
                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

1 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

 است شده اماده دانلود نگاه سایت در کتاب این

 www.negahdl.com 

 

 واقعیت و افسانه:کتاب نام

 shamim708: نویسنده

 اجتماعی و عاشقانه:ژانر

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

2 

 

 

 :مقدمه

  میکنی بیگانه به نگاه یک هرگاه

 میکنی پیمانه به دوباره مرا خونه

 بگو! کیشی من سر به دست آنکه ای

 میکنی؟ شانه را که موی دوباره فردا

 !مکن دیوانگان نصیحت من به گفتی

 میکنی دیوانه نصیحت ولی باشد،

 زدی سر آینه به که سنگدل عشق ای

 میکنی؟ خانه دالن شکسته ی ینه*س در

 عاقبت که ببافم پیله چگونه تن بر

 میکنی پروانه پر در رخنه رنگ چون

 نیست بیش قصه یک اند گفته و است عشق

 میکنی؟ افسانه خود مرگ به را قصه این

 .دارم دوست را آنر برای پروانگی تنها آنکه نام به

 خوش ی رایحه:شمین

 خوام نمی اهههه...دقیقه 53و7درست انداختم نگاه یه عسلی روی ساعت وبه زدم غلت جام تو

  مبر باید نشده گور گوربه من امروز چون زوره افتاد یادم آره! زوره؟ مگه میاد خوابم خب...بیدارشم

 ...دانشگاهمه اول روز امروز نبود یادم اصال آخی...>دانشگاه

 اشیدمپ سرد آب مشت سه دو و دستشویی بازرفتم نیمه  های باچشم.بماند پریدم جام از چی مثل 

 کرمی مانتوی یه سریع تند زود لباسام کمد سمت رفتم بدو.پرید سرم از خواب تا صورتم به

 رو سوخته قهویی ساپورت شلوار یه با و بودم معمولش حد از بزرگتر های جیب عاشق که اسپورت
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 ای قهوه موهای. زدن شونه به موهامو زود زود کردم شروع. آوردم در رنگش هم قهویی ی مقنه با

 ایه آدم همه که داشتن جالبی تضاد. بودم مابینشون رنگه کم  ای قهوه های رگه عاشق که رنگم

 در همیشه بود زبونش ورد که"شاران" بزرگترم خواهر خصوص به کردن می تعریف ازش  اطرافم

 که بیارن در من های رگه رنگه موهاشوهم الیت که بفهمونه ها آراشگاه به که بود این تالش

 به پدرم از که رنگم تیره ای وخماروقهوه درشت های چشم.موند می نتیجه بی تالشش همیشه

 ...بودم برده ارث

 لب از ینمپای لب نظرخودم به که متوسطم لبهای. بود باال سر یکمم که خوشتراشم و کوچیک بینی

 مثل تدرس.داشتم گونه چال یه  راستم  رولپ که خوشملم توپرو بودولپهای بزرگتر کمی باالییم

 رد.بودم برده ارث به مادرم از اونم میدادکه بهم رو خاصوبانمکی حالت یه  که چونم ودرآخر مامانم

 افمقی از و نمیرفت کتم به اینا از کدوم هیچ من اما نمکه با و خوشگل صورتم گفتن می همه کل

 تونستم نمی  بود جذاب گیراو و زیبا حد از بیش مادرم چون شاید. یومد نمی خوشم زیاد

 که ودرشت آبی های چشم.داشتم دوست خیلی رو مادرم چشمهای خصوص به.کنم خودموراضی

 .میرسید نظر سبزبه به مایل اوقات بعضی

 

 ذاشتنگ تل اهل.بستم سرم باالی کیلیپسم با موهامو برداشتم دست خودم کردن آنالیز از بالخره

 ناخودآگاه .بستم سرم به همیشه رومثل ام مقنعه و پوشیدم لباسامو.نبودم هم محجبه اما نبودم اینا

 : گفتم خودم به تودلم.بست نقش لبم رو لبخند یه

 .یاد نمی جلوتر این از مقنعه انگاراین_

 به نگاه یه ها نرده از. بیرون اومدم اتاق از کردمو تکمیل" NIKE"ای قهوه کرم ی کوله یه با تیپمو

. ذاشتمگ جا اتاق تو مچیمو ساعت دیدم که پایین برم کنم نگاه ساعت به خواستم انداختم پایین

 آرایشم میز واز بود داده کادو برام(ما آبجی شوور)بردیا که" GUCCI"مارک ساعت اتاقم رفتم بدو

 راههم ساعتو این چراهمیشه که مبهمه خودمم واسه دلیلش دونم نمی.بستم مچم وبه برداشتم

 آره.بود شده دیزاین قشنگ خیلی که بود رنگش صدفی سفید صفحه خاطر به شاید.دارم خودم

 ردمک می استفاده وبیشتر داشتم دوسش بیشتر ساعتام ی همه از که ازعلتاش یکی کنم فکر

 مثل که مامان.کنه بدرقم که نیست خونه تو کسی دونستم می پایین اومدم ها پله از بدو. بود همین

 میره یراست خونه گرد نمی بر دیگه برسونه اونو اینکه از بعد هم بابا خب...هتل رفته هرروز
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 زدم ازخونه صبحانه بدونه دیرینم عادت طبق.نشدم گذاشته آدم جای همیشه مثل بله...مغازه

 که دمکر فکر خودم با یهو.کردم پام بود سوخته ای قهوه که سانتم  پنج پاشنه های کفش.بیرون

 میگفت؟ چی پوشیدم بلند پاشنه کفش میدید شاران اگه

 رشیت نمیگیره هیچکی تورو قد این با  که نیستی خودت بخت فکر به دختر آخه د _:میگفت حتما

 با میکنه رد سکته تودوتا دیدن از بعد که بکن مردمو بچه فکر اقل حد. نباش خب میشی لیته

 !!.. زنه نبود؟اینکه مرد دراز لنگه بابا مگه میگه خودش

 ماسماسک کولم جیبه از. گرفت خندم کردم تصور که شاران ی قییافه افکارخودمو از

 ی وشماره درآوردم(خریدن برام زبونی چرب بدبختیو هزار با که ناناسم IPHONE4)خوشملمو

 :گفت میخوامو چی فهمید شنید صدامو تا یارو.گرفتم کوچمونو سر آژانس

 هست دیگه امر.رفیعی خانم میفرستم براتون االن همین و ماشین بخیر هم شما روز سالم_

 بفرماین؟

 موکرد جمع یکم خودمو زور به آسفالت کف بود افتاده بود شده وارد بهم که شوکی از دهنم که من

 :دادم رو یارو جواب

 .خوش روز.ندارم ای دیگه عرض...ممنون خیلی نه_

 دیدن با منم که کرد ترمز پام جلو بود مسنی مرد رانندش که سمند یه دیگه دقیقه01 درست

 ات چون نبود جز به جز  آدرس گفتن به نیازی.شدم سوار وقت اتالف بدون سقفش روی تابلوی

 : گفتم بهش

 ...آقا حاج شریف صنعت دانشگاه_

 سالم نباهمشو دیدمو چشمام جلو رفتگانمو تموم لحظه یه بگم اگه.کند ازجا سرعتی چه با ماشینو

 تا دهب کوچولو مهلت یه بهم خواستم خدا از صندلی به چسبیدم کنه مثل.نگفتم دروغ کردم علیک

 یابو ازاین من باید اول البته.بگیرم قابل نا لیسانس یه تالشم همه این ی ثمره عنوان به حداقل

 ... میگذره ازاین راهش.بشم پیاده دانشگاه جلو سالم

 وهم نم میرونه تند میکنه کار چی دومنه نمی داره باد مثالمخش که میترسیدم جوون راننده از من

 یول شده خالی بادش وقته خیلی یعنی نداره باد مخش این خب. میکنه واصل درک به خودش با

 !داره که تاب
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 کرد وقتول و تلق که انقدر!گاز رو گذاشته پاشو بس از میاره در ماشینو موتور پدر داره پیره اینکه

 ندادم راه واموندم شکم تو چیزی که بدبخت من حاال. گرفتم تهوع حالت کم کم ماشین

 آباد و ماشینش پیش وقت خیلی که موقع اون خوردم می چیزیم یه اینکه حاله به وای اینطورشدم

 هشب باید نزنم گند به ماشنشو تو اینکه برای شد می بدتر داشت حالم رفته رفته. بودم کرده

 :گفتم خرابمه حاله گویای داشتم حتم که صدایی با. بره تر آروم میگفتم

 .برونین آرومتر کمی لطفا... ندارم عجله من آقا حاج _

 کونت سرشو باشه برده خرابم حاله به پی کردوانگارکه پریدم رنگ صورته به نگاه یه آینه تو از

 :گفت دادو

 ...مایلی جور هر دخترم چشم_

 مرض مگه آخه...درمون بی ودرده ،دخترم وکوفت دخترم بگم خواستم.کرد کم ازسرعتش بعد 

 منه شانس خاطر به همش اینا خب نیست تقصیرتوهم نه اما... خب برون آدم مثل اول داری؟از

 دایص که بودم غرق خودم افکار تو.بشه نازل بدبخت سرشمین باید بالست هرچی که بیچارست

 :بود داده قرار مخاطب منو که شنیدم نحسشو

 ...رسیدیم دخترم _

 نکهای حس.پایین اومدم ماشین از زار حال با و شاگرد صندلی رو کردم شوت گفت میشه رو کرایه

 بدجور فشارم داشتم حتم.ندارم رو به رنگ االن میدونستم. نبود سخت میلرزید زانوهام

 شارمف ودِلهُره استرس کمی داشتن با نمیخورم صُبونه وقت هیچ چون صُبا که میدونستم...افتاده

 پس.تبس می یخ وبدنم یوفتاد،تن می رعشه به کنم عرض چه که لرزه به وپام دست. میفته بدجور

 فقط.رزمبل بادا این با که نبودم بیدی.میاد جا حالم بشینم یجا یکم و کنم نمی غش بودم مطمئن

 ردموک حفظ تعادلمو زور به...کردن می گم پاشونو دستو میشدنو نگران که بودن اطرافیانم این

 هر در بگم میتونم جرعت به.بردارم محکم قدمامو که داشتم این بر سعی.گرفتم باال سرمو

 ...خودم به حتی نمیدادم رو ای اجازه چنین هیچکس به. بشه له غرورم نمیدادم اجازه موقیعیتی

 امام به خاصی ی احتراموعالقه بچگی از.گفتم"یاعلی"یه لب زیر شدم که دانشگاه محوطه وارد

 ات خواستم می کمک زندگیم های وآغاز زندگیم سخت های موقعیت تو ازش همیشه.داشتم(ع)علی

 بود غازآ یه هم اینجا.باشه کنارم میخواستم ازش.نخورم شکست وایستمو پا سره تا بده قوت بهم

 ...زندگیم توی جدید دوران یه شروع بلکه... پایان یه نه من زندگیه تو
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 شونن این.بود شلوغ حیاط. بماند رسوندم بود حیاط کنار که نیمکت یه به خودمو چجوری اینکه 

 ودب معلوم اومدم که جتی اون با بنده دیگه بعله.داشتم کالس به رفتن واسه وقت هنوز که میداد

 رویای به من دیدم که اومدم خودم به لحظه یه. یاد می هم اضافه تازه هیچ که یارم نمی کم وقت

 از...28ی بارتبه... کنکور تو..من.کنم می غرغر دارم حاال تا صبح از اما کردم پیدا دست واقعاٌ خودم

 دنمیش باورم...شکرت خداجون...  واییییی شریف صنعت دانشگاه از...عُمران مهندسی ی رشته

 هیچکدوم.شدم خوشحال فقط که بودم من این خبر این شنیدن از بعد که بود این همه از وبدتر

 و دستم تو ریخت رو پاکی آب کالٌ دبیرستان دوم از که بابام.نشدن خوشحال ام خانواده  ازاعضای

 :گفت

 جباربال شاران.باشه مهندسی هاش شاخه که برنداره رو ای رشته دخترم یکی این میخواستم من_

 کاری بخون... فیزیک و ریاضی االوبال میگی هم اگه! نداری اجباری دیگه که تو.خوند مهندسی

 . ندارم کارت به کاری هم ودیگه خوام نمی اینو من بدون ولی. ندارم

 مکافاتی آخرسرچه خوندو تجربی شاران که بودم دیده چون خب اما میرسید دو هر به ام رتبه منم

 دیگه دلیل چند به وبنا براش بود نجات راه یه که بود مهندسی این بازم اومدوآخر سرش به

 :وگفتم نیومدم کوتاه جلوحرفاشون براهمین.داشتم کالخوف ازتجربی

 اینو.میشناسم خوب هامو توانایی خودمو. شمینم من... ای دیگه کسِ ونه شارانم نه بابامن ببین _

 قبول شما چه حاال.نداشت هم شاران طورکه چه.ندارم رو تجربی ظرفیتِ که میدونم خوب هم

 یگهد ای عالقه هیچ. شدم دلسرد تجربی از اصال من.. .اینطوره قضیه ظاهر فعال نکنین چه کنین

 خوامنمی.نمیشم هم موفق پس. کنم نمی تالش باشم نداشته عالقه که هم چیزی تو.ندارم بهش

 .بسازمش خودم های تصمیم با بذارین پس منه زندگی این حال هر در ولی. بشکنم هم رو شما دل

 :  گفت بابا

 .گرفتی یاد شاران از اینارو. داری،عالقشم استعدادشم تو میدونم من ولی _

 بابا به رو.بودم کرده داغ یواش یواش نداشتمو بحث این ی ادامه به ای عالقه هیچ دیگه که من

 :گفتم

 تکرار بشنومو رو چیزی یه که ام طوطی ونه بذاره اثر روم شاران حرفایه که ام بچه نه من بابا _

 .آخرمن حرف ایناهم.کنم
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 :ومدوگفتا کنار قضیه با طرف بی کال که مامانم.گرفتم پیش خودمو راه منم نگفت چیزی دیگه بابا

 .عزیزم میطلبم خوشبختیتو خدا از.باشی موفق ایشااهلل _

 داده گیر شاران. بدم کنکور  خواستم که این تا. بود راضی ازرشتم میکردو سیر ابرا رو که شاران

 ترکیه دولت توسط که امتحانی) بده""YOS.بخون خوندم من که دانشگاهی آنکاراتو بیا پاشو بود

 به)"ODTU" بیا( ترکیه های دانشگاه بهترین به دنیا سراسر از دانشجو جذب برای برگزارمیشه

 که وت میشی قبول مطمئنم(آمریکاست کشور برای که خاورمیانه تکنیک دانشگاهMETUانگلیسی

 کرد تموافق هم بابا...بلدی خب که زبانم قوی، ریاضیتم...خوندی درسشو قوی استانبولیت ترکی

 :گفت اما

 من که بخونی رو ای رشته باید اما برمیاییم خرجت ازپسِ نیست مشکلی فرستمت می _

 وادامش اونجا رو خونی می اینجا که ای رشته همون قراره اگه.نرو والّا.نمیری شاران دانشگاه.میگم

 اگه هیچ که شدی قبول اگه بده کنکورتو همینجا! بشه؟ برابر چند خرجت که اونجا میری چرا بدی

 .میدی تحصیل ی ادامه دیگه ی رشته یه تو آب اونوره فرستمت می نه

 :گفتم سقف به بود زده آمپرم ها حرف این باشنیدن که من

 دانشگاهای از یکی همینجا.میکنم عوض رو ام رشته نه و شده خراب اون دانشگاه میرم نه من_

 اما.مونمن اینجا برم لیسانس فوق برای شاید.میدم تحصیلمو وادامه درمیام رشته بهترین تو تهران

. میخونم هم میکنم کار هم خودم. کنین اضافه خرج من برای تومن0111 نمیذارم باشین مطمئن

 .نباشید نگران

 سر خوابی بی از که شبها چه.کردم شرکت کنکور به.زدم همشون ذوق از بدجور که  شد واین

 دگیمزن امتحان این از سفید رو خداروشکر اما شدم اذیت کلی خالصه.نبرد خوابم نشسته کتابام

 .شدم قبول هم

 که کردم نگاه برگشتم تعجب با.کردم حس بازوم روی رو دستی که بودم خودم خیال فکرو تو

 که زدم لبخند بهش هم من مقابل در. میکنه نگام لبخند با داره خودم وسال سن هم دختر یه دیدم

 :گفت دید رولبام لبخندو تا

 ..خانمی سالم _

 :گفتم بود شده پررنگتر لبم رو لبخند که حالی در
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 ..سالم _

 سر به گاهن یه نگرانی ماسیدوبا لبش رو لبخند اما بزنه لبخند خواست و گرفت دستاش بین دستمو

 :گفت انداخت پام تا

.. .بری حال از مونده کم...حتما افتاده فشارت پریده؟ روت و رنگ چرا... که میلرزی داری تو دختر _

 .یام می االن  من بشین جا توهمین. بیاد جا حالت بخور بیارم چیزی یه برم بذار

 چیزی فهبو از میره داره که ودیدم پرید جا از میشم بهتر بگذره یکم نیست چیزیم بگم خواستم تا

 وشت که بود دستی کیف دستش تو. طرفم یاد می داره بدو بدو دور از دیدم بعد دیقیقه چند. بخره

 وشت اشروِ نی داشت سعی که رو آبمیوه نشست کنارم اومد. بود وآبمیوه وکیک شکالت تا چند

 :وگفت پام رو الیلونوگذاشت من به بده و بذاره

 ...دختر شدی میت اِینهو. بیاد جا حالت بخور ها شکالت این از چندتا با رو آبمیوه این بگیر _

 و حال خاطر به داشتم حتم که بود پاچکیش دست ی دهنده نشان که وحرکتاش ها حرف از که من

 بهش برگشتم خندیدم سیر اینکه بعده.خنده زیر زدم پقی.بود داده دست بهش من خراب روز

 .    میکنه نگاه من به تعجب با داره دیدم که کنم نگاه

 :گفتم بهش رو

 باال مودست... )بابت بازم... بانمکی خیلی. کنم کنترل خودمو نتونستم واقعا اما..گلم ببخشید_

 کمی... نیست چیزیم اما...کردی لطف...  ممنون( ...گرفتم دستش واز کردم اشاره آبمیوه به گرفتمو

 .همین بود افتاده فشارم

 دوکر جمع خودشو بود برده ماتش من کار و رفتارا از که اون.دادم تحویلش ژکوند لبخند یه بعدم

 :گفت

 ...جون نوش.میکنم خواهش...خوا_

 ور ام آبمیوه خودم خاص باآرامش داشتم من بود شده حاکم بینمون که سکوت لحظه چند از بعد

 :گفت که کردم  مایل طرفش به صورتمو یکم که شنیدم صداشو.میخوردم

 .نشدیم آشنا باهم ما اما ببخشید...اِاِ_

 :گفت کردو دراز طرفم به دستشو بعد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

9 

 

 هباش هم نوبتی حاال خب...هستم هم اولی سال..عمرانِ مهندسی رشتم..پاکدامانه ایلناز  اسمم_

 ...اخموهِ خانم شماست نوبته

 با رو بود وزمین هوا بین تکلیف بال که ودستش اومد جوش به خونم که بود بامزه قدری به لحنش

  حال این درهمین.فشردم کمی گرفتمو راستم دست

 :گفتم

 ...نیست اخمو فامیلیم خانم اسمم. نبود درست حدست خب_

 :دادم ادامه.داد کوتاه خنده بایه جوابمو اونم که زدم لبخند یه بعد و

 .ام اولی سال منم.هستیم ای دانشکده هم خوشبختم... هستم رفعی شمین_

 که مدید بگم میتونم وضوح به چشماشو درخشش اما کردم فکر اونطوری من یا کرد ذوق نمیدونم

 :گفت بهم پتوپهن لبخند بایه

 ...نمونده استاد اومدن به چیزی.بریم باهم بهتره حالت اگه...خوشبختم باهات آشنایی از_

 رو.پریدم جام از زود چیه جا این به اومدن از هدفم نیستو پارک اینجا بود افتاده یادم تازه که من

 :گفتم بهش

 .بریم پاشو بهترم.. آره..آره_

 گفت پاشدو جاش از شد غافلگیر کارم این از که اون

 ...میشی میّت  اینهو مییفته فشارت دیگه حولی؟همینه انقدر چرا بابا خب خیلی

 :کشیدم گرفتمو دستشو بود گرفته حرصم بیخیالیش از که حالی در

 ...بریم پاشو..کردی موعظه و من صبح از اینقدر بسه_

 :تگف که.شنیدم پشتم از صداشو.میبردم خودم دنبال کشون کشون اونو داشتم طورکه همون

 ...آخ...یواشتر  من جان! ؟ بری می اسیر داری مگه دختر...یواشتر شمین_

 زور هب اما زمین بخورم پشت به بود مونده وکم شد کشیده پشت به بدجور که بود من دست بعد

 دست که دیدم رو ایلناز و برگشتم شد؟ چی ببینم که برگشتم سرم پشت به کردمو حفظ تعادلمو
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 بهش که پسر یه روی روبه پایین بود انداخته سرشو راستشو رودست بود گذاشته چپشو

 قد.بود وچیلیی چرب ی تیکه عجب المصب اما.بود وایستاده باشه سالش87،82میخورد

 که یرشوت طوسی اسپورت کت اور داشتن چون بهتره نگم که هاشو شونه،عضله چهار بلند،اوففففف

 روی تا هاشو دکمه که سفید پیراهن یه زیرش.میشکافتن  داشترو چرم ی وصله آرنجاش قسمت

 مچی ساعت همه از تر جالب.بود کرده کامل تیره جین شلوار یه با بودرو گذاشته باز سینش

- هعقرب که مات سیاه داشت یی صفحه عجب المصب.بود بسته راستش دست مچ به رولکسشو

 ردهک تکمیل مات سیاه چرم کفش و کیف یه با تیپشو.محشربود ودیزاینش رنگش ای نقره های

 .بود

 ثواب.دیگه بندازیم صورتش به هم نگاه بزاریه آنالیزکردم کال اینو که من گفتم خودم با

 رنگه ای قهوه و ازطالیی هارمونیی موهای!..هولوییه؟ چه دیگه این...پیشت میام دارم...خداااا..داره

 رفته پاشُده 3 ساعت صبح ما کردن درست برا یارو این میزد داد داشت که حالتش خوش

  خیلی هرنگ یه...کشتهههه منو چشماش پهن، پیشونیه...هااا نبود زننده اصال خداییش اما...جلوآینه

 بوددست مشخص که فرمش خوش ابروهای.بود آمد رفتو در میشی سبزو بین دائما که خاص

 لبهای..نباشه عمل داشتم شک که مردونش فرم خوش بینی.. بود شده پاکسازی یکم اما نه کاری

 وقف البته.نبودم راضی ازش توصورتش که بود چیزی تنها که... ریشش ته درآخر و..فرمش خوش

 بیشتردوست مردارو ی شده تیغ شیش های صورت همیشه من اما میومد بهش العاده

 من؟ میگم چی..اَه...داشتم

 اومد  هم تو بود کشیده که فجیعی  های اخم با روم به رو من؟؟درست طرف میاد چرا این اوه اوه

 :وگفت کرد نگاه چشمام وتو جلو

 با)دین؟ندی رو گندگی این به آدم که عجله این با میرفتین داشتین کجاست؟کجا حواستون خانم_

 .(کرد اشاره خودش به دست

 جنس مقابله در خصوص به بیارم کم زبون از نداده نشون تاریخ وقت هیچ شکر خدارو که من 

 ما یرگ آدم اوهو:گفتم خودم به دلم تو. انداختم پاش تا سر به نگاه یه هم تو کشیدم اخمامو.مخالف

 ینا با داشتم حتم که قد این با که دیگه؟من شد پیداش کجا از تشن غول این... انگار نمیفته

 .!میرسم زور به که این ی سرشونه تا شدم0772کفشا

 :زدموگفتم زل چشماش به گرفتمو باال سرمو اومدمو خودم به
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 خانوموجلوراتون دوتا( کردم اشاره پاش تا سر به دست با) قدوهیکل این با چطور شما وقت اون_

 ندیدین؟

 :گفت زیرلب زنان لبخند لباشو رو کشید بود آزاد که چپشو دست برگردوندو ازم روشو

 ...نه..هه..نخوردیم حسابی درست آدم گیر انگار_

 برا.زد یشآت فیتیلرو اینم بود حاالپر تا صبح از توپم.آورد جوش کلمه واقعی معنای به آمپرم یعنی 

 برا.. .خودش با کرد چه دونه نمی بیچاره فقط. نمیشد بد بود شده جور بودمو بهونش دنبال که من

 :دمتوپی بهش بودم مطمئن بودنش ازباال که صدایی با...شه تموم خوب نیست قرار اصال خودش

 ...قرتی بچه.میفهمونم بهت خودم واال بفهم دهنتو حرف..اُهوی_

 بهم هدرومد حدقه از های چشم با برگشتو.باشه داشته شک گوشاش به که انگار شنید که چیزی از

 :گفت زد زل

 گفتی؟ چی بگو باردیگه یه!..بله؟ _

 :گفتم

 واست یا هست واضح گرفتی؟... آبادت جدو صد خودتیو کر محترم ظاهر به آقای میگم_

 کنم؟ واضحترش

 :گفت نداشت جوابیرو چنین انتظار من جانب از که اون

 یکی باتو کردن دهن به دهن ی حوصله.دیدی خودت چش از دیدی االهرچی و برو بکش راتو_¬

 .   ندارم رو

 

 تو کوبوندم نگامو همین برا باره می آتیش داره خشم زور از چشام از کردم حس لحظه اون

 رفته یادم آره میری؟ طفره چرا.کنم دفاع حقم از بابام پول بدون ندارم عرضه بگو_:گفتم صورتشو

 زدن حرف ها شما برای یاد می حساب به شائن کسر!میکنین نگاه بقیه به باال از مایدارا شما بود

 نم وامثال من اگه که کن فرو گوشات تو خوب اینو جناب اما...من مثل هایی آدم با کردن خورد وبر

  کس هر بدم اجازه که نیستم کسی منم...میشه پایمال حقمون.نکنیم برخورد طور این ها شما با
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 ونا با تو که فعال! که چیه؟نمردی. خوردم که خوردم بهت داشتم عجله. کنه توهین بهم وناکسی

 باقیه؟؟ دوقورتونیمتم حاال.کردی ناکوت مارو زدی هیکلت

 آشنا نم ونرم چرب زبون با که ایلناز.نبود جلودارم هیچکس  میشدم عصبی که وقتایی میدونستم

 داشت هی گوشم زیره بودو گرفته بازومو نشه کیشمیشی ازاین بیشتر اوضاع  اینکه برای بود شده

 شو خفه بابا ی باادبانه نوع داشت بگم بهتره یا کنه دعوت آرامش به منو داشت سعی میزدو حرف

 ستنش خون به من مثل خشم زور از اونم های چشم. میگفت بهم و بگیر بکام دودقیقه زبونتو اون

 ومدا جلوتر قدم یه.میرفت نشست دراز نداشتم اعصاب رو داشت نامنظمش نفسهای وصدای بود

 ماون مطمئنا!وجه هیچ به نبود ترس از.رفتم عقب قدم یه منم بینمون ی فاصله حفظ برای که

 مشت دستش تو محکم کیفشو ی دسته.  ندارم ترسی ازش که خوند می چشمام اینواز داشت

 :گفت دندوناش الیه البه از داشت نرفتنش باال در سعی که صدایی کردوبا

 اینکه هب برسه چه.کنی باز لب از لب نمیکردی جرعت وگرنه طرفی کی با نمیدونی...پرویی خیلی _

 !کنی علم قد وایسی  من جلو االن

 :گفتم بهش رو سرمو انداختم صدامو

 بگیرم؟ یاللمون تو جلو من باید که هستی کی تو بینم بگو من واسه کنی در قمپوز که این جای به_

 سوسول؟ بچه باشی کی تو. بکنن غلطی نتونستن بزرگتراش ازتو

 منو ونموش رو دستشوگذاشت جلو اومد یهو همین برا باشه داشته خودش رو کنترلی نتونست دیگه

 برخورد سریم پشت دیوار ی لبه با پیشونیم زمینو خوردم بیام خودم به خواستم تا که عقب داد هل

 رینآخ.بکنم کاری نتونم و بشم منگ جور بد شد باعث کردم حس پیشونیم رو که کردسوزشی

 رو هک بود یارو اون ی عربده شنیدم که چیزی وآخرین بود سمتم به ایلناز دوییدن دیدم که چیزی

 :گفت اونموقع من به

 .... گستاخ ی دختره کیم من کنم می حالیت آالن_

******************************** 

 شمین

 تخت کناره مامان. بازکردم چشمامو نفر یه هق هق  وصدای کردم حس دستم تو که باسوزشی   

 با هک میکرد هق هق میکردو نگام داشت ازاشک شده سرخ های چشم بودوبا نشسته بیمارستان
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 هک گفت می بهم چیزایی یه داشت. گرفت و ودستم شد تر بلند اش هق هق بازم های چشم دیدن

 وزمزمه هق هق صدای طرف یه از میگرفت ازم تاقطمو داشت سردرد. میگه چی داره فهمیدم نمی

 .میکرد کالفم داشت مامان مبهمه های

 :گفتم بهش بشینم داشتم سعی که حالی در

 خوب نم او دارم سردرد فقط خوبه حالم! ام زنده خدا به..که نمردم.. نکن گریه خدا تورو مامان_

 میکنی؟ اذیت خودتو چرا آخه.میشه

 عمرام نصفه.. کردی ترکم تو؟زهره گی می چی هست معلوم دختر؟هیچ تو میگی چی_مامان

 ایدب دانشگاه اول جونم؟چراروز بالی شدی نبود؟توهم بس میکنی؟شاران چرااینقدراذیتم...کردی

 شَلم میزنه میندازی؟نمیگی راه بزن بزن دانشگاه بااستاد! مرد بایه بندازی؟هان؟اونم دعواراه

 میکنه؟

 کف بیفتن دربیان کاسشون از چشام که االن گفتم که شد گشاد همچین چشام لحظه اون

 ...بابا بود؟نه دانشگاه استاد یارو چی؟؟؟اون.دستم

 من؟ میزنم حرف دارم ومیشنوی؟باکی من صدای دختر..شمین...شمین_مامان

 :گفتم و کردم نگاه مامان به بهت با

 ؟ نه نه؟مگه که من دانشگاه استادبود؟تو یارو گفتی؟اون چی تو...مامان_

 تو چیه مارو رفته؟یارو کجا زدنه؟ادبت حرف طرز چه این شنیدی،دوما درست بله که اوال_ مامان

 اونم حاال!دانشگاهتونه حراست رئیس باباش. دختر خبرنداری بود استاد فقط کاش گرفتی؟حاال یاد

 که نفری چند اون آوردیم شانس بازم! نداری خبر توِ واحدای از یکی استاد شوخودش بیخیال

 یلفظ فقط تو بلکه.کردی حمله بهش  که نبودی تو این که دادن شهادت بودن شماها دعوای شاهد

 ام که شد این.دادی جوابشو هم تو انداخته متلک تو به اون اول گفتن یکیم.کردی دفاع خودت از

 ادامهی هم ما نیست درست:گفت و کرد خواهی عذر کلی پدرش. گذشتیم ازشکایتمون هم

 هدتع بهتون من. کشه نمی جایی به کار و گناهکارن هردو صورت این در.بدیم جوونارو کاراشتباه

 شما دختر کار به کاری من پسر دیگه که میکنم هم امضاً محضر میریم خواستین اگه حتی میدم

 ای لتمه که دم نمی بهش هم رو اجازه این.کنه نمی ایجاد هم مزاحمتی گونه وهیچ داشت نخواهد

 :گفت و کرد خواهی معذرت کلی خودشم خدا بنده.کنه وارد دخترتون درس به
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 براشون بدی اتفاق خواستم نمی.  دادم دست از شد؟کنترلمو چی دونم نمی واقعا لحظه اون_

 .برام نبود آسون هضمش زدن بهم که هایی حرف اما.بیفته

 هالال سوزونده هامو کجا تا نیشداراش زبون اون با دخترتون بگه میکشید خجالت دیگه پسره

 آخه؟ زبونتونداری اون کنترل چرا تو دختر...االاهلل

 :گفتم نشه عوض بحث  اینکه برای زود

 دیگه؟ ازشون گرفتین تعهد ببینم بگو دقیقه یه ولکن حاال مامان_

 کشی منت و خواهی عذر همه اون از برات؟بعد خونم می الالیی دارم اینجا من دوساعته...وا_مامان

 کیاراد آقا حاج به حرفا اون شنیدن بعد بابات بده؟ تعهد بیا پاشو بگیم سفید ریش مرد به

 شما سفید موی احترام  به..آقا حاج قبولتره قابل محضری و سند هر مااز برای شما حرف:گفت

 مرد هی نمیشه دلیل چیزی هیچ اما نبوده تقصیر بی منم دختر.شاکیم پسرتون از والّا.دادم رایت

 رارق اتفاقی چه میکرد برخورد دیوار به دخترم سر تر محکم یکم اگه.کنه بلند خانم یه روی دست

 :گفت بار چند که کشید خجالت انقدر آقا بیفته؟حاج بود

 تا خداشاهد شده بزرگ خودم دست زیر پسرم.دارین حق بگین هرچی کنین حاللمون خدا تورو_

 حاال تا خونمونن چراغ که خانم حاج نکردم بلند اوالدام از کدوم هیچ سر باال دست هم بار یه حاال

 داشتیم؟ هم ای دیگه ی چاره مگه. دادیم رضایت هم ما که شد این.نشنیدن من از نازکتر ازگل

 اون از منو پیکر غول اون فکرمیکنی مامان آخه؟آخه کردین بود کاری چه این مامان... اَهههههه _

 . رفت شدم بدبخت.میزاره واحد اون از سال دو حداقل منو مطمئنم میکنه؟من پاس واحد

 کیکش طور همین مگه. بابات به داده قول آقا کیه؟حاج دیگه پیکر دختر؟غول تو میگی چی_مامان

 بزاره؟ مانده واحد تورو سال دو که

 بد نهم های نمره سر میکنه بخوادپیاده تنگش دل هرچی..اونه دوره دور..اونه استاد.. کشکییه بله _

 !بگه؟ میتونه چی کی.بخت

 اول روز که میکردی زبونتومهار اون دیقه دو بودی واحدت نمرتو نگران انقدر اکه تو_مامان

 ...میشینه لرزشم پای بخوره خربزه هرکی.یومد نمی سرت بال همه این دانشگاه

 مین سرم ها بال این از امروزهیچکدوم داشتم زبونمو کنترل اگه من..مامان میگن راست شما بله _

 نگز اینکه از قبل تا هیچ امروز نه؟شما یا خرده گوشتون به طاقت ی کلمه تاحاال نیدونم اما.یومد
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 یادتون الاص رفتین می داشتین که داشتین؟صبح من از خبری بیمارستنه تو دخترتون بگن بزنن

  دانشگاهشه؟ اول روز دخترتون امروز بود

 از نم بعدش تا بخوریم؟ صبحونه باهم که کنین بیدارم خواب از بیاین کردین حوس قدیما مثل

 ،منکردم عادت من اما.نبودین کنارم روزا مهمترین از یکی تو وبابا شما مامان ؟ کنین رد قرآن زیر

 اهمییتی واسم دیگه.کردم عادت شما های تفاوتی بی ی همه به شما های محلی کم ی همه به

 ...نداره

 کم از همیشه شما مامان.کردین کارو همین شماهم چون.گذرم می کنارش از ساده خیلی دیگه

 شکایت نبودین؟چقدر بودین متنفر هاش تفاوتی بی از همیشه.بیزاربودین بابا های محلی

 هاش،از محلی کم ی همه از زندگیتون خاطر وشاران،به من خاطر به شدین مجبور میکردین؟اما

 هم ور بابا جور که بودیم منوشاران همیشه این اما نه؟ مگه.اومدین کنار.بگذرین هاش بیتفاوتی

 اینه؟ از غیر مگه.بیاریم لبتون به لبخندو میکردیم سعی.میکشیدیم

 بی...کردین محلی بی... شدین حوصله کم...من با فقط اما...شدی بابا مثل شماهم مامان ولی

 غریبه وبچت خبر ببین...منو کن نگاه...ببین مامان...مامان شدی بیخبر مهمتر همه از..شدین تفاوت

 زا غیر به توهمچی... زندگی تو...کار تو...شدی باباغرق مثل هم تو مامان. میرسونن گوشت به ها

 .بچَت

. ودب خودتون زبون ورد اش حوصله و صبر که نیستم شمینی اون دیگه..گرفته ازم طاقتمو اینا

 خودمو حتی کسو هیچ ی حوصله...مییارم جوش زود وقته خیلی دیگه همین یادتونه؟واسه

 کدومتون هیچ کمک به نیازی.یام برمی مشکالتم ازپس خودم همیشه مثل من.. آره...ندارم

 ...بشینه لرزشم پایه باید.. بخوره خربزه هرکی خودتون قول به.ندارم

 لرزه هب سرما از پام دستو داشتم استرس یا میشدم عصبی وقت هر که همیشه مثل بازم...لعنتی

 ایاشک جلوی نتونستم.لرزیدم می خودم به حرص زور از داشتم باز اینبارم میشد سِر میفتادو

 صد سرم درد.بود بدترکرده حالمو این بودو کرده شروع نوع از اشو هق هق مامان. بگیرم واموندمو

 دل به کینه خانواده این از پیش وقت خیلی من کرداما بغلم طرفمو اومد مامان.بود شده چندان

 از ای قطره فقط ها حرف این پس.بودم کرده احد خودم با پیش وقت خیلی من.شدم ودور گرفتم

 ونجاش اونا...نبودن گفتنی ها حرف این.بودیم کرده چال قلبم قبرستون تو اشو همه که بود دریا

 و من با خانواده این که  نکنم فراموش بدونمو تا باشن هم همراه همیشه برای وباید بود همونجا
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 وزندگیم من با خواستن کار هر که نبودم ساله 03 دختر اون دیگه من اما.کردن کار چی زندگیم

 .دم نمی کدومشون هیچ به رو اجازه این بار این.. نمیذارم...بکنن

 شببخ منو..ببخش منو"میکرد زمزمه گوشم زیر.فشرد می خودش به و من بودو کرده بغلم مامان

 کلمه این بود دور..بخشش..ببخش! من واسه کلمه این بود دار خنده چقدر..هه"شمین...دخترم

 ...دوربود خیلی...ازمن

 ادنشد انجام واسه موقعش به که بود کاری تنها.نداشت جایی من زندگی تو وقته خیلی کلمه این 

 هر هک بودم موعتقد من.بشم موفق نتونستم وقت هیچ. بود بیهوده تالشام اما کردم تالش خیلی

 توانشون در که کارایی فقط بدن انجام کاریرو هر تونن نمی ها آدم...شخصیِ هر عایت کاری

 جودو"بخشش" من های توانایی دربطن که بودم مطمئن حساب این با..بدن انجام میتونن هستو

 هک بزنه حرف خواست داد تکون لباشو کرد نگاه چشمام وتو کرد جدا من از خودشو مامان.نداشت

 :ندادم مهلتش من

 کنین؟ دکترموصدا  میشه.  بریده اَمونمو درد سر.نیست خوب زیاد حالم مامان _

 .میکنم صدا دکترو االن من باشه..عزیزم باشه _مامان

  تمنخواس فقط.میترکید درد از داشت سرم  واقعا.  بهش  نگفتم دروغ. بیرون رفت اتاق از زود بعد

 االب  اومدن دکترم و پرستار  یه با همراه مامان بعد دقیقه چند. بشنوم رو کلمه اون دیگه بار یه

 ینکها بعداز. نیاوردم در سر که سپرد  چیزایی  یه پرستار  به رو کرد ام معاینه اینکه از  بعد  سرم

 یه سرنج با بعد و کرد عوض دستمو توی سرم سرمو  باال  اومد پرستار  بیرون رفت اتاق از دکتر

 نشنیدم،درد هیچیزی دیگه. افتادن روهم کم کم پلکام دقیقه چند از بعد که کرد تزریق چیزی

 این بهم که تشکرمیکردم پرستار از باید.داشتم نیاز بهش واقعا.نبودم اطرافم نداشتم،متوجه

 این آره. داد هدیه بهم ساعت چند برای رو نبود ازش خبری من زندگیه تو که گذرو زود آرامش

 ...خیلی.بود زیاد خیلی من برای ارزشش.بود هدیه یه من برای واقعا

************************************ 

 شمین
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 بودو زده زنگ مامان به بابا پوشیدم مامان کمک با شدولباسامو تموم ام ترخیص کارهای باالخره   

 بارم یه رو بابا تاحاال دیروز از.منتظرمونه ماشین تو وپایین داده وانجام ترخیصم کار که بود گفته

 :گفت پرسیدم مامان از وقتی.ندیدام

 یبالی همچین یه من دختر سر باید چرا میگه.ناراحته دستت از دیروز ی قضیه خاطر به بابات_

 اطرافش محیط به واقف هنوز.کنه برخورد چطور مردم با باید نمیدونه هنوز من دختره گه بیاد؟می

 شدل از جوری یه هم تو اما... حله بیفته که صورتت به نگاهش باباتو میشناسم من اما.نیست

 ...دستته که خوابش رگه. دربیار

 کنم ازیب نقش بود قرار همیشه مثل.بشه تموم جا همین بحث این دیگه که گفتم اجباریی ی باشه

 داشتم چون حال این با.بود جالب واقعا... هه.مادرم پدرو تایید ومورد دلخواه دختر بشم تا براشون

 من از ما خانواده واقعا یعنی.داشتم لبام رو جونی نیمه لبخند میشدم بارخالص کسل محیط این از

 تموقیعی پول؟ چی؟ خاطر به رونم؟اونم بگذ جایی همچین توی زندگیمو از نیمی که میخواستن

 مهندسو یه ی ماهه یه پول چون فقط نداشت؟ هم مهندسی شغل همینارو مگه خب اجتماعیش؟

 اشتند توههین قصد زحمتکش های دکتر تمامی از معذرت عرض با)میزنن؟ جیب به شبه یه دکترا

... شون کنند قانع ظاهر به دالیل خاطر به شایدم نه یا( پره دیگه جای یه از دلش این هاااا بچمون

 اینجا هرروزاَمو بخوام اینکه به برسه چه حاال کردم تحمل زور به روز شبانه یه اینجارو من

 ...میپکیدم حتما اینجا من!نداشت امکان.بگذرونم

 گل ستد یه با داشت که دیدم ایلنازرو که بیرون مییومدم  بیمارستان آسانسور از مامان با داشتم

 زا بیچاره این نبود یادم اصال آخ.ما طرف به یومد بودمی ونرگس مریم های گل از پر که خوشگل

 بیهوش من  اینکه  بعده بیمارستان؟ بود آورده منو کی  اصال اومد؟ سرش به چی حاال تا دیروز

 ...بدونم باید همینه آره.میپرسیدم ازش رو همچی افتاد؟باید هایی اتفاق چه شدم

 شدی؟ مرخص..موندم دیر که این مثل ببخشید..سالم_ایلناز

 دیکشی زحمت چرا.شدی گرفتار همه این ما خاطر به که ببخشی مارو باید تو..عزیزم سالم_مامان

 ...خونه بریمش می داریم شکر رو خدا بهتره حالش شمینم(کرد اشاره ها گل دسته به)دخترم؟

 ...زحمتی؟وظیفست چه...رفعی خانم نه_ایلناز

 :مگفت مامان روبه و گرفتم لبی زیره تشکر و لبخند بایه منم من جلو گرفت گلو سته د بعد
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 نم برین شما.بیام کنم صحبت ایلناز با لحظه چند یه بدین اجازه اگه.بهتره حالم من مامان _

 .یام می خودم

 :ایلنازگفت روبه.منتظرم ماشین تو من دخترم باشه_مامان

 .رفت. ممنون چیز همه خاطر به بازم دخترم _

 :گفتم ایلناز به رو

 حیاط؟ بریم_

 .بریم_ایلناز

 یه.منشستی محوطه های نیمکت از یکی روی رفتیم دراومدیم دربیمارستان از رفتیم افتادیم راه

  لبام رو لبخند یه و انداختم دستم توی گله دسته به نگاه

 .گرفت شکل

 خاطر بدهکارم؛به بهت خواهییم معزرت یه ضمنا.کردی خوشحالم ممنون واقعا ها گل بابت _

 .شرمنده افتاد که واتفاقایی دیروز ماجرای

 کنه نمی اثر من رو کارا این!یاره می در هم بازیی غریبم من ننه چه...بساطتو کن جمع_ایلناز

 ...راکته بازارت  اینجا که بفروش محترم بابایه ننه به نازاتو برو.خانوم

 ساختگی اخم پاشو رو کبوندم  رو گال دسته و نیاوردم مبارک روی به اما گرفت خندم حرفاش از

 :وگفتم کردم

 التگ بگیر.بزنم حرف باهتون آدم مثل ندارین لیاقت میبینی..نفله...باشااا زدنت حرف مراقب_

 ...سرت فرقه تو بخورن

 :گفت کردو بلند تسلیم حالته به دستاشو ایلناز

 دیقه به دم که نیار در مظلومارو دختر ادای گفتم فقط...بابا کردم خب؟غلط میزنی چرا...اوه اوه_

 وت از میدونستم چه.باش خودت... نکن بازی نقش باش راحت گفتم.میکنن تشکر همچی واسه

 !بدبخت؟ من سره میشه نازل دوسر دیوه یه خودت
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 به کرد شروع خودشم میخندم من دید تا اونم.خنده زیر زدم دارمو نگه خودمو نتونستم

 : گفتم بودنمو جدی فاز رو بازرفتم.کردیم هامونو سیرخنده دو هر اینکه از بعد.خندیدن

 برم ایدب منتظرامن اینا مامان...وقتش ونه جوره موقیعیتش نه فعال اما باهات دارم حرف کلی ایلناز_

  حرف باهم جا یه میگرم تماس بدی شمارتوبهم اما

 حله؟.میزنیم

 :وگفت آورد در مانتوش جیب از گوشیشو شد بلند جاش از ایلناز

 ...بگو شمارتو توهم...کن سیو میگم شمارمو...گلی باشه _

 مامان خونه راه تو. افتدیم راه شدمو بابا ماشین سوار رفتم شدم جدا هم ایلناز از که این از بعد

 چه گفتم وقتی.بیان پرواز با تهران وقت به 01:51 ساعته شب فردا قراره بردیا و شاران گفت بهم

 :گفت مامان عجب؟

 داخ هم بردیا...خب کرده طاقتش کم غربت بچم.گریه زیر میزد تلفن تو هی.بود دلتنگ شاران_

 وجول اومدنشونو کارای که شد این...بخوره تکون شاران تودله آب نمیخواد. نازکه دل بده خیرش

 ...میمونن ما پیشه ماهی دو  یکی... انداخته

 نوم ووضیعته زده حرف شاران با دیشب مامان داشتم حتم مامانه سر زیر اینا ی همه میدونستم

 بودآشنا من بااخالق چون مامانم... ایران بریم پاشو که خورده بیچاررو بردیای مخه شارانم. گفته

 وامخ نمی من که میخوره بر بدجور بهم بکشه پیش شاران اومدن واسه دلیلو این اگه میدونست

 ...ردیاب منت بخصوص. باشه سرم کسی منت نمیخوام و بیفته زندگیش کارو از من خاطر به کسی

 ومن هم بیچاره اون.داشتم دوسش نداشتم برادره مثل بود شاهد خدا.نه بیاد بدم ازش اینکه نه

 شکار رو قدر چه که میدونستم خب اما... بذاره سرم منت بود نشده وقت هیچ داشتو دوست خیلی

 رابرب در اینکه از اصال.میده اهمیت بشه انجام شده ریزی برنامه کاراش اینکه چقدربه و حساسه

 که مبود  مطمئن.بودم حساس مورد یه این تو خیلی همین برای.بیزاره بگیره قرار شده انجام کاره

 خشوپ باباخواستم از.میکرد خرد اعصابمو داشت این و میکنه کاری همچین یه داره بالجبار بردیا

 .چیزابردارم این به دن کر فکر از دست یکم شاید تا.کنه روشن

************************************ 

 کردم گریه برات دوباره شب هر مثل امشبم
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  کردم گریه ، کردم گریه

 برمیگردم بگی بدونی شاید که

 دیوار رو عکست به هرشب مثل زدم زول امشبم

  کردم گریه کردم، گریه

 سردم دستای تو بگیری شاید که

 تنهام خیلی بیا کجایی

 دنیام تاریکه که کجایی

 نامه یه مینویسم برات

 چشامه تو غم که کجایی

 قرارم بی من که کجایی

 ندارم طاقت که کجایی

 دوری بسه بیا کجایی

 چجوری تونستی چجوری

 ...شاید.شم سبک یکم شاید

  نامه یه هرشب مثل امشبم

 مینویسم مینویسم برات

 خیسم چشم بشه خون میخوام مینویسم

 چشمم اشک از اسمت از کاغذ شده پُر امشبم

  مینویسم مینویسم

 عزیزم دیوونم شه باورت میخوام

 تنهام خیلی بیا کجایی
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 دنیام تاریکه که کجایی

 نامه یه مینویسم برات

 چشامه تو غم که کجایی

 قرارم بی من که کجایی

 ندارم طاقت که کجایی

 دوری بسه بیا کجایی

 چجوری تونستی چجوری

 (کجایی-پاشایی مرتضی)

****************************** 

 کجایی) کردم؛ می زمزمه لب زیره و شعر از تکه این شب خوده تا.شد تموم آهنگ که این از بعد

 کجایی/ هچشام تو غم که کجایی/ نامه یه مینویسم برات/دنیام تاریکه که کجایی/ تنهام خیلی بیا

 (ندارم طاقت که کجایی/ قرارم بی من که

 نبودم وزر یه فقط...آخیشششش. اتاقم رفتم گفتمو بخیر شب خانواده کنار شام صرف از بعد شب

 اینکه ی بهونه به بودموبیشتراوقات اتاقم عاشق همیشه من.بود کرده بدجورهواشو دلم اما اتاقم تو

  آخر الهس دو یکی این توی که این تا.بگذرونم روتواتاقم بیشتری مدتزمان داشتم سعی دارم درس

 دموبو اتاقم توی اوقات اکثر منم.باشم راحت میذاشتن نداشتنو کارم به کاری دیگه مادرم پدرو

 .میکردم آرامش احساسه کمی بودمو همه ازچشمه دور چون شاید.نداشتم اومدن بیرون قصد

 اکثر.بود جورمون جمعو حیاط به دیدش که داشت بزرگم خیلی ی پنجره یه.بود بزرگ خیلی اتاقم

 هک حیاطمون ودرختای ها گل به و  وایمیستادم بود اتاق کف تا سقف از که پنجره این جلوی اوقات

 ی هپنجر جلوی درست.میشدم خیره بود داده جلوه رو باصفایی جوِ اما بود کم تعدادشون اینکه با

 هترهب یا های بالشت وبا بودم رنگش کم خیلی صورتی رنگه عاشق که راحتی مبل سته یه اتاقم

 مل روشون میدا جون که داشت قرار داشتن مختلفی های شکل که کوچولویی های کوثن با بگم

 .کنی گوش وآهنگ بخونی کتاب ها ساعت بدیو
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 رو ومدممی بگیرم تحویل خودمو میخواستم اگه.بودن من تفریح بزرگترین و بهترین کار دوتا این

 یه بالم از اینورتر یکم  درست.میخوندم کتاب و میگولیسیدم آهنگ شستمو می خوشملم مبالی

 خوشگله بالشت تا چند و وطوسی صورتی تختیه رو با که داشت جا شاهانه ی نفره دو تخته

 میز هدیگ گوشه یه آرایشمو میز گوشه یه اتاقها سایره مثل که بعدشم.بود شده آراسته گوگولی

 شوییهک دیواریه کمد آخر در. داشت جای تبلتم تاپمو لپ روش که داشت قرار کالسیکم کامپیوتر

 بارانی و مانتوهام،پالتوهام مختص اولیش.داشت هم از جدا ریلی در تا سه که بود ام اف دی ام

 و شلوارهاوساپرتام به جداگانشو ی گوشه یه بودکه مجلسیم های لباس مختص در دومین.بود هام

 تهالب خب.میشد محسوب کفشام انواع کمده که کمدم بودمودرآخر داده اختصاص جینم شلوارهای

 اینطور بودکه گفته بابا من ی خواسته به بودکه گرفته جای قدی آینه یه کمدم دومی دره روی

 هب کفشام کمد باالیه ی قفسه درست.خودشونوداشتن مخصوصه جای هامم سری و شالور. باشه

 نظر به  اتاقم تو ممکن چیزه ترین ارزش با و ترین مهم و.داشت قرار ای سلیقه با منظمو طور

 ی قفسه .بود مختلف مطالبه با مختلف های کتاب از پر توش که بود رنگم سفید ی کتابخونه خودم

 ی وطبقه بودن خورده دردم به جاها خیلی که بود ام رشته راجب علمی های کتاب از پر باال از اول

 که بود...و فروغ ، مولوی شهریار، اعتصامی، پروین سعدی، حافظ، شعراز های دیوان از پر که دوم

 ام عالقه مورد های رمان به که  ام خونه کتاب ی قفسه آخرین دو و بودم تکشون تک عاشقه

 اقمات زدن دید از بالخره. میشد اضافه تعدادهشون به هفته هر گفت میشه که بودم داده اختصاص

 تگف نوشتو گواهی روز سه برای بهم دکتر. تخت رو کردم پرت پشت به خودمو برداشتمو دست

 اینارو مامان چجوری که میکردم فکر این به داشتم من اما دانشگاه نرم کنمو استراحت بهتره

 ...دانشگاه برم فردا بذارن تا کنم راضی

 رداروف باید من اما.نکشیدم پیش رو موضوع همین برای کنم تلخ اوقاتشونو نخواستم شام سره

 اب چند هر نکنم شرکت ها کالس تو دانشگاه اوایل از خواست نمی اصال دانشگاه میرفتم حتما

 ...موجه دلیل و گواهی

 یرمم دارم من میگم میشم حاضر پامیشم فردا خیال بی.شدم پکر کلی نرفتم که امروزم همین

 روزه چهار مامان آخه.کنن می قبول میشن مجبور میگرن قرار شده انجام عمل تو دانشگاه

 ...هتل از بود گرفته مرخصی
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 منو وضعیت هم حاال.بود کار به مشغول که میشد سالی چند یه بودو استقالل هتل مدیرعامل مامان

 راضیشون فردا جوری یه باید.بود گرفته مرخصی اش رئیس از بودو کرده روبهونه شاران اومدنه

 ...آره.میکردم

 ایدب قبلش اما میکردم کارو این باید.نداشتم بدم قرارشون شده انجام عمل در اینکه جز ای چاره 

 کامپیوترام میز روی از شدمو بلند تخت رو از.میشه شروع چند ساعت کالسم فردا میفهمیدم

 کالس رداف بدونم میخواستم...شدم مزاحم ببخشید ایلناز"ایلنازدادم به اِس یه و برداشتم موبایلمو

 نبود خودم دست اما شد سرد و خشک خیلی میدونستم.فرستادم"میشه؟؟ شروع چنده ساعت

 دهح در فقط یام کالسی هم ی همه با.بودم نشده صمیمی دوست احدی هیچ با که بود وقت خیلی

 ...همین میکردم سوال ازشون درسی مسائل راجب اوقات گاهی بودمو خداحافظ و سالم

 تنشون به روحم سردوبی نگاه از مردم که بود وقت خیلی بودم گرم خون همه با همیشه که منی

 میآرو دختره اول از من نه باشم شیطونی دختره که این نه.نبودم دختری همچین من میفتاد لرزه

 تعریف هاش دلبری از همه که دخترشوخ یه.اُفتاد نمی لبم روی از لبخند هم آن یه اما بودم

 همه میشد باعث میکردو جدا دیگران از منو این که داشتم خودمو خاصه های شیطنت.میکردن

 ناال اما.باشن داشته دوستم همه بگیرمو قرار جهشون تو مورد بشنو خاصم ویژگی این متوجه

 نم روزه به چه واقعا.بود شده سرد رو گیر گوشه دختر یه داشتنی دوست خاصه شوخو دختر همون

 ودوب برده ماتم همینطور!میومدم غریبه خودمم واسه دیگه که بودم شده عوض انقدر بود؟که اومده

. ودب ایلناز.کرد پاره افکارمو ی رشته گوشیم زنگه صدای که بودم خودم های سوال به جواب دنبال

 .دادم جواب زود

 ...سالم _

 اام!داده اس بهم بزرگم مامان کردم فکر آن دادی؟یه چی اس ؟این بودی تو...کوفت سالمو _ایلناز

 ...خره میکرد اضافه چیزی پیشوندی پسوندی یه میداد اس اگه هم اون کن باور

 !شدی؟ آتیشی اینطور بودم نوشته آبدار فوشه اس تو خبرته؟مگه چه هوی _

 یا خوردی من پسته به اومدی جوون نسل این از واقعا تو موندم من...راضییم اونم به ما واال_ایلناز

 ...باشه طور همین فکرکنم اومدی؟آره چیزی ماهی ی کره از
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 ...نمیشه حالیت چیزا تواین دارم عفت توکالمم حیام با که انقدر من...هانی نداری لیاقت _

 گفتی؟ چی بگو دیگه بار یه من جانه _ایلناز

 یاد؟ می خوشت شنیدن فوش از تو اینکه گفتم؟مثل چی ایلناز؟مگه شدی خل _

 ...برداشتی دست زدن حرف قلم لفظه از لحظه یه خودم جانه به _ایلناز

 !میکنی؟ خل منم داری نیست بس شدی خل تو؟خودت میگی چی _

 فتی؟گ چی نداری لیاقت گفتی اینکه از بعد...خب بنداز بکار خونرو باال اون دیقه یه بابا  _ایلناز

 هانی؟؟ _

 ....گلی افتادی راه بالخره که میبینم ایول _¬ایلناز

 صبح؟ از میگفتی اینو....ایلیا فوتوحت پر روح تو ای _

 نگیر کم دسته...هااا نیست چیزی کم کردی تو که پیشرفتی این....جووووون آخ _ایلناز

  آورین...آورین...عزیزمممم

 :دادم جواب اما میرفتم ریسه ایلناز حرفایه از داشتم دیگه

 کردم زیارتتون اینکه از...میشه کیف خر میدم فوش بهش اینکه از که هستی خلی تنها _

 ...خوشبختم

 فوش خودتو فقط بزار دارن؟ گناهی چه آبادت جد آخه... اهلل الاالاله خودتییو خل که اوال _ایلناز

 غغغغغجیغغغغ...شدم کیف خر حسابی شناختم شخصیتتو این اینکه از چون نه االن اما کنم بارون

 ...کنه تخلیه خودشو تا دادم فاصله خودم از گوشیرو

 هااااااا الزممه گوشا این خدا به. خراشت گوش صدایه با میکنی جیغ جیغ چقدر بسه...اههههه _

 یه...  رفت یادم بهت؟اهههه بگم چی بودم زده زنگ من حرفارو این حاال ولکن....آخخخخ _ایلناز

 ...خدا به بود مهم چیزه

 بگی؟ فردارو کالس ساعته من به قراره رفته یادت حواس خوش خانم _

 بیای؟ قراره فردا تو مگه.میگی راست.... اِاِاِ_ایلناز
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 دارم ازت که بیام میخوام خب!نه؟ نپرسیدم اینو ازت که تفریح واسه نظرت به..خواب ساعت _

 ...دیگه میپرسم ساعتشو

 .خورد جر گوشم پرده داشتم حتم اینبار که دیگه خراشه گوش جیغغغغغغغ یه و

 تو؟ چته...کردی کرم صداتو اون ببر مار زهره _

 (عشقم؟ یای می من جونه)عخشم؟ الی می من جونه....وایییییی_ایلناز

 ساعت که بدم اس جوری همین بهت که ندارم مرض تو مثل که من...کل عقله میام معلومه _

 ..بگو بهم درسو

 ی بوزینه...کردم کم وزن کیلو 4 خوندنش موقع نندازکه باستانیت اس اون یاده و من _ایلناز

 ...وحشی

 ...هاااا بکنم دستا همین با دونه دونه موهاتو بیام پاشم موقع این نکن وادار منو ایلناز _

 هیستیریک ی خنده یه بعد...نکن من خرجه میشه الزمت که فردا واسه دار نگه انرژیتو _ایلناز

  نکوبونم خط ازپشته کردم کنترل خودمو زور به کردکه

 :غریدم دندونام الی البه از و پایین بیارم فکشو

 وصداش و خورد خندشو زور به ایلناز.ندادم دستت کار تا کن کم شرتو بگو فردارو  درسه ساعت _

 :گفت کردو صاف

 ...خانما خانوم داریم درس کی با فردا بزن حدس _

 !داریم؟ درس کی حاالبا.نمیشناسم استادارو از هیچکدوم هنوز بدونم؟منکه چه من وا _

 ...میشناسی خوبم میشناسیش رو یکی این...دیگه نه _

 !ندارم خبر من میشناسم کیو...ایلناز کردی گیجم _

 ..بای 9ساعته داریم درس راد کیا استاد با فردا... آماده _

 کرده کپ که من.پیچید گوشم تو که بود ممتمد بوق صدای بعد گفتو تند خیلی حرفشو از تکه این

 خیره بهش و جلوم آوردم برداشتمو گوشم از گوشیمو.بودم نیاورده در سر حرفاش از بودمو

 : کردم تکرار خودم با بار چند لب زیره.شدم
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 اروی اون با فردا من تن پنج چی؟؟؟؟؟یا...کیا.. کیاراد...میشناسم من کیاراد استاد...کیاراد استاد

 .....داشتم؟؟نه درس

 .داد جواب هشتم بوق تو که گرفتم رو ایلناز ی شماره زود

 بله_ایلناز

 کردی؟ قطع تو؟چرا میگی چی هست معلوم هیچ..حناق و بله _

 بار یه که بود معلوم ازواحداته یکی ؟استاده شده چی مگه میزنی؟هم داد چرا...بابا خب خیلی _

 ...نداره آوردن جوش انقدر اینکه.میبینین همو دیگه

 فردا من وقت اون.تشنست من خونه به االن کالس؟اون تو میده راه منو اون میکنی فکر آخه دِ _

 میفهمی؟...مجبورم یعنی.میکنم حذف واحدو اون چی؟من که بیام پاشم

 به چون بده راه کالس توروتو مجبوره اون.خبرنداری ازهیچی چون میکنی اشتباه داری _ایلناز

 دخترحمله دانشجوی یه به چون اونم شد -می بایداخراج بود انداخته راه که وشتمی ضرب خاطر

 برا نندار کاری بار این پدرش سفید ریشه حرمت به گفت دانشگاه بود قوی پارتیش اماچون.کرده

 مجبوری نخوای چه بخوای چه توهم.زد حرف پدرت با اومد رضایت کسب بخاطر پدرش همین ی

 حل برات رو مشکلی واحد حذفه یعنی... هشتم ترم چه اولبرداری ترم چه حاال برداری واحدو این

 من از بکن کارو اون میخوای کار هر...دانند خویش خسروان را خویش سرزیمین صالح.نمیکنه

 .نمیکنه تهدید تورو خطری هیچ اون جانب از بدون اینو اما.بود گفتن

 .میشم پاپیچش دارم ومنم ای تحفه کنه فکر نمیخوام فقط...نمیترسم عوضی اون از من _

 دانشجو ی همه مثله دانشجوشی تو بکنه؟ فکری همچین یه اون داره دلیلی چه آخه _ایلناز

 وحاضر شاد دختر همون. باش خودت. کن رفتار عادی هم خیلی بیا بزن تیپ پاشو فردا تو...هاش

 باشه؟. باش وسرکش جواب

 ندچ عصبانیته از دیگه بود داده نفس به اعتماد بهم.  بود کرده متقاعد کامال منو حرفاش ایلنازبا

 تویه که بود جالب برام حرفش آخره ی تیکه اما.بود کرده فروکش کامال. نبود خبری پیشم دقیقه

 چند این حداقل بودم؟یعنی شاد من مگه بود؟اما شناخته منو چطور کوتاهی  این به زمان مدت

 وجودم توی که بودم مطمئن امامن... جالب چه... میداد؟هه نشون شاد منو ظاهرم یعنی... سالو

 ...رو مدت این تمامه میداده نشون اینجور ظاهرم که حالی در نیست بودن شاد از ای نشانه هیچ
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 هااا بودم تو اونجایی؟با..خانومی..شمین _ایلناز

 نداری؟ کاری...میبینمت دانشگاه فردا باشه..هانی شنیدم_

 نشون همینو ظاهرتم هستی قوی دختره تو.گرفتی درستی تصمیم که شدم خوشحال_ایلناز

 ...میبینمت فردا. نمیکنی خالی شونه مشکالت برابر در که بودم مطمئن...میده

 بای_

 قرمز خواب لباس یه  هام راحتی لباس کشوی سراغ رفتم خودمم و تخت رو کردم پرت رو گوشی

 پتو زیر خزیدم زود کردمو عوض لباسامو بیرونو کشوکشیدم تو از بود شلوار و بولیز یه که ومشکی

 زود خیلی کردمو تنظیم7ساعته روی گوشیمو آالرم.دانشگاه میرفتم باید فردا بودم گرفته تصمیممو

 .برد خوابم

*************************************** 

 واز نم بالخره میکنه عرعر سرم باال داره که گوشیم آالرم و یومد می پایین از که هایی سروصدا   

 ینهم برا.میاوردم دست به رو هوشیاریم داشتم تازه.نشستم جام تو پاشدم حرص با آوردنو در پا

 هب که سردی آبه مشت چند با. کردم طی راهرو دستشوییه تا اتاقم مسیر بیداری و خواب بین

 ورفتم کردم طی اتاقمو تا راهرو مسیره بدو.دادن فرمان به کرد شروع ذهنم تازه پاشیدم صورتم

 آرایشم یزهم پشته نشستم و کردم تنم ای سورمه مانتویه یه با تیره جینه یه.لباسام کمده وقته سر

 ردمک هوس امروز خب.بستم سرم باال رو همه کیلیپسم با بعد موهام کردنه شونه به کردم شروع

 و ریمل یه به همین برای.نمیکردم غلیظ آرایش وقت هیچ. بگردونم مبارک صورته این به دستی یه

 ...ایول... شدم هولویی چه.کردم بسنده مالیم ماته صورتیه رژه یه با مالیم رژگونه یه زدن

 یه یتو کردم شوت کتابامم.زدم همیشگیم گوگولیه ساعته و کردم سرم هم رو مو ای سرمه مقنعه

 من...هاااا میرفت یادم داشت آخاآخ.آمادم دیگه خب... خوچِل سفید ای سورمه"adidas"ی کوله

 گرد قبع زود بنابراین. میگرفتم دوش ادکلنام با باید جایی به رفتنم از قبل داشتم عادت همیشه

 از بعد رومو کردم خالی رو"jador" بودم سردش بوی عاشقه که همیشگیم ازادکلنه کردمو

 امانم که فهمیدم یومد -می پایین از که صداهایی ازسرو.بیرون زدم اتاق از ماسماسکم برداشتن

 هب دست االن از اینا شاران اومدن واسه رو الزم وتداروکات میکنه  درست صبحانه بابا واسه داره

 .شدم آشپزخونه راهیِ پایینو اومدم رو ها پله تند تند.شده کار
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 ...بخیر همگی صبح...سالم _

 که طرفم به بودبرگشت من به پشت که مامان.داد جوابمو لب شدوزیره خشک روم بابا نگاه

 .برد ماتش افتاد بهم که نگاش اما بده جوابمو

 .(انداخت نگاه یه ساعتش به)سالمتی؟ به کجا _بابا

 مگه؟ برم قراره کجا...خب دانشگاه _

 چی؟ واسه چی؟؟دانشگاه _مامان

 ....    دیگه دارم کالس حتما دانشگاه؟خب برم خوام می چرا بنظرتون من مامانِ _

 مشغول موگرفت خودم برا عسل خامه لقمه یه اپن پشته کنارشون نشستم کشیدم صندالرو از یکی

 .شدم

 یسالمت نا.کارداریم کلی که کنی کمک بهم باید امروزو بیا درار لباساتو برو... نمیشه _مامان

 هاااا بیان امشب خوان می اینا خواهرت

 گفتم تست نون رو لیدم میما رو شکاالتی خامه خونسرد داشتم که  حالی در

 شما گهم هم.کنم کمکتون نمیتونم شرمنده دارم مهم کالسه یه امروز منم...میشه...مامانم میشه _

 میمونه فقط پس صداکنین؟خب خونه کارای واسه رو خانوم سوسن همیشه مثل نیست قرار

 بذاری برسه چه آشپزخونه تو بیاد کسی ذاری نمی معمول طبق شماهم که شام کردن درست

 . بدم انجام من که نمیمونه کاری وسط این پس! بزنه ها غذا از یکی به دست

 اباورین با داشتن هردوکه روبه.داشتم نگه دستم یه تو کیفمو دستو تویه تیکمو پاشدمو جام از 

 :گفتم میکردن نگاه بهم

 .( کردم اشاره ساعت به)هااا شده برم؟دیرم من میفرمایین اجازه حاال _

 ....کنی استراحت روز سه گفت؟گفت چی بهت دکتر نشنیدی مگه دختر تو میگی چی اِ _مامان

 حسابی درست روزه حالو من که بود موقعی ماله اون اما.شنیدم میگین راست شما بله _

 ...میشه دیرمم داره و خوبه حالم االن اما.نداشتم

 ...دختر این به بگو چیزی یه تو علیرضا _مامان
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 ...نیست که بچه. خب بره بذار خوبه حالش خانم؟اگه بگم چی _بابا

 ...برسونش خودت حداقل پاشو...میکنم دق ها بچه این تو دسته از من آخر واهلل _مامان

 .میرم آژانس با من.. نمیخواد نه...نه _

 .میریم باهم میام االن برو میرم دارم منم دخترم نه _بابا

 ..ممنون..باشه_

 بابا با تا بردارم کفشامو کفشی جا از که رفتم کردم خداحافظی ازش سیدمو*بو مامانو

 بی.میاد داره دیدم که بودم بابا ومنتظر کردم پام رو سفیدم ای سمورمه آالستار کفشای.بریم

 رهبخ بود شده موفق بود سالی دو که بابا بژرنگه زانتیای کناره  بیرونو اومدم خونه از معطلی

 نمی بر ترتفیک به  اگه بود7:43ساعتدرست.بریم بیاد که بودم منتظر وایستادمو توحیاطمون

 .اومدیم در خونه از شدیمو سوار زود کرد باز برام ودرو بابااومد.میرسیدم کالس به حتما خوردیم

 به هک میترسیدم این از درست اههههه. کردیم گیر ترافیک تو که بودیم رفته راهو از ای دقیقه 81 

 رتیق بچه اون کالسه به نداشتم خوش اصال.بشه باز زود ترافیک میکردم خدا خدا فقط.اومد سرم

 دیگه.گرفت ماشینو گازه بابا و شدیم خالص رفتن ای مورچه از 2:41 ساعته درست. برسم دیر

 .برسم کالسم به موقع سره نداره امکان بودم مطمئن

 طور این بابا منو ی رابطه دیگه که هاست سال.نشد بدل ردو بابا منو بین حرف ای کلمه راه توکل 

 یلیخ اونم شه عوض بهش نسبت دیدام بود شده باعث که بود بابا خود این البته. بود شده تگری

 راشب اهمییتی شایدم..نمیزد گفت میشه روشو...نشه باز من دهنه در مثال که نمیشد پاپیچم

 ...نداشت

 همیشگیشو ی جمله همون باز کردو پیاده دانشگاه دره جلو منو بابا دقیقه 9:01 ساعته درست

 :کرد تکرار

 .باش خودت مواظبه...دخترم خداحافظ _بابا

 بهش؛ من تکراری جواب همون باز و

 .باشین خودتون مراقبه هم شما... خداحافظ _
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 یداپ کالسمو زودی.دانشکده سالن طرفه به دوییدم اومدمو بیرون خودم ی نتیجه بی فکرهای از

 عمیق هنفس چندتا.بودم افتاده نفس نفس به رسیدم در جلو وقتی دیگه باال دوییدم ها پله کردمواز

 اوه.کردم باز بود محسوسم نا ترسه سرکوبه برای که نفس به اعتماد با زدمو درو کشیدمو

 به اعتماد....ندیدن هوری خوب نه ندیدین؟آهان میکنن؟آدم نگاه منو بر برو دارن همه چرا.....اوه

 ...ایشااهلل...نخوره چش سقفم

 .موندم دیر شرمنده _

 شستهن خون به چشمای به تفاوت بی.کردم حرکت بود ایلناز پیشه که خالی صندلی طرفه به بعد

 که شو داص. بشینم و صندلی رو بذارم کیفمو خواستم تا... ها بچه متعجبه وچشمای قرتیه استاد ی

 .شنیدم بود شده دورگه زورخشم از

 میندازه سرشو کنه عشق هرکی سراست کروان اینجا که نه...خدا تورو نکشین خجالت_استاد

 ...تو یاد می پایین

 گاهن بهش برگشتم میکنه چندان صد خشمشو لحظه اون میدونستم که خودم خاصه آرامشه با

 راستشو دست.خوره می داره حرصیم چه بچم...آخی...دیگه خودمه های تکنیک از یکی اینم.کردم

 ولکن!ای سورمه تیپش امروز که اینم بیشعور.فشرد می دستشو توی قلم داشت بودو کرده مشت

 ...شمین بچسب جوابو تیپشو

 ...استاد نیست سرا کروان اینجا.کردین گم راهتونو اینکه مثل اما.نبود شما دعوت به نیازی _

 :گفت حرص با 

 کرده؟ گم راشو کی حاال دیگه؟ تو اومدم اجازه بدون پایین انداختم سرمو بودم من البد _

 :گفتم شیطون لبخند یه با

 ، شدمن وارد اجازه بدون من. استاد کنن معاینه گوشاتونو بدین برین سر یه کالس از بعد بهتره _

 .کردم شرمندگی ابراز تاخیرم جهت ضمن در و زدم در

 تا که یلنازا حتی.خنده زیر زدن جوابم این با بشم خیت بیفتمو پته تته به من منتظربودن که ها بچه

 ولغ نره این که دادی با که کرد می غش داشت االن میکرد نگاه من به نگرانی با داشت لحظه این

 .شدن خفه همه زد
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 شدم بدهکار تشکرم یه زدین در اینکه بابت باید نکنه.بود لفظی اجازه منظورمن... ساکت _

 !  خدمتتون؟

 قدیمت خدمتتون به لفظی آتی دفعات از بپذیرین جسمی اجازه دفعه این حاال خودتون بزرگی به _

 .میکنم

 این آنی لبخنده متوجه من که میرفتن ریسه صدا بی داشتن کالس های بچه دیگه حرفم این با

 :گفت من به رو و کرد جمعش زود که شدم سوسول بچه

 باشین؟ کرده روفراموش چیزی یه کنین نمی فکر رفیعی خانمه _

 :گفتم زدمو بشکن یه یهو گرفتمو خودم به تفکر حالت

 ( چپم پایه رو انداختم راستمو پایه دادمو لم صندلیم رو)انداختین یادم میسی استاد چرا_

 :وگفت پیشونیش رو نشوند اخم یه زود اما خورد جا حرکتم از وضوح به

 ما به وتوضیح عذرخواهی یه موندنتون دیر خاطره به کنین نمی فکر بود این منظورم _

  لم که پام تا سر به)اجازه بدون که خصوص بدهکارین؟به

 .جاتون سره نشستین شدینو وارد(کرد اشاره بودم داده

 با نم کرده فکر خودش پیشه فندوقی مغز این...کرده؟آخییییی فکر چی خودش پیشه کودن این

 :میکنم حالیش االن...نچ میشم؟ ضایع حرفش این

 د؟ش ارضا.خودمونه گوگولی تهرانه ترافیکه این تقصیر.میگم بهتون موندنمو دیر دلیله خب _

 دسته یه بااشاره که هوا رو رفت کالس بگیرنو خندشونو جلو نتونستن ها بچه دیگه حرفم این با

 :گفت باال انداخت ابروشو.شدن ساکت زور به همه خوشتیپ این

 یحتوض رو اون خواهشا بود؟ چی شد ارضا از منظورتون اما.میکنم حساب موجه دفعه این دلیلتونو _

 !میدین؟

 :گفتم دادمو تحویلش ژکوند لبخنده یه

 اجازه بی خودتون قول به چرا که این به برسیم خب...استاد بود کنجکاویتون حس منظورم _

 یه رو واموندَ پله همه این هم شما اگه خب...نشستم؟
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 .داشتین تشریف برانکارد رو کنم عرض چه که صدنلی رو االن یومدین می نفس

 هطرف به. بود شده بشقاب قده من زبونی بلبول همه این از چشاش بخورم قسم میتونم دیگه

 : گفت من به رو رفتو میزش

 داری؟ ای بهونه چه خواهیت عذر واسه.گذشتیم بگیم ازینم حاال... هه _

 .نمیکنم خواهی عذر نیستم مقصرش که چیزی خاطر به من چون استاد معذورم مورد یه اون تو _

  ترافیک خاطره به شرمنده بگم میتونم فقط

 میشین؟؟ راضی.تهران

 :گفت اعصابمه رو جور بد کردم حس لحظه اون که پوزخنده یه با برگشت

 یتون نمی وقتی.باشه آخرت ی دفعه هم شما.میکنم قبول خواهی عذر پایه به تونو شرمندگی_

 .باشی خواهی عذر به مجبور بعدش که نده روانجام کاری کن سعی کنی عذرخواهی

 میکنه؟ خیت منو کثافت...بیشعور.هاااا میمردم داشتم خشم زوره از یعنی

 یید _

 بله؟ _

 .فهمیدم من بود باشیید منظورتون.کنید کامل جملتون کردم کمک فقط هیچی _

 به...موال به شد رنگی به رنگی از وایییی.میگرفتم عکس قیافش ازاون میتونستم ایکاش یعنی

 :ترتیب

 گهم بگین ممکنه...بچه شد کبود آییییی...سیاه آخرشم ای قهوه بنفش،بعد شد،بعد سرخ اول 

 وربا...میومد در رنگا این به داشت ما ی همه چش جلو خدا به اما کنه اوز رنگ هی که پرسته آفتاب

 یلوک هم شما میکنه اوز رنگ اون که این حینه...کنین امتحان نفر یه روی خودتون بار یه ندارین

 خخخخ...میشه اضافه گوشتاتون به  کیلو

 :گفت نشه بلند داره سعی بود معلوم که یی صدا با

 .نمیشی ساکت هم صبح تا شما واال برسیم درس ی ادامه به بهتره _

 .میفهمم...میفهمم استاد البته _
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 .شدی ای قهوه چطور نبینه کسی میگردی موش سوراخ دنبال االنم آوردی کم:  کردم زمزمه آروم

 به تبرگش ها زده جن اینه زود اونم...خنده زیر زدن تلپی گفتم چی شنیدن بودن اطرافم که اونایی

 :گفت کردو نگام ومشکوک ما طرفه

 .بخندیم هم ما میرن؟بگو ریسه دارن اینطور که بهشون گفتی چی _

 :گفتم باال انداختم هامو شونه بیخیالی با

 هجرز واسه دارن اینا. برداشته سالونو کل خندشون صدا میگم من چی هر صبح از که اینا واال _

 میگیرین؟ خودتون به چرا شما.میخندن دیوارم

 اشم پایه به کالسمرو توی انظباتی بی گونه هر بعد به ازاین چون.باشه طور همین امیدوارم _

 .باشین داشته خبر.میزارم

 وت موند اونم میکردم فکر برنداشت؟من ما سره از دست انظبات نمره دانشگاهم تو استاد..ااِاِِ _

 ...آموزیمون دانش ی دوره

 یه...بیاد رد اشکش االن میترسم... کنه اش ضایع بتونه کسی بیشتر این از نکنم فکر یعنی دیگه

 :گفت کردو ناک خشم نگاهه

 دهب انظباتتونو نمره خالیه جای که دارم ازتون نمره کافی ی اندازه به دستم تو باشین مطمئن _

 .میپردازیم درس ی ادامه به.رفیعی خانم

 بعد... عوضی ی رسیده دوران به تازه...آبادت جد 71 با میخوری شکر تو...کثافت...اییییییییی عقده

 بدم ازش چقدرم هر خداییش.دادن درس به کرد شروع چی مثله برگشت کرد حرصی منو اینکه

 مدار عمر تا...هااا شدم آب فوت یعنی.میداد درس عالی چقدر که باشم این منکره تونم نمی بیاد

 مه رو الزم های نوت درس به دادن گوش حینه در همیشه مثل.ببرم یاد از هاشو گفته نکنم فکر

 .نشم مشکل دچاره مطالعه هنگام که برداشتم

 مداشت منم.بیرون زد کالس از زود داشتو بر کیفشو معطلی بی شد تموم کالس اینکه از بعد

 عادلموت زود اما زمین بخورم پشت به بود مونده کم.بغلم پرید ایلناز یهو که میکردم جمع وسایلمو

 :گفت کردو جدا خودش از منو چلوند منو قشنگ که این بعده.کردم حفظ
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 ردمک فکر موندی دیر وقتی راستش.دیدمت دوباره که حالم خوش چقدر دختر نمیدونی...وایییی_

 .یای نمی امروز

 :گفتم دادمو تحویلش لبخند یه

 ..قولش و شمین.خوشحالم کلی دیدم خلو تویه اینکه از منم_

 ایلناز.گرفت خندمون کار هردوازاین و کردم نثارش ترشو محکم یه من که سرم به زد دونه یه

 ارجخ کالس از خودش دنبال کشون کشون منو گرفتو دستمو باشه افتاده یادش چیزی که انگار

 : گفتم می که من حرفهای برابر کردودر

 میتونم خودم خدا به..شد کنده دستم میبری؟بابا کجا منو داری. برداریم کیفامونو کن صبر ایلناز_

 ...آخخخ...دستم ایلناز... برم راه

 الخرهب که.کشوند می خودش دنبال منو پایینو بود سرشوانداخته گاه مثل نمیکردو توجهی هیچ

 گذاشته اونجا که هایی میز های صندلی از یکی پشته نشست رفت کردو ول بوفه تو دستمو

 .درومد اش آخ که کتفش به زدم یکی نشستمو کنارش رفتم حرصی.بودن

 ...اییی..کتفم بیل؟شکست دسته یا دسته اون بابا داری؟ مرض مگه...آخخخ_ایلناز

 سرتو اوگ اینه تو شد کنده دستم میگفتم من چی هر چرا...حقته بیارم سرت بالیی هر که شو خفه_

 داری؟ میرفتی؟آزار بودی انداخته

 .کردم خوب باشم کرده روزتو پری کاره فییه تال خواستم اصال بابا _ایلناز

 :گفت دستموقاپیدو هوا رو که کنم بازوش نثاره جانانه مشته یه که آوردم دستمو

 .بگیر آروم دودقیقه بگم چیزی یه بهت خوام می _

 .میشنوم بنال خب _

 ...ادب بی_

 ...ادب با بابا _

 .بزنم حرف بده مهلت دقیقه دو.شم نمی تو زبون حریفه من...خب خیلی _

 ...بفرما...شد حاال _
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 :گفت زود شدو باز گوش بنای تا نیشش

 پزشکی داره تهران دانشگاه تو که داره خواهر یه که چیه؟میدونی کیاراد استاد اسمه میدونی _

 میخونه؟

 ارغف دانشگاه کدوم تو و چیه اش رشته میدونی شه؟ ساله چند چیه؟میدونی ماشینش میدونی

 ؟ شده وتحصیل

 ...کوچیکتره؟میدونی ازش سال یه که داره برادر یه چیه؟میدونی اصلیش شغله میدونی

 :گفتم میزو رو بیدم کو یکی سقف به بودم آمپرچسبونده که من

 حاال که یاد می خوشم یاروخیلی اون از چه؟من من به اینا گرفتی؟از میدونی مرضه...اههههههه_

 بگی؟ بهم پرتارو چرتو این اینجا آوردی بیارم؟منو در بییوگرافیشم بخوام

 شدمومی عصبی میشنیدم رو یارو اون اسم حتی وقتی اما چرا دونم نمی.خورد جا رفتارم ایلنازازاین

 ومدموا خودم به آن یه.بهش نسبت بودم شده انگارحساس.نداشتم حرفام کارامو تو کنترلی دیگه

 :گفتم خودم با

 این دل ندارم حق من یاد؟نه نمی خوشم سوسول اون از من که داره گناهی چه ایلناز آخه_

 .بشکنم بیچاررو

 :گفتم وباشرمندگی گرفتم رو ایلناز دستای زود همین برا

 رنمیب جلوم احمقو اون اسم دفعه هر چرا دونم نمی فقط...نداشتم منظوری.جون ایلناز ببخشید_

 شدی؟ ناراحت دستم از.میشم آتیشی

 :گفت مهربون لبخنده یه با ایلناز

 که یحرفای که فهمیدم ازت داشتم که کوتاهی آشنایی این تو.بشم ناراحت دستت از دیونم مگه _

 حرف باهات باره این در نباید میگی راست تو هم.گرفت دل به نباید میزنی عصبانیت موقع

 ...شو بیخیالش... وللش اصال..همین خاطره به باشی کنجکاو شاید گفتم.میزدم

 میخوای؟ اینو..حرفتوهااا نگی اگه میمرم االن!فوضولیم چه من نمیدونی تو دختر...نه نه _

 :فتگ کرد هاشو خنده سیر دله یه که این بعده.خنده زیره زد پق فوضولم ی قیافه دیدن با ایلناز
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 بی از میتونی فقط اطالعاتو این که کن گوش.بهت میگم باشه...آخه حالی با چقدر تو دختر وای_

 یشد درگیر باهاش اول روزه شما که  ما تیپه خوش آقا این اسم خب..اِهم.بشنوی ایلناز سی بی

 عمران مهندسی ی رشته تو داره شو دکترا اما بوده معماری اش رشته...سالشه82...کیاراده راتین

 لندن اههدانشگ از لیسانسشو اونم. گرفته و دکتراش دیگه ای خورده سالو یه دقیقا یعنی. میگیره

 اما دارن خونه کار تا سه دو. گیره- می استانبول ایچی بوعاز تودانشگاه داره دکتراشو اما گرفته

 برا باشه وابسته اش خانواده به نداره خوش اصال شنیدم که اونجایی تا نداره بااونا کاری اون

 . میکنه زندگی جدا ی خونه یه تو همین

 رینبزرگت از یکی ومثال تخیلیه شرکت اسم.)ست آتینا سازیِ ساختمان شرکت رئیس اصل در

 !نگرفته؟ کمک باباش از اصال و خودشه شرکته این میشه باورت(هاست وبهترین

 هب شرکت برسه چه.بخوره آب باباش ی اجازه ی بدونه این نمیکنم باور که من...کشکه همش _

 آخه؟ آورده کجا میشه؟پولشواز مگه!بزنه بزرگی اون

 با این هک این مثل.اطالعاتو این گرفتم مطمئن منبع یه از بود راست گفتم هرچی کن باور نه_ایلناز

 بزن حدس.. اینارو وللش حاال.جیب به زده پول کلی و کارکرده هم مدت اون تو لندن رفته بورس

 داره؟ ماشین تا یاروچند این

 استفادشون پوکیدنشون لحظه تا ایشااهلل...خودش ماله داره چندتا هر بدونم کجا از من..وا _

 .نیستیم بخیل که ما...کنه

 رس مثال که طرفمون به برگشتن همه و گفتم بلند آخخخخ یه که پام رونه تو کوبوند مشت یه

 .مرگمونه چه ما دربیارن

 ...آیی...ایلناز کردی جانبازم که چرخ 02 زیره بمونه دستت الهی _

 .هدیگ کنم تعریف بذار ذوقم؟خوب از میزنی چرا ذوق بی. بود حقت ضمنا..بگیراالغ گاز زبونتو_

 .میشنوم بزن زرتو خب خیلی_

 بودبیمارستان رسونده مارو که روزی همون.دیدم ماشیناشو از دوتا امروز تا...میگفتم آره_ایلناز

 میفته ادمی وقتی شمین واییی.بود دیگه عروسکه یه دیروزی اما. بود آورده مدادیشو نوک جنیسیسه

 سکتوعرو اون بگم مهرام واسه عخشم؟بعدم میکنی ازدواج من با بگم بغلش بپرم برم میمونه کم

 ه؟ن خوبیه فکره...ازش میگیرم طالق ای جلسه تک نرسیدیم تفاهم به اگه بعدش خب.من بده
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 دادن تکون به جواب بودودر اومده در اشکم دیگه که بودم خندیده آخرش حرفایه این به بس از

 .داد ادامه حرفاش به اونم.کردم اکتفا سر

 .بود LP560 گاالردو المبورگینی گوگولی عروسک اسم هیچی_

 :گفتم بهت با بود شده بشقاب تا دو قده تعجب زور از چشمام

 .....نه _

 یاهیس رنگ یه تازه...آخخخ کارمیکنی؟ چی ببینی خودشو زده خشکت شنیدی اسمشو تازه دختر_

 دلم نممیک فکرشو وقتی که موضوع ازاین حاال بگذریم... اوففففف...نگو که میزنه برقی یه...داره

 ... میشه خون

 ادامه تهران دانشگاه پزشکی ی تورشته سالشه81و کوچیکتره سال2ازش که خواهرداره یه

 میگرده بر هم بعد دنبالش میره روز هر.خواهرش و جونشه میگن... رهان اسمشم.میده تحصیل

  توی آپرتمان یه....  رادین اسمشم... کوچیکترِ سال یه خودش از که داره برادرم یه... خودش خونه

 ... داره الهیه

 ینا توی  موفق کلی کمش ی تجربه این با اما میده درس دانشجوها به داره که اولیه ساله میگن

 بیوگرافیه از اینم خب...بده ادامه کارش این به که داده موافقت همین بخاطر دانشگاهم و زمینه

 چیه؟ نظرت...ما استیل خوش استاد

 سیدنمیر هم خودم گوشه به که ضعیفی صدای با بستمو بود مونده باز حیرتم از که دهنمو زور به

 :گفتم

 میدونی؟ اینارو ازکجا...تواز....تو _

 :داد جواب من من با ایلناز

 میدونی؟...چیزه خب...خب _

 .بدونم تا بدونم؟بگو باید چیو...نه _

 ولی...هن ها سرترم بگم اینکه نه...نیستم ها شما مثل یکی من...بهت آخه بگم چطور...من شمین _

 ...من خب
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 چی؟ یعنی.بزن حرفتو رودرباسی بی خواهشا...حرفات از یارم نمی در سر اصال ایلناز _

 :داد ادامه ضعیفی صدای با پایینو انداخت شو سرو ایلناز

 اون شراست...بشناسی روز اونواون تو اینکه از قبل یعنی...شناختم می قبل از کیارادرو استاد من_

 ی دامها راتین که همینه برا بدونه کسی خواستم نمی.ریاسته رئیس من بابای...منه عموی پسر

 کیاراد فامیلیمون اصل در. خواستم ازش من چون نگفت ها شما از کدوم هیچ به فامیلیشو

 من بابا هکوچیک دستکاری یه با که بود این.کنیم نمی استفاده پاکدامانو وقت هیچ ما اما.  دامانهپاک

 حرف واسم خوام نمی. نمیدونه فهمیدی االن که تو جز به هم کسی شدمو نام ثبته فامیلی این با

 . میخونه درس داره باباش پوله زور به که بیارن در

 تا ذارمب تودرمیون با رازمو خواستم راحتم خیلی تو با اما تومیگم به حرفارو این دارم چرا نمیدونم

 ! وای؟خ می...بخوای و باشه نشده عوض من ی درباره نظرت اگه البته.بشیم باهم صمیمی دوستای

 زا وبعد وایساده جلوم بازیگوش بچه یه که کردم فکر آن یه که کرد نگاه بهم مظلومانه همچین

 :گفتم ودب گرفته شکل لبم روی که لبخندی با براهمین.میکنه خواهی عذر مامانش از داره شیطنتش

 بشه؟ عوض تو به راجع نظرم باید حرفیه؟چرا چه این خوام می که معلومه_

 :دادم ادامه.فشردم گرفتمو چپم دسته بین راستشو دست

 وراینط من.نداره تو ی خانواده به ربطی هیچ این.اومدی اینجا به خودت زحمات با تو مطمئنم من _

 .میکنم فکر

 نمهربو لبخند یه منم که کرده نگاهم گرم لبخنده یه با کردو بلند آروم بود پایین که سرشو

 :گفت دادمو تحویلش

 .بخوره بهم دوستیمون که میترسیدم.میکنی فکر اینطور که خوشحالم_

 نشد اسمش که بخوره بهم دوستیمون چیزایی همچین یه سر باشه قرار حرفیه؟اگه چه این_

 درسته؟.دوستی

 دعوت خونمون رو تو امروز خوام می راستش.کردی درکم که ممنون صورت هر در...توِ با حق_

 .میشم خوشحال خیلی بیای اگه.کنم

 .بیام بذاره مامان نکنم فکر اما بیام میخواد دلم خیلی منم عزیزم_
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 :گفت و کرد تعجب ایلناز

 نذاره؟ چرا.باشی ما با ناهارو امروز قراره کنیم؟فقط کار چی قراره چرا؟مگه وا _

 .نداره اشکالی که وگرنه.بیاد خواهرم شوهر با خواهرم قراره امشب آخه خب_

 ان؟ی می کجا بیان؟از قراره چند ساعت اصال...دیگه بیا نشو لوس  بیان قراره شب میگی خودت_

 گذاشته زور به تازه.بخدا کشه می منو مامان شه نمی.دارن پرواز اینجا 01:51 ساعت به ازآنکارا_

 شما؟ خونه بیام خوام می ناهار بگم من حاال دانشگاه بیام امروز

 نمیرس چند ساعت میدونی بیان شن سوار تاخیربتونن بدون تازه 01:51 ساعت اگه اونا دیوونه _

 اجازتو میزنم حرف باهاش من... من با مامانت هم.برسن زور به یکم ساعت تازه اینجا؟

 حله؟.میقاپم

 متقسی هم مساوی نیمه دو به چشاش جلو خودمو من اگه حتی اون شناسی نمی منو مامانه تو _

 ازیب لوس چرا که میاره در منو پدر خونه تو بزنی حرف باهاش تو اگه گرفتی؟تازه ره ذا  می ن کنم

 ...بعد واسه باشه ایلناز خیال بی.گذاشتم رودرباسی تو اونو آوردمو در

 :گفت درهم اخمای با زدو دستم پشت به محکم سیلی یه ایلناز شد تموم که حرفم

 تورو خواد می نفر ؟ده ری می طفره چرا بری در زیرش از میخوای بیای خوای نمی بگو خره_

 میکنی؟ بهونه رو مامانت چرا کنه راضی

 خدا به نمیذاره مامان امروز میدونم خب اما بیام خواد می دلم من بخدا حرفیه؟ چه این احمق اِ_

 .گفتم واقعیتو فقط نرفتم طفره من نمیشناسی اونو

 مامانه چه دیدم خودم خوبه! دوسریه دیو چه مامانت میکنه فکر ندونه کی هر حاال خب خیلی_

 ...بیشعوری خیلییییی.شدم نارحت ازت بدون اما ندارم بهت کاری دیگه. داری ای فرشته

 :گفتم زدمو پوزخند منم.برگردوند من از روشو دلخور ی قیافه با ایلناز

 دوست لیخی منو...مهربونه وخیلی مونه می ها فرشته اینه مامانم میگه بهم که نیستی کسی تنها_

 گفتمن بهت اینارم.ببینم اینارو نتونستم وقت هیچ چرامن نمودنم اما...هه.بدونم قدرشو باید...داره

 . دعوتت خاطر به ممنون حال هر به.بیزارم ازش چون کنی ترحم بهم که
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 زا تنها نه بودم دلخور..بودم شده ناراحت.بیرون اومدم بوفه از شدمو بلند جام از حرف این از بعد

 اهنگ تا خودمومیرفتم راهه داشتم بودم انداخته زیر سرمو... اطرافم های آدم ی همه از بلکه ایلناز

 هیچ چرا که میکردم فکر این به خودم با داشتم.نبینم خودم روی رو اطرافییانم گاهه بی گاهو های

 نمیکنه؟ درک منو کس

 که حالی ؟در خوشبختم حتی یا خوبه حالم من که میزنن خودشونوگول من ظاهر با دارن همه چرا

 آدمه یه خودمو تا میکردم سعیمو همه داشتم من چرا. نداره من درون از خبری هیچ کس هیچ

 بدم؟ جلوه سردومغرور

 همین.نداشتم رو سواال این از هیچکدوم داشتم؟چرا؟جواب واهمه ها آدم به شدن نزدیک از چرا

 مینز پخش ومن خورکرد بر محکم چیزه بایه سرم یهو که میشدم تر فه کال رفته رفته طورداشتم

 نپایی طرف به داشت که میکردم حس لبم باالی چیزیرو گرمای. میرفت گیج داشت سرم.شدم

 نشدید کردم؟با برخورد چی وبه اومده سرم به بالیی چه ببینم تا کردم بلند سرمو. خورد سُرمی

 .میکرد نگاه من به بز مثل داشت بودو وایستاده سرم باال بود خودش... عوضی. اومد در حرصم

 دنکر شروع یهو بودن صحنه این شاهد که اونایی همه شد؛ میشد نباید که چیزی لحظه اون توی

 ... کثافت بود کرده خاص و عام ی مسخره منو... گرفتم آتیش...  سوختم. خندیدن به

 :گفت لبش گوشه مسخره خنده پوز یه با و گرفت طرفم به دستشو

 ...حواس خوش خانم کنم کمک بهت بذار_

 :گفتم بهش غیظ با شدمو بلند خودم زدمو پس دستشو خشم با

 عذر عوض بعدشم. نیست کمکت به نیازی...  فقط نکن درست دردسر من برای شما_

 بهت؟ شدم بدهکار چیزییم یه تازه. کردی ناکار مارو زدی بودی شما این اینکه خواهیته؟مثل

 :زدم داد بود هوا رو هرهرشون که اونایی به برگشتم

 ...هری.برین تونین می حاال شد تموم میرین؟نمایش ریسه دارین چیه.بخندین روآب...هرهرهر_

 از که نیخو کنم مشخص رو قرتی این تکلیفه برگشتم که همین شدن وجیم بریدن صداشونو همه

 ریخت کمیش و زد بیرون فواره مثل یهو نمیذاشتم محلش من میومدو حال به تا بینیم

 کلی مه قرتیه استاد خوده.بود نیومده خون طوری این بینیم از بهحال تا کردم وگم دستوپام.زمین
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 با.ماقمد جلو گرفتم معطلی بی منم. جلوم گرفت آورد در کتش جیبه از دستمال یه وسریع کرد هول

 :گفت داشت نگرانی های رگه که صدایی

 بیمارستان؟ بریم خوای خوبه؟می حالت_

 :تمگف میزنه موج توش عصبانیت بودم مطمئن که لحنی با اما میرفت گیج بدجور داشت سرم

 ...میشه خوب حالم من باش دور من از فقط شما...نکرده الزم_

 :گفت ابروهاش بین ظریفی اخم با

 .کنم کمکت بذار... دیگه بود اتفاق میکنی؟خب لج چرا_

 

 ینکها به نه دارم شما کمک به نیازی نه من...بیاد من سره اتفاقا این ی همه باید چرا نمیدونم من_

 .بکنید ترحم من به نسبت

 فهطر به راهمو العملش عکس به توجه بی منم رفتو هم تو بیشتر اون اخمای حرف این گفتن با

 کالس در دمه تا.رفتم باال ها پله از گیجم سر دماغمو خون به توجه بی زور به.کردم کج کالسم

 .بخوره بهم تعادلم نذاشتم اما زمین بخورم بود مونده کم بار دوسه

 مه منو طرفه به برگشت نگاها همه شدم کالس تاوارده کالس رسوندم موکافات با خودمو باالخره

 این شده؟چرا چی ومیگفتن یاورد می هوجوم طرفم به که سواالیی برابر در شد برابر دو ها  همه

 ویت دستمال.میگرفتم نشنیده گذشتمو می تفاوت بی یاد؟ می خون ازدماغت چرا شدی؟ شکلی

 می .رفتم صندلیم طرف به. نمیزد چشم به شم سفید گوشه یه ودیگه بود شده پرخون دستم

 اما.منداشت رو بعدی کالس کردنه تحمل ی حوصله اصال وضع این با. برم و بردارم کیفمو خواستم

 .وایستاد روم روبه اومد قاپیدش دستم از ایلناز رسید کیف ی دسته به دستم تا

 :گفت دارش بغض صدای با

 اومده؟ سرت بالیی شدی؟چه چی شمین_

 هر هدار خورد می بهش که جلف ی قیافه و تیپ با دختر یه کالس گوشه از بدم جواب اینکه از قبل

 :گفت تیپش از تر مسخره صدای با شدو بلند دانشگاه االّ میره جا
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 ...جوجو؟ کرد پرست زد..آخییی...ها بال اون از تا بده خدا اما سرش اومده که بال_

 کرش به بخوره برزخیم ی قیافه به چشش تا داشتم حتم که وحشتناکم اخمای اما فگی کال با

 :غریدم بهش رفتم باال صدای با برگشتمو میندازدش خوردن

 سر یشینب.کنم می تیلته شلتو ی قیافه میام که نزن حرف دهنت از تر قنده بزغاله؟ میگی چی تو_

 ...جات

 جیغ صدای با رفتو توهم دختر قیافه اما. خندیدن می داشتن من زدن حرف لحن از که ها بچه

 :گفت جیغوش

 بکنی؟هان؟ غلطی چه خوای می باشی؟مثال کی تو...بد بازاری کوچه دختره_

 خترهد طرف به شدمو آتیش گوله یه شنیدم حرفارو این من تا اما بزنه حرف باهام میخواست ایلناز

      کشیدو مانتومو آستین ایلناز.برداشتم خیز

 :گفت

 ...خدا رو تو شو خیالش بی شمین_

 وجب هی من از قدش.وایستادم دختره روی روبه بیرونو کشیدم دستش از آستینمو اون به توجه بی

 :گفتم چشماشو تو  زدم زل.بود تر کوتاه

 یا تو هاییم بد شبیه کدوممون نظرت طرفی؟به کی با کنم حالیت تا زدی زر چی بگو دیگه بار یه_

 .یاد می بیشتر تو به من؟

 :گفت دختره به رو بود کنارش که دختره دوسته

 شیب کالم هم دختری همچین یه با که برات داره شائن کسر.بشین بیا شو خیالش بی پریناز _

 .گلم

 ور خون شوری دهنم تو من یومدو می خون هنوز بینیم از.بود افتاده دستم از راه بین  دستمالم

 :پرینازگفتم به رو باز و کردم حواله دوتاشون هر به  پوزخندی حال این با میکردم مزمزه

 .میبینی بد که نکن دو به یکی خودت از بزرگتر با. کن گوش حرفشو گه می راست مامانت _

 :دادم ادامه دوستش به رو
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 .یچهبپ مردم پای و پر به که نشه دور زیاد باش مراقب میکنی باز اینو ی قالده که موقعی هم تو_

 دهش خشک که کردم اونها هردوی به پشتمو بعد کردمو اشاره پریناز به دست با اینو گفتم وقتی

 زانوم.زد زانوم پشت به لگد یه یکی پشت از یهو که خندیدن به کرد شروع کالس ی همه.بودن

 کونت جام واز بیاد بند نفسم لحظه چند شد باعث که خورد صندلی ی دستگیره به گردنم شد خم

 .آورد خودش به همرو دادش با که بود ایلناز رفت فرو سکوت تو کالس.نخورم

 ...شمین_

 پشت.گذاشت پاهاش روی سرمو برگردوندو خودش طرفه به منو ایلناز شدنو جمع دورم ها بچه

  که مش بلند جام از خواستم کردمو باز چشامو اینکه تا میداد فوش پریناز به میزدو صدام هم سر

 تکون میگفت بینیم جلو گرفت دستمال برگ چند.خوابوند زور به منو گذاشتو شونم روی دستشو

 رونف یه داده صدای لحظه اون درست نکنه گریه تا بزنم لبخندی کردم سعی.باشم آروم نخورمو

 :گفت می کالس های بچه به که شنیدم

 اینجا؟ شده چی... کنار بکشین.یاد اساتیدمی تا خبره؟صداتون چه اینجا_

 که عوضی احمق جزهمون نبود کسی اون.شد نزدیک بهمون شده تند های قدم با صدا صاحب

 خشک سرجاش دید کالس وسط شده   ولو اونطور منو وقتی.بود امروز اتفاقای تموم باعث

 معطلی بی. بود اومده در من خونه رنگه به که بینیم جلوی دستمال طرف به شد کشیده نگاهش.شد

 :گفت بود نشده قطع هقش هق هنوز که ایلناز به رو. زد زانو کنارم اومد  من نزدیک

 افتاده؟ اتفاقی خبره؟چه چه اینجا پاکدامان خانم_

 گریونشو و عجز از پر نگاه وفقط بگه چیزی نتونست بود افتاده نفس نفس به گریه زور از که ایلناز

 دلم ماا بودم گرفته یاد کوچیکشو اسمه که بود دقیقه چند فقط بود جالب.دوخت  راتین چشمای تو

 شو معنی...راتین... داشت جالبی اسم.بزنم صدا کوچیک اسم به اونو افکارم تو خواست می

 زا بیش روش من که چیزی.داره فارسی اصیل صد در صد اسم که بودم مطمئن اما نمیدونستم

 :گفت دوخت من به نگرانشو نگاه. بودم حساس اندازه

 .بیمارستان ببریمش کنیم بلندش کن کمک_

 :گفتم حالت همون تو بشم خیز نیم کردم سعی

 .نیست بیمارستان به نیازی... خوبه حالم من_
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 :گفت فین فین با ایلناز

 سرت رو بال این کی.یاد می خون داره ساعت8 بینیت از...خوبه حالت چقد مشخص کامال_

 آورده؟هان؟

 تو نگاهمو.میکشیدم نفس سخت هنوز اما بود اومده بند خونش.برداشتم بینیمو روی دستمال کالفه

 : گفتم و دوختم چشماش

 داره؟ پرسیدن.آورد سرم رو بال این ای بد کدوم دیدی خودت_

 :گفت پایین سر درهم های اخم وبا شد بلند جاش از راتین

 ....بود اتفاق.کردم خواهی عذر ازتون من _

 :گفتم پریدم حرفش وسط

 .نداره من با شما برخورد به ربطی.نبود شما به منظورم.شدین متوجه اشتباه....نه نه_

 یجگ بدجور سرم. شد بلند جاش از من از تبعیت به ایلنازم.وایستادم پاهام رو شدمو بلند سخت

 با.بازوموگرفت زیر اومدو طرفم به ایلناز  از تر زود راتین که میشد خالی پام زیر داشت میرفتو

 :گفت و کرد نگاه بهم مضطرب چشمای

 خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی میشه_

 :گفتم چشماش به بودم زده زل که همونطور

 صاف باهاشون حسابمو موقع به خودم.خانوم پریناز منو بین مسئلست یه... نیست خاصی چیزه_

 .میکنم

 زا بازومو.نگه چیزی فهموندم بهش دستم بردن باال با که بگه چیزی راتین به ایلنازخواست

 رو از وکیفم.برم راه صاف داشتم سعی اما میخوردم تلوتلو.صندلیم سمت رفتم کردمو آزاد دستش

 سر داشت که شنیدم سرم پشت از صداشو که خروجی در سمت به افتادم راه برداشتمو صندلیم

 .میزد داد نفر یه
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 ربوض ایجاد بخاطر که برسونم اطالعتون به اینو اما گذشته چی بینتون نمیدونم من هدی خانم_

 شمارو بعد به این از اگه باشین مطمئن. میشین اخراج دانشگاه از ماه 2 دانشگاه محیط تو شتم

  شد؟ روشن.رم گذ نمی ازتون آسون اینبار مثل ببینم رفیعی خانم بر دور

 مکرد نگاه سرم  پشت به و برگشتم همین برا نبودم مطمئن بود شنیده گوشام که ازچیزی

 یافهق یه با بود ایستاده پریناز روی روربه درست راتین.شدم شکه بود جلوچشمام که ای ازصحنه

 نگاه راتین چشمای به داشت  خیره.بود شده پراشک چشماش ترس از پرینازم...  میرغضب ی

 شده ردگ های چشم با داشتن من مثل هم وبقیه ایلناز.بود داده تکیه پشت دیوار به خودشو میکردو

 کاری همچین یه چرا که کنم حالجی خودم واسه تونستم نمی اصال. کردن می نگاه رو دوتا اون

 چی طوس این اون کنه؟اصال کار چی قراره بپلکه بپلکه؟اگه من بره دورو نباید دیگه گفت کرد؟چرا

 روش زا گرفتم تصمیم همین برای.بکنم دخترونه تعبیرای کارش این از که نبودم کارست؟دختری

 اون دماغم خون باعث گفته خودش پیشه مثال که بذارم ساده وجدان عذاب یه حساب به بگذرمو

 ...نمیکردم اینکارو ایکاش که.بود

 :گفت پریناز به داد با راتین

 هدی؟ خانم شدین متوجه_

 :گفت بود گلوش توی بغض از که مرتعشی صدای با پریناز

 ...استاد بله_

 کنارم زا طوفان مثل و کرد نگاه یه کالس ی ها بچه به برگشت  غضبناکش ی قیافه همون با راتین

 یلنازا به توجه بی بیرون اومدم کالس از زده شتاب.افتاد اتفاق این کی نفهمیدم خودمم که شد رد

 از میخواستم فقط.اومدم پایین دوتا یکی رو ها پله میزد صدام مدام میدویید من دنبال داشت که

 هارو چهب ی خیره نگاه سنگینی نمیخواستم  فقط... میرم کجا  دارم نمیدونستم...باشم دور اونجا

 ... کنم حس خودم روی

 منظمنا نفسام. بود دانشگاه از شدن دور و رفتن داشت اهمییت برام بگم تونم می که چیزی تنها

 بیرون کردم پرت خودمو ازخروجی.نداشتم  اونجا کشیدن نفس برای  هوایی کردم می حس... بود

 رارق چی سرم پشت ها بچه فکراینکه.جااومد حالم یکم تا کشیدم  سرهم پشت عمیق چندنفس

 دهنده آزار برام واقعا مزخرفات اینجور از و هست چیزی راتین منو بین اینکه...کنن سرهم

 ...االف مشت یه زبون ورد شدم شکرخدا حاال بودم بیزار بودن سوژه از همیشه افففف.بود
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 توجه بی مزاحم که حساب این ب.زد بوغ برام نفر یه که بودم غرق خودم افکار تو طور همین

 .دادم ادامه رفتن راه به و پایین سرموانداختم

 ...شو سوار بیا دیونه توام با...شدی؟ کر...باال بیا شمین_ایلناز

 کار یچ اینجا این دیونه...نه یا هست ایلناز واقعا صدا صاحب شم مطمئن تا برگشتم صدا سمت به

 !آخه؟ میکنه

 ...سوارشو بیا کنی؟ می نگاه من به بروبر داری وایستادی چرا _ایلناز

 ...نمیشم سوار برو بزار من؟ دنبال اومدی چرا تو _

 در ازیب خل سوارشو بیا آره؟ بزنی پرسه ها خیابون تو شنگولت حاله این با که یومد نمی_ایلناز

 ...نیار

 .ندارم راهنما به نیاز بلدم راهمو خودم من نکنه درد دستت برو بیا حالم؟ایلناز چشه_

 گفت قروچه دندون با

 .میزنیم حرف راه تو شو سوار بیا شمین_

 ...بای...میزنیم حرف بعدا... منتظرمه مامان خونه برم باید_

 .اومد در دادش که گرفتم پیش راهمو دوباره

 بریم یاب... نکن لج...میکنه سکته الل زبونم که ببینه شکلی رواین تو مامانت اگه کل عقل دِآخه _

 .خونتون میرسونمت خودم بعد بکشیم روت سرو به دستی یه ما ی خونه

 شما.میکنم حلش خودمم خودمه مشکل این.پاکدامان خانم ندارم شما ترحم به نیازی من ممنون _

 .برین تونین می

 روانی .نخوردی من از یکیم تا شو یابو این سوار بیا... هااا میکنی خطی خط اعصابمو داری ببین _

 چه... بگذری شده خراب این در جلو از ذاره نمی  دیگه که ببینه روز و حال این تو تورو مادرت

 ...کالست سر بیای پاشی دوباره اینکه به برسه

 یگهد میدید وضع سرو این با منو اگه مامان.بودم نکرده فکر اینجاش به...شدم میخکوب جام سر

 ...نه وای.بود شاخش رو انتقالی.دانشگاه بیام من ذاشت نمی عمرا
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 دیگه جزاون اینکه مثل.بود رنگش سفید " "SONATAسوار که کردم ایلنازنگاه به برگشتم زود

 پرت وخودو کردم باز درو طرفش رفتم درهم های -اخم و سست های قدم با.نداشتم ای چاره

 که ایلناز دین زیر حاال و بودم بیزار باشم نفر یه دین زیر که ازاین.شاگرد صندلی رو کردم

 مهیبی صدای اب گازوماشینو رو گذاشت پاشو ایلناز. باشم بود قرار نداشتیم باهم نسبتی کوچکترین

 قصد کدوم بودوهیچ حاکم توماشین سنگینی سکوت.بودیم شده روبروخیره به هردومون.کند جا از

 یگوش زنگ با بینمون سوکوت شدمو من سکوت این آخرسرپیروز که.نداشتیم شکستنشو

 .داد جواب و گوشش گذاشت  هنزفرشو  راستش دست با. ایلنازشکست

 بله؟ _ایلناز

............... 

 ...آره_

.................. 

 ...خونه میرم دارم... خوبم... بابا نه _

......................... 

 ...خب خیلی...فهمیدم گفتی بار یه_

...................... 

 ...باشه_

..................... 

 ...فعال_

 من عصبی نیمرخ به نگاه کشیدویه پوفی.کیفش تو کرد پرت هندزفر با گوشیشو کردو وقطع تماس

 :گفت کردو

 ...خدا به شد کباب براش دلم االن از...برسه تو ی آینده شوور داده به خدا...اوه اوه _

 .شدم خیره بیرون به و شیشه به دادم تکیه سرمو ندادمو محلش

 .شد حیف آخ خورده؟آخ گربه متیریتو 3/2 زبون_
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 :دادم جواب بهش میکردم نگاه بیرون به که طور همون

 بزنی؟ حرف باهام خواستی می اینارو.نباش نگران دارمش هنوز نه _

 بهت که یا ضربه از ببینیم دکتر میبرمت دارم که االن ببینم پرسیدم. نمیری رو از یاد می خوشم_

 الزم... جاشه سر شکر خدارو نه؟که یا کن معاینه  زبونتم  اون هست الزم نه؟ یا شدی خل خورده

 ... نیست

 :گفتم و کردم نگاه بهش برگشتم آروم

 ...خوبه حالم چی؟من برا دکتر_

 :گفت میکرد ورانندگی میکرد نگاه روبروش به داشت که طور همون

 داری خونی کم که هم تو.رفت خون ازت کلی تازه...صندلی به خورد سرت زد بهت پریناز وقتی_

 .بزنه بهت( آمپول)جیزو آروم گم می نترس.بیایم کنه جیزت تا دوسه بریم

 :گفتم بهش رو  شونم رو کولموانداختم دستمو گرفتم دستگیررو

 ...میشم پیاد دار نگه_

 :گفت و زد رو مرکزی قفل کردو نگاه بهم خونسرد

 سرو به خونه میریم بعد میکنه معاینت دقیقه3...نکن صدا سرجات بشین خوب ی بچه مثل_

 اوکی؟.میبرمت بری خواستی جا هر بعد میرسیم وضعت

 لیصند رو کرد پرت رو کوله. نداشتم کردن جزقبول به ای دیگه راه هیچ که شانس این به لعنت

 :گفتم غیظ با.نشستم ینه*س به دست و پشتی

 م؟ببین باید رو کی کنه کمک من به کسی نخوام اگه من آقاجان.بره می اسیر داره اینکه مثل_

 :وگفت انداخت باال هاشو شونه

 ...شناسم نمی_

 کیو؟ چی؟_

 :گفت و کرد نگاه بهم چشم گوشه از
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 .خب نمیشناسم رو کنه کمکم کسی خوام نمی من بگی ببینیشو باید تو که رو طرفی _

 :دادم ادامه میکردم نگاهش داشتم زده حیرت و باز دهن با طور همون

 هستی؟ کی دیگه تو بابا_

 :گفت کردو نگام چشمی زیر

 .بهت بودم کرده معرفی خودمو اول روز کنم می فکر_

 :گفتم نمیدونستم دلیلشو خودمم که دار نیش لحن یه با

. دممیکر اشتباه...  نه اما بودم شده آشنا باهات اول روز میکردم فکر پیش ساعت چند تا منم آره_

 ...نگفتی بهم واقعیتم شهرت حتی تو

 :دادم ادامه زدمو داری صدا پوزخنده

  نگفتی؟ بهم چیا دیگه...راستی _

 :گفت دلخوری با همو تو رفت اخماش

 اینو اما بزنی طعنه میتونی داری دوست چقدر هر حاال دادم توضیح کارمو اون دلیل بهت من _

 .نمیکردم کاری همچین یه وقت هیچ نبودم مجبور اگه من بدون

 کردو پارک درمونگاه یه جلوی ساعت0از بعد که این تا. نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ دیگه

 وارد همزمان های قدم با هم کنار و اومدم پایین ماشین از مقاومتی هیچ بدون منم.شد پیاده

 ...شدیم درمونگاه

*************************** 

 شمین

 ایلناز دنکر تلف وقت و بیهوده های کار کلی صه خال کرد بلغور دکتر که وچیزایی معاینه کلی از بعد

 اشینم سوار برگشتیم ویتامین و آهن قرص تا چند یه خرید از بعد و نیست چیزیم که داد رضایت

 طرف از همشم داشتم مسیج تا 2و کال میس08 افففففف انداختم گوشیم به نگاه یه.شدیم ایلناز

 :گفتم برگردوندمو کیفم تو گوشیمو کالفگی با. وخونه بود مامان
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 کردی امروزم که لطفی بابت.زیاد احتمال به انداخته خبر هم شهرو کل االن زده بارزنگ 08 ماما _

 ...شده دیر خونه برم باید.میشم پیدا وایستا جاها همین ممنونم

 :گفت خوندم می براش داشتم من که  سهرابی و رستم ی قصه به تفاوت بی

 مخود...نمیشه چیزیت و هستی چیزی فوالدی از نگفت اما نیست چیزیت گفت دکتر درست _

 ماا خونه رسیدی وقتی ذاره نمی کلت به پوس و نگرانه تون ماما خودت قول به یا مامانت میدونم

 خودم عدب بدیم سامون سرو لباساتو میریم اول...خونه برگردی وضع سرو این با نمیذارم که گفتم

 .خونتون میبرمت

 ...ایلناز _

 بیهش چقدر ایلناز کردم فکر لحظه یه داره؟ قاطی اینطوری چرا این وا.کرد ساکتم تندش نگاه با

 وم رنگ. بود هم اِین چشاشون فرم ولی آبی ایلناز مال و بود سبز راتین چشمای درست...راتین

 کرده رنگ هاشو مو ایلناز که این شک اما.داشتن ای قهوه طالیی موهای هردو بود هم مثل هاشونم

 یچه اینشو که سفیداش پوست...ای قلوه های لب...فرمش خوش و کوچیک بینی.داشتم هم باشه

 یشهش اینهو دیگه اونا از تر پوست سفید من نظر به که مادریم ی توخانواده حتی بودم ندیده جا

 ... سونا لطف به بود برنزه پوستش راتین اما.میشد شفاف

 خترد درکل...بشه فیت و کنه بهترش میتونست ورزش یکم با یعنی داشت خوبی نسبتا هیکل

 ایدب چرا آخه.میدادم دست از نداشتمم نفس به اعتماد اون کنار که بود فیسی بی بی و خوشگل

 حداز زیاد بیچاره من مثل یکیم جیگر اینطوری یکی عدالت؟ این خدایا! باشه؟ خوشگل اینقدر

 .دیگه میمونه کاله بی اینطوری ما سر همین دِ... ای قیافه نه...پارتیی نه...پولی نه... ساده

 به عمت جون آره...بهتره اندامم... اونم از تر فیت...بلندتره ازش سانتی01 یه قدم من اوزش خب

 دادی تدکتر به که ای قلمبه پول با...میشه فیت بره اونم...خب فیتی میری که هایی باشگاه لطف

 با هم قدی ی فاصله سانت 01...دادیِ خدا حداقل نیست ساختگی اون مال.کرد درست اندام برات

 شبیهش چطور قرار تو چی؟ تو میشه  هست که ازاینی جیگرتر...میشه بلندحل پاشنه یه

 ...هه...ذارم می لنز خب کنی؟ کار چی میخوای چشاتو بشی؟رنگ

 کعروس یه شدی بازم دیدی... میذاری رنگ هاتم مو! چطوری؟! کنی سفید خوای می پوستتم البد

 ...واقعیه نیست ساختگی اون مالی ولی ساختگی
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 پایین بیا برده ماتت چرا پس!؟هان؟ کنم پهن بیارم قرمز فرش برات برم که نداری انتظار_

 ...دیگه

 ...شو خفه_

 ...خانم ما درویشی کلبه به اومدی خوش میگم من ولی.نکنه درد شما دست _

 ماومد ماشین از شرمندگی با همین برا ایلناز به نه بود نکرم درون صدای به حرفم این واقع در

 :گفتم پایین

 ...شرمنده.نبودم باتو خدا به...نه نه _

 نمای اب تیریپلکس ساختمون یه. کرد حرکت ساختمون طرف به گرفتو دستم طرفمو اومد لبخند با

 یه وسط درست. میکرد خودش تماشای آدمومحو شکلش مربعی بزرگ های پنجره که سفید سیاه

 ...انگار بودیم باغ

 رد تاجلوی که سفیدی های -ریزه سنگ.بودن کرده درست خاصی فضای یه مجنون بید درختای

 خوردم قبطه ایلناز به آن یه اما نبودم بدید ندید.میشدیم رد روشون از داشتیم ما داشتو ادامه خونه

 نمی تگاهپر به دستی دستی زندگیمونو بابا اگه شاید میکنه زندگی ای خونه همچین یه تو داره که

 .داشتیم ای خونه همچین یه هم ما االن برد

 لبهک میگه قصر این به اگه این خب"درویشی ی کلبه"گفت که افتادم ایلناز حرف یاد  لحظه یه

 این چهارم یک خداییش ولی خوابه 4 بودو طبقه دو خونمون درسته!میگه؟ چی ما ی خونه به پس

 ندلیص میز رو اش سایه زیر تابستونا که داشتیم آلبالو درخت یه که کوچیکمون حیاط.بود خونه

 گلکاری اش گوشه هر که باغ این با اصال... یاس گل و بو شب گل بوته چند با میشستیم سفیدمون

 یه یابو میگه پاش زیر " SONATA" به اینکه.نبود مقایسه قابل مجنون بید درختای از پر و شده

 .نداره براش ژیانم حکم که زانتیا

 میکنه؟ چیکار اینجا این_

 .وایستاد مدادی نوک جنیسیس یه جلوی ایلناز

 ...بهتر برم من عزیزم کردی لطف جاشم همین تا. یام نمی من پس دارین؟خب مهمون_
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 مزاحم یه نیست مهمون نه. میدوزی و میبری خودت واسه داری چیه...بابا بریم هم با کنار بزن_

. یامب بزن دور یه باغ تو تو کنم می دفعش من تا فقط. نباش نگران تو میکنم دفعش اونو داریم

 اوکی؟...باشی ب معذ خوام نمی آخه

 .نیست ای مسئله باشه _

 .میترسونتت...نیست خوب میونش ها باغریبه ساالر آخه...نری باغ ته باش مواظب فقط _

 ...نمیرم باشه _

. ردک می غروب داشت آفتاب آسمونانداختم به نگاه یه...خونه تو رفت  شد دور ازم بلند قدم چند با

 ...داشتن خوشگلی باغ که واقعا. زدن قدم به کردم شروع

******************************** 

 چند کارای به تونست نمی بود ریخته بهم اعصابش واقعا راتین جنیسیس دیدن ایلنازبا

 قرار و شمین میدونست که این وجود با خونشون به اومدنش. کنه پیدا منطقی دلیل روزآخرراتین

 ور. داشت راتین ازطرف منطقی جوابهای دادن و ایلناز طرف از بازجویی یه به نیاز خونشون بیار

 یب دیدن با. میکرد مزمزه رو داغش چایی داشت و بود نشسته پذیرایی تو  سلتنتی های صندل

 وییشج باز همیشگی پرستیژ با کمر به دست و ایستاد روش روبه. گرفت گُر بیشتر تفاوتیش

 :گفت

 میکنی؟ کار چی داری اینجا دقیقا بپرسم میشه _

 

 :گفت باال انداخت ابروش تای یه

 ...بخیر رسیدن_

 میکنی؟ کار چی اینجا گفتم...بری در زیرش از تونی نمی که نکن وعوض بحث_

 :کردوگفت اشاره دستش توی چایی فنجون به

 .میخورم چایی دارم که بینی می_

 :گفت روبرویش مبل رو کرد پرت خودش کالفگی با
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 اینجا؟ اومدی پاشدی چرا...خدا رو تو ندارم کردن دو به یکی ی حوصله راتین وای_

 میگرفتم؟ اجازه تو از باید عموم ی خونه به اومدن برای_

 نهخو برسه چه نمیری بارم یه سالی بابات خونه. یفته نمی طرفا این راهت بارم یه سال01 تو _

 ...عموت

 :گفت لبش رو پوزخند با

 .میزدم سر زود زود شاکی اینقدر نیومدنم از میدونستم _

 بزن شوپا پس خب...دوستاشه از یکی خونه مامانم...مطبه هم ایلیا...یاد می شب نیست خونه بابا _

 ...باش زود پاشو...بیا شب چاک به

 میکنه؟ بیرون خونه از مهمونشو آدم...نیستی نواز مهمان عمو زن مثل اصال _

 :داد جواب قروچه دندون با

 ... آره محلشو بی خروس ولی نه مهمونشو _

 فینطر به راستشو دست اشاره انگشت و گذاشت نعلبکی تو بود شده خالی که رو چایی فنجون

 :گفت و داد تکون

 .گذاشتم بچگیت پای به... عمو دختر نیست درست اصال لحن این و برخورد این... نُچ نُچ _

 

 :گفت بود رفته تر باال یکم تنش که صدایی با ایلناز

 ارهبیچ این دوروبر انقدر چرا تو اصال اومدی؟ پاشدی چرا اینجا میارمش دارم میدونستی که تو _

 میپلکی؟ها؟

 ... میگم بهت پایین وبیاری صدات _

 بهش دش خیره ینه*س به دادودست تکیه مبل پشتیه به بود شده آروم یکم حرف این با که ایلناز

 :گفت جانب به حق ی قیافه با

 .میشنوم بگو خب خیلی _
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 در توشو ته تا ایلناز و نداره خالصی دیگه پریده دهنش از که حرفی این با میدونست که راتین

 :گفت نیست کن ول نیاره

 نجاای منو اگه پس...فامیلیم هم با ما بگی بهش قراره نگفتی تو مگه هم...شدم نگرانش خب _

 ...نداره مشکلی که ببینه

 دارین توقع...بشر برم روتو! میشی؟ نگرانش هم میکنی له دوم بار برای مردم دختر میزنی هم _

 که؟ کنم باور مسخرتو دلیل این

 ...کرد بدترش چیز همه بی ی دختره اون هم... نبود که عمدی _

 کلته؟ اون تو چی بگو...نرو طفره... نبود عمدی...نبود عمدی...کن بس _

 :گفت ایلناز چشمای تو دوخت چشاشو بود افکارش درگیری خاطر به که برافروخته صورت با

 می رفح بعدا...اتاقا از یکی تو میرم منم تو بیاد کن صداش برو زشته گذاشتی منتظرش بیرون _

 .زنیم

 

 :گفت در طرف به رفتن حین شد بلند جاش از ایلناز

 ...راتین آقا بری در زیرش از تونی نمی. مشه وحل میشه زده حرف امشب موضوع این_

 ...لعنتی_

******************************* 

 شمین

 دلیصن های تشک روکش که سیاه های صندلی و میز اطرافش که بود آالچیق یه ساختمون پشت

 ...رمانتیک خیلی فضای یه...سیاه های راه با بود سفید ها

 خودمو تهخس. بودم زده دید باغو جای همه بود گذاشته گالم ایلناز که ساعتی نیم تواین گفت میشه

 ...آفتاب غروب به شدم خیره و انداختم ها صندلی از یکی رو

******************************** 
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 ار بوده دنبالش به هاست سال که کسی دارد حسرت با پنجره پشت از  نفر یک که این از غافل

 ...میکند تماشا

 فکر ینا با.کند راپیدا شمین نتوانست اما انداخت نگاهی اطرافش به و آمد بیرون ازساختمان ایلناز

 قتیو. کرد حرکت ساختمان پشت طرف به آمد پایین ها پله از حراسان باشد رفته است ممکن که

 سر از نفسی.میکند تماشا را آفتاب زیبای غروب و نشسته باغشان صندلی روی که دید را شمین

 .رفت طرفش به و کشید آسودگی

 ...خودش واسه کرده خوش جا چه ببین اِاِاِ خانوما؟ خانم میگذره خوش_

 هیییی _

***************************** 

 شمین

 به نه...نکنم فکر چیزی به داشتم سعی میکردم نگاه آفتاب زیبای غروب به داشتم طور همین

 متری 01 ایلناز صدای با که...دیگه چیز هیچ ونه هاش برتری به نه...ایلناز منو بین طبقاتی تفاوت

 ...هوا پریدم

 ...خودش واسه کرده خوش جا چه ببین اِاِاِ خانوما؟ خانم میگذره خوش_ 

 هیییی_

 دیدی؟ جن دختر؟مگه چته _

 :گفتم رفتم براش توپ غره چشم یه

 ...دیگه بیا آدم مثل هم کنم؟تو کار چی دادی سکتم خب _

 !...خب اومدم پا دو رو آدم مثل! اومدم؟ چی مثل مگه _

 ببین... اومد خوشم... عقب رفت قدم سه دو ترسش از که بدم جوابشو تا پاشدم جام از حرصی

 دمق یه لبم رو پوزخند با...میخونه لب زیر اشهداشو داره خدا بنده که گرفتم خودم واسه قیافه چه

 :گفتم شدمو نزدیک بهش
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 هر هم حاال تا صبح از... شد سبز درخت هیچی که علف پام زیر رفتی کاشتی اینجا منو ساعته دو _

 یکهت خونه برسم وقتی یعنی این...میزنه زنگ داره ریزه یه حال تا صبح از ماما...اومد سرم بالیی

 ... گوشمه بزرگم

 به هک حده چه تا تحملم میزانه نظرت  به بگو تو حاال خب...کیشمشیه اللیگا حد در اعصابم پس

 !کنم؟ گوش پرتات و چرت

 

 :گفت پته تته با حال همین تو جلو قدم یه من میرفتو عقب قدم یه اون جملم هر با

 .کنم دکش کشید طول یخورده...طرفبودم سیریشی چه با من نمیدونی که تو...تو خب...خ _

 چی؟ واسه دیگه درازیت زبون...اون بیخیال حاال نبود؟ بیشتر یخورده از مطمئنی _

 ...یاد می خوشم...باشم کرده اصال...نکردم درازی زبون من _

 :شدم راقب زود باشه بلبل نباید من واسه نمیدنه اما...دختر این زبونیش بولبول فاز به برگشت باز

 کنم؟ خالی سرت دلیمو دق داری خوش انگار...نه نه _

 :گفت زد کمر به دستشو دو هر نیاورد کم اونم

 میکنی؟ کار چی مثال...هه _

 تا چهار داشت پا دوتا اونم... طرفش به دوییدم که بود نیومده در دهنش از کامل اش جمله هنوز

 ...بدو اون بدو من حاال کردن فرار به کرد شروع گرفت قرض دیگه

************************************** 

 ترین جوانمرد: راتین

 فتمر رسیدم که دوم ی طبقه به... رفتن باال به کردم شروع ها پله سمت به رفتم شدمو پا جام از

 شغولم فکرم دیدم خانوادشو بیمارستان تو که  اول روز از... ایلیا اتاق یعنی راهرو چپی سمت اتاق

 دو تخت یه میزد چشم به که چیزی اولین.انداختم اتاق به نگاه یه تو رفتم کردم باز دراتاق. بود

 شتبال بود روش که ای ساده ساتن مشکی تختیه رو بودبا در روبروی درست که بود بزرگ ی نفره

 شکل به روش که طوسی های راه با  اما سیاه و بود ساتن جنس از هاشون بالشی رو که هایی
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 و کارش میز اتاق چپ سمت...رنگ سفید های پاتختی تخت سر دو. داشتن قرار هم کنار موازی

 ...مشکی گردون صندلی

 شوتوالت میز.بود گوشه یه هم بودمم خریده پیش سال چند براش خودم که رنگی مشکی گیتار

 کمد بود، شده پهن اتاق وسط درست که سفیدی و سیاه فرش بودن، روش که هاش ادکلن

 یوارید کاغذ و بود گرفته قرار بالکن ی پنجره کنار که قدی آینه...شیشه جنس از اما سیاه دیواری

 .بود جاش سر همچی.بود نشده عوض هیچی.بود رنگ مشکی های خط روش که طوسی

 یدد ساختمون پشت به فقط اتاق این از. زدم کنار رو پرده رفتم پنجره سمت به آروم های قدم با

 شتدا و بود نشسته باغ های صندلی روی. نشست لبام روی دل ته از لبخند یه دیدنش با.داشت

 بهش متونست می ایکاش.بشینم کنارش برم تونستم می االن ایکاش.میکرد تماشا آفتابو غروب

 یدمیدوی طرفش به داشت که دیدم رو ایلناز... ایکاش...دلخوشیم همه شده وجودش وقته چند بگم

 مثل بود پرت حواسش.شد نزدیک بهش آروم های قدم بعدبا وایستاد افتاد اون به چشش تا اما

 تا هم تو فتمیر بیشتر اخماش میزد ایلنازحرف با بیشتر که دقیقه هر.بودش ترسونده ایلنازم اینکه

 ...پاشد جاش از عصبی یهو اینکه

 میشد دیکونز ایلناز به میگفت چیزایی یه داشت.کشیدم پردرو شدم حول ببینه منو ممکن اینکه از

 که تگف چی ایلناز یهو نمیدون که تا.میرفت عقب عقب هی داشت چون.بود ترسیده انگار ایلنازم

 طونشی صدای بود برداشته باغو کل صداشون.بست و فلنگ ایلنازم و طرفش به دویید شمین

 .میخوره حرص داره بود مشخص که شمین عصبی صدای و ایلناز

 اتاق گوشه از داشت که رو ایلیا گیتار بود زده سرم جوربه بد سال5 از بعد که شد چی دونم نمی

 وبرداشتم اونو کی و اتاق سمت اون به کشید منو چی نمیدون.بزنم بردارمو و میزد چشمک بهم

 2 عدب و کردم باز لب کی نمیدونم. زدن به کردم شروع و پنجره کنار ی نفره تک مبل رو نشستم

 ...خوندم سال

*********************************** 

 رازقی و سیب کنار

 عاشقی عطر نشسته

  خستگی تبار از من
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 عاشقم دلبستگی، از خبر بی

 شدی صدا شدم ابر

 شدی گدا شدم شاه

 شدی قلم شدم شعر

 شدی غم تو شدم عشق

 من دریای من لیالی

 من رویایه در آسوده

 تو هوای در لحظه این

 تو صدای در شده گم

 تو مجنون عاشقم من

 تو بارون در گشته گم

 خبر بی لیلی مجنون

 در دربه های کوچه در

 وخراب پریشون و مست

 آب بر نقشه آرزو هر

  عاقبت روزی که شاید

 دلت در بگیرد آروم

 ای ستاره هر کنار

 ای پاره ابر نشسته

 سادگی تبار از من

 عاشقم دلدادگی، از خبر بی
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 شدی ابر شدم ماه

 شدی صبر شدم اشک

 شدی آب شدم برف

 شدی خواب شدم قصه

 من دریای من لیالی

 من رویایه در آسوده

 تو هوای در لحظه این

 تو صدای در شده گم

 تو مجنون عاشقم من

 تو بارون در گشته گم

 خبر بی لیلی مجنون

 در دربه های کوچه در

 وخراب پریشون و مست

 آب بر نقشه آرزو هر

  عاقبت روزی که شاید

 دلت در بگیرد آروم

 (فالحی مازیار-من لیالی)

************************* 

 با رو تاکاپویی پر روز. بود اومده همیشه از زودتر امروز.خونه بود اومده مطب از حال بی و خسته

 برای تاسف روی از سر شد باعث میومد باغ ته از که هایی -صدا سرو.بود گذرونده بیماراش

 .زدن غر به کنه شروع لب زیر تکونبده کوچیکترش خواهر
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 میام میشم خالص مطب از...سرش رو گذاشته خونرو.نمیشه بزرگ دختر این نه _ایلیا

 ...تیمارستان

 رفت یراست شدو خونه وارد شد رد راتین ماشین کنار از اینکه به توجه بی طور همین

 و رفتگ دستگیررو باشه نداشته اعتماد که انگار گوشاش به. کرد مکس اتاقکمی در جلوی.اتاقش

 .کرد باز و اتاق در آروم

 ثانیه چند از بعد بست اتاق در و گذاشت بابا زدم توهم پای به.موند باز دهنش دید که چیزی از

 یک از بعد بود تر عزیز براش برادرم از که عموش پسر... راتین... صحنه همون باز.کرد باز دوباره

 بود یادش خوب.خوند می و میزد گیتار داشت همه از تر مهم تازه.بود خونشون تو ماه چند و سال

 تا سهیچک یعنی.بود نخونده اما. بود زده گیتار براشون زور و اسرار کلی با پیش ساله 4 بار آخرین

 سال ونا از بعد.بود راتین داره راز همیشه که رادین از بغیر بود نشنیده راتینو صدای فامیل تو حاال

 درس راتین از مدت یه که ایلیا غیراز بود زده گیتار فامیل های بچه اسرار به مهمونی یه تو که

 اختمینو احساس از پر انقدر داشت آدم همون حاال.بود ندیده زدنشو ساز کسی میگرفت موسیقی

 . میخوند و

******************************** 

 راتین

 نای دوباره.زدم ساز دوباره خوندم، دوباره سال چند از بعد.شد متوقف گیتار روی انگشتام حرکت

 اب آهنگ شدن تموم با. خوندم دختر همون برای هم بار این. آورد زدن ساز وجد به منو که بود دختر

 .کشیدم راحت نفس یه ایلیا دیدن با.برگشتم پشت به آروم کسی زدن دست صدای

 دیگه؟ خودتی!...نزدم توهم کنم باور یعنی نه...طال پنجه بابا...داداش نفست ناز _ایلیا

 .جاش سر برگردوندم گیتارو رفتم پاشدم جام از

 .میبینی اینطور منو نیست اولت بار خوبه...ایلیا نریز مزه_

 :گفت میرفت لباسی چوب طرف به که طور همون آورد در و کتش

 من منض در...پیش سال چند اما.میبینم زدنتو ساز نیست اولم بار درسته داداش؟ حرفیه چه این _

 اینه؟ از غیر.بودم نداده حاال تا خوندنتو آواز
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 لوارم؛ش جیب تو کردم دستامو و باال انداختم شونه القیدی با.پرسید ازم سوالی حالت با برگشتو

 ...دیگه دیدی االن چی؟ که خب _

 :گفت گرفت خودش به که شیطونی ی قیافه با ایلیا

 هندوستان هوای فیلت تو که شده باعث چی.میگم همینو منم خب.فهم چیز آدم قربون... آهان_

 کرده؟

 :گفتم زدم گره بهم هامو ابرو

 توروسننه؟...اومد بشه؟خوشم چیزی باید مگه _

 .آهنگ فاز تو زدی طوری همین کنم باور باش نداشته انتظار اما.میزنی چرا...داداش خب خیلی _

 :گفتم و ایش قهوه چشمای تو دوختم چشمامو باالترو بردم صدامو

 .نداره ربطی هیچ هیچکس به.میکنم بخواد دلم کار هر من.میکنم عشق _

 :گفت بود دادنش حرص از نشون که شیطونش لبخند با باال آورد راستشو دست ایلیا

 ...حله هکشید عشقت رو کی دقیقا که کنی روشن اینم اگه فقط.شدم قاعنه من...باشه بابا باشه _

 و رفتگ دستگیرشو و در سمت رفت زود که طرفش به رفتم بلند قدم یه آوردم در جیبام از دستامو

 :گفت باخنده

 ...دیگه محترمه دوشیزه این کیه بگو.نمیبره خوابم شب نگی داداش جون_

 :دادم ادامه اخم با ولی.نمیرفت رو از پسر این.بود گرفته خندم

 بگیرمش؟ یا میگیری.هاااا نخوردی شستمم ضربه هست وقتم خیلی ایلیا _

 :گفت سرشو باال برد دستاشو ایلیا

 هواس داداشمو زن بکنم غلط من.نشده تنگ اصال یکی اون به دلم تو جون به نه خودم جون به _

 .میکنم پیدا  دیگه یکی من داداش بگیر خودت تو.بگیرم خودم

 2،3 مگرفت یقشو طرفشو رفتم.برام بود تحمل قابل غیر شوخیشم.کردم داغ حرف این شنیدن با

 :گفتم دندونام البالی از.ازش بودم تر بلند سانتی
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 ...داره حدی شوخی شوخی.میکنی رد و مرز داری ایلیا _

 :گفت و کرد نگام استرس با ایلیا

 ...دیگه نمیگیرم گفتم بگیرم؟منم یا میگیریش گفتی تو. نگفتم چیزی که من...من_

 :گفتم سفیهی اندر عاقل نگاه با طور همون و شد شل توش بودم کرده مشت یقشو که دستام

 گِل نم یا میگیری گل دهنتو اون یعنی. بود گِل بگیرمش یا میگیری از من منظور...گورخر آخه د_

 دیگه؟ نیفتاد که کجه انقدر هزاریت دو کنم باور یعنی.بگیرم

 :گفت هاش خنده بین و خنده زیر زد پقی

 میشه الیمح نصفه منم میگی نیمه نصفه جملتو آخه...تو تقصیر خدایش ولی...کجه که بودنشو کج _

 ...دیگه

 خودم زود.اومد جیغ صدای که پنجره سمت رفتم.برگردوندم ازش رومو رفتم بهش ای غره چشم

 دستای اب باشه آورده سرش بالیی ایلنار اگه بستم احد خودم با.کشیدم پردرو و پنجره به رسوندم

 اپ دستو داشت بود افتاده چمنا رو ایلناز.شد راحت خیالم دیدم که چیزی با اما.کنم خفش خودم

 و اشه روسرشونه بود افتاده سرش از مقنعه.میزدش وداشت بود نشسته شکمش رو شمینم.میزد

 ...اطرافش بود ریخته پرپشتش موهای.بود ایلناز دست سرشم گیره

 از تر پایین یکم تا موهاش بودمش دیده که پیش سال 3 یادمه خوب.بود کمرش تا موهاش بلندی

 ...نازه اندازه همون به  موهاش هنوزم.دیدم درست بود شونش سر

 :کرد پاره افکارمو رشته گفت که ای جمله با ایلیا

 ریزن می وهمسایه در االن میزنه جیغ داره اومدم وقتی از.مرگشه چه دختره نیست معلوم_

 .بیام کنم خفش اینو برم من.بیرون

 :گفتم گموچن توو گرفتم بازوشو زود براهمین ببینه وضعیت این تو و شمین ایلیا میذاشتم نباید

 باهاش؟ داری چیکار...نرو_

 :گفت کردو نگاه بهم تعجب با

 ...این چشه ببینم برم خب نرم؟ چرا _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

63 

 

 :گفتم عجله با

 .میکنن بازی دارن.نشده چیزی هم...میشه معذب بری...دوستاشه از یکی...داره مهمون _

 :گفت شک با

 میدونی؟ کجا از تو _

 :گفتم کردم اشاره پنجره به

 ...دیدم پنجره از _

 :گفت رفت پنجره طرف به

 ...ببینم منم بذار خب _

 :گفتم بیرون دادم صدا با نفسمو کردم سد راهشو

 ...ایلیا حجاب بی. کنی نگاه نمیتونی فعال _

 :گفت کالفگی با ایلیا

 ای مثله ببینم منم دیدی تو هم.بازیات مومن این از بردار دست داری دوست هرکی جان _

 .نیستم که هیز.نیست

 :گفتم بهش دلم تو

 باختی دلتو بیفته بهش چشت تا. داره مار ی مهره دخترانگار این.نداره هیزبودن به ربطی _

 .باختم دلمو هاش بازی شیطون همین با که من مثل...پسر

 :دادم جواب بهش ولی

 این. عمدیه ببینی بری االن تو اگه ولی دیدم اتفاقی من.بذار میذاری بازی مومن اسمشو _

 .خبره بی اطرافش از االن که خدا بنده اون هم تو برای هم...گناه

 :گفت پوزخند با ایلیا
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 فتع نگران خودش نگرانی عفتش از تو که اینقدر میگه تو که خدایی بنده همون میدم قول بهت _

 سالوام من نگاه یه با اونوخ.میزنن الس و میشن مزاحم زمونه دورو این دخترای.نیست نجابتش و

 ...نیاد خدا چشم به اینا که داره گناه اینقدر اون باش مطمئن داداش... هه! کنن؟ گناه قرار من

 پاک اون واقعا ممکن که این از.میشناختمش خوب که من شمین ی درباره اونم حرفا این شنیدن با

 :گفتم شدم عصبی نباشه

 اون پاکی از میزنی؟توکه حرف اینطوری راجبش که میشناسی اونو اصال میدونی؟هان؟ کجا از تو _

  میزنی؟ تهمت چرابهش نداری خبر

 :گفت و نذاشت پس پا اما شد شکه العملم عکس از ایلیا

 تو پاکه؟نکنه اون که مطمئنی کجا از تو. نمیشناسمش آره میزنی؟ جوش اینقدر چرا تو _

 میشناسیش؟

 :گفتم تعلل بی

 ارب بندو بی سرش پشت نمیدم اجازه هم تو به.پاکه که مطمئنم همین برا...میشناسمش آره _

 .بزنی حرف

 :داد ادامه آرامش با اما کرد تعلل ایلیا

 میشناسشی؟ کجا از حاال...داداش میخوام معذرت من خب خیلی _

 ...دانشجومه _

 :گفت مرموزی با

 استاد؟ میکنی طوری همین دانشجوهاتو همه طرفداری کنم باور یعنی _

 .آره حالیشونه حروم و حالل دارن، لیاقتشو که اونایی ولی نه همه _

 ...دانشجوهات حال به خوش پس _

   دوباره که روزِ سه دو فقط.بود مشغول خیلی فکرم.تختش رو کردم پرت خودمو و ندادم جوابشو

 یتوجهب ایلیا.بود کرده درگیر فکرمو قدیما مثل باز هم مدت همین تو اما بود شده پیداش زندگیم تو

 :گفت و نشست تخت روی کنارم العملم عکس این به
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 ماش گرامی ودانشوجوی بنده نفله خواهر ببینیم بده آب سروگوشی یه پاشو مومن برادر خب _

 نه؟ یا کنیم کوفت چیزی یه بریم میتونیم کجان؟

 :گفت دادو قورت دهنشو آب رفتم براش که ای غره چشم با

 کنم؟ چیکار...گشنمه داداش خب _

 ...شکمت اون بخوره کارد ای _

 ای دقیقه چند آخه.میکنن چیکار دارن و کجان ببینم تا رفتم پنجره طرف به و شدم بلند جام از

 هر اام.نبود شمین و ایلناز از خبری اما بود روشن باغ چراغای.یومد نمی صداشون دیگه که میشد

 سرش بالیی ممکن که این از لحظه اون بگم دروغ تونم نمی.ببینمشون نتونستم کردم نگاه جارو

 .ترسیدم باشه اومده

 :فرستادم پیام ایلناز به آوردمو در بود نفره تک مبل ی دسته رو که کتم جیب از گوشیمو زود

 .خونشون برسونش زود میشن نگران ایلنازخانوادش شما؟ کجایین _

 :گفت میکرد نگاه منو رفتارای داشت فقط االن تا که ایلیا

 دادی؟ اِس کی به نیستن؟ باغ تو _

 معتلی یب.داد پیام ایلناز که بدم؟ کار گزارش تو به باید حاال تا کی از من بگم بدم جوابشو خواستم

 .وخوندمش کردم باز

 .میرسونمش مییایم در دیگه مین 3.میرسم وضعش و سر به دارم منیم اتاق تو _

 حال خوش نیفتاده براش ای دیگه اتفاق اینکه از.بستم چشمامو و کشیدم عمیقی نفس

 :میگفت داشت که شنیدم رو ایلیا صدای.شدم

 .درمیاد گندش که بالخره خب ولی هست کاستون نیم زیر ای کاسه یه دوتا شما _

 :گفتم و انداختم چشاش تو خستمو نگاه بهش کردمو باز آروم چشمامو

 .میفهمی همچیو بده فرصت یکم...ندارم کل کل ی حوصله اصال ایلیا _

 :کشید پیش دیگه موضوع یه و نکرد دنبال بحثو ی ادامه ایلیا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

66 

 

 ما؟ ی کلبه به آوردن تشریف و دونستن قابل رو ما که شده چی گلما داداش حاال خب _

 :دادم جواب طوری همون بهشون زدم تکیمو پشتم دادم دستامو تختو گوشه نشستم

  دیگه؟ عموم ی خونه بیام پاشم تا باشم داشته خاصی دلیل باید حتما _

 :گفت و کنارم نشست درست اومد تخت طرف اون از

 ...نشده باز خونه این به پات میشه سالی دو بهم بده حق خب ولی...داداش حرفیه چه این _

 دار روخب میدیدمشون دور دورا فقط. نمیگذشت جا این از گذرم اصال که بود سال دو میگفت راست

 :گفتم چپشو ی سرشونه گذاشتم چپمو دست. میشدم

 .میگم بهتون امشب مفصله داستانش _

 :گفت و زد ای مردونه لبخند ایلیا

 .خوشحالم میبینم و راتین داداش همون سال چند بعد دوباره دارم اینکه از _

 بازم دارم یعنی میکردم فکر خودم با داشتم. اش شونه سر زدم بار چند و دادم لبخندشو جواب

 یخورمنم شکست دفعه این. کنم نگاه طور همین نمیشینمو اینبار نه ولی سابق؟ راتین میشم

 .نمیذارم دست رو ودست

*********************************** 

 شمین

 اعالم بس آتش. اومد کوتاه ایلناز کرد جان نوش من از ایلناز که کتکایی و کل کل کلی بعد

 و میزدیم هم کله و سر به داشتیم بازم راه تو.ساختمون طرف به افتادیم راه کردیموپاشدیم

 خونه رسهب پام میدونستم.خونه میرفتم من و میرسیدیم من وضع سرو به زود باید اما میخندیدیم

 . نداشتم ای چاره کنیم چه خب ولی حتمیه مرگم

 سنگینی بودم باغ تو که مدتی تمام که بود این بود کرده مشغول ذهنمو حدودی تا که چیزی اما

 نهمیک نگاهم پنجره ازپشت داره یکی که رسید نظرم به بار چند.میکردم حس خودم رو رو نگاهی

 پله از داشتیم وقتی همین برای نزدم توهم بودم مطمئن. ندیدم رو کسی سمتش هرباربرگشتم اما

 :پرسیدم ایلناز از میرفتیم باال ها
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 نیست؟ کسی ما از بغیر دیگه خونه مطمئنی ایلناز _

 :گفت طرفمو برگشت زود چون خورد یکه ایلناز کردم احساس

 میپرسی؟ چرا...بابا آره _

 :دادم جوابشو صداقت با

 .کردم حس رو نگاهی سنگینی بودیم باغ تو وقتی بخوای راستشو خب _

 :داد جوابمو طور همون و رفتن باال رو ها پله کرد شروع تند تند دادو قورت دهنشو آب ایلناز

 ...بیا بدو. نیست خونه کسی دیونه دوتا ما جز به... زدی توهم _

 زود.شمب خیالش بی گرفتم تصمیم ولی. بودم مطمئن چون زدم توهم که کنم قانع خودمو نتونستم

 اونم قاتا تو رقتم و شدم رد کنارش از. منتظرمه اتاقش جلوی که دیدم و ایلناز و رفتم باال هارو پله

 .نداشتم زدن دید ی حوصله ختم اندا اتاق به سری سر نگاه یه. بست درو و تو اومد سرم پشت

 .بود یاسی و سفید های رنگ از ترکیب بود من اتاق با اندازه هم اتاقش

 جور بد .نکرد نگاه بهم اصال اون اما. کردم نگاش منتظر و آرایشش میز صندلی روی نشستم رقتم

 .کرد باز بود ریلی که درشو و رنگ سفید کمد یه جلوی رفت پزییشنش همون با بود فکر تو

 همب و آورد در کمد تو از ای مانتوسورمه یه. بمونم ساکت دادم ترجیح میکردمنم نگاه مانتوها به

 :گفت و داد نشون

 .شهب متوجه مامانت نکنم فکر. بندازیم نگاه یه بپوش هست تنت ماتوی شبیه این ببین _

 می راست .کنم نگاه بهش تنم تو میخواستم کردم وتنم گرفتم دستش مانتورواز شدمو بلند جام از

 دکمه نم مانتوی که بود این فرقش تنها فقط بود ساده ی ساده بود خودم مانتوی شبیه خیلی گفت

 تویمان مثل.نمیشد دیده بود مخفی شکر خدارو اما. بود زیپ یه این مال اما بود دکمهمخفی هایش

 خب اما... هااا باشه بزرگ خیلی که نه بود بزرگ برام کمرش دور اما بستم اونم داشت کمر خودم

 لنازای به اینارو اگه اما.میکشید رخ به بدنمو های گوسی و بود اندازه ی اندازه درست خودم مانتوی

 ویمانت قد هم شکرداشت جای.بود کرده لطف درحقم باشه هرچی بالخره.نمیزاشت زندم میگفتم

 از باید چطور که بابا و ماما میمون فقط حاال خب. زانوم از تر باال وجب یه درست بود خودم

 .میشدم خالص دستشون
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 :گفت میکرد برندازم داشت چونشو زیر بود زده دستشو ایلناز

 . صورتت رو ماسیده که خوشگلت آرایش این میمونه فقط...نیست تابلو خیلی خب _

 گرفت آورد در حوله یه ها کشو از یکی از رفت و خندید که طرفش کردم پرت دستمو توی مقنه

 :گفت طرفمو

 ...بدو. بریم پاشیم بهت بزنم ریمل یه بیا بشور صورتتو برو پاشو نخور حرص خب خیلی _

 دو طفل به که آرایشم شستن بعد.اتاق بهداشتی سرویس سمت رفتم قاپیدمو دستش از رو حوله

 بودو شدست گوشیش ایلناز. بریم حاضرشم که اومدم. بود شده پخش صورتم تو کل به بوزینه تا

 بیاد تا وندمم منتظر آرایششو میز پشت نشستم.نبود سختی کاره فهمیدنش مینوشت مسیج داشت

 .بده بهم آرایششو کیف

 ستمد داد آورد در ریمل یه ها کشو از یکی از سمتمو اومد مانتوش جیب تو گذاشت گوشیشو ایلناز

 :گفت

 ...اینجایی گفتم.بود گرفته تماس مامانت...خونتون برسونمت زود باید اینو بزن بگیر _

 :پرسیدم ازش میزدمش هام مژه به که این حین.کردم باز درشو گرفتمو دستش از ریملو

 !حاال؟ گفت چی...وایییییی _

 :گفت میکرد اوز روسریشو مانتو داشت که حال اینه در

 از کیی بازدید مارو برده استادا از یکی امروز گفتم منم. شدن نگرانت خیلی معلومه...بابا هیچی _

 ...ساختمونا

 شارژش موبایلت شما ضمن در...هان.میایم داریم االنم خوردیم اینا نهار ما خونه اومدیم بعدم

 .بوده خاموش گوشیت همین واسه بوده شده تموم

 :گفتم کردمو نگاه اضطراب با بهش بردتشتم کولمو بود شده تموم کارم

 شده؟ باورشون میگی یعنی _

 :ردک نگاه بهم وایستاد در جلو و بیرون زد اتاق از برداشتو سویچشم برداشت کیفشو ایلنازم
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 هک ایشااهلل...بریم بیا. نداشتیم ای چاره که فعال.دادم تحویلشون کردم سرهم چیزی یه من _

 .شده باورشون

 که ایینپ میرفتیم ها پله از داشتیم باهم اومدمو در اتاق از نداشتیم این جز ای چاره بود ایلناز با حق

 ...برگشتیم صدا طرف به هردو.زد صدا ایلنازو که اومد اتاقا از یکی از صدایبمی

********************************** 

 راتین

 9 نزدیکای ساعت بیان در خونه از شمین با ایلناز بودم منتظر میزدم قدم اتاق تو داشتم

 پس اومد راهرو از قدماشون صدای. باشه بیرون خانوادش اطالع بدون االن تا نبود درست.بود

 صدای با گرفتمو شو بازو زود در سمت رفت شد بلند جاش از ایلیا لحظه همین تو میرفتن داشتن

 :گفتم آرومی

  میکنی؟ داری کار چی _

 :داد جوب کالفگی با ایلیا

 ینا رو تو دختره اون نباید چرامیگی نمیدونم.یارم نمی در سر دوتا شما کار از من داداش ببین _

 ایرادی هیچ دوستش ی خونه تو اونم دوستش برادر با شدنش برو رو من نظر به ولی ببینه جا

 .ببینم خوهرمو دوست خوام می میکنم شک دارم دختره این به من ضمن در.نداره

 اورب و ببینه و شمین خودش بره گذاشتم همین برای میگم دروغ بهش کنه فکر خواستم نمی

 .یاورد نمی ببار مشکلی ایلیا و شمین شدن روبرو طرفی از...کنه

 رشس پشت درو و اینجام من که نده سوتی سپردم بهش. زد صدا ایلنازو و بیرون زد اتاق از ایلیا

 ...ببینم نفرو سه اون بتونم تا بذاره باز

********************************* 

 شمین

 زا داشت رنگ خرمایی موهای با هیکل خوش و خوشتیپ پسر یه برگشتیم صدا سمت به هردو

 مال دبو معلوم که رنگ مشکی ای پارچه شلوار یه.مییومد طرفمون به چپی سمت های اتاق از یکی

 دور باز طور همین که مات مشکی کراوات یه و بود تنش مدادی نوک پیرهن یه با شلواره کت
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 این به ای قهوه چشم حال به تا.ببینم چشماشو تونستم تازه رسید که بهمون.بود گردنش

 وت هنوز. میزنه قرمز به چشماش رنگ میکردی فکر جورایی یه...فندقی... بودم ندیده خوشگلی

 .کرد برابر چند حیرتمو جملش این با ایلناز کی؟که این که بودم این شک

 اومدی؟ کی...داداش سالم _

 :وگفت کرد من به نگاه یه خوشفرمش های لب روی لبخند  با

 عزیزم؟ کنی آشنا دوستت با منو خوای نمی...میشه ساعتی یه... سالم _

 :تگف بود شده رفع بود چی دلیلش نمیدونم که قبلش لحظه چند اضطراب نظرم به که ایلناز

 ...ایم همدوره حال اینه در و من دوستای بهترین از یکی شمین _

 :گفت من به رو بعد

  ایلیا من بزرگتر برادر ایشونم _

 :گفتم زدمو ملیحی لبخند

 .کیاراد آقای حالم خوش باهاتون آشنایی از _

 .خوشبختم باهاتون آشنای از منم _:گفت طرفمو به کرد دراز دستشو اما شد متعجب کردم حس

 با فقط خب اما نمیدم دست آقایون با بگم که نبودم دخترا اون از.دادم دست باهاش ناچار به

 من نیست هم دقیقه 8 االن اما.میدادم دست راحت میشناختمشون بودمو آشنا که کسانی

 .شدم مجبور ایلناز خاطر به ولی اینومیشناسم

 :گفت بهم دادن دست حین در

 ...خانوم شمین بزنید صدام کوچیک اسم به و باشین راحت باهام میشم حال خوش _

 خیلی که چیزی اما.پروییش این از شدم معذب جورایی یه.انداختم پایین سرمو زدمو اجباری لبخند

 نهیب خودم به.میده آزارم بدجور نگاهی سنگینی کردم -می حس هنوزم که بود این بود عجیب

 کذیبت احتمالو این درونم تو چیزی یه چرا نم نمیدو اما ایلنازه برادر نگاه سنگینی شاید خب زدم

 .میکرد

 :گفت برادرشو به کرد رو زود ایلناز...خونه برم خوام می من بگم ایلناز به رو خواستم تا
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 .میبینمت برگشتنی.خونشون برسونم رو شمین زود باید...شده دیرمون ما داداشی _

 هب کردیم شروع ها ازپله منوگرفتو ودست کرد بوس برادشو لپ و وایستاد پنجش رودوتا بعد

 :گفت که شنیدیم برادرشو صدای سرمون پشت از.رفتن پایین

 ...برون احتیاط با ایلناز _

 :جوابشوداد میرفتیم بیرون در از داشتیم که حالی در ایلنازم

 ... چشم...باشه _

***************************** 

  راتین

 آشنا شمین با بعد و زد حرف ایلناز با جلو رفت ایلیا.میدیدم رو همچی داشتم در الی از

 الیخ دلم ته شد باعث داد تحویل ایلیا به شمین که لبخندی اما. میشنیدم باهم حرفاشونو.شد

 5که بود لبخندش همین. بود دلبر طور همون لبخندش پیش سال 5 مثل هنوزم چون ترسیدم.بشه

 .داد جون دوباره بهم پیش سال

 بیرونو یامب در بشم همچی بیخیال خواستم لحظه یه! باشه؟ لرزونده رو ایلیا دل نکنه که میترسیدم

 نبارای اونم بدم دست از اونو دوباره اینکه فکر اما.داد دست ایلیا با دیدم وقتی بگم روبهش همچی

 آروم داشتم سعی بودم کرده مشت دستامو.نخورم تکون جام سر از کرد منووادار همیشه برای

 رو شمین مخه خواد می نکنه یا کنه؟ ثابت چیرو خواست می. میکرد روی زیاد داشت ایلیا.  باشم

 ...آخری این اال باشه داشته دلیلی هر کاراش این میکردم خدا خدا بزنه؟

 داده شارف بس از انگشتام بند. ندارم دیگه رو یکی این تحمل.دونستم برادرم مثل بچگی از رو ایلیا

 ها پله از و گرفت شمین دست ایلناز که میدادم دست از کنترلم داشتم دیگه.بودن شده سفید بودم

 نفس هدادمی تکیه سریم پشت دیوار به اومد در شدن بسته صدای تا. رفتن پایین به کردن شروع

 ولی شدم خالی تو کردم احساس. نشستم جا همون و شد خم کم کم زانوهام.کشیدم راحت

 اون اینکه بخاطر نه.کردم پیدا آرامش یکم.بود پیشم دقیقه چند حس بودبهتر هرچی

 ...بلعکس...رفتنه

 ات نمیداد رو اجازه این بهم دارم قرار توش که وضعیتی خب ولی میده آرامش بهم حضورش با اون

 الصهخ...زندگیشم کجای تو من نمیدونه حتی اون.میدید اینجا منو نباید اون.ببرم لذت وجودش از
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 سر پشت اومد ماشین الستیک صدای باغ از.دارم پیش در رو سختی راه که بودم واقف خوب

 .زد در کردن باز برای باغبونشون به ایلناز که بوغی

 ولی.کردم خداحافظی زندگیم با عمرم با جا همین از همین برای.بخورم تکون جام از نداشتم نا

 باراین اما میشد نزدیک بهم داشت شنیدم رو ایلیا قدمای صدای...دوباره دیدار از مطمئن بار این

 ...تو اومد و کرد باز کامل بازرو نیمه در.ظاهرمنکردم حفظ برای تالشی هیچ

 ...داداش...رفتن داداش _

 :گفتم که کنه روشن چراغو خواست.افتاد بودم نشسته در پشت که من به چشمش

 ...بمونه خاموش بذار _

 

 ودب آشفته ظاهرم.ببینه چشمامو تو غم نخواستم که بود این اونم داشت دلیل یه فقط کار این

 عجم و زانوهاش و نشست بروم رو اومد. بخونه چشمام از شکستگیمو نخواستم اما میدونستم

 :دز بهم سکوتو خودش اینکه تا گذشت سکوت تو دقیقه چند.کرد قفل اونا دور دستاشم کردو

 حمایت همه اون ازش تو که دختری چطور ببینم خواستم می راستش...خوام می معذرت من _

 وت میشه معصومیتو...پاکه...داداش بود تو با حق...ولی ست دخترا اکثر مثل که ظاهرش...کردی

 ...  ها بچه مثل...دید چشماش

 

 :گفتم و کردم نگاه بهش نگرانی با

 ...ایلیا _

 

 :گفت خنده با کنم تموم حرفمو نذاشت

 هم هرکی.کنیم نگاه چپ داداشمون زن به که نیستیم دله.نشدم دلباختش... من داداش نترس _

 .   میکنم چپ چشاشو کنه نگاه چپ
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 شد بلند جاش از ایلیا!دارم؟ دوستش که معلومه انقدر یعنی کردم فکر خودم با. زدم محوی لبخند

 :گفت و کرد دراز روبروم دستشو و

 ...خورد کوچیکرو معده بزرگه معده که پایین بریم شو بلند...داداش شو بلند _

 ...خنده زیر زد اونم که دادم تکون براش تاسف روی از سری. شدم بلند گرفتم دستشو

*********************************** 

 شمین

 ونهخ تا ونک از بودم گفته بهش و آدرس. بودیم توراه و یمبود اومده در ویال از میشد ای دقیقه 81

 تا بود تهگرف ماشینو گاز ایلنازم بود خلوت نسبتا چون خب اما.بود راه ساعت یکنیم یک مانهایت ی

 .برسیم زودتر

 شکوکم خیلی.بودم نیاورده سردر هیچی بود افتاده اینا ایلناز ی خونه که اتفاقایی از و بودم خسته

 ...میزد

 هدقیق چند همین خونه اومده داداشش نداشته خبر که گفت بار ده از بیش  ایلناز که بخصوص

 فکر لیاای ی قیافه به میکردمو نگاه خیابون به داشتم. شد ساکت زدم بهش من که تشری با پیش

 های ابرو...مردونه فرمو خوش صورت با داشت ای قهوه چشمای.نبود ایلناز شبیه اصال. میکردم

 درازی که ریشش ته آخر در و..دارش حالت های مژه...مردونش نقصه بی بینی...التح خوش

 از ادربر خواهر عنوان به ایلناز و ایلیا مشترک وجه تنها گقت میشه.میرسید سانت 5،4 به ریشاش

 اینا0728 که طوری زیاد نه اما بود بلند قد و هیکل خوش خب.بود سفیدشون پوست ظاهری لحاظ

 صالا یعنی.نبود ایلیا جذابیت بود کرده خودش درگیر فکرمو که چیزی اما...بود ذابج کل در.میزد

 .نداشت اهمیتی برام

 به ودب وقت خیلی من گرچه. نداشتم خانوادش ایلناز به اعتمادی اصال دیگه من که بود این مشکل

 منداشتم اعتماد نیمچه همین اما.داشتم خودم خودمو هوای همیشه و نداشتم تام اعتماد کس هیچ

 رو بود انتظارم در که رو ماما غرغرای ی حوصله اصال....اوففففف.بهشون نسبت دادم دست از

 امروزا که آهنگو یه کردم پیدا کیفم تهای ته از هنزفرمم آوردمو در کیفم جیب از گوشیمو. نداشتم

 .کردم پلی رو احوالم گویای بود شده

********************************** 
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 تنهام روزا این من میشه باورش کی

 دنیام تو هیشکی از نیست نشونی دیگه

 فراون ام غصه میشه باورش کی

 مونه نمی یادم حتی خودم اسم

 دارم غم خیلی من میشه باورش کی

 دارم کم روزا این چیزارو خیلی من

 دلتنگم خیلی من میشه باورش کی

 جنگم می لحظه،تقریب و ساعت با

 جاشه سر دنیا و تنهام تنهای

 پیداشه تو مثل بازم میشه یعنی

 میشه باورش کی

 میدونه کی اصال

 پریشونه موهات مثل شبم روزو

 جاشه سر دنیا و تنهام تنهای

 پیداشه تو مثل بازم میشه یعنی

 میشه باورم من

 کرد باور که باید

 جایی هر خوشبختی

 برگرد صدا این با

 برگرد صدا این با

 برگرد صدا این با
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 برگرد صدا این با

 ...میشه باورش کی

 (باران میالد _میشه باورش کی)

****************************** 

 ایلناز.رسیدیم کوچمون به که این تا.دادم گوش رو آهنگ همین باره چند و باره سه باره دو

 :گفت و کرد نگاه برگشتبهم

 ساختمونه؟ کدوم _

 :گفتم و دادم نشون بهش دست با

 004 پالک...داره سفید نمای که ساختمون همون _

 زمزمه لب زیر بستم و چشمام وایستاد که خونه در دم. کرد حرکت و داد تکون و  سرش

. دمش پیاده کشیدم عمیقی نفس... بشمار ده تا... نشو عصبانی...نده جوابشو...باش کردم؛آروم

 ردمک باز... بسم یه با و در  درآوردم کولم از و کیلید.شد پیاده ماشین کردن خاموش بعد ایلنازم

 کردمو نگاهش برگشتم خوره نمی تکون و وایستاده دیدم وقتی. بشه رد ایلناز اول تا کنار کشیدم

 :پرسیدم ازش

 ...دیگه تو میکنی؟بیا نگاه منو داری وایستادی چرا _

 :گفت من من با

 .میام منم...برو اول...تو _

 بلبل هک پیش دقیقه چند ایلناز از.ببندم درو و بیاد تا موندم منتظر تو رفتم زدمو بهش پوزخندی

 بودم نم میکرد فکر ندونه هرکی که بود شده ساکت و زیر به سر همچین.نبود خبری میکرد زبونی

 افتادم راه شدم بیخیالش.بدم خانوادش تحویل آوردم االن و خودم خونه بردم زوراونو به که

 دازمبن کیلیدمو خواستم تا رفتن باال دوتا یکی  کردم وشروع ورودیمون در جلوی های پله سمت

 . کرد باز و در بابا که کنم باز درو
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 امسلم یوفتاد نمی اتفاق اون اگه... عصبانی چقدر بود مشخص کامال.بود سرخ سرخ چشماش

 قح حتی اون.بشه عصبی که نمیدم حقو این اصال بهش االن من...نه ولی.میترسیدم االنازش

 :فتمگ بابا به رو آرامش کمال با.پرید وضوح به دیدم و ایلناز رنگ ولی.نظرم به نداره شدنم نگران

 ...سالم _

 به کرد شروع چپش چشم گوشه چون ریختم بنزین آتیش رو کلمه یه این با اینکه مثل

 با. ایینپ آورد آروم و گرفت ودستشو اومد مامان که بزنه سیلی تا کنه بلند دستشو خواست.پریدن

 :گفت بهم غره چشم

 نمیدی؟ جواب میزنیم زنگ هرچی چرا کجایی؟ تو هست معلوم هیچ _

 :گفتم مامان طرف به برگردوندم بابا چشمای از چشممو

 نمی دهشرمن.نخورد گوشیم به ایلنازم شارژره...شد تموم شارژش گوشیمم.بودم اینا ایلناز خونه _

 .کنم نگرانتون خواستم

 :گفتم بابا به رو

 ...مونده پا سر طوری این ایلناز زشته کنیم؟ صحبت تو بیایم هست اجازه _

 شدن ساییده صدای.نمیخورد تکون منو به بود زده زل طور همون بابا.کردم اشاره ایلناز به

 ازش ای ذره بودم شده دیده آب فوالد که من ولی. بشنوم میتونستم دندوناشوخوب

 بابا ستد مامان.میدونستیم خوب هردومونم اینو.بود همین خوردنشم حرص اصلی دلیل.نمیترسیدم

 لنازای مامانم. شدم کفشام بند کردن باز مشغول تو اومدم...کنار بره در جلوی از تا عقب کشید رو

 شونه رو وانداختم آوردم در رو ام مقنه گذاشتمو کفشی جا تو کفشامو.تو بیاد تا میکرد دعوت

 :میگفت که میشنیدم رو مامان صدای.راستم

 ...  باش راحت. عزیزم تو بیا...دخترم تو بیا _

 کاش خب... اینا شاران اومدن تا داشتم وقت خیلی هنوز خب 9:43.انداختم ساعت به نگاه یه

 ور طور همین.بردارن سرم از دست بکنه هاشو غر غر مامانم و بکنن هاشونو بازجویی زودتر هرچی

 و امانم که بودم نشسته بود بزرگمون پذیرایی گوشه که خوریمون ناهار میز های-   صندل از یکی

 یدکش صندل یه من کنار اومد شد جدا اینا مامان از زود ایلناز.پذیرایی تو اومدن ایلناز همراه بابا

 :اومد در مامان صدای که.نشست
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 ...بشین اینجا بیا بفرما چرا اونجا دخترم... اِ _

 :گفت ساختگی لبخند با ایلناز.کرد اشاره پذیرایی مدرنه و شیک های مبل به دست با

 ...راحتم همینجا...منون نه _

 :گفتم زدمو پزخند بهش دلم تو

 ...شی قایم من پشت بیای مونده کم ترست از بگو...عمت جون آره _

 :گفت ایلناز به رو مامان...کنارش هم بابا نشست ای نفره دو مبل روی ما روبروی درست هم مامان

 .نمیکنم اسرار...راحتی طور هر عزیزم باشه _

 برگشت طرفش به ما هردوی نگاه گفت بابا که خبی با

 و شده چی بدی خبر تا نزدی زنگ ما به ساعت این تا چرا بگی میشه...خانم شمین...خب _

 کجایی؟

 :گفتم دادمو تکیه صندلی پشتی به

 .خبربدم بهتون نتونستم شد تموم گوشیم شارژ که گفتم بهتون _

 داقلح ما به دوستت گوشی از نمیتونستی خب ولی. شد تموم شارژت فهمیدم اینجاشو تا خب _

 !یای؟ می دیر بدیکه خبر

 به. یام نمی کوتاه ولی...بشنوه ایلناز پیش من دهن از رو کلمه اون خواست می فقط میدونستم

 :گفتم زدمو زل چشماش

 .باشین مطمئن...نمیشه تکرار دیگه...میدونم کردم کوتاهی _

 :گفت مامان

 .رفت راه هزار دلم.شدیم نگران چقدر نمیدونی _

 این تو.نمیشن این متوجه کدومشون هیچ که بودم مطمئن ولی زدم مصنوعی کامال لبخند بهش

 ور رفتم...ژنتیکی استعدادمم این. بودم بابام دختر باشه هرچی. بودم شده خوبی بازیگر مدت

 :گفتم کردمو بقل رو مامان نشستمو مبل دسته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

78 

 

 نه و کنم ناراحتت نه دیگه میدم قول.کنم ناراحتت خواستم نمی.برم خوشگلم مامان قربون من _

 .نگرانت

 اش شهنق که بابا. میرفت صدقه قربون و میفشرد خودش به منو اونم.سیدم*بو کردمو بقل سرشو

 پروردتو دست هنوز رفعی آقای...هه.میکرد نگاهمون داشت طور همون بود شده برآب نقشه

 .کنی له دیگه بار یه غرورمو نمیذارم...کنی کوچیکم نمیذارم... نشناختی

 وقتی. کردیم نگاهش برگشتیم مون سه هر که کرد ای سرفه تک و شد بلند جاش از ایلناز

 :گفت دید نگاهامونو

 . نشم مزاحمتون این از بیشتر برم دیگه من _

 :گفت ایلناز به رو و شد بلند جاش از مامان

 .میری صبح فردا بمون شب؟ موقع این عزیزم کجا _

 گفت مامانو طرف اومد ایلناز

 .کنم زحمت رفع بهتره...منتظرن خونه از ولی لطفتون از ممنون خیلی _

 :گفت کردو بغل ایلناز مامان

 .خداست حبیب مهمون...نازم دختر حرفی چه این _

 مونحیاط در دمه تا.بره تا کنه روراضی مامان شد موفق ایلناز فنگ و جنگ و تعارف کلی با خالصه

 .دراومد صداش که پهلوش به زدم خوشگال ازون مشت یه راه تو.رفتم باهاش بدرقه بهونه به

 کار یزیچ... ای کونگفو... ای کاراته تو من جان...بابات خونه بمونه شی لیته ترشی الهی...آییییی _

 !میکنی؟

 خوشی دل ها بادامی چشم از میدونی آخه.نمیکنم پرتاروکار و چرت اون من نه...جونت نوش _

 .میدم  بوکسوترجیح...پرستم بیشترغرب من ندارم

 :گفت و شد تالبی دوتا قد تعجب از چشاش

 نیستی؟ که جدی دیگه؟ میکنی شوخی _

 :دادم جوابشو وایستادمو در جلو
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 باشم؟ کرده شوخی خوره می قیافم به _

 :گفت کردو نگاه آسمون به

 ...خدا میسپارم تو به خودم...باقر امام یا _

 :داد ادامه

 هست؟ کی استادت حاال. باشه زیاد همه این زورت طوری همین نمیشه میگم _

 چیکار؟ خوای می استادمو _

 ...میشه الزمم مدافع نفس واسه...بده یاد منم به پیشش برم میخوام خب _

 :گفتم کردم باز و در کردمو ای شده کنترل ی خنده

 .است ترکیه تو طرف چون پیشش بری نمیتونی _

 :گفت من به رو برگشت بیرون رفت در از.  رفت فکر تو جدی خیلی اون من برعکس

 ...کنیم چه دیگه میگیرم یاد کاراته میرم منم باشه منو؟ شانس میبینی _

 یلیخ هنوز اون اما.خنده زیر زدم بلند صدای با و کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه حرفش این با

 :گفت گرفتو دلخوری رنگ نگاهش که میکرد نگاه بهم جدی

 !داره؟ خنده آدما بدبختی _

 :گفتم تعجب با و خوردم خندمو

 خوبه؟ حالت میگی؟ جدی ایلناز _

 کالسامو ی برنامه ازش منم و کردیم بغل دیگرو هم.شدم همراه باهاش منم که خنده زیر زد پقی

 یه آسمون به و بستم و در.رفت شدو ماشینش سوار گویی پرت و چرت کلی از بعد و گرفتم

. اریدمیب صبح طرفای شاید.نداشت باریدن قصد ها حاال حاال مطمئنا اما بود ابری هوا نگاهانداختم

 حاالهاحاال میدونستم. میکرد صحبت حال تو داشت بابا با مامان...تو رفتم انداختم باال هامو شونه

. رفتمگ پیش امو اتاق راه همین برای برسه من کردن نصیحت به نوبت تا نمیشد تموم حرفاشون

 .بدم گوش حرفاشون به شمو کنجکاو شد باعث جمله یه اتاقم در جلوی
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 نمیشناسیش؟ مگه.بدم بهش خبرو این تونم نمی من _ مامان

 .کنه عادت چیزا اینجور به کی؟باید تا آخه ولی _ بابا

 ...علی نمیشناسی دخترتو اینکه مثل _ مامان

 چطوری بهش خبرو این برم داری انتظار.نمیزنیم حرف باهم کلوم دو اون و من نسترن _ بابا

 بدم؟هان؟

 سال 5 این تو دخترمو دیگه نمیتونم من چی؟چرا دردتون دوتا شما.نمیفهمم اینو منم _ مامان

 بشناسم؟

... خاستگاری بیان بگم اونا به میکشم خجالت من اصال...بپرس باالیی اون از چراشو برو _ بابا

 ...ننداخت راه هم آبروریزی...بیان اینا داد اجازه پروردمون ناز دختر حاال فکرکن

 گوشه اقات به میفته چشش یهو پسر اتاق رفتن وقتی...بزنن حرف گوشه یه پسره با برن شد قرار

 میبینه؟ چی...میکنه باز درشو میره...اتاق ای

 میگیره؟ کی اخالقش این با دخترو این کردی فکر...هه...هاش دستکش وبا بکس کیسه 

 

 وآوردم در مو لباسا. بشنوم و بحث ی ادامه نبودم مشتاق دیگه.اتاقم تو رفتم کردم باز اتاق در

 کردم تنم پرنگ بنفش تاب یه.بدم پس بهش خشکشویی بدم تا گوشه یه گذاشتم ایلنازم مانتوی

 در سرم از گیرمو... کردم نگاه خودم به آینه تو.بود رونم از تر پایین یکم که ستش شلوارک با

 . کردم جمع سرم باالی موهامو برداشتمو کش یه...آوردم

 رداشتمب پوشوند نمی انگشتامو بند کهه سیاهم کشای دست...هام ورزشی وسایل اتاق طرف رفتم

 یه.ردمک دستم دستکشمم یکی اون. کردم قفل و در آزادم دست با و دروبستم پام با.کردم دستم و

 .زدن مشت به کردم شروع و کردم کیسه به نگاه

 لمحوص اینکه ی بهانه به موضوع اون از بعد ماه یه درست میکنم کار بوکس که ساله سه نزدیک

 ولقب هم اونا...آنکارا بفرستن منو خواستم بابا و مامان از شاران دیدن به برم خوام می رفته سر

 .گرفتن بیلیت برام کردنو
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 شاران.بگیرم یاد بوکس میخوام من که خوردم رو بردیا و شاران مخه بودم اونجا که مدتی اون تو

 کار ره خالصه...دختر یه برای خصوص به نیست خوبی ورزش این میگفت رفتو بارنمی زیر اصال

 یه به ومن خواست بردیا بار چند حتی.میزدم خودمو حرف و نکردم شناقبول یا برم تنیس من تا کرد

 .داشت پا یه من مرغ ولی ببره شنا کالس

 هیکل خوش خیلی.بود ساله 84 پسر یه مربیم. گرفتن مربی یه برام اومدنو کوتاه همشون اینکه تا

 دارم سال 03 فقط منمو شاگردش فهمید وقتی حتی.بود هم بردیا دوستای از یکی یادمه خوب.بود

 اهمییت جذابش قیافه و خوشفرمش هیکل به اصال من ولی.میومد در حدقه از داشت چشماش

 اول همون منم دادو دوستی پیشنهاد بهم داشتیم هم با که کالسی سال یه از بعد اینکه تا.ندادم

 .نرفتم کالسامم جلسات سر دیگه اون از بعد. دادم منفی جواب بهش

 نوم که هستش هایی کار معدود از یکی کنم فکر.میکنم کار دارم خودم ساله دو االن که شد این 

 هابوکسور بودم شنیده.بود همین بوکس گرفتن یاد برای دلیلم تنها هم موقع اون.میکنه آروم

 راغس اینکه بدون بود شده باعث امرم همین.بوکسشون کیسه سراغ میان بشن عصبی هروقت

 میگفت مه بود فرهاد اسمش که مربیم حتی. بگیرم یاد بوکس بگیرم تصمیم برم قضیه این اصل

 فقط اتاق این سراغ میومدم که آرامش ای ذره امید به بار هر من اما...میکنه آروم آدمو زدن مشت

 کس هیچ که بود این میشد نسیبم که چیزی تنها.خوابم تخت به برمیگشتم کوفته و خسته تنی با

 از کنم کرف چیزی به اینکه بدونه که این ویه...نه یا هستم عصبانی یا... نه یا ناراحتم من نمیفهمید

 ینا وسایل شکوندن یا زدن جیغ و کردن گریه جای به شایدم.میشدم بیهوش تختم رو خستگی

 جنس این از من زندگی آرامش هم شاید...آرامش ذرهای از دریغ اما.میکردم مشتام روهدف کیسه

 ...بود

 زود براهمین.نداشتم رو کسی هیچ با زدن حرف ی حوصله اصال. شنیدم رو کسی پای صدای

 شنرو دکمشو زود...اتاق برگشتم... لپتبموبرداشتم زود کردم باز درو قفل آوردمو در دستکشامو

 و کردم پلی آهنگ یه اومد باال ویندوزش تا... زدم پسوردمو.کردم قفل سرم پشت درهم. کردم

 مشت به کردم شروع دوباره کردم دستم دستکشامو. کردم بلند آخر تا صداشو

 ...چپ...راست...زنی

***************************** 

 بفهمه نمیتونه هیچکی
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 گرفته چی از دلم که 

  بفهمه نمیتونه هیچکی

 گرفته چی از صدام که

 من با تا نمیمونه هیچکی

 شه همسفر راهم توی

 من با که میترسه آخه

 شه در دربه من دل با

 چشمام که نمیدونه هیچکی

 خیسه خیسه همیشه چرا

 نامه یه حتی هیچکی چرا

 نویسه نمی دیگه من واسه

 قلبم که دونه نمی هیچکی

 شکسته دفعه چند حاال تا

 اون راه سر نمیدونه هیچکی

 نشسته دفعه چند حاال تا

 بفهمه نمیتونه هیچکی

 گرفته چی از دلم که

 گرفته چی از صدام که

 من با تا نمیمونه هیچکی

 شه همسفر راهم توی

 من با که میترسه آخه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

83 

 

 شه در دربه من دل با

 چشمام که نمیدونه هیچکی

 خیسه خیسه همیشه چرا

 نامه یه حتی هیچکی چرا

 نویسه نمی دیگه من واسه

 قلبم که دونه نمی هیچکی

 شکسته دفعه چند حاال تا

 اون راه سر نمیدونه هیچکی

 نشسته دفعه چند حاال تا

 کورقلبم سوتو ی کلبه تو آخه

 نمیشه جا که خورشید

 مرگم لحظه تا اگه میدونم

 نمیشه پیدا دنبالش بگردم

 کورقلبم سوتو ی کلبه تو آخه

 نمیشه جا که خورشید

 مرگم لحظه تا اگه میدونم

 نمیشه پیدا دنبالش بگردم

 بفهمه نمیتونه هیچکی

 گرفته چی از دلم که

 گرفته چی از صدام که

 من با تا نمیمونه هیچکی
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 شه همسفر راهم توی

 من با که میترسه آخه

 شه در دربه من دل با

 چشمام که نمیدونه هیچکی

 خیسه خیسه همیشه چرا

 نامه یه حتی هیچکی چرا

 نویسه نمی دیگه من واسه

 قلبم که دونه نمی هیچکی

 شکسته دفعه چند حاال تا

 اون راه سر نمیدونه هیچکی

 نشسته دفعه چند حاال تا

 کورقلبم سوتو ی کلبه تو آخه

 نمیشه جا که خورشید

 مرگم لحظه تا اگه میدونم

 نمیشه پیدا دنبالش بگردم

 کورقلبم سوتو ی کلبه تو آخه

 نمیشه جا که خورشید

 مرگم لحظه تا اگه میدونم

 نمیشه پیدا دنبالش بگردم

 (یگانه محسن _ بفهمه نمیتونه هیچکی) 

******************************* 
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 راتین

 مخصوص پیتزای دوتا سفارش برو دوره همون های فوتی فست از یکی به زدیم زنگ

 زا هیچی دیگه بودم خورده که ای صبحانه جز به.میمردم گشنگی از داشتم راستشخودمم.دادیم

 تالش در ایلیا. بودیم خورده هامونو پیتزا که بود گذشته ای دقیقه 01.بود پاییننرفته گلوم از صبح

 ایلیا.نمیدادم پس نم حاالحالها کسی به رادین بجز من ولی بکشه حرف زبونمن زیر زا که بود این

 پله تسم میرفت داشت که دیدیم ایلنازو. شنیدیم درو صدای که میگفت کاراش مطبشو از داشت

 .کرد صداش ایلیا که ها

 ...برو بعد بده کارتو ارائه ماتمازل؟بیا کجا _

 :مانندشو جیغ صدای بعدشم شنیدیم بلندشو پاشنه کفشای صدای

 نیستین؟ بلد چیزی دردسر کردن درست جز که کنم کار چی دوتا شما دسته از من آخه _

 :گفتم کردمو اخم

 ...خردی دردی یه به سال چند بعد خوبه...بابا خب خیلی _

 :گفت و طرفم اومد قدم سه دو

 طرف کن دعا فقط.کردم تمیز رو تو گندای فقط امروز که نزن حرف اصال دیگه که تو راتین _

 ...وگرنه.بود شمین حسابم

 :گفتم حرفشو وسط پریدم بلند صدای با شدم بلند جام از

 هان؟ بکنی میخواستی چیکار...چی؟ وگرنه _

 :گفت من روبه وایستاد کنارم اومد شد بلند جاش از ایلیا

 ...آروم...داداش باش آروم خب خیلی _

 :گفت داد با ایلناز به و برگشت بعد

 ...نمیگم هیچی من هرچی...زدنه؟ حرف طرز چه کردی؟این پاره افسار چرا تو _

 ...نمیدونی تو آخه _
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 ...ایلناز بشین بگیر _

 :گفت منو شونه رو گذاشت دستشو

 ...بزنیم حرف بشین...داداش بشین _

 :پرسیدم دورگم صدای  با. کنارم نشست هم ایلیا جام سر نشستم درهم های اخم با

 ...نگفتن چیزی بهش که خانوادش خونشون؟ بردی _

 :گفت میومد چاه ته از که صدایی با میکرد بازی شالش های گوشه با داشت که طور همون ایلناز

 بزنه سیلی بهش خواست. بود خون کاسه دو مثل چشماش.کرد باز درو پدرش...رسوندمش _

 یه تو رفتیم باهم...نمیدونم...کنه آبروداری من جلوی خواست هم شاید. نذاشت مامانشاومد

 .میکنن چیکار باهاش نمیدونم دیگه...اومدم منم... دادیم تحویلشون کردیم هم سر چیزایی

 قلبمو ورهبخ کتک ممکنه اینکه.زد که حرفایی با شد درگیر خیلی فکرم ولی کردم بهش نگاهی نیم

 دو ما به رو و شد طاق طاقتش دیگه نپیچه پام و پر به زیاد داشت سعی االن تا که ایلیا.دردآورد به

 :گفت نفر

 !خبره؟ چه اینجا بگه من به یکیتون میشه یارم نمی در سر هیچی نفر دو شما حرفای از من_

 جایی ات کرد شروع اونم دادم تکون سرمو تایید ی نشانه به منم کرد نگاه بهم پرسشگرانه ایلناز

 ایلیا به هاشو دونسته ی همه ایلناز که ساعت نیم بعد. کرد تعریف ایلیا به رو بود خبر با ماجرا از که

 :گفت و انداخت من به مشکوکی نگاه با ایلیا گفت

 !باشی؟ داشته دختررو این هوای همه این تو که شده باعث میگه ایلناز که چیزایی این خب _

 :داد جوابشو کنم باز دهن من اینکه از قبل ایلناز

 و راتین ماشین خونه آوردم و شمین من که عصر امروز...داداشی نشده باعث اینا که معلومه _

 بیایم قراره ما داشت خبر که بخصوص اینجا اومده پاشده که کردم تعجب خیلی.دیدم

 وقتی... همیکن چیکار اینجا ببینم کنم صحبت باهاش تو اومدم گذاشتم گال یجوری و شمین...خونه

 هست کاست نیم زیر ای کاسه یه گفتم بهش. نداد جواب منو پیچوند اومدی چرا پرسیدم ازش

 ...میزنیم حرف بهش راجع شب گفت
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 :گفت و کرد نگاه من به زدو کجی لبخند حرفا این شنیدن با ایلیا

 داداش؟ کردن تعریف به کنی شروع خوای نمی...خب _

 :دادم جوابشو کردمو حفظ رو موضعم

 ...نموند چیزی دیگه...بهت گفت ایلناز رو همچی _

 :گفت و داد سر ای خنده

 .است دیگه چیز یه مطلب اصل...من داداش دیگه نه _

 اشج از کرد که شماره به نگاه یه درآورد جیبش از. زد زنگ گوشیش که بپیچونمش باز خواستم

 برام موضوع این گفتن راستش بودم کرده کسب زمان یکم شکر خدارو.داد جواب و شد بلند

 شد چی دفعه یه نمیدون که میزد حرف گوشیش با داشت ایلیا که بود ای دقیقه 01.بود سخت

 کنارم اومد.ندادم اهممیت کردزیاد قطع گفت طرف به چیزایی یه کردو نگاه من به برگشت

 :گفت ایلیا به رو برگشت ایلنازم. نشست

 هخون مامانم... داشته کار جا یه بیاد نیست قرار امشب گفت زد زنگ بهم راه تو بابا...داداشی _

 دوستاش از یکی

 .قراربمونه 

 :گفت داد تکون سرشو ایلیا

 ...گشنگی از مردیم بخوریم کن درس چیزی یه پاشو ایلناز.بود گفته بهم صبح میدونم آره _

 :گفت کردو اشاره دست با میز رو های پیتزا قوطی به ایلناز

 !!دیگه؟ دادم قورت درسته من پیتزارو قوطی دو وقت اون بعد _

 :گفت و خندید مست سر ایلیا

 کن تدرس چیزی یه پاشو...دستت قربون پاشو...نمیشم سیر چیزا اینجور با من میدونی که تو _

 .بخوریم

 و هنش دیده گردنشم که بست طوری جلو آورد عقب از برد شالشو های دسته پاشد جاش از ایلناز

 :گفت پرتا خرتو از میکرد تمیز میزو روی داشت که طور همون نپیچه پاشم و دست به
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 !!داری؟ میخوری؟کرم چرا نمیشی سیر چیزا اینجور با وقتی د _

 :گفت اون حرف به بیتوجه ایلیا

 .داریم مهمون...کن درست زیاد میکنی درست هرچی فقط _

 گفت بلند صدای با آشپزخونه از ایلناز

 ...کنم سیر باید بیابونی غول دوتا امشب میدونم بله _

 :گفت کردو نگاه بهم شیطنت با ایلیا

 ...کوچیکه آجی تا سه نه دوتا _

 : پرسیدم ازش تعجب با

 ایلیا؟ کی سومیش! تا؟ سه _

 :گفت بیرونو اومد خونه آشپز از ایلنازم

 ! تا؟ سه چی یعنی _

 :گفت کردو اشاره من به دست با بعد کرد نگاه هردومون به 

 ...دیگه میکنن فرما تشریف امشب ایشونم برادر خب _

 :گفت شدو آشفته حرف این شنیدن با ایلناز

 !میاد؟ داره رادین...وای _

 :گفتم پیشونیم روی اخم با شدمو براق منم

 میکردی؟ صحبت رادین با داشتی ایلیا _

 :گفت سرشو باال برد دستاشو ایلیا

 ...یادم پاشده قبرش از هیتلر که نگفتم یاد می رادین گفتم...آدمو میزنین چرا...بابا خب خیلی _

 چی؟ که اینجا بیاد پامیشه اون آخه _
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 گوشیتو زده زنگ گفت بعدش...بپرسه احوالی و حال یه بود زده زنگ خب... داداش نداره چی که _

 ...اینجایی گفتم منم پرسید سراغتو ندادی جواب

 یلنازما.میشد تر آسون کارم بلعکس.نمیشد بد که من برای رادین اومدن خب نگفتم چیزی دیگه

 از اشتد دلیلی چه. بدم نتونستم معنی هیچ کارش این به راستش...آشپزخونه توی رفت پریشون

 ...بده نشون العمل عکس رادین اومدن

****************************** 

 شمین

 هنگآ چند...باشم نشنیده مثال تا ندادم جوابشو اما زد ضربه چند در به که شنیدم رو مامان صدای

 خیس هک ساعت یک از بعد.بره و بشه  بیخیال نشسته منتظرم اتاق تو اگه تا کردم پلی هم دیگه

 لپتابمم. آوردم در دستم از هم رو دستکشام و برداشتم زدن مشت از دست بودم شده عرق

 با رنگ هم سوشرت یه. نبود کس هیچ اتاق تو... بیرون برم تا کردم باز اتاق در کردمو خاموش

 عرق ایه قطره پیشونیم رو...خودم به توآینه نگاه یه.نخورم سرما تا کردم تنم برداشتمو لباسام

 یظریف دستای...کردم نگاه دستام به...بودن ژولیده هام مو...صورتمم رو طور همین بود نشسته

 من دمیش باورش اگه عمرا میکرد نگاه دستام به هرکی... داشتم بلندی و ظریف انگشتای...داشتم

 حاال ات که بودم نشکونده مفصل یا...بود نزده بیرون دستام رگه.میکنم کار بوکس دستا این با

 انگشتام تا میکرد کار آروم باهام چقدر فرهاد اوایل یادمه...باشه شده کوله و کج انگشتام

 قبل ههمیش بود سپرده بهم همون خاطر به.بودن رفته در انگشتام باری شیش پنج خب اما.نشکنن

 لبخند...هه.کنم دستم دستکش بعد کنمو پیچی بانداژ انگشتامو کنم کارکردن به شروع اینکه از

 واسه برم  بعد بخورم آب برم خواستم می بود شده خشک گلوم. اومدم در اتاق از زدمو تلخی

 و مکرد باز و یخچال در خونه آشپز تو اومدمرفتم پایین تند تند هارو پله.بشم آماده شاران اومدن

 .شنیدم پشتم از رو مامان صدای که بکشم سر تا آوردم بیرون آبو بطری

 ...مونده خیلی بردیا و شاران اومدن تا بخور و شامت بیا _

 :گفتم و کردم نگاه بهش برگشتم

 .ندارم میل من...جان نوش بخورین شما _

 :گفت حوصلگی کم با مامان
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 ...بخوری چیزی یه باید نمیشه _

 :گفت و ها لیوان کابینت طرف رفت که بخورم آبمو خواستم

 .میاد بدش بابات که میدونی...نخور آب بطری با گفتم بهت بار صد _

 :گفتم نشستمو روش و بیرن کشیدم اپنو جلوی صندالی از یکی

 ماش خونه تو هست بطری همه این خب.بخورم آب ندارم دوس لیوان با گفتم بهتون بار صد منم _

 .باشین نداشته کار من بطری با

 :گفت وایستادو جلوم اومد اپن رو گذاش آب لیوان یه

 ...بیای کوتاه بهتره هم تو یاد نمی خوشش بخوره آب بطری با کسی اینکه از بابات_

 چی یعنی که کردم نگاه بهش.گرفت دستو مچ که برم پاشم اومدم اپن روی روگذاشتم بطری

 شد؟

 .بخوریم شام خوایم می سفره سر بیا پاشو _

 :گفتم ممکن لحن ترین مهربون با دستشو رو گذاشتم دستمو

 یه مبر منم...بخورین شامتونو برین شما...سیرم کن باور.خوردم چیزایی یه ایلناز با...مامانم _

 هوم؟...برسم وضعم سرو به...بگیرم دوش

 اتاقم از رفتم شدمو خوردن آب خیال بی منم.بیرون رفت خونه آشپز واز داد تکون سرشو آروم

 ...بگیرم دوش تا رفتم حولموبرداشتم

***************************** 

 که این از...رادین و راتین ی عالقه مورد غذای بود داده رو فسنجون تدارک امشب برای ایلناز

 مشغول ذهنش. دانست نمی هم خودش را  دلیلش اما نبود راضی باشد آنها با بود همقرار رادین

 مثل درست... بود خوب پختش دست.بدهد غذا به را حواسش ی همه داشت این بر سعی اما بود

 .سید*بو را اش گونه پشت از ایلیا که میکرد سرخ پیاز داشت... مادرش

 ...کرده چه من کدبانوی خواهر خب _

 :گفت اخم با برگشت
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 ...نگم هیچی نیستم مامان من...هااا تو و منم بزنی ناخونک ایلیا _

 :گذاشتنش سر سربه به کرد شروع نارحته که فهمید ایلناز برخورد این از ایلیا

 ...بتوپ بعد نه یا میزنم ناخونک ببین بذار بابا _

 ...نزنی که میتوپم بهت اولش همین _

 ناراحته؟ من ی ترشیده خواهر _

 :گفت کنون جیغ جیغ ترفشو به برگش دستش توی قاشق با

 ...میکشمت ایلیا _

 :گفت میخندید که طور همین ایلیا

 ...نشده زاده مادر از _ 

 :گفت طرفشو رفت قدم یه

 ...زایید خودت مامان قبل سال 02 اتفاقا چرا _

 :گفت کنان خنده

 ...نیار جوش خب خیلی _

 مرموزی وبا داد کابینت به تکیشو هم ایلیا.شد مشغول و اجاق سر دوباره برگشت حرف این با

 :گفت

 پکری؟ انقدر یاد می رادین اینکه از تو _

 :گفت دادو قورت دهنشو آب ایلناز

 ...نه یا میاد چه من به اصال...نه _

 :وگفت نذاشت پس پا ایلیا

 .میاد داره رادین شنیدی وقتی تو شد چیزیت یه...نه نه _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

92 

 

 با که طور همون.بود معلوم حرکاتش تمام از بودنش حول اما بده نشون آروم خودشو کرد سعی

 :گفت رفت ورمی غذا

 ماالن بودم پا سر حاال تا صبح از...شدم ناراحت کنم درست زیاد باید غذا اینکه واسه فقط من _

 ...انصافه این آخه...شدم نفر سه شما کوزت

 ...باشه ولی...نکردم باور که من _

 ...نمیگم دروغ من _

 میگی؟ دروغ گفتم من مگه _

 کشیدمی حرف زبونش زیر از طرفند همین با همیشه بودن که بچه...میدونست برادرشو اخالق ایلناز

 :گفت ندادو سوتی ایلیا دست این از بیشتر دیگه همین برای

 ...ندارم وقت...کنم درست غذا میخوام برو بذار ایلیا _

 ...میفهمم باالخره منکه _

 ....میفهمی شد باالخره وقت هر برو باشه _

 ایلیا. دش غذاش کردن درست به مشغول و کشید پوفی بیرون رفت آشپزخونه از ایلیا اینکه از بعد

 ...اومد در صدا دربه زنگ که راتین پیشه پذیرایی سمت رفت داشتمی

 راتین اندازه به اونم که دید رو رادین بلند قامت...کرد دروبازش طرف رفت سست های قدم با

 باهاش باشه نداشته جرعت کسی تا نبود خشک و مغرور راتین مثل رادین خب اما. داشت دوست

 هاشون شخصیت رادین و ایلیا جورایی یه...تر گرم خون و بود تر شوخ رادین...بذاره سر به سر

 ...کرد بغل اونو که بود ایلیا بعد دادن دست باهم مردونه...بود هم شبیه

 ....نمیزنین ما به سر یه دوتا شما شدین نامرد _

 :گفت شوخش لحن با رادین

 ...جون زری بودی نکرد گشامون پا خب _

 :وگفت کرد سر ای خنده ایلیا

 ...کردی شروع نرسیده تو که باز _
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 ...باشم داشته کارت گیرن باید نکنه...تو بیام نمیذاری تو رسیدم من _

 ...که نمیشه حالیتون دلتنگی...ژنتونه تو احساسی بی...خب خیلی...تو بیا _

 :داد جوابشو لبخند با رادین

 ...بیای بر پسش از نتونستی ساعت دو چیه...ما برادر از پر دلت بدجور اینکه مثل تو _

 رزو هرچی...میکشی چی خداییش ولی...میشه پر دلم عالی حضرت از میکنم بیجا من...اوه اوه _

 .نکرد باز لب از لب زدم

 ...دیدی کجاشو حاال _

 ...سالم _

 با ابشوجو و شد تر عمیق لبش رو لبخند ایلناز دیدن با رادین...صدا سمت به شد کشیده هردو نگاه

 :داد رسایی صدای

 ...خانوم ایلناز سالم _

 :گفت پایین انداخت سرشو ایلناز

 ...اومدی خوش _

 :گفت محبتی پر نگاه با

 ...دیدمتون دوباره شدم حال خوش...ممنون خیلی _

 چیزی اام...دربیاره سر ایلناز ونقیض ضد های رفتار از تا ذربین زیر بود گذاشته دوتاشون هر  ایلیا

 :گفت و نشد پیگیرش این از بیش همین برای.نشد عایدش

 ...اونجاست دادشت خان پذیرایی بریم بیا _

 :گفت ایلیا به ورو برداشت ایلناز روی از نگاهشو رادین

 ...بریم _

 حبس نفس ایلناز رفتنشون با. کردن حرکت پذیرایی طرف وبه شدن رد ایلناز کنار از درست

 نرادی. شدن بود بزرگ خیلی که پذیرایی وارد...آشپزخونه برگشت و داد بیرون شدت با شدشو
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 وش کالفگی دلیل که بود کسی تنها اون. بود نشسته سلطنتی های مبل روی که دید برادرشو

 شمغرور برادر واسه چقدر دیگران برای موضوع این دادن توضیح که میدونست اینوهم.میدونست

 هر تو همیشه برادر دوتا این.بود شده حاضر جمع این تو امشب همین خاطر به اصال...سخته

 دو بلم روی کنارش و شد نزدیک برادرش به لبش روی لبخند با همیشه مثل.بودن هم کنار شرایط

 .داد سالم و نشست ای نفره

 ...دادش سالم _

 :داد جوابشو کالفگی با و منتظرشه سختی شب که فهمید برادرش دیدن با راتین

 ...علیک _

 ایلیا اب کرد شروع همین واسه باشن نداشته کارش به کاری فعال باید فهمید رفتارش این با رادین

 .کردن صحبت به

 مطب؟ از خبر چه ایلیا خب _

 ...جون دکی شماست پیش خبرا...میرم ور مردم دندون با دارم همیشه مثل _

 :گفت و کرد ای خنده رادین

 بکنم؟ خواستی می چیکار میرم ور مردم رگ و قلب با دارم منم _

 :گفت داد چینی بینیش به ایلیا

 ...نگو مردم روده و دل از...نخواستیم دار نگه خودت واسه خبراتو خب خیلی _

 :گفت جانب به حق همین واسه بدن گیر شغلش به که بود حساس همیشه رادین

 ...بهتره که مردم دهن سیرابی بوی تحمل و دندون پوسیدگی از _

 سهبر چه نداشت خودشم ی حوصله اصال بزرگشون تراس در سمت رفت شدو بلند جاش از راتین

 لب زیر...دوتا این وپرت چرت به کردن گوش به

 :کرد زمزمه

 ...من به لعنت میدن؟ آزارت دارن نکردت کار خاطر میکنی؟به کار چی داری االن یعنی _
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 :پرسید کردو اشاره تراس رفت پاشد یهو که راتینی به ایلیا

 ...میزنه مشکوک چشه؟خیلی ما داداش این _

 :داد رو ایلیا جواب میکرد نگاه راتین به داشت که طور همون رادین

 .نداشت مرده با فرقی آخر سال 5 این تو...خوبه حالتاش این حاال تازه...مفصله داستانش _

 :پرسید شک با کرد نگاه رادین به ایلیا

 کاریم؟ سر یا یاریم می در سر باالخره امشب ما _

 :داد جواب قاطعانه رادین

 ...کنه روشن خودش با باید و تکلیفش امشب همین _

***************************** 

 شمین

 رگه ات چند همیشه مثل درشتم چشمای.میکردم نگاه خودم به داشتم بودمو وایستاده آینه جلوی 

 اتقریب. بودم برداشته بود وقت خیلی که صافم و کلفت ابروهای...مردمکم اطراف داشت خون ی

. بودم برداشته سالگی 03 تو هم اونو ولی نداشت زیادی موی صورتم...سالگی 02 تو گفت میشه

 نوع هی دختراستو مختص کارا این که بود عقیده این تو نداشت مشکل کارا این با اصال مامان کال

 ودمب چونم بیشترعاشق ازهمه. نکردم مخالفت منم بودو داده پیشنهاد بهم خودش حتی...نظافته

 مامان و شاران بلعکس صورتم کال...انگار بود لبم زیر دایره نیم یه میداد بهم خاصی حالت یه که

 یه نبود شدنی چون اما بود می سفید داشتم دوست همیشه که داشتم گندمی پوست. بود گرد

 خبرو بود من نداشته شوهر شاران انگار اصال. بود مخالف شاران اونم با که کنم برنزه میخواستم

 تنها.داشتم دوست هاشو رگه بلندیشونو. بود شده ریخته اطرافم پریشون خیسم موهای. نداشتم

 اما باال سر و کوچیک و بود فرم خوش. انداختم نگاه یه بینیم به. ازش بودم راضی که بود چیزی

 و مامان اما میشه ناز بشه کوچیک اینم از اگه میکنم حس.کنم عملش که خوام می بچگی از من

 .میگفتن من حرفه این مقابل در همیشه شاران

 نفس رایب بذاره سوراخ تا دو واست بگی دکتر به باید تو اونوخ نمیشه کوچیکتر این از بینی این _

 !بینی نه کشیدنت
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 سرش باال طور همون. کنم گوش و بذارم آهنگ یه تا لبتابم طرف رفتم شدمو قیافم خیال بی

 دختر هی عکس لبتابم ی صفحه. اومد باالخره که بیاد باال اش صفحه بودم منتظر بودمو وایستاده

 نصف.بود کرده خم جلو به سرشم و بود گذاشته کاله یه سرش که سفید و سیاه ی زمینه با بود

 دمیکر خاص عکسو این که چیزی اون.بود چونش لباشو بینیشو فقط نمیشد دیده صورتش

 عکس این به چشمم دفعه هر.بود لباش رو هم رنگی عنابی لب رژ.  بود دختره لبای روی پوزخنده

 اشتمد من زندگیم به انگار جورایی یه. میبست نقش لبام رو شکل همون از پوزخند یه یوفتاد می

 هامو مو سرم رفتم کردمو پلی آهنگو.بود همین عکس این انتخاب برای دلیلم میزدم پوزخند

 ...آیینه روبروی رفتم برسمو با برداشتم

 لوج بپوشم چی فکرمیکردم داشتم شرتکم و ای قهوه تاب یه با میزدم شونه مو موها که طور همون

 جلو رمب مجلسی لباس با تا نده گیر مامان که بود خاطراین به بیشتر ذهنیم درگیری...اینا شاران

 سشوارمو طرف رفتم شد تموم هام مو زدن شونه اینکه از بعد.نداشتم اشرو حوصله اصال بردیا

 ودب مهر هوای...هام خونگی لباس کشوی سمت رفتم شدمو خیالش بی شد خشک کمی که موهامو

 تاب هی زیرشم برداشتمو شیری بافت بولیز یه همین برای. بود کرده پیدا سوز هوا تر زود یکم اما

 ازب امو ینه*س رو جلو بودو شل اش یقه که بود اونایی از ولی بود اسکی یقه.پوشیدم کاراملی

 نه هدیگ خب خیلی. کردم پام هم سوخته ای قهوه ساپرت یه.بود مشخص تابمم رنگ میداد نشون

 از یکی کردمو شونه موهامو دیگه بار یه. بودم شده خوب میداد گیر مامان اینکه نه میشد سردم

 زیر از رو بود قهوهای درهم های خط روش بودو رنگ قهوهای اش زمینه که گردنامو دستمال

 جلو یاد نمی هی هام مو دیگه بستم پاپیون شکل به راست سمت سرم باال کردمو رد موهام

 موهامو و گردنم به "jadoor" ادکلن از یکم. ببندم کش با موهامو یومد نمی خوشم اصال...چشمام

 هاگ که بودم خونده جا یه ولی میزنم ادکلن موهام به چرا که بیاد نظر به عجیب شاید. زدم مچم و

 کونت بار هر با تا بزنین یکم موهاتون به بفهمن کامال رو ادکلنتون بوی اطرافیانتون خواین می

 مه همیشه. کنن احساس ادکلنمو بوی همه تا داشتم زیادی عالقه.کنین مستشون موهاتون دادن

 : میگفتن شوخی واسه دوستام

 ...یوارد درو به میچسب ادکلنت بوی هم رفتنت بعد و یاد می ادکلنت بوی بیای اینکه از قبل تو _

 کمد از...میمونه امضاشون مثل آدما ی راحیه...خب باشه اینطور بایدم میگفتم بهشون همیشه منم

 تاداف یادم که بیرون برم اتاق از خواستم کردم پام و برداشتم سوخته ای قهوه بابت یه کفشام
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 حوس...توالتم میز روی دستبندای به خورد چشمم کردمو خاموشش رفتم...روشنه لبتابم هنوز

 دادم کمی وآستینام چپمو دست انداختم همشو برداشتمو رنگمو برنز بیستایی النگوهای. بزنم کردم

 کردم نگاه میکشید جیغ داشت که بود دختر یه عکس اش صفحه که دیواریم ساعت به باال

 فرودگاه تو باید دیگه دقیقه 53 باشه بوده تاخیر بدون هواپیما اگه خب...دقیقه08:83

 نجاما واسه کاری دیگه...داشتم مرض شایدم یا بخونم دقیق ساعتو داشتم دوست همیشه.باشن

 من تیوق نداشت اجازه کس هیچ.کردم قفل اتاقو ودر بیرون رفتم برداشتمو موبایلمو. نداشتم دادن

 کل لک کلی اول درست. گفتم همشون به خودم سال سه این تو اینو.بشم اتاقم وارد نیستم خونه

 عدب وسایلمو نداشتم دوست ولی کردم نمی قایم چیزی. برداشتن دست باالخره ولی باهام کردن

 متس میومدی پایین پله از وقتی که بود طوری ما خونه.رفتم پایین ها پله از.کنن انگولک رفتن

 تو که بود درازمون ی راهپله و ورودی در روبرو درست و میکرد خودنمایی بزرگمون پذیرایی چپ

 هم راست سمت. بود تکشون تک عاشق مامان. بود شده کار قلم سیاه های نقاشی پراز دیوارها

 وت وقتی.شد می جدا نشیمن از اپن یه با هم خونه آشپز.  بود خوری غذا سالن نشیمنو سالن

 من مال یکی که بود خواب اتاق تا 4 هم باال ی طبقه. دید رو خونه آشپز میشد کامل بودیم نشیمن

 یشههم مامان یکیشو که بود مسافر اتاق تا دو هم روبرویی اتاق... اینا مامان ماله بقلی اتاق و بود

 .میکرد آماده بردیا و شاران برای

 مه بابا...هامه خاله از یکی با بازم حتما.میزد حرف تلفن با داشت که مامان نشیمن؛ طرف رفتم

 و شاران...پوفففف...میکرد نگاه کوفتی هر حاال فرداس ایران و سی بی بی داشت معمول طبق

 تمنشس تراسمون روبروی درست اومدم.میشه تحمل قابل یکم هم خونه این جو حداقل بیان بردیا

 هباالخر پس جووون آخ...میباره بارون داره دیدم که کنم گوش آهنگ و کنم نگاه آسمون حداقل که

 ندرت به خیلی ودمه دود همیشه هواش تهران.بودم بارون و برف عاشق بچگی از همیشه! بارید

 ینا بارید می نم نم داشت هنوز شدم حال خوش...میشه دیدنی باره می وقتیم ولی میباره بارون

 نم  متوجه اصال کدوم هیچ بابا نه...انداختم بابا و مامان به نگاه یه... میشه قطع دیرتر یعنی

 رختی چوب رو از میشد باز حیاطمون به که ورودیمون در طرف رفتم پاشدمو جام از زود. نشدن

. کردم وضع انگشتیم سفید های دمپایی با هامو بابت برداشتمو چرکیمو صورتی  بلند شال در کنار

 رد کنار دیوارای رو که گلدون توی. بستم درو بیرونو اومدم. کردم باز گرفتمو رو دستگیره آروم

 اومدم روبروم ی پله تا چند از بازکردمو هم رو ای شیشه در. داشتیم یدک کلید همیشه بودن

 رو شالم کشیدمو دیگه عمیق نفس یه... خرده خیس خاک بوی...بارون بوی...امممم...پایین

 اهل اصال من...ابدا نبود حجاب بخاطر. پوشوند هامم شونه که نشن خیس تا موهام رو انداختم
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 یمهمیشگ عادت مثل چرا نمیدونم. شدم آهنگ خیال بی.نداشتم هم اعتقادی و نبودم چیزا اینجور

 خودمم جوابشو چی؟ به اما کنم فکر خواستم اینبار. کنم گوش آهنگ بارون زیر نخواستم

 ینا به و گوشه یه مینشستم بودم بیکار وقتی همیشه بود سالم 03 وقتی میاد یادم. نمیدونستم

 دارم دوست بشم؟ آشنا معشوقم با چطوری دارم دوست شدم بزرگ روز یه اگه که میکردم فکر

 روز اون از بعد باشه؟اما کاره چی دارم دوست اصال یا باهاش باشم داشته سنی ی فاصله سال چند

 که روزی.خورد بهم حالم بود دوستی و رابطه هرچی از. نکردم فکر این به وقت هیچ دیگه کذایی

 ...مرد من برای همیشه برای پدرم

******************************* 

 شمین: پیش سال سه بک فلش 

 باالخره تا میکنم نگاه رنگم نارنجی مچی ساعت به دارم یکبار دقیقه پنج هر و نشستم رونیکا کنار

 ابکت هرچی عجله با...ما برای بود ممکن صدای ترین دلنشین این االن یعنی...آخخخ...خورد زنگ

 از.یکنمم نثارش کوفتی یه لب زیر منم خندید کارم این به رونیکا...کولم تو کردم شوت بود دفتر و

 اهنگ بهم لبخند با. دوشمون رو ندازیم می وری یه هامونو کوله زمان هم هردومون میشه بلند جاش

 :میگه و میکنه

 نه؟ نمیشی آدم تو _

 :میگم میرم بهش که ای غره چشم با

 ...میمونین تنها ها شما بشم آدم من خه آ _

 آخرین امروز بیرون میزنم میکنمو خداحافظی وار لوتی ها بچه ی همه با...خنده زیر میزنیم هردو

 خرداد از چقدر که وای...خالص بعدش و میشه شروع امتحانامون بعد به این از بود مدرسه روز

 .میاد بدم

 از. یاد می ها سرویس ی همه از آخر همیشه گورخر.ندارم سرویسو به موندن منتظر ی حوصله

 نمی اام میزنه بوغ برام تاکسی چندتا...رفتن راه به میکنم شروع آروم های قدم با رو پیاده گوشه

 میخواد دلم خب ولی نیست بیشتر راه ساعت یه. برم خونه تا پیاده امروز دارم دوست چرا دونم

 شهرک تو ما ی خونه... معمول طبق شلوغ.میکنم نگاه ها مغازه به. برم امروز خودم پیاده

 مشد کالفه سر آخر که شنیدن متلک و روی پیاده دقیقه وبیست ساعت یه بعد. بود(فجر)نور
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 در و درآوردم کولم کوچیک جیب تو از رو کلیدم. نمیشنوم کنن فکر تا گوشم گذاشتم وهنزفرامو

 مچشم که ای شیشه در طرف اومدم نیست کسی خونه تو االن دونستم می.کردم ازب حیاطمونو

 ساعت هب دیگه بار یه یاد نمی خونه ساعت این وقت هیچ بابا!کو؟ ماشین پس بابا کفشای به خورد

 یچیز شکستن صدای که تو رفتم مشکیمودرآوردمو اسپورت کفشای...دقیقه04:85 کردم نگاه

 رومآ هارو پله ترس و اهلل بسم با زمین بخورم بود مونده کم که رترسیدمانقد...ترکید زهرم اومد

 یسیمب گوشی میز رو از و باال رفتم آخرم ی پله دو.کنم صدا رو بابا نخواستم چرا نمیدونم باال اومدم

 یشترب منو این یومد می پچ پچ صداهای. بزنم زنگ پلیس به زود بود دزد اگه تا برداشتم رو دارمون

 به لرزون های قدم با. یاد می مامان و بابا اتاق از صداها دیدم که کردم تیز گوشامو. وندمیترس

 رو بابا سامسونت کیف که بزنم زنگ بابا به تلفن با خواستم بازه نیمه در دیدم که رفتم اتاق طرف

 طرف دستم... پچ پچ صدای و یومد می مرد یه نفس نفس های صدا.دیدم زمین رو اتاق در کنار

 .کردم باز آخر تا درو کشیدمو عمیقی نفس...رفت دستگیره

 برخورد خاطر به که زمین رو افتاد و خورد سر شونم از کولم...نمیکردم باور رو میدیدم که چیزی

 از کدوم هر سیاه جیر سانتی 03 پاشنه کفشای. داد بدی صدای بودم بسته زیپش به که جاکیلیدی

 پرت اتاق طرف یه هم ها کفش همون جنس از جیر و سیاه کیف...بود افتاده اتاق طرف یه لنگش

 شراب ی شیشه و شراب بزرگ های جام.بود شده مچاله طرف یه لباساشون از کدوم هر.بود شده

 می بهش که زن یه روی ت*خ*ل بابامو من... من پدر.بود چپ سمت پاتختی رو خورده سال

 پیدا*ه*د*ن*ج یه با پدرمو مادرم و پدر خواب اتاق تو. بودم کرده پیدا باشه سالش 82 خورد

 به ور باشه شده هوشیار که انگار دوخت من به خمارشو نگاه بابا. یومد نمی باال نفسم. بودم کرده

 : زد داد من

 ...بیرون برو _

 هر داشتم انتظار...بود اشک پر چشمام.دادم قورت همشو من اما آورد هجوم دهنم به غلظی مایع

 ولی زنهمی داد بهم داره بابا که دیدم می...اتاقمم تخت رو که میبینم میشمو بیدار کابوس این از آن

 لیظشغ آرایش.کردم نگاه تخت روی برهنه زن به.برم نمیتونستم بود شده قفل قدمام. نمیشنیدم

 زیتونی موهاش و ای قلوه های لب...داشت عسلی خمار های چشم.بود شده پخش صورتش رو

 مادرم هب اونو پدرم که ببینم رو زنی قیافه خواستم می شایدم میکردم؟ نگاه چی به داشتم...بود

 بیرون آورد خودم دنیای از منو خورد صورتم راست سمت به که محکمی سیلی. بود داده ترجیح

 امگوش. زد بهم بابام که بود سیلی اولین این. کردم حفظ تعادلمو اما عقب شدم پرت قدمی چند
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 بهش موگرفت باال سرمو بود بلند قدش. بود وایستاده جلوم برهنش ی تنه نیم با بابا بود، بازشده

 :گفت بهم داد با.بودم نباریده هنوز اما بود شده جمع اشک چشمام تو. کردم نگاه

 .میرسم حسابتو یام می االن پایین گمشو...سر خیره توام با ساعت دو _

 بزنه؟به منو تونه می چطور وقت اون کردم پیداشون وضعی چه تو االن همین من نمیشد باورم

 دمش خم. زدم بهش چشمام با حرفامو فقط نگفتم هیچی...نفرت با.کردم نگاه خونیش چشمای

 با کردمو پام کفشامو رفتم اومدمو پایین رو ها پله تا4تا 4 بیرون زدم اتاق از برداشتمو رو کولم

 مک نفس....دنبالم نیاد تا دوییدم فقط کوچه سر تا بیرون زدم و هم به کوبیدم درو قدرت تمام

 بود معدم تو هرچی اینبار دهنم اومد غلیظ مایع یه باز که بودم شده خم زانوهام رو...  بودم آورده

 زدم عق انقدر. کردم نگاهم چپ چپ برگشتنو بودن اونجا که اونایی همه آوردم باال جوب تو رو

 شروعی این...چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه. یاوردم می باال هم رودم دلو داشتم دیگه که

 ولی کجام کردم نمی توجه. میچکیدن چشمام از درپی پی داشتن که بعدی های قطره برای شد

 راه میزدمو زجه بود باال هقم هق صدای...دور خیلی شدم دور خونه از که میدونستم

 همم هیچی دیگه... واسم نبود مهم. میکردم حس خودم روی رو اطرافیانم نگاه سنگینی...میرفتم

 ام. بودمش بخشیده که بود ماه چهار سه فقط شاید بودم بخشیده تازه پدرمو من...واسم نبود

 بودم بچه قبل سال 3 من...کنیم زندگی و بریم تبریز به سال 3 شدیم مجبور اعتیادش ترک بخاطر

 تهران از سال 3 چرا فهمیدم که بود پیش ماه 4، 5 دقیقا اما میریم داریم چرا دونستم نمی

 و کنن می اشتباه ممکن ها آدم که کردم قانع خودمو من. برگشتم دوباره شدمو دور زادگاهم

 من نه...نه! بشم؟ خیال بی هم رو موضوع این کنم؟ چیکار االن چی؟ االن ولی بودمش بخشیده

. خورد بهم حالم دوباره که میرفتم کنان هق هق داشتم طور همون.بکنم کارو این تونستم نمی

 هی که زدم می عق داشتم طور همون.یاوردم می باال سفرا همش نبود معدم تو چیزی دیگه اینبار

 : گفت و داد بهم رنگی سفید دستمال پسر

 بیمارستان؟ برسونمتون خواین می...خوبه حالتون شما _

 مبش رد کنارش از خواستم کردم نمی نگاه بهش. کردم پاک دهنمو اطراف گرفتمو ازش دستمالو

 :گفت که

 یاد؟ می بر دستم از کمکی _
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 زدم صنوعیم فوق لبخنده یه کردمو پاک مانتوم آستین با اشکامو گیرنده این از بیشتر اینکه برای

 :نمیشه متوجه میدونستم اما

 .نیست چیزیم...ممنون خوبم _

 یادآوری با اما بودم ندیده خوشگلی اون به چشم حال به تا دیدم رنگش سبز نگاه تو برقی یه

 ودمخ با لحظه اون از.گرفتم پیش راهمو و گرفتم ازش نگاهمو انزجار با پیش دقیقه چند موضوع

 من درپ مادرو...کرباسن یه ته سرو همشون.نکنم فکر کثیف موجودات این به وقت هیچ بستم احد

 امثال به برسه چه کرد خیانت مامان به بچه دوتا با بابا.بودن کرده ازدواج هم با بود سال 82

 زدمو حرف خودم با فقط راهو ادامه نکردم گریه دیگه...خوردنه آب مثل کارا این مردا واسه...این

 سیر دست واسه فقط که احساس بی و یخ کوه یه بشم دادم قول خودم به و...گرفتم هایی تصمیم

 .میکنه زندگی اهدافش به

 من که چیزی همون با اونم داشتم انتظار بود اومده تازه مامان خونه رفتم 2 ساعت عصر روز اون

 آشپزخونه از مامان...زنه اون ونه بود پاش و ریخت از خبری نه اما باشه شده رو روبه شدم مواجه

 :زد داد من به رو بیرونو اومد آتیش گوله یه مثل

 مهسا؟ ی خونه بری میخوای نگفتی من به چرا کجایی؟ تو هست معلوم هیچ _

 مخواست مهسا؟ خونه رفتم کی من میگفت؟ داشت چی.میکردم نگاه بهش داشتم گیج همونطور

 : گفت مامان روبه و بیرون اومد سالن از بابا که یام نمی اونجا از من بگم

 ...میکنه فرقی چه...دیگه دادم اجازه من گفت زد زنگ من به خانومم خب _

 بازوم از طرفمو اومد بابا کردم باز دهنمو گفتم؟تا چیزی همچین یه کی من یاوردم نمی در سر

 :گفت ها پله سمت کشید منو گرفتو

 ...بابایی کن عوض لباساتو برو بیا _

 : گفت گوشم تو شد خم بعد

 .میکنیم صحبت باهم یام می االن دهنتو ببند _
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 نگم. نشستم روتختم ها لباس اون با طور همون تو رفتم و کردم باز اتاقمو در باال رفتم ها پله از

 زد و در بابا که بود گذشته دقیقه ده... نداشتم خبر هیچی از توش من که بود بازی چه این بودم

 :گفت آرومی صدای با تو اومد

 ...نگی چیزی هم تو بهتره...نگفتم هیچی مادرت به من _

 :گفتم شدمو آتیشی شنیدم رو جمله این تا

 با عدب میگم االن همین بهش رو همچی من بهش؟ نمیگم چیزی میشمو خفه میکنی فکر نکنه _

 ...خونه این از میریم ذاریم می هم

 :گفت هاش خنده بین.گرفتم گر بیشتر من که خندیدن به کرد شروع حرفم این با

 باور مبگی اصال یا میکنه؟ باور حرفاتو بگی مادرت به هارو این اگه کردی فکر کردی؟ فکر چی تو _

 ازم هم شدمم الکلیک من وقتی حتی اون...عمرا! ازم؟ میگیره بکنه؟طالق خواد می کار چی کرد

 دو نمم میگیره آبغوره و میکنه بیداد دادو یکم فوقش فوق...دختر تو کردی فکر چی...نگرفت طالق

 ...بگو حاال برو.یارم درمی دلش از میرم دیگه روز سه

 هک دونستن می فقط خبرم با  اعتیاد ی قضیه از من نمیدونستن بابا و مامان... میگفت راست

 قطال معتادم و الکلیک پدر از االن تا من مادر...آره.شد الکل وابسته قبل سال دو تا بابا میدونم

 مانما...بود امروز ظهر یکیشم که خوره می الکل گاهی وگه کرده ترک دوشم هر درسته.بود نگرفته

 زج یومد نمی بر دستم از کاری هیچ...دروغ مشت یه گفت می حرفام به سرم آخر نمیگرفت طالق

 :گفتم کردمو نگاه بهش شتاب با...شاران

 ...میگم رو همچی بهش...میگی؟ چی شارانو ولی نکنه باور منو حرف شاید مامان خب خیلی _

 :گفت هیستیریکی پوزخنده با

 ...اشهب داشته مزخرفاتتو شنیدن وقت نکنم فکر...مشغوله اش آینده شوهر با سرش االن شاران _

 با...نداشت پسر دوست شاران...نداشت امکان...شد نمی باورم چرخید می سرم دور داشت اتاق

 :گفتم یومد می چاه ته از که صدایی

 ...میگی دروغ _

 :گفت کردو نگاه بهم لبخند با
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 الح به فرقی هیچ نگفتنت و گفتن حال هر به...میشه عروس داره بزرگت آبجی...تاغاری ته نه _

 .میکنیم صدات شام برای بخوابه چشمات پف بخواب یکم بگیر...نداره من

 ومن اومده کنار قضیه این با راحت چقدر.بودم مونده مات طور همون من اما بیرون رفت اتاق از

 شمین یه شدم و کشتم رو شمین اون من لحظه همون جا همون...شکستم روز اون راحت چقدر

 تنها لحظاتم سختترین تو منو خواهرم تر مهم همه از و پدرم همراه به مردم روز همون من...دیگه

 رمقص اونم.  باشم نداشته دوست اونم دیگه خوردم قسم.نبود کنارم بازم همیشه مثل.گذاشت

 ...بود

******************************* 

 شمین

 با زود که چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه و بود شده مورمور بدنم تمام روز اون یادآوری با

 بدون نم...نبودم چون...ضعیفم که کنه فکر کسی بدم اجازه تونستم نمی من.کردم پاکش دستم

 نم نم هدیگ بارون...وایستم پا سر تونستم بگم چیزی موضوع این از کسی به اینکه بدون مشاوره

 میقع نفس چند. نداشتم شدنم خیس به توجهی هیچ ومن بود شده بیشتر شدتش بارید نمی

 دونم نمی بدش های خاطره تمام با داشتم دوست رو خونه این.دادم ادامه زدنم قدم به کشیدمو

 شد آوار سرم به خونه همین تو من  ی دخترونه رویاهای همه درسته.داشتم دوسش خیلی چرا

 باقی طور همین باید همیشه. نبودم متنفر ازش که بود چیزی تنها خونه این...نبود مهم...ولی

 رو خونه این ما وقتی از درخت این. وایستادم بود شده زرد برگاش که درختمون کنار. میموند

 ات کرد خواهش ازمون چقدر میفروخت ما به رو اش خونه وقتی بیچاره پیرمرد یادمه. بود خریدیم

 زنش با ازدواجشون اول روز رو درخت این میگفت. برسیم بهش همیشه نبریمو درختو این

 وخریدیم اینجارو ما...بره و بفروشه رو خونه این خواست می اونم بود کرده فوت همسرش.کاشتن

 نآورد یاد به با. بزنن دست درخت این به نذاشتیم اما ساخت رو خونه این نو از و کوبیدش  بابا

 دنبال اهفرودگ بریم باید زیاد احتمال به...خونه طرف برگشتم و زدمو جونی نیمه لبخنده پیرمرد اون

 ...بردیا و شاران

****************************** 

 راتین
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 خالص افکارم دست از تونم نمی هنوزم اما...حاضره غذا که گفت اومد قبل دقیقه چند ایلناز

 یکنمم فکر خودم با دارم...  نداره اهمییتی اما شده خیس یکم لباسام...شده تر شدید بارون.بشم

 چرا...کرده خودش درگیر همه این منو که داره چی مگه...دارم دوست انقدر دخترو این من چرا که

 همه اون رفتنش بعد باید چرا میشدم؟ ساله 01 بچه دختر یه مراقب سالگی 02 تو باید

 ها چشم اون چرا. میشدم ساله 03 دختر نگاه یه عاشق سالگی 85 تو باید چرا اصال...میشکستم

 هک غمگینه همه این چرا...شده پرخاشگر همه این چرا میکنه؟ بیخود خود از منو بازم سال سه بعد

 به بدتر همه از شدم می تر کالفه میکردم فکر هرچی...شدم غمش متوجه هم من روز دو این تو

 .شنیدم مگوش کنار رو رادین صدای. کشیدم صورتم به کالفگی با دستامو.نمیرسیدم هم ای نتیجه

 نه؟ کنی فراموشش نتونستی هنوزم _

 کنم؟ فراموشش تونم می چطور _

 :گفت کردو نگاه رخم نیم به برگشت

 نمیشی؟ بیخیالش چرا گذشت سال 2...داداش نمیشه گزیده مار یه از دوبار عاقل آدم _

 :دادم جوابشو میکردم نگاه روبروم به که طور همون نشست پیشونیم رو اخمی

 میگی ماری؟چی چه...نداره خبر موضوع این از روحشم حتی اون....کن صحبت درست اون راجع _

 تو؟

 :دادوگفت تکیه تراس های نرده به ینه*س به دست

 نمیشی؟ بیخیالش چرا تو پس...نداره خبری تو و سال 2 این از اون میگی راست خب خیلی _

 :گفتم کردمو نگاهش آتیشیم های چشم با

 ...بشم بیخیالش نتونستم سال 2 این تو آره...میفهمی؟...بشم بیخیالش نمیتونم _

 :گفت سرشونمو گذاشت دستشو

 .داداش میگم خودت خاطر به من...باش آروم...خب خیلی _

 ردوک نگاه خیسم صورت و سر به رادین اینکه تا نشد بدل ردو حرفی هیچ بینمون ای دقیقه چند

 :گفت
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 ...داداش کن روشن خودت با تلکیلفتو...بزن حرف باهاش حداقل پس _

 هی فقط من...بود دارم راز... بود خبر با زندگیم چیز همه از که برادری کردم نگاه برادرم صورت به

 :دادم جوابشو وار زمزمه. بودیم هم رفیق ما...بودم بزرگتر رادین از سال

 .نمیدم دست از اونو دیگه دفعه این...میزنم حرف باهاش _

 نزده غذا به دست ایلیا و ایلناز.میچکید آب هردوتامون روی و سر از خونه تو رفتیم دیگه هم با

 مینش دوست ایلناز. گفتم می هم دونفر این به رو موضوع باید امشب. بودن مونده ما منتظر بودنو

 برای راحتی لباس دست دو ایلیا. بزنم حرف باهاش تا کنه کمک بهم تونست می مسلما پس...بود

 رفح پختش دست ایلناز که واالنصاف و الحق. خوردیم مونو غذا لباسامون تعویض از بعد آورد ما

 شده مآرو خیلی نبود خودش حال تو ایلناز ولی. بودیم فسنجون عاشق بچگی از رادین منو. نداشت

 بازی غذاش با داشت. بود دار زبون سر همیشه...باشه اینطوری نداشت سابقه حال به تا. بود

 :گفتم نیاوردمو طاقت دیگه که میکرد

 خوری؟ نمی غذاتو چرا شده؟ چیزی ایلناز _

 :گفت پاچگی دست با پرید جا از من حرف این با ایلناز

 بودین؟ من با...بله _

 :پرسیدم ازش سوالمو دیگه بار یه من.کردیم نگاهش مشکوک مون هرسه حرفش این با

 افتاده؟ اتفاقی خوری؟ نمی چیزی چرا میگم _

 :گفت انداختو بشقابش به نگاه یه

 .ندارم اشتها فقط...نیوفتاده اتفاقی...  نه نه _

 :گفتم کردمو ریز چشمامو

 مطمئنی؟ _

 .مطمئنم _

 رو رسف ایلناز و ایلیا غذا بعد. خوردیم غذامونو کامل سکوت تو نزدو حرفی کسی غذا آخر تا دیگه

 زا کنجکاون چقدر که بود معلوم هاشون قیافه از. نشستن ما کنار سالن تو اومدن و کردن جمع
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 کار هب دست میگمو چی گرفت خودش که زدم رادین به ای شده کنترل لبخند. بیارن در سر قضیه

 .شد

 کشین؟ نمی خجالت نچ نچ...فضولی از میترکین دارین فهمیدیم بابا خب _

 قراره؟ چه از قضیه بگین خواین نمی...فضول ما قبول خب خیلی _ ایلیا

 :کردن تعریف به  ماجرارو اول از کردم شروع دادمو قورت دهنمو آب... کرد نگاه من به رادین

 آقای بزرگ دختر. داشت دختر دوتا که داشتیم همسایه یه بود سالم 02 وقتی پیش سال هشت

 که اولی روز از. بود کوچیکتر سال 2 من از که داشت کوچیکم دختر یه. بود من سن هم رفیعی

 هی. داشتم هواشو همیشه جورایی یه. بود کوچیکه دختر این پی فقط چشمم یه جردن به اومدن

 ریجو یه شمین اسمش فهمیدم وقتی. بگیرم یاد اسمشو نحوی به کردم سعی فقط اولو هفته

 هبچ اون از...بود آروم خیلی. بود باهوشی و بانمک دختر...اسمش از بود اومدی خوشم خیلی...شدم

 شد بعد...بود کنجکاوی حس نوع یه فقط اوایل...میفهمن سالشون و سن از بیشتر که بود هایی

 ضیبع بیرون نمیرفت خونه از تنها...میکنه کوچیکش خواهر از برادر یه که حمایتی...حمایت حس

 کوچولوی دختر اون چشمم اینکه برای فقط...ندیدمش است هفته دو یکی که میشد ها موقع

 آش سهکا یه تا میدادم گیر مامان به اونقدر یا حیاطشون تو نداختم می رادینو توپ ببینه ملوسو

 کالس از وقتی روز یه که میگذشت اومدنشون از ماه 2، 7 فقط.خونشون در ببرم من و کنه درست

 الیح چه میدونه خدا فقط لحظه اون...میرن دارن کردنو جمع و اساسیشون اسباب دیدم برمیگشم

 هقیاف وقت هیچ...شده مهم برام بچه دختر این انقدر چرا که یاوردم نمی در سر خودمم حتی. شدم

 ونرفتنش بعد. بود کرده بغ صندلی گوشه یه رنگشون وآبی سبز 812 تو...نمیره یادم زدش غم ی

 تارگی و نشستن گوشه یه خوندون درس بود شده کارم. شد کشیدم که عذابی شاهد رادین فقط

 نوشتم می براش خاطراتم دفتر تو هرشب.میکردم زمزمه هم آهنگی یه لب زیر بعضا شاید. زدن

 هی عاشق که کنم باور میتونستم چطور آخه. بودم نبرده احساسم به پی خودمم هنوز موقع اون.

 پیاده تو عجله با داشتم من گذشتو منوال همین به سال 3 اینکه تا! شدم؟ ساله 01 ی بچه دختر

 دمش نگران. میاره باال طور همین داره و وایستاده جوب کنار که دیدم رو دختر یه که میرفتم راه رو

 گها که پرسیم ازش... بهش دادم آوردمو در دستمال یه جیبم از طرفشو به رفتم. نبود خوب حالش

 هک بشه رد کنارم از خواست اون اما کنم کمک بهش میخواستم...بیمارستان برسونمش خواد می

 چیزیش و هخوب حالش گفت بود لباش رو که ملیحی لبخند یه با و کرد بلند سرشو اینکه تا. نذاشتم

 و بانمک خیلی االن که بود من ی شده گم همون این...شناختمش دیدم قیافشو وقتی. نیست
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 ودمخ به تا...آورد در لرزه به تنمو دیدم رنگش ای قهوه چشمای تو که غمی اما. بود شده خوشگلتر

 اهور تموم...زمین تو بود رفته بود شده آب اماانگار گشتم دنبالش جارو همه... بود رفته اون بیام

 خوب. کردم پیداش فکرمیکردم سال 3 بعد حداقل.بودم خوشحال...میخندیدم میریختمو اشک

 سراغ برم که بود این بودم کرده رسیدم خونه به وقتی که کاری اولین روز اون یاد می یادم

 سپاس را تو خداوندا " نوشتم رو جمله این و نوشتمش- نمی شد می دوسالی که دفترخاطراتی

 روز اون... هه"گشت باز روز 82 ماهو 21 از بعد...آمد او.بازگرداندی دوباره من به را او که گویم

 دهش واقعا شایدم. شدم دیوونه پس میکرد فکر. نمیشد باورش گفتم رادین به خبرو این وقتی

 باراین...نبود بازم اما گشتم دنبالش کنین فکر که جارو هر.ندیدمش دیگه روز اون از بعد...بودم

 بار این.بودم شده سرخ نگاه یه عاشق من اینبار...بود چی بهش نسبت حسم بگم میتونستم

 بارم یه که سالی سه گذشت سال سه...بچه دختر همون طرف از بودم شده لبخند یه افسون

 مختلف های -روش به کردم سعی سال سه این تو. نخورد لعنتی دفتر اون گیتارو به دستم

 ینکها تا. ببره من یاد از دلنشینو دختر اون لبخند نمیتونست دختری هیچ اما...کنم فراموشش

 لجباز دختر یه به میخورم دانشگاه اول روز که زمونه بازی یا بذارم اتفاق اسمشو نمیدونم

 مطمئنم دیگه بار این اما...آوارشم ساله 2 من که دختریه همون بازم دختر این وقت اون...وتخس

 خیلی همین واسه... بود این قضیه خب... دانشجوم اون و شم استاد من چون بینمش می هرروز

 ...مهمه برام نگرانشمو

 شد تموم حرفام اینکه از بعد...پام جلوی میزه به بودم شده خیره میزدم حرف که مدتی تمام

 مچینه یه نمیشد باورشون انگار. کردم نگاه متعجبشون و غمگین ی قیافه به کردمو بلند سرمو

 نم برای ها لحظه اون تکه تک نبود خوب حالم روزا اون یادآوری با. باشم گفته بهشون حکایتی

 به تا. بودم مغروری پسر من... بود سخت برام دلم سفره کردن باز همه از بیشتر. بود آور عذاب

 چرا دفعه این نمیدون اما. بشه خبر با روزم حالو از ندادم کسی به رو اجازه این وقت هیچ حال

 دموش بلند مبل روی از. طوره همین حتما آره...شدم خسته واقعا شاید...گفتم شدمو همچیز بیخیال

 نقش لبم رو کجی پوزخند. بود شده قطع بارون. داشتم نیاز آزاد هوای به بالکن طرف به رفتم

 .بود شده عادی برام دیگه گذروندم خوابی بی با هم دیگه شب یه...بست

***************************** 

 شمین
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 امام گاهفرود بریم بود داده گیر.فرارکنم مامان دست از تونستم دعوا و جنگ کلی با قبل دقیقه چند

 وادع فرودگاه بیام نمیخوام من اینکه سر من و مامان میرن و میان دفعه هر...بردیا و شاران دنبال

 و االب میزدو جوش دعوا موقع همیشه. بیاد بر پسم از نتونست هم دفعه این معمول طبق اما.داریم

 یالبیخ همیشه خودش قول به یا میزدم حرف باهاش خونسرد خیلی همیشه من اما میپرید پایان

 اعتیس سه دو حداقل اومدنشون میدونستم بمونم تنها خونه این تو تونستم باالخره خالصه. بودم

 مرفت دوباره برداشتمو سوشرت یه. بود شده قطع بارون و بود دو به ربع یه ساعت.میکشه طول

 جیب تو از گوشیمو همین برای... نداشتم اینا کردنو فکر قصد اصال دیگه دفعه این... حیاط

 تو صداهای و خیال و فکر از کردن فرار برای راه بهترین. کردم پالی آهنگ یه درآوردمو سوشرتم

 چرخیدن صدای خونه برم که پاشدم شد سردم دادم گوش که آهنگی تا سه دو از بعد... سرم

 هادمن از آه کردم نگاه که گوشیم ساعت به... برسن زودی این به نداشت امکان. شنیدم رو کیلید

 نشسته جا همین مدتو همه این یعنی. میشد روشن کم کم داشت هوا بود صبح 4 ساعت شد بلند

 آورد هپروت از منو که بود شاران جیغ صدای. دادم تکون خودم برای تاسف روی از سری! بودم؟

 ...بیرون

 کجایی؟ نامرده شمین...اومدم من _

 تا بیرون اومدم همین برای شم دیده نمیذاشت ها شاخه بودمو درخت زیر های صندلی کنار من

 :چلوند منو قشنگ و بغلم پرید دید منو

 ...بود شده جو یه اندازه برات دلم خره _

 براش دلم منم.کردم حلقه هاش شونه دور باال آوردم آروم رو بود شده آویزون اطرافم که دستامو

 از نم... االن ولی میریختم اشک شوق از بود پیش ساله چهار سه اگه شاید بود شده تنگ خیلی

 .بود خودخواه یه اون.بود شده آزارم باعث اونم...بودم دلخور هم شاران

 :زدن حرف کنان جیغ جیغ پریدنو پایین باال به کرد شروع کردو جدا خودش از منو شاران

 هممبف بده ندایی یه شمین...که آوردم سوغاتی چقدر احساس بی توی واسه نمیدونی...وایییی _

 ...ای زنده

 :گفتم کردمو مصنوعی فوق خنده یه

 میکنی؟ ذوق انقدر چرا تو منن مال سوغاتیا اون...بگو سوغاتی از بعد برسی اول بذار _
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 :گفت و ورودی در سمت رفت کردو حوالم همیشگی غره چشم یه

 ردارب و چمدونام.دارم شوق بیشتر نیستم صاحبشون که من دیگه احساسی بی میگم همینه _

 ...بیار

 :گفتم بلند صدای با

 ...سیاه غالم بابات نوکر...اوهو _

 :گفت شیطونی لحن با و برگشت

 ...تو از بهتر کی الزمه سفیدش یه حاال.کردم خودم مال وقته خیلی که سیاهو غالم _

 :گفتم حرص با

 ...میکنم حالیت وقت اون میشیم تنها که ما شاران حالت به وای _

 رفته البا واخش آخو صدای که ای بردیا به برگشم...خونه تو رفت انداختو باال ای شونه قیدی بی با

 شدیگ دست وتو بود چمدون دستش یه تو. کنه ناله آهو همه اون داشته حق بیچار.کردم نگاه بود

 هاومد دستش هرچی شاران که میدونستم بودم شاران خواهر که من...بزرگ ساک یه شارانو کیف

. ودب سونا از اونم که بود شده تر تیره یکم فقط. بود نکرده تغییری چنان خب...اونا تو  چپونده

 درق همین باید همیشه اوفففف. رفتن اومدن قبل هم با صد در صد پس بود شده تر تیره شارانم

 گاهن منو وبر بر داره بردیا...بله دیدم که کردم حس خودم رو رو نگاهی سنگینی. باشم بین ریز

 ندیدی؟ آدم بگه نیست یکی.میکنه

 ...گرامی زن خواهر شد عرض سالم _

 :دادم جوابشو زدمو جونی نیمه لبخند

 ... خوشتیپ آقای سالم _

 یه. ودب مهربونی و شوخ پسر بردیا...خونه تو رفتیم بردیا همراه و نشدم مامان و بابا منتظر دیگه

 یکم ازش دلم ته خب ولی داشتم خوبی احساس بهش نسبت. بود بهم هواسش همیشه جورایی

 تحصیلش ادامه برای شاران گرچه میدیدم شاران از جدایی باعث رو اون همیشه. داشتم کینه

. مداشت مشکل مخالف جنس با کال من خب اما. کردن ازدواج شدو آشنا بردیا با سال دو بعد و رفت

 و سالن گوشه یه گذاشت چمدونارو بردیا... شده من خواهر عاشق که اینه گناهش هم بدبخت این
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 زدم زل نشستمو کنارش...میبارید روش و سر از عرق...نشیمن های مبل رو کرد پرت خودشو

 ...میدونستم. اومد در صداش که بهش

 ...بدبخت من به بزن زل کن تر گشاد هی حاال کوچیکه خیلی چشات _

 ...نیستی هم ای تحفه همچین...بزنم زل بهت بخواد دلت هم خیلی _

 :گفتم میداد قلقکم داشت که درونی خباثت حس با

 !نه؟ شدی کیلو 081 بگو راستشو...ها کرده چلمنگ رو تو ما آبجی این خوب _

 وشکمش رو مالید چپشو دست و نشست صاف زود و پرید رخسارش از رنگ بیچاره حرفم این با

 :گفت

 کنم؟ وزن خودمو دارین ترازو! شدم؟ چاغ...نشده زیاد غذامم خدا به نه _

 وت سفید موی تاره تا دوسه اینکه یا شده چاغ بگه بهش کسی که بود همین بردیا ضعف نقطه

 :گفتم ساختگی ناراحتی با کردمو کنترل خندمو...میشدهااا مرگ دق یعنی هست سرش

 البه سفیدم موی تا سه دو میرفتی راه من از جلوتر داشتی وقتی تازه...میشدی چاغ فقط ایکاش _

 ...خوشتیپه آبجیم شوهر که دوستام به بدم پز نمیتونم دیگه... حیف. دیدم موهات الی

 یکم قطف فرمم رو هنوزم من بدی؟ پز نمیتونی گفته کی _:گفت عجله با میکرد سکته داشت دیگه

 گوش...  نکن درست چرب هاتو غذا میگم شاران این به هی...حله دیگه بدم اونم دارم وزن اضافه

 ...که نمیده

 یمیلونبون وقتی چرا پس دیگه؟ میکنم درست چرب غذاهامو من که خان بردیا اینطوریاست...اِاِ _

 یاد؟؟ نمی در صدات

 :گفت پته ته ته با باشه سرش پشت درست شاران نداشت انتظار که بردیا

 .شدم چاغ میگه شمین که میبینی فقط...خانومم نگفتم چیزی که من...ن...م _

 :تگف کردو نگاه بترکم بود مونده کم بودمو شده سرخ خنده از دیگه که منی به حرص با شاران

 ...ایه پاره آتیش چه این میدونی که تو! ها؟ تو به بگم چی من آخه کردی؟ بارو هم تو وقت اون_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

111 

 

 خندم .میکرد درد دلم دیگه که خندیدم قدر این خنده زیر زدم کنمو کنترل خودمو نتونستم دیگه

 با مامان. میکنن نگاه منو دارن همه دیدم که نشستم صاف کردمو پاک اشکامو شد تموم که

 جوری یه هم بردیا و بابا گریه،حتی زیر بزنه بود مونده کم هم شاران و بود زده زل بهم حسرت

 ته زا ی خنده نمیتونست کسی ها حاال حاال... میکنن نگاهم دارن طوری این چرا میدونستم...بودن

 حالت با خشکمو غالب به برگشتم زود. بودم نخندیده دل ته از اینطور بود وقت خیلی. ببینن منو دل

 :پرسید مامان به رو شاران که کردم نگاه بهشون سوالی

 و مبخوابی ساعتی چند یه بریم میدی اجازه حاضره اگه همیشگیمون اتاق خوشگلم مامانی خب _

 .کنین اسراحت یکم برین شدین خسته هم شما بیایم؟

 :گفت کردو وناز شاران صورت بالبخند مامان

 .است آماده اتاقتوتونم. کنین استراحت برین... گلم دختر برین _

 :گفتم جمع به رو شدمو بلند جام از

 ...دانشگاه برم باید امروز کنم استراحت برم منم  همگی ی اجازه با _

 :گفت کردو نگاه بهم تعجب با مامان

 دانشگاه؟ بری میخوای تو وقت اون اومده خواهرت ناسالمتی دختر میگی چی...شمین اوا _

 :گفتم بود ساز کار کردن راضی برای همیشه که ساختگیم لبخنده و آرامش با

 برم خواستم وقت هر نیست که خاله ی خونه دانشگاهمه اما شما پیش بمونم میخوام منم مامانم _

 .میگردم بر زود میرم...نرم نخواستم وقت هر

 :گفت مامان به رو گرفتو دستمو طرفمو اومد لبخند با شاران

 .نیستیم غریبه که ما هم...دیگه میگه راست مامانم خب _

 :گفت گرفتو جلمو شاران اتاقم در جلوی رفتیم ها پله طرف به دوتایی حرف این از بعد

 یادته؟ قدیما مثل بخوابه؟ خواهرش با میخواد دلش تاغری ته _

 

 :گفتم زدمو زل چشماش به
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 .بخواب شوهرت پیش برو...میشه ناقص جات یه میزن میکنم نثارت لقد کلی _

 

 :گفت مزلومی لحن یه با بودم زده ذوقش تو... هم تو رفت اخماش

 میری؟ طفره چرا دیگه میکنی دکم داری _

 

 :گفتم کشیدمو عمیق نفس یه

 !من کنار بیای تو وقت اون بخوابه تنها بردیا زشته میگم فقط... نمیکنم دکت _

 

 :گفت طور همون و اتاقم تو برد منو کشون کشون گرفتو دستمو

 ...خب بخوابم خواهرم کنار میخوام شب یه...زشتی چه بابا نه _

 

 یه دادمو  بهش  خودم های خواب لباس از دست یه. بود نتیجه بی نکردم بحث باهاش دیگه

 از رغی اگه اصال. خوابیدم اتاقم پنجره طرف من همیشه مثل تخت رو پریدم پوشدمو خودم دستم

 نگاه و بیرون پنجره از داشتم و بود نبرده خوابم هنوز بود 3:03 ساعت. نمیبرد خوابم عمرا بود این

 حرفی ما اصال بزنم حرف باهاش برگردمو نداشتم دوست اما نخوابیده شارانم میدونستم. میکردم

 وچشمام زود شنیدم که درو شدن باز صدای. میدونست اینو هم خودش.بزنیم باهم که نداشتیم

 کونت شاران طرف کردم حس بعد یکم. بیدارم که بفهمه کسی نمیخواستم چرا نمیدونم بستم

 میکرد؟ چیکار من اتاق تو اون. شنیدم رو بردیا صدای بعدش و خورد

 بدی؟ دق بردیارو که اینجا اومدی.نیستی خواب میدونم که من...خوشگله خانوم _

 :داد جوابشو آروم صدای با خودش مثل شارانم

 .میشه بیدار االن برو پاشو میکنی؟ چیکار اینجا تو بردیا _

 :گفت کشدار کردو خاصی جور یه صداشو بردیا
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 .نمیبره خوابم اون بدون من...خب شده تنگ زنم واسه دلم _

 

 :گفت غیظ با جاشو سر شد خیز نیم شاران

 باشه؟ تو کنار یام می وقت اون دانشگاه میره میشه پا االن کن تحمل ساعت چند یه بردیا _

 

 :داد ادامه لحن همون با بردیا

 بفهمه؟ قراره کجا از خوابیده که میبینی هم. پیشم بیای میخوام االن من نمیتونم...نچ _

 

 هب رو که شنیدم رو شاران صدای پاشد روش از یکی اینکه مثل اینبار اما خورد تکون باز تخت

 :گفت بردیا

 .نیستی بردار دست که تو...گنده خرس بریم پاشو خب خیلی _

 

 راجع نداشت میدونستم نبودم بچه من. بیرون رفتن اتاق از که شنیدم دوتاشونو پای صدای وبعد

 میزدم نفس نفس...بدنم تنو رو بود نشسته سرد عرق...میکرد بدتر حالمو این. میزدن حرف چی به

 هم جا روانگارازهمین بردیا های نفس نفس صدای. شد زنده چشمام جلو ها صحنه اون ی همه باز

 نبود خوب حالم. بود شده قاطی شاران صدای با گوشم تو زن اون های ناله صدای. میشنیدم

 مدام بهم بود دکتر که ژاله دوستم داداش که عصبی های شوک همون از یکی اینم میدونستم

 نهصح اون تکه تک چطور اینکه از میترسیدم من اما. بشم درمان دکترو برم که میکرد زد گوش

 حولمو سراغ رفتم بیرون اومدم تختم از.داشتم واهمه بده دارو بهم تا بگم دکترم به باید هارو

 آنی شوک یه. بود سرد آب دوش یه بیاره جا منو حال میتونست که چیزی تنها. زدم چنگ بهش

 باز سردو آب یهو دوش زیر رفتم بالباس طور همون... مزخرف افکار این دست از خالصی برای

 تر نظمم نفسام. شد بهتر حالم بعد ثانیه چند یه ولی ایستاد قلبم تپش کردم حس آن یه کردم

 انداختم دموکن ازتنم خیسمو لباسای. میخورد باالییم فک به پایینیم فک و میلرزیدم داشتم شدن

 نگاه یه ساعت به...بیرون اومدم گرفتم سرسری دوش یه که ای دقیقه چند از بعد طرف یه
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 برم که شدم آماده موهام کردن خشک از بعد داشتم کالس 2 ساعت من و بود 2 ساعت انداختم

 ردهک لطف واقعا بهم. بدم وتحویلش شویی خشک بدم تا برداشتم ایلنازم مانتوی رفتن موقع

 ...بود

****************************** 

 راتین

 جای یه هرکدوممون هم االن زدیم حرف چیز همه از زدیم حرف نخوابیدیم؛ کدوممون هیچ صبح تا

 بکشه یشپ رو موقیعتی بتونه تا بشه صمیمی باهاش بیشتر داد قول بهم ایلناز کشیدیم دراز خونه

 فتگ ایلناز. شکستم هستم که اینی از بیشتر گفت ایلناز که حرفی با.بزنم حرف باهاش من و

 اون مبودی دیده دیگرو هم که بود روز دو فقط ما... میشه عصبانی هم اسمم شنیدن با حتی شمین

 و دممیش حاضر خونه میرفتم باید کردم نگاه ساعت به. نداره اسمم شنیدن تحمل حتی اون وقت

 وشیدمپ خودمو لباسای و چرک لباس سبد تو انداختم و آوردم در رو ایلیا لباسای... دانشگاه میرفتم

 هشب میتونم چطور که کردم فکر این به ماشین تو خونه تا. بیرون زدم خونه از برداشتمو سویچو

. کنم عمل محتاطانه باید نگرانم خیلی چرا نمیدونم... خشکی دختر میگه که ایلناز بشم نزدیک

 یه یدموپوش سیاه پیرهنه یه با مدادی نوک شلوار کت دست یه گرفتمو دوش یه خونه رسیدم وقتی

 وشد یه ادکلنم با و بستم راستم دست مچ به ساعتمو همیشه مثل. زدم هم رنگ شیری کراوات

 ادتع. بخورم قهوه یه تا آشپزخونه رفتم برداشتمو تبلتم و هام جزوه با کیفمو.گرفتم حسابی

 ونهخ از نذاشتم جا چیزی شدم مطمئن اینکه از بعد. بخورم شیرین کم شیرو با امو قهوه داشتم

 از کیی با روز هر همین برای داشتم ماشین به شدیدی ی عالقه...پارکینگ سمت رفتم بیرون زدم

... برم یالمبورگین با میخواستم امروز داشتم ماشین دوتا فقط البته...کارم محل میرفتم هام ماشین

 برای وکارار این من نبود اینطور درواقع اما کنم نمایی خود دارم دوست که کنین فکر میتونین خب

 پخشو. میشدم خوشحال انجامشون با من که بود من های هبی فقط اینا نمیکردم توجه جلب

 هس ای هفته من.افتادم راه دانشگاه طرف به. کرد پر رو ماشین فضای الیتی کردم؛موزیک روشن

 شرکت تو ها روز بقیه...ها شنبه چهار و ها ،دوشنبه ها یکشنبه.داشتم کالس دانشگاه تو بار

 برم باید دوهفته مدت به دیگه ماه یه تقریبا میگیرم دکترامو مدرک دیگه ماه شیش.بودم

 الس دو توی دکترامو سال چهار من...بشم نزدیک بهش نحوی یه به موقع اون تا باید...استانبول

 دکتر آتنا بیمارستان تو کمش سن با واالن شد دانشگاه وارد سالگی 03 تو رادین.میگیرم دارم

 حاج... دارم مذهبی ی خانواده. میکنم افتخار برادری چنین داشتن به همیشه...عروقه و قلب
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  دارش پسر  من پدر... داره بیایی برو بازار مردم واسه حرفش که پدرمه پاکدامان کیاراد مرتضی

 عدب کرده کار بازار تو سالگیش بیست تا پدرم که داشت مغازه چهارتا بازارتهران تو که کاذم حاج

 ینکها تا میکنه باز شهر بیرون تو کوچیک  کارخونه یه و میفروشه خودشو سهم بزرگم پدر فوت

 هک هست سالی چند راستش...بزرگه ی کارخونه چهارتا سه صاحب االن و قلتک رو میوفته کارش

 دوست...نکردم قبول و برداشتم نه گذاشتمو نه من ولی ها کارخونه سر باال برم میخواد ازم

 رادین عکس بر  خالصه...شده زندگی خونه صاحب پدرش پول با بگن سرم پشت همه نداشتم

 هر باید که دادن یاد همون به پدرمون و مادر بچگی از خب اما نیست مذهبی آنچان افکارم من

 ور امون روزه و بخونیم موقع به رو نمازومون باشیم داشته که کاری هر و باشیم که دنیا کجای

 هر وت. میدادیم احسان و خونه تو میگرفتیم مرثیه رو تاسوعا عاشورا بود رسم سال هر. بگیریم

 نشگاهدا حیاط تو. میبردیم  شهر پایین های محله به میپختیمو رشته آش امامامون از یکی وفاته

 اینا ایلناز کالس با 00 ساعت...پایین اومدم ماشین از برداشتمو وسایلمو. کردم پارک ماشینمو

 ای بهونه یه به باید پس یاوردم نمی طاقت ساعت اون تا من که بود معلوم اما. داشتم درس

 ...میدیدمش

************************** 

 شمین

 تر ودز ربع یه امروز دیروز عکس بر. میرم ور گوشیم با الکی طور همین دارم نشستمو کالس ی تو

 نپایی سرم طور همین. هست هم دیگه نفر چهار سه من جز به کالس تو. رسیدم کالسم ساعت از

 زل هم تو های سگرمه همون با  هم تو رفت اخمام... کنارم صندلی رو شد پرت کوله یه که بود

 چیه؟من چاره ولی. نداشتم رو اش حوصله اصال خداییش...خندون آبی چشم جفت یه تو زدم

 زدمو هشب بود شبیه پوزخند به بیشتر که لبخند یه همین برای... میکردم بازی نقش باید همیشه

 ...بیچاره من مخ رو بندازه جیغوشو جیغ صدای االن داره حق خب بله...گوشیم تو کردم سرمو باز

 کو؟ سالمت...نمیشی راحت من از صبحی سر نشنوی فوش تا که کنم سرت تو خاک ای _

 

 :دادم جوابشو طور همون

 ولا باید تو اومدی من بعد تو دوما...من نه نمیشه روز شبت نشنوی فوش تا که تویی اون اولن _

 .کنی سالم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

116 

 

 

 ...سالم...حاال خب خیلی _

 

 :دادم جوابشو ای پیروزمندانه لبخند با

 ...سالم علیکی _

 

 :زد حمله ضد زود اما دیدم خوردنشو حرص

 کردن؟ خونه؟ادبت تو پیچوندن گوشتو قشنگ ببینم بگو خانوما خانوم بله _

 

 :کردم مشغول سرمو دادمو جوابشو لبی زیر... توِ دسته از میکشم هرچی که آخ بابا آخ

 !کنن؟ ادبم که دبستانیم بچه مگه. شنیدم مادرانه نصیحت و غرغر یکم _

 

 روش و سر از نگرانی که بود نوشته چی طرف نمیدونم. شد بحث ادامه مانع اسش ام اس صدای

 : گفت من به برگشت  داد جوابشو اینکه از بعد. بارید

 بزنیم؟ گشتی یه حیاط بریم ؟ نشستیم اینجا خرخونا بچه مثل چرا ما میگم...اِاِاِ _

 

 :گفتم و انداختم باال هامو شونه ندیدم ازش چیزی که اینجا تا خب اما کردم نگاهش مشکوک

 .بریم باشه _

        

 ازیب ضایع خیلی باری چند که بود حول ایلناز اینقدر چون شد تبدیل یقین به شکم حیاط تا

 دنبو سرجاش اصال حواسش ضمن ودر...میکرد نگاه سرش پشت به برمیگشت هی مثال.درآورد

 صورتمون به خنک هوای بیرون دراومدیم از وقتی. نشنید اصال زدم صداش که چندباری چون
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. مبود متنفر هوا این از من اما باشه خوشایند پاییز صبح خنک هوای ها خیلی برای شاید...خورد

 درسی زود که اونایی درواقع بودن بیرون همه... طور همین بارم این مینداخت لرزه تنم به همیشه

 تایدرخ برگ به و میزدیم قدم آروم داشتیم حیاط گوشه یه هم ما... کالس بودن نیومده اصال بودن

 النا ردشم جلوش از نداشتم جرعتشو حتی که دانشگاهی. میکردیم نگاه دانشگاه توی شده زرد

 آرزو همیشه شاران. میکنه ها آدم ما با عجیبی های بازی زندگی. شدم دانشگاه همین دانشجوی

 نم اما...بخونه عالقشو مورد ی رشته نداد اجازه حتی بابا اما بخونه درس دانشگاه این تو داشت

 ادند تو به که هایی آزادی بابا و مامان میگفت همیشه شاران بود؛ طور همین بچگی از...بودم لجباز

 ارب زیر وقت هیچ من. نبود تاثیر بی مورد این تو منم اخالق خب اما. ندادن من به سالگی 02 تو رو

 ی هخواست به میخوردم هم سیر کتک یه اگه حتی بودم طور همین هم بچگی تو نمیرفتم زور حرف

 .نمیکردن کل کل باهام زیاد مامان و بابا که میشد باعث این شاید. میرسیدم خودم

 :کرد هوشیار منو که بود ایلناز صدای

 ...بریم بدو اومد استاد میگم تو؟ کجایی شمین _

************************* 

 شمین

 اون هب دارم بوگلمو میگم یعنی.میدم گوش چرندیاتش به دارم نشستمو بوگلمو یه کالس سر

 طمئنم...بیشتره این از بیچاره اون آیکیو...خرفت پیر این به نه ها میکنم توهین بیچاره حیوون

 یارینش می چرا پس نیست بلد هیچی میبینین وقتی آخه. کنم پاس واحدو این تونم نمی من شدم

 ات باشم چاره فکر به االن از باید! کنه؟ استادی ما واسه اطالعاتش نیمچه اون با تا کالس سر

 یگهد کالسای به درسو همین که استادارو از یکی جزوه برم باید یا حاال. کنم پاس واحدمو بتونم

 خودش واسه چیزایی یه داره االن که استادی...بده بهم تا بزنم رو یکی مخ یا برم کش رو میدن

 هرکی...شده دیدنی واقعا کالسمون االن...صفری اسمش که سالست 23 مرده پیر یه میکنه بلغور

 های لوطی که ها بچه گروه از یکی...میکنه بازی گیم گوشیش با یا میزنه چرت یا داره طرف یه

 هب پسری یه دستشون سر... میخندن میگنو هم به چیزایی یه دارن هم شدن معرفی دانشکده

 سریئ هم پدرش...شیطونه خیلی پسر یه شناختم که اینجایی تا...خسروی سام...سامه اسمه

 میالد و نوبخش مهر آریا اسمشون که گروهشه تو فابریکشم دوست تا دو...خرپوله مجلسه،خالصه

 مکنم شکل ترین فجیع به یکیشو که سیریش دوختر دوتا نفره پنج گروه این تو. بود کاتبی
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 زایلنا که جایی اون تا...غفاری ساناز خودش از تر ایکبیری دوست و هدی پریناز بود؛ شناختمم

 ندوبل قد پسر یه. بود خوب آریا ی قیافه خداییش خب...مهره آریا ی مرده کشته ساناز گفته بهم

 ندمیگ پوستشم داشت، ای قلوه ولبای متوسط بینی...خمار و عسلی چشمای با بود هیکل خوش

 ساناز اما. بود خرماییش حالت خوش موهای میکرد تر برو دل تو قیافشو که چیزی اون کال. بود

 سر تا هاش سانتی و81 پاشنه اون با که بود 023 قد با دختر یه...مقابلش در نبود ای تحفه هیچ

 شمایچ نداشت تعریفی چندان قیافشم...زیاد نه اما بود هم مپل تپل یکم. نمیرسید هم آریا شونه

 که ای وهقل لبای و گوشتی بینی با. میکرد دلسرد بود سبز چشم هرچی از آدمو که داشت وزخی سبز

 به نگاه هی میشد راضی تا میگرفت گاز آریارو مغز خر باید یعنی.بود لب برق لبو رژ روشون کیلو 21

 حاال ودب ساناز قد هم که بود الغر دختر یه اونم پریناز به برسیم حاال خب...بکنه خفته زیبای این

 یرفتم حساب به داشت که  زیبایی تنها گفت میشه که رنگ طوسی چشمای...تر بلند یکم شاید

 زچی ولی شده عمل بار چند بود معلوم که بینی و خخخخ بزنن باد بهشون بود داده که ولبایی

 این شنیدم درست خدا وای...ساختگی لباش مثل که هاشم گونه خب. نیومده در آب از هم ماتاهی

 .فکرکنم گفت االن عمرشو ی جمله بهترین وای زدم؟ توهم من یا رسید اتمام به کالس گفت

 ...آزادیییی

 :شنیدم ایلنازو صدای که کردم حسار دورش دستامم میزو رو گذاشتم سرمو

 ...نمیشه تموم وقت هیچ کردم فکر آن یه خدا وای _

 

 :پرسیدم ازش همونجا از

  ساعت؟ سه این تو فهمیدی چیزی من جان ایلناز _

 

 :گفت کنان ناله ایلناز

 چی؟ تو...هنگیدم اول دقیقه بیست تو که من بابا نه _

 

 :گفتم عجز با کردمو بلند سرمو
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 هان؟ بریزم سرت تو خاکی چه باید...کلمه یه بگو _

 

 :گفت شدو براق زود ایلناز

 ...بگیر گلِ خودتو سر برو تو بزن حرف درست هوی _

 

 از آه و داریم درس دیگه ی اتیقه یه با  االن افتاد یادم که بودیم ولو ای دقیقه چند طور همین

 :شد بلند نهادم

 داره؟ رو عالی جناب قزمیت عموی پسر ی حوصله کی حاال وای _

 

 :گفت باشه شده ناراحت که انگار داد ابروش به خمی ایلناز

   میزنی؟ حرف اش درباره طوری این چرا _

 

 :گفتم بودم کرده تعجب حرکتش این از که من

 شدی؟ ناراحت _

 

 :گفت دلخوری با

 !بشم؟ خوشحالم داشتی انتظار نکنه _

 

 :دادم جوابشو آرومی صدای با

 ...حساسی پسرعموت رو اینقدر نمیدونستم شرمنده من _
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 :زدن حرف تند تند  به کرد شروع ذوق با اومد در دهنم از حرف این تا

 ...میشی عاشقش بشناسیش کافیه فقط...خوبیه خیلی خیلی پسر خدا به _

 

 :گفتم تندی لحن یه با میگذشت حدش از داشت دیگه کرد عصبانیم آخرش ی کلمه دو

 .داره نگهش باباش ننه واسه خدا...منه استاد فقط اون نه یا خوبیه پسر نداره ربطی من به _

 

 :کردن ماسمالی به کرد شروع زود باشه شده پشیمون حرفش گفتن از که انگار ایلناز

 مشمشناس که سالی چند این تو خدا به...مومنیه و مرام با پسر یعنی...نبود اون منظورم... نه نه _

 ...باشه شده قضا بارم یه نمازش یاد نمی یادم

 

 هشب دار معنی پوزخند یه همین برای باشه مومنا برادر اون از نمیخورد تیپش به اصال واقعیتش

 :گفتم زدمو

 ومنام برادر این آخه نمیکنی؟ تورش خودت چرا پس میکنی پسرو آقا این تعریف اینقدر که تو _

 ...نیوفته خطر به اسالم نعوذوباهلل که کنن ازدواج فامیل فکو دخترای با دارن دوست

 

 باییزی همه اون با. بود حجابی با مومنو دختر خودشم آخه. برخورد بهش گفتم چی گرفت که ایلناز

 کمیلت تکمیل خدایی آرایشش اما...بزنه بیرون اش مقنعه از مو تاره یه ذاشت نمی حتی داشت که

 :گفت و نیاورد کم بازم حساب این با. بود

 برادر چشم به و راتین من دوما. نمیدونن صحیح رو فامیلی ازدواج ما ی خانواده تو که اوال _

 ...نداره فرقی برام ایلیا با شاهده خدا. میبینم

 

 :گفتم کنم ختم رو قاعل اینکه برای بود کرده پیدا ادامه بحث این کافی اندازه به
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 ...ببخشه صاحابش به خدا پس خب _

  

 :گفت سوزناکی لحنی یه با

 ...آمین _

 هر...استاد میگم یارو اون به وقتی میشم جوری یه اه. نزدیم حرفی استاد اومدن موقع تا دیگه

 همه...حسودم که کنم قبول خواستم نمی شایدم یا نبودم حسودی آدم نبود حسادت بود که حسی

 درست نبود اخمو ولی میبارید پاش سرتا از غرور...اجبار به منم البته پاشدن راتین اومدن با

 نهمچی یه که بود خودم انتخاب این. بودم تخسم اخمو بلکه بودم مغرور تنها نه که من برعکس

 بی و بینی بد نوع یه نبود غرور بود داده تشکیل منو شخصیت که چیزی درواقع. بشم دختری

 یاقتل پسری هیچ بودم معتقد چون میشدم مغرور پسرها مقابل در تنها. بود اطرافیانم به اعتمادی

 هتوج جلب برای تنها ها دختر از بعضی. ببخشه بهش هاشو- زینت تمام دختر یه که نداره اینو

 خودم به منو ها بچه بیداد و داد صدای. نبود این من هدف ولی مغروراند که میکنن رفتار طوری

 :پرسیدم ایلناز از نبودم خبر با جریان از  که من آورد

 میکشن؟ هوار دارن چرا اینا شده چی _

 

 :گفت گوشم تو شدو خم ایلناز

 ...هوا رو رفت دادشون ایناهم...قبل جلسه مطالب از بگیر کوئیز میخواد گفت راتین _

 

 وندهنخ دیروز درسته...باشی حاضر دائم هر باید دانشگاه تو بودم شنیده چون بودم نکرده تعجب

 ام نمره مسلما بود یادم مطالب همه که بود داده درس قشنگ اینقدر کالس تو اما درسمو بودم

 خفه ههم زد یارو این که ای نعره با. نشستم جام سر رلکس نگفتمو چیزی همین برای.میشد خوب

 وقت دقیقه 51 گفت و نوشتیم سوال تا 3. کردیم کارو همین ایلنازم منو آوردن در قلم کاغذو شدنو

 بیشتر ههم از چرا نمیدونم... نوشتن به کردم شروع. برسونم میتونستم میجنبیدم اگه خب. داریم

 واسه. میشد قفل ذهنم میرفتم رژه باالسرم کسی اگه منم بختانه بد. ایستاد می وای من سر باال

 کرف هرچی. کنم چیکار باید نمیدونستم بودمو کرده مکث آخر سوال روی که بود دقیقه 01 همین
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 و سرم باال اومد دوبار که مکیردم خطی خط رو میزام حرص از داشتم. نمیرسید ذهنم به میکردم

... نهک کمک کوچولو یه بهم بگم بهش بیامو کنار خودم با نتونستم کردم کار هر ام ورقه به زد زل

 ازم آرومی صدا با که بود ایستاده سرم باال طوری همین شلوارشو جیب تو بود کرده دستشو

 :پرسید

 اومده؟ پیش مشکلی _

 

 :گفتم بهشو زدم زل درهم های اخم با باال آوردم سرمو

 ...استاد یاد نمی یادم سوال جواب میکنم کار هر _

 

 

 یم کردم فکر هست مشکلی میپرسه همچین حاال روانی. شد رد کنارم از زدو بهم کج پوزخند یه

 موخورد حرص اینقدر! قرتی؟ بچه میکنی مسخره منو...میزنه پوزخند من به. بده بهم جوابو خواد

 به اروه برگه کرد شروع. ننوشتم هم کلمه یه حتی من رسید اتمام به وقت که کندم لبمو پوست

 داشتم طور همین...نوشتن به کردم شروع زود اومدو یادم نگی بگی چیزایی یه که کردن جمع

 ترین همظلومان با...رو کاشتی که گلی بده تحویل یاال یعنی وایستاد سرم باال اومد که مینوشتم

 :گفتم دوختمو چشم بهش نگاهم

 .بدم تحویل بنویسم بدین اضافه وقت مین 3 اومده یادم تازه استاد _

 

 کم ازت چی دقیقه 3 آخه چیه! خواستم ازش اشو کلیه جفت انگار میکنه نگاهم اخم با همچین حاال

 اینکه دامی به نوشتم اومد ذهنم به هرچی زود منم شد رد کنارم از بگیره برگمو اینکه بدون میکنه؟

 تمدس از همچین ولی نمیگیره ازم رو برگه کردم فکر آن یه. دادم تحویل برگمو بردم باشه درست

 یم هست دیوونه هرچی افتادم گیری عجب... من دست تو موند شد کنده کاغذ گوشه یه که کشید

 ونمد نمی. نشستم جام سر ایلناز کنار رفتم درهم های اخم با... بخت بد منه پست به میخوره یاد

 :پرسید ازم آروم ایلناز... برخورد بهم چرا
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 ریختی؟ بهم چرا گفت؟ بهت چیزی _

 

 :دادم جوابشو طور همون و نشستم ینه*س به دست

 ... بگه چیزی بهم کرده بیخود _

 

 :گفت و خندید ریز ریز

 زدی؟ گند و امتحان نکنه همه؟ تو هات سگرمه اینطور که شد چی پس خب _

 

 :دادم جوابشم ولی بیچاره خورد خندشو که بهش کردم نگاه همچین

 ...ای عقده...داره روانی روحی مشکالت تو عموی پسر این بخدا _

 

 یناا نه! میخندید؟ چی به داشت این بود مونده من اصال بود گرفته اشو خنده جلوی زور به ایلناز

 حواس نتونستم کردم کار هر اصال. کردم سیر هپروت تو درسو کل...دارن مشکل خانوادگی

 از عدب. بدم گوش بشینم خونه تو تا کردم ضبط گورخریشو صدای همین برای کنم جمع واموندمو

 داشتمم اگه نداشتم ای دیگه درس امروز خونه برم تا کردم جمع وسایلمو شد تموم درس اینکه

 رزونشل صدای با ایلناز که میکردم پرت کیف تو کتابامو حرص با همچین. نداشتم رو اش حوصله

 :پرسید

 برسونمت؟ میخوای _

 

 ینا وقت هر نگار یادمه. دوشم رو انداختم پیچوندمو دستم دور بار سه بندشو برداشتمو کیفمو

 :میگفت نمیرفت راه کنارم برمیداشتم کیفمو مدلی

 راه میشی میدون چاله های الت شبیه تیپت این با که تو کنار نمیتونم من واال...دارم آبرو من _

 ...نمیشناسم تورو من اصال.برم
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 ندادم جوابشو...هااا میشن پیدا آدمایی عجب برسونمت؟؟ میخوای میگه من به داره این وقت اون

 جمع این چه حاال. باشم جمع توی اینکه به میدادم ترجیح تنهاییمو همیشه من. شدم رد کنارش از

 خوبو دختر ایلناز...اضافه سرخر بدون بودم راحت طور همین من...خانواده جمع چه باشه دوستانه

 مه جاش همین تا. باشه داشته هم نمیتونست نداشت جایی من زنگیه تو اما بود برویی دل تو

 هیچ که همیش بیخیالم کنم محلی بی بهش دیگه یکم اگه میدونستم. شدم صمیمی باهاش زیادی

 ماشینش سوار میخواست دیدم خانو راتین که بیرون زدم دانشگاه در از...میخوره بهم ازم حالش

 هب قیافشون تیپو ولی...خب دانشجوهاشه از حتما. نبودن ولکنش سیریش دختر دوتا اما بشه

 رود المصب. بود ناز خیلی المبورگینیش میگفت راست ایلناز...دانشجو اال میخورد بگی هرچی

 هادام راهم به گرفتمو ماشینش رو از نگاهمو! آخه؟ چه من به...اوفففف. میزد حرف آدم با پیکرش

 تو از گوشیم با هنزفرممو همین واسه بودم بیزار مینداختن بهم راه تو که متلکایی از همیشه دادم

 یکی اینم .نداشتم آهنگم حوصله. گوشم تو گذاشتم کنم پلی رو آهنگی اینکه بدون درآوردمو کیفم

 شگو آهنگ دارم میکردن فکر ها عوضی اون بیشتر چون بود ساز کار اوقاتم اکثر بود ترفندام از

 وارس مسافر کدوم هیچ لعنتی اما بودم تاکسی منتظر. میشدن انداختن متلک بیخیال میدمو

 حیصب سر که حالی ضد از اون بود گندی روز. گرفتم دربست شدمو بیخیال آخرسر که نمیکردن

 ":دبو نوشته بود ایلناز. شد کردنم فکر مانع گوشیم اس ام اس صدای...دانشگاه از اینم خوردم

 "ردمک تایپ براش. بود گذاشته هم خنده هیستیریک شکلک یه"گورستونی؟ کدوم... عنتر سالم

 تورو خونه میرم دارم. ست دیگه چیز یه جوابت اال و زدی زر اینطوری باهام که بود آخری بار

 منم خب. حرفاست این از تر کم تحملش آستانه میدونستم...هه...نداد رو جوابم. فرستادم "سننه؟

 شدم پیاده و دادم رو تاکسی کرایه. بودم رونده خودم از هارو خیلی. بودم شده ای حرفه دیگه

 ...نشده آفتابی که وقته خیلی من دله آسمون چون نداره فرقی برام ولی ابری بازم هوا امروز

**************************** 

  راتین

 فتنگ استاد اون ی همه میدونستم...کنه دگرگون حالمو همه این بتونه نگاهش یه با نمیکردم فکر

 ایدش دیگم های دانشجو حق در. بگم نه بهش نتونستم بازم ولی الکیه مظلومانش های نگاه و ها

 یختهر بهم اعصابم همین برای...بگیری خودتو جلوی نمیتونی اوقات گاهی خب ولی بود انصافی نا

 دمز کالس از زود جلسه اتمام از بعد...باشه نشده دلخور ازم کنه خدا. نداشتم کارامو وکنترل بود
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. رفتمن که روزه سه حتی اما ریخته سرم رو کار کلی...شرکت برم که ماشینم طرف به ورفتم بیرون

 ادوت این از چطور من حاال خدا وای. طرفم به دوییدن دانشجوهام از تا دو که بشم سوار میخواستم

 بهشون اصال حواسم من اما میزدن حرف داشتن نفس یه طور همین آخه؟ بشم خالص سیریش

 دادمن گوش نفر دو این به دیگه بیرون میرفت دانشگاه از داشت که دیدم شمینو آخر دقیقه نبود

 نفری ندچ که میدیم...ثانیه یه شده حتی ببینمش میخواستم گرفتم گازشو شدمو ماشین سوار

 آخر دست که پایین بیارم وپزشونو دک نرم تا کردم کنترل خودمو بار ؛چند انداختن تیکه بهش

 نای من چون است حیله یه این میدونستم خوب گوشاش؛ تو گذاشت درآوردم هنزفروشو شمین

 بمل رو لبخندی. بود کارساز هم همیشه بشن مزاحمش کمتر تا بده انجام میگفتم رهان به کارو

 برم تمخواس. یومد نمی گیرش انگار ولی بود تاکسی منتظر... شد االف ای دقیقه چند...گرفت شکل

 مکرد تقیبش بازم چرا نمیدونم. افتادن راه گرفتو دربست یه که میرسونمت بگم بهش جلو

 پالک... وایستاد سفید نمای با خونه یه جلوی نور توشهرک میکنه؟ زندگی کجا ببینم میخواستم

 .کردم اش بدرقه نگاهم با بشه خونه وارد که وقتی تا. میکرد زندگی جا این پس004

 یچه دیدن با که میداد دست بهم حسی یه میدیدمش وقتی. بود خاص گی ساده عین در دختر این

 نگاه اون ونه بودم کرده فراموش پیشو ساله 2 ی بچه دختر اون نه من. نمیداد دست بهم دختری

 دختر دوست من. نموندم چون موندم صادق بهش بگم تونم نمی اما...پیشو ساله سه غمگین

 ننبود مهم برام کدومشون هیچ اما. بود رابطه بود زیاد من زندگی تو که چیزی اون. داشتم زیادی

 فطر به پیش دقیقه چند از تر حال سر! میزنم بال بال دختر این با زدن حرف برای دارم من حاال و

 ...داشم اخمو ی بچه دختر اون به شدن نزدیک برای زیادی های نقشه. افتادم راه شرکت

***************************** 

 شمین

 صدای با. آوردم در کفشامو کردمو پرت در ی گوشه کیفمو و شدم خونه وارد حوصله بی و خسته

 :زد صدام شاران که بودم دوم ی پله روی...ها پله طرف رفتم دادمو سالم یه بلند

 ...نباشی خسته...مهندس خانوم سالم _

 :دادم جوابشو سردم نگاه با

 ...ممنون _
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 دانشگاه؟ بود خوب _

 تیجهن بی همش ولی نکرده تغییری و قبله مثل همچی کنه وانمود میکرد سعی داشت میدونستم

 :رفتم باال تند تند ها پله از دادمو جوابشو حوصله بی. بود

 .است خونه از تر تحمل قابله _

 :گفت بود عصبانیتش خاطر به که بلند صدای با

 ... بخور غذاتو بیا کن عوض لباساتو خوردیم نهارمونو هم ما بیرون رفتن بابا و مامان _

 میگفتمو بیراه بدو همه به داشتم بودم آسی همه دست از.کوبیدم محک سرم پشت اتاقو در

 ردمک عوض شلوارک و تاب دست یه با لباسامو اینکه از بعد. یاوردم می در تنم از حرص با لباسامو

 مرغ خوراک شکر خدارو...غذا سراغ رفتم راست یه. کردم قفل درشو دوباره بیرونو اومدم اتاق از

 یه. بودم متنفر پز آپ قرمز گوشت از اما میخوردم رو ها غذا تمام معموال...مامان بود کرده درست

. یومد می پذیرایی از شاران و بردیا صدای. خوردن به کردم شروع تافتون یکم با کشیدمو بشقاب

 تموم غذامو اینکه از بعد. یومد نمی خوشم وایستادن فالگوش از. میگن چی ببینم تا نکردم دقت

 تازه هچیز شاران منو اختالف. دادم تکیه صندلی پشتی به کردمو پاک دستمال با دهنمو دور کردم

 زتا میزد داد بلند صدای با همیشه اون اما داشتم دوست خیلی شارانو بودم بچه وقتی. نبود ای

 ارانش که هایی کتک مادرمو و پدر دعوای های صحنه از بود پر کودکیم های خاطره بیشتر...متنفرم

 انشار چون میزنه منو شاران نمیفهمید وقت هیچ مامان. میخوردم میتونستم تا من میزدو بهم

 اون از بعد ها این ی همه... میکشه خواب تو شب منو بگم چیزی بهش اگه که میکرد تهدیدم

 ودیمب تبریز تو که سالی پنج اون تو...بابا اعتیاد ترک برای تهران از ما رفتن...افتاد نهس اتفاق

 بعد...تحصیلش ی ادامه برای رفت آنکارا به کردو شرکت "yos" آزمون به شاران آخرش دوسال

 کارم به کاری زیاد ها موقع اون. میرفت دیگه ماه یه و خونه میومد بار یه سالی شاران اون از

 پسر یابرد.شد رو این به رو این از شدو آشنا بردیا با اینکه تا بود نکرده فرقی اخالقشم اما نداشت

 لیسانس فوق برای ولی بود جا اون تحصیل ی ادامه برای اونم. بود تهران بزرگ های تاجر از یکی

 ایران نخواست شاران  ولی بشه کار مشغوله تهران خود تو میتونست بردیا درواقع...بوده اومده

 اون توی. بود کابوس یه مثل مامان منو برای جورایی یه همیشگی هم اون شاران رفتن. بمونه

 اما...گردهبرمی باالخره و موقتیه اینکه امید به کنیم تحمل دوریشو بودیم تونسته زور به هم دوسال

 ماه سه توی که طوری شد؛ آنی خیلی ازدواجشون...بره ایران از گرفت تصمیم همیشه برای اون
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 ضمه اتفاقو این بودم نتونسته لحظه آخرین تا. شد برگذار عروسیشون جشن وهم کردن عقد هم

 تماس در یاهو تلفونو طریق از همش. نیومد خونه به هم بار یه سالی حتی دیگه اون از بعد.کنم

 یماد لحاظ از نه نداشتیم شارانو ازدواج شرایط اصال ما موقع اون که بود این مطلب اصل. بودیم

 برای مامان. کنه ازدواج میخواد که بود کرده کفش یه تو پاشو شاران ولی روحی لحاظه از ونه

 گفتن وخانوادش بردیا هم دفعه این...بده جهزیه بهش نمیتونه االن که گفت کردنش متقاعد

 رایب. شد خوشبخت واقعا بردیا با ازدواج از بعد شاران. کرد پیدا فیصله غضیه نمیخوانو جهزیه

 آرامشو از پر زندگی یه بود رسیده هدفش به اون.شد خالص زندگیش مشکالت از همشه

 کرد عمل خودخواهانه اون.بیاره بدست نتونست وقت هیچ پدریش ی خونه تو که چیزی...رفاه

 ومن اون که بود این همه از دردناکتر. داد اهمییت خودش به فقط کردو فراموش کل به مامانو منو...

 روحی های فشار ی همه. کشیدم چی من نفهمید وقت هیچ و گذاشت تنها شرایط سختترین تو

 هک بود همین بخاطره. بودم تنها ها لحظه اون تمام تو...کردم رد که عصبی های کشیدم،شوک که

 ...ببخشمش وقت هیچ نبودم راضی

 در هآشپزخون از گذاشتمو ماشین تو همشو شدم بلند صندلی روی از برداشتمو رو کثیف ظرفهای

 تو زا کیلیدو. کنم تموم بارو نکبت روزه این بتونم تا کنم گرم سر خودمو یکم میخواسم. اومدم

 از دوتا که بود اتاق همین داشت آرامش کوچولو یه که جایی تنها.کردم باز درو درآوردمو جیبم

 یآب سبز رنگه به که موربی وشکلهای آسمانی آبی اش زمینه  که های دیواری کاغذ با دیواراش

 رفتمگ تصمیم درآوردم توش از گوشیمو کولم سراغ رفتم. بودشون پوشونده سر تا سر بود روش

 کتابمو...بگیره کوئیز بازم احتماال داشتیم درس باهاش چهارشنبه. بدم گوش رو شده ضبت صدای

 داده حتوضی خوب خیلی خداییش. میگرفتم نت میدادمو گوش بادقت کردم پلی گوشیمو درآوردمو

 میخواست دلم... طرف یه گذاشتم کردم جمع شونو هم زدم تست تا چند یه اینکه از بعد. بود

 با اما میرفتمنفر یه با باید نمیچسبید تنهایی ولی میکشید پرپر فرحزاد واسه دلم...بیرون برم امروز

 زود...روندادم بیچاره اون مانتوی من آخ آخ. زدم بهم باهاش تازه نمیشد عمرا که ایلناز با کی؟

 بوغ سه از بعد. بدم پس بهش و باهاش بذارم قرار حداقل تا زدم زنگ بهش برداشتمو گوشیمو

 :پیچید گوشی تو پکرش صدای

 ...بله _

 :شدم خیز نیم جام تو

 ...ایلناز سالم _
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 ...سالم _

 :هااا بود قرمز وضیعت اوه اوه

 !؟ نیستم که مزاحم چیزه...ا _

 شده؟ چیزی بگو نه _

 :مطلب اصل سر رفتم ندادمو کشش این از بیشتر

 ...داری من دست امانتی یه آخه بذاریم؟ قرار جا یه داری وقت ببینم میخواستم _

 ...هست چی حاال...دارم که وقتشو _

 قطف...باشه آماده باید االنا خشکشویی دادمش...دیگه دادی بهم دیشب که مانتویی همون بابا _

 .بدم تحویلش مونده

 ...خودت واسه باشه نداره رو تو قابل _

 :گرفت شکل پیشونیم رو اخمی

 نه؟ یا بیای میتونی بگو حاال... کردی لطف بهم منه؟ دست بمونه چرا نه _

 کی؟ کجا؟... آره _

 ...فعال میکنم مسیج برات _

 ...بای_

 یاد وقتی خب اما بزنه حرف بد باهام نمیدادم بهش حقو این. بود برخورده بهم. شد قطع تماس

 سرمو بار چند "...نداره گله داره عوض که هرچی"کردم زمزمه لب زیر افتادم دادم بهش که پیامی

 دفعه نای خب کردم انتخاب لباس دسته یه کمدم از رفتم. نکنم فکر دیگه تا دادم تکون طرفین به

 یه روش و کردم تنم جیر سیاه کمر یه با بود گشاد دمپا که کتون شلواره یه. زدم سیاه قرمزو تیپه

 فته یقه سیاه بلوزه یه با و بود جیگری قرمز هاش دکمه و اش یقه اطراف فقط که سیاه سارافونه

 بود زانوم از تر باال یکیم اما نبود کوتاه خیلی سارافنم خب.کردم انتخاب بودم پوشیده ش زیر از که

 کمی بلوزمو های آستین. میداد نشون هامو برجستگی کامال که طوری داشت تنگی خیلی مدل و

 آرایش اینکه از بعد تا برداشتم هم داشت رنگ سیاه های شیار روش که قرمز شاله یه...باال دادم
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 یه دنز با آریشمو و زدم کمرنگ گونه رژ یه با چشم خط ریملو یکم. کنم سرم بستم موهامو کردمو

 تربیش قبل های دفعه برعکس بودم شده خوب خیلی که خودم نظر به. دادم خاطمه مات جیگریه رژ

 بیرون همیشه مثل موهامو از یکم کردمو درست سرم رو شالمو. بودم داده خرج به حوصله

 ها موقع اکثر بودمو الک عاشق بچگی از بزنم هم الک بودم کرده حوس وسط این. گذاشتم

. مبکن قرمز و سیاه مورب خطهای با فرنچ میخواستم درآوردم فرنچ وسایل. داشت الک انگشتام

 دیگه اعتهس نیم تا گفتم فرستادم ایلناز برای شاپو کافی یه آدرس کنم شروع کارم به اینکه از قبل

 ...بزنم الکامو راحت خیال با میتونستم حاال خب. اونجام

************************* 

 تداش که شدید سردرد با. بود بسته قراردادشو تازه که بود ای پرژه ی جلسه تو که بود ساعت دو

 هب و کرد پرت صندلیش روی شدت با خودشو. رفت دفترش سمت به اومدو در کنفرانس سالن از

 پاسخش بی های تماس وبه درآورد اش کت جیب از را اش گوشی. داد قهوه یه دستور اش منشی

 را تماس نمیدانست هم خودش را دلیلش که ای عجله با. بود ایلناز طرف از اش دو هر. کرد نگاه

 ...کرد برقرار

 !اومدی؟ مهندس آقای باالخره... سالم _

 هست؟ خبری شده چی... سالم _

 .دارم برات خبرایی یه آره ولی یانه میشی خوشحال شنیدنش با نمیدونم _

 ...بگو باش زود خب _

 ...میکنه هم ای عجله چه... اوهو _

 :گفت و رافشرد اش پیشانی طرف دو دیگراش بادست

 ...بگو د...نده کشش ایلناز _

 ییعن...بده پس بهم مانتومو میخواد. گذاشتن باهام مالقات قرار زدن زنگ خانومتون...بابا خب_

 .گفت طوری این

 کجا؟ کی؟ _

 :شد همراه زد که جیغی با اش تعجب
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 بیای؟ میخوای چی؟؟ _

 شده؟ چی مگه خب آره...کردی ناقصم زدی... دختر یواش _

 میره؟ لو همچی ببینه اونجا رو تو شمین میدونی _

 ...نبینه که میشینم گوشه یه میرم... که شما میز بشینم بیام نیستم خر _

 ...بذار جیگر رو دندون یکم بابا بیای؟ قراره باشم داشته قرار باهاش هربار من یعنی  دیوونه _

 :گفت عصبی و پرید کردنش نطق وسط

 .بود کافی گذاشتم جیگر رو دندون سال 2 _

 :گفت مالیمت با بعد و کرد مکث یکم ایلناز

 ...بشی قایم اینکه بدو بیا هم تو رفتیم جا هر بعد شو نزدیک بهش...بگذره زمان یکم بذار _

 نداری؟ کاری...بفرست بهم آدرسو _

 خواه...بده زمان بهم یکم راتین _

 برابر در اش منطق...بود عاشق خب ولی ریسکه اونجا به رفتنش میدونست. کرد قطع تماسو

 در ار طوالنی راه. بود آورده کم نفس که انگار. کرد شل را کراواتش گره. میکرد سکوت فقط قلبش

 صاحب اش خواسته تنها. بود طاقت کم میکرد را تصورش که آنچه از بیشتر او اما داشت پیش

 از پر چشمانش و بود ناپذیر نفوذ مغرور ظاهرش که دخترکی. بود تخس آرامو دخترک آن به شدن

 هک هایی درد. بود هایش درد تسکین و دخترک این به رسیدن اش خوسته تنها راتین... اندوه غمو

 زخم یک دخترک آن که میکرد زد گوش او به مدام درونش از صدایی اما بود خبر بی ها آن از او

 .میشد تر دهنده آزار دردش سر میگذشت بیشتر هرچه گرفت را سرش دست دو با...است خورده

 از و ندید جایز را ماندن این از بیش.  بود رسانده اتمام به حدودی تا را اش مانده عقب کارهای

 دارد که گفت اش منشی به و رفت در طرف به وسایلش آوری جمع از بعد.  خاست بر جایش

 نشماشی سمت به درهم افکاری با. داد فشار را پارکینگ ی دکمه. رفت آسانسور سمت به و میرود

 آدرسی به اش گوشی اس ام اس صدای با. شد پخش پارکینگ در ها الستیک جیغ صدای. رفت

 این زا شمین هم باز البته بود شان ی دوباره دیدار وقت. کرد حرکت بود فرستاده برایش ایلناز که

 قبال "هستار کافه "کرد نگاه اش عظمت پر تابلوی به ایستاد شاپ کافی جلوی... بود خبر بی دیدار
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 زیادی های مشتری میشود پخش که ای زنده موسیقی بخاطره بود شنیده ولی بود نیامده اینجا به

 ماشین از. میکرد رعایت را احتیاط جوانب تمامی باید. کرد پارک کافه از تر دور را ماشینش. دارد

 آمده شمین و ایلناز قرار ساعت از تر زود ساعت نیم. کرد حرکت آرام کافه سمت به و شد پیاده

 و باییزی این به مکانی  به حال به تا. کرد تعجب نظیرش بی فضای دیدن با شد که کافه وارد. بود

 طبقه. بود ارزش با جواهر یک ی اندازه به تهران در جایی چنین بودن. بود نیامده تهران در دنجی

 رپ ها دیوار ی همه.بود کرده چندان صد را اش زیبایی داشت که ای شیشه سقف با کافه ی باال ی

 های یزم از یکی در... مختلف اشکال و مناظر با مختلف تصاویر. بود قلم سیاه نقاشی های تابلو از

 سلی نویول صدای تا بود رفته کار به که سازی فضا نورو از. نشست جا ترین گوشه در باال ی طبقه

 اب. بود آمده خوشش بسیار فضا معماری از. بود خوشایند همه میشد پخش فضا در آرامی به که

 ببیند را اش معشوقه بود قرار جایی چنین در اینکه از. داد را قهوه یک سفارش گارسون آمدن

 اش تهشیف بیشتر شمین طرف از هم آن مکانی چنین انتخاب برای لحظه هر و بود خوشحال بسیار

. شد باز کافه در ساعت نیم از بعد. میبرد پی هم اخمو دخترک این روحیات به داشت کم کم. میشد

 بقهط به حتما شمین که میکرد زمزمه درونش از صدایی. زد زل ها پله به ای سابقه بی اضطراب با

 اخم وضع سرو آن در هم آن شمین دیدن با. بگیرد آرام نمیتوانست هم باز ولی آمد خواهد باال ی

 او تماشای محو. کند انکار را اش زیبایی نمیتوانست اما گرفت شکل اش پیشانی روی کوچکی

 شمین میز وسر آمد باال ها پله از باشد سالش 55 میخورد اش قیافه به که مردی که بود شده

 به ادائم. لرزید دلش بود شمین لبان روی که ملیحی لبخند و دو آن بش و خوش دیدن از بعد. رفت

 گوشی .نمیشد کاسته ترسش از اما میداد منفی جواب میپرید پایین و باال ذهنش در که هایی سوال

 :گرفت تماس ایلناز با درآوردو جیبش از را اش

 بله؟ _

 تو؟ کجایی معلومه هیچ _

 مگه؟ شده چی راهم تو آره_

 ...اینجا بیا باش زود _

 شده؟ چی راتین _

 ...یوفته نمی خوبی های اتفاق نباشی اینجا دیگه دقیقه ده تا _
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 میکرد تایید را شمین های حرف گرمش لبخنده با مدام که مردی وآن شمین. کرد قطع را تماس

 از بعد. میکرد حس قلبش در را تری شدید درد لحظه هر راتین و میگرفتن گرم بیشتر لحظه هر

 دنشدی با شمین. آمد باال ی طبقه به آشکار ای دلهره با و رساند کافه به را خودش ایلناز ربع یک

 اب بوسی رو از بعد ز ایلنا کرد تکرار را بود صورتش روی که ملیحی ولبخنده شد بلند جایش از

 به مخش با راتین. کرد ترک را میزشان باعجازه گفتن با غریبه مرد وهمان نشست کنارش شمین

 "بود کی یارو اون بفهمی کن سعی "فرستاد پیام ایلناز برای منقبض فکی با و کرد نگاه مرد آن

 .شد خیره دو آن به وبعد

****************************** 

 شمین

 کم از داشت بازم. بود پدرش شبیه خیلی البته و بود خوبی خیلی پسر. رفت وارنا ایلناز اومدن با

 فارششوس که ای کاپوچینو اومدن منتظر و نشسته روم روبه ایلناز حاال. میکرد شکایت بودنم پیدا

 .دبو شده تنگ خیلی کافه این واسه دلم. شکستم من بار این رو بینمون سکوت. داد وارنا به

 ...خورده یه بود قاریشمیش اعصابم. متاسفم صبح رفتار بابت... خب _

 :گفت مهربونش لحن همون با کردو بلند سرشو

 ...نداره رو شما قابل _

 :گفتم کردمو اطرافمون به نگاه یه

 اومد؟ خوشت اینجا از _

 :گفت زدو مندی رضایت لبخند

 ...پاتوقته...عالیه _

 :گفتم برچیمو کوچولو یه لبمو

 ...آره جورایی یه _

 همون با باال اومد باشه چاکلت هات میدادم احتمال که فنجون یه و کاپوچینو فنجون دو با وارنا

 :گفت جلمونو گذاشت همیشگیش لبخند
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 خانوما؟ هست ای دیگه امر _

 :دادم رو وارنا جواب همیشه مثل. درنیاوردم سر که کرد نگاه بهم حالتی یه با ایلناز

 ..ممنون... جان وارنا نداریم ای دیگه عرضه _

 .گذاشت تنها رو ما دوباره جان نوش یه با وارنا

 :پرسید یهو اینکه تا. میکرد نگاه گوشیش ی صفحه به دائم ایلناز

 کی؟ پسره این _

 کردمو مزه چاکلتم هات از یکم... اضطراب پر لحن این با نه اما داشتم رو سوالی چنین توقع 

 :گفتم آرومی لحن با جوابشو

 .هست هم من دوستان بهترین از یکی...روانشناسه اصل در اما... جاست این صاحب پسر _

 نارک همیشگیمو شک کردم سعی. نوشید رو فنجون محتویاته از قلوپ یه زدو مصنوعی لبخنده

 .بذارم

 هست؟ مشکلی...ایلناز شدی حرف کم _

 :داد جوابمو سریع

 مشکلی؟ چه...نه _

 :دادم حول طرفش به برداشتمو پامو کنار دستی کیف

 ...تو طلبه یکی...ممنونم واقعا کمکت بابت _

 .نیست تشکر به نیازی...نکردم کاری من _

 .بود باارزش خیلی من نظر از کردی که کاری _

 :گفت شدو مایل جلو به یکم جاشو سر گذاشت فنجونشو

 نم...میکنی رفتار باهام خشک رسمیو خیلی داری تو اما میدونم خودم دوست رو تو من شمین _

 .باشیم راحت هم با بیا معذبم، طوری این

 .نمیشم منظورت جه متو _
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 میکنی؟ رفتار طور این باهام گفتم دروغ بهت چون _

 ...همین...نگفتی من به رو موضوع اون فقط تو نگفتی دروغ من به تو _

 یه نمم ولی چرا نمیدونم. نزدیم حرفی هیچ دیگه.داد تکیه صندلیش پشتی به و نزد حرفی دیگه

 باید ههمیش من بود گفته کی اصال. نبودم راضی میکردم رفتار بقیه مثل باهاش اینکه از جورایی

 باهاش تا...نداره ایرادی دوست یه ات عمه جون آره...نداره ایرادی که دوست یه! بمونم؟ تنها

 انگار ارهمی در سر زنگیم از میگی همچین حاال... بیاره در سر زندگیت از میکنه سعی بشی صمیمی

 که ارهد سوژه انقدر زنگیت باش مطمئن دربیاره؟ سر بخواد که داره چی من زندگیه! قاتلم یه دختر

 کبتون صدای اون تا دادم تکون طرفین به سرمو. بشنوم نمیخوام دیگه شو خفه...باشه جالب براش

 حساب وارنا با داره صندوق جلوی ایلناز دیدم که کنم حساب تا دم پاشو جام از. نشنوم دیگه

 پاشنه دایص پایین ها پله از رفتم زدمو چنگ کیفمو... لعنتی. گرفت شکل پیشونیم رو اخمی. میکنه

 این نباید نجاای...میگرفتم جلوشو باید. میشد کوبیده سرم به پتک مثل بودم پوشیده که هایی بلند

 نوم زدو چنگ بازوم به یکی که زمین میخوردم داشتم رفت گیج سرم راه وسط.  مییوفتاد اتفاق

 :گفتم زدمو لبخند دیدنش با کی؟ این ببینم تا برگشتم. گرفت

 ...ممنون _

 :پرسید آروم کردو نگاه بهم نگرانش مهربون نگاه با وارنا

 یهو؟ شد چت _

 (آقا)بارون نیست چیزی _

 :گفت ارمنی به زدو لبخندی

 ...جان دختر باش خودت مراقب _

 :گفت اومدو جلو نگران ایلناز

 !بشی تیکه چند که االنه کردم فکر...ترکید زهرم _

 :گفت زود که کنم خداحافظی وارنا با خواستم و کردم آروم ی خنده

 بگیرم؟ وقتتو لحظه چند یه میشه _
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 :گفت من به رو حرف این شنیدن با ایلناز

 ...اجازه با...منتظرتم بیرون _

 :گفت ارمنیش ی لهجه ته همون با. کردم نگاه وارنا به گرانه پرسش

 ...شده تر بد حالت دیدمت که باری آخرین از _

 :گفتم زدمو تلخی لبخنده

 ...شده عوض چیزا خیلی حاال تا موقع اون از _

 پیش یاب میگم خودت به حاال اما کنم معرفیت استادام از یکی به تا بیای گفتم ژاله به موقع اون _

 ...امروز مثله درست. بزنیم حرف هم با بیا...خودم

 ...انکار هم باز یعنی این میدونست هم خودش گذاشتم روی چشمامو

 اون اب چطور تو اینکه مهم...طبیعته قانون این یعنی دارن زندگیشون تو مشکالتی ها آدم ی همه _

 .میکنه متمایز دیگران با رو تو کنی؟این برخورد ها

 :گفتم و کردم نگاه دریاییش های چشم به

 .نیستم قبلی شمین اون دیگه من شاید _

 :گفت کردو نگاهم مهربون همیشه مثل

 باهم یای می که بده قول بهم... لجباز و قوی میشناسم؛ من که هستی شمینی همون هنوز تو...نه _

 .کنیم می حل مشکلو میزنیمو حرف

 :گفتم کردمو نگاهش کالفه

 .نمیدم قول من نه _

 :گفت گرفتو دستش دوتا بین راستمو دسته

 ...قوله قولش شمین که میدونم هم این. گیرم می قول ازت من ولی _

 :گفت کنم اعتراض خواستم تا
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 دوتا ثلم میخوایم که کن فکر این به تراپی بیای خوای می نکن فکر این به...جا همین بیا اصال _

 . کنیم دل دردو باهم دوست

 .اومده شوهرش و خواهرم ، دارم دانشگاه چون...نمیشه االن ولی...باشه _

 وقت هر باشه ولی بیای میتونی بخوای وقت هر تو. است بهونه همش اینا میدونیم دومون هر _

 ...بیا خواستی

 .برسون سالم پاپا و مادام و ژاله به. برم باید فعال. میدم قول _

 (عزیزم باشی زنده) سیریلیس آّبرس حتما _

 نهمو با. میکردم خداحافظی ازش باید. بود کرده پارک تر ور اون یکم ایلناز بیرون اومدم کافه از

 . شدم نزدیک بهش ساختگی لبخن

 ...گذاشتم منتظرت شرمنده _

 :گفت درآوردو  اینکشو

 ...برسونمت بیا...نداره اشکالی دفعه این _

 .نمیرم خونه...ممنون نه _

 :گفت من من با و پرید حرفم وسط که کنم خاحافظی باهاش خواستم

 نمیکنی؟ قاطی بپرسم چی یه _

 :گفتم شدمو جدی

 ...بپرس تو حاال _

 بری؟ میخوای کجا _

 زهره چه ببین بیچاره گرفت خندم! بگه میخواد چی کردم فک میپرسه ترس با همچین حاال

 :گفتم کج لبخند یه با اما گرفتم ازش چشمی

 !شد؟ خوب...کردم فرحزاد حوس _

 :گفت جیغو جیغ لحن یه با کرد ذوق همچین دیونه
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 ...باال بپر دارم؟ توپ فکر یه بگم آگه _

 .میرم خودم قربانت ایلناز _

 ...برو خواستی بعد بگم چی یه بشین برسونمت که خوام نمی_

 :کرد شروع نشستم تا... چشه ببینم تا شدم وسوار کردم باز ماشینو در

 نه؟ دیگه کردی فرحزاد حوس تو ببینم_

 اوهوم _

 بماند حاال.داری دانشگاه فردا چون برگردی باید ساعت دو تا حداکثر فرحزاد بری االن اگه خب _

 درسته؟...چسبه نمی تنهایی فرحزاد

 چی؟ که خب _

 معهج که فرداشم. بریم پنجشنبه همه تا میدم باحالو اکیپ یه ترتیپ من میگم اینکه خبش_

 هوم؟.میگذرونیم خوش بخوایم وقت هر تا است

 هواس... عمرا که شارنم و بردیا با برم باهاشون تا نداشتم دوست که من بود خوبی فکر راستش

 :نیاوردم روش به ولی کرم قبول همین

 کنی؟ دعوت کیو میخوای ولی خوبه نظر به _

 .میگذره خوش میدم قول ولی نمیشناسیشون تو _

 ...اگه کنم هماهنگ خونه با باید _

 بگذرونی خوش میکنم کاری دارم منم بود کرده فرحزاد هوای دلت تو. نداریم اگر اما دیگه _

 .کن قبولش...دیگه

 :گفتم دادمو نسشون مردد خودمو

 ...باشه _

 :خورد جر گوشم ی پرده که زد داد بلند همچین

 ...جون آخ _
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 مه با روحیاتمو عجب یعنی. میگرفت خندم مدام که بود گذاشته کمری تو قر آهنگه یه راهو کل

. میده قر داره هم رانندگی موقع این اونوقت غمگین آهنگام خدا ی همیشه من...هاااا بود سازگار

 دمبو حال خوش...خونه رفتم شدم پیاده ماشین از خداحافطی تشکرو از بعد وایستاد خونه جلوی

 .بکنم حسابی تفریح یه بود قرار ماه چند بعد

************************** 

 به فتنر موضوع بخصوص. بود خوشحال شود نزدیک شمین به کم کم بود توانسته اینکه از ایلناز

 ایلناز...هباش وراتین شمین نزدیکی برای اولی قدم میتونست این اما بود منتظره غیر کامال فرحزاد

 :گرفت تماس راتین با و کرد پارک ماشینو گوشه یه حال سر

 ایلناز؟ چی _

 .بدم بهت اول دست خبر زدم زنگ باش منو _

 ...بگو_

 .نمیگم باشی ذوق بی اینطوری اگه دیگه نه _

 ...بگو د سگیه اخالقم ایلناز _

 نای بیخیال کال دیگه دفعه میکنی قطع رو گوشی یا میزنی داد روم که بود باری آخرین این _

 !باشم گفته...میشم موضوع

 : سوخت برایش دلش. نیامد راتین طرفه از صدایی

 ...فرحزاد بریم باهم همه شد قرار پنجشنبه _

 چی؟ برای فرحزاد _

 ...فرحزاد بریم قراره شمین با گفتم؟ چی نشنیدی اینکه مثل _

 میکنی؟ شوخی _

 ...بعد واسه باشه جزئیاتش حاال... بابا نه _

 کردی؟ کارو این طور چه _
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 ...حاال _

 بود؟ کی مرده اون _

 ...دوستش برادر حال عینه در...مغازه صاحب پسره _

 ...آهان _

 ببینمت؟ میتونم کی خب _

 ...جا اون میرم دارم منم خونه بیا _

 ...اوکی _

 ...فعال _

 ...بای _

 .میکشیدن حسابی درست ی نقشه یه باید. رفت راتین ی خونه طرف وبه کرد روشن ماشینو

 بخاطره ها کار این تمام. بود شده هم شدنش شکاک متوجه ایلناز.  بود باهوشی دختر شمین

 ی ازهاند به را او. نداشت قبلی راتین به شباهتی هیچ سال چند این در میدانست چون...بود راتین

 .میطلبید را او خوشبختی وفقط داشت دوست  برادرش

**************************** 

  شمین

 خواب از انرژی با همچین صبح یعنی...فرحزاد بریم بود قرار امروز. رسید سر هفته آخر باالخره

 باید. میکردم کار بوکس که بود ساعتی دو واال پاشدم 2 ساعت صبح. نداشت سابقه که پاشدم

 که من برای خب...دنبالم یاد می خودش گفت زدو زنگ ایلناز میشدم آماده و میگرفتم دوش یه زود

 .کنم دعوت هم رو ژاله و وارنا میخوام خب. اومد جا حالم گرفتم ربعه یه گه دوشی از بعد. نشد بد

 بودم شده امید نا دیگه که بوق تا 01 از بعد بود شده تنگ خیلی ها رفتن بیرون این برای دلم

 :برداشت رو گوشی

 (جان دختر سالم) جان آخچیک بارو _

 نکردم؟ که بیدارت...وارنا آقا بارو _
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 ...خیزم سحر همیشه من نه _

 ...ژاله منو برعکس درست _

 ...بفرمایین امرتونو خب کرد؟ میشه چه _

 .کنم دعوت خوب جای یه به معرفتو بی اون تو میخواستم _

 !االن؟ _

 داره؟ اشکالی( آره)آیو _

 هست؟ کجا حاال اشکالی؟ چه نه_

 ...فرحزاد _

 .بیایم شو آماده پس...خب _

 ...دنبالم میان اونا بیان قراره دوستامم از تا چند یه _

 .میبینیمت اونجا پس خب_

 ...فعال پس... باشه _

 ...خداحافظ _

  یملر یه فقط آرایش. زدم صورتی و خاکستری اسپرته تیپه یه. شم آماده باید حاال حله این خب

 آب بطری یک گذاشتم سوشرت یه توش که کوله یه. بود کافی مات رنگ پر صورتیه رژلبه بایه

 اتاق از مبرداشت گوشیمم اینکه از بعد. بزنم گند نمیخواستم برداشتم تهومم حالت قرص... معدنی

 قراره زود صبح میدونست. بودم کرده هماهنگ دیروز مامان با. کردم قفل درشو و بیرون اومدم

 نگز تک بود قرار ایلناز نشستمو بودیم گذاشته کن کفش جلوی که مبلی ی دسته روی. برم

 رنگم کم رتیصو اسپرت کفشای به... پایین یومد می میپوشیدمو اتاقم تو کفشامو اوقات اکثر...بزنه

 بعد که دبو کسی تنها ایلناز. کردم دعوت نکنم غریبی اینکه برای رو ژاله و وارنا راستش.کردم نگاه

 رهستا کافه خاطره به هم بیشترش. کردم برقرار ارتباط بیش و کم باهاش هنوزم دبیرستان از

 قمعالی ازنادر یکی... استانبول مینداخت؛ ایم افسانه شهر یاد منو بودم جا اون عاشقه من. است

 اوففف...بیرون زدم خونه از زود من زد زنگی تک ایلناز. بود نشده عوض حاال تا بچگیم از که بود
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 یه! میشه تیلیت مخم که فرحزاد تا برسه دادم به خدا.برداشته رو محله کله موزیکش صدای

 به پشت زا یکی.... کردم سالم بهش نشنید حتی. شدم سوار رفتم کاشتمو لبم رو مصنوعی لبخنده

  کی؟ دیگه این. کرد کم زپتو صدای ایلنازم. زد اش شونه

 ...خانومی سالم _ ایلناز

 ...سالم _

 ...دوستم و ایم دانشکده هم...شمینِ ملوسک این دوستان میکنم معرفی خب _ ایلناز

 :داد ادامه کردو من به نگاه یه

 ایه دوقولو این... بنده عموی دختر رهانه؛ نشسته سرم پشت درست که عروسکی این شمین _

 ....لقا و لنا...منن دوستای وروجکم

 :فتمگ همشون به لبخند با...تر ناز برابر ده ایلناز از. بود خوشگل خیلی که واقعا کردم نگاه رهان به

 ...خوشبختم باهاتون آشنایی از _

 ...جان شمین خوشبختم آشناییت از منم _رهان

 :گفتن صدا هم هم ها دوقولو

 ...همچنین به _

 تشقور آب قولوپ یه به برداشتمو کیفم تو از قرص یه...جلو به برگشتم زدمو بهشون لبخندی

 تهوع تحال بهم بیارمو دوام ماشین تو نمیتونستم ساعت یه از بیشتر بود طور همین همیشه. دادم

 :گفت انداختو من به نگاه یه ایلناز. میداد دست

 خوردی؟ چی اون _

 ...تهوع ضده قرص _

 میگیردت؟ ماشین _

 .میده دست بهم تهوع حالت بمونم ماشین تو که ساعت یه از بیشتر طوره همین همیشه _

 ...بهتره نخوری قرصو اون _ رهان
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 :زدم زل آبیش چشمای به و برگدوندم سرمو

 .اینطوریم وقته خیلی _

 میکنن؟ نگاهم اینطوری ها تازگی همه چرا نیاورم در سر. کرد نگاهم مضطرب

 :بود وارنا کردم نگاه گوشی صفحه به دراومد صدا به تلفنم زنگ

 بله؟ _

 (خانوم سالم)دیگین بارو _

 ...بارو _

 نداری؟ که تهوع گیجهو سر چطوره؟ حالت _

 ...باشه گفته بهت من راجع رو چی همه ژاله نمیکردم فکر _

 ...بره میاد بودی ماشینم تو که وقتی پریدت روی و رنگ که باشم احمق خیلی باید...نگفته ژاله _

 .نگفتم بهت چیزی موقع اون من _

 ...فهمیدم من ولی _

 .هست همچی به حواست همیشه _

 ای؟ جاده تو خب _

 کجایین؟ شما. میشیم خارج شهر از داریم _

 ...سرت پشت درست نکنم گمون _

. بود ونسرم پشت درست وارنا رنگه مشکی ی سانتافه کردم نگاه سرمون پشت به بقلی آیینه از

 :گفتم نشستو لبم رو لبخندی

 ...نکنه...ماشینم این تو من فهمیدی کجا از _

 .کن صبر دقیقه یه... زدی حدس درست _

 است؟ ژاله _
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 ...بزنه حرف باهات میخواد( آره)آیو _

 ...فعال پس _

 .کن صحبت جیغو جیغ این با بیا... فعال _

 تنداش ارمنی ی لهجه اصال ژاله اینکه از همیشه. زدم حرف ژاله با یکم کردمو صدایی بی ی خنده

. میداد دلگرمی بهم همیشه وارنا ارمنی ی لهجه ته...خانوادش برعکس درست میکردم تعجب

 طعاق... حامی یه و مهربون برادر یه. بود من برادر وارنا ایکاش. میشد حسودیم ژاله به وقتا بعضی

 :گفتم ایلناز به رو ژاله با خداحافظی از بعد. بود االن از بهتر وضعم

 .کردم دعوتشون من داریم هم دیگه مهمون دو... ببخشی منو باید _

 :خندید دل ته از انداختو عقب به سرشو ایلناز

 ...میگذره خوش بیشتر باشه تر شلوغ جمعمون هرچی اتفاقا شدی؟ دیوونه _

 باشه یصمیم باهام اینقدر کسی یومد نمی خوشم. دادم تکیه شیشه به سرمو کردمو کوچیکی اخم

 طفق بود کرده شروع بودم شده سوار وقتی از گیجم سر...ایلناز برای بود زود خیلی االن اقل حد

 تو هک موزیکی بلند صدای. گذاشتم هم رو چشمام. نداشت تعریفی چندان حالم ولی. نداشتم تهوع

 هحال تا بودن داده هم دسته به دست همه ماشین وقته بی وقتو های تکون میشد، پخش ماشین

 وت فقط یاوردن نمی در سر. بودم کرده پیدا مشکلو این سالگی یازده از یادمه. کنن بدتر منو

 تا مکرد سعی. میکشید حرفا این بستری به کار که طوری. میشدم اینطور زمینی های مسافرت

 حرکت از ماشین مدت یه از بعد... نداره امکان که میدونستم خودمم ولی بخوابم یکم فرحزاد

 باز درو زود. آورد هجوم دهنم به غلیضی مایع.  بودیم رسیده کردم؛ باز آروم چشمامو الی ایستاد

 نخوردم که خوب چه و بود نخورده هیچی صبح. آوردم باال میتونستم تا بیرون دوییدم کردمو

 که رموس. شستم صورتمو دستو گرفتمو شدو دراز بهم که آبی بتری یه. میشد بدتر حالم مطمئنا

 ترمز مهیب صدای. بودن زده زل هاینگرا چشم با من به همه لقا لناو ایلنازو و رهان کردم بلند

 مبود گرفته لرز. بود کرده ترمز طور اون که بود وارنا ماشین صدا سمت به برگردیم شده باعث

 گرفتو بازوم زیر از وارنا پیشم اومدن زود ژاله وارنا. بود دهنده آزار هم خودم برای دندونم صدای

 نگران لنازای. نیست چیزیم و خوبم که میگفتم داشتم بهش دست با. نشوند ماشین صندلی رو منو

 :گفت زدو زانو جلوم
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 بیمارستان؟ بریم میخوای شمین _

 :گفتم گرفته صدای با

 .نیست مهمی چیزه نکن شلوغش... نه _

 بعضا فقط من.  میداد آرامش بهم آرومش های زمزمه. زد حرف باهام گوشم تو شدو خم آروم وارنا

 خوب حالم تا میده روحیه بهم داره میدونستم خوب. میزد حرف باهام اون میدادمو تکون سرمو

 رمس به دقیقه چند بعد. بود شده قطع لرزم بود کرده عمل معجزه مثل اما یاوردم نمی در سر...شه

 :پرسید ازم و زد زل چشمام به. کرد بلندم آروم زدو آرومی بوسه

 خوبه؟ حالت _

 ...خوبم _

 :گفت همه به رو زدو دلگرمی لبخند

 ...دیگه بریم...وایستادیم اینجا چرا خب _

 اما بودم نیومده اینجا به حال به تا نمیشناختم اینجارو. رفتیم خونه چای طرفه به باهم همه

 ...بود بهتر خیلی حالم. بود تر دنج ترو صفا با میرفتم من که جایی از بگم میتونستم

*************************** 

 مینش که بود کرده فکر را راه تمام. ایستاد بود داده را آدرسش راتین که ای خانه چای جلوی ایلناز

 زا همگی. بود آورده باال جاده کناره و کرد باز شدت به را در شمین ماشین توقف با اما است خواب

 ها اهنگ تمام بود شده باعث مهیب ترمز صدای. بودند کرده گم را پایشان دستو صحنه این دیدن

 اش دلهره کافه توی پسره همان دیدن با اما...کرد حول آن یک ایلناز. شود کشیده سمت آن به

 را شدیدن چشم راتین میدانست فقط. بود خواهد چه راتین العمل عکس نبود مطمئن. گرفت شدت

 هم آن وارنا دیدن با اما رفت شمین سمت به و شد پیاده ماشین از ها آن دیدن با راتین. ندارد

 ایه رویا یا کند باور چشمانش به باید دانست نمی. آمد بند نفسش شمین گوش کناره درست

 .کند آرامش تا کرد زمزمه گوشش کنار ایلناز... خودش

 ...خوبه حالش...گرفتتش ماشین _
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 طبق درست رفت خانه چای سمته به.نداشت ازاین بیش را صحنه این دیدن طاقت

 که داشت این بر سعی اما بود دیده را چیز همه هم رادین. نشست منتظرشان جا همان...قرارشان

 .کند آرام را راتین

 ...روانشناسه یه اون گفت ایلناز _

 :گفت بسته چشمان با طور همان راتین

 ...بگیره دستم از اونو نمیذارم...باشه میخواد کی هر _

 .بدی نشون آروم خودتو بهتره...یان می دارن _

 طفق دنیا این از او. زد زل بود پریده رویش و رنگ که شمینی به و کشید عمیقی نفس راتین

 ...را شمینش. خواست می را سهمش

**************************** 

 شمین

 زا مار خب بله! کرده؟ دعوت رو یارو ایلنازاین یعنی نمیشد باورم. زد خشکم سرجام دیدنش با

 اب آخه بگذره خوش قراره میگفت همش چقدر خدا وای...میشه سبز لونش جلو یاد می بدش پونه

 همه. کنم پیدا خودمو شد باعث که بود وارنا صدای بگذره؟ خوش بهم چطور غول این وجود

 طوس. میکنم نگاهش بر و بر وایستادمو طور همین قرتی این جلوی من وقت اون بودن نشسته

 :کردم زمزمه ایلناز گوش تو شدم خم. ایلنازنشستم و ژاله

 ...اکیپه تو استادمونم بودی نگفته _

 :گفت انداختو باال هاشو شونه ایلناز

 ...باحالیه بچه تازه داری؟ کار چی اون با تو _

 ینا که میزنه پوزخندم من برای تازه سرتق. دادم فشار محکم دندونامو رفتمو بهش ای غره چشم

 کرد معرفی هم به رو همه دوباره ایلناز میزنه؟ اش ینه*س به اینو سنگه چرا ایلناز موندم من...یارو

 آب یه فقط من ولی دادن صبحانه سفارش همه. بودم معذب بودم جمع این تو اینکه از من ولی

 وخنده شوخی با داشتن همه. بخورم چیزی برگشت موقع تا نباید میدونستم. دادم سفارش پرتقال

. دمکر بود نشسته کنارش  که برادرش به نگاه یه...قرتی اون و من جز به میخوردن صبحانشون
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 اش هقیاف. بود خرمایی راتین برعکس درست موهاش. نبود راتین مال شبیه اما بود سبز چشماش

 جذبه اب و خوشتیپ درکل اما...هیکلش نه و بود خوشفرم راتین مثله بینیش نه اما بود جذاب درکل

 ثلهم درست بود راتین از تر شیطون ترو شلوغ خیلی که بود این اونم داشت هم دیگه فرق یه. بود

 خداییش کن قبول شمین میکنم؟ مقایسه سوسول این با رو همه هی چرا من...اه...ایلناز برادر

 همین هتب میزنه صاعقه بیریخته بگی کنی باز دهنتو بخوای اگه ببین آخه؟ نازه کجاش...نازه خیلی

 نخورده هم لقمه یه حتی راتین اما کردن تموم شونو صبحونه ها بچه.... هاااا میشی جزغاله جا

 گذاشت و درآورد گیتار کیف یه کنارش از ایلیا! میگیرتش؟ ماشین من مثل نکنه چشه؟ این وا.بود

 :گفت راتین به رو وسط

 .کنیم کف بخون دهن یه...شده جمع ها مدت بعد که جمعمون استاد خب _

 :گفت زدو کجی لبخند راتین

 .بخون خودت...بهتره صدات که تو _

 .نکن ناز دیگه بخون. خودتیم ی پرورده دست. بودی من استاد تو... دیگه نه _

 ...ایلیا ندارم حوصله _

 :گفت کردو کوچیکی اخم ایلیا

 ...سرجاش میگرده بر هممون ی حوصله بخون دهن یه بگیر یاال نیار بهونه یه دقیقه هر د _

 دپرسی ها بچه از هرچی. نمیرسید نظر به راضی خیلی. درآورد کاورش از برداشتو گیتارو راتین

 کنه انتخاب آهنگ یه خودش شد مجبور بیچاره اینکه تا نداد جواب کسی میخوان آهنگو کدوم

 ...اومد در حرکت به گیتار های سیم روی انگشتاش...بخونه

*************************** 

 رسیدی؟ من به کجا از تو

 میری زود اومدی دیر که

 تونی نمی راحتی این به

 بگیری پس ازمن چشماتو
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 نبودت دارم غم قدر این

 میشم پاییز از بدتر که

 ...نه کنم نمی فکرشم نه

 میشم مریض فکرشم از

 ...خوام می که میکنم احساس

 وجودم بند بند با رو تو 

 ...ایکاش میکشه منو غمت

 بودم ندیده رو تو اصال

 داری؟ چشمات ن او ته چی

 عزیزه واسم اینقده که 

 نمونده چیزی ولی کوهم

 ...بریزه قلبم تو باعشق

 ...امشب از میخواد من های دست

 ...بگیره محکم رو تو دسته

 ...ببخشه من به تورو خدا

 ...وبگیره دارم که هرچی

 ...نبارم بشکنم که سخته

 ...پریشون حاله این با سخته

 .(ومیخوند بود زده زل من به آهنگ ی یکه این چرا نمیدونم)

 ...کردم گیر امشب که بغضم

 ...بارون و ابر بین جایی یه
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 ...میگیری لبخندتو تو وقتی

 ...میری من دسته از داری وقتی

 ... پاییزه هوای مثله حالم

 ....میریزه اشک خداگاه نا که

 ( ابراهیمی میثم_ احساس)

**************************** 

 شمین

 اش افهقی و تیپ مثل صداشم کنم اعتراف باید خب خیلی اوفففف...یعنی. بود خاص خیلی صداش

 همچین یه آهنگ همه این بین از چرا هم. کرد نگاه من به آهنگ اواخره چرا نفهمیدم فقط...خوبه

 مفوضولی از دارم واییی کیه؟ یعنی دختره خب شده؟ دختری عاشق نکنه کرد؟ انتخاب رو آهنگی

! اشه؟ب خونده منظور و دلیل با حتما باید مگه اصال...باشه هست هرکی شمین؟ چه تو به... میترکم

 و دش متوجه همه از قبل وارنا. بزنم دوری یه اطراف این تا شدم بلند جام از... بوده منظور بی شاید

 :پرسید

 کجا؟ _

 ...بزنم دوری یه برم خوام می _

 (باشه)اوقتاکار _

 ...شمین _

 :گفت که کردم نگاهش منتظر برگشتم. بود زده صدام رهان

 ...نمیشم مزاحمت اگه یعنی بیام؟ باهات منم میشه _

 هامو ونهش. میزنیم هم با گشتی یه. میشدن مشکوک بهم فقط کار این با ولی برم تنها میخواستم

 :گفتم تفاوت بی انداختمو باال

 ...نیست مشکلی _
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 یه خونه چای. بود تحمل قابل ولی بود تر خنک یکم هوا. زدن قدم به کردیم شروع هم کنار

 آبشار کنار یکم میخواستم داد تشخیص رو آب صدای میشد اما بود جنگل وسط جورایی

. مبود راضی زد نمی بهم خلوتمو اینکه از منم. میرفت راه کنارم ساکت طور همون رهان...بشینم

 از تر حرف کم بود وقت خیلی. میزد حرف داشت بکوپ وگرنه نیومد باهام ایلناز شکر رو خدا

 جا ونهم. میخواستم که جایی به رسیدیم باالخره روی پیاده ساعت نیم از بعد.بودم شده بچگیم

 تا ادوایست ای دقیقه چند طور همون رهان. ندادم اهمییتی لباسم شدن کثیف به نشستم آب کنار

 من با...داریم بهم شباهتی چه! منم؟ دختره اونم االن یعنی...هه. نشست سنگ تیکه یه روی اینکه

 کلی النما همین تا.باشم داشته نمیتونستم هم بیشتری انتظار...بشکنه رو سکوت کرد سعی ومن

 .بود مونده ساکت که بود کار

 ...میای آرومی دختر نظر به _

 :دادم جواب کنم نگاهش اینکه بدون

 .نیستم خوبی صحبت هم _

 ...ایلناز به نسبت یعنی...نبود این منظورم نه _

 :گفتم زدمو پوزخندی

 ...شیطونی دختره ایلناز _

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده

 .بود اشتباه هم با دوتا شما کردن مقایسه _

 :داد ادامه دوباره.ندادم جواب

 .اومد خوشم ازت شناختمت که جاشم همین تا...هستی نمکی با خاصو دختر _

 :پرسیدم جدی زدمو زل آبیش چشمای به

 هنتیج این به چطور کوتاه مدت این تو بگی میشه...گفته بهم ایلناز حرفارو همین تقریبا _

 .نیست جمله ده از بیشتر االن تا تو منو ی مکالمه رسیدی؟تازه

 :گفت لبخند با طور همون
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 به کافیه فقط نیست ها اون با زدن حرف به نیازی ها آدم شناختن برای. بود خوبی سوال _

 .کنی دقت حرکاتشون

 :پرسیدم لحن همون با

 کنی؟ معنی نمیشناسی که رو کسی حرکات میتونی چطور وقت اون _

 :گفت دادو تکیه دستش تا دو به

 ...نیستی خوبی شناس آدم معلوم _

 جرئت کسی تا کنم بخورد سرد همشون با میکردم سعی داشتم من. بود شده خورد اعصابم

 همب طور همون رهان. چسبیدن من به کنه مثل اینا وقت اون باشه نداشته هم منو به شدن نزدیک

 :تمگف بهش برگشتم آتیشی همین برای...بیام همه چشم به اینقدر نداشتم دوست. بود زده زل

 میکنی؟ نگاهم اینطوری چرا _

 چطوری؟ _

 . کردم گوش آب صدای به کردم پوفی. ندادم جوابشو

 بپرسم؟ ازت سوال یه میشه _

 :گفتم طور همون

 ...باشه چی داره بستگی _

 داری؟ پسر دوست... بده جواب خواستی میپرسم خب _

 :دادم رو جوابش خونسرد...باشم آروم میکنم سعی من هرچی. کردم باز چشمام

 ...نه _

 چطور؟ قبال _

 کار؟ چی خوای می _

 ...بگیرم زن یه داداشم واسه میخوام _

 :گفتم پوزخند با...خب کرده شوخی حتما...بیرون اود در حدقه از چشام
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 ...بود حالی با شوخی _

 .نکردم شوخی _

 :گفتم و کردم نگاش گنگ طور همون باال پرید ابروهام

 !چی؟ _

 اب ازش بیاد خوشت اگه بزنین حرف باهم. هستی که خوشگلم...شبیه خیلی بهم اخالقتون _

 .میشیم مزاحمتون خانواده

 از...وپر ی دختره سرش به زده! کرد؟ خاستگاری برادش واسه منو دقیقه چند این تو نمیشد باورم

 :گفتم اخم با پاشدمو جام

  کردی؟ مسخره منو _

 :گفت شدو بلند جاش از اونم

 میکنی؟ قبول حاال. بودم جدی... نه _

 :گفتم کردمو عصبی ی خنده

 ! گرفته؟ گاز خر مخمو مگه _

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده

 ...رسیدین تفاهم به اگه کنین صحبت باهم قراره فقط زد؟ حرفی همچین کی...حضور از دور _

 باهاش بیام وقت اون بشم رو روبه خوام نمی حتی تو دیوونه داداش اون با من...نکنه خدا _

 .رنبخو باهام چای یه بیان فقط تا میکنن التماس دارن اون از بهتر خاستگار صدتا! کنم؟ ازدواج

 بیای میگه زده زل بهم برو برو اومده...ااا... گستاخ ی دختره. شدم دور ازش کردمو بهش پشتمو

 وقت اون دارم خاستگار بگن بهم امروز تا نکردن جرئت پدرم و مادر...شو من روانی داداش زن

 8111 رو قلم ضربان. بده صبر بهم خودت خدایا. میشم دیوونه دارم وای...میگه اومده ننه بچه این

 خدا...رو فرحزاد کردین کوفتم. بود داغ داغ هام گونه چون شده سرخ صورتم داشتم حتم هاااا بود

 عمیق نفس چند. میکردم حفظ ظاهرمو باید. بودم ها بچه قدمی دو یکی. کنه کارتون چی بگم

 داشت زهرمارم برج. خوند می خروس کبکشون...طرفشون به رفتم آروم های قدم با. کشیدم
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. بوده وت تقصیر اومده سرم بالیی هر امروز تا که بشه قطع نفست خندیدنت موقع الهی. میخندید

 زمهزم آروم زدمو لبخندی شده؟ چی که پرسید سر با کردو نگاه بهم... ژاله پیش نشستم رفتم

 :کردم

 ...هیچی _

 یلنازا. نداشتم لبم رو هم مصلحتی لبخند یه حتی من. میخندیدن رادین مزخرفات به داشتن همه

 :گفت گوشم تو شد خم

 کردی؟ نیست به سر کجا منو عموی دختر _

 ...باشه خونه رود کنار باید _

 ...میگذره خوش میبینم...به به _

 شدیدن با همه... ملوسه اینقدر که ات قیافه حیف...باالخره آورد تشریف بیشعور. بود رهان صدای

. نارمک اومد وارنا و ایلیا رفتن ها  دوقولو توپ      با پاشدن چاشون از. کنیم بازی وسطی دادن گیر

 :گفت کردو دراز بهم دستشو وارنا

 ...دیگه بیا پاشو د _

 ...من برین شما _

 :گفت و پرید حرفم وسط

 .خوام نمی اعتراض _

. دنبو من با هم ژاله و ها دوقولو و رهان البته شدم وسطی شانسم از خب. وپاشدم گرفتم دستشو

. ودمب شانس خوش وسطی تو همیشه. موندیم فقط که بودیم رهان منو دقیقه بیست از بعد درست

 بیچاره اوارن!نفر؟ یه به نفر چند بگه نیست یکی. بودم من هدفشون رادین و راتین و ایلیا و ایلناز

 و وندمم می باید بودم کرده لج. میکرد فرار مارمولک مثل اونم ولی میکرد بارون تیر رهانو فقط که

 :دراومد صداش ایلیا که میکردیم بازی داشتیم طور همین. میسوزندم رو دختر این

 ...میزنه رو رهان همش وارنا...بازی نشد اینکه بابا _
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 ارحتن خواستم نمی.افتاد گیر ای مخمصه بد تو وارنا بیچاره. اومد در همه صدای تا بود کافی همین

 خورده من به مثال تا طرف اون دوییدم انداخت رهان سمت رو توپ دوباره وقتی همین واسه بشه

 موشد بلند اززمین! نداشتم خبر بودن مشتاق هم چقدر. زدن داد و جیغ من سوختن با همه...باشه

 نگاه کردنشون بازی به نشستم تخت رو رفتم. بود زده زل بهم طور همون وارنا...بیرون رفتم

 ضربه هی با راتین حین همین تو که میگه چی ببینم برم پاشدم کرد صدام گوشه اون از ژاله. کردم

 زمین پخش طور همون شد نفله دختره...هاااا برادشه خوبه حاال اوخخخ...رهان به زد هوایی ی

 وبرگشتم عقب به قدم یه شد چی نمیدونم که میشدم رد کنارش از...دیوونه وا میخندید داشت

. شیدمک دستمو وایستاد پا سر تا. شد بلند گرفت دسمو کردو نگاهم ناباور. کردم دراز بهش دستمو

 :گفت شنیدمکه رو صداش

 ...ممنونم _

 :گفتم و ژاله پیشه رفتم

 چی؟ _

 ...خودم پیش بیا گفتم بمونی تنها نخواستم...سالمتیت _

 کنارم...سیاه نخود دنبال فرستاد رو ژاله رسید تا ما طرف به یومد می داشت وارنا. نشستم کنارش

 :گفت کردو مایل من طرف به سرشو. نشست

 (ممنون)یراختاپارت _

 :گفتم انداختمو باال هامو شونه

 چی؟ برای _

 ...پریدی توپم جلوی قصد از _

 .باشن داشته همو هوای باید ها دوت...بودی گفته خودت _

 :گفت زدو مهربونی لبخند

 ...دوستتم که خوشحالم...میگی راست _

 ...طور همین منم_
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 :گفت عجله با شدو بلند جاش از

 ...یام می االن باش جا همین _

 دامانگش با داشتم که بود دقیقه چند. دادم تکون باشه معنی به سرمو فقط ولی نیاوردم در سر

 روم وبهر درست خندونش صورت. گرفت صورتم جلو قیفی بستنی یه نفر یه یهو که میکردم بازی

 :گفتم طور همون گرفتمو بستنی کرم آرومی ی خنده. بود

 میدونی؟ کجا از اینو...سنتی بستنی _

 .زدم حدس فقط _

 بوده؟ اتفاقی هم این یعنی...شکالتی فقط و _

 ...داره دوست شکالتی فقط هم ژاله _

 .میکنم باور بار این خب خیلی_

 میکنی؟ فکر چی به...مشغوله ذهنت_

 :گفتم کشیدمو آهی

 ...ها این ی همه...دانشگاه به اطرافیانم، به ام، آینده خانوادم،به به _

 ات؟ آینده چیه به _

 .نیستم اینجا ماله من. کنم زندگی جا این نمیتونم من...وارنا ببین _

 میکنی؟ فکر اینطور چرا _

 اون سالمه 02 فقط من. دارم تفاوت خیلی که میبینم...ها آدم ،به میکنم نگاه اطرافم به وقتی _

 سختی همه این من. میکنن صحبت باهام حرفا این و ازدواج راجع دارن همه االن همین از وقت

 وتاهک فقط من وقت اون کنه نهی امرو من برای بیاد سر باال آقا یه کنمو ازدواج بیام که نکشیدم

 این به من ای. برسم اهدافم به میخوام فقط کنم پیشرفت میخوام. نیستم این من...چشم بگم بیامو

 ...نظر هر از باشم آزاد میخوام من. نیستم معتقد سرمه که ای پارچه تیکه یه

 کنی؟ زندگی کجا خوای می خب _
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 فرق شهر این های آدم با من ولی تهرانم عاشق من. دارم دوست کشورمو من ببین...دونم نمی _

 پسر دوست" اینکه میپرسه که سوالی اولین چون کنم صحبت نفر یه با نمیتونم حتی من. دارم

 . کنن درک منو میتونن ها اون ونه کنم درکشون میتونم من نه...مرد چه زن چه "داری؟

 گاهتدانش درسو به پس. کنم منصرفت نمیتونم من نکنی زندگی اینجا میخوای اگه تو ببین_

 هدفت هب رسیدن برای. کن زندگی خوشحالی میکنی فکر که کجا هر برو بعدش بده بیتری اهمییت

 ...بجنگ

 ...آسونه خیلی جمله این گفتن _

 داری؟ مشکلی چه ات خانواده با...میتونی تو که میدونم من_

 دادمو فوت بیرون نفسمو. میکردم فرار نشنیدنش برای بود سال سه من که بود سوالی همون این

 :گفتم کشیدمو پیشونیم به دستمو

 .میگم بعدا...مفصله ماجراش _

 .باشی گفتنش ی آماده تو که موقع هر بشنوم حاضرم من _

 ینا سر دعوا. بود برگشت وقت. کردن بازی به کردم شروع بستنی قاشق با زدمو بهش لبخندی

 یه تو اون با من جای به میخواستم. بودن شده ژاله عاشق ها دوقولو...بشینه کجا کی که بود

 چون شنبا راتین پیشه نمیخواستن  هم رادین و ایلیا. بودن مونده رودرواسی تو ولی باشن ماشین

 ایلناز اب میخواستن همین واسه...نمیشه پخش ماشین تو هم آهنگ یه ؛حتی عزاداره انگار میگفتن

 رکیخ شانسه روی از خالصه. میکرد صدا سرو خیلی چون  باشم ایلناز با نمیخواستم منم.باشن

 با ...هاااا میشد بلند دود داشت گوشام از یعنی. برگردم زهرمار برج با من که شده این بر قرار من

 صورت با طور همین. شدم سوار میکردم ایلناز و خودم نصار داشتم لبی زیر که فوشی هزار

 ...کاشتم لبام روی جونی بی لبخنده. اومد خداحافظی برای وارنا که بودم نشسته میرغضبی

 (باش خودت مراقب)هیشل زِز اِزگون _

 (آقا باشه)بارون اوقتاکار_

 :گفت همیشگیش نگاه همون با

 (دیدار امید به)دپلو هوسویِمها _
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 (فعال)آیزوم _

 این چرا نمیدونم. بخورن موخشو راه خود تا قراره دخترا اون بیچاره. شد ماشینش وسوار ورفت

 حاال...دیگه بریم بنداز راه لنگنو این بیا بابا... بکنه دل برادرش از نمیتونه دوساعته زهرمار برج

 نوک هجنیسیس یه توی نمیدونه دیگه. شدم سوارژیان میکنه فکر ندونه هرکی لگن میگم همچین

 دگیزن آدم مثل میشد چی بابا بده انصاف بهت بگم خدا آه...نازه خیلی خداییش! که دادم لم مدادی

 هبچ یاین قیافه و تیپ به اصال آخه بود؟ تو پای زیر هم ماشینی همچین یه االن تا میکردیم

 دادمو یهتک صندلی پشتی به سرمو...اوفففف بشه؟ سوار هایی ماشین همچین یه میخوره سوسول

 رس راه وسط اگه البته باشم بسته چشم طور همین خونه خو تا میخواست دلم. بستم چشمامو

 رهپنج از منو حتما میشه؟ چی کنم آباد اینو ماشین کن فکر وای. بده امونم تهوع حالت و گیجه

 کار یچ خودت کنه کاری همچین یه تو ماشین با اگه یکی شمین...کرده غلط...بیرون میکنه شوت

 وجدان. اومد در تر انصاف با تو از اون حاال خبه خبه...خوب گوشت ماشین تو میندازمش میکنی؟

 همون تو. شد بسته و باز ماشین در... گوشت ماشینه تو نداختم خودتو تا ببر صداتو خواهشا جان

 :گفتم حالت

 دادن؟ جرئت و دل بهتون گرامی برادر _

 چی؟ _

 ی قمهل شمارو من بشین ماشین این سوار بیاین زودتر میترسیدیدن خارم آدم من اینکه نه آخه _

 .شین سوار بیاین تا میکردن تراپی باهاتون داشتن برادرتونم...کنم چپتون

 صدای. کنم باز هامو چشم نداشتم آمادگیشو هنوز منم راستش درنیومد صداش ای لحظه چند

 هالال...انگار میخنده همچین حاال. کردم نگاهش اخم با کردمو باز هامو چشم شنیدم که شو خنده

 آخیییی...بخندی اینکه نه بخوری حرص باید کردم مسخرت بگه قزمیت این به نیست یکی...االاهلل

 گفتین گفتی حرفو اون...بگیر گاز زبونتو...مثله درست...که داره گونه چاله راستش ی گونه رو اینم

 راه باالخره کنین قربونی گوسفند یه بابا. کرد روشن رو ماشین کرد هاشو خنده خوب وقتی...هاااا

 ردک دراز دستشو...خالق جلل! نداد؟ منو جواب این کنم باور باید االن من یعنی...صلوات...افتادیم

 خورهب پستمون به حسابی درست آهنگ یه میکردم نیاز و راز خدا با داشتم یعنی کرد روشن ضبتو

 .بود جهانبخش بابک شکر خدارو بود ور یا من با شانس وای که

********************** 
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 تو رویای توی میشم گم دارم

 کنم پیدا تو با میخوام رو خودم

 بده نشونم آن یه رو حضورت

 کنم تماشا عمری یه آنو این که

 من پرواز عوجه گیرتم زمین

 بده دستم به رو آسمون بیا

 ولی ندادم تن عشق به عمری یه

 بده شکستم لبخند یه با بیا

  بهتری خودت از فقط تو خود

 تری زیبا قبل از لحظه توهر

 نگاهت با که هستی کسی تنها تو

 ...میبری خودت تا رو خسته من

  بهتری خودت از فقط تو خود

 تری زیبا قبل از لحظه توهر

 نگاهت با که هستی کسی تنها تو

 ...میبری خودت تا رو خسته من

 برام امیدی دریا یه که تویی

 نکن کرانم بی حسرتی مثل

 ولی رو زندگی این من از بگیر

 نکن امتحانم خودت با دیگه

  هم به بشیم نزدیک عمری بذار
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  بگو سکوتت این حرمت از تو

 بگم دارم که های درد از من

  بهتری خودت از فقط تو خود

 تری زیبا قبل از لحظه توهر

 نگاهت با که هستی کسی تنها تو

 ...میبری خودت تا رو خسته من

  بهتری خودت از فقط تو خود

 تری زیبا قبل از لحظه توهر

 نگاهت با که هستی کسی تنها تو

 ....میبری عسل ماه عمری منو

 ...میبری عسل ماه عمری منو

 (جهانبخش بابک _ سکوت)

************************ 

 شمین

 هنگآ همراه قدر این نشنیدم بابکو بیچاره صدای... خوبه خیلی صدات فهمیدم خدا به...پوفففف

 جورایی یه. بودم کرده لج حتی خودمم با چرا نمیدون ولی بود محشر صداش میکنم قبول. خوند

 آدم خب...استعداد با هم پولدار هم خوشگلن هم خانواده؛ این نذاشتن نفس به اعتماد واسم

 هی کردو کم زپتو صدای که میکرد شروع داشت سرگیجم یواش یواش...  دیگه میشه حسودیش

 :گفت میکرد رانندگی که همینطور...پام رو گذاشت کیسه

 دست بهت تهوع حالت بخور کن باز...هارو این گرفتم تو واسه هست لیمو آبنبات یه توش _

 .نمیده
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 تمنمیتونس. بود برخوده من غرور به ولی بود نکرده بدی کار. کردم نگاه پام روی کیسه به اخم با

 گذاشتمو دنده کنار برداشتم رو کیسه همین واسه بذاره منت سرم به بدم رو اجازه این بهش

 :گفتم

 ...خوبه حالم...ممنون _

 :گفت پام رو گذاشت رو کیسه دوباره

 .نکن لج بخور هارو این بردار _

 یه ودستم بار اولین برای...دستم رو گذاشت دستشو که بردارم پام رو رواز کیسه دوباره خواستم

 :گفت زدو زل بهم ثانیه چند برای. شدم داغ تو از آن یه ولی بود نکرده لمس پسر

 .بخورش...پریده روت و رنگ _

 تدس یه نمیکنه حول معلومه خوب...نکرده حول بود معلوم اما برداشت دستم روی از دستشو زود

 از اتونب آب...نمیکنه مردم دختر با که هایی غلط چه میدونه خدا نیست چیزی اون واسه که گرفتن

 رانی یه کیسه تو...شاران برعکس درست بودم ترش های خوراکی عاشق. خوردم درآوردمو کیسه

 اشتمد صدا بی...واال...پرتقال آب یعنی میوه آب اصال. بودم پرتقال آب عاشق وای. بود هم پرتقالی

 .زدن حرف به  کرد شروع یهو که میکردم نگاه رو بیرون پنجره از

 ...نگیر جدی زیاد حرفاشو زده حرف باهات اومده خودسر رهان _

 :گفتم زدمو داری صدا پوزخند...کاشته گلی چه خواهرش دارن خبر آقا بگو پس

 ...خاستگاریم یان می فردا پس فردا که بودم کرده آماده خودمو منم...گفتین شد خوب _

 :گفت هیستیریکی لبخند با ولی گفتم چی فهمید

 .نمیکنم کارو این سیاهم سال صد چون فکرارو این کنی بیرون ات کله از بهتره پس خب _

 :گفتم کردمو نگاهش مظلوم

 این خدایا...کنه ازدواج من با نیست راضی زمین روی مرد تنها. کنم کار چی من االن خدا وای _

 !آوردی؟ سرم به بود مصیبتی چه
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 چگ مثل که میداد فشار همچین فرمون دور دستشو...هاااا نیوفتی در من با دیگه جون؟ بچه خوردی

 :گفت بیخیال حالت با اما بود شده

 ...تو به اونم...داده پیشنهادی همچین یه تو به اومده عقلی چه با رهان نمیدونم _

 :گفتم عصبی کنه تحقیر منو نداشت حق اون عوضی...بهم خورد گوله مثل پوزخندش

 ! کنم؟ ازدواج تو با باشم شده دیوونه مگه...شدم تو ی مرده کشته من انگار حاال _

 :گفت کردو نگاهم چشم گوشه از

 ...یای می نظر به مشتاق که فعال _

 :زدم داد طور همون بودم چسبونده آمپر

 .میشم پیاده دار نگه... بگیر تحویل خودتو بیا خدا رو تو بابا _

 ...بچه جات سر بشین _

 ...دار نگه گفتم... خودتی بچه _

 چی نبود مهم واسم. انداختم نگاه یه دستگیره به...آخر سیم به بودم زده نداد؛ جواب

 و تگرف دستمو مچ همچین کردم باز یهو درو. بودیم اوتوبان تو باالخره بود باال سرعتش...میشه

 از حکمم دستمو...وایستاد شدید ترمز یه با. شد کنده دستم شدم مطمئن دیگه که خاکی تو رفت

 اما! ردک سنکوب اینکه بابا. بود برده ماتش طور همون لحظه چند... پایین رفتم و کشیدم دستش

 :ترکید زهرم که کشید نعره شدو پیاده ماشین از همچین اومد خودش به وقتی

 ...روانی ی دختره میکنی؟ داری غلطی چه معلومه هیچ _

 :گفتم سرمو رو انداختم صدامو منم

 چه؟ من به نمیشه حالیت زاد آدمی زبون تو...دار نگه گفتم...وآبادته جد روانی _

 :گفت شده منقبض فک با شدو نزدیک بهم قدم یه

 ...بزنن زار حالت به آسمون مرغای که یاوردم می سرت بالیی وگرنه دختری کن دعا فقط _

 :گفتم کمر به دست
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 میکنی؟ کار چی ببینم بیا یاال بکنی؟ میخواستی غلطی چه مثال _

 ستود چه ببین...هه...دیگه من واسه نکن در قمپز نداری عرضه که تو. زد پیشونیش به دستشو

 از بازومو...گرفت بازومو طرفمو به اومد... سوسول بچه بکش خجالت هیکلت از...میلرزه پاشم

 میشد؟ مگه ولی بکشم میخواستم دستش

 ...بازومو کن ول _

 ...شو سوار نیاد در صدات _

 .کن ولم...بشم تو لگن سوار نمیخوام من _

 این .زد رو مرکزی قفل زود کردو وروشن ماشین...ترسو. شد سوار زود ماشینو تو نشون منو زور به

 :زدم داد سر طور همون کردم بسته بازو و دستگیر بار چند میکنه؟ همچین چرا

 ...درو این کن باز گرفتی؟ اسیر مگه _

 ...جات سر بشین خوب دخترای مثل _

 ...کن باز _

 معج سینم تو دستامو...خفه شمین اه...چشاش داره سگی چه اوفففف...انداخت بهم نگاهی نیم

 طوری همین میکردم قهر بابا با موقع هر افتاد یادم هام بچگی آن یه. نشستم اخم با کردمو

 شههمی بود من همیشگی کار این بابا نه بودم؟ شده بچه اینقدر چرا امروز من. میشستم کنارش

 نگاه هی دستم مچ به. میشکست رو ماشین سکوت که بود آهنگ زمزمه صدای. بودم دنده یه تخسو

 من اگه قوی چقدر رفلکساش خداییش. نمیکرد درد زیاد. بود شده سرخ کوچولو یه فقط انداختم

 ههمیش سبز چشم از من. بودیم شده له کامیون زیر هردمو یا بود مرده طرف یا بودم فرمون پشت

 این یخوشگل به ولی سبزه برادرشم مال اینکه با. است دیگه چیز یه یارو این مال اما یومد می بدم

 اسم تبدبخ این بابا میکنی؟ اون این درخته مگه نه؟ صداکنی اسمشو بارنشد یه شمین. نیست

 ! آخه؟ چه من به باباش گور چی؟ اسمش معنی یعنی...راتین...بگو "راتین" داره

************************* 

 راتین
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 کنارم االن اینکه از ولی بود ریخته هم به اعصابم دیدم کنارش رو مسیحی یارو اون وقتی از

 همه هست امکانش مگه. نیست مهم برام که کنم وانمود طوری باید ولی خوشحالم خیلی نشسته

 خواستممی گذاشتم باباکو آهنگ مخصوصا نذارم؟ محلش من وقت اون باشه نشسته کنارم هستیم

 هب چی گرفتم دستشو وقتی میدونه خدا فقط وای. دارم دوسش که بفهمونم بهش یواش یواش

. شهب وابستم کن کاری خودت خدایا... بفهمه میذاشتم نباید ولی لرزید بدنم تنو همه...اومد سرم

 کنم رفتار طوری بودم مجبور ولی بزن حرف طوری اون باهاش نمیخواست دلم. کن کمکم خودت

 فاصله ازم هم میکنه شک هم کنم برخورد خوب باهاش اگه مسلما. دارم لج سر باهاش انگار که

 گمب نمیتونم ولی کرد شوکه منو بود زده که حرفی اون با رهان. نمیخواستم رو این من...میگره

 من طور؟ چه اما. کنم مطلعه همچی از رو شمین یواش یواش باید باالخره کرد بدی چینی زمینه

 معلوم باشه دار زبون سر همه این نمیکردم فکر اصال راستش. میذاشتم سرش به سر داشتم فقط

 ولی نشدم ناراحت گفت بهم که حرفایی از کدوم هیچ از. نیست وساکت آروم ظاهرش مثل شد

 هی سرش به نداشتم انتظار اصال. آورد می جوش زود خیلی. میداد نشون رو این خالف ظاهرم باید

 دستشو سفت که بود این رسید ذهنم به که چیزی تنها لحظه اون توی...بزنه کاری همچین

 ردهک رو جونش قصد شد نمی باورم بودم کرده هنگ...خاکی تو پیچیدم دیگم دست با. بچسبم

 حتی...بودم کرده غفلت ثانیه چند اگه. میزد داشت هم گردنم نبض. بود نامنظم هام نفس.  باشه

 زدم داد روش... عصبانی هم خیلی بودم عصبانی دستش از. میده دق رو من هم بهش کردن فکر

 دوباره اینکه ترسه از. کردم سوارش زور به. بود همریخته به اعصابم واقعا اما بود نقش اینم

 نمک باز رو قفل بود داده گیر هم دفعه این بود باز لج چقدر. زدم رو مرکزی قفل دربیاره بازی دیوونه

 به نمیخواست هم هنوز ولی ترسید زدم داد روش وقتی. شد ساکت کردم که نگاهی نیم با اما

 یه تهران خود تا. نشست اخم با ینه*س به دست تخس های بچه مثل.ترسیده که بیاره روش

 شهر به وقتی. میبردم پی حقیقت این به لحظه هر بود سخت کارم. نزدیم حرف هم با هم کلمه

 ارک این با. اومدم خودم به که انگار یهو ولی برم شون خونه طرف به مستقیم خواستم رسیدیم

 :گفتم جدی لحن با همین واسه میکرد شک

 ...بگو رو خونتون آدرس _

 .میرم خودم دارین نگه جا همین _

 :گفتم ودوباره دادم نشون عصبانی خودمو یکم بده؟ ادامه لجبازیش به میخواست کی تا

 ...بگو و آدرس نکن تعارف پس امانتی من دست تو _
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 گیرانند داشتم میتونستم که سرعتی ترین کم با. گفت رو خونشون آدرس کردو نگاهم اخم با

 جلوی. کنه رفتار باهام تخسم اخمو قدر همین اگه حتی بشم جدا ازش نمیخواست دلم. میکردم

 :گفت من به وپشت برداشت پشت از رو اش کوله شد خم. داشتم نگه خونشو

 ...کنین باز درو میشه _

 :گفتم پریده ابروی یه با کردمو خاموش رو ماشین

 !شما؟ میشم میصرفه بهت وقتی...تو میشم میکنی زبونی وبلبل میزنی داد روم وقتی _

 :گفت کردو نگاهم برگشت اخم با طور همون

 دعوا تو. بزنم داد شما رو شدم مجبور منم زدین داد اول شما. بزنه داد من روی نداره حق کسی  _

 ...نمیکنن پخش حلوا که

 :گفتم زدمو پوزخندی

 .دادم دست از کنترلمو آن یه. میخوام معذرت زدم داد تو رو اینکه بابت من خب _

 :گفت و کرد مکث یکم

 ...همچنین منم _

 ازت نمیتون من چرا چی؟ واسه سخته؟ برات اینقدر خواهی عذر یه آخه. نبود بیا کوتاه دختر این

 :گفتم بشه پیاده خواست تا کرد باز درو فاصله بال. زدم رو مرکزی قفل دربیارم؟ سر

 ...ممنونم دادی بهم رو تو با شدن آشنا ی دوباره فرصت اینکه از _

 :گفتم زدمو لبخندی. کرد نگاهم وگنگ برگشت بود ماشین از بیرون پاش یه

 ...بود افتضاح کن قبول آشناییمون اول روز _

 :گفت باشه زده لبخند که انگار شد کج یکم لباش

 ...خوشوقتم شما با آشنایی از منم...آهان _

 :وگفتم کردم دراز طرفش به رو کیسه

 ...تو ماله ها این رفت یادت که بازم _
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 چی برای. کردم تماشاش رفتنش موقع تا. شد پیاده کردو تشکر جدی گرفتو دستم از رو کیسه

 !من؟ کوچولوی دختر است غریبه همه این برات زدن لبخند

********************* 

 شمین

 هرش به وقتی. نداشتم باهاش زدن حرف برای دلیلی. نزدم حرف باهاش هم کلمه یه حتی تهران تا

 اما یرمم خودم گفتم. کنم تحملش این از بیشتر نمیخواستم پرسید رو خونه آدرس ازم رسیدیم

 امانت که ام وسفته چک من مگه...امانتی دستم داد گیر میشه؟ من کنه ول سیریش این مگه

  .برداشتم رو ام کوله شدم خم رسیدیم که خونه جلوی. کنم لهش بزنم میگه شیطونه باشم؟

 ...کنین باز درو میشه _

 :گفت کردو روشن رو ماشین

 !شما؟ میشم میصرفه بهت وقتی...تو میشم میکنی زبونی وبلبل میزنی داد روم وقتی _

 :خوندی کور. بگیرم خون خفه منم بگه خواست دلش هرچی خودش داره انتظار پرو ی پسره

 دعوا تو. بزنم داد شما رو شدم مجبور منم زدین داد اول شما. بزنه داد من روی نداره حق کسی  _

 ...نمیکنن پخش حلوا که

 :گفت زدو پوزخندی

 .دادم دست از کنترلمو آن یه. میخوام معذرت زدم داد تو رو اینکه بابت من خب _

 ورک ولی بخوام معذرت منم که میکنه اینطور داره کرد؟ خواهی معذرت ازمن االن این نمیشه باورم

 :یاد نمی بیرون دهنم از کلمه اون...خونده

 ...همچنین منم _

 :گفت بشم پیاده خواستم تا کرد باز درو

 ...ممنونم دادی بهم رو تو با شدن آشنا ی دوباره فرصت اینکه از _

 امهاد و درنیاوردم سر فهمید که انگار شدیم؟ آشنا قبال کی ما. نفهمیدم حرف این از رو منظورش

 :داد
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 ...بود افتضاح کن قبول آشناییمون اول روز _

 :گفتم زدمو کجی لبخنده

 ...خوشوقتم شما با آشنایی از منم...آهان _

 :وگفت کرد دراز طرفم به رو بود کیک رانیو توش که ای کیسه

 ...تو ماله ها این رفت یادت که بازم _

 وت رفتم کردم وباز در شد؟ رفتار خوش قدر این چرا این. شدم پیاده گرفتم دستش از رو کیسه

 اطرخ به فقط یعنی. مونده منتظر خونه تو رفتنم وقت تا میداد نشون الستیکاش صدای...خونه

 عجله با... آورد خودم به رو من شاران جیغ صدای! کرد؟ هارو کار این بودم امانت دستش اینکه

 از ها صدا. یاد می هم وبیدادی داد صدای چه اوه اوه. درآوردم پام از زود همو کفش تو رفتم

 شروع سوم روز...هه. کردم نگاه وبابا شاران های بحث به وایستادم در جلوی. یومد می نشیمن

 . کردن

 ...کنی توهین من به نمیتونی تو _شاران

 .ممیزن حرف باهات بخواد دلم که هرطور. بکنم باید کار چی بگی که نیستم تو ی بچه من _بابا

 ولی داشتی حق بودم بدی فرزند اگه...نیستم میگی تو که حرفایی از کدوم هیچ الیق من _شاران

 .نبودم

 ...بشین بیا شاران خب خیلی _بردیا

 .کن صحبت من با خواستی هرطور تو وقت اون...هه _بابا

 ...کافیه کردین قبال که هایی کار_ شاران

 ...ورو چشم بی شو خفه _زد داد بابا

 :گفت هقش هق میون شاران

 ...کنه تحملتون مجبور که مامان بیچاره _

 ...کنه تحمل رو کس هیچ نیست مجبور کس هیچ _ بابا
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 ...                                           نیست طور این که میدونین ولی _ شاران

 :گفت طور همون کمیریخت اش بود نشسته گوشه یه مامان

 ...اومده روز دو دختره این علی هم؟ جون از خواین می چی...دیگه کنین بس _

 :گفت عصبی بابا

 خیال بی همیشه...نکردی درک رو ما وقت هیچ تو میگه...من روی تو وایستاده تو دختر همین _

 گذاشته؟ بالش به سر گرسنه شب کدوم بپرس. بودم

 :گفت داد با هم شاران

 من مادر بود؟ بیکار سال 08 بود کی کی؟ سایه زیر ولی نذاشتم بالش به سر گرسنه شبی هیچ _

 .نمونن گشنه هاش بچه تا کرد کار شد خم واون این جلوی رفت که بود

 :گفت هوار وبا شد بلند جاش از بابا

 احتیاجی من به...پدری هم میکنه مادری هم براتون مادتون هم بعد به این از... خب خیلی _

 .ندارین

 ...کن فرار همیشه مثل _ شاران

 یلیدک کیفم توی از. بود تکراری هاشون حرف ی همه. بدم گوش رو دعواشون بقیه واینستادم دیگه

 تدس یه. میشدن شسته باید گوشه یه انداختم آوردم در هامو لباس...اتاق تو ورفتم درآوردم رو در

.. .پوفففف. یومد می اینجا تا دادشون وبی داد صدای...تخت رو کردم پرت خودمو برداشتمو راحتی

 بعدش اومد پا صدای یهو یومد می صداشون که بود دقیقه 03 کنه؟ پیدا ادامه میخواست کی تا

 :میرسید گوش به که بود بابا صدای بعد دقیقه چند...در شدن کوبیده

 ...بکنین رو زندگیتون راحت هم شما میرم من _

 نقشه وبتن االن نقشه طبق...بساته همین بچگی از آخه؟ نمیکنه تغییر هم کوچولو یه سناریو خدایا

 ...بفهمم و کارش معنی تا کردم نگاهش اخم با. شد اتاقم وارد عجله با شاران.خوندن کور ولی منه

 کشیدی؟ دراز راحت اینجا گرفتی _

 :گفتم سرد برگدوندمو ازش صورتو. نکردم بازی نقشمو چرا میگه فهمیدم حاال
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 .میگرده رب دیگه روز دو بره بذار...نره کنم التماس بابا به بیام هام بچگی مثل باش نداشته انتظار _

 :گفت حرص با

 ...سپردم کی به رو مامن ببین _

 :گفتم و کردم نگاهی نیم

 ...ببرش خودت با بردار نگرانشی همه این اگه _

 :گفتم زدمو پوزخندی نگفت ولی بزنه حرفی خواست

 ...مادرم مادرم نکن سپر ینه*س همه جلو بیخود پس...نیستی کاره این که تو _

 ...میشی خودش شبیه داری _ شاران

 :گفتم کردمو نگاهش عصبی

 دردی به هم بودنش. بره بذار نمیشه بد که تو واسه هم...نمیشم اون شبیه وقت هیچ من _

 آرامش با مادرت کنار ماهو یک یای می بار یه سال چهار وقتی رفتنش از بعد حداقل...نمیخوره

 .میکنی زندگی

 از صحر با بده انجام نمیتونه ولی میگذره ذهنش از چی االن میدونستم بود شده منقبض فکش

. یکردم التماس بابا به هق هق با داشت که میشنیدم رو مامان صدای. کوبید درو بیرون رفت اتاقم

 بود دمعتق اون. میگرفتم گر داد می نشون ضعیف خودشو بابا جلوی همه این اینکه بخاطر همیشه

 قید میتونه راحتی این به که پدری. نداشتم قبول من اما میکنه کارو این هاش بچه خاطر به

 پنجره طرف به پاشدم جام از. بود بودنش از بهتر نبودش. بره که بهتر همون بزنه رو خانوادش

 از تر شق کله بابا چون نمیتونه میدونستم ولی کنه راضی رو بابا داشت سعی هم بردیا حتی. رفتم

 هاش شونه داشت هم شاران میکرد وگریه بود نشسته حیاط صندلی روی مامان. بود ها حرف این

 وبی دسر طور همون رفتنش به که منی به برگشت رفتن موقع بره تا کرد باز درو بابا. میمالید رو

 من. رفتو کنه پیدا نتونست که نگاهم تو میگشت چیزی یه دنبال انگار. کرد نگاه بودم زده زل روح

 نقشی هیچ بودنش با مدت این تو اون...همیشه برای اونم دادم دست از پیش سال وسه پدرم

 که حسی هی. میکنه فرق ها رفتن بقیه با رفتن این میگفت بهم حسی یه ولی. نمیکرد ایفا من برای

. تمنشس تخت رو رفتم. بدم اهمییت نخواستم. میبینمش که باری آخرین شاید میفهموند بهم

 که مبود نکرده آرامش احساس بودنش با وقت هیچ یعنی...نمیترسیدم. رفتنش از نبودم ناراحت
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 یه از بعد. یاورد می جا حالمو گرم دوش یه. زدم چنگ حولم به پاشدم. بترسم نبودش با االن

 خونه. میزدم سر مامان به باید. کردم خشک حوله با موهامو چوشیدمو کرم لباس حسابی دوش

 کسب خیلی خوابش مامان. کردم باز درو آروم وایستادم مامان اتاق در جلوی رفتم. بود کور و سوت

. ودب کرده گریه بس از بود کرده باد چشماش بیچاره جلو رفتم آروم. بود شده جمع تخت روی. بود

 :کرد صدام که برگردم خواستم

 ...شمین _

 :گفتم و کاشتم الکی لبخند یه لبم رو برگشتم آروم

 ...جانم _

 :گفت گرفته صدای با

 ...میکردی راضیش تو نیومدی؟ چرا _

 :گفتم و گرفتم دستام بین ودستشو کنارش نشستم

 نسپره؟ خدا امون به خانوادشو تا میکردم التماس بهش میکردم؟ چیکار _

 :گفت و چکید چشمش گوشه از اشک قطره یه

 ...کرد عصبیش شاران _

  نمیدی؟ حق بهش _

 :گفت بغض با

 .میزد حرف طوری اون نباید...پدرش _

 ...بره بذار...رفته این خاطر به بابا اگه _

 که مردی بخاطر بود؟ بابا خاطر به همش ها اشک این یعنی بفهمم نمیتونستم...ترکید بغضش

 :گفتم و کردم پاک دستم با اشکاشو! کرد؟ ظلم ما به اینهمه

 اتماش و نشست گوشه یه فقط اون امروز تا. گرفتم یاد تو از من...بودی قوی همیشه تو مامان _

 از. رهب بذار پس باشه...کنه مون تماشا دیگه حتی نمیخواد اون. کردیم زندگی ما ساختیم ما. کرد

 ...میدم قول بهت. هستم نیستی؛من تنها دفعه این. ومیسوزیم مسازیم خودمون هم بعد به این
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 تنها اون. داشتم دوسش بیشتر همه از ولی بودم دلخور هم مامان از من. زدم بوسه سرش به

 مه میکنم کار هم. میمونم کنارش نمیکنم ولش وبابا شاران مثل من. داشتم من که بود کسی

 باید...بیرون اومدم اتاق از آروم. رفت فرو خواب به دوباره. دادم داریش دل یکم. میخونم درسمو

 اما بشه یداپ کار دارم دیپلم یه فقط فعال که من به نبودم امیدوار خیلی. میگشتم کار دنبال شنبه از

 اتاقو رد. ندادم اهمییت. یومد می پایین از شاران پچ پچ صدای اتاقم به رفتم. بکنم سعیمو باید

 رفط به رفتم دوباره. بودم آب خیس دقیقه بیست بعد... بکسم کیسه طرف به رفتم...بستم

 هنصف یک ساعت. نداشتم وقرار آروم چرا دونم نمی ولی یومد می خوابم. بود مشغول ذهنم...حمام

 همون به افتاد چشمم پایین برم خواستم نمی بو شده تشنم. بودم بیدار هنوز ولی بود شب

 به...افتادم راتین یاد. خوردم قلوپ چند و کردم بازش. نبود گرم زیاد آوردم بیرون رو رانی...کیسه

 زده نگز بار پنج وارنا... اوففف.کردم نگاه گوشیم به. نبود مهم برام هم باز اما نیست بدی آدم نظر

 یام می ندی جواب اگه "بود نوشته کردم باز رو آخری اس ام اس. بود داده اس ام اس هم کلی

 پشیمون دوم بوق تو. زدم زنگ بهش برداشتم. بود داده اینو قبل ساعت دو...هه "تون خونه دم

 یگوش تو نگرانش صدای کنم قطع خواست تا. بزنم زنگ بهش ساعت این تو نبود درست. شدم

 : پیچید

 ...تویی شمین _

 .کنم بیدارت خواستم نمی ببخش... آره _

 .ندادی جواب وقتی شدم نگران. بودم نخوابیده _

 ...خوبم نیست نگرانی جای _

 ...شکر خدارو _

 ...بخواب برو...نمیشم مزاحمت _

 ...خوش شب...نیستی مزاحم _

 ...خوش هم تو شب _

 فکر صدایراتین به همش کردم تموم که رو میوه آب. بود خوبی و مهربون پسر کردمو قطع

. بود خوب همه این صداش که بود جالب خیلی واسم همین برای بودم آهنگ عاشق من. میکردم

 بی پوف...نمیدونه رو دلیلش هم خودش آدم که آرامش جور یه. داشت خوشایندی و گرم صدای
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 عصبی یوفتم می خواهرش رهان حرف یاد وقتی هم هنوز. میگم هذیون دارم سرم به زده خوابی

 رفتم...کنم ازدواج بخوام اینکه به برسه چه میخوره بهم حالم موجودات این دیدن از من. میشم

 مخش و تنفر جز حسی هیچ بهش نسبت. کجاست االن بابا که میکردم فکر این به لحافم زیر

 القط هم از بابا و مامان قبل سال سه ایکاش. بیاد سرش بالیی خوستم نمی هم باز ولی نداشتم

 الفمک درد سر نمیخوابم صبح تا که شبه دو. زدم زل بیرون به پنجره از صبح خود تا. میگرفتن

 ...بکنم کاری یه باید پاشدم جام از. بود کرده

************************* 

 شمین

 میشهه برای بابا بودیم نکرده باور هم هنوز کدوم هیچ که ماهی یه...گذشته بابا رفتن از که ماهه یه

 تمیرف پیش داشت عادی روال رو چیز همه. شد مسدود خطشم دیگه که بود پیش هفته یه...رفته

 دار دقصن بود خونه های نزدیکی که بوتیک یه تو. میگرفتم فاکتور رو مامان های گریه اگه البته

 وتیکب صاحب. نبود هیچی سگیش اخالق اون مقابل در اما میداد خوبی پول... وقت نیمه البته بودم

 ارانگ میزد حرف باهام همچین. داشت بدتر خودش از پسر یه که بود راضی خود از ایکبیری زن یه

. ممیکرد نسیبش آبدار فوش تا چند حتما نبود میداد که خوبی حقوق بخاطر اگه. بودم اش برده

 تعطیل فقط. یومد نمی هم مشتری اگه حتی میموندم باید شب 01 ساعت تا بود وقت نیمه چون

 شده تر سنگین دانشگاه های درس. یومدم می باید هم جمعه روز حتی میداد مرخصی ها رسمی

 ومن همیشه مثل...آنکارا برگشتن وبردیا شاران دیروز. نداشتم خواب ساعت 4 از بیشتر روزی بود

 نتظرمم نشستم صندلیم روی. نبود مهم کس هیچ برای و میکردیم نرم وپنجه دست داشتیم مامان

 ساله 3 4 بچه دختر یه... باطل خیال زهی اما بخره چیزی یه شده خراب این از بیاد نفر یه شاید

 بود ناز خیلی زدم دل ته از لبخن یه مدت چند بعد...مغازه توی اومد بدو بدو خوشگل خیلی

 های چشم. بود کرده سرش پشت کوچیکی اسب دم که طالییش های مو اون با بخصوص

 نگاه اطرافش به داشت طور همون جلو رفتم شدم بلند جام از بود کرده ترش خوردنی عسلیش

 :گفتم شدمو خم نو زا دو رو بود من به پشتش. میکرد

 ...کوچولو خانوم بفرمایین _

 :گفت شیرینش زبون اون با کردو کوچیکی اخم کرد گاه من به برگشت

 ...الریسام...نیشتم کوجولو خانوم من..شالم _
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 :گفتم زدمو لبخندی

 ...خوشحالم آشناییت از...شمین منم...میخوام معذرت _

 :وگفت کرد دراز من طرف به دستشو و زد نازی لبخند

 ...طور همین منم _

 :گفتم دادمو فشار آروم گرفتمو کوچولوشو دست

 ...داری خوشگلی اسم چه...خانوم الرسا اومدی خوش _

 :گفت کردو ای خنده

 ...خوشجلی خلی هم تو... ممنون _

 های بادکنک به. بود فرشته یه دختر این ولی یومد می بدم ها بچه از من. شدم عاشقش وای

 :گفت کردو نگاه تبلیقاتی

 ...بدی بهم اونا از دونه یه میشه _

 خم هام زانو رو دوبار اومدم آوردم درش بود موده صورتی دونه یه ها بادکنک طرف رفتم شدم بلند

 :گفتم ستشو دادم. میزد برق ازخوشحالی چشماش شدم

 ...بفرمایین _

 کردم فکر تو اود عجله با باشه سالش 51 میخورد بهش که مرد یه. گرفت دستم از باشوق

 :گفت باشوق الریسا. کرد بلند دست یه با اونا اومد الریسا طرف به مرد. شدم وبلند مشتری

 ...مهربونه خلی خانوم این بابا _

 :گفت کردو نگاه من به لبخن با مرده

 .اومدن اجازه بی خانوم الریسا...میخوام معذرت _

 :گفتم لبخند با

 .بودم تنها منم اتفاقا میکنم خواهش _

 :گفت اخم با کردو نگاه دخترش دست توی بادکنک به
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 ...خانوم به بده اون زود دستت؟ تو چی این الریسا _

 :گفت پدرش شبیه اخمی با هم الریسا

 ...داد خودش خدا به _

 :گفتم زود

 .میدیم جایزه خوشگلمون های مشتری به ما... میگه راست الریسا _

. برگردن هردو شد باعث اومد سرشون پشت از که خانومی صدای. کرد نگاه بهم لبخند با الریسا

 :میگفت که بود خوشگل دختر یه

 کردی؟ پیداش پرهام _

 :گفت مرد همون

 ...اینجاست خانوممون دختر بله _

 :گفت من به رو جلو امد دختره

 ...میخوام مغذرت نکرد؟ که اذیتتون _

 :گفتم لبخند همون با

 میکنه؟ اذیتم فرشته این مگه _

 :گفت زدو لبخند دختره

 .میکنین تجربه خودتونم انشااهلل...ممنونم _

 :گفتم طور همون کردم حول. شد ک پا لبم رو از لبخند

 ...داره نگهش واستون خدا _

. تادفرس بوس کوچیکش دست با بهم برگشت الریسا رفتن موقع رفتن خواهی معذرت کلی بعد

 اخم اب اومد( کارم صاحب پسره)  هومن. نشستم صندلیم روی برگشتم...بود پدرش شبیه چقدر

 :گفت

 ...زاییده گاومون میزنی الس همه این ها مشتری همه با اگه _
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 :گفتم اخم با بده صبر بهم خودت خدایا...بد ی پسره

 .میکردن تشکر داشتن...بود اینجا اونم بودن دخترشون دنبال _

 همب دکراسیونش صورتش تو بزنم مشت یه میگه شیطون. رفت کردو زمزمه لب زیر چیزی یه

 داره تموم هم امروز باالخره کردم جمع رو وسایلم بود ده به مونده رب یه ساعت...بریزه

 خوردم رو دادن بهم پسرش خودشو که حرصایی ی همه دادم کارمو گزارش اینکه از بعد...میشه

 هواس. بود علی امام والدت روز فردا. شدم پیاده خونه جلوی گرفتم دربست یه...بیرون زدم مغازه از

. دمش پیاده و دادم رو کرایه...هاااا بود بزرگی لطف خیلی این یعنی...تعطیلم فردا گفت بهم همین

 حیاط وت داره مونده طور همون ماشین نباشم آواره اینطور دیگه تا میگرفت گواهینامه یه میشد چی

 سطو انگار ولی بود آبان هوای...تو رفتم و کردم باز درو. بکنم براش فکری یه باید... میخوره خاک

 نفس...خورد صورتم ه خونه توی گرمای ورودی در کردن باز با. بود کرده یخ دستام. بود ماه دی

 اشصد هرچی اما میخوابید بعد میموند من اومدن منتظر شب هر مامان...تو رفتم و کشیدم راحتی

. مکشید آهی دیدنش با...تو رفتم آروم بود باز خواب اتاق در باال رفتم زود ترسیدم. نداد جواب زدم

 هیچ مون خونه...بیرون اومدم آروم. بود رفته فرو خواب به طور همون بود بغلش تو ها عکس آلبوم

 سرسری دوش یه...میداره برم خوف سکوت همه این از اوقات بعضی...نداشت خونه به شباهتی

 دمدا ترجیح قابلمه توی غذای دیدن با نه؟ یا هست خوردن برای چیزی ببینم تا رفتم گرفتمو

 مگوشی ساعت به نگاه یه دادم لم نشیمن مبل روی رفتم! غذا؟ شد کرفسم آخه. بمونم گشنه

 مدت این تو بودم خوابیده شب نصفه 5و 8 ساعت که اینقدر...00 به دقیقه بیست انداختم

 نوزه اما. میخوابیدم ظهر لنگ تا هایی زمان یه بخیر یادش...بخوابم ها زودی این به نمیتونستم

. کنم حول شد باعث گوشیم زنگ صدای...نداره درمان مورد یه این...سنگینه خیلی خوابم هم

 ...بشه حسودیم بهش شد باعث سرحالش صدای. دادم جواب زود...خوبه نشه بیدار مامن بیچاره

 ...خودم نامرد رفیق سالم _

 حالی بی با. کنم باز سرم از اینو نتونستم هم هنوز ولی کردم کنین فکر که کاری هر مدت این تو

 :گفتم

 ...ایلناز بگو کارتو...سالم _

 .یزنگمم بهت بیوفته گیر بهت کارم وقت هر میکنه فکر ندونه هرکی یعنی...معرفتی بی خیلی _

 کنم؟ قطع یا حرفتو میگی ایلناز _
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 .بپرسم حالتو بذار اول ولی...میگم خب خیلی _

 ...نیستم بد _

 ...ممنون خوبم منم خب _

 ...ایلناز _

 ...تولدمه فردا... باشه _

 ...مبارکه خب _

 ...دیگه نباش احساس بی _

 ...مبارکه گفتم مگه؟ گفتم چی _

 !بشنوم؟ مبارکه و تولدمه بگم زدم زنگ فقط نظرت به _

 زدی؟ زنگ چی واسه بدونم چه من _

 ...دعوتی ما خونه به فردا بگم زدم زنگ _

 . دادم تکیه مبل پشتی به سرمو بستمو چشمامو

 اونجایی؟؟ شمین _

 ...جام همین آره _

 دیگه؟ یای می خب _

 ...ولی بیام خواستم می کن باور...ایلناز _

 :گفت و پرید حرفم وسط

 ...یای می. نیست وارد اعتراض _

 ...ایلناز _

 .ممیشی خوشحال خیلی بیای خانوادت با میتونی...هست هم خانوادگی هم. کردم خواهش شمین _

 .کنم هماهنگ بذار پس _
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 .نمیکنم قبول هم ای بهانه و عذر هیچ هستم تو منتظر حتما من ولی کن هماهنگ باشه _

 ...باشه _

 :گفت شوق با

 ...بخیر شبت...میبینمت فردا پس _

 ...فعال _

 رمب پاشم هلک و هلک فردا من آخه کنم؟ چیکار اینو حاال لعنتی...مبل روی کردم پرت رو گوشی

 کی .برم خودم بتونم شاید خب ولی محاله که خانواده با برم؟ میتون اصال! بشه؟ چی که تولدش

 آروم یکم باید. شدم بلند جام از عصبی کنه؟ چیکارت بگم خدا ایلناز وای داره؟ رو اش حوصله

 ...زنی مشت با اونم میشدم

*********************** 

 شمین

 اگه تیح برو حتما گفت شنید تا شد خوشحال خیلی گفتم مامان به رو موضوع پاشدم که صبح از

. بخریم اسلب که نیستیم موقیعیتی تو االن میدونستم نبودم بچه. بخریم هم لباس بریم میخوای

 آیینه جلوی. میپوشیدم هارو اون از یکی بودم گذاشته کنار حسابی درست لباس تا دو یکی

 تنش االب زانومه تا بلندیش...وایستاده هام شونه روی نازک بند دو با تنمه قرمز بالس یه وایستادم

 باسل این که چیزی... داره کوچیک های وچین شده تر گشاد یکم پایین به کمر از اما تنگه خیلی

 رمزق کفشه جفت یه با...جلف ونه بازه خیلی نه که اش ینه*س دکلته میکنه خاص من نظر از رو

 شمچ تو که چیزی تنها. کردم مالیمی آرایش... شیک و ساده... پوشیدمش استلتو سانت 01 مات

 شوک خودم موی تیکه یه با اما کرد اسب دم سفت کش با مامان دادم هامو مو. بود لباسم رنگ بود

 باشم اونجا باید 2 ساعت. بود کرده درست موهامو ای حرفه آرایشگاه یه که انگار کردیم مخفی

 تویمان یه با. بیارم درش بود قرار اونجا پوشیدم سیاه ساپورت یه. شدم آماده که بود هفت ساعت

 کیلید با موگوشی فقط توش برداشتم هم سیاه پاکتی کیفه یه. بود لباسم تراز بلند یکم که سیاه

 خیلی باشم خودم مراقب میگفت کرد دود اسفند و خوند دعا برام کلی مامان. گذاشتم هامو

 یه ازمب نشستم ماشین تو االن. ببره منو بیاد تا گرفت اجازه اسرار کلی با ایلناز. شدم خوشگل

 یگفتم بود نپوشیده لباس هنوز اما بود کرده غلیظ آرایش یه ایلناز. میشه پخش داره جلف آهنگه
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 ها این اما .شدم خوشگل خیلی میگه هی شدیم ماشین سوار وقتی از. بگیره تصمیم نتونسته هنوز

 صبح...لحاظ هر از بود من از تر سر ترو خوشگل خیلی ایلناز. بود حرف مشت یه من برای همش

. مکرد اون خررج پسندازمو نصفه. بودم گرفته مارک ادکلن یه براش...کادو دنبال بودم رفته زود

 از تر رس خیلی میدن بهش امشب که کادوهایی داشتم حتم چون بگیرم ساده کادوی یه نمیتونستم

 اولین .نداشتم حوصله اصال امروز. بگیرم براش حسابی درست چیز یه حداقل شدم مجبور منه ماله

 رتحس به فقط من نبودم ناراحت این برای...بگم تبریک بهش نتونستم حتی که بود پدری روز

 داشتو نگه شون خونه بزرگ در جلوی...چیز همه و همه از بود گرفته دلم. بودم ناراحت خودم های

. ودب گل و بادکنک پر باغشون جای همه. تو ورفتیم کرد باز درو اومد زود پیرمرد یه. زد بوغ تا چند

 هب هم جا همین از مالیم موزیک صدای. در طرف رفتیم و شدیم پیاده ماشین از...بده شانس خدا

... بهش میزدم لبخند فقط شنوا؟ گوش کو اما میکرد بلغور چیزایی یه داشت ایلناز. میرسید گوش

 دقت شب اون. لرد ها پله سمت به منو گرفت دستم از ایلناز. کرد باز ها کار خدمت از یکی و در

 :گفت و ایستاد اتاقش جلوی. شدم خونه وخوشگلی عزمت متوجه حاال ولی بودم نکرده

 .دربیاری لباساتو اینجا میتونی بخوای اگه _

 ...ممنون _

 ...منتظرتم پایین _

 از اموانگشت کردمو مرتب لباسمو درآوردم مانتمو. اتاق تو رفتم و دادم تکون تایید عنوان به سرمو

 دو نشده هیچی هنوز...بیرون اومد اتاق از. بودم خوب...بشه دیده حالت خوش تا کرد رد موهام بین

 سح خودم رو رو نگاهی سنگینی پایین یومدم می آروم ها پله از. کردم نگاه گوشیم ساعت به بار

 رایتن. مکن پیدا رو ایلناز آدم اینهمه بین بتونم شاید تا کردم نگاه اطرافم به ها پله پایین. کردم

 بدی آدم شناختمش بیشتر مدت این تو. بود پوش شیک همیشه مثل...من به بود زده زل که دیدم

 باشل رو بزرگی لبخند. نداره من کار به کاری اونم کنم نمی لجبازی باهاش دیگه یعنی... نیست

 :گفت و اومد من طرف به بود

 ...اومدی خوش _

 :گفتم داشتم لبام رو که کوچیکی لبخن با زدمو زل چشماش به

 ...ممنون _
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 :گفت و گرفت طرفم به بازوشو

 ...بریم بیا طرفه اون ایلناز _

 اگه بود ادبی بی اما شدم صمیمی باهاش کنن فکر نمیخواستم. کردم نگاه بازوش به تردید با

 نای با. کردم حلقه بازوش دور دستمو آروم...نکرد کاری من به که اون. میرفتم میکشیدمو راهمو

 رفتهگ شل اینقدر دستمو... هاشه شونه از تر پایین یکم قدم ترم کوتاه ازش هم ها بلند پاشنه

 :گفت که بودم

 برامون؟ دربیارن حرف کیترسی نکنه چی _

 :گفتم اخم با 

 ...همین میکنم غریبی یکم _

 :گفت کردو نگاه بهم لبخند با

 .میگذره خوش بهت نگیری گارد اگه خونگرمن هامون خانواده _

 سر تا سر دارم دوست چه تو به اصال نگیرم؟ گارد میگه من به. شدم ناراحت زد که ای طعنه از

 این نوم به چشمشون تا میخندید داشت بود وایستاده رهان پیشه درست ایلناز. بگیرم گارد خودمو

 باور ماش حاال دارن مشکل خانواده این میگم من! چشونه؟ اینا وا. شد تر شل نیششیون افتاد یارو

 ازم وایلناز جلو اومد رهان. میداد فشارم بس از میشدم له داشتم. کرد بغل منو اومد ایلناز. نکنین

 :گفت کردوم جدا

 ...مردمو دختر کشتی حاال خب _

 :گفت لبخند همون با من به رو بعد

 .شدی ماه ها بودی خوشگل...شدی خوشگل خیلی _

 پا یه خودشون ااین بابا نمیبینن؟ خودشونو آیینه تو اصال اینا ندیدن؟ خوشگل اینا کنم باور من یعنی

 و مادر اب. کردم تشکر ازشون مصنوعی لبخند یه با. نمیشم دیده ها این پیشه اصال که من حورین

. مبرقصی داد گیر بهم ایلناز نرسیده تازه. میرسیدن نظر به خوبی های ادم شدم آشنا هم پدرش

 الصخ دستش از زور به. بدم قر اینجا نمیشدم پا بودمم بلد اگه...رقصی هیچ نبودم بلد رقص من

 تو کلیال مشروبات نداشتم انتظار اصال راستش...بار های صندل از یکی روی نشستم رفتم شدمو
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 مهه بچگی از بود الکل همیشه ما ی خونه تو. میزدن مذهبی تریپ خیلی چون باشه مهمونیشون

 ادعا که ها این حاال.نکردم امتحان سال چند این تو هم بار یه حتی اما مشناختم رو ها مشروب ی

 و من دونستم نمی بود گرفته خندم.... گذاشتن جشنشون تو مشروب نوع همه میکنن بود مومن ی

 پیچیدمی فضا تو پیانو و ویولن خوشایند صدای. شد عوض آهنگ! اینا؟ یا آنرمالیم خیلی خانوادم

 : تمبرگش شنیدم سرم پشت از صداشو. میزدن محشر که واقعا...کانون بودم موسیقی این عاشق

 بشینی؟ حا همین جشن آخر تا قراره نکنه _

 :گفت لبخند همون با و نشست کنارم صندلی روی.بشینم بذارین خدا رو تو واال آره

 ...تولد یا اومدی عذاداری _

 :گفتم بودم انداخته پایین سرمو که طور همون.بگم میکشیدم خجالت

 ...نیستم بلد رقص من _

 خجالتی؟ دختر یه کنم باور یعنی _

 :گفت کردو دراز طرفم به دستشو. کردم نگاهش حرص با! ندارین لیاقت میگم...بیشعور

 ....بده بهم رقصو دور یه افتخار...آهنگه این حیف _

 :گفتم ولی! واست؟ میکردم بلغور چی االن من نفهم یا کری؟ بگم میخواستم

 .کنم همراهیتون تونم نمی. نیستم بلد رقص که گفتم متاسفم _

 :گفت اصرار با و گرفت دستمو پاشدو جاش از

 ...پاشو نیست سختی کار _

 شده چم باز نمیدونم وسط رفتیم هم دست به دست گذاشتمو بار روی کیفمو پاشدم زور به

 تو آروم و گذاشت کمرم دور دستاشو خودشو هاش شونه روی گذاشت آروم گرفت دستامو...بود

 :کرد زمزمه گوشم

 ...کن تکرار میدم انجام من که کاری هر _

 که وریط. بود کوچیکی فاصله بینمون بود نچسبیده بهم هامون تن ولی بودم نزدیک هم به خیلی

 از چشمامو نمیتونستم. شدم سرخ داشتم حتم بودم کرده داغ. بودیم زده زل هم های چشم تو
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 روی لبخند. میشدی تماشاش محو که طوری. داشت خاصی العاده فوق رنگ یه بردارم چشاش

 ور واقعی لبخند یه بودم اومده وقتی از بار اولین برای که طوری بود خاصی جور یه همچی...لباش

 یب رو اومد ذهنم به که سوالی... پروانه یه رقص شبیه. میکردیم حرکت آروم. گرفت شکل لبام

 :پرسیدم اختیار

 بزنین؟ سازتون امشب قرار هم شما _

 :گفت شدو تر پهن لبخندش میکنه؟ فکر چی االن میگفتم نباید. بودم پشیمون

 بیام؟ بر پسش از میتونم نظرت به _

 : بگم دروغ نمیتونستم

 ...میزنین ای حرفیه کامال معلومه _

 :گفت کردو ریز چشماشو

 چطور؟ صدام _

 ...خوشاینده و گرم _

 :داد ادامه خودش بار این. میزدم حرفی دیگه نباید بود؟ شده چم من

 ...آره بخوای تو اگه _

 :بگیر تحویل...راجبت نمیکنه که ها فکر چه االن خانوم شمین کردی کار چی دیدی

 ...میرسیدن نظر به راضی همه که فرحزاد تو _

 نمک حول بیشتر شد باعث افتاد تنم به یهو که لرزی چی؟ از ولی ترسیدم زد زل بهم ثانیه چند

 :گفت آروم صدای با پایین انداختم سرمو

 .میزنم هم میخونم هم امشب باشه _

 منو شماچ این. کنم نگاه چشماش به نمیتونستم دیگه. نشد بدل ردو بینمو حرفی آهنگ اتمام تا

 دست زا کنترلمو انگار. یاوردم نمی در سر خودمم که هایی حقیقت. میکرد ها حقیقت گفتن به وادار

 اش شونه از دستامو آورد خودم به منو نمیرقصیدن که های مهمان زدن دست صدای. میدادم

 :کرد زمزمه گوشم تو شدو خم آروم که جام سر برم میخواستم. برداشتم
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 .اومدی بر پسش از خوب خیلی که دیدی نگیر کم دسته خودتو _

 دور اونجا از زود خیلی...مبهم گنگو...کردم نگاهش کردمو بلند سرمو فقط بگم هیچی نتونستم

 به رفتم پشتی در از. داشتم نیاز هوا یکم به من؟ بودم شده همچین چرا فهمیدم؛ نمی شدم

 ایکاش یاورد می جا حالمو بارون زیر زدن قدم یکم... بود ابری هوا. کشیدم عمیقی نفس...باغ

 . زدم لبخند افتاد صورتم روی کوچیکی ی قطره با. بباره

************************** 

 راتین

 فوق بودن ونا کنار میدونستم فقط بیدار یا خوابم کنم باور نمیتونستم...بود زندگیم شب بهترین

 بود شده اما یومد می نظرم به ممکن غیر رویا یه مثل فاصله این تا بهش شدن نزدیک. بود العاده

 مدل. بنوازم براش باشه مشتاق و خوبه صدام بگه بهم نمیکردم فکرشم اصال. کرد قبول اون

 یدونستمنم میلرزید دستام بین داشت. میکردم کنترل خودمو داشتم زور به ولی بزنم داد میخواست

 بال...نزدیکی همه این خاطر به من خاطر به اونم شده زده هیجان که کنم فرض میخواستم ولی چرا

 تو هن بشم نزدیک بهش دیگه میخواستم رفتم دنبالش...باغ رفت رقصمون اتمام از بعد فاصله

 تا نمشببی نتونستم کردم نگاه هرچی باریدن به بود کرده شروع نم نم بارون... تنهایی بلکه جمع

 اون بارید می بارون داشت کردم تعجب. بود نشسته ها چمن روی...دیدمش تر ور اون یکم اینکه

 میخورد سرما پیشش رفتم زود! بود نشسته ها چمن روی لباس این با اونم بارونِ زیر اون وقت

 .کردم آرومی سرفه نترسه اینکه برای بود بسته چشماشو وایستادم روش روبه درست... خب

 :گفتم آوردمو در کتم کرد باز چشماشو متعجب

 ...بپوشون هاتو شونه بگیر میخوری سرما _

 :گفت شیرینش اخم با

 ...ممنون نیست سردم _

 :گفتم...لجباز دختر

 بشینم؟ هست اجازه _

 :گفت انداختو باال هاشو شونه
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 ...راحتین طور هر _

 :کنم شروع موسیقی موضوع از میخواستم... نشستم کنارش

 بگیری؟ یاد داری دوست سازو کدوم _

 :گفت زدو پوزخندی

 ...بگیرم یاد باید میگفتم همش بودم گیتار عاشق مدت یه _

 :گفتم کردمو نگاه بهش

 ...بگیری یاد باید پس خب _

 :گفتم و گذاشتم کنار یه و تردید. کرد نگاه مفهوم نا

 .بدم یاد بهت میتونم  من میخوای هم هنوز اگه _

 :گفت زدو مهربونی لبخند

 .نیست مقدور برام مادی لحاظ از نه روحی لحاظ از نه االن متاسفانه...ممنون _

 :گفتم کردمو اخمی

 نه؟ یا ی میخوا...نیست هم تو مختص نمیکنم کارو این پول بابت من _

 :گفت کردو سکوت یکم

 ...بگیرم یاد ویولن دادم می ترجیح میکردم قبول اگه راستش _

 نه؟ یا بدم یاد میخوای نکن تراشی بهانه _

 .باشم مزاحمتون خوام نمی_

 .کردم نمی بهت تکلیفی همچین یه بودی مزاحم اگه _

 : انداخت پیش ساله سه یاد منو که کرد ملیحی ی خنده

 ...قبوله _
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 ودمخ رفت پیش خوب همچی اگه کنیم شروع گیتار با بهتره سختیه ساز ویلن بگم باید ولی _

 .دم می یاد هم ویولن بهت

 :پرسیدم ازش فکر بدون. بودیم راضی انگار اما بودیم آب خیس هردو بود گرفته شدت بارون

 داری؟ دوست رو بارون همه این چرا _

 :گفت من من با. نمیگفت دروغ یومد می خوش ولی کرد حول باز پرید لباش رو از لبخند

 معلومه؟ اینقدر یعنی _

 :گفتم کردمو تایید سر با

 ...بشی بیخیالش نتونستی هم وضع سرو این با خب معلومه _

 ...خوبیه بخشه آرام میدونم فقط نمیدونم _

 ...شدیم کشیده آب موش شبیه هردومون تو بریم دیگه بسه خب _

 ی ونهگ چاله اون و ریا بدون طبیعی بده من به میتونست که بود ای هدیه بهترین بلندش ی خنده

 پردمس ایلناز به رو شمین تو رفتیم وقتی به... ببوسمش بودم کرده حوس بدجور که خوشگلش

 ظارانت میکردم فکرشم که شد اونی از تر راخت خیلی. کنن خشک لباساشو تا رفت باهاش اونم

 بود؟ چی دلیلش یعنی. شد راضی راحت خیلی اون اما کنم التماسش کلی داشتم

************************ 

 شمین

 ادی. بگیرم نظر در رو چیزی اینکه بدون. بکنم خودم برای کاری یه ها مدت از بعد میخواست دلم

 انشگاهد تو اون. بود ممکن چیز بهترین موسیقیم عاشق که من مثل کسی واسه اونم ساز گرفتن

 خودشم نداشت مشکلی که من نظر از! باشه؟ هم موسیقیم استاد داره ایرادی چه بود من استاد

. بود شده لکه یکم فقط لباسم. کردم خشک ولباسمو هامو مو ایلناز کمک با... خب بود راضی

 مجبور آرایشمو. نبود مهم برام هم قدرها اون هاش چروک شدن بیشتر بود چروک یکم که مدلشم

 شمآرای دوباره کرد زنی خود هرچی ایلناز. بود ماسیده صورتم رو بدجور چون کنیم پاک کال شدیم

 یه راتین... ها مهمون پیش رفتیم طور همون. نبود مهم واسم هم همه اون خب. نکردم قبول کنه

 نوم بودن منتظر همه... بخونه قراره واقعا پس میرفت ور بود دستش که گیتاری با داشت گوشه
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 نکرد شروع همه سرش عالمت با. نشستیم بود ارکست روی روبه که هایی صندل روی هم ایلناز

 ...نواختن به

*********************** 

 جونم ته تا میخونم تو از

 دارم دوست تورو دارم نفس تا

 !میذارم تو پای دارم؛ که هرچی

 خوشحالم تو با آرومم؛ تو با

 داره پر بالو من قلبه تو با

 داره نگه جوری همین حسو این خدا

 آرزوهام به برسم میخوام تو با

 بذاره دنیا اگه وای بذاره دنیا اگه

 باشه راضی که اگر دنیا، حال به وای

 شه تباه تو بدون ، من زندگیه لحظه یه

 شه راهمون سد که هرچی، جنگ به میرم

 شه همون میخوای هرچی تا، ازخودم میگذرم

 باشه راضی که اگر دنیا، حال به وای

 شه تباه تو بدون ، من زندگیه لحظه یه

 شه راهمون سد که هرچی، جنگ به میرم

 شه همون میخوای هرچی تا، ازخودم میگذرم

 (Remix بیگی سامی _تو) 

*********************** 
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 شمین

 هی اما. بودم نکرده دقت من هم شاید بودم شنیده فرحزاد تو که بود اونی از بهتر خیلی صداش

 اینقدر بود زده زل بهم مدت تمام... بخونه تا بودم گفته بهش اینکه از بودم پشیمون جورایی

.... برام بود دهنده آزار دست و سوت صدای. بودن شده متوجه همه که بود کرده کارو این آشکار

. بود مبهم خودمم برای دلیلش. میگرفتم ایراد کس همه و همچی از شدم گیر بهانه االن میدونستم

 نخوند به کردن شروع همه ها چراغ شدن خاموش با. نیستم همیشه مثل امشب میدونستم فقط

 دایص بود پر فشفشه رنگارنگو های شمع روش که بزرگی کیک اومدن با. زدن دست و تولد آهنگ

 باید ولی بزنم داد میخواستم. بودم بیزار زیاد صدای سرو از همیشه. شد برابر دو سوت جیغو و کف

 شمع بعد و کنه آرزو میزدن داد داشتن صدا یک همه شدو روشن ها چراغ. میکردم کنترل خودمو

 نظرم به همش که آرزو کلی با. میشدم جیم خواهی عذر یه با کادوم دادن از بعد. کنه فوت رو ها

 برسن بهم ها عاشق ی همه میکنم آرزو " آخه چی یعنی. کرد فوت رو ها شمع یومد می مسخره

 ردخت یه...خب میکنه آرزو اونو بخواد هرچی خودشه تولد روز بیخیال باش؛ آروم...عمیق نفس "...و

 لنازای اما. ببینم کادوشو تا شدم کنجکاو خودم من که بده شو کادو تا وسط پرید زده ذوق آنچنان

 :بود کرده سخنرانی هوس دلش

 نوم خوب روز این تو که کنم تشکر همتون از چیز همه از قبل میخوام ولی ممنونم جان شیرین _

 رینارزشت با از یکی...مرده روز یعنی علی امام میالد بلکه منه تولد تنها نه امروز. نذاشتین تنها

 و شههمی اینکه از. بوده من حامی همیشه که عزیزم برادر البته و...پدرمه دارم دنیا این تو که چیزی

 هترهب بنابراین. هستم شانسی خوش خیلی دختر من. میکنم قدردانی ازشون بودن کنارم جا همه

 ...بدم من دونفرو این های هدیه اول

 شکا از پر چشمام. بودم شده کر انگار نمیشنیدم؛ هیچی دیگه من اما. بود داد جیغو صدای دوباره

 هدختر اون میگفت راست ایلناز کجاست؟ پدرم نمیدون من حتی وقت اون بود پدر روز امروز...بود

. نمیخورد بر بهم همه این وقت هیچ نداشتم پدر اول از من اگه شاید...شانسیه خوش خیلی

. بشکنه همه هپیش غرورم بدم اجازه نمیتونستم البته و بگیرم خودمو جلوی این از بیشتر نمیتونستم

 که امچشمه به آیینه تو بستم سرم پشت درو دستشویی سمت به رفتم دراومدم جمعیت بین از

 رهن بیرون صدام تا کردم باز شیرآبو. چکید چشمم از ای قطره. کردم نگاه اشک از بود پر لبالب

 کردهن باد چشمام. میرفتم اینجا از باید پاشیدم؛ صورتم به آب مشت چند.... ام خفه هق هق صدای

 ته زا لبخنده اون با ایلناز میدادن رو هاشون کادو داشتن بیرون؛همه اومدم. بود شده سرخ فقط بود
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 دوکا که رفتم میزی طرفه به. کردم نگاه دستم توی کادوی به. بود شده زیبا امشب واقعا دلش

 :پرسید رو اومد ذهنش به که ای جمله اولین روم روبه اومد زود من دیدن با ایلناز. میدادن هارو

 زد؟ غیبت کجا خوبه؟ حالت تو _

 :گفتم زدمو زوری لبخند

 .کنم صحبت بیرون برم شدم مجبور بود زیاد صدا سرو بود زده زنگ مامان...خوبم _

 :گفت کردو نگاهم مشکوک 

 نیفتاده؟ که اتفاقی _

 .تنهاست خونه آخه. برم و بدم بهت کادومو اومدم...نه _

 :گفتم کردمو دراز طرفش به رو کادوم

 ...مبارک تولدت _

 :گفت و گرفت دستم از رو کادو

 .میرسونمت من هم...کردی خوشحالم کلی اومدی که همین نبود ها کار این به نیازی ممنون _

 :گفتم انداختوم باال ابروهامو

 !بگیرین؟ تولد من بدون بگی مهمونات به میخوای! کادو؟ بدون تولد _

 :دادم ادامه دیدم که و اطرافش به گیجش نگاه

 .میرم آژانس با نیستم که بچه _

 :گفت کردو نگاهم اخم با

 .کن صبر لحظه یه... نمیشه نخیر _

 کنار یلنازا...پایین اومد دقیقه چند از بعد بپوشم لباسامو تا باال رفتم. شد دور من از زود وگفتو این

 ها پله از .باشه داشته واقعیت نمیخواستم. میکرد نگاهم و بود وایستاده شیطونی لبخند با راتین

 :گفتن با ایلناز و پایین اومدم

 .میبینمت فردا...میرسونه رو تو استاد خب _
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 به کرد که ای سرفه با. میکردم نگاه خالیش جای به داشتم واج هاجو طور همون من... شد جیم

 .اومد خودم

 بریم؟ _

 .میرم خودم نمیشم شما مزاحم _

 ...متمیرسون گفتم بفرستت؛ آژانس با نمیخواد گفت ایلناز برم میخواستم من... نکن تعارف _

 .برم خودم بهتره ولی ممنون خیلی _

 :گفت شدو خم طرفم به یکم بود شلوارش جیب تو دستش یه

 ...متظرتم بیرون _

 نگوفل بعدم میزنن حرفشونو همشون اینجوری؟ چرا خانواده این خدایا. رفت کردو من به پشتشو

 دامص رهان وایستادم جام سر اسمم شنیدن با...در سمت رفتم کشیدمو داری صدا پوف. میبندن

 طرفم هب لبخند با طرفش به برگشتم حوصله بی! اومدی شکر رو خدا داشتم کم رو تو یه. بود کرده

 :گفت اومدو

 بری؟ میخوای خداحافظی بدون _

 .بگذره خوش بهتون...نگرانشم تنهاست خونه مادرم شرمنده _

 :گفت صمیمیش لحن با همیشه مثل

 .باش خودت مراقب...برسون مادر به منو سالم _

 حد از تر خشک سنگینو سر باهاش ور این به روز اون از بیرون زدم سرسری خداحافظی یه با

 رفک با...نکرد هم خواهی عذر حتی. بود نداده تغییر رو رفتارش اصال اون اما میکردم رفتار معمول

 بین که جالبی تضاد شدم رنگش سیاه فراری سوار کردو باز برام و در میرفتم راه کنارش مشغول

 مدل که بود راحت قدری به هاش صندل. آورد لبام روی کجی لبخند بود ماشینش منو لباس رنگ

. ودب داده قرار شده انجام کار مقابل در منو ایلناز بازم اینکه از بودم معذب اما...بخوابم میخواست

 عطر یه...ماشینش هردو از. یاد می عطر همین بوی همش شدم ماشینش سوار که باری اولین از

 ویب همرنگ درست خاص آرامش یه. میکرد گرم رو وجودم بند بند کشیدنم نفس بار هر با که تلخ

 به سرمو بودم شده گم صندل اون روی. یومد می بوش هم ماشینش های صندل از حتی...بارون
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 به دست همه عطرش بوی بخاری گرمای. زدم زل کرده بخار های شیشه به دادمو تکیه پشتیش

 حرف باهاش نمیشد روم. میکردم کارو این نباید اما برم فرو خواب به من تا بودن داده هم دست

 :شدم جور جمعو زود شنیدم صداشو که بودم بیداری و خواب توحالت. بزنم

 .بخریم گیتار واست بریم داری وقت دانشگاه از بعد فردا اگه _

 :نشست لبام روی مندی رضایت لبخند

 .یارم نمی در سر چیزا اینجور از من...خوبیه فکر _

 :گفت کردو نگاه بهم ثانیه چند

 .میمونم منتظرت دانشگاه پارکینگ تو فردا پس خب _

 :گفتم زود بدم مثبت جواب نمیتونستم نه

 .ببینیم دیگرو هم دانشگاه از بیرون ممکنه اگه _

 چی؟ ی واسه _

 :گفتم طور همون کردن بازی به کردم شروع انگشتام با پایینو انداختم سرمو

 .کنم درست دردسر شما برای خوام نمی _

 :گفت نشستو ابروش دو بین کوچیکی اخم. میگم چی فهمید

 ایبر نیست درست...باشه مطمئن خودش از باید آدم. نمیدم اهمییت دیگران حرف به اصال من _

 .کنیم زندگی مردم

 اهمییتی این هم مردم واسه نیست کافی خودمون به اعتماد تنها اما... میگین راست شما _

 .کنیم رفتار جامعه تابع باید باالخره...نداره

 :گفت و کشید موهاش به راستشو دست

 .بذاریم قرار اونجا میگی جا هر خب بسیار _

 :گفتم کردمو نگاهش چشمی زیر

 .میفرستم بهتون رو آدرس من _
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 کوبیده سرم تو پتک مثل ها ماشین بوغ صدای بودیم کرده گیر بدی ترافیک تو. کرد تایید سر با

 سکوت دوباره. بود بهتر یکم موسیقی مالیم صدای کرد روشن پخشو دستگاه برد دستشو. میشد

 :گفت و شکست خودش رو بینمون

 ...باشی ای کینه دختر نمیکردم فکر _

 :پرسیدم اخم با نبودم جمله این منتظر. کردم نگاه بهش متعجب

 رسیدین؟ نتیجه این به شد چی وقت اون _

 :گفت رلکس زدو زل بهم سبزش نگاه با

 .باشم نشده رهان با سردت رفتار متوجه که باشم عقل کم خیلی باید _

 :گفتم زدمو خندی پوز پر کجا از دلش آقا بگو...هان

 .باشن کار فراموش همه این خواهرتون نمیکردم فکر منم _

 :گفت باال انداخت ابروشو یه

 کرده؟ فراموش چی _

 :گفتم مغرورم لحن با

 ...داشتم خواهرتون طرف از خواهی عذر یه انتظار _

 :گفت زدو بزرگی لبخند

 .کرد خاستگاری فقط...نکرد توهین بهت اون _

 :گفتم تندی لحن با شدم سرخ عصبانیت شدت از

 رهبهت فقط. نکردم احترامی کم خواهرتون به من. کنیم تمومش جا همین رو موضوع این بهتره _

 اهیخو عذر ازم که موقع اون تا اقل حد. باشن نداشته صمیمانه رفتار انتظار من از بگین بهشون

 .بشه

 :گفت سرشو ی باال برد دستاشو

 ...نمیکنم دخالت من خب خیلی _
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 مهه فهمیدم بود لبش روی که ای خنده با. رفتن ای مورچه به کردیم شروع شد باز یکم ترافیک

 تداش بود گلوم تو که بغضی. نداشت وقرار آروم دلم. نبود خوب حالم امشب. بوده شوخی یه اش

 اشک بذارمو روش سرمو که داشتم نیاز شونه یه به. بود همیشه از تر بارونی آسمونم. میکرد خفم

 و دونستممی پناه بی خیلی ؛خودمو باشم میخواستم بار این ولی نبودم احساساتی دختر من. بریزم

 آورده بر عاطفیمو های نیاز موقع هیچ که پدری... مادرم و پدر جز نبود کسی ها این ی همه مسبب

 های عقیده... کنه غلبه احساساتش به نتونست موقع هیچ کردو رفتار منطق بی که مادری نکردو

 حال بود گرفته طالق قبل سال چند اگه که حالی در. میخورم ضربه من بگیره طالق اگه که غلطش

 وت متوسطمو های ناخون توانم تمام با بودمو کرده مشت دستمو دو هر. بود االن از بهتر من روز و

 ای دیگه حل راه بغضم کردن سرکوب برای ولی بود آور عذاب سوزشش. میفشردم گوشتم

 یب فریاد زد که برقی و رعد صدای! خودم از حتی بودم دلگیر چی همه از... بود خسته تنم. نداشتم

 ههمیش. کردم نگاه ابری آسمون به. نمیشنید کسی اما میزدم روز هر دلم ته از که بود من صدای

 آدم ما صدای که هایی فرشته. یاد می زمین روی فرشته یه بارون ی قطره هر با که بودم معتقد

 یچه توان دیگه اینکه از هام خستگی از بود ای ناله بار این من دعای. میرسونن خدا گوش به هارو

 تاریکی این از منو خودت. برس دادم به خودت خدایا... بیزارم تنهاییم از دیگه ندارم، رو چیزی

 من برای سختی روز امروز. بودیم خونه در جلوی که اومدم خودم به وقتی... کن کمکم. بده نجات

 حال ی دهنده نشون که آروم قدر این. بود آروم هام قدم. شدم پیاده  لبی زیر تشکر یه با. بود

 دلخور ازش هم چقدر هر. نبره بویی مامان تا میکردم بازی نقش بازم باید همه از بدتر. بود زارم

 بستن وقعم. داشتم پدرم به نسبت که حسی برعکس درست. کنم ناراحتش نمیتونستم بازم بودم

 چشماش از نگاهمو...امروز بود دلگیر هم اون انگار بود حالی یه...باهاش شدم چشم تو چشم در

 لبخند. نداشتن وزنمو داشتن نگه توان هام پا که طوری بودم سنگین. بستم درو و. دزدیدم

 هک دختری... گذشته خوش دخترش به که باشه آسوده مادرم فکر تا کاشتم لبم روی مصنوعی

 میپرسید سوال ازم ذوق با مامان شدم خونه وارد تا... اجباره روی از هم هاش گذرانی خوش حتی

 رشفک اینکه از بعد...بشنوه میخواست که میدادم رو هایی جواب منم گذشت چطور مهمونی اینکه

 دوش یه بعد باال رفتم کردمو قفل رو خونه های در...بخوابه تا باال رفت شد راحت هم لحاظ این از

 رو بود ژاله طف از که اسی ام اس. بردم پناه اتاقم به راحتی لباس دست یه پوشیدم و گرم آب

 اب هم رو موضوع این. داشتم قرار راتین با فردا نخوندم ادامشو "...ببینمت میخوام فردا "خوندم

 به اتاقم ی پنجره از. بدم ادامه کار این به حتما گفت کردو ذوق کلی گذاشتم درمیون مامان

 اکپ برای تالشی. چکید چششم گوشه از اشکی. میبارید هم هنوز که آسمونی به. زدم زل آسمون
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 پاک نمم کنه پاک اشکمو که نبود کسی...بترکه رو امشب یه بغضم میخواستم. نداشتم کردنش

 هک یاد می گلویی از هق هق صدای این میشنوی؟ خدایا "کردم زمزمه ای خفه صدای با. نمیکردم

 خوابم شدمو خسته کردن ناله از که بود صبح های نزدیک "! تری نزدیک بهم رگشم شاه از تو

 . برد

************************ 

 راتین

 گم اموپ دستو همه این حال به تا کنم کار چی باید دونستم نمی هیجان از بود نبرد خوابم صبح تا

 ودز صبح. ببینیم دیگرو هم دانشگاه از بعد بود قرار اما نداشتم درس باهاش فردا. بودم نکرده

 رس همه این یاد نمی یادم خودمم حتی حال به تا میکردم زمزمه آهنگ اش همه گرفتم دوش رفتم

 یه .برم المبورگینی با میخواستم هم امروز بیرون زدم خونه از ام صبحانه خوردن بعد. باشم حال

 از نگارا جورایی یه اما بود گرفته خیلی صورتش. بود حالی یه ماشین تو دیروز میگفت بهم حسی

 چه بود کرده تعجب بودنم حال سر همه این از هم کارهام هم روز تمام. میبرد لذت هم چیزی یه

 همون آدرس...آدرسو داد اس ام اس بهم که بود 05:03 ساعت... شاگردهام به برسه

 یکار اما. یومد نمی خوشم اصال پسره اون از اما بود خوبی خیلی ی کافه هم تو رفت اخمام...کافه

 با یاد می بدش کافه اون از راتین که این از شمین میرفت قرار سر باید یومد نمی بر دستش از

 پیاده ردوک پارک کاف جلوی رو ماشین. رسید موقع به همین بخاطر نبود سنگین ترافیک. نبود خبر

 ماا میرفت شرکت و دانشگاه به تر  رسمی معموال. بود زده اسپورت تیپ ها مدت از بعد امروز. شد

 ولا نگاهش. شد فه کا وارد درآورد چشمش از آفتابیشو عینک. بود تر راحت اسپور تیپ با خودش

 تر آروم یکم بود کرده معرفی وارنا خواهر خودشو که دختری همون دیدن با افتا صندوق به همه از

 نشمی. رفت باال ی طبقه به کوتاه آمد خوش یه بعد. کرد سالم زدو لبخندی دیدنش با ژاله. شد

 که دید رو شمین دقیقه 01 از بعد. بود مالقاتشون اولین این رفت قبلیش جای به. بود نیومده هنوز

 انلب روی به خنده اومدن برای همین و بود گیرا و زیبا همیشه مثل. میکرد صحبت ژاله با داشت

 دش بلند جاش از زود راتین اومد ها پله طرف به کوتاه صحبت یه بعد شمین. بود کافی راتین

 طرف به داغشو دست بیاد نظر به آروم داشت این بر سعی. داشت محسوسی نا لرزه دستاش

 :داد دست هام با و کرد دراز شمین

 ...اومدی خوش...سالم _
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 :گفت زدو لبخدی

 ...ممنون...سالم _

 ...شدم رویام نزدیک همه این بیداری تو که کنم باور تونم نمی هم هنوز. نشستیم هم روی به رو

********************** 

 شمین

 زیچی. دادیم سفارشامونو اومدو خودش ژاله. میرسید نظر به حال سر خیلی نشستم روش به رو

 یمببین دیگرو هم بای حتما گفت زدو زنگ صبح ژاله که بود این بود کرده خوش درگیر ذهنمو که

 اینجا رو راتین شدم مجبور همین واسه. نکرد قبول دارم قرار که کنم راضیش کردم سع هرچی

 تاخیگس شاید میدونم. برم جایی گیتار خرید برای باهاش نمیتونم امروز بگو بهش و کنم دعوت

 تیپا با مندارج کنم تاخیر دقیقه چند فقط اگه...کار سر میرفتم باید اینجا از بعد بالفاصله اما باشه

 :کرد باز و بحث هامون سفارش اومد از بعد... بیرون میندازتم

  داشتی؟ خوبی روز امروز خب _

 :گفتم نوشیدمو چاکلتم هات از یکم

 ...روزها ی همه مثل _

 :تگف نیاوردو کم اون اما. نکنه پیدا ادامه بحث تا میدادم هایی جوا همیشه همیشگیم عادت طبق

 چطوره؟ ها استاد با میونت _

 :گفتم دادمو تکیه پشت به

 ...باشه باید که طور اون _

 االن همین بخواین اگه کردم صحبت میفروشه موسیقی آالت که دوستام از یکی با من خب _

 .بریم

 :گفتم کردمو بازی یکم فنجونم با

 قدورم من برای امروز...کنم صحبت باهاتون موضوع این ی درباره میخواستم منم متاسفم خیلی _

 ...دیگه روز یه برای بندازیم نداره اشکالی اگه نیست
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 :گفت شدو درهم قیافش

 ...راحتی طور هر... نیست مشکلی _

 ...یومد نمی پیش برام واجبی کاری اگه کنین باور. شدم شما شرمنده واقعا من _

 :گفت پرید حرفم وسط

 مقدروه؟ شما برای کی. نیست خواهی عذر به نیازی _

 .ببینیم دیگرو هم پنجشبه نداره مشکلی هم شما نظر از برای اگه _

 خیلی امروز. بودم نشده ها اون متوجه حا به تا شد مشخص هاش گونه چاله که زد لبخندی

 ظیخداحاف از بعد... دیگه داره مایه بچه معلومه خب. بود خفن بدجور تیپش. بود شده تر خوشتیپ

 لهحوص بی... باال اومد اون از بعد بالفاصله ژاله. بودم زده ذوقش تو انگا جورایی یه. رفت کوتاهی

 :گفتم کردمو نگاه ساعتم به

 ...دارم وقت دقیقه 01 فقط _

 میکنی؟ کار... پاساژ های مغازه از یکی تو االن تو خب...شه با _

 :گفتم طور همون کردمو کوچیکی ؟اخم میدونست کجا از اون کردم تعجب شنیدم که چیزی از

 مگه؟ چطور...آره _

 :گفت شدو جا جابه یکم

 نیمنمیتو روز هر که هم وارنا منو... رفته و داده استفا ما داره صندوق که است هفته یه االن ببین _

 ...ارمنستان تو اوقات اکثر پاپاهم اینجا بیایم پاشیم

 میگی؟ چرا من به رو ها این خب _

 ازتو؟ بهتر کی گفتم خودم با منم...بشناستش باید نمیکنه اعتماد کسی هر به پاپا اینکه خبش _

 ...داره دوست هم میشناستت هم

 تمدوس نزدیکترین اما نبود دوستم بهترین ژاله. میکردم حقارت احساس ها حرف این شنیدن از

 یشترب اخمام. میزنه بهم رو ها حرف این دلسوزی روی از داره که کنم احساسا کامال میتونستم. بود

 :گفتم خشکی لحن با همو تو رفت
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 .کنم قبول نمیتونم من ژاله _

 زندگیت زا کسی نداری دوست میدون میشناسم خوب رو تو من کنی؟ببین نمیتونیقبول چی واسه _

. کنی کمک من به میخوام ازت دارم من نیست این من قصد بدون اما میدم حق بهت. بیاره در سر

 .کردی کمک هم ما به هم میکنی حل مشکلتو تو هم طوری این

 ...نمیشه ژاله _

 یشپ میدی ترجیح که ایم غریبه بهت قدر این ما یعنی میگیری؟ سخت چرا ببین نمیشه؟ چرا _

 نزنی؟ دم و کنی کار کارت صاحب اون

 ...عزیزین چقدر برام میدونی خوب خودت _

 ...میکنم خواهش. کن قبول پس خب _

 ...دلسوزی سر از داری تو _

 عاره؟ کردن کار مگه بسوزه؟ حالت به دلم باید چرا! تو؟ میگی چی _

 فشار رفتوگ دستاش بین دستمو. میشدم معذب بیشتر من میکرد اصرار بیشتر چی هر ندادم جوابی

 :گفت دادو کوچیکی

 ...ننداز زمین رومو میکنم خواهش کنی کمک بهمون میخوام ازت من ببین _

 :گفتم کردمو نگاه بهش

 .میدادین قبلی دار صندوق به که میگیرم رو مزدی دست همون پس _

 :گفت زدو شیطونی  لبخند

 .کن شروع کارت به بیا دانشگاه از بعد فردا از بده تو استفا برو امروز پسس... قبوله _

 این از بعد دیگه ولی کنم کار اونجا بودم نشده راضی. کردم خداحافظی ازش. گفتم کوتاهی باشه

 دست از داشتم باالخره بودم خوشحالم جورایی یه. بگم چیزی بهش نمیتونستم اصرار همه

 هپیاد پاساژ جلوی درست شدمو تاکسی یه سوار. میشدم خالص لعنتیش پسره اون ارجمندو

 دقیقه چند بعد دادم استفا شد نمی باورش. بود درآورده شاخ هام حرف شنیدن با ارجمند. شدم

 اطرافم به هرچی اما کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی. بیرون زدم هم جا اون از زدن حرف
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 یه.. .خونه رفتم گرفتمو دربست یه شیرنی قوطی یه گرفتن از بعد. ندیدم رو کسی کردم نگاه

 با مردون کفش جفت یه دیدن با...تو رفتم کردمو باز درو بود مون خونه در جلوی مشکی پرشیای

 :گفت بیرونو نشیمن از اومد بود سرش روی که نمازی چادر با. زدم صدا مامانو و خونه رفتم جله

 دختر؟ شده چی _

 ...بزنیم حرف میتونیم پس خب اومد که خانومتونم دختر _

. کردم نگاه باشه داشته سن ای خورده و چهل میخور بهش بودو وایستاده مامان پیش که مرد به

 :پرسیدم غلیظی اخم با ممان روبه

 مامان؟ کی آقا این _

 :گفت انداختو بهش نگاه یه مامان

 ...باباته وکیل میگن _

 :گفت اومدو جلو قدم یه

 درسته؟ باشین رفیعی آقای کوچیک دختر باید هم شما...هستم ابرهیمی بنده _

 :گفتم میاوردم در طور همون کفشامو گذاشتمو دستیم کنار میز روی رو شیرنی قوطی

 آوردین؟ طالقو ی احضاریه نکنه چی...خودمم بله _

 :گفت من به رو کشیدو آرومی هی مامان

 ...مامان زشته _

 :گفتم زدم که پوزخندی با

 ...داره وکیل بابا نداشتیم خبر امروز تا ما که این زشت _

 :گفتم ابراهیمی روبه نشستمو ها مبل از یکی روی و نشیمن سمت رفتم

 امرتون؟ خب _

 گذاشت درآوردو کاغذ سری یه کیفش توی از رومو روبه مبل روی نشست زدو ای دوباره لبخنده

 :گفت جلومو
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 ...شدم مزاحمتون ها این بخاطر من _

 :گفتم کردمو ها کاغذ به گذرایی نگاه

 هستن؟ چی ها این _

 :داد ادامه هاش حرف به زدو زل چشمام به طور همون

 از قبل میخوان گفتن دفترمو اومدن قبل روز چند. هستن من موکل که هست سالی 2 رفیعی آقای _

 ینا که بگم بهتون اومدم امروز منم. کنن تقسیم هاشون بچه بین رو میراثشون و ارث مرگشون

 اسم به میخوان هم تبریزهست توی که ای خونه البته و دادن شما به رو ماشین و خونه

 بشه اجرا قانونی مراحل تا کنین امضا رو ها کاغذ این شما کافیه فقط االن. بکنن دختربزرگشون

 .ننمیشی موضوع این درگیر اصال وشما میکنم دنبال رو مراحل این تمامی من بگم باید البته

 :گفتم و آوردم جوش ها حرف این شنیدن با

 ...ندارم نیازی پول من. نمیکنم امضا رو هیچی من _

 :گفت باشه شده شوکه من رفتار از که انگار

 ...آخه ولی _

 :گفتم شدمو بلند جام از پریدمو حرفش وسط

 ...برسونین گوششون به رو گفتم که حرفی همین دقیقا برین _

 :گفت شدو بلند جاش از گذاشت کیفش تو کردو جمع منو جلوی های کاغذ متعجب

 ...اجازه با...میذارم درمیون رو موضوع این رفیعی آقای با من _

 زا داشت وقاحت این با پدرم نمیشد باورم بود ریخته بهم اعصابام. کرد همراهیش در دم تا مامان

 پول اب منو دهن تونه می اینکه بود؟ کرده فکر چی خودش پیش. میکرد خالی شونه هاش مسئولیت

! ؟کنه تموم رو حقم در نکرده که پدری میخواست ماشین و خونه یه دادن با ببنده؟ همیشه برای

 گلوله یه مثل دقیقه چند از بعد مامان... مبل روی کردم پرت درآوردمو سرم از حرص با رو مقنعه

 :کرد شروع خونه پرید آتیش

 زدنه؟ حرف طرز چه این _
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 :گفتم کردمو نگاهش کالفه

 بشنوی؟ دهنم از چی میخواستی _

 :گفت حرص با کشیدو سرش از چادرو

 ...خودمی دختر کنم باور بتونم تا میدادی خرج به ادب نیمچه یه میخواستم _

 که جایی اون تا همین برای. نمیشدم ناراحت ای ذره مادرم دهن از اونم ها حرف این شنیدن از

 :گفتم خونسرد میتونستم

 بود؟ اومده اینجا چی واسه اون میدونی _

 :گفت غلیظی اخم با

 ...داره ای خانواده افتاده یادش پدرت بگه تا بود اومده _

 ... میدونی خودتم خوبه _

 درآوردی؟ بازی لوس چرا تو بگو حاال...میدونم آره _

 :گفتم ام اندازه بی تعجب با

 کنم؟ قبول داشتی انتظار نکنه _

 :گفت جانب به حق

 کنی؟ قبول نباید چرا حقته _

 :گفتم بشینمو آروم نتونستم دیگه

 چی؟ گردنشه به که پدری مسئولیت! ماشینه؟ یه و خونه یه فقط من حق _

 :داد ادامه اما میکرد نشعت من عصبانیت از هم یا بود شده تر آروم یکم

 .باش قانع میکنه داره که هم همینی به تو پس نمیکنه که میبینی _

 به که مادری...مادرمه میکنه دفاع آدم اون از چنین این و نشسته روم روبه که اینی نمیکردم باور

 برای نداشت تمومی بحث این. بود شاهد کشیدم کوتاه مدت این تو که هایی سختی تکه تک

 تا وانگار نداشت تمومی من برای که سکوتی. موندم ساکت بود سخت برام هم چقدر هر همین
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 تو رو بودم کرده سکوت اما میزدم باید که های حرف تمام...همزاد یه مثل بود؛ من همراه عمر آخر

 میشن باخبر هاشون بچه دل از ها مادر میگن. بخونه رو ها اون از کمی یه شاید تا دادم جا چشمام

. یمهمیشگ پناهگاه به رفتم و پاشدم جا از نیست؟ خبر با چشمام تو غم از دلم از من مادر چرا پس

 حتی کردم مشغول خودمو اتاقم تو شب تا. کنم بازی نقش کسی به نبودم مجبور که جایی

 هر به .بکشم عذاب کمتر تا میشدم دور خونه این از باید...بیرون دربیام اونجا از آن یه نمیخواستم

 این زا بیشتر دیگه. شدم مصمم گیتار های کالس شروع برای بیشتر همین برای...شده ای بهانه

 کردمن نگاه اصال. برداشتم کمد از لباس دست یه شدمو بلند جام از. بمونم خونه تو نمیتونستم

 اما بود دقیقه 7:53 ساعت. باشم دور خونه از ساعت چند برای میخواستم فقط میپوشم چی ببینم

 جازها بهم موقعیتی چنین تو مامان میدونستم. میشد تاریک زود هوا و بود دراز زمستون های شب

 آرایشی اینکه بدون. بود همین داشتم که مثبتی پواَنه تنها. داشت اعتماد بهم کال بیرون برم میده

 السری بودو نشسته مبل روی مامان...پایین اومدم یکی دوتا هارو وپله بیرون زدم اتاق از بکنم

 :گفتم سردی لحن با. میکرد تماشا

 .یام می زود...بخورم هوا یکم میرم من _

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 میری؟ کی با _

 :گفتم حوصله بی منو؟ نمیشناسه اصال یعنی خدایا

 ...نمون منتظرم...تنها خودم _

 خداحافظ یه با...گنگ و تهی. نبود هم همیشه مثل ولی نبود سرد نگاهش...بهم انداخت نگاهی

 لکمت با. میرم کجا نمیدونستم بشم دور خودم میخواستم نزدم زنگ آژانس به...بیرون زدم آروم

. بود هکرد حبص نفسمو که داشتم خفگی حسه یه. میشد بدتر حالم میشد انداخته بهم که هایی

 تمووایس گوشه یه شد باعث گوشیم زنگ صدای. نداشت تاثیری میکشیدم عمیق نفس هرچی

 :کنم برقرار تماسو

 ...الو _

 :بود وارنا

 ...دیگین بارو _
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 ...بارو _

 چیه؟ ها صدا سرو این بیرونی؟ _

 خوری؟ هوا یکم دراومدم...آیو _

 ! تنها؟ _

 چطور؟ تنهام آره _

 ...بزنیم گشتی یه هم با دنبات بیام موافقی اگه بگم میخواستم _

 . بود بهتر هیچی از نداشتم رو جایی به رفتن قصد که من. نبود بدی فکر

 ...باشه _

 :کرد متعجبم خوشحالش صدای

 ...آخچیک اومدم سوت دو بده آدرسو _

 منتظرش نشستمو ها نیمکت از یکی روی بود پارک یه حوالی همون درست. دادم بهش آدرسو

 مثل. رسوند خودشو زود خیلی همین برای نداشت ما ی خونه با چندانی فاصله خونهاش. موندم

 به ههمیش باشه؟ نداشته لباش روی لبخند وارنا بود ممکن مگه اصال بود خندون حالو سر همیشه

 شدیم نماشی سوار. میخوردم قبطه بده دیگران به مثبت انرژی و باشه مثبت همه این میتونه اینکه

 :شد طور همین هم بار این میکرد باز صحبتو سر مقابل طرف که همیشه مثل. افتاد راه و

 میریم؟ کجا بپرسی خوای نمی _

 :گفتم انداختمو بهش نگاهی

 کجا؟ _

 :گفت سرحال طور همون

 ...آخچیک منی مهمون شام امشب _

 :گفتم همیشگیم اخم با

 ...دور دور میریم گفتی که تو _
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 ...شو بیخیال امشب یه رو دور دور _

 ات کردمو تعجب وایستادیم بزرگ آپارتمان یه جلوی وقتی. نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه

 :گفت و گرفت دهنش جلود سکوت عالمت به انگشتشو بپرسم ازش خواستم

 ...شو پیاده _

 هک اینقدر داشتم اعتماد بهش...اش خونه آورده منو بود معلوم. رفتم سرش پشت شدمو پیاده

 یه با. فشرد رو 2 ی طبقه ی دکمه رشدیمو آسانسو سوار. نداره کارش این از منظوری بدونم

 اب و کرد باز درو درآوردو کیلیدشو. امودم بیرون من اول شدو باز آسانسور در زنونه ظریف صدای

 :گفتم اخم با برگشتم... بزرگ و دنج داشت قشنگی ی خونه. کرد اشاره بهم دست

 نیست؟ درست کارت این میدونی _

 :گفت متعجب بستو سرش پشت درو

 بده؟ این کجای کنم مهمونش تا آوردم ام خونه به دوستمو نیست؟ درست چی واسه _

 :فتمگ میکردم نگاه اطراف به که طور همون. دادم بهش مانتومو شالو منم بگیره ازم مانتومو تا اومد

 ...یارن درمی حرف واست..بده حمسایه درو پیش _

 :گفت طور همون و کرد هدایت پذیرایی طرف به منو گذاشتو کمرم پشت دستشو

 . نداره اهمییتی برام فکر بی های آدم های حرف میدونی خوب خودت _

 شده بزرگ طور این من نبودم معتقد نامحرم و محرم به زیاد. نشستیم فاصله با هم کنار مبل روی

 و هدار معنی نه ها نزدیکی این از کدوم هیچ میدونستم و میشناختم طرفمو همه از تر مهم و بودم

 به رو درست برگشت... من عقاید مثل درست نداشت مشکلی هم ها اون دین توی...قصده از نه

 هک کردم نگاهش گنگ همین ی واسه درنیاوردم سر کارش این از...رخم نیم به زد زل نشست من

 :گفت

 ...بگو...شده چیزی یه _

 :گفتم لبم روی پوزخند با

 بازجویی؟ ی واسه اینجا آوردی من _
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 :گفت انداختو باال هاشو شون

 چته؟ بگی باید ولی نه _

 :گفتم ینه*س به دست دادمو تکیه پشت به

 کنی؟ شام مهمون منو میخوای طوری این _

 :گفت میرفت آشپزخونه طرف به که طور مون پاشدو جاش از

 ...بیرون میکشم زبونت زیر از شام بعد ولی...کن عوض و بحث _

 ذاغ داشت فقط کنه آشپزی نیست قرار میدونستم. شدم خیره پاهام به کشیدو داری صدا پوف

 رهسف داره که فهموند بهم چنگال قاشق صدای. میکرد گرم رو بود فرستاده براش مادام که هایی

 پر پر داشتن موذیانم های فکر کال گرفت شکل لبام رو که جونی نیمه لبخند. میکنه آماده

 الفهک صدای با ساعت نیم بعد درست. بودم مهومنش من کنم کمک بهش نمیخواستم. میکشیدن

 وقتی ماا بود آماده سفره... آشپزخونه سمت رفتم کشیدمو دست لباسام به شدمو بلند. زد صدام ای

 یلیخ داشتمو نگه ظاهرمو ولی بخندم دل ته از بشینمو جا همون میخواستم دیدم پیشبند با اونو

 هک طوری. بود درهم خیلی همچی اما بود کامل سفره. نشستم ها صندلی از یکی روی رفتم جدی

 شروع دومون هر و شست روم روبه درست... میگشتی ساعت دو باید دون نمک کرد پیدا برای

 حرف که هاش گاتا بخصوص. نداشت حرف مادام های پخت دست. کشیدن غذا به کردیم

 یمداشت سکوت توی( خوشمزه خیلی شیرنی نوع یه.) میشد خورده همیشه غذا از بعد و نداشتن

 :گفت شیطونی لحن با که میخوردیم غذامونو

 اومد؟ خوشت پختم دست از _

 :گفتم کردمو نگاهش متعجب

 پختم؟ خودم که کنی غالب من به مادرتو پخت دست میتونی کردی فکر _

 :گفت کردو نگاهم مظلوم

 یاوردی؟ نمی روم به میشد چی _

 :گفتم دادم قورتش اینکه از بعد دهنمو گذاشتم غذام از تیکه یه و خندیدم سرمست
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 ...نکن در قمپز هم تو پس _

 دادم می ترجیح بیشتر من که ای مکالمه دوساعتمون ی مکالمه برای بود شروعی جمله چند همین

 خونه دم تا من نیاوردو کم هم اون برم باید که گفتم وارنا به دوساعت از بعد. باشم شنونده

 هارو چراغ ولی بود خوابیده مامان. شدم خونه وارد صدا بی نبودن خاموش هنور ها چراغ. رسوند

 بی. داشتم رو پیش رو سختی روز فردا. بود کرده کارو این من بخاطر حتما بود نکرده خاموش

 .خوابیدم زود دوش یه از بعد اتاقمو رفتم معطلی

************************ 

 شمین 

 البته و مرخصم ها جمعه و ها پنجشنبه بود گفته بهم ژاله...راتین منو قرار روز بود شنبه پنج  روز 

 همین مه قبلیشون کن کار گفت وقتی اما نکردم قبول اوایل بود قبلیم حقوق از بهتر یکم  حقوقم

 خیلی. بود 9:51 ساعت االن باهاش داشتم قرار 01 ساعت. شد بسته دهنم در میگرفت رو حقوق

 لویج از منو بو قرار. بود همیشه از تر غلیظ یکم آرایشم اما. نبودم جلف اما بودم پوشیده شیک

 هم هنوز اما نمیکردم برخورد باهاش اوایل مثل کال نداشتم بهش نسبت حسی...برداره خونه

 موقع هب اینکه از میکرد تعریف ازش میشستیم جا یه ایلناز با بار هر... باهاش بودم جدی و رسمی

 اما یاوردم نمی در سر...اش دیگه های اخالق از و میشنونه کرسی به حرفشو و است دنده یه اش

 هک رو ماشینش بوغ صدای. نمیدادم نشون هم العملی عکس بودمو کرده عادت جورایی یه دیگه

 هاومد عروسکش با دوباره. بود آبان اواسطه بود شده سرد خیلی ها هوا بیرون اومدم در زود شنیدم

 بازم  دمش ماشین سوار. گذاشتم عروسکو اسم المبورگینیش به مدتیه یه بگم اینم درضمن. بود

 طرز به. افتادیم راه پرسی واحوال سالم یه بعد. میداد دست بهم عطر این با که خاصی حس اون

 بمعذ یکم موضوع این از. بودیم زده مشکی بنفشو تیپ دو ؛هر بودیم کرده ست هم با عجیبی

 کپار بزرگ ی مغازه یه جلوی. بود نشده متوجه اصال که انگار بود تفاوت بی خیلی اون اما شدم

 ونا شدم وارد من اول. بود بینمون کمی فاصله برمیداشیم قدم هم کنار. شدیم پیاده هم با کردو

 سیخ خسی وموهای اسپرت تیپ یه با پسری. برداشت چشمش از آفتابیشو عینک.اومد سرم پشت

 آمد خوش زدو لبخندی افتاد من به تاچشمش. دادن دست هم با صمیمی خیلی و اومد ما نزدیک

 :گفت

 ...اومدین خوش _
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 ...ممنون _

 ...داداش میکنی چه ببینم آنیل _رایتن

 :گفت کردو ای مردونه ی خنده بود آنیل اسمش که پسره همون

 ...فقط کن امر شما...هستم هم شما چاکر من _

 ...بکشی خودت کوکشو زحمت باید فقط...میخواستم گیتار یه...داداش قربانت _

 :گفت انداختو من به نگاه یه

 دیگه؟ میخوای خانومت واسه _

! خانوم؟ گفت؟ چی این. یومد می در کاسه از داشت چشمام یعنی.کردم هنگ جمله این شنیدن از

 ولا روز مثل درست کرد آرومی ی خنده پایینو انداخت سرشو راتین! باشم؟ این زن میخوره من به

 سرشون پشت کنه؟ نمی نهی چرا گرفت حرصم میخندید؛ میکشیدو لبش به شستشو انگشت که

 وابیج هم میپرسید اگه نپرسید نظرمو هم بار یه حتی. داد نشون بهمون گیتار تا چند افتادم راه

 بعد کهاین تا. بود متفاوت رنگاشون فقط بود یکی همشون من برای یاوردم نمی در سر من. نداشتم

 :گفت گرفتو روم روبه رو سفید گیتار یه بود طور این من برای که مچهول ی مکالمه یه از

 یاد؟ می خوشت! چطوره؟ _

 :گفتم بود پیشونیم رو که غلیظی اخم با...برد پی هم ما حضور به آقا عجب چه

 میخوای؟ نظر من از تازه...میدوزی و میبری خودت شما _

 ودیمب دانشگاه تو که مواقعی از غیر داشت لب به همیشه بودم فهمیده مدت این تو که لبخندی با

 :گفت

 ...بگوعزیزم یاد نمی خوشت اگه اما میگشتم بهترینش دنبال داشتم _

 همچین! خبره؟ چه اینجا بذارم؟ دلم کجای دیگه و عزیزم نه؟ مگه کابوس یه این خدایا! جان؟

 دزو باشه کرده کنترل خودشو که انگار ولی شد باز خنده به رو لباش که کردم نگاهش زده بهت

 بزغالش سرخوده زیر از یاد می سرم به داره هربالیی که فروشنده همون سمت رفت شدو جدی

 :گفتم بود صدام تو که حرصی با کنارشو رفتم ها زده جن مثل آورد در پولشو کیف وقتی. بود
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 میکنین؟ دارین کار چی _

 بهم سرلک خیلی. بودم راحت همین برای بذاره کاور توی گیتارو بود رفته بزغاله بگم بهتر یا آنیل

 :گفت کردو نگاه

 ...میکنم حساب گیتارو پول دارم _

 :گفتم بود همچی گویای که غلظی خیلی اخم با

 ...کنم قبول نمیتونم _

 :گفت و گرفت دستمو یکی اون مچ که کنم حساب تا کیفم توی انداختم دستمو 

 ...کوچولو خانوم بکنی جیبت تو دست نباید پیشته مرد یه وقتی ندادن یاد بهت _

 :گفتم میبارید ازش لجبازی که خاصی لحن یه با

 داشته نسبتی مرد اون با که موقعی اون اما دادن یاد بهم چرا دوما...خودتی کوچولو خانوم اوال _

 ...غریبه مرد یه نه باشم

 شکخ لباش روی لبخندش دومم جمله شنیدن با اما میخندید صدا بی داشت اولم جمله شنیدن با

 اب هردو مغازه از آخر دست. نداد اهمییت پیم در پی های اعتراض به اونم ندادم اهمییتی بهش. شد

 از کنم نگاهش اینکه بدون درهمم های اخم با. شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم درهم های اخم

 :گفتم و دستی پیشه گذاشتم درآوردمو گیتار مبلغ کیفم تو

 ...بفرمایین کنین حساب دادم اجازه دوستتون جلوی _

 این تو اونم کردم خرجش من و بود حقوقم نصف گفت میشه تقریبا بود زیادی پول

 تو داوم قلبم که زد زل چشمام تو و کنار زد همچین چون بود شده عصبانی خیلی انگار...موقیعیت

 و سبزی از میزد سرخی به چشماش و بود شده منقبض فکش. کردم حفظ ظاهرمو هم باز اما دهنم

 میکرد وادارم که بود چشماش تو عجیب حس اون هم هنوز اما. نبود اثری همیشگیش آرامش

 :گفت بود شد بم که صدایی با. ندارم بر ها زمرد اون از چشم

 ونا اگه. کنه له غرورمو نمیدم اجازه کس هیچ به وقت هیچ من...میگم چی ببین کن گوش خوب _

 یمردونگ کتاب تو...مرد یه من و دختری یه تو که بود این بخاطر کردم حساب و گیتار اون پول جا

 هر یا ههدی یه عنوان به گیتارم این. کنه جیبش تو دست منه کنار وقتی دختر یه نمیده اجازه منم
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 این به خودت یای می در بیرون من با وقتی بعد به این از پس. کن قبول داری دوست که چیزی

 .کن آماده چیزا جور

 :گفت کردو اشاره پول به

 بردار. بکنی کارو این اینکه تا بود بهتر میدادی بهم فوش تا دو صورتمو تو میزدی سیلی یه اگه _

 ...کیفت تو بذار

 نهی و امر من به نداشت حق کسی بودم دنده یه و غده خودم من نیومد خوشم امریش ی جمله از

 که بود سحر جور یه. میکرد خودش مطیع منو که بود چی چشما اون تو نمیدونم ولی. کنه

. نیمک اجرا اش خونه تو رو ها کالس بود قرار بود زده حرف هام با قبال. کنم سرپیچی نمیتونستم

 یتونستنم اون نباشه گیرم. بود مطمئنی آدم بود کرده تایید ایلناز بودمو شناخته خودم که طور اون

 اب بودمو زده چونم زیر دستمو یه. میکردن جمعش کارتک با که میزدم همچین. بکنه غلطی هیچ

 وقتی چرا. نیاوردم در سر غریبش و عجیب های رفتار این از هم هنوز. میکردم نگاه بیرون به اخم

 کلی و کرد تایید بلعکس نگفت؟ چیزی زنشم همون حاال یا دختر دوست کرد فکر دوستش اونجا

 .دراومدم فکر تو از صداش با میکرد؟ بازی فیلم داشت یعنی...اومد خوشش

 .بود سنگین برام کردی که کاری...خب ولی نیستم عصبی آدم _

 چطور اطرافیان اینکه نبود مهم برام...نه ندم جواب باشمو دلخور ازش اینکه نه ندادم جوابشو

 ی هتشن من نبود؛ مهم برام اصال. بود توجهم از دور بود وقت خیلی کنن رفتار یا بزنن حرف باهام

 :گفت ندادم جوابشو دید وقتی...نه محبت گدای اما بودم محبت

 ...میگم تو تهوع حالت خوبه؟ حالت _

 نگاهی نیم میگره؟ ماشین منو مونده یادش حاال تا موقع اون از یعنی...آخه اما بود مونده یادش

 :گفتم آروم انداختمو

 ...خوبم _

 بدون. کرد پارک تو رفتیم و کرد باز رو پارکینگ در ریموت با وایستادو شیک خیلی برج یه جلوی

 شدو پیاده ماشین از. بیاد تا موندم منتظر برداشتم پشتی صندلی از گیتارو. شدم پیاده بگه اینکه

 خدا وای. داد فشار رو 02 کیلید شدیم که آسانسور ؛سوار رفتم سرش پشت. شد رد کنارم از اومد

 تو دیوم می قلبم رفت می باال طبقه یه آسانسور که لحظه هر! هیجدهمه؟ ی طبقه اش خونه  یعنی
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 اومدیم هردو وایستاد آسانسو وقتی. نبود خبر با اصال اون داشتم ارتفاع از ترس من... دهنم

 قتیو میدونستم ولی... بشه خبر با هم ضعفم این از نمیخواستم اما داشتم خفیفی لرز... بیرون

 اخلد به دست با کردو باز درو. میکنم ریزی آبرو اال و برم ها پنجره طرف به نباید اصال تو رفتیم

 :گفت من به رو تو اومد وایستادم طور همون راهرو ی تو تو رفتم کردو اشاره

 ...باش راحت کنی غریبی نیست الزم _

 تنمیدونس اینو اون ولی بشه منقبض عضالتم تمام که نه حد این تا حداقل نمیکردم غریبی

  چرم های مبل اون روی و پذیرایی رفتیم کرد که راهنمایی با... شرم و خجالت پای به میذاشت

 از شهر ی همه و داشت آسا غول های پنجره جا همه چون بود شده تر بد حالم. نشستیم سفید

 ور سردی عرق. باشم آروم میکردم سعی داشتم بودمو کرده مشت دستامو. بود معلوم هم جا همین

 :پریدم جا از پرسید که سوالی با.بود نشسته پیشونیم

 قهوه؟ یا چای _

 :گفت متعجب طور همون چشماشو تو نشست نگرانی جاش رفت لبش روی لبخند

 ! خوبه؟ حالت تو _

 هی میکردم دعا فقط. نداشتم روشون کنترلی من میخوردو بهم داشت دندونام میلرزیدم داشتم

 :گفت زدو زانو جلوم اومد مضطرب. میشد این از تر بد حالم اال و نده دست بهم عصبی شوک

 ...میلرزی داری یهو؟ شد چت _

 :گفتم ای خفه صدای با

 ...رو ها...پرده...پر _

 کرد روعش شدو بلند جاش از زود فهمیدو اون ولی میشد بدتر حالم ثانیه هر بگم شو ادامه نتونستم

 نور نفوذ اجازه ای سرمه کلفت های پرده اون بود شده تاریک خونه... انداخت رو ها پرده تمام

 هک دیدم بود کرده گم پاشو دستو. بود نشده بهتر حالم هنوزم داشتم لرز. دادن نمی رو خورشید

 محتوای. زد زانو جلوم و برگشت قند آب لیوان دستش دقیقه چند از بعد خونه آشپز سمت رفت

 ی مزه...دهنم توی میریخت کوچیک قاشق همون با کردو قاطی دیگه بار یه رو لیوان توی

 من به رو لیوان محتوای تمام زور با اون اما شد قطع لرزم کم کم آورد جا حالم یکم شیرینش

 یششپ که بود بار چندمین این میکشیدم خجالت ازش خیلی. بود شده سست پام دستو. خوروند
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 مه هنوز. کشید راحت نفس یه سرشو پشت میز روی گذاشت لیوانو افتادم؟ روزی همچین یه به

 :گفت جون نیمه لخنده یه با اما بود نگران چشماش

 میترسی؟ ارتفاع از نگفتی چرا _

 تمگرف گر چونم زیر گذاشت آورد رو اش اشاره انگشت...پایین وانداختم سرم فقط ندادم جوابشو

 :گفت کردو بلند سرمو

 ...کن نگاه من به _

 به من چشمای مسخ و بود زمردی ی تیله دوتا اون باره دو دادم انجام رو گفت که کاری زور به 

 همه این چرا خاصه؟ برام مرد این چرا میشم حالی یه میزنه دست بهم بار هر چرا خدای...ها اون

 چرا یاد؟ می  روزم به داره چی خدای. بودم غده سرکشو که منی میشم مطیع و مهجوب پیشش

  میسوزه؟ گرما از کنارش بود یخ تکه یه که قلبم و یخم تن ها مدت از بعد چرا گرمم؟

 :گفت کشیدو عقب دستشو گرفتو رنگ لبخندش

 ...خانوما خانوم بری در کالس این زیر از نمیتونی امروز کنی کار هر _

 :گفت شدو بلند جاش از

 ...کنیم شروع بیا بهتره حالت دیدی اگه هم تو کنم آماده اتاقو میرم من _

 حرف رسمی میکردمو اصرار من هرچی یاوردم نمی در سر داشت باهام اول روز از که صمیمیتی از

 عدب دقیقه چند برد خودش با که دیدم گیتارمو. میزد حرف صمیمی هام با قدر همون هم اون میزدم

. بود موسیقی مختلف های ساز از پر اتاق این بود مونده باز دهنم اتاق همون به رفتم منم رفتنش از

 چرا پس خب...داره مهندس آقا این که باشه داشته موسیقی آالت همه این موزیسین یه نکنم فکر

 همون آورد خودم به منو که بود اش خنده صدای بزنه؟ بلده رو ها این ی همه یعنی شده؟ مهندس

 :گفت میخندید که طور

 ...ببینیشون نزدیک از ی بیا میتونی _

 هنمذ تو که سوالی همون میزدم دید داشتم بودم وایستاده اتاق وسط درست برداشتم قدمی چند

 :آوردم زبون به رو شد می پایین باال

 بزنین؟ رو ها این ی همه بلدین واقعا _
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 :داد جوابمو عمیقی لبخنده با و نخندید بار این

 ...آره گفت میشه _

 همه نای چرا که کنم درک خودمم نمیتونستم.  بود سوخته ای قهوه افتاد دیوار روی ویولن به چشم

 با یلیخ شی یه به که انگار. زدم دست بهش انشگتام سر با نزدیکشو رفتم دارم عالقه ساز این به

 ...گفتم بلندی هی شنیدم که سرم پشت از صداشو. میزدم دست شکننده و ارزش

 ...کنی امتحانش میتونی _

 خیلی. دز لبخند فقط و نداد نشون واکنشی ترسیدم اینکه به حتی اون کردم نگاه بهش برگشتمو

 و کرد کارو این من از تر زود اون که بردارم میخواستم رو آرشه بداشتمو گیتار از رو ویولن آروم

 :گفت

 ...اینجا بیا _

. چسبید هام پهلو از کردو دراز دستشو وایستادم روش به رو رفتم بود وایستاده اتاق وسط

 همون بود زده زل چشمام به.  میکردم نگاهش گیج طور همون و میکنه کار چی داره نمیدونستم

 ونهچ زیر رو ویولن آوردو باال رو داشتم ویولن توش که دستی. بود بهش پشتم برگردوند منو طور

 طرف اون از کردو جا جابه هاش سیم روی رو دستمو انگشتای...چپ ی شونه درست گذاشت ام

 ور  آرشه که دستمو آروم خیلی. بود گرفته رو دستم هردو کرد؛ جا جابه دیگم دسته توی رو آرشه

 صدای. آورد در حرکت به ها سیم روی انگشتامو و کشید ویولن های سیم روی رو بود گرفته

 گردنم روی داغش های نفس هرم حس اما آورد لبم  روی لبخندی دراومد ازش که خوشایندی

. داشت جالبی تضاد من ی زده یخ های دست سرمای و دستاش گرمای.شد دگرگون رو حالم

 هب حال به تا...عجیب حس و نزدیکی همه این از میسوختم داشتم شد بسته خود به خود چشمام

 منمیدونست. میداد قلقلک رو روحم ویولن صدای هر با. باشم شده زده هیجان همه این نداشتم یاد

 دلم وت بلعکس بلکه نمیزدم؟ پسش چرا نمیشدم؟ عصبی چرا نمیکردم؟ اعتراض چرا بود شده چم

 که آرامشی. بود آرامش از پر وجودم ی همه نکیدنی باور طور به...نگیره فاصله ازم میکردم دعا

 وخودم داشتم سعی کردمو باز چشمامو زود دستام شدن حرکت بی با. بودم غریبه خیلی باهاش

 انگار ولی جدابشم ازش میخواستم بودیم مونده حالت همون تو هنوز اما. بدم جلوه همیشه مثل

 تا دمکر باز لبامو باهام؟ میکنی چیکار داری خدایا میشد دگرگون داشت حالم. بود شده قفل پاهام
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 عجیبش صدای. بودم شده الل که انگار. درنیومد ازشون صدایی هیچ ولی بزنم تشر بهش

 :بود گونه نجوا زیرگوشم

 رسیدی؟ آرزوت به _

. بودم رسیده میکردم فکرشم که اونچه از بیشتر به... نه بودم؟ رسیده میخواستم چه اون به

 از. رفتگ فاصله ازم آروم خیلی... برسه گوشش به میترسیدم که بود بلند قدری به قلبم ضربان

 ودمخ به...نداشتم حق من نه گرفت؟ فاصله ازم اینکه از چی؟ به کی؟ به اما میزدم غر داشتم درون

 به دیگه دادم قول خودم به. نشوندم پیشونیم روی کوچیک اخم یه همیشه مثل زدمو تشری

 ی رو روبه صندلی تا دو. میکردن جادو منو که بودن ها چشم اون همچی مقصر. نزنم زل چشماش

 احتمال که دیگه گیتار یک دستش یکی اون توی من گیتار دستاش از یکی توی گذاشت هم

. ینمبش تا کرد اشاره دست با منم به نشستو ها صندلی از یکی روی. بود باشه خودش مال میدادم

 یتونستم چطور. کرد شروع دادو دستم رو گیتار. نشستم روش روبه و کشیدم شالم مانتو به دستی

... .شدن جمع اطرافش رنگ رنگا دخترای کلی خب معلومه نشده؟ هیچی انگار که کنه رفتار طوری

 :شد تر غلیظ هام اخم اومدو خودم به انداخت بهم که ای تیکیه با

 بگیری؟ یاد خوای نمی کجاست؟ حواست _

 :داد ادامه زدو پوزخندی

 ...بگیری رو گیتار باید اینطوری ببین _

 یساعت دو بعد. میداد نشونم رو ها نت جای داشت. میدادم انجام رو میگفت که هایی کار تکه تک

 تشوک دیدم که برم میخواستم کردم جمع  وسایلمو...کافیه امروز برای گفت کردیم کار هم با که

 :فتگ باشه خونده نگاهم از که انگار اونم نشدم منظورش متوجه...منتظرمه در جلوی گرفته دستش

 ...میرسونمت خودم _

 ...میرم خودم نیست نیازی _

 :گفت کردو باز درو

 ...اونه بگم هرچی من منم استاد _
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 فکر تو نزدم حرفی باهاش خونه خوده تا. داشت فاصله ازم قدم یه اون البته اومدیم در  باهم 

 نمک مشغول فکرمو میکردم سعی هرچی... رقصیدیم باهم که شد شروع شبی اون از همچی بودم

 با وشدم پیاده ماشینش از خداحفظی بدون که بودم عصبی خودم دست از قدری به. نمیتونستم

 حرص با اومده مرده همون دوباره اینکه فکر با. زد خشکم در جلوی... خونه رفتم ام آشفته حال

 لرزون های قدم با...زد خشکم صداش شنیدن با اما. کردم پرت صندل روی رو کیفم و تو رفتم

 نگاه سرخش چشمای به. شد قطع دادشون بی و داد صدای من دیدن با...نشیمن طرف به رفتم

 از. میدیدم رو خودم چشمای به آیینه توی که انگار میکردم نگاه چشماش به وقتی همیشه. کردم

 تمام. خوردم پدرم از مرد این از رو زندگیم ی ضربه بزرگترین من. بودم خورده شکست مرد این

 :گفتم دورگم صدای با. بود شده مشت کنارم دستام بودم ریخته چشمام توی رو خشمم

 .کردین ها طرف این از یادی... فرمایش _

 :گفت زدو داد مامان روی بلند صدای با

 ...بگیر تحویل...کردی تربیتش که دختری از اینم _

 :زدم داد باال رفت صدام

 ...بود شما با حق بود مادری اش وظیفه فقط اگه _

 :گفت زدو زل بهم عصبیش چشمای با

 ...رو و چشم بی نزن حرف تو _

 :گفتم کردمو عصبی ی خنده

 !شدم؟ رو چشمو بی من حاال... عجیبه واقعا  _

 دفعه این.کرد داغ صورتمو راست سمت که بود محکمی سیلی اون از بعد اومد طرفم به قدم یه

 :گفتم چشماشو توی زدم زل صاف.نشد اشک از لبریز چشمام...نشکستم

 ...میخورم سیلی ازت که نیست اولم بار _

 :گفت دارش بغض صدای با طرفشو اومد مامان... عصبی خیلی بود عصبی

 ...بزنی دست بچم به نداری حق _
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 نماما به رو سیلی اولین میخواست کرد بلند دستشو نداشت کارهاش روی کنترلی هیچ بابا

 تشودس وایستادمو روش روبه زود بدم بهش رو اجازه این نمیتونستم وقت هیچ نمیذاشتم...بزنی

 :گفتم بود گلوم تو بغض شدت از که بمم صدای با گرفتم

 ...شی رد من نعش رو از باید اول _

 :کشید سوت گوشام کشید که ای نعره با

 ...شو خفه _

 به رو... بیرون کشید من های انگشت های حصار بین از خوشونت با و شد مشت هوا رو دستش

 :گفتم مامان

 ...باال برو مامان _

 :گفتم که کنه اعتراض خواست

 ...بذار تنها بابا با منو مامان _

 :فتمگ حرص با. نیستم احمق من که میفهمید باید میکردم تمومش باید. رفت ولی میکرد هق هق

  کشید؟ که عذابی سال 51 نیست بس جونش؟ از میخوای چی _

 :گفت بلند صدای با طور همون اما میرفت راه داشت کالفه

 ...صداتو ببر...شو خفه تو _

 :کشیدم جیغ دادمو دست از کنترلم

 ...پیش ساله 3 بدونه میخوام... مونم نمی الل دیگه من...نمیشم خفه دیگه _

 گاریسی زیر شکستن صدای...شدم خم زانوم دوتا روی خورد پیشونیم به که محکمی ی ضربه با

 کف مبرداشت پیشونیم گوشه از دستمو... شه خفه میگفت دخترش به که بابا ی عربده و میز روی

 زنگ گوشم تو ها شیشه خورده اون شکستن صدای ش همه و بود تار دیدم. بود خونی دستم

 فهمیده تازه انگار. زدم زل اش زده وحشت صورت به خمارم های چشم با کردمو بلند سرمو.میزد

  :گفتم ام خفه صدای همون با که بگیره بازومو زیر خواست شد نزدیک بهم... کرده چیکار بود

 ...اینجا از برو...نزن دست من به _
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 :گفت لرزونی صدای با

 ...با تاغاریه ته...شمین _

 :زدم داد توانم تمام با

 ...برو...تاغاری ته نگو من به _

 جیغی و مامان پای صدای...ببینه شکستنمو نمیخواستم صافشم کردم سعی...رفت عقب قدم یه

 :کشید که

 ...الزهرا فاطمه یا _

 داشت سرم. میزد هاش زانو به میزدو داد داشت فقط وضع سرو اون توی من دیدن با مامان

 و کردمی بدتر رو هردومون حال داشت فقط ولی کنه آرومش تا میکرد سعیشو تمام بابا...میترکید

 خدا یا صدای و زمین با هام زانو برخورد صدای...نبودن وزنم تحمل به قادر پاهام دیگه... بس

 ...شدن قطع ها صدا ی همه. نداشتم هم رو تار دید اون حتی... مامان گفتن

*********************** 

 می درد به هم را سنگ دل مادر ی زده وحشت فریاد صدای. افتاد زمین روی دخترک جان بی بدن

 جنون یک با... غفلت لحظه یک با پدرش. بود آمده در خونش رنگ به دخترک سر روی شال. آورد

 غوشآ به را دخترش بود پیرش دستان در که توانی تمام با. بود آورده دخترکش سر را بال این آنی

 ار دخترش نحیف جسم لرزان دستان با. ندارد هم ای فایده میدانست ولی بود پشیمان. گرفت

 روی را پایش داشت که قدرتی تمام با. میکرد زاری و گریه مادرش. خواباند ماشین صندل روی

 کشیده باعث ها الستیک جیغ صدای که کرد ترمز چنان بیمارستان جلوی. داد فشار گاز پدال

 دو...میخواست کمک و میزد داد رمق بی و نگران پدر. شد آنها سمت به اطرافیام نگاه شدن

 پدرش دستان از را دخترک روح بی جسم و آمدند دوان دوان ها آن طرف به اورژانس در از پرستار

 اش نوادهخا به که بود آسیبی چندمین این میپرسید؛ خود از پدر. خواباندند برانکارد روی و گرفتند

. بود دخترش سالمتی اش خواسته تمام حاال اما. بود کم میکرد سرزنش چه هر را خودش میزد؟

 دل کارش این با میدانست. داد دست از را کنترلش آن یه اما نداشت را آسیبش قصد بار این

 امید به میزد قدم تکلیف بال اورژانس بخش جلوی... داده دست از همیشه برای هم را دخترکش

 ...خوب خبر یک
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********************** 

 شمین

 درد رمس. کنم باز مو ها پلک الی بودم نتونسته هنوز اما بود شده تر واضح یکم اطرافیانم صداهای

 ورن کردم باز یکم چشمامو الی. بود کذایی های صحنه همون یومد می یادم که چیزی تنها و میکرد

 :گفت که مردی بمه صدای. بشم خالص تاریکی این از میخواستم اما میزد چشمامو

 ...اومد هوش به _

 تو بدونم تا بود کافی الکل ی زننده بوی میکردم نگاه اطرافم به گنگ. نبود آشنا برام

 اینهمع رو من داشت بود ایستاده سرم باال بود تنش سفیدی لباس که مردجوونی...بیمارستانم

 :کنه تکرار سوالشو دیگه بار یه شد مجبور همین برای بودم منگ. میکرد

 میکنه؟ درد جاییت _

 :گفتم ای گرفته صدای با

 ...سرم _

 :گفت و زد مصنوعی لبخند

 چی؟ تهوع حالت...خورده سرت به که ای ضربه بخاطر...عادیه _

 :دادم جوابشو حوصله بی

 ...نه _

 خشک یلیخ. نوشت چیزایی یه بود گرفته دستش تو که هایی ورق توی گفتو پرستار به چیزایی یه

 :گفت

 .میشی مرخص امروز آخر تا...نمیبینم عادی غیر حالت...بیهوشی که روزه سه _

 از. دمش بستری اینجا چی همه از خبر بی که روزه سه. بگم تا نداشتم چیزی واقع در نگفتم چیزی

 :کردم زمزمه دل ته

 ...نمیشدم بیدار وقت هیچ کاش ای _
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 هیچ ی حوصله...تو اومد حراسون مامان رفت و کرد تزریق سرم به چیز تا چند پرستار اینکه از بعد

 داشته ای دلشوره چه میدونه خدا فقط که روزه سه. بشکنم رو اون دل نمیتونستم اما نداشتم کسو

 سرازیر اش خسته چشمای از اشک... خبر بی جا همه از. داشتم آرامش اندازه بی من که وقتی

 صدای با. نخوابیده روزیه چند بود معلوم سرخش چشمای از. میرفت ام صدقه قربون میشدو

 :گفتم بدم جلوه شاد داشتم سعی که گرفتم

 .نکن اذیت قدر این خودتو...من مامان نداره آفت بم بادمجون _

 :گفت بغض با طور همون

 .شدم زنده مردمو...بخشید دوباره من به رو تو خدا _

 :گفتم دادمو کوچیکی فشار گرفتمو دستشو

 .کن استراحت یکم خونه برو...خوبه حالم که میبنی _

 :گفت خاصی حرص با

 ...نمیذارم تنهات بمیرمم _

 ...میباره چشمات از خستگی تو، ولی خوبه حالم من...نکنه خدا _

 :گفت کنه عوض بحثو اینکه برای

 رونبی...گفتم بهش رو همچی منم گرفت سراغتو دانشگاه نرفتی وقتی شده نگرانت دوستت _

 بیاد؟ بگم منتظره

 :گفتم همین برای ایلنازه منظورش کردم فکر

 ...بیاد بگو آره _

 میکنه؟ چیکار اینجا این. زد خشکم دیدم روم روبه رو اون وقتی...کنه صداش تا و رفت مامان

 فقط بود اومده بند زبونم من ولی داد انرژی پر سالم چیه؟ منظورش...آخه ولی من عیادت اومده

. شستن تخت کنار صندلی روی. بگیرم رو بود کرده دراز طرفم به که خوشگلی گله دسته تونستم

 :گفتم کردمو نگاه دستم توی گله دسته به متعجب

 ...ممنونم _
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 ...نداره رو تو قابله _

 ودممخ البته و دادم بهش زیادی سوژه میکردم فکر خودم پیش کنم نگاه بهش میکشیدیم خجالت

 تصمیم بار آخرین یادمه خوب. نکنم نگاه چشماش به تا یارم می بهونه دارم میدونستم خوب

. مکن گم رو خودم میشدن باعث که داشتن عجیبی چیزه یه. نزنم زل چشماش به دیگه گرفتم

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ...نبودیم زحمتتون به راضی _

 :گفت انرژی همون با

 .یاد می داره ایلنازم زدم زنگ...نبود زحمتی واسم _

 :کشید خودش طرف به رو هردومون نگاه مامان صدای

 ندیدم؟ جایی رو شما من ولی...ببخشید _

 :گفت محترمانه خیلی راتین

 ...هستم کیارد آقا حاج پسر من _

 :داد ادامه کردو من به نگاهی

 .داشتیم کوچیکی بحث دخترتون با اول روز _

 :گفت شدو گشاد چشماش تعجب از مامان

 ...نیاوردم جا به ببخشین خدا رو تو وای...هستین شمین استاد شما بله...بله _

 :گفت زدو لبخندی راتین

 ...ببخشین باید شما نکردم معرفی خودمو منم نداره ایرادی _

 اصال من ولی باشیم تنها میخواست میدونستم بیرون رفت اتاق از ای بهونه یه به مامان

 همچین چرا این وا. کنم نگاهش چشمی زیر شد باعث اش مردونه ی خنده صدای. نمیخواستم

 :گفت که دزدیدم ازش نگاهمو زود من اما چشمام به زد زل میکنم نگاهش دارم دید تا میکنه؟

 نمیکنی؟ نگاهم چرا _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

215 

 

 :گفتم بپیچونمش اینکه برای

 میخندین؟ چی به بپرسم میشه _

 :گفت شیطونی لحن با

 ...نمیکنی نگاهم شدیو خجالتی زیادی چون _

 های نگاه از دارم نمیدونه دیگه میکنم کارو این دخترونم ازشرم دارم من فکرمیکنه بیچاره

 :گفت اش خنده ته همون با که شنیدم صداشو.میکنم فرار عجیبش

 ! بیاری؟ باال سرتو نمیخوای هنوزم _

 :شد جاری زبونم روی ولی "نه" که دادم جوابشو دلم تو

 میکنین؟ فکر طور این چرا _

 :گفت و بیرون کرد فوت نفسشو

 میدی؟ سوال با رو سوال جواب همیشه _

 وجوابش و بمونه ثابت چشماش توی نگاهم نذاشتم اما انداختم صورتش اجزای به کوتاهی نگاه

 :دادم

 ...بدم جواب نخوام که مواقعی فقط _

 :گفت زدو دلنشینی لبخند چون اومد خوشش انگار دادم جوابشو رک اینکه از

 ...بزنم زل مخاطبم چشمای تو زدن حرف موقع دارم دوست من ولی _

 یرهخ چشمات اون به وقتی میشه چم یارم نمی سردر المصب د. نمیتونستم ولی طور همین منم

 :گفت که بود شده بیخیال انگار ولی نمیکردم نگاهش هم هنوز. میشم

 ...افتاده برات بدی اتفاق شاید گفتم. شدیم نگارنت نیومدی روز سه وقتی _

 گنگی؟ برام اینقدر چرا بپرسم؟ ازت رو هار سوال این ی همه نمیتونم چرا صمیمی؟ همه این چرا

 اشه؟ب میتونه چی این از غیر دروغه؟ و سازی سهنه همش نکنه نگرانمی؟ چرا هستی؟ کی تو اصال
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 شو بلند جاش از تا بود کافی همین. گفتم آرومی آخ و کشید تیر پیشونیم که هم تو کشیدم اخمامو

 :وایسته کنارم بیاد

 شدی؟ چی _

 :کردم زمزمه آروم

 ...نیست چیزی _

 ونمچ زیر انگشتشو بود انداخته سرم طوری همین مامان که سفیدی شال روی از و نشست کنارم

 سیدنمیر خواستش به تا و بود لجباز. بزنم زل چشماش به شدم مجبور. کرد بلند سرمو گذاشتو

 نلح با. بود نشسته پیشونیش رو اخمی...شمین کن بس...من مثل درست...نبود بردار دست

 :گفت باری سرزنش

 ...نیستی بردار دست هم هنوز خوریدی بخیه تا سه کنی؟ اخم مجبوری _

 تا ممیکرد ناله داشتم دلم تو. میشد چیزم یه داشت باز. بود این بخاطر پیشونیم سوزش پس

 دموش حبس نفس. گرفت فاصله یکم و شد بلند کنارم از در شدن باز با که برداره سرم از دست

 .باشم ممنون ازش باید بود اومده ایلناز...بیرون دادم

********************** 

 راتین

. بودن اطرافش متوجه اصال بود فکر تو شد؟ چش بیرون اومدیم خونه از اینکه از بعد نیاوردم در سر

 انتظار آوردنشم بدست بو سختی دختر اون. کنم عادت ها حالت این به باید اوایل میدونستم

 لیخی امروز کالس. میرفتم باید و راه آخر تا نمیذاشتم پس پا هم من ولی باشه آسون نمیرفت

 تو بودم مطمئن بود استعدادی با و باهوش دختر. میکردم فکرشم که چه اون از بهتر بود خوب

 اون ستممیتون تا باید. نبود این من ی خواسته اما بگیره یاد رو زدن گیتار میتونه زمان ترین کوتاه

 یلیخ کنم کنترل خودمو اینکه و بودن کنارش فهمیدم امروز تازه اما میداشتم نگه خودم کنار رو

 این با مدار میدونستم. میکرد مست منو زیباییش و تنش عطر. میردم فکرشم که اونی از تر سخت

 خونشون جلوی. کنه کمک بهم تا میخواستم کمک خدا از فقط اما میشم نزدیک هم گناه به کار

 کنم خداحافظی نداد مهلت حتی پایین پرید ماشین از کردم ترمز تا اون اما وایستادم

 کرف با باشم؟ رنجونده رو دلش که باشم کرده کاری نکنه اینکه شدم نگران ترسیدم...باهاش
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 صبرانه بی...ببینمش نمیتونم ای بهونه هیچ به میدونستم و بود جمعه فرداش...خونه رفتم مشغولی

 میگفت ازایلن. بود شده چندان صد نگرانیم. نیومد کالس سر اما ببینمش تا بودم شنبه روز منتظر

 شونکالس با بازم. باشم بعدی روز منتظر اینکه جز نداشتم دیگه ی چاره. نمیده هاشو تلفن جواب

 اون کالس سر پرسیدم هم اش دیگه های استاد از. نیومد کالس سر بازم اون ولی داشتم درس

 کسی زدم هرچی رو شون خونه در سراغش رفتم درنگ ای لحظه بدون دیگه بار این. نبوده هم ها

 و یومده می شون خونه از بیداد و داد صدای قبل دوروز گفتن که پرسیدم ها همسایه از نداد جواب

 داییص شنیدن با. زدم زنگ گوشیش به شدمو همچی بیخیال بار این. بیرون زدن خونه از عجله با

 ونچ دوستانشمو از از یکی که گفتم مادرشه گفت وقتی اما ریخت دلم یومد می خط پشت از که

 رزم تا دیگه. داد رو بیمارستان آدرس بهم وقتی. شدیم نگرانش یاد نمی دانشگاه به روزیه چند

 دادنش دست زا نمیتونستم بار این باشه؟ افتاده بود ممکن اتفاقی چه یعنی. برگشتم رفتمو سکته

 میکردم دگیرانن وحشتناکی ترز به...نداشت جا دیگه. کنم تحمل نمیتونستم مطمئنا. کنم تماشا رو

 از گفت مادرش کردم پیداشون زارم حال با. بود معجزه یه فقط بیمارستان به رسیدنم که طوری

 منتظرن و بیهوشه که روزه سه...پله گوشه به میخوره پیشونیش و میوفته و میخوره لیز پاش ها پله

 هیچ ولی نمیدونم چی ی واسه حاال میگه دروغ داره مادرش بزنم حدس متونستم. بیاد هوش به

 هک کاری اولین اومده بهوش که گفت دکترش االن.کنم قبول رونمیتونستم هاش حرف از کدوم

 من به باره چند و دوباره رو اون خدا. بود یاس و صورتی های رز از گل دسته یه خریدن کردم

 تخت روی رو اون وقتی...بهش میدادم قربونی یه حتما باید امروز بودم شاکرش. بخشید

 نهک حس رو این نمیخواستم اما.اومد درد به دلم دیدم شده پیچی باند پیشونیه با بیمارستان

 نگاه چشمام به اون از بعد ولی کرد تعجب خیلی دید منو وقتی. برسم نظر به انرژی پر میخواستم

 اما. مبد جای لباش روی شده که کوچیکم لبخند یه میخواستم گذاشت تنها رو ما مادرش. نمیکرد

 گیویژ از یکی این و نمیکرد درنگ دلش حرف گفتن از. بود رکی دختر. نمیکرد نگاهمم حتی اون

 از منو اون ولی بود شده تنگ چشماش واسه دلم. میکرد وابسته بیشتر خودش به منو که بود هاش

 ازم زود خیلی شدم نزدیک قدم یه بهش میکردم فکر که بار هر چرا. بود کرده منع ها اون دیدن

 میگرفت؟ گارد دوباره و میشه دور

************************ 

 شمین
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 هب اینکه از بعد و داد انجام رو ترخیصم های کار مامان. بودن اومده عیادتم برای باهم رهان و ایلناز

. دمنکر قبول برم نباید که کنه راضیم کرد سعی هرچی مامان. یام می حتما فردا دادم قول ایلناز

 دهش تموم همچی من برای نبود مهم برام... میره میشنوه رو اومدن هوش به خبر اینکه از بعد بابا

 قتیو پوشیدم مامان کمک با هامو لباس. نداشت فرقی هیچ زندگیم توی پدرم نبود بود دیگه بود

 روی زا حتی بود شده کبود پیشونیم بودو شده قود چشمام زیر شدم شوکه دیدم خودمو آیینه تو

 خندهلب از اثری دیگه بود پکر اش قیافه. رسوند خونه تا رو ما راتین. بود مشخص ورمش هم بانداژ

 به اام کنه کمتر درمو تا بود نوشته قرص سری یه دکتر. میکرد درد سرم هم هنوز. نبود قبلیش

 به خود.. .خونه رفتیم خداحافظی و تشکر یه از بعد. نداشت تاثیری هیچ که بگم میتونستم وضوح

 اما نباشم خودم تو تا بزنه حرف باهام داشت سعی مامان. شد کشیده جا همون به نگاهم خود

 ودمخ که ای پیله از منو نمیتونست ها حاال حاال کس هیچ بود طور همین همیشه نداشت ای فایده

 ... بیرون بکشه بودم تنیده اطرافم

 ...بگیری جون تا میکنم درست واست خوشمزه غذای یه میرم االن _

 :گفتم همین واسه برم پناهگاهم به میخواستم

 ...بخوابم میخوام من _

 :گفت انداختو بهم نگاهی مامان

 ...میزنم صدات شد حاضر غذا کن استراحت برو تو باشه _

 تمتخ روی انداختم خودمو و کردم قفل سرم پشت درو...ها پله طرف رفتم گفتمو کوتاهی ی باشه

 ثلم میخواستم فقط. نداشتم رو کسوهیچی هیچ ی حوصله بود گرفته دلم. شدم جمع خودم وتو

 نتونسته کامل هنوز میزد صدام داشت مامان. شدم بیدار در صدای با. بخوابم عمیق روز سه این

 ییعن بود شده تاریک هوا. کردم باز درو قفل رفتم شدمو بلند جام از ولی کنم باز چشمامو بودم

 :زدن حرف به وار مسلسل کرد شروع تو اومد نگران مامان خوابیدم؟ ساعته چند

 کردم فکر...رفت راه هزار دلم میکنی؟ قفل درو این چرا خه آ زدم؟ صدات اومدم بار چند میدونی _

 ودب سنگین خوابت بچگی از!...میکنم بیدارت دارم شدن خبر با هم ها همسایه...اومده سرت بالیی

 ...و
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 موجون قصد انگار داشتم درد سر هم هنوز. کنه خالی خودشو بود منتظر تختو روی بودم نشسته

 بعد و بخورم غذامو بیام گفت خوبه حالم شد مطمئن اینکه از بعد. افتاد نفس از باالخره. بود کرده

 سه ود خوردن از بعد...پایین رفتیم و اودیم در اتاق از هم با. بخوابیم خواستم که وقت هر تا بگیرم

 ولی مخوابید که روزه سه. شد بیخیال اونم ندارمو میل گفتم کرد اصرار هرچی پاشدم سفره از لقمه

 ...همین فرارم راه تنها شایدم بخوابم میخوام هم هنوز

************************** 

 شمین

 بهم اسکایپ از زود صبح شاران... ماه دی 85 تولدمه روز امروز و گذشته روز اون از که ماهه یه

 مچینه شاران. گفت تبریک کردو بیدارم کار سر بره اینکه از قبل هم مامان. گفت تبریک زدو زنگ

 دارم و راهم تو االن. اومدم وجد به منم که میرسه دستم به کادوم عصری امروز میگفت ذوق با

 بخاطر واقع در مامان اصرار به فقط اما کردم امضا رو ها کاغذ اون ی همه راستی...دانشگاه میرم

 روز اون از بابا. بود همین پدرم با زندگی سال 51 از سهمش تنها هم شاید کردم کارو این اون

 هک میکنه وانمود داره هم شاید... من ونه میکنه فکر بهش مامان نه دیگه. زد غیبش بازم کذایی

 من همچین. یام می و میرم ماشین با و گرفتم گواهینامه ماه یه این تو. کرده فراموشش

 اگه البته. میکشه سال یه فکرمیکردم من که بگیری گواهینامه ها حاال حاال نمیتونی که میترسوندن

 اه درخت ها، خیابون. میشد هم طور همین نمیکردم تمرین روز و شب و نمیکرد کمک بهم ایلناز

 کییواش شب. میباره برف داره ور این به دیشب از. پوشیده عروسشو لباس زمین سفیده جا همه

 ، کالهم ، پالتوم بودم زده قرمز تیپ امروز. زدم قدم صبح های نزدیک تا بیرون زدم خونه از

 دم تا. بودن مشکی هام پوتین و مانتوم،جین فقط بودن قرمز همشون بندانگشتیم های دستکش

 پارکین توی. بودم پوشونده موهامو کالهم با فقط بودم نکرده سرم رو ام مقنعه دانشگاه در

 سیدهر موقع به درست. شدم پیاده ماشین از کیفم برداشتن از بعد و کردمو پارک ماشین دانشگاه

 . برسم خوشتیپ کالس سر بودم تونسته بود لغزنده ها راه اینکه با بودم

 

 نمنمیز حرف رسمی باهاش دیگه حداقل شده صمیمی یکم باهاش میونم بگم رفت یادم راستی

 نممیتو دیگه.  میره پیش داره خوب خیلی هم گیتارمون های کالس. خواست اینطور خودش البته

 راستشو. نیست کافی هنوز میگه بدیم ادامه که داره اصرار هنوزم اما بزنم باهاش رو آهنگی هر
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 تموم نمیخوام که داره همراهش رو خاصی آرامش یه نیست یاد نمی خوشم همچین منم بخواین

 حرف اهمب داشتن گوشه یه دیدم رو راتین و ایلناز که میرفتم باال دوتا یکی هارو پله داشتم. بشه

 اهرور تو بخوان اینکه به برسه چه یومدن نمی هم کنار دانشگاه تو وقت هیچ کردم تعجب. میزدن

 که ارانگ نه انگار بود عادی خیلی بلعکس بلکه نبود خاص روز یه مثل برام امروز. بزنن حرف باهم

 تمراس دست. آوردم در دستم از هامو دستکش. نشستم ایلناز کنار همیشه مثل رفتم... تولدمه

 دهش سرخ و میکرد درد یکم. بود شده میکردم کار بوکس داشتم وقتی صبح امروز بود دیده ضرب

 رتپ کیف یه کنارم صندلی روی. کنم مرور دور یه تا آوردم در کیفم از جزومو ندادمو اهمییتی. بود

 همون خسروی سام مدتی چند شده؛ اضافه زندگیم به هم سیرش یه. اومد بازم لعنتی...اه. شد

 شتپ قدم دو میرم جا هر... من به چسبیده است دانشکده سر ال با آقا جورایی یه که خرپوله پسر

 داد عمیق نفسشو و پرت صندلی روی خودشو. هست هم پرو اندازه از بیش البته و سرمه

 :گفت چندشی لحن یه با که داشتم نظر زیر هاشو حرکت چشمی زیر داشتم طور همین...بیرون

 ...رفیعی خانوم متعالی عالی صبح _

 :فتگ همین واسه نبود بیا کوتاه اون اما.شدم خیره کالسرم های نوشته به و پایین انداختم سرمو

  نمیدین؟ جوابمو _

 :گفتم همو تو کشیدم اخمامو باشه؟ دومم بار این که داد جواب تو به کی من اسکول بگو د

 ...همچنین _

 کرده سع چقدر هر امروز تا. شد مشت که دیدم وضوح به رو بود میزش روی که راستشو دست

 ازب میخواست خند لب به لبام. میکردم حرسیش اینطوری هم همیشه. نشده بشه کالم هم باهام

 سر شههمی مثل هم ایلناز. نشد بدل و رد بینمو حرفی دیگه اومدنش تا. کردم کنترلش زود که بشه

 کنار زنبور مثل سام دادن درس به بود کرده شروع وقتی از. بود خبرایی یه انگار ولی بود حال

 دادمومی تکون پاهامو همش که بودم شده عصبی انقدر. بود نشده حالیم هیچی. میکرد وز وز گوشم

 توی هم ایلناز... شو خفه بگم بزنم داد پاشم بود مونده کم دیگه. بودم گرفته ضربه کارم خود با

 وت میرفت بیشتر اخماش دقیقه هر هم رایتن.  میداد اس ای مرده ننه یه به داشت واگیر هاگی اون

 نفجرم داشت سرم بکشم جیغ بگیرمو گوشامو میخواست دلم خدا وای...تر باال صداشم ولوم و هم

 :کشید سوت گوشام سام آخر ی جمله شنیدن با. میشد

 .باش شتهندا کار اش بقیه با کنی باز لب کافیه فقط انتظارمونه در خونه تو دونفره پارتی یه امروز _
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 تمودس توی خودکار! بله؟ یعنی نمیگم هیچی مزخرفاتش به اگه اینکه بود کرده فکر چی عوضی

 :مپرید جام از زدم که دادی با وردمو نیا طاقت دیگه گرفت دستمو ایلناز که میدادم فشار همچین

 عوضی؟ کردی فکر چی خودت با تو _

. اونجاست هم کسی ما از غیر به کردم فراموش کال که بود رفته فرو سوکوت توی همچین کالس

 .بود زده خشکش داشت من جانب از رو العملی عکس چنین انتظار اصال که سام

 :گفتن از بعد گرفتمو دستم یه تو هم کالسورم زدمو چنگ کیفمو

 ...عوضی حیوونِ _

 هب و بیرون بودم زده کالس از اجازه بدون. میکنم چیکاردارم نبودم متوجه اصال...در طرف رفتم 

 داره فرن یه که میشنیدم کینگ پار خود تا. نداشتم توجهی اصال کنه آرومم داشت سعی که ایلناز

 رد خواستم تا هست؟ کی طرف اون نبودم متوجه حتی که بود عصبی انقدر اما میزنه صدا اسممو

 چشمای هب برگشتم ندادمو اهمییتی. افتاد دستم از کالسورم  شدو کشیده بازوم کنم باز رو ماشین

 :بزنه حرف باهام داشت سعی حال همون با میزد نفس نفس. زدم زل سبزش

 میری؟ داری کجا...دختر کن صبر _

 وت که لرزشی با. باشم دلم حرف مطیع همیشه که نبودم دختری من اما بود کرده گریه هوای دلم

 :گفتم بود صدام

 .بمونم اینجا نمیتونم...برم باید _

 :گفت و زد دلنشینی لبخند

 وای؟خ نمی اینو که تو...باختی میکنی قبول اینکه یعنی بری االن اگه...هستی قوی دختر تو _

 صورتم لمقاب صورتشو شدو خم.بگم که نداشتم چیزی درواقع پایین انداختم سرمو نگفتمو چیزی

 :گفت آوردو

 ...من به بسپار باقیشو...کالس میگردی بر االن تو _

 :گفتم آوردمو باال سرمو

 ...نباید...متاسفم... واقعا من _
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 :گفت بدمو ادامه نذاشت

 .نیست  خواهی عذر به نیازی...نداشتی گناهی تو _

 تا جلو بردم و دستم صورتم جلوی گرفت برداشت رو بود افتاده زمین که کالسورم شد خم

 من به نگرانشو چشمای. بود شده خشک دستم روی نگاهش کردم بلند سرمو. نداد اما بگیرمش

 :وگفت دوخت

 کرده؟ باهات کارو این عوضی اون _

 روی کبودی منظورش فهمیدم کردم نگاه دستم به اینکه از بعد اما نفهمیدم رو منظورش اول

 ربراب دو سرخیش و کبودی. مکیردم فرو گوشتم توی داشتم حرص از که ناخونامه جای دستمو

 :گفتم نشه سوتفاهم اینکه برای زود اما بود شده

 .نخورد دستشم من به حتی اون نه...نه _

 :گفت کرو نگاهم مشکوک

 شده؟ کبود چرا _

 :میدادم جوابشو اختیار بی اما نمیفهمیدم شدنمو پیچ سوال همه این دلیل

 ...شد میکردم کار بوکس وقتی صبح _

 :گفت گنگ...بیرون بزنه حدقه از بود مونده کم تعجب زور از چشماش

 !!بوکس؟ _

 :گفتم زدمو لبخندی

 ...میکنم کار میشه سالی چند _

 راتین...کالس رفتیم نگفتو چیزی دیگه ولی ببینم چشماش توی رو تعجب میتونستم هم هنوز

 فرتن فقط سام نگاه توی اما میلرزیدن هم کالس های پنجره که میکشید عربده سام روی همچین

 که گفت شبه راتین. میکرد داد بی هردومون به نسبت نگاهش توی که نفرتی. ببینم میتونستم رو

 نگاه...بیرون زد کالس از درنگ ای لحظه بدون سام و بذاره کالسش تو پاشو نداره حق دیگه

 به ترسی همه از تر بد. نبودم راضی اصال این از و میکردم حس خوبی به خودم روی رو اطرافیان
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 بیاره ناو سر بالیی سام اینکه از بودم نگران. بود ممکن غیر کردنش توصیف که بود افتاده جونم

 بعد. تمنداش جا دیگه ها آکسیون اینجور به زندگیم توی من. بشه سبز روم روبه نحوی به اینکه یا

 با ایلناز .کردم رو گفت که کاری. بشینم سرجام میتونم که گفت رسمی خیلی من به رو دعواشون از

 " کردم زمزمه لب زیر...شانسی بد همه این از بود برده ماتم. میپایید منو مدام نگرانش چشمای

 :گفت ودلسوزانه گرفتو دستمو اما نشد زدم که حرفی متوجه "تولدم کادوی از هم این

 ...کنه مشغول ذهنتو عوضی اون نذار _

 یخیل راتین. برده روزام حالو به پی پکرم ی قیافه از کنم باور بتونم که بود خراب حالم انقدر

 دلم...برام بود آزاردهنده واقعا اطرافیانم پچ پچ صدای. داد ادامه درسش ی ادامه به خونسرد

 این که بود من مراد بروفق همچی با چند امروزمگه تا اما گریه زیر بزنم جا همون میخواست

 نبارید می آسمون از رقص حالت با که برف های دونه به و پنجره طرف سرموبرگردوندم بارباشه؟

 روی رو کدومشون هر سرمای. کنم حس رو تکشون تک بیرون بزنم کالس از میخواستم. زدم زل

 شبیه برفی دانه هیچ...مبهم و گنگ...خاص و سرد...بودن من شبیه چقدر...کنم حس صورتم

 انقدر...غریبن خیلی گرما با سردن؛ همیشه و دارن خاصی شکل هرکدومشون. نیست دیگری

 ارهدوب میشن آب ی قطره اینکه از بعد مدت یه برای فقط اما میشه شون نابودی موجب که غریبه

 یهشب برف چقدر. میدن ادامه این به و نمیشن خسته...میشن خاص سردو برمیگردون آسمون به

 رکد و کنه درک منو نتونست کس هیچ وقت هیچ بودم؛ خاص...غریبه گرما با و بودم سرد بود؛ من

 درانق مبهم؛ و گنگ... نیست من جنس از کسی انگار. بود سختی کار من برای هم دیگران کردن

 بازی نقش کی ناراحت؟ کی خوشحالمو کی بدن تشخیص نمیتونن هم خانوادم حتی که زیاد

 ومن شدم مکان و زمان متوجه صداش شنیدن با میکنم؟ برخورد صداقتم تمام با کی میکنمو

 تو. نشد متوجه کسی اون منو جز به که بود کرده برخورد طوری فقط بود نداده قرار مخاطب

 بده فتارر تغییر میتونست زود خیلی اینکه از. نبود قبلش دقیقه چند عصبانیت از اثری صورتش

 یمن بعضا اما میداد ادامه توضیحاتش به داشت زدم زل بهش زدمو چونم زیر دستمو. بودم متعجب

 یگهد که بود وقت وخیلی دانشگاه درسو ی حوصله نمیدادم گوش حرفاش به. مینداخت بهم نگاهی

 به ماخ ای ذره بدون که جذابش العاده فوق صورت. میکردم نگاه حرکاتش به داشتم فقط. نداشتم

 بود هگذاشت شلوارش جیب تو دستشو یه بود؛ گرفته خودش به که خاصی حالت. بود گرفته خودش

 ولیورپ زیر از که مشکی پیرهن. بود گرفته بازی به مشکیشو نویس روان دستش یکی اون وتوی

 و کتونی شلوار. بود بسته گردنش دور شل که مدادی نوک شالگردن و بود پوشیده قرمزش
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 تر االب وجب یه که سیاه پالتوی یه هم روش البته و مردونه سیاه بوت جفت یه زیرش که مشکیش

 این. بود آورده در رو بود شده کار چرم دورش و بود خاصی جور یه اش یقه فورم بودو هاش زانو از

 که زدم کوچیکی لبخنده ارده بی. بودیم کرده ست رو هامون رنگ ترکیب که بود باری دومین

. رفت فرو سکوت تو کالس و رفت در دستش از کالمش ی رشته. شد خشک من روی نگاهش

 سنگینی.دزدیدم ازش نگاهمو خوردمو جونمو نیمه لبخند زود و شدم زدم که گندی متوجه تازه

 هک شنیدم صداشو. بده نجات مخمصه این از منو میخواستم فقط خدا از و میکردم حس نگاهشو

 :گفت کوتاه سرفه یه از بعد

 ...نباشین خسته...کافیه قدر همین امروز واسه خب _

 گرما زا داشتم...بیرون زدم کالس از سرش پشت فاصله بال معطلی بی بیرون کردم فوت نفسمو

 دمق یکم از بعد. بود شده پوش سفید حیاط ی همه... حیاط رفتم تنم مانتوی همون با میسوختم

 خاص لذت هم برف این زیر لرزیدن حتی ولی. خوردن هم به کرد شروع دندونم برف زیر زدن

 نای توی... سرد خیلی اون از تر سرد اما میموند بارون زیر شدن خیس مثل درست داشت خودشو

 تیله به زدن زل...میشد شروع نگاه یه از اش همه. بدم سوتی اون پیش بودم کرده عادت ماه چند

 .یاوردم نمی در سر ازش بودمو غریبه نهایت بی باهاش که چیزی. بود عجیبی حسه خیلی هاش

 موقع بعضی حاال میکردم منع باهاش شدن چشم تو چشم از خودمو بود که نحوی هر به خب اما

 چشمای به برگشتم هام شونه رو گرم چیزه یه نشستن با... نه ها موقع بعضی بودمو موفق ها

 امه سردی ی همه با بود خوبی دوست. کردم نگاه مکیرد نگاهم بار سرزنش داشت که شیطونش

 هب کرد شروع کنارم. نبود بردار دست هم نمیدادم محلش اگه حتی امروز تا بود کرده تحمل منو

 :گفت و زدن قدم

 میخورم؟ سرما گی نمی...خوب دختر _

 :گفتم زدمو پوزخندی

 ...بگیرم خودمو جلوی نتونستم _

 :گفت هم سر پشت باشه کرده حفظ که انگار کشیدو عمیقی نفس

 هبلروزن استخوناتو و بباره آسمون از که هرچی کال بارون و برف عاشق شما میدونم...بله بله _

 ...میبنیشون وقتی نداری خودت روی هم کنترلی هیچ و هستی
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 نخندم؟ من و باشه کنارم دختر این بود ممکن مگه. شد قاطی هم به که بود هامون خنده بعدش

 از ودب اومده اس ام اس. لرزید جیبم تو گوشیم که گفتیم می پرت و چرت باهم داشتیم طور همین

 رفیط از اما شدم نگران طرفی از "...تعطیله کافه. بیای نیست الزم امروز گلم " بود نوشته... ژاله

 هک نشست لبم رو لبخندی. بودم خوشحال نمیرفتم کار سر تولدم روز حداقل اینکه بخاطر هم

 :گفت کنجکاوی با ایلناز

 میخندی؟ داری گرفتی ازدواج تکلیف...  به به _

 :گفتم کردمو نگاهش چپی چپ

 .دادن بهم اونو خبر کافه برم نیست قرار امروز فقط...نگو چرت _

 :گفت زدو پهنی پتو لبخند

 ...ما ی خونه یای می راست یه دانشگاه از بعد پس...خوب چه...ا _

 :گفتم شرمندگی با

 ...نمیشه ایلناز _

 :گفت کردو اخمی

 .نداریم نمیتونم شو نمی دیگه...ااا _

 ...تنهاست خونه مامان ایلناز _

 .میداریم بر اونم میریم دیوونه خب _

 ...شاغله که میدونی نیمکنه قبول مامان _

 :گفت کردو نگاه چشمام تو ملتمسانه گرفتو دستمو

 ...نزن مخالف ساز دیگه امروزو یه ببین _

 :شد کار به دست که کردم نگاهش مردد
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 دوتا یریمم اونجا از و میکنیم خرید یکم میریم بعدش میخوریم چیزایی یه میریم اینجا از ببین _

 قبول مامانتم میدونم. میرسونمت خودم بعدش. میخوریم ما ی خونه تو چاکلت هات داغ فنجون

 ...نیار بهونه پس میکنه

 اسهو مدت همه این از بعد  اقل حد نمیگه هم بد همچین میدیدم میکردم فکر یکم وقتی...اوفففف

 :گفتم کردمو کج یکم لبامو. میگذروندم وقت خودم

 ...قبوله باشه _

 دیگه. کردن نگاه چپ رو ما برگشتنو بودن اطراف همون که نفری چند که کشید جیغ همچین

 که منی یعنی خوردیم داغ چایی تا دو بوفه توی دوییدیم زود همین برای بود شده سردمون خیلی

. شد تموم بود کندنی هرجون با باالخره. داشتیم هم دیگه درس تا دو. چسبید بهم نبودم خور چایی

 کلی راه وت دنبالم بیاد بود قرار ایلناز. کنم عوض لباسامو و خونه بذارم ماشینو برم اول من شد قرار

 گفتهن ایلناز به. میگفت بود چیده امروز برای که هایی برنامه از داشت همش بود فرستاده پیام بهم

 تیپ بودم داده قول بهش. نداره هم خبری ازش که بودم مطمئن...تولدمه روز امروز بودم

. کنم لوس کوچولو یه خودمو امروز یومد نمی بدم هم زیاد ولی بود چی منظورش نمیدونم...بزنم

 اضافی واقعا خونه این تو من انگار. شد خوشحال جورایی یه دادم خبر زدمو زنگ مامان به وقتی

 قتو هیچ. کردم خشک سشوار با موهامو زود خیلی بعد و گرفتم سرسری دوش یه رفتم اول! بودم

 قسمت. بود بهتر خودش صافی همون یومد می نظر به مصنوعی خیلی نمیدادم حالت موهام به

 این...کش حصار تو اش بقیه موندو آزاد موهام نصف که طوری بستم کش با سفت موهامو جلویی

 ژلبر یکم و ریمل چشمو خط یه فقط آرایشم. میشد تر بچگونه قیافم یومد می بهم خیلی مدلی

 ندمگردو چشم کردمو باز کمدمو. کردم بسنده بود مات همیشه مثل البته صد که پررنگ صورتی

 یه. گذرمب مشکیم چرم کت و ای سورمه دمپا جین از ستم تون نمی ولی. بپوشم تیره نمیخواستم

. نبود زبا هم خیلی اما میمون بیرون ام شونه که بود طوری اش یقه که چرکی صورتی کانوای بولیز

. کردم انتخاب سکراملی صورتی هم اون همین ی واسه بود مشخص زیرم لباس بند یه زیرش از

. پوشمب چرممو کت راحت میتونستم همین ی واسه بود هام زانو از تر باال یکم تا بود بلند بولیزم

 اهنگ یه. پوشیدم هم رو بودن زانوم ی باال تا درست و بودن تخت که هم مشکیم چرم های پوتین

 آالتم زیور به نگاه یه...داشت کم چیزی یه ولی بودم خوب نظر به انداختم خودم به آیینه تو

 هم مشکی انگشتر یه. بستم راستم مچ دور برداشتمو اسپورتم های بند دست از یکی انداختم

 شده ورممت همچین انگشتام. شدم دستم کبودی متوجه که بزنم انگشتم به میخواستم برداشتم
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 خیر از باید حال این با ولی نمیدادم اهمییت ولی میکرد درد االن تا. ترسیدم آن یه که بودن

 چپم دست هوسط و اشاره انگشت به اونم که انگشتی بند انگتر تا چند به فقط. میگذشتم انگشترم

... نخوره بهم مدلش که طوری کردم جمع کیلیپس با هامو مو کردمو تنم زود کتمو. شدم قانع زدم

 تنبرداش از بعد  کندمو دل آیینه از سرم روی کمرنگ صورتی و سفید پشم شاله یه انداختن با

 از ودب شده کار بعدی سه های شکل روش بودو چرم که شکلم دایروی رنگ مشکی ی دستیه کیفه

 :گفت و کشید سوتی شدم سوار وقتی. بود اومده موقع به درست... بیرون زدم خونه

 ...شدی کش پسر _

 ماخ با که میرفت رو شون خونه مسیر داشت. بیاره در لجمو میخواد میدونستم ندادم اهمییتی

 :گفتم همیشگیم

 کنیم؟ دور دور یکم اول نبود قرار مگه _

 :گفت زدو بدجنسی لبخنده

 ...خونه بریم باید سر یه اول ولی میکنیم هم دور دور _

 :گفتم کردمو نگاهش مشکوک

 !باید؟ _

 :گفت بلندی نسبتا صدای با کردو زیاد ضبطو صدای

 ...لیدی میفهمی خودت کن صبر دقیقه چند _

 :گفتم لب زیر

 ...کاسته نیم زیر ای کاسه یه میدونستم باید _

 وقفه بی هنوزهم برف. نداشتم دردسر ی حوصله اصال...نیاره در بازی خنگ میکردم دعا فقط

 تک با وایستاد؛ بزرگشون در جلوی. بود همین امسالم تولد ی هدیه هم شاید. بارید می داشت

 ی ههم! نمیکرد استفاده رو اش دنده پیشه ریموت موقع هیچ چرا نمیدونم. شد باز در زد که بوغی

 به یمشد پیاده ماشین از هم با. بیاد لبام روی لبخند تا بود کافی همین بود پوش سفید باغ اون

 متکارخد موقع همون که داد فشار زنگو ایلناز. شد نمی دیده باغ توی ماشینی هیچ. رفتیم در طرف

 یعنی عمارت میگم. اومدم عمارت این به باری چهار سه مدت این. گفت آمد خوش کردو باز و در
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 از اما...خودش اتاق تو ببره و من قبلی دفعات یکی اون مثل داشتم انتظار. نداشت عمارت با فرقی

 زشا خواست تا و خوردم جا آنیش رفتار این از. کشید بزرگشون سالن سمت به منو گرفتو بازوم

 قاطی هم با دست سوتو صدای. زد خشکم دیدم روم روبه که ای صحنه با خبرته؟ چه که بپرسم

 معمول حد از تر گشاد چشمام... میگفتن تبریک بهم و تولدم داشتن صدا یک همه بودنو شده

 همشون... کنم تفسیر خودم برای رو روم روبه ی صحنه میکردم سعی داشتم فقط و بود شده

 متوقف نفر یه روی چشمام آخر در و رادین رهان، مادام،ایلیا، پاپا، ژاله، وارنا،...  بودن مقابلم

 یرغ لحظه اون اصال که زدم لبخندی. میکرد نگاه بهم گرمی لبخند با داشت و بود جا اون اونم...شد

 لنازای. دادم سوتی دوباره که میدونستم خودم فقط و کنه شک نمیتونست کس هیچ. نبود عادی

 :گفت زدو پهلوم به ای ضربه

 ...شوک از بیرون بیا...دیگه بسه _

 :گفت و رفت بانمکی ی غره چشم

 ...دادم خرج به ابتکار همه این که بگیر تحویل منو یکمم _

 یپرس احوال تکشون تک با. بود دیوونه واقعا دختر ؛این کردم بغلش کردمو ای مستانه ی خنده

 تشدس دو بین نکردو ول دستمو میکردم تشکر وارنا از داشتم وقتی. کردم تشکر ازشون و کردم

 :گفت مهربونش لحن با گرفتو

 ...یاد می خیلی بهت بخند طور همین همیشه...جان آخچیک مبارک تولدت _

 :گفتم دادمو کوچیکی فشار دستشو زدمو دلی ته از لبخند

 ...منه حالیه خوش مسبب شما مثل دوستانی داشتن _

 که بدم دست هم راتین با خواستم کردمو خشکی تشکر. بود وایستاده راتین پیش درست رهان

 از...بود شده تر گنگ چشماش فقط نبود خبری قبلش دقیقه چند لبخند از. موند هوا رو دستم

 :کرد زمزمه آروم که شنیدم فقط. پرید لبام روی از منم لبخند که طوری...تر گنگ همیشه

 ...مبارک تولدت _

 کس هیچ بودنو بخند بگو مشغول همه شد؟ اینجوری چرا نیاوردم در سر. رفت شدو رد کنارم از

 بدی درد دادم فشار کردمو مشت بود مونده هوا رو که دستمو...بختانه خوش بود نشه ما متوجه

 قتو خیلی...باغ طرف رفت هم بعدش رادین کنار رفت مظطرب که دیدم ایلنازو. پیچید بدنم توی
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. فتمر دنبالش بشه متوجه اینکه بدون همین برای. بیارم در سر نفر دو این کار از میخواستم بود

 ایه انگشت نوک از. بود گرفته مشتش تو رو روش روبه های نرده بودو وایستاده سکو روی رایتن

 :زد شصدا وایستادو پشتش درست ایلناز. میده فشارشون داری که فهمید کامال میشد سفیدش

 ...راتین _

 :گفت گذاشتو راستش ی شونه روی دستشو شدو نزدیک بهش قدم یه ایلناز. نداد جوابشو

 !میدونست؟ باید کجا از اون خب... نگیر سخت انقدر _

 :رسید گوشم به که بود رایتن عصبی گرفتو صدای

 ...نمیتونم دیگه نزنم؟ دم و ببینم میتونم کی تا _

 :اومد ایلناز صدای مکس لحظه چند از بعد

 ...کن تمومش پس _

 عجبمت حرفش شنیدن با کنه؟ تموم باید رو چی میزدن؟ حرف داشتن کی از ایلنا بودم شده گیج

 :شد زیاد

 .اشمب کنارش نمیتونم ای بهونه هیچ به دیگه موقع اون...بدم دست از کار این با اونو میترسم _

 :گفت شدو عصبی ایلناز داشتی؟ انتظاری چه مگه! بود؟ دختر یه عاشق رایتن یعنی

 ...بدونه حقشه...بگیری خودتو تصمیم باید _

 :زد داد ایلناز روی برگشتو بلند خیلی صدای با راتین

 ...برام عذاب از پر اش لحظه هر نمیدونم؟ اینو من میکنی فکر _

 :گفت باال برد صداش هم ایلناز

 ...خالص و داری دوسش بگو بهش االن همین برو...لعنتی کن کاری یه پس _

 صدای با بودم ندیده طور این اونو حاال تا. بود منقبض فکش بودو شده سرخ صورتش راتین

 :گفت لرزونش
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 ای قاعده همچی...بدم دستش از آسونی همین به بخوام که نیاوردم بدست آسون اونو من _

 ...داره

 :گفت کردو اشاره خونه توی به دست با و پایین آورد صداشو ایلناز

 .نیستم من دیگه نکنی روشن رو قضیه این امروز همین اگه...فرصته بهترین امروز _

 راتین که نبود ای دیگه دختر ژاله منو جز به خونه این توی...وایستاد برام زمان حرف این شنیدن با

 شده ممکنه ژاله عاشق یعنی. بود قبول قابل غیر هم احتمال هردو...باشه شده عاشقش بتونه

 وبهر درست ایلناز...لعنتی شو خفه...داره لیاقتشو هم خوشگله هم ژاله نه؟ چی واسه...نه! باشه؟

 راچ اما شنیدم حرفاشو ی همه بود فهمید. بود منظم نا هام نفس نبود خوب حالم. زد خشکش روم

 :گفت که شنیدم صداشو نگرانه؟ همه این

 !روشنیدی؟ ما حرفای تو...تو...شمین _

 ماشچش...عقب شدم پرت. شد کشیده پشت از دستم که تو برم میخواستم. کردم بهش پشتمو

 اچر ببینم؟ چشماش تو میتونم ترسو چرا مضطربه؟ همه این چرا. بود چشمام روی روبه درست

 :گفت عصبی ایلناز به رو راتین! آرومه؟ نا من مثل

 ...تو برو _

 نلح با نه؟ یا باشم شنیده من که مهمه براشون همه این چرا نمیفهمیدم...تو دویید زود ایلناز

 :پرسید ازم مظلومی

 شنیدی؟ چیزو همه تو _

 فسن گذاشتو هم رو چشماشو. دادم تکون سرمو فقط...بگم دروغ زمرد دو این مقابل نمیتونستم

 دلخوری لحن با ولی چرا نمیدونم. یومد می بدم ازش...بود شده خورد اعصابم...کشید ای بریده

 :گفتم

 ...نباش نگران نمیگم چیزی بهش _

 :دادم ادامه همو تو کشیدم اخمامو...سوال از پر کرد نگاهم گنگ کردو باز چشماشو

 ...نمیشنوه چیزی من از...نیستم لقی دهن آدم _
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 :گفت صداش توی تعجب همون با

 میزنی؟ حرف داری چی راجب تو _

 :گفتم لرزونم صدای با بود؟ شده چم من لعنتی...داشتم بغض

 .برم بذار حاال...بگی خودت تا نمیگم هیچی ژاله به _

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده

 !!...ژاله؟ _

 :گفتم زدمو داد عصبی بود؟ شده دیوونه. داشتم باهم رو هردو... ترس و تعحب

 ...دیوونه کن ولم...کن مسخره خودتو _

 .گرفت تر محکم دستمو جلو آورد صورتشو.میخندید داشت چشماش اما کرد کنترل اشو خنده

 وضعیت اون تو یومد می تر نزدیک هم اون اما نباشه کم مون فاصله تا میکردم خم هی کمرمو

 :کشید سوت گوشام شنیدم که چیزی با که بودیم

 ... تو ی دیوونه...ام دیوونه آره _

 این زیر میشدم له داشتم. بود دوخته بهم رو شیطونش چشمای. بودم مونده حرکت بی

 تداش. موند ثابت لبام روی چشماش میکنه؟ بازی باهام داره نکنه میکردم؟ باور باید...نگاهاش

 ینمس ی قفسه به محکم خودشو انقدر قلبم. کنم فرار تا نداشتم جایی من و یومد می تر نزدیک

 هم دنز حرف قدرت حتی بود شده کرخت بدنم ی همه...پام زیر بیوفته االن میترسیدم که میکوبید

 و جداشه ازم یهو که االنه میگفتم. میشد پخش صورتم روی داشت گرمش های نفس. نداشتم

 لبام روی لباش...باطل خیال زهی اما. بگیرم لقد مشت زیر اونو منم بودو گذاشته گالم بگه

 تایدس بود، شده حبس ام ینه*س توی که نفسی شد، پخش وجودم تمام تو که گرمایی...نشست

 وایستاده ثابت حرکتو بی طور همون من که میکرد برخورد باهام آروم و نرم انقدر شدم، مشت

 شتپ دیوار با کمرم که طوری داد حول پشت به منو...چسبید سفت کمرمو و کرد ول دستمو. بودم

 چی خدایا...کنه نوازش موهامو شد باعث که کردم خفیفی ی ناله و اومد دردم. کرد برخورد سرم

 دستی ندارم؟با زدنشم پس قدرت حتی چرا بودم؟ گرفته خون خفه چرا یومد؟ می سرم به داشت

. نشست صورتم روی بود موهام روی که دستی اما داد می فشار کمرمو داشت بود کمرم روی که

 هزد خشکم مجسمه یه مثل فقط نبودم کاری هیچ دادن انجام به قادر اصال...نمیکردم همراهیش
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 دبو لبام روی لباش هم هنوز اما...متوقف کال بعد و شد آروم هاش حرکت...بودم شده تسلیم. بود

 شماموچ الی. میزدم نفس نفس داشتم بودم آورده کم نفس. بود بسته چشمام...حرکت بی منتهی

 االن انگار. بود شده هم قاطی هامون نفس. بود دوخته بهم که دیدم خمارشو چشمای کردمو باز

 راستش ی گونه روی راستم دست توانم تمام با اومدمو خودم به که کرده چیکار بودم فهمیده

 کمرم دور دستش هم هنوز. بود نگرفته فاصله ازم اما برگشت چپ سمت به صورتش. نشست

 :زدم داد روش عصبی.بود

 ...کن ولم آشغال...عوضی _

 نفس. ادند نشون العملی عکس هیچ...چشمام به زده زل بود نشسته لباش روی هیستیریک لبخند

! آخه؟ تهچ لعنتی...گرفت درد قلبم. بود سرخ بودم زده سیلی که جایی...میلرزیدم بودو منظم نا هام

 :گفت که شنیدم بمشو صدای

 ...خودمی ماله تو...عاشقتم میگم هم هنوز _

 :گفت و گرفت دستمو که بزنم سیلی بهش دوباره تا کردم بلند دستمو

 ...میگره درد خودت دست فقط...یاد نمی دردم بزنی چقدر هر _

 .نگرفت فاصله ازم ولی کرد ول دستمو. بودم حال خوش هم طرفی از اما بودم دلخور بودم، عصبی

 :زدم داد روش نذاشتمو پس پا

 ...برم میخوام کن ولم _

 که خونه تو برم میخواستم...میکرد ترم عصبی صورتش روی لبخند. گرفت فاصله ازم قدم چند

 :شنیدم صداشو

 .دارم دوست من...نیستم پشیمون کردم که کاری از _

 :گفتم مرتعشم صدای همون با برگشتمو حرص با

 ازب هوس یه تو! میزنی؟ حرف چی از داشتنی؟ دوست چه! کنم؟ باور مزخرفاتتو این داری انتظار _

 ...عوضی

 :گفت و گرفت دستمو مچ برداشتو خیز طرفم به
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 گفتن برای من. نیست روز دو روز یه عشق این...نداری خبر هیچی از تو...باش حرفات مراقب _

 .موندم منتظر سال 2 درست حرف این

 کمتر تشدس فشار. بشنوم حرفاشو میخواستم اختیار بی بود برده ماتم... خدایا. شد بیشتر تعجبم

 :گفت شدو

 ...بدی گوش حرفام به باید _

 :گفتم دراومدمو کوره از یهو همین واسه بیارم طاقت این از بیشتر نمیتونستم

 .نیستم هم تو مزخرفاتت دادن گوش به مجبور... نیستم کاری هیچ انجام به مجبور من _

 ودب زده خشکش طور همون که دیدم...خونه توی رفتم کشیدمو بیرون شدت با دستش از دستمو

 چی هر. دوییدم دستشویی طرف به میلرزید تنم تمام. بود برده ماتش طور همون ای لحظه چند

 آیینه توی صورتم به...بشکونه درو بود مونده کم و بود در پشت ایلناز...آوردم باال رو بود معدم توی

 هر...بستم چشمامو و کردم لمسشون انگشتم نوک با... رفت لبام طرف به دستم ارده بی. زدم زل

 هب آب مشت چند. نداشتم براش منطقی دلیل حتی که عذابی... برام بود عذاب از پر اش ثانیه

 یب سردو طور همون من ولی. میزد دودو نگرانی ترسو از چشماش. کردم باز درو پاشیدمو صورتم

 :گفت که شنیدم صداشو. میکردم نگاهش روح

 خوبه؟ حالت _

 :گفت بغض با کردو بغل منو طرفمو اومد که ندادم جوابشو

 ...میخوام معذرت واقعا من _

 :گفتم خشدارم صدای با کردمو جداش خودم از آروم

 ...خونه برم میخوام فقط _

 :گفت من من با دوختو بهم دارشو نم چشمای

 ...ولی...میدونم _

 :پرسیدم جدی کردمو اخمی

 چی؟ ولی _
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 :گفت کردو اشاره سالن به سر با

 .ننمیک شک اال و بیاری رفتنت برای دلیل یه باید مطمئنا...بدن هاشونو کادو تا منتظرن همه _

 ...قضیه رفتن لو با بود برابر رفتنم االن نمیگفت ربط بی...پایین انداخت سرشو

 :گفتم کشیدمو صورتم سرو به دستی

 ...کنم پاکش باید ماسیده صورتم رو آرایشم _

 :گفت زدو جونی بی لبخند

 ...برسیم وضعت سرو به یکم باید پریده رنگتم _

 لبام روی مصنوعی فوق لخنده یه همش جشن اول از...ها مهمون پیش رفتیم زود دقیقه 01 از بعد

. تمبرداش چشم ازش زود خیلی ولی شدم چشم تو چشم باهاش باری چند. بدم سوتی مبادا تا بود

. کنم مقای خشمم پشت شرممو میخواستم بیشتر و کرد که کاری خاطر به دستش از بودم عصبی

 یوقت گرفتم خنده و شوخی با رو ها کادو همه... نداشتم هاشو تیله به زدن زل جسارت اصال دیگه

 شکیخ تشکر با. میلرزید بدنم و تن ی همه بگم میتونم وضوح به شد راتین کادوی دادن به نوبت

 سر یه بود قرار انگار که بودن زده زل دستم توی کادوی به همچین همه. گرفتم ازش رو کادو

 یه.. .نشست لبام روی لبخندی اختیار بی آوردم درش قوطیش از وقتی! دربیاد قوطی تو از بریده

 ودب آشنا خیلی برام. بودن کرده بغل دیگرو هم که بود فرشته تا دو توش که بود موزیکال گوی

 که خوشایندی صدای و چرخیدن به کرد شروع که کردم کوکش... بودمش دیده جایی یه انگار

 ...برام بود بزرگ شوک یه مثل میشد پخش چرخشش هنگام

************************ 

 شمین: پیش ساله 2 بک فلش

 اراصر کلی با...من برای هدیه بزرگترین یعنی این...تعطیله مدارس که باریده برف انقدر امروز

 رنگارنگ های ویترین به پاساژ توی داریم. برم راه ها برف روی یکم تا بیرون آوردم در مامانو

 سفت مامانمو دست...بخرن برام بگم رو دیدم هرچی که نیستم ای بچه. میکنیم نگاه ها مغازه

 شمومی متوقف جام سر ویترین توی چیزی یه دیدن با اما میکنم حرکت دنبالش دارم چسبیدمو

 گوی هب کوچیکم انگشت با چیه؟ کار این از هدفم نمیدونه. بیاد دنبالم تا میکشم مامانمو دست

 :میپرسم ازش و میکنم بلند سرمو. است فرشته دوتا توش که میکنم اشاره موزیکالی
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 ! کنیم؟ نگاهش بریم میشه مامان _

 :میگه وبهم میزنه لبخندی مامان

 ...میکنیم نگاهش فقط _

 بهمون رو گوی اون تا میخواد مغازه صاحب از مامان...مغازه توی میریم هم با میدمو تکون سرمو

 لبخند دل ته از دارم اومده خوشم ازش خیلی...کرد کوکش آوردو برامون اونو مرده پیر...بده نشون

 از و نهگرو خیلی که کنه قانعم میخواد مامان...بیرون میریم مغازه از کردن کوک بار دو از بعد. میزنم

 بهتر اون از من "که میدم جواب بهش دلم تو کردمو بغض فقط من اما...میخره برام بهترشو اون

 این...همیدممیف سنم از بیشتر باید همیشه گریه زیر نمیزنم زود خیلی "میخوام اونو فقط...نمیخوام

 من برای موزیکال گوی اون نه اما میگذره هم روز اون... من از تنها اونم...بود همه ی خواسته

 قعمو هر تا میخواستم کوچیک گوی یه فقط بزرگ دنیا این از من... بهتر اون از ونه میشه خریده

 !!!بود زیادی انگار اما...بباره برام کنمو کوکش خواست دلم برف

******************** 

 شمین

 شدن متوجه کسی. کردم پاکش دستم با زود خیلی روش چکید چشمم ی گوشه از که اشکی قطره

 همون این کنم باور یعنی. نشست پیشونیش روی کوچیکی اخم و خورد شو خنده که خودش جز به

 مه با تولدمو کیک!! میدونست؟ کجا از بود؟ خریده اینو کی اون بود؟ ممکن چطور آخه! بود؟ گوی

 یلیخ ذهنم. بودم گرفته عذا خودم تولد تو من اما میخندیدن بودنو خوشحال همه. خوردیم بریدیمو

 :کرد تر بد حالمو گفت که حرفی با ایلناز... بود مشغول

 ...بخون برامون دهن یه یاال راتین... بیاین خودتون به یکم بابا بسه _

 ایلیا بتهال کرد قبول اعتراض بدون بار این بلعکس اما نکنه قبول که میکردم دعا داشتم من بار این

 ...کرد همراهیش گیتارش با هم

******************* 

  سکوت و بارون جشن به ای، خنده با ببر منو 

  برهوت از منو ببر عاطفه، با بکن خیسم
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  تو بارونی نگاه توام، دیدن محتاج

  تو کارونی احساس سرکشت، نگاه موج

  کسو بی سرد دست این بگیر دستات کوره تو

  و نفس هم پرنده نفسات با بکن یاری

  چشماتم آسمون تو بلند، پرواز تشنه

 باهاتم جونم پای تا بذاری پا هم آتیش تو

  زنم نمی هم به پلکو تو، چشم به شم می خیره

  زنم نمی دم که ببین نشه، آشفته ذهنت تا

 تو بی نداره آخر زمستون ام خسته دل ببر منو

  نداره باور بهارو دلم پرستوی

 بشم گم تو تا که خوام می منو ببر ببر، منو

  سکوت و بارون جشن به ای، خنده با ببر منو

  برهوت از منو ببر عاطفه، با بکن خیسم

  تو بارونی نگاه توام، دیدن محتاج

  تو کارونی احساس سرکشت، نگاه موج

  کسو بی سرد دست این بگیر دستات کوره تو

  و نفس هم پرنده نفسات با بکن یاری

  چشماتم آسمون تو بلند، پرواز تشنه

 باهاتم جونم پای تا بذاری پا هم آتیش تو

  زنم نمی هم به پلکو تو، چشم به شم می خیره

  زنم نمی دم که ببین نشه، آشفته ذهنت تا
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 تو بی نداره آخر زمستون ام خسته دل ببر منو

  نداره باور بهارو دلم پرستوی

 بشم گم تو تا که خوام می منو ببر ببر، منو

 (سام امیر عزیزم دوست ی نوشته) 

****************** 

 رایتن

 من بود؛ اشتباه بودم کرده که کاری. زدم گند همچی به باالخره...بودم شده دیوونه

 کردم دور خودم از اونو هم کردم که کاری این با خدایا. انداختم موهام به چنگی...پوففف...نباید

 من...کردممی تجربه االن قشنگو حس این نباید. باشم داشته کارام روی کنترلی نمیتونم دیگه هم

 ولی... شرایط این با نه...تولدش روز نه امروز نه اما بودم ای لحظه چنین منتظر بود ها مدت

  ما بود کرده فکر اون. دادنش دست از دوباره ترس بود؛ ترس از کارهام این ی همه میدونستم

 یدبا... دادم فشار دست با گردنمو پشت. میکرد تر خراب منو کار این میزدیم  حرف ژاله ی درباره

 به هنوز اون. بیارم گیر باهاشو زدن حرف فرصت  دوباره بتونم تا میکردم رفتار عادی باهاش

 مباها چقدر که دیدم دادم بهش کادومو وقتی. میکردم قانعش باید بود نبرده پی موضوع جدیت

 انیهث چند بعد اما زد دلنشینی لبخند گوی دیدن با. نمیذاشتم پس پا من ولی کرد برخورد سرد

 درد قلبم. چکید گوی روی چشمش ی گوشه از کوچیکی اشک ی قطره و خورد لبخندشو

 ددی اومدو خودش به زود. میکرد گریه داشت چی ی واسه دقیقا نمیدونستم اما بود فهمیده...اومد

 درد چطور قلبم میریخت که اشکی قطره هر با میدونست کاش ای. میکنم نگاهش دارم که

 هگوش یه همه تولد کیک بریدن از بعد...ارزشه با برام چقدر میفهمید موقع اون شاید... میگرفت

 دلم .بود زده زل معلوم نا ی نقطه یه به بودو نشسته گوشه یه من عروسک وقت اون بودن مشغول

 دست گیتارمو کردمو هماهنگ ایلیا ایلنازو با همین واسه بیارم درش هوا حالو این از میخواست

 به بودم شده خیره. خوندم اش واسه رو بودم نوشته براش خودم که شعرهامو از یکی. گرفتم

 بردار. کردن کارو این اون اما ببینم نازشو چشمای تا کنه بلند سرشو میخواستم فقط گردشو صورت

 باالی قوز شد اینم. میکرد نگاه بهم داشت اش برافروخته صورت با مسیحیه همون دوستش

 طوالنی مدت یه میدونستم چند هر. بشم نزدیک بهش دوباره تا کنم پیدا راهی یه باید...قوز

 اهکوت ی بله یه با رو میپرسیدن ازش که هایی سوال جواب. بزنم حرف باهاش باید ولی میکشه
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 با.بشم ارک به دست تا بذاره مالیم آهنگه یه گفتم ایلناز به... رفته سر اش حوصله بود معلوم. میداد

. ردک نگاهم گنگ کردو بلند آروم سرشو. وایستادم روش روبه رفتم شدمو بلند جام از آهنگ پخش

 :گفتم آرومی صدای با گرفتمو دستشو شدمو خم

 ...میدی بهم و رقص این افتخار _

 امدست حصار تو کمرشو گذاشتمو هام شونه روی دستاشو وقتی. مخیوندم نگاهش توی تعجبو

 :گفت اومدو خودش به گرفتم

 ...باشم کرده قبول ندارم یاد به من ولی _

 :گفتم میخوردیم هردومونم کی کوچی های تکون با طور همون زدمو لبخندی

 ...تو با زدن حرف برای است بهونه یه کن فکر تو _

 شارف یکم کمرشو و ام شونه روی گذاشتم دوباره گرفتمو زود که برداشت ام شونه از دستشو یه

 :داد ادامه لجبازی با اون اما دادم

 ...کن ولم _

 :گفتم انداختمو اطراف به کوتاهی نگاه

 .میشن مشکوک دارن...کن تحمل یکم _

 :غرید دندوناش الی به ال از کردو نگاه اطرافمون به چشمش ی گوشه از

 ...لنگه پای واسه سنگه هرچی_

 همین اب. ببینمش میتونستم رخ نیم از فقط که طوری بود برگردونده صورتم جهت مخالف سرشو

 زمزمه به کردم شروع گوشش تو و شدم خم آروم. میکرد ترم دیوونه اش گونه بچه کارهای

 :کردن

 ...میری قاضی به طرفه یه داری _

 :دادم ادامه...نداد جوابمو

 !یادته؟...84 پالک...داشتین رنگ زرشگی های آجر با خونه یه جردن تو پیش ساله 2 _
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 دادمو هدادم حرفم به. نمیکرد نگاه بهم هم هنوز اون ولی بخونم صورتش از کامال تعجبو میتونستم

 :گفتم

 اساسیتونو اسباب که بود نگذشته ماه 2...مرادی خانوم حاج...بودیم دیوارتون به دیوار همسایه _

 شده ساله 01 ی بچه دختر یه عاشق نمیگذشت ذهنمم از حتی موقع اون...رفتین کردین جمع

 روز اون...باشه بهت حواسم میدونستم موظف خودمو که داشتم حسی یه بهت نسبت فقط. باشم

 گوی اون از چقدر اینکه...دیدمت پاساژ تو کردن تعطیل هارو دانشگاه و مدارسو برف خاطر به که

 بالفاصله روز اون. اومدین در مغازه از ومعصومت نارحت ی قیافه با بعدش ولی بود اومده خوشت

 سبتیمنا چه به چون نتونستم...نشد هم نتونستم هم ولی بدم بهت میخواستم. خریدم برات اونو

 .رفتی و ندادی مهلت بهم چون...چون نشد! دادم؟ می بهت اونو باید

 :کرد زمزمه آروم گذاشتو روهم چشماشو

 ...کن بس _

 :میکرد باور باید میدادم؛ ادامه باید... نه

 بودم شده امید نا. بود کرده پر برام بچه دختر یه رو اش لحظه هر که سالی 3...گذشت سال 3 _

 رو تو بعد ساله 3 درست ولی چیه؟ بهت نسبت حسم کنم اعتراف نمیتونستم خودمم پیش حتی

. ذاری مین اما کنم کمک بهت میخوام. یاری می باال داری نیستو خوب حالت که میبینم خیابون کنار

 رد کنارم از و میزنی لبخند...تر خانوم خوشگلترو...شدی بزرگتر...میشناسمت میبینم چشماتو وقتی

 گاهن عاشق...میشم عاشقت. یاد می در بودن گنگ از دیگه که احساسی میمونمو من بازم...میشی

 ...دوباره. کردم پیدات حاال...شبم روزو همه شده ساله 5 که ملیحت لبخنده اون و غمگینت سرخو

 یچ چشماش تو بگم میترسیدم...نبود لجبازی دفعه این. برگدوند طرفم به خشم با صورتشو

 :لرزیدم درون از دوباره حرفش شنیدن با. میدیم

 امباه خواست دلت غلطی هر میدم اجازه میکنمو باور مزخرفات این به اینکه کردی؟ فکر چی تو _

 !!بکنی؟

 :برام بود خنجر مثل پوزخندش

 ...یارادک آقای گرفتی عوضی!! بپرم؟ باهات میکنم قبول چیزا این شنیدن با کردی فکر واقعا... هه_
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. بود برده ماتم خالیش جای به طور همون. شد جدا ازم حرص با برداشتو ام شونه از دستاشو

 بازه ردخت یه من میکنه فکر داره....نکرد باور حرفامو از کدوم هیچ اون! کنم؟ چیکار باید دیگه خدایا

 اروه کابینت تکه تک...آشپزخونه رفتم راست یه بیرون زدم سالن از!...نیستی؟ مگه...عوضیم

  برداشتن با* ی*ک*س*ی*و سالخورده ی شیشه یه...کردم پیداش باالخره... میگشتم داشتم

 درد ی ازهاند به دردش اما سوختم که تلخ انقدر...بود تلخ. کشیدم سر کردمو پر نصفش تا لیوان یه

 یکم که چیزی تنها االن اما بودم نیومده کوفتی این طرف به که بود سال 01 درست. نبود قلبم

 زور به هم جام یه نمیکردم روی زیاده وقت هیچ... کردم پرش دوباره. بود همین میکرد آرومم

 :ندادم اهمییت ولی شنیدم صداشو. کنم مست میخواستم االن وقت اون میخوردم

 میشکنی؟ قسمتو خاطرش به داری کنم باور یعنی _رادین

 :گفتم کردمو پرش دوباره و کشیدم سر تهش تا لیوانو

 .میدم جونمم خاطرش واسه _

 ...میکنه دق ببینه وضع این تو رو تو مامان _

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ...خودم ی شده خراب میرم...بخوابم مامان بغل شب یام نمی که من _

 :گفت کنارمو نشست

 ...بخوری اونجا اشو ادامه تا _

 :کردم ناله طور همون. دادم فشار پیشونیمو رو گذاشتم چپمو دست

 ...نمیکنه باور...گفتم رو همیچی _

 !کنه؟ باور داشتی انتظار _

 :پرسیدم ازش کردمو بلند سرمو

 بگم؟ دروغ بهش داره دلیلی چه _

 :گفت میزو به داد تکیه آرنجاشو
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 هتب نمیتونه ولی باشه شده تداعی ذهنش تو چیزایی یه هایت گفته با شاید...دختره یه اون _

 .بگیری اش نادیده خواستی فقط میدونستی اینو خودتم تو. کنه اعتماد

 امرفتار رو ولی بودم مست. خوردم دیگه لیوان چند. بودم گیج...کشیدم صورتم به دستمو دوتا

 بهونه اب ایلناز بودن رفته همه و بود شده تموم تولد. فهمید اول نگاه با نشه که طوری داشتم کنترل

. نمیکرد اروک این مطمئنا وگرنه مستم که نداشت خبر ولی بیاد من با کنه راضی شمینو تونست ای

 ستنش اومد که بود خیره پام زیر های ریزه سنگ به بودمو داده تکیه ماشین به ینه*س به دست

 سکوت دو هر. انداختم راه ماشینو شدمو سوار. اومدم خودم به در شدن کوبیده با من و ماشین تو

 ظهلح چند. میکردم نگاه جلو به فقط من بودو خیره بیرون به درهمش های اخم با اون. بودیم کرده

 :گفت که گذشت

 .کنیم فراموش امشبو بهتره _

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون...جمله این گفتن بود ساده چقدر

 .نیست تو تصمیم این _

 :گفت برگشتو عصبانیت با

 . کنم تحمل رو تو های پرت چرتو نیستم مجبور من _

 :زدم داد خشم با

 میکنی؟ لج چرا پس. یاد می یادت همشو میدونم...لعنتی د _

 :گفت انزجار با یهو. بود نامنظم نفسام...چشماش تو شدم خیره کنارو زدم

 ...مستی تو _

 :گفت که کنم فکر این از بیشتر نذاشت...یعنی! بود؟ فهمیده کجا از

 ...میفهمم متری کیلو صد از مارو زهره این بوی _

 جیغ. بود کافی شروع واسه همین. زدم رو مرکزی قفل زود که گیره دست طرف به رفت دستش

 :کشید

 ...کمک...کن باز...لعنتی کن باز _
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 :غریدم دندونام الی البه از چشماشو به زدم زل گرفتمو دستم یه با دستاشو

 .نمیکنم ولت نزنم حرف باهات که موقعی تا _

 :گفت میز پا دستو که طور همون

 ...بسه...گفتی پرتاتو چرتو ی همه...نمیخوام _

 :گفتم و کنه نگاه بهم کردم مجبور گرفتمو دستام بین صورتشو

 .بدی گوش حرفام به میخوام فقط!...میکنی؟ لجبازی همه این چرا _

 شودستا... بچیکه چشماش از اشک قطره یه خواستم نمی سوخت حالش به دلم...شد پر چشماش

 :گفت لرزونش صدای با... گریه زیر نزنه که میکردم خدا خدا داشتم فقط کردم ول

 ...نمیکنم باور حرفاتو من _

 :پرسیدم ناله با

 ...دروغه حرفام از یکی کدوم _

 :گفت و برگردوند صورتشو

 یه با میشه که ای ساده چیزای اش همه ولی...داره تطابق واقعیت با جورایی یه حرفات ی همه _

 ...گرفت یاد جزئی تحقیق

 :گفتم طور همون دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو برگشتمو

 میدونی. کردم مست بار اولین برای امشب...رو کوفتی این نزدم زبونمم به حتی بود سال 01 _

 !چرا؟

 :دادم ادامه. نیومد در ازش صدایی

... منتونست وقت هیچ اما کنم فراموشت بودم گرفته تصمیم بودم؛ داده دست از امیدمو کال من _

 توزندگی بخوای بعد... زندگیت ی همه بشه نگاه اون و بشی بارونی نگاه یه عاشق! نه؟ داره خنده

 .کنی فراموش

 :گفتم کردمو تلخی ی خنده
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 تو ارهدوب اومدی که بودی تو این. کنم پیدات نتونستم...نخی سر هیچ بدون گشتم دنبالت من _

 ...زندگیم

 طور همون... بشه رسوا عشقم پیش دلم نبود مهم برام. چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره

 :دادم ادامه

 بالیی چه فهمیدم موقع اون دیدم خانوادتو که بیمارستان تو ولی... بشناسمت نتونستم اول روز _

 کرده بلند دختر یه رو دست بود نرسیده هم مورچه یه به آزارم امروز تا که من. اومده سرم

 ! بودم آوارت که تویی رو...بودم

 االح اما بود ندیده اشکامو مادرمم حال به تا بگم میتونم.  میریختم اشک داشتم فقط صدا بی

 :گفتم کردمو ای خنده تک...میریختم اشک اون مقابل داشتم

... ترم آروم یکم میگم بهت دارم که حاال...داشتم وجدان عذاب چقدر االن تا روز اون از نمیدونی _

 .عاشقتم ساله 2 من میگه بهت اومده پاشده غریبه مرد یه...حرفامو نکنی باور میدم حق بهت

 :زدم داد طور همون مرفتو تر باال رفته رفته صدام

 ...باشه دروغ حرفام از یکی اگه قسم موال به ولی _

 خودم یرو کنترلی هیچ دیگه ولی کنم اذیتش نمیخواستم.  بود شده جمع خودش تو و بود ترسیده

 .بود شده حروم برام که سال همه این از چی، همه از بگم میخواست دلم. نداشم

 :گفتم صورتشو به شدم خیره نمدارم چشمای با

 ...منو کن نگاه...ببین منو _

 یرهخ چشماش به طور هومن. ببینم میتونستم نگاهش تو تعجبو...کرد نگاهم برگشت اجبار به

 :پرسیدم شدمو

  نداری؟ باور حرفامو هم هنوز _

 ...بودم جواب یه منتظر فقط من میکردو نگاه چشمام به داشت فقط زده حیرت

*************************** 

 شمین
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 بود تولدم روز بدترین این. بدم قرار هام مشت هدف اونو میخواست دلم. بودم عاصی دستش از

 رسوا روانی اون با شدم راضی تا کرد تمنا و خواهش ازم کلی ایلناز...بودم گذرونده حال به تا که

 تشمزخرفا به بخواد اینکه به برسه چه کنه باز ازلب لب نذارم داشتم تصمیم. بشم ماشین یه

 تا اام زدم پوزخندی. پرید جاش از که کوبیدم درو همچین میشدم ماشینش سوار وقتی. بده ادامه

 تمداش بود ای دقیقه چند که رو حرفی که بودیم رفته راهو از یکم... توهم کشیدم اخمامو شد سوار

 :گفتم باالخره میکردمو مزمزه

 .کنیم فراموش امشبو بهتره _

 :گفت میکرد نگاه روش روبه به که طور همون

 .نیست تو تصمیم این _

 :رفتم در کوره از حرف این شنیدن با

 .کنم تحمل رو تو های پرت چرتو نیستم مجبور من _

 :بده خشم با خشممو جواب نداشتم انتظار

 میکنی؟ لج چرا پس. یاد می یادت همشو میدونم...لعنتی د _

... میزد نفس نفس داشت...بهم زد زل دهنو تو اومد قلب که کرد ترمز همچین و کنار زد یهو

 :گفتم انزجاز با دادو دست بهم تهوع حالت...لعنتی

 ...مستی تو _

 وزر این به من زندگی که بود هایی مسبس از یکی این! نشم؟ متوجه داشت انتظار...شد ساکت

 :گفتم خشم با بیفته

 ...میفهمم متری کیلو صد از مارو زهره این بوی _

 طرف رفت دستم! میکرد؟ بود مومن ادعای...هه...بود افتاده چشم از...بشم دور ازش میخواستم

 :بیداد دادو به کردم شروع منم زد رو مرکزی قفل زود که دستگیره

 ...کمک...کن باز...لعنتی کن باز _

 :غرید حرص با گرفتو دستش توی دستامو
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 .نمیکنم ولت نزنم حرف باهات که موقعی تا _

 :زدن پا دستو به کردم شروع

 ...بسه...گفتی پرتاتو چرتو ی همه...نمیخوام _ 

 تو که دردی اما بود اومده دردم. کنم نگاهش کرد وادارم گرفتو دستش یکی اون بین صورتمو

 جلوه ضعیف خودمو نمیخواستم اما بود شده اشک پر چشمام. بود بیشتر بود ام ینه*س ی قفسه

 :گفت قاطع طور همون. بدم

 .بدی گوش حرفام به میخوام فقط!...میکنی؟ لجبازی همه این چرا _

 :گفتم مرتعشم صدای با منم عقب رفت یکم کردو ول دستامو که شد چی نمیدونم اما

 ...نمیکنم باور حرفاتو من _

 :گفت شدو وار ناله صداش

 ...دروغه حرفام از یکی کدوم _

 در سر نمیتونستم. بود همین از ترشم که داشت واقعیت قدری به حرفاش بلعکس...کدوم هیچ

 :آوردم زبون به هم همین...میدونه رو ها این کجا از بیارم

 یه با میشه که ای ساده چیزای اش همه ولی...داره تطابق واقعیت با جورایی یه حرفات ی همه _

 ...گرفت یاد جزئی تحقیق

 :زدن حرف به کرد شروع نشستو صاف برگشت

 میدونی. کردم مست بار اولین برای امشب...رو کوفتی این نزدم زبونمم به حتی بود سال 01 _

 !چرا؟

 ...میدادم گوش حرفاش به داشتم فقط

... منتونست وقت هیچ اما کنم فراموشت بودم گرفته تصمیم بودم؛ داده دست از امیدمو کال من _

 توزندگی بخوای بعد... زندگیت ی همه بشه نگاه اون و بشی بارونی نگاه یه عاشق! نه؟ داره خنده

 .کنی فراموش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

246 

 

 تو ارهدوب اومدی که بودی تو این. کنم پیدات نتونستم...نخی سر هیچ بدون گشتم دنبالت من _

 ...زندگیم

 :داد ادامه ولی باشه کرده بغض که انگار...شد تر گرفته صداش

 بالیی چه فهمیدم موقع اون دیدم خانوادتو که بیمارستان تو ولی... بشناسمت نتونستم اول روز _

 کرده بلند دختر یه رو دست بود نرسیده هم مورچه یه به آزارم امروز تا که من. اومده سرم

 !بودم آوارت که تویی رو...بودم

... ترم آروم یکم میگم بهت دارم که حاال...داشتم وجدان عذاب چقدر االن تا روز اون از نمیدونی _

 .عاشقتم ساله 2 من میگه بهت اومده پاشده غریبه مرد یه...حرفامو نکنی باور میدم حق بهت

 :میلرزوند بدنمو تنو این و میرفت تر باال صداش

 ...باشه دروغ حرفام از یکی اگه قسم موال به ولی _

 زل هاش تیله به تا میکرد دعوت منو که بود صداش بهد و کرد حس روخودم نگاهشو سنگینی

 :بزنم

 ...منو کن نگاه...ببین منو _

 ودب روم روبه که چیزی دیدن با. بودم مجبور اما یاد می سرم به چی نمیدونست اون...نمیخواستم

 اشچشم! ترکیدشه بغض مرتعشش صدای دلیل کنم باور میتونستم طور چه...خدایا. برد ماتم

 !میکرد؟ گریه داشت. میکردن نمایی خود هاش گونه رو اشکاش رد...قبل از تر سرخ بودو خیس

 ...کنم باور میتونستم چطور!!...من؟ بخاطر! نکردم؟ باور حرفاشو اینکه ی واسه

 :گفت که شندیم دلخورشو صدای

  نداری؟ باور حرفامو هم هنوز _

 باال ذهنم تو داشت سوال عالمت تا هزار خدایا...نکنم چطور...کنم باور چطور! میگفتم؟ باید چی

 کار چه مار زهره اون میدونستم من. بود من جانب از جواب یه منتظره اون وقت اون میشد پایین

 خیلی برام نمیزنه مستی سر از همشو اینکه...حرفا این کردن باور پس...بکنه آدم با میتونه هایی

 .بود باور قابل غیر

 :گفتم بهش رحمی بی لحن با
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 ...میگی داری چی نیستی متوجه... نیست خوب حالت تو _

 :زد داد روم بمش صدای با شدو افروخته بر صورتش فهمید منظورمو

 ...میکنم حالیت االن _

 کار این ممیدونست...صندلیم به بودم چسبیده سفت. شد کنده جاش از وحشتناکی صدای با ماشین

 :گفتم ترس با. کنم آرومش یکم میخواستم همین واسه میشه ختم دییونگی یه به آخرش

 !میکنی؟ چیکار داری _

 :گفت کردو عصبی ی خنده

 ...واست نمیگفتم هذیون که بفهمونم بهت میخوام _

 :زدم داد بلند صدای با گذاشتمو هم رو چشمامو

 بدی؟ کشتن به هردومون میخوای...  کنار بزن دیوونه _

 :زد داد روم فراصوتیش صدای با

 ...نشده تموم باهات کارم...نه هنوز _

 اشتمد دیگه که االن میترسیدم ماشین از جوریشم همین من. بود نمونده برام زدن حرف نای دیگه

 هک ترمزی با... میزدم صدا رو خدا دل ته از داشتم بودمو بسته چشمامو فقط. میشدم روح قبض

. نیاد یرونب ازم صدایی هیچ تا گزیدم لبمو گذاشتمو روحم چشمامو...کوبیدم بینیمو جلو پریدم کرد

 روم روبه ی صحنه دیدن با. بود روشن هنوز ولی بود شده متوقف ماشین...کردم باز چشمامو

 شوارتفاع فرضی نمیتونستم حتی که بود بزرگ ی دره یه مقابلمون. شد گشاد ترس از چشمام

 با...دبو منقبض فکش و جلوش به بود خیره...کردم نگاهش ترس با... نبود خوبی چیزه این. بگم

 :پرسیدم ازش ترس

 ...اینجا اومدیم چرا _

 :پرسید زدو زل بهم برگشت

 میگم؟ دروغ بهت میکنی فکر هم هنوز _

 :گفتم کشیدمو جیغی...کرد حرکت ماشین گازو روی گذاشت پاشو...نیومد در ازم صدایی هیچ
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 ...روانی میکنی کار چی داری _

 :پرسید دفعه این و ترمز رو زد دوباره...برنمیداشت ازم چشاشو هم لحظه یه

 میگم؟ چی بهت نیست حالیم من _

 :زدم داد روش عصبی

 !چیه؟ واسه کارا این پس...نیست حالیت معلومه _

 :گفت که شنیدم صداشو و کرد حرکت به شروع ماشین بازم

 ...نزدم واست حرفارو اون مستی از بفهمونم بهت تا آوردم _

 :گفتم طور همون بود گرفته ام گریه

 ...میگی راست تو خب خیلی...کن بس_

 :گفت و ترمز رو زد

 .بدم دست از رو تو نمیخوام دیگه من...بگی دروغ بهم نمیخوام ازت من _

 سهب تموم کابوس این میخواستم فقط. نبود مهم واسم ولی میکردم حس لبم پشت رو گرمایی

 :کنم صحبت باهاش کردم سعی همین واسه

 کنی؟ چیکار میخوای...نمیشه درست چیزی کار این با ولی _

 :نیدمش بمشو صدای. ببینم وضعیت این توی اونو نمیخواست دلم. دیدم چشماش تو اشکو برق

 .باشی کنارم آخرم نفس تو حداقل میخوام _

 عاواق انگار بار این...جلو رفت گازو روی گذاشت پاشو...نه...شایدم بود ترس از شاید...لرزید دلم

 ...ترمز روی گذاشت پاشو پرید دهنم از که حرفی با. بود جدی

 ...بده زمان بهم فقط...حرفاتو میکنم باور باشه _

 بهش چشمام با انگار... میکرد بدتر حالمو خون شوره طعم. بود زده زل بهم سرخش چشمای با

 همین. کنه باز رو مرکزی قفل خواستم ازش زود. کرد خاموش ماشینو که بودم داده اعتماد این

 دستامو آب بتری یه با کنارم اومد زود. آوردم باال رو بود معدم توی هرچی هم من و کرد کارم
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 ومونمد هر... نشست زمین روی کنارم. بیاد بند خونش تا گذاشت بینیم روی دستمالم یه شستو

 جهمتو االن تازه اما. برگشتم رفتمو سکته دم تا که من. نداشتیم زمین روی برفای به توجهی

 زا که بودم گفته رو همونی درست بدتر؛ بلکه بهش بودم نگفته دروغ. بودم شده زدم که حرفی

 :شنیدم گوشم کنار از صداشو! داشتم لج خودمم با حتی من ولی بگم میخواستم هم اولش

 .نداشتم این جز ای چاره ولی نکنی باور شاید نمیدونم...متاسفم من _

 :گفتم طعنه با کردمو نگاهش چشمم ی گوشه از تیز

 !میدی؟ خرج به ابتکار انقدر هات حل راه تو همیشه _

 :گفت شرمگینی حالت با پایینو انداخت سرشو

 .کنم تماشا رفتنتو هم بار این نمیتونستم _

 :گفتم کردمو ریز چشمامو نشستمو هام زانو روی مقابلش درست برگشتم

 ور چیزا سری یه صبح از داری! نبودم؟ خبر با هم امروز تا تو وجود از حتی من که هستی متوجه _

 .میکنم فکر چی من که نیست مهم واست اصال اما میگی ریزه یه واسم بیداری خواب بین که

 :دادم ادامه زدمو داری صدا پوزخند

 یبهغر یه حرفای چون پایین میکردی پرت دره این از من با خودتو داشتی هم قبل دقیقه چند تا _

 !!نه؟ جالبه واقعا! نکردم باور رو

 اهکوت مکثه با که بودم جواب یه منتظر. میداد گوش هام حرف به داشت فقط بودو شده خیره بهم

 :داد بهم

 قدران واسم تو نظر بدون اینو فقط اما میخوام معذرت ازت اینم بابت نبود درست کردم که کاری _

 ...پایین میکردم پرت دره این از هردومونو قبل دقیقه چند تا داشتم که مهمه

 رفتم شدمو بلند جام از. است فایده بی باهاش کردن بحث میدونستم و بود خورد هام اعصاب

 :گفتم بهش برگدم اینکه بدون بشم سوار اینکه از قبل ماشین طرف

 ...شده دیرم _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

251 

 

 توی فقط راه تمامه. شدم سوار بالفاصله منم. شد ماشین سوار اومد شندیم هاشو قدم صدای

 میاورد نمی در سر. نکردم هم اعتراضی همین بخاطر داشتم نیاز سکوت این به. گذشت سکوت

 جلوی! فرستادی بهم امروز اونم که داشتم کم رو عاشقی عشقو یه خداااا! بود؟ چی دیگه این آخه

 :زد صدام بشم پیاده اینکه از قبل و وایستاد درمون

 ...شمین _

 مجبور. تنمیگف هیچی اما بگه حرفشو تا بودم منتظر. کردم نگاه کاپشنش ی یقه به برگشتم آروم

 :گفت و زد لبخند بهم که کنم نگاه چشماش به شدم

 (...خانومی)سینیورینا کن نگاه چشمام به زدن حرف موقع همیشه بعد به این از _

 ممیزن زل بهشون بار هر که داره چی چشمات اون نمیدونم...لعنتی تونم نمی "کردم ناله دلم تو

 :بگه حرشو تا نیاوردم زبون به چیزی اما ".میترسم

 ...ارتمکن همیشه دیگه بلکه. نمیکنم تماشات دور از بعد به این از...بگم بهت میخواستم فقط _

 ویر گذاشت اشو اشاره انگشت بزنم تشر بهش کنمو باز لب خواستم تا و هم تو کشیدم اخمامو

 :گفت لبامو

 .کنی دور ازم خودتو نمیذارم اما کنی فکر تا میدم فرصت بهت من...نگو هیچی...هیششش _

 :کرد زمزمه آروم و سید*بو نرم امو گونه شد خم

 ...من عروسک بخیر شبت _

 داشمن کشیدن نفس برای هوایی دیگه فقط بدم نشون العملی عکس هیچ نتونستم...زد  خشکم

 تا. دبو نرفته هم هنوز کردم باز کیلیدم با درو. کوبیدم درو شدمو پیاده ماشین از زود همین برای

 دایاخ. دادم در به امو تکیه و بیرون دادم دار صدا نفسمو شنیدم هاشو الستیک صدای بستم درو

! گیرم؟ب جلوشو اینکه به برسه چه میدم دست از رو تکلمم قدرت حتی میشه نزدیک بهم وقتی چرا

 روشن ها چراغ...خونه رفتم زود. بکشم دراز ها برف روی میخواست دلم که زیاد انقدر بود گرمم

 بریخ ولی بود روشن ها چراغ... ببینه منو نمیخواستم طوری این بود؛ خوابیده مامان کاش ای. بود

 که ودب هم کوچیکی کارت روش که بود پذیرایی وسط میز روی بزرگی ی قوطیه فقط نبود مامان از

 وت کارتو گذاشتمو هم رو چشمامو "پدرت...قلبمی تو همیشه...دخترم مبارک تولدت " بود نوشته

 اه پله  کردمو خاموش هارو چراغ...بسه دیگه امروز واسه...بسه دیگه...لعنتی. کردم مچاله مشتم
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 و بود نشسته اش سجاده روی بود بیدار...مامان اتاق تو رفتم راست یه و اومدم در عجله با رو

 خیره تسبیحش های دونه به. زدم زانو کنارش درست شدو تر آروم هام قدم. میگفت ذکر داشت

 :گفت من به رو و ها یکی اون پیش فرستاد هم رو دونه آخرین دقیقه چند از بعد که بودم

 گذشت؟ خوش...سالم _

 لمث... بوده این از تر بد نه بود؟ زندگیم روز ترین بد یا بود؟ گذشته خوش. کردم نگاهش گنگ

 :گفتم خالصه و سرد همیشه

 .موندم دیر یکم شرمنده...بود خوب _

 :گفت زدو گرمی لبخند

 ...بپرس حاال...شکر خدارو خب _

 :گفتم نکردمو کردن مخفی برای تالشی منم بود فهمیده

 بود؟ اومده بابا _

 :گفت کردو جمع شو سجاده

 .فرستاده پست با...نه _

 :گفتم شدمو بلند جام از زدمو تلخی پوزخند

 ...بخیر شب...کنم استراحت یکم میرم من _

 :گفت که میبستم سرم پشت درو داشتم

 ...پیششه شارانم کادوی _

 :گفتم کردمو تکرار لبخندمو

 .دیدم _

 روی وار شالق که گرمی آب دسته به خودمو.بگیرم دوش تا برداشتم امو حوله اتاقمو طرف رفتم

 دیگه که منی...منو شده اگه حتی. ببره خودش با و بشوره رو همچی بلکه تا سپردم میریخت بدنم

 ریهگ میخواست دلم. میکرد سنگینی تنم روی هم هنوز اش بوسه گرمای...غریبم خودمم برای حتی
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 هام اشک همتوج خودم نه میبینه کسی نه که اینجا...ببارن میخواد دلشون تا نگرفتم جلوشونو. کنم

 بهرو تیغ به چشمم. میچکید صورتم از آب همراه با داشت هام اشک فقط نمیکردم هق هق. میشم

. نخوردم تکون جام از ولی کنم تموم جا همین میخواست دلم. افتاد حمام ی آیینه روی

 به محکم تامودس. کنم قبول شکستمو زود خیلی دوباره نمیخواستم فقط نمیترسیدم...نمیتونستم

 زا هم دهنده آزار های اشک این از هم میخواستم انگار که محکم انقدر...وحشیانه. کشیدم صورتم

 سوت گوشام که بلند انقدر بزنم داد دل ته از میخواست دلم. بشم خالص اون ی بوسه رد

 تنم تو بدی درد. زدم کناریم دیوار به محکم مشت تا چند کنمو کنترل خودمو نتونستم...بکشه

 مدراومد زود پیچیدمو خودم دور حولمو بستمو آبو. بودم توجه بی بهش نسبت بازم اما...پیچید

 سرسری لباس دست یه. بستم محکم سرم پشت دو اتاقو رفتم سست های قدم با...بیرون

 دست. شدم جمع خودم تو اندختمو تخت رو خودمو کنم خشک موهامو اینکه بدون پوشیدمو

 تمگذاش هم روی محکم چشمامو. بود شده کبود میکردو درد خیلی بود دیده ضرب صبح که راستم

 ...بیارن هجوم بهم افکارم اینکه از قبل...ببره خوابم زود تا

********************* 

 شمین

 سرم...کردم قطعش کردمو باز چشمامو الی زور به. بود فرسا طاقت برام سرم باال ساعت صدای

 اما شدم بلند دستام کمک با. کنم بلندش بالشتم روی از حتی نمتونستم که بود سنگین انقدر

 تمداش سرد آب پر مشت یه. میکرد درد فجیعی طرز به راستم دست چون هم تو رفت بیشتر اخمام

 که ودب متورم انقدر بود؟ اومده روزش به چی...وایییی. دیدم دستمو کبودی که صورتم تو میپاچیدم

 زدم خودمو که کنن سرم تو خاک ای...میکرد درد گلومم.بدم تکون هام انگشت تونستم نمی حتی

 یادز هنوز ترافیک... بیرون زدم خونه از پوشیدمو لباسامو زود میشد دیرم داشت. کردم مجروح کال

 از بعد وکردم پارک زود پارکینگ توی. برسم تاخیر بدون میتونسم همین واسه بود نشده سنگین

 از رستد صداشو که میرفتم ها پله طرف به عجله با داشتم. شدم پیاده ماشین از کیفم برداشتن

 :شنیدم سرم پشت

 ...رفیعی خانوم سالم...به به _

 چشمای با وایستادو جلوم اومد که دادم ادامه راهم به همو تو کشیدمو اخمامو ولی ترسیدم

 :گفت زدو زل بهم خشمگینش
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 ...بدون اینو نیستم کنت ول نکنم صاف باهات تا حسابمو _

 :گفتم آمیزم تحقیر لحن با

 ...خسروی آقای میشی پشیمون دوباره که نزن دهنت از بزرگتر های حرف...هه _

 :گفت تری بلند صدای با شدو تر عصبی

 ...جوجو کنی التماس بهم بزنی زانو جلوم که میکنم کاری _

 :گفتم بلند صدای با اما شدم رد کنارش از زدمو تنه بهش

 ...شنیدم زیاد قمپزا این از _

 امه گفته به که میکنه باهام کاری یه عوضی این بودم مطمئن چرا دونم نمی. داد می بد گواه دلم

 این هم بمیرم اگه حتی که بودم مطمئن این از بهش نمیکردم التماس وقت هیچ. کنه پشیمونم

 رفتم.. .نمیدونستم چی؟خودمم ی واسه و چی از...میترسیدم بگم میتونم فقط...ولی نمیکنم کارو

 هک بشم آورم یکم تا گذاشتم روهم چشمامو. بود اون با درسمون آخرین امروز نشستم جام سر

 :کنم باز چشمامو شد باعث ایلناز صدای

 !تو؟ خوبی _

 داد راختا بهم استاد باری چند بودم هپروت تو درسو کل... ام نگفته چیزی دیگه دادمو تکون سرمو

 سته که اینی از منو اوقات بود اومده فقط یعنی نیومد هم کالس به عوضی. نبود خودم دست ولی

 تو نمیتونستم اصال...بیرون رفتم شدم بلند جام از زود شد تموم که درس! بره؟ و کنه تر تلخ هم

 مدست درد. بودم نکرده باز روشم حتی من و بگیره امتحان بود قرار بعد زنگ ولی بمونم کالس

 برسه چه بدم تکونش نمیتونستم اصال. کردن درد به بود کرده شروع کتفمم که بود شده زیاد انقدر

 اون گیرهن امتحان ازم بگم بهش نمیتونستم...بودم مجبور اما. بنویسم ورقه باهاش بخوام اینکه به

 ینهم. بندازم جزوم به نگاهی یه تا کالس رفتم شدم بلند جام از خودش؟ با میکرد فکر چی وقت

 :زد صدام ایلناز که میکردم مرور داشتم طور

 ...شمین _

 :گفت دزدیدو ازم چشماشو که کردم نگاهش منتظر کردمو بلند سرمو

 ناراحتی؟ دستم از هم هنوز _
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 :دادم جوابشو دقیقه چند از بعد اما دادم ادامه مطالب خوندن به

 ...همین سخته برام باورش فقط نیستم ناراحت تو دست از _

 چی؟ باور _

 :گفتم کردمو بلند سرمو

 .دادی بازیم عموت پسر خاطر به ماهو چند این اینکه _

 :گفت بغض با دیدم چشماش تو اشکو برق

 اصال اول روز اتفاق اون از قبل تا من. نشدم دوست باهات راتین خاطر به... خدا به نه _

 یه به ممیری باهم که جا هر خواست ازم فقط اونم گفت بهم بعدا...میشناسه تورو راتین نمیدونستم

 با جمعی دسته بار چهار فقط مدت این تو بودی شاهد خودتم...ببینه تورو تا بیارم اونم ای بهونه

 .میرفت میدیدو تورو دور از یومد می یواشکی اون ولی...رفتیم هم

 چشماش از اشکی قطره! نداشتم اعتماد خودمم به من نبود اون مختص. نداشتم باور حرفاشو

 :کنم باور زدو که حرفی شد باعث که چکید

 ...نکردم کمک بهش من.ندادم بازی رو تو من کن باور شمین _

 ها رقهو تا بشینن همه که گفت شدیم بلند همه اومدنش با. زدم جا نفهمه تا پایین انداختم سرمو

 دبو سخت خیلی همش ها سوال. کن کمکم خودت... خدااا. رفت شدو بلند پیشم از ایلناز. بده رو

 انقدر تمدس.بنویسم چیزهایی یه ناله و آه با تونستم میدادم گوش درسو اکثرا کالس سر چون ولی

 دیگه دست با دستمو و بودم شده خم ورقمو روی. بود شده جمع اشک چشمام تو که میکرد درد

 :پرسید نگرانش صدای با گوشم تو شد خم آروم شنیدم هاشو قدم صدای. میدادم فشار ام

 خوبه؟ حالت شده؟ چت _

 وشزان دو رو. بود شده خون پر دهنم میگرفتم گاز محکم لبمو داشتم فقط بودمو بسته چشمامو

 :گفت گرفتو بازوم از نشستو

 .بزن حرف شمین...توام با _
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 بود هام کاش دیدن با نمیدونم. بشم هام اشک مانع نتونستم این از بیشتر ولی بود بسته چشمام

 :زد صدام بلند صدای با که پریدم رنگ از یا

 میشنوی؟ صدامو شمین...توام با شمین _

 :گفتم ناله با. میکردم گریه اختیار بی داشتم دیگه کردم باز چشمامو

 ...بیرون برم میخوام _

 نشنگرا لحن همون با شدو بلند جاش از. میلرزید داشت محسوس نا دستاش که بود نگران انقدر

 :گفت

 ...برو ایلناز با...برو باشه _

 زور زا نداشتم یاد به حال به تا. گرفت چپم بازوی زیر از اومد شدو بلند جاش از فاصله بال ایلناز

 کنارم و نشوند منو سالن صندلی روی. نبود خودم دست اصال بار این ولی گریه زیر بزنم درد

 دممیکشی نفس زور به حتی من اما میکنه درد کجام و چمه که میپرسید ازم داشت مدام. نشست

 به بودو هگرفت دستش تویه پالتوش کیفو که دیدیم راتینو. بزنم حرفم بخوام اینکه به برسه چه

 :دپرسی ایلناز از زود رسید ما به تا راتین شدو بلند پیشم از ایلناز. یومد می عجله با ما طرف

 ...خب بیمارستان میبردیش وایستادین؟ اینجا چرا _

 :گفت نگرانی لحن با هم ایلناز

 ...میپیچه خودش به درد از داره فقط...چشه بدونم که نمیکنه باز لب _

 :فتگ مهربونی لحن با دادو قرار صورتم مقابل صورتشو شد خم و نشست روم روبه درست راتین

 ...دکتر ببرمت تا چته بگی باید ولی...بزنی حرف نمیتونی داری درد میدونم _

 :گفتم یومد می چه ته از انگار که صدایی با

 ...دستم...د _

 وآورد جلو دستشو. میدادم فشارش داشتم چپم دست با که افتاد راستم دست روی نگاهش زود

 :شد بلند صداش دید دستمو تاایلناز گرفتو دستش تو دستمو آروم

 !شکسته؟... ابوالفضل یا _
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 :گفت مضطرب هم راتین

 .کنه لغو هارو کالس میگی بابا به تو...بیمارستان ببرمش باید...وخیمه وضعش _

 :پرسید ازم گرفتو بازومو زیر راتین

 بری؟ راه میتونی _

 :گفت عجله با ایلناز. شدم بلند و آره که دادم تکون سرمو فقط

 .نمیشه تموم خوب واست...برم باهاش من بذار _

 :گفت بهش حرص با راتین

 ...کالس برو هم تو. نمیذارم تنهاش...درک به _

 ی همه که بود طوری ولی بود گرفته بازو زیر از رایتن. شد دور ازمون اعتراضی هیچ بدون ایلناز

 بودنو جاری هنوزم هام اشک. میداشت بر قدم محکم خیلی حال این با روش بودم انداخته وزنمو

 نتظرم گفت بهم اینکه تا میداشتم بر قدم زور به پارکینگ تا. نداشتم روشون کنترلی هیچ من

 اما اشتمد تب انگار بود داغ بدنم ی همه...کناریم دیوار به بود داده امو تکیه. بیاره ماشینو تا بمونم

 پام جلوی زود راتین. برام نبود آور عذاب یاورد می پادر از منو داشت که دستم ی اندازه به هیچی

. شمب سوار میتونم خودم کردم اشاره دست با که بشه پیاده خواست. کرد باز برام درو و ترمز رو زد

 مالکا بود مشخص حرکاتش از... گاز روی گذاشت پاشو بستو برام درو نشستم ماشین توی تا

 کیهت بهش بازم. نشدم بیهوش باشه مطمئن تا زد صدام بار صد بیمارستان خوده تا...کرده حول

 :زد داد پرستار سر همچین...اورژانس تو رفتیم هم با دادمو امو

 ...کنین صدا کیارودو دکتر لطفا _

 من !میکشی؟ عربده من گوش کنار چرا روانی آخه د. ترکید زهرم کال منم پرید توجاش و دختر که

 نوم نمیخوره؟ من پست به سالم آدم یه چرا خدا! که کرد ناقص گوشمم زد نیست بس دستم درد

 واالموس پرسیدن ی حوصله!! نیست اینجا که دکتر آخه د...نشوند صندلی روی دکتر اتاق توی برد

 دوش خم هاش زانو روی راتین...شور خونه طعم. میدادم فشار لبامو دندونام با داشتم فقط نداشتم

 :فتگ مضطرب ثانیه چند از بعد شدو خشک طور همون دستش که کشید پیشونیم به دستشو

 ...داری تب تو _
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 منو نزدیک اومد رادین...دیگه کیاراد دکتر گفت خنگه...رادینه اینکه...وااا...جوونی دکتر شدو باز در

 :گفت عصبی رایتن. گرفتم دندون به لبمو دوباره گفتمو آخیی که گرفت دستمو

 ...تر یواش یکم _

 ته اب...سرش تو بکوبم یکی  دستم یکی این با میخواست دلم که کرد ای مردونه ی خنده رادین

 :گفت راتین به رو صداش تو ی خنده

 .بیاد کیومرث باید نیست منم کار...رفته در...نشکسته _

 :گفت بودم ندیده حال به تا که درهمش های اخم با راتین

 .بیاد کن صداش برو خب میکنی؟ نگاه منو داری وایستادی چرا _

 بگه نیست یکی. گرفت شماره رفتو میزش روی تلفن طرف به کردو ای دیگه ی خنده رادین

 هب رو کردو قطع رو گوشی و شد بدل ردو بینشون کوتاهی ی مکالمه یه!! داره؟ خنده آدما بدبختی

 :گفت راتین

 ...یام می االن گفت _

 :فتگ رادین به رو حول با یهو که زدن قدم به کرد شروع کشیدو گردنش به راستشو دست راتین

 .باالست...داره تبم رادین _

 :پرسید ازم زدو دست پیشونیم به دست پشت با اومد رادین

 داشتی؟ خوردگی سرما _

 :گفت راتین به رو برگشت. کردم تایید سرم با

 ودار تا چند با مینویسم واسش سرم یه بندازه جا دستشو بذار...خب خوردگیشه سرما واسه _

 ...میشه خوب

 ضعر و طول داشت فقط راتین. کنن سوراخ سوراخ منو قراره اینا...دیگه مردم من بگو...واییییی

 ی وابر چشمو با راتین ساله سنو هم پسر یه. شدن فرما تشریف آقا باالخره که میگرفت اتاقو

 نگارا... توحلقم سقفت به اعتماد بابا...آمریکایی های بازگر این داشت لحنی یه...جذاب و مشکی
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 اشتب روی گذاش آروم خیلی دستمو منو طرف اومد... ایششش...پایین افتاده این شده باز آسمون

 :گفت دوتا اون به رو کناریمو

 .بندازم جاش تا بگیرتش محکم یکیتون باید...اومده در جا سه از خب _

 :گفت وایستادو روم روبه اومد رایتن

 ...میگرمش من _

 در تا بینمیچس سفت ببرین سرشو میخواین که گوسفندم من مگه میگره؟ رو چی کی ابوالفضل یا

 ورتموص کردو ر چپم دست بغل زیر از راستشو دست راتین نمیپرسه؟ منو نظر هیشکی چرا! نرم؟

.. .فاتحه... تمومه کارت شمین. میکرد نوازش سرمو اش دیگه دست با اش ینه*س به چسبوند

 :کرد زمزمه گوشم کنار آورد سرشو آروم

 ...دارم دوست...پیشتم من نترس _

 صورتمو...انداختم چنگ پلیورش به درد شدت از.شد بلند که بود من جیغ آخرش ی جمله از بعد

 سابقه بی های هق هق با داشتم فقط رو پیچید تنم تموم تو که دردی. فشرد اش ینه*س به بیشتر

 در مدست که بود اون تقصیر انگار میکرد خواهی عذر همچین بیچاره کیومرث.میکشیدم فریاد ام

 کرخت بدنم شدو می تر آروم صدام رفته رفته فقط نداشتم خودم روی کنترلی هیچ. بود رفته

 :گفت راتین به شنیدم...تر

 .بگیرم هم کچ دستشو باید _

 :پرسید ازم مهربون گرفتو دستشو دو بین برداشتو اش ینه*س از آروم سرمو راتین

 میتونی؟...میشه تموم داره بیار طاقت دیگه یکم _

 وشآغ به دوباره. بدم تکون بار چند سرمو تونستم فقط میدیدمش تار هام اشک ی پرده پشت از

 فسمن میخورد که تکونی هر با هم هنوز. میگرفت کچ دستمو داشت هم کیومرث و بردم پناه گرمش

 تنش گرمای و عطرش که آرامشی نمیتونم. میچسبوند خودش به بیشتر منو راتین میشدو حبس

 آغوشش تو االن اگه نبود کنارم اگه. کنم انکار رو کرد حس مشید خوبی به هم لباس روی از که

 االن اقعاو بهش میدونستم فقط...  نمیدونستم دلیلشو. میشد تر سخت برام درد این تحمل نبودم

 تا ودمب کرده قبول چاره بی پناهو بی همه این بار اولین برای منم...موقعی هر از بیشتر. داشتم نیاز

 با راتین. داشت ادامه هام هق هق میخوردنو غلت هام گونه روی اشکام هم هنوز. باشه کنارم
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 موفق زیاد اما کنه آرومم یکم میخواست بود زده بیرون ام مقنعه زیر از که موهام کردن نوازش

 روی گذاشت آروم دستمو کیومرث گذاشت عمر یه مثل من برای که ای دقیقه چند از بعد. نبود

 :گفت کناریمو باشت

 .شد تموم خب خیلی _

 همون و نشد بلند کنارم از اما بکشم دراز تخت روی کرد کمک کردو جدا خودش از آروم منو راتین

 به ات بودم بسته چشمامو. میزد داشت نبض مثل میکردو درد هنوزم دستم. نشست پیشم طور

. ردممیک هق هق صدا بی هم هنوز اما بودم کرده کنترل زور به اشکامو. نبرن پی این از بیشتر اجزم

 :میگفت رادین به که شنیدم صداشو

 .بکن میکنی هر باش زود... باالست تبش _

 داشوص در شدن بسته از بعد فاصله بال...شنیدم صداشونو. دراومدن اتاق از باهم کیومرث رادینو

 :شنیدم

 خوبه؟ حالت شمین _

 تر نزدیک مبه. نمیخواستم اینو من و میترکید بغضم دوباره میزدم حرف اگه بزنم؛ حرف نمیتونستم

 :گفت بمش صدای با گرفتو دستش دو بین چپمو دست شدو

 .میکنم دق دارم...بگو چیزی یه ولی داری درد بگو...بگو چیزی یه _

 اام  ندادم جوابشو...همیشه مثله. باشم تنها میخواستم...لعنتی. لرزیدن به کرد شروع چونم

 یهال...بزنه امو سرم پرستار تا شه بلند کنارم از شد باعث در شدن باز اما. بشنوم میخواستم

 دنش تموم از بعد. کرد تزریق سرمم به هم دیگه سرنگ تا چند که دیدم کردمو باز یکم چشمامو

.. .هه...رسیدم کزاییم تنهایه به باالخره...بود رفته. بود رفته فرو سکوت تو اتاق رفتو کارش

. نبود اون هام اشک دلیل اما میکرد درد هنوزم دستم. شدم خیره سقف به و کردم باز چشمامو

 کردم روعش بلند صدای با بگیرم جلشونو نتونستم دیگه...ها بچه مثله بودم؛درست شده گیر بهونه

 اون توی منو وقتی تو، اومد پریشون وضع سرو با و شد باز بلند صدای با در. زدن ضجحه به

 دستمو حرص با...اومد سراغم لعنتی حسه اون بازم. کرد بغل سرمو جلو اومد زود دید وضعیت

 :زدم داد روش اشو ینه*س به کوبیدم

 ...برین...بذارین تنها منو _
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 رفت ترعقب یکم رایتن. میکردن نگاه منو های رفتار تعجب با داشتن همه...رادین کیومرث، پرستار،

 :کنه آرومم حرفاش با داشت سعی

 ...خب خیلی باش آروم _

 :گفت همشون به داد با برگشت

 ...بیرون برین میکنین؟ نگاه رو چی _

 با ات نبودم تنها بار این اونم...دوباره. میکردم رد بزرگ عصبی شوک یه داشتم من رفتن همشون

 فهخ داشتم که زیاد انقدر...سنگین بود نامنظم هام نفس. بکنم کاری یه بخوام خودم های روش

 این و میدادم فشار هم روی دندونامو. دادن می بهم قوی شوک یه باید مواقع جور این.میشدم

 نمی بر دستم از کاری ولی باشم آروم تا میخواست ازم میزدو داد داشت راتین. نبود خودم دست

 دیگه. نتونست اما بزنه حرف باهام کرد سعی سرمو باال اومد دوباره و زد پرستارو زنگ. یومد

 باالی هک هایی دکتر های تالش کشیدنو نفس برای بود من تقالی فقط نمیشنیدن چیزی گوشامم

 یرونب که ماهی مثله اکسیزن ای ذره برای داشتم و نمیشنیدم فقط میدیدم چیزو همه. بودن سرم

 دکتر...کشیدم عمیق نفس یه سینم ی قفسه توی بدی درد با. میزدم پا دستو باشه افتاده آب از

 سخ خس...گرفتم آروم دیگه. میبارید صورتش سرو از عرق که بود سال میان مرد یه سرم باالی

. دش بهتر حالم داد قرار دهنم روی دکتر همون که ماسکی با. بکشم نفس میتونستم اما میکردم

 :پرسید ازم آرومی صدای با شد خم دکتر

 بود؟ اومده پیش برات قبال...بود عصبی شوک یه _

 چیزایی هی. گرفت فاصله ازم دادو تکون سرشو... همین کنم بسته بازو بار یه چشمامو تونستم فقط

 خاطر به تممیدونس میکرد درد سینم... بیرون رفتن کلی ی معاینه یه از بعد سپردو پرستار به دوباره

 به ومآر سرمو. بکشم نفس بتونم تا زد ام ینه*س ی قفسه از درست دکتر که بود سرنگی همون

 یوارد کنار! بود بعید من از...اومد درد به قلبم وضعیت اون تو اونم دیدنش با. برگردوندم چپم طرف

 از. کردمی نگاه منو نبود خبری گیشون -همیش آرامش از دیگه که چشمایی با داشت بودو نشسته

 خودش. بود خودش انتخاب این آخه اما. بکنم کارو این اون با نداشتم حق من...اومد بدم خودم

 این از بعد معلومه. شد باز خودش از پوزخندی به لبام! میخواد؟ هنوزم یعنی میخواست منو

 کنار صندلی روی اومد شد بلند جاش از!! میخواد؟ کی تورو...نمیخوادت آوردی بار که افتضاحی

 یا بود رت سنگین منم ماله از حتی. کرد سیخ تنم به مو که بود نگاهش توی غمی یه. نشست تختم
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 فشار یه گرفتو دستش توی رو بود کنارم که دستمو شد خم آروم...لعنتی شو خفه....کن بس...من

 از رشس کردنه بلند با پایین انداخت سرشو. بود بزرگ بخشه آرام یه مثله من برای که داد کوچولو

 :زد بهم آخرو ی ضربه سوالش با و کشیدم خجالت خودم

 کنی؟ وتسک میخوای کی تا... میبینم ریختنتو فرو که لحظه هر... میمیرم دارم بگم میتونم فقط _

 بیعص شوک ی سابقه قبل از باید چرا نزنی؟ دم میخوای کی تا) زد داد رسما رفتو تر باال صداش

 (چراااا؟؟ میدی؟ کشتن به زنده زنده هردومونو داری چرا سالته؟؟ چند مگه باشی؟ داشته

 ردهک عادت...ازمن شدنشون دور...بار هزارمین برای رویاهامو شدن نابود. میکردم نگاه داشتم فقط

 توی نوم چاله سیاه یه مثله که سکوتی. باشه سکوت تنها جوابم و کنم تماشا رو رفتنشون بودم

 ارب این چرا. بستم چشمامو من شدو بلند جاش از عصبی. نداشتم خالصی و بود گرفته خودش

 بودم در صدای منتظر نمیبینم؟ خودم تو طاقتشو چرا نزنم؟ دم کنمو تماشا رفتنشو نمیتونم

 شتوبرگ یهو چی؟ به اما...میکنه فکر داره گردنشو پشت دستش دیدم کردمو باز چشمامو آروم...اما

 :گفت کردو غافلگیر خودش به نگاهمو

 میریم بعد کن استراحت بگیر االن...نخوای خودت کنار منو تو اگه حتی نمیذارم تنهات من _

 ...خونه

 ومآر دیگه ولی بود عجیب. بخوابم یکم تا گذاشتم هم رو چشمامو. کردم گفتو که کاری ارده بی

 رامب بهش کردن اعتراف میدونستم سببشو. بود دربرگرفته منو که خاص آرامش یه بودم شده

 ودهخ مسببش آرامش این که کنم اعتراف خودم پیش تونستم بود که سختی هر به. بود سخت

 که میگفت داشت سماجت با طور این که بود کسی تنها ها مدت از بعد که مردی...شه لجبازه

 رایب دختری هر مثل جمله این شنیدن اما نداشتم بهش نسبت احساسی چند هر. ذاره نمی تنهام

 یول یومد می بدم ازش قبال... نه نداشتم؟ حسی هیچ اون به نسبت یعنی.بود بخش لذت منم

. ودب شده تاریک هوا...کردم باز هم از چشمامو کشیدمو عمیق نفس یه. بخوابم یکم بهتره...االن

 یرهخ نگاهش و بود ایستاده پنجره جلوی. شدم خیز نیم جام تو برداشتمو دهنم جلوی از ماسکو

 :گفت طرفمو برگشت که شدم بلند جام از همین واسه نبود دستم توی سرمی. بود

 شدی؟ بیدار _

 :دادم جوابشو آروم انداختمو پایین سرمو. میکشیدم خجالت ازش

 ...آره _
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 رمآزا این میکردو سنگینی بودن گرفته که کچی خاطر به دستم! بود خشدار چقدر صدام اوه اوه

 :گفت و برگردوند روش دوباره. میداد

 .رفته در دستتم خردی سر و نبوده حواست گفتم بهش...کردم صحبت مادرت با _

 :بگم حرفمو تونستم من من یکم با...بود من درگیر صبح از باالخره. بودم شده مدیون بهش

 ...ممنون کردی که کمکی بابت...با _

 :گفت خاصی لحن یه با

 .کنم کاری واست میتونستم کاش ای. نکردم کاری _

 :گفتم شدمو نزدیک بهش قدم چند

 بیاد؟ بگی آژانس یه میشه _

 :گفت کردو نگاهم برگشت همش تو های اخم با

 .میرسونمت خودم خونه بری باشه قرار اگه ضمنا...میدونه مادرتم. میمونیم اینجا امشبو _

 داشتم دیگه بود کرده اخم تاریکی توی چشماش اون با وقتی اونم میشد ترسناک میکرد اخم وقتی

 یزونآو ازش پاهامو و نشستم تختم روی برگشتم. شدم پشیمون ام گفته به... میزدم رو سکته

. ودب سنگین زیادی بینمون سکوت بزنه حرف میخواست دلم...میدادم تابشون آروم داشتم. کردم

 اخم. بود کرده اخم کلی االن اما میزد حرف مهربون باهام همیشه آخه...دلخوره ازم میکردم حس

 سکوت و دارم نگه خودمو نتونستم همیشه مثل چرا نمیدونم... توهم رفت خود به خود منم های

 :شکستم من بینمون

 ...بزنم گیتار نمیتونم دیگه دستم این با _

 مزد زل طرفشو چرخوندم سرمو منم  که کنه نگاهم برگرده شد باعث که بود غمی یه صدام توی

 هردو انگار و شدیم خیره هم به ای لحظه چند. میدرخشیدن هم تاریکی اون توی که چشماش تو

 نلح با... اون نه و بگیرم ازش نگاهمو که میکردم تالش من نه چون بودیم راضی وضعیت این از

 :گفت سردی

 ...باهات کنم شروع رو ویولن بود قرار هفته این _
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 نخواستم. بودم اون دهن از حرف این شنیدن منتظر بود مدت چند من...زیاد خیلی...شدم ناراحت

 دیدن آسیب باعث که فرستادم لعنت خودم به دلم تو. گردوندم بر ازش رومو همین واسه بفهمه

 یب بوکس کیسه اون به برو! میزنی؟ مشت دیوار به چرا روانی ی دختره...بگو آخه د. شدم دستم

 روشنش برقو کیلید طرف رفت. میکردم کنترل حرکاتشو چشمی زیر...! بزن صاحابت

 هک تختم کنار صندلی روی اومد. کردم ریزشون زود که سوخت همچین چشمام...واییییی...کرد

 نگاهم همچین چرا این وا...بهم زد زل ینه*س به دست و نشست بود روم روبه درست االن

 بهم تربیش کردو کج چپ طرف به یکم سرشو چته؟ یعنی که دادم تکون طرفین به سرمو! میکنه؟

 :پرسیدم عصبی... خدااا ای. زد زل

 میکنی؟ نگاهم اینجوری چر چیه؟ _

 :گفت کردو تر لباشو زبونش نوک با

 هوم؟...بدهکاری بهم توضحی یه کنم فکر _

 ادمود تکیه تخت سر به بالشتمو و عقب رفتم. خونده کور ولی بکشه حرف من از میخواد آقا...بگو

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدونه طور همون...اون به خودمم

 .نیستم بدهکار کسی به توضیحی هیچ من _

 تممیتونس هم اینجا از حتی... عصبانیت شدت از بود شده سرخ...اوه اوه. کردم نگاهش چشمی زیر

 یهیچک شی خفه تو...هااا نداره معصاب اعصاب خودم مثل! بشنوم دندوناشو شدن ساییده صدای

 با که بودم درگیر درونم صدای با طور همین من...شو خفه اینه؟ از غیر مگه چیه...اللی نمیگه

 .پریدم جام از متر 3 عصبیش صدای

 خودت نیوموده باال سگم روی اون تا پس...بذارن خر جای منو یاد نمی خوشم اصال من ببین _

 .زدن حرف به کن شروع

 ویلتح...آقا نه گرفتم؟ اللمونی میکنه فکر خودش پیش این نمیگم هیچی هرچی من...خبه خبه

 :بگیر

 کنی؟ کار چی میخوای بیاد باال سگت روی اون مثال _

 رفط اومد. کرد ایجاد بلندی صدای و افتاد بود نشسته روش که صندلیی که طوری پرید جاش از

 :غرید صورتمو جلوی گرفت اشو اشاره انگشت صورتمو رو شد خم منو
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 میشه؟ چی بدونی میخوای _

 منم خب اما جدی بفهمم میتونستم راحت خیلی که بودم زده زل چشماش به درهم های اخم با

 پوزخند با همو تو کشیدم بیشتر اخمامو... خب نداشتم اومدن کوتاه ی سابقه وقت هیچ

 :گفتم بود لبام روی که هیستیریکی

 اونا ردد به قمپزات این...استاد گرفتی اشتباه...نیستم ان پروانه دوروبرت که دخترایی اون از من _

 ... نه میخوره

 ها نشدم خفه تنها نه یعنی. داد فشار مشتشو توی گرفت امو چونه که بود نشده تموم ام جمله

 تمش یه چپم دست با... وحشیییی. میشنیدم هم هام استوخون تیریک تیریک صدای بلکه

 :گفت دندوناش الی از زدو پوزخندی که بازوش روی خوابوندم خوشگل

 اما میکنم خورد جا همین اتو چونه سوته سه بخوام...نمیکنه کاری من برای مشتا این _

 ...مهمی برام که حیف...حیف

 هک شد تر کم دستش فشار بود؟ داشنی دوست چه این...گرفت دلم...شد جمع چشمام توی اشک

 :زدم داد سرش جیغوم جیغ صدای با آوردمو بیرون دستش از چونمو کردمو استفاده این از منم

 ...حیوون بیرون شو گم _

 اول های روز مثل درست. نمیداد عذابم دیگه بود چشاش تو که غمی. بود زده خشکش طور همون

 :گفت سردرگمی با باشه پاشده خواب از انگار...بیشتر شایدم یومد می بدم ازش

 ...لحظه یه من شمین _

 :زدم داد گوشمو روی گذاشتم دستمو

 ...ببینمت نمیخوام...عوضیییی کن گم گورتو _

 که دمدی اینو منم حتی داشت واقعیت اما برسه نظر به مسخره شاید...شکست نگاهش توی چیزی

 رفتنش با. بیرون زد اتاق از رفتو عقب عقب افتاده های شونه با. شکست نگاهش توی چیزی

 اما اشهب داشته فرق بقیه با ممکنه که بودم کرده باور لحظه یه برای...شکست منم لعنتی بغض

 ...نباید. میکردم باور نباید احمق منه...عوضین مشت یه همشون...نه

******************* 
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 راتین 

 ایدش.شدم زنده مردمو بار صد خوابیده گرفته تخت روی معصوم طور این که االن همین تا صبح از

 اسرپ که دیدم اونو برگشتمو اومد خش خش صدای. بودم کرده سپری زندگیمو روز سختترین

 درد تطاق...کنم زندگی بتونم منم تا وایستا خودت پاهای روی قوی طور همین همیشه تو. وایستاده

 :پرسیدم ای مسخره سوال. ندارم کشیدنتو

 شدی؟ بیدار _

 رمس بالیی چه من از نگاهش دزدیدن با که بگم بهش میتونستم کاش ای...پایین انداخت سرشو

 :رسید گوشم به دارش خش صدای...یاره می

 ...آره _

 اشتمد سعی که صدایی با نبینه صورتمو شدن جمع تا برگردوندم رومو. کردم احساس رو بدی درد

 :گفتم نشه معلوم بغضم

 .رفته در دستتم خردی سر و نبوده حواست گفتم بهش...کردم صحبت مادرت با _

 چقدر. باشم کنارش امشب من تا بره کردم راضی اشو بیچاره مادر طور چه میدونست خدا فقط

 :گفت من من با...من ی اندازه به نه اما! بود نگرانش

 ...ممنون کردی که کمکی بابت...با _

. بود ارزش با دنیا یه برام و سخته چقدر مغرور دختر این برای جمله این گفتن میدونستم خوب من

 :گفتم میکرد داد بی صدام توی که افسوسی با

 .کنم کاری واست میتونستم کاش ای. نکردم کاری _

 خودمو چقدر بدونه اگه...آخ...گفت که ای جمله اون اما شد نزدیک بهم که شنیدم قدماشو صدای

 :نزنم داد سرش تا کردم کنترل

 بیاد؟ بگی آژانس یه میشه _

 :گفتم کردمو نگاه بهش همم تو های اخم با

 .میرسونمت خودم خونه بری باشه قرار اگه ضمنا...میدونه مادرتم. میمونیم اینجا امشبو _
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 بازلج چقدر. دادن تکون به کرد شروع پاهاشو نشستو تخت روی رفت دید خودش به نگاهمو وقتی

 ات میداره بر قدمی نزنم حرفی اگه ببینم میخواستم بودم کرده لج من بار این! وروجک این بود

 :شدم لذت غرق شنیدمو صداشو باالخره که بشکنه بینمونو سکوت

 ...بزنم گیتار نمیتونم دیگه دستم این با _

 هبرس چه میسوخت حالش به بود هرکی دل که کرد بیان اشو جمله این سوزناکی لحن با همچین

 سهوا بود بدهکار توضیح یه بهم هنوزم اما مظلومش چشمای به بودم خیره. بودم آوارش که من به

 :گفتم نبود آسون هم خیلی لحظه اون که خشکی لحن با همین ی

 ...باهات کنم شروع رو ویولن بود قرار هفته این _

 احساس هاشو حالت ی همه من که نمیدونست اما نفهمم تا دزدید ازم چشماشو زود شدو ناراحت

 همب نسبت بفهمم نمتونستم که بود عجیب اما نبود خودش گفتن یا دیدنم به نیازی میکردم

 وشر روبه صندلی روی درست رفتم...خداییش نمیداد بروز اصال رو یکی این نه؟ یا داره احساسی

 رد حرصشو که زدم زل بهش بیشتر چمه؟ یعنی که داد تکون سرشو که بهش زدم زل و نشستم

 :گفت آوردمو

 میکنی؟ نگاهم اینجوری چر چیه؟ _ 

 :آوردم زبون به ولی...بشکنی سکوتتو میخوام چون

 هوم؟...بدهکاری بهم توضحی یه کنم فکر _

 :گفت پرووییش نهایت با

 .نیستم بدهکار کسی به توضیحی هیچ من _ 

 سکوت این از دیگه ولی نداشت ربطی من به اونش شده که طور هر حاال میزد حرف باید اون

 :گفتم نداشتم روش کنترلی که عصبی لحن با بشکنمش میخواستم بودمو شده خسته

 خودت نیوموده باال سگم روی اون تا پس...بذارن خر جای منو یاد نمی خوشم اصال من ببین _ 

 .زدن حرف به کن شروع

 :گفت نذاشتو پس پا اونم بود معلوم
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 کنی؟ کار چی میخوای بیاد باال سگت روی اون مثال _

 میدادم تکون امو اشاره انگشت که طور همون. شدم خم صورتش رو طرفشو رفتم پریدمو جام از

 :گفتم

 میشه؟ چی بدونی میخوای _

 فاییده یب اونم که میشدم پشیمون هام جمله گفتن از بعد اما میرفتم پیش طور این نباید لعنتی

 :گفت عصبی پوزخنده با. بود

 اونا درد به قمپزات این...استاد گرفتی اشتباه...نیستم ان پروانه دوروبرت که دخترایی اون از من _ 

 ... نه میخوره

 عصبی! بفهمه؟ نمیخواست چرا میدیدم اونو فقط من دخترا اون ی همه گور...بسه لعنتی بسه

 :گفتم  و زد بازوم به مشت یه که گرفتم مشتم توی چونشو

 اما میکنم خورد جا همین اتو چونه سوته سه بخوام...نمیکنه کاری من برای مشتا این _

 ...مهمی برام که حیف...حیف

 اون آزار قصدم که من! باهاش؟ کارمیکردم چی داشتم من. شد جمع چشماش تو اشک

 :زد داد روم کردو خارج دستم از چونشو حرص با زود که شد شل دستم...نبود

 ...حیوون بیرون شو گم _

 "_بود گفته چی روز اون خسروی یارو اون به یادم خوب!! کردم؟ کار چی من...بود برده ماتم

 چشماش تو دارم که نفرتی با طور این اونم! شنیدم منم رو جمله همون حاال "...عوضی حیوونِ

 شک یب. بود حقم...گفت بهم که حرفی یا چشماش توی تنفر به کنم؟ باور چی به خدایا. میبینم

 :گفتم پشیمونی با...بده وصله بهم میتونست که بو چیزی بهترین جمله این

 ...لحظه یه من شمین _

 :کشید جیغ گوششو روی گذاشت سالمشو دست

 ...ببینمت نمیخوام...عوضیییی کن گم گورتو _
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 من...داشت حق. نشنوم هیچی دیگه شمو کر یا بشم خالص بدمو جون یا لحظه همون میخواستم

 که اریک رفتمو عقب عقب...زندگیمو عشقمو،. شکستم خودشو ولی بشکنم سکوتشو میخواستم

 هوایی دیگه شنیدم که اشو خفه هق هق صدای و بستم درو. رفتم کردمو گم گورمو کردم؛ گفتو

 به نه داشت نیاز حامی یه به اون. میکردم اضافه زخماش به نباید من. نداشتم کشیدن نفس برای

 به خیره ساعته 4 درست نگاهم نشستمو راهرو های صندلی روی! بده عذابش مدام که عوضی یه

 زا خیس که بالشی روی اونم برده خوابش حتما. یاد نمی هق هق صدای دیگه...اشه بسته اتاق در

 جام از گذاشتمو کنار یه ترسو. شدم ریختنشون باعث لعنتی من که هایی اشک... اشکاشه

 مونگشت بر تصمیم از بازم ولی بود روشن هنوز چراغ. کردم بازش آروم رفتمو در طرف به...پاشدم

 بود معلوم منظمش های نفس از. بود بسته چشماش بودو شده جمع تخت روی...داخل رفتم

 ارکن گذاشتم درست برداشتمو زمین روی از رو صندلی رفتم کردمو خاموش برقو کلید...خوابه

 میگفت میزدو داد روم دوباره نبود مهم دیگه ولی شه بیدار بود ممکن...روش نشستم تختشو

 وابیدهخ معصوم آرومو چقدر. ببینمش بیشتر ثانیه یه حداقل که داشت ارزششو! درسته؟ گمشم

 .کردم نوازشش انگشتام پشت با بردمو جلو دستمو آروم. بود صورتش روی هاش اشک رد. بود

 این و میخورد صورتم به نفسش...صورتش روی روبه درست شدم؛ نزدیک بهش...نخورد تکون

 :کردم زمزمه آروم. داد نشون خودشو لبام روی که شد لبخندی باعث

 شمینم؟ میبخشی منو _

 :دادم ادامه زدنم حرف به طور همون میکردمو نوازش صورتشو

 رو؟ عوضی حیوون منه _

 :گفتم زدمو تلخی لبخند که چکید چشمم از اشکی قطره

 دارم هک باره دومین این خودم تنهایی تو حتی باشم کرده گریه نداشتم یاد به حال تابه که منی _

 ! میریزم اشک تو روی روبه

 بینیش روی به کوچیکی بوسه. میکردم فکرشم که اونی از تر سنگین...پس بود سنگین خوابش

 :گفتم زدمو

 ...ببخش منو فقط تو. کردم تجربه تو با هارو ممکن غیر ی همه من...نیست چیزی که این _

 :گفتم ام مردونه هق هق همون با نگرفتمو جلوشو که زد چنگ گلوم به بدی بغض
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 ینا منو داری باورش که هرچی به میدم قسم رو تو. نکن این به محکوم منو... نباش متنفر ازم _

 .نکن مجازات طور

 پاکو ی بچه یه مثله درست. بود خوابیده معصوم حرکتو بی طور همین رو مدت این تموم

. یدمس*بو پیشونیش از شدم خم که نشست صورتم روی اشک همه اون بین از لبخندی...معصوم

 صبح تا زدمو زل خوشگلش صورت به. بود نشدنی وصف آرامشش...عمیق نفس وبا طوالنی

 انقدر خوابش که بودم حال خوش خیلی. نشد من حضور متوجه حتی اون کردمو نوازش موهاشو

 امبر اصال... متعجب هم قدر همین و کنارش بودن از ببرم لذت همه این میتونم من که سنگینه

 وقت اون میپریدم خواب از کوچیک صدای یه با من! سنگینه همه این خوابش که بود عجیب خیلی

 میسوخت خستگی از چشمام... نبرده پی من حضور به هنوز اون استو سپیده های نزدیک االن

 حداقل ناال و بودم نخوابیده اصال که بود شب سه درست. دارم نگه بازشون نمیتونستم حتی دیگه

 طمئنم دیگه اینکه با. کنم رانندگی نمیتونم داشتم حتم وگرنه داشتم نیاز ساعته 5 خواب یه به

 سرم پشت درو آروم شدمو بلند جام از احتیاط با بازم نمیشه بیدار خواب از ها حاال حاال بودم

 خورمنمی جم سرش باال از صبح تا میدونست بود کرده آماده من برای رادین بقلیشو اتاق. بستم

 یه وکشیدم دراز تخت روی...میبرم حرفش به پی االن. کنم استراحت یکم بهتره میگفت خب ولی

 همب حسی یه خب ولی بود خبر بی اطرافش از اون اینکه با. بود نشسته لبام روی عمیق لبخند

 .شدم بیهوش بگم بهتره یا برد خوابم سه ی شماره تا...منو بخشیده میگفت

************************ 

 شمین

 تموم یادآوری از بعد اما ترسیدم لحظه یه... کردم نگاه دور یه اطرافم به کردمو باز چشمامو

 ابمخو تو حتی. میکردم حس عطرشو بوی عجیب...بیمارستانم اتاق توی فهمیدم دیروز اتفاقات

 وت که اون ولی. بگیره دربر وجودمو عجیبی آرامش میشد باعث این میکردمو حس عطرشو بوی

 رفت شدم دیوونه پاک وای! یومد؟ می مشام به واضح انقدر عطرشو بوی چرا پس! نبود اتاق

 بودن اینجا که اون. بکشم عمیق نفس میکرد وادارم که بود قشنگ عطرش همچین بیشعور...هااا

 عمیق نفس یه همین ی واسه نمیدیدم غرورم شکستن کشیدنو خجالت برای هم دلیلی پس

 رمگ تلخو عطرهای من. میکرد گرم وجودمو بند بند که تلخ بوی اون از کردم پر هامو ریه. کشیدم

 شا مردونه ولی داشتم دوست سرد که ها زنونه از کال میپسندیدم سخت خیلی اما داشتم دوست

 مست منو خورده دماغم به عطرش بوی که اول روز از وقت اون نمیپسندیدم رو عطری هر بوی هم
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 زا حالم داره میکردم احساس لحظه هر که بار کسل محیط این از بود قرار امروز...دیگه بسه. کرده

 نانمچ آن برم اینجا از بود قرار اینکه از ولی بود شده تنگ مامان برای دلم. برم میخوره بهم اینجا

 داشت باهام که رفتاری اون از بعد. بود گرفته دیشب از دلم راستش...دلیلش. نبودم حال خوش

 ""خنگ؟ ی دختره شده چت تو"...منم و کنه خواهی عذر ازم بیاد میخواست دلم.بودم پکر خیلی

 یب کنم توسرت خااااک""...پشیمونه دیشبشم کار از مطمئنم نیست بدی آدم اون" "مگه؟ چیه

 خودش. کردم کات خودمو با درگیری زود منم شدو باز یهو در"...خودتی بزن حرف درست""...مغز

 فقط مطمئنی" "میپوشه؟ لباس قشنگ انقدر چرا داره؟ منو کردنه دیوونه قصد این...وایییی"...بود

 لباش ویر قشنگی لبخند "نه؟ بزنی منو زیرآب باید تو... پوفففف...یکمم خب" "خوشگله؟ لباساش

 :داد باالیی بلند سالم و بود

 ...خانوم بخیر صبحتون...سالم _

 قهی یه با بود پوشیده ای سرمه تنگ جین شلوار یه. بودم تماشاش محو آخه دادم کوتاهی سالم

 یه بود دهپوشون کامل گردنشو که بزرگش ی یقه و یومد می بهش خیلی که شکالتی کانفای اسکی

 خاصی چیزه هم همه این خدا به. بود کرده خودش محو منو که جذابیتی با توام معصوم حالت

 دید ارمد ضایه خیلی شدم متوجه که بردارم ازش چشم نمیتونستم چرا نمیدونم ولی بود نپوشیده

 سرخ هام iگون پایین انداختم سرمو! من زدم گندی چه..وای ای...گرفته اش خنده که میزنمش

 :گفت وایستادو روم روبه درست اومد...شرم از بود شده

 شی؟ حاضر نمیخوای _

 هک باشن گذاشته اونجا هامو لباس میزدم حدس که کمدی طرف رفتم پایینو اومدم تخت از آروم

 هک میکردم عمل محطاط همچین پوشیدم بولیزم روی از آروم برداشتمو مانتومو. اومد در درستم

 کنم رد توممان ظریف آستینه توی از نتونستم رو بود گرفته گچ که دستی. بود گرفته ام خنده خودمم

 باز وهام دکمه بتونم تا بپوشونه کامال جلومو که کنم سرم طوری شالمو شدم مجبور همین واسه

 بازوم از آروم طرفمو اومد سوختو برام دلش که چپوندم شال تو موهامو موکافات با همیچن. بذارم

 :گفت و صندلی روی نشوند منو گرفتو

 نه؟ برداری بازیات لجوج این از دست نداری قصد اصال تو _

 .دستش توی گرفت موهامو زدو کنار سرم از شالو آروم.زدم کوچولو لبخند یه شدو باز هم از اخمام

 نم ولی میبافت داشت موهامو. نیومد دردم اصال که کرد کارو این آروم انقدر... کرد باز سرمو کش
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 ستمخوا. یوفتاد می خارش به گردنم پشت همیشه چون یومد می بدم ببافم موهامو اینکه از اصال

 بعد. دیا می در آب از چی ببینم خواستم که میبافه سفت موهامو باال از داره دیدم ولی کنم اعتراض

 موهامو سرم ی گیره با سر آخر میکنه جمع سرم باالی داره دیدم بافت بلندمو موهای اینکه از

. نهمیک نگاهم مهربون داره دیدم که کردم نگاه محوی لبخنده با بهش برگشتم. کرد بند جا همون

 حاال ات که مدل این فهمیدم دیدم خودمو آیینه تو وقتی. کرده کار چی ببینم میخواست دلم خیلی

 :گفتم بهش پهنی لبخند با برگشتم. یاد می خیلی بهم بودم نکرده امتحانش اصال

 ...مرسی _

 :گفت میکرد کارشو داشت که طور همون کردو درست سرم روی آرومو شالو طرفمو اومد

 (خانومی)سینیورینا یاد می خیلی بهت مدلی این _

 مداشت انتظار. بود کرده درست سرم رو خودم مثل که شالمو واال موهامه مدل منظورش میدونستم

 :گفت که وایستاده طور همون هنوز دیدم ولی کنار بکشه شد تموم کارش اینکه از بعد

 ببخشی؟ منو تونستی _

 ارشکن از خواستم نگفتمو چیزی بود؟ مدلی چه دیگه این میکرد؟ خواهی عذر ازم داشت االن یعنی

 غمو همون دوباره که بهش زدم زل آوردمو باال سرمو. داشت نگه منو گرفتو هام شونه از که شم رد

 ودموخ جلوی دوباره نتونستم بیارم؟ در سر ازش نمیتونستم من که بود چی این. دیدم چشاش تو

 :پرید دهنم از یهو بگیرمو

 ...بود خودمم تقصیر _

 زدو یدلنشین لبخنده! میزنم؟ توپوق فقط زمرد دو این جلو من چرا. کردن کارشونو تیله دو این باز

 :گفت

 نه؟ یا بخشیدی منو حالو _

 :گفتم ندمو ای دیگه سوتی تا پایین انداختم سرمو!! من به تو دادی گیری عجب

 ...آره _

 ارکپ خیابون طرف اون درست ماشینشو. اومدیم در بیمارستان از بود داده انجام ترخیصو های کار

 دوق به خیره نگاهم میداشتمو بر قدم سرش پشت درست. میشدیم رد خیابونو باید بود کرده
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 ما که یموقع درست ماشین یه. بزنم بلندی جیغ شد باعث وحشتناکی ترمز صدای که بود هیکلش

 ونچ حال این با کنه ترمز تونست زود خیلی اما اومد راتین طرف سرعت با شدیم می رد داشتیم

... نزمی بیوفته و بده دست از تعادلشو شد باعث که راتین پای به خرد درست بود باال سرعتش

 همش بودمو شده هول... طرفش دوییدم زود که شد همراه من جیغ با زمین با هاش زانو برخود

 شارف پاشو فقط نمیگفت چیزی و بود شده جمع صورتش اون اما خوبه حالش بگه میخواستم ازش

 وت که نگرانی نهایت با من کردو باز چشماشو که دستش روی گذاشتم دستمو اراده بی. میداد

 :گفتم بود لرزونم صدای

 ...بگو چیزی یه خدا رو تو راتین خوبه؟ حالت راتین _

 روی رمبگی سمجو اشک قطره یه جلوی نتونستم... سوال عالمت یه مثله درست میکرد نگاهم گنگ

 خاصی آرامش بایه کردو پاکش آروم انگشتاش نوک با باال آورد دستشو که خورد سر ها گونه

 :گفت

 .نیست چیزیم...شمین خوبه حالم _

 :گفتم گلوم توی بغض با

 ...باشه شکسته جاییت شاید بیمارستان بریم _

 :کرد زمزمه آروم لحظه اون برام بود ممکن چیز بهترین که زد قشنگی لبخنده

 ...همین گرفت دردم آن یه فقط نیست چیزیم که گفتم _

 لیخی...خب میگه داره من دادن دلداری برای شاید میگفتم خوبه حالش که بود سخت برام باورش

 :گفتم بهش رو. بودن شده جمع برمون دور ها

 ...بهت کنم کمک نمیتونم که من...بیاد رادین بزنم زنگ بذار ببین _

 :گفت دادو فشار گرفتو محکم دستمو که شم بلند خواستم

 .بریم...نیست چیزیم _

 داشت کلی بود جوون پسر یه که بیچاره ی راننده. کرد نگاه بهم و وایستاد سرپا شدو بلند جاش از

 یول نشده چیزیش و ازش نداره شکایتی که گفت راتین سر آخر که میکرد خواهی عذر راتین از

 :توپیدم بهش میکردم نگاهش خشم با داشتم لحظه اون تا که من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

273 

 

 یموایمیست ما اصال...جناب ندیدن هیکلو این با آدمی اگه پزشک چشم یه پیشه برین بهتره _

 ...کنه روشن رو تکلیفمون تا بیاد پلیس

 یرز شد خم آروم...بودم گفته غریبی عجیبو چیزه چه انگار که زد زل بهم تعجب با همچین راتین

 :گفت گوشم

 ...که نشده چیزی! چی؟ برای پلیس داری؟ کارش چی _

 :توپیدم بهش درهم های اخم با

 چی؟ میشد اگه ولی درسته نشده چیزی _

 :گفت خاصی لبخنده با. بود مفهوم نا برام که دیدم نگاهش توی برقی یه

 میکرد؟ هم فرقی برات میشد اگه _

 :دادم جوابشو قاطعانه

 . میخورد خنک آب باید زندون های میله پشت االن که میشد اگه _

 :گفت ای خنده ته با باال پرید ابروهاش

 میکنی؟ همچین چرا تو منم کنه شکایت باید که اونی _

 یساعت دو که شدم ماشین سوار رفتم...شمین روحت تو ای. دادم دستش آتویی چه فهمیدم تازه

 دید ور العملم عکس این تا رایتن. میکردیم بحث کل عقل این با بودیمو وایستاده کنارش میشد

 داده انجام که رفتارهایی و ها حرف به داشتم راهو کل. شد ماشین سوار اومد دادو خاتمه بحثو زود

 اون چرا نیاوردم در سر خودمم من داره حقم خب...شده مشکوک بهم مطمئنم. میکردم فکر بودم

 ونازش اصال که جادویی ی تیله دوتا اون تقصیر همش.بودم پشیمون دادم؟ دست از کنترلمو طور

 نمی میداد گوش شاد های آهنگ داشت همش بودیم شده ماشین سوار وقتی از... یارم نمی در سر

 بود وغمگین آروم فاز تو همش خودم مثل که بودم برده پی مدت این تو آخه بود شده چش دونم

 یشپ میدونه خدا...پوففف. میخوند آهنگ همراه داشت بودو لباش روی خوشگل لبخند یه االن ولی

 چند نه؟ یا زده ماشین بهش که داره ربطی چه تو به آخه...من ی درباره میکنه فکر چی خودش

 راشب نمیخواستم... نه. شدم پشیمون گفتم به کردم نگاه که خوشحالش رخ نیم به بعد لحظه

 همچین یه نداشتم حق پس بود نکرده بدی من به اون...کرد خواهی عذر ازم هم. بیوفته اتفاقی
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 4 تا. شد بدتر حالم افتادم یادش وقتی اما بودم کرده فراموش کال دستمو درد. بکنم براش آرزویی

 تو فتر بیشتر اخمام. بدم انجام راحتی به کارامو خودم میتونستم نه بود گیتار از خبری نه هفته

 یه جای همیشه... اه...ولی کنه خفه اونو بگم بهش میخواست دلم. بود مخم رو آهنگ صدای همو

 وشهگ یه پخشو کرد خاموش کال که دیگه چیزه یه یا فهمید ام قیافه از نمیدونم. هست اما و ولی

 ودمخ رو نگاهشو سنگینی. بپرسم ازش نگشتم بر ولی وایستاد چرا نیاوردم در سر. کرد پارک

 هرچی... من رو کرده زوم داده تکیه طور همین دیدم. بیارم در سر ازش تا برگشتم کردمو حس

 طور همون اخمامو برگدوندمو رومو... خدا ای! انگار من پهلو میفرسته راست یه خدا است دیوونه

 راه ماشینو چون شد خسته انگار که گذشت یکم. میخواد چی بگه خودش تا هم تو کشیدم

 مکرد فکر ترسیدم...میشه دور خونه مسیر از کال داره دیدم که میرفت داشت طور همین. انداخت

 :پرسیدم ازش ترس با. کرده بارشو اون بازی دیوونه هوای بازم

 !میریم؟ کجا داریم _

 گرفته مونوفر دستش یه با پنجره ی بله به داد تکیه آرنجشو میکرد رانندگیشو داشت رلکس خیلی

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون. بود

 ...بزنیم حرف بتونیم که جایی یه میریم داریم _

 :گفتم حرفشو وط پریدم

 .ندارم تو با حرفی هیچ من _

 :گفت بود لباش روی که مهربونی لبخند با کردو نگاهی نیم

 .یاد می خوشت مطمئنم...خوب جای یه میریم داریم...نترس _

 سرم بالیی خواد نمی که شد راحت فکرم حداقل. میزد موج چشماش توی آرامش همون دوباره

 بیاد خوشت که جایی میبرتت داره گفت فقط نگفت هیچی اون...گفت ولی مطمئنی؟ کجا از...بیاره

 ینا. بکشم تو دست از نمیتونم راحتت نفس یه که بمیری بهت؟ گفت اینم! چی؟ از ولی...ازش

 میترکید داشت مخم...وایییی. نمونده هم زیادی چیز مردنمون به میری پیش داری تو که طور

 رس شیشه روی آروم آروم داشتن که برف های دونه به سردو ی شیشه به دادم تکیه سرمو...دیگه

 ...زدم زل میخوردن

******************* 
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 طاقت جلسه در نتوانست حتی که زیاد انقدر. میزد قدم اتاقش در داشت و بود قرار بی شاران

 خواهرش ونه داد می را هایش تلفن جواب مادرش نه که بود روز دو. بود کرده ترک و بیاورد

 شاران و شد اتاق داخل بارید می صورتش سرو از که کالفگی با بردیا. بود گذاشته پیغامی برایش

 ...گرفت آرام کمی در چارچوب در قامتش دیدن با

 میکنی؟ اینجوری چرا _بردیا

 :گفت لرزانش صدای با میرفت کلنجار او با که طور همان بودو گلویش در بدی بغض شاران

 ...بردیا خبرم بی ازشون روزه دو درست _

 :داشت کردنش آرام در سعی بردیا

 ...بنویسه چیزی بهت نتونسته شده تموم شمین اینترنت شاید خب _

 :گفت ناله با شاران

 !نمیده؟ هامو تلفن جواب چرا مامان _

 :گفت همین برای ببرد پی شاران نمیخواست اما بود مضطرب هم بردیا

 ...دوستاش از یکی ی خونه رفته شاید خب... نباش منفی انقدر _

 :گفت شدو عصبی کند قانع کودکانه دالیل با را او میخواست بردیا اینکه از شاران

 !هم سر پشت اونم روز، دو نه روز یه میشه میگی تو که اینایی بردیا _

 :گفت شدو نزدیک او به قدمی بردیا

 ...خوبه حالشون باش مطمئن. میکنی اذیت خودتو داری خود بی _

 های شونه خفیفه های لرزش شروع برای همین. کرد بغل سفت کشیدو آغوشش در را او آرام

 دو این در. گیرد آرام کمی شاید تا کند خالی را خودش داد اجازه  بردیا. بود کافی شاران ظریف

 راهی جوی جستو در خودشم حتی و بود همسرش های نگرانی و ها قراری بی شاهد اوهم روز

 اش ینه*س از را سرش شاران...خبر یک از دریغ اما بود اش خانواده از شدن خبردار برای

 :گفت عجز با برداشتو

 کنی؟ جور برام بیلیت یه میتونی _
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 :گفت نشاندو سرش بر ای بوسه گرفتو آغوش در را سرش دوباره بردیا

 باشه؟. میریم باهم نشد خبری ازشون امشبم اگه میدم قول _

 ...باشه_

 ندهد بروز را این که داشت این بر سعی اما بود قرار بی هم هنوز شاران.آمدند در شرکت از باهم

 اب داشتو نگه رستوران یک جلوی. است خبر با معشوقش دل از همیشه عاشق دل اینکه از غافل

 دچن از بیشتر کرد چه هر اما. بخوراند غذا او به بتواند روز یک از بعد شاید تا برد را شاران اصرار

 به نچشمشا تنها اما کنند حت استرا کمی تا رفتند خانه به هم با. کشید کنار و نخورد غذا قاشق

 بیاورد شاران لبان روی به را لبخند که داشت این بر سعی همیشه مثل بردیا. بود شده دوخته تلفن

 ودب ای بهانه تنها موضوع این. نمیکرد توجه او به شاران اصال چون نبود موفق اصال بار این اما

 از مدت این تمام در چرا که نمیدانست هم خودش را دلیلش. بگیرد فاصله بردیا از تا شاران برای

 غیر این ولی شود باخبر اش خانواده رازهای از که نیست راضی چندان و است فراری شوهرش

 بودو اش خانواده مشکالت کردن مخفی تالش در همیشه ازدواجشان اول از شاران. بود ممکن

 نواخا از شاران. نگذارد تنها را او ای دقیقه بود کرده احد خود با بردیا چون میخورد شکست همیشه

 این در تر بد همه از و میکشید خجالت مادرش تمام نا عشق از و پدرش مسئولیتی بی از دهاش،

 آرامو خواهر اخیر سال چند همین در زیرا بود؛ شده امید نا هم شمین از دیگر آخر سال سه

 کرده ایجاد درونش در را جدید ای واهمه این و بود شده تبدیل آرامتر سردو دختری به کوچکش

 تمام و میدانست مقصر را خود شاران چون بود شاران برای بزرگی ی ضربه پدرش آخر کار. بود

 میترسید رویزی از او...نظرش از بود بردیا چشمان جلوی در اتفاقات این تمامی دادن رخ دردش

 میکندن کاری چنین گاه هیچ بردیا میدانست اینکه با کنند سرکوفت او بر را اتفاقات این تمام که

 با ن شارا و شد بلند شاران گوشی صدای که بود 9 های نزدیک. نداشت قرار آرامو دلش ولی

 :داد جواب سریع و کشید پر دلش "مامان " نام دیدن

 ...الو _

 ...گلم دختر سالم _مامان

 :گفت دلخوری با بستو را چشمانش کشیدو راحتی نفس

 ...مامان سالم _
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 گوشش به مادرش صدای آن سر پشت و بزند کوچکی لبخند شد باعث مادرش ی خنده صدای

 :رسید

 ...دلخوره ازم که برم دلت اون قربون من الهی _

 :داد جواب سریع و میکرد تماشایش مهربانی لبخند با که انداخت بردیا به نگاهی شاران

 هب میگفتی دخترت اون به خط دو یه...میره راه هزار دلش دنیا ور این دخترتون نمیگین شما آخه _

 ...خب مینوشت من

 خوبین؟...حاال هارو این کن ول. نمیذارم خبرت بی که میدونی واال حتما نبوده امکانش _مامان

 خوبه؟ بردیا

 :گفت بودو فوتبال دیدن مشغول که اندخت بردیا به نگاهی نیم شاران

 ...بهتون میرسونه سالم...خوبیم آره _

 :گفت بشنوه( شاران مادر)  خانوم نسرین که طوری بلند صدای با گشتو بر سریع بردیا

 ... خوشگلم مامان چاکر _

 :گفت خنده با طور همان مادرش گرفتو تحویل بردیا از هم گرمی لبخنده که کرد ای خنده شاران

 رو لیچی چربو سبزی قرمه یه ترتیب بردیا برای بیاین...خدا به شده ذره یه هردوتاتون واسه دلم _

 .میدم

 :گفت شیطنت با شاران

 .باشیم اونجا فردا تا میگره بیلیت دوتا االن همین میشه پا بشنوه اینو اگه _

 :گفت حسرت با کشیدو آهی مادرش

 ...کور و سوت خیلی شما بدون خونه این. شده تنگ خیلی براتون دلم...بکنه کاش ای _

 :کند بیرون خیال فکرو از را مادرش داشت سعی همیشه مثل شاران

 دل ور یایم می میکنیم ریستش راستو زود کارمونو میدم قول...بشم تو آه فدای من الهی _

 خبر؟ چه گرامیمون تغاریه ته از ببینم بگو حاال...خودت
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 :گفت ندهدو بروز داشت سعی اما شد هول کمی حرف این شنیدن با نسرین

 یه آخه خورده سرما انگار. خوابیده گرفته بود خسته خیلی ام بچه...میرسون سالم خوبه اونم _

 ...میکنه اتسه

 :گفت مشکوک شاران

 است؟ خونه شمین _

 .خوابید خورد ،غذاشو اومد کار سر از تازه...خب آره _نسترن

 هم باشه بوده خسته هم چقدر هر حاال بخوابه زود نداشت عادت شمین. رفت فرو فکر تو شاران

 باهاش بود مجبور فردا باالخره نگفت چیزی خب ام نمیکرد صدق براش خوابیدن زود مورد یه این

 از بعد و کردن دل دردو و زدن حرف باهم دیگه یکم. میشد مشخص همچی موقع اون بزنه حرف

 ...مادرش جانب از حداقل بود شده راحتر کمی شاران خیال مکالماتشان اتمام

********************* 

 شمین

 برسه چه حاال بودم فرحزاد عاشق طورش همین من! بهشت وسط بود آورده منو...شد نمی باورم

 سعی ولی بزنم جیغ میخواست دلم حالی خوش از وای...باشه پشونده برف رو جا همه که این به

 میکردم اتماش بیرونو ذوق با داشتم بودمو نشسته ماشین تو طور همین. کنم کنترل خودمو داشتم

 همون و میخندید چشماش لباشو. زدم زل بهش کردمو بلند سرمو. شد باز من طرف در یهو که

 چای طرف میرفتیم داشتیم باهم. وایستادم کنارش و شدم پیاده  آروم. بود منتظر طور

 :گفت که شنیدم صداشو...خونه

 ...شدن باز هم از که هات سگرمه _

 ختت آخرین روی رفتیم...ایششش...خدا به این داره کرم! نه؟ نمیشد انداختی نمی تیکه اگه حاال

 اینجا لیو بشینه دنج جای یه میخواد فهمیدم خب خیلی. نشستیم نداشت دید جا هیچ به اصال که

 که بود گرن ای قهوه کاپشن یه کاپشنش. نشستیم هم روی روبه درست نیست؟ دنج خییلی دیگه

 بود خوشگل خیلی رنگش ترکیب. میشد دیده بولیزش ی یقه که بود طوری اش یقه

 گذاشت آوردو در کاپشنشو پاشد راتین که اوقدر نه ولی بود گرم خونه چای توی...خداییش

 تو برابر 4 یارو نمیشه سردش خب معلومه! گرمشه؟ یعنی...باال زد هاشو آستین و کنارش
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 تچاکل هات دوتا ش سفار چه؟ من به اصال باشه داشته! تو کمر کلفتی به داره عضله...هیکلش

 نم ولی نمیشد بدل ردو بینمون حرفی هیچ. دادم من که داد رو سفارشی همون اونم درواقع دادیم

 اتماش بیرونو بود تختمون کنار درست که چوبی ی پنجره از داشتم و نبودم ناراضی که یکی

 دموز یخ دستای فنحونم با سفارشامون اومدن با .بود شده بیشتر برف بارش شدت که میکردم

 موقع هیچ...تابستون وسط حتی بود یخ تیکه یه دستام همیشه من نبود سردم. میکردم گرم داشتم

 لبخند هی تا بود کافی همین.نوشیدم فنجونم محتوای از یکم! من خوده حتی نفهمید کسی دلیلشو

 وسرم برگشتم خورد گوشم به که مردونش صدای. بشم خیره بیرون به و بشینه لبام رو کج

 .شدم خیره بهش و برگدوندم

 اینجا؟ از اومد خوشت _

 :گفتم زدمو مصنوعی لبخنده

 ...قشنگیه جای _

 و ردک احساس نگاهمو سنگینی...بگه چیزی تا بود درگیر خودش با انگار پایین انداخت سرشو

 با تونست باالخره. میکردم حس داشتم رو عجیب حسه همون بازم. کرد بلند دوباره سرشو

 :گفت بیادو کنار خودش

 کردی؟ فکر بهش _

 :آرودم زبون به همین واسه نفهمیدم منظورشو چی؟ به. کردم نگاهش گیج

 میکردم؟ فکر باید چی به _

. ودب طور همین آره...شکست دلش...یا بود دلخور انگار...همین کرد نگاهم مات فقط...نگفت هیچی

. داد فشار محکم کردو مشت رو بود زانوش روی که دستی که دیدم. بودم نزده بدی حرفه من

 انداختم سرمو دادمو قورت آروم دهنمو آب کردم؟ عصبیش همه این که گفتم چی یعنی ترسیدم

 من خهآ یاوردم نمی در سر میکردم فکر چی هر. نبینم خودم رو بارشو سرزنش نگاه دیگه تا پایین

 با داشت مدام که میدیدم چشمی زیر نزد دست اصال فنجونش به میکردم؟ فکر چی به باید

 شخود منو اون خب رفت؛ هم تو اخمام. پاشیم که بگم من تا بود منتظر میگرفتو ضرب دستش

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون شدمو بلند جام از...نکردم اصراری که من بود آورده

 ...بریم...بفرمایین _
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 اب. دادم فشار محکم لبامو درد از منم و کشید بازومو حرص با که کنم پام کفشامو تا شدم خم

 وبود شکسته که دستی روانی. میکردم ضعف داشتم من ولی و بود زده زل بهم سرخش چشای

 دست نمیدونست یعنی بود نفهم خیلی...بکشم جیغ دلم ته از میخواست دلم. بود کشیده طور اون

 یال البه از طور همون... کندش کال االن اینکه به برسه چه میکرد درد جوریشم همین میگره؟ درد

 :گفت دندوناش

 میکنی؟ رفتار طور این باهام داری گفتم چیزی بهت من _

 : گفتم نفهمه لرزشو داشتم سعی که لرزونم صدای با

 !جاش؟ از کندی بازومو االن که کردم چیکار شما به من _

 مهربون نگاهش زود چون کرده غلطی چه بود فهمیده تازه انگار بازومو روی خورد سر نگاهش

 :گفت شرمندگی با شدو

 ...خواستم نمی کن باور...نبود حواسم اصال من...من _

 :گفتم زدمو  تلخی لبخنده

 !نه؟ میشکوندی چونمو داشتی که نبود حواست دیشم _

 من ولی اومدیم در هم با اونجا از...واسم نبود مهم اما ببینم نگاهش تو میتونستم رو پشیمونی

 هک طوری. گذروندیم مطلق سکوت تو راهو تموم. نکرد اعتراض اصال اونم میرفتمو اون از جلوتر

 که مش پیاده زود خواستم وایستاد که خونه جلوی. بشنوم کامل میتونستم هم هاشو نفس صدای

 :زد صدام

 ...شمین _

 :گفتم زود بده ادامه نذاشتم

 ...ممنون همچی بابت...نزنیم حرف باهم اصال بهتره _

 این ات یعنی شنیدم یاوردم می در کفشامو وقتی الستیکاشو صدای...خونه رفتم شدمو پیاده زود

 وصداش کردو بغل محکم منو اومد زود شنید درو صدای تا مامان چه؟ من به بود؟ مونده منتظر موقع

 :گفت که شنیدم
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 ...برم قروبنت الهی...دلم عزیز اومدی خوش _

 :گفتم کردمو جداش خودم از آروم

 ...ام خسته خیلی فقط نیست نگرانی جای مامان خوبم _

 باز درو آوردمو در کیفم تو از اتاقمو در کیلد. رفتم باال ازشون آروم آروم و ها پله طرف رفتم

 برخوردهاش چرا نمیدونم. کشیدم دراز خودمم تختو روی انداختم کردمو باز شالمو فقط...کردم

 من و میذاشت زیادی تاثیر رفتارام روی کنه رفتار و بزنه حرف باهام طور چه اینکه...بود مهم برام

 .بمونم خبر بی اطرافم از یکم تا بستم چشمامو. یاوردم نمی در سر اصال این از

********************** 

 شمین

 هب برنداشتو دستشو اون ولی خوردم کوچیکی تکون. کردم احساس موهام روی رو دستی نوازش

 باز هم از چشمامو بود؟ جدید توهم اینم ایه؟ صیغه چه دیگه این...اه. داد ادامه هاش نوازش

 وچشمام زود. شنیدم رو ریزی ی خنده صدای که نشوندم پیشونیم روی بزرگی اخم جاش نکردم

 ریز یزر داشت بودو نشسته سرم باال ایلناز میکنه؟ چیکار اینجا این! وا؟. شدم خیز نیم کردمو باز

 :گفتم و دادم فشار چشمامو شصتم و اشاره های انگشت با...میخندید

 میکنی؟ کار چی اینجا تو _

 :گفت ای خنده ته با

 میکنی؟ بیرونم...هوی _

 اب طور همون شدمو بلند جام از. خورد اشو خنده زود که کردم نگاهش غضبناکم ی قیافه همون با

 :فتگ که کنم عوض هامو لباس تا کمدم سراغ رفتم برگشتم وقتی. شستم صورتمو رفتم اخم

 ...مرسی خوبم منم...بخیر هم تو صبح سالم، _

 :گفتم برداشتمو راحتی دست یه کنم نگاهش اینکه بدون

 ...علیک _
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 نزدم دست بهشون بازم کنم بازشون یومد نمی دلم اصال راستش. بودم نزده دست موهام به

 دیشب آوردم در مانتومو. بپوشم هامو لباس طور چه االن بودم مونده.بمونه طور همون گذاشتم

 گردنم زا دستمو باید همین واسه بیارم در بولیزمو میخواستم. بودم درآورده کاپشنم با شالمو فقط

 :گفت غرغر با کردو کمک بهم طرفمو اومد ایلناز که بیارم درش بتونم تا میکردم باز

 نیست؟ بس کرد ناکوت خودتو زدی...تو تخسی و دنده یه آدم عجب _

 ودب معلوم تنهایی ولی حموم میرفتم باید. پوشیدم اشو تازه کردمو عوض بولیزمو کمکش با

 از بعد. بخوام کمک ازش تونستم نمی هم میموردم مورد یه این تو دیگه. بیام بر پسش از نمیتونم

 :گفت که شنیدم ولی بیرون زدم اتاق از زود گفتمو مرسی یه پوشیدم هامو راحتی اینکه

 ...کن صبر شمین _

 برام هنام یه یخچال روی مامان. بخورم چیزی یه تا خونه آشپز رفتم پایینو اومدم تند تند هارو پله

 هی دست یه با...امروز یاد می دیرتر چون نذاره تنهام کرده خواهش خودش ایلناز از که بود نوشته

 تو ینمبش برم خواستم برداشتمو دستی پیش یه طور همون نکنم ضعف تا گرفتم کوچولو تیکه

 اومد زود. داد خراشی گوش صدای و افتاد دستم از دستی پیش زدو خشکم اپن پشت که سالن

 :گفت گرفتو بازوم از آروم سمتمو اومد آروم های قدم با پامه کفش دید تا طرفمو

 ...خوبه حالت میکنی؟ کار چی _

 یچ ما ی خونه تو این. کنم معنی خودم برای رو دیدم که رو چیزی میخواستم فقط بود برده ماتم

 صورتمو جلوی گرفت آورد و ریخت آب لیوان یه رفت خورم نمی تکون دید وقتی! داشت؟ کار

 :گفت

 ...بخور اینو بگیر...نداشتم ترسوندنتو قصد _

 ومر روبه درست ایلناز. خوردم نصفش تا منم گرفتو لیوانو خودش همین واسه میلرزید دستم

 :بهش توپیدم حرص با...ازخنده میکرد غش داشت

 خبره؟ چه اینجا بپرسم میشه _

 :گفت گرفتو بازوم از دوباره آروم راتین

 .میدم توضیح رو همچی من بشین برو بیا تو _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

283 

 

 کسی دمبو بیزار...گرفتم ضربه دستم با نشستمو ها مبل از یکی روی رفتم. کردم گفتو که کاری

 از و انداخت پایین سرشو شرمندگی با که گفت ایلناز به چیزایی یه راتین دیدم. کنه مسخرم

 داوم دستش توی سینی یه راتین بعد دقیقه چند... بخنده بهم نداشت حق. اومد در آشپزخونه

 کرده درست مفصل ی صبحونه یه...مقابلمون میز روی گذاشت هم رو سینی نشستو کنارم درست

 که وشمگ کنار صداشو. بده توضیحشو تا بودم منتظر طور همون کنم عوض حالتمو اینکه بدون. بود

 :گرفتم گر شندیم

 نیست؟ ات گشنه _

 یه وگرفت فاصله ازم. بود زده خشکم طور همون همین واسه بدم سوتی میترسیدم...ندادم جوابشو

 همون با دیدم که کردم نگاهش اخم با. گرفت دهنم مقابل آورد گرفتو عسل و کره ی تیکه

 :گفت میزد موج چشماشم تو که مهربونی

 ...هااا داره خوردن این _

 :گفت و میکرد نگاهم مهربون هنوز اما کرد کوچولو اخم یه که عقب رفتم

 .نیست خبری توضیح از نخوردی اینو تا _

 بی لذت این از هم من و بهم بود شده خیره لذت با...دهنم توی گذاشت آروم کردمو باز هم از لبامو

 اشتها با قدر این موقع هیچ حال به تا! تر لذیذ و بود شده تر شیرین عسل انگار. نبودم بهره

 به اصال. بود دلنشینی سکوت ولی نزدیم باهم حرفی هیچ ام صبحونه اتمام تا. بود نخورده صبحونه

 باهاش تمنمیتونس دیگه چرا نمیدونم. کوچولوبکنم تعارف یه حتی نتونستم منم بود نزده لب هیچی

 لغت وت کلمه این... باید! میزدم حرف باهاش نقص بی باید انگار اصال بزنم حرف پروا بی اوایل مثل

 مک وجودم تو که هایی باید به میدونستم مسئول خودمو االن وقت اون نداشت کاربرد من ی نامه

 رو  ام وهمی آب اینکه از بعد. نبودم هم میل بی همچین بگم میتونم و میگرفت جون اشون شعله کم

 :پرسید تعجب با کردم تموم

 !نزدی؟ لب چایی به چرا _

 :گفتم زدمو کجی لبخند

 .یاد نمی خوشم قهوه و چایی از کال من ولی... ممنون _
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 خوبی سابقه آخه خب...بترسم شد باعث که شد نزدیک بهم یکم و کرد نگاهم خاصی جور یه

 بیدهچس بهم طور همون گذاشتو مبل پشتی روی برد دستشو...بهم ها شدن نزدیک این تو نداشت

 یا. تداش نگه سفت گرفتو کمرمو دستش یکی اون  با بگیرم فاصله ازش یکم اومدم تا. نشست

 :گفت که شنیدم صداشو...  الحوائج باب

 ...باشم نزدیک بهت قدر همین میخوام _

 هرم .ببره پی این به نمیخواستم ولی میکرد دگرگون حالمو...خمار چشاش و بود جوری یه لحنش

  جونم؟ از میخوای چی لعنتی. سوزوند می گردنمو گوشمو داشت هاش نفس

 گذشت؟ بهم چی میدونی رفتی دلخور طور اون که دیشب _

 . بود شده الل باز ولی بزنم داد سرش میخواست دلم بده ادامه نمیخواستم

 .نمیکردی رفتار طور این باهام وقت هیچ میدونستی اگه. نمیدونی...نوچ _

 ...دریغ ولی بشم آروم یکم تا دادم می فشار بودمو کرده مشت امو سالم دست

 فکر باید چی به گفتی پروا بی طور اون چون. میدونم نشدی منظورمم متوجه دیروز اصال _

 !میکردم؟

 :گفت ندادو اجازه اون اما بگم چیزی یه میخواستم انگار شد باز هم از لبام

 چون نیست مهم واسم... نیستم مهم ای ذره برات من. کن گوش فقط نگو هیچی...هیششش _

 که بارم یه برای میخوام ازت! میفهمی؟... میپرستمت! دارم دوست تورو هردومون ی اندازه به من

 همه ینا بتنوم نباید چرا میخوای؟ سایه یه مثل منو کی تا اینکه به. کنی فکر جدی بشینی شده

  تو؟ به کردم کار چی مگه! باشم؟ نزدیکت

 مرد یه اون...نشکنه بغضشو پیشم بار این داشت سعی ولی بود اشک برق. کردم نگاه چشماش به

 :گفت پاچیدو روم به مهربونی لبخنده. بودم کرده تعجب من شکست که هم باری یه همون بود؛

 ...دور از مدت همه این مثل نه ولی میمونم منتظرت من _

 :گفت کردو اشاره چشمش با کممون ی فاصله به

 ...فاصله همین با درست _
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. ودب خرید الیلون تا چند دستش بود ایلناز. برگردونم در طرف به نگاهمو زود شد باعث در صدای

 خمیا دید که وضع اون تو رو ما ایلناز. داشت نگه دست با منو دوباره که بگیرم فاصله از خواستم

 انزجار اب کردمو نگاه بهش نفرت با برگشتم. بمیرم جا همون خواست دلم که نشست پیشونیش رو

 :گفتم

 !گرفتی؟ اسیر مگه. برم میخوام کنار بکش _

 که بود گلوم تو بدی بغض. میرفتم باال تند تند هارو پله. رفتم اونجا از زود منم و برداشت دستشو

 جا همون بهشو دادم امو تکیه بستمو سرم پشت درو. یاورد می یادم به رو ایلناز آمیز حقارت نگاه

 بردار دست اما بره هم لعنتی بغض اون شاید تا دادم قورت دهنمو آب. نشستم شدو خم هام زانو

 :نالیدم و سقف به زدم زل درو به دادم تکیه سرمو. داشت کشتمو قصد انگار نبود

 !نکن... کارو این نکن...ندارم جا دیگه! میدی؟ بازیم میکنی؟ کار چی باهام داری...خدااااا _

 فموکی طرف رفتم شدمو بلند جام از...کیفم سمت بشه کشیده نگاهم شد باعث گوشیم صدای

 :پیچید گوشی تو شادش صدای. دادم جواب "وارنا"...بیرون آوردم در گوشیمو

 (کوچولو خانوم سالم) بزکی بارو اچا _

 :دادم جوابشو ارمنی به منم حوصلگی بی با

 زا میدونی...کوچولو نگو من به گفتم بار هزار...سالم) جوپین مک نترسک یس خار وچ هزار بارو _

 .(یاد نمی خوشم ها بازی لوس این

 :گفت هاش خنده بین! میخندید حت را چه. زدم خندی پوز شنیدم که اشو خنده صدای

 ...(کوچولویی من چشم تو آخه خب)  دیش اوکدی واسد یو یسوس _

 :گفتم حرص با

 (بزرگتری؟ ازم مگه سال چند جمعا خبه خبه)  آجا؟ جادیسمی ایکتز اوگه اوگه _

 نداری، کوچولوم خواهر با فرقی برام اینکه مهم)اودیس ، جم/ غات تی کوج پا جی رکیش هیدن _

 ...(نازی قدر همون

 :گفتم دل ته از نشستو لبم رو کجی لبخند
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 .(نداشتمی برادر مثل هم تو)  دیوی تی اف کز دو _

 :نبود خوب حالم من هم یا نمیرسید نظر به شاد صداش دیگه

 !(برادر؟! ) بارنس؟ _

 ...(خب آره) اوگه کز _

 :بود ضعیف خیلی صداش

 ...(من ولی...) دیز یس _

 ...(چی تو! ) بسسه؟ اینچه _

 :پرسیدم که نداد جوابی

 .یاد نمی صدات اونجایی؟ ورانا _

 مراقب بیشتر...ارزشی با خیلی برام بدون فقط...کن ول.) جادوس وگو... کی دو آی...دکجی جی _

 .(باش خودت

 :گفتم کنایه با

 ...رسیده ها خبر _

 :گفت جوری یه وارنا

 .آوردی خودت سر بالیی چه شنیدم بله _

 :گفتم همین واسه کنه قطع زود میخواستم

 (برم؟ هست اجازه شد؟ تموم هات نصیحت)  جی؟ایسود؟ دی کاده_

 :گفت خود با وارنا خط طرف آن اینکه از خبر بی

 ...(همیشه برای...خودم پیشه دارم نگهت  بتونم کاش ای...)لیک...مکس اق گات سی جی_

 :گفتم کالفگی با نیومدو صدایی باز

 ...وارنا...الو _
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 ...برو باشه...جام این _

 (خداحافظ فعال) جوج ها دو _

 ...(دیدار امید به) ردلف ویچن _

 که موقعی تا... برادرم و خواهر مثل درست بودن عزیز برام واقعا ژاله و ورانا. کردم قطع تماسو

 ندهخ و شوخی با همیشه مثل ایلناز. نیومدم در اتاق از اصال کرد صدام نهار برای اتاقو اومد ایلناز

.. .کنار بودم کشیده نداشتمو اعتماد بهش دیگه هم میکشدم خجالت هم من اما میزد حرف باهام

 که شدم عصبی قدر به سر آخر...من به بود زده زل راتین میکردم کوفت داشتم که مدت تمام

 تر دب فوش هزار از که جان نوش یه با شدمو بلند جام از بشقابو تو کردم پرت دستمو توی قاشق

 اموپ عصبی بودمو زده زل خاموشش ی صفحه به نشستمو تلوزیون روی روبه... سالن رفتم بود

 تاداف یاد. نبود امکانش شرایط این با اما بودم کرده بوکسمو کیسه هوای بدجور. دادم می تکون

 از دبع. گرفتم اشو شماره برداشتمو رو گوشی شدم بلند. نمیزنم حرف شاران با روزه سه درست

 :برداشت بوغ سه

 ...خوشگلم مامان جانم _

 :گفتم مکث یکم با زدمو پوزخندی

 ...شاران سالم _

 :گفت ساختگیش نگرانی با

 .شدم نگرانت کجایی؟ تو دختر...شمین سالم _

 .خوابیدم گرفتم اومدم تا بودم خسته دیشب _

 نشده؟ که طوریت خوبه؟ حالت _

 :گفتم پوزخند با کردمو نگاه دستم به

 خبر؟ چه بردیا از...نیست چیزیم خوبم _

 میرسونه سالم خوبه اونم گفت جوری یه! نپرسم خودشو حال نداشت انتظار چون انگار خورد جا

 :پرسید باالخره من من یکم با.نفهمه تا خوردمش زود ولی گرفت ام خنده که
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 نیست؟ خبری بابا از...از...مگم چی ببین...شمین _

 :گفتم خشک طور همون همین واسه بودم سوالی همچین یه منتظر

 ...ندارم خبری ازش _

 ندیدیش؟ ور این به روز اون از یعنی _

 :توپیدم بهش! بود؟ گفته بهش مامان

 !روز؟ کدوم _

 :حرفش وسط پریدم که کنه جورش جمعو خواست و داده سوتی چه فهمید انگار شاران

 مشتاقم...آره ندیدمش دیگه شکوند سرمو و طرفم کرد پرت رو سیگاری زیر که روز اون از _

 !ببینمش نیستم

 فال دبو تونسته طور چه...بار هزارمین برای...شکستم دیدنش با و برگردم شد باعث چیزی صدای

 :گفتم میداد دلداریم داشت که شاران به رو! وایسته؟ گوش

 .میزنم زنگ بهت من شاران_

 از. نمک حس داشتو نگاهش تو بهم نسبت که رو ترحم وجودم بند بند با میتونستم. کردم قطع و

 :پرسیدم ازش طور همون بود بسته حلقه چشام تو اشک...بودم متنفر این

 !میکردی؟ گوش منو های حرف داشتی _

 :گفت شدو نزدیک بهم قدم یه...عقب رفتم قدم یه

 واست میخوای چیزی اگه بیرون میرم دارم بگم بهت اومدم من. نیست طور این اصال...نه نه _

 .بخرم

 و بینهن چشام تو اشکو نمه تا پایین انداختم سرمو زود. کردم کارم همین و کنم باور میخواست دلم

 :گفتم

 .ندارم الزم چیزی _

 ...فعال...پس باشه _
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 شاران...مبل روی انداختم خودمو منم بیرونو زد خونه از زود. میترکید بغضم چون ندادم جوابشو

 رو گذاشتم دادمو جواب رو گوشی همین واسه نیست بردار دست مدونستم میزد زنگ داشت

 هیچ .کنم قطع و کنه تموم تا بودم منتظر فقط من و میزد حرف داشت اون. بستم چشامو گوشمو

 عصر تا روز اون. کرد قطع شدو خسته سر آخر بگیرو ازم نتونست کوتاهم های بله جز جوابی

 از عدب. بود شنونده من همیشه مثل البته زدیم حرف فقط باهم ایلنازم منو و نشد پیداش راتین

 ریس سر دوش یه تونستم مامان کمک با.رفتن هم با و ایلناز دنبال اومد راتین اومد مامان اینکه

 تمگرف اجازه مامان از بختی بد هزار با. کرد کالفه مامانو که غرغر و تخم و اخم کلی با اونم بگیرم

 خیلی ینا از ایلناز البته صد و بیاره و ببره منو ایلناز اینکه شرط به اونم البته دانشگاه برم فردا

 درد بازم ولی خوردم مسکن انقدر. خوردم حرص دیگه بار یه من کردو قبول شوق با و بود راضی

 رفتموگ کوچولو دوش یه رفتم پاشدم و نشدم رفتن بیخیال بازم...بخوابم صبح تا نذاشت دستم

 تمرف فرستادمو خالی خشکو اره یه "دنبالت؟ بیام " بود داده اس ایلناز. پوشیدم هامو لباس زود

 شیمونپ یکم. بخورم نون تیکه یه با قرصامو باید بالخره. نکنم ضعف بخورمو چیزی یه تا پایین

 که من برسونه خواست خودش...نیست که بابام نوکر باالخره دادم و ایلناز جواب طور اون که بودم

. دمخور هامو قرص دادمو قورت آب با رو پنیر نون تیکه یه گفتمو خیالی بی!...کردم؟ نکردم زورش

 یساز ظاهر بودم تونسته قشنگ ولی بود پوشیدنم لباس مانع جورایی یه دستم اینکه بای

 :گفتم دادمو تحویل خودم به کفشکن آیینه تو پوزخندی...کنم

 ...تظاهر...استادی مورد یه این تو _

 هسگرم. شدم ماشین سوار رفتم بیرونو زدم خونه از زود منم بودو در جلوی ایلناز دیگه ربع یه

 ویر به اصال همین واسه. بود کشی منت نبودم بلد زندگیم تو که چیزی تنها اما بود هم تو هاش

 گاهدانش خود تا. بود مخم رو ریتمش هر با که بود دوپسی دوپس آهنگه یه...پوف. نیاوردم مبارکم

 یه وپایین پریدم زود داشت نگه پارکینگ تو تا...بهش نگم چیزی یه تا بودم داشته نگه خودمو

 هک میگفتم چیزی یه حتما میموندم هم ذره یه اگه نبود خودم دست... کالس سمت رفتم راست

 یوارد درو به داشتم فقط اولو کالس! بکنم؟ میتونستم کار چی نداشتم اعصاب خب...شه ناراحت

 ونهخ تو اونو خب بشینم؟ مجسمه مثله فقط تا بودم اومده...اومد چرا نمیدونم اصال میکردم نگاه

 داقلح میکردم آنالیزش داشتم فقط بازم که بود اون با آخرمون درس! دیگه بکنم میتونستم هم

 ضبط اول روز از صداشو کنم؟ چه هارو یکی اون ولی کرد آنالیزش بشه تا بود چیزی یه این

 ام هجزو به بعدم میکردم گوش بهش میکردمو بازش خونه میرفتم بار هر...امروز همین تا میکردمو
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 نماو بود رفته آخر سوال از ام نمره سه فقط نبود بد ام نمره داد بهم و ام ورقه. میکردم نگاه دور یه

 هی...نهمیک ارفاق بهم میگفتم باش منو. بود گرفته دستم از طاقتمو دیگه که بود دستم خاطر به

 داره کاری وجدان!! کنم؟ بارو داره؟ دوست منو این. بود نکرده ارفاق هم نمره نیم...باطل خیال ذهی

 یرونب زدم کالس از شدو تموم درس متاسفانه یا باالخره... کافیه میفهمی شما...نمیفهمی تو اون

 میگه؛ چی ببینم تا برگشتم شنیدمو و ایلناز صدای که

 ...شیمن _

 :گفت که کردم نگاهش منتظر

   میری؟ داری پایین انداختی سرتو کجا!  ها برسونمت باید من اینکه مثل _

 :گفتم انداختمو باال هامو شونه قیدی بی با

 ...برم نیست قرار تو با _

 :گفت جلمو اومد زود که برم تا برگشتم

 .میریم باهم بری میخوای جا هر _

 :گفتم کردمو تر زبون نوک با لبامو

  باشه؟ رسوندی منو تو میگم مامان به _

 :گفت کردو نگاهم اخم با

 .نمیذارم تنهات من...نمیگم اون خاطر واسه _

 :توپیدم بهش 

 .برم تنها باید االن ولی کردی کمکم ممنون ام؟ بچه من مگه...توروخدا کنین بس...وای _

 :گفت حرص با

 ...تری بچه هم بچه از _

 :گفتم عصبی

 ...کنار بکش _
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 ...نه _

 ...بکش گفتم _

 ...نه گفتم منم _

 خبره؟ چه اینجا _

 راتین هب رو ایلناز. شد دوتا بود یکی خانوم شمین بگیر تحویل...صدا سمت شد کشیده نگاهمون

 :گفت

 .نمیذارم منم بره تنها میخواد االن...نذارم تنهاش دادم قول من _

 :گفت راتین بگم بهش چیزی یه خواستم تا

 .یاد نمی تو با...خب خیلی _

 :داد ادامه من به رو که کردم نگاهش بهت با و برگشتم

 .یاد می من با _

 چرا برم تنها میخوام من آقا! ندارم؟ خبر میزنمو حرف دری فارسی زبان به دارم من! چی؟

 :گفتم تعجب با نمیفهمن؟

 .باشم...تنهااااااا...م خوا می _

 :گفت گرفتو آروم بازوم از اومد راتین اما بفهمن شاید تا کشیدم رو تنها ی کلمه

 ...یای می من با. نمیشه تنها میگم من _

 دیگه .میرفت راهشو اون بودمو فایده بی اما میکردم تقال مدت این کل تو پارکینگ برد منو زور به

 که ممیشدی ماشین سوار داشتیم زورگو؟ همه این بشر این چرا آخه...گریه زیر بزنم بود مونده کم

 :برگدیم شد دادباعث می قرار مخاطب مارو که دختر یه صدای

 استاد؟ دعوتیم ماهم عروسی...دکتر جناب باشه مبارک...به به _
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 یخوشحال برق...آورده گیر بسته کت قرار سر دوتارو ما انگار بود زده زل بهم پیروزمندانه همچین

 جواب یه موبیا وجد به شد باعث این...ببینم طوسیش نگاه تو میتونستم چیه از نمیدونستم که رو

 :گفت اخم با بستو نشده باز دهنم در راتین که بدم بهش خوشگل

  هدی؟ خانوم هستین حرفاتون متوجه شما _

 :گفت جانب به حق کردو قفل اش ینه*س تو دستاشو پریناز

 .گفتم تبریک فقط من...استاد البته _

 رو اش شده منقبض فک با...ها کارتون این عین...بزنه بیرون دود گوشاش از بود مونده کم راتین

 :گفت من به

 ...لطفا سوارشین _

 کوچیک کردم احساس. بود تر بد فوشم از گفت این که لحنی این با بود؟ چی دیگه لطفا این

 کرده کرف چی خودش با پریناز. کنه تحقیرم میتونه هم پا سرو بی یه دیگه که کوچیک انقدر. شدم

 دور اونجا از شدیمو ماشین سوار دادم؟ نخ استادمه چون یا راتین پول خاطر به من اینکه بود؟

 راحتی به همونجا که بود غرورم های خورده اونم...گذاشتم جا اونجا رو چیزی یه من ولی شدیم

 ماالن و زد آسیب بهم فقط لحظه  اولین از. بود راتین تقصیر ها این ی همه. شکستن دونفر اون

 این هرگز...نه اینم؟ به محکومم مگه میکنم؟ تحمل دارم چرا من. میده ادامه کارش این به داره

 به رفته رفته انگشتاش بند حتی. بود بیشتر اون ماله اما بود هم تو هردومون های اخم. نبود طور

  .میزدم باید حرفمو من نداشت ربطی من به. میداد فشار رو فرمون بس از میزد داشت سفیدی

 هستی؟ راضی کردی که کاری از _

 :دادم ادامه منم. شد تر منقبض فکش فقط نداد جواب

 نهنمیک هم فرقی تو برای...هه...استاد آقای میگم تبریک بهت کردی پول یه سکه منو باالخره _

 ...قوی پارتیتون باالخره بگن میگن هرچی سرت پشت

 :زدم داد حد از بیش عصبانیت با

 ...ننبز مفت حرف سرم پشت بد مشت یه نمیخوام میفهمی؟...مهمه خیلی من برای لعنتی ولی _

 :گفت عربده با برگشت و ترمز رو گذاشت پاشو محکم کنارو زد حرکت یه با
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 خودم دست...نمیتونم اما مهمه منم واسه میگن؟ چی اونا مهمه واست...بد میگی داری خودت _

 ...نم تو نمی...نیست

 :کشیدم جیغ منم! یومدم نمی کوتاه ولی میکشید سوت داشت گوشام

 !عاشقمی؟ کنم کار چی من هان؟!!...چه؟ من به _

. ندادم زبرو کردولی منتقل بهم رو پشیمونی حسه یه که کرد بهم خاص نگاه یه فقط نگفت هیچی

 :گفتم پایینو آوردم صدامو

 هی اگه... آره تو و من میگه دانشگاه ی همه به میره...ی دختره اون االن میشه؟ چی االن میدونی _

 ...برسه من گوش به بیاد حرفی همچین

 :گفتم رحمی بی نهایت با کردمو مکث یکم

 ...خودمو هم کنم راحت رو تو فکر هم تا.... میکشم خودمو باش مطمئن _

 ولی یومد می سرم پشت...پایین پریدم کردمو باز درو بده نشون العملی عکس اینکه از قبل زود

 کردم نگاه وپشتم برگشتم وقتی. شدم سوار گفتمو دربست تاکسی یه اینکه تا نمیدادم محلش من

 لعنتی حس هی. نشستم صاف برگشتم...میکنه تماشا رفتنمو داره فقط و نشسته ماشین توی دیدم

 مثل. شدم پیاده کافه جلوی. بکنم خودم حال به فکری یه باید. کنم درکش نمیتونستم اصال که بود

 دلینگ دلینگ صدای...داخل رفتم دادمو حل آروم درو...بود اینجا آرامشگاهم تنها سال چند این

 قول ازم ژاله مدت تواین...بود نشسته صندوق پشت درست. شد بلند همراهش هم ها زنگوله

 زل ورط همین. بشه کسر حقوقم از که کرم قبول این شرط به فقط منم...کار سر نیام بود گرفته

 چیکار که مببین نمیتونستم اما بود مشغول گوشیش با. نکرد بلند سرشو اصال ولی بهش بودم زده

 :گفت بهم نهک نگاه اینکه بدون ولی کرد حس سنگینمو نگاه کنم فکر! بسوزه فوضولی پدر...میکنه

 ...بفرمایین...اومدین خوش ستاره کافه به _

 کشخش کرد بلند که سرشو. بندازه منم به نگاه یه و بده زحمت خودش به شاید تا ندادم جوابشو

 :گفتم لبخند با منم زدو

 ...سالم!...عجب چه _

 :گفت پته تته با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

294 

 

 میکنی؟ چیکار اینجا...ای تو...تو _

 :گفتم باال انداختم هام ابرو

 !برم میخوای _

 :گفت میزو طرف این اومد شدو بلند جاش از زود که برداشتم قدم یه

 .همین فقط...ببینمت نداشتم انتظار...نه _

 :گفت مکث کم یه با

 ...سالم _

 :گفتم زدمو پوزخندی

 ...نیام مشتری عنوان به دیگه که نگفتین نیام، کار سر گفتین _

 :گفت مهربونش لبخند با

 ...خالیه همیشگی میز _

 ...ها پله سمت افتادم راه منم کردو اشاره باال به دست با

 :گفت که کردم بلند سرمو نشستم صندلیم روی

 ...همیشگی سفارش _

 ...اوهوم_

 ...پیشتم سوته سه _

 ...بیاره برام چاکلت هات داغ فنجون یه تا رفت پیشم از زود گفتو اینو

 هی واقعا وارنا. شد عوض آهنگ زود چون بزنه آروم ملدی یه گفت( پیانو ی نوازنده)پیمان به دیدم

 اول روز همون از میدونست. دارم نیاز چی به موقع چه میدونست خوب خیلی...بود ماهر روانشناس

 هروب درست بعد دقیقه چند. میکردم پیدا اینجا خودمو بخواد آرامش نبضه یه هوای دلم موقع هر

 اولو قدم اون سر آخر که زدیم حرف هامون خانواده از یکم. بود نشسته داغ فنجون دوتا با روم

 :انداخت
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 بزنی؟ حرف خوای نمی...اینجا بیای نشدی پا جوری همین میدونم _

 لمد. نبود فضای این پیانو آوای به دادن گوش فقط اینجا به اومدن از قصدم بار این اتفاقا...چرا

 میتونست بودو روانشناس یه که وارنا از بهتر کی و بذارم میون در نفر یه با حرفامو میخواست

 من و پایین انداخت سرشو دادو دست از امیدشو کامال که دیدم سکوت یکم از بعد. کنه راهنماییم

 :بپرسم ازش شدم موفق باالخره

 بده؟ دست بهت گنگی حس یه شده حاال تا _

 :گفت همیشگیش نگاه همون با کردو بلند سرشو

 ...آره _

 :گفتم بشنو تر یکم تا زدم لبام ب زبونمو نوک

 چیه؟...خب _

 اسمش که است موقع اون. کنی احساس اینو شرایطی چه تحت و مواقع کدوم تو داره بستگی _

 .میشه متفاوت

 :دنز حرف به کردم شروع شمرده شمرده. نبود آسونی کار ولی میدادم توضیح بهش بیشتر باید

 وقتی وقته چند این اما بشم پشیمون ام گفته از نشده حاال تا میزنم؛ حرف رک من میدونی _

 باهاش هک میکنم پیدا حسی یه بشمو پشیمون ام گفته از میشه باعث میگم بهش پروا بی حرفامو

 چیه؟ اسمش نمیدونم حتی که زیاد انقدر. ام غریبه خیلی

 رنجونی؟ می اونو حرفات با _

 :گفتم زدمو زل آبیش چشمای به

 بدی نیت بودم برده پی که بود مدت چند ولی نکردم تا خوب باهاش اوایل همون از من ببین _

 هی میتونستم ور این یه موقع اون از. نداختم نمی کل باهاش دیگه حداقل بودم اومده کوتاه و نداره

 یه تو هک میمونه این مثله درست. ندیدم چیزی هیچ تو حال به تا که ببینم چشماش تو رو آرامشی

 بخوره اتاق گرمای اول ی لحظه همو تو و بشی گرم اتاق یه وارد یهو سردتت خیلی که بری هوای

 لهمث...بیام راه باهاش نمیتونم دوباره االن اما! بخش لذت قدر همون...بشی لذت غرق صورتتو به
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 مغ یه همیشگی آرامش اون جای به که بار هر...نباشه خیالم عین بزنمو حرفمو که نیست اوایل

 ...میکنه ام کالفه منو سراغ یاد می غریب حسه انی نگاهش تو میشینه بزرگ

 جواب هی منتظر و بودم زده میزدمو بایذ که حرفایی. دادم فشار گرفتمو دستم دو بین هامو شقسقه

 اخم با .میکنه نگاه بهم داره مظتربش نگاه و پریده رنگه با وارنا دیدم آوردم باال سرمو وقتی. بودم

 :گفت اش شده بم صدای با که بیارم در سر تتا کردم نگاهش

 باشه؟ نه یا آره بگو فقط میپرسم سوال تا چند االن _

 :گفتم دادمو تکون سرمو 

 .باشه _

 :گفت دادو قور دهنشو آب

 مرد؟...میگی که آدمی این _

 :گفتم درنگ بی

 .آره_

 پرسید که و بعدیش سوال. شده چش یاوردم درنمی سر اصال من بودو مظترب هنوز چشاش

 :بود تر آروم صداش

 میشناسمش؟ _

 .آره_

 :فتگ بود خیره پاش زیر های پارکت به بلکه نمیکرد نگاه بهم دیگه پرسیدو که سوالی آخرین و

 نه؟ استاد همون _

 :گفتم ثانیه چند از بعد

 ...آره _

 بخندل همون باز لباش رو کرد باند سرشو وقتی اینکه تا داشت نگه پایین طور همون سرشو یکم

 :گفتم داری خنده لحن با و دادم تحویلش لبخندی منم. بود
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 دکتر؟ چیه بیمار وضعیت _

 :گفت لحنی یه با بعد و ثانیه چند برای گرفت دندون به لبشو

 !مبارک شدنت عاشق...عشق بیماریت _

 کانام ولی ببخشم تفهیم خودم برای شنیدمو که رو چیزی داشتم سعی. میکردم نگاهش گنگ

 :گفتم زدمو داری صدا پوزخنده. نبود پذیر

  نیستی؟ که جدی _

 :گفت زدو ای دوباره لبخند وارنا

 ...جدیم کامال _

 :گفتم کردمو ریز چشامو میزو روی شدم خم

 نه؟ کنم باورم حتما داری انتظار! عاشقم؟ میگی داری من به تو _

 :گفت گرفتو دستاش بین دستمو دو میزو رو شد خم من عین اونم

 !داری رو کنی تجربه ممکنه عمرت طول تو که رو حسی بهترین میگم بهت دارم...آره _

 :گفتم حرص با دادمو تکیه پشت به بیرون کشیدم دستاش از دستامو

 اون همیش چی داره واقعیم زنگی تو میپرسم ازت اومدم من...بشنوم داستان تا اینجا نیومدم من _

 ! عاشقم؟ میگی داری تو وقت

 :گفت بودو مونده حالت همون تو طور همون ورانا

 ...نابه حسه یه عشق...نیست داستان کن باور _

 :گفتم پریدمو حرفش وسط

 اشتهد باورش ها بعضی شاید. نداره زندگی تو هم جایی و شده دفن ها قصه تو میگی تو که اونی _

 ...نه من ولی باشن

 :گفت که شم بلند جام از خواستم

 ...کن صبر _
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 :گفت که کردم نگاهش منتظر

 .بزنیم حرف تا بگیر آروم دقیقه یه _

 ناوار. بود موضوع این ی ادامه از فرار برای ای بهونه شایدم یا بود شده تر زیاد انگار دردش دستم

 :میزد حرف باهام داشت مهربونش لحن با همیشه مثل

 یتزندگ روزهای بهترین باش مطمئن باشه، طرفه دو اگه...نباشه گذرا داری که حسی اگه ببین _

 سراغ...هناب فقط نیست نیافتنی دست و ممکن غیر میکنی فکر تو که طور اون عشق...انتظارته در

 از کردن فرار یا زدن پا پشت جای به کن سعی پس شانسی خوش خیلی تو. نمیره کسی هر

 خبری؟ با اون احساس از ببینم. بشی مطمئن بهش نسبت احساست

 پچ چپ بهم بود نشسته روییمون روبه میز درست که مردی شد باعث که توپیدم بهش عصبی

 : کنه نگاه

 اون که نیست مهم برام اصال. ندارم بهش حسی هیچ من میکنی؟ هم سر خودت واسه داری چی _

 ...مرگشه چه

 ستتون زور به که پایین یومدم می تند تند همچین هارو پله. زدم چنگ کیفمو شدمو بلند جام از

 :بگه رفتنم از قبل داره نگه منو

 ...نکن خراب رو همچی لجبازی با میکنم خواهش ازت ولی میشناسم خوب رو تو _

 لب زیر! آوردم دست به آرامشی چه واقعا...بیرون اومدم هم جا اون از گفتم لبی زیر خداحفظ یه

 :کردم زمزمه

 !بهت لعنت...لعنتی تو تقصیره همش _

 در اموه لباس مصیبت هزار با طور همون اتاقمو رفتم منم بود نیموده هنوز مامان خونه رسیدم وقتی

 میشد خاموش و روشن اسمش داشت فقط صفحه روی. شد بلند صداش گوشیم که یاوردم می

 خودمم تخت روی کردم پرتش کردمو خاموش همین واسه بدم جواب نمیخواستم "راتین"

 اب...نه...دو چقدر. بود داده بهم تولدم تو که خورد موزیکالی گوی به چشمم...تخت روی نشستم

 تخت، روی کردم پرت پشت به خودمو... کشو تو گذاشتم و برداشتموش پاتختی روی از حرص

 مصمم خیلی بودم خیره اتاقم سقف به که طور همون. ندادم محلش ولی گرفت درد یکم دستم

 :گفتم
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 !نداره وجود عشقی. نیستم عاقشت من _

*************************** 

 راتین

 تونستم فقط من شدو پنبه بودم ریسیده هرچی که ماهی چهار. میگذره موضوع این از ماهه چهار

 های کالس جز به نمیتونستم حتی دیگه. بود شده تر ناپذیر نفوذ ترو سرد شمین. کنم تماشا

 رایب تالشی اواخر این منم دیگه که بود گرفته فاصله ازم قدری به. ببینمش شگاهدان گیتارو

 اب کنه؟ مقاومت میتونه حد چه تا آدم یه مگه آخه! بودم زده جا انگار. نمیکردم بهش شدن نزدیک

 ازش بار این. بود قبل دفعات از تر دردآور بار این. کنم راضی بودم نتونسته و قلبم بازم حال این

 هاشو سنف صدای میتونستم که بودم نزدیک بهش قدری به بلکه باشم حسرتش تو تا نبودم دور

 دو .کنم برخورد باهاش میخواد دلم که طور اون حتی یا و بزنم دست بهش نداشتم حق اما بشنوم

 ندچ ایلناز. میرسید نظر به مشکوک چیز یه. بودم کرده شروع باهاش هم ویولن که بود ای هفته

 بوده عدب های ترم ماله که کتاب تا چند با دانشگاه کتابخونه توی رو شمین بود گفته بهم قبل روز

 داره اگه! خوردم؟ کی غذا یادمه نه و داشتم حسابی و درست خواب نه حاال تا روز اون از. دیده

 رمت. نمیشه تموم خوب اصال من برای این و ذهنشه تو چیزایی یه اینکه یعنی میخونه فشرده

 ادبخو اگه بود پایانیشون امتحانات وبعدش دیگه ترم یه این از بعد بود کرده تموم که اولشو

 پاس یکیش شایدم یا بعدی های ترم از دوتا با بعدیشو ترم تا میکنه شروعو عید از بخونه فشرده

 کاری یه باید. میشم دیوونه بره و کنه تموم میخواد تر زود هرچه یوفته می یادم که بار هر وای. کنه

 دانشگاه امروز چطور؟ اما. دارم نگه خودم پیش نحوی یه به اونو باید. بکنم رفتنش از قبل تا

 توهانو ی شماره برداشتمو کاناپه روی از گوشیمو همین برای نداشتم شرکتم ی حوصله نمیرفتم

 .برداشت بوغ دوتا از بعد. گرفتم

 بشه؟ چی که خدا امون به رفتی سپردی انجارو گی نمی آخه من؟ داداش تو کجایی _

 :گفتم حوصله بی پریدمو حرفش وسط

 راستو خودت...سپردم تو به دوم خدا به اول رو جا اون من ثانیا...خان توهان کالم بعدا سالم اول _

 .کن ریسش

 :گفت غر غر با توهان
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 این کنم؟ ردیف هارو پروژه برم؟ جلسه به برسم؟ بخش کدوم به! حاجی؟ نفرم چند من مگه _

 همیدمف آقا! بزنم حرف میخوام کیاراد آقای با فقط من میگه کنم؟ چیکار رو مخم رو که آلمانیه یارو

 . ندارم بیشترم دوتا و دست دوتا آدمم منم ولی داری اعتماد بهم

 :گفتم طور همون همو تو رفت اخمام که کشید تیر هام شقیقه

 .میشه چی فردا ببینم تا کن تحمل امروزم یه پس...میکنم جبران که میدونی _

 بینهب تا اونجا بکشونه منو اینکه برای هم حرفاش این ی همه میدونستم. بود برادم مثله توهان

 :گفت مکث با توهان. میگفتم بهش خودم بعدا شاید. نمیدادم پس نم من ولی چمه

 نای به گذرتم حتی تو که شده چی بدونم میخوام ولی نمیکنم تو جبران برای کارارو این من _

 .یوفته نمی ها طرف

 :گفتم میکردم نگاه تهران به که طور همون بودمو وایستاده پنجره جلوی

 باری؟ کاری. االن نه ولی میگم بهت...اش موقع به همچی _

 .باش خودت مراقب...هیچی _

 ...یاعلی _

 ...داداش علی یا _

 برم میخواستم میکرد درد سرم...کاناپه روی کردم پرت دوباره گوشیرو کردمو قطع تماسو

. برگردم ارو رفته راه شد باعث در زنگ صدای که کنم درست خودم برای قهوه یه تا آشپزخونه

 با و مکرد باز درو. بود زود خیلی شمین اومدن برای هنوز کردم نگاه ساعتم به. نبودم کسی منتظر

 و دستام طور همون اما کرد بغلم پرید شیطونش ی خنده با. موندم حرکت بی طور همون دیدنش

 :گفت کردو نگاهم دلخور و شد جدا ازم بود؟ برگشته کی شراره. بود پایین

 !شده تنگ دلش که میکنه رفتار طوری الکی حداقل آدم _

 :گفتم من من با اومدمو خودم به

 شد؟ پیدات کجا از تو. نداشتم انتظار اصال فقط...نه...نه _

 :گفت ینه*س به دست همو تو رفت بیشتر اخماش
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 برم؟ میخوای _

 :گفتم کنارو کشیدم در جلوی از من؟ کنم کار چی این با دار گیرو این تو حاال لعنتی

 .اومدی خوش...تو بیا...خب شدم شوکه یکم _

 02 فقط موقع اون اما بود قبلیم های دختر دوست از یکی شراره...تو اومد زدو پهنی چتو لبخند

 دختر. میزدیم حرف گهگداری هم با هم هنوز اما. شد ختم پیش ساله 4 قضیه و بود سالش

 عنوان هب همیشه برای منو میخواد بود گفته کنه راحت فکرمنم اینکه برای و بود شیطونی و مهربون

 لندن بود رفته تحصیلش ی ادامه برای که بود سال 4 خب اما. باشه داشته خودش کنار دوست یه

 :تگف شیطنت با کردم نگاهش لبخند با و اومدم خودم به زد بهم که ای تنه با... برگشته االن و

 داری؟ مهمون نکنه شدم؟ مزاحم کن اعتراف _

 :تمگف کنم کنترلش داشتم سعی که لبخندی با ولی فهمیدم منظورشو که گفت لحنی یه با

 کجاست؟ من تسبیح مهرو این...استغفراهلل_

 ولی بودن خاص...خاصن هات خنده میگفتم بهش همیشه ها موقع اون یادمه. زد نمکی با ی خنده

 گیرن کرمی تونیک! خاصه که هم واقعا. میشه خالصه نفر یه تو فقط من برای خاص ی کلمه االن

 این نواو حال به تا. بود پوشیده رنگی ای قهوه کلفت ساپورت و بود زانوهاش از باالتر که بود تنش

 میکرد نگاه اطراف به که طور همون شکلو ال کاناپه روی نشست رفت. بودم ندید پوشیده طور

 :گفت

 خودته؟ ی سلیقه...تره ناز خیلی لندن توی ی خونه از که خونت...دکتر جناب خب _

 :گفتم انداختمو باال هامو ابرو

 گرفتم؟ رشته کدوم تو لیسانسمو رفته یادت اینکه مثل _

 !درسته؟ بودین گرفته عمران دکترای و فوق و معماری لیسانس شما بعله بعله...شرمنده اوه _

 :گفتم میخندیدم که طور همون خنده زیر زدم خودمم که آورد در ادامو همچین

 ...جوجه کن مسخره خودتو _
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 دارم شاید ها موقع اون میزدم صداش جوجه همیشه...گفتنم به شدم پشسمون آخرو ی کلمه

 :گفت رلکس خیلی فکرو تو رفتم دید. بکنم کارو این نباید نه. میدم امید بهش

 .نیستم حساس من گفتم بهت...بشی ناراحت نیست الیزم _

 :گفت آوردو باال چپشو دست

 .بهت بدم خوب خبرای اومدم...میمونی خوب دوست یه عنوان به همیشه من برای تو _

 :گفتم حالی خوش همون با. شدم خوشحال

 میشی؟ عروس کی...کردی حالم خوش واقعا. میگم تبریک بهت _

 :گفت خوند چشماشم از میشد که ذوقی با

 وتیدع هم تو. بگیریم جا یه عروسی و عقد گرفتیم تصمیم...عروسیمون است دیگه ماهه 2 هنوز _

 !البته

 :گفتم نشستمو مقابل مبل روی

 بذارم؟ تنهات روزی همچین یه تو میشه مگه...یام می حتما _

 :گفت که دید نگاهم تو چی نمیدونم میدونست شمین از هایی چیز یه شراره

 !بزنم؟ باال آستین برات میخوای بکنی؟ خودت برای کاری یه میخوای کی تو _

 که کشیدم آهی...شمین سمت به کشید پر دوباره من قلب ولی آورد زبون به خنده با آخرشو جمله

 :گفت

 !خیالی؟ دختر یه به میکنی؟ فکر اون به هنوزم _

 :گفتم تلخ لبخند یه با آوردمو باال سرمو

 !نیست خالی دیگه هم...نمیکنمم نکردم فراموشش وقت هیچ _

 :گفت هیجان با بعد کردو نگاهم گنگ

 ...کن تعریف باش ،زود شده چیزی یه چی؟ _
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 تا گفتم براش اول روز از ولی اشو خالصه البته کردن تعریف به بهش کردم شروع رو چیز همه

 :گفتم دادمو تکیه پشتی به که تا. داد می گوش دقت با اونم و اواخر همین

 طور؟ چه ولی بشم نزدیک بهش نحوی یه به باید. رسیدم بست بن به واقعا دیگه _

 :گفت جدی خیلی

 ...بشی نزدیک بهش نباید...نه _

 :گفتم متعجب

 !نشم؟ نزدیکش که چی یعنی _

 :گفت کردو ریز چشاشو کردو قائم هاش زانو روی آرنجاشو جلو طرف به شد خم

 نه؟ یا میخوادت که شی مطمئن میخوای تو ببینم _

 داشتم هواهم نداره بهم ای عالقه که بشم مطمئن اینکه از ولی بشم مطمئن میخواستم میترسیدم،

 :گفتم محکم مکث یکم با. میگرفتم تصمیمی یه باید اما

 میپرسی؟ چی واسه...آره _

 :گفت کردو نگاهم مرموز زدو لبخندی

 .بکنی باید بگم هرچی پس خب _

 :گفتم شک با کردمو کوچیکی اخم

 .باشه چی داره بستگی _

 :گفت کردو پرت خودشو پشت به

 هک زورت وگرنه بکنی میگمو که کارایی همه باید دربیاری سر سرد یخ کوه این از میخوای اگه _

 !نکردم

 خاطر هب. میکرد استفاده سو داشت هی حاال صفره نکردنم قبول شانس زده که حرفی با میدونست

 :گفتم شده که هم شمین

 ...بگو حاال...قبوله خب خیلی _
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 ندلخ یه به ولی خنده زیر بزنم خواست دلم که زد شیطونی ی خنده نشستو صاف پاشد ذوق با

 این ودب نرسیده ذهنمم به اصال...اش نقشه کردن تعریف به کرد شروع تند تند اونم کردمو اکتفا

 همه دبو ممکن کار این با بار این اما دوییدم می دنبالش همش که بودم من این. بکنم باهاش کارو

 کنمم تفاوت بی و ساده خیلی نبودم مهم براش اگه. بود هم دیگه احتمال یه ولی بشه عوض چیز

 میدونستم. کنم فکر بهش خواستم نمی اصال من که بود چیزی همون واین بگذره کنارم از بود

 کرد اراصر کردو ذوق کلی یاد می شمین دیگه ساعت یه تا اینکه شنیدن با شراره. ندارم طاقتشو

 چند میدونه خدا فقط شمین اومدن تا اما. کردم قبول منم کنیم شروع نقشمون به امروز همین از تا

 من جای به حتی که زاد انقدر بودم شده حول اومد در صدا به که در زنگ. کردم طی رو پذیرایی بار

 :گفتم خودم با لب زیر کشیدمو عمیقی نفس. کرد باز و در رفت شراره

 !راهی اوله تازه...پسر باش آروم _

*********************** 

 شمین

 بهم موقع هیچ...دستم یه تو ویولن بودو دوشم یه روی گیتارم کیف و اومدم در خونه از عجله با

! نداشت گهلن که بود آزار مردو یه که واقعا. ببرم یکیشو فقط که کنیم کار کدومش با قراره نمیگفت

 میخواست دلم داشتمو ویولن به خاصی ی عالقه من خب ولی میکردیم کار هردوشم اوقات اکثر

 یتاکس توی. بنوازم ای حرفه طور به بودم بلد سازم هردو دیگه. کنه کار باهام گیتار از بیشتر

 باهاش که روزایی ی همه بودم پا سر 7 ساعت صبح از انگار نه انگار اصال. دادم آدرسو و نشستم

. یومد می غریب عجیب خودمم برای این که بودم انرژی پر طور همین داشتم موسیقی کالس

 تمداش ارتفاع از ترس هم هنوز...پایین پریدم کردمو حساب رو کرایه زود داشت نگه که برج جلوی

 ایه پرده همیشه ور این به روز اون از و نکنم نگاه ها شماره به اصال آسانسور تو میکردم سعی اما

. یومد مین پیش برام مشکلی یوفتاد نمی پیین اون به نگاهم چون منم میکشید کیپ کیپ ارو ونه

 موزد آسانسورو ی دکمه! عجب چه...شد باز تیکی صدای با که زدم درو دوباره نمیکنن؟ باز درو چرا

 که یمگ همیشه محسوس ترس با تو رفتم کردمو باز درشو زود پایین اومد تا و برسه موندم منتظر

 ی طبقه به رسیدن تا...بستم چشمامو و زدم رو دکمه یومد می دست به دکمه این زدن موقع

 تیپم.انداختم نگاهی یه وضعم سرو به و بیرون اومدم زود شد باز در تا بود بسته چشام بیستمو

 و شنیدم پا صدای ثانیه چند از بعد که دادم فشار درو زنگ رفتم گفتمو خیالی بی... بود خوب

 دیدم چرخوندم در پالک روی نگاهم وقتی اما اومدم اشتباهی کردم فکر آن یه. شد باز در بعدش
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 موهای و ای فیروزه چشمای با دختری بود؟ کی دیگه دختره این...این. بودم اومده درست نه که

 :گفت بود گوشتیش های لب روی بزرگی لبخند با...روشن ای قهوه

 ...اومدین خوش...سالم _

 ی؟چ تو...فقط من نه نمیدونستم؟ خودمم مگه کردم تعجب همه این چرا اصال بود اومده بند زبونم

 بهش تو و داره دوست گفته چون کردی فکر چی؟ اون...اون آخه باشه واقعیت نمیکردم فکر من

 دب دیگه. ندادم بهش جوابی هیچ من...ندادم رد جواب من! بشه؟ دنیا تاریک باید دادی منفی جواب

 ...اما! بشینه تو جواب منتظر آخرعمرش تا که نیست قرار تر

 خوبه؟ حالتون شما _

 که خشک لبای روی زبونمو نوک. زدم زل بهش مدتو این تمام فهمیدم تازه و اومدم خودم به

 :گفتم کشیدمو بودن برداشته ترک

 .داشتم کار کیاراد استاد با من ببخشید...خوبم _

 :گفت ناز با زدو لوندی لبخند دختره

 .میگیره تورو سراغ کوچولو خانوم یه...جونم راتین...عزیزم البته _

! کوچولو خانوم بگه بهم تمسخر با طور اون که لوندش لحن از نیومد خوشم هم تو رفت اخمام

 :گفت دختره همون به رو انداختو من به نگاه یه لبخند با جلو اومد راتین...مسخره

 . کنم کار باهاش تا یاد می هام دانشجو از یکی که بودم گفته _

 :گفت کردو اشاره من به دست با

 .میکنم کار ویولنم گیتارو باهاش البته و منه دانشجوی...شمین _

 :گفت گذاشت دختره کمر پشت دستشو که طور همون بعد

 ...تو بیا اومدی خوش...عزیز شراره _

 شراره عزیزم اف جی بگه بود قرار په نه په تمام؟ عزیزو شراره گفت فقط کیه نگفت همین؟

 یه خونه این یومدم می وقتی حال به تا. موندم منتظر در کنار طور همون تو رفتم معذب!! جون؟

 ودنوب بار سر حسه. برم میخوام که میگفتم شدو می روم کاش. بود نداده دست بهم حسی همچین
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 اسمش بودم فهمیده تازه که دختره همون! هست ولی باشه اینجا نباید االن که مزاحم یه داشتم

 :گفت من به رو است شراره

 ...باش راحت تو بیا وایستادی؟ اونجا چرا _

 تا سرت کوپمب گیتار همین با میتونستم کاش...ایش...هااا نمیرسید خودم عقل به اصال نمیگفتی تو

 قبل های دفعه مثل... جلف ی دختره میدم نشون بهت رو کوچولو خانوم...طرفی کی با بدونی

 از کمی گردنو که بود طوری اش یقه که بود تنم رنگ قرمز بلند نسباتا تونیک یه درآوردمو مانتومو

 ونچ پوشیدم نمی هم بسته خب اما بپوشم باز زیاد که نبودم دختری من. بود معلوم هام شونه

 درست های رفتار و باشه مطمئن خودش از باید آدم بودم معتقد. نبود مهم زیاد برام چیزا اینجور

 داشت یبستگ مقابلم طرف به این البته یاره نمی وجود به براش مشکلی هیچ پوشش باشه داشته

 تمد این تو که طور این رو راتین که میکرد  صدق جنبه با های آدم برای نمیکرد صدق همه برای

 دهپوشی هم مشکی تنگ جین یه. نیست زدن دید و چرونی چشم اهل میدونستم بودم شناخته

 حوصله اصال راستش ولی بود افتاده ام شونه روی ای تره اما بودم بسته گیره با موهامو. بودم

 الکام. بودم نزده صورتم به هیچی بود شده محو گفت میشه که ریمل یه جز به. نداشتم اشونو

 شتم با میزدم حرصم از میکردم نگاه آیینه تو خودمو دیگه یکم! ساده حد از وبیش روح و بیرنگ

 از گیتارمو و ویولن و کار اتاق به رفتم راست یه بیرون اومدم حرص با. میشکوندم رو آیینه

 بر...خودشه که بود مشخص کامال عطرش بوی از حتی شنیدم هاشو قدم صدای. درآوردم کیفشون

 ومدا برداشتو کاغذ تا چند میزشو طرف رفت دیدم چشمی زیر که بودم مشغول طور همون. نگشتم

 مثل که مدید روشو روبه درست نشستم رفتم منم اخم با! لعنتی. نشست همیشگیش صندلی روی

 ور ویولنم...نواختن به کنم شروع یعنی این. شد خیره حرف بدون جلومو گذاشت هارو نت همیشه

 نگاهش اصال...نواختن به کردم شروع ها نت طبق کردمو جا جابه چپم ی شونه و چونه بین

 دوتا با شراره که زدم می داشتم طور همین...روم روبه های کاغذ به بودم خیره فقط نمیکردم

 مفهمید بوش از که فنجونو مسخره ناز یه خاصشو لخند با اتاقو توی اومد دستش توی فنجون

 رد منم و گرفت فنجونو کرد بهش که خاصی نگاه یه با هم راتین و راتین دست داد رو است قهوه

 که آخی با! مینواختم آروم آهنگو اینجای باید که حالی در مینواختم تر سریع داشتم حین همین

 نهمچی. برگشت بودم چسبیده سفت چپمو دست انگشت که منی سمت به نگاهشون گفتم

 ی الیه درست اونم بود کرده زخمی انگشتمو که بودم کرده برخورد ویولن های سیم با وحشیانه

 با لومج راتین که میفرستادم لعنت هردوشون به دل ته از داشتم...رو ام سبابه انگشت ناخون زیر
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 یه اب بیرونو کشید میدادم فشارش سفت که راستم دسته حصار از آروم دستمو زدو زانو جعبه یه

 فکرش به اصال ولی بود بدی سوزش. کرد عفونی ضد زخممو آروم بود زده الکل بهش که پنبه

 خاطر هب وجودمه تو که دردی این نمیدونستم اصال. نبود دستم درد از ولی بود شده پر چشام نبودم

 :میکرد کارشم ولی و میزد غر که میشندیم صداشو چیه؟

 اصال...خودش با کرد کار چی ببین! میگرفتی؟ کشتی ویولن با داشتی چرا...حواس بی ی دختره _

 داشتی طور اون چرا کردم، کار باهات همه اون سری اون آهنگو ی تیکه اون بدونم میخوام

  میزدی؟

 گلوم وت بدی بغض بدتر همه از. بود شده مرگم چه نمیدونستم خودمم چون بگم نمیتونستم هیچی

 نگاهم داره متعجب که دیدم تاری ی پرده پشت از آوردو باال سرشو. میکرد خفم داشت بودو

 :گفت بشنوه کسی من جز نمیخواست انگار که طوری  آروم...میکنه

 !میکنی؟ گریه میکنه؟ درد خیلی _

 و خترهد اون دستهای دستها همین شد چندشم. بود گرفته دستمو هنوز اما بود شده تموم پانسمان

 :گفتم کشیدمو دستمو حرص با. کرده لمس هم رو دیگه های خیلی شاید

 .ممنون...نیست چیزیم _

 اب نشست سرجاش برگشت و شد بلند زمین از شدو کفری اونم که کردم کارو این آشکار انقدر

 :گفت کامل جدیت

 ...بزن اول از _

 ویولن! تشکس می نباید... بودم اون از تر لجباز من ولی بود گرفته کشیدنمم نفس راه بغضم دیگه

. نوازمب میتونستم هم انگشتم اون از استفاده بدون اما میشد سخت برام گرفتم دست به دوباره رو

 با .میکردم نگاه روم روبه های نت به داشتم فقط و نمیکردم توجه حرکاتشون به اصال بار این

 یغلیظ اخم چند هر...چشماش به شدم خیره آوردمو پایین رو ویولنم زدم که آهنگ از تیکه آخرین

 میدیدم وریط همون شایدم یا ببینم نگاهش تو رو تحسین میتونستم بازم ولی بود پیشونیش روی

 روعش شدمو بلند جام از کرد کار رو جدید موسیقی یه باهام که ساعتی یه از بعد! میخواستم که

 انرژی از اثری هیچ. داشتم باهاش امروز تا که بود کالسی بدترین. وسایلم کردن جمع به کردم
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 می هرورا از که شنیدم صداشونو کیفم تو میذاشتم هامو برگه داشتم که طور همین. نبود ام اولیه

 :یومد

 ...شده تنگ برات دلم چقدر نمیدونی _شراره

 :شنیدم صداشو سرش پشت کردو ای مردونه ی خنده راتین

 ...خانومی میکنم هم دلتنگی رفع _

 به ر،بیشت شایدم و سنگین قدر همون. برگشت دوباره گلوم بغض و شد مشت اختیار بی دستام

 :زدم تشر خودم

 .کن کم شرتو االنم! مزاحمی یه فقط کارشی؟ چی تو مگه هان؟ توچه به _

 تا دمپوشی کفشامو در جلوی رفتم بیرونو زدم اتاق از زود همین برای میشد بدتر رفته رفته حالم

 :گفت که شنیدم سرم پشت صداشو کردم باز درو

 .میرسونمت کن صبر _

 :گفتم بهش پوزخند با برگشتمو دلخور

 !استاد برسین کارتون به شما نمیشم، مزاحم _

 این...بیرون زدم کوبیدمو سرم پشت درو. بودم شده تر سبک ولی بود اختیار بی کامال آخرم جمله

 اصال .بودم بسته چشمامو نه و اومد سراغم آسانسور دکمه دادن فشار موقع همیشگی ترس نه بار

 بودم متنفر ازش که گنگ حس همین فقط جاش به بودو شده دور ازم هام حس ی همه انگار

 ودب معلوم که ابری هوای دیدن با اما خونه برم راست یه بگیرمو دربست یه میخواستم. بود مونده

 01. کنه آروم منو نمیتونست االن بارون ی اندازه به چیزی هیچ. شدم منصرف داره باریدن قصد

 هام دمق. بارید می نم نم بارون میزدمو قدم رو پیاده کنار از داشتم خبری بی توی که بود ای دقیقه

 مچینه یه حال به تا اصال بود قرار بی دلم. برسم خونه به نمیخواستم انگار که زیاد انقدر بود آروم

 قلبمو حتی حواسم ی همه اما بودم شده دور خیلی اش خونه از. بود نداده دست بهم احساسی

 هب رو کردم بلند سرمو بود تحمل قابل غیر من برای قراری بی همه این. بودم گذاشته جا اونجا

 ودب شلوغی شهر تهران. بشم دور تم خیاال فکرو از یکم شاید تا کشیدم عمیقی نفس آسمونو

 باریدن به شروع شهر این آسمون موقع هر اما میشدی کالفه اطرافیانت هیاهوی از که طوری

 بارون زیر شدن خیس از شهر این های آدم چون. میگرفت فرا ای سابقه بی روسکوت شهر میکرد
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 داشت که بود مواقع همین شهر این دقایق بهترین من برای اما! بودن گریزون برف سرمای از

 بود دهش گیرم گرییبان اش خونه به ورودم ی لحظه همون از که لعنتی بغض. میگرسیت آسمونش

 زیر دموز قدم خونه خوده تا. یاورد می فشار بیشتر بهم بدتر بلکه بود برنداشته سرم از دست هنوز

 وارنا یها حرف به داشتم رو راه تموم. بودم شده آب خیس میشد بیشتر و بیشتر شدتش که بارون

 باید که کردم اعتراف خودم پیش اما کردم فرار ازشون رو مدت این تموم چند هر. میکردم فکر

 صمیمت روی ذاتیم لجبازی با من اما میرسیدم هم مطلوبی ی نتیجه به کاش ای. کنم فکر روشون

 رزودت هرچه تا بگیرم بیشتری درسی واحدهای گرفتم تصمیم روز اون فردای از. شدم تر مصمم

 یرانا درسم اتمام از بعد اینکه. نبود خبردار مادرم از غیر به کس هیچ موضوع این از. بگیرم مدرکو

 موتحصیل ی ادامه حین در میخواستم من. بود میزم روی ی گزینه آخرین کنم پیدا شغل بمونمو

 موش مثل. بود تر جذاب من برای میشد تر دور زندگیم محیط از هرچه این و بکنم کار فوقم گرفتن

 ونا تو منو تا بیرونو اومد سالن از مامان که یاوردم می در کفشامو داشتم بودمو شده آبکشیده

 :گفت حول با دید وضعیت

 !کردی؟ درست خودت برای وضعی سرو چه این. نکنه چیکارت بگم خدا...هی _

 میکرد چکه آب هم هام لباس از. چکید پام زیر های پارکت روی خوردو سر بینیم روی از قطره یه

 هک مهربونی با زدمو لبخندی. نمیشه حالیش ها حرف این دخترش که میدونست خوب هم مامان اما

 :گفتم آوردم گیرش کجا از نمیدونم موقع اون

 !نباشم خسته خوبم، منم...خمارت چشمای به...ماهت روی به سالم _

 ساختگی اخم با و نده بروز بود تالش در ولی شد مجاب کوچولو یه هام حرف شنیدن با مامان

 :گفت

 ...تو با میدونم من بخوری سرما فقط...باز زبون سالم علیک _

 :گفتم طور همون گرفتمو لپش از آروم نیشگون یه میشدم رد که کنارش از

 ...ات خوشمزه های سوپ اون منو با میدونی تو آره _

 :شنیدم صداشو که میرفتم باال داشتم ها پله از

 .بمونی تا نمیکنم درست هیچی برات هیچم...ببینی خواب تو _
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! بخورم اسرم اینکه به برسه چه میکنه گم پاشو دستو کنم عطسه یه تا میدونستم زدم پوزخندی

 در جلوی همین برای بودم خیس ویولنم گیتارو های کیف...تو رفتم کردم باز بدبختی هزار با درو

 اسرم از واقعا چون میگرفتم حسابی دوش یه باید بیرون اومدم اتاق از دست به حوله گذاشتمو

 یخ بدن بود بخش لذت واقعا. اومد جا حالم وایستادم گرم آب دوش زیر تا. میلرزید فکم داشت

 شدم تحریک واقعا خورد که وان به چشم. میگرفت جون نو از داشت آب گرمای و بخار زیر کردم

. دمب خودم به صفایی یه بودم کرده حوس طوالنی مدت یه از بعد. بدم لم کنمو آب پر توشو برم تا

 میک داشت یاسو ی رایحه که ام عالقه مورد شامپوی...سراغش رفتم نکردمو معطل این از بیشتر

 هب که چیزی. بود دهنده آرامش و کننده مست بوش. داد لم توش رفتم خودمم وانو آب توی ریختم

 و زیبا که واقعا...چشمم جلوی اومد شراره ی قیافه بستم چشمامو تا...بهش داشتم نیاز شدت

 رمبگی آروم یکم میخواستم فقط کنم فکر بهش نمیخواستم کردم باز چشمامو زود. بود جذاب

 فنجون ازش خاصی حالت یه با که راتین ی قیافه بار این افتادند هم روی هام پلک تا اما همین

 احساس انگشتم رونوک رو بدی درد که شد مشت دستام...چشمم جلوی اومد گرفت رو قهوه

 خون ازش شدم باعث دوباره ناخونم بردن فرو با االن و بودم کرده باز پانسمانشو. کردم

 انسمانپ انگشتمو طرفمو اومد زود چقدر افتاد یادم که بود خیره خونیم انگشت به طور همین...بیاد

 رموس بودم؟ زده آسیب خودم به دقتیم بی با چون بود؟ چی برای بود صداش توی که حرصی. کرد

 انو های حباب با کردن بازی مشغول خودمو بشه پراکنده افکارم تا دادم تکون طرفینم به محکم

 :خوندم لب زیر و افتادم آهنگی یاد میترکوندمشون دونه دونه. کردم

*********************** 

  شدی خیره آسمون کجای به

 میکنه کورت داره غرورت که

 همش میبینی رو ات آینده اینکه

 میکنه دورت گذشتت از داره

 قدیم بودی کی بره یادت اینکه

 بزنه پس رو کسی هر ممکنه

 همش میترسه گنده حباب یه
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 بزنه دست بهش کسی نکنه

 (حباب – یگانه محسن)

********************** 

 یه پوشیدن با...بیرون اومد پیچیدم خودم به حولمو گرفتمو دوش یه زود و بیرون اومدم وان از

 مامان .بودم خورده کوچولو کیک یه فقط صبح از بود ام گشنه واقعا پایین رفتم گرم لباس دست

 یافتیظ یه مادرم بله دیدم که کشیدم سرک یخچال به و آشپزخونه رفتم منم بود تلوزیون سرگرم

 هک مامان سبزی قربه اونم بود سبزی قرمه غذا بیارم در بال بود مونده کم وای...نگو که داده بهم

 ات میشدم خودش شبیه کوچولو یه هم بودم دخترش که من کاش ای...همیشه بود همه زبون ورد

 رفته ریسه االن میشندی حرفمو این مامان اگه. بندازم خودم برای پوست بدون نیمرو یه بودم بلد

 که ودب معتقد منم اما میکنه ترم شیرین خیلی که دارم خودمو خاص های اصطالح میگفت آخه بود

 نستنمیتو خب بود مادر! برم بلوریت پای دستو قربون میگه مادرش میره باال دیوار رو از سوسکه

 در تهشو یرس دل یه نشستم کشیدمو پر بشقاب یه. میگرفت ندید همیشه ببینه، هامو ایراد و عیب

 صدای و شکمم روی گذاشتم دستمو عقبو رفتم یکم کردم خالی کامال بشقابو اینکه از بعد آوردم

 .میکنه نگاهم داره اش مادرانه مهر با دیدم و طرفش به برگشتم و شنیدم مامانو

 ...جونت نوش _

 :گفتم هام بچگی مثل زدمو بزرگی لبخند

 !میترکم دارم...بود معجون خدا به دیگه؟ بود چی این مامان وای _

 :گفت دستمو داد کردو پر برام لیوان یه آوردو در آب بطری یخچال از رفت مامان

 ...انگار داشتی خوبی روز. شدی بلند راستت طرف از انگار امروز _

  شد خشک هوا رو دستم طور همون آخرش جمله با که بخورم تا بودم کرده نزدیک لبم به لیوانو

 :گفتم میدونستم خودم فقط که مصنوعی لبخند با مکث یکم با اما

 اوقات؟ اکثر اخالقم بد بنده میفرمایین یعنی...دیگه نکنه درد شما دست _

 :گفت اش خنده میون کردو ای خنده مامان

 .باشه ام بیچاره دوماد داد به خدا...لحظته یه برای که اخالق بد _
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 :گفتم دلخوری با همو تو رفت اخمام

 .نداشتت دوماد نه باش ات دختره طرفداری کوچولو یه شما _

 :تگف کردو تماشام مهربونی با نشستو مقابلم صندلی روی اومد گرفتو شدت اش خنده مامان

 الک کنم فکر باشه هات اخم کردن باز و نازت خریدار دقیقه هر باید بدونه خدا ی بنده اون اگه آخ _

 ...میشه منصرف

 :گفتم کردمو نگاهش بدجنس

 بشه؟ هم منصرف ایشون بخواد تازه که باشم داده بله بهش من معلوم کجا از _

 !شمین میشه سفید موهاش موقع اون تا بیچاره فقط بهش میدی هم بله _

! میردم کارو این داشتم که بودم من این تر عجیب اونم از میخندید داشت ها مدت از بعد مامان

 میزد سر کارهایی ازم داشت وقت چند این تو. بودیم نزده حرف طور این باهم که بود وقت خیلی

 هم با مختلف های موضوع ی درباره وقت دیر تا شب اون. بودم دور ازشون بود وقت خیلی که

 که دفهمون مامان به بسته سر چیزایی یه شاران. کردیم بغض گاهی و خندیدیم گاهی و زدیم حرف

 سالن رد جلوی درست من اما بودن فرستاده سیاه نخود دنبال منو که موقعی البته است حامله انگار

 و چرت کلی از بعد...تودار سردو شمین همون شدم باز اون از بعد از شندیمو چیزایی یه که بودم

 ممن و بخوابه بره میخواد که گفت مامان کردیمو خاموش و اسکایپ بردیا های بازی دلقک پرتو

 ایه قطر به روم روبه بزرگ ی پنجره از داشتم بودمو نشسته کاناپه روی...گفتم خیر شب بهش

 شاران واقعا اگه بود مشغول فکرم. میکردم نگاه باریدن می وقفه بی عصر همون از که بارون

 هم قدر چه هر من برای بود فوبی نوع یه یومد نمی خوشم بچه از کال من چی؟ بود می حامله

 سرش رفتمومی در کوره از همچین یا کنمو تحملش نمیتونستم ساعت نیم از بیشتر میشد خواستنی

 ختم هبچ شیون و گریه به آخرش که نمیگرفتم تحویلش کال یا میکرد سکته بچه که میزدم داد

 یادمه .بود کننده دیوونه برام باشه ارتباط در باهام مدام بچه یه بشمو خاله اینکه فکر وای. میشد

 :بود گفته تعجب با بودم گفته ژاله به دبریستان تو اینو وقتی

 میکنی؟ چیکار خودتو ی بچه پس _

 :بودم گفته قاطعیت تموم با منم

 بچه؟ میگی تو میخوره بهم ازدواج و شوهر از حالم میگم من بشم؟ دار بچه که ام دیوونه مگه _
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 هم هنوز که االن ولی داره باد مخم معروف قول به که میذاشتن رو هامو حرف این همه موقع اون

 خودم با و گفتم لب زیر جهنم به یه. میشه ها خیلی تعجب موجب واقعا این و نشده عوض نظرم

 ونا نشه وابسته بهم کال تا نمیدم محل اولش از بچه به باشه حامله واقعا شاران اگه کردم فکر

 ادزی ذهنم بودن مشغول میدونستم خودمم اما! راحتی همین به میشم خالص شرش از منم موقع

 اوایل همون از مامان یادمه. افتاد خونه کتاب توی خواجه به چشمم...نداره موضوع این به ربطی

 ورط چه بودم بلد برداشتمش آروم رفتم شدم بلند مبل روی از. داشت حافظ فال به خاصی اعتقاد

 :کردم زمزمه خودم با بستمو چشمامو بگیرم خودم برای فال

 .کن خالص منو و چی لعنتی حسه این بگو... بگو _

 .موندم خیره شده باز ی صفحه به کردمو باز چشمامو

 زد عالم همه دل به آتش و شد پیدا عشق

 زد دم تجلی ز حسنت پرتو ازل در

 زد آدم بر و غیرت این از شد آتش عیت

 نداشت عشق ملک درد رخت کرد ای جلوه

 زد برهم وجهان بدرخشید غیرت برق

 افزود چراغ شعله آن کز میخواست عقل

 زد محرم نا ینه*س بر آمدو غیب دست

 راز تماشاگه به آید که خواست مدعی

 زد غم بر هم بودکه ما دیده غم دل

 زدند عیش بر همه قسمت قرعه دیگران

 زد خم اندر خم زلف آن حلقه در دست

 داشت تو زنخدان چاه هوس علوی جان

... 
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 راغچ. کنم فکر چیزی به نمیخواستم حتی دیگه...جاش سر گذاشتمش دوباره بستمو رو خاجه 

 نوم اونم دیگه انگار. نرفتم هم بوکسم کیسه سراغ حتی امروز...اتاقم رفتم کردمو خاموش هارو

 خوابم باالخره شدن دنده اون دنده این ساعت دو از بعد گذاشتمو هم روی و چشمام. نمیکرد آروم

 .رفتم فرو خبری بی آغوش در و برد

********************* 

 ونهخ توی داشت فقط بودو کالفه بیرون بود زده خونه از اخم با طور اون شمین که موقعی از راتین

 مآد یه که شراره که داد ادامه کارو این انقدر. میفرستاد لعنت خودش به میچرخیدو خودش دور به

 :گفت راتین به رو برگشتو کالفه بود خیال بی فوق

 بودو ازیب همچی میگم میکنم پیدا رو دختره این میرم میشم پا بشینی نیای اگه خودت جون به _

 !خالص

 :گفت کرد رو زیرو رو شراره دل که ای خسته نگاه با راتین

 !برده خودش با وجودمو از تیکه یه انگار. میکشم دارم چی بفهمی نمیتونی اصال _

 :گفت دادو تکون سری تاسف با شراره

 .نیست شکی اون تو _

 عیس شراره. داد تکیه پشتی به سروشه گذاشتو هم رو چشماشو انداختو مبل روی خوودشو راتین

 یاورد؛ می زبون به هارو واقعیت اما بود او کردنش آورم در

 بتنس میکردیم فکر که طور اون که شد ثابت بهت امروز کن فکر این به میکنی؟ همچین چرا _

 هب من ورود موقع درست اونم! میزد؟ ویولن داشت حرص با جور چه ندیدی. نیست تفاوت بی بهت

 ...اتاق

 طور همون. شد خیره سقف به کردو باز هم از چشماشو کردو فوت بیرون به رو نفسشو راتین

 :کرد زمزمه

 .میکنه رفتار طور این باهام حسادت روی از یا متنفره ازم االن بفهمم نمیتونم _

 .باشد بوده بد مقابلش طرف حال هم چقدر هر حاال نمیداد کسی به بیخود داری دل شراره
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 سر دختر. نیست آسون میکردم فکرشو که اونطور کارمون بگم میتونم فقط من ببین _

 ...بره زمان یکم...سختی

 :کرد زمزمه کردو تصور چشمانش جلوی را شمین گرد صورت و زدو اردی غیر لبخند راتین

 !تره شیرین بیاد دست به سخت که چیزی بودناشم، سختی سر همین عاشق _

 :گفت کردو پرت راتین طرف به رو مبل روی کوسن شراره

 منحرفته؟ مغز اون تو چی...هوی _

 :گفت میخندید مردانه که طور همون نشستو صاف درجایش راتین

 ...دارم نگهش بازوهام بین کنمو بغلش میکنم هوس چقد ها موقع بعضی نمیدونی شراره وای _

 :گفت باز دهن با بود شده نعلبکی ی اندازه چشمانش که شراره

 ...وقت اون! نامحرمیم که نمیگرفتی منو دست موقع اون تو بابا! خوبه؟ حال راتین _

 :آورد زبون به شده مسخ راتین

 میزنه، سر ازم کارهایی بشناسم خودمو نمیتونم خودمم گاهی نه؟ آور تعجب خیلی...میدونم _

 .بشناسم خودمو نمیتونم خودمم که میکنم فکرایی

 :گفت کردو نگاهش مشکوک شراره

 که؟ نزده سر ازت کاری ببینم بگو _

 وسهب...شمین تولد شب... افتاد شب آن یاد و بست را چشمانش شراره حضور به توجه بی رایتن

 با ارهشر. بود نگرفته را چشمانش سراغ خواب اتفاق آن از بعد دوروز تا بودو گرفته لبانش از که ای

 :شد زد شراره که حرفی متوجه و آورد بیرون تفکراتش از را راتین زد که بلندی جیغ

 !کردی کاری نگو...راتین _

 :گفت شدو جدی رایتن

 .نمیشناسی منو انگار که میزنی حرف طوری _

 :گفت دوختو او به را سوالش از پر نگاه شراره
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 نیفتاده؟ بینتون که اتفاقی هیچ دوتا شما _

 پاکش عروسک ی درباره اینکه از. خورد گره بهم هایش اخم شدو شراره منظور متوجه راتین

 :بدهد را شراره جواب پروا بی شد باعث این بودو عصبی بود کرده فکری چنین

 نمیدم خودم به رو اجازه این موقع هیچ ولی عاشقشم...بگو بعد کن مزه مز رو میزنی که حرفی _

 .کنم اذیتش که

 :گفت همیشگیش بیخیالی با دادو بیرون را نفس شراره

 ...خب زده سر ازت خیلی عادی غیر کارهای وقت چند این _

 با دادو فرو موهایش مابین را دستش. کرد همراهی در تا را شراره دادو خاتمه را موضوع رایتن

 متوجه راتین که بود رویز امروز. رفت خوابش اتاق سمت به آمد لبانش به که آرومی لبخند

 یکه واین این. باشد شده عصبی قدر آن نداشت امکان دلیل بی شمین. بود شده شمین حساسیت

! بس و بود لجبازی حال در هم خودش با فقط بود مند عالقه هم شمین...چیز یک ،تنها بود چیز

 بود اتاقش سقف به نگاهش که طور همان دادو جا سرش زیر زدو گره درهم را هایش پنجه رایتن

 :گفت قاطعیت با

 ...عمرم ی شیشه خوش شبت...بگیری ازم دنیامو بچگونت های لجبازی با نمیذارم _

******************* 

 شمین

 مگذاشت حرص با برداشتو کناریمو بالشت! نمیداره بر دست خونه کار از مامان این هم جمعه روز

 یعنی وای...خونه میریزن ها همسایه االن نشنوم؟ صدارو همه این بود ممکن مگه ولی گوشم رو

 در هک بود االن! نازنینم خواب از بود کرده بیدار خرسو من که بود انداخته راه صدایی سرو چه ببین

 رود مامان که بودم کرده شروع دلم تو رو معکوس شمارش. شم بلند تا بخواد ازم و کنه باز اتاقمو

 :گفت هوار دادو با همیشه مثل کردو باز

 ...پاشو شد ظهر لنگه! کنم؟ بیدارت باید من هنوزم رسیدی سن این به گنده ی دختره _

 :گفتم عجز با برداشتمو سرم از رو بالشتو ناله با

 !یاد می خوابم من بابا...شو بیخیال من جون مامان _
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 :گفت کشیدو روم از لحافو طرفمو اومد مامان

 .بیرون بریم باهم میخوام امروز پاشو...  هست همیشه خواب _

 :گفتم غر غر با نشستمو سرجام پاشدم

 ...بخوابم من نمیذاری شما اونم تعطیلم روز یه هست؟ همیشه کجا _

 :زد داد بیرون میرفت اتاق از که طور همون مامان

 !والسالم ای سفره سر شسته رو دستو دقیقه ده تا _

 که ممیشست هامو دندون داشتم. شدم بلند جام از و تختم رو کوبیدو کردمو مشت دستامو خشم با

 د؟بو ای قیافه چه این. بدم گورت دهنمو کفای ی همه خنده از بود مونده کم...افتاد موهام به نگاهم

 بدودو کرده پف زیادی خواب خاطر به چشمام. بودن هوا رو بودنو خورده گره هم به موهام ی همه

 نهشو موهام کردمو عوض هامو لباس اتاقو برگشتم زود. دید صورتم روی رو بالشت رد میشد کال

. تمنشس کشیدم بیرون که صندلی روی منم مریخت چایی داشت مامان...پایین رفتم آماده و زدم

 حتمیه ممرگ نخورم میدونستم ولی نداشتم خوردنش به میلی اصال بودم نخورده صبحانه انقدر کال

 :گفتم مامان به طور همون و کردم گرفتن تکیه گرفن مشغول خودمو همین برای

 هستین؟ راضی بیرون کشیدین نازنینم خواب از بختو بد من...ماتمازل مطعالی عالی صبح _

 :گفت نشستو روم روبه درست زدو دلنشینی لبخند مامان

 ...نگو که هستم راضی انقدر بله! خانوم خواب خوش بخیر هم شما صبح _

 :گفت خنده زیر زد پقی که طوری کردم نگاهش خشم با

 !روش روبه نشسته جالدش انگار میکنه نگاه همچین _

 :گفتم پر دهن با گرفتمو گاز مو تیکه حرص با

 که؟ یاوردم می سرش بالیی چه  بود تو جز ای دیگه کسه اگه میدونی _

 :گفت خنده با مامان

 !یادمه هنوز آوردی ژاله سر که بالیی بار آخرین...جونوریه چه دخترو شناسم می بله بله _
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 اییچ فنجون که طور همون دادو تکون سرشو تاسف با مامان. شد شل نیشم اتفاق اون یادآوری با

 :گفت میکرد نزدیک لبش به رو

 اتاقت از گریون همیچن بیچاره...ازش میکشم خجالت آوردی بار به که آبروریزی اون با هنوزم _

 !بود زده خشکم جام سر دوساعت تا من که اومد بیرون

 رهزا با قبلش روز...بیرون بریم باهم تا تعطیلی روز بود اومده ژاله بودم دبیرستان دوم وقتی

 و ابخو بین چون من اما کنه بیدارم تا اتاقم تو بود اومده. بودم گرفته اجازه بابا مامانو از مکافات

 بهش شگلخو سیلی یه بودم شده بلند حرص با میکنم کار چی نبودم متوجه اصال بودمو بیداری

 ازب چشمامو نه اصال من اما بیرون زد خونه از کنان گریه هم ژاله! بکپم بذار بودم گفته بودمو زده

 باهام که قهری دوهفته از بعد اتفاقو اون بودم آورده یاد به بودم شده بیدار وقتی نه بودم کرده

 پک مامان منو بودو آورده زبون به بودنشو دلخور اومد خودش نمیدونستم سببشو من بودو کرده

 ! اتفاق اون یومد نمی یادم اصال اما بودم درآورده دلش از. بودیم کرده

 راراص هرچی مامان. گرفتم دست به پرتقالم آب کنارو کشیدم خوردم که دیگه ی لقمه یه از بعد

. ردیمک جمع رو سفره  هم کمک با شدو بیخیال سر آخر بخورونو دیگه لقمه یه من به نتونست کرد

 همراهش منم بود همکارانش از یکی عروسی چون بخریم مجلسی لباس یه مامان برای بود قرار

 جاها جور این از اصال...عروسی مجلس یام نمی که بودم گفته اول همون از اما رفتم خرید به

 .شد راضی نذاشتم تنهاش و خرید اومدم که همین به نکردو اصرار زیاد اونم. یومد نمی خوشم

 از رو نگرانی میتونستم و نبود جمع حواسم اصال میکردم سیر هپروت تو همش رو روز تمام

 یه بگه بهم چیزی تا کرد باز لب بار هر که مادرانش نگرانی. بخونم مامان های چشم سوسوی

 در ابیجو چون بپرسه حالم از چیزی کسی نبودم مشتاق زیاد منم. نداد ادامه شدو پشیمون جورایی

 بعد! هچم نمیدونستم اصال یاوردم نمی در سر روزم و حال از خودمم حتی. بگم که نداشتم مقابلش

 خابانت خودش که ماری پوست ست کفش کیفو و خریدیم مامان برای شیک دامن کت یه اینکه از

 و روز به کامال سالش سنو خالف بر مامان سلیقه بودم معتقد همیشه...خونه برگشتیم کرد

 به منحصر جذابیت داشت خودش که خدادادی زیبایی با و بود آراسته و شیک همیشه...مدرنه

 شبیه اصال من...ناراحت هم و بود حال خوش هم بابت این از همیشه که بود صاحب رو فردی

 استخوان شاران اما. بودم برده ارث به ازش امو گونه روی ی گونه چاله امو چونه فقط نبودم مامان

 ارانش منو اعتراض مشترک ی نقطه تنها و بود مامان شبیه کمی چشماش حالت صورتشو بندی

 چشمام ماهگیم 2 تا من بودم شنیده که طور اون البته. بود مامان به چشمامون رنگ نبودن شبیه
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 نمونه خب ولی ممکنه طور چه این یاوردم نمی در سر اصال. بود شده ای قهوه بعدا اما بوده آبی

 یه از عدب. نبودم رضایتمند اندامم امو قیافه از اصال بگم میتونم خالصه! بودم خودم آشکارش بارزو

. مرفت بوکسم کیسه سراغ به روز دو از بعد بردمو پناه اتاقم به دادم مامان تحویل که ای بهونه

 که یمشت هر با بلکه داشتم ذهن حضور نه و بود شده تخلیه خشمم نه بار این اصال که بود عجیب

 نای حتی دیگه بارید می صورتم سرو از عرق. یاورد می فشار بهم بیشتر گلوم توی بغض میزدم

 اصال حالم میزدم نفس نفس. نشستم زمین روی اتاق ی گوشه جا همون نداشتمو کشیدنم نفس

 دستم از هامو دستکش. ندم باریدن ی اجازه هام اشک به که بودم مصمم هنوز من و نبود خوب

 :دمز تشر خودم به حرص با. دادم فشار گرفتمو هام پنجه بین سرمو اتاقو کف کردم پرت کندمو

 !میخوای؟ جونم از چی لعنتی؟ چته _

 یمدیوونگ مرز تا پریدمو جام از زود افکارم هجوم با که میرفتم کلنجار باخودم داشتم دقیقه چند 

 لباس با کردمو باز سرود آب دوش...حموم رفتم زدمو چنگ امو حوله زود که بود مونده باقی قدم یه

 دایص. بودن برنداشته سرم از دست هنوز مزاحمم افکار. شد حبس نفسم...زیرش رفتم تنم های

 :کرد هوشیار منو زد در به که مامان

 ...میشنوی شمین.یام می ساعت دو تا مریم پیش میرم سر یه من مامان... شمین _

 :بگم تونستم بدنم توی توان تموم با

 ...باشه _

 تموم بود چشمام جلوی فیلم مثل هم هنوز اما بودم سرد آب زیر طور همون که بود ربع یه درست

 ولی کنم درگیر خودمو، کنم مشغول میخواستم کندم تنم از هامو لباس. دهنده آزار های صحنه

 زا میخواستم فقط من اما یومد می دردم میشستم موهامو حرص با...همین فقط. نکنم فکر دیگه

 همب اتاق تو اتفاق اون از بعد پدرم که ای جمله آور یاد با. بشم خالص دیگه لعنتی شوک یه شر

 وشوندموپ دستام با صورتمو "میکنه؟ باور حرفاتو بگی مادرت به هارو این اگه کردی فکر "بود گفته

 :گفتم بلندم صدای با

 ...شو خفه لعنتی، خفشو...بسه _

 کردن تجربه امروز تا شارانم حتی که سیلی. خوردم پدرم دستای از بار اولین برای که سیلی یاد

 نجرهه از که جیغی ".میرسم حسابتو یام می االن پایین گمشو...سر خیره توام با ساعت دو "! بود
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 بار یه االخرهب ترکید باالخره بغضم نتونستم بازم بودم نتونسته. بود عجزم گویای فقط زد بیرون ام

 ی باحوله پوشیدمو هامو لباس...بیرون اومدم حموم از هق هق دقایقی از بعد...منو شکوند دیگه

 حتی هدیگ اینکه با. نبود زندگیم تو دیگه اینکه با. شدم جمع خودم تو کشیدمو دراز تخت رو سرم

 چهی رو کردو من با مرد اون که کارهایی بازم ولی نداشتم هم نبود برام دلگرمی هیچ که حضورش

 و شهب متوجه کسی اینکه بی و پدرم دست به اما شدم خورد شکستم، من. بکنه نتونست کس

 یه همین بودن پدر از فقط من نظر از که پدری! بود پدرم چون بود اون با حق همیشه همه از بدتر

 بودم عاصی دستش از هم چقدر هر. بود طور این من حق در حداقل...بس و بود برداشته رو کلمه

 بی عاواق من حق در اما بود آورده بجا پدریشو حق شاران برای بابا که کنم انکار اینو نمیتونستم

 هاش آدم از شدن دور شهر، این از رفتن برای میگذشت که دقیقه هر...بس آوردو بجا رو انصافی

 یهای خاطره اما داشتم دوست تهرانو من. میکردم جمع بیشتر رو وعزمم توانو میشدمو تر مصمم

 .میشد تر سخت برام تحملش میدادو عذابم بیشتر روز هر میزدن رقم برام داشتن هاش آدم که

 ونا تو که ای کلمه. کنم سکوت میشد حقم در که ها حقی نا ی همه مقابل در نمیتونستم دیگه

 سعی کشیدمو دراز صاف "راتین"کردم زمزمه لب زیر رو میشد پایین باال ذهنم تو مدام لحظه

 از اوارن حرف داشت؟ نقشی چه من برای مرد این. کنم فکر بهش بذارمو کنار یه به لجاجتمو کردم

. ودب ممکن غیر "!مبارک شدنت عاشق...عشق بیماریت "بود سرم تو کلیسا زنگ مثل روز همون

 نمیتونستم درواقع...نه! بود؟ ممکن طور چه وقت اون وقت، اون نداشتم باور رو کلمه این حتی من

 از و ریخت بهم مامان حس همین روی ما زندگی...من مادر چون بدم خودم به رو ای اجازه چنین

 ادیاعتی از بعد حداقل یا میگرفت طالق شد باخبر بابا اعتیاد از که اول همون مامان اگه. پاشید هم

 و بودم شده هدف بی عشق یه قربانی من. بود االن از تر متفاوت چیز همه کرد پیدا الکل به که

 ممن رو حماقت این که نداشت دلیلی. بود دیده صدمه وسط این که بود مامان خود همه از بیشتر

 کس نهو راتین نه و وارنا نه. نکنم فکر بهش اصال کردم سعی گذاشتمو هم رو چشمامو...کنم تکرار

 یه  فقط من ذهن تو مامان حسه. کنن قانع داره وجود عشقی که این به منو نمیتونستن ای دیگه

 هب زندگیم تمام نداشتم قصد اصال بودمو کشیده عذاب کافی حد به من "!عذاب " داشت تعبیر

 اج شکمم روی طور همون برداشتمو تختم کنار پاتختی روی از لپتابمو... بره پیش منوال همین

 .کردم پلی رو روزم شبو ناقوس بود شده مدت این تو که آهنگی دادمشو

************************ 

 ام تو رویای درگیر
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 کن خوب دوباره منو

 گذاشت تنهات اگه دنیا

 کن انتخاب منو تو

 من آرزوی از دلت

 نبود خبر بی انگار

  من های تصمیم تو حتی

 نبود اثر بی چشمات

  نگم چیزی بهت خواستم

 کنم خواهش چشام با تا

 تا روت بستم رو درها

 کنم آرامش احساس

  ولی نمیکنم باور

 شکست من غرور انگار

 بری میخواد دلت اگه

 است فایده بی من اصرار

 دلم میکنه هرکاری

 کنه پنهون بغضمو تا

 تورو فکر میتونه چی

 کنه بیرون من سر از

 بذار دلم رو داغ یا

 نکن کم عشقت از که یا
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  منه سهم تو تمام

 نکن قانعم یکم

  نگم چیزی بهت خواستم

 کنم خواهش چشام با تا

 تا روت بستم رو درها

 کنم آرامش احساس

  ولی نمیکنم باور

 شکست من غرور انگار

 بری میخواد دلت اگه

 است فایده بی من اصرار

 (عقیلی شادمهر _انتخاب)

*********************** 

 راتین

 رو کلیدی های نکته تخته روی و میدادم درس وقفه بدون طور همین داشتم بودمو کالس سر

 سر نداشتم عادت. کردم حس رو بود شلوارم جیب تو که رو تلفنم لرزش که میکردم یادداشت

 یبمج از همین برای. بدم جواب این به باید میگفت بهم حسی یه اما بدم جواب گوشیم به کالس

 ی دکمه بود؟ شده چی یعنی. کردم نگاه میشد خاموش روشن که مخاطب اسم به آوردمو درش

 گوشم؛ روی گذاشتم زدمو رو اتصال سبز

 ...میدادم خبر بهت باید ولی بودی کالس سر میدونم راتین، سالم _ایلناز

 :گفتم بود روم که کنجکاوی چشمای خاطر به که خشکی لحن با اما شدم نگران

 ...بگو...نداره عیبی _
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 مثل تنهاست خونه آخه خودمون ی خونه ببرم برگشت موقع رو شمین قراره من امروز ببین _

 مکفات هزار با باشه تنها قراره مدت یه آنکارا، خواهرش دیدن به مدت یه رفته مادرش اینکه

 .بیاد کردم راضیش

 به تداش لبام...ببینمش میتونم مختلف های بهانه به موقع هر یعنی این بود خوبی فرصت این

 های ماخ با طور همون. کردم جمعش بشه متوجه کسی اینکه از قبل زود خیلی که میشد باز لبخند

 :گفتم درهم

 .میزنم زنگ بهت من _

 از ردیرت ساعت یه میدونستم اما نداشتم درس کالسشون با امروز.کردم قطع خداحافظی از قبل و

 چیز این ولی! بدم کشیک بیرون ساعت 0 باید یعنی داد بهم ایلناز که خبری این میزنن بیرون من

 مدرس ی ادامه به بیشتر سرعت با...ببینمش میتونستم من که بود این مهم نبود مهم برام ها

 االن ودوب گذشته شمین رفتار اون از ماه یه. میداد انرژی بهم هم ببنمش اینکه تصور حتی رداختمپ

 فقط یعنی بود شده لغو هم ما های کالس ماه یه این تو و بود ترمش پایان های امتحان درگیر

 هک ودمب کرده نازشو موهای هوای بودم، دلتنگش جور بد. ببنمش ساعت سه دو ای هفته میتونستم

 ی ونهبه به دستم که بود ماه یه. میکرد بازی دلم با میشدو پخش هاش شونه روی زدن گیتار موقع

 دل هی که بود ماه یه. بود نکرد لمس دستاشو ویولن های سیم روی انگشتاش جای کردن تنظیم

 درش رکینگپا از تا ماشینم سراغ رفتم بیرونو زدم کالس از. بکشم نفس عطرشو نمیتونستم سیر

 به این ببینه رو شراره بود نتونسته دیگه حاال تا موقع اون از شمین. بشینم انتظارش به یارموب

 یکم. ممیکرد استفاده فرصت این از باید ولی بود نشده عملی هنوز منم ی نقشه که بود این معنی

 تموگرف دست به گوشیمو کردمو پار بود کشده پار دانشگاه ی رو روبه که ایلناز ماشین از تز دور

 :داد جواب بوق 4 از بعد. گرفتم رو شراره شماره

 دادی؟ آب به گلی دسته چه باز کرده؟ هندوستان یاد فیلتون عجب چه به به _

 :دادم جوابشو خونسردی با میذاشت من سر به سر باید همیشه دختر این

 ...ممنون خوبم...سالم علیک _

 ...سالااااااام خب بیا! زدم زنگ من میکنه فکر ندونه هرکی _

 :بگم حرفمو بتونم و بشه تموم زد که جیغی تا کردم جدا گوشم از رو گوشی
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 ...باهات دارم واجب کار یه شراره! شد سوراخ گوشم _

 ...ببینم بگو! زدی زنگ که گیره پیشم کارت گفتم دیدی_

 عملیش طور چه نمیدونستم فقط اما گفتم بهش قصدمم و گفتم بهش شده خالصه رو چی همه

 :گفت کرد سکوت یکم اینکه از بعد شراره کنم

 ما بخ ات خونه یاد نمی مدت یه و کرده بهونه امتحاناشو میگی که تو...خوبیه فرصت این ببین _

 عکس بتونیم ات کنیم بازی خوب نقشمونو باید تو منو ببین...اینجا میکشیم انو دیگه بهونه یه به هم

 راضیش ونهمیت باشه شق کله و لجباز قدرم چه هر شمین میشناسم و ایلناز. ببینیم رو شمین العمل

 .دادی ترتیبشو تو که مهمونی بیارتش کنه

 :گفتم گنگی با

 مهمونی؟ کدوم_

 :گفت کالفگی با شراره

 !روزیه؟ چه دیگه دوروز ببین بیندیش یکم کل عقل_

 :گفتم کردو پیشونیم حائله دستمو

 ...بگو خودت ندارم معما حل حوصله شراره _

 :گفت حرص با شراره

 ...بیشعور منه تولد خرداد 08 _

 :گفتم میکرد خودنمایی صدام تو کامال که تعجبی با

 !!بدم؟ جشن ترتیب تو برای چرا من _

 !کنی ایجاد یخ کوه اون قلب تو تلنگر یه اینکه ی واسه_

 زا میخواستم فقط! نداشتم کردنشو اذیت قصد اصالمن کنم اذیتش حد این تا نبودم راضی

 :نالیدم نارضایتی با...ها کار این با نه اما بشم خبر با احساسش

 ...اشتباهه کار این شراره _
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 سر خترد یه شمین راتین ببین. هستی تهش تا گفتی تو...نمیکردی قبول اول همون از باید پس_

 تا شی رخب با دلش از رفتنش قبل باید تو. داره رفتن قصد زود خیلی گفتی تو که طور اون و سخته

 .بکنی کاری بتونی

 دممیدا عذابش باید کسم ترین عزیز آوردن دست به برای من! تلخ و بود حقیقت حرفهاش ی همه

 یول نشه دلخورم دلگیرو حتی که ارزشم کم براش انقدر شاید نبود عذاب اون برای این شاید و

 اشهب یه اینکه از بعد...مهمم مو تاره یه ی اندازه براش که بشم داشته باور این به میخواستم من

 رُل روی سرمو...شاگرد صندلی روی کردم پرت کردمو خاموش گوشیمو دادم شراره تحویل

 هب مشتاق واقعا که ها اون میسپردم شراره ایلنازو ی احده به رو بعدی های ریزی برنامه. گذاشتم

 ستموب چشمامو زدمو ماشین داخل به یکم برداشتمو عطرشو داشبرد تو از شدم خم! میرسیدن نظر

 قتیو حداقل تا بودم گرفته ایلناز از رو میکرد استفاده که رو عطری اسم. کشیدم عمیق نفس یه

 که ودب این همه از تر عجیب... یکم فقط بگیرم آروم عطرش استشمام با یکم دلتنگشم وار دیوونه

 وتمتفا خیلی میکردم استشمام تنش و موهاش روی از عطرو این وقتی ولی همونه درسته عطرش

 نفس! خوش ی رایحه "شمین"...اسمشه الیق چقدر که واقعا... برام بود تر بخش لذت ترو

 دست ایلناز که میدیدم بیرون اومدن دانشگاه از هم با شدو تموم کالسشون باالخره... راتین

 مانتوی چقدر نشست لبم روی خودآگاه نا لبخندی. میکشه خودش دنبال داره و گرفته شمینو

 مشخص ربیشت رو ظریفش کمر که طالیی کمر یه با بودو زانوهاش باالتر یکم بلندیش که سفیدی

 سک اینکه فکر...کنم حس هام سلول تک تک تو میتونستم رو حسادت. یومد می بهش میکرد

 من ماله فقط عروسک این. میکرد ام دیوونه ببره لذت نقصش بی اندام دیدن با ای دیگه

 . کردم حرکت زیادی ی فاصله با ایلناز سر پشت...بود

************************** 

 شمین

 من از غیر به البته یومد می حساب به خوش خبر که خبری داشت ذوقش و شوق تموم با شاران

 اشتد که هایی صدقه قربون با لحظه هر مامان میگفتو مامان به رو میکردن تعبیرش طور این همه

 دیروز که ماهشه 8 ی وبچه شارانو هردوشون از منظورم. بودن اعصابم رو میرفت هردوشون برای

 گمب میتونستم کلمه یه تنها دارم حسی چه که بپرسن ازم االن اگه! گرفته و آزمایشش جواب

 قرار انمام. داشتم خنثی حسه یه کامال ناراحت یا بود حال خوش االن نمیدونستم واقعا "!نمیدونم"

 بلیت هی خودم تماس قطع از بعد...آنکارا برسونه خودشو فردا یاد می گیرش که بلیتی اولین با شد
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 چه باید نداشتیم رو تکنولوژی این اگه شکر خدارو. خریدم 00 ساعت صبح فردا برای آنالین

 الخوشح خبر این بابت باید اینکه از زد حرف باهام کلی مامان! داند خدا میریختم سرم به خاکی

 تنها نبودو بدهکار ها حرف اون به من گوش میدونست کاش ای ولی...باشم خواهرم کنار باشمو

 شاران سخت های روز اون تموم مگه " بود؛ جمله یه همین میکردم تکرار خودم با که چیزی

 و ریهگ کلی با مامان صبح! سکوت بودو سکوت بهش جوابم تنها بازم که حیف اما " بود؟ کنارمون

 دل عزیزش ی نوه و نازنینش دختر از کی نبود معلوم داشت حقم خب کرد خداحافظی باهام زاری

 ریدوپ ازدهنم کالس سر که شد چی نمیدونم! برگرده؟ که داشت دلیلی چه اصال...هه...بیاد و بکنه

 منو ودب محال حال این با است ساخته کارم میدونستم....تنهام خونه تو مدت یه که گفتم ایلناز به

 ازایلن از هم جورایی یه ومعلومه شناختش قشنگ مدت این تو. بود خداش از که مامانم بذارو تنها

 در باالخره. برم ژاله جز کسی ی خونه به من بذاره مامان نداشت امکان چون یاد می خوشش

 ییتنها دلم. خونشون برم برگشت موقع که کردم قبول اومدمو کوتاه ایلناز اصرار همه اون مقابل

 قرار و آروم لحظه یه مزاحمم افکار بودم شده تنها بار هر مدت این تو خب ولی میخواست خودمو

 دردم به هم آنچنان بودنم تنها مدت یه که بودم متوجه کامال همین برای بودن نذاشته برام

 از یکی چون برم کالس به بودم مجبور االن دادمو هم دیگه افتضاح امتحان یه امروز! نمیخوره

 مثل هک منم...بذاره باید اشکال رفع جلسه یه امتحان از قبل که بود معتقد عتیقه های استاد همون

 یه خونه وت شاید تا کنم ضبط صداشو تا درآوردم گوشیمو نداشتم مزخرفاتشو حوصله چون همیشه

 دادو بهمون رو مرخصی ی اجازه باالخره گذشت عمر یه مثل که ساعتی یه از بعد. دادم گوش بار

 زا بازم بار دهمین برای. شدن وسایلشون کردن جمع مشغول شدنو بلند جاشون از همهمه با همه

 کشون نوم گرفتو دستمو زدم زیرش که بگم خواستم تا بودمو شده منصرف ایلناز ی خونه به رفتن

 گوشش اصال کنه ول دستمو تا کردم تقال هرچی دانشگاه در دم تا. برد خودش دنبال کشون

 تو بود معتقد دوستام اکثر مثل ایلنازم آخه. کرد ول دستمو بیرون زدیم در از تا اما نبود بدهکار

 منم. فهممب نتونستم مزخرفو افکار این دلیل موقع هیچ اصال! بردارن وقارقدم با سنگینو باید کوچه

 :گفتم باشم کرده بارش ای تیکه اینکه برای

 ...نمونی جونت ننه دستت رو تا بده نشون آدم مثل خودتو االن دیگه آره _

 :گفت لبی زیر بود لباش رو که لبخندی با طور همون ایلناز

 .میکنم حالیت بشیم ماشین سوار بذار _

 :گفتم اشو شونه دور انداختم راستمو دست درارم حرصشو اینکه برای منم
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 ...بیشتره کیفش اینجا من جون نه _

 :گفت برداشتو اش شونه از گرفت دستمو حرصی ایلناز

 !میکنن نگاهمون همه هارو کار این نکن _

 :گفت دراومد جیغش که کاشتم لپش رو کوچولو بوس یه شدم خم انداختمو باال ای شونه

 !!نه کوچه وسط گفتم بار صد _

 اب راه وسط طور همین. شد ماشین سوار کردو باز درو. شدم ماشین سوار کردم نثارش پوزخندی

 :گفت کالفگی

 ...دیگه نکن قهر...نکن شروع باز خدا رو تو شمین _

 :گفت جدی لحن با بود بیرون به نگاهم که طور همون

 .  نیستم قهر _

 :گفت کرد کج که دهن با ایلناز

 !! مشخصه کامال _

 :مکرد کنترل خودمو زود ولی خنده زیر بزنم بود مونده کم که کشید فریاد اسممو سرش پشت

 ...را داد به خدا...شمین_

 تین...اش ادامه...شدم منظورش متوجه کامال اما گرفت دندون به لبشو و نداد ادامه حرفشو

 ارهقر که احساس بی و سنگدل آدم یه...افتاده آدمی بد گیر! برسه راتین داد به خدا واقعا آره...بود

 و شدن ردوبدل بینمون حرفی هیچ خونه به رسیدن تا. بکنه زندگیش های اتفاق تمام قربانی اونو

 یلنازا و شد باز پیرشون سرایدار توسط بوغ تا چند با همیشه مثل خونه در. بودم راضی کامال من

 مادرشو. است خونه مادرش بود گفته ایلناز. شدم پیاده ماشین از کرد پارک که در جلوی

 چشماشون هردو. داشت مامان به زیادی شباهت و بود مهربون و باشخصیت زن یه...میشناختم

 درو ونج نگین. بود تر جذاب ترو خوشگل مامان چشمای بگم میتونستم جرات به اما بود آبی سبز

 هاشو مهربونی...داخل کرد دعوت مارو روبوسی از بعد کرد بغل منو سفت کردو باز برامون خودش

 شدم؟ مامان دلتنگ کنم باور یعنی...هه. مینداخت اون یاد منو بود مامان مثل هم خونگرمیش
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 اون از اما دارم دوسش دارمو باهاش بهتری ی رابطه که است خانواده عضو تنها مامان هک درسته

. بود دلخوری از فراتر ها اون به نسبت حسم شاران پدرمو ی اندازه به نه البته بودم دلخور هم

 ودنب سربار حس صبح از که من. دراومد صدا به خونه در که بودیم صحبت گرم و بودیم نشسته

 :گفتم جون نگین به رو برگشتم شرمندگی با داشتم رو

 ...حتما اومدن کیاراد آقای...شدم هم شما مزاحم _

 :گفت کردو مصلحتی اخم نگین

 ه،باش هوشنگ نکنم فکر ولی باش راحت خودته ی خونه مثل اینجا چی؟ مزاحم...حرفو این نگو _

 ...بیاد موقع این نداره عادت

 تقدر کال که من. برگشت دوتا اون طرف به هممون نگاه موندو تموم نمیه حرفش ایلیا صدای با

 .بود شده گرفته دستم از تکلمم

 ...اومدیم که بود کم گلتون دسته دوتا فقط جمعه جمعتون که میبینم به به...سالم _

 :تگف میکشید دست صورتش به که طور همون کردو بغل راتین رفت و شد بلند جاش از نگین

 ماهی یسال که تو میکردیم قربونی پات جلو چیزی گوسفندی میگفتی...جان راتین اومدی خوش _

 !میگیری ما از سراغی

 شونیمپی رو غلیظی اخم پایین انداختم سرمو زود کرد خودنمایی گونش چاله که زد لبخندی راتین

 .بشنوم صداشو تا بودم کرده جمع حواسم تموم کامال ولی نشوندم

 .میکنم جبران میدم قول ولی بود شلوغ خیلی اواخر این سرم...خانوم نگین اتم شرمنده _

 :گفت بود طور این همیشه که شیطونش لحن با وایستادو جلوم اومد ایلیا

 ...علیکی یه سالمی یه بابا! نکن شرمنده همه این رو ما خدا تورو خانوم شمین _

 من اب همزمان که العملم عکس از ترس یا بود من از تبعیت به نمیدونم ایلنازم که پاشدم جام از

 :گفتم کردمو دراز ایلیا طرف به دستمو. پاشد

 ...سالم _
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 ربض پاش با بودو ایستاده سرش پشت که راتین به نگاه یه و فشرد دستمو زدو لبخندی ایلیا

 :گفت کردو بود گرفته

 ...فرمودین رنجه قدم هستین؟ خوب...ماهتون روی به سالم _

 جاشو زدو ایلیا به ای تنه راتین...بیرون کشیدم دستمو زود زدمو مصنوعی لبخند

 :گفتم طور همون بودمو خیره لباسش ی یقه به کنم نگاه چشماش به نمیخواستم...گرفت

 ...سالم _

 :گفت رسایی صدای با کردو کارو این اون اما نکردم دراز دستمو بار این

 ...سالم _

 تمودس خواستم تا اما دادم قرار دستش توی دستمو اجبار به داد قرار رودربایسی تو منو بیشعور

 نشد همتوج جون نگین. نشست کنارم کردو رد انگشتام الی البه از انگشتاشو دستش از بکشم

 لمد که منم خنده زیر نزنه تا بود گرفته خودشو جلوی که ایلیا...دیدن کامال ایلیا و ایلناز ولی

 شد مین دیده دستامون که بود نشسته چسبیده بهم طوری! ببلعه منو منه باز دهن زمین میخواست

 تمنمیتونس اما کنم آزاد دستمو میخواستم طرفی از میسوختم دستاش حرارت از داشتم من ولی

 :گفت جون نگین روبه که خوند چی نگاهم از ایلناز نمیدونم...بزنم حرفی جون نگین پیش

 ... ان گشنه همه حتما کنیم اماده رو سفره بریم پاشو خودم مامانی _

 .رفت یادم کال شدم خوشحال شازده این دیدن از بس از...ایلناز گفتی خوبه _

 :گفت بچگونه حسادت با ایلیا

 !!دیگه بادمجونم اینجا منم _

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده جون نگین

 ...خودمی پرو ی شازده شما نخیر _

 تمسخر رپ ی اجازه با یه گفتن با کردو پا اون پا این ایلیا آشپزخونه سمت رفتن حرف این گفتن با

 :تمگف سمتشو برگشتم حرص با...حرارت از بود شده سرخ لپام داشتم حتم...بیرون زد سالن از

 کنی؟؟ آبرو بی منو چی؟ قصدت تو _
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 تلخی با سر آخر نمیکردمو نگاهش زدن حرف موقع هنوزم اما کنم آزاد دستمو که میکردم تقال

 :گفتم

 ...چسبیدی کنه مثل...دستمو کن ول _

 من های تقال و بود هاش پنجه تو منم دست و نمیخورد تکون بودو نشسته سرجاش رلکس خیلی

 :گفت خونسردی همون با فایده بی

 .میکنم ول کنی نگاه چشمام تو گرفتی یاد زدن حرف موقع وقت هر _

 لفتیک به بازوش یه بود؟؟ ممکن مگه اما کنم آزاد دستمو داشتم سعی لجوجانه شدمو بلند جام از

 روش روبه که طور همون. میکرد تر حرصی منو این مقابلشو در نبود هیچی من زور بود من کمر

 :گفتم میکشیدم دستمو بودمو ایستاده

 ...بزنم زل وزخت چشمای به نمیبینم دلیلی _

 و بود دهش پخش صورتم رو موهام...بغلش تو افتادم کنمو حفظ تعادلمو نتونستم که کشید دستمو

 آزادش دست با اما بود نکرده ول هنوزم دستمو... بود رفته جلوش آبروم. بود گرفته گلومو بغض

 اشج به کردو ولی دستمو شم بلند خواستم تا. شدیم چشم تو چشم زدو کنار صورتم از موهامو

 اب هنوزم من ولی بودمش ندیده طور این حال به تا بود شده شیطون نگاهش. کرد حلقه کمرم دور

 :گفت بود چسبیده سفت منو که طور همون. میکردم نگاهش اخم

 !وزخ؟ مثل من چشمای _

 :گفتم تخس کودکانه لحن یه با

 ...کن ولم حاال...آره _

 حرف که آروم طور همون. اومدم خودم به دوباره ولی رفت غنج آن یه دلم که زد قشنگی لبخند

 . نبودم راضی وضعیت این از...اون صورت تو منم ماله میشد پخش صورتم تو نفسش میزد

 (خانومی)سینیورینا؟ نیستی خوبی گوی دروغ اصال میدونی _

 :گفتم گرفتمو وازش نگاهم اخم با اشو ینه*س چاک کوبوندم مشتمو

 ...نیست سینیورینا من اسم _
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 ستهد با. شد نمایان گونش چاله دوباره و انداختم بهش نگاهی نیم لحظه یه که کرد آرومی ی خنده

 :گفت ای شده مسخ لحن با. کنم نگاهش کرد وادارم چرخوندو خودش طرف به صورتمو اش دیگه

 ...شمین...نیست سینیورینا تو اسم...میدونیم _

 حس اونو اونم کردو همراهی باهاش تنمم و لرزید دلم که گفت جوری یه رو شمین

 :گفت و نذاشت دستش با دوباره که پایین بندازم سرمو میخواستم...کرد

 ...کنی تحمل منو وزخی چشمای نتونی تو اگه حتی ببینم چشاتو دارم دوست...کن نگام _

 فوقالعاده چشماش. کردم انصافی بی حقش در میدونستم...بود غمگین نبود شیطون لحنش

 بهش اما کنم نگاه بهش نمیتونستم که بود هاش زمرد توی جادوی خاطر به من و بود خوشگل

 ماشچش تو داشتم دوباره! بودم گفته که بود دروغی بزرگترین این...وزخی چشاش که بودم گفته

 :گفت خندونش چشای با دوباره که میشدم غرق

 چی؟؟ یعنی سینیورینا میدونی _

 :داد ادامه که دادم تکون طرفین به سرمو

 فهمیدی؟ حاال...خانومی یعنی رومی زبان به _

 های تقال میدونستم ولی بیرون بیام داغ تنور این از زود میخواست دلم وای....کردم تایید سر با

 که ودب خیره چشمام تو فقط نمیزد حرفی هیچ. میکنه این از بدتر رو اوضاع بلکه نداره ای فایده من

 وحال دوماه اولش بوسه همون با من...نه خدایا...نه. میشه تر کم ترو کم امون فاصله شدم متوجه

 یرو نشست آروم لباش...میخواستم هم طرفی از. تونستم نمی دیگه بار یه نداشتم خوش روز

 این جلوی من. بود زده خشکم مجسمه یه مثل تنها من میزدو آتیش منو حرکتش هر با دوباره لبامو

 شنیده که پایی صدای که بود نگذشته حتی ثانیه چند. بود بعید من از که چیزی میشدم تسلیم مرد

 یعسر انقدر...کاناپه رو بذاره کنه بلند پاش روی از من و بشه جدا ازم زود راتین شد باعث میشد

 اومدم خودم به وقتی. بودم خیره معلومی نا ی نقطه به طور همون ثانیه چند تا که کرد کارو این

 ونج نگین به رو منو طرف برگشت لبخند با راتین و میزنه حرف راتین با داره جون نگین دیدم

 :گفت

 ... جون نگین یام می االن باشه _
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 ولی بودم عصبی دفعه اون بود متفاوت خیلی بار این. میدادم فشار رو مبل تشک دستم با

 هک میکردم سرزنش خودمو داشتم طرفی از و میداد ادامه میخواست دلم بود گیج گیج االن...االن

 بار صد نه بار 01...دستشویی طرف دوییدم و پریدم یهو جام از. دادم بهش کارو این ی اجازه چرا

 حتی هک میلرزید قدی به دستام...دریغ اما بشه کم التهابم از ذره یه فقط بلکه تا زدم آب صورتم به

 با هک شنیدم و اسمم خوردو در به که ای تقه... زمین  افتاد دارمو نگه دستم توی رو حوله نتونستم

 شدت هاش ضربه رفته رفته که میدیدم نمیکردم باز اگه. کنم باز درو که میگفت بهم تحکم

 شآغوش تو منو حدش از بیش نگرانی با کردم باز لرزونم دستای با درو. میکرد پیدا بیشتری

 کنار آروم !مقابلش در کنم بازی نقش نمیتونستم حتی. بود مونده طور همون اطارفم دستام...کشید

 :کرد زمزمه گوشم

 یزیچ یه. باشی خودم ماله میخوام جدی نیتم خدا به. نکردم کاری که من...میکنی نگرانم داری _

 ...بگو

 داشتم سراغ خودم تو که توانم تموم با...چشمام ت زد زل کردو جدا اش ینه*س روی از سرمو

 :گفتم

 .میخوره بهم ازت حالم...خودتونین غرایز فکر به همتون _

 خودش خاطر واسه اما روندم خودم از اون برگرد برو بی میدونستم. کردم رو ممکن کار سخترین

 تو هک غمی دیدم. نمیخوریم هم درد به ما بفهمه باید! کنم ترکش یهو که بود این از بهتر این. بود

 لبام رو که لبخندی با. شدم رد کنارش از دادمو هلش کنه باز لب خواست تا و نشست چشماش

 فرو قشمن تو دوباره من ولی. میداد آزارم ایلناز گاه بی و گاه های نگاه. نشستم میز سر رفتم کاشتم

 مجبور ولی نداشتم خوردنش به میلی هیچ که غذایی. خوردم غذامو ظاهری آرامش با بودمو رفته

. دبو پایین سرش مدت تمام و نمیزد لب هیچی به رایتن. بخورم شده که ظاهرم حفظ برای بودم

 "داری؟ قلبم تو مگه ". شدم متنفر خودم از زدم خودم به خودم که تشری با اما. اومد درد به قلبم

 رفتاراش کجای " "؟ شدی بیرحم همه این طور چه " "میکرد؟ رفتار باهات نرم چقدر ندیدی "

 چی تو...شو خفه ".کرد اش خفه زدم وجدانم سر که فریادی اما "هان؟ میداد هوس از نشون

 رحم بی من با همه چون شدم رحم بی. باشم داشته نمیخوامم ندارم قلب من آره هان؟ میدونی

 هایی صرارا تموم با "! نیستم من لیاقتش اون میفهمی؟ نیست بار نکبت زندگی لیاقتش اون. بودن

 لنازای ولی داشتن کار خدمت گرچه کنم کمکشون میز کردن جمع تو نذاشت جون نگین کردم که

 ظرف کردن جور و جمع جز کارهاش خدمت آشپزخونه تو نداره دوست جون ایلناز که بود گفته بهم
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 بهش اینکه از چرا نمیدونستم. داشت شباهت خیلی مامان به اخالقشم این بدن انجام کاری ها

 نسال توی رفتیم! بودم شده مرتکب بزرگ گناه یه انگار...انگار میکشیدم خجالت کنم نگاه

 وابج مواقع بعضی و بود خودش تو همش نبود بود اومده که قبل ساعت چند مثل راتین نشستیم

 وریط گوشم تو شد خم آروم بود نشسته کنارم ایلناز. میداد کوتاه رو میکردن ازش که هایی سوال

 :گفت بشم متوجه من فقط که

 ...بیاد قراره نداشتم خبر من کن باور _

 :گفتم آروم و انداختم بهش نگاهی نیم

 ...نیست مهم _

 :گفت کنان ناله ایلناز

 ...شمین_

 :مگفت بود لبام رو که تصنوعی لبخند با. باشم آروم تا گذاشتم هم رو لحظه یه برای چشمامو

 .نیست تو تقصیر...کردم باور حرفتو _

 ایه پنجره سمت به شد کشیده نگاهم شنیدم که و برگ رعدو صدای. نداد ادامه شکردیگه خدارو

 یرهخ من به خاصی لبخند با. بود خودش برگشتم؛ و کردم حس رو نگاهی سنگینی...خونه بزرگ

 :گفتم جون نگین روبه کردمو تر زبونم نوک با لبامو. دزدیدم ازش نگاهمو...بود شده

 ینا از بیشتر برم، باید دیگه ولی ممنونم کشیدین که هایی زحمت ی همه بابت جون نگین _

 .نمیشم مزاحمتون

 :گفت و داد ابروهاش به خمی جون نگین

 روز ساعت این تو اونم تنها دختر یه میذارم کردی فکر هم نیستی؟ مزاحم تو نگفتم مگه _

 تنها کوت خونه میری... سفر رفتن اینکه مثل  پدر مادر گفته بهم رو چی همه ایلناز خونه؟ بفرستم

 !نمیگذره بد هم ها اونقدر بهت اینجا نباش نگران بشه؟ چی که

 :گفتم خجالت با
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 اینجا نیست درست خب اما خوبه خیلی بودن شما کنار حرفیه چه این هم...دارین لطف شما _

 ...طوالنیه سفر آخه باشم شما مزاحم

 :گفت و گرفت دستاش بین دستمو نشستو کنارم اومد جون نگین

 پسم از ینمیتون پس سرسختیم زن منم بدون اینم اما سختیه کار کردنت راضی بود گفته ایلناز _

 ...بیای بر

 :گفت انداختو نگاه یه خونه به

 .ندونی الیق مارو تو اینکه مگر...تو پذیرای برگردن سفر از ات خانواده که تازمانی خونه این _

 :گفت زدو دستم به آرومی ی ضربه. بودم افتاده رودرباسی بد تو انداختم پایین سرمو

 نه؟ یا خونه تو بمونه تنها دخترش راضی ببینم میخوام میکنی؟ لطف بهم مادرتو شماره _

 جون نگین. بربیام پسش از نمیتونستم این از بیش واقعا میدونستم دادم بهش مامانو شماره

 دبختب یعنی این لباشه روی لبخند که میدیدم بودو صحبت گرم کامال میزد حرف مامان با داشت

 :گفت بود لباش رو که بزرگی لبخند با اومد کشمکش ساعت ربع یه از بعد! رفت شدم

 رو روز چند این که کرد قبول میل کمال با! داری خانومی و مهربون مادر چه...جان شمین خب _

 .باشی ما مهمون

 به خود نگاهم زدمو زوری لبخند...نه...یعنی وای...  بود بعید واقعا مامان از این.بودم شده شوکه

 شخیصت نمیتونستم! ببینمش ممکنه رو مدت این تموم یعنی این...خورد سر راتین طرف به خود

 یرونب بزنم سالن از تونستم ای بهونه به! بودم همین منتظر یا ام شوکه نارحت، یا خوشحالم بدم

 تمداش کم کم...میزدم قدم داشتم بودمو کرده بغل خودمو. میبارید نم نم بهاری بارون...باغ برم و

 اهمییت ولی شنیدم رو کسی های قدم صدای. نبود درکار آرامشی ولی میشدم خیس بارون زیر

 هنوز...بغلش شدم پرت من شدو کشیده بازوم که میزدم قدم بودو پایین سرم طور همون ندادم

 با موه تو کشیدم اخمامو نشناسم؟ تلخو عطر این بود ممکن مگه اما بودم بغلش تو بهش پشت

 :گفتم تشر

 جونم؟ از میخوای چی... کن ولم...کن ولم _
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 درست بود کرده اخم. بود دستاش اسیر هام ،شونه برگردونو منو بودمو چنگش تو که طور همون

 :گفت حرص با طور همون! من مثل

 .بشنوی جوابتو وایستا حاال...رفتی گذاشتی بعدشم گفتی خواست دلت هرچی _

 :گفت چسبیدو تر سفت اون ولی کنه ول هامو شونه تا عقب کشیدم خودمو

! هش سیاه روزگارت که کنم کاری باهات میتونستم اینا از زودتر خیلی بودم باز هوس آدم یه اگه _

 نه؟ مگه...داشتم اختیار در هم خوبی های موقعیت

 لجبازی همون با. بود شده قفل دیگه هم چشمای تو نگاهمون بود اعصابم رو لباش روی پوزخند

 :گفتم میکرد قلقلکم بدجور که

 ...میکنه سیاه رو کی روزگار کی میدم نشونت وقت اون کنی امتحان کافیه _

 :غرید دندوناش الی البه از دادو تکون هامو شونه

 ...فقط...بیارم سرت بالیی نمیخوام من بفهمی؟ خوای نمی چرا لعنتی د_

 :پرسیدم جانب به حق و قاپیدم هوا رو

 چی؟ فقط _

 :کرد زمزمه و شد آروم طور همون بازم نبود طوفانی نگاهش دیگه بود، شده تر آروم

 ...تو تقصیر...میدم دست از کنترلمو اوقات گاهی فقط _

 :گفتم زدمو صداداری پوزخند

 چرا؟ منه؟ تقصیر چی! میکنم دو به یکی دارم کی با ببین باش منو..به _

 طیقا هامون نفس که کم ی فاصله همون تو شد خم کمرم و عقب کشیدم خودم شد نزدیکتر بهم

 :کرد نجوا بود شده هم

 !میکنی ام دیوونه که تویی... وخواستنی خوشگل خیلی چون...چون تو تقصیر _

 هر میزد موج چشماش تو که ای خنده و لباش روی لبخند. بودم شده الل دوباره و بود برده ماتم

 :کردم زمزمه آروم. میبرد باالتر قلبمو تپش لحظه
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 .نیست درست...یاد می یکی االن...کن ولم _

 به ردک شروع. شد قفل انگشتام الی البه دوباره هاش پنجه و ایستاد کنارم صاف کردو بلندم آروم

 که هنال با طور همون بیرونو بکشم دستمو داشتم سعی میزدم قدم که طور همون من ولی زدن قدم

 :گفتم بود کالفگیم ی دهنده نشون دیگه

 !دستمو کندی بابا...کن ولم خدا تورو _

 چند از بعد. میکرد وارسی صورتمو اجزای تکه تک داشت بودو جدی...روم روبه درست ایستاد

 :گفت ثانیه

 ...نگرفتی یاد هنوز...نوچ _

 :زد زل بهم برگشت شدو جمع چشمم گوشه کشیدم که جیغی با داد ادامه راهش به دوباره و

 نگرفتم؟؟ یاد رو چی...دیگه کن بس....وای _

 :گفت جدیش لحن با

 .کنی نگاه چشمام به زدن حرف موقع اینکه _

 شدم فشرده های دندون الی البه از حرص با...دربیارم کاسه از چشماشو میخواست دلم یعنی

 :گفتم

 زوره؟ مگه نمیکنم نگاه! اعصاب؟؟ بیمارستان بفرستی منو میخوای تو _

 :گفت کوبنده شدو نزدیک بهم قدم یه

 ...زوره آره _

 میکنه دور من از اونو که چیزی تنها میدونستم ولی بود نتیجه بی بشر این با کردن بحث

 نامحسوس لرزش...زدم زل بهش چشمامو تو ریختم داشتم سراغ همه از که رو نفرتی تموم...چیه

 میکشید عذاب داشت بود دیده که چیزی از...بود خیره چشمام تو ناباوری با. کردم حس دستشو

 ابعذ داشت گناهیش بی جرم به. بودم کرده جونشو قصد بودمو زده مسخره نقاب یه فقط من اما

 همیشه رو دلپذیری آرامش که زمردی چشمای اون به میخواست دلم چقدر لحظه اون. میکشید

 نگاهش توی رو غم بود وجودم تو که نفرتی تموم با داشتم االن اما کنم تماشا لذت با رو داشت
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 اشتباه در سخت چقدر که وای... وای! بود ممکن کاره بهترین این بودم معتقد چون. مینشوندم

 یزدم منگ چقدر که ببینم میتونستم هنوزم. کرد ول دستمو کال بعدش و شد شل دستش. بودم

 داد میخواست دلم خونه به رفتنش با. شد دور ازم کشیدو صورتش به کالفگی با دستشو

 جون نگین..خونه رفتم آشفته و خیس وضع سرو با... شه پاره ام هنجره که بلند انقدر...بزنم

 سایلموو میرم اینکه ی بهونه با. سوخت حالش به دلم که شده چی میپرسید ازم نگرانی با همچین

 شب بود قرار...خونه رفتم و شدم آژانس سوار جون نگین های اصرار رغم علی بیارم خونه از

 به ئیجز نگاه یه از بعد چمدونمو تو چپوندم حوصله بی ووسایلمو خونه رفتم...شون خونه برگردم

 ستمنمیتون برداشتم، خودم با هم رو ماشین...بیرون زدم برداشتمو بوکسمو های دستکش اطرافم

 سر یه دبای بگیرم پیش رو خونه راه اینکه از قبل. باشم اون اینو بنده پا بودم اونجا که مدتی تمام

 رجخا شهر از... میکردم رانندگی داشتم آوری سرسام سرعت با زدمو پوزخندی...میرفتم جا یه به

 شنگق ولی بودم کرده طی و مسیر این بار یه فقط اینکه با. بودم نرسیده هدفم به هنوز ولی شدم

 برام اتفاقی داشتم کمربند چون ولی جلو شدم پرت کردم که ترمزی با. بود شده هک ذهنم تو

 میل با االن وقت اون بودم ترسیده اینجا دیدن از چقدر روز اون. شدم پیاده ماشین از...نیوفتاد

 حرفاش به تا اینجا بود آورده منو راتین تولدم روز! آرامش نبضه یه خاطر به...اینجا اومدم خودم

 هک بودم گفته بهش جونم ترس از فقط روز اون من بودو ایستاده دره این مقابل درست. کنم باور

 فکر حرفاش به اون، به لحظه هر روز هر من بودم نگفته دروغ...نه ولی. میکنم فکر حرفاش روی

 با...هش امید نا ازم کال که کردم کاری بدتر بلکه بزنم بهش حرفی نتونستم وقت هیچ فقط. کردم

 :زدم داد و کردم مشت دستامو داشتم که قدرتی تموم

 ...توام ی بنده منم خدایا...اینجام من خدا میشنوی؟ صدامو خدایا...خداااا...کمک _

 همون! بودن هم لعنتیم غرور به نیازی پس ببینه شکستنمو که نبود کسی اینجا...شد خم هام زانو

 .نگرفتم اشکامو جلوی میکردم حس چشمام تو هم اشکم جوشش میسوخته ام هنجره که طور

 ناله میکشیدمو جیغ وار دیوونه...بود بس دیگه بودم کرده بازی نقش کافی ی اندازه به امروز

 :میریختم اشک میکردمو

 عذابم داری هم تو خدایا نبود؟ بس دیگه؟ میخوای چی نمیشنوی؟ صدامو چرا...خداااا _

 خودم تا بگیر خدایا...خالص بگیرو جونمو االن همین...االن همین...کن تموم خودت خدایا...میدی

 ...نکردم کارو این
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 ادد میشد تر گرفته رفته رفته صدام که طور همین خاکو روی شدم خم گرفتمو دستام با سرمو

 :زدم

 ...کن تموم رو مسخره بازی این خودت خدایا...بکشم گند به دنیامم اون نذار...خدااا _

 دمب جواب مجبورم میدونستم ولی بودم رمغ بی...کردم حس جیبم تو رو لرزشش گوشیمو صدای

 شوجواب ام شده بم صدای با گرفتمو اتصالو ی دکمه...بود خودش. میکنه خبردار رو همه ایلناز واال

 :دادم

 ...الو _

 دنبالت؟ بیام میخوای میشه تر شدید داره بارون تو؟ کجایی دختر...شمین الو _

 همون. نبودم هم متوجه حتی اما بودم شده کشیده آب موش مثل بارون زیر میگفت راست...هه

 :گفتم ام گرفته صدای با طور

 ...ام خونه ساعت یه تا دارم کار جا یه...نه _

 :گفت نگرانی با ایلناز

 گرفته؟ چرا صدات خوبه؟ حالت تو _

 :دادم جوابشو کالفه

 .کنم قطع باید. نباشین نگران یام می خودم...خوبم _

 :گفت شده ترم مضطرب کردم احساس بلکه هیچ که بود نشده راحت خیالش که ایلناز

 .باش خودت مواظب...باشه _

 قدم یه...ولی میترسیدم ارتفاع از هنوزم. کردم خاموش رو گوشی کردمو قطع خداحافظی بی

 رگم از. شدم ماشین سوار رفتم کردمو مشت دستامو. اومد شدیدی برق رعدو صدای که برداشتم

 این .نمیخواستم هم رو بدم پایان زندگیم به خودم بخوام دوباره اینکه از ولی نمیترسیدم ای ذره

 خونه هخود تا. نمیدادم اهمییتی ولی لغزنده جاده بودو زیاد سرعتم. نمیدادم نشون رو ضعف این بار

 خیس هام لباس بودم؛ کرده لج خودمم با. میزدم یخ سرما از داشتم دیگه و روندم سرعت همون با

 رود سرایدار. بودم نکرده رونشن رو بخاری بودم راه تو که نیمی ساعتو یک این تموم من بودو آب
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 درآوردم چمدونمو عقب صندوق از شدم پیاده کردمو پارک ماشینو.  کرد باز زدم که بوغی تک با

 نم طرف از داشت آسمون...من نظر از بود امروز حسن تنها این و بود شده بیشتر شدتتش بارون

 مداد فشار زنگو! بگیرم آروم تا ببار تو پس نداشت شکستن حق که من بغض...بارید می هم

 کم ددی وضعیت اون تو منو وقتی بیچاره زن...شد باز جون نگین توسط که دری بعدش و پا صدای

 همه شد باعث صورتش تو زد که ای ضربه و جیغ با که ایلنازم...کنه غش ترسش از بود مونده

 زد خدتمتکار به که دادی با راتین.بودم در جلوی هنوز بودو پایین سرم...در جلوی بیان سراسیمه

 :آرود خودشون به رو همه

 ...واسش بیار داغ حوله برو بدو وایستادی؟ چرا _

 دایص میلرزیدو پایینم فک میلرزیدمو داشتم...خونه توی آوردنم طرفمو اومدن ایلناز و جون نگین

 :گفتم یومد می چاه ته از که صدایی با حال این با. میشد شنیده دندونام تق تق

 ...سالم _

 :گفت ها پله طرف برد منو جون نگین

 خودت؟ با کردی چیکار...ماهت روی به سالم _

 :گفت زود  ایلناز به

 .کن عوض هاشو لباس زود بیاره چمدونشو میگم ایلیا به باهاش باال برو بدو _

 قهت دو. میلرزیدم هنوز. بودم پیچیده خودم دور به رو داغ حوله و درآوردم ایلناز کمک با هامو لباس

 اومد راتین سرش پشت که کرد ای اشاره سر با ایلناز. شد باز آروم خوردو در به آروم ی

 ویر گذاش داغو شیر لیوان نشستو روم روبه صندلی روی اومد آروم...پایین انداختم سرمو...اه...تو

 :گفت تختو کنار عسلی

 .میشی گرم بخور اینو...داغه عسل شیر _

 میده وب میجوشه وقتی شیر بودم معتقد داشتم دوست سرد شیر همیشه یومد می بدم داغ شیر از

 تدس دید وقتی...میخوردمش اگه عمرا! داغ عسله شیر به برسه چه. نمیزدم لبمم به همین برای

 با...عقب رفتم شدو جمع صورتم خورد بینیم به بوش تا گرفت صورتم جلو آورد خودش نزدم

 :پرسید تعجب
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 نداری؟ دوست _

 :گفتم درهم های اخم با

 !متنفرم داغ شیر از _

 :گفت تحکم با

 !دهنتو کن باز یاال...بخوریش مجبوری بیاد بدتم _

 :گفتم و دادم تکون طرفین به سرمو عقبو رفتم

 ...بخورمش اگه عمرا _

 از گرفتم متصمی. بود بسته فلنگو همیشه مثل...بله یومد؟ درنمی صداش که بود مرده کجا ایلناز این

 ضبغ با گرفتمو خودم به مظلومی ی قیافه. شم وارد احساساتش با کردن بازی و بازی مظلوم در

 :گفتم

 ...میده بو...میشه بد حالم _

 :فتگ کنه مجابم داشت سعی که آرومی لحن با. کرد مچاله قلبمو دیدم چشماش توی که مهربونی

 ...نمیفهمی بوشو شو مزه بگیری بینیتو _

 سر ته تا و گرفتم و لیوان و کردم دراز دستمو اختیار بی که آورد زبون به ارو جمله این همچین

 یشترب اخمام...خنده زیر زد بلند صدای با که هم تو رفت صورتم شد تموم اینکه از بعد اما کشیدم

 زدرا لحافو زیر رفتم کنم نگاهش اینکه بدون...عسلی رو کوبیدم لیوانو حرص با همو تو رفت

 رو اومد صدا بی...میخواست خودمو اتاق بزرگ پنجره دلم...اتاق پنجره به شدم خیره و کشیدم

 چشمامو صورتم رو شد خم زد مهربونی لبخند که کردم نگاهش خوف با همچین شد خم صورتم

 :گفت داشتنی دوست لحن یه با زدو بینیم روی کوچیکی بوسه بار این نه...اما بودم بسته

 ...وروجکم میشی تر خوشگل میکنی اخم وقتی _

 هوی که بود خیره صورتم تو طور همین...بودم غریبه نهایت بی باهاش که کرد حس رو گرمایی دلم

 :گفت مضطربی لحن با...پیشونیم رو گذاشت دستشو پشت همو تو رفت اخماش

 ...داری تب...میسوزی داری تو _
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 دترب حالم رفته رفته ولی گذشته باالسرم به رادین اومدن از دوساعتی...بیرون زد اتاق از عجله با

 واطرافم صداهای. بیداریم و خواب بین دارمو نگه باز چشمامو نتونستم حتی االن که طوری شده

 .بدم نشون نمیتونم العملی عکس هیچ ولی میشنوم

 !میره باال داره هیچ که یاد نمی پایین تبش _رادین

 :میزد حرف بریده بریده هقش هق میون جون نگین

 ...بهش بده چیزی دارویی یه خب کنیم؟ چیکار میگی _

 شنجت اال و بیمارستان ببریمش بهتره...انگار نه انگار ولی...جون نگین دادم بگین هرچی _رادین

 ...میکنه

 اموزانوه زیر و شد نزدیک تخت به که محکمی های قدم صدای بعدش و شنیدم که بلندی هیییی

 حرارت انقدر آغوش این که نبود داغ حد این تا حتی تنم گرمای. کرد بلند منو و گرفت گردنمو

. فشرد خودش به بیشتر منو و کشید روم چیزی. کنم باز چشمامو نتونستم بازم حال این با داشت

 نا که قلبش ریتم صدای. بود کرده مستم تلخش عطر بوی...آغوش این بود آروم و خوب چقدر

 بودن نسیبم آرامشی لحظه این به تا که منی. میکرد آرامش از پر رو وجودم پای سرتا  بود منظم

 آن یه هک یومد می پایین تند تند هارو پله. کنم احساس اونو هام سلول تک تک با میتونستم االن

 بولیزش به چنگی بیوفتمو که ترسیدم غریزه روی از و شده شل هاش بازو ی حلقه کردم حس

 ستبرش ی ینه*س به سرمو بار این اما داد ادامه راهش به دوباره و ایستاد ای دقیقه چند. زدم

 :کرد زمزمه گوشم کنار آروم طور همون و بود چسبونده بیشتر

 .نمیکنم ولت وقت هیچ من...باش داشته اعتماد بهم _

 بهش میخواستم من که بود مردی تنها اون. رفت بین از دیگه داشتم که هم ترسی ذره یه همون

 یدرپشت بلکه نذاشت صندلی روی آغوشش از منو! بودم کرده تا بد خودمم با...ولی کنم تکیه

 کالمش توی جدیت با که شنیدم. شد سوار داشت آغوش تو منو که طور همون کردو باز و ماشین

 :گفت ایلیا به

 ...بیمارستان برسیم زود باید...برو تند _
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 دستشو. بودم هم راضی حتی اینبار اما میکردم حس خودم روی رو نگاهش سنگینی راهو تموم

 طور همون. کرد لمس مردونش انگشتای نوک با ملتهبمو صورت آوردم بیرون هام زانو زیر از آروم

 ایلیا؛ به برسه چه میشنیدم زور به منم حتی که زدن حرف به کرد شروع آروم

. یمیرمم ایت قهوه نگاه بدون من! راتین میکنه دق داره ببین بازکن...خانومی چشماتو اون کن باز _

 یرنگ... من از خمارتو نگاه اون نگیر فقط... راضیم بازم من به کنی نگاه نفرتم با تو اگه حتی

 !شمین ازم زندگیمو

 متنفر ازش من که بگم بهش و کنم باز چشمامو میخواست دلم. بود زده یخ هام رگ توی خون

 به اونو خوامنمی من که بگم. بکشم گند به زندگیشو خوام نمی ندارمو لیاقتشو من که بگم. نیستم

 گهدی. کردم سکوت فقط ها حرف این جای به من که افسوس...افسوس اما بکشم تنهاییم گودال

 با. میکرد دگرگون حالمو میکشید ها موقع بعضی که هایی آه صدای فقط یومد نمی ازش صدایی

 رفتوگ آغوش تو منو دوباره دادو جا بود کشیده روم که شنلی کاله توی موهامو راتین ماشین توقف

! بود نیومده بند هنوز پس. میکردم حس داغم صورت روی رو بارون نم نم های قطره. شد پیاده

 تنمیخواس که اصرارش و کنن رسیدگی بهم تا میخواست اورژانس دکتر از که مضطربش صدای

 از .گذاشت بیمارستان سرد تخت روی منو آخر در اما. میشنیدم خوبی به رو کنه جدا خودش از منو

 یبو تا اما کشید گردنم باالی تا رو پتو. میخواست داغشو آغوش دلم. لرزیدم خودم به سرماش

 ودز که کردم اشاره بهش دست با...گرفتم دهنمو جلوی و شدم خیز نیم زود خورد بینیم به الکل

 که زدم عق انقدر. آوردم باال رو بود آورد هوجوم دهنم توی که غلیظی مایعه من آوردو آشغالو سطل

 که بود شده زده وحشت قدری به راتین. نداشتم کردنم حرکت نای حتی دیگه. میلرزیدم داشتم

 سیاهو ودستم پرستار. برنداشت پرستار زنگ روی از اتاق به پرستار دکترو اومدن موقع تا دستشو

 تزریق بهش که سرنگی تا هزار با البته و بزنه بهم سرم یه و کنه پیدا رگمو تونست تا کرد کبود

 ونستمنت دوباره. بود بسته قندیل بدنم تموم انگار اما میسوختم داغ تب تو...میلرزیدم هنوز.کرد

 یزدم حرف راتین با که دکتر آروم صدای...بستمشون و دارم نگه باز سوزششون شدت از چشمامو

 :کنم تیز گوشامو شد باعث

 .کردم چک بار چند ماشین تو خودم...بود اومده پایین تبش _راتین

 رگم افتاده؟ براش بدی اتفاق اواخر این تو. کنم صحبت باهات باره این در میخواستم منم _دکتر

 !بشه ناراحتیش باعث که چیزی هر...یا عزیزی
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 :گفت مکث یکم با راتین

 .ندارم خبر من حداقل...نیومده پیش براش مشکلی _

 .نشنیدم چیزی اصال دیگه و میشدن تر ضعیف ترو ضعیف اطرافم های صدا

******************* 

 یمیگ خودت...نیست خوردگی سرما از نشون دیدم توش من که هایی حالت این ببین _کیومرث

 یه دچار اربیم میگیم مواقع جور این تو. باالست خیلی تبش االن ولی بوده پایین تبش ماشین تو

 سری یه دادن نشون به میکنه شروع خودش از بیمار بدن یعنی شده عصبی شوک نوع

 ...رئاکسیون

 عصبی؟ تبش میگی یعنی _راتین

 ثلم ای دیگه عالئم بیاد هوش به اینکه از بعد...تهوع حالت البته و بدنش لرزش و تب _کیومرث

 .کنیم مشاهده ممکنه هم سردرد و سرگیجه

  کرد؟ میشه کار چی _راتین

 رارق حتی...عالقش مورد شهر یه به سفر یه مثال یا داره عالقه بهش که رو کارهایی بهتر _کیومرث

 ...کارسازه خیلی هم بده آرامش بهش که محیطی تو گرفتن

 با راتین و زد اش شونه به ای ضربه کیومرث که اتاق کردن عرض طولو به کرد شروع کالفه راتین

 ی درباره چیز هیچ ولی بود خبر با راتین حال از دلش کیومرث. شد خیره بهش چشماش توی غم

 :آورد زمان به را کالمش صمیمیت تموم با. نمیدانست او

 یزیچ ببینم براش؟ کنی کار چی میخوای قیافه این با تو وقت اون بده روحیه بهش گفتم من _

 بینتونه؟

 :نالید درد با کشیدو آهی راتین

 ...بیمارستانه تخت رو چرا میدونستم االن که بود اگه! نیست بینمون هیچی...همینه مشکل _

 خوری خود زدو قدم بود رفته فرو خواب آغوش تو خبر بی جا همه از که شمین سر باال صبح تا

 به اول از اگه شاید که میکرد تکرار خودش با مدام. میدونست مقصر ها اتفاق تموم از خودشو. کرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

344 

 

 دار برخ نبضه یه شمین مشکالت از تا میکرد سعی خودش ی خواسته به رسیدن و عالقه ابراز جای

 تمیتونس که بود موقع اون و باشه کنارش میتونست میکرد اون خوشی برای تالشی و میشد

 :زد تشر خودش به خاصی حرص با. بشه نزدیکش

 ...پس نه بذاری میتونی پیش پای نه االنم! اومدی اشتباه راهو اول از _

 توی که مُهری! ستایشه آرامش به رسیدن راه تنها میدونست. یومد می بیرون از اذان صدای

 باالسر برگشت دوباره گرفت وضو رفتو. کرد پهن ای روزنامه پاش زیر و برداشت رو کشوبود

 نمازشو خونه نماز وبره بذاره تنها شمینو نشد راضی دلش حتی...بست قامت و شمین

 یرز که ای کلمه هر با میشدو پیچیده اتاق فضای توی خاصی صوت با اش مردونه صدای...بخونه

 ...عشقش شفای میکرد؛ حاجتشو طلب. میکرد نفوذ قلبش تو ذره ذره آرامش میکرد زمزمه لب

************************ 

 شمین

 ندچ تا.بود پیچیده اتاق فضای تو بمش و گرم صدای...میشد ادا خاصی حالت با که عربی کلمات

 به کردمو ازب سنگینمو های پلک الی آروم...کیه صدای که بدم تشخیص نمیتونستم اصال اول ثانیه

 به ات. شدم جوری یه دیدنش با. برگشتم صدا طرف به...کردم نگاه سرم باالی سرم و سفید اتاق

 بست، نقش لبم روی رنگ کم لبخند یه. بود نداده دست بهم حسی همچین یه دیدنش با حال

 از میشهه. میرسید نظر به تر داشتنی دوست که نکنم اعتراف نمیتونستم...چقدر و بود آروم چقدر

 با ات میکردم اصرار بهش میگرفتمو آرامشش از آرامشی جور یه میخوند نماز مامان وقتی بچگیم

 اب نباید ها زن تا کنه قانع هاش حرف با منو میکرد سعی همیشه اون اما بخونه نماز بلند صدای

 هیادم. بیارن بجا رسا صدای با رو نماز باید که هستن ها مرد تنها این بخونن نماز بلند صدای

 و حالل میخوندو نماز پدرم که هایی روز...ها روز اون بود خوب چقدر...خوندم بابا با رو نمازم اولین

 هی غولط غلط و نیمه نصفه من و میخوند بلند صدای با و آروم رو کلمات اون! میشد سرش حروم

 ذیرناپ وصف درد یه. یوفتادم می خاطراتم یاد یومدوقتی می دردم...زدم پوزخند. میخوندم چیزایی

 اداعتق تموم قید نماز،روزه، قید زد؟ رو چی همه قید یهو بابا که شد چی. یاورد می بند نفسمو که

 رو مدت این تموم یادمه...دادم قرار خودم الگوی اونو ساده چه من و! زد هم رو ما قید حتی هاش

 هم االنم حتی. نمیدادم اهمییت ای ذره گذروندمو غلطم های روزه و نبودم بود یکی های نماز با

 ذکر هب کرد شروع برداشتو رو عقیقش تسبیح. میخونم هامو نماز امروز از بگم تا ندارم عزم انقدرها
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 بلندی صلوات. شدم آروم منم که بود قدری به آرامشش. بود آروم چقدر حالش به خوش...گفتن

 رو ینجاا نرفته خونه نماز چرا افتاد یادم تازه. شد بلند جاش از کشیدو صورتش به دستاشو کشیدو

 ومآر گرفتمو ازش نگاهمو که زد بهم مهربونی لبخند کردو گیر غافل نگاهمو! خوند؟ خشک زمین

 :گفتم

 ...باشه قبول _

 :گفت خاصی لحن با

 .باشه حق قبول _

 کنم حبس هام ریه تو بوشو بکشمو عمیق نفس یه میخواد دلم پیچیده اتاق تو عطرش بوی بازم

 ختت کنار صندلی روی. برم شهر این از زودتر کن کاری خودت خدایا...تابلو خیلی میدونستم اما

 :گفت نشستو

 بهتره؟ حالت...دادی سکته مارو ی همه دیشب که تو _

 :گفتم طور همون بودو اتاق کوچیک پنجره به نگاهم

 .خوبم...میخوام معذرت _

 اکثر اصال نبودم مطمئن اما بپرسم ازش داشت دکتر با که گنگی مکالمه اون راجع میخواست دلم

 یزیچ همچین یه بگه بپرسمو ،میترسیدم داشتم شک.برام بودن محو رویا مثل دیشب های اتفاق

 حرف هب منو اوقات اکثر مثل میخواست دلم گرفت سکوتش از دلم. بشم ضایع و نیوفتاده اتفاق

 :پرسید ازم تردید با چون خوند ذهنمو انگار. بزنم حرف باهاش تا کنه اصرار و بکشه

 میدی؟ جواب بهم بپرسم سوال یه _

 :گفتم جدی کردمو بهش نگاهی نیم

 .باشه چی داره بستگی _

 :پرسید محکمی اما آروم صدای با سر آخر که میکرد نگاهم طور همون فقط لحظه چند تا

 بودی؟ رفته کجا دیروز _
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 با ود؟ب مهم براش یعنی. میکردم مزمزه داشتم رو شیرینی حسه یه قلبم تو ولی هم تو رفت اخمام

 :گفتم سرد و کردم نگاهش درهم های اخم همون

 .بدم توضیح تو به میدم انجام که کارهایی ی درباره نیستم مجبور من _

 هم رو چشماشو لحظه یه چون باشه آروم داشت سعی ولی میدیدم نگاهش توی خشمو های رگه

 :گفت و گذاشت

 !بمونم بیمارستان تو شدم مجبور صبح تا چرا بدونم میخوام _

 خفه" "یاد؟ می دلت"...نکپیده سلطنتیش خواب تخت تو دیشب که بوده این دردش آقا...بگو پس

 :گفتم تلخی با "...شو

 .برین میتونستین...بمونین باالسرم که باشم کرده مجبورتون ندارم یاد به _

 میرسید منظر به آشنا خیلی که مشکی ابروی چشم با پسر یه. کرد پیدا خاتمه بحثمون و شد باز در

 لب روی بزرگی بلخند با دیدم؟ کجا اینو من...داخل اومد داشت تن به که سفیدی روپوش با

 :کردن معاینه به کرد شروع باالسرمو اومد دادو سالم راتین به داشت

 داری؟ سردرد یا تهوع حالت _

 ...میکنه درد سرم _

!! بود طور همین همیشه. شد جمع اشک چشمام تو همیشه مثل که گرفت قوه چراغ چشمهام به

 :زد صداش راتین بیرون بره میخواست تا کشید عقب شد تموم کارش اینکه از بعد باالخره

 ...کیومرث _

 که بود مغرور دکتر همون.بود آشنا برام حد این تا اش قیافه چرا شدم متوجه لحظه اون تازه

 رمس این... اه. داشتم فجیعی سردرد اما نداشتم تب...بیرون رفتن باهم! بود انداخته جا دستمو

 بعد ممیدونست خوب ولی. بمیرم خودم تنهاییم تو و خونه برم میخواست بود؟دلم چی دیگه لعنتی

 هب تظاهر مصنوعی های لبخند برای خودمو. بمونم تنها نمیده اجازه جون نگین عمرا ماجرا این از

 دمیش بدتر رقفته رفته سردردم و بودم غرق افکارم تو طور همین. میکردم آماده باید بودن خوب

 :گفت که شنیدم ام نکردم نگاه بهش...اتاق تو امود و شد باز اتاق در که

 . بریم بپوش هاتو لباس شو بلند دادم انجام ترخیصتو کارهای _
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 :گفت خوردو سرمم به چشش که حام تو شدم خیز نیم

 .کنم صدا پرستارو برم کن صبر _

 :گفتم درهم های اخم با درآوردمو دستم از سرمو بره برگشت تا

 ...نیست الزم _

 :گفت میزد موج نگاهش تو که عصبانیتی های رگه با برگشتو

 بیاری؟ درش سر خود گفت کی _

 رو دوباره افتادم و کنم حفظ تعادلمو نتونستم رفتو گیج سرم که شدم بلند تخت از ندادمو جوابشو

 :نیاوردم روم به ولی گرفت خندم که پرسید حالمو و طرفم اومد حول با همچین...تخت

 یهو؟ شد چت خوبه؟ حالت _

 :گفتم گذاشتمو هم رو ای ثانیه برای چشمامو دادمو فشار دستم با هامو شقیقه

 ...رفت گیج سرم...نیست چیزی _

 نهمحطاطا بار این شدم بلند. درنیاوردم سر چی از ولی بود دلخور فقط نبود عصبی یگه نگاهش

 به نگاهی بود ایلناز ماله. پوشیدم رو بود انداخته روم دیشب که شنلی کمد از رفتم میداشتم بر قدم

 طور همون که موهامو گذاشتمو سرم رو شنلو بزرگ کاله! کو؟ شال پس...لعنتی. انداختم کمد داخل

 هام لباس شکر خدارو...شالی نه و بود موهام بستن برای کشی نه بودم شده حرصی. چپیدم توش

 با تمنمیتونس که اینا ایلناز خونه باالخره... رنگ نفتی جین یه با ای فیروزه پولیور یه. بود خوب

 دوباره که تا هست بهم حواسش میدیدم.اومدیم در اتاق از هم ی شونه به شونه!! بگردم پیرژامه

 دهش که هم غرورم خاطر به همیشه مثل اما داشتم سرگیجه...بگیره بغلمو زیر زود رفت گیج سرم

 به ارهد دیدم وقتی. بود کرده خودش ی شیفته منو کامال عطرش بوی. میداشتم بر محکم هامو قدم

 متوجه تازه...شدم سوار کردو باز برام درو. کردم تعجب میره رنگ خاکستری ی سانتافه طرف

 کهاون بابا نه رادین؟ بود؟ کی ماله پس. نمیداد عطرشو بوی چون نیست خودش ماشین که شدم

 پیاده نگر طوسی بلند شاسی یه از وقتی اونو بار یه افتاد یادم آره آره...ایلیا؟. بود پورش ماشینش

 نیهثا هر بوشو بودمو شده خودش ماشین سوار میخواست دلم...بود گرفته دلم. بودم دیده میشد

 همون راه تموم میکنم؟ فکر بهش بیشتر میشم دور ازش ظاهر به هرچی چرا خدایا. کنم احساس

 :داد جواب گذاشتو گوشش به رو هندزفر...خورد زنگ تلفنش. بودم خیره بیرون به طور
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 ...جانم _

 .گرفتم ازش اخم با رومو من ولی انداخت بهم نگاهی نیم

 ...خوشگلم نه _

 "چه؟ تو به".میزنه حرف هم صمیمی چه ببین بیشعور

 ...خانومی میزنیم حرف بهش راجع یام می ساعت یه تا...اینطور نکن _

 .شد مشت اراده بی دستم

 .نکن شیطونی هم انقدر...باش خودت مواظب _

 حالم من ولی کرد قطع. زدم پسش دستم با زود بیاد پایین خواست تا چشم گوشه از اشکی قطره

 دمش پیاده ماشین از زود کرد ترمز تا. شد باز در و زد بوغ دوتا وایستادو خونه در جلوی. نبود خوب

 اون با کردو باز درو خونه خدمتکار بار این که فشردم زنگ رفتم میزد صدام اینکه به اعطنا بی و

 این تو که اتاقم به رفتمو باال رو ها پله دوتا یکی. دادم جوابشو سر با و داد سالم اش نکره صدای

 یب دیگه یعنی یومد نمی صداش. کردم قفل سرم دروپشت رفتمو میشد محسوب اتاقم روز چند

 خوابم سه شماره تا... تخت روی پریدم ها لباس همون وبا درآوردم شنلم...درک به شده؟ خیال

 .برد

************************ 

 راتین

 هآخ...بمونه تنها یکم گذاشتم سر آخر برنگشت زدم صداش و دوییدم دنبالش هرچی در دمه تا

 قلبم تپش...رسید ذهنم به که چیزی با بود؟ عاصی دستم از انقدر که بهش بودم گفته چی االن من

 استخو ازم کنارمه شمین فهمید تا شد زنگ بهم شراره راه تو بود؟ ممکن یعنی...یعنی. رفت باال

 داری کن فکر گفت که بودم کرده سکوت فقط لحظه چند تا ولی بزنم حرف صمیمی خیلی باهاش

 بهش نگاهی نیم...زدن حرف به کردم شروع منم. میزنی حرف شمین با میخواد دلت که طور اون

 تشخیص طور این رخش نیم از حداقل بود شده خیره بیرون به تفاوت بی خیلی اما بودم کرده

 شراره ایلنازو رو مهمونی های تدارک باشه؟ شده عصبی طور این اون بخاطر ممکنه یعنی. دادم

 مینش اومدن از منو تردید وقتی ایلناز. باشه تکمیل چی همه فردا برای تا کنن شروع امروز  قراره

 :بود گفته دید
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 .یارم می رو دنده یه دختر اون زور به شده حتی _

 ینا میدونستم اما بیرون بکشم افکارش شو تنهایی از اونو کیومرث ی گفته طبق میخواستم

! ونا خیالی بی منو تشویش جز شایدم نمیزنه رقم چیزی شمین منو برای تشویش جز مهمونی

 :گفت کردو نگاه سرم پشت به اضطاب با خونه تو یام می دارم که دید منو تا جون نگین

 کو؟ شمین...راتین اوا _

 :گفتم کالفگی با

 ...باال رفته _

 :گفت تعجب با جون نگین

 !ندیدمش؟ چرا من پس...اِ _

 :گفت طرفمو اومد دید پریشونمو وضع سرو تا انداختمو باال ای شونه

 گشنته؟. کن استراحت یکم برو برو،...باره می روت سرو از خستگی...بمیرم الهی _

 :گفتم زدمو جونی بی لبخند

 .یاد می اج حالم بخوابم یکم نه. باشه ما سر باال همیشه ات سایه ایشااهلل...جون نگین نکنه خدا _

 رفتمگ دوش یه اینکه از بعد...بود اتاقش کنار درست اتاقم. رفتم باال افتاده های شونه با هارو پله

 مین چشمام سراغ خواب خیالش و فکر از اصال. کشیدم دراز تخت روی کردمو تنم لباس دست یه

 خوندن؛ به کردم شروع...اتاق برگشتم ایلیا گیتار سراغ رفتم شدم بلند اختیار بی. یومد

********************** 

 تو کنار ولی سردی

 همنفسم ها شعله با

 ولی ام کویری شبی

 رسم می بارون به تو با

 بودنت با ولی تلخی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

351 

 

 دم به دم شم می دیونه

 رو زندگی شیرینی

 کنم می حس نفس نفس

 چشات تو اما ساکتی

 شبنمه و نور غوغای

 رسیدنه از ترسم می

 مبهمه که ای آینده

 ام شادی دنیا یه تو با

 کسم بی و دور اگرچه

 تو نگاه خشکی از

 رسم می دریا مرز به

 رسم می دریا مرز به

 تویی خود خود دریا

 ام تو طوفان غرق که

 شه می زیبایی غرق شب

 کنم می نگاهت وقتی

 تویی خود خود دریا

 توام طوفان غرق که

 شه می زیبایی غرق شب

 کنم می نگاهت وقتی

 تو کنار ولی سردی
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 همنفسم ها شعله با

 ولی ام کویری شبی

 رسم می بارون به تو با

 بودنت با ولی تلخی

 دم به دم شم می دیونه

 رو زندگی شیرینی

 کنم می حس نفس نفس

 (remix جهانبخش بابک _دریا) 

********************** 

 شمین

 این دیدم کردمو تیز گوشامو...هااا کپیدم است دقیقه دو تازه خوبه چی؟ صدای دیگه این....وای

 صداش. دادم گوش نشستمو زانو چهار تخت روی شدم بلند. میخوند قشنگ چقدر...راتین صدای

 عنیی. شدم دمغ یهو کرد ماشین تو که کاری با. بشنوم بتونم تالشی بدون که یومد می حدی تا

 رازد حرص با...بشه پار گلوت الهی! میخوند؟ میرفت صدقه قربون طور اون براش اونیکه برای داره

 از دمبو شاکی. بود پریده ام کله از خواب کل به دیگه ولی گذاشتم سرم روی بالشتمو کشیدمو

 قرار هام مشت هدف اونو داشتم نیاز خیلی بهش که بوکسم کسه جای به میخواست دلم و دستش

 زیپش که ستش خاکستری سوشرت یه با خاکستری ورزشی شلوار یه شدم بلند جام از. بدم

 ردارمب شال که ندیدم نیازی. پوشیدم رو میشد بسته بعد و میپیچید کمرم دور دور که بود طوری

 کفش جفت یه بستمشونو کش با سرم باالی. بودن دید بار صد باز موی با منو راتین هم ایلیا هم

 رفتم و بیرون زدم اتاق از طور همین. کردم پام به برداشتمو هم خاکستری و صورتی ورزشی

 ندوید به باغو دور کردم شروع. بدوم که میتونستم حداقل کنم کار بوکس نمیتونستم...باغ

 مک اکسیزن ولی تر تند هام نفس و میرفت تر باال سرعتم یاورد می هجوم بهم افکارم هرچی...

 امانم. آوردم درش جیبم از وایستادمو...لرزید سوشرتم جیب تو گوشیم. میرسید هام ریه به تری

 :دادم جواب کشیدمو عمیق نفس یه زدمو پوزخندی...بود
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 ...الو _

  مامان؟ خوبی شمینم سالم _

 ...خوبین شما ممنون...سالم _

 میزنی؟ نفس نفس چرا...اهلل الحمد خوبیم همه _

 ...میکردم ورزش داشتم _

 خوبن؟ اینا ایلناز نمیشی؟ که خوبه؟اذیت جات _

 ...میرسونن سالم خوبن آره _

 داشتم دیدم خواب یه که شبم. بودم نگرانت همش رفت راه هزار دلم دیروز جان مامان وای _

 .میکردم سکته

 :گفتم نشستمو کنارم صندلی روی حوصله بی _

 .نیست نگرانی ،جای خوبم من...نکنه خدا _

 :گفت بغض با مامان

 .شدم حالی چه دیدم پریده رو رنگو طور اون تورو خواب تو وقتی نمیدونی...شم فدات الهی _

 تو بحص تا دیشب دخترت ؛ داشته واقعیت خوابت مامان نمیدونی. گرفت شکل لبام روی پوزخندی

 بودی؟ کجا تو. بود بیمارستان

 مامان؟ الو...جونم شمین...الو _

 :دادم جوابشو سردی با

 .برم باید من مامان نداری کاری...خوبه حالم من نخور غصه...ایشااهلل خیر...اینجام _

 :گفت بشو صاف صداش تا کرد صرفه تک یه مامان

 .باش خودت مراقب برو...برو...برم قربونت نه _

 ...طور همین هم شما...باشه _
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 تو ونهخ رفتم. نداشتم ورزشم دماغ دلو حتی دیگه. جیبم تو گذاشتم گوشیمو.کردم قطع تماسو

 کیمش رنگ به شلوار بولیز دست یه و کردم خشک سری سر موهامو گرفتمو دوش یه اتاقم حموم

 ادی می سالن از ها صدا و شده چیده سفره دیدم. بود نهار های نزدیکی...پایین رفتم پوشیدمو

 همه من دیدن با که بودن صحبت مشغول ایلیا ایلنازو و راتین...سالن طرف رفتم کردمو کج راهمو

 :گفت ای مسخره لحن با دوتا اون از قبل ایلیا...من طرف برگشت ها نگاه

 .میکنه غش دوباره االن برو بدو ایلناز اومده غشی دختر...اومده کی ببین...ااا _

 :غرید خشم با رایتن

 ...دهنتو ببند _

 سر منمیدون...ایلناز کناره نشستم رفتم بهش که توپ غره چشم یه با بدمو جوابشو ندیدم الزم

 میخوان رو مهمونی یه تدارک فهمیدم حرفاشون بین از فقط میکردن بحث همه این داشتن چی

 که کنم ترک جمعو شمو بلند جام از خواستم شدم کالفه کم کم. میزد خودشو ساز هرکی ولی ببینن

 :گفت منو به کرد رو ایلناز

 ...دعوتیم راتین خونه فردا واسه شمین...بگم رفت یادم راستی اِ _

 :گفت میشد پایین باال که حلی در ذوق با اونم چه؟ من به که کردم نگاهش پرسشگر

 ...بگیره جشن براش میخواد اونم دوستاش از یکی تولد فردا _

 :گفت پریدو نطقش وسط راتین

 ...خانوم ایلناز دارم اسم منم...میگن درخت به و این و اون _

 :گفت بود بعید ازش که تخسی حالت یه با ایلناز

 ...توام حاال خب _

 :گفت حرفشو ادامه منو به کرد رو

 .نیست وارد هم اعتراضی هیچ دعوتی هم تو میده داره جشنو یه ترتیب راتین _

 :گفتم درهم های اخم با بعد اما کردم سکوت فقط ثانیه چند تا که گفت تحکم با همچین

 ...نمیتونم ولی کردی دعوتم که ممنون خیلی _
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 :گفت کردو دستی پیش  راتین

 چرا؟ _

 :گفتم حرفمو زود کردمو نگاه بیروح سردو ثانیه چند برای چشماش به

 .کنم شرکت مهمونیتون تو بتونم تا نشده خوب حالم هنوز من چون _

 :گفت شیرینش های اخم با ایلناز

 ...بیای باید تو...خود بی _

 :گفتم که نرفت رو از اما میکنه تهی قالب گفتم که انداختم بهش نگاهام اون از دونه یه

 .نمیبینم اجباری هیچ من _

 عین رد ولی...نه یعنی نه میگفتم وقتی...بیرون زدم سالن از اجازه با یه گفتن با زدمو آخرمو حرف

 ویلیفوض هرچی پدر...پوف...میگیره کی ی واسه جشنو این راتین بدونم میخواست دلم خیلی حال

 قطف یام نمی گفتم محکم طور اون که نداشت خاصی دلیل. اونه دست از میکشم هرچی که بسوزه

 ...همین فقط. میخواست تنهایی گوشه یه دلم. نداشتم دماغشو دلو اصال

************************* 

 راتین

 تمنتونس چی؟ یعنی یاد؟ نمی که چی یعنی. بودم مونده خیره خالیش جای به ناباوری و بهت تو

 طرف اون شد پرت مهیبی صدای با پامو جلوی میز به زدم خشمم تموم با و کنم کنترل خودمو

 نتخشو با که زد ای ضربه ام شونه به ایلیا. شد زمین پخش هم بود روش که ظروفی تمام سالنو

 اعصابم یکمم شاید  میزدم قدم آزاد هوای تو یکم باید...باغ طرف رفتم شدم بلند زدمو پسش

 ممیترسید روزی از فقط. میدادم دست از هامو رفتار کنترل میشدو کمتر صبرم روز هر. بشه آروم

 ایصد بودو شده منقبض فکم. کنم برخورد ای دیگه جور باهاش و بشه پر تحملم ی آستانه که

 ماشینش طرف رفت زدو بیرون خونه در از که دیدمش. میشنیدم خودمم هامو دندون شدن ساییده

 خراب هامو نقشه تموم هاش بازی بچه روی از اگه وای. نرم دنبالش تا داشتم نگه خودمو خیلی

 رفتار هاشبا محبت با و یاد می کوتاه همش که ببینه رو راتینی درمقابلش نمیونستم دیگه میکرد

 :شطرف برگشتم غضبناکم ی قیافه همون با شنیدم که سرم پشت از رو ایلیا صدای. میکنه
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 . کرد فرار خدا بنده انداختی راه تو که صدایی سرو اون با _

 لحن اب میرفت ور گوشیش با داشت. میکردم صحبت ایلناز با باید شدم رد کنارش از زدمو ای تنه

 :شد گوش پا سرتا و پرید جاش تو صدام توی تحکم و جدی

 دست  که میفهمونمش زور به خودم یا یاد می میکنی راضیش یا! نمیشه حالیم حرف من _

 .دارم دوسش نیستمو بردارش

 :گفت شمین از طرفداری به نشستو هاش ابرو میون ظریفی اخم

 ساخته ازم کاری دیگه نشد راضی اگه اما میکنم بیاد بر دستم از کاری هر باش مطمئن _

 مثال؟ بکنی میتونی کار چی نخواد تورو اگه ضمنا...نیست

. داد قورت دهنشو آب و ترسید وضوح به بهش زدم زل خونیم چشمای با شدمو خم صورتش روی

 :غریدم دندونام الی البه از منم

 ...میکنم عقدش زور به باشه الزم اگه _

 :گفت زدو پوزخندی نیاوردو کم ولی بود ترسیده که حال این با

 ...عمرا! شمینه...میزنن بال بال برات که نیستن دانشگاه توی امثال دخترای مقابلت طرف _

 و نسال تو اومدن جون نگین ها خدمتکار همه که بود بلند انقدر کشیدم صورتش تو که ای عربده

 :لرزیدن هم خونه های پنجره

 !بشه عاشقم که میکنم کاری خودم. میکنم عقدش نره فرو گوشش تو اگه....میکنم _

 :گفت لرزونش صدای با و گرفت بازوم از اومد جون نگین

 راتین؟ شده چی اینجا؟ خبره چه _

 لهفاص ازش...بیرون یومد می دهنم از داشت که بود باال قدری به قلبم ضربان میزدم نفس نفس

 :گفت حرص با ایلیا روبه چکیدو چشاش از اشکی قطره. گرفتم

 خب؟...کن تماشا بز مثل فقط تو _

 عصبی ایلناز به رو خوردو حرف این با ای یکه که میکرد نگاه داشت من به مات طور همون ایلیا

 :گفت
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 داری؟ مرض...نذار ضعفش نقطه رو پا هم تو _

 با و وندنش کاناپه روی منو زور به جون نگین...داشتن نبض هامم شقیقه...میلرزیدم خشم از داشتم

 :گفت ها خدمتکار به تشر

 .میکنی سکته الل زبونم االن باش آروم مادر! کارتون سر برین _

 :پرسید ایلنازو به کرد رو

 بهش؟ گفتی چی ایلناز؟ اینجا خبر چه _

 تمیدونس وقتی خودشم حتی دیگه برام نبود مهم بگم؟ یعنی که کرد نگاه بهم تردد با ایلناز

 جمله یه تو اون که گرفتم ازش نگاهمو. نداشت ایرادی بود ماردم مثل که جون نگین دونستن

 :کرد خالصه

 ...شمین عاشق راتین _

 :پرسید ازم کردو نگاه من به بهت با خوردو یکه جون نگین

 راتین؟ آره _

 :گفتم قاطعیت با محکم زدم زل چشماش تو

 ...آره _

 :گفت ای مادرانه لبخند با جون نگین که بود  سکوت ای دقیقه چند

 ...نداره ناراحتی اینکه خب _

 :گفت ایلناز روبه

 شد؟ آتیشی گفتی چی _

 ماجرای آخر در که کرد تعریف جون نگین به رو ماجرا تموم من از اجازه کسب از بعد بازم ایلناز

 :گفت کردو نگاه من به و کرد کوچیکی اخم جون نگین که مهمونی از هدف گفتو رو امروز

 رفک تا بدی فرصت بهش باید االن خب داری؟ دوسش که نگفتی بهش تو مگه کاریه؟ چه این _

 .بده جوابتو و کنه
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 نماو کردم مشت دستامو اعصابمو رو رفت که خندید ریز ریز ایلناز! خامی خیال چه. زدم پوزخندی

 :گفت جون نگین به دادو قورت اشو خنده و گرفت زود

 بهش تهگف و کرده باز سرش از راتینو شمین. نیست میکنی فکر که طور اون قضیه جونم مامان د _

 ...میره داره این جای به ولی میکنه فکر

 :گفت نگرانی با زدو زانوش به آرومی ی ضربه جون نگین

 چرا؟ میره؟ کجا _

 :داد جواب ایلیا ولی بده قورت داشت سعی اشو خنده ایلناز

 ونیمبجونب دست باید و کمه فرصتمون میدونیم فقط دارن نظر مد رو کجا خانوم نمیدونیم هنوز _

 قفس، از مرغ واال

 :گفت خنده با کردو من به نگاه یه

 ....پرررر _

 :گفتم شدم دورگه صدای با طور همون و شد منقبض فکم...الهی شین خفه کوفت

 ...نیشتو ببند...خودتی مرغ _

 زا مصمم ولی کرد نگاه بهم بودم بیزار و میداد بهم ترحم حس که نگاهی جور یه با جون نگین

 :گفت شدو بلند جاش

 .ننکنی اذیت زیاد عروسکو این میدیدن قول هام شما ولی جشن بیاد فردا میکنم راضیش من _

 :گفتم جون بی لبخند یه با خوشحالی از زد برق چشمام

 ...خانومی نگین گرم دمت _

 خوشحال انقدر لحظه اون ولی یومد می بدش زدن حرف مدلی این از همیشه کرد شیرین اخم

 نگین هب شمین میدونستم بود شده راحتر یکم خیالم.بکشم فریاد میخواست دلم که بودم شده

 کلید .کنن آماده هارو کار ی همه فردا تا که شراره پیش بره شد بلند ایلناز. بیاره نه نمیتونه جون

 مه این. میشد روشن تکلیفم که بود روزی فردا. بود نمونده چیزی فردا تا دادم بهش سویتمم
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 رد تکلیفی بال از بود قرار باالخره. میکرد منتقل بهم رو آرامش حس یه طرفی از وهم میداد عذابم

 ! بیام

********************** 

 شمین

 وت موقعیت این تو نباید کردم حس هم طرفی از ترکید زهرم. یومد می پایین از شکستن صدای

 پانچوم دست یه با هامو لباس زود همین برای. بود خانوادگی موضوع شاید خب. باشم خونه

 کردمو عوض سفید راسته کتون شلوار یه و شیری ای حلقه یقه بولیز یه زیر از که رنگ کم صورتی

 زدمو ور بزرگی آفتابی عینک توجه بی اما میزد سفیدی به بودو روح بی خیلی صورتم. بیرون زدم

 نشسته ماشین تو. میگردم بر دوساعت تا بگه جون نگین به گفتم خدمتکار به. وبرداشتم سوییچ

 که یکردمم نگاه اطرافم به داشتم حوصله بی طور همین. بودم کرده گیر سنگینی ترافیک تو بودمو

 کاغذی دستمال بسته تا 03 01 سیاهش و کوچیک دستای توی که دیدم رو کوچیکی ی بچه پسر

 یب همیشه مثل خواستم تا هم تو رفت اخمام.کرد حرکت به شروع ترافیک شدو سبز چراغ. داشت

 هی بشه خم خواست تا زمین افتاد هاش دستمال از بسته چند که بذارم گاز رو مو پا باشم فاوت

 هایی ماشین به توجه بی. پریدم جام تو خودم زدم که جیغی با...بهش خورد کردو حرکت ماشین

 و مینز بود افتاده بیچاره... طرفش دوییدم شدمو پیاده کنم حرکت تا میزدن بوغ هم سر پشت که

 نگرانی با و زدم زانو پاش جلو زود...برداره دستامالو های بسته دست یه با داشت سعی هنوزم

 :گفتم

 .کن ولش...شو بلند خوبه؟ حالت _

 :گفت اش گونه بچه لحن همون با. شد خون دلم که کرد نگاهم ترسی یه با برگشت

 ...ببخشید خاله _

 داد سرشو رو بود انداخته صداشو هم حاال شد پیاده دادو زحمت خودش به تازه عوضی ی راننده

 :میزد

 .دارم کار تا هزار شو بلند...نکن بازی فیلم شو بلند _

 :برداشت عقب به قدم یه که زدم داد چنان روش سقفو به چسبید آمپرم

  هستی؟ کارم طلب حاال معصوم طفل به یابوت با زدی...مرتیکه شو خفه _
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 کپسر شدم خم منم نگفت چیزی قاریشمیشه اوضاع دید باشه سالش 41 میخورد بهش که مرده

 :کردن التماس به کرد شروع دراومدو اشکش که کردم بلند گرفتم بغلم کوچیکو

 ...توروخدا خاله...کردم غلط...کن ولم خدا تورو خاله_

 :تمگف کردمو پاک اشکاهاشو کشیدمو دست کوچیکش صورت به آزادام دست با زد خشکم سرجام

 .هنشد چیزیش دستت ببینم تا دکتر میبرمت دارم...ندارم باهات کاری که من میترسی؟ چرا _

 :گفت بغض با بازم

 .میکنه دعوا منو خونه نرم بابام...نمیخوام _

 :گفتم کردمو اخمی

 .کنه دعوات نمیذارم _

 :گفت کردو اشاره زمین روی های بسته به چپش دسته انگشت با

 .بردارم هامو دستامال بذار _

 :گفتم طور همون رفتمو ماشین طرف به کردم شروع

 ...بهت میدم پولشو. خریدم تو از هارو اون من کن فکر تو _

 های چشم اب طور همون. بستم کمربندشم نشوندمو شاگرد صندلی روی اونو منم نگفتو چیزی دیگه

 ماشین گاز شدمو سوار زود. بود خیره بهم کرده عفونت یکیش میزدم حدس که خونیش عسلی

 دموکر بهش نگاهی نیم...طور همین هم هق هق نمیکرد گریه دیگه... بیمارستان بریم تا گرفتم

 :گفتم

 چیه؟ اسمت _

 :گفت انداختو پایین سرشو

 ...علی _

 :گفتم زدمو تلخی لبخند

 سالته؟ چند آقا علی خب...شمین اسمم منم _
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 :گفت و شدن دیده کوچیکش های دندون که زد شیرینی لبخند کردو بلند سرشو

 خاله؟ سالته چند شما...سالمه 2 _

 :گفتم مهربونی نگاه با برگشتمو

_ 09... 

 :گفتم کردمو آرومی ی خنده منم و کرد کوچیکی اخم

 !پیرم؟ خیلی چی؟ _ 

 :گفت حول با زود

 .داده یاد 01 تا من به بابام آخه چند؟ یعنی گفتی که اونی ولی...خوشگلی خیلی تو خاله نه...نه _

 بهش که حسی بود؟ کرده خودش جذب منو همه این که وجودش تو داشت چی پسرکوچولو این

 .بزنم حرف باهاش بفهمه بود ممکن که زبونی با کردم سعی. بودم مطمئن نبود ترحم داشتم

 .دارم سن تو سن هم بچه پسر تا 5 ی اندازه من یعنی 09...خب _

 :گفت رفتو فرو فک تو

 سالشونه؟ 2 که تاشون سه هر یعنی _

 ...آره _

 ندهخ میون کردمو خندیدن به شروع منم خود خودبه...پیچید ماشین تو شیرینش ی خنده صدای

 :گفتم ام

 هااا انداختی دست منو خوب آقا؟ علی شد چی باز _

 این بود خوب چه و بیارم سرش بالیی نمیخوام من که بود شده مطمئن انگار بود راحت باهام دیگه

 پاهای که طور همون. نداخت می خودم های بچگی یاده منو که اش کودکانه زود های اعتماد

 :گفت میداد تکون رو بود آویزون صندلی از که رو کوچیکشو

 ...بزرگی من از خیلی تو پس _
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 ها شب لیخی شون خونه اینکه از. میگفت بود بلد که هایی بازی از فقط بیمارستان به رسیدنمون تا

 نوای نمیخواستم اما بودم کرده بغض. شن گرم تا میکنه ها کوچیکشو دستای باباش و سرده

 اتاق به میرفتم داشتم بودمو گرفته بغلش. بود حالیش چیزا خیلی ولی بود بچه که این با. بفهمه

 تو من دیدن با رایدن...رو بچه پسر این بسپارم ای دیگه کس به نمیخواستم انگار... رادین

 به گرمی لبخند کرد نگاهش کردو بلند من ی شونه از سرشو علی تا اما کرد تعجب در چارچوب

 انگار چسبوند من به خودشو تر محکم کوچیکش های دست با علی. پاشید ما هردوی صورت

 :گفتم رادین به رو جلو رفتم. بود ترسیده

 .آوردم کوچیک مهمون یه برات...عمو سالم _

 :گفت بود شده علی ترس متوجه کامال که رادین

 چی؟ پسر آقا این اسم خب...کردی کاری خوب _

 :گفتم بودن هویدا ترسو که معصومش چشمای تو کردمو جدا خودم از یکم رو  علی

 کنی؟ سالم عمو به نمیخوای _

 :گفت آروم کردو نگاه میکرد نگاهش مهربون که رادین به برگشت تردید با

 ...سالم _

 :گفت و اومد نزدیکتر رادین

 پسرخوب؟ چیه اسمت خوبی؟...ماهت روی به سالم _

 :گفت کردو من به نگاه یه. بود شده آروم یکم علی

 ...علی _

 :گفت آوردو جلو دستشو هم رادین

 رادین اسمم منم...اومدی خوش...آقا علی به به _

 نرادی. داد تکون آروم و داد جا رادین بزرگ دستای توی کوچیکشو دست زدو قشنگی لبخند علی

 :تگف من به رو رادین. نمیکرد غریبی دیگه علی. گرفتش دست یه با درآوردو من بغل از اونو آروم

 ...اومدین اینجا تا که شما کنم؟ معاینه آقارو علی من هست اجازه خانوم شمین...خب _
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 :گفتم گرمی لبخند با منم

 داره؟ اشکالی چه...بله _

 فقط راستش دست...معایینش به کرد شروع آروم نشوند اتاقش گوشه تخت روروی علی رادین

 بغض اب شنید که رو آمپول اسم علی که نوشت آمپول یه و پماد یه. بود شده کبود بودو دیده ضرب

 :گفت کردو نگاه من به

 .نمیخوام خاله _

 اب چرا حاال بودم بیزار معصوم موجودات این از اندازه از بیش که من! میرفت؟ ضعف براش دلم چرا

 با .زدم سیاهش کوچیکو دستای به ای بوسه ایستادمو روش روبه رفتم میگیره؟ دلم بغضش

 :گفتم مهربونی

  چی؟ نذارم تنهات باشمو پیشت بدم قول بهت اگه _

 راچ پس میشدیم راضی زود چه بچگی تو ها آدم ما! شد قانع زود چه. کرد پایین باال آروم سرشو

  میشد؟ تر سخت کردنمون مجاب بیشترو هامون توقع شدیم بزرگتر هرچی

 ونیج بی فشار کردو بغض که دیدم.بودم گرفته دستشو زد آمپولشو خودش رادین که موقع اون تا

 هشب خندوندشو کلی رادین! کوچیکش جسم این بود قوی چقدر. نریخت اشک ولی داد دستم به

 ردهک پیدا و بود جا همین آرامشش انگار نمیشد جدا بغلم از. اومدیم در مطب از هم با و داد شکالت

 که ستمب کمربندو گذاشتمشو ماشین صندلی روی. بگیرم ازش رو آرامشش نداشتم قصد منم بود

 ته از هک زدم بهش لبخندی کاشتمو کوچیکش پیشونی روی بوسه یه میکنه نگاه بهم داره دیدم

 :گفت بهم نگران شدم سوار تا. شدم لذت غرق چه من و خندید بهم دل

 ...نگرانه بابام االن _

 :گفتم بهش لخند با

 .بزنم زنگ بهش بگو داری اشو شماره اگه خب _

 :گفت آروم انداختو پایین سرشو

 .نیستم بلد _
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 :گفتم کردمو حرکت آروم

 قبوله؟. نکنه دعوات تا بود من پیش میگم باباتم به میبرمت خودم...خب _

 :گفت کردو بلند سرشو

 بریم؟ میخوایم کجا مگه _

 :گفتم صورتم اجزای جز بود شده ساعت 0 تواین که لبخندی با

 .بخوریم خوشمزه غذای یه تا میریم _

 براش لباس دست چند هم اونجا از رفتیم خرید مرکز یه طرف به. زد برق چشماش کردو ذوق

 غذا بود فروشگاه نزدیک که رستورانی تو رفتیم باهم بعد. کردم عوض هاشو لباس خریدمو

 با ونهبت تا گرفتم هم بود نگارنشون همش که داداشش باباشو برای هم پرسی چند البته خوردیم

 نیومده حال به تا که ای محله...اشون خونه رفتیم یراست اونجا از... بخوره غذاشو راحت خیال

. مشید پیاده ماشین از باهم. باشه هم جاهایی همچین یه تهران تو نداشتم اطمینان اصال. بدوم

 دستشو. میکردن نگاهش کنجکاوی با بودنو شده جمع ماشین اطراف محلشون توی های بچه

. زد رضربهد به کوچیکش دستای با. بود قدیمی خیلی که چوبی رنگ سبز در طرف به رفتیم گرفتمو

 ول دستمو علی. شد ظاهر ای رفته رو رنگو پیرژامه زیرپوشو با مردی شدو باز در دقیقه چند از بعد

 سالش 31 میخورد بهش که مرد. کرد بغل رو بود پدرش کنم فکر که رو مردی پای دویید کردو

 :گفت علی به باشه

 کی؟ دیگه خانوم این بودی؟ کجا _

 :گفتم کردمو صاف صدامو

 .نیست مصاعد زیاد کردن صحبت برای اینجا...تو بیام میشه ببخشید...سالم _

 :گفت نکرده تعارف منو بود شده متوجه تازه انگار که مرد

 ...بفرمایید...بله بله _

 :گفت باباش به رو علی. بستم سرم پشت درو تو رفتم آروم

 ...بودم خاله پیشه بابا _
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 :گفتم بگه چیزی پدرش اینکه از قبل علی به رو

 بذاری؟ تنها یکم بابا با منو میشه علی _

 ...خونه تو دویید دادو تکون سرشو علی 

 :گفتم کردمو سردی نگاه پدرش به رو

 شپی بردم منم خورد ماشین بهش میفروخت دستمال ترافیک تو داشت وقتی پسرتون امروز _

 ...لطفا بدین بهش موقع به هاشو دارو فقط نداره مشکلی. کردش کلی معاینه یه دکترو

 دهشرمن لحن با انداختو پایین سرشو گرفتو دستم از آروم. کردم دارز هاشو دارو و پماد ی کیسه

 :گفت ای

 ...کنم تشکر طور چه نمیدونم...کردین لطف خیلی _

 :گفتم لحنم ترین صمیمی با

 ی شماره این...حالم خوش واقعا من و بود علی برای خوبی روز امروز. دادم انجام امو وظیفه من _

 .بگیرین تماس من با داشتین کاری اگه لطفا...منه

 تربد شاید و علی مثل هایی بچه امثال و محله اون از...بیرون زدم خونه از علی با خداحافظی از بعد

 رانندگی خونه سمت به مشغول ذهنی با. بود درگیر ذهنم تموم ولی شدم دور علی شرایط از

 اون جر انگار. میخوند کتابشو داشت که دیدم سالن توی رو جون نگین خونه رسیدم تا. میکردم

 :داد جواب کردو نگاهم مهربون کردو بلند سرشو که کردم سالم رسایی صدای با. نبود خونه کسی

 ...ای خسته حتما بشین بیا...ماهت روی به سالم _

 :گفت انداختو پام تا سر به نگاهی. نشستم رفتم منم کرد اشاره روییش روبه مبل به

 کردی؟ کاله شالو کردن استراحت جای به که بود چی کارت این خانومی؟ بهتری...خب _

 :گفتم زدمو لبخندی

 .خوری هوا یکم بودم رفته نداشتم خاصی کار _

 :پرسید و گذاشت میز روی کتابشو
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 میخوری؟ چایی _

 .ممنون... نه _

 هاینک تا نشد زده حرفی چایی امودن تا. بیاره خودش برای چایی یه گفت کردو صدا رو خدمتکار

 :گفت همیشگیش نگاه با دقیقه چند از بعد

 یای؟ می که هم تو. کنن ریست راستو فردارو جشن های کار رفتن ها بچه _

 همین به بیام نمیتونم بگو! نداره طور چه یام؟ نمی بگم طور چه حاال وای بود؟ جشن منظورش

 :گفتم کردمو تر لبامو... آسونی

 .کنم شرکت نمیتونم من ولی ببخشین باید...جون نگین نه _

 :گفت مینوشید رو چاییش که طور همون انداختو باال ابرویی جون نگین

 !بدونم؟ دلیلتم میتونم وقت اون _

 چی میدونمن سکوتمو. بود ایلناز دستوری لحن با لجبازی یه فقط نداشتم دلیلی...زیر انداختم سرمو

 :گفت که کرد تعبیر

 میندازی؟ زمین منم روی چی؟ کنی همراهی جمع این توی منو که کنم خواهش ازت اگه _

 :دادم جوابشو حول با کردمو بلند سرم

 ...فقط کنم ناراحت رو شما که نیست این قصدم اصال نه جون؟ نگین حرفیه چه این _

 :گفت و قاپید هوا رو

 چی؟ فقط _

 .کنم شرکت ندارم مجلس این تو نقشی هیچ که من باشه درست نکنم فکر فقط _

 :گفت کردو نگاهم متعجب

 ...مایی سر تاجه تو نداری؟ نقشی هیچ چی یعنی تو؟ میگی چی معلومه هیچ! وا _

 که میکشیدم عذاب داشتم بود داده دست بهم که بودنی سربار حس از. کردم نگاهش شرمنده

 :گفت گرفتو دستاش بین دستمو نشستو دونفره مبل روی کنارم اومد
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 نهممو مایی پیش اینکه از کن باور...خونه این تو کنی غریبی حسه لحظه یه حتی نمیخوام _

 .خوشحالیم خیلی

 ندچ هر. بودم کرده مامانو هوای کنم انکار این از بیش نمیتونستم. انداختم چشماش به نگاهی

 با هکنارم بودم مطمئن که همین اما یومدم نمی راه باهاش زیاد نمیکردمو بقلش بود کنارم وقتی

 داده دست از اون خودخواهی روی از چیزمو همه همیشه...شاران. نبود قیاس قابل چیزی هیچ

 آغوش به منو دیدو اینو جون نگین متاسفانه شدو اشک پر چشمام. بود طور همین االنم. بودم

! رحمت از نه کشید آغوش به منو مادرانه که کنم درک کامال میتونستم و بود گرم آغوشش. کشید

 ما گونه روی لجوجانه اشکی قطره. بود دور ازم خیلی کودکیم آرامش بوی. نمیداد مادرمو بوی ولی

 و لیاای ایلنازو اومدن موقع تا. نبود من دست اختیارشون دیگه ولی نمیخواستم اینو من خورد سر

 چیز همه از. زدیم حرف باهم اونجا بود انداخته لنگر و خورده کنگر روزه دو چرا نمیدونم که راتین

 حس خودم وری تر کم رو راتین نگاه سنگینی. میدادم نظری بعضا بودمو شنونده بازم من گفتو

 کی برای رو تدارک همه این بفهمم زودتر هرچه میخواست دلم...نظرم از بود بهترم این میکردمو

 خوردن از بعد. بودن بیرون شون سه هر صبح از که بود مهم انقدر براش طرف حتما. بود چیده

 لقف سرم پشت درو عادتم طبق. رفتم اتاق به کردمو بهونه رو خستگی گفتمو ای اجازه با شام

 امتحان خاطر به هارو کالس که بود وقت خیلی. بود کرده هواشو دلم...ویولنم سراغ رفتم و کردم

 رو آهنگ همون دوباره وقت چند این مثل. میدادم ادامه هام تمرین به خودم اما بودم کرده لغو هام

 هوای حالو از منو خود در به که تقه چند صدای. بود حالم گویای آهنگ این حرفهای چقدر. زدم

 پرید کردو باز درو زود ایلناز. کردم باز درو قفل رفتم گذاشتمو تخت روی رو ویولن و درآورد خودم

 جویی باز تیریپ باز موندو ثابت ویلن رو نگاهش و انداخت برش و دور به نگاه یه! اتاق وسط

 :برداشت

 کارمیکردی؟ چی داشتی _

 :دادم جوابشو آرامش با کردمو پرت تخت رو خودمو

 .میکردم تمرین داشتم...که میبینی _

 :گفت انداختو باال ابروهاشو

 !راتین این پهلو برم منم شد الزم...ایول _

 :گفت که انداختم باال القیدی با هامو شونه
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 ...یای می فردا گفت مامان _

 کشیدو دراز پشت به کردو پرت کنارم تخت روی خودشو. دادم تکون تایید ی نشونه به سرمو

 :گفت

 ...حتما بیار ویولنتم فردا _

 :گفتم کردمو ظریفی اخم

 وقت؟ اون چرا _

 !بکنی نمایی هنر یه بود فازش اگه میخوام _

 ...عمرا....بابا برو _

 :گفت اعتاض با ایلناز

 داره؟ اشکالی چه...دیگه نشو لوس _

 :گفتم درهم های اخم با

 !داره؟ دلیلی چه بگو تو _

 :گفت کردو مظلوم چشماشو همیشه مثل  ایلناز

 .کردم خواهش ازت خب _

 :گفت دوبرچی لباشو کردو کج سرشو! کنه بازی فیلم میخواد حد چه تا تاببینم بودم خیره طور همون

 نمیشه؟ نیاری نه بارم یه  _

 ردک بارونم تف شدو آویزون ازم کوآال مثل که گفتم ای باشه برداره سرم از دست اینکه برای...خدا

 چه هک نداشتم خبر تر بد همه از و داشتم پیش در رو سختی روز فردا...بیرون انداختمش تیپا با که

 !منه انتظار در اتفاقاتی

************************* 

 راتین
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 شلوار تک یه بود گفته بهم ایلناز. میبستم کراواتمو داشتم و بودم ایستاده اتاقم ی آیینه جلوی

 لوارش کت. کردم نگاه پام تا سر به نگاه یه! ای سرمه رنگه عاشق شمین چون بپوشم ای سرمه

 هگذاشت نمایش به خوبی به هامو شونه و بازوها بود تنم قالب درست که دوختی خوش ای سورمه

 بود جذب هک بس از داشت شکافتنشو قصد تبرم سه ی ینه*س که رنگم آسمونی آبی پیراهنه. بود

 جیر های کفش آخر در پیراهنمو رنگ هم مورب های خط و ای سورمه ی زمینه با کراوات یه و

 لباس ورط این کسی برای عمرم تو بار اولین برای البته و بود شده جالبی رنگ ترکیب...ایم سورمه

 می خوشش که بود مردد بازم حال این با زندگیم، فرد ارزشترین با ی سلیقه طبق بودم پوشیده

 اتاق فضای تو تلخش بوی. زدم دستهام مچ گردنمو زیر به یکم گیم همیشه عطر از. نه یا یاد

 از ایلناز ی گفته به دوباره شدم تیغ سه صورت به انداختم خودم به آیینه تو دیگه نگاه یه. پیچید

 ادزی بودم داده باال یکم موهامم. بودم زده رو ریشم ته منم و یومد می خوشش تیغ سه صورتهای

 دبو آماده چیز همه. بندازم شراره و ها خدمتکار به سری یه تا بیرون زدم اتاق از. یومد نمی خوشم

 خواسته به جی دی یه و بزنن زنده موسیقی بود قرار دوستان از گروه یه من ی خواسته طبق و

 که دبو پوشیده لباسش انقدر بازم البته و بود پوشیده رنگ قرمز شب لباس یه شراره... شراره

 من که پیشی ساله 4 شراره حداقل بپوشه لباسی چنین نداشت امکان شراره. شدم شکه

 :تگف شیطون و زد چرخی یه و ایستاد روم روبه اومد خندیدو دید که متعجبمو نگاه! میشناختم

  دم؟ یا درآوردم شاخ بابا؟ چی _

 :گفتم کردمو ای خنده تک

 .بودم ندیده لباس مدل این با تورو حال به تا بخوای راستشو فقط....کدوم هیچ _

 :گفت انداختو باال هاشو ابرو

 .شدم عوض من بودم گفته بهت...بگو _

 :گفت دقیقه چند از بعد ذربینو زیر گذاشت منو که کردم نگاهش لبخند با

 !خوبه نکنه سکته شمین من، طرف بیای تیپ این با تو امشب یعنی...وای وای _

 :گفتم کردمو اخمی

 ...بگیر گاز زبونتو _

 :گفت خنده با طور همون شراره
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 ...عزیزم خب خیلی _

 نبود مهم برام اصال. بود شده کالفه شراره که کردم چک رو چیز همه بار چند ها مهمون اومدن تا

 ارانتظ تو چشمم میگرفتو سراغشو قلبم و بودم نفر یه منتظر من یومدن می که هایی مهمون

 هاشار شراره به. شدن وارد شمین آخر در و جون نگین و ایلیا همراه ایلناز اینکه تا. بود دیدنش

 به .نشوند لباش روی لبخندی کردو قفل چپم بازو دور دستشو ایستادو کنارم اومد زود که کردم

 کنم سالم خواستم تا شمین به آخر در که میگفتیم آمد خوش یومدن می که هایی مهمون همه

 :گفت بود سابقش کالم تو همیشه که لوندی با شراره

 ...کوچولو خانوم اومدین خوش...به به _

 ازن با من به رو شراره. بود لباش روی همچنان صورتش روی لبخند ولی دیدم چشماش توی خشم

 :پرسید

 میدادی؟ درس بهش ات خونه تو که نبود دانشجوت همون این...عزیزم _

 :گفت آورد جوش شمین

 .هستم شمین...خانوم شراره میگن درخت به اینو _

 رورغ که نبود این قرارمون. دوخت چشم من لبای به کردو اعتنایی بی شراره که کرد دراز دستشو

 :دادم جواب بهش لخند با نداشتمو بازگشتی راه من اما بگیریم بازی به رو شمین

 ...دانشجوهامه از یکی شمین...خانومی آره _

 زود تا داد فشار بازومو شراره. زد قلبم به که بود خنجری مثل این و دیدم چشماش تو رو نفرت

 ستهنش ایلناز کنار سالن ی گوشه. میکردیم رسیدگی ها مهمون بقیه به کردمو جور جمعو خودمو

 کن کمک خودت خدایا. بود پوشیده که مشکی شلوار کت اون با بود شده ناز امشب چقدر. بود

 !بشه تموم بازی این باید امشب

************************* 

 شمین

 رفتمیگ بر در رو اندامم خوب خیلی که مشکی شلوار کت دست یه و خرید بودیم رفته ایلناز همراه

 ام ینه*س روی که داشت شکل هفتی ی یقه که کتی زیر از. خریدم بود دمپا شلوارش های پاچه و
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 بود شده طالیی دوزی سنگ روش که بندی رنگ مشکی تاب یه هم زیرش از. بود باز یکم

. بودم فظری شیکو خیلی طوری همین چون نکنم استفاده جواهری هیچ گرفتم تصمیم که پوشیدم

 شدومی بسته مچم دور کوچیک باند یه با فقط ساده ظریفو خیلی که هم چرم سانتی 03 کفش یه

 توی جون نگین اصرار به هم موهام. بود ظریف مشکی باند همون عین پامم های انگشت روی

 چند هاتن بمونه ساده طور همین گذاشتم کنه شنیون نذاشتم کردو جمع سرم باالی آرایشگر دادم

 شآرای یه. بود داده بهم بانمکی حالت یه که بود گذاشته باز طور همون قصد به موهامو از تیکه تا

 یاهس سایه و چشم خط چشمامو اطراف. بود کرده هم میکردم تعبیر طور این من که غلیظ نسبتا

 کم صورتی مات رژلب یه با رنگ آجری گونه رژ یه میشد دیده تر درشت چشماش که بود زده

 شکیم شال یه. داشتم دست به دوباره که هم همیشگیم سفید ساعت.نبود مشخص اصال که رنگ

 وندمیخ دعا داشت فقط که جون نگین. بودم انداخته سرم به راتین ی خونه به رسیدن تا هم ساده

 کت دست یه تو اونو شدیم که خونه وارد! نخورم چشم تا میکرد فوت صورتم به مامان عین و

 رنگ از ترکیب با  ای سورمه کراوات یه و آسمونی آبی جذب پیراهن یه با ای سرمه شلوار

 ماموچش میتونستم اسپرتش تیپ اون تو من انگار حاال...این ای تیکه عجب وای. دیدم پیراهنش

 سه یییآخی...آوردی شانس نکنی آبروریزی شمین وای. پوشیده لباس شکلی این حاال کنم درویش

 وبر دل تو خیلی که بو افتاده پیشونیش روی موشم تاره چند...هاااا یاد می بهش قدرم چه تیغ

 لحن یه با شراره که کردم سالمی و نشوندم لبام روی ساختگی لبخند... کن بس. بود کرده ترش

 :گفت راتین به بود چسبیده که چندشی

 ...کوچولو خانوم اومدین خوش...به به _

 اشه دسته بود انگشتر مثل که کوچیکمو چرم کیف! بخت بد ی دختره آباداته جدو 7 کوچولو خانو

 خرکی عشوه هزار نازو با. نیاوردم م ابرو به خمی حال این با گرفت درد دستمم که دادم فشار

 :گفت زدو زل راتین چشمای به برگشت

 میدادی؟ درس بهش ات خونه تو که نبود دانشجوت همون این...عزیزم _

 :گفتم نیاوردمو طاقت دیگه

 .هستم شمین...خانوم شراره میگن درخت به اینو _

 مآورد کردمو مشت دستمو...عوضی. کرد نگاهم خاصی نگاه یه با اما کردم دراز طرفش به دستمو

 :داد جوابشو هیستیریک لبخند یه با هم راتین. کردم بیشتر فشارشو پامو کنار
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 ...دانشجوهامه از یکی شمین...خانومی آره _

. کردم حسابت آدم من که سرت اون تو خاااک... ذلیل زن! قرتی و سوسول بچه...کوفت خانومی

 " "! دانجوشم بگه نداشت حق اون " "داره؟ باهات ای دیگه نسبت چه مگه...خب آره"! دانشجو؟

 "؟چی رو تو " "...منو بود گفته خودش " "خانوم شمین دانشجوشی فقط تو...نگفت که دروغ چرا؟

 الیخ خونه سفید های پارکت به پاهام کوبیدن با داشتم سعی که حرصی با "! هیچی...شو خفه"

 تولد تمناسب به جشن این گفت راتین که گذشت ای دقیقه چند. نشستم ایلناز کنار رفتم کنم

 هیچ میدونستم اگه...من به وای بشه؟؟ چی که بود اومده اینجا من پس. زد خشکم! است شراره

 منو ورز به داشت سعی هی شدمو پکر چقدر که شد متوجه کامال ایلناز! نمیذاشتم اینجا پامو وقت

 یاهس زمینه که ناخونام الک با داشتم جام سر طور همون. نکردم قبول ولی کنه بلند رقص برای

 وامشب یه بودم کرده خیال بگو منو...هه. میکردم بازی بودم کرده طراحیش طالیی الک با داشتو

 بغ طور همون من که ای دقیقه 81 از بعد جون نگین. بود محالی خیاله چه!! باشم خوش میتونم

 :گفت نشستو کنارم اومد بودم نشسته گوشه یه بودمو کرده

 .کن جوونی یکم برو پاشو نشستی؟ تنها چرا. بشم آهوت چشمای اون فدای الهی _

 :گفتم زدمو بود پوزخند شبیه که کجی لبخند

 .اومدم شما خاطر به فقط کنین باور. ندارم حوصله...جون نگین نه _

 ذاشتوگ تنها تنهاییم با منو دوباره نگفتو چیزی. سردرنیاوردم اصال که کرد بهم خاصی نگاه یه

 روش میخواد دلم االن چرا خدایا!برسه پایان به زودترامشب هرچی که آرزوکردم دل ته از. رفت

 هم با دارن ایستادنو روم روبه درست که االن چرا...نگیر گرم انقدر باهاش بگم و بزنم داد

 اومدنمون از ساعت دو! آوردی؟ سرم بالیی چه خدایا! میشه؟ مچاله داره قلبم میخندن میرقصنو

 دش چی نمیدونم. بود نوع همه از افتاد سالن طرف اون میز روی های مشروب به چشمم.میگذشت

 اون با و اومدم کنار خودم با طور چه نمیدونم...میز اون سراغ رفتم راست یه شدم بلند جام از که

 پر امج یه رفتو ا*ک*ت*و مخصوص های بتری طرف به دستم داشتم کوفتی این از که نفرتی همه

 که تلخی این از بو این از من. انداختم دستم توی بیرنگ مایع به نگاه یه...خودم برای کردم

 جمع صورتم. کشیدم سر اونو تنفر سال 09 از بعد اما! بودم بیزار بود کشیده گند به رو زندگیم

 یکنهم مست آدمو زود خیلی میدونستم شدم گرم. نبود زندگیم از تر تلخ ولی میداد زهر طعم...نشد

 فهمی؟می... نمیتونم "میکشید مامان سر که بابا های عربده یادم! میسوزه تبش تو آدم نوعی به و
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 شوتلخی بار این...کشیدم سر کردمو پر دیگه جام یه میداد؟ آرامش واقعا یعنی "!میده آرامش بهم

 کنار. ..انداختم سرم پشت به نگاه یه! بیچارگیم به خودم، حال به زدم پوزخندی. کردم حس تر کم

 های عشو به چه ببین...گرفته تولدم براش. نخورده جم کنارش از جشن اول از بودن ایستاده هم

 بالکن سراغ رفتم کوبیدمو میز روی مشروبمو لیوان حرص با! میزنه لبخند یاد می براش که خرکی

 توی هوا ولی میترسیدم ارتفاع از هم هنوز میترسیدم...بود پام زیر تهران. بود باز درش که بزرگی

 ماون های چشم. بود شده خمار هام چشم و بود گرمم. کشیدم عمیق نفس!! واسم بود خفقان خونه

 ادشی منو میکنم نگاه خودم به آیینه تو بار هر که هایی چشم. میشد خمار میکرد مست موقع هر

 الکل با اول هم بابا. شدم تر بیزار خودم از. بود اون شبیه هامم چشم تو های رگه حتی...میندازه

 ام هشون رو که دستی با...هرگز...نه. بودم شبیهش شاید...میگفت راست شاران شاید! کرد شروع

 :گفت حول با زود که برگشتم طرفش به خوف با...نشست

 ...راتین منم...نترس _

 به مقد یه خودآگاه نا که شد نزدیک بهم قدم یه.میشد پایین باال سرعت با ام ینه*س ی قفسه

 :گفت و رفتم عقب

 .شدم نگرانت...بیرون اومدی دیدم _

 هک من نه گرفتی جشن براش که باش همونی نگران تو چی؟ برای بزنم داد روش میخواست دلم

 :گفت کردو اشاره ابروهاش با پایین به! دانشجوتم

 نمیترسی؟ _

 :دادم جوابشو خشک کردمو اخمی

 .بخورم هوا یکم میخواستم _

 :گفت وار زمزم آروم که بشم رد کنارش از اومدم

 ...بیزاری مشروب از میکردم فکر _

 ولی میدونست من ی درباره خوب رو چیز همه چرا...سالن رفتم زود و انداختم بهش تیز نگاه یه

 هنگآ همون ویولن با که داد گیر کلی دید منو تا ایلناز. شد برابر چند خشمم "!گرفته بازیت"...

 از ونچ شد بدتر ولی نیست همراهم ویولنم که گفتم همین برای خواستم نمی. بزنم رو دیشبی
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 اتفاق از ذهنمو بود بدبختی هر با. گرفت ازم هم رو ام بهونه تنها گرفت رنگشو سفید ویولن راتین

 :گفت گوشم تو و شد خم ایلناز. بیارم یادم رو آهنگ های نت کردم سعی و کردم دور امشب های

 ...صداتو نشنیدم نکن فکر...میخونی خودت متنشم _

 انگشت رقص کردمو جا جابه رو ویولن. بودم کرده گیر ای مخمصه بد تو کردم نگاهش تعجب با

 تنهایی از بیرون بار اولین برای گذاشتم هم روی چشمامو شد؛ شروع ویلون های تار روی هام

 خود به خود و. میخوندم خودم دل برای من نه یا بود خوب صدام نمیدونم. میخوندم داشتم اتاقم

 ...ثانیه چند برای ایستاد نفر یه روی اومد در گردش به جمع روی نگاهم

************************ 

 ام تو رویای درگیر

 کن خوب دوباره منو

 گذاشت تنهات اگه دنیا

 کن انتخاب منو تو

 من آرزوی از دلت

 نبود خبر بی انگار

  من های تصمیم تو حتی

 نبود اثر بی چشمات

  نگم چیزی بهت خواستم

 کنم خواهش چشام با تا

 تا روت بستم رو درها

 کنم آرامش احساس

  ولی نمیکنم باور

 .(دزدیدم ازش نگاهمو. خودنم رو تیکه این مکث یکم با) 
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 شکست من غرور انگار

 بری میخواد دلت اگه

 است فایده بی من اصرار

 دلم میکنه هرکاری

 کنه پنهون بغضمو تا

 تورو فکر میتونه چی

 کنه بیرون من سر از

 بذار دلم رو داغ یا

 نکن کم عشقت از که یا

  منه سهم تو تمام

 نکن قانعم یکم

  نگم چیزی بهت خواستم

 کنم خواهش چشام با تا

 تا روت بستم رو درها

 کنم آرامش احساس

  ولی نمیکنم باور

 شکست من غرور انگار

 بری میخواد دلت اگه

 است فایده بی من اصرار

 (عقیلی شادمهر _انتخاب)

********************** 
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 اتاق به بیرون زدم سالن از ندونستم جایز رو موندن اونجا دیگه من ولی شد بلند دست صدای

 گرم تهرف رفته میدونستم بود گرمم. بود شده حبس ام ینه*س توی نفسم. بردم پناه تمرینمون

 با اینکه از کردم، که کاری از دیدم که چیزی با اما بیرون رفتم آروم کردمو باز درو. میشم ترم

 خم. اومد بدم بیشتر ازخودم...اومد بدم ازش. اومد بدم خوندم براش آهنگو این احساسم تموم

 میرسید نظر به راضی خیلی اونم که میکرد زمزمه چیزی یه شراره گوش کنار داشت بودو شده

 بودم ردهفش دستم کف به هامو ناخون انقدر امشب. میشد بزرگتر بزرگتر رفته رفته لبخندش چون

 هی مشروباتو میز سمت رفتم دوباره...انگار نداشت اهمییتی برام.میسوخت دستم پوست که

 اینکه با میخورد ی*ک*س*ی*و همیشه بابا. ریختم خودم برای ی*ک*س*ی*و

 سر نصف تا...اونه از تر سنگین خیلی ی*ک*س*ی*و میگفت ولی داشت دوست م*ب*ا*ر*ش

 قورت میکردمو حس تلخیشو وجودم بند بند با... نظرم به بود تر کم ا*ک*ت*و از تلخیش. کشیدم

 ندچ نمیدونم. میچرخید سرم دور اتاق تموم. بود شده بدترم هیچ که بود نشده بهتر حالم. میدادم

 خودشون هوای حالو تو همه. میکرد خفه خودمو داشت خودم الکل بوی دیگه فقط بودم خورده تا

. میکردمن روی زیاده حد این تا بودن اگه مطمئنا بود زده غیبشون کجا وایلیا ایلنازو نمیدونم...بودن

 نگشر سیاه های صندلی روی و بالکن همون طرف به رفتم سالن گوشه از گرفتمو دیوار به دستمو

 میخواستمم هاگ حتی دیگه ولی نه یا آرامش بگم میتونستم منگی و گیجی این به نمیدونم. نشستم

 کسی دوش کشید که صندلی بعد بلند پاشنه کفش صدای. باشم نفر دو اون فکر به نمیتونستم

 کردمو بلند سرمو و خوردم یکه صداش شنیدن با ولی نکردم بلند میز روی از سرمو. نشست کنارم

 ...چشماش تو شدم خیره

 .یاد نمی خوشش برن پیش حدشون از فراتر که دخترهایی از راتین _

 :دادم جواب تلخی همون با. بود سگی اخالقم هم، تو کشیدم اخمامو

 سننه؟ رو تو نیاد خوشش من از اون مثل بازی دختر سیاه سال صد میخوام _

 :گفت کشیدو هم تو اخماشو

 !طور همین گستاخم های دختر از _

 :گفتم بود حدمعمول از تر بلند که صدایی با. میرفت یورتمه مخم رو داشت دیگه

 ...نکردن تورش تا بگیر افسارشو برو بدو _
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 :گفتم کردمو اشاره دستم با بیرون به زدمو داری صدا پوزخند

 !نباشه زدن الس مشغول االن و باشه نذاشته پیش پا اون اگه البته...هه _

 :گفت دادو تکیه صندلیش پشتی به رلکس

 .باشی ساده حد این تا نمیکردم فکر _

 با. میریخت بهم اعصابمو داشت راحته؟ همه این چرا اصال میزد؟ حرف چی به راجع داشت این

 هب نگاه یه!  بود؟ خبر چه اینجا. بوده سرم پشت درست راتین دیدم که شدم بلند جام از حرص

. ردممیک نگاهش داشتم اخم با. رفت پاشد لبشو رو نشست کج لبخند یه اونم که انداخت شراره

 گاهن چشماش تو انزجار با. ایستاد قدمیم یه تو درست. شد نزدیک بهم بود جیبش تو دستش یه

 نگه نوم گرفتو چنگش تو هامو بازو سفت بشم رد کنارش از خواستم تا برگردوندم صورتمو کردمو

 با .نیاوردم در سر هیچی که میکرد نگاهم گنگ اون ولی بودم خیره بهش خشم با بار این. داشت

 :زدم داد صورتش رو که نخورد تکون هم اینچ یه ولی عقب کشیدم هامو بازو خشم

 !نزن من به کثیفتو های دست...عوضی کن ولم _

 :ندادم بروز ولی پرید سرم از هوش که کشید ای عربده و داد بهم محکم تکونه یه

 ازش نمیگفتی خودت مگه میگیری؟ آتیش بزنم فندک یه که خوردی انقدر چرا ها؟ شده چت _

 هان؟ بیزاری؟

 :زدم داد سرش سرکشی با

 .نداره ربطی هیچ تو به _

 دندوناش الی از. میزدیم نفس نفس و بود هم مقابل هامون صورت هنوز اما چسبوند خودش به منو

 :غرید

 کردی؟ لج خودتم با چرا لعنتی د بیاری؟ زبون به نمیخوای چرا _

 تو دادمو جوابشو محکمی اما آروم صدای با. بذارم روهم چشمامو شد باعث کشید که فریادی

 :شدم خیره چشماش

 بیارم؟ زبون به باید رو چی _
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 ومدوا تر پایین اونم صدای. داشت نظر زیر صورتمو اجزای تکه تک کرد نگاه بهم فقط دقیقه چند

 :گفت

 ...چون قراری بی انقدر امشب بگی یاد می سختت چرا _

 شدو هخیر ام ینه*س ی قفسه به لحظه یه که میکوبید محکم همچین قلبم...لعنتی. بود فهمیده

 :داد ادامه

 شدم؟ نزدیک حد این تا بهت چون میزنه تند همه این قلبت نمیگی چرا _

 ی اندازه به که طوری کرد نزدیک خودش به منو بیشتر چسبیدو کمرم از زود ولی کرد ول هامو بازو

 :گفت بهم بود خیره که طور همون. داشتیم فاصله هم با انگشت بند یه

 باهات؟ کردم چیکار مگه نمیکنی؟ خالصم چرا _

 لبق نمیخوام من میشنوی؟ صدامو...خدا. خواستم نمی اینو من...نمیخواستم. بودم شده الل دوباره

 :گفت وار زمزمه! بتپه طور این یخیم

 خودتم که بکنم ثابت بهت میخواستم. برادرشم جای من و داره نامزد شراره. بود بازی همش _

 .کردی لج ولی خوای می

 :داد ادامه طور همون نمیزد پلکم حتی میگه؟ دروغ کنم؟ باور خدایا. کردم نگاهش بهت با

 .میخوای منو که بشه ثابت خودم به میخواستم _

 شونیمپی به پیشونیشو و بست چشماشو! کردم لج خودم با من گفت؛ خودش ولی آره میخواستم؟

 :گفت و چسبوند

 ارهست آسمون همین سقف زیر. نذارم تنهات وقت هیچ میدم قول بهت. بمونم پیشت بذاری اگه _

 .بشه باورم تا بگو بهم...بگو فقط. نذارم تنهات هم لحظه یه که میخورم قسم شاهدم، ماه و ها

 :گفت کرد نزدیک گوشم به لباشو گوشم کنار. بودم بغلش تو هنوز ولی جداشد ازم

 ...عاشقتم...دارم دوست دارم، دوست بشه؛ باورت تا میگم بهت انقدر من _

 :کردم زمزمه آروم شنیدم رو کلمه این تا

 ...است افسانه فقط عشق! ندارم باور عشقو من _
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 :گفت بهم گونه نجوا طور همون. شد ساکت چون شنید

 ستنی این عشق/ نیست دیوانه آفرید را عشق آنکه/ نیست افسانه عشق/ است عشق زندگی _

 ...باشی یادش به که است آن عشق/ باشی کنارش که

 :داد ادامه و کرد مکث

 اشقع غمگین نگاه یه به خونی، و اشکی چشم دوتا آلود مه تصویر یه عاشق فقط امروز به تا من _

. دکر زندگی میشه رو ها افسانه که بدم نشون بهت بذار. کردم پیدا نگاهو اون صاحب حاال. بودم

 تو طفق! بگه لیلی به عشقش از تا میکنم زنده و مجنون حتی تو بخاطر که کنم ثابت بهت بذار

 ...بذار

 ودمب کرده حصار رو دورش دورتا سال سه این تو که قلبی. شکست قلبم دیوار جمله چند همین با

 ثلم هاش نفس صدای که نزدیکه بهم حد این تا که مرد همین حاال. نرسه بهش دستش کسی تا

 لیو مسته جسمت فقط مستی می با وقتی! شکستش میده نوازش رو روحم که میمونه ملودیی

 نم برای لحظه این به تا که ای کلمه! عشق آره. شده مست که روحته بشی مست عشق با وقتی

 هحس این بود بخش لذت وچه میکردم حسش هام سلول تکه تک با داشتم االن نداشت مفهومی

 حد چه تا. بود زیادی واقعا اش همه این من برای...روحم هم و بود مست جسمم هم من حاال...ناب

 فاصله ازم .بود کافی شکستنش تا کلمه یه فقط بودو شده سست ام ارداه کنم؟ مقاومت میتونستم

 خیره بهم میزدن فریاد رو نگرانی حاال که هایی چشم با و گرفت قاب دستاش بین صورتمو گرفتو

 :گفت محکمی لحن با ولی شد

 هتب رو شدن عاشق خودم تا باش داشته دوستم فقط باشی عاشقم نمیخوام ازت...عاشقتم من _

 من لیلی! باشن نکرده هاشون معشوقه برای هم مجنون و فرهاد حتی که کنم کاری. بدم یاد

 !میشی؟

 مرد این قسم میکردن تماشامون داشتن و بودن سرمون باالی که هایی ستاره تموم به...شکست

 کردم تالشمو تموم که بودی شاهد خودت خدایا. شکست رو ام ارده و قسمم ، ها قرار و قول تموم

 اشلب روی رو شیرینی لبخند که چکید چشمم گوشه از اشکی قطره! نذاشتی خودت نشد، ولی

 گاهشن ولی کرد بلند سرمو گذاشتو ام چونه زیر انگشتشو زود که پایین انداختم سرمو. کاشت

 :گفت که نکردم
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 اگه! میشه تباه داره که منه عمر از قطره یه میریزی که اشکی هر...هارو اشک این نریز...بگو _

 !!کن گریه بشه تموم عمرم ذره ذره میخوای

 تیله دوتا این کار همش میدونستم. شد شروع اونا از چی همه که زمرد دوتا اون به کردم نگاهش

 :گفتم ممکن صدای ترین آروم با! بود جادویی ی

 ...شکستی منو قرارهای قولو همه تو _

 مکنار که دستامو...سربده سرشادی از فریاد و بکشه آغوش به تامنو بود کافی جمله یه همین

 هک فرداهایی از اندازه چه تا میدونست خدا فقط... میترسیدم. زدم گره هاش شونه دور بود آویزون

 :گفت کردو جدا آروم خودش از منو! شدنم رسوا از. میترسیدم بود انتظارمون در

 اولین برای که شبی اون میکنم؟ لمسش بار بندو بی طور این که هستی دختری تنها تو میدونی _

 از شخود خدا ولی شدم پشیمونم که چند هر. کردم رو زندگیم گناه ترین شیرین سیدمت*بو بار

 ...خبره با من دل

 :گفت شدو خیره لبهام به شد نزدیکتر بهم

 .میخرم جون به گناهو این عذاب تموم من _

 مغز تا داشت گرماش بار این ولی نبود اول بار برای. شد تموم فاصله که بود جمله این از بعد

 عذاب تموم بلکه گناهو این عذاب منم. خواستم منم بار اولین برای و میسوزوند هم استخونمو

 فشردو خودش به منو زدم لبش به که رو بوسه اولین. خریدم جون به رو بود انتظارم در که هایی

 دست از ترس میفهمیدم؛ خوب اینو من و داشت رو دادنم دست از ترس. سید*بو منو تر سفت

 هر بودیم راضی غفلت این از و بودیم غافل اطرافمون از! تحمله قابل غیر چقدر رویاهات دادن

 از بعد !نبود آروم خیلی منم ماله و میشنیدم کامال رو صداش که میکوبید محکم چنان قلبش...دو

 و تگذاش ستبرش ی ینه*س روی سرمو ولی کرد ول لبمو نرم نموند هردومون برای نفسی اینکه

 دست آرامش یه که بود قلبش آوای این. شد تر منظم مرور به هامم نفس حتی...شدم آروم من

 بهم رو اطمینان این لحظه هر بود کرده احاطه منو قویش بازوهای. یومد می حساب به نیافتنی

 و بود شده بیشتر ام گیجه سر.بزنه آسیب من به نمیتونه کس هیچ آغوش این تو که میداد

 :پرسید ازم آروم. کنم حفظ نمیتونستم تعادلمو حتی کنه ولم اگه میدونستم

 داری؟ تهوع حالت خوبه؟ حالت _
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 :گفتم شنیدم زور به خودمم که ضعیفی صدای با بود شده گم آغوشش تو که طور همون

 ...دارم گیجه سر _

 :گفت کردو نوازش پشتمو

  آخه؟ کردی روی زیاد همه این چرا من عروسک _

 :گفت آروم...برام بود آیند خوش هاشم کردن سرزنش حتی چون ندادم جوابی هیچ

 !میشه خوب حالت کنی استراحت تو بریم _

 اج آغوشش تو شدمو کنده زمین از اینکه از بعد که شدم متوجه ولی بود بسته طور همون چشمام

 حظهل اون که بود ای هدیه بهترین انگار عطرش بوی...بیرون نرفتیم بودم اومده که دری از گرفتم

 کردم باز خمارمو چشمای اخم با که اومد در آغوشش از رفتمو فرو نرم چیز یه روی! دادن من به

 :گفت میکشید روم رو لهافی که طور همون شد بلند اش خنده صدای که

 ...عروسک یای می نظر به ناراضی چی بود؟ خوب جات _

 :گفتم وار زمزمه

 ...گرمه _

 :گفت و سید*بو رو پیشونیم شد خم آروم

 !بخواب راحت بگیر حاال...میشه خوب حالت صبح تا _

 رازخب بی. خوابیم گذاشتمو هم رو چشمامو اعتراضی هیچ بی. بود کافی من برای اطمینان همین

 حتی چون بودم نبرده کار به رو جمله این حال به تا. بود زندگیم شب بهترین امشب...چی همه

 .نداشت مفهومی من برای بهترین

************************ 

 راتین

 تمونشس باالسرش صبح تا...ما دوی هر برای بود ها چیز خیلی آغاز که پایانی...شد تموم باالخره

 ودموخ ولی نمیشه بیدار هام نوازش با که هست سنگین انقدر خوابش میدونستم. کردم تماشاش

 که شناز گردو صورت دیدن حتی اما. بشم نزدیک اون به طور این نمیخواستم. میدونستم مسئول

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

381 

 

 با هک بود وقت خیلی خواب. بود دنیا یه من برای هم میشد تر داشتنی دوست ترو معصوم خواب تو

 که نیهثا هر میخواستم. بود دیگه چیز یه دلیلش موندن خواب بی بار این ولی بود غریبه هام چشم

 تا...بمونه من پیش شمین که کنه راضی رو جون نگین تا فرستادم ایلنازو دیشب! ببینمش کنارمه

 کار این از قصدی واقعا دید وقتی سر آخر! پرسیده حالش و زده زنگ جون نگین بار هزار صبح

 چیزی دیشب میدونستم. کردم حاضر وکمال تموم صبحانه یه رفتم شدم بلند. شد راضی نداشتم

 موهای کردم شروع نشستمو تخت روی کنارش آروم. کرده ضعف زیاد احتمال به بود نخورده

 :زدم صدا اسمشو آروم و کردن نوازش به نازشو

 .شده تنگ برات دلم چشاتو کن باز...من عروسک...شمین _

 .رفت ضعف براش دلم که کرد خوشگلی اخم یه خورد کوچیکی تکون

 :گفتم میکردم باز اخماش که طور همون شستم انگشت با

 !بکشم نازتو تا پاشو یاال. میکنم باز اخمات خودم...راتین نفس _

 :گفت ضعیفی صدای با و انداخت اطرافش به بعد من به گنگ نگاه یه کرد باز چشماشو آروم

 ...میکنه درد سرم _

 :کردم زمزمه گوشش کنار زدمو ای بوسه اش شقیقه به آروم شدم خم

 .میشه بهتر حالت بخوری صبحونه شو، بلند...بخیر خودم خانومی صبح _

 :گفت زدو جونی بی لبخند

 ...سالم _

 :گفتم ایستادمو روش روبه شدمو بلند تخت رو از منم که شد خیز نیم آروم

 ...نشستت روی به سالم _

 :گفت کردو ساختگی اخم

 میپرونی؟ تیکه _

 یه میدونستم میگشتم مسکن دنبال ها دارو جعبه تو داشتم. اومدم در اتاق از کردمو آرومی ی خنده

 سالن ها کار خدمت ی همه دیشب همون. بود خورده که ویسکی همه اون با داره سردرد رو امروز
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 یاساس تغییر که نفر دو ما جز به نمیشد دیده دشب مهمونی از اثری هیچ. رفتن کردنو تمیز رو

. انداختم بهش مهربون نگاه یه برگشتم شنیدم رو صندلی شدن کشیده صدای. بودیم کرده

 کتش زیر که تابی با بود کرده پخش هاش شون روی بود کرده باز ها گیره کشو حصار از موهاشو

 حد چه تا آخه بود؟ کرده فکر خودش با چی...میسوخوت خودم حال به دلم. بود نشسته بود

 تیکه تنگرف مشغول و روش روبه نشستم رفتم بیرون کردم فوت نفسمو باشم؟ خوددار میتونستم

 :گفتم کردمو دراز طرفش به رو خامه عسلو ی تیکه کنم نگاهش اینکه بدون...براش شدم

 .بخوری مسکن بتونی تا بخوری کامل باید صبحانتو _

 یرهخ بودن گرفته قاب موهاش که صورتش به کنمو بلند سرمو شدم مجبور که نگرفت دستم از

 :پرسیدم که میکرد نگاهم داشت بود ابروهاش بین که ظریفی اخم با طور همون. شدم

 شده؟ چیزی _

 :گفت کردو تماشام موشکافانه شدو ینه*س به دست

 یهو؟ شد چی! بپرسم همینو میخواستم منم _

 میترسم من و میکنی ام دیوونه داری ولی نیست قصد از کارت که مطمئنم...بفهمی نمیتونی بگمم

 :گفتم زدمو مهربونی لبخند. بزنم آسیب ناخواسته بهت

 ...داره خوردن که بخور رو تیکه این بیا حاال باشه؟ شده ممکن چی کنارمه عروسکم _

 دبلن جام از زود اش صبحونه اتمام از بعد. خورد دستم از رو تیکه شد خم و زد ای کودکانه لبخند

 تو رو راه تموم... شرکت میرفتم باید چون عمو خونه برسونمش تا بشه حاضر بره گفتم شدمو

 خیلی نای و نشد پاک داشت لباش رو که جونی بی لبخند هم ثانیه یه حتی ولی گذرونیدیم سکوت

 چیز همه هم هنوز. بخوریم نهار بریم باهم تا دنبالش بیام ظهر شد قرار... من برای بود ارزش با

 .دارم خوف بشه تموم اینکه از من و میمونه رویا یه مثل

*********************** 

 شمین

 ودلیلش! خوبه خیلی که بودم مطمئن بودم کرده شروع اون با که روزی. کردم شروع اون با رو امروز

 نم...من قلب احساساتو حتی بود کرده تغییر چی همه دیگه دیشب از ولی نمیدونستم خودمم
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 رامب رو مدت تموم وقتی اما نداشتم خوردنش به هم میلی اصال بخورم صبحونه که نداشتم عادت

 که ودب عمرم دقایق بخشترین لذت میکردم لوس براش خودمو منم و دهنم میذاشت میگرفتو تیکه

 یومد ینم خوشمم. بکنم لوس کسی برای خودمو که نبودم دختری اصال من. میکردم سپری داشتم

 تا نچو شاید. میکردم لوس براش خودمو میتونستم تا منم و میخرید نازمو که بود اون امروز ولی

 نمیش پدراشون عاشق ها بچه دختر میگن...هه.نمیکردم ناز منم نبود کشم ناز کس هیچ حال به

 فتاریر چنین من با موقع هیچ بابا. میکشه نازشونو هی پدراشون میشنو لوس براشون همش چون

 بر عالوه میکردم حس. بودم نکرده تجربه هم با رو خوب حس همه این امروز به تا. نداشت

 وممحر پدرانه محبت از که منی برای این و داره هم پدرانه مهربونی یه داره بهم نسبت که عشقی

 دیشب از که آرامشی حس ولی نزدیم حرف اصال عموش ی خونه به رسیدن تا. بود گنج یه بودم

 یموشد پیاده باهم کردو ک پار رو ماشین. ببرم لذت سکوتشم از میشد باعث بود داده دست بهم

. بودم کوتاه سانتی 3 ازش هم هنوز سانت 03 های کفش اون با. میرفتیم راه هم شونه به شونه

 نکرد سعی اصال که اش مردونه دستای به نگاهم. داشتم دوست دیگه هم رو قد تفاوت این من

 ادی! میشد گم هاش دست توی هام دست حتما. بود من دست برابر چند. خورد سر بگیره دستمو

 ودمب بلند قد و شونه چهار دختر یه که منی که داره درشتی هیکل قدری به افتادم دیشبش آغوش

 از نواال بودم بیزار باشه تر قوی ازم ظاهر از کسی اینکه از همیشه! بغلش تو میموندم جوجه مثل

 اول هک شد باز خدمتکار توسط در. بودم راضی جورایی یه میکردم مقابلش در که ضعفی حسه این

 نگاه یه من پای تا سر به شدو ظاهر جلمون زود جون نگین...سرم پشت اون شدمو داخل من

 مهه این زن این که بود افتاده اتفاقی چه مگه...شدم گیر غافل. کشید آغوش به منو زود انداختو

 :گفتم و کردم حلقه هاش شونه دور دستامو آروم بود؟ شده نگرانم

 .خوبه حالم من نباشین نگران...جون نگین سالم _

 :گفت شدو خیره چشمام به کردو جدا خودش از منو جون نگین

 .باشم مراقبت دادم قول مادرت به من نباشم؟ نگران طور چه _

 :گفتم زدمو ای قدرشناسانه لبخند

 .وایستادم روتون روبه سالم و صحیح که حاال _

 :گفت جون نگین روبه گذاشتو کمرم روی آروم دستشو راتین
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 وقتی م،کار سر میرم شما به ومیسپارم زندگیم... نگرفتی تحویل منو که شما خانوم نگین خب _

 هااا بگیرم تحویل طور همین اومدم

 :داد وجوابش زود جون نگین...پایین انداختم سرمو گرفتو خندم که گفت بامزه آخرشو جمله همچین

 ...برس کارت به برو.هستم دخترم مراقب خودم من نباش نگران تو _

 مبه ماشین تو. رفت داد تحویلم جون نگین چشم از دور خوشگل چشمک یه و خداحافظی از بعد

 دیگرو هم بیشتر باید باالخره. بخوریم بیرون باهم و نهار تا دنبالم یاد می ظهر بود گفته

 زا بعد. میگرفتم عذا این یادآوری با ومن میدونست من راجع رو چیز همه باید اون. میشناختیم

 نگین هب سانسور با البته دیشب راجع رو چیز همه شد راحت کوفتم تن حسابی که دوش یه گرفتن

 ذوق اب انقدر. بود داد مسیج بهم باری چند بود رسونده خونه منو که ای لحظه از راتین. گفتم جون

 ردم اولین راتین. داشت تازگی من برای ها این تمام. میگرفت ام خنده که میخوندم هاشو مسیج

 خاموش روشن صفحه روی اسمش و اومد در صدا به گوشیم که بود یک ساعت. بود من زندگی

 :پیچید گوشم تو صداش که کردم لمس رو گوشیم صفحه مکث یکم با میشد

 خانومم؟ خوبی...نفسم به سالم _

 این با بودم غریبه چقدر کردم نگاه خودم به آیینه از. نشست لبام روی دل ته از لبخندی

 :وپرسید شد نگران نیومد در ازم صدایی وقتی...آدم

 اونجایی؟ خانومی...شمین الو _

 :گفتم نذاشتمو منتظرش این بیشتراز

 گذشت؟ خوب خوبی؟جلسه تو...ممنون خوبم...سالم _

 :گفت دادو بیرون بود شده حبس انگار که نفسشو

 .نیستم خوب من ولی بود خوب _

 :پرسیدم مضطرب شدم نگران

  افتاده؟ برات اتفاقی _

 :زدم تشر بهش همو تو رفت اخمام پیچید گوشی تو اش خنده صدای
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 انداختی؟ دست منو _

 :گفت اش مردونه های خنده میون

 .دورم اکسیژینم از ساعته 4 درست چون نیست خوب حالم...نه _

 :گفتم خیالی بی با و ندادم بروز ولی شد راحت خیالم! خدا به بود دیوونه

 چی؟ که خب _

 :گفت کشیدو آه

 ...چی یعنی داراییت همه کست، همه از بودن دور نمیدونی شما...خانوم بله _

 هب حق کردمو عوض رو موضوع نگفتم چیزی بازم. میکرد تر شیفته منو لحظه هر مرد این خدایا

 :گفتم جانب

 یادته؟ دادی بهم که قولی _

 :گفت میبرد کار به بودم من مخاطبش وقتی البته کالمش تو همیشه که مهربونی با

 ...پایین بیا شو حاضر درم جلو که بگم زدم زنگ االنم بره؟ یادم میشه مگه _

 دید ورودی به درست که ای پنجره از رفتم! میزد؟ زنگ چرا دیگه بود پایین اگه. شدم شوکه

 مونه. بود اتاقم پنجره به نگاهش بود داده تکیه ماشینش به میگفت راست. کردم نگاه و داشت

 :گفتم بودم خیره بهش که طور

 !زدی؟ زنگ چرا خب باال یومدی می _

 :گفت انداختو باال ابروهاش. دیدم هم و شنیدم صداشو هم خندید

 .کنم سورپرایزت که میده مزه طور این _

 :گفتم دادمو تکون طرفین به سرمو

 ...پایینم دقیقه 01 تا خب خیلی _

 جا توش چمدونمو های لباس از نیمی که کمدی سراغ رفتم زود. کشیدم هم رو پرده کردمو قطع

 قشنگی حال یه بهش روش رنگ ای سورمه عمودی های خط که ای فیروزه پانچوم یه. بودم داده
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 لوله یا سورمه جین یه. پوشیدم مانتوم رنگ هم رنگ ای فیروزه ای حلقه یقه تونیک یه با بود داده

 شبردم همین برای ببندم جلوش  نمیخواستم ولی داش کمر پانچومم. کشیدم پام هم تفنگی

 طوری مدلش پانچومم و بود زانوم از تر باال سانت 3 تا تونیکم. بستم پاپیون شکل به کمرم پشت

 بلند زانوم روی تا کج شکل به جلو از ولی زانوم از تر باال وجب یه تا درازیش پشت از که بود

 یکم. تمنریخ تلم نکردمو جدا فرق همیشه مثل زدم کلیپسمم بستمو کش با باال از هامو مو. میشد

 کمی با. میشد تر قشنگ میزدم ریمل وقتی اما بودن بلند خودشون خودی از زدم ریمل هام مژه به

 بیزار یامب نظر به جلف اینکه از همیشه. بود تکمیل نظرم به آرایشم زدم لبام به که مات صورتی رژ

 سرم بود ای فیروزه رنگ به که خالی تو وکوچیک بزرگ های دایره با ای مه سور شال یه. بودم

 دمز اتاق از مات ای فیروزه پاکتی کیف یه و جیرم رنگ ای سورمه های کالج پوشیدن با و اندختم

 گرفتمو ادکلنم با همیشه مثل کامل دوش یه اتاقمو تو رفتم بدو. نزدم عطر افتاد یادم تازه که بیرون

 مزد خونه از بعد نباشه نگرانم که گفتم کردمو خداحافظی جون نگین با. اومدم در آماده بار این

 گرفت خندم! دقیقه 01 بودم گفته خوبه. بود گذشته دقیقه 83 درست کردم نگاه ساعتم به...بیرون

 شتیپ از چقدر که وای. میزد ضربه ها ریزه سنگ به پاش با...جلو رفتم کردمو کنترلش زود ولی

 تیلعن...سیاه جین یه با جذب هفت یقه مشکی تیشرت یه زیر از و طوسی کت اور یه! اومد خوشم

 وردآ باال سرشو که کردم ای سرفه تک! بشن پاره مونده کم بدنشن جذ همچین هاشم لباس همه

 :گفت و شد جدا ماشین از زدو سوتی. کرد نگاه سرتاپام به لبخند با

 !بشم؟ قاتل من داری قصد تو! سینیورینا _

 :پرسیدم و پرید باال هام ابرو

 !چی؟ ی واسه _

 :طورغرید همون بودم؟ کرده چیکار من مگه...ترسیدم که  شد منقبض فکش

 .نمیذارم اش زنده من بپرونه تیکه بهت کسی اگه _

 یام نمی تو با خوردم، شکر من اصال بودم؟ پوشیده لباس شکلی چه من مگه الحواعج باب یا

 !بیرون

 :گفت کردو تغییر لحنش باشه اومده خودش به انگار یهو

 .نیست خودم دست ولی...میخوام معذرت _
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 بود شده متورم گردنش رگ. دادم تکون فهمیدن نشون به سرمو دادمو قورت آروم دهنمو آب

 :گفت بهم همیشگی لحن با و اومد در انقباض حالت از کم کم فکش

 ...خانومی سوارشو _

 "بندازه؟ راه دعوا اگه". کنه بخیر و امروز خدا وای. شدم عروسکش سوار رفتم آروم های قدم با

 وت آرومی ملودی فقط رستوران جلوی به رسیدن تا "گفت؟ چی نشنیدی" "است؟ دیوونه مگه"

 ورانرست جلوی. میپیچیدم خودم به درگیری یه اضطراب از لحظه هر من میپیچیدو ماشین فضای

 ور قسمت ترین گوشه. شدیم وارد هم شونه به شونه کردو باز برام درو آروم کردو پارک شیکی

 مه مقابل! میکنه انتخاب هارو گوشه ترین افتاده دور این چرا نفهمیدم سر آخر من. بود کرده رزور

 صورشت حتی اما بود نداده نشون بهم االنم بودم ندیده خشمشو حال به تا بودم ساکت...نشستیم

 خیره بودن آرامش غرق دوباره که هاش تیله به که زد صدام آروم. میشد کردنم دوری باعث هم

 .شدم

 ...شمینم _

 :گفت آروم دوباره. بود نگاه همون فقط جوابم

 میکنه؟ اذیت منو خانوم چیزی _

 :دادم جوابشو قاطعانه

 ...نه _

 :گفت زدو لبخندی

 یاد؟ نمی خوشت اینجا از شد؟ چت پس _

 یکش سادگی عین در بود شده دیزاین سفید مشکیو رنگ به رستوران تموم کردم نگاه اطرافم به

 :گفتم آرومی لحن با. بود

 ...قشنگیه جای ندارم، اینجا با مشکلی...هیچی _

 رو ها نوم کوتاه گویی آمد خوش یه از بعد داشت تن به رنگی نفتی و مشکی یونیفورم که گارسونی

 اگه تممیدونس ولی نداشتم خوردنشون به میلی اصال ولی میکردم نگاه ها غذا اسم به. داد دستمون

 ور منو راتین که دادم رو شیشلیغ پرس یه سفارش! نمیذاره ام زنده راتین ندم سفارش هیچی
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 ساکت منم داشت نظر زیر حرکاتمو کامال راتین. داد منو سفارش همون خودشم برای بستو

. دراومد صدا هب تلفنم که کنم فرار نگاهش سنگینی از تا بیوفته اتفاقی یه میکردم دعا بودم نشسته

 راه بهترین االن اما نمیدادم جواب معموال بود ناشناس شماره...برام بود ممکن هدیه بهترین یعنی

 . زدم رو اتصال دکمه و پاشدم جام از کوچیک خواهی معذرت یه با. بود همین فرار برای

 !!الو؟...الو _

 :گفتم دیگه بار یه شک با. یومد نمی منظمش نا های نفس صدای جز صدایی هیچ

 نمیزنی؟ حرف چرا...الو _

 :پیچید گوشی تو صداش راتین پیش برگردم و کنم قطع خواستم تا

 ...تغاری ته...شمین _

 :گفتم لرزونم صدای با. بود بیزار کلمه اون از. زد خشکم

 خوای؟ می چی...تغاری ته نگو من به _

 ...خوبیه خیلی بازیگر اون که زدم نهیب خودم به درون از اما بود غم از پر. بود جوری یه صداش

 آره؟ میشم بزرگ بابا دارم شنیدم. شده تنگ براتون دلم _

 :گفتم و شنید که زدم صداداری پوزخند

 ...خدانگهدار. میزدی زنگ شاران دخترت به باید. گرفتی اشتباه _

 :گفت زود کنم قطع خواستم تا

 نه؟ نرفتی مامانت با دخترم، نگرانتم. برسم حالتو زدم زنگ شمین _

 :گفتم خشک طور همون. نمیزدیم حرف باهاش که ما میدونست؟ کجا از

 حاال. مبد پس جواب بهت نمیبینم دلیل. بری نمیکردی ولشون بودی ات خانواده نگران انقدر اگه _

 جواب تبه نداره دلیلی کردی خالی شونه مسئولیتت بار زیر از بازم که حاال نیستی، سرم باال که

 .بدم

 :گفت داد با
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 ...نداری حق تو...پدرتم من _

 :گفتم بود رفته باال که صدایی با پریدمو حرفش وسط

 نگران حتی نداری حق دیگه تو...تو ولی دارم رو حقی هر من...مرد پیش سال 4 همون من پدر _

 !باشی ما

 مهه انگار. گرفتم روم روبه دیوار از. کردم خاموش رو تلفنم بار این که زد زنگ دوباره... کردم قطع

 نخواستم ولی خودشه فهمیدم...گرفت هامو بازو زیر پشت از. بودم داده دست از انرژیمو ی

 های هلحظ تموم همیشه مرد این. کرد خراب بازم لعنتی...ببینه شکستنمو نمیخواستم. برگردم

 خودشو سمت برگردوند منو زور به. میداد ادامه کار این به داشت هنوزم و بود کرده خراب خوبمو

. نیاد سراغم عصبی شوک یه میکردم دعا فقط نداشتم ریختن برای اشکی. کشید آغوش به سرمو

 :کرد زمزمه گوشم تو آروم لحظه چند از بعد. شدم مدیونش چقدر من و نپرسید ازم هیچی

 ...سینیورینا بخوریم غذاهامونو بریم _

 سوالی نبودن میزمون روی غذا...میزمون سمت افتادم راه اون خاطر به اما نداشتم میلی هیچ

 :گفت که کردم نگاهش

 .نشه سرد تا بیارن دیر یکم گفتم _

 و هباش سازی ظاهر فقط حباب یه مثل و باشه دروغ اش همه میترسیدم. بود مهربون چقدر مرد این

 هک کرد اشاره گارسون به دست با راتین. بودم شده شکاک همه این که خودم به لعنت...خالی تو

 بابا که کاری اون با. نداشتم کدوم هیچ به میلی هیچ. شد مخلفاتش و هامون غذا از پر میز زود

 کنه خوردن به شروع غذاشو خواست تا راتین... هه! موند؟ هم اشتهایی من برای مگه کرد باهام

 جلو تگرف برد فرو گوشت تیکه یه به چنگالشو. نمیزدم هیچی به دست که انداخت من به نگاه یه

 :گفت کردو اخم متقابال اونم که هم تو رفت اخمام...صورتم

 !بشه تموم باید بشقاب این _

 :دادم جوابشو حوصله بی

 .ندارم میل _

 :گفت بشقابو تو انداخ چنگالو
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 ...بریم پاشو پس خب خیلی _

 :گفتم که شد خیره بهم. گرفتم بود میز رو که دستشو بشه بلند جاش از خواست تا

 .بخور غذاتو...بشین مکینم خواهش _

 :گفت کردو اشاره بشقابم به

 ...بخور توام _

 گاهاً موگرفت دست به چنگالمو میل بی! میکرد کالفه منم مثل لجوجی آدم که زیاد انقدر. بود لجباز

 مباه ک غذایی اولین چقدرم واقعا. میدادم فرو دوغ با میزاشتمو دهنم به گوشت تیکه یه زور به

 خوردن مشغول کامال راتین... رو امروز نمیکردم فراموش وقت هیچ مسلما! چسبید بهم خوردیم

. میریخت ترشی و سالد از اعم میز روی مخلفات از قاشق چند منم بشقاب به وقتا بعضی و بود

 خودش کار تو سرش من باور به اگه حتی هست بهم حواسش دائم هر که فهمیدم اینو حداقل

 از هم اب. داد تکون سری انداختو نگاهی من پر نیمه بشقاب به شد تموم غذاش اینکه از بعد! باشه

 تورانرس"...نیام اینجا به دیگه دارم عمر تا که کردم نگاه اسمش به...بیرون زدیم کذایی رستوران

 .افتادیم راه و شدیم ماشین سوار... اسمت اون با ببرن شورتو مرده!! آسایشی عجب "آسایش

 گند هب من نظر به امروز چون نبود مهمم برام اصال راستش کجاست بعدیمون مقصد نمیدونستم

 یرتغی باهام رفتارش اصال. نکرد اخمم حتی یا نپرسید ازم سوالی هیچ بود عجیب. شد کشیده

 که ماومد خودم به موقعی. بودم رفته فرو سکوتم چاله سیاه تو دوباره که بودم من فقط بود نکرده

 فصل هر توی کردم اعتراف خودم با. ایستاد بود آورده منو بار یه که ای خونه چای همون جلوی

 و شدم پیاده حرف بی بازم. بود خوشگل خیلی واقعا بود بهار که االن. داره خودشو زیبایی اینجا

 دید جا هیچ به که تخت همون سمت دوباره. شدیم وارد بود تر جلو ازم قدم یه که سرش پشت

. بودم هخیر بیرون به. نشستیم هم روی روبه. رفت داشت دید بیرون به که چوبی پنجره اال نداشت

 تدس ولی کنم تلخ اون کام به رو امروز نمیخواست دلم...داشتن شکوفه هنوزم ها درخت از بعضی

 تو پس. داد ور سنتی بستنی دوتا سفارش. کنم رفتار باهاش صبح مثل نمیتونستم دیگه نبود خودم

 هب میدونستم اصال اون؟ ی درباره میدونستم چی چی؟ من اما! برده پی عالیقم تموم به مدت این

 ذاشتگ جلوم بستنیمو... میدونست خوب اون ولی کنم؟ چیکار باید ناراحته وقتی داره؟ عالقه چی

 تزریق آدم به رو آرامشی بار هر که آرومش های زمرد اون به شدم خیره آوردم باال سرم که

 بستنی شکالتو میگفت وارنا یادمه. کرد اشاره بستنیم به نگاهش با و زده روم به لبخندی. میکردن
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. داشتم باور بهش و بودم کرده تجربه فقط من ولی میگفت علمی لحاظ از درواقع...آوره نشاط

 وردنخ به زدمو لبخندی...بود العاده فوق طعمش. کردم مزمزه ازش قاشق یه برداشتمو رو بستینی

 از بعد. داره نظرم زیر که میدیدم و داشت هوامو کامال ولی بود خورن مشغول اونم. دادم ادامه

 داشتم. نذاشتم من ولی بیاد همراهم خواست بیام بشورم دستامو میرم گفتم بهش بستنیم خوردن

. شد تهگرف جلوم کوچیکی کارت که اونجاست دستشویی میدونستم که خونه چای پشت میرفتم

 اخم. میکنه نگاهم داره شیطونی نگاه با خودم ساله و سن هم پسر یه دیدم آوردمو باال سرمو

 .شنیدم صداشو که بشم رد کنارش از توجه بی خواستم کردمو غلیظی

 .بشیم آشنا باهم بذار...خانومی نباش تلخ _

 رگ. زد خشکم و دیدم پسره سر پشت رو راتین برزخی صورت بدم جوابشو اومدم تا برگشتم

 هم چشماش سبزی نداشت پیش ی دقیقه چند به شباهتی هیچ چشماش.بود شد متورم گردنش

 کرف به! میشد دیده هاشم شقیقه های رگ که بود منقبض چنان فکش و بود دراومده خون رنگ به

 هن دیگه زد که آخری حرف با پسره ولی بشه آروم تا بگم کنمو هم سر چیزی یه زود که بودم این

 ...راتین کردن آروم برای راهی ونه موند گفتن برای چیزی

 حله؟. میدم بهت خوبی پول شب یه برای بشیم دوست خوای نمی اگه خب خیلی _

 زا وقت هیچ من. رفتم عقب به قدم چند ترس از که گرفت اش یقه از کشیدو عربده چنان راتین

 غرش لمث میکشید راتین که هایی عربده. میلرزید وجودم بند بند بار این ولی ترسیدم نمی دعوا

 مچینه راتین نمیتونستن اما کنن جدا ازش رو پسره میخواستن نفری چند! بود خورده زخم ببر یه

 امگوش روی دستامو خودآگاه نا که میکشید داد سرش و یاورد می فرو پسره صورت رو هاشو مشت

 یگفتوم چیزایی یه راتین گوش تو داشت صبح از که مردی پیر نمیدونم. بستم چشمامو گذاشتمو

 حرکت از راتین که گفت چی بهش بار این میزد کتک رو پسره نمیدادو محل بهش اصال راتین

 عیس که هایی آدم. نبود خوب اصال حالم و میلرزیدم ولی نمیکردم گریه. کرد نگاه من به ایستادو

 ورتشص که ای پسره کردنو استفاده غفلتش همین از بکشن بیرون دستش زیر از رو پسره داشتن

 ازوب میون منو و سمتم به دویید معطلی بی راتین. کردن بلند زود رو میکرد سرفه بودو خون غرق

 .میشنیدم نیمه نصفه و هاش گفته میکشیدو سوت هام گوش. گرفت هاش

 ...م...خوا..ی...م...ت..ذر..مع...ی...شنو..می...صدام...ن...شمی...شد..وم...تم _
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 ستمخوا تا کنمو تحمل وزنمو نتونستم دیگه. نمیدادم فشار ولی بود گوشهام روی هنوزم دستام

 کسی هب داشت داد با که میدیدم و نشوند صندلی روی منو. چسبید سفت منو راتین زمین بخورم

 به تداش زور به راتین دادو راتین دست که لیوانی مردو پیر همون. نمیشنیدم ولی میگفت چیزی

 .بشنوم کم کم اطرافمو صدای شد باعث میداد جون کم کم بهم که مایعی شیرین. میداد خوردم

 ...خانومم میشنوی؟ صدامو شمینم _

 :گفتم ضعیفی صدای با

 کشتیش؟ _

 :گفت کشیدو صورتش به دستی بود خوشحالی از انگار...خندید

 ...میکشتمش واالّ نبود خوب حالت تو آورد شانس _

 ونخ رگه تا چند اش سفیده فقط چشماش. نبود متورم گردنش رگ دیگه ولی بود سرخ گردنش

! هباش پسره همون صورت ماله میدادم احتمال که خونی. بود خون رد کردم نگاه دستاش به. داشت

 :گفت شدو بلند جاش از گرفتو نگاهمو رد

 . میام زود... بزنم صورتم سرو به آب یه من _

. میداد اساژم پشتمو بود کشید آغوش تو منو چپش دست با آروم بودو نشسته کنارم ثانیه چند بعد

 قطف من. بشه عصبی بتونه حد این تا نمیشد باورم هنوز ولی نمیترسیدم گفتم، نمی هیچی

 دومک هیچ اما میرفت باال صداش ثانیه چند برای فقط اوقات گاهی بودمو دیده مردو این مهربونی

 :پرسید ازم آروم. نبود شبیه قبل ی دقیقه چند های عربده به ها داد اون از

 بگی؟ چیزی خوای نمی _

 سپ بودم آروم. میشنیدم قلبشو تپش ملودی بودو ستبرش ی ینه*س روی سرم...میخواستم

 :زدن حرف به کردم شروع شمرده شمرده اما آروم صدای با! زدن حرف برای بود موقعیت بهترین

. داشت فرق خیلی بار این ولی میشندیم مادرمو و پدر دعوای صدای دوباره که بود سالم 01 _

 اتفاقی و نبوده خودش دسته که میزد داد سرش مدام پدرمم میکرد التماس میکردو گریه مادرم

 عتادم پدرم فهمیدم هاشون صحبت بین از میشد، حالیم چیزایی یه ولی بودم بچه! افتاده که بوده

 میره شآبرو چون کلینیک بره نمیتونه میگفت پدرم. شد آورا سرم رو دنیام جمله یه همین با! شده
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 ویت هم ما کردو قبول. کنه ترک اونجا و دیگه شهر به بریم تهران از تا کرد راضیش باالخره مادرم

 یه تو ودب کرده پاشو خواهرم... تبریز رفتیم و بستیم بندیلمونو بارو و فروختیم چیزو همه هفته یه

 هب شد؛ قبول. داد یوس رفت و برنیومدیم پسش از آخرسرم و کشور از خارج بره میخواد که کفش

  کالکلی بارم این ولی کرد ترک سال سه از بعد بابا! آنکارا رفت گذاشت و شد خالص ازمون نوعی

 که گذشت سال 3. شدم تر سرد پدرم از روز به روز منم و شد ناله اشکو من مادر کار دوباره شدو

 کار بودیم تهران تو که هایی موقع اون مثل رو مدت این تموم مامان... تهران برگشتیم دوباره

 باز فروشی فرش مغازه یه تهران تو اومد بیکاری سال 08 از بعد پدرم! شده که کاری هر. میکرد

 ماشینم یه و بخره نور شهرک تو خونه یه تونست زود بود خوب بازارش. شد کار به مشغول کرد

 روز اون ی همه جبران داره و برده پی اشتباهش به که کردم قانع خودمو کم کم. انداخت پاش زیر

 ...هه... بخشیدمش! داشتم دوسش که باالخره بودم دلخور ازش چقدرم هر بود پدرم. میکنه رو ها

 خردادمون های امتحان. نبودم دلخور پدرم از بودو برگشته صورتم به لبخند دوباره که بود ماه دو

 ...خونه برگشتم مدرسه از که بود آخری روز و میشد شروع داشت

 فشردو خودش به منو محکم...لرزیدم. شد زنده چشمام جلو ها صحنه اون تموم. کردم سکوت

 :گفت

 !نده ادامه خوای نمی اگه _

 نمی بر ازم کاری و بود مرتعش صدامم.میشد تموم باید بودم اومده اینجاشو تا. میگفتم باید نه

 :دادم ادامه یومد

 االب ی طبقه از. موندم می غفلت همون توی همیشه کاش ای. میگشتم بر سرویس با کاش ای _

 به تممیخواس برداشتم رو تلفن و باال رسوندم خودمو مکافات هزار با ترسیدم اومد شکستن صدای

 باز ومادرم پدر اتاق بازه نیمه در جلوترو رفتم دیدم که زمین روی کیفشو ولی...ولی بدم خبر بابا

 پدرم با رو بد زن یه...برام بود کابوس یه مثل همه...میشنیدم که چیزهایی...میدم که چیزی. کردم

 بارم اومد دهنش به هرچی کشیدو فریاد سرم بابا! مادرم پدرو خواب اتاق توی اونم. بودم دیده

 .بودم زده خشکم فقط من ولی. کرد

 .میشد جاری اشکمم های طورقطره همون. شد تنگتر دستاش ی حلقه که کردم عصبی ی خنده

 :گفتم هام هق هق میون
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 اون تو وقت اون بود نکرده بلند دست شاران به نه من به نه روز اون تا! زد من به رو سیلی اولین _

 !نیومد؟ دردم اصال میکنی باور! زد سیلی من به بودم شده بیدار من غفلت خواب از چون...لحظه

 هخون از. نیمکرد عوض هیچی با جاشو که بود زیاد انقدر میکردم احساس قلبم تو که دردی چون

 تو! یادته؟ یاوردم می باال خیابون گوشه که روزی همون... دوییدم فقط...دوییدم...بیرون زدم

 ! دیدی منو روز همون

 ادرمم چشم تو قربانی یه مثل هم هنوز کرد که کارهایی تموم با پدرم گذشتو روز اون از سال سه_

 با ات بود بابا عاشق اون! نمیکرد باور منو حرف اون چون! میگفتم چیزی بهش نباید من چون بود

. میکرد ازدواج داشت هم بودمم امیدوار بهش که آدمی تنها. نمیکرد باور نمیدید خودش چشم

 اونو الح این با...منه سر زیر هاش بدبختی تموم که میکشید جیغ سرم بچگی تو همیشه... شاران

 درست شاران! داشتم دوسش بازم ولی میزد داد سرم و میزد منو همیشه چند هر. داشتم دوست

 اج همون کردو ازدواج زود جهاز بدون شدو آشنا بردیا با فهمیدم رو بابا خیانت من که سالی همون

 . کنم تقسیم کسی با نداشتم حق که دوشم روی سنگین بار یه و بودم مونده من بازم. شد ساکن

 سک هیچ اما گرفتم فاصله همه از...دل سنگ آدم یه...سرد آدم یه بشم گرفتم تصمیم روز اون از_

 امید ان سر آخر و یام نمی بیرون خودم الک از اصال من که میدید کرد کار هر مادرم. نفهمید دلیلشو

 فقط و کردم دفن و هام رویا تموم! شدم متنفر پدرم از شدم،من متنفر ها مرد ی همه از من. شد

. شمب دور همه از و بیرون بکشم آب از گلیممو خودم میخواستم. کردم تالش هدفم به رسیدن برای

 امهاد بحث به مامان اگه که میکرد تهدید مارو بابا میگرفت سر و بابا مامانو دعوای موقع هر یادمه

 دش دعوایی نه سال سه این تو اما. میکردم التماسش که بودم من این همیشه! میره خونه از بده

 هی شد باعث اومد وقتی امسال شاران! بودم سابق شمین دیگه من ونه کنه تهدیدمون بابا که

 ناراحت اصال...هه...نیست که ماهه 9 درست! بیرون زد خونه از بابا که بگیره سر بزرگ دعوای

 تو اون زامرو! شده یکی برام نبودش بودو که وقته خیلی چون! نشده تنگ براش دلمم حتی نیستم

 !!پدرمه میگه! نگرانمه میگه. بود خودش بود، زده زنگ بهم رستوران

 از خیس که اش ینه*س به صورتمو! میزدم زجه داشتم دل ته از نبود صدا بی هام هق هق دیگه

 زده بیرون شال زیر از که موهامو فقط. کردم گریه دل ته از دادمو فشار بود شده من های اشک

 از عدب من. بودیم راحت نداشت دید جایی به بودیم نشسته روش ما که تختی.میکرد نوازش رو بود

 درست نمیگفت...نکنم گریه نمیگفت بهم. میزدم زجه گرم آغوش یه توی داشتم ها سال

 دقیقه چند از بعد! بشکنه سالم چندین بغض تا نمیگفت هیچی که بود خوب خیلی همین...میشه
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 هشد تموم. میکردم هق هق بودمو آغوشش تو طور همون فقط. نداشتم ریختن برای اشکی دیگه

 ازهاند این تا مسکنی هیچ!آغوش این بود گرم چقدر. میموند کنارم یا و میشد دور ازم یا حاال بود

 باالخره .برداشتم هام شونه روی از رو سنگنی خیلی بار یه میکردم حس. کنه آروم منو نمیتونست

 دایص با همین برای...نه یا میمونه باهام که بشم مطمئن میخواستم. بودم شکسته رو سوکتم

 :گفتم ام گرفته

 ...راتین _

 :کردم نمی عوض دنیا ی همه با رو داد بهم که گرمی جواب و

 ...راتین دله جان _

 :پرسیدم سوالمو تردید با

 میخوای؟ منو هم شرایط این با...یعنی هستی؟ قولت سر هنوزم _

 اجزای تکه تک از این بود جدی. چشمام به شد خیره کردو بلند اش ینه*س روی از سرمو

 :فهمیدم محکمش لحن صورتشو

 ...عاشقتم همیشه. نمیذارم تنهات وقت هیچ من. هستم قولم سر من بیوفته که اتفاقی هر _

 ههمیش مثل کردم سعی کردمو نگاهش جدی منم! میزد موج کلماتش تکه تک تو که صداقتی و

 :باشه محکم لحنم

 انوادهخ ممکنه ببین. کنی فکر بهش میتونی تو ولی گفتم بهت ام خانواده راجع رو چیز همه من _

 ...ات

 هکوبند کردو منع ام جمله ی ادامه از منو گذاشتمو لبهام روی راستشو دسته ی سبابه انگشت

 :گفت

 من که چند هر! بشه نوشته تو پای به نیست قرار شدن مرتکب ات خانواده که اشتباهاتی _

 حق یا دیگه کس هیچ نه و ام خانواده ونه من نه. برده پی اشتباهش به و پشیمونه پدرتم معتقدم

 . کنه محاکمه رو گذشتتون نداره

 هشب میخواست دلم!! بود چیز نا خیلی مرد این توصیف برای مهربون ی کلمه! بود مهربون چقدر

 کنار از میتونستم سادگی همین به هم من کاش ای. بودن تو مثل  ها آدم ی همه کاش ای بگم
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 مطمئن میخواستم. بودم زده زل بهش! بودم بخشنده حد این تا کاش ای. بگذرم پدرم کارهای

 سمق...نبود. داد بهم رو اطمینان این نگاهش برق بادیدن و نداره بهم نسبت ترحم ای ذره که بشم

 اییزیب و درخشندگی به که سبزی این! نبود مرد این سبز نگاه توی چیز هیچ عشق جز میخورم

 توی سال های سال که من قلب به باالخره بهار. بود بخشیده من زندگی به رو طراوت بود زمرد

 هر داشت که مرد این روی به وجودم تموم با...روش به زدم لبخند! بود اومده بود زده یخ زمستون

 روی آروم و شد باز خنده به هم اون های لب. زدم لبخند میداد یاد رو کردن زندگی من به ثانیه

 :گفت زدو کوچیکی ی بوسه بینیم

 ختیری که هایی اشک اون با منو عمر از سال چند نمیدونی که تو! بخنده همیشه باید من شمین _

 !کردی تباه

 یدممیترس...بردارم چشم ازش هم ثانیه یه نمیخواستم. نمیزدم هم پلک حتی بودمو زده زل بهش

 ولی ردآو باال سرمو اصرار با پایین انداختم سرم و بخونه غممو چشمام از نخواستم بدم، دستش از

 :گفت و نکردم نگاهش

 کشیدم؟ که حسرتی همه این نیست بس چشماتو؟ میدزدی چرا _

 مباز! رو بازی این پس کن تمومش میبینی؟ ایم خسته هردومون خدایا...بود بس. کردم نگاهش

 بی! ها چشم این مقابل در بودم ارداه بی. میکرد نگاهم شده مسخ طور همون هاش زمرد با داشت

 :پرسیدم اختیار

 !محبت همه این به ندارم عادت من _

 دستهای توی دستهامو. بود فهمیده اونم دیگه...بودمش آورده زبون به حاال بودو همین ترسم

 :گفت گرفتو مردونش

. نممیک بکنمو برات داشتم آرزوشو روز یه که هایی محبت تموم من...میدم یادت که گفتم بهت _

 ...برات نمیذارم کم

 هم چقدر هر...نه من برای ولی بود کافی اعتماد برای جمله یه همین ای دیگه کس هر برای شاید

 بد و دمبو نکرده تکیه کسی به وقت هیچ من. یومد نمی بر دستم از کاری میرفتم کلنجار خودم با

 گوشم وت بچگیم از همیشه که مامان جمله ور این به دیشب از! بکنم که نمیرفت کتمم تو همه از تر

 عیمصنو لبخند یه ولی گرفت دلم "نکن اعتماد ها مرد به وقت هیچ"میزد زنگ سرم تو بود خونده
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 عنیی...خدایا. آورد هوجوم بهم افکارم رفتنش با. بریم تا کنه حساب میزو میره گفت که زدم بهش

! ؟ذاره نمی میکنه؟ کار چی برم بشمو التحصیل فارغ میخوام همه از زودتر من بفهمه راتین اگه

 :گفتم لب زیر کردمو اخمی هدفم؟ میشه؟ چی کشیدم که هایی زحمت تموم پس

 !بشه مانع نمیذارم _

 روعش که کاری به بتونم تا نگم بهش موضوع این ی درباره چیزی فعال گرفتم تصمیم خودم با

! یومد نمی خوشم اینجا از دیگه. بیرون زدیم خونه چای از باهم و اومد راتین. بدم ادامه کردم

 صالا! زدنش گشت و بود فرحزاد. کردم موافقت منم بزنیم قدم رود کنار یکم داد پیشنهاد راتین

 که دیدممی ولی قبل دفعات عکس بر بود گرفته دستمو بار این! بود بهشت از تیکه یه اینجا انگار

 دیج بگیرمو خودمو جلوی نتونستم سر آخر کردم سعی هرچقدر! ساکته و است کالفه جورایی یه

 :پرسیدم ازش

 برگردیم؟ میخوای شد؟ چی _

 اینو دبو کالفه چشماش. ایستاد روم روبه کردو ول آروم دستمو...کنارش وایستادم منم که ایستاد

 کشیدو عمیق نفس یه باالخره...بفهمم میتونستم هم بود افتاده ابروهاش بین که کوچیکی چین از

 .اومد حرف به

 .نداشتم ترسوندتو قصد...متاسفم امروزم کار بابت بگم باید اولش _

 :گفتم آروم نیستو این کالفگی این دلیل بودم مطمئن کردم نگاهش مشکوک

 .نیست مهم _

 :داد ادامه حرفش به قاطعانه

 رداشتب بد منظورمو که بشم مطمئن باید ببین! مهمه خیلی برسونه آسیب تو به که چیزی هر _

 نچو یاره، می در پا از منو داره دادنت دست از ترس و نیاوردم دستت به آسون کن نمیکنی،قبول

 !نمیتونم واقعا بار این

 :گفتم مصمم

 .میدم گوش هاتو حرف آخر تا باش مطمئن _

 :گفت کردو تر لباشو! انگار بود کافی اطمینان همین
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. شمب نزدیک بهت بار بندو بی طور این نمیخوام من...ولی نباشه اهمییتی چندان تو برای شاید _

 اینکه. تهاس این از بیشتر لیاقتت تو. باشم راحت وجدانم پیش میخوام بلکه ایمانم بخاطر تنها نه

 یا رمبگی دستتو طور این نمیخوام من. میده عذاب منو ندارم کنارت نقشی هیچ قانوناً و شرعاً االن

 .میکنم سواستفاده ازت دارم که کنی فکر خودت با میکنم بغلت که بار هر نمیخوام من

 نا و محرم فرق وقت هیچ چون نبود مهم برام اصال میگفت راست...ولی میفهمیدم منظورشو

 یلیخ ایمانش اون بود؛ گفته ایلناز اما ندارم هم هنوزم. نداشتم اعتقادی هیچ و نمیدونستم محرمو

 نموک استراحت میتونم میگفت بهم  موسیقیمون کالس وسط بار چند که طور چه براش بود مهم

! شهب قضا نمازش نبودم شاهد حاال به تا خودم من! میبست قامت که میشنیدم سالن از صداشو

 دسح باید... میپختن نذری داشتن که عموشون خونه برم عاشورا تا کرد اصرار چقدر ایلناز یادمه

 خودنمایی وضوح به هم شرایط این تو داشت وجود اون منو ی خانواده بین که تفاوتی میزدم

 عوض هم شاران و من شد عوض بابا که موقعی از ولی بود ایمان با زن یه همیشه من مادر! میکرد

 وقتی. دمبو کرده سکوت! کنار گذاشیتیم سیدیم*بو رو ایمانمون دینو کتاب اون مثل هم ما. شدیم

 خودمو از گرفت،من دلم خودم از من...نه ولی شدم دلخور که شد نگران انگار نمیگم هیچی دید

 :گفت گرفتو دستمو زود! کشیدم خجالت ام خانواده

 ...کن ولش اصال. کردم ناراحتت اگه میخوام معذرت من شمین _

 :گفتم که کرد نگاهم برگشت نخوردم تکون من دید وقتی ولی افتاد راه

 کنیم؟ چیکار باید ولی...میگی راست _

 ان با و شد باز خنده به لباش...اش قیافه بود شده بامزه خیلی. زد خشکش شدو گرد چشماش

 :گفت باوری

 خوای؟ می یعنی...مشخصه کامال که اون _

 بگه حواض خودش میخواستم اما. داشتم قبولش بازم بود کوتاه مدت یه برای اگه حتی...میخواستم

 روی کوچیکی اخم( درسته؟.هست ها دختر ی همه تو که خباثتی! ) نمیدادم االن جوابشو مسلما

 :گفتم بهش جدی طور همون! بود من همراه اوقات اکثر اخم این. بود پیشونیم

 ...نیست مشخص من برای _

 :گفت داری معنی لبخنده با و باال انداخت ابروشو یه
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 چی مهه و میشم آشنا ات خانواده با خاستگاریتو یام می من میگم؛ نشو عصبی! سینیورینا اوه _

 .میشه رسمی

 میده تمحرمی ی صیغه یه پیشنهاد میکردم فکر فقط من...من...اینه منظورش نمیدونستم من! نه

 ازیب یه کنی تمومش میکنم التماس بهت هرچی چرا خدایا...اون اما میکرد پیدا فیصله وموضوع

 باشه ارمانتظ در بود ممکن که هایی مصیبت به داشتم فقط نمیگفتم هیچی! میکنی؟ شروع جدید

 :گفت شدو نزدیک بهم قدم یه. میکردم فکر

 !بشیم؟ مزاحمتون ام خانواده با هست اجازه خب، _

 دادمو قورت دهنمو آب! کجاست نمیدونم اصال که بابا شارنه، پیش که مامان خانواده؟ کدوم با

 :گفتم ای گرفته صدای با گرفتمو ازش نگاهمو

 .نیست امکانش فعال بودم؛ داده توضیح بهت موقیعیتمو میکنم فکر _

 :گفت اعتراض با گرفتو قرار دیدگاهم تو درست اومد اون اما نمیدیدم صورتشو

 گوششون به خبر وقتی مطمئنم من هم! ندارم موضوع این با مشکلی گفتم منم ولی گفتی درسته _

 .میرسونن خودشونو زود برسه

 :گفتم باالیی نسبتا صدای با و کردم نگاهش تیز

 !کنی؟ خاستگاری منو کی از میخوای...مادرم نه سرمه باال پدرم نه فعال _

 کردو افهاض لحنشم به رو کنم پیدا میتونستم همیشه چشماش تو که آرامشی همون جنس از راتین

 :گفت

 !شیب خودم ماله زود خیلی میخوام که بگم بهت خواستم فقط یایم، می فردا همین نمیگم که من _

 شمخ با نیومدو خوشم اصال من ولی شاید بود نزده بدی حرفه جونم، به بود آتیشی آخرش جمله

 :توپیدم بهش

 من خوده ام خانواده نظر حتی چیز همه از قبل! باشم؟ خودت ماله میخوای که کاالم من مگه _

 !نه یا م میخوا که مهمم
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 طرف که بود این مشکل درواقع میشه بدتر اوضاع میره پیش هرچی میدید خورد جا وضوح به

 که گرفت بازوم از آروم!! انفجار ی آماده لحظه هر! بودم مین یه مثل درست که بودم من مقابلش

 :گفتم بهش تلخی با بیرونو کشیدم چنگش از دستمو وحشیانه شدو درهم صورتم

 !میشه باطل وضوت یهو نزن دست! آقا حاج نزن دست _

 رفاشح. نکردم اعطنایی میزد بال بال داشت که راتین به میگشتمو بر داشتم رو اومده راه غیض با

 ذوقم تو خیلی بودم آروده کم ام خانواده طرف از کنارش زودی همین به که این بود سنگین برام

 مغرور ولی بشکنم میشکستم راحتی به که روزی دو همین مثل بغضمو میخواست دلم! میزد

  دموتکوندا دستمو دیدم تاکسی یه تا...میزد ضربه بهم اگه حتی میزد اولو حرف من برای همیشه

 دکشی بازومو راتین بشم سوار که کردم باز درو تا. کرد ترمز پام جلوی درست و دربست زدم داد

 با هک شنیدم گوشم کنار اشو دورگه صدای بشم جدا اومدم تا بچسبم بهش پشت از شد باعث که

 :گفت حرص

 ...بیوفت راه! کنم کولت خیابون وسط بشم مجبور نکن کاری _

 گها حتی میدونستم. میداد هول جلو به منو بود گرفته بازومو که طور همون فرستادو رو تاکسی

 دخالت اطراف مردم اگه بدتر همه از و میداد ادامه راهش به و نمیگزید ککش میکشیدم جیغم

 درد بازوم! میمرد دستش زیر طرف حتما بار این که مینداخت راه هم دیگه دعوای یه میکردن

 و دیوم نمی در جیکم حتی بودم ها حرف این از تر تخس ولی میشه کبود که بود مطمئن و میکرد

 کرد پرت منو گفت میشه کردو باز برام ماشینشو در. داشتم اخم قبل دقیقه چند همون مثل فقط

 وارس خودش اومد کوبیدو بهم درو زود هم تو رفت بیشتر و اخمام نشستمو صاف ولی صندلی روی

 فشار با گاز پدال روی لحظه هر که بود راتین پای این فقط نمیشد بدل ردو حرفی هیچ. شد

 بد المح نداشتمو ماشین از ای واهمه دیگه ایلناز کمک به بود وقت خیلی. میگرفت قرارا بیشتری

 رو رل هی که میدیدم چشمی زیر انگشتاشو! بده انجام بود نتونسته هم وارنا که کاری نمیشد

 بودن دیوونه یارو این اگه"کردم اعتراف خودم با! بودن اومده در سفید رنگ به میدادو فشار بیشتر

 از "!اراتک با میفرستی تیمارستان به رو بیچاره این شمینی هم تو اگه ولی نمیشد من عاشق که

 فقط اول روز از راتین که بودم مطمئن اما نبودم هم و بودم پشیمون هم بودم زده که هایی حرف

 پشتی به سرمو. میکشید رو بودن نهاده دیگران من وجود تو که خشمی و اعتمادی بی جور داره

 کنم، احساس وجودم بند بند تو میتونستم رو خستگی. شدم خیره بیرون به دادمو تکیه صندلی

 ها تنش ی همه از. بود خسته روحم! میخوابیدم باید سالی 01 شاید شدنش رفع برای که خستگی
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 راه تممیدونس هم اولش از من. نمیکردم اعتنایی ولی میشنیدم رو عصبیش های نفس. بودم بیزار

 سرسام سرعتش! شدم قانع زود چه من و کرد اصرار بهم اون ولی داریم پیش در رو سختی

 قتیو این از بیشتر خیلی من آخه خب. نبود واضح بیرون دید  که طوری نمیترسیدم ولی آوربود

 هیچ بی اینکه تا رفت پیش منوال همین به خونه به رسیدن تا! میرفت باال سرعتم میشدم عصبی

 سوار بشه من مانع و بشه پیاده ماشین از خواست تا...خودم ماشین طرف رفتم و شدم پیاده حرفی

 ستممیدون فقط برم کجا میخوام نمیدونستم...بیرون زدم در از گذاشتمو گاز روی پامو و بودم شده

 سمت به برگشت زود ولی دویید سرم پشت جایی یه تا که دیدم! همزادم به...دارم تنهاییم به نیاز

 صداش وشیمگ. بپیچونمش میتونستم منم ولی بیاد دنبالم ماشین با میخواست مسلما. ماشینش

 دختر همون بودم شده درست بودم، آروم خیلی. زدم پوزخند و انداختم کیفم به نگاهی نیم شد بلند

 خود تداش که گوشیمم. داشت فاصله باهام ماشین تا چند که دیدم آیینه از ماشینشو! مغرور سردو

 دکمه یرونوب کشیدمش کیفم از گوشیمو دیگم دست با چسبیدمو فرمونو دست یه با! میکرد کشی

 :شد پخش ماشین فضای تو فریادش صدای که گو بلند رو زدم صداشو زدمو رو

 ...کنار بزن میگم میکنی؟ چیکار داری لعنتی...کنار بزن شمین _

 :شد بلند اش عربده که بود صداداری پوزخند فقط جوابم

 ...شمین! بدم؟ کشتن به هردومونم یا کنار میزنی _

 رامب ولی میکنه بگه هرچی االن میدونستم! میداد پسره اون تحویل که بود هایی عربده همون از

! تممیرف سراغش به خودم مشتقانه داشتم بلکه نمیترسیدم مرگ از من. نداشت اهمییت ای ذره

 زنمب میکنه اشاره بهم داره که میمدم و بود من ماشین کنار درست االن. کرد کم باهام اشو فاصله

 :برام بود شوک یه مثل زد که دادی صدای... کنار

 ...کنار بزن! میکشم هردومونو قسم علی به شمین_

 زدم کردمو کم سرعتمو! میرفتم 021 باالی کردم نگاه سرعتم به شدم موقعیتم موتجه تازه انگار

. ودب زده خشکم و بودم خیره روم روبه به. شد پیاده ماشین از کردو پارک جلوم درست اونم...کنار

 میخوان ات پرتگاهنو ی لبه میبینن خواب تو که بودم شده هایی آدم مثل میکردم؟ چیکار داشتم من

 محکم که بود دستم شدو باز شدت به من طرف در!میشن منگ میپرنو خواب از زود کنن سقوط

 های گوش ولی میگفت بهم چیزایی یه داشت بودو سرخ صورتش که ومیدیدم راتین. شد کشیده

 ونهش. میچکید خون ازشون که چشماشو و میدیدم لباشو خوردن تکون میکشیدو سوت فقط من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

412 

 

 سرم تو که بود ازاد بوق یه صدای فقط بشنوم نمیتونستم اصال من ولی میداد تکون هامو

 ور چیزی گرمای. بودم زده زل بهش همش من و میزد کبودی به راتین رنگ...بوووووووق.میپیچید

. بود گرانن نبود خشمگین بار این نگاهش شدو کشیده لبهام به راتینم نگاه کردمو حس لبم باالی

 ورش تلخو میکردم؛ مزه و طعمش که داغی مایع! بودم شده کر من ولی میخورد تکون لبهاش بازم

 لکهب نبود سرخ رنگش راتین. میزد نبض مثل سرم و بود خیس چونم و لبهام و لبهام باالی! بود

 نم اشچشم چرا نگرانه؟ همه این چرا که بپرسم ازش میتونستم کاش ای. میزد سفیدی به بار این

 ارت دیدم چرا بود؟ شده چی...کرده نگران حد این تا منو مرد کی بدونم میخواستم بود؟ شده ناک

 !شد؟ تموم همچی بعد شدو

******************** 

 راتین

 این زودی همین به نباید من. بودم پشیمون بودم زده بهش که هایی حرف ی همه از سگ مثل

 جربهت امروز که ترسی. نیست موقعیتش اصال االن که میزدم حدس باید میکردم بیان رو موضوع

 سینف دیگه میره دست از چشمت جلوی داره زندگیت ی همه وقتی! بود وصف قابل غیر بودم کرده

! یکنهنم گریه مرد داریو غروری که میکنی فراموش حتی دیگه. نمیمونه باقی برات کشیدن برای

 خواهش ها دکتر ی همه از بودمو کشیده آغوش به رو حالش بی تن وقتی بود اشک پر چشمام

 مگه ته؟گف کی...هه! نمیکنه گریه مرد چون! میریختم نباید ولی برگردونن بهم نفسمو که میکردم

 رادین! شکسته مرد یه دیگه که وقته اون چون یاره می در لرزه به زمینو مرد گریه نداره؟ دل مرد

 یه فقط اگه. شد رد گوشمون بیخ از خطر و گذاشته سر پشت و بزرگ عصبی شوک یه گفت بهم

 هیچ .میخورد بهم خودم از حالم! داشته رو مغزی خونریزی امکان بیمارستان به میرسید تر دیر ذره

 االب! درد یه بودم شده براش خودمم حاال هیچ که کنم کم دردهاشو تا یومد نمی بر دستم از کاری

 حقم و دلخوره ازم مطمئنم. ببینم خمارشو چشمای اون دوباره تا منتظرم امو نشسته ام فرشته سر

 :کردم زمزمه کردمو نوازش موهاشو. داره

 !نبینه تخت این روی رو تو و بمیره راتین...عروسکم بخوره تکون دلت تو آب نمیذارم دیگه _

 :زدم صداش زود که خورد تکون هاشو پلک

 ...چشماتو کن باز راتین نفس...شمینم _
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 دمز روش به گرمی لبخند. موند ثابت من روی و کرد نگاه اطرافش به گیج کردو باز آروم چشماشو

 :گفتم زدمو بوسه انگشتهاشو به شدم خم

 هااا بود شده قطع نفسم نبودی که تو...خمارت چشمای اون فدای به راتین _

 دایص. نیست دلخور ازم یعنی این. شد پدیدار خشکش سفیدو لبای روی لبنخد از کوچیکی رد

 :قلبم روی بود خنجری مثل اش گرفته

 ...ترسوندمت ببخشید _

 :گفتم آروم زدمو عمیقی بوسه پیشونیش به شدمو خم صورتش رو

 .کردم ناراحتت که ببخشی منو باید تو _

 :تگف اش گرفته صدای با دوباره. چسبیدم تر محکم دستشو که داد دستم به جونی بی فشار

 شد؟ چم من راتین _

 رو عبی شوک یه که نفهمه خود بهتره که بود فکر هم باهام هم رایدن بگم بهش نمیخواستم

 :گفتم و دادم تحویل دوباره بهش لبخندی. گذرونده

 ...پایین بود اومده فشارت...رفتی حال از _

 :گفت و کرد کوچیکی اخم

 .بودم منگ من ولی میزدی حرف داشتی تو که تاری تصویرهای فقط یاد نمی یادم هیچی من _

 :گفتم مهربونی با

 .پیشتم من کن استراحت میشه تموم سرمت تا. نکن فکر بهش دیگه _

 رمشس تا. بیوفته هم روی وپلکاش بزنه بهم جونی بی لبخند تا بود کافی اطمینان همین انگار

 به اونو شدم خم و کنم بیدارش نیومد دلم. آورد در دستش از و کردم صدا رو رایدن شد تموم

. نکردم قبول ببرمش ماشین جلوی تا و بذارم ویلچر روی اونو کرد کار هر رادین کشیدم آغوشم

 یشپ رو خونه راه خوابوندمشو صندلی روی آروم. کنم جدا خودم از اونو ثانیه یه حتی نمیخواستم

 :برداشت بوق چندتا از بعد گرفتم رو جون نگین ی شماره درآوردمو جیبم از گوشیمو. گرفتم

 شما؟ کجایین معلومه هیچ...پسر شاه سالم _
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 :وگفتم نمیشه بیدار ها صدا این با میدونسم انداختم بهش آینه تو از نگاهی

 .باشینن نگران منه با شمین امشب بگم زدم زنگ. نیست نگرانی جای باهمیم...جون نگین سالم _

 :نداشتم کسو هیچ ی حوصله لحظه اون میدونست خدا فقط. شد بلند دادش

 اون ولی قبول داری دوست رو دختر اون شده؟ چت معلومه راتین یاد؟ نمی و شب چی یعنی _

 .نداره خبر هم اش خانواده حتی

 : دادم جوابشو جدی! نمیدونستم من انگار

  نگرانی؟ چرا پس میشناسی خوب منو شما جون نگین _

 :زدم پوزخندی که شد وارد تهدید در از بار این جون نگین

 رو گوشی اصال! ات خونه یام می میشم پا من واال آوردی آوردی و دختر اون ساعت یه تا ببین _

 .ببینم بهش بده

 دروغ بهش دارم که ببخشه منو خواستم خدا از دل ته از و گذاشتم هم رو ای ثانیه برای چشمامو

 :میگم

 .هبزن حرف نمیتونه بنده دستش شمین...داری جا چشمام تخم رو بیا پاشو خودت شما باشه _

 :گفت داد با شدو مشکوک

 !دیمی مادرشو جواب خودت. نمیدارم بر اسمتم دیگه باشی آورده سرش بالیی اگه خدا به راتین _

 :گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 ...دارم دوست اونو من بیارم؟ سرش بالیی میتونم مگه جون نگین _

 :گفت دلخوری لحن با جون نگین

 ...محرمین نا هم به شما راتین. کردم کمکت که کنم اعتماد بهت میتونم میکردم فکر _

 عایدم کنه بیشتر عذابمو اینکه جر به چیزی چون بشم راحت مخمسه این از زود میخواستم

 :گفتم حالی بی با. نمیشد

 . میکنین قضاوت مدام و نمیدونین رو چیزا خیلی شما فقط میدونم رو ها این ی همه _
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 :گفت میزد موج توش پشیمونی که لحنی با جون نگین

 میدونم خواهرشو وضعیت و زدم حرف مادرش با من. نداره رو کسی هیچ االن دختر اون ببین _

 ادرِم میدونم پدرش از هم چیزایی یه. بیاد نمیتونه مادرش ماه سه تا و مطلق استراحت تو خواهرش

 یا تجربه هیچ که دختر یه اون و مردی یه تو...راتین بزرگی مسولیت این...کاری سفر میگفت

 مهه اشتباه یه با میترسم ولی میدونی خوب هارو این ی همه میدونم...راتین احساسی اون. نداره

 !کرد جبران نشه که طوری. کنه تغییر چیز

 :گفتم کشیدمو موهام به دستی

 نداری؟ کاری برم باید حاال...جون نگین مراقبم ازش چشمام مثل. هستم مواظبش _

 ...سالمت به برو _

. کردم باز درو آروم شدمو پیاده. کردم پارک و بردم پارکینگ به و ماشین. کردم قطع تماسو

 ی خنده. میخوابید وقتی بود ناز چقدر. بود خوابیده آروم و بود شده پخش صورتش روی موهاش

 وقتی فقط انگار "گفتم خودم با طور همون کشیدمو آغوشم به دوباره شدم خم کردمو ای مردونه

 هب طور همون. زدم اشو دکمه. رفتم آسانسور سمت به بستمو پام با رو ماشین در "!ناز میخوابه

 :زدن حرف به کردم شروع باهاش زدمو زل آرومش قیافه

 باشی نزدیک قدر همین. باشی خبر بی چیز همه از و بخوابی بغلم تو آروم طور همین کاش ای _

 ...بهم

 و شدم وارد و رمز و گذاشتم در روی کارتو. فشردم رو 02 کلید و تو رفتم کردمو باز آسانسور در

 هم هنوز. کشیدم روشو تختو روی گذاشتم آروم. خوابم اتاق به رفتم راست یه. بستم پام با درو

. هباش سنگین خوابش انقدر که بودم ندیده رو  کسی حال به تا بود عجیب خیلی. بود خوابیده

. ودمب خسته خیلی و برام بود سختی روز امروز. میپریدم خواب از زود صدا کوچیکترین با که خودم

 کرده غلب بالشتمو که شمین دیدن با. اتاق برگشتم گرفتمو دوش یه رفتم برداشتمو هامو لباس

 نیازم و راز از بعد و خوندم نمازمو کردمو پهن ام سجاده... براش رفت ضغف دلم. بود خوابیده بودو

 درست کاناپه. خوابیدم کاناپه روی برداشتمو کمد تو از بالشت یه مسافرتی پتوی یه شدم بلند

 زا کسی عق صدای با. خوابیدم شدو گرم چشمام بودم اش خیره که طور همون بود شمین مقابل

 پریدمو جام از زود. یومد می عق صدای اتاق سرویس از نبودو تخت رو شمین. پریدم خواب

 ودز. میزد عق هی بودو کرده جمع سرش پشت موهاشو شمین بهداشتی سرویس طرف به دوییدم
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 خون یسرخ به فرنگی توالت سفید سنگ. زد خشکم دیدم که چیزی با اما وایستادم کنارش رفتم

 و بود شده خشکم کنارش طور همون. زد سیفونو آوردو باال سرشو باالخره. بود اومده در شمین

 نگاهش آینه تو از. میکردم حس نگاهشو سنگینی و زد آب صورتش به رفت. نمیخوردم تکون

 :گفتم و کردم

 !آوریدی؟ باال خون _

 :گفت انداختو باال هاشو شونه! براش بود عادی انگار بود آروم خیلی

 .شد بد حالم دیدم خونو تا اومد خون بینیم از _

 و آشغال سطل به انداخت و کرد خشک کاغذی دستمال با دستاشو که کردم نگاهش مشکوک

 این به کاش ای ولی اتاق توی رفتم حرفشو کنم باور خواستم و کشیدم صورتم به دستی. رفت

 خیره بهش. بود شده جمع خودش تو بودو کشیده دراز تخت روی. نمیگذشتم کنارش از سادگی

 :گفتم شدمو

 ...بیمارستان بریم شو حاضر پاشو _

 :گفت دادو تحویلم ملیحی لبخند

 .نیست چیزیم خوبه حالم من _

 :گفت کردو اشاره سرش باال به! کنه راحت خیالمو تونست آرومش لحن اون با زود چه

 ...بشین بیا _

 :هام گوش شد حواسم همه شنیدم که آرومشو صدای. نشستم سرش باال رفتم

 ناال ولی! گریه زیر میزدم میخوند الالیی برام موقع هر بودم بچه وقتی میگه همیشه مامانم _

 !بخونی؟ میشه. بخونی الالیی برام میخوام

 خوندن؛ به کردم شروع آروم کردمو ناز موهاشو زدمو آرومی لبخند

 الالیی الال الال

 توداری چشمایی چه

 الالیی الال الال
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 داری آیینه دلی

 الالیی الال الال

 داری خونه قلبم تو

 الالیی الال الال

 هامی قصه عزیز

 الالیی الال الال

 ریایی عاشقی،بی تو

 الالیی الال الال

 بهاری،دلربایی

 الالیی الال الال

 قراری بی از امون

 الالیی الال الال

 چشامی فریاد تو

 الالیی الال الال

 کناری در نشستی

 الالیی الال الال

 داری دوست را یکی

 الالیی الال الال

 داری کهنه راز یه

 الالیی الال الال

 داری غصه چشمات تو
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 الالیی الال الال

 وفایی و عشق از پر

 بخوابم نتونستم دیگه. بود بامداد 5 ساعت. بود خوابیدنش از نشون هاش نفس منظم صدای

 مومت باعث غفلتم این که میکرد خطور ذهنم از ثانیه یه اگه فقط. نشستم سرش باال طور هیمن

 رو بش اون معنی دیر خیلی که افسوس! نمیکرم رو اشتباه این وقت هیچ میشه تلخمون های روز

 !دیر خیلی... فهمیدم

********************** 

 شمین

 کردم نگاه که اطرافم به. شدم بیدار خواب از کردم احساس ام ینه*س ی قفسه تو که دردی با

 هرفت دردم! بودم شده خالص درد این شر از بود ای هفته سه دو تازه...راتینم اتاق تو فهمیدم تازه

 دموپری جام از زو ای مایه هجوم با. بود شده سخت خیلی برام کشیدن نفس و میشد تر زیاد رفته

. زدم عق میتونستم تا کردمو باز رو فرنگی توالت در. رسوندم اتاق توی دستشویی به به خودمو

 هک میزدم عق طور همین. یاوردم می باال خون که بود دوم بار این!! بود؟ چی دیگه خون این لعنتی

 دیده ولی زدم رو سیفون زود. کردم حس کنارم که بود خودش حضور بعد شنیدمو پاشو صدای

 .بود مونده خیره طور همون که کردم نگاه بهش آیینه از. پاشیدم سرد آب صورتم به رفتم!بود

 :گفت مبهوتی صدای با. کرد نگاه آیینه از من به آوردو باال سرشو

 !آوردی؟ باال خون _

 :گفتم به رو دروغم اولین راحت خیلی و انداختم باال هامو شونه

 .شد بد حالم دیدم خونو تا اومد خون بینیم از _

 شدم جمع خودم تو کشیدمو دراز تخت روی. نپرسه سوالی ازم دیگه تا اومدم در اونجا از زود

 راستشش! چی؟ یعنی خون با همراه های تهوع و درد و تنگی نفس این نمیفهمیدم خودمم

 زدیکمن که طور همون و بود فکر تو! نداشتم رو جدید اتفاق یه تحمل. بشم معاینه برم میترسیدم

 :گفت میشد

 ...بیمارستان بریم شو حاضر پاشو _
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 بازی شنق متوجه تا میکشید ها حاال حاال ولی تیزی آدم میدونستم دادم تحویلش مصنوعی لبخند

 :گفتم آروم طور همون! بشه هام کردن

 .نیست چیزیم خوبه حالم من _

 لحظه اون که چیزی تنها. کرد کارو همین اعتراضی هیچ بدون بشینه سرم باال خواستم ازش

 همین رایب بپرسه ازم چیزی یا کنه نصیحتم نمیخواستم اما بود اش مردونه بمو صدای میخواستم

 مثل خوند که الالیی اما یومد نمی خوشم الالیی از موقع هیچ من. بخونه الالیی برام خواستم ازش

 این از تر هشکست من اینکه از خبر بی بشکنه منو گفتنش با میترسید که بود ای نگفته های حرف

 راحت من و نبود مبهم درد اون از خبری دیگه صبح خود تا صداشو با گرفتم آروم! نمیشدم

 یرونب خبریم بی عالم از بو همین با و کنم حس میتونستم نفس هر تو رو عطرش بوی. خوابیدم

 خون طعم دهنم. شدم خیز نیم جام تو. حمومه تو راتین که میداد این از خبر آب صدای. اومدم

 صورتمو دستو راهرو بهداشتی سرویس تو و پاشدم جام از.میکرد خراب داشت حالمو این میداد

 یه "پرسیدم آروم کردمو کج راست طرف به سرمو. کردم نگاه آیینه تو خودم تصویر به. شستم

 رو دگن گذشت سر زندگیو یه داشتن اگه البته نداره، خاصی چیز هیچ که دختری یه...ساده دختر

 هست اطرافش من از تر وبرق زرق ترو زیبا! وبس متفاوته مورد همین تو کرد حساب خاص بشه

 " "...مهمی براش اندازه چه تا دیدی خودت نکن انصافی نا " "!میخواد؟ واقعا! میخواد منو اون ولی

 برخ بی میکنی خود بی تو " "!داره؟ دوست منو بازم چی؟ بره خبر بی قراره دختر همین بدونه اگه

 چیز همه توش یخچال سراغ رفتم...بیرون اومدم در و شدم خسته خودم با زدن حرف از "!میری

 کالتش از شکالت تیکه یه. کنم رفع گلمو سوزش میخواستم فقط نداشتم خوردن به میلی! بود

. منشست راحتیش رنگ سفید های مبل روی و سالن تو رفتم. گذاشتم دهنم برداشتمو خوریش

 که طوری بود شیک خیلی حال عین در و میداد آرامش آدم به که بود شده دیزاین طوری به خونه

 میکردم نگاه تهران به خونه این آسای غول های پنجره از وقتی هنوزم. میکرد جلب آدمو نظر

 سرم یباال از ای بوسه. نمیدادم نشون واکنشی هیچ بودمو کرده عادت گفت میشه ولی میترسیدم

 :گفت گرمی لحن با و نشوند موهام روی

 خوابیدی؟ خوب...بخیر نفسم صبح _

 :گفتم نبود تظاهری گفت میشه که لبخندی با بود برداشته جارو همه عطرش بوی

 سرخه؟ چشمات چرا تو. خوابیدم آروم آره...بخیر صبح _
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 ادهد تکیه مبل دسته به من چون. نشست یومد می حساب به روم روبه گفت میشه که کنارم اومد

 :گفت کردو نگاهم مهربونی با. بودم کرده قفل دورش دستامو بودمو کرده جمع هامو زانو بودمو

 .میکردم تماشات داشتم قبل دقیقه چند همین تا چون _

 :پرسیدم تعجب با پریدو باال هام ابرو

 !نخوابیدی؟ تو _

 :گفت انداختو باال مزه با ابروهاشو

 ...نوچ _

 :گفتم شرمندگی با

 ...ببخشید. شدی خواب بد نخوابیدی جات تو چون حتما _

 اش مردونه ی خنده میون که کنم نگاهش گنگ و بیارم باال سرمو شد باعث اش خنده صدای

 :گفت

 !بخوابم؟ تخت بذارم سرمو کنارمه نفسم وقتی داشتی انتظار...عروسک آخه _

 میقع نفس یه و بغلش تو کشید منو اومد گرفتو دنون زیر رو فرمش خوش لب که شد گرد چشمام

 :گفت کشیدو موهام از

 ...هااا رفت دست از دیدی یهو اختیارم نکن نگاهم طور اون _

 منو رهباالخ که گذشت منوال همین به ای دقیقه چند.نگفتم چیزی ولی حرفش این با شد داغ لپهام

 :گفت جدیت با شد بلند کردو جدا خودش از

 ...خورد رو کوچیکه روده بزرگه روده که پاشو پاشو _

 رفح با همش راتین. کردیم باز وکمال تموم سفره یه هم کمک با. شدم بلند کردمو ریزی ی خنده

 تو حداقل! بود رفته یادم خودم قهقهه صدای حال به تا میخندوند منو یاورد می در که اداهایی ها

 میشدو پخش من های خنده صدای خونه توی. برم ریسه خنده از نداشتتم یاد به که سال 4 این

 و جدی مرد این  نمیکردم فکرشم اصال. میکرد نگاه منو لذت با زمردیش مهربون نگاه با راتین

 اوارن! باشه شوخ انقدر بودم ندیده ازش چیزی ساده لبخند یه جز حال به تا بیرون تو که مغرور
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 بیشتر مهارتش خیلی راتین کنم اعتراف میتونستم ولی یاورد می لبم به رو خنده که بود آدمی تنها

 بودو رگشتهب اشتهام کرد راتین که کارهایی با اما نداشتم میلی هیچ قبل دقیقه چند تا اینکه با! بود

 بدون خودش و خونه رسوند منو همین برای شرکت میرفت باید راتین! خوردم مرگ حد سر تا

 تو فتمر کردمو گرمی خداحافظی باهاش منم میبینه منو یاد می که گفت فقط. رفت تو بیاد اینکه

 شقصد نمیفهمیدم اصال که میپرسید مشکوک های سوال سری یه ازم همش جون نگین...خونه

 فراموش گفت میشه هم دیروز های اتفاق حتی بزنه حال ضد بهم نتونست هیچی بازم ولی! چیه

 دمفهمی من که اینجا تا. زدم حرف کلی ایلناز با کردمو تمرین ویولن راتین اومدن تا. بودم کرده

 ادینر های نگاه شاهد بار چند خودمم. کنه اعتراف نمیتونست خب ولی باخته رادین به دلشو ایلناز

 ایلناز هب الکی امیدواری نمیخواستم! رقصید باهاش که تولدش روز خصوص به بودم شده ایلناز به

 ور چیزهایی منم بکشه حرف من زبون زیر از بود مشتاق ایلناز.کردم عوض بحثو همین برای بدم

 بودمو نشسته اتاق تو طور همین. بشه راضی و برداره سرم از دست دیگه که دادم تحویلش

 بردارم کارم از سر اینکه بدون ایلنازه بازم اینکه فکر با. خورد در به تقه چند که میزدم الک داشتم

 :گفتم

 ...تو بیا _

 الک که انگشتمو گوشه که طور همون نیاوردم باال سرمو ولی شنیدم قدمی صدای شدو باز در

 :گفتم میکردمو پاک بود خورده

 داشتی؟ کاری... بگو ایلناز؟ بله _

 رموس بعد شدم خیره گل دسته به تعجب با شد باعث شد گذاشته میز روی که بزرگی گل دسته

 کارم از دست و اومد لبهام روی دلی ته از لبخند. دوختم خندونش های زمرد تو آرودمو باال

 ذوق با...ودب محشر که واقعا. کشیدم لیلیوم های گل از عمیقی نفس برداشتمو گلو دسته برداشتمو

 :گفتم ای بچگونه

 ...قشنگن خیلی راتین _

 :گفت زدو روم به لبخندی راتین

 ...خانومم قشنگی به نه _

 :گفتم گوشش دم شدمو آویزون گردنش از اراده بی شدمو بلند جام از
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 ...ممنونم...نباشی خسته _

 :گفت مکث یکم با و نشست کمرم روی آروم دستش

 !رفت در خستگیم دیگه _

 یکی اون بشم جدا ازش خواستم تا! کردم چیکار فهمیدم تازه اومدمو خودم به لحظه همون

 ره. نیست خودش هوای حالو تو االن میدونستم. داشت نگه سفت من شدو قفل دورم هم دستش

 :گفتم آروم! باشه بوده که هم خوددار چند هر...داشت خودشو غرایز و بود مرد یه اون بود که چی

 .میشه بد ببینه طور این مارو بیاد یکی االن راتین _

 :گفت و کشید موهام الی البه از عمیقی نفس راتین

 مربوطه؟ چه کی به _

 :مگفت شدمو جدی زود همین برای بشه سلب راتین از کسی اعتماد نمیخواستم...نیمخواستم

 ...کن ولم راتین _

 با شونفس. بشم جدا ازش زود من بشه شل دستاش تا بود کافی گفتم تحکم اون با که جمله همین

 شده خشک دهنم. کشید طالییش موهای الی دستشو کردو فوت بیرون ای کشیده پوف

 :گفت دبو من به پشتش که طور همون بره بیرون اتاق از اینکه از قبل رفتو در سمت به راتین...بود

 ...منتظرتم پایین _

 چون نیست راضی زیاد ها تماس این از که بودم فهمیده دیروز.کردم پرت تخت رو پشت به خودو

 شوکنترل مواقع بعضی که اش غریزه با بود درگیر هم طرفی از میدونه مسئول من قبال در خودشو

 عالف من نه میدونستم چون بگیرم جلوشو بودم گرفته تصمیم من همین برای. میداد دست از

 به دستی شدمو بلند تخت از. بود جور شرایطش نه و دارم اشو خانواده با شدن رو روبه آمادگی

 هام لباس به دستی. بودم آرایش بدون اوقات اکثر مثل. دیدم آیینه تو خودمو و کشیدم موهام

 بود دهپوشی کامال بودم کرده پام که ساپورتی بود هام زانو از تر باال یکم تا که تونیکی. کشیدم

 معتقد همیشه بودم راضی ازشون کردم نگاه هام الک به. بودم کرده اسب دم که بود موهام فقط

 به ایینوپ اومدم سالنه سالنه ها پله از. یاد می بیشتر ام کشیده های انگشت به زرشکی الک بودم

 نارشک ی نفره تک مبل روی درست منم بود نشسته ای نفره دو مبل روی راتین. رفتم سالن طرف
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 ایلناز لیو دوستاش از یکی ی خونه بود رفته جون نگین میدونستم. کردم نگاه اطراف به و نشستم

. بود شده خم جلو به و هاش زانو روی بود گذاشته قائم هاشو آرنج! پس؟ کجاس! بود خونه که

 :گفت بود پاش زیر های سرامیک به نگاهش که طور همون

 ...استانبول برم ماهی یه باید من _

 :گفتم نبود خودم دست که لکنت یکم با. داشتم شک هام گوش به

 کجا؟...چی؟...چ _

 :گفت غمگینش های چشم با کردو کج من طرف به سرش

 ...بشه تموم بگیرمو دکترامو بتونم تا برم باید _

 یه هدیوون" چی؟ من پس...پس بره؟ میخواست. نمیده نشون ظاهرم میدونستم ولی گرفت بغضم

 هب کردم شروع کشیدم های انگشت با و پایین انداختم سرمو "!ماه؟ یه " "!میگرده بر دیگه ماه

 یدمشن بمشو صدای. نداشتم دماغ دلو اصال دیگه. بود پریده امروزم خوشحالی ی همه. کردن بازی

 :گفت که

 .باشم تو با رو ساعت چند این خوام می. گرفتم بیلیت صبح فردا برای _

 چرا اتاقم؟ برم کنمو قهر باهاش میخواد دلم چرا میشه؟ کنده جاش از داره قلبم چرا لعنتی

 :گفتم شدمو خیره میداد آرامش بهم هنوزم که هاش زمرد به و آوردم باال سرمو عصبیم؟

 !کنم صدات دکتر بعد به این از باید پس _

 اییه اشک از تر تلخ لبخندم چون زدم گند که کردم چاشنیش لبخندی من ولی بود دلخور لحنم

 :گفت کردو ظریفی اخم! نمیشدن جاری هام گونه رو که بود

 .بیرون بریم شو حاضر برو حاال...راتینم تو برای همیشه من _

 :گفتم میرفتم باغ در طرف به که طور همون پاشدمو جام از حوصله بی

 !بعد واسه باشه...ندارم حوصله _

 موگذاشت دستگیره رو سردمو لرزونو های دست...داشتم نیاز آزاد هوای به. بود سنگین هام نفس

 به. بود تلخ تهران هموای بازم چون سوخت هام ریه ولی کشیدم عمیقی نفس. کردم باز درو
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 تمداش سعی بودمو ایستاده ینه*س به دست. میکرد غروب داشت خورشید که کردم نگاه آسمون

 :گذاشتم هم رو چشمامو وآروم شنیدم سرم پشت از صداشو. بشم راحت بغضم شر از

 ات نمیزنی بهم سیلی یه چرا بزنی؟ داد سرم یای نمی چرا میکنی؟ سکوت چرا دلخوری؟ ازم _

 !بگیری؟ آروم

 ومر روبه درست اومد.بدم بهش که نداشتم جوابی هیچ من ولی میرفت تر باال رفته رفته صداش

! دبو سرخ باز چشماش. میشد پخش صورتم روی عصبیش های نفس که نزدیک انقدر ایستاد

 :زد داد صورتم رو راتین. میکردم نگاهش سرد طور همون فقط

 !بگیری آروم تا بزن...بزن د _

 رتشصو به کشیدو دستمو...باشه کنارم میخواستم فقط. نبودم دلخور اون از من...نمیتونستم

 :گفت اش دورگه صدای با! میلرزید خودش به خشم از. کرد نزدیک

 !نبودم بودو مهمه موبرات تاره یه ی اندازه بدونم تا بزن منو حداقل!...باشه نزن حرف شمین _

 چطور...بود رنجونده منو حاال. کردم نگاه بهش اشکم های پرده پشت از شدو اشک پر چشمام

 :مز داد سرش بغض با سرمو انداختم صدام کنه؟ تعبیر تفاوتی بی به منو سکوت میتونست

 ناال که نبودی مهم برام اگه د نمیگزه؟ ککمم که کنی فکر خودت با میتونی طور چه...خودخواه _

 .نداشتم رو لعنتی بغض این

. شد کشیده آسمون به نگاهمون هردو لحظه یه که شد همراه فریادم صدای با برق و رعد صدای

 ردک نزدیک خودش به منو و گرفت دستمو دوباره اون ولی بیرون کشیدم دستش از محکم دستمو

 :گفت و

 خودم جز کسی به نگاهتو یه تحمل که خودخواه انقدر من. میگی راستی تو...آره...خودخواهم من _

 ! باشه من برای فقط باید خشمتم حتی...لبخندتت یه. ندارم

 دونب. بود خیره چشمام به فقط اون اما میکردم نگاهش اخم با...باریدن به کرد شروع نم نم بارون

 ولی کنه ول دستمو تا کردم تقال! بخونه نگاهم از رو چیزی میخواست انگار اما...احساسی هیچ

 شبنم مثل بارون های قطره موهاش روی. شدیم می خیس کم کم هردومون صورت. نذاشت

 بهش کوتاه مدت این تو بمونم؟ زنده مرد این بدون ماه یه میتونستم چطور من. بودن نشسته
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 نوک با .خورد سر بود خیس که ام گونه روی قطره یه آروم شکستو بغضم. بودم شده وابسته خیلی

 :گفت آرومی لحن با گرفتو اشکمو اش دیگه دست انگشت

 !بشم دیوونه نذار...رو ها اشک این نریز _

 رموس آروم. نکنه باز سر بغضم این از بیشتر دیگه تا دادم فشار محکم گرفتمو دندون زیر لبمو

 برای بذار...نگیر ازم اینو. میشم آروم قلب این صدای با من خدایا... اش ینه*س روی گذاشت

 و ودمب بارون زیر. بزنه سرم به عمیقی ی بوسه شد باعث زدم بولیزش به که چنگی! بمونه خودم

 گرمش آغوش تو دوباره کردو جدا زمین از منو آروم. بودم دنیا آغوش ترین گرم تو ولی بود سردم

 شونه به امو تکیه من نشستو کنارم خودشم و نشوند شومینه کنار منو...خونه طرف به رفت گرفتو

 به دست همه و همه میزد که هایی برق رعدو و بارون های قطره برخورد صدای. دادم قویش های

 تختم روی شدم بیدار وقتی. بگیرم آروم صبح تا جا همون نشمو جدا ازش من تا دادن هم دست

. نهک بیدار بمش صدای با منو روز دو این مثل و باشه بوده پیشم میخواستم گرفت دلم...بودم

 جلب توجهمو خش خش صدای که برگردم پهلو به خواستم. کنم خداحافظی باهاش حتی نذاشت

 روش.. .بالشتم کنار بود؛ شده گذاشته سرم باال درست که خورد کاغذی به چشمم و برگشتم. کرد

 :بود خودش خط دست. برداشتم کاغذو زدمو لبخندی خودآگاه نا. بود هم سرخ رز یه

 چرا که یمیش ناراحت دستم از ببینی و کاغذ این شیو بیدار وقتی شمینم؛میدونم بخیر صبحت _

 از زونا ی فرشته یه یومد نمی دلت بودی من جای هم تو اگه ولی کنم خداحافظی تا نکردم بیدارت

 ای هلحظ هر بدون...عروسکم! ببینی غمگین زندگیته همه که چشماشو و کنی بیدار آرومش خواب

 رو گهدی دیدار یه فرصت نمیخوام چون نمیکنم خداحافظی ازت... عذابه برام میگذرونم تو بدون که

 نفس تو فکر به لحظه هر بدون اما ومیرم میذارم جا تو پیش قلبمو تموم. بگیرم هردومون از

 ...راتین! عاشقتم وجود تموم با...باش خودت مراقب. میکشم

 ویر گذاشتمو بالشتم زیر کاغذو زدمو پسش حرص با اما. چکید کاغذ روی چشمام از اشکی قطره

 من! دلتنگشم لحظه همین از که کنم اعتراف هم خودم پیش حتی نمیتونستم. کشیدم دراز تخت

 ممخود دیگه که منو آسونی همین به تونست چطور کنم؟ زندگی اون بدون ماه یه بود قرار طور چه

 اتاق همین تو رو امروز میخواستم! کنه؟ وابسته خودش به رو بودم کرده شک قلبم داشتن به

 این بود خفقان چه بودمو شده تنها چقدر! نداشتم رو چیز هیچ کسو، هیچ ی حوصله...بگذرونم

 !تنهایی
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************************ 

 شمین

 ندچ برای صداشو شب هر تنها که ای هفته دو. میگذره گذاشت تنها منو راتین که روزی از هفته دو

 نذاره تنها و ببره بیرون خونه از منو تا میکرد تالششو تموم هفته دو این تو ایلناز. میشنیدم دقیقه

 ههم و میشدم تر افسرده روز هر. نمیکرد پر من برای اونو خالی جای کس هیچ که نمیدونست اما

 بلند ها کتاب از سرمو وقتی ها موقع گاهی حتی که زیاد انقدر. میخوندم درس شب روزو اش

 اهامب شب هر راتین... گیتار و ویولن تمرین بود شده تفریحم تنها! شده صبح میدیدم میکردم

 لنازای دادن راپورت شاهد خودم بار چند حتی.بیرون بکشه سکوتم از منو میکرد سعی و میزد حرف

 :میگفت که ومیشنیدم بودم

 بزنه چولوکو لبخند یه تا میکنیم بیاد بر دستمون از که کاری هر کن باور! شده آروم ساکتو خیلی _

 .نیست اطرافش متوجه اصال اما

 یه ویر طور همین بودم نشسته اتاقم تو. بودم شده گیر گوشه حد این تا چرا نمیدونستم خودمم

 چیزی اصال ولی بودم کرده قفل مسئله این روی که بود دقیقه 83 درست. بودم کرده گیر سوال

 همین شدو پاره که کردم پاک کالسورمومحکم ی صفحه پاکن با انقدر. بود نشده گیرم دست

 مبه اعصابم. داد بدی صدای و دیوار به خوردن که کردم پرتشون وسایلمو حرص با تا بود کافی

 شد خم افتاد کالسورم و ریخته های مداد به نگاهش تا تو اومد حول با ایلناز...بود ریخته

 :گفتم مرتعشم صدای با آوردمو باال دستمو بشینه تخت رو کنارم اومد تا. برداشتشون

 ...باشم تنها میخوام _

 قصد هک بغضی از یا خشمه از نمیدونستم میلرزید بدنم تموم...بیرون رفت اتاق از و نگفت چیزی

 درست...بود 2 ساعت. اومد در  گوشیم صدای که بود افتاده شماره به هام نفس! بود کرده جونمو

 مهربونش بمو صدای برای دلم هم طرفی از اما بدم جواب نمیخواستم! میزد زنگ راتین که وقتی

 .شدم گوش پا تا سر و زدم اتصالو ی دکمه میزدو لک

 نفسم؟ خوبی...سینیورینا سالم _
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 نبضه یه میکردم سعی. ندادم نشون خودم از مقاومتی هیچ من شدنو جاری هام گونه رو اشکام

 بره ادشد تا بود کافی سکوتم و نامنظمم های نفس صدای. نمیشد اما بفرستم هام ریه به اکسیژن

 :باال

 میشنوی؟ صدامو شمین چته؟ خانومی...شمینم _

 :گفتم میشنیدم زور به خودمم که ای خفه صدای با

 ...راتین...را _

 :بود جونم آتیش نگرانش صدای

 ...مرگت پیش راتین...راتین دل جون _

 نجارکل باهاش بود هفته دو که بغضی. شد باز کشیدنمم نفس راه شد بلند که هام زجه صدای با

 رت باال که بود من ی گریه صدای بزنم حرف باهاش میکرد سعی هرچی. بود کرده باز سر میرفتم

 :دمب بهش کندن جون هزار با نیمه نصفه جواب یه شد باعث کشید که ای عربده سر آخر. میرفت

 !نکن گریه دیگه فقط!  بیلیت اولین با...پیشت یام می میشم پا موال به شمین _

 ...نیست...چیزم من...نه...ن _

 :گفت داد با و شد تر عصبی انگار

 ...کنارتم فردا...مدرکه هرچی بابای گور...میزنی زجه داری ساعته دو نیست؟ چیزیت _

 :گفتم ام گرفته صدای با. نبود شدنی ولی نکنم هق هق کردم سعی دادمو قورت دهنمو زورآب به

 ...ببخشید. بود خورد اعصابمم هم شدم دلتنگت لحظه یه من...من...راتین _

 :گفت ای کالفه صدای با

 یام می زود ولی...ببخشی منو باید تو. میذاشتم تنهات نباید...منه تقصیر همش ببخشم؟ چیو _

 !خودت پیشه

 :فتمگ کردمو صاف صدامو همین برای ببخشم خودمو نمیتونم بیاد اگه میدونستم...نمیخواستم

 ...خوبه حالم من...بیا بعد کن تموم کاراتو زود بمون رو دوهفته این ببخشمت میخوای اگه _
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 دمش لوس همه این چرا که فرستادم لعنت خودم به. سوخت براش دلم...بیرون کرد فوت نفسشو

 :گفتم و باشه شاد صدام کردم سعی! میدم آزارش دارم که

 خریدی؟ چی سوغاتی من برای ببینم بگو حاال _

 :گفت شدو مهربون همیشه مثله مکث یکم با

 ...نخوره غصه اون فقط میخرم عروسکم برای بخواد هرچی _

 :گفتم بود نشسته لبام روی که گرمی لبخند با دادمو تکیه تخت پشت به

 یزچ همه امشب ولی نکردم گریه اصال رو دوهفته این میدونی که تو! دیگه بود گرفته دلم خب _

 .بشکنه بغضم تا داد یکی به دست

 :گفت کشید که آهی با

 عروسکم دل که خودخواهم چقدر من...عروسک میشکنه منم کمر میشکنه تو بغض که بار هر _

 !گرفته

 :گفتم همین برای کنه سرزنش خودشو میذاشتم نباید

 .کنم ناراحتت نمیخواستم میخوام معذرت من...دیگه نگو اینجور _

 ینم خارج دهنم از کلمه این یومد می لبم به جونم که منی! میکردم خواهی عذر ازش درنگ بی چه

 ...من بودم شده عوض چقدر! میکردم خواهی عذر دلش آوردن بدست برای راحت چه االن شد

 که بده اطمینان بهم میخواست انگار. نکرد قطع هم ثانیه یه حتی زد حرف باهام 01 ساعت تا

 های نفس به بودمو کشیده دراز تخت روی! باشه بوده هم دور ازم ها فرسخ اگه حتی کنارمه

 :گفتم اختیار بی. میدادم گوش عمیقش

 ...بودی خونده برام که همونی بخونی؟ الالیی برام میشه راتین _

 ...ببند چشاتو! عروسکم؟ نشه چرا _

 اتاق فضای تو گرمش صدای. گذاشتم سرم باالی گذاشتمو بلندگو رو رو گوشی کردمو کارو همین

 :میشد پخش

 الالیی الال الال
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 توداری چشمایی چه

 الالیی الال الال

 داری آیینه دلی

 الالیی الال الال

 داری خونه قلبم تو

 الالیی الال الال

 هامی قصه عزیز

 الالیی الال الال

 ریایی عاشقی،بی تو

 الالیی الال الال

 بهاری،دلربایی

 الالیی الال الال

 قراری بی از امون

 الالیی الال الال

 چشامی فریاد تو

 الالیی الال الال

 کناری در نشستی

 الالیی الال الال

 داری دوست را یکی

 الالیی الال الال

 داری کهنه راز یه
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 الالیی الال الال

 داری غصه چشمات تو

 الالیی الال الال

 وفایی و عشق از پر

********************* 

 شمین

 رارق ما و داشت پروازش راتین امشب! بشینم جا یه بودم نتونسته شوق از حاال تا صبح از امروز

 وقت دیر چون بریم بود قرار رادین و ایلیا رهانو ایلنازو منو فقط درواقع. بریم استقبالش به بود

 وبودم رسیده خودم به کلی. میدادن داشتن رو جشن یه ترتیب آمدش خوش برای ها خانواده بودو

 بار ندچ نیست یادم. میخندید و مینداخت تیکه همش دربیاره منو حرص اینکه برای فقط هم ایلناز

 همش و میشه آماده داره که گفت زدو زنگ ظهری هم راتین! کردم دنبالش باغو کل حاال تا

 تیبخ بد هر با باالخره! بود غوغایی چه دلم ته میدونست خدا فقط! کنارمه شب که میداد امیدواری

 همین اب ولی حاضربودم ازصبح که من.بریم و بشیم آماده بریم بهتره که گفت ایلیا شدو شب بود

 اینکه تا. میچرخیدم دورخودم اتاق تو داشتم فقط دقیقه چند تا که بودم شده حول چنان حرف

 مرنگک صورتی لب رژ یه و ملیح آرایش یه و پاتختی صندلی روی نشوند منو رسیدو دادم به ایلناز

 برای زود زایلنا. بودم کرده درستشون مصیبتی چه با که کردم نگاه ناخونام به. بود زده لبام به ماتم

 ثلم موهامم کردمو تنم منم کردو انتخاب رنگ شیری دمپای شلوار یه با یاسمنی مانتوی یه من

 لوارممش رنگ هم بلند پاشنه های کفش و کردم سرم هم سفید و یاسمنی شاله یه. بستم همیشه

 دستو. یرونب زدیم هم با گرفتمو دستم بودم کرده ست کفشام با که بزرگمم نسبتا کیف. کردم پام

 ی قفسه تو که گنگی درد همون دیروز از بدتر همه از و داشتم هم خفیفی لرز بودو کرده یخ پام

 ایلناز. نمنک نگرانش نزنمو گند راتین پیش میکردم خدا خدا بودو برگشته میکردم حس ام ینه*س

 سوار من شدو من حرف حرف سر آخر نکردمو قبول بیام ایلیا ماشین با تا کرد اصرار هرچقدر

 اب همش. داشتم هیجان همه این چرا نمیدونم. افتادم راه سرشون پشت و شدم رنگم بژ زانتیای

 از ها دلداری این از کدوم هیچ که میدونستم خودمم ولی است ساده دیدار یه میگفتم خودم

 هم با ودب قرار رهان و رادین. شدم پیاده کردمو پارک ایلیا ماشین کنار ماشینمو! نمیکنه کم هیجانم

 چند از بعد که نه یا رسیدن ببینه تا میزنه رادین به زنگی یه گفت ایلیا. شدیم وارد هم کنار... بیان
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 بس از...هنشست هواپیما کنن اعالم تا بودیم منتظر و بودیم ایستاده هم کنار نفرمون پنج هر ثانیه

 :گفت حول اب گرفتمو دستمو ایلناز. بشه کنده بود مونده کم که بودم کرده مچاله کیفمو ی دستگیره

 ! بستی یخ باز که تو وای _

 پرواز هک بود وی تی ی صفحه به نگاهم که حالی در کالفگی با و بیرون کشیدم دستش از دستمو

 :گفتم بود میداد نشون مینشستو که هایی

 ...نیست چیزیم _

 ایدب که جایی به رفتم شدمو بلند جام از همه از قبل شد پخش بلندگو تو که دماغی تو صدای با

 نکنه اینکه زا تر نگران من میشدو تر شلوغ اطرافمون رفته رفته...ببینه منو و بیاد تا میموندم منتظر

 که شدمی تر آزاردهنده ام ینه*س توی درد کم کم...باشه نیومده کشیدم انتظارشو ماه یه که کسی

 اب اش، ورزیده هیکل بلندشو قامت اون با! آدم همه این میون میکرد خودنمایی چه. دیدم قامتشو

 با و. بود افتاده پیشونیش روی تایی چند و باال بود داده منظم همیشه مثل که طالییش موهای

 اه مدت از بعد بزرگی لبخند! بود شده طور این ور این به مهمونی از که اش شده تیغ سه صورت

 شوبزرگ چمدون آمد خوش و شوخی کلی از بعد کنارشو رفتن زود رادین و ایلیا. نشست لبهام روی

 هم هنوز...من برای بود بزرگی دلداری چه اش مردونه لبخند...اومدن ما طرف به هم با گرفتنو ازش

 رفتو طرفش به هممون از تر زود رهان. میکرد خودنمایی براقش های زمرد تو آرامش همون

 با. کنم حس میتونستم رو حسادت هام سلول تکه تک با! شد حسودیم. داد جا بغلش تو خودشو

 دلتنگ من! بس میخواستمو خودم برای فقط رو آغوش اون من ولی بود خواهرش اون اینکه

 و میبردم پناه آغوشش به شدنمون تنها تا نباید وقت اون بودم مرد این آرامش و آغوشش عطرشو

 ایلناز منو سمت به کردو جدا خودش از رو رهان! من برای بود تحمل قابل غیر و تلخ چقدر این

 :گفت مهربونش صدای با اومدو

 ...خانومی سالم _

 هانر. بیرون زدیم فرودگاه از هم با! قبل ی دقیقه چند مثل نه اما خندیدم روش به آوردم باال سرمو

 و کنه استراحت خودشو ی خونه بره میخواد که گفت راتین ولی خونه ببره رو راتین میخواست

 سمت رفتیم هم با کردمو قبول ولی بودم کرده تعجب! برسونمش تا خواست ازم همه پیش

 یگهد میکردم رانندگی سکوت تو...افتادم راه کردمو روشن رو ماشین آروم. شدیم سوار ماشینمو

 دنده روی دستمو. بود صبح 0:53 ساعت.میداد آرامش بهم حضورشم حتی چون قرارنبود بی قلبم
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 بازی به هامو انگشت کرد شروع نشستو دستم روی گرمش دست که کنم عوض تا گذاشتم

 پارکینگ جلوی! انگار بود آتیش تیکه یه اون ولی بود سرد همیشه مثل من دستای. گرفتن

 غولمش هام انگشت بازی به طور همون و نخورد تکون اصال اون ولی بره باید یعنی این...ایستادم

 :گفتم آروم منم کرد نگاه بهم که کردم ای سرفه تک. بود

 ...رسیدیم _

 ایبر بود هام ابرو بین که کوچیکی اخم ولی میترسوند حدی تا منو این بودو شیطون چشماش

 :گفت ریلکس خیلی. بود کافی حسم این کردن مخفی

 ...خب تو برو _

 :گفتم جدیت با بعد ولی کردم تعجب

 !بعد تا...یام نمی من _

 :گفت زدو مرموزی لبخند

 .میشم کار به دست جا همین منم پس...باشه _

 روعش باال زد آستینمو برداشتو دنده روی از دستمو کنم معنی حرفشو این خودم برای خواستم تا

 کردمو سعی. بیارم در شاخ بود مونده کم. کردن بارون بوسه آرنجم تا هامو انگشت تموم کرد

 :گفتم عجز با نمیشد ولی بیرون بشکم دستش از دستمو

 ...کن بس راتین _

 از که بود راتینی همون این یعنی بود؟ شده چش مرد این. کرد نگاهم خمار آوردو باال سرشو

 :گفت خاصی لحن با! میپیچید؟ خودش به و میشد کالفه دستمم گرفتن

 !میکشم نفس دارم االن تازه میکنم حس _

 :گفتم مهربونی با. کنم آرومش کردم سعی

 ...بشیم پشیمون بعدش که بکنیم کاری نباید ولی دلتنگیم هردومون _
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 گوپارکین بردم آروم رو ماشین.کشید موهاش صورتشو به دستشو بار چند کردو ول دستمو آروم

 شخامو ماشینو! نمیزنه سر ازش کاری که بودم مطمئن دیگه انگار. کردم پارک ماشینش کنار

 :گفت پشیمونی با. شدم خیره جلوم به طور همون کردمو

 ...من شمین _

 :گفتم پریدمو حرفش وسط

 .نیست ساخته ازمون کاری ولی سختیه شرایط...میدم حق بهت _

 وخودش نذاشتم حتی...آسونی همین به! کنم تبرعه خودم پیش گناهشو میتونستم آسون چه

 رنگش خوش چشمای تو اومدم خودم به گرمش صدای با!! شمینم؟ همون من یعنی. کنه سرزنش

 :شدم خیره

 برسونمت؟ میخوای... بری بذارم نمیتونم وقته دیر _

 ابروهاش بین خودش حرف تصویب برای همیشه که اخمی با که دادم تکون طرفین به سرمو

 :گفت مینشست

 ...خودم کنار باال بیای صبح تا باید پس _

 همین برای اتفاق اون از بعد نمیگره دستمم حتی دیگه میدونستم!! این از هردو بودیم ناراضی وچه

 به تو مرفت...تو برم اول من تا کشید کنار کردو باز کارت با درو...باال رفتیم باهم نکردمو مخالفتی

 ردک آویزون و درآورد کتشو...همیشه مثله درست مرتب و بود تمیز چیز همه انداختم نگاهی خونه

 سرم از شالو آروم! بود پیکر غول ی پنجره مقابل درست که الی ی کاناپه روی کرد پرت خودشو

 الاص که بودم پوشیده ای حلقه آستین سفید تیشرت زیر از کردم آویزون مانتوم همراه کندمو

 به ضربه دچن دستش با زود که نشستمو کنارش فاصله یکم با رفتم آروم. نمیداد نشون امو ینه*س

 گونه چاله و کرد ای مردونه ی خنده که بودم خیره بهش طور همون و شد گرد چشمام. زد پاش

 :گفت اش خنده میون! بود شده تنگ هم اش گونه چاله برای دلم حتی. کرد خودنمایی اش

 ...ببینم بشین سرجات بیا پاشو! ازت خواستم چی انگار میکنی نگاهم همچین حاال _

 پاش رو کردو بلند منو بذارم فرار به پا خواستم تا. برداشت خیز طرفم به که جام از نخوردم تکون

 رفتهگ باریکمو کمر که هاشو بازو گره میکردم جیغ جیغ و میدادم حولش دستام با هرچی. نشوند

 :گفتم ناله با اومدو دردم خیلی! میشد تر سفت هیچ که نمیکرد شل بود
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 ! شدم آبلیمو کن ولم _

 تا منشست سرجام اخم با برداشتمو تقال از دست. بودم بغلش تو هنوزم ولی کرد شل کوچولو یه

! بود هگرفت حرصم. میکرد نگاه من درهم های اخم به لذت با بودو  داد تکیه مبل پشتی به. کنه ولم

 سکوت بازم اش خنده صدای. بود بخش لذت هم میکردم کل کل باهاش داشتم که همین ولی

 :گفت ای پدرانه لحن با کردو نزدیک خودش به منو و شکست رو خونه

 ...نازتم خریدار خودم ولی! شدی لوس چه نبودم من که مدت این تو...آخ آخ _

 و گذاشتم اش ینه*س روی سرمو. شد باز گرهشون آروم که زد ابروهام میون اخم به ای بوسه

 . شد گرم چشمام که گذشت چقدر نمیدونم

********************* 

 شمین

 سرمو وقتی که بود ام شونه روی سنگین چیز یه. کردم باز چشمامو کمرم و گردن درد با

 بغلش تو منم بودو برده خوابمون هردومون نشسته طور همون که راتین دست دیدم برگردوندم

 له احتم میدونه خدا! راتین بیچاره. بودم شده خشک واقعا چون گرفتم دندون به لبمو درد از. بودم

 چشماش که بردارم ام شونه روی از دستشو خواستم آروم. بودم روپاهاش صبح تا شده لورده و

 روی سرم. فشرد خودش به بیشتر منو پیشونیشو روی نشست کوچولو اخم یه و شد باز زود

 :گفتم طور همون نمیدیدم صورتشو همین برای بود اش ینه*س

 .پاشم میخوام کن ولم راتین _

 :گفت ای کوبنده لحن با

 !نمیری جا هیچ _

 :گفتم بمونمو ساکت نتونستم دیگه که گذشت طور همین دقیقه چند

 !میشه بد نیومدم خونه ببینه جون نگین برم باید هم. شده خشک گردنم راتین _

 هب نکردو اعتنایی اون ولی زدم جیغ آنیش کار این بخاطر و شدم کنده جا از یهو حرفم همین با

 جوابی هیچ میزدم حرف دیوار با انگار زمین بذار منو زدم بال بال هرچی. رفت خواب اتاق طرف

 تتخ طرف به. بست سرش پشت و تو رفت کردو باز رو اتاق در بازش نیمه های چشم با و نمیداد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

425 

 

 ماا خوابوند تخت رو منو... هااا میشه چیزیش یه این. شد تالبی اندازه چشمام بازم من که میرفت

 پایین از دموکر بلند آروم سرمو. خوابوند خودش پیش گرفتو دست یه با منو ببندم فلنگو خواستم تا

 صداش آروم!! خوابش اتاق تو اونم...تنها اون منو... میترسیدم. کردم نگاه جذابش ی قیافه به

 :زدم

 ...راتین _

 :ببینم اشو قیافه نتونم که طوری کرد نزدیک خودش به منو کردو بیان هاشو جمله تند تند

 وت نداره حق کس هیچ چون نکن جونم نگین فکر. نرم گرمو جای یه آوردمت شدی خشک گفتی _

 !نمیبره خوابم تو بدون امو خسته خیلی من چون بخواب بگیر هم حاال. کنه دخالت من کارهای

 سفید بود پا سنگ هرچی روی! بشر این داشت رویی عجب! بودم مونده آخرش ی جمله کف تو

 بیدارش و کنم وُرجه وَرجه یومد نمی دلم کنم؟ کار چی پرید، خوابم منم حاال...پوففف!! این کرد

 دلم .میچسبوند خودش به منو زود بخورم تکون یکم میخواستم تا بود سبک خوابش عجب. کنم

! مبود خورده غذا کی بار آخرین یومد نمی یادم! قوز باالی قوز بود شده اینم میرفتو ضعف داشت

 بچو مثل طور همون دوساعت تا. نبود لعنتی درد اون از خبری دیگه حداقل که میکردم شکر خدارو

 صدای با. رفتم خواب به آغوشش تو و شد گرم چشمام باالخره که نخوردم تکون و خوابیدم

 با بازمو نیمه های چشم. میزد نفس نفس و بود شده خیز نیم. پریدم خواب از راتین هراسون

 :پرسیدم و دادم ماساژ دستام

 دیدی؟ خواب شده؟ چی راتین _

 متحیر طور همون انداختمو باال ابروهامو. کرد نگاه منو بود عرق خیس که صورتی با برگشت

 هصدق قربون لب زیر میزدو بوسه موهام به هی. کردم پیدا آغوشش تو خودمو که میکردم نگاهش

 :پرسیدم دادمو هلش پشت به یکم بادستم که میرفت ام

 میکنی؟ همچین چرا _

 :گفت کردو نوازشم دستش با کردو نگاه صورتم اجزای تموم به

 .بودی گذاشته تنهام دوباره...میمردم داشتم _

 یه حتی هک میکنه پریشونش رفتنم حد این تا یعنی. دادم جا خودمو رفتمو آغوشش به گرفتو بغضم

 گفت کردو جدا خودش از منو که گذشت دقیقه چند! میشه؟ ترسش موجب همه این ساده خواب
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 املت هوس دلم. کردم میز چیدن به شروع و آشپزخونه رفتم پاشدم منم. بگیره دوش یه میره

 و دمش املت خیال بی! کنم درست نمیتونستم هم ساده رو نیم یه شانس خشک به اما بود کرده

 و بلند سالم نشستو روم روبه اومد نمش های مو با. بخوریم هم با و بیاد تا شدم راتین منتظر

 سر آخر که انگار میگشت چیزی یه دنبال چشماش با. دادم رویی خوش با جوابشو و گفت باالیی

 :آورد زبون به

 هستی؟ توپ املت یه ی پایه _

 که کردم پایین باال تند تند سرمو و کردم ذوق چی مثل میخونه؟ هم ذهنمو مرد این نمیشد باورم

 تا چند با مرغ تخم تا 4 یخچالو سراغ رفت و شد بلند جاش از و داد تحویلم خوشگل چشمک یه

 میذاشتم و میزدم ناخونک نون گوشه از بودمو نشسته خبره؟ چه...اوه اوه. آورد در فلفل و گوجه

 رو ها فلفل هم طرفی از میکردو رنده رو ها گوجه داشت ماهرانه و حوصله با خیلی راتین... دهنم

 مادهآ موقع تا. نمیشد نگاهمم سنگینی متوجه حتی که بود مشغول همچین. میکرد حلقه حلقه

 یکردم کار آروم خیلی که اونجایی از و بچشم پختشو دست میخواست دلم نبود دلم تو دل شدنش

 نمیکرده رو و داشته هایی هنر عجب! کردم کف گذاشت میز روی وقتی. بود دراومده حرصم

 با ودب محشر که اش قیافه. بود کرده تزئین بودو ریخته املت روی خوشگل خیلی هارو فلفل...هااا

 هک بود املتی بهترین که بگم طور چه بودم مونده...اومم.خوردم گرفتمو خودم برای تیکه یه ذوق

 بود بشل گوشه که کجی لبخند با کردم بلند سرمو کردو حس نگاهشو سنگینی! بودم خورده تاحاال

 :گفتم دادمو قورت آروم دهنمو آب. میکرد تماشام

 !نخوردم که باباتو ارث چیه؟ _

 :گفت لباش روی خنده همون با کردو ای مردونه ی خنده

 جوجو؟ طوره چه طعمش _

 :گفتم مرموزی با انداختمو باال ابرومو یه

 !نداره تعریفی خیلی _

 دامها اش صبحونه خوردن به نشوندو فرمش خوش لبهای روی کجی لبخند! چی مثل میگفتم دروغ

 باال سرمو شنیدم که صداشو!! مثال نشم ضایع تا نخورم اشتها با خیلی میکردم سعی منم. داد

 .آوردم
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 ...شدی الغر _

 :داد ادامه اون ولی. دادم نشون مشغول خودمو و دادم تحویلش لبخندی

 !افتاده گود چشمات زیر باش؟ خودت مراقب ام نگفته بهت مگه _

 یا کننده سرزنش لحن با. نمیکردم نگاهش هنوزم اما بودم برداشته غذام با کردن بازی از دست

 :گفت

 کار تصورت رو هم کلی! شدی استخون پوستو میبینم میکنم بغلت وقت هر ور این به دیشب از _

 !رفته گود چشات نفهمم تا بودی کرده

 :گفتم نکنه پیشروی بحث اینکه برای!! بذار میکنم حالیت!! خبرچین ایلناز

 کنی؟ چیکار میخوای چیه؟ امروزت ی برنامه! خوبه حالم من _

 یمیزن چرا بابا خب. میکرد بازجوییم نگاهش طریق از داشت انگار کرد نگاهم خیره ای لحظه چند

 جام از کردمو کوچیکی اخم! شدی؟ راضی شد؟! کردم قاطی رفتی که روزی از چرا نمیدونم! منو؟

 :گفتم بیرون میرفتم که طور همون و شدم بلند

 ...ممنون _

! بکشه؟ حرف زبونم زیر از میخواد هی پسره این چرا  خدایا...پوف! خب بود همین فرارم راه تنها

 موندممی تنها یکمم هم خونه برگردم میخواستم هام لباس سراغ رفتم...! درگیرم خودمم با من بابا

 !بودم؟ اش خونه صبح تا که تر مشکوک این از گرچه شد نمی مشکوک جون نگین که این هم

. وردمآ باال سرمو متعجب شنیدمو رو هیوال این غرش صدای که میبستم مانتومو های دکمه داشتم

 گیج شدو خشک دومی ی دکمه رو طور همون دستام! شده؟ کبود چرا این! والحوائج یاباب

 :پرسیدم

 شدی؟ چی _

 با وبارهد! برسه گوشم به دندوناش شکستن صدای میترسیدم که بود کرده منقبض چنان فکشو

 :گفت بود غرش شبیه که صدایی

 !میده؟ معنی چه کارت این االن _
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 نیستو یمشکوک چیز هیچ دیدم که شدم مرتکب اشتباهی چه ببینم کردم نگاه خودم به دیگه بار یه

 :گفتم جدی

 کار؟ کدوم _

 همو وت رفت اخمام میکرد؟ مشت دستاشو هی این چرا. کرد باز بستو ثانیه صدم یه برای چشماشو

 :گفتم تری بلند صدای با

 چیه؟ منظورت بگی میشه _

 :گفت اش دورگه صدای با. نخوردم تکون بودم جام تو شد نزدیک بهم قدم یه

 ...بری بذاری ساکت طور همین دلخوری ازم وقتی یاد نمی خوشم میدونی _

 :گفت باال رفت صداش

 کجا؟؟؟! نکنی محلی کم بهم طور این ولی بزنی داد سرم حاضرم میدونی _

 ممیگ که هیوال! میشد ملوس خیلی میزد عربده طور این هم وقتی بود نازک خیلی صداش که نه

 ای یگهد کس هر مطمئنم ولی میترسم یاوردم نمی روم به بودم کلفت پوست من!! که نیست الکی

 های دکمه نیومدم کوتاه مقابلش در! بود کرده مشکی کنم عرض چه که ای قهوه خودشو االن بود

 :گفتم بستمو تند تند بعدیمو

 ...بدم راپورت برات ای ثانیه نمیبینم دلیلی منم _

 ازب...خودش طرف برگردوند محکم منو گرفتو مچمو که برم برگشتم عصبی زدمو چنگ کیفمو

 :آورد زبون به اشو جمله شمرده شمرده و آروم. بود خونی چشماش

 ! نیست نمیشم خیالت بی و دارم دوست رو تو من اینکه از بهتر دلیلی هیچ باش مطمئن _

 در دارم نمیشد باورم اصال اینکه هم گرفت دردم خودم هم که بیرون کشیدم چنان دستمو مچ

 :گفتم عصبی! میکنم مقاوت زوری چنین مقابل

 بازم نرفتم زور حرف بار زیر وقت هیچ من! کنی زندونیم که نمیده بهت حقو این ولی باش داشته _

 ...نمیرم
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 تیمنمیگف هیچ. شد تموم تا کشید طول ربع یه کنم فکر که کردم بیان آروم چنان آخرمو ی جمله

 با هک بیرون بزنم برگردونمو رومو خواستم! نیوفت در باهام خب لعنتی...بودیم زده زل بهم فقط

 :زد خشکم صداش

 بودی؟ دلتنگم بگی که برات سخته انقدر _

 :گفت که بدم ادامه راهم به خواستم میکنه؟؟ عوض جهشی هارو موضوع هی چرا این

 ...میشه بد خیلی بشم مغرور بخوام اگه من باش مطمئن _

 ور،غر وجودم سرتاسر! میگیه تو که همینی داراییم تموم من! میترسوند؟ غرورش از منو این...هه

 وشدم ماشین سوار. کوبیدم سرم پشت کردمو باز درو و زدم پوزخندی...! نیستم غریبه باهاش

... ادممید ویراژ هدف بی داشتم. خورد گره بهم بیشتر ابروهام شد، بلند که ها الستیک جیغ صدای

 میدونست که اون داشت؟ تحمل صبرو اندازه همین تا یعنی کردیم؟؟ قاطی یهو باهم چرا ما اصال

 مگه" "نمیدی؟ حق بهش لعنتی"! گذاشت؟ پیش پا چرا پس نیست آسونی کار من با اومدن کنار

 عاشق میخواست...الضرر جهنم" "!کردی اش خسته! کردی اش کالفه" "کردم؟ چیکارش

 : گفتم لب زیر "...خفه یکی تو " "نشناس نمک " "!نمیشد

 از کردم گریه کردمو دل دردو باهاش حاال تا که همینم! نمیشکنم غرورمو احدی هیچ واسه من _

 !بود بعید یخ من

 برداشتم گوشیمو حوصله بی. شد پخش ماشین تو« Someone like you»آهنگه با ادله صدای

 !کن خالص ایلنازم این دست از منو خدایا...اسپیکر به زدم

 !حیا بی دختره بیا پاشو شازده اون از بکن دل تو؟ گوری کدوم...بیشعور سالم _

 :گفتم پریدمو حرفش وسط

 ...دارم کار بیرونم ایلناز _

 گاهم پناه برای دلم...خونه سمت رفتم! نباشه مخ رو تا سایلنت رو گذاشتم کردمو قطع رو گوشی

 کردم ازب درو کلیدم با آروم...تو بردم ماشینو کردمو باز شدم پیاده و حیاط در. بود شده تنگ خیلی

 !دوماه کمش کم البته برگرده مامان تا بود مونده ماه دو هنوز! بود ساکت چقدر خونه...تو رفتم و

 دادم حل درو آروم. درآوردم کیلیدمو ایستادمو اتاقم در جلوی ها پله سمت رفتم کشون کشون

 ونهخ نمیرفتم اصال کاش ای. انداختم اتاق کل به سری سر نگاه یه. بود سرجاش همچی...تو رفتم
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 شمچ نشستمو تخت روی! نمیکردم عوض چیزی هیچ با رو خونه این سکوت و تنهایی...اینا ایلناز

 بود دهخری برام راتین که رو گویی توش از کردمو باز کشورو شدم خم. تختم کنار پاتختی به خورد

 وتاد اون به بودم شده خیره. کشیدم دراز و پاتختی روی گذاشتم کردمو کوکش آروم. برداشتم رو

 اقط برگشتم. کردم کوکش هم دیگه بار چند. میبارید روشون داشت که برفی های دونه و فرشته

 دختر، ای پسره شاران بچه اینکه به میکردم؛ فکر همچی به داشتم. دوختم چشم سقف به خوابیدمو

 نیتابستو ترم این که گفت بهم کاظمی استاد وقتی چرا سفرو؟ این داد طولش همه این مامان چرا

 تا برم پیش طور همین اگه و میکنم پاس خوب و دومم ترم های واحد ی همه دارم برداشتم که

 داشتم چرا بشم؟ حال خوش اینکه جای به ریخت بهم اعصابم بگیرم میتونم لیسانسمو بعد سال

 بگیره؟ وجلوم میترسیدم چرا بگم؟ راتین به نمیتونستم چرا میدادم؟ انجام مخفیانه کارهامو ی همه

 وهام وشقیقه باال آوردم دستامو میبستم؟ هاش مهربونی روی چشمامو آسون خیلی داشتم چرا

 مجا از! میشد منفجر داشت سرم که داشتم ذهنم تو سوال انقدر میکردم حس. دادم فشار محکم

 خودش جای سر چیز همه کردم باز درشو. بود اتاقم تو که کوچیکی اتاق سراغ رفتم شدمو بلند

 شدستک جفت یه. میذاشتم وسایلمو توش که کمدکوچیکی سراغ رفتم و درآوردم مانتومو. بود

 نگین ی خونه بردم خودم با هامو دستکش چرا که فرستادم لعنت خودم به و برداشتم قدیمی

 یه! دمیش تر ور شعله آتیشم میزدم که مشتی هر. زدن ضربه به خشمم تموم با کردم شروع...جون

 هامو کشدست. نشستم اتاق گوشه نموندو باق برام نفسی دیگه که گذشت منوال همین به ساعتی

 هاومد بند نفسم میکردمو حس ام ینه*س ی قفسه رو رو بدی درد! گوشه یه کردم پرت و درآوردم

 ی یشهش پایینو رسوندم خودمو زور به. بشم طوری این بوکس از بعد نداشتم سابقه حال به تا. بود

. میکردم خس خس هنوز اما حالم بود شده بهتر یکم. دادم سر کشیدمو بیرون یخچال از آبو

 اج از منو که بود در زنگ صدای. کنم منظم هامو نفس کردم سعی و کردم پرت کاناپه روی خودمو

 کردمون باز درو!بود؟ شده پیداش کجا از این. کردم نگاه آیفون دوربین از رفتم سالنه سالنه. پروند

 هک زدم اتصالو ی دکمه. شد بلند تلفن صدای که بکشم دراز دوباره برم که برگشتم طور همون

 :گفت اضطراب با ایلناز

 !شده دیوونه باز پسره این کجایی؟ تو معلومه هیچ _

 :گفتم کردمو اخمی

 مگه؟ شده چی چرا؟ _
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 ونتونوخ شماره من از اومد نیستی دید وقتی میکرد صدات و میکشید هوار اینجا اومد پاشد هیچی _

 کجایی؟ حاال...بهش ندادم منم خواست

 :گفتم جدی و تند

 !دیده خودش چش از دیده هرچی واال بره بذاره بگو بهش ببین _

 :گفت میزد موج صداش تو که تعجبی با ایلناز

 شده؟ چی حاال! بودی؟ نزده باد غم شازده خاطر به ماه یه مگه تو! خوبه؟ حالت تو _

 :گفتم کردمو نثار خودم به لبی زیر فوش یه حرص با

 .بره اینجا از بگو بهش بزن زنگ... باش نداشته کاری اونش به _

 :گفت بودو اعصاب رو خیلی که کرد ریزی ی خنده ایلناز

 !میده گوش حرفم به هم خیلی که نه _

 :زدم داد حرص با

 ...بره بگو! میکشمش کنه آبروریزی اگه ایلناز _

 :گفت خیالی بی همون با ایلناز

 دیب قول اگه شاید حاال. باش نداشته انتظاری من از پس است دنده یه و غد خودت مثل میدونی _

 .کردم راضیش شاید میزنی حرف باهاش و خونه یای می شب که

 :گفتم طور همون بستمو چشمامو

 ...خب خیلی _

 دایص که نگذشت دقیقه ده یه! ان دیوونه پاک همشون خدایا. کرد قطع و زد کوچولو جیغ یه ایلناز

 یدموپوش لباس دست یه گرفتمو دوش یه باال دوییدم منم. رفت که شدم مطمئن اومدو ماشینش

 به هک ضرباتی همون جای به یا بکشم جیغ راتین سر که میکردم فکر این به راهو تموم.بیرون زدم

 ودستش طور اون و خونه دم یاد می که چی یعنی! کنم نثار راتین به همشو میزدم بوکس کیسه

 داشتم نمراتی قتل نقشه میکردم پارک ماشینو داشتم که طور همین! میکنم حالیش زنگ؟ رو میذاره

 تمودس آروم. بود شده تاریک هوا. ورودی در سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از. میکشیدم ذهنم تو
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 تکارخدم)مژگان تحویل که لبی زیر سالم یه با منم شدو باز در که دادم فشارش و زنگ رو گذاشتم

 جام تو منو شنیدم سرم پشت از که صدایی که برم باال اول پله از میخواستم...تو رفتم دادم( خونه

 . کرد میخکوب

 !کنی پیدا رو خونه راه تونستی باالخره _

 تا. دمکر نگاه سردش ی قیافه به و برگشتم آروم! میشه بد بعدش نرو یورتمه من اعصاب رو انقدر

 و جلو داوم قدم یه...افتاد تنم به خفیفی لرز. بودم ندیده یخ و سرد طور این رو راتین قیافه االن به

 :گفت قطبیش ی قیافه همون با

 گذشت؟ خوش _

 :بدم جوابشو تفاوت بی کردم سعی...گناه حسه جور یه. داد دست بهم بدی احساس

 .بود خوب _

 یعنی همین؟. رفت کردو بهم پشتشو بگه چیزی اینکه بدون کردو پایین باال آروم بار چند سرشو

 این زا که کنم انکار نمیتونستم ترسیدم، میسوزوند؟ مونو خونه زنگ داشت که بود همونی این

 میکردم شونه موهامو آیینه جلوی داشتم کردمو طی هارو پله آروم. نداشت ورم ترس برخوردش

 خشک کنارم دستم شده گرد های چشم با! اتاق وسط انداخت خودشو ایلناز شدو باز یهو در که

 :رسیدپ هاشو سوال تند تند که کارش از بیارم در سر تا میکردم نگاهش آیینه از داشتم بودو شده

 هیچکس با اصال. شده اینجوری اینجا اومده که موقع اون از وایی راتینو؟ دیدی هم تو دیدی؟ _

 !زدین؟ حرف! نداره کاری

 :گفتم یگیج همون با شدمو خیره ایلناز به برگشتم صندل روی توالتو میز روی گذاشتم آروم برسو

 نگفت؟ چیزی تو به. یارم نمی در سر...نه _

 :گفت متفکر و تخت رو نشست اومد ایلناز

 و خیال بی راتین همون شده دوباره تو حضور با که عجیبه اما نداره تازگی من برای راتین این _

 ...سرد

 :گفت که کردم نگاهش سوالی عالمت
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 مونه از راتین. بشیم جدا نفر پنج ما نداشت امکان اصال بودیم هم بازی هم بچگی از ما ببین _

 همه از چون میبردیم حساب ازش که داشت غروری یه همیشه اما بود گرم خون و مهربون موقع

 رو ایهپ مهربونو راتین اون نمیتونست هیچکس دیگه دانشگاه رفت اینکه از بعد. بود بزرگتر مون

 تو هک وقتی از اما! آدمه همون این که میشده اطمینانمو باعث که بود غروراش همون فقط! کنه پیدا

 هک بودیم حال خوش همه ما و بود حال سر شادو راتین کردین عالقه ابراز بهم جورایی یه راتین و

 دممیدی دوماه یکی این که مهربون بچه پسر اون ماله ها چشم این االن!  برگشته راتین باالخره

 . نشد کج ها طرف این به راهشم دوسال تا که راتینی همون این. نیست

 فتگ بهم خونه از رفتنم از قبل که راتین ی جمله همش و میکردم فکر ایلناز های حرف به داشتم

 اراک این یعنی "...میشه بد خیلی بشم مغرور بخوام اگه من باش مطمئن"میزد زنگ گوشم تو

 دموش بلند جام از اومدو پیشونیم به اخمی. میکرد لج من با داشت راتین بود؟ همین بخاطر همش

 یآروم سوال و کردم حس کنارم رو ایلناز حضور که میشدم سرازیر هارو پله داشتم بیرونو اومدم

 :گوشم کنار کرد بیان که

 کنی؟ چیکار میخوای _

 :گفتم آروم انداختمو بهش نگاهی

 .یام نمی کوتاه _

 ها کوسن روی شومینه کنار راتین...سالن رفتم و جداشدم ازش زود بگه چیزی تا کرد باز دهن

 گاهن ها شعله به داشت اخم با که میدیدم. میزد حرف براش داشت ریز یه هم ایلیا بودو نشسته

 و دنبو روم روبه درست که نشستم ای دونفره مبل روی رفتم. نمیکرد توجهی بهش اصال میکردو

 کنارم ومدا آروم ایلناز. میخوند کتابشو داشت بودو نشسته هم جون نگین. ببینمشون میتونستم

 :گفت و طرفم به شد خم نشستو

 !هست لجوج کافی حد به اونم...نکن لج _

 :گفت و کنه مجابم کرد سعی که کردم نگاهش اخم با

 صابشاع با بهتره توام دستت از عصبی حتما. کنین لج باهم هردو که نیست راهش این بببینم _

 !نکینی بازی

 :گفتم بلندی نسبتا صدای با دادمو دست از کنترلمو
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 ...درک به _

 به اشتد بهت با ایلنازم...من سمت برگشتن کامل وراتین ایلیا کردو نگاهم چشمی زیر جون نگین

 مپاشد جام از کردمو نگاهش اخم با...هم تو رفت بیشتر اخماش که دیدم. میکرد نگاه راتین منو

 جون نگین صدای. میخوردم آروم آروم داشتم کردو پر خودم برای آب لیوان یه...آشپزخونه رفتم

 :سمتش برگردم میزو رو بذارم لیوانو شد باعث

 بری؟ در کوره از شد باعث چی _

 ندلیص اومد. بدم پس حساب کسی به نمیخواستم فقط نکشیدم خجالت پایین انداختم سرمو

 :گفت گرفتو دستمو و آورد جلو دستشو آروم نشست و کشید

 .نیست خوب هردوتون حاله شده؟ دعواتون _

 :گفتم ای کالفه لحن با. داشتم خوبی حس زن این به بودمو تر آروم

 .بدم نفر یه به کارامو آمار مدام نمیتونم من _

 :گفت زدو مهربونی لبخند

 خواست؟ ازتو چیزی همچین یه کی _

 :گفتم شدمو خیره آبیش تونگاه و آوردم باال سرمو

 میره نمیکنم کارو این من هم وقتی. بدم توضیح براش چیزیو همه باید میکنه فکر همش راتین _

 ...ای دیگه کس هر یا و ایلناز سراغ

 :گفت کردو شیرینی اخم

 .میزنم حرف باهاش خودم بدی؟ راپورت هی مجبوری تو مگه...خود بی _

 دانوج عذاب میکنم مخفی ازش رفتنمو دارم اینکه از درواقع نیست این دلیلم تنها میدونستم

 ذاشتوگ روهم آروم چشماشو که زدم بهش قدرشناسی لبخند. کنم سرکوبش داشتم سعی داشتمو

 :گفت لبخند با. کرد باز

 ...برات دارم خوب خبر یه _

 :گفت که کردم نگاهش منتظر
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 ههفت یه تا میگفت. بود شده نگران اونم نمیدادی جواب گوشیتو تو. بود زده زنگ امروز مادرت _

 .یاد می خواهرت همراه

 برابردر ای بهونه دیگه یعنی این...من برای بود بد خیلی خبر یه این بدتر بلکه نشدم حال خوش

 فقط من ولی میگفت برام مامانو های حرف ریز یه طور همین داشت جون نگین. نداشتم راتین

 .یشدمم رو روبه باید نبود فرار جای دیگه...خدایا. میکردم فکر بود درانتظارم که بدبختی به داشتم

*********************** 

 شمین

 بچه فهمیدیم شدو آمده بر یکم شاران شکم. میگذره بردیا و مامان و شاران اومدن از ماه دو

 خاله عزیز که میکرد جیغ جیغ یاوردو می در بال بود من جای ای دیگه کس هر االن...دختره

 دهش درست باهام رفتارش راتین. نداشتم کوچیک موجود اون به نسبت حسی هیچ من اما! دختره

 منم فهمیده خوب ولی میلرزم سرماش از که میشه سرد همچین ها موقع بعضی هنوزم خب ولی

 زنمب حرف مامان با که میخورد مخمو داشت که بود ای هفته یه راتین... مقابلش در یام نمی کوتاه

 نیومد کوتاه انداختم راه داد بی دادو کردمو قهر هرچقدر میزدو حرف باهاش یومدو می خودش واال

 اعصابم. میکنیم دعوا باهم داریم روز هر گفت میشه االن میزدو حرفو همین روز هر بلکه هیچ که

 فتهگ بهم استادم که میخوندم درس زیاد انقدر.نداشتم کسو هیچ تحمل دیگه و است ریخته بهم

 مین باورم خودمم. میکردم کار ام نامه پایان روی داشتم. بگیرم مدرکمو میتونم دیگه ماه 4 تا بود

 خبر این از خواهرم و مادرم جز کس هیچ اما میگرفتم مهندسیمو مدرک سال دو تو داشتم شد

 از. دبو رفته گود چشمام زیر داشتم ماه چند این تو که هایی خوابی کم از بودمو شده الغر. نداشت

 نا تونیس کردنم کار به نیازی میگفت که بردیا های اصرار به بودمو کار مشغول کافه تو هم طرفی

 یتموحساس این مامان و بگیرم ازش قرون یه نمیخواستم. بودم توجه بی زنشم خواهر من سالمتی

 که فاقیات هر دیگه. بزنم حرف مامان با گرفتم تصمیم داشتم راتین با که دعوایی بعد امروز. میدید

 دگر چشماش یومد می بیرون من دهن از که ای کلمه هر با مامان. نبود مهم برام بیوفته بود قرار

 تموم حرفام وقتی! من اال داشت هارو حرف این انتظار کسی هر از انگار... تر باز دهنش میشدو

 :پرسید ازم ناباوری با خاستگاری بیان میخوان که گفتم و شد

 !هستی؟ راضی تو...تو _

 :گفتم محکم خیلی
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 ...آره _

 :گفت من من مدت یه از بعد و بشه خیره بهم دقیقه چند مامان تا بود کافی کلمه یه همین

 داری؟ دوسش تو _

 :دادم جوابشو وجودم تموم با

 ...آره _

 :گفت گوشم کنار کردو بغل منو اومد شد بلند جاش از و زد لبخند

 شدی؟ عاشق تو یعنی...نمیشه باورم _

 هک داد شاران به رو خبر مامان کردن پیچ سوال کردنو ذوق کلی بعد "!نمیشه باورم خودمم من "

 یومد مین کوتاه اونم اما نذاشت کردو بغلش پشت از زود بردیا که بپره پایین باال میخواست شاران

 هی شب نیمه تا من کردن بارون تف از بعد خالصه. میکشید جیغ و میشد ور اون ور این هی

 تا میگفتم بهش منم! شکلیه چه و شدیم آشنا طور چه که بکشه حرف من زبون زیر از میخواست

 راتین زا عکسی هیچ اصال من. زد خشکم داری؟ عکسشو گفت وقتی ولی...فوضولی از نیوفته پس

 یه ازم زور به راتین ولی یومد نمی خوشم انداختن عکس و گرفتن عکس از من اصال نداشم

 رامب راتین اونم که بودم گذاشته سرم سفید و صورتی های رز از تاج یه اونم تو که داشت عکس

 حتی ذوقم، یب خیلی که زد کتکم دنبالمو افتاد بالشت با کلی ندارم گفتم شاران به وقتی. بود خریده

 رو کردم پرت خودمو اتاقمو رفتم زود منم بخوابم برم تا داد رضایت خالصه! ندارم عکسم یه

 هماهنگ خودت گفتم رو چی همه مامان به "دادم راتین به اس یه و برداشتم گوشیمو...تخت

 دلشوره .کنم ناز براش یکم میخواستم. کشیدم گردن تا لهافمو کردمو خاموش رو گوشی ".میکنی

 بودن معلوم که بابا میکردن؟ قبول منو اش خانواده یعنی. میگرفت چشمام از خوابو این و داشتم

 تا ادمد تکون طرفین به سرمو. بود آبروریزی یه خودش این وای...نه یا باشه خاستگاریم تو بتونه

 ساعتی 2 رفتمو فرو خبری بی تو باالخره. بخوابم بتونم و بشن دور ازم مزخرف فکرهای این

 ...بخوابم تونستم

********************* 

 شمین
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 خدایا.کردم بغل حرص با لهافمو همو تو رفت اخمام بود کرده ام کالفه که آهنگی بلند صدای با

 و دبرابرش چند صدا!صدا این با میده؟اونم گوش آهنگ کی سحر کله آخه نفهمیه؟؟ کدوم دیگه این

 وشمگ پشت به دست با بود شده پخش صورتم رو موهام.جام تو نشستمو شدم بلند حرص با منم

 که درو. هن یا شارانه کرم این ببینم رفتم شدم بلند تخت رو از باز نیمه های چشم با. فرستادمشون

 مدید که کنم نگاه بیرون به اتاقم ی پنجره از رفتم. یومد می بیرون از صدا نه دیدم کردم باز

 ردموک تنم سوشرت یه ببینی؟ میخوای چی دیوار پشت از کل عقل آخه بگو نیست پیدا هیچی

 بی! بیرام در باباشو میخواستم که بود همسایمون اگه بیرون اومد اتاق از کشیدمو سرم کالهشو

 پاییدم کردمو باز درو آروم. بیرون نرم تفیم صورت با تا شستم آب با صورتمو رفتم اول... فرهنگ

 یلیخ که آفتابی و پاییز هوای...ولی بود هوایی چه وایی...حیاط رفتم برداشتم انگشتیمو ال های

 دیدم یهو که میکردم نگاه اطرافمو داشتم. شد بیشتر صدا که کردم باز بیرون در آروم. بود مالیم

!!! وا. مدید خندونشو صورت که میکردم نگاه رو باال کم کم داشتم. بود جلوم گنده چیز یه و شد تار

 :گفتم دراومده حدقه از های چشم با! میکنه؟ چیکار اینجا این

 !راتین _

 :گفت شدو رنگ پر لبخندش رایتن

 ...جونم _

 ینرات یعنی پس. یومد می سمت اون از موزیک صدای بودو ماشینش کردم نگاه سرش پشت به

 :گفتم شوکه طور همون بود؟

 میکنی؟ چیکار اینجا _

 :گفت و شد خم یکم

 ...بیارم بدست و خانومم دل اومدم _

 :خوندن به آهنگ هماهنگ کرد شروع و شد بلند اونم ی خنده که باال پرید هام ابرو

 هستی همیشه دلم تو

 نباشی اگه روم پیشه

 باشم میشه که عاشقت
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 باشی میشه که آرزوم

 جدایی ازم و دوری 

 داری جایی یه دل کنج ولی

 وجودم تو نبضی مثل

 صدایی بی و میزنی که 

 پریشونه تنهایی تو وقتی ها شب

  دیوونه دل این میگیره سراغتو 

  درمونم تویی هام خستگی جواب

  میخونم تو از هنوزم نیستی خودت

 مجنونم خود مثل داشتنت فکر تو

 جونم شده عشقت آخرم امید

 خستم دیگه دلتنگی های شب این از

 نمیدونم اسمشو که حسی این از

 دیوونه دل این نمیدونه کس

 میخونه تو از میگره وقتی

  باشم که میخوام فقط من

 ...فداشم تو برای تا

 (بیگی سامی _فداشم)

 جوان گوشم کنار کردو بغل میکدرمو نگاه حرکاتش به داشتم بودمو مونده مبهوت که من اومد آروم

 :گفت گونه

 ...باشم بذار...باشم میخوام فقط _
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 :گفتم جداشدمو ازش شدو تبدیل قهقهه به آروم آروم زدمو بهش لبخندی

 ...ای دیوونه خدا به _

 :گفت انداختو باال هاشو ابرو

 ...کن صدام مجنون _

 دیلتب عصبی دختر یه به منو مدت چند این تو که هایی اتفاق این ی همه انگار...دل ته از خندیدم

 من نخندید به داشت ناز لبخند یه با راتین. نداشتم ای غصه و غم هیچ بودنو نیوفتاده بود کرده

 اینکه از بعد! باره یه سالی هام خنده این شاران قول به...خب داشت تازگی براش میکرد نگاه

 :گفتم خندیدم خوب

 وایستادی؟ اینجا چرا...دیگه تو بیا خب _

 :گفت مهربون طور همون رایتن

 ...بیا کن عوض هاتو لباس برو منتظرم جا همین _

 :گفتم و خوردم یکه

 چرا؟ _

 :گفت کشیدو آروم لپمو

 ...میفهمی شو حاضر برو بدو _

 تا مبر شم آوماده دیر بود زده سرم به چرا نمیدونم...شم حاضر برم تا وبستم در گفتمو ای باشه

  خیلی آرایش یه کردمو خشک زود موهامو گرفتمو ای دقیقه 3 دوش یه همین برای! بمونه منتظر

 اتاق سمت رفتم آروم. کردم پام هم آالستاری های کفش و زدم اسپرتم تیپ یه کردمو مالیم

 مدید! میدی بو که بیرون بود کرده پرت اتاق از بدبختو داشتو ویار بردیا به شاران چون شاران

. بده رخب مامان به تا میرم دارم میگفتم بهش باید ولی میبینه پادشاهو هفت خواب خانوم...بلهههه

 :گفت و نشست پاشد غرغر با که کردم بیدارش آروم

 بچه؟ این منو جون از میخوای چی آخه؟ چته _

 :زدم حرفمو حاشیه بدون زود
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 .میگی مامان به خودت بیرون بریم میخوایم منتظرمه، در دم اومده راتین _

 :گفت اش شده تالبی چشمهای با گرفتو دستمو شاران که برم خواستم

  اومده؟ کی!! جان؟ _

 :گفتم تفاوت بی

 ...راتین _

 :گفت پریدو جاش از زود

 چرا نکردی؟ آرایش چرا ای؟ ساده همه این چرا تو منتظره؟ پایین االن برین؟ میخواین کجای _

 تو؟ بیاد نگفتی

 :فتمگ دهنشو جلو گذاشتم دستمو میکنه شلیک جمله گلوله مثل داره هی و نمیشه ساکت دیدم

 ! زدی حرف تو بس از شد خفه بچه...بکش نفس اول _

 :گفت که برداشتم مطمئن نا منم بردارم دستمو که کرد اشاره بهم

 ...باال بیاد بگو برو _

 :گفتم انداختمو باال هامو شونه 

 !کنم فکر شد سبز علف پاهاش جلو دیگه برم من... نه گفت گفتم _

 ماشین تو راتین دیدم و بیرون زدم خونه از زود منم کردو ول منو مکافات هزار با باالخره شاران

 رفتم و کردم کنترل لبخندمو! شد پیر واقعا بچه...اوخی...میکنه نگاه ساعتشو داره هی و نشسته

 :گفت پریده باال های ابرو با. نشستم کنارش

 !عالفم هم دوساعتی یه میکردم فکر _

 :گفتم کردمو نازک چشمی پشت

 !خب بود دقیقه 53 همش. موندی منتظر ساعت چند میکنه فکر ندونه هرکی...خبه خبه _

 کاشتمش دقیقه 53 اوه اوه. شدم دادم که سوتی متوجه تازه که کرد اندرسفیهی عاقل نگاه یه

 هک پارکی جلوی بعد یکم افتادیم راه و نگفتم چیزی دیگه. یاورم می در هم بازی پرو حاال اینجا
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 حویلمت خوشگل چشمک که کردم نگاهش استفهام با برگشتم منم داشتو نگه مون خونه نزدیکی

 :گفت دادو

 ...بیا بدو _

 برم خواستم...یاره می در چیزی یه داره عقب صندوق از که دیدم شدمو پیاده ماشین از آروم

 :گفت که طرفش

 .بیام بشین نیمکت رو برو _

 رنگ رمزق نیمکت یه به گرفتم که ردشو منم و کرد اشاره جایی به کنه نگاهم اینکه بدون دست با

 یه...خورد آسمون به نگاهم که بودم نشسته ای دقیقه چند. کردم رو گفت که کاری و رسیدم

 اما بینمب واضح نمیتونستم. بود روش هم بزرگ خیلی عکس یه که خوشگل و بزرگ خیلی بادبادک

 اباب از اول من پارک میرفتیم هم با موقع هر یادمه...لبم گوشه اومد کوچیک لبخند یه دیدنش با

 ذوق کلی با من شب نیمه تا میخردیو میرفت اعتراض بدون اونم...توپ یه با میخواستم بادبادک

 لکهب نبود آور عذاب یاداآوریشون اما بودن کم خیلی که شیرینی خاطرات. میکردم بازی باهاشون

 بود، راتین دستهای. بود گرفته توشون که قره قر یه جلومو اومد پشت از دست دوتا. بود خوشایند

 :گفت کردو اشاره دستش به. میزد موج نگاهش تو لبخند. کردم نگاهش برگشتم گیج

 ...بگیرش _

 هک رسیدم بادبادکی همون به کردم دنبال نخو وقتی...بادبادکه نخ دیدم و کردم نگاه دستش به

 همون این. موند باز تعجب از دهنم دیدم عکسو وقتی کردوم نگاه بیشتری دقت با. بودم دیده

 زیئنیت کلی با البته بود زده بادبادک روی بودو کرده بزرگ عکسم! داشت ازم راتین که بود عکسی

 زدمو گیقشن لبخند...گرفتم بادبادکو نخ رفتو آروم دستم. بود خوشگل خیلی واقعا بود کرده که هم

 :اومد رونبی لبام از آروم کلمه یه فقط. میکرد نگاهم لذت با داشت که کردم نگاه راتین به برگشتم

 ...دیوونه _

 و دمیخندی من پای هم هم راتین. نداشتم توجهی اطرافمون به اصال و دوییدم بادبادک دنبال کلی

 ندیدممیخ کلی و میدوییدم بادبادک دنبال ها ساعت که بچگیم دوران همون به انگار. میکرد شوخی

 ومیشدن پاره زود خیلی که ارزون های پالستیکی بادبادک همون این بار این اما. بودم برگشته

. بود کرده درست خودش من عکس با راتین که بود بادبادکی این. نبود یاوردن می در اشکمو
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 اهامب نمیتونه گوشیمو بودم کرده خاموش چون من ولی میزنه زنگ بهم اسم ام اس از بعد میگفت

 قول به یا هکن دلجویی ازم دنبالمو بیاد تا میکنه درست رو بادبادک این صبح تا میشینه. بزنه حرف

 و ردیمک جمع بادبادکو شدیم خسته وقتی! کنه باز حوصله با خانومشو های سگرمه بود اومده راتین

 کسمع روی. بکنم اش گونه از دار آب ماچ یه و راتین بغل بپرم میخواستم دیدمش نزدیک از وقتی

. ریمبخو صبحونه باهم رفتیم خنده دوییدنو ساعت دو بعد خالصه "راتین نفس" بود شده تایپ

 وای! پزی هکل بریم میخواستیم بلکه...نه بشه خورده شیک رستوران یه تو که ای صبحونه نه البته

 لهک عاشق گفتم ذوق با من وقتی ولی. نه یا دارم دوست بپرسه تا کند جون چقدر راتین بیچاره

 :گفت پریدو باال هاش ابرو پاچم

 !عاشقمی نگفتی ذوق این با بارم یه حال به تا کشتم خودمو من _

 یپز کله جلوی وقتی! بودم شده خنده خوش امروز کال. کرد گرد چشماشو که بود بلندم ی خنده

 لیو بود قدیمی خیلی نبود کثیف جاهای این از...تو رفتیم هم همراه شدمو پیاده زود داشت نگه

 این به صفایی یه بود قرار ها مدت بعد بودم حال خوش کلی که منم. بود پیدا جا همه از تمیزی

 تظرمن دست به قاشق. موندیم منتظر دادیمو پاچه کله سفارش هردو رفتیم! بدم بدبختم شکم

 که یکشهم عمیق نفس و میکشه پایینش لب به شستشو انگشت داره هی راتین این دیدیم بودمو

 :گفتم

 لبتو؟ کندی بابا چی _

 بود ککوچی خیلی نکه که منم چشمای! بشه کبود و خنده به بزنه پقی راتین تا بود کافی همین

 یکنمم نگاهش گاو مثل دارم دید! میز رو بیوفته میموند کم دیگه میکردم گردشونم طور این وقتی

 :گفت کردو جمع اشو خنده زور به

 !شدی شوفرا شبیه دادی لم صندل رو و گرفتی دستت قاشقو همیچین _

 وت جلو، بودم داده شکمم بودمو نشسته کمرم رو همچین!! خاک ای دیدم انداختم خودم به نگاه یه

 فتممیگ میرفتم میشدم پا بودم من داشت حق خب! بودم گرفته خنجر مثل و قاشق راستم دست

 باز یدمد که بشقاب تو گذاشتم قاشقمم نشستمو صاف شدم بلند زود!شناسم نمی آدمو این من

 هخالص! دیگه میکنه همچین که کارو این بودم داده انجام ضایع خیلی بازم حتما. شد کبود بچه

 زدن قحطی از که سومالی های گشنه مثل منم آوردن هارو غذا این قرنی بعد بگه براتون جونم

! گربه هکل اندازه میگرفتم تیکه خودم واسه تازه و داغ سنگک با هی امو جونکاسه به افتادم بیرون
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. میکردن نگاه منو تمونیشون 311 چشمای با داشتن همه بردمو راتین این از آبرویی چه بماند حاال

 کاسمو ته وقتی باالخره! دختر میذاشت خدا اگه من بود مرد اون خب ولی میخورد داشت اونم

 آروم آروم خودمو واسه بودم کرده درست که آبلیمویی شربت صندلیمو به دام تکیه درآوردم

 :گفت مهربونی همون با. میکرد نگاه داشت قشنگی لبخند با راتینم. میخوردم

 بیارن؟ دیگه یکی بگم _

 رستهد گوسفندو یه میتونی میکنه فکر پسره که درآوردی بازی گدا طور این که شمین بمیری ای

 :گفتم باال بردم دستامو! بدی قورت

 !بهتره نخورم هیچی روز سه تا...بسه توروخدا نه _

 لهک بود وقت خیلی...هااا بود چشبده عجب ولی. کنه حساب میزو رفت پاشد و خنیدد مردونه و آروم

 ولی مبودی پایه من و بابا همیشه بودمو پاچه کله عاشق بچگیم از من اصال. بودم نزده رگ به پاچه

 بریم باهم تا اومد راتین وقتی. میکرد نگاه ما به چندش با شارانم میخوردو تیلیتشو فقط مامان

 :گفت که شنیدم رو میخورد حلیم و بود نشسته ما پشت که دختری صدای

 چپونهمی میگیره مغز تیکه پسره این جلو آدم آخه...چندش دختر خدا؟ تورو نیست پسر این حیف _

 !دهنش؟

 :گفتم که کرد نگاهم سوالی و وایستاد ایستاد من دید وقتی بود گرفته بازومو که راتین

 ...بمون جا همین _

 نگاه منو بودو زده خشکش که دختره های چشم به شدم خیره میزشونو سمت رفتم برگشتم

 :گفتم زدمو ضربه چند انگشتم با میزدو رو شدم خم آروم. میکرد

 .نرسیده تو به فوضولیش _

 :گفت هیستیریک کردو اخمی اومدو خودش به حرفم این با بود کرده هنگ که دختره

 !کنه تحملت مجبوره بدبخت که گوشش تو خوندی چی میدونه خدا _

 دیدم یهک این ببینم برگشتم و شد کشیده بازوم ولی بود منقبض فکم برداشتم جلو به قدم یه

 :گفت دقیقه چند بعد و دختر به شده خیره اخم با راتین
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 .نداره شنیدن مفت حرف...خانومم بریم _

 اصال راتین...بیرون زدیم باهم کردمو بهش پشتم زدمو مندانه پیروز لبخند یه. شد ای قهوه دختره

 :گفت رفتن از قبل کردو پیاده خونه جلوی من و خندوند منو کلی راهم تو بود نکرده اخم

 .ات خانواده با میکنه هماهنگ میگم مامانم به _

 یادم قتیو میلرزه بید مثل تنم بدونی اگه وای. ببره پی دلشورم به نذاشتم دادمو تحویلش لبخندی

 دادمو نشنشو بادبادکو تا کرد التماسم کلی شاران و خونه رفتم! ببینم اتو خانواده باید یوفته می

 ودب داده دختره به که راتین جواب از بیشتر همه از کردمو تعریف رو کردیم امروز که کارهایی تموم

 :میگفت باز نیش با هی بودو اومده خوشش

 ...ایول اومد خوشم نیدید پسره این از من نه _

 :گفتم پرویی با منم که نخوردم غذا وار خانوم چرا که میکرد سرزنش منو  هی

 !پزی کله بودیم رفته سالمتی نا بخوریم قاز جیگر که بودیم نرفته _

 بی شاران و دوستم دوماد مادر های دادن حرص و دادن پس جواب کلی از بعد باالخره هیچی

 روگیتا با خودمو بوکس جای به مدت این. خوابیدم زود ویولن تمرین از بعد اتاقمو رفتم معرفت

 !خودش مثل بودم شده تازه... خب بود راتین خیر اینم. میکردم آروم ویولن

********************** 

 راتین

 زا. بزنم حرف مامان با خونه به برسونم خودمو میخواستم زود خیلی میروندم داشتم سرعت با

 وقب چند با. نبودم خسته اصال اما بودم نذاشته هم رو چشم هم ثانیه یه حتی ور این به دیشب

 نوماشی زود کردمو سالم بهش سر دادن تکون یه با منم کردو باز برام درو مشتی زدم که طوالنی

 تو گفت که گرفتم مامانو سراغ خانوم شاهرخ از شدم خونه وارد تا...پایین اومدم و کردم پارک

 یه و میخورد تاب آروم آروم ایشو گهواره صندلی روی بود نشسته همیشه مثل مامان...سالنه

 نوم تعجب با و آورد باال سرشو پام صدای با شدم نزدیک بهش لبخند با. بود دستش هم روزنامه

 خم جلو رفتم آروم! خونه یومدم می رادین اصرار به اونم بار یه ماهی من داشت حق. کرد نگاه

 های مچش با زدو لبخندی. زدم زانو پاهاش کنار زمین رو و سیدم*بو پیشونیشو همیشه مثل شدم

 :گفت اشکیش
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 مدیونم؟ چی به رو اومدی رادین بدون اینکه خب _

 :گفتم لبخند با

 چیه؟ رادین با مشکلت شما _

 :گفت زدو بود پاهاش رو که دستم به ای ضربه کردو اخمی

 اومدی، خودت پای با اینکه فقط...تا سه شما جونمو میدونی زدم؟ حرفی همچین یه کی من _

 ...اجباری هیچ بدون

 کوچیک وسهب یه گرفتمو دستام میون دستشو ولی میکنه فکر چی میدونستم نکرد کامل اشو جمله

 :گفتم زدمو بهش

 !شدم گریزون خونه از منم که کنم ازدواج میکنین اصرار بس از...خودتونه تقصیر خب _

 :گفت تاسف با کردو کوچیک اخم یه دوباره مامان

 !ببینه منو تا خاکم سر بیاد باید عروسم میری پیش تو که طور این _

 :گفتم و آوردم کوچیک فشار یه دستش به

 .بدم بهت خوش خبر یه اومدم... خانوم مریم نکنه خدا _

 :گفت زدو برق چشماش مریم مامان

 شده؟ چی _

 :گفتم زدمو لبخندی

 !کنه هوایی پسرتو دل تا شد پیدا یکی باالخره بگم اومدم _

 هب رسوند دو با خودشو شاهرخ که کشید جیغ همچین بعد گذشت مریم بهت تو ای دقیقه چند

 :گفتم کردمو آرومی ی خنده...سالن

 ...ها فهمیدن محل همه...تر آروم _

 کردمو جدا خودم از مامانو کوچیک جسه آروم. شد شروع رفتناش صدقه قربون کردو بغل منو زود

 :گفتم
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 کنی؟ خاستگاریش برام میری _

 :گفت لرزونش صدای با دوختو بهم اشکیشو چشمای

 .میریم بگی تو که وقت هر...میریم نه؟ که چرا _

 :گفتم شدو عمیق منم لبخند

 ...زود خیلی _

 برای منم...بله و اله شکلیو چه ببینم بگو میگفتم هی میپرسیدو شمین ی درباره ازم کلی مامان

 فقط. کنم شتوصیف نمیتونم اصال چون بگیرین تصمیم ببینو خودتون باید که گفتم خودم خالصی

 شد این بر قرار خالصه کردو دعوت رادینو زد زنگ اومد بابا وقتی مامان. است فرشته بگم میتونم

. زنمب زنگ شمین به تا اتاقمو رفتم. بود حال خوش چقدر من و خاستگاری بریم هفته این طی که

 :برداشت بوق چند از بعد

 ...سالم _

 ...ماهت روی به سالم _

 خبر؟ چه خوبی؟_

 ...میشی خودم عروس داری! نمیشه این از بهتر عالی، _

 :زدم صداش که نیومد صدایی هیچ دقیقه چند

 ...شمینم _

 ...جانم _

 یضیعر لبخند با! من برای داشت لذتی چه و شمین زبون از کلمه این شنیدن بود بار اولین برای

 :گفتم و مبل رو نشستم بود صورتم رو که

 ...بال بی جونت _

 :گفت حرص با

 کنم؟ قطع یا شد چی میگی _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

447 

 

 .بیایم هفته این طی شد قرار زدم حرف مامان با _

 :گفت آروم

 دادی؟ رو خونه شماره...باشه _

 ...میزنه زنگ فردا مریم دادم، آره _

 مریم؟ _

 .میکنم صدا مریم همیشه مامانو من _

 نداری؟ کاری...خوب چه _

 ...عروسک بخواب برو نه _

 ...بخیر شب _

 ...بارون ستاره شبت _

 جوری یه میزدم ام خانواده از حرفی وقت هر شمین چرا که میکردم فکر این به فقط صبح تا

 بحص مریم. بود خوابیم بی دلیل داشتم خاستگاری مراسم بخاطر که هم هیجانی خب ولی. میشد

 که زدن حرف کلی از بعد. زد زنگ اشون خونه به شدو خسته من های اصرار از که بود 08 طرفای

 هب رفتم زود رهان و مریم از خداحافظی از بعد. گذاشتن شنبه سه برای رو قرار بود کرده ام کالفه

 نهمیک شروع بخوره بهم چشمش توهان بودم مطمئن داشتم مونده عقب کار کلی...شرکت سمت

 دبع نبود مشخص چون بدم کارها به سامونی سرو یه دوروز این تو میخواستم البته. زدن غر به

 .نه یا برم ها حاال حاال بتنونم خاستگاری مراسم

********************** 

 شمین

 انقدر گذاشت و مراسم قرار مامان با زدو زنگ مادرش وقتی اما بود داده بهم خبرشو راتین شب

 :گفت شک با مامان که بودم شوکه

 رو؟ پسر این میخوای مطمئنی تو _
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 امالک میرفتو پیش سریع خیلی چی همه. بود شده بیشتر ترسم اما کردم ماسمالی جوری یه زود

 :بگه تونست پته تته کلی با بردیا. بود جدی

 بدیم؟ خبر هم بابا به نیست بهتر _

 :شد پشیمون زدم بهش من که تشری با اما

 . بینم نمی کار این برای دلیلی من _

 :گفت آروم جا اون از شاران

 ...باباته _

 :گفتم شدمو بلند جام از حرص با

 !ببینمش نمیتونم من حداقل...نیست دیگه! بود _

 :گفت صداش تو غمی یه با هم مامان

 .باشه سرت باال پدرت باید باالخره. صاحبه بی دختره بگن اولش همین نمیخوام من _

 :گفت گرفتو شدمو مشت دست زود دید حالمو که شاران میلرزیدم بودمو کرده مشت دستامو

 چیم؟ ماها پس حرفیه؟ چه این مامان _

 در کنار مدک از مانتو یه رفتم بیرون کشیدم شاران دست از دستمو منم گرفتو دندون به لبشو مامان

 دونب که بگیره جلومو داشت سعی و اومد بردیا. بیرون زدم دست به سوییچ برداشتمو شال یه و

 :گفتم کنم نگاهش اینکه

 .میگردم بر...باشم تنها باید _

 اش عقیده وقتی مادرم خودم، ی خانواده. میروندم هدف بی. درآوردم ماشینو کردمو باز حیاطو در

 زمزمه پوزخند با لب زیر داشت؟ راتین ی خانواده از میشد انتظاری چه پس بود این

 ونهم از چیز همه...بود اشتباه. کوبیدم رُل به که محکمی مشت "صاحبه بی" "...باباته".میکردم

 جلوه محکم و صبور حد این تا باید چرا باشم؟ همه نگران اش همه باید چرا من! بود اشتباه اول

 ی؟سرپرست بی دختر یه االن تو که میگفت صورتم تو درنگ بی مادرمم حتی که خودمو بودم داده

 رموس کنارو کشیدم! نیست نبودش و بود ننگه ی مایه که باباش خاستگاریش روز که دختری یه
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 بی و ونهخ برگشتم زارم حال با دیگه ساعت چند! کنم گریه نمیتونستم حتی... فرمون رو گذاشتم

 رو گورن و بود پیشم ساله دو ماله که مانتویی همون با نکردمو قفل هم درو حتی...اتاقم رفتم حرف

 زل اقات تاریکی تو! میشد ورودی در کنار کمد تو داشتم اتیقه لباس هرچی. کشیدم دراز بود رفته

 اعمر میدونستم بود صاف صافه هوا! کرده بارونتو هوای دلم خدایا... اتاقم ی پنجره به بودم زده

 دموخوابی ظهر لنگه تا یادمه فقط برد خوابم کی نمیدونم! میخواستم آرامش من ولی بباره بارون

 یه میکردم کار روش داشتم که ای نامه پایان برای بود قرار. کردن بیدارم داد جیغو با سر آخر

 زدم خونه از دوش یه بعد زود همین برای بخرم رو بود کرده معرفی بهم استادم که کتابی سری

 نزدیکی .داشتم برگشت قصد بودمو بیرون که میشد ساعتی دو...ها کتاب خریدن برای رفتم بیرونو

 مامان. میزد حرف مامان با داشت بود؛ خودش. کردم ترمز زود دیدم که چیزی با که بود خونه های

 ما برای ازخودش ای نشونه هیچ که اون بود؟ کرده پیداش طور چه آخه ولی بود کرده خودشو کار

 من لیو ببینه منو نمیتونست که بودم ای فاصله تو...بیرون یومد می خونه از داشت! بود نذاشته

 تممیخواس. کرد حرکت و شد دودی های شیشه با مشکی ماشین یه سوار. داشتم دید بهش کامال

 آخر. رفتممی دنبالش فاصله با افتادمو راه سرش پشت همین برای میره کجا و میکنه چیکار ببینم

 اسلب با زن یه دقیقه چند از بعد زدو زنگو. شد پیاده و ایستاد بزرگ خیلی ی خونه یه جلوی سر

 قیبشتع دیگه. شدن ماشین سوار هم با بیرون اومد بزرگ آفتابی عینک یه و مشکی سرتاسر های

 ی هگوش از که اشکی قطره. بودم خیره خالیشون جای به فقط و بود شده سر پام دستو. نمیکردم

 :زدم فریاد کردمو پاک وحشیانه رو چکید چشمم

 !کنی گریه نداری حق. نداره اشکو قطره یه لیاقت...نه_

 به چشمشون تا. نشستن هم دوره همه دیدم تو رفتم آروم. گرفتم پیش رو خونه مسیر و افتادم راه

 دامص مامان که اتاقم برم کنمو کج مسیرمو میخواستم. کردن نگاهم خیره شدنو ساکت خورد من

 :زد

 .دارم کارت بیا شمین _

 کردو ازب دهن...مامان چشمای به دوختم سردمو نگاه نشستمو مبل نزدیکترین روی رفتم برگشتم

 :زدن حرف به کرد شروع محطاطانه

 بود؟ کی بدونی نمیخوای...خونه زد زنگ یکی بیرون رفتی که تو امروز _

 :گفتم طور همون میکردم نگاهش گنگ خالیو احساسی هیچ بدون
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 کی؟ _

 یاد می هک گفت و خاستگاربیاد برات میخواد میدونه گفت ولی فهمیده کجا از نمیدونم. بود بابات _

 ...اینجا

 :داد ادامه مامان. دیدم رو بابا خودم که کنم پنهون نکردم سعی اصال و بودم نکرده تعجب

 .یاد می فردا حتما گفت و اینجا اومد _

 :گفت مامان دوباره... سکوت دقیقه چند

 بگی؟ چیزی خوای نمی _

 :گفتم قطبی سردو

 برم؟ میتونم...نیست مهم _

 هیوفت نمی لبم از خنده میگفتن همه مدت این تو که منی شد نمی باورش. بود زده حیرت مامان

 ویکش سراغ رفتم کردو قفل درو...اتاقم رفتم شدم بلند جام از آروم! سابق یخ همون شدم دوباره

 تنم از هامو لباس دادمو قورت آب بدون شو دوتا پوزخند وبا آوردم بیرون قرصو قوطی. پاتختیم

 از بودن دور برای که وقتا همون مثل میخواستم...لهاف زیر رفتم طور همون زمین کردم پرت کندمو

 دقیقه چند از بعد! بخوابم میخوابیدم بکوب ساعت 01 خواب قرص با عصبی های شوک فکرهامو

 تر دبلن هی صداها. بود کرده ام کالفه در شدن کوبیده صدای. برد خوابم نکشید طول خیلی که ای

. مکن وباز در شمو بلند جام از مکافات هزار با شد باعث خورد در به که محکمی ی ضربه میشدنو

... رکنا کشیدم خودمو زود من سمتمو یومد می داشت که بردیا نگرانو های چشم با شاران و مامان

 :گفتم و بود اتاقم وسط االن که انداختم بردیا به نگاه یه اخم با بود؟ چشون اینا

 خبرتونه؟ چه _

 باز کنارم که دستامو. یاوردم نمی در سر اصال. میکرد ناله و آه داشت کلی کردو بغلم پرید مامان

 :گفتم کردمو جداش خودم از آروم باال آوردم بود مونده

 !میکنین؟ همچین چرا شده؟ چی _

 :گفت فین فین با شاران
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! مدهاو سرت بالیی حتما گفتیم هم ما نمیدی جواب میزنیم در میکنیمو صدات هرچی دوساعته _

 بودی؟ کرده قفل درو چرا اصال

 :گفتم نمیدونستم خودمم دلیلشو که بلندی نسبتا صدای با عصبی

 .بشکونین بخواین درو نمیشه دلیل این اولمه؟ بار مگه _

 :گفت و کرد پاک اشکاشو آروم مامان

 بیا شو حاضر هم تو میریم می! ناسالمتی خاستگاریت که شبم. نکردیم کار هیچ هنوز ظهره لنگه _

 ...پایین

 رحاض. کنم آروم خودمو کردم سعی و کشیدم گردنم به دستمو...رفتن گرفتو هم رو بردیا دست

 تا تنرف همه.بود آماده چیز همه عصری تا.نکنم ضعف تا خوردم چیز یه لقمه دو و پایین رفتم شدمو

 ونکردم قبول کنه انتخاب برام لباس اصرارکرد هرچی که شارانم.کنن آماده شب برای خودشونو

 وشخ خیلی که زرشکی شلوار کت! بشم دیوونه مونده کم لباس همه این بین االن...اتاقم رفتم

 دامن کت میخواد دلم هم طرفی از... ام خیره بهش تختو رو گذاشتم رو هست هم نما بدن و دوخته

 دامنش هک بپوشم رو میکنه نمایی خود ایش فیروزه های کاری ظریف با و قشنگه خیلی که سفیدمو

 یه با !بهتره این میکنم حس. پوشمش می میدارم بر دامنو کت آنی تصمیم یه با!! زانومه روی تا

 یریش استو ساده خیلی و میشه بسته پام مچ دور بند یه با که ظریف خیلی سانت 01 پاشنه کفش

 بود دهکر جمع باالسرم گل شکل به بودو بافته راتین که ای دفعه اون مثل موهامم. میپوشم رنگه

 هی. بیام در سرم رو طورانداختم همین که سفید شاله یه اش خانواده جلوی میخواد دلم. بستم

 که میمالی خیلی آرایش! ببینن منو نداشت امکان تر پوشیده این از دیگه تنمه پاهم رنگ جوراب

 حالم ترینبه شاید. میدم تحویل خودم به آیینه تو جون نصفه لبخند یه. میده نشون ملیح صورتمو

 همب... اتاق تو یاد می شاران و میشه باز تقه چند بعد اتاق در! ور این به دیروز از است لحظه همین

 ... واقعیه لبخند این میدونم میزنه، لبخند

 .داره کارت بابا پایین بیا _

 اخم! کلمه این شنیدن با میدم دست از رو همه...جونم نیمه لبخند خوشحالیم، ذوقم، ی همه

 با شاران .بیرون میزنم اتاق از شاران از جلوتر میگیرمو دوش ادکلنم با میگردم بر و میکنم ظریفی

 تک. میشیم سالن وارد هم با. شده برو دل تو واقعا رنگش یاسی لباس تو کوچولوش شکم اون

 گفتنمی دوستام ی همه همیشه ولی نیست شونه چهار! بلندش قامت تنشو جذب که مشکی شلوار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

452 

 

 مآرو! بده دست بهم شاید بادیدنش که حسی آخرین! میترسونه آدمو صورتشه تو که ای جذبه

 و میزنه لبخندی شاران به...ام خیره بهش سرد خیلی نگاه یه با من ولی میشه نزدیک بهمون

 :میگه

 !میشه اذیت ام نوه نمیگی! تنگه که لباست _

 وابیج هم شاید خجالت از شاید حاال...پایین ندازه می سرشو شاران و یاد می لبم گوشه پوزخندی

 خماما میدارمو بر عقب به قدم یه زود که کنه بغلم تا جلو یاد می دستاش میکنه نگاه من به. نداره

 توحرک این انتظار! کرده بغل هم هارو زن اون که برم کسی آغوش به خواد نمی دلم. میشه بیشتر

 :میگه هک میشنوم مامانو! شده عصبی...هه...میکنه اخم. میکنه نگاهم ناباوری با که میبینم نداره ازم

 .میکنه فرق امشب شمین _

 :میگم و میشم خیره بابا های چشم به و میکنم نگاهی نیم یه بهش

 . بگین ای دیگه کس به اینو بهتره _

 هام ریه به عمیق نفس یه با تهرانو ی آلوده هوای...حیاط سمت میرم بیرونو میزنم سالن از

 هنوز.شممی خیره معلوم نا ی نقطه یه به روم روبه به میشینمو حیاطمون های صندل روی. میفرستم

 تا گردمنمی بر ولی میشینه کسی کناریم صندل رو. بیان اش خانواده و راتین تا مونده ساعتی یه

 :میشنوم صداشو. ببینمش

 .کردی فرق خیلی دیدم که باری آخرین از _

 :میگم دلتنگی نه نفرت نه خشم نه احساسی هیچ بدون سرد

 .کردی فرق دوسال این تو میکردم فکر دیروز تا منم _

 ...دخترم شده تنگ خیلی برات دلم من شمین _

 :میگم کنم نگاهش اینکه بدون میزنم داری صدا پوزخنده 

 . نکن بازی نقش دیگه من برای _

 :برم در کوره از بشمو بلند ازجام زود تا بود کافی همین گرفتو ثانیه صدم یه برای دستمو

 !نزن دست گرفتن نفرو صد دست که دستایی اون با من به...نزن دست من به _
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 :گفت کردو نگاهم غم با

 .نمیدونی هیچی تو شمین _

 :گفتم کردمو عصبی ی خنده 

 ...دخترتم که منی از! نمیدونی من از هیچی هم تو کن قبول ولی. نمیدونم هیچی من آره...آره _

 :کنه آرومم داشت سعی شدو بلند جاش از

 .بزنیم حرف باهم بذار...باشه _

 یم بیرون دهنم از ها جمله تند تن. شه قطع لرزشون تا میدادم فشارشون ولی میلرزید دستام

 :یومد

 بهم همش عصبی یا دلخورم دستت از میدید وقت هر. داشت دوست تورو مامان همیشه میدونی _

. یاد می در هاش بچه واسه جونش بده عذاب منو هرچقدر باشه خلق بد که هرچقدرم بابات میگفت

 وقت هیچ من ولی! نمیذاره تنهاتون موقع هیچ. نداره دوست شاران و تو اندازه کسو هیچ و هیچی

 !نذاشتی تو چون. نکردم باور هاشو گفته از کدوم هیچ

 :دادم ادامه کردمو اشاره بهش ام اشاره انگشت با

 همون از تو چی؟ من واسه ولی...هات بدی همه با بودی خوب پدر یه شاران برای همش تو _

 همه کمم سن اون با چون. نمیکردم باور دروغاتو وقت هیچ چون. یومد می بدت من از بچگی

 . میدونستم میکردی قایم مامان از که کارهاتو

 :کشیدم جیغ

 ...کنی خر منم نمیتونستی چون _

 :گفتم کنه باز لب خواست و شد نزدیک بهم

 موقع اون چون نیست مهم برام ای ذره اندازه...نه...نه اومدی؟ که مهمه برام االن میکنی فکر _

 برات که. داری دوسم که شد باورم لحظه یه فقط لحظه، یه برای دیروز. نیومدی بود اش موقع که

 .دیدم زن یه با تورو وقتی اما...مهمم
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 دووایستا روم روبه اومد بابا. یداد نمی بهم کشیدن نفس ی اجازه بودو گرفته ازم توانمو بغضم

 :گفت

 ...میکنی قضاوت _

 :کشیدم فریاد خورد سر صورتم رو که ای قطره با شکستمو بغضمو

 پیشم؟ ساله 3 قضاوت مثل درست _

 :گفت گذاشتو هم رو چشماشو آروم بابا

 ...کن بس _

 :گفتم قهقهه همون با بیرون اومدن بردیا شارانو که دادم سر ای قهقهه

 هان؟ دیوار؟ به بکوبی سرمو میخوای بزنی؟ میخوای کنی؟ چیکار میخوای _

 رهخی صورتش تو.کرد باز چشماشو بابا...بردیا بغل رفت شاران که بود بلند قدری به آخرم هان

 :گفتم و شدم

 !کردم شروع تازه من میترسم؟ کردی فکر اولمه؟ بار مگه _

 وابج یه با همیشه. نداشتم رو سکوت این انتظار. بود مونده ساکت حد این تا چرا نمیدونم بابا

 داشت که بود چشماش فقط بار این ولی میشد نسیب بهم پدرانش نوازش یه یا شکن دندون

 تو رفتم و شدم رد کنارش از! فهمیدم نمی هیچی ها چشم زبون از من اما میزد حرف باهام

 از نشوناومد تا. نبود امکانش ولی بزنم امشبو قید بیرونو بزنم میتونستم میخواست دلم...خونه

 زخونهآشپ تو باید مزخرفی رسم به بنا و آشپزخونه رفتم آروم. بشم آروم یکم تا درنیومدم اتاقم

 شوب بدی برخورد باهام که بود این از اضطاربم فقط لرزید نمی هام دست. کنن صدام تا میموندم

 منم. بیارم هارو چایی گفت مامان ساعت 59 بعد باالخره! بودم غرورم نگران.بگم چیزی نتونم

 که تمگرف چای راتین خود به درآخر مادرراتیو پدرو به بعد بابا به اول...سالن رفتم دست به سینی

 اکمح سالن تو عجیبی سکوت...هیچی نه و بود شده ازم تعریفی نه. میکرد نگام شده مسخ داشت

. ودب کرده اضافه اضطرابم به جورایی یه مینداخت بهم پام سرتا از راتین مادر که هایی نگاه. بود

 :گفت بابا به خطاب شکستو( راتین پدر) آقا حاج صدای رو سکوت

 کنم؟ صحبت دخترمون با ای دقیقه چند هست اجازه _
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 :گفت مبهوت دقیقه چند بعد آقا حاج خوده نه داشت رو راتین ی اجازه کسب انتظار که بابا

 . کن رهنمایی رو آقا حاج بابا شمین...دارین اختیار_

 اب میخواست حاجی چرا یعنی لرزوند بیشتر تنمو راتین سوال عالمت صورت دیدن پاشدمو آروم

 وبهر بستمو درو...تو رفت آروم یااهلل یه با هم حاجی کنار رفتم کردمو باز اتاقمو در بزنه؟ حرف من

 :گفت بود عمر یه مثل من برای که ای دقیقه چند بعد. نشستم روش

 دمش آشنا خودت اتو خانواده با که اولی بار من ولی میشناسی هم دانشگاه از منو تو...دخترم خب _

 .بود دانشگاه اول روز همون

 :گفت که دادم تکون مثبت ی نشونه به آروم سرمو

 می رو تو که هم اینجا تا. داره مادرش منو پیش خاصی جایگاه و منه ارشده ی بچه راتین _

 که مشدی حال خوش کلی خاستگاری بیایم که گفت راتین وقتی...خانومی چقدر میدونم شناسم

 یک خاستگاری داریم که میدونستیم باید خب ولی بگیره سامون سرو میخواد پسرمون باالخره

 پیش ساله 9 01 از اتو خانواده من. کردیم هم کوچولو تحقیق یه بخوای راستشو. میریم

 تا خانواده راجع کلی قبلیو ی محله به برم شد باعث همینم. بودیم همسایه هم با میشناختمو

 . کنم جمع اطالعات

 اخمی اب آوردو باال سرشو... نه خدایا. میزد وار دیوونه داشت قلبم. شد ساکت پایینو انداخت سرشو

 :داد ادامه

 خیلی شنیدم پدرت درمورد که هایی چیز...خب ولی برسم هم خوبی نتایج به میخواست دلم _

 رفتین تهران از شماها و کرده که اشتباهی از خب ولی نه باشه بدی آدمی که نه. نبود خوب

 مینز پسرمو ی خواسته تنها نمیتونستم چون اینجاییم راتین دل برای فقط امشب ما...باخبرم

 ...ما ولی باشم کرده توهین ات خانواده تو به نمیخوام من. بندازم

 :گفت شدو خیره مبهوتم های چشم به

 ...دخترم باز با باز کبوتر با کبوتر گفتن قدیم از _

 سرم. شنیدم مهیبشو صدای من ولی نشنید صداشو کس هیچ که شکستم آروم انقدر...شکستم

 :گفت شدو بلند جاش از. بود شده سنگین
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 رفح راتین با خودت بگم اومدم فقط. کنیم مطرح ات خانواده و راتین به هارو این نخواستیم ما _

 ...میشی بخت خوش ایشااهلل. کنید تمومش بزنو

 کشیدن نفس همه این چرا خدایا. زدم چنگ ام یقه به که من دست و بود در شدن بسته صدای

. ردک خراب دوباره. میشد کوبیده سرم به که بود پتک مثل گفت که ای کلمه هر بود؟ سخت برام

 راتین صورت وقتی ولی برنگشتم. اومد در شدن باز صدای! کرد خراب منو رویاهای دوباره مرد اون

 باز با ازب کبوتر با کبوتر گفتن قدیم از ".کنم تمومش گفت بهم. کشید تیر قلبم دیدم جلوم و

 :فتگ گرفتو شدمو یخ دست اومدو سمتم به نگران راتین! کبوتر؟ راتین و بود باز من "...دخترم

 ...شمین خوبه؟ حالت _

 نفس واممیخ بیرون بکش جهنم این از منو...منو ببر. نیستم خوب اصال نه...نه بگم میشد کاش ای

 من. میگفت راست پدرش. بود کشیده خودش تو منو که بود سکوتم چاله سیاه دوباره اما. بکشم

 ازیب نقشمو خوب تا بود کافی همین. بود ها این از بیشتر حقش راتین. نداشتم رو راتین لیاقت

 :گفتم سردی لحن با کردمو اخمی. کنم

 ...برو _

 :گفت کردو نگاهم گیج

 چی؟ _

 :دادم تحویلش هامو دروغ دوم بار برای کردمو اخم بیشتر

 ...نمیشی مبیخال. نمیذاری تو ولی کنم تمومش میخوام گفتم. گفتم چیزو همه بابات به...برو گفتم _

 :گفت زور به میکردو تماشا باورمنو نا بودو شده خشک راتین

 گفتی؟ چی _

 :گفتم پرخاشگر و تند و بیرون کشیدم دستش از دستمو

 ...نمیخوامت میدونه اتم خانواده حاال. نمیداشتی بر سرم از دست نمیکردم کارو این اگه _

 :زد داد روم پرید جاش از شدو سرخ راتین

 میگی؟ چی حالیته تو _
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 اش نهی*س به ینه*س شدم بلند! راتین بیدارشم کابوس این از تا گوشم تو بزنم بیا...نه...نه

 :گفتم وایستادمو

 ...خوامت نمی _

 اما. شکست چیزی یه مرد این نگاه تو که فهمیدم نفهمم منه بار این...شکست

 :گفت گرفتو بازومو خشم با. بود لجوج هنوزم...نمیخواست

 آسونیه؟ این به مگه _

 :کشیدم داد روش

 .کن ولم خوامت نمی...کن ولم _

 :گفت کشیدو صورتش به دستی حرص با و عقب قدم چند شدم پرت که کرد ول محکم بازومو

 .میزنیم حرف فردا...کردی قاطی _

 هب یکی بخوابونه نتونست خدایا. کنه ولم نمیخواست خدایا. بیرون زد اتاق از گفتو همینو

 خدا!نهبمو خودم برای بذار گفتم. نگیرش ازم گفتم خدا...میبینی چیزو همه داری تو خدایا...صورتم

 شدن بسته صدای. نیستم قوی من. نیستم صبور من خدایا کردم؟ خواهی زیاده خدایا نمیشنوی؟

. میزدم داد داشتم سکوت همه این بعد میکشیدمو جیغ دلم ته از. شد یکی من فریاد و حیاط در

 ردیا،ب. میکردم گالیه خدا از جیغ با میکردمو پرت یومد می دستم به هرچی...میشکوندم چیزو همه

 جنون هب. کنن مهارم نتونستن کدوم هیچ. بگیره جلومو نمیتونست کس هیچ...مامان بابا، شاران،

 سب بغض این و لعنتی غرور این دیگه. بود بس تظاهر ،دیگه بود بس سکوت دیگه. بودم رسیده

 نقدرا  میگرفتن که بار هر بازوهام بردیا و بابا بشمو آروم تا میکردن التماسم ومامان شاران. بود

 به دو اب خودمو بشمو رد حصارشون از تونستم باالخره. میشدم خالص دستشون از که میکردم تقال

 رو ودمب گذاشته پامو میزدمو نفس نفس! بودم شده دیوونه...بیرون زدم ماشین با رسوندمو حیاط

 برم دمنبو مطمئن بودمو ایستاده خونه جلوی. میشدم رد توجه بی میزدن برام که هایی بوق به گازو

 شنیدم که ارمنیشو ی لهجه ته با مادام صدای. زدم زنگو رفتم شدمو چیز همه خیال بی...نه یا

 :گفتم بگه چیزی خواست تا ژاله...تو رفتم و کنه باز درو گفتم

 .میمونم اینجا شب یه فقط _
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 قرص برام خواستم ژاله از. کشیدم دراز تخت رو رفتم منم کردنو آماده اتاق یه برام. نزد حرفی

 ردوآو قرص برام صدا بی همین برای میکردم قاطی میکرد بحث اگه میدونست. بخوابم تا بیاره

 :میگفت ژاله به داشت که وارنا صدای با صبح. خوردمش منم

 دادی؟ قرص بهش حقی چه به تو خوابیده؟ خورده قرص چی یعنی _

 :گفتم که کرد نگاه من به برگشت وارنا. کردم باز و در رفتم شدمو بلند جام از. شدم بیدار

 .گرفتم پاچشو من نیست اون تخسیر _

 :گفت شدو نزدیک بهم

 بهتری؟ االن _

 :گفتم مقدمه بی

 ...الزممه بیلیت دیگه ماه یه برای میشه تموم داره ام نامه پایان _

 :گفتم که کرد نگاه سوالی وارنا

 .میدم باشه قدر هرچی ولی کاراش دنبال برم ندارم وقتشو من _

 :گفت کردو اخم

 .میکنیم صحبت _

 :گفتم مصمم

 میکنی؟ کمک. گرفتم تصمیمو من _

 کونت به...اینجام که گفته اونم و زده زنگ بهش مامان میگفت ژاله. شد رد پیشم از نگفتو هیچی

 زچی همه ماه یه تا. بودم گرفته تصمیمو. بیرون زدم اونجا از ساعت دو بعد کردمو سراکتفا دادن

 ونجن مرز به دیشب چرا که بدونن میخوان نگرانن همشون که میدیدم...خونه رفتم. میشد تموم

 و هممون توجه در صدای. کنم قاطی دوباره بپرسنو ازم چیزی میترسیدن خب ولی بودم رسیده

 :گفت اخم با کردو نگاه آیفون از رفت بردیا کردو جلب

 میکنه؟ چیکار اینجا پسره این _
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. یکردم نگاهم مضطرب و نگران که انداختم مامان به نگاه یه... راتینه دیدم رفتم شدم بلند جام از

 :گفتم آروم

 .میزنم حرف باهاش خودم _

 به پشت. کردم باز درو عمیق نفس یه با...حیاط رفتم هامو شونه رو انداختم شال یه و گفتم اینو

 نگاه زا میتونستم بود؛ دلخور. شد خیره بهم طرفمو به برگشت زود در صدای با که بود ایستاده من

 :گفت شدو نزدیک بهم قدم یه. بخونم اینو زمردیش

 ...سالم _

 :بود سخت برام چقدر این و میکردم برخورد باهاش خشک سردو باید

 اومدی؟ چرا...سالم _

 :گفت اش دورگه صدای با کردو نزدیک بهم اشو افروخته بر صورت برداشتو دیگه قدم یه

 مرگته؟ چه بدونم تا اومدم _

 :مردو این آغوش میخواست دلم چقدر ولی کردم اخم

 .یاد می پلیس میزنم زنگ واال برو _

 :گفت کوبیدو کناریم دیوار به محکم منو گرفتو راستمو دست مچ

 .بگیره من از رو تو میتونه کی ببینم میخوام...بزن زنگ _

. کرد محروم دیگه هم از رو ما اون...پدرت. گرفتن دیگه هم از هردومونو تو، از منو راتین گرفتن،

 :گفتم عصبی شدو بیشتر اخمم

 .بگیرنم ازت بخوان که نبودم تو پیش وقت هیچ من _

 :گفت نهک کنترلش داشت سعی که صدایی با...نشست خون به چشماش. شد بیشتر دستش فشار

 !نمیشه عوض این وقت هیچ و منی ماله همیشه تو _

 اب هاشو دست گرمای داشتم فقط االن اما یاورد می بند نفسمو بود ای دیگه موقع هر دستم درد

 کنزدی بهم. میشه حسرت یه برام همینم مدت یه بعد میدونستم چون میکردم حس وجودم تموم
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 نداشتم،این گناهی من...پایین انداختم سرمو. کنه نگاه بهم دلخور طور این نمیخواستم...شد

 لندب گرفتو امو چونه سفت اش دیگه دست با پایین انداختم سرمو تا. بود اش خانواده ی خواسته

 !آدمم منم خدا...خدا. بود همین داشتم انتظارشو االن که چیزی آخرین.شد حبس نفسم...و کرد

 همه. داشت سیدنم*بو تو که ولعی لباشو خیسی و نرمی میکنی؟ امتحانم طور این داری چرا پس

 درانق. میزد حرف باهام بوسه زبون با داشت. میشد کشیده قلبم روی که بود خنجر یه مثل اش

 منو میخواست... لبهام میشه کبود بودم مطمئن که میداد فشار خودش به منو سیدو*میبو محکم

 پیشش میخواد. برم نمیذاره که بفهمونه بهم میخواست روش این با و داره نگه خودش واسه

 که بودم کرده فرو دستم کف تو همچین هامو ناخون! بمونم که نمیذارن...نمیتونم راتین...بمونم

 وهمین چون میداد ادامه کارش به اصرار با اون و میکردم همراهیش نباید. کردم احساس رو خیسی

 طور نهمو گوشم کنار گرفتو آروم لباهاش دقیقه چند بعد. بود کرده جونمو قصد بغضم. میخواست

 :گفت میداد فشار دیوار به منو که

 چی بهت بابا دیشب نمیدونم! کنی دور خودت از منو که نمیدم رو اجازه این هم تو به حتی من _

 !نداری ای بهونه دیگه وقت اون. میفهمم شده نحوی هر به باش مطمئن...ولی گفته

 نشستم جا همون شدنو خم هام زانو...ولی شد دور. شنیدم ماشینشو صدای...رفت شدو جدا ازم

 تهگذاش زمین رو که راستمو دست نشستو کنارم اومد شاران که گذشت چقدر نمیدونم...زمین رو

 :پرسید نگران گرفتو دستاشو میون و بودم

 خوبه؟ حالت شمین _

. شیدک آغوشش منو ترکیدو بغضش که دید چی نگاهم تو نمیدونم. کردم نگاهش خشک برگشتمو

 هم کردن حرکت توان انگار. بودن کنارم طور همون هام دست ولی بود اش شونه رو سرم

 :گفت کردو جدا خودش از منو گرفتو آروم بعد دقیقه چند شاران. نداشتم

 ...نگرانتیم شده؟ چی بگی خوای نمی _

 :اومد بیرون دهنم از ای خفه صدای با جمله یه فقط

 ...میشه تموم _

. ودمنب خودم حال تو اصال بودمو گیج...اتاقم رفتم کردمو باز درو و خونه طرف به رفتم پاشدمو آروم

 .خوابیدم دوباره خوردمو ازهمونا قرص دوتا یادمه فقط
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 شمین

 ههفت سه این توی. میگذشت باد برقو مثل که ای هفته سه. گذشت کذایی روز اون از هفته سه

 مثل درست. بود دنبالم میرفتم که جا هر روز اون فردای از اون ولی نمیزدم حرف راتین با دیگه

 یدیدمم بگم چیزی بهش رفتم شدم پیاده بار هر. میکرد تعقیب دور از منو میرفتم جا هر بادیگاردها

 پا زا منو که داشت غمی چنان وچشماش نمیزد هم حرفی هیچ بودو ساکت. شده خیره بهم فقط که

. نمیده آزارم اصال کردمو عادت اواخر این بودنش به! برام بود شده سایه یه مثل. یاورد می در

 کسی اتنه اون. بود کرده رزرو بیلیتمو وارنا. برم تا جوابشم منتظر فقط و شده تموم ام نامه پایان

 ازم ومیگفت راتین از میدید دانشگاه تو منو بار هر ایلناز... مقصدم از داشت، خبر رفتنم از که بود

 نه و میخوره چیزی نه اصال چون نگرانشن همشون میگفت. بزنم حرف باهاش میکرد خواهش

 و ونهخ نمیرفت هم شبا حتی چون میدونستم خودمم اینو من و نمیزد سر خونه به اصال...میخوابه

. یستن سابق راتین همون این که میدونستم خوب خودم. میشست ماشین تو صبح تا خونه جلوی

 و کردمی نمایی خود مرتبش نا بلندو های ریش ته اش شده تیغ سه صورت جای به االن که راتینی

 شمچ به. میزد اسپرت تیپ همش و نبود کشیده اتو هاش لباس. بود ریخته بهم طالییش موهای

 سعی مدام ایلناز! نبود دور هم خیلی که ای گذشته. شده قبل وقت چند از تر الغر که میدیدم

 طفق ها حرف این ی همه قبال در و نمیگم هیچی که میدید خودشم ولی بکشه حرف به منو داشت

 باز هک شده چی نمیدونم زد زنگ گوشیم به ناشناسی شماره رانندگی موقع امروز. میکنم سکوت

 :شد راحت خیالم شنیدم که رادینو صدای...اسپیکر به زدم کردمو

 خوبی؟ شمین سالم _

 ...ممنون...سالم _

 :گفتم آخر دست که کرد من من یکم

 شده؟ چیزی رادین _

 :گفت شدو چینی مقدمه خیال بی رادین

 ...خاموشه گوشیش آخه تو؟ پیشه راتین بپرسم میخواستم_

 :گفتم کردمو نگاه سرم پشت به بغلی ی آیینه از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

462 

 

 چطور؟ دنبالمه _

 .دارم کارش بهش، بده رو گوشی کنار بزن لطفا پس _

 :گفتم کردمو اخمی

 .کن صبر لحظه چند باشه، _

 پارک من ماشین پشت. بیاد اونم تا موندم منتظر شدمو پیاده بدست گوشی. زدم کنار زدمو راهنما

. ایینپ داد رو شیشه که زدم شیشه به سمتشو رفتم. میکنه نگاهم داره سوالی که میدیدم کردو

 :گفتم گرفتمو طرفش به رو گوشی! همیشه مثل داشتم اخم

 .دارن کار شما با _

. بهش دمدا تکیه ماشینمو سمت رفتم گرفتمو فاصله ماشینش از...گوشش رو گذاشت گرفتو آروم

 به میگفت چیزایی یه بیداد دادو با داشت. سمتش برگردم و بپرم جا از شد باعث فریادش صدای

 حرف باالخره. بود عصبی هنوزم اما بود شده آروم یکم دقیقه چند بعد. بود شده سرخ رادینو

 یگوش "...تویی اون" "! نتوپه؟ من به االن"!! خدا یا...من سمت اومد شد پیاده شدو تموم زدنشون

. ردک حرکت و ماشینش سمت رفت حرفی هیچ بی. گرفتم آوردمو باال دستمو اروم جلوم، گرفت رو

 میک خونه برم میخواستم. شدم سوار انداختمو باال ای شونه کنه؟ تعقیبم نمیخواد یعنی! وا

 و خسته تنی با. بود همیشه از تر خسته روحم. بودم خسته خیلی واقعا وقته چند این. کنم استراحت

 :گفت عریضی لبخند با بیرونو اومد زود شاران. شدم خونه وارد کوفته

 ...سالم _

 ونالیل کیفم تو از انداختم دست. میده نشون بهم دندوناشو همه داره که میخواد چی میدونستم

 :گفتم سمتشو گرفتم درآوردم رو آلوچه و لواشک

 ...بگیر بیا...سالم علیکی _

 :گفت و سید*بو امو گونه گرفتو دستم از اومد ذوق با زدو برق چشماش

 ...نکنه درد دستت _

. میکنن ذوق کلی هاشون بچه میگیرنو خوراکی خونه میرفتن وقتی که بودم شده باباهایی این عین

 وترش های چیز ویار. میکرد استقبال ازم ریختی این شاران خونه یومدم می وقت هر مدت این تو
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 باال مرفت. نمیگفت چیزی عزیزم چشم جز به بیچاره ولی بود شده کالفه واقعا دیگه بردیا داشتو

. برد خوابم زود نداشتمو قرص به نیازی که بودم خسته انقدر.خوابیدم گرفتم دوش یه بعد

 ورزشم اتاق ی پنجره طرف به کردم که کاری اولین. شدم بیدار ساعتم صدای با بعد دوساعتی

 شدم راننگ! نبود ولی نه یا جاست اون راتین ببینم اش پنجره از میتونستم که جایی تنها. رفتم

 رفتم موشست صورتمو دستو. بزنم زنگ بهش نمیتونستم ولی رفته کجا بدونم میخواستم واقعا

 ستهنش سالن ور اون هم بیچاره بردیا میخوردو هاشو خوراکی داشت همیشه مثل که شاران...پایین

. گفتمی ذکر بودو نشسته اش سجاده روی که مامانم! میدی بو که نشه بلند صداش شاران تا بود

 یه فسنجونه غذا دیدم خونه آشپز رفتم...ها مدت بعد بودم کرده خوردن غذا هوس و بود ام گشنه

 عاشق راتین "افتادم ایلناز حرف یاد دهنم بذارم پر قاشق یه خواستم تا کشیدم پر بشقاب

 خدا به".جوییدن به کردم شروع آروم و دهنم گذاشتم قاشقو دادمو تکون سرمو "!فسنجونه

 هک بخورم میخواستم رو دوم قاشق. دادم قورتش زور به "میخوابه نه میخوره غذا نه...نگرانشیم

 اببشق تو کردم پرت پایینو آوردم قاشقو ".بزن حرف باهاش "میزد زنگ گوشم تو صداش دوباره

 زا خواستم و خوردم آب لیوان یه شدم بلند نداشتم خوردنش به میلی دیگه. داد بدی صدای که

 :گفت نوم به نگاه یه کردو بشقاب به نگاه یه...در چارچوب تو دیدم مامانو که بیرون بیام آشپزخونه

 نخوردی؟ چرا _

 :گفتم کردمو نگاه چشماش به

 .سیرشدم _

 با مداشت اتاقم تو. بیرون زدم آشپزخونه از بگه چیزی خواست تا کردو نگاه بشقاب به تعجب با

 اراده یب لبخند. بود اومده پنجره؛ سراغ رفتم زود شنیدم ماشین صدای که میکردم تمرین گیتارم

 وت گذاشتم مخلفاتش همراه و کشیدم فسنجون پر بشقاب یه رفتم و پایین رفتم زود زدمو ای

 گاهمن ملیح لبخند یه با داشت که دیدم مامانو ببندم درو که برگشتم...در سمت رفتم و سینی

 رموس رو بودم انداخته طوری همین که شالمو برگشتم زود نبود مهم برام ولی بود فهمیده. میکرد

 سمت رفتم آروم های قدم با. کردم بازش و حیاط در سمت رفتم دست به  سینی کردمو درست

 یشکنار کلید یه با و چراغ رفت دستم...ماشین تو نشستم کردم باز رو راننده کنار در ماشینو

 ور سینی طور همون بود جدی ام قیافه. کرد تالقی راتین متعجب نگاه با نگاهم که کردم روشن

 :گفتم سمتشو گرفتم
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 ...بخور _

. دش خیره بهم دوباره لبشو گوشه اومد قشنگی لبخند. کرد نگاه دستم به گرفتو ازم و نگاهش

 :گفتم بهش دوباره. میرسید نظر به خسته چقدر

 !دیگه بخور بگیر د _

 زیرش کردم پر قاشق یه زانومو رو گذاشتم رو سینی دستشو از شدم حرصی که نکرد حرکتی بازم

 :گفتم محکم دهنشو نزدیک بردم گرفتمو دستمال

 ...دهنتو کن باز _

 رد وقتی دهنشو تو گذاشتم قاشقو منم شدو باز هم از لباش بود لباش رو که لبخندی همون با

 وردنخ به و بگیره دستم از قاشقو داشتم انتظار. میکنه مزمزه داره و بسته چشماشو دیدم آوردم

. دبو شده خیره بهم خاصی جور یه خورد قاشقو اولین اینکه از بعد نکردو کارو این ولی بده ادامه

 بشه تموم غذاش که وقتی تا که شد این. بدم غذا بهش میخواست ازم چشماش با دوباره انگار

 ردو موبین حرفی هیچ. میکردم پاک دهنشو دور دستمال با بعضا دهنشو میذاشتم قاشق قاشق من

 غذا بهش میکنم دارم حساسی کار خیلی که انگار کوچولو اخم یه با و جدی خیلی من. نمیشد بدل

 همب من نظر از البته مبهم خیلی نگاه یه با و میکرد باز دهنشو دوساله ی بچه مثل اونم میدادمو

 :گفتم گرفتمو طرفش به آبو لیوان. بود خیره

 ...بیا _

 نصف ات که کردم نزدیک لباش به لیوانو "!نفهم بگیر گاز زبونتو" "!این؟ شده فلج "!نخورد تکون

 :شنیدم که برم میخواستم و سینی تو گذاشتم لیوانو. خورد

 !خوردم که بود فسنجونی ترین خوشمزه _

 :گفتم محو خیلی لبخند یه با

 !مامانه پخت دست _

. زد خشکم طور همون من که زد دستم روی به عمیقی ی بوسه شد خم جلو اومد دستش آروم

 :گفت طور همون بود شده خمار چشماش

 .خوردم تو دست از چون...نه _
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 پام رو از رو سینی آروم. نبودم پشیمون اصال ولی بودم شده بیدار خواب از تازه انگار! خدا وای

 ی ینه*س روی سرم. کشید آغوشش به منو و برگشت...پشت صندلی روی گذاشت برداشتو

 بهشون ای بوسه بیرونو کشید شال زیر از موهامو. میشنیدم قلبشو صدای داشتم بودو اش مردونه

 و بودم محروم آغوش این از بود ماه یه. بشم جدا ازش خواست نمی دلم. کرد نوازششون زدو

 تگذش طور همین دقیقه چند! کنم ذخیره روزها اون تموم برای میخواستم! همیشه برای زود خیلی

 :گفت آروم که

 ...راتین نفس دارم دوست خیلی _

 زدو بوسه پیشونیم به بار این که کردم اخم دوباره. شد خیره بهم کردو جدا منو خودش از آروم

 :گفت

 خودم. داری دوست منو هم تو میدونم باشی خشک باهام بخوای کنی،هرچی اخم هرچی _

 !میکنم درستش

 مگه کنه؟ درست میخواست رو چی. بودم دلتنگشون خیلی که هایی زمرد به. کردم نگاه بهش

 :گفت هامو زانو رو گذاشت برداشتو رو سینی شد خم آروم بود؟ مونده هم چیزی

 ...بارون ستاره شبت _

 ها چراغ. بشم جدا ازش خواستم نمی اصال انگار بود آروم هام قدم. شدم پیاده کردمو باز درو

 نواپ روی گذاشتم رو سینی...رو خونه بود کرده روشن که بود کوب دیوار چندتا فقط بود خاموش

 .اتاقم رفتم

******************* 

 شمین

 سیدمر هدفم به باالخره که کنم ذوق کلی باید امروز. نیستم ولی باشم حال خوش خیلی باید امروز

 هام بهونه.ندارم موندنم برای دلیل دیگه امروز چون! حالم خوش اصال نه و دارم ذوقی نه ولی

 همه این از. کرد تعریف گفتو تبریک بهم کلی استادم و شد قبول ام نامه پایان! شد تموم

 هعجل همه این چرا که میفرستادم لعنت خودم به فقط من اما چیز همه از و داشتم که پشتکاری

 دنش قبول از بعد بود گفته. بگیرم وارنا از بیلیتمو تا میرم دارم و بیرون زدم دانشگاه از! کردم

 ونوجاش ها امید ی همه ولی! نرم نشمو قبول که داشت امید اونم حتی انگار. میده بهم ام نامه پایان
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 جا هر که ماه یه این مثل درست! سرمه پشت میکنم؛ نگاه سرم پشت به آینه از. دادن امیدی نا به

 :گفتم لبی زیر. یومد می میرفتم

 !باهام؟ یای می هم جا اون حتی یعنی _

 رفتم و شدم پیاده آروم. باشه منتظرم کافه تو بود قرار وارنا. شدم پیاده داشتمو نگه کافه جلوی

 کت ونا تو شدو بلند دیدنم با وارنا باال ی طبقه رفتم. یاد می داره شدو پیاده راتینم که دیدم...تو

. دادم دست  باهاش جلو رفتم! یومد می دفترش از حتما. بود شیک و رسمی خیلی شلوار

 رب ازش چشم وارنا. نشست میز ترین انتهایی تو رفت... باال اومد ها پله از راتین...نشستیم

 :گفتم آروم. بود شده شوکه انگار نمیداشت

 !دنبالمه میرم هرجا که میشه ماهی یه _

 :گفت خیرهشدو بهم تعجب وبا برگشت

 !واقعا؟ _

 زشا بیلیتمو اومدم که میگم بهش و میزنیم حرف هم با.آره میگم و میکنم بازوبسته چشمامو

 ازمب ولی بزنم چیزحرف همه ی درباره راتین با میخواد ازم کنه قانعم دوباره میکنه سعی.بگیرم

 که دستی ویر میذارم دستمو زود که بده بیلیتمو تا جیبش تو میکنه دستشو امید نا نمیکنمو قبول

 :میگم و میزه رو

 .میکنه نگاه داره _

 وارنا هب خشم با...میزمون سمت بیاد و بشه بلند جاش از راتین تا کافیه میذارم دستمو که همین

 لندب زود. اینجاست من بخاطر اون نداشت گناهی وارنا...میترسم. میگیره اشو یقه و میکنه نگاه

 :میگم میذارمو راتین بازوی رو دستمو میشم

 ...نه راتین _

 از. کشممی جیغ من و وارنا صورت به میخوابونه مشت یه و میگیره نشنیده همه شاید یا شنوه نمی

! هنمیزن بهش چرا میدونم! نمیگه هیچی چی برای میدونم نمیکنه کاری ولی یاد می خون لبش

 :میزنه بهش دیگه مشت یه و میکشه فریاد راتین

 میگیری؟ دستشو حقی چه به تو _
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 یرمم زور به! نمیکنه هم دفاع خودش از حتی وارنا و میزنه وارنا به هم سر پشت که مشتی تا چند

 :زدم داد راتین به رو بینشونو

 ...بسته کن، ولش...کن ولش _

 :میزنه داد سرم رو میکنه نگاه بهم خشم با

 ...نگیر رو عوضی اون طرف _

 بیوفته تبرگش موقع تا منتظرمه هنوزم میبینم پایینو میره حرص با و میکنه نگاه بهم دقیقه چند

 :میگم میکنمو نگاه وارنا خونیه صورت به شرمنده...دنبالم

 . میخوام معذرت واقعا من...من _

 :میگه بیاد بند خونش تا میده فشار لبش روی که دستمالی با و میزنه لبخند روم به

 .نداره حسابی درست روز و حال...نیست مهم _

 از بیشتر نمیتونم ولی برخورده بهش میدونم میکنه اخم. بهش میدم زور به پولو میگرمو بیلتمو ازش

 داره و هنشست ماشین تو میبینم. میرم و میشم جدا ازش خداحافظ یه با. باشم مرد این مدیون این

 دستم یه با که طور همون بیلیت تاریخ به. یوفتم می راه و میشم ماشین سوار. میکنه نگاهم اخم با

 آینه از...شهر این تو روزمه آخرین امروز پس...01 ساعت صبح فردا واسه. میکنم نگاه گرفتم و رل

 :میگم لب زیر و میکنم نگاه ماشینش به

 !میکنی تعقیبم داری تو که باریه آخرین این _

 از دزو و بود سبک خیلی خوابش. برم زود صبح بتونم تا خونه بره امشب که میکردم کاری باید

 به و بود تضاد چیزمون همه. نبود هم شبیه چیزمون هیچ ما! من عکس بر درست میپرید خواب

 ماشینو ...هه! میکردم باهاش حسابی دعوای یه باید. بمونیم هم با نمیتونستیم که بود همین خاطر

 کس یچه خونه. بیاد تا موندم منتظر بار این نبستمو درو ولی برگشتم کردمو پارک حیاط تو بردم

 به دست دادمو تکیه ماشین به که دید و کرد پارک درمون روی روبه درست. میدونستم نبود

 سعی بودمو کرده اخم. ایستاد روم روبه و تو اومد محکم های قدم با شدو پیاده. منتظرم ینه*س

 عصبی لحن با ایستادمو اش ینه*س به ینه*س برداشتم قدم یه. بدم نشون عصبی خودمو داشتم

 :گفتم
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 کنی؟ بازی من آبروی با میتونی طور چه هستی؟ کی کردی فکر تو _

 با! یرفتم باید! میکردیم دعوا باید نمیخواستم، اینو من. نگفت هیچی ولی بود شده بیشتر اخماش

 :گفتم هیستیریکی لحن

 میکنی؟ دخالت من زندگی تو که هستی کی استاد یه سابقو خاستگار یه جز به تو مگه _

 دندوناش الی از میلرزیدو خشم از داشت! کنه تحمل دیگه نتونست. سوخت صورتم طرف یه

 :غرید

 !دهنت تو نریختم دندوناتو تا شو خفه _

 وییجیغ جیغ صدای با! بود الزم این از بیشتر. بودم نیوفتاده چشمش از هنوز میدونمدستم...نه

 :گفتم

 .بکنی نمیتونی هیچکار! نزن مفت حرف بیخود _

 :گفت عربده با برداشتو خیز طرفم به

 !نیار باال منو سگ روی...بدم نشونت نذار _

 بیزار خودمم که چندشی لحن با! آخر بار برای شاید. کردم نگاه زمردیش چشمای تو سرکش

 :گفتم خودم از شدم

 . بکنی نمیتونی غلطی هیچ _

 مثل شدو مشت باال دستش ولی ترش محکم یکی برای کردم حاضر خودمو باال اومد دستش

 هم رو چشمامو...رفت. شد پخش کوچه تو الستیکاش جیغ صدای شدو رد پیشم از طوفان

 باعث آسمون غرش صدای که خونه برم تا برگشتم بستمو درو رفتم آروم دقیقه چند بعد. گذاشتم

 ویر رفتم کنان هق هق! باریدن به کردم شروع من بارون از قبل. بریزم اشک ببندو چشمامو شد

 بارون زیر...دروغ همه این به تظاهر؛ همه این به.کردم گریه خودم بدبختی به نشستمو ها پله

 که هایی زانو رو سرمو بودو گردنم دور ام مقنعه بودمو نشسته ها پله روی. بودم شده خیس

 .زدم ضجه دل ته از بودمو گذاشته بودم کرده بغلشون

 بارون ببار تنگه دلم
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 باش من ی گریه شریک

 نیست پیشم اونکه جای به

 باش من ی غصه رفیق

 بارون نم نم ای ببار

 پریشونی حال این تو

 میمیرم غصه از دارم

 میدونی عشقو درد تو

 بارونی ابر ای ببار

 خونه کسی بی از دلم

  من برای تو صدای

 میمونه الالیی مثل

 برنمیگرده اون ببار

 بود سرنوشتم که کسی

 دستام خالیه که همون

 بود کم داشتنش برای

 عاشق من مثل ای ببار

 تنها من مثل ای ببار

 دلتنگم تو مثل منم

 دنیا این از خستم منم

 عاشق من مثل ای ببار

 تنها من مثل ای ببار
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 دلتنگم تو مثل منم

 دنیا این از خستم منم

 بنداز کسی یاد منو

 بارونه شعر چشماش که

 بود من هستی که کسی

 خونه این از رفته ولی

 گرده برنمی میدونم

 اینه قسمتم میدونم

  دنیا آخر تا چشمام

 نمیبینه اونو دیگه

 بارونی ابر ای ببار

 خونه کسی بی از دلم

  من برای تو صدای

 میمونه الالیی مثل

 تو بغض بدو از بذار

 رویامو مرگ ببینه

 امشب ببار من جای به

 چشمامو اشک اش شونه رو

 عاشق من مثل ای ببار

 تنها من مثل ای ببار

 دلتنگم تو مثل منم
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 دنیا این از خستم منم

 (شاهان_بارون ببار)

******************* 

 شمین

 ارانش نه. بودم رفتن ی آماده بودمو کرده جمع ساکمو. بودم بیدار دیشبو صبحه،کله 7:51 ساعت

. فتمنگ بهشون هیچی خودم. ببینن منو نیست قرار میشن بیدار وقتی نمیدونستن مامان نه و

 یخوامم میدارم بر قلم کاغذو یه! چی ی واسه نمیدونم ولی...منتظرم و پوشیدم حتی هم رو لباسام

. باشنن نگرانم و خوبه حالم اینکه...مینوسم جمله چند تنها. برم و بنویسم نامه یه براشون حداقل

 ازشون. میزنم زنگ بهشون خودم اینکه. میکنم کاری یه ام آینده برای خودم برای دارم

 میزنمو زنگ آژانس به. بیرون میرم آروم اتاق از تختو روی میذارم رو نامه. نمیکنم خداحافظی

 رو که گیتارم کیف و خودم دستی کیف یه با چمدون یه...فرودگاه برم و بیاد تا میمونم منتظر

 و بیرون یام می آروم نزنه بوق که سپردم بهش. اومده آژانس که میبینم ازآیفون! همین...دوشمه

 ندهران! نیست ور این به دیروز از...نیست راتین. میندازم کوچه به نگاه یه. میکنم باز حیاطو در

 راننده .میندازم خونه نمای به نگاه یه. میشم سوار منم عقبو صندوق میذاره و میگیره ازم چمدونمو

 :کلمه یه فقط میپرسه مقصدمو و میشه سوار

 ...فرودگاه _

 به. ممیکن نگاه دستم توی بیلیت به. بخونن و پرواز شماره تا منتظرم نشستمو صندلی روی

 ی عالقه بچگیم همون از که شهری. میزنم پوزخند یه "استانبول"شد نوشته توش که مقصدی

 شمومی بلند جام از...میخونن پروازمو ی شماره...جا همون میرفتم داشتم حاال! بهش داشتم خاصی

 بارهامو .نمیکنم نگاه پشتم به اصال همین برای و نیستم کس هیچ منتظر. میدارم بر وسایلمو

 !میخوره بهم ها دار مهمان ی ازهمه حالم.میرم باال هارو پله...هواپیما سمت میریم و میدم تحویل

 نومیزد لبخند بهم داشتن میزدم مصنوعی ی مسخره های خنده اوقات اکثر که خودم مثل همشون

 اخمام بود مصندلی به چسبیده که صندلیی دیدن با. نشستم صندلیم روی رفتم.میگفتن آمد خوش

 ی حوصله اصال که باشه حسابی آدم کنه خدا. دارم همراهم یه پس برسه دادم به خدا. هم تو رفت

 دل ور نشست اومد چلفتی پا دست ساله 02 07 دختر یه دقیقه چند بعد باالخره! ندارم کل کل
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 فاصله زمین از هرچی. نگیره حرف به منو حداقل تا گوشم تو گذاشتم درآوردم هندزفرمو زود...من

 . میکشید پر بخشش آرامش های زمرد برای دلم. میشد فشرده قلبم میشد بیشتر امون

********************* 

 راتین

. شد عوض چیز همه ور این به خاستگاری شب اون از. میخورد بهم خودم از داشت حالم

 یه که ای مکالمه. بود شمین با بابا ای دقیقه 01 زدن حرف اون سر زیر چیز همه که میدونستم

 و روز اون فردای از! نشد که نشد ولی بشم خبردار محتواش از تا زدم آتیش آبو به خودمو ماهه

 رایب بکشم چیزی زبونش زیر از نمیتونم کنم تالش هم هرچی که شدم مطمئن شمین برخورد

 نقش هک بود ماه یه. داشت نیاز زمان به نبودو آسونی کار ولی کنم مجاب رو بابا داشتم سعی همین

 و دممیدی هاشو محلی بی که بود ماه یه. بود کافی کردنم آروم برای همینم ولی داشتم رو سایه یه

 بود یشب بود افتاده برام که خوبی اتفاق تنها! بود گرفته ازم خوراکو خوابو که ماهی یه. نمیزدم دم

 اون دست از که آبی. بود بخش لذت چه و داد خوردم به خودش و آورد غذا برام شمین که

 منو شمین که شدم مطمئن شب اون. میداد دوباره جون بهم که بود حیاتی آب مثل میخوردم

 اگه که بود کرده تهدیدم روز همون مادرم! شد می مانعش چیزی اما داشت دوست میخواست،منو

 های در روی بود دردی این و! میکنه عاقم نکنم دوری شمین از نگردمو بر زندگیم عادی روال به

 مانما! کنه جدا شمین از منو نمیتونست کس هیچ اما بود باارزش چیزی هر از برام خانوادم که من

 ممذهن به وقت هیچ! کردم شمین با که دعوایی آخر در و. نیومدم کوتاه حرفش این با که دید مریم

 بهش هک سیلی. بده نشون واکنشی همچین یه عوضی اون با شدنم یقه به یقه خاطر به نمیرسید

 مامچش به گستاخشو چشمای. شد حبس نفسم ثانیه چند برای که آورد درد به چنان قلبمو زدم

 منمیتونست. بودن خالی چشماش. بود سخت برام هضمش باورشو که میزد حرفهایی و بود دوخته

 سگ لمث بعدا خودم که بکنم کاری نمیخواستم چون رفتم اونجا از...رفتم. بخونم نگاهش از هیچی

 ها چهکو تو شب خود تا. میگفتم ناسزا خودم به همش سیلی اون بخاطر که چطور. بشم پشیمون

 کمی میخواستم...خونه رفتم... درخونشون جلوی صبح تا نرفتم شب هر روال طبق...میزدم پرسه

 رفتنگ از بعد صبح! میشم خیالش بی که نبود این معنی به این ولی خودش به خودم، به بدم زمان

 مچ هب هم مشکی بند مچ دوتا.پوشیدم تیره جین یه و جذب مشکی بولیز یه پوشیدن و دوش یه

 تو یناموآست... بیرون زدم سوییچم برداشتن با. زدم دستهام مچ گردنمو به ادکنمو بستمو دستهام

 زهایرو از بهتر امروز. کردم نگاه بود شده بلند ریشهام ته که صورتم به و باال زدم یکم آسانسور
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 غرق بش چند این خوابی بی از چشمام! نداشت خبر آشوبم دل از کسی ولی میرسیدم نظر به قبلم

 شده که دورم از حداقل تا میرفتم بود؛ مشخص مقصدم. افتادم راه شدم ماشین سوار. بود خون

 خشکم. میزد حرف تلفن با میزدو قدم همش که دیدم رو بردیا رسیدم که در جلوی! ببینمش

 وام یقه سمتمو اومد افتاد بهم چمشش تا بردیا که پایین اومدم گذاشتم ترمز رو پامو زود...زد

 :گرفت

  ها؟ بردیش کجا کجاست؟ شمین _

 دارم طور همین دید وقتی! نبود؟ خونه شمین مگه! چی؟ یعنی. بودم مونده حرفهاش مات فقط

 :گفت پایینو آورد هاشو دست ناامید میکنم نگاهش

 کجاست؟ پس نمیدونی؟ هم تو _

 همین که انگار! میزدم صداش مدام. شدم وارد حیاط باز در از کنارو زدمش و اومدم خودم به یهو

 با دیدنم با بیرون اومد صدام از شاران میخوای؟ چی چیه؟ بگه و بیرون بیاد یهو بود قرار االن

 :گفت بغض

 ...راتین آقا _

 همه. میزدم صداش مدام و ها پله طرف به دوییدم و شدمو رد کنارش از آروم. میزد وار دیوونه قلبم

 مثل که گریونش چشمای و باال ی طبقه بود اومده من صدای با مادرش! نبود ولی گشتم جارو

 خودم اطراف داشتم سرگردون و حیرون. میکرد نگاهم میشد کشیده قلبم روی که بود خنجری

 :گفتم گرفتمو دستاشو مادرشو طرف رفتم...نه بود؟ رفته یعنی! نمیشد باورم. میچرخیدم

 .میکنم خواهی عذر میرم من دلخوره؟ ازم کجاست؟ شمین...بگین میکنم خواهش رفعی خانم _

 ...کجاست بگین فقط

 :میگفت فقط ناله با کردنو گریه به کرد شروع

 ...رفته خبرگذاشته بی. کجاست تنم ی پاره نمیدونم...نمیدونم _

 زا. داد ادامه اش ناله و گریه به نشستو دیوار ی گوشه خورد سر دیدم که کردم ول دستاشو آروم

 ونهخ از! داشتم حسی چه بگم نمیتونستم... بودم پوچ. شدم سرازیر افتاده های شونه با ها پله

 تمونشس ای شیشه در کنار های پله روی. نمیرفت راه پاهام این از بیشتر دیگه ولی بیرون اومدم

 از نبود خبر بی بود، نرفته اجبار به بار این! بود رفته شمین. بودم گذاشته پیشونیم روی چپمو دست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

474 

 

 وشکست واقعا بار این! رفت خودش ی اراده با بار این! رفت میدونتستو چیزو همه بار این وجودم،

 کار هیچ همیشه، مثل من کردو خودشو کار بازم اون ولی ندارم طاقتشو بودم گفته بهش! رفت

 مهم رامب کسی که بود خراب انقدر حالم. نکردم توجهی ولی نشست کنارم کسی! بکنم نتونستم

 .بیرون بیام خودم هوای و حال از شد باعث گرفت طرفم به که کاغذی و شاران صدای! نباشه

 گفته لمهک یه فقط میگه ولی زده حرف راننده با بردیا. رفته کوچه سر آژانس با! رفته و نوشته اینو _

 .تمام و فرودگاه

 تماس باهاشون که آخر در و نوشته جمله چند فقط! خودشه خط دست میگیرم، ازش کاغذو

 در یبمج از که قلمی با زود! انتظار دوباره یعنی این و من برای کوچیک امید نور یه... همین! میگیره

 :میگم تمام جدیت با میگیرمو شاران طرف به مینویسمو خودمو ی شماره یارم می

 ... بهش نگید چیزی میکنم خواهش! کنین خبرم زد زنگ بهتون اگه _

 :گفتم اطمینان با که کرد نگاهم مردد

 !کنم پیدا خواهرتونو میتونم کنید کمک من به اگه _

 :گفت تند تند. زد برق چشماش

 .میکنم خبرتون حتما...حتما _

 نمیدونم .میکرد نابود انتظارمنو این ولی میموندم منتظر باید...خونه از بیرون زدم شدمو بلند جام از

 ینا نمیرفتم خودم خونه بود مدتی یه. میکردم رانندگی چطور اصال یا خونه رسوندم خودمو چطور

 وت! خونه اون مینداخت شمین یاد به منو بیشتر انگار. نداشتم رو اونجا به رفتن قصد هم بار

. نیدمش نمی صدایی هیچ بودو پایین سرم... خونه رفتم سست های قدم با کردمو پارک پارکینگ

 اام. بودم داده فشارشون که بس از بود متورم دستم های رگ...بستم درو اتاقمو رفتم راست یه

 کرد کار هر اتاق اومد شب رادین! بشه حریفش نمیتونست دردی هیچ بود قلبم تو که دردی

 ره. میکرد صدا شام برای مادرم. گذاشت تنها منو امیدو نا با و بشنوه من از ای کلمه نتونست

 باعث همینم و نرفتم ولی میکردن پیدا حضور سفره سر خانواده ی همه باید یوفتاد می هم اتفاقی

! نشن مزاحمم دیگه بذارنو تنهام که خواستم همشون از بیداد و داد کلی با. بود هاشون نگرانی

 ...بمیرم خودم درد به میخواستم

********************* 
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 شمین

 ریمعتب دانشگاه از که مدرکم بخاطر. کردم کار به شروع شرکت یه تو و میگذره اومدنم از ماه سه

 و یسیانگل زبان و استانبولی ترکی و ارمنی و فرانسه زبان گرفتمو لیسانس تر زود اینکه و بود

 ویت خونه یه. کردن استخدامم زود وخیلی اومد حساب به مثبت پوئن برام کلی بودم بلد فارسی

 ماهم چند پسندازهای از ها این ی همه انجام برای اوایل. بودم کرده اجاره( Cihan gir) جیهانگیر

 مشکلی مخارجم و خونه اجاره پرداخت تو بودم کرده کار به شروع که حاال ولی کردم استفاده

 قسمت تو سر آخر و دوندگی ماه یه! شدم استخدام تا کندم جونی چه که میدونه خدا. ندارم

 ندتاچ سر که نماند ناگفته البته. یام می حساب به ها بهترین از یکی بازنگری و نقشه طراحی

 شرکت صاحب مُراد راستی. کرد هنگ( Murat)مُراد که  گفتم رو اشکاالتی رفتمو خودم پروژه

. ودب یومد می حساب به ها شرکت بهترین و بزرگترین از یکی ترکیه توی که(( Akdemir آکدِمیر

 طمتوس میگم... متوسط هیکل و جذاب صورتی گفت میشه و عسلی های چشم با ساله 51 پسر یه

 فیتعری چندان اخالقشم. یومد می حساب به قلیون نی ونه بود ها بادکنکی عضله اون از نه چون

 الیمح زیادی چیز کمم سن با دید اوایل وقتی که طوری! بود معنا تمام به خودشیفته یه! نداشت

 ات گفت میشه حاال. یومد می در حرصش نداشتم استخدامم به اصرار همه اون من خود بی و میشه

 پولی مدرک زور و پارتی با که نیستم همکارهام شبیه و زنم نمی مفت حرف که فهمیده حدودی

. میگذروندم دوست یه با هامو تنهایی مدت این تمام البته. میفروختن افاده و فیس بودنو اومده

 پاچه که منی به شدن نزدیک برای اوایل که ای حوصله ها مهربونی مدیون چقدر واقعا( Elif)اِلیف

 اعم اطرافم های آدم اکثر مثل بودو خبر با زندگیم جریان از حدودی تا گفت میشه. بودم میگرفتم

 ور توضیح یه حقه حداقل و نداره گناهی اون که میگفت سوختو می راتین برای دلش ام خانواده از

 برای داشتن بودم آرومش براقو های زمرد اون تاب بی سنگیم ظاهر پشت اینکه از خبر بی! داره

 حتی. میکشیدم نفس یادش با رو ماه سه این تموم. میکردن تعیین محکوم و متهم خودشون

 اما! ببینمش شده که هم دقیقه یه برای برگردمو میخواستم و بودم بریده دیگه خودمم

 قدرچ که میدیدم. میزدم زنگ اینا مامان به خودم گداری گه! نمیخواست اونجا منو کسی...نمیشد

 ایج و خوبه جام که میگفتم یومدم نمی کوتاه رقمه هیچ من ولی کجام بدونن میخوان تابنو بی

 . نیست نگرانی

 شماره. اومد در صدا به تلفنم که بودم درگیر سخت میکردمو کار داشتم نقشه یه سر روز یه

 نیطوال مکث بعد! بدم جواب که میکرد زد گوش بهم مدام حسی یه چرا نمیدونم ولی بود ناشناس
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 یوقت اما کنم قطع میخواستم. زد خشکم رادین نگران صدای شنیدن با که دادم جواب رو گوشی

 .دادم جوابشو نگرانی با چسبیدمو رو گوشی دستی دو شنیدم داد جیغو صدای

 ...شمین _

 "...خدا ای! بمیره مادرت...راتین "ترسوند منو که جیغی صدای

 کردی؟ پیدا کجا از منو شماره تو خبره؟ چه رادین _

 :بود مشخص زد که فریادی از کامال بود عصبی رادین

 ...برس دادمون به...اینارو کن ول لعنتی _

 :گفتم مرتعشی صدای با و افتاد لرز به پام دستو

 ...راتین شده؟ چی _

 :میزد حرف تند تند داشت رادین چون ام جمله موند تموم نا

 اگه د! اومد؟ سرش به چی میدونی رفتنت بعد. یاره می سرخودش بالیی یه میدونستم _

 !میشه دیر خیلی نیای اگه بدون فقط! بیمارستان میبریمش داریم! بودی کنارش االن که میدونستی

 یه تماح...خدایا! میشه؟ دیر چی یعنی بود؟ شده چی یعنی. میپیچید گوشم تو بوق ممتمد صدای

 هک میکردم متر اتاقو هی میکردمو داشتم خیال فکرو جور هزار طور همین...نه. براش افتاده اتفاقی

 :گفت گرفتو هام شونه از نگران شدو نزدیک دیدنم با...تو اومد اِلیف شدو باز در

 شمین؟ خوبه حالت! افتاده؟ اتفاقی چته؟ _

 آب لیوان یه. کردم حس رو بود ام ینه*س ی قفسه تو که تکراری درد همون میزدمو نفس نفس

 تو مودستا و صندلی رو نشوند منو زود اِلیف. شد تیکه هزار افتادو خورد لیز دستم از که دستم داد

 :گفت گرفتو دستش

 شده؟ چی بگو...باش آروم جونم شمین شنیدی؟ بد خبر _

 :گفتم چکیدو چشمم از ها مدت از بعد اشکی قطره

 ...راتین _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

477 

 

 :گفتم میزدم حرف خودم با انگار طور همون حول با زود پرید رنگش دیدم

 !قویه اون اِلیف. است زنده اون...مطمئنم من نه...نه _

 :گفت کردو قاب صورتمو کردو جمع خودشو زود اِلیف

 ...تهران بری باید میگیرم، برات بیلیت یه_

. نبود حالیم چیزی شدم هواپیما سوار دادو دستم به ساکمو که ای لحظه تا ومن کردو گفتو که کاری

 زمزمه خودم با. میکردم نگاه داشتن عجله که مردمی های آمد رفتو به داشتم امام فرودگاه توی

 :کردم

 میکنم؟ چیکار اینجا من _

 :دادم جواب خودم به خودم و

 !نشه دیر تا اومدی _

 موگوشی. گرفتم دربست رفتمو تاکسی طرف به زود بیامو بیرون بهت از شد باعث جمله همین

 :داد جواب بوق تا چند از بعد. گرفتم و رادین ی شماره کردمو فعال ایرانمو خط درآوردمو

 ...الو _

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 بیمارستان؟ کدوم _

 :گفت ناباوری با

 خودتی؟ شمین _

 :گفتم عصبی

 بیمارستان؟ کدوم گفتم...خودمم آره _

 :گفت زود

 ...آتنا بیمارستان همون_
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 شدمو پیاده زود. دادم رو بود اونجا خودش رادین که بیمارستانی کردموآدرس قطع خداحافظی بی

 به هراسون. دادم بهش میدادمو باید که مبلغی برابر دو و بمونه منتظرم جا همین گفتم راننده به

 رو مودست! کرد دیوونه منو این نمیکردو توجه بهم اصال لعنتی پرستار ولی رفتم پذیرش سمت

 :گفتم داد با کوبیدمو سکو

 ...توام با...رو گوشی اون کن قطع لعنتی _

 :گفت اخم با سرجاشو کوبید رو گوشی بود شده شکه که پرستار

 ...بیرون بفرما خبرته؟ چه خانوم _

 پته تهت با پریدو پرستار رنگ و گرفت بازومو پشت از یکی که بکنم موهاشو همه برم میخواستم

 :گفت

 ...خانوم این...دکتر آقای سالم _

 :گفت اخم با و بشه کامل حرفش نذاشت

 .میزدید حرف تلفن با کارتون به رسیدگی بجای که باشه آخرتون بار فتاحی خاونم _

 :پرسیدم رادین از جدی برگشتم شدمو بیشعور اون خیال بی

 طوره؟ چه حالش _

 .گرفت بغضم انداختو راتین یاد منو که زد آرومی لبخند

 .بریم بیا...خوبه _

 اندب سرش و بود کشیده دراز بیمارستان تخت روی. دیدم راتینو و پنجره یه پشت رفتیم باهم

 یه لمث برام مدت این که تنگی نفس دوباره تا بود کافی شرایط اون تو اونم دیدنش. بود پیچی

 خوبه حالش و شده رفع خطر که میگفت بهم رادین بودو بخش توی. بیاد سراغم بود شده عادت

 هچ پرسیدم رادین از وقتی! نبود خوب حالش راتین...نه. داشتم باور رو میدیدم که چیزی من ولی

 :کردن تعریف به کرد شروع نشوندو زور به منو افتاده اتفاقی

 تو همش! ببینه رنگشو نمیتونست کسی نمیکنه پیدا تورو و خونه یاد می که روزی همون از _

 دعوا طفق مدت یه بعد اینکه تا نمیگفت هیچی ولی سراغش رفتم بار هزار. بود درگیر و بود اتاقش
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 هشونب اخمم یه تاحاال که رهان و مریم مامان به من،بابا،حتی به میتوپید؛ همه به راتین. میکردیم

 دایص! میکرد کم دلهورمون ترسو از نمیکرد سکوت که همین. بودیم راضی همینم به. بود نکرده

 میگفت بودو سالش 02 که وقتی اون مثل بود شده درست. یومد می مدام که بود دوشب سازش

 باور مداشت! میشه تنگ بود زده غیبشون که همسایمون ی بچه دختر برای دلش خیلی چرا نمیدونه

 ...ولی کنه فراموشت خواد می راتین که میکردم

 :گفتم طاقت بی که کرد سکوت

 رادین؟ چی ولی _

 :گفت شدو خیره چشمام به باغم گرفتو باال سرشو

 تو دست به آورد سرخودش که بالیی این از بعد تا میکرده ضبط هارو آهنگ اون تموم اون ولی _

 !میذاشت جا به نامه وصیت یه بهت داشت اون درواقع...برسه

 بود؟ اومده راتین سر به چی...خدایا! رفت سیاهی لحظه یه چشمام

 دمز صداش هرچی. بود قفل در اما شده چش ببینم رفتم زود اومد که فریادش شکستنو صدای _

 نفس خداحافظ. کردی نابود منو تو...شکستی: میگفت میزدو حرف یکی با داشت فقط

. دبلندش باغبونمو داد و جیغ سرش پشت شیشه شکست صدای گفت اینو که همین...راتین

 دهخور بودو خون پر صورتش سرو... پایین کرده پرت باال از خودشو راتین دیدم پایینو دوییدم

 اقعدرو. نشده بیدار هنوز ولی  گذروند خیر به خدا و بیمارستان آوردیمش زود که شد این...شیشه

 بخواد نکهای به درواقع یعنی یانه بشه بیدار که داره بستگی راتین بدن به کامال این میگه دکترش

 ! نه یا بیدارشه

 ات بودم ایستاده طوری ولی آوردم باال خون فقط آشغالو ظرف سمت دوییدم گرفتمو دهنمو جلوی

 با رفتوگ بازومو زیر زود شدم بلند دید اینکه از بعد رادین! خون چرا نمیدونستم خودمم. نبینه رادین

 :گفت نگرانی

 شده؟ چت خوبه؟ حالت تو _

 :گفت کردو نگاه بهم ملتمسی نگاه با رادین...خوبم که گفتم کردمو اشاره دست با

 ...داری دوسش هم تو. برگردونی راتینو میتونی تو _
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 :گفتم فقط

 پیشش؟ برم میتونم _

 :گفت زدو ای قدرشناسانه لبخند

 .منتظرته اونم مطمئنم...معلومه _

 به ور دستگیره آروم...اتاق در سمت رفتم زدمو بود شبیه خند زهر به بیشتر که مصنوعی لبخند

 مه واقعا و ازش میکشیدم خجالت انگار. برمیداشتم قدم آروم...تو رفتم دادمو فشار پایین طرف

 که رخشو نیم فقط میتونستم من که بود طوری صورتش...نشستم تخت روی کنارش. بود بجا

 به کردم شروع باهاش آروم! بود برگردونده ازم روشو که انگار. روببینم بود روش هایی خراش

 :زدن حرف

 این رو که االن چرا االن؟ چرا بگی میخوای نه؟ اومدم رویی چه با میگی االن میدونم سالم، _

  اومدی؟ تختم

 :گفتم ریختمو اشکی قطره

 میدونم ولی...ولی گوشم تو بزنی کاش ای. داری حق کنی کار هر و بگی هرچی! داری حق خب _

 تا دمز آتیش آبو به خودمو ماهه سه که هاته مهربونی همین. نمیشه بلند روم دستت که انقدرآقایی

 که ونهدیو یه کردی یخو من که بودی تو این اصال! راتین شد پررنگتر...نه ولی بشه رنگ کم یادت

 ! داره جنگ سر عاشقی عشقو سر خودشم با

 :گفتم کردمو اش خفه گرفتمو دهنم جلو دستمو زود که کردم هق هق

. فتمر چرا بگم که نخواه! بمونم که نشد! خواستم نمی من بار این خدا به. نمیخواستم من ولی _

 میپرستیش که خدایی همون مگه کردی؟ خودت با کارو این چر میکردی؟ فراموشم تو میشد چی

 چرا ؟کردی جونتو قصد چرا پس پرستیدیش؟ نمی وجودت همه با تو مگه! گناهه خودکشی نگفته

 بدی؟ عمرعذابم یه خواستی

 قمه هق! انگار میکردن خالی و تظاهر ماه سه این ی عقده داشتن بودنو گذاشته مسابقه هام اشک

 :فتمگ شدمو بلند جام از آروم. بگیرم دستشو تا نمیرفت جلو دستم. میلرزید هام شونه و بود خفه
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 آدم قدرچ ببین بیدارشو...شو بیدار. شدم مجبور بازم راتین،من بشکنمت نخواستم وقت هیچ من _

 ولی نیست من ماله شاید نگاه اون راتین. میکشن سبزتو نگاه یه انتظار که هستن من غیراز به

 ! نشن محروم ازش مریمت مامان خواهرت، حداقل بذار

 بمش صدای بیرون برم خواستم تا بهشو کردم پشتمو زود که میرفت باال داشت هقم هق

 :بود گرم بمو صداش هنوزم! انتظار ماه سه بعد. کرد میخکوبم

 !اینجا میکشوندمت باید...یومدی می باید! میدونم چیزو همه _

 درممپ از تنفرم ازتهران،دلیل رفتنمون دلیل یعنی خدایا...پدرش میدونست یعنی. نمیشد باورم

 کشموب راهمو زدمو توهم که کنم قانع خودمو میخواستم انگار. برگردم نمیکردم جرئت! میدونست؟

 :صداش تو بود خواهش اینبار ولی شنیدم صداشو دوباره. برم

 بدی؟ نشونم چشماتو ماه سه بعد نمیخوای _

 تاطاع قلبم از بدنم اعضای تموم تا بود بزرگی دلیل هم دوری واین بود فرمانش به گوش قلبم

 :گفت پوزخند با خوندو نگاهم از و ترسیدم! بود خون رنگ چشماش. برگردم طرفش به کننو

 !روزم حالو بود این رفتنت بعد میبینی؟ _

 کم های ریش ته جای به صورتشو. میکردم وارسی صورتشو اجزای تموم داشتم...من خدای

 ماا بودن شده مرتب نا بلندو موهاش. بود شده گرفته قاب بلندش نسبتا های ریش با پشتش

 شیشه های بریده بخاطر که هایی خراش از پر و کبود صورتش! رنگ خوش بودنو طالیی هنوزم

 یه ثلم چشماش! نمیمونه ردشونم حتی زمان گذشت با میدونستم ولی میرسید نظر به داغون بود

 سرش به که بود ای ذربه بخاطر میدادم احتمال. بود شده گم توشون هاش زمرد بودو خون کاسه

. کردمی نگاهم جون نیمه لبخند یه با داشت و بهم بود خیره اونم.بود شده پیچی باند بودو خورده

 بودم کرده عاشق و محکم مرد این با که کاری بخاطر من و بده آرامش بهم میتونست هنوزم

 ماخ که چکید چشمم از ای قطره اراده بی فرستادمو لعنت شانسم به خودم به. کشیدم خجالت

 :گفت بستو چشماشو کشید سرش که تیری با کردو

 !باشه؟ بریز اشک کنو کم من عمر از ذره ذره هی تو _

 چشمات از که اشکی قطره هر ".کردم پاک هامو اشک زود افتادمو بود زده بهم که حرفی یاد تازه

 :گفتم بابا موضوع آور یاد با "میشه کم منم عمر از ذره ذره میچکه
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 .کنم صدا دکترتو برم من _

 :گفت شدو مانعم صداش با

 ... ببینمت بذار و نزدیک بیا فقط! نمیکنه آرومم خودت جز درمانی و دارو هیچ _

 با باشه من ماله نمیتونه هنوزم میدونستم اینکه با. بمونم دور ازش این از بیشتر نمیخواست دلم

 دراز سمتم به رو بود زده سرم بهش که دستی. ایستادم کنارش تختشو به شدم نزدیک قدم چند

 .میکرد لمس و بود گرفته دست یه با دستمو هرو. گرفت بودمو زده گره توهم که دستهامو کردو

 ندگیموز رازهای تموم اینکه به. میکردم فکر شدنم رسوا به تنها من ولی. بود لبش گوشه لبخندی

! بود ردهک منع راتین داشتن از منو اقا حاج بودو شده نوشته منم پای به که بابا اشتباه میدونست،

 :پرسید جدی گرفتو رو ها اون محکم شدو ثابت دستام روی انگشتاش حرکت

 رفتی؟ گذاشتی صدا بی چرا بهم؟ نگفتی هیچی چرا _

 که عقب رفتم قدم یه زود تو اومد تا شدو وارد رادین! بدم که نداشتم جوابی. بود پایین سرم

 نهردومو تحویل مهربونی لبخند رادین. شد خیره رادین به جدی گرفتو دستامو تر محکم راتین

 :گفت راتین به دادو

 بیان؟ بگم منتظرن بیرون همه قرار؟ بی مجنون شدی بیدار باالخره _

 نگاه نیم یه بهم و شد متوجه کامال راتین لرزیدنو به کرد شروع دستام آخرش ی جمله شنیدن با

 :گفت رادین به و کرد

 ...بیان بگو آره _

 :گفتم نداشتم کنترلی توش که لرزونی صدای با

 .برم باید من...من _

 ادینر. بود خیره پریدم رنگ صورت به بودو گرفته سفت راتین ولی کنم آزاد دستامو میخواستم

 دموش خیره چشماش به عجز با. دربیاره سر تا میکرد نگاه دوتا ما به داشت گیج کال که هم بیچاره

 :گفتم

 !نمیتونم برم، بذار _
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 :گفت شدو بیشتر اخمهاش

 نگذشتتو نداره حق ای دیگه کس هیچ نه و ام خانواده ونه من نه میگم؛ بازم گفتم بهت بار یه _

 !بگیره تصمیم من طرف از نمیتونه کس هیچ زدم، باهاشون هامو حرف من. کنه محاکمه رو

 برای هکن تا بد باهاشون و بگیره جلوش من بخاطر اشو خانواده راتین کنم قبول نمیتونستم من

 :گفتم حول با همین

 ...من از تر باارزش ترو مهم! اتن خانواده اونا _

 :گفت اطمینان با زدو بهم بخشی آرامش لبخند

 هی بودو اشتباه بابا کار! نمیگذرم ازتو هم موقع هیچ و نمیکنم طرد امو خانواده موقع هیچ من _

 ...جا بی قضاوت

 اینو اون ولی نداشتم اشو خانواده با رویی روبه توان من. نشد کنم فرار اونجا از تا کردم کار هر

 یدهد متهم یه چشم به! نداشتم رو شدن خرد و دوباره شدن حقیر توان من. کنه قبول نمیخواست

 کنده جاش از داشت قلبم من و بیان بگه بهشون تا بیرون رفت رادین. بود آور عذاب برام شدن

 دلگرمی بهم داشت سعی هاش نوازش با راتین ولی نبود خودم دست هام دست لرزش. میشد

 نداد اجازه کشیدم دستمو کردمو اصرار هرچقدر راتین. شدن وارد نفر چهار هر شدو باز در. بده

 های چشم با داشتن رادین حتی و رهان مریمو مامان و آقا حاج حاال و بشه جدا هم از دستامون

 و راتین سراغ اومد زدو هردومون به گرمی لبخند دقیقه چند بعد رهان. میکردن نگاهمون گشاد

 شده گره درهم های دست از چشمشو هم مریم مامان. بوده نگرانش خیلی گفت کردو گریه کلی

 شسرزن و سنگین های نگاه با که کسی تنها حاال.کرد پهن رو گریه بساط برداشتو دونفر ما ی

 فیفیخ لرز میتونستم بودو پریده رنگم. بود آقا حاج من روی بیشتر اما داشت هردومون به که باری

 های شارف بودو گرفته سفت دستمو که راتین جز کسی تا کنم مهار زور به رو بود افتاده جونم به که

 منو سمت اومد کرد گریه سیر اینکه از بعد راتین مادر. نشه کنه آرومم تا میداد بهشون کوچیکی

 رو دبع ی دقیقه چند تا میدادم احتمال که ای ضربه شدت از نه ولی میترسیدم. ایستاد روم روبه

 غرورم از دوباره. بیارم در صدامو نتونم بشمو خرد بازم اینکه از بلکه. میکنم حس ام گونه

 باید لیو میکردم حس نگاهشو سنگینی! داشتم واهمه بشه شکسته دوباره اینکه از! میترسیدم

 هنگا این راز پس. دوختم چشم رنگیش نگاه به کردمو بلند سرمو همین برای میشدم رو روبه

 دستش کردو براندازم چشماش با! میدیدم داشتم رو عینش!! راتین چشمای! بود زن این زمردی
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! حتی دش بیشتر راتینم دست فشار. شدم ضربه منتظر گذاشتمو هم رو آروم چشمامو شد بلند که

 برای نه اما نشست ام گونه روی دستش دیدم که کردم باز چشمامو. نکردم حس چیزی هیچ اما

 :گفت بغض با کردو نوازشم...من به بود خیره بودو شده بارونی دوباره چشماش! سیلی

 !میگفت راتینم که بودی اونی از تر نجیب تو _

 که زدم گره هاش شونه دوره آروم دستامو. کرد ول دستمو راتین که آغوشش تو کشید منو آروم

 :گفت هقش هق میون لرزیدنو به کردن شروع

 هستی ای فرشته همچین یه میدونستم اگه خدا به باتو، کردیم بد خیلی ما...دخترم کن حاللمون _

 .نمیدادم عذابتون وقت هیچ

 ریهگ کمی!میکنه آب نوع از قلبمو های یخ داره که میگفت بهم دوباره که گرمایی. شد گرم قلبم

 :گفت شدو خیره صورتم به بیرونو کشید آغوشش از منو کردو

 نبخشی مارو تو تا گفته راتین! کن خانومی و بیا ولی سختیه کار میدونم ببخشی؟ مارو میتونی _

! کستیمش تورو مثل ایی فرشته قلب ما گفته؛ اینو چرا میدونم حاال. نمیداره بر اسممونم حتی دیگه

 .رفتی گذاشتی آروم و کنی گالیه راتین به ما از نکردی باز لب حتی تو ولی کردیم بد همه اون

 :گفتم گذاشتمو اش شونه سر دستمو آروم

 . بود جا به گفتین هرچی آقا حاج و کیاراد؟شما خانوم میزنید حرفیه چه اینا _

 :گفتم انداختمو راتین به نگاه یه

 ...با حق شایدم! بگذره اش خانواده از من خاطر به راتین نمیذارم من _

 :گفت و بشه کامل جملم نذاشت

 ی درباره نداشتیم حق ما. هستین زیری به سر خوبو های آدم ات وخانواده تو...حرفو این نگو _

  بشی؟ خودم عروس میدی افتخار بپرسم؛ ازت جا همین میخوام حاال. کنیم قضاوت شما

 نگاهم رهدا لبخند با منتظرو دیدم که انداختم راتین به نگاهی... اینجا اونم نداشتم حرفو این توقع

 :گفت گرفتو دستامو مادرش میگفتم؟ چی باید. شدم خیره مادرش چشمای به. میکنه
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 نیمک اجازه کسب ات خانواده از بیایم باید اونکه برای. نکن قبول خاستگاری یه عنوان به اینو _

 .کنی ازدواج باهاش میخوای و داری دوسش هنوزم که بده پسرم منو به و دلگرمی این حداقل ولی

 :شکستم سکوتمو قلبم تموم با زدمو جونی نیمه لبخند

 .شماست پسر اونم داره صاحب یه من قلب _

 رهان نورادی. کنه تشکر ازم کلی و کنه بغلم مادرش و بشه پا به هلهله تا بود کافی بود جمله همین

 استخو تا سیدو*بو پیشونیمو اومد هم آقا حاج حتی. میکردن نگاهم لبخند با میزدنو دست هردو

 :گفتم کنه خواهی عذر

 !شرایطیه همچین یه تو پسرتون االن که کنم خواهی عذر ازتون باید من...آقا حاج نگین _

 :گفت کردو نگاهم میشیش و مهربون نگاه با آقا حاج

 . نندازه تو های لب روی از لبخندو هم خدا کردی، خوشحالمون _

 باز ندهخ به همه های لب. گرفتیم جشنی نیمچه یه گفت میشه اومدو بزرگی شیرنی قوطی با رادین

 بیرون یتاکس که گفتم رادین به باالخره. بود کرده کالفه منو واقعا بود تودلم که اضطرابی ولی بود

 ینماش تو ساکمو کردو هم کارو این و بره میکنه ردش خودش گفت که توشه هم ساکم و منتظرمه

 برم رادین همراه کنمو خداحافظی راتین از تونستم کندنی جون با باالخره. داد جا خودش

 بره دش خوب کامال اینکه از بعد و بمونه بیمارستان تو راتین هفته یه بهتره میگفت رادین...خونه

 که زدن غر به بود کرده شروع االنش همین از راتین چون کنم راضیش میخواست ازم و خونه

 یشههم مثل. زدم زنگ کردمو تشکر رادین از شدمو پیاده خونه دم جلوی! بره بیمارستان از میخواد

... تو تمرف کوچیکی لبخند با. کردن وباز در طور همین دوربین از کنن نگاه یا بدن جواب اینکه بدون

 هک بود سرد انقدر ولی بود اوایلش. بود ماه دی سرد هوای. بود شده تنگ حیاطمون برای دلم چقدر

 صدای که زدم رو  ورودی در کردمو باز رو ای شیشه در رفتم دست به چمدون کردمو خفیفی لرز

 :شنیدم شارانو های زدن نق

 نمیداری؟ بر کلید چرا آخه د...بردیا کنه چیکارت بگم خدا ای _

 کمشش و بود ترشده تپل! زد خشکش( خیالی بردیای به درواقع) بتوپه بهم اومد تا اما کرد باز درو

 شاران همون این کردم فراموش لحظه یه که یومد می بهش بودن تپل این انقدر ولی...بزرگتر
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 یه. میبود ماهه شیش باید االن.شدم نزدیک قدم یه بهش زدمو بهش گرم لبخند یه و خودخواه

 :بگه دربیادو بهت از شد باعث برداشتم من که قدمی

 خودتی؟ شمین _

 :گفتم پوزخند با کردمو جور جمعو خودمو

 !امه عمه پس نه _

 :شد ظاهر شاران پشت که بود خودش بعدش و مامان صدای

 شاران؟ کی _

 :گفتم دلتنگیم تموم با زدمو گرم خیلی لبخند یه مامان به

 ...مامان منم _

 :گفت و زمین رو نشست هق هق با ترکیدو بغضش مامان

 دادی؟ دقم که بودی کجا...برات بمیرم الهی _

 متشس دوییدم کردمو ول چمدونمو! من به لعنت. بودم شکونده منم مامانمو کمر...گرفت درد قلبم

 نوازش فقط. میکرد گالیه ازم و میزد زار داشت بغلم تو. کردم بلندش گرفتمو اشو شونه وزیر

 :فتگ شدو خیره بهم مامان که جداشدیم هم از دقیقه چند بعد! اونه با حق میگفتم بهش میکردمو

 ! رفته گود چه چشمات زیر ببین...ای خسته تو بریم بیا _

 :گفتم سیدمو*بو دستشو زدمو روش به لبخندی

 .خوبه حالم من نباش نگران _

 نگاهم داشت دلخوری جور یه که کردم نگاه شاران به دیوارو کنار گذاشتم چمدونمو برگشتم

 آلوچه کولواش پر بسته یه کیفم تو از. بود پر دلم ازش خیلی هنوزم چون بودم؛ نکرده بغلش. میکرد

 برای تا داره نگه خواستم رادین از راه سر یادمه. درآوردم برسه نظرتون به که ترشی چیز هر و

 اروه خوراکی بسته زدم بهش که جونی نیمه لبخند با شدمو نزدیک بهش. بگیرم خوراکی شاران

 :گفتم طرفشو به گرفتم

 ...بخوره بده خاله فسقل به هارو این بگیر _
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 بخندل با گرفتو دستم از.است همیشه از تر احساسی میدونستم. نشست اشک نمه توچشماش

 :گفت گرمی

 !داری هم زاده خواهر یه که بود یادت پس _

 :گفتم دلخوری با اراده بی میشدم رد کنارش از که طور همون

 ...امم خانواده یاد به همیشه من _

 تنوگف نبودم من که مدتی چند این از همش بردیا اومدن تا. انداختم تیکه بهش که فهمید خودش

 به ریمب باید حتما فردا گفت مامان که گفتم همشون به راتینو ی قضیه منم...بردیا دار خنده کارهای

 مماومدن دلیل جورایی یه اومدمو راتین دیدن به اول نشد دلخور اصال مامان که بود جالب...عیادتش

 بردیا. دهبرگردون باالخره معرفتو بی منه که کنه تشکر ازش باید میگفت بلعکس بلکه بود خودش

 شاران این پیش و نداشته صفایی خونه این من بدون که میگفت هی شدو شوکه بادیدنم کلی هم

 رو بوش تا کرد تنبیه اونو شاران آخرش حرف این بخاطر به بماند البته! مونده تنها دست هم شکمو

 :وگفت انداخت باال ای شونه قیدی بی با اونم که بخوابه کاناپه

 !روش امشمبم میخوابم کاناپه رو خانوم های میدی بو ی بهونه به ماه شیش _

 وت رفتم بااجازه یه با من آخر دست که گذشت خوشی و خنده با گذروندیمو رو خوبی شب خالصه

 . خوابیدم راحت و بودم دلتنگش که عزیزم پناهگاه

********************** 

 شمین

 یزندگ و میره پیش داره خوب چیزخیلی همه که سخته برام باورش هنوزم. میگذره اومدنم از دوماه

 استمخو ازش ندارم برگشت قصد دیگه که گفتم گرفتمو تماس مراد با! میزنه لبخند روم به داره

 ودب بعید واقعا آدمی چنین از. شدم شوکه که کرد اصرار شدو ناراحت انقدر. بفرسته بهم مدارکمو

 ودشخ این انگار نه انگار خالصه و بودی شرکتم های بهترین از یکی تو میگفت همش! رفتار این

 با راههم و مدارکم تموم یکیه حرفم دید وقتی باالخره. کنه استخدام منو نمیخواست اوایل که بود

 الس یه برام! بیارم در شاخ بود مونده کم خورد ام پرونده به چشمم وقتی. کرد پست برام حقوقم

 هر به واین بودمو مطمئن که بود نوشته تمجید تعریفو ازم کلی گفت میشه بودو زده کاری سابقه

 کلی گفت هرچند بیچاره اِلیف! بودم استخدام برگرد برو بی میدادم نشون تهران تو شرکتی
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 تا واستمخ اونم از دادمو دلداریش کلی گوشی پشت و بگیره بغضشو جلوی نتونست ولی خوشحاله

 باهاش که دادم قول بهش البته.کردم واریز حسابش به رو مبلغی و کنه تصفیه خونه صاحب با

 ازمب تولدم روز. دیدنم به یاد می فرصت اولین در گفت که ایران به کردم دعوتش باشمو درتماس

 نامزد رو ما رسمیت به ها خانواده شب همون گفت میشه زدو رقم برام راتین رو خاطره بهترین

 که طوری جدیم کارم رو کلی من ولی گرفت کار به خودش شرکت توی منو راتین.کردن اعالم

 کم یاد می عشوه بهش دختر یه بیرون تو وقتی که دختریم همون من نمیشه باورش هم خودش

 ودب خودش عادی غیر روال رو چیز همه براتون بگم خالصه! بیارم در کاسه از چشماشو برم میمونه

 بخو روز همه این از روزگار که شدم مطمئن افتاد روز اون که اتفاقی با البته! بود خوب خیلی چون

 وت بود قرار همیشه مثل! بود شده باز لبخند به من روی که نبوده خود بی و داشته غرضی قصدو

 با ینوماش. نرفتیم باهم من همیشگی اصرار به ولی بخوریم نهار راتین با شرکت نزدیک رستوران

 ظرممنت بودو نشسته همیشگی میز روی. شدم پیاده کردمو پارک جنیسیسش از فاصله یکم

 این ویت چقدر که وای. شد بلند دیدنم با. شدم نزدیک بهش نشستو رولبم کوچیک لبخند یه...بود

 :کردم سالم بهش و نشستم روش روبه. میشد خوشگل تودلبرو رسمیش های لباس

 ...سالم _

 ...خمارت چشمای به ماهت، روی به سالم _

 خندلب با بود شاران. اومد در صدا به گوشیم که بیارن تا بودیم منتظر و دادیم غذاهامونو سفارش

 :دادم جوابشو

 ...تپلی مامان بگو _

 نراتی و ماسید صورتم رو لبخندم. یومد می هقش هق صدای معترضش های جیغ بجای بار این اما

 :گفتم شاران به بهش توجه بی ولی گرفت دستمو

 میکنی؟ گریه چرا شده؟ چی خانومی...شاران _

 :گفت هقش هق میون شاران

 ...شمین...بیا شمین _

 :گفت که راتین به توجه بی شدم بلند جام از زود

 شده؟ چی خانومی...شمینم_
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 :میزدم حرف شاران با و میرفتم راه زود زود

 شده؟ طوریش مامان شده؟ چی بگو. یام می دارم من ببین...باش آروم شارانم _

 ...بابا شمین...بابا...با _

 ومدی می سرم پشت که میدیدم راتینو. افتادم راه و شدم ماشین سوار زود منم و شد قطع گوشی

 فقط. نمیداد بهم رو فکری هیچ ی اجازه و بود کرده قفل ذهنم. کنم فکر بهش نمیتونستم االن ولی

 ینودرماش شدم پیاده وقتی نمیدونم. کردم کارم همین که خونه به برسونم خودمو زود میخواستم

 خرآ دست که میدادم فشار هی زنگ رو بودم گذاشته دستمو! نه یا کردم خاموشش اصال یا بستم

 جیغو و گریه صدای میتونستم حیاط از...تو برم کنم باز درو خودم کنمو پیدا هامو کلید شدم مجبور

 نم به چشمش تا شاران!سالن رفتم هام کفش همون با زود میکرد، بدتر حالمو این. بشنوم دادو

 نداختما کیفمو. میکرد صدا رو بابا میکردو ناله داشت فقط که مامانم. گرفت شدت اش گریه افتاد

 .بزنم حرف باهاش کردم سعی نشستمو شاران پیش دوییدم زمین رو

 شده؟ چی بگو...باش آروم خواهرم باش، آروم شاران _

 هکالف گریشون صدای از آخر دست که میداد ادامه هاش گریه به و نمیشنید صدامو اصال شاران

 :زدم داد شدمو

 ها؟ شما چتونه خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی _

 :گفت بود گریه از که اش کرده پف چشمای با مامان

 ...اونجا بریم گفتن...زدن زنگ قانونی پزشک از _

 قدم. بیرون زدم خونه از اومدمو خودم به زود ولی بچرخه سرم دور اتاق تا بود کافی جمله همین

 بعد تونمنمی میگفت. بره نمیتونه و سسته پاهاش میگفت مامان. میرفتم باید ولی بود سست هام

 کمرش این از بیشتر نذارم گفت و کرد التماس خواست،بهم ازم. ببینم اشو جنازه برم عمری

 منو شماشچ با ایستادو مقابلم راتین. شد کشیده دستم که بشم ماشین سوار میخواستم. بشکنه

 :گفت کاویدو

 ...دختر شدم جون نصفه شده؟ چی بگی نمیخوای _

 :گفتم ها شده مسخ عین احساسی، هیچ بدون
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 ...قانونی پزشک برم باید _

 تو داد هول منو کردو باز برام درو بردو ماشینش سمت به خودش با منو بستو ماشینمو در راتین

 برام دموکمربن شد خم راتین... نامعلومی ی نقطه به بودم خیره و بودم نشسته مجسمه ماشین،مثل

 هی جلوی. شنیدن نمی من های گوش میگفتم اگه حتی نگفت هیچی راه طول. افتاد راه بستو

 های آدم و دعوا ،صدای شیون و گریه صدای. میرفتم راتین همراه من و شدیم پیاده ساختمون

 : گفتم خودم با آن یه...رنگارنگ

  میکنم؟ چیکار اینجا من_

 یکارچ اینجا که پرسید ازمون جلو اومد سفید روپوش با میانسال مرد یه و درایستادیم یه جلوی

 :گفتم لکنت با انداختمو راتین به نگاه یه که پرسیدو نسبتمو. میکنیم

 ...پدرمه _

 یول برم تنهایی خودم باید که گفت مرد. کرد نگاهم مهربون و داد کوچیکی فشار کمرمو راتین

 حرف به اونا. نمیرفت بار زیر مرد ولی گفتن به کرد شروع چیزایی یه گوشش تو رفت راتین

 نیدمش و راتین صدای. شدم کشیده بود راهرو ته که اتاقی سمت به یهو که بودن مشغول زدنشون

 تهنوش تابلوش روی که دری جلوی. رسوند من به خودشو و بیاد نذاشت بازم مرد ولی زد صدام که

 حروف حتی انگار. نمیفهمیدم رو کلمه این معنی اصال و بودم منگ. ایستادیم "خونه سرد"بود شده

 :گفت اخم با مرد. یومد نمی یادم هم الفبا

 ...خانوم بفرمایید _

 آسمونی آبی های سرامیک. بود شده روشن ضعیفی سفید نور با که اتاقی تو رفتم و برداشتم قدمی

 توشون دقوارهب خیلی خودتو میتونستی که بزرگ فلزی درهای کلی با. بود پوشونده کفشو که کثیفی

 روش هک بیرون کشید داشت ریل که رو فلزی چیز یه. کرد بازش و ایستاد یکیشون جلوی! ببینی

 هک آمیز تمسخر نگاه یه مرد...عقب رفتم قدم یه. بیرون اومد بود پوش سفید که بزرگ چیز یه

 :گفت انداختو بهم نمیدونستم دلیلشو

 .میریم اینجا از زود نه، یا پدرتونن که بدین تشخیص دودقیقه فقط _

 روف تودلم چیزی کردم حس بادیدنش که کشید روش از رو مالفه! بود؟ بابا بزرگ چیز این یعنی

 دکبو صورت به میکردم؛ نگاه دقت با. شدم نزدیک بهش. نشست کمرم روی سردی عرق ریختو
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 بابا. بود شده گذاشته چشماش روی ای پنبه و بود کرده ورم که مردی ی مرده خون و شده

 شتانگ. کردم نگاه بیرون بود زده مالفه زیر از که دستش به! نداشت ورم صورتش بابا ولی...بود

 :زدم صداش آروم...هام بچگی مثل درست. گرفتم دستم یه با اشو اشاره

 کجاست؟ اینجا میکنی؟ چیکار اینجا...بابا_

 :گفتم حرص با دادمو تکون دستشو. نداد جوابمو

 اینجوریی؟ چرا کجاست؟ اینجا میگم! بده جواب _

 ودمب خیره...فلزی کمد اون تو فرستادش دوباره کنمو ول رو بابا کرد وادارم کشیدو آستینمو مرد

 از اون دستای بار این ولی سرده دستات میگفت من به همیشه بابا بود؟ سرد دستش چرا بهش،

 راه. ریمب باید میگه فهمیدم که کشید گرفتو آستینمو بازهم مرد!بود تر سرد من ی زده یخ دستای

 سرش بلند داد یه باید االن. زد داد سرم شدو عصبی مرد که بود آروم قدری به هام قدم افتادم،

 از شکیا قطره. رفتم کشیدمو پیش راهمو فقط ولی بزنه داد سرم نداره حق که میگفتم میکشیدمو

 دمق میکردم؟ چیکار داشتم من اصال بود؟ شده چی مگه میکردم؟ گریه چرا چکید؛ چشمم گوشه

 چیهی. شد تموم آخر دست که پایین میشم کشیده دارم میکردم حس و بود شده تر سنگین هام

 !نفهمیدم

******************** 

 راتین

 ارمک نمیدونستم. کنه هویت تشخیص پدرشو جنازه تا میبردم رو شمین داشتم! نمیشد باورم

. نیست شاطراف متوجه اصال و شوکه تو که ببینم میتونستم ولی خونه گردونم برش باید یا درسته

 تنها شمین باید که دنده یه رو بود افتاده که بخش مسئول پیش رفتیم جو پرسو هزار با باالخره

 اینکه تا .میشنید توک تکو اطرافشم های صدا حتی اون. نبود مساعد اصال حالش! نمیتونستم. بره

 زلجبا مرد آخر دست. برنگشت حتی ولی زدم صداش سردخونه، سمت میره داره شمین دیدم یهو

 دادم فوش عوضی اون خودمو به بار هزار اومدنشون تا. رفت باهاش خودش دنبالشو برم نذاشت

 مینه از میتونستم. یاد می داره که دیدم دور از رو شمین اینکه تا گذاشتم تنها رو شمین چرا که

 نقطه یه هب اون ولی سمتش به رفتم زود. میخوره تلو تلو نیستو خوب اصال حالش که ببینم فاصله

 دبو مونده قدم چند! دیدش داغ قلب سوخت،برای نفسم حال برای دلم. میریخت اشک بودو خیره

 صداش. کردم بغل اونو رسوندمو بهش خودم دو با رفتو چشماش سیاهی دیدم که برسم بهش تا
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 بهم رو جایی بادست مرد همون که بود رفته هوش از اون ولی بشه بیدار میخواستم ازش میزدمو

. ردمب طرف اون به شمینو انداختمو بهش غضبناکی نگاه...اونجا ببرمش بهتره گفت دادو نشون

 پرستار. میخورد تاب موهاش از تره چند و بود افتاده سرش از اش مقعنه بودو آویزون هاش دست

 به کرد شروع کردمو کارو همین که تخت روی بذارمش خواست ازم شرایط اون تو من بادیدن

 :گفت زد بهم که صمیمی لبخند با پرستار. سرم کردن وصل

 شوهرشونین؟ _

 :گفت که کردم اخمی دادمو تکون سرمو فقط

 یکی تا زدم آرامبخش یه براشون. برن هوش از شده باعث فشارعصبی نباشین، نگران _

 .ببرینشون میتونین اومد هوش به دوساعت

 تو ویخش دستهای نشستمو کنارش. گذاشت تنها شمین با منو بیرونو رفت که کردم تشکری

 برای میکردم، دعا براش داشتم. ظریفش های انگشت گرفتن بازی به کردم شروع گرفتمو دستامو

 هب کوچیکی فشار! بشکنه نذار. کن کمک بهش خودت خدایا میکردم؛ صبر طلب خدا از نفسم

 :گفتم دادمو دستاش

 ...کنارتم همیشه شمینم، نمیذارم تنهات _

 وپاشدم کنارش از آروم دراومد صدا به تلفنم که بودم اومدنش هوش به منتظر که بود دوساعتی

 کنه شرکت جلسه به خودش که میکردم راضی توهانو داشتم بودن زده زنگ شرکت از. بیرون رفتم

 که بود معلوم وضعیت این تو.بکنم میتونم چیکار ببینم تا بیاد کنار خودش طرف با جورایی ویه

 تو رفتم و کردم قطع زود اومد اتاق توی از که صدای با! بذارم تنها رو شمین نمیتونستم

 شد باعث همین. میکرد ریزی خون دستش. بود درآورده دستش از سرمو و بود بیدارشده...اتاق

 :بگم بهش بار سرزنش کنمو اخم

  کردی؟ چیکار _

 کردو معج وسایلشو پانسمان از بعد اونم و بیاد گفتم پرستار به. بود تفاوت وبی نمیکرد نگاهم

 یحت. نیومد بیرون دهنش از ای کلمه هیچ بودو خیره گوشه یه به فقط شمین مدت تمامو. رفت

 االح و بشه کم سرش از مو تار یه نمیخواستم بودم، نگرانش! نمیکرد حس دستشم درد انگار

 شمین و بیرون زدیم اونجا از هم با. میگفتم چیزی نباید ولی شده گیر گوشه چطور میدیدم داشتم
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 صالا یا نمیکرد گریه. بندازه بهشون نگاهی اینکه بدون کرد؛ امضا دادم بهش که هایی کاغذ فقط

 مراهشه ایستادمو خونشون جلوی. بود آروم ساکتو داشتو کوچیکی اخم فقط بلکه بود نکرده بغض

 :پرسید هق هق با سمتشو دویید شمین بادیدن مادرش! نکرد اعتراض اصال...خونه رفتم

 ...بود شده اشتباه بگو! نبود خودش بگو شمین _

 :کرد زده حیرت منو که شمین خشدار صدای سرش پشت سکوتو دقیقه چند

 ختمشم مجلس میخوای. کردم امضا رو ها برگه خودم! بشکنه کمرت شما نذاشتم. بود خودش _

 !بگیرم؟ خودم

 درشما به خودمو پشت کشیدم گرفتمو رو شمین بازو زود که رفت باال سیلی برای مادرش دست

 :گفتم

 ...کنین بزرگی شما. نیست خودش حال تو رفیعی خانوم _

 شواتاق در باال، بردم ها پله از رو شمین من شدو گرفته سر از دوباره که بود شیون و گریه بساط

 درآوردمو رو دکلی. گرفت سمتم به کیفشو که کنم نگاه بهش برگشتم. بود قفل که کنم باز خواستم

 الح به پی میتونستم که بود آروم انقدر هاش قدم. داشت فاصله ازم قدم چند تو،شمین رفتم

 :گفتم نشستمو تخت روی کنارش. نشست کردو پرت خودشو تخت روی. ببرم خرابش

 بزنیم؟ حرف میخوای _

 :گفت که بگیرم دستشو تا کردم دراز دستمو. نگفت هیچی

 ...نزن دست _

 :گفت مظلوم کردو نگاه دلخورم نگاه به آواردو باال سرشو کرد حس که نگاهمو سنگینی

 ...گرفتم رو بابا دست دستم این با _

 :فتگ شدو خیره روش روبه به دوباره کردو اخم زود ولی بدم تسلی بهش خواستم مهربونی نگاه با

 ...بخوابم میخوام _

 :گفتم شدمو بلند تخت رو از آروم

 ...بخواب بگیر هم تو میرم، من _
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 :گفت که بودم نرسیده در به هنوز

 میمونی؟...بمون اینجا نه، _

 :گفتم دادمو اطمینان بهش نگاهم با برگشتم

 ...بخواب بگیر راحت تو...سرتم باال جا همین _

 بهش کنمو اذیتش نمیخواستم. خوابید شدو جمع خودش تو ها لباس همون با رفتو لهافش زیر

 !ونصیحت غرغر نه داره نیاز محبت به فقط االن میدونستم! کنه عوض هاشو لباس که بدم گیر

********************* 

 شمین

 یه تیح نمیتونم ولی ایستادیم قبر سر.شدن خاکسپاری و جنازه کارهای پیگیره زود راتین و بردیا

 با مامان های هق هق و میخونه داره بابا قبر سر باال آقا حاج که قرآنی صدای! بریزم اشک قطره

 کشیدمو پایین لبم باالی تا رو سیاهم توری شال و پوشیدم سیاه سرتاسر. پیچیده فضا تو شاران

 به هخیر فقط پایینو سرم! اومدیم اینجا کی نمیدونم اصال! آویزونه طوراطرافم همین هاش دسته

 یواشتر که بزنم داد مرده اون و بردیا سر میخواد دلم همش. میریزن بابا روی که ام هایی خاک

 خاله اومدن؛ همه.یاد نمی بیرون لبهام بین از صدایی هیچ ولی! یاد می دردش بابا بریزن؛

 یه فقط حال به تا که ای عمه!اومدن هم وعمو عمه حتی بابا بابا،عموی های جون،خاله هام،مامان

 اسمم! میشناسه؟ منو اصال یعنی! نکرد نازمم حتی اون ولی بود سالم هفت فقط!دیدمش بار

 ایه نگاه! اومدن پسرعموهامم! نبود؟ بابا اعتیاد مسبب اون مگه! اومده؟ رویی چه با عموم! یادشه؟

 چشم با دارم انگار رو لبشون روی های پوزخند. میکنم حس خودم روی رو گاهشون بی گاهو

 دیگه! میشه تموم باالخره! برم میخوام اینجا، از کنم فرار میخوام یاد؛ می بدم فضا این از! میبینم

 ذاشتمن شده؛ تموم اینجا کارم برم، تا میگردونم بر رومو! بریزن بابا روی که نمیمونه باقی خاکی

 خودم! بشکنه بود بزرگتر من از که کمرشاران نذاشتم ببینه، کفن تو شوهرشو آخر بار برای مادرم

 ایصد از که بودم برنداشته اولو قدم! بشکنن اونا نذاشتم ولی شدم هزارتیکه شکستم،خودم

 :زد صدام دوباره! انگار بود زن یه صدای. برنگشتم ولی وایستادم. شنیدم رو اسمم ای غریبه

 ...شمین _
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 که زنی هب برگشتمو همین برای ببینم بود چشمام جلوی اینکه با میتونستم که نازکه انقدر شالم

 شالش زیر از که گندمی جو موهای با چروکیده میکنم؛صورت نگاه بود کرده معرفی عمه اونو عمو

 یخی وسرد. بودم دیده عکسشو ولی ندیدمش بارم یه که بزرگیه مادر شبیه جورایی یه. زده بیرون

 ولی طورن همین هامون فامیل ی همه! تره غریبه هم غریبه از من برای زن این. میکنم نگاهش

 ینا زیر از میدونم. میدوزه بهم خیسشو نگاه و میشه نزدیک بهم!بود جدا حسابشون نفر دو این

! بود نهمی کنم پنهون پشتش قیافمو میتونستم که چیزی تنها ولی پیداست ام قیافه هم تور

 زونیلر صدای با و گذاشتو ام چونه زیر جلو آورد دستشو. نمیدونم رو شدن پنهان این دلیل خودمم

 :گفت

 حد ینا تا نمیکردم فکر من ولی میگفت(شمین عموی) حمیدرضا علیی، داداش شبیه خیلی تو _

 !باشی شبیهش

 :مگفت خشک بیرونو کشیدم دستش زیر از امو چونه و نشوندم پیشونیم رو همیشگیمو اخم

 !نیاوردم جا به _

 :گفت بغض با و ریخت اشکی

 !نشناسی رو سهیال عمه داری حقم نشناختی؟ منو _

 :گفتم رحمی بی نهایت با زدمو بهش پوزخندی

 ...خوشوقتم _

 هایی التماس میشنومو هقشو هق صدای که برمیدارم ماشینم طرف به قدیمی وچند میکنم پشتمو

 :میشنوم رو میکنه که

 من از اون. نکردم طلب حاللیت داداشم از من کردم؛ اشتباه من. نکن طور این من با خدا رو تو _

 هب دلم بذار. ببینم امو برادرزاده حداقل بذار ولی رفت دنیا این از طور وهمون بود شکسته دلش

 !باشه خوش شماها

 شستهن که سنگی تخته روی کنارش رفتم برگشتم. ام بوده نزده بهش حرفامو هنوز من صبرکردم؛

 :گفتم آمیزی تمسخر نگاه با نشستمو بود

 دیدین؟ کی منو یاد می یادتون بار آخرین _
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 :گفت کردو نگاهم سرخش های چشم با

 .بود سالت هفت یا شیش _

 :گفتم دادمو تحویلش صداداری پوزخند

 ! بود سالم چند نمیدونین حتی _

 :گفتم بزنه حرف خواست تا

 روزام از نداشتم، عمه امروز تا من! نداشت ربطی شاران منو به بود که هرچی بابا با شما مشکل _

 طفق پدرندارم که هست سالی دو من! نمیکنه حالم به هم فرقی باشین مطمئن. ندارم بعدم به

 قبول همین برای! بود مرده پیش ساله دو من برای بابا! خاک زیر گذاشتمش سال دو بعد امروز

 نقش نیست الزم اصال عمو؛ و شما به برسیم! تره آسون دیگه هرکس از من برای امر این کردن

 .نداشتین خبر ازمون و بودین سال چند همین که جایی همون برین! کنین بازی

 دامص دید منو تا که دیدم راتینو. افتادم راه و ماشین به رسوندم خودمو سرعت با پاشدمو جام از

 راه دوباره. باشم دور وهمه جا همه از ساعت چند از بعد میخواستم. نکردم اعتنایی ولی کرد

 کنار مرفت شدم پیاده رسیدم تا. بود داده یادم راتین که بود پناهگاهی این گرفتم پیش پرتگاهو

 کفایت بی من ترسوندن برای هم ارتفاع دیگه انگار. کردم جمع بغلم تو هامو زانو و نشستم پرتگاه

 ماا داشت بزرگی نقش توش هم بابا که خاطراتی تموم. میکردم مرور خاطراتمو تموم داشتم! بود

 و میزنه ضربه بهم همیشه که اونی! داشت رو ام قصه ی بده آدم نقش ها روز اون از بعد که حیف

 الستیک صداش که بودم قافل اطرافم از انقدر. کرده گس کامم به رو زندگیمو هاش خودخواهی با

 .ماومد خودم به گوشم کنار صدای با و نشنیدم رو کرد پارک سرم پشت درست که ماشینی های

 میکنی؟ چیکار اینجا _

 و شد نگینس بغضم. کردم نگاه بود خیره بهم و بود کرده کوچیکی اخم که راتینی دیدن با برگشتمو

 رکشس بغض این تا دادم قورت دهنمو آب فقط نگفتمو هیچی. نشست کنارم خوند، نگاهم از انگار

 :گفت تفاوت بی خیلی شکستو رو سکوت خودش دوباره. نداشت ای فایده هیچ اما بزنم کنار و

 .میترسی ارتفاع از هنوزم میکردم فکر _
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 در که ای ثانیه هر از عوضش ولی میترسم ارتفاع از نه و ماشین از نه دیگه اینکه میگفتم؟ باید چی

 از منو میخواد و انتظارمه در چی اینکه از. میترسیدم معلومم نا فرداهای از من دارم؟ خوف انتظارمه

 :خورد گوشم به صداش تر مالیم! بیاره در پا

 !نباش تودار انقدر...میکنه نگران منو سکوتت این _

 ذشتگ دقیقه چند.بزنم حرف باهاش میخواست دلم که بودم مطمئن فقط...نمیدونم! بودم؟ تودارم

 :گفتم رو میگذشت ذهنم از که رو چیزی اون و کردم باز لب باالخره که

 بدی؟ تشخیص داری نفر یه به نسبت که رو حسی نتونی شده حاال تا _

 :گفت آروم که زدم زل چشماهاش به برشگتم

 ...نه _

 :گفتم رو بود شده تلنبار دلم تو که حرفهایی شدم خیره روم روبه به دوباره

 ریزم؟ب اشک یا بخورم غصه مرگش برای باید نمیدونم اصال! متنفرم ازش بگم نمیتونم حتی _

 هایی عذاب تموم بخاطر یا دارم دوست پدرمو نمیدونم حتی من! بریزم؟ اشک براش الزمه واقعا

 اما...اما داره دوسم واقعا مرد این میگفتم که میکرد کارهایی اوقات گاهی! متنفرم ازش داده بهم که

 ! میموند جاش های مدت تا که میزد زخم بهم همیچین بعد

 یمارستانب جلوی...بیمارستان منومیرسوند باید. شکست بینیم و زمین خوردم بار یه وقتی یادمه_

 طاقت من ولی میموندیم منتظر ساعت نیم باید حداقل که بود طوالنی ها ماشین صف انقدر

 رو میرفت ازم که خونی وقتی ها سرنشین بشه، رد میخواست و زد جلو ماشین تا چند از.نداشتم

 بابا که رهب جلوتر خودش خواست کردو لج بابا با بود کنه خیلی که یکیشون اما نگفتن چیزی دیدن

 هک مرده همون... اورژانس جلوی ببر ماشینو گفت در جلوی سرباز وبه کرد سد راهشو شد پیاده هم

 ونا با. گیرانداخت وماشین در جلوی های میله بین رو بابا جلو اومد ماشین با بود فرمون پشت

 اباب حاله برای بینیم درد از بیشتر. رفت عقب دنده زود که ناکس اون سر زدم جیغی چنان حالم

 من ولی کرده بیداد دادو مرده اون ترسوندن برای فقط و نشده چیزیش میگفت هرچند! کردم گریه

 .میشد تداعی برام صحنه اون همش نبودو حالیم

 :گفتم نکردم کردنش پنهون برای سعیی دیگه که بغضی با شدمو خیره بهش برگشتم
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 ردم این بگم میخواست دلم که میکرد شاران منو برای کارهایی گاهی. نبود بد هم همیشه بابا _

 ! منه ی اسطوره

 :دادم ادامه ریختمو اشک

 تو هک روزی همون میکرد؛مثل پاک هاشو خوبی تموم که بود سنگین انقدر هم کارهاش بعضی اما _

 !دیدمش زن یه با خونه

 :گفتم زدمو هق

 نای ببخشم چطور بگو تو! شم خفه تا کرد پرت طرفم به رو سیگاری زیر که روزی همون مثل _

 که مردی از بگذره؟ ازش خدا تا کنم دعا براش چطور بگو بزنم؟ زار مرگش برای چطور بگو مردو؟

 گذرونیش؟ خوش پی رفت شدو خیال بی اشو خانواده دوسال

 :دادم ادامه حرفهام به دردش خیال بی کوبوندمو زمین به دستمو  زدمو زجه

  شد؟ نوشته منم پای به گناهاش تموم وقتی کنم صاف باهاش دلمو چطور بگو _

 کمرش به. کردم تقال من و کنه آرومم کرد سعی و کشیده آغوش به منو زور به شدو نزدیک بهم

 :نالیدم گریه با زدمو چنگ

 و جون بی ی قیافه تا کنم چیکار نمیدارن؟ بر سرم از دست که خاطره همه این با کنم چیکار بگو _

 کنم؟ فراموش دستشو سرمای چطور بره؟ یادم سردش

 :زد حرف باهام وار زمزمه کردو نوازش پشتمو آروم آروم. ریختم اشک فقط و زدم زار

 زشا باید تو ولی. کنم اذیتت نمیخوام کنم، نصیحتت نمیخوام من. شی سبک تا کن گریه _

 دستش دنیا این از دیگه اون! باشه سخت خیلی اگه حتی. کرده که کارهایی ازتموم بگذری؛

 .داره نیاز تو حاللیت به شمینم؛ کوتاهه

 های چشم با جداشدمو ازش آروم! حق به و میزد حرف منطقی همیشه مرد این میگفت، راست

 :گفتم کردمو نگاهش گریونم

 ...بود دلخور من از خودش اون! مهمه؟ من حاللیت مگه _
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 با صورتمو راتین! سوخت خودم حال به خودم دل که گفتم مظلوم بغضو با چنان آخرمو جمله

 :گفت مهربون گرفتو قاب دستاش

 تو پیش وقت خیلی اون مطمئنم من. نمیشه دلخور اش بچه از وقت هیچ پدر یه مهمه، که معلومه_

 .بخشیده رو

 :گفتم عجز با زدمو بلندی هق

 ور پدرانه نوازش یه ی عقده بگم سخته میگذرم، کارهاش تموم از بگم سخته! راتین سخته _

 سیک هیچ نداری، قهرمانی هیچ بدونی بچگی از راتین سخته! میبرم گور به خودم با همیشه برای

 من. میگذرمن بابا خیانت از من راتین. وایستی خودت پای رو باید همیشه کنیو تکیه بهش تا نیست

 ...نمیتونم. نمیگذرم کرد نابود شکست، منو اینکه از

 :گفت گرمش صدای با کردو پاک شستش با هامو اشک. دیدم اشکو نمه هاش زمرد تو

 .بریم پاشو. داری نیاز وقت به میدونم...عروسکم باشه _

 تدس به گوشی. داد جا صندلی رو منو کردو باز برام درو آروم.رفتم ماشینش تا زدمو تکیه بهش

 :گفت نشستو ماشین تو اومد. میزد حرف یکی با داشت

 .بیاره ماشینتو تا هام دوست از یکی به زدم زنگ_

 وونیج پسر اومدن تا. کردم بسنده زدم تشکر قصد به که جون بی لبخند یه به نگفتمو هیچی

 این بابت بودم ممنون ازش چقدر من و نمیگفت هیچی. افتادیم راه خونه سمت به و موندیم منتظر

 توست تسکین سکوت، اما آوردن می درد به را قلبت جا بی های دلداری ها وقت گاهی. سکوتش

 وایستادو امون خونه جلوی. میکرد درکم راتین اما! اطرافیانت برای این درک است سخت وچه

 رفتم مسست های قدم با شدمو پیاده. کنه پارک حیاط ماشینمو پسره همون تا کرد باز درو شد پیاده

 باال برم خواستم ها پله از آروم. بود کرده پر رو خونه کل صداش میزدو زجه مامان هنوزم خونه، تو

 .بشم خیره آسمونیش چشمهای به برگردمو شد باعث مهربونش صدای که

 (جان دختر سالم)جان آخچیک بارو _

 هربونم مرد این چقدر. گرفتم پناه بازوهاش میون رفتمو طرفش به زدو چنگ گلوم به دوباره بغضم

 کردمی تر دلنشین ترو مهربون لحنشو که خاصش ی لهجه ته اون با و کرد ناز هامو شونه آروم. بود

 :گفت
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 ...بریزه اشک پرنسس نبینم _

 :گفتم زدمو هق آروم

 ...وارنا نمیشه باورم هنوزم _

 :گفت شدو خیره هام چشم به کردو جدا خودش از منو آروم

 .میده عذابش فقط تو بودن ناراحت مسیح،و پیشه رفته پدرت _

 :گفتم ناله با کردمو پاک اشکمو آستینمو با

 .نمیدونی هیچی تو...وارنا مسیح پیشه نمیره وقت هیچ بابا _

 :گفت نشستو پیشونیش بین ظریفی اخم

 .نمیگی هیچی من به( خانم)دیگن چون _

 :گفتم نشستمو ها پله روی بار این ترکیدو بغضم دوباهر

 ...یادآوریش با میگره درد قلبم چون. بگم نمیچرخه زبونم چون(...آره)آیو _

 :گفت دادو کوچیکی فشار گرفتو و دستم نشستو کنارم

 (باشه)اوقتاکار_

 :شنیدم رو راتین عصبی صدای که بودم گرفته هام دست بین سرمو طور همون

  کردی؟ چیکارش _

 :نکرده کاری اون که میگفتم باید بود نشده درگیر باوارنا تا کرد بلند سرمو

 .نداره تقصیری هم نیست،وارنا چیزیم راتین _

 :گفت غلیظ اخم همون با زدو زانو روم روبه

 دکتر؟ بریم میخوای میکنه؟ درد سرت _

 :گفتم بود زهرخند شبیه که لبخندی با کردمو نگاه وارنا به دادمو تکون طرفین به سرمو

 (داداش ممنون)بارنس یراختاپارت _
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 متس به شدمو بلند جام از همین برای نبودم کنجکاوی حال تو اصال ولی کرد نگاهم خاصی جور یه

 .خوابیدم بشن همدمم بود قرار دوباره که خواب قرص دوتا با بستمو سرم پشت درو. رفتم اتاقم

************************ 

 راتین

 شدم کلید های دندون الی البه از رفتمو طرفش به. یومد نمی خوشم اصال ارمنی مرده این از

 :گفتم

 ...نشو آفتابی برش دورو دیگه _

 :گفت شدو بلند جاش از زدو پوزخندی

 .نزن جوش خود بی _

 :فتمگ دیوارو به کوبوندمش گرفتمو اشو یقه! بود خوبی ی بهونه این بودمو بهونه دنبال صبح از

 گوش موحرف بهتره نپلک دوروبرش میگم وقتی پس نیستم، بردار شوخی اصال من...جوجه ببین  _

 .میشه بد خودت برای واال کنی

 :گفت کردو نگاه بهم خونسرد خیلی

 .مهمه منم برای مهمه تو برای که قدر همون دختر اون _

 هخیم روش که شد زمین پخش... دهنش تو بخوابونم مشت یه بشم دیوونه تا بود کافی همین

 :گفت بخوابودنم دهنش به ای دیگه مشت خواستم تا زدمو

 .بشی غیرتی همه این نباید میفهمیدی بودی بلد ارمنی اگه _

 :گفتم و کردم نگاهش سوالی

 .میگی چه ببینم بزن حرف درست _

 :گفت کردو پاک دست پشت با لبشو خون

 گفت؟ چی شمین میدونی _

 :غریدم گرفتمو خرشو دوباره
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 مرتیکه؟ سوالیه بیست _

 :گفت کردو تکرار کنشو خورد اعصاب پوزخند

 که؟ میفهمی! داداش گفت بهم _

 نگاهش مشکوک ولی کشیدم کنار روش از منم شدو خیز نیم دستاش با که شد شل دستم

 :گفت کردو نگاه بهم.میکردم

 .نشی من گآلویز هردفعه تا بزنیم حرف باهم بهتره _

 نبالک تو رفتیم هم با. میفهمیدم رو صمیمیت همه این دلیل باید باالخره نبود راه بی حرفش

 :زدن حرف به کرد شروع آروم آروم که نشستیم

 فتر هم با که صمیمیش دوست تنها گفت میشه. بود دوست باهاش دبیریستان از ژاله خواهرم _

 هرچی! خاص العاده فوق دختر یه. دیدمش بود مهمون امون خونه تو وقتی باراول. داشتن آمدی و

 .میکنه خودش جذب آدمو که هست دختر این تو چیزی یه ولی است ساده خیلی دیدم کردم فکر

 مکن خورد دندوناشو میخواست دلم که داد تحویلم لبخندی و شد خیره شدم مشت های دست به

 :داد ادامه ولی

 شتمگذ کنارش از توجه بی همین برای میدیدم بچه چشم به اونو چون! نه شدم عاشقش نمیگم _

 اتاهایگ که کنه باز کافه یه روزی یه داشت عالقه خیلی...مادرمه مادام. کردیم باز کافه یه اینکه تا

 اون و کرد دعوتش ژاله. کرد باز رو ستاره کافه تولدش برای هم پاپا. بفروشه و بپزه اشو خوشمزه

 روی رو واقعی لبخند میتونستم که بود جایی تنها! پاتوقش شد کافه اون که شد این و پذیرفت هم

 می روز یه ای هفته. برد منو دل لبخندش با دختر اون کنم اعتراف میتونم که جایی تنها. ببینم لباش

 هب شدم؛ نزدیکش کم کم. باشم اونجا ساعت راس که میکردم تنظیم کارامو طوری منم و یومد

 شنیده. مکرد شروع ارمنی زبان دادن یاد با کارمو. کنم باز صحبتو سر میتونستم مختلف های بهونه

 دش این و داره عالقه روانشناسی به گفت بعدش. داره عالقه مختلف های زبان یادگیری به بودم

 بهش هک ناگهانی های ازحالت شمین شنیدم اینکه تا. کنم باز خودم برای کوچولو جای یه تونستم

 که ودب این فهمیدم که چیزی تنها ولی بدم تشخیص خودم کردم سعی. گفته ژاله به میداد دست

 برمشب کنم راضیش خواستم! عصبیه شوک یه ها قلب ها،تپش تنگی نفس ناگهانی، های تب اون

 ! نکرد قبول وقت هیچ. بود تخسی دختر ولی بود روانشناس که استادم پیش
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 :گفت شدو خم طرفم به

 بود؟ کی شده عاشق گفت بهش که کسی اولین میدونی _

 :گفت لبخند با که رفت درهم هام اخم

 ندچ تازه که شده کسی عاشق بگه بیاد مهمه برات که دختری داره دردی چه کنی درک نمیتونی _

 عاشق...جان آخچیک عشقه احساست اسم بگی بهش تو وقت اون بعد. شده زندگیش وارد ماهه

 !عشقم مبارک شدنت

 دهش سر که بود داده فشار دستامو انقدر. میکرد ذوق ذوق بیرونو بود زده پیشونیم گردنمو رگ

 !بودن

 ...راتین گذشتم روز همون ازش من _

 :گفت گذاشتو قلبش روی دستشو

 من! آهان شما؟ میگین چی...من! بده شانس یه بهت گفتم بهش که وایستاد روزی همون این _

 ...نیستم دله

 گذشته عشقش از واقعا مرد این یعنی...یعنی! گرفت آروم هم گردنم رگ شدو باز هام مشت گره

 بودم؟ مدیونش بود؟

 :گفت تلخی لبخند با زدو زانوم به ای ضربه

 رایب "میبینم برادر چشم به رو تو" بشنوی بودی مند عالقه بهش که دختری زبون از که همین _

 ! کافیه کشیدنت کنار

 :گفتم کردمو تر زبونم نوک با لبهامو

 ...متاسفم واقعا من _

 :گفت زدو ام شونه به دستی

 ...بدون قدرشو فقط! نباش _

 :گفتم قاطعیت با کردمو اخم
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 ...مراقبشم جونم مثل _

 :گفت بود نشسته نگاهش تو که غمی با دادو تکون سرشو

 ...نگو چیزی بهش میکنم خواهش ازت. نیست خبر با من حس از شمین _

 :گفت که دادم تکون سرمو

 نداری؟ مشکلی باشم کنارش همیشه برادر یه عنوان به اینکه با پس _

 :گفتم جدی لحن با

 ...نه باشه همین فقط نیتت که صورتی در _

 :گفت زدو بهش ای بوسه کشیدو بیرون اش یقه از صلیبشو بند گردن و داد تکون سرشو

 .میبینم ژاله چشم به رو شمین قسم مسیح به _

 ونهمرد لبخند. بود شده تر راحت یکم خیالم ها؟ نبود بد میکردم فکر که طورها اون ارمنی مرد این

 :گفتم زدمو ای

 .کنی پیدا واقعیتو عشق روز یه امیدوارم _

 اجازه سیک به نمیتونستم. بود من ماله شمین ولی نلرزوند دلمو بگم نمیتونم چشمهاش توی غمه

 نهار برای شمین. رفتن خونه از همه موندن که عموش و خانوم عمه از غیر به! بگیره ازم اونو بدم

 زدم ونجاا از بردیا به سفارشاتی از بعد. بمونم تا نداشتم ای بهونه یا دلیل دیگه منم و نشد بیدار

 به قدرهرچ شب. باشم شمین کنار بیشتر بتونم تا مینداختم جلو رو شرکت کارهای باید. بیرون

 ترین سخت تو که بود سخت چقدر. میزدم قدم کالفه صبح تا و نداد جواب زدم زنگ گوشیش

 ! قرن ها ساعت میشنو سال ها دقیقه! زندگیته که باشی کسی کنار نتونی لحظاتش

*********************** 

 دیوانه که مردی از حتی همه از ثانیه هر که ماهی یک. بود گذشته پدرش مرگ از ماه یک

 نمی هم خودش حتی را اعتنایی بی و گیری گوشه همه این دلیل. بود شده دور بود وارعاشقش

 فلق در پشت آمدند می دیدنش به بار هر که بود هفته یک! بود کرده خو تنهایش به تنها. دانست

 زیر. بود نیامده بیرون فرمش خوش های لب الی البه از صدایی هیچ و میکرد کز اتاقش ی شده
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 پدربی مرگ به هم ها قدر آن انگار. میشد تر ضعیف روز به روز بودو رفته گود درشتش های چشم

 از! ودب قلبش در داشتن دوست های خورده کمی تنفر جای به شاید ها؟ نبود تفاوت بی مسئولیتش

 و میکند را اش تابی بی راتین که بود شنیده بود اش بارداری آخر های روز که اش حامله خواهر

 درد به را قلبش خودش ی آزرده تن از غیر به چیز هیچ ولی است نگرانش دل اش افسرده مادر

 یفظر های شانه نیست این بر قرار که همیشه نه؟ باشد خودخواه او هم کمی باید شاید. آورد نمی

 بود قدم خوش چه نو سال! است بهتر باشند او نگران دیگران هم شود؟کمی خم غم بار زیر او

 تولد امروز که تفاوت این با اما دخترک برای بود ای کننده کسل روزی هم امروز!! ها آن برای

 ردهک محکم چه بودو کرده باز جا قلبش در آرام چه هایش مهربانی تمام با که مردی. بود بهترینش

 ودوب گذاشته نمایش به اون برای ابهتش تمام با را مردانگی ی کلمه که مردی! را پایش جای بودو

 مردانگی! نبود کلفت صدای تن و کرده باد بازوهای به تنها که مردانگی. بود کرده خالصه خود در

 مردی. بود همراه هم اشک قطره چند با که بود ریایش بی و غرور بی های اعتراف همان در گاهی

 مرد یک تنها او برای راتین! است ترین مرد میگذرد تو تنها تو، خاطر به غرورش از ساده که

 تمام از را او که داشت ای پدرانه امنیت حس گاهی مهربانش و گرم آغوش بلکه نبود؛ عاشق

 از که بود تلخ عطر و آغوش آن دلتنگ ماه یک این در عجب.میکرد سیر محرومش های پدرانه

 لبق! نبود هم مهم اما نبود بینشان محرمیتی. بود شیرین کامش به زندگیش های تلخی تمام

 میشد انداخته کاغذ روی که هایی امضا و عربی ی کلمه چند از این و میتپید هم برای هایشان

 تینرا به هم امروز نمیتوانست. گذشت ساده کنارش از توان نمی هرگز که پیوندی. بود تر محکم

 از. دمیش خود دل غم خیال بی باید را امروز حداقل! باشد توجه بی و بکند پشت نگرانش تابو بی

 ابلمق آراسته و آماده ساعت یک از بعد. رفت بیرون اتاق از اش حوله برداشتن با شدو بلند جایش

 جبمتع لحنی با شاران. بود ایستاده بود شده تر زیبا اش برامده شکم آن با که متعجبش خواهر

 :گفت

 بیرون؟ بکشه غارت اون از رو تو تونسته چی _

 ! نمیگفت دروغ هرگز او آزرده یا شوند دلخور که نبود مهم

 !نداره گناهی اونکه بگم، تبریک بهش راتینه؛باید تولد امروز _

 :گفت داری نیش لحن با پریدو باال شاران ابروی
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 داره، گناه برگشته بخت وارنای داره،اون گناه داره،مامان گناه اون میگم دارم من ماهه یه واال _

 ...دارم گناه شانس بد منه

 شکم به دستی برداشتو میداد ادامه غرغرهایش به داشت همچنان که خواهری سمت به قدمی

 :گفت سیدو*بو را اش گونه آرام و کشید اش برآمده

 ...فعال برگردم دیر شب شاید _

 فروشی گل یک سمت به و شد بود پدرش از ای خاطره که ماشینش سوار زدو بیرون خانه از آرام

 از یکی سمت به زیبایی و بزرگ گل دسته گرفتن از بعد. دهد سفارش گلی دسته تا رفت

 هب مشکی رنگ به چرم کمر کفشو و کیف از کامل ست یه گرفتن با رفتو اطراف همان پاساژهای

 اب جوان نگهبان. است مستقر آنجا راتین را وقت چند این میدانست. رفت کیاردها ی خانه سمت

 تفااک سر دادن تکان به که کرد هم کوچکی تعظیم کردو باز برایش را در زود شناختو را او دیدنش

 او از گرمی با شاهرخ خدمتکارشان که فشرد را زنگ رفتو در سمت به طمانینه با. شد داخل کردو

 صدای نشنید با. ماند منتظر نشسو سلطنتی های مبل از یکی روی. گفت آمد خوش و کرد استقبال

 رهگ بود مردش گرمی به که گرمی سبزو نگاه در نگاهش و ایستاد شدو بلند جا از کسی های قدم

 وا به دوباره و میبیند اینجا را او که کرد خوشحالی ابراز کشیدو درآغوش را او مادرانه مریم. خورد

 :گفت لحنش ترین صمیمی با مریم و نشستند هم کنار. گفت تسلیت

 فتهه یه بعد که همین( کرد اشاره میز روی بزرگ کادوی و گل دسته به)نبود ها کار این به نیازی _

 .دادی بهش رو دنیا انگار ببینه تورو تا اومدی

 :گفت زدو ای شرمنده لبخند شمین

 .داشتم نیاز تنهایی یکم به فقط. نداشتم رو کردنتون اذیت قصد من ببخشید _

 اسفت با بودو شده خیره او به سوالی که کرد بلند هم را او کشیدو را شمین دست شدو بلند مریم

 :گفت دادو تکان سری

 هم صبحانه حتی امروز نمیدونی. بیرون بکش اتاق اون از رو گنده خرس این برو شو بلند _

 !نخورده

 تا را خود لرزون های قدم با شمین. داد هل ها پله طرف به بردو ها پله سمت به رو شمین زور به

 گیرهدست سمت به را سردش دستان! کند چکار باید دانست نمی حاال بود رسانده راتین دراتاق دم
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 به تخت روی راتین.شد داخل و کرد باز را در نشنید صدایی هیچ که کوچک ای تقه از بعد بردو

 خوبی به هم اش کاربنی تیشرت روی از که پهنش های شانه برای دلش. بود کشیده دراز پهلو

 :ادفرست لعنت خود به شنید که را بمش و خسته صدای. گزید را لبش رفتو ضعف بود مشخص

 .باشم خودم حال به بذار برو رهان، _

 :فتگ داشت هم عصبانیت های رگه که صدایی با و خورد تکان راتین که برداشت سمتش به قدمی

 ...تن میخوام نیستم؟ تو با مگه _

 آرام که داشت شک قدر آن میدید که چیزی به. شد خیره شمین به چون نشد کامل اش جمله

 :کرد زمزمه

 !میبینم؟ خواب بازم _

 :گفت مرتعشی صدای وبا شد نزدیک آرام. شد بیزار خودش از شنیدو شمین

 ...نیستی خواب نه _

 :گفت اخم با شدو خیز نیم جایش در راتین

 اینجا؟ اومدی چرا _

 از اش خواسته تنها شب و روز هر نداشتو را آدم این دادن دست از طاقت لرزید؛ درون از شمین

 ترس دلخورش لحن و عصبی ی قیافه دیدن با حاال و "!باشه خودم برای اون بذار "بود همین خدا

 ودوش کم لرزش از کمی تا فشرد کردو مشت را دستانش. بود افتاده جانش به خوره مثل دادنش از

 :گفت خشداری صدای با

 ...تولدته امروز _

 یرحم بی نهایت با که بود ای جمله با آخرش ی ضربه کردو خون را قلبش زد راتین که پوزخندی

 :کرد اداع

 افتاد؟ یادت شد چطور _
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 از تفاوت بی کردو فراموش را تولدش احمقانه چه که داشت یاد به خوبی به را قبل داشت،سال حق

  حاال و شکسته را او که بود فهمیده شمین ولی نکرد خلقی بد هیچ راتین. شد رد کنارش

 :گفت دادو قورت سختی به را بغضش. بود تحمل قابل غیر او برای دلخوریش

 .بگم تبریک بهت اومدم فقط من...من _

 اهنگ به بود، کرده عادت مرد این مهربانی به تنها او.بود سخت خیلی برایش راتین خشک نگاه

 تن برای درد این و خشک رحمو بی های نگاه این داشت درد! بخشش اطمینان لبخند مهربانو

 مین شود، دور خواست برگشتو پا ی پاشنه روی آرام. بود سنگین خیلی اش شکسته و ضعیف

 :شنید سرش پشت از را راتینش صدای که بود برداشته قدم چند! بشکند بغضش خواست

 ...شمینم _

 نشست ظریفش های شانه روی دستانش راتین که شد جاری اش گونه روی لجوجش اشک قطره

 آغوش، این بود گرم چقدر. کشید درآغوش برگرداندو اورا راتین. بود کافی اول هق برای همین و

 از بعد. داشت نیاز واقعا آرامش این به. ریخت اشک فشردو اش ینه*س به را خودش! عطر این

 خیره آرامش های زمرد به شدو جدا او از راتین شرت تی به شده ریخته اشک و نوازش دقیقه چند

 :گفت مظلومانه شدو

 ...من...ببخشید _

 :گفت مهربانی لحن با گذاشتو لبانش روی را اش اشاره انگشت آرام راتین

 !مهمه همین...پیشمی االن. نیست خواهی عذر به نیازی _

 تنش. دکر نگاه میکرد رانوازش لبانش که راتین انگشت به و نشست لبانش روی کوچکی لبخند

 کمرش روی راتین قدرتمند دستان بردارد عقب به قدمی خواست تا! نوازش این از بود شده داغ

 صدای وکرد نگاه بود خیره لبانش به فقط حاال که راتین چشمان به. داشت نگه ثابت را او نشستو

 :شنید را بمش

 دیگه؟ تولدمه روز امروز _

 :گفت انداختو باال ابرویی شمین

 !سوالیه؟ چه دیگه این _
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 :گفت کردو وارد فشار کمرش به بیشتر راتین

 نه؟ یا آره _

 ...آره _

 :گفت وار زمزمه آرام شدو خیره چشمانش به آمدو تر نزدیک صورتش

 نمیکنی؟ رد که رو کوچولو خواهش یه پس _

. نمیکند رد امروز مرد این طرف از را ای خواسته هیچ که خورد قسم داراییش تمام به! نمیکرد

 :گفت شیطنت با زدو ملیحی لبخند

 !باشه چی داره بستگی خب _

 :گفت شدو نزدیک بیشتر راتین

 .بکنم میخوام کوچولو خواهش یه نامزدم از _

 شتولد شب همان که نشونی انگشتر به گذاشتو راتین پهن های شانه راروی دستانش شمین

 :گفت کردو نگاهی نیم بود داده هدیه او به نشون عنوان به مریم

 پروو؟ بچه میخوای چی _

 :گفت کردو نوازش را شمین باریک کمر و زد ای مردونه لبخند راتین

 .بشه محرم بهم نامزدم،زنم میخوام _

 طنین چه. بود نشسته هم دلش به که کرد اداع را جمله این زیبا انقدر. نداشت دلخوری هیچ

 :گفت کردو قفل تنومندش گردن دور را دستانش! مرد این های گفتن "زنم"بود خوشی

 چی؟ برای وقت اون _

 دوش نزدیک بیشتر راتین! دلبری رسم بود این و کند اش دیوانه میخواست اما میدانست خوب

 :گفت ای شده مسخ لحن با آروم

 .کنم بغل تورو میخوام وقتی شم راحت لعنتی وجدان عذاب این از اینکه برای _

 :گفت ناز با نشستو لبانش روی به دیگری لبخند
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 کنیم؟ چیکار باید حاال خب، _

. کند تکرار را میگوید که جمالتی تمام بخواهد شمین از بزندو برق راتین نگاه تا بود کافی هیمن

 خدا دیگر حاال! حالل و شدند محرم بهم گذشت عمر یک مثل هردو برای که ای دقیقه چند از بعد

 جزایا تکه تک به دلنشینی لبخند با راتین. میسوزاند را هردو که گرمایی این به بود راضی هم

 نجوا سیدو*رابو اش پیشانی شد خم آرام. نبود گناه اش خیره نگاه دیگر. بود خیره شمین صورت

 :کرد

 .شدی خودم ماله دیگه حاال _

 :زد چنگ دلش به شیطونش لحن و شمین شیرین ی خنده

 !بودنمون محرم نا و محرم میکنه تو حاله به فرقی که نه _

 :گفت کردو اشاره شان فاصله به

 ...آقایی بودم بغلت تو هم صیغه این قبل من _

 :گفت واری لوتی لحن با دادو کمرش به فشاری راتین

 .ضعیفه باشه شوهرش بغل تو باس زن! معلومه _

 به رفت کنار هایشان لب از کم کم خنده. خورد گره بهم هایشان نگاه گرفتو باال هردو ی خنده

 و دش کم فاصله خوردو کلید شمین اناری لبانه روی راتین نگاه کم کم. شدند خیره هم های چشم

 شقع هم با و نشست دیگر هم روی لبهایشان باشد رسیده حیات آب به که ای تشنه مثل باالخره

... گرانین بدون و گناه بدون!انگار بود اشان بوسه ترین شیرین بهترینو بوسه این. کردند بدل ردو

 رویش گذاشتو تخت روی را او ای شکننده ارزشو با شی همچون کردو جدا زمین از را او راتین

 های لب به حریصانه. نداشتند را هم از شدن جدا قصد انگار ولی بودند آورده کم نفس. زد خیمه

 موهای از را شالش. میشد کم حرکاتش نرمش از ثانیه هر بودو زده گره را هایش لب عزیزش

 آرامش او به هایش نوازش انداختوبا اش ظریف تن روی را اش سنگینی زدو کنار اش ابریشمی

 نگاه ونا به نگرانی با شدو بلند رویش از سریع و آمد خودش به شمین ی ناله صدای با. میبخشید

 :پرسید منظمش نا های نفس میان کردو

  خانومم؟ اومد دردت _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

511 

 

. خندید خوابیدو طاق کردو پرت کنارش را خود هم راتین. خندید کشیدو لبش به دستی شمین

 :گفت کردو نگاه زیبایش رخ نیم به برگشتو راتین که شد منظم کم کم هایشان نفس

 ...ها میدادم هردومون دست کار داشتم _

 کیهت دستش به را سرش برگشتو پهلو به راتین. کرد نگاه هایش زمرد به خندیدو دوباره شمین

 :گفت دادو

 .عروسک کنم کنترل خودمو نتونم نکنیم ازدواج هم با زودی همین به اگه میترسم _

 :گفت برگرداندو را رویش قهر حالت با انداختو باال ابرو شمین

 !میگذره صیغه از دقیقه چند فقط خوبه _

 :گفت کشیدو آغوشش به پهلو از شدو نزدیک او به راتین

 ...ای مزه خوش نیست،خیلی که خودم دست _

 از بعد هم روز آن. برود اش صدقه قربان راتین تا بود کافی شمین شرم از شده سرخ های لپ

 سعی شمین احترام به و گرفتند کوچکی جشن شدو سپری خوب خیلی دو آن برای های مدت

 هرکس بودندو خورده را شام. دیده غم بودو عذادار باشد هرچه. نکنند بپاش و بریز زیاد کردند

 به ای ضربه رادین. میکرد شرکت هایشان صحبت در گاهی هم شمین بودو بخند بگو مشغول

 :گفت گرمش لبخند با زدو برادرش زانوی

 .شدی بدهکارمون امروز حسابی که پسر بیا در هممون خجالت از یکم پاشو! دیگه بسه خب _

 :گفت کردو اشاره باال به شدو بلند جا از رادین که کرد نگاهش سوالی راتین

 .نمیشم خیالت بی امشب نخونی برامون دهن یه تا _

 و بربیاید بود شده دست هم او با که ایلنازی و رادین پس از نتوانست کرد تالش هرچه راتین

 شده جمع سالن از قسمت این در ها جوان ی همه. نشست مجلس راس در دست به گیتار باالخره

 مینش! شود دست به ساز که میشد پیدا کم خیلی جمع در راتین چون بودند کرده دوره را آن بودنو

 هک میکردم تماشایش ملیحی لبخند با بودو نشسته بود راتین روی روبه درست که رهان کنار

 .زد را ضربه اولین گیتار های سیم روی انگشتانش
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 کنم پیدا تورو باید

 نیست دیر هنوزم شاید

 ولی کندی دل ساده تو

 نیست تقصیر بی تقدیر

 منی تابه بی اینکه با

 میزنی خط منو بازم

 کنم پیدا تورو باید

 دشمنی هم خودت با تو

 من مثل جمله یه با کی

 کنه؟ آرومت میتونه

 از آخر های لحظه اون

 کنه پشیمونت رفتن 

  سرد شهر این از دلگیرم

 عبور بی های کوچه این

 میکنی فکر من به وقتی

 دور راه از میکنم حس

 ها گریه این شب یه آخر

 میبره چشامو سوی

  پیرهنی از داره عطرت

 میپره گذاشتی جا که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

513 

 

 کنم پیدا تورو باید

 نشی تر تنها روز هر

 بودنت من با به راضی

 نشی کمتر این از حتی

 اگه حتی کنم پیدات

 کنی پر پر پروازمو

 دستتو بگیرم محکم

 کنی باور احساسمو

 اگه حتی کنم پیدات

 کنی پر پر پروازمو

 دستتو بگیرم محکم

 کنی باور احساسمو

 کنم پیدا تورو باید

 نیست دیر هنوزم شاید

 ولی کندی دل ساده تو

 نیست تقصیر بی تقدیر

 کنم پیدا تورو باید

 نشی تر تنها روز هر

 بودنت من با به راضی

 نشی کمتر این از حتی

 (عقیلی شادمهر _تقدیر) 
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 شمین

 چشمام به مدت تموم. نشست گلوم توی بغض که میخوند احساس با انقدر رو آهنگ از جمله هر

 که یکارهای تموم با مرد این! منم مخاطبش بشم مطمئن تا بود کافی هم همین میخوند و بود خیره

 چون بودم؛ زده زخم بهش من. بود ارزش با خیلی من برای این بودو نگذشته ازم کردم باهاش

 یه مثل درست نذاره تنهاتون هاتون بدی تموم با که آدمی کردن پیدا! بودم خورده زخم خودم

 من هزندگی تو داشتن رویاها و ها ممکن غیر این تموم حاال. نکردنی باور و ممکن غیر! است افسانه

 صدای آهنگ شدن تموم با. بود وحشت با توام و سخت برام باورش میشدنو تبدیل واقعیت به

 ادیش آهنگه سرگرم همه. کشید کنار دادو ایلیا به گیتارو راتین ولی دوباره که شد بلند ها بچه

 آزاد هوای کمی به. رفتم باغ سمت شدمو بلند جام از.بود گرفته ریتم گیتار با میخوندو ایلیا که بودن

 غیر هک ای گالیه از انگار بودم شده دلخور بودم؛ ناراحت بود خونده آهنگو این اینکه از. داشتم نیاز

 دست با دموخو. بذارم اسمشو نمیتونستم که بودم درگیر احساساتم با انقدر اصال! کرد ازم مستقیم

 نمم قلب زمستون میشد  کی. بود شکوفه پر هاش درخت که باغی به شدم خیره کردمو بغل هام

 و عطر این صاحب میشد مگه. کردم حس کنارم حضورشو بده؟ بهار به جاشو و بشه تموم

 :برد باره یک به رو دلخوریم تموم بمش صدای نشناسم؟

 .میگشتی بر باید میگردوندم؛ برت باید. میخوندم آهنگو همین بودی رفته که مدتی تموم _

 حکومم منو که اجباری بود، قشنگی اجبار چه! شندیم حال به تا که بود امری ی جمله ترین شیرین

 رو اجبارها این تموم من برگشتم که روزی پذیرفتم،همون. میکرد حضورش آرامش با بودن به

 لبخند. ردک باز سر بود گرفته صبح از که آسمونی بغض باالخره که گذشت ای دقیقه چند. پذیرفتم

 !آرامشم منبع کنار بودن تهرانو مشتیه های بارون این بود قشنگ چقدر. بستم چشمامو زدمو

 :گفتم بود بعید من از که ای گونه بچه لحن با بار اولین برای کردمو نگاه بهش برگشتم

 طوری؟ چه بارون زیر دونفری زدن قدم یه با _

 گاهمن یکم. بودم تاییدش منتظر و میکردم نگاهش عریضی لبخند با و دیدم اشو مردونه لبخند

 راه به کردیم شروع کردمو حلقه دورش دستمو باشوق که کرد دراز طرفم به بازوشو بعد کردو

 :گفتم بکنه کردن سوال فرصت اینکه از قبل که میرفتیم خروجی طرف به. رفتن

 .بزنیم قدم میده یاری پاهامون که جایی تا میخوام _
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 کنار داشت آرامشی عجب. شد قدمم هم نکردو اعتراض اینکه از بودم راضی منم! نگفت هیچی

 روح برای بود نوازش مثل که واری شالق های ضربه بودو گرفته شدت که بارونی زیر مرد این

 اهمییت بود شده تر خلوت که هایی خیابون به نه میکردمو حس سرمایی نه. زدن قدم خستم

 در تب شب یه خوشگلو سرمای یه میدونستم و بود شده آب خیس هردومون های لباس. میدادم

 دست. مکنی باز کامل چشمامونو نمیتونستیم که طوری بود شده زیاد خیلی بارون شدت! انتظارمه

 ردو چند بستمو چشمامو کردمو باز هم از هامو دست کوچولو های بچه دختر مثل کردمو ول راتینو

 :گفتم بلندی صدای با زدمو چرخ خودم دور

 !دلمو غم ببر بشور خستمو، روح کن نوازش...بارون بزن _

 ردموک باز آروم چشمامو. رفتم فرو گرم چیز یه تو بشم زمین پخش خواستم تا خوردمو سکندری

 :گفتم قشنگی لبخند با کردمو بلند اش ینه*س از سرمو

 !من ناجی _

! بود کرده عاشقی هوای دلم امشب! شدم تیله دو این عاشق بیشتر من و میخندید چشماش

 .آوردم جا به خدارو شکر داشتنش به شنیدم که بمشو صدای

 !بکنم خوشحالت انقدر میتونستم تا بودم بارون کاش _

 :کردم زمزمه مالیمی صدای با

 کمان نرنگی میروند، سیاه ابرهای بیاید که باران نیستند؛ ماندگار سیاه و ابری های روز! میدانی" _

 ور همین همیشه مادرم "!نیست ماندگار ابر پشت ماه باشد؛ یادت. ماند می بارن طراوت و شود می

 ! دارم باورش میکردم،هنوزم دعا بارون باریدن برای امید همین با بچگی همون از. میگفت

 تو و میشد متوقف االن همین زمان کاش ای. میداد آرامش بهم و میکرد داغ تنمو خاصش نگاه

. میکنن جادوم ثانیه هر که ها زمرد این ی خلسه توی فقط و غم بدون موندم؛ می لحظه همین

 .بود شده محو لحظه همین تو هم اون انگار بود آروم صداش

 ...آفتابی و باشه کمون رنگین دلت آسمون همیشه تا میدم داراییمو تموم _

 :گفت مالیم کشیدو پشتم به دستی

 .برگردیم بهتره میلرزی، داری _
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 :گفتم گذاشتمو پهنش ی شونه رو سرمو کردمو حلقه گردنش دور هامو دست

 کنم؟ حس رو سرما میشه مگه کنارمی، تو _

 :گفت شلی لحن با شدو بیشتر بود شده حلقه دورم که دستاش فشار

 کنی؟ دیوونه منو میخوای عروسک؟ امشب شده چت _

 :گفتم کردمو دلخور لحنمو شیطنت نهایت با

 .نداره تاثیری هیچ که قویه انقدر ات ارده تو _

 :گفت دارش تب های چشم با کردو جدا خودش از سرمو

 !بشکنه تا نمونده چیزی _

 توساخ  فقط هام خلقی بد با مدت این تموم که مرد این برای بکنم رویایی رو امشب میخواستم

 کار در گناهی هیچ و محرممه االن که باشم مرد این قدردانه امشب میخواستم. کرد مهربونی

 :گفتم بریزم لحنم تو میتونستم که نازی تموم با. نیست

 ...هردومونه حق شیطنت یکم شاید _

 :گفت آخر ی لحظه شدو نزدیک بهم صورتش

 ...کنار بکش خودت کردم اذیتت اگه _

 نفس که بود مردم های لب بودمو داده تکیه کور سوتو و بود تاریک که ای کوچه خیس دیوار به

 ندلنشی که بمش صدای با آروم کندو دل ازم زور به که گذشت انقدری. بود انداخته شماره به هامو

 :گفت بود همیشه از تر

 .بشی مریض نمیخوام خونه، بریم _

 یومدهن بند بارون. شد تر محکم امشب هامون قلب پیوند شدم مطمئن من برگشتیمو رو رفته راه

 بعضی خدا. کردم تشکر باالسرم خدای از بار هزار امشب بابت و بودم حال خوش خیلی من بودو

 باغ وارد هم با. بود ها اون از یکی امشب و میده نشون بهت رو مهربونیش نهایت که هاست موقع

 موش که وضعیت اون توی اونم ما دیدن با شاهرخ. زدیم درو و ساختمون سمت دوییدیم شدیمو
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 هک شاهرخ به رو راتین. شدیم وارد هم با زدو کنارش راتین که زد خشکش بودیم شده کشیده آب

 :گفت اخم با کرد نگاهمون اش شده نعلبکی چشمای با

 !نزدیم یخ تا بیار حوله گرمو آب کیسه دوتا برو وایستی اونجا اینکه جای به خانوم شاهرخ _

 روی روبه دقیقه چند بعد و باال ی طبقه به دویید زود اومدو خودش به راتین حرف این با انگار

 خشک موهامونو حوله با و بودیم کرده بغل گرمو آب های کیسه بویدمو نشسته شومینه

 بزنم بود مونده کم که دیدن رو ما وقتی بود دار خنده انقدر رهان و جون مریم ی قیافه.میکردیم

 کچ دقیقه هر و بود من نگران فقط راتین بیچاره! نزنم گند تا گرفتم خودمو جلوی ولی خنده زیر

 ذیونه و تب شب یه و بود طوفان قبل آرامش این بودم مطمئن من ولی نه یا دارم تب ببینه میکرد

 همین برای بفرسته تنها منو نمیتونه و گرفته بارون که داد اس بردیا به راتین! بود من انتظار در

 کمی ات رفتم که بود دم سپیده های نزدیک من که کرد آماده برام اتاقی جون مریم. برمیگردم صبح

 . کشید آغوش در منو خواب قرص بدون ها مدت از بعد که خوابی...بخوابم

********************** 

 شمین

 برای امروز بود روزی عجب! کرده ام کالفه واقعا دیگه و بردیام های زدن قدم خیره که ساعته یک

 بود گفته دکترش. شد شروع شاران های زدن داد که سفره سر بشینیم میخواستیم تازه! ما

 میکشونه مارو هی که باشه آماده های زنگ جور یه و طبیعیه کامال دردها این و آخرشه روزهای

 ور خونه و نشد بهتر که شد بدتر وضعش شاران کردیم صبر چقدر هر بار این ولی بیمارستان

 زایمان داره و عمله اتاق تو شاران ساعت یه االن براتون بگم اینکه خالصه! سرش رو گذاشت

 اش حنجره میترسیدم که میکشید جیغی چنان! منتظریم شده خراب در این جلوی هم ما و میکنه

 خر ارب یه احمق؛ آخه بگو! میکنه طبیعی زایمان داره که بود این محضشم خریت البته. بشه پاره

 وای !نمیسوخت براش دلم اصال بود حقش! ایه؟ صیغه چه طبیعیت زایمان دیگه شدی حامله شدی

 طرف به رفتم شدم رد کنارش از شدمو بلند جام از حرص با آخرسر رفت رژه بردیا این انقدر

 نبهقل شکم با شارانو تولدم روز که افتادم بابا ذوق یاد. نشستم ها نیمکت از یکی روی. محوطه

 ماهی سه اون میگفت شاران البته. میشدم عصبی من میرفتو اش صدقه قربون هی بود دیده شده

 انگار کال. ندیدم رو بابا دیگه تولدم شب جز به اومدنم بعد ولی میزد سر بهشون هی نبودم من که
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 ودمخ با. نشستم ینه*س به دست بیرونو کردم فوت شدت با نفسمو! داشت آلرژی من به بابا

 :غرمیزدم

 اینو حاال...اه. کنیم کوفت چیز یه تیکه دو نذاشت! کرد پیدا وقت فسقلم این خدا؟ رو تو میبینی _

 هنهک گند بوی. باشیم داشته آسایش دقیقه دو نذاره بزنه زر فقط قراره فردا از بذارم؟ دلم کجای

 ...خداااا ای! بچه

 جام از دیگه ساعت یه باالخره که میکردم فکر بود انتظارم در که هایی بدبختی به طور همین

 نه ست بردیا از اثری نه دیدم رفتم. بود شده فارغ دیگه شاران داخل،احتماال رفتم پاشدم

 بوق ات چند بعد که گرفتم رو بردیا شماره و درآوردم گوشیمو جیبم تو از پریدو باال هام ابرو...مامان

 :پیچید گوشم تو اش زده ذوق صدای

 ...تپل و خوشگل دخمل یه! شدم بابا شمین _

 :گفتم احساسی بی لحن و حوصلگی بی با

 کجایین؟ مبارکه، _

 اقیات همون سمت به گرفتم پیش راهمو کردم قطع منم اتاقنو کدوم گفت ذوق با طور همون بردیا

 و بود هافتاد بیهوش پریده روی رنگو با شاران بله،. کردم باز درو کردمو نگاه اش شماره به گفتو که

 پرت دموخو رفتم خیال بی. میرفت بود بردیا بغل تو که کوچولو چیز یه ی صدقه قربون کلی مامانم

. تنشس کنارم اومد من دیدن با بردیا. بود اتاق کوچیک یخچال کنار که ای نفره دو مبل روی کردم

 :گفت دید براقشم های چشم از میشد که خوشحالی همون با طرفمو برگشت

 ...امو فرشته ببین بیا _

 بچه صورت به اینکه بدون نگاه یه! بود بدتر زهرخندم از که زدم لبخندی کردمو نگاهش سرد

 :گفتم کردمو بندازم

 !مبارکتون...برکت پرخیرو قدمش _

 بهم،یه بود خیره که خورد مامان غمگین چشمای به نگاهم که نشستم صاف دوباره برگشتم

 بهشون نمیتونستم و بودم متنفر ها بچه از اول از من نبود؛ خودم دست. زدم ارادی غیر پوزنخد

 و زاری و گریه کلی و اومد هوش به شارانم دیگه دوساعت یکی باالخره! فوبی نوع یه. کنم محبت
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 حتی. اش بچه و شاران و موندم من و بیرون رفتن بردیا و مامان. دید دختروشو وقتی کرد خنده

 :گفت میکرد بازی دخترش های انگشت با طورکه همون شاران! ام زاده خواهر بگم نمیتونستم

 کردی؟ بغلش _

 :گفتم تفاوت بی خیلی

 ...نه _

. ودب کرده نگاهم طور این کی بار آخرین یاد نمی یادم خورد قسم که کرد نگاهم مهربون برگشت

 :گفت کردو اشاره دخترش به چشم با زدو لبخندی

 ...بیا...بغلت بگیر بیا _

 :گفتم قاطع و کردم کوچیکی اخم

 ...نمیخوام _

 :گفت زدو لبخند بازم

 .میکنم خواهش...جلو بیا _

 ستادمای تختش کنار و جلو رفتم و شدم بلند جام از شد چی نمیدونم! برام بود غریبه لحنش این

 :گفت من به و کنار کشید دخترش صورت از کوچیکشو کاله. نمیکردم نگاه بچه به هنوز ولی

 ...رو خاله ببین کوچولو! ببینش _

 منمیتونست ولی نداشتم حسی بهش هنوزم. سرخش و کوچولو صورت به دوختم نگاهمو باالخره

 به و دآور جلو دستاشو شاران. بود خوابیده بودو بسته چشماش...تپل و سفید دختر یه. بگم دروغ

 :گفت من

 ...کن بغلش بگیر _

 :گفتم کردمو نگاهش ترس با

 .نیستم بلد من نه...نه _

 :گفت خندیدو شاران
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 .نیست کاری که این خوب؟ دختر میترسی چرا _

 :گفت مهربون شاران که کردم اخم دوباره

 ...ببین باشی، سرش گردنشو مراقب باید آرنجت با _

 کم هک میترسیدم انقدر. بغلم تو گذاشت رو بچه آروم کردو اشاره گرفتنش حالت خودشو دست به

. بودم هخیر بهش منم بودو خوابیده آروم خیلی. بیوفته میترسیدم آخه خب! کنم سکته بود مونده

 بی خیلی کشید؟ عذاب ماه 9 این خاطر به شاران میداد معنی چه اصال. نداشتم دوسش هنوزم

 :پرسید ازم آروم شاران. بود معنی

 بذاریم؟ چی اسمشو _

 :گفتم یخی سردو

 .من نه کنی مشورت باید بردیا با _

 :گفت انداختو باال شونه شاران

 بذاریم؟ چی نظرت به بگو حاال خب! اون نه بذارم اسمشو من که اینه قرارمون _

 :گفتم کردمو نگاهش متعجب

 بگم؟ اسمشو من وقت اون مادرشی تو _

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده شاران

 !مادرشی نیمچه...اشی خاله هم تو خب _

 :گفتم و رفتم ای غره چشم

 !مادرشم؟ نیمچه من وقت اون تویی زاییده کردو کولش ماه نه که اون _

 کال پامو دستو! شد روشن آژیرش بعد کرد اخم کردو باز چشماشو دخترش که زد قهقهه شاران

 ی قیافه دیدن با شاران! خدا یا! یومد؟ می در وجبی نیم این از صدا این اوه اوه. بودم کرده گم

 انشار به طورعصبی همون.بشه ساکت تا میداد تکون اینو هی منم کردو غش دوباره من مضطرب

 :توپیدم
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 ...خو ترکید زهرش بچه زد قهقهه همچین! زهرمار  ای _

 :گفت کردو نگاهم موزیانه انداختو باال ابروشو شاران

 بذاریم؟ چی اسمشو بگو حاال! نمیگرفتی تحولیش که تو _

 :گفتم و بشه آروم یکم تا زدن قدم به کردم شروع

 ...اشه برازنده! خطر آژیره _

 یغج دیگه شد راضی خانوم این کندنی جون بعد باالخره! میگرفت گاز زمینو داشت دیگه شاران

! المذهب بود بردیا کپی. ببینم چشماشو میتونستم االن. کشیدم راحت نفس یه من و نزنه

 اشک انگشتم نوک با. میچکید اشک چشماش ی گوشه از داشت هنوز و بود عسلی چشماش

 چند گریه خاطر به که سرخش های چشم اون با داشت. شدم خیره بهش و کردم پاک هاشو

 ارانگ ، باال آورد دستاشو زدو قشنگ لبخند یه که کردم اخم. میکرد تماشام بود قبلش دقیقه

 همب دستش میخواست کوچولو این هنوز ولی شد باز یکم اخمام! بزنه دست صورتم به میخواست

 شاران. نکرد ول گرفتو محکم شستمو انگشت که پایین بیارم تا گرفتم دستشو دستم با که برسه

 :گفت کشیدو سوتی

 .میکنین بدل ردو هم ای قلوه دلو چه...به به _

 به و ردمنیاو بیرون بود گرفته شستمو انگشت سفت که کوچیکش دست از دستمو ولی کردم اخم

 :گفتم جدی لحن با شاران

 نیست؟ نظرت مد اسمی _

 :گفت و دیدم دندوناشو تموم که زد لبخندی ذوق با شاران

 باشه؟ چی داری دوست تو...نه _

 هی با رو یومد می خیلی هم کوچولو این به و بود نشسته دلم به که اسمی اومدمو کوتاه باالخره

 :گفتم محو لبخند

 چطوره؟ الریسا _

 :گفت کوبیدو بهم دستاشو ذوق با شاران
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 ...الریسا میذاریم عروسکمو اسم پس وای...عالیه _

 ازندهبر چقدر که میگفت هم معنیش از. میکرد ذوق کلی میکردو تعریف انتخابم این از هی شاران

 :میگفت کوچولو این به هی خالصه. کرد کیف کلی و اشه

 .نیک تشکر خاله از باید همش شدی بزرگ وقتی گذاشته؟ خاله اسمتو میدونی خانوم، الریسا _

! بودنش نبود بد هم انقدرها کوچولو این. نبودم خشک قبل ی دقیقه چند مثل چرا نمیدونم من و

 ندژکو لبخند میکردم اخم من بار هر چرا که بود عجیب برام بودمو نزده لبخند روش به هنوزم ولی

 که بگم رو قضیه شدم مجبور بود اطرافم که هایی صدا سرو با زدمو حرف راتین با! میداد تحویلم

 االریس عاشق همشون...الریسا و شاران دیدن به اومدن شیرینی گلو با ساعت نیم بعد همشون

 گفت رو چی همه شاران کرده انتخاب کی و قشنگه چقدر اسمش که پرسیدن وقتی بودنو شده

 ینیشوب نوک شد خم کرد بغل رو الریسا وقتی.بود شده خیره بهم تحسین با که دیدم راتینو ومنم

 نم اما. گرفت باال شون خنده صدای همه کردو پر اتاقو کل الریسا شیرین ی قهقهه که سید*بو

 بود اه بچه عاشق راتین. فهمیدم کامال حرکت این از منظورشو میکردمو نگاهش لبخند یه با فقط

 لیقی برام دلش خودش قول به بار هر.میکرد رفتار بچه یه مثل همیشه من با! من برعکس درست

 باعث ودب شده تموم بود وقت خیلی که مالقات وقت باالخره! سید*میبو بینیمو نوک میرفت ویلی

 ارانش پیش امشبو بود قرار مامان. بیرون کنن پرت اتاق از مارو بشو بلند ها پرستار صدای شد

 امروز که نراتی. رفتیم بیمارستان بیرون تا هم با خالصه. خونه بیارنش و بشه مرخص فردا تا بمونه

 بار یرز منم خب ولی شرکت برسونه خودش منو دنبالمو بیاد فردا میکرد اصرار همش بود ندیده منو

 باهام سرسنگین سرم آخر. بشن نسبتمون متوجه شرکت تو خواستم نمی چون نمیرفتم

 ور رفتمو اتاقم به راست یه و خونه رفتم میکرد سیر ابرها رو که بردیا همراه من کردو خداحافظی

 . شدم بیهوش تخت

 مرفت کورمال کورمال آخه؟ خبره چه...اوف. کردم باز چشمامو الی یومد می بیرون از که صداهایی با

. رداشتمب عقب به قدم یه دیدم که آیینه تو خودمو اتاق برگشتم شستمو صورتمو و دست و بیرون

 وموهام پوشیدمو لباس دست یه باالخره! بودم شده ترسناک که هم به بود ریخته موهام همچین

 صدا سرو همه این دیدم و بیرون زدم کردم جور جمعو اتاقو بستمو سرم باالی زدن شونه بعد

 ایهت آشپزخونه کردمورفتم پوفی. گذاشته امون توخونه پا تازه که جدیده وجبیه نیم این بخاطره

 به لی دارن سرش ریختن چه ببین...اه اه".بیوفته صدا سرو این از بلکه شکم این تو بریزم چیزی

 خجالت" "...بابا خفه " "!میشه؟ حسودیت هم این به! سرت تو خاک" "...ایش. میذارن اللش
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 داد شدو تیکه هزار که اپن رو کوبیدم مربارو ظرف حرص با "بمیر برو" "میشی؟ خفه" ".بکش

 :زدم

 ...خفه _

 دش الریسا کردن آروم مشغول شاران و آشپزخونه تو دویید من بازی دیوونه و صدا این با مامان

 منو اومد مامان... ها شیشه خورده به بودم خیره و بودن منظم نا هام نفس...گریه زیر بود زده که

 :پرسید نگرانی با و نیاد سرم بالیی تا طرف این کشید

 زدی؟ داد چرا آخه؟ شد چت _

 ممیرفت داشتم که طور همون بیرونو کشیدم دستش از شدت با بازومو. بودم عاصی همه دست از

 :زدم داد برم کنم گم گورمو تر زود تا باال

 کنیم؟ کوفت ما دادین چیز یه حاال تا دیروز از... وجبی نیم یه شده ذکرتون فکرو همه _

 کدوم هیچ که بیرون زدم خونه از سریع انقدر میدونم فقط پوشیدم لباس سرعتی چه با نمیدونم

 بود مونده کم که میدادم فشار همچین گازو روی بودم گذاشته پامو. برسن پام گرد به نتونستن

 سرم! امروز برسه ها کارمند داد به خدا. شدم پیاده کردمو پارک شرکت پارکینگ تو! کنم پرواز

 کردو باز رود مشتی که زدم درو بیرونو رفتم شد باز در تا. بایسته آسانسور بودم منتظر بودمو پایین

 هب. رفت دادو سالم یه و اومد دستش کار حساب خودش خدا بنده که دادم لبی زیر سالم یه اخم با

 دست اب صورتمو و صندلیم روی کردم پرت خودمو. دادم سالم سر با قرتیمم منشی به رفتمو اتاقم

 کردم اهنگ ساعتم به. میکردم شرکت باید حتما که داشتیم جلسه یه امروز بود یادم. پوشوندم هام

 انقدر. بیاره چایی یه برام گفتم( منشیم)محمدی به بداشتم رو گوشی. داشتم وقت ربعی یه هنوز

 رس کوبیدم رو گوشی شه تموم اش جمله اینکه از قبل که زدن حرف موقع میکشید رو ها کلمه

 چایی هم بار یه سالی که منی! بخورم چایی میخواستم که بود خراب وضعیتم انقدر. جاش

 :گفتم دادمو تکیه صندلیم پشتی به که شد زده در. نمیخورم

 .بفرمایید _

 رشوس کرد حس نگاهمو سنگینی وقتی و جلوم گذاشت فنجون یه و شد وارد سینی یه با مشتی

 :گفت اصفهونیش ی لهجه با و آورد باال
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 گاوزبون گل همون. خوبس خیلی عصاب واسه هستا که معجونی این...دخترم جسارتس _

 .خودمونس

 و خورد جا دیدم که زدم مهربونی لبخند! خودم ی جذبه به ایول. میزد حرف آروم همچین بیچاره

 :گفتم

 ...مشتی طال دستت _

 ...جان نوش _

 :گفتم میکردم مزه مز فنجونم از که طور همون بیرون بره خواست تا

 ...مشتی راستی _

 :گفت احترام با برگشتو

 ...بفرمایست امر _

 :گفتم جاشو سر گذاشتم فنجونو

 .کنه ازدواج میخواد دخترت شنیدم _

 :گفت زدو لبخندی

 ...باشس قسمت اگه ایشااهلل _

 بدم؟ بهش من هم عروسی کادوی یه نداره که اشکالی _

 :گفت و پایین انداخت سرشو

 ...دخترم منو نکون شرمنده _

 ...اینجا بیاد بگو دخترت به پس خوب مشتی، شرمنده دشمنت _

 :گفت و کرد نگاهم سوالی

 ...چشم روی به _

 جور تهنتونس دخترشو جهزیه پول مشتی بودم شنیده. رفتم فرو فکر به منم و بیرون رفت اتاق از

 که سته غیرتی مرد انقدر میدونستم. بخت خونه بره نتونسته دخترش که ساله یه همین برای کنه
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 هترینب. بخوره بر بهش بود ممکن و گفت نمی بهم عمرا داره نیاز پول چقدر میگفتم خودش به اگه

 دبلن جام از سرکشیدمو فنجونمو کردمو نگاه ساعت به. بزنم حرف دخترش با که بود همین راه

 یشپ کنفرانسو اتاق راه بیرونو زدم اتاق از گوشیم برداشتن با برداشتمو رو پوشه تا چند. شدم

 ساعت راسه قرارهام تموم سر باید همیشه که بودم معتقد و بودم تایم آن حد از بیش. گرفتم

 توهانو میزدم حدس که طور همون. شدم داخل کردمو باز درو کشیدمو دستی ام مقنعه به. برسم

 سرمو ونشستم توهان از فاصله صندل چند با. بودن نیومده هنوز بقیه بودنو سرجاشون فقط راتین

 همیشه. شد روشن خاموش گوشیم ی صفحه که بودم کرده گرم ام پوشه توی های طرح با

 اشتمبرد. کنم خاموش گوشیمو نداشتم دوس میذاشتم،اصال سایلنت رو و گوشیم مواقع اینجور

 سرمو و نیاوردم در سر ".بشین سرجات بیا پاشو ".خوندم رو بود راتین طرف از که اسی ام اس

 رستد که کناریش صندل به چیه؟ این یعنی که باال انداختم ابرومو کردمو نگاه بهش کردم بلند

 شدی؟ بچه" کردم تایپ شدو بیشتر هام اخم. کرد اشاره بود مجلس صدر تو خودش ماله مثل

 نمم و داد جواب بعد دقیقه چند و فرستادم "بشینم؟ کنارت بیام آدم همه این پیش پاشم چطور

 رفتهگ بازیش امروز اینم نداشتم اعصاب ".نیست کسی فعال نفر سه ما جز به...بیا". کردم بازش

 عدب شد سرخ و شد عصبی دیدم "دارین؟ صنمی چه شما نمیگه توهان "کردم تایپ عصبی. بود

 همه باالخره چی؟ که"خوندم و کردم باز زود منم فرستاد کردو تایپ منقبض فک با طور همون

 یدمکش عمیق نفس و کردم باز بستمو هامو چشم "کارا؟ این با چیه قصدت... منی زن تو میفهمن

 فرستادمو "...توام فکر به که منه تقصیر اصال! میفهمن شدم زنت وقت بذارهر"کردم تایپ

 زن تو".کردم بازش رمغ بی اومدو دیگه اس ام اس.کردم مشغول جلوم کاغذهای با دلخورسرمو

 اسموحو تموم. شد تشکیل جلسه اومدنو همه باالخره ".بس و میدی عذابم فقط کارات این با...منی

 میرون دلیلش منم نداشتنو دیدنمو چشم ها خیلی چون ندم کسی دست آتویی تا کارم به دادم

 ترزود هرچه که هایی طرح میگفتو بود شده بسته آلمانی شرکت با که دادی قرار درباره. فهمیدم

 تهخس یه با رو جلسه ختم باالخره راتین کشیدو طول ساعت دو حدود. میکردیم کار روشون باید

 هک افتادم دانشگاه یاد آن یه میکردمو جمع وسایلمو داشتم. بیرون زدن همه کردو اعالم نباشید

 وجهت راتین به اصال دیگه و بیرون زدم حوصله بی و نشد لبخندم باعث اینم حتی.بود استادمون

 انقدر. کردم کار روشون کردمو فکر داد که هایی طرح روی کلی. گرفتم پیش اتاقمو راه نکردمو

 اوه. کردم نگاه مچیم ساعت به دادمو بدنم به قوسی کشو. میسوخت چشمام که بودم شده خسته

 کردمو مرتب میزمو روی. بود 2 ساعت و بود رسیده اتمام به بود وقت خیلی کاری ساعت...اوه

 کیفمو. انداختم اتاق به کلی نگاه یه جاشونو سر گذاشتم کردم جمع رو ها نقشه و ها پرونده
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 کج راهمو ولی اتاقشه تو هنوز راتین میدونستم و بودن رفته همه. اومدم در اتاق از و برداشتم

 .ریخت فرو قلبم صداش با که ورودی در سمت رفتم و کردم

 ...نباشی خسته _

 :دادم جوابشو خشک خیلی برگشتم کردمو اخم داری؟ منو دادن سکته قصد بگه نیست یکی

 ...دکتر جناب نباشید خسته هم شما _

 با اشتوبرد طرفم به قدم یه! حساسه گفتنم مهندس و دکتر به میدونستم...هه.شد منقبض فکش

 :غرید حرص

 .نکنی امتحان منو صبر این از بیش بهتره ولی شدی بلند چپت طرف از امروز معلومه _

 :گفتم بود رفته باال یکم که صدایی با چلوندمو قشنگ کیفمو ی دسته

 .شدین عادت بد زدن اللتون به لی لی انقدرهمه _

 :گفت ای گرفته صدای با کشیدو صورتش به دستشو

 ...شمینی میکنم شک دارم... استغفراهلل _

 :گفتم ای مسخره پوزخنده با باال انداختم ابرومو

 ...خودمم باش مطمئن اِ؟ _

 :گفت ای شده کنترل صدای با طرفو اون شد پرت که زد چرخدار صندلی نثار لگدی پاش با

 امروز؟ چته. بودم نشده دیوونه االن که بودی خودت اگه...دِ نه دِ _

 لمسائ این قاطیه اونو نداشتم حق بود پر ای دیگه جای از دلم من. کنم دعوا باهاش نمیخواستم

 :گفتم کنم مجابش میخواستم که آرومی لحن با. کنم

 .یمکن صحبت فردا بهتره. ام خسته خیلی ندارم، حوصله امروز من. میگی راست تو...خب خیلی _

 .ایستادم صداش با دوباره که برم برگشتم

 چرا یلعنت بینی؟ نمی زندگیت تو منو چرا کنی؟ دردودل یکی با نمیکنی امتحان وقت هیچ چرا _

 بگذرم؟ تو خاطر به غرورم از من دفعه هر باید
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 از دکشی سرم وجدانم که فریادی اما. لرزید ها شیشه تموم که کشید عربده چنان آخرشو ی جمله

. ودب جا به عصبانیتش و داشت حق کامال... داشت حق.لرزوند تنمو بیشتر بودو تر بلند هم این

 که ممیدید بودو خون رنگ چشماش...زمین شد پرت دستم از کیفم شدو کشیده شدت به ام شونه

 :کشید فریاد اش شده دورگه صدای با. میلرزید خشم زور از داشت وجودش تموم

 آره؟...شوهریم زنو تو منو نفهمه هیچکس باید که نیستی؟ زنم که _

 :کنم آرومش کردم سعی آرومی لحن با

 ...تو خاطر به...خودمونه خاطر به _

 خودم تو شد باعث شدنشون خورد صدای و زمین ریخت حرکت یه با میزو روی وسایل تموم

 .میکرد سیخ تنم به مو راتین های عربده.بشم جمع

 فعن به کجاش کنن خاستگاری ازم خودمو زن اینکه منه؟ نفعه به کجاش این لعنتی؟ چرا چرا؟ _

 کجاش؟ منه؟

 خواستم بغض با...من ی بیچاره راتین خری؟ کدوم آخه...وای. کرده قاطی همه این چرا بگو پس

 :گفت داد با آوردو باال دستشو که بشم نزدیک بهش

 . بشم پشیمون بعد که بکنم کاری خوام نمی نیا جلو...نیا جلو _

 :گفتم کنه حسش نمیخواستم که بغضی با جا همون از

 جهتو تا بازنگیری مدیر کردی آوردی زنتو تو کنه فکر کسی نمیخواستم من. باش آروم...باشه _

 .نیارن در حرف سرمون پشت تا. نشه خراب

 شده رت آروم که صدایی با. کشید تیر منم قلب که میکشیدشون محکم انقدر. زد چنگ موهاش به

 :گفت بود رنجور ولی بود

 بیاد شرف بی طاهر اون اینکه نشد؟ خراب وجهم االن. میکردن فکر چی که جهنم به...درک به _

 خودتون میخوام یاد می خوشم رفیعی مهندس از من بگه وایسته صورتم تو راست راست

 تو هک اینه از بهتر! خفته این از بهتر باشه حرف سرم پشت  لعنتی آخه. کنین صحبت باهاشون

 .کنن بارم حرفو این وایستنو صورتم
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 خود کار...ازش دیگه میترسیدم واقعا. میرفت تر باال صداش رفته رفته میکوبیدو دیوار به مشت با

 ستد انگار اما ندادم محلش سگ ولی پارکینگ تو کرد بارم تیکه بار چند شرف بی. بود ناکسش

 ستد بین سرشو نشستو ها صندل از یکی روی باالخره تا زد داد و زد قدم انقدر راتین. نبود بردار

 تربزرگ رفته رفته که هم لعنتی بغض این. خوردم نمی جم بودمو ایستاده طور همون. گرفت هاش

 اواقع من و بود شده شروع دوباره ام ینه*س قفسه درد بدتر همه از. میبست نفسمو راه میشدو

 باالخره .نشستم روش روبه کشیدم صندل یه جلو رفتم آروم. بدم سوتی راتین جلو خواستم نمی

 سعی گذاشتمو اش مردونه های دست مچ روی بردمو جلو دستامو. میزدم حرف باهاش باید که

 و دستاش مچ هنوز ولی داد تکیه کردو بلند سرشو آخر دست که کنم بازشون سرش دور از کردم

 :زدم صداش سنگینی بغض با. بودم گرفته

 ...راتین_

 ستد روی ولی بودن شده سرخ که کردم نگاه دستاشو. نداد نشون العملی عکس هیچ نکردو نگاه

 اش دیگه دست...زاده حروم اون صورت رو خوابونده مشت یه بودم مطمئن. بود کبود یکم چپش

. بریدمی امونمو داشتم سینم قفسه درد...االن شده سرخ سرخ عاقبت که دیوار به کوبید انقدر هم

 :گفتم بغض با و زدم چپش دست روی به ای بوسه شدم خم...امروز کشیده عذاب چقدر... من مرد

 ...راتین _

 ینسنگ هام نفس. کرد مشت و بیرون کشید دستاشو زود یاد، می بدش کارم این از میدونستم

 اراده یب و میرفت سیاهی داشت چشمام. برسونم هام ریه به رو اکسیژن نمیتونستم و بودن شده

 شصندل که برداشت خیز طرفم به چنان راتین...زمین روی افتادم صندل رو از و شدم خم بیشتر

 فریاد با راتین...میرخت هام چشم گوشه از هام اشک قطره و زدم چنگ ام ینه*س به. شد وارون

 .میزدم پا دستو داشتم بیارن بیرونش آب از که ماهی مثل من ولی میزد صدام

 ...ردخت بکش نفس توروخدا...شمین تو؟ شده چت...لعنتی بکش نفس...بکش نفس...شمین _

 زانو نارمک آب لیوان یه با بعد ثانیه چند. میدیدم مرگو داشتم چشم با. رفت پیشم از پریدو جاش از

 تر دب حالم ولی میزد ضربه صورتم به هاش دست با. نکرد ای فایده هیچ ولی صورتم تو پاچید زدو

 روعش کردو باز هامو لب  "خدا یا" فریاد با که بودم حالی چه تو نمیدونم. نمیشد بهتر که میشد

 بغل وت جون بی شدو بهتر یکم کارحالم این کردن تکرار بار چند از بعد...مصنوعی تنفس به کرد

. بود خیره مبه پریشونش قیافه با بودو کرده بغل سفت منو راتین.میکشیدم بلند های نفس راتین
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 نمک باور بغضشو خواستم نمی که صدایی با زدو کنار صورتم از موهامو که زدم جونی بی لبخند

 :گفت

 شد؟ چت آخه ولی میکنم اذیتت همش...من به لعنت _

 مهه از. بپرسم رو ها نفس تنگی و ها سرفه این دلیل و برم نداشتم جرئت درواقع نمیدونستم،

 ینکها برای. سید*بو عمیق پیشونیمو شد خم دید سکوتمو وقتی یاوردم؟ می باال خون چرا بدتر

 پشت. زدم چنگ موهاش تو و آوردم باال بود آویزون وزنه انگار که دستمو کنم راحت فکرشو

 :گفت و زد هام لب رو آرومی بوسه آخر در سیدو*بو چشمامو

 .دیدم طور اون رو تو وقتی شد قطع نفسم منی، نفس تو _

 :گفتم میکرد خس خس که صدایی با

 .راحته خیالم کنارمه ناجیم وقتی تا _

 وندرس منو. بشه چکاب بیمارستانو خیال بی تا کردم راضی راتینو زبونی چرب هزار با شب اون

 ی پروژه درگیر سخت هردو گذشتو می ها روز. موند کنارمون شامو مامان اصرار به و خونه

 اجازه من به اما میکرد کار میموندو شرکت تو روزی شبانه اوقات گاهی راتین. بودیم جدیدمون

 اب من و میشد تر شیرین بزرگترو روز هر الریسا. میکرد راهیم زور به بمونمو بعد به 2 از نمیداد

 صمیمت بردیا و شاران. نزنم لبخند بگذرمو هاش کاری شیرین از تونستم نمی تفاوتیم بی تموم

 بعد که بود مامان برای این.بشن مستقر ایران تو همیشه برای بدنو انجام کارهاشونو تموم گرفتن

 هاش دهخن دلیل تنها فقط االن بود لباش رو لبخند همیشه که مادری. شد تر افتاده خیلی بابا مرگ

 بودن معتقد وشاران مامان. بگیره ازش اینو خواست نمی شاران بود، وارد تازه کوچولوی همین

 آروم زود بغلش تو که آدمیم تنها و داره دوست بیشتر منو ولی بود ماهش 4 هنوز اینکه با الریسا

 به نموک ازدواج راتین با میخوام کی که میخوند گوشم تو روز هر مامان. میزنه ژکوند لبخند و میگره

 اب ازدواجم نمیکردم فکر ها روز این که چیزی تنها به ولی بده یادم داری خونه یکم میخواست زور

 خوانی مه هیچ بودم مطمئن. کنم صاف خودم با دلمو بودم نتونسته هنوز چرا نمیدونستم. بود راتین

 منو ودوب کرده عمل قولش به راتین.داشتیم هم به نسبت هردو که عشقی جز به البته. نداریم هم با

 هک پدری. میکشیدم خجالت ام خانواده ازشرایط شایدهنوزم. میکرد تر آشنا عشق با روز روزبه

 ودمب نتونسته هنوزم اما نبود دیگه میدونست خودش هم و راتین ی خانواده هم سرگذشتشو تموم

 ثلم اونو که گفت بهم بابا مرگ از بعد آقا حاج. نرفتم قبرش سر بارم یه حتی. بیام کنار باهاش
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 زنگ بهم بار سه دو ای هفته و وایستاد حرفش روی که الحق و باشم راحت باهاش بدونمو پدرم

 دص روز هر میشه باعث داره رفتاراش تو که آرامشی! حضوری حتی میزنه، حرف باهام کلی و میزنه

 هیچ نمیشناس منو اش خانواده وقتی از بماند البته. داره پدری همچین که بخورم قبطه راتین به بار

 وت مشکل خالصه. نکنه اذیتم که میدن مالیش گوش هی و ذاره نمی محل رو بیچاره راتین کس

 تنها کارهام این با نیستو میکنم تصور من که طور اون چیز همه که کنم قبول نمیتونستم بودو خودم

 بدیمو تحویل رو پروژه روزی شبانه کردن کار ماه 2 از بعد تونستیم باالخره. میدم عذاب و راتین

 اضافه حقوقشون به که گفت کردو تشکر همکاریشون برای همه به راتین. بکنیم راضی رو مشتری

 " نمیدونست راتین با منو نسبت دیگه همه. کنن تعطیل رو کار امروز که خواست ازشون و میکنه

 من و بیرون میزدن شرکت از کم کم همه. نکردم اعتراضی دیگه من و "کیاراد مهندس نامزد

. سراغم یادب خودش که موندم منتظر اتاقمو تو رفتم همین برای. چیه تکلیفم وسط این نمیدونستم

. نشده صحبت هم باهام روز اون از دیگه ولی داره بهم رو اش خیره های نگاه هنوزم طاهری

 از هی و میزد صدام "داداش زن" یومد می راست میرفت چپ و شده تر صمیمی باهام هم توهان

 این و لیاای از تر شیطون وخیلی بود گلی پسره واقعا. میکرد اش مسخره میگفتو راتین گوشمالی

 نگاهش چنان ها موقع بعضی ولی میخندید بهش و نبود حساس روش اصال راتین! فاجعه یعنی

 بی غیرت و خودی بی های حساسیت راتین کال. یومد می دستش کار حساب توهان که میکرد

 و نبود حساس هم وارنا رو دیگه حتی. میکرد برخورد طرف جنبه اخالقو به نسبت و نداشت خودی

 هنوزم ولی بود غمگین خیلی ها روز این من مهربون وارنای. میکرد بخند بگو قشنگ باهاش

 تممیتونس کاش ای. بزنه بخش آرامش های حرف برام و بیاره لبم به لبخند کاراش با میتونست

 :میگفت میپرسیدم ازش بار هر ولی بفهمم رو بود چشماش تو که غمی دلیل

 .میشم خوب زودتر کن، دعا برام(...خانوم)دیگن میگذره _

 اتنه بود، دوستم بود، برادرم اون! کنم دعا خودم برای اینکه از بیشتر حتی میکردم دعا براش

 ومن برای و میزد حرف باهام گداری گه هم اِلیف. کرد کمکم شدمو عاشق من فهمید که بود کسی

 اتاق هب میره هی و میکنه رفتار غریبی عجیب جور یه مُراد میگفت. میکرد خوشبختی آرزوی راتین

 نمی مخوش ولی میداد معنی چه هاش حرف این نمیدونستم. یاد نمی بیرون ها ساعت منو قبلیه کار

 قامتش و شد باز اتاقم در که بودم خوشتیپ مهندس این منتظر بودمو نشسته صندلیم روی. یومد

 ایج به محبتو همه این اگه کنم فکر. رفتم هیکلش ی صدقه قربون لب زیر. گرفت درو قاب کل
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 لبخند !میکرد سنکوب حالی خوش از راتین میدادم انجام کنم تصور یا کنم زمزمه لبی زیر اینکه

 :گفت و شد وارد جیب به دست بودو لباش رو دوباره مهربونش

 .بکنم خانومم از باید هم ویژه تشکر یه...خب _

 :گفتم دادمو تحویلش ژکوندی لبخند

 .بود وظیفه...مهندس جناب میکنم خواهش _

 روبه بلم روی! میکردم بیان جدی نباید فقط. نمیده گیر گفتنم مهندس به لحن این با میدونستم

 :گفت نشستو روم

 ...خودمی مهمون توپ و خوشگل نهار یه امروز_

 هام قهقهه با میگفت همیشه کردم؛ تعجب. شد خیره در به و کرد اخم زود دیدم که زدم قهقهه

 :زدم حرفمو شدمو بیخیالش! کرد؟ اخم االن وقت اون میگیره جون

 .میدم بهت افتخارو این و میکنم قبول منم _

 :گفت شدو بلند جاش از دادو تحویلم مصنوعی لبخند یه برگشت

 .بریم کن جمع پس خب _

 تا وندم منتظر کردو باز برام درو که شدم خیره بهش دست به کیف کردمو جمع وسایلمو شدم بلند

 مقد هم کنار. بست اتاقمو در سرش پشت "ایسفیرست لیدی "کردم زمزمه لب زیر.برم اول من

 :برگشتیم طاهری صدای با کنیم باز رو خروجی در بخوایم  اینکه از قبل و میداشتیم بر

 مهندس؟ میبرین تشریف دارین _

 :گفت جدی راتین

 ...بله _

 تمش دست زود منقبض فکش شدو مشت دستاش راتین دیدم که کرد بهم طوالنی نگاه یه طاهر

 :گفتم گرفتمو اشو شده

 ...عزیرم بریم _
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 هم با ردوک باز درو عمیق نفس یه بعد راتین. رفت گفتو نباشیدی خسته پایینو انداخت سرشو طاهر

 آروم تا دمبو کرده سکوت خودم. بودم خیره بیرون به منم و بودیم نشسته ماشین تو. بیرون رفتیم

 رومآ خودش تا نزنم باهاش حرفی هیچ باید عصبیه وقتی بدونم که میشناختمش انقدری. بشه

 :گفت جدی صدای با ایستادو خونه جلوی. بیاد حرف به و بشه

 ...منتظرم جا همین شو آماده باال برو _

 تواین و برم جایی باهاش رسمی تیپ این با ندارم دوست میدونست.بود محشر واقعا مرد این

 زبا درو زود و پایین پریدم کاشتمو اش گونه رو ای بوسه شدم خم.بود بهم حواسش هم شرایط

 همم اصال ولی کرد بارم متلک و خندید بهم کلی دارم عجله دید وقتی مامان. خونه تو رفتم کردم

 بود اسکی یقه و بود زانوم تراز باال سانت 3 تا که سیاه تونیک یه گرفتمو دوش یه زود. نبود

 پاشنه وبودم خریده تازه که جیرم مشکی های بوت با همراه مشکی توفنگی لوله شلوار یه. پوشیدم

 از اش بقیه و بود چرم هاش دست بودمو خریده تازه که بارانیمو. کردم پام هم بود سانت 01

 تجف که هاشو دکمه. بود تونیکم از تر کوتاه که پوشیدم هم رو پوست رنگ آب ضد پارچه جنس

 که بودم اییه کوبی فلز عاشق. بشه مشخص کامال باریکم کمر تا بستم کمرشم بستمو بودن جفت

 انیمبار عاشق واقعا ولی خریدنش برای بودم کرده حروم پول کلی. بودن کرده کار بارانیم یقه روی

 دهکر هم ملیحی آرایش یه. پوشمش می وقتی میشم عروسک عین که میگفت هم شارن و بودم

 یکم ههمیش مثل کردمو سرم مشکی شال. میزد چشم به که بود رنگم کالباسی براق رژ تنها بودمو

 داشت یموباران یقه مثل هایی کوبی فلز که مشکیم چرم کیف برداشتن با گذاشتمو بیرون موهامو از

 43 درست کردم نگاه ساعتم به. بیرون زدم مامان شارانو با خداحافظی از بعد. دراومدم اتاق از

 یرهخ من به پریدو جا از راتین که صندلی رو کردم پرت خودمو کردمو باز درو رفتم زود...اوف! دقیقه

 دادمو تحویلش خوشگلی لبخند. تیپم از اومده خوشش کامال بفهمم تا بود کافی چشماش برق. شد

 :گفتم

 .بریم کن آتیش _

 بودنو مهربون به من. باشه عبوس خواست نمی دلم. کرد روشن ماشینو نشستو لبش کنج لبخند

 اخم دیدنش با جمع تو همیشه که لبخندی همون. بودم کرده عادت اش مردونه لبخندهای

 گشتممی شاد آهنگه یه دنبال کردمو روشن ضبطو بردم دستمو. میکرد دلبری خیلی چون میکردم؛

 و خودم دادن تکون به عمرم تو بار اولین برای کردم شروع وایستادمو سامی آهنگه رو باالخره که

 روزها این که مردی برای داشتم حاال ولی نبودم هم بلد نبودمو ها حرف این اهل اصال. دادن قر
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 که میکنه نگاه بهم اومده در حدقه از های چشم با دیدم. میکردم دلبری زندگیم همه بود شده

 داده قورت عصا شمین همون من یعنی. بدم جلوه خوب تا کردم تالش بیشتر زدمو ای قهقهه

 !بودم؟

 یاد می تنهایی تابیه بی وقتی

 خوام می آشنایی حس هام شب تو

 میگیرم جون دوباره تازه شعر یه با

 میگیرم آروم میخونم نسازه باهام دنیا

 کرده کشف تازه که ای نهفته استعداد این از خودمم که میدادم قر همچین میخوندمو آهنگ همراه

 ! دیگه؟ بود آخرالزمون ی نشونه این!!! خدا یا! بودم هنگ تو بودم

 یام می کنار اینجوری مشکالتم تموم با

 خوام می چی میدونم خوب پامه زیر دنیا همه

 ابرهام رو انگار باال باالی

 دنیا حس بهترین دارم که حسی

 ابرهام رو انگار باال باالی

 دنیا حس بهترین دارم که حسی

 جا همین حاال مشتم تو قلبم

 فردا؟ بدشه میشه مگه خوبه که حالم

 جا همین حاال مشتم تو قلبم

 فردا؟ بدشه میشه مگه خوبه که حالم

 من که خوندن آهنگ همراه و گرفتن ضرب فرمون رو کرد شروع اومد در بهت تو از راتین کم کم

 حسوحالم واقعا. خوندن سامی همراه حرکاتمو تو ریختم داشتم ناز هرچی اومدمو وجد به بیشتر

 !عالی از بیشتر چیزی یه. بود نشدنی وصف
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 ستاره ماهو کنار اینجا

 نداره غم دیگه دل زمینیمو از دور

 قراره بی ها دل تازه شعر یه با

 بیاره چی فردا نداره فرقی دیگه

 دنیاست حس بهترین باال باالی

 اینجاست من و تو جای باال باالی

 زا بعد امروز، من بودم خوش چه! شد پاره افسارم کال کردمو بیشتر ضبطو صدای تهی صدای با

 !خیال بی بودمو شده بچه ها مدت

 ابرها رو باال این

 ...آ دورن دیگه ها غم

 کنارمه خورشید

 ...ها پرنورم دیدی منو

 ابرها رو پرواز

 عقابم انگاری

 کوچیکه دنیا

 اتاقم سقف آسمون

 دیگه کم چیزی نیست

 دیگه هم بغل تو

 ..دیگه عمرا بینه نمی ما شبیه دنیا

 همراه باهاش منم کردو خوشگالش خنده اون از باالخره راتین و خوندیم هم با هردو آخرو جمله

 .شدم
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 ما آسمونیم تو

 ما میمونیم جا همین

  ها فرشته قاطی مارو

 ما شیطونیم ولی

 ابرهام رو انگار باال باالی

 دنیا حس بهترین دارم که حسی

 ابرهام رو انگار باال باالی

 دنیا حس بهترین دارم که حسی

 جا همین حاال مشتم تو قلبم

 فردا؟ بدشه میشه مگه خوبه که حالم

 جا همین حاال مشتم تو قلبم

 فردا؟ بدشه میشه مگه خوبه که حالم

 (تهی حسین/بیگی سامی _باال باالی) 

 اب راتین. خندیدم سیر دل یه دادمو تکیه صندلیم پشتی به کردم پرت خودمو شد تموم آهنگ

 یکیش رستوران جلوی!نگاه همین درست! میخواستم نگاهو برق همین من. میکرد نگاه لبخندش

 :پرسیدم خنده با که کرد نگاهم مشکوک کردو ریز چشماشو منو طرف برگشت و ایستاد

 شدم؟ بدهکارم چیه؟ _

 :گفت نگاه همون با

 برقصی؟ نیستی بلد تو که _

 !! منم؟ این! زهرا یا. دادم تکون تایید نوشنه به سرمو تند تند کردمو باز نیشم

 :گفت کردو نگاهم بدجنس راتین
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 .کنم ادبت چطور میدونم که من _

 :گفتم عشوه با رفتمو ای غره چشم

 .بکنی نمیتونی کار هیچ _

 :گفت داد تحویلم که خوشگلی چشمک یه با کشیدو گرفتو انگشتش دو بین آروم لپمو

 .میبینیم حاال _

 .نیومد خوشم برقش و زرق تجمالتو این از اصال چرا نمیدونم. رفتیم رستوران سمت به هم با

 دوتامون هر نشستیمو. بودم شده معذب بود راتین روی که ای خیره های نگاه بخاطر شایدم

 خنجری مثل میزد که لبخندی هر زدیمو حرف هم با ها غذا اومدن تا. دادیم کباب جوجه سفارش

 ارند طوری این نخند! نخند اینجا " بزنم داد روش میخواست دلم. میشد کشیده قلبم رو که بود

 :گفت گرفتو دستمو که چی یا کرد حس رو کالفگیم نمیدونم "!میدن قورتت

 شده؟ چش راتین نفس _

 :گفتم دادمو تحویلش مسخره لبخند یه کردمو نگاه بهش

 .نیست چیزی _

 بخاطره فقط. شدیم مشغول و آوردن رو غذاهامون لحظه همون که زد دستم پشت به ای بوسه

 می کاغذ داشتم انگار که بود شاهد خدا اما میخوردم غذام از زور به که بود راتین خیره های نگاه

. دادممی تحویلش لبخند فقط میگفتو راتین که هایی حرف از نه فهمیدم غذا از نه هیچی! جوییدم

 زیر هی بودو هم تو اخمام. بیرون زدیم جهنم اون از کردو حساب راتین کندنی جون بعد خالصه

 قورت درسته راتینمو داشتن بیشعورا! ها دختر اون ی همه اموات پشت میفرستادم صلوات لب

 بخ خیلی" "!نامزدشم نازدمه،" "شوهرته؟ مگه زنشی؟ تومگه " "چی؟ پس " "!راتینم؟"! میدادن

 مصورت به نگاهی نیم گرفتو دستمو راتین که بودم مسخره چالش این تو "!حناق" "...راتینت

 :پرسید مشکوک انداختو

 خوبه؟ حالت مطمئنی _

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ...آره _
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 انداختم سرمو. هست مرگیم یه میزد داد ام قیافه داشت؛ حق خب. نگفت چیزی کردو اخم دیدم

 :دادم توضیح بهش آروم پایینو

 .ریخت بهم اعصابم یکم فقط من...خب خیلی _

 :پرسید جدی

 چی؟ واسه وقت اون _

 :بگم راستشو گرفتم تصمیم کشیدمو عمیقی نفس

 ...تو رو بودن کرده زوم بودن رستوران تو که هایی دختر همه _

 من !بود؟ اومده یادش کمدی فیلم یه یا زد قهقهه طور این که بودم گفته سالوبهش جک نمیدونم

 ینکها بعد اونم. نشستم ینه*س به دست بار این همو تو رفت بیشتر هام اخم! داشت؟ خنده حرفم

 :گفت دادو قورت دهنشو آب زور به خندید سیر دل یه

 ...کوچولو ی دیوونه _

 :گفتم تلخ کنم نگاهش اینکه بدون

 ...خودتی دیوونه _

 :گفت کردو ای خنده تک

 کوچولو؟ حسود _

 :گفتم حرص با بار این

 ...خودتی حسودم _

 خنده رد ولی نگفت چیزی دیگه. بودم نزده داری خنده حرفه من. ریخت بهم منم اعصاب و خندید

 تداش! دیدنی بودم ساخته خودم واسه برزخی قیافه یه قشنگ منم بودو صورتش روی هنوزم اش

 سکوت لیو نداشتم دماغشو دلو اصال ولی سنتی بستنی ببره میخواد میدونستم مالصدار؛ میرفت

 بزرگ یقیف دوتا با بعد دقیقه چند. شد پیاده وایستادو ها فروش بستنی از یکی جلوی. بودم کرده

 سلبا خش خش صدای. ندادم محلش اصال ولی جلوم گرفت رو بسنتی نشستو ماشین تو اومد

 :شنیدم و بمش صدای. بشینه من به رو میگرده بر داره میگفت بهم هاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

538 

 

 ...راتین کوچولوی _

 :گفت گوشم تو طرفمو به شد خم آروم. ندادم جوابشو

 ...راتین خوشگله _

 یرهخ بهش و برگردم تعجب با شد باعث صداش. کردم کنترل خودمو زور به ولی بود گرفته خندم

 .بشم

 ...اتو خنده نخور _

 بعد. بینیم وکن رو مالید زدو بستنی به انگشتشو کنم اخم خواستم تا. خندید متعجبم قیافه دیدن با

 ردموک بستنی عاقشته انگشتمو و قیفی همون سمت بردم دستمو اومدم در بهت از که ثانیه چند

 دهخن میون و شد همراه باهام اونم که خنده زیر زدم اش قیافه دیدن با...بینیش رو مالیدم دقیقا

 :گفت اش

 ...بخور بستنیتو بگیر آشتی هم کردی تالفی هم که حاال خب، _

 زهم چقدر که وای. شدم مشغول گرفتمو ازش منم گرفتو طرفم به رو بود نخورده دست که قیفی

 وتسک تو دوتایی. میکرد نگاه خوردنم به خیره خیره میخریدو برام راتین که بستی این میداد

! من رو کنه زوم داشت عادت اون اما میکرد نگاه بهش من گاهی فقط و میخوردیم هامونو بستنی

 یه اتینر شد تموم هامون بستنی اینکه از بعد. بودم کرده فراموش پاک رستورانو قضیه انگار کال

 منم. شد من کاری گند کردن پاک مشغول برداشت خودش هم یکی و داد بهم مرطوب دستمال

 آینه لوج داشت هنوزم که شدم خیره راتین به برگشتم کردم پاک امو شده دلقک قیافه اینکه بعد

 :گفت که خندیدم ریز. میکرد پاک صورتشو

 کارمند زا یکی یعنی! کردی نقاشی کیارادو راتین مهندس صورت...خانوم بخندی بایدم دیگه، بله _

 !رفته آبروم پاک ببین شکلی این منو ها

 با شد خیره شدو بینیش کردن پاک خیال بی. دادم سر قهقهه و نخندیدم ریز بار این دیگه

 و کردم پاک رو بودن شده سرازیر هام گونه رو خنده زور از که چشمامو اشک.کرد نگاهم مهربونی

 :کرد زمزمه آروم. کردم نگاهش

 بخندی؟ طور همین همیشه کنم چیکار _
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 :گفتم کردمو نگاهش مرموز

 !نکنن نگاه بهت دخترها دیگه تا کن زشت خودتو برو _

 :گفت باال انداخت ابروشو یه

 وقت؟ اون طور چه _

 :گفتم زدمو بشکن یه ثانیه چند بعد گرفتمو تفکر ژست

 ! کن رنگ سبز هم رو اونا بذار ریش هم کلی بعد. نکن کوتاهشونم کن، رنگ نارجی موهاتو _

 :گفتم زدمو خبیث لبخند یه خودمو گفته کردم تصور آن یه

 .نمیکنه نگات هم ترشیده دختر وقت اون _

 توداش نگه صورتم مقابل صورتشو درست شدو نزدیک بهم. لرزید دلم که کرد خوشگلی ی خنده

 :گفت

 میکنی؟ نگام تو بکنم رو ها این _

 :گفتم انداختمو باال ابروهامو شیطنت با

 کنی؟ تحمل آیینه تو خودتو میتونی خودت تو...دیگه نه _

 :گفت شمرده شمرده و آروم. ترسیدم که کرد نگاهم خبیث

 .کنم ادب رو کوچولو خانوم باید حتما من انگار _

 مها چشم. خوابید روم کامال راتین خوابیدو پشت به صندلیم کنم چهارتا تا دو دو خواستم تا

. بود رهخی صورتم به شیطونش نگاه با بودو زده خیمه روم کنه؟ چیکار میخواست یعنی. شد چهارتا

 ها شیشه .سید*بو بودم بسته که چشماهمو بعد. سید*بو پیشونیمو اومدو تر نزدیک سرش کم کم

 تموم. وندمیترس بیشتر منو همین و ببینه ماشینو توی نمیتونه کس هیچ میدونستم و بود دودی

 محت که بود بلند قدری به من قلب تپش و بود منظم نا هامون نفس. کرد بارون بوسه صورتمو

 وندهم کم بودمو کرده داغ...گردنم سیدن*بو به کرد شروع و کشید سرم از شالمو.میشنید داشتم

 :زدم صداش! گریه زیر بزنم بود

 ...راتین _
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 :داد جوابمو هاش زدن نفس نفس میون

 ...راتین نفس...راتین جون _

 :گفتم نمیدونستم دلیلشو که بغضی با

 ...نکن...بسه _

 :گفت شیطون خندیدو

 ...مونده هنوز...نشدی ادب هنوز _

 ونج داشتم رسما دیگه من گذشتو منوال همین به دقیقه چند تا. کنم اش قانع بودم نتونسته

 :گفتم التماس با زدمو چنگ بازوش به اختیار بی سید*بو گوشمو الله وقتی. میدادم

 ...شدم ادب خدا به شدم، ادب_

 نکن ممیگفت وقتی میکردم ناز اول میکرد فکر میدونم. کرد نگاه من به متعجب کشیدو  کنار آروم

 لندب روم از آروم. میشد بیشتر که بود خوفم فقط. نمیبردم لذت برخوردهاش این از اصال من ولی

 ولی بفهمه خواستم نمی. شدن سرازیر هام چشم گوشه از هام اشک. نشست سرجاش شدو

. ردمک التماس بهش کردمو ناله فقط بوسه اولین از نداشتمو کششی هیچ اصال من. بود فهمیده

 ورط این ولی! کنه تصاحب منو زور به میخواست انگار که کردم برخورد باهاش کسی مثل درست

 و ماشین و کشید کنار سوال بدون وقتی شدم خوشحال چقدر. بود من مهربون راتین اون نبود،

 ونتک ماشین انقدر. میریختم اشک صدا بی بودمو کشیده دراز صندل روی طور همون. کرد روشن

 . برد خوابم طور همون که کردیم سکوت هردو و خورد آروم های

************************* 

 راتین

 یچه از شمین بودم؛ مطمئن چیز یه از دیگه ولی کنم اذیتش بیشتر هام سوال با خواستم نمی

 هم هایی حدس یه ولی چی دلیلش نمیدونستم! یومد نمی خوشش هامون نزدیکی از کدوم

 خیره وجل به و دادم بیرون کالفه نفسومو!  بود کرده پدرش که کاری همون شاید. بزنم میتونستم

 دست هرچقدر دختر این چرا. برده خوابش که بودم فهمیده منظمش های نفس صدای از. شدم

 عاشقش قبلم های روز از بیشتر روز هر چرا میشد؟ عزیزتر برام میشد تر سخت و نیافتنی
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 فطر به همین برای بکنم دل ازش زودی همین به یومد نمی دلم من؟ با بود کرده چیکار میشدم؟

 آروم تخت روی و کشیدمش آغوشم به بود خبری بی عالم تو اون وقتی دوباره رفتمو خودم خونه

 و نبود پیشونیش همیشگی اخم از اثری هیچ! عروسک این میخوابید آروم چقدر. خوابوندمش

 رد! ردهب خوابش و شده خسته شیطنت کلی بعد کوچولو دختر یه انگار. میکرد ترش معصوم همین

 میریزه که اشکی قطره هر که میفهموندم بهش چطور. بود مشخص هاش گونه روی هاش اشک

 به بودم مئنمط. کنه کمک بهم میتونست شاید. کنم صحبت وارنا با میخواستم یاره؟ می بند نفسمو

 شتحویل سربسته چیزایی یه. گرفتم تماس وارنا بیرونوبا اومدم اتاق از. دارم نیاز اش مشاوره

 حیشرو شرایطت پرسید البته. نیارم روش به اصال بشمو نزدیک بهش کم کم بهتره گفت دادمو

 ودمخ که اونجایی تا گفتم منم که نه یا گذاشته سر پشت حال به تا رو عصبی شوک و طوره چه

 تلوزیون با خودمو شدنش بیدار تا گرفتم تصمیم گرفتمو ای دقیقه 01 دوش یه. نه دارم خبر

 اصال اولش! میکشید نفس زندگیم همه که هوایی تو کشیدن نفس داشت لذتی چه. کنم مشغول

 منم خب لیو بشه کار به مشغول خودم کنار شرکتو بیاد تا کنم راضی رو شمین بتونم نمیکردم فکر

 کم...تمگف خودم به ایولی یه نشستو لبام رو بدجنسی لبخند. داشتم خودمو های روش بودمو راتین

 شده روز از ساعت 08 اواخر این البته که ببینمش ساعت 2 روزی میتونستم کار این با نبود؛ کاری

! میزد رسمی تیپ چه. میداد خرج کارهاش تو که وسواسی و جدیت اون داشتم دوست چقدر! بود

 همون زا کارمندهام حسابی چه و! میبود طور همین باید کیارادم دکتر زن. شد بزرگتر لبم رو لبخند

 ضعف براش دلم میدیدمش که بار هر کنم افتخار بهش میشد باعث همین. میبردن ازش اول روز

 بودم همکار شمین با اینکه از هم خیلی من اتفاقا کنه؟ کار نباید زن بود گفته کی اصال. میرفت

 شدم بلند. نشد بیدار خواب خوش خانوم این دیدم که گذشت دوساعتی! راضی بودمو خوشحال

 افله زیر همچین بله؛...تو رفتم آروم و داخل بردم سرمو کردمو باز آروم درو گرفتم، پیش اتاقو راه

 کنارش ومآر تر جلو رفتم زدمو لبخندی! ببینم صورتشو نصف میتونستم فقط که بود شده مچاله

 مومت دختر این که کردم اعتراف دیگه بار یه آخه؟ کنم بیدارش طور چه. کردم ناز موهاشو نشستم

 :زدم صداش آروم و زندگیمه

 ...براشون دلم شد ریزه یه که چشاتو کن باز...من آلوی خواب...شمینم _

 اب ولی شده خشک گلوش حتما کردم فکر آن یه. کردن سرفه به کرد شروع و لرزید هاش شونه

 پیدا شدت هاش سرفه طور همین. برگشتم رفتمو دیوونگی مرز تا دیدم لهاف روی که خونی

 به نمیخواستم. کشیدمش بغلم تو کردمو بلندش زود. میشد بزرگتر لهاف روی خون لکه میکردو
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 طور ینا عشقمو میخواستم فقط. کنم پیدا جواب میشد پایین باال مغزم تو که مزخرفی های سوال

 روی مکررش های سرفه از که خونی گرمای ولی گرفت آروم باالخره و گذشت دقیقه چند. نبینم

 تیزی از هاش نفس خس خس صدای. میکشید آتیش به دلمو هنوز بود کرده رنگی رو پیرهنم

 پیرهنم به. زدم موهاش به ای بوسه و کردم ناز موهاشو آروم. بود تر برنده قلبم برای هم خنجر

 نمیخواستم چرا رو؟ چی ولی. بود کرده مخفی ازم مدت تموم من کوچولو. زد آرومی هق زدو چنگ

 :پرسیدم آروم نیست؟ عادی دیدم که چیزی این که بفهمونم خودم به

 کی؟ از _

 :گفت زدو هق آروم

 ...بیشتره سال یه _

 جداش خودم از آروم بشم؟ غافل ازش حد این تا تونستم چطور من! من خدای. بستم چشمامو

 :گفت ناله با فشردو من به خودشو محکم که کردم

 ...نذار تنهام دیگه تو توروخدا ببخشید، _

 از هن اومد بدم خودم از من کنم؟ ترکش میخوام دلخورمو ازش میکرد فکر نکنه بود؟ کرده فکر چی

 :گفتم گرفتمو قاب هام دست بین صورتشو جداشدمو ازش آروم...اون

 .باش مطمئن نمیذارم، تنهات وقت هیچ من _

 :گفت کردو نگاهم گریونش هاش چشم با

 .بری پیشم از نمیخوام فقط چمه، نمیدونم _

 که شدم بلند آروم. بود برپا دلم تو غوغایی چه میدونست خدا ولی شه گرم دلش تا زدم لبخندی 

 مدک از شالشو مانتو. کرد ول دستمو آروم دادم بهش چشمام از که اطمینانی با اما گرفت دستمو

 ناله اب گریه زیر زد بپوشونم بهش جلوبردم دستمو تا. نشستم روش روبه اومدم کشیدمو بیرون

 :گفت

 ات وابسته که االن چرا االن؟ چرا خوب بیرون؟ برم زندگیت از خوای می کنی؟ بیرونم میخوای _

 شدم؟

 :گفتم اخم یکم با حرفشو وسط پریدم زود بده؛ ادامه نذاشتم
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 زندگی قلبش بدون میتونه آدم مگه. کنم بیرون زندگیم از رو تو میکنم غلط من میگی؟ داری چی _

 کنه؟

 :گفتم کردمو تر مهربون لحنمو

 ...بیمارستان بریم میخوایم _

 هقش هق صدای فقط بیاد حرف به تا کردم صبر هرچی. شدم کالفه منم و گرفت شدت اش گریه

 :گفتم نداشتم روش کنترلی که ای رفته باال صدای با آخر دست. میرفت باالتر که بود

 کنی؟ آب منو ذره ذره همش میخوای چرا تو!اشکاتو نریز _

 :گفت و نالید

 ابودن دیگه بار این نمیتونم، من راتین. بدم دست از دوباره چیزمو همه نمیخوام بریم، نمیخوام _

 .میشم

 :گفتم حرص با گرفتمو دستاشو خشم با روش روبه نشستم

 !کن نگاه...منو ببین _

 :دادم ادامه که زد زل بهم آوردو باال سرشو

 .یوفته نمی اتفاقی هیچ. برمیگردیم بعدش میشیو معاینه میریم فقط ما _

 :گفت لرزونش لبهای با

 ...میترسم _

 :گفتم دادمو دستاش به فشاری

 .نترس هیچی از ام زنده من تا _

 توی. بیرون زدم خونه از کردمو بلندش هام دست روی دوباره پوشوندمو هاشو لباس زور به

 اشه شونه نمیتونستو ولی کنه مهار هاشو سرفه میکرد سعی بغلم تو داشت هنوزم آسانسور

 :کردم التماس فقط زیرلب. میلرزید

 .نکن امتحان طور این منو دار، نگهش برام خودت _
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 رست این تموم به میخواستم فقط. بود شده رنگین خونش رنگ به سفیدم پیرهن که نبود مهم

 وپیشونیش آروم. بستم کمربندشو گذاشتمشو صندلی روی آروم. بشه زده تکذیب مهر یه هام

 نیمه بخندل یه بلکه تا کنم رفتار  همیشه مثل میکردم سعی. نشستم زدم دور ماشینو سیدمو*بو

 جلوی. بود خیره بیرون به بودو کرده کز صندلیش روی من عروسک اما. بیاد لباش رو جون

 میون مودست کنم بغلش شم خم خواستم تا کردم باز براش درو شدم پیاده کردمو پارک بیمارستان

 ایدب بیمارستان، داخل رفتیم هم ی شونه به شونه هردو. شد پیاده خودش گرفتو اش زده یخ دست

 فیدیس به رنگش که شمین سمت برگشتم ایستادمو رادین دفتر جلوی. میزدم حرف رادین با اول

 :گفتم زدمو مصنوعی لبخند. ببینم ترسو ایش قهوه های مردمک تو میتونستم میزدو

 باشه؟. بیام من تا بشین جا همین تو عروسک _

 داخل زدمو در به ای تقه برگشتم. نشست دفتر روی روبه های صندل روی رفت داد تکون سری 

 :گفت شوخی به و شد بلند زود دیدنم با رادین. شدم

  کندی؟ شرکت اون از دل شما عجب چه...به به _

 نگرانی با خرابه اوضاع دید که رادین. کردم پرت صندلی روی خودمو کردم بهش ای کالفه نگاه

 :گفت سمتمو اومد

 افتاده؟ اتفاقی شده؟ چیزی داداش راتین _

 :گفتم زدمو پس لعنتیمو بغض کردمو نگاه بهش کردم بلند سرمو

 ...منتظره بیرون آوردم، شمینو _

 با و شد خم جلو به نشستو روایم روبه صندل روی شدو برابر چند نگرانیش حرفم این با رادین

 :گفت اخم

 میخوای؟ زیرلفظی یا شده چی میگی _

 هم، تو رفت بیشتر رفته رفته هاش اخم دیدم کردمو تعریف براش رو بودم دیده که هرچیزی

 :گفتم گرفتمو دستام میون سرمو

 .نه یا دارم رو بگین قراره که چیزی طاقت نمیدونم فقط. کنین اش معاینه آوردم رادین _

 :گفت زدو ام شونه به ضربه چند رادین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

545 

 

 .میکنه سکته که ببینه وضع این تو رو تو دختر اون خودتو، کن جمع پاشو _

 :گفت تر مالیم و کرده غلطی چه فهمید که کردم نگاهش اخم با و زده شتاب

 تا میکنم صحبت پیشتاز دکتر با منم اینجا بیارش بگیر دستش از برو بزرگه،بلندشو خدا داداش _

 .بندازه راه زودتر کارتونو

 :گفت گرفتو بازوم زیر از رادین! شم بلند تا نداشت قدرتی هیچ پاهام انگار

 ...داداش بگو علی یا _

 :کرد زمزمه آروم هم رادین که شدم بلند گفتم علی یا

 ...همرات به علی دست_

 دوبو شده جمع خودش تو ها بچه مثل طور همین شمین. کردم باز درو کشیدمو صورتم به دستی

 شودست زدمو بهش لبخندی که ایستاد روم روبه اومد پریدو جا از یهو در شدن باز با بود نشسته

 وداد جوابشو گرم همیشه مثل رادین که کرد رادین به آرومی سالم...اتاق تو کشیدمش گرفتم

 زا همش شدو دکتر با زدن حرف مشغول رادین. نشنید هم جوابی بودو بیجا ولی کرد پرسی احوال

 که تگذش دقیقه چند... شمین حضور خاطر به میدونستم که میکرد استفاده پزشکی اصطالحات

 :تر گرم شمین با منتهی کرد احوالپرسی و سالم تکمون تک با شدو اتاق وارد میانسالی خانوم

 ...زیبا خانوم سالم _

 :گفت زدو زوری لبخند شمین

 ...سالم _

 :گفت کردو دارز طرفش به دستشو دکترپیشتاز

 واقعا دارم شمارو مثل زیبایی خانوم دختر با آشنایی فرصت اینکه از هستم، پیشتاز مهناز من _

 ...خوشحالم

 ...همچنین به...هستم شمین_

 :کردم اضافه

 ...بنده همسر و _
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 :گفت زدو لبخندی دکتر که کردن نگاه من به هردو

 ...بشین خوشبختی زوج امیدوارم یان، می بهم واقعا _

 بود شمین کردن آروم برای میدونستم که مورد بی های صحبت کمی و کردیم تشکری هردو

 وگرفت بود زانوش رو که رو شمین دست آروم بعد کردو من به نگاهی دکتر. شد بدل ردو بینمون

 :گفت

 ...جایی یه بریم باید خوشگله خانوم این منو خب، _

 حفظ ور مغرورش ی قیافه داشت سعی همشه مثل ولی گرفت بغضش شمین که بفهمم میتونستم

 خواستم تا .ایستاد کنارش شدو بلند اون از تبعیت به هم شمین که شد بلند آروم پیشتاز دکتر. کنه

 :گفت رادین کنم باز لب

 .بنده خانومش نفس به نفسش ما داداش این که برگردین زود پیشتاز خانوم فقط _

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده دکتر

 بهتون سالم و صحیح رو خانومتون شد تموم کارمون اینکه محض به کیاراد جناب نباشین نگران _

 .میدم تحویل

 :بگم آرامش نهایت با کردم سعی دوختمو چشم شمین نگران های چشم به و زدم زوری لبخند

 ...خانومم منتظرتم جا همین _

 که رادین خیره های نگاه موندمو من اتاق، کردن عرض و طول موندم من بیرون زدن اتاق از هم با

 مشمین تا میخواستم ازخدا و میخوندم دعا هی میگفتمو ذکر لب زیر. بود زده زل بهم سکوت تو

 از هم مو تار یه حتی ولی بدم پس رو امتحاناتش ترین سخت بودم راضی.باشه سالم و صحیح

 تمبرگش شتاب با که شدن اتاق وارد پیشتاز دکتر همراه شمین بعد دقیقه 43. نشه کم شمین سر

 شدم رهخی پیشتاز دکتر به گرفتمو ازش نگاهمو! بود کرد گریه انگار. شدم خیره شمین صورت به

 :گفت همه به رو دادو تحویلم لبخندی که

 .بشینیم بهتره خب، _

 هک انداخت شمین به نگاهی نیم. کنه باز لب شاید تا مشکیش های چشم به زدم زل نشستمو

 :گفت شمرده شمرده و آروم و میکرد بازی ظریفش های انگشت با داشت
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 مشاهده راست ریه چپ ناحیه تو غده یه ما خب گفتم؛ خانوم شمین به رو اسکن تی سی جواب_ 

 .نکرده پیشروی و نیست بزرگ که باقیه شکرش جای البته که کردیم

 وموگل داشت کسی انگار. میشدن تر سنگین هام نفس یومد می بیرون دهنش از که ای کلمه هر

 والموس کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس زور من؟به شمین چرا؟چرا! میکرد ام خفه و میداد فشار

 :بپرسم صدام لرزش بدون

 کنیم؟ شروع درمانو باید کی _

 داشت؟ انتظار ای دیگه چیز بودم؟ گفته چی مگه. کرد نگاهم سوالی آرودو باال سرشو شمین

 :گفت گرفتو رو شمین دست پیشتاز دکتر

 ...بهتر تر زود هرچه _

 :گفت من به رو بعد

 .کنیم شروع رو رادیوتراپی فراد از میتونیم حتی _

 :گفتم دادمو قورت آروم دهنم آب

 .یام می حتما فردا ما _

 :گفت مرتعشی صدای با پریدو جا از یهو شمین

 ...میخوام عذر _

 ...دنبالش دوییدم پریدمو جام از منم که بیرون زد در از زود

********************* 

 شمین

 بردنمی خودش ی خونه منو راتین اگه. بودم شده رو روبه میکردم فرار ازش که واقعیتی با باالخره

 رطانیس غده یه که گفت بهم مهناز! بفهمم نمیخواستم بفهمه، نمیخواستم! نمیشد طور این االن

 ساده چه راتین! شد تکمیل خوشبختیم باالخره...هه! سرطان. هست راستم سمت ریه روی

 فایده ندرما اصال مگه بود؟ آسونی همین به واقعا. بگیره تصمیم و کنه صحبت درمان از میتونست

 روی محوطه رفتم دوییدم بیرون زدم اتاق از. نمیشد عایدم جزعذاب چیزی...نه داشت؟ هم ای
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 بلند جام زا زود که سمتم دویید راتین! میکرد قطع نفسمو دردش لعنتی. نشستم ها نیمکت از یکی

 :گفت و ایستاد روم روبه چسبیدو سفت بازومو ولی برم تا شدم

 کجا؟ _

 :زدم داد روش خشم با

 !یای؟ می هم اونجا...قبرستون_

 :گفت دندوناش الی ازالبه کردو اخمی

 !ریشمی بیخ ها حاالحاال هنوز _

 :گفتم کردمو عصبی خنده

 نمم از اصال میشم؟ درمان گفتی حسابی چه رو کنی؟ مشخص خودت مرگمم زمان میخوای چیه؟ _

 نه؟ یا میخوام پرسیدی

 :کردم زمزمه لب زیر سوختو صورتم طرف یه

_ 8... 

 :گفت داد با! بودم گرفته نسیبمو شستش ازضرب که بود بار دومین

 هک هم روزی میمونی، زنده ام زنده من وقتی تا تو کن؛ فرو گوشت تو اینو مفهمی؟! بخوای باید _

 !یام می همراهت منم مردی

 !کلم پس انداختم صدامو کردمو اش ینه*س حواله مشتی! بود شده پاره افسارم

 انیهث هر میخوای بمیرم، شکنجه بدون بذاره حداقل. بکشم عذاب نمیخوام من لعنتی! نمیخوام _

 همه اون زیر ماه 3 از بیشتر من میکنی فکر آخه د نفهمی؟ به زدی خودتو چرا کنی؟ جهنم برام امو

 ...آدمم من...خدا ای مردم، آهای! نیستی کوه من بابا ها؟ فکرکردی چی یارم؟ می دووم دستگاه

 بودو شده جمع اطرافمون آدم کلی. بود شده برابر 0111 دردش ام ینه*س یومدو نمی در نفسم

 زود هک شد خم هام زانو کنم تحمل وزنمو نتونستم. میکاوید منو هاش چشم با داشت فقط راتین

 کنارم هم خودش نشوند نیمکت روی منو. داد تکیه خودش به منو گرفتو هامو بازو زیر راتین

 خس، بشه تر کم بود ام ینه*س قفسه تو که دردی شاید تا میکشیدم عمیق های نفس. نشست
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 شمامچ بودو ستبرش ی ینه*س روی سرم طور همین! انگار بود رفته تحلیل انرژیم. میکردم خس

 رومآ شدو سرازیر اشکم. نبود مهم برام مسخره غرور این اصال دیگه بودو بارونی دلم هوای. بسته

 :گفتم

  زندگی؟ از خواستم چی من مگه بکشم، نفس درد بدون نمیذاره حتی خدا _

 :نالیدم زدمو چنگ بود دراومده خون قرمز رنگ به که سفیدش پیراهن به

 ...خواستم آرامش فقط _

 :گفت بخشش آرامش صدای با کردو تر سفت دستشو حلقه راتین

 ...کنارتم لحظه هر من. میگذره هم ها روز این مطمئنم من _

 دایص کسی نمیخوام فهمید. شدم پنهون و فشردم اش ینه*س به صورتمو گرفتو شدت ام گریه

 خدا از و ریختم اشک انقدر. شکستم که ببینه کسی نمیخوام فهمید بشنوه، خودش جز هقمو هق

 به ای بوسه. موندم آغوشش تو آروم طور همون و شد خشک اشکم چشمه باالخره تا کردم گالیه

 :گفت زدو بود زده بیرون شال از که موهام

 خونه؟ بریم _

 :گفتم طور همون گرفتو بغضم دوباره

 .بدم پس جواب مامان به نمیتونم _

 :گفت زدو بهم بخشی اطمینان لبخند

 ...بریم پاشو. نکن رو هیچی فکر تو _

 مه خودش شدم سوار کردو باز برام درو! بود گندی روز چه. رفتیم ماشین طرف به بلندشدیم آروم

 و دمیش پخش آروم ملودی یه. میکرد رفتار باهام همیشه مثل. شد سوار زد دور ماشینو بستو درو

 مرگ حد سر تا و بدم دست دور جای یه به میخواست دلم چقدر. میشکست رو ماشین سکوت

 ینهمچ یه چطور. بودم خیره رنگمون سفید در به وایستاد، خونه در جلوی. کنم گریه و بزنم جیغ

 موسر. بود اومده همشون روی به لبخند الریسا اومدن با تازه وقتی اونم میدادم؟ بهشون رو خبری

 همراه. بشم پیاده که گفت زدو صدام آروم راتین. شدم خیره دستم های انگشت به پایینو انداختم

 تمرف افتاده های شونه تو؛با برم اول من موند منتظر کردو باز درو من کلید با راتین و رفتیم هم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

551 

 

 بزرگی لبخند با شاران...گوشه یه کردم پرت درآوردمو پام از زور به در جلوی هامم کفش داخلو

 چند ثمک و بلند اهلل یا یه با که دید راتینو که بذاره سرم به سر میخواست همیشه مثل جلو اومد

 کرده باد و شده سرخ گریه از چشمام بودم مطمئن که من به ترس با شاران. شد وارد ای دقیقه

 :پرسید پته تته با کردو نگاه

 افتاده؟ اتفاقی خوبه؟ حالت _

 که االب برم تا شدم رد کنارشون از آروم. داد دست گرم بردیا با شنیدو جوابشو کردو سالمی راتین

 :وایستادم فقط برنگشتم ولی شنیدم رو شاران صدای

 ...ببینم اینجا بیا کردی؟ گریه چرا _

 :گفت زود راتین

 .بزنم حرف باهاتون یکم بهتره خانوم، شاران _

 :گفت دادو قرار مخاطب رو من بعد

 ...عزیزم کن استراحت برو _

 از موها لباس زور به. بستم سرم پشت اتاقمو در رفتمو باال ها پله از زود و نایستادم هم لحظه یه

 شاهد ات بخوابم میخواستم فقط. شدم مچاله تختم تو پوشیدمو خواب لباس دست یه کندمو تنم

 .نباشم چیزی هیچ

************************** 

 راتین

 هک داشتم قدرت چقدر من مگه. بدم بهشون خبرو بدترین تا نشستم خواهرش مادرشو روی روبه

 حکمتت روی از کارات ی همه که میدونم شکر، کرمتو خدایا بدم؟ مادر یه به رو خبری همچین یه

 :گفت زدو زانوم به ای ضربه بردیا. کن کمکم خودت ولی

 شده؟ چی بگو نگرانی، از مردیم داداش _

 :گفتم و نسترن مامان نگران چشمای به شدم خیره کردمو بلند سرمو

 .کنین گوش هامو حرف آخر تا بعدشم کنین حفظ آرامشتونو که بدین قول باید اول جان مامان _
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 :گفت عجر وبا شد تر نگران نگاهش مامان

 .میدم قول باشه...پسر کردی لبم به جون الزمان؛ صاحب یا _

 ! خبر این گفتن برای بچرخه زبونم تا گفتم لبی زیر اهلل بسم کردم تر زبونم با لبمو

 ماشین تو برگشت موقع. بودین جریان در که خودتونم بودیم بیرون شمین با نهارو امروز _

 ه،خون برسونمش خودم شد بیدار وقت هر تا خونه بردم کنم بیدارش نیومد دلم منم برد خوابش

 کردن سرفه نه ولی کردن سرفه به کرد شروع دیدم که...که کنم بیدارش رفتم بود شده دیر

 ...عادی

 :گفت قرار بی شاران که کردم مکث

 چیه؟ منظورت _

 من شمین معلومه؛ خب. نبود من عروسک شبیه چشماش شارانم حتی. شدم خیره چشماش به

 :دادم ادامه ای دورگه صدای با. بود تک

 .بود خون با همراه هاش سرفه _

 :گفت بغض با و زد زانوش به ضربه یه مامان جمله یه همین با

 ...الزهرا فاطمه یا _

 :دادم ادامه پایینو انداختم سرمو

 . داد انجام رو الزم های آزمایش و کاره به مشغول جا همون برادرم که بیمارستانی بردمش _

 :گفتم دادم بیرون که نفسی با و بستم چشممو کردمو مشت دستامو

 رو شا عالئم که نگفته کس هیچ به...که بیشتره سال یه. هست راستش ریه رو سرطانی غده یه _

 .داشته

 اخمامو. بود نشده تموم من های حرف هنوز ولی حبس من نفس بودو شده بلند هردو گریه صدای

 :گفتم شدم خیره مامان های چشم به مصمم همون تو کشیدم

 از ممطمئن. نمیذارم تنهاش کنارشمو ثانیه هر منم. میکنه شروع رادیوتراپی به فردا از شمین _

 .نشده تموم هنوز شما با من حرف ولی میاد بر پسش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

552 

 

 :گفت هاش هق هق میون مامان

 داریم؟ هم این جز ای چاره مگه...براش بگردم الهی _

 :گفتم شدم خیره بهش

 جان امانم. کنیم امید نا اونوهم ناراحتیمون با اینکه نه بدیم روحیه بهش باشیمو کنارش باید ما _

 کافاتم هزار با رو شمین. نکنین گریه اصال شمین پیش میکنم خواهش ازتون ولی سخته میدونم

 همیشه مثل باهاش. نیومده کنار موضوع این با هم خودش هنوز اون. بشه درمان تا کردم راضی

 ...طور همین هممون داره، پیش در رو سختی روزهای فردا از. کنین برخورد

 مدت این تو که کردم صحبت مامان با. کنم آروم رو هردوشون بردیا کمک به تونستم باالخره

 با شیدوک صورتم به دستی بزنم حرف چیزا این و مزاحمت بابت خواستم تا و یام می اینجا بیشتر

 :گفت بغض

. یدهم قوت بهش کنارش تو بودن همه از بیشتر میدونم برگرده، شمینم لبخند شدی باعث تو _

 .بمون بیا خواستی که موقع هر ، خواستی که وقت هر تا خودته، ی خونه اینجا

 دیدم که شدم وارد آروم بود باز نیمه اتاقش در. بزنم سر شمین به تا باال رفتم ها پله از آروم

 های چشم با برگشتو که شدم نزدیک آروم. میریزه اشک داره و نشسته سرش باال شاران

 :گفت بغض با که شنیدم صداشو. بودم کرده اخم نبود خودم دست. زد زل بهم خیسش

 ...ذاره نمی تنها رو ما شمین نه؟ میشه خوب اون _

 :گفتم حرص با شدو بیشتر هام اخم

 .میشه خوب زود خیلی شمین _

 :گفت کشیدو بود شده پخش بالشتش روی که شمین پریشون موهای به دستی

 کنه برخورد باهات خشک خیلی اگه حتی. داره دوست هم داری،شمین دوسش خیلی میدونم _

 نمی روش به که مغروره انقدر اون. بکشه عذاب نذار خدا رو تو راتین...عزیزی براش خیلی بدون

 ...نذار تو ولی میکشه درد یاره

 :گفتم گذاشتمو اش شونه رو آروم دستمو شدمو نزدیکش
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 .بیوفته براش اتفاقی نمیذارم بگذرم جونم از شده _

 دوست رو کوچولو الریسا شمین بودم شنیده...بیرون رفت اتاق از شدو بلند تخت روی از آروم

 که کوچیک فسقلی این سراغ رفتم گرفتمو اشو اجازه شاران از و بیرون زدم آروم اتاق از. داره

 ینشم اتاق سراغ دوباره رفتم باال رو ها پله. میکرد ورجه ورجه بغلم تو همش. بود شیرین خیلی

 ردوک ذوق شمین دیدن با الریسا. نشستم تخت روی رفتم و بستم آروم سرم پشت درو و رفتم

 :گفتم آروم نشستو هام لب روی لبخندی...پیشش بره تا میشد خم هی

 داشتنیه؟ دوست انقدر چرا آخه داری؟ دوست عروسکو این هم تو _

 سرش کنار جا همون و شمین سر باال رفتم پا دستو چهار که تخت روی گذاشتم الریسارو آروم

 در غریب و عجیب صداهای میدادو بازی رو شمین موهای داشت کوچولوش های دست با. نشست

 دمش خیره کشیدمو دراز پهلو به تخت روی آروم! کنه تعریف چیزی یه میخواست انگار. یاورد می

 مه تو رفت هاش اخم شمین که شمین صورت کردن ناز به بود کرده شروع حاال الریسا... بهشون

 ینا دیدن با من که زد قهقهه شمین اخم با الریسا! بود سنگین خوابش چقدر. نخورد تکون ولی

 مینش صورت کاری دست به کرد شروع الریسا دوباره. نخندم تا کردم کنترل زور به خودمو صحنه

 باالخره .خندید بیشتری ذوق با الریسا خوابیدو صاف برگشت بیشتری اخم با شمین بار این که

 رهخی الریسا به کنه نگاه من به اینکه بدون درهمش های اخم همون با و کرد باز چشماشو شمین

 :گفت شدو

 !کنه بیدارم تا من جون به انداختن موشو این باز _

 من به شده گرد های چشم با شدو خیز نیم شمین که دادم سر قهقهه منم دیگه حرفش این با

 ساالری...پاهاش روی نشوند و کرد بغل رو الریسا و خنده زیر زد خودشم بعد دقیقه چند. شد خیره

 درچق شمین به شدن مامان که میکردم فکر این به مدت این تموم چقدر. میخندید ما پای هم هم

 تموم هامون خنده باالخره! میشه اش بچه خنده باعث فقط هاش اخم که اخمو مامان یه! یاد می

 :گفت شدو کمر به دست شمین که شد

 دیگه؟ بود تو سر زیر _

 :گفتم دادمو تحویلش چشمکی

 .بود شده تنگ اش خاله برای دلش _
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 :گفت کردو بود شده شمین موهای با کردن بازی مشغول دوباره که الریسا به نگاه یه

 نه؟ یا بود تو سر زیر بگو حاال. میرسم هم رو وجبی نیم این حساب _

 :گفتم کشیدمو دراز پهلو به دادمو قرار سرم حائل دستمو

 ...کوچولو همین کردنت بیدار برای راهکار بهترین کن قبول _

 اومد تختو رو گذاشت الریسارو زود. کردن سرفه به کرد شروع برداره خیز طرفم به خواست تا

 همین و گریه زیر زد بود شمین دست روی که خونی ددین با الریسا. نشست فرش روی پایین

 بهش عصبی. بود زده خشکش سرجاش شمین دیدن با...تو بیاد کنه باز درو شاران شد باعث

 :توپیدم

 ....بیرون برو رو الریسا ببره بیا _

 و میکرد خس خس فقط شمین. بیرون رفت اتاق از کردو بغل رو الریسا اومد زود و اومد خودش به

 ورد رو بذار رو زندگیمون اینجای خودت خدایا. کردم بغلش و نشستم کنارش. میریخت اشک آروم

 !تحمله قابل غیر تلخیش...تند

************************ 

 شمین

 تمنمیتونس هم لبخند حتی من اما بخندونه منو داشت سعی بازی دلقک کلی با صبح از شاران

 مبری هم با تا بیاد باید االن راتین نشستم؛ تختم روی و پوشیدم هامو لباس! بدم تحویلش

 برام یدنکش نفس و بیشتر ام ینه*س قفسه درد صبح از. بشم رادیوتراپی باید امروز...بیمارستان

 های وزر میدونم. نکنه باز سر تا گرفتم بغضو این جلوی مکافاتی چه با میدونه خدا. ترشده سخت

 ونمنمیت حتی. میشم هم درمانی شیمی زود یا دیر باالخره میزنم؛ شونه بلندمو موهای که آخرمه

 مثل میکنم سعی همش! غمه دریا یه چشماش تو دیروز از مامان چون بکنم موهامو عذاداری

 ازیب نمیتونم نقشم حتی دیگه...آره. هاست حرف این از تر سخت خیلی ولی کنم رفتار همیشه

 یه. یشهم نزدیک و میکنه نگاهم لبخند با همیشه مثل راتین. شد باز در و خورد در به تقه چند! کنم

 :گفت و کرد باال و بلند سالم

 پایین؟ یاد نمی چرا من عروسک _
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 :گفتم داری خش صدای با ولی مغرور همیشه مثل شدمو بلند جام از آروم

 .بریم _

 نگارا که میکردن برخورد طوری ولی کجاست مقصدمون میدونستم همه بیرون، زدیم خونه از باهم 

 زدو حرف باهام راتین بیمارستان به رسیدن تا... دور دور وقت چند این مثل راتین با میریم داریم

 قدم هم ی شونه به شونه تا میکنم هماهنگ باهاش رو لرزونم های قدم. گرفت کوتاه های جواب

 مرد. میمونم مرد این عاشق همیشه که کردم اعتراف خودم با شدم خیره رخش نیم به. برداریم

 دیدن اب مهناز. میکرد راهنمایی منو همش بودو گذاشته کمرم پشت دستشو راتین... من ممکنه غیر

 اصال یول کنه کم اضطرابمو صمیمیش رفتار با داشت سعی دادو تحویلمون گرمی لبخند دوباره ما

 غول دستگاه که کشیدم دراز تختی روی و کردم عوض بیمارستان لباس با هامو لباس. نبود موفق

 کنار بغضمو کردم سعی و بستم چشمامو کردمو مشت هامو دست. بود روم به رو درست آسایی

 اسکم لباسو با مهناز... زیاد خیلی بودم، ترسیده نداشتم؛ غرور به نیازی خودم پیش دیگه. بزنم

 :زدن حرف به کرد شروع باالسرمو اومد مخصوصش

 ...بازکن لباستو ی دکمه _

 ی قفسه روی درست شدو نزدیک بهم که زد دستگاهو ی دکمه هم اون و کردم رو گفت که کاری

 :گفت بخشی اطمینان صدای با. کرد تنظیمش ام ینه*س

 سکانس 4 تو. کنیم پرتاب غده طرف به رو هایی اشعه دستگاه این با قراره...نترس اصال خب _

. نخور تکون اصال اتاق داخل نیومد من که موقعی تا و ببند چشماتو فقط تو. میدیم انجام کارو این

 رتیبشوت برات خوشتیپت شوهر که تواتاقی کنیمو خودمون مهمون مدت یه تا تورو میتونیم بعدش

 نه؟ مگه...یام می بر غده این پس از هم با ما. کنیم بستریت داده

 :گفت دادو کوچیکی فشار گرفتو دستمو که شدم خیره مشکیش چشمای به

 ...کن اعتماد بهم _

 چهی کردم سعی. بستم چشمامو هم من بیرون رفت اتاق از که دادم تکون باشه معنی به سرمو

 :بیارم طاقت بتونم تا گفتم لبی زیر جمله یه تنها. نزنه دامن ترسم به تا نشنوم صداهارو از کدوم

 .دارم دوست راتین _
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 یارم؟ می زبون به جایی همچین یه شرایطو این تو رو اعترافم اولین بکنه فکرشو میتونست کی

 هراس واقعا توش بودن بازنده از که بازی. بود کرده شروع هممون با رو سختی بازی زندگی

 بود ردو خیلی که رویایی به هم شاید یا و مرگ به شاید میشد؟ ختم کجا به بازی این آخر. داشتم

 موندن ندهز برای تالشی هیچ یا و نمیترسیدم مرگم انقدراز نبود زندگیم تو راتینی اگه شاید! من از

 بود ینهگز بهترین مرگ حتما و! نداشت تدریجی مرگ با فرقی راتین از قبل تا من زندگی. نمیکردم

 ور راتین که فکر این با. بدم دست از رو راتین زودی همین به خواستم نمی اصال حاال ولی...برام

 موکرد فرو گوشتم تو هامو ناخون کردمو حس ام ینه*س قفسه تو رو بدی درد بدم دست از ممکنه

 برای اون بذار خدایا " کردم رو دعا همون باره صد و دوباره. چکید چشمم گوشه از اشکی قطره

 :داد قرار خطاب منو مهناز شدو باز در که شنیدم فقط گذشت چقدر نمیدونم ".بمونه من

 .هستی مقاومی دختر...بود خوب خیلی که سئانسمون اولین خب، _

 تمنمیتونس حتی بود، رفته تحلیل انرژیم تموم. شدم خیره بهش بازم نیمه های چشم با فقط

 دیگه تخت یه روی رو من. بستم رو لباسم های دکمه پرستار کمک به. دارم نگه باز چشمامو

 مدهن آب دادن قورت با کردم سعی بستمو و چشمام. بیرون رفتیم لعنتی اتاق اون از گذاشتنو

 شمچ تونستم تنها و زد صدام نگرانی با که شنیدم رو راتین صدای. بگیرم تهوعمو حالت جلوی

 باهام. میکرد آروم منو جادویی های تیله این هم هنوز. بشم خیره زمردهاش به کنم باز یکم هامو

 نارک کردو باز اتاقو در. میدیدم هاشو لب خوردن تکون تنها نمیشنیدم هیچی من ولی میزد حرف

 به نوم طرفمو اومد راتین که دیدم کنن بلندم خواستن تا. اتاق تو ببره تختمو پرستار تا کشید

 با. بمونم آغوشش توی ابد تا میخواست دلم چقدر. تخت روی گذاشت خودش کشیدو آغوش

 شتگذا آشغال سطل شدو حالتم متوجه پرستار که شدم خیز نیم زود دهنم به غلیظی مایع هجوم

 آروم راتین. آوردم باال خون و زدم عق بیاد باال ام روده دلو که جایی تا شدم خم منم تخت پایین

 روی تمبرگش بیارم باال تا نمونده چیزی شدم مطمئن وقتی دیگه باالخره. میداد ماساژ کمرمو پشت

 . نشدم چیزی هیچ متوجه و کنم باز نتونستم دیگه چشمامو. شدم ولو و تخت

 *********************** 

 راتین

 هک رو روزی نتونستم هم هنوز. شده رادیوتراپی بار دو حاال تا و بستریه شمین که دوماه درست

 به روز اون از ریختو اشک قطره چند فقط. کنم فراموش رو تراشیدم خودم های دست با موهاشو
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 یگهد وقتی شدم زنده و مردم میشد درمانی شیمی باید که روزی. نکرد نگاه آیینه به دیگه ور این

 ممیپرس خدا از روز هر. شد آب براش سنگم دل که زد جیغی و کنه مقاومت نتونست اش خسته تن

 گفت میشه و کرده کم وزن کیلو 4 گناه؟ کدوم جرم به میدیم؟ پس داریم گناهو کدوم تقاص

 ملهج پنج چهار از بیشتر روزی. بدم غذا بهش ترفند کدوم به نمیدونم واقعا دیگه. نمیخوره هیچی

 دچار میگه میزنم حرف باره این در وارنا با بار هر. مشغوله قلمش و کاغذ با فقط و نمیزنه حرف

. بزنم حرف مادرش با میخوام امروز. کنه همکاری مشاوره برای خودش باید و شده افسردگی

 الح روزم حالو میگه رادین. کنم ازدواج شمین با میخوام و شده طاق طاقتم دیگه که بگم میخوام

 یصدا با دید منو عصبی ی خنده وقتی. گفت بهم اینو وقتی خندیدم چقدر. نیست خوشی روز

 نشمی بخاطر فقط. شدم دیوونه واقعا من میگفت راست! شدی دیوونه تو کشید فریاد بلندی

 کی ارب آخرین بپرسین ازم اگه. یاد نمی خوشش ریش از میدونم چون میگرم دوش میشمو اصالح

 بزرگ سایز یه برام لباسهام که بفهمم میتونم کامال! نمیدونم بگم میتونم راحتی به خوردی غذا

 ی همه شدن آب ذره ذره روز هر دارم من. ام زنده هنوز که باقی شکرش جای بگم باید ولی...ترن

 قلب این هنوز اما میبینم کشیدنشو عذاب ثانیه هر! میکشم نفس دارم هنوز اما میبینم رو زندگیم

 ای هفته فتگ ومیشه شده سالش یه الریسا! کلفتم پوست انقدر نمیدونستم خودمم! میتپه المصب

 مینش میکردیم فکر ما که چیزی اون از بیش کوچولو اون چون ببینه رو شمین تا یارنش می دوبار

 جبورم که میکنه تابی بی و گریه انقدر نیاوردش هفته یه وقتی شاران که قدری به. داره دوست رو

 مینش تراشیده موهای و پریده رو رنگو صورت دیدن با میترسیدیم...شمین پیش بیارنش میشن

 شمین.. .شمین بغل رفت کردو قشنگی ی خنده اش گریه میون دید شمینو تا الریسا ولی بترسه

. میزنه رفح براش و میشه بهتر اش روحیه کلی بادیدنش بگم میتونم بلکه نمیکرد اخم بهش دیگه

 ینا چقدر. میشه هاش حرف متوجه کامال انگار که میده گوش هاش حرف به مشتاقانه انقدر الریسا

 یول خوابیده اتاقش توی االن  شمین. داشتن دوست رو دیگه هم میفهمیدنو همو زبون خوب دوتا

 رفح باهاش بتونم و شمین دیدن برای بیاد مالقات وقت روز هر مثل مادرش تا منتظرم اینجا من

 دور زا مادرشو. میکنم برپا شمینم برای جشنو بهترین کنم؛ راضیشون باید شده طور هر. بزنم

 جام از...طرفم به یاد می داره غذاست توش دارم حتم که کوچولو سبد یه با همیشه مثل که میبینم

 مادرانه ندلبخ با. میزنه ذوق از چروکیدگیش میدونم ولی میکنم صاف یکم هامو لباس و میشم بلند

 :گفت و شد نزدیک بهم

  پسرم؟ نشستی اینجا چرا...سالم _
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 :گفتم بود ترشد بم همیشه از بیشتر ها روز این که صدایی با دادمو تحولش زوری لبخند

 .نکنم بیدارش تا بیرون بیام گفتم خوابه شمین...جان مامان سالم _

 :گفت و زد مصنوعی لبخند یه زود اما دیدم اشکو نمه چشماش تو

 داری؟ دوس که فسنجون آوردم؛ غذا براتون _

 :گفتم زدمو دل ته از لبخند یه ها مدت از بعد

 باشم؟ نداشته دوست رو شما پخت دست میشه مگه...عاشقشم _

 که ذشتگ یکم. نشستم قبلیم جای منم نشست صندلی روی کنارم و کشید ام شونه به دستی

 :گفتم قاطعیت با گرفتمو تصمیمو

 .بزنم حرف موضوعی راجع باهاتون باید جان مامان _

 :گفتم زدمو لبخندی نکنم ترش نگران اینکه برای. دیدم چشماش تو رو نگرانی های رگه 

 ...جان مامان خیره _

 :گفت برگشتو روش به لبخند دوباره

 ...پسرم بگو _

 :گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 یول میزنم حرف موضوع این ی درباه دارم موقع بی چقدر کنین فکر شاید میدونم...جان مامان _

 ...شما ی اجازه با البته کنم، ازدواج شمین با میخوام کردم؛ فکرهامو من

 :دادم ادامه حرفم به نداشت؟ رو چیزی همچین یه انتظار. شد خیره بهم رفتو فرو فکر تو

 از من. مکن کمک بهش کارهاش کوچیکترین تو نمیتونم حتی من ولی درست نامزدیم شمین منو _

 ازدواج باهم زودتر هرچه میخوام ولی همینه قصدم االنشم همین بود ازدواج قصدم اولم همون

 .باشم کنارش میتونم جوره همه من هم و میشه تر کم کارشما هم طوری این. کنیم

 :گفت داری بغض صدای با پایینو انداخت سرشو
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 ه؟میش چی عاقبتتون کردی فکر هیچ...پسرم ولی باشیم داشته تو مثل دامادی خدامونه از ما _ 

 من مینش. نیست بشه پر پر ممکنه اش بچه بیاره زبون به اینکه از تر سخت مادر یه برای ببین

. کنی تلفش بخوای اگه جوونیته حیف...باشخصیتی و جوون پسر یه هم تو نیست؛ مشخص فرداش

 باهاش میخوای حاال...حاال بمونی شمین کنار امروز تا تو نداشتیم انتظار اولم روز همون از ما

 پای به بدم اجازه بهت که نخواه من از اما. کردی ثابت ما به جوره همه مردونگیتو تو. کنی ازدواج

 به چه برخ این با مادرت میدونم مادرم یه من. بریزی پاش به جوونیتو تموم و بشینی مریضم دختر

 .یاد می روزش

 کس هیچ میشد، خوب من شمین چی؟ یعنی. بود شده مشت هام دست عصباینیت شدت از

 :گفتم اخم با. کنه جدا ازش منو نمیتونست

 ینشم درباره وقت هیچ دیگه پس. میگه همینو دکترشم میشه، خوب حالش شمین...جان مامان _

 ندهز نمیتونم هم ثانیه یه حتی اون بدون! بنده شمین نفس به نفسم من. نزنین حرف طور این

 واجازد شمین با من شده طور هر بدونین ولی بکنین فکراتون تا میدم زمان بهتون حاال. بمونم

 .میکنم

 مینش که کنن قبول اینو همه بود قرار کی...محوطه طرف به رفتم بهش توجه بی شدمو بلند جام از

 بیمارستان شلوغ ی محوطه تو زدن قدم یکم از بعد میشه؟ خوب زودی به و نمیذاره تنها منو

 با زدمو بهش لبخندی. میخورونه غذا شمین به کلک دوزو هزار با داره مامان دیدم و برگشتم

 حرف هب بزرگیش تموم با که کسی تنها. کنم خلوت یکم خودم خدای با تا رفتم نمازم جا برداشتن

 رآنموق و گوشه یه نشستم نمازم خوندن از بعد. میشنوه خوب که میدونستم میدادو گوش من های

 کردم متمو جزئمو یه اینکه از بعد. بودم کرده قرآن ختم نذر شمین سالمتی برای. گرفتم دست به

. ودمب شده دلتنگش هم ساعت دو این تو حتی میدونست خدا. بزنم سر عروسکم به تا شدم بلند

. بود شده سبک طورغیرعادی به خوابش اواخر این شدم؛ داخل کردمو باز اتاقشو در آروم

 ارهد بدست قلم وقت چند این مثل و بیداره دیدم. رفته مالقات وقت اتمام از بعد مامان میدونستم

. تمبس سرم پشت درو و نترسه دیدنم با تا برداشتم محک هامو قدم یکم. مینویسه چیزایی یه

 :کرد زمزمه آروم که پاشیدم روش به لبخندی کرد؛ نگاه من به آورد باال سرشو

 ...باشه قبول _

 :دادم جوابشو مهربونی لحن با همیشه مثل کمدو تو گذاشتم امو سجاده
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 ...خانومم باشه حق قبول _

 صممم شمین. نشدم موفق وقت چند این مثل بشکنمش کردم تالش بار هر که بود سکوت دوباره

. شمب نزدیک شمین به زود خیلی تا میشدم تر مصمم لحظه هر من و نشکنه رو سکوتش که بود

 قتیو آورد هام لب به رو  واقعی لبخند که چیزی تنها خواب موقع شب... میشکستم دیوارو این باید

 تخواس ازم اما شد آماده خواب برای اکسیژنش ماسک گذاشتن از بعد شب هر مثل شمین که بود

 :گفت اش گرفته صدای با مظلومانه بمونمو پیشش که

 بخونی؟ برام میشه _

 :گفتم نشستمو تخت  روی کنارش

 بخونم؟ برات چی _

 رازد دستشو. داد دوباره جون من به هم همین ولی بود جون بی اینکه با دیدم دوماه بعد لبخندشو

 رقرا مقابلم کردو بازش آروم. بود شده معما یه مثل برام بود ماه دو که دفتری همون طرف به کرد

 :گفت و داد

 بخونی؟ اینو میشه _

 رایب دور یه. مینوشت ترانه داشت رو مدت این تموم کردم،پس نگاه کاغذ به زدمو بهش لبخندی

 :خوندن به آروم کردم شروع کردمو صاف صدامو ای سرفه تک با خوندمو خودم

 بارونه تو،افسانه صدای

 ...میدونه خورشید،خوب افسانه اینو

 چشات رنگ از من

 هامو نفس امید دزدیدم،

  امروزت دوری برای

 اشکامو مینوازم دارم

 امروزت به تا ازدیروز من

 فرداتو شعر نوشتم،
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 ام افسانه تو بودنت، برای

 رو،واقعیت رویا میکنم

 من سرد نمیخوام،دستای

 باشه دومی دست تو

 تو گرم دستای نمیخوام

 باشه دومی امید

 که غروری منم،کوه

 کرده نبودت،یخ از

 که قلبی تویی،امید

 کرده بغ گوشه یه بدونت،

 چشات رنگ از من

 هامو نفس دزدیدم،امید

 امروزت دوری برای

 اشکامو دارم،مینوازم

 امروزت به تا ازدیروز من

 فرداتو شعر نوشتم،

 ام افسانه تو بودنت، برای

 رو،واقعیت رویا میکنم

 بارونه تو،افسانه صدای

 ...میدونه خورشید،خوب افسانه اینو

  افسانه توی میگه کی
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 باشه؟ واقعیت نمیشه

 رو کمونی رنگین دیدم من

 شه بارون،پیدا و خورشید بعد که

 تقدیره که میگه کی

 دوره هم از دستامون اگه

 سبزتو نگاه دیدم من

 مجبوره و میخواد منو

 بارونه تو،افسانه صدای

 ...میدونه خورشید،خوب افسانه اینو

 (موسوی شقایق _واقعیت و افسانه ترانه) 

 ودنب زندگیم تموم که ایش قهوه های تیلیه تو میتونستم اشکو برق بودو خیره بهم مدت تموم

 ساحسا تموم با شدمو خیره بهش! نفسم ی زده یخ دست سیدم،*بو دستشو شدم خم. ببینم

 :گفتم

 هم امید ما نمیشه، جدا هم از ما های دست وقت هیچ...مجبورم و میخوام تورو عمرم آخر تا _

 . میمونیم دیگه

 :گفت خس خس با زدو حونی بی لبنخد دوباره

 بخوابم؟ سرجام امشب میشه _ 

 خودم روی بود شده ضعیف خیلی ها روز این که ظریفشو جسم تموم کشیدمو دراز کنارش

 گسی تلخی با توئم شیرینی کرد که ای زمزمه. دادم جای ام ینه*س روی سرشو خوابوندمو

 .بود توصیف قابل غیر که داشت

 ...دارم دوست _
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 هموندمیف بهم حرکاتش تموم با عروسک این درسته. بود کرده من به کوچولو این اعترافشو اولین

 شوظریف های شونه. بود داشته نگه جمله این شنیدن حسرت تو منو امروز به تا اما داره دوسم که

 :گفتم وجود تموم با کردمو احاطه بازوهام با

 ...کوچولوم دختر این عاشق من _

 گذاشتو ام ینه*س روی دستشو گرفتو آروم زود اما خندید لرزیدو هاش شونه ثانیه یه برای

 همون بود کرده که اعترافی از. بود دور خیلی من چشمای از هم باز خواب شب اون. برد خوابش

 چرا االن؟ چرا که کردم تکرار سوالو همین خودم با بار هزار. بودم ناراحتم بودم خوشحال که قدر

 مطمئن احساسش از امروز به تا یعنی داره؟ دوستم گفت بهم کشیدیم عذاب همه این که حاال

 شقع درمقابل پیش وقت خیلی که من غرور مثل...شکست اما! بود غرور کوه یه واقعا شایدم نبود؟

 کنارش بودن به مایل من تنها که بشم مطمئن امشب شد باعث بود که هرچی. بود کرده سکوت

 چند. یادب کوتاه آسونی به بخواد که بود حرفها این از تر لجباز فقط میخواد منو هم اون بلکه نیستم

 بهم دوتارو ما احساس میتونست که ای ترانه بهترین. کردم زمزمه خودم با لب زیر رو ترانه بار

 تونستمی چی کنه تبدیل واقعیت به رو رویا میخواد اینکه از منظورش. باشه همین باید کنه بیان

 من کنار ات میبره کار به بهبودیش برای رو تالشش تموم شمین که باشم امیدوار باشه؟میتونستم

 عادت من های بازی دیوونه به انقدر ولی اتاق داخل اومد پرستار که بود صبح های نزدیک بمونه؟

 با ردوک کنترل رو اکسیژن دستگاه اومد شرایط اون تو ما دیدن با تفاوت بی خیلی که بودن کرده

 آماده ات کنم بیدارش بهتره هستشو شمین رادیوتراپی سئانس سومین امروز گفت آرومی صدای

! خرکی ی عشوه چه با ولی کرد کارم همین. بره اتاق از که گفتم بهش درهم های اخم با. شه

 طلب خدا از بار هزارمین برای بدن؟ عذابش دوباره تا میکردم بیدار رو فرشته این من چطور

 بخندیل که شد خیره بهم نگران پریدو خواب از شمین که شم بلند خواستم آروم کردمو سالمتیشو

 :گفتم زدمو بهش

 ...راتین نفس بخیر صبحت _

 :گفت آروم زدو کنار صورتش از ماسکو

 ...بخیر صبح _

 :گفتم سیدمو*بو اشو گونه آروم شدم خم

 ...خیره دیگه االن _
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 کنارش از آروم. ازمن نگیرش! منه زندگیه تموم دختر این خدایا. لرزید دلم ته که زد نازی لبخند

 :گفتم کشیدمو موهام به دستی شدمو بلند

 ...رادیوتراپی سئانس برای شیم آماده باید شمینم، _

 رارق کی. کنه اش آماده تا کردم خبر پرستارو. کرد نابود مدت این تو منو که سکوتی همون دوباره

 بشه؟ تموم بود

************************* 

 شمین

 کنم؟ اورب رو بودم شنیده که هایی حرف میتونستم یعنی نگران؟ یا باشم حال خوش باید نمیدونم

 یگفتم گفت؛ موذیشو های لبخند اون دلیل باالخره مهناز اسکن تی سی آزمایشو کلی از بعد امروز

 هفته یه تا اگه خودش گفته به. داده جواب درمان و نشده دیده غده هام آزمایش از کدوم هیچ تو

. رسممیت سخته؛ خیلی برام باورش. خونه برم میتونم بیاد در تمیز هام آزمایش تموم هم دیگه ی

 با من و بیاره در بال بود مونده کم خبر این شنیدن با راتین. میترسم خیلی بمونه؛ خودمون بین

 کار جای یه خوشحالی همه این بعد که میترسیدم این از! شد بدتر حالم حالی خوش این دیدن

 :گفت کردو اخم گفتم شاران به اینو وقتی! بلنگه

 !آخه؟ میزنی حال ضد همه این چر! دیگه کن بس _

 یفهمهم کسی تنها منو درد اما باشه بینی بد هم ها شما نظر از شاید. بود حال ضد اون نظر به شاید

 به تیح...اواخر این بود شده تر کم هامم درد بخواین راستشو. باشه گرفته قرار موقعیت این تو که

 چون.داد انجام رو آزمایش همه این مهناز نیاوردم باال خون است هفته یه درست اینکه خاطر

 لیو میگشت بر عادیش روال به کم کم داشت چیز همه هم شاید... خوبیه ی نشونه این بود معتقد

 ارامیدو که میگفت بهم اولم همون از مهناز. بود ممکن غیر سختی همه این از بعد من برای باورش

 تر حاد بیماریشون و بوده بدتر خیلی من از موقیعیتشون که داشته بیمارهایی میگفت چون باشم

 ختیس ماه سه بعد کنم باور میتونستم طور چه خب ولی. دادن ادامه زندگیشون به شدنو خوب ولی

 نگرانی اب گرفتم تصمیم بیوفته؟خالصه قلتک رو قرار زندگیم  من نظر از بود عمر یه اندازه به که

 بیمارستان تو رو روزشون شبو تموم مدت همه این که آدم همه این خوشی خودم جای بی های

 حویلت بهشون مصنوعی های لبخند کردمو بازی خوب نقشمو همیشه مثل. نکنم خراب میگذروندن

 خودم از بار هزار روزی. نکردم نگاه آینه به که ماهه سه درست ولی نشه باورتون شاید. دادم
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 دوستم هم حالم این با چطور نشده؟ کم محبتش از مدت این تموم راتین طور چه پس میپرسم

 تمیتونس که بود این خاطر به خوشحالیش شایدم بود؟ ترحم سر از کارهاش ی همه نکنه داشت؟

. منمیرسید ای نتیجه هیچ به. بود کنارم بیماریم خاطر به رو مدت این تموم شاید بشه؟ جدا ازم

 زندگی وت مرد این چقدر. میشدم خیال بی و میشدم کالفه باالخره تا میرفتم کلنجار خودم با انقدر

 که غرورم به لعنت. داشتم دادنشو دست از ترس که زیاد انقدر! بود کرده باز جا خودش برای من

 ... عزیزه برام چقدر بیارم زبون به نتونستم وقت هیچ

************************** 

 سر پشت که گسی های تلخی این تموم بعد هردوشون؛ برای بود رویایی و خوب روز یه امروز

 هب گوشه که ای خونه...خونه برگشت وشمین بود خوب اشون نتیجه ها آزمایش تموم. گذاشتن

 شمین برای خونه این هنوزم حال این با. بود دختر این شیرین تلخو خاطرات از پر اش گوشه

 ینشم از شمین خانواده با هماهنگی و ریزی برنامه کلی از بعد راتین. بود داشتنی دوست خاصو

 با وبارهد که صبحی! بود شمین خود میکرد موافقت باید که کسی تنها بار این اما. کرد خاستگاری

 که ای تراشیده ی کله درهمو های اخم با شدو بیدار نازش خواب از شمین بلندی آهنگ صدای

 یچیز با اتاقشو ی پنجره جلوی اومد بود شده زبر بود اومده در که کوتاهی موهای بخاطر ها تازگی

 تشدس تو بودو وایستاده قلب بادکنک کلی میون راتین. برد ماتش پریدو سرش از خواب دید که

 ور دلنوازی رقص باد همراه داشت شمین پنجره روی روبه درست که بود بزرگ خیلی بادبادک یه

 همیشه برای حاضری "بود شده نوشته درشت خط با جمله یه بادبادک روی بار این. میکرد اجرا

 باالخره که میزد گیج یکم گفت میشه بودو منظره این محو دقیقه چند تا شمین "بشی؟ راتین نفس

 باز و پنجره زدو نازی لبخند بودن شده وجودش آرامش تموم های روز این که زمردهایی دیدن با

 بود کرده قبول. لرزوند بار هزارمین ده برای راتینو دل که جوابی. داد جوابشو بلندی صدای با کردو

 لیخی که عروسش سفید لباس تو امروز حاال. بشه خیره مرد این آروم های زمرد به همیشه برای تا

 بود ونج نگین آرایشگر دست زیر صبح از. بود وایستاده آینه روی روبه بود کرده نازش و خواستنی

 جای به .نداشت تمومی آرایشگر کارهای بازم باشه غلیظ آرایشش بود نذاشته وجه هیچ به اینکه با

 به و بودن گذاشته سرش به خودش موهای رنگ به پوستیش یه خودش ناز پرپشتو موهای

 های رز از خوشگلی تاج بودنو داده حالت کمی پوستیش موهای نوک به تنها شمین خواست

 بغض با مادرش که بود شده خواستنی نازو انقدر. بودن داده جای موها روی کمرنگ صورتی

 لحا خوش و آراسته میزدو لبخند های مدت از بعد شمین. کشید آغوشش به سفت کردو نگاهش
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 دلش هت جورایی یه بودو شده کالفه واقعا ایلناز که بود گرفته ایلناز از سراغشو انقدر راتین. بود

 استمیخو دلش فقط بلکه بود شده نفر دو این نسیب تازه که خوشبختی به نه. میکرد حسادت

 از تر خیال بی خیلی رادین. باطل خیال زهی ولی بشه دالپسش نگرانو یکم هم خودش تخس دکتر

 وارد راتین ایلناز داد جیغو صدای با پوشیدو شنلشو شمین شاران کمک با! انگار بود ها حرف این

 زیرو رو شمین دل بودو شده دوخته خوشتیپ دوماد این به ها چشم تموم. شد آرایشگاه سالن

 که بود مرد این عاشق وجود تموم با که کنه اعتارف تونست شاید بار هزارمین برای. بود کرده

 رچقد دختر این. نبود دلش تو دل عروسکش دیدن با راتین. بود تصوراتش مرد از تر سر خیلی

 کوتاه های قدم با راتین! بود شده زندگیش تموم آروم آروم چه دختر این بود، زیبا و خواستنی

 متشس به رو بود شده درست سفید رزهای یاسو از که گلی دسته ایستادو شمین روی روبه درست

 اورب قدر چه. برد رو راتین ایمون دلو زد گل دسته گرفتن موقع شمین که ملیحی لبخند. گرفت

 در آرایشگاه از هم دست به دست. میکرد خودش ماله همیشه برای رو شمین داشت نکردنی

 تزئین  الجوردی های ارکیده و سفید های رز با شمین خواست به که ماشین سمت به و اومدون

 یملود راه تموم! بود ماشین این ی برازنده عروسک گفت میشه واقعا دیگه حاال. رفتن بود شده

 ننک باور تونستن نمی هم هنوز هردو انگار. میشکوند رو بینشون سکوت که میشد پخش آرومی

 :گفت سرمستی وبا شکست رو سکوت راتین باالخره. میرسن هم به دارن امروز

 ...میشی خودم خانوم میشی، خودم عروسک داری باالخره _

 :گفت کمر به دست کردو مصنوعی اخم شمین

 بدم؟ رو بله معلوم کجا از _

 :گفت دادو سر ای قهقهه راتین

 ...میدی خوبشم میدی، _

 :گفت قهر با رفتو ای غره چشم

 .نباش مطمئن انقدر _

 :گفت انداختو باال ابروهاشو راتین

 نمیدی؟ رو بله راستی راستی یعنی _

 :گفت زدو خبیثی لبخند شمین
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 !که نیست شوخی زندگیه، عمر یه حرفه _

 :گفت کردو اخمی بود شده باورش واقعا انگار که راتین

 !بدی باید _

 :گفت کردو ریز چشماشو شدو کمر به دست دوباره شمین

 !نمیشه سرم حتما و باید میدونی خوب خودت _

 شماشوچ تو شد خیره طرفشو به برگشت زدو کنار ماشینو کردو نگاه شمین به باوری نا با راتین

 :گفت

 شد؟ جدی شوخی شوخی _

 :گفت داشت کردن اذیت قصد هنوزم که شمین

 .بدم جوابتو تا کنم فکر خوب باید _

 :گفت عصبی راتین

 !میدی رو بله تو _

 دلبری تنهای با زدو نازی لبخند بندازه دست راتینو این از بیشتر یومد نمی دلش دیگه که شمین 

 :گفت

 بدم؟ که دارم هم ای دیگه جواب مگه _

 :گفت برگشتو فرمش خوش لبهای روی اش مردونه لبخند دوباهر کشیدو راحتی نفس راتین

 ...دختر بریدی نفسمو _

 :گفت کاشتو راتین ی گونه به ای بوسه آروم شد خم شمین

 ...نکنه خدا _

 :گفت کرد حس التهابشو میشدو راحتی به که صدایی با کردو روشن ماشینو راتین

 !انگار بهتره بخونیم رو عقد این زودتر هرچی _
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 دلبری یکل شمین باغ به رسیدنشون تا. پیچید ماشین تو بار این که بود شمین دل ته از ی خنده

 یکل با و شدن رد هم با قربونی خون روی از شدو پیاده شمین راتین کمک با...  راتین برای کرد

 به زد شمین اسم به فرحزادو توی باغ یه سند حاجی که بود پیش روز دو. شدن باغ وارد هیاهو

 روی جاجی. میدونست مدیون مرد این بابت رو خودش شمین چقدر و عروسیشون کادوی عنوان

 پراز و شده کاری گل باغ ی همه. داشت شمین گردن به رو پدری حق واقعا وایستادو حرفش

 میز باغ گوشه هر بودو شده تزئین باغ جای ی همه االن اما. بود گردو و مجنون بید های درخت

 بلندی هپای های صندلی و بود پر بودن شده تزئین سفید و یاسی های گل با که ایستاده بلند های

 اب بودنو شده جمع شون دور همه. بود شده العاده فوق واقعا بودن شده تزئین شیوه همون با که

 اهانهش سفیدو ویالی وارد شدنو رد آدم همه اون بین از باالخره. میکردن استقبال ازشون سوت کلو

 ارهاشوک تموم ولی بود شمین ی سلیقه به عقد سفره. رفتن داشت قرار باغ وسط زیبایی به که ای

 ویال بزرگ سالن وسط. بودن نذاشته کم که هم واقعا و بودن گرفته عهده به شراره شایرانو ایلنازو

 های صندل سمت به هردو آروم های قدم با. بود گرفته قرار شکل زیباترین به عقد ی سفره

 رافشاط به استرس با و بود نشسته راتین کمک به صندلیش روی شمین. رفتن مخصوصشون

 متوجه مالکا که راتین. میکوبید تند میترسه شدن طعمه از که گنجشکی مثل قلبش. میکرد نگاه

 رنگ صورت به لبخندی و گرفت اش مردونه دست میون دستشو آروم بود شده شمین اضطراب

 مهمان ی همه هم عاقد صدای با. برگردوند معصومش چهره به دوباره رو آرامش که زد اش پریده

 :پرسید اول بار برای عاقد... قندها سابیدن به کرد شروع هم شاران شدو تبدیل سکوت به ها

 ی؛ هریهم با را شما وکیلم بنده آیا رفیعی، علیرضا فرزند رفیعی شمین محترمه؛خانوم ی دوشیزه _

 عقد به شمعدان و آینه و رز شاخه کریم،هزار قرآن جلد یه آزادی، بهار تمام ی سکه هزار بیست

 بیاورم؟ در پاکدامان کیاراد راتین جناب دائم

 ...بچینه گل رفته عروس _ایلناز

 اسشحو تموم ولی بود شده قفل قرآن های آیه روی نگاهش. زد اختیار بی شمین که ملیحی لبخند

 :پرسید ازش عاقد که بود سومی بار پی

 وکیلم؟ خانوم عروس میکنم؛ عرض سوم بار برای _

 لرزشی هیچ که محکمی و رسا صدای با کشید که عمیقی نفس از بعد و بست آروم رو قرآن

 :گفت نداشت
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 ...بزرگترها،بله ی همه ی اجازه با _

 مه راتین از محکمی و جدی صدای با تونست باالخره عاقد ولی بود کننده کر سوت دستو صدای

. دراومدن هم عقد به دادو جوابشو انداخت شمین های چشم به که عمیقی نگاه با راتین کنو سوال

 .میرفت پیش رویای زیباو خیلی چیز همه. میدادن رو کادوهاشون میگفتنو تبریک همه

************************ 

 شمین

 که مامان. رفتن تبریک باشو من به حواسش که راتین به سفارش کلی از بعد جون مریم و حاجی

 الط گردنبند یه کردو خوشبختیمو آرزوی کردو بغل منو محکم میریخت اشک فقط هم اول همون از

 هم الیف و مراد. داد و هدیه راتین به هم شیک خیلی ساعت یه و داد بهم فیروزه های سنگ با

 اما کردم شکر ازشون بودن نذاشته تنها منو روزی همچین یه تو اینکه از من و بودن اومده

 .کنم فراموش نتونستم رو شد بدل ردو بینمون که گنگی مکالمه موقع هیچ چرا نمیدونم

 رادوم من دادو دست راتین با اول اومدو جلو بود پوزخند شبیه بیشتر که ای مردونه لبخند با مراد

 هدیگ جور یه نگاهش مراد شد من نوبت وقتی اما کرد برخورد باهاش گرم خیلی که کردم معرفی

 :گفت ای خفه صدای با! داشت گفته نا حرف تا هزار انگار که طوری. بود

 .باشی حال خوش قدر همین همیشه امیدوامر _

 :گفتم زدمو دلی ته از لبخند

 .شدم حال خوش دیدنت از واقعا ممنونم، ازت کردی حقم در که هایی محبت تموم بابت _

 :گفت زدو پوزخندی دوباره

 .کنی حساب من روی میتونی همیشه بدون اینو _

 وقعم اون من اما نمیکردم پیدا دوستیش به نیازی موقع هیچ کاش ای میفهمیدم، منظورشو کاش

 .آوردم حرفو این ته سرو تشکر یه با ساده خیلی. نداشتم خبر بود انتظارم در که ای آینده از

 باالخره. میزشون طرف به برگشتن هدایا دادن از بعد کردو خوشبختی آرزوی ما برای شون هردو

 خنده با راتین که صندلیم روی نشتسم کالفگی با و رسید پایان به هم کننده خسته قسمت این

 :گفت منو سمت اومد
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 !مجلسه اول تازه خانوم تنبل شو بلند _

 روف انگشتمو کرد مجبورم زور به شعور بی دختریه.یومد می بدم بردار فیلم این از چقدر که وای

 معج چشمام گوشه. کردم قبول کندنی جون چه با میدونه خدا راتین، تودهن بذارم عسلو تو کنم

 گرفتو دهن به انگشتمو آروم وقتی ولی راتین دهن طرف به میبردم انگشتم داشتم وقتی بود شده

 از موانگشت اینکه از بعد خبر بی جا همه از من! احمق ی دختره کنه لعنتت خدا ای. گرفتم گر مکید

 به یاره می انگشتشو داره هم راتین دیدم وقتی اما تمومه دیگه کردم فکر آوردم در راتین دهن

 دزو و خوردم عسلو آروم کردمو باز دهنمو نشم ضایع اینکه برای ولی شد چهارتا چشمام من طرف

 کرش رو خدا حاال! بود؟ ای مسخره کار چه این آخه! میسوختم کوره مثل داشتم کال. کشیدم کنار

. رقصیمب هم با تا برد پیست به منو گرفتو دستمو داد و جیغ صدای با نیاومردو روم به دیگه راتین

 ور راتین پای و بدم قر طور چه بودن داده یاد بهم کندن جون هزار با ژاله شارانو میشد ای هفته یه

 با.کرد حلقه کمرم دور هاشو دست هم اون گذاشتمو پهنش های شونه روی دستامو! نکنم له هم

 .شم غرق آرومش زمردهای توی خواننده صدای

************************* 

 تنهام تنهای کنم باور نذار

 باشم تو از غیر کسی با خوام نمی

 ساله یه اش لحظه که خوابی از میخوام

 پاشم تو روی دیدن برای

  میشه نباشه دنیا و باشی تو اگه

 کرد حس رو دنیا همه باتو

 نباشی تو بیادو دنیا همه

 درد همه این با میکنه دق دلم

 .(ممیشنید رو اون صدای تنها من و میخوند برام بمش صدای با راتین بودیمو خیره دیگه هم به) 

 کن رو زیرو زندگیمو تموم
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 گناهه هامم خوشی دل تو بی که

 هام دیوانگی منو باشو خودت

 راهه روبه من دل تو با فقط

 عشق با که اینو کنم باور بذار

 باشه افسانه تو میشه حقیقت

 کرد زندگی رو ها افسانه میشه

 باشه دیوانه منه با حق اگه

 کرد زندگی رو ها افسانه میشه

 باشه دیوانه منه با حق اگه

 (امیری خاجه احسان _افسانه) 

************************* 

 شمین

 هب بودن کرده پا بر ما نفره دو رقص شدن تموم با همه که سوتی جیغو کفو از بعد! بود اون با حق

 :کردم زمزمه آروم صدای با شدمو خیره خوند ازشون رو شادی میشد که زمردیش های چشم

 ...تو با حق _

 نوبت ارب این. سید*بو پیشونیمو آروم شد خم! نمیکردم عوض هم دنیا یه با رو زد بهم که لبخندی

 اجازه ما به باالخره اینکه تا میرقصیدن، بودنو زده حلقه دورمون همه. بود بکوب بزنو های آهنگ

 یشیخدا و میکرد فس فس توهان و رادین با هی راتین. کنیم در خستگی بشینیمو یکم تا دادن

 یب برداشتمو دست کاراگاهی از ساده خیلی که بودم خسته انقدر خب ولی! میزد مشکوک خیلی

 ردخت این به چقدر من و میخندود منو و یاورد می در بازی دلقک یومد می همش ایلناز. شدم خیال

 ات دارم نگه رو الریسا دقیقه چند تا کرد خواهش ازم اومد شاران آخر دست. بودم مدیون نازنین

 این هک بشم این منکر تونستم نمی. کردم قبول مشتاقانه من که برقصه دور یه بردیا با بتونه

 بود کرده شروع کم کم بودو شده ماهه 04 که االن خصوص به. بود شده عزیز برام چقدر کوچولو
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 آخر دست که داد تکون آهنگ با بغلم تو خودشو انقدر الریسا! غریب و عجیب های زدن حرف به

 تو ودب شده ناز امشب چقدر که وای. رقصیدن به وروجک این با شدم بلند بیارم طاقت ونستمنت

 .بخورمش میخواست دلم که میزد قهقهه همچین عروسش؛ دامن اون

 نوشته ها فرشته پیشونیه روی

 بهشته وسط جاش داره دختر هرکی

 گهر و طال و حر میباره آسمون از

 دختر میخنده وقتی نقره و سیم و زر

 ترافاع میتونستم واقعا حاال کنه؟ باز جا خودش برای انقدر من دل تو بود تونسته کی وروجک این

 ینا بود اومده خوششم چه "!خدا به داره مار ی مهره خودت مثل اینم "میگفت راست ایلناز که کنم

 بلد کمر قر هرچی داشتم و بود گرفته جشن وروجک این با بودنمو دختر آخر شب...پاره آتیش

 .میکردم رو بودمو

 دختر خونه چراغ دختر، یدونه یکی

 دختر آسمونه ماه ، دختر گالبتونه

 دختر باهاته همیشه دختر، نباته قندو

 دختر لباته ورد نازش و قشنگ اسم

. ادنمید تکون خودشونو میخوندنو خواننده همراه زدنو حلقه دورم سوت کفو با ژاله و شراره ایلنازو

 تباهیناش در کامال بگم بهتره ولی گریه زیر بزن الریسا صدا سرو همه این بین دارین انتظار حتما

 !بود پاره آتیش یه واقعا دختر این. میرقصید میکردو کیف داشت کامال الریسا  چون

 دختر ستاره و ماه تاریک های شب تو

 دختر نداره فرقی بزرگش کوچیکو

 عزیزه دختر ، نمک کوه دختر

 ریزه ریزه میخنده میبنده چشماشو

 دختر حیات دختر،آب نبات شاخه
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 دختر باهات میمونه دلت داره غم وقتی

 (زاده طالب حمید_دختر)

 همه از الریسا واقعا؛ بود جالب. گذروندیم خوش شاران وروجک این به رقصیدیمو کلی خالصه

 کم خیلی منو گفت میشه و میکنم توجه بهش تر کم همه از من اینکه با. بود وابسته من به بیشتر

 همش میدید منو وقت هر که طوری. داشت دوست منو بیشتر هم شاران مامانو از ولی میبینه تر

 و یاوردن می من دیدن به الریسا بار سه دو ای هفته رو مدت این تموم. باشه بغلم میخواست

 به یکنهم شروع میشنوه منو اسم تا اما میشه اخمو تخسو نمیبینه منو که هایی روز میگفت شاران

 گرفتو من از وروکو این اومد شد تموم رقصیدنش اینکه از بعد شاران. زدن پا و دست و خندیدن

 این ی مهه مدت یه تا که میگفت مهناز و میرفت تحلیل انرژیم زود خیلی. بشینم یکم تا رفتم منم

 بادمجونی شلوار کت تو بود وقار با و متین چقدر واقعا و بود دعوت هم اون امشب. عادیه عالئم

 یزت هامو گوش شنیدمو رو راتین صدای که مینوشیدم پرتقالمو آب داشتم طور همین... رنگش

 .کردم

 ریکش شادیمون تو نذاشتینو تنهامون روزمون بهترین تو که حالیم خوش خیلی آقایون ها خانم _

 ...بدیم ادامه باغ توی جشنو ی ادامه که میکنم دعوت ازتون. شدین

 مچینه چرا نمیفهمیدم اصال باغ؛ بردن منو کشون کشون کناررمو اومدن شراره ایلنازو حرف این با

 کنیم برپا رو جشن ی ادامه هم باغ تو بود قرار همین برای بود خوب خیلی هواها درسته. میکنن

 رهان و رادین. برد ماتم و برداشتم زدن نغ از دست دیدم که چیزی با! داشتیم؟ ای عجله چه ولی

 رفتهگ ریتم دست به میکرفون ایلیا و راتین اما بودن گرفته دست به هارو ساز از یکی کدوم هر که

 ...خوندن به کرد شروع راتین من دیدن با و بودن

************************** 

 میپیچم گوشت تو صدا یه مثل

 ...هامی با همیشه

 ...دارم دوست

 ...میشم دلتنگت

 .(شد بلند ها زدن دست ریتمیک صدای)
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 میپیچم گوشت تو صدا یه مثل

 هیچم من عشقت بی عزیزم میگم بهت

 میذارم تو واسه رو دنیا ی همه

 بیزارم دنیا از تو بدونه اما

 ...میشم دلتنگت

 میمیره اینجا تو بی تنها قلبه این میگره بارون

 هاتم خنده تو باهاتم، کن حس

 هاتم گریه تو حتی هستم تهش تا

 باهامی همیشه هامی نفس تو تو

 مخیوامی اونیکه عمرم ی همه تو

 هامی لحظه ناز و ناب و شیرین رویای

 ...باهامی همیشه

 باهامی همیشه هامی نفس تو تو

 مخیوامی اونیکه عمرم ی همه تو

 هامی لحظه ناز و ناب و شیرین رویای

 ...باهامی همیشه

 ایفض یه رننگشون رنگا های نور با ها چراغ بودنو کرده درست باغ وسط که کوچیکی پیست از

 .خوندن رپ به کرد شروع ایلیا که وایستاد مقابلم درست پایین اومد بودن کرده درست الیت

 زیاد مدل توی هستم

 سیات موی توی میره دستم وقتی 

 میخندی بهم و میکنی ناز
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 بیاد گونه روی ماچ یه وقتش

 تو چه هستی که میکنم حال

 مستی چه و عادی شرایط

 .کرد رقصیدن به وادار منو کم کم دستش با میخوندو من برای فقط همراهش هم راتین

  زدم کنار هارو خیلی

 برقصی اینجوری برام االن که

 حالم خوش تو با آره

 صبح تا شب روالمو رو میبینی

 دارم دوست من بی بی تو فکر

 شه نزدیک بهت کسی خوام نمی

 شه گیج سرت هی و باال بره هی

  بگذره خوش انقدر میخوام

 میشه چند چن ما با دنیا این ببینیم

 (Mb/چناری محمد _نفسامی تو)

 شب روز بهترین امشب میرقصیدم، براش بودمو وایستاده روش روبه. بودم مرد این عاشق من

 دچن این تموم از تر ساکت امشب من عزیز وارنای. شد برگذار باغ تو جشن ی ادامه. بود زندگیم

 ذابع شاهد هرروز من بودو کنارم بودم بستری بیمارستان تو که مدتی تموم چقدر. بود شده وقت

 دنمدی با فقط امشب. برادری چنین داشتن با بود شانس خوش چقدر واقعا ژاله. بودم کشیدنش

 رو میشهه مهربونش لبخند که سابقه وارنای همون مرد این کنم باور نمیتونم من ولی میزنه لبخند

 هی مثل اونو واقعا بلکه نداره مشکلی باهاش اصال دیگه راتین. میخندود رو اخمو من بودو لباش

 یلدل میتونستم کاش ای. بدم انجام براش تا یومد می بر دستم از کاری کاش ای. میدونه برادر

 زرگب های هلدینگ صاحب از که هایی مهمون از تا چند با بود رفته راتین. بفهمم امشبشو سکوت

 دوماد عروس مخصوص که هایی صندلی روی منم و کنه بش خوشو یومدن می حصاب به تهران
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 یگهد. کنم در خستگی یکم تا بودم داده لم بود شده گذاشته باغ ی گوشه ترین اختصاصی تو

 میز به مرفت شدم بلند جام از گرفتمو دست به دامنمو کوچیکی اخم با نیاوردمو طاقت این از بیشتر

 که بود تهرف فرو خلسه به انقدر یعنی. کرد تر مشکوک منو این و ترسید یهو دیدنم با بیچاره...وارنا

 :گفت زدو مصنوعی لبخند یه دوباره که بهش زدم زل اخم همون با شده؟ غافل اطرافشم از

 میشه؟ اخمو انقدر عروسم _

 :گفتم تخسی با

 !همینه وضع شب آخر تا چته نگی تا _

 :فتگ شدو خیره چشمام به یکم. بود واقعی یکی این بودم مطمئن ولی کرد آرومی ی خنده بار این

 ...خوبه حالم من _

 :گفتم دلخوری با شدو بیشتر اخمام

 !نه کارام این خدای که منو دیگه ولی بزنی گول هارو خیلی های حرف این با بتونی شاید _

 :شنیدم آرومشو صدای باالخره که گذشت سکوت توی یکم

 .بودی دنده یه لجبازو هم موقع همون از _

 :گفتم جدیت همون با کردمو نگاهش چشم گوشه از

 داره؟ موضوع این به ربطی چه _

 :گفت پاشیدو روم به لبخندی

 چمه؟ بدونی میخوای _

 :گفت همیشگیش مهربون لحن همون با که دادم تکون تایید معنی به سرمو

 عروس لباس توی االن...تخسی( کوچولوی خانوم) بزکی آچا همون تو کنم باور نمیتونم هنوزم _

 همیشه امیدوارم...حقته ای دیگه هرکس از بیشتر خوشبختی بدون فقط. نشستی روم روبه

 رقیف هیچ برام تو میگم؛ هنوزم ای، ژاله مثله برام بودم گفته بهت. جان آخچیک باشی خوشبخت

 ...همین ناراحتم بشم دور ازت ممکنه اینکه از کوچولو یه. هستی عزیزترم بلکه نداری خواهرم با
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 :گفتم نشستمو روش روبه  کامال برگشتم

 بشی؟ دور چی برای _

 .شدم متوجه نگاهش از منم حتی که بود غم. نبود لبخندی هیچ بار این

 با زندگیت های روال که عادیه این زندگیت، خونه سر میری داری تو و شوهرته راتین باالخره _

 .کنه فرق قبل

 :گفتم گرفتمو بود میز روی که دستشو زدمو بهش گرمی لبخند

 و وت میدونه خوب خیلی راتین. بشم دور زندگیم امو خانواده از نمیشه دلیل راتین با من ازدواج _

 این ممن. نمیکنه منع شما ازدیدن منو وقت هیچ باش ومطمئن میمونین من برادر و خواهر مثل ژاله

 .نمیدم بهش رو اجازه

 :گفتم بشه بلند تا میکشیدم که طور همون دستشو شدمو بلند صندلی روی از

 !برقصی دور یه من با باید بده، خودت به تکونی یه یاال _

 :گفت نگرانی با وارنا اما گرفتم قرار مقابلش رقصو پیست وسط بردمش زور به

 .بشه سوتفاهم ممکنه برقصی، من با عروسیت روز نیست درست این _

 حلقه گردنش دور دستامو زدمو لبخندی من نگران همیشه بودو محبت از پر که مردی این به

 :گفتم کردمو

 .نداره مشکلی برقصم داداشم با اینکه با هم راتین نیست، مربوط کسی هیچ به _

 .میشد تر گنگ برام لحظه هر بود وارنا نگاه تو که غمی میپیچیدو گوشم تو میثم آهنگ

************************* 

 که عشقی باشه مبارک

 دیدم هردوتون چشم تو 

 غریبونه و تلخ چه

 خندیدم تو چشمای به
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 چه گیجم و آشفته چقدر

 سنگینی و سرد بغض

 ندازه می چنگ و گلوم

 بینی نمی تو که غمی

  تقدیر این از ام خسته دیگه

 تقدیر این از ام خسته دیگه

 دارم بدی احساس چه 

 کردی پا به آشوبی چه

 بیدارم صبح تا شب که

  تقدیر این از ام خسته دیگه

 دارم بدی احساس چه

 کردی پا به آشوبی چه

 بیدارم صبح تا شب که

  خوام می تو خوشبختی برو

 شاید من سهم همینه

 دیگه ولی سخته یکم

 زد چشاتو قید باید

 خوام می تو خوشبختی برو

 شاید من سهم همینه

 دیگه ولی سخته یکم

 زد چشاتو قید باید
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 تقدیر این از ام خسته دیگه

 دارم بدی احساس چه 

 کردی پا به آشوبی چه

 بیدارم صبح تا شب که

  تقدیر این از ام خسته دیگه

 دارم بدی احساس چه

 کردی پا به آشوبی چه

 بیدارم صبح تا شب که

 ام خسته دیگه

  تقدیر این از ام خسته دیگه

 دارم بدی احساس چه

 کردی پا به آشوبی چه

 بیدارم صبح تا شب که

 تقدیر این از ام خسته دیگه

 دارم بدی احساس چه

 کردی پا به آشوبی چه

 بیدارم صبـــــــــح تا شب که

 (ابراهیمی میثم _خستم دیگه)

************************** 

 آروم خیلی و بود خیره چشمام به رو مدت تموم باورکنم؛وارنا رو دیدم که چیزی خواستم نمی

 یتو من که چیزی ولی بود عادی اینا تموم. میداد حرکت گونه نوازش رو بود کمرم روی که دستی
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 وقت هیچ االن تا چرا اما میشناختم خوب خیلی رو وارنا من. میترسوند منو میدیدم چشماش

. بمونه ربراد یه مثل برام همیشه وارنا بذار میکنم؛ خواهش خدایا...نه بخونم؟ چشماشو نمیتونستم

 ندیدم که نکردم توجه بهت که باشم داشته وجدان عذاب همیشه نذار! چیزو همه نکن خراب وارنا

 ترارکس نثار بودم بلد فوش هرچی من ولی شد تموم رقصمون!نذار چشمات، توی محبتو همه این

 از منو هنوزم وارنا آهنگ؟ مدل این به چه و عروسی آخه! خوند که مزخرفی آهنگه این با کردم

 یمعن بی ی خنده همین برای بوود رفته فرو خلسه توی دوباره انگار اصال ؛ بود نکرده جدا خودش

 :گفتم کردمو

 زده؟ خشکت _

 : گفتن از بعد پایینو انداخت سرشو شدو جدا ازم زدو لبخندی

 ...شمین ام شرمنده _

 از ودز شدمو اطرافیان کنجکاو های نگاه متوجه اومدم خودم به وقتی. رفت گذشتو کنارم از باد مثل

 ماا گذشت وارنا خیره های نگاه و راتین حد از بیش های توجه با شب تموم... پایین اومدم پیست

 ردهک پیدا جوابشو شاید بود؟ شده چش واقعا وارنا که بود این بود کرده مشغول منو ذهن که چیزی

 تموم هک کنم قبول نمیخواستم منم. کنن باور رو واقعیت نمیتونن ها آدم مواقع بعضی ولی بودم

 دمکر کاری بدتر همه از و گرفتم ندید اونو رحمی بی نهایت با من ولی داشت عالقه بهم وارنا مدت

 چقدر من مهربون وارنای. برسم بودم شده عاشقش که مردی به کنه کمک بهم شد مجبور که

 عالقه از اگه حتی من اما. بود نداده هم ابرو به خم حتی لی رو مدت این تموم بود کشیده عذاب

 گفته همب مامان. بس بودو راتین ماله تنها من قلب چون بپذیرم نمیتونستم بازم بودم خبر با اش

 نهک فراموش منو وارنا اینکه برای رو امشب تموم من و میشه برآورده بکنی آرزویی هر عقد روز بود

 8 ساعت های نزدیک جشن دیگه. بود حقش واقعا این. کردم دعا کنه تجربه رو واقعی عشق و

 سوار دوباره راتین کمک با.میشد شروع داشت که بود کشون عروس مراسم شدو تموم که بود

 یه از بعد. دش سوار زدو دور راتین. ببینم بیرونو بتونم تا کنار کشیدم یکم شنلم کاله شدمو ماشین

 مزدی باغ از گذاشتو پخش تو توپم آهنگ یه کردو روشن و ماشین زد بهم که خوشگلی چشمک

 دنبو کرده پا به هم دیگه عروسی نیمچه یه بودنو دنبالمون گفت میشه ها ماشین همه. بیرون

 هک کردم نگاه راتین به برگشتم آلودگی خواب با سر آخر و کردیم دور دور هم سه ساعت تا! انگار

 با تونشس لبام روی لبخندی. بود گرفته ضرب رل روی انگشتاش با بودو لباش روی لبخند هنوزم

 :گفتم آرومی صدای
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 ...راتین_

 :گفت مهربونی با کردو کم پخشو صدای سمتمو به برگشت زود

 راتین؟ دل جون _

 :گفتم لبخند همون با

 ...خونه بریم _

 :گفت انداختو بهم نگرانی نگاه

 گرفته؟ نفست خانومم؟ داری درد _

 :گفتم گذاشتمو بازوش روی دستمو

 .یاد می خوابم دیگه فقط نیست، چیزیم _

 :گفت زدو آسودگی سر از لبخند

 .پیچونمشون می باشه ولی بیاد خوابش خانومم تا زوده خیلی هنوز _

 ونیموبپیچ رو پسشتمونن که رو بقیه میخواد چون خونه سمت بیان گفت گرفتو تماس رادین با

 وامنمیخ که راتین زیاد های اصرار خاطر به الهیه تو که ای خونه جولوی به رسیدن تا... خونه بریم

 ستد روی خودشوم دست و دنده روی بود گذاشته دستمو بودیم گرفته  بمونیم قبلی ی خونه تو

 درخت رنگارنگو های گل پراز که سبزی سر باغ. نداشت قصر از کمتر هیچی که ای خونه یه. من

 بزرگ خیلی ی خونه یه باغ انتهای درست و بودن شده تزئین زیبایی  های شکل به که هایی

 غبا توی هم و خونه توی هم که اتخری البته. بود العاده فوق که واقعا...چوبی نمای با سوبلگس

 دیمش پیاده هم با. ندارم کردنشو تعریف حوصله واقعا االن که دیگه چیزهای خیلی و بود پشتی

 مکک به. بشن وارد هم بردیا و رادین تا نبست بود کرده باز برامون درو که( باغبون پسر)علی ولی

 که شاران و مامان. نداشتم وایستادنم سرپا نای حتی دیگه. دادم تکیه بهش شدمو پیاده راتین

 دیگه. هباش داشته منو هوای میگفتن راتین به همش و نشکنن داشتن سعی ولی بودن کرده بغض

 داوم خوشم حاجی حرف از بیشتر همه از خالصه! بودم؟ بچه من مگه. میشدم حرصی داشتم واقعا

 :گفت مذاشت راتین دست تو منو دست موقعی که
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 کسی هیچ نذارین...مرحم و باشین هم اسرار محرم. دیگه هم کس همه میشین دیگه امشب از _

 نهممو ما. کنین خالی همو پشت نباید بعد به این از. کنه صلب بهم رو اعتمادتون چیزی هیچ و

. ذارینب تنها رو دیگه هم نباید که دوتایین شما تر مهم همه از ولی هاییم شما ی پشتوانه همیشه

 ونینشک دلشو تا باشه بهش حواست راتین؛ میرم و میسپارم تو به دوم خدا به اول و  دخترم این

 . میشه زندگیت اشتابه بزرگترین که

 :گفت کردو نگاه منو ای پدرانه مهربونی با بعد

 مردتو غرور باشه حواست هم تو نازم؛ دختر میسپارم تو دست به دوم خدا به اول پسرمم _

 .میشکنه کمرش که نشکنی

 رگشتب کرد راهی راتین رو اونا اینکه از بعد. شدیم خیره دیگه هم به گفتیمو چشمی لبخند با هردو

 باز لیدک با درو راتین. کنیم شروع مشترکمونو زندگیه بود قرار که ای خونه سمت به رفتیم باهم و

 عجب. انداختم اطراف به گذرایی نگاه و شدم وارد آروم. بشم رد من اول تا کشید کنار کردو

 این اب و خودشه هنر بودم مطمئن من و بود گذاشته تموم سنگ واقعا راتین. بود شده دکوراسیونی

 .دش همراه من جیغ با این و کند زمین از منو راتین که کرد خوش جا لبام رو قشنگی لبخند فکر

 .یوفتم می االن راتین زمین بذارم میکنی؟ کار چی _

 :گفت کردو مصنوعی اخم

 باشم؟ مرده من مگه _

 :گفتم زدمو اش شونه به آروم

 .سنگینم خب میگیره درد کمرت...نکنه خدا_

 :گفت کردو پیدا شدت اش خنده من قیافه دیدن با که کرد حرصی منو این و خندید

 کلوام؟ چند من میدونی تو _

 :گفت که دادم تکون نهی معنی به سرمو

_ 22... 

 :گفتم شده گرد چشمای با کشیدمو سوتی
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 خبرته؟ چه _

 :گفت رفتنو باال به کرد شورع هارو پله

 برام؟ سنگینی میگی هنوزم _

 داخ ولی...نگفتم چیزی داشت خوشگلی های طرح که چوبی بزرگو در جلوی به رسیدن تا دیگه

 یتخت اصال که اتاق این. شد سرازیر وجودم تو ترسی چه شد اتاق وارد کردو باز درو وقتی میدونه

 آینه درهاش از تا دو بودو ریلی درهاشون که دیواری بزرگو های کمد از که بزرگ اتاق یه! نداشت

 های وبک دیوار با اطرافش جالب خیلی که بعدی سه تلویزیون یه راحتیو شیک مبل دست یه و بود

 یدمد که بودم اتاق محو کال. بودن شده تزئین زیبایی طرز به بودنو خالی تو که شکلی مکعبی

 قلبم ضربان. کرد باز درو این بار این رفتو بود اولی در شبیه دقیقا که دیگه در یه سمت به راتین

 یها پرده با اطرافش و بود اتاق وسط که ای نفره دو سلطنتی و بزرگ تخت بادیدین هزار رو رفت

 ندیده االن به تا که داشت ساتن عنابی روتختی با جالبی تضاد و بود شده تزئین سفیدی توری

 های گلبرگ بخاطر اتاق بودو شده روشن رنگ قرمز و سفید های شمع با اتاق جای همه. بودمش

 این از میترسیدم که طوری بود؛ رویایی فوق چیز همه. داشت انگیزی دل عطر سفید و قرمز رز

 اعارتف از هنوزم منو ترس اینکه برای راتین البته و! ذوقم تو بخوره بشمو بیدار شیرین خواب

 ور تختمون روی روبه درست که آسایی غول های پنجره رنگ مشکی ذخیم های پرده با میدونست

 دلبخن و نشوند تخت روی منو آروم راتین. بود کرده چیزو همه فکر. بود کشیده میداد تشکیل

 :گفتم جو کردن عوض برای و اومدم خودم به تازه که زد شیطونی

 .شده العاده فوق چیز همه راتین، ممنونم واقعا _

 یا کاناپه روی انداخت درآوردو تنش از کتشو کردو شل و گره یکم کراواتشو سمت رفت دستش

 تونشس کنارم آروم! میشدم روح قبض داشتم بگم میتونستم واقعا. بود تخت راست سمت که

 :گفت چشمامو تو شد خیره کمرمو دور انداخت دستشو

 .بودنت با کردی العاده فوق روزگارمو که ممنونم ازت من _

 این سردم؟ همه این من چرا باشه؟ داغ حد این تا مرد این باید چرا آخه. کردم داغ حرفش این با

 آرایشم میز رنگ ومشکی نرم صندل روی رفتم شدمو بلند کنارش از آروم بود؟ چی واسه تضاد

 :گفتم شدمو خیره بهش آیینه تو از نشستمو
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 .کنم عوض امو لباس منم تا بگیر دوش یه برو تو _

 سرم پشت اومد دیدم که حموم سمت میره داره کردم فکر سرخوش منم شدو بلند جاش از آروم

 تیشپوس این بدون منو امشب نمیخواستم... پوستیش از تاجم کردن جدا به کرد شروع ایستادو

 دید یوقت راتین. داشتم واهمه امشبم اتفاقات از همه تراز بد و میکشیدم خجالت واقعا ازش. ببینه

 شیدوک لختم های شونه روی دستاشو میکنم بازی انگشتام با دارم و پایین انداختم مظلوم سرمو

 :گفت

 ...عزیزم و یام می زود میگرمو دوش یه میرم _

 تا .باشه بهداشتی سرویس میزدم حدس بودو اتاق توی که دری سمت رفت اونم نگفتمو چیزی

 باسل از یکی و درآوردم تنم از لباسمو مکافات هزار با شدمو بلند جام سر از زود شنیدم آبو صدای

 ان،شار) دیوونه تا سه اون به که ای مسخره قول بخاطر ولی پوشیدم نمی میمردمم که هایی خواب

 تور شا ینه*س دکلته روی بودو شرابی رنگ به که ترینشو پوشیده از یکی بودم داده( ژاله ایلناز،

 بلندیش و میداد نشون هامو برجستگی ی همه گفت میشه.کردم تنم ازساتن کال بقیه بودو کارشده

 گفت همیش حتی بود پسرونه کامال ولی بود شده بلند موهام. بود باسنم از تر پایین وجب یه تا تا

. مبش ظاهر جلوش شکلی این شب این تو میکشیدم خجالت واقعا من و راتین موهای با اندازه هم

 به ولی نکردم پاک چشممو آرایش. کردم مرتبش سرمو گذاشتم دوباره پوستیشمو همین برای

 .کردم خفه عطرم با خودمو و لبم به زدم آتشی سرخ لب رژ یه بود زده بهم آرایشگر که رژی جای

 :گفتم و خنیدیدم بود اتاق گوشه که قدی آیینه توی خودم دیدن با

 ...درخته خوده از کرم _

 من هک راتین بیچاره. میکردم آماده براش خودمو طور این که میترسیدم راتین از امشب خوبه حاال

 دموخو زدمو کنار لحافو رفتم زود! باشه نداشته کاری باهام امشب داشم انتظار شراط این تو ازش

 دایص. میلرزیدم بید مثل گفت میشه بودو لحاف زیر گردن تا. بستم چشمامم جادادمو تخت روی

 بوی. دادم فشار هم روی محکم چشمامو...وای. درآومد شدن باز صدای دیگه یکم شدو قطع آب

 این تلخ بوی عاشق من لعنتی. میدادم فشار هامو دست هی من میپیچیدو اتاق توی عطرش

 ردمک حس ولی کنم اجرا خوب نقشمو کردم سعی  من شدو پایین باال تخت تا گذشت یکم! عطرم

 ومآر دستش. میداد عطری شامپو خوبه بوی عجب. کرد بغلم پشت از منو طرف کشید خودشو که

 زا بیشتر... راتین نکن. کردن نوازش به کرد شروع لباسم روی از و شکمم روی رفت لحاف زیر از
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 تکون نداشتم جرعت ولی میکردم حس گردنم روی هاشو نفس بار این چسبیدو بهم پشت

 :کرد زمزمه گوشم توی آروم. بخورم

 ...سینیورینا کنی بازی نقش نمیتونی من برای باشی خوبی بازیگر هرچقدرم _

 سح صورتم روی هاشو نفس خوابوندو صاف منو بار این. نذاشتم پس پا بازم ولی گرفت نفسم

 ی نهت نیم با. شدم خیره ملتهبش های زمرد به کردمو باز چشمامو نیاوردمو طاقت دیگه که میکردم

 به رفت آروم دستش. میخورد صورتم به منظمش نا های نفس بودو کشیده دراز روم اش برهنه

 ذاشتوگ لبهام روی اشو اشاره انگشت که بگم چیزی خواستم بستمو چشمامو که پوستیشم طرف

 :گفت

 ...هیشششش _

 نگاهش هنوزم من ولی خودم موهای نوازش به کرد شروع برداشتو سرم روی از پوستیشو آروم

 :کرد زمزمه گوشم کنار آروم. نمیکردم

 ...شرایط هر در و همیشه من، برای بهترینی تو _

 :گفت سیدو*بو چشممو هردو شد خم

 منن؟ زندگی ی همه نمیدونی مگه...گویو دوتا اون کن باز _

 دمز لبخند. میکنه تماشام لبخند با داره دیدم که شدم خیره بهش کردمو باز هم از چشمامو آروم

 ترس و عجز با. کردن بارون بوسه به گردنمو زیر تا پیشونیم از کرد شروع آروم آروم که بهش

 :گفتم

 ...میترسم راتین _

 :گفت شدو خیره بهم

 ...میدونم _

 :گفتم نشکنم دلشو اینکه برای مالیمتم تموم با

 ...بعد برای بذار _

 :گفت نشستو روم روبه. زد کنار روم از لحافو شدو بلند روم از آروم
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 انقدر تو. تاس بست نفست به نفسم میدونی که تو اتم، دیوونه چقدر میدونی که تو خودتو، ببین _

 کردی خسر منن عمر همه که لباتو پوشیدی، اینو برداشتی حاال میکنی دیوونه منو داری که دلبری

 خدا به منم شمین بگذرم؟ ساده ازت میخوای نشم؟ روانیت داری انتظار حاال. کنی روانیم تا

 ...تو ی دیوونه که مردی یه! مردم یه بدتر حتی...آدمم

 زندگیشو مدت این ی همه تو اون چون. دادم زنو یه دارایی ی همه خودمو بهش. دادم حق بهش

 برای که اش عاشقونه نجواهای. کرد آرومم ولی ترسیدم. داد هدیه بهم عشقو و ریخت پام به

. کردمن اشتباه انتخابم تو که شد ثابت بهم دیگه بار یه دادنو دوباره روح من به بود من از قدردانی

 و درد مردی بخاطر من. داشت لیاقتشو مردونگیش ی همه با که ریختم مردی پای به غرورمو من

 برای" خودش قول به. کرد کاری هر من خاطر به که کشیدم دوش به رو گناهی شایدم و عذاب

 مارو هک چیزی. موندم نیافتی دست براش همیشه شایدم "!ترینش نیافتنی دست آرودن بدست

 به مونرسیدن راه که میدونستیم اول از اینو اگه شاید. نبود شبمون اون پیوند عقدو میرسوند بهم

 بود اج اون اشتباهش اولین راتین.نداشتیم تلخی های تجربه وقت هیچ میگذره صداقت از فقط هم

 معنی به من برای وقت هیچ شدن زن. کرد خودش مال و آورد بدست شب همون منو کرد فکر که

 باید که طور اون منو هم هنوز شاید. نمیدونست اینو اون ولی نبود خط آخر و راتین مالکیت

 تا من. هبش صاحبش بتونه راحتی به کسی که نبودم دختری هر نبودم، کسی هر من. بود نشناخته

 ! راتین ماله نه بودم راتین برای خواستم خودم که زمانی

************************ 

 شمین

 زا دوتا که بزرگ اتاق یه. کردم نگاه اطرافم به کردنو باز بودن سنگین خیلی که پلکامو آروم

 درد و بود کوفته بدنم تموم. میکردن خودنمایی طالیی و کرمی های دیواری کاغذ  با دیوارهاش

 خوابیده که بود 7 ساعت. بود داشته نگه آغوشش تو منو سفت ولی بود خواب هنوزم راتین. میکرد

 ریدهب امونمو درد اما داره نیاز استراحت به و است خسته خیلی واقعا راتین میدونستم من و بودیم

 دیدن اب که کنم نگاه بغلی دیوار روی ساعت به کنم بیدار راتینو اینکه بدون کردم سعی آروم. بود

 ما ولی یان می دیدنمون به حتما امروز بودم مطمئن وای "08:51"پریده سرم از هوش ساعت

 با ردوک باز چشماشو که میکردم باز دورم از داشتم راتین دست آروم خیلی! بودیم نشده بیدار هنوز

 :گفت کشیدو آغوشش به منو معترض کردو نگاهم اخم
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 !نمیخوری تکون جات از کنی؟ فرار میخوای کجا _

 :گفتم کردمو تقال بازم

 !زشته دیدنمون به بیان جون مریم و مامان شاید دیره، ساعت راتین _

 :گفت داشتو نگه ثابت منو پاشم یه با کردو قفل بازوهاش میون منو دوباره

 .رهب بفرسته اومد دیدنمون به امروز کسی اگه سپردم خانوم رها به هم...خوابیدیم 7 ساعت تازه _

 :گفتم شدمو خیره بهش اخم با

 کیه؟ خانوم رها _

 :گفت گذاشت ام گونه رو که ای بوسه بعد خندیدو

 ...خانوم حسود خدمتکارمونه _

 :گفتم شدو بیشتر اخمام

 چی؟ واسه خدمتکار خودتی، حسود _

 :گفت و نداد تغییری حالتش تو ولی کرد باز چشماشو باالخره

 .نزنه سفید و سیاه به دست خانومم اینکه واسه _

 اجازه من به درد دل این مگه ولی بخوابه تا موندم آغوشش تو حرکت بی نگفتمو چیزی دیگه

 هب کرد شورع و شد خیز نیم کردو حول که زدم صدا راتینو ناله با نیاوردمو طاقت باالخره میداد؟

 :سوال رگبار

 ...بیمارستان ببرمت پاشو میکنه؟ درد کجات کردم؟ خانومی؟اذیتت شد چت _

 :گفتم گرفتمو مچشو زود که بشه بلند میخواست

 ...صبح از میکنه درد دلم زیر میدوزی؟ و میبری خودت واسه چیه _

 تشدس. کشید دارز کنارم گرفتو آغوشش به منو دوباره برگشت و کشید آسودگی سر از نفسی

 :گفتم بازوشو به کوبوندم مشت یه که داد سر قهقهه راتین و کشیدم جیغ که لحاف زیر رفت

 میخندی؟ چی به...کوفت _
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 :گفت اش خنده میون

 ...ضعیفه میترسی ازم که میبینم _

 :گفتم شدو بیشتر اخمام

 .بسه امروز واسه دیگه فقط...نیست طور این اصالم _

 ردک شروع و نداد اهمیت منم های جیغ جیغ به لحافو زیر برد دستشو زور به کردو بغل منو دوباره

 :گفت شیطنت با شد خیره بهش تعجب با دید وقتی...شکمم دادن ماساژ به

 .دارم کار کلی باهات... راهه اوله تازه ضمنا. بگیری منو جلوی نمیتونی تو عروسک؟ دیدی _

 :گفتم کردمو نازک بهش چشمی پشت

 ...خود بی _

 با کم کم گذاشتمو ستبرش ی ینه*س روی سرمو اومدمو کوتاه من تا انداختیم کل هم با انقدر

 نییع. نبود کنارم راتین که شدم بیدار خواب از وقتی. رفتم فرو خواب به دستش آروم های حرکت

 حموم توی که سبدی تو انداختم بردم کردم جمع رو ها مالفه شدمو بلند تخت از آروم رفته؟ کجا

 همون با داشتم. اومدم در شد کمتر دردم آوردو جا حالمو حسابی که گرم آب دوش یه از بعد. بود

 کوچیکی ندلبخ. کرد بغلم پشت از که بپوشم چی ببینم تا میگشتم کمدو توی بود تنم که ای حوله

 :گفت و سید*بو گوشمو کنار راتین که اومد لبام رو

 ...سینیورینا باشه عافیت _

 :گفتم بود صدام تو که آرامشی و لبخند همون با ببینمو صورتشو تا کردم خم یکم سرمو

 ...مرسی _

 که تشس دامن با نیلی رنگ به بندی تاب یه... بپوشم لباس تا کشید کنار و شد شل دستاش آروم

 تدس و کردم خشک سشوار با موهامو هم راتین زور به. کردم تنم نبود کوتاه زیاد بودو ناز خیلی

 ی بچه دختر یه حس بودم کنارش موقع هر مدت این تموم تو. زد شونه موهامو خودش آخر

 تهخس تخس دختر این دست از اصال و میکنه محبت بهش حوصله با پدرش که داشتم کوچیکو

 رویا هی من برای راتین بگذرم؟ مرد این از میتونستم طور چه! باشه خسته خیلی اگه حتی نمیشه

 و میکرد درک منو لحاظ همه از که شوهری. میکردم دق نبودش از واقعا ها موقع بعضی که بود
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 واقعا این. میداد انجام حقم در رو ازشون بودم محروم سن این به تا که ای پدارنه های محبت

 ایینپ رفتم راتین همراه. داشت مهربونی قلب راتین نبود؛ طور این هرگز بود؟ شوهریش ی وظیفه

 انمام و بود فرستاده برامون فسنجون و کاچی که مامان! شدم نهار نه که صبحونه خوردن مشغول

 مخانو رها گفته به که ای قابلمه همه اون مقابل در چشمام دیگه واقعا چون بهتره نگم که مریمم

 کلی من قیافه دیدن با راتین! بود شده تامسون پرتقال ی اندازه غذا نوع یه از بود پر کدوم هر

 .درآورد لرز به رو خونه اش قهقهه پرسیدم که سوالی با آخر در و خندید

 فرستادن؟ آذوقه همه این بیوفته جنگ قراره _

 باهامون خواستم اصرار به خانوم رها از من و خوردیم نهارمونو خنده و شوخی کلی با خالصه

 و باشه راحت باهام گفتم بهش اول همون از. بود مهربونی و محجوب زنه چقدر. بخوره غذاشو

 کم مک من و میکرد نگاهم تحسین با راتین. نکنه غریبی اصال و بدونه خودش خونه مثل رو اینجا

 که هدرست. نیستم خشک سنگو میکنن فکر همه که طورهایی اون که میدادم نشون بهش داشتم

 ونچ. کنم اذیتش بگیرمو سخت بهش که نبودم ها ای افاده دختر اون از من ولی بود خدمتکارمون

 یه بودیم تبریز تو که سالی 3 که من مادر مثل درست داره، نیاز کار این به مسلما  میدونستم خودم

 خرج درآوردن برای مادرم که روزهایی. بودم نکرده فراموش هنوزم رو ها روز اون. بود خدمتکار

 های روز اون یاد منو خانوم رها جورایی یه. میکرد کار شیفته دو شاران منو تحصیل و بابا درمان

 رحم یب میتونه چقدر دنیا.کنه خوش جا گلوم تو بدی بغض میشد باعث که مینداخت مادرم سخت

 دادن تکون با. بود بدتر ما ی گذشته از شرایطشون که بودن هایی خانواده مطمئنا کنه؟ تا ها آدم با

 خراب بودم کرده شروع همسرم کنار که خوبی روز تا کنم دور خودم از افکارمو کردم سعی سرم

 هک حالی در نمیزد دست هم نمکدون به حتی که میدیدم کامال بودو معذب خیلی خانوم رها. نشه

 کنار گذاشتم نمکدونو خودم. بود زده کم غذارو نمک نداشت خبر که راتین ذائقه بخاطر مامان

 :گفتم گرمی لبخند با ریختو آب براش پارچ از یکم دستشو

 میشین؟ اذیت انقدر میخورین غذاتونو با اینکه از یعنی نباشین، معذب خانوم رها _

 :گفت پاچه دست شدو خیره بهم داشت که رنگی میشی های چشم با خانوم رها

 .نکردم جسارتی چنین من حرفیه؟ چه این خانوم وای _

 :گفتم گذاشتمو داشت چروک چینو که دستش روی دستمو

 .باشین راحت کنارو بذارین هم رو رودرباسی...شمین بگین من به _
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 و باشه راحت میخواستم. داد ادامه خوردنش غذا به تر راحت پاشیدو روم به ای مادرانه لبخند

 هاینک برای من ولی کنم صدا خانوم پسوند بدون اسمشو خواست ازم اونم. نکنه غریبی حسه

 واقعا چشماش توی برق. زدم صداش رها خاله جدیم باشه صمیم باهام که حرفم از چقدر بدونه

 ونوهواش واغا دلش من حرف این با و نمیبینه وقته خیلی هاشو خواهرزاده میگفتم. بود نظیر بی

 مارستانبی به راتین اصرار به غذا از بعد. بود ممکن شکل بهترین به ارتین با زندگیم اول روز. کرده

 جا مهه به من پای هم راتین. رفتیم پارک به دوتایی شد راحت خیالش راتین اینکه از بعد رفتیمو

 رفتهگ چیپس و لواشک و بستنی از. میکرد فراهم برام مینداختم نگاه بهش که چیزی هر یومدو می

 مرد مدیون واقعا رو این و گذروندم بودم نکرده که بچگی با رو شدنم زن اول روز! بازی تاب تا

 و یرینش زندگی یه آغاز ولی نبود رویایی زندگیه یه آغاز. میشد خیره بهم لذت با بودمکه مهربونی

 بود هداد یاد من به راتین ولی میکرد سنگینی دلم تو ثانیه هر دادنش از ترس که بود واقعی فوق

 کارهای بخاطر راتین... آینده خیال فکرو و گذشته از دور. کنم زندگی هامو لحظه فقط باهاش

 سفر فکر از شده باعث باالخره بریم عسل ماه به عید تعطیالت تو که من اصرارهای و شرکت

 اقاو راتین های تابی بی درمقابل گاهی. بشه قانع نرفت شرکت به که روزی 5 همون به بیادو بیرون

 میکرد ارداه موقع هر گفت میشه میکردیمو کار شرکت یه تو که حال این با. میگرفت خندم

 ی ونهخ تو خانوادگی جشن ترتیب با ها خانواده! خونه بمونه داشت اصرار دیدنم به بیاد میتونست

 که بود عجیب واقعا براشون. بودن شده راضی من اصرار به کردنمون گشا پا برای جونشون مریم

 هک هایی اعتراض به تنها. گریزون بودمو مخالف حد این تا بود شده عادت براشون که تجمالتی از

 نهایت اب که بود راتینی مسببش اونم که نکرد توجه کسی بود شده عروسیمون جشن برگذاری تو

 :بود گفته بودو ایستاده مقالبم جدیت

 بیخود پس رسیده زندگیش همه به کیاراد آقا حاج ارشد پسر که بفهمن  دنیا تموم میخوام _

 .بشه برگذار عظمتش تموم با باید مراسم این چون نکن مخالفت

 توی حتی. شدن خبر با شهر کل واقعا که کرد پا به رو عروسی کردو خودشو گفته هم آخر در و

 ماندب "پاکدامان کیاراد ی خانواده شکوهی با عروسی " تیتره با. شد نوشته خبر این هم ها روزنامه

 اونم خب ولی شدم سنگین سر راتین با عصر تا رفتو هم تو حد از بیش اخمام روزنامه این ددین با

 اوایل... بوسه زبون به هایی روش! داشت کشی منت ی زمینه تو خودشو مختص های روش

 ارانش که مشترکی زندگی مشکالت از سر واقعا من و میرفت پیش روال رو خیلی واقعا زندگیمون

 پیش آروم و دغدغه بی ما مشترک زندگی. یاوردم نمی در میکردن زد گوش ازش روز هر مامان و
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 بهسر باهام ها ساعت بودو خریدار نازمو هم حالش ترین حوصله بی با راتین که جایی تا. میرفت

 :میگفت که خودش گفته به. میخندود منو میذاشتو سر

 !میگیره جون تو های خنده با خونه این _

 دیده عشق مهربونی فقط بودم شده همسر و خونه هم باهاش که مدتی تموم تو مرد این از من

 از عدب که بودم طوفان یه منتظر من و! نمیذاشت کس هیچ الل به لی لی موقع هیچ زندگی اما.بودم

 رها خاله با من رفتو پیش روال همین به زندگیمون اول ماه دو. بود کمین در آرامش همه این

 لمشغو سخت هردو و بود پیچیده درهم خیلی واقعا آخر هفته یه شرکت کارهای. بودم تر صمیمی

 یشدمم کالفگیش متوجه کامال ها شب. میگذرونیدم وقت هم با کمتر شرکت تو گفت میشه بودیمو

 ت،شرک برای نه ولی بودم نگران. نباشم نگران میخواست ازم میزدو ای خسته لبخند راتین اما

 از و بودم رفته هم کوچولو علی دیدن به. میرسید نظر به خسته واقعا که بودم نگران مردی برای

. مبود حال خوش واقعا میداد نشون بهم هاشو مشق ذوق با اون بودمو دیده لباش رو لبخندو اینکه

 تماح باید. نبودن شانس خوش اون اندازه به که بودن شهر این تو زیادی هایی علی میدونستم اما

. کنم بولق باره این تو رو راتین کمک نمیتونستم وجه هیچ به ولی میکردم مورد این برای فکری یه

 راتین برم شرکت از کردم اصرار هم هرچقدر ازدواج از بعد. بودم مدیونش واقعا هم حد همین تا

 این. تمبس همیشه برای دفترو این کشیدمو پس پا واقعا که شد دلگیر ازم آخر دست کردو مخالفت

 همه با راتین ولی یودم نمی کوتاه کس هیچ مقابل در بود؛من کرده عوض منو نهایت بی مرد

. اشتد قبلو منو و نمیزد رخم به بودو آشنا هام ضعف نقطه با که بود کسی تنها اون! بود متفاوت

 شدن تموم با راتین... تلخ شروع بود؛ شروع یه این هم شاید. ریخت بهم شب همون از چیز همه

 من که بود شبی اولین این و یاد می دیرتر خودش گفت و خونه برگردم خواست ازم کاری وقت

 زارمآ نبود توه بودم مطمئن که ای سایه حضور اومدم در شرکت از که اولی لحظه از. برگشتم تنها

. کنه دمپیا جلوت یکم خواستم تاکسی راننده از. بود شده اضطرابم باعث ولی نمیترسیدم. میداد

 وقعیم شکم دادمو ادامه پیاده راهم بقیه کی؟ این میفهمیدم باید پس کنم فرار که نبودم دختری

 پیچید هک مشکی ماشین و شدم قایم دیوار پشت کوچه توی پیچشدن موقع که شد تبدیل یقین به

 ها شیشه کاش ای. کرد جلب نظرمو گرفت عقب دنده مکث یکم از بعد اش راننده و کوچه توی

 به رسیدن تا. شد دور عجیبی طرز به شدو کنده جا از ماشین جلو برم خواستم تا ولی نبودن دودی

 ازش اما پرسید حالمو ترسیدو ام قیافه دیدن با رها خاله. بودم درگیر افکارم خودمو با خونه

 ی؟چ برای و کجا از نمیدونست اصال ولی بود آشنا برام زیادی ماشین این. بذاره تنهام خواستم
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 خوابمون اتاق بقلی اتاق های راحتی روی که من بادیدن و اومد که بود شب نصفه 8 ساعت راتین

 :پرسید کنجکاوی با دید نشسته

 بودی؟ من منتظر االن تا تو _

 :گفتم همین واسه بگم بهش چیزی مشکوک ماشین اون راجب نداشتم تصمیم

 .موندم منتظرت نمیبرد خوابم _

 تا. هبگیر دوش تا رفت حموم سمت به زدو لبام روی کوتاهی ی بوسه پاشیدو روم مهربونی لبخند

 تا ماشین اون چرا. نمیرسیدم ای نتیجه به میکردم فکر چقدر هر.شدم دنده اون و دنده این صبح

 لکهب ای نتیجه به تنها نه ها خودخوری این با بودمش؟ دیده کجا یعنی بود؟ آشنا من برای حد این

 عدب اونم. کردم بیدار و راتین و شدم آماده شرکت به رفتن برای و پاشدم جام از فجیعی سردرد با

 نهک صحبت باهام کرد سعی راتین راه تموم. رفتیم شرکت به هم با شدو آماده گرفت که دوشی از

 ازم مشکوک کردو اخمی نشدم هاشم حرف متوجه حتی که فکرم تو جایی تا دیده وقتی ولی

 :پرسید

 بگی؟ خوای نمی افتاده، اتفاقی یه _

 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 .نیست خاصی چیز_

 :گفت اخم همون با

 ...افتاده اتفاقی پس _

 هر شدیمو شرکت وارد وقت چند این تموم مثل هم همراه نزدو حرفی دیگه دیده سکوتمو وقتی

 والیس دیگه ازم بگم چیزی نخوام خودم تا راتین که بودم مطمئن. گرفتیم خودمونو اتاق راه کدوم

 دموخو ها پرونده با کردم سعی روز تموم. میخریدم جون به باید امروزشو تخم اخمو ولی نمیپرسه

 ماز دوباره راتین شب اینکه تا. یومدم درنمی دیشب فکر از هم ثانیه یه حتی اما کنم مشغول

 تمداش تصمیم دفعه این. نمونم منتظرش شبو کرد تاکید بار این و خونه برگردم خودم خواست

 حسه همون دوباره. چیه قصدش ماشین اون بفهمم بتونم بلکه تا برم پیاده راهو تموم خودم

 از بعد دلم. بود 3:01 ساعت...همراهمه قدم به قدم بودم مطمئن که سایه یه. داشتم رو عجیب

! پدرم مزار...مزار سر برم میخواستم.شدم شوکه خودمم واقعا که بود کرده رو جایی هوس ها مدت
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 چند تنگرف با.کردم حساب رو کرایه شدمو پیاده پدرم قبر به مونده قدم چند گرفتم که دربستی با

 ور سایه همون هنوزم. رفتم بابا قبر طرف به نامطمئن های قدم با گالب شیشه یه رزو گل شاخه

 شتهنو اسمش خوش خط با که بابا سفید قبر سنگ کنار...تر نزدیک بار این حتی میکردم حس

. میزدم حرف بابا با داشتم ها مدت از بعد...رزها کردن پر پر به کردم شروع نشستمو بود شده

 .نمیشد ختم دعوا به بار این که زدنی حرف

 خیلی میگن همه...هه. یومد می بدم رز از اول همون از من اما...داشتی دوست رز چقدر یادمه _

 هم شبیه اصال تو منو. کردم فرار هم واقعیت این از اول روز همون از من ولی شبیهتم

 تو هرچی از و بودی بیزار تو یومد می خوشم من که هرچی از. بودیم هم تضاد نبودیم،همیشه

 اصال...اینجا نیومدم اصال ور این به روز اون از. داشتیم لج سر باهم انگار! من یومد می خوشت

 االنم حتی اما. کردم عادت نبودت به من پیش وقته خیلی شایدم! مردی که ندارم باور هنوزم

 ...بابا ببخشمت نتونستم

 بود گرفته بغضم. بود سرخ های برگ گل از پر که سنگی روی ریختم آروم آروم کردمو باز گالبو در

 .بزنم حرف باهاش میخواستم ولی

 ده؟ش تنگ برات دلم بگم بهت نمیتونم حتی چرا سنگه؟ از دلم این طور چه کردی؟ چیکار دلم با _

 میدونی اصال کردم؟ کارت چی مگه کردی؟ من با کارو این چرا یکیه؟ برام نبودت بودو اصال چرا

 ود میدونی کشیدم؟ چی میدونی گرفت؟ جون دوباره دخترت میدونی نبودت؟ تو گذشت بهم چی

 چرا نمیدونم حتی منی؟ خیال بی االن حتی یا میکنی نگاهم باال اون از داری کردم؟ ازدواج ماهه

 تا سایه مگه پیشم؟ اومدی تو داشتم نیاز بهت وقتی مگه. میزنم حرف باهات دارم اومدمو اینجا

 من برای تو! نبودی میبودی باید که موقع اون وقت هیچ...بابا نبودی وقت هیچ بود؟ سرم باال

 . گذاشتی کم همیشه

 وبزنم کوچیکی هق شد باعث چکید سرد قبر سنگ به و خورد غلت صورتم روی که اشکی قطره

 .بدم ادامه هام حرف به دوباره

 میدونی یومدم؟ نمی دنیا به موقع هیچ کاش ای میکردم آروز خودم با بار چند روزی میدونی _

 سر پشت که هایی اشک واسه... بابا میشد باشم؟حسودیم شاران جای میخواست دلم چقدر

 ایدش تا میکردم؟ زخمی خودمو ات توجه جلب برای حتی میدونی. میشد حسودیم میریختی شاران

 اما. بشی مدلواپس برسمو دیر یکم تا نمیشدم سرویسم سوار ها موقع خیلی! ببینی منم کوچولو یه
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 کستش بینیم وقتی. بود ارزش بی من چیز همه تو برای. میکردی میشدی،شماتتم شکاک فقط تو

 چه مگه بکنم میذاشتی خب میکنم؟ ناز برات میکری فکر! دارم درد که کنی باور نمیخواستی حتی

 یکم...توجه یکم فقط میکردی؟ دریغ ازم که میخواستم ازت زیادی چیز مگه داشت؟ اشکالی

 . خواستم ازت پدارنه محبت

 :گفتم کوبیدمو قبر سنگ به دست با رفتو باال صدام

 . بودی متنفر من از همیشه تو کردی، له بار هر غرورمو تو ولی. کردم گداییش ازت حتی لعنتی _

 :نالیدم عجز با دادمو قورت زور به دهنمو آب

 سنگ؟ تیکه یه بشم گذاشتی چرا بیام؟ دنیا به گذاشتی چرا پس _

 ینماش همون. برگردونم صدا طرف به سرمو ماشینی های الستیک شدن کشیده مهیب صدای با

 با. تکوندم هامو لباس خاک پاشدمو جام از... بود درست حدسم پس. شد دور سرعت با که بود

 :گفتم اخم با قبر سنگ به آخری نگاه

 ...بابا سنگینه خیلی گناهات بار...میکنم دعا برات _

 امروز رها خاله. رسوندم خونه به خودمو گرفتمو دربست جا همون از رفتمو پیاده راه چهار تا

 تممیدونس ولی داشتم نیاز راتین بودن به چقدر...تنهام خونه تو امروزرو میدونستم بودو مرخص

 و شدم مچاله تخت روی بود تنم که ای حوله با ای دقیقه ده دوش یه از بعد...شلوغه سرش

 خودش همراه رو ها گذشته که طوفانی...بود طوفانی دلم هوای امروز. گذاشتم هم رو چشمامو

 .داشت

*********************** 

 و کننده خسته روز. رفت باال ی طبقه به آسانسور با خسته رسیدو خونه به صبح های نزدیک

 زا اختالس یه متوجه که بود قبل وقته چند همین. بود گذاشته سر پشت رو کنی خورد اعصاب

. کرده رو جرئتی همچین یه کی بفهمه تا بود کارهاش درگیر سخت بودو شده شرکت های حساب

 باره نای در شمین به که بود همین برای...افتاده اتفاق شمین بیماری دوران تو اش همه بود مطمئن

 گهم میداد؛ حق اونم به البته. بود خورده بهم حدی تا میونش هم توهان با خب ولی نمیگفت چیزی

 رحاله به کنه؟ رسیدگی ایران های شرکت بزرگترین از یکی کارهای تموم به میتونست نفره یه

 ردنشگ دور از کراواتشو. میشه قبل مثل اشون رابطه نمیکنه پیدا ادامه زیاد بحث این بود مطمئن
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 جنینی حالت تو شمین. کشید سرک داخل به کردو باز آروم درو. انداخت هاش شونه روی کردو باز

 عزیزش عروسک سراغ رفت شدو گرفتن دوش خیال بی هاش لباس تعوض از بعد. بود خوابیده

 گره هم تو اخماش تنش ی حوله و خیسش موهای دیدن با...آرامششه منبع تنها بود مطمئن که

 شمچ واقعا یا میکنه اشتباه داره نمیدونست. شد خیره بهش کشیدو روش گردن تا لحافو. خورد

 ینشم صورت نوازش به کشیدو دارز کنارش. باشه کرده گریه که انگار. بود کرده پف شمین های

 دوز آرومی لبخند. بود شده سنگین شمین خواب دوباره کذایی روزهای اون گذشت از بعد. داد ادامه

 قینی به شکش دید بازشو های چشم وقتی. کرد نوازشش شدو خیره بهش شمین شدن بیدار تا

 جدیت با و برگردوند خودش طرف به گرفتو شو چونه آروم...بود کرده گریه شمین. شد تبدیل

 :پرسید

 کردی؟ گریه _

 :گفت کردو بهش سردی نگاه شمین

 ...آره _

 :پرسید حرص با شدو تر غلیظ اخماش

 چی؟ برای _

 :گفت میرفت آرایشش میز سمت که طور همون شدو بلند تخت روی از آروم شمین

 .بود گرفته دلم _

 :داد ادامه ایستادو شمین مقابل شد بلند جاش از. نیاورد طاقت دیگه راتین

 چی؟ واسه میگم میدونم خودمم که اینو _

 که طور همون حال این با. نبود خوبی ی نشونه این داشتو شباهت گذشته به زیاد خیلی شمین نگاه

 :گفت میکشید بیرون بولیزشو کشو از

 ...بابا مزار سر بودم رفته _

 یک شمین مدت این تموم. بود اومده در صدا به راتین برای که بود خطر های زنگ دیگه بار این

 بحث این دادن ادامه دیگه راتین... مادرش اصرارهای با حتی. بود نرفته زهرا بهشت به هم بار

 ذهنش تمام ولرم آب زیر. رفت حمام سمت به اش حوله برداشتن از بعد و ندونست جایز را مبهم
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 هک مدتی تموم. بود مشکوک آنی تحول این "...بابا مزار سر بودم رفته "بود جمله یه اون درگیر

 دو بود؟ چی برای رفتار سردی همه این. داشت نظر زیر رو شمین حرکات میشد خورده صبحانه

 دهش بزرگ انقدر شمین میدونست.زد احتمال این به رو "نه "مهر سریعا خونه؟ به اومدن دیر شب

 ور شمین شده هرنحوی به امشب بود مطمئن اما نکند برخورد سرد او با چیزی چنین خاطر به که

 به ودب مدتی گرچه. میترسید او احتمالی عصبی های شوک از شمین دوری از بیشتر. ذاره نمی تنها

 ازدحامی و زیاد کارهای رغم علی روز تمام راتین. نبود عادی رفتارها این ولی آمدند نمی سراغش

 یرونب برای و بود بود برده پناه سکوتش چاله سیاه به که شمینی به حواسش بود شرکت در که

 هب گشت باز او. میبود این نباید زحماتش تمام حاصل. یاورد می بهانه مدام خلسه آن از آوردنش

 رنگ سیاه پورشه همان پی ذکرش فکرو تمام شمین ولی. بپذیرد نمیتوانست هرگز را اول ی خانه

 دهش حضورش متوجه هم صبح امروز حتی.میکرد تعقیب را او مرموذانه که بود دودی های شیشه با

 دهش دخترک گیره گریبان ترس دیشب از چقدر. بود نگفته راتین به باره این در چیزی ولی بود

 این زمانی چه از. بود لرزیده خود به و بود زده زار آرامشش دادن دست از ترس از مدت تمام. بود

 اتاتفاق این تمام با او. بود کرده خیس را بالشتش هایش اشک ساده چه بود؟ شده ضعیف گونه

 ایه روز. بود کرده تبدیل گیری بهانه طفل به را او عزیزترینش دادن دست از ترس اما بود غریبه

 تر رنگ پر شمین برای مرموذ ماشین خوفناک حضور روز هر و شدند سپری تمام رحمی بی با

 تمام ان های محبت گاهی. یامد نمی رویش به لبخند سادگی به زندگیشان اوایل مثل دیگر. میشد

 زا راتین.بود زندگیش محاالت از داشتنی دوست مرد این رنجاندن اما میکرد کالفه را او راتین

 نتیجه رت کم میکرد اصرار بیشتر هرچه که بود برده پی اما بود ناراضی بود میانشان که ای فاصله

 ترس و کالفگی از خبر بی اما زندگیش زن از اش مردانه های خواسته ها نیاز بودو مرد. میگرفت

 طاقت شمین برای هایش تخم و اخم گاه. بود ها خواسته این از فرار حال در روز تمام که زنی

 نفره ود زندگی. بود متفاوت چیز همه قطعا بود خبر با ترسش از اگراو که میدانست اما میشد فرسا

 زمستان در که دهنده فریب بهاری های باد مانند. بود شده ها گریز فرار از پر زود خیلی شان

. میگیرند ها آن از را هایشان شکوفه تمام رحمی بی با درختان کردن بیدار از بعد و میوزند

 بود درآمده دهانش از که کوتاهی ی"ماما"...بود آورده زبان به را اش کلمه اولین کوچک الریسای

 میدونست اما میرفت قنج وروجک این برای دلش واقعا شمین! دیدنی بود کرده پا به را ای ولوله

 ادهد خود به ها سال این تمام در که مانندی کوه جلوه تمام شود وابسته او به این از بیش اگر که

 هب را این همه مقابل در بلکه نبود شخصی مختص که ستودنی غروری. پاشید فروخواهد را بود

 رو ودب کرده اختالس شرکت های حساب از که رو کسی تونست باالخره راتین. بود گذاشته نمایش
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 که هانتو به نمیتونست حتی که بود عصبی قدری به راتین...طاهر جز نبود کسی این و کنه پیدا

 آخرین تا که بود ترسیده انقدر طاهر. بدهد را خونسرد برخوردی قول داشت کردنش آرام در قصد

 اتینر. نموند باقی گفتن برای حرفی شد گذاشته جلوش که مدارکی با آخر دست کرد انکار لحظه

 خبر این شنیدن با شمین. کرد اخراج رو طاهر و کنه دنبال رو اداری های روند خواست توهان از

 مادر ای نداشت بدی مالی وضعیت طاهر. نمیکرد پیدا گفتن برای حرفی ولی بود شده شوکه واقعا

 :بود گفته اش گستاخی نهایت با و باشد کرده کاری چنین او از داری نگه برای که پیری

 ...کیاراد جناب بود شما از چرب تیکه یه کندن برای فرصت بهترین _

 واقعا میتونست که یامد می راتین برای مهم بسیار مهمانی سخت شرایط این در بدتر همه از

. دیام می حساب به او قدمی شرکای از که هلند هلدینگ بزرگترین صاحب. باشه ساز سرنوشت

 واقعم بعضی ذهنش درگیری واقعا ولی میکرد کمک کارها توی راتین به تالشش تموم با شمین

. شد تر سخت هردو کار اش پرورده ناز دختر و شفق شهرام اومدن با. یاورد می در پا از رو اون

 و داشت راتین با که ازحدی بیش نزدیکی. میرفت رژه شمین اعصاب روی واقعا نچسبش دختر

 و بود سخت براش هم خودش ی زنانه های حسادت طاقت. یومد می کوتاه حد از بیش که راتینی

 ... توانش از خارج

************************* 

 شمین

 که دبو دیشب همین دارم؟ طاقت حد چه تا من مگه! میچینم دخترو این قتل نقشه دارم واقعا دیگه

 بیاره در دلم از خواست شوخی و خنده با که کردم گالیه راتین به مسخره نزدیکی این به راجع

 وت جا یه دختره. داشت هم مزخرفی اسم چه! خب میداد رو گیتی به زیادی. نیومدم کوتاه من ولی

 :میگه من به برگشته پرو پرو وقت اون نباشه عملی که نیست بدنش صورتو

 بخ ولی هااا نشی نارحت. نبوده خوب کارش اصال آخه بود؟ کی زیبایت دکتر شما جون، شمین _

 !میزونن نا و بزرگ زیادی هات ینه*س

 هبگ نیست یکی. کنم استفاده ها مدت از بعد بوکسم استعداد از میخواست دلم چقدر که وای

 اون من تا پایین بود انداخته بز مثل سرشو که هم گوسفند راتین! بد دختری تو مخه خود نامیزون

 رارف کولشو رو گذاشت دمشو دادم بهش که شکنی دندون جواب با ولی. نبینم اشو مزه بی ی خنده

 .کرد
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 تو مایچش که دکتری انگار ولی. داری نظری همچین یه که هستی کسی تنها تو جون گیتی واهلل _

 .نبوده خوب کارش کرده لیزر رو

 این لخیا بی. کنم آشتی باهاش تا کشید نازمو چقدر اون و زدم راتین به ای جانانه کتک چه بماند

 دیگه تگف میشه من و میکنه تعقیبم همیشه ماشین اون که ماه سه دقیقا االن...عفریته ی دختره

 ولی گذشته مشترکمون زندگی از ماه 2. کردم عادت حضورش به جورایی یه ترسمو نمی ازش

. منه ردس رفتارهای سر زیر اکثرش میدونم ولی میره پیش خوب چیز همه اوایلش مثل بگم نمیتونم

 مبادا تا نمیگم چیزی هم راتین به و باالآوردم بس از شده قاطی هم با ام روده دلو همه که روزه دو

 یروزد مثل امروزم اگه ولی. نداره کارها این به نیاز که ساده مسمومیت یه خب! دکتر بریم بده گیر

 ها بو هب جور بد اینه به جالبیش...بیمارستان میرم میشمو کار به دست خودم بیارم باال سره یه

 دلو میشه باعث خودم ادکلن. میکنه خوب حالمو راتین ادکلن این چقدر که وای. شدم حساس

 داغو چایی راتین. است دیگه چیزه یه داشتنی دوست تلخو عطر این ولی بیارم باال هم ام روده

 :گفت مهربونی با گذاشتو دستم جلوی

 نفسم؟ بگیرم تیکه واست یا میخوری خودت _

 کرد روعش راتین که شدم ینه*س به دست دادمو تکیه صندلی پشتی به شیطنت با زدمو لبخندی

 حس همون دوباره دهنم جلو آورد دستشو که طور همین...خامه و مربا کوچیک های تیکه گرفتن به

 دیگه .آوردم باال بود خالیم معده تو هرچی و دستشویی سمت دوییدم و بپرم جا از شد باعث لعنتی

 زدمو صورتم سرو به آب یه که میکند جاش از درو داشت هم راتین و میرفتم حال از داشتم واقعا

 اب. کند جا از و کرد بغل سفت منو که کرد خوف چنان گچیم صورت دیدن با راتین. کردم باز درو

 :گفتم توانم آخرین

 .نیست چیزیم _

 ارکینگپ ی دکمه و آسانسور سمت دویید برداشتو رو سوییچ رفتو بهم اساسی ی غره چشم راتین

 و باشه مراقبم خواست راتین از بغض با راتین به نمازش گلی گل چادر دادن با رها خاله. زد رو

 این بلعموب عطرشو بوی میتونستم بهتر حاال. کند جا از ماشینو گفتو ای باشه راتین که برونه آروم

 روی راتین های دست داغی ولی کنم باز هم از چشمامو نداشتم نا. بود آورده جا حدی تا حالمو

 در طرف به رفت که دیدم تند های قدم با گرفتو آغوش به منو دوباره. میداد جون بهم دستم

 این تموم راحت خیلی که بودم خر چقدر. بود بخش آرامش برام داغ آغوش این چقدر...اورژانس
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 زور به شدو عصبی که باری آخرین ولی. میکردم دوری ازش میزدمو اش ینه*س به رد دست مدت

 یدکش رخم به خشونتشو و زور مهربون مرد این که شبی. بود یادم خوب رو گرفت کام به هامو لب

 اون ترس از دور به. رسیدم آرامش بهترین به و شدم تسلیم خودم خواست به مقابلش در من و

 تموم با .نمیذاشتن ولی بمونه کنارم داشت اصرار که میشنیدم دکتر با اشو مکالمه... مرموذ ماشین

 :زد داد دکتر به عصبی راتین که دادم خفیفی فشار دستشو حالیم بی

 .نمیخورم جم کنارش از من...شوهرشم من بمونم؟ کنارش میخواد هم خودش نمیبینین مگه _

 تگذش که مدتی از بعد. داد دستم به راتین که خفیفی فشار کردمو حس دستم تو که بدی درد

 ینرات پس. شدم خیره میزد بهم حالمو دوباره الکلش بوی که اتاقی به و کردم باز آروم رو چشمام

 به به کرد شروع دستم و شد کشیده دستم توی سرم بخورم تکون خواستم تا کو؟

 صدا ور پرستار کردو باز درو برگشت دوباره من دیدن با راتین شدو باز اتاق در...لعنتی...خونریزی

. بود دهش خیره بهم راتین میکرد پانسمان دستمو و میداد انجام کارشو پرستار که مدتی تموم. زد

 نگاهش سنگینی از...بیرون رفت اتاق از شد تموم کارش اینکه از بعد پرستار شده؟ چش این

 :توپیدم بهش شدم کالفه

 درآوردم؟ شاخ _

 یدهد صداش تو مالیمتی هیچ میشد جدی وقتی که همیشه مثل خوردنو گره بهم بیشتر ابروهاش

 :گفت نمیشد

 داری؟ تهوع حالت وقته چند _

 :گفتم عبوس خودش مثل منم

 .است ساده مسمومیت یه _

 :گفت و شد صداش چاشنی حرصم یکم بار این

 وقته؟ چند میگم بهت _

 ...زهر مثل درست. بودم شده تلخ

 ...روز 5 میشه امروز با _

 :گفت کشیدو صورتش به دستی
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 بفهمم؟ باید االن وقت اون _

 :گفتم لحنم ترین نیشدار با

 میکردی نگاه من به خانوم گیتی خرکی های عشوه جای به و میگرفتی باال سرتو یکم اگه _

 .میفهمیدی

 :غرید و دراومد کوره از

 .بزن حرف درست شمین _

 :گفتم جانب به حق شدمو خیز نیم

 میگم؟ دروغ مگه _

 :گفت عصبی و کشید طالییش موهای الی البه دستی

 گند به هردومونو روز باهاشون داری که مزخرفه مشت یه همش اینا میفهمی؟! مزخرفه ولی نه _

 .میکشی

 :دادم جوابشو گستاخانه

 پیش هم امروز یه...کشیدی گند به زندگیمونو است هفته یه مزخرف ی دختره اون با هم تو _

 !کش

 هب دادو بیرون پوف یه با نفسشو راتین...تو اومد رادین و شد باز در که اومد سمتم به قدم یه

 حال متوجه جو از کامال هاستو حرف این از تر باهوش رادین میدونستم. کشید دست موهاش

 آخر دست الکی های کردن چک به کرد شروع و سرم باال اومد و زد لبخند بازم ولی شده هردومون

 :کرد زمزمه آروم گوشم زیر

 شده؟ هاپو کردی چیکارش باز _

 :گفتم انداختمو باال شونه کردمو نگاهش اخم با

 !هاپو خودش _

 تا دو ما به حواسش میدونستم ولی بود خیره بیرون به راتین. داد تکون سر کردو آرومی ی خنده

 :زد خشکم زد گوشم زیر رادین که حرفی با اما. است
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 .نشه باباش شبیه بچه باش مراقب پس _

 یومد می چاه ته از که صدایی با. شنیدم گردنمو تیریک تیریک صدای که گرفتم باال همچین سرمو

 :گفتم

 میگی؟ چی _

 :گفت شدو تر عریض لبخندش

 ...اخالق بد خانوم میشم عمو دارم میگم _

 ساعته؟ دو دوتا شما میگن چی _

 :گفت بود خیره من به لبخند با که طور همون رادین

 گوش ما های حرف به داشتی تو. میکنم زد گوش رو چیزایی یه و میزنم حرف مریضم با دارم _

 داداش؟ میدادی

 :گفت کردو اخم بیشتر راتین

 ...نه _

 تا و گرفت بازومو زیر راتین و بیرون رفت کی رادین نفهمیدم اصال که بودم شوک توی همچین

 این نییع. کشیدم شکمم روی دستمو ناخودآگاه گرفتم جا صندلی روی وقتی. کرد همراهیم ماشین

 ببینم تمبرگش ایستادیم ورودی در جلوی. کنم قبول نمیتونستم اصال بودم؟ حامله من بود؟ بچه تو

 :گفت درهم های اخم با راتین که داخل نمیریم چرا

 ...شرکت میرم دارم من. کن استراحت امروز تو _

 کالفه آخر دست که پرسید سوال ازم انقدر رها خاله. گرفتم رو خونه راه.  شدم پیاده حرف بی

. زدمی بهم حالمو داشت بود کرده دود برام که اسپندی بوی...بذاره تنهام یکم خواستم ازش شدمو

 :داد جواب بوق 3 از بعد. گرفتم رو رادین شماره نشستمو راحتی های مبل روی دست به گوشی

 ...داداش زن فرمانم به گوش _

 :گفتم و زدم ناخودآگاهی لبخند

 ...سالم _
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 :گفت کردو ای مردونه ی خنده

 ...خودم برادرزاده ماهه روی به سالم _

 انداختی؟ ام؟دست حامله من میدونی کجا از تو رو،اصال بازی مسخره کن تموم رادین_

 :گفت شدو جدی رادین

 ودز جوابو بودم سپرده ها بچه به منم ازت بگیریم آزامیش خواست ازم راتین ببین...خدا به نه _

 .بگی خودت تا نگفتم چیزی داداش به خباثتم از اما. بود مثبت جوابش اونم که بدن تحویل

 :گفتم گذاشتمو هم رو چشمامو

 وقته؟ چند _

 :گفت کردو کوتاهی سکوت رادین

 بیای باید ولی. است روزه بیست گفت آزمایش دیدن از بعد میشناسم من که مامایی واهلل _

 .بشه مشخص کامل تا کنه ویزیتت

 :گفتم لرزونی صدای با...انگار بودم ریخته فرو درون از

 ...نگو راتین به چیزی میشه اگه...رادین ممنون _

 ...خانوم چشم رو _

 .نداشتم هاشو شوخی تحمل اصال

 ...خداحفظ _

 سینی اب رها خاله. باشه کابوس یه فقط این میخواست دلم. کردم قطع نشدمو جوابش منتظر دیگه

 تونمنمی میدونستم اما باشم؟ تنها میخواد دلم نمیفهمه کس هیچ چرا خدایا...اتاق اومد میوه از پر

 :زدم صداش که بره میخواست آروم. برنجونم خودم از زنو این

 ...رها خاله _

 :گفت کردو نگاهم مهربون

 خاله؟ جونم _
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 بزنیم؟ حرف یکم میشه _

 وردمخ میزد چشمک بدجور که پرتقالم آب از یهقلوپ اینکه از بعد. شد خیره بهم نشستو روم روبه

 :گفتم

 بکنی؟ باید کار چی ندونی شده حاال تا خاله _

 :گفت شدو مشغول لباسش گوشه با کردو خم سرشو

 طور چه امروزمو کنم؟ کار چی باید امروز میپرسم خودم از همش میشم پا خواب از که روز هر _

 کنم؟ سر

 داری؟ بچه چندتا گفتی _

 :گفت ذوق با آرودو باال سرشو

 ...دختر یه و پسر یه. دارم بچه تا دو دنیا دار از _

. نبودم حال خوش اصال نطفه این داشتن از من. یاورد می من برای حسرت فقط چشماش برق

 :گفتم زدمو تلخی لبخند

 ...کنه دستت عصای خدا _

 .داشتم اعتماد زن این به. بود ها حرف خیلی توش که کشید آهی

 آرودیشون؟ دنیا به اینکه از شدی؟ پشیمون حاال تا _

 :گفت پاچگی دست با زود

 ...منن زندگی سبب اونا. میدم هام بچه واسه جونمم من. نشدم پشیمون هم لحظه یه حتی _

 :گفتم دادمو قورت دهنمو آب

 زشونا که مطمئنم ولی نمیدونم دلیلشو خودمم حتی. متنفرم بچه از میشناسم خودمو وقتی از _

 ...خودخواهیشون از ضعفشون، از. یاد می بدم

 :گفتم شدمو خیره بهش. بدم ادامه تا نمیزد حرفی اما بود خیره بهم متعجب ها چشم با
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 می بدم ازش که کوچولویی همون. دارم شکمم تو رو ها خودخواه همین از یکی فهمیدم امروز _

 .یاد

 با بود کرده ذوق همه اون شاران طور چه پس. گرفتم ازش رومو زدمو پوزخندی. زد خشکش

 هب گرفتمو باال سرمو شنیدم که صداشو نشدم؟ حال خوش لحظه یه حتی چرا خبر؟ این شنیدن

 .زدم زل رنگش میشی های چشم

 کتابش حساب باالست اون که اونی باشه یادت...جون خاله هست حکمت یه خدا کار هر تو _

 وقتی ولی یاد می بدت ازش میگی االن. نیست حکمت بی داده بهتون که هم ای بچه اون. دقیقه

 نه،میک درد دلت زیر اشکت قطره یه با خودته،وقتی خون از دیدی وقتی. کردی حس سنگینیشو

 جون اومدنش دنیا به واسه وقتی...زندگیت همه میشه کردی حس هاشو حرکت تکه تک وقتی

 مهه میشه میخوره تو شیره که ای ثانیه اون. میگیری دوباره جون که اشه گریه صدای با میدی

 ...نفست

 :گفتم زدمو خندی زهر

 بودنشم من چون زندگیم همه نمیشه وقت هیچ. بدم شیر نمیتونم بهش وقت هیچ من _

 میخوره بهم خودمم از حالم حتی. یاد می بدم مربوطه اون به که چیزی ازهمه وجودش من!متنفرم

 ...بس و بوده اشتباه یه خاله، یاد نمی دنیا به بچه این. میکنم حس حضورشو وقتی

 قابلمم زن که بودن کوبنده انقدر جمالتم تکه تک...نگاهم سرمای از لرزید تنش که دیدم وضوح به

 پشت درو اینکه از قبل اما رفتم حموم سمت به شدمو بلند جام از. بود انداخته وحشت به هم رو

 :گفتم ببندم سرم

 .بدم بهش رو نطفه این مرگ خبر خودم خاله،میخوام نگی راتین به بهتره _

 ودز چقدر. شدم خیره روم روبه به بود انداخته تنم به که لرزی به توجه بی ایستادمو سرد آب زیر

 برای سرد آب همین زیر پدرمو که روزی همون. بودم برگشته روزها اون یخی و سرد شمین به

 این. منبود پشیمون ای ذره بودم زده که هایی حرف از حتی یا نمیشد فشرده قلبم. کشتم همیشه

 زندگیم دوران بهترین وقت اون. بود ام ساله 81 همش بود؟ سالم چند من مگه. بود ناخواسته بچه

 چی؟ بودم کرده شغلم برای که تالشی همه اون پس بکشم؟ گند به بچه این ورود با میخواستم رو

 عتقدم من. نبود کشکی شدن مادر. بندازم نیمرو یه نبودم بلد حتی. بودم عروس تازه یه هنوز من

 هرگز رو مامان اشتباه من. دارن رو شدن مادر لیاقت واقعا که هستن هایی قدیسه ها مادر بودم
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 کامال...پایین رفتم پوشیدم راحتی لباس دست یه و شستم خودمو اینکه از بعد.نمیشدم مرتکب

 نا کرد سعی ناهار سر. یاوردم نمی خودم روی به اصال ولی بودم رها خاله آشفتگی متوجه

 پر ودمخ برای لیوان یه گرفتمو دستش از خیال بی خیلی من ولی برداره میز از رو نوشابه محسوس

 مثل نوشیدنی این شکمته تو که اونی برای که بزنه لب نداشت جرئتشو حتی که میدیدم. کردم

 به رتاخی بدون راتین! زور با شده حتی میرفت بین از باید اضافی موجود این زود یا دیر...هه! سمه

 ادامه بودم کرده مشغول باهاش خودمو که فیلمی دیدن به نذاشتمو محلش اصال ولی اومد خونه

 یگهد. میشد خیره راتین به ناراحتی با مینداختو من به باری تاسف های نگاه گاها خانوم رها. دادم

 حتی من ولی کرد تخم اخمو شب تموم راتین! بود شازده همین سر زیر از اش همه دونست نمی

 باالخره !اون نه منم بکنه ناز باید که اونی بیاد دستش کار حساب تا ننداختم هم نگاهی نیم بهش

 تا تردک میرفتم سر یه باید فردا. انداختم تخت روی خودمو اتاقمون رفتم شدم بلند شدمو خسته

 تسم رفت من به نگاهیی نیم بدون شد اتاق وارد هم راتین. دارم رو سقط فرصت کی تا ببینم

 ی دیگه طرف اومد همیشه عادت مثل تیشرتش درآوردن با بعد دقیقه چند و بهداشتی سرویس

 اوتتف بی بازم. خورد گره کمرم دور دستش که بخوابم کردم سعی بستمو چشمامو.خوابید تخت

 .بشن فعال سانسورهام شد باعث بمش صدای ولی شدم

 ...میخوابی سرجات شب هر تو باشیم قهرم اگه حتی بودم گفته بهت _

 نمیو راستمو دست زور به که بود اطرافم دستام. داد قرار اش ینه*س روی سرمو و برگردوند منو

 نکارا نمیتونستم. کرد نوازش کمرمو اش دیگه دست با و گذاشت اش ینه*س روی گرفتو دستش

 نفس. بودن من دارایی ی ستبرهمه ی ینه*س عطرواین این. نشدم مست آغوشش گرمای از کنم

 لمث درست. بودن هام شونه از باالتر یکم تا االن موهام. بلعیدم تلخشو بوی کشیدمو عمیقی

 :پرسیدم آرومی صدای با! بچگیم

 نه؟ مگه داری دوست بیشتر همه از منو همیشه _

 :داد جوابمو گرمش صدای با کشیدو موهام به دستشو. دیدم هم جا همین از انگار لبخندشو

 ...میپرستمت عاشقته،همیشه همیشه میزنه قلب این تا _

 وکشیدم اش ینه*س روی آروم دستمو. نشست هام لب روی دل ته از لبخند یه ور این به صبح از

 :گفتم

 ات؟ بچه از حتی _
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 :گفت مکث بدون

 ...بچمون از حتی _

 ور کوچیک موجود این شده که هم کوتاه مدت یه برای بتونم تا بود کافی دلگرمی همین شاید

 . کنم تحمل

*************************** 

 شمین

 با صبحی سر... اه.رسوندم دستشویی به خودمو دو با شدمو بیدار خواب از حس همون با دوباره

 تخت روی راتین...بیرون اومدم و پاشیدم صورتم به سرد آب مشت چند. زدم عق فقط خالی معده

 برداشتو اشو حوله شد بلند...انداختم تخت روی خودمو حال بی. بود خیره من به بودو نشسته

 :گفت میرفت که طور همون

 .کن استراحت خونه بمون هم امروز _

 :گفتم جدی کردمو اخم بود بسته چشمام که طور همون

 ...خونه کنجه بشینم باش نداشته انتظار شرایط این تو _

 :غرید عصبی

 !مربوطه من به شرکت اون شرایط _

 :گفتم ها اخم همون با دستامو به دادم امو تکیه شدمو خیز نیم

 ...همسرتم من بشه، مربوط تو به فقط که نمیکنی زندگی مستقل _

 :گفت اش فشرده هم به های دندون الی البه از چشمامو تو شد خیره اومدو طرفم به قدم یه

 کرف به کاری ی مشغله همه این بین حداقل تا کنه استراحت و خونه بمونه میخوام زنم از منم _

 . نباشم هم اون سالمت

 :گفتم لجوجانه ایستادمو اش ینه*س به ینه*س شدم بلند

 ...مهندس جناب نباش هیچی نگران شما _
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 پله اب.نداشتم هم آسانسور برای موندن منتظر حوصله حتی. بیرون زدم اتاق از شدمو رد کنارش از

 ینرات. برم و بشم آماده زودتر تا کنه حاضر رو صبحونه میز خواستم رها خاله از و پایین رفتم ها

 بهم ور قاعده این تا میکرد تالششو تمام اما نمیرفتم زور حرف بار زیر من میدونستم خوب خیلی

. میذاشت ضعفم نقطه روی پا همیشه و حساسم شغلم روی چقدر میدونست همه از بهتر و بزنه

 شده حساس حد این تا چرا نمیدونم... شرکت رفتم خودم ماشین با شدمو آماده راتین از تر زود

 بی کوچولوی این سر زیر چیز همه میدونستم فقط. میریختم بهم حرف کوچیکترین با که بودم

 اجازه چیزی چنین به من بود مشخص. میکرد رو زیر زندگیمو داشت نیومده هنوز.بود موقع

 هک بودم گرفته هم رو( منشیم) محمدی ی پاچه بار چند امروز که بودم شده عنق انقدر... نمیدادم

 معج هامو وسایل شدمو خسته کاری ساعت از قبل اینکه تا. بگیره اش گریه بود مونده کم دختره

 جلسه به گفتم محمدی به. میکردم مشخص روزه چند نطفه این با تکلیفمو باید...دکتر برم تا کردم

 رادین با نداشتم تصمیم ولی ایستادم بیمارستان جلوی...بیرون زدم هم شرکت از نمیکنمو شرکت

 لویج موندن منتظر دقیقه بیست از بعد کردمو هماهنگ بود پذیرش تو که دختری به. کنم هماهنگ

 ورود با بود اومده جلو توپ مثل شکمش که ساله 82 83 دختر یه دیدم که شدم وارد دکتر مطب

 :شنیدم دکترو صدای که بود اون رفتن به نگاهم. شد خارج من

 .موندین منتظر میخوام عذر خیلی رفیعی، خانوم بفرمایید _

 صندل روی .بود گرفته قرار بینیش روی که نازکی مستطیلی عینک با میانسال و پوش شیک زن یه

 :گفتم کردم جور و جمع افکارمو اینکه از بعد نشستمو

 چند بدونم میخوام ولی اومد در مثبت جوابش و دادم آزمایش بیمارستان همین تو دیروز من _

 ....ام حامله وقته

 :گفت زدو ای دوستانه لبخند

 .هستم،بفرمایید منظورتون متوجه _

 تخت سمت به مطمئن نا های قدم با شدمو بلند صندلی روی از. کرد اشاره اتاق گوشه تخت به

 :گفت کردو نگاهم مهربون دستکش زدن از بعد دکتر. کشیدم دراز روش آروم رفتمو

 نه؟ هباش سالت یک بیستو و بیست کنم فکر. دارم خودت سن هم دختر یه است، بیتا من اسم _

 :گفتم زدمو باال بولیزمو کردمو باز هامو دکمه
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 ...دکتر خانوم پره ام مثانه سالمه، بیست _

 :گفت بود لباش روی اول از که لبخند همون با برداشتو دستگاه

 ...کن صدام عزیزم،بیتا باش راحت من با _

 گاهمن مهربون دقیقه چند از بعد. بده انجام کارشو تا موندم منتظر و زدم کوچیکی لبخند ناخودآگاه

 :گفت کردو

 ...کوچولو قلب صدای هم این. است ماهه یه درست بچه کوچولو مامان خب _

 بیتا هب عصبی.پیچید اتاق تو قلبش غریب و عجیب صدای. بود شده دیر نمیخوام بگم خواستم تا

 :توپیدم

 صداشو؟ کنین قطع میشه _

 برگ چند بهم برداشتو شکمم روی از دستگاهو ای مسخره لبخند با اما شد خیره بهم متعجب

 کرده شروع. شدم هام دکمه بستن مشغول شدمو بلند ژل کردن پاک از بعد. داد کاغذی دستمال

 :گفتن چرت های حرف و نسخه نوشتن به بود

 چون نک دقت بیشتر هم ات تغذیه به. کن مصرف حتما هارو این مینویسم برات ویتامین تا چند _

 ...بیای باید سونو به هم ماه کوچیکه،هر خیلی جنین

 :پرسیدم ازش که سوالی با موند کاره نیمه اش جمله

 دارم؟ رو سقط فرصت کی تا _

 :گفتم کردمو فوت صدا با نفسمو برده ماتش دیدم وقتی

 دارم؟ رو سقط فرصت کی تا بودم؛ شما با خانوم بیتا _

 :پرسید ازم پیشونیش روی اخم یکم با اومدو خودش به شنیدو صدامو تازه انگار

 کنی؟ سقط رو بچه میخوای _

 :گفتم جدی

 ...تر سریع چه هر _
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 :پرسید تر جدی

 است؟ کجا بچه پدر _

 :گفتم زدمو پوزخندی

 .هستش همسرم بچه پدر نباشین، نگران _

 :پرسید دوباره کردو سکوت یکم

 موضوع؟ این از خبره با شوهرت اصال بشه؟ سقط میخوای چرا _

 ! میده ویراژ من اعصاب رو هم این ندارم اعصاب امروز من

 !بشه پدر نخواد دلش ازدواج ماه 2 از بعد هم خودش کنم فکر ولی نداره خبر فعال _

 :گفت مالیمت با زدو لبخند دوباره

 سقط با زیاد احتمال به و میشه حال خوش خبری چنین شنیدن با من نظر به ولی زوده که درسته _

 .میکنه مخالفت

 :گفتم اخم با شدمو بلند جام از

 من مخالفت کنم فکر پس! اون نه منم بیاره دنیا به کنهو حمل رو بچه این ماه نه قراره که کسی _

 .باشه کافی سقط برای

 این هم درپ رضایت با حتی...عزیزم نیست کافی تو مخالفت قانونی راه از متاسفانه لطفا، بشین _

 !سخته خیلی کار

 .داره وجود هم قانونیش غیر راه اما _

 ...کار این با میندازی خطر به رو بچه اون خودتو جون. نمیکنم توصیه اصال من ولی درسته _

 :گفتم برمیداشتم کیفمو که طور همون شدمو بلند جام از

 ...راهنماییتون بابت ممنون خیلی _

 :گفت برسه دستگیره به دستم اینکه از قبل
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 چند هر میکنه تغذیه تو خونه از داره و داره قلب توِ وجود تو االن که اونی بکن، فکرهاتو خوب _

 ... داره قلب ولی کامله جنین یه گفت نمیشه و کوچیک خیلی

 وندهم کم بار چند که بودم منگ انقدر کنم فکر راه تموم. شدم خارج اتاق از نموندمو منتظر دیگه

 مگوش تو که بود قلب های تپش اون صدای فقط نمیشنیدم، اطرافمو صدای. کنم تصادف بود

 :کردم زمزمه خودم با رل روی گذاشتم سرمو کردمو پارک پارکینگ تو. میپیچید

 .کن کمکم بده، نشونم راهی یه خودت خدایا _

 رفموط به دویید زود دید حال اون تو منو وقتی رها خاله...خونه رفتم آسانسور با شدمو پیاده آشفته

 زور هب که قندی آب از بعد. میلرزید هاشم دست که بود ترسیده همچین بیپاره. گرففت بازومو زیر

 :پرسید من من با. اومدم خودم به یکم داد خوردم به

 افتاده؟ اتفاقی شمین؟ خوبه حالت _

 :گفتم گرفته صدایی با کردمو نگاه بهش

 ...داره قلبم. است ماهه یه میگفت...دکتر رفتم _

 :گفت بغض با دستمو روی گذاشت دستشو زدو غمگینی لبخند

 ...عزیزم هست حکمتی یه چیز همه تو...ای حامله که بگو راتین به امشب. نکن لج بیا _

 :گفتم میزنم حرف خودم با دارم که انگار دوباره

 خاله؟ میده رضایت...الزمه پدر رضایت میگفت _

 :گفت چکیدو اش گونه رو اشکی قطره

 میده؟ اشو بچه مرگ رضایت پدری کدوم _

 :زدم داد عصبی

 !نشده کامل هنوز خاله...است نطفه یه فقط نیست بچه اون _

 :گفت گرفتو شدت اش گریه

 بکشی؟ اتو بچه میخوای قتله، این...داره قلب میگه خودت _
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 که موندم وضعیت همون تو کی تا نمیدونم. شدم خیره هام دست به کردمو سکوت فقط دیگه

 مه نگاهش حتی نخوردم تکون. باشه آروم میگفت بهش که رها خاله شنیدمو و راتین داد صدای

 :کشید نعره شدو خیره بهم برافروخته صورت با گرفتو چنگ به هامو شونه. نکردم

 ...گشتم دنبالت هم قبرستون تا لعنتی؟ کردم رو زیر شهرو میدونی چته؟ معلومه هیچ _

 ...بدم خبر بهت رفت یادم منه تقصیره کن، ولش مادر راتین _رها خاله

 :زد عربده صورتم رو دوباره اون به توجه بی راتین

 گرفتی؟ مونی الل چرا بزن حرف د هان؟ شمین؟ چیه واسه المصب گوشی اون پس _

. نبود مهم برام هاش حرف از کدوم هیچ و بودم درگیر خودم با من اصال. میکردم نگاهش پوچ

 :کشید جیغ روش گرفتو دستشو رها خاله که باال رفت دستش راتین

 ؟میکنی بلند زنت رو دست تاحاال کی از کردنات؟ عاشقم عاشقم بود این...راتین مریزا دست _

 دست با موهاشو راتین. رفتم فرو خودم الک تو هردوشون به توجه بی انداختمو مبل خودموروی

 :گفت رها خاله به رو کشیدو هاش

 از که چیکارم خونه این تو من بگه من به یکی اصال شده؟ الل روزه دو چرا شده؟ چش این _

 ندارم؟ خبر هیچی

 :گفت انداختو من به نگاهی رها خاله

 ...خوش زبون با بازو زور با نه ولی بیرون بکشی زبونش زیر از باید تو زنته _

. دهش طور این خوندم اللش به لی لی بس از نکردم؟این خواست چی کنم؟ چیکار دیگه من خاله _

 .نمیدید رو زندگی خونه همچین یه هم خوابش تو

 رارق مقابلش شدمو بلند جام از. شد باز نطقم و شد تموم منم کتاب حساب انگار آخرش جمله با

 :گفتم محکمی لحن با گرفتمو

 ...مردونگیت ارزونی به زندگیت خونه این همه بگیر _

 حرف...پرتام خرتو کردن جمع به کردم شروع زدمو چنگ چمدونمو اتاقو طرف به کشیدم راهمو

 :میگفت من کردن قانع زدنو حرف برای راتین خواهش مقابل در که میشنیدم رو رها خاله های
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 این تو ثانیه یه بودم دختر اون جای منم. کردی خراب چیزو همه خودت راتین، کردی خودت _

 ی؟میریز پاش به رو دنیا که ادعات بود این.بود ات وظیفه کردی هرکار امروز به تا. نمیموندم خونه

 بکنی؟ رو کار این میخواستی منت با

 :گفت کردو سد راهمو راتین که بیرون اومدم اتاق از برداشتمو چمدونو

 .بری هم آسونی این به بذارم که نیاوردمت آسون خونه این به _

 :گفتم زدمو پوزخندی

 ...نخواست اجازه تو از کسی _

 :گفت و برگردوند منو گرفتو پشت از دستمو که شدم رد کنارش از

 .نکن بزرگش انقدر گفتم چیز یه بودم عصبی _

 .میگن واقعیتو همه عصبانیت تو ها آدم_

 انتظار. ندادی جواب بار یه که هم رو گوشی اون میگشتم دنبالت بود ساعت 5 درست شمین _

 نمیکردم؟ قاطی داری

 :گفتم شدمو خیره هاش زمرد به

 گشتی؟ دنبالم سال هشت طور چه وقت اون _

 :گفت کشیدو عمیقی نفس

 .میکردم و برخورد همین باش مطمئن بود همین شرایط اگه هم موقع اون _

 :گفت کردو نگاه رها خاله به برگشت

 میذارین؟ تنها مارو لحظه چند یه خاله _

 :گفت دادو تکیه دیوار به کردو بغل منو زور به راتین و رفت رها خاله

 .میکنم کارو این دارم نگهت زور به شده _

 یدوکش کنار خودش تقال کلی از بعد. گذاشت لبهام روی لبهاشو که بدم حولش کردم سعی اخم با

 :گفت
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 .نمیری خونه این از ولی کن قهر ، کن تنبیه میخواد دلت طور هر...ببندم پاتو دستو نذار _

 عقبو ادمد حولش. نیاد پایین دستم شد باعث چی نمیدونم که صورتش بزنم تا کردم بلند دستمو

 منو خدا. بده نشون بهم راهی یه خودت خدایا. خوردم سر در پشت کوبیدمو محم درو اتاق رفتم

 میشنوی؟

************************** 

 راتین

 کلمه یه حتی ولی میگذره موضوع اون از هفته دو االن! بندازه کردن غلط به منو باید فقط دختر این

 اشتباه من نمیدونم. بیخوابم است هفته دو من و شده جدا هامون اتاق. نمیزنه حرف باهام هم

 کردم اصرار چقدر هر. است رفته رو رنگو صورتش آخه احواله مریض واقعا ها روز این یا میکنم

 وای! حقمه بکنه کار هر میگفت و بود شمین طرفدار کال که هم رها خاله...دکتر ببرمش نشد راضی

 شمین کال بود گذاشته زندگیمون به پا وقتی از! گیتی این نحس وجود از یاد می سرم بالیی هر که

 برای دلم. بود اعصاب رو و آشکار واقعا گیتی های دادن نخ میدادم حق بهش. بود شده تر حساس

 دیدم اتاق اومدم وقتی که بود دیروز فقط. نمیکنه هم نگاه بهم حتی ولی زده لک تنش عطر

 ذوق و شدم خوشحال انقدر صحنه این دیدن با. میکشه عمیق نفس داره و گرفته دست به ادکلنمو

 نه وگذاشت نه ولی بخوابیم اتاقمون تو رو شب کنم راضی رو شمین کردم سعی شب تا که کردم

 شده نحوی هر به باید دیگه امروز. بود شده حساس خیلی بوها و ها غذا بعضی به. برداشت

 رزودت شرکت از. کنم کل کل باهاش یکم بود الزم کار این واسه شاید خب ولی دکتر میبردمش

 وقتی لیو باال رفتم ها پله از هراسون شنیدم گریه صدای وقتی اما کنم راضیش بتونم تا برگشتم

 گوش؛ شد وجودم همه شدو آروم هام قدم شنیدم زمزمه صدای

 زهنو دستت؟ از نمیشم خالص چرا نمیمیری؟ چرا اصال لعنتی میخوای؟ چی جونم از دیگه تو _

 بشه،دیگه دور ازم شده باعث نحست وجود. گرفتی ازم رو گرفتی،راتین ازم آرامشو همه نیومده

 ...میدونم نداره دوستم

 یاوردمن طاقت دیگه که بود گرفته شدت اش گریه.ایستادم باز درنیمه جلوی رفتم آروم های قدم با

 زدمو زانو روش روبه رفتم. گرفت شدت اش گریه دردید چارچوب تو منو وقتی.کردم وباز در و

 :پرسیدم ازش جدی

 شده؟ چت نمیگی من به چرا میزدی؟ حرف داشتی کی با شمینم _
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 :گفت شدو خیره بهم اشکیش های چشم با

 .داری دوست اونو فقط وقت اون یاد می بدت من از دیگه کیه بفهمی اگه _

 :گفتم زدمو روش ای بوسه گرفتمو زدشو یخ دست

 .میمونم عاشقت همیشه. یاد نمی بدم تو از وقت هیچ من _

 :گفت زدو زجه دادو تکون طرفین به سرشو

 . بگیره ازم رو چیزم همه بذارم که نخواه ازم راتین، بیاد نمیذارم _

 به ستید. میکرد فین فین هنوز ولی شد آروم کم کم که گرفتم آغوشم به سرشو کنارشو نشستم

 :گفتم و میشد تر بلند روز هر داشت که کشیدم ابریشمیش موهای

 شده؟ چی بگو. کنه جدا نمیتونه من از رو تو کس هیچ میدم قول بهت _

 :گفت زدو چنگ لباسمو

 .کنم دور زندگیمون از اونو کن کمک بهم _

 :گفتم درنگ بی

 .بزنه آسیب بهت کسی نمیذارم میدم قول بهت _

 :گفت بغض با شدو خیره بهم بارونیش های چشم با کردو بلند سرشو

 باشه؟ که هرکسی _

 :گفتم پاشیدمو روش به لبخندی

 .باشه که هرکسی _

 :گفت لرزون های لب با چکیدو اشکش قطره

 ...ام حامله من راتین _

 هب رو ها حرف این تموم یعنی. شدم خیره بهش فقط و نکردم پیدا گفتن واسه حرفی. زد خشکم

 میزد؟ امون بچه
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 :گفت حول با نشستو مقابلم زانو چهار کردو پاک دست پشت با هاشو اشک

 وقت هنوزم! ای هفته 7 جنین یه فقط. خوایم نمی بچه که ما اصال...اصال نه؟ مگه زوده خیلی _

 لدب هم هیچی نمیشم، خوبی مادر من هم. بدی رضایت باید تو میگه دکتر ولی سقط برای داریم

 بچه این بده رضایت داریم،بیا وقت کلی هنوز گذشته ازدواجمون از ماه 2 هنوز ما راتین. نیستم

 تو اتینر کوچولو؟ دختر نمیگفتی من به مگه ام؟ بچه هنوز خودم من نمیگفتی تو مگه. بشه سقط

 داری؟ دوست من از بیشتر رو بچه اون یعنی نداری؟ دوست منو

 کلمه این گفتن! سقط؟ میگفت؟ چی دختر این. میرفتم فرو بهت تو بیشتر جمله هر شنیدن با فقط

 ایسهمق جنین یه با خودشو داره چرا میلرزه؟ قلبم شنیدنش بار هر با من چرا پس آسونه؟ حد چه تا

 خم هام شونه کردم حس بودن جاری هاش گونه روی دوباره که هاش اشک دیدن با میکنه؟

 حرکاتش مات فقط من ولی میدم و قتل این رضایت که بگم بهش میخواست ازم گریه با. شدن

 ودمخ به میز روی های مجسمه شدن شکسته با. مینداخت ترس به بیشتر منو لحظه هر که بودم

 زا زود. میشکونه رو یاد می دستش به هرچی و میریزه اشک داره وقفه بی شمین دیدم که اومدم

 شونه. زدم زانو زمین روی همراهش منم و شد خم هاش زانو که کردم بغلش پشت از پریدمو جام

 :میگفت بغض با. میلرزیدن هاش

 گهم. داری دوستم بگو بره، بگو بهش. نمیخوام مزاحمو این من نمیخوام، رو بچه این من راتین _

 . شدی حساس هم این به بگو میشه؟ حسودیت منو همه از نمیگفتی

 :کردم نجوا آروم سیدمو*بو گوششو الله

 ...کوچولو این از حتی. دارم دوست بیشتر همه از رو تو من راتین، نفس باش آروم _

 :پرسید زدو هق

 نه؟ مگه بشه سقط میذاری _

 :گفتم گذاشتمو هم رو هامو چشم

 .میزنیم حرف هم با بعدا کن استراحت یکم االن _

 :گفت نگرانی با گذاشتمش که تخت روی. کردم بلندش هام دست رو کردمو بغلش آروم

 نه؟ داری دوست من از بیشتر اونو هم االن از تو _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

616 

 

 :گفتم زدمو ای بوسه پیشونیش روی کردمو نوازش موهاشو

 .ندارم دوست تو ی اندازه به رو چی هیچ _

 بچه از ارب این میکردم؟ چیکار باید حاال. موندم منتظر سرش باال خوابیدنش تا. زد جونی بی لبخند

 ونیمپیش به دستی. بکشن رو ایمون هفته چند ی بچه تا بذارم میخواست ازم یومدو می بدش مون

 زا بعد زدم زنگ وارنا به کردمو رو میرسید ذهنم به که کاری تنها. بیرون اومدم اتاق از کشیدمو

 :داد جواب بوق تا چند

 ...راتین آقا سالم _

 ...ورانا سالم_

 .است گرفته صدات شده؟ چیزی _

 :گفتم کالفه

 .دارم نیاز کمکت به _

 ...داداش خدمتم شدم،در نگران _

 ببینمت؟ میتونم کجا _

 اونجا؟ بیام میخوای شمام، خونه اطراف االن من _

 .میکنی ام شرمنده _

 ...اونجام دقیقه 01 تا. شرمنده دشمنت _

 ...فعال_

 (خداحافظ فعال)هاجوج دو_

 . کردم راهنمایی رو وارنا و کردم باز رو در رفتم و پریدم جا از زود در صدای شنیدن با

 قهوه؟ یا چایی _

 .نمیخوام چیزی فعال ممنون، _

 .بیام خودم به شد باعث صداش که پام زیر های پارکت به شدم خیره نشستمو روش روبه
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 اومده؟ سراغش عصبی شوک شده؟ طوریش شمین _

 :گفتم دادمو تکون طرفین به سرمو

 حالت همش اواخر این. اومدم زود همین واسه دکتر پیش ببرمش بودم گرفته تصمیم امروز _

 گریه صدای. شدم شوکه دیدم قبل ساعت یه که چیزی با اما. بود پریده رو رنگو خیلی داشتو تهوع

 وجودم ندب بند با ترسو ی کلمه معنی وقت اون شنیدم حرفهاشو وقتی ولی ترسیدم شنیدم که اشو

 .کردم حس

 :گفت شدو خم جلو به کردو قائم زانوهاش روی هاشو دست

 هایی؟ حرف چه دقیقا _

 :پرسیدم رو داشتم تردید پرسیدنش تو بود وقت خیلی که سوالی شدمو خیره بهش

 داشته؟ خودکشی ی سابقه شمین وارنا _

 :گفت دقیقه چند از بعد و دزدید ازم نگاهشو

 ندچ این گفتم که بهت خب ولی نه یا میدونی شمین گذشته راجع چیزو همه تو نمیدونم من _

 ماربی شمین جورایی یه. داشتم نظر زیر اونو مستقیم غیر کردم نزدیک بهش خودمو که سالی

 باهامون دیگه بود ممکن تنش کوچیکترین با موقع اون. نبود خبر با هم خودش ولی بود خودم

 فانهمتاس شمین. کنه وارد خودش به جبرانی قابل غیر های آسیب میشد موجب این و نکنه همکاری

 ارب یه ای هفته اونو حتی دیگه. شد دور همه از بود کرده پیدا که شدیدی افسردگی مدت یه از بعد

. اشتمند کارهاش روی کنترلی هیچ یعنی این و بدم ادامه درمانو نتونم شد باعث اینم نمیدیدم هم

 ببرمش خواست گریه با ازم و بیرون دراومد اتاقش از جیغ با ژاله بعد ماهه یه اینکه تا

 ولی ودب زده دستشو رگ شمین. بچرخه سرم دور دنیا همه تا بود کافی کلمه یه همین... بیمارستان

 اون از.. .بیمارستان میرسوننش و میشه متوجه زود خیلی مادرش و نبود عمیق که بود آورده شانس

 تا نه یول نذاریم تنهاش میکردیم سعی داشتیمو هواشو بیشتر جورایی یه هممون ور این به موقع

 کنم کمک بهت بتونم تا بدی توضیح کامال بهم باید االن.بکنه لجبازی و بشه حساس که حد اون

 .نهک تکرار رو اشتباه این ممکنه دوباره بخواد اگه مطمئنم و کرده رو کار این بار یه راتین،شمین

 :گفت سکوت  کمی از بعد. کنه کمک بهم خواستم ازش دادمو توضیح بهش چیزو همه
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 قبل تا اون. کنی درک رو شمین شرایط باید هم تو ولی هستم شرایطت متوجه کامال راتین ببین _

 توجهی بهش ندارنو دوسش اطرافیانش از کدوم هیچ بود معتقد و نداشت آرومی زندگی تو از

 این .وارعاشقشه دیوونه که میگه بهش و میشه پیدا آدمی مشکالت همه این میون بعد. نمیکنن

 برای االن. بود شوک توی ها مدت تا حتی و بود منتظره غیر کافی حد به شمین برای خودش

 بچه اون االن اون. داره وجود وسط این مانع یه بازم ولی دونسته خودش برای رو تو عشق همیشه

 از کهاین. میکنه تهدید رو تو توجه  و زندگیش آرامش که خطری. میبینه خطر یه عنوان به تنها رو

 باید وت...خواهش یه یا و نیست تهدید یه فقط کنی انتخاب رو یکی خودش و بچه بین خواسته تو

 .داره قرار اول ی وهله تو و تره ارزش با برات بچه اون از شمین که کنی وانمود طوری

 :گفتم قاطعانه کردمو غلیظی اخم

 ...تره مهم کس همه و چیز همه از من برای شمین کنم؛ وانمود نیست الزم _

 :گفت زدو لبخندی

 مینش به میتونه که کسی تنها بعد به این از که بدون اینم پس. میشنوم اینو که حالم خوش _

 فقط یستن بیمار یه شمین. کنه کمک بهش نمیتونه روانشناسی هیچ نه و من نه خودتی کنه کمک

 هک بدی نشون بهش اینو کن سعی پس میخواد خودش برای فقط رو تو االن اون...حساسه خیلی

 بچه اون به باش مطمئن وقت اون. بندازه فاصله شما بین نمیتونه کس هیچ و اونی ماله  فقط تو

 هبچ. شماست هردوی عشق ی میوه بچه اون که بده نشون بهش کم کم. میشه مثبت دیدش هم

 ...شمین خود مادرش و تویی پدرش که ای

 اوارن دیدن با شمین. برگرده شمین طرف به نگاهمون هردو شد باعث در شدن بسته بازو صدای

 از بعد. زدن حرف به کردن شروع دادو جوابشو گرم هم وارنا. داد سالم بهش زدو گرمی لبخند

 :گفتم تمونشس کنارش رفتم آروم. کرده بغ و نشسته گوشه یه ساکت شمین که میدیدم وارنا رفتن

 شده؟ تنگ اش خاله برای دلش الریسا میدونی _

 :پرسید کنجکاوی با کردو بلند سرشو

 زدی؟ حرف شاران با _

 :گفتم گرفتمو بازی به انگشت با موشو از تیکه یه
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 که یومد می الریسا صدای هم خط طرف اون از. پرسید حالتو زد زنگ که بود شرکت تو امروز _

 . میزد صدا رو تو همش

 :گفتم که کرد سکوت دوباره

 نشده؟ تنگ وروجک برای دلت تو _

 :گفت بغض با

 دیدنشون؟ به بریم یعنی _

 :گفتم سیدمو*بو اشو شقیقه آروم

 .بریم بپوش هاتو لباس پاشو _

 تشودس. بود ایستاده روم روبه آماده دقیقه بیست از بعد اتاقو رفت پرید جا از زود زدو نازی لبخند

 عروسک یه الریسا برای راه تو.کردم قفل ظریفش های انگشت میون هامو انگشت گرفتمو

 رو یخوب شب شمین ی خانواده کنار شب اون.میکرد تشکر ازم ذوق با راه وتموم گرفتیم خوشگل

 ایپ روی که بالشتی با آخر دست.نیومد پایین شمین بغل از لحظه یه حتی الریسا. گذروندیم

 نمیخواست دلم. شدن مشکوک بهمون همه جورایی یه نشوندم روش رو الریسا دادمو جا شمین

 من و بود شده بهتر خیلی اش روحیه شمین.برسه آسیبی بود زندگیم همه مادرش که ای بچه به

 اب آخر دست. بودم حال خوش میدیدم لباش روی دوباره هفته دو بعد رو لبخند اینکه برای واقعا

 به ودب کرده شروع تازه الریسا. بگذرونیم شد قرار شمین اتاق تو رو شب نسترن مامان اصرارهای

 یربخ شب با. میکردیم ذوق کلی شنیدنش با همه که میزد صدا رو شمین اسم همش و زدن حرف

 بود یفشک تو همیشه که کلیدی با رو شمین اتاق در و باال رفتیم هم با رو ها پله گفتیم که کوتاهی

 هب خودمو نفره دو تخت روی درآوردمو هامو لباس. بود لبش روی لبخند هم هنوز شمین. کردیم باز

 خیره سقف به کشیدو دراز کنارم اش دخترونه خواب لباس پوشیدن با هم شمین. کردم پرت پشت

 با آروم که گذشت یکم. کردم بغلش محکم بردمو فرو گردنش تو سرمو برگشتمو پهلو به. شد

 :گفت لرزونی صدای

 ...راتین _

 :گفتم میکشیدم عمیق نفس که طور همون

 ...راتین نفس _
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 نداره؟ دوست شاران از بیشتر رو الریسا بردیا نظرت به _

 :گفتم کردمو بغلش دوباره کردمو رخش نیم به نگاهی نیم

 وهدخترشه؛می الریسا ولی اشه،زنش بچه مادر شاران متفاوته، بردیا برای شاران با الریسا جای _

 ...عشقشه

 :گفت شدو خیره چشمام به دقیقه چند از بعد

 داری؟ دوست بیشتر رو یکیمون کدوم طوری؟ همین هم تو یعنی _

 :گفتم شدمو خیره بهش لبخند با

 .ماست ی بچه دارم،چون دوست مونم بچه اما توام عاشقه من _

 :کردوگفت غلیظی اخم

 .ینمید اهمیت من به دیگه وقت اون زندگیت همه میشه بیاد دنیا به اگه ولی داری دوسش االن _

 :گفتم اطمینان با کردمو نوازش دستم پشت با صورتشو

 .بشم غافل نفسم از من نمیشه باعث چیزی هیچ _

 های شکل ام ینه*س روی هاش انگشت با. داد جا ام ینه*س روی سرشو شدو نزدیک بهم

 :گفتم کردمو نوازش کمرشو ام دیگه دست با. میکردم بازی موهاش با منم و میکشید فرضی

 ...تو ماله همیشه اینجا _

. دمکر بغلش سفت که زد ام ینه*روس کوچیکی ی بوسه فشردو ام ینه*س به بیشتر سرشو

 به حصب تا. کنم انتخاب یکیشو نذار. بشینه عروسکم دل به بچه این مهر کن کمک خودت خدایا

 که کسی تنها میدونستم.کردم نیاز رازو خودم خدای با کردمو گوش منظمش های نفس صدای

 ...بس و بود خودش کنه کمک بهمون هاش معجزه با میتونست

**************************** 

 شمین
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 فقط دارم بدی حسه بهش نسبت اول روزهای مثل بگم نمیتونم ولی باردارم که است هفته 9

 گذرهب بچه این خیر از تا کنم راضی رو راتین بتونم زود خیلی کاش ای. میکنه اذیتم خیلی ویارم

 ماشین اون. کرده عوض رو موضوع نحوی هر به و نداده بهم جوابی هیچ مدت این تموم اون ولی

 ورشمنظ بدونم که کنجکاوم دیگه نه اما میکنه تعقیبم برم که جا هر روزش هر روال مثل مشکوک

. دهمی رو امروز غذای ترتیب داره راتین ایمو خونه تو هردومون امروز. کیه کار بدونم اینکه نه و چیه

 قبول زور به اونم و تابره خواستیم ازش ما درواقع هاش بچه پیش رفته روز چند برای رها خاله

 رو یمن نمیتونم هنوزم من که حالی در نداره حرف پختش دست راتین که کنم اعتراف میتونم. کرد

 شپزخونهآ به آروم بگیرمو کنجکاویمو جلوی نتونستم باالخره! بندازم تابه ماهی تو پوست بدون رو

 اپن به طور همین. هاست سبزی و ها گوجه شوی شستو مشغول سخت دیدم که کشیدم سرک

 :گفت برگرده اینکه بدون که بودم خیره بهش بودمو داده تکیه

 !کنی خورد ساالد واسه هارو گوجه این نمیتونی میبندم شرط _

 :گفتم کمر به دست کردمو غلیظی اخم

 اومدم؟ من فهمیدی کجا از تو _

 :گفت انداختو بهم نگاهی نیم کردو ای مردونه ی خنده

 .نکن عوض بحثو حاال. میفهمم تنت عطر از من _

 اقوچ با تخته یه و ها گوجه ظرف سمت رفتم اخم با کردمو جمعش زود ولی نشست لبم رو لبخندی

 :گفتم برداشتمو

 .بخوری باهاش انگشتهاتم که کنم درست سالدی یه االن...خیالته به _

 :گفت زدو سوتی راتین

 ...خدامونه از که ما _

 هک چاقویی و گوجه به بدبختی با طور همین. دادم راتین خودمو به بودم بلد فوش هرچی دلم تو

 حلقه دورم دستهاشو و کرد بغلم پشت از که بودم خیره نه یا گرفتمش درست نبودم مطمئن حتی

 تخته روی رو گوجه اون به توجه بی. خندیدن به کرد شروع که کردم نگاهش اخم با همچین. کرد

 داج ازم ولی کرد باز دورم از دستاشو راتین. خورد قل دستم از که ببرمش کردم سعی گذاشتمو

 :گفت دادو بهم دیگه ی گوجه یه و نشد
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 .بدی فشار روش رو چاقو و بگیری محکم باید یکم _

 :گفت گذاشتو دستام روی دستاشو زود ولی کردم گفتو که کاری

 ...زیاد نه بده فشارش یکم! میشه له داره که طوری این _

 نتوکابی روی انداختم رو چاقو حرص با که نبرید چاقو کردم هرکار ولی گرفتم درست انگار بار این

 :زدم داد

 !نیستم آشپز من _

 :گفت مهربونی با سیدو*بو شد خم پشت از امو گونه آروم

 ...عروسک نکن اخم _

 گوجه روی آروم دادو دستم به خودش چاقورو و تخته روی گذاشت دوباره برداشت رو گوجه

 مخود طریق همون به زدمو کوچیکی لبخند. شد نصف گوجه که داد حرکت جلو عقبو به گذاشتو

 موسالد اولین. نبرم دستمو بود مراقب میکردو کمک بهم هم راتین ولی بریدم رو ها گوجه بقیه

 دلبخن با کوبیدمو بهم دستامو ذوق با. بودم کرده تزئینش راتین کمک با بودمو کرده درست

 :گفتم راتین به رو عریضی

 .شد خوشگل خیلی _

 :گفت زدو باری محک لبخند

 .نکنه درد گلم خانوم دست _

 :گفتم حول با یهو کردمو نگاهش قدرشناسانه

 شد؟ چی غذا پس _

 :گفت کشیدو صندلی برام گذاشتو میز روی بود شده تزئین که هارو کتلت دیس و خندید

 ...سینیورینا بفرمایید _

 املگیح خوبی. شدم خیره میزد چشمک بدجور بهم که هایی زمینی سیب به نشستمو صندلی روی

 هک گذاشت جلوم رو پری بشقاب. میکرد فراهم برام میخواستم هرچی راتین که بود این موقتم

 نکردن تعریف به دیگه راتین. بود العاده فوق طعمش. خوردن به کردم شروع تشکرکردمو ازش
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 لجباز انقدر میدونست باالخره. نمیکرد اعتراضی وهیچ بود کرده عادت پختش دست از من های

 یه راتین برای که بودم این فکر به میخوردم غذامو که طور همین. نیارم کم مقابلش در که هستم

 بود المح رویای یه کنم آبپز نبودم بلد هم مرغ تخم یه حتی که منی برای این اما بپزم فسنجون

 تو غذامونو اینکه از بعد!نداشت نشد کار من برای. کنم امتحان حداقل میخواست دلم خب ولی

 تموبایس سرپا این از بیشتر نذاشت راتین ولی کردیم جمع رو سفره هم کمک با خوردیم سکوت

 ونمشترکم زندگی. بده انجام کارهارو ی بقیه تا رفت خودش نشوندو سالن نرم های مبل روی منو

 هک ای هفته همون گیتی. بخوره تکون دلم تو آب نمیذاشت راتین و بود روال رو اوایل مثل دوباره

! من برای ودب ممکن چیز بهترین این بگم میتونم و برگشت هلند به دوباره گفتم راتین به بارداریمو

 اخودآگاهن که دارم بهش نسبت حسی یه خب ولی بستم دل ای هفته چند جنین یه به بگم نمیتونم

 میخوام مهنوزه اما بیارم سرش بالیی نمیکنم سعی لجبازی با اوایل مثل دیگه.میکنم مراقبت ازش

 وجه هیچ به من که بود امراین واقعیت...خودش باشمو خودم دوباره تا بده رضایت راتین

 بودم طمئنم که کسی داشتم،تنها که بود کسی تنها اون. کنم قسمت کسی با رو راتین نمیخواستم

 رو وچشماش بودو داده لم مبل روی. شدم خیره بهش برگشتم مبل شدن پایین باال با!داره دوستم

. داشتم دوست جذابو مرد این من چقدر. بود داده تکیه مبل پشتی به رو سرش بود، گذاشته هم

 کنارشو خزیدم روم آ. موند می باقی طور همین باید هم همیشه برای و بود من ماله که مردی

 فرمش خوش های لب روی جذابی لبخند که کردن بازی به طالییش موهای با کردم شروع

 پشت اب آروم همین برای بذارم سر به سر باهاش یکم میخواستم و بود کرده گل شیطنتم. نشست

 لبهاش روی آخر در و هاش چشماش،گونه روی اومدم آروم آروم و کردم نوازش پیشونیشو دستم

 که کردم بازی بیشتر لبهاش با. نشوند انگشتام به ای بوسه که کردم نوازش انگشتم نوک با آروم

 دستمو دادمو تحویلش ملیحی لبخند. شد خیره بهم دارش تب زمردهای با کردو باز و چشماش

. بود مشخص کامال بازش ی یقه از که ستبرش ی ینه*س روی بعد و گلوش زیر بردم آروم

 :شنیدم خمارشو صدای که میکشیدم فرضی های شکل اش ینه*س روی داشتم

 راتین؟ نفس میخواد شیطونی دلت _

 مهر هاش لب با و کردم اسیر منو قویش بازوهای بین شماره سه تا که کردم ریزی ی خنده

 ماله فقط میدونستم که شدنی خواسته این و گرما این داشت لذتی چه. زد لبام رو رو سکوت

 هببوس عطش با طور این رو دیگه یکی روزی که تصور این با. میموند طور همین هم باید! خودمه

 و ربیشت که بدمش دست از میترسم فهمید انگار. کردم قفل موهاش الی البه دستامو کردمو داغ
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 وت هم هنوز ولی شدیم جدا هم از طوالنی دقیقه چند از بعد. زد حرف باهام بوسه زبون با تر محکم

 :گفت کاشتو ام گونه به ای بوسه. بودم آغوشش

 .باشم داشته تو از خوشگل نازو دختر یه میخواد دلم _

 :گفتم اخم با. داد ترس به جاشو بودن گنگ این ثانیه چند بعد لی و کردم نگاهش گنگ

 !خوام نمی بچه من ولی _

 رت شیرین دنیا های شیرینی ی همه از حرفش ولی برد منو دل باره صد دوباره اش مردونه ی خنده

 !بود

 هچ دومادم بکن فکرشو. باشم نداشته خوشگل دختر یه خوشگلم زن از یاد می حیفم من ولی _

 !من ،مثل میشه خوشبت قدر

 اب چسبوندو پیشونیم به پیشونیشو که کنم عوض رو موضوع خواستم کردمو آرومی ی خنده

 :گفت خواهش

 نه؟ مگه بمونم کنارت بذاری و باشی داشه دوست منو خواستم ازت فقط امروز تا _

 :گفتم کشیدمو گردنش به دستی

 !مردم این عاشق من و آره _

 :گفت شدو خیره چشمام به شدو جدا ازم

 .دارم دیگه خواهش یه ازت حاال _

 :گفت که بده ادامه تا شدم خیره بهش

 .میکنی قبول که بده قول _

 :گفتم پاشیدمو صورتش به گرمی لبخند

 .بدم راضیم بخوای جونمم اگه حتی _

 :گفت سیدو*بو طوالنی پوشونیمو
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 بذاری میخوام ازت ولی هستم که دنیا مرد ترین خوشبخت. است بسته تو جون به من جون _

 . بشم دنیا پدر ترین خوشبخت

 :گفت کشیدو شکمم به دستی که بود برده ماتم

 !تو منو خون پوستو از بچه یه _

 :گفتم شدمو خیره بهش بغض با

 !نمیخوام من ولی _

 :گفت گرفتو آغوش به سرمو

 .بکنیم کاری بتونیم شاید چرا بگی اگه _

 :گفتم چکیدو ام گونه روی اشکی قطره

 !کنم قسمت کسی با رو تو نمیخوام چون _

 :گفت بخشی اطمینان صدای با و کشید آغوش به تر سفت منو

 !عشقمه ی میوه بچه اون ولی نفسمی تو کنه، پر برام منو نفس جای نمیتونه کس هیچی _

 :گفت کردو پاک شستش با اشکمو کردو اخمی که شدم خیره بهش گرفتمو باال سرمو

 میکنی؟ گریه وقتی میگیره درد قلبم بگم بار چند _

 :گفتم عجز با

 ...ولی یاد می بدت من از _

 :گفت زدو سرم به ای بوسه

 کردم، اشتباه من اصال. میمونی باقی هم طور همین و منی زندگیه همه تو قسم مقدساتم تموم به _

 ...میگفتم نباید

 مچشمها مهمون خواب که نکنم فکر هیچی به دیگه کردم سعی کردمو قایم صورتمو آغوشش تو

 .شد

*********************** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر shamim708  | واقعیت و افسانه رمان

 

  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 

 

626 

 

 شمین

 شرکت؟ نیا وضعیت این با بگم بار چند آخه _راتین

 ازم دوبو خیره بهم ینه*س به دست جذابی اخم با که مردی سمت رفتم پاشیدمو روش به لبخندی

 :گفتم کاشتمو اش گونه روی ای بوسه. میکرد گالیه

 !خوشحالم میکنم کار وقتی من میگیره؟ خونه اون تو نفسم و خوبه حالم بگم بار چند منم _

 :گفت کردو نگاه بهم بار سرزنش هم باز راتین

 نمیگی بشه؟ چی که شرکت یای می میشی پا وقت اون کردنت حمل وزن به مونده روز 01 _

 خطرناکه؟ رانندگی

 :گفتم کردمو سرمستی ی خنده

 ...نداره آفت بم بادمجون _

 :گفت بغلشو تو کشید منو دست یه با شدو بیشتر اخماش

 !نیست بادمجون من زن _

 :گفتم ای شده کنترل ی خنده با بردمو باال تسلیم ی نشونه به دستامو

 ! ارباب ببخشید اوه اوه _

 حد تا مبود کرده سعی ایم فیروزه پانچوم با که کشید ام برامده شکم به دستی اش دیگه دست با

 :گفت بپوشونمشو امکان

 طوره؟ چه پسرش و راتین نفس حال _

 :گفتم لبخند با

 .بود شده تنگ اخمو بابای واسه دلمون فقط خوبه حالمون دومون هر _

 :گفت پسرشه مخاطبش باز میدونستم که شکمم روبه انداختو باال ابرویی

 کنه؟ باز بابات اخمهاشو باید همیشه که خانوم مامان این یا اخموام من خوب؛ پسر بگو تو _

 :گفتم اخم با کوبوندمو بازوش به مشتی
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 !نکن پسرت به منو چغلی االن از _

 باالخره که خوب چه. شدم اش گونه چاله دیدن محو من و پیچید اتاق کل تو اش مردونه ی خنده

 بغلش از آروم! یادگارعشقم چیزم، همه بود شده االن که ای بچه. دارم نگه رو بچه کردم قبول

 یلیخ برام وایستادن سرپا بودمو شده سنگین خیلی اواخر این. نشستم مبل روی و بیرون اومدم

 :گفت نشستو روم روبه هم راتین. بود شده سخت

 ...خودم پیش بشین نکن کار دیگه اومدی حداقل _

 :گفتم کردمو اخمی

 . بندازم اروند پروژه های نقشه این به نگاه یه اومدم بشینم که نیومدم من _

 :گفتم بحث کردن عوض برای که برگشتن دوباره اخمهاش

 .کرد حوس پسرت که بیارن ها خوشمزه کیک اون از بگو رفتنم قبل تا اما _

 ات خواست شکالتی کیک چاکلتو هات دوتا  زدو زنگ منشی به دادو تکون تاسف معنی به سری

 .  بیاره

 تممیخواس شب و روز خدا از! راتین شبیه پسری. شدم حال خوش خیلی پسره بچه فهمیدم وقتی

 احتم دوممنون ی بچه که گفت بهم قاطعانه چقدر راتین و بشه راتین شبیه موهاش و چشماش

 قیلی قبل از بیشتر اش واسه دلم که شده زبون شیرین شیطونو دختر یه دیگه الریسا! میشه دختر

 5 تو هامون خانواده. میگیره سراغشو همش و جدیدشه بازی هم راه به چشم اونم حتی. میره ویلی

 اینکه راجع چیزی البته. زدن راتین منو جون به غر چقدر ماند به شدنو خبر با من ماهگی

 قراره زایمانم من راراص به! کنیم سوپرایزتون میخواستیم گفتیم فقط نگفتیم کنیم سقط میخواستیم

 لیو بشه اذیت زنم نمیخوام من و زیاده دردش که بود مخالف هم کار این با راتین و بشه طبیعی

 از عدب کردن مسخره رو من چقدر ایلناز و ژاله. بمونه بدنم تنو روی بخیه جای نمیخواستم منم خب

 بهترین از یکی تو قراره رادین وتحقیقات راتین خواست به البته! ام کننده قانع دلیل این شنیدن

 نای من حال هر به. میشه کمتر دردم رادین گفته به چون بکنم زایمان آب تو تهران بیمارستان

 خوردن از بعد. نبودم پشیمون هم اصال و کردم قبول هاش شیرینی ها سختی تموم با رو بچه

 تلفن که بودم کار مشغول بود ساعتی چند... کارم سر برگشتم کردمو خداحافظی راتین با کیکم

 . اومد در صدا به اتاقم
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 ...بفرمایید_

 نسرتو گفتم من کنن مالقات شما با میخوان اومدن آقایی یه رفیعی خانوم _(منشیم)محمدی

 !واجبه میگن ولی شلوغه

 :گفتم کشیدمو چیشونیم به دستی

 ...تو بفرصتش کن صبر دقیقه چند...خب بسیار _

 با و شد زده در که بودم پنجره روبه بودمو کرده جمع میز رو از هارو نقشه تموم بعد دقیقه چند

 :گفتم جدی لحن با همیشه مثل با. شد داخل کسی شدو درباز من رسای بفرمایید

 ...بشنید بفرمایید _

 دهش الل کامال من و میزد هام شقیقه کنار نبض. نشست کمرم روی سردی عرق برگشتنم با اما

 :گفت شدو نزدیک بهم قدم یه ترس با که بود شده سنگین انقدر هام نفس. بودم

 ...باش آروم دخترم _

 :گفتم ای خفه صدای با و اومدم خودم به جمله همین شنیدن با

 .نداره امکان _

 :زدم داد کردمو اشاره بهش دست با که شد نزدیک بهم دیگه قدم یه

 ...جلو نیا _

 :گفت داخلو اومد سراسیمه محمدی شدو باز شدت به در وایستادو جا همون

 اومده؟ پیش مشکلی رفیعی خانوم _

 :زدم جیغ کردمو خالی اون سر رو خشممو تموم

 ...بیرون برو تو؟ بیای داد اجازه تو به کی _

 خونی های رگه دوباره که چشماش به...بیرون رفت اتاق از گفتو چشمی ولی کرد بغض که دیدم

 :غریدم خشم با شدمو خیره داشت

 ! کردم لمست لعنتی. بودی مرده دیدم، خودم های چشم با _
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 :گفت بودم غریبه خیلی باهاش که محزونی لحن با

 ...بشین بیا. باش آروم فقط تو میدم توضیح بهت چیزو همه _

 متمو حرکت یه با کردمو عصبی ی خنده! من برای بود جمله ترین دار خنده لحظه اون باشم؟ آروم

 :سوخت ام حنجره که زدم ای نعره که اومد سمتم به ترس با. شکستم رو میزم وسایل

 .دادی بازی رو دادی،هممون بازیم بازم. نزن دست من به _

 ...نداشتم تقصیری من. بدم توضیح بهت باش،بذار آروم جان بابا _

 :زد داد محمدی رو کردو باز درو ترس با که شدم خم زانوهام رو. گرفت زیردلم از بدی درد

 .بیاد زود بگو مهندسم به کن خبر اورژانسو _

 دح این تا مرگم نمیکردم فکر. داشتم وحشتانکی درد طرفی از بودو افتاده شماره به هام نفس

 تیح باشه کنارم راتین میخواستم فقط. کردم مشت دستامو زدمو زانو زمین روی باشه، دردناک

 حشتناکیو جیغ کنمو کنترل خودمو نتونستم این از بیشتر دیگه. ببینم اونو بار آخرین برای شده

 :گفتم کردمو نگاهش عجز با. زد زانو کنارم و اومد اتاق به سراسیمه راتین که کشیدم

 ...داد بازیم بود، نمرده _

 :گفت زدو بهم بخشی آرامش لبخند

 بشی؟ بلند میتونی...نفسم میشه درست چیز همه _

 که دیب درد با. کنن پیدا راهشونو تا نشدم مانع دیگه بودم کرده کنترلشون االن تا که هامو اشک

 :نالیدم کردم حس

 ...میمیرم دارم _

 :گفت کردو بلند زمین از منو زانوهامو زیر برد دستشو راتین

 .بشه کم سرت از مو تار یه نمیذاره میشه مرگت پیش راتین _

 رو خون طعم آخر دست که گرفتم گاز لبهامو کردمو مشت دستامو فقط بیمارستان به رسیدنمون تا

 توجهی بهش اصال من ولی کنه آروم منو میکرد سعی همش راتین. میکردم حس دهنم تو کامال
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 لد ته از شدمو خیره بهش کنند عوض هامو لباس تا اتاق میبردن منو وقتی آخر دست. نداشتم

 :گفتم

 ...دارم دوست _

 رادین ولی پیشم بیاد بذارن  تا کردن بیداد دادو به کنه شروع راتین شد باعث جمله همین

 و داد که بود موقع اون تازه رفتمو داشت ولرمی آب که استخر تو پرستار دوتا کمک با. نذاشت

 ای بچه گریه صدای به زدم چنگ زمان زمینو به زدمو داد که ساعتی 8 تموم. شد شروع من بیداد

 امچشم جلوی جا همه نرسید سه به که شدم حال بی انقدر. آورد بیرون آب از پرستار که شد ختم

 .شد تار

************************** 

 راتین

 :گفت تشر با که آوردم در رادین کفر آخر دست که زدم قدم رو راهرو عرض طول انقدر

 .بشین آروم دقیقه دو بگیر _

 :غریدم کوبیدمو دیوار به محکمی مشت

 .باشم کنارش میذاری بودی داده قول بهم لعنتی _

 :گفت کردو اشاره من به دستش با کردو عصبی ی خنده

 رارق مثال بدم؟ اجازه میتوستم طور چه تو های کردن بیداد دادو این شد وقتی تراپی ماه 2 نتیجه _

 دیگه؟ بشه اتاق اون وارد آرامش کمال تو شمین و باشی خونسرد بود

 :گفتم نداشتم روش کنترلی که صدایی با و برداشتم طرفش به قدی

 میتونستم طور چه فکرش؟ بی پدر اون یا منم یاد می دنیا به داره زودتر روز 01 بچه اینکه باعث _

 بکشه؟ نفس نمیتونست حتی شمین وقتی باشم آروم

 . نیست ها حرف این وقته االن کنین، بس _نسترن مامان

 :گفتم شدمو خیره نسترن مامان های چشم به
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 اون نفهمه، موضوع این از چیزی شمین تا میزنم آتیش و آب به خودمو دارم ماهه 7 من مامان _

 !ام زنده من که مقابلش وایستاده راست راست اومده شوهرتون امروز وقت

 :تگف من به تشر با گرفتو اشو شونه اومدو جلو مریم که انداخت پایین سرشو نسترن مامان

 .کنیم دعا شمین و بچه سالمت برای باید فقط االن باش، هات حرف مراقب راتین _

 که نم به لعنت. بود خیره من به و بود کرده کز بردیا پیشه ترسیده من های داد بی دادو از الریسا

 بیمارستان سرد های صندل روی رفتم و کشیدم موهام به دستی. زدم داد دوساله بچه یه سر

 ام بچه فکر به حتی بیرون بیاد در این از سالم و صحیح شمینم میخواستم فقط خدا از. نشستم

 هر و میکردن کجی دهن بهم ساعت های عقربه. نداشت ارزشی شمین بدون برام هیچی! نبودم

 تکون سری رادین که گفت بهش چیزی و رادین کنار رفت ایلناز. میگذشت برام عمر یه مثل دقیقه

 قتیو فقط. بیارم در نفر دو این کار از سر بخوام که نبودم شرایطی تو اصال. شد بلند جاش از دادو

 :گفت که آوردم باال سرمو زد صدام بود تنش که مخصوصی لباس با و روم روبه اومد ایلناز

 ...مقاومه راتین،شمین نباش نگران تو، برم میذاره گفت زد حرف دکترش با رادین _

 :گفتم عجز با شدمو بلند جام از

 .باشم کنارش میخوام من _

 :گفت زدو بازوم به دستی

 ...مضطربی هم خودت تو کنه، آرومش که داره نیاز کسی به االن اون _

 .دارم دوسش خیلی بگو بهش ایلناز _

 میون سرمو... لعنتی اتاق اون داخل رفت دادو تکون باشه ی نشونه به سری زدو بهم لبخندی

 یصورت با ایلناز آخرش انتظارو ساعت یه! بده صبر بهم خودت خدایا. نشستم گرفتمو دستام

 :کردن جیغ جیغ به کرد شروع ذوق با اومدو بیرون خندون

 ...خوبه حاشون هردوشون اومد، دنیا به بچه _

 . دادم بیرون نفسمو گذاشتمو هم رو چشمامو

 ...شکرت خدایا _
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 . نمیشدیم دلگیر هم از موقع هیچ تا دو ما. وایستاد روم روبه اومد و انداخت بهم نگاهی رادین

 ...برکت پر داداش،قدمش مبارک _

 :گفتم زدمو اش شونه به دستی

 ...ممنون چیز همه بابت _

 زود شد باعث همین و بود پریده رنگش. آوردن بیرون تختی روی رو شمین حرفم شد تموم با

 :گفت آرامش با دکترش که کنارش برم

 ...رفته حال از نباشین، نگران _

 .نخوردم جم کنارش از و اتاق تو شدنش جا جابه تا و رفتم تختش دنبال. بود کرده یخ بدنش

 :گفت زدو ام شونه به آروم رادین

 ببینی؟ اتو بچه نمیخوای تو خوبه؟ دادشم زن حال بگم بار چند حسابی مرد _

 :گفتم قاطعیت با دوختمو بهش نگاهمو

 ...تره مهم چیز همه از من برای شمین _

. دمش پدر فهمیدم تازه انگار پسرمون دیدن با.  برد بیرون اتاق از و من و پاشید روم به لبخندی

 به از قبل تا. آوردم جا به رو خدا شکر بار هزارمین برای. بود خودم شبیه نهایت بی که پسری

 ودمب داده سفارش شمین واسه که طالیی سرویس و شیرینی جعبه چند رفتم شمین اومدن هوش

. تنمیگف هیچی و بود شده اش خیره فقط که بود کرده ذوق انقدر بچه دیدن با شمین. گرفتم رو

 :گفتم نشستمو تخت روی کنارش

 ...گذاشتی پا زندگیم به که مرسی کردی، خوشبخت حد این تا منو که ممنونم واقعا ازت _

 :گفت شدو خیره چشمام به

 بودم؟ کرده دعا چقدر میدونی _

 :گفتم انداختمو باال ابرومو

 چی؟ ی واسه _
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 :گفت گرفتو رو بچه کوچولوی دست

 .بشه باباش عین پسرم اینکه واسه _

 :گفتم سیدمو*بو عمیق پیشونیشو شدم خم

 .باشه مامانش مثل میخواست دلم من ولی _

 :گفت حول با

 بذاریم؟ چی اسمشو _

 ...خوبه رادوین _مریم

 :گفت شمین که انداختم مامان به نگاهی

 .بذاریم رادوین اسمشو میگه؛ راست جون مریم _

 :گفتم کشیدمو ابریشمیش موهای به دستی

 .میذاریم اونو بخوای هرچی تو _

 :گفت زدو دلنشینی لبخند

 ...باباش مثل درست خوشتیپ، خوشگلو پسر یه...کیاراد رادوین _

 حتی که بود حال خوش قدری به شمین. شکست همه ی خنده با حرف همین با اتاق سکوت

 لباش از دلبخن بده شیر بچه به نمیتونه فهمید که موقعی فقط. نپرسید پدرش ماجرای راجع سوالی

 بختیخوش ی کلمه یعنی. برشگردونیم کردیم سعی هم با همه بود نحوی هر به اونم که کشید پر

 و نفسم کنار که امروز همین یعنی خوشبختی.کنم حس هام سلول تکه تک با میتونتسم رو

 با هک نشدنی وصف شیرینی. داد زندگیمون به ای تازه معنی بودنش با رادوین.بودم یادگارعشقم

 خبر با پدرش ماجرای از خونه بودیم برگشته که سومی روز شمین. بود همراه شمین های خنده

 پدرش از باند این اینکه از. شد خبر با داشت مواد قاچاق باند یه با که پدرش همکاری از. شد

 اعضای تموم آخر دست و بدونن مرده اونو اش خانواده ی همه که کنه بازی نقش طوری میخوان

 نقش باند نای تو که زنی جز به میشن گرفته میکنه رو پلیس به رفیعی آقای که مدارکی توسط باند

 نشمی و میکنه خیانت شمین مادر به قبل سال چند پدرش که زنی همون بیتا داشت؛ رو اصلی
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 بهش یلیخ وقتی اما ببینه پدرشو نشد حاضر ها این تموم شنیدن با شمین.میشه صحنه اون شاهد

 :گفت کامل جدیت با شد عصبی ببینه اشو نوه و تو میخواد که کردم اصرار

 !نه منو ولی ببینه اشو نوه میتونه مرده، که وقته خیلی پدرم من برای _

 به راضی شمین من اصرارهای تموم با ولی دید رو رادوین رفیعی آقای. کرد رو گفت که کاری

 های کاری شیرین با روز هر شمین منو میشدو طی عادی روال رو چیز ی همه. نشد پدرش با دیدار

 با رو دادی قرار کذایی اتفاق اون از قبل هفته یه اینکه تا. میکردیم سپری هامونو روز رادوین

 با شمین و بود شده ماهه05 رادوین. شد تلخمون روزهای تموم آغاز که بستم همایون شرکت

 شومیشناخت رها خاله که بودیم گرفته رادوین برای پرستاری. بود مشغول رادوین شرکتو کارهای

 وشمین بود اومده کنار رادوین با خوب خیلی مهسا.بود اعتمادی مورد و جوون دختر اون گفته به

 و تهوع حال همش نبودو خوب حالش شمین که بود هفته یه.بود راحت رادوین بابت از فکرش

 روز هر و نمیشد استراحت به راضی من های خواهش تموم اما بود شده اشتها کم.داشت سرگیجه

 خب ماا نبود میکرد بهونه شمین که خستگی بخاطر ها حالت این تموم بودم مطمئن.بود کارش سر

 روم هک کاری فشار همه این با ها موقع بعضی.نبود آسون قدرها اون هم بیمارستان به شمین بردن

 برای یحت رو دلش نمیشم راضی که میدونستم اما میشد ممکن غیر شمین های لجبازی تحمل بود

 .برنجونم خودم از لحظه یه

**************************** 

 شمین

 رتغیی چیزی من برای ولی میگذشت بابا بودن زنده از من شدن خبر با ماجرای از سال یه درست

 بود دهش زندگیم. بودم کرده قبول اینو من و مرد همیشه برای پیش وقت خیلی من پدر. بود نکرده

 با ام رابطه البته میگذروندم ها اون با رو روزم تموم و بودم هردوشون عاشق راتین، و رادوین

 روعاشقانه فرشته دوتا این نداشتو فرقی برام رادوین با هم الریسا.بود شده بهتر ام خانواده

 زده ونزب که گرفتیم جشنی ازدواجمون سالگرد وتوهردو میگذشت ازازدواجمون دوسال.میپرستیدم

 سابق اخمو و تخس آدم اون دیگه. کنم تعبیر خودم زندگی با میتونستم رو خوشبختی. شدیم همه

 زا ای ذره! ستودنی مهربونو اول روز مثل درست راتین و بودم لجباز و مغرور اول روز مثل اما نبودم

 وسالد این تو راتین. شد تر عاشق روز به روز بلکه هیچ که نشد کم من به نسبت اش توجه عشقو

 هب عشقی تموم با چرا که نیاورد زبون به بار یه حتی یا نکرد دخالت من اعتقادهای به موقع هیچ
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 ساساح بودنش با من و بود ایستاده زندگیمون پایه مردونگیش تموم با!  نمیخونم نماز دارم خدا

 ماهه 4 درست االن و بکنن اعتراف دیگه هم به تونستن باالخره هم رادین ایلنازو. میکردم آرامش

 خرهباال انگار من مهربون وارنای.شدیم حال خوش واقعا خبر این شنیدن با راتین منو و نامزدن که

 دکتر) اناآری رفتیم بیمارستان به رادوین معاینه برای هم با وقتی. کرد پیدا خودشو ی گمشده نیمه

 از وقتی بود شده خوشحال چقدر وارنا و ارتباطن در دیگه هم با روز همون از و دید رو( رادوین

 نم که غرغرمیکنه همش ژاله وسط این.نداره مشکلی هیچ دینش با که شنید آریانا خود زبون

 کرد حال خوش منو خیلی اواخر این که خبری. بود حوصله کم و عجول دختر این چقدر! ترشیدم

 داده ولق بهش ولی برم عروسیشون به نتونستم درسته. شد آنی خیلی که بود مراد با الیف ازدواج

 با و اومدم شرکت به راتین با روز هر مثل هم امروز. برم دیدنشون به  فرصت اولین تو بودم

 مارهش دیدن با. دراومد صدا به تلفنم که بودم بستیم همایون باشرکت که جدیدی پروژه کارهای

 :شنیدم رو مهسا آشفته صدای خط پشت از که دادم جواب زود خونه

 ...خانوم سالم _

 :پرسیدم مقدمه بی کردمو اخمی

 رادوین؟ صدای شده؟ چی _

 :داد جواب کالفگی با

 .یاد نمی پایین کردم کار هر باالست تبش صبح از خانوم _

 تند که بودم گرفته رو گوشی ام دیگه دست با برداشتمو زود کیفمو شدمو بلند جام از شده حول

 :گفتم

 میگی؟ من به االن وقت اون _

 :مهسا داره بغض صدای سرش پشت شدو پاره دلم بند که اومد رادوین جیغ صدای

 .کنید دعوام خواستین چقدر هر بعدا بیاین زود خدا رو تو خانوم _

 :گفتم و بیرون زدم اتاق از عجله با

 ...اومدم _

 :گفتم محمدی به رو
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 .بیاد زود بگو مهندس به _

 کوتاهی مکالمه از بعد شدو شماره گرفتن مشغول دست به تلفن زود کردو نگاه من به ترس با

 :گفت

 .رفتن کاری قرار به مهندس _

 :کشیدم فریاد آخرو سیم به زدم

 کی؟ با _

 :گفت پته تته با

 ...همایونی آقای با _

 :زدم داد روش خشم با

 .بده شرکتو ماشین سوییچ _

 دمش پیاده که پارکینگ تو رسوندمو آسانسور به خودمو دو با که جلوم گذاشت درآورد کشو از زود

 هک گرفتم راتینو شماره میکردم رانندگی که طور همون. شدم سوار زود و ماشین سمت دوییدم

 بوغ با کردمو طی دقیقه 03 تو رو ای دقیقه 51 مسیر. میکردم رانندگی وار دیوانه. بود خاموش

 دمدویی و شدم پیاده ماشین از. کردم پارک رو ماشین مهیبی ترمز با شدو درباز زدم که کشداری

 یاد می یادم که چیزی تنها من ولی کنه آرومم داشت سعی رها خاله شدو باز در که خونه سمت

 صندلی روی رو رادوین...بیرون زدم خونه از دو با و گرفتم مهسا بغل از و رادوین که بود این

 ماشین اه الستیک جیغ صدای با و شدم ماشین سوار زود. بستم کمربندشو نشوندمو مخصوصش

 با .نبودم رفتارهام متوجه اصال که بود کرده ام کالفه انقدر رادوین های گریه صدای. کندم جا از رو

. ردمک بغلش و رادوین سراغ رفتم شدم پیدا عجله با ایستادمو بیمارستان جلوی بود بدبختی هر

 به خودمو عجله با. بود شده قرمز هاش گونه تب از و میکرد گریه همش من ی بیچاره رادوین

 :گفتم بلندی صدای با رسوندمو پزیرش

 ...کنید کاری یه باشید زود. نیست خوب حالش اش برازده بگید کنید صدا کیارادو دکتر _

 کنن آرومم کردن سعی و گرفتن ازم رو رادوین همین واسه میشناختن منو همه دیگه ها پرستار

 که یدمکش جیغ انقدر باالخره...بگیره ازم خدا رو دلم عزیز میترسیدم میترسیدم،. نبود ممکن ولی
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 لمث دوباره.بکنن رو کارشون تا باشم آروم خواست ازم و رسوند اورژانس بخش به خودشو رادین

 توجه بستری و معاینه برای ها پرستار اصرار به و آوردم باال و ام روده و دل تموم وقت چند این

 دوییدمو سمتش به که اومد بیرون رادین باالخره که زدم قدم کردمو بیداد و داد انقدر. نکردم

 :پرسیدم بیوقفه

 اومد؟ پایین خوبه؟تبش حالش _

 نرادی های حرف به همین برای کنم باور و ببینم که نخواست ولی غوغاست چشماش تو که دیدم

 .کردم اعتنا بودم خبر بی بودنشون دلداری از موقع اون که

 کجاست؟ راتین...بهتره باشه نظر تحت رو امشب بخش،یه میبریمش االن _

 :غریدم حرص با

 ...کاری قرار _

 :گفت انداختو نگاهی من به

 .نیست خوب زیاد حالت بیاد بگو بزن زنگ بهش _

 :گفتم نشستمو صندل روی کالفه

 ...خاموشه گوشیش _

 :گفت کشیدو کمرم به دستی آروم. نشست کنارم نگفتو چیزی

 ...نگرانته وقته چند راتین بده، آزمایش یه بیا نکن لجبازی _

 :گفتم حوصله بی همین واسه بودم شده خسته حرف این از دیگه

 ...تره مهم چیز همه از برام رادوین االن _

 :گفت داشت کردنم مجاب تو سعی که لحنی با دوباره

 .بشه راحت فکرمون تا بده آزمایش یه هم تو خوابه االن اون _

 حل خودش باشمو نداشته کاری اش نتیجه با گفت رادین که دادم آزمایش نکردمو اعتراضی دیگه

 ور رادوین گفت که طور همون رادین. بود مهم برام رادوین فقط لحظه اون ندادم اهمییتی. میکنه
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 تب تو داشت هم هنوز من کوچولوی. بمونم کنارش تا گرفتم اجازه منم و دادن انتقال بخش به

 جسم کشیدن عذاب شاهد و بودم نشسته باالسرش. میکرد جون بی های ناله و میسوخت

 من کوچولوی پسر ولی جونمو حتی بدم دارم که رو هرچی تموم میخواست دلم. بودم کوچیکش

 این .میکنه تون دیوونه همین و یاد نمی بر دستتون از کاری هیچ ها موقع بعضی اما نکشه عذاب

 دست از تک به تک رو هام داشته تموم! محض بیچارگی! میکنم تعبیر بیچارگی رو زندگیم از نقطه

 .بکنم تماشا بشینمو گوشه یه که بود این بکنم تونستم که کاری تنها ولی دادم

**************************** 

 راتین

. ودب تحمل غیرقابل من برای مرد پیر این با معامله که واقعا. اومدم در کننده خسته ی جلسه یه از

 زده زنگ نشمی دیدم که کردم روشن گوشیمو! بدم بهش میتونستم که بود لقبی بهترین پیر گرگ

 شده نگران. نداد جواب کسی ولی گرفتم دفترشم شماره. نداد جواب ولی زدم اتصالو دکمه زود

 هب راه تموم... بیرون زدم لعنتی شرکت اون از زود رسوندم ماشین به خودمو تند های قدم با بودم

 دفتر سراغ رفتم و شدم شرکت وارد خرابی اعصاب با. نمیداد جواب ولی میزدم زنگ گوشیش

 :گفت شدو بلند جاش از دیدنم با محمدی که شمین

 ...مهندس آقای اومدین خوش _

 :شنیدم صداشو  بدم حرکت پایین طرف به رو دستگیره خواستم تا ولی دادم جوابشو سر با

 گفتن حتی بود اومده پیش براشون واجبی کار.رفتن قبل ساعت 5 خانومتون مهندس آقای _

 .داشتین قرار همایونی شرکت با شما ولی بدم خبر بهتون

 :گفتم سمتشو به برشگتم متعجب

 رفت؟ کجا _

 :گفت دادو تکون طرفین به سرشو

 ...بودن عصبی خیلی ولی نگفتن _

 :ادد جواب رها خاله که گرفتم رو خونه شماره و آسانسور طرف به رفتم نشدمو حرفی منتظر دیگه

 تو؟ کجایی راتین _
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 :گفتم شدمو آسانسور سوار

 کجاست؟ شمین خاله؟ شده چی _

 :گفت ناله با

 برد اومد شمین به زدیم زنگ بود خاموش گوشیت تو به زدیم زنگ بود کرده تب رادوین _

 .نداشت تعریفی خودشم حال بیمارستان

 :گفتم کردمو روشن ماشین کردم باز گذاشتمو هم رو ای ثانیه برای هامو چشم

 .نباش نگران شما پیشش میرم من _

 ...نذار خبر بی منم باشین خودتون مراقب_

 ...فعال باشه_

 ...خداحافظ _

 بوق 4 بعد که گرفتم رو رادین شماره. شدم خارج شرکت پارکینگ از زود کردمو قطع رو گوشی

 :داد جواب

 ...سالم _

 اونجاست؟ شمین رادین، سالم _

 ...داداش آره _

 خوبه؟ حالشون _

 :ترسوند منو اش کالفه صدای

 .میزنیم حرف باهم اینجا بیا شما _

 ...رادین_

 ...جانم_

  افتاده؟ اتفاقی _
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 .کنم صحبت باهات رو رودر باید داداش_

 ...اونجام دقیقه 01 تا من باشه _

 ...باشه _

 بعد کردمو پارک ماشینو. گذاشتم گاز روی پامو و شاگرد صندلی روی کردم پرت رو گوشی

 زا همین واسه شه شیفت میدونستم. افتادم راه اورژانس سمت شدمو پیاده گوشیم برداشتن

 روبه ومدا شد بلند صندل روی از دید منو تا... بخشه توی گفت که گرفتم سراغشو گرگانی پرستار

 :پرسیدم جدی کردمو اخمی بود؟ چی خاطر به پریشونی همه این. وایستاد روم

 شمین؟ کجاست کردین، لبم به جون _

 :گفت زدو هام شونه به دستی

 .بزنم حرف باهات اول باید _

 .میشنوم...بگو خب _

. ودب مثبت بود؛جواب شمین آزمایش ی برگه. داد قرار مقابلم رو برگه کشیدو موهاش به دستی

 :گفت رادین که نشست لبام رو لبخندی

 .نیست هم خوبی خیلی خبر شرایط این تو _

 :گفت که کردم نگاهش سوالی

 گهشن بخش تو امشب گفتم بهش الکی. بگم شمین به راتین،نتونستم کرده تشنج رادوین _

 .باشه نظر تحت تا میداریم

  رو؟ ها حرف این میکردم باور باید اصال بگم؟ چی باید نمیدونستم

 میشه؟ خوب حالش _

 دامی با دوباره ولی شدن خم هام شونه. کرد سنگینی هام شونه رو که بود لعنتی سکوت همون

 :پرسیدم

 دیگه؟ میکنین رو تالشتون تموم دارین _
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 :گفت زدو ام شونه به دستی

 .کنیم دعا باید فقط نیست، خوب وضعیتش ولی میکنیم رو تالشمون ی همه باش مطمئن داداش _

 :گفت نشستو کنارم دقیقه چند بعد رادین. نشستم سرد های صندل روی

 ستانبیمار تخته روی تون بچه یه که حکمتیه چه نمیدونم. باشی مراقب است،باید ماهه یه بچه _

 .میذاره زندگیتون تو پا داره تازه تون بچه یه و میزنه پا دستو مرگ با داره

 ای گرفته صدای با. شدم بلند جام از پاشو رو گذاشتم رو برگه و کشیدم پیشونیم به دستی

 :پرسیدم

 اتاقن؟ کدوم _

 خودش میخواستم خدا از همش.گرفتم پیش راهمو درنگ بی که کرد اشاره سالن ته به دست با

 ویت ی بچه و شمین مراقب طور چه میکردم؟ باید چیکار یوفتاد می اتفاقی اگه. کنه کمک بهم

 وارد و کشیدم رو  دستگیره عمیق نفس یه از بعد و ایستادم اتاق در جلوی باشم؟ شکمش

 روی ودستم شدمو نزدیکش پشت از. میکرد نوازشش آروم و بود نشسته رادوین کنار شمین.شدم

 :گفت بغض با که گذاشتم اش شونه

 .کنه ذوق تو خاطر به نمیتونه حتی داره، درد چقدر رادوین ببین اومدی؟ دیر چرا راتین؟ اومدی _

 سرشو آروم شدم خم. کردم احساس استخونم مغز تا که دردی هاش حرف ی همه داشت درد

 گریه داره دیدیم که گردوندم برش خودم طرف به گرفتمو اش شونه از آروم. زد هق که سیدم*بو

 از.کرد هگالی ازم کردو گریه وقفه بی بغلم تو. کردم بغلش کردمو پاک شستم با هاشو اشک.میکنه

 دادم ودخ بی های دلداری شنیدمو نزدم، دم و شنیدم من و بیاد پسرمون سر بالیی میترسه اینکه

 بود شده زیاد هاش ناله رادوین که بود صبح 5 های نزدیک ساعت. بگیره آروم یکم آشوبش دله تا

 آخر. نداشتم براشون جوابی هیچ که میپرسید هایی سوال همش شمین و میکرد قراری بی و

 و ضشبغ از گرفته صدای. کرد کز رادوین تخته کنار صندلی روی شد امید نا رادین منو از سروقتی

 .میشکست رو اتاق بار مرگ سکوت میوخند لب زیر که شعری ی زمزمه

 بیمار من بر در غنوده طفلی

 آلوده تب سرخ های گونه با
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 آشفته درهم گیسوان با

 نیاسوده درد ز شب نیمه تا

 لرزد من ی پنجه میان دَم هر

 تبدارش الغر های انگشت

 خداوندا که میکنم ناله من

 آزارش بده کم و بگیر جانم

 تنهایی وحشت میان گاهی

 سرانجامش چیست که خود ز پرسم

 غلطد فرو گونه روی به اشکم

 خودنامش ی ناله ز بشنوم چون

 تماشایید غرق که اختران ای

 بیماراست که است من کودک این

 ببینید و نخفتم سحر تا شب

 بیدارست که منست ی دیده این

 میکرد طلب بوسه که آید یادم

 مستانه دلکش های خنده با

 تاب بی نگهی با مینشست یا

 صبحانه خوردن اتنظار در

 آوایش رسد من گوش به گاهی

 سوزد تعجب فرط ز دلم "ماما"

 مغشوشی بستر درون بینم
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 سوزد تب آتش میان طفلی

 نالد من بر در و است خاموش شب

 بیماری شدت ز جان خسته او

 خندد من وحشت و اضطراب بر

 !دیواری ساعت های ضربه تک

 (فرخزاد فروغ_بیمار)

 کیهت سر دیوار به سرمو و بیرون زدم آروم اتاق از کنمو تحمل اتاقو خفقان فضای نتونستم دیگه

 "رو؟ ما صدای میشنوی خدایا". دادم

****************************** 

 شمین

 تب گونه کردو خم سرمو. کردم بازی پسرکم طالیی و آشفته موهای با و خوندم بار چند و شعر این

 :گفتم سیدمو*بو دارشو

 .نمیکنم اخم بهت دیگه میدم قول...دیگه شو خوب مامان؟ نگران چقدر مامانم،میبینی _

 سح یه...میلرزید شدم خشک های لب. چکید سفید ی مالفه روی غلطیدو ام گونه از اشکی قطره

. ننمیک مخفی رو چیزی یه ازم راتین و رادین نیستو عادی روال رو هیچی که میگفت بهم لعنتی

 ظهلح اون میتونم حرف سه توی...بیشتر هم هاش ناله و بود شده بیشتر رادوین های تهوع حالت

 می در حدقه از داشت چشمام دیگه! بود مرگ کلمه واقعی معنی به "...گ...ر...م"کنم خالصه رو

. شهب کم سوزششون از تا بستم چشمامو یکم گذاشتمو رادوین کوچیک دست کنار سرمو. یومد

 ناقوس مثل درست. پریدم خواب از وحشتانکی سوت صدای با که بود گذشته چقد نمیدونم

 از سوت صدای دیدم وقتی اما کرد قفل مغزم لحظه چند تا که میکشید جیغ چنان رادوین!مرگ

 وانمت تموم با دوییدم پریدو سرم از هوش بود شده وصل کوچیکش بدن به که بود هایی دستگاه

 :زدن داد به کردم شروع فشردمو پرستارو زنگ

 ...پرستار....رادین _
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 از...رادوین دور شدن جمع و شدن وارد پرستار و دکتر تا چند با رادین شدو باز شتاب با در

 رفمط به ها پرستار از یکی که بودم خیره بهشون بهت با فقط یاوردم نمی در سر چیزی حرفاشون

 :گفت گرفتو بازومو دست با و اومد

 ...باشین منتظر بیرون لطفا _

 :پرسید حول با و سمتم به دویید راتین که بیرون رفتم اتاق از نکردمو مقاومتی

  شد؟ چی _

 و ونبیر اومد آشفته بعد لحظه چند ولی شد اتاق داخل زدو کنار منو عصبی که کردم نگاهش گنگ

 جون،نگین مامان،مریم. بست چشماشو دادو تکیه سرش پشت دیوار به

 سر میخواست دلم. بودن خیره راتین منو به صدا بی طور همین همه...جون،شاران،ایلناز،ایلیا،بردیا

 های صندل روی اتاق در شدن باز تا. بودم منگ من ولی ها اتفاق این تموم از یاوردم می در

 والس گلوله به و بردم هجوم طرفش به که بیرون اومد اتاق از آشفته رادین. نشستم بیمارستان

 :بستمش

 بود؟ چشون ها دستگاه اون خبره؟ چه اینجا نمیگه من به کسی چرا یهو؟ شد چی _

 و کردم اخمی. شد مشت دستش و شد خیره بهم نمناکش و زده غم های چشم با که دیدم فقط

 :زدم داد روش تری بلند صدای با بار این

 نمیدی؟ جواب چرا _

 ور چشماشو راتین که داد محسوسی نا تکون سرشو. دوخت راتین به گرفتو ازم رو سبزش نگاه

 اتاق داخل رفتم و شدم رد کنارش از زدم بهش که محکمی تنه با و آخر سیم به زدم. گذاشت هم

 با که یپرستار به نگاهی... پایین افتاد دستگیره از دستم. زد خشکم در جلوی دیدم که چیزی با اما

 با یهو که بود بود شده خشک میکشید رادوین سر روی که سفیدی ی مالفه روی دستش دیدنم

 :زدم داد روش برداشتمو خیز طرفش به جنون

 ...شد خفه بچه میکنی؟ غلطی چه داری _

 هخیر بود گرفته آروم که رادوینم معصوم صورت به و کشیدم بیرون دستش از رو مالفه محکم

 هک پرستاره دیدم برگشتم کردم حس بازوم روی رو کسی دست که زدم جونی بی لبخند. شدم

 :میگه بهم داره
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 ...میکنم خواهش بیرون بفرمایید _

 :زدم داد خشم با روش کشیدمو بیرون دستش از محکم دستمو

 .نمیخورم جم اینجا از من نزن، دست من به _

 :شنیدم نداشت سابقه حال به تا که رو رادین گرفته صدای

 ...شما بفرمایید نیست موردی رحیمی خانوم _

 تنم که گذاشتم پیشونیش روی دستمو پشت آروم شدمو خیره ام فرشته صورت به دوباره برگشتم

 :کردم زمزمه خودم با زدمو لبخند! بود سرد لرزید؛سرد

 ...نداره تب دیگه _

 رهگ گردنم دور دستاشو همیشه مثل و بود سرد جاش همه. گرفتم بقلش و زدم کنار رو مالفه آروم

 چرا...بهش شدم خیره و اتاق ی گوشه نفری تک مبل روی نشستم کردم بغلش محکم. بود نکرده

 ایلبه روی چکید چشمم گوشه از نمیکشید؟اشکی نفس چرا بود؟ شده سفید رنگش همه این

 هک کشیدم جیغی! بودم فهمیده تازه انگار. مییومدم در منگی اون از داشتم تازه انگار... سردش

 صدای. کشیدم جیغ دل ته از فشردم خودم به رو ام بچه جون بی تن.لرزوند رو بیمارستان تموم

 ولی بودن ریخته اتاق توی همه. بود شده قاطی من دل ته از های جیغ و شیون صدای با اذان

 راتین...پسرمو بدن تن تموم بودم کرده بارون بوسه. بشن نزدیک بهم کدومشون هیچ نمیذاشتم

 با که جلو آورد دستشو. نخورد جم جاش از زدم داد سرش هرچی و نشست کنارم اومد آخر دست

 :زدم داد سرش وحشت

 !نزن کنار،دست برو _

 :گفت بهم سرخش های چشم با پاشیدو روم مهربونی لبخند

 کنم؟ بغلش نمیدی شده، تنگ رادوین واسه دلم _

 رادوین به نگاهی. بست چشماشو ای لحظه برای راتین دیدم که چکید چشمم گوشه از اشکم

 با و گرفتم راتین طرف به رو رادوین احتیاط با و آروم. بود خوابیده حرکت بی بغلم تو که انداختم

 :گفتم آرومی صدای

 ...خوابیده کن بغلش آروم _
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 هب چشم با زدو پیشونیش به ای بوسه. کرد بغلش گرفتو ازم آروم رو رادوین دادو تکون سرشو

 :زدم داد و پریدم جام از من که گرفت ازش رو رادوین اومد زود که کرد اشاره رادین

 ...بدین پسرمو ها لعنتی میبرینش؟ کجا رادوینو، من بدین _

 ادد سرش مینداختمو چنگ بهش مدام من ولی کنه مهار منو کرد سعی بغلشو گرفت منو راتین

 :زدم

 ...رادوین...گرفتی ازم مو بچه عوضی....دروغگو _

 !مطلق سیاهی. شد سیاه چشمام مقابل دنیا تموم آخر دست که زدم پا و دست انقدر

**************************** 

 راتین

 پسر ازمرگ منو شمین روز حالو! ترین سخت البته و میدادم پس داشتم رو زندگیم امتحان بدترین

 ودب نریخته اشک جایی من آغوش جز به حال به تا که شمینی. بود ریخته بهم بیشتر سالم یه

 و بود دراومده میشی گرگ از هوا دیگه. میزد زار بودو کرده بغل اشو بچه ی جنازه همه مقابل امروز

 . بودم خیره بود خوابیده تخت روی حال بی داد و جیغ همه اون بعد که شمینی به من

 شبنم زیبای دختر کن الال

 شقایق زانوی روی کن الال

 نبینی مهری بی رنگ تا بخواب

 حقایق تلخ بیداری تو

 تهخواس پرستار از رادین که بخشی آرام ولی بود باور قابل غیر آشفتگی اون بعد آرامش همه این

 این با موقع هیچ و نشه بیدار که بود ممکن کاش ای! نبود لطف از خالی کنن تزریق بهش تا بود

 دیدن  توحسرت  من اگه حتی. نشه رو روبه بود سنگین زیادی ظریفش جسم واسه که دردی

 .بمونم خمارش چشمهای

 میمونی من التماس مثل تو

 چکیدم هام شونه روی شب یک که
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 بود اون های نوازش گرم سرم

 ندیدم کوچشو بردو خوابم که

 خلوت کنج یک و موندم من حاال

 کرمه چکه می کشور هر از که

 جدایی امواج های طالتم

 کرده تکه صد کاشونمو زده

 واسه حرفی مگه میدادم؟اصال دلداریش باید طور کنم؟چه آروم دلشو طوفان این بود طورقرار چه

 االخرهب میکردم فکر که موقعی درست چرا داشتم؟ توان چقدر تا من بود؟مگه مونده باقی گفتن ی

 میخواستم چرا میخواست؟ گریه دلم چرا میریخت؟ بهم چیز همه برگردوندم زندگیم به رو آرامش

 یه نموبشی بود مرد گریه منکر که مردونگی به توجه بی بردارمو دوشم از هامو سنگینی این تموم

 وجودم تو صبری نداد؟ که بگم نتونستم بده صبر خدا گفتن بهم وقتی بریزم؟چرا اشک سیر دل

 ! نبود

 شیرین خواب اون از پس خواست می دلم

 شد نمی وا دنیا به چشمام دیگه

 نشونی متروکم قلب میون

 شد نمی پیدا خاطرت از دیگه

 رشوس باال رفتم. شد تکیه صد قلبم شنیدمو رو شمین ناله صدای که گذاشتم هم رو چشمامو

 :گفتم و کردم نوازش شو ریخته بهم موهای

 .میکنه ناله عروسکش نبینه بمیره راتین،راتین نفس _

 نگاه. نشست زدو کنار منو لجوجانه ولی نذاشتم که شد خیز نیم. شد خیره بهم کردو باز چشماشو

 :گفت بود ها جیغ اون نتیجه که ای گرفته صدای با انداختو جا همه به گنگی

 ...دیدم کابوس _

 :فتگ لرزونی صدای با شدو خیره بهم خوردنش قبل که دادم دستش به ریختمو براش آبی لیوان
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 ...گرفته ازمون خدا رو رادوین دیدم _

 :گفت التماس با که دزدیدم ازش نگاهمو گرفت، گلمو راه شدو بزگتر گلوم سیب کردم حس

 .ببینم رو رادوین میخوام _

 به و گرفتم هاش بازو از کردمو سد راهشو. شد بلند جاش از کردو اخمی که کردم نگاهش درد با

 :گفتم بود بغضم خاطر به که بمتری صدای با شدمو خیره سوالش از پر چشمای

 .نیست ما پیش دیگه رادوین شمینم، نبود کابوس _

 لرزونش های مردمک با که شدم خیره بهش دوباره ندادمو ابرو به خم ولی زد ام گونه به سیلی

 :گفت

 .بود ای مزه بی شوخی بدونی تا زدم اینو _

 :گفتم ای خفه صدای با زدمو بهش تلخی لبخند

 ...بود شوخی کاش _

 :کشید جیغ که گرفتمش سفت ولی کنم ول هاشو بازو تا کرد تقال

 ...کن ولم گویین، دروغ همتون _

 :گفتم لرزونی صدای با دادمو دست از رو خورد سر ام گونه روی که رو سمجی اشک اختیار دیگه

 ...نداره نداره،درد تب دیگه. نیست ما کنار دیگه رادوین شد، تموم شمینم _

 وگرفتم محکمی گاز لبمو. کاوید صورتمو لبالبش های چشم با و شد خیره بهم حرفام همین با

 :گفتم

 ...کن قبول دیگه خدا رو تو _

 چند تا که گذاشت لبهام رو لبهاشو آنی حرکت یه با ولی شد جاری هم سر پشت هاش اشک

 :گفت التماس با شدو جدا ازم. زد خشکم لحظه

 ...خدا ور میدم،تو قول...نمیکنم خلقی بد دیگه بده،راتین بهم رادوینم فقط میکنم بگی کاری هر _
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 تقال. زدم موهاش روی ای بوسه و گرفتم آغوشم به سرشو محکم دادمو قورت دهنمو آب

 رایب بهاری ابر مثل داره و شکسته مردش ببینه نخواستم. بره نذاشتم ولی کرد کرد،التماس

 .افتاده خدا التماس به و میریزه اشک نفسش

 کردم گریه بس از غمگینه صدام

 نیست ای آوازه هیچ و اسم هیچ ازم

 حالی چه در هی پرسه نمی کسی

 نیست ای تازه آشنای از خبر

 بودم گفته ها صفت پروانه به

 نیست من خاموشی میل شمعم که

 کن آشیون درختم رو پرنده

 نیست من فراموشی وقت حاال

 میمونی من التماس مثل تو

 چکیدم هام شونه روی شب یک که

 بود اون های نوازش گرم سرم

 ندیدم کوچشو بردو خوابم که

 (الالیی _ وکیلی زند علی)

 آروم باید. بیرون زدم اتاق از خوابوندمشو تخت روی آروم شنیدم آرومشو های نفس صدای وقتی

 دایخ با که بود همین راه بهترین شاید. گرفتم وضو رفتمو بهداشتی سرویسی طرف میشم؛به

 دیگه. میشد تزریق وجودم به آرامش ذره ذره میگفتم که ای کلمه هر با. کنم خلوت یکم خودم

 با که بود حقیری ی بنده. بود گذاشته دوشم روی رو سنگین بار این که خودش بودمو من اینجا

 ،به(ص)محمد به... عزیزاش ی همه به دادم قسمش. میخواست صبر ازش عجزش تموم

 ازش و دادم قسم(...ع)محسن به ،(ع)حسین ،به(ع)حسن ،به(س)زینب به ،(س)فاطمه ،به(ع)علی

 .کنم آرومش و بمونم شمین کنار تا بده قوت بهم خواستم
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****************************** 

 شمین

 راچ که کردم گالیه خدا از شدمو بیدار.شد گرفته سر از کابوسم تموم شدمو شدم؛بیدار بیدار

 و ریهگ دلم دیگه...روح بی و سرد. شدم خیره سرم باالی سفید سقف به! نگرفته؟ ازم هنوز نفسمو

 چروکم شال زیر فرمالیته موهامو شدمو بلند جام از آروم. بودم مسکوت و خاموش نمیخواست، داد

 وجهت بی میکردن پچ پچ و میشدن رد کنارم از که هایی آدم تموم به. بیرون زدم اتاق از فرستادمو

 تو اومدمو در آسانسور از زن ناز پر صدای با. فشردم رو 0 ی دکمه شدمو آسانسور سوار. بودم

 شتهنو روش که بزرگی تابلوی جلوی. برداشتم قدم میزد بهم حالمو آبیش های سنگ که راهرویی

 تاریخ! آشناست چقدر صحنه این کردم فکر خودم با و زدم پوزخندی. ایستادم "خونه سرد"بود

 اتاق وارد میزد داد سرم که مسئولی به توجه بی. میکرد کجی دهن بهم و بود شده تکرار دوباره

 :زد داد صورتم تو زردش های دندون با گرفتو بازومو محکم مانتو روی از اعصاب بی مرد. شدم

 .نیست سرا کروان اینجا نمیشنوی؟ خانوم توم با _

 :دادم جواب بهش سرد

 ایناست؟ از یکی کدوم تو ام بچه بگو نشی بیکار کار از میخوای اگه _

 :گفت برداشتو بازوم از دستشو پته تته با. کردم اشاره فلزی کشوهای به

 چیه؟ اسمش ات بچه _

 :گفتم بودم شنیده خودم از حال به تا که صدایی ترین خشک با

 ...پاکدامان کیاراد رادوین _

 رو داری ریل تخت آروم. کرد بازش رفتو فلزی درهای اون از یکی سمت به خوردو ای یکه مرد

 شبغل کردمو اخمی رادوین کبود صورت بادیدن. زدم کنار رو مالفه زدمو کنارش که کشید بیرون

 :شنیدم صداشو که کردم

 .ببری طوری این رو جنازه بذارم نمیتونم باشه قوی پارتیت چقدرم هر _

 :گفتم خشم با طرفشو کردم پرت رو تراول تا چند بردم فرو جیبم تو دستمو
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 ...بذار تنها منو تویی، جنازه _

 ردس درهای همون از یکی به نشستمو اتاق ی گوشه...بیرون رفت اتاق از کردو سرمستی ی خنده

 مه شباهت بی اما نبود اتاق این شاید.افتاد یادم بودم شده اتاق این وارد که اولی بار. دادم تکیه

 وانهدی ی خنده. کنم اعتراف بودم نتونسته خودمم پیش حتی ولی بودم ترسیده چقدر...هه! نبود

 از کدوم هیچ از و نشسته اتاق همون تو زن همون حاال. افتادم کردنم غش یاد و دادم سر واری

 تربیش لرزیدمو خودم به! بود کرده عوض منو چقدر زمان. نمیترسید بودن اطرافش که هایی مرده

 جنازه و کفور بوی جای به میخواستم. کردم نزدیک خودم به رو رادوین شدمو جمع خودم توی

 خودم به سرما از و بودم حالت اون تو جا چقدرهمون نمیدونم.کنم استشمام خودمو پسر بوی

 بهم منظمش نا های قدم با. شد دیده راتین ی آشفته وقامت شد باز شتاب دربا که میلرزیدم

 که آورد جلو و دستش. غلطید اشکی قطره خیسم صورت روی دوباره.زد زانو جلوم و شد نزدیک

 ور آروم چشمامو.زد تلخی لبخند و کرد رونوازش صورتم آروم. فشردم خودم بیشتربه رو رادوین

 مردز به شد باعث بمش و گرفته صدای. کنم حس آرامشو دقیقه چند برای خواستم گذاشتمو هم

 بود؟ شده طوفانی طور این من سرسبز جنگل این کی. بشم خیره طوفانیش های

 بگیری؟ ازم نفسمو میخوای کی تا _

 با و کرد جمع زانوهاشو.شد خیره رادوین صورت به نشستو کنارم آروم.نداشتم گفتن واسه حرفی

 :کرد نوازش گوشمو دوباره آرومش صدای.کرد نوازش رو رادوین موهای دستش

 ...رفتنه وقته سردته، _

 :گفتم شدمو خیره بهش ترس با

 ...بیاد باهامون هم رادوین _

 :گفت مهربون و کشید بود زده بیرون شال از که پریشونم موهای به دستی

 .یوفتیم می راه زودتر یکم ما کنن، اش آماده باید ولی یاد می باهامون رادوینم _

 حال این اب. باورکنم نمیخواستم میدونستمو کنن، چیکار پسرم با میخوان میدونستم نبودم بچه

 نراتی طرف به اونو پر های چشم با و زدم زندگیم بهار اولین سرد پیشونی به عمیقی ی بوسه

 :کردم زمزمه بغض با و گرفتم

 .نمیذاری تنهاش بده قول _
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 زجاما دوباره تا بود کافی همین. کرد باز گذاشتو هم روی چشماشو اطمینان با گرفتو ازم رو رادوین

 ازمب ولی گرفت نفسم. شدم دور بار مرگ راهروی اون از سالنه سالنه. کنم تحمل و وزنم بلندشمو

 پیش رو خونه راه باز نیمه های چشم با و شدم شرکت مشکی ماشین سوار. وایستادم سرپا

 نای از تر حس بی ولی شنیدم رو دوییدن سرم پشت در تا که شاران و بردیا بیداد دادو. گرفتم

 جهنمم در شدن باز منتظر و ایستادم باغ در جلوی. بدم نشون خودم از العملی عکس که بودم

 روی پامو! برام داشت رو جهنم حکم فقط االن بود بهشت برام رادوین بودن با که ای خونه. شدم

 یوارد با برخوردش صدای. شدم خارج ازش ماشین در بستن و دستی کشیدن بدون گذاشتمو ترمز

 بهش نگاهی اینکه بدون. نبود مهم برام هم بیرون زد خونه از هراسون که رها خاله زهرای یا و

 از عدب باال رفتم بیوفته خونه لعنتی دیوار درو به چشمم اینکه بدون و گذشتم کنارش از بندازم

 که بزرگی جکزی گوشه؛ یه کردم پرت و کندم هامو لباس تموم... حموم رفتم ام حوله برداشن

 توش اموانداختم خسته تن کردمو پر رو میکرد یادآوری بهم رو نفرمون سه خاطرات بدجور

 .شنیدم رو رها خاله نگران صدای که بودم خیره سقف به طور همون چقدر نمیدونم

 خوبه؟ حالت دخترم شمین، _

 مسخره چقدر "خوب"کردم تکرار خودم با باری چند. کردم فکر آخرش ی کلمه به زدمو پوزخندی

 قفل ههمیش مثل انتظارش برعکس که کرد پایین باال و دستگیره نشنید من از جوابی وقتی! بود

 موا خیره نگاه اینکه بدون.رومیشنیدم آرومش های هق هق صدای وایستاد، شد نزدیکم آروم.نبود

 :گفتم دارم خش صدای با بگیرم فرضی ی نقطه از

 !حرفهام این از تر جون سگ خاله، ام زنده هنوز _

 :گفت اش گریه میون شدو نزدیک بهم

 ...حرفو این نگو بشه فدات خاله _

 :دادم ادامه حرفش به توجه بی

 تن ام، زنده و دیدم مرگشو ام، زنده و دیدم کشیدنشو درد ام، زنده و دیدم پسرمو کردن ناله _

 ...ام زنده کردمو بغل جونشو بی

 هرفت رفته که بود خاله گریه صدای و میگفتم شده مسخ و شمرده شمرده رو ها جمله این تموم

 دوش یه بعد شدمو بلند ازجام اینکه تا.خورد سر چشمم گوشه از اشکی قطره. میرفت باالتر
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. میکردم نگاه رنگارنگم های لباس به بودمو نشسته کمد جلوی...بیرون دراومدم سرسری

 یب که کشید بیرون هامو پیرهن از یکی برد دست رها خاله یومد؟ می مشکی نظرم به چراهمشون

 مشکی تونیک یه! ترین برق و زرق بی. برداشتم لباسمو ترین تیره شدمو بلند جام از اون به توجه

 مرده با رقیف هیچ آینه؛ مقابل رفتم پوشیدم روش که مشکیم پانچوم با پوشیدمو مشکی جین یه با

 دارمو نم موهای سردم های دست با. بودن خونی گریه از که چشمایی پریدمو روی رنگو! نداشتم

 سرم وار شلخته رو مشکیم شال کردمو جمعشون سرم باالی! کردم شونه رحمی بی با و محکم

 از منو داشتن سعی حرفاشون با مهسا و رها خاله. دراومدم اتاق از گوشیم برداشتن با انداختم

 .کنند پشیمون رفتن

 .دنبالت یاد می خودش گفته بزنم زنگ راتین به بذار مادر _رها خاله

 ...نگرانتونن برین، جایی اومدنشو تا نذاریم گفتن آقا خانوم _مهسا

 :گفتم لحنم ترین جدی با کردمو هردوشون به رو

 .میده امو بچه کفن و دفن مراسم ترتیب داره راتین میدونم! نیستین طرف بچه با _

 :گفتم کردمو بلند تهدید نشونه به دستمو

 .بشین پسرم سرخاک به رفتنم مانع نمیتونین ها شما نه اون نه _

 :زدم داد روش مهسا طرف به کردم رومو

 ...بیار منو سوییچ _

 ایلنازو شماره و شدم خارج خونه از ماشین با توقف ای لحظه بدون. داد بهم و آورد و سوییچ دو با

 :داد جواب اول بوق با که گرفتم

 ...جانم _

 ...بده آدرسو_

 ...دنبالت بیام بگو کجایی عزیزم شمین _

 :زدم نعره قدرت تموم با

 ...آدرس _
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 :داد جواب عصبی

 !تو روانی _

 :گفتم کوبیدمو رل به محکمی مشت کردمو عصبی ی خنده

 روانی یه موقع اون ندی گورستونو اون آدرس اگه ولی شدم روانی دیشب شدم،از روانی آره _

 !پیدا نا سرش اون که میدم نشون بهتون

 من بدون میدادم نشون بهشون. کردم قطع بزنه ای دیگه حرف خواست تا داد آدرسو دلخوری با

 با. فتمر پیاده راهو بقیه روندمو زهرا بهشت جلوی تا گاز تخته! چی یعنی گرفتن خاکسپاری مراسم

 ناآش برام ها صدا و ها قیافه میشدم نزدیک هرچی. دوییدم طرفشون به پوش سیاه جمعیت دیدن

 شدت هاش گریه من دیدن با مامان خورد، گره بهم اخماش و دید دور از منو راتین. میشدن تر

 :کشیدم فریاد ایستادم راتین مقابل خشمم تموم با. کرد پیدا

 مادرش بدون پسرمو میخواستی دادی؟ خودت به حقو این طور چه ها؟ هستی کی کردی فکر تو _

  کنی؟ گور به گور

 :شنیدم رو آقا حاج صدای که شدم نزدیک بهش ای دیگه قدم. شدم تر دیوونه آرامشش دیدن با

 ...بابا جاها اینجور نیست خوب واست _

 بهش دمق به قدم. برید نفسم مشکی شلوار کت توی قامتش دیدن با که بدم جوابشو تا برگشتم

 بشنوه خودش فقط که طوری آروم. زدم زل بودن خیره بهم غم با که چشماش تو و شدم نزدیک

 :گفتم

 تا اومدی برنداشته؟ زندگیم منو سر از دست لعنتت هنوزم طور چه اینکه ببینی؟ رو چی اومدی _

 چی واسه میکنم؟ خاک خودم های دست با امو بچه طور چه ببینی اومدی ببینی؟ شدنمو خرد

 اومدی؟

 :غریدم بستمو چشمامو انزجار با که بگیره بازومو تا کرد دراز دستشو

 ...مبادا! بزنی من به کردی لمس رو ه*د*ن*ج تا هزار بدن تنو که رو دستی مبادا _

. دمش نزدیک بود شده گذاشته قبرش پیش که پسرم کوچولوی تابوت به کردمو بهش پشتمو

 کوچیکی پارچه میون شده قنداق کوچیکشو جسم که کردم باز درشو آروم! شدن خم زانوهام
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 ایصد کنم باز صورتشو خواستم تا اما. کردم بغلش رادین و وارنا های خواهش به توجه بی. دیدم

 :گفت که شنیدم گوشم بغل از رو راتین

 !بشکنه کمرم دوباره شمین،نذار نکن _

 دم؛ش پشیمون دیدمو توشون خواهش. شدم خیره میکردن بیداد رو غم که هایی زمرد به برگشتم

 رو پوشی سفید پیرمرد صدای! نشکنه شوهرم کمر تا ندیدم. ندیدم پسرمو آخر بار برای حتی

 :گفت دست به قرآن که شنیدم

 .کنیم شروع رو مراسم بهتره ظهر اذان از قبل _

 :خواستم ازش گریه با که بگیره ازم رو رادوین تا آورد جلو دستشو راتین

 ...بمونه پیشم بذار _

 :گفت بود بم زیادی که صدایی با

 ...نمیشه دیگه _

 فتمر آروم رفتم بودن کنده که کوچیکی قبر طرف به. شد بلند من همراه که شدم بلند جام از آروم

 :گفت که رسید گوشم به راتین ضعیف صدای و شد بیشتر ها گریه صدای که داخلش

 ...نکن _

 روی صدام، بی هق هق از میلرزید هام شونه. بدم گوش خواهشش به نمیتونستم دیگه بار این

 جیغ دل ته از و بود ابری که آسمونی به کردم رو. نذاشتم زمین رو رادوین ولی شدم خم هام زانو

 :کشیدم

 کدوم تقاص خدایا. میکنم خاک رو بودی داده بهم خودت که ای  بچه همون دارم ببین...خدا _

 ... خدا نوشتی؟ چی پای به اینو خطاست؟ کدوم جزای گناهه؟

 :گفت لرزونش صدای با امو شونه روی گذاشت دستشو زدو زانو راتین

 ...باال بیا _

 :زدم داد عجز با فشردمو خودم به بیشتر رو راودین شدمو خیره بهش

 ...سرد قسم میپرستی که خدایی همون به...سردشه اینجا قسم علی به سردشه، راتین _
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 و درآورد تنش از کتشو. آورده مردم روز به چه میدیدم و میکرد آب هم رو سنگ دل هام فریاد

 :گفت و من طرف گرفت

 .میشه گرمش بپیچی بهش اینو _

. تنداش قبر به پسرمو گذاشتن توان لرزونم های دست ولی کردم قنداق راتین کت به رو رادوین

 یادفر بودو ایستاده باالسرمون که کنی گور سمت برگشتم جنون با گذاشتمش خاک روی آروم

 :کشیدم

 ...میترسه اینجا اون. کنین خاک پسرم با منم بریز، خاک روم قسم مقدسات تموم به رو تو _

 چنگ قبر های دیواره به محکم دست با که بیرون بکشه منو کرد سعی گرفتو محکم بازومو راتین

 :نالیدم زدمو

 ...مردم دیشب همون راتین،من مردم رادوین با منم _

 :زد داد روم چکید خاک روی که اشکی قطره با راتین

 که خدایی و علی همون به میدم قسمت منم! بذاری تنها منو نمیذارم لعنتی؟ چی من پس _

 .کن تمومش باالسرمونه

 یدکش اونجا از منو و بگیرم رو راتین قوی بازوهای جلوی نتونسم ولی میزدم چنگ کشدیم جیغ

 مخراش گوش دادهایی با گلومو فقط من و ریختن خاک امیدم پسرم، بهارم، ، زندگیم روی. بیرون

 دیگه.بود گذاشته جا به خودش از کوچیکی برامدگی بودو شده خاک از پر قبر دیگه. کردم پاره

 رو نگرانی که بودم شده ساکت و آروم عادی غیر امقدر. نمیزدم پا دستو راتین بازوهای میون

 مرده ثلم درست. بودم مونده خیره پسم قبر به حرکت بی. ببینم چشماش سوسوی از میتونستم

 .زد صدام اشکیش های چشم با نشستو پیشم آروم شاران. نمیکشیدم نفسم شاید! ها

 ...شمین _

 دادو قورت بغض همراه دهنشو آب. لرزید وجودم سرمای از که دیدم و کردم نگاهش حس بی

 :گفت

 ...عزیزم بشین،سردته ماشین تو بریم بیا _

 :گفت زدو سرم به ای بوسه راتین
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 باشه؟ بیام، تا ماشین تو بشین برو م تو برم دقیقه چند یه باید _

 دار ضبغ صدای شنیدم. رفتم ماشین سمت به پاشدمو رباط یه مثل جام از فقط ندادم جوابی هیچ

 :بشنوم هم رو شو ادامه نخواستم ولی و شاران

 ...میخوا نیست خوب اصال حالش _

 شدو ندیک بهم آروم وارنا زمین، بخورم بود مونده کم بار چند که بود منظم نا انقدر های قدم

 هک موهامو. کرد بغلم شدو نزدیک بهم که شدم خیره حرکت بی بهش انقدر. گرفت قرار مقابلم

 :گفت کردو نوازش رو بیرون بود زده شال زیر از پریشون

 ...من غمگین بانوی بگیره آروم آشوبت دل تا دعامیکنم برات _

 چند های داد جیغ خاطر به بودم مطمئن که صدایی ترین گرفته و ترین سرد با شدمو جدا ازش

 :گفتم بود ساعتم

 ...مرگ فقط...بخواه مرگ برام _

. شدم سوار کردمو باز رو راتین جنیسیس در گذشتم وارنا ی زده وحشت های چشم روی پیشو از

 در. دمش خیره بیرون به پنجره از نشستمو راننده صندلی پشت! نشستم پشت بار اولین برای

 با هک الریسا صدای با ولی برنگشتم طرفشون به. شدن سوار الریسا و شاران شدو باز ماشین

 :پرسید ازم دودلی

 خوبی؟ خاله _

 ونخندهاش صدای به. شدم خیره بود همبازیش بهترین پسرم که کوچولویی همین به برگشتم

 :گفت شاران که بودم خیره بهش طور همین. کردم فکر

 .است خسته فقط خوبه حالش خالت _

 این از تر باهوش خیلی میدونستم.پایین انداخت سرشو بعدش کردو نگاه من به بغض با الریسا

 زور هب که ام گرفته صدای با گرفتمو طرفش به درآوردمو گوشیمو جیبم از بردمو دست. حرفاست

 :گفتم میشد شنیده

 .کن بازی باهاش خواستی هروقت تا باشه، تو پیش این بگیر _
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 :گفت گرفتو ازم رو گوشی پاشیدو روم به شیرینی لبخند

 ...خاله دارم دوست خیلی _

 وتسک بازی صدای. نبود اش شبیه اصال چون زدم لبخند که بگم نمیتونم ولی شدن کج لبام

 :گفت الریسا به تشر با شاران ولی میشکست رو ماشین

 ...صداشو کن کم _

 لیصند پشتی به سرمو که طور همون برگشتم. کرد قطع رو گوشی صدای و ورچید لبی الریسا

 :گفتم بودم داده تکیه

 .میخوری حسرت سروصداشم به بعدا کن، ولش _

 از رو راتین. شدم خیره بیرون به دوباره زدمو خندی زهر که شد خیره بهم غمگین های چشم با

 من صورت روی آینه کردن تنظیم از بعد شدو ماشین سوار اومد ساعت 0 بعد باالخره که دیدم دور

 رادوینم برای هم تهران باریدن؛آسمون به بود کرده شروع نم نم بارون.درآورد حرکت به و ماشین

 رانینگ رنگ راتین نگاه. زدم چنگ شکممو دستم با که پیچید دلم توی بدی درد! میریخت اشک

 :گفت راتین به حول با شاران و گرفت

 ...بیمارستان برو زود _

 :گفتم درهم های اخم با طور همون

 ...نمیخواد _

 :گفت اخم با و گذاشت گاز روی پاشو راتین

 .بشی معاینه باید _

 کذایی بیمارستان همون جلوی راتین. کردن کل کل ی حوصله نه داشتم زدن حرف نای نه دیگه

 رفته رفته درد این واقعا ولی افتادم راه کنارش آروم های قدم با. کرد باز منو طرف در داشتو نگه

 شگو تو نمیدونم. برد اورژانس تا منو اون با گرفتو ویلچری رفت راتین آخر دست. میشد بدتر

 لوج آریانا که بودم خیره هردوشون به اخم با. فرستاد آریانا اتاق به رو ما زود که گفت چی پرستار

 :گفت محزونش لبخند با و بکشم دراز تخت روی کرد کمک اومدو
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 خدا؟ طرف از است هدیه یه کوچولو این که کنی فکر این به خوای نمی چرا _

 :گفتم کردمو عصبی ی خنده 

 !میگیره پس رو میده من به که هایی هدیه همیشه خدا چون_

 رشوکا آریانا تا گذاشتم هم رو چشمامو. کرد پرت صندلی روی خودشو عصبی که دیدیم رو راتین

 لبشوق صدای. فرستادم لعنت زمان و زمین به پوستم به دستگاه برخورد با. بده انجام زودتر هرچه

 :زدم داد روش یومد نمی در دیگه گفت میشه که وحشتناکم صدای همون با شنیدم که

 ...رو لعنتی اون کن قطع _

 اب کردمو باز چشمامو که شد گذاشته شکمم روی دستمال برگ چند شدو قطع دستگاه صدای

 توی چیزهایی درهم های اخم با آریانا... آشغال توی انداختم و کرد پاک رو لعنتی ژله خشونت

 :گفت راتین به رو نوشتو نسخه

 ...پایین خیلی جنین کنه حرکت زیاد نباید. کن تهیه رو ها دارو این _

 :گفتم هردوشون به رو تمام جدیت با شدمو بلند تخت روی از

 .کنید بیرون مغزتون از رو بچه این فکر _

 :گفت درهم های اخم همون با انداختو بهم باری افسوس نگاه آریانا

 .نیاین من سراغ بهتره کنید سقط میخواین هم اگه _

 اخم با. شنیدم منم گردنشو های عضله تق تق صدای که کرد بلند سرشو سریع همچین راتین

 :گفت

 !نمیشه سقط باشیم شمین منو مادرش پدر که ای دیگه ی بچه هیچ و بچه این _

 :گفتم دادمو تکون هوا تو دستمو

 !یاد نمی دنیا به ولی میمریم هم با هردو بار این راتین، آقا نمیشه سقط بار این _

 موگرفت پیش رو خروجی راه میکرد حس شکمم زیر هنوزم که دردی به توجه بی بیرون زدم اتاق از

 کوتس معنی به دستمو کنه باز دهنشو خواست تا شاران. درکوبیدم شدمو ماشین سوار حرص با

 :گفتم تلخ آوردمو باال
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 !میدونستین میدونستی،همتون _

 :شنیدم آرومشو صدای بعد دقیقه چند

 ...شماست امید تنها االن اون _

 :گفتم شدمو خیره بهش برگشتم بده ادامه نذاشتم

 ندچ جنین این نمیخواین اگه دادم، خاک به خودم دستای با پیش ساعت چند همین امیدمو من _

 . میمریم باهم هردو ببرین بین از رو روزه

 :زد لب شدو خیره بهم خیسش های چشم با

 ...بوده این صالح شاید _

 :گفتم و خندیدم وار دیوانه

 نای صالحه؟ کجاش باشه شکمم تو دیگه بچه یه و بمیره من ی ساله پسریه اینکه صالح؟ _

 بفهمید؟ خوایین نمی چرا! عذابه

 خیره بهش که طور همین. بود خیره من به بودو شده جمع خودش تو صندلی گوشه یه الریسا

 :گفتم بودم

 . باشین نداشته انتظاری همچین یه من از! شاران بزا نمیتونه مرده یه _

 تا چشمامو شدمو خسته راتین های نگاه از آخر دست و نشد زده حرفی راتینو اومدن تا دیگه

 غمگین های نگاه. رفتم خونه طرف به شدمو پیاده همه از تر زود. نکردم باز خونه به رسیدنمون

 اتاق راه راست یه. نداشتم رو باهاشون رویی روبه توان ولی میکرد حس خودم رو و رها خاله

 کهت تک. کردم قفل سرم پشت درو بگیره جلمو رها خاله اینکه از قبل گرفتمو پیش رو رادوین

 که بود رادوین های خنده صدای قبل دوشب همین تا. کردم بغض گذروندمو نظرم از اتاقو اجزای

 . میکرد رنگی اتاقو این

 … کردی خون رو دنیا دل

 رفتی تو اینجوری که 

 …هامو خوشی دل تموم
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 گرفتی رفتن با تو 

 …کردی خون دنیارو دل

 رفتی تو اینجوری که 

 …تو هامو دلخوشی تموم

 گرفتی رفتن با 

 بیام میکرد التماس بهم که رو رها خاله صدای گوشهام. نداشتم هام اشک روی اختیاری دیگه

 دموش نزدیک کوچیکش تخت به. بود کرده پر رو اتاق مرگبار سکوت هام هق هق. نمیشنید بیرون

 فسن کردمو نزدیک بینیم به داشتمو برش لرزونم های دیت با. دیدم روش رنگشو سفید سرهم

 . بود کشیده نفس تازه ور این به دیشب از انگار میداد، بوشو. کشیدم عمیق

 … بودی تازه عشق یه حس مث

 بودی اندازه بی افسانه مث 

 … نبوده تو شبیه من برای هیشکی

 زوده تنهایی آخه رحمی بی چه دنیا 

 …کردی خون دنیارو دل

 رفتی تو اینجوری که 

 :کشیدم جیغ گرفته صدای همون با زدمو زانو تختش کنار

 ...خدا _

 به سرهمو کردمو جمع هامو زانو. نبود مهم برام میشد کوبیده در روی که هایی مشت صدای

 طعم و مشکم زیر درد! بکشم نفس ساعت چند از بعد میخواستم. کشیدم نفس چسبوندمو صورتم

 خودم به اومد در از که مهیبی صدای با. نبود مهم کدوم هیچ بود کرده گس رو دهنم تو که خونی

 :گفتم میرسید گوش به زمزمه مثل که ام گرفته صدای با و شدم بلند جام از اومدمو

 .برین باشم، خودم حال به بذارین _
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 :گفت که شنیدم رو راتین صدای

 ...درو این کن باز شمین _

 :گفتم بغض با دادمو تکیه بهش درو سمت رفتم

 .باشم پیشش بذار باشم، تنها بذار _

 :گفت زدو در به آرومی ی ضربه

 میدی؟ عذابم چرا یاد؟ می بند نفسم تو بی بفهمی نمیخوای چرا چی؟ من پس لعنتی _

 :گفتم کنم کنترلش تونستم اینکه از بعد و نشنوه هقمو هق تا گرفتم دهنم جلوی دستمو

 . باشم خودم برای بار یه فقط میخوام باشم، خودخواه میخوام راتین _

 شکست؟ حد این تا کی من مرد. خوردم حسرت خوبمون روزهای تموم به شنیدم که صداشو

 تو دادن دست از ی اندازه به هیچی از من شمین. نمیتونم ولی باشه بگم بتونم کاش ای _

 بری خواستی که روزی. میکنم التماس بهت میزنمو زانو جلوت این بخاطر که زیاد انقدر. نمیترسم

 !منی کس تنها تو...دیده هامو گریه که هستی کسی تنها تو. بکشی منو باید اول

 من ضعیف های هق هق صدای تنها یومد نمی صدایی هیچ دیگه. نشستم زمین روی خوردمو سر

. ردمیک روشن اتاقو فضای ثانیه چند برای میزد که هایی وبرق رعد...بارونی و بود تاریک هوا. بود

 . کنم حس در این پشت درست وجودشو گرمای میتونستم اما یومد نمی صدایی هیچ شاید

 … تو دلخوشیهامو تموم

 گرفتی رفتن با 

  … بودی تازه عشق یه حس مث

 بودی اندازه بی افسانه مث

 رفتی تو اینجوری که

 … هامو خوشی دل تموم

 گرفتی رفتن با تو 
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 (رفتی تو_پاشایی مرتضی)

 صداش نشنیدم خودمم که ای خفه صدای با و کردم نوازش درو آروم آوردمو باال راستمو دست

 :زدم

 ...راتین _

 :گفت همیشه مثل و گرم که رو خفه صدای اون شنید واقعا یا بود همین منتظر نمیدونم

 ...راتین جان _

 :گفتم و چکید اشکی بار هزارمین ده برای خیسم صورت روی

 ...میکنه درد قلبم _

 .بزنم حرف گذاشت کردو سکوت وقتی بودم ممنون ازش چقدر

 ومتم گفتم نگیرتش، ازم گفتم. کردم التماس خدا به من راتین. یاره می بند نفسمو دردش _

 . گرفت ولی نگیره ازم دلخوشیمو

 .کرد بیزار خودم از منو اش خسته و گرفته صدای

 ...شمینم میکنم درستش خودم. دردتو کنم کم بذار باشم، کنارت بذار _

 :نالیدم گریه میون بریدو امونمو هقم هق دیگه

 میتونی؟ میدی؟ هم رادوینمو _

 ...کنه کم دردتو شاید. نیست حکمت بی هم شکمت توی بچه اون بودن ولی نمیتونم، نه _

 مچش برای. میخوند الالیی برام که کردم گوش بمشو صدای و نشستم در همون پشت صبح تا

 ور روبه به گردنم کمرو درد به تفاوت بی و حرکت بی! نمییومد سراغشون خواب ای ذره که هایی

 :شنیدم دارشو خش صدای که بودم خیره

 ...نفسامی ی بهونه تنها تو. بگیرم آروم یکم چشمات بادیدنت حداقل بذار _

 هک هاش نفس تکه تک به قویش، دستای گرمای به.داشتم نیاز زمردها اون داشتم،به نیاز منم

 قامت و چرخید آروم دستگیره. کردم باز درو کلید و شدم بلند جام از آروم. داشتم نیاز میکرد گرمم
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 ایه شونه نداشتم،این خاطر به رو افتاده های شونه این من. گرفت قرار مقابلم راتین ی آشفته

 های چشم با. وایستاد سانتیم چند ی فاصله تو درست برداشت قدم یه. نبود من راتین پهن

 صورتمو عضوهای تکه تک داشت جنگل این بود شده طوفانی طور این دیروز از که طوفانیش

 مهه کاش ای.کردم قایم ستبرش ی ینه*س توی سرمو که کشید آغوشش به منو آروم.میکاوید

. دمنبو چون قویم که بدم نشون نخواستم دیگه! میشد خالصه تنگ جای همین تو من دنیای ی

 برخورد زمین با زانوهام اینکه از قبل. کنن تحمل وزنمو نمیتونستن دیگه که بود وقت خیلی پاهام

 شماماست رو دنیا عطر بهترین بودمو بغلش تو کنم وا چشمامو اینکه بدون. کند زمین از منو کنه

 لخیت و میکرد آرامش پر رو وجودت  تکه تک که گرمایی...گرم و تلخ! بود راتین بوی این. میکردم

 ارب یه حتی من جلوی که رو مغرور مرد این مهربونی من چون! بود عسل از تر شیرین کامت به که

 ودب خاکی من پیش که مردی. بودم کرده تجربه بودم، دیده بود نذاشته نمایش به رو غرورش هم

 کنارم درست. کشید روم لهافو گذاشتو تخت روی منو آروم.میکرد درک بیشتر خودمم از منو و

 :کردم زمزمه ام خفه صدای با و شدم خیره هاش زمرد به. میکرد نوازش موهامو و بود نشسته

 !شده دلم مهمان قراری بی باز...مرا کن حوصله  ها؛گاهی روزمرگی دار گیرو مرا،در کن حوصله _

 :گفت زدو بهم مهربونی لبخند. موند حرکت بی موهام روی دستش

 .میکنم بازی ها ابریشم این وبا میمونم کنارت نفسم آخرین تا _

 بهم نگاه هر با لجوجانه که کنم باور نخواستم زدمو حرف باهاش چشم با فقط دقیقه چند

 :گفتم کردمو اخمی "!دارم دوست"گفت

 که سته من زندگیه روی همیشه سیاه سایه یه نمیشه؟ نمیبینی مگه زندگیت؟ پی نمیری چرا _

 نمیکنی؟ خالص خودتو چرا تو! نمیشه خیالم بی

 :گفت شمرده شمرده صورتم تو کشیدو دراز پهلو به کنار

 !منی زندگی تموم تو چون _

 حاال ها چشم این. شدم غرق بودن من ی افسانه که زمردهایی توی شدمو شدم،خاموش ساکت

 ...واقعیت خوده! بودن من واقعیت خود

************************ 
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 زندگیه به دوباره روح که پسری. آورد دنیا به دومشو پسر شمین و روز اون از گذشت سال 4

 لاوای این و داشت راتین به بگم بهتره یا رادوین به ای العاده فوق شباهت رامتین. داد هردوشنو

 :کرد قانع های حرف با اونو راتین همیشه مثل روز یه اینکه تا. بود آور عذاب شمین برای

 کاری پس. بود امتحان یه اینم شمینم، داد پس بهمون دوباره ولی گرفت ازمون رو رادوین خدا _

 ...بریز رامتین پای به هاتو مادرانه عشقتو بشی،تموم پشیمون که نکن

 با راتین که داد بهشون خدا خوشگل دختر یه بار این و شد حامله دوباره شمین بعد دوسال البته

 :گفت شدو خیره شمین به عشق تموم

 یهزندگ همه که منه،چشمایی نفس شبیه که دختر یه! عروسکم کرد قبول باالخره هامو دعا خدا _

 ...قلبمه( فرشته نام)راتا و نفسمی تو دیگه حاال...منه

 که ودب شمین شبیه قدری به اخالقیش خصوصیت! لجباز و بود شمین شبیه اندازه از بیش راتا

 یکی سوی به رو شرکتشون هم کمک به راتین و شمین. میشد خیره بهش بهت با هم شمین گاهی

 هم مینش و میشد بیشتر بیشتر شمین به نسبت عشقش روز هر راتین. بردن پیش ها بهترین از

 لیو بود پابرجا هنوزم که غروری. نباشه غرورش تابع موقع هیچ راتین مقابل در گرفت یاد کم کم

 اب میگرفت یاد پدرش از رو مهربونی و مردونگی رامتین! هاش بچه پدر و زندگیش مرد برای نه

 خواهر های کاری شلوغ پی حواسش همیشه و بود راتا عاشق ولی داشت سال 4 هنوز اینکه

 درشوپ توضیحات باالخره و شد رو روبه پدرش با خاکسپاری قضیه از بعد شمین. بود کوچیکش

 راحتی به هاش کاری احمال و اشتباهات تموم از! گذشت هم شاید و بخشید. شد قانع و کرد گوش

 . گذشت بار این

************************** 

 شمین

 چرخ یه. خندیدم دوباره و کردم نگاه خیسش صورت به باال از. بود گرفته اوج هام قهقهه صدای

 به ادوایست ثابت راتین. بودیم شده آب خیس بارون زیر هردو. کشیدم جیغ دوباره که داد منو دیگه

 :گفت زدو زل چشمام

 !هات خنده فدای به زندگیم _

 :گفتم گرفتمو دستهام میون صورتشو شدمو خیره بهش بود لبام روی که بزرگی لبخند با
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 .دادی یاد من به تو شدنو عاشق کردنو، دادی،زندگی یاد رو خندیدن من به تو _

 :گفتم و بستم چشمامو لذت با گرفتمو باال سرمو

 ...من بهاردل. ماست بهار اولین این ولی اومده عید بارون،دوباره دوباره _

 :گفت کلفتی صدای با راتین

 چی؟ بودی من کنار که عیدی همه این پس! باش منو ضعیفه به _

 :گفتم گرمی لبخند با که شد خیره بهم دلخوری با و زمین رو گذاشت منو آروم

 ودنب تلخ ولی شد شروع بهارزندگیم شدم تسلیم فهمیدمو بهت نسبت حسمو که روزی همون _

 من دل به بهار امسال. است خیره بهمون لبخند با هم خدا که سالیه تنها امسال اما...روزها ی همه

 .نیست هم یخ از کوچیک تیکه یه دیگه  و اومده

 :گفت زدو پیشونیم به عمیقی ی بوسه

 .کردم خوشبختت باالخره که خوشحالم _

 روزها این دارم حسی یه

 خوشحالن شهر تموم

 خوب شروع یه فکر تو

 سالم اول برای

 بازم آشنا عطر یه

 کرده پر رو ها خیابون

 :گفتم شدمو خیره گرمم،آرامشگاهم های زمرد به

 ...مرسی. کردی زندگی باهام رو افسانه که مرسی _

 :گفت زدو بینیم به آرومی ی ضربه

 !شد واقعیت که ای افسانه _
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 ها روز همین دادن خبر

 برگرده که میخواد بهار

 بسته رو بارش زمستون

 خستن دیدنش از همه

 اما یاد می بارون داره

 بستن چتراشونو همه

 بسته رو بارش زمستون

 خستن دیدنش از همه

 اما یاد می بارون داره

 بستن چتراشونو همه

  خوب اتفاق  یه بازم

 افتاده شهر این توی

 کردیم دعا باهم همه

 فرستاده بارون خدا

 راهه تو که عشقی واسه

 کردیم نو هامونو نگاه

 که راهیم توی ساله یه

 برگیردیم احساس این به

 بسته رو بارش زمستون

 خستن دیدنش از همه

 اما یاد می بارون داره
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 بستن چتراشونو همه

 بسته رو بارش زمستون

 خستن دیدنش از همه

 اما یاد می بارون داره

 بستن چتراشونو همه

 (آسرایی فریدون _یاد می بارون داره)

 رو رامتین هم راتین کردم بغل رو راتا خنده با. دوییدن می طرفمون به که اومد راتا و رامتین صدای

 :گفت من به رو کردو بغل

 راتین؟ نفس بریم کجا شمام فرمان به گوش من خب _

 :گفتم انداختمو ها بچه ی دیده نم موهای به نگاهی

 ...فرحزاد بریم _

 :گفت افتاد راه جلوتر راتین

 ...فرحزاد سوی به پیش _

 هک شدیم ماشین سوار. آورد لبام به رو بزرگی لبخند بودن کرده ذوق که ها بچه داد و جیغ صدای

 :گفتم راتین به

 .باشیم هم دور رو امروز بیان اونجا بگیم همه به _

 :گفت شدو خیره میکرد براق زمردهاشو همیشه که عشق دنیا یه با برگشت

 . ندارم اشو حوصله اصال که بزن زنگ خودت غرغررو ایلناز اون به ولی چشم رو _

 :گفتم گذاشتمو دستش روی دستمو خندیدم

 ...هااا میزنی حرف داداشت زن پشت زشته _

 :گفت کردو ای مردونه ی خنده
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 !نمیگرفت ای دیگه کس من ی پخمه داداش جز به رو دیوونه این _

 :زد داد همیشه مثل که زدم زنگ ایلناز به و درآوردم گوشیمو

 ...معرفت بی سالم _

 :گفتم خندیدمو

 ...ای زنجیره ی دیوونه سالم _

 ...ها شوهرت اون با تویی ای زنجیره ی دیوونه هویی_

 .نمیرسه بهت دستم االن کن دعا میرسم رو تو حساب بعدا من _

 :گفت و خندید

 میگردونم؟ کنارم چی واسه تشنو غول این کردی فکر سخته، یکم _

 :رسید گوشم به خط طرف اون از که بود رادین اعتراض صدای

 ...دیگه میگیره ویارت بازم باالخره تو ایلناز _

 :گفت کردو نازوک صداشو خرکی عشوه با ایلناز

 یاد؟ می دلت رادی _

 !شاخته رو الثالثه طالق رادی بگی دیگه بار یه _رادین

 :وگفتم خندیدم

 .کنید دعوا باهم بعدا کنم قطع بگم حرفمو من بذار _

 :گفت حرصی ایلناز

 ...بنال _

 ...خودته کار اون _

 ...بزر خب_

 ...خودته تخصص اونم_
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 ...شمین_

 :گفت ایلناز به اخم با راتین که کردم جدا گشوم از رو گوشی

 داری؟ چیکار من زن به بزن شوهرت سر جیغاتو اون برو _

 !زنتو خوردیم خب خیلی _

 ...ایلناز میرسونم سالمتو حتما _

 شدی؟ مزاحم چرا بگی نمیخوای تو_

 !بشی آدم کوچولو یه بلکه تا صفا بیا یکم زدی کپک خونه اون تو بگم میخواستم _

 کجا؟ من؟ جووون _

 ...دعوتن همه منتظرتونیم همیشگی جای فرحزاد میریم داریم _

 دیگه؟ راتین مهمون_

 پرداخت خودشو حساب هرکسی که طوریه رسومشون رسمو ها آلمان) آلمانی صورت به نخیر _

 !(نیست عیب اصال این و میکنه

 ...خسیس _

 ...خور مُف _

 .میفرماییم رنجه قدم باشه _

 !ندید مطمئنا که دادم تکون بهش سری تاسف با و خندیدم

 ...فعال...منتظریم _

 (خداحافظ!)خدافیظ_

 :گفتم انداختمو نگاهی راتین به کردمو قطع رو گوشی

 کنم؟ صدا من هم رو اینا مامان میخوای _

 .داری دوست هرطور _
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 همراه به داد قول اونم دعوته که گفتم بهش پرت و چرت ردوبدل از بعد گرفتمو هم شاران شماره

 ردوک قبول زود که زدم زنگ خودم جونم مریم به و بگیرم خودمو جولی نتونستم. بیان اینا مامان

 نامزدش و ژاله به دادن خبر زحمت. یان می باهم میده خبر هم جون نگین به خودش گفت بهم

 به توهان بیچاره.کردن قبول خوش روی با هم اونا که کشید راتین روهم آریانا و وارنا و سجاد

 .برسونه خودشو شده که آخرهاشم به داد قول ولی بیاد نتونست داشت که مهمی ی جلسه خاطر

 تحمل هب راضی رو کسی بود نتونسته راتین قول به شایدم یا بود نباخته کسی به دل هنوز توهان

 که میکردم ناراحتی ابراز دل ته از و میگفتم راتین به اینو هرروز گفت میشه ومن! بکنه کردنش

 داشتم خاطره هزارتا که ای خونه چای همون جلوی.یاورد درمی تهشو سرو خنده و شوخی با اونم

 استمخو تا کردمو بغل رو راتا. میکرد پیدا خاصی هوای حالو یه فصل هر توی اینجا. ایستادیم ازش

 :گفت و گرفت بغلم از رو راتا اومد درهم اخمهای با راتین بردارم قدم از قدم

 .میگیره درد کمرت شده سنگین گفتم بار صد _

. فتیمر همیشگی تخت سراغ شدیمو داخل باهم گرفتم رو رامتین دست پاشیدمو روش به لبخندی

 نراتی خواست به هم دیگه تخت دوتا.بود نشدنی وصف هوا حال این با ولی میبارید نم نم بارون

 تکه تک میکرد سعی اول روز همون از رامتین. خوردیم بستنی ها بچه با رسیدنشو تا و کردیم رزرو

 رشپد فقط و فقط مرد یه از مادرش تعریف که میدونست خوب چون باشه راتین شبیه حرکاتش

 من هب نسبت توصیفی قابل غیر داشتن دوست و نداشت ها داستان توی های ازاسطوره کم که بود

 یحت و میکرد من کردن خوشحال برای رو تالشش تموم من اخم کوچیکترین با که طوری. داشت

 :ی جمله گفتن با منو ها موقع بعضی

 .دارم دوست بابا از بیشتر خیلی خیلی رو تو من مامان _

 هم شاید ترین سخت اشکش درآوردن که من تخس اخمو دختر راتا. مینداختم حیرت به

 :میگفت میشدو خیره بهش دیدنش با هر مامان! بود دنیا کار ترین غیرممکن

 !شمین میبینم هاتو بچگی دارم _

 یرهخ ها بچه به. میکشید پر دلش گنجشک یه دیدن با که زیاد انقدر. بود مهربون قدرهم همون اما

 :شنیدم گوشم کنار از رو راتین صدای که بودم

 پری؟ گل کجاست حواست _
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 :گفتم زدمو لبخندی زدمو زل بهش

 .میکردم فکر ها بچه به _

 :گفت انداختو باال ابروشو یه

 چیشون؟ به _

 !تو شبیه چقدر رامتین و منه شبیه راتا چقدر اینکه _

 :گفت زدو ام شقیقه به ای بوسه

 ...ممنونم ازت دادی بهم که خوشبختی همه این بابت منم _

 :شنیدم گوشم کنار از آروم صداشو که گذشت یکم

 طوری؟ چه مپل تپل ی بچه یه با میگم، _

 چشم این. است خیره بهم خمراش چشمهای با دیدم که شدم خیره بهش شدم گرد های باچشم

 !بود خطر عالمت ها

 پشتی ی باغچه تو داشتن متاسفانه که کردم نگاه ها بچه به زود که شد نزدیک بهم آروم آروم

 :گفت سرجاشو بگردوند آروم صورتمو رفتن؟ کی اینا. میکردن بازی

 !نداری فرار راه _

 و رد تو چشمام لبهامو بین که شدم خیره خمارش و چشیطون چشمای به دادمو قورت دهنمو آب

 :زدم لب و بودن بدل

 !...راتین _

 :گفت رو امون فاصله کرد نفس یه ی اندازه به

 ...راتین نفس _

 رد هزار به ضرربانش دوباره که بود قلبم لبهاش، گرمای توی دوباره شدم ذوب. شد تموم فاصله

 یکس میدونستم. میداد ادامه هاش بوسه به میکردو نوازش دستش با پشتمو راتین. بود اومده

 ی رفهس صدای با اما! بود منفی پوئن یه همین و یاد نمی دنج ی گوشه این به اینجاییم ما وقتی
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! رو وچشم بی ایلناز فقط البته. شدن خیره بهمون ایلناز و رادین دیدم که شدم جدا ازش زود کسی

 اومدن همه! نبود ما ی سوژه اولین این و بود شوهرم بدتر و کرد نمیشد کار خب ولی شدم سرخ

 که بود موقع اون و رسوند خودشو هم توهان.گذروندیم رو هامون شب بهترین از یکی ودورهم

 من عزیز هنوزم که بود شده ناز ی ساله 01 دختر یه الریسا. کرد  گل شوخیمون و ی بازارخنده

 ودب شده گفت میشه و بود ترشده مهربون خیلی بابا. بود متفاوت من برای همیشه اون جای. بود

 هنوزم هک ایلیا اصرار به بازم. بشه برابر چند خوشحالیم که میشد باعث همین و قبلم سال چند پدر

 هم اب هردو بار این ولی شد دست به گیتار راتین کنه تور رو کسی بود نتونسته خودمون قول به

 ...هم چشم تو چشم. خوندیم

 شد؟ پیدات کجا از تو

 زدی حرف دلم با که

 ام رابطه ای عاشق من

 اومدی خوش زندگیم به

 شد؟ پیدات کجا از تو

 قاعده بی بازی تو

 نمیرسید ذهنمم به

 بده من به رو تو خدا

 روشنی گرمو و شلوغ

 زندگی عین درست

 تو کردمو وا چشم من

 زندگیم بین افتادی

 ولی میگفتم دروغ

 شدم باور تو کنار

  تو قبل بودم خوب من
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 شدم بهتر تو از بعد

 رفت دست از دلت وقتی

 شد دنیات یکی یعنی

  ازش هی بپرسی یعنی

 شد؟ پیدات کجا از تو

 شد؟ پیدات کجا از تو

 رفت دست از دلت وقتی

 شد دنیات یکی یعنی

  ازش هی بپرسی یعنی

 شد؟ پیدات کجا از تو

 شد؟ پیدات کجا از تو

 تو قلب گاهی بذار

 بشه باور یه برام

  این از بعد میدم قول من

 بشه بهتر زندگی

 میخورم بر وبهش میکنی نگاهم

  دل ته از میخندی

 میشمارم هاتو خنده من

 رفت دست از دلت وقتی

 شد دنیات یکی یعنی

  ازش هی بپرسی یعنی
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 شد؟ پیدات کجا از تو

 شد؟ پیدات کجا از تو

 رفت دست از دلت وقتی

 شد دنیات یکی یعنی

  ازش هی بپرسی یعنی

 شد؟ پیدات کجا از تو

 شد؟ پیدات کجا از تو

 (گالب امیرعباس_شد پیدات کجا تواز)

  0593/ 10/10: پایان

  0594/ 10/10:شروع

***************************** 

 گلم؛ دوستان سالم

 روز.کنم تشکر بودن پیشم کردنو کمک بهم سال یه این توی که دوستانی تموم از میخواد دلم

 شما از ضیبع برای قلمم که نداشتم رو این انتظار اصال کردم کتابم اولین نوشتن به شروع که اولی

 که آزاد شعرهای ها نوشته دل همیشه. بشینه دلتون به و باشه خوشایند خوبم ودوستان عزیزان

 تا گرفتم دست به قلم بار این ولی بود کافی برام مینوشتم ام نیمکت هم شاید دفترو و کتاب گوشه

 اشیب راضی رسیدی رمان این پایان به وقتی عزیز ی خواننده تو امیدوارم و بنویسم رمانمو اولین

 روی از نه باشه واقعی لبخندهاتون همیشه میکنم آرزو. شده تلف خودی بی وقتت که نکنی فکر و

 ها شما برای و بگیرم بدست قلم دوباره بتونم تا بمونه باقی عمری امیدوارم! غرور و تظاهر

 با ات دارم دوستتون بگم نمیخوام! کیبردمه کویچیک های دکمه همین قلمم که چند هر. بنویسم

 آرامشو زویآر براتون که بگم میتونم ولی میشناسی؟ کجا از رو ما تو بگید و بزنید پوزخند خوندنش

 shamim708...دیگه ماجرای و دیگه رمان تا علی یا...دارم خوشبختی
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  www.negahdl.com   ه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگا 
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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