي ماجرا تمام

  . خوابیده لباسا همون با بچم دیدم

 بدن به نگام کردم سعی...  کردم باز یکی یکی رو لباسش هاي دکمه.  کردم جفت رو هاش کفش و کردم باز رو کرواتش

  . ردمک باز لرزون دستاي با رو شلوارش کمربند و آوردم در رو کتش.  نشه گلی گل لپام دوباره تا نیافته موش کم

  . خورد بازش چشماي به چشمم تازه کارم شدن تموم از بعد

 چی هر عهیکدف و زمین خوردم پشت از من و خورد نمیدونم چی به بلندم پاشنه کفش که کشیدم خفیفی جیغ ترس از

  . نوا بی ي برگشته بختِ  بدبختِ  من سر رو ریخت بود کتاب

 صورتمو که یکتابای که بیهوشی به زدم خودمو خبیثانه بعد اما خوردم حرص یکم اولش منم خنده، زیر زد بلند یکدفعه علی

  . پایین ریختن صورتم روي از بود پوشونده

 لیع بازم نیمه چشماي الي از ولی بود افتاده روش که بود کوچیکی زخم بخاطر اونم میومد خون سرم ي گوشه کمی

 ؟ هــان ؟؟ داره پسر این بدنیه چه این...  یانده ددم واي...  آورد در رو ایش سرمه پیرهن و شد بلند نگران که دیدم رو

  ؟؟ نیست من جوابگوي کسی چرا

.  ودب تختش گمونم به که اومدم فرود نرم جسم یه روي...  کرد بلند منو و زد کنار من روي از رو سنگینش هاي کتاب

  : بودم بغلش توي هنوزم ولی نرمه، خیلی تختش آخه

  ؟ تو شدي چی...  من شیداي شیدا، -

 تعجب هم!  که داشت دوست خیلی رو پیرهنه این...  الهـــی اي.  گذاشت سرم زخم روي رو ایش سرمه پیرهن سریع

  . سوخت دلم هم بود گرفته حرصم هم بودم کرده

  . خانوم خوشگل نکن اذیت منو اینقدر پاشو...  ببینم پاشو نفسم نفس، -

  . حساب مرد بشکنه دستت اي.  نگو که میزد سیلی محکم اینقدر

  . خانومی کن باز رو رنگت خوش چشماي اون.  دیگه پاشو خدا رو تو...  میکنی بازي نقش داري میدونم...  شیدا -
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 روي تگذاش هم منو دست و قلبم روي گذاشت دستشو هو یک.  میزد تند تند قلبم بود داده بهم که القابی همه این از

  . قلبش

  . میزد تر تند هم گنجیشک قلب از که بودم شده قلبش ضربان اون مدهوش من ولی داد فشار رو ام سینه یکمی

  !! مثـــال...  آوردم کم هوا من مثال...  افتادم خس خس به لج روي از

  ؟؟ صدامو میشنوي...  بکش نفس شیدا، بکش نفس خدا، یا:  گفت قبل از تر نگران

  !!! خر ي مرتیکه.  نمیزاشتمش جواب بی میتونستم اگه که زد بهم اي کشیده همچین بعد

  ... میگم بهت نخواب...  نخواب -

 به حالی داشت برشون وقتی میداد، بهم مصنوعی نفس داشت.  کردم حس هام لب روي رو گرم چیز یه وجود یکدفعه

  . اصال شدم حولی

  . بشم بهتر یکم وقتشه دیگه

  . سرم...  آیی:  گفتم و کردم باز چشمامو آروم

  ؟ خانومی خوبی:  گفت و خندید خوشحال

  !!! میترسم که همیناس از...  خدایــا...  س دهنده آرامش مرد این آغوش چقدر.  کرد بغلم محکم که دادم تکون سرمو

 این میکننن بیدار اینجوري رو آدم یه هیچوقت:  گفتم و صورتش به زدم محکم کشیده یه بیرون اومدم بغلش از که بعد

  . اولیش

  دومیش این نمیخندن زمین افته می که آدمی به وقت هیچ:  زدم دیگه یکی

 یارمم در هاتو لباس و واست میکنم دلسوزي دارم من وقتی ؟ نمیکشی خجالت ضمن در:  زدم داد و زدم هم دیگه یکی

  ؟ نمیکشی خجالت واقعا نه ؟ میکنی نگام تو

  ؟ بودي بیدار تو..  ت پس:  گفت و گرفت دستمو که برم اومدم.  میکرد نگام مبهوت همینجور

  . میکردیم نگاه همو حرص با دومون هر حاال

  !! برات دارم:  گفتیم دومون هر اي یکدفعه

  !! نمیشیم آدم دوتا ما...  جون خدا نه

  

  علی
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 چیزیش هاگ نمیدونه...  میوفته قلبم نمیگه! فکر بی ي دختره! کل کل و لجبازي براي زده لک دلش دختر این که آخ

  میمردم؟ من میشد

  !مکن خودم جمع حواسمو بیشتر بعد به این از باید:  گفتم خبیثانه بستمو کمربندمو بهش زدن کنایه براي

  بدزدنت؟ میترسی:  گفت من از تر کنایه پر انداختو باال ابرویی شیدا

 میخوابی! یکنننم رحم خوشتیپ و خوشگل پسراي به دخترا جدیدا! بابا نه:  گفتم شدمو خیره چشماش توي پهنی لبخند با

  !نیست تنت لباس میبینی بیدارمیشی ،

  !کرد رحم بهم خدا واقعا امشب میدونی:  گفتم زودتر که بگه چیزي خواست و کرد باز دهنشو

  اونوقت؟ چرا -شیدا

  اتفاقاتیه؟ چه منظورم که میدونی! میوفتاد برام اتفاقاتی یه میشدم بیدار دیرتر ثانیه چند اگه شاید-

 صداي.  دکوبی هم به درو محکم رفتو بیرون اتاق از حرف بدون بعد کردو نگاه بهم انداخته گل هاي گونه و حرص با شیدا

  ...! بگیرم گاز رو ش شده قرمز لپاي میخواست دلم چقدر که واي ، کرد پر رو اتاق ام قهقهه

  !شد باورش! خواب به زدي خودتو خوب خان علی ایول:  گفتم دادمو لم تخت روي موفقیتم از خوشحالی با

  !پسر کرد جونت نیمه خوب اونم ولی:  گفتم آروم بعد

 راحت درچق ، کردم عوض راهمو بود تاریک چون که وایستادم شیدا اتاق جلوي ، رفتم بیرون اتاق از کردمو عوض لباسامو

  !باشم سرگرم اینجا خوابی بی از باید فعال ، وي تی پاي نشستم رفتمو پایین ها پله از ،! بخوابه تونسته

***  

  !خانما؟ خانم در دم برسون خودتو نشدم پشیمون بردنت از تا:  زدم داد تقریبا بردمو پله راه طرف سرمو

  !صبرکن اومدم -شیدا

 ، گذاشتم الیت آهنگ یه عادت طبق و شدم ماشین سوار ، رفتم بیرون خونه از سرعت با کردمو خداحافظی مامان با

 دایان ي خونه طرف ماشینو ، شد سوار هم شیدا بعد دقیقه چند ، میکنه عوض آهنگو اومدنش با شیدا میدونستم هرچند

  . روندم طنین و

 ساعتی دو کمکش براي رو شیدا بود خواسته ازم ، بگیره حسابی جشن یه براش میخواست طنین ، بود دایان تولد امشب

  ... ببرم زودتر

 شدنبال منم ، خونه توي رفت تر سریع و زد زنگو ذوق با شیدا ، شدیم پیاده هردومون کردمو پارك دایان ي خونه دم

  . رفتم
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  !علی بده نجات منو بیا میکنم خواهش:  گفت التماسی دیدنم با دایان ، آشپزخونه توي رفت کردو سالم دایان به شیدا

 خجالتت زا خانومت که کن بادشون وجود تمام با! مرد نباشی خسته:  گفتم کردمو نگاه دستش تو بادکنکاي به باخنده

  !درنیاد

  . بکشم بیگاري و بدبختی باید خودم! منه تولد مثال! خدا اي:  گفت حرص با

  .داد گرم جوابمو ، کردم پرسی احوال و سالم بود ایستاده دایان پشت که طنین با

 استیمیخو داره؟ زدن غر هم کردن باد بادکنک تا دو کرده؟ چیکار انگار حاال:  توپید حرص با و برد دایان طرف روشو بعد

  !مهمون تا 50 ، 40 با پارتی یه نه! خودمونی دورهمی یه گفتم من! آقا نکنی دعوت مهمون همه این

! راهه وبهر چی همه که االن! نداره عیب! نخور حرص اینقدر جون طنین:  گفت خنده با بود شده سرخ که طنینی به شیدا

  . میره پیش خوب چی همه نباش نگران

  . نمیشناسم و ندیدم حاال تا من نصفشونو! آدم همه این جلوي میره آبرومون نره پیش خوب اگه -طنین

  !دیگه میشی آشنا باهاشون میبینیشون میان االن خوب -دایان

  .هباش امان در دادش بی دادو از تا شد محو چشماش جلوي از دایان ، درگیري یه شروع و طنین جیغ شدن بلند از قبل

  !خانم خدمتم در من! بگید دارید کاري اگه:  گفتم طنین به متواضعانه بحث کردن عوض براي

 میزي اطراف واممیخ! بچسبونه جایی به بادکنکارو این دایان نذارید فقط! نکنه درد دستتون نه:  گفت زدو لبخندي طنین

  . باشن پخش میذاریم روش کیکو که

  !چشم باشه-

  بشیم؟ آماده بریم شیدا منو پس -طنین

  !باشیـد خـــانــومم مراقب فقط! بله-

  . یخچال توي بذاریدش ، میارن دیگه ساعت نیم رو کیک راستی.  راحت خیالتون! چشششم! اوووه -طنین

  ندارید؟ اي دیگه امر-

  . میکنم خبرتون اومد یادم! نه که فعال! اممم -طنین

  . بفرمایید شما! باشه-

  !یارنب هارو غذا ساعتی چه بگه بزنه زنگ رستوران به مهمونا رسیدن از قبل کنید یادآوري دایان به راستی -طنین

  !چشم-
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 به! میرسن گهدی ساعت دو از کمتر مهمونا:  گفت خبیثانه برگشتو باز طنین که ، اتاقا از یکی طرف رفتن شیدا و طنین

  !بشه آماده زودتر بگید دایان

  . بفرمایید شما! چشششم:  گفتم باحرص تقریبا کشیدمو پوفی

  . زد مهربونی چشمک بهم و کشوند اتاق توي خودش دنبال رو طنین نمایی دندون لبخند با شیدا

 برابر چند مه کردنش کل کل و شیطنتا هرچند! بود شده بهتر و تر صمیمی باهام شیدا رفتاراي چقدر ، اومد لبم به لبخند

  !بود شده

 شتیپخو خیلی بگم رفت یادم راستی...  شم آماده برم من! نمونده کاري:  ایستاد روم روبه و اومد بیرون سالن از دایان

  !شدي

  . شو آماده برو! آقا تمجیدت از ممنون:  گفتم گرفتمو داري خنده فیگور

  !بگم بهت باید چیزي یه! علی راستی:  شد عوض ش چهره حالت باشه اومده یادش چیزي که انگار

  !بگو هوم؟:  بستم چشمامو دادمو لم مبل روي

 یعنی.  بیاد شوهرش با قرارشد هم جنا که شد یجوري! کردم دعوت دانشگاهیامونم هم از چندتا من راستش -دایان

  !نکنم دعوتش نتونستم

  اینجا؟ بکنه یغلط چه بیاد میخواد نکنــی؟ دعوتش نتونستــی:  کردم مشت دستمو شدمو بلند حرص با اسمش باشنیدن

  . باورکن کنم قبول شدم مجبور! کرد دعوت خودشو اون ولی! میکردم دعوتش نباید میدونم -دایان

  . نمیمونم جشن براي! میرم من پس! خوب خیلی-

  زدي؟ جا نکنه باشه؟ شیدا به حواست نیست قرار مگه! هست آرسامم میگی؟ چی هست معلوم -دایان

 راچ کنی؟ زهر همه کام به امشبو میخوي کردي؟ دعوت اینارو چی براي میکنی؟ غلطی چه داري هست معلوم لعنتی-

  . تموم بیانو میگفتی مهمو آدماي از تا چند کردي؟ شلوغش اینقدر

 بدي شونن هردوشون به شکل بهترین به باید تو بیان قراره که االن ولی! کنم دعوتشون نمیخواستم من! علی -دایان

  !مهه به عشقت دادن نشون براي موقعیته بهترین این میگم؟ چی میفهمی! داره زندگیت توي جایگاهی چه شیدا

 نذاره تا باشه باید چیزي یه همیشه! بود متشنج و داغون من اعصاب ولی! بشه آماده تا اتاقش توي رفت حرف این از بعد

  . میدونم میشه خراب مزاحما این وجود با امشبمون! بگذرونم خوش

  

  شیدا
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  بودم نکرده کاري هیچ خودم هنوز من اما ببنده رو لباسش زیپ تا کردم کمک طنین به

 رفتم سادهِ  کش یه با موهام بستن از بعد و پوشیدم رو داشتم که اي قبلی هاي لباس سریع و بیرون فرستادم رو طنین

  . پایین

  . مجلس صدر برو:  گفت دایان که میگشتم داشتم علی دنبال

  . کرد رو کار همین اونم که گوشم کنار گذاشتم دستمو تشکر ي نشونه به

  . میرفتن اونور به اینور از وسط اون خدمتکار دوتا و بودن شده جمع ها بیشتري

  !؟!؟ داخ رو تو بینی می.  نمیام ندارم حال گفت بیا گفتم عمه به...  بودن هم با پرسی احوال حال در هم دایان و طنین

 علی:  تمگف و کردم حلقه بازوش دور دستمو.  میزد حرف انگلیسی دیگه یکی با داشت که حالی در کردم پیدا رو علی

  . دادم کارت بیا دقیقه یه جان،

  . بستم درشو و اتاق تو رفتم...  اومد من همراه و مرد اون از کرد عذرخواهی علی

  . میکنه اذیتم ؟ میکنی رو لباسه پشت چسب این علی:  گفتم کالفگی با

  . کند برام رو لباس پشت چسب قیچی کردن پیدا از بعد و خندید

  .ودب هیچی از بهتر اما نمیومد خوشم سها از زیاد چند هر.  خورد سام و سها به چشمم که مجلس تو رفتیم هم با دوباره

  ؟ بزاریم رقص دوئل موافقید:  گفت انگلیسی به پسري یه که بودیم زدن حرف مشغول و سمتشون رفتیم

  . بچم ذوق تو زد جمعیت ي آره صداي ولی نه بگه گفت دایان به اشاره با علی

  . میرقصن خوب خیلی نامزدش و علی:  زد داد سها یکدفعه

 یتریل زیر بري الهی.  کرد عذرخواهی چشماش با و دهنش روي گذاشت دستشو که رفتیم بهش چپ چپ دوتامون هر

  ؟ دیگه گفتی بود چیزي چه این...  بچه

 ایــاند بخاطر:  گفتم میکرد نگاه همه به اخم با که علی گوش دم...  میزدن صدا رو ما اسم و میزدن دست دخترا و پسرا

.  

 من و ودب پشت که چپش پاي کنار رفت پام کمرمو دور انداخت دستشو یکدفعه...  کردم کج سرمو که کرد نگام اخم با

  . من روي شد خم اون و دستش رو افتادم

  . گذاشت رو تندي التین آهنگ سریع طنین.  میومد ها بچه هوي و واوو صداي

  . کردیم رقصیدن به شروع ما و رفتن کنار صحنه وسط از دخترا و پسرا
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 رمگ حسابی مجلس و گذاشت منوال همین به.  اومدن رقص واسه دیگه گروه یه و عقب کشید رو من علی اي یکدفعه

 ودشوخ میخواست شاید...  نیست بدي دختر سها.  وسط رفتیم هم سها منو و گذاشتن هاپ هیپ وقتی مخصوصا...  شد

  . میشه عوض داره راجبش نظرم...  حاال اما بده نشون بد

  . وسط اومدن بودن ایرانی که کسایی و گذاشتن ایرانی ي عاشقانه آهنگ یکدفعه

  ؟ نه میگذره خوش:  گفت گوشم دم...  وسط برد منو هم علی

  میشه دیوونگی از پر قصه بعد به لحظه اون از

  میشه زندگی شبیه تازه زندگی باشی تو

  تو؟ یا ترم عاشق من که لحظه این داره فرقی چه

  تو تنها آره تو فقط...  اینه من حرف تمام

  فرستاده من براي امشب رو تو اینگار خدا

  . افتاده فنجونم تو که خوشبختی فال اون تویی

 تايدس این محکمی چقدر ش، سینه روي گذاشتم هم سرمو و زدم لبخند بهش و علی ي سینه روي گذاشتم دستمو(

  .) دارم دوست کمرمو پشت

  تماشاتم محو من و خندي می و چرخی می تو

  رویاتم مرد امشب از کردم نمی باور خودم

  آتیشه به رو جنونم تو با خوبیه حال چه

  . میشه وا تو لبخند به فردا من چشم که همین

 واو دايص که چرخوند منو علی اي یکدفعه نبود، وسط کسی طنین و دایان علی، و من جز و کنار رفتن ها خیلی کم کم(

  .)شد تر بلند ها بچه

 کرد وتف طنین با رو کیک مسخرگی با دایان.  بیارن رو کیک که دادن رضایت ها بچه بالخره زیاد هاي رقصیدن از بعد

  . کرد باز یکی یکی رو ها کادو و

  . بود دستبند و عطر یه علی و من ي کادو

  . دیدم رو جنا که میزدم حرف انگلیسی دختر یک کنار داشتم.  آوردن رو مشروب بساط و بند هم کیک از بعد

 ات...  میزد حرف دایان و طنین کنار باهاش داشت کالفه علی.  کردم بدي خطر احساس...  میشد علی نزدیک داشت

  . دیدم رو آرسام برگشتمو...  کشید بازومو کسی یکدفعه پیششون برم اومدم
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  !! علی عروسکِ...  میدادي جولون وسط اون زیادي:  گفت پوزخند با اون و لرزید بدنم

  . بست رو در و آشپزخونه دیوار به کوبوند محکم منو بعد و کشید آشپزخونه تا منو

...  شیدا دارم دوست من ؟ داشتم کم چی علی از من مگه ؟ هان ؟ نه من چرا:  گفت و دوخت بهم رو قرمزش چشماي

...  یداش میسوزم دارم...  کردم اذیتت اگه نبود خودم دست...  کنم اذیتت نمیخواستم...  شیدا میسوزم دارم من...  من اما

  . میسوزم بد دارم

.. . می..  چیکار..  چی...  داري..  د...  سام...  آر:  گفتم گریه با.  گرفت محکم مچ از دستامو و جلو آورد سرشو یکدفعه

  ؟ کنی

  . زد صدا اسممو ناله با و کرد گردنم بوسیدن به شروع اي یکدفعه

 همین..  هآشپزخون کف افتاد که پاش الي کوبوندم محکم پامو یکدفعه.  میزدم صدا اسمشو عجز با و میدادم تکون پاهامو

 تیشآ قرمزش چشماي از...  برگردوند منو.  زمین روي افتادم و زدم جیغ که گرفت پامو مچ دستش از کنم فرار اومدم که

  . ندمو می ه.ت.ل.ك.د لباس یه مثل لباسم حاال...  کرد پاره رو لباسم هاي آستین هاش دست اي یکدفعه...  میبارید

 دارم:  فتگ بدي لحن با و گرفت گاز گوشمو...  نداشت فایده کردم می تقال چقدر هر که کرد هام شونه بوسیدن به شروع

  . من با کردي چه...  شیدا کردي چه من با...  دختر سوزم می

  . روانی فوق بیمار یه...  روانیه بیمار یه آرسام که فهمیدم تازه من

 کثافت آرسام عموق همون و شد باز و شکست در اینکه تا میرفت پیش بیشتر اون اما میزدم پشتش به شدمو مشت دستاي

...  زدم زل ردمم به اشکی چشماي با و گذاشتم رو لباسم روي دستام با سریع.  پاشد روم از و پایین کشید رو لباسم زیپ

 ندبل آرسام..  زدن جیغ من دیدن با و تو اومدن سرش پشت از سها و طنین...  بود انفجار حال در...  بود عصبانی علی

  ؟ میفهمی...  نداري حقی هیچ تو...  آشغال منِ ماله زنت:  گفت و خندید

  . بودتش کشته نبودن دایان و سام اگه و آرسام جون به افتاد علی

  . نیست خوب حالش...  شیدا...  نزنش...  علی:  گفت علی به رو گریه با طنین

 یرونب رو همه سام و دایان...  لباسم جلویی قسمت گذاشت و آورد در کتشو سریع بیرون باشه اومده رویا از انگار علی

  . بیرون بردن خودشون با هم رو آرسام و کردن

  . منو ببخش.. . گذاشتم تنهات ببخشید...  خانومم ببخشید:  گفت کالفه علی...  بیرون رفتن تردید با هم طنین و سها

  . سوخت می بدنم روي آرسام هاي بوسه جاي هنوزم...  لرزید می بدنم

  . بریم:  گفتم گریه با و اومدم بیرون علی بغل از
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 بوندچس خودش به منو کمرمو و پام زیر انداخت دستشو سریع.  دونم نمی کرد آروم منو لحظه اون که داشت چی چشماش

 و دیمش علی ماشین سوار سریع.  بود نمونده هیچی خوب مهمونیِ اون از...  بود شده کنده پیرهنم باالیی قسمت تمام. 

  . روند خودش ي خونه سمت به اون

  . ام علی اتاق توي کی نفهمیدم که بودم گیج انقدر

  ؟ بکنی عوض هاتو لباس نمیخواي...  من نفسِ:  گفت و گرفت من جلوي هاشو لباس از یکی لرزونش دستاي با

  . ببخش...  منو:  گفتم و باال آوردم سرمو

 کثافت میکشمش خودم...  میشم روانی که نکن گریه...  علیِ  نفس هیــش هــیش:  گفت و کرد بغل که گریه زیر زدم

  . من نفسِ نکن گریه...  بشه رد هم متریت سانتی صد از نمیزارم دیگه...  میکشمش...  رو

  . پوشیدم و گرفتم ازش رو لباس و شدم آروم که داشت آرامش آغوشش اینقدر

  ؟؟ دستشویی برم:  گفتم و کردم باز موهامو...  نبود شلوار به نیازي و میومد زانوم دم تا لباسش

 بدون ینوا علی، نفسِ برو:  گفت گوشم دم و بوسید لبمو نزدیک و جلو آورد رو صورتش اي یکدفعه.  کردم کج هم سرمو

  . نمیکنه اذیتت هیچکی...  هستم من وقتی تا

  ؟ نه شدم، هم دایان جشن خوردن بهم باعث...  من-

  . دلم عزیز بخور چیزي یه بیا و بشور رو صورتت برو...  نفسم نه:  گفت و خندید مردونه

  . بود منِ  آرامش منبع علی.  بود شده بهتر خیلی حالم...  بیرون رفتم صورتم و دست شستن از بعد

 کنارم دستاشو و گذاشت کابینت روي و کرد بلند منو اي یکدفعه.  میکنه درست ساندویچ داره دیدم که آشپزخونه تو رفتم

  ؟ خانوما خانوم دارن دوست که ساندویچ:  جلو کشید خودشو و داد تکیه

  . دستم داد ساندویچ یدونه و بینیم روي زد که دادم تکون سرمو

  . بود زندگیم شب بهترین هم و بدترین هم شب اون

 اتاق وت رفتم و خودم روي کشیدم رو پتوم و بیرون زدم خودم قبلی اتاق اون از...  بخوابم تنها ترسیدم می خواب موقع

 بخوابم ااینج امشب...  من میشه...  خب..  خب..  امم:  گفتم که کرد نگام سوالی دید منو تا.  میخوند کتاب داشت...  علی

  ؟

  . کرد اشاره کنارش به و زد لبخندي

  . میداد رو شیرینش عطر بوي متکاش.  تختش روي خوابیدم و زدم نمایی دندون لبخند

  : کرد اشاره اش سینه به و بغلش تو کشید منو و خزید کنارم آروم
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  . خانومی هااا میده منو عطر بوي هم اینجا-

 بلند ومن اي یکدفعه و اومد اش خنده صداي ثانیه دو از بعد که گذاشتم اش سینه از کمی قسمت روي سرمو زده خجالت

  . میشی اذیت:  گفتم آروم..  بود اش سینه روي سرم.  خوابوند خودش روي و کرد

  . میشه آروم برعکس، نمیشه اذیت هروئینش با موقع هیچ آدم-

  !! دارم دوستش...  میدونی...  دادم گوش قلبش ضربان به صبح تا و گذاشتم سرمو زده خجالت

  

  علی

 براي یوقت تا کنم طوالنی اونقدر رو شیدام کنار که لحظاتی میخواست دلم چقدر! بود بخش آرامش نزدیکی این چقدر

  !نمونه نبودنش

! خوردم حرص و کشیدم عذاب آرسام و جنا دست از چقدر! خوبه االن چقدر و بود بد چقدر! افتادم اتفاقاتش و جشن یاد

 نشون اجن به یجوري کردم تالش چقدر! بگه رابطمون از شیدا با بود مصمم جنا چقدر! داشتن هوامونو طنین و سها چقدر

 ي طهراب زدن بهم یعنی بزنه؟ حرف شیدا با میخواست چرا نمیدونم! شیداس زندگیم ي همه االن و شده تموم برام بدم

 چند فقط !میپلکید شیدا بر و دور چقدر! میشد تر تشنه خونم به لحظه هر هم آرسام داشت؟ اهمیت براش اینقدر شیدا منو

 کار هک نیستم آدمی من ، نمیذارم ش زنده برسه بهش دستم! اورد بال سرش لعنتی اون که شدم غافل شیدا از لحظه

  !داره تاوانی چه علی کفش تو گذاشتن پا و کیه علی بفهمونم بهش باید.  بذارم جواب بی دیگرانو

 زدیکن بهش میخواست دلم ، بود کرده مچاله بغلم توي خودشو...  انداختم شیدا آروم ي چهره و بسته چشماي به نگاهی

  . ریزممی پاش به دنیامو داره دوسم بدونم اگه! نیست طرفه یک کوچولو دختر این به م عالقه میکردم حس! باشم تر

 بشه دور ازم بدم اجازه نمیتونم دیگه که میدونم...  بگم باید که میدونم! بگم بهش چیزي احساسم از نمیتونم هنوز ولی

  ... م عالقه ابراز از میترسم هنوز ولی

 از بوسیدمو رمن پیشونیشو ، کنم بیدار خواب از هم شیدارو خوابیم بی با ترسیدم ، نمیبرد خوابم من ولی بود صبح نزدیک

 نفس ، ردمک جا جابه دستام بین گیتارو نشستمو هال توي ، برداشتم اتاق ي گوشه از گیتارمو ، شدم بلند تخت روي

  ... لغزوندم گیتار سیماي روي نرم دستامو گرفتمو

  

  غمگینم و خندم می ناراحت نه خوشحالم نه

  بینم می اونو بازم ندازم می چشم که جا هر

  خودم با درگیرم اینجور چرا دونم نمی
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  شدم عاشقش من که دونه نمی هنوز اون

  

 تخلیه حسمو یجورایی آهنگ این با...  کردم کار روش همین واسه ، بود جور من امروز حال و حس با آهنگ این چقدر(

  !)میکردم

  

  دارم دوست رو هوا و حال این

  دارم دوست رو خوابیا بی

  خوام می اونو بهونه بی من

  دارم دوست رو شبا بغض

  دارم دوست رو ها دلشوره

  خوام می اونو بهونه بی من

  

  )م؟کن خبرش با دلم از نمیتونم متمایله بهم هم شیدا فهمیدم که امشبی چرا ندارم؟ عشقمو بیان جرئت هنوز چرا(

  

  نشه عاشقم اگه نده من به دل اگه

  نشه قایقم هم آب به زدن دل واسه

  آسمون میره می غمش از میرم می

  اون بدون خونه این سقف ریزه می

  

  !)ونبودش برسه چه کنه جبران کمبودشو نمیتونه هیچکس! س یدونه و تک! خاصه اون! میمیرم اون بدون واقعا من(

  

  دارم دوست رو هوا و حال این

  دارم دوست رو خوابیا بی
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  خوام می تونو بهونه بی من

  دارم دوست رو شبا بغض

  دارم دوست رو ها دلشوره

  خوام می اونو بهونه بی من

  عاشقی حس/  زاده طالب عماد

  

 مهربونی بخندل ، کرد تالقی بود شده خیره بهم مشتاق که خوابالودي شیداي با نگام ، شدم بلند گذاشتمو کنار گیتارو

  نفس؟ کردم بیدارت! ببخش:  گفتم زدمو بهش

  ؟!آهنگی همچین اونم شدي؟ دست به گیتار شده چی شبی نصف.  نداره عیب:  گفت دادو تکون ناز با سرشو

  ... بود گرفته دلم! هیچی-

  بزنیم؟ حرف میشه -شیدا

  !حتما آره-

 گرفت جا مسین روي سرش ، بغلم توي کشیدمش بردمو شونش دور دستمو ، نشست کنارم هم شیدا ، نشستم مبل روي

 از تر جدي هیچی من براي ولی! سوري هرچند! میکنیم برخورد باهم تر راحت خیلی شدیم اعالم نامزد وقتی از ،

  !نیست نامزدیمون

  ... خانمی بزنیم حرف االن:  گفتم آروم

  بدونم؟ جنا درمورد بیشتر میتونم -شیدا

  بدم؟ جواب باید چطور! شد شروع زندگیم اتفاق بدترین درمورد کنجکاویش! هوم

  میدونی؟ ازش چی اصال بدونی؟ میخواي چی:  گفتم کشیدمو پوفی

  !دانشگاهیته هم گفتی تو -شیدا

  . نیست دیگه! بود دانشگاهیم هم آره! خب-

  !داشته وجود تري صمیمی ي رابطه شما بین کردم حس من ولی -شیدا

  خانمی؟ مگه چطور-
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 نگام مخش و حرص با میکردي معرفی نامزدت همه به منو وقتی یا میرقصیدیم باهم ، بودیم کنارهم وقتی آخه -شیدا

  . میکرد

  ... کردي برداشت اشتباه! خانمی نیست اینطور-

 میخواست همش !میزد مشکوك خیلی طنین ولی! نبوده بینتون خاصی ي رابطه و بودید دوست باهم فقط گفت سها -شیدا

  . ندارم نداشتمو جنا به نسبت خوبی حس ، نذارم تنهات میگفت.  نگیره گرم باهات زیاد جنا باشم مراقب

  . نیست مطرحی آدمِ! شده تموم دیگه بوده هرچی! خانمی فکرنکن بهش-

  !کیه؟ دقیقا اون بدونم دارم دوست من ولی:  شد خیره چشمام توي مستقیم برداشتو سینم روي از سرشو شیدا

  !بدونی شما باشه الزم که نبوده مهمی چیز باورکن نفسم؟ بدونی میخواي چی:  گفتم کشیدمو آروم دماغشو

 با تیوق میشد تر دوستداشتنی برام دختر این چقدر...  کاراش براي رفت ضعف دلم که گرفت ازم روشو قهر حالت به

  !میکرد طنازي برام هاش سادگی

  !دیگه قهرنکن خانمی-

  علی؟ شدي عاشق تو -شیدا

 عاشقیمو هک کردم چیکار مگه! بپرسه مقدمه بی اینقدر رو سوالی همچین باید چرا نمیفهمیدم! کردم نگاه بهش تعجب با

  جنام؟ عاشق من فکرمیکنه نکنه زده؟ جار

  میپرسی؟ چی واسه-

  باشم؟ داشته خبر پسرعمم دل از نمیتونم یعنی! بدونم میخوام خب -شیدا

  داره؟ خانما خانم حال به فرقی چه من عاشقیه-

  دیگه؟ بگو.  بدونم میخوام! دیگه داره حتما -شیدا

  ... شدم عاشق! آره:  گفتم کشیدمو نفسی

  .کردم حس بغضشو! شد ناراحت کردم حس

  میدونه؟ اونم -شیدا

  !بگم؟ بهش باید چطوري نمیدونم! نه-

  ... بگو بهش برو راحت خب -شیدا

  . نه یا داره دوسم اونم بدونم باید اول ، گفتن براي هست وقت-
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 زودتر رچیه من نظر به! میشه دیر خیلی ، زود خیلی نمیفهمیم هیچوقت که اینه آدما ما مشکل ، نیست وقت نه -شیدا

  .بدي دستش از نکنی عجله اگه شاید باشه داشته دوستت اونم شاید...  بگی بهش باید

! ردک باز چشمامو حرفاش با! بگم چیزو همه باید شده جور ش زمینه که االن نه؟ که چرا! میکردم عمل حرفش به باید

  !بدم دستش از نکنم عجله اگه شاید

  ... شدم نزدیکتر شیدا به بستو نقش لبام روي لبخندي ناخودآگاه

 نگهش تامدس بین محکم ، میکشید عقب خودشو بره میخواست ، نشوندمش پام روي کردمو بلندش ، کشید عقب خودشو

 دوستت! میکنه تر تشنه منو کردنت امتناع این! خانمی نگیر فاصله ازم:  کردم زمزمه احساس از پر گوشش دم و داشتم

  ... ابد تا! نفس دارم

  

  شیدا

  ؟ میگفت چی داشت این...  این.  گرفت تند ضربان قلبم و شد نامنظم هام نفس

  . خدایــا...  رفت دلم.  کرد باز و بست بار یه چشماشو...  دوختم چشم بهش و بیرون کشیدم بغلش تو از خودمو

  . دارم دوست:  کرد تکرار که دادم تکون سرمو گیج

  !؟!؟ نه...  کنی..  می..  شوخی...  ش -

  . نمیکنم شوخی چیزي همچین با هیچوقت نه،:  کرد لمس دستمو پشت شستش با و گرفت دستمو

  ! خیــلی...  دارم دوست خیلی رو آغوش این.  شدم فشرده آغوشش توي...  شد یکی هام گریه و هام خنده

  . دارم دوست منم:  گفتم گوشش دم

  . بوسید رو گردنم و بغلش توي منو فشرد محکم

  ؟؟ کی از:  گفتم و بیرون اومدم بغلش از

  ؟ نفس کی از چی -

  : پریدم پایین باال یکم

  ؟؟ ها ؟ داري دوست منو کی از -

  . هااا صبحه نزدیک:  گفت و کرد نگام شیطون

  . بگو...  دیگه نکن اذیت اِ -
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 نصفشو هک هایی شعر باهم و میشستی پام روي اسبیت دم موهاي با که وقتی از شاید:  گفت و سرم به چسبوند سرشو

 اشتید که موقع اون از شاید...  کردي درازي زبون تو و خوردم بهت تهران توي که وقتی از شاید.  میخوندیم نبودي بلد

  . نفسم نمیدونم..  نمیدونم...  وایسادم فالگوش من و میزدي پیانو

  .بیـــشور:  گفتم و زدم خفیفی جیغ.  گرفت گاز اي یکدفعه و نشست دماغم نوك روي داغش هاي لب

  : اش سینه روي گذاشت دستشو

  . بانو مخلصیم -

 دیده قتیو زده رو سکته االن ؟ کنیم چیکار رو عـمـــه:  گفتم استرس با و شدم بلند سریع...  افتادم عمه یاد یکدفعه

  . علی واي...  علی واي...  نرفتیم اونم ي خونه حتی

  . نیست نگرانت دیگه...  منی پیش که زدم اس ام اس بهش:  گفت و خندید

 لمس ور ابروش وسط شستش ناخن با علی...  باال رفت یکم لباسم که دادم ول مبل روي خودمو و کشیدم راحتی نفس

  . میاد بهت چقدر لباسه این چیزه...  میگمااا...  اِممم:  گفت و کرد

 دکمه که پایین کشیدم میشد که جایی تا بلوزمو و پاشدم سریع..  بود معلوم که افتاد گلیم گل زیر لباس به چشمم یکهو

:  گفت و خندید که گرفتم رو لباسم جلوي سریع...  شد پرت طرف یه کدوم هر و شد باز علی ي مردونه پیرهن هاي

  . نکردیم هم شرعی خالف کار پس...  کردیم صیغه ماهه هشت باهم که ما...  منِ  نفس

 بخواب روب...  بندمش می خودم:  گفت و تو اومد علی که ببندم رو در خواستم...  علی اتاق تو رفتم و باال دویدم خجالت با

  . میاد خوابت... 

  . تخت روي کردم پرت خودمو و کردم باز دستامو اي یکدفعه..  بود دستش هم گیتارش

  : کردم بازي به شروع موهام از تره یه با و خودم روي انداختم رو پتو سریع

  . بخونیم شعر بیا...  علی -

  ؟؟ نفس برات بخونم چی:  گفت مهربونی با من به رو و بغلش گرفت رو گیتارش...  تخت روي نشست و اومد

  . نمیدونم:  گفتم ببینمش بهتر تا بودم کرده کج سرمو که طور همون

  . نیست تو از تر قشنگ شعري هیچ من براي:  گفت و کنار زد رو افتاد صورتم روي که موهایی

  . گرفت رنگ هام گونه و سابیدن قند کیلو کیلو دلم توي تعریفش از

 آشپزخونه وت رفتم وضع و سر همون با منم و خوابید علی اي یکدفعه.  بیرون زد آفتاب بالخره که خوندیم باهم شعر چندتا

  . عالــی ي صبحونه یه...  چیدم رو صبحونه وسایل و کردم روشن رو ساز چاي...  کردم روشن رو ها چراغ و
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...  پزخونهآش تو ي نفره دو میز روي گذاشتم شیر با و گرفتم پرتغال آب تابه، تو ریختمشون و هم به زدم رو ها مرغ تخم

 بود افتاده جاش همه تخمه پوست که افتاد هال به نگام شد تموم که کارم.  میخوندم هم شعر میکردم کار که همینجور

  . بود میوه پوست از پر میز روي و

  . شدم کردنش تمیز به شروع و کردم نچی نچ

 هچ...  واو:  گفت تعجب با خونه دیدن با و اومد خیس سر با موقع همون هم علی نمیشد، صاف کمرم شد تموم وقتی

  . نفس کردي

 حس هیکدفع...  شد قطع صبحونه میز دیدن با ش خنده ولی خندید که رفتم غره چشم بهش و گرفتم دست با کمرمو

  ... علی هاي شونه روي نشستم و شدم کنده زمین روي از کردم

 ونهش روي از و بوسیدم لپشو و شدم خم وایساد وقتی.  چرخیدیم می هم با دومون هر هال توي و گرفت محکم دستامو

 بیهش چقدر.  میزدیم حرف داشتیم زنمون و شوهر براي که هایی معیار از داشتیم که افتادم روزي یاد.  پایین اومدم اش

  ! ماا شدیم هم ها معیار همون

 میمونم اینجا مدتی چند منم و خودش خونه بیاره منو لباس چندتا میاد که گفت و زد زنگ عمه به صبحونه خوردن از بعد

.  

 رفتم...  یرفتم باید خب، اما شرکت بره خواستم نمی.  میکرد نگام قدي آینه توي از ولی بود وایساده بهم پشت اتاق توي

  . کنم درست رو کتت برگرد:  گفتم و تر نزدیک

  . المصب میومد بهش اسپرت از بیشتر خیلی رسمی لباس...  کرد جیبش توي دستاشو و من به رو برگشت

  : چسبوند خودش به منو کمرمو دور انداخت دستشو یکدفعه میکردم صاف رو کرواتش داشتم وقتی

  . بخوابی لباسه این با شب بگم بهت باشه یادم -

  : ش سینه به کوبیدم مشت خنده و اخم با

  ! ادب بی -

  . لرزید من قلب و خندید بلند

  ؟ نه دیگه، هستی خودت مواظب:  گفت و بوسید رو دماغم نوك

  . بگی رو جمله اون دیگه بار یه میشه:  گفتم و دادم تکون سرمو

  . نفس دارم دوست:  گفت گوشم دم آروم و گرفت منظورمو
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 اون.. . برسه قدش به قدم تا تر باال کشیدم خودمو و کردم حلقه گردنش دور دستامو و گرفتم زیادي انرژي اش جمله از

  . دارم دوست منم:  گفتم گوشش دم.  عریون و لخت پاهاي با من و بود رسمی کفش با

  . بوسیدم رو گوشش زیر بعد

***  

  . دیگه زدم دارچین بخدا خب...  دارچین نگفته اینجا مگه خب...  بود اومده در اشکم دیگه

 به هک خوندم رو جعبه اون روي اي یکدفعه...  بیرون آوردم گ.س عین زبونمو تندیش از و چشیدم طعمشو دیگه بار یک

  !!!!؟؟؟ غذام تو ریختم فلفل دارچین، جا به من یعنی ! ِ " فلفل " بود نوشته انگلیسی

...  باشه داشته وبیخ میونه فلفل با علی کنه خدا...  فلفلی و تند ولی رنگی خوش این به پلو لوبیا ؟ کنم چیکار غذا با حاال

  . کنـــه خدا

  . زد رو در زنگ بالخره که بودم منتظرش یازده ساعت تا شب

 گلخوش و بلند پیرهن یه با رنگ پر اي قهوه ساپورت یه.  کردم مرتب لباسمو و کردم روشن رو عود و کردم باز رو در

  . خوري ناهار میز پشت رفتم و گذاشتم باز رو در.  بودم پوشیده

  ؟ پس کو علیِ  نفس:  اومد ش خسته صداي

  . علی آشپزخونم تو من:  گفتم میرفتم ور چنگال با داشتم که حالی در

  ؟ نیست که کثیف:  غریدم که مبل روي انداخت رو کیفش

  . بابا نه -

 ؟ فسن بودي کجا االن تا تو:  گفت و گذاشت اش کله پشت دستشو خوري ناهار میز و من دیدن با و آشپزخونه تو اومد

  ؟ هان

  . بخوریم باهم بیا بعد کن عوض رو لباسات:  گفتم و میز سر نشستم و نگفتم چیزي

  . من روي به رو نشست و اومد ربع یه از بعد

 نداري لیمشک که تو...  ریختم فلفل دارچین، جاي به من...  علی چیزه...  فقط:  گفتم که میخورد داشت و کشید غذاشو

  ؟

 دوست دارچین...  تندم غذاهاي عاشق اتفاقا:  گفت و خندید...  کردم نگاش معصومانه و کردم کج معمول طبق سرمو

  . ندارم

  !! بودم نکرده درست چیزي دیگه نیمرو از بعد خب.  خوردیم منو هاي شاهکار از یکی شب اون و شکفت گلم از گل
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  . افتادیم تخت توي هم با و زدیم مسواك هم کنار دومون هر مسواك موقع شب

 منو و زد پیشونیم روي به اي بوسه.  گذاشتم بازوش روي هم سرمو و سینه روي گذاشتم دستمو و خوابیدم پهلو به آروم

  . کرد تر نزدیک خودش به

  . بخیر شبت

 روم...  مکرد خندیدن و زدن جیغ به شروع منم و کرد دادنم قلقلک به شروع و خوابم لباس زیر برد دستشو اي یکدفعه

  . بود کرده پر رو برج اون هامون خنده صداي و بود زده خیمه

  . شدیم بیهوش هم کنار قبل مثل هم سر آخر

  

  علی

 و م.د.ي.وس.ب نرم لباشو ، کردم نگاه بود لبش روي شیطون لبخند یه خوابم توي حتی که شیدایی به کردمو باز چشم

  !جدایی اي ظهلح بدون بمونم کنارش ابد تا میشد کاش...  نرم میشد کاش! شرکت میرفتم باید ، شدم بلند کنارش از آروم

 که برم بیرون اتاق از خواستم ، کردم بلند سامسونتمو کیف و لپتاپ کیف کردمو عوض صدا سرو بی امکان حد تا لباسامو

  !خورد گره خندون و شیطون چشم دوتا به چشمام

 بیداري؟ تو چرا خانم شیطون:  ریختم بهم بیشتر شو ریخته بهم موهاي رفتمو طرفش لبخند با گذاشتمو زمین روي کیفارو

  آره؟ میزدي دید منو داشتی

  . کنم خدافظی باهات میري داري که شدم بیدار! خیر نــه:  گفت خنده با

  !نفس بخواب االنم.  خونه میام ظهر ، خانمی مرسی:  گفتم بوسیدمو سرشو

  !بخور چی یه کن صبر بري؟ میخواي صبحونه بدون علی -شیدا

 ، میخوامن صبحونه بخواب شما! خانما خانم:  گفتم مهربون خوابوندمو تخت روي فشار با رو بود شده خیز نیم که تنشو

  . میخورم چی یه همونجا.  ندارم خوردن صبحونه وقت شده دیرم

  !خواستنیه و دوستداشتنی کوچولو شیطون این چقدر ، بیرون اتاق از رفت شدو بلند تخت روي از لجاجت با

  . میچید میز روي رو صبحونه وسایل تند تند و بود ایستاده یخچال جلوي ، رفتم دنبالش

  !دییگه بااش زود میکنی؟ معطل اینقدر چرا:  گفت حرص با ایستادو چایساز جلوي میز چیدن از بعد

  !نفس نیست وصل جت موتور روش سازمون چاي که ببخش:  گفتم لبخند با کردمو حلقه کمرش دور دستامو

  !بشه دیرت گرانمن که تقصیرمنه! آقام شکم نگران که منه تقصیر اصال:  گفت آویزون ي لوچه لبو با و بود گرفته حرصش
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 میکنم هماهنگ اندای با...  کنی عجله نمیخواد! ها شرکتم رئیس مثال! نفسم برم قربونت:  گفتم بوسیدمو پرمحبت گونشو

  . میرسم دیرتر که

 میخواست دلم ، بذارم دهنش بگیرمو لقمه براش میخواست دلم ، نشستم میز پشت شیدا کنار دادمو دایان به اسی ام اس

  ... خانممه اون نباشه هرچی! بدم انجام براش رو مونده دلم به حسرت هرچی باید ، بریزم پاش به محبتمو تمام

  !بابا ويکوچول دختر کن باز دهنتو:  گفتم گرفتمو شیدا دهن جلوي ، مربا و خامه از کردم پرش برداشتمو تست نون یه

  !آآآ بگو...  دهنتو کن باز! نفس نخند:  گفتم ، خندید دل ته از شیدا

 مونه از گاز یه منم ، زد گاز بودم گرفته جلوش که ساندویچی از و کرد باز دهنشو ، خنده از بودن پر که چشمایی با

  ... گرفتم ساندویچ

 کاش !باشن داشته ادامه همیشه تا ها اینلحظه کاش کرد خطور ذهنم به ، گذاشت جلوم کردو پر چایی از لیوانمو شیدا

  !روزا این نشن تموم کاش! ندیم دست از رو شیرینی این هیچوقت

 خانم صبحونه اطرخ به مرسی:  گفتم مهربونی با بوسیدمو رو شیدا پیشونی ، شدم بلند میز پشت از کشیدمو سر چاییمو

  !کوچولو

  ... آقابزرگ جونت نوش ولی! خودتی کوچولو -شیدا

  خانومی؟ نفس ندارید امري من با:  گفتم کشیدمو لپشو

  !بیا زود ظهر! نه -شیدا

 تموم کارم ، میاد پیش چی ببینم تا! نرفتم هنوز که االنش تا:  گفتم و کردم اشاره میداد نشون رو نیم و 8 که ساعتی به

  . م خونه بشه

  . رفتم بیرون خونه از کردمو اي زمزمه دارمی دوستت گوشش دم خداحافظی موقع

***  

 کرده عاشقی ابرازِ دیگه روز یه! نداره تمرکز شده عاشق روز یه! خدا اي:  گفت اي مسخره لحن با ایستادم روم روبه دایان

  باشی؟ داشته تمرکز که کنیم رفتار باهات باید چطور بگو دقیقا! نداره تمرکز و

  باشه؟...  گیرنده! خان دایان-

  . میکنم بررسی رو اینا خودم! نمیدم گیر باشه:  گفت کردو جمع دستم جلوي از هارو پرونده دایان

  !تکلیفی بی این بشه تموم میخواد دلم! بدم ازدواج درخواست بهش میخواد دلم-

  تند؟ تند اینقدر اونم ازدواج؟ و تو! پسر تنده آتیشت چقدر:  گفت و خندید دایان
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 یجوري باید م؟کن چیکار باید من بره بخواد اگه! میشم داغون فکرمیکنم نبودش به وقتی! کنم تحمل دوریشو نمیتونم-

  . کنم راحت بودنش از خیالمو

 زود ولی! دکنی ازدواج میتونید بده اوکی شیدا اگه پس! شدید شناخته نامزد که وقته خیلی شما! راحته کارِتون -دایان

  فکرکنی؟ بیشتر نمیخواي نیست؟

  . میخوامش که مطمئنم من! نه-

 داري تردخ دوست میدونم چه و بازي نامزد زندگی این با خیلی متاهلی زندگی! بکن فکراتو خوب ازدواج از قبل -دایان

 باهم بتونید ، یدکن اعتماد بهم بتونید باید! جسم دوتا توي بشید روح یه بتونید باید کنی ازدواج بخواي وقتی! متفاوته

  . ريبگی نظر در حسابی و درست جوانبو باید ، سخته هرحال به! کنید حل باهم رو مشکالتتون ، باشید خوشبخت

  . یامب کنار شرایط این با میتونم تر راحت و شدم بزرگ فرهنگ اون با! ترم ایرانی تو از من نباشه هرچی! میدونم-

  . بشید خوشبخت میخواد دلم! اهمیتید با و عزیز برام اندازه یه به هردوتون شیدا و تو هرحال به! خوبه -دایان

  . برس کارت به برو! کافیه زدن غر دیگه! ممنون-

 بشم؟ خیالشبی میتونم چطور ، نمیرفت بیرون ذهنم از اي لحظه شیدا با ازدواج فکر ، رفت بیرون اتاق از کردو پوفی دایان

  . برم آخرش تا باید اومدم اینجاش تا که حاال

...  راهه رینبهت این.  باشه موافق ازدواجمون با اونم شاید ؟!چیه شیدا نظر بدونم باید! میکنم مطرح امروز شو زمینه پیش

  .شدم خسته سکوت از دیگه

  ... ونهخ میرفتم باید! بود یک به نزدیک ، انداختم ساعت به نگاهی کردمو چک سختی به رو دیگه ي پرونده تا چند

 دادمو منشی به والزم سفارشاي ، گرفتم دستم کیفمو برداشتمو کتمو ، دادم بدنم به قوصی و کش شدمو بلند میز پشت از

  . برگردم تا باشه شرکت به حواسش خواستم دایان از

 گل ويت رفتم کردمو پارك ماشینو ناخودآگاه! خورد فروشی گل به چشمم راه توي ، روندم خونه طرف نشستمو رل پشت

  ... فروشی

 کارت روي دراوردمو خودکارمو ، گذاشتم گل دسته کنار هم قشنگی کارت کردمو انتخاب براش رنگی رزاي از گلی دست

  !)اسمت زیبایی به درست! دیوونتم و شیفته... ( نوشتم

  ... بود دوستداشتن و عالقه نهایت این میکردم عالقه ابراز سخت که منی براي

 کشیدمو عمیقی نفس ، شدم پیاده ماشین از داشتمو نگه ماشینو ساختمون دم ، شدم ماشین سوار کردمو حساب پولشو

  ... کنم آماده شیدا با زدن حرف براي ذهنمو کردم سعی

  

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٢۶٠ 

 

  شیدا

 بیاره بودم هگفت کروالین به که آشپزیی کتاب...  کردم عوض هم رو لباسام و کردم جمع رو صبحونه میز علی رفتن از بعد

  . کردم نمی گوش من...  بدمااا یاد آشپزي بهت بیا میگفت طنین این هـــی.  شدم الزانیا پختن مشغول و کردم باز رو

  . فر توي گذاشتمش و کردم روشن یک نزدیکاي رو رو فر اولیش مواد کردن آماده از بعد

  . کشیدم سرمه چشمام به و بستم سرم باالي رو بلندم موهاي و اتاقم توي رفتم سریع

  . رفتم تکنو حرکت چندتا هم بعد کمی یه...  کردم زدن بشکن به شروع و دادم قر آینه جلوي کارم اتمام از بعد

  . محاله خوشبختی همه این و من شاعر قول به

 ش.س.و.ب و شدم بلند پاهام روي کیفش و گل گرفتن از بعد.  خونه اومد گل با هم علی که بود دو نزدیکاي ساعت

  . کردم

  : کشید بو و د.ي.س.و.ب کوتاه لبمو اونم

  . میاد آشپزخونه از داره خوبی بوي چه...  اِممم -

  . میچینم میزو کنی عوض رو لباسات بري تو تا:  گفتم و خندیدم

  . کشیدم رو غذا و آشپزخونه توي رفتم و اتاقمون تو گذاشتم کیفشو

 نگاه هشب.  نشوند منو و گرفت دستمو اي یکدفعه اما کنم جمع که پاشدم غذا خوردن از بعد..  اومد دقیقه چند از بعد اونم

  ... بگم بهت چیزي یه میخوام:  گفت که کردم

  . میشنوم بگو، خب -

  . دیگه بگو:  گفتم و گذاشتم دستاش روي دستامو...  بگه تونه نمی بود معلوم

 از..  امآرس از میترسم...  بدم دستت از آن هر ممکنه که روزایی...  روزا این از میترسم میدونی،:  گفت و زد بهم لبخندي

 شیدا دارم، تدوس خیلی من شیدا...  منه ماله تو قلب میدونم اینکه با...  میکنه تو به نگاه یه حتی که کی هر از...  کیان

  ؟ میکنی ازدواج من با... 

 ؟؟ بود مغرور علی همون این...  نمیشد باورم.  بود دوخته چشم من به منتظر علی...  شد قطع ها صدا لحظه یک در

  !!؟؟ بود همون واقعا ؟؟ نمیکرد کسی به هم سالم مدت یه که همونی

  !؟ علی:  کردم زمزمه مبهوت

  ؟؟ دلمِ  جان:  گفت مهربونی با
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 اشپ زیر غرورشو علی...  بالخره.  کنم ناز یکم باید من افتاد یادم ولی کردم زمزمه اسمشو دوباره اشکی چشماي با

  . کنم سواستفاده ازش یکم پس گذاشته

  . کنم فکر باید:  گفتم و گرفتم خودم به ناراحت ي چهره اي یکدفعه

  . باشه آره من به باید جوابت بعدش ولی کن، فکر میخواد دلت چقدر هر:  گفت سریع

  . بگم بهش چیزي نمیاد دلمم...  ي پسره...  چـــیش

  . کردم جمع میزو و نگفتم چیزي

  . داره فوتبال بیا شیدا،:  گفت هو یک علی شب

  . بود آرسنال و سیتی منچستر...  رسوندم خودمو سرعتی چه با نمیدونید یعنی

 داد و جیغ علی و من میشد دروازه نزدیک که کی هر.  علی روي افتادم بعدش و مبل روي کردم پرت خودمو سریع

  . میکردیم

  . شد گرفته حالم اصن شدم کنف خیلی.  شدن مساوي دوشون هر سرم آخر

  . سرش تو زدم و برداشتم رو کوسن حرصم از منم.  ریخت بهم موهامو و خندید دید منو وضع که علی

 روي افتادیم داد و جیغ و دویدن همه این از خسته و آشفته وضع و سر با دومون هر کل در و کرد شروع من مثل اونم

 هم داشت گوشه اون:  گفت و آورد در رو موبایلش علی که شدم خیره بودن شناور هوا روي که پرهایی به من و مبل

  . عکس هم میگرفت فیلم

 ردنک درست ي حوصله شب ي واسه.  بود شده باحال عکسامون خدایی اما کنم خفش بزنم میخواستم لحظه اون یعنی

 اشاره گشتان با.  میشد خم پشت به میخندید بلند موقع هر خندید، بلند که علی به زدم زل التماس با...  نداشتم رو غذا

  . بریم میتونیم کجا ببینم بریم شو حاضر برو:  گفت و زد دماغم نوك روي اش

 زیبایی ي لوهج بلند هاي برج و تبلیغات همه اون با نیویورك هاي خیابون...  بیرون زدیم پیاده باهم پوشیدن لباس از بعد

  ؟ کلوب بریم:  گفت و وایساد علی یکدفعه که میرفتیم راه داشتیم هم دست تو دست.  داشت

  . شدیم شلوغی اما کوچیک کلوب وارد هم بعدش و شدیم کوچه یه وارد باهم که دادم تکون سرمو

  . تکیال یه و آلبالو آب:  گفت بار مسئول به علی و بار سمت رفتیم باهم

  . رفت و داد تکون سرشو داشت خوفناکی ي چهره خیلی که بار مسئول

 تیز استریپ دخترا از بعضی و بودن رفته صحنه روي مردم از سري یه.  دادم تکیه بار به پشت از و کردم باز دستامو

  . میرفتن
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  . بودن پیچیده هم توي عادي خیلی هم بار کنار و میرقصیدن التین داشتن ها خیلی ترش اونور

  ؟؟ بلدي که التین:  گفت و خندید علی

  : کردم نگاه بود داده تکیه بار میز به من مثل که اون به و باال دادم هامو ابرو از یکی

  ؟ میکنی فکر چی تو -

  . برقصی التین نمیتونی تو میکنم فکر من -

  ؟ بندي می شرط -

  ؟ ببندیم چی سر.  آره -

. .. برم کامل رو رقص تونستم اگه اما...  س آره جوابت)  کردم فکر یکمی... (  کردم خراب رو رقص جاي یه من اگه -

  . شرکت میرم من و میکنی درست غذا تو هفته دو

  : گرفتم جلوش رو کوچیکم انگشت و باال انداختم امو شونه که کرد نگام شده گشاد چشماي با

  ؟؟ ببندیم شرط -

 بعد...  دهنم توي گرفتم رو نی و برداشتم رو آلبالوم آب.  آورد رو هامون نوشیدنی برامون بار مسئول...  بود گیج هنوزم

  ؟ خب:  پرسیدم دوباره خوردن یکم از

  : سرش پشت گذاشت دستشو

  . قبول.  باشه...  چیزه...  خب -

  . کوچیکم انگشت توي کرد قفل رو کوچیکش انگشت

 یرقصیدم جوري یه کسی هر.  رفتیم التین رقص پیست به و شدیم رد آدم همه اون بین از هامون نوشیدنی خوردن از بعد

.  

 فقط:  گفت گوشم دم علی...  زمین روي کوبیدم پاهامو از یکی و باال زدم رو لیم شلوار هاي پاچه و شدم خم اي یکدفعه

  . االن برقص من واسه

 ضربت با آروم آروم رو بدنم من ریتمش با و شد شروع آهنگ.  زیر انداختم سرمو و کردم آزاد کش حصار از موهامو

  . کردم شروع رو چاچا رقص و کردم پرت پشت به موهامو اي یکدفعه...  باال میاوردم

  . نبودن هماهنگ کدوم هیچ اما میرقصیدن خانوما و بودن وایساده علی مثل مرد هاي رقص همراه از خیلی

 پیش اشتباهی تا کردم جمع حواسمو آهنگ آخر تا من اما بود سختی رقص خیلی...  موهاش توي برد دستشو کالفه علی

  . نیاد
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  ؟ باختم شرطو...  من:  وایساد من روي به رو و جلو اومد علی...  برقصن زنا با تا رفتن هم مردا شد تموم که آهنگ

  : کردم جمع سرم باالي موهامو

  ؟ میکنی فکر چی خودت -

  . شیدا مهندس خانوم اومدي خوش شرکت به:  گفت و کشید پوفی کالفه

  . تئاترم کارگردان...  نیستم مهندس بنده -

  : کرد خم کمی سرشو و اش سینه روي گذاشت دستشو

  . خوشگله خانوم نبود حواسم که ببخشید...  بله بله -

 ردمک رقص به شروع و کردم علی به پشت منم...  هم توي رفتن همه که شد پخش انریکه از شادي آهنگ اي یکدفعه

  . کرد رقص به شروع من با همراه و گذاشت هام پهلو روي دستش... 

 شکمم يرو کرد قفل رو دستاش اون و جلو آوردم یکم سرشو و علی سر پشت گذاشتم دستمو و برگشتم رقص وسطاي

 و شیرین و خاص ي ه.وس.ب یه...  ش.ا.ب.ل به چسبوندم و.م.ا.ب.ل و دستاش روي گذاشتم دستمو یکی اون من و

 هر از بیشتر...  خدایــا...  کردیم نگاه هم چشماي توي و شدیم جدا هم از...  میرفت داشت نفسم که جوري...  طوالنی

  ؟؟ هان ؟ شیرینه حس چه این...  دارم دوستش کسی

 شکر رو خدا.  میکردیم حرکت آهنگ با حال همین در.  م.ا.ب.ل روي گذاشت و.ش.ا.ب.ل محکم که بود اون ایندفعه

 خودمو اما هااا نداره مردن از کم حالم االنم البته مردم، می خجالت از من گرنه و بود عادي چیزا اینجور براشون اینجا

  . میکنم تحمل

  : کرد فوت و گذاشت گردنم روي لباشو علی

  . شیدا میدم دست از طاقتمو دارم -

 کردم فلق کمرش پشت پاهامو من و باال کشوند منو...  گردنش دور انداختم دستمو و برگشتم...  نداشتم خوشی حال منم

 جلوي دیوار یه مثل موهام که دمش.ي.س.و.ب و شدم خم دوباره و ور یه ریختم موهامو...  بود تر بلند اون از قدم حاال. 

  . گرفت رو ما صورت

  . رفتیم خونه تا پیاده و گرفتیم ساندویچ و جا یه رفتیم شبم...  گذشت خوش بهم کلوب اون چقدر

  . شماست با صبحونه صبح فردا نره یادتون آقا:  گفتم خوشحالی با شدیم که خونه وارد

 به ريهمینجو من...  علی آقا بدوئی باید فعال...  اتاق توي رفتم و خندیدم بدجنسانه.  رفت بین از خوشش حال انگار

  . نمیام دست
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  علی

  ... رفتهگ دست به زندگیمو افسار چطور ببین! وروجک ي دختره ، گرفتم شیدا از رومو خوابیدمو تخت روي قهر حالت به

  !بخواد دختر این هرچی شده زندگیم...  االن ولی بیاره حرفم رو حرف نداشت حق کسی که بود وقتی یه

 سرش که اشتد اهمیتی شیدا براي نمیکنم فکر هرچند! بغلم توي شیدا خالی جاي و فکرمیکردم قبل شباي به حسرت با

  . بود خالی خیلی من براي بازوام بین جاش ولی! بالش روي یا باشه من بازوي روي

***  

 رسمی اسلب و میخدید بهم ریز ریز و بدجنسانه که شیدایی به ، چیدم سروصدا پر میزو کردم آماده رو صبحونه حرص با

  . شدم خیره بود کرده تن شرکت به رفتن براي

  میکنی؟ نگام گرفتن بازیشونو اسباب بزور که مظلومایی بچه این مثل چرا چیه؟ -شیدا

 اونجا براي من . میده باد به شرکتو کوچیکت اشتباه یه! بسپارم دستت آدمو همه اون با بزرگی اون به شرکت نمیتونم-

  !کشیدم زحمت سالها

  !میکنه کمکم دایان نباش نگران سالها؟ اوه:  گفت نشستو میز پشت شیدا

 بدون مدیریت مورد در اي زمینه هیچ بدون! کنی کار تنها قراره.  گرفته مرخصی هفته یک نگفته؟ بهت طنین مگه-

  . کمکی هیچ

  !مدیریت هن! کنی کمک که میاي فقط ولــــی! بیا توهم! باشه:  گفت بعد کردو فکر یکم! ترسید! شد کالفه انگار

  شرکت؟ یه مدیریت به چه کارگردانو فسقل ي توه نمیدونم! خب خیلی-

  !نکنی دیر.  منتظرتم در دم.  ممنون هم صبحونه بابت.  میگیرم نشنیده حرفتو -شیدا

 ، پایین ردمب خودم با تاپو لب مدارکو وسایلو شدمو آماده سرسري ، کردم جمع میزو کشیدمو پوفی ، شد بلند میز پشت از

  . کردم رکتح شرکت سمت به کردمو روشن ماشینو شدیمو ماشین سوار هردو ، بود وایستاده منتظر پارکینک توي شیدا

 تاثیر حتت اونقدر گاهی ، میکرد رد نگاه زیر از رو جا همه اشتیاق و ذوق با کردو تیز چشماشو شیدا ، شرکت به رسیدن با

  !پهن لبخنداي از میشد پر صورتش کل که میگرفت قرار

 بخیر بحص و آمد خوش و شد خم قدري نگهبان ، شدیم شرکت وارد شیدا با اصلی در از گذاشتمو پارکینگ توي ماشینو

  . دادم تکون سري عادت طبق من اما داد جوابشو و زد لبخندي شیدا ، گفت

  خودته؟ ماله همش:  گفت ذوق با شیدا ، دادم فشار سومو ي طبقه کلید شدیمو آسانسور وارد شیدا با
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  !نه: بود دلخورانه کمی و کوتاه و سرد جوابم

  کیه؟ مال اینجا پس -شیدا

 میاد یگاه مامانم.  منه با کلش مدیریت ولی ، خودمه مال هم شرکت سوم یک ، رسیده مامان به بعد! بوده بابا شرکت-

  . میکنه سرکشی یه

  داره؟ کل نظارت یجورایی هم عمه و تویی کل رئیس ولی میکنه؟ مدیریت نفر یک بخشو هر یعنی -شیدا

  !آره-

 ایستادو رپاس دیدنم با منشی ، رفتم کل مدیریت بخش داخل شدمو خارج آسانسور از ، شیدا از جلوتر من ایستادو آسانسور

  !خودم اتاق همون یا مدیریت اتاق توي فرستادم رو شیدا دادمو تکون براش سري ، گفت بخیر صبح

  . بیاره برام جدیدو هاي پرونده خواستم ازش ایستادمو منشی جلوي

 کردم کرارت درخواستمو بلندتري صداي با! بود خیره بود ایستاده اتاق در دم که شیدایی به گرانه جستوجو هنوز چشماش

  . گفت اي الساعه ، قربان بله کردو خواهی معذرت که

***  

 چرا شمنمی متوجه هنوز من ، میکرد نگاه میداد توضیح کارو ي نحوه براش ماهرانه و سریع که سهایی به حرص با شیدا

  باشه؟ حساس سها به اینقدر باید

  !میگم چی کن توجه! کارم سر برم باید من میکنی؟ نگاه الکی فقط یا میشی متوجه شیدا؟ -سها

  !شرکت توي اومدم که باره اولین من! میدي توضیح تند تند خیلی! شدم خسته من -شیدا

 نم مدیریت؟ به چه تورو آخه:  گفت دربیاره رو شیدا حرص میخواد فقط و مصنوعیه بود معلوم که پوزخندي با سها

  ؟!خانما خانم بشه چی که شرکت مدیریت سر اومدي کارگردانی و موسیقی و رقص از نمیفهمم

 بدم؟ مانجا دارم دوست که کارایی براي بگیرم اجازه تو از باید:  گفت حرص با شده تموم طاقتش بود معلوم که شیدا

  . میشینم مدیریت پست سر و میام بخواد دلم هروقت و نامزدمه شرکت! هست که همینه

  ... میدونه خودش نامزد منو که برم قربونش الهی

  نیست؟ امري.  پستم سر برم دیگه من پس! بله اوه -سها

  !کردي لطف.  سرکارت برو! جان سها ممنونم:  گفتم لبخند با ، زد چشمکی کردو نگاه من به

  . بود وظیفه میکنم خواهش -سها
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 پررو ي رهدخت! میگه چی نفهمیدم که من کرد؟ چیکار مگه کردي؟ تشکر ازش چرا:  ترکید بمب مثل شیدا سها رفتن با

  ... کیه کرده فکر

 شاید ودتخ همجنسه یه گفتم! کنی چیکار بدم یاد بهت من نخواستی خودت:  گفتم خنده با گرفتمو دهنش جلو دستمو

  !کنه حالیت بتونه بهتر

  . نمیام شرکت دیگه من اصال! علی:  رفت ضعف براش دلم که کرد آویزون لبولوچشو

 نگام مات شیدا که ردمک کار سریع اونقدر! نشستم میز پشت رفتم بوسیدمشو سریع ، کنم نظر صرف بوسیدنش از نتونستم

  . شدم ها پرونده مشغول کردمو نثارش چشمکی لبخندو.  میکرد

***  

 ردنمک خواستگاري از روزي ده تقریبا! نمیورد خودش روي به اصال و بود پیچونده رو خواستگاري موضوع یجورایی شیدا

  !مامان ي خونه بره وسایلش با که روزاس همین میکردم فکر که حدي در! بود بیخیال شیدا واقعا ولی میگذشت

 ي وعده جز به و بخوابه خودش اتاق توي میده ترجیح ، نداره کل کل و حرف ي حوصله زیاد و شده محل کم بهم شیدا

  . نمیبینمش کال بیام دیر و بکشه طول کارم اگه هرچند! نمیبینمش دیگه شام

 رارتک روي آهنگ همین فقط روزا این...  نکردم عوض آهنگو! کردم روشنش ایستادمو اتاقم کوچیک استریوي جلوي

  !میشه پخش

  

  خوابه که دنیایی واسه تابه بی دل وقتی شبا

  خرابه و منظم نا من ي خسته قلب نبض

  

  !میکشم عذاب دارم واقعا ولی کنه رفتار باهام اینطوري باید چرا و اومده پیش چی نمیدونم

  

  نگاتون مبهوت و مات داغون و افسرده شدم

  صداتون توي نفرت فردا و عاشقین امروز

  

 حوصله یحت که! نمیرسه کالساش به دیگه حتی که حرفی کم و روح بی شیداي این نه! کردم عادت خودم شیداي به من

  !نداره شیطنت ي
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  دادگاهه اش لحظه لحظه خونم می که این نیست قصه

  نگاهه با بازي عشق غافل دالي این واسه

  

  !کنه فکر بیشتر درموردم میخواد شایدم یا! شده حوصله بی زیاد تنهایی از شاید

 سپ ، رفت شهر این از پیش ي هفته که اون! نه که آرسام! سراغش اومدن دوباره کیان یا آرسام نکنه رسید ذهنم به

  !کیان میمونه

  

  هزارون به بندن می دل آسون شده دل کندن

  ناودون صداي باز اما ندیدن رو چشما اشک

  

  !کنه لوس برات خودشو میخواد حتما نباش نگران:  گفت قلبم ي دهنده آرامش قسمت

  !جنا ثلم یکی اونم شدي تموم براش تو! هم روي ریخته باهاش تو از زودتر یکی! تمومه دیگه:  گفت عذابم قسمت ولی

  

  خیابون تو دل ته از وااي بارون فریاد زنم می

  آه و نفرین همه دال تو گناه غرق همه عشقا دردا

  سیاه و سرد نشه دال تا خدا به هدیست عشق این دردا

  شکوهی شهرام/  دردا

  

  !لــعنتــی-

  کردم؟ چیکار من! هه...  اومدم خودم به پیچید دستم توي که دردي و شد بلند که صدایی با

 هم شیشه خرده تا چند ، بودن زمین روي هاش خرده و بود شکسته بزرگم و قدي ي آینه ، کردم نگاه زخمیم مشت به

  . سرخوردم زمین روي آروم آروم دادمو تکیه دیوار به سرخوردگی با ، بودن رفته دستم توي

  خوبی؟ بود؟ چی صداي علی؟:  شد بلند شیدا صداي بعد و خورد تقه دوتا در به
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  داره؟ هم اهمیتی برات مگه داره؟ حالت به فرقی چه:  نالیدم بشنوم خودم فقط که طوري ، لب زیر

  

  شیدا

  . بودم وایساده در پشت نگران و عصبی

 روش تگذاش رو دست اسم نمیشد دیگه که دستی همون دقیق...  گرفت درد کوچیکم دست که کوبیدم محکممو مشت

.  

  . خوبی بگو خدا رو تو علی:  گفتم جیغ با...  بود بیشتر دستم درد از نگرانی درد

  . میومد زمزمه مثل صداش

  . کشید تیر سینم ي قفسه و پیچید دلم

  . میشکونم درو بخدا علی:  گفتم گریه با

  . نشد حاصلم چیزي درد جز اما در به کوبوندم خودمو...  بود کرده قفل رو در که بود بیشوور خیلی

  . میشدم امید نا بیشتر بار هر و در به زدم باري سه و آوردم رو اي صندلی یکدفعه

 کرد اهنگ من به باال بود آورده دستشو و بود افتاده زمین روي که حالی در که دیدم رو علی من و شد باز در اي یکدفعه

 ستمب محکم چشمامو...  رفت گیج سرم...  میزد بیرون ازش خون که افتاد مشتش به نگام.  میزد زرد خیلی صورتش... 

  . داره احتیاج تو به عشقت...  داره احتیاج تو به علی.  کنی ضعف االن نباید تو...  شیدا نه نه... 

 شا شده مشت دست...  کردم اش پاره و آوردم در رو نازکم بلوز...  نشستم کنارش لرزون پاهاي با و کردم باز چشمامو

 نمیزاشت مدستا لرزش و میشد بدتر حالم لحظه هر.  بستم دستشو محکم پارچه با و گرفتم شکمم جلوي دستام توي رو

  . بکنم کاري

  ؟؟ علی کردي چیکار:  کردم زمزمه آروم افتاد نگاش به نگام وقتی.  ببندم دستشو تونستم سرم آخر

  . بزن حرف خدا رو تو علی ؟ آره ؟؟ بکشی منو میخواستی:  گفتم و گرفتم رو خونیش دست یکی اون

 میکردم پاك خونیشو دست یکی اون که همونجور و گریه زیر زدم بلند...  نداشت حسی هیچ نگاش...  میکرد نگام فقط

 ؟؟ کردم اذیتت من بزن، حرف شیدا مرگ...  میکنم خواهش...  بزن حرف علی...  نکن اذیت منو علی:  میکردم هم ناله

  ؟؟ آره
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 بی تن.. . آشپزخونه به رسوندم خودمو.  بیرون رفتم اتاقش از لرزون پاهاي با و برداشتم کارم از دست...  نمیگفت هیچی

 آب یعل براي کندن جون کلی با میکرد، م خفه داشت گلوم توي چیزي یه...  انداختم سرد هاي سرامیک روي رو جونم

  . بود اومد درد به بدنم و میکرد زق زق دستم...  ریخت نصفش راه توي که کردم درست قند

  . بیرون بري میتونی:  گفت سرد و گرفت ازم حرف بدون...  گرفتم جلوش رو قند آب و شدم علی اتاق وارد

  . میکرد م خفه داشت یکی...  کشیدم گلوم به دستمو...  اومد بند نفسم که بود سرد لحنش اینقدر

  . نمیرم:  گفتم آروم

  . نمیــرم:  گفتم پوزخند با که کرد تکرار حرفشو چشماش با

 و ردمک جمع جا یه رو ها شیشه دمپایی با و آوردم در رو دمپاییم.  کردم نگاه شده شکسته ي آینه به و شدم اتاقش وارد

  . میشه زیلی و زخم...  نزار اینجا پاتو:  گفتم علی به رو

  . نموند دور علی نگاه از که کردم بدي لرز...  افتاد خونیم بدن و تن به نگام که صندلیش روي نشستم

  . گرفتم رو تصمیمم من:  گفتم آروم و بستم چشمامو

  : کردم نگاه چشماش به و کردم باز چشمامو...  میکرد نگاه بهم فقط

  . کردي خودت روانی منو تو...  بکنه نتونست هم کیان حتی که کردي کاري من با تو-

 ورد ازت نمیتونم...  توام عاشق من!!  میده زجرم.  علی میده زجرم...  اینجوري اونم تو، دیدن:  دادم ادامه بغض و ناله با

 ببینم هم...  هم کنم فکر منطقی هاي جنبه به خودم هم تا کردم حبس خودمو...  شدم سرد روز چند این اما...  بمونم

  ... من جواب...  میشم روانی دارم من علی..  نه یا بیارم دووم میتونم هم تو بدون

  : شد جا به جا جاش تو یکم

  . مثبته من جواب-

  : خورد کامل رو قند آب کرد که کاري تنها و موند سرد همونجور نگاش ؟ میشه خوشحال میکردم فکر باید چرا

  . بشور بدنتو حموم برو-

  . بودم مرده بودم افتاده االن تا من نبود ها دیوار این اگه...  گذشتم جلوش از و پاشدم لرزون پاهاي با

 مدل هنوزم..  میکرد م خفه داشت لعنتی بغض این هنوز...  کردم لرز کردم، گریه یخ آب زیر ساعت یک حموم توي

  . میگرفتم علی از که میخواست رو آرامشی

 هک خشک مغرور همون...  علیه اون ؟؟ میشه نگرانم میکردم فکر باید چرا بازم...  بیرون اومدم و بودم آب زیر ساعت دو

  . نمیشه عوض
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 کوچیک هتیک یه خب ولی نبود ها خورده شیشه به حواسم...  علی اتاق تو رفتم خیس موهاي با هام لباس پوشیدن از بعد

 جوري...  زدم ارز بلند بلند و گرفتم بغلم توي رو بالشتش...  تختش روي خوابیدم و نکردم توجهی بهش که پام ته رفت

  . دادم دست از رو عزیزي انگاري که میزدم زار

  . نکنه هم نگاه بهم دیگه که میترسیدم...  میترسیدم علی همین از من

 کیان اب اونو هیچوقت من نه ؟؟ کردم مقایسه کیان با اونو اینکه بخاطر ؟؟ روز چند این بخاطر ؟؟ شد اینطوري شد چی

  !! هیچوقت.  نمیکردم مقایسه

  . گرفت جیغ حالت صدام و گرفت نفسم که زدم زار اونقدر

 به ديق ي آینه توي چشمم که میگشتم رو جا همه علی دنبال...  بیرون رفتم و اومدم پایین تخت از...  بودم شده آروم

  . افتاد خودم

  . بود هوا روي و بود نخورده شونه که موهایی و بود اومده در زیرش که هایی ابرو به

 قفل ش لهک پشت دستاشو و بود گذاشته خوري ناهار میز روي سرشو آشپزخونه توي علی...  پایین رفتم و نکردم توجهی

  . بود کرده

  . عــلی:  نالیدم آروم

 احمقم نه من ؟؟ هااان کردي فکر من مورد در چی ؟؟؟ آرررره توام؟؟؟ ي بازیچه من کردي فکر:  زد داد و کرد بلند سرشو

  !؟!؟ میفهمی...  شیدا بچه نه

  . بود شده وحشتناك چقدر...  شد کر گوشام که میزد داد جوري

  : زد زل بهم خونیش چشماي با و گرفت دستش توي رو لرزونم ي چونه

 باشه کرده هواییت کیان بازم اینکه فکر...  لعنتی کشتی منو روز ده این تو...  میدي تقاصشو بکنی، بخواي کاري هر-

  ؟؟؟ نه یا میفهمی ؟؟ میفهــمی...  میکنه م دیوونه

 مبل به پشت از که کرد ول رو م چونه محکم اونقدر پوزخند با...  کنم آزاد چونمو تا میکردم راست و چپ هی سرمو

  . شکست ها شیشه و شیشه میز روي افتادم جیغ با و زدم ملق یه...  افتادم مبل روي و خوردم

  . نره توش چیزي تا کردم سرم حائل رو دردناکم دست فقط من

  ! شیــــدا...  شیدا...  عباس حضرت یا:  زد داد علی

  ؟؟ هان ؟ کنم گریه برات من کی تا...  خدایا...  گریه به کردم شروع آروم
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 روش نرفته اي شیشه شد مطمئن وقتی و کرد نگاه پشتمو...  گذاشت مبل روي و بیرون کشید منو که بود علی دستاي

  . زانوش دوتا روي من، روي به رو نشست

  ؟؟ آره ؟؟ اینجاست تو بهشت...  خدایــا.  بغلش تو کشید سرمو اي یکدفعه...  میکرد نگاه منو دستاي مدام

  . علی:  گفتم آروم

  . ببخش منو...  ببخش منو...  هیس...  هیس:  گفت مهربون کمی

  ؟؟ میده...  نمیده آرامش آدم به اینقدر هم هروئین

 تو. .. عاشقتم من علی...  کنم بازي باهات نخواستم من بخدا علی...  زحمتم برات همش من...  ببخش منو...  من علی-

.. . دارم دوست من علی ؟؟ کنم خیانت خودم به میتونم چطوري ؟ کنم بازي خودم با میتونم چطوري من...  منیِ  خود

  . نزار تنها...  منو علی...  علی

 تو زدن زار با خوابش تخت توي زدن زار...  داره فرق چقدر...  بغلش توي زدم زار و زدم چنگ کمرشو دستام با محکم

  !! خودش بغل

  !!! هیچوقت...  بخشیدم نمی خودمو...  میشد چیزیت اگه.  ببخش منو توهم...  نفس میدونم:  کرد زمزمه آروم گوشم دم

  ؟؟ نه...  باشیم عروسی مراسم دنبال باید حاال:  گفت لبخند با و بیرون کشید بغلش توي از منو

  !!! خوشبختم هم هام بدبختی توي حتی من.  خندیدم م گریه با منم

  

  علی

  !خون از پر ماشچش و بودن خنده از پر لباش ، بوسیدم پیوسته و نرم لباشو ، پیشونیشو ، هاشو گونه ، چشماشو ، اشکاشو

 شکاشوا چطور داشتی؟ دوسش اینطوري باشی؟ مراقبش میخواستی اینطوري دختر؟ این با کردي چه! علی بهت لعنت

 طاقت ونخ جلوي تو خاطر به دیدي بینتون؟ بذاري غرورتو و ببینی عشقشو تونستی چطور کردي؟ محلی بی و دیدي

 غلطی چه دمیش چیزیش اگه کنی؟ بلند روش دستتو تونستی چطوري! ندادي اهمیتی ولی شکست غرورشو دیدي ، اورد

  میکردي؟

 ستد کیان از چرا ببري؟ سوال زیر پاکیشو اومد دلت چطور میزنه؟ دورت داره کردي فکر چطور کردي؟ شک بهش چطور

  نمیکنی؟ فراموشش چرا نمیشوري؟

 دوممونک بدونه میخواد ، میکنه فکر کیان به اول میکنم براش که هرکاري چون! میکنه مقایسه اون با منو شیدا چون

 با رو شیدا اي لحظه حتی من ولی...  تره خوشحال کدوممون با ، بهتره حالش کدوممون با ، میدیم آرامش بهش بیشتر
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 قابل باهم صالا...  نمیگیره جاشو هیچکی ، سره خیلی شیدا چون...  نمیبینم شیدا حد در رو جنا چون! نمیکنم مقایسه جنا

  !نیستن مقایسه

 سینم توي یشترب سرشو و شد تر محکم دورم دستاش ، دادم فشار بغلم توي بیشتر ظریفشو تن بوسیدمو رو شیدا پیشونی

  : کردم زمزمه گوشش دم مهربون و آروم ، کرد فرو

  نداره؟ دوستت من ي اندازه به هیچکسی که میدونی-

 بلند صداي با ، بوسیدم چشماشو خندیدمو ، کرد پایین باال مثبت ي نشونه به ها بچه مثل سرشو و شد خیره چشمام توي

  : گفتم گوشش دم تري

  نه؟ یا باشیم عروسیمون مراسم دنبال نگفتی! خانمی-

  زودي؟ همین به -شیدا

  !میکنی فکرشو که چیزي از زودتر خیلی-

  ... آخه -شیدا

  !میخواام ينامزد از باالتر چیزي من.  کنم تحمل این از بیشتر نمیتونم...  ندارم طاقت دیگه من! کوچولو خانم نداریم آخه-

 خلق هک چیزیه بهترین این خدایا...  کرد بلند خندمو صداي که گرفت فاصله ازم یکم خودشم انداختنو گل هاش گونه

  . عاشقشم که من! س دونه یه...  کردي

  !دوستداشتنی و خوشگل خانم یه با! عاشقونه رقص یه با مالیم آهنگ یه! میخواد رقص دلم من شیدا-

  . موافقم:  گفت شر چشماي و انداخته باال ابروهاي با و زد لبخندي

  ... کردم پخش و پیدا رو بود ذهنم توي که آهنگی ، استریو جلوي بردمش گرفتمو دستشو

  ... گرفتم دستشو دیگم دست با پیچیدمو شیدا دور آروم رو بود دیده ضربه که دستی

  

Somehow you reach in and you touch my heart 

Somehow you reach in, you touch my soul 

When I look at you, I see everything we could be 

  

 جاهاشو یبعض هم شیدا و میکردم زمزمه لب زیر آهنگو ، میخوردیم تکون آهنگ با نرم و چسبوندیم هم به رو پیشونیمون

  اشه؟ب خوشبخت میتونه آدم یه چقدر ، میده فشار دستاش بین قلبمو میکردم حس صداش با...  میکرد همراهی باهام
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With eyes wide open, looking at me 

What can I offer you that you've never seen? 

Just don't be afraid, 'cause someone is watching 

You will see 

  

 ستامود شدمو خیره چشماش به ، میداد تکون خودشو ماهرانه و نرم ، کرد حلقه گردنم دور دستاشو و شد تر نزدیک بهم

  ... گذاشتم کمرش دور آروم

  

Somehow when you smile the day seems brighter 

Somehow when you smile you melt my heart 

When I look at you I see all the things we should be 

  

 ، ریزمب پاش به دنیامو میخواست دلم ، بود شده تر دلبرانه دوستداشتنیش ي چهره ، میدرخشیدن قشنگش چشماي

 اهمیت برام وجودش چقدر...  میده آرامش بهم بودنش چقدر...  باشه من مال دختر این فقط بدم دارمو هرچی میخواستم

  ... داره

  

Ooo, in your darkest hour, hold out your hand for me 

Something will guide you, I'll be beside you 

And when it's rough out there, I'm with you everywhere 

I will be right behind you if you should fall 

  

 قصشور چشمکی با و زد پسم ، کشیدم بو و کردم فرو گردنش گودي توي سرمو ، کرد جا بغلم توي خودشو زدو چرخی

  ... شد تموم هم آهنگ لباش طوالنی بوسیدن با ، گرفتمش بغلم توي خندیدمو...  داد ادامه
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Someday you will find everything you look for 

Someday you will find a love like mine 

When you smile at her you will feel the things you could be 

Phil Collins - You Touch My Heart Lyrics 

***  

  !بخواد چیزي یه ازم که االنه میدونستم ، کرد کج سرشو نشستو روم روبه اي خواستنی و لوس حالت با

  عـلی؟ -شیدا

  جونم؟-

  کنیم؟ زندگی تهران برگردیم ازدواجمون از بعد میشه -شیدا

  داره؟ مشکلی چه اینجا مگه چی؟ براي-

  . کنم زندگی اونجا میخواد دلم ، ندارم دوست اینجارو من -شیدا

  نداري؟ دوست اینجارو چرا تو! داره دوست اینجارو طنین ولی-

 ، رسید شمهدف به ، کنه زندگی اینجا میخواست دلش بودو پرواز بلند همیشه ، داشت آمریکا عشق همیشه طنین -شیدا

 برگردم میخوام ، دارم دوست آدماشو ، دارم دوست دودشو ، دارم دوست تهرانو چون! اینجا اومدم مدت یه براي من ولی

  . کنم زندگی اینجا نمیخوام من علی. 

  . ساختم اینجا زندگیمو ، میکنم کار اینجا من...  کنیم زندگی تهران بریم نمیتونیم ماهم هرحال به-

  . بـاشـم اینجا نـمیــخــوام مـن ولــی -شیدا

 برم نمک ول چطور! اینجاست من ي زندگیه کارو همه کوچولو؟ خانوم نمیشی متوجه چرا:  گفتم کردمو نگاه بهش کالفه

  ایران؟

  . برس زندگیت به بمون.  برمیگردم تنها من پس! باشه آره؟ تره مهم ازمن زندگیت کارو:  گفت کردو جمع لباشو دلخور

  . نکن دورش من از لحظه یه ، دخترم این عاشق من خدایا ، رفت ضعف دلم کردنش حسودي از

 آخه ولی ، نهنمیک تغییر هیچوقت جاشم! منه بازواي بین االن من زندگیه:  کردم حبسش بازوام بین شدمو نزدیکتر بهش

 آس اونجا . کنم شروع نو از من باید برگردیم اگه ولی! دراختیارمونه چی همه باشیم اینجا ، زندگیمم آسایش فکر به من

  !پاسم و

  . بقیه مثل ، میکنیم شروع 0 از زندگیمونو اونجا.  باشم نداشته آسایش اگه حتی.  برگردم میخوام من:  گفت لجبازي با
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  !نمیشه عوض حرفم:  گفت قاطعانه و دزدید نگاهشو که کردم نگاه بهش بیچارگی با کشیدمو پوفی

 يهرجا باهاش باید ، بدم دستش از نمیخوام ، بود نذاشته من براي اطاعت جز راهی دختر این! کنم قبول بودم مجبور

  !جهنم تا حتی ، برم میخواد که دنیا

 همینجا رو عروسی ولی ، میکنم راه روبه برگشتمونو کاراي شد فروخته! فروش براي میذارم شرکتو سهام! خب خیلی-

  . نباشه حرفم.  میگیریم

  ... مـرسسـی...  علی مــرسی! بــاشه:  پرید پایین و باال ذوق با بستو نقش لباش روي شیرینی لبخند

 کنم؟ تاحافت جدید شرکت یه تهران باید کنم؟ چیکار شرکتو بذارم؟ تنها اینجا مامانو میتونم چطور ، دادم لم مبل روي

 ینطوريا میتونی عشقتو چون ، ارزه می ریسکش به ولی چی؟ نگیره کارم اگه کنم؟ شروع نو از باید چیزو همه یعنی

  ... برسونیش میخواد دلش که چیزي به میتونی ، داري نگه خوشحال

 دراز ختت روي! میگرفتم نظر در رو جوانب ي همه میکردمو فکر درست باید ، اتاق توي رفتم شدمو بلند درگیرم مغز با

  . نشست کنارم و اتاق توي اومد شیدا ، گذاشتم هم روي چشمامو کشیدمو

  حرفم؟ از شدي ناراحت غمگینه؟ چشمات چرا شده؟ چی علی؟ -شیدا

 ، کنه عوض نوزندگیمو ، آیندمونو ، سرنوشتمونو میتونه کار این ، کنم کار عاقالنه باید ، فکرکنم باید فقط! خانمی نه-

  . کنم اشتباه نمیخوام

  ... وابمبخ کردم سعی کردمو فرو موهاش بین انگشتامو ، بست چشماشو دادو تکیه سینم به سرشو ، نگفت چیزي

  

  شیدا

 ونستمت نمی. نمیومد بر من دست از کاري هیچ...  ست کالفه چقدر علی که میدیدم من و میگذشت هم سر پشت ها روز

  . ایران کنیم کوچ علی و عمه با میخواستم!!  بود دیگه چیز یه ایران...  کنم زندگی اینجا

 توي خودمون براي خونه کردن پیدا درگیر وکیلش با حاال و بود گرفته نظر در عمه ي واسه رو خودش ي خونه علی

  . بود ایران

 که گفتم و کرد گل بازیم وومِن سوپر من که بود موقع این.  بود اون دوش روي شرکت هاي کار و بود دایان خوبه حاال

  . من با عروسی وسایل

  . میکشت منو مطمئنا علی نبود زیادم اصرار اگه

 یه هک میگفت سها.  بودیم عروسیمون واسه خوب مکان یه کردن پیدا و عروسی خرید درگیر طنین و سها با ها روز این

  . میکرد خوشحال حدي تا منو این و داره سراغ خوب آرایشگر
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 علی و نم دغدغه همه این تمام با!!  میشد بابا داشت بهروز اینکه مثل...  داشتیم تماس بهروز با زیادي وضعیت این توي

  . بودیم خوشحال دیگه هم داشتن از دومون هر

 توهم دچار آرسام...  ناراحت هم بودم عصبی هم.  کشیدم باالیی بلند پوف.  کردم پارك اینا آرسام ي خونه جلوي

 بهتره و دارن رابطه مادرش با که میگفت عمه ولی مسافرت، بودن رفته پدرش با همراه درمان براي و بود ي.س.ن.ج

  . کنم دعوتش

  . شدم آسانسور سوار جو و پرس از بعد.  شدم واردش و انداختم نگاهی باال بلند برج اون به

 از بعد و هشب خندیدم دلم توي.  میگرفت عکس گوشیش با داشت ساله شونزده پونزده پسر یه آسانسور ي آینه توي از

  . زدم رو زنگ و گفتم ي اهللا بسم.  وایسادم نظرم مورد واحد روي به روي آسانسور ایستادن

 یا یرانیا نمیدونستم چون منم.  کرد نگاه بهم پرسشی و کرد باز رو در شونه چهار و چاق نسبتا زن یه بعد دقیقه چند

  . وت بیا ؟؟ بهنازي ي زاده برادر تو پس.  خودمم:  گفت ایرانی به که کردم معرفی خودمو انگلیسی زبون به خارجی

 ستنش روم به رو قهوه فنجون دوتا آوردن از بعد و کرد نگاه بهم سرد.  نشستم مبل روي تعارف بدون و شدم خونه وارد

:  

  . کن میل -

  . کنم دعوت عروسیم ي واسه رو شما...  که بودم اومده من راستیتش...  ممنونم -

 مگذاشت و کشیدم بیرون رو آرسام مادر کارت و آوردم در رو بودن کرده درست واسمون سها و سام که هایی دعوت کارت

  . میز روي

  ! همینطور هم عمه.  بیاید که میشیم خوشحال...  علی و من...  من -

  ؟؟؟ نه بودي دوست کیان با مدت یه تو:  گفت و زد سردي لبخند

  . دداشتی بچه هم دوتا االن تا حتما نبود خواهرم بحث اگه...  شیدا داشت دوست خیلی:  داد ادامه که زیر انداختم سرمو

.  شهب رو به رو حقیقت با باید وقتا بعضی آدم...  جاهلیت ي دوره پاي بزاریدش:  گفتم جدیت با و باال آوردم سرمو

 که شهب عروستون کسی خواستید نمی باشید هم شما...  پسندید نمی رو مادر نه داشت پدر نه که دختر یه خواهرتون

 نبود من زندگی سایز هم زادتون خواهر...  میدم و دادم رو حق خواهرتون به من.  میاره در خرجشو چجوري نیست معلوم

  . کنه زندگی هاش حقیقت با باید آدم وقتا گاهی.  سلطانی خانوم

  . بود تر گرم لبخندش ایندفعه

  . بیرون زدم ش خونه از و پاشدم ببرم قهوه سمت به دستی اینکه بدون

  . باشم کرده کم کالري کیلویی چهار سه یه امروز کنم فکر
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 عروسی! ؟ کرد میشه چه...  خب ولی بودن خارجی هاشون بیشتري چند هر.  بودم فرستاده رو ها دعوت کارت تمام

  . همین یعنی غریبانه

 چیزا این و گل دسته سفارش شامل که رو عروسی خریداي آخرین تا سها دنبال رفتم و زدم سري یه عمه به اینکه از بعد

  . بکنیم رو میشد

  !! دیگه روز سه فقط...  میگفت گوشم دم هی من از تر دار ذوق هم سها

***  

 سوهان اموپ هاي ناخن یکی...  بودن افتاده بدنم جون به آرایشگر تا سه و بودم نشسته عمه بزرگ سالن وسط استرس با

  . میکرد درست دستامو هاي ناخن هم یکی اون و میزاشت رنگ موهام روي داشت باال اون از یکی و میکشید

  . بودم شده خالص چیزا اینجور و اصالح شر از تازه

  . میرفت اونور و اینور من از تر استرسی طنین و میگفت رو جشن به مونده باقی هاي ساعت هی کروالین

 نم آرایشگراي ي واسه سها.  میشدیم درست خونه توي طنین و من اما آرایشگاه یه بودن رفته دوشون هر سها و عمه

 خیلی و منن پیش دوئه ساعت که االن تا صبح هشت ساعت از که اي حرفه کامال تیم یه...  بود گذاشته تموم سنگ

  . میدن انجام رو کارشون دارن آروم

  . دادن ناهار وقت ما به و شد تموم گذاشتن رنگ و مانیکور و پدیکور بالخره

 بزاره نم سر به سر میخواست هی طنین و خوردیم کردن گرم بدون رو دیشب سرد غذاي و نشستیم گوشه یه طنین با

  !! بود زیاد خیلی خیلی.  بود زیاد خیلی من استرس اما

 رایشآ به شروع آرایشگر یه و بود اش دسته روي سرم که طوري خوابوندن مبل یه روي منو و شستن موهامو ناهار از بعد

 من همشون کمک به اینکه از بعد...  چیزا اینجور و تاج گذاشتن هم بعدش و موهام آرایش اون از بعد.  کرد صورتم

 بال شبیه اسلب اون با...  افتاد آینه توي خودم به نگام تازه کردم پام سفیدمو سانتی دوازده هاي کفش و پوشیدم لباسمو

 طالیی وهايم مجمع اون کنار بافتنی صورت به گل یه و بود شده جمع پشتم ساده خیلی که موهایی با...  توایالیت توي

 کوچیک بینیم.  رنگ طالیی هاي ابرو و ام شده برنز پوست و رنگ قرمز هاي گونه به گوچی، شیرین عطر بوي به.  بود

  . بود گرفته خودش به زرشکی و قرمز رنگ لبام و بود شده تر

 گذاشت ودستش پشت از طنین.  قلب هاي طرح با هایی ناخن با کوچیک هاي انگشت بین بود کننده کور ام حلقه برق

  ! جون بچه کردم بزرگت من...  نره یادت:  گفت بغض با و هام شونه روي

  . نمیره یادم هیچوقت:  گفتم لبخند با و دستش روي گذاشتم دستمو

  . بشی خوشبخت کن سعی همیشه.  من شیداي شو خوشبخت -
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  . فرستادم آینه توي از بوسی براش

  . میاد علی دیگه ساعت نیم که گفت کردن تعریف کمی از بعد و سمتم اومد قرمزم هاي گل دسته با کروالین

  . شد خالی سالن ي همه که کشیدم عمیق نفس چندتا

  . زدم آرامش سر از لبخندي و چرخوندم سالن سرتاسر نگامو.  کردم نگاه پیانو به و وایسادم سالن وسط

 زیرش فتین آبی پیرهن با مشکی شلوار و کت اون توي علی.  برگردم که کرد وادار منو محکم و صالبت با پاهایی صداي

  . میکرد نگاه من به بود کرده اي پارچه شلوار جیباي توي دستاشو که حالی در طوسی کروات و

  . اشتک دستم پوست روي داغ ي بوسه یه و آورد باال و گرفت دستش توي دستمو.  کرد حرکت سمتم به و زد لبخند

  . بدم بهت باید چیزي یه:  گفت گوشم دم که انداختم بازوش دور محکم دستمو

  . من سمت اومد و برداشت مخمل ي جعبه یه پیانو روي از یکدفعه

  . بود خوشگل خیلی که بود سفید طال ست یه

 سها باباي ي خونه سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار.  پایین رفتیم باهم بعدش و بست برام رو هاش گوشواره و گردنبند

  . بود اونجا جشنمون. 

 ويت شادي برف و میزدن جیغ و دست همه و خونه سمت رفتیم باهم و شدیم پیاده اینا سها ي خونه به رسیدن از بعد

  . کرد بغل محکم رو علی بعدش و بوسید منو بارش اشک چشماي با عمه.  میشد پخش هوا

  : میکردن همراهی رو دایان و سام که میومد جمعیشون دسته شعر صداي

  دوماد به ماشاهللا

  ماشاهللا

  عروس به ماشاهللا

  ماشاهللا

  زلفش به ماشاهللا

  ماشاهللا

  قدش به ماشاهللا

  ماشاهللا

  چشمش به ماشاهللا
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  ماشاهللا

  صورت به ماشاهللا

  ماشاهللا

  دوما به ماشاهللا

  ماشاهللا

  عروس به ماشاهللا

  ماشاهللا

  . حرفا اینجور از و میکشیدن جیغ میزدن، دست همه

  . نداشت کاري علی و من به شکر رو خدا هیچکس که حال این با بود خبرا همین هم خونه داخل

  . رسیدم بهت بالخره که خوشحالم:  گفت لبخند با علی

  ؟؟ ها ؟؟ شدي خوشتیپ اینقدر امروز چرا تو...  راستی:  گفتم و دادم فشار محکم بود دستم توي که دستشو

  ؟ کردي انتخاب خودت رو موهات رنگ:  گفت و کرد اخمی علی

  . کرد انتخاب طنین...  نه:  گفتم تعجب با

  . نمیزاري رنگو این هم دیگه...  نمیاد بهت اصال:  گفت و شد تر رنگ پر اخمش

 خط ،میره اعصاب روي هم رژت اون:  گفت و گرفت تر محکم بیرون بکشم دستش از خواستم تا دستمو و شدم ناراحت

  ... کرده تر گاوي چشاتو هم چشمت

  . ونباهاش رقصیدن به کردم شروع و جمعیت بین رفتیم و باال گرفتم رو لباسم ي دامنه و پاشدم اعصبانیت با

 هک مرسی:  گفت گوشم دم و عروسیم تور الي گذاشت و آورد در دالر چندتا و جیبش توي کرد دست و جلو اومد دایان

  ! بخشیدي روح ما دوست زندگی به

  ! دادي یاد رو شدن زندگی پایبند ما دوست به که مرسی:  گفتم و زدم بهش دلربایی لبخند

 هم یهبق...  دادن دالر چندتا هم اونا و رقصیدیم باهم یکم هم اونا که بودن سها و سام بعدي نفر و شد دور ازم لبخند با

  . عمه دست میدادم رو ها پول من و میومدن

  . میشد کنده جا از داشت پاهام که بودم رقصیده باهمه اینقدر

  . میکردن نظارت رو ما باال اون هم دوستاش از چندتا و بیشوور علی
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  . جون دختر نره یادت ما رسم:  گفت عمه اي یکدفعه

  ... خدایا آي!  کردم نمی فکر لزگی رقص به موقع هیچ

  . بیاره جا به رو ما رسم دیگه بار یه میخواد امشب که عروس افتخار به:  گفت بلند و جلو اومد عمه

 آهنگ ... گرفتم ام سینه جلوي رو یکی اون و کردم باز دستامو از یکی...  وایسادم علی به رو من و زدن دست واسم همه

  . کوفتم می زمین روي هم سر پشت محکم پاهامو منم کردن نواختن به شروع که

  . دادیم ادامه رقصمون به دوتامون هر و من سمت اومد دستمال یه با هم عمه که میکرد حرکت مدام دستام

  . برگشتم جام سر سها کمک با من و دادن ادامه رو ما رقص مردا از سري یه هم سر آخر

 چون.. . نیست قشنگ من ي واسه اینا...  بگم میخواستم...  خانومی میریا در کوره از زود:  گفت و زد بهم لبخندي علی

  . نفس شدم انگولکت بدون صورت عاشق اولم از من

 ؟ بودي بلد هم لزگی:  گفت و بوسید و گرفت دستش توي دستمو.  نشد اما...  نگیرم لبخندمو جلوي کردم سعی خیلی

  ؟؟ برقصیم باهم بریم

  !!! علی نـــه واااااي -

  

  علی

  . میکرد جذب خودش به که بود هایی نگاه ي واسه اخمم.  بود شده زیبا واقعا من شیداي

  . برقصه لزگی بلده دیدم وقتی شد بارون ستاره چشمام

  . بود ما شب بگم بهتره شاید...  بود من شب امشب

 روي شیدا که عکسی و میکشید کل سها.  گرفتن باال بود شاسی ي تخته روي که رو عروسیمون هاي عکس شام از بعد

 پهلوش وير یکی و سرش گاه تکیه هاش دست از یکی و بود دراز پاهاش و بود نشسته یونانی هاي لباس با یونانی مبل

  . بود شیدا به متمایل شده کج سر که جوري بودم نشسته مبل ي دسته روي من و میکرد نگاه دوربین به و بود خوابیده

 موهاي و بود داده تکیه کاپوت به شیدا و بودم نشسته بنزي ماشین توي من که تابلویی و کرد همراهی رو سها هم طنین

 نسبتا باسل یه با من و بادي سند لباس یه و چسبیده ولی بلند نسبتا دامن اون با...  بود کرده جمع وري یه رو بلندش

  . رسمی

  . کردن عروسی من هاي بچه دوتا...  میگفت همه به و میکرد جوش و جنب خوب سنش به نسبت مامان

  . بودم خوشحال هم خیلی...  بودم خوشحال
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  . بود دالر هاش بیشتري که میداد شاباش بهش کسی هر و میرقصید دخترا میان وسط شیدا

  . وسط برم که کرد اشاره بهم ابرو و چشم با دایان

  . شد بلند سوت و جیغ صداي و کنار رفتن دخترا وسط رفتم که همین و پاشدم آروم منم

 انومخ عروس و وایسته کنار باشم من که داماد آقا که کرد اعالم و گذاشت شاد آهنگ یه جی دي و وایسادم شیدا جلوي

  . برقصه دوماد آقا واسه

 بود ربوده منو دل هم همینجوریش.  نبود دلبري به نیازي...  میزد چشمک واسم گاهی از هر و کرد رقص به شروع شیدا

.  

 ریهگ کلی طنین و مامان م خونه در دم.  بیرون زدیم سها باباي ي خونه از ها مهمون از خیلی با خداحافظی از بعد شب

  . کردن خوشبختی آرزوي برامون و کردن

  ؟ علی -

  : بود گرفته دستش توي رو اش شده جفت هاي کفش که انداختم نگاهی بهش

  ؟ جانم -

  ؟ نمیاد بهم...  موهام رنگ یعنی ؟ شدم بد امروز واقعا...  من -

  . میومد بهش لباسش چقدر.  جلوش وایسادم و جلوتر رفتم

  . میزدي لبخند وقتی مخصوصا.  ترسید علی که شدي خوشگل اینقدر تو آخه...  من نفس نه -

  آخخخ:  گفتم بلند و قلبم روي گذاشتم دستمو من که زد لبخندي اي یکدفعه

  . خدا رو تو علی ؟ علی ؟ میکنه درد قلبت ؟ شد چی علی وااي:  گفت و کشید خفیفی جیغ

  . بانو لبخندت این با بردي دلمو:  گفتم میکردم صاف رو ام شده خم کمر که حالی در

  . میکشید زمین به پاهاشو میرفت داشت که همونطور و کشید اي حرصی جیغ بعد ولی نگرفت اولش

  ؟؟ حاال کجا:  گفتم و رسیدم بهش بلند گام دو با

 گرفتن دوش به نیازي شکر رو خدا.  کنم عوض هامو لباس تا رفتم و خندیدم بلند.  حمام تو رفت و کرد تر تند هاشو قدم

  . نداشتم

 آخرین در.. . شیدا هاي لباس سراغ رفتم و گرفت کرمم اي یکدفعه.  پوشیدم کرم ورزشی شلوارك با مشکی رکابی یه

  . شدم خیر بود فجیع وضعشون خیلی که خوابی هاي لباس به و کردم باز رو دراور
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  . تخت روي انداختم و برداشتم رو بود تر خراب همه از وضعش که مشکی خواب لباس یه و کردم شیطونی ي خنده

  . اتاق تو بیاد بعد و بپوشه لباسو که کردم زورش وقتی شدم ش قیافه عاشق یعنی

 گرفتم رو چونش و وایسادم روش به رو.  میکرد بازي ش خورده الك هاي انگشت با همش و بود شده سرخ هاش گونه

  . کردم بلندش دستام روي بعد و بوسیدم رو پیشونیش آروم.  باال آوردم و

 منی بود ممکن چطوري...  میومد بدم ازت اومدي که اولش...  شدي زندگیم ي همه:  گفتم گوشش دم و کردم بغلش

  . باشم داییم دختر عاشق بچگی توي داشتم دوست خودم از بیشتر غرورمو که

  : شد جا به جا آغوشم توي بیشتر

 رادريب حس یه بعدش.  منی از بهتر مامان با تو اینکه حسادت.  گرفت رو نفرت جاي حسادت گذشت که کم کم ولی -

  . میکنی حسش...  میکنم حس که همینه بعدیش...  حمایت بعدش... 

  : دوخت بهم چشماشو

  . دارم دوست من...  علی -

  !بخواب بگیر.  خانومی دارم دوست منم -

  !! شک بدون....  دنیام مرد ترین خوشبخت من که رسیدم باور این به من شب اون

***  

  . بخور گردو حداقل -

  .. بابا اي.  نمیخورم خب دِ -

  ؟ نمیخواي هم عسل:  گفتم شیطنت با

  . میادااا انگشت تا چهار:  گفت و داد نشون دستشو حرص با

  . حتما میزارمت جواب بی منم...  بیاد خب -

  . بخورم اینا از ندارم دوس.  نمیخورم علی -

 تموم ور میز این محتویات تمام میگیرم دوش تا.  نداره فرقی من واسه باشی نداشته دوس:  گفتم جدي اما آروم خیلی

  . بینم می شده

 هی جلوش میگرفتم چی هر میزدم کله و سر داشتم باهاش صبح سر از.  حمام توي پریدم سریع منم و گفت چشمی

  . مزخرفات اینجور از و دارم حساسیت....  ندارم دوس...  خورم نمی..  خوام نمی میگفت
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 شده یداپ شیدا و من واسه که خونه...  ایران میرفتیم ما...  خب که بود این اون از بدتر.  بود شرکت درگیر اعصابم هنوزم

  ؟ باشم بیکار میتونم من مگه ؟ چی کار اما همینطور هم مامان واسه و بود

  . نشستم تلویزیون جلوي و اومدم و پوشیدم رو بود گذاشته واسم شیدا که هایی لباس داغون اعصابی با

  . کنارم نشست نسکافه لیوان دوتا آوردن از بعد هم شیدا

  . ما شونه روي گذاشت رو سرش و خوابید کج مبل روي و کند زمین روي از پاهاشو و کرد قفل دستم توي دستشو

  ؟ شده چت...  علی:  گفت که م کاشته موهاش روي اي بوسه

  . نفس نیست مهمی چیز -

  . بگو!  عــلی -

  . بود خواستنی میکرد رفتار هم گونه بزرگ وقتی حتی

  . رفتنمونم کارهاي درگیر -

  .. اینجا بمونیم میتونیم میخواي اگه...  علی:  گفت پشیمونی با

 انتقال هواس شرکت یه دنبال.  ایرانه توي من رفتن سرکار االن بحث. ایران بریم داریم دوست منم و مامان...  عزیزم نه -

  . میگردم

  ... کار کنارت در میتونم منم بخواي اگه..  اگه:  گفت سر آخر و کرد دست دست یکم

  ؟ فهمیدي.  نداري رو زدن حرفو این حق دیگه تو...  شیدا:  گفتم تندي با

  . داشتی دوست خیلی رو آهنگسازي تو یادمه:  کرد زمزمه و داد تکون سرشو آروم خیلی

 روز ندچ اینو...  میگرده آهنگساز دنبال هاش کار آهنگسازي واسه بهنوش دوستاي از یکی:  داد ادامه که نگفتم چیزي

  ؟؟ چیه نظرت ؟ هان ؟؟ بدیم بهش خبر یه...  داري دوست اگه..  اگه.  گفت بهم پیش

  ! کن استراحت یکم.  میزنیم حرف موردش در بعدا:  گفتم آروم و کردم روشن رو تلویزیون

  ؟ اینجا : گفتم و کردم سنگینی ي خنده.  کرد جمع شکمش توي پاهاشو و دست و خزید آغوشم توي گربه بچه یه مثل

  . نمیشه اینجا از بهتر -

  ؟ داره رالی مسابقه میدونستی:  گفتم و انداختم باال اي شونه

 میبینم شهمی ریش دلم.  دارم دوس رالی که نگفتم ولی دارم دوست فوتبال درسته:  گفت و انداخت بهم نگاهی پایین از

.  
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  . میداد ترسناك فیلم خدا ي همیشه که اي شبکه زدم و گرفت کرمم اي یکدفعه

  . چسبید دستی دو منو و زد خفیفی جیغ افتاد تلویزیون به شیدا چشم تا

 گفت رصیح ي خنده با خودشم که خندیدم بلند بلند.  میداد نشون داشت تلویزیون رو بود کرده کف دهنش که هیوال یه

  . ببینیم رو رالی همون بزن...  کوفـــت: 

  

  شیدا

  . ببینم کن صبر دیقه دو یه طنین:  گفتم و گذاشتم گوشم و کتف بین رو گوشی

  ؟ مون هانی نمیرین...  بیبی ببینم:  گفت طنین که گرفتم آب رو کفی هاي ظرف

  . نیومده تو به کارا این:  گفتم و خندیدم

  ؟ نشدي که اذیت...  شیدا که میگم...  میگه رو اینا ما به کی ببین -

  . بود نیافتاده اتفاقی هنوز چند هر...  خندیدم باهاش حرصی منم و خندید بلند

 کاناپه روي خودمو زندگی هاي روزمرگی از خسته...  نهار هاي ظرف شوي و شست و طنین با بحث و جر کلی از بعد

  . انداختم

...  ودب شده من زندگی این.  دادم تکیه مبل ي دسته به سرمو.  گذاشتم مبل روي وري یه و کندم زمین روي از پاهامو

  . بود گذشته هفته یک

  . زندگیش از غیر بود چیز همه مشغول...  بود عمه هاي کار مشغول...  بود کار مشغول علی

 از خودم که طوري آنچنانی هاي آرایش و تنگ هاي لباس از اعم...  دید نمی میکردم دلربایی وقتی...  بودم زن منم

  . بود اومده بدم خودم

...  ردمک نگاه هام دست به.  بود گرفته درد سرم ؟؟؟ استقبالش برم زیر لباس با باید حتما ؟ بود چی ام برنامه امشب

 ازدواج که س هفته یک فقط من...  دید نمی رو خستهِ  من!!!  دید نمی رو چیزا این علی...  هه!  میشد داشت چروك

  . دیدم نمی هم رو شوهرم حتی شبا بعضی...  کردم

  . بیارم فشار بهش نباید من شاید...  شلوغه سرش خیلی علی شاید...  بکنم اشتباه من شایدم

 وبایلشم یا کنه اخم اینکه بدون غذا سر اینکه به...  شده تنگ واسش خیلی که من دل ؟؟ شده تنگ دلش اونم یعنی

  ! متري دو تو نه بخوابیم هم سانتی دو تو شبا اینکه به...  بخوریم غذا باهم بخوره زنگ

  . بود افتاده روش علی ي شماره.  برداشتم رو گوشی و پاشدم ها پریده خواب از مثل.  خورد زنگ تلفن گوشی
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  : دادم جواب بودم کرده که اي گریه از اي گرفته و جون کم صداي با و داشتم برش

  ؟ الو-

  . نباشی تنها یکی پیش برو.  خونه بیام نمیتونم امشب من ببین...  شیدا -

  .. ينگیر ضعفه دل بخور چی یه شب:  گفتم لرزونی صداي با.  دادم فشار بهم رو لرزونم هاي لب دوتا و لرزید چونم

  ؟ شیدا:  کرد تغیر صداش

 میدونم...  مبفرست راحتی شلوار واست بگو بخوابی میخواي شرکت شب اگه...  میخوري سرما...  نکنیااا روشن مولر کولر-

  . خداحافظ. . ساندویچه یه از بهتر شیر با دونات یه!  باشیاا خودت مواظب علی...  بخوابی راحت نمیتونی بیرونی شلوار با

  . کردم قطع متعجبش و غمگین صداي روي رو گوشی

 خشم با...  دمش عاصی بوش از.  گرفتم بینیم جلوي رو میداد پیاز بوي که دستامو.  زدم زار بلند بلند و نشستم زمین روي

 اظرف این از...  دیوار و در به کردم پرتاب رو میزد برق تمیزي از که میز روي و اپن روي هاي ظرف ي همه و شدم بلند

...  نشدم یعل زن بودن باشی آشپز واسه من.  باشم خونه خانوم نمیخواستم من...  میومد بدم تمیزي این از...  بودم متنفر

  . نشدم علی زن خونه کردن تمیز واسه من

 ودب روش تیره اي قهوه رنگ با درخت یه طرح که کردم نگاه رنگش شیري هاي دیوار به...  خوابمون اتاق سمت رفتم

 تخت روي انداختم رو ام مسخره هاي خواب لباس تمام و کردم باز رو آخر دراور...  برداشتم رو قیچی توالت میز روي... 

  . میکردم ریز ریز رو همشون و افتادم جونشون به قیچی با... 

 زنت من...  ديببن من وجود روي چشماتو تو و بپوشم رو اینا شبا که نشدم تو زن من:  میزدم داد بلند بلند و میکردم گریه

  .لعنتی بشم همخوابت که نشدم

  . میسوخت گلوم که میزدم داد بلند بلند اونقدر

 از و انداختم بمجی توي کلیدمو دسته فقط ببرم موبایلمو اینکه بدون...  بیرون زدم خونه از و پوشیدم دستی دم لباس یه

  . بیرون زدم ساختمون

  . بودم درگیر وجودم شیداي با..  فکرم با من...  گذشت ها ساعت...  میرفتم اونور و اینور هدف بی

 میکرد امنگ قرمزش چشماي با و بود نشسته کاناپه روي که دیدم رو علی کردم باز که رو در...  خونه رسیدم که بود شب

.  

  ؟؟ شرکت نموندي مگه اِ:  گفتم و زدم بهش پوزخندي

  . سالمه که میبینی ؟؟ شدي کوچولوت شیدا نگران:  گفتم کنایه و لودگی با بعد
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:  زد باالي بلند ي نعره.  بیرون زد استخونش کردم احساس که کشید محکم چنان دستمو که اتاق سمت میرفتم داشتم

  ... بوده خودشون نوش و عیش فکر خانوم میومدم دیر من موقع هر نگو ؟؟؟ لعنتی بودي گوري کدوم

  ؟؟ مگه گذاشتم کم چی واست من ؟؟؟ هاااا بودي خوابیده اي زاده حروم کدوم پیش:  غرید بلند و پیچوند دستمو

 و گرفت شتپ از پامو که ها پله سمت دویدم وحشت با...  کند پیرهنشو و برد دست بگم چیزي کنم فرصت اینکه از قبل

  ... شهبا هم فردایی اگه البته...  میشه کبود فردا که مطمئنم...  خورد ها پله به صورتم طرف یک...  پله به خوردم من

 اي وشهگ یه رو کلیدش و کرد قفل رو اتاق در بجنبم خودم به اینکه از قبل...  تخت روي انداخت و کشوند اتاق تا منو

 من حاال و ندک لباسامو وحشیانه خیلی...  بودم چسبیده تخت تاج به ترس از...  کشید محکم شلوارشو کمربند...  کرد پرت

  ؟ بودي...  کی...  پیش...  میگم هم دیگه بار یه:  گفت خشم با...  بودم جلوش شلوار یه با فقط

  . قسم موال به...  بزنم قدم رفتم من خدا به..  علی-

 پاره تیکه خانوم لباساي...  خاکشیر و خرد چی همه دیدم خونه اومدم کله با من...  من به زددددي زنگ اونجووووري -

  ؟ هــان ؟؟؟ هاااااان بکنم باس فکري چه... 

  . میشه روون داره گوشم از گرمی مایع کردم احساس..  آورد پایین تر محکم و باال برد دستشو محکم

 محکم موشلوار توجه بدون اون ولی افتاد رعشه به تنم تمام کارش این با...  کرد باز شلوارمو ي دکمه و نداد اهمیتی علی

 زا اشک...  افتاد هام لب جون به وحشیانه و درآورد رو شلوارش هم خودش...  اتاق کف کرد پرت و پایین کشید پام از

  . نبود واقعا...  نبود خوب حالم من...  ریخت پایین چشمام

 تاشدس توي صورتمو...  کرد جدا خودش از منو و افتاد وحشت به هم علی که لرزیدنم اونقدر...  کرد لرزه به شروع بدنم

 بریده رزیدمل بخاطر که صدایی و جونی بی با...  کردم قفل دستش به رو لرزونم دست...  زد صدا اسممو بلند بلند و گرفت

  !! ي...  عل...  تم...  اش...  ند...  ي..  یر..  قص..  ت...  من:  گفتم بهش بود شده

 هایی مزمهز گفتن به شروع آروم گوش دم...  میخورد تکون وار نانو و گرفت بغلش توي منو و بوسید محکم رو پیشونیم

 واست.. . دلم فقط...  من:  کردم زمزمه آروم خیلی خیلی و چسبوندم بهش بیشتر خودمو.  گرفتم آروم ناخوداگاه که کرد

  . بود شده...  تنگ

 بود هشد تنگ واست دلم منم:  کرد زمزمه گوشم دم و بوسید رو بود شده خشک روش خون که همونجایی...  گوشم کنار

  . عمرم ببخش...  نفسم ببخش منو.  بودم نگرانت طرف اون از...  شدم عصبانی...  ببخش...  ببخش منو... 

  

  علی

  . کردم روشن رو چراغ و خوابوندم خودش قبلی اتاق روي رو شیدا آروم
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  . بود کباب دلم...  شستم رو صورتش روي ي شده خشک هاي خون آبجوش یکم و تمیز ي پنبه با

 رفتهگ خودش به مشکی رنگ که هاش گونه و بود شده قرمز که شیدا گوش به نگام وقتی میگرفت رو م خرخره وجدانم

  . میخورد بودن

  . اومد من سر به چی امشب...  میدونه خدا فقط...  بیرون زدم خرابم حال با اتاق از و کردم مرتب روش رو پتو

 رو تو:  زد داد جیغ اب...  شد قایم مبل پشت رفت و کشید جیغی کنم بغلش برم خواستم تا شد بیدار وقتی شیدا صبح فردا

  ... نزن منو خدا

  !! نزدمش که من..  میکردم نگاه رفتارش این به داشتم تعجب با

  ؟ زدش کی دیشب

  . گذاشته اثر روش...  خدایا واااي

  . نفس ندارم کاریت بخدا.  بیرون بیا تو...  باشه:  گفتم لبخند با

  . نمیشنوه...  راستم گوشم...  من...  علی:  گفت حیرت با اي یکدفعه...  بیرون اومد و گرفت آروم یکم

  . پیچید چپم گوش تو فقط...  لیوان شکستن صداي:  گفت بغض با.  شد ول دستم از قهوه لیوان

  !!؟!!؟؟ بودم کرده چیکار شیدا با...  با من...  رفت می گیج سرم

  : کردن باریدن به شروع خوشرنگش چشماي..  کرد جمع شکمش توي پاهاشو و نشست زمین روي شیدا

  . میاد کم م گریه صداي...  علی -

  . میکردم کمکش باید خودمم بودم کرده خودم اگه...  زدم پس رو چشمام توي اشکِ...  کرد گریه به شروع تر بلند

  ؟ کرم من یعنی:  گفت گریه با بگیرم دستشو خواستم تا و نشستم روش به رو آروم

  . نه که معلومه...  عزیزم نه -

 که میاد همب ؟ کن نگاه من به...  لعنتیه شرکت اون تقصیر همش...  توئه تقصیر همش:  گفت و کرد نگام خشم با بعد

  ؟؟ باشه گذشته عروسیم از هفته یک تازه

  : زیر انداختم سرمو

  . همیشه...  پیشتم همیشه.  شیدا میکنم کمکت شاهده خدا...  خدا به شرمندتم -

  !!! نمیاد صدات:  گفت رحمی بی با...  شد بلند جاش از و کرد پاك رو اشکاش حرفم این با

***  
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 گوش ي پرده که بود گفته و بود داده سمعک بهش بودم برده رو شیدا که دکتري...  بود گذشته ازدواجمون از هفته سه

  ! بلند صداي...  بدیم داشتیم جواب یه هم همه به..  بود شده بهتر شیدا.  نیست بازسازي قابل

 هاي نامهروز داره شیدا دیدم شدم که خونه وارد...  رسید دستم به امروز ها بلیط...  عسل ماه ببرم رو شیدا داشتم تصمیم

  . میخونه رو زبان انگلیسی

  . بوسیدم رو ش گونه و دادم رو جوابش گرم که زد لبخندي روم به

  ؟ بره عسل ماه نمیخواد خانوم عروس..  ببینم:  گفتم بلند لباسم تعویض از بعد

  ؟ بره نخواد که کیه -

  !!! باشه موافق ایران به سفر با خانوم عروس کنم فکر:  گفتم و کانتر روي انداختم رو ها بلیط

  . بغلم پرید و زد باالیی بلند جیغ خوشحالی از.  زدم بهش چشمکی که میکرد نگاه بهم باز دهن با

  !!! مرسی مرسی مرسی...  علی مرسی:  گفت و بوسید لپمو محکم

 این تهالب.  کردن گریه باهم خانوما این چقدر که میدونه خدا فقط...  رسید میشدیم جدا آمریکا از باید که روزي بالخره

  . میومد بعد ماه یک یعنی بعد ي دفعه و نمیومد ما با مامان دفعه

  . داشتم خوب خیلی حس یه نشست ایران خاك روي هواپیما که وقتی

  . بودن وایساده منتظرمون بهنوش و بهروز فرودگاه توي

  . خودمون ي خونه رفتیم پرسی احوال و سالم از بعد

  . بود شده خوشگل خیلی...  بگیره برام که بودم داده سفارش بهروز به

 بیایم یمخواست که کردیم خوبی کار چه میفهمیدم تازه.  میکشید دست چی همه به و چرخید می خونه توي لذت با شیدا

  . ایران

  .. کیش ببرمش عسل ماه واسه میخواستم.  میکردیم زندگی جدیدمون ي خونه توي که میشد روزي چند

  : شد بلند شیدا جیغ صداي بستم رو در تا و کردم باز رو خونه در...  بود رسیده دستم به امروز ها بلیط

  . باش نداشته کاري بام خدا رو تو...  خدا رو تو...  نـــــه...  اونور برو عوضی...  نه...  نه...  لعنتی نزن دست بهم-

  !! میدید کابوس داشت شیدا...  رفتم میشد باز هال به رو درش که خوابمون اتاق وارد سرعتی چه با نمیدونم

  . میکشید زجر چقدر که میفهمیدم هم بسته چشماي با...  بود عرق از پر بدنش و تن
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 روعش گوشش دم..  شد قطع زدناش پا و دست...  گرفتم آغوشم توي رو بدنش کل حرکت یه با و نشستم کنارش آروم

  . میشد بلند فقط هاش زمزمه صداي بیش و کم..  هایی زمزمه گفتن به کردم

  ؟ میدیدي چی بگی نمیخواي:  گفتم آروم خیلی گوشش دم

  ... میخوا...  میخواست عوضی ارشام اون...  بودي خونی تو...  تو...  بود بد خیلی...  علی واي:  گفت ناله با

 باز رو کرواتم بازیگوشی با شیدا. میشه بد خودم حال بگه بیشتر میدونستم چون...  کردم قطع بلند سیس یه با حرفشو

  ؟ دخترم هنوز من میدونستی:  گفت و کرد

  . میدونستی خودت فقط په نه:  گفتم و خندیدم

  . مردونه هاي نیاز با...  بودم مرد یه منم بود چی هر...  کرد باز رو پیرهنم هاي دکمه و زد بهم چشمکی

 آروم...  گذاشت هام شونه روي دستشو و کرد قفل کمرم دور پاهاشو..  گذاشتم لباش روي لبمو و شدم خم روش آروم

  . کرد خودش ي مردونه بلوز با رو کار همین و آورد در رو پیرهنم

  !!! کیش میریم داریم فردا بگم بهش میخواستم من که افتاد یادم تازه

  

  شیدا

 وایسادم رد دم و اومدم بیرون زیرش از که بیاره در اومد لباسامو میکرد پیشروي و بوسید می منو داشت که همونجور علی

...  

  ... نشناختی منو هنوز...  خان علی

.. . که هم حاال میبینم، رو آرسام کابوس دارم انگار که کردم بازي جوري یه و زدم خواب به خودمو اومد در صداي وقتی

  . شده حولی به حالی

 هکالف چطوري که میدیدم...  کردم پخش لختم هاي شونه روي موهامو...  بودم وایساد جلوش زیرم هاي لباس با فقط

  : گفتم و دادم جلو لبامو...  شده

  . میترسم من...  عــلــی...  اوه -

  ... میگردم چیزي دنبال دارم مثال که کردم وانمود طوري و شدم خم سمتم بیا خواست تا

  . میشنیدم هم رو هاش دادن قورت دهن آب صداي حتی

  . مردونت قویه ي غریضه و جسم و روح برابر در راستم سمت گوش...  علی آقا بچرخیم تا بچرخ

  ؟ برقصم عربی برات بودم داده قول بهت یادته علی اِِ:  گفتم اي یکدفعه که پهلوم روي گذاشت دستشو علی
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 به مکرد شروع ها لباس همون با و گذاشتم عربی آهنگ یه و کردم روشن رو اتاق داخل ضبط که کرد نگام عجز با علی

  . میشه تر کالفه که میدیدم لحظه هر...  رقصیدن

 نم...  بودم زده زل چشماش توي هم همش میدادم، تکون هام سینه جلوي دستامو و کردم لرزوندن به شروع رو باسنم

  . عقب میرفت هی اون و جلو میومدم هی

  . میومد خوشم بیشتر من میومد بدش بازي این از اون چقدر هر

  .. گذاشتم گردنش زیر رو پام نوك...  وار باله حرکت یه با و چسبوندمش دیوار ي سینه به...  شد تموم آهنگ

 سمعکم من.. . میدونی آخه ؟ بگی میخواي چیزي:  گفتم شیطنت با...  میکرد ش کالفه بیشتر این و بود پیدا جونم تمام

  . بگو گوشم این دم بگی میخواي اگه..  گذاشتم جا آشپزخونه توي رو

  ... کنه تحمل نمیتونه دیگه میدونستم که شدم خم سمتش به طوري بعد

  . باشه کرده شرکت دو مسابقه تو انگاري..  میزد نفس نفس

  : کردم ادا رو کلمات و دادم بازي هام لب به شیطنت با

  ؟ عزیزم نمیگی چیزي چرا -

  : گفت کم و گرفته صداي با...  خورد عجزش از پر نگاه توي نگام

  . کنم جبران میخواستم من...  من.  میکنی تالفی داري بدجور...  کردي کاري بد -

  ؟ نیاوردم در سرش رو تالفیش بدتر چرا میگی

 براي و امبر پولی و برد منو دکتر بهترین...  کنه جبران تا کرده کاري هر چون...  میمونه من با داده قول من به علی چون

 کردم تعریف بهنوش واسه وقتی اما بوده ش وظیفه میگم خودم با وقتا بعضی...  کشید سوت مخم که داد سمعک اون

 کشید دادگاه به کارشون بلکه...  هیچ که نکرد جبران شوهرش اما وضعش بود شده ما مثه هم عموش دختر که گفت بهم

  . نمیشنوه هم گوشش یک بزنه حرف نمیتونه اینکه بر عالوه من زن که میگفت شوهرش چون... 

 خودم رب لعنت که کردم خودم...  نمیومد سرم ها بال این شاید نمیکردم رفتار اونطوري باهاش منم اونروز اگه...  مردِ علی

  . باد

  . میکشید سیگار و بود نشسته هال توي علی

 با دستمو ... خوابید پام روي اي دفعه یک رفتم ور موهاش با که یکم..  نشستم کنارش و پوشیدم شلوارکی و بلوز آروم

  . موهاش الي گذاشت دوباره و گرفت دستش یه

  . میرفت خلصه به کار این با انگاري
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  . بخشیدمت من...  علی:  گفتم میکردم نوازش موهاشو که همونطور

  . همش...  منه تقصیر همش -

  ؟ بود چی جبرانه اون بگو.  گذشت که حاال..  مقصریم دومون هر.  هست منم تقصیر...  هیـــس -

  . عسلت...  ماه -

  . دیگه تهرانیم که عسل ماه خب -

  . خب بودم کرده باهاش کاري بد...  ازم بود دلخور هنوزم

  ... بخوایــ..  تو که جا هر..  هرمز بندر....  قشم...  کیش برمت می -

 ذاشتمگ لبش روي آروم اما طوالنی نسبتا بوس یه سریع و رفت ضعف براش دلم دیدمش خواب توي وقتی.  برد خوابش

 بلم پشتی به سرمو هم خودم و انداختم دوتامون هر روي و برداشتم رو بود مبل ي دسته روي که مسافرتی پتوي... 

  . خوابیدم و دادم تکیه

  ؟؟ خانوم کجایی ؟ خانومی -

 کمال در کردم باز که رو در..  شک بدون...  بود علی...  در سمت دویدم داشت خالی خال هاي نقش که بادبادکی با

  . بود گرفته دستش توي قرمز رز هاي گل از بزرگ گل دسته یه که دیدم رو کیان تعجب

  ؟ کیان -

  . مامان...  بابا:  زدن داد بلند بلند و ما سمت اومدن بچه تا هشت هفت و شد باز ها اتاق از یکی در اي یکدفعه

 شب امشب : گفت بدي لحن با...  بود وایساده من پیش لخت ي تنه باال با که شدم خیره کیان به و گرفتم اونا از چشم

  . دارم دوست زیاد...  بچه من...  ماست

  . شد پاشیده روم سرد آب که زدم بلندي جیغ

  . بستم بعد و کردم باز ماهی مثل رو دهنم

  . افتاد یادم چی همه تازه...  بودم هال توي...  کردم نگاه برم و دور به یکم...  بود سرم باال کالفه و نگران علی

 کردم صداش بغض با.  کرد بغل جنینش کردن بغل حال در مادر یک مثل منو علی که شدم جمع خودم توي کرده بغض

 ساعته نیم فقط:  گفت گوشم دم و گرفت بغلش توي منو.  بود گردنم روي مسکن مثه اي بوسه یه فقط جوابم که

  . باش من بغل تو تو ایندفعه...  خوابیدي

  !!!! کنی ش تجربه دفعه هر داري دوست که خوابا اون از...  بود خوشی خواب که الحق

***  
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  .. میگذره علی و من زندگی از سال یک

  ... میکنه زندگی ما از تر پایین کوچه دوتا االن عمه

 ارمد دوس خیلی چند هر.  تئاتریم کاراي درگیر هم بهنوش و من...  من و گرفته عهده به رو گروه یه سازي آهنگ علی

  . نمیزاره علی مطمئنم اما برگردم رقص ي عرصه به بازم

 و بزنه حرفی اینکه بدون میکنه آروم منو علی هم شبش هر..  میبینم رو کیان ي مسخره خواب همون بازم که شبه چند

  . میزنه بیرون خونه از دفعه هر از سردتر صبحش

  . حساسه میشه متصل کیان به که چی هر رو کال...  کیانه بخاطر میدونم

  . داره کارت آقایی یه...  شیدا:  گفت ها بچه از یکی که خونه برم پالتو از تا میکردم جمع رو وسایلم داشتم

  . باشه باید علی شک بدون...  دوشم رو انداختم رو م کوله خوشحالی با

  . دمیوم سمتم به و بود گرفته دستش رو گلی شاخه که دیدم رو کیان تعجب کمال در بیرون زدم پالتو از وقتی

  . قدیمی دوست سالم:  گفت که گذاشتم عقب قدمی

  . ببینه علی که االنه میکردم حس...  میترسیدم ناخوداگاه

  . سالم...س-

  . بگم تبریک بهت اومدم االن...  اما بیام نشد که ازدواجتون براي راستش -

 تمدس توي قرمز گل به.  بودن شده خمیده هاش شونه.  رفت و کشید راهشو و داد بهم رو گل اي دیگه حرف هیچ بدون

  ؟ کنم چیکار گل این با باید من حاال...  شدم خیره

  . آورده دوستام از یکی میگم پرسید علی فوقش خونه میبرمش...  دور بندازمش که زشته گفتم خودم با

  . دوستمه مثله االن کیان...  دیگه بود همین هم واقعا خب

 رستد نسکافه یه واسش جایشون به جا از بعد و گرفتم رو کیفش و کت ازش باز روي با.  اومد علی که بود نه ساعت

  . گذاشتم جلوش و کردم

  ؟ بود چطور امروز:  گفتم و نشستم کنارش

  . بود خوب:  گفت و زد لبخندي

  . میارم رو غذا دیگه ساعت نیم یه من...  شکر رو خدا خب-

  : کرد موهام با بازي به شروع آروم و داد تکون آروم سرشو
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  ؟ خبرا چه شما-

  . ناشو نامه پایان ي واسه...  میکنم بازي یه ها کارشناسی واسه دارم...  ها بچه با بودیم پالتو.  نیس که خبري -

  .میز روي گذاشت رو ش نسکافه لیوان و داد تکون سرشو

  . کن تعریف برام بعدا حاال...  شده چی یه نفهمیدم نکن فک:  گفت گوشم دم و بوسید رو بینیم نوك

 دونیمی خودت..  خدایا!!  میفهمه بگمم دروغ بخوام اگه مطمئنا پس..  پس...  هزار روي رفت قلبم ضربان حرفش این با

  تا چهار!  دیگه شو ماِ  بیخیال خدا رو تو...  حساسه چقدر کیان روي که

  !!!! کن بخیر ختم خودت خدایا...  فرستادم صلوات

  

  علی

  . نشست مبل روي کنارم، اومد قهوه فنجون دوتا با شیدا غذا از بعد

  . کردم نگاه بهش و کنار گذاشتم رو روزنامه

  ... امروز...  امروز...  میدونی:  گفت و گوشش پشت داد موهاشو...  زد اي وارفته و شل لبخند

  ؟ شیدا چی امروز -

  . گفت تبریک سال یک بعد رو تو با عروسیم و پالتو دَمِ اومد یکی امروز..  هووف -

  . میگه چی شیدا ببینم میخواستم...  اما زدنش حدس نبود سخت

  ؟ بود کی اون خب -

  ... دیگه دوستام از یکی -

  . میخوام اسمشو.  فهمیدم اینو..  شیدا -

  : پایین انداخت سرشو بعد و گفت چیزي لب زیر شیدا

  . کیان -

  . افتاد میز رويِ  کریستال گلدون توي گالي به نگام.  شد مچاله زیادي فشار از دستم توي روزنامه

 خودم تدس کار...  میشدم عصبانی اگه...  بشم مسلط خودم به داشتم سعی...  اون نه گفتم چیزي من نه ربع یک براي

  . میدادم شیدا یا و

  ؟ گفت بهت چیزیم -
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  . نه -

 باشه سرپ...  اگه مخصوصا...  نکن قبول هدیه کسی از هم دیگه...  دار ورش اینجا از اینو:  گفتم و کردم اشاره گلدون به

.  

  . بست رو در و اتاقمون سمت دوید...  پاشد جاش از و داد تکون سرشو

***  

  ! اِ.  امیر بخون بیت رو...  دیگه بار یه...  نه نه نه -

  . ارسالن میکشه رو تو سر آخر امیر این:  گفتم خنده با

  . بگو همینو...  واال -

  . خونه سمت افتادم راه و کردم جمع رو وسایلم کار شدن تموم از بعد

  . شدم رو به رو سکوت فضاي با و کردم باز رو خونه در

  ؟ شیدا:  زدم صدا آروم

  ؟؟ کجایی ؟؟ شیداااا:  تر بلند

  . بودن اونجا شیدا اما گشتم رو خونه سوم و دوم اتاق...  نبودم رفتم کجا بگه که هایی نوشته از خبري یخچال در روي

  . کنم کاریش روغن باشه یادم...  کردم باز سختی با رو خودمون ي بسته اتاق در

  . بود شکمش روي گرم آب کیسه یه و بود افتاده رو و رنگ بی تخت روي شیدا

  ؟ شده ماهیانه خانوم باز:  گفتم خنده با

  . میدونه خدا میشی آدم کی تو...  ببینم نخند:  گفت رویی ترش با

  . میکنه درد دلم...  علی آییی:  نالید بعد

  . خدمتتون میام...  بگیرم دوش یه:  گفتم و آوردم در رو کتم

 تخت روي و عسلی رو گذاشتم رو ها شربت حاوي سینی...  اتاق تو رفتم شربت لیوان دوتا کردن درست و دوش یه از بعد

  . کشیدم دراز شیدا کنار

 وير پاهامو و کردم بدنم حائل دستامو از یکی...  بوسیدم آروم لباشو و شدم خم و شکمش روي گذاشتم دستمو آروم

  . انداختم تخت

  . شکمش دادن ماساژ به کردم شروع آروم
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  . بخوابه و شه کم دردش تا بود منتظر فقط انگاري

  ؟ شی بزرگ میخواي کی تو.  کوچولو ي دختره:  کردم زمزمه آروم و کردم نگاه بهش لذت با

***  

  . امشب هااا داره بازي بارسا با مادرید رئال...  شیدا -

  . ببره بارسا اگه خوندي کور ؟ نمیدونم کردي فک...  میدونم بله -

  . داریم رو مسی ما بازم ولی رفت مربیشون اون درسته حاال ؟؟ چی پس..  میبره بارسا -

  ؟ بندي می شرط اصن.  مسی اون سرت تو بخوره -

  . اول ي خونه سر بودیم برگشته دوباره

  ؟ چی سر.  بندیم می شرط...  باشه:  گفتم لبخند با

  ؟ کنیم تمدید رو عسلمون ماه سال هر که گفتیم یادته:  گفتم بگه چیزي خواست تا و کرد فکر یکم

  . داد تکون سرشو شده ریز چشاي با

  . میدم پولشو من..  برعکس برد رئال اگه.  کمال و تمام...  میدي رو عسل ماه پول تو برد بارسا اگه...  خب -

  . قبوله:  گفت بعد و کرد فکر یکمی

  . کردن مساوي دوشون هر رئال و بارسا وقتی خوابید فِسمون دوتامون هر شب

  ... تو...  میدم رو ها بلیط پول من...  کنیم نصفش نصف بیا حاال:  گفت آلودگی خواب با شیدا

 چی همه پول من:  گفتم خماري لحن با و خودم سمت کشوندمش آروم...  گرفتم لبم جلوي هیس ي نشونه به انگشتمو

  . باش خوشحال تو فقط...  میدم رو

  . ادافت زمین روي هامون لباس کم کم.  کردم همراهیش و اومدم خودم به منم...  بوسید لبامو اي یکدفعه و زد لبخندي

  . کردم خودم مال داشت که ترسی با رو شیدا که افتادم کیش توي شبی یاد

.. . باشه آماده وقت هر دادم قول بهش من و ریخت اشک ترس از باشیم باهم گفتم بهش وقتی که عروسی شب یاد

  !! باهمیم

 دست توي دستاشون که کوچولو ي بچه دوتا...  افتاد خانواده یه به چشمم که شیدا با میزدیم قدم داشتم پارك توي صبح

  . بود باباشون و مامان

  . باشه ما دست تو دستاشون هم ما هاي بچه دیگه سال چند ایشاهللا:  گفتم شیدا به و زدم لبخندي
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  . ایشاهللا:  گفت و زد بهم لبخندي

  !! مشتی ي پاچه کله یه...  خوردیم طباخی توي باهم رو صبحونه

  . خونه رفتیم باهم و شدیم رد پارك توي از دوباره بعدشم

  . یمبود بهنوش و بهروز یا مامان ي خونه شاید بیشتر...  نمیرفتیم چندانی هاي مهمونی...  بود روال روي زندگیمون

  . بودن شده موندگار اونور طنین و دایان

 بیرون ور صبحونه...  پارك توي روي پیاده...  پاشدنا باهم جمعه صبح همین با...  میگذشت خودمون با شیدا و من زندگی

  . کنیم درست عصرونه باهم...  ببینیم سریال باهم...  بازار جمعه به رفتن..  سینما به رفتن...  خوردن

  ! باهم..  هم کنار بودیم، خوشبخت شیدا و من

  . رقصیدیم و زدیم ساز و خوندیم شعر هم واسه...  همیشه رسم به بخوابیم اینکه از قبل شب

 یداش به که چیزي هر سر همیشه دارم دوست.  کرد رو و زیر رو شیدا بندي شرط یه...  کرد رو و زیر منو بندي شرط یه

  !! ببندم شرط...  مربوطه

  

  شیدا

  بعد سال دو

  . شدم بیدار حال بی اینقدر چرا نمیدونم صبح...  بود جمعه امروز

  !! وضعی یه اصن...  آشفته موهاي با زرد ي چهره.  ترسیدم آن یک کردم نگاه خودم به آینه تو وقتی

  . میکردم آب رو کتري و میکردم زمزمه شعر خودم واسه لب زیر

  . میخورم سرما دارم کنم فک.  نمیومد خوابم اما بودم خسته

  ؟ نخوابیدي چرا -

  ؟ نخوابیدي چرا تو:  گفتم و گذاشتم سینک دور دستامو حوصله بی

  : میخواد چی میدونستم...  زد جذابی لبخند

  . نه -

  . باال رفت هاش ابرو

  علی نه گفتم -
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  کرد نگام سینه به دست

  !!! خوردي پاچه کله چی هر دیگه بسه ؟ نه بگم بار چند علی -

  ... آوردم باال سینک توي رو نبود و بود چی هر...  گذاشتم دلم روي دستمو اي یکدفعه

  . باشن گرفته رو جونم تمام انگار میزدم که عقی هر با

  . کرد باز رو آب شیر و کرد نوازش پشتمو علی

  . کرد بلند منو و پام زیر انداخت دست علی شد تموم زدنم عق وقتی

  . پیشونیم روي گذاشت دستشو پشت و خوابوند تخت روي

  . میمیرم دارم خوردم پاچه کله صبا بس از کنم فک:  گفتم و زدم پس دستشو

  . نمرده خوردن پاچه کله از کسی...  خوبه خوبه:  گفت و گردوند واسم چشماشو

  . اولیشم من کنم فک...  نداره اشکالی -

  ؟ باشه...  برات میارم قرص:  گفت و خندید بلند

  . گرفت بازوم از نیشگونی اي یکدفعه که دادم تکون حال بی سرمو

  . برد پی فاجعه عمق به که کردم نگاش حرص با

  ! گمشه بره بهتره یعنی نکنم خالی وقتی...  میکردم خالی خودمو من میکرد رو اینکار وقت هر

  ؟ کردید ازدواج ساله چند:  گفت شیطنت با دکتر و دکتر رفتیم باهم ظهر

  . میشه سالی چهار سه یه:  گفت شده ریز چشماي با علی

  ؟ دارید سنی فاصله سال چند -

  . سال هشت نزدیک:  گفتم من ایندفعه

  . دمندی شدن مسموم بر مبنی ویروسی من چون.  مینویسم بارداري آزمایش براتون:  گفت و کرد وا نیششو دکتر

 وومد موقع اون تا نمیتونیم علی هم و من هم میدونستم.  بود دیگه ي هفته براي آزمایش.  علی دست داد امو دفترچه

  . بیاریم

  . داد یحتوض برام اونم.  کنم استفاده چک بیبی از باید چجوري پرسیدم دکتره از بگیره دارو دوتا یکی رفت که علی

  . بگیره چک بیبی و داروخونه بره گفتم علی به دوباره
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  ؟ کنی استفاده چکت بیبی از نمیخواي:  گفت علی که بود نه ساعت

  . کرد همراهی منو و زد بهم تشویشی از پر لبخند.  کردم نگاه بهش استرس با

  : افتادم دکتر ي گفته یاد و دیدم باهم رو خط دوتا وقتی

  . منفیه یعنی افته بی یکی اگه مثبته یعنی افته بی خط دوتا وقتی خانوم ببیند -

 شوییدست در پشت که اي قالیچه روي!!!  بچه...  خدایا.  ریخت ام گونه روي اشکام و گذاشتم دهنم روي دستمو ناباورانه

  . گریه زیر زدم بلند و نشستم بودن انداخته

 بخندل یه با...  چجوریه نمیدونه که خدا بنده اون خب.  گرفت رو چک بیبی من به توجه بدون و سمتم اومد سریع علی

  : گفت غمگین

  . زیاده بچه واسه وقت...  نداره اشکال -

  ! شم.. می مان...  ما..  رم...  دا...  علی...  ع:  گفتم ذوق و اشک با

 بودیم کهش اونقدر دومون هر...  کرد بغل محکم منو یکهو بعد...  بود ساکت دقیقه پنج تا.  افتاد علی دست از چک بیبی

  . نداشت حد که

  . میکرد تشکر خدا از لب زیر علی و میکردم گریه تر بلند و میکردم بیخود هاي زمزمه مدام من

  !! شکرت خدایا:  گفتم لب زیر و زدم لبخندي هام اشک میون...  خورد دومی اتاق به چشمم اي یکدفعه

***  

  . بود بینمون فاصله کمی البته.  بودیم نشسته هم کنار مبل روي علی هم و من هم

  ؟ چیه بچه نظرت به:  گفتم علی به متفکر

  . موجوده یک بچه -

  پرسیدي تو خب:  گفت که کردم نگاهش حرصی

  ! جنسیتشه منطورم بامزه -

  . بابا پسر.  میشه پسر...  معلومه خب -

  ؟ شد چی... نفهمیدم -

  : متعجب اون و عصبی من..  کردیم نگاه بهم

  . پسره گفتم -
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  . دختره میگم من ولی -

  .... دیگه میبینیم -

  . میبینیم -

  پسر -

  دختر -

  . ببند شرط:  گفت اي یکدفعه که سابیدم هم روي هامو دندون

  ؟ ببندم شرط باید ها بچه جنسیت سر:  نالیدم

  : داد تکون سرشو

  ؟ چی سر.  باشه -

  . میکنه کوتاه رو خوشگلت موهاي تو باشه پسر هم اگه.  میکنم کوتاه خوشگلمو موهاي من... باشه دختر اگه -

  . نـــه:  غریدم اي یکدفعه.  میکردم نگاهش ناباورانه

  ؟ میدي پیشنهاد اي دیگه چیز.  چرا -

  ! شدههه بلند موهام.  نکن من با کارو این ؟ نمیرسه ذهنم به چیزي چرا...  خدا آي

  . کردم قبول ناچارا

  ؟؟ علی -

  ؟ بله -

  ؟؟ مدلی چه -

  ؟ خوبه هشت نمره -

  . بزن پسرونه...  بابا خب:  گفت که کردم نگاهش عجز با

  ؟ میزنی پسرونه توام -

  . باشه ولی برام سخته اینکه با -

  . دوتامون هر واسه سوخت دلم...  فرفریه و پر چقدر موهاش میدونستم

  !! واقعااا!!  ایم بچه ما که واقعا
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  علی

  ... بیاد آرایشگاه از شیدا تا بودم منتظر امروز...  گذشته ماه پنج

  ! پسره یه بچمون

  . بشی بابا میخواي وقتی...  خوبیه حس

 االن داره نزده غر عمرش توي چقدر هر...  میخوره االن داره نخورده حرص عمرش تو چقدر هر...  شیدا از بگم البته

  . میزنه

  . زده عق دیدیم بار پنج فقط ما ماه پنج این تو یعنی...  نیست ویار بد شکر رو خدا ولی

  . نداره مادرش واسه خطري اینکه و سالمته و سالم بچه میگفت دکترش

  . هستم االن که نبودم خوشبخت اینقدر عمرم تو حاال تا

  !! امو خانواده...  دارم امو بچه...  دارم شیدامو من

  . سرم روي بزارم رو داري نقاب کاله سریع شد باعث در توي کلید چرخش

 بیا یشهنم چیزیش میگه کنم رنگ نباس دارم بچه میگم بهش ؟ آخه آرایشگاهه اینم:  گفت غرغر با شد وارد که شیدا

  . برداشت دست دیگه که زدم بهش غري یه سرم آخر.  کنم فندقیش واست

  ؟ سرته کاله چرا تو:  گفت تعجب با و کنارم نشست

  . دار ور شالتو -

  ... نمیومد بهش اصال بود پسرونه و خورد حاال که ایش قهوه - شرابی موهاي...  برداشت غصه و غم با شالشو

  . نمیاد بهت اصال -

  ؟ بندي می شرط منم مرگ سر حتما...  بستی شرط هم بچه سر که توئه تقصیر...  اَه -

  . زدم چهار نمره با موهایی و سرم به دستی و برداشتم کالهمو اي یکدفعه

  ! موئه این نمیاد منم به...  نداره اشکالی:  گفتم و جلو کشوندمش..  میکرد نگاه بهم زده شوك

  . پسره امون بچه عوضش:  گفتم و زدم دماغش به دماغمو

  ؟ زدي چرا دیگه تو...  ایش ایش:  گفت و کنار زد منو

  ! پنداري همزاد حس -
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  : خندید حرص با شیدا

  ؟ بزاریم چی اسمشو -

  . میکشه ماهی چهار یه بیاد بدنیا بخواد تا مونده حاال اووو -

  . ماهان بزارم اسمشو دارم دوس:  گفت و زد ش اومده باال شکم به دستی شیدا

  ؟ چرا اونوقت -

  . میده آرامش بهم اسم این...  نمیدونم -

  ؟ میزاشتی چی میشد دختر بچه اگه -

  . ماهان بازم -

  : شد بلند و خندید که کردم نگاهش چپ چپ

  . بیارم در لباسامو برم من -

  . فرستاد برام چشمکی که فرستادم بوسی براش

  !! خانواده با آروم، زندگی یه...  این یعنی خوب حس

***  

  . سوخته پدر نزن سیما اون به دست...  مـــاهــان -

  .. کن کاري یه...  علی واي اي...  مـــاهــان -

  . نماااال فرش به رو پستونکت اینقدر...  ماهااااان -

  !! اَه...  دیگه کن کوفت المصبو شیر اون.  مامانو نکن اذیت...  بابا...  ماهااااانی -

  . ما ي ساله دو پسر...  ماهانه با ما هاي گو و گفت اینا

  . نمیخنده هم اصال و میکنه گریه بد...  میکنه اذیت بد...  میخوابه بد...  میخوره غذا بد...  بزنه حرف میتونه بد

 اصن این . نمیخنده اصن ببین.  بیشوور رفته خودت به بچه این:  گفت من به رو میداد تکون رو ماهان که حالی در شیدا

  . نیست رو خوش

 جماپن...  بابا خوبی تو چهارما...  میخنده بعدا خب سوما...  نده فوش دوما...  لوسی تو...  رفت من به که شد خوب اوال -

  ! بگو اصال...  اصـــن نگو اینقدر

  . برسه نمیتونه دیگه میرسید خودش به اوال که اونقدري...  کردم توجه بهش.  کرد نگام حرصی
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  . شده تر الغر...  کرده ول رو تئاتر

  . حتی اوال از بیشتر...  دارم دوسش هنوز چرا نمیدونم...  تره آشفته لحظه هر و گرفته داغ پیاز بوي

  . من مثل...  میده دست از داره رو خوشگلیش

 صبحا...  شده یکی ماهان ي آورده باال با هام لباس بیشتر...  نیستم دیروز پوش خوش و تیپ خوش پسر اون دیگه منم

  . سوخته پدر این بخوریم نمیزاره صبحونه

  . کرد نگاه من به میخورد پستونک که حالی در بود شیدا شبیه که ماهان...  بغلم گذاشت رو ماهان شیدا

  : دادم تکون براش خنده با سرمو

  . توئه شبیه چشاش مامانتم...  چشما اون قربون آآ -

  . نمیدم بو امروز یه:  گفت و کرد بغلم پشت از شیدا اي یکدفعه

  . میشه تنگ هم بوت واسه دلم -

 ما...  اباب:  گفت آروم و زد اي نیمه نصفه لبخند و بیرون انداخت دهنش از رو پستونکش ماهان که خندیدیم دوتامون هر

  ! ما.. 

  !! وااااي واااي...  زد حرف...  زد لبخند وااااي:  کشید جیغ و داد فشار رو بدبخت منهِ  گردن شیدا

  . بوسید می هی رو خشکِ  ماهان که شدم خیره بهش تاسف با و کردم ول گردنم دور از دستاشو زحمت به

 ور چیزي یه ماهان لحظه هر.  آرومه خیلی ما وضعیت االن...  آرامش...  نمیگفتم که چیا بیاد بچه این اینکه از قبل

 کاري یه شیدا مه نداشتیم اینو البته...  میگن راست زندگیه نمکه بچه میگن واقعا.  میکنه کاري یه لحظه هر...  میشکنه

  . دیگه میکرد

  . بیرون ببر رو ما...  علی:  گفت خنده با شیدا

  ؟ کجا -

 تاب بره ماهان...  بزنیم قدم پارك تو بعد..  اي جمعه صبح بخوریم پاچه کله بریم:  گفت و نشست کنارم شیطنت با

 یرفتیمم که ساال همون مثل درست.  کنیم نگاه بهش تو و من...  کنه بخند بگو دیگه هاي بچه با...  سرسره...  سواري

 بیا.  میکردیم بازي ps باهم خونه تو بعد...  میخوردیم پاچه کله بعدش...  میکردیم کیف و میدیدم رو ها بچه...  پارك

  !!! خونوادگی باهم، نفري چهار..  بیاد هم عمه بگم بزار اصال...  ایندفعه نفري سه...  بدیم انجام رو کارا همون

  ؟ داریم چی خونوادگی ما میدونستی:  گفتم گوشش دم و بوسیدم آروم و نرم رو پیشونیش

  !! خوشبختی:  گفتم عشق با که کرد نگاهم منتظر

 



 عشق شبح...+ZAHRA... شرط می بندی؟

  
 

  

 ٣٠٣ 

 

 یجیغ ماهان که بودیم خلصه توي...  کردم خمش کمی و جلو آوردم سرمو منم...  جلو آورد سرشو و زد داري کش لبخند

  . زمین روي انداخت رو بلندي پایه گلدون و کشید

  . اومدیم در حالت اون از وحشتناك حالتی با دومون هر شیدا و من

  . شد پیدا باالییش دندون دوتا که زد نمایی دندون لبخند دید رو ما وقتی ماهان

  . وایسا...  ببینم وایسا...  من میکشمت آییی:  گفت جیغ با شیدا

  . وسط ریختن رو خونه کل داد و جیغ با شیدا و ماهان که بود اینگونه بعد

  ؟ بندي می شرط چیز یه سر:  گفت منِ  گوش دم آروم به شیدا...  خواب موقع شب

  ؟ چی:  گفتم آلود خواب

  ؟ تو یا ترم عاشق من اینکه -

  . من معلومه:  گفتم و زدم خواب حالت در لبخندي

  .هستمااا منم -

  ! زیاد عشق یه..  معنی به...  کنیم پوچش بیا -

  ؟ هام بندي شرط این عاشق میدونستی:  کرد زمزمه گوشم دم و بوسید رو ام شقیقه کنار

  : زدم زل چشماش به و زدم لبخندي شیطون

  !!؟؟؟ بندي می شرط -

  

  پایان
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  زهرا و مریم
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