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 کوچه ؟ کجا ،تو نهادی دیوانه منِ قلب به پای اش پنجره از تو که ، کناری بست بن ی کوچه همين اهل… عاشقم

 ، آهي به دلداده منِ ، نگاهي و لبخند به تو ؟ کجا آغاز طاقتِ کجا؟ عشق ؟ کجا من ؟ کجا باز ی پنجره ؟ کجا

 آن از ؟ آغاز ی لحظه آن از ؟ باز ی پنجره آن از ؟ کيست از گُنه … چاهي به خسته منِ و قلب در تو بنشستيم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر محمودی فاطمه نویسنده|تهران من بهشت رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

2 

 

 آن جای بگيرم دوش بر همه ، چشمت و لحظه و پنجره گُنهِ شد مي کاش ؟ دیدار ی لحظه آن از ؟ کار گنه چشمِ

 … ببينم عشاق ی کوچه از نظر یک را تو ، مهتاب شب یک

 

 نيست قمارم سر دل با و عشقم

 نيست خمارم و مستي آن طاقت و تاب که

 نه "دلنوازی" و هست دلي که است عالمي چه

  نيست غمگسارم و هست غمم که زندگي چه

 

 هب دلواپسي ، داشتنيه دوست های دلواپسي از پر امشب ، ميکرد نوازش موهامو ميومد اتاق پنجره از که نسيمي

 … دارم پيش در که طوالني سفر یه خاطر

 و يشخص لوازم سری به و کالسور و دفتر تا چند آرایشي لوازم ، لباس دست چندین تو ميشه خالصه زندگيم تمام

 نفرو یه حضور ، کشيدم قيژ صدای با زیپشو و چپوندم چمدون یه داخل رو همه … شعرم دفتر بقيه از تر مهم

 زا ميشد آسوني به رو نگراني ، اتاق داخل اومد آروم قدمای با که دیدم مامانو که برگردوندنم سر ، کرد حس ميشد

 ... خوند صورتش

 ... دیگه کن بس خدا تورو ؟ ناراحتي ماماني-

 . غریب شهر بره خدا امون به کنم ول یدونمو یکي جوری چه ، مامان دلنگرانتم -

 … نميفته برام اتفاقي خوابگاهم تو اونجا ثانيا ، هستم خودم مواظب اوال -

 ... ميکرد فکر و بود انداخته زیر سرشو

 … داشتم دوست زنو این من چقدر

 رو زن این از دوری ميتونم طوری چه ، باشم داشته باهاشون مشکل و اختالف هم چقدر هر ، ميرم فرو خودم تو

 ؟ کنم تحمل

 هن نميکرد درک منو و نبود منطقي داشتم انتظار من که اونقدری اما بود مهربونم حتي ، دلسوز و بود آروم اخالقش

 !  اختالفات تمام منشاء بود این و بود همينطور هم بابا بلکه مامان تنها

 هب دست حاال تا البته ، بود لجبازم و شر و یاقي دلنوازِ یه وجودم تو اما!  بودم باشخصيت و خانوم خيلي ظاهرا من

 . کردم رو روبه آیينه به نگاه یه ، بود آروم نا و سرکش ذاتم اما ، بودم نزده ناجور شيطنتای
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 ودب معمولي و مهربون اش چهره تقریبا ، رنگ بلوطي و کوتاه هميشه موهایي و بود شکالت رنگ به چشماش مامان

…  

 اندامم ، بلند قد ، روشن پوست ، بودن رها اطرافم نامرتب هميشه که پرکالغي موهایي ، کردم وارسي خودمو

  … بود رنگم خاکستری ی کشيده چشمای ميموند افراد ذهن تو من از که چيزی معموال اما بود ظریف

 نارمک کدوم هيچ دیگه اوناهم البته که نداشتم صميمي دوست شمار انگشت نفر چند جز به ، بودم درونگرا خيلي

 با چهرم بخاطر یا ، بود اطرافم ساالی و سن هم مورد بي حسادت ميداد سوق تنهایي به منو که چيزی ، نبودن

 زندگيش به راجع نداری حق نباشي کسي جای وقتي تا من نظر از اما … شعرام بخاطر حتي ماليمون وضع بخاطر

 و بود ساختمان مهندس پدرم … نميکردم خوشبختي احساس اما داشتم چيز همه که این با من مثال کني قضاوت

 اما نگذاشت دلم روی رو چيزی ترین کوچک حسرت زندگيم تو و ميکرد فراهم برام ميکردم تر لب رو هرچيزی

 ... رفت گذاشت مامانم تخت رو ولوشدم داشتيم اختالف معموال و ، نبود قائل برام معنوی ارزش هيچوقتم

 ....شد گرم چشمام کم کم

 هک همينطور ، بود سکوت غرق خونه شدم بلند تخت رو از ، نبرد خوابم هيجان بخاطر دیگه که بود زده سپيده تازه

 پناهگاهم تنها و ميروند خودش از منو هميشه خونواده جو ، کردم مرور خونه این تو خاطراتمو ، ميخوردم آبميوه

 رو راحتم زندگي قيد شدم حاضر که کننده ناراحت انقدر ، بود کننده ناراحت خاطراتم ی همه ، بود شعرم دفتر

 … بخرم جون به خوابگاهو تو زندگي و غربت سختي و بزنم

 ؛ بگيرم دوش رفتم و خوردم مختصر ی صبحونه یه

 … بودم کرده خدافظي فاميل و فک اکثر با دیشب

 هی که نبود قبول قابل براشون من مذهبي نسبتا ی خونواده ميدونستم من اما کردن موفقيت آرزوی برام ظاهرا

 يحت فاميل تنها نه!  ميزنن حرف سرم پشت حسابي حتما و خوندن درس برای دیگه شهر یه بره تنها جوون دختر

 … برم دادن اجازه من پافشاری بخاطر و نبودن راضي پدرومادرمم

 ... بود معمولي ازدواج یه و و معمولي شغل یه معمولي دانشگاه یه تو تحصيل ها اون نظر از زندگي

 … ودمب پرواز بلند زیاد من شایدم بود کوتاه خيلي من نظر از بودن کرده تعيين زندگيشون برای اونا که سقفي

 … بيرون اومدم حمام از تن به حوله

 ، کردم تکميلش مشکي مایه ته مالیم آرایش یه با پوشيدم رنگ مشکي شلوار و شال و اناری دونه مانتوی یه

 … فرودگاه سمت افتادیم راه ، بود شده بيدار بابایي ، بيرون زدم اتاق از دست به چمدون

  نشستيم منتظر ها صندلي روی مين ،چند نبود شلوغ اونقدرام ، شدیم فرودگاه وارد
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 . شدند خونده تهران مقصد به شيراز از پرواز مسافرین ها بلندگو از که نکشيد طولي

 دوارمامي الاقل کردی رو بکني خواستي که کاری آخرش:  وگفت کرد سرد خدافظي یه اونم کردم خدافظي بابایي با

 … نخوری بر مشکلي به

 … بوسيد گونمو و کشيد آغوشم به مامان

 ... باشم خودم مواظب خواستن ازم وار التماس لحني با

 … شدم جدا ازشون و سپرد خدا به منو هميشگيش های نصيحت از بعد مامان

 پرواز سکوی به رسوندم خودمو و ميشکوند فرودگاهو صبحيه دم سکوت که چمدون چرخای حرکت و پام صدای

… 

 موقعيتيه ، داشتنيم دوست شهر ، پایتخت در استقالل و پدری ی خانه تو حصر و حد بي بندهای و قيد از رهایي

 نم بهشت تهران سمت به ميبره و دلم که بود خاص جاذبه حس یه حرفا این از گذشته اما ، بود آرزوم زماني یه که

 … تهران

 ، بود خوبي خيلي پرواز داشتم اولش که استرسي رغم علي ، بود آسمون به نگاهم ، نشستم هواپيما ی پنجره کنار

 از پر ، زیبایيه از پر من برای آبي رنگ ، آبيم رنگ عاشق … ميداد آرامش بهم ابرا بين از عبور و آسمون آبي رنگ

 !!! ست خاطره

 … نشست پرواز که بودم دنيام و افکار غرق

 زدم زنگ یه مامان به ، ميرفتم خوابگاه سمت تاکسي با که همونطور شدم تاکسي سوار و گرفتم تحویل چمدونمو

 … بشه کم هاش دلشوره از غربت شهر از صدام شنيدن با شاید تا

 بگاهخوا نوساز ساختمون به نگاهي یه و اومدم خودم به … آبجي بفرما:  گفت که سيبيلو تاکسي راننده صدای با

 … داخل رفتم و کردم عليک سالم در جلوی نگهبان با و شدم پياده!!!  نميرسد نظر به بد کردم

 مک یه و معرفي از بعد بود نشسته ميز پشت خانم یه ، شدم داخل و زدم در رسوندم شيفت مسئول اتاق به خودمو

 بود نم ی شونه سر تا قدش ، بود خوابگاه سرپرست جباری خانم ، افتادم راه دنبالش منم و شد بلند کردن صحبت

 ! ميگيره اسرایيلي بني ایرادای که منظبطه مثال مسئوالی اون از بود معلوم اما و

 ... کرد جا به جا عقابيش دماغ روی فکستنيشو عينک کرد بهم نگاه یه ميرفتم دنبالش که طور همون

 ؟ چيه وفاميلت اسم گفتي -

 ... شهبازی دلنواز -

 ؟ نداشت دانشگاه شهرتون مگه اینجا اومدی چرا -
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 ... ها فوضوليه عجب

 . داشتم دوست تهرونو ، بدم تحصيل ادامه اینجا داشتم دوست-

 ... بری اومد خوشت جا هر که مسافرته خوندن درس مگه -

 !! ميکردم فکر که چيزیه اون از خرابتر اوضاع فهميدم که بود اینجا

 ... کردن بلغور تذکر به کرد شروع و داد دماغش به چيني یه نميدم جوابشو دیگه که دید اونم

 ... داره خودشو خاص مقررات ، نيست خالت ی خونه یا مسافرت خوابگاه خانومم صورت هر در -

 ...  موقع به خروج و ورود

 ... اسالمي شئونات حفظ

 ... کامال.... غدقنه کامال اینجا کردن دعوا همه از مهمتر و

 . کشيدم پوفي کالفه و ميداد تکونش هوا تو که اشارش انگشت به انداختم نگاه یه

  نميشد بيخيال اما

 انونق اولين باشند مقررات طبق همه باید پس ، داره متقاضي خيلي و خوابگاهاست بهترین از اینجا که ميدوني -

 . شکنيه قانون آخرین شکني

 و کرد اشاره واحدها از یکي ای قهوه در به ، زد صداش پایين از یکي بختانه خوش که بزنه زر چنان هم ميخواست

 . کنه خير به اعجوبه این با رو ما عاقبت و آخر خدا کشيدم راحت نفس یه رفت

 … شد باز قيژ صدای با در ثانيه چند از بعد ، کوبيدم تق تق صدای با واحدو در

 يکردمم سعي که حالي در داد سالم بهم لبخند با. افتاد شيطون چشم جفت یه به چشمم که ميکردم نگاه تعجب با

 : گفتن و سمتم اومدن لبخند با بودن اتاق توی که دختری تا دو داخل رفتم و دادم سالم بهش بکنم کفشامو

 !!! آمدی خوش دوستان و سينک جبار مدرن فوق خوابگاه به

 بچه مپوپک من:  گفت بود پوشيده پرتقالي شرت تي که یکيشون خنده زیر زدن که کردم نگاه بهشون تعجب با

 ... داشت بوری موهای و روشن پوستش...  گيالنم

 ... کرمانشاه ناف بچه ثنام منم گفت و خندید ، داشت نمکي و سبزه صورتش بود کرده باز برام و در که اوني

 :  گفت ناز با داشت کوچولویي گرد صورت و مشکي چشمای سوم نفر و

 ... اراکم مال ویشکام منم
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 : گفتم و موهامو الی کشيدم انگشتامو سر

 ... سعدی و حافظ شهر از دلنوازم منم خوشبختم باهاتون آشنایي از

 ...دادم دست باهاشون خنده با

 … کردم اتاق زدن دید به شروع

 قفسه و بزرگ دیواری کمد ، سفيد آیينه ميز یه و طبقه دو تخت جفت یه با رنگ زیتوني دیوارای با نقلي اتاق یه

 ... بود تصوراتم از بهتر خيلي نه ، ساده کتاب

 : گفت ثنا که بودم دیدزدن حال در

 !!! بودی تو نگو بود گرفته کار به یکيو مخ شنيدیم و جبارسينک صدای

 ، کردم نگاشون استفهام حالت با

 ... خودمونه جباریه خانم همون جبارسينک:  گفت پوپک

 !! ای برازنده لقب چه گرفت خندم

 ؟ چيه رشتت راستي - ویشکا

  حسابداری - من

 ... اقتصاد ثنا شيمي پوپک معماری که من - ویشکا

 ...دوستيم هم با ساله چند انگار که جوری یه بود گرمي و دوستانه جو

 . گفتيم خودمون از دور عصر تا ناهار از بعد

 ... کشيدم دراز تخت روی دادم جا کتاب قفسه و دیواری کمد تو ها بچه کمک با وسایلمو

 . ميکردم فکرشو که نبود فرسا طاقت و سخت هم اونقدارا خوابگاه توی زندگي

 ... بودم ها بچه مهربوني و خونگرمي مدیون اونم

 ... خوردم شاممو ها بچه ی خنده و شوخي ميون

 . شدم آشنا رویي به رو اتاق های بچه با اتفاقي شام بعد

 ... طهورا و مژگان و سيما پری ، مهال

  … نيومد خوشم ازش اول نگاه تو که طهورا از غير به البته ، بودن خوبي های بچه
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 ، نگفت بد شيرازیا از کرد شروع ، شيرازیم گفتم وقتي چون بده آزار داشت قصد انگار و ، بود بداخالق و نچسب

 … خودمون اتاق تو برگشتم ناراحت نداشتم برخوردیو همچين انتظار چون منم

 … االن تا بوده خوب چي همه ميگذره تهران به اومدنم از هفته یه

 دق اون با ، بود همکالسيام از یکي ، شد سبز پام جلوی محتشمي فرزاد ، بيرون گذاشتم کالس از پامو که همين

 خودشو که ، شدم رد کنارش از تفاوت بي ، ميافتاد موز یاد آدم زردش به مایل پوست و بور موهای و الغر و بلند

 ؟ نميدی افتخار ، محترم خانوم: گفت و کرد لوس

 لحن ، ودب سرم پشت قدیمي یه فاصله به که کرد تند قدماشو من از تبعيت به اونم و کرد تر تند قدمامو حوصله بي

 … شد جدی

 … خانوم دلنواز -

 ؟ ميارید منو کوچيک اسم حقي چه به شما -

 . بدین گوش من به لحظه یه نميخواین شهبازی خانم ، ببخشيد خب خيلي -

 … دیگه زمان یه ، دارم کار متاسفانه نه -

 … نرید راه تند انقد نميشه خب حاال -

 از ، شدم متوقف ناچارا و گرفت پشت از کيفمو که ، دادم ادامه برداشتن قدم تند به چنان هم حرفش به توجه بي

 . نيومد خوشم کارش این

 ؟ چتونه بگيد ميشه محترم آقای ببخشيد -

 … نميدی اهميت من حرفای به اصال شما شهبازی خانوم -

 … بودیم یوني ورودی در جلوی دیگه برميداشتم آروم قدمای

 … بفرمایيد ، ميدم اهميت االن -

  کرد شروع نشنوه حرفامونو کسي که ميرفتم یوني ساختمون پشت سالمت به آروم آروم که طور همين

 مدار شناختي یه بلخره خب البته بشم آشنا باهاتون بيشتر دارم دوست و اومده خوشم شما از من راستش خب -

 بشه شتربي شناخت این دارم دوست اما ، ميکنيد زندگي خوابگاه و نيستيد تهرون متل که این مثال ، بهتون نسبت

… 

 ؟ دربيارید سر مردم زندگي از دارید عادت شما ببخشيد -

 . کنم پيدا بهشون نسبت شناختي به باید ، مياد خوشم ازشون که کسایي اما ، نه مردم -
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 دیگه الطف ، ندارم باهاتون آشنایي به هم ای عالقه بلکه نمياد خوشم ازتون اصال تنها نه ، بگم بهتون بهتره خب -

 … نشيد مزاحمم وقت هيچ

 … ميشيا پيشيمون ؟ مطمئني -

 … خدانگهدارتون نباشيد نگران نميشم پيشمون ، خير نه -

 جلوی که دیدم رو ها بچه که یوني ورودی در سمت برگشتم و کردم طي رو کوچه عرض ، غيض با محکم قدمای با

 مثل که طهورا به افتاد چشم پرسي احوال از بعد بينشون رفتم و گفتم سالم لب زیر ، بودن ایستاده دانشگاه در

 و نگاهش رد ، داشت عصبانيت و حرص رنگ نگاهش بود زده زل خيابون به اما بود من روی به رو دق ی آیينه

 … شد پياده ازش خوشتيپ و شيک دختر که دبليو ام بي یه به رسيدم گرفتم

 قابل صورتش روی بزرگ آفتابي عينک بخاطر اما ميومد نظر به آشنا برام خيلي ، شد رد ما کنار از دختره

 زردش و بور موهای ، بودن مشکي همه که 163° های کتوني و جذب کتون شلوار و رسمي مانتوی ، نبود شناسایي

 ونيی ساختمون سمت طهورا خشمگين نگاه به توجه بي و انداخت من به ناز با نگاه یه.  بود زده بيرون مقنعه زیر از

 … رفت

 … رفت و کرد خدافظي جمع از طهورا

 ی ،همه ميکنه زندگي تنها ، تهرونه پولدارای بچه اون از ربکاست اسمش دختره، این گفت مژگان بالفاصله

 … آبن اونور خونوادش

 رو ميزنه تایيدو مهر سفيدش پوست ، بورش موهای ؟؟ باشه خودش ممکنه ، خوردم جا خيلي ربکا اسم اومدن با

 !!! حدسم این

 راهرو ته ، پيش روز چند اما ، شده دوست جورایي یه باهاش تهران بود اومده وقتي از طهورا:  داد ادامه مژگان

 … گرفت حالشونو حسابي هم حراست ، شد دعواشون هم با حسابي یوني

 … خوابگاه سمت برگشتم شدمو جدا جمع از ، مشغول ذهن با

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

 چه به کتونيام نگاه ، کشيدی گند به هارو پله راه کف کاریات کثيف این با اونوقت ، ميشه بودنت عالي ادعای - من

 … افتاده روزی

 ؟ داشتم ادعایي کي من - طهورا

 … هستي چيزی یه که بود این منظورت ، گفتي پرت و چرت شيرازیا از که اول روز همون - من
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 هب سر که ميخاره تنت هم تو ، گفتم راست ، گفتم شيرازیا به راجع چيزیم هر ، نداشتم منظوری همچين - طهورا

 … کفشام و بود آلود گل خيابون بارون بخاطر ميدوني خودت وگرنه ، بزاری من سر

 ! بگيره گل مبارکو دهن خواستم ازش)!(  ادب کمال در و کنه تموم حرفاشو نذاشتم

 حشفتو پر روح به)!(  ای شایسته الفاظ خودمون اتاق به رفتم حين در منم ، بست اتاقشونو در عصبانيت با اونم

 … دادم نسبت

 بگاهخوا وایرلس با گوشيمو همين واسه بود سررفته حوصلم ، بود کتاب تو سرش اونم که بود اتاق داخل ثنا فقط

 های هبچ از یکي اینستاگرام پيج تو که ميکردم گذار و گشت اجتماعي های شبکه تو که طور همين کردم کانکت

 مسشل سریع ، بود بسته نقش گوشيم صفحه رو اسمش افتاد فالوینگش ليست تو ربکا عکس به چشمم یوني

 محدس کردم دقت ، شدند نمایان دونه دونه عکساش نبود قفل خوشبختانه شد باز پيجش ثانيه چند بعد کردم

 عکسش اولين … بود سيندرال از زنده نمونه یه طالیيش موهای ، دریایيش چشمای ، بود خودش خودِ ، بود درست

 ودب چالوس جاده تو دوستاش با عکس دومين ، بود لوکس خيلي ویالی یه حياط توی سفيدش دبليو ام بي کنار

 که رو نياو بلخره عکسا انبوه بين که این تا ميکردم رد تندتند عکساشو بود اشرافي مهموني یه تو عکس سومين

  … کردم پيدا ميخواستمو

 لایف برج کنار در که کنم کنکاش رو پسری ی چهره دقت با که ميکردم سعيمو حال این با اما ، ميلرزید دستام

 ... بود گرفته آغوش در رو ربکا

 … بالغ مرد یه این و بود بچه پسر یه اون البته!  شبيه چشممه جلوی هميشه که ای چهره اون به چقدر

 … جذابه اندازه همون اما

 رو اخم منشاء مردونش غرور هنوزم ، ميکنه مسخ رو آدم هنوزم ، مياره آدم یاد رو آسمون چشماش هنوزم

 … کرده ترش خاص که ریششه ته ، جدیده که چيزی تنها … صورتشه

 … قدیميمه عشق اون که نميشد باور هنوزم متاسفانه اما ، عکسش دیدن از کردم ذوقي چه

 … مبهم و گنگ عشق یه

 … بچگونه عشق یه

 باشه ناخودآگاه و منطقي غير ميکنه حکم که عشقه خاصيت چون نداره عشقمو کردن محکوم حق هيچکس اما

 ... نباشه اختياری اما

 … داره تفاوت دنيا یه عشق با داشتن دوست

 ... نه یا داره حسي تو به عشقت نيست مهم برات باشي عاشق وقتي
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 ... نه یا مياره یاد به رو تو اصال حتي یا

 ... ميشي مبهوت ميبيني عکسشو یا مياد اسمش که زماني فقط

 يامه برات فرصت این وقت هيچ که این با ميزني بال بال کوتاه مدت به حتي دوبارش دیدن برای هميشه مثل یا

 ... نميشه

 … بشه فراموش ممکنه غير واقعي عشق

 … نداره انقضا تاریخ عشق همه از تر مهم و

 پوپک به چشمم ميکشيدم خميازه که طور همون کردم باز سختي به چشمامو شدم بيدار پوپک غرغرای صدای با

 افتاد

 ؟ نداری کالس نيم و هشت تو مگه - پوپک

 ؟ چنده ساعت مگه - من

 ... هشته!  خواب ساعت - اتاق طرف اون از ثنا

 : گفت و کرد نگاه بهم آیينه تو از دیدم زدن پودر کرم حال در رو ویشکا شستم و صورتم و دست دویدم سریع

 ... بریم باهم بپوش سریع دارم کالس منم

 پوشيدم همرنگش جين شلوار با مو ای سورمه مانتوی

 ... رسوندم ویشکا به خودمو و پوشيدم و سفيدم کتونيای سریع و زدم رژ و ریمل فقط نداشتم آرایش وقت

 ... بودم فکر تو مدام یوني کوتاه مسير طول تو

 ...  موندم خواب صبح و نبرد خوابم که بود خيال و فکر شدت از دیشبم

 دختر یه که زماني ميکردم مرور دورانو اون خاطرات تمام و پيش سال 7-6 به بودم زده بک فلش شب طول تو

 ... بودم ساده و احساساتي بچه

 پنجره دم رفتم سروصدا بخاطر روزها از یکي.  بودن ما همسایه تهراني سالخورده شوهر و زن شيراز تو زمان اون

 های بچه و بود ایستاده کوچه تو آنچناني لباسای با ساله 31 - 37 شاید پسر یه چشمم که کنم نگاه و بيرون تا

 به زبينانهری ثانيه چند و گرفت باال سرشو که کرد حس و نگاهم سنگيني شاید بودن گرفته تحویلش حسابي محل

 پنجره پشت از کوتاه اینطوری بار چند شاید ، رفتم کنار پنجره پشت از سریع خجالت از من و دوخت چشم من

 ... رادینه اسمش و تهرانيه پيرمرد همون ی نوه فهميدم ازمدتي بعد که شدیم رو به رو باهم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر محمودی فاطمه نویسنده|تهران من بهشت رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

11 

 

 بود سالم 31-3۱ موقع اون بمونند اصفهان تعطيالت برای خواهرش و رادین که این با شد مساوی مدارس تعطيلي

  … بود خاص و جذاب واقعا اول نظر تو برام رادین اما نبود مخالف جنس جذب از خاصي تعریف ذهنم توی

 … ميکرد نگام ریزبينانه و اشتياق با اونم ميستادم پنجره دم وقتي کم کم

 … ميزدند حرف که بودن ها نگاه این نميشد وبدل رد صحبتي کوتاه دیدارهای بود همين سن اون تو عشق تعریف

 … بایسته ما ی خونه جلوی هميشه برای مُصره هميشه چرا که فهميدم مي من

 ...  دارم دوست اونو و ميکنم فکر اون به فقط ميفهميدم

 ... خيلي بود خام خيلي احساساتم

 ...  من همکالسي شد و موند شيراز خواهرش خوشبختانه اما و تهران برگشت رادین شد تمام تابستون

 شيراز زیاد ، خواهرش ربکا بخاطر خونوادشم و رادین ميکردم شماری لحظه رادین ی دوباره دیدن برای من

  … بود عالي من نظر از این و ميومدن

 نوم دیگه گذشت چندسالي ، ميکرد زندگي مادربزرگش و پدربزرگ با خونوادگي مشکالت بخاطر ، ربکا خواهرش

 ، رادین منوو روابط تو داشت تاثير همين و بودیم همکالسي هم سال چند و بودیم شده صميمي دوستای ربکا

  … ميکرد ابراز بهم احساساتشو مستقيم غير رادین و بودیم شده نزدیک بهم نسبتا که طوری

 یدخر جدید خونه پدرم مدت این تو البته و نبود پيداشون دیگه ماهي چند و تهران برگشتن هردوشون که این تا

 … کردیم کوچ قبلي خونه از ما و

 ... ندیدمشون هيچوقت دیگه

 … نشدند فراموشم وقت هيچ اما

 … کس آخرین البته و شد نزدیک احساسم به که بود کسي اولين رادین

 ...  نشد رادین مثل برام هيچکس چرا نميدونم

 … نوجووني اوج تو خاص ی عالقه یه ، عشق گذاشت اسمشو نشه شاید

 … بشه زندگيم وارد کسي ندادم اجازه دیگه اون از بعد

 … اومدن طرفم خيليا قيافم بخاطر که این با

 نميمونه باقي ازش خاکستر جز شد خاموش وقتي و ميشه خاموش بلخره اما حرارته پر و داغ خيلي آتشين عشق

 آسوني به نميشه خاموش اما نداره و حرارت و شور اون ميسوزه مدام که است شعله یه مثل رادین به من عالقه اما

 … امروزه دروغين عشقهای از بهتر باشه چي هر بود صادقانه حسم من ،
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 درگير بچگي اوج تو که دلي و موندم من ، دنياست آخر کردم فکر نميبينمش هيچوقت دیگه فهميدم وقتي

 چون ، ساخت شاعر یه من از که بود عشقش و رادین شد شعر از پر رادین وصف در که دفتری و بود عاشقي

 از : ميگفت که مثلي روی کشيد خط بچگونم و پاک احساسات ، اوردم دووم جنگيدم زندگيم پای و نشدم تسليم

 … برفت دیده از که همان برود دل

 الک معشوقت که سخته چقدر ميکشيد پر براش دلم که نبود خودم دست دیدم عکسشو سالها از پس عصر دیروز

 ... کنه فراموشت

 ... ميکرد تر چشامو سریش یه ميشد لبخندم سبب سریش به کردم مرور رو خاطراتم تک تک دیشب

 (  کردم خسته هم رو خدا من/  کردم دوره من رو تو با های لحظه تک تک) 

 

 … عاشقم

  ، کناری بست بن ی کوچه همين اهل

 ، نهادی دیوانه منِ قلب به پای اش پنجره از تو که

  ؟ کجا تو

  ؟ کجا کوچه

  ؟ کجا باز ی پنجره

  ؟ کجا من

  کجا؟ عشق

  ؟ کجا آغاز طاقتِ

  ، نگاهي و لبخند به تو

  ، آهي به دلداده منِ

  بنشستيم

  و قلب در تو

  … چاهي به خسته منِ

  ؟ کيست از گُنه
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  ؟ باز ی پنجره آن از

  ؟ آغاز ی لحظه آن از

  ؟ کار گنه چشمِ آن از

  ؟ دیدار ی لحظه آن از

  ، چشمت و لحظه و پنجره گُنهِ شد مي کاش

  بگيرم دوش بر همه

  ، مهتاب شب یک آن جای

  ببينم عشاق ی کوچه از نظر یک را تو

 

 ... بود ویشکا سمتش برگشتم ، ميکنه صدام نفر یه شدم متوجه که بودم افکارم غرق

 ؟؟؟ خوبه حالت عزیزم دلنواز -

 ... ميزد موج نگراني و تعجب چهرش تو

 ؟ مگه چطور آره -

 ؟ شده چيزی ميکردی رد دانشگاهو نميگرفتم جلوتو نيست حواست اصال ميزنم حرف باهات چي هر -

 ؟؟ یوني بودیم رسيده کي...  کردم نگاه اطرافمو

 ... خوابيدم کم دیشب یکم عزیزم خوبم نه -

 ... کالس سر رفتم و کردم خدافظي ميشد شروع کالسم دیگه مين چند کردم نگاه مچيم ساعت به

 دهش ولو که بود محتشمي فرزاد ، افتاد بهش چشمم شدم وارد که کسي اولين ، شدم کالس وارد حوصله بي خيلي

 و من به شدن خيره بودن نشسته اطرافش هم ها بچه از تا چند و بود باز گوش بنا تا نيشش و صندلي روی بود

 … خنده زیر زدن همشون و کرد بلغور چيزی به آروم فرزاد

 … نشستم کالس آخر ها صندلي از یکي روی عصبانيت با ، شدم کفری و برخورد بهم خيلي

 از بعد و کرد تدریس به شروع … برآمده شکم و جوگندمي موهای ميانسال مرد یه و سرکالس اومد سرلک استاد

 این االن همين بتونه کس هر:  گفت همه به ،رو نوشت برد وایت روی مسئله یه برد وایت روی استاد ، مين چند

 … ميشه اضافه ترمش ميان به نمره نيم کنه حل رو مسئله
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 انيشتين خود شد بلند صندلي از فرزاد اما ، ننداختم برد وایت به نگاهم حالي عصبانيت و حوصلگي بي از

 ماژیک با ، رسوند برد وایت به رو خودش قدم چند با و انداخت من به آميز تمسخر نگاه یه ، کرد گل پنداریش

 … کرد ارقام و اعداد نوشتن به شروع

 ؟ ميکنين چيکار دارین معلومه محتشمي آقای:  گفت سرلک استاد که نگذشت مين یه

 … ميکنم حل رو مسئله دارم خب ، سواليه چه دیگه این:  گفت جانب به حق خيلي فرزاد

 … ميزني شخم داری کردیم فکر ما ؟ جون فرزاد جدی:  گفت کالس ته از منتظری ميالد

 … غلطه حلتون راه ، بشينيد بفرمایيد:  گفت فرزاد به و اومد ميالد برای ای غره چشم سرلک استاد

 … بدید فرصت کم یه استاد:  گفت و شد هول ميالد

 … ميشه داده فرصت بار یه هرکسي به:  گفت قاطع و محکم خيلي استاد

 … جاش سر برگشت درازتر پا از دست فرزاد

 ؟ نيست ای دیگه کس خب:  گفت بشينه تا ميرفت صندليش سمت به آهسته که طور همين استاد

 … شدم بلند جام از و انداختم برد وایت رو مسئله به نگاه یه

 … خانوما بين از یکي بار این ، خوبه:  گفت ، ميکرد نگاه من به که طور همين ، گرفت باال سرشو استاد

 … شهبازی خانم بفرمایيد خب:  گفت و گرفت سمتم ماژیک

 … نوشتن به کردم شروع و خوندم دقت با رو مسئله بار یه و گرفتم دست به ماژیک

 … کرد نگاه بهم تحسين با ، خوند حلو راه دقت با استاد ، گرفتم فاصله برد وایت از مين چند بعد

 يتوانای ميخواستم من ، نيست مهم این البته … ميشه اضافه ترمتون ميان به نمره نيم ، شهبازی خانم آفرین -

 … بزنم محک رو دانشجوها

 … خندیدم زیرزیرکي ، کردم نگاه فرزاد به چشمي زیر

 … بيرون زدم و انداختم فرزاد به آميز تمسخر نگاه یه ، شد تموم کالس که نکشيد طول بيشتر مين چند

 … بود هاشمي سوگل که برگشتم ، نشست شونم روی دست یه که بودم یوني در جلوی

 … کردی خيط فرزادو این باو گرم دمت -

… 

 … بود کنارش هم رئوفي شادی
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 … باالس دخترا پرچم ، آره -شادی

 … دربند ببریمت ميخوایم ، جایزت حاال - سوگل

 … نيستم زحمتا این به راضي - من

 … ست دخترونه جمعم ، ميان هم ها بچه از دیگه چندتا ، ميریم نژال ماشين با ؟ چيه زحمت - شادی

  ، رسوند ما به رو خودش نژال

 … کردیم راضي خانمو - شادی

 … بریم بزنيد … خوبه - نژال

 … بودن سرمون پشت هم دیگه ماشين تا دو ، شدیم نژال زانتيای سوار

 دیمرسي زود خيلي ، ميکرد کر رو جاده گوش ماشينامون موزیک صدای بود گذاشته کورس ها بچه با بند در تا نژال

 ؟ ميکرد چيکار اینجا اون … باال رفت ناخودآگاه ابروهام دیدنش با ، پایين ریختيم ها ماشين از همگي

... 

 به هبلخر تا ميخندیدن و ميگفتن ها بچه راه بين … کردیم روی پياده جایي یه تا ها بچه با پایين انداختم سرمو

 … نشستيم و کردیم پيدا جارو

 . کنن معرفي خودشونو واردن تازه که اونایي ميگما خب - هانيه

 … صورتيه عالقم مورد رنگ لویزانه خونمونم هستم صدیق نژال بنده - نژال

 . نميشناسيم که بقيه نگفتم تورو - هانيه

 … شيرازه خونمونم شهبازیم دلنواز من - من

 … خوابگاهي پس اها - هانيه

 … اوهوم - من

 … خوشبختم - هانيه

 رد من و شد بلند جا از که.  کردم نگاه ربکا ی زده بهت ی چهره به نگاهي به همينطور منم ميگفتم که طور همين

 … شدیم جدا هم از.  کشيد آغوش

 … نميشه باور ؟ ميکني چيکار اینجا تو دلنواز -

 … طرفت بيام نشد روم اما بودمت دیده یوني تو قبال من -
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 … باشي تو داشتم شک اما اومد آشنا نظرم به قيافت دیدمت که االن فقط ندیدمت روز چند این تو من نه -

 … دراومدن آشنا اینام بيا - سوگل

 ؟ بودین قدیمي دوستای - عاطفه

 … پيش سال هفت ، شش ، آره - ربکا

 تمرف بود سالم شش داشتيم همسایه یه فقط کردم گم قدیميمو دوستای تمام که من ، حالتون به خوش - سوگل

 !!؟؟ شاشو چطوری ميگه ميبينتم بار هر ، همکالسيمه پسرش حاال ، کردم جيش خونشون

 يحساب ، بزنيم قدم دوتایي اطراف ی محوطه تو تا رفتيم و کرد بلندم جا از و گرفت دستمو ربکا ، خندیدیم همه

 … بودم کرده ذوق

 ؟ خوبن خونوادت ؟ دختر چطوری خب - ربکا

 … مستقرم خوابگاه فعال منم شيرازن … خوبن اونام … ممنون خوبم - من

 ؟ نداری مشکلي ؟ خوبه خوابگاه … سالمتي به آها - ربکا

 ؟ چطورن خونوادت ؟ چطوری تو … خداروشکر نه فعال - من

 … ندارم ای خونواده دیگه اما خوبم خودم - گفت و کشيد آه یه

 ؟ نکرده خدایي افتاده اتفاقي ؟ چطور - گفتم تردید با … شد خالي دلم تو یهو

 … افتادیم جدا هم از اما ، سالمن همشون خداروشکر نه:  گفت و کرد جيبش تو دستاشو

 ؟ کجان اینا مامانت مگه حاال - کردم حلقه بازوش دور دستمو و کشيدم راحتي نفس

 جدا هم از بابام و مامان ندیدمت دیگه و تهران رفتيم که دبيرستان اول سال:  گفت و انداخت زمين به نگاهشو

 مبزرگ مادر پيش ماهي چند شيراز برگشت تنهایي مامانم همين پاسه ، بابام به دادن برادرمو و من حضانت ، شدن

 خودش و تحصيل ادامه برای فرانسه فرستاد رادینو بابامم … کانادا رفت تحصيل ادامه برای و موند بزرگم پدر و

 بزرگ مادر سالي چند منم و کرد ازدواج اونجا و دوبي رفت کار ی بهونه به بعد و موند من کنار تهران سال یک

 رس رادین به پاریس ميرم گاهي از هر فقط شدم تنها من و شد فوت مادربزرگم که پارسال تا کردم زندگي پدریم

 تنها دختر یه برای کردن سر تنهایي شب اما نره سر حوصلم که کردم جمع اطرافم دوست انقدر البته … ميزنم

 … سخته خيلي

 حالمخوش خيلي:  گفت و گذاشت شونم رو سرشو که پشتش گذاشتم دستمو نشستيم سنگ تخته روی هم کنار

 ؟ هست که خوابگاه از بهتر کن زندگي من پيش بيا ميشه اگه دلنواز ، ميبينم تورو سال همه این از بعد که
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 … دوختم صورتش به گرفتم رو به رو از نگاهمو

 … نميدن اجازه مادرمم و پدر البته فعال نشستم تو مزاحم ميدم ترجيح اما خوابگاهه از بهتر که معلومه -

 هميشه روت به من ی خونه در دونستي قابل اگه اما ، نشي اذیت که نميکنم اصرار بهت اما … دلنواز مراحمي -

 … بازه

 زا بعد و ها بچه پيش برگشتيم … و خوابگاه و یوني به راجع متفرقه حرفای سری به از بعد و کردم تشکر ازش

 تو هم ربکا و من هاشون خونه سمت رفتن خودشون هانيه و نژال ماشين با ها بچه بقيه ، هوله هله خوردن

 … بودیم تنها ماشينش

 … بود عينکي و چاق یادته رو کيانا ، ربکا -

 … درمييورد بازی نخاله که همون اها -

 … نشد هيچي دراورد بازی نخاله همه این اخرش ، دادن شوهرش … همون اره -

 … الغره بلند قد همون شد چي ساناز راستي ، ایکبيری ی نخاله بود حقش -

 … ميشد دعواش معاون و معلما با همش بود شر که اون اها -

 … ميکرد شيطنت خيليم همون اره -

 … انگليس رفت پسره یه با و کرد ول درسو -

 از شدم خم ، بستم در و شدم پياده ماشين از کرد متوقف ماشين خوابگاه در جلوی ، خندیدیم کلي خوابگاه تا

 . کردم خدافظي ربکا با پنجره

 ؟ گردی تهران بریم ها بچه با ای پایه عصر فردا دلنواز -

 … باشم خوابگاه مغرب اذان از بعد دوساعت باید فقط اره -

 … خدافظ … دنبالت ميام پس اوکي -

 … گلم خدافظ -

 رفتمگ سرمو و گفتم نباشيدی خسته نگهبان به … رفت اونم دادم تکون دست براش و خوابگاه ورودی سمت رفتم

 تا موقع اون از پس دیدمش من چون بود شده دیر دیگه اما ، رفت کنار پنجره جلو از که دیدم رو طهورا که باال

 … باال ها پله راه از رفتم انداختمو باال ای شونه بوده من زدن دید حال در االن

 بينمب رو پسره نميتونستم ، بود زدن حرف مشغول آقا یه با که دیدم کالس در جلوی رو ربکا ، بيرون زدم کالس از

 وارشل ، بود همرنگ شرتش تي با که سبز چشمای ، کرد بهم رو روش پسره ، داد سالم بهشون و نزدیکشون رفتم
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 احوال و سالم از بعد ، ميکرد جلب توجهمو سيبيلش و مو عجيب اصالح ، چشماش از بيشتر ولي … آبي جين

 . کرد معرفي ربکا اقوام از شهنام و خودش پرسي

 ؟ شد تموم کالسات دلنواز -

 ؟ چطور آره -

 تدس امروز که بوتيک ، برو جان شهنام با نيست زحمتي برات اگه ، دارم کالس شيش ساعت تا من راستش خب -

 … تنهاست

 … خوابگاه برگردم حتما اذان از بعد ساعت دو باید فقط … نيست زحمتي نه -

 . ميرسونم خودمو شده تموم کالسم موقع اون تا منم ، گلم مرسي -

 … یوني خروجي در سمت افتادم راه شهنام دوشادوش و کردم خدافظي ربکا با

 … اومد دنبالتون شهنام ماشين تا اخم با نگاهش و بود ایستاده یوني در جلوی محتشمي فرزاد

 … ميکردم کار گوشيم با و بودم انداخته زیر سرمو ، بودم معذب کم یه من شدیم سوار

 ؟ شدین دوست ربکا با تازگي شما -

 . کردیم پيدا همو تازگي به ، اما وقته خيلي اتفاقا نه -

 ؟ دوستين باهم ساله چند یعني … جالب چه -

 … سال هفت ، شيش شاید -

 … بودین ربکا همکالسي مدتي یه و نه … قبال ميکردین زندگي شيراز ، بشناسم رو شما کنم فکر -

 … شنيدین ربکا از چيزارو این درسته -

 … نه -

 ؟ ميدونستين کجا از پس -

 … بماند -

 آزرا هی که ماشينشو تجاری مجتمع پارکينگ تو مين چند بعد … کشيدم موهام به دستي نميفهميدم رو منظورش

 درو ، ردک باز قفلو و انداخت کليد ، رسوندیم لباس بوتيک به برقي پله با خودمونو ، کرد پارک ، بود رنگ مشکي

 اب رنگ ای نسکافه دکوراسيون ، شهنام من از بعد و شدم وارد تعارف بدون منم ، برم من تا شد منتظر و کرد باز
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 هکرد ایجاد مغازه تو رو ای قهوه رنگ از طيف یه شکالتي های پارکت و ویترین پشت های مانکن فندقي لباسای

 … بودن

 ، نشستم دخل پشت شهنام کنار در زدم کوچولو چرخ یه که این از بعد

 احتماال امشب همين واسه ، مرده روز دیگه روز چند ، انداختم زندگي از کار از امروز هم رو شما که ببخشيد -

 … بودم تنها دست منم ، بشه شلوغ

 … نداشتم خاصي کار منم … شرمنده دشمنتون -

 ؟ چيه رشتتون راستي … اومدین که ممنون خيلي هرحال به -

 يدهپوش قيمتي گرون لباسای که اندام الغر و سبزه دختر یه و شد باز بوتيک ای شيشه در بدم جواب خواستم تا

 … شد وارد بود

 مغرورش نگاهش تازه پرسي احوال از بعد ، هستن آشنا بود معلوم کرد باهاش گرمي پرسي احوال و سالم شهنام

 … کاوید پامو تا سر و افتاد من به

 اومدن کمک برای دادن افتخار امروز که هستن دوستام از یکي خانوم دلنواز ، کنم معرفي رفت یادم راستي -

  … اینجا

 … کرد معرفي دوستش منو چرا که کردم تعجب

 … قدیميم دوستای بهترین از ، هستن خانوم گندم هم ایشون ، خانوم دلنواز -

 حرف مشغول من به توجه بي کامال و گرفت جوابشم که کرد خوشبختي اظهار ، ممکن حالت سردترین با دختره

 هب گندم هم و من هم چون ، موند نتيجه بي بحثشون تو من دادن شرکت برای شهنام تالشای و شد شهنام با زدن

 … نداشتيم تمایلي هم با صحبت

 گشتمبر تاکسي با منم و بوتيک به رسوند خودشو ربکا که بود شده شلوغ بوتيک و بود آفتاب غروب نزدیکای

 … خوابگاه

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

 ها پله به خودمو آروم قدمای با بود شده تموم کالسم ، ابری آسمون و بود ماه آبان اواخرِ صبحِ یازدهِ ساعت

  دیدم رو ثنا که عقب برگشتم نشست شونم رو دست یه که کردم عطسه و رسوندم

 ؟ دختر خوردی سرما چرا -

 … گذشت خودش خالي جات اما بود سرد کم یه پارک بودم رفته ربکا با دیشب -
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 درمورد ميزد حرف سرت پشت مدام طهورا وقت چند این راستي باش خودت مواظب … ما جای به دوستان -

 … ندی دستش آتو باشه حواست ، ربکا با رفتنت بيرون همين

 … رو زاده حالل بفرما - گفتم نيشخند با بودند ایستاده یوني در دم که دیدم رو طهورا و مژگان

 ؟ ميگذره خوش خوبي:  گفت بهش ثنا که ، ميکرد نگاه من به کارانه طلب طهورا رسوندیم بهشون خودمونو

 و گذار و گذشت روز هر ، ميگذره خوش بيشتر خيلي شما به که این مثل:  گفت و نگرفت من از نگاهشو طهورا

 … گردی تهران

 یه بوق صدای که گذشت مين چند شدم مژگان با زدن حرف مشغول و ندادم جوابشو کنم ضایعش که این برای

 گاهن به توجه بي و همه به داد سالم و پایين داد رو شيشه ، بود ربکا ، کشوند خيابون سمت به نگاهمونو ماشين

 کنده جا از ماشين شدم که سوار و کردم خدافظي جمع از ، بشم ماشينش سوار خواست ازم ربکا عصبي و حرصي

 . شده

 ؟ ميریم کجا ربکا -

 . بزنيم چيزی یه جا یه بریم -

 خيابون تو مختلف آدمای وقفه بي تردد به ذوق با منم و ميپيچيد ماشين تو که بود ليتو بهزاد صدای فقط مين یه

 . ميکردم نگاه و تهران های

 … اومد حرف به ربکا

 ؟ دوستته طهورا -

 ؟ چطور حاال.  نيست ما اتاق تو خداروشکر البته خوابگاهه های بچه از بابا نه -

 ؟ نميشي ناراحت بگم چيزی یه عوضياشه اون از که ميدوني -

 ؟ شده چيزی نه -

 .کرده زر زر سرت پشت ميزنم حدس -

 .. رفت هم تو قيافم

 ؟ ميدوني کجا از ؟ چي یعني -

 ارهند ارزششو نباش ناراحت حاال ميفهمم سریع بشه چي هر یوني تو … دارم زیاد رفيق و دوست من که ميبيني -

 ؟ ميده گوش این حرف به کي

 ... دراوردم کيفم تو از شد بلند گوشيم زنگ صدای که بودم فکر تو حسابي و بودم کرده مشت دستامو
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 ؟ کيه -

 … لحظه یه کنار بزن مامانمه اوه -

  ، شد متوقف جاده کنار ماشين و کردم خفه موزیکو صدای

 ؟ مامان بله -

 ؟ خوبي سالم -

 ؟ خوبي تو ، خوبم سالم -

 ؟ کجایي ، خوبم -

 … خوابگاه برميگردم دارم-

 نزني زنگ موقع یه گفتم … آباده ميریم وقتي چند همين واسه شده بدحال بزرگت مامان دلنواز ، خب خيلي -

 … بشي نگران خونه

 ؟ ميافتيد راه کي ، خب خيلي -

 ؟ نداری کاری … ناهار بعد -

  خدافظ نه -

 خدافظ-

 ولمشغ فکرمو زیاد گذشت خوش ، خوردیم فود فست تو نهارمونم ، گشتيم خریدا مرکز و خيابون تو ساعتي چند

 . ميگيریم تصميم بهش راجع خوابگاه برگشتم گفتم خودم با نکردم

 … ميزد بارون نم نم.  رفت و کرد ام پياده خوابگاه دم ربکا که بود عصر

 ، لداخ برم خواستم کرد باز و در ثنا که ميکردم باز کفشمو بند بودم شده خم و زدم و اتاق در باال رفتم ها پله از

 که دیدم در چهارچوب تو رو طهورا قناص هيکل عقب برگشتم ، شد باز خراشي گوش صدای با رو به رو اتاق در که

 … کنن آرومش ميکردن سعي حرفاشون با مدام و بودن گرفته بازوشو طرف دو از سيما پری و مهال

 : گفتم و کردم جمع خودمو سریع اما کردم تعجب اول

 … بگه چي ميخواد ببينم کنين ولش

 : گفت سریع اونم گرفتند فاصله ازش کم سيمایه پری و مهال

 ؟ بشم دوست ربکا پسر دوست با خواستم من گفتي خوابگاه های بچه به تو
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 وت به راجع باید چرا ، نه: گفتم و کردم مهال و پری به نگاه یه و شدم عصباني دستش از حسابي!  عوضييه عجب

 … بزنم حرف

 … ميکني حاشا کردناتو زر زر پس: گفت و جلوتر اومد

 پيشو دست ، کردی الکي پرت و زرت من سر پشت یوني های بچه بين تو:  توپيدم بهش ، دراومد لجم حسابي

 … بدبخت نيوفتي پس ميگيری

 پسر تا چهار … آخه باشي کي تو ؟ زدم حرف تو سر پشت من گفته خری کدوم:  گفت جانب به حق ای قيافه با

 تگوش زیر مادر و پدر بي ربکای اون نکنه یا ؟ خبریه کردی فکر ميکنن واست خودشيریني و افتادنو دنبالت

 ؟ خونده جفنگ

 تو جز بعدشم ، نکن منو فضولي: گفتم ، حسادته خاطر به همش فهميدم دیگه اما ميشد چي همه منکر داشت

 ؟ ميکنه اضافه واق واق من سر پست سگي کدوم

 اب و بودن شده اضافه ثنا به هم پوپک و ویشکا گرفتم و نگاهش رد بود سرم پشت به نگاهش خورد جا حرفام از

 اقدامي بگيرن جلومو که این برای کدومشون هيچ که بود این به خوبيش ميکردن نگاه ما دعوای به تعجب

 . نميکردن

 : گفت و نداشت داد از کم زدنش حرف طهورا

 هخط هفت خودش ربکا جون بچه ببين.  شدی ناراحت گفتم وری دری جونت ربکا به نکنه بزن حرف دهنت اندازه

 . نچسبون بهش خودتو نميرسه چيزی بهت ازش ،

 : گفتم بهش بدتره اوباش اراذل از زدنش حرف

 تو شمبعد.  باشم اون و این زدن تيغ فکر به فقط که نميزنم له له ریال دو واسه تو مثل نکن مقایسه خودت با منو

 . نباش ما ی رابطه فضول

 وشيميپ خوشگل خوشگل لباسای خوبه وضعت شما که نيست شکي این تو البته:  گفت و زد زشت نيشخند یه

 !!! نميفروشيم و خودمون پول بخاطر ما چون نيستيم تو مثل ما که البته ميدی خوب خوب بوهای

 طهورا صورت رو چپم دست که این جز نفهميدم هيچي بود گرفته گر بدنم گرفت خون رو چشمام جلوی لحظه یه

 چه به واقعا.  بود صورتش رو دستش و ميکرد نگاه منو شده گرد چشمای با که ميدیدم رو طهورا و!  اومد فرود

 تهمت بهم راحت اینقد چطوری نداشتم پسرم دوست حاال تا من خدایا بود کمش سيلي زد من به و حرف این حقي

 ؟ پسته انقد بشر این اینقدر چرا ميزنه

 . نشستيم شيفت مسئول پيش خوابگاه سرپرست دفتر تو طهورا با و تره صورتم دیدم اومدم خودم به وقتي
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 : گفت و انداخت بهمون نگاه یه بود رحيمي خانم که شيفت مسئول

 تو های الت بدتر اونوقت … دانشجویيد شما دیوار به روم ؟ کاراست این جای خوابگاه ميکشيد خجالت واقعا

 . متاسفم خودتون و خودم واسه واقعا ؟ افتيد مي هم جون به خيابون

 . کردیم خامي دیگه جونيم نميشه تکرار دیگه کردیم اشتباه ببخشيد خدا رو تو. : افتاد التماس به طهورا

 .کنه روشن و تکليفتون بياد هم جباری خانم کني صبر باید الکيه مگه خانم نه: گفت رحيمي

 . شد پيدا سينک جبار ی کله و سر بلخره تا گذشت ساعت یک

 … اتاق داخل اومد مين چند بعد ، ميگفت و جریان براش داشت رحيمي ، بودن ایستاده دفتر بيرون رحيمي با

 ؟ افتادید هم جون به اوباش اراذل مثل که غدقنه دعوا اینجا گفتم من بار چند -

 . کردیم اشتباه نشه تکرار ميدم قول بارو این ببخشيد شما - طهورا

 پایين نبفرست و کنن جمع و وسایلتون بگه اتاقياتون هم به باال رفت رحيمي خانم. نيست کنار در فرصتي - جبار

… 

 و شدم بلند جام از ، کنن اخراجمون خوردن آب مثل نداشتم انتظار شدم شوکه منم ، خورد جا وضوح به طهورا

 : گفتم

 . ميکنيد اخراجم که نکردم شروع رو دعوا من.  نيست عادالنه این جباری خانم اما

 رو حرفا این که دبستانه جا این مگه شهبازی: گفت جبارسينک اون پي در و انداخت بهم خصمانه نگاهي طهورا

 . نداریم الت دخترهای واسه جایي اینجا چون شاختونه رو هم اخراجي ، ميزني

 … دیگه کنم التماسش عمرا حرفش از برخورد بهم

 اه پله راه پایين گذاشتن چمدونارو جباری خانم:  گفت جبار به رو و انداخت ما به نگاهي و شد دفتر وارد رحيمي

… 

 . هاشون خونواده با بگيریم تماس که بيارید و هاشون پرونده کنيد لطف ، نکنه درد دستتون -

 اباب مخصوصا ؟ بيرون انداختنم نکشيده ماه به بگم ؟ شيراز برگردم رویي چه با ؟ بریزم سرم به خاکي چه ، اووه

 ! ميشه بدترم دیگه بود خوب باهام خيلي طوریشم همين

 … گيری شماره به کرد شروع جبارسينک

 . قاسمي آقای منزل الو -
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 رفته در کوره از طرف که این مثل کردن تعریف رو دعوا جریان براش کرد شروع.  گرفته رو طهورا ی خونه آخيش

 . بود

 . باشيد مسلط خودتون رو آقا -

- … 

 .  مياد پيش مسائل این هرحال به -

-… 

 . خدافظ خب خيلي -

 : گفت طهورا به رو بود دستش هنوز گوشي

 . بزنه حرف باهات ميخواد پدرت بيا

 ، بود شده جمع چشماش تو اشک بود و شده خيره نقطه یه به فقط نميگفت هيچي گرفته ازش و گوشي طهورا

 اشکاش و گذاشت و گوشي نکشيد طول زیاد ، ميرسيد منم گوش به حتي خط پشت از پدرش دادوبيداد صدای

  … منو هم نشوند سياه خاک به خودشو هم بيشعور ی دختره ، رفت گذاشت دفتر از حرف بي.  شدند سرازیر

 دميکر مزه بهم داشت تهران تو مستقل زندگي تازه بودم خودم اوضاع نگران من ؛ حقشه بياد سرش چي هر البته

 . بودم شده راحت همشون دست از تازه …

 ی شماره داشت که کشوند جبارسينک سمت به حواسمو تلفن گيری شماره صدای که بودم افکارم همين غرق

 … پاچم تو رفت قلبم ميگرفت پروندم روی از خونمونو

 : گفت من به رو و گذاشت گوشيو جبار نشد خبری اما بودیم منتظر گذشت ثانيه چند

 ؟ مسافرتن ، برنميدارن رو گوشي

 ، مخلصتم خدایا … راهن تو حتما االنم ميافتيم راه ناهار از بعد گفت مامان اومد یادم تازه ، اومدم خودم به یهو

 … کوچيکتم ، غالمتم

 ؟ مسافرتن خونوادت نيست موبایلي شماره پروندت تو نگفتي شهبازی -

 … شکونده رو خونه تلفن چندوقته کوچيکم خواهر اومد یادم االن همين جباری خانم نه -

 . بده و موبایلشون شماره ، خب خيلي -

 . گفتم براش شمارهاشونو ، بودن خاموش دو هر دبيرستان دوران از داشتم خط دوتا
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 … گرفت هاشونو شماره

 ؟ دادی شماره درست مطمئني خاموشند که اینام بابا ای -

 گوشيش باتری شارژ یا خوابيده یا مادرمم خاموشه همين واسه نميده انتن پدرم کار محل منتها درستن بله -

 . شده تموم

 نم جباری خانم:  گفتم که بودم شده کالفه دیگه ميگرفتن رو ها شماره مدام رحيمي و جبار و گذشت ساعت یک

 … شيراز برميگردم امروز همين ميگيرم بليط و ميرم ندارم و کسي اینجا

 هباش حواست ميدن جواب بلخره ميگيرم تماس خونوادت با بازم من اما برو خوب خيلي:  گفت و کرد فکر کم یه

 . خوابگاه بزنن زنگ یه ميگي خونوادت به شيراز رسيدی نری آبي زیر

 از و برداشتم رو ام کوله و چمدون بيرون دفتر از رفتم ، خندیدم همشون ریش به دلم تو و انداختم بهش نگاهي

 .  دنبالم بياد خواستم و ربکا زدم زنگ ميشدم خوابگاه از که طور همين و کردم خدافظي خوابگاه نگهبان

 

 . دمکر تعریف براش و پياز تا سير ، شدمو سوار ، اومد که نکشيد طول بيشتر مين چند تر اونور کوچه یه رفتم

 

 ؟ چيه تصميمت دلنواز حاال ميریزه زهرشو آخر طهورا این ميدونستم -

 … ميچشم و استقالل طعم دارم تازه ، شيراز برگردم نميخوام من بفهمن خونوادم نکنم فکر ربکا ببين -

 … اما -. بودم گفته بهت هم قبال من پيش بيا پس خب خيلي -

 … نداره اگر و اما -

 ؟ نيستم مزاحمت اونوقت -

 … ميشيم خوشحال چقدر ميدوني بيشعوری خيلي دلنواز -

 : گفتم شيطنت با و خندیدم دل ته از

 … ميکني اصرار چون حاال باشه

 . کرد بيشتر و سرعتش و گفت دیونه یه لب زیر هم ربکا
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 ميومد حساب به قصری ، انداختم خونه به نگاهي یه داخل رفت و کرد باز رو خونه در ریموت با خونش به رسيدیم

.  شدیم پياده ماشين از ، کنم زندگي ای خونه همچين تو هم موقت حتي نميکردم فکر وقت هيچ … خودش برای

 … شدیم خونه داخل

 … خودت برای پسندیدی و هرکدوم ببين هارو اتاق برو هم تو کنم عوض لباسمو اتاق تو ميرم من -

 با که ای سرمه و سفيد های دیواری کاغذ ، اومد خوشم ها اتاق یکي از دیدم هارو اتاق تک تک رفتم لبخند با

 زدم کنار رنگو ای سرمه های پرده ، سفيد اف دی ام دراور وميز کمد ، بود ست اش دونفره خواب تخت روتختيِ

 … شنيدم سرم پشت از رو ربکا صدای که ميکردم تماشا بيرونو ی منظره ؛ بالکن تو رفتم و کردم باز درو

 داری؟ دوست و همين -

 … قشنگه خيلي اهوم -

 … خودشه ی سليقه هم دیزاینش بود رادین اتاق قبال اینجا اتفاقا -

 . ميکنم انتخاب رو دیگه اتاق یه من پس اینطوره اگه -

 … پيشم اومدی که خوشحالم چقدر نميدوني دیوونه.  نکن لوس خودتو … قبال گفتم -

 ، ردمک بو رو یکيش اختيار بي بود آویزون رختي چوب به پسرونه تيشرت چندتا کمد سراغ رفتم ، رفت و خندید

 ! حس شایدم فکر تو رفتم ثانيه چند ، ميداد تند عطر بودی

 چي کردم تعریف مختصر و بود شده نگران حسابي زدم ویشکا به زنگ یه و کردم جور و جمع و خودم سریع اما

 . شده

 نشيبي و فراز پر روز چه حموم تو چپيدم و کنم حمام ميخوام که ربکا به دادم ندا یه و دراوردم و شلوارم و مانتو

 … بود

 عهده به رو پختن شام خودمم کرد دعوت شام برای رو دوستاش از تا چند ربکا من ورود مناسبت به هم شب آخر

 ات بزنه جا من مامان خودشو و خوابگاه بزنگه ایرانسل خط با ها بچه از یکي فردا شد قرار ، بود خوبي شب گرفتم

 … نشه شر برامون جبارسينک موقع یه

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

 زدیرو همين انگار که بود خوب انقدر اما ميگذره ربکا ی خونه به من اومدن از ماه یه ، گذشت ماه یه باد و برق مثل

 ! شدم اخراج خوابگاه از که بود

 … نبردن جریان از بویي بابام و مامان ، کردنام مالي ماست با
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 یگهد امروز … بود منتظره غير و انتظار از دور برام ، کرد سورپرایزمون حسابي که رسيد ربکا به خبری به هفته اول

 یه سورپرایز این مناسبت به امشب ربکا ، خاصه خيلي روز یه امروز ميکنه دیوونم داره هيجان ، روزه هر از بدتر

 … داده ترتيب مهموني

 طریق از که داشت سرما و سوز که اصراری از ، فشردم خودم به رو پتو و گرفتم ميش و گرگ آسمون از نگاهمو

 . بودم عجب در بشه اتاق وارد پنجره منافذ

 … دیدم رو ربکا که بيرون زدم اتاق از … ببره خوابم دیگه نداشتم انتظار ، شدم بلند تخت روی از

 . بخير صبح -

 . شدی بيدار زود. بخير هم تو صبح -

 خرید همونجا محشره مجلسيش لباسای ميشناسم مزون یه ، نميبرد خوابم ، دارم اشتياق چقدر نميدوني -

 … ميکنيم

 … باغ ميریم بعدشم

 ؟؟؟ استقبال واسه فرودگاه بره کي پس -

 . باغ ميارنش فرودگاه ميرن کردم هماهنگ دوستاش با -

 ، بود هيجان از نبود ترس از ام دلهره ، بشه کم ام دلهره که بودم کرده مشغول مشيری فریدون شعرای با خودمو

 . کردیم گذر تهران زده یخ های خيابون از مزون سمت افتادیم راه و پوشيدیم لباس که بود ظهر نزدیکای

 بازارگرمي مدام که بود جوون دختر یه فروشنده بود خلوت خيلي رسيدیم که بود نيم و یازده نزدیکای ساعت

 ، تداش دوزی سنگ سينه روی که برداشت کوتاه بادمجوني دکلته یه ربکا ، کردیم رو و زیر رو اونجا تمام ، ميکرد

 لباس جلوی زانو باالی وجب چند و بود جذب گرفت چشممو مشکي دکلته یه کردم رگاال کردن رو و زیر به شروع

 داشت ای ساده دوخت که این عين در داشت خودش همرنگ ساده کمربند یه و بود شده کار مشکي پولک تمام

 ... بود العاده فوق و تن خوش

 . بردار و همين ، عاليه دلنواز:  گفت و زد برق چشماش دید تا ربکا

 طتوس باغ خونه فلزی در ثانيه چند از بعد زد بوق باغ در جلوی رسيدیم ، لواسون سمت رفتيم راست یه مزون از

 اعصابمو ، بود پوشونده رو باغ خونه خاکي جاده که هایي سنگ روی از ماشين چرخای عبور صدای شد باز باغبون

 خواب به که تنومندی درختای بين از و شدیم پياده و کرد متوقف ماشينو ربکا خوشبختانه ، ميکرد خورد

 هگوش سليقه با ها صندلي و ميز ، سالن داخلِ رفتيم و رسوندیم ساختمون به خودمونو ، بودن رفته زمستوني

 ها صندلي از تا دو روی.  بودند گذاشته سالن قسمت باالترین ، رو موسيقي آالت و.  بود شده چيده سالن ی گوشه

 . نشستيم
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 … نداره کسری و کم و مشکل هيچ خوبه نظرت به دلنواز -

 … عاليه نه -

 … بذارم تموم سنگ ميخواد دلم … برگرده سال همه این از بعد رادین قراره … دلنواز نيست دلم تو دل -

 یه به خودمو ها پله با و ساختمون پشت رفتم ، پذیرایي بساط کردن مهيا برای اومدن خدمه خوردیم که ناهارو

 شلوارمو و مانتو ، رسوندم قدی ی آینه یه به خودمو بود شده پر پرت و خرت سری یه از اتاق ، رسوندم اتاق

 راترگي و تر کشيده چشم خط با ام کشيده چشمای!  شدم سرخاب به دست و کرد تنم دکلتمو و کيفم تو چپوندم

 عابل و رنگ و لبم طالیي به مایل مسي لب رژ یه ، ميکشيد رخ به زیبایشو بيشتر طوسيش مردمک و بود شده

 آروم آروم بوتم بلند ی پاشنه خاطر به.  بستم رو رنگم طالیي بلند های بوت زیپ و کردم نگاه آینه تو ، بود داده

 … ميرقصوند موهامو سردی باد کردم طي پایين به رو فلزی های پله

 حرف مشغول هم با ، کردند روشنش و باغ در جلوی گذاشتن بزرگ مشعل دوتا ميکرد نظارت خدمه کار روی ربکا

 درحال رادین پرواز که این مثل بود خط پشت رادین صميمي دوست سورنا خورد زنگ ربکا گوشي که بودیم زدن

 نصف ، ميگفت آمد خوش مهمونا به سالن در جلوی هم ربکا ، اومدن دسته دسته ها مهمون کم کم بوده نشستن

 که بودم ایستاده ربکا کنار در جلوی … بودن سال 12 تا ۱2 سني رِنجِ تو مهمونا همه ، بود شده پر مهمون از سالن

 بود هپوشيد لي کوتاه دامن و مشکي کوتاه تاپ یه دختر … رفت استقبالشون به ربکا و شدن وارد پسر و دختر یه

 شهنام بوتيک تو که هموني … گندمه آهان … شدم دقيق کم یه ، ميزد زار لباسا این با سبزش و الغر اندام که

 احوال و سالم شهنام با … بود پوشيده مشکي شلوار و ای سرمه کت که بود شهنام خود که هم پسره ، دیدمش

 … بود کرده سرگرم موبایلش با خودشو گندم اما کردم پرسي

 بوق ، اسپرت دودر ماشين تا دو که ایستادم باغ داخل سالن از بيرون رفتم بقيه از تبعيّت به من گذشت مين چند

 پياده ها ماشين از پوش شلوار و کت و خوشتيپ پسر چندتا ، شدند متوقف سالن در دم تا شدند باغ وارد زنون

 که این تا ، نبود مشخص هاشون چهره داشتم باهاشون که ای فاصله از بودم ها صحنه این مبهوت ، شدند

 دوست چقدر ، کردم نگاه پسر شادی غرق ی چهره به ، گرفت آغوشش در سخت رو ربکا و نزدیکتر اومد یکيشون

 از ودب ربکا چشمای تو خاصي غرور بود استوار سرو مثل قامتش بود شده گم مردونش آغوش تو ربکا ، بود داشتني

 چشمام اما مردونش هيکل مثال بود کرده فرقایي یه ظاهرش ، بود شده تر مرد خيلي بودمش دیده که باری آخرین

 تماشا فقط من ، بگن آمد خوش بهش تا رفتن سمتش به آشناها از عظيمي سيل کم کم … بود آسمون همون

 انداخت خودشو وقاحت کمال با گندم اینکه تا ، ميداد دست دخترا با ميکرد روبوسي و دست ها پسر با ، ميکردم

 نمک تحمل نميتونستم عصبي … داره چيکار رادین با پس نبود شهنام دوست این مگه ، اصال خوردم جا ، بغلش تو

 آماده رو سازا و خودشون خوندن واسه داشتن هم موسيقي گروه بودند سالن تو نفری چند ، سالن تو رفتم

 رفتمگ باال سرمو روم به رو نشست نفر یه که بودم خودم حال تو ، نشستم صندلي روی غيض با عصبي ، ميکردن

 … شدم مواجه شهنام چمني چشمای با ، ببينم صورتشو تا
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 ؟؟ نشستيد تنها چرا -

 … شلوغه سرش اونم که ربکا جز نميشناسم رو کسي اینجا اخه -

 : گفت و ميکرد نگاه سرم پشت به لبخند با

 … ميگرده دنبالتون داره کنم فکر نيست اینطوریام

 و فتگر و رادین دست دید منو تا ربکا بودن ایستاده رادین و ربکا ، برگشتم عقب سمت به و گرفتم و نگاهش رد

 … شد گرفته حالم دیدم دنبالشون گندمو وقتي اما شدم خوشحال خيلي ، اوردش من سمت

 . گشتيم دنبالت هارو اینجا تمام دختر کجایي - ربکا

  … سالم - رادین به رو من

 … داد رو جوابم سر با

 ؟ کيه این بگي اگه عمرا … سورپرایزت از اینم - رادین به رو ربکا

 بالق نگاهشو جنس ، ميسوختم داشتم نگاهش حرارت زیر من به ریزبينانه نگاه یه انداخت ربکا به نگاه یه رادین

 … ایستادم مي پنجره دم وقتي پيش سال خيلي ، بودم کرده تجربه

 اونجا من ميکنه فکر ندونه هرکي … ميباره آسمون به زمين از ، ميکرد نگاهم بد خيلي گندم ، زد کجکي لبخند یه

 ! اون نه بودم مزاحم

 ؟ چيه جایزم بگم درست که گيریم:  گفت رادین

 از دمميکر نگاهم بس از که قبال مثل نميشد بيخيال اون اما پایين بودم انداخته سرمو کرد نگام بس از دیگه من

 !  کنار ميرفتم پنجره کنار

 : گفت ربکا

 . بگي درست ميدونم بعيد که من البته.  کنه درست خواستي چي هر برات ظهر فردا ميگم عاليه پختش دست

 دستمو ؟ ميشناسه منو یعني ، بود چشمام جفت تو خيره چنان هم ایستاد من به قدمي به تر جلو اومد رادین

 :  گفت بدجنس لبخند با و دستش تو گرفت

 ؟؟؟؟ درسته ؟؟؟؟ دلنواز

 : گفت ربکا بيرون کشيدم گرمش دستای از دستمو دادمو تکون سرمو فقط تالفي برای منم

 ؟ فهميدی زود انقد کجا از مخي خيلي باو گرم دمت
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 : گفت ميگرفت ازم و نگاهش شيطنت با که همينطور

 … دارم دوس غذایي چه من بگو بهش ربکا ؟ نشناسم رو طوسي چشمای این من ميشه مگه

 اشتهد ميتونست معاني خيلي برام زد که حرفي.  رفت و انداخت ميکرد تماشا رو ما که شهنام به نگاهي یه غرور با

 … باشه

 : گفت خنده با ربکا سمت برگشتم

 … گرم دمت بپز اعال بادمجون دلمه یه فردا شرمنده

 : گفت و گرفت رو دختره دست بعد و

 … جونه گندم ایشون ، دلنواز راستي

 اهاشونوب آشنایي سعادت قبال ميدونم:  گفتم و گرفتم ازشون نگاهمو حوصله بي خيلي گندم گند اخالق تالفي به

 … داشتم

 ودمب شکار حسابي گندم دست از ، پام روی انداختم و پام و شهنام روی روبه صندلي رو نشستم بهشون توجه بي

  … سالن کف بيارم فکشو ميخواست دلم

 ؟ ميشناسه کجا از شهنامو دوست رادین:  گفت ربکا به آهسته گندم

 چرت شهنام … منه دوست دلنواز بابا نه! ؟ خودشه دوست گفته بهت حتما:  گفت حرف این با من برعکس ربکا

 … ميشناستش همين واسه بود ایران رادین که زماني اون از قدیميمه دوست یعني … گفته

 … ميکنم حس اینطوری اما نميدونم ، خورد جا گندم انگاری ، زد دوستيمون قدمت از حرف ربکا تا

 ردمک دنبال گندمو چشمام با ، نشست سورنا کنار ميز سر هم ربکا ، رفت سریع و انداخت بهم نفرت از پر نگاه یه

 به ، ميخوند شاد های اهنگ مدام بود سورنا دوستای از که ارکس ، شدن بخند بگو مشغول باهم رادینو به رسيد

 انتظار همه این ، بود گرفته دلم خيلي ، خودم تو بودم رفته حسابي ، ميدادن قر وسط هم پسر و دختر عده

 … شده قاطي زشت سوخته سياه ی دختره االن با اومده که حاالهم ، کشيدم اومدنشو

 گندم اب گشتم رادین دنبال چشم با ، ميرقصيد سورنا با که افتاد ربکا به چشمم وسط بودن ریخته دوتا دوتا همه

 یدد رقص پيست به منو نگاه که شهنام … بودم اون جای من کاش ، کردم نگاه گندم به حسرت با بود رقص حال در

 : گفت

 ؟ ميدید رقص افتخار!  خانونم دلنواز

 !  خوبه حالم من مثال الکي کنه پيدا نفوذ چهرم به درونيم ناراحتي ميکردم سعي
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 بود العاده فوق ما بين

 بود ساده و رک چي همه

 بود داده رُلو این ما به دنيا انگار

 خط آخر تا بریم

 رد همه از ما بشيم

 بد ناراحته اما خدا بار این

 

 وصل و قط عشقمون

 فصل دو هر بين ميشه

 st tropez آفتاب و بست چترو زمستون

 پاتوقمونه اتاقم

 بخونه تو با معتادم

 دیوونه همزاده تا دو

 بمونه صب تا اون اگه

 دوست دوباره ما ميشيم

 روز یه کجا رسي مي

 بوس ششاتو اون کردم و نفستم گفتم

 حسودن دوستامون

 هنوزم آروم بوس با

 س العاده فوق چون ميشي

 س ساده رُال برامون
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 بود العاده فوق ما بين

 بود ساده و رک چي همه

 بود داده رُلو این ما به دنيا انگار

 رد همه از ما بشيم خط آخر تا بریم

 بد ناراحته اما خدا بار این

 

 نفوذگری و چمني چشمای ، کردم نگاه شهنام به بودیم رقص حال در و شدیم رقص پيست وارد شهنام همراه

 که بودم چشم تو چشم شهنام با ، کجا رادین آسموني چشمای و کجا شهنام نفوذگر سبز چشمای اما داشت

 ، چرخوند نگاهشو دید نگاهمو تا که ، دیدم رادینو که چرخوندم و نگاهم ، کردم حس رو دیگه یکي نگاه سنگيني

 . بود شده ذوق خر انگار اونم که ، دوختم شهنام به دروغين محبتي با و نگاهم و کردم نازک چشم پشت

 

 سيات چرم لباس

 زیاد حرف نگاهت تو آروم خودت

 بياد برگرده زمان

  من دوباره بوسمت مي

 دیوار لب جایي یه

 ميده رو ما بوی هميشه تا شهر این

 دیده رو ما توی چون کنه نمي بيرونمون

 شيشه و قاب توی نيست ما جای

 بوده ما قبل عجيب داستان همه این

 ميشه البد پَ

 ميشه البد پَ

 … ميشه البد پس
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 شلوغي که گرفته دلم انقدر ، دادم قورت بغضمو ميکردم گوش شهنامو خاطرات تصنعي لبخند با که طور همين

 … ميکشه رخم به تنهایيمو فقط اینجا

 … بکشم حرف شهنام زبون زیر از تونستم بلخره تا کردم اصرار انقدر

 تهالب بودن مَچ حسابي هم فرانسه به رادین کوچ از قبل تا و بودن همبازی هم با بچگي از گندم و رادین ميگفت

 … باشه شده قطع هم با رابطشون هم مهاجرتش از بعد ميدونم بعيد

  … برسيم زود که داد ویراژ خونه تا ربکا رادین خستگي بخاطر و بيرون باغ از زدیم که بود دو ساعت نزدیکای

 ردمک پرتاب و کندم دکلتمو غيض با ، اتاقم تو چپيدم و کردم طي زدو ها پله از رادین به توجه بي رسيدیم وقتي

 شد باز اتاق در یهو که بود تنم مشکي زیر لباس فقط نشستم تخت روی و گرفتم دستام بين سرمو و اتاق ی گوشه

 … شدم رو به رو رادین آلود خواب و خمار چشمای با و

 … بود نوسان در ام برهنه بدن و چشمام بين اون نگاه البته… شدیم خيره هم چشمای تو تعجب با هردومون

 : گفت و اومد خودش به ثانيه چند از بعد

 … منه اتاق اینجا کردم فکر!  ببخشيد

 و کرد خواهي معذرت ازم که بود خواب مست رادین ، نشست بدنم روی شرم عرق … بود رفته اومدم که خودم به

 … کردم اشغال اتاقشو که ميزد هم کتکم دست یه بود عادی حاال تو اگه رفت

 … شکست بغضم نوشتم که بيتو ،اولين کردم باز روم روبه شعرمو دفتر و ميز پشت نشستم

 يدمپوش گرم لباس دست یه و کردم باز کمدو در کمر به دست ، دادم گردنم و کمر به تابي و پيچ و ماليدم چشمامو

 هک شده خشک بدنم انقدر ميکنم احساس برد خوابم تحریر ميز روی بلکه خوابيدم لباس بدون تنها نه دیشب

 رفتم ها پله از و شستم صورتمو ، چشمام ی گریه از ناشي پف به توجه بي ، بود سردی شب چه … شدم مترسک

 مل وی تي روی روبه ی کاناپه رو که دیدم رادینو اما شده بيدار ربکا کردم فکر ، ميومد تلویزیون صدای ، پایين

 . بود پوشيده طوسي بافت یه ميکرد خشک قرمز کوچيک ی حوله با و خيسش موهای و بود داده

 فتگ بخير صبح شيطون لبخند با و انداخت بهم نگاهي سمتم برگشت سرش شنيد چوبي های پله رو و پام صدای

… 

 در به خودمو ، برنداشت ازم چشم بود دیدن نمایش درحال انگار اون اما برگردوندنم رومو ، دادم سرد و جوابش

 کشيدم حرکت یه با رو رنگ ای نسکافه های پرده ، رسوندم ميشد باز باغ محوطه به رو که پذیرایي ای شيشه

 … زد برق ، بود شده سفيدپوش حاال که ای برهنه های درخت دیدن با چشمام ، کنار

 … برفي چه وااو -
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 . منه قدمم پا ؟ اومده برفي چه ميبني:  گفت کالمش توی هميشگي غرور همون و لبخند با رادین

 . بود برفي قدمم پا منم ، اهوم - من

 ؟ چطوور - پایين یکيشو و باالبرد ابروهاشو تای یه رادین

 .  ميومد برف اومدم دنيا به که روزی - من

 ؟ تولدت هست کِي حاال:  گفت و کرد قفل هم تو انگشتاشو و زانوهاش رو گذاشت آرنجشو کجکي لبخند با

 … زمستون وسط دقيقا -

 ؟ درسته … دیگه ميشه ماه بهمن پونزده اوووم -

 … اهوم -

 تهدوخ چشم ذوق با که بود ربکا … پذیرایي سمت اون کشوند هردومونو نگاه چوبي های پله روی نفر یه پای صدای

 … بيرون ی منظره به بود

 ؟ هستي بازی برف پایه ربکا - رادین

 . گذشته صبحونه وقت از دیگه چون بخورم خوشمزه ناهار یه اول ميدم ترجيح - ربکا

 … من سمت برگشت هردوشون نگاه

 ؟؟ چتونه - من

 : گفت لبخند همون با رادین

 … واسمون کن درست غذا بده افتخار

 ؟ مثال حسابي چه رو -

 ؟ مياد دلت کن نگاه من معصوم چشمای به تو اصال … دیگه شد قرار دیشب:  گفت شيطنت با رادین

. 

 بهترین ميکردم سعي ، بود زمانبری غذای ، شدم بکار دست پنهاني ذوق با ، نشست لبم روی لبخند حرفاش از

 . کنم درست هست توانم در که چيزی

 ممن ، کمکم اومد و کشيد خجالت بعدش اما ، ميکرد تماشا وی تي اول هم رادین ، بخونه درس اتاقش تو رفت ربکا

 زميني سيب ، نبود بلد صورت اون به کاری اونم هرچند ، ميکشيدم کار ازش بودم سرد باهاش که این عين در

 زا و هيکلش شيطنت با ، بود بهم پشتش ، شد مشغول و نشست ميز پشت ، کنه خرد خردکن با بهش دادم هارو
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 فراموش و دیشب کال و ميرفت ضعف براش دلم بود کار مشغول معصومانه که حاال چرا نميدونم ، گذروندم نظر

 . کردم

 چيدم رو ها دلمه … بادمجون تو کردم فرو و خالل خود و کردم فرو زیتون یه دندون خالل هر سر.  شد آماده غذا

 … ميز سر بردم و ظرف یه تو

 … حاضره غذا -

 . نشستيم ميز سر هم با و پایين ها پله از اومد ربکا

  ، کردن خوردن به شروع اشتياق با هردوشون

 … نرمه و چرب چه اوووم:  گفت ولع با بود پر دهنش که ربکا

 … ميکرد نگام چشمي زیر گاهي از هر و ، ميخورد توقف بدون نميگفت چيزی رادین

 که برداره رو گوشي خواست ربکا ، خورد زنگ خونه تلفن ، که شدیم ولو وی پي تای پای همه شد سرو که غذا

 … من بده رو گوشي … مردخونست ، ها ننشسته اینجا هویج:  گفت لبخند با رادین

 . گذاشت رو گوشي مين چند بعد ، شد زدن حرف مشغول!!!  زرشک

 . بياین گفت چيده بازی برف برنامه یه ، بود سورنا - رادین

 . اضافيم ميکردم فکر ، برم باهاشون نميخواستم ها پله سمت رفتم ، شدم بلند مبل رو از

 ؟ ميای دلنواز - ربکا

 . نيستم بازی برف اهل من درضمن.  باشم مزاحمتون نميخوام مرسي نه - من

 … کن تماشا رو ما بيا دیگه نکن اذیت ، ميگذره ،خوش دیوونه نشو لوس - ربکا

 . کرد قطعي رو اومدنم کرد ربکا که اصرارهایي ، برم داشتم دوست خيلي

 و يدمپوش سفيد بافت یه بلند های بوت با پوشيدم برمودامو جين شلوار ، پوشوندم و خودم حسابي اتاق تو رفتم

 … جيبم تو گذاشتم احتياط محض دستکشم جفت یه مشکي سفيد گردن شال کاله با مشکي پالتو یه

 متس افتادیم راه ، بود پوشيده مشکي چرم کاپشن با زخمي جين شلوار یه رادین ، بودن اماده هم اونا پایين رفتم

 . شمرون سمت روند مي باد و برق سرعت با رادین ، نباشه اونجا گندم ميکردم آرزو دلم تو ، ماشين

 ، کرد پارک و ماشين رادین ، گذشتيم تهران پوش سفيد های خيابون از ، نداشت حرف فرمونش دست انصافا

 . اومدن سمتمون به رادین دوستای از تا دو ميشدیم پياده ماشين از داشتيم که همينطور
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 … رادین آقا بخير رسيدن سالم -

 … ندیدمت وقته چند ميدوني خان رادین -

 دادن تدس ربکا با بعد ، کردن بغلش نوبت به هردوشون و کرد باز براشون آغوششو بگه چيزی که این بدون رادین

 به سورنا ، شدیم باغ خونه وارد ، کردن خوشبختي اظهار که دادم دست باهاشون کرد معرفي بهشون منو ربکا و

 سایر هب رفتن بقيه ، بود اونجا که آالچيقي سمت رفتم من ، کردیم که پرسي احوال و سالم از بعد اومد استقبالمون

 ، يادم آالچيق سمت آروم آروم نفر یه کردم احساس بعد مين چند ، پيوستند ميکنند بازی برف باغ تو که کسایي

 بقيه به نگاه توجه بي ، بود روم نگاهش سنگيني نشست روم به رو … شدم مواجه رادین نگاه با که سربرگردوندم

  … بود رادین به نگاهش و بود بينشون هم گندم ، انداختم بودن بازی برف درحال که

 ی صفحه روی " خونه " ی کلمه دیدن با چشمام ، خورد زنگ گوشيم که بود گرم شعرم دفتر با سرم تفاوت بي

 … کردم وصل تماسو و باغ ی گوشه رفتم و شدم بلند بزنه حرفي رادین که این ترس از ، شد گرد گوشي

  سالم -

 ؟ خوبي مامان سالم -

 ؟ خوبه بابا خوبي شما مرسي -

 ؟ خبره چه اونجا دلنواز خوبن همه -

 باشن برده بویي نکنه ؟ چيه منظورش ، ترسيدم حرفش از لحظه یه

 ؟ مامي چيه منظورت خبر هيچ -

 ؟ اومده برف تهران -

 … شده قشنگ خيلي ، جورم چه مامان آره … آهان -

 … سرمانخوری بپوشون و خودت مامان خب -

 … چشم -

 … شيراز ميای و ميکني رزرو بليط فردا ، ميکنه ازدواج داره ارسالن عمت پسر ، دارم برات خبرم یه -

 ؟ ميشه چي دانشگاهم پس مامان -

 لتد تو نميدونم من اصال ، نباشي پسرش عروسي ميشه ناراحت عمت بعدشم ندیدمت بيشتره ماه سه ما دلنواز -

 … نميشه تنگ ومادرت پدر برای

 … تسليمم من چشم خانم مامان خب خيلي -
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 بگم بزنم زنگ خودم ميخوای هم خوابگاه و بگير مرخصي دانشگاه از ، بليط رزرو دنبال ميری امروز همين خب -

 … اینجا ميای

 . دارم نگه عادی صدامو کردم سعي اما کردم حول خيلي

 … دیگه ميفهمن خودشون ميدم نشون بليطمو ، خوابگاه بزنگي نميخواد مامان نه -

 روزی چند یه بهتره ميدیدم ميکردم فکر که حاال ، آالچيق سمت رفتم خرامان خرامان و کردم خدافظي مامان با

 . شيراز برم

 بازی رفب حال در ها بچه با گندم بود عجيب گشتم دنبالش ها بچه بين نگاهم با ، نبود آالچيق تو رادین کردم نگاه

 … بيرون رفته حتما نبودن رادین از اثری اما بود داد و جيغ و

 ، گفتن شعر طبع منو ميگيره بازی برف حس رو همه هوا این تو ، کردم باز و شعرم دفتر و آالچيق تو نشستم

 … رفت قلم به دستم بلخره مين چند شدم متمرکز

 … شدم چشم تو چشم رادین با که باال گرفتم و سرم شنيدم صدایي یه که ، بودم شعرم غرق

 ؟ شده چي -

 … بيا -

 ؟؟؟ کجا -

 … دنبالم بيا ، نفهمن ها بچه نگو هيچي -

 منم ساختمون پشت سمت رفت رادین ميخوردن آبميوه و بودن نشسته هم دور که کردم ها بچه به نگاهي یه

 برف از که سفيد مرمر جنس از شکل دلفين فواره فقط و بود دنج محوطه یه … کردم دنبالش قدمام با متعجب

 املب رو ناخودآگاه لبخند دیدم که چيزی از که گشتم رادین دنبال چشم با ، ميخورد چشم به بود شده پوشيده

 … نشست

 … قشنگي برفي آدم چه وای -

 فيبر آدم این باالش پرستيژ اون با رادین که نميومد بهش ، کرد نگام مغرور و کجکي لبخند یه با هميشه مثل

  … باشه کرده درست نمکيو و مسخره

 . پوشوندم برفي آدم به و برداشتم کالهمو و گردن شال

 … نخوری سرما ؟ دختر ميکني چيکار -

 . شد بامزه چه ببين ، نيست سرد اونقدرام بابا نه -
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 زشا گرفتن عکس به شروع و بگيرم برفي آدم با عکس چندتا ازش گفت بهم اورد در جيبش از شو سيکس ایفون

 در ، گرفت هردومون از سلفي عکسو آخرین و گرفتم عکس برفي آدم با من ادامه در و کردم مختلف ژستای با

 برف ریز های دونه و ميزد برق چشمام خوشحالي از من و بود زده دوربين به مارا مکش لبخند یه خودش که حالي

 . ميزدن برق مواجم و بلند موهای الی البه

 . شد پيدا ربکا سروکله بودیم ها عکس دیدن حال هر در

 … قویه خيلي بویایيت حس نکنه ؟ کردی پيدامون جوری چه - رادین

 . کردم دنبال ردپاهاتونو … رادین بيشعوری خيلي - ربکا

 نرادی برفي آدم دیدن با همه ، ميشناختم گندمو و سورنا فقط بينشون … اومدن هم ها بچه بقيه ربکا سر پشت

 نم واسه هرازگاهي ، بود دوخته چشم رادین حوصله بي و عصبي که کسي گرفتن عکس کلي باهاش و شدن ذوقي

 ذوقي منم ، ميزد لبخند بهم معني با هرازگاهي رادین ، نبود مهم واسم اصال من اما … بود گندم ميومد ابرو چشم

 … ميومدم شتری عشوه و ميشدم

 سوار ، شام سرو از بعد ، کردیم گرم و خودمون و خونه داخل رفتيم شد قطع هم برف بارش ، شد تاریک که هوا

 . خونه بریم که شدیم ماشين

 ؟ کني پياده جلوتر خيابون دوتا منو ميشه ، جون ربکا - من

 … کردن تعجب دوشون هر

 ؟ شده چيزی ؟ چرا - ربکا

 ، شده تنگ بابام و مامان برای دلم خودمم ، اقواممونه از یکي ازدواج مراسم که اینه واقعيتش ، عزیزم نه - من

 . شيراز برم بگيرم بليط ميخوام

 … نميپره هواپيما که هوا این تو آخه - رادین

 زا روزی چند ، باشين خوشحال باید هم شما ، ميرم و ميگيرم مرخصي یوني از صبح فردا ، اومده بند که برف - من

 . ميشين راحت دستم

 … ميشه تنگ برات دلم خيلي ، کردم عادت بهت خيلي مدت این تو من ؟ دلنواز حرفيه چه این - ربکا

  … برميگردم نشده هفته یه ، نکن لوس و خودت - من

 … کنه گذروني خوش حسابي بره ميخواد ، گلم خواهر نکن اذیت خودتو - رادین

 … البته که اون - من
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 ليطب یه ، هواپيمایي آژانس رفتيم باهم ، کنن پيادم نشدن راضي.  انداخت بهم خاصي نگاه یه رادین حرفم این با

 وسایل سری یه چيدن حال در ، اتاقم تو رفتم راست یه ، خونه رفتيم و گرفتيم شب هفت ساعت عصر فردا واسه

 … تو اومد ربکا که ، بودم ام کوله توی مختصر

 . کنه درست خوشمزه غذاهای برامون کي ، روز چند این تو ميشه تنگ برات دلم خيلي -

 … شکمو ی دیونه -

 … سایه چطوره؟ عموت دختر دلنواز راستي -

 … خوبه اونم -

 … داشتيم باهم خاطراتي چه بخير یادش ؟ سالشه چند االن -

 … بخير یادش آره … دبيرستانه سوم امسال -

 ؟ کردید خلوت اینجا خبره چه -

 . کردیم نگاه بود ایستاده در چهارچوب توی که رادین به هردومون

 ؟ یادته رو سایه رادین.  ميکنيم گذشته خاطرات از یادی داریم هيچي - ربکا

 . بود خوشگل هم خيلي ، دادم یاد سواری دوچرخه بهش خودم که مخصوصا ، یادمه خوب خيلي - رادین

 خوشگل زیاد سایه چون ، دربياره منو لج ميخواد که بود مشخص ، انداخت من به مغرورانه گفتنگاهشو که و این

 … ميکرد حسادت بهم هميشه همين واسه من به نسبت مخصوصا نيست

 اوردم و بودیم گرفته قرآن دروازه که امسال تابستون که عکسایي از یکي قصد از و برداشتم گوشيمو همين واسه

 تا ننيشمو و بودیم نشسته هم کنار دوستانه خيلي عرفان پسرعموم و سایه و عليرضا ام عمه پسر منو عکس تو ،

  ، بود باز بناگوش

 : گفتم و رادین سمت گرفتم رو گوشي

 … ببينش خوشگله هنوزم

 : گفت آميز شيطنت لبخند یه با و دید و عکس بينانه ریز و گرفت دستم از رو گوشي

 ؟ تویي قرمزه روسری این … خوشگله هنوزم آره

 : پرسيد و کرد ریز چشماشو که کردم تایيد سر با

 ؟ باشن کي آقایون این اونوقت
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 !؟؟ فوضولي همه این و غرور همه این ، بود گرفته خندم کنجکاویاش این از

 … پسرامونن دوست:  گفتم خنده با

 : گفت و باال داد و ابروهاش تای یه

 ؟ زدی کارهارو این قيد چرا دیگه شدی مستقل که حاال ، داشتي اف بي شيراز که شما

 ؟ ندارم پسر دوست حاضر درحال من که معلوم کجا از:  گفتم لبخند با

 و شاد من اما.  رفت اتاقمو عسلي رو گذاشت گوشيمو حرفي هيچ بي چون برخورد بهش کردم حس اما نميدونم

 مدار دوسشون که کسایي حال که بود عطيقم اخالقای از کال بود شده گرفته حالش ، حال هر به چون بودم مسرور

 . بگيرم و

 جام از ، بود نشسته 1 ساعت روزی که عقربه دیدن با ، کردم نگاه روميزی ساعت به پلکم الی از ، زدم غلت یه

 نگاهم که بيرون اومدم و کردم خشک و شستم صورتمو و دست و اتاق بيرون دسشویيِ سمت برم هجوم و پریدم

 برام ونشيط لبخند ،با بود دوخته چشم بهم که همينطور دیدم که گفتم تفاوت بي بخير صبح یه ، افتاد رادین به

 ، دمکر نگاهش در بين از و اتاقم تو رفتم سریع و پایين انداختم سرمو ، انداختم خودم به نگاه یه ، داد تکون سر

 و مبه کوبوندم سفت و اتاق در لجم از منم ميکرد نگاه منو داشت مزخرفش لبخند با هنوز سر بر خاک چرون چشم

 … هيز ی مرتيکه طرف اون ، طرف این کردم پرتاب غيض با دراوردم مشکيمو جذب تاپ کوتاهمو دامن

 … مداشت کالس سه ساعت تا امروز ، یوني سمت افتادیم راه ربکا با رادین به توجهي هيچ بدون و پوشيدم لباسش

 فتيمر ، تفریح واسه درکه سمت رفتيم یوني های بچه از تا چند و ربکا با و ، گرفتم مرخصي ، شد تموم که کالسم

 ی همه با و جلو رفت ربکا شدیم که خونه داخل ، بود کرده جمع خونه تو دوستاشو سری یه رادین ، خونه سمت

 های پله از محکم قدمهایي با و دادم سنگين و سر سالم یه فقط من کرد پرسي احوال و سالم رادین دوستای

 پالتو و ای سرمه جين شلوار یه جاش به و دراوردم رو یوني شلوار و مانتو و کردم مرتب اتاقمو و باال رفتم چوبي

 گرفته گرم باهاشون حسابي ربکا ، پایين رفتم و برداشتم چرممو کيف … پوشيدم مشکي شال و کوتاه مشکي چرم

 … کردن نگاهم منو همگي و شدن ساکت دیدن منو تا اما ، بود برداشته رو خونه هاشون خنده صدای بود

 ؟ بگيری آژانس برام ميکني لطف ، ميرم دارم من جان ربکا - من

 ر

 ؟ بگيری آژانس که نيست ماشين مگه ، عزیزم نه - بکا

 … برسونيد منو نميتوني دارید مهمون که شما آخه - من

 : گفت و شد بلند جاش از ميبارید قيافش از شرارت و پدرسوختگي که پسرها از یکي
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 … ميرسونمتون من بدین افتخار اگه

 : گفت و شد بلند جاش از رادین ، بدم جوابشو خواستم تا

 … بيام بپوشم کاپشن برم کن صبر لحظه یه خانوم دلنواز ، مهموني فعال شما جون آرمين نه

 اشباه الکي تعارف تا دو و نيوردم خودم رو به اصال اما برسونه منو پسره نذاشت که کردم ذوقي یه ميگي منو آقا

 و مونفر پشت نشست رادین ، ماشين سمت ، رفتم کردم خدافظي ربکا با روبوسي دست از بعد و کردم پاره تيکه

 متفرقه چيزهای و پدربزرگش ی خونه از فقط نگفت خودمون از چيزی اما ، زد ها گذشته از حرف فرودگاه تا البته

 ! نگفت و بشنوم ميخواستم من که چيزی اون و گفت ها سال اون به مربوط

 هواپيماهای تاخيرهای از ، فرودگاه داخل اومد همراهم و نرفت ، مهموناش پيش برگرده خواستم ازش که این با

 هرانت پرواز مسافرین فرودگاه اسپيکرهای از که وقتي … موند من پيش بيشتر مين چهل رادین که ممنونم ایران

 : گفت شد اعالم شيراز مقصد به

 … باشي داشته خوبي پرواز اميدوارم

 : گفت آميز تمسخر لحن یه با و کرد مکث لحظه چند

 … اما خدافظي واسه فرودگاه بياد پسرتون دوست داشتم توقع

 : دادم و جوابش آميز شيطنت لحني با بالفاصله

 … شيراز ، نه اینجا منتها ، فرودگاه اومده که البته

 : گفتم دوباره مکث ثانيه چند از بعد

 … نميدم ترجيح شيرازی پسر به رو تهراني پسر یه هيچوقت من

 تمام هک البته ، رفتم پرواز سکوی سمت به و کردم خدافظي ، بود اومده جر جوابم از که رادین با گشاد لبخند یه با

 تهران به که زماني که ميکردم فکر این به شدم که هواپيما سوار ، بودم دادنش حرص عاشق اما بود دروغ حرفام

 تدس واقعا ، بياد بدرقم برای رادین دیگه بار که ميکردم فکرشو اصال بودم فرودگاه همين توی که وقتي اومدم

 … رسوند بهم و رادین منو دیگه بار که بود روزگار

 فموکي و کردم باز کمربندمو من و نشست پرواز کرد پاره چُرتمو ميایم فرود داریم ميگفت که مهماندار صدای و سر

 انهوحشي خيلي یکي که ميگشتم خونواده دنبال داشتم و شدم فرودگاه داخل که همين بيرون رفتم و برداشتم

 . ست سایه فهميدم عطرش بوی از کرد بغلم

 نبراشو دلم ميفهميدم ميدیدمشون که حاال ، کردم بغل هم اونو و دیدم رو هنگامه ، تازه اومدن بيرون که بغلش از

 . شده تنگ
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 ؟ رفت یادت مارو اصال تهران رفتي ، داشتم خوشگلم ی خاله دختر یه من نميگي تو معرفت بي - هنگامه

 ؟ چنده سيخي دخترخاله اصال بوده تهراني توتوهای گرم سرش این ميدونم که من - سایه

 و بود تر کوچيک من از سال چند سایه ، بود شده ذره یه کاراشون همين واسه دلم انصافا ، خوردن مخمو خونه تا

 فاميلمون کل برعکس داشتم دوست واقعا رو هنگامه اما کردم غيبت یا حسادت مثل داشت شيشه خورده کم یه

 !! اونجان فاميل تمام دیدم تازه که کنم استراحت سرم خير ميخواستم خونه رسيدم ، بود ماهي خيلي دختر

 ونيم دو ساعت شام سرو از بعد!  جهنم به ، بيارم باال بود نزدیک که کردن ماچم اونقدر شدم وارد تا که این حاال

 ! بيرون خونه از انداختيمشون تيپا ضرب با شب نصف

 … شدم بيهوش سریع ميومد خوابم اونقدر

 هرجا من ، ميزد حرف خواستگار از مدام مامانم که بود این ، بودیم مهمون روز طول تمام که این از تر مزخرف اما

  نميشم، راحت حرفا این شر از برم

 نم بابا ، ميدوندم موش براشون که بودن شده سریش هم یوني مثبت بچه های پسر از بار چند بودم که هم تهران

 … عاشقشم که کنم ازدواج کسي با دارم دوست ؟ ببينم و کي باید کنم ازدواج نميخوام

 به دست منم ميپرسيدن سنمو و بودن افتاده دنبالم خانوم حاج تا چند رفتيم که هم ارسالن عروسي حتي

 … ميکرد ذوق اونم ميدادم پاسشون سایه به و ميکردم سرشون

 چند این ، بودم برگشتن درحال فرودگاه تو دوباره ، زدم بهم چشم تا اما دراومد تنم از ماه دی امتحانات خستگي

  … من واسه بود دیگه چيز یه تهران ، تهران واسه ميکشيد پر دلم ندارم که تعارف اما گذشت خوش بهم خيلي روز

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

 رفته فرو سکوت تو تهران ، شدم فرودگاه دم تاکسي سوار ، بودم خورشيد طلوع عاشق ، بيرون زدم فرودگاه از

 خرت سری یه و داغ نون تا داره نگه جا یه خواستم تاکسي راننده از ، بودم صبح اول هوای و حال این عاشق ، بود

 وممعل ميشدم رد که حياط از شدم وارد و انداختم کليد ، خونه رسيدیم مين چند بعد ، بخرم صبحونه واسه پرت و

 … کوره و سوت چقدر خونه بود

 و گذاشتم و چمدونم و پوشيدم راحت لباس ، اتاقم تو باال رفتم ، آشپزخونه تو گذاشتم و وسایل و داخل رفتم

 که مکرد نگاه پله راه سمت به ، شنيدم نفرو یه پای صدای که کردم آماده رو صبحونه بساط و آشپزخونه تو رفتم

 . دیدم رو ربکا ی ترسيده و آلود خواب ی قيافه

 ؟ اومدی خبر بي چرا ، کردی جون نصف که منو ، دختر تویي اووف - ربکا

 … بخير صبحت ، سالم عليک - من
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 … بدی یاد چيزارو این من به نميخواد حاال خوب خيلي - ربکا

 : گفت و صبحونه بساط به دوخت چشم و بوسيد گونمو و کرد بغلم اومد سریع

 که یروز از بيشعور رادین این.  بميرم گرسنگي از بود مونده کم نبودی که روزی چند این ، برم قربونت دلنواز وای

 … موندم تنها من و مسافرت رفت دوستاش با اونم رفتي

 یه ، یوني بریم که شدیم آماده صبحونه بعد ، بود گرفته خندم دستش از و بخوره صبحونه اشتها با کرد شروع

 گرم سرش هم ربکا و خوندم درس حسابي و نرفتم جایي یوني جز مدت این تو منم نبود خبری رادین از ای هفته

 … ميکرد گل هم سرایيم شعر طبع که داشتم خوبي آرامشي و خلوت یه همين واسه بود کاراش

 اوشگول فرزاد این با مشترک کالس یه باز امروز ، یوني در دم رسيدم بيرون زدم کالس از بود یکشنبه روز ظاهر

 هی که بودم کرده گرفتن تاکسي قصد ، نبود ربکا از خبری ، زدم دوری یه ، بودم پاتي قاطي همين واسه داشتم

 دتم این تو ، ميکردن اشاره من به که بودن رفقاش رفيق با مونگول فرزاد این اَه ، برگردوند عقب به منو صدایي

 … دیوار تو بکوبونم سرشو دارم دوست … ميزاره سرم سربه مدام کالسا تایم تو و کرده اذیتم خيلي فرزاد

 . برسونمت ، بده افتخار:  گفت رفيقاش از یکي که خيابون طرف اون رفتم بهشون توجه بي

 خودم بدین اجازه شده زیاد شهر تو گرگ خانوم:  گفت و اومد تر نزدیک دیگشون یکي که ، نکردم توجهي

 … برسونمتون

 چي واسه … غریبي اینجا که تو … دیگه نکن ناز دِ:  گفت و جلو اومد خودش فرزاد که بودم شده عصبي دیگه

 ؟ پس هستي چي منتظر ميکني لوس خودتو

 … ترم راحت من ببرید تشریفتونو ، باشين من نگران نکرده الزم:  توپيدم بهشون عصبي

 ؟ ميکني چيکار نبرم تشریفمو:  گفت فرزاد

 … ایستادم خيابون کنار ، جلو رفتم قدم چند و برگردوندنم ازش رومو

 این هب چه رو تو شهرستاني دختر ، اصال وایسا:  گفت که بود ایستاده سرم پشت دقيقا ، رسوند بهم خودشو فرزاد

 ؟ بکني خواست دلت کاری هر نميتوني ، داری قيافه کم یه کردی فکر ؟؟ گذاشتن کالس همه

 … کرد ترمز پام جلوی مازراتي یه یهو که گریه زیر بزنم ميخواستم دیگه … بود اومده در لجم حسابي حرفاش از

 طرف به برگشتم ميزد صدا اسممو که شنيدم صدایي وقتي اما گرفتم ازش رومو همين برای مزاحمه کردم فکر

 … بود نشسته مازراتي همون فرمون پشت که شدم مواجه رادین با که ، صدا

 … شين سوار بفرمایين ، خانوم دلنواز -

 … شدم ماشين سوار و شدم رد فرزاد پست هيکل جلوی از
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 ؟ ميرفتي داشتي چرا پس -

 … نشناختمت آخه -

 … خریدم جدید ماشينو این … آره… آهان -

 … ميگرفتم آژانس ، نبودم شما زحمت به راضي … باشه مبارک -

 اغب برم ميخواستم منم دیگه ، بوتيک تو شهنام پيش رفته گفت ربکا به زدم زنگ ؟ چيه حرفا این بابا نه -

 … خونه برسونمت راه وسط گفتم پدریمون

 … ميام باهات منم ، کني دور راهتو نيست الزم ، کردی لطف -

 … دوره خيلي … شهره از خارج آخه -

 … نيست مشکلي نه -

 … باشه خوب خيلي …… آخه اما -

 به نميگفت چيزی رادین بودم ساکت من … رادین کنار در بود لحظه یه من برای البته بودیم راه توی ساعتي چند

 … جزئي چيزای سری یه خط

 … کرد توقف ماشين فلزی در یه جلوی که غروب نزدیکای

 … کرد باز باغو ی زده زنگ در و انداخت کليد رادین شدیم پياده

 … شدم باغ وارد سرش پشت

 … داره قدمت خيلي بود معلوم شدم باغ ی کشيده فلک سربه درختای دیدن محو

 … بود باغ انتهای کاهگلي خونه یه که رفتم جلوتر قدم چند

 … شد بلند رادین که نشستيم درختا از یکي زیر ای دقيقه چند

 … برميگردم زود خونه تو ميرم لحظه یه من -

 … ميکشيدم هام ریه تو ولع با خنکو هوای و ميگذشتم درختا بين از آروم منم و رفت رادین

 هيچ بلند درختای این باوجود و شده تاریک حسابي هوا دیدم اومدم خودم به وقتي که بودم حال و حس این غرق

 … نميشد دیده چيز

 … رادین … رادین -
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 ، بلندم جيغ صدای شد خالي پام زیر یهو که کردم دویدن به شروع ترس از … نميشنيد صدامو نداشت فایده

 … رفت آسمون

 مالش پاهامو داشتم … بود گرفته درد پاهام بود ترسيده حسابي اما بود کم ارتفاعش ، گودال تو بودم افتاده

 صدای که کشيدم متوالي جيغ تا چند که بود اونجا … ميره راه بدنم رو داره چيزی یه کردم احساس که ميدادم

 … بودن انداخته راه خش خش سمفوني پاش زیر زرد برگای و ميومد طرفم به دوان دوان که شنيدم نفرو یه پای

 … ميگشت دنبالم چشم با که بود رادین گرفتم باال سرمو

 … دلنواز -

 … اینجام من -

 ؟ کجا -

 … گودال این تو -

 تشمدس یه گرفت دستمو و شد خم ميزد نفس نفس هنوز ، ایستاد گودال باالی کرد پيدام بلخره ثانيه چند بعد

 … بيرون کشوندم گودال از و کرد حلقه کمرم دور

 نور زیر حاال که کردم نگاه صورتش به ، دراومد حرکت به ماشين و زد استارت ، رسوندیم ماشين به خودمونو سریع

 … اومد حرف به خودش ، پریده رنگش ميکردم احساس چرا نميدونم … بود شده تر واضح ماشين چراغ

 ؟ دلنواز خوبي -

  ، آره -

 … ترسيدم خيلي من … خداروشکر خب -

 ؟ چرا -

 جيغتو صدای یهو زدم بدون که خونه از … داره جونوری همه خرس و روباه تا گرفته کفتار و گرگ از باغ این آخه -

 … سراغت اومده چيزی حيووني ، گرگي کردم فکر شدم روح قبض ، شنيدم

 … ترسوندمت ببخشيد واقعا -

 … بود خودم تقصير بابا نه-

 دز همين واسه بود افتاده دومون هر فشار کردیم گوش ميشد پخش ماشين از که انگليسي موسيقي به مين چند

 … کنار

 ؟ شام واسه ميخوری چي دلنواز -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر محمودی فاطمه نویسنده|تهران من بهشت رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

46 

 

 … بخوریم ربکا با خونتون شامو ميدم ترجيح -

 … بخوریم چيزی یه شاپ کافي بریم شو پياده پس خب خيلي -

 قدم ابرا رو ميکردم فکر لحظه اون من البته رفتم شاپ کافي سمت رادین ی شونه به شونه و شدم پياده ماشين از

 !! تهران خيابونای از یکي رو پياده تو تا ميزنم

 مميکرد احساس ، نشستم رادین ی رو به رو و عقب کشيدم رو صندلي ، بود دنج و تاریک ، شدیم شاپ کافي وارد

 … داد سفارش بری بلو بستني من از تبعيت به رادین ، سراغمون اومد شاپ کافي خدمت ،پيش ميخنده چشماش

 … بود عمرم تو بستني ترین خوشمزه … خوردم بستنيمو رادین خاطرات نقل و حرفا ميون

 

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

 ساپورتش دوبي از پدرشم شرکت ، ميکنه وارد آرایشي لوازم ، زده بيزنس شرکت یه رادین که هست ای هفته یه

 هب رادین قراره امشب ، منه مخ رو گندم انگار اصال ، بازاریابه شرکتش تو هم گندم که اینه همه از بدتر ، ميکنه

 شام واسشون باید من چرا نميدونم فقط ، بده شام دوستاش همه به ماشين خریدن و شرکتش افتتاح مناسبت

 نباید من وگرنه ميدن قرار شده انجام عمل مقابل آدمو و عاليه دستپختت که ميکنن باز نوشابه در برام هي ؟ بپزم

 واشوحل که باشه نکبت گندم یکيشونم جمله از که)  آدم گله یه واسه و بکنم جون آشپزخونه این تو تاحاال ظهر

 … کنم درست الزانيا و پلو مرصع و مسما و مرغ(  بخورم

 قلب یه جلوش که مشکي ای حلقه تاپ یه و پوشيدم مشکيمو ساپورت ، باال رفتم و فر تو گذاشتم که رو الزانيا

 قرمز لب رژ و کردم سياه حسابي چشمامو ، زانو باالی قرمز و مشکي چهارخونه دامن یه و بود بسته نقش قرمز

 اشدوست از چندتا ، پایين رفتم و فرستادم خودم واسه بوس یه آینه تو بود لباسم و آرایش بين هارموني چه ، زدم

 هب که اومد ربکا و رادین صدای که کردم احوالپرسي و سالم باهاشون و جلو رفتم بودن اومده دختراشون دوست با

 نرادی با که زننده لباس و غليظ آرایش یه با دیدم و گندم و انداختم نگاه یه ، ميگفتن آمدگویي خوش نفر یه

 نارک هم گندم و رادین ، نبينمشون که نشستم گوشه یه رفتم و گرفت لجم حسابي!  بودن گرفته گرم حسابي

 مواجه آشنا آبي چشم جفت یه با ، انداختم نگاه اورد خودم به منو صدایي یه که بودم فکر تو ، نشستن مهرداد

 ، بود شهنام ، شدم

 ؟ خوبي ، خانوم دلنواز سالم -

 … مرسي ، سالم -

 … دانشگاه و درس با ميکني چيکار ؟ ميگذره خوش خبرا چه -
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 ماا ميدادم گوش شهنام حرفای به ظاهرا من البته ، بودیم صحبت گرم حسابي شام موقع تا ، بود خونگرمي پسر

 … پایيد مي رو دوتا ما چشمي زیر که بود رادین پيش ذهنم و فکر

 ودمب شده مرگ ذوق ميکردن غذا از مهمونا اکثر که تعریفایي از و بودم نشسته شهنام کنار ، شد شام سرو وقت تا

 حرف معمول طبق و گوشه یه بودیم نشسته شهنام منو ، کردن آروم و نفره دو رقص به شروع سری یه شام بعد ،

 دنبالش گندم هم دستشویي بره ميخواست رادین اصال ، ما سمت اومدن گندم اون دنبال به و رادین که ميزدیم

 … ميرفت

 … کشيدی زحمت خيلي ، ممنون امشب شام بابت واقعا خانوم دلنواز - رادین

 . بود خوشمزه خيلي آره - شهنام

 … جونتون نوش ، ميکنم خواهش - من

 .  نيست رستوران از فهميدم ،من بودی پخته شما و امشب شام … اِ - گندم

 ؟ باهوش فهميدی کجا از - شهنام

 … نداشت رو داره رستوران های غذا که شيکي استایل اون … دیگه بود معلوم بلخره - گندم

 اگه مخصوصا رستورانه از بهتر خونه غذای کال ، بود رستوران غذاهای از بهتر خيلي نزن و حرف این - شهنام

 … باشه خوشمزه

 با اکثرا نهارمون و شام ما به داره لطف خيلي دلنواز ، گندم ست، العاده فوق دستپختش ميگه راست - رادین

 … دلنوازه

 ، ميکنه زندگي ای هزینه هيچ بدون شما ی خونه تو ماهه چند ، نميکنه لطف هم اونقدرا ، رادین ببين - گندم

 … نيست چيزی که پختن غذا ، کنه جبران جوری یه باید بلخره

 … نداریم توقعي ازش ما وگرنه اینجاست رفاقت حساب رو ، ماست مهمون دلنواز ؟ گندم حرفيه چه این - رادین

 برادر حق در برادر که زمونه این تو ، نزن رفاقت از حرف بعدشم … ماه چند نه … هفته یه ، روز یه مهمون - گندم

 … دادین جا بهش خونتون تو کردیم لطف خيلي شما ، نميکنه لطف

 ؟ توئه خونه اینجا مگه ؟ داره ربطي چه تو به چيزا این اصال ؟ چيه منظورت ببين - من

 خيلي هم تو اما ، کنن آوارت نميخوان چون نميارن روت به چيزی ، خوبن خيلي برادر و خواهر این ببين - گندم

 … نمياری خودت رو به اصال و شدی پررو

 ؟ سربارشونم من که اینه منظورت - من
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 … دقيقا - گندم

 اینجا هم لحظه یه واِلّا مزاحمتونم که نميکردم فکر هيچوقت من ؟ توئه حرفای واقعا اینا ؟ رادین آره - من

 … نميموندم

 کشوندم تخت زیر از چمدونمو و اتاق به رسوندم و خودمو ها پله از محکم و تند های قدم با گفتم سریع اینارو

 انقدر من چرا آخه ميکردم فکر مدام هم بين این تو ، توش کنم خالي و کمد تو وسایل کردم شروع و بيرون

 که قتيو البته … پدرم حتي طهورا ، گندم ، بشکونه دلمو و بده آزارم کالمش با باید یکي رفتم جا هر چرا ؟ بدبختم

 ، ادد فراریم شهرم و خونوادم از که جوری ميشکوند دلمو و ميکنه تحقيرم کسي نا و کس هر جلو کسم عزیزترین

 ؟؟؟ عوضي و عفریته دختر دوتا از ميره انتظاری چه آخه

 … طهورا کنه لعنتت خدا ؟؟؟ ببره سوال زیر شخصيتمو بتونه خری هر که آوارم و بدبخت اینقدر من چرا!  خدایا

 ی هچهر به تر چشمای با ، گرفتن جلومو رادین و ربکا که بيرون بزنم اتاق از خواستم و برداشتم شال و مانتو یه

  کردم نگاه هردوشون ناراحت و نگران

 راچ اضافيم دیدی وقتي اما ، ازت ممنونم خيلي ، دادی جا من به خونت تو چندماه ، دوستمي عزیزترین تو ربکا -

 ؟ بردی دیگه کس پيش حرفمو چرا ؟ کنم کم شرمو نگفتي خودم به

 وت قسم خودت جون به دلنواز ؟ ست اضافه خونه تو خواهرم کنم فکر باید چرا من آخه ؟ گفته رو اینا کي دلنواز -

 که زماني تو ، مادرم نه خواست منو پدرم نه من ببين ، دارم دوست هرکسي از بيشتر و دوست نه خواهری برام

 مادیات از داشتن دوست ارزش ، نيست پول که چي همه ، بودی همدمم تو بود دور ازم ، رادین گاهم تکيه تنها

 … بيشتره

 بود زده حلقه ربکا چشمای تو اشک ، بود زده زل من به اندوهگين چشمای با بود داده تکيه اتاق دیوار به رادین

 ربکا هک نقطه یه به شدم خيره ، دستام بين گرفتم سرمو تخت رو نشستم ، ببينمشون حالت این با نبودم راضي

 : گفت دوباره و چشمام تو شد خيره دستش تو گرفت فکمو و نشست پام جلوی

 چشمداشتي هيچ و بود خودت و خودم خاطر به فقط کني زندگي پيشم تو خواستم که اول از من ، دلنواز ببين

 ، کردی حقم در خوبيا خيلي پختن غذا و خونه کردن اداره غير نذاشتي جواب بي کارمو این هم تو خب اما نداشتم

 فرانسه از رادین وقتي مياوردم خونه این به تو جای رو دوستام از کدوم هر من که اینه مهمتر مسئله یه و

 که اقياتف و کنه به راه از و برادرم ميکنن زندگي خونه یه تو که حاال نکنه که بودم این دلنگران مدام ، برميگشت

 رادین منو ، نرسيد ذهنم به فکر این هم لحظه یه که بودی سنگين و خانوم انقدر تو اما … بيوفته ، بيوفته نباید

  … ميکنم حس خاليتو جدایي نباشي خونه این تو روز یه و داریم دوست رو تو هردومون
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 ابتث بهم ، دارم دوست خيلي منم خدا به ، ربکا ميدونم:  گفتم و بشم مسلط خودم به تا کشيدم عميق نفس یه

 نک باور ، شمام سربار من کنن فکر بقيه نميخواهم دارم شخصيتي و شأن یه منم اما داری مهربوني قلب چه شده

 … بهتره هممون برای چون ميرم اما رادین دست از نه ، ناراحتم تو دست از نه

 که نهای واسه فقط ، ميزنه حرفا این هم نفر یه اگه ، نميکنه فکر اینطوری تو به راجع کسي ببين دلنواز - ربکا

 و رتز بدون اما بگير تصميمتو فردا تا کن فکر بهش و بمون اینجا و امشب ، ميشه حسودیش بهت چون بده آزارت

 … کني ول و دانشگاه هم و کني ناراحت منو هم که نداره اینو ارزش احمق دختر یه پرت

 … کنم آدم رو دختره این ، مهمونا پيش برم من تا بمون دلنواز پيش تو:  گفت رادین به رو بعد

 ، نتمببي بارم خفت حال این تو رادین نميخواستم بگم بهتره ، بود اعصابم رو چراغ نور ، صندلي رو نشست رادین

 تموم باتریش شارژ ، شانسم از کنم خودموسرگرم که برداشتم گوشيمو ، خاموش و چراغ و کردم روشن رو آباژور

 … بود شده

 رادین کردم احساس که گذاشتم چشمام روی ساعدمو و کشيدم دراز تخت روی و عسلي رو انداختم رو گوشي

 . نشست کنارم

 … بموني اینجا تو دارم دوست ربکا مثل منم دلنواز ببين -

  برنداشتم چشمام روی از دستمو

  … فهميدم -

 … بده آزارت ميخواد که اینه بخاطر ميزنه حرفي اگه گندم -

 . کردم نگاه بهش برداشتم چشمام روی از دستمو

 ؟ اونوقت چرا -

 … ميشه حسودیش بهت -

 ؟ چرا خب -

  … شد خيره نقطه یه به و نگفت چيزی و کشيد عميق نفس یه

  … بينمون شد برقرار سکوت مين چند

 آشنایي … بزني هم دانشگاهت قيد خواه بد یه اهميت بي حرفای بخاطر و بذاری تنها رو ما ميتوني چطور دلنواز -

 … سوال زیر بره حرف مشت یه با که حرفاس این از تر دار ریشه خيلي ما

 … رفت فرو فکر تو لحظه چند
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 رس خيلي … داشتي رو اخالقا همين اما بودی االن از تر سال سن کم خيلي … دیدمت که باری اولين بخير یادش -

 … ميکردی ناز االن مثل مخصوصا برام بودی جذاب اما … طرفت بيام زیاد ميکشيدم خجالت که اونقدر سنگين و

 هک بودی طوری ، بودی متفاوت کامال تو اما ، بود تحمل قابل غير و ننر و لوس موجود یه دختر از من تعریف اونروزا

 … شد عوض دختر به راجع من ذهنيت

 يگفتم قلبم ، بشنوم وجودم تمام با حرفاشو که بود شده گوش وجودم تمام ، بود گرفته تند ریتم هيجان از قلبم

 … بودم منتظرش ها مدت که رو چيزی همون بگه ميخواد و شکسته دهنش قفل دیگه

 از چنداني محبت من و بود جنگ ميدون هميشه ما ی خونه ، داشتن مشکل هم با مادرم و پدر که ميدوني -

 زا بيشتر خيلي که بودن اطرافم هم دیگه دخترای خيلي ، سن اون تو بودم محبت ی تشنه ، بودم ندیده خونواده

 … گندم همين جمله از داشتم تعامل باهاشون تو

 همين درواقع ، ميومد خوشم ازت بيشتر خيلي اما ببينمت فقط که بود این حد در تو با معاشرتم که این با اما

 پابند وت که شد قرص دلم صميميت دوست شد و موند شيراز که ربکا ، بود کرده خواستنيت ، بودنت دستنيافتني

 … نميدم دستت از و شدی ربکا با رابطه

 همگي ما و بود گرفته اوج اختالف پدرومادرم بين که بود زمان اون ، تهران برگردوندن رو ما که شد تایمي اما

 منو پدرمم ، دادن پدرم به رو حضانتمون آخرشم ، دادگاه پامون یه بود خونه پامون یه ، شدیم مسئله این درگير

 و غربت اوج تو اما شدیم بزرگ مالي رفاه تو ربکا منو … امارات رفت گذاشت خودشم و غربت تو فرانسه فرستاد

 نچو ، نميفروشيم پول به و داشتن دوست هيچوقت بدون پس ، نداشتيم و کس هيچ اما داشتيم پول … تنهایي

 اما ميزد من مهاجرت از حرف مدام پدرم ، گرفتن که طالق ، ميگفتم تو از داشتم خب … کردیم تجربه رو روزا اون

 انایر دلم که این بخاطر ؟ بودم مخالف چي برای فکرميکني نداشتم خونواده دیگه که من ، ميکردم مخالفت من

 رو دارم دوست که رو دختری که شيراز رفتم مادرم دیدن ی بهونه به و کردم لجبازی ، بود گير دختر یه پيش

 از شما فهميدم شيراز اومدم وقتي اما ببينم تورو اومدم اميد هزار با بود داغون خيلي روحيم طالق بعد ببينم

 که پيش ماه یه تا فرانسه و رفتم و زدم رو چي همه قيد و شدم اميد نا خيلي که بود اونوقت ، رفتيد خونتون

 … برگشتم

 برای انمدوست برای ربکا برای نشد تنگ دلم ، پاریس جو با اومدن کنار بود مشکل خيلي اوایل ، فرانسه رفتم وقتي

 … اطرخ به نرفتم دختری هيچ سراغ یا ميکردم فکر تو به مدام که نميگم الکي ؛ تو برای حتي شيراز برای تهران

 از یکي گفت و زد زنگ بهم ربکا که پيش ماه چند تا ، بود تو مال قلبم از کنجي یه نکردم فراموشت هرگز اما تو

 چون گفت چرا پرسيدم ازش شده همخونه باهاش گفت که این تا نبود مهم برام ، کرده پيدا قدیميشو دوستای

 گفت چيه اسمش پرسيدم که ربکا از اما تویي که ميداد گواهي قلبم موقع همون ، نيست تهران خونشون

 هی موقع اون ، بغلم اومد گندم بيرون اومدم که ربکا بغل از لواسون باغ تو ، ایران اومدم که وقتي تا … سورپرایزه

 تيوق اما ، شد گرفته حالم ، بود قدیميش دوست هم گندم چون بوده گندم ، ربکا سورپرایزِ کردم فکر شدم حالي
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 تا ، یمکرد پيدات شهنام کنار تا گشتيم دنبالت رو سالن همه ، دیگست یکي سورپرایزت گفت ، گفتم ربکا به

 و استقبالم باغ تو نيومدی حتي که گرفت دلم خيلي اما ، شدم مرگ ذوق دبيرستاني های پسربچه مثل دیدمت

 مگند و ميگرفتي فاصله ازم تو ميکردم نزدیک تو به و خودم من چي هر رفتم ، ميزني حرف شهنام با نشستي

 ، عالقه ؟ بزارم چي حسو این اسم نميدونم ، باشي راحت تا نشدم مزاحمت دیگه منم ، ميکرد نزدیک بهم خودشو

 پا هنوز وطن از دوری ها سال و نداشتمت وقت هيچ که این با حس این حال هر به … ، عشق ، داشتن دوست

 … برجاست

 بود دهش دیوونه قلبم ، بگم چيزی ميتونستم اصال ، بگم چي رادین صادقانه اعتراف این مقابل نميدونستم واقعا

 به هک بود رادین واقعا ، باور از دور خيلي برام ، نميچرخيد دهنم تو اصال زبونم ، سينم قفسه به ميکوبيد و خودش

 … ميشد معترف سادگي این

 … چشمام تو شد خيره و گرفت دستمو که ميکردم هضم رو حرفاش داشتم سقف به بودم شده خيره

 من یبر فردا تو نکنه که کردم خطر احساس اما ، کنم اعتراف حرفا این به زودی این به نبود قرار من دلنواز ببين -

 احساس از چرا که ، ميشن دلم مدیون غفلتم و غرور ، عمرم آخر تا اونوقت بزنم حرف باهات نتونم هيچوقت دیگه

 منو هک ، نه یا پذیری منو که خودته با انتخاب دیگه حاال ، شدم خالي انگار گفتم که حاال ، برنداشتم پرده قلبم

 بخوابم ميرم من … نکن خورد رو احساسم ، گذاشتم پا زیر غرورمو بخاطرت من باشه یادت اما ، نه یا داری دوستم

 … بده جوابمو و کن فکر بهم فردا تا ، بتونم اگه البته

 … نذاشتم هم رو چشم صبح ی سپيده تا ، شب تاریکي دل تو خيال و فکر دنيا یه و موندم من و رفت و گذاشت

 ، ودمب کرده بازگشت عزم قيمتي هر به ، بودم دلکنده چي همه از دیگه وقتي ، بودم شده شوکه دیشب از بگم چي

 به رادین دیشب حرفای نيستم دیروز دلنواز اون دیگه من ، کرد عوض دنيامو که شد روشن برام حقایقي یه

 … شد عوض فکرم ، کردم فکر بهش بس از دیشب و کرد رسوخ وجودم

 صبحونه درحال رادین و ربکا ، پایين اومدم ها پله از دونه دونه ، بيرون زدم اتاق از ، بود صبح نيم و هفت ساعت

 یه ، هميشه مثل نه اما گفت بخير صبح بهم رادین … کردن نگاه بهم هردوشون ، آشپزخونه تو رفتم ، بود خوردن

 … ام دیگه جور یه االن که من مثل دیگه جور

 ؟ ميخوری چي ، گلم خوابيدی خوب ، دلنواز بخير صبح -

 … ببينم و خودتون اومدم نميخوام چيزی مرسي ، ربکا بخير هم تو صبح -

!  دارم دوست چي ميدونستن دیگه ، جلوم گذاشتن رو تست نون و کره با فرنگي توت مربای ميزسریع سر نشستم

 … رو ظرف کنار زدم

 … مرسي نميخوام -
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  … دیگه نکن لوس خودتو -

.  یوني برم رادین با شدم مجبور من و داشت کالس ظهر از بعد ربکا امروز قضا از ، بخورم صبحونه شدم مجبور

 وارس پارکينگ تو رفتم و آینه جلوی گذاشتم ، خاموشه و نداره شارژ گوشيم حاال تا دیشب از ، برداشتم کيفمو

 . بود نگذشته بيشتر مين چند.  شدم رادین ماشين

 ؟ کردی فکراتو دلنواز -

 . ببرند بو خوابگاه از شدنم اخراج از خونوادم نميخوام ، ميمونم اینجا درسم شدن تموم تا من ، اووم -

 ؟ کردی فکر ؟ چي من به راجع -

 . کنم داشتنش دوست به اقرار منم بود کرده اعتراف که حاال حتي نميتونستم اما نبود خودم دست

 … ندارم تو به نسبت شناختي آخه نميدونم -

 … دلنواز -

 ؟ هووم -

 … شد چي پسرت دوست جریان اون -

 … خنده زیر زدم اختيار بي و بهش زدم زل ثانيه چند

 ؟ چته -

 … بود الکي همش رادین هيچي -

 . کرد نگاهم تعجب با چشمي زیر

 … بذارم سرت به سر ميخواستم رادین -

 . کني شوخي نميکردم فکر ، ميکني رفتار جدی بس از ، هست آدمي عجب -

 . ميدادیم گوش ميشد نواخته که موسيقي به فقط مين چند

 ؟ کردی هم ای دیگه چاخان حاال تا اون جز دلنواز -

 . ميدم ترجيح تهراني به رو شيرازی پسرای ، گفتم بهت فرودگاه تو که اونروز ، اووم -

 . ميکرد نگاهم چشمي زیر مرموز لبخند با اما بود خيابون به روش

 … خوبه -
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 : گفت که شم پياده خواستم ، کردم تشکر رسيدیم وقتي ، نگفتيم چيزی دیگه یوني تا

 … ميشم آشنا هم با بيشتر ، بموني تهران بيشتر چي هر تو دلنواز

 … خدافظ … باشه خب خيلي -

  … خدافظ -

 ! بودن کن ول این نبينتمون کسي یوني تو برم کنم فرار ميخوام چي هر من حاال ، کرد صدام دوباره که برم خواستم

 ؟ ميشه تموم کالست کي دلنواز -

 … دو ساعت -

  دنبالت ميام -

 … نميخواد بيخيال -

 … باش خودتم مواظب ، ميام … نباشه حرف -

 … خدافظ خب خيلي -

 سالم … ميکردند نگاه من به خنده با ، بودند ایستاده یوني در دم ویشکا و ثنا و مژگان!  بيا ، یوني در سمت رفتم

 … دادن و جوابم که دادم

 ؟ من بدون خوابگاه ميگذره خوش ؟ خوبين خب - من

 … ميگذره خوش خيلي تو به - ثنا

 … بود کي پسر خوشگل این - ویشکا

 … ميکردن اخراج خوابگاه از منو کاش!  خدا ای - مژگان

 . بودیم شده طهورا مثل بودن کرده اخراجمون اگه ، نداریم ها شانس این از ما ، جون مژگان نه - ثنا

 ؟ شده چي طهورا مگه - من

 ، هخون از کرده فرار که این مثل ، ميگشت دنبالش خوابگاه بود اومده پيش روز چند باباش ؟ نداری خبر - ویشکا

 … خانوم نميارن شانس شما مثل که همه

 اخراجم وقتي نداشتم رو ربکا من اگه ، بود طهورا پيش همش فکرم اما کالس سر رفتم و کردم خدافظي ازشون

 … بود مخم رو اوشگول فرزاد این کالس مدت تمام ؟ ميرفتم گوری کدوم ، کردن
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 همش که هم خوابگاه های بچه ، بيرون یوني از زدم و دادم فرزاد به لب زیر فحش تا چهار شدن تموم که کالسام

 . یونين دم

 … بود شده اضافه بهشون هم سيما پری و پوپک

 ! هکن سوارم یوني در دم دقيقا بياد باید حتما آه.  شد پدیدار رادین مازراتي که کردم پرسي احوال سالم باهاشون

 ؟؟؟ ميکنه چيکار اینجا اومده توتو این ژوووووووووون:  گفت پوپک شد نزدیک تا

 … دلنواز دنبال اومده:  گفت و پهلوش تو کوبيد آرنج با ثنا

 : گفت و کرد نگاه بهم نعلبکي قد چشمای با پوپک

 کردی؟ پيدا کجا از رو هلو این من جون ، خانوم دلنواز داشتيم … اِ

 … چيدم درخت از:  گفتم و خنده زیر زدم

 . داد سالم بقيه به بعد من به اول ، بود چشماش رو عينک ، پایين داد رو شيشه ، کرد ترمز پام جلوی رادین

 شممچ که پنجره سمت برگردوندنم سر و گفتم نباشيدی خسته بهش شدم سوار و زدم ها بچه به گشاد لبخند یه

 ربارهد خونه تا و گرفت گازشو رادین … کاراش این از بود گرفته خندم ، ميکرد نگاه ما به بز مثل که افتاد فرزاد به

 .  زدیم حرف متفرقه چيزای

 … ميزنه حرف سورنا با داره ميدونستم ، بود تلفن با زدن حرف درحال ربکا ، خونه رفتيم

 . نيست جریان در رادین البته ، دارند عالقه بهم ميدونستم پيش وقت خيلي از

 یوني ترف و پوشيد لباس ربکا ، خوردیم که رو غذا ، اوردن برامون کوبيده کباب بيرون از ، کرد قطع تلفنو که ربکا

 … ماهواره پای نشست رادین و

 مکرد همراهيش منم ميدید خارجي فيلم یه رادین ، مبل رو نشستم و شارژر به زدمش افتادم گوشيم یاد یهو منم

 ، کردم روشنش و اوردم در شارژ از رو گوشي.  شد تموم که فيلم.

 منگران حسابي حاال تا دیشب از حتما بود مامانم ، صفحه به کردم نگاه ، خورد زنگ گوشيم که نگذشت مين یه

 … دادم جواب و کنه کم رو وی تي صدای خواستم رادین از سریع ، شده

  بله -

 … دلنواز الو -

 ؟ خوبي مامان سالم -
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 ؟ تو کجایي دلنواز -

 … بود تنش پر و عصباني خيلي لحنش

 ؟ مامان شده چيزی -

 ؟ دختر تو کجایي ميگم -

 … خوابگاهم ، باشم کجا باید -

 کجایي؟ بگو ميگي دروغ چرا -

 … شده چيزی یه مطمئنم وای

 ؟ ميکني اینطوری چرا خوابگاهم خب مامان -

 ؟ هستي گوری کدوم دوماهه این بدونم ميخوام ، کردن اخراجت دوماهه بيشتر ميگن خوابگاه زدم زنگ دلنواز -

 … نزدیکم اومد قاطيه اوضاع دید که رادین ، بود زده حلقه چشمام تو اشک ، مبل رو انداختم رو گوشي

 ؟ گفت چي مامانت دلنواز -

 … دستش تو گرفت دستمو

 … دلنواز ؟ نميگي هيچي چرا دلنواز -

 … رادین -

 ؟ جان -

 … فهميدن و چيز همه اینا مامانم -

 ؟؟ کجا از -

 چي همه و خوابگاه زدن زنگ ، بوده خاموش گوشيم به زده زنگ و بود کرده خالي باتری گوشيم حاال تا دیشب -

 … فهميدن رو

 … دوستتي ی خونه ميگفتي ، ميزدی حرف باهاش خب -

 رسهب ،چه کردم راضيشون زور به خوابگاه تو تهران بيام ميخواستم وقتي من ، سنتيه خيلي ما ی خونواده ببين -

 … ميکنم زندگي ربکا پيش بودم گفته بهشون اول همون وگرنه … دوست ی خونه به

 ؟ ميکني چيکار حاال -
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 همين یدبا ، ميشه تر بد نرم اگه … ميکنم مشخص و تکليفت دانشگاه ميام اال و ، شيراز بيا تر سریع هرچه گفت -

 . بگيرم بليط امروز

  اتاق تو اومد رادین که چمدون تو ميریختم و وسایلم ی همه داشتم ، بود آشوب دلم ، باال رفتم سریع

 برميگردی باز ، کردی که متقاعدشون ، کني جمع همشو نميخواد -

 ، نيست ميکني فکر تو که خوبي این به اوضاع ، ميشناسم و خونوادم من رادین ببين -

 . انداختم بود شده تر قشنگ ریش ته با جدیدا که صورتش تو نگاه به

  … تهران برگردم دیگه ميدونم بعيد اصال … خونه این به برگردم دیگه ميدونم بعيد -

 … بستم چمدونم زیپ ، گرفت غم رنگ نگاهش

 سر … تونببينم نکنم فکر دیگه اما ، بدم بهتون مناسب فرصت یه تو بودم گذاشته ، ربکاست و تو مال اینا رادین -

 تا دیدم رو تو که سالگي چهارده ، سيزده از خاطراتم دفتر بزرگم کالسور اون ، شعرمه دفتر هم رنگ مشکي رسيد

 … بخون خودت فقط دفترمو … االنه همين

 … زد ورق چندتا ، کرد باز و برداشت و رسيد سر جلو اومد

 … ميگي شعرم تو نميدونستم من -

 … زدم تلخ لبخند یه -

 موکوچيک دستي کيف.  افتاد راه پارکينگ سمت به و گرفت دستم از زور به و سمتم اومد که برداشتم و چمدونم

 دیشب مخصوصا ، کردم تجربه اینجا رو خوبي روزای چه ، گرفت دلم ، انداختم اتاق به نگاهي یه و برداشتم

 هدیگ ، هميشه برای ، شد تموم ربکا و رادین با شيرین و خوب روزهای ، شد تموم دیگه اما.  بود عمرم شب بهترین

 آدم ی بچه مثل ، بود سرنزده ازم اشتباهي هيچ که روزا همون ، ميکنند سياه روزگارمو ، شيراز برسه پام االن

 نهونپ ازشون انقدر که االن دیگه ، بره پایين گلوم از خوش آب یه نميزاشتن ، ميگفتم شعر جا یه بودم نشسته

 … سينم رو ميزارن و سرم شيراز رسيدم ، سياهه سياهه اونا برای اعمالم نامه کردم کاری

 دلم ، کردم نيمرخش به نگاه یه ، افتاد راه و زد و استارت رادین ، پام جلوی گذاشتم و کيفم و صندلي رو نشستم

 جدا ازم اینطوری باید ، داره دوستم اونم ، منه مال بودم فهميده دیگه که حاال آخه ، گریه زیر بزنم ميخواست

 … خوند ذهنمو انگار … شانس این به لعنت ؟ ميشد

 ، فرانسه به رفتن از قبل رادین همون ميشم ، بری اگه ميکنم حس االن … بدم دستت از دوباره نميخوام دلنواز -

 سال 7 رادین همون ميشم درباره ، شده گم وجودم از چيزی یه انگار کنم گمت ، کنم پيدات نميتونم دیگه بری تو

 … داری دوست منو ، بگو رک حداقل دلنواز … پيش
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 … ميپرسي ازم سوالو این موقعيتي چه تو -

 ؟؟ نه یا داری دوستم بگو فقط ؟ زیادیه توقع دلنواز -

 … ميفهمي و چيز همه بخون اونو ، گذاشتم پيشت که خاطراتي دفتر اون -

 يطبل ، خيابون طرف اون هواپيمایي آژانس از رفت و شد پياده ماشين از و گرفت ترمز و بيرون داد بازدمشو صدا با

 با … هي ، گذروندم نظر از و تهران های خيابون ناراحت اما اشتياق با.  روند فرودگاه تا و.  شد سوار اومد و خرید

 جبران ميخواستم و شيراز تلخ روزای تمام ، ميکنم تموم رو درسم ميخواست دلم اومدم تهران آرزویي و اميد چه

 … شد خراب چيز همه تو اما ، ببرم رو بهره بيشترین کنارم رادین بودن از ميخواستم کنم

 ، اینجاست من دل ، برم تهران از نميخواست دلم درواقع بشم پياده ماشين از نميخواستم ، شد متوقف ماشين

 … رادین پيش! اینجاست دلم باشم که دنيا هرجای

 راننده در جلوی ، رفتم ورودی در سمت به رادین سر پشت بودن کرده وصل بهش وزنه انگار که هایي قدم با

 … گذشت زود چه … خوابگاه رسوند منو تهران اومدم که بار اولين که ای راننده هموني ، دیدم رو سيبيلو تاکسي

  … بشکنه بغضم بود نزدیک

 … بخره خوراکي بوفه از رادین که صندلي رو نشستم

 ! پفک و چيپس پالستيک یه با برگشت رادین ، بودم شده خيره جلو به

 . نشست کنارم … پيکنيک برم ميخوام ميکنه فکر این ، گرفتم ماتم و عزا من

 . باشم داشته ازت نشوني یه بنویسم بگو و خونتون آدرس و وتلفن موبایلت شماره -

 شاید ، کنم نگاهش فقط ميخواست دلم ، نخورد اونم ، نداشتم اشتها اصال اما ، کرد باز برام چيپس یه ، گفتم براش

 . نبينمش وقت هيچ دیگه

 تشکر ازش … وضعيتيه چه ميبيني که خودت ، خواهي معذرت هم کن خدافظي هم ربکا از من طرف از رادین -

 … کرده لطف خيلي حقم در بگو ، کن

 … بزني حرف باهاشون آروم و منطقي کلي سعي ، نده نشون خودت از بدی رفتار ، شيراز رفتي ، باشه -

 … بزنم حرف اصال بدن اجازه که اميدوارم -

 وت خاطراتم ی همه به باید یعني که … بود مرگ ناقوس مثل من برای ، شد بلند فرودگاه بلندگوهای از که صدایي

 شيراز ، مياد بدم ازش که اونجایي به برگردم و کنم پشت ، زندگيمن تو شيرین خاطرات تنها البته که ماه چند این

 بهارنارنج و نارنج عطر از ، من برای تهران شلوغي و دم و دود اما ، ایرانه شهر ترین قشنگ هاش نارنجستان اون با

 … تره شيرین
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 خوشبخت کجا که اینه مهم ، نيست مهم واسم شيراز یا تهران ، نيستن مهم برام جغرافيایي های مرز از من حرف

 … باشه رادین که جا هر … رادینه مهم ، باشه تر شيرین لحظاتم کجا که اینه مهم ، باشم

 : دستش تو گرفت دستمو رادین

 مال تو … اشتباهي در سخت نميبينيم دیگه ميکني فکر اگه ، کنه جدا تو از منو نميتونه چيزی هيچ دلنواز ببين

 اام باشه کجا یا کي قرارمون نميدونم … ميبينمت دوباره … دارم دوست خيلي باشه یادت … باشي که جا هر مني

 … ميام دیدنت دوباره برای بری جا هر

 

 دارم دوست نره یادت

 برات تنگه دلم خيلي

 

 بگير ندارمو دارو

 چشات مال ، خودت مال

 

 بيار و بردار و خورشيد

 بخاطرم شو آفتابي

 

 نره یادت قرارمون

 منتظرم نکني دیر

 

 عشق ساعت قرارمون

 زدن دلشوره کنار

 

 و دلواپسي کنار

 نيومدن وقت یه ترس
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 تو عاشق و عاشقم

 ترم دیونه همه از

 

 نره یادت قرارمون

 منتظرم نکني دیر

 

 گل کنار قرارمون

 توست عطر زیر به سر که

 

  که دامني چين تو

 شست ميشه رو بغض تا هزار

 

 بيار و بردار و خورشيد

 بخاطرم شو آفتابي

 

 نره یادت قرارمون

 منتظرم نکني دیر

 ……… نره یادت قرارمون ………

 ……… نره یادت دارم دوست ………

 زده یخ چشمای مبادا که ، نگردوندم بر سر بارم یک حتي ، ميرفتم باید که سمتي به رفتم و برداشتم چمدونمو

 … بشکونه و خوردم فرو بغض ، رادین
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 جا رادین پيش فرودگاه همون تو ، من روح و قلب که این از غافل ، مادریم شهر به برد جسممو و شد بلند هواپيما

 … موند

 هرا ميان اما ، ميکند طي را مسيری یه ، رود مي ماشين سمت به و ميکند ترک را فرودگاه استوار قامتي با رادین

 فکر غرق ساکت آب کنار در طوالني دقایقي ، راند مي سد سمت به آب آرامش بخاطر ، ميکند عوض را مسيرش

 باز هخان به آفتاب غروب تا ، بياورد پناه آب به بودن تنها لحظات که دارد یادگار به فرانسه از را عادت این ، ميشود

 . نباشد نگران و منتظر این از بيش خواهرش که ميگردد

 . ميدود سویش به خواهرش که ميشود خانه وارد اقتدار با و مستحکم هميشه مثل قدمای با

 . شدم نگران ؟ نميدی جواب موبایلتو چرا ؟ کجایين شما پس -

 .  آورد مي در را چرمش کاپشن و اندازد مي خواهرش به نگاه یه

 ؟ کجاست دلنواز ؟ نميگي هيچي چرا رادین -

 … رفت -

 ؟؟؟ کجا -

 … هميشه برای شيراز -

 … نيست جالبي شوخي اصال اما ؟ کنيد اذیت منو کردین یکي به دست ببينم ، تهران ميمونم ، گفت اون -

 مي باز را اتاق در ربکا ، ميکند دنبال را خواهرش آرام قدمهای با رادین ، رود مي دلنواز اتاق سمت به سریع ربکا

 ، خورد جا ، ميکند باز را دیواری کمد در ، سپس روشن را چراغ اول ، است رفته فرو مطلق تاریکي تو اتاق ، کند

 دلنواز انگار که است روح بي و تهي اتاق آنقدر ، دوزد مي رادین صورت به را غمش از پر نگاه ، است خالي خاليِ

 … ميشود کشيده ميز سمت به دلنواز نگاه ، است رفته اتاق این از که است سال ساليان

 ؟ چيَن اینا -

 … رفت و گذاشت … یادگاریه -

 . نميرم گفت که اون رادین -

 … بره شد مجبور ، شده اخراج خوابگاه از فهميدن خونوادش -

 ؟؟؟؟ ميگي جدی!!!  من خدای وای -

 . کنم خواهي معذرت و خدافظي تو از طرفش از گفت بهم … بود ناراحت خيليم آره -

 … نقطه یه به شد خيره و دیوار به داد تکيه و زمين رو نشست روی ربکا
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 ریه توی کشيد محکم را دلنواز عطر ، تخت روی خوابيد و برداشت ميز روی از را دلنواز خاطرات دفتر رادین

 … کرد خوندن به شروع اول صفحه از کرد باز و دفتر ، هایش

 مهربان و بخشنده خداوند نام به

 … ظهر از بعد شش ساعت 31--/  32/  36 شهبازی دلنواز

 

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

 خيس چشمام نم از زانوها سر کم کم که زانوهام رو گذاشتم و سرم و بغلم تو گرفتم پاهامو ، تختم روی نشستم

 ؟ بود سرنوشتي چه این خدایا ، شد

 بود این از بهتر زدند مي کتک البته ، بزنن کتکم مونده کم فقط مدت این تو ، برگشتم شيراز به که شده ماهي دو

 کل تاریک ی نقطه و خونواده سرافکندگي ی مایه ، کنند داغون روانمو و روح ، هاشون تهمت و ها توهين با که

 تا که من به مياد دلشون طوری چه ، شکوندن دلمو وحشتناک القاب با بار یک و هزار ، دادن نسبت بهم فاميلو

 ادمي دلشون چطوری ؟ بدن نسبت رو کلماتي همچين نکردم نگاهم هوس قصد به پسری هيچ به ، هم بار یک حاال

 … بچشونم تنها من ؟

 قفل هارو پنجره و در بيرون ميرن وقت هر ماه دو این ، بيرون رفتن حتما ، اومد قفل تو کليد چرخيدن صدای

 ، نبود هيچي سرزنش و سرکوفت و عذاب و شکنجه جز برام ماه دو این ، ميدونند زندوني یه منو رسما ، ميکنند

 مخود به لعنت ، نميرفتم تهران اول از کاش ، ميفرستم لعنت بار هزار خودم به افتم مي تهران خاطرات یاد وقتي

 هوراط به لعنت ، تهران کشوندنم که آرزوهایي به لعنت ، بود دروغينم بهشت که تهران به لعنت ، تهران رفتم که

 داغون منو که رادین به لعنت هزار و لعنت و داد جا خونش تو منو که ربکا به لعنت ، بود اخراجم باني و باعث که

 . کرد

 نميداد قرار سرکوفت و سرزنش مورد بار هزار زوری منو مادرم و پدر که وقتي شيراز تو بدبختيم و فالکت اوج تو

 ودب عشق نور از آکنده قلبم وقتي ، بود رادین عشق اونم ، داشتم تاریکي اون تو روشن خيلي نقطه به هم باز ،

 … بود آسون شرایطم تحمل

 دنيام چقدر فهميدم لحظه اون ، کرد بيچاره منو و کرد کور اميدمو ی روزنه تنها ، خط یه از اس ام اس یه اما

 … شدم سياهي اسير من چقدر و تاریکه

 یه از ، شد بلند گوشيم پيامک آالرم ، بودم خياالتم و فکر غرق و بودم خونه تو محبوس دیگه روزهای مثل روز یه

 : کردم بازش سریع ، تهران ی شماره پيش با اما ناشناس شماره
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 خودم که ميزنم رو پيامک این و گفتم دروغ بهت چرا که دارم وجدان عذاب وقته چند ، رادینم من ، دلنواز سالم »

 تو هک نزارم گفت و سراغم اومد ربکا ، برگردی ناراحتي با ميخواستي و بودی تهران که شبي آخرین ، کنم خالص و

 تردف ، بشم تو رفتن از مانع هم تا کنم بازی رو پيشه عاشق نقش برات من که کشيدیم نقشه همين برای بری

 « خدافظ ببخش منو ، کنيم ازدواج هم با قراره گندم و من که اینه واقعيت اما ، خوندم گریخته جسته خاطراتت

 برام که داستاني همه اون آسوني همين به … ناراحت و من و کرد راحت خودشو جمله تا چند با … راحتي همين به

 … شکوندم کارتمو سيم عصبانيت از ، بود خاموش اما زدم زنگ بار چند … هوا باد شدن کرد تعریف

 … نميرفت کتم تو ، نشد باورم اصال اوایل

 نميره کتم توی نميتونم

 ؟ بشينه عقب شبه یک عشق ميشه مگه

 کني پرش تو که تا جات خاليه بدون

 بودی بتش تو عمر یک که آدمي واسه

 … نه وقت یه نری که کردم کاری هر که من

  من بهم زدی یهو چرا نميدونم

 نکن انکار اینو عاشقتم

 … نشد اکران وقت هيچ که فيلمي مثل

 مه تحصيل ادامه اجازه دیگه حتي ، دارم اعتباری و ارزش خونوادم پيش نه دیگه که رسيدم نتيجه این به االن اما

 … ارزش بي من یه و موندم من ، باختم چيزمو همه واقع در و ، ندارم دیگه هم گفتن شعر دماغ و دل ، ، ندارم

 … نبود همش اینا البته

 … نداره تمومي من با سرنوشت آور شکنجه بازی این

 روزه چند نامي شاهين یه ، برم خونه این از مجبورم ، نداره خونه این تو منو ی حوصله هيچکس دیگه که حاال

 نميخوان دیگه چون راضين که مامانم بابا ، برسن خدمت خونواده با قراره امشب کنم فکر ، خونمون ميزنه زنگ

  … شکسته واقعا دلم ، بریدم واقعا دیگه چون ندارم حرفي خودمم حتي ببينن ریختمو

 حداقل ندارم ادامه واسه اميدی هيچ و باختم چيزو همه دیگه من اما ندارم دوسش اصال ، ندارم دوسش که مسلمه

 … رغبتي و عالقه هيچ بدون حتي مشترک زندگي یه به و خودم

 … ميزد صدام که اومد مامان صدای ، برگشتن بيرون از که اومد اینا مامان صدای که بودم خودم حال تو مين چند
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 … ایستادم مامانم روی به رو ، زدم کار صورتم از موهامو آروم ، رفتم آشپزخونه سمت و شدم بلند جام از

 … بله -

  کرد صورتم به تلخي نگاه یه

 هی و بگير دوش یه ، افتضاحه وضعت و سر اما ، کني آماده رو مهموني از پذیرایي بساط ، بگم بهت ميخواستم -

 … بيان مهمونا تا بپوش حسابي درست لباس

  برگشتم سمتش به کرد صدام دوباره که برم خواستم

 … نمردم که من ، نگير آبغوره انقدرم -

 ، کردم باز کمدمو در ، بود شده تاریک هوا بود نيم و هفت انداختم ساعت به نگاه ، بيرون اومدم و کردم حمام

 رادین از استقبال مهموني برای ربکا با که ای دکلته به چشمم ، مناسبه کدوم ببينم که زدم کنار دونه دونه لباسارو

 دستام بين و سرم و زمين رو نشستم ، گرفت آتيش وجودم تمام ، شد زنده خاطراتم دفعه یه ، افتاد پوشيدم

 … کنم گریه امشب نباید شده افکارم و خاطرات این از کردن فرار برای ، کنم گریه نباید من نه ، گرفتم

 و بستم سرم دور شکالتيمو روسری ، پوشيدم ساده ای قهوه کرم دامن و کت یه رغبت بي ، شدم پا سر زور به

 سوساف با بابام ، آشپزخونه داخل صندلي رو نشستم ، بود کرده آماده رو شيریني و ميوه مامان ، پذیرایي تو رفتم

 … تو بيان خواست ازشون بفرمایيد با بابا ، شد بلند اف اف صدای ، نشست کاناپه روی و کرد نگاه بهم

 ازشون مامان ، بودن الکي های صحبت حال در ، منو اونا نه ميدیم رو اونا آشپزخونه از من نه شدن داخل مهمونا

 تا زد صدام بابا و مطلب اصل سر رفتن اصطالح به که گذشت مين چند نميدونم نبود حواسم من ، کرد پذیرایي

 گوشه یه و کردم تعارف همه به چای و دادم سالم همه به آروم و شدم پذیرایي وارد دست به سيني ، ببرم چای

 ی همه ، بودم که دبيرستان ، بود محل معروف پسرای از یکي ، دراوردم شاخ تعجب از دیدم که رو پسره ، نشستم

 افاانص بود پولدار و خوشتيپ چون ميشکوندن دست و سر بشن دوست باهاش که این واسه و ميشناختنش ها بچه

 … شدم ذوب کنم فکر که ، کرد نگام چشمي زیر انقدر ، آسموني آبي شلوار کت با االن مثل

 رخداروشک … کنيم صحبت و پارک بریم عصر فردا پس بيشتر آشنایي برای شد قرار و کردن ها صحبت سری یه

 … خونشون رفتن

 . موافقم که من ، خونوادش هم بود خوب پسره هم - مامانم به رو بابام

  … انداختم زیر سرمو منم که برگشتن من سمت به دوشون هر

 : گفت بود من رو هنوز نگاهش که حالي در مامان

 … ميشه چي ببينيم تا ميریم بيشتر آشنایي برای شنبه سه ،حاال باشه داشته حرفي دلنوازم فکرنکنم
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 … برد خوابم بالشت به رسيد سرم ميسوخت خيلي گریه بخاطر چشمام

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

 از مامان با آرایشي هيچ بدون و کردم سرم مقنعه شال جای به ، چروکه که درک به ، بستم مانتومو های دکمه

 سرد پرسي احوال سالم یه ، بود ماشين تو هم شهره خواهرش ، شدیم شاهين سوناتای سوار ، بيرون زدم خونه

 … پارک سمت رفتيم و کردم

 ، نشستيم آالچيق یه تو هم روی روبه شاهين و من ، پارک سمت اون رفتن هم با شهره و مامان رسيدیم که پارک

 … ميداد دست بهم بدی حس یه ، کنم نگاه صورتش تو نميخواست دلم اصال پایين بودم انداخته سرمو

 … ندارید من با ازدواج به تمایلي وگرنه ، اینجا اومدین خونوادتون فشار تحت شما ميکنم احساس من -

 … نيست اینطوری نه -

 به و کردین ول و درستون شما چرا اومده پيش سوال برام حال هر به ، نداره مفهومي این جز رفتارتون و ظاهر -

 ؟ برگشتيد شيراز

 … ببره بو تهران جریانات از کسي نداشتيم دوست بابا و مامان نه و من نه

  … ميکرد اذیتم خونوادم از بودن دور -

 … ندارید سوالي من از شما خب ، آها -

 ؟ کرد انتخاب شما واسه منو کي بدونم ميشه ، اوووم -

 … بگيرن تصميم واسم بقيه که نيستم آدمي من ، خودم -

 ؟ کردین انتخاب منو چرا خب -

 … بودید من معيارای به فرد ترین نزدیک شما ، داره خاص معيارای سری یه کسي هر بلخره -

 ات رفتيم و شدیم بلند ، دادم جواب حوصلگي بي با منم که کرد دانشگاهم و درس درمورد الکي سواالی سری یه

 یکيشون که ميکردن نگاهمون نافرم لباسای و آرایش با دختر گروه یه راه توی ، کنيم پيدا رو شهره و مامان

 . خرید بستني برام و بوفه سمت رفت تفاوت بي شاهين اما ، کرد اشاره شاهين به و شد تر نزدیک

 … بخور خودت ، ندارم ميل من مرسي -

 … نکن تعارف بخور ، ميگيرم خودمم برای -

 هدوبار و شد پيدا هم شهره و مامان ی کله و سر کم کم … کنم تعارف باهاش ساعت یه نداشتم حوصله گرفتم ازش

 … منم و موافقه مامان ميدونستم … خونه رسوند رو ما و شدیم شاهين ماشين سوار
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***************************** 

 پای از بابا ، خورد زنگ خونه تلفن که بودم کردن درست ساالد حال در آشپزخونه تو و بود شده تاریک هوا تازه

 و دستش و من طرف اومد بابا ، آشناست نا طرف بود معلوم بابا زدن حرف از ، برداشت و تلفن و شد بلند وی تي

 … نره خط ور اون صدا تا گوشي رو گذاشت

 … ميگه چي ببينم بلندگو رو بزار ، داره کار تو با دخترست یه دلنواز -

 . گرفتم رو گوشي … ربکاست افتاد دلم به ، ریخت دلم

 … الو -

 ؟ دلنوازی تو الو -

 … داشت سردی و خشن صدای ، نبود ربکا نه

 … خودمم اهوم -

 … بيرون بکش من زندگي از پاتو خانوم دلنواز ببين -

 ميدادن گوش حرفاش به تعجب با بابا و مامان

 ؟ هستي کي تو اصال ؟ چيه منظورت -

 … نيست صاحاب بي ، کردین انتخابش شوما که پسری آق این -

 … باشه بوده رادین پسر این از منظورش ميدونم بعيد اما چشمم جلو اومد گندم تصویر لحظه یه چرا نميدونم

 … شاهينه منظورت -

 وقت حال هر به ، سراغت اومده قصدی چه رو نميدونم ، داده ازدواج قول من به ساله چند شاهين … دقيقا -

 بکش راهتو پس ، باشي داشته هوو نداری که دوست ، ميشم شاهين زن من صورت هر در چون ، نکن تلف خودتو

 … برو و

 … پيچيد خونه تو تلفن ممتد بوق صدای

 بودم سپرده خودمو نبود مهم برام اصال که من … کردن پچ پچ باهم کم یه ، کردن نگاه بهم بهت با بابا و مامان

 … بادا بادا هرچه سرنوشت دست

 دلم که ، کرد بازی احساساتم با جوری ، بودم عاشقش شناختم راستشو و چپ دست وقتي از من که اوني

 ایدش که دیگم پسر یه انتظار چشم فقط که زد زمين منو طوری ، نشم بيدار صبح دیگه و بخوابم شب ميخواست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر محمودی فاطمه نویسنده|تهران من بهشت رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

66 

 

 شاهين نز اگه ، بدم زندگي ی ادامه و پاشم بتونم دیگه ميدونم بعيد البته ، کنه بلند و بگيره دستمو بتونه اون

 … نداره ارزش واسم پشيزی نشم یا بشم

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

 ادد فقط بتونم که جایي یه برم ميخواست دلم ، ميشد منفجر داشت سرم ، خاله دختر اتاق تو رفتم و شدم بلند

  کمرم رو گذاشت دستشو ، نشست کنارم اتاق تو اتاق تو اومد ناراحتم که فهميد هنگامه ، بکشم

 ؟؟ شدی ناراحت دلنواز -

 … نشکنه بغضم ميکردم سعي فقط

 ؟ ناراحتي!  دلنواااز … نگير دل به کرد شوخي بابات ببين ، دختر توام با دلنواز -

 … شد بلند هقم هق صدای و شکست بغضم سعيم خالف بر

 با چه حاال کنه خورد و شخصيتم همه جلوی ، که کردم عادت ، کردم عادت دیگه چون ، نيستم ناراحت معلومه-

 خنده بدون چه ، خنده قصد به چه حاال ، بشکنه دلم گاهي از هر که کردم عادت … شوخي بدون چه شوخي

 … دیگران

 ؟ بدبختم انقدر من چرا که ميگفتم بد زمان و زمين به دلم تو ، کردم پاک اشکامو کلينکس با

 بع اهنگ یه ، کردم گریه بفهمن فاميل مخصوصا دیگران که بودم بيزار هميشه ، خوابيدم هنگامه تخت رو مين چند

 … اتاق از بيرون زدم و شده پاک صورتم از گریه آثار شدم مطمئن انداختم آینه

 يجمس یه حاال و خریدن برام جدید خط یه شکوندم که رو قبلي کارت سيم ، دراوردم گوشيمو و گوشه یه نشستم

 جواب شد قرار جریان اون از بعد اما بود گرفته مامانم از شهره بودیم پارک که روزی شمارمو ، داشتم شاهين از

 … ندم

 ، دمبو فکر تو خونه تا ، شدیم سوار ، کردن خونه به برگشت عزم و رفتن رو از تا اومدم ابرو چشم انقدر مامان برای

 … رسيدم باور به ماه چند این تو اما ميکنه پير آدمو کردن فکر که بودم شنيده قبلنا

 دامص مامان که کردم عوض راحتي لباس درست یه با سادمو شلوار و مانتو اتاق تو رفتم سریع رسيدم که خونه به

 … نميزارند راحتم ثانيه دو آه ، کرد

 . بود نشسته مبل روی مامان ، سالن سمت رفتم

 ؟ مامان چيه -

  کرد اشاره بابام به
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 وشيگ زود خيلي … پدرشه یا شاهين احتماال ، ميزد حرف قلم لفظ بود خط پست که کسي با که کردم نگاه بابا به

 … گذاشت قرار باهاشون آخر در فهميدم فقط گذاشت رو

 … ندی راه و شاهين پسره این دیگه نشد قرار مگه … همایون -

 … بود دیگه یکي ، نبود که شاهين -

 ؟ کي -

 … خواستگاری بيان پسرش برای شب فردا پس شد قرار حال هر به … رفت یادم اما گفت فاميلشو -

 ؟ کي خواستگاریه -

 ماا ، ميدونست هم رو دلنواز اسم حتي بود بلد فاميليمونو … دیگه دلنواز خواستگاریه خب!  من خواستگاریه -

 … بود نخورده گوشم به حتي فاميليش

 … نيستا کاروانسرا اینجا همایون … نپرسيدی رسمشونم و اسم حتي … ميدی راه رو هرکسي که هم تو … بابا ای -

 … کن ردش هم و شاهين پسره این … حسابيه آدم بود معلوم خانوم ميدی گير چقدر -

 … کردم پلي هميشگيو آهنگ ، گوشمو تو گذاشتم هنذفری ، اتاق تو کردم فرار دستشون از

  کردی دلواپسم خودت ، بودی آرامشم خودت سردی و ساکت انقدر که بودی چي سرگرم بگو

  باشه من به احساسي یه باید هنوز قلبت ته

 شه پيدا تو مثل یکي تا بمونم باید چقدر

 نيست شادی روزای تو بي من روزگار و روز تو

 نيست اعتمادی دنيا به اما مني دنيای تو

 

 بارون ی ناله ای سالم

 گریون چشمای ای سالم

 من تلخ روزایي سالم

 دارم دوسش هنوزم
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 سينه تو بغض ای سالم

 آیينه آه ای سالم

  کندن دل روزای سالم

 دارم دوسش هنوزم

 

 خزون این تو نشونم بي یه

 قرارم بي یه

 جون نيمه یه

 بدون خودت از منو

 

 اما … هيچي نبود مهم برام اصال من … کرد ردشون الکي های بهونه با و شهره به زد زنگ مامان ظهر نزدیکای فردا

 بعدشم و آشنایي واسه بریم دادن اجازه خودشون ، نپرسيدن نظرمو شاهين درمورد بارم یه حتي هم بابا و مامان

 مثل که شدم سر بر خاک من چقدر!  خدایا ، بازیشون شب خيمه عروسک بودم شده ، کردن ردش خودسرانه

 … بدم نظر خودم ازدواج و خواستگارا درمورد ندارم حق شاه اردک دوران

 سمجل که نبودم دیگه دخترای مثل ، کنم پيدا خوب لباس دست یه تا کمد جلوی ایستادم دوباره ، گذشت دوروز

 … بود فرسا طاقت واسم انگار و بودم معذب فقط باشه داشته جذابيت یا هيجان واسم خواستگاریم

 نم خدایا آینه جلوی رفتم ، نکردم پيدا چيزی گشتم چي هر اما بودم ساده لباس یه دنبال ماه چند این روال طبق

 بودم تهآراس تميز و تر هميشه ميپوشيدم لباسارو ترین شيک هميشه من … بود پيرزنا مثل دلنواز این ، نبودم این

 ، ميکردم ذوق و ميگفتم شعر و مينشستم گوشه یه هميشه من … افتادم روزی چه به … کردن چيکار من با …

 … االن اما ميپوشيدم لباسارو ترین قشنگ هم خونه تو حتي

 باالی موهامو ، پوشيدم کاهویي پيراهن یه با آسموني آبي جين … شستم صورتمو غيض با و روشور جلوی رفتم

 … بشنوم پرتشونو و چرت های مقدمه که نداشتم حوصله ، اتاق توی نشستم و بستم سرم

 فقط نميشنيدم درست داشتم باهاشون که ای فاصله بخاطر صداشونو ، شدن صحبت مشغول داخل اومدن مهمونا

 بود پایين سرم ، رفتم پذیرایي سمت به خرامان خرامان ، زد صدام مامانم مين چند بعد ، نامفهوم اصوات حد در

 باال تمگرف سرمو ، باشه داماد پدر که رسيد نظرم به ، ميشنيدم رو بود بابا با صحبت مشغول که آقایي یه صدای اما

 ، کنم سالم که
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  زد خشکم تعجب از که شدم مواجه ای صحنه با اما

 ……… ندارم باور نه

 من اما ، انداخت بغلم تو و خودش و اومد طرفم سریع ربکا اما دادم زورکي سالم یه و کردم جمع خودمو زور به

 … بودم روح بي و سرد همچنان

  دلنواز سالم -

 نه ، شد ناراحت شایدم کرد تعجب من رفتار از ربکا ، نشستم مامان کنار مبل رو آروم دادم نجات خودمو زور به

 سبرعک بابا ، کشيدم زحمت ندادم فحششون که همين ، نبود مهم واسم اما ، ریخت هم به رادینم بلکه ربکا تنها

 … بگو خودت از پسرم خب:  گفت رادین به رو لبخند با که بود کرده حال باهاشون خيلي من

 : گفت و کرد جمع خودشو و بود شوک تو هنوز انگار رادین اما

 دارم بهداشتي و آرایشي لوازم تجارت شرکت یه حاضرم حال در و فرانسه سوربن دانشگاه تو خوندم مدیریت من

 زندگي شيراز بزرگم پدر پيش چندسال که این بخاطر راستش ، دارم خونه تهران گفت پدرم که همينطور ،

 … ميشناسم خانومو دلنواز زمان اون از ميکردن

 تعجب بس از ، بزنيد حرفاتونو اتاق تو برید:  گفت بابا که این تا زدن حرف شرکتشون درباره بابا با دیگه مين چند

 چرا فهممب باید که رسيدم نتيجه این به ثانيه چند بعد اما ، کنم مخالفت رفت یادم بابا مهربوني این از بودم کرده

 … اینجا اومدن

 . بستم درو و رفتم سرش پشت خودم و اتاق به کردم راهنمایيش

 لنوازد:  گفت و انداخت بهم مهربون نگاه یه ، دادم تکيه اتاق در به و ایستادم من اما صندلي روی نشست بالفاصله

 … بود خالي برام خونه تو جات چقدر …دختر بود شده تنگ برات دلم چقدر بدوني اگه

 تر زود وگرنه نبودم ایران اصال ، وقت چند این بود بند دستم خدا به:  داد ادامه اون اما باال رفت ابروهام تای یه

 … بيایم ميخواستيم

 … گفتم ای هه تمسخر ی نشانه به و گرفتم ازش رومو

 ؟ دلنواز شده چيزی -

 رسينميت ، بزارید سرکار منو که ، کشيدید ای نقشه چه ربکا با دوباره باز:  توپيدم بهش بدجور و اوردم جوش یهو

 ؟ کني چيکار اینجا اومدی ؟ کني ازدواج باهاش ميخوای نگفتي مگه ، بشن ناراحت خانوم گندم

 … دلنواز ميگي چي هست معلوم:  گفت و خورد جا خيلي رادین

  ؟ کارچي اینجا اومدی پس ، بود الکي همش ، بود بازی ،همش نداری دوستم نگفتي مگه:  گفتم و بزنه حرف نذاشتم
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 وازدلن عاشقتم من چون … باشم نداشته دوست شاید البته … ندارم دوست گفتم کي من:  ایستاد روم به رو اومدم

 رو تو زود تا کردم جزم عزممو همين برای ، داری حسو همين من به هم تو فهميدم خوندم خاطراتتو دفتر وقتي ،

 برم نيم و ماه یه شرکت کارای بخاطر شدم مجبور اونم از بعد باشه هم پدرم داشتم دوست اما ، کنم خودم مال

 … نشد وقت و دوبي

 ؟ چي اس ام اس اون تو حرفات پس نميفهمم من:  گفتم و زمين رو نشستم

  ؟ اس ام اس کدوم:  گفت و ببينه صورتمو تا زد زانو

 ؟؟ نزدی پيامک بهم 213۱ خط یه با پيش نيم و ماه یه تو یعني:  گفتم و کردم نگاه چشماش تو متعجب

 فقط ، برگشتم که هم وقتي … خانومي نبودم ایران پيش نيم ماه یه من اصال:  گفت و گرفت جانب به حق چهره

 … بودی خاموش اونم که گرفتم تماس باهات بار چند

 ؟؟؟ چي یعني ، گرفت شکل ذهنم تو بزرگ تعجب عالمت یه و رفت هم تو صورتم

 ؟ چيه اس ام اس این جریان حاال:  گفت و پام رو زد

 : گفت بهم پدرش ، بيرون اتاق از رفتيم و کردم تعریف چيزو همه منم

 ؟ شد چي خانوم عروس خب

 … کنم فکر روز چند ميخوام ، زدیم حرفامونو:  گفتم الکي منم

 پام و پر به دیگه بودنو خوشحال هم بابا و مامان ، رفتن و شدن بلند اونام و شد تموم خوشي به شب اون

 زد برام حرفا خيلي رادین اتاق تو شب همون ، بمونن شيراز ای هفته دو بود قرار خونوادش رادین ، نميپيچيدن

 که بودم خوشحال خيلي طرفي یه از منم ، نبوده رادین جانب از پيام اون مطمئنم داره دوستم مطمئنم دیگه

 غصه پوچ و هيچ بخاطر و الکي نيم و ماه یه که بودم ناراحت هم طرفي از ، شد تموم ماهه چند کابوس این بلخره

 وقتي تا داشته خبر رادین و من بين مسائل پوک و جيک از که بوده کي یعني اصال … کردم اذیت خودمو و خوردم

 … ذهنم تو ميشه سوال عالمت یه نفهمم

 و کردم اعالم مثبتمو جواب بعد روز چند

 … بزنيم حرف و پارک بریم دوتایي تا گرفت اجازه بابا از خونمونو گوشي رو زد زنگ رادین هفته آخر

 شدیم آژانس سوار … بيرون خونه از زدم و همرنگش شال و ماشي سبز شلوارکتون و پوشيدم مشکي مانتوی

 … شدیم پياده پارک ورودی

 راتشتفک از خونوادش از گفت ها گذشته از ، کرد کردن تعریف به شروع و نشستيم نيمکت روی پارک ی گوشه یه

 … کمبودهاش از
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 ؟ نفهميدی رو اس ام اس جریان راستي:  گفتم و کشيدم موهام الی دستمو

 راتب خوب زندگي یه ميخوام ، کن فراموش اتفاقاتو این تمام!  دختر بيخيال:  گفت و بيرون داد صدا با بازدمشو

 … باشه تو شایسته که زندگي یه ، بسازم

 خانوم عروس ببينم حاال … بدی افتخار اگه البته:  گفت و بود شيطون لبخندش اما مهربوني با کرد نگاه چشمام تو

 ؟؟؟ وکيلم

 … بگيرم خندمو جلوی نتونستم اما کردم نگاه چشماش تو

 … وکيلم پس خب -

  … خندید خودشم

 از هدفاش از افکارش از ، گفت بچگياش از رادین ، زدیم قدم درختا بين غروب دمدمای تا ، شدیم بلند جامون از

 … آینده برای اندازهاش چشم

 … سراغم اومدن سریع بابا و مامان ، شدم که خونه داخل ، شدم پياده تاکسي از و کردم خدافظي ازش

 اشباه اگه البته … بگين شما هرچي دیگه ، خوبه ماليشونم وضع ، خوبه پسر:  گفتم و کردم لوس و خودم کم یه

 … تهران برم باید کردم ازدواج

 ؟ اونجاست شرکتش که این بخاطر:  گفت و کشيد هورت رو قهوه مامان

 . تنهاست تهران ربکا ميکنه زندگي امارات باباش که این هم ، شرکت بخاطر هم:  گفتم و زدم کار صورتم از موهامو

 قتيو من ميدونست و ميکرد زندگي بزرگش مادر بزرگ پدر پيش شيراز ربکا که زماني از بود یادش رو ربکا مامان

 از من هک این مثال ، نداشت خبر مسائل باقي از ،اما بود گفته هم بابا به اینارو همه کردم پيداش دوباره تهران رفتم

 … نداشتم رو کردنش بازگو قصد خودمم ، داشتم سکونت ربکا ی خونه شدم اخراج وقتي

 ومثبت جواب بابا و خونمون تلفن رو زد زنگ خان کامران بابا قول به یا رادین پدر ، رفت پيش چي همه زود خيلي

  … کنيم نامزد و بخونيم و محرميت ی صيغه امشب قراره ، داد

 رنگمو ای سرمه ی دکلته ، کرد پياده صورتم رو قشنگ اما جور و جمع آرایش یه ، بود بلد آرایشگری هنگامه

 … اتاق داخل اومد مامان ، کردم سرم تور شال یه و پوشيدم

 ؟ نميپوشي رو ميخوره لباس رو که کتي چرا -

 ؟ الزمه مگه -
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 بيرون زدم اتاق از ، اومدن خان کامران و ربکا و رادین حتمآ … اومد اف اف صدای ، کرد تنم پشت از ، نداد جواب

… 

 هم آسمونارو:  گفت گوشم زیر و بوسيد گونمو ، کشيد آغوشم به ربکا ، کردن بوسم شونصدتا سمتمو اومدن همه

 … نميکردیم پيدا تو از بهتر ، ميگشتيم

 … نشستم رادین کنار مبل روی و بيرون اومدم آغوشش از

 حسابي … خانومم بَه:  گفت گوشم کنار یواشکي رادین ، نبود ما به حواسش کسي و بود سروصدا از پر اطراف

  … نميکني منو قلب مراعات اصال و کردی خوشگل

 ؟ خبره چه مگه حاال اوف:  گفتم و کردم لوس خودمو

 ماش از من نه ؟ بمونم اینجا من ميزاره امشب تو بابای بدمصب آخه دِ:  گفت مستأصل حالت و کردم جمع صورتشو

 ؟ خوبيست کار آیا شهبازی دلنواز خانم ميپرسم

 … بده ادامه پرتاشو و چرت نتونست دیگه همين برای ، نشست کناریمون مبل رو اومد دایيم

 … بخونم خب:  گفت و کرد بابام به رو دایيم

 … کرد خوندن به شروع دایي و داد رادین دست رو کوچولو جعبه سریع ربکا و کرد موافقت بابام

 … قبلتُ:  گفتم پایينو انداختم سرمو دوختن من به چشم همه شدنش تموم از بعد

 که هنش تابلو ميکردم سعي فقط … توانگشتم کرد آروم رو سفيد طال ی حلقه و دستش تو گرفت دستمو رادین

 … ميزد چشمک کشيدم انگشتای روی هاش ،نگين کردم چپم دست به نگاه ، شدم خرذوق

  … کردم رادین انگشت تو ذوق با و دراوردم رو حلقه ، دستم داد خریدیمو دیروز که پالتيني ی حلقه جعبه بابا

 ؟ باشه چقدر مهریت داری دوست بگو خودت دخترم خب ، مهریه حاال خب:  گفت خان کامران

 زر گل شاخه تا ده:  گفتم همين واسه ، کردم ازدواج باهاش ماليشون وضع بخاطر کنن فکر فاميل نميخواست دلم

… 

 … نيست حرفي داری دوست انقدر اگه اما کمه خيلي:  گفت و خورد جا خان کامران

 … تو مال نصف ، من مال نصف شدم صاحب چي هر بعد به این از … مخالفم من نه - رادین

 … آخه - من

 … نداره آخه و اما - رادین

 … عقد موقع تا شد نوشته کتبي صورت به و کردم موافقت
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 ، یمکرد بيرونش زور به که بود رادین نفر آخرین … رفتن دونه دونه مهمونا و خوردیم بقيه از جدا گوشه یه ما شامو

 از بهتر خدایا افتاد اتفاق زود چي همه چقدر نميشد باورم هنوزم ، کردم حلقم به نگاه یه کردمو عوض لباسامو

 ؟ ميشه اینم

 … ميگفتن بد همه پيش ازم هميشه که عموم دختر و زنعموم چشم مخصوصا … دراومد امروز فاميل چشم آخيش

 … ميشه قائل احترام اینقدر رادین وقتي ميکردم فخر و غرور احساس خيلي

 … ميکردم فکر و بودم بيدار صبح نزدیکای تا که بودم ذوقي انقدر

 

 ••• خوبيه حس •••

 زده پس تو بخاطر رو همه نفر یه ببيني

 

 زده نفس نفس راهو همه تو به خودش رسوندن واسه

 ••• خوبيه حس •••

 

 ••• خوبيه حس •••

 مصممه تو انتخاب واسه نفر یه ببيني

 

 مسلمه تو کنار موندنش بگه بهت و بگيره دستتو

 ••• خوبيه حس •••

 

 ترم وابسته تو به هميشه از ازت دلگيرم که لحظه همين تو

  سرم به نميزد عاشقي فکر نبود من به تو خوبه حس اگه

 بيقرارمي که بگو الکي بگير دستامو شده دروغم به کنارمي کنم حس دوباره تا بده زندگي انگيزه من به

 کرد عاشقونه منو های لحظه نگاش با هميشه که بودی تو اون
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  کرد بهونه رو تو عاشقي واسه ها لحظه تموم که منم این

 نداد من یاد رو تفاوتي بي تو مهربونه نگاه اون هرگز

 نخواد تورو من قلب ميشه مگه بودنم تو با نياز از پر من

 دوبي برگرده همسرش و کارش بخاطر زودتر چه هر باید ميگفت که خان کامران اصرارای بخاطر

 … بمونيم نامزد حاالها حاال داشتم تصميم ما وگرنه بندازیم جلو رو عروسي شدیم مجبور

 آماده ور عروسي بساط تا اینا رادین خونه تهران رفتيم و گرفتيم بليط مامان منو اما موند شيراز کارش بخاطر بابا

 … کنيم

 نزدیکای روال طبق امروزم … بخرن واسمون رو زندگي های وسيله که ميشن بازار راهي ربکا و مامان روز هر

 زنش واسه هم بده سامون و سر و شرکت کارای هم بود رفته خان کامران ، بيرون زدن که بود شيش ساعت

 . بگيره سوغاتي

 . بود ریخته برهنم های شونه رو تابم و پيچ پر بلند موهای و بودم پوشيده جين شلوارک با پلنگي تاپ یه

 … کرد دادن دستور به شروع عادت طبق و وی تي پای ، بود نشسته رادین

 مياری برام پرتقال آب ليوان یه خانومم دلنوازم -

 هک طور همون اونم ، پاش رو نشستم ، مبل رو داده لم ، اوردم و ریختم پرتقال آب براش یخچال از آشپزخونه رفتم

 چشم که داشت اعجازی چه وی تي این نميدونم … موهام الی ميکشيد دست برنميداشت وی تي صفحه از چشم

 … برنميداشت ازش

 … دیگه بزار دهنم -

 . سرکشيد آروم آروم و دهنش گذاشتم ليوانو … پررویه عجب

 … شد تموم فيلم که سينش تخت گذاشتم سرمو ميز رو گذاشتم و ليوان

 . کردم نگاه و طرف اون لج از منم ، کرد نگاه صورتم به همونجوری

 . کن نگاه منو -

 . نميخوام -

 . کن نگاه منو ميگم -

 … ای تحفه مگه … خوام … مي …ن -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر محمودی فاطمه نویسنده|تهران من بهشت رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

75 

 

 سح که و شد خم بغلش تو افتادم و خورد بهم تعادلم و گرفت بازومو زد دیوونگيش رگ که شدم بلند پاش رو از

 … رد آتيش لبمو کردم

 … ميبوسيد تر ولع با اون ميزدم سينش به مشت و ميکردم مقاومت من چي هر

 … هایش ریه تو کشيد رو هوا و کرد فرو موهام بين سرشو و گرفت فاصله ازم اکراه با طوالني مدت از بعد بلخره

 … بود مامان ، خورد زنگ گوشيم مين چند از بعد

 ؟ بله -

 (…) پاساژ بياین شين بلند رادین با دلنواز -

 … دارم ایمان ربکا و تو سليقه به من مامان ببين ؟ چي واسه -

 و نم دیگه ، چطوریه خونت ببيني نيومدی اصال ، نيومدی خرید حتي بارم یه که تو ، درنيار بازی مسخره دلنواز -

 خودمون سایز به هم رو شلوار کت و عروس لباس دارید توقع نکنه ، چيدیم خونتو حتي و خریدیم چيزو همه ربکا

 . باشيد اینجا دیگه ربع یه … بخریم

 … افتادیم راه و کردیم کاله و شال سریع ، کرد قطع که بگم چيزی خواستم

 چشمم ، خریدم رادین واسه هم خودم برای هم راحتي لباس دست چند ، کردیم پيدا رو ربکا مامانو پاساژ رسيدیم

 … خورد مغازه مانکن تن تو جيگری خواب لباس یه به

 … دادم نشون بهش خوابو لباس و زدم صدا و رادین ، بودن لباس دیدم گرم سر ربکا و مامان

 … هترهب که نپوشي چي هيچ آخه خدا یا ، ميزنم هرو سکته من یقين به قطع بپوشي اینو اگه ، دختر شو بيخيال -

 رو هلباس سوت دو سر فروشنده ، مغازه داخل رفتم و نگه پرت و چرت انقدر که پهلوش تو کوبيدم آرنج با خنده با

 . بيرون زدم و کردم حساب منم اورد من سایز به

 و تمگرف دستشو و زدم بهش چشمک به ، ميکرد نگام چپ چپ و بود ایستاده مغازه بيرون شيطون لبخند با رادین

 … بردمش

 ميگفت رادین ، ميکردم پروو وقتي با نداشتم دوست خودم یا اما گذاشتم پا زیر عروسو لباس مزون شونصدتا

 … ندارم دوسش

 ليحا یه بزار گفتم و بود خدام از خودمم اما ، ببينه تنم تو لباسارو ی همه تا ميریزه کرم داره ميدونستم البته

 … بدم بهش
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 نسشج ، داشت دنباله و بود بلند ، خریدیم پسندیدیمو هارو عروس لباس از یکي گذار و گشت کلي از بعد خالصه

 پنج و شام ، خونه برگشتيم و خریدیم غذا راه بين ، بود شده کار روش درخشان های نگين و بود ساتن و حریر

 … بردارم آرایشي لوازم شرکتشون برم فردا گذاشتيم قرار رادین منو خوابيدن رفتن همه تا خوردیم تایي

 … خودش اتاق تو رفت کي هر و کرد بوسم و گفت بخير شب

 … کردم پيادش البته و زد سرم به شيطاني فکر یه ، خودم اتاق تو گذاشتم پا که همين

 قدرچ دیدم وقتي اما شدم منصرف لحظه یه … بودم نپوشيده بازی لباس همچين حاال تا ، انداختم آینه تو نگاه یه

 ازب اتاقشو در آروم بودن خواب همه راهرو تو رفتم ، شدم تحریک رادین کردن اذیت واسه بيشتر قشنگه تنم تو

 …پيش ماه چندین بود من اتاق اینجا قبال بخير یادش شدم وارد و کردم

 وابيدمخ پهلو به پشتش منم شدمو نزدیک بهش پشت از بود خوابيده پهلو به تراس به رو شدم نزدیک تختش به

 خواستم فهميد و ، شناخت منو سریع و عقب برگشت خورد جا حسابي اما ، بود بيداری و خواب تو ، کردم بغلش و

 نبود کدردنا البته بگيره گازم کرد شروع ، اومد تالفي پي در اما ندید لباسمو بود تاریک خيلي چون اما بریزم کرم

 و دکشي بدنم رو دستشو آروم شد متوقف ناگهاني که بودم شده لذت غرق ميکرد بوسم بينش که این مخصوصا

 ميشدم آب خجالت از داشتم کرد نگاه بهم ریزبينانه کرد روشن چراغ غيرمنتظره حرکت یه تو و شد بلند بالفاصله

،  

  آره … ميخاره تنت خيلي -

 دو … شکمم رو گذاشت پاشو تا دو کف که بدنش رو شدم خم منم خوابيد تخت روی خندید و بوسيد گردنمو

 مستانه و بودم معلق هوا تو که این تا برد باال و پاهایش و دستا آروم آروم خندید و ، گرفت دستاش تو دستامو

 … بود آویزون بهم لباسم و ميخندیم

 ؟ هواپيما این از مياد خوشت -

  … اوهوم -

 ی بوسه یه و بود صورتش مقابل صورتم که کرد خم انقدر … بود هوا تو همچنان پاهاش اما کرد خم دستاشو کم کم

 ردمک باز هم از لبامونو قفل آروم ، بود بدنش رو بدنم که وقتي تا کرد خم رو زانوش کم کم و گرفت لبام از طوالني

 … ميشنيد مقطعشو نفسای چون شد تيز گوشام و افتاد قرمزش چشمای به چشمام و

 … شدم فکر غرق تخت روی نشستم … اتاقم تو رفتم و کردم خاموش و چراغ و نشوندم گونش رو بوسه یه سریع

 قفس یه زیر هنوز که کوتاه مدت این تو فعال من اما بود بخش لذت خيلي!  شومم ی نقشه این از نبودم پشيمون

 … بگيره قرار فشار تحت که کنم تحریک رو مردونش احساسات ندارم حق ، نرفتيم

 … شدم مشغول و کردم باز روم روبه شعرمو دفتر ، نميومد چشمم به خواب
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********* 

 … تنمه هنوز که لباس این ، بابا ای انداختم خودم به نگاه یه و کشيدم خميازه ، شدم بيدار صبح

 ، پایين رفتم ها پله از ، بيرون زدم اتاق از و پوشيدم دیگه لباس دست یه و تخت روی انداختمش و اوردم درش

 . بود خوردن صبحونه حال در آشپزخونه تو رادین

 … بخير صبح -

 گذروند نظر از پامو سرتا

 … بخور صبحونه بشين … شيطون عروسک بخير هم تو صبح -

 … دستم ميداد لقمه لقمه رادین ، ميز پشت نشستم

 ؟ کجان بقيه -

 . بچينن خونمونو وسایل رفتن هم ربکا مامانتو ، عروسي کارای دنبال بابا -

 … دیمش آسانسور سوار و کرد پارک شرکت پارکينگ تو ماشينو ، شرکتشون سمت رفتيم ، شد تموم که صبحونه

 منشي صندلي و ميز و ای قهوه اداری مبلمان دست یه … بود خوب دکوراسيونش ، شدیم وارد و انداخت کليد

 … بود همرنگ

  ، اتاق یه تو رفتيم

 دوست کدومو هر … بازاریاب اتاق به معروفه ميشن آشنا محصوالت با شرکت های بازاریاب که اتاقيه اینجا -

 … بردار داشتي

 اومد وشمخ که هرکدوم از ، برداشتم بود بسته نقش آرایشي لوازم برند یه تبليغ طرح روش که بزرگ پالستيک یه

 … ، پودر کرم ، الک ، مایع چشم خط ، ریمل ، رژلب:  پالستيک تو ریختم

 … مو رنگ اسپری ، بود کم چيزی یه اما بود پرشده پالستيک تقریبا

 … بودن رسيده راه از تازه که بودن شرکت کارمندای ، شدم رو روبه چشم چند با که کردم باز اتاقو در

 شد بلند جا از بود منشي ظاهرا که عملي دماغ دخترک

 ؟ ميکنين چيکار اینجا شما خانومم -

  بود گرفته خندم

 ؟ کجاست شرکت ریيس اتاق حاال ، دزدی اومدم -
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 … کرد اشاره بود راهرو انتهای که در یه به بود جوون آقای یه که کارمندا از یکي

 … دادم ادامه راهم به اعتنا بي منم ، افتاد دنبالم ای عقده منشي که اتاق سمت رفتم

 … دارید چيکارشون اصال … نميشه که هماهنگي بدون ؟؟؟؟ کجا خانوم -

 پدیدار در چوب چهار تو رادین قامت و بازشد اونطرف از در تر زود اما کنم باز درو که دستگيره سمت رفت دستم

 … شد

 … صالحي خانوم خبرتونه چه -

  گرفتم جلوشو من که شما اتاق تو بياد خواست و بيرون اومد بازاریاب اتاق از خانوم این هویدا آقای -

 زد نيشخند یه رادین

 اتاقم وارد هماهنگي بدون ميتونن خواستن موقع هر ، دارم مهم جلسات که مواقعي جز به ، منن خانوم ایشون -

 . بشن

 . بست درو اومدو سرم پشت رادین و اتاق داخل رفتم و زدم عملي دماغ ی دختره به مندانه پيروز لبخند یه

 ؟ برداشتي داشتي دوست هرچي خب -

 ؟ ندارید مو رنگ اسپری ببينم ، اهوم -

  بياره بفرستم یکيو تا بشين … انبار تو منتها چرا -

 … بردارم ميخوام خودم نه -

 خب خيلي -

 … مشتم تو انداخت جلو بردم دستمو و برداشت کليد یه ميز کشوی تو از

 ویر جعبه یه ، ميشي که وارد ، هست بزرگ در یه ، کردم پارک ماشينو که پارکينگي همون تو ، انبار کليد اینم -

 … بردار همونجا ، هست ميز

 اب سریع ، رفتم بيرون شرکت از و شدم رد ناشي منشي عصبي چشمای جلوی از تفاوت بي ، کردم باز و اتاق در

 يدمشن سرم پشت از صدایي اما کنم پيدا انبارو در که برداشتم قدم چند و رسوندم پارکينگ به خودمو آسانسور

  صدای یه ، کرد متوقفم که

 … ميزد صدا اسممو که آشنا

 … دلنواز -
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 ……… صدا سمت به برگشتم ، نداشتم خوبي حس

 !!؟؟ ميکرد چيکار اینجا این من خدای

 حال در و بودن رسيده راه از تازه دلنواز مادر مهناز و ربکا ، پدرش ، شد خونه وارد ناراحت و سراسيمه رادین

 … بودن ناهار بساط کردن آماده

 . کرد جمع خودش به را همه حواس نگران لحن با رادین

 ؟ نيست اینجا دلنواز -

 : گفت و آورد در هایش جيب از را دستش کامران پدرش

 ؟ پسرم نبود خودت با مگه

 … ميکشد موهایش بين را دستش عصبي ، قبل از تر نگران رادین

 … برنگشت دیگه اما برداره اسپری تا انبار تو رفت ، شرکت اومد خودم با چرا -

 ؟ چي یعني:  پرسيد متحير ربکا

 که منشيم از اما ، سرگرمه بازاریاب اتاق تو کردم فکر ، نيومد شدم منتظرش چي هر:  زمين رو نشست رادین

 … برنگشته انبار رفته وقتي از گفت پرسيدم

 … دنبالش انبار تو ميرفتي خب:  گفت بود شده اش دردانه دختر نگران واقعا که خانوم مهناز

 رو و رزی و پارکينگ تمام ، بود نشده باز انبار در اصال اما رفتم اونجام:  گفت و گرفت دستانش بين سرشو رادین

 … کردم پيدا زمين روی بودم داده دستش که رو کليدی فقط نکردم پيداش اما کردم

  ، کند آرامش که ميکرد سعي ربکا و بود کرده بغض خانوم مهناز ، بودن شده نگران خيلي همه

 افاطر های خيابون تمام حتي ؟ کنم چيکار:  گفت و گرفت باال رو سرش رادین ، ایستاد پسرش سر باالی کامران

 … گشتم شرکتو

 … هست شرکت تو کسي:  گذاشت پسرش پای روی رو دستش نشست کامران

 … شرکت برگرده دلنواز که ميدونم بعيد من اما ميمونه شرکت حاالها حاال منشيم آره:  داد تکون سر رادین

  بلند جاش از حرف این با

 … بگردم دنبالش ميرم من - رادین

 … بيام باهات منم کن صبر - کامران
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  … نداره اینجا هيچکسو من دلنواز ، کنيد پيداش توروخدا:  گفت و شد بلند خانوم مهناز

 ربکا و مهناز و رفتن بيرون دلنواز یافتن اميد به خانه از سرعت با هم کامران و رادین ، رفت فرو فکر به حرف این با

 … مهناز چشم از مانده پنهان حقایق سری یه از حرف شدن زدن حرف مشغول

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

 از بگذریم اگر ، مهناز هميشگي های کردن هق هق از بگذریم اگر ، بود سال چهار همه برای اما گذشت روز چهار

 اگر البته و ، شب دل در ربکا یواشکي های ریختن اشک از بگذریم اگر ، کامران و همایون پدرانه های نگراني

 … گذشته روز چهار فقط گفت بشود شاید … رادین های خوابي بي و ها گریه ، ها قراری بي از بگذریم

 با هم آن ساعت یک شب طول در مگر ، نيامد چشمانش به خواب ای لحظه و نداشت قرار و آرام ای لحظه رادین

 … بود کشيده آغوش در را دلنواز های عکس که حالي در تر های چشم

 … بود نمونده واسم نایي ، بودم کرده داد و جيغ بس از زمين روی شدم ولو

 منو حسادت روی از روزه چهار که آدمي ، دیدم زندگيمو تو آدم ترین پست ، رادین شرکت پارکينگ تو روز اون

 تمخواس بار چند ، چند روز چند این تو ، قفله هميشه در کرده زندوني پایتخت های خونه ترین فرسوده از یکي تو

 هوشم بي و دهنم جلوی گرفت و دستمال رو ریخت بيهوشي مواد هم بار چند نشدم موفق اما کنم فرار دستش از

 … ميترسم فرار از دیگه همين برای کرد

 ، نداشت رو شهرستاني دختر تيپ اون دیگه اما بود زشت قبال مثل کردم تعجب ظاهرش بخاطر دیدمش که اولش

 بود وشيدهپ که نافرمي و تنگ لباسای با مخصوصا بود شده جلف فقط ، بود نيافزوده زیبایيش به که غليظي آرایش

. 

 ؟ دیدی منو کردی تعجب -

 … کردی فرار خونه از شنيدم ، آره -

 … قبلنام از بهتر خيلي بودم خونمون که وقتيه از بهتر خيلي اوضاعم که ميبيني اما … آره -

 … نميکنم فکر اینطوری که من -

 … نيس مهم -

 ؟ دیدی اتفاقي پارکينگ این تو منو که بگي نميخوای -

 . بودم نشون خودمو که نبودی تنها جا هيچ اما ، ميکنم تعقيبت وقته چند ، اصال نه -

 ؟ جدی -
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 وشخ بهت حسابي اینجا داره ؟ نه پسرته دوس … کردم تعقيبت هم پاساژ رفتي پسره اون با که دیروز حتي آره -

 … ميگذره

 … ميگه همينو ظاهرتم ضمن در … شهرتونه از بهتر اینجا گفتي خودت … نميگذره بد هم تو به -

 به من شدی اخراج هم تو شدمو اخراج من.  داریم فرق باهم خيلي تو منو دلنواز نزن حماقت به خودتو … هه -

 … کجا به تو رسيدمو کجا

 ؟ کجا به:  گفتم آميز تمسخر لبخند با

 … صورتم رو گذاشت بيام خودم به خواستم تا اورد در جيبش تو از دستمال یه طرفمو اومد عصبي

 گاهي از هر ، بودم تهران ی حاشيه تو دخمه یه تو ، اومدم هوش به بود غروب نزدیکای که شد چي نفهميدم دیگه

 … ميرفت و ميزد نيش سراغمو ميومد طهورا

 … گوشمه تو حرفاش

 که جایي چون و شهرمون برگشتم گرفتم اتوبوس بليط سریع لرز و ترس با ، شدم اخراج خوابگاه از که اونروزی »»

 و بابام کتکای ، محافل نقل شد حرفم بودن گفته سرم پشت وری دری جور هزار بود کوچيک ميکردیم زندگي

 … طرف یه هم همسایه و در های کنایه و نيش ، طرف یه مامانم های سرکوفت

 مژگان که این تا … ميشد خنک دلم همين برای داری وضعيتي همچين هم تو ميکردم فکر چون نبود خياليم اما

 ندگيز ربکا قصر تو خوشي و خوبي به بلکه ، نبردن بویي قضيه از مامانت و بابا تنها نه تو گفت و زد زنگ بهم

 بچه زا یکي طریق از ، کنم تحمل فاميلو های متلک نميتونستم دیگه اومد جوش خونم که بود موقع اون … ميکني

 اب که نشد هم ماه یه پسره ی خونه رفتم و بيرون زدم خونمون از و شدم دوست پولدار خيلي پسر یه با یوني های

 ینا ترس از اونم ميکنم شکایت که کردم تهدیدش منم ، بيرون انداخت منو شدم حامله فهميد وقتي اما بودیم هم

 گفتن که ميگشتم هم تو دنبال ، بودم دیگه خيليای با اون از بعد خالصه ، داد بهم ميبيني که دیواری چهار

 وردمآ نمي گيرت تنها اما دنبالت ميوفتادم روز هر و کرد خبرم ها بچه از یکي برگشتي که وقتي خالصه ، شيرازی

 تالفي شده جور هر خواستم … ميدادن بهم قلوه و دل هم به چقدر ميدیدم ، بود دنبالت مزاحم ی پسره این همش

 «« … اوردم گيرت بلخره پارکينگ تو که این تا کنم

 بس از و ميپوشيد خواب لباس مدل یه روز هر … تو اومد عوضيش خودش که ميکردم مرور رو حرفاش داشتم

 ببينن منو نميزاشت طهورا اما ، داشتن آمد و رفت خونه تو پسراشم دوس ، ميداد جوالن خونه تو بود هيکل خوش

 … بشه کنف طهورا و بياد خوششون ازم موقع یه که

 … کردم نگاه زشتش صورت به و باال گرفتم سرمو
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 … ميدی پس خودتو کارایي تاوان داری تو طهورا ؟ کني تالفي ميخوای اینطوری که ، کردم چيکار من مگه آخه -

 … تقصيرکاری خودت ، نگرد مقصر دنبال … شد گرفته خودت حال ، بودی من حال گرفتن دنبال همش چون

 نميدم پس هيچيو تاوان من ببين … ميزني حرف کتابا مثل … بابا خفه:  آسمون به رسيد شيطانيش ی خنده قهقهه

 ؟ ميبافي وری دری انقدر شده تنگ جونت پسر دوست برای دلت ببينم حاال … عاليه زندگيمم

 … زنن انگ من به انقدر نيست پسرم دوس اون ميخوای و حقيقت ببين:  گفت و کردم قفل پام دور عصبي دستامو

 … کنيم ازدواج هم با قراره ما

 … نکن چاخان:  گفت و انداخت صورتم به عصبي نگاه یه

 مگه ؟ نکردی تعقيبمون پاساژ بودیم رفته که روزی اون تو مگه ببين ، کن باور:  گفتم و ریزش چشمای تو زدم زل

 داخ تورو … خونوادم هم شدم اذیت من روز چند این تو کردی تالفي تو بين … عروس لباس مزون تو رفيتم ندیدی

 … برم کن ولم

 … نشده تالفي هنوز نه:  گفت و هم تو کشيد اخماشو

 … بيرون اتاق از زد

 چي بقيه و رادین بميرم … شد تموم بد اتفاقات دیگه کردم فکر من خدایا ، پيچيدم خودم به وعصبي ناراحت

 هپست خيلي طهورا … نریخته زهرشو هنوز که اینه ميترسونه منو که چيزی … نگراني از روز چند این تو کشيدن

 … بکنه کاری هر ، کنه خودش مثل منم که این واسه ممکنه

 ، هرفت شدم مطمئن که همين ، بيرون ميرفت داشت که اومد طهورا پسر دوست صدای که بود صبح نزدیکای دیگه

 … کنه باز قفلشو که در به زدم

  بيرون پریدم ، کرد باز درو افتضاحي وضع و سر با ربکا

 … الاقل ميپوشيدی حسابي درست چيز یه -

 خودم ميخوای نيست دسترس در جونت شوهر اون که حاال ؟ خواست دلت ؟ چته … اختياری دیواری چهار -

 ؟ کنم جور یکيو واست

  … بود نگذشته پل از خرم فعال اما ، دهنش تو بزنم داشتم دوست

 … نبود بينمون هم ای رابطه بدوني بهتره ، بود نامزدم نبود شوهرم -

 … باشه مقيد انقدر نميومد بهش:  زد زهرخند یه

 . نبود آشپزخونه شبيه که ای آشپزخونه تو رفتم ، بود گرسنم خيلي
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 ؟ ميری گوری کدوم … اوی -

 وخودت چرا نداشتي منو به دادن غذا پول که تو آخه … ميدادن غذا زندانيا به هم ساواک زندانای تو ، گشنمه بابا -

 ؟ انداختي زحمت تو

 … خيليه نميزنم کتکت که همين دراوردی زبون -

 … بزنم آبجوش یه بلکه ، گذاشتم اجاق رو ترکيده کتری

 ؟ بپرسم فني سوال یه طهورا -

 … بنال -

 امتحان رو راهي هم دیگه … کرد فرار نميشه فهميدم اما روز چند این تو کردم امتحان راهي هر من ببين -

 … تهش کني چيکار من با ميخوای وجدانا ، بگو هم تو اما نميکنم

 خوبه … نامزدت هم پولدار بابات هم ، بدم پسش تا بدین پول ميگم خونوادت به ميزنم زنگ … گروگاني تو ببين -

 … دیگه

 … کني خالصمون … نميزني زنگ بهشون چرا خب -

 … نميشه تالفي که اینطوری … دیگه دِ نه دِ -

 ؟ ميکني چيکار پس -

 … کنه ولت عاشقته انقدر ميگي که پسری این که ميکنم کاری یه -

 … لرزید تنم زدم که حدسي از اما نميکنه ول منو رقمه هيچ رادین … اتاقش تو رفت و شد بلند جاش از

 اتاق تو داد هولم و سمتم اورد یورش طهورا ، طهورا سراغ اومده که هاست دله این از یکي دوباره ، اومد در صدای

 . کرد قفل روم درو و

 توق هيچ ، بودم نگرفته قرار سخت های موقعيت تو وقت هيچ ، شدم بزرگ قو پر در تو بچگي از ، فکر تو رفتم

 … بکشم ای نقشه یه بيرون بکشم آب از خودمو گليم باید خودم ، تنهام دست بار این اما ، نبودم تنها

 ، در نزدیک رفتم … کنم دیگه فکر یه باید … داره نرده اونم که ست پنجره یه نيست فراری راه هيچ اتاق این از

 وجود اعالم اینجاست کسي وقتي نداری حق بود گفته طهورا ، بودن اختالط حال در ميومد پسره و طهورا صدای

 … در به زدم ، چپ علي کوچه به زدم خودمو اما ، کني

 … جون طهورا … جون طهورا -

 :  گفت پسره اما ، ميزد نشنيدن به خودشو طهورا
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  … ميزنه صدات داره یکي

 … کنه باز درو شد مجبور طهورا که کشيدم داد بيشتر

 … بيرون انداختم خودم شد باز که در

 تر زود من اما کنه بلغور چرتي یه که ميکرد من و من بود عصبي طهورا ، انداخت بهم خریدارانه نگاه یه پسره

 … کردم اقدام

 … خوشبختم حال هر به ، شدم مزاحمش وقته چند ، طهورام دوست من -

 … بدیدن ندید خيلي ببينه کسي منو نميزاشت طهورا که نبود بيخود ، داد تکون سر من به خيره پسره

 … ميام االن من اتاق تو برو گفت پسره به مشتریش دادن دست از ترس از طهورا

 ، بکني اضافي غلط دلنواز:  گفت و کرد قفل رو خونه ورودی در رفت و گوشم تو زد یکي طهورا ، رفت که پسره

 … کنن سره یه کارتو ميدم

 يداپ موبایلشو بلخره تا چرخيدم خونه تو دور چند ، شد گرم سرش حسابي که شدم منتظر مين چند ، اتاق رفت و

 فشار مغزم به انقدر ، نميموند ذهنم تو شماره و رقم وقت هيچ ، شکوند اول روز همون منو موبایل عوضي ، کردم

 خداروشکر ، ميدم پيام مامان شماره به خب ، خرم من چقدر دختر وای ، نيومد یادم رادینو ی شماره اما اوردم

 … کردم تایپ همين برای … بشنوه صدامو طهور بزنم زنگ ميترسيدم نداشت امنيتي قفل گوشيش

 پيام نه خط این به توروخدا ، کردن زندوني تهران ی حاشيه های خونه از یکي تو منو ، دلنوازم من مامان ، سالم »

 کنن اپيد منو کنن ردیابي کالنتری بدین فقط ، بشه بد من واسه بفهمه خط صاحب ممکنه بزنيد زنگ نه بدید

 « … زودتر هرچه

 فرماليته جاش سر گذاشتم گوشيو و کردم پاک پيامو ، گرخيدم حسابي اومد طهورا صدای ، کردم ارسال پيامو

 … کردم سرگرم آشپزخونه تو خودمو

 زنگ طهورا گوشي که ميخندیم طهورا ریش به داشتم بودم خوشحال ، ميشم آزاد دیگه ساعت چند که این فکر از

  … برم لو و باشن اینا مامان نکنه ریخت دلم یهو ، خورد

 … نبود من به مربوط پس ، بود شده ذخيره امير اسم به شماره ، گوشيش سر باال رفتم

 وضع و سر با طهورا بلخره تا ، زد زنگ بار چندین نبود کن ول بود خط پشت که کسي … کشيدم راحتي نفس

 فحش تا هزار ربکا که ، بود شده دعواشون ای مسئله چه سر نميدونم ، داد جواب بيرونو اومد اتاق از افتضاحي

 ، شد بلند نهادم از آه ، کرد خاموش گوشيشو دیدم وقتي اما ، برام نبود مهم دعواشون ، کرد قطع و داد بهش

 … نميشه ردیابي دیگه باشه خاموش که گوشي
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 يزدم بهم حالمو و بود کثيف نگاهش جنس شد خيره من به ، بيرون اومد اتاق از شلوارش زیپ بستن حال در پسره

 … بشه پرت من از حواسش که بزنه حرف پسره با کرد شروع … شد حرصي حسابي دید که پسرو نگاه طهورا …

 هميش روشن جوری چه ببينم که گوشيش سراغ رفتم ، خونست از پسره انداختن بيرون حال در طهورا دیدم وقتي

 کيی ، رفت دکمه سمت دستم تا … بدم فشار قرمزو ی دکمه باید فهميدم بلخره تا گذروندم نظر رو گوشي تمام ،

 دستم از رو گوشي خشن که کردم نگاه طهورا عصبيِ ی چهره به زده وحشت و عقب به برگشتم ، شونم رو زد

 … رفت هوا دادش.  دادم جاخالي که بزنه بهم خواست ، کشيد

 نداری حق اینجاست کسي وقتي بودم نگفته مگه … شدی نترس خوبه ؟ هان ؟ ميکردی غلطي چه داشتي -

 … بسازنت امشب همين ميگم ، شدی شجاع و چموش انقدر که حاال … بدی نشون خودتو

 ، زد زنگ شماره یه به و برداشت اتاقش از دیگه گوشي یه که کردم نگاه بهش زده وحشت

 … الو -

- … 

 … بيکاری امشب … کردم پيدا برات خوب مورد یه -

- … 

 ( کرد شيطاني خنده من به نگاه حال در)  اکازیونه موردش ، من خونه بياین پس -

- … 

 … منتظرم پس اوکي -

 رسدنمي ذهنم به فکری هيچ دیگه ، کرد قفل روم درو سریع اونم اتاق تو رفتم ، ميشدم دیونه داشتم ، کردم بغض

 يچه دست رادین جز به حاال تا من ، بریزم سرم به خاکي چه ، بيوفته ، بيوفته نباید که اتفاقي اون واقعا اگه ،

  … نخورده بهم پسری

 مميدون بعيد طهورا گوشي بودن خاموش با اونم که بشه فرجي یه و برسه آسمون به هقم هق شاید ، گریه زیر زدم

… 

 و خورده ترک ی آینه تو خودمو ، شدم بيدار زده وحشت ، کرد بيدارم خونه در صدای که خوابيدم چقدر نميدونم

 … بود کرده پوف حسابي چشمام ، کردم نگاه اتاق ی گرفته غبار

 مردمو بار یه انگار ، چرخيد اتاق قفل تو کليد ، لرزوند وجودمو تمام ، ميومد اتاق بيرون از که ای مردونه صدای

 دلبخن با که کریه ی قيافه اون با مرد دیدن با ، شدن نمایان هيکل درشت مرد یه سرش پشت و طهورا ، شدم زنده

  ، افتاد شماره به نفسم ميکرد نگام نجسي
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 … باشي بيدار باهام شب نصف تا ميتوني تر راحت عوضش ، بهتر ؟ شدی بيدار خواب از تازه ، خانوم خوشگل به -

 داوم جلو محکم قدم یه من لرزون قدم هر با اونم ولي رفتم تر عقب و عقب و فرستادم لعنت بهش بار هزار دلم تو

…… 

 ………… جلو اومد صورتش ، بود روم به رو هم کثافت اون بودم داده تکيه اتاق دیوار به که وقتي تا جلو اومد انقدر

 اما ، بودن دلنواز از خبری منتظر شاید ، او به ميدوزند چشم همه ، ميگذارد خانه در قدم روز هر از تر خسته رادین

  … دریغ

 ثمری هيچ اما است کرده روز چند این در تالشش همه ، است افکار در ور غوطه اما و مينشيند مبل روی آهسته

 … اما کاویده را است شهر در که بيمارستاني هر تا سابقش خوابگاه از رسد نمي جا هيچ به ذهنش دیگر ، نداده

 در که است این خوشحاليش تنها ؟ اثر یک از دریغ ميکند جستجو چه هر چرا پس ؟ نيست یابنده جوینده مگر

 … قانوني پزشکي سمت ميرود ذهنش آگاه ناخود ، قانوني پزشکي البته و نبود خبری او از بيمارستان

 آنجا که بهتر همان کشيد آهي ، کند شناسایي را جسدی ميخواست تا افتاد مي اش مردانه قامت به ای لرزه چه

 ، پيمود سریع رو ها پله ، خودش روی بقيه خيره نگاه بخاطر ، نکرد پيدایش

 بود رفته دلنواز وقتي از ، شد دلنواز اتاق راهي ، شد عوض نظرش ناگهان اما کند خلوت خود با اتاق در ميخواست

 ، فتادا اتاق گوشه آینه ميز به چشمش ، کرد باز را در دلنواز از ای نشانه شاید اميد به ، نيامده اتاق این سراغ کسي

 ختت به نگاهش برگرداند سر ، بود آینه جلوی که بود هایي چيز تنها برس یه و ، سفيد مو کش یه ، قرمز رژلب یه

 ادهافت تخت روی که بود رنگي جگری خواب لباس ميخورد چشم به رویش که چيزی تنها که افتاد نفره یک خواب

 دنش خوب حالش تنها نه اما ، فرستاد هایش ریه به پله با را عشقش تن بوی و برداشت را لباس اختيار بي ، بود

 … بپوشد برایش عروسش بود قرار که داد غسل را لباسي هایش اشک با و شکست اش مردانه بغض بلکه

 … ميفشرد را قلبش طوالني های بوسه آن یاد ، دید را دلنواز که شبي آخرین از کرد یاد

 ، آورد مي خودش به را او ربکا صدای

 … داده پيام جون مهناز به دلنواز پایين بيا بدو … رادین … رادین -

 . کند تحليل تجزیه را حرفش تا ميکشد طول ثانيه چند ، ميدوزد ربکا به را نگاهش

  ؟؟؟؟؟؟ چيه منظورت -

 … خدا رو تو پایين بيا -

 مي مهناز دست از رو گوشي رادین ، اند شده جمع مهناز اطراف همه ، پيمایند مي پایين به رو ها پله سریع دو هر

 ، ميخواند را پيام متن تعجب با و تند … قاپد
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 ؟؟ اومد االن همين پيام این - رادین

 … االن تا نکردم بازش تبليغاتيه کردم فکر چون من اما ، اومد پيش ساعت چند نه - مهناز

 … در سمت رفت و جيبش در گذاشت رو گوشي رادین

 ؟ پسرم ميری کجا - همایون

 … بزنن ردشو کالنتری ميرم - رادین

 نرادی ، ميدهند نشان ماموران به را موبایل کالنتری در ، روند مي کالنتری به رادین دنبال به هم کامران و همایون

  … ميریزد فرو سرش روی سرد آب پارچ یه مثل ميزند سروان که حرفي اما ، اميدوارست خيلي

 حال به … غلطه دفاتر در شده ثبت آدرس و شده خاموش پيام این از بعد دقيقه چند خط این متاسفم خيلي -

  ، ميکنن تالششونو تمام همکارانم باشيد وار اميد

 … قبل از تر نااميد ، ميشه خارج کالنتری از بقيه از تر زود رادین

 پسر این برای وقت هيچ ، ميکند اش مردانه هيکل به نگاه ، ميگذارد پسرش های شانه روی دست خان کامران

 … نکرد پدری

 … خوبه ، سالمه ميدونيم که همين … بابا باش اميدوار -

 دلش از کس هيچ اما ، رادین از بيشتر شاید حتي ، شکسته همه از بيشتر دلش که هست دیگر نفر یه بين این اما

 ی ميوه که است سخت چه ، نيست وجودش از ای پاره انگار کرده گم را فرزندش تنها ، همایون ، نيست خبردار

 دهش تنگ شيطانش دخترک برای دلش … ميلرزد دلش افکار این با ، کند تهدیدش خطری هر و باشيد دختر دلت

… 

 مهناز را اش مشکي موهای که شيرین اما نمک با ای بچه دختر ، آید مي چشمش پيش دلنواز کودکي لحظه

 چه راستي ، ميرفت ضعف دخترش های زباني شيرین از دلش که را زماني آید مي یادش ، است بسته خرگوشي

  ؟ شدن دور هم از انقدر که شد چه اصال ، شد بزرگ دخترک زود

  ؟ انداخت فاصله را دخترش تنها و او بين بيخود و جزئي های اختالف چگونه ، بازميگشت فقط کاش

 … بازميگشت دخترش فقط کاش

 رمزق لب رژ با هام لب ، ميگرفت پاچه شدید ، مژه جنگل یه با طوسيم چشمای ، انداختم خودم به آینه تو نگاه یه

 آرایش یه ، بودن رها اطرافم ، داشت مالیمي فر یه حاال که لختم موهای ، ميدرخشيد قرمز یاقوت مثل لب برق و

 … دلنشين و جذاب خيلي اما ساده

 … زدم بهش لبخند یه ، ميکرد نگاهم شوق با و بود کنارم ربکا
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 … شدی خوشگل خيلي -

 … گفت افرین آرایشگر کار به باید -

 … نشسته صورت به انقدر ساده ميکاپ یه خوشگلي خيلي چون ، گفت آفرین خدا کار به باید … خانوم نه -

 ؟ نيست باز زیاد لباسم نظرت به ربکا -

 … قشنگه خيليم ، اینطوریه عروسا لباس همه نه -

 … کشيدم سفيدم لباس به دستي

 R و D رفح طرح گردنبند ، انداخت گردنم رو ميومد چشم به بيشتر برليان با که سفيد طال گردنبند پشت از ربکا

 تمراس دست تو ساعتمو ، چفتيم هم با عمر آخر تا که رادین و من مثل ، بودند شده قفل هم تو که بود انگليسي

 … چپ دست تو دستبندمو و بستم

 … منتظرند در دم بقيه و رادین و بردار فيلم ، باش زود دلنواز - ربکا

 بابا ای ، ميگرفت فيلم داشت که دیدم بردارو فيلم که ، پایين اومد ها پله از آروم آروم و گرفت لباسمو دنباله ربکا

  … کرده شروع یارو این نيومده هنوز

 یه و بود کرده تيغ شيش ، دیدم در دم رادینو که … اومدم بيرون آرایشگاه ای شيشه در از بردار فيلم به توجه بي

 موهای مدل با مخصوصا!  بود شده ای تيکه عجب ، مشکي پاپيون و براق مشکي شلوار و کت و سفيد پيراهن

 رو صورتي رز گل دسته ، زد چشمک و کرد زوم لبام رو اما گذروند نظر از پامو تا سر بار چند لبخند با ، جدیدش

 رو قرمز گلبرگ کوه یه بردار فيلم پشت از مامان حين این تو ، گرفت دستش تو دستمو یکي اون دستم داد

 گاهن بهشون لبخند با منم ، ميکردم نگاه رو ما و بودن ایستاده خيابون طرف اون خان کامران و بابا ، ریخت سرمون

  … دمش سوار منم و کرد باز برام رو ، بود شده تزیين سفيد رز با حاال که متاليکش مشکي مازراتي در رادین ، کردم

 … بود مشکي و سفيد های بادکنک از پر ماشين تو صندليم پشت

 يرمس یه ، زدن مي بوق سرمون پست ربکا سفيد دبليو ام بي سوار هم بقيه ، کرد زیاد رو آهنگ صدای و شد سوار

 فيلم ماشين که همينطور ماهم ، کنن استقبال مهمونا از لواسون باغ رفتن اونا اما ، اومدن دنبالمون رو کوتاهي

 … آتليه سمت رفتيم ، بود دنبالمون بردار

 ایستاده که بود عکسي ، من عکس ترین قشنگ … دیدم عکسارو همه آخر در ، کشيد طول ساعت یک بيشتر

 … ميرقصيد هوا تو موهام بود کنارم که ای پنکه خاطر به ، گرفتم قاب صورتمو دستم با ، بودم

 … بود داد تکيه چوبي صندلي به غرور با که بود عکسي هم رادین عکس ترین قشنگ
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 لبخند با اونم که بودم رادین ی گونه بوسيدن حال در من پارت یه بود پارت دو نفرمون دو عکس ترین قشنگ

 خنده با بودمو انداخته بغلش تو خودمو که بود من بازوی گرفتن گاز حال در رادین هم پارت یه و ميکرد نگاهم

 مدرد و باشه فرماليته گازش ميکرد سعي هي رادین ، خندیدیم خيلي عکس این گرفتن سر … ميکشيدم جيغ

 … ميکردم اذیتش و ميزدم جيغ الکي من اما نگيره

 … بود غروب تنگ ، رفتيم لواسون باغ سمت به شدیمو سوار دیگه

 مينه برای کنه برداری فيلم باغو در جلوی ميرسم که قسمتي فقط بردار فيلم شد قرار ، ميروند سرعت با رادین

 … ميکرد کالفم مردم ی خيره نگاهای ، بود دودی خيلي ماشينش های شيشه شد خوب ، بودیم راحت

 ردارب فيلم دستيار ، رسيدم باغ در جلوی فهميدم وقتي اینو بودن کرده چراغوني و بودن رسيده باغ به حسابي

 … استقبالمون به در جلوی اومدن همه و کرد خبر رو همه

 و گلبرگ و نقل انواع تهاجم مورد که شدم پياده ماشين از لبخند با ، کرد باز برام درو و شد پياده ماشين از رادین

 همه ، شدیم باغ وارد شدیمو رد جمعيت بين از و ، بوسيد گونمو و کرد بغلم مامانم ، گرفتم قرار تقلبي های سکه

 قشنگ خيلي جایگاه یه باغ باالی ، رادین به من آشناهای ی همه ، ميکردن نگاه من به رادین آشناهای و دوستا ی

 … ساختمون تو رفتيم اما ، بودن کرده درست واسمون نفره دو

 قند روسرمون ، کرد شروع ربکا و ، عقد سفره سر دادن هولمون سریع ، بود شده معطل مين چند عاقد چون

 … کرد خوندن به شروع عاقدم و بسابه

 نگاه ، رهسف تو ی آینه به کردم نگاه ، کردم حس رو یکي نگاه سنگيني ، ببينم رو مهمونا من نذاشتن اصال بابا ای

 … زدم لبخند بهش دیدم و رادین مهربون

  ؟ وکيلم آیا:  گفت عاقد

 !!! باال بره مجلس کالس کردیم دعوتت دکتری پ ن پ بگم ميخواست دلم

 … بچينه گل رفته عروس:  گفت ربکا اما

 … بدم فحشش ميخواستم جدی دیگه پرسيد سوالو عاقد دوباره

 … بياره گالب رفته عروس:  گفت ربکا که

 … خورد زنگ گوشم تو عاقد صدای که بود گرفته خندم

 ؟ وکيلم آیا خانوم عروس

 … بله مادرم و پدر اجازه با -
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 گذاشتن گنده دفتر یه و ميخندید آینه تو همچنان رادین ، کردن زدن دست و زدن کل به شروع همه دفعه یه

 … جلومون

 … ميرسيد نظر به حقير و بچگونه خيلي رادین امضای برابر در من امضای ، زدیم امضا دومون هر

 … ربکا بغل تو کردم شوت و دفتر و گرفت خندم

 … بوسيد گونمو بود مامانم نفر اولين

  گلم دختر باشه مبارکت -

  زرد و سفيد مختلط طال سرویس یه ، کردم باز کادوشو جعبه

  خان کامران اون از بعد

 ، نداره رو دوتا شما قابل ، هست شهر خزل تو ویال یه … بشين پير هم پای به و بشين خوشبخت اميدوارم -

 … خانوم دلنواز برای نصفشم رادین مال نصفش

 … اومد ربکا که کردیم تشکر ازش

 نوازدل واسه … کادوهاتون اینام ، بودید هم ی تيکه تا دو شما اصال وصلت این از خوشحالم خيلي ، برم قربونتون -

 … رولکس ساعت رادین واسه خریدم بند دست یه

 … بود قشنگ و ظریف خيلي ، بست دستم رو دستبندو قفل

 … ميکنم جبران عروسيت ایشاال ، کردی لطف من به خيلي مدت این تو … ربکا مرسي -

 … شوهر هم دستبند هم باشه مبارکت … ایشاال - خندید

  … خندید رادین

 ، بود ام وی ام سویيچ کردم بازش … داد دستم کوچيک جعبه یه پيشمون اومد بابا

 ؟ کشيدی زحمت چرا بابا -

 … باشه من ی یدونه یکي این به حواست جان رادین … شين پير هم پای به ایشاال … نداره گلمو دختر تو قابل -

  کردم بزرگش قو پر الی

 … ميدارم نگهش چشمام رو … چشم -

 و عمم و دایي و خاله بعد بودم اینا رادین آشناهای و دوست از چندتا بگن تبریک بهمون که اومدن همه کم کم

 وبيخ ی رابطه فاميل با کال نبود مهم برام بودن اومده شيراز از کي اینا کردم تعجب گفتن تبریک بهمون عموم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر محمودی فاطمه نویسنده|تهران من بهشت رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

91 

 

 روی ودستم شيطنت با منم بوسيد منو که کشيدمش بغل تو رو هنگامه … هنگامه خاله دختر جز به البته نداشتم

 … کشيدم سرش

 … تویي بعدی عروس ، سرت رو کشيدم دستمو ببين -

 … رفت و داد فحش خنده با

 … گفتن تبریک بهمون اومدنو شهنام و سورنا

 … ویشکا ، ثنا ، پوپک ، شدم ذوقي حسابي نفر سه دیدن با

 … گفتن تبریک بهم ، کردم بغل همشونو

 … بود شده تنگ براتون دلم خيلي - من

 … بدبخت کردی شوور رفتي ، کردی ول دانشگاه و درس - پوپک

  ، خندیدیم همه

 … برميگردم دیگه ترم ایشاال داره داستان اون - من

 ؟ کنه دعوت مارو بياد باید ربکا … بيشعوری خيلي - ثنا

 … بوده بقيه و ربکا با چي همه نکردم هيچکار من اصال خدا به بابا - من

 … بشين خوشبخت اميدوارم مياین بهم خيلي - ویشکا

 … شما عروسي ایشاال … گلم مرسي - من

 یهو که ، ميزد حرف یواشکي گوشم زیر داشت رادین … باغ تو بودن رفته اکثرا بود شده خلوت اطرافمون دیگه

 … ورودی در به بود شده خيره ، کرد قطع حرفشو

 و بود ميانسال خانومه ، بود رسيده راه از تازه ظاهرا که قرمز لباسای با خانوم یه به رسيدم ، گرفتم نگاهشو رد

 به چيز هر از بيش لباش قرمزی و بود قشنگ هنوز اما بود داده دست از برقشو که آبي چشمایي ، طالیي موهای

 … داشت ربکا به عجيبي شباهت البته ،و ميومد چشم

 شدو بلند کنارم از رادین ، گرفتن آغوش در همو سریع و رفت سمتش به متحير و زده هيجان که دیدم رو ربکا

 … رفت سمتشون

 … بود اشکي هردوشون چشمای اومد بيرون زن آغوش از ربکا

 … گرفت آغوشش در یهو و شد خيره رادین به ثانيه چند زن
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 برم قربونت … ميدونم اومدم دیر خيلي … پسرم ببخش منو -

 … بيرون اومدن هم بغل از … ميدیدم رسيدمو راه از تازه شوهر مادر مات و مه من

 … افتاد من به چشمش خانوما خانوم تازه که

 … کشيد آغوش در منو ، شدم بلند جام از ، سمتم اومد لبخند با

 ، بودیم نفر چهار ما فقط بودن کرده خالي دورمونو همه دیگه

 شخو خوبه نه:  گفت رادین به رو ميکرد نگاهم که طور همون گرفت دستمو مهربوني با ، بيرون اومد بغلم از آروم

 … خوشگل شرقي های ملکه اون از … ای سليقه

  … نبود معلوم آرایش تو اما انداخت گل لپام کنم فکر ، پایين انداختم سرمو

 … دارید لطف ، ممنون -

 : گفت منو دست تو گذاشت و گرفت رادینو دست ، دستش اون با

 دلشو مبادا ، لطيفه گل برگ مثل قلبش ، نبين مردونشو ظاهر و هيبت ، سپردم تو دست پسرمو ، گلم دختر

 دریغ ازش محبتتو ، کنم مادری واسش شاید و باید که اونطور نداشتم لياقت شایدم و نکردم فرصت من ، بشکوني

 … نکن

 … پسر نه ميزنه دختر مادر رو حرفا این اصال ، هندیه فيلم مگه بابا ، اووف - ربکا

 … ميگم داماد به اینارو قطعا هم تو عروسي برای!  استثنایيه من پسر - جون شهره

  خندیدم همه

 يکردم خودنمایي روش ای فيروزه بيضي نگين که رنگي طالیي گردنبند و درآورد کيفش از جعبه یه - جون شهال

 . بود جعبه توی

 ی خونواده ميراث جزو قدیميه خيلي ، داد بهم عقدم سر شوهرم مادر رو این ، دخترم تو به من ی هدیه اینم -

 … تو به بدم باشه بهتر کنم فکر ، کامرانه

 … بپيوندیم مهمونا به تا پایين رفتيم آروم آروم و کردم تشکر ازش خوشحالي با

 متس رفتيم بقيه همراهي با کرد اعالم ورودمونو ، بود سورنا دوستای از که ارکس ، گذاشتيم باغ فضای تو که پا

 … وسط کشودند رو همه و کرد خوندن به شروع ارکس بالفاصله … نشستيم و جایگاه

 مني رویای توی شب هر شبا -
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 مني شيدای دل اميد تو

 دل ی خونه تو هوای از پره

 … مني های رگ توی خون جاری

  سمتش برگشتم بازوم رد رادین

 … ميگه تورو -

 ؟ ميگه منو چي -

 … مني رویای توی شب هر شبا ميگه که این -

 … نکن لوس خودتو خوب خيلي -

 … رفت ضعف براش دلم و خندید

 … هم رو بودن ریخته رادین دوستای با که دیدم و خوابگاه های بچه

 … بابام و عمو پيش ميرم سر یه من دلنواز -

 … عشقم باشه -

 شهنامو که گرفتم باال سرمو ، کردم حس نفرو یه قدمای صدای که بودم خودم حال و حس تو ، رفت که رادین

 . بود ایستاده مقابلم که دیدم

 ؟ کو رادین پس خانوم دلنواز -

 … برميگرده االن رفت -

 … پرسيدم بود کرده درگير ذهنمو که سوالي و زدم دریا به دلو بلخره تا … شد برقرار سکوت ثانيه چند

 ؟ کجاس گندمو راستي -

 بود ایران اگه البته ، خواهرش پيش آمریکا رفت ، کرد اخراجش شرکت از رادین که این از بعد روز چند گندم -

 … نميومد اینجا هم

 ؟ چطور -

 : گفت و شد فکر غرق ثانيه چند و کشيد عميق نفس یه

 . نگيد چيزی رادین به ميدم ترجيح البته بدونيد باید که هست چيزا سری یه راستش
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 … بده ادامه خواستم ازش متعجب

 و رادین ، داشتن آمد و رفت هم با پيش سال خيلي از گندم ی خانواده و کامران دایي ی خانواده ، خانوم دلنواز -

 رادین ، گرفتن طالق زندایي و دایي که وقتي تا ، جنس هم دوست تا دو مثل البته بودن جور هم با خيلي گندم

 اون خاطر به که خواست ازش داشت دوسش گندم و گرفت جلوشو فرودگاه تو گندم ، کرد فرانسه به رفتن قصد

 اعثب که زد بهش حرفي رادین اما کرد اعتراف عشقش به گندم بود گرفته تصميمشو دیگه رادین اما ، بمونه ایران

 ارمد دوست رو دیگه نفر یه من ، نکن من درگير خودتو»  نگيره سراغشو بود فرانسه رادین که وقتي تا گندم شد

 « دلنوازه هم اسمش ربکاست دوست

 ادینر سراغ رفت همين واسه ، شيراز رفتي اون حرف بخاطر تو کرد فکر گندم ، شيراز رفتي گذاشتي تو که وقتي

 ایبر البته و زده گندم ی سينه به رد دست دوباره رادین ميدونم اما شده بدل و رد بينشون حرفایي چه نميدونم

 ابراز ملهج از بود گفته براش رو بود افتاده بينتون که اتفاقاتي تمام ، کنه باز سرش از هميشه واسه رو گندم که این

 … تو به عالقش

 معذرت ازت هم تا بده بهش تورو ی شماره گفت ، زده رادینو قيد گفت:  رادین گوشي رو ميزنه زنگ مدت یه بعد

 … بوده کشيده نقشه یه نبوده این واقع در اما … بزنه حرف باهات رادین به راجع هم کنه خواهي

  شدم خيره شهنام چشمای به بهت با

 ؟ بوده گندم کار ریخت بهم منو زندگي که پيامکایي اون یعني -

  … دقيقا -

 ؟ ميدوني کجا از اینارو شما بپرسم ميتونم -

 

 … گندم البته هم سری یه گفته بهم رادین شو اکثر -

 …که واقعا … کشيدم عذابي چه نميدوني … نامرده و عوضي خيلي -

 شب ترین مهم که امشب همين … ميشي اذیت خودت نگذری ازش ، کن فراموشش ، بگذر ازش دلنواز بيخيال -

 ينهک و نشي ناراحت که نگفت بهت اینارو رادین … کن فراموش رو ميده آزارت بهش فکر که چيزایي همه زندگيته

  … بشين بخت خوش اميدوارم بگم بهت اینارو که دونستم وظيفم دوست یه عنوان به من اما نکنه ریشه دلت تو

 

 فراموش امشب تا هامو مشغولي دل تمام اما خواستن بدیمو که زندگيم تو بودن خيليا ، پایين انداختم سرمو

 … ميکنم
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 نرادی حاال و بود رفته شهنام ، شدم رو به رو آسموني آبي چشم جفت یه با گرفتم باال سرمو ، اومدم که خودم به

 … بود کنارم

 … کنم پرواز ميخواد دلم ، ميافتم آسمون یاد ميبينم که آبيتو چشمای -

 … ميشم خاکستر ، ميبينم که خاکستریتو چشمای من خوبه که این حاال -

 ، بودیم سرسبد گل که هم رادین و من ، شدن دونفره رقص آماده جوان های زوج ، شد نواخته که مالیم آهنگ با

 ، ميرقصيدیم آروم گوشه یه

 بارون واسه ، رگبار واسه

 … ميخوام دستاتو چتر

 

 زمستون برف ی واسه

 … ميخوام حرفاتو تب

 

  سياهي از وحشت واسه

 … ميخوام چشماتو برق

 

 گاهي بي ثبت واسه

 … ميخوام هاتو لب حرف حرف

 

 التماسمو صدای ميخوای چي

 … بمون من پيش ميگه صادقانه که

 

  غرورمو شکستن ميخوای چي

 آشيون هم بشيم شاید
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 التماس با ميگم باشه

 … ميون در روز یک نه روز هر

 

  بمون پيشم عمر تموم ی واسه

 ميخوام روز هر رو تو من

 

 … ميون در روز یک نه روز هر

 

 قلبشو صدای ، سينش رو گذاشتم سرمو ، کرد قفل کمرم دور دستاشو اونم و گردنش دور کردم حلقه دستمو

 که همونه این ، چشماس همون این ، چشماش توی شدم خيره ، بود عمرم موسيقي ترین گوشنواز این و ميشنيدم

 وت منو وجود که نگاهه همون نگاه این ، ميرسوند عرش به خوشحالي از منو پنجره پشت از دیدنش فقط زماني یه

 که همونه این ، نوجوونيه تو رویاهام شاهزاده همون مشکي شلوار و کت با مرد این ، ميکرد ذوب خودش

 … ميخواستم

 … زد بوسه پشيونيمو که زدم لبخند

 عاشق یه داشتن بابت … متشکرم ازت خدایا … شدم آب ذره ذره شمع مثل ، چشماش تو خيره همچنان

 … پایدار عشق یه و پروپاقرص

 

 … نخوریم بيشتر برداری فيلم بخاطر فقط اونم قاشق تا چند هيجان و ذوق از رادین رادین منو ، شد سرو شام

 … دوستاش پيش بود رفته رادین بود شب آخر دیگه

 … نشست کنارم اومد بابا

 … بابا … دلنواز -

 ؟ بابایي جونم -
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 ابایيب ببخش منو … شکوندم دلتو ميکنم فکر … نيست منظورم رو مالي … کردم کوتاهي حقت در من اگه ببخش -

… 

 … بوده من از کوتاهي بوده هم مشکلي اگه … بابا حرفيه چه این -

 … باباجون ببخش شما

 اما … بودیم هویدا آقای ی خونواده مزاحم کافي حد به … شيراز برميگردم صبح فردا ما … دخترم برم قربونت -

 … بگو بهم گفت بهت گل برگ از تر نازک رادین … غریبي نکن فکر

 … نميرسه هم مورچه به آزارش ، خوبيه پسر رادین ، نيست اینطوریام … بابائي برم قربونت -

 … نميسپردم بهش گلمو دسته دختر که نبود اینطوری اگه - خندید

 … سمتمون اومد محکم و تند قدمهای با رادین

 … دیگه بریم پاشين … کردید خلوت خوبي -

 ، جمعيت سمت کردم پرت گلمو دسته شدن سوار از قبل و کرد باز برام درو رادین مهمونا صدای سرو و جيغ بين

 … زدن سوت و دست براش همه … بود ربکا دامن تو گل دسته ناباوری کمال در

 همه از جلوتر ما … بود باال خيلي سرعتا ، سرمون رو بودیم گذاشته شاد آهنگای و بوق و جيغ با رو جاده ، راه تو

 نهایت فرصت از رادینم … قرمز چراغ پشت موندن همشون بقيه اما کردیم ردش ما رسيدیم راه چهار یه به بودیم

 … کردن همراهي خواننده با کرد شروع و کرد بلند و آهنگ صدای گرفت گازشو و برد رو استفاده

 … باش من با که این دنيا ی همه به کن اعتمادم بي

 … تنها من کنار … تنها من کنار … تنها من کنار

 

 … شن بد باهات همه ميخوامت اونقدر

 … شن رد ما کنار از روز هر حسرت با

 

 … ميشه عوض حالم

 … باشه که تو حرف
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 … بارونه تو اسم

 … همراشه تو عطر

 

 … قلبم از گوشه اون

 … نيست کس هيچ جای که

 

 … شد آروم تو با کي

 … نيست مشخص اصال

 

 … مباش مواظبت هميشه و باشي تو زندگيم شریک تنها ، باشم داشته دوست عمرم آخر تا ميدم قول بهت دلنواز -

 … بموني من دنيای عمر آخر تا بده قول هم تو

 … هميشه واسه ميدم قول -

 … برج نوک رفتيم آسانسور با و شدیم پياده ، خونمون در دم رسيدم

 … توپ دکوراسيون این بابت گرم ربکا و مامان دم … شدیم وارد و انداخت کليد رادین

 دیواری کاغذ فندقي وی تي ميز ، فندقي چرم مبالی … ای قهوه و کرم دکوراسيون تمام آشپزخونه و پذیرایي

 … ای قهوه همه … بودن همرنگ اتاقا در و پارکت با ها کابينت … فندقي خوری ناهار ميز … ای قهوه و کرم مختلط

 … مشکي و قرمز دکوراسيون با داشت فرق خونه تمام با ، شدم خوابمون اتاق وارد

 … شد اتاق وارد پر دست رادین ، بود شده ست روتختيم با که قرمز قلبهای با مشکي دیواری کاغذ

 ؟ گرفتي کي عکسارو اِ -

 … آتليه رفت کشيد زحمتشو سورنا -

 ، اژورآب کنار گذاشتم رادینو تکي عکس … پذیرایي تو هارو نفره تک و خواب اتاق تو چيدیم مونو دونفره عکسای

  … ميشد پذیرایي وارد خواب اتاق از که ميومد رادین خوندن آواز صدای کردم تحسين سليقمو و کردم نگاه دور از

  شيرازیاشون دخترا ميون -

 نگاشون برق اون دست از امان
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 براشون ميميره آدم

 شونه به شونه … کردم نگاه صورتش به برگشتمو ، کرد بغلم پشت از رادین ، نشست لبام رو شيرین لبخند یه

 … مدامن رو گذاشت و برداشت جعبه یه تخت کنار عسلي از و پام جلوی زد زانو تخت روی نشستم ، اتاق تو رفتيم

 ؟ چيه این -

 … لفظي زیر -

 … دادی بهم عقد سفره سر که رو لفظي زیر -

 … دیگس چيز یه واسه این ، بگي رو بله که بود این واسه اون -

 ؟ چيزی چه -

 و مگرفتي انس باهم انقدر تا دو ما که این ، کني اعتماد زندگيت مرد تنها عنوان به من به قلبت اعماق از که این -

 … جسميم دوتا تو روح یه انگار که ، ایم وابسته داریمو دوست همو انقدر و شدیم اخت

 ؟ چي تهش -

 … تنت از و عروس لباس که بده اجازه -

 … شدم بلند جام از بده ادامه حرفشو نذاشتم

 ؟ کجا-

 … بپوشم خواب لباس و درميارم عروسمو لباس ميرم -

 !! بپوشم اون شبيه یکي یا جيگریه خواب لباس ميخوام کرده فکر بدبخت!  زد شيطون لبخند یه

 شامل هک بچگونه طرح با خواب لباس یه ، عروسم لباس کندن از بعد و کمد کنار پارتيشن پشت رفتم شيطنت با

 از و پوشيدم ميشد شمایل و شکل همين با شلواری با بود روش اردک جوجه عکس که گشاد و بلند پيراهن یه

 … نشستم تخت روی شرو روبه دوباره.  شد آبکش دید منو تا رادین بيرون اومدم پارتيشن پشت

 ؟ پوشيدی چيه دیگه این -

 … ميپوشيدم همين از بودم بابامم خونه من ، دیگه خوابه لباس -

 ؟ باباته خونه اینجا مگه حاال -

 لوو تخت روی بدتر که داد هولم گرفت پيشدستي رادین اما بشم بلند تخت روی از سریع خواستم حرفش این با

 ، کرد بوسه غرق صورتمو و بدنم رو زد چنبره خودشم و شدم
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 … رادددیيين -

 … دیگه کن ولم بابا ای

 … رادیين ، برم ميخوام کنار برو

 شد لندب مين چند بعد … ميشد تر جالب خيلي مقاومت با اما بود بخش لذت خيلي برام ، نبود بدهکار گوشش اصال

  نداشت معنایي هيچ مقاومت دیگه جاذبه همه این با ، افتاد خمارش چشمای تو چشمم ،

  نداشتنت ترس و حسرت بخاطر بلکه هوس بخاطر نه ميزنم چنگ را ات کرده عرق و برهنه تن "

  شدن گم این دارد قشنگي ترس چه و موهایت جنگل ميان شدنيست گم زیبا چه

  کند تجویز نتوانسته طبيبي هيچ که آرامبخشيست چه تنت گرمای

 اینقدر چرا ميپرسد چشمانش با که را نگاهش بهت و افتاده خون لبهایش من محکم بوسه با که ست زني اینجا

 … ام بوده بوسه این منتظر سالهاست من که نميداند او و وحشيانه

 چشمان هوسناک چه که ميبينم را اندامت قوس ميرقصي من برای تو و ميکنم نظاره را خدا نقاشي این سراپا

  ميکنند خود رام را گرگخو مردان

  خریدارند را تو هوس بازی برای تنها یا مينگرد نقاشي یک چشم به تو به من جز کسي آیا

 ".  نميکرد خلق را هوس هرگز خداوند کاش

 خاموش و چراغ اتاق تو اومد رادین ، کردم پاک آرایشمو مرطوب دستمال با آروم آروم و و ایستادم آینه جلوی

 … روشن خوابو چراغ و کرد

 دستمو طرفشو به برگشتم انداختمو دستمالو ، گرفت آغوشش تو منو پشت از ميکرد نگاهم آینه تو از که همينطور

 ، بود مرادم وقف به چي همه که بود وقتي چند ، گرفت لبام از داغ و طوالني ی بوسه یه ، گردنش دور کردم قفل

 نم تنها نه ، خوشحالم شبي هر از بيشتر ، ميگذره ماه شش از بيشتر که امشب همين تا عروسيم شب از درست

 دوسش بيشتر خواهر از که کسي ، بودن خوشحال همه جون شهره و خان کامران ، بابا و مامان ، رادین بلکه

 مهه از منورادین عشق البته ، رسيد داشت دوستش که کسي به من مثل درست و رسيد خوشبختي اوج به داشتم

 … بلخره خب اما!  تره کهن

 جبران رو ربکا محبت و لطف همه اون مدت این تو تونستم من و ، بود سورنا و عزیزم ربکای عروسي شب ، امشب

 … کنم

 عروس دخترشو ماه شش از بعد و موند ربکا پيش جا همين و کانادا برنگشت دیگه ما عروسي شب از جون شهال

 … کرد
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 … دکر راحت گندم بابت خيالمو که بود آمریکا تو آمریکایي مرد یه با گندم عروسي کرد خوشحالم که خبری یه

 … کنم جبران پارسالمو نخوندنای درس یونيو برم باید دیگه روز چند از منم

 و کرد خواهي معذرت ازم و سراغم اومد مامان برگشتن موقع که ، شيراز رفتيم هنگامه عقد واسه هم پيش ماه یه

 زا اخراجم به راجع رو چيز همه ربکا ، نبود پيدام من و بود کرده زندوني منو طهورا که روزی چند که این مثل گفت

 امانم و بود کرده تعریف ازم کلي و بود کرده تعریف براش و ميکردم زندگي ربکا ی خونه که ماهي چند و خوابگاه

 ، دل ته از بخشيدمشون شب همون … دادیم آزارت انقدر کردیم قضاوت بهت راجع که ببخش رو بابات منو گفت

 … عاليه اینا مامان با رابطم خالصه … بودن کسام ترین عزیز ، نبخشمشون ميتونستم مگه

 شد خنک دلم شده اخراج یوني از محتشمي فرزاد فهميدم وقتي حتي … بود عالي چيز همه وقت چند این خالصه

… 

 … بود طهورا خودکشي خبرم اونم و کرد ناراحتم که خبری یه جز به

 اميدوارم ، بخشيدم رو همه دادم قول رادین به که عروسيم شب و بخشيدمش من اما کرد من به ظلم خيلي طهورا

 … بگذره تقصيراتش سر از هم خدا

 . کرد حلقه کمرم دور دستشو بغلش تو دادم لم ، بود کشيده دراز مون دونفره تخت روی رادین

 . کرد زمزمه اون که خوندم شعرامو از یکي گوشش در آروم ، شد منتشر ازم هم شعر کتاب سومين

 

 ••• خوبيه حس ••• -

 زده پس تو بخاطر رو همه نفر یه ببيني

 

 زده نفس نفس راهو همه تو به خودش رسوندن واسه

 ••• خوبيه حس •••

 

 ••• خوبيه حس •••

 مصممه تو انتخاب واسه نفر یه ببيني
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 مسلمه تو کنار موندنش بگه بهت و بگيره دستتو

 ••• خوبيه حس •••

 

 ، بود عجيبي حال و حس چه ، بخير یادش ، تهران بيام که ميکردم جمع چمدونمو من امشب دقيقا پيش سال یک

  … تهران ميکشوند منو انگار که بود جاذبه نيروی یه

 … ميگيریم نيک فال به هم رو بد اتفاقات ، عالي و خوب اکثرا ، افتاد اتفاقات خيلي سال یک این

 رایب هم تهران پس … بهشته ، باشه خوشبخت انقدر عشقش کنار در ميتونه آدم که دنيا تمام جای تنها من نظر از

  … بهشته من

 

 ، تهرونم عاشقِ

 ، موندناش سرپا و دردا تو

 ، بودناش گرما و سرما

 … خوبتراش ما از و مردا

 

 … خوندناش لرزا و تَرسا تو دلهره عاشق

 

 … لبات اون با کني زمزمه ، برات آروم بخونم شب که شعرامم عاشق

 

 … روندنا تنها واسه من دارم دوس رو سد آره

 

 … دارم دوس هامو گریه

 … فرار داغون ، هوار بارون ، هوا اون با سرد های اشک
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 … ترها داغون از داره ترس دنيا

 

  تهران من بهشت

 محمودی فاطمه

 19 تابستان

 

 

 http://forum.negahdl.com/thread65064.html:تایپ منبع
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