
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 مانر دسته بندی: 
 (اول جلد) تو از بعد دنیای: رمان نام
 نگاه انجمن کاربر زادهولی مهسا: نویسنده نام

 دانلود
 اجتامعی عاشقانه،: ژانر
 ^moon shadow:  ^ناظر نام

 lam.mim   و ~Desire: ~ویراستاران
 FATEMEH_R: توسط شدهبررسی

 

 خالصه داستان

 هست؟ یادتان را حوا و آدم
 بهشت؟ از شدنرانده و سیب خوردن

 .شد سنگ پایشان زیر زمین که شدند شانگناه متوجه وقتی فقط
 .بازگرداند بهشت به را حوا نتوانست هم پشیامنی حتی گناه از پس
 !پاک نه کرد رنگ شودمی را گناه

 خودش اینکه بدون و شودمی اشتباه یک یبازیچه که ستدخرتی زندگی گرروایت تو از بعد دنیای
 را رسنوشتش قایق و دهدمی تغییر را او زندگی که ممنوعه و تلخ عشقی افتد؛می عشق دام در بفهمد،

 . راندمی ساحل از اشتباهی سمت به
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 :مقدمه
 !کنیمی اعتماد کسی چه به باش مواظب
 .بود فرشته روزی هم شیطان

*** 
. ببینمش خواستممی دوباره ماه یک از بعد. کوبیدمی امسـیـنه به را خودش قراربی قلبم. انداختم نگاهی ساعت به

 سمت به بیاید؛ تا کنم صبر نتوانستم. شود باز در تا زدم را دکمه. کردم پرواز سمت آن به شد، بلند که زنگ صدای
 با و دویدم سمتش به. گذاشت پایش کنار و کشید داخل را چمدان اهورا. ایستاد حرکت از من دیدن با. دویدم بیرون

 :کردم صدایش هیجان
 !امیرحسین -

 :دادم ادامه و کشیدم هم در را هایماخم که برداشت عقب به قدم چند
 عقب؟ میری چرا -

 :داد جواب آرام و زد لبخندی
 .کنه ـغـلم*بـ خوادمی کوچولوخانم یه چون -

 :گفتم تخسی با و زدم ـغـل*بـ به را دستم گذاشتم؛ کنار را دلتنگی
 کنم؟ ـغـلت*بــ من ذارینمی برگشتی ماه یه از بعد -

 :زد لب و خندید گلو در اهورا
 .نامـحرمی که دونیمی -

 :کردم زمزمه و کردم پشت او به. داشت تاکید نامـحرم روی
 !ندارم دوست اصال دیگه برو -

 :گفت و ایستاد رویمروبه و آمد امیرحسین
 !تو امید به فقط برگشتم ماه یه از بعد کن؛ باز رو هاتاخم من، کوچولویخانم -
 :زدم ـب*لـ و خندیدم. باشد نشنیده اهورا وقت یک تا کشید حیاط در سرکی و
 .بشنوه االن ترسیمی که زدی رو هاحرف این اونم به البد -
 :داد جواب و کرد اشاره خانه به
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 .بزنم رو هاحرف اون گنده خرس اون به عمرا من! خانمی نه -
 .گذاشتممی احترام ینامیرحس عقاید به اما نبود؛ مهم که خودم برای نیفتد؛ سرم از تا کشیدم جلوتر را شالم

 با اهورا. شدیم خانه وارد. شد مهم برایم هم عقایدش خودش بر عالوه گذاشت، خانه این به پا وقتی پیش سالنُه
 :پرسید و انداخت من به نگاهی. بود نشسته کاناپه روی هالباس همان

 کجاست؟ مامان راستی طهورا، -
 .جااون میره هم بابا احتماال سمیرا؛ خاله یخونه رفت بیاد، خوادمی امیرحسین دونستنمی که مامان -

 :زد لب و داد تکان سری
 !نیستی بلد هنرها این از که تو بیرون؛ بریم باید ناهار پس -

 :کردم صدایش و نشستم کنارش. نشست کاناپه روی امیرحسین
 امیرحسین؟ -
 جانم؟ -
 باشه؟ نرو؛ کاری سفرهای این از دیگه -

 :داد جواب و انداخت اهورا به نگاهی
 .رفتممی عمراً من کردی تو که ایگریه همه اون با والّا کرد، مجبور رو من داداشت -
 :گفتم اهورا به کردم رو مطلبی یادآوری با
 .بده رو ماشینم سوئیچ اهورا راستی -

 :داد جواب و کرد ریزی اخم
 !نداره امکان -
 !دیگه نکن اذیت بده داداشی، -
 .بیای و بری پیاده ماه یک تا باید شما گفتم من -

 :شد بلند امیرحسین صدای که کنم اعتراض دوباره خواستم
 .بگیر رو من ماشین سوئیچ بیا! رو اون کن ولش عزیزم، بیا -

 :داد ادامه و گرفت سمتم را سوئیچ امیرحسین. درآوردم اهورا برای زبانی و زدم لبخندی
 .باشه پیشت خوایمی هروقت تا -

 :گفتم و گرفتم خوشحالی با را سوئیچ
 !داداشی عاشـقتم وای -

 :گفت و زد تلخی لبخند
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 .کوچولو بیشتر من -
 .سالمههیجده خودم من تازه! نیست چیزی که سالنُه کوچولوام؟ من میگه کی -
 .کوچولویی تو پس! ترمبزرگ شما از سالنه من یعنی ؛سالنه میگه خوبه -

 :زدم لب و شدم بلند
 !بزنین من سر تو رو تریبزرگ سالنه این چوب شهمه اهورا و تو -

 :داد جواب و زد ـذابـی*جـ لبخند امیرحسین
 .بخوریم ناهار بریم شو حاضر برو هم حاال! کوچولو فنچ نخور حرص -

 :زدم داد تقریبا گفت؟ چه او شد؛ درشت هایمچشم
 !نیستم فنچ هم اصال من! دوستت اون و خودتی کوچولو فنچ -
 :گفت و کرد ایاشاره بود زده بیرون تیشرت زیر از که مارپیچش هایعـضـله و چهارشانه هیکل به
 اهورا؟ به یا باشم فنچ میاد من به -

 کالفه اهورا. رسیدنمی امیرحسین به کسهیچ ولی داشت؛ ایورزیده هیکل هم او. شد کشیده اهورا سمت به نگاهم
 :گفت

 .نکن بحث ترتبزرگ با قدراین! بچه شو حاضر برو -
 زیر وجب یک تا که اسپرتم سبز مانتوی مانتوها، بین از. رفتم اتاق به و برگرداندم قهر حالت با را صورتم

 از بزرگی یدسته امیرحسین با لجبازی خاطرِبه. پوشیدم هم را مشکی شال و کتان شلوار پوشیدم؛ بود سـن*ـا*بـ
 منتظرم حیاط در اهورا و امیرحسین. شدم خارج اتاق از رنگخوش صورتی رژ یک با و ریختم بیرون را موهایم

 :زد غر دیدنم با اهورا. بودند
 !شد شب طهورا بدو -
 :زدم لب و رفتم سمتشان به. رفت هم در هایشاخم امیرحسین اما
 .بریم -

 :گفت جدیت با امیرحسین
 .بعد داخل بکن رو موهات اول -
 .نکن اذیت داداش! اِ -

 :غرید ترعصبی
 .باش زود! نداریم داداش -

 :گفتم و کردم جمع شال داخل را موهایم. نیست مهم برایش خیلی دانستممی کرد؛ نگاهم ریزی اخم با هم اهورا
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 .بریم حاال خب -
 :زدم لب و کردم اشاره ماشین به لبخند با شدیم؛ خارج خانه از
 .بریم من موقتی ماشین با -
 صندلی روی. رفت ماشین سمت به و کرد نثارم پررویی ـب*لـ زیر اهورا. دادم نشان را امیرحسین ماشین سوئیچ و

. افتادم راه. بود خریده خودش پول با و کسی کمک بدون هم را همین بود؛ مدادی نوک L90 یک نشستم؛ راننده
 .عقب امیرحسین و بود نشسته کنارم اهورا

 سالمنُه که زمانی از. دادم تحویلش چشـمـکی که زد لبخندی. کردمی نگاهم داشت هم او کردم؛ نگاهش آینه از
 .بودند دانشگاهیهم. سالههجده پسر یک بود؛ اهورا دوست. شد مانخانه وارد بود

 توجهش آمده، بیرون جاآن از تازه و بوده پرورشگاهی امیر فهمید وقتی پدرم اما بود؛ محدود خیلی وآمدمانرفت ابتدا
 اندازه به بودم؛ او ـق*شـ*عـا اهورا از بعد من و بود مانخانه هرشب تقریباً. داد کار او به شرکتش در. شد زیاد او به

 .دارم و داشتم دوستش اهورا
 مستأجر؛ دست بدهید را خانه گفتمی و کردنمی قبول اول. داد امیرحسین به و ساخت خانه روی طبقه یک پدرم 

 .کرد قبول کن زندگی مستأجر مثل و بیا گفت پدرم وقتی اما
 برود شد مجبور شرکت کارهای برای پیش ماه یک. سالشوپنجبیست امیرحسین و بود سالمشانزده من موقع آن

 .تنگشمدل واردیوانه من و برگشت ماه یک از بعد حاال کردستان؛
 گرفتن از بعد گارسون. نشستیم میز سر و شدیم رستوران وارد هم با. کردم پارک رستوران جلوی را ماشین

 .کردند می صحبت شرکت کارهای درمورد اهورا و امیرحسین. رفت هایمانسفارش
 دانستممی. بود اهورا باالدست کرد، شروع را شرکت در کار زودتر امیرحسین چون اما بود؛ پدرم پسر اهورا اینکه با

 خواهرانه همین برای کرد؛می او عـاشق را همه نجابتش و پاکی. دارند دوست اهورا مثل هم را او مادرم و پدر
 :زدم ـب*لـ حوصلهبی. داشتم دوستش

 !هاآدمم منم رو؛ شرکت کنین ول! بابا ای -
 :گفت و زد شیرینی لبخند امیرحسین اما بود؛ جدی همیشه. کرد اخم اهورا

 بگیم؟ چی ما کن امر شما! گل خانم نشو عصبانی باشه -
 :کردم اشاره اهورا به
 .نخوره رو من و کنه باز رو هاشاخم بگو بهش -
 :دادم ادامه و زدم لبخندی منم گرفت؛ شانخنده دو هر لحنم از
 !خندیدی اهوراخان دیدی -
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 :داد تکان سری اهورا
 نخندم؟ میشه مگه بچه تو دست از -
 .سالمههیجده من بچه؟ میگین من به چرا بابا ای -

 :داد جواب ایبامزه لحن با امیرحسین
 !لطفا ببخش رو ما! بزرگی تو قدرچه وای وای -

 :کردم زمزمه و خندیدم
 !کثافتی خیلی -
 :کردمی توبیخم که اهورا عصبی لحن باز
 !طهورا کن صحبت درست -

 :گفتم و نشستم امیرحسین کنار و شدم بلند
 .بداخالقی خیلی! اه -

 :کرد نگاهم لبخند با امیرحسین
 .بداخالقه همیشه تو داداش این -
 .خوبی تو عوضش -

 انگشتم فوری لپش هایچال دیدن با. کرد نفوذ قلبم در که بود خاص نگاهش حالت قدرآن شد؛ ترعمیق لبخندش
 :گفت و زد قهقه که داخلش کردم فرو را
 !دختر تو دست از -

 :گفتم معترض شد؛ محو لبخندش زود که کنم فرو لپش چال داخل را انگشتم بیشتر کردم سعی
 !بخند! اِ -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 !نچ -
 چرا؟ -
 .داره شرط چون -
 شرطی؟ چه -

. رسیدمی نظر به کالفه. بود زده زل ما به مدت تمام اهورا. چید میز روی را غذاها گارسون بزند، حرفی کهآن از قبل
 :پرسیدم گارسون رفتن از بعد
 خوبی؟ اهورا -
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 :گفتم و امیرحسین به کردم رو. نپرسیدم چیزی دیگر و انداختم باال ایشانه هم من. داد تکان سری
 شرطی؟ چه نگفتی راستی -

 :داد جواب و زد خبیثی لبخند
 .میگم ناهار بعد -

. کردم لپش چال درون را انگشتم و کردم استفاده فرصت از. کند نمایان را لپش چال تا بود کافی لبخند همان
 :شد بلند باز اهورا عصبی صدای. زد قهقهه دوباره و نیاورد طاقت

 .بشین من کنار بیا پاشو طهورا! دیگه دوتا شما کنین بس -
 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .بشینم امیرحسینم داداش کنار خواممی نچ، -
 ...بیا گفتم بهت -

 :کرد قطع را حرفش امیرحسین صدای
 کنی؟می خالی طهورا سر هستی عصبی ایدیگه جای از تو! کن بس -
 .کرد غذایش با بازی به شروع و داد بیرون را اشکالفه نفس اهورا 

 :گفتم امیرحسین به رو
 کردی؟می کارچی جااون ماه یه این ،امیر خب -

 :داد جواب و کرد نگاهم چپ چپ
. گرفتیمی رو روزم هر آمار هم تو کردیم؛می صحبت هم با بارسه روزی که ما دوما! امیرحسین و نه امیر اوالً -

 بدونی؟ خوایمی رو چی دقیقاً االن
 از را اشتهایم که داشتم ذوق امیرحسین دیدن برای قدرآن. خوردم را غذایم از کمی. گفتمی راست گرفت؛ امخنده
 :شدیم بلند اهورا صدای با. بودم داده دست

 .ماشین تو برید شما کنم، حساب میرم من -
 :گفتم و کردم نگاهش راننده، کمک سمت هم من و نشست فرمان پشت او بار این. شدم خارج رستوران از امیر با
 امیر؟ -

 :کردم صدایش دوباره و زدم لبخندی شد؛ خیره بیرون به پنجره از و کرد اخم
 امیرحسین؟ -
 :برگشت سمتم به
 جانم؟ -
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 عصبیه؟ قدراین اهورا چرا دونیمی تو -
 .طوریههمین همیشه که اون -
 .مهربونه کال ولی جدیه؛ کمیه فقط من برادر میگه؟ کی خیرم،نه -
 گرفت؟ ازت رو ماشینت چرا پس جداًً؟ -

 :گفتم و برچیدم لب
 .کردم تصادف -

 :زد داد تقریباًً و شد گرد امیرحسین هایچشم
 کردی؟ مخفی من از رو مهمی چیز همچین تو! چی؟ -
 .کنم نگرانت خواستمنمی خب -
 :داد ادامه لحن همان با او به توجهبی امیر. گرفت جای عقب صندلی اهورا و شد باز در
 .دادمنمی بهت رو ماشین دیگه بودم اهورا جای اگه من -

 :گفت و زد پوزخندی اهورا
 !دیگه میدی شما ندم من -

 :شکستم را سکوت این آرامی صدای با. شد سکوت لحظه چند. داد بیرون حرص با را نفسش امیرحسین
 .کنم جمع رو حواسم بیشتر میدم قول بود؛ اتفاق یه فقط -

 هاموقعیت این در. بگیرد پس را ماشینش تواندنمی بودم مطمئن. شد کالفه نگاهم از. زدم زل امیرحسین به مظلوم
 :زد ـب*لـ و داد تکان سری. نبود کارساز اهورا روی اصالً لحن این

 .کن جمع رو حواست فقط خب، خیلی -
 :گفتم و زدم هم به را هایمدست

 !امیرحسین عـاشـقـتـم -
 چرخیدم عقب به. کرد روشن را ماشین. رفت درهم عجیب اهورا هایاخم اما بست؛ نقش لبانش روی شیرینی تبسم

 :گفتم و
 داداشی؟ -

 :داد جواب و انداخت بهم نگاهینیم
 بله؟ -
 :شدم دلخور لحنش از
 !هیچی -
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 رفت باال طبقه به امیر. بودند نیامده هنوز پدر و مادر. رسیدیم مسافتی طی از بعد. رفت او به آینه از ایغرهچشم امیر
 آتیه از پاسخبی تماس هفت انداختم؛ گوشیم به نگاهی. رفتم اتاقم سمت به. آیدمی پایین شام برای شب گفت و

 :پیچید گوشی در جیغش صدای که نگذشت خیلی. زدم اششماره روی و گرفتم دندان به را لبم. داشتم
 خورهمی دردت چه به ماسکماس اون زدم؟ زنگ چندبار دونیمی! انداختی گوشیت اون به نگاه یه عجب چه -

 آخه؟
 :زدم ـب*لـ کالفه

 شد؟ تموم -
 :گفت تریآرام صدای با
 کجایی؟ شد؛ تموم آره -
 .خونه -
 .بیرون بریم خوایممی میاد؛ دیگه ساعتنیم تا هم روژان. جااین بیا پاشو -
 .تونمنمی من! نه وای -
 چرا؟ -
 .باشم خونه خواممی اومده امیرحسین -

 :زد جیغ
 .خوشحالی از میرهمی بفهمه روژان! اومد؟ باالخره وای -

 :گفتم آرام. دانستممی امیرحسین به روژان یعالقه از خوب زدم؛ لبخندی
 .ما یخونه بیا بگیر رو روژان دست رفتن، بیرون جای به نزنی؟ جیغ قدراین میشه -
 .جاییماون دیگه ساعت یه تا! نابی پیشنهاد عجب -

 با. گذاشتم عسلی روی را آن و انداختم گوشی صفحه به نگاهی تاسف با. کرد قطع که بگویم چیزی خواستم
 .رفتم خواب به هالـبـاس همان با و انداختم تخت روی را خودم خستگی

 دیدن با روژان. زدندمی حرف آرام و بودند نشسته کنارم روژان و آتیه. کردم باز چشم نفر دو وارزمزمه صدای با
 :گفت و زد لبخندی بازم هایچشم

 خفته؟ زیبای شدی بیدار -
 :پرسیدم مالیدممی را هایمچشم که طورهمان و نشستم تخت روی

 اومدین؟ کی سالم، -
 :داد جواب آتیه
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 .میشه ایدقیقه ده سالم، -
 :کرد اضافه روژان

 .کرد باز برامون رو در اهورا -
 :داد ادامه خاصی هیجان با سپس

 درسته؟ اومده، امیرحسین گفت آتیه -
 :گفتم و دادم تکان سری

 .آره -
 :پرید باال زدهذوق

 !جونآخ -
 شدی؟ خوشحال چرا تو -

 :داد جواب و کرد وجورجمع را خودش کمی
 شدم؟ خوشحال میگه کی -

. برگشتم بیرون و زدم صورتم و دست به آبی. رفتم بهداشتی سرویس سمت به و دادم تکان تاسف نشانه به سری
 پشت. کردم عوض سفید حریر روسری و سفید ساپوت گلبهی، ربعسه آستین تونیک یک با را شلوارم و مانتو
 :گفتم هابچه به رو و زدم گلبهی رژ. کشیدم چشمی خط امخاکستری هایچشم

 .بیرون بریم -
 :گفتم و رفتم سمتشان به. کردندمی تماشا تلویزیون اهورا و پدر. رفتیم بیرون هم با
 .آقایون سالم -

 :گفت و زد لبخندی پدر اما کرد؛ اخم اهورا
 .کن س*بـو رو بابا لپ بیا بدو دخترم، سالم -

 :دادم جواب شیطنت با و انداختم باال ابرویی
 .میشه پاک رژم نچ، -

 سی*بـو که داد تکان تاسف ینشانه به سری برایم پدر. نشستند کاناپه روی و کردند سالم هم آتیه و روژان
 .رفتم آشپزخانه سمت و فرستادم

 .خانممامان سالم -
 :گفت و برگشت سمتم به لبخند با مادر

 .دخترم سالم -
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 :داد ادامه ذوق با سپس
 .میاد خودش میگه کنه صداش بره میگم داداشت به هرچی! پایین بیاد مبچه بگو برو طهورا -
 .میرم االن مامان، باشه -
 صدای که برداشتم قدم در سمت به. داشت دوست اهورا یاندازه به را امیرحسین هم مادر. رفتم بیرون آشپزخانه از

 :کرد متوقفم اهورا
 بری؟می تشریف کجا -

 .بود شده بد اخالقش قدراین امروز چرا دانستمنمی
 .کنم صدا رو امیرم داداش میرم -

 :گفت و داد فشار هم به را هایشدندان
 !منم هم اون داری، داداش یه تو -

 :زدم لب و دادم بیرون کالفه را نفسم چیست؛ حرف این از منظورش نفهمیدم
 برم؟ حاال. منی داداش تو فقط قبول، باشه -
 :گفت و خندید پدر که کرد نگاهم اخم با
 .امیرحسین دنبال برو طهورا، کن ولش -

 خانه. شدم وارد بزنم در کهآن بدون. رفتم باال هاپله از. شدم خارج در از روژان قراریبی به توجهبی و گفتم چشمی
 تند قدم اتاقش سمت به و کشیدم آشپزخانه در سرکی. نیست پذیرایی در دادمی نشان این و بود سکوت در غرق
 .بود خوابیده تخت روی ـابی*رکـ یک با. کردم باز آرام را در. کردم

 عوض در کنم؛ اذیت را اهورا کردمنمی جرئت وقتهیچ. رفتم سمتش به. کردمی دیوانه را آدم بازویش هایعـضـله
 هایعـضـله از چشم کردم سعی. نشستم تخت روی کنارش. کردممی خالی امیرحسین سر را هایمشیطنت تمام

. شد جمع کمی صورتش. کشیدم اشبینی روی و درآوردم امروسری زیر از را موهایم از قسمتی. بگیرم مارپیچش
 .نداشت بیداری به تصمیم او اما کشیدم؛ را موهایم هم باز. کشید اشبینی به دستی که کردم تکرار را کاراین دوباره

 باالی. کنم اذیتش کمی خواستمی دلم برگشتم؛ اتاق به و برداشتم قفسه از تابهماهی دو. رفتم آشپزخانه سمت به
 :زدم داد و کوبیدم هم به محکم را هاتابهماهی و رفتم سرش

 !پاشو امیرحسین -
 دارخنده خیلی گیج و متعجب هایچشم و ریخته هم به موهای آن با اشقیافه. نشست تخت روی هاگرفتهبرق مثل
 زمزمه ـب*لـ زیر و دوخت من به چشم .کردمی نگاهم مبهوت و مات طورهمان او و افتادم تخت روی خنده از. بود
 :کرد
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 ...کشمتمی -
 :گفت و آمد سمتم به. دویدم اشمطالعه میز پشت و شدم بلند

 .برو شو تنبیه جلو، بیا -
 :انداختم باال ابرو

 .خوامنمی! نچ -
 !میشه بدتر بگیرمت بچه، بیا -
 :گفتم شیطنت با
 .بیام تا بگو چیه؟ تنبیهم خب -

 :گفت و زد کجی لبخند
 .داره تمیزکاری به احتیاج حسابی خونه این -
 !عمرا عمرا، عمرا، خدمتکارم؟ من مگه چی؟ -
 :دادم ادامه و زدم لبخندی زد، سرم به که فکری با
 .بکنم رو کار این که داره شرط یه اما -
 شرطی؟ چه -
 بگیرم؟ ـاز*گـ رو وت*باز ذاریمی -

 :دادم ادامه که شد گرد هایشچشم
 !ستدیگه چیز یه تو مال ولی گیرم؛می ـاز*گـ هم رو اهورا وی*باز چیه؟ خب -
 :گفت و کرد اشاره اتاق در به
 .پایین بریم کنم عوض لباس! پررو بچه برو بیا -
 کنم؟ تمیز رو اتخونه خواینمی مگه! اِ -
 .برو بیا نخواستم نه -

 :زدم لب شیطنت با و رفتم در سمت به. دهم انجام را کار این گذاردنمی بودم مطمئن. گرفت امنقشه
 .کن عوض رو لباسات دیگه؛ مونممی اتاق تو خب -
 .بیرون برو نیست؛ اعتمادی تو به نخیر، -

 بیرون اتاق از بعد دقیقه ده. شدم منتظرش و نشستم کاناپه روی رفتم. بود گرفته اشخنده هم خودش خندیدم؛ بلند
 را نفسش که بودم شده خیره وهایش*باز به عمد از. مشکی ورزشی شلوار با بود پوشیده خاکستری تیشرت. آمد

 :گفت و داد بیرون کالفه
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 .ذارمنمی که نکن شوم فکرهای این از -
 :گفتم لوسی لحن با و شدم بلند

 امیر؟ داداش -
 :زد لب و کرد اخم

 .بریم -
 و انداختم باال ایشانه. بود اهورا ـاسیت*حسـ خاطرِِبه هم شاید. بود شده ـاس*حسـ برادر کلمه روی جدیدا

 بعد. کرد پرسیاحوال و سالم و داد دست امیر با پدر. شدند بلند جا از همه ورودمان با. رفتم پایین طبقه همراهش
 مادر واقعا دانمنمی من آخر. شده الغر امبچه گفتمی مدام  و رفتنشصدقه قربان به کرد شروع که بود مادر هم
 بیند؟نمی را هیکل این
 کنار. گرفتند پیش را شرکت مورد در بحث باز و نشست پدر کنار و کرد سالم دخترها با متین و سرد خیلی امیر

 :گفت ذوق با روژان که نشستم دخترها
 !کرده هیکلی عجب! شده خوردنی چه امیرحسین این وای -

 اتاقش سمت به و شد بلند. خورد زنگ اهورا موبایل. بزند دید را هیکلش من جز کسی نداشتم دوست کردم؛ اخم
 :زد ـب*لـ و کرد نگاهم امیرحسین. بود درگیر تلویزیون هایکانال با باشد شده خسته بحث از انگار هم پدر. رفت

 حیاط؟ بریم -
 :زدم ـب*لـ خودش مثل و زدم چشمکی. بود بهتر هایشانحرف شنیدن و نفر دو آن کنار نشستن از
 .بریم -
 :پرسیدم تعجب با. شدند بلند هم آتیه و روژان که بروم خواستم هم من. رفت بیرون من از زودتر و شد بلند لبخند با
 !کجا؟ -

 :گفت ذوق با روژان
 !حیاط -

 درخت یک کنار که امیرحسین به را خودم هاآن از جلوتر. رفتیم بیرون هم با همه و کردم آزاد کالفه را نفسم
 :گفت و زد لبخندی امیر. رساندم بود ایستاده

 .بهتره هوا جااین -
 :گفت روژان بدهم جوابی کهآن از قبل

 .اسگرفته خیلی خونه هوای آره -
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 من کندمی صحبت راحت که دختری تنها با بودم فهمیده هاسال این در. نشست امیر ابروهای بین ریزی اخم
 .هستم
 شد؛ ترغلیظ اخمش که گفت گوشش زیر چیزی و شد بلند پایش هایپنجه روی. کرد امیر نزدیک را خودش روژان

 :زد لب گوشم کنار آتیه. خندید ریز روژان اما
 نه؟ میان هم به خیلی -
 :دادم جواب و انداختم باال ابرویی بدجنسی با
 .نه -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ
 .کن کمکش کمیه روژان؛ داره گناه! طهورا نکن اذیت -

 :گرفت من از را دادنجواب فرصت امیرحسین صدای
 طهورا؟ -
 :برگشتم سمتش به
 بله؟ -
 :گفت و کرد اشاره تاب به
 .بشی تاب سوار نخوای بعیده تو از -
 :گفتم و رفتم سمتش به ذوق با
 میدی؟ تابم یعنی -
 :زد لب و گرفت اشخنده امقیافه از
 .آره -

 پشتمان امیرحسین. نشستیم هم کنار بود سختی هر به. بود تپل کمی آتیه. شدیم تاب سوار روژان و آتیه همراه
 :گفت هیجان با روژان. دادنمی تاب تند خیلی. کرد دادنتاب به شروع و ایستاد

 .هوا روی برم خواممی بده؛ تاب تند امیر! اِ -
 :گفت بود سابقهبی که سردی لحنِِ با امیرحسین

 .ترسهمی طهورا -
 نگاهش تا. دادمی تاب داشت اخم با. چرخیدم سمتش به. ترسممی ارتفاع از من بود یادش که شدم خوشحال خیلی

 زمزمه آتیه گذشت که کمی. نگفت چیزی دیگر هم روژان. زد لبخندی که فرستادم برایش سـی*ـو*بـ افتاد من به
 :کرد
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 .گرفتم تهوع حالت بسه وای -
 خندانش صدای. نشستم جایم سر پررویی کمال با من اما شدند؛ پیاده روژان و آتیه و داشت نگه را تاب امیرحسین

 .آمد
 خانمی؟ گذرهمی خوش -

. نشستیم میز دور. کرد صدایمان شام برای و آمد اهورا. آمدم پایین تاب از و دادم رضایت شیطنت کلی با باالخره
 :گفت آتیه که رفتم همراهشان در دم تا. بروند تا شدند حاضر دخترها شام از بعد. کردم فسنجان خوردن به شروع

 !دیگه نباش ناراحت روژان -
 :زد لب و کشید آهی روژان

 .داره دوستت خیلی امیر! طهورا حالت به خوش -
 :گفت آتیه که زدم لبخندی فقط. دارد دوستم هستم خواهرش چون نگفتم همیشه مثل چرا دانمنمی

 .بزنن حرف هم با بتونن تنهایی دوتا این کن کاری یه طهورا، -
 کنم؟ کار چی مثالً -
 .کن جور براشون چیزی قراری یه -
 :دادم جواب جدی خیلی. نیامد خوشم حرفش از
 .نداره ربطی من به کنه؛می اقدام خودش بدونه صالح امیر اگه -
 :گفت و زد لبخندی دیدنم با که بود ایستاده هاپله روی امیرحسین. شدم خانه وارد کوتاهی خداحافظی از بعد و
 .بخواب کمیه برو کوچولو؛ خانم خیربه شب -
 امیرحسین؟ -
 جانم؟ -
 .داداشی خیربه شب -

 :گفت خاصی لحن با و انداخت پایین را سرش
 باشم؟ داداشت داری دوست خیلی -
 نیستی؟ -

 :کرد زمزمه و زد تلخی لبخند
 .هستم -
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. شدم خانه وارد. کنم صدایش برادر که دارم اصراری چه دانستمنمی هم خودم. رفت باال هاپله از دیگری حرفبی
 در به ایتقه. فهمیدممی را اشبداخالقی همه این دلیل باید رفتم؛ اهورا اتاق سمت به. نبود پذیرایی در کسهیچ
 :آمد صدایش که زدم

 .تو بیا -
. شد نشستهنیمه حالت به و کرد اخمی دیدنم با. بود زده زل سقف به و بود کشیده دراز تخت روی. شدم اتاق وارد
 :گفت جدیت با که نشستم اشدونفره تخت لب
 داری؟ کاری -
 دلخوری؟ ازم تو که کردم کاری من اهورا -

 :زد لب سپس و کرد نگاهم لحظه چند
 رو این باید تو و نیست تو برادر امیرحسین شو؛ بزرگ کم یه که بفهمونم بهت خواممی! امکالفه رفتارات دست از -

 .نباشی صمیمی باهاش قدراین که خواممی همین برای دونی؛نمی تو که دونممی امیر مورد در چیزایی من. بفهمی
 :گفتم و کشیدم سمتش را خودم

 داری؟ ازم انتظاری چه شدم، بزرگ دوتا شما با سالگینُه از من اهورا -
 :داد جواب و کرد اخمی

 .شیطونی زیادی تو اما دارم؛ کامل اعتماد امیرحسین به من -
 :گفتم و دادم جای ـوشـش*آغـ در زور به را خودم. کشیدم ایخمیازه

 بخوابه؟ کنارت امشب شیطونت خواهر این ذاریمی حاال -
 :زد لب و کشید رویم را پتو
 .خوبیه دختر نظرم به روژان -

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک
 .شیطونی زیادی تو ولی نیست؛ شکی که دارم اعتماد بهش من و خوبیه دختر روژان کهاین در -

 :کشید را بینیم و خندید
 .نریز زبون! بچه بخواب -

 .سپردم خبریبی دنیای به را خودم و کردم ـل*ـغـ*بـ محکم را اهورا زدم؛ لبخندی
*** 
 :گفت و چید را صبحانه میز مادر

 نیومد؟ امیرحسینم چرا پس بابا ای -
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 زادهولی مهسا

 :داد جواب شدمی آشپرخانه وارد که طورهمان اهورا
 .خورده صبحونه خودش خونه شاید -
 :گفتم ذوق با
 .کنم صداش میرم من -

 :زد لب و داد تکان تاسف ینشانه به سری اهورا
 .خره گوش تو خوندنیاسین مثل هامحرف -

 :زدم لب خودش مثل
 .خودتی خر -

 :کرد صدایم اهورا که بروم بیرون خواستم. کردم فرار آشپزخانه از و زدم ریزی جیغ که سمتم بیاید گرفت خیز
 .نکنه قاتی باز کن سرت روسری یه -
 :گفتم و رفتم اتاق سمت به پکر قیافه با
 !بخواد دلشم -

 :انداخت باال ایشانه
 .خوادنمی که حاال -

 مشکی ساپورت همان با. نداشتم را امصورتی بلوز کردنعوض یحوصله. انداختم سرم روی صورتی روسری یک
 لبخند که کرد نگاهم تعجب با بود نشسته کاناپه روی که امیرحسین. شدم وارد بزنم در کهآن بدون. باال طبقه رفتم

 :گفتم و زدم نماییدندان
 .خیربه صبح -

 :داد جواب و داد تکان سر
 .بینهنمی رو تو که در بشه کور -

 :زدم لب و گرفتم آسمان به سر
 .بخوریم صبحونه پایین بریم شو حاضر زود حاال! آمین -

 میز کشوی کنجکاوی با. نشستم رویش و رفتم تلویزیون کنار یکاناپه سمت به. رفت اتاق سمت به و زد لبخندی
 که سفید بندگردن یک. آوردمش بیرون. گرفت را چشمم زنجیری برق وسیله کلی بین. کشدیم بیرون را تلویزیون

 :آمد کنارم از حسین امیر صدای. بود شده حکاکی پشتش من اسم. بود قلب طرح
 ازش؟ اومد خوشت -

 :گفتم و کردم نگاهش
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 زادهولی مهسا

 !قشنگه خیلی این امیرحسین -
 :کرد زمزمه و زد ایمردانه لبخند

 .دار نگهش داری دوست اگه -
 روشه؟ من اسم چرا -
 .بدم بهت نتونستم ولی خریدم؛ برات رو این پیش سال چند -
 چرا؟ -
 :گفت و رفت در سمت به
 .بخوریم صبحونه بریم بیا پاشو بچه، بسه فضولی -

 در. شرکت رفتند هاآن و کردم قبول. برویم بیرون را شام و باشم حاضر شب که گفت امیر صبحانه خوردن از بعد
 :داد جواب و انداختم اسم به نگاهی. شد بلند موبایلم صدای که بودم نشسته اتاق

 .ساریناجونم سالم -
 :آمد شادش صدای

 دختر؟ چطوری طهورا، سالم -
 عزیزم؟ داری کاری مرسی، خوبم -
 .کنم دعوتت تولدم زدم زنگ آره -
 هست؟ کی باشه مبارک -
 رفته؟ یادت رو من تولد تاریخ شعوربی -
 .نیست یادم هم رو خودم تولد تاریخ من -
 .دیگه روز دو -
 .فعالًً عزیزم، باشه -
 .بای بینمتمی -

 :داد جواب بوق دوتا از بعد. گرفتم را آتیه یشماره
 الو؟ -
 خرید؟ بریم کی آتیه سالم -

 :گفت و خندید
 .کنم شیک حسابی باید من که بریم فردا زد؟ زنگ هم تو به سارینا -
 چطور؟ -
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 زادهولی مهسا

 :گفت ـوه*ـشـ*عـ با
 .بیاد قراره آقامون آخه -
 :پرسیدم تعجب با
 !آقاتون؟ -
 .آقامون میشه بدزدم رو قاپش بتونم اگه هست پسری یه دیگه، آره -

 :زدم لب و خندیدم
 !آتیه ایدیوونه خیلی -

 تا شدم آماده و پوشیدم لباس ذوق با هشت ساعت که بودم بیکار شب تا قدرآن. کردم قطع زدیم حرف که کمی
 سوالی دیگر روممی کجا دانستمی که هم مادر. دویدم بیرون زنگ صدای با. بیایند دنبالم اهورا و امیرحسین

 .نزد حرفی کسی مقصد به رسیدن تا و دادند را جوابم هم هاآن. کردم سالم و شدم ماشین سوار. نپرسید
 نگاهش که امیر به. بشورد را هایشدست تا رفت اهورا. گرفت را هایمانسفارش و آمد گارسون. شدیم رستوران وارد

 :گفتم بود دوخته بیرون پنجره از را
 امیرحسین؟ -
 جونم؟ -
 میدی؟ نشون واکنشی چه داره دوست دختر یه بفهمی روز یه اگه -

 :زد لب و کرد نگاهم مشکوک
 !باشه کی دختر اون تا -

 :دادم جواب و کردم اخمی
 .روژان کن فکر مثال -
 .نیست مهم خیلی -
 نیست؟ مهم چی یعنی -
 چه بقیه نیست مهم و منه مال نفر یه اون آسمون، به زمین بیاد، زمین به آسمون نفره؛ یه پیشِ دلم من یعنی -

 !طرف اون خود حتی. دارن من به حسی
 دارد؟ دوستش قدرآن امیرحسین که بود کسی چه یعنی. گرفت دلم چرا دانمنمی
 قدراین که من به لعنت. بود شده کور اشتهایم. چید میز روی را غذاها گارسون و آمد اهورا بگویم چیزی آنکه از قبل

 حس دیدم را روژان با اهورا زدنحرف وقتی چرا پس. بسپارم دختر یک به را برادرم توانمنمی حتی. هستم حسود
 نداد؟ دست من به بدی
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 .بخورم را غذایم و بزنم کنار را مزاحم افکار کردم سعی
 :گفتم و شدم بلند خوردم، که قاشقی چند

 .ماشین تو برم خواممی من -
 :گفت اهورا

 .نخوردی چیزی هنوز که تو -
 .بده رو سوئیچ سیرم، -

 نفس چند. بستم را هایمچشم و دادم تکیه ماشین به. شدم خارج رستوران از هم من و گرفت سمتم را سوئیچ اهورا
 دختری. کردم نگاه صدا سمت به و کردم باز را هایمچشم. کرد جلب را توجهم دختری گریه صدای. کشیدم عمیق
 مرد آن هایچشم در را غرور توانستممی هم فاصله همین از. کردمی هقهق و بود ایستاده پسر یک رویروبه
 :گفت غرور جنس از پوزخند یک با و انداخت دختر به تفاوتیبی نگاه رنگشخاکستری هایچشم با. ببینم

 !برو گمشو و نکن کوچیک رو خودت این از بیشتر. کنم قبول رو عشقت بخوام که بینمتنمی حدی در -
 :نالید و افتاد زمین روی دختر

 .کشممی رو خودم نباشی تو اگه. تونمنمی تو بدون! نکن ترکم قرآن رو تو -
 :گفت و کرد پرتش عقب به حرکت یک با که بود گرفته را پسر آن پای محکم

 .کنهنمی حالم به فرقی اتمرده و زنده! عوضی گمشو -
 :زدم داد پسر به رو و کردم ـغلش*بــ. نشستم کنارش زمین روی. دویدم دختر سمت به
 بده؟ حالش چقدر بینینمی حیوون؟ داری کارش چی -

 :زد لب و کرد نگاهم انداخته باال ابروی یک با پسر. لرزیدمی ـغلم*بــ در. کردم بلندش آرام
 وکیلش؟ شی؟کارهچی دیگه تو -

 :گفتم و کردم اخم. بود صفر اخالقش اما بشوم؛ جذابش یچهره منکر توانستمنمی
 .کنی رفتار هم ترمالیم کمیه تونیمی وکیلشم؛ کن فکر تو -
 .نداره ربطی تو به -

 :نالید و گرفت فاصله من از کمی دختر
 !کن گوش هامحرف به لطفا آبتین -

 :زد لب بمش صدای با. بود آشغال یک به نگاه مثل دختر، آن به نگاهش
 .بشه بلند تو مثل ارزشیبی روی دستم خوادنمی دلم اصال! گمشو هامچشم جلوی از رویا -

 :زدم داد و رفتم در کوره از. گرفت اوج دختر هقهق دوبار
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 زنی؟می حرف طوریاین باهاش که هستی کی کردی فکر! مرتیکه هی -
 :غرید و گرفت دست یک با را لباسم ییقه
 !نکن دخالت تو -

 :گفتم و زدم کجی لبخند
 میشه؟ چی بکنم اگه -

 :آمد دختر صدای بزند حرفی کهآن از قبل
 .بدی پس تقاص روز یه امیدوارم اما ؛میرم من باشه -

 سمت به و کردم نگاهش نفرت با. برگشت بود شده دور ما از حاال که دختر آن سمت به و کرد رها را امیقه پسر
 نگاه پسر. ترساندمی مرا پارکینگ خلوت یمحوطه. بودم ندیده پستی این به مردی حال به تا. برگشتم ماشین
 :گفت پوزخند یک با و زد ترمز پایم جلوی. شد ماشینش سوار و انداخت من به گذرایی

 .دادممی رو هاتتوهین جواب وَالّا ندارم، وقت که حیف -
 :پیچید گوشم در امیرحسین عصبی صدای. شد دور جاآن از و داد گـاز نیش یک بگویم، چیزی کهآن از قبل و
 ماشینیه؟ داشت کارتچی -
 :گفتم و زدم تصنعی لبخند. شود عصبانی خواستمنمی کردم؛ نگاهش ترس با
 .شو سوار بیا کار،هیچ -

 تکیه صندلی به را سرم. نزد حرفی دیگر امیرحسین بود اهورا چون. شدند سوار هم امیر و اهورا. شدم ماشین سوار
 .گرفت را هایمچشم آرام خواب و داد

*** 
 :دادم جواب اسمش به توجه بدون. کردم باز چشم موبایل زنگ صدای با
 الو؟ -

 :پیچید گوشی در آتیه صدای
 .سرمون خیر خرید بریم بود قرار! خواب ساعت سالم، -
 :گفتم آلودخواب صدای با
 چنده؟ ساعت مگه -
 .یازده -
 !چی؟ -

 :گفتم سریع. گفتمی درست انداختم؛ ساعت به نگاهی و نشستم تخت روی
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 .دنبالتون میام االن باشه، باشه، -
 .منه پیش روژان بیا، باشه -
 .بای اومدم -

 کردم خشک را ایمقهوه و فر بلند، موهای. آمدم بیرون مختصر دوش یک گرفتن از بعد و رفتم حمام به. کردم قطع
 را موهایم از کوچکی یدسته. پوشیدم سفید شلوار و شال با صورتی اسپرت مانتو. کردم جمع سرم باالی گیره با و

 :گفت دیدنم با. بود نشسته تلویزیون پای مادر. آمدم بیرون اتاق از. ندهد گیر دید امیر اگر که ریختم بیرون
 دخترم؟ خوابیدی خوب خیر،به صبح -
 کجاست؟ اهورا مامان، مرسی -
 .شرکت رفتن امیرحسین با -

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس
 !که برد خوابم ماشین تو دیشب من راستی -
 میری؟ داری کجا ،تختت تو آوردت اهورا آره -
 .خرید میرم هابچه با -
 !که نخوردی صبحونه -
 .بای میرم؛ دیگه. نیست مگشنه جونمامان نه -
 سوئیچ شد راضی اهورا باالخره. کردم حرکت آتیه خانه سمت به و شدم رنگمآلبالویی ۲۰۶ سوار. زدم بیرون خانه از

 مخالف که امیرحسین بر عالوه. بود باز زیادی اما داشت؛ قشنگی هایلباس. رفتیم پاساژ به. بدهد من به را ماشین
 .کردمی چک را هایملباس مهمانی از قبل همیشه و آمدمی بدش باز خیلی هایلباس از هم اهورا بود، هالباس این

 تا جلویش. داشت بلندی یدنباله و بود پرنسسی مدلش. افتاد ویترین پشت رنگایسورمه شب لباس به چشمم
 :گفتم و روژان بازوی به زدم. بود زیبا اما پوشیدم؛می سـاق یک با باید حتما و بود زانو باالی

 چطوره؟ اون -
 :گفت و کرد نگاهش دقت با
 .بپوش برو قشنگه، خیلی -
 اگر دانستممی! بود معرکه. کردم تـنـم را لباس و شدم پرو وارد. بیاورد را سایزم گفتم فروشنده به. شدیم دوار هم با

 با روژان. آمدم بیرون پرو از و کردم عوض را لباسم. شودمی هم ترالعادهفوق بریزم هایمشانه روی را فرم موهای
 :گفت اخم

 ببینم؟ تـنت توی رو لباس نذاشتی چرا -
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 :گفتم و دادم فروشنده به را لباس
 .لطفاً کنین حساب -

 :دادم ادامه روژان به رو سپس
 .پسندیدم دیگه بود قشنگ -

 :گفت و کرد اشاره بود دکلته و زانو باالی وجب یک تا اشبلندی که مشکی اسپرت پیراهن به روژان
 چطوره؟ این -
 نیست؟ باز کمیه -
 .نیست مهم بابا نه -

 :زد لب آتیه
 .دیگه بپوش برو خب -

 را پولش و گرفتم فروشنده از را لباس نایلون. رفت پرو داخل و داد دستم را اشگوشی نبود، همراهش کیف چون
 این .شد گرد هایمچشم صفحه روی اهورا اسم دیدن با. کرد جلب را توجهم دستم در گوشیش ویبره. کردم حساب
 :آمد پرو داخل از صدایش نگفته؟ چیزی من به و است دوست اهورا با یعنی! نبود ممکن

 .ببینین بیاین هابچه -
 نمایش به را زیبایش و سفید هـیـکل که لباس به نگاهی. رفتم پرو سمت به و گرفتم موبایلش یصفحه از چشم

 :گفت و زد چرخی. بود ریخته دورش را بلوندش موهای. انداختم گذاشتمی
 چطوره؟ -

 :داد جواب آتیه
 .میاد بهت خیلی! عالیه -
 این با روژان بفهمد اگر یعنی. شد کشیده اهورا به ذهنم .نبود مناسب مختلط مهمانی یک برای اما آمد؛می تـنش به

 دهد؟می نشان العملیعکس چه آیدمی لباس
 از لباس خرید از بعد. آمد بیرون و کرد عوض را هایشلباس هم او. گرفتم فاصله پرو از بگویم، چیزی اینکه بدون
 .شدیم خارج مغازه
 که مشکی -سفید اسپرت لباس یک باالخره تا برد راه پاساژ در را ما ساعتی چند و بود پسندسخت خیلی آتیه

 بیرون پاساژ از باالخره و خریدم ایسورمه سانتیده پاشنه کفش یک هم من. خرید بود روژان لباس از ترپوشیده
 هم امیرحسین حتماً پس بود؛ خانه اهورا. خانه رفتم و رساندم را هاآن. برگشتیم خانه به ناهار خوردن از بعد. آمدیم
 .آمد داخل اهورا و خورد در به ایتقه که کردممی عوض را هایملباس داشتم. شدم اتاق وارد و کردم سالمی. آمده
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 و نشست تخت روی. شدم فرم موهای زدنشانه مشغول و نشستم توالت میز صندلی روی کنم نگاهش کهآن بدون
 :گفت

 بودی؟ رفته چی برای خرید -
 :دادم جواب کوتاه

 .دوستمه تولد فردا -
 :پرسید و کرد نگاهم آینه از
 شده؟ چیزی -
 بشه؟ چیزی قرار مگه -
 .نیست خوب زیاد حالت -

 :گفتم و سمتش چرخیدم
 بیرون؟ بری من اتاق از میشه -

 :دادم ادامه پرتمسخری لحن با که کرد نگاهم متعجب
 .هست هم جونتونروژان نباش، نگران -

 :زد صدا را اسمم ناباور
 !طهورا؟ -

 :زدم داد
 بله؟ -
 تو؟ چته -
 داره؟ بـطه*را دوستم بهترین با برادرم فهمیدممی باید االن من -
 .روزه چند نیست، وقت خیلی -
 نگفتی؟ بهم چرا -
 .گفتممی دادیمی فرصت اگه -
 بدم؟ فرصت چقدر دیگه -
 :گفت و کرد اشاره کنارش به
 .پیشم بشین بیا -

 :زد لب و گرفت را دستم. نشستم کنارش حرفبی
 شدم؟ عاشق کردم جرم -
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 :کردم صدایش و کردم نگاهش ناباور من بار این
 !اهورا؟ -
 جانم؟ -
 روژان؟ عاشق -
 .آره -
 .نداره امکان این اما -
 چرا؟ -
 .خورهنمی تو درد به اون -
 باشه؟ کن کمکم دارم؛ دوستش من طهورا -

 :کردم زمزمه و انداختم پایین را سرم بدهم؟ مشتاق هایچشم این به توانستممی جوابی چه
 .کنممی کمکت باشه، -

 فهمیدمی اگر است؟ امیرحسین عاشق روژان بگویم او به چطور شکست، بغضم. کرد ـغلم*بـ محکم و زد لبخندی
 شد؟نمی خراب امیر با اشبـطه*را

 دارد ازدواج قصد و شده عاشق چون کردمی فکر. کند آرامم کردمی سعی اهورا و گرفت اوج هقمهق صدای
 :گفتمی همین برای ناراحتم؛

 .عزیزدلم نکن گریه! من خواهرکوچولوی باش آروم -
 :گفتم مصنوعی لبخند با و شدم جدا او از
 باشی؟ نداشته دوست من اندازه رو کسهیچ میدی قول -

 :گفت و کاشت امگونه روی ایبوسه
 !خواهرکوچولو میدم قول -

 :داد ادامه و شد بلند هم بعد
 .اومده گیرم باحالی پسر عجب بگه بذار کن تعریف روژان جلوی من از شهمه -

 :گفتم و خندیدم
 .دیوونه باشه -
 .شدی خسته بخواب کمیه آبجی، قربون -

 :گفت و سمتم چرخید و شد پشیمان باز که برود بیرون خواست
 خوردی؟ ناهار -
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 .خوردم هابچه با آره -
 دل خواستممی خدا از فقط. کشیدم دراز تخت روی و دادم بیرون مانندآه را نفسم .رفت بیرون و داد تکان سری
 .نشکند را برادرم
*** 

 شب لباس به دستی. بود زیباتر همیشه از امخاکستری درشت هایچشم. شدم خیره امکردهآرایش یقیافه به
 سرم ایسورمه شال با مشکی مانتوی. کشیدم بود آورده وجود به زیبایی هارمونی سفیدم پوست روی که ایسورمه
 :گفت و شد بلند دیدنم با بود نشسته کاناپه روی که اهورا. رفتم بیرون و کردم

 تولد؟ میری -
 .آره -
 :گفت و کرد اشاره امریخته بیرون شال زیر از موهای و کردهآرایش صورت به
 .بری ذارهنمی ببینتت امیرحسین -

 :گفتم و گرفتم دندان زیر را لبم
 .میرم یواشکی -

 :زدم لب معترض. رفت مانتویم هایـمـه*کـ*د سمت به دستش سمتم، آمد
 کنی؟می کارچی -

 :گفت و انداخت لباسم به دقیقی نگاه کرد؛ باز هم از را مانتویم هایلبه
 .بری تونیمی خوبه -
 :غریدم و کردم نگاهش حرص با
 .بودم تو یاجازه منتظر -

 :کرد متوقفم مادر صدای که بروم خواستم
 دخترم؟ کجا -

 :چرخیدم سمتش به و دادم بیرون حرص با را نفسم
 .جانمامان دوستم تولد -
 !اومد یادم آها -

 :گفت و زد صورتش به چنگی ناگهان
 .کنهمی پا به شر ببینتت طوریاین امیرحسین -

 :گفتم و گذاشتم چشمم روی را دستم. بردندمی حساب امیرحسین از همه گرفت؛ امخنده
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 .ببینتم ذارمنمی! چشم -
 .بگذره خوش مادر برو بال، بی چشمت -

 راحت که خیالم. نیست امیرحسین بشوم مطمئن تا انداختم هاپله به نگاهی. رفتم بیرون و فرستادم برایش سـی*بـو
 شدمی برگزار آن در سارینا تولد که باغی سمت به و شدم ماشین سوار. شدم خارج خانه از و گذشتم حیاط از شد،

 .کردم حرکت
 را شالم و مانتو. شدم پرو وارد و انداختم باغ سرتاسر اجمالی نگاهی. بود کرکننده آهنگ صدای. شدم باغ وارد

 دورم که ایمقهوه موهای به دستی. انداختم ن*ـرد*گـ به بود داده بهم امیرحسین که را بندین*ـرد*گـ. درآوردم
 به ضربه چند. کردم تند قدم کردمی صحبت نفر چند با داشت که سارینا سمت به. رفتم بیرون و کشیدم بود ریخته
 :گفتم و زدم اششانه

 ندیدین؟ رو ما زشت سارینای شما ،خانم ببخشید -
 :گفتم که شدیم جدا هم از. بود گرفته امخنده. کرد ـغـلم*بـ محکم و زد ریزی جیغ برگشت؛ سمتم به سارینا

 خانم؟ چطوری -
 .بود شده تنگ برات دلم معرفتبی -
 !مبارک تولدت راستی بگی؛ تو چی هر باشه معرفتم؟بی من -

 :آمد سرم پشت از آتیه صدای
 .سالم -
 مطمئنم که برادرم بیچاره. گرفتم دندان به را لبم لباس آن در روژان دیدن با. کردم سالمی و برگشتم سمتش به

 به ـص*قـ*ر برای سارینا همراه روژان و نشستیم صندلی روی آتیه با. بیاید کنار روژان هایاخالق این با تواندنمی
 :گفت و زد امشانه به محکم آتیه. رفت پیست

 !بشه آقامون قراره که پسره اون طهورا -
 ...به رسیدم و کردم دنبال را نگاهش رد. کرد اشاره سمتی به

 روی را پایش یک و بود نشسته صندلی روی لعنتی غرور همان و ایسورمه اسپرت پیراهن آن با شد؛نمی باورم
 :زدم لب و کردم جمع بدی حالت به را صورتم. بود انداخته دیگری

 !این؟ -
 :گفت هیجان با
 که غرورشه مشکل تنها کنه؛می جذب رو همه جذابیتش ولی زنه؛نمی حرف دختری هیچ با طهورا، عشقه وای -

 .بیارم درش پا از خواممی من
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 فرود دخترک سر بر که اشرحمانهبی جمالت هنوز. بود سرم در دختر آن هایهقهق صدای هنوز .زدم پوزخندی
 :گفتم چندشی حالت با. آمدمی یادم آمدمی
 .ندیدم مرد این پستی به موجودی حال به تا که من -

 :زد لب و کرد نگاهم متعجب آتیه
 شناسیش؟می -
 .مزخرفیه آدم خیلی دیدمش؛ اتفاقی بار یه -
 .کن نگاه رو هیکلش! جذابه چقدر ببین میاد؟ دلت نگو، طوریاین وای -

 او پای به کسهیچ. رسیدنمی امیرم به هم هنوز اما داشت؛ ورزشکاری و روفرم هیکل. رفت هیکلش سمت چشمم
 :کرد زمزمه و شد بلند آتیه. رسیدنمی

 .زنی مخ کمیه میرم من -
 که روژان سمت شد کشیده نگاهم .کرد حرکت سمت آن به ـوه*ـشـ*پرعـ هایقدم با بگویم چیزی کهآن از قبل

 عشق ادعای خودش بود؛ عاشقش صادقانه برادرم. شدم متنفر او از بار اولین برای. ـصـید*قـ*رمی پسر یک همراه
 .رقصیدمی پسر یک همراه بعد و کردمی را امیرحسین

 خیره روروبه به تفاوتبی او و زدمی حرف پسر آن گوش کنار داشت که آتیه سمت چرخیدم و گرفتم ازش را رویم
 تفاوتبی. دیدم هایشچشم در را تعجب رنگ. کرد گیرغافل را نگاهم کردممی نگاهش که طورهمان. بود شده

. آمد سمتم به و شد بلند حرکت یک با پسر آن. کردمی صحبت انه*ـبر*لـ*د که دوختم آتیه به و گرفتم او از چشم
 :آمد کنارم از صدایش. انداختم دیگری جای را نگاهم و کردم اخمی. شد بلند سرش پشت هم آتیه

 نیستی؟ رستوران جلوی ادببی دختر همون تو -
 :گفتم و انداختم او به تفاوتیبی نگاه

 .نمیارم جا به -
 :گفت پسر آن به رو و زد پهلویم به آتیه

 .طهوراس من دوست ایشون آبتین، آقا -
 :داد جواب و زد ایمسخره پوزخند

 .شدیم آشنا قبالً -
 :داد ادامه گوشم زیر و شد خم سمتم سپس

 .داریم هم با هم کوچولو حسابتسویه یه و -
 :زدم لب و کردم نگاهش عصبانیت با
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 !پستی چقدر دونیمی خودتم بود؛ حق روزم اون هایحرف تموم -
 :غرید اشکلیدشده هایدندان بین از و گرفت محکم را ویم*باز که بگذرم کنارش از خواستم

 .میارین پایین رو خودتون ارزش دخترها شما شایدم -
 :گفتم و زدم پوزخندی حال این با. کرد اشتباه دختر آن دادم؛ حق او به کمی

 .بیارم پایین رو ارزشم خاطرتبه بخوام که نیستی جذاب هم قدرااون -
 کردمی صحبت موبایلش با و بود ایستاده ایگوشه حاال که روژان سمت به و کشیدم بیرون دستش از را ویم*باز و

 خصوصبه بود؛ جذاب زیادی انصافا ولی. شوممی ابرویش و چشم عاشق االن همین کرده فکر احمق پسر. رفتم
 :نشد متوجهم و بود من به پشتش. رسیدم روژان به. نبود من هایچشم به شباهتبی که هایشچشم خاکستری

 ...فقط ندارم؛ موضوع این با مشکلی من -
 :داد ادامه دوباره و کرد مکث

 .نشن باخبر ما بـطـه*را از امیر خصوص به پدرت و مادر لطفاً فقط -
 کند؟ فکر هم امیرحسین به و باشد دوست اهورا با توانستمی چطور. شد خالی پایم زیر کردم احساس
 :کرد خارج فکر از مرا صدایش

 جایی؟این! اِ -
 نبود؛ قدیم پاک و آرام دختر آن دیگر. نبود من پیش سالسه دوست او. کنم پنهان را هایمچشم نفرت خواستممی

 :کنم کنترل را صدایم لرزش کردم سعی. شناختمشنمی دیگر
 زدی؟می حرف کی با -

 :داد جواب پروابی
 .اهورا -

 :دهم نشان متعجب را خودم کردم سعی
 .داری دوست رو امیرحسین کردم فکر ؟!اهورا -

 :زد لب و انداخت زیر را سرش
 .خوادنمی رو من اون! بمونم پاش به همیشه که تونمنمی. نداره دوست رو من اون اما -

 :گفتم جدی لحن با و گرفتم ازش را رویم
 !نداری رو امیرحسین به فکرکردن حق دیگه. بشکنی رو برادرم قلب ذارمنمی من! روژان باش رفتارت مواظب -
 :گفت مظلومی لحن با
 .بشم اهورا عاشق خواممی کنم؛ فراموشش کنممی سعی دارم من -
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 بکشد؟ کنار راحت قدراین بود ممکن چطور. بود امیرحسین عاشق تمام سالسه. کردم نگاهش تردید با
 :گفتم و گرفتمش ـوش*غـ*آ در. زدم کنار را تردید و شک

 !باش داشته دوستش ؛داره دوستت اهورا -
 :داد جواب و زد لبخندی

 .بشم عاشقش خواممی فقط دارم، دوستش -
 :بزنم حرفی نگذاشت آتیه صدای

 داشتی؟ تو بود برخوردی چه این طهورا وای -
 :گفتم و انداختم بودند ـص*قـ*ر مشغول همه که ـص*قـ*ر پیست به را نگاهم. چرخیدم سمتش به
 برخورد؟ کدوم -
 دلت چی هر راحتی همین به تو بعد ؟نگاهشن یه منتظر دختر چندتا دونیمی! زدی حرف بد خیلی آبتین با -

 !گفتی خواست
 .نداشتم هم ـصـیدن*قـ*ر یحوصله حتی. نشستم صندلی روی برگشتم و کردم نثارش بابایی برو

 .آورد بیرون فکر از مرا جوانی پسر صدای
 زییا؟ بانوی دینمی رو ـص*قـ*ر دور یه افتخار -
 به که خاکستری تیله جفت یک روی خورد سر نگاهم ناخودآگاه و کردم نگاهی بود شده دراز جلویم که دستش به

 که پسر به .کردمی نگاهم لبش یگوشه پوزخند با و بود گرفته دستش در نوشیدنی خاصی ژست با. بود زده زل من
 :گفتم بود ایستاده منتظر

 .ندارم رقصیدن یحوصله نه، -
 :گفت و نشست کنارم لبخند با
 چی؟ زدنحرف یحوصله -

 :داد ادامه که انداختم او به نگاهی. بود سمج چقدر دادم؛ بیرون کالفه را نفسم
 عزیزم؟ عصبی قدراین چرا -
 .شدی مزاحمم چون -
 :زد لب و گرفت را تعجب جای کذایی لبخند همان که نگذشت خیلی اما کرد؛ تعجب پروایمبی لحن از
 .خانمی گردنته قشنگی بندن*د*گـر چه -
 لرزی کرد برخورد امـنـه*ـیـ*سـ پوست با که دستش. انداخت او به دقیقی نگاه. گرفت دست در را بندن*د*گـر و

 :گفت که کردم نگاهش اخم با و کشیدم عقب را خودم. افتاد تنم به
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 .گلم داری قشنگی اسم! خواممی معذرت! لیدی اوه -
 :گفتم و شدم خیره روروبه به
 .ممنون -

 :کرد زمزمه و کرد خم طرفم به را سرش
 .میاری ناز چقدر -

 به و برداشتم را شدهکادوپیچ هدیه. رفتم پرو سمت به سریع هایقدم با و کردم نثارش ایغرهچشم. شدم بلند کالفه
 :گفتم و گرفتم سمتش را هدیه. برگشتم بود نشسته صندلی روی که سارینا سمت

 !مبارک تولدت ساریناجون -
 :زد لب و کرد نگاهم لبخند با
 کشیدی؟ زحمت چرا عزیرم، ممنون -

 :گفتم و ـیدم*سـ*بـو را اشگونه
 .سارینا برم باید دیگه من -

 :پرسید متعجب و شد گرد هایشچشم
 .اومدی تازه که تو! کجا؟ -
 .برم باید ولی خب؛ آره -

 :گفت و نشاند کنارش و کشید را دستم
 حال و عشق صبح خود تا قراره مونن؛می هانزدیک و میرن دور هایمهمون شام از بعد تازه! کنیمی غلط تو -

 .کنیم
 .شد گرد هایمچشم

 که هم رو بابا! زنهمی رو نم*د*ـر*گـ امیرحسین بگذریم اهورا از اصال سارینا؛ شناسیمی رو داداشم که تو -
 .کن ولش هیچی

 .کنه راضی رژی میگم رو اهورا. بری ذارمنمی نیار بهونه وای -
 شده؟ دوست اهورا با روژان فهمیدند سرعت همین به یعنی. کردم نگاهش متعجب

 :زدم لب آرام
 کنم؟ کار چی رو امیرحسین و بابام -
 کنه؟ دخالت بخواد که توی کاره چی هم امیرحسین. کنهمی متقاعد اهورا که رو بابات -

 :گفتم تلخی اوقات با و کردم اخمی
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 ذاشتنمی فهمیدمی اون اگه مهمه؛ برام اون حرف! ندارم کمتر باشم نداشته دوست اهورا از بیشتر رو امیرحسین -
 حالل رو خونم که بمونم خواممی هم رو شب بفهمه اگه حاال. اومدمی باهام خودشم حداقل یا مختلط تولد یه بیام
 .کنهمی
 .جااین بیاد بگو بزن زنگ بهش االن برو خب خیلی -

 کیفم از را موبایلم. رفتم پرو سمت و گفتم ایباشه اجبار به. شدمی سخت کمی آمدمی اگر. کردم نگاهش نامطمئن
 .شده نبودم متوجه االن تا حتماً و بود گذاشته ده از ساعت. کردم نگاه ساعت به و درآوردم

 لمس را اششماره انگشتم. بود امیر طرف از همه. گرفتم استرس بود افتاده گوشیم روی که کالیمیس ده دیدن با
 .پیچید گوشی در اشعصبی حال عین در و آرام صدای بعد لحظه چند و کرد

 الو؟ -
 .سالم -
 نه؟ مگه باشه خونه باید ده ساعت از قبل خوب دختر یه -

 :زدم لب. شناختممی خوب را لحن این. دادم قورت سختی به را گلویم آب
 .دونستمی اهورا -
 باشی؟ بیرون شب موقع این تا باید تو دونست،می اهورا چون یعنی -
 :گفتم مظلومی لحن با
 .دوستمه تولد امیرحسین -

 :پیچید گوشی در عصبیش صدای
 !نباشی خونه دیگه ساعتنیم تا خوادمی دلم فقط -
 امیرحسین؟ -
 بله؟ -
 دنبالم؟ بیای میشه -

 :گفت آرام. رسیدمی گوش به اشکالفه هاینفس
 .بفرست برام رو آدرس -

 سرم روی را رنگمایسورمه شال و فرستادم برایش را آدرس. شوم آرام تا کشیدم عمیق نفس چند. کرد قطع
 ماندنمزنده برای تضمینی دیگر دیدمی شال بدون مرا و آمدمی اگر. نشود دیده هایمنه*شـا و مو تا انداختم

 :پرسید و برگشت سمتم به. نشستم کنارش. دویدم سارینا سمت به و رفتم بیرون پرو از سریع. ماندنمی
 گفتی؟ بهش عزیزم؟ شد چی -
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 :دادم جواب کنم کنترل را زدنمنفسنفس کردممی سعی که حالی در و دادم تکان را سرم
 تو نداشت، کارم به کاری و شد معجزه زمانی، یه اگه اما بکشتم؛ جاهمین ممکنه چون کن؛ حاللم همه از اول -

 .عصبانیه من دست از چون کنی؛ راضیش جاموندناین برای باید
 :زد لب و داد تکان تاسف عالمت به سری

 کردی؟ سرت چیه شال این. میگم بهش خودم باشه! طهورا ایدیوونه تو -
 .بمونم نمیده اجازه هم درصد یک که ببینه شال بدون رو من امیر اگر -
 :گفت حرص با
 .بریمی حساب ازش قدراین تو که توئه یکارهچی پسر این دونمنمی من! اَه -

 :آمد کنارم از روژان صدای
 کی؟ -

 :داد جواب سارینا که سمتش برگشتم
 .امیرحسین -
 کنین؟می صحبت اون درمورد دارین چرا حاال ؛برادرشه دیگه معلومه خب -
 .جااین میاد داره چون -

 :زد لب لکنت با و پرید وضوح به رنگش
 آخه؟... چرا ؟!جااین... ای -

 :گفتم و کردم اخمی
 .من خاطربه -

 :باشد طبیعی کرد سعی و داد تکان سری
 نمیاد؟ اهورا -
 .نه -

 :گفت و زد لبخندی. شد خوشحال کردم احساس
 .گردمبرمی االن من طور،این که -
 حق آمد؛می کالفه نظر به آبتین. کردم پیداش آبتین کنار هم باز که گشتم آتیه دنبال چشم با. رفت پرو سمت به و

 :دادم جواب و آمدم خودم به بود دستم در که موبایل زنگ صدای با. داشت هم
 الو؟ -

 :آمد خط پشت از امیرحسین صدای
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 .منتظرتم بیرون بیا -
 داخل؟ بیای لحظه چند تو میشه -
 چرا؟ -
 .دیگه بیا -
 .باشه خب خیلی -
 :گفتم و گرفتم را سارینا دست. رفت باال قلبم ضربان. کرد قطع و
 .میاد داره -
 پرید؟ رنگت چرا تو خب، خیلی -

 .کردم حرکت در سمت به سارینا همراه و کشیدم عمیق نفس چند
 باغ به نگاهی. بود شده گـیـرنـفـس خیلی سفید پیراهن و بود ساتن اشیـقه که مشکی کت آن با. شد باغ وارد

 :گفتم آرام و رفتم سمتش به. رفت درهم بیشتر هایشاخم و انداخت
 .سالم -

. بود متعجب برعکس نبود، خشمگین هایشچشم. زدم زل هایشچشم در و دادم جرئت خودم به. نیامد صدایش
 :زد لب و ماند ثابت هایمچشم در نگاهش آخر در و کرد نگاه را سرتاپایم چندبار

 .من عـروسـک شدی ناز چقدر -
 :گفتم ناز با و زدم لبخندی. کردم فراموش را استرس و شدم لذت در غرق تعریفش از
 میگی؟ راست -

 :گفت بگیرد هایمچشم از را نگاهش آنکه بدون
 دختر؟ دلم با کنیمی کار چی -
 :کردم زمزمه و ایستادم اشقدمی چند در
 .اومدی که مرسی -

 :گفت و کرد اخم دوباره. آمد خودش به تازه انگار
 .مختلطه مهمونی بود نگفته اهورا -

 :گفتم و چرخیدم دور یک
 .مناسبه لباسمم خوبم، که من -

 :زد لب و زد محوی لبخند. انداخت بود پوشانده را پـاهایم که ـاپـورت*سـ به نگاهی
 .خوبی همیشه تو -
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 :آمد سارینا صدای
 .خانامیرحسین سالم -

 :کرد اشاره هاصندلی به سارینا. گفت تبریک را تولدش و کرد سالمی کند نگاهش آنکه بدون امیرحسین
 .شامه وقت االن بفرمایید -
 .میریم ما ممنون، نه -

 :گفت لبخند با که کردم نگاه سارینا به ملتمس
 .حاال هستین دارین؟ ایعجله چه -

 :زد لب و خندید. کردم مظلوم را هایمچشم که کرد نگاهم امیر
 .کنی شرک گربه شبیه رو خودت خوادنمی -
 :گفتم ذوق با
 بمونیم؟ یعنی -

 :دادم ادامه و پریدم باال زدهذوق که داد تکان سری
 .امیرحسین عاشـقتـم -

. شد گرد هایمچشم دیدنش با. آمد هم روژان که نگذشت خیلی. نشستیم صندلی روی و رفتیم هم با که زد لبخندی
 هایلباس آن از خبری دیگر و بود انداخته سرش روی را شالش. کتش و یاسی تاپ با بود پوشیده یخی جین یک

 :گفت لبخند با. نبود افتضاح
 .امیر سالم -

. نیاوردم رویش به را لباسش تغییر. شدمی سرد دختر این برابر در همیشه. داد را جوابش سردی لحن با امیرحسین
 سمتشان به و شدم بلند. کردمی نگاهم اخم با باراین که ماند ثابت خاکستری تیله جفت یک روی هم باز چشمم

 :گفتم آرام. بود شده ساکت حاال که آتیه روی چرخید نگاهم. بود هایمچشم به خیره رسیدم؛ آنها به. رفتم
 بذاری؟ اختیارم در رو ارزشمندت وقت لحظه چند میشه -

 :زد لبخندی
 .نیستی تنها دیگه که تو اومده، امیرحسین -

 :دادم جواب و زدم پوزخندی. شد ترغلیظ اخمش که بود آبتین به چشمم
 ...ایشون از لحظه چند هم تو اما اومده؛ آره -
 :دادم ادامه و کردم اشاره آبتین به و
 .نیست بد بکنی، دل -
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 :گفت آبتین به رو و شد بلند خجالت با آتیه
 .میام زود عزیزم، برم لحظه چند من -
 .شدم متعجب آبتین ـروای*پـبی لحن از
 .نیست مهم هم برنگردی -

 :زدم لب و کردم اخم. گذشت کنارم از حرفبی و شد ناراحت کمی آتیه
 .باشی زدنت حرف مواظب یکم نیست بد -

 :گفت و زد قیمتشگران ساعت شیشه روی ضربه چند انگشت با و زد پوزخندی
 حرف هم فردا تا انگار اما میشه؛ خسته مزخرفاتش گفتن از کی احمق دختر این ببینم کردم تحملش ساعت دو -

 .داشت گفتن واسه
 :غریدم و گرفتم سمتش تهدیدوار را انگشتم. بزند حرف گونه این آتیه درمورد نداشتم دوست. شد ترغلیظ اخمم

 ...پسر آقا هی -
 :پیچید گوشم در امیرحسین صدای دهم ادامه آنکه از قبل

 عزیزم؟ اومده پیش مشکلی -
 :گفتم و کردم امیر به نگاهی. گذاشت میز روی را اشنوشیدنی. شد بلند جایش از و داد افتخار آبتین باالخره

 .نیست چیزی نه -
 :گفت و کرد دراز امیر طرف به را دستش آبتین آخر در. بودند زده زل هم به هردو

 .هستم آبتین خوشبختم، -
 :گفت و فشرد را دستش. زد تصنعی لبخند امیر

 .امیرحسینم همچنین، -
 :گفتم امیرحسین به رو. برد هایشجیب در و کشید عقب را دستش. نبود لبخند از اثری آبتین چهره در
 .دیگه بریم -

 :زد لب آبتین به رو و داد تکان سری
 .اجازه با -

 چیده را سلف میز. رفتیم بودیم قبال که صندلی سمت به امیرحسین با. کرد صادر را رفتن اجازه سر حرکت با آبتین
 :گفت آرام امیر. بودند

 بود؟ کی -
 :دادم جواب و انداختم باال ایشانه
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 .آتیه دوست -
 خودم برای. ایستادم روژان و آتیه کنار. رفتیم سلف میز سمت به و شدیم نشستن خیالبی. داد تکان سر تردید با

 و نشستم صندلی روی. بود جوجه ام،عالقه مورد غذای. گرفتم فاصله میز از و کشیدم جوجه همراه به برنج کمی
 :پرسید و کرد اشاره غذایم به که کردم نگاهش متعجب. نشست آبتین و رفت عقب کنارم صندلی. ماندم بقیه منتظر

 خوراکی؟کم قدراین همیشه -
 :گفتم سوالش به توجهبی
 راحتی؟ شما -

 :زد لب و دوخت من به را مغرورش و خاکستری هایچشم
 .راحتم -

 فهماند من به اشعصبانی هایچشم با. نشست امیرحسین و رفت کنار سمتم آن صندلی که بزنم حرفی خواستم
 :گفت ظاهر در اما کند؛می تنبیهم دروغم برای بعدا

 .ریختی غذا کم قدرچه -
 .قدرهمین بسه -

 :زد لب و ریخت من بشقاب درون را ظرفش داخل هایجوجه و زد لبخندی
 .عزیزم بخور باشه، ـپـل*تـ باید زن -

 :گفتم تخسی با و بردم یاد از را آبتین وجود
 .باشه داشته شکم باید هم مرد پس! اِ -
 :گفت و کرد نگاهم ت*ـذ*لـ با
 خانمی؟ داری دوست شـکـم -

 :دادم جواب فکر بدون
 .باشم باربی طوریهمین دارم دوست منم! خوبی طوریهمین کن، ولش نه -
 .بخوری باید رو غذات اما باش؛ داری دوست هرجور -

 تکان برایش تاسف نشانه به سری که زد ایلـبـرانـه*د لبخند آبتین دیدن با آتیه. نشستند ما رویروبه روژان و آتیه
 نشست آتیه کنار هم سارینا. کردم نزدیک ـبـم*لـ به و برداشتم را ظرف داخل یجوجه از قسمتی چنگال با و دادم

 :گفت و
 .شد عرض سالم -

 :داد ادامه و امیر به کرد رو سپس
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 گذره؟می خوش بهتون که شااهللان -
 شیرینی اعتقاد همان خاطربه دانستممی و انداختنمی نگاه دیگر کسهیچ به من جز به. بود پایین سرش امیرحسین

 :گفت و زد محوی لبخند. بودم عاشقش من که است
 .ممنون بله -

 :پرسید و آبتین به کرد رو سارینا
 !گذاشتی ما چشم تخم روی پا کردی، رنجه قدم خان؟آبتین طوریچه شما -

 :داد جواب. شد جمع قلبم که زد جذابی لبخند آبتین
 .داره من با کوچولو حساب یه که داری مهمون یه که خصوص به! خوبه خیلی -
 تحویلم کج لبخند یک و برگشت. دربیاورد را هایمحرف تالفی خواستمی ایعقده یپسره. کردم نگاهش حرص با

 باالخره و رقصیدند کمی هامهمان شام از بعد. رفت هم در هایشاخم بدجور و نماند پنهان امیر چشم از که داد
 سیگار ایگوشه اما آبتین بود؛ زده زل هایشکفش به و بود پایین سرش مدت تمام امیر. رسید کیک به نوبت

 هدایا و برید را کیک سارینا. کردمی نگاه خواندندمی مبارک تولدت شعر هیجان با که هاییآدم جمع به و کشیدمی
 :گفتم و رفتم بود داده تکیه درختی به که امیر سمت به. کرد باز را
 امیرحسین؟ -

 :نالیدم. خواستمنمی امیرحسین از را نگاه این. کرد منجمد را استخوانم مغز تا که سرد نگاه یک. کرد نگاهم
 شده؟ چیزی -
 کیه؟ پسره اون -

 :پرسیدم گیج
 کی؟ -
 .بود زدهزل بهت مدت تمام که آبتین آقا همون -

 .کنم عوض را بحث خواستم. بودم نشده هایشنگاه متوجه اصال
 نزد؟ زنگ بهت اهورا -

 :زدم لب عجز با و نبودم موفق چندان بحث تغییر در فهمیدم. کرد نگاهم فقط
 .نمیاد خوشم ازش هم اصال! بینمشمی بارهاولین این خدا به -
 :کردم صدایش حرکتش این از متعجب. گرفت را زویم*بـا خشونت با
 امیرحسین؟ - 
 :غرید عصبانیت با
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 !کنیمی شرکت هامهمونی این تو که بود باری آخرین و اولین این طهورا -
 .مختلطه ما هایمهمونی تمام -
 :غرید و کرد رها را زوهایم*بـا. بود مشهود حرکاتش تمام در که عصبانیتی با
 .زنیممی حرف موردش در بعدا -

 از خالی باغ کمکم. ایستادم کنارش مظلوم. کند ناراحتم  و بزند حرفی ترسدمی که است عصبانی قدرآن دانستممی
 من. بمانیم صبح تا توانیمنمی گفت و نکرد توجهی سارینا اصرارهای به امیرحسین. رفتند یکییکی همه و شد هاآدم
 .نکردم اصرار زیاد بودم خسته خیلی که هم

 حتی که بود مغروری مرد با صحبت حال در هنوز اما آتیه. پوشید لـبـاس هم روژان. رفتم سمتش به و شدم حاضر
 توجه جلب برای هم روژان دانستممی. داشت کردنش نرم در سعی خود خیال به او و انداختنمی او به نگاهینیم
 سوار برای ایبهانه که دادم روژان به را ماشین سوئیچ. شکست دلم بابت این از قدرچه و کرده رفتن به اقدام امیر

 را حالم اشزمزمه. انداخت راه را ماشین امیر و دادم تکیه صندلی به. باشد نداشته امیرحسین ماشین در شدن
 :کرد دگرگون

 .اومدمی دنـت*ـر*گـ به خیلی ـبـند*دنـ*ـر*گـ -
 :گفتم و سمتش چرخیدم لبخند با
 .ممنون -
 .نکن دورش خودت از وقتهیچ -

 :داد ادامه و زد زل هایمچشم در سپس
 .داری دوستم که زمانی تا حداقل -
 به را سرم. کنم هضم را امیرحسین یجمله داشتم سعی. کردم نگاه بیرون به پنجره از. شد خیره روروبه به دوباره و

 .ربود را هایمچشم خواب تا کردم تکرار ذهنم در را جمله آن قدرآن و دادم تکیه صندلی پشتی
*** 

 سمت به امژولیده موهای به توجهبی و زدم صورتم و دست به آبی. بودم آلودخواب کمی هنوز. شدم بیدار خواب از
 :گفت و زد لبخندی دیدنم با. بود کردن پاک سبزی حال در مادر. رفتم آشپزخانه

 شدی؟ بیدار -
 .بخیر صبح -
 !خوابالو بخیر صبح -
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. شد من برای صبحانه کردن آماده مشغول و شست را هایشدست مادر که نشستم صندلی روی و کشیدم خمیازه
 :پرسیدم

 کجان؟ بابا و اهورا -
 .خودش شرکت رفته هم بابات شرکت؛ رفته امیرحسینم با که اهورا -

 :گفتم و کشیدم آهی
 .میره سر محوصله بدبخت من خب! شرکت میرن شهمه اینا بابا ای -

 :گفت و گذاشت میز روی را چای لیوان مادر
 تا سفر؛ ببره رو ما ایهفته یه که بگم بهش بیاد بابات شب بذار. بودی خونه تو تابستون تمام برات، بمیرم الهی -
 .نرفتیم مسافرت هنوز میشه باز دانشگاه دیگه هفته دو
 :زدم لب ذوق با
 میاد؟ هم امیرحسین -

 :گفت و کرد ریزی اخم مامان
 آخر کرد دلتنگی ابراز قدراین پیشم اومد روز اون بوده؛ ما از دور ماه یه براش  بمیرم الهی! مبچه میاد که معلومه -

 .باال رفت  خجالت از اومد در اشکش
 :پرسیدم و کردم نگاه بود کرده بغض که مادر به بهت با
 داری؟ دوست رو امیر قدراین مامان -

 :داد جواب و نشست صندلی روی
 پرورشگاه تو ذاشتمنمی شناختممی زودتر رو بچه این اگه کن باور. مادرجون میگه بهم دارم، دوستش که معلومه -

 .کردممی قبولش فرزندی به و بمونه
 :گفتم و برچیدم ـب*لـ
 داری؟ دوستش بیشتر هم اهورا و من از یعنی -

 :زد لب و خندید بار این
 .دارم دوست بیشتر رو تو اما دارم؛ دوستش اهورا اندازه به -

 برای حتی. نشستم تاب روی را ظهر تا. رفتم حیاط به و شدم بلند سپس. خوردم صبحانه ایلقمه چند و زدم لبخند
 گفتمی مادر که مسافرتی آن به واقعاً. دادممی تکان آرامآرام را تاب. بود رفته سر امحوصله. نرفتم داخل هم ناهار

 .داشتم احتیاج
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 و سمتم چرخید نگاهش که شدم بلند هیجان با. رفت هاپله سمت به عجله با و آمد داخل امیرحسین و شد باز در
 سر. رفتم اما کند؛ ناراحتش است ممکن رفتن باال روسری بدون دانستممی اینکه با. رفت باال هاپله از و کرد سالمی
 دوخت زمین به را نگاهش. دید مرا که در سمت آمد و کشید بیرون را ایبرگه. گشتمی چیزی دنبال داشت کمدش

 :زد لب و
 باال؟ اومدی -

 :گفتم سوالش به توجهبی
 کنی؟می کار چی -
 .شرکت برم باید دارم عجله کار؛ هیچ -

 !رفت؟ کند بیرون اشخانه از مرا آنکه بدون .رفت در سمت و گذشت کنارم از سپس
. خانه در کشیدن سرک به کردم شروع رفته، شدم مطمئن که وقتی. کردم نگاهش هاپله روی از و زدم لبخندی

 از جدا. خندیدم ریز گشاد؛ ـقـه*یـ آجری تیشرت یک و شکالتی شلوار. افتاد اتاقش قدی آینه در خودم به نگاهم
 توجهی قابل چیز هیچ. کشیدم دراز تخت روی. نبود مناسب هم هایمـبـاس*لـ بود، ریخته دورم فِرم موهای اینکه
 قدراین اهورا ـطـر*عـ وقتهیچ. دادمی را ـطـرش*عـ بوی کردم؛ فرو بالشتش در را سرم. نبود فوضولی برای
 .کردنمی آرامم
*** 

 .شدم بیدار اتاق در شدن کوبیده صدای با
 انگار. انداختم نگاه گرفتمی شماره و رفتمی راه عصبانیت با که امیر به چشمی زیر و کردم فرو بالشت در را سرم
 :گفتم بود درش خواب هایرگه که ایبامزه لحن با. بود نشده من متوجه هنوز

 کردی؟ بیدارم خواب از چرا -
 :زد لب و کرد نگاهم متعجب

 بودی؟ جا این -
 :دادم جواب و آوردم بیرون پتو از را هایمچشم و دماغ. نشود اذیت تا سرم روی کشیدم را پتو
 .بله -
 :گفت پشیمانی با
 .نشدم متوجه عزیزم خواممی معذرت -

 ادامه لبخند با بود، کرده فراموش را پیشش دقیقه چند ناراحتی انگار که طوری و نشست تـخـت روی کنارم سپس
 :داد
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 گل؟ خانم خوابیدی من تـخـت روی چرا -
 .برد خوابم و کشیدم دراز بود رفته سر محوصله چون -

 :دادم ادامه مظلومی لحن با بیفتد، سرم از پتو بدهم اجازه اینکه بدون و نشستم
 !ببخشید -

 :نالید لب زیر و برگرداند را رویش. شد عوض هایشچشم حالت
 !نشو مظلوم قدراین لعنتی -

 :کردم صدایش و سمتش کشیدم را خودم
 امیرحسین؟ -

 :گفت و کرد نگاهم
 امیرحسین؟ جان -
 چنده؟ ساعت -
 .شب نُه -

 :گفتم و شد گرد هایمچشم
 .گشنمه خدا وای! خوابیدم؟ قدراین یعنی -
 .کرده درست شام مادرجون بریم پاشو -
 .ببند رو هاتچشم -

 ...امیر اما نبود؛  مهم که خودم برای. چیست منظورم فهمید
 با. پایین دویدم و شدم خارج اتاق از سرعت با. پریدم پایین تـخـت از فوری من و چرخاند دیگری سمت را رویش
 :پرسید و کرد نگاهم متعجب کرد،می کار موبایلش با و بود نشسته کاناپه روی که اهورا خانه، به ورودم

 نبودی؟ اتاقت توی تو مگه -
 .بودم باال دوما سالم، اوال -
 چون. پوشیدم رنگشهم شال و کردم عوض قرمز عروسکی تونیک یک با را لباسم فوری و اتاق توی دویدم و

 قربان داشت مادر معمول طبق و بود آمده امیرحسین. رفتم بیرون اتاق از. آمدمی بهم خیلی قرمز بودم سفید
 :گفت و کرد باز برایم خودش کنار جایی دیدنم، با پدر. کردمی نگاهش حسرت با اهورا و رفتمی اشصدقه

 .بابا بشین جااین بیا طهورا -
 :گفت و نشست نفره تک مبل روی و گذاشت عسلی روی را چای سینی مادر. نشستم پدر کنار

 میره؟ پیش خوب شرکت کارهای -
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 :داد جواب و انداخت باال ایشانه اهورا. بپرسم را عصبانیتش دلیل کردم فراموش رفت؛ هم در امیر هایاخم
 .شد انیعصب حسابی امیرحسین که کرد اذیت یکم سهامدارها از یکی امروز اما نیست؛ بد خیلی -
 .کنهمی کار داره باز اومده که هم حاال بوده، دور خونه از ماه یه مبچه بمیرم الهی -

 :داد ادامه مادر که گفت نکنه خدا لب زیر امیرحسین
 .نکرد تفریح یکم مبچه میشه باز هادانشگاه دیگه هفته دو هیچی؛ که هم طهورا -

 :گفت اهورا به رو هم بعد
 .خونه این توی پوسیدم که هم من شرکته؛ درگیر شهمه هم اهورا -

 :پرسید خنده با پدر
 خانوم؟ برسی کجا به خوایمی -

 :گفتم مادر از زودتر
 .مسافرت بریم -

 :گفت و کرد موافقت داشت، هاییبرنامه قبل از انگار که پدر
 .بیفتیم راه فردا کنین جمع رو هاتونوسایل خوبیه، فکر -

 :پرسید متعجب اهورا
 زودی؟ این به -
 .زودی همین به -
 :گفتم و رفتم امیر سمت به
 .میام امیرحسین با من -

 :کرد زمزمه و زد جذابی لبخند
 .تو ـدای*فـ امیرحسین -

 :گفت و داد تکان سری پدر
 .ماشین یه با هم شما میایم، ماشین یه با خانومم و من -

 :گفتم ذوق با و باال پریدم
 !جون آخ -

 :زد لب و گرفت اشخنده اهورا
 .کرده هم ذوق چه -

 :گفت و شد بلند مادر
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 .کن جمع رو وسایلت هم تو پسرم امیرحسین کنم؛ جمع رو لوازم برم من -
 :زد لب و کشید دنـش*گـر پشت به دستی امیر

 نیارم؟ وسیله نمیشه -
 :گفتم و دادم تکان تاسف نشانه به سری

 .کنممی جمع برات من بریم بیا! تنبلی خیلی -
 :گفت و شد بلند خستگی با پدر که زد عمیقی لبخند

 .رانندگی برای باشم سرحال فردا بخوابم یکم برم من -
 :گفت من روبه اهورا. رفتند اتاق به مادر همراه به و
 .دارم کارت اتاقم بیا اومدی  باال از وقت هر -
 .باشه -

 اندازه به و کردم جمع را هایشلباس ذوق و شوق با من و نشست تـخـت روی. رفتم باال طبقه به امیرحسین همراه
 :گفت امیرحسین که بودم خودم حال در. گذاشتم کوچکش چمدان در هفته یک

 .نپوش قرمز لباس وقتهیچ دیگه -
 :پرسیدم متعجب و شدم بلند چمدان کنار از
 چرا؟ -
 .میشی خوشگل زیادی -
 :پرسیدم کرد؛می نگاه را من و بود کشیده دراز تـخـت روی. رفتم سمتش به
 خوای؟می چی لباس جز به -
 :داد جواب آلودیخواب صدای با
 .بردار دونیمی خودت چی هر -

 یـو*ـا*مـ یک. گذاشتم چمدان درون و برداشتم را اششخصی لوازم از تا چند. رفتم بیرون اتاق از و زدم لبخندی
. نشستم کنارش. شدمی جذاب قدرچه خواب در. بود خوابیده آرام چرخید؛ سمتش نگاهم. برداشتم برایش هم

 :گفتم وارزمزمه و کردم نزدیک صـورتـش به را صـورتـم
 امیرحسین؟ دارم دوستت قدراین من چرا -

 :زد لب و بست نقش هایش*ـب*لـ روی جذابی لبخند
 .عزیزم عاشقتم من چون -

 :گوشش نزدیک بردم را صورتم. رفت باال قلبم ضربان
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 بودی؟ بیدار تو -
 :گفت و کرد باز را هایشچشم الی

 .بودم بیدار -
 مشغول و ـوهـایـش*مـ در ـردم*کـ ـرو*فـ را ـگـشتـانم*انـ. رنگش مشکی های*ـو*مـ سمت رفت دسـتـم

 که گذشت قدرچه دانمنمی. نداشت مخالفت توان انگار. بست را هایشچشم ـذت*لـ با. شدم آن با ی*ـاز*بـ
 :کردم زمزمه

 خوابی؟ -
 .بیدارم نه -
 امیرحسین؟ -
 جانم؟ -

 :گفتم. شد ترعمیق لبخندش که کشیدم را موهایش کمی
 منی؟ زندگی مرد سومین تو اهورا و بابا از بعد دونیمی -

 :پرسید و دوخت من به را اشمشکی و ـمـار*خـ هایچشم
 مرد؟ سومین -
 :گفتم لبخند با
 .خوامنمی زندگیم توی رو ایدیگه مرد هیچ نفر سه شما جز به من. سومی تو و دومی اهورا اولی؛ بابا. آره -

 :زد لــب و گرفت را شالم یگوشه
 .منی زندگی دختر تنها تو اما -
 امیرحسین؟ -
 جونم؟ -
 نفر؟ دومین میشه تآینده همسر یعنی -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم فقط
 باشی؟ نداشته دوستش بیشتر من از میشه -
 .باش مطمئن ندارم، -

 :گفتم ناخواسته
 .دارم دوستت خواهرانه -
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 منظم ریتم که گذشت قدرچه دانمنمی. شد مشت موهایش بین هایمدست. کرد طاقتمبی زد که تلخی لبخند
 بغض خواب در کردممی احساس چرا. انداختم او به را نگاهم آخرین و شدم بلند. خوابیده فهماند من به هایشنفس
 !دارد
. دارم دوستت برادرم جای بگویم نداشتم دوست امزندگی در بار اولین برای. رفتم بیرون اتاق از و کشیدم آهی
 اهورا اتاق به باید افتاد یادم که شدم خانه وارد کند؛می اهورا با هاییفرق یک دارم امیر به من که حسی دانستممی
 در صدای با. بود گذاشته هایشچشم روی را دستش و بود خوابیده تـخـت روی. شدم وارد و زدم در به .بروم هم

 :پرسید و کرد نگاهم متعجب. نشست و برداشت را دستش
 بودی؟ باال موقع اون از -

 آخر در و کرد من من کمی. کردم نگاهش و نشستم. کرد اشاره کنارش به که دادم تکان مثبت ینشانه به سری
 :پرسید

 بیاد؟ باهامون تونهنمی روژان -
 :گفتم و شد گرد هایمچشم

 بیاد؟ باید چرا -
 :زد لب و انداخت باال ایشانه

 .بیاد آتیه همراه بخواد دلش مثال شاید دونمنمی -
 :گفتم ایبامزه لحن با. گرفت امخنده

 .باشه پیشت خوادنمی دلت اصال که هم تو -
 :گفت تفاوتبی
 .گفتم خودش برای نه -
 !خودت جون آره -

 :کرد نگاهم مظلوم
 بیاد؟ میگی طهورا -
 .داره شرط یه -
 شرطی؟ چه -
 :گفت و داد تکان سری. فهمید را منظورم. کردم اشاره بود پیدا رکابی زیر از که زوهـایش*بـا به
 خب؟ آروم، فقط باشه -
 :زدم لب بدجنسی لحن با
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 !خب -
 شده منقبض هایشعـضـله. گرفتم را زویـش*بـا. بست را هایشچشم و برگرداند را رویش و کرد نگاهم ترس با

 :گفتم معترض. بود
 .رو هاتعـضـلـه کن شل! نمیشه که طوریاین -
 !گیریمی ز*گـا بد تو المصب -
 .بزن زنگ روژان به خودت برو چه، من به اصال باشه -
 :گفت ملتمس و گرفت را دستم که شوم بلند خواستم و
 .کن راحتم و بگیر بیا ببخشید، باشه -

 قدرتم تمام با من و بست را هایشچشم. بود نگرفته سفت بار این. گرفتم را زویـش*بـا و نشستم. گرفت امخنده
 :غرید لـیـد*مـامی را دستش که طورهمان که خندیدم. شد بلند فریادش صدای که گرفتم زش*گـا
 !داری هاییدندون عجب بچه! اه -
 !داد حـال خیلی اهورا وای -

 :دادم ادامه و شدم بلند که کرد نگاه تیز
 .برم دیگه من -
 :گفت حرص با
 .سالمت به -
 حرف آن کاش. شدم دمغ دوباره امیرحسین یادآوری با. بود پرانده سرم از را خواب فردا هیجان. رفتم بیرون اتاق از
 خواستنمی دلم. نشستم تخت روی. خواهممی چه دقیقا دانستمنمی و بودم درگیر احساسم با هم خودم! زدمنمی را
 :داد جواب بوق چند از بعد. زدم زنگ او به ناچار به. بودم داده قول اهورا به اما بگویم؛ روژان به
 الو؟ -
 .روژان سالم -
 طوره؟چه خانامیرحسین جان، خواهرشوهر سالم -

 :کردم صدایش عصبی. گرفتم گر کردم احساس
 !روژان - 

 :گفت من من با شده؛ حرفش متوجه تازه انگار
 خوبی؟ خودت خوبه؟ اهورا! ببخشید هیچی -
 :گفتم حرص با
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 .خوبیم همه ممنون -
 جون؟ طهورا داشتی کاری -

 :زدم لب اهورا به قولم خاطر به آخر در. کنم سکوت کمی شد باعث تردید
 .سفر میریم داریم فردا -
 کجا؟ سالمتی، به -
 .شمال -
 .بگذره خوش -

 :گفتم. شد پکر صدایش کردم احساس
 .بیای هم تو تونیمی اگه خواسته اهورا -
 :پرسید ذوق با
 بیام؟ یعنی میگی؟ راست -
 شدی؟ خوشحال خیلی خب؛ آره -
 افتین؟می راه کی باشه! معلومه -
 کنی؟ هماهنگ خانواده با خواینمی تو فقط صبح؛ یازده یا ده ساعت -
 .نیست مهم براشون بابا نه -
 .کردی تغییر خیلی مدته یه روژان -
 .شمام یخونه نُه من خیال؛بی -
 .بیای آتیه با باید کنممی فکر خب -

 :گفت فوری
 .باشم پیشش من داره دوست هم اهورا کنم فکر. بیام شما ماشین با دارم دوست من -
 .بیای تنها که نیست خوب حال این با -

 :زد لب و کشید آهی
 .کنممی هماهنگ باشه -
 .خداحافظ فعال -
 .خدانگهدار -

 صدای که بخوابم خواستم. کشید طول ساعتی یک. هایموسیله کردن جمع به کردم شروع تماس کردن قطع از بعد
 :دادم جواب حوصلهبی. شد بلند موبایلم
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 الو؟ -
 .سالم دوباره -
 شده؟ چیزی روژان سالم -
 نیام؟ منم یعنی بیاد؛ تونهنمی فردا گفت آتیه -

 :گفتم و دادم بیرون حرص با را نفسم
 .باش جااین صبح نُه بیا؛ چرا -
 :گفت هیجان با
 !بخیر شب باشه -

 .نبودم روژان آمدن موافق اصال. میز روی کردم پرت را گوشی
*** 

 :گفت و زد لبخندی دیدنم با امیرحسین. آوردم بیرون اتاق از را چمدان
 .خانومی من به بدش -
 هم کنار عقب صندلی. بود آمده هم روژان. شدم حیاط وارد سرش پشت و دادم دستش را چمدان خواسته خدا از

. شدم بیدار ماشین هایتکان با. بودم خواب را مسیر تمام. کنارش هم اهورا و نشست فرمان پشت امیر. نشستیم
 !بود معرکه بودیم؛ شده چالوس جاده وارد

 :گفت روژان که نشستم ذوق با
 .شدی بیدار باالخره -

 :گفت و زد لبخندی بازم هایچشم دیدن با بود زده زل جلو به اخم با که امیرحسین
 !خواب ساعت عزیزدلم، سالم -

 :داد جواب من جای به اهورا
 !خوابهمی ماشین تو همیشه این -
 :گفتم هیجان با
 !دارم دوست خیلی رو چالوس جاده من وای -

 :زد لب و آورد پایین را ماشین سرعت امیرحسین
 .کن نگاهش حسابی پس -
 :گفتم و کردم اشاره خیابان کنار هایفروشدست به
 .خواممی آلوچه -
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 :داد جواب اخم با اهورا
 .داشت نگه رو ماشین که تو خاطربه نمیشه! بچه بشین -

 :گفت و کرد پارک جاده کنار امیر
 .بود ساده هم خیلی دیدی؟ داشت؟ نگه نمیشه چرا -
 امیر. شدند پیاده هم روژان و امیر. شدم پیاده خوشحالی با. کرد نگاه کردمی نگاهش حرصی که اهورا به لبخند با و

 :گفت و رفت کوچکی یمغازه سمت به
 .بخر خوایمی چی هر عزیزم بیا -
 حرفی دیگر بود دیده را روژان همراهی که اهورا. کردمی همراهی هم روژان و داشتمبرمی دیدممی هرچه هیجان با

 :گفت من به رو و کرد حساب را خریدها پول امیرحسین. نزد
 !هابخوری رو هااین همه نداری حق کوچولو خانوم -
 چرا؟ -
 .بخوری کمکم باید پایین؛ میاد فشارت چون -

 :داد ادامه و کرد اشاره بود پیدا رنگش مشکی تیشرت زیر از که اهورا زوی*بـا به که دادم تکان سری
 اهورا؟ شده چی دستت -

 :زد ـب*لـ و دوخت من به چشم حرص با سپس و انداخت نگاهی دستش کبودی به اهورا
 !خانومه شاهکار -

 :پرسید متعجب روژان
 گرفتی؟ گازش -

 :گفت خنده با امیرحسین که دادم تکان سری
 !کردی کاری خوب -

 :زدم لب آرام و سمتش رفتم
 بگیرم؟ ز*گـا هم رو تو زوی*بـا خوایمی -

 :داد جواب و موهایش در کرد فرو دست
 .متاهلم کنن فکر رفتم هرجا خوامنمی هات؛دندون قربون -

 :پرسید مشکوک اهورا که خندیدم بلند
 هم؟ به گفتین چی -

 :گفتم شدیممی ماشین سوار که طورهمان
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 .شدی متاهل مردهای شبیه گفت -
 ایقهوه هایچشم در. شد خیره بیرون به پنجره از تفاوتبی روژان که کرد روژان به معناداری نگاه و عقب برگشت
 برای. ایمنیامده چرا پرسیدمی که بود پدر. شد بلند موبایلش صدای. بشود اذیت خواستمنمی. دیدم را غم برادرم
 به برداشت؛ کمی که گرفتم اهورا سمت به. بودم آلوچه خوردن مشغول اشتها با. بمانند بعدی شهر در شد قرار ناهار

 :گفت که کردم تعارف هم امیرحسین
 .عزیزم خورد چیزی نمیشه که فرمون پشت -

 سمت به را دستم کنم جا هاصندلی میان را خودم کردممی سعی که طورهمان و درآوردم آلوچه زیادی مقدار
 :گفت و گرفت اشخنده. کردم دهانش در را همه و بردم دهانش

 .میشه پرت حواسم بچه نکن -
 :زد لب بود نیامده خوشش کارم از خیلی انگار که هم روژان

 .بده کشتن به رو ما نشه پرت حواسش خانامیرحسین وقت یه بشین قشنگ میگه، راست -
 چهار. بود دریا به نزدیک. شدیم ویال وارد. رسیدیم رامسر به تا بودیم راه در ساعتی دو ناهار از بعد. نشستم جایم سر

 امیرحسین و اهورا مال هم دیگر اتاق دو آن. شدیم مستقر روژان و من دیگری و پدر و مادر یکی در که داشت اتاق
 .شد

 متعجب. شد وارد و زد در به تقه چند. ایستاد امیر اتاق پشت. رفت بیرون اتاق از وسایلش گذاشتن از بعد روژان
 رفت؟ امیر اتاق به چه برای. پیچید همبه شکمم اتاق به ورودش با. کردم نگاهش

 چه؟ باشد رکابی یک با همیشه مثل امیر اگر
 من سمت به بود ایستاده پنجره کنار که امیرحسین. شدم وارد و کردم باز را در و رفتم سمت آن به حسادت با

 :گفت امیر به رو و شد بلند که کردم نگاهش اخم با. بود نشسته تـخـت روی اما روژان. چرخید
 .میشم مزاحمتون باز ببخشید -
 با امیر. کردممی اهورا و او یبـطـه*را حال به فکری حتما باید. دادم تحویلش ایغرهچشم که شد رد کنارم از و

 :پرسید مهربانی
 داشتی؟ کاری -
 داشت؟ کارت چی -

 :گفت و زد مرموزی لبخند
 فضولی؟ -

 :دادم جواب و کردم نازک چشمی پشت
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 !نگو اصال خب -
 :کرد صدایم که بروم چرخیدم و
 طهورا؟ -
 بله؟ -
 .بزنه حرف نذاشتی -
 نگفت؟ هیچی یعنی میگی؟ راست -
 :زد ـب*لـ و سمتم آمد لبخند با
 کنی؟می حسودی -

 :گفتم و شدم هول
 بکنم؟ حسودی باید چرا نه من؟ -
 .میگی راست تو باشه -

 :آمد سرم پشت از اهورا صدای
 .خرید بریم امیر -
 .میام منم -

 :گفت و کرد نثارم ایغره چشم
 .نکرده الزم -

 رویروبه پدر. رفتم پایین طبقه و درآوردم چمدان درون از را شطرنج کیف. شد امیر یخنده باعث که کردم اخمی
 :گفتم و نشستم کنارش. بود نشسته تلویزیون

 هستی؟ شطرنج بابا -
 شطرنج من با و بکند مستند از دل که دانستممی بعید و شدمی پخش وحشحیات مستند. گرفت تلویزیون از چشم
 :داد جواب و زد لبخندی پدر انتظاراتم برعکس اما کند؛ بازی

 .چشم بگیم باید ما بگی تو چی هر. توئه مخصوص هفته یه این! کرد میشه چه -
 فیل و سرباز با حرکت چند هنوز. سفید پدر و بودم مشکی مهره من. کردم پخش میز روی را شطرنج و خندیدم

 :پرسیدم آنها همراه روژان دیدن با. آمدند پایین هاپله از روژان و امیرحسین و اهورا که بودم نرفته
 میری؟ کجا تو -

 :داد جواب نگذاشت اعتراض برای جا که لحنی با او، جای به اهورا که زد لبخندی
 .خالیه یخچال خرید، میریم -
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 :پرسیدم و شدم پدر ناراحتی متوجه. رفت بیرون هاآن از جلوتر و کرد اخم امیرحسین
 بابایی؟ شده چیزی -

 :گفت زدمی را من سرباز اسب با که طورهمان پدر
 .نمیشینه دلم به اصال روژان، دوستت این -
 خانه دو را برج. گفتمی مرا هایدوست عیب راحت قدراین که بود باری اولین. کردم تعجب پدر پروایبی لحن از
 :پرسیدم و بردم جلو به
 چرا؟ -

 :گفت و کرد جاجابه کمی را وزیر
 باشه؟ داشته تونهمی دلیلی چه خودت نظر به -

 :زدم ـب*لـ و کردم نگاهش
 ...سفر باهامون اومده چون اینکه منظورتون -

 :حرفم در پرید
 خاطربه بزنم؛ رو هاحرف این مردم دختر به موضوعی همچین خاطربه بخوام که نیست قدیمی فکرم که دونیمی -

 .میگم داره امیرحسین و اهورا با که یـکی*نـزد
 .درآید کیش از تا دادم تکان خانه یک را شاه و کشیدم آهی

 .داره عالقه روژان به کوچولو یه اهورا، باباجون دونینمی آخه -
 .گفته بهم غیرمستقیم چیزهایی یه دونم،می آره -
 نداره؟ اشکالی شما نظر به -

 گوشم زیر سپس شوم، ترنزدیک کمی کرد اشاره. انداخت نگاه بود کار مشغول آشپزخانه در که مادر به و خندید پدر
 :کرد زمزمه

 .بودن من ایmy friend فقط محله یه مجردی دوران تو اما نگو؛ چیزی مامانت به -
 :زد لب و داد تکان را وزیرش پدر. بود گرفته امخنده هم من خندید؛ بلندتر بار این که کردم نگاهش متعجب

 .مات و کیش -
 :زدم جیغ و انداختم شطرنج صفحه به نگاهی

 .کردی پرت رو من حواس شما نیست قبول -
 :گفت و آمد چای سینی با مادر که شد بلند پدر یقهقه

 دختر؟ و پدر خندینمی چی به -
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 :گفتم تخسی با و زدم ـغـل*بـ زیر را هایمدست
 خندن؟می دارن که امکسایی شبیه من -

 :زد لب و گذاشت عسلی روی را سینی مادر
 کنی؟می جیغجیغ داری باختی باز تو -
 :گفتم و کردم نگاه پدر به. برگشت آشپزخانه به و
 !جرزنی خیلی -

 :داد جواب و انداخت باال ایشانه
 .نکردم جرزنی که من -
 نمیاد؟ خوشتون زیاد من دوست از چرا بودید کاره این خودتون که شما بابا، راستی -

 :زد لب و کرد مزهمزه کمی را چایش
 ...امیرحسین روی روژان نگاه اما کنم؛ اشتباه من امیدوارم -
 .کرد سکوت و
. شودمی موضوع این متوجه که فهمیدممی باید. بود هاحرف این از ترزرنگ پدر. بستم را هایمچشم ناراحتی با

 :گفت دید که را سکوتم
 نداره؟ دوست رو کسی بابا دختر -
 :گفتم و انداختم زیر را سرم شرم از
 .نه من؟ کی؟ -
 دونیمی. ذارمنمی من چون نیفت؛ باهاش ازدواج فکر وقتهیچ باشه؛ دوستی حد در فقط دوستی کسی با هم اگه -

 چرا؟
 :داد ادامه که دادم تکان منفی نشانه به را سرم

 جوراین دونیمی آخه. میشه خسته ازت زود یا زنهمی سرت توی رو موضوع این عمر آخر تا یا پسر اون چون -
 خورده یه بشه همسرشون باشه قرار دختر اون روزی یه اگه و میشن دوست هادختر با تفریح برای پسرا مواقع

 ...جز نکن اعتماد پسری هیچ به دخترم اینه؛ آخرم حرف. سنگینه براشون
 :پرسیدم

 کی؟  جز -
 .امیرحسین جز -
 چی؟ یعنی -
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 :گفت که نشستم کنارش رفتم کرد؛ اشاره کنارش به
 !نیست برادرت خب اما داری؛ دوست برادرت مثل رو امیرحسین دونممی -
 بابایی؟ چی یعنی -

 :داد جواب و سید*بـو را امپیشانی
 اعتماد قابل پسری هیچ نکنی؛ اعتماد کسی به اهورا و امیرحسین جز به بده قول فقط. فهمیمی موقعش به -

 .نیست
 :داد ادامه خنده با بعد
 .کنممی عروست کردم پیدا رو اعتمادش قابلِ وقت هر -

 :نالیدم خجالت چاشنی با معترضانه
 .برم شما پیش از خوامنمی من بابایی!  اِ -

 :گفت و کرد ـغـلم*بـ محکم
 .خودمی دونه یه یکی -
 :زدم لب آرامی صدای با گوشش کنار ـنـسـی*جـ*بد با
 بوده؟ دوست باهاتون محله یه گفتین شما بابایی -
 .آره -
 :گفتم و کردم نگاه هایشچشم به
 دونه؟می مامان -
 !هانگی بهش دونه،نمی که معلومه نه -
 .دارد خرج یکم خب -

 :گفت و خندید بابا
 شیطون؟ سرته تو چی -
 شام ببری رو من باید بشه طالق بچه توندونهیک یکی و برسه جدایی و دعوا به کارتون خواینمی اگه -

 .خودت و خودم فقط رستوران،
 :داد جواب و کشید دنـش*ـر*گـ پشت به دستی

 .بریم پاشو توئه، حرف حرف که فعال! کرد میشه چه -
 :گفتم و زدم هم به را هایمدست

 !بابایی عاشقتم -
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 صورتی مانتوی داشت، الزم اتو و بود چمدان در مانتوهایم تمام چون. شدم اتاق وارد. رفتم باال و هاپله سمت دویدم
 شال و شلوار. بود هـایمن*ا*ر روی و ـم*سـنـ*ـا*بـ پایین کمی تا اشبلندی. برداشتم داشت چروکی مدل که

 مادر برای پدر. بود زیبا هم آرایش بدون خاکستری هایچشم. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم را چروکم سفید
 را در پدر. زدم هایملب روی را رنگم صورتی رژ شدیم که ماشین سوار. رفتیم بیرون خانه از دو هر و آورد ایبهانه

 :پرسید اهورا. آمدند ماشین سمت به و شدند پیاده. شد حیاط وارد اهورا ماشین موقع همان که کرد باز
 بابا؟ میرین کجا -
 .بیرون شام میریم دخترم با داریم -
 .بریم هم با همه کنین صبر خب -

 :گفتم و بردم بیرون پنجره از را سرم
 .بابا و خودم فقط! اهوراخان نخیر -

 :زد لب لبخند با امیرحسین
 نیام؟ منم یعنی -
 .بریمنمی رو شما هم ما حاال بردین؟ رو من شما مگه نوچ -

 :گفت و شد سوار پدر
 .خداحافظ فعال دخترمه؛ حرف حرف -
 :گفتم پدر به رو. بود هم در بدجور اهورا هایاخم. دادم تکان دست برایشان ذوق با. برد بیرون را ماشین و
 !اهورا زنِ بیچاره -
 چرا؟ -
 .بداخالقه و جدی زیادی -

 :زد لب و خندید
 !بداخالق و غد پسرم بازیگوش؛ و شیطون دخترم موافقم؛ -
 رو؟ اهورا یا داری دوست بیشتر رو من بابایی -
 :گفت و کرد نگاهم عشق و ت*لـذ با
 .پدر قلب مالک دختر -

 :گفتم و سیـدم*بـو را اشگونه و کشیدم سمتش به را خودم بودنش فرمان پشت به توجهبی
 .دختره عشق اولین هم بابا -

 :زد ـب*لـ و کرد کم را ماشین سرعت پدر
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 .داشتم مرده کشته همه اون من و دادمی بهم هم دیگه دختر تا سه دو خدا کاش -
 :گفتم و بازوش به زدم

 .باشم دونه یه یکی باید من نخیرم -
 !دیوونه و خل دونه، یه یکی -
 .ندارم کم چیزی عقلی لحاظ از که من وگرنه اهورا، مثال کنه؛می صدق پسرها با رابطه در -

 :زد لب و گرفته باال شکرگزاری حالت به را سرش پدر
 .نداری کم چیزی هم زبون لحاظ از تو که شکر رو خدا -

 روی بزرگ لوستر کرد،می خودنمایی که چیزی اولین شدیم که وارد. داشت نگه شیکی رستوران جلوی پدر. خندیدم
. کردمی بیشتر را آرامشش همین و نبود روشن خیلی فضا. دادمی تشکیل را رستوران نوری منبع تنها که بود سقف

 و میز. بود شده گرفته قاب اینقره حصارهای با و بود باز سر فضا باال. دنبالش به هم من و رفت هاپله سمت به پدر
 رویروبه. بودم پدر عاشق هم من خب. است عاشق هایجفت مخصوص جااین دادمی نشان دونفره هایصندلی

 به را مِنو کوتاهی تعظیم با و آمد مانسمت به مشکی ایجلیقه با پوششیک گارسونی. نشستیم میز یک سر هم
 :گفتم که داد من به را انتخاب حق پدر. گرفت ما سمت

 خورین؟می چی شما م،جوجه عاشق که من خب -
 :گفت گارسون به رو پدر
 .مخلفات با جوجه تا دو -

 بود تاریک چون. کرد روشن را میز روی زیبای شمع دستش، درون فندک با و کرده کوتاهی تعظیم هم باز گارسون
 :زدم ـب*لـ ذوق با گارسون رفتن با. شدمی رویایی و زیبا بسیار شام آن با
 کردی؟ پیدا کجا از رو خوشگل جای این بابا -

 :گفت و گرفت ایبامزه ژست
 !دیگه ماییم این -
 دهان و ـب*لـ و جوگندمی موهای. بودم برده ارث به پدر از را امخاکستری هایچشم. کردم نگاهش لبخند با

. پدری همچین داشتن به کردممی افتخار دل در بار هزار. چهارشانه و قدبلند. پسندیدممی را هیکلش داشت؛ مردانه
 اهورا با من اندازه به پدر آمدنمی یادم وقتهیچ. شد سرو من هایشیطنت کنار در و شد چیده میز روی غذاها

 زنگ صدای. برگشتیم ماشین به و شدیم خارج زیبا فضای آن و رستوران از و خوردیم را شام. باشد بوده صمیمی
 :دادم جواب. شد بلند موبایلم

 الو؟ -
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 :پیچید گوشی در آتیه صدای
 گذرونی؟می خوش تنها تنها دختر، سالم -
 .کردی ناز اما باشی هم تو خواستمی دلم خیلی که من -
 .بیام خواممی حاال اما -

 :پرسیدم متعجب
 کی؟ با جدی؟ -
 !گفتی اگه -
 .دونمنمی -
 :گفت و ذوق با
 .آبتین -

 :پرسیدم. کردمی را اشرانندگی تفاوتبی. چرخید پدر روی نگاهم
 طوری؟چه -
 .نمیشه باورم اصال. کرد قبول دادم دوستی پیشنهاد بهش طهورا، دونینمی وای -

 :گفتم بلند صدای با که آمد عجیب نظرم به حرفش قدرآن
 !محاله ؟!مغرور آدم اون -

 :گفت آتیه. زدم مصنوعی لبخند و آوردم دست به را خودم خونسردی که انداخت سمتم به نگاهینیم بار این پدر
 چند و نیستیم تنها گفتم تا اما نکرد؛ قبول سفر بریم گفتم وقتی اولش. کردم تعجب خودمم! زنیمی داد چرا وای -
 .پذیرفت فوری هستن هم دیدی مهمونی توی که هم هامدوست از تا

. بودم ندیده ایکینه این به آدم. درآورد را هایمحرف تالفی تا آمدمی سفر این به پس. شد خشک دستم در موبایل
 :گفتم کوتاه

 .منتظرتم -
 کجایین؟ شما راستی -
 .اومدیم هم با بار یه ویالمون، رامسر -
 .جاییماون بعدازظهر تا کنیممی حرکت صبح یادمه، آره -

 :گفتم غیرمستقیم
 میای؟ اون با فقط -
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 کنیممی وانمود یعنی. میاد باهام هم رضاعلی داداشم چیکارمه؟ آبتین بگم تو بابای مامان به شدی؟ خل وای -
 .نیست هم وانمود هرچند. رضاستعلی دوست

 دونه؟می رضاعلی وای -
 با سارینا داداش سینا و آبتین رضا،علی بگم جوریاین بذار. شناختمش من که بوده رضاعلی دوست چی؟ پس آره -

 .نداره دوستی این با مشکلی اونم. شناختمش رضاعلی طریق از بیاد؛ نتونست رضاعلی تولد، شب اون رفیقن؛ هم
 .بود راحت خیلی سارینا با جناب که همونه -
 و اومد خوشش ازش کرد؛می رفتار خواهرانه و نداشت رو باهاش دوستی طرح هم اول از سارینا دونیمی آخه آره -
 االن نمیشه؛ دوست کسی با الکی آبتین. اومده خوشش منم از االن  که اینه مهم اما کرد،نمی رفتار باهاش غرور با

 .میارمش در زانو به و کنممی نابود رو غرورش روز یه گفتم. کرده پیدا عالقه من به حتما
 !امیدوارم -
 امیدوارم؟ میگی تو زنممی حرف برات دارم طوطی مثل ساعت یه! امیدوارم و کوفت -

 :گفتم که ایستاد خانه رویروبه پدر
 نداری؟ کاری بینمتمی فردا. میاد خوابم آتیه خیالبی -
 .بیام منم تا کنیمی صبر بری؛ دریا من بی مدیونی فقط نه -
 .خداحافظ فعال باشه -
 .خدانگهدار -
 :پرسید و رفت ماشین سمت به و کرد باز را درها پدر شدم؛ پیاده ماشین از
 طهورا؟ خوبی -

 شده دمغ حسابی. بیاورد حیاط به را ماشین تا شد ماشین سوار هم پدر. شدم حیاط وارد و دادم تکان سری فقط
 در کسهیچ. شد اضافه هم آبتین حاال که بود کافی مـم*کـا به مسافرت این کردن تلخ برای روژان وجود. بودم

 :گفتم دیدنش با. شنیدم پله روی را هایشقدم صدای. بیاید پدر تا بودم منتظر. نبود پذیرایی
 .بابا بخیر شب -

 :داد جواب و زد لبخندی
 .دخترم بخیر شب -
 متکایی توجه،بی که بود درگیر ذهنم قدرآن. بود خوابیده تـخـت روی روژان. شدم اتاق وارد و رفتم باال هاپله از

 .رفتم خواب به سریع خیلی و کشیدم دراز و گذاشتم زمین روی
*** 
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 :زدم لب و پریدم جا از زنگ صدای با
 اومدن؟ -

 :گفت و شد بلند اهورا
 کردی؟ هول چرا خب، خیلی -
 .کن باز رو در برو کردم؟ هول میگه کی من؟ -
 :پرسید و رفت آیفون سمت به
 کیه؟ -

 :زد ـب*لـ من به رو و زد را آیفون دکمه
 .اومد دوستت -

 ...آبتین اما بود؛ برادر همانند برایم رضاعلی. گرفتم دندان به را لبم
 :پرسید متعجب امیرحسین که کشیدم ایکالفه نفس آبتین دیدن با. شدیم حیاط وارد روژان و امیرحسین همراه به
 کنه؟می کارچی جااین پسر این -

 :شدم هول
 .نداشتم خبر اصال من دونم؛نمی -

 خیلی آبتین با اما دادم؛ دست رضاعلی به و گرفتم ـوش*آغـ در را آتیه. آمدند سمتمان به. کرد نگاهم مشکوک
 قرار بودم گفته پدر به قبل از. آمدند استقبالشان به هم اهورا و مادر شدیم که ویال وارد. کردم سالم جدی و سرد
 و آبتین و کرد مکان نقل اهورا اتاق به امیرحسین. بود نکرده مخالفتی هم او و بیاید برادرش دوست و برادر با است

 هم دور پذیرایی در استراحت، کمی و گیری جای از بعد. آمد ما اتاق به هم آتیه. شدند ساکن او اتاق در علیرضا
 از. بود رویمروبه آبتین و بود نشسته دونفره مبل روی کنارم امیرحسین. ریخت قهوه همه برای مادر. شدیم جمع
 برادر خواستنمی آبتین برابر در هم او انگار. رفت هم در هایشاخم کرد، معرفی من برادر آبتین، به را او آتیه وقتی

 :پرسید روژان. باشد من
 .نشستیم خونه توی فقط و جاییماین روزه دو نمیریم؟ دریا -

 :داد جواب پدر
 .میریم صبح فردا ان؛خسته مهمونامون که فعالً -

 :گفت پدر به رو احترام با همچنین و متین و وقار با خیلی همیشه، برعکس آبتین
 .بریم تونیممی هم االن همین نیستیم، خسته ما -

 :گفت خنده با رضاعلی
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 .کردم رانندگی حاال تا صبح از چی مثل بدبخت منِ میگه، راست -
 :رفت در دهنم از
 .خر مثل -

 :گفت خنده میان رضاعلی. شد بلند هاخنده شلیک یکهو و کردند نگاهم متعجب همه
 .کردی تفهیم همه به کامال آبجی، قربونت -

 :زدم لب کنم؛ فراموش را آبتین وجود کردم سعی
 .کنن تصور رو فرمون پشت حالت اون خواستممی فقط من -

 :گفت آتیه
 .داری کم گوش دوتا فقط رضا،علی میگه راست -
 .سرمون باالی ذاریممی هم گوش ما کنین امر هاخانوم شما -

 :گفت امیرحسین به رو روژان. داشت شوخی طبع همیشه علیرضا. خندیدم
 .ساکتین خیلی خانامیرحسین -

 :داد جواب کردمی نگاه  مرا لبخند با موقع آن تا که امیرحسین
 بگم؟ چی مثال -
 .چی هر -

 :گفتم فوری
 .بیاد پیش جالبی بحث اینکه مگر ساکته، جمع توی امیرحسین کال -
 :زد لب آتیه که رفتم او به ایغره چشم و
 .دیگه بریم پاشین خب -
 زیبایی به که را جذبم بادمجانی مانتوی. بودم کرده اتو را مانتوهایم صبح. رفتم اتاق به. شدند بلند همه حرف این با
 مانتویم پهن مری*کــ. کردم پایم را رنگش هم جین و مشکی حریر روسری. پوشیدم دادمی نشان را نـدامـم*ا

 سمتشان به لبخند با. آمدند بیرون زمانهم اهورا و امیرحسین. رفتم بیرون اتاق از. کردمی برابر دو را ـذابـیتش*جـ
 :گفتم و رفتم

 شدم؟ طورچه -
 :زد لب امیرحسین

 .هستی عالی همیشه تو -
 :پرسید اهورا .شود مرنگ*کــ رنگ مسی رژ تا مالیدم همبه را هایملب
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 نشدند؟ حاضر دخترها -
 :گفتم. است روژان دخترها از منظورش شدم متوجه

 .میان کمکم دیگه چرا -
 :زد صدایم رضاعلی. رفتیم پایین هاپله از
 میای؟ لحظه یه خانوم خوشگل -
 :زد ـب*لـ که رفتم سمتش به لبخند با
 بزنی؟ گیتار برامون دریا ـب*لـ میدی افتخار شما بانو -
 .نخیر -
 چرا؟ -
 .نکردم تمرین وقته خیلی چون -

 :پرسید بود ایستاده کنارش که آبتین
 بلدی؟ گیتار -

 :داد جواب امیرحسین من از قبل
 .زنهمی گیتار قشنگ خیلی طهورا بله، -

 :گفت و زد پوزخندی آبتین
 .بشنوم شد واجب پس -

 سمت به ماشین سه با و شدیم خارج ویال از. دارد ذهن در چه دانستمنمی. کردم اشخاکستری هایچشم در نگاهی
 دریا کنار آتشی. بیندازند آتش در تا بودند گرفته زمینیسیب اکثریت خواست به. نبود شلوغ خیلی ساحل. رفتیم دریا

 و بود گرم هوا هنوز. زدیم بزرگی لـقه*حـ آتش، از فاصله با. ریختند آن در را هازمینی سیب و کردند درست
 :گفت رضاعلی. نشست آتش به نزدیک شدنمی

 .بزن گیتار برامون آتیه جون! طهورا -
 .شد بلند اشطرفداری از باذوق آتیه

 !باش زود میگه راست وای -
 .نیاوردم گیتار -

 :گفت و برداشت ماشین پشت از را گیتارش و شد بلند رضاعلی
 .نیار بهونه بیا -
 .کردمی مجبورم جمع تقاضای اما بزنم؛ خواستمنمی. گرفتم اجبار به
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 !شرط یه به -
 :پرسید پدر
 شرطی؟ چه -
 .بخونه برامون امیرحسین -

 :گفت فوری امیرحسین
 !من؟ -

 :زد لب ذوق با روژان
 .ستالعادهفوق خیلی -

 :گفت پدر. رفت باال آبتین ابروی یه که دیدم
 .کن همراهیش هم تو امیر میگه راست -

 صدای و گیتار نواختن صدای فقط ها،چوب سوختن کنار در هاموج صدای. گفت چشمی پدر احترام به امیرحسین
 :گفتم ناگهان. کردند سکوت همه که کشیدم گیتار تارهای روی را دستم. داشت کم را امیرحسین نظیربی
 .بزنه خودشم بخونه خوادمی امیر اگه خب -

 :زد ـب*لـ امیر که بودند شده کالفه همه. شد بلند هااعتراض صدای
 .قشنگه تو نواختن کنار در من صدای عزیزم، بزن -

 :کرد خواندن به شروع احساس با و بست را هایشچشم هم امیر .کردم شروع و زدم لبخندی
 میره یادم رو دردام همه چشمام تو زنهمی زل تا که اونی -

 گیرهمی دلشوره رو دنیام وقتی میشم آروم هاشحرف با که اونی
 دید منو فقط دنیا کل از و بست همه روی چشماشو که اونی
 کشید بیرون تنهایی دریای از منو و گرفت دستامو که اونی

 میرم بره جا همه اون نگاه امواج تو
 گیرنمی تصمیم شواسه موجا هی که کشتی مثل
 :رفت اوج به او صدای و کردم تند راکمی اهنگ ریتم

 میره که هرجا میرم دنبالش
 میگیره من از رو حواسم و هوش
 میره که هرجا قلبم تموم میکشونه اگه نیست خودش دست

 منه کار بودن دلواپسش دوره ازم و نیست که وقتایی
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 منه کنار که وقتی حتی هست، جا هر میشم دلواپسش که اونی
 گردوند برم دنیا به بودنش که اون

 فهمیدم اون با و عشق معنی
 میدم تکیه شونش روی پیشش میشینم پریشونه احوالم وقتی

 میره که هرجا میرم دنبالش
 میگیره من از رو حواسم و هوش
 میکشونه اگه نیست خودش دست
 .میره که هرجا رو قلبم تمام

 :زد ـب*لـ ناباور روژان. زدندمی دست برایمان هم بودند ساحل در که افرادی حتی. شد بلند هادست صدای
 بود؟ تو صدای این کنم باور طورچه امیر وای -

 :گفت رضاعلی
 .بود معرکه پسر -

 :ادامه من به کرد رو سپس
 .بود خوب کارت هم شما آبجی البته -

 .رفت اشصدقه قربان معمول طبق مادر
 .نخوری چشم کنم دود اسپند برات ویال رفتیم باشه یادم! صدات این با برم قربونت -

 :زدم لب. کنم تشویقش من داشت انتظار انگار. چرخید من روی امیر نگاه
 .بود العادهفوق -

 :پرسید آبتین. شد ترعمیق لبخندش
 کنی؟نمی فکر خوانندگی به چرا -

 :کرد تایید اهورا
 .نمیده گوش بهش میگم خیلی -

 :گفت آتیه
 .بهتره هاخواننده خیلی از نظرم به میگه راست -

 :داد ادامه رضاعلی به کرد رو بعد
 نیستی؟ موافق -
 .کنممی معرفی بهش رو تو. گردهمی متفاوت و خاص صداهای دنبال و کاره این توی دستش بنده دایی اتفاقا چرا -
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 :گفت ذوق با آتیه
 .کنهمی کشفت رضا دایی میگه راست -

 :زد ـب*لـ و داد تکان منفی نشانه به سری امیرحسین
 .نمیارم در سر خوانندگی از من نه -

 :پرسید رضاعلی
 داری؟ آشنایی سازها با -

 :داد جواب او جای اهورا
 .پیانو هم و ویلون هم گیتار هم آره، -
 .شدی ساخته کار این برای نظرم به. داری هم ایپخته صدای عالیه؛ این خب -

 :گفت امیرحسین
 ...من نه -

 :حرفش در پریدم
 حسین؟ امیر -

 .کرد نگاهم
 جانم؟ -
 .نداره ضرر که امتحانش کن، قبول لطفاً -

 :گفت و زد لبخند
 .کنممی امتحان بار یه تو خاطربه باشه -

 :زد لب روژان
 .کرد قبول جون آخ -

 :گفتم ـب*لـ زیر
 .مرسی -

 :زد ـب*لـ من مثل
 .نکردم کاری -

 :گفت رضاعلی
 .استادیو بریم بیا من همراه تهران برگشتیم پس -
 .باشه -
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 زادهولی مهسا

 :زد لب و کرد نگاهم اهورا
 .رفتممین راه مخت رو سال یه کنی،می قبول تو بگه بار یه طهورا دونستممی اگه -

 :گفت و خندید امیرحسین
 !نکن مقایسه طهورا با رو خودت -

 :زد لب و کرد آتش داخل بلندی چوب آبتین
 .شد پخته هازمینی سیب کنم فکر -

 :گفت ــوه*ـش*عـ با آتیه
 میدی؟ من به یکی -

 برگشت راه در. خوردیم و درآوردند را هازمینیسیب. انداخت من به نگاهینیم تنها. نداد جوابی و زد پوزخندی آبتین
 .بودند کرده را خودشان کار هازمینیسیب انگار. نکرد شام س*ـو*هـ کسی که بودیم خسته قدرآن

*** 
 :گفتم و کردم نگاهش اخم با. کردم باز چشم آتیه صدای با
 .بخوابم خواممی کردی؟ مدیوونه چته -
 :زد لب هیجان با
 .رامسر بام بریم خوایممی شو بلند -
 :گفتم حرص با
 .نُه ساعت االن درک، به -
 .تو جون داره صفا باال؛ اون ببریم کنیم درست ناهار بریم پاشو دونممی -
 .ندارم حوصله بردار دست وای -
 .هازنمتمی طهورا پاشو -

 :گفتم و نشستم
 .شدم بیدار بیا -
 .پایین بریم پاشو -
 :گفتم و کردم اشاره روژان به
 چه؟ من به کن، بیدار رو این -
 .که نمیشه بیدار خوابه،می گاو عین این پاشو -
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 بشوم؛ شال خیالبی خواستممی پوشیدم؛ سفید شلوار و کالباسی تونیک. شستم را صورتم و شدم بلند جایم از کالفه
 :پرسیدم. رفتیم آشپزخانه به آتیه همراه. ارزیدنمی امیرحسین غرغرهای به اما
 کجان؟ بقیه -
 .خوابن -

 :گفت که کردم نگاهش حرصی
 .رامسر بام برای کنی درست ناهار یه و بشی بیدار زود صبح که اینه به حالش رامسر؛ اومدیم خب؟ چیه -
 .نرفتم رامسر بام حال به تا من -
 جدی؟ -
 .آره -
 .میریم امروز خب -
 کنی؟ درست خوایمی چی -
 .کنیم درست -
 کنیم؟ درست چی همون! حاال خوب -
 .ماکارونی -

 :گفتم و اپن روی نشستم
 .نیستم بلد که من -

 :گفت و زد نمایدندان لبخند
 .نیستم بلد منم -
 کنیم؟ درست طوریچه پس -
 .دیگه بیا کنیممی کاریش یه -
 کردن درست مشغول آتیه. بیاید جوش آب تا گذاشتم گاز سر را قابلمه. کرد بلندم اپن روی از و کشید را دستم و

. بریزم قابلمه در تا برداشتم را هاماکارونی آمد؛ جوش آب. کرد کاری خراب خیلی نبود بلد چون. شد ماکارونی مواد
 نگاه آتیه به متعجب. ریخت زمین روی و زد بیرون قابلمه از بیشترش نیم که دادم تکانش و کردم کج کمی را بسته
 :گفتم و کردم

 شد؟ همچین چرا -
 :زد لب زدمی مشت را پیاز و گوشت که هاییدست با
 !کردی خرابکاری -
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 .کنم درست رو ذره یه همین امتحانی بذار کن، ولش -
 .باشه -

 سمت رفتم و گرفتم را قابلمه و برداشتم را دستگیره. گرفتم دندان به را لبم بود، شده باز هاماکارونی گذشت؛ کمی
 :نالیدم و ظرفشویی

 کو؟ صافی سنگینه؛ آتیه وای -
 :گفت و شد هول

 .کن صبر دونمنمی -
 همراه به هاجوشآب و افتاد زمین روی قابلمه و رفت در دستم از دستگیر برود کابینت سمت به اینکه از قبل اما

 و چسبید دیوار به آتیه. نسوزد پاهایم تا ایستادم صندلی روی و کشیدم ایخفه جیغ. شد آشپزخانه پخش هاماکارانی
 :گفت

 .کاشتی گل -
 .کرد متعجبم آمد آشپزخانه دم از که صدایی

 .کاشتی درخت نه گل -
 .شد گرد هایمچشم رویمروبه شخص دیدن با و چرخیدم

 :گفتم. بود شده خیره بودم ایستاده صندلی روی که من به پوزخند با
 داره؟ کردن نگاه کنم؛می صداتون داد که میوه شااهللان -

 :زد ـب*لـ و انداخت باال ابرویی آبتین
 !تخسی خیلی -
 .لطفته نظر -

 :گفت لوسی لحن با آتیه
 بیام؟ طوریچه خیسه؛ هاسرامیک تمام بده، نجات رو من آبتین -

 :داد جواب بردارد من از چشم اینکه بدون
 .جااون رفتی که جوریهمون -

 :داد ادامه و چرخید آشپزخانه دور نگاهش بعد
 !سرآشپزی عجب -

 :غریدم و کردم اخمی
 .بیرون برو و نزن هم غر لطفا کنینمی کمک -
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 :گفت و زد ـذابـی*جـ لبخند
 .کنم کمک خواممی اتفاقا نه -
 باز دهان با. گذاشت زمین روی کرد بلند پر مثل مرا کنم، اعتراضی اینکه از قبل و گرفت مرا. آمد سمتم به و

 :داد ادامه که کردممی نگاهش
 .کنیم جمع رو خرابکاری این باید قبلش اما -

 :گفت دلخوری با آتیه
 .کن کمک منم به -

 :زد لب و کرد اخمی آبتین
 .کن تمیز رو هااین بردار دستمال -

 شدنمی دیگر فرش خیسی با اما کرد؛ جمع را هاماکارونی آتیه. کرد او به تندی اخم آبتین که کند اعتراض خواست
 :گفت من به رو آبتین که کردیم پا دمپایی. داد انجام کاری

 .کنممی درست ماکارونی طوریچه ببین کن نگاه خوب حاال -
 این کردمنمی فکر. کردیم می نگاهش متعجب آتیه و من که کرد می درست ماکارونی ایحرفه و قشنگ قدرآن

 کارش. بود گرفتن یاد آشپزی همین کردن زندگی مجردی مزایای از یکی انگار اما باشد؛ بلد آشپزی هم مغرور مرد
 :گفت و گذاشت را قابلمه سر شد تمام که
 گرفتی؟ یاد این؛ از اینم -

 :گفتم و زدم ـغل*بــ به را هایمدست
 .بود سنگین قابلمه یکم فقط بودم؛ بلد خودم -
 :زد لب لبخند با
 !لعنت منکرش بر -

 :آمد آتیه ـشـوه*پرعــ صدای
 !ایمعرکه تو عزیزم وای -

 :گفت گذشته جدی لحن همان با و کرد اخمی آبتین
 .نبود گفتن به نیاز دونممی -

 :گفتم و دادم باال را ابرویم یک
 .نریزه سقف وقت یه بپا -
 .گرفتمش نباش نگران -
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 :گفت ناراحتی با آتیه. بیرون رفت و زد لبخندی که کردم نگاهش حرصی
 .نیستم مهم براش انگار اصال طوریه؟این چرا -

 :زدم ـب*لـ و دادم تکان تاسف نشانه به سری
 !خودراضی از پسر این با هم تو بابا برو -
 .دارم دوستش هست چی هر -
 .بگذره اموراتت تا باش داشته -

 بودیم کرده درست ناهار اینکه از کلی مادر. برویم تا شدیم حاضر صبحانه خوردن از بعد. شدند بیدار همه کم کم
 بود بار اولین. است جایی جورچه رامسر بام این دانستمنمی. کردیم حرکت. کرد تشویق را ما و شد خوشحال

 .آتیه و رضاعلی اصرار به هم آن رفتیم؛می
 تهی قالب رویمروبه یوسیله دیدن با. شدیم پیاده و ایستاد ماشین. بود هم در امیرحسین هایاخم حرکت ابتدای از

 نگاه با حتی. شد تند هایمنفس. ابرها میان جایی پایانش و بود زمین روی شروعش که بزرگی کابینتله. کردم
 :آمد امیرحسین مهربان صدای. رفتمی گیج سرم هم باال آن به کردن

 عزیزم؟ خوبی -
 :زدم لب بود مشهود آن در دلخوری که لحنی با و کردم نگاهش وحشت با
 .ترسممی من دونیمی که تو جا؟این آوردی رو من چرا -
 .نداشت فایده کردم مخالفت چی هر. آدما این لجبازن بشم؛ فدات الهی -
 .امیرحسین نمیام نمیام، -
 خوبه؟ مونیم،می پایین تو و من باشه -
 :گفتم و زدم زل زدمی موج نگرانی که اشمشکی هایچشم در
 .خوبه -

 :گفت و زد پرآرامشی لبخند
 .تو فدای -

 :آمد رضاعلی صدای
 .بریم گرفتم بلیط هابچه -

 :گفت امیرحسین کنار از روژان
 .امیر دیگه بیا -

 :گفت دیگران به رو جدیت با امیرحسین
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 .پایین مونیممی طهورا و من -
 :پرسید آتیه

 چرا؟ -
 :گفت و خندید رضاعلی

 ترسی؟می کشینمی خجالت هیکل این با امیر آقا بیا -
 .زد آتشم نشست، آبتین لب روی که پوزخندی

 .ترسهمی کوچولو خانم این هم شاید -
 :گفتم و کردم اخمی. ضعفم نقطه روی گذاشت دست

 .نه که معلومه -
 مطمئنی؟ -

 :زد لب امیرحسین
 .برید شما نمیایم ما -

 :گفت اشهمیشگی جدی لحنی و اخم با اهورا اما نزدند؛ حرفی بودند شده موضوع متوجه که پدر و مادر
 .بسه امیرحسین -
 :داد ادامه غرهچشم با من به رو و
 .طهورا بریم -

 :شد بلند آبتین صدای
 .ترسهمی واقعا شاید اهوراخان، کن ولش -

 :گفتم جدیت با. بار یک شیون بار یک مرگ. شد تمام صبرم دیگر
 .بریم -

 :زد صدایم متعجب امیرحسین
 طهورا؟ -

 :گفتم و کردم نگاهش
 .امیرحسین بریم -
 :پرسید که رفتیم هاپله سمت به
 کنی؟می رو کار این چرا عزیزدلم -
 کنم؟می کار چی -
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 !طهورا؟ -
 :گفتم گیجی و ترس با
 .میشم روح قبضِ دارم امیر کن ولم -

 ..پسر آن اما نداشتم؛ واهمه امیر پیش ترسم اعتراف از چرا دانمنمی
 :نالید امیرحسین

 کنی؟می رو کار این داری چرا پس -
 .کنهنمی درک هم اهورا حتی نفهمیدی؟ -

 شد؟می حالم نگران او از بیشتر چرا پس. بود برادرم اهورا مانند هم امیرحسین. داد بیرون کالفه را نفسش
 کرد؟می درکم او از بیشتر چرا پس
 ترس از. دادم قورت را گلویم آب. رسید ما به نوبت باالخره صف در. کردممی شک احساساتم به داشتم کم کم

. کردمی درکم که بود کسی تنها گرفتم؛ را امیر آستین. نشستندمی نفر چهار باید کابین هر در. بودم کرده تهی قالب
 :زد لب دید که را نگرانم نگاه. نشستممی کنارش باید

 برگردیم؟ نشده؛ دیر هنوزم -
 .نه -
 :گفت آرامش با
 داری؟ اعتماد من به خانمی، کنارتم من نباش؛ نگران پس -
 .خیلی -
 .بریم پس -

 باال کابینتله کمکم. شدیم کابین یک سوار روژان و اهورا همراه. رفتیم هاکابین سمت به و زدم زورکی لبخند
 هیجان از بدنم. کردمی نگاه پایین به و بود کرده ـقـه*حـلـ روژان دور را دستش خونسردی با اهورا. رفتمی
 در را خودم و کشیدم ایخفه جیغ. کردم نگاه پایین به. نماند دور امیرحسین نگران هایچشم از این و لرزیدمی
 .انداختم حسین امیر ـغـل*بـ

 اما است؛ حسی چه این دانستمنمی. بمانم ـوشـش*غـ*آ در گذاشت و نزد پسم که کرد درک را خرابم حال انگار
 رم*دو نرم را سـتــانش*د. نداشتم وحشتی اما ابرهایم روی کردممی حس اینکه با. شدم آرام ـوشـش*غـ*آ در

. نیست معذب قبل هایدفعه مثل کردممی حس چون گرفت؛می ـوشم*آغـ در میل به بود بار اولین شاید. پیـچیـد
. بستم محکم را هایمچشم و گذاشتم اشـیـنـه*سـ روی را سرم. نبود ناراضی نزدیکی این از هم او  انگار

 :کرد آرامم هایشزمزمه
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 .نیست خبری هیچ هم پایین امنه، جات ببین! گل خانم باش آروم -
 :کرد زمزمه الح همان در شد، بیشتر امیر دست فشار کمی. درآورد را جیغم خورد کابین که ناگهانی حرکت

 .قشنگم نترس هیچی از کوچیکت؛ قلب نلرزه من بمیرم. عزیزدلم باش آروم -
 :آمد روژان معترض صدای

 .که نیست چیزی کردی؛ لوسش امیر بسه -
 :گفت روژان به رو. نشنوند آنها که است آرام قدرآن امیر هایزمزمه صدای دانستممی
 .کنممی آرومش دارم نیست، خوب حالش دوما یک؛ نکردم لوسش -
 اومد؟ چرا نبود خوب حالش اگه خب -

 :شد بلند اهورا گرتوبیخ صدای
 .داشت ارتفاع فوبیای بچگی از طهورا روژی؛ بسه -

 کردن بلند جرئت. لرزیدمنمی دیگر. نبود راضی امیرحسین با روژان صحبتیهم از هم اهورا انگار. شد ساکت روژان
 اخم. کردم نگاه اشچهره در و دادم فاصله را سرم کمی. داریم ارتفاع زمین از خیلی دانستممی. نداشتم را سرم

 ناراحت ـوشـش*غـ*آ در من وجود از دانستممی. بود داده پیوند هم به را فرمش خوش و مشکی ابروهای غلیظی
 :آمد اهورا صدای. است

 .بشین پیاده رسیدیم، -
. بود کرده تحمل ترسم خاطر به هم االن تا. کرد دور خودش از و گرفت را زوهـایم*بـا امیرحسین حرف این با

 گرفتند ما از حرکت ابتدای در که را عکسی نداشتم قصد عنوان هیچ به. پریدم پایین کابین از. داشتم سرگیجه کمی
 خودنمایی لعنتی پوزخند آن لـبـانش بر هم هنوز. رسید هم دیگران و آبتین و پدر و مادر کابین. بگیرم تحویل

 هاقسمت بعضی. رفتیممی باال آن از باید و بود کوه مقابلمان مسیر. ترسممی ارتفاع از من بود مطمئن انگار. کردمی
 .بود رو پیش سختی مسیر کل در اما خورد؛می پله
 .بودیم تنها آبتین و امیر من، اما رفتند؛می راه جفت جفت علیرضا و آتی روژان، و اهورا مادر، و پدر

 ریزی اخم با من از جلوتر کمی هم امیرحسین. بود توجه بی کامال هم آتیه به و رفتمی راه همه از جلوتر آبتین
 :زدم صدایش و رفتم سمتش به. کردمی حرکت

 امیرحسین؟ -
 نبود انکار قابل. جانم نگفت که گرفت دلم قدرچه. دوختم چشم روروبه مسیر به و انداختم پایین را سرم. کرد نگاهم

 :گفتم آرام. داشتم احتیاج امیرحسین هایمحبت به من که
 .خواممی معذرت -
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 :زد لب. کردمی نگاهم هم هنوز. کردم بلند سر اجبار به. کرد سکوت هم باز
 چی؟ برای -
 ...دونیمی... اینکه برای برای، -

 :حرفم در پرید
 از خوایمی تعبیری هر تو حاال. دارم دوست خیلی رو تو حال عین در ام،مقیدی آدم من دونیمی خوب خودت -

 تا کردم رو امسعی تمام حال این با آزادترین؛ من به نسبت شدم متوجه شدم شما خانواده وارد وقتی از. بکن معالقه
 داره؛ فرق من با میگم فقط! وجههیچ به نه داره؛ مشکلی دارین که آزادی این نمیگم. کنی زندگی من عقاید با تو

 از خواستمنمی که بود دلیل این به کنم لمس رو دستت نخواستم حتی االن تا اگه. مردها همه مثل مَردم یه منم
 حرام رو نامحرم به زدن دست هم قرآن توی خدا. باشم همسرم شرمنده آینده در خوامنمی. ببرم ت*ـذ*لـ وجودت

 من. عزیزم نشی ناراحت حرفم از امیدوارم. خطره در یکی جون که صورتی در مثال ضروری؛ مواقع در مگر کرده
 .باشه من مال دختر اون اینکه مگر باشم، راحت اهورا مثل تونمنمی

 گوش و چشم. کردمی فرق اطرافم پسرهای با او. بردم ت*ـذ*لـ هم کلی هیچ، نشدم که ناراحت هایشحرف از
 خودش به را دختری هیچ نزدیکی اجازه بودم عاشقشان العادهفوق که عقایدی با بودن امروزی عینِ در نبود؛ بسته
 :گفتم مظلومی لحن با. دادنمی

 .بودم ترسیده امیرحسین، ببخشید -
 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش

 .نکن مظلوم جوریاون رو لـحـنت -
 :گفتم ذوق با
 بخشیدی؟ یعنی -

 :داد جواب و خندید
 .ببخشم که نبودم ناراحت اصال -
 .بودی کرده اخم چرا پس -
 .نیست تو از بودن ناراحت خاطر به باش مطمئن -
 بود؟ چی پس -

 .کرد نگاه هایمچشم در و ایستاد
 .بودم ناراحت خودم از نرسیم آخر به وقتهیچ کردممی آرزو چون -
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 صدای. شنوندمی را صدایش همه کردممی احساس که زدمی سریع قدرآن قلبم. گذشت کنارم از سریع هایقدم با و
 :آمد پدر
 شدی؟ خسته بابا طهورا -

 !بودم؟ شده جنبهبی قدراین چرا. دادمی اکو ذهنم در امیرحسین حرف. کردم نگاهش گیج
 راه تا نبود پاهایم در توان این چون کشید؛ گویممی. کشید خودش دنبال و شد لـقه*حـ زویـم*بـا دور پدر دست
 :شد بلند آبتین صدای که نگذشت خیلی. بروم

 .بشینیم جا همین بهتره -
. بود وصل ضخیم نسبتا طناب یک سرمان باالی. کردیم پهن را زیرانداز آتیه کمک به. کرد اشاره صافی سطح به و

 زیپ»: بود نوشته رویش کردم؛ نگاه مخصوصش سکوی به. خوردمی سر پایین به طناب با کسی گاهی چند از هر
 «الین

 الینزیپ سوار. بستم را هایمچشم وحشت با. انداخت جانم به وحشت که بود آبتین شیطان هایچشم هم بعد و
 :گفت بود دیده مرا العملعکس انگار که آبتین. نداشتم من که خواستمی جرئت و دل شدن

 بشیم؟ الین زیپ سوار چیه نظرتون -
 .کردند موافقت خوشحالی با روژان و آتیه
 :گفت و زد آبتین شانه به رضاعلی

 .بگیر بلیط برو کن لطف داداش؛ عالیه -
 :زد لب مادر

 .برین بعد بخوریم ناهار بذارین -
 :گفت اهورا

 .میشیم سنگین ناهار بعد مامان نه -
 :گفت و خندید پدر
 بشین؟ سوار خواینمی مطمئنین هابچه -

 :داد جواب آبتین
 .نیاد تونهمی ترسهمی کس هر -

 :گفت و شد بلند. برگرداندم را رویم و کردم اخمی. بود من روی مستقیمش نگاه
 بگیرم؟ بلیط تا چند -

 :داد جواب امیرحسین
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 .تا پنج -
 :گفتم فوری نکرد؛ حساب را خودش و من
 .تا شش -

 :زد صدایم ناباور امیرحسین. چرخید رویم متعجب هاینگاه
 طهورا؟ -

 :گفتم و کردم آبتین به نگاهی
 .بشم سوار خواممی منم -

 :گفت و داد تکان سری
 .شجاع دختر آفرین -
 :پرسید و برگشت راه نیمه بگیرد؛ بلیط تا رفت و
 بگیرم؟ هم شما برای خان امیرحسین -
 :داد جواب محکم و جدی داشت پیشانی به که غلیظی اخم همان با
 .نه -
 پدرجان؟ چی شما -

 :گفت و گذاشت اشسـیـنـه روی را دستش پدر
 .گیرهمی راه وسط قلبم این بابا نه -

 :پرسید اهورا. رفت و انداخت من به را نگاهش آخرین آبتین
 بشی؟ سوار خوایمی مطمئنی -
 :گفتم و کردم نگاه امیر به ترس با
 .نه -

 :غرید امیرحسین
 شدی؟ لجباز قدراین امروز چرا -
 کنم؟ چیکار -
 .نمیشی سوار -

 :گفتم تخسی با و زدم ـغـل*بـ به را هایمدست
 .میشم سوار -
 .نکن لج طهورا -
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 .نیستم ترسو بدم نشون ازخودراضی یپسره اون به خواممی -
 :زد لب آرام نشسته کنارم

 .بترسه ممکنه کسی هر نیست؛ عیب ارتفاع از ترسیدن پسره، بابای گور -
 .امیرحسین نمیشه عوض تصمیمم -

 :غرید و شد بلند
 .لجبازی خیلی -
 جای پدر و مادر. رفتیم جایگاه سمت به و شدیم بلند. برگشت آبتین زمانهم. شد دور ما از و پوشید را هایشکفش و

 هاپله از. داشتم نیاز  کنارم در وجودش به. بیابم را امیرحسین تا کردممی نگاه را اطراف نگرانی با. ماندند هاوسایل
 :گفت و آمد کنارم اهورا. رفتیم باال

 طهورا؟ خوبی -
 :گفت و کشید موهایش به دستی عصبی که خواند چه نگاهم در دانمنمی. کردم نگاه او به نگرانی با
 .طهورا نکن لج پایین برو -
 .ترسواَم کننمی فکر برم اگه -
 !درک به -
 .مونممی -
 .خواستی خودت -
 :گفت و کرد نگاهم آبتین .آتیه سپس شد سوار روژان ابتدا. لرزیدمی وحشت زور از دستانم. گذشت کنارم از
 .باشم شجاع خانوم منتظر پایین میرم من -
 :زد لب و داد هل جلو به مرا اهورا. رفت هم آبتین مالیدم؛ هم به را هایمدندان غیظ با
 .توئه نوبت -
 :گفتم لرزیدمی ترس زور از که صدایی با
 من؟... م -
 .آره -

 مرم*کــ دور و لباس به را گیرها بود آنجا که جوانی پسر. دهم نشان را ضعفم نقطه رضاعلی جلوی خواستمنمی
 :پرسید پسر آن. لرزیدمی وجودم تمام بلکه دستانم، تنها نه دیگر. کرد وصل

 خانوم؟ خوبی -
 .خوبم -
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 باید. سوخت امحنجره که بود بلند قدرآن جیغم صدای. شدم پرت که کرد وارد ـمـرم*کـ به فشاری حرف این با
 اتفاقات این تمام. نداشتم را کشیدنش توان که بودم حالبی قدرآن اما کشیدممی را ترمز دیوار آن به برخورد از قبل
 جلو به سرعت با و بودم هوا و زمین بین معلق. گذشت سال سی من برای اما افتاد؛ اتفاق ثانیه ۳۰ از کمتر در

 روی حالبی. شد متالشی وجودم کردم احساس بود آکاسیف جنسش که دیوار آن با برخورد با. کردممی حرکت
 .شد بلند آتیه و روژان داد و جیغ صدای. افتادم زمین

. کردممی وزنیبی احساس. بودم نرفته هوش از کامل هنوز اما بود؛ بسته هایمپلک. کردند باز لباسم از را هاگیره 
 در را سرم. دودمی دارد شدم متوجه خوردمی صورت به که تندی باد از و بود کرده بلند هایشدست روی را من یکی

 دیگر دخترها جیغ صدای. کردمی ـستم*مـ اما سوزاند را بینیم تلخش عطر. کردم فرو اشـه*ـنـ*ـیـ*سـ
 .بود شده صرف باال آن امانرژی تمام. کیست امناجی ببینم تا نداشتم را هایمپلک کردن باز قدرت. آمدنمی

 از را نگاهم. بودیم شده کابینتله سوار. کنم باز را هایمپلک الی کمی شد باعث اشناگهانی حرکت 
 دستانش گره کردم حرکتی ترینکوچک تا اما شوم بلند خواستممی دیدنش با. بردم باال و گرفتم اشـنـه*ـیـ*سـ
 :بزنم ـب*لـ توانستم فقط که بودم حالبی قدرآن. شد ترتنگ رم*دو
 آبتین؟ -
 .بیمارستان میریم االن خوبی؟ بله؟ -

 افتاد تنم به بدی لرزِ هستیم هوا روی و کابینتله توی االن اینکه یادآوری با. نتوانستم اما کنم؛ مخالفت خواستممی
 :پرسید آرام. نماند پنهان آبتین چشم از که
 شدی؟ سوار چرا ترسیدیمی که تو خوب دختر خوبی؟ شد؟ چی -

 پرید؛ پایین. بودیم رسیده انگار شد؛ بلند. کنم بحث او با تا نبود مساعد حالم. ندهم را جوابش گرفتم تصمیم
 :پرسیدم حالیبی با. کرد روشن را ماشین و نشست کنارم. انداخت ماشین درون مرا. کردم باز آرام را هایمچشم

 میریم؟ کجا -
 .درمانگاه -
 .خوبم -
 .معلومه -
 .خوبم گفتم -

 :زد لب و کرد نگاهم
 ترسی؟نمی ارتفاع از گفتی که طوریهمون -
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 گرفت من از چشم. بود زیبا حال عین در و مغرور جدی، العادهفوق اشخاکستری هایچشم. زدم زل هایشچشم در
 که بودیم نرفته خیلی. دارم سِرُم به نیاز کردممی حس هم خودم. دادم تکیه صندلی به را سرم حرفبی .افتاد راه و

 :نالیدم. گرفتم آشوبه دل حس
 .دار نگه -

 :پرسید متعجب
 چرا؟ -
 ...حالم -

 زانو زمین روی جوی کنار و کردم باز را در. داشت نگه کناری را ماشین و فهمید را منظورم. بدهم ادامه نتوانستم
 و گرفتم تشکر بدون. گرفت سمتم به آبی بطری آبتین شد بهتر کمی که حالم. آوردم باال بودم خورده چه هر. زدم
 :گفتم آرام. شناختمنمی رفتمی که را مسیری. نشستم ماشین درون دوباره و زدم صورتم به آبی

 .شده بهتر حالم منم برگردیم، بهتره -
 نخورده هم ناهار هنوز اما زد؛می تاریکی به کمی هوا. بود گرفته درد کمی اممعده. داد ادامه راهش به و زد پوزخند
 :گفتم و کردم نگاهش ترس با. شویم می خارج شهر از داریم شدم متوجه. کشیدم اممعده روی دستی. بودیم

 میریم؟ کجا -
 .بشی تنبیه یکم که جایی -

 :زدم داد. کند تالفی را هایمحرف تا بود آورده گیر فرصتی. شد گرد هایمچشم
 !برگرد -
 .خوامنمی -
 !دار نگه تواَم با! دار نگه -

 :گفت و کرد اشاره در به. شهر از دور بودیم؛ خاکی جاده در. ایستاد کناری
 .دیگه برو -
 کجا؟ -
 .دیگه برو دارم؛ نگه نگفتی مگه -
 برم؟ کجا بیابون توی من دیوونه -

 :زد لب و انداخت باال شانه
 رو همین. سراغت میان وحشی هایحیوون و میشه تاریک کامال هوا دیگه ساعت یه تا خواستی، خودت -

 خوای؟می
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 :گفتم وحشت با
 بیاری؟ سرم بالیی چه خوایمی دیوونه -
 نمیشی؟ پیاده -
 .نه -

 گذشت که کمی. بود مانده جا رامسر بام در کیفم در موبایل. آید در اشکم بود نزدیک. داد حرکت دوباره را ماشین
 :زد لب متعجب. ایستاد حرکت از ماشین

 شد؟ چی -
 شد؟ چی که چی یعنی -

 :گفت و زد چرخ به لگدی. ایستاد ماشین جلوی و شد پیاده بدهد مرا جواب اینکه بدون
 .کرد پنچر لعنتی -
 :پرسیدم ترس با
 چی؟ یعنی -
 :غرید و سمتم برگشت خشم با
 حالیته؟ پنچره میگم! چی یعنی نگو هی -

 :زدم داد خودش مثل
 بکنیم؟ غلطی چه حاال بگو یعنی چی، یعنی میگم وقتی -

 :گفت و انداخت تیزی نگاه
 .ندارم زاپاس چرخ -

 :زدم جیغ
 چی؟ -
 .دختر تو کردی خلم! همچین -
 !بودی -

 :زدم جیغ باز که سمتم گرفت خیز
 .زنممی جیغ سمت بیای -

 :گفت و گرفت اشخنده
 .کنیمی رو کار همین داری االن -

 :پرسیدم. ماشین سمت برگشت
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 آوردی؟ رو گوشیت -
 :زد لب و انداخت اشصفحه به نگاهی و درآورد

 .نداره آنتن -
 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم
 آره؟ خواستیمی رو همین -
 .کنم تنبیهت یکم خواستممی فقط نه -
 کنی؟ تنبیهم خواستیمی طورچه -
 :گفت و داد تکیه ماشین به
 .بترسونمت یکم خواستممی -
 کنیم؟ کار چی حاال -
 .افتیممی راه زود صبح و مونیممی جااین رو شب دیگه هیچی -

 :گفتم و شد گرد هایمچشم
 .کشنمی رو من هم امیرحسین و اهورا! نگرانی از میرنمی پدرم و مادر بمونیم؟ جااین شب -

 :گفت و کرد اخمی
 .نیست واقعیت برادر امیرحسین شنیدم -
 .نیست آره -
 .نداره نسبتی باهات اینکه با زنهمی سـیـنـه به رو تو سنگ خیلی -

 :زدم ـب*لـ و دادم تکیه ماشین به کنارش
 .نداری نسبتی باهام اینکه با کنیمی فوضولی خیلی هم تو -

 :گفت و کرد نزدیکم را سرش که کردم نگاهش ترس با. گذاشت طرفم دو را هایشدست و ایستاد رویمروبه چرخید؛
 .ندیدم عمرم توی تو لجبازی و تخسی به دختری -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .کنممی فرق دیدی عمرت توی تو که دخترایی با کال من -

 .خوردمی صورتم به هاینفس
 .دونممی -
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 مست ادکلن بوی از. نخورد تکان ایذره حتی اما دادم؛ هلش عقب به و گذاشتم اشـیـنـه*سـ روی را هایمدست
 که بود سردم قدرآن. کردم یخ و رفت باال قلبم ضربان. داد دست من به عجیبی حال زیادش نزدیکی و کننده
 :کرد زمزمه. نبود تاثیربی وزیدمی که سردی سوز چند هر خورد؛می همبه هایمدندان

 سردته؟ -
 .آره -

 .گرفت آتش وجودم بارهیک به و آمد بند نفسم. گرفت ـوش*غـ*آ در مرا
 :پرسید مدتی از بعد
 شدی؟ گرم -

 دانستمنمی. کردم نمی حس را سرد سوز دیگر. بود شده ـمـار*خـ مغرورش هایچشم. هایشچشم در شدم خیره
 خودم به شد نزدیک صورتم به که صورتش. کوبیدمی امـیـنـه*سـ به را خودش محابابی قلبم. است حسی چه این

 گذاشت صورتش روی را دستش. زدم صورتش به محکمی سیلی و دادم هلش عقب به امانرژی مانده باقی با. آمدم
 :زدم داد لرزیدمی خشم روی از باراین که صدایی با. کرد نگاهم متعجب و
 کور بکنی؟ تونیمی بخوای غلطی هر گیرآوردی بیابون وسط تنها دختر یه کردی فکر! هستی عوضی خیلی -

 !کثافت خوندی
 :گفت و کشید هم در را هایشاخم

 .میگی چی بفهم -
 .میگم که فهمممی -

 وگرنه بود؛ شده تاریک هوا. نبود گریه جای جااین اما داشتم؛ بغض. کرد من به پشت و داد بیرون کالفه را نفسش
 :شنیدم را صدایش. شد آرام کمی باالخره تا زد قدم کالفه ساعتی نیم. شدممی دور کوفتی ماشین این از
 .شو سوار -

. مسخره سکوت همان باز ماشین به ورودم با. نبود مخالفت وقت بیابان تاریکی در. شدم سوار و رفتم حرفبی
 :شد بلند صدایش که گذشت قدرچه دانمنمی

 .تنهاییم امشب ما -
 کنم؟ کار چی خب -

 :کردم نگاهش کرد؛ نگاهم
 .بدم کسی به رو پیشنهاد این میاد پیش کم خیلی من -

 :پرسیدم گیج
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 پیشنهادی؟ چه -
 :شد متعجب نگاهش

 .باش من با -
 .تواَم با که االن خب -
 :گفت و اشپیشانی به زد
 .دادی اجاره کال -

 :گفتم و کردم اخمی
 .بزن حرف آدم مثل پیچونی؟می چرا -

 :زد داد
 ...صبح تا تونیممی تنهاییم، امشب تو و من میگم -

. نبود مهم برایم خوردنممی هم هاگرگ اگر حتی دیگر .گرفتم گُر عصبانیت از. شد گرد هایمچشم. نداد ادامه
 :لرزید صدایم. کردم حس هایمچشم در را اشک جوشش

 !هستی عوضی خیلی -
 را صدایش. دارد دوستش آبتین کندمی فکر که آتیه بیچاره. ببیند را اشکم خواستمنمی حتی. شدم پیاده ماشین از

 :شنیدم
 .شب وقت این خطرناکه دختر؟ میری کجا -
 سرم پشت را هایشقدم صدای. نبود رفتن برای جایی بیابان این در .کجا نبود مهم برایم. دویدم صدایش شنیدن با

 را فضا کمی که بود مهتاب نور تنها. بود ترس از بار این اشکم. شد بلند هاگرگ زوزه صدای. رفتم تندتر. شنیدممی
 :پیچید گوشم در صدایش هم بعد و شد کشیده پشت از زویـم*بـا .کردمی روشن

 بشی؟ هاحیوون خوراک خوایمی نکنه دیوونه؟ میری کجا -
 :گفتم لرزیدمی بغض زور از که صدایی با
 .بشم تو خوراک اینکه از بهتر بشم هاحیوون خوراک -

 :زد لب. بود نافذ هایشچشم قدرچه خدایا. هایمچشم در زد زل
 ببینم خواستممی. کنم امتحانت خواستممی فقط نداشتم؛ کاری بهت من کردیمی قبول هم خودت اگر حتی -

 .نه یا داری فرق اطرافم دخترهای با میگی که جوراون واقعا
 :گفت بود سابقهبی برایم که لحنی با و زد لبخندی که او به بودم زده زل بهت با. ریختمنمی اشک دیگر

 .ترسوندمت اگه ببخشید -
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 :داد ادامه و امبینی روی زد و
 بیرون زنیمی ماشین از بیابون توی شب وقت این خوب دختر. کردممی فکر که هستی چیزی از ترپاک و ساده -

 .خطرناکه
 گفت؟می چه مرد این خدایا. خندید دید که مرا تعجب

 :زدم صدایش
 آبتین؟ -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم فقط
 نداری؟ کاری باهام -

 :گفت کشیدمی خودش دنبال که طورهمان و گرفت را دستم
 .نیاوردن رو دخلمون هاگرگ تا بیا خوب؛ دختر ندارم کاریت -
 :گفت آرام. لرزیدممی هیجان از هنوز. کرد روشن را ماشین داخل برق. شدیم سوار فوری و رسیدیم ماشین به
 .ترسوندمت ببخشید -

 :کرد صدایم که انداختم پایین را سرم
 طهورا؟ -

 :کردم نگاه هایشچشم در اجبار به بار این
 بله؟ -
 بخشیدی؟ رو من -

 :داد ادامه که دادم تکان مثبت عالمت به را سرم. نبود که خدا به! بود؟ مغرور مرد همان این
 .شدیمی الین زیپ سوار و کردیمی لجبازی نباید امروز -
 .بشم سوار داشتم دوست نکردم، لجبازی -

 :گفت و خندید
 .تخسی هنوزم -

 سمتم به و آورد بیرون کیکی کرد، باز را داشبرد. شد خم طرفم به کمی .بود امگرسنه گذاشتم؛ اممعده روی را دستم
 :زد ـب*لـ و گرفت

 .نخوردی هیچی صبح از بخور بیا -
 من بفهمد هاحرف این با باید او چرا دانستمنمی و بودم گیج هنوز. نشست جایش سر دوباره. کردم تشکر و گرفتم
 بود؟ مهم برایش مگر. هستم دختری چگونه
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 :گفتم و گرفتم سمتش به کردم، نصفش. بخورم تنها را کیک نیامد دلم
 .بیا -

 :گفت و انداخت کیک به نگاهی
 .خورمنمی -

 :زدم لب و شـلوارش روی گذاشتم
 .کنمنمی التماست -

. گرفت آرام اممعده کمی خوردم که را کیک. کرده تغییر قدراین حال به تا صبح از چرا دانستمنمی. گرفت اشخنده
 :گفتم تهدیدآمیزی لحن با و دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم

 !بخورنت هاگرگ بیرون میندازمت ماشین از بشی نزدیکم. بخوابم خواممی -
 .ربود را هایمچشم خواب کمکم و بستم را هایمچشم. کرد نگاهم متعجب

*** 
 از قدرآن. شدمی جذاب خیلی خواب در اشچهره. بود خواب کنارم آبتین. بود شده روشن هوا کردم باز که چشم

 را او باشد، من جای دیگری دختر هر بود مطمئن. داد من به پیشنهادی همچین دیشب که داشت اطمینان خودش
 .شود همسرش مدیون بعد که کند کاری نباید آدم امیرحسین قول به اما کندمی قبول حتما ثروت و جذابیت این با
 در صدای که دادم بدنم به قوسی و کش. بود خنک هوا. کوبیدم هم به محکم را در عمدا و شدم پیاده ماشین از

 :گفتم و انداختم بود ـمار*خـ هایشچشم هنوز که آبتین به نگاهی. آمد راننده
 شدی؟ بیدار -
 :گفت شوخی لحن با
 .میده صدا باز بزنیش همبه هم احتیاط با خرابه، در این آره -

 را دنـش*گـر. داشتم دوست احساسبی و مغرور و آدم آن از بیشتر را مهربان و شوخ آدم این اما گرفت؛ امخنده
 :گفت و داد ماساژ

 .هست راه ساعتی دو جاده تا بیفتیم، راه بهتره -
 چی؟ ماشین ولی بریم؛ باشه -
 .برمشمی میام بعدا -
 .باشه -
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 یک. بدهم ادامه راهم به دهم نشان که این بدون کردممی سعی اما کردم؛می اذیتم کمی گرسنگی. افتادیم راه
 به بود من از جلوتر کمی که او. آمدیم را راه همه این دیروز چگونه دانمنمی. شدم خسته دیگر که رفتیم راه ساعتی
 :پرسید و برگشت سمتم

 شدی؟ خسته -
 .یکم آره -

 :گفت آرام. کردم نگاهش که کرد ـلـقـه*حـ دورم را دستانش
 .کنم کمکت بذار -
 .تونممی خودم نه -
 .کنم کمکت بذار باراین اما لجبازی؛ دونممی -

 :بپرسم شد باعث ادکلنش بوی. رفتیممی راه هم کنار در. دهم رضایت شد باعث داشتم که ضعفی
 چیه؟ ادکلنت مارک -

 :گفت متعجب
 چی؟ برای -
 .هست عطرش دیروز از هنوز -

 :داد جواب و خندید
 .ستمردونه خوره،نمی تو درد به -
 .خرممی امیرحسین برای خب -

 :غرید و رفت هم در هایشاخم
 .بخری چیزی اون واسه نکرده الزم -
 چرا؟ -

 :گفت و کرد من به تندی نگاه
 .میگم من چون -
 میگی؟ که هستی کی تو -
 فهمیدی؟ حاال فرزام آرمان فرزند فرزام، آبتین -
 بدم؟ گوش هاتحرف به مجبورم که داری نسبتی چه من با نخواستم؛ رو تشناسنامه -
 چکارته؟ امیرحسین -
 .دارم دوستش خیلی من و هست ما خانواده توی که ساله نُه -
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 :پرسید که گفتم خفیفی آخ. شد زیاد دستش فشار
 آره؟ داری، دوستش -

 :گفتم سرتق
 .آره -

 و سرد بود شده دوباره. رفتم راه هم دیگر ساعت یک خستگی تمام با. برداشت دورم از را دستش و زد پوزخندی
 بود خستگی روی از که هایمناله به و کردنمی نگاهم دیگر. کردمی خالصه کلمه یک در را هایمسوال جواب. مغرور

 شده تنگ اهورا و امیرحسین برای دلم. زدم خوشحالی روی از لبخندی. رسیدیم آسفالت جاده به. نداشت توجهی
. کردممی قراریبی هم باز اما شوم؛ توبیخ شدت به است قرار دانستممی. برگردم خانه به زودتر خواستمی دلم. بود

 : پرسید راننده که کرد باز را در آبتین. زد ترمز جلویمان بوسیمینی که گذشت قدرچه دانمنمی
 کردین؟می کارچی جاده تو -

 :گفت و رفت باال آبتین
 .کردیم گیر جاده تو خانمم و من دیشب از شده، خراب ماشینم -
 .بشین سوار -

 پدر قدرچه که بودم این نگران. کردمی تابیبی قلبم نشست؛ کنارم هم آبتین. نشستم صندلی روی و شدم سوار
 .داد را ویال آدرس آبتین و گرفتیم تاکسی. شدیم شهر وارد گذشت که ساعتی نیم. است عصبانی االن
 و امیر. زد ترمز ویال رویروبه که ماشینی با شد زمانهم ما شدن پیاده داشت؛ نگه ویال جلوی مسافتی طی از بعد

 :زد داد اهورا. شدند پیاده اهورا
 .زمین زیر رفته شده آب نیست، -

 با .شد من متوجه راه وسط که رفت در سمت به اهورا. بود سرخ امیرحسین هایچشم .بودند ندیده را ما هنوز انگار
 از قبل و شد ورحمله من سمت به. گرفت آتش دید را آبتین که سرم پشت. کرد نگاهم نشسته خون به هایچشم
 امیر که بزند را بعدی ضربه تا رفت باال دستش. زدم ایخفه جیغ. سوخت صورتم سمت یک بیایم خودم به آنکه

 به آبتین. کردم نگاهش بغض با و گذاشتم صورتم روی را دستم. داد هلش عقب به و گرفت هوا روی را دستش
 :زد لب و رفت سمتش

 .بدم توضیح براتون بذارین -
 :زد داد و گرفت را اشیـقـه امیرحسین باراین

 .کشمتمی باشه خورده بهش دستت خدا به عوضی؟ مرتیکه بودیش برده کجا -
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 به آبتین و امیر بین که درگیری. شد خم جلو به و داد تکیه ماشین به کالفه کرد، فرو موهایش در را دستش اهورا
 به هم اهورا آمدند؛ بیرون بودند حیاط در مطمئنا که بقیه و پدر دعوا، صدای از. کرد بلند را هقمهق آمد وجود

 .زدمی حرف گوشش کنار و بود گرفته را آبتین رضاعلی. کردند جدا هم از را آنها پدر کمک به و رفت سمتشان
 حیاط گوشه. بود نیفتاده راه آبروریزی کم هم جاهمین تا. کرد خانه وارد را همه مادر. گرفت ـوش*غـ*آ در مرا آتیه
 میان آن در که بود کسی تنها رضاعلی. بودم مردها میان مجادله و بحث شاهد و بودم ایستاده آتیه ـوش*غـ*آ در

. خوابید هاصدا دقیقه چند برای. کرد تعریف سانسور کمی با را ماجرا تمام آبتین. کردمی طرفداری آبتین از کمی
 :زد ـب*لـ و ایستاد رویمروبه. بود سرخ هنوز هایشچشم. آمد طرفم به امیرحسین

 خوبی؟ -
 :داد ادامه و انداخت سرتاپایم به نگاهی. دادم تکان مثبت عالمت به سری

 میگه؟ راست -
 :داشت لرزش کمی صدایم

 !قرآن به شد پنچر ماشین میگه، راست خدا به -
 :آمد اهورا داد صدای

 ها؟ کردین؟می غلطی چه بیابون اون تو شما -
 بار اولین برای او خاطربه. گریه زیر زدم و کردم نگاه آبتین به. سوخت صورتم روی اشسیلی ردِ صدایش شنیدن با

 صورتم روی را دستم ترس از. آمد سمتم به پدر. ریختمی اشک ریز ریز هم آتیه. شد بلند رویم اهورا دست
 زیر و کشید ـوش*غـ*آ در مرا پدر انتظارم برعکس. نداشت را دیگری ضربه تحمل قلبم اما نه؛ که جسمم. گذاشتم
 :گفت گوشم

 بابا؟ دختر خوبی -
 .خوبم... خو -
 .کنممی باور بگی هرچی عزیزم؛ شده چی بگو خودت -

 :گفت و کشید ـمـرم*کـ پشت را دستش. گرفت شدت هایماشک اعتمادش همه این از. افتاد تپش به قلبم
 .بیارم در رو پدرش بگو کرده درازی دست بهت اگه -
 :گفتم و کردم نگاه هایشچشم در
 !بابا خدا به نه -
 .کنممی باور بگی چی هر! عزیزم نخور قسم -
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 تاریک داشت هوا چون بمونیم شدیم مجبور. شد پنچر ماشین جااون اما بیابون؛ اون تو بردم چرا دونمنمی بابایی -
 .بودم کنارش ماشین تو که بود این گناهم تنها خدا به بابایی. شدمی

 :گفت و زد لبخندی
 .باش آروم عزیزم، باشه -

 مادر. شدم خانه وارد همراهش اعتراضبی. سپرد مادر دست به مرا. کند آرامم خواستمی و امترسیده که دانستمی
 :گفت و نشاند مبل روی مرا. رفتمی امصدقه قربان هی

 .کردی ضعف بخوری، بیارم چیزی یه برم -
 و شد باز در. بود شده آرام تازه هم آتیه. بودند ایستاده مقابلم حرفبی روژان و آتیه. رفت آشپزخانه سمت به

 :کرد زمزمه و نشست کنارم. است خسته بود معلوم وضعش و سر از بود؛ حال بی. داخل آمد امیرحسین
 .بردتت کجا وجدانبی اون دونستمنمی اما گشتم؛ دنبالت خیلی. ترسیدی قدراین دیشب که من بمیرم -

 :داد ادامه و کرد اخمی سپس
 رو خودم تونمنمی ابد تا. نبودم که بمیرم... عوضی اون و شدی بیهوش شدی پیاده الین زیپ از وقتی گفت آتیه -

 .ببخشم
 :گفتم. بداند مقصر را خودش خواستمنمی. شد دورگه صدایش

 .نشد هیچی کن باور همین؛ بودیم ماشین توی ما. نشد هیچی خدا به امیرحسین -
 .ترسیدی دیشب اینکه. میده عذابم بودی کنارش که همین اما دونم؛می عزیزم، دونممی -
 :داد ادامه و کشید زدمی کبودی به کمی که امنـه*گـو روی انگشتش با
 .رسممی بعدا هم رو اهورا حساب خوردی؛ سیلی اینکه -
 مچ. کردم نگاهش ترس با. زدمی اششقیقه نبض. سمتم به آمد مستقیم اهورا. داخل آمدند اهورا و پدر. شد باز در

 :غرید و ایستاد رویشروبه امیر که کشید هاپله سمت به مرا. کرد بلندم شدت با و گرفت را دستم
 اهورا؟ کنیمی غلطی چه -

 :گفت عصبی اهورا
 !نکن دخالت تو کنار، برو -

 :زد داد
 !کن ولش -

 :آمد پدر آرام صدای
 .کنار بیا امیرحسین -
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 کنار بود مجبور بود قائل پدر برای که احترامی خاطربه. کرد نگاه من به سپس پدر، به ابتدا عجز با امیرحسین
 :زد ـب*لـ گوشش زیر و گرفت را بازویش ببرد، مرا اهورا اینکه از قبل هم باز اما بایستد؛

 ...و برادریمون ـطـه*بـ*را رو ذارممی پا کنی، بلند روش دست -
 هاپله سمت به مرا و کشید بیرون را بازویش اهورا. کشید نشان و خط برایش هایشچشم با بار این و کرد سکوت

 اتاق داخل مرا. ندیدم ضعیف قدراین را خودم وقتهیچ. بودم کرده بغض ترس از اما نبود؛ زیاد دستش فشار. برد
 :نالیدم و رفتم عقبعقب بود؛ عصبانی شدت به. آمد هم خودش و کرد پرت

 اهورا؟ -
 :غرید

 !نگو هیچی -
. گذاشتم صورتم روی را هایمدست شد، نزدیکم. دیوار به خوردم که رفتم عقب قدرآن. گرفتم دندان به را ـبم*لـ

 بستم؛ را هایمچشم شد بلند که دستش. کردم نگاهش مظلوم. ایستاد متریسانتی چند در. داشت سنگینی هایدست
 :کردمی زمزمه و سید*ـو*بـمی را صورتم تند تند. کرد آرام را قرارمبی قلب ـوشش*غـ*آ امنیت و گرمی اما
 .بودم شده دیوونه کردم؛ بلند روت دست ببخش. برام گذشت سال صد صبح تا دیشب! دختر کردی مدیوونه -

 :گفتم مظلوم و کردم نگاهش
 زنیم؟نمی دیگه -

 و ـید*سـ*بـو طوالنی را امپیشانی. پشیمانی و بود پشیمانی فقط عصبانیت؛ نه بود خشم نه هایشچشم در دیگر
 :گفت

 .رسیدم رو حسابش بود، عوضی یپسره اون تقصیر شهمه مظلومیتت؛ فدای! خوشگلم آبجی ببخشید -
 :پرسیدم ترس با
 کردی؟ کارش چی -

 :داد جواب و کرد ریزی اخم
 بیابون؟ اون تو بردت چرا نگفتی ولی کوچولو، گوشمالی یه -

 :بگویم را حقیقت بودم مجبور
 کن باور. بشه طوریاین خواستنمی اما بترسوندم؛ یکم خواستمی. بیاره در سرم رو هامحرف تالفی خواستمی -

 .بشم تنبیه یکم خواستمی فقط
 !کنه تنبیه رو من کوچولوی خواهر خواستمی کرد جابی. عزیزم کنممی باور -
 اهورا؟ -
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 جونم؟ -
 زود بعدشم بترسوندم، یکم خواست خوبم دید وقتی درمانگاه؛ ببره رو من که بود این قصدش اون واقعا -

 .نکنه حمله بهمون وحشی حیوون وقت یه و بود شب که بود این برای موندیم دیشب اگه. برگردوندم
 .کن استراحت یکم برو هم حاال کن؛ ولش عزیزم، شد تموم دیگه -

 اهورا. جاآن بود ایستاده نگرانی از انگار بود؛ در پشت امیرحسین. کرد بازش و در سمت رفت که نشستم تخت روی
 :گفت و خندید دیدنش با
 .گذاشتی پا زیر رو برادریمون طهورا خاطربه خوب -

 :زد ـب*لـ و هایشچشم در زد زل امیر
 .شدمنمی هم پشیمون کردم،می رو کار این کردیمی بلند روش دست -
 !دیگه کیه اهورا باشه وسط که طهورا پای دونم؛می -

 بر بالیی چه دانستمنمی. کشیدم دراز تخت روی اتاق از خروجشان با. کشیدند ـوش*غـ*آ در را یکدیگر برادرانه
 .بروم خواب به شد باعث مدت، این در شده وارد استرس و هیجان اما داشتم؛ دلشوره کمی. آوردند آبتین سر

*** 
 متوقف راه هاینیمه شد باعث رضاعلی صدای. است آمده آبتین سر بالیی چه فهمیدممی باید. رفتم پایین هاپله از

 :شوم
 طهورا؟ -

 :گفتم و سمتش چرخیدم
 بله؟ -
 .بیا لحظه چند -

 :پرسیدم و ایستادم رویشروبه و باال برگشتم
 شده؟ چیزی -
 .آبتینه مورد در -
 :گفتم نگرانی با
 کجاست؟ -
 .هتل رفت -
 چرا؟ وای -
 .تهران برنگشته چرا که بود عجیب برام فقط شد؛ درگیر امیرحسین و اهورا با بدجور دیروز -
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 عجیبه؟ چیش این -
 :داد جواب و کشید ایکالفه نفس

 .مونده تو خاطربه که اینه عجیب -
 :پرسیدم شوکه

 چی؟ یعنی -
 .بریزه همبه خوامنمی نفهمه، آتیه لطفاً فقط میگم؛ برات بعدا -
 .فهمممی آره -
 دور همه. پایین رفتم. نبود خوب خیلی رضاعلی حال اما مانده؛ من خاطربه چرا بفهمم خواستممی. گذشت کنارم از

 :گفت و شد بلند جا از دیدنم با مادر .خوردندمی صبحانه و بودند میز
 .خوابیدی زود دیشب بخور؛ چیزی یه بشین بیا .افتاده گود هاتچشم زیر! برم قربونت الهی -
 :گفتم و رفتم سمتشان به
 .بخیر صبح -

 :گفت و زد پوزخندی روژان. دادند را جوابم همه
 عزیزم؟ کردی چیکار بودی، خسته زیادی دیشب کنم فکر خانم، سالم -

 :غرید اهورا
 !روژی شو ساکت -
 گفتم؟ چی مگه! وا -

 :گفتم روژان به رو و زدم لبخندی
 نمیشه که اخمو پسر یه با اونم بیابون، تو رفتن راه پیاده ساعت چند دونینمی تو آخه عزیزم؛ بودم خسته آره -

 !چی یعنی جاده کردن پیدا برای بزنی، حرف باهاش
 :پرسید آتیه باراین. نگفت چیزی و کشید هم در را هایشاخم

 بود؟ اخمو آبتین واقعا -
 :دادم جواب و انداختم بود شده خیره چایش لیوان به اخم با که امیر به نگاهی

 .بود بداخالق خیلی زد، حرف باهاش شدنمی اصال آره، -
 را صبحانه. آمد آتیه هایلب به لبخندی. کنم حفظ را آبتین شخصیت خواستممی انگار گفتم؛ دروغ چرا دانستمنمی

 سرش پشت هم من و رفت حیاط به امیرحسین. بود سفرمان روز پنجمین این. بودم گرسنه واقعا خوردم، اشتها با
 :گفتم و ایستادم کنارش. کرد نگاهم لبخند با و ایستاد شد که من متوجه. رفتم
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 امیرحسین؟ -
 جانم؟ -
 دریا؟ بریمی رو من -

.... 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
.... 
 .بگو هم اهورا به شو؛ حاضر برو عزیزم آره -
 .نمیگم اهورا به نه -
 چرا؟ -
 .ندارم رو روژان یحوصله -

 :گفت و کشید دنـش*ـر*گـ پشت به دستی
 .ندارم رو شحوصله منم -

 :داد ادامه که کردم نگاهش متعجب
 ...دختر این که بگی بهش تو بهتره اما کنه؛ برداشت اشتباه که بگم اهورا به خوامنمی من -

 :پرسیدم ناراحتی با. کرد سکوت
 گفته؟ چیزی -
 .آره -
 چی؟ -
 :زد لب و کرد نگاهم تردید با
 .عاشقمه میگه -

 باغچه لب تا کرد کمکم امیر. افتادممی زمین روی زدمنمی چنگ امیرحسین زوی*بـا به اگر که شدم شوکه قدرآن
 :گفتم گیجی با. بنشینم

 گفتی؟ چی -
 :زد لب و انداخت پایین را سرش

 نیاورده خودش روی به اصال هم االن تازه. زد بهم رو هاحرف این رویی کدوم با دونمنمی. عجیبه واقعا دختر این -
 .مونده اهورا کنار و
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 :پرسیدم نگرانی با
 امیرحسین؟ گفتی چی بهش تو -

 :زد لب. بود خاص خیلی نگاهش کرد؛ نگاهم
 مهمه؟ برات -
 .داره دوسش برادرم که دختری با اونم کنی؛ ازدواج ذارمنمی من! مهمه که معلوم -

 :کرد زمزمه گوشم زیر
 .دارم دوستش که کنممی ازدواج اونی با من داره؛ دوست رو من کی نیست مهم گفتم باریک -

 :زدم لب
 باشم؟ داشته دوسِت من اگه حتی -

 :گفت و زد جذابی لبخند
 گل؟ خانم نداری مگه -

 :گفتم و شدم بلند خودش مثل
 !هاداری نفس به اعتماد خیلی -

 :پرسید و کرد بامزه اخمی
 نداری؟ دوستم یعنی -

 :زدم ـب*لـ و خندیدم
 .دارم دوسِت چرا -
 .کن تنت لباس برو -
 .کن عوض لباس برو هم تو باشه -

 شلوار و شال همراه به رنگ صدفی مانتو و رفتم اتاق به. بود خودش کار سرگرم کسی هر. شدیم خانه وارد دو هر
 به. بود هایمـب*لـ رنگ صورتی رژ آرایشم تنها معمول طبق. زدم بیرون اتاق از و پوشیدم مرنگ*کــ صورتی
 :گفتم. بود اتاق در تنها امیر. رفتم اهورا و امیر اتاق سمت

 بریم؟ -
 :داد جواب و گرفت سمتم به را سوئیچ

 .میام منم ماشین تو برو -
 .اکی -
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 امیرحسین با دارم گفتممی روی،می کجا گفتندمی که دیگران هایسوال جواب در. پایین رفتم و گرفتم را سوئیچ
 .رفتم بیرون و کردم باز را در. روممی بیرون

 و رفتم سمتش به فوری و بستم را در. کردم نگاه بود داده تکیه ماشین به آبتین که خیابان سمت آن به متعجب
 :گفتم

 کنی؟می کار چی جااین تو سالم، -
 :گفت و زد لبخندی

 .ببینم رو تو اومدم سالم -
 :پرسیدم متعجب

 !من -
 .بزنم حرف باهات باید آره -
 :گفتم و کردم نگاه خانه در به نگرانی با
 .میشه بد بینهمی رو تو میاد امیرحسین االن آبتین، برو -
 .بزنم حرف باهات باید من بشه، خوادمی هرچی بذار -
 .بعد برای باشه حرف برو، لطفاً -
 .بزنیم حرف باید االن نیست؛ کار در بعدی -
 چی؟ مورد در -
 .میگم بهت ماشین تو بشین -
 .باش خیال همین به آش، بده صنار -

 :پرسید و کرد نگاهم متعجب
 چی؟ یعنی -
 .بشم تو ماشین سوار دوباره من باش خیال همین به یعنی -

 :گفت کالفه
 .نبود عمدی بار اون گفتم لعنتی، -
 .کنه درست دیگه شر یه نیومده امیرحسین تا برو لطفا!  چی هر حاال -
 .نمیرم -
 بخوری؟ کتک خوادمی دلت اینکه مثل -

 :زد ـب*لـ و کرد اخمی
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 بزنه؟ رو من کنممی صبر کردی فک -
 .بزرگتره تو از هیکلش -
 .بیشتره من زور اما -
 .برو هم حاال باش، خیال همین به -
 .داره شرط یه -
 شرطی؟ چه -
 .بزنی زنگ بهم شدی که تنها -

 :پرسیدم و زدم ـغـل*بـ به را هایمدست
 دلیل؟ چه به -
 .بزنم حرف باهات خواممی که گفتم -
 .برو فقط باشه -
 بری؟ امیرحسین با خوایمی کجا -
 چه؟ تو به -

 :زد داد و کوبید ماشین سقف به محکم را مشتش
 !لعنتی -

 :گفتم و گرفتم را لباسش
 !کنممی خواهش آبتین برو، لطفا -

 :غرید عصبی
 داری؟ رو مشماره خب؛ خیلی -
 چی؟ برای نه -
 بزنی؟ زنگ بهم خواستیمی طوریچه پس -

 :زدم ـب*لـ کالفه
 .بده خب خیلی -

 :گفت و شد ماشین سوار و گرفت سمتم به کارتی
 .شجاع دخترِ بدرود. جااین میام دوباره وگرنه بزنی زنگ بهم باید تهران بریم اینکه از قبل -
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 خیابان سمت آن که من به متعجب. آمد بیرون امیر و شد باز خانه در زمانهم. رفت و گذاشت گاز روی را پایش و
 ماشین سمت آن رویشروبه و شدم رد خیابان از آرامی به. بروم پیشش کرد اشاره و انداخت نگاه بودم ایستاده
 :پرسید که ایستادم

 کردی؟می کارچی خیابون وراون -
 .کارهیچ من؟ -
 ماشین؟ تو بیا نگفتم مگه -

 :گفتم. شد سوار هم او که ماشین در نشستم
 .دیگه بریم حسین، امیر بیخیال -

. رفتیممی دریا سمت به. بود شده پرسیدن سوال خیالبی انگار انداخت؛ راه را ماشین و کرد نگاهم ایثانیه چند
 دارد؟ من با کاری چه یعنی بود؛ آبتین درگیر ذهنم
 کند؟ اذیتم بخواهد باز نکند

 !کند؟ اذیتم باید چرا اصال. نداشت من با کاری هم شب آن چند هر 
 صدای. جیبم در گذاشتمش و انداختم آن به نگاهی. بود دستم در کارت آن هنوز. نداشتم او به کاری دیگر که من

 :آورد بیرون فکر از مرا امیرحسین
 ساکتی؟ چرا -
 بگم؟ چی -
 .نباش ساکت اما چی؛ هر -
 چرا؟ -
 .دارم دوست بیشتر رو هاتشیطنت -

 بود آبتین رفتارهای درگیر ذهنم قدراین طرفی از نداشتم، گفتن برای حرفی. کردم سکوت هم باز اما زدم؛ لبخندی
 :پرسید که آمد صدایش. کنم فکر دیگری چیز به توانستمنمی که
 نمیشی؟ پیاده -
 !رسیدیم؟!  اِ -
 طهورا؟ خوبی -

 هایمکفش. رفتم دریا سمت به امیر به توجهبی. است خلوت ساحل که بودم خوشحال. شدم پیاده و دادم تکان سری
 !ارتفاع از سقوط از بهتر خیلی داشت، خوبی حسِ. شدم آب وارد و آوردم در را
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 محو که جلو قدرآن. جلو بروم خواستممی. بستم را هایمچشم ـذت*لـ با. کردمی برخورد پایم به هاموج. رفتم جلو
 :کرد متوقف مرا امیر صدای اما شوم؛

 !طهورا -
 :گفت و زد لبخندی. سمتش چرخیدم

 عزیزم؟ میری کجا -
 .امیرحسین -
 جونم؟ -
 .جلو برم خواممی -
 .خطرناکه خانومی نه -
 نه؟ مگه مراقبمی، تو -

 :گفت و هایمچشم در زد زل
 .مراقبتم آره -
 شده گرد هایچشم با. کردمی نگاهم اخم با و بود ایستاده ساحل ـب*لـ آبتین. کردم نگاه عقب به دستش کنار از

 :پرسید امیر که کردم نگاهش
 شده؟ چی -
 :گفتم هول و گرفتم دست دو با را صورتش که برگرداند را سرش خواست و
 امیرحسین؟ -

 :پرسید و کرد نگاهم متعجب
 کنی؟می کار چی -

 :گفتم و گرفتم ترمحکم را صورتش
 .کردم هویج آب ـوس*هـ من -

 :گفت. بود مشهود کامال بود هیجان از که صدایم لرزش
 .کن ول رو صورتم برات؛ خرممی باشه -

 :گفت و کشید عقب را خودش امیر. برود کردممی التماس هایمچشم با. کردمی نگاهم داشت همچنان آبتین
 طهورا؟ خوبی -
 :زدم ـب*لـ و کردم نگاهش ترس با
 .خواممی هویج آب ولی آره؛ -
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 .بخوریم بریم بیا خب، خیلی -
 :گفتم که کرد نگاهم نگرانی و ترس با. کشیدم بلندی جیغ که برگردد خواست و
 .بریم بعد کنیم شنا اول -

 :گفت و کرد اخم
 کرده؟ هول طوریاین رو تو چی بگو طهورا؟ چته -
 هولم؟ من میگه کی -

 اگر دانستممی فهمیدم؛ را منظورش. داد نشان را پنج عدد انگشت با و رساند ماشین به را خودش قدم چند با آبتین
 که ماشینش. افتدمی راه دیگر دعوای یک و آیدمی جلو حتما برنگردم، و نیایم بیرون دریا از دیگر دقیقه پنج تا

 :گفتم کردمی نگاهم اخم با هنوز که امیر به کرد حرکت
 .امیرحسین بریم -

 :گفت و انداخت ساحل به تردید با نگاهی و چرخید امیر
 .بریم باشه -

 کینه اگر. نبود هضم قابل برایم رفتارهایش. است دنبالمان ماشینش با آبتین کردم حس کردیم که حرکت
 کند؟ تغییر قدرآن رفتارش باید چرا گذشته، آن از. کرد را تالفیش که داشت را هایمحرف
 متوجه که امیر. بیفتد راه دیگر دعوای یک و ببیند را او امیرحسین ترسیدممی ترسیدم؛می او از چرا دانستمنمی

 :گفت بود شده امپریشانی
 .نیست خوب حالت اصال امروز -

 :پرسیدم مقدمه بی
 هستی؟ عصبانی آبتین از هم هنوز -

 :رفت هم در بیشتر هایشاخم
 !میاری زبونت به رو اسمش باشه آخرت دفعه -

 :گفتم آروم
 .هستی پس -
 چی؟ -
 .هیچی -
 .طهورا امروز میشه چیزیت یه -

 :گفتم و دادم تکان سری
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 .میشه آره -
 نظر از را اطراف و شوم پیاده دادم جرئت خودم به شد که مغازه وارد. شد پیاده و ایستاد فروشی آبمیوه جلوی

 دید را نگاهم تا. بود شده پارک ما از فاصله با آبتین رنگ مشکی جنسیس زدممی حدس که طورهمان. بگذرانم
 کارت روی از. بود بزرگی ریسک ماشینش کنار رفتن درآوردم؛ را موبایلم و کردم تندی اخم. زد ساعتش به ایضربه
 :داد جواب و برداشت را موبایلش خاصی ژست با. گرفتم را شماره

 بفرمایید؟ -
 چیه؟ برای بازیات مسخره این -
 بیرون؟ اومدی پاشدی پسره این با چرا -
 .نکن دخالت من زندگی تو لطفا! نداره ربطی هیچ تو به -
 .دیدم را هایشلب روی پوزخند هم جاهمین از
 .کنهمی دعوات بیرون میاد مغازه از االن. شجاع دختر ماشین تو بشین -
 .کردمی منتقل وجودم به را بدی حس هایشخنده بلند صدای. شدم سوار فوری و ترسیدم حرفش این با
 !دختر ترسیمی ازش قدراین چرا -

 :گفتم عصبی
 نه؟ یا خوایمی چی جونم از میگی -
 .ببینیم رو همدیگه تنهایی شدی حاضر وقتی اما میگم؛ -
 سرته؟ تو فکری چه -
 بافی؟ منفی قدراین چرا -
 .کنم فکر مثبت بخوام که ندیدم خوبی چیز ازت -
 .وقتش به اما میدم؛ نشون بهت -

 :زدم داد
 !ببینمت خوامنمی دیگه من لعنتی -

 .شد عصبی صدایش تن
 کاری کنم؛ آدمت جوریچه بلدم وقتشم به. بکشم رو نازت که نیستم امیرحسین من! باال نبر من برای رو صدات -

 .بشم متوسل زور به دیدنت برای نکن
 :گفتم حرص با
 !بمیری امیدوارم هستی، مزخرفی آدم خیلی -
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 او از را لیوان لبخند با. شد وارد هویج آب لیوان دو با امیرحسین و شد باز در. کردم پرت داشبرد روی را موبایل و
 :گفتم و گرفتم

 .کردم اذیتت ببخشید -
 :گفت و زد مهربانی لبخند

 .بودی شده جوری یه امروز چرا دونمنمی فقط نمیشم؛ اذیت تو با وقتهیچ من -
 :گفتم خنده با. ریخت سفیدش پیراهن روی قطره چند که گرفتم امیر طرف به و آوردم بیرون لیوان داخل از را نی
 بشی؟ راحت تا کنم اذیت رو تو باید حتما -

. کشیدم سر را لیوان تمام نی بدون. بود ماند رویش نارنجی هایلکه اما کرد؛ تمیز را پیراهنش دستمال با و خندید
 .انداختم اشصفحه به نگاهی. شد بلند موبایلم پیام صدای. بود بخش لذت اما سوزاند؛ را گلویم تلخی طعم

 .«خونه برگرد بسه گذرونی خوش. نذاری دمم رو پا و نکنی استفاده شجاعتت از بهتره شجاع، دختر» 
 .«نزنی چوب رو من سیاه زاغ و بری بهتره! خانآبتین نداره ربطی تو به»: کردم تایپ

 :گفت و کرد اشاره بود خیس هنوز که شلوارم به امیر. کردم ارسال
 .نخوری سرما -
 !بخورم؟ سرما چرا تابستونه، -
 :گفتم امیر به رو آشکار ترس با. شد پیاده ماشین از که دیدم آینه از
 !باش زود امیرحسین برو -
 :پرسید و کرد نگاهم نگرانی با
 چرا؟ -
 !بیفت راه لطفا -

 امیرحسین. ایستاد ماشین کنار آبتین. گرفتم دندان به را لبم. کشید هم در را هایشاخم و انداخت آینه از نگاهی
 :گفتم و گرفتم قرار امیر رویروبه و پریدم پایین ترس از هم من و شد پیاده

 .کن ولش امیرحسین -
 :غرید آبتین به رو من به توجهبی امیر

 کنی؟می غلطی چه جااین تو -
 :گفت و زد لبخند خونسردانه آبتین

 .ببینم رو طهورا اومدم -
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 سمت به امیر. کرد پاک را اشبینی خون دست، پشت با آبتین. کرد بلند مرا جیغ آمد فرود صورتش روی که مشتی
 :گفت و آمد من
 !طهورا ماشین تو برو -
 !بریم بیا! شو خیالبی کنممی التماست امیرحسین -

 :زد لب آبتین
 .کنم صحبت باهات باید طهورا -

 هایدست لمس انگار. شد آرام و سمتم چرخید. گرفتم را هایشدست ناچار به که گرفت خیز سمتش امیرحسین
 :گفت و داد تکان موافقت نشانه به سری. کردمی آرامش گناه، چند هر من،

 .بریم شو سوار خب؛ خیلی -
 :داد ادامه و آبتین سمت کرد رو سپس

 !نپلک طهورا بر و دور دیگه هم تو -
 :شد خشک سرجایش زد آبتین که حرفی با که شود سوار تا کرد باز را ماشین در
 .دارم دوستش که بشم دختری خیالبی تونمنمی من -

 هم شاید یا گیج قدرآن. کردمی عالقه ابراز رودررویم پسر یک که بود باری اولین این شاید. افتاد تپش از قلبم
 که خودم به. کردند جدا هم از را هاآن مردم و شدند گالویز هم با آبتین و امیر نشدم متوجه که بودم زده هیجان

 انگار. شد دور جاآن از ماشین با هم آبتین. بود گذاشته فرمان روی را سرش امیر. بودیم نشسته ماشین درون آمدم
 :زدم ـب*لـ. ترسد نمی چیز هیچ از که کند ثابت خواستمی انگار. برود و بگیرد من از زهرِچشمی خواستمی تنها

 امیرحسین؟ -
 :پرسیدم نگرانی با. نداد جوابی

 خوبی؟ -
 :چسباندم در به را خودم ترس از که زد داد چنانآن و کوبید فرمان روی را مشتش. کرد بلند را سرش

 ؟ها داره؟ دوست رو تو میگه که کیه عوضی اون -
 :گفتم ترس با
 .کن باور! دونستمنمی من خدا به -

 خونسردی همه آن با امیرحسین. دیدمشمی عصبانی حد این تا که بود باری اولین. بود نشسته خون به هایشچشم
 !شود؟ خشن و عصبی اینگونه توانستمی چگونه آرامش و

 :غرید و کشید خود سمت به مرا و زد چنگ را امیـقـه
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 ؟شنیدی. ببینمش برت و دور یا بشنوم زبونت از رو پسره این اسم دیگه بار یه اگه کشمتمی -
 :گفتم و گذاشتم هایمگوش روی را هایمدست که زد داد گونهآن را «شنیدی»
 !بگی تو چی هر بله؛ بله، -

 :گفت عصبی. داد هل عقب به مرا و شد باز ـبـاسـم*لـ روی از انگشتانش یگره کمکم. زدمی نفس نفس
 .کردم خالی تو سر رو عصبانیتم شعوربی یپسره اون خاطربه -

 را قلبم اعترافش کاش. کشیدم آهی. کند توهین آبتین شخصیت به خواستنمی دلم انگار. گرفت دلم ناخودآگاه
 !نبود مهم برایم مرد آن کاش. بردم لذت حرفش از کردمنمی حس کاش. لرزاندنمی

 طرفی از. بود عمرم مسافرت بدترین این که کنم اعتراف توانستممی. ندیدم را آبتین دیگر من و تهران برگشتیم
 صبح تا شب یک ماندن و ارتفاع از سقوط یتجربه. آبتین عجیب برخوردهای طرفی از و روژان نامناسب رفتارهای

 .نیست گفتن قابل که هم بیابان در
*** 

 ییقه. بود شده ست شلوارم با رنگ ایسورمه مقنعه. داشتم زیادی هیجان. کردم سر به را اممقنعه. شد باز دانشگاه
 دیدنم با. بودند منتظرم حیاط در اهورا و امیر. رفتم بیرون و برداشتم را امکوله و کردم درست را رنگم مشکی مانتوی

 :گفتم هیجان با. زدند لبخندی
 .شد دیر بریم -

 :زد لب امیرحسین
 .میاد بهت شدن دانشجو -
 .کار سرِ میام فردا از من که کن آماده رو اتاقت کنار اتاق برو -

 :گفت متعجب اهورا
 کنی؟می کار چی جان؟ -
 .مهندس خانم میشم و کار سرِ میام -
 !بازیتبچه محل بشه جااون شرکت، بیای که مونده همین -

 :زد لب امیرحسین
 .بعد برای بذاریم بهتره. موافقم اهورا با منم -
 :گفتم جدی و زدم ـغل*بـ را هایمدست اخم با
 .نشنیدم گفتین؟ چی -

 :داد جواب اهورا
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 .نیست بازیبچه جای شرکت گفتیم -
 :زدم داد
 !بابا بابا،! بابا بابا، -

 شود بیشتر حرفم تاثیر آنکه برای. خوشتیپم پدر برای رفت ضعف دلم. آمد بیرون شیک و پوشیده شلوار و کت پدر
 :گفتم و رفتم سمتش به
 !هاخوامنمی دیگه داداش و مامان یه من خدا رو تو شدی؛ ماه مثل! خوشگلم بابای برم قربونت من الهی -
 :گفت و پشتم زد
 داری؟ کار چی بگو زلزله؛ بریز زبون کم -

 :زدم لب و کردم لوس را خودم
 !بابایی -

 :گفت و گرفت اشخنده
 .قبوله بگی چی هر بچه، بگو -

 :گفت ترس با اهورا
 !بابا نه -
 .دخترم بگو! پسر تو باش ساکت -
 .اهورا و امیر شرکت برم فردا از خواممی من -

 :گفت و اهورا به کرد رو. خورد جا وضوح به بابا
 !خب رسوندیمی تقلب یه پسر -

 :گفتم معترض
 !قبوله بگم چی هر گفتی بابا -

 :زد لب و کشید آهی
 شرکت؟ بری خوایمی که دونیمی چی تو دختر آخه -
 حرفت؟ زیر بزنی خوایمی االن یعنی -

 :گفت کالفه امیرحسین
 .میشه دیر دانشگاهت طهورا -
 .بریم میگی راست! وای! وای! وای -
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 با کردمی سعی امیرحسین دانشگاه تا. زدیم بیرون خانه از و کردم خداحافظی پدر از و گرفتم را اهورا دست
 قرار و شدم جدا آنها از خداحافظی با. نکنم خراب سرم روی را دانشگاه تا خواستمی اهورا و کند آرامم هایشحرف

 بود؛ غریب برایم دانشگاه محیط. بودم آرام خیلی کالس در همیشه برعکس. بیاید دنبالم چهار ساعت امیرحسین شد
 .داشتم دوست خیلی را خواندن درس حال این با
 کالسم دقیقه ۳:۴۵ ساعت. دارم پیش در خوبی ترم که دانستممی و شدممی متوجه را استاد هایحرف راحتی به

 .زدم بیرون دانشگاه از و شد تمام
 خورد؛ زنگ موبایلم. بمانم امیرحسین منتظر دانشگاه درب جلوی جاهمان گرفتم تصمیم اما داشتم؛ وقت ربع یک

 :دادم جواب تردید با. بود ناشناس اششماره
 الو؟ -

 :پیچید گوشی در آشنا صدایی
 .شجاع دختر سالم -

 :گفتم. بود کرده شروع باز هفته یک از بعد. کردم اخم
 زدی؟ زنگ بهم چرا -
 باهات خواممی امروز اما نمیدم؛ نشون خوش روی دخترا به دونیمی. شناسیمی خوب رو من تو! خوب دختر ببین -

 .بدزدمت دفعه اون مثل نکن مجبورم پس کنم؛ صحبت
 .دزدیدیم که داری قبول پس -
 .جاهمون بیام کجایی؟ آره، جورایی یه -
 .بیام باهات تونمنمی فعال -
 کجایی؟ بگو نکن، بعدا و فعال -

 :کردم موافقت اجبار به. نیست بردار دست نکند صحبت تا دانستممی. دادم بیرون کالفه را نفسم
 .دانشگاه رویروبه باشه، خب خیلی -
 .جاماون دیگه مین ده -
 دومین با. دیدندمی را همدیگر نباید گرفتم؛ را اششماره. رسیدمی دیگر یدقیقه ده تا هم امیرحسین. کرد قطع و

 :داد جواب بوق
 گل؟ خانم جانم -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .سالم -
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 بود؟ خوب دانشگاه دانشجو، سالم -
 !عالی -
 .اونجام دیگه دقیقه ده کنم،می حرکت شرکت از االن من عزیزم عالی، چه -

 :گفتم آخر در و کردم مِن مِن کمی
 .نیا دنبالم بگم زدم زنگ -

 :شد متعجب صدایش
 چرا؟ -
 .بیرون بریم هامدوست با خواممی چون -
 کردی؟ پیدا دوست طورچه اولی روز تو -
 شناسی؟نمی رو من تو دیگه، اینیم ما -
 .بیرون برین آشنایی اول روز نیست صالح به اما زلزله؛ شناسمتمی چرا -

 .بدهم را امیر جواب نگذاشت کنارم از پسری صدای
 !نازی خانم چه! به -

 و کردم نگاه گذراندمی نظر از را پایم تا سر نگاهش با که پسر آن به اخم با و داشتم نگه را گوشی جلوی فوری
 :گفتم

 !نشو مزاحم لطفا -
 .بشم صحبت هم باهات گفتم آرومی، خیلی دیدم کالس تو! خانمی نشدم مزاحم -

 :زدم لب و چسباندم گوشم به را موبایل و گفتم بابایی برو
 الو؟ -

 :بود عصبی صدایش
 طهورا؟ بود کی -
 .رفت بود، مزاحم -

 :زد داد
 .میام االن کن صبر بشه؟ تو مزاحم کرده جرئت عوضی کدوم -
 .دوستام جلوی زشته دیگه، برم بذار رفت؛ خدابه! امیرحسین نه وای -

 :گفت و کشید عمیق نفس چند
 .بشن مزاحمت کمتر تا داخل بکن کامل رو موهات همه از اول. داره شرط ولی خب؛ خیلی -
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 :داد ادامه. گفت غیظ با را هایشحرف
 .نباشی نهخو بزنم زنگ پنج ساعت حالت به وای طهورا ای؛خونه دیگه ساعت یک ساعت روی از -

 :گفتم فوری
 برم؟ چشم، -
 .باش خودت مواظب طهورا برو؛ -
 .بای جونم، امیرحسین مرسی -
 .بای -

 :غریدم و کردم اخم کرد،می نگاهم لبخند با که مزاحم پسر همان دیدن با و برگشتم. کردم قطع
 !جاییاین هنوز که تو -
 عزیزم؟ برم کجا -
 .کارت رد برو -
 .تویی کارم -
 آره؟ کنم راستت و چپ حتما باید! نمیشه حالیت آدم زبون تو انگار -
 :گفت بدی لحن با
 گرفتی؟ یاد کی از رو کاراته عزیزم، -

 :آمد سرش پشت از آبتین خشکِ و جدی صدای
 بدم؟ یاد هم تو به خوایمی من، از -
 زمین روی را خودش پسر. رفتم عقب و کشیدم ایخفه جیغِ. کرد اشبینی نثارِ مشتی چرخید سمتش به پسر تا و

 :گفت و کشید عقب
 دیگه؟ باشی کی تو -
 .بذارم تزنده کنمنمی تضمین ببینمت برش و دور دیگه باریک. صاحبشم من -
 دادن بدون و انداخت ماشین داخل مرا. کشید خودش دنبال بکنم اعتراضی اینکه از قبل و گرفت را دستم مچ و

 را امدخترانه افکار کردم سعی. بود جذاب شدت به رخشنیم. شد دور دانشگاه از سرعت با من، به زدن حرف فرصت
 :بزنم کنار

 میری؟ کجا -
 :گفت عصبی

 دانشگاه؟ دم بود کی عوضی این -
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 .بود مزاحم دونم،نمی من -
 .دیگه کنیمی پیدا مزاحم وایمیستی خیابون توی وقتی لعنتی -
 :زدم لب اما آمد؛ خوشم غیرتش از اینکه با
 بری؟می رو من کجا بگو چه، تو به اصال -
 .برسیم تا سرجات بشین چه، تو به اصال -
 از داریم شدم متوجه تا نشستم ساعتی نیم. نکنم نثارش فحش تا چند تا گرفتم گاز را لبم و کردم نگاهش غیظ با

 :گفتم ترس با توام نگرانی با. شویممی خارج شهر
 بری؟می کجا رو من داری باز -
 .نیست بدی جای نترس، -

 :لرزیدمی بغض از صدایم. کنم تحمل نتوانستم باراین
 .نزدم حرفی باراین که من! باش نداشته کاریم خدا رو تو -

 :زد لب و داشت نگه جاده کنار را ماشین. کرد نگاهم متعجب
 طهورا؟ کنیمی گریه -

 :نالیدم
 !برگردون رو من لطفا نیستم؛ شجاع هم اصال من -

 :گفت و زد ایسابقهبی و مهربان لبخند سپس. کرد نگاهم کمی
 .شهره از خارج که رستوران یه میریم داریم هم االن ندارم؛ کاریت که من خوب دخترِ -

 :پرسیدم و کردم نگاهش مظلوم
 میگی؟ راست -
 برم؟ هست اجازه حاال بانو؛ آره -
 .باشم خونه دیگه ساعت یک گفت امیرحسین دوره، خیلی آخه -
 :گفت و کوبید فرمان به را مشتش. شد عصبی کردم حس اسمش آوردن با
 مادر الّا و بود تو خاطربه فقط موند جواببی و زد دیدی اگه خیابون تو روز اون نکن؛ امیرحسین امیرحسین قدراین -

 .کنه بلند آبتین رو دست که کسی نزاییده
 :پرسیدم متعجب

 من؟ خاطرِبه -
 :گفت خاصی لحن با و هایمچشم در زد زل
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 ...که کنم ثابت باید باالخره. تو خاطربه آره -
 و کرد روشن را ماشین چون نداشت دادن ادامه قصد انگار او اما بزند؛ را حرفش ادامه  بودم کنجکاو. کرد سکوت و

 در. خورممی سیلی هم چند حتما و است عصبانی خیلی امیرحسین برگردم که شب دانستممی. داد ادامه راهش به
 باشد؟ دومش بار این که بود کرده بلند من روی دست کِی امیرحسین. گفتم ناسزا خود به دل

 :گفت و زد لبخند دید، را لبخندم که آبتین. زدم لبخندی فکر این با
 خوب؟ دختر خندیمی چی به -
 .هیچی -
 داره؟ خنده هیچی -
 داری؟ مشکلی خیلی آره -
 مشکلی؟ چه نه -

 :کرد زمزمه نشنوم من که طوری لب زیر بعد
 .بخندی همیشه تو آرزومه که من -
. شوم خیره بیرون به و بگیرم جذابش نیمرخ از چشم کردم سعی. شد رو و زیر قلبم چرا دانمنمی و شنیدم من اما

 آورده رستوران به مرا چرا دانستمنمی. داشتیمبرمی قدم هم کنار. شدیم پیاده دو هر. داشت نگه رستوران یک جلوی
 گذاشته هم از فاصله با که سنتی هایتخت. زیبا بسیار و بزرگ باغ یک. بود زود خوردن شام برای کمی االن. است
 بید که تختی سمت به آبتین. گذاشتیم سر پشت را شنی جاده. بود شده خنک کمی هوا و بود پاییز اوایل. بودند شده

 .نشستم و درآوردم را هایمکفش هم من و نشست او. رفتم دنبالش رفت؛ بود انداخته سایه رویش مجنون
 :پرسیدم و بود خلوت رستوران نبود شام وقت چون

 جا؟این آوردی رو من چرا آبتین -
 چی؟ برای رستوران میان مردم -
 .نیست شام وقت که االن آخه -

 :گفت و زد جذابی لبخند
 .بخوری عصرانه عنوان به چیزی یه جااین آوردمت. نخوردی حسابی و درست نهارِ بودی، دانشگاه شما اما -

 جوجه پرس دو آبتین و آمد گارسون. نبود جدی و سخت دادمی نشان که هم قدرآن شاید. زدم ایقدرشناسانه لبخند
 :پرسیدم متعجب. داد سفارش

 دارم؟ دوست جوجه دونستیمی کجا از -
 .فهمیدم تولد توی -
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 موبایلم زنگ صدای. من نه داشت صحبت قصد او نه انگار. بود سنگینی فضای. داشت دقت رفتارهایم روی قدرچه
 با او و بود دقیقه ۵:۰۱ دقیق ساعت. دادم قورت سختی به را گلویم آب دیدم که را امیرحسین یشماره شد، بلند
 :دادم جواب. بود زده زنگ من به تاخیر دقیقه یک

 الو؟ -
 .باشی نکرده فراموش دومی مثل رو اول شرط امیدوارم -

 :گفتم فقط حال این با بود داخل کامل موهایم
 .سالم -
 کجایی؟ سالم، علیک -
 .بیرونم هنوز -
 .باشی خونه ۵ بود قرار -
 .گردیمبرمی بعد گردیممی دیگه یکم بیرون؛ اومدم دوستم با که گفتم -
 .میشه تاریک داره هوا گذشته اون از ولگردی؟ شما مگه -

 :پرسید آرام آبتین
 کیه؟ -

 :گفتم گوشی توی
 .دیگه میام امیرحسین -
 .باش خونه دیگه ساعت نیم تا -

 :گفتم. چید میز روی را غذاها و آمد گارسون
 .مخونه دیگه ساعت یه تا دوریم، یکم -

 :گفت کالفه
 .بینمتمی باش، خونه دیگه ساعت یه خب، خیلی -
 .خداحافظ -
 .خدانگهدار -

 :زد لب و کرد نگاهم اخم با آبتین. کردم قطع
 کنه؟ دخالت کارات توی که دادی بال و پر بهش قدراین چرا -
 .مهخانواده از جزئی امیرحسین چون -
 .نیست اهورا حساسه امیرخان که قدریاون -
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 ندارن؛ مشکلی باشم تولد یا مهمونی توی دیروقت تا یا خونه برم دیر یکم شب من اینکه با پدرم و اهورا خب، آره -
 دارم االن که پاکی شاید دونمنمی. داره فرق یکم امیرحسین اما هستم؛ آزادی دختر من بگم، طوریاین بهتره

 که کردمی قانعم راحت خیلی هاشحرف با اون بودم که ترکوچیک. قشنگشه هایحرف و امیر هایپیگیری خاطربه
 این با دیدممی وقتی منم. نیست مناسب دختر یه برای و بده نامحرم جلوی حجابیبی یا خونه از موندن بیرون
 برام هاشحرف بازم اما کنم؛ شیطونی اوقات گاهی شاید. بدم گوش کردم سعی میارم دستبه رو امنیت هاشحرف

 رو امیرحسین من. نیستم ناراضی هست آمدهام و رفت مواظب کنه،می کنترلم اون اینکه از اصال و داره اهمیت
 .دارم دوست خیلی

 :پرسید کند پنهان کردمی سعی که نگرانی لحن با
 !درسته؟ خواهرانه، داشتنِ دوست -

 سری پس کنم زیاد را دارد امیر به آبتین که بدی حس خواستمنمی حال این با. نبودم مطمئن هنوز شاید؛ خواهرانه؟
 :گفتم و دادم تکان

 .خواهرانه آره، -
 :پرسیدم خوردممی غذا که طورهمان. بود نامفهوم برایم معنایش که لبخندی نشست؛ هایشـب*لـ روی لبخندی

 بود؟ چی داشتی که حرفی بگی میشه -
 :گفت و انداخت باال ایشانه

 .هیچی -
 :پرسیدم متعجب

 کنی؟می شوخی! چی؟ یعنی هیچی؟ -
 :گفت و انداخت بشقاب درون را قاشقش

 شدی؟ متوجه نیستم؛ شوخی آدم کال من -
 :زدم لب آرام و دادم تکان سری که گفت جدی قدراین

 بزنی؟ حرف باهام و جااین بیاری رو من داشتی اصرار قدراین چرا پس -
 :گفت و گذاشت برنجم روی جوجه ایتکه

 .بودی بدهکار من به شام یه خوردی، شام امیرخان با تولد توی -
 :گفتم حیرت با. داشت نظر زیر را چیز همه دقیق چقدر. ماند باز دهانم

 !بیرون؟ بریم باهم خواستیمی مدت همه این همین برای! همین؟ -
 .بود یکیش فقط این -
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 چی؟ یعنی -
 .داریم زیاد دیدارها این از ما نیست؛ بار آخرین این یعنی -

 :گفتم و شدم بلند تخت روی از. برداشتم را کیفم و کشیدم هم در را هایماخم بود؛ دستوری لحنش
 .خونه ببر رو من شنیدم؛ چرت چی هر بسه -
 :زد لب جدی لحن با
 .بخور رو غذات و جات سر بشین -
 بری؟نمی رو من -
 .نه -
 !فرزام جناب خدانگهدار میرم؛ خودم باشه -
 کنار و زدم بیرون رستوران از او به توجهبی. آیدمی سرم پشت کردم حس گذشتم؛ تخت کنار از سریع هایقدم با

 در شدن سوار که بودند جوان پسر چند یا یک ایستادمی هم اگر داشت؛نمی نگه ماشینی هیچ. ایستادم جاده
 با آبتین. کشید پایین را پنجره. زد ترمز لویمج ماشینی تا ایستادم جاهمان دقیقه ده. نبود صالح به ماشینشان
 :گفت پرتمسخری لحن با. کردمی نگاهم پوزخندی

 .رسونمتمی باال بپر نداره عیب نیومد؟ گیرت ماشین -
 :زدم ـب*لـ لجبازی با
 .کارت دنبال برو شما نکرده الزم -
 برم؟ یعنی -
 .برو بله، -
 .خداحافظ باشه، -

 :گفتم فوری که گذاشت گاز روی را پایش
 !کن صبر نه -
 :گفتم که کرد نگاهم پوزخند همان با هم باز
 .برسم دیر خوامنمی منتظرمه؛ خونه امیرحسین اینکه خاطربه فقط ولی میام؛ -

 برایم اصال و شدم سوار خیالبی. شدمی حرصی اسمش شنیدن با چرا دانستمنمی. داشتم تاکید امیرحسین روی
 رضاعلی از را خانه آدرس حتما. رسیدیم که بودیم راه در ساعتی نیم. رفت درهم شدت به هایشاخم که نبود مهم

 امیدوار. کوبیدم هم به محکم را در کنم تشکر اینکه بدون و شدم پیاده. نبود بعید چیز هیچ مرد این از بود؛ گرفته
 .رفت و گرفت را گاز بروم خانه داخل من شود منتظر آنکه بدون. شد هم طوراین و برود زودتر بودم
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 به. بود کرده پر را خانه داغ پیاز و آش بوی. شدم خانه وارد. بود خاموش امیر یخانه برق. کردم باز را در کلید با
 :گفتم ریختمی آش داخل را سبزی داشت که مادر به و رفتم آشپزخانه سمت

 .سالم -
 :برگشت سمتم به لبخند با
 .نباشی خسته عزیزم، سالم -
 .میاد خوبی بوهای چه ممنون -
 بود؟ خوب دانشگاه. بشی تقویت کردم درست آش برات -
 نیومده؟ اهورا. بود خوب آره ـ
 .کننمی بررسی رو شرکت کارهای دارن اتاقه؛ تو امیرحسینم با چرا -
 چی؟ بابا -
 .نیومده هنوز اون نه -
 .اوکی -
 و گرفتم گرمی آب دوش. کنم عوض را هایملباس و بروم اتاقم به گرفتم تصمیم ابتدا و رفتم بیرون آشپزخانه از

 که مدت این در. بودند اتاق در هنوز. پوشیدم رنگشهم روسری یک و ایسورمه ساپورت با آسمانی آبی تونیک
 تماس رد لبخند با من و زد زنگ موبایلم به باری ۶ -۵ امیر شدم متوجه کردممی عوض را هایملباس داشتم

 .شدم داخل بزنم در اینکه بدون و ایستادم در پشت. دادممی
 :گفت اخم با امیر. شدند بلند دیدنم با دو هر
 دادی؟نمی جواب رو گوشیت چرا -
 :زدم لب لبخند با
 .نداشت تلفن به احتیاجی بود، اتاق یک مونفاصله دوما سالم؛ اوال -

 :گفت لبخند با هم اهورا
 .نداد گوش اصال میاد خودش نزن زنگ گفتم بهش! خواهری کن ولش -

 :داد ادامه اهورا. نشست روروبه صندلی روی اخم با امیر و نشستم تخت روی کنارش
 گذشت؟ خوش -
 .خالی جاتون -

 :گفت اخم همان با امیر
 شااهلل؟ان که بودین دختر تونهمه -
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 :گفتم بدجنسی با
 .بودن همراهمون هم پسر تا ۳ -۲! نه -

 :گفت و کرد ـغـلم*بـ محکم اهورا. خنده زیر زدیم اهورا و من اما شد؛ گرد امیر هایچشم
 .بشم بدجنسم آبجی قربون من -
 کردم؟ بدجـنـسـی فهمیدی کجا از -
 .شیطون هایچشم این از -

 :گفت و شد بلند امیر
 .کنم استراحت یکم باال میرم من -

 :زدم لب
 .بری ذارهنمی کرده درست آش مامان نکش، زحمت -

 :داد جواب اکراه با و خورد زنگ موبایلش بدهد، جوابی اینکه از قبل
 الو؟ -

 :گفت قبل از ترصمیمی و کشید باال را ابروهایش. بود ناشناس شماره کردمی معلوم اشجدی صدای
 رضاجان؟علی هستی خوب -
 .ممنون خوبیم همه بله -

 .کردیممی نگاهش کنجکاو اهورا و من
 .ندارم عجله خیلی -

 .ماند ثابت من روی نگاهش
 ساعتی؟ چه فردا باشه، -
 .اونجام صبح ۹ -
 .خداحافظ قربانت، -
 :پرسید اهورا من از قبل. کرد قطع و
 داشت؟ کارت چی رضاعلی -

 :گفت بگیرد من از چشم آنکه بدون
 .بدم خوانندگی تست آهنگسازه که داییش پیش برم خواستمی -

 :گفتم و شدم بلند باهیجان
 میشی؟ خواننده داری جدی جدی یعنی میگی؟ راست -
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 .توئه اصرار خاطربه فقط میرم که االنم نیست؛ معلوم چیزی که هنوز -
 :گفتم و پریدم پایین و باال

 !عاشقتم عاشقتم،! امیرحسین عاشقتم -
 :شد جدی اهورا لحن باز
 نشده؟ درست آش ببین برو! دیگه خب خیلی -
 میری؟ فردا امیر -
 :گفت و داد تکان سر لبخند با
 .میرم فردا عزیزم آره -
 !خوبه خیلی وای -

 :زد ـب*لـ اهورا
 طهورا؟ نبودم تو با مگه -

 انگار. بود شده حساس امیرحسین و من یـطه*بـ*را به خیلی جدیدا بود؛ کرده اخم باز. کردم نگاهش چپ چپ
 جواب و سوال و پرسیاحوال و سالم هم باز. آمد هم پدر شدم خارج که اتاق از. بودند کرده پیدا مشکل او با همه

 :گفتم پدر به رو نشستیم که میز دور. دانشگاه درمورد
 کنم؟ کار شرکت تو ذارینمی جدی بابایی -

 :داد جواب و ریخت آشش روی کشک کمی پدر
 .نیست بهت امیدی هستی؛ که شیطونم ای،تجربهبی تو بگم؟ چی والّا -

 :گفتم معترض
 !بابا -

 :داد ادامه پدر و خندیدند همه
 .بهتره درستم برای بگیری؛ یاد و کنی کسب تجربه یکم باشی اهورا و امیرحسین کنار نیست بد خب اما -
 :گفتم ذوق با
 !بابا عاشقتم -

 :زد ـب*لـ اهورا
 خودتون؟ شرکت برینشنمی چرا اصال! کنهمی کچل رو ما فردا از این میگین؟ رو این چرا بابا -

 :گفت و داد تکان سری ترس با پدر
 !برنمیام وروجک این پس از من! عمرا -
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 :گفت خاصی لبخند با امیرحسین
 .برمیام من اما -

 از بعد. کردند تشویقش هم مادر و پدر که گفت را خوانندگی تست موضوع. زد چشمکی که دادم تحویلش لبخندی
 .بردم پناه تختم به خستگی از هم من. باال رفت و گفت بخیر شب شام

*** 
 :شنیدم را روژان گریان صدای که گذاشتم گوشم روی را گوشی خستگی با. کردم باز چشم موبایلم زنگ صدای با
 طهورا؟ الو -
 :پرسیدم. بود پریده سرم از کامل خواب نشستم؛ ترس با
 شده؟ چی -
 !کرده سکته بابام طهورا -

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم
 شما؟ کجایین طوره؟چه حالش االن -
 !ترسممی تنهام؛ اما بیمارستانم -
 کجاست؟ مادرت -

 :کردم صدایش دیدم که را سکوتش
 روژی؟ -
 بیمارستان؟ بیای میشه -
 .کن اس برام رو آدرس فقط میام باشه -
 .خداحافظ باشه -

 بود نشسته صبحانه میز پشت که اهورا. رفتم بیرون اتاق از سراسیمه و پوشیدم را هایملباس و شدم بلند. کردم قطع
 :پرسید و شد بلند

 .داری کالس دیگه ساعت یک که تو طهورا؟ شده چی -
 :گفتم و کردم مادر و پدر به نگاهی استرس با
 بیای؟ لحظه یه میشه -
 :پرسید و آمد نزدیکم شد، خارج آشپزخانه از
 شده؟ چی -
 بیمارستان؟ میای باهام کرده؛ سکته روژان پدر -
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 :گفت نگرانی با
 .شم حاضر کن صبر میام؛ که معلومه آره -
 آدرس. زدیم بیرون خانه از و نیفتاده مهمی اتفاق که کنیم قانع را مادر و پدر کردیم سعی. رفت اتاق سمت به و

 :پرسیدم. کرد حرکت او و دادم اهورا به را بیمارستان
 راستی؟ بود کجا امیرحسین -
 .تست برای استادیو رفت ۹ ساعت -
 نکرد؟ بیدار رو من چرا آها -
 نمیری؟ دانشگاه راستی. بخوابی یکم ایخسته گفت -
 .مهمتره روژان نه -

 اتاق یشیشه روی. دادند نشانمان را روژان پدر اتاق که رفتیم پذیرش سمت به. نشد زده حرفی بیمارستان تا دیگر

 .CCUبود نوشته
 شیشه پشت. کرد گریه دل ته از و رها اهورا ـوش*غـ*آ در را خودش پروابی و آمد سمتمان به دیدنمان با روژان

 تا رفت اهورا و نشست صندلی روی شد که ترآرام کمی. کردم نگاه بود دستگاه کلی زیر که پدرش به و ایستادم
 :گفتم و نشستم کنارش. شود تقویت کمی تا بخرد برایش چیزی

 خوبی؟ -
 :گفت و داد تکان سری

 .ندارم اسمشم حتی دیگه بمیره پدرم اگه -
 چیه؟ منظورت -

 :پرسیدم دوباره که نداد جوابی و زد پوزخندی
 کجاست؟ مادرت نگفتی -
 .آمریکا -

 :داد ادامه که کردم نگاهش متعجب
 دردم. گذرونیشخوش و ـیـاشی*عـ دنبال جااین اینم آمریکاست، اون. شدن جدا هم از که هست سالییک -

 .تنهاییمه دردم نیست، مرگش
 :زدم لب آرام. داشته زیادی روحی مشکالت. بود همین برای رفتارش تغییر. کشیدم آهی. کرد سکوت و
 .میشه خوب پدرت حال عزیزم؛ نباش نگران -
 چی؟ نشد اگه -
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 .هستیم اهورا و من -
 به یکی. برگشت پرمغز معجون لیوان دو با اهورا. نشدم متوجه که گفت چیزی لب زیر و زد تلخی پوزخند هم باز

 تمام در اما کند؛ آرامش هایشحرف با داشت سعی و نشست پایش جلوی. روژان دست به را دیگری و داد من دست
 شیشه پشت زنی. چرخاندیم سر سه هر زنی صدای با. بود شده خیره او به نگاهش تریناحساسبی با روژان مدت

 .شد جلب ما به زن نظر اینکار با. شدیم بلند هم ما که شد بلند روژان. کوبیدمی اشـیـنـه*سـ به و بود ایستاده
 به رو توجهی قابل صدای با و آمد سمتمان به. زن آن نگاه در طورهمین و دید شدمی را نفرت رنگ روژان نگاه در

 :زد داد روژان
 !کرد دق تو هایبازیبچه دست از من شوهر! کشتیش تو -

 :گفت عصبی روژان
 انداختی؟ راه هوار و داد جوریاین که داشتم نقش شما شوهر زندگی تو من اصال -

 :آمد سمتش به قدمی زن
 !افتادنمی اتفاق این رفتیمی ما یخونه از کردیمی گم رو گورت اگه! داشتی آره -

 به کردیممی نگاه آنها با متعجب لحظه آن تا که اهورا و من. دوید خروجی در سمت به و لرزید بغض از روژان چانه
 بعد دقیقه ده ایستادم؛ ماشین کنار. کند پیدا را روژان او تا بمانم ماشین کنار خواست من از اهورا. رفتیم روژان سمت
 :گفتم روژان به رو شدیم که ماشین سوار. برگشت روژان همراه اهورا

 عزیزم؟ خوبی -
 :گفت عصبی

 !ندارم هم تو ترحم به نیازی! خوبم آره -
 آرام اهورا. است عصبی روژان دانستممی. گرفت باال سکوت ینشانه به را دستش اهورا که کردم نگاهش متعجب
 :پرسید

 روژی؟ بود کی خانم اون -
 :زد داد روژان

 .بابام زن -
 ماشین. کند پنهانش لبخند زیر کردمی سعی که داشت مشکالت قدرچه دختر این. گرفتم دهانم جلوی را دستم

 :گفت ایگرفته صدای با روژان که کرد حرکت
 .نبر خونه رو من -

 :پرسید اهورا
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 چی؟ برای -
 .درک به برن شونهمه ست؛زنده ای مرده مَرد اون که نیست مهم برام اصال. برگردم خونه اون به خوامنمی دیگه -

 :زد لب اهورا
 .خودمون یخونه برمتمی من! باش آروم تو عزیزم باشه -
 واقعا؟ -
 .آره -

 خانه به را او دانستمنمی صالح بود، زده امیرحسین به شمال در که هاییحرف آن با. نشد زده حرفی خانه تا دیگر
 بودم دیده روژان از که مشکالتی خاطربه و نداشتم را اهورا به گفتن جرئت هم طرفی از. نبود ایچاره اما ببریم؛

 .بدهم او به ایدوباره فرصت خواستممی
 هم او و کند استراحت کمی خواستم و بردم اتاقم به را روژان. کرد استقبال روژان از لبخند با مادر. شدیم خانه وارد
 و کردم باز را در. شد بلند زنگ صدای رفتم بیرون که اتاق از. کرد قبول داشت نیاز استراحت به شدیدا که

 :پرسیدم امیر به رو هیجان با. کرد پذیرایی هاآن از مادر و نشستند کاناپه روی. آمدند داخل رضاعلی با امیرحسین
 شد؟ چی ببینم بگو خب -

 :داد جواب علیرضا
 کالس تا چند با الزمه فقط کنن؛ همکاری هم با خواست و اومده خوشش امیرحسین صدای از خیلی دایی -

 .کنه برطرف رو جزئیش مشکالت
 !شدی خواننده جونم امیرحسین! عالیه اینکه وای -

 :کرد نگاهم لبخند با امیرحسین
 .توئه خاطربه فقط بشه هم اگه باش مطمئن اما عزیزم؛ نشده چیزی که هنوز -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت
 !معلومه اینکه -

 رفتن از بعد. نیست جااین حواسش اصال که بود معلوم اما زد؛می لبخندی هرازچندگاهی بود؛ گرفته کمی اهورا
 :گفتم اهورا به رضاعلی

 چیه؟ روژی تکلیف اهورا -
 :پرسید متعجب امیرحسین

 چی؟ یعنی -
 :گفت اهورا. داد تکیه مبل پشتی به و کرد ریزی اخم. کردم تعریف برایش را ماجرا
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 .کنممی عقدش نشه هم اگه بشه؛ رفع خانوادگیش مشکالت تا باشه جااین مدت یه باید کنممی فکر -
 :گفتیم همزمان امیرحسین و من
 چی؟ -
 .دارم دوست خیلی رو روژان من بود؛ همین هم اول از تصمیمم من خب -

 :زد لب امیرحسین
 .نداری خانم روژان روی درستی شناخت! اهورا ایدیوونه تو -
 .نیست بدی دختر اما بشه؛ شیطون یکم گاهی شاید شناختمش؛ مدت این تو چرا -

 دو این یـطه*بـ*را ترسیدممی. بزنم امیرحسین به اشعالقه درمورد حرفی خواستمنمی هم هنوز. کشیدم آهی
 اکراه با هم او. کند عقدش خواهدمی اهورا اینکه جز به البته گفتیم، را ماجرا و آمد شرکت از هم پدر. شود خراب
 .بماند جااین مدتی روژان که کرد قبول

 من تنها و بخورد نهار خودش یخانه بود داده ترجیح هم امیرحسین. بود ساکت و آرام خیلی روژان نهار میز سر
 کمی و بروند بیرون هم با تا شد حاضر روژان اهورا، پیشنهاد به نهار از بعد. دانستممی را اصرار همه این دلیل

 .آمدمی امیرحسین نوازگوش صدای. رفتم باال یطبقه به هم من. کند تغییر کمی هوایش و حال بلکه بگردند
 وارد زدن در بدون هم باز که من دیدن با. خواندمی و دادمی حرکت گیتار هایسیم روی را انگشتانش زیبایی به

 :گفت و زد لبخندی شدم
 .عزیزم بشین بیا -
 :گفتم و رفتم آشپزخانه طرف به
 .کنم درست چای بذار باشه -

 :گفت که نشستم امیر رویروبه کاناپه روی و زدم برق به را سازچای
 نرفتی؟ دانشگاه -
 .زدیمی قشنگ خیلی راستی بیمارستان؛ برم شدم مجبور دیگه نه -
 .عزیزم ممنون -
 .کنم کمکت خواممی من امیرحسین -

 :گفت و گرفت سمتم به را گیتار امیر
 .بخونم من بزن شما پس -
 :گفتم و گرفتم را گیتار ذوق با
 !چشم به ای -
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 .تو فدای -
 را انگشتانم خستگی از خواندن، بار ۶ - ۵ از بعد که بود زیبا صدایش قدرآن. خواندمی امیر و نواختن به کردم شروع
 :گفت و کشید عمیقی نفس امیر. کردمنمی حس

 .کنهمی ناله داره محنجره بسه، -
 ـذت*لـ با امیر. برگشتم و ریختم رنگخوش چای فنجان دو. رفتم آشپزخانه به و گذاشتم کنار را گیتار و خندیدم
 :زد لب و کرد نگاهم

 .خانمی ممنون -
 .عالیه صدات امیر -
 .میشم خواننده فردا همین من کنی تشویقم دیگه یکم تو اگه دوما امیرحسین؛ نه امیر اوال -

 :گفتم و خندیدم بلند
 !امیرحسین تو دست از -
 .من بشم هاتخنده فدای -
 .میشم افسرده کنم شوهر که فردا میری من صدقه قربون قدراین تو! نکنه خدا -

 :گفت و کرد مرنگی*کــ اخم
 چرا؟ -
 .نمیره مصدقه قربون تو اندازه کسهیچ چون -

 :زد ـب*لـ و شد خم جلو به کمی
 .شوهرت حتی بره تصدقه قربون من اندازه نداره حق کسی -

 :داد ادامه که زدم لبخندی
 نزدی؟ حرفی اهورا به روژان مورد در راستی -
 .بدم دیگه فرصت یه بهش خواممی نه راستش -
 .داره دوست رو من وقته خیلی دختر اون -
 :گفتم تعجب با
 شدی؟ متوجه -
 .فهمممی زن یه ـشـوه*عـ و ناز و نگاه طرز از مردم، یه من -
 .نیاوردی خودت روی به وقتهیچ اما -
 .خواممی رو دیگه یکی من چون -
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 :پرسیدم و کردم اخمی
 کی؟ -
 :گفت و کرد نگاهم خاصی لبخند با
 .فهمیمی خواستگاریش رفتم وقت هر -
 :گفتم و شدم بلند تلخی اوقات با
 .بشین خوشبخت باشه، -

 :زدمی موج خنده هایرگه صدایش در. کرد صدایم که در سمت رفتم
 !طهورا -
 بله؟ -
 گل؟ خانم کردی قهر -
 .نخیر -
 .ببینمت -

 :گفت که انداختم او به نگاهینیم
 !حله؟ نمیرم خواستگاریش اصال خوام؛می معذرت خب خیلی -
 میگی؟ راست -
 .آره -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .منی مال فقط تو کنی،می خوبی کار -

 تا. خوردیم چای و نشستم کاناپه روی دوباره. نشوم متوجه تا برگرداند را سرش فوری اما کرد؛ تغییر نگاهش رنگ
 حال. باال طبقه آمدند امیر خواستِ برخالف و برگشتند هم روژان و اهورا باالخره تا کردیم تمرین هم با شب آخر

 کمک به و رفتیم آشپزخانه به. کند پنهان لبخندش زیر را چیز همه قبل مثل خواستمی انگار بود؛ شده خوب روژان
 اهورا به رو آخر در و کرد تعریف غذا از خیلی امیرحسین. چیدم را میز و کردم درست خوشمزه املت یک روژان
 :گفت

 .باشه کارا به حواست خودت شرکت، برم رسممی کمتر فردا از من -
 :پرسید اهورا

 چرا؟ -
 .بشه رفع هم اشکاالتم و بشه ترپخته صدام تا خوانندگی کالس چندتا برم خواممی -
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 :گفت هیجان با روژان
 شدی؟ قبول دادی؟ تست -

 :گفت سرد خیلی امیر
 .بله -
 :داد ادامه اهورا به رو و
 .باشه کمکت شرکت ببر خودت با هم رو وروجک این -
 !بلده؟ خرابکاری جز کاری وروجک این آخه -

 :گفتم معترض
 .نکنم خرابکاری میدم قول اهورا! اِ -
 !کنه خدا -
 .نشد صحبتی دیگر شام پایان تا و
 *** 

 گفت و بیاییم شرکت به هم با تا آمد دنبالم دانشگاه جلوی. شدیم شرکت وارد دو هر. زد ترمز روی شرکت جلوی
. شد کار مشغول و نشست میز پشت اهورا و شدیم اتاق وارد هم با. است رفته موسیقی کالس به هم امیرحسین که
 در. کردممی بازی بود داده من به امیرحسین که دنبـندی*ـر*گـ با و بودم نشسته صندلی روی مدت تمام هم من
 :پرسیدم و شدم بلند حوصلهبی آخر

 !خب رفت سر محوصله کنم؟ کار چی من اهورا -
 :گفت و کرد نگاهم لبخند با
 .بودی آروم االن تا که کرد شکر رو خدا باید -
 :داد ادامه و کرد اشاره بیرون به
 .بیار قهوه لیوان یه برام برو اول -
 ام؟آبدارچی من مگه! بابا نه! اِ -
 .نکن بحث من با طهورا برو -

 درست قهوه. نبود آنجا کسی کردم؛ تند قدم آبدارخانه سمت به. رفتم بیرون اتاق از و کردم نازک چشمی پشت
 میز روی را سینی. بودم خسته کمی بودم برگشته دانشگاه از چون. برگشتم اهورا اتاق به و ریختم فنجان در کردم،

 :گفتم و گذاشتم
 ؟دیگه امر بفرما، -
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 :زد لب و کرد نگاهم کمی
 .بدم توضیح برات رو چیزهایی یه تا بشین خب، خیلی -

 :کرد شروع که کردم نگاهش منتظر و نشستم صندلی روی
 ما با قرارداد یه حاال بزرگیه، هتل. متری ۳۰۰۰ بنای یه واسه طرح یه خواستن؛ رو ستاره پنج هتل یه طرح ما از -

 !تونی؟می اون، بعد کنممی تایید خودم اول. بکشی طرح و ببینی رو مکان بری خواممی. بدیم طرح بهش تا بسته
 :کردم نگاهش کمی

 .تونمنمی تنهایی که من آخه -
 نیست؟ مهندسی هم روژان یرشته مگه خب -
 .شد قبول دیگه دانشگاه یه و کردمی فرق من با شرتبه اما چرا -
 و فقط کردم محول بهت رو کاری همچین اگه طهورا. بکشین رو طرح هم با خونه؛می مهندسی که اینه مهم -

 تمام کنن قبول رو طرح و بشه بسته کامل قرارداد اگه. دارم اعتماد بهت و بود باال ترتبه که بود این دلیلم فقط
 .رسهمی هم اون به باشه کرده کمکی روژان اگه و توئه مال قرارداد پول

 :گفتم هیجان با
 .تونممی مطمئنم اهورا، عاشقتم -
 .عزیزم مطمئنم منم -

 :گفتم و شدم بلند
 .ببینم رو زمین باید میدی؟ بهم رو محل اون آدرس -
 داری؟ کالس فردا. نمیشه که امروز -
 .نه فردا -
 .برو فردا پس -
 .بده رو آدرس تو ولی باشه -

 سوار. نروم پیاده که داد را ماشینش سوئیچ اهورا. شدم خارج شرکت از و کردم بهانه را خستگی من و داد را آدرس
 .رفتم خانه سمت به و شدم ماشین
*** 
 :زدم داد و ایستادم در جلوی

 !دیگه بیا روژان، -
 :گفت و آمد بیرون خانه از و پوشید را هایشکفش
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 .بکنم کارا این از خوامنمی من آقا! کردما گیری عجب -
 .بیا همراهم فقط نکن، باشه -

 طرح شدمی و بود بزرگی و خوب زمین. تهران شمال در زمینی. کردیم حرکت مکان آن سمت به و شدیم سوار
 بودم فکر در هنوز. بکشم زیبایی طرح توانممی بودم مطمئن. کردم فکر کمی و برگشتم ماشین به. درآورد زیبایی

 عینک. شدم پیاده ماشین از. کشیدم هم در را هایماخم دیدنش با و کردم بلند سر خورد؛ ماشین به ایتقه که
 :گفت لبخند با. گذاشت نمایش به را رنگش خاکستری هایچشم و برداشت را اشدودی

 !شجاع دختر سالم -
 بینم؟می رو تو میرم جا هر من چرا دزده، آقا سالم -
 .منه مال وایسادی توش که زمینی این آخه بگم؛ رو این باید من که فعال -

 :پرسیدم و دادم باال را ابرویم تای یک
 !تو؟ -

 :گفت لبخند با و آمد سمتمان به. شد پیاده ماشین از هم روژان
 .آبتین سالم -

 :گفت من روبه و داد تکان سری آبتین
 !کنیمی کار چی جااین نگفتی -
 .نداره ربطی تو به -
 .منه مال زمین این آخه داره، که گفتم -

 :زدم لبخندی
 آوردی؟ جا به مهرآور، شرکت مدیر هستم سبحانی طهورا بنده.  فرزام جناب کنم معرفی رو خودم باید کنم فکر -

 :گفت تعجب با و کرد فکر کمی
 هتل؟ طرح برای ببندیم قرارداد باهاش قراره که شرکتی همون -
 .بله -

 :گفت متفکر و داد تکان سری
 .بزنیم حرف موردش در بیشتر تا کنم مهمونتون قهوه یه شد واجب پس -

 :نبود اعتماد قابل کال مرد این چون نه؛ یا گفته راست زمین مورد در فهمیدممی باید. نبود بدی فکر
 .قبوله -
 .بریم من ماشین با بشین پس خوبه -
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 :گفت من روبه روژان. کرد اشاره بود خیابان سمت آن که ماشینش به و
 .خونه برممی رو تو ماشین من پس -
 نمیای؟ باهامون مگه -

 :زد لب بشنوم من که طوری فقط آرام
 .بهتره باشید تنها دوتا شما دیگه نه -
 :داد ادامه آبتین روبه و داد تحویلم چشمکی و
 .آبتین خداحافظ -

 شکالتی کیک و قهوه دوفنجان. شدیم شاپ کافی وارد. رسیدیم کوتاهی مدت از بعد. داد تکان سری هم باز آبتین
 :گفت و کرد گره هم در را هایشدست آبتین. دادیم سفارش

 .گفتیمی خب -
 .گفتمنمی چیزی من نه -

 :گفت و خندید
 .تخسی خیلی -
 .تعریفت از ممنون -
 .باشی شرکت اون مدیر خورهنمی سنت به -
 .کنممی کمکشون من و شرکتن مدیر امیرحسین و اهورا نیستم، آره خب -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم
 .نامداره امیرحسین شرکت مدیر اسم بود نگفته پدرم -
 !توئه؟ مال واقعا زمین اون میگم، من حاال -

 .گذاشت میز روی را کیک و قهوه گارسون
 :زد لب و کرد مزهمزه را قهوه آبتین

 حاال. شد فروخته هم درصد سی. منه مال درصدش بیست و اونه مال هتل سهام درصد پنجاه. پدرمه مال -
 .منه دوش رو طرح انتخاب مسئولیت

 .من دوش رو هم طرح کشیدن و -
 .باشی داشته تجربه خورهنمی بهت -
 .میام بر پسش از اما -
 .امیدوارم -
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 .باش -
 :گفت آبتین که گذاشتم دهان به را کیک از ایتکه

 .باهاش شریکم من که باریه اولین این اما نیست؛ پدرم ساز و ساخت اولین این. هست هتل تو زیادی سود -
 :آمد کنارمان از دختری صدای بزنم، حرفی که این از قبل

 .بینمتمی جااین که خوشحالم عزیزم، آبتین -
 پرتحقیری نگاه. نشست کنارمان صندلی روی ـشـوه*عـ با دختر که دوختیم سمت آن به را متعجبمان نگاه دو هر
 :داد ادامه و انداخت من به
 کیه؟ دختره این عزیزم، -

 :شد بلند آبتین جدی صدای
 هستی؟ کی تو خود -
 .بودیم هم با دبی تو نمیاد؟ یادت سارام، من عزیزم؟ چی یعنی -

 :گفت و کرد نگاه دختره به کمی آبتین
 خوای؟می چی چی؟ که خب! آها -
 .کردم ذوق دیدنت با االن ندیدمت؛ دیگه بعد به اون از -

 :گفت و کرد اشاره من به آبتین
 .نشو مزاحم برو بیرون؟ اومدیم خانومم با بینینمی -

 :زد لب و کرد نگاهم تعجب با دختر
 زنته؟ این یعنی! خانومت -

 :گفتم و کشیدم هم در را هایماخم
 .نکن دخالت دیگران شخصی مسائل تو دوما میگن؛ درخت به این اوال -

 :گفت و شد بلند دختر
 .عزیزم خداحافظ. شدم خوشحال دیدنت از حال هر در -
 :زد لب و داد تکان تاسف ینشانه به سری آبتین. رفت و
 .دونیننمی رو خودتون ارزش که دخترا شما دست از -
 :گفتم و کردم نگاهش حرص با
 !نیستین ستایشی قابل موجودات همچنین هم پسرها شما خود نبند، جمع لطفا -

 :گفت ـنـسی*جـ*بد با و زد لبخندی
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 .دیگه لرزهمی دلت و دست من جذابیت به پسری دیدن با هم تو باالخره نبندم؟ جمع چرا -
 با را لباسش و خورد تکانی تنها نبود داغ زیاد چون. کردم خالی جذبش سفید لباس روی و برداشتم را قهوه فنجان
 :غرید عصبانیت با من روبه و گرفت دست

 کنی؟می غلطی چه -
 :گفتم و شدم بلند داشتم لب به که کجی لبخند با
 .جذاب پسر یه نه کردی چپه قهوه لباست روی که ایشلخته پسر یک شبیه بیشتر االن تو نظرم به -
 .آمدم بیرون شاپ کافی از و گذشتم کنارش از لبخند همان با و

 این که حاال. خانه برگشتم تاکسی یک با. هستم خودش از تراحمق دخترهای دوست مثل من کرده فکر احمق پسر
 .کنم ثابت را خودم توانستممی باید. شدمی قبل از بهتر باید کشیدممی آبتین زمین برای را طرح

 و میز. کنم استفاده آن از کارگاه عنوان به بتوانم تا کردم مرتب را جاآن و شدم زیرزمین وارد رسیدم که خانه به
 درد به کاغذهای از بود پرشده تقریبا زباله سطل. کردم پاره و کشیدم  طرح کلی شب تا. آوردم اتاق از را وسایلم
 .نداشت جالبی طرح که نخوری
 ایجرقه. کردم نگاهشان خوب. کردممی پایین و باال را بودم گرفته زمین آن از که هاییعکس و برداشتم را موبایلم

 به ایتقه. بیرون نمای از اولیه طرح یک. کردم گیریاندازه دقیق کش، خط با و رفتم میز سمت به. خورد ذهنم در
 :گفت و شد وارد لبخند با امیرحسین و خورد در
 .نباشی خسته گل، خانم سالم -
 :گفت که کردم پاک را امپیشانی عرق. دادم را جوابش ایخسته لبخند با
 .رو کار کن تعطیل. شامه وقت االن اما دستت؛ داده بزرگ کار یه گفته بهم اهورا -
 :زدم لب هیجان با
 خوبه؟ این نظرت به. هتل بیرونی نمای از. ببین رو طرحم بیا امیرحسین -
 .نشست صورتش روی لبخندی کم کم و انداخت طرح به ایموشکافانه نگاه. شد نزدیک میز به
 .موردش در بده توضیح یکم -
 و خورهمی اتاق تا پونزده حدود بزرگتره که شرقیه. غرب یکی اون و شرقی ضلع یکی برجه، دوتا این ببین خب -

 چند تو رستوران تا پنج دارم تصمیم. بینیمی کنم طراحی رو داخلی نمای خواستم که زمانی رو اینا حاال. تا ده غربیه
 اون بر عالوه اتاق هر توی البته. استخر برای هم یکی و ورزشی سالن یه و همایش سالن. کنم تعبیه هتل جای
 چیه؟ نظرت. باشه هم جکوزی باید

 :کرد نگاهم تحسین با
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 .بهتری منم از تو ای؟تجربهبی تو میگه کی. عزیزم بود العادهفوق -
 :گفتم و خندیدم بلند

 میشه تازه. میشه هلویی چه ببین کنم کار روش برم بذار. ستاولیه طرح فقط نقشه این تازه! دیگه نگو چرت -
 کافی یه طورهمین. باشن راحت هم آفتاب توی که بونسایه با. کرد درست هابچه برای فضا یه هتل بام روی
 .شاپ

 .کنممی افتخار بهت عالیه؛ آره -
 :گفتم باذوق

 .ممنون -
 بخوریم؟ شام بریم حاال -
 .بریم -

 :گفت لبخند با پدر. بودند نشسته میز دور همه رفتیم که باال
 دخترم؟ کردی کار چی -

 :داد جواب من جای به امیر
 .میشید متعجب کشیده طرحی چه دخترتون بدونید اگه! پدرجان بود عالی -
 .دخترم آفرین -

 :زد لب کشیدمی غذا برایم که طورهمان مادر
 .بشم زرنگم دختر قربون مهندسه؛ پا یه دخترم -

 :گفت لبخند با اهورا
 کنی؟نمی کمکش تو روژان راستی ببینم؛ رو طرحت بیام فردا شد واجب -

 :گفت و انداخت من به نگاهی روژان
 کار اون خوبی به تونمنمی. ندارم عالقه مرشته به طهورا مثل من گذشته اون از ندارم؛ تمرکز خیلی حقیقتش -

 .کنم
 :داد تکان سر اهورا

 .بگیری کمک امیر و من از تونیمی برخوردی مشکلی به اگه حال هر در -
 .ممنون -

 :گفت مامان
 .داریم مهمونی یه فردا راستی -
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 :پرسیدم متعجب
 !مهمونی؟ -
 .بود ما خونه پیشم ماه سه. میشه برگزار ماه هر که زنانه مهمونی یه رفت؟ یادت! دیگه آره -

 :گفتم و دادم بیرون را نفسم
 نیام؟ من نمیشه حاال اومد؛ یادم بله -
 .میاین روژان هم تو هم -

 :پرسید روژان
 .نمیام من نه جون؟ خاله بیام کجا من -
 مشکلی هیچ و پنجه ساعت مهمونی میای؛ سه هم تو ست،خونه یک فردا که روژان. نباشه حرف گفتم که همین -

 .نداره وجود
 :گفتم معترض

 االن من گذشته، اون از. بخونم نتونستم امروز که دارم امتحان هم کلی فردا خدا به! دارم درس خدا به من، مادر -
 .گرمه طرحم با سرم
 :زد لب جدی مادر

 .میاین من با فردا شما. بشنوم چیزی خوامنمی -
 :گفتم و شدم بلند. انداختند باال شانه لبخند با دو هر که کردم نگاه پدر و اهورا به ملتمس

 .بخیر شب شام؛ بابت ممنون. کنم استراحت یکم من بهتره صورت این در -
 :گفت و شد وارد سرم پشت عجله با هم روژان. رفتم اتاق به
 بکنم؟ سرم تو خاکی چه حاال -
 .دیگه مهمونیه یه طور؟چه -
 نیام؟ من نمیشه ولی دونم؛می آره -
 میره؟ بار زیر مامانم نظرت به -
 .نه -
 .مهمونی بریم بیای خوب بچه مثل هم فردا و بخوابی بهتره پس -

 :گفت و کرد پهن تختم کنار را تشکش
 .خونه بیارم رو وسایلم از یکم میرم فردا -
 طوره؟چه پدرت حال راستی -



 

 

131 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 .انداخت باال ایشانه
 .دونمنمی -
 .پدرته اون چی؟ یعنی -
 :نالید بغض با
 کرد؟ ظلم حقم در قدراین چرا ؛بودم دخترش منم -
 .بَده بذاری پا زیر رو احترامش بیرحمانه قدراین تو اینکه اما ندارم؛ خبر درست شما اختالفات از من عزیزم -
 .نبینم رو عوضیش زن اون امیدوارم فقط. مرده یا ستزنده فهمممی فردا حال هر به. نیست بد هیچم -
 چی؟ مادرت پس -
 !متنفرم هردوشون از عوضیه؛ آدم یه اونم -
 .نبینم را اشنشسته اشک به هایچشم تا برد پتو زیر را سرش و کشید دراز و

*** 
 از را امیرحسین پای صدای که بستم را امکتانی هایکفش بند. زدم بیرون خانه از صبحانه بی و مالیدم را هایمچشم
 :گفت و زد لبخندی که کردم بلند سر. شنیدم هاپله روی

 .خانمی بخیر صبح -
 شرکت؟ میری بخیر، هم تو صبح -
 .آره -
 دانشگاه؟ ببری منم میشه -

 :گفت و زد چشمکی
 .منتظرم ماشین تو -
. کرد حرکت امیرحسین و شدم ماشین سوار. بخوابم نتوانستم اصال دیشب. بودم خسته خیلی. رفت بیرون حیاط از

 :پرسیدم
 خبر؟ چه کالسات از -
 هم دیگه تست دوتا. زده زنگ بهم علیرضا دایی رضایی، آقای باری چند یه. گرفتم رو هاماشکال تقریبا خوبه، -

 .کنممی کار به شروع دیگه روز چند تا احتماال و میاد خوشش صدام از خیلی. دادم
 :گفتم زدهذوق

 میشی؟ خواننده تو یعنی! نمیشه باورم امیر عالیه -
 .شما سری صدقه از کنم؛ فکر -
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 .خوشحالم خیلی که من -
 عالقه خوندن به بیشتر تو کنار. بزنی گیتار برام و بیای خواستممی ازت وگرنه شلوغه، خیلی سرت روزا این تو اما -

 .دارم
 .میام که معلومه -
 .شلوغه خیلی سرت اما -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .کنیم تمرین یکم پیشت میام امشب. کارهامی از ترمهم تو -

 :گفت و زد ترمز روی دانشگاه جلوی
 .ممنون -
 .چاکریم -

 :زد لب و خندید
 .بچه برو -
 !بچه گفتی باز که تو -
 که بود طرحی مشغول فکرم هایمکالس تمام در. شدم دانشگاه وارد. دادم تکان دست برایش و شدم پیاده ماشین از

 هیز هاینگاه طرف، یک از امذهنی هایمشغله. دهم انجام را کار این احسن نحو به توانستممی باید. داشتم برعهده
 و دیدم را اهورا ماشین دانشگاه از خروج محض به. بود اعصابم روی واقعا. دیگر طرف از هم دانشگاه دم مزاحم آن
 سوار و کردم باز را شاگرد سمت در. امانم در پسر آن دست از و است آمده موقع به او که کردم شکر را خدا دل در

 :شدم
 .سالم -
 .سالم -

 خانه وارد. رفت و کرد پیاده خانه رویروبه مرا داشت، عجله انگار که اهورا. کشیدم آهی مهمانی یادآوری با. افتاد راه
 از پر که تختم و بود شده خالی که کمدم دیدن با و شدم اتاقم وارد. آمدمی اتاقم از مادر و روژان صدای شدم که

 :پرسیدم. بود روژان برای لباس انتخاب مشغول مادر. کردم حیرت بود لباس
 خبره؟ چه جااین -

 :گفت دیدنم با مادر
 .کن انتخاب لباس بیا بخور رو نهارت برو زود اومدی؟! اِ -

 :گفتم حوصلهبی
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 .کردم انتخاب قبال -
 :پرسید روژان

 کدوم؟! اِ  -
 :گفتم و کردم اشاره بود آویزان تخت تاج از که اینقره لباس به
 .اون -

 و داد نشان را دستش در ایپسته سبز لباس روژان. کردند موافقت دو هر و انداختند لباس به نگاهی روژان و مادر
 :گفت

 چیه؟ این بهراجع نظرت -
 .میاد بهت سفیده پوستت چون -

 :زد لب مادر
 .نده هدر وقت شو حاضر بیا بخور رو ناهارت برو زود -

 را ذهنم تمام هتل طرح. رفتم زمین زیر به و پیچیدم نان الی کباب ایلقمه. شدم خارج اتاق از و گفتم ایباشه
 ایپسته سبز پیراهن آن با روژان و شد باز زمین زیر در که بودم گیریاندازه و خطوط رسم مشغول. بود کرده درگیر

 به. بود زانو باالی کمی تا لباس بلندی. شد وارد بود پوشیده کامل اشـینـه*سـ قسمت و داشت باریکی بندهای که
 :گفتم لبخند با. بودم نکرده تن به را لباس این حال به تا خودم. آمدمی خیلی روژان تن
 .شدی ناز چه -

 :گفت و خورد چرخی هوا روی بلوندش موهای که زد چرخی
 جداً؟ -
 .تو برای باشه لباس این. میاد بهت خیلی آره -

 :زد لب زدهذوق
 !ممنون وای -

 :داد ادامه باشد آمده یادش چیزی که انگار بعد
 .کشتمونمی االن مامانت که شو حاضر بریم بیا وای -

 :گفتم و انداختم میز روی را پرگار
 .بریم باشه -

 مهمانی به رفتن به ایعالقه هیچ حقیقتا من اما شوم؛ حاضر زود که داشت عجله مادر. برگشتم اتاقم به دوباره
 .نداشتم
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 از اما بود عریان هایمشانه. پوشیدم هم رنگی مشکی ضخیم ساق بود کوتاه زیادی چون. کردم تن به را لباسم
 .باشد برهنه امـینه*سـ باالی کمی بود شده باعث همین و داشت آستین مچ از باالتر کمی تا بازو قسمت

 قسمتی. بستم و کردم جمع سرم باالی را رنگم ایقهوه موهای. نداشتم لباس این با مشکلی بود زنانه مجلس چون
 ماتی آرایش و ریختم صورتم روی را موهایم از بزرگی یدسته. شود تربیش اشزیبایی تا ریختم امشانه روی کج را

 بلوند موهای با همراه سفید پوست داشت؛ حق کمی چند هر. بود کرده تریغلیظ آرایش من برعکس روژان. کردم
 روی باز طور همان را موهایش. بگیرد روح کمی تا داشت بیشتری آرایش به احتیاج واقعا روشن ابروهای و

 :گفتم و گرفتم سمتش مشکی ساپورت. ریخت هایششانه
 .کن پات رو این خوایمی اگه -

 :گفت و زد پس را دستم
 .خوبه طوریهمین نه -
 اهورا شاید. بود زیبا تنش در هم همین اما کرد؛می جلوه تیره لباس با قدرچه سفیدش پوست این کردم فکر خودم با

. رفتیم مهمانی به من ماشین با. شدم خارج اتاق از و کردم تن هم مانتو. باشد شده عاشقش که داشت حق واقعا
. بود بزرگی نسبتا حیاط. شدیم وارد زدن زنگ بدون رو همین از بود باز در. زدم ترمز روی بزرگ درب یک جلوی
 را ما و آمد استقبالمان به مادر دوست و مراسم میزبان خانم رویا. بودند رقصیدن حال در هاخانم بیشتر. رفتیم داخل

 را سنش بود کرده عسلی تازگی به که موهایی با که بود پوشیده عسلی دامن و کت مادر. کرد راهنمایی پرو اتاق به
 .کردندمی سرو هم نوشیدنی شد، برگزار ما خانه در که مهمانی برعکس و بود بزرگی خانه. آوردمی پایین بسیار

 ایجرعه و برداشت اینوشیدنی روژان. دادنمی اجازه مادر یغرهچشم اما کنم؛ امتحان بار یک خواستمی دلم
 بدون مهمانی این ماه هر چرا فهمیدمنمی من حال این با بودند؛ شیک و برازنده بسیار دخترها و هاخانم تمام. نوشید
 .رفتیم ـص*رقـ پیست به هم با و گرفت را دستم روژان گذشت که کمی. شدمی برگزار آقایون حضور

 آن در چون و کردم تشنگی احساس ـصـیـدم*رقـ که کمی. داشتم بیشتری مهارت عربی در اما نبود؛ بد ـصم*رقـ
 :گفت و زد لبخندی دیدنم با خانم رویا. رفتم آشپزخانه به شدنمی  سرو نوشیدنی جز چیزی مهمانی

 عزیزم؟ خوایمی چیزی -
 .آب لیوان یه بله، -
 .کن صبر لحظه یه اوه، -
 چه شدمنمی متوجه. شد بلند موبایلش زنگ. کشیدم سر الجرعه و کردم تشکر ریخت، برایم پارچ از آب لیوانی و

 :گفت شرمنده لحنی با کرد قطع که وقتی اما گویند؛می
 بیای؟ بگیری تحویل حیاط از بری زحمتبی میشه. آوردن شیرینی جعبه یه دخترم ببخشید -
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 :گفتم و زدم لبخندی
 .حتما بله -
 .دخترم ببخشید -
 .میارم میرم االن. میکنم خواهش -
 کنار که پسری دیدن با. گذاشتم حیاط به پا و کشیدم بود امشانه روی که موهایم بین دستی. شدم خارج آشپزخانه از

 داخل خواستم و گذاشتم امـیـنـه*سـ روی را دستم و شدم هول بود گرفته ضرب زمین بر پا با و بود ایستاده دیوار
. رساندم او به را خودم قدم چند با طبیعی خیلی و ندانستم جایز را رفتن دیگر. دید مرا و کرد بلند سر که برگردم
 هایشانه بابت که این با. آورده را هاشیرینی مردی نگفت چرا که فرستادممی لعنت خانم رویا به دل در طورهمان

 :گفتم و زدم زورکی لبخند اما بودم؛ معذب کمی عریانم
 بدین؟ میشه رو هاشیرینی ببخشید -
 :زد لب و آمد خودش به انگار کرد،می نگاه مرا مبهوت و مات که او
 .هستم کامیار خوشبختم، -
 خواستم؟ را اسمش او از کی من. کردم نگاهش سفیه اندر عاقل. گرفت سمتم به را دستش و

 :گفتم و فشردم را دستش اجبار به
 .خوشبختم -
 بدونم؟ رو اسمتون میشه -

 :گفتم و دادم تحویلش زورکی لبخند
 .طهورا -
 بود ـخـت*لـ امـینـه*سـ از کمی و شـانه اینکه با نگاهش اما بود؛ معمولی اشچهره. داد تکان سر لبخند همان با

 :گفتم و کردم اشاره دستش شیرینی به. بود زده زل هایمچشم در فقط و آمدنمی نظر به ـیز*هـ اصال
 بدین؟ رو شیرینی میشه -
 .بفرمایید متاسفم، اوه -
 راحتی نفس. شدم وارد و رساندم خانه به را خودم بلند هایقدم با و گرفتم تشکر با. گرفت سمتم به را جعبه و

 و برگشتم پذیرایی به. نبود آشپزخانه در خانم رویا اما گذاشتم میز روی را شیرینی جعبه. رفتم آشپزخانه به و کشیدم
 :گفت و نشست کنارم هم روژان. نشستم کاناپه همان روی

 یهو؟ زد غیبت کجا -
 :دادم جواب حرص با
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 .بودم قبرم سر -
 :دادم بجوا شماره به توجهبی. شد بلند موبایلم زنگ صدای. نگفت چیزی و کرد نگاهم متعجب

 الو؟ -
 :پیچید گوشی در پسری صدای

 خوبی؟ آبجی سالم -
 :گفتم و زدم لبخندی. بود رضاعلی آن از سرحال و شاد صدای این. نبود کردن فکر به نیازی

 خوبی؟ تو ممنون. رضاخانعلی شد عرض سالم -
 توئه؟ پیش امیر بپرسم خواستممی راستش. آبجی مرسی -
 !طور؟چه نه -
 .خاموشه هم گوشیش. نیومده هنوز اما داشت؛ قرار استادیو تو داییم با امروز آخه -
 زنی؟نمی زنگ اهورا به چرا. ندارم ازش خبری و مهمونیم االن من -
 .بزنم زنگ تو به اول گفتم تره،صمیمی تو با امیر واال -

 :گفتم و خندیدم
 بیاد؟ خوادمی که خبره چه استودیو حاال. نیست که من پیش -
. انتظارشه در خوبی یآینده مطمئنه و اومده خوشش داره توش که احساسی و امیرحسین صدای از دایی حقیقتش -

 یک همون تا کشهمی طول ماهی چند. بخونه آهنگ یه خوادمی دایی ولی داره؛ تمرین به نیاز هنوز که درسته
 .آلبومش کارای به کنهمی شروع امیر بشه پخش که موقعی همون از اما بشه؛ پخش آهنگ

 :پرسیدم
 کنید؟ پخش رو آهنگ یه اون خواینمی چرا خب -
 دایی که طوراین. داره خواهان کلی آلبومش اولین و کنهمی جمع طرفدار طوریاین. دوتا شاید نه، که یکی حاال -

 سریال اون خود چند هر. کنه اجرا رو سریالش تیتراژ خواسته و شنیده رو امیر صدای هم کننده تهیه یه گفتمی
 .گیرهمی قرار شهرت اوج تو امیر دور چندان نه یآینده در اما بشه؛ پخش تا داره کار دوسالی
 :گفتم آرام. بست نقش هایملب روی لبخندی

 .روزم اون منتظر صبرانهبی -
 .بیاد تمرین برای بزنم زنگ امیر به باید کنم؛ قطع من خب خیلی -
 .بای نمیشم مزاحم باشه -
 .بای -
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 من اما آمد؛می باال از ساز صدای. برگشتیم خانه به. کردم تخلیه را خودم شب آخر تا و رفتم پیست به خوشحالی از
 .بروم باال یطبقه به نتوانستم که بودم خسته قدرآن بودم، داده امیرحسین به که قولی برخالف

*** 
 و کردم استفاده فرصت این از من و بود خواب هنوز روژان. تعطیلی و بود جمعه روز. شدم بلند صبحانه میز پای از
 متن دانستممی. خواندمی را آهنگی محشرش صدای آن با داشت و بود دستش کاغذی امیر. رفتم باال طبقه به

 .گفتمی رضاعلی که است آهنگی
 :گفت و زد لبخندی دیدنم با
 بود؟ باز در -

 :گفتم و نشستم رویشروبه لبخند با هم من
 .کردم بازش نه، -
 !آها -

 :پرسیدم. بود گرفته امخنده
 پایین؟ نیومدی صبحانه برای چرا -
 .کردممی تمرین آهنگ داشتم -
 .کردی فراموش رو من که کارتی مشغول قدراین -

 :گفت و کرد ریزی اخمِ
 .میدم انجام توِ خاطر به فقط هم رو هارفتن کالس و تمرینات این. کنمنمی فراموش رو تو وقتهیچ من -
 .بزنم گیتار برات کم یه بده حاال ممنون -
 .اتاقه تو -

 گفتمی خودش اما بود؛ عالی که من نظر به. خواندمی امیر و نواختن به کردم شروع و آوردم را گیتار اتاق از و رفتم
 درست که ایخوشمزه یقیمه خورش برایمان مادر که کردیم تمرین ظهر تا. کند تمرین زیاد باید و است ایراد از پر

 :گفت و خورد گرم آب کمی امیر. خوردیم باال را ناهارمان. آورد را بود کرده
 .بشه دارخش صدام ترسممی. بیارم فشار محنجره رو خیلی نباید -
 .باکالس بابا! اوه -

 :گفت و خندید
 .بچه برو -
 .کنم کار طرحم رو برم یکم من -
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 .عزیزم برو -
 .نیار فشار تحنجره رو هم شما -
 .باشه -

 خانه از بگوید چیزی کسی به اینکه بدون هم روژان. کند کمکم طرح کشیدن در خواستم اهورا از و پایین رفتم
 کمکم طرح کشیدن در خیلی اهورا. بردارد خانه از بیاورد بود نتوانسته دیروز که را وسایلی بود رفته انگار. رفت بیرون

 خورده اشکال به همایش سالن و اتاق و طبقات جاسازی برای. بود سخت خیلی که داخلی طرحِ مخصوصا. کردمی
 و رفتممی شرکت به هم کردممی کار طرح روی باید هم. بود شده فشرده کارهایم فردا از. کرد کمکم او که بودم

 و گذراندمی تمرین برای استودیو و موسیقی هایکالس در را وقتش بیشتر امیرحسین. شدممی اهورا دستِ کمک
 تا. کردممی کمک امیر به تمرینات در و رفتممی باال باید هم هاشب. بزند سر شرکت به کردمی فرصت کمتر

 خوابم. گذراندممی شرکت در را دیگرش ینیمه و دانشگاه در را روزم از نیمی و خواندممی درس صبح هاینزدیک
 کیلو ۵ نیم و ماه یک عرض در و بود گذاشته جسمم روی زیادی تاثیراتِ این و بود شده روز شبانه در ساعت چهار
 .کردم کم وزن

 به استاد صدای از. ندارد رضایت خودش بود معلوم چند هر. برگشت خانه به و شد کمتر پدرش با روژان اختالفاتِ
 :آمدم خودم

 هست؟ کالس به حواستون سبحانی خانم -
 :زدم لب و کشیدم ـمـارم*خـ هایچشم به دستی

 .خواممی عذر بله -
 توانِ کالس سر رو این از بخوابم نتوانستم امروز  امتحان و درس مرور برای دیشب. پرداخت درس به دوباره استاد

 اینکه با. زدم بیرون کالس از است تمام کالس گفت استاد اینکه محض به. نداشتم را هایمپلک نگهداشتن باز
 خیلی دیدنم با مادر. رفتم خانه به تاکسی با. دیدمنمی خود در را این توانایی اما داشتم؛ کالس دیگر ساعت چهار

 بودم داده اول ساعتِ که خوبی امتحان اما دادمی امخستگی از خبر قرمزم و ـمـار*خـ هایچشم چون نکرد؛ تعجب
 .ارزیدمی دیشب خوابیبی به
 .رفتم خواب به نگذاشته بالش روی را سرم خودم و بیاید دنبالم خانه دیگر ساعت چهار که دادم پیام اهورا به

*** 
 !صبح۹ نشستم؛ صاف و انداختم دیوار روی ساعت به نگاهی. بود روشن هوا کردم باز که چشم
 خوابیدم؟ ساعت ۱۹ من یعنی
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 صبحانه میز دور همه. رفتم بیرون اتاق از. امپرداخته را مدت این خواب قرض کردممی احساس. نداشت امکان این
 :زدم ـب*لـ من اما گفتند بخیر صبح دیدنم با. امیرحسین حتی بودند؛ نشسته

 نکرد؟ بیدارم کسهیچ چرا -
 :داد جواب پدر
 .بخوابی گذاشتیم بودی؛ خسته خیلی -
 همه؟ این -

 :گفت اهورا
 بخوابی؟ گذاشتیم بَده حاال بچه! بیا -

 :گفت امیرحسین. بودم گرسنه خیلی. نشستم میز پشت و زدم صورتم به آبی
 .بیاری فشار خودت به قدراین نباید -
 .دیگه بدم انجام رو دارم عهده به که وظایفی باید باالخره میارم؟ فشار خودم به میگه کی نه، -

 :زد غر لب زیر مادر
 .بزنی خوابت از نباید اما شناسی؛وظیفه قدراین که خوبه -
 هر. کشید طول قدراین تنهام دست چون میشه؛ تموم دیگه یکم هتل طرح. نباشین من نگران مامان خوبم من -

 ترسبک کارام یکم بشه تموم اونکه. بود خودم یعهده به کارها بیشتر بازم اما کردن؛ کمکم خیلی اهورا و امیر چند
 .میشه

 :داد تکان سر امیرحسین
 !نظیرهبی طرحت هستی؛ واقعی مهندس یه کردی ثابت عوضش -
 .ممنون -

. داشتم وقت کلی هنوز و بود یک ساعت کالسم اولین. کنم کار طرح روی تا رفتم زیرزمین به صبحانه از بعد
 دهان برایم بودیم داده هتل برای که بود طرحی که درونش یبرگه. افتاد زیرزمین کنار آشغال سطل به چشمم
 !قبل هفته سه دقیقا آورد؛ هجوم ذهنم به خاطره آن باز. کردمی کجی

 کار طرح روی کمی و باشم خانه در دادممی ترجیح من و بود آمده شرکت به امیرحسین. زدم بیرون شرکت از»
 به توجه بدون. رسیدمی نظر به همیشه از ترخلوت خیابان بود ظهر چون و بود پارک خیابان طرف آن ماشینم. کنم

 زده وحشت و پیچید گوشم در ماشینی ممتد بوق صدای. شدم رد خیابان از کردندمی عبور توک و تک که هاماشین
. آمدمی سرعت به ماشین. نداشتم حرکت توان ترس از. کردم نگاه آمدمی سمتم به مشکی جنسیسی که مقابلم به
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 با هنوز. شد بلند جیغش صدای و انداخت خط آسفالت روی هایشالستیک زد، ترمز روی من، به بود مانده کمی
 .آمد پایین آن از آشنا مردی و شد باز درش که کردممی نگاه ماشین به ترس

 هم در را هایماخم. بود شده خیره من به پوزخند با سقف روی دستش یک و بود ماشین در پایش یک که حالی در
 :زدم داد و کشیدم

 !ماشین پشت شینیمی کنیمی غلط نیستی بلد رانندگی -
 :داد جواب خونسرد خیلی آبتین

 .بود تالفی این بلدم، اتفاقا -
 :گفتم حرص با
 .میدم نشونت آره؟ تالفی -
 آبتین. هستیم خیابان وسط بودم کرده فراموش انگار.  دویدم سمتش به و آوردم در را امسانتی پنج پاشنه کفش و

 اما شود؛ متالشی مغزش که آورم فرود سرش بر را کفش چنان داشتم دوست. رسیدم او به که رفت عقب قدم چند
 را ـبم*لـ درد از و کشید تیر کتفم. کوبید ماشین یبدنه به مرا و چسبید را دستم مچ بردم، باال را دستم که همین

 :گفت و کرد تمدید را پوزخندش. گرفتم دندان به
 !شجاع دختر حرفاست این از ترکم زورت -

 :غریدم
 .کن ولم -

 لحن با او اما شد گرد هایمچشم. زد امپیشانی بر ریز ایسه*ـو*بـ و آورد جلو را سرش و گرفت را مچم ترمحکم
 :گفت تهدیدآمیزی

 .باشی شوخیات مراقب بهتره. شجاع دختر نیستم قانع قدراین همیشه من -
. رفت و داد حرکت را ماشینش و زد برایم چشمکی هم خودش. افتادم جدول کنار که کرد رها شدت به را دستم و

 :کنم زمزمه کلمه یک توانستم تنها و ایستادم سختی به. نبود خیابان در ماشینی ظهر وقت این شکر را خدا
 !ایعقده -

 کار اهورا با و بود نیامده قهوه آن بابت تالفی و انتقام برای تنها پس. کرد ترمز شرکت رویروبه و زد دور را پیچ
 مخصوص که را طرحی کاغذ کردم که کاری اولین و رفتم خانه به سرعت بیشترین با و شدم ماشین سوار. داشت

 .«انداختم آشغال سطل درون و کردم مچاله را بود هارستوران قسمت
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 خون تا دادم فاصله کاغذها از را دستم فوری. بود رفته فرو انگشتم در پرگار سوزن. آمدم خودم به انگشتم سوزش با
 طرف فهمید امیر وقتی و بود رفته شرکت به طرح از پیگیری برای آبتین دارم یاد به خوب روز آن. نریزد رویش
 .نکرد را کار این پدر ضمانت به که بگیرد من از را طرح خواست و کرد پا به قیامت خانه در است آبتین

 آدرس که کارتی اهورا. هستم کارش تالفی فکر در اما ندیدم؛ را آبتین دیگر بعد به روز آن از. زدم انگشتم به چسبی
 تحویلش را طرح کار اتمام از بعد تا بود داده من به را بود آن روی خودش شماره و پدرش ساز و ساخت شرکت
 از خوبی این به توانستمنمی تنهایی به خودم. بود نقص و عیببی طرح کردممی کار خودشان نظر زیر چون. بدهم

 .دربیاورمش کار
 .کردمی باز را در مادر بود که هر. دهم ادامه را کارم تا رفتم میز سمتِ به خیالبی من اما آمد؛ آیفون زنگ صدای

 به زدهذوق دیدنش با. داخل آمد آتیه و شد باز بود خودم کارگاه همان که زیرزمین در که بود نگذشته دقیقه پنج
 در را همدیگر .کردیممی صحبت تلفنی گاهی فقط و بودمش ندیده که شدمی ماهی یک. دویدم سمتش

 کارگاه در را زیادی مدت چون. بنشیند تا داد رضایت کرد گله اممعرفتیبی از خوب وقتی او و گرفتیم ـوش*غـ*آ
 :گفتم و نشستم رویشروبه. باشم راحت تا بود آورده کارگاهم به را اشدونفره یکاناپه امیر. گذراندممی
 اومدی؟ خبربی چه -
 نیام؟ منم داری انتظار نمیای که خودت! گمشو برو -
 .اومدی خوش هم خیلی دارم، انتظاری همچین من میگه کی -
 شدی؟ معرفتبی قدراین چرا تو -
 .ندارم هم خوابیدن فرصت حتی دارم؛ کار کلی خدابه -
 ...و کنی کار شرکت تو و بشی مهندس خانم نشده هیچی هنوز وقتی! گفت مامانت بله -
 :داد ادامه و کرد اشاره کارم میز به
 .دیگه میشه همین باشه دستت طرح -

 :گفتم و خندیدم
 .نخور قدرحرصاین بابا، باشه -
 بخورم؟ رو تو نخورم حرص -

 :آمد در دم از مادر صدای
 .بخور چای نه -
 :داد ادامه و گذاشت روروبه عسلی روی را سینی و
 .باال طبقه بیاین داشتین الزم چیزی -
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 :داد جواب آتیه
 .برم و ببینم را معرفتتونبی دختر این اومدم راه سر دارم کالس دیگه ساعت یه خاله، مرسی نه -
 داری؟ ایعجله چه اِ -
 .دارم کالس که گفتم -

 :زد لب مادر
 .عزیزم مایلی طور هر -
 :پرسیدم کنجکاوی با آخر در تا زدیم گپ کمی. رفت بیرون و
 خبر؟ چه آبتین آقا از -

 :گفت و کشید آهی. کنم تالفی را کارش تا ببینمش آتیه طریق از خواستممی
 طریق از حالاین با. نمیده جواب رو هامتماس میشه ماهی دو. ندیدمش وراین به مسافرت روز از اصال بگم؟ چی -

 .هستم پیگیرش علیرضا
 :کردم زمزمه زیرلب

 !عوضی یتحفه -
 :پرسید

 گفتی؟ چیزی -
 .عوضیه خیلی پسره این گفتم -
 .چسبوندم بهش رو خودم و ندادم گوش حرفت به که بود خودم تقصیر شاید. دارم دوستش من نگو، طوریاین -
 نداری؟ خبر هم روژی از راستی. شدی عاقل االن خوبه باز -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ
 .کردی فراموش رو همه که گرمه کارت به حواست قدراین -
 .نزن غر قدراین حاال خب -
 خدا فقط. بشه خالص دستش از تا گرفته خونه براش پدرشم. شده دعواش نامادریش با. نیست خوب هم روژان -

 .نداره کنارش رو کسهیچ اما حساسیه سن تو االن داره؛ حقم هرچند. متنفره پدرش و مادر از قدرچه روژی دونهمی
 .کنارشه اهورا -
 .نداره داداشت به ایعالقه هیچ روژی اما کنم؛ ناراحتت خوامنمی -

 :گفتم و کشیدم آهی
 .دونممی -
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 ...چرا پس -
 :حرفش در پریدم

 کنی؟می کار چی ؛بگو خودت از بیخیال -
 .ندارم هم خوندن درس حوصله حتی. میام و دانشگاه میرم خودبی. هیچی که من -
 .حالت به خوش -

 :گفت و شد بلند
 .میشه دیر کالسم میرم، دیگه من -

 :گفتم و شدم بلند
 .بیا دوباره کردی فرصت ولی باشه؛ -
 .توئه نوبت دیگه نه -

 :زدم لب و خندیدم
 .باشه -
 .شد خارج خانه از خداحافظی با

*** 
 غذا برایش مادر. نشست میز سر سالم از بعد و شد وارد گویان یااهلل امیرحسین که بودیم نشسته ناهار میز پای

 با اشاره با مادر باز دقیقه چند از بعد. داد را جوابش چشم حرکت با هم پدر. گفت پدر به چیزی ـب*لـ زیر و کشید
 :پرسید و نیاورد طاقت اهورا آخر در. کرد صحبت پدر
 مامان؟ شده چیزی -

 :زد لب بود شده هول که مادر
 بشه؟ باید چی نه چیزی؟ -

 :گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری پدر
 .خانم بگی بهتره -

 :گفت مقدمهبی مادر که خوردممی را غذایم خیالبی هم من. برداشت دوغ لیوانی امیرحسین
 .اومده خواستگار طهورا برای -

 مادر روبه و زدم لبخندی من اما رفت؛ هم در اهورا هایاخم. کردن سرفه به کرد شروع و پرید امیر گلوی در دوغ
 :پرسیدم

 خوشبخت؟ داماد آقا این هست کی مامان خب -
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 :گفتم اهورا روبه. نخندد تا گرفت دندان به را ـبش*لـ پدر اما زد؛ پایم به ایضربه اهورا
 .کیه خواستگارم ببینم خواممی چیه؟! ا -

 :گفت پدر به رو که شد بلند امیر صدای
 .کنین داماد رو اهورا اول چیزایین این فکر کمه، خیلی سنش طهورا اما ببخشید؛ خیلی حاجی -

 :گفتم معترضانه که رفت امیر به ایغرهچشم اهورا
 م؟بچه من میگه کی! اِ -

 :گفت جدی صدای با اهورا که بود گذاشتن سرسربه قصدم حقیقتا. داد بیرون حرص با را نفسش امیرحسین
 .طهورا اتاقت تو برو پاشو -

 :زد ـب*لـ بابا
 .بزنم حرف باهاش باید کن، ولش -

 :گفت فوری امیرحسین
 .بره کنید رد رو خواستگار حاجی؟ حرفی چه -
 .بگه طهورا خود چی هر -

 :زدم ـب*لـ ناز با بیاورم در را امیرحسین حرص بیشتر اینکه برای
 .باشه کی داماد داره بستگی -

 :گفت ذوق با مادر
 .دیده مهمونی تو رو تو اینکه مثل خانم، رویا پسر -

 :پرسیدم متعجب و کردم فکر کمی
 !کامیار؟ -

 :غرید عصبانیت با امیرحسین
 شناسیش؟می پس -
 .فقط دیدمش مهمونی تو بار یه نه، -

 :زد لب اهورا
 .زوده یکم سالشه نوزده فقط طهورا کنید، بس بهتره -

 :گفت پدر. نکردم اعتراضی دیگر
 .بشناسید رو همدیگه بیشتر یکم بهتره خوبیه، پسر. میان خواستگارا حال هر در -
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 پدر هایاخم. افتاد راه سرش پشت و انداخت من به بدی نگاه هم اهورا. کرد ترک را خانه حرفبی و شد بلند امیر
 به. نداشتم خوردن غذا برای اشتهایی دیگر شدم؛ بلند. شدنمی دیده مادر یچهره در قبلی ذوق آن و بود هم در

 حوصله اما داشتم کالس یک شش تا چهار ساعت از .کردم گرم خواندن درس با را خودم سر شب تا و رفتم اتاقم
 :دادم جواب. بود آتیه. کشیدم خواندن از دست خورد زنگ که موبایلم. بروم کالس یک خاطربه که نداشتم

 الو؟ -
 .مهندس خانم سالم -
 طوری؟چه سالم -
 بریم دوستان اکیپ با قراره چون نذار؛ ایبرنامه هیچ پنجشنبه فردا، پس واسه االن از بگم زدم زنگ خوبم، -

 .بیرون
 کجا؟ -
 که؟ میای خوب، جای یه میریم اما نیست معلوم هنوز کجاش -

 :گفتم پس بود بهتر که نشستن خانه از. نبود هم بدی فکر کردم؛ فکر کمی
 .هستم آره -
 .میگم بهت رو دقیقش زمان زنممی زنگ من پس -
 هست؟ هم رضاعلی چیزی یه فقط -
 طور؟چه آره -
 نگین؟ چیزی امیرحسین و اهورا به میشه -
 .خورهمی روژان ذوق تو خیلی طوریاین ولی دوستم؛ باشه -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .بای میرم دیگه من -
 .بای -

 خانه به رسمی صورت به که بود خواستگاری اولین این. شد عصبانی امروز چرا امیر بدانم بودم کنجکاو. کردم قطع
 :زد جانیبی لبخند امیر اما کرد؛ اخم دیدنم با اهورا شدم وارد. بود کنارش  هنوز اهورا باال، یطبقه رفتم. آمدمی ما
 .سالم -
 :گفتم و نشستم کنارشان لبخند با
 امیر؟ خوبی ظهری؟ از شما میگین چی -
 .عزیزم خوبم آره -
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 :گفت امیر طوالنی سکوت یک از بعد. است پکر خیلی بود مشخص اما
 شلوغه؟ سرت فردا طهورا راستی -
 طور؟چه شش تا دوازده ساعت از دارم؛ کالس تا سه فردا خوب فردا؟ -
 .باشی هم تو خواستممی دارم؛ ضبط فردا -
 :زدم لب هیجان با
 شد؟ تموم تمرینات! وای -
 .کنم کار آلبومم روی هم این از بعد آره، -
 !کردی کار چه شما کنیممی تمرین هم با شبا قدراین ببینم میام فردا عالی چه -

 .بود عصبی شدت به انگار بود؛ عجیب برایم اهورا سکوت
*** 

. دانشگاه رفتم هم آن از بعد و کردم کار طرحم روی دوازده هاینزدیک تا صبح شش ساعت از روز آن فردای
 ورودمان با. ندارد استرسی و دلهره هیچ که بود جالب برایم. استودیو رفتیم هم با و آمد دنبالم امیرحسین ۶ ساعت

 یپنجره که اتاقی به را امیر پرسیاحوال از بعد بودند، اتاق در که دیگر نفر دو و رضاعلی رضایی، آقای اتاق به
 هم رضایی آقای و من. گذاشت گوشش روی گوشی و نشست صندلی روی امیر. فرستادند داشت ایشیشه سرتاسر
 .گذاشتیم گوشمان روی گوشی

 را هایشچشم امیرحسین. داد شروع فرمان رضایی آقای. نشست کلید و صفحه از پر میزی مقابل مردها از یکی
 در میان، خواستگاری برای فردا گفت صبح که مادر صدای آمد،می نظر به عصبی کمی حرکاتش. کرد شروع بست

 باراین. رسیدمی گوش به رضایی آقای معترض صدای. کرد شروع باز و خورد کات باری چند. خورد زنگ گوشم
 :کرد خواندن به شروع باز شد آرامش از مملو هایشچشم که دادم تحویلش لبخندی. دوخت من به چشم امیرحسین

 !بود دلم حرف من حرف بشه، باورت تا بگم چی» -
 بود کم تو به حرفام توی چیزی اگه ببخشم تو

 ندیدم من اما بودی کنارم تو گاهی اگه
 بریدم دل تو از اینکه پای به اینو نذار تو
 دورم تو از وقتی حتی هستی همیشه برام تو

 صبورم خیلی بخدا خیالی،بی خیلی نگو
 باشم زنده تو با بذار کن، باورم و بمون تو

 «باشم برنده دوباره چشمات بازی تو بذار
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 .شد مشت قلبم روی نامحسوس دستم
 بگیره تو بی من دل چشمات غروب تو نذار» -

 دیره که کنم حس نذار هستی، که کنم حس بذار
 دارم که حسی اون بگم که نشد فرصتی اگه
 «کنارم بمون نرو تو بودم، تو عاشق ولی

 و کرد تمام را ضبط رضایی آقای. بود من سمت نگاهش تیر هم باز کرد باز وقتی اما بست؛ درد با را هایشچشم
 :زد لب و کرد تشویق را امیرحسین کلی

 .کردی اجرا عالی -
 را خودش سر هم او و کردم اکتفا خوندی، قشنگ خیلی گفتن به تنها. نکنیم نگاه یکدیگر به کردیممی سعی دو هر
. بود هم در امیر هایاخم هنوز. رفتیم خانه به و شدیم خارج استودیو از کمکم. کرد گرم رضاعلی با وگوگفت با

 :پرسیدم
 امیرحسین؟ شده چیزی -
 .خوندی کور کنی ازدواج تونیمی فردا کردی فکر اگه -

 :زدم لب و خندیدم ریز
 چرا؟ -
 .ایبچه هنوز چون -
 .نبود خوبی دلیل -

 :گفت و داشت نگه خانه جلوی
 .بیارم برات ندارم این از بهتر دلیل -

 ده ساعت فردا. شدم خانه وارد. رفت و گذاشت گاز روی را پایش هم او. کردم تعجب خشنش لحن از. شدم پیاده
 رنگم نارنجی شال و جین با ایقهوه مانتوی. خوابیدم و کردم کوک صبح هشت برای را ساعتم. تهران بام رفتیممی

 روی خوشرنگی نارنجی رژ کردم، مالیمی آرایش. آمدمی سفیدم پوست به نهایتبی نارنجی رنگ. پوشیدم را
 .رفتم بیرون اتاق از و زدم آینه در خودم به لبخندی. زدم هایمـب*لـ

 از بعد. زدم در به محکمی یتقه و رفتم پدرم و مادر اتاق سمت به. بودند خواب همه. نداشتم کالس هاپنجشنبه
 از خواب انگار دید بیرون هایلباس با را من تا. کرد باز را اتاق در کرده پف و ـمار*خـ هایچشم با پدر ثانیه چند

 :پرسید ،آمد مادر جای پدر کردم شکر را خدا. پرید سرش
 سالمتی؟ به کجا بخیر، صبح -
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 :گفتم و زدم لبخندی
 .بیرون میرم دوستام با جون، بابا بخیر صبح -
 :گفت و بست را در و کرد نگاه را اتاق داخل ترس با
 .کنهمی پا به قیامت بفهمه مادرت دخترم هیس -
 .برم خواممی کنم کار چی خب -
 .میاد خواستگار برات امشب دخترم -
 .باشم خونه هفت از قبل میدم قول -
 .برو باشه! امیدوارم -
 .بابایی خداحافظ -
 .خداحافظ -
 هم روژان. گرفتم جای عقب و رفتم سمتشان به. بودند منتظرم خیابان سمت آن رضاعلی و آتیه. زدم بیرون خانه از

 :پرسیدم. دادند جواب که کردم سالم بلند صدای با. بود نشسته
 هستن؟ کیا خب -

 :گفت و عقب سمت چرخید آتیه
 .آبتین دوستای از تا چند و آبتین و سارینا و سینا -
 :گفت شاکی لحن با روژان. بود تالفی برای خوبی فرصت هرچند. شد بلند نهادم از آه آبتین نام شنیدن با
 بگیم؟ امیر و اهورا به نذاشتی چرا -
 .باشم خودم برای امروز خواستممی. نداشتم رو شونحوصله واقعا چون -

 کابینتله دیدن با. کرد پارک دیگر ماشین چند کنار و کرد صحبت ایدقیقه چند. خورد زنگ رضاعلی موبایل
 و آمد سمتم به هیجان با سارینا. بود ریخته ارتفاع از ترسم الین زیپ یتجربه آن با هرچند. بستم را هایمچشم
 جذابی عسلی هایچشم که را پسری سینا. هایشدوست از نفر دو و آبتین و سینا هم بعد و کرد پرسیاحوال و سالم
 .سروش داشت مشکی و کشیده هایچشم و برنزه پوست که یکی آن و کرد معرفی رایان داشت

 را جذاب و زیبا پسران اکیپ شدمی گرفتندمی قرار هم کنار مرد نفر پنج که زمانی اصل در .بودند جذاب دو هر
 بود؛ ایبامزه و شیطان پسر سروش. بیایم است قرار دانستمی انگار نکرد تعجب من دیدن از آبتین. دهند تشکیل

 و رسیدیم کابینتله به. انداختمی سایه عسلیش هایچشم روی هایشاخم و بود مغرور آبتین خود مثل رایان اما
 .کردم حس خودم روی را آبتین نگران نگاه بار اولین برای من
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 خارج فکر از مرا دستم روی دستی گرمی. داشتند اطالع من ترس از هم روژان و آتیه و رضاعلی ماجرا، آن از بعد از
 بکشم بیرون را دستم خواستم. کردم نگاه بود شده خیره روروبه به و بود گرفته را دستم که آبتین به متعجب. کرد
 :گفت گوشم زیر و شد خم سمتم کمی که
 ببرمت دیگه بار یک ندارم وقت من و هستی شجاعی دختر که این یکی گرفتم؛ رو دستت که داره دلیل دو -

 .منه نوبت بار این گرفت رو دستت امیر اگه باراون. بمونم طلبکار ندارم عادت اینکه دوم. بیمارستان
 که ترس یک و پسر سه و ماندم من و شدند وارد هم سروش و رایان ما از بعد. کشید کابینی سمت به را دستم و

 رضاعلی و آتیه احتماال و شدند سوار پشتمان کابین در روژان و سینا و سارینا. ببرد را آبرویم بود ممکن لحظه هر
 واقعا نبود خودم دست. آوردم آبتین دست به فشاری گرفتیم فاصله زمین از که کمی. شدند سوار آن پشتی در هم

 .بودم ترسیده
 ـوش*غـ*آ در مرا آبتین که بودم هافکر این در. شوم آرام خواستممی خواست؛می را امیرحسین ـوش*غـ*آ دلم

 سمتمان به هم بود شده خیره بیرون به اخم با موقع آن تا که رایان که بود برانگیر تعجب قدرآن کارش این. کشید
 .شد قفل خاکستری چشم جفت یک در من هایچشم و آمد بند کردمی صحبت داشت که سروش زبان. برگشت

 یادم انگار. شدم بلند و عقب دادم هلش خشونت با باشد داشته طلب امیرحسین از هم را این شاید که فکر این با
 و خط برایش هایمچشم با پس کنم، بدرفتاری دوستانش جلوی نخواستم. هستم هوا روی و کابینتله سوار رفت
 و هاحرف با کردمی سعی سروش و بود زدهزل من به جدیت با رایان. نشستم صندلی گوشه و کشیدم نشان
 خودم من و رسیدیم باالخره. نیفتد بیرون به نگاهم تا دوختم کابین کف به چشم. کند عوض را جو بامزه هایتیکه

 آتیه نگاه در که این با. آمدند سمتم نگرانی با روژان و آتیه. کشیدم عمیق نفس تند تند و کردم پرت بیرون تقریبا را
 :پرسید اما دیدممی را دلخوری

 طهورا؟ خوبی -
 :دادم تکان سری

 .خوبم ـ
 :گفت و رساند ما به را خودش رضاعلی

 .بریم بهتری اگه آبجی -
 .خوبم آره -

 تخته روی. بود پایم زیر که شوم زیبایی طبیعت منکر توانستمنمی اما داشتم ارتفاع از ترس که این با. افتادیم راه
 صدایش. دهم انجام باید که تالفی پیش ذهنم و بود طبیعت به چشمم. کردم نگاه پایین به و نشستم سنگی

 .نشاند هایملب بر لبخندی
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 شجاع؟ دختر خوبی -
 :گفتم و هایشچشم در شدم براق

 !بله تو چشم کوری به -
 بدی؟ من با قدراین تو چرا دختر -
 .نیستی خوبی آدم چون -
 رسیدی؟ نتیجه این به تنهایی وقتاون -
 .کرد کمکم هم امیرحسین نه -

 :غرید لب زیر. دیدم را گردنش رگ شدن متورم
 .عوضی مرتیکه -
 گفتی؟ چیزی -
 :گفت غیظ با
 .نه -
 همه و رفتیم بود جاآن که رستورانی به. برایش داشتم هابرنامه بود؛ اولش این. خندیدم ریز. رفت و گذشت کنارم از

 را خواستگاری مجلس امیرحسین خواستمی دلم خیلی. بود شب خواستگاری درگیر ذهنم کمی. دادیم سفارش پیتزا
 به رضاعلی صدای با. بود شیرین برایم نهایتبی اما گیرد؛می سرچشمه کجا از حس این دانستمنمی.  بریزد همبه

 :آمدم خودم
 .بخور رو ناهارت آبجی؟ کجایی -

 آوردند؟ را هااین کی. انداختم میز روی پیتزاهای به نگاهی
 :گفت و زد پهلویم به روژان

 خبریه؟. فکری تو خیلی امروز چته؟ -
 :گفتم و زدم لبخندی

 .آره -
 :زد لب سروش

 میشی؟ عروس سالمتی به یعنی -
 :گفتم و زدم کنار را صورتم موهای ناز با
 .میگی تو که طوراین نه حاال -
 :دادم ادامه بدجنسی با و آبتین به زدم زل و
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 .ذارهنمی امیرحسین -
 :گفت تلخی اوقات با روژان. دادمی موفقیتم از خبر اششده منقبض فک

 داره؟ ربطی چه امیرحسین به -
 :گفت کند قانع را خودش خواستمی انگار که آتیه

 .داره دوسِش امیرحسین چون -
 :آمد آبتین صدای

 .برادرشه فقط اون نزن مفت حرف -
 :زد لب اشجدی لحن با. دیدم را رایان متعجب نگاه

 .باشه جالب قدراین دختر یه ازدواج کنمنمی فکر بخوری؛ رو ناهارت بهتره -
 :غرید و شد بلند آبتین

 .بهتره بخورم کوفت -
 :گفتم نهایی تیر عنوان به که برود خواست. شنیدم من اما گفت آرام را این

 .میدم رو بله ،اومدن که امشب -
 سرش پشت هم رضاعلی و رایان. رفت و کرد زمزمه کنی،می غلط تو مانند چیزی یک و کرد نگاهم حرص با

 :گفت و زد چشمکی سینا. زدند بیرون
 آوردی؟ ما آبتین سر بالیی چه -

 :زد لب غمگینی لحن با آتیه
 .کرده اشدیوونه شاید -

 چیزی بود خورده که ناهاری از کسهیچ امروز. رفتم دنبالش و شدم بلند گرفت، دلم. کرد ترک را میز هم آتیه
 :گفتم و ایستادم بام لب کنارش. نفهمید

 ...آتیه -
 :پرید حرفم میان

 .قشنگیه طبیعت -
 آتیه؟ -
 .کنم عاشق رو آبتین تونممی که دارم باور هنوزم من نگو، هیچی -
 .تونیمی مطمئنم -
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 اگر اما نکردم؛ پیدا بدی حس آتیه حرف این با چرا دانمنمی. شد خیره پایین به باز و داد تحویلم جانیبی لبخند
. کنم بیرون سرم از را امیر فکر کردممی سعی کم کم باید. شدممی عصبی کردمی صحبت امیرحسین درمورد روژان
 خیلی آبتین. دادیم سفارش چای همه و رفتیم سنتی خانهقهوه به سارینا پیشنهاد به. بود خوبی گزینه کامیار شاید

 :گفت پیشش لحظه چند حال برعکس طبیعی
 .چیدم برنامه یه امشب -

 :پرسید سروش
 ای؟برنامه چه -
 .رایان خونه کوچیک، پارتی یه -

 :گفت ذوق با آتیه. شد ترغلیظ رایان اخم
 .هستم که من -

 :زد لب هم روژان
 .نیست بدی فکر من نظر به -

 :پرسید من به رو سینا
 میای؟ هم تو طهورا، -
 من؟ -
 .گذرهمی خوش ،بیای باید -

 :زد لب آتیه
 .خواستگاریشه کنم فکر -

 :گفت و زد پوزخندی آبتین
 .گردهبرمی خواستگاری از قبل -
 :گفتم و زدم زل هایشچشم در
 .میام که اینطوریه اگه -

 با. کردمی بخار داغی از که افتاد چایش به چشمم. شد صحبت مشغول رضاعلی با و داد تکان سر رضایت با آبتین
 این و بود دیگری با زدن حرف مشغول هرکس. نبود سختی کار و بود نشسته رویمروبه. زدم لبخندی بدجنسی
. کرد می نگاهم غلیظی اخم با که افتاد رایان به چشمم که بردم جلو کمی را دستم. بود تالفی برای فرصت بهترین
 آن از بعد و ریخت آبتین شلوار روی هاچایی و شد کج لیوان ریزی فشار با و دادم تحویلش نماییدندان لبخند

 رایان تنها و بودند کرده هول همه بین این در. زدمی بادش دست با سریع آتیه. زدمی داغی سر از که بود دادهایی
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 و او تنها انگار. کردم حس خود روی را آبتین یخصمانه نگاه خوابید جمع همهمه وقتی. کردمی نگاهم خونسرد
 رایان خانه به رفتن عزم باالخره. خورده لیوان به خودش پای کردندمی فکر بقیه و بودند شده من کار متوجه رایان

 .هایشرفیق و آبتین کابین رفت هم آتیه و نشستم رضاعلی و سارینا و سینا کابین در من بار این کردند؛ را
 امیر از که کالی میس بیست به تعجب با. کنم سرگرم را خودم تا برداشتم را موبایل نشوم ارتفاع متوجه اینکه برای

 :دادم جواب. خورد زنگ دوباره موقع همان که کردم نگاه داشتم اهورا و
 الو؟ -

 :پیچید گوشی در امیرحسین صدای
 نمیدی؟ جواب رو گوشیت چرا -

 :زدم لب آرام. است عصبانی یعنی کندنمی سالم که هاییموقع دانستممی
 .امیرحسین سالم -
 .کجایی بگو فقط -
 چرا؟ -
 صبحی؟ سر رفتی گذاشتی کجا خبر بدون تو لعنتی -
 .بیرون اومدم دوستام با -
 دوستات؟ کدوم -

 :پیچید گوشی در اهورا صدای و زد چنگ دستش از را گوشی کسی کردم احساس
 الو؟ -
 .داداشی سالم -
 کجایی؟ سالم -
 .بیرون اومدیم دوستام با -

 :زد لب اهورا. شنیدممی خط سوی آن از را امیر غرغرهای صدای
 .باش خونه هفت از قبل -
 خوبه؟ امیر حال میام، باشه -
 .رفتی اطالع بدون که ناراحت یکم آره -
 .خداحافظ باشه -
 .خداحافظ -
 !بود شیرین برایم امیر حساسیت قدرچه که وای. کرد قطع و
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. کندمی زندگی مجردی فهمید شد می اششلوغی از اما بود؛ بزرگی یخانه. رایان خانه رفتیم رضاعلی ماشین با
 :گفت و کرد اشاره اتاقی به رایان

 .کنن عوض جااون رو هاشونلباس توننمی هاخانم -
 :زد لب سارینا

 .نیاوردیم لباس که ما -
 :گفت لودگی با سروش

 .ستزنونه لباس از پر رایان داش یخونه تو -
 :زد لب پوزخند با رایان اما خندیدند؛ رضاعلی و سینا

 .هستن نو هاشونخیلی نباشید نگران. هست زیاد لباس کمد توی -
 آمدنمی رایان خشن و جدی قیافه آن به. بود کمد در زیبایی هایلباس. کرد باز را کمد در روژان. تیمرف اتاق به

 .نبودند پاک امیرحسین مثل همه. رفتنمی انتظار پسرها از این، از بیشتر چند هر. باشد آدمی چنین
 به را اندامش تمام و نبود بیشتر متر نیم کال که ایدکلته لباس کرد؛ تن به و برداشت رنگی ایسورمه لباس روژان

 سارینا. کردممی نگاه را هاآن و بودم نشسته تخت روی من. کنند آرایش تا ایستادند آینه جلوی. گذاشتمی نمایش
 و یـقه قسمت بود؛ ترپوشیده روژان لباس به نسبت. کرد جدا را مارکش و کشید بیرون کمد از رنگی آجری لباس
 از که سفیدرنگی لباس هم آتیه. آمدمی پا ان*ر تا روژی لباس مثل اشکوتاهی اما بود پوشیده کامال اششانه

 به من که بود بازی هایلباس سه هر کل در. پوشید و کرد انتخاب خوردمی پلیسه دامن پایین و ـیـنـه*سـ قسمت
 :گفت سارینا. نبودم پوشیدنشان به حاضر وجه هیچ

 .دیگه بپوش لباس پاشو طهورا -
 .بازه زیادی اینا آخه -

 :گفت و کرد بلندم و گرفت را دستم
 .کن ناز خودت تو بده گیر بهت تا نیست امیرحسین که امروز یه حاال -
 تاپ کردم؛ پایم و کشیدم بیرون رنگی مشکی چرم شلوار. انداختم هالباس به نگاهی و رفتم کمد سمت اجبار به

 روی امیر دنـبند*ـر*گـ که داشت مروارید دنـبند*ـر*گـ اشسینه قسمت پوشیدم؛ و برداشتم هم سفیدی
 :زد لب و کشید سوتی دیدنم با سارینا. کردمی بیشتر را جذابیتش امـیـنـه*سـ
 .شدی خوردنی چه! جون -

 و کردم رها هایمشانه روی آزاد را داشت فر که موهایم. ایستادم آینه رویروبه و دادم تکان تاسف ینشانه به سری
 و شکم از قسمتی و بود کوتاهی تاپ هرچند بود، پوشیده خیلی لباسم نفر سه آن به نسبت. کردم مالیمی آرایش
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 بهترین اما شد؛می گذاشته نمایش به براق چرم و چسب شلوار آن با پایم هایـستگی*برجـ و بود نمایان مرم*کــ
 انداخته راه را خوشگذرانی بساط آقایان. رفتیم بیرون اتاق از نفر چهار هر. داشت وجود کمد آن در که بود لباسی
 !بود ۵. انداختم ساعت به نگاهی. بودند

 من ذهن توهم یا دارد حقیقت آبتین هایچشم تحسین برق دانستمنمی. داشتم وقت خوشگذرانی برای ساعتی دو
 سروش با و نماند آبتین منتظر هم آتیه. کردند ـصیدن*رقـ به شروع دو هر و رفت روژان سمت به سینا. است

 هم من. رفت سمتش به بود، زده پروژکتور هایشچشم سارینا دیدن با که هم رضاعلی. کرد ـص*رقـ به شروع
. خوردندمی نوشیدنی و بودند ایستاده میز کنار رایان و آبتین. انداختم هم روی را پاهایم و نشستم کاناپه روی تنها

 سمتم به هالیوان آن از یکی. نشست کنارم و آمد من سمت به لیوان دو با آبتین. کرد اشاره من به چشم با رایان
 :گفت و گرفت

 خوری؟می -
 به و گرفتم را نوشیدنی. کنم امتحان بار یک شدم وسوسه. شد شکسته اماراده آخر در و انداختم نگاه آن به کمی

 :آمد رویمروبه از رایان صدای که کردم نزدیک ـبم*لـ
 خوردی؟ حاال تا -

 :گفتم رایان روبه و کردم نازک آبتین برای چشمی پشت
 .باره اولین نه -

 :زد لب آبتین که کرد نگاه آبتین به اخم با رایان
 .کن امتحان بار یک نداره اشکال -

 :غرید رایان
 !آبتین -

 را نوشیدنی شد باعث وسوسه اما بود؛ عجیب برایم کمی رفتارهایشان. زد زل او به خشمگینش هایچشم با آبتین
 میز روی را لیوان. بود شده سنگین سرم. گرفتم آتش کردم حس لحظه یک در و سوخت گلویم. بکشم سر الجرعه
 :بود بخش لذت برایم آبتین صدای. شد گَس تلخی از دهانم. گذاشتم

 طهورا؟ خوبی -
 :گفتم ایکشیده لحن با و زدم چـنـگ رنگش ایقهوه پیراهن یـقه*یـ به
 .خوبم -

 :غرید و شد بلند رایان
 !نیاد دختر این سر بالیی امیدوارم -
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 :گفتم و شدم بلند پس ـصم*برقـ خواستمی دلم چیست؛ منظورش فهمیدمنمی. شد دور ما از
 .ـصیم*ـرقـ*بـ بریم -

. شدممی ترحواس و هوشبی لحظه به لحظه من و ـیدم*ـصـ*رقـمی آرام. کرد همراهی مرا و زد لبخندی آبتین
 :گفتم و دادم هول عقب به را آبتین. کنم تخلیه خواستممی که داشتم انرژی کلی انگار

 .کنمنمی حال باهات -
 :زد لب و شد ترعمیق آبتین لبخند. شدندنمی من متوجه که بودند خودشان درگیر همه قدرآن
 عزیزم؟ کنیمی حال چی با بگو تو -
 :گفتم ـصـیدند*رقـمی که سینا و روژان دیدن با
 .کن سم*ـو*بـ -

 :زد لب گوشم زیر آبتین
 .بیار طاقت یکم عزیزم، نیست خوب حالت -

 :نالیدم
 !کن سم*ـو*بـ -
 .خانمی بشین یکم بیا -
 :گفتم قهر حالت با. کرد اشاره کاناپه به و
 .نداری دوست رو من تو -
 .خوابیدم تخت روی و رفتم باال طبقه اتاق سمت به

 که در. نداشتم را هایمچشم داشتن نگه باز توان من اما آمد؛ نزدیک آبتین. نبودم کردممی که کارهایی متوجه اصالً
 .زد فریاد و کوبید دیوار به و داد هل را آبتین رایان. کردم باز را هایمپلک الی شد باز

 و بود تهوع حالت حس تنها. نبود انرژی آن از خبری دیگر و نداشتم زدن حرف توان که بود سنگین قدرآن سرم
 :گفت آبتین به رو رایان. درد بدن

 .غیرانسانیه کارت این ولی کردی؛ خوب که نکنه شرکت خواستگاریش توی تا کنی کاری خواستیمی -
 خیلی اون حالیته؟ روش، بندازم پتو خواستممی. کنم ی*از*درـت*سـ*د بهش خواستمنمی رایان؛ خواستمنمی -

 !خیلی پاکه،
 .کنی ناپاکش نکن سعی پس -
 .میشه بد خیلی ببینن رو من اگه ش،خانواده به بده تحویلش ببر شب -
 آوردم؟ برداشتم بیهوش و ـست*مـ رو شما دختر که هستم کی من بگم حسابی مرد -
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 .ببرش رضاعلی با دونمنمی -
 :زدم لب سختی به
 .آب -

 هایشانحرف از کدام هیچ متوجه حقیقتا. ریخت برایم آب لیوانی میز روی پارچ از و آمد سمتم به فوری آبتین
 .رفتم خواب به زود خیلی اما شد؛ خوب تهوعم حالت از کمی آب خوردن با. شدمنمی

*** 
 امپیشانی روی دستی. کردمی درد کمی سرم. نشستم تخت روی سختی به. کردمی درد تنم تمام. کردم باز چشم

 لبم کنار و گونه و داشتم تن به شلوار و مانتو. ایستادم آینه رویروبه و شدم بلند. بود شده باندپیچی انگار. کشیدم
 یادم تنها افتاده؛ اتفاقی چه دانستمنمی. زدممی لنگ کمی. رفتم در سمت به. بود شده باندپیچی سرم. بود زخمی

 بود؟ آورده مرا کسی چه. رفتم بیرون اتاق از. بود امخواستگاری دیشب اینکه و خوردم نوشیدنی کمی دیشب آمدمی
 دوید سمتم به دیدنم با مادر. کردم هنگ کامالً دیگر بود نشسته کاناپه روی که کسی دیدن با. بودم شده گیج کامالً

 :گفت و
 .مادر جااین بشین بیا شدی؟ بلند جات از چرا بمیرم من الهی -

 :زد لب و نشست کنارم امیرحسین. نشاند کاناپه روی مرا
 خانمی؟ خوبی -

 :گفتم بردارم رایان از چشم اینکه بدون
 .خوبم -

 :شد بلند اهورا صدای بار این
 چی؟ اومدمی سرت بالیی اگر نیستی؟ خودت مواظب چرا -

 :پرسیدم گیج
 میگین؟ چی فهممنمی -

 :گفت فوری رایان
 بردم را شما من و کرد فرار زد بهتون که ماشینی ولی کردین؛ تصادف خیابون تو دیشب نیست؟ یادتون واقعا -

 .تونخونه آوردم هم جااون از و درمانگاه
 :گفت مادر که کردممی نگاهش باز دهان با
 .کنم تشکر طوریچه دونمنمی واقعاً کردین، لطف شما -

 :پرید حرفم در باز رایان که بزنم حرفی خواستم



 

 

158 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 .خوبه خانمتون دختر حال بشم مطمئن خواستممی فقط کنم؛می زحمت رفع دیگه من -
 اشبدرقه برای اهورا و امیرحسین. پرسیدممی باید که داشتم ذهن در جواببی سوال کلی هنوز من اما شد؛ بلند و

 چیده میوه آب و خوراکی کلی مقابلم عسلی میز روی. آمدم خود به مادر صدای با. سوال دنیایی و ماندم من و رفتند
 :گفت ایکننده سرزنش لحن با اهورا. برگشتند اهورا و امیر. بدهد خوردم به را همه داشت سعی مادر که بود شده

 این اصال بیرون؟ میری میشی پا دوستات با چرا بشی رد خیابون از نیستی بلد که تو طهورا  نیستی؟ مراقب چرا -
 درمانگاه؟ برد رو تو آقا این که بودن کجا دوستات

 :زدم لب فقط نداشتم خاطر به چیز هیچ که من گفتم؟می چه
 شد؟ چی خواستگاری -

 :داد جواب و زد لبخندی امیرحسین
 .خورد همبه -

 :زد لب مادر
 خیلی بابات. رفتن و شدن خسته دیگه اما بودن منتظر ۹ ساعت تا. نیومدی تو اما موندن؛ منتظر و اومدن دیشب -

. کردی تصادف گفت و خونه آورد رو تو و اومد آقا این پیش ساعت یه. دادینمی جواب که گوشیتم. بود ناراحت
 به زدم زنگ منم. بیای هوش به تو تا نشست هم خدا هبند این. بیاره دکتر رفته بشه راحت خیالش اینکه برای بابات
 .عیادت میاد سر یه گفت آخرم کرد، نگرانی اظهار کلی. بود چی دیشب تاخیر دلیل گفتم و رویا

 همراه پدر آن از بعد و شد بلند در زنگ صدای. فهمیدمنمی را مادرم هایحرف که من. دادم بیرون مانند آه را نفسم
. شودمی خوب زودی به و شده کوفته کمی بدنم که گفت اممعاینه از بعد بود دکتر که مرد آن. شد وارد مسنی مرد
 مشغول آشپزخانه در مادر. ماند پیشم امیر اما رفت؛ شرکت به اهورا همراه کرد پیدا اطمینان امسالمتی از وقتی پدر

 :گفت وارزمزمه امیر. بود ناهار کردن درست
 طهورا؟ -

 :کردم نگاهش
 بله؟ -
 بگی؟ من به باید که هست چیزی -
 چیزیه؟ چه منظورت نه -

 :زد لب و انداخت باال ایشانه
 .چیزیه هر منظورم -
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 چیز همه است ممکن سوال این دانستممی اینکه با! باشد فهمیده را ماجرا بودن دروغی نکند. انداختم پایین را سرم
 :پرسیدم اما دهد؛ لو را
 بود؟ کرده پیدا کجا از رو خونه آدرس پسره این راستی -
 .کرده پیدا رو بوده جااین آدرس روش که برگه یه و گشته رو کیفت اینکه مثل -

 که ایبرگه گشتم؛ را کیفم و رفتم اتاق سمت به لنگان لنگ و شدم بلند. نیاوردم طاقت آخر در. کردم نگاهش گیچ
 و نوشته خودشان حتما. بودند بازهاییحقه عجب. نبود من خط اما کرد؛ جلب را نظرم بود نوشته رویش اینجا آدرس

 و روژان و شد باز اتاق در که بیاورم یاد به را دیشب اتفاقات کردممی سعی و بودم فکر در هنوز. اندانداخته کیفم در
 دادند رضایت پرسیدند را حالم و زدند هم کله و سر به کلی اینکه از بعد. آوردند هجوم داخل به هادیوانه مثل سارینا

 :گفت سارینا. رفت بیرون اتاق از پذیرایی از بعد مادر. بنشینند کمی تا
 .کردی نگرانمون اینقدر دیشب که تو بمیری -

 :داد ادامه روژان
 خوری؟می داری مرض نداری ـسـتی*مـ یجنبه که تو آخه -

 :گفت هم آتیه
 بهتری؟ حاال -

 :غریدم عصبی
 افتاد؟ اتفاقی چه دیشب اصالً کردم؛ هنگ االن من ببینم، شین خفه لحظه یه -

 :گفت و زد لبخندی سارینا
 و رایان مگوی بگو و بحث متوجه فقط ـصـیدم،*رقـمی علیرضا با داشتم. نشدم متوجه درست دیشب که من -

 .شدم آبتین
 :زد لب غمگینی لحن با آتیه

 .باال طبقه رفتین هم بعد ـصـیدین*رقـ اومدین آبتین و تو دیدم لحظه یه من -
 :زدم داد تقریبا و شد گرد هایمچشم

 کردم؟ غلطی چه من چی؟ -
 :زد لب روژان

 اومدن عصبی دو هر دقیقه چند از بعد و باال اومد رایان شما از بعد. باشه افتاده اتفاقی کنمنمی فکر نباش، نگران -
 .پایین

 چی؟ من پس -



 

 

160 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 :داد جواب آتیه
 ...اما خوابیدی؛ باال و خوردی زیاد گفت رایان -
 :پرسیدم ترس با
 چی؟ اما -

 :گفت سارینا
 .پایین شدی پرت هاپله باالی از تو شدیم متوجه ما و اومد بدی صدای یه یهو اما -
 چی؟ یعنی -
 بود؛ بدی وضعیت. افتادی هاپله روی از و داری نگه رو خودت کنترل نتونستی و بودی گیج ـستی*مـ حالت تو -

 رایان که بعدشم. خوبی گفت و کرد تمعاینه. خونهمی پزشکی سروش اما ای؛زنده یا مُردی دونستیمنمی اصالً
 .داد تخونواده تحویل رو تو ساختگی داستان و خونه آوردت
 .بود هاپله از سقوط صورتم هایزخم و تنم کوفتگی دلیل پس. دادم تکان سری

 دیگر کمی هابچه. بنوشم بدمزه و تلخ نوشیدنی آن از تا کرد وسوسه مرا او. است آبتین سر زیر چیز همه دانستممی
 .کردند رفتن عزم کم کم و نشستند

 کامیار زن من اگر عمرا بگویم خواستممی. رفت امصدقه قربان کلی و آمد مالقات برای رویاخانم هم آن از بعد 
 .کنم خرابشان ازدواج با خواستمنمی که داشتم امآینده برای برنامه کلی. بشوم
*** 
 این. بود عجیب برایم واقعا. افتاد راه دنبالم بود شده قبل از پرروتر که مزاحم ماهان آن هم باز. شدم دانشگاه وارد
 !داندمی خدا بردارد دست خواهدمی کی پسر

 .ایستاد رویمروبه و کشید را دستم
 نمیدی؟ گوش حرفم به چرا -
 باشی؟ کی خرِ -
 .تو خر بخوای تو اگه -
 .کثافت ببرن رو شـورت مرده -
 با را ذهنم خواستمنمی اصالً و بود قرارداد بستن و طرح تحویل روز امروز. او از بودم متنفر. گذشتم کنارش از

 خواستممی و بود دیگر ساعت دو بعدی کالس. گذاشتم سر پشت را کالس سه. کنم مغشوش ماهان مانند موجودی
 لجبازی و لج خاطر به بودم امیدوار فقط. طرح تحویل و خودش با مالقات برای آبتین پدر شرکت بروم را مدت این

 .نکند رد را طرح
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 ساعتی نیم. راندم آنها شرکت سمت به. بیایم خودم ماشین با کنم راضی را اهورا توانستم امروز. شدم ماشینم سوار
 :گفت که گرفتم را فرزام آبتین سراغ منشی از و شدم وارد. بود کوچکی شرکت. رسیدم تا بودم راه در
 داشتی؟ قبلی وقت -

 :گفتم و کردم تر زبان با را لبم اما ام؛آمده دکتر مطب مگر بگویم خواستممی
 .اومده سبحانی طهورا بگین بله، -

 :گفت و داد نشانم را اتاقی ثانیه چند از بعد و برداشت را تلفن منشی
 .هستن منتظرتون -

 در رایان دیدن با. است جمهور رئیس پسر انگار حاال. شدم وارد بزنم در اینکه بدون و فشردم دست در را هابرگه
 :گفتم و انداختم باال را ابرویم تای یک اتاقش

 .سالم -
 :زد لب ایمسخره لحن با و شد بلند آبتین. داد را سالمم جواب رایان

 .بشینید بفرمایید مهندس، خانم به به -
 و کرد نگاه یکی یکی را هابرگ. شد گرد هایشچشم دیدنشان با رایان که کردم پهن میز روی را هابرگه و نشستم
 :پرسید

 خودته؟ کار اینا -
 .توناجازه با بله -

 نشان تفاوتبی را خودش کردمی سعی اما دید؛ شدمی هم آبتین هایچشم در را تعجب. کرد نگاه آبتین به متعجب
 .دهد

 .خوبه -
 :زد ـب*لـ رایان

 !عالیه ساله ۱۹ دختر یک برای این ؟!خوبه -
 :گفتم و خندیدم

 .کنین کشف باید رو من دیگه بله -
 و خریدند من از میلیون۲۵ را آن طرح تایید و بحث مدتی از بعد باالخره. زد لبخندی بار اولین برای هم رایان

 بود راضی طرحم از خیلی خیلی رو این از. رسیدمی رایان به سهام از درصد۲۰ فهمیدم که طورآن. شد بسته قرارداد
 دارند خارج در که دوستانی و همکارها از تن چند و خودش سرمایه با هتل این از غیر به است قرار خودش گفت و

. کرد استفاده آن از بـار عنوان به بتوان که کنند طراحی طوری را زیرزمین دارد قصد گفتمی. بزنند دُبی در پاساژی
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 من خواستمی. ببرند ـذت*لـ آن از عرب مردهای و ـصند*بـرقـ آنجا خارجی یا ایرانی دخترهای دیگر، نوعی به
 .کنیم طرح کشیدن به شروع آنجا تا بروم دبی به و شوم همراه طراحان از گروهی با هم

 اولین میلیونی ۲۵ قرارداد طرفی از و بود العادهفوق و جذاب برایم واقعاً که پیشنهادی طرفی از. داشتم هیجان
 .طرحم
 .کردممی صحبت دبی سفر مورد در پدر با باید رساندم؛ خانه به را خودم

 با. کرد تمام را طرح شودمی زمان همین در است زیاد تعدادشان چون و کشدنمی طول بیشتر هفته یک گفتندمی
 هایمحرف به دقت با و بودند نشسته کاناپه روی همه. کردم تعریف همه برای را میلیونی ۲۵ قرارداد موضوع هیجان
 :گفت و زد لبخندی پدر آخر در. دادندمی گوش

 .طهورا بود عالی کارت -
 خوشحالی از هم مادر. کرد تشویقم کلی پدر. انداختم ـوش*آغـ در را خودم که کرد باز برایم را ـوشش*غـ*آ و

 :گفتم و ـیـدم*ـوسـ*بــ را اشگونه. آمد در اشکش
 خوشگلم؟ مامان کنیمی گریه چرا -
 .میگم تبریک رو موفقیت اولین -
 .ممنون -

 :زد لب امیرحسین
 .شد مهندس خانم زود چه من کوچولوی خانم -

 :گفت اهورا که خندیدم
 .باشه خودت مال میشه ریخته حسابت به که هم میلیون ۲۵ اون -

 :گفتم و کردم ـغلش*بــ محکم
 .شدمنمی موفق وقتهیچ نبود امیرحسین و تو هایکمک اگه داداشی، مرسی -
 .عزیزم بود خودت هایتالش شهمه اینا -

 خوش خوردیم؛ بیرون را شام کارم اولین مناسبت به شب آن. بگویم پدر به بعداً را دبی موضوع گرفتم تصمیم
 .دارم خوبی این به خانواده که کردم شکر را خدا من و گذشت
*** 

 من و بود ظهر از بعد ۴ ساعت. شدم خارج دانشگاه از و چرخاندم انگشتم در را سوئیچ. شد تمام کالسم آخرین
 آمدم که صبح چون بودم؛ کرده پارک دانشگاه از دورتر کمی را ماشین. آمدنمی خوشم روز ساعت این از وقتهیچ
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 اما بروم؛ ماشینم سمت به توجهبی کردم سعی. کردممی احساس سرم پشت را هاییقدم صدای. نبود پارک برای جا
 .بمانم تفاوتبی نگذاشت شد ـلـقـه*حـ بازویم دور که دستی

 ترمحکم اما درآورم؛ دستش از را دستم کردم سعی و کشیدم هم در را هایماخم ماهان دیدن با و برگشتم ترس با
 :زدم داد. چسبید را دستم

 !عوضی کن ولم -
 بدی صدای با گوشم زیر و گرفت دست با را دهانم بود؛ شده ترسناک هایشچشم حالت. چـسـبـاند خودش به مرا

 :کرد زمزمه
 .منی مال امروز بسه، زدن داد -

 .کشید بود نزدیکی آن که ایکارهنیمه ساختمان سمت به مرا کنم پیدا العملیعکس فرصت آنکه از قبل
 تقالهایم به و کشید ساختمان داخل به مرا. بود من از بیشتر زورش اما درآورم؛ دستش از را دستم کردممی سعی

 کردممی آرزو. کردمی خفه گلو در را هقمهق فقط و بزنم داد گذاشتنمی بود دهانم روی که دستش. نکرد توجهی
 پرت ایگوشه به مرا. بود شده رها طورهمان که بود وقت خیلی ساختمان انگار اما باشد؛ ساختمان در نگهبانی کاش
 :زد داد من از بلندتر. شد بلند جیغم صدای تازه و کرد

 !کنم برخورد آمیزخشونت نذار و ببند رو دهنت -
 :زدم داد
 حیوون؟ خوایمی جونم از چی -
 .رو جـونـت هم بعد رو، جـسـمت اول -
 چیزم همه اینگونه خواستمنمی. رسیدنمی جایی به صدایم انگار اما زدم؛ داد و کشیدم عقب را خودم. آمد سمتم به و
 دستم از کاری زاری و گریه جز و هستم ضعیف چقدر فهمیدم شد، اسیر دستش در که نـم*بـد. بدهم دست از را

 .خندیدمی من عذاب از سرخوش او اما کشیدم؛می را موهایش. زدممی چنگ را صورتش. آیدبرنمی
 که او هایدست او؛ سنگین جسم اما شد؛می مرم*کــ درد باعث خاکی و ناهموار زمین. کرد پرتم زمین روی

 فریاد و داد صدای و شد برداشته رویم از اشسنگینی ناگهان. کردمی کم را دردم تاریکم، یآینده و شدندمی نزدیک
 را نجاتم فرشته نداشتم جرئت حتی. کردممی هقهق و بودم پوشانده دستانم با را صورتم. رسید گوشم به فحش و

 و شده پیروز ماهان حتما. کردم جمع را خودم. آمد سمتم به کسی و شد قطع دعوا صدای که نگذشت خیلی. ببینم
. کرد تزریق هایمرگ به را آرامش آشنایی عطر بوی و گرم ـوش*غـ*آ اما بودم؛ بدبختی به محکوم من

 را موهایم هم او. زدم هق دل ته از و کردم قایم اشـیـنـه*سـ در را سرم فقط ببینم، را صورتش خواستمنمی
 :کردمی زمزمه و کردمی نوازش
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 .باش آروم عشقم، باش آروم جاماین من. کنهنمی اذیتت کسی هیچ دیگه! عزیزم باش آروم -
 !جاستاین چرا نبود مهم. کردم نگاه آبتین به اشکی هایچشم با و کردم بلند سر

 !است من دشمن نبود مهم
 !است نامحرم نبود مهم
 را شالم و بست را مانتویم هایدکمه حوصله با و داد تکیه دیوار به مرا. خواستممی را ـوشش*غـ*آ امنیت فقط من

 بود؛ آمده بند امگریه. دوختم ماهان جاننیمه جسم به و برداشتم اشخاکستری هایچشم از نگاه. انداخت سرم روی
 و دادم تکیه اشـیـنـه*سـ به را سرم اعتراض بدون. کرد بلندم آبتین. شوم بند پا روی توانستمنمی ضعف از اما

 سازنیمه ساختمان از مرا. باشد آرامش از سرشار قدراین توانستمی آبتین که بود عجیب برایم. بستم را هایمچشم
 کامالً که دقایقی از بعد. دوخت من به چشم سکوت در و شد سوار هم خودش. کرد جنسیسش سوار و برد بیرون

 :زد لب بودم شده آرام
 خوبی؟ -
 .ممنون خوبم -

 :گفت و ـیـد*ـوسـ*بــ را امپیشانی و شد خم. زد لبخندی
 .خوبی که خوبه -
 :زدم صدایش جانیبی لحن با
 آبتین؟ -
 جانم؟ -

 .شدمنمی شیرینش هایزمزمه متوجه که بودم حالبی آنقدر
 کردی؟ پیدام طوریچه -

 :گفت انداختمی راه را ماشین که طورهمان
 ساختمون یه سمت کشید زور به رو تو عوضی اون دیدم که کنم صحبت باهات مطلبی یه به راجع بودم اومده -

 .دادم نجات اومدم هم بعد سازنیمه
 :لرزید بغض از صدایم

 ...نبودی تو اگه -
 :حرفم در پرید

 کم سرت از رو شرش مدت یه تا تونهمی که بود جیبش تو مواد یکم پلیس، به زدم زنگ. کنیم فراموشش بیا -
 .کنه
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 ممنون -
 :زد لبخندی

 .خانومی نکردم کاری -
 .کند آرامم نحوی هر به خواستمی او و بودیم برداشته لجبازی از دست دو هر که بود خوب قدرچه

 ماشین گرمای در خواستممی فقط. رودمی کجا نبود مهم برایم. شد پیاده آبتین و ایستاد ماشین. بستم را هایمچشم
 :گفت و شد ماشین سوار باز که نکشید طولی. بخوابم

 .بشه نرمال فشارت بخور رو این -
 :گفتم و دوختم رنگ سبز طالبی آب لیوان به و کردم باز را سنگینم هایپلک

 سرما؟ این تو -
 .خوبه برات بخور ترسیدی، خنکه؛ نیست سرد خیلی -
 امخاکی هایلباس به آبتین. بود شده من ناجی امروز او. بود کم کردممی تشکر چه هر. گرفتم را لیوان تشکر با

 :گفت و کرد اشاره
 .خونه بری تونینمی که هالباس این با -

 :نالیدم. بود شده کثیف و خاکی هایملباس. گفتمی راست
 حاال؟ کنم کار چی پس -

 :داد جواب ماشین کردن روشن حین در و انداخت بیرون شیشه از را اشطالبی آب لیوان
 .بکنیم براش فکری یه باید -

 برایم رفتمی هرجا که بودم کرده پیدا اعتماد او به قدرآن. شدم خیره بیرون به پنجره از حرفبی. افتاد راه به ماشین
 :گفت و زد ترمز روی رایان یخانه جلوی. نبود مهم

 .برداریم لباس جااین از بهتره -
 :پرسیدم متعجب

 !رایان؟ یخونه -
 .آره -
 داره؟ زنونه لباس شخونه تو قدراین چرا اما -
 :گفت غمگینی لحن با
 .بوده همسرش مال -
 !همسرش؟ -
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 نخورده دست چیزش همه یعنی. ستنخورده دست هاشلباس هنوز اما کرده فوت ساله دو اینکه با. همسرش آره -
 .مونده

 :زدم لب پشیمانی با. بودم کرده اشدرباره بدی فکرهای چه. گرفتم دندان به را لبم
 کرد؟ فوت طوریچه -
 .بودن ایران شهرزاد و اون اما کردن؛می زندگی خارج رایان یخانواده تمام. بود سالش بیست -
 :پریدم حرفش در
 بود؟ همسرش شهرزاد -
 .کرد ترک رو خونه خبربی شهرزاد روز یه اینکه تا. کردنمی زندگی هم با آره -
 چرا؟ وای -
 .دونهنمی کسهیچ -
 !شد؟ چی بعدش -

 :گفت و خندید
 .کنجکاوی خیلی اینکه مثل -
 .آره خب -
 پیدا شمجنازه و شده غرق رودخونه تو گفتنمی. آوردن رایان برای رو مرگش خبر که بود نشده هفته یه خالصه -

 .نکردن
 شده؟ غرق شهرزاد دوننمی کجا از -
 اما سواری؛ برای رودخونه تو میره و میشه قایق سوار شهرزاد که میدن شهادت بودن جااون که کسایی همه آخه -

 یجنازه گفتنمی پلیسا اما بوده؛ کرده گیر زارهانی توی قایق یراننده یجنازه. نشده پیدا هنوزم مرگش دلیل
 .دریا تو رفته حتما شهرزاد

 !وحشتناک چه خدایا وای -
 دست نتونست اما ریخت؛می خودش تو همیشه. ندیدم رو رایان اشک وقتهیچ من حال این با. بود بد خیلی آره -
 .داشت دوست خیلی رو شهرزاد. بزنه اتاقش و وسایل به

 :گفتم و کشیدم آهی
 .نبود حقش مرگ -
 :زد لب و بینیم نوک زد
 .فرهاد و شیرین مجنون، و لیلی مثل رسن؟نمی هم به واقعی عاشقای میگن نشنیدی مگه -
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 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
 .نباش رحمبی قدراین -
 .نداره خبر خدا کار از کسهیچ اما نیستم؛ -
 :داد ادامه و کرد باز را در
 .زدیم حرف خیلی شو، پیاده -

 :پرسید متعجب رایان. شدیم خانه وارد. کرد باز برایمان را در. رفتیم رایان خانه سمت به و شدم پیاده
 آوردی؟ خودت سر بالیی چه -

 :داد جواب آبتین
 .بپوشه تا شجاع دختر به بده مانتو دست یه. زیاده بازجویی واسه وقت داداش خیالبی -

 :گفت و کرد اشاره همسرش اتاق به رایان
 .سایزته کدوم ببین برو -
 .ممنون -
 اواخر. برداشتم داشت گرمی جنس که رنگی کالباسی مانتو. بودم سایز هم همسرش با انگار. رفتم اتاق سمت به

 خارج اتاق از و پوشیدم مشکی کتان شلوار یک همراه به و برداشتم هم رنگی مشکی شال. سرد هوا و بود مهر
 :گفتم شرمنده لحن با من و برخاست جا از دیدنم با رایان. شدم

 .متاسفم -
 چرا؟ -
 .هالباس خاطربه -

 :گفت و زد پوزخندی
 .نیست مهم نداره، صاحب -
. کرد کاری شدنمی را غرور اما بود؛ سخت برایش کلمه این گفتن قدرچه فهمیدم من و رفت آشپزخانه سمت به و

 :گفت و کرد اشاره کاناپه به آبتین
 .بشین -
 .خونه برم بهتره -
 .رسونمتمی نداری، ماشین که تو -

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم
 .موند دانشگاه جلوی ماشینم وای -
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 .نیست مهم خیلی داری،می برش فردا -
 :پرسیدم دقیقه چند بعد. نشستم کاناپه روی

 شد؟ چی شب اون -
 .بودم خورده نوشیدنی که بود شبی آن منظورم

 مصرانه. نشست کاناپه روی و آمد پذیرایی به دستش سینی با رایان. نگفت چیزی و کشید هم در را هایشاخم
 :پرسیدم

 کردم؟ تصادف گفتین دروغ به چرا -
 :داد جواب رایان

 شده؟ هوشبی هم حاال کرده ـسـت*مـ دخترتون بگیم داشتی انتظار -
 :زدم لب و کردم ریزی اخم

 .ندین نوشیدنی بهم خواستینمی خب -
 :گفت اخم و همان با آبتین

 .نکن ـسـت*مـ نیستم من وقتی وقتهیچ -
 فنجان و شدم خم. فهمیدمنمی را نگاهشان معنی. دوخت چشم او به هم آبتین و کرد نگاهش پوزخند یک با رایان
 :گفت آبتین که برداشتم را میز روی

 کارش؟ پی رفت خواستگارت -
 .میان دوباره نه -

 مشکوک قدرچه. کردم نگاه دو آن به متعجب. خندید بلند نبود خودش دست انگار که رایان و افتاد سرفه به آبتین
 :غرید عصبانیت با من به رو و انداخت رایان به خشنی نگاه آبتین. زدندمی
 بیان خوانمی دوباره حاال نبود خواستگاری مجلس و خونه تو شب نه ساعت دختر عوضی؛ یمرتیکه کرده غلط -

 خواستگاری؟
 :گفتم تنها اما داری؛ دوستم که کن اعتراف بگویم خواستممی. کردم نگاهش گرد هایچشم با
 .کردم تصادف من کردنمی فکر هم هااون خب -

 از چرا دانستمنمی. هستم اعترافش منتظر چرا دانستمنمی. نگفت هیچ دیگر و کوبید میز روی را فنجان آبتین
 تنها خانه یک در که دارم اطمینان او به قدراین چرا دانستمنمی آن از ترمهم و است ترجذاب نظرم در همیشه
 .نشستم کنارش
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 ناراحت هم او به آتیه عالقه از و نیستم تفاوتبی مرد این به نسبت من است وقت خیلی کنم اعتراف باید اما
 با. ندارد را عاشقی لیاقت که است خودراضی از و مغرور و خودخواه موجود او کردممی تلقین خودم به تنها. شوممی

 :آمدم بیرون فکر از صدایش
 .بریم دیگه -

 :گفت رایان که شدم بلند
 .باشی خودت مواظب بیشتر بعد به این از بهتره -

 سری. کردمی تعریف برایش را امروز ماجرای آبتین بودم فکر در من که مدت این تمام. کردم نگاهش متعجب
 :گفتم و دادم تکان

 .ممنون حتما؛ -
 او با من شود متوجه کسی خواستنمی. رفت و رساند کوچه سر تا مرا آبتین. شدیم خارج خانه از خداحافظی با و

 کسی شدم که خانه وارد. داشت من با کاری چه و بود آمده دانشگاه امروز چرا بپرسم کردم فراموش کل به. بودم
 حتما. بدهم رایان به را آنها دوباره من و بماند مرتب تا گذاشتم لباسی چوب سر را هالباس. نپرسید را تاخیرم علت
 :بود نوشته که بود آبتین. شد بلند موبایلم اساماس صدای. بود مهم برایش همسرش هایلباس

 .نکن صحبت پدرت با دبی طرح مورد در فعال فقط. بزنم حرف باهات نشد فرصت -
 خواندم درس ساعتی یک لباس تعویض از بعد. برسد زمانش تا نکنم کنجکاوی کردم سعی اما انداختم؛ باال ایشانه

 :گفتم و زدم در. کندمی کار آلبومش روی دارد امیرحسین دانستممی. رفتم باال و
 کجایی؟ خان امیرحسین -
 :پرسید کردمی نگاهم متعجب که طورهمان و پرید بیرون اتاق از
 !زدی در واقعاً تو و نشنیدم اشتباه بگو -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
 .نشنیدی اشتباه -
 !گیریمی یاد داری شکر، رو خدا -

 امیر. ببرم یاد از را پیش ساعت چند هایاتفاق تا کنم سرگرم را خودم خواستممی. کشیدم آهی و نشستم کاناپه روی
 :پرسید و ایستاد من رویروبه

 شده؟ چی صورتت طهورا -
 بدنم جای چند صورتم بر عالوه که کرد پرتم طرف آن طرف این  قدرآن وحشی آن. کشیدم امگونه زخم به دستی

 :گفتم و زدم تصنعی لبخند. بود شده زخمی هم
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 .هیچی -
 .نیست هیچی جای اون اما -
 :گفتم عجز با
 نپرسی؟ میشه -
 .شده چی بگو طهورا -
 :گفتم اما بود؛ سخت برایم گفتن دروغ که این با
 .زمین خوردم -
 !چی؟ -
 .زمین خوردم دانشگاه تو -
 نمیگی؟ که دروغ -
 .ببینی بری تونیمی پایینه؛ نایلون تو خاکی هایلباس. خودم جون به نه -
 .گلم دارم اعتماد تو به من -
 وجدانم عذاب از تا بکشم عمیق نفس کردممی سعی. حرفش این با گرفتم آتش من اما رفت؛ آشپزخانه سمت به و

 .نشست من رویروبه و برگشت چای لیوان دو با امیر که نگذشت خیلی. شود کم
 کنی؟نمی موسیقی تمرین دیگه -
 .بود شلوغ سرم یکم شرکت امروز چرا -

 .نداشت امآشفته ذهن در تاثیری هم ماندن جا این انگار. دادم تکان سر حوصلهبی
*** 

 :گفتم و دوختم دهانش به چشم. گذاشت میز روی را او قهوه و من بستنی گارسون. نشستم میز سر مقابلش
 جا؟این بیام گفتی چرا شنوممی خب -

 :گفت و هایمچشم در زد زل
 هست؟ یادت که رو دبی پروژه -
 .آره -
 .شدم شریک رایان با هم من -

 :داد ادامه که دوختم چشم آبتین به متعجب
 توی منم حاال. شد میلیونی ۵۰۰ بفروشم؛ رو مخونه شدم مجبور گذاشتم هتل روی رو مسرمایه بیشتر چون -

 .شریکم پاساژ ساخت
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 میگی؟ من به چرا رو اینا خب -
 .دبی بیام شما با خواممی من -

 :گفتم و زدم محوی لبخند. نگفتم دروغ شدم خوشحال دلم ته بگویم اگر
 .باشی موفق امیدوارم خوبه، خیلی این خب -

 را اشقهوه از کمی. کردم سکوت تنها من اما کنم؛ خوشحالی ابراز آمدنش برای داشت انتظار. کرد نگاهم کالفه
 :گفت و خورد

 هستم هم من بفهمه امیرخان اون خصوص به تخانواده اگه کنم؛ صحبت دبی به اومدنت به به راجع خواممی -
 .بیای تو که نمیده اجازه

 :گفتم ناراحتی با. نکردم فکر کار جایاین به. گرفتم دندان به را لبم
 کنم؟ کار چی پس -
 تو پدر با تا جلو فرستممی رو اون دارن؛ اعتماد بهش جورایی یه بوده تو ناجی چون و دیدن بار یه رو رایان اونا -

 .کنی همکاری باهاش پروژه این تو خوادمی هم حاال. اومده خوشش و دیده رو تو طرح که میگه. کنه صحبت
 :گفتم و خوردم را امبستنی از کمی

 .بشه مطمئن رایان حرف صحت از تا کنهمی تحقیق پدرم مطمئنم اما -
 .کنین اجرا خوب رو نقشتون باید رایان و تو فقط. نمیشه برده من از اسمی باش مطمئن تو کنه، تحقیق خب -
 دیده؟ رو من طرح کی بگه خوادمی رایان -

 :گفت و زد لبخندی
 .بگه چی که کنممی هماهنگ رایان با  من؛ با اون -

 :گفتم و شدم بلند
 .کمکات از ممنون -
 .نکردم کاری -
 .میرم دیگه من -
 .برسونمت کن صبر -
 .آوردم ماشین -
 .باش خودت مواظب باشه -

 جنگ بدون متمدن انسان دو مثل توانستیم دوتا ما که بود جالب برایم. شدم خارج شاپ کافی از و کردم خداحافظی
 با اهورا. بود تمرین سر معمول طبق امیرحسین. کنم کمک اهورا به تا شرکت رفتم مستقیم. کنیم صحبت دعوا و
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 و ساخت برای طرح هم شرکت این در. برسد جلسه به خودش تا کنم رسیدگی پرونده چند به کرد درخواست دیدنم
. شود اجرا خوبی به اندداده که را طرحی تا ایستادندمی کار باالی مهندس عنوان به خودشان هم و دادندمی ساز

 با شب تا. بود افتاده اهورا دوش بر حاال و بود مسئولش امیرحسین که بود آپارتمانی طرح چند به مربوط هاپرونده
. کردمی شرکت هایمانبحث در کمتر و بود فکر در مدت تمام پدر. برگشتیم خانه به بعد و بودیم شرکت در اهورا
 :پرسید و نشست کاناپه روی میوه ظرف با مادر

 !فکری تو آقا؟ شده چیزی -
 :گفت و کرد کم را تلویزیون صدای پدر
 یادتونه؟ رو خونه آورد رو طهورا روز اون که پسره اون -

 :داد جواب اهورا. نیست جمع در امیرحسین که کردم شکر را خدا باراولین برای و شد گوش وجودم تمام
 مگه؟ طورچه آره، خب -

 :داد ادامه پدر. شد کار به دست آبتین زود قدرچه. کنم برخورد عادی کردم سعی من و انداخت من به نگاهی پدر
 .شرکتم اومد امروز -

 :پرسید مادر
 خب؟ -
 از خیلی اینکه مثل. بوده هتل یه طرح که بوده همراهش برگه تا چند کرده تصادف طهورا که روز اون گفتمی -

 توی طهورا خوادمی و بسازه دبی توی پاساژ یه خوادمی و گذارهسرمایه یه هم خودش و اومده خوشش طهورا کار
 .باشه گروهشون

 :گفت هیجان با مادر
 !عالی چه شکر رو خدا میگی؟ راست علی وای -

 :پرسیدم
 کرده؟ پیدا کجا از رو شما شرکت -
 .بود کرده جو و پرس -
 چیه؟ شما نظر برم، همراهشون خوادمی دلم خیلی! آها -

 :گفت اهورا
 دروغ؟ یا میگه راست دونیمی شناسی؟می رو آدم اون اصال تو بری؟ همراهشون خوادمی دلت و چی چی -

 :زد ـب*لـ پدر
 .نیستی تجربه با هم قدرااون تو گذشته، اون از کنم؛ تحقیق موردش در باید. میگه راست اهورا -
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 .گروهن یه نیستم تنها خودم که هم جااون. کنم تموم رو هتل طرح تونستم که دیدین بابا -
 :گفت و شد بلند پدر
 .میدم بهتون رو خبرش کنم، تحقیق یکم بذار حاال -
 جدید احساس این از هرچند. بروم آبتین همراه را سفر این خواستمی دلم. بود غوغایی دلم در. شد اتاق وارد و

 و کرده جو و پرس و تحقیق گفت پدر اینکه تا گذشت خبریبی در روزی سه دو. بود شیرین برایم اما ترسیدم؛می
 سفر و پروژه درباره کمی تا شام برای خانه بود کرده دعوت را رایان شب آن. نیست کارشان در مشکلی هیچ

 این با. پوشیدم مشکی ساق همراه به رنگ مشکی تونیک. بستم سرم باالی محکم گیره با را موهایم. کنند صحبت
 حالت با و کردم سرم رنگی مشکی سفید روسری امیرحسین وجود با اما بروم؛ بیرون طوریهمین توانستممی که

 .کردم پایم را هایمصندل. بستم سرم روی زیبایی
 و شد بلند دیدنم با بود، نشسته کاناپه روی که رایان. بیرون رفتم. داد می را رایان آمدن ندای آیفون زنگ صدای
 آبتین، برعکس. دیدمش تصادف موقع بار یک همان فقط انگار که کنم وانمود طوری کردممی سعی. کرد سالم

 همیشه برعکس هم رایان و بود آمده خوشش رایان از انگار هم اهورا. بود گرفته گرم خیلی رایان با امیرحسین
 :گفت بود نشسته کنارم که پدر. بود خندان و رفتارخوش خیلی

 .بگو پروژه این مورد در یکم جان رایان خب -
 :گفت و زد لبخندی رایان

 هم تا دبی میریم معماران و طراحان از تا چند با ما و نیست کوچیک گذاریسرمایه یه این گفتم که طورهمون -
 .بکشن رو طرح هم و ببینن رو زمین

 کشه؟می طول مدت چه -
 .کشهمی طول بیشتر یا میشه تموم زودتر یا هفته؛ یه حدود -

 :گفت اهورا
 .خوبیه پیشنهاد طهورا مثل کار تازه یه برای که من نظر به -

 :گفت نگرانی با امیرحسین
 .خطرناکه یکم سفر این اما -

 :داد جواب رایان
 .باشه نداشته خطری هیچ میدم قول من -

 :زد ـب*لـ پدر
 .بشه کم سرش از مو تار یه نذاری و باشی مواظبش خواهرت مثل بدی قول باید. شما به سپارممی رو دخترم من -
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 یک با و شد بلند. شد تداعی او برای بدی خاطره انگار. بست درد با را هایشچشم و رفت درهم رایان هایاخم
 :گفت اهورا. برد پناه حیاط به عذرخواهی

 .شد بد حالش کنم فکر -
 :پرسید مادر

 شد؟ چش یعنی -
 :گفتم و شدم بلند

 .میام االن من -
 :کردم صدایش و رفتم سمتش به. بود پوشانده هایشدست با را صورتش و بود نشسته تاب روی رایان. بیرون رفتم

 رایان؟ -
 :کرد زمزمه

 .کنم مراقبت ازش نتونستم من -
 :پرسیدم! زدمی حرف کسی چه مورد در
 کی؟ از -
 .بودم من مقصر ذاشتم،می تنهاش نباید -
 رایان؟ -
 :کرد نگاهم سرخش هایچشم با
 ...من اما من؛ به سپرد رو خودش اونم -
 :گفتم. است شهرزاد منظورش زدم حدس. بست درد با را هایشچشم و
 شهرزاده؟ منظورت -

 :کرد زمزمه
 !شهرزاد؟ -
 :آمد اهورا صدای. بست نقش لبش روی تلخی لبخند و
 خوبه؟ حالتون -

 :گفت و شد بلند رایان
 .شد بد حالم لحظه یه خواممی معذرت خوبم، -
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 بود معلوم اما باشد؛ مراقبم داد قول پدر به آخر در. شدند رایان ناگهانی تغییر متوجه همه. شدیم وارد اهورا سر پشت
 کردمی بازی غذایش با بیشتر رایان. شدیم جمع میز دور همه و چید را شام میز مادر. است سخت برایش دادن قول

 :گفت و کرد رفتن عزم شام از بعد. کشدمی عذاب خاطراتش از بود مشخص. بود فکر در عمیقاً و
 .داریم پرواز نه ساعت شب فردا -

 باالخره. آمدندمی نظر به راضی اهورا و پدر اما بود؛ ناراحت حسابی امیر. بست را چمدانم آه و اشک کلی با مادر
 توصیه رایان به کلی پدر. سپردند رایان به هم جاآن و کردند همراهی فرودگاه تا مرا همه و رسید فرا موعود زمان
 هایاخم. درآمد اشکم خداحافظی موقع. شدمی گرفته رایان چهره بیشتر لحظه به لحظه و باشد مراقبم کرد

 باید گفت و گرفت را جلویش پدر که کند امهمراهی سفر در بود گرفته تصمیم حتی و بود درهم خیلی امیرحسین
 .شوم مستقل
 .شدیم هواپیما سوار باالخره

 :گفتم بود هم در هایشاخم که رایان روبه. نشد او از خبری اما بودم؛ آبتین منتظر مدت تمام
 بشینم؟ باید چند شماره صندلی -
 :گفت و کرد اشاره قسمتی به
 !جااون -

 :گفتم و ایستادم رویشروبه. کردمی نگاهم لبخند با هم او. رفتم سمتش به و زدم لبخندی آبتین دیدن با و چرخیدم
 .سالم -
 .کنهمی حرکت هواپیما االن گفتم کردی دیر خانمی، سالم -
 .اومدم که حاال -

. بود نشسته ما از جلوتر ردیف دو رایان. بنشینم کنارش کرد اشاره و گذاشت باال قفسه در و گرفت را امدستی کیف
 :گفت آبتین. داشتم هیجان قدر این بود باراولین اما شدم؛می هواپیما سوار نبود بار اولین

 ترسه؟نمی که شجاع خانم -
 .ترسمنمی هیچی از من نه -
 .الین زیپ و کابینتله مثل آره -

 :داد ادامه که ندادم را جوابش و کردم ریزی اخم
 ترسی؟نمی هواپیما از مطمئنی -
 .ترسمنمی دیگه نشینم پنجره کناره که همین -
 .شکر رو خدا -
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 حرکت هواپیما. بودیم کرده اعالم بس آتش دو هر انگار اما بودیم؛ شده صمیمی هم با قدراین چگونه دانستمنمی
 گوشم زیر صدایش شد یکنواخت حرکت وقتی. ترسیدممی کمی گرفتن اوج هنگام در فقط. بستم را هایمچشم. کرد
 :آمد

 شجاع؟ دختر خوبی -
 اما جذابش؛ هایچشم در زدم زل. نبود هم انگشت چهار صورتم با صورتش فاصله. چرخاندم سمتش را صورتم

 با. داشت مرا حال هم او انگار. ماند ثابت هایمچشم روی آخر در و چرخیدمی صورتم اعضای تمام روی او هایچشم
 :گرفتیم فاصله هم از دو هر مهماندار صدای

 ندارین؟ نیاز چیزی -
 جدی لحنی با و است پدرش قاتل انگار که کرد نگاه مهماندار به طوری و کرد فرو موهایش در را دستش آبتین
 :گفت

 .نداریم الزم نه، -
 تاب. نبینم را آبتین تا انداختم پایین را سرم رفت که مهماندار. کنم سکوت دادم ترجیح اما بودم؛ تشنه اینکه با

 .ربود را هایمچشم کم کم خواب که گذشت قدرچه دانمنمی. نداشتم را نگاهش
*** 

 و زد لبخندی بازم هایچشم دیدن با. کردمی ناز را صورتم انگشت یک با. کردم باز چشم دستی نوازش حس با
 :گفت

 .رسیدیم خوابالو، -
 :پرسیدم متعجب

 زودی؟ این به -
 .خوابیدی خیلی شما دختر؟ بوده کجا زود -
 هستیم؟ دبی االن -
 .آره -

 تمام رایان. شدیم خارج فرودگاه از تا کشید طول متفرقه کارهای و هاچمدان گرفتن کارهای ساعت یک. شدم بلند
 هتل به. بود جالبی شهر نظرم به. بودم نیامده دبی حال به تا. کردمی صحبت آبتین با و رفتمی راه کنارم مدت
 آدم رایان. نبودم هاآن با اتاق یک در ماندن تنها نگران اصالً. رسندمی فردا گروه اعضای بقیه گفت رایان. رفتیم
. باال رفتیم و گرفتیم تخت سه اتاق یک. کردم اعتماد او به قدرآن چگونه دانمنمی هم آبتین و بود اعتمادی قابل

 روی. بودم راحت من و آوردمی آبتین را چمدانم مدت تمام. نداشتم ایچاره اما باشد؛ بوده درست کارم بودم امیدوار
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 و شد حمام وارد رایان. کردممی آلودگیخواب احساس هنوز اما بودم؛ خواب را مسیر تمام اینکه با. نشستم تخت
 :گفت و نشست مقابلم تخت روی آبتین

 .ببرمت دیدنی جاهای کلی دارم تصمیم -
 :پرسیدم متعجب

 داره؟ دیدنی جای دبی -
 :گفت و زد لبخندی

 .داره دیدنی جای کلی و شهره بزرگترین دبی متحده، امارت شهر هفت بین از -
 .بذاره رایان کنمنمی فکر اما! باحال چه -
 داره؟ ربطی چه اون به -
 .کنم کار پاساژ طرح روی تا آورده رو من اون آخه -
 .کنه دخالت من کارای توی نداره حق کسهیچ باشه، آورده خب -
 !من به میشه مربوط این اما -
 .من به هم تو و -

. داشتم حق اما آوردم؛ کم مرد این برابر در دخترها از خیلی مثل کردممی قبول باید شاید. انداختم پایین را سرم
 :آمد صدایش

 .میریم فردا بخوابی، االن بهتره -
 گرمکن شلوار با پوشیدم را امصورتی جذب تیشرت بخوابم راحت اینکه برای. رفتم رختکن به و دادم تکان سری

 و کردم سرم رنگی مشکی روسری. گرفتممی وجدان عذاب احساس. بگذارم آزاد را موهایم توانستمنمی. مشکی
 رنگ. کردمی ترشجذاب اشخرمایی نمدار موهای. بود آمده حمام از هم رایان. رفتم بیرون و دادم گره گردنم پشت

 هایـضـله*عـ. کشید دراز تخت روی حرفبی رایان. آمدمی صورتش به واقعا و بود تیره ایقهوه آبتین موهای
 رنگ با که بود پوشیده رنگ خاکستری تیشرت هم آبتین. شدمی دیده سفیدش تیشرت زیر از اشورزشکاری

 کرد خاموش را چراغ. است کم بگویم مرد این جذابیت از قدرچه هر. داشت سفید شلوار و بود شده ست هایشچشم
 : گفت و انداخت بودم نشسته هنوز که من به نگاهی. کشید دراز تخت روی و
 خوابی؟نمی -
 .خوابممی چرا -
 هواپیما در خواب انگار. بردنمی خوابم و نداشت ایفایده شدممی شانه آن به شانه این از چه هر اما کشیدم؛ دراز و

 .نشستم دوباره. بود کرده را خودش کار
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 بخوابد؟ آبتین و باشم بیدار من میشد مگر
 آبتین سر باالی. کند فراموش خوابیدن با خواهدمی که دارد درد قدرآن کردممی احساس. نداشتم کاری رایان به اما

 جمع را اشبینی که کشیدم اشبینی روی روسری یگوشه با. است خواب دادمی نشان منظمش هاینفس. ایستادم
 !بودم کرده اذیتش چقدر. افتادم امیرحسین یاد ناگهان. کرد
 استفاده قوایم تمام از و بودم شده خم شکمش روی تقریبا. کشیدم اشبینی روی را روسری بیشتر و خندیدم ریز
. انداخت تخت گوشه مرا و شد ـلـقه*حـ مچم دور دستانش که بودم حالت همان در هنوز. کنم اذیتش تا کردممی

 بود زده زل ـمارش*خـ هایچشم با. نشود بیدار رایان تا گذاشت دهانم روی را دستش فوری که گفتم بلندی هین
 آبتین قوی ان*زو*بـا میان تخت روی. شدم موقعیتم متوجه تازه. کردممی نگاهش گرد هایچشم با که من به

 .بودم شده پنهان
 پاره؟آتیش کردیمی کارچی داشتی -
 :گفتم تخسی با
 .خودتی پاره آتیش -
 و زد جذابی لبخند. نشود بیدار رایان تا کنیم صحبت ممکن لحن ترینآرام با کردیممی سعی دو هر اتاق تاریکی در

 :گفت
 بودی؟ تو دادمی قلقلک رو دماغم که مگسی -
 .آره -
 نخوابیدی؟ چرا -
 .نبرد خوابم -

 وقتی آبتین. بگیرم فاصله او از کردم سعی. نداشتم رضایت بودم آن در که موقعیتی از. آورد ترپایین را صورتش
 :گفت آرام. شدم بلند من و کرد باز را هایشدست ـلقه*حـ دید را تقالیم

 .بگردیم یکم بیرون بریم شو حاضر -
 شب؟ موقع این -
 خوب؟ دختر برهنمی خوابم نمیگی مگه -
 .آره خب -
 .شو حاضر برو پس -
 .کردم تند قدم رختکن قسمت به ذوق با
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 و بود کثیف گلبهی رنگش. پوشیدم و برداشتم داشت شباهت بلوز به تقریبا که کوتاهی نخی مانتوی چمدان از
 را هایشدستک گردنم پشت از. انداختم سرم روی سفید شال. شود دیده هم زیرم سفید تاپ شدمی باعث اشنازکی

 و پوشیدم را سفید کتان شلوار. ریختم بیرون شال زیر از را موهایم از بزرگی دسته. انداختم امسینه روی و کردم رد
 شلوار و رنگ ایقهوه پلیور. دیدم را آبتین تیپ هتل، راهروی روشنی در تازه من و شدیم خارج اتاق از. رفتم بیرون

 :گفت و کرد گرد را هایشچشم دیدنم با. کرم
 بیای؟ خوایمی طوریاین -
 چشه؟ مگه -
 .سرده هوا بیرون خوب دختر -

 :پرسیدم متعجب
 پاییزه؟ ایران مثل هم جااین یعنی -
 بیای؟ خوایمی نخی بلوز با تو بعد ببرمت، پاتیناژ خواممی من. سردتره هم ایران از جااین -

 :گفتم و انداختم زیر را سرم
 .نیاوردم خودم با گرم لباس آخه -

 :گفت و گرفت طرفم به. آمد بیرون رنگ ایسورمه سوئیشرت با بعد دقیقه چند و اتاق در رفت و خندید
 .بپوشش -
. شدندمی جا سوئیشرت درون من با هم دیگر نفر دو و زدمی زار تنم در. کردم تن به و گرفتم دستش از

. نبود گفتن قابل که اشگشادی رسید،می زانویم باالی کمی به سوئیشرت بلندی و بود بلند متر نیم هایشآستین
 :نالیدم

 .پوشمنمی رو این من -
 :گفت نخندد، تا کندمی کنترل را خودش خیلی بود معلوم که آبتین

 .مجبوری که فعالً -
 کاری هم را اشگشادی. شدمی بهتر کمی طوریاین. مچ روی تا کرد تا را سوئیشرت هایآستین و گرفت را دستم
 :گفت و کرد نزدیک خودش به مرا و لـقه*حـ دورم را دستش ایستاد؛ کنارم. کرد شدنمی

 .نمیاد چشم به هم گشادیش طوریاین -
 که خورد صورتم به سردی سوز شدیم خارج که هتل از. رفتیم پایین و شدیم آسانسور وارد. رفتیم آسانسور سمت به

 :گفت و فشرد خود به بیشتر مرا آبتین. لرزیدم
 .خریدممی ترکوچک سایز دو حتما کنه تنش رو سوئیشرتم قراره دختر یه روز یه دونستممی اگر -
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 در. است شب که انگار نه انگار و بود روشن هاخیابان. رفتیممی راه هم کنار. نزدیم حرفی دیگر و خندیدم
 رویروبه. بود کرده سرایت هم من به آبتین گرمای. رفتیم راه ساعتی نیم. نداشتم بدی حس آبتین ـوش*غـ*آ

 لباس مغازه بود معلوم. کرد نوازش را صورتم گرما موج. شد وارد بپرسم سوالی اینکه از قبل و ایستاد ایمغازه
 :زد لب که کردم نگاهش قدرشناسانه. نبود الزم پرسیدن دیگر. است زمستانی

 .بیاره خونه از گرم لباس کرده فراموش من کوچولوی خانم -
 !من کوچولوی خانم. ریخت فرو قلبم. بیندازد نگاه را هارگال تا شد دور من از کمی و

 خودش مال به شباهتبی که رنگی ایسورمه سوئیشرت. برگشتم سمتش به صدایش با. بودم شده جنبهبی قدرچه
 :گفت و داد نشانم را نبود

 .بپوش اینو -
 را هیکلم و بود تنم اندازه لباس. دانستمی را سایزم کامالً. کردم تن به را سوئیشرت و شدم پرو وارد اعتراض بدون

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با آبتین کردم؛ بازش. خورد در به ایتقه. دادمی نشان زیبایی به
 .میاد تنت به خودمه؛ سویشرت ست -

 :داد ادامه و گرفت سمتم به پالتویی
 .بپوش اینم -

 سفید. کردم تن به را خز پالتو. دادممی گوش لجبازی بدون حرفش به چرا دانستمنمی. بستم را در و گرفتم را پالتو
 پرو در ذوق با خودم بار این. کردمی نازم حسابی و آمدمی ـاسـن*بـ روی تا. داشت صورتی خز اشیقه دوره و بود
 :گفت لذت با و زد برق هایشچشم دیدنم با آبتین. کردم باز را
 .میاد بهت خیلی صورتی سفید رنگ -
 .دونممی -

 :نالیدم. آمدمی پوستم به خیلی نارنجی. گرفت سمتم رنگی نارنجی پلیور بار این
 .دیگه بسه! خبره چه وای -
 .بپوش اینم حاال -

 امـیـنـه*سـ زیر رنگی سفید گل. داشت زیبایی یـقه و بود هایمن*ا*ر روی تا پلیور. شدم پرو وارد و گرفتم را پلیور
 پایم تا سر به نگاهی. بدهد نظر آبتین تا کردم باز را در. دادمی نشان زیباتر و بزرگتر را هایمـیـنـه*سـ که داشت

 :گفت و کرد
 .میاد بهت بپوشی چی هر تو -
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 چند. زدمی حرف خوب آبتین اما نبودم؛ بلد عربی که من. رفتیم صندوق سمت به و درآوردم را پلیور .خندیدم ناز با
 :گفتم فوری که درآورد را کارتش آبتین و شد بدل و رد بینشان جمله

 .کنم می حساب خودم بذار -
 :گفت و کرد نگاهم اخم با
 .کنینمی جیبت تو دست مردی یه با وقتی -
 :گفتم لجبازی با
 .کنم حساب باید خودم و منه خریدهای اینا اما -
 .نشنوم هم دیگه حرف من، طرف از سوغاتیه یه کن فکر تو -

 رنگ نارنجی پلیور. باشم داشته او از یادگاری یک آمدنمی بدم هم خودم. نگذاشت اعتراض برای جا اشجدی لحن
 دلم. بود آورده وجود به زیبایی ست من نارنجی کنار در او ایقهوه پلیور. رفتیم بیرون مغازه از و کردم تن به را

 عشق این از باید من زدم؛ نهیب خودم به. نداشتم ایبهانه دیگر اما کند؛ لـقه*حـ دورم را دستش دوباره خواستمی
 .ایستاده مغازه رویروبه. کنم دوری مرد این از و
 موافقی؟ بستنی با ـ
 :گفتم ذوق با
 .قیفی بستنی ولی آره -

 ایران با. ببینم را شهر این هایزیبایی توانستم تازه دورم او از که حاال. ایستادم جاهمان من و شد مغازه وارد آبتین
 !هاانسان پوشش نظر از چه ها،خیابان شکل نظر از چه داشته؛ زیادی هایتفاوت
 ریز فکر این با. شود سفید و سرخ و اندازد زیر به سر شهر این زنان حجاب دیدن با که خالی امیرحسین جای

 :آمد آبتین صدای که خندیدم
 خانمی؟ خندیمی چی به -

 از را سوالش که کردم ذوق رنگی ترکیب آن با هم آن بستنی، دیدن از. گرفت سمتم نارنجی -صورتی قیفی بستنی
. بیفتد اندامم به لرز شدمی باعث سرما آن در اما بود؛ العادهفوق طعمش. خوردم کمی و گرفتم را بستنی. بردم یاد

 با. نبود ناوارد هم خیلی آبتین انگار اما کجاییم؛ دانستمنمی من. خوردیم بستنی و کردیم زدن قدم به شروع
 :پرسیدم کنجکاوی

 شناسی؟می رو اینجا هایخیابون -
 :گفت و داد تکان سری

 .میام جااین زیاد آره -
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 چرا؟ -
 قول به شاید تا کنه بند هتل اون سهام تو رو من دست شده موفق پدرم که سالیه یه تازه تفریح، برای بیشتر -

 .ندارم پدرم با مشارکت به ایعالقه من اما بدم؛ کار به دل خودش
 چرا؟ -
 .گیرمنمی اون از هم پول کنم؛می زندگی جدا و دارم اختالف باهاش -
 پولداری؟ قدراین طوریچه پس گیری،نمی هم پول کنی،نمی کار اگه -

 :زد لب و خندید
 کنم؟نمی کار گفتم کی من -

 :داد ادامه که کردم نگاهش متعجب
 .بود من دوش روی طرح انتخاب همین برای عمرانه، مرشته -
 .حالیته پس آها -
 .دادم تحویلش نماییدندان لبخند که کرد نگاهم گرد هایچشم با

 :داد ادامه و گرفت اشخنده
 فرزندم؛ تک چون رسید من به ارثش تمام شد فوت که مادرم. باشم پدر سایه زیر نداشتم دوست اما حالیمه؛ بله -
 .دوشم به خونه و فروختم االن شما لطف به که خریدم خونه یه
 چه؟ من به! اِ -
 .شدم شریک رایان با تو خاطرب آخه -

 :داد ادامه را قبلش حرف که نبود بحث این ادامه به مشتاق انگار اما کردم؛ نگاهش
 داشتم؛ ضرر جاهایی یه درسته. رفته پیش خوب االن تا شکر رو خدا. ساز و ساخت رو گذاشتم هم رو پولم باقی -
 .بود همین تمامش. بوده بیشتر سودش اما
 .مادرتی روح زیر باشی پدرت سایه زیر اینکه جای به شما پس اوکی -

 :گفت و خندید
 !هامایه همین تو -

 درآوردم تنم از را پلیور که بودم خسته قدرآن. رفتیم اتاق به و شدیم وارد. بودیم هتل رویروبه شد تمام که امبستنی
 ...رفتم خواب به زود خیلی و کشیدم دراز تخت روی نخی مانتو همان با و

*** 
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 روی هم آبتین. آورد داخل را بود چیده غذا رویش که استیلی چرخ و کرد باز را در رایان. شدم بیدار در صدای با
 :آمد رایان صدای. اندشده بیدار است وقت خیلی  دو هر بود مشخص و کردمی کار اشگوشی با و بود نشسته کاناپه

 شدی؟ بیدار -
 .بیداری به زدم رو خودم خوابم هنوز! پنپ -

 :گفتم و شدم بلند. شد من جلب هم آبتین نگاه و خندید رایان
 .بخیر صبح -
 .خانوم بخیر صبح -

 و شستم را صورتم. شدم بهداشتی سرویس وارد و کردم نازک برایش چشمی پشت. کرد بسنده سر حرکت به آبتین
. کردمی صحبت موبایل با رایان و بود چیده چرخ روی غذاهای با را میز آبتین رفتم که بیرون. کردم درست را شالم
 برایم که بود فرنگی توت مربای کرد جلب را نظرم که چیزی تنها و املت ، نیمرو شکالت، خامه،. نشستم میز پشت

 نشست کشید؛ بیرون مرا مقابل صندلی رایان. کردم خوردن به شروع و کشیدم خودم سمت را ظرف. زدمی چشمک
 :گفت آبتین روبه و
 .ویال رفتن و رسیدن زود صبح -

 :پرسیدم متعجب که داد تکان سری آبتین
 !ویال؟ -

 :داد جواب رایان
 .آبتین ویالی آره، -

 :گفت و فهمید را منظورم خودش که گرفت نشانه را آبتین نگاهم باراین
 به نیاز خونه همین برای دبی، بیام سال موقع این نداشت سابقه. بود تمیزکاری حال در جااون چون ویال نرفتیم -

 .داشت تمیزکاری و گردگیری
. بخورم نان با را مربا نداشتم دوست اصال. کردم مربا خوردن به شروع قاشق با و دادم تکان سر تفهیم ینشانه به

 رایان هایچشم در را تعجب رنگ. پوشیدیم را ستمان سوئیشرت دو هر آبتین و من. شدیم حاضر صبحانه از بعد
. نبود خوشایند خیلی این و داشت فاصله دریا با ویال. رفتیم ویال سمت به هتل از خروج از بعد. نزد حرفی اما دیدم
 هایپله که بود بزرگی ویالی. کرد جلب را نظرم خانه شکل دایره و بزرگ حیاط همه از اول شدیم که ویال وارد

 !آقا دو و خانم سه شدم؛ آشنا بودند جاآن که نفری چند با. کردمی دوبلکس را خانه مارپیچ
 کاناپه روی. نداشتیم استراحت به احتیاج و بودیم کرده استراحت همه. کشید را طرح شدمی راحت خیلی تعداد این با

 داد؛می نظری کس هر که خواستیممی ابتدایی طرح یک اول. کردیم آغاز را کار و زدیم لـقه*حـ میز دور و نشستیم
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 و ببینند را طرح باید هم دیگر نفر سه و گیردنمی تصمیم خودش تنها گفتمی. نبود رایان میـل باب کدامهیچ اما
 .باشد خوبی طرح باید پس رود؛می اجرا مرحله به شد پسند اگر

 وجود با دانستممی. داشتند سررشته کارها این در و بودند ساز و ساخت کار در رایان و او گفت آبتین که طورهمان
 :گفتم اما نیست؛ من نظر به نیازی تجربه با آدم همه این

 .ساخت ایاستوانه رو پاساژ میشه من نظر به -
 :زد لب کنجکاوی با رایان

 .بده توضیح بیشتر -
 دیگه پاساژهای مثل که اینه منظورم. باشه مارپیچی طبقه ۱۵ یا ۱۰ اندازه به داخل و باشه ایاستوانه بیرون نمای -

 بچرخه کوه دور باید و کوه نوک بره خوادمی که جاده یه مثل. نشه دیده طبقه آخرین تا کنیمی بلند سر وقتی
 .بشه ساخته
 :گفت و زد لبخندی رایان

 خب؟ -
 :دادم ادامه بیشتری نفس به اعتماد با
 کافه عنوان به ازش شما و باشه خالی تو تونهمی که پاساژ مرکز میشه گرفتیم نظر در که کوهی اون طوری این -

 .کنید استفاده
 :شد بلند بود حسام نامش که مردها از یکی زمزمه

 !ستالعادهفوق -
 :زد لب مریم

 .جالبیه طرح من نظر به -
 :کرد تایید هم رایان

 .کشیم می رو همین درسته؛ -
 :زد لب و زد برایم چشمکی که کردم نگاه آبتین به و زدم لبخندی

 !ایالعادهفوق -
. داد استراحت دستور رایان و کردیم کار ظهر نزدیک تا. شد شروع طرح رسم. بردم لذت همه از بیشتر تعریفش از

. آمد ترجذاب من نظر از اما. بودند جدی خیلی کار هنگام همه هرچند بود؛ کردن کار تنها از ترجالب گروهی کار
 اتاق به بودند یاس دیگری و الهام یکی که دیگر هایخانم از نفر دو و مریم و من. داد غذا سفارش و زد زنگ پدرام
 :گفت یاس. کنیم استراحت ناهار موقع تا رفتیم
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 طهورا؟ سالته چند -
 .سالمه ۱۹ -

 :زد لب متعجب
 .بودم نداده قشنگی این به طرح حاال تا سالمه ۲۷ من کنی؟می شوخی -

 :گفت هم الهام
 .استعداده به نیست سن به -

 :گفت مریم
 .بخوابم یکم بذارین نکنین دعوا حاال -

 :زد لب الهام
 .بودی خواب هواپیما تو شوهرت این با شهمه که تو! وا -

 :پرسیدم متعجب
 شوهرت؟ -

 :داد جواب مریم
 .همسرمه حسام آره، -
 کردین؟ ازدواج بقیه آها، -

 :زد لب یاس
 .مجردیم الهام و من نه -

 :داد ادامه یاس که زدم لبخندی
 چی؟ تو -
 بکنم؟ من که کنهمی ازدواج سالگی ۱۹ سن تو کی! من؟ -

 :گفت مریم
 .کردم ازدواج بود سالم هفده من -
 !بابا نه -
 !تو جون -

 :آمد حسام صدای و خورد در به ایتقه
 .آوردن رو غذا خانوما -

 :گفت و کرد پرت یاس صورت توی را بالشت مریم
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 .بخوابم نذاشتی که بمیری -
 .بخواب ناهار از بعد خب -
 ذاره؟می بداخالقش رفیق اون و رایان این مگه -

 است؟ بداخالق کجا او بود؟ آبتین منظورش بداخالق؟
 کارها این دلیل دانستمنمی. جوجه آبتین و من و خوردندمی کباب همه. شدم خارج اتاق از و انداختم باال ایشانه

 دارد؟ احساسی من مانند هم او یعنی چیست؛
 پا روی خستگی از همه شب آخر. داشت ادامه شب تا و شد شروع کار دوباره گفت مریم که طورهمان ناهار از بعد
 پذیرایی در همه هم مردها الهام؛ و یاس و من مال دیگری و شد مریم و حسام مال یکی که بود اتاق دو. نبودند بند

 .خوابیدند و کردند پهن تشک
 صحبت اهورا با هم بار یک و زدم زنگ مادر و پدر به بودیم جااین که مدتی این در سوم بار برای خواب از قبل

 و است آلبومش روی کار حال در سخت گفتمی اهورا که طورآن. کنم صحبت امیر با بودم نتوانسته هنوز اما کردم
 دیگر ماه هشت  تیر، تا و است آذر هفت امروز کنم حساب هم انگشتی سر. دهد بیرون را آن تیر تا خواهدمی

 داد؟می زحمت خودش به قدراین چرا پس. بود فرصت
 خواب به و کشیده دراز بود کرده پهن برایم یاس که تشکی روی و کردم قطع را تماس هابچه اعتراض با باالخره

 .رفتم
*** 

 بدون روز سه مدت به. هتل زمین برابر سه یا دو شاید بود، بزرگی زمین. زدیم زمین به سری روز آن فردای
 مدت به بتوانم که نبودم آدمی. نداشتم کردن کار توان دیگر من چهارم روز اما کردیم؛ کار طرح روی فقط استراحت
 که خوردیم مختصری صبحانه صبح. بود دهندهعذاب و سخت برایم واقعا رو این از شوم، مستقر جا یک طوالنی

 منتظر و شدند جمع میز دور همه. داشتند عادت وضع این به گروه اعضای دیگر انگار. داد کار شروع دستور باز رایان
 :گفتم که کردند نگاه من به
 .ندارم حوصله دیگه من -

 :پرسید رایان
 چی؟ -
 .کنم استراحت خوام می امروز من -

 :گفت حسام
 .نیومدیم استراحت برای اینجا ما -
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 :گفتم و زدم ـغل*بــ به را هایمدست
 .کنید کار تونینمی شما خب -

 :آمد هاپله روی از آبتین صدای
 .بیرون میریم امروز طهورا و من که؛ کنین خودکشی نیست الزم. طهوراس با حق -
 :گفت و داد تکان سر. کند موافقت تا دوختم چشم رایان دهان به
 .بکنین خواینمی کار هر. آزادین بعدازظهر تا باشه -
 با صورتی رژ. پوشیدم ایسورمه شال و جین همراه به را رنگم ایسورمه سوئیشرت. دویدم اتاق سمت به ذوق با

 و زد چشمکی دیدنم با. بود پوشیده را سوئیشرتش هم آبتین. بیرون رفتم و کشیدم چشمانم پشت نازک چشم خط
 :گفت

 .شدی خوشگل -
 و آمد سمتمان به رایان. کنند استراحت خانه در بودند گرفته تصمیم هابچه انگار. انداختم پایین را سرم خجالت با

 :گفت
 میرین؟ جایی -

 :داد جواب آبتین
 .بزنیم دوری یه میریم -
 ببریش؟ کجا خوایمی سپرده؛ من به و دختر این پدرش ـ

 :گفت و رفت هم در آبتین هایاخم
 .ترمنگران تو از من باشه نگرانی به اگه باش مطمئن. بدم جوابی تو به بینمنمی لزومی -
 ماشین سوار. کنم عادت آن به خواستمنمی اما داشتم دوست را حمایتش. کشید خودش دنبال و گرفت را دستم و

 :گفتم متعجب و شدیم که
 کجا؟ از ماشین -

 :گفت و کرد روشن را رنگش سفید فراری
 .ایهاجاره -
 .خوشگله خیلی آها -
 داری؟ دوست -

 :پرسیدم و کردم نگاهش
 چی؟ -
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 .پفکی میگو -
 طور؟چه آره -
 .ناهار برای العادهفوق جای یه ببرمت خواممی -

 شباهت رستوران به اصال اما آورده؛ کجا مرا دانستمنمی. رسیدیم تا بودیم راه در ساعتی یک. نزدم حرفی دیگر
 :گفت و زد لبخندی دید که مرا متعجب نگاه. بود زیردریایی یک شبیه بیشتر. نداشت

 .ستشده سازیشبیه زیردریایی یه -
 کنه؟می کار چی خب! شده؟سازیشبیه زیردریایی -

 :گفت دادمی هل داخل به مرا که طورهمان
 خوب؟ دختر کنهمی کار چی زیردریایی -

 نشان هافیلم در که بود هاییآن شبیه اما بودم؛ ندیده زیردریایی حال به تا که این با. بود قشنگ خیلی داخلش
 یک. بود شکل دایره هواپیما هایپنجره مانند هایشپنجره. نشستیم هم کنار و کردیم پیدا خالی صندلی دو. دادمی

 .شد پر زیردریایی هایصندلی تا کشید طول ربعی
 در. شد کارم ادامه مانع آبتین دست گرمی. کردممی فرو دستم کف را هایمناخن که داشتم هیجان قدرآن

 :گفت که کردم نگاه هایشچشم
 !خوب دختر کردی سوراخ رو دستت -
 .دارم هیجان آخه -
 .داشتم هیجان شدم سوار که بار اولین منم -

 فشار شد باعث زیردریایی ناگهانی حرکت. کردم سکوت اما افزایدمی هیجان این بر تو وجود بگویم خواستممی
 :گفت و گرفت محکم را دستم که بدهم او دست به خفیفی

 .کن نگاه رو پنجره -
 چگونه؟ اما بودیم؛ دریا در! شدنمی باورم. کنارم شکل دایره پنجره سمت چرخید نگاهم

 :گفتم حیرت با
 .قشنگه خیلی من خدای وای -

 :شنیدم گوشم زیر را اشزمزمه
 .بینممی من که ایمنظره از ترقشنگ نه اما -

 بود؟ من هایچشم منظورش یعنی من؛ خدای. بود ثابت هایمچشم در نگاهش. سمتش چرخاندم را صورتم
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. گرفت فاصله من از و آمد خودش به هم او انگار. بکشم کنار را خودم شد باعث خورد پلکم روی که اشسه*ـو*بـ
 !دریا زیر رستوران یک. آمد بند زبانم دیدممی که چیزی از. کرد پیاده را همه و ایستاد حرکت از زیردریایی زود خیلی
 را آبتین دست. کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر. بودند شنا حال در درشت و ریز هایماهی و بود شیشه تمام

 :گفتم و گرفتم
 !ستمعرکه جااین جا،این -

 بزرگی این به کوسه کنم باور توانستمنمی. نشستیم هم رویروبه و دونفره صندلی و میز سمت به کشید را دستم
 :گفت و خندید آبتین که دادم فاصله شیشه از را خودم کمی. کندمی شنا کنارم

 .بخوردت تونهنمی شیشه پشت از نترس -
 ست؟کوسه واقعا -
 !قشنگه آره ـ
 شکنه؟نمی هاششیشه ولی باحاله؛ خیلی جااین وای -
 .محکمه جنسش نمیشه؛ هیچیش نه -
 .دریا زیر رستوران یه! العادهفوق طراحی یه میگن این به -

 :گفت و دوخت گذاشتمی کنارمان از که بزرگی ماهی به را نگاهش
 .نیست دریا که جااین اما -
 چی؟ -
 و پذیره امکان شده سازیشبیه زیردریایی یه با بهش دسترسی که صدفه، معنای به «المحاره» رستورانش اسم -

 .ذارهمی نمایش رو زیبایی آکواریوم
 آکواریومه؟ این بگی خوایمی -

 :گفت و انداخت مِنو به نگاهی
 .آب لیتر میلیون یه با بزرگ خیلی خیلی آکواریوم یه آره -

 :پرسید و گرفت سمتم را مِنو که دادم تکان سری
 خوری؟می چی -
 .دادم دست از رو اشتهام اصال کنم نگاه خواممی فقط من -

 :گفت و خندید
 .سالعادهفوق رستوران خود مثل رستوران این غذاهای که، نمیشه -

 :گفتم بردارم آکواریوم نظیربی نمای از چشم اینکه بدون
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 .پفکی میگوی همون -
 و گذاشته ایشیشه گوی یک در مرا کردممی احساس. رفت و گرفت را سفارش و آمد گارسون بعد لحظه چند

 هاماهی گوناگونی. است شده سازی شبیه آکواریوم یک این که نبود باورکردنی واقعا. دریا اعماق در اندانداخته
 :آمد آبتین صدای. کردمی چندان دو را اشزیبایی

 .خانومی کن نگاه من به -
 :زدم لب ناخواسته و چرخید آبتین روی نگاهم

 .بودم ندیده زیبایی این به جایی حاال تا آبتین، ممنون -
 :داد جواب و زد لبخند

 .داری رو لیاقتش تو میدم، نشونت رو دنیا تمام -
 بود؟ چه منظورش. کردم نگاهش متعجب
 هر چرا دانستمنمی من و نداشت بحث ادامه به عالقه انگار. کرد سرگرم آکواریوم زیبای منظره دیدن با را خودش

 و سختی کلی کنارش بودن دانستممی اینکه با خواست،می اعتراف من دل. کندمی سکوت رسدمی جااین به بار
 مشغول من و گذاشتند میز روی را غذا پیش. بود انکارناپذیر حس یک این و بودم آبتین عاشق من اما دارد؛ دردسر
 :آمد صدایش. شدم ساالدم با بازی

 بلدی؟ اسکی -
 طور؟چه آره -
 .پاتیناژ بریم خوایممی -
 :گفتم ذوق با
 !خوبی خیلی تو وای -
 .دونممی -
 .خودراضی از -

 حس مدت تمام. شدم رویمروبه خوشمزه میگوی خوردن مشغول من و چیدند میز روی را غذاها. خندید بلند
 کوچکی و بزرگ هایماهی و هاکوسه و کنندمی نگاه بد خیلی نوعشان هم خوردن خاطر به مرا هاماهی کردممی
 رومانتیک العادهفوق مکانی، همچین در خوردن غذا واقعاً. کوبیدندمی شیشه به را خودشان شدندمی رد کنارم از که
 .بود

 .بخورم ناهار مکانی همچین در امزندگی عشق اولین با کردمنمی فکر وقتهیچ
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 دانستممی اما کردم؛می خداحافظی زیبا مکان آن با باید. شدیم بلند و کرد حساب آبتین. نداشتم دسر برای جا دیگر
 شد باعث که گرفتم را آبتین دست که بودم من بار این و شدیم زیردریایی سوار. آیممی جااین به هم باز روز یک

 آبتین صدای. بود شده ساخته زیبا چه واقعاً. کردم نگاه بیرون به پنجره از. ببندد نقش هایشـب*لـ روی لبخندی
 :شد بلند

 .جهانه برتر رستوران ۱۰ بین رستوران این -
 :نکردم تعجب خیلی

 .شده ساخته قشنگ خیلی! باشه هم باید -
 داری؟ دوست رو هاحیوون -
 .دارم دوست خیلی رو آبزیان اما نه؛ هاحیوون ـ

 متوجه شدیم پیاده وقتی. رسیدیم تا دوختم چشم بیرون به مدت تمام هم من. نگفت هیچ دیگر و داد تکان سری
 «المحاره مطعم»: بود نوشته ورودی در سر شدم

 :پرسید آبتین. نشدم اشمتوجه ورود موقع من که صدف همان معنای به
 بریم؟ کجا خوب -
 .میشه شاکی رایان برگردیم؛ باید دیگه ساعت دو تا -
 .بهش دادی قشنگی اون به طرح باشه خداشم از باید. نداره ربطی اون به -
 نه؟ مگه داره زیاد بزرگ هایپارک دبی شنیدم من -

 :گفت و داد تکان سری
 که داره العادهفوق پارک یه. ببینی باال از رو دبی تا شدیممی کوپترهلی سوار والّا ترسیمی بلندی از که حیف -

 .ساختن ازش قشنگ خیلی طرح یه کنی نگاهش که باال از اما دبی؛ از جدا هست جزیره یه شبیه بیشتر
 :گفتم و کشیدم آهی

 .زنممی رو سکته باال اون بشم کوپترهلی سوار برم دونممی اما شد؛می کاش -
 که آخ. بودم کرده امیرحسین پیش تنها که اعترافی. شدم ترسم اعتراف به راضی طورچه دانستمنمی من و خندید

 !بود شده تنگ برایش دلم قدرچه
 با. نبود سفر این به راضی اصال انگار. آمدمی نظر به نگران خیلی اما کردیم؛ صحبت هم با بار سه روز، چهار این در

 :پرسیدم متعجب و آمدم بیرون فکر از ماشین توقف
 کجاست؟ جااین -
 :داد جواب و کرد باز را در
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 .شبانه باشگاه -
. قانونی هم آن داشتند شبانه باشگاه و مهمانی جشن، مراکز که کردمی فرق ما با فرهنگشان قدرچه. شدیم پیاده

 :پرسیدم
 نداره؟ مشکلی کارا جوراین جااین -

 :گفت و کرد ایخنده تک
 .آزاده هم دختر فروش و خرید جااین خوب دختر -

 :زدم داد تقریبا
 چی؟ -

 دختر یک که سِن سمت شد کشیده نگاهم. کردمی توجه جلب که بود چیزی اولین آهنگ بلند صدای. شدیم وارد
 من و داشت بازی هایلباس دختر. بودند سرش پشت هم ـسـر*دنـ چهار و ـصـیـد*رقـمی و بود ایستاده مرکز در

 !ـصد*قـ*رمی چگونه سانتی۱۵ پاشنه هایکفش آن با دانستمنمی
 اینجا به راضی فهمید شدمی اششرقی هایچشم و جدی نگاه از که بود بیچاره دختر آن روی مردها خیره نگاه

. گرفت بود شده پر قرمزی مایع از که لیوان دو جلویمان مردی و نشستیم میز یک سر آبتین همراه. نیست بودن
 بهتر یا نداشتم خوبی خاطره خوردم نوشیدنی که باری آخرین از. کردم رد را دستش من اما برداشت؛ یکی آبتین
 :پرسیدم آبتین به رو. نداشتم ایخاطره اصال بگویم است

 کیه؟ دختر این -
 :گفت و انداخت ـصید*قـ*رمی سن روی که دختری به تفاوتیبی نگاه آبتین

 .فروختن جااین مدیر به هم بعدش خریدنش، گنده شکم هایشیخ این که همونایی از یکی -
 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم
 کنه؟نمی کاری کسهیچ چرا -

 :زد لب و کرد نگاهم
 .آزاده کارها جوراین اینجا که گفتم -
 کنیم؟ شکایت اگه حتی -
 رو تو و بپردازه پولی تو، خرید برای هاشیخ این از یکی نکرده خدایی اگه. بدم توضیح برات دیگه جور یه بذار -

 چون میده؛ شیخ اون به رو رای دادگاه بخوایم، رو تو یا باشیم داشته شکایتی تخانواده یا من و کنه خودش برای
 .کننمی دیپورت رو تخانواده یا من اون از بعد و نمیدن اهمیتی دیگران به جااین اصال کشوره؛ این شهروند و تبعه

 :گفتم و گرفتم دهانم جلوی را دستم
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 !وحشتناکه من خدای وای -
 .جوره یه جا هر عزیزم، کشورشونه قانون -
 .داره گناه دختر اون اما -

 :گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری. کرد نگاه دختر آن به ترعمیق بار این
 کسهیچ و میشن فروش و خرید کشور این توی آمریکا و ایران از دختر هزارتا روزی که، نیست یکی همین -

 !سازه؟پول مدیر برای چقدر وسطه اون که دختری همین دونیمی تو. بکنه اعتراضی تونهنمی
 سازیه؟پول کننمی نگاهش اینکه سازه؟پول چی یعنی -

 :گفت و ماند ثابت من روی نگاهش بار این
 ...اینکه دوم و کنهمی مشتری جلب اینکه اولش -
 چی؟ دوم -
 نمیره؟ دختر این جیب تو هم ریالش یه که گیرنمی پول قدرچه هرشب برای دونیمی کنن؛می شاجاره -

 خانه در راحت قدراین من و دارد وجود دنیا این در هم هاظلم جوراین دانستمنمی. گذاشتم قلبم روی را دستم
 حالم. نشدم متوجه من و گفت عربی به چیزی که آمد سمتمان به مردی کرد، بلند را دستش آبتین. کنممی زندگی
 هزار را او زیبایی که مشکی و کشیده هایچشم آن در کردممی حس چرا. شد تمام دختر آن ـص*رقـ. بود بد خیلی
 !زند؟می موج غم و نفرت کردمی برابر

 با مرد آن. رفتند دنبالش هم ـسرها*دنـ و بود سرش پشت که قرمزی یپرده پشت رفت و کرد کوتاهی تعظیم
 :گفت من روبه و برداشت سینی از که گرفت آبتین مقابل را لیوان. برگشت سمتمان به آب لیوانی

 .بشه بهتر حالت بخور، آب یکم بیا -
 :لرزیدمی بغض از صدایم

 .ممنون -
 :زد لب گرفتم، را لیوان و
 .گفتمنمی بهت رو چیزا این اصال والّا باشی نازک دل اینقدر کردمنمی فکر -

 :گفتم و خوردم را آب از ایجرعه
 هر و بره تاراج به چیزت همه وقتی کنی درک بتونی که نیستی دختر تو چند هر سنگی،دل خیلی تو هم شاید -

 .چی یعنی بشی دست به دست شب
 .کننمی عادت وضع این به کم کم خودشون اما عزیزم؛ فهمممی -
 .ندارن دادن دست از برای هیچی دیگه که زمانی اما آره؛ -
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 :دادم ادامه و شدم بلند
 .دستشویی برم خواممی -
 :گفت و کرد اشاره راهرو به
 .جاستاون -

 جاها جوراین از پاساژش برای دارد قصد هم رایان یعنی آید؛می جااین به زیاد خودش بود معلوم. زدم پوزخندی
 بسازد؟

 باشند؟ پست توانستندمی قدرچه. شدم متنفر مردان همه از لحظه یک
 خاطر به. ـصید*قـ*رمی سِن روی که بود دختری همان. شدم خارج فکر از و خوردم دیوار به جسمی، به برخورد با

 :گفتم و رفتم سمتش به. مالیدمی را پایش مچ بود افتاده زمین روی من با برخورد
 خوبی؟ متاسفم، وای -

 بلند کردم کمکش. کردممی حس را متعجبش نگاه اما نه؛ یا فهمدمی را زبانم اصال و لبنانی یا ایرانیست دانستمنمی
 :پرسید ناباوری با که شود

 هستی؟ ایرانی -
 :گفتم و دادم تکان سری. خوشحال هم و شدم ناراحت هم ستایرانی اینکه از
 .امایرانی آره -

 :کرد بغض
 .دیدم زبونهم یه باالخره یکسال، از بعد -
 را هایمدست. باشم تفاوتبی نتوانستم هم من. گرفت ـوش*غـ*آ در مرا داده دست از را کنترلش انگار که طوری و

 !دختر این بود کشیده عذاب قدرچه. کردم ـلـقه*حـ دورش
 :زد لب کرد می پاک را صورتش هایاشک که طورهمان و گرفت فاصله من از دقایقی گذشت از بعد 
 ...خواستمنمی متاسفم، واقعا -

 :حرفش در پریدم
 .باشی متاسف خاطرشبه که نکردی کاری -
 .کرد مزده هیجان مدت همه این از بعد ایرانی یه دیدن -
 از را دستم زیبایی و قشنگی در دختر این اما هستم؛ زیبا خیلی من کردممی فکر امروز تا. شدم خیره صورتش در

 :کرد می صحبت انگلیسی کرد؛ جلب را ما دوی هر نظر مردی صدای. بود بسته پشت
 .جاستاین دختره -
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 پسر آن. هیکل خوش و جوان دیگری و بود مسن یکی. آمدند سمتمان به مرد دو. گرفتم فاصله دختر آن از کمی
 :گفت و داد تکان سری جوان

 .ارزهمی کنم فکر -
 :گفت و زد پشتش به مسن مرد

 .ارزهمی باش مطمئن -
 :گفت دختر به رو و کرد اشاره اتاقی به بود جااین مدیر انگار که مرد آن. دیدم دختر آن تن در را لرز
 .کن راضی رو آقا -

 از جان. دنبالش به هم پسر آن و رفت اتاق سمت به خجالت با و انداخت من به نگاهی نیم. داد تکان سری دختر
 را بغضم شکستن توان نه. کنم باور توانستمنمی دیدم که را چیزی. نشستم دیوار کنار و خودم سُر. رفت پاهایم
 :آمده آبتین صدای لحظه؛ آن داشتم مرگ حس. بکشم نفس راحتی به توانستممی نه داشتم،

 نشستی؟ جااین چرا طهورا؟ خوبی -
 تهاجمی حرکت با که بگیرد ـوش*غـ*آ در مرا خواست نگرانی با. کرد نگاه امپریده رنگ صورت به و نشست کنارم

 :پرسید متعجب. گرفتم فاصله او از و دادم هولش عقب به
 چته؟ -

 بود؟ چم
 بود؟ شده ظلم من حق در مگر
 کشیدم؟می عذاب من مگر
 که آبتین با بدرفتاری حال این با. بگیرمش نادیده توانستمنمی که داشت هایشچشم در معصومیتی دختر آن اما

 :زدم لب حالیبی با. نبود درست نداشت تقصیری هیچ
 .متاسفم -

 :گفت و گرفت دست در را بازویم
 .شو بلند نداره، عیبی -

 از را ذهنم ایلحظه توانستم شدیم که ماشین سوار. کرد بهتر را حالم بیرون هوای. شدیم خارج کافه از شدم، بلند
 :کنم دور اششرقی هایچشم و دختر آن
 .بود خوبی روز امروز، بابت ممنون -
 .ریخت همبه تروحیه اینجا؛ آوردمتنمی کاش -
 .بدونم رو دارم که چیزهایی قدر تا دیدممی رو چیزا این باید اتفاقا نه -
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 :گفت و زد لبخندی
 .مهربونی زیادی و داری نازکی دلِ هاتلجبازی و هاتبازیتخس تمام برعکس هستی، جالبی دختر -

 :گفتم و زدم لبخندی هم من
 .طورهمین هم تو -

 :پرسید و انداخت باال را ابرویش تای یک
 ام؟طوریچه یعنی -
 .باشی هم مهربون و خوب تونیمی و نیستی خشن و مغرور میدی نشون که قدریاین -

 :گفت و داد تکان سری
 پسندی؟می رو کدوم تو -
 .هستی االن که اینی -

 را کار هاآن شدیم که وارد. بودیم ویال رویروبه بعد ساعت یک. کرد حرکت ویال سمت به و شد ترعمیق لبخندش
. بدهم کار در نظری هیچ نتوانستم که بود دختر آن درگیر ذهنم قدرآن اما پیوستیم؛ جمعشان به. بودند کرده شروع
 .کنم کمکش شدمی کاش. کردممی نگاه و بودم نشسته فقط

*** 
 و بودم نشسته یاس با اتاق در. شدمی تمام کار دیگر روز سه -دو تا. بودیم کرده را کار چهارم سه و بود پنجم روز

 و خورد در به ایتقه. بودم راحت کنارش اما بود بیشتر من از خیلی سنش چند هر بود، خوبی دختر. کردممی صحبت
 :پرسید یاس بود؛ هم در هایشاخم. آمد داخل مریم

 .شدی اخمو چته؟ -
 .بیرون بیاد خونه از میاد زورش حاال دبی، آورده عسل ماه اسم به سال ۱۰ از بعد رو من حسام این -
 :گفت و خندید یاس. نشست صندلی روی و
 .دستش از خوریمی هم حرصی چه اوه -
 !احساسبی مرد کنم؟ چیکار پس -
 :کردم دخالت بحثشان در
 .بود داده استراحت که رایان رفتین؛می دیروز خب -

 :گفت و کوبید اشپیشانی روی باشد آمده یادش چیزی که انگار
 .کنیم کار بریم دنبالتون بیام گفت رایان اومد، یادم وای -
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 برداشته را هایشانحجاب من برعکس نفر سه آن بود جالب برایم. کردیم شروع را کار باز و رفتیم بیرون هرسه 
 الهام. بود شده تمام اصلی هایطرح و کارها تقریبا. کردیم کار ساعتی یک. پوشیدندمی راحت هایلباس و بودند
 :گفت و کشید را بدنش

 .فردا برای بذارین رو کارها باقی دیگه، بسه -
 :کرد تایید مریم

 .موافقم من -
 :گفت و داد تکیه کاناپه به رایان

 .کنیم استراحت تونیممی نمونده، زیادی کار -
 :گفتم

 .نرفتیم روز پنج این دریا، بریم -
 :زد ـب*لـ آبتین

 .موافقم -
 :گفت زدههیجان یاس

 .میده حال بریم، آره -
 شلوار. پوشیدم را رنگم مشکی ربع سه آستین بلوز پس بود، ترگرم کمی هوا امروز. کنیم عوض لباس تا شدیم بلند

 رنگیآبی نازک شال. کنم تنم شد سرد هوا اگر تا بستم مرم*کــ دور را سوئیشرتم. بود مچ باالی تا رنگم مشکی
 اما پوشیدند؛ من مثل هاییلباس هم مریم و الهام یاس،. کشیدم ـبم*لـ روی ـبی*لـ برق و انداختم سرم روی
 .نکردند سر شال

 این و بود جدی همیشه مثل آبتین اما شوند؛ آبتین فراری سوار خواستمی دلشان دخترها تمام رفتیم، بیرون
 :گفت حسام. دادنمی هاآن به را درخواست اجازه جدیتش

 .میاد االن آژانس، زدم زنگ -
. نگفت چیزی و شد ماشین سوار اما شوم؛ ماشینش سوار که بخواهد من از آبتین خواستمی دلم. ایستادم یاس کنار

 هم یاس و رایان شدند، یکی سوار مریم  و پدرام حسام،. بود ماشین دو. آمد هم آژانس که کشیدم آه ناراحتی با
 :گفت و کشید پایین را اشپنجره. آمد آبتین ماشین بوق صدای که شوم سوار خواستم هم من. دیگری سوار

 .شو من ماشین سوار خانمی؟ کجا شما -
 :گفتم و کردم نازک چشم پشت

 .میرم تاکسی با نخیر، -
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 اطراف هنوز هم من ذهن. بود فکر در عمیقاً و بود نشسته جلو رایان. شدم تاکسی سوار متعجبش نگاه مقابل در و
 مشکی موهای و هاچشم امیرحسین و اهورا مانند هم من خواستمی دلم همیشه. زدمی گشت شرقی دختر آن

 ...اما کردم؛ پیدا داشتم دوست که خصوصیاتی با دختری حاال. بودمی شرقی امچهره و داشتم
 :گفت یاس که کشیدم آهی

 .خودتی تو دیروز از چته؟ -
 :زدم ـب*لـ و دادم تکان سری. ماند ثابت من روی آینه درون از رایان نگاه

 .نیست مهمی چیز -
 .امیدوارم -

 ساحل قدرچه بودند؛ رسیده هم بقیه شدیم که پیاده. کردیم سکوت همه دریا به رسیدن تا و انداختم پایین را سرم
 من به نسبت قدراین آبتین اینکه از. نشستیم همه و کرد پهن بزرگی زیرانداز الهام. کردمی فرق ایران با جااین
 .بود آمده وجود به من در که بود جدیدی احساس مقصر شاید گرفت؛می حرصم بود توجهبی

 سرما فردا بروم اگر و است سرد خیلی آب بودم مطمئن من اما رفتند؛ دریا سمت به پدرام همراه الهام و یاس
 داشت کم کم. بزنند قدمی رفتند حسام و مریم. کردم نگاه هاآن بازیدیوانه و نشستم جاهمان پس خورممی

 خورد، زنگ موبایلم. کردندمی صحبت پاساژ ساخت و طرح مورد در هم با هم آبتین و رایان. رفتمی سر امحوصله
 :دادم جواب ذوق با و نشستم صاف امیر نام دیدن با انداختم؛ شماره به نگاهی حوصلهبی
 !جونم امیرحسین سالم -

 :آمد خط سوی آن از خندانش صدای
 کنی؟نمی من یاد گذرهمی خوش خب گل، خانم سالم -
 :گفتم و برداشتم کردمی نگاهم اخم با که آبتین از چشم ـنـسی*جـ*بد لبخند با
 .شده تنگ خیلی برات دلم برم، قربونت -
 .عزیزم بشم تو فدای -
 گردی؟برمی کی -
 .دیگه روز دو تا احتماال -
 .خانومی شده تنگ برات دلم -
 .هاگریه زیر زنممی امیرحسین، نگو طوری این -

 داد و کشید هم در را هایماخم. کرد قطع را تماس و زد چنگ دستم از را موبایل حرکت یک با و آمد سمتم به آبتین
 :زدم
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 کردی؟ قطع چرا کنی؟می غلطی چه -
 :گفت و کرد پرت رایان سمت را موبایل

 !کنی گریه مرتیکه اون خاطربه کنیمی غلط تو -
 :گفتم و کردم گرد را هایمچشم

 .کنم گریه براش دارم دوست خودمه، امیرحسین چه؟ تو به -
 :گفت و انداخت باال ایشانه او که کرد نگاه رایان به حرص با آبتین

 .میگه راست -
 :غرید عصبانیت با شد بلند

 !سرتقی خیلی -
 :گفتم و کردم نگاه رایان به. رفت دریا سمت به و 
 چشه؟ -
 .کردی شدیوونه -

 آمده خوشم کردنم گریه روی حساسیتش از خیلی که بود این حقیقتش. نماند دور رایان چشم از که زدم لبخندی
 :دادم جواب خورد، زنگ موبایلم دوباره. بود
 الو؟ -

 :پیچید گوشی در امیر نگران صدای
 شد؟ قطع تماس چرا -
 .شد قطع اشتباهی نترس هیچی، -
 .کردی نگرانم دختر -
 نداری؟ کاری برم باید من امیر -
 .خداحافظ باش، خودت مراقب برو -
 .خدانگهدار -

 روی ریختن آب با را حرصش و عصبانیت و بود آب در که آبتین به. کردم دنبال را رایان متعجب نگاه و کردم قطع
 بلند رایان. کند آرام را آبتین کردمی سعی پدرام و بود شده بلند جیغشان جیغ صدای. رسیدم کردمی خالی دخترها

 :گفت و شد
 رو؟ هابدبخت این بکشه خوادمی سرما این تو -
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 صدای باز. بود جذاب برایم آبتین هایبازی دیوانه. کردممی نگاه هاآن به ـذت*لـ با من و دوید دریا سمت به و
 :دادم جواب بود، آتیه بار این و شد بلند موبایلم زنگ

 الو؟ -
 مکه؟ حاجی حاجی رفتی دختر، سالم -
 .خدا به شلوغه سرم سالم -
 .دبی میری خبربی و میشه پیشنهاد بهت بزرگ هایپروژه دونم،می بله -
 فهمیدی؟ کجا از تو -

 :گفت و کشید آهی
 حاال؟ گذرهمی خوش گفته، رضاعلی به آبتین -
 .آبیم ـب*لـ االن نیست بد -
 هست؟ هم آبتین -

 :ندهم را جوابش و کنم عوض را بحث کردم سعی
 زدی؟ زنگ من به تو که شد چی -

 :شد غمگین صدایش
 .بیای زودتر  بگم و کنم دعوتت عقدم برای زدم زنگ -

 !کند ازدواج خواهدمی آتیه شدنمی باورم. شدم شوکه
 :پرسیدم متعجب

 !فهممنمی آتیه؟ میگه چی -
 :کند شاد را صدایش کرد سعی

 .کنم شوهر خواممی دختر، نگفتم عجیبی چیز -
 چی؟ آبتین پس کی؟ با اما -
 نداره؟ بهم احساسی هیچ که بمونم مردی انتظار در تونممی کی تا من -
 :داد ادامه. کرد آرامم داد که جوابی اما بود سخت برایم سوال این پرسیدن که این با
 تا احتماال کنم؛ ازدواج سروش با و کنم فراموشش خواممی منم باشه، داشته دوست رو من تونهنمی وقتهیچ اون -
 .دیگه هفته یه
 !تهران؟ بام اومد روز اون که پسری همون سروش؟ -
 .ستآینده سال برای احتماال عروسیمون. ستساده عقد یه فقط فعالً اما آره -
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 .کنم خوشبختی آرزوی برات تونممی فقط بگم؟ چی -
 .برسی عشقت به امیدوارم ممنون، -

 :شد بلند آبتین داد صدای
 .رو ماسماسک اون کن قطع کنی؟می صحبت مرتیکه اون با داری باز -

 :آمد آتیه یگرفته صدای
 آبتینه؟ -
 .بای زنممی زنگ بهت بعدا عزیزم، ببخشید -
 :گفتم کردمی نگاهم عصبانیت با که آبتین به رو و کردم قطع بزند حرفی اینکه از قبل و
 .بود آتیه -

 :گفت ایدلجویانه لحن با و نشست کنارم. کرد باز را هایشاخم
 کیه؟ آتیه -
 شناسیش؟نمی -
 بشناسم؟ باید -
 .مدت یک بود دخترت دوست -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم متعجب
 .رضاعلی خواهر -
 .بشم دوست دختر اون با که نیستم بدسلیقه هم قدراون من باش مطمئن عزیزم! پرحرف دختر همون آها -

 :گفتم و کردم اخم
 .نداره کم هیچی آتیه -
 !غرور جز -

 :داد ادامه که کردم نگاهش
 .نداره هیچی باشه نداشته غرور که دختری -
 !داشت دوستت اما -

 :گفت و هایمچشم در زد زل
 .نداشتم من -
 بخوام؟ ازت چیزی یه میشه -
 .قبوله بخوای چی هر -
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 .شبانه باشگاه اون ببر دیگه بار یه رو من -
 :گفت و برگرداند را رویش

 .قبوله بخوای چی هر این جز به -
 .جااون برم خواممی من اما -
 .نداره امکان نه -
 .بدی خیلی -
 .برمتنمی جااون دیگه اما بگو؛ خوایمی چی هر -
 !درک به -

 ـغل*بــ را زانوهایم اخم با. نشستم رایان کنار و رفتم بودند نشسته ساحل ـب*لـ که هابچه سمت به و شدم بلند
 :آمد صدایش. کردم

 کردی؟ اخم چرا -
 داری؟ مزخرفی دوست خیلی دونیمی -

 :گفت و زد پوزخندی
 .آره -
 رایان؟ -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم
 ببری؟ جایی یه رو من تو میشه نیستم، بلد رو اینجاها من -
 کجا؟ -
 .شبانه باشگاه -

 :گفتم فوری. شد متعجب نگاهش
 .ببینم رو یکی باید -
 رو؟ کی -
 نه؟ یا بریمی بگو فقط -

 :پرسید و انداخت سرش پشت به نگاهی
 بردت؟نمی آبتین -
 .بفهمه چیزی نباید اون تازه نه -
 شبانه؟ باشگاه کدوم حاال -
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 .میره همیشه آبتین که باشگاهی -
 .باشه شناسمش، می آره -
 :گفتم ذوق با
 .خوبی خیلی تو ممنون، -

 .دختر آن خاطرات و من و سکوت هم باز و نداد جوابی و زد پوزخندی
*** 
 هر و زد ترمز روی بود، کرده درگیر را ذهنم بود روزی دو که شبانه باشگاه آن رویروبه. شد طی سکوت در مسیر

 سن روی دختر آن از خبری. کردمی امهمراهی فقط و بود کرده سکوت رایان همیشه مثل هم باز. شدیم پیاده دو
 هم من ببینم، جااین خواهممی را کسی چه که کردنمی کنجکاوی اصالً. نشستیم صندلی روی هم رویروبه. نبود

 .نداشتم توضیح برای اشتیاقی
. برنداشت هم رایان من بر عالوه بار این و گرفت داشت نوشیدنی رنگ چند که سینی رویمانروبه مرد، آن هم باز

 ـسـرهایش*دنـ همراه شرقی دختر آن و شد بلند تشویق و دست صدای که شدمی کننده خسته داشت سکوت این
 موهای. گذاشتمی نمایش به را تراشش خوش و سفید پاهای که بود پوشیده مشکی دکلته لباس. آمد سن روی

 ـشـوه؛*عـ با و آرام. ـصید*قـ*رمی عربی و بود ریخته دورش آمدمی ـن*سـ*بـا روی تا که را لَختش و مشکی
 .است اجبار روی از که شوم متوجه توانستممی راحت خیلی من اما
 و ماند ثابت من روی لحظه یک نگاهش رقص حین در. کردندمی اشهمراهی نرم حرکات با پشتش ـسرها*دنـ

 آهی. برنداشت من از چشم حال این با. شد مسلط حرکاتش بر دوباره زود خیلی اما رفت؛ در دستش از کار رشته
 به عمیق قدراین بودم ندیده وقت هیچ. کرد متعجبم رایان یشده افسون هایچشم. برگرداندم را صورتم و کشیدم
 لرزش حتی دیدم؛می هایشچشم در را دیگر حس جور هزار و ناراحتی نگرانی، استرس، هیجان،. بزند زل کسی

 .کردممی حس هم را هایشدست نامحسوس
 :زدم صدایش آرام

 !رایان -
 !برایش؟ کردمی افسونگری قدراین یعنی. بود دختر آن شرقی هایچشم میخ هایشچشم
 :زدم صدایش دوباره

 رایان؟ -
 :گفت و کرد نگاهم باشد آمده خود به که انگار

 بله؟ -
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 زدی؟ زل طوریاین چی به -
 :گفت وجدان عذاب با
 .کردم رو کار این االن اما نکنم؛ نگاه کسی هیچ به ـذت*لـ با اون جز به دادم قول بهش -
 خانه در روز آن مثل کند،می اعتراف احساسش به است ناراحت وقتی دانستممی. کرد فرو موهایش در را دستش و

 :گفتم آرام. کردمی صحبت شهرزاد مورد در آمد،می دیرتر کمی اهورا اگر که
 .مردی یه هم تو نکن اذیت رو خودت -

 :زد لب و کرد ریزی اخم
 دختر این به رو هاشچشم مرگش از بعد خدا به باشه، هم شهرزاد به متعلق تونستمی فقط هاچشم این قرآن به -

 .بخشیده
 هاش؟چشم -

 بوده؟ زیبایی این به هم شهرزاد هایچشم یعنی. آمد بند زبانش و شد دختر آن هایچشم میخ دوباره
 وقتی. شد خارج کافه از حرفبی و شد بلند. کردمی گناه احساس انگار. بردارد دختر آن از چشم کرد سعی رایان

 شدم بلند. رفت پرده پشت و کرد تعظیمی دختر آهنگ شدن تمام با. دادمی نشان را العملعکس این بود بد حالش
 رفته دختر آن که کندمی پیدا راه اتاقی همان به درها آن از یکی دانستممی. رفتم راهرو آن به سریع هایقدم با و

 .است بهداشتی سرویس هاآن از یکی دانستممی فقط که بود جاآن در تا شش اما است؛
 که را چهارمی. خالی اتاق یک سومی مردانه، سرویس دومی بود، انباری اولی. کردم باز را درها یکی یکی اجبار به
 لبخندی. آمد خود به بستم که را در. کردمی نگاهم متعجب آینه از که مشکی گوی دو در شد قفل چشمم کردم باز
 :گفت و زد
 .بینمتمی دوباره که خوشحالم سالم، -
 و شدیم جدا هم از. کردمی وابسته دختر این به بیشتر مرا صمیمیت این و گرفت ـوشم*غـ*آ در صمیمانه دوباره و

 :گفتم لبخند با هم من
 .بینمت می که خوشحالم منم -
 عنوان به رایان واقعاً شاید. کردم تحسین هاییچشم همچین آفریدن برای را خدا بار هزار و زدم زل هایشچشم در

 سفید شلوارک. انداختم بود کرده عوض که هایشلباس به نگاهی. شود او هایچشم افسون داشت حق مرد یک
 :گفت و کرد اشاره صندلی به. بود شده کار تور پشتش که مشکی تاپ و آمدمی پا ساق تا که رنگی

 .کنم درست رو موهام من تا اینجا بشین -
 چی؟ برای کنی درست رو موهات -
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 :زد لب ناراحتی با بافتمی پهلو از را موهایش که طورهمان و ایستاد آینه پای
 .دارم اجرا سن روی دوباره -

 :گفتم و ایستادم کنارش
 نیستی؟ ایرانی مگه کنی؟می رو کار این چرا -

 :گفت و کشید آهی
 راه باهاشون و کنم مقاومت برابرشون در نتونستم خیلی اما ؛دبی آوردنم پیش سال یک. مجبورم اما هستم؛ -

 .اومدم
 :پرسیدم تنها بگویم؛ توانستممی چه. انداختم پایین را سرم

 چیه؟ اسمت -
 چیه؟ تو اسم. نمیاد خوششون ایرانی اسمای از سلما؛ کننمی صدام جااین -
 .طهورا -
 .کردممی فراموش رو فارسی داشتم کم کم دیدنم؟ بیای داشتی فرصت وقت هر میشه کنی؟می زندگی جااین -

 به. انداخت من به نگاهی و داخل آمد بود جااین مدیر که مسن مرد همان و شد باز در بدهم را جوابش اینکه از قبل
 باز و داد تکان سری مرد. کردندمی صحبت من مورد در انگار. داد را جوابش سلما که گفت چیزهایی عربی زبان

 :پرسیدم رفت؛ و گفت چیزی
 گفت؟ چی -
 .برم باید عزیزم متاسفم سن، روی برم باید گفت -
 چشم با و شدم خارج اتاق از فوری. گذاشت قدم سن روی و رفت پرده آن سمت به بدهم جوابی اینکه از قبل و

 :گفتم انگلیسی به و شدم وارد سرش پشت فوری هم من. شد اتاقی وارد. گشتم مرد آن دنبال
 کنم؟ صحبت باهاتون میشه آقا، ببخشید -

 :گفت و کرد نگاهم متعجب
 داری؟ کارچی پس کنی، کرایه رو دختر اون خواینمی مطمئنا -
 .بخرم رو دختر اون خواممی -
 :گفت و خندید ـستانه*مـ
 .کنهمی سرکشی داره باز. کنممی آدمش شب خودم خونده؟ گوشت تو چی سگ توله اون -
 .اومده خوشم ازش من نگفته؛ هیچی اون نیست، کنینمی فکر که طوریاون -
 اومده؟ خوشش دختر یه از دختر یه -
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 :گفتم پس کردم،می خراب این از بیشتر نباید دادم، بیرون را نفسم
 .خوادمی رو دختر اون برادرم، نه که من -

 :گفت و نشست میز پشت
 داره؟ قیمت قدرچه دختر این دونیمی -
 .پردازم می باشه قدرچه هر -
 .کنم صحبت برادرت با بهتره -
 :گفتم و ایستادم مقابلش عصبانیت با
 .بگیره ندیده رو جرم این لعنتی کشور این کنمنمی فکر. کنیمی جاجابه مواد و هستی کثیفی آدم چه دونممی من -

 کار در دختر فروش و خرید بر عالوه و نیست درستی آدم کافه این مدیر گفت کردممی صحبت آبتین با که دیشب
 :گفت و انداخت باال را ابرویش تای یک مرد. هست هم مواد قاچاق

 کنی؟ می تهدیدم -
 :زدم ـب*لـ و شدم خم سمتش به و گذاشتم میز روی را هایمدست

 .دقیقاً -
 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش

 بربیای؟ پسش از تونیمی گرونه، گفتم که طورهمون اما شد؛می سرکش داشت زیادی! بهتر خب خیلی -
 .بده قیمت -
 .دالر هزار ۵۰۰ -

 !تومان میلیون ۱۵۰. کردم حساب ذهنم در فوری. گرفتم دندان به را لبم
 !بیاورم؟ کجا از میلیون ۱۵۰ من

 :گفتم و دادم تکان سری حالاین با
 .کنم می جورش باشه -
 کنم فکر کنم؛می قبول بشه پیشنهاد بهم بیشتر اگه گرفتم، فروشش به تصمیم که حاال که اینه منظورم کی؟ تا -

 .داره خاطرخواه قدرچه سلما بدونی باید
 .کنممی جورش آینده روز دو تا دونم،می بله -
 جور تومان میلیون ۱۵۰ آینده روز دو تا چگونه حاال. نزدم چانه باهاش بیشتر که من به لعنت. زدم بیرون اتاق از و

 کنم؟
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 سوار. بود بد حالش هنوز انگار. بود داده تکیه فرمان به را سرش و بود نشسته ماشین در رایان. زدم بیرون کافه از
 :گفتم و بستم آرام را در و شدم ماشین

 رایان؟ -
 :کرد زمزمه

 .گذشتمی ازدواجمون از ماه دو فقط -
 :پرسیدم پس شود، آرام بلکه کند دل و درد کمی بگذارم خواستممی. گفتمی هذیان داشت

 شهرزاده؟ منظورت -
 :گفت و برداشت فرمان روی از را سرش

 .نبود شهرزاد اسمش -
 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 بود؟ چی پس -
 اسم این از. خوندمی قصه برام اون و پاش روی ذاشتممی رو سرم شب هر چون شهرزاد؛ گفتممی بهش من -

 اگه بودم؛ مرگش مقصر من. بخوابم آروم نتونستم من که ساله دو االن. کردممی صداش هم من و اومدمی خوشش
 .افتادنمی اتفاق این وقتهیچ بودم مواظب بیشتر من
 .رفت خونه از خودش اون دونی؟می مقصر رو خودت چرا -
 .کردن مجبورش -
 :داد ادامه و کرد روشن را ماشین. شد متعجب نگاهم هم باز
 .ویال بریم بهتره زدم حرف زیاد -

 :گفتم. نداشت بحث ادامه به تمایلی هم خودش انگار اما بدهد؛ ادامه خواستممی
 .نیست خوب حالت فرمون، پشت بشینم من بذار -

 :پرسیدم و انداختم راه را ماشین. کرد عوض من با را جایش و شد پیاده اعتراض بدون
 بود؟ چی واقعیش اسم -
 .نازی -

 اما کردم؛می جور باید که تومانی میلیون۱۵۰ سمت بکشد پر ذهنم باز شد باعث ماشین سکوت. نگفت چیزی دیگر
 طور؟چه
 شماره و برداشتم را موبایلم ایستادم قرمز چراغ پشت اینکه محض به. بست نقش لبم روی لبخند ماشینم یادآوری با

 :داد جواب بوق ۳ از بعد. گرفتم را اهورا
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 کردی؟ ما یاد عجب چه وفا،بی خواهر به به -
 .یادتم همیشه من اهورا، سالم -
 .مشخصه درپیتپی هایتماس از آره -
 .داشتم ازت خواهشی یه فعال هست، گله واسه وقت اهورا وای -
 خوای؟می چی آبجی، بگو -
 .حسابم به بریزی رو پولش و بفروشی رو ماشینم خواممی -
 داری؟ الزم چیزی چرا؟ -
 .دارم نیاز پول آره -

 :پرسید نگرانی با اهورا. دیدم را رایان متعجب نگاه
 طهورا؟ شده چی -
 تا حداکثر و بفروشی را ماشینم خواممی فقط فعال. میدم توضیح برات مفصل ایران اومدم وقت هر! هیچی خدا به -

 .باشه حسابم تو پولش ظهر فردا
 داری؟ نیاز پول قدرچه خبره؟ چه دختر؟ سرعت این به -
 خرن؟می قدرچه ماشینمو. دیگه خواممی مقدار یه -
 فروشش برای طرفی از کردی، تصادف بار یه باهاش تو اما هست؛ میلیونی ۳۵ قیمتش صفره ماشینت چون -

 .بفروشم برات بتونم ۲۸ کنم فکر داری، عجله
 .کنیمی بزرگی لطف داداشی، عاشقتم -
 .بگو بهم افتاد اتفاقی اگه طهورا -
 .میشه جور شااهللان که دارم پول به احتیاج فقط نیست، بد اما افتاده که اتفاقی -

 اهورا. بدهم رانندگی روی را تمرکزم کردم سعی حال این با کردم،می حس خودم روی را رایان نگاه سنگینی هنوز
 :پرسید

 خوای؟می چقدر -
 .میلیون ۱۵۰ -

 :دارم نگه خیابان کنار شدم مجبور من و پیچید گوشی در فریادش صدای
 قدر؟چه چی؟ -
 .شد کر گوشم! اهورا وای -
 چی؟ برای خوایمی رو پول قدراین تو -
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 .کن کمکم لطفاً بگم، چیزی تونمنمی االن -
 :گفت و کشید عمیقی نفس چندتا

 دارم حسابم تو من هم میلیون ۲۰. میشه خودت ماشین میلیون ۳۰ حدود! بدی انجام درستی کار امیدوارم فقط -
 .خواممی توضیح ازت بعد اما حساب؛ به ریزممی برات

 .داری اعتماد بهم که ممنون اهورا، ممنون -
 .خداحافظ فعال کنم،می خواهش -
 .خدانگهدار -
 :پرسید متعجب رایان کردم، قطع و
 خوای؟می چی برای پول همه این -

 :بگویم او به بود بهتر انداختم، پایین را سرم
 .سلما برای -
 کیه؟ سلما -
 و شده دزدیده که ایرانی دختر یه. بود اون جااون رفتم خاطرش به که کسی. دیدی کافه توی که دختری همون -

 تهدید، زور به هم اون بفروشدش تا خوادمی دالر هزار ۵۰۰ گفت کافه مدیر کنم؛ کمکش خواممی. جااین آوردنش
 .خواممی این برای
 .کردمی فکر داشت هم رایان انگار. شد سکوت لحظه چند
 :گفت دقیقه چند از بعد
 کردی؟ جور قدرچه -
 ۷۵ میشه حدودا. دارم دادم هتل برای که طرح اون بابت هم میلیون ۲۵ و ریزهمی برام فردا اهورا میلیون ۵۰ -

 .میلیون
 .من با باقیش -

 :داد ادامه که کردم نگاهش متعجب
 هاییچشم به دیگه مردای اینکه از اما نمیشه؛ شهرزاد کسهیچ اینکه با. شهرزاده یادگار مثل برام هاچشم اون -

 رو دارم ـردن*گـ به که دینی طوریاین تونممی طرفی از. کشممی عذاب کنن نگاه داره شباهت من شهرزاد به که
 .بگیرم آرامش کمی شاید کنم؛ ادا

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
 .کنیمی بزرگی کمک ممنون، -



 

 

210 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 :زد لب و کرد باز را در
 .شینممی خودم شو پیاده. خودم آرامش خاطر به فقط کنم؛نمی تو خاطر به -

 و رفتم بیرون خبربی که بود عصبانی خیلی آبتین. شد شروع طرح رسم دوباره برگشتمان با. شدم پیاده و خندیدم
 با باالخره روز آن فردای. نگوییم سلما مورد در چیزی دادیم ترجیح دو هر رایان و من. کرد خالی رایان سر را همه
. است رفته پیش سرعت با و خوبی به کارها که بودند خوشحال هابچه همه. شد تمام پاساژ طرح روزیشبانه کار

 به را هاآن تایید و بیایند تا شدیم منتظر خانه در استرس با ما و رفتند شرکت به طرح دادن نشان برای آبتین و رایان
 .کنند اعالم ما
 :پرسید نگرانی با مریم. نبود معلوم چیز هیچ هایشانچهره از برگشتند، باالخره و گذشت طوالنی ساعت دو
 نکردن؟ قبول شد؟ چی -

 :گفت پدرام
 !بود العادهفوق طرح میشه؟ مگه -

 :زد لب رایان
 ...دیدن رو طرح -

 :داد ادامه و زد لبخندی
 .اومد خوششون ازش خیلی -

 مدیر که را رایان حسام، و پدرام آخر در. دادمی نشان جوری را اشخوشحالی هرکس. پریدم باال و کشیدم جیغی
 شده مهربان دوباره هم آبتین بود، خوبی شب. بدهد شام شیرینی عنوان به و بیرون ببرد را ما کردند مجبور بود گروه

 .کردمی پیش از ترعاشق را من بود، غیرمستقیم همه که شیرینش هایحرف و هامحبت با و بود
*** 
 :پرسید و نشست رویمروبه آبتین

 کجاست؟ مشکل پس گردیم؛برمی هم فردا پس تا احتماال تمومه، که کار  خوب؟ دختر کنیمی لج چرا االن -
 :گفتم و گذاشتم میز روی را قهوه فنجان

 زوره؟ مگه پاتیناژ، بیام خوامنمی من آقا -
 :گفت و داد تکان سری آبتین

 .میرم تنها نیا باشه -
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 هم. بروم همراهش داشتم دوست خیلی که بود این حقیقتش کشیدم؛ آهی. رفت اتاقش سمت به و شد بلند و
. بخرم را سلما تا بروم کافه به رایان با خواستممی امروز اما بود؛ جالب برایم واقعا اسکی پیست هم و بودن کنارش
 :پرسید و آمد سمتم به آشپزخانه از رایان. باشد نکرده اضافه قیمت روی جاآن مدیر بودم امیدوار

 پاتیناژ؟ نمیری آبتین با چرا -
 :دادم جواب و شدم بلند

 کنی؟ جور رو پول نتونستی نکنه کافه، بریم بود قرار -
 :گفت و داد تکان سری

 .ستآماده پول نباش نگران اما کافه؛ بریم خوایممی که کردم فراموش -
 بریم؟ پس -
 .شد حاضر برو -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .رایان ممنون -
 .کنیمی تشکر که کنمنمی رو کار این تو خاطربه که گفتم -

 :گفتم و خندیدم
 .درسته هم نزنی ذوقم تو حاال -
 .شوم حاضر تا رفتم اتاق سمت به که زد لبخندی هم او

*** 
 شخص سوم
 را اششالقی و لَخت موهای و برد موهایش زیر را هایشدست. انداخت دراور روی و کرد باز را موهایش هایگیره
 دست. بود ساخته جالبی تضاد سفیدش پوست با موهایش مشکی. ریخت هایششانه روی و داد تکان هوا در کمی

 داشت اروپایی استایل که آبی بادامی هایچشم با پسری و شد باز در که آورد در را رنگش قرمز کوتاه پیراهن تا برد
 !نه امشب نالید، دل در و چرخید سمتش به سلما. شد وارد
 :گفت انگلیسی به و زد لبخندی پسر

 جک تونیمی تو ولی جکسونه؛ اسمم! نه یا کرده معرفی رو من بداخالقتون مدیر این دونمنمی خوشگلم، سالم -
 .کنی صدام
 :گفت و کشید هم در را هایشاخم سلما

 خوای؟ می چی -
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 :داد جواب و بست را در جک
 .خواممی رو تو -

 زور از که صدایی با. نداشت را تحملش دیگر و کردمی درد دیشب از بدنش هنوز. بست درد با را هایشچشم سلما
 :زد لب لرزید می بغض

 .تونمنمی امشب بیرون برو -
 .عزیزم نخواستم نظر ازت -
 و برداشت عقب به قدمی باشد؛ خودش برای خواستمی امشب حداقل. خواهدنمی دیگر که دانستمی سلما اما

 :گفت
 .بیرون برو گفتم بهت -
 .نیست انتظارت در خوبی چیز کنی سرپیچی بخوای اگه عزیزم -

 را سودجو مدیر آن هایتازیانه تحمل امشب جسمش اما دانست؛می را چیزهمه سال یک این در سلما! دانستمی
 !نه را بودن مرد این با اما داشت

 :باشد گستاخ کمی کرد سعی و داد قورت را بغضش
 .تونمنمی امشب من بکن، داری دوست کار هر -

 :شد خشن کمی جک
 .کنم گوش رو تو مزخرفات جااین بیام تا ندادم پول من -
 :نالید. رفتنمی او جیب در هم دالرش یک اما پرداختندمی او برای که هاییپول از بود متنفر 
 .بخواه دادی که همونی از برو دادی؟ من به مگه -

 :گفت و خندید جک
 .میدم هم تو به باشه، خوای؟می پول عزیزم -
 سلما سر روی و خوردندمی تاب هوا در دالرها. ریخت هوا در و آورد در اسکناس ایبسته برد، جیب در دست و

 !کرد؟می وشی*فرـن*تـ و گرفتمی پول. نداشت را تحقیر قدرآن تحمل. پوشاند درد با را صورتش. آمدندمی پایین
 :زد داد
 !نه امشب نه، امشب! لعنتی کن بس -
 !شده سرکش امشب روحش چرا دانستنمی. بود افتاده هق هق به

 !کند لجبازی خواهدمی چرا دانستنمی
 !رویش هم این بودی، اجبار به نفر هزار با حال به تا که تو گفت،می درونش ندای
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 کم خواستنمی شدمی هم بیهوش شالق زور از هاگذشته مانند اگر حتی. شدنمی سرش چیزها این امشب اما
 بازوانش حصار فقط اما کرد تقال نشد، اما بزند پس را او خواست. شد لـقه*حـ دورش جکسون هایدست. بیاورد
 :کرد زمزمه گوشش زیر. شد ترتنگ

 .خوامتمی بیشتر من بشی ترگستاخ قدرچه هر -
 .شد خیره ـمـارش*خـ هایچشم در. چرخاند خودش سمت به را او

 گلویش که بلند قدرآن زد؛ جیغ سلما. کردمی را خودش کار تقالهایش و او به توجهبی جک اما زد هق زد، داد
 همکاری با که دانستمی را این حداقل اما کند؛ پیدا رهایی مرد این دست از توانستنمی شاید. برداشت خراش
 سلما شد باز که در. کردمی ترحریص را جک بلندش هایجیغ صدای. کرده کم را او ـذت*لـ از نیمی نکردن
 .بست درد با را هایشچشم
 هایدست. داشت دنبال به شکنجه و تنبیه کلی بعدش حتما و آمده جااین به او صدای سرو از که بود مدیر حتما
 خزدمی دیوار گوشه به که طورهمان شد باعث بیداد و داد و دعوا صدای. افتاد زمین روی شد باز دورش از که جک
 .بود شده درگیر جک با داشت درشتی هیکل که مرد یک. کند باز را هایشچشم
 کرد فرار یکی دست از. کند کنترل را بدنش لرزش کرد سعی سلما. افتاد زمین روی حالبی جک که نگذشت خیلی

 همان باز کند فرار بخواهد هم قدرچه هر. شد تسلیم باالخره سلما. آمد سمتش به مرد. افتاد دیگری دست به و
 :گفت و زد زل مرد آن عسلی هایچشم در و شد بلند. خواهندمی دیگران که شودمی چیزی

 .شدم خودت سهم حاال باشه دادی؛ نجاتم که ممنون -
 :پرسید. برسد نظر به ترمهربان کمی خواستمی انگار کند؛ باز را هایشاخم کرد سعی اما شد متعجب کمی مرد

 نکرد؟ که اذیتت خوبه؟ حالت -
 .کردنمی فرقی برات رسیدیمی دیرم هرچند رسیدی؛ موقع به نه -
 کردم؟ کمکت ناراحتی -
 .خوایمی چی کردی که کمکی ازای در دونممی. نیست طمعبی گرگ سالم -
 .خوامنمی چیزی کن باور خوام؟می چی -

 :گفت فارسی به زیرلب سلما
 !لطفاً نیار در رو هود رابین ادای -

 :داد جواب فارسی به و خندید مردانه
 .بیارم در رو هود رابین ادای نداشتم قصد هم من -

 بود؟ ایرانی یک او. کرد نگاهش متعجب سلما
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 :آمد عسلی چشم مرد صدای. برود سوال زیر ایرانی یک با حرمتش خواستنمی دلش لرزید؛ وجودش
 .بیای باهام باید حاال -

 :گفت و خندید عصبی
 ت؟خونه ببری امشب رو من دادی پول چیه؟ -
 :داد ادامه و برد باالتر را صدایش و
 سرم از دست دارم؟ توان قدرچه من مگه میده؟ کرایه نفر چند به رو من وجدانبی مرتیکه این جا؟این خبره چه -

 !بردارین
 و کرد فرو موهایش در را هایشدست مرد. نداشت را ظلم همه این طاقت دیگر. لرزید می و بود افتاده هقهق به

 :زد لب و رفت دختر سمت به گذشت که کمی. بود شده سلما منظور متوجه تازه انگار. افتاد راه اتاق در عصبی
 که هست یکی بریم؛ بیا هم حاال. کنیمی فکر که چیزی برای نه اما خونه؛ برمتمی! میگم چی ببین کن گوش -

 .بشی خوشحال دیدنش با کنم فکر
 اینکه با. کند کنترل را هقشهق کردمی سعی سلما. داد هلش جلو به و گرفت را سلما هـنه*ـر*بـ بازوی اکراه با و

 .بود خوب دلداری برای اما نداشت؛ باور را مرد این هایحرف
 این در هم آن وطنهم یک دیدن. بست نقش هایشلب روی لبخند هاساعت از بعد. دید را طهورا راهرو انتهای
 .داشت را زندگی حکم برایش پناهیبی و غربت

 .شد باز اشکش راه. گرفت ـوش*غـ*آ در را او ناخواسته هم باز و دوید سمتش به
 :گفت و زد پشتش طهورا

 !باش آروم شد؛ تموم چیز همه دیگه دختر باش آروم -
 با طهورا. بگیرد را سمجش هایاشک جلوی تواندنمی دانستمی فقط شد،نمی متوجه هایشحرف از چیزی سلما

 :غرید عسلی چشم مرد آن به رو عصبانیت
 میکنه؟ گریه طوریاین کردی کارش چی رایان -

 :زد ـب*لـ و انداخت دختر آن به عصبی نگاه رایان
 .منتظرتونم ماشین تو نکردم کاریش من -
 :پرسید و کرد نگاه رفتمی خروجی سمت به که رایان به متعجب سلما. رفت کافه خروجی سمت به و
 شناسیش؟می -

 :گفت و زد مهربانی لبخند طهورا
 بهتره؟ حالت آره، -
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 .کردم قضاوت بد مرد اون مورد در کنممی فکر ممنون، -
 .بریم بهتره -
 کجا؟ -

 :گفت و کرد تمدید را لبخندش طهورا
 .خونه -

 :داد ادامه و خندید بلندتر دید که را سلما متعجب نگاه
 .آزادی بعد به این از -

 :پرسید سلما
 !فهممنمی چی؟ یعنی -
 .ایران گردیمبرمی هم با و خریدیم مرد این از رو تو رایان و من -

 !شده تمام هایشکابوس کند باور توانستنمی بود؛ آمده بند حرفی هر گفتن برای سلما زبان
 !رودمی بیرون منحوس یکافه این از کند باور توانستنمی

 و رفتند ماشین سمت به هم با. شد آرام تا ریخت اشک قدرآن. کرد گریه و گرفت ـوش*غـ*آ در را طهورا دوباره
 .کند نگاه رایان هایچشم در کشیدمی خجالت. انداخت پایین را سرش دخترک. شدند سوار عقب هردو
*** 
 طهورا
 خیلی انگار. شده آزاد کردنمی باور هنوز. آمد درد به قلبم مظلومیتش همه این از. بود انداخته پایین را سرش مظلوم
. کردمی رانندگی غلیظی اخم با هم رایان. بست را هایشچشم و داد تکیه صندلی به را سرش بود، خسته
 !گذشته هاآن بین چه دانستمنمی
 .افتادم پیش ساعت یک یاد

 منبع انگار. بدهد را سلما راحتی همین به نبود حاضر و کردمی بدخلقی کمی کافه مدیر. رفتیم کافه به رایان همراه
. بدهد میلیون ۱۸۰ به را سلما داد رضایت قیمت کشیدن باال و تهدید کلی با باالخره! بود او برای خوبی سازیپول
 اتاق از هوا خوردن هوای به رایان آن از بعد. بگیرم پس ظالم و زورگو مرد آن از را سلما توانستمنمی نبود رایان اگر

 ترمز روی ویال جلوی. بدهد تحویل من به را سلما به مربوط مدارک تمام مرد آن تا ماندم منتظر من و رفت بیرون
 و بلند هایمژه. بود شده پیش روز چند از الغرتر صورتش و بود پریده رنگ. کردم نگاه سلما مهتابی چهره به. زد

 :آمد رایان صدای. بود انداخته سایه صورتش روی لَختش
 .دیگه کن بیدارش -
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 :کردم صدایش آرام و گرفتم را دستش. بودم ناچار اما بود خوابیده آرام خیلی کنم؛ بیدارش آمدنمی دلم
 عزیزم؟ سلما سلما، -

 :گفت و نشست. کرد باز را اشمشکی و کشیده هایچشم
 بله؟ -
 .رسیدیم عزیزم، شو پیاده -

 احساس هنوز انگار گرفت؛ را دستم محکم سلما. کرد باز را در بود منتظرمان ویال کنار که رایان. شدیم پیاده دو هر
 صدای با سلما. دادمی را خوابیدنشان ندای خاموش هایچراغ. شدیم ویال وارد رایان سر پشت. بود نکرده امنیت
 :پرسید آرامی

 ته؟خونه جااین -
 .میگم بهت بریم بیا عزیزم، نه -

 :زدم ـب*لـ که کرد نگاه من به متعجب دیدنشان با سلما بودند، خوابیده پذیرایی وسط آبتین و پدرام
 !کن ولشون ن،دیوونه -

 .آمد اتاق به همراهم و خندید ریز
 هایلباس به نگاهی. کردم پهن و برداشتم خوابیجارخت از تشک دو. بودند خواب دونفره تخت روی یاس و الهام
 و مشکی راحتی شلوار یک بودم چیده را هایملباس که کمد داخل از. نباشد راحت هاآن با زدم حدس. انداختم سلما
 .گفتم و گرفتم سلما مقابل و برداشتم طالیی تیشرت یک

 .عزیزم بپوش رو هااین -
 دقیقه چند از بعد. کند عوض لباس راحت تا نشستم تشک روی او به پشت هم من. ایستاد ایگوشه و کرد تشکر
 :گفت نکند بیدار را دونفر آن که آرام صدای با. بود ریخته دورش موهایش. نشست کنارم

 .شدم گیج خیلی من بدین؟ توضیح برام میشه -
 .کنیممی صحبت فردا بخواب خوایمی ای؛خسته االن عزیزم -
 .بگین برام نیستین خسته شما اگه خوبم، نه نه -

 :گفتم و گرفتم را دستش
 .باش راحت من با خواهرتم؛ االن من عزیزم -

 :دادم ادامه که زد لبخندی سلما
 .خوابن تخت روی دونفرشون که گروه یه همراه جااین اومدم طرح کشیدن برای. مهندسیه امرشته من -

 :داد تکان سر و انداخت یاس و الهام به نگاهی
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 درمورد وقتی. دیدم رو تو و کافه اون به آورد اتفاقی رو من گروه، اعضای از دیگه یکی آبتین پیش روز چند -
 رو تو مظلومیت و صمیمیت راهرو تو روز اون وقتی. شدم ناراحت خیلی کرد صحبت جااین قانون و تو مثل دخترایی

 اون. گفتم رایان به پس نداشتم پول خواستمی کافه اون مدیر که قدریاون اما کنم؛ کمکت گرفتم تصمیم دیدم
 فقط. بشه باخبر تو زندگی از جااین کسی نیست الزم. ایران گردیمبرمی فردا پس تا احتماال. کرد جور رو پول بیشتر
 .کننمی شک منی دوست بگی جااین اومدم که باره اولین من آخه کن؛ معرفی رایان دوستای از یکی رو خودت
 :زد لب و چکید چشمش از اشکی قطره

 .باشن داشته وجود هم رایان و تو مثل خوبی هایآدم کردمنمی فکر. خوبی خیلی تو طهورا، ممنون -
 :گفتم و کردم ـغـلش*بـ
 .تخانواده پیش گردیبرمی زودی به. عزیزم شد تموم چی همه دیگه -
 :گفت و شد جدا من از ناراحتی با
 .ندارم خانواده من اما -
 !چی؟ -
 .ندارم ایران توی رو کسهیچ من -

 :گفتم و گرفتم را هایشدست
 .خواهرم میشی تو بعد به این از ندارم؛ خواهر منم -
 ...تخانواده اما -
 .بگی برام خودت از باید فردا بخواب، هم حاال. باش مطمئن باشن، داشته دیگه دختر یه میشن خوشحال هم اونا -

 :گفت و داد تکان سری اما شد، گرفته کمی اشچهره
 .بخیر شب باشه -

 .رفتیم خواب به زود خیلی و کشیدیم دراز دو هر
*** 
 شال. پوشیدم مشکی -سفید تیشرت. نبودند اتاق در الهام و یاس اما بود؛ خواب کنارم هنوز سلما کردم باز که چشم

 و بودند شده جمع صبحانه میز دور همه. کنم بیدار را سلما آمدنمی دلم. رفتم بیرون و انداختم سرم روی را مشکی
 :گفت مریم که نشستم آبتین کنار. بود کرده آسان مرا کار اوست دوست سلما که توضیح این با رایان

 نیومد؟ سلما چرا -
 .بود خواب هنوز -

 :زد لب یاس
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 .دونمنمی رو بیداری تو بود، عروسک شبیه که خواب تو. بود خوشگل نظرم به -
 .بیداری تو حتی خوشگله، -

 هنوز انگار. بود درهم آبتین هایاخم. گذاشت رویمروبه را چای لیوان الهام. نزد حرفی دیگر و داد تکان سری یاس
 :گفتم گوشش کنار. بود دلخور دستم از پاتیناژ به نرفتن بابت

 .اخمو بخیر صبح -
 :داد جواب کشیدمی درهم بیشتر را هایشاخم که طورهمان و کرد نگاهم

 .بخیر صبح -
 :زدم لب قبل از ترآرام

 پاتیناژ؟ بریمی رو من امروز -
 :گفت و داد تکیه صندلی به. ندارم شوخی قصد شود مطمئن تا کرد نگاهم و داد باال را ابروهایش

 !بیرون رفتی رایان با وقت اون بیای، نداشتی دوست دیروز طورچه -
 :گفتم. بود شده اشحسودی بگیرم؛ را لبخندم جلوی کردم سعی

 کنیم؟ صحبت بیرون بریم -
 :گفت و نشست صندلی روی. رفتم دنبالش و شدم صبحانه خیالبی هم من. رفت حیاط به حرفبی و شد بلند

 .شنوممی حرفی؟ چه -
 :گفتم و نشستم رویشروبه

 .بدم توضیح برات نیستم مجبور کنی؟می صحبت طوریاین چرا -
 :گفت و نشست صاف. کندمی رویزیاده دارد فهمید انگار

 رفتی؟ کجا رایان با بدونم خواممی فقط من -
 :زدم لب و انداختم زیر را سرم

 .کافه -
 از یکی که کردنمی باور پس بود، دیده کافه در قبالً را سلما او. گفتم برایش را موضوع همه که کرد نگاهم متعجب
 :گفت و زد لبخندی. است رایان دوستان

 شجاع؟ دختر کردی رو خودت کار باالخره پس -
 کردم؟ بدی کار -
 .گفتیمی خودم به کاش ولی من؛ مهربون نه -
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 سلما و شد باز در. شدممی دچار حالت همین به بستمی اسمم آخر به من پسوند هرگاه. گرفت اوج باز قلبم ضربان
 :گفت و گرفت ـوشم*غـ*آ در که شدم بلند هم من. دوید سمتم به من دیدن با و آمد بیرون

 .بخیر صبح -
 .خوابالو بخیر صبح -

 از غیر دخترها همه با هم هنوز داد؛ را جوابش سرد آبتین که گفت بخیر صبح هم آبتین به. شد جدا من از و خندید
 :کردم صدایش که برود خانه سمت به خواست. کردمی برخورد سرد من
 آبتین؟ -

 :گفتم و کردم اشاره سلما و خودم به که سمتم چرخید
 بریم؟ رایان با یا پاتیناژ بریمی رو ما -
 :غرید حرص با
 .بشین حاضر برمتونمی بله -

 :گفتم سلما به رو و زدم لبخندی
 بریم بیا -
 کجاست؟ پاتیناژ -
 .دیگه اسکی پیست -
 .نیستم بلد که من اما -
 .بریم بیا میدم، یادت من -
 پوشیدم؛ سفید بوتنیم و سفید چرم شلوار همراه را پالتویم من و رفتیم اتاق به. شدیم خانه وارد و گرفتم را دستش و

 جین با. بپوشد مخمل لباس روی تا را سوئیشرت هم بعد و دادم سلما به صورتی مخملی بلوز یک بود سرد هوا چون
 سلما به و سرکردم بود شده ست پالتویم خزهای با که صورتی عروسکی کاله هم من. شد کامل تیپش ایسرمه
 پیش روز چند را هااین. پیچیدم گردنش دور را گردنش شال و دادم داشت رویش قرمزی گل که رنگی مشکی کاله
 موهای از ایدسته. دادم او به نیز را رنگم مشکی اسپرت هایکفش. بپوشم پاتیناژ در تا بود خریده برایم آبتین

 موهایم از کمی هم من. بود آمده ـمـرش*کـ پایین تا لَختش موهای پشت از ریخت، صورتش روی را اشمشکی
 :گفت سلما که زدم خودم برای ـبی*لـ برق و ریختم صورتم روی را
 .میشی ناز خیلی چشم خط با خاکستری، اونم ایهگربه هاتچشم حالت کشی؟نمی چشم خط چرا -
 .نیستم بلد آخه -
 .بکشم برات من بذار -
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 بعد. کردممی حس پلکم پشت را اشسردی فقط من. کرد چشمم پشت کشیدن به شروع و برداشت را چشم خط و
 :گفت و رفت عقب دقیقه چند از
 .شد تموم -

. شدم زیبا که واقعا. بود کرده معرکه را هایمچشم همین و بود کرده کشیده را اشدنباله. کردم نگاه آینه در را خودم
 :گفتم و بهش کردم رو
 .شد خوب خیلی ممنون، -
 :زد ـب*لـ هیجان با
 بریم؟ -
 .آره -
 روز آخرین از خواستندمی هم هاآن انگار. بودند کرده ترک را ویال ما از زودتر هابچه. رفتیم بیرون اتاق از هم با

 شده جذاب بسیار مرد دو هر. زدم لبخندی شدند خارج اتاق از که رایان و آبتین. کنند استفاده اینجا در بودنشان
 :پرسید و آمد سمتم به آبتین. بیاید ما همراه خواستمی انگار هم رایان. بودند

 خانم؟ خوشگل بریم -
 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 .بریم بله، -
 اطرافش محیط از کمی هنوز انگار گرفت؛ را بازویم فوری هم سلما. کشید خودش دنبال و گرفت را دستم

 .عقب سلما و من و نشست شاگرد سمت رایان. شدیم آبتین فراری سوار. ترسیدمی
 از اشبداخالقی تمام با هم اهورا حتی کنند؛ شوخی و بزنند حرفی نبودند حاضر و بودند اخمو و مغرور مرد دو هر
. بود پیدا مشتاقش نگاه از این و داشت هیجان خیلی سلما. رسیدیم باالخره دوساعت از بعد. بود بهتر نفر دو این

 :زد ـب*لـ و نشست سلما صورت روی عمیقی لبخند. بود برف پایمان زیر شدیم که پیاده
 .بود شده تنگ براش خیلی دلم! برف وای -

 اطراف محیط پرت سلما حواس. رفتند اسکی وسایل اجاره برای آبتین و رایان. کردیم حرکت و گرفتم را دستش
 :زدم داد و برداشتم برف ایگلوله شدم، خم. بود
 سلما؟ -

 :گفتم و خندیدم. کشید خفیفی جیغ و خورد صورتش به هابرف. کردم پرت سمتش را برف که سمتم چرخید
 .شدی خوشگل خیلی -

 :گفت و کرد برف از پر را مشتش شد، خم
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 .میشی ترخوشگل تو االن -
 آن صورتی هایدستکش که هایمدست و شدم خم حین همان در. کردم فرار و زدم جیغ. کرد پرت سمتم را برف و
 بین در ما هایخنده و شد شروع جدی طور به بازیبرف. کردم پرت سلما سمت و کردم فرو برف در بود، پوشانده را

 و کردیم پا را اسکی هایچوب. برگشتند بتینآ و رایان که گذشت چقدر دانمنمی. شد گم مردم صداهای و شلوغی
 گرفت را دستم آبتین. نداشت را صندلی روی از شدن بلند جرئت سلما اما شدم؛ بلند من. بستیم را زانوبند و بندآرنج

 :گفت و
 .بذاریم مسابقه یه بریم بیا شجاع دختر -

 :دادم جواب و درآوردم دستش از را دستم
 .بدم یاد اسکی سلما به دادم قول من نه -

 :زد ـب*لـ سلما
 .نداره عیب برو، تو -
 .مونممی نه -

 :گفت آبتین
 میریم رو دورش یک ما بری، کابینتله با باید باالیی به رفتن برای که داره متفاوت شیب دور ۵ اینجا طهورا ببین -
 قبوله؟ گردیم؛برمی و

 :گفت رایان که کردم نگاه سلما به
 .برو تو کنم،می کمک سلما به من -

 توانستمنمی اما کنم؛ حساس سلما روی را آبتین خواستمنمی. دادم رفتن به رضایت که داد تکان سری هم سلما
: آمد آبتین صدای. نداشت تندی شیب دور اولین. گرفتم دست در را هاچوب. باشم تفاوتبی هم دختر آن به نسبت
۱،۲،۳ 

 .کردیم حرکت پایین سمت به دو هر و
*** 
 شخص سوم
 سر پایش شد بلند تا. نبود ایساده کار هااسکی آن با ایستادن اما شود؛ بلند کرد سعی سلما طهورا، رفتن از پس

 آرام بود بسته را هایشچشم ترس از که سلما. گرفت را ویش*ـاز*بـ فوری رایان که بیفتد خواست و خورد
 :گفت و زد جذابی لبخند رایان. زد زل رایان عسلی هایچشم در و کرد باز را هایشپلک

 .اسکیت مثل درست رو؛ حرکت بعد بگیری یاد رو ایستادن باید اولش برای بایستی، صاف کن سعی -
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 هایشدست. ماند ثابت باالخره تا شد خم جلو و عقب به کمی سلما. کرد رها را او آرام رایان و داد تکان سری سلما
 :گفت و ایستاد رویشروبه رایان. کند حفظ را تعادلش بتواند تا بود کرده باز طرف دو ناخواسته را
 .من سمت بیا حاال خوبه، -

 :نالید و داد تکان راست و چپ به را سرش سلما
 .افتممی نه، -
 .باش زود بیا نمیشه، هیچیت نترس -

 ـوش*غـ*آ در افتادنش با زمانهم جیغش صدای و خورد لیز که برداشت قدمی و گرفت دندان به را ـبش*لـ سلما
 :پرسید و داد فاصله خودش از را سلما کمی رایان. زدمی نفس نفس. شد رایان

 خوبی؟ -
 :گفت و داد بود هایشدست در که رایان وهای*ـاز*بـ به فشاری سلما

 .افتممی نکن، ولم -
 .داری الزم تمرین نترس -

 :گفت گریه حالت با سلما
 .افتممی کنی ولم ولی -
 .کنمنمی ولت نباش، نگران -

 نداشت؟ نفرت دیگر مردهای برعکس مرد این از چرا. کرد نگاه اشعسلی هایچشم در سلما
 باشد؟ بد دیگران مانند هم رایان کند قبول توانستنمی چرا

 هایدست. کردمی کمک هم سلما به رفتمی جلو اسکی با خودش که همانطور و گرفت را ویش*ـاز*بـ رایان
 :پرسید و گرفت را دستانش. کرد جلب را نظرش دخترک شده سرخ

 کردی؟ بازی برف -
 :داد ادامه و کرد اخم رایان که داد تکان سری سلما

 نپوشیدی؟ دستکش چرا پس -
 .بود آورده لعنتی یکافه آن از را خودش فقط دیشب، سلما بود کرده فراموش انگار
 و درآورد را خودش هایدستکش. داد بیرون را نفسش و گرفت دهانش جلوی را دخترک ظریف هایدست رایان
 هایچشم در او هایدست از نگاهش کم کم. داشت گرما اما بود؛ بزرگ هایشدست برای خیلی شاید. کرد او دست

 نلرزاند؟ را دلش بود خودش شهرزاد هایچشم مانند که هاچشم این شدمی مگر. شد کشیده اشمشکی
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 هایچشم خواستمی دلش. نداشت او با فرقی هیچ هایشچشم اما باشد؛ زیباتر شهرزادش از خیلی دختر این شاید
 توانستمی چگونه. زد نهیب خود به. بخواهد را دیگری کس نداشت حق شهرزاد جز او اما سد؛*ـو*ببـ را دخترک
 داشته؟ ـطه*ابـ*ر دیگر نفر هزار با او قبل که بخواهد را دختری
 .بود پاک او شهرزاد
 :آمد سرش پشت از طهورا خندان صدای. کردمی اذیتش رایان خیره نگاه. انداخت پایین را سرش دخترک

 .بردم من -
*** 
 طهورا

 :گفتم خنده با و رفتم بودند ایستاده ایگوشه که سلما و رایان سمت به
 .بردم من -

 :گفت و زد لبخندی. سمتم چرخید سلما
 .آفرین -

 :گفت و انداخت آبتین به باری تاسف نگاه رایان
 استاد؟ ببره ازت گذاشتی -

 :زد لب و انداخت من به خاصی نگاه آبتین
 .بهتر خیلی منه، از بهتر کوچولو خانم این -

 نبودم؟ جنبهبی زیادی. انداختم پایین را سرم
 :گفت سلما

 .سخته خیلی دربیارم، رو هااسکی خواممی من -
 :گفتم و گرفتم را دستش

 .کنم کمکت یکم بیا -
 به. خورد زمین هم دوباری که کردیم اسکی کمی. بود سلما دست که شد جلب رایان هایدستکش به توجهم و

 حسابی و بود شده سرخ سلما بینی. بخوریم گرم نوشیدنی تا رفتیم کافه به و آوردیم در را هااسکی آبتین پیشنهاد
 :پرسید آبتین. دادیم سفارش اغ*د شکالت همه. بود بخش ـذت*لـ واقعا شاپ کافی گرمای. بود کرده نازش

 برگردیم؟ باید فردا -
 :داد جواب رایان

 .بشه روشن کار تکلیف تا مونممی بیشتر یکم من اما آره؛ شما -
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 :گفت بود نشسته کنارم که سلما
 ایران؟ برگردم تونممی منم -

 :گفت و داد تکیه صندلی به. آبتین کنار و بود نشسته ما رویروبه رایان
 .برگرده تونهنمی سلما نه -

 :لرزید ترس از صدایش و پرید وضوح به سلما رنگ
 کافه؟ به... گردونین برم... خواینمی چرا؟... چ -

 :گفت رایان که گرفتم را دستش
 ترسی؟می چرا. خوب دختر نه -

 :زد لب انگلیسی به و آمد سمتش به گارسون که کرد بلند را دستش سپس
 .بیارین آب لیوان یک -

 :داد ادامه سلما به رو رایان. رفت و داد تکان سری گارسون
 .بود ایدیگه چیز من منظور برگردی؟ قرار گفته کی -

 :پرسیدم
 کجاست؟ مشکل -
 .پاسپورت -

 :گفت و داد تکان سری آبتین
 .میشه ترسخت کار نداره هم شناسنامه سلما چون تازه -

 :زد لب سلما
 .بود کافه مدیر دست دارم، -

 :گفتم متعجب
 .نداد بهمون عوضی مرتیکه جدی؟ -

 :گفت رایان که گذاشت میز روی و آورد غ*دا هایشکالت همراه را آب لیوان گارسون
 .بشه صادر پاسپورت تا کشهمی طول ماهی یک ایران؛ سفارت میریم هم بعد. گیرممی ازش میرم فردا -

 :گفت و کرد نگاه من به سلما
 میری؟ تو کنم؟ کار چی -
 .بمونم ماه یک ذارهنمی پدرم ندارم، ایچاره -

 :گفت و کرد دخالت رایان
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 .میمونه من پیش سلما مدت این نباش، نگران تو -
 :زدم ـب*لـ و دادم دستش به فشاری. شد نگران سلما نگاه رنگ

 .رایان بده قول باشی، خواهرم مواظب باید اما راحته؛ خیالم باشه تو پیش -
 :کرد زمزمه و زد زل سلما هایچشم در. است حساس جمله این روی دانستممی
 .میدم قول -

. بود خاص نگاهش چقدر کردم، حس خودم روی را آبتین سنگین نگاه. بود شده هاچشم این افسون هم باز انگار
 بازیبرف کمی تا شدند بلند خوردند را نوشیدنیشان همه اینکه از بعد. خوردم را غم*دا شکالت و زدم محوی لبخند
 ما از جلوتر مردها شدیم خارج که شاپ کافی از. شویم اسکی خیالبی دادیم ترجیح همه نبود بلد سلما چون کنیم؛

 :پرسید آرام سلما. کردند حرکت
 کنم؟ اعتماد رایان به تونممی -

 :داد ادامه که کردم نگاهش
 خودم میل به مدت این تو که خصوص به نترسم، مرد یک با تنهایی از نمیشه دلیل این اما نیستم؛ پاک دونممی -

 .بشه تکرار دوباره خوامنمی نیومد، سرم بال همه این
 :گفتم بخشی اطمینان لحن با
 ازدواج باریک اون طرفی از. کنی اعتماد بهش تونیمی هرکسی از بیشتر اعتمادیه، قابل مرد رایان باش مطمئن -

 .نباش موضوع این نگران پس شده، فوت زنش خب اما بوده؛ زنش عاشق و کرده
 :گفت و داد تکان سری

 .طهورا میشه تنگ برات دلم -
 .کنممی آماده جدید عضو یک ورود برای رو مخانواده منم موقع اون تا عزیزم، میای زود -
 .ممنونم -
 .نکردم کاری -

 برای کمی آن از بعد. رفتیم رستوران به ناهار خوردن برای ساختیم برفی آدم و کردیم بازیبرف کلی اینکه از بعد
 حرکت صبح فردا. کرد کمکم وسایلم کردن جمع برای سلما شب تا. خانه برگشتیم و خریدم سوغاتی امخانواده
 .بودم مطمئن او امنیت از من اما بود؛ ناراحت سلما. داشتیم
*** 
 یک حتماً نداشتم کامل اطمینان رایان به اگر. داشت حق شاید بود، نگران هنوز انگار. گرفتم ـوش*غـ*آ در را سلما
 :شدیم جدا هم از آبتین صدای با. بمانم سلما کنار تا کردممی پیدا راهی
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 .کنهمی حرکت هواپیما االن طهورا ـ
 :گفتم و زدم سلما به لبخندی

 .بده بهت رو جدیدم شماره تا زنممی زنگ رایان به رسیدیم منتظرتم، ـ
 .کردی کمکم خیلی تو ممنون، ـ

 :گفت آبتین به رو رایان
 .سپردن من به رو اون شخانواده بیفته، براش اتفاقی خوامنمی باش، طهورا مواظب ـ

 :غرید و داد تکان سری آبتین
 .طهورام نگران تو از بیشتر من باش مطمئن هزاربار، این -

 :گفتم و پریدم حرفشان میان
 .کن پیگیری رو پاسپورتش کارهای و باش سلما مواظب خوب لطفاً رایان ـ
 .سالمی بشم مطمئن تا بزن زنگ بهم حتماً رسیدی وقتی فقط باشه ـ

 :زدم ـب*لـ آرام و دادم تکان سری
 .ممنون سلما از مراقبت بابت -

 :کرد زمزمه گـوشم زیر و سمتم به شد خم
 پس گیرم،می عهده به رو دختر این مسئولیت دارم کار چون فقط سلما؛ خاطربه نه کنممی تو خاطربه نه رو اینکار ـ

 .نیست الزم تشکر
 :کردم زمزمه خودش مثل و کردم نگاهش چپچپ

 .مغرور آقای خداحافظ هرحال در مغروری، خیلی -
 :دادم ادامه سلما به رو و
 .باشی ارتباط در من با راحت تا بخره موبایل یه برات داد قول بهم االن همین رایان خداحافظ، ـ

 داخل آبتین کنار بعد ربع یک. کردیم حرکت و گرفت را چمدان دو هر آبتین. خندید که زدم چشمکی رایان برای
 :آمد آبتین صدای. شدممی دورتر سلما از لحظهبهلحظه من و گرفتمی اوج داشت هواپیما و بودم نشسته هواپیما

 طهورا؟ -
 :گفتم و چرخیدم سمتش به
 بله؟ -

 :گفت و گرفت سمتم به کوچکی جعبه و کشید دنش*ـر*گـ پشت به دستی
 !داری دوستش ببین -
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 چیه؟ این -
 .دوست یه از سوغاتی یا هدیه یه ـ

 بود، نظیربی بویش. زدم دستم مچ روی کمی. بود بسته درون کوچک ادکلن یک. کردم بازش و گرفتم را جعبه
 :داد ادامه

 .زنونه منتها همونه این پرسیدی؟ رو ادکلنم مارک ازم باریه یادته ـ
 :گفتم و کردم نگاهش لبخند با
 .ممنون ـ

 :داد ادامه و شد ثابت هایمچشم در سپس انداخت، صورتم اجزای به کوتاهی نگاه. آورد نزدیکم را صورتش
 .نخر امیرحسین برای فقط ـ
 دوست را حساسیتش زدم، لبخندی. بست را هایشچشم و داد تکیه صندلی به را سرش. کشید عقب را خودش و

 .بخوابم کردم سعی و دادم تکیه صندلی به را سرم هم من. داشتم
*** 

 را سرم. نداشتم ایچاره اما بود سخت برایم. شدممی جدا آبتین از باید بعد به جااین از. گرفتم تحویل را چمدانم
 :گفتم کوتاه و انداختم پایین

 .خداحافظ ـ
 در بودن به مدت این در. شدم جدا او از بلند هایقدم با و گرفتم را چمدان یدسته. شنیدم را ـبش*لـ زیر جواب

 سمتشان به و کردم رها را چمدان. رفت یادم از آبتین حتی چیزهمه انگار امخانواده دیدن با. کردم عادت کنارش
 :شویم جدا هم از شد باعث پدر صدای. گرفتم ـوش*غـ*آ در را مادر همه از اول. دویدم

 کنم؟ ـغل*بـ رو دخترم منم میشه ببخشید خانم ـ
 :گفت و ـوسـید*بـ را هایماشک رد. گرفتم ـوش*غـ*آ در را پدر

 .بابا دختر سالم ـ
 .باباجون سالم ـ

 :گفتم و کردم فرو اشـیـنـه*سـ در را سرم. بود اهورا نوبت پدر از بعد
 .داداشی بود شده تنگ برات دلم ـ

 :گفت و ـیـد*ـوسـ*بــ را امپیشانی
 .کوچولو آبجی منم ـ

 :پرسیدم و ایستادم رویشبهرو. کردم نگاه کرد،می نگاهم ـذت*لـ با که امیرحسین به و زدم لبخندی
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 چطوره؟ من داداش ـ
 :گفت و زد تلخی لبخند

 .خوبم منم باشه خوب خانم طهورا ـ
 یعنی همه نیستم، تنها سلما مثل کهاین باشند، کنارم در که داشتم را کسانی کهاین. شدیم خارج فرودگاه از

 !خوشبختی
 برداشتم را چمدانم شام، از بعد. دادم را سواالتش تمام جواب حوصله با هم من و پرسید کار و طرح درمورد کلی پدر

 و کیف کامل ست پدر برای. بودم خریده عربی گشاد مانتو و روسری یک مادر برای. دادم را هایشانسوغاتی و
 خریده ساعت دو و هم به شبیه تیشرت چند هم اهورا و امیرحسین برای. کروات نوع چند و بودم خریده مربند*کــ

 و کردن صحبت کلی از بعد. خریدم بودند کرده واریز حسابمان به را حقوقمان که آخر روز را هااین تمام. بودم
 خواندن با را خودم سر تا برداشتم را موبایلم پس نبودم خسته. رفتم اتاق به سانسور کلی با البته خاطرات، تعریف
 :پرسید و داخل آمد اهورا که خورد در به ایتقه. کنم گرم رمان

 بخوابی؟ خواینمی صبحه؛ سه ساعت ـ
 .نیستم خسته ـ
 بزنیم؟ حرف ـ

 :گفت و نشست تخت روی کنارم و بست را در که دادم تکان سری
 .بودی بدهکار بهم توضیح یه ـ
 :پرسیدم گیجی با
 چی؟ برای توضیح ـ
 .ریختم حسابت به که میلیونی پنجاه اون برای ـ
 !اون آها ـ
 خواستی؟می چی برای بدونم خواممی ـ

 تمام اهورا. برود سوال زیر شخصیتش خواستمنمی. سلما اجباری هایـطه*ابـ*ر جز به کردم تعریف را چیزهمه
 :گفت و داد تکان سری درآخر داد،می گوش هایمحرف به دقت با مدت

 خواستی؟می دختر یه آزادی برای رو پول همه اون تو پس! طوراین که ـ
 :گفتم و انداختم پایین را سرم

 کردم؟ بدی کار ـ
 :زد لب جدی خیلی
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 .کردی بدی کار آره ـ
 :گفت و زد لبخندی که کردم نگاهش متعجب

 ازدواج باهاش خواستمی و اومدمی خوشش داداشت شاید آوردی،می باید رو کنیمی تعریف تو که عروسکی این ـ
 .کنه

 :گفتم و خندیدم
 .ترسیدم اهورا، بدی خیلی ـ

 :کرد زمزمه و گرفت ـوش*غـ*آ در مرا
 ترسه؟می من از کوچولو خانم این حاال تا کی از ـ
 .ترسیدممی تو از همیشه من ـ
 .کوچولو آبجی بشم تو فدای ـ

 :گفتم و گرفتم ویش*ـاز*بـ از نیشگونی
 چی؟ روژان پس کنی، ازدواج سلما با خوایمی کنیمی جابی شما بعدشم ـ

 :گفت و زد تلخی لبخند
 .نبود یادم میگی، راست آره ـ

 :پرسیدم بودم، شده غافل برادرم از که بود وقت خیلی لرزید، قلبم
 اهورا؟ شده چیزی ـ

 :گفت و کشید رویم را پتو. کرد دراز تخت روی مرا
 .کنیممی صحبت باهم موضوع این درمورد بعداً بخواب ای،خسته االن ـ
 را اهورا ناراحتی خواستمنمی. رفت بیرون و کرد خاموش را چراغ و رفت در سمت به بکنم اعتراضی کهاین از قبل و

 و برداشتم را موبایلم. دیدممی هایشچشم در را غم این زیاد بود شده اشزندگی وارد روژان وقتی از اما ببینم؛
 .«بخیر شب وایسی، بعدیت قول سر کن سعی و نباش نگران رسیدم سالم من»: نوشتم
 .رفتم خواب به آن از بعد و کردم ارسال رایان برای
*** 
. خواندممی درس بیشتر باید و افتادم عقب دیگران از نبودم ایهفته یک چون. بود شده شروع باز دانشگاه به رفتن

 خواندم؛می درس و بودم نشسته نیمکت روی حیاط محوطه در. بگیرم کتاب خط از چشم شد باعث موبایلم صدای
 :دادم جواب بگیرم؛ خبر او از بودم کرده فراموش. گزیدم را لبم آتیه نام دیدن با
 الو؟ ـ



 

 

230 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 .باوفا سالم ـ
 .نکن گالیه خدا رو تو ببخشید آتیه، سالم ـ
 .برگشتی بود گفته روژان به اهورا خوبی؟ نگفتم، چیزی هنوز کهمن باشه ـ
 خوبی؟ تو. میشه روزی دو آره ـ
 بده؟ روز این تو دختری کدوم عقدمه، فردا پس باشم؟ بد میشه مگه ـ

 :گفتم و کشیدم آهی
 !جدیه تصمیمت پس ـ
 .جدیه که معلومه ـ

 بفهمانم او به خواستممی فقط بود، من عشق او چون کنم ترغیب بودن آبتین با برای را او خواستمنمی حقیقتش
 :پرسیدم نیست، درست اشقبلی عشق صمیمی دوست با ازدواج

 میشه؟ برگزار کجا فردا؟ پس گفتی ـ
 .گیرممی آرامش کنارت باشی، حتماً تو خواممی طهورا کرده، رزرو باغ پدرم ـ

 احساسی آبتین. زدم نهیب خودم به فوری اما شدم؛ امصمیمی دوست عشق عاشق که آمد بدم خودم از لحظه یک
 :گفتم طوالنی سکوت یک از بعد. نداشت او به
 .باغه تو که بود خواهم نفری اولین من اصالً میام، حتماً ـ
 .میارم دعوت کارت برات شب ـ
 .باشه ـ
 .برم باید نداری؟ کاری دیگه ـ
 .خدانگهدار نه ـ
 .خداحافظ ـ

 پنج ساعت. ندیدم اطراف این را ماهان دیگر که کردم شکر را خدا. رفتم کالس به و بستم را کتاب و کردم قطع
 در و شدم رد خیابان از. نداشتم ماشین دیگر که خودم. دیدم خیابان سمت آن را امیر ماشین. شد تمام هایمکالس
 :گفتم و نشستم کردم، باز را شاگرد سمت

 .خانامیرحسین سالم ـ
 :داد جواب لبخند با
 بود؟ خوب دانشگاه گل،خانم سالم ـ
 میای؟ کجا از بود، خوب آره ـ
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 .استودیو ـ
 کنی؟می کار آلبومت روی داری هنوز ـ
 .آره ـ
 کشه؟می طول چقدر ـ
 .داره کار ماهی چند بیرون بدم رو آلبوم تا ـ
 خبره؟ چه اوه، ـ
 .کنهمی چیکار خاطرتبه ببینی باید بشه خواننده امیرحسین داشتیدوست که شما دیگه، همینه ـ

 :زدم ـب*لـ و کردم نگاهش
 برادر نامدار امیرحسین میگم و میدم پُز دوستام همه به شدی معروف وقتی بکن، رو فکرش وای امیرخان، ممنون ـ

 .منه
 :کند عوض را بحث کرد سعی طورهمین و کرد عوض را دنده. شد پاک هایشـب*لـ از لبخند

 بگیرم؟ برات داری دوست چی نخوردی، حسابی و درست ناهار کنم فکر ـ
 .تند سس و خیارشور کلی با کرده همبر ساندویچ ـوس*هـ دلم ساندویچ، ـ
 .کن امر فقط شما چشم، به ای ـ

 :گفت و ایستاد ایمغازه جلوی بعد دقیقه پنج
 .گردمبرمی االن بشین لحظه چند ـ

 که بود خطی. زدم زنگ سلما به و کردم استفاده فرصت این از و آوردم در را موبایلم. شد پیاده که دادم تکان سری
 :داد جواب بوق سومین با. بود خریده برایش رایان

 .جون طهورا سالم ـ
 خوبی؟ عزیزم، سالم ـ
 چطوری؟ تو ممنون، ـ
 کنه؟نمی اذیتت که رایان خوبم، منم ـ
 سفارت رفته و گرفته کافه مدیر از رو مشناسنامه که گفت دیشب فقط نیست؛ خونه صبح تا شب اصالً بابا، نه ـ

 .کرده اقدام پاسپورت گرفتن برای و ایران
 .خودمی پیش دیگه وقت چند پس خوب، چه ـ
 کردی؟ صحبت من مورد در تخانواده با طهورا، ـ
 !که فهمیمی رو؛ چیز همه نه البته گفتم، شام سرمیز دیشب آره ـ
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 .میگی چی دونممی آره ـ
 .ما پیش بیای تو میشن خوشحال هم اونا ـ
 .کنم جبران باید چطوری دونمنمی ممنون، ـ
 .باش خودت مواظب فقط نیست، جبران به نیازی ـ
 .طورهمین هم تو باشه ـ

 :گفتم که شد ماشین سوار امیر
 .خداحافظ سلما، کنم قطع باید فعالً ـ
 .خدانگهدار عزیزم باشه ـ

 :پرسید و گرفت سمتم به را هاساندویچ از یکی امیر که کردم قطع را تماس
 بود؟ سلما ـ

 :گفتم و خوردم ساندویچم از کمی
 .آره ـ
 .ببینمش خوادمی دلم خیلی ـ
 .ترهخوشگل من از کوچولو یه فقط ـ

 :گفت و زد لبخندی
 هست؟ هم ترخوشگل تو از مگه نداره، امکان کهاین ـ

 :گفتم و کشیدم پایین را پنجره
 .دیگه خونه ببرم -
 .سرده باال بده رو پنجره -
 .خوبه نه -
 :زد غر و داد باال را پنجره خودش سمت از
 !لجباز -
 :گفتم و برداشتم. زد زنگ آیفون که بود شب نُه ساعت. خوردم را ساندویچم راه در من و برگشتیم خانه به
 کیه؟ -

 :آمد آتیه صدای
 .در دم میای لحظه یه طهورا سالم -

 :گفتم و فشردم را دکمه
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 .تو بیا -
 .بیا لحظه یه تو نه، -
 .صبرکن باشه -

 و گرفت سمتم کارتی آتیه که کردم سالم دو هر به. دیدم آتیه کنار هم را سروش که کردم باز را در. رفتم بیرون
 :گفت

 .بیای زود دادی قول -
 .حتماً -
 :دادم ادامه سروش به رو
 وایستادین؟ جااین چرا داخل، بفرمایید -

 :گفت و زد چشمکی
 .بدیم کارت و شونخونه دم بریم پستچی مثل باید که کرده دعوت مهمون کلی آتیه این مرسی، آبجی نه -

 :گفت و کرد اخم آتیه
 سروش؟! اِ -
 .میگم راست خب چیه -

 :گفتم و خندیدم
 .نکن اذیت رو من دوست -
 .برسون سالم خانواده به میریم، دیگه ما بکنم؛ غلط من -
 .خداحافظ حتماً، -
 .بود آذر۲۵ تاریخش انداختم؛ کارت به نگاهی. بستم را در

 .کردممی هم او تولد برای فکری باید. بود آذر۲۷ درست امیرحسین تولد
*** 
 پایم ساق باید که بود زانو باالی تا اشبلندی. کردم تن به را خریدم اهورا همراه دیشب که رنگی مشکی لباس

 به بود داده امیر که دنـبـندی*گـر. بود ـخـت*لـ دنم*ـر*گـ و یـقه قسمت اما داشت حریر هایآستین. کردممی
 ـمرم*کـ حرکت با که بود شده کار ریز هاینگین لباس مر*کــ قسمت. درخشیدمی امـیـنـه*سـ روی زیبایی

 .Love بود شده نوشته اکلیل با ـیـنـه*سـ قسمت و لرزیدمی
 براقی تل. بست تور با و بود کرده درست گل حالت به سرم باالی را همه. کردم درست را موهایم مادر کمک به

 بسیار همین و داشتم مالیمی آرایش. ریختم صورتم روی را موهایم از زیادی قسمت و گذاشتم موهایم جلوی
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 جشن به هم مادر و داشتند کار شرکت در اهورا و امیر. نیامد همراهم خانواده اعضای از یک هیچ. بود کرده زیبایم
 روی را مشکی حریر شال پوشیدم؛ را هایملباس ماشین بوق صدای با. بود شده دعوت گرفتندمی هرماه که ایزنانه
 تا بودم راه در ساعتی یک. ببرد شهر بیرون باغ به مرا تا بودم گرفته آژانس. زدم بیرون خانه از و انداختم سرم

 . بود خلوت باغ و بودند نیامده داماد و عروس هنوز. رفتم باغ سمت به کرایه پرداخت از بعد. رسیدم
 و جیغ صدای با. شد مهمان از پر باغ تا کشید طول ساعتی یک تقریبا. درآوردم را شلوارم و مانتو و رفتم پرو به

. بود شده العادهفوق سوسنی عقد لباس آن در آتیه. آمدندمی داماد و عروس که افتاد باغ ورودی به نگاهم سوت
 .آمدندمی همبه خیلی زدیممی خط را آتیه قبلی عالقه اگر. داشتبرمی قدم سفید شلوار و کت با کنارش در سروش

 گرفتم ـوش*غـ*آ در را آتیه. بود پوشیده افتضاحی لباس معمول طبق و بود کنارشان هم روژان. رفتم سمتشان به
 :گفتم بغض با و
 .خانمعروس شدی خوشگل خیلی -
 .طهورا ممنون -

 از آبتین دیدن با که لبخندی زدم؛ لبخندی. نشست جایگاهش روی آتیه و رفتیم داماد و عروس صندلی سمت
 .شد محو هایملب

 او وجود کنم تلقین خودم به خواستممی اما داشتم؛ احتیاج وجودش به همیشه از بیشتر شاید! بودم دلتنگش چقدر
 خاکستری چشمان در خواستمی دلم. کردنمی نگاه من به اما آمد؛می سمتمان به لبخند با. نیست مهم برایم

 سعی اما رفت؛ باال قلبم ضربان. چرخید من روی باالخره نگاهش و گفت تبریک آتیه و سروش به. بزنم زل رنگش
 :گفت و آمد سمتم به. باشم عادی کردم

 .شجاع دختر سالم -
 :بگویم توانستم تنها که بودم شده هول قدرآن
 .سالم -

. گذشت کنارم از هم او و کردم سکوت اما بینمت؛می که خوشحالم و شده تنگ برایت دلم بگویم خواستمی دلم
 بلند که آهنگ صدای. بگویم دروغ خودم به توانستمنمی اما بود؛ اهمیتبی برایم هم هنوز کاش. آمد درد به قلبم
 شاید نشستم؛ و رفتم صندلی سمت آهسته هایقدم با. رفتند پیست به ـص*رقـ برای جوان پسرهای دختر شد

 :آمدم خودم به سینا صدای با. بود بهتر برایم آبتین ندیدن
 .شد عرض سالم مهندس، خانم بهبه -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .سالم -
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 .کشنمی رو خودشون دارن وسط اون روژان و سارینا ببین نشستی، آروم چقدر دوستته، عروسی -
 :گفتم و دادم گوشم پشت را موهایم از ایطره

 وسط؟ اون برم تنها من خب -
 :گفت و کرد دراز سمتم به را دستش

 میدی؟ من به همراهی افتخار -
 .بود بهتر که نشستن جایک از. گذاشتم دستش در را دستم لبخند با
 .شدی خوشگل خیلی -

 :گفتم اما بشنوم، آبتین از را جمله این خواستمی دلم
 .شدی خوشتیپ خیلی توهم ممنون، -

 :آمد پشت از آبتین صدای
 .بدی افتخار من به هم دور یه بهتره -

 .چرخیدم سمتش به وحشت با که بود ترسناک قدرآن صدایش
 :گفت و داد هول او سمت به مرا سینا

 .شما مال دور این البته، بله -
 زمزمه لب زیر. کرد نزدیک خودش به مرا بخواهد نظر من از کهاین بدون آبتین. رفت و داد تکان من برای سری و

 :کرد
 .منه مال همیشه طهورا -

 :نالیدم ارادهبی کنم؛ فکر حرفش به خیلی نگذاشت دستش فشار اما دادم؛ قورت را گلویم آب
 .شکست مرم*کــ! آخ -
 :غرید و چرخاند مرا خشونت با
 بود؟ خوب اون کنار -

 :گفتم تصنعی اخم با. بود شده اشحسودی پس
 .بله ذاشتیمی تو اگه -
 :گفت ترسناکی لحن با
 .ببر ـذت*لـ هم بودن من کنار از پس -
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 ترسیدم؛می او از باید شاید. آمد سمتم به. گرفتم فاصله قدمی چند و خوردم چرخی که کرد رد دستش زیر از مرا و
 آن در پاهایم. شدنمی خسته انگار. شدم هایشدست اسیر دوباره. داشتم دوست خشونت با حتی را او من اما

 :نالیدم. بود گرفته درد بلند پاشنه هایکفش
 !کن تمومش بسه؛ -
 بود؟ خوب سینا کنار گفتی -
 .نبود خوب نه، -
 :گفت تهدیدآمیزی لحن با. کرد رها مرا و داد تکان سر رضایت با
 شدی؟ متوجه نمیشی، بلند و صندلی روی شینیمی فقط -

 دانست؟می خود کارهچه مرا او. کندمی صحبت من با تحکم با چرا دانستمنمی
 :گفتم و کردم ریزی اخم

 .کنم گوش رو حرفت که نداری نسبتی من با تو -
 :گفتم و رفتم سمتشان به. بودند شده جمع میزی دور. کردم پیدا را هابچه چشم با. رفتم بیرون پیست از و
 .بود کم گلتون بود، جمع جمعتون -

 :گفت و خندید رضاعلی
 شما؟ طوریچه خانم،گلی! بهبهبه -

 :داد جواب من جای به روژان
 .بینیمشنمی دیگه ما میشه، پیشنهاد بهش دبی هایپروژه شده، مهندس اسمش وقتی از وهلل -

 :پرسید سینا
 بود؟ طورچه دبی -
 .کشیدمی کار ازمون روز و شب رایان نرفتم، که تفریح برای -

 :زد لب سارینا
 اومدین؟می کنار طوریچه بداخالق پسر اون با -
 .نبود بداخالق هم اصالً نه، -

 :گفت و خندید ریز سارینا
 شیطون؟ خبریه -

 :گفتم گیج
 ها؟ -
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 :گفت خیالبی روژان
 .نمیشه بلند بخاری طهورا این از بابا، نه -

 :گفتم و کردم ریزی اخم. شدم منظورش متوجه
 .بچسبه بهش هاوصله این که چیزیه از ترپاک رایان -

 :گفت بود، باخبر شهرزاد موضوع از انگار که سینا
 .نیست هاحرف جوراین مال رایان میگه، راست -
 آهنگ. بودند رفته پیست به دونفره ـص*قـ*ر برای سروش و آتیه. شد جمع پیست به توجهم دست صدای با

 بعد ـصیدند*قـ*رمی هم با اول گرفت؛ امخنده. است آمده عاقد کردند اعالم آهنگ پایان در. شدمی پخش آرامی
 .کردندمی عقد

. بود زیبا خیلی عقدش سفره. بودند گرفته را پارچه طرف دو هم سارینا و روژان. بسابم قند تا ایستادم سرشان باالی
 :کردم جمع عاقد به را حواسم

 وکیلم؟ بنده -
 .بچینه گل رفته عروس -

 :گفت دوم بار برای و کرد خواندن به شروع دوباره عاقد
 آوردم؟ در صادقی سروش آقای عقد به را شما وکیلم آیا -

 :زد لب سارینا
 .بیاره گالب رفته عروس -
 آقای دائم عقد به را شما وکیلم بنده مشخصه مهریه با مرتضوی آتیه دوشیزه کنم،می عرض سوم بار برای -

 درآوردم؟ صادقی سروش
 :گفت آرامی صدای با
 .بله مجلس بزرگترهای و مادرم و پدر اجازه با -

 سمتش به آخر در تا رفتم عقب هم من. برد هجوم دو آن سمت به تبریکات سیل و شد بلند هاکشیدن کل صدای
 :آمد کنارم از آبتین صدای. بروم

 .بود شده تنگ برات دلم روز چند این تو کنم اعتراف باید -
 کوتاهی تعظیم. رفتمی پایین و باال هیجان از امـیـنـه*سـ قفسه. چرخیدم سمتش به. رفت هزار روی قلبم ضربان

 :داد ادامه و کرد
 میدی؟ رو ـص*قـ*ر دور یه افتخار -
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 :گفتم و زدم جانیبی لبخند. داشت تاکید دور یک روی
 .بله -

 نبود مهم برایم اصالً سینا برعکس و گرفت ـوش*غـ*آ در مرا مالیمت با باراین. رفتیم پیست به و گرفت را دستم
 :گفتم و زدم زل اشخاکستری هایچشم در. دادمی آزارم فکری. بودم نزدیکش اگر
 آبتین؟ -
 جانم؟ -

 :دادم ادامه. لرزید قلبم
 نیستی؟ ناراحت کنهمی ازدواج آتیه کهاین از -

 :گفت و کرد ریزی اخم
 باشم؟ ناراحت چرا -

- my friendزمانی یه بود ت. 
 .نیستم ناراحت منم و نبود -

 :گفتم مصرانه
 .ناراحتی کرده ازدواج صمیمیت دوست با که حاال و بود -

 :غرید عصبی
 .نیستم -
 .میگی دروغ -
 .نمیگم -
 نیستی؟ ناراحت چرا -

 :گفت و گرفت فاصله
 .دارم دوست رو تو من چون -
 .شد خارج پیست از من متعجب نگاه برابر در و

*** 
 شخص سوم
 به باغ کنار و گوشه از هاجیرجیرک جیرجیرِ صدای. بود گرفته ـغـل*بـ در را پاهایش و بود نشسته صندلی روی

 این تنهایی و سکوت از اما بود؛ شده تنگ آرامش این برای دلش خیلی. زد زل ستارهبی آسمان به. رسیدمی گوش
 دلش هم خودش کهاین با. داد بیرون مانند آه را نفسش. بود بیرون دیروقت تا همیشه مثل رایان. ترسیدمی شب
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 بود؛ کننده خسته برایش بزرگ ویالی یک در هم آن تنهایی شب تا صبح از اما باشد؛ تنها مرد یک با خواستنمی
 پایین ماشین از رایان. شدمی باغ وارد که دید را رایان ماشین و شد کشیده سمت آن به سلما نگاه. آمد در صدای

 آرام و شد بلند که آمد سمتش به. شد سلما متوجه که برود ویال سمت به خواستمی. بست ریموت با را در و آمد
 :گفت

 .سالم ـ
 :پرسید و داد تکان سری

 نشستی؟ جااین چرا ـ
 .ترسیدممی تنهایی ـ
 .سرده جااین داخل، بریم ـ

 این گفتمی حسی. بود عجیب برایش داشت مرد این به که اعتمادی. سرشپشت هم سلما و رفت ویال سمت به
 :گفت سلما که بست را هایشچشم و نشست کاناپه روی لباس با طورهمان رایان. نیست بد مرد

 خوردین؟ شام ـ
 .کنهمی درد سرم نه، ـ
 بیارم؟ براتون قرص ـ

 :گفت و کرد نگاهش رایان
 نفرم؟ چند من ـ

 :داد جواب گیجی با سلما
 .نفریه خب ـ
 .نکن صحبت طوریاین لطفاً خوردین؟ براتون؟ میگی چرا پس ـ
 .ببخشید ـ

 :گفت و بست را هایشچشم دوباره رایان
 .نشد خوب سرم ولی خوردم؛ آره ـ

 :گفت تردید با و رفت سمتش به قدمی سلما
 .کنم کمکتون تونممی من ـ
 کنی؟ چیکار مثالً ـ
 خوب و دادممی ماساژ رو پیشونیش گرفتمی درد سرش وقتی شدم، پیرزن یه پرستار بودم ایران که زمانی اون ـ

 .شدمی
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 :زد لب و فشرد را اشپیشانی درد با رایان
 .بده انجام داره تاثیر دونیمی اگه ـ

 :گفت و رفت سمتش به سلما
 .بکش دراز مبل روی ـ

 آرام را رایان پیشانی انگشت دو با و نشست زانو دو روی سلما. گذاشت مبل کوسن روی را سرش و کشید دراز رایان
 هاچشم آن افسون باز مرد آن و گذاشتنمی سلما هایچشم اما ببندد؛ را هایشچشم کرد سعی رایان. دادمی ماساژ
. نبودند شباهت فقط هاچشم این کاش شد؛می خالصه آن در دنیایش روزی که شد هاییچشم در خیره. بود شده
 :گفت و زد لبخندی سلما

 .میشی خوب زودتر ببندی رو چشمات اگه ـ
 :زد ـب*لـ رایان

 بگی؟ بلدی قصه ـ
 .گفتمی قصه برام هرشب مادربزرگم بودم بچه وقتی آره ـ
 .بگو قصه برام ـ

 پیشانی دادن ماساژ از دست هم سلما. بست را هایشچشم. بود ملتمس رایان لحن. کرد نگاهش متعجب سلما
 :کرد شروع و گرفت ضرب رایان ـیـنـه*سـ روی انگشت چند با و برداشت

 فرزند چهار که کردمی زندگی پادشاهی داشت، نام ایران که بزرگ سرزمینی در قبل هاسال. نبود یکی بود یکی ـ
 شاه حضور به حکیم سه. بود نشسته تاالری در شاه روزها از روزی. بود ولیعهد که پسر یک و دختر سه. داشت
 .بود خودشان دست پرداخته و ساخته هاآن خود گفته به که بودند آورده ارزنده هدایای او برای هریک و آمدند
 اسب که بود حکیمی درمورد داستان. کردمی زش*ـوا*نـ هم را رایان پیشانی خواندمی را داستان که طورهمان

 پادشاه گفته به. رفت هاآسمان به و شد اسب بر سوار امتحانش برای پادشاه پسر و کردمی پرواز که ساخت آبنوسی
 اسب که بود ایعجوزه سوم حکیم قضا از و کردندمی ازدواج دخترانش با باشند آورده خوبی هدیه هاحکیم اگر

 .رفتنمی او با ازدواج بار زیر پادشاه دختر و بود کرده درست را آبنوس
 که آمد خود به زمانی و درآمد پرواز به هاآسمان برفراز ایران ولیعهد هرمز، که کرد تعریف جاییآن تا را داستان سلما

 سقف از که هنگامی و آورد فرود ایشاهانه قصر برسقف را اسب شد موفق فراوان تالش با و بود گذشته ایران از
 .درخشیدمی ماه همانند اشچهره و بود ایستاده غالمانی میان در که دید را دختری آمد پایین
 :شد بلند اشزمزمه که انداخت رایان روی پتویی. برداشت گفتن قصه از دست سلما

 بود؟ کی دختر اون ـ
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 :گفت و زد لبخندی سلما
 شد؟ بهتر سرت ـ
 .شد خوب سرم ـ
 .بیرون بری خونه از زود صبح خوایمی هم فردا بخوابی، بهتره ـ

 :کرد زمزمه و کرد باز را هایشپلک الی
 .برام کنی ترطوالنی رو داستان اعدام ترس از که نیستم شهریار من ـ
 .بگم داستان برات و بشینم جااین که نیستم شهرزاد منم ـ

 .کند استراحت کمی تا رفت اتاقش به. گذاشت تنهایش و شد بلند دید که را رایان سکوت
*** 
 طهورا

 باالخره آبتین شد،نمی باورم. نکرد کم را ارتم*ـر*حـ هم آب سردی حتی. زدم آب صورتم به آرایشم به توجهبی
 از لرزان هایقدم با و کردم تمدید را قرمزم رژ. کردم پاک را هایمچشم زیر دستمال با بود؛ کرده اعتراف

 با گشتم؛ آبتین دنبال چشم با. بود کرده یخ بدنم تمام اما بودم؛ آتش کوره داخل از. شدم خارج بهداشتیسرویس
 دنبالش و کرد حرکت سمت آن به ناخواسته پاهایم. رفتمی باغ انتهای هایدرخت سمت به ناموزون هایقدم
 جااین موزیک صدای. بست را هایشچشم و داد تکیه درختی به آبتین! نه یا است درست کارم دانستمنمی. رفتم
 !دیر اما ایستادم رسید؛می گوش به راحتی به خشک هایبرگ روی من هایقدم صدای و آمدمی کمتر
 ترمهم برایش من از غرورش گفتمی درونم حسی. زد زل هایمچشم در بخورد تکان اینکه بدون و دید مرا آبتین
 را صدایش که برگردم خواستم و کردم او به پشت فکر این با. است شده پریشان آنقدر شکستنش خاطربه که است

 :شنیدم
 کنی؟می فرار کجا ـ

 :شنیدممی سرم پشت را هایشقدم صدای اما برنگشتم؛
 متنفری؟ ازم اینقدر ـ
 بود؟ چه خاطربه هایشچشم در غم این من، خدای کردم؛ نگاهش تعجب با

 :زدم لب
 متنفرم؟ ازت گفته کی ـ
 .متنفری ازم کهاین میده، نشون رفتارات ـ
 :گفتم و گرفتم دست دو با را کتش ـقه*یـ
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 ...من...من...نیستم متنفر ازت من نه، ـ
 :پرسید مشتاق آبتین. بود سخت برایم گفتنش

 چی؟ تو ـ
 :کرد زمزمه و چرخید ـبم*لـ روی نگاهش. گرفتم دندان به را ـبم*لـ
 .بریزم پات به رو دنیا تا داری دوستم بگو ـ

 :گفتم لرزانی صدای با. کردممی اعتراف باید. نبود شدن مغرور یا خجالت ترس، وقت االن
 .دارم دوستت من -

 :زد ـب*لـ. میشد پایین و باال هیجان از امـیـنـه*سـ
 .ندارم بهش اعتراف از ترسی هیچ دیگه و دارم دوستت -

 :گفتم خودش مثل و زدم محوی لبخند. شدمی نجوا همانند برایم صدایش و بود کم صورتم با اشفاصله
 .دارم دوستت منم -
 :آورد وهایم*ـاز*بـ به ـشـاری*فـ
 کی؟ از -
 :گفتم و زدم زل هایشچشم در
 .دونمنمی اومد وجودبه حس این کی از اما دارم؛ دوستت فهمیدم دادی نجات ماهان دست از رو من وقتی از -

 :زد ـب*لـ و خندید
 .من مغرور کوچولوی دختر -

 :گفتم و کردم ـلـقـه*حـ دورش را هایمدست
 داری؟ دوست رو من کی از تو -

 :گفت و ـسـبـاند*چـ امپیشانی به را اشپیشانی
 دختر این که بودم این دنبال جدی طوربه سارینا تولد بعد از و کنیمی فرق بقیه با تو فهمیدم دیدمت وقتی از -

 ـعـم*طـ باراولین برای که دارم دوستت اونقدری فهمیدم دیدم امیرحسین کنار رو تو وقتی. بشناسم رو متفاوت
 .شدم دیوونه دارم خواستگار گفتی وقتی و چشیدم رو حسادت

 :زدم لب و خندیدم ناز با
 دادی؟ نوشیدنی بهم همین برای -
 .کنی شرکت مزخرف جلسه اون تو خواستمنمی آره، -
 :شدیم جدا هم از فوری سارینا صدای با
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 مزاحمت قصد اصالً شدین، وگورگم دوتا شما شامه، وقت اما شدم؛ خلوتتون مزاحم خواممی عذر اُهم،اُهم -
 .میشه ضایع خیلی بیاد دیگه یکی من جای اگه گفتم فقط ها،نداشتم

 :گفتم و رفتم سمتش به سریع هایقدم با
 .اومدیممی داشتیم هم ما بریم، بیا خب! اِ -
 خندید ریز سارینا. کردم حرکت هامهمان سمت به بیندازم آبتین به نگاهینیم کهآن بدون و گرفتم را سارینا دست و
 :گفت و
 .خوردتمی درسته رسیدمنمی ها؟کردیمی شیطونی داشتی -

 :گفتم و کردم ریزی اخم
 .کردیمنمی شیطونی هیچم -
 .نمیگم کسهیچ به اما کردم؛ باور منم خودت، جون آره -

 :داد ادامه و ایستاد رویمروبه بعد
 .باشی داشته من از راز یه هم تو و بکنم اعتراف یه منم بذار -

 :گفتم و زدم ـغـل*بـ را هایمدست
 .شنوممی -
 .ذارممی قرار رضاعلی با هست ایهفته دو -

 :گفتم لبخند با و انداختم باال را ابروهایم
 داره؟ خبر سینا وقتاون خوبی، خبر چه! بهبه -
 ...جمـ رو روژان و اون هایکاریکثافت بره باید یکی -

 :پرسیدم متعجب. کرد نگاهم شرمنده و گذاشت دهانش مقابل را دستش فوری
 .بگو دیگه باریه چی؟ -
 .نیست کنیمی فکر که اونی قرآن به نه -
 ها؟ چیه؟ میگی که هاییکاریکثافت اون چیه؟ پس -

 :گفت و گرفت دهانم مقابل را دستش. گرفتمی اوج داشت صدایم
 .میگم رو چیهمه خدابه طهورا، باش آروم لطفاً -

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس چند
 .بگو حاال آرومم خب، خیلی -
 .توئه منتظر آتیه طفلک بریم، بیا خدا رو تو -
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 :گفت و کرد اخم دیدنم با. کردم کج آتیه سمت به را راهم. بود او با حق فشردم، محکم را هایمچشم
 ساعته؟ دو رفتی کجا تو -

 :دادم جواب و زدم تصنعی لبخند
 .بودم اطراف و دور همین منم. شلوغه سرت دیدم ببخشید، -

 :آمد سروش صدای
 .ـصـین*قـ*بــر وسط برین یکم خانما -

 :گفت و گرفت را دستم آتیه
 بریم؟ -

 :گفتم و دادم تکان سری. کنم خالی او سر را امناراحتی نتوانستم
 .بریم -

 دوران دوست چهار. آمدند پیست به هم روژان و سارینا. کرد تنظیم را دوربینش فیلمبردار. رفتیم پیست به آتیه و من
 !دبیرستان

 حرکاتش با او و ـصــیدیم*قـ*رمی دورش ما و بود ایستاده وسط آتیه. برسیم روز این به کردمنمی فکر وقتهیچ
 سرمان روی اسکناس دستهدسته و آمد سمتمان به سروش فیلمبردار دستور به. کردمی دلـبـری سروش برای

 شروع و ایستادیم عقب کمی ما. گرفت قرار ـلـقـه*حـ وسط آخر در و ـصید*قـ*رمی آتیه دور ما پایهم. ریخت
 :شد بلند هماهنگ صداهای. کردیم زدندست به
 !یاال ـوس*بـبـ رو دوماد عروس، یاال، ـوس*بـبـ رو دوماد عروس، -

 شدند؛ ساکت همه. کرد بلند را سرش و گذاشت او چانه زیر را دستش سروش اما انداخت؛ پایین سر خجالت با آتیه
 از نگاهم. زد آتیه پیشانی روی طوالنی ایسـه*بـو و شد خم سروش. نبود هم دست و موزیک صدای دیگر حتی
 :زد لب. کردمی نگاهم خاصی لبخند با که خورد آبتین به سروش پشت

 .تمدیوونه -
 پخش حال در آرامی آهنگ و بود شده خاموش هاچراغ آمدم که خودم به. بست نقش صورتم روی عمیقی لبخند
 به نهایتبی که شدم براقی مشکی شلوار و کت متوجه تازه من و آمد سمتم به شمرده هایقدم با آبتین. بود شدن

 به را سرم. کشید خود سمت به و گرفت را هایمدست و کرد بلند را هایشدست. ایستاد رویمروبه. آمدمی او
 ـص*رقـ به شروع باهم و گرفت را ـمرم*کـ. شنیدممی را قلبش ضربان صدای فقط. دادم تکیه اشـنـه*ـیـ*سـ

 :بود کرده ایجاد زیبایی طنین خواننده صدای عاشقانه؛ باراین و کردیم
 شکستم چشمات پیش اگه»



 

 

245 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 بستم رو چشمام دنیا روی
 دارم دوست تورو هاحس همین با

 کرد حس رو بغض این قلبم اگه
 کرد منعکس چشمام تو
 «دارم دوست تورو اشکا همین با

 روی فرم و ایقهوه موهای خروار که کرد باز آرامی به را موهایم هایگیره و رفت فرو موهایم میان دستش
 .ریخت هایمشانه

 بارون شونهبهشونه من با»
 خیابون تو شب، دل تو

 باز کن دیوونگی
 دارم دوستت

 احساس همین با رو تو
 دوتاست ما میون که

 «دارم دوستت
 :گفت وارزمزمه و برد گوشم پشت را موهایم از ایطره

 .دارم دوستت -
 میگه دلم به داره که حسی واسه تورو»

 دارم دوستت
 هستی احساسی و خاص شدت به تو...من واسه

 وابستم تو به من و
 جذابی و نابی شدت به تو...من واسه
 چشات مثل

 «وابستم تو به
 .شد سرازیر دلم به خوب هایحس تمام که زد هایمپلک روی ایســه*بـو
 احساس باهمین رو تو»

 دوتاست ما میون که
 دارم دوستت
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 که حسی واسه رو تو
 میگه دلم به داره

 «دارم دوستت
 آن در و نبود کنارم کردم باز که را هایمچشم. برداشت دورم از را هایشدست کنم، باز را هایمچشم اینکه از قبل

 :آمد گوشم پشت از صدایش. کنم پیدایش توانستمنمی تاریکی
 .میاد بهت خیلی دنت،*ـر*گـ توی دنـبند*ـر*گـ این -
 هم از فوری هابرق شدن روشن با. کرد لـقه*حـ دورم را هایشدست و سید*ـو*بـ را دنبند*ـر*گـ زنجیر قسمت و

 :آمد سارینا صدای. نبود سرم پشت اما برگشتم؛ و کشیدم عمیق نفس چند. گرفتیم فاصله
 .اونجا رفت -
 :داد ادامه که کردم نگاهش. کرد اشاره بودند جمع دورش دیگر پسر چند و رضاعلی و سینا که میزی به دستش با و
 !عاشقانه چه شدم، شما متوجه اما ـصـیـدم*قـ*رمی رضاعلی با داشتم -
 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ که خندید ریز و
 .نکنی دخالت ما عاشقانه مسائل تو بهتره پس -

 :گفت و گرفت باال را هایشدست
 .خواممی معذرت تسلیم، من -
 .بدی توضیح بهم باید -

 :گفت و داد تکان سری. بود شده متوجه را منظورم کامالً. رفت درهم اشچهره
 .نیست مناسب اینجا اما -
 .مناسبه اینجا دقیقاً چرا -
 :دادم ادامه و کردم اشاره باغ گوشه خالی هایصندلی به و
 .گردمبرمی االن باش، منتظرم اونجا -
 :بود نوشته که کردم بازش داشتم، امیرحسین طرف از پیام یک. درآوردم کیفم از را موبایلم. رفتم پرو به و
. کنهمی فرق یکم صمیمیته دوست عروسی چون ولی باشه؛ خونه دَه ساعت از قبل باید خوب دختر یه اینکه با» -
 .«بگذره خوش باش، خوبی دختر خونه، بیارتت شد تموم جشن هروقت سپردم رضاعلی به

 در هنوز پسرها و آبتین. شدم خارج پرو از و برگرداندم کیفم در را موبایلم. بود فکرمبه همیشه پسر این زدم، لبخندی
 او به مرا وقتهیچ کندمی ـسـت*مـ امشب رضاعلی دانستمی امیر اگر مطمئناً. بودند نوشیدنی خوردن حال
 :گفت نگرانی با که کردم نگاهش و نشستم کنارش. آمدمی نظر به مضطرب کمی. رفتم سارینا سمت به. سپاردنمی
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 بگه، چیزی بهت نخواسته حتماً هم اهورا نبودی، اطرافت متوجه و بود گرم هاتپروژه با سرت مدت یه تو طهورا -
 .نگم منم بهتره پس

 :پرسیدم متعجب
 بگه؟ من به نخواسته روچی اهورا ـ
 :گفت و کرد نگاهم عجز با
 .نبوده عمدی که افتاده سینا و روژان بین اتفاقاتی یه ـ
 !میگی؟ چی فهممنمی ـ
 اما کنه؛ ازدواج روژان با و وایسته کرده که غلطی پای بود حاضر سینا بدون فقط بدم، توضیح نکن مجبورم لطفاً ـ

 نه داشتم انتظار برادرم از نه تو، مثل منم گفتنش، سخته برام واقعاً بپرسی، برادرت از بهتره رو شبقیه. نذاشت اهورا
 ...اما روژان؛ از
 داشت بغض. گرفتم دست با را سرم. شد دور من از سریع هایقدم با و شد بلند. گرفت دندان به را ـبـش*لـ و

 بود؟ این برای اهورا خراب حال پس. کردمی امخفه
 خانه به زودتر هرچه باید. کردم عوض را هایملباس و رفتم پرو سمت به. کنم قضاوت زود خواستمنمی من اما

 :پرسید رضاعلی که کرد نگاهم متعجب آبتین. رفتم پسرها سمت به و شدم خارج پرو از. گشتمبرمی
 آبجی؟ میری جایی ـ

 :گفتم عصبی
 ...اما برسونی؛ رو من گفت امیرحسین ـ
 :دادم ادامه و کردم اشاره سرتاپایش به و
 .نشه عصبانی که رفتم تنها نگی امیر به بگم بهت اومدم فقط خواهرته، مجلس گذشته اون از تونی،نمی انگار ـ
 میز از قدمی چند هنوز. کردم هاآن به پشت و انداختم بود دستش در اشنوشیدنی هنوز که سینا به بدی نگاه و

 :پیچید گوشم در آبتین صدای و شد کشیده پشت از دستم که بودم نگرفته فاصله
 شد؟ چت یهو طهورا؟ خوبی ـ
 .برم باید کنم، صحبت تونمنمی االن ـ
 .برمتمی من باشه ـ
 ...خودم نه، ـ
 :پرید حرفم در تحکم با
 .بره تاکسی با شب وقت این خانومم که نشدم غیرتبی اونقدر هنوز ـ
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 :گفتم و زدم محوی لبخند. کردم آب دلم در قند
 .ببخشید باشه، ـ
 .منتظرتم ماشین تو کن، خداحافظی دوستت از برو حاال  ـ

 به آتیه از تبریک، کلی از بعد و رفتم داماد و عروس جایگاه سمت به. بودم کرده فراموش را آتیه از خداحافظی کالً
 راه. شدم سوار و رفتم سمتش به که داد چراغ برایم آبتین. شدم خارج باغ از و کردم خداحافظی امیرحسین بهانه
 :پرسید و افتاد

 کرده؟ اینطوری رو من خانوم حال چی ـ
 :گفتم و دادم شال زیر را موهایم. شدمی رو و زیر قلبم کلمه این گفتن هربار با
 .اهوراست به مربوط چیه، دونمنمی هنوز ـ
 .امیر مرتیکه اون نه اهوراست به مربوط خوبه باز ـ
 .نیست بد امیرحسین کن باور ـ

 :زد غر و کرد اخم
 .بده یعنی بده میگم کهمن ـ
 :گفت و داشت نگه در مقابل. نزدم حرفی خانه به رسیدن تا اما گرفت؛ امخنده اشخودخواهی از
 بینمت؟می دوباره کی ـ

 :گفتم و انداختم باال ایشانه
 .باشم داشته فرصت هروقت ـ

 :گفت جدی  و کشید خودش سمت به و گرفت را زویم*بـا
 .باشی داشته فرصت من برای باید همیشه تو ـ
 :زدم ـب*لـ و کشیدم عقب را خودم. کرد بیشتر زد امنـه*گـو به که ریزی سـه*ـو*بـ با را حرفش تاثیر و
 دانشگاه؟ از بعد موافقی؟ شنبه با. شلوغه سرم واقعاً فرداپس و فردا ـ

 :داد جواب و کشید آهی
 کنم؟ صبر روز دو دیدنت برای چطور ـ
 .نکنی شیطونی بده قول فقط آسون، خیلی ـ
 چیه؟ منظورت ـ
 .نکن استفاده زیاد مجردیت خونه اون از میگم دارم خب ـ

 :گفتم و دادم تکان برایش دستی. شدم پیاده و خندیدم که کرد نثارم ایغرهچشم
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 .ببینی خوب خوابای بخیر،شب ـ
 :گفت و زد لبخندی

 .بینممی رو تو خواب مطمئناً پس ـ
 را ـوشش*غـ*آ ـوس*هـ دوباره حتماً ماندممی دیگر کمی اگر. کردم تند قدم خانه سمت و انداختم پایین را سرم
 معطلیبی. بود خاموش هاچراغ شدم که خانه وارد. شد بلند هایشالستیک جیغ صدای خانه، به ورودم با. کردممی
 بلند در صدای از. کردممی صحبت او با باید. است خواب نبود مهم برایم کردم، باز را در. رفتم اهورا اتاق سمت به

 :گفت و زد زل من به سرخ هایچشم با و شد
 اومدنه؟ تو طرز چه این ـ

 :نداشتم را صدایم کنترل اما نشود؛ بیدار کسی تا بستم آرام را در
 غریبم؟ اینقدر من ـ

 :زد لب گیج
 چی؟ ـ
 چیه؟ روژان ماجرای بگو بهم فقط ـ

 :گفت و کرد روشن را تخت کنار آباژور. شد جمع درد از صورتش
 گفت؟ بهت کی ـ
 .بشنوم تو زبون از خواممی همین برای کس،هیچ هنوز ـ

 صدای. درآوردم را شالم و مانتو حال همان در و نشستم کنارش. بنشینم کرد اشاره هم من به و نشست تخت روی
 :آمد اشزده غم

 شدم، نگران. نبود واضح تلفن پشت از حرفاش. کردمی هقهق. زد زنگ موبایلم به روژان شب یه پیش دوهفته ـ
 روژان اما نبود؛ خونه سینا. جااون رفتم شده، چی دونستمنمی. بودم گیج داد، رو سینا خونه آدرس کجایی؟ گفتم
 آب بهش. بود اومده بند نفسش گریه زور از شد، بدتر حالش من دیدن با. کردمی گریه و بود نشسته کاناپه روی
 ...گفت که کنیمی چیکار سینا خونه تو جا،این پرسیدم ازش. نداشت رو به رنگ اما کنم؛ آرومش کردم سعی و دادم

 دو با را هایشچشم. است سخت برایش هاحرف این زدن دانستممی. کرد مکث کمی رسید که حرفش جایاین به
 :داد ادامه و فشرد انگشت

 شرکت اونم گفت. فهمید شدمی خونه ساموننابه وضع از هرچند بوده، مهمونی یه سینا خونه تو قبل شب گفت ـ
 ...مهمونا رفتن از بعد و بودن کرده ـست*مـ دو هر کرده،

 :پرسید نگرانی لحن با اهورا که گرفتم سرم به را دستم. چرخید سرم دور دنیا
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 خوبی؟ خواهری ـ
 :گفتم و دادم تکان مثبت ینشانه به سری

 ش؟بقیه خب؟ ـ
 خوردمی که جایی تا و دادم دست از رو کنترلم دیدنش با بود، روژان از ترداغون حالش رسید، سینا موقع همون ـ

 گفت. کنه عقد رو روژان االن همین حاضره گفت آخرم در. کنه دفاع خودش از نکرد سعی حتی اون و زدمش
 .کردن اشتباهی یه ناخواسته هردوشون

 :لرزید اهورا صدای رسید که جااین به
 داده رخ اشتباهی یه شاید آره. بشمش سهیم ایدیگه مرد با تونستمنمی. من زندگی همه بود، من عشق روژان اما ـ

 خورد قسم بوده، ناخواسته خورد قسم روژان کنه، عقدش نذاشتم. دونستممی خودم مال رو روژان هنوز من اما باشه؛
 بردمش. کردم قانع رو خودم پشیمونه که توضیح این با ببخشمش، کردم سعی منم. نداره سینا به ایعالقه هیچ

 روژان به عشقم اولم از کنممی فکر گاهی! من قلب اما نبود؛ سختی کار بود که چیزی به روژان برگشتن دکتر،
. کنم کمکش باید من و افتاده هست که روزی این به شخانواده وضع خاطربه اون میگم طرفی از. بوده اشتباه
 ازدواج خوادمی کنه فراموش اینکه برای سینا اما کرد؛ فراموش هم روژان. کردم فراموش و بخشیدمش من طهورا

 اما کی با دونمنمی. نیست درش حسی هیچ که ازدواج یه با حتی کنه دور خودش از رو گناه احساس خوادمی. کنه
 نسبت خاصی مسئولیت حس یه. منه خوشحالی روژان، خوشحالی. بده نشون تفاوتبی رو خودش کنهمی سعی داره

 .باشه اشتباه یه اگه حتی طهورا، خوامشمی دارم، دختر این به
 دوستم ترینصمیمی و برادرم بودم خودم خوشی فکر به که زمانی شدنمی باورم. بود شده خیس اشک از صورتم
 .گرفتمی را نفسش جلوی باید که بود سینا این. دانستمنمی مقصر را روژان من. اندکشیده سختی اینقدر
 :گفت و ایستاد پنجره پشت شد، بلند اهورا

 مونهمه که کاریه بهترین این. کن فراموش هم تو کردیم، فراموش ما یهمه کردم، فراموش رو موضوع این من ـ
 .بدیم انجام تونیممی

 :پرسیدم و ایستادم کنارش
 نیست؟ سخت برات اهورا ـ

 :گفت و زد تلخی لبخند
 باشه؟ کرده کوچیک اشتباه یه همسرمم اگه میشه چی نیستم، کنیمی فکر که پاکی اون به منم ـ
 که آدمی مقصر شخانواده اما بود؛ پاک خیلیخیلی زمانی یه روژان اهورا، نشی پشیمون وقتهیچ امیدوارم فقط -

 من اما افتاد؛ روز این به شخانواده نبود خاطربه سلما که طورهمون تاثیرگذاره، واقعاً خانواده نبود. هستن شده االن
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 دلش وقتهیچ کردی قبولش وضع این با که حاال اهورا. میشه خوب کنه پیدا خوب گاهتکیه یه روژان اگه مطمئنم
 .نشکن رو

 :زد ـب*لـ و کرد نگاهم عمیق
 قلبم از هم رو تردید ذره یه همین و کنم خوشبخت رو روژان میدم قول بهت کوچولو، آبجی شدی بزرگ زود چه ـ

 .کنم بیرون
 :گفتم و انداختم گوشم پشت را موهایم

 .شدی بدخواب کنم فکر کردم، بیدارت ببخشید ـ
 بود؟ خوب عروسی راستی بخوابم، تونممی کردم دردِدل که حاال اما کوچولو؛ آبجی نبودم خواب -
 .بشه خوشبخت هم آتیه امیدوارم بود، خوب آره -
 بخوابی؟ بری خواینمی طور،همین منم -
 .بخوابم تو ـغـل*بـ خواممی دیگه، نه -
 !عالی چه بهبه -
 :گفت و کرد اشاره کنارش به کشید، دراز تخت روی و
 .کوچولو آبجی بفرما ـ

 :زدم غر و کشیدم دراز کنارش
 .نیستم کوچولو من ـ
 خوابیدی؟ من ـغل*بـ چرا پس -
 .دارم دوستت چون -

 :گفت و ـوسـید*بـ را موهایم روی
 .بخیرشب دارم، دوستت منم ـ
 .بخیرشب -
 .رفتم خواب به زود خیلی و

*** 
 من اما بود؛ سرد هوا. خریدمی اهورا که بود مانده کیک تنها. کردمی کمکم کارها در اهورا. بودم کرده را خریدها

. بودم نزده سر اینجا به بود زیادی مدت. رفتم باال هاپله از. بگیرم را امیر تولد بام پشت باالی خواستمی دلم
 سراغ رفتم. شد تمام تا کشید طول ساعتی یک. شدم تمیزکاری مشغول و برداشتم را جارو و بستم سرم به روسری
 اما بود؛ قفل همیشه کهاین با افتاد، بام گوشه انباری به چشمم. شدمی باد ترراحت داشتم ناسوس اگر ها،بادکنک
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 کلید سردی. کشیدم در باالی و کردم دراز را دستم. رفتم سمتش به. گذاردمی در باالی را کلیدش مادر دانستممی
 قفسه چند فقط شدم که وارد. شد باز بدی صدای با در. کردم باز را انباری قفل و برداشتم لبخند با کردم حس که را

 هالباس این یعنی بود، درونش دخترانه بچه لباس کلی. کردم باز را هاکارتن از یکی در. کارتن چند با بود رویمروبه
 بود؟ که مال
 بودمشان؟ ندیده حال به تا چرا پس

 نگاهی و برداشتم را عکس قاب. بود آن در عکس قاب یک و کهنه بازیاسباب چند. کردم باز را دیگر کارتن در
 :کنم نگاه را هاعکس بیشتر نگذاشت صدایش. دختر کودک دو با بود جوانی در مادرم عکس. انداختم

 جا؟این بیای داد اجازه تو به کی ـ
 :گفتم و شدم بلند انداختم، کارتن در را قاب

 ...اومدم فقط ـ
 :گذاشت نصفه را حرفم مادر داد

 .بیرون برو زود اینجا، اومدی کردی جابی تو ـ
 قفلش و کوبید هم به محکم را انباری در که بودم مادر رفتار شوک در هنوز. داد هل بیرون به و گرفت را بازویم و

 جیبش در را کلید. شدم ساکت اشغرهچشم با اما بزنم حرفی خواستم. شد عصبانی قدرآن چرا فهمیدمنمی. کرد
 :گفت تهدیدوار و گذاشت

 .کنی فضولی نیست مربوط بهت که کاری تو باشه آخرت دفعه ـ
 برایم پس. افتاد چای سینی به چشمم. کردمی صحبت من با گونهاین که بود باریاولین. رفت هاپله سمت به و

 عکس قاب آن و مادر رفتار این درمورد بودم کنجکاو خیلی کهاین با. گرفت را مچم وضع این در و بود آورده چای
 باد را هابادکنک. کنم تمرکز تولدش کارهای روی را امیرحسین آمدن تا مانده باقی زمان گرفتم تصمیم اما بدانم؛
 امیر از زودتر اهورا. کردمی بیشتر را اشزیبایی این و شدمی هابادکنک حرکت باعث باد. ریختم زمین روی و کردم

 و کردم تزئین را میز شرشره با. بگذاریم را هدایا و کیک رویش تا آورد باال سختی به را میزی. کند کمکم تا آمد
 اهورا انگار اما دهد؛می معنی چه کلید دانستمنمی. گذاشتم آن وسط بود خریده اهورا که را کلیدی طرح کیک
 چراغ و گذاشتم کیک روی را ۲۸عدد شمع فوری. گرفتم دندان به را لبم در صدای شنیدن با. بودش خریده دارمعنی

 فرستاده مادر حتماً آمد، هاپله از امیرحسین پای صدای. بودند ما شاهد هاستاره زیبا یلحظه آن در. کردم خاموش را
 تولدت خواندن به شروع دو هر امیرحسین ورود با. گرفتم دست به هیجان با و کردم روشن را هافشفشه. باال بودش
 :گفتم و دادم تکان صورتش مقابل را فشفشه. کردمی نگاه را ما متعجب او و کردیم مبارک

 .جونمامیرحسین مبارک تولدت ـ
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 :گفت و زد لبخندی
 خبره؟ چه اینجا ـ

 :داد جواب اهورا
 !خبرهچه اینجا پرسیمی تازه ساعت یه از بعد نباشی خسته ـ
 چندمه؟ امروز مگه -

 :آمد آوردمی را شیرکاکائو سینی که مادر صدای
 .بود آذر۲۷ امروز ـ
 :گفتم ذوق با
 .امیر شدی پیر سال یه ـ

 :گفت و کرد اشاره کلید به اهورا
 .بگیری زن زودتر هرچه باید و ـ

 کیک کنار را سینی مادر. دارد معنی چه بدانم خواستمی دلم. شد محو لبخندش کلید طرح کیک دیدن با امیر
 :گفت و گذاشت

 .اهوراخان کنی ازدواج باید خودتم ـ
 :گفت و زد من به چشمکی اهورا

 .وقتش به اونم چشم،بهای ـ
 را دستم فوری که بگیرد دستم از خواست امیر. گرفتم امیر سمت به بودم کرده تزئین ربان با را اشدسته که را چاقو
 :زدم ـب*لـ شیطنت با و کشیدم عقب

 .چاقو ـص*رقـ اول ـ
 و بودم پوشیده مشکی شلوار همراه به سفید سوئیشرت بود، سرد هوا چون. کردم روشنش و رفتم اسپیکر سمت به و

. ـصیدم*رقـ و کردم حرکاتم چاشنی ناز کلی من و شد شروع آهنگ. بودم انداخته موهایم روی را سوئیشرت کاله
 :گفتم و چرخیدم دورش. بود شده حرکاتم مات تنها. بگیرد من از را چاقو تا برنداشت هم قدم یک حتی امیرحسین

 گیری؟نمی دستم از رو چاقو ـ
. شد پریشان هایمشانه روی موهایم و افتاد سرم از سوئیشرت کاله که زدم چرخی. داد تکان منفی نشانه به سری
 وجود با که بود شده افسونم انگار. کردمی نگاه سلما هایچشم به رایان که بود شده زمانی مانند امیر یچهره حالت

 .داشتبرنمی من از چشم امریخته بیرون موهای
 :گفت و گرفت چرخاندممی ناز با که را ـمرم*کـ اهورا
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 .منه نوبت حاال ـ
 هایبازیمسخره به. کردم مرتب سرم روی را کاله. رفتم عقب و دادم سمتش به را چاقو و چرخیدم سمتش به

 :گفت گرفتمی را چاقو که طورهمان و زد اهورا سر به ایضربه رفت، جلو امیر. خندیدیممی اهورا
 .درآوردی بازیدلقک یا ـصیدی*قـ*ر االن تو دونمنمی من ـ

 :گفت خنده میان مادر
 .بِبُر رو کیک بیا تو حاال ـ

 :آمد پدر صدای
 دیگه؟ تنها تنها ـ
 :زدم لب و گرفتم را بازویش. برگشته شرکت از االنهمین بود معلوم شلوارش و کت از
 .نمیده گوش هیچکی بیاد بابام وایستین میگم هرچی من بگو، رو همین ـ

 :داد جواب ناراحتی با امیر که گفت گوشش زیر چیزی اهورا. زد برش را کیک امیر باالخره و خندیدند همه
 .تونمنمی ـ

 :گفت و گرفت امیرحسین سمت به و برداشت میز زیر از ایجعبه مادر. نزد حرفی اما رفت؛ درهم اهورا هایاخم
 .کادوهاست نوبت باشه هم نوبتی ـ

 دختر اسم کلی داخلش کرد، باز را دفترچه. دفترچه یک همراه به ادکلن یک. کرد باز و گرفت را جعبه تشکر با امیر
 :گفت مادر که کرد نگاه مادر به متعجب. بود نوشته

 .فامیل خوب دخترای لیست هست، هم اهورا مال امیر، نیست تو مال تنها اون ـ
 هم اهورا. شوندنمی سنتی ازدواج به حاضر اهورا و امیر و ستشوخی یک تنها هااین دانستیممی. خندیدیم همه
 دانستممی. چرخید من روی نگاهش. آیدمی امیر به خیلی بودم مطمئن آسمانی، آبی تیشرت یک. داد را اشهدیه
 و زد برق هایشچشم. رز گل شاخه یک با همراه گرفتم؛ جلویش کوچکی جعبه. است من هدیه منتظر همه از بیشتر

 ناممان اول که چرم دستبند یک. کرد باز را جعبه و گذاشت میز روی را گل احتیاط با. گرفت را هدیه سپس گل اول

 «T و A» بودم، کرده حک رویش را
 :گفت و زد لبخندی

 .قشنگه خیلی این طهورا ممنون ـ
 :گفتم و بستم مچش روی را دستبند. کشیدم خودم سمت به و گرفتم را لباسش آستین

 .نماز سر حتی کنی، بازش دستت از هیچوقت تو نداشتم دوست اما بخرم؛ طال تونستممی ها،خسیسم نکنی فکر ـ
 :زد لب و ـوسـید*بـ را دستبند روی
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 .عزیزم نکنم بازش میدم قول ـ
 و خنده کلی با که بود کرده درست ایخوشمزه شام مادر. رفتیم پایین طبقه به کیک و شیرکاکائو خوردن از بعد

 .خوردیم شوخی
 انباری راز از که کردمی ترغیب بیشتر مرا این و نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار. کردمی برخورد من با همیشه مثل مادر

 .شوم خبر با
*** 
 شخص سوم

 وقت دیر و رفتمی زود صبح همیشه مثل رایان. گذشتمی بود گفته قصه رایان برای که شبی از روز دو
 و شهر این از. نداشت را خانه این از رفتن بیرون جرئت حتی و بود تنها خانه در مدت تمام سلما. گشتبازمی

 :زد ـب*لـ و رفت بیرون آشپزخانه از سلما. شد خانه وارد خستگی با رایان و آمد در صدای. ترسیدمی مردمانش
 .سالم ـ

 حرفی گفتن برای انگار بازگشت، مردد که برود اتاق سمت به خواست. داد را جوابش و انداخت او به نگاهینیم رایان
 :گفت رفتمی اتاق سمت به که همانطور و کشید دنش*ـر*گـ به دستی. داشت تردید

 .بیار برام آب لیوان یک لطفاً ـ
 وارد و زد در به ایتقه رفت، رایان اتاق سمت به و کرد پر آب از را لیوانی. برگشت آشپزخانه به و گفت ایباشه سلما
 را لیوان سلما. بود داده تکیه تاجش به و بود نشسته تخت روی ایسورمه شلوارک و سفید زیرپوش با رایان. شد

 :پرسید و گذاشت عسلی روی
 خوبی؟ ـ

 که برود بیرون خواست و کشید آهی سلما. خورد آب همراه و درآورد بسته از بخشیآرام و داد تکان سری رایان
 :زد صدایش رایان

 شهرزاد؟ ـ
 :داد ادامه ملتمس که کرد نگاهش متعجب سلما

 بشی؟ شهرزاد امشب میشه ـ
. بکند او از را درخواست این بتواند تا رفته کلنجار خودش با چقدر مغرور مرد این دانستمی زد، محوی لبخند سلما
 :گفت و نشست تختش کنار

 شهریاری؟ امشب تو یعنی ـ
 :داد جواب و داد تکان سری رایان
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 .کنم اعدام رو عروسم آفتاب طلوع از قبل فردا، خواممی و شهریارم امشب من ـ
 :داد ادامه و زد لبخندی هم رایان که خندید ریز سلما

 !کنم اعدامت خواممی که اومد خوشت خیلی انگار ـ
 بشنوی؟ خوایمی چی خب بود، بامزه ولی نه -
 .زیبا دختر اون و هرمز سرگذشت -

 عادت چیزها این به دیگر کرد، ثابت اشعسلی هایچشم در و گرفت رایان ایعـضـله وهای*بـاز از چشم سلما
 قصه هنگام مادربزرگش که عادتی به سلما. بست را هایشچشم و کشید دراز رایان. کردمی فرق مرد این اما داشت؛
 گفتن به شروع. زد ضربه آرام و گذاشت رایان ـیـنه*ســ روی را دستش گرفت،می ضرب اشـیـنـه*سـ بر گفتن
 :کرد قصه

 گفت و کرد خواستگاری شاه از را او. شد عاشقش دل صد نه دل یک و آمد فرود صنعا شاه دختر قصرِ روی هرمز -
 هاآن و کرد قبول شاه بود ایران ولیعهد چون کرد، حیرت دید را اسب شاه وقتی و آمده جااین به پرنده اسبی با که

 به پسرش دید ایران شاه وقتی دیگر سوی از. بود شده مندعالقه هرمز به نیز صنعا شاه دختر. ریختند ازدواج برنامه
 .بیندازند چالسیاه در را دروغگو و زشت حکیم داد دستور و شد اندوهگین بسیار بازنگشته و رفته هاآسمان
 .خوابید و بازگشت اتاقش به هم سلما است، خواب دادمی نشان رایان منظم هاینفس
*** 
 ریختن مشغول. کند درست صبحانه داشت را او اعدام قصد که شهریاری برای تا شد بیدار همیشه از زودتر صبح
 :آمد آشپزخانه جلوی از رایان صدای که بود لیوان در چای

 .بخیرصبح ـ
 :گفت و زد لبخندی چرخید، سمتش به
 .کردم درست صبحونه بخیر،صبح ـ
 .ممنون -

 مـالیدن مشغول و نشست صندلی روی هم خودش. گذاشت رویشروبه را چای لیوان سلما و نشست صندلی روی
 :زد ـب*لـ آرام رایان. شد نان روی خامه

 .میگی قصه نازی از بهتر تو ـ
 بود؟ همسرت نازی -
 :گفت و داد تکان سری 
 .گفتمی قصه برام چون شهرزاد گفتممی بهش آره، ـ
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 :داد ادامه و انداخت سلما به نگاهی
 .هست مخونه تو دیگه شهرزاد یه حاال ـ
 داشتی؟ دوسش -
 :است سخت برایش خاطرات مرور دادمی نشان میز روی رایان شدهمشت دست 
 .نامردا کشتنش باشیم، هم مال دوتا ما نذاشتن اما زیاد؛ خیلی ـ

 :گفت فوری شود بد رایان حال ترسید که سلما
 .بخور رو تصبحونه کنی، مرور رو خاطراتت نداری دوست کنم فکر بسه، ـ

 :گفت و داد تکان سری
 .بیرون بریم رفته سر تحوصله جااین اگه ندارم، کاری امروز ـ
 .برات میشه زحمت -
 .نیستم ضعیفی آدم نباش، من نگران -
 .ممنون هرحال در نبود، این منظورم -
 .کنی تشکر خوادنمی پس نیست تو خاطربه بدم، استراحت خودم به خواممی و شدم خسته خودم -
. بپوشد لباس تا رفت اتاق به و شست را هاظرف. کرد جمع را میز هم سلما. رفت بیرون آشپزخانه از و شد بلند و

 و پوشید سفید جین همراه به را طهورا نارنجی پلیور. بود گذاشته او برای را هایشلباس از دست چند طهورا
 هم با. بود پوشیده رنگشهم شلوار همراه به مشکی چرم کت هم رایان. رفت بیرون و بست باال محکم را موهایش

 :پرسید رایان که شدند سوار. بود رایان دست آبتین فراری. رفتند بیرون
 بریم؟ کجا ـ
 .نیستم بلد رو جاهااین من دونم،نمی -
 .کنیمی زندگی اینجا ساله یه -

 :گفت و انداخت زیر را سرش سلما
 ...ببرن رو من خواستنمی کهاین مگه نیومدم، بیرون لعنتی یکافه اون از هم باریه من ـ

 بد حال متوجه که رایان. انداختمی تنش بر لرز زمان آن بد خاطرات هم هنوز. لرزیدمی تنش تمام لرزید، صدایش
 :زد ـب*لـ شد او
 .خور پارک بریم من نظربه پس خب ـ
 کجاست؟ خور پارک -
 نشنیدی؟ رو اسمش اومده، وجود به دبی توی فارسخلیج بریدگی از که پارک یه -
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 پیاده. کرد پارک را ماشین رایان باالخره تا گذشت سکوت در ساعت یک تمام. داد تکان منفی نشانه به سری سلما
 رایان از کشیدمی خجالت. زد لبخندی سواری دوچرخه پیست دیدن با سلما. شدند پارک وارد و دادند ورودی. شدند

 بر هیجانش آخر در. شود سوار دوچرخه دیگر یکبار خواستمی دلش واقعاً اما کند؛ کرایه دوچرخه او برای بخواهد
 :زد صدایش آرام و کرد غلبه خجالتش

 رایان؟ ـ
 :پرسید و انداخت او به نگاهی زدمی قدم و بود جیبش در هایشدست لحظه آن تا که رایان

 بله؟ ـ
 :گفت و کرد تر زبان با را ـبش*لـ سلما

 کنی؟ کرایه دوچرخه برام میشه ـ
 دوچرخه عدد دو. رفت دنبالش و زد لبخند هم سلما. کرد عوض را مسیرش و شد کشیده پیست سمت به رایان نگاه

 :گفت هیجان با سلما که کرد کرایه
 .بدیم مسابقه بیا ـ

 :گفت و شد دوچرخه سوار رایان
 .بازیمی نکن، ضایع رو خودت دختر برو ـ

 :زد لب و انداخت باال را ابروهایش سلما
 جناب؟ مطمئنی ـ
 .مطمئنم -
 کنیم؟ امتحان چطوره -
 خوبه -
 چی؟ باختی اگه -

 :گفت سپس و شد متفکر ایلحظه چند رایان
 .هادلفین استخر تو میندازم رو خودم باختم اگه ـ
 .عالی چه -

 :گفت و کرد نگاهش چپچپ رایان
 باختی؟ تو اگه و ـ
 .میگم قصه برات هرشب -

 :زد لبخندی
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 !بشی شهرزاد خوایمی پس ـ
 .بدیم مسابقه بیا خب نباشی، بداخالقی شهریار تو که شرطی به -

 :شمرد و گذاشت دوچرخه هایدسته روی محکم را هایشدست
 .شروع ۱،۲،۳ ـ
 هامدت از بعد و گرفتمی اشخنده دختر این سرسختی از رایان. گرفتندمی سبقت هم از و زدندمی رکاب سرعت با

 و داد تکان هوا در دستی. افتاد جلو رایان از و کرد زیاد را هایشرکاب سرعت سلما. بود شده صورتش مهمان لبخند
 :زد داد

 .باختی تو ـ
 سلما دقیقه۱۵ گذشت از بعد باالخره اما بود؛ بزرگی پیست. بود ترسریع سلما اما برسد؛ دختر آن به کرد سعی رایان

 :زد غر و داشتنگه سرش پشت هم رایان. شد پیاده زدمی نفسنفس که طورهمان و رسید آخرش به
 .دختر میری تند خیلی ـ

 :پرید باال ذوق با سلما
 .استخر تو بپری باید حاال بردم، بردم، بردم، ـ
 .بردینمی عمرا الّا و کردم رحم تو به من -

 :گفت و زد ـغل*بـ به را هایشدست سلما
 .نزن جِر چیز؟همه زیر بزنی خوایمی االن ـ

 :کشید اشپیشانی به دستی رایان
 .پرممی باشه ـ

 استخر در رایان پریدن برای سلما هیجان اما بود؛ زیبایی پارک. زد لبخندی بود آورده دستبه که پیروزی از سلما
. رفتند هادلفین پارک به ماشین با و شد خارج پارک آن از. کند توجه پارک به که بود چیزی از زیادتر خیلی هادلفین
. اندآمده چرا کرد فراموش ایدقیقه چند برای سلما که پریدندمی هالـقه*حـ از بامزه و بودند خوشگل هادلفین آنقدر

 نشانه را سلما زیبای و کشیده صورت رایان هایچشم. کردمی نگاه کردندمی بازی آب در که هادلفین به هیجان با
 همان هم سلما حاال اما کند؛ خود جذب گونهاین را او بود نتوانسته نازی جز دختری هیچ حال به تا. بود گرفته

 همیشه هم دختر این اما کند؛ فکر نازی جز دختری به خواستنمی. ترسیدمی آن از رایان که داشت را هاییجذابیت
 نفر هاده ـوش*غـ*آ که باشد داشته دوست را دختری و کند قانع را خود توانستنمی طرفی از. بود چشمش جلوی

 :آمد خود به سلما صدای با. است کرده تجربه را
 .دیگه بپر ـ
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 .پرید پایین حرکت یک با و بست را هایشچشم. پریدمی باید. قولش و بود مرد. انداخت آب به نگاهی
 چنین شدنمی باورش. انداخت نگاه کردمی شنا هادلفین کنار آب، در که رایان به متعجب و کشید ایخفه جیغ سلما
 خم سلما. آمد استخر لب و کشید کنارش یشده تربیت دلفین به دستی رایان. شد بلند جمعیت همهمه. بکند کاری

 :گفت و سمتش شد
 !ایدیوونه تو ـ
 .قولش و مرده -

 از هرکس و خوردمی همبه هایشدندان سرد هوای آن در. بیاید باال کرد کمکش و گرفت را زوهایش*بــا دختر
 :زد لب نگرانی با سلما. نکرد خبر را نگهبان کسی اما گفت؛می چیزی شدمی رد کنارش

 !کنیمی یخ االن ـ
 .ماشین تو بریم بهتره -

 دور را ن*ـرد*گـ شال. برسد رایان قد به کمی تا شد بلند پا هایپنجه روی و کرد باز را نش*ـرد*گـ شال
 و دیدن طاقت دانستمی. نشود خیره افسونگرش هایچشم در کرد سعی پسر. بست او ـردن*گـ
 سوار. کردند تند قدم ماشین سمت به. نداشت شباهت نازی به قدرآن هاچشم این کاش ندارد، را سـیدنشان*ـو*نبـ

 :نالید و کرد تنظیم او روی را بخاری فوری سلما. شد بلند رایان هایسرفه صدای شدند که ماشین
 .نیستم بلد ولی نشستم؛می تو جای بودم بلد رانندگی کاش -

 :گفت و کرد روشن را ماشین رایان
 .خوبم -
 ...یکم توهم اما بود؛ من تقصیر ببخشید، -

 :زد لب و خندید رایان
 خلم؟ چی؟ یکم -

 دختر این. انداخت پایین را سرش زدهخجالت سلما و شد بلند رایان قهقهه صدای که داد تکان سر نامحسوس سلما
 .کردمی خود مجذوب را رایان ناخواسته

*** 
 طهورا

 توجه جلب هاماشین همه بین آبتین مشکی جنسیس. کرد جلب را نظرم ماشینی بوق صدای. زدم بیرون دانشگاه از
 :گفتم و شدم سوار. رفتم سمتش به لبخند با.  کردمی
 .سالم -
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 :داد جواب و کرد نگاهم ـذت*لـ با
 .خانومم سالم -
 افتی؟نمی راه -
 .کنم نگاهت یکم خواممی نه، -

 :زدم ـب*لـ و کردم خم نازی حالت با را سرم
 داره؟ نگاه مگه -

 :گفت و کوبید فرمان به مشت با آرام یضربه چند. گرفت گاز را ـبش*لـ آبتین
 دختر؟ من دل با کنیمی چیکار -

 :پرسیدم رفتیم که ساعتی نیم. افتاد راه و کرد روشن را ماشین. دادم تکان سر و خندیدم
 میریم؟ کجا -
 ترسی؟می هنوز -
 .نه -
 جلوی که نگذشت خیلی. برسیم تا نپرسم چیزی کردم سعی هم من. نگفت چیزی و زد لبخندی قاطعم جواب از

 :گفت و داد تکیه ماشین کاپوت به کرد، باز را در آبتین. شدم پیاده و نپرسیدم چیزی. داشت نگه ویال یک
 .تو برو -
 برم؟ تنها -

 کنار از. داشتم اعتماد هرکسی از بیشتر او به. نشدم نگران بست، را در پشت از. باغ داخل رفتم که داد تکان سری
 وجودبه زیبایی نوای سکوت آن در خشک هایبرگ روی هایمقدم صدای. گذشتم برگ بدون و بزرگ هایدرخت
 .بود آورده

 ...زیبا و نظیربی. بود سرخ هایگلبرگ از پر آب روی که افتاد استخر به نگاهم
 چسبیده زمین روی هاییبادکنک. دوختم رویمروبه سرخ و سفید هایگلبرگ راه به و گرفتم آن از چشم زحمتبه

 .«Love» بود شده نوشته رویش و بود
. بود پیچیده جاهمه یاس بوی و گلبرگ از بود پر ویال تمام. شدم ویال وارد و کردم دنبال را هاگلبرگ مسیر لبخند با
 .«شجاع دختر سالم» بود نوشته کردم؛ باز و برداشتم اول پله از را کاغذی. رفتم هاپله سمت به
 .«ترهسخت اعتراف از سکوت» بود نوشته که بود دیگری کاغذ بعد پله

 .«طهورا دارم دوستت خیلی» دیگر کاغذ یک هم باز و رفتم باال پله چند
 «کنی؟می ازدواج من با» کردم بازش و برداشتم. بود هاگلبرگ میان کاغذی و جعبه پله آخرین در
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 از آبتین هایدست. دوختم چشم کردمی خودنمایی جعبه درون که زیبایی لـقه*حـ به و شد حبس امسینه در نفس
 :پیچید گوشم در اشعاشقانه زمزمه و ـوسـید*بـ مرا شال روی از. شد ـلـقـه*حـ دورم پشت

 .خواستگاریت بیام فردا همین تا آره بگو ندارم، طاقت دیگه -
 :گفتم و زدم زل هایشچشم در. بودیم شده قدهم یکدیگر با داشت قرار پایینی پله روی چون. چرخیدم سمتش به
 .نمیشه -

 :پرسید جدیت با و کشید درهم را هایشاخم
 چرا؟ -
 .ببینن رو تو بشن خوشحال مخانواده اعضای کنمنمی فکر اتفاق، اون از بعد -

 :گفت و زد محوی لبخند باراین
 .کن قبول فقط تو میشن، خوشحال -

 :کردم زمزمه آرام و بردم جلو را سرم
 .بله -

 :زد ـب*لـ و سید*ـو*بـ را امپیشانی عشق با و آرام. زد برق جوابم از هایشچشم و شد بیشتر دورم دستش فشار
 .کنهنمی سیرم وقتهیچ که داری وجودت تو چی دونمنمی -

 :گفتم ترس با که آمد مانتویم سمت به دستش
 !آبتین نه ـ

 :زد ـب*لـ خندید که کمی. شد بلند اشخنده صدای سپس کرد، نگاه هایمچشم در متعجب لحظه چند
 .باش راحت و دربیار رو مانتوت کردی؟ فکر چی واقعاً تو خوب دختر -
 اینقره تیشرت یک مانتویم زیر. کشیدم خجالت کردم که فکری از. رفت پایین هاپله از و داد تکان سر لبخند با و

. بود دستش بطری یک. شد خارج آشپزخانه از آبتین. درآوردم را مانتویم که داشتم اعتماد آبتین به قدرآن. بود
 .کشیدممی خجالت زیاد هاتازگی. نشستم کنارش باخجالت کرد، اشاره کنارش به و انداخت من به نگاهی
 روی موهایم خروار که کرد باز را اشگیره. رفت موهایم سمت دستش. گذراند نظر از را سرتاپایم چشم با آبتین
 :گفتم و کردم رد سر با گرفت، سمتم به و کرد پر نصفه تا را لیوان و زد چشمکی. شد پریشان هایمشانه

 .ندارم خوبی خاطره دفعهاون از بخورم، بخوام نکنم فکر -
 نشد؟ خبری دیگه مرتیکه اون از راستی بود، خوب خیلی که دفعهاون چرا؟ -
 :دادم جواب و گرفتم را نوشیدنی اجبار به
 .کردم ردش نه، -
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 .خوبه -
 برای شدم سـه*سـو*و باز. کرد پر باز را آن و بست ثانیه دو را هایشچشم. کشید سر نفس یک را اشنوشیدنی و

. کردم پیدا بدی حس خوردنش از و بود تلخ. نوشیدم ایجرعه و کردم نزدیک ـبم*لـ به را نوشیدنی خوردنش،
 دید را اهورا اسم وقتی.  کشید سرکی آبتین. بود اهورا شماره آوردم، در بود کنارم که کیفم از خورد، زنگ موبایلم

 :دادم جواب. زد زل تلویزیون خاموش یصفحه به راحت خیال با و کشید عقب
 الو؟ -

 :بود آرام انتظارم برعکس
 .طهورا سالم -
 .سالم -
 کجایی؟ -
 .دوستم مهمونی میرم گفتم، که دیشب -
 .بگذره خوش باشه آها، -

 :آمد خط سمت آن از امیرحسین صدای
 .برگرد نشده تاریک هوا تا بگو -
 :شد بلند او از بعد اهورا صدای و
 .تاریکه هوا االنشم همین -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .میام زود نباشه، نگران بگو امیرحسین به -
 .خداحافظ آبجی، باشه -
 .خدانگهدار -
 :پرسیدم و کردم نگاه آبتین درهم هایاخم به. کردم قطع و
 شده؟ چیزی -
 باشه؟ تو نگران باید چرا لعنتی پسر این -
 .برادرمه اون خب -

 :زد داد
 .نیست برادرها شبیه مرتیکه اون رفتارهای از کدومهیچ اما -

 :گفتم و کردم اخم
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 .دونممی خودم برادر رو اون من کن، صحبت درست امیر به راجع -
 :غرید و شد بلند

 داری؟ دوستش اینقدر کنی؟می دفاع ازش -
 :است حساس هم امیرحسین روی و ستحسودی مرد دانستممی. کنم آرامش کردم سعی و شدم بلند

 .ندارم هم دوستش کنم،نمی دفاع ازش نه، -
 :شود بیشتر هایمحرف تأثیر تا گرفتم را هایشدست

 .دارم دوستش که هستی مردی تنها تو -
 :زد ـب*لـ و فشرد خودش به سفت و گرفت ـوش*غـ*آ در حرکت یک با مرا
 فهمی؟می منی، دارایی همه تو طهورا، بدم دستت از خوامنمی -
 :داد ادامه و گرفت رویمروبه را لـقه*حـ یجعبه. زد زانو رویمروبه نشاند، مبل روی مرا و
 کنی؟ ازدواج پاسوآس مرد این با حاضری حاال -

 :پرسیدم و زدم لبخند
 !پاس؟وآس -
 جز که بامن حاضری حاال پاساژه، بند وراون فروختم هم مخونه هتله، بند وراین داشتم سرمایه هرچی دیگه، آره -

 کنی؟ ازدواج ندارم هیچی ماشینم
 :گفتم و گرفتم سمتش را دستم

 .بله -
 :گفت و سـید*بـو را دستم پشت کرد، انگشتم در را لـقه*حـ
 .خانومی خوامتمی خیلی -
 !آبتین -
 جونم؟ -
 خونه؟ بریمی رو من -
 داری؟ عجله چقدر -
 :کردم زمزمه و شدم خیره لـقه*حـ به
 .کنم دستم تونمنمی رو این درضمن -

 :داد جواب و نشست کنارم
 .کنی دستت بتونی تا خواستگاریت میام هفته آخر تا دونم،می -
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 :داد ادامه که دادم تکان سری
 ...تخانواده بیاد، باهام نشد راضی پدرم اگه طهورا، میگم -

 :حرفش در پریدم
 چیه؟ منظورت -
 بیام من نمیشه راضی مطمئنم ساله، چند به مربوط خواسته این کنم، ازدواج خواهرش دختر با من خوادمی پدرم -

 .تو خواستگاری
 :گفتم ناراحتی با
 کنیم؟ چیکار پس خب -
 .نه یا باشه تصمیمم موافق اون نیست مهم هم االن پدرمم، از جدا وقته خیلی من -
 ...ولی -

 :حرفم در پرید
 تو از رو من تونهمی من پدر نه باش مطمئن شدم، دختر یه عاشق باالخره زندگی سال۲۷ از بعد من نداره، ولی -

 فهمی؟می بگیرن، من از رو تو توننمی تخانواده نه کنه، جدا
 :گفتم و شدم بلند دادم، تکان سری

 .خونه ببری رو من بهتره کنم فکر -
 طهورا؟ شدی ناراحت -
 .امعصبی یکم نه، ناراحت -
 .میشه درست باشی کنارم تو اگه ولی سخته؛ دونممی هم من خانومم، -
 :گفتم و دادم بیرون را نفسم. شدم آرام خانومم کلمه شنیدن با
 .کنارتم همیشه من آبتین -

 :زد لب و سـیـد*بـو را امپیشانی
 میدی؟ افتخار من به شدی آروم اگه حاال ای،العادهفوق تو -

 :گفتم و خندیدم
 .خونه ببری رو من نداری تصمیم تو کنم فکر -
 .هستیم حاالحاالها نه، ندم دق رو مرتیکه اون وقتی تا -
 :گفتم و زدم بازویش به شوخی با
 .نکن اذیت -
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 .کنمنمی اذیتت وقتهیچ -
 حامی یک او. داشتم خوبی حس و ـصیدم*قـ*رمی آرام ـوشش*غـ*آ در. کرد روشن را پخش و کشید را دستم و

 .است راهم سر مشکالتی چه نبود مهم که خوب آنقدر. برایم بود خوب
 آن یاد. نبود بیچاره هم اصالً نظرم به االن که دختر آن یاد افتادم، دیدارمان اولین یاد. کردمی آرامم قلبش ضربان

 دوستم که بود کرده اعتراف من به و بود گذاشته کنار را غرور حاال اما کرد؛ می بیداد مَردَم هایچشم در که غرور
 .بگوید دروغ توانستنمی مرد این. دارد

 از آهنگ شدن تمام با. بود بخش ـذت*لـ موهایم الیالبه هایشانگشت بازی. کرد فرو موهایم داخل را دستش
 :زد لب آبتین که شدیم جدا هم
 .شامه نوبت باشه، هم نوبتی -

 :گفتم و زدم ـغل*بــ به را هایمدست
 سرپایی؟ هنوز چطور خوردی که نوشیدنی همه اون از بعد -

 :داد جواب و خندید
 .عزیزم نیستن جنبهبی تو مثل که همه -
 شد؟ چی شب اون نمیگی چرا بود؟ من تقصیر مگه خب! اِ -

 :گفت و گرفتمی شماره موبایل با که همانطور
 .بشه عصبانی بگم رو راستش اگه ترسممی بگم، دروغ تو به تونمنمی من خانمی -

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک
 کردی؟ چیکار بگو، رو راستش -

 :گفت و گرفت جلویم سکوت عالمت به را دستش
 الو؟ -

 را رنگشآبی پیراهن یـقـه رفتم، کنارش. کرد قطع را تماس جوجه پرس دو سفارش از بعد. کردم نگاهش چپ چپ
 :زدم لب و گرفت

 شد؟ چی شب اون بگو یاال -
 :گفت و کرد نزدیک خودش به حرکت یک با مرا و گرفت را دستم مچ
 .نشه عصبانی بده قول ولی میگم؛ باشه -
 .نمیدم قول -
 .نمیگم منم -
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 .زنمتمی نگی اگه -
 :گفت و گذاشت قلبش روی را دستش

 .عشقم ترسممی نگو -
 :زدم داد
 .بگو کثافتی، خیلی -

 :گفت و گذاشت هایشگوش روی را دستش
 .نزن داد میگم، میگم -
 .منتظرم -
 خواستی هم بعد ـصم،*قـ*بـر باهات کردی مجبور رو بنده هم بعد. شدی ـست*مـ نخورده رو نوشیدنی شما -

 .گرفتم رو جلوت من اما سـمت؛*بـبـو
 :گفتم و شد جمع مقیافه

 .نکردم رو اینکار من نگو، چرت -
 .بود هم رایان کن، باور -
 .آورخجالت چه پس، رفته آبروم وای -

 :گفتم و کوبیدم اشـیـنـه*سـ به محکم دست کف با آمد یادم که چیزی با بعد
 .پررویی خیلی آره؟ ـصی*قـ*بـر باهام شدی مجبور -

 :گفت و نشاند مرا دوباره و گرفت را دستم که شدم بلند
 .بود خوب هم خیلی نشدم، مجبور نخیر -

 :زدم جیغ و کردم گرد را هایمچشم
 پررو؟ کشینمی خجالت تو! بود؟ خوب -

 :گفت و خندید بلند
 .بگم رو باقیش بذار دختر، بردار دست -

 :زدم لــب و نشستم آرام
 .بفرمایید -
 ...همین واسه بود گرمت اتاق، تو باال طبقه رفتی بعدش خب آفرین، -

 :پرسیدم نداد، ادامه
 چی؟ همین واسه -
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 .درآوردی رو ـبـاسـات*لـ همین واسه -
 :گفتم آرام و شدم بلند

 چی؟ -
 .اومد رایان بعدشم. نکنم نگاهت تا بگیرم رو خودم جلوی کردم سعی من خب -
 مطمئنی؟ -

 :گفت و شد بلند
 به وقتهیچ من بوده، خودش میل به بودم دختری با هم االن تا اگه نیستم، بد کنیمی فکر که اونقدرا من -

 .میشه خودم مال باالخره چون کنم؛نمی درازیدست عاشقشم که دختری
 :کرد زمزمه. نکرد استفاده و داشت فرصت اینکه از آمد، خوشم حرفش از
 نه؟ مگه بخشیمی رو من -
 چی؟ برای -
 .چی همه برای -
 :گفتم و کردم کج را ـبم*لـ
 .کنم فکر درموردش باید -
 .کنی فکر هم دیگه چیز یه درمورد باید پس -
 چی؟ -
 زیر لعنتی آبتین. شد بلند زنگ صدای که بگویم چیزی خواستم. بود گرفته امخنده. کرد اشاره هایشـب*لـ به
 آبتین. خوردیم هم کنار در را شام. شدم میز چیدن مشغول آمدنش از بعد. بگیرد را غذاها تا رفت و گفت ـب*لـ

 و شدم بلند. دادمی نشان را ۹:۳۰ ساعت.  کند دور درخواستش و پدرش از مرا ذهن هایشحرف با کردمی سعی
 :گفتم پوشیدممی را مانتویم که همانطور

 .آبتین برم باید دیگه من -
 :گفت و داد تکان سری

 .موندیمی بیشتر کاش گذشت، زود چه -
 .بشه ناراحت اهورا خوامنمی -
 امیرحسین؟ یا اهورا -

 :کردم زمزمه
 .حسود -
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 نه؟ مگه باشه، داشته حسادت زنش سر باید مرد -
 :گفتم و خندیدم

 .خورممی قسم نیست، کنیمی فکر تو که اونطور امیر و من ـطه*ابـ*ر کن باور ولی آره؛ -
 رفتارهات تمام لعنتی نکنی، نگاهش ناز با نخندی، براش نباشی، اطرافش و دور خیلی بده قول بهم فقط باشه، -

 دارم دوست. کنهمی زندگی شما خونه باالی اون که کنم فکر این به تونمنمی حتی بلرزونه، رو آدم یه دل تونهمی
 .طهورا بده قول بهم. باشم ترنزدیک بهت من

 :کردم زمزمه اما بود سخت اینکه با
 .میدم قول -

 :گفت و سـید*بـو را امنـه*گـو
 .ایالهه تو وفادار، نجیب، خانم، پاک، تو، ایالعادهفوق -
 .کنیمی لوسم داری دیگه بسه -

 :گفت و برداشت را کتش
 .دارم دوست لوس زن من -
 :پرسید شدیم که ماشین سوار. شدیم خارج خانه از هم با
 گذشت؟ خوش بهت امشب خانم، خوشگل بگو رو راستش -
 .بود عمرم شب بهترین خیلی، -
 دربیاری؟ دستت از رو لـقه*حـ خواینمی -

 :گفتم و انداختم لـقه*حـ به نگاهی
 .مجبورم اما دارم؛ دوستش خیلی -
 .کن صبر یکم فقط -
 .کنممی -

 فهمیدم داشت، نگه که خانه مقابل. گذاشتم کیفم در و درآوردم را لـقه*حـ. انداخت راه را ماشین و زد لبخندی
 :زد ـب*لـ. است سخت او از کندن دل چقدر

 .میشه تنگ برات دلم  -
 .همینطور منم -
 .افتهمی راه سـه*بـو و مـاچ بازار الّا و پایین، بری بهتره -

 :گفتم و دادم تکان برایش دستی. شدم پیاده و خندیدم
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 .خداحافظ -
 .قشنگم خداحافظ -
 :گفت ساختگی اخم با و آمد بیرون در صدای از امیر. شدم وارد و رفتم خانه سمت به
 !کردی دیر -

 من به را آرامش هایشحرف با هم او و درآورم بازیمسخره و شوخی و کنارش بروم همیشه مثل خواستمی دلم
 :زدم ـب*لـ و انداختم پایین را سرم. گذاشتنمی دادم آبتین به که قولی اما بدهد؛

 .بودم مهمونی که گفتم -
 کنیم؟ تمرین یکم میای -
 :گفتم و دادم تکان منفی نشانه به سری اما بشنوم؛ را زیبایش صدای کشیدمی پر دلم اینکه با
 .خواممی معذرت م،خسته -
 خوب. باشم همیشه مثل امیرحسین با شدمی کاش. دیدم اشچهره در سردم لحن از را تعجب. شدم خانه وارد و

 کنار را برادرم عشقم، خاطربه باید اما است؛ اشتباه آبتین برداشت و ندارد من به برادری جز حسی هم او دانستممی
 شب این فکر از کردم سعی و کشیدم دراز تخت روی. شدم اتاقم وارد و کردم خانه اعضای به سالمی. گذاشتممی

 به او رویای با و زدم لبخندی. کردممی حس صورتم جای جای را آبتین هاینگاه هم هنوز. بیایم بیرون رویایی
 .رفتم خواب
*** 
 شخص سوم
. شد وارد و کرد حرکت اتاق سمت به پرتقال آب لیوانی با سلما. بود مانده خانه در صبح از و نبود خوب رایان حال

 :پرسید و گذاشت عسلی روی را لیوان. بود کرده را خودش کار آب در روز آن پریدن
 رایان؟ خوبی -

 :زد لب و کرد باز را هایشپلک الی رایان
 .خوبم -
 .آوردم برات پرتقال آب -
 .ممنون -
 بادها. نداشت شدن قطع خیال و باریدمی شدت به شب سر از باران. بود طوفانی و سرد شبی. رفت بیرون اتاق از

 سعی اما ترسید؛می صداها این از سلما. کوباندمی پنجره به شدت به و آورددرمی حرکت به را درخت هایشاخه
 سوپ برایش مادربزرگش که افتاد هاییروز یاد بزند، سر سوپش به تا رفت آشپزخانه به. کند غلبه ترسش بر کردمی
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 و آمد بیرون اتاق از سراسیمه رایان که کشید بلندی جیغ برق و رعد صدای با. بود دلتنگش چقدر. کردمی درست
 :پرسید و ایستاد آشپزخانه جلوی

 شده؟ چی -
 که خواستمی را مادربزرگش ـوش*غـ*آ دلش شود، رایان مزاحم خواستنمی. گرفت دندان به را ـبش*لـ سلما

 :نالید و لرزید بغض از اشچانه. شدمی پناهش مواقع اینطور
 .هیچی -
 :گفت آرومی لبخند با و شد آشپزخانه وارد. بردمی رنج پناهی بی از دختر این که کرد حس کرد، درک انگار رایان اما
 ترسی؟می برق و رعد از -

 گم برق و رعد و باد غرش در هقشهق صدای. شکست بغضش باالخره و داد تکان مثبت ینشانه به سری سلما
 در آرام. داشت آرامش به نیاز االن دختر این اما کرد؛می گناه احساس کار این از شاید. شد نزدیکش رایان. شدمی

 باال آرامش نشان به را هایشدست رایان. کرد نگاهش ترس با و زد پس را او فوری دختر اما گرفتش؛ ـوش*غـ*آ
 :گفت و گرفت

 .کن باور. خوب دختر ندارم کاریت -
 به خودش بار این. دیدمی مرد این هایچشم در را صداقت. داد تکان سری بود چسبیده آشپزخانه دیوار به که سلما

 :کرد زمزمه رایان. شد جمع ـوشش*غـ*آ در و رفت سمتش
 ترسی؟می چی از -
 .هیچی از -
 !برق؟ و رعد -
 فهمیدی؟ کجا از -
 .میشم اینجوری وقتا بعضی منم آخه -
 جوری؟چه -
 .لوس -

 :گفت و زد لبخند هم رایان که خندید گریه میان سلما
 کنی؟ تعریف برام تگذشته از یکم خوایمی حاال خوب، دختر آفرین خندیدی؟ دیدی -

 کاناپه روی که همانطور. بود شده رایان بدن غـی*دا متوجه دختر. شدند خارج آشپزخانه از. داد تکان سری سلما
 :گفت نشستمی
 .داری تب -
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 .نداره اشکال -
 :زد ـب*لـ رایان که انداخت زیر را سرش

 .شنوممی خب -
 کنار من. هستن کی اونا دونمنمی اصال. پدری نه داشتم مادری نه. بودم مادربزرگم پیش میاد یادم وقتی از -

 رو خرجمون هاکار جور این و بافتنی و گلدوزی طریق از هم اون و خوندممی درس. شدممی بزرگ مادربزرگم
 چقدر هر منم و ندونی موردشون در چیزی بهتره گفتمی پرسیدممی پدرم و مادر مورد در ازش وقت هر. آورددرمی

 من نوبت حاال و بود شده مریض. افتاد کار از مادربزرگم که بود سالم نوزده. رسیدمنمی جایی به کردممی کنجکاوی
 جای من سن به دختر یک برای بیرون یجامعه گفتمی. کنم کار دادنمی اجازه مادربزرگم. بشم خرج کمک که بود

 حقوقش. شدم مسن خانم یک پرستار پس بود پرستاری مرشته. کردممی کار باید نبود ایچاره اما نیست، امنی
 دست از رو کسم تنها من. مرد که بود سالم بیست. نکرد اعتراض دیگه خوبه کارم دید وقتی مادربزرگم. بود خوب
 روزا اون. دادیم انجام رو خاکسپاری هامونهمسایه از یکی کمک به. بودن کی پدرم و مادر بدونم اینکه بدون. دادم

 توی از. کردممی گریه مادربزرگم برای و بودم نشسته خونه تو تنها. دارم یاد به خوب رو شب اون. بود بد خیلی
 اومدن که بودن نفر دو. نبود کنارم هیچکس اما ترسیدم؛می. بودم ساله بیست دختر یه فقط من. شنیدم صدا حیاط

 چرا دونستمنمی حتی. گذرهمی چی اطرافم دونستمنمی. بودم دبی اومدم هوش به وقتی و کردن بیهوشم. خونه تو
 رو من لعنتیا اون اما بخونم؛ پرستاری خواستممی. بود شده تموم دانشگاهم اول ترم تازه. اینجا آوردن رو من

 به اونا آخر ولی بکشم؛ رو خودم کردم سعی کنم، فرار کردم سعی کردم، مقاومت خیلی. عرب شیخ یک به فروختن
 یاد بهم رو ـص*رقـ فشرده طور به. کافه اون مدیر به فروختن رو من بعد ماه یک. رسیدن خواستنمی که چیزی
. کردم عادت کم کم اما کردم؛می سرسختی کمی اول روزای. نبود مهم برام هیچی. نداشتم امیدی هیچ دیگه. دادن
 .باشم کرده پیدا نجات نمیشه باورم هم هنوز حتی اونجام، عمر آخر تا کردممی فکر

 بود کشیده دختر این که هاییسختی. دادمی گوش هایشحرف به دقت با مدت تمام رایان و بود افتاده هقهق به
 :زد ـب*لـ و کرد پاک را هایشاشک. کردمی آب هم را سنگ دل
 .آوردم درد به هم رو تو سر ببخشید -

 :گفت و داد بیرون را نفسش رایان
 باید شاید متاسفم، واقعا افتاده که اتفاقاتی خاطر به بدونیم، هم مورد در باید ایمخونههم االن ما باالخره نه -

 .میشن بدتر هم هاحیوون از هامرد خصوص به هاانسان اوقات گاهی کنم اعتراف
 :گفت و زد پوزخندی سلما

 بگی؟ چیزی تگذشته مورد در خواینمی -
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 :داد بیرون را نفسش رایان
 .داره شرط یه -
 شرطی؟ چه -
 .کنی صبحگاهی اعدام آماده رو خودت -

 :داد جواب و خندید سلما
 .قبوله -
 .ستصادقانه دختر اون به هرمز عشق نظرم به بدونم، صنعا شاه دختر و هرمز عشق درمورد دارم دوست خیلی -
 کنی؟می فکر اینطوری -

 :داد ادامه سلما که داد تکان مثبت نشانه به سری رایان
 .میگم برات رو شونقصه قبول، باشه -

 :تعریف به کرد شروع رایان
 ترسید،نمی هیچی از بود، پسرها شبیه حرکاتش بیشتر بود، سرسختی دختر شدم، دختر یه عاشق که بود سالم۲۵ -

 شدم، عاشقش بودیم، دوست هم با ماهی چند. داشت کنه خودش مجذوب رو مرد یه که چیزی هر بود، گستاخ
 و من دادنمی اجازه اما بود؛ چی شغلش دونمنمی درست بود، ثروتمندی مرد بود، پدرش مشکل تنها. شد عاشقم

 کس،هیچ یا من یا گفت و کرد طغیان بود، شده خسته پدرش رفتارهای از انگار هم نازی. کنیم ازدواج باهم نازی
. کشهمی رو خودش که کرد تهدید نترس؛ و بود گستاخ گفتم که همونطور هم نازی کرد، زندانی رو اون پدرشم
. کنهمی شروع خودش دختر از اول و کشهمی رو هردومون کنه ازدواج من با روزی اگه گفت راحت خیلی پدرشم

 به وقت یک من مبادا که بودن گذاشته محافظ براش هم بیمارستان توی کرد، خودکشی شنید رو این که نازی
 بودم؛ خوشحال دیدنش از خیلی. دیدنش رفتم و پوشیدم رو پرستارها لباس شدم، استتار به مجبور منم. برم دیدنش

 من درد به شمُرده گفتم. کردم سرزنشش ام،عصبانی کرده که کاری خاطربه دستش از که کردم وانمود طوری اما
 مدت یه رفتیم، هم با و سرقرار اومد و پیچوند رو پدرش زور به. گرفتیم فرار به تصمیم که بود روز اون. خورهنمی

 من»: نوشته که گذاشته یادداشت یه نازی دیدم خونه رفتم وقتی روز یه بعد، دوماه حدود کردیم، زندگی عسلویه
 .«میرم دارم
 قایقران اون. آوردن برام رو مرگش خبر بعد هفته یه خطرناکه، کردنش پیدا گفت نگردم، دنبالش خواستمی

 رو شجنازه مطمئنم من کردن،می اشتباه. دریا رفته نازی جنازه گفتنمی اما بود؛ کرده گیر زارنی توی شجنازه
 کشتن رو نازی اینکه در نمیندازن، بیرون رو هم استخوون بخورن رو هم گوشت خانواده میگن. بردن پدرش افراد
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 پدر مطمئنم. بردن خودشون با رو شجنازه اما بود؛ مرگ به محکوم کرد انتخاب رو من اون چون نیست؛ شکی
 .بکشه رو من تا موقعیته دنبال االنم بود، خالف کار تو لعنتیش

 :گفت و کشید ایخفه جیغ سلما. شد قطع هابرق رسید که بحث اینجای به
 . بکشنت اومدن -

 :شنید را رایان خنده صدای
 .شده قطع برق باد، جریان خاطربه دختر، نترس -
 :داد ادامه رایان. دیدندمی یکدیگر از ایسایه فقط ایستاد، کنارش فوری هم سلما که شد بلند و
 .باشه پریده کنتور شاید بیرون، میرم -
 :نالید ملتمس سلما که برود خواست و
 .ترسممی من خدا، رو تو نه -
 قبوله؟ میریم، هم با خب خیلی -

 :گفت و گرفت محکم را رایان زوی*بـا
 .باشه -
 خوردمی همبه که درختان هایشاخه. بود حرکت در سرعت به باد اما بود؛ آمده بند باران. رفتند بیرون ویال از هم با

 نازی با چقدر دختر این که کرد فکر این به او و گرفت را رایان وی*بـاز ترمحکم سلما. کردمی آورخوف را فضا
 دختر آن اصال. باشد دختر یک گاهتکیه باید که است مردی نکرد فکر هیچگاه بود نازی با که مدتی در. دارد فرق
 :زد ـب*لـ. نداشت گاهتکیه به احتیاج که بود محکم و قوی آنقدر

 .بندازم کنتور به نگاه یه وایسا، همینجا -
 و دیدنمی را رایان تاریکی آن در. ایستاد دیوار گوشه و کرد باز رایان وی*بـاز دور از را هایشدست ترس با سلما
 از شد باعث آمد باغ ته از که بلندی صدای. کند تجربه باز را گرم ـوش*غـ*آ آن زودتر چه هر خواستمی دلش
 .کند تهی قالب ترس

 :زد داد بلند صدای با. بود شده زنده برایش شدنش دزدیده شب خاطرات
 رایان؟ -
 :لرزید بغض از صدایش اینبار نیامد، جوابی اما
 کجایی؟ رایان -

 شاید که فکر این با. نداشت حرکت توان و لرزیدمی بدنش کرد، حس شدمی نزدیکش که را پاهایی صدای
 را هقشهق ـبش*لـ گرفتن گاز با کرد سعی. درآمد اشگریه اندکشته را او االن تا و هستند رایان هایدشمن
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 و شد بلند سگ پارس صدای. بِدَود و بزند بلندی جیغ شد باعث شنید کنارش از که خرناسی صدای. کند ساکت
 :شنید را مردی داد صدای. دویدمی تاریکی آن در و زدمی جیغ سلما. دوید دنبالش

 .ندو دختر، وایسا -
 قبل و خورد زمین به محکم و کرد گیر سنگی به پایش. کندمی اشتکه تکه سگ آن بایستد اگر دانستمی سلما اما
 در بازویش. شد بلند رایان فریاد و کرد حمله سمتشان به سگ. زد خیمه رویش کسی بپرد رویش سگ اینکه از

 بگیرد؛ فاصله رایان از تا کوبید پیکرغول سگ آن پهلوی به محکمی لگد ترس با و شد بلند سلما بود، سگ دهان
 رایان هایهایقدم صدای اینبار اما رفت؛ دنبالش سگ هم باز که دوید سلما. گرفت نشانه را خودش اینبار سگ اما
 حمله سمتش به سگ. نشست و کرد گوش رایان حرف به دختر. شنیدمی نیز را بنشیند اینکه مبنای بر فریادش و

 را سگ محکم لگدی با و کشید ـوش*غـ*آ در را او محکم و رساند دختر به او از زودتر را خودش رایان اما کرد؛
 :آمد سرش پشت از مردی صدای اینبار. کشید خرناسی و رفت عقب قدم چند سگ. زد پس

 .بیا نیستن، خطر اونا پسر، اینجا بیا جکی -
 را سکوت رایان فریاد اینبار و لرزیدمی رایان ـوش*غـ*آ در سلما. نشست کنارش و رفت سمتش به مطیع سگ

 :شکست
 چی؟ اومدمی سرش بالیی اگه لرزه،می داره رو، دختر این ببین تو؟ کنیمی داری غلطی چه مرتیکه -

 :داد جواب و انداخت او به نگاهی مرد
 رو سگ این و کرد فرار که بود خودش تقصیر کنه، خطر احساس اینکه مگر کنه،نمی حمله کسهیچ به جکی -

 .کرد یـک*ـر*تـحـ
 کنه؟ نگاه وایسته داشتی انتظار -
 چطوره؟ حالش االن -

 :زد لب و داد خفیفی فشار بود، ـوشش*غـ*آ در که را دختر رایان،
 سلما؟ خوبی -

 :داد ادامه رایان که داد تکان مثبت ینشانه به سری سلما
 .ببر خودت با سگتم این و برو نداره، کنتور به ربطی شده، قطع منطقه برق -
 .باشه -
 اما بود؛ بد حالش واقعا و داشت تب خودش اینکه با. شد خانه وارد سلما همراه رایان. رفت و گرفت را سگ قالده و

 :گفت و نشاند کاناپه روی را او. بود ترمهم برایش دختر این سالمتی
 باشه؟ بیارم، شمع برم من تا بشین اینجا -
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 :نالید و زد چنگ رایان زوی*بـا به سلما 
 .ترسممی نه، -

 :گفت و زد کنار را سلما دست شد، جمع درد از رایان صورت
 .بشین همینجا فقط -
 :گفت و برگشت پذیرایی به شمعی همراه رایان. خورد چشم به آشپزخانه از نوری بعد لحظاتی رفت، آشپزخانه به و
 .کردم خاموش رو سوپ زیر -

 :داد ادامه و گذاشت میزعسلی روی را شمع رایان داد، تکان سری
 خوبه؟ حالت -
. کردمی خودنمایی رویش سگ هایدندان جای که بود رایان بـازوی زخم به روشنی تاریکی آن در سلما نگاه اما

 :شد بلند ترس با. زدمی خون قرمزی به اششیری پیراهن
 ...دستت -

 :گفت و داد تکیه مبل به را سرش رایان
 .نباش نگران خوبم، -
 .رفته ازت خون خیلی -

 و برداشت را شمع اما ترسید؛می اینکه با. نشد قانع سلما اما «خوبم» زد ـب*لـ فقط داشت ضعف شدت به که رایان
 شده بیهوش هم شاید بود، خواب. برگشت رایان پیش فوری و برداشت را اولیه هایکمک جعبه. رفت اتاق سمت به

 و بود شده دریده سختی به بـازویش. کرد پاره آخر تا و گرفت دست دو با بود پاره نیمه که را که لباسش آستین. بود
. کردنمی حس را سوزشش بود خواب چون کرد؛ ضدعفونی ـکل*الـ با را دستش. دانستمی مقصر را خودش سلما

 شدنمی تاریکی این در. کند جلوگیری ریزیخون از تا بست را زخم باالی محکم بود افتاده کاناپه کنار که شالی با
 :نالید و زد صورتش به ضربه چند نگرانی با سلما. سوختمی تب در داشت رایان تن طرفی از. زد بخیه را زخم

 .لطفا...بیدارشو -
 به شروع دوباره باران. رفت آشپزخانه به و بست باند با را دستش. آمدنمی بهوش زیاد ضعف از نداشت، فایده اما

 و دست. کرد نگاه روشننیمه آشپزخانه به گیجی با و گذاشت ناهارخوری میز روی را شمع سلما بود، کرده باریدن
. کردمی تقویت را رایان باید االن. داد قورت را بغضش. سوختمی و بود شده زخمی زمین به برخورد هنگام پاهایش

 سینی در را همه و برداشت سرد آب لیوانی. ریخت بشقاب در سوپ کمی کرد، پیدا را برتب شربت یخچال درون از
 .نه قطع اما بود؛ شده کمتر اشریزیخون. کرد دراز کاناپه روی زحمت به را پسر. برگشت رایان پیش و گذاشت
 :زد ـب*لـ نگرانی با سلما. داد سر نامعلومی زمزمه و شد باز هایشپلک الی که ریخت صورتش روی آب مقداری
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 .شو بیدار لطفا بخوری، رو شربت این باید شنوی؟می رو صدام رایان -
 بود آورده دست به را اشهوشیاری تقریبا که رایان. برد هایشـب*لـ نزدیک و ریخت قاشق در شربت مقداری و

 :زد ـب*لـ و خورد را شربت
 !سردمه -

 هم برق و رعد صدای حتی دیگر. دوید تاریک اتاق سمت به شمع بدون. کرده لرز و تب دانستمی که سلما
 :گفت و انداخت رویش را پتو برگشت، رایان کنار و برداشت تخت روی از پتویی. بگیرد را او جلوی توانستنمی

 .بیاری دست به رو نیروت تا بخوری چیزی یه باید -
 .خوبم -

 :غرید عصبی سلما
 .نیستی خوب هم اصال نگو، رو جمله این اینقدر -

 تمیز دستمال چند همراه به آب تشتی رفت، آشپزخانه به دختر. بست را هایشچشم باز و زد جانیکم لبخند رایان
 حال همان در گذاشت، رایان پیشانی روی را خیس دستمال. بود کرده عادت تاریکی به هایشچشم برداشت،
 :کرد صدایش

 بیداری؟ -
 .آره -

 :گفت و کرد نزدیک ـبـانش*لـ به سوپ قاشقی
 .بخور پس -
 .خوامنمی -
 .بخوری باید نخواستم، نظر ازت -
 :نالید بغض با آخر در. کرد عوض را سرش روی دستمال و داد او به قاشقی چند. برد دهانش به زور به را قاشق و
 .بیمارستان بریم باید نمیاد، بند خونریزیت رایان -

 :گفت و نشست بود شده بهتر انگار که رایان
 .خوبم -

 :پرسید دختر خندید، رایان که کرد نگاهش حرص با سلما
 نمیشه؟ وصل برق چرا -
 .اینطوریه صبح تا احتماال -
 بود؟ کی مرد اون -
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 :داد پاسخ حالیبی با رایان
 .بذارم تنها خونه توی رو تو بود محال الّا و دونستمنمی االن تا من البته متصله، همبه هاحیاط کناری، همسایه -

 :داد ادامه درد با رایان. کند حمایت او از که هست کسی کرد حس بار اولین برای. لرزید حرفش این با دختر قلب
 .بود آورده خودش با هم رو لعنتیش سگ همه، کنار هاکنتور چون بندازه؛ کنتور به نگاه یه بود اومده اونم -

 :پرسید و انداخت سلما سرتاپای به نگاهی سپس
 نشد؟ طوریت که تو -
 .نه -
 بگیره؟ رو خودت شاید نکردی فکر زدی لگد با رو سگ اونطوری وقتی -
 .خوردمی رو تو داشت آخه -
 :گفت و خندید گلو در
 .نیست که مفتیا همین به -
 .بیمارستان بریم باید نمیاد، بند بازوت خونریزی -
 .نمیشه که طوفان و بارون این تو -
 .میریمی فردا تا -

 :زد ـب*لـ و کرد نگاهش خاص رایان
 نخوندی؟ پرستاری تو مگه -
 .بودم اول ترم -
 نه؟ مگه داری، نگهم زنده صبح تا تونیمی ولی -

 :نالید ترس با او و شد بلند فریادش که زد بازویش به حرص با سلما بود، تمسخر از پر لحنش
 شد؟ چی دستت خوبی؟ ببخشید، کردم، غلط -
 .بمونم زنده صبح تا میدم قول نکش، رو من تو بابا -

 :گفت و کشید ـوش*غـ*آ در را او سالمش دست با رایان. بود کرده نازکدل را او مشکالت شکست، سلما بغض
 .نیست چیزیم کن باور خوب، دختر باش آروم -
 .ترسیدم خیلی -
 .اینجام من خب؟ نترس -

 :زد لب و گذاشت رایان پیشانی روی را دستش کشید، نفسی سلما
 .بیمارستان بریم بیا کنممی التماست نمیاری، دووم فردا تا خونریزی از اما اومده؛ پایین تبت -
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 .نکن گریه فقط باشه -
 لباس هم رایان برای و کرد تن به آمد دستش دمِ چه هر دوید، اتاق سمت به شمع بدون و شد بلند فوری سلما

 :کرد زمزمه پسر که شد نزدیک رایان به ترس با دوباره شدند که تاریک حیاط وارد. بپوشد کرد کمکش و برداشت
 .کنم رانندگی بیمارستان تا تونمنمی حال این با من خوب دختر -

 :زد صورتش به محکم سلما
 .بشین اینجا تو خب خیلی میگی، راست -
 :داد ادامه و نشاند هاپله روی را او و
 .بگیرم کمک همسایه این از میرم من -

 :گفت و گرفت را دستش مچ رایان
 .میارم دووم صبح تا کن باور -

 :گفت تحکم با و کشید بیرون را دستش سلما
 .شینیمی همینجا هم تو میرم، من نه، -
 مخفی هادرخت پشت که در به. کردمی هرکاری رایان نجات برای اما ترسید؛می. شد دور رایان از آرام هایقدم با و

. بود کوچکی حیاط. رفت کناری حیاط به و کرد بازش. بودند ندیده را در این حال به تا همین برای رسید، بود شده
. نداد اجازه زنجیر اما بیاید؛ سمتش به خواست و کرد پارس سگ. گذاشت قلبش روی را دستش سگ آن دیدن با

 در به و گذشت حیوان کنار از احتیاط با. رفت خانه سمت به دهد، انجام تواندنمی کاری سگ شد مطمئن که سلما
 به قادر ـسـتـی*مـ شدت از که مقابلش مرد دیدن با و شد باز در بعد لحظه چند. کوبید در به محکم. رسید

 :گفت ایکشیده لحن با مرد که برداشت عقب به قدمی. شد پشیمان تصمیمش از نبود پایش روی ایستادن
 خوای؟می چی عزیزم جون؟ -

 :زد لب. بود حیاط در که مردی همان همانند درست کرد،می صحبت فارسی
 .هیچی -
 گرفتش محکم مرد که بکشد عقب خواست و زد ایخفه جیغ. شد مرد دست اسیر ویش*بـاز که برگردد خواست و
 :گفت و
 .دارم کارت بیا خانمی؟ کجا -

 بسته که در. بود شده آزاد که حاال خصوص به شود، تکرار هالحظه آن خواستنمی. شد دختر صورت روان اشک
 نجاتش و بیاید رایان روز آن مثل اینکه امید به خواست، کمک و کشید جیغ. شد تاریک هایشچشم پیش دنیا شد

 .نبود کار در رایانی اما بدهد؛
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 به ترس با سلما. آمد هاپله روی از هاییقدم صدای. افتاد زمین روی بود ـست*مـ چون که داد هل محکم را مرد
 هاپله سمت به. کرد فرار و کشید جیغ دختر که بیاید سمتش به خواست. شد بلند دوباره مرد که کرد نگاه سمت آن

. کند رهایش تا کردمی التماس و گریه. کرد محاصره وانش*بـاز میان را او و گرفت را دستش مچ کسی که دوید
 :پیچید گوشش در بود شانخانه حیاط در که مرد همان آرام صدای

 .نیست هیچی نترس جون، دختر باش آروم -
 :شد بلند ـست*مـ مرد آن صدای لرزید،می بدنش. کرد نگاهش سلما

 .من به بدش کیارش -
 :کیارش خشمگین صدای و
 ـست*مـ کنیمی غلط نداری رو شجنبه که تو بکنی، خوایمی غلطی هر اینجا نیاوردمت رو، دهنت ببند -

 .عوضی مرتیکه کنیمی
 :پرسید حال همان در رفت، در سمت به و کشید را دختر دست

 داری؟ چیکار اینجا -
 :نالید هقهق میان

 ...رایان -
 :کرد نگاهش کیارش

 چی؟ رایان -
 .کن کمکش لطفا نیست، خوب حالش داری، خونریزی گرفته، گازش سگت -
 .باش آروم خب، خیلی -

 رفیق رکیک هایفحش کرد سعی و کرد تن به رفتمی بیرون که همانطور و برداشت در پشت از را کتش
 آن باغ به پا و شدند رد در از گذشتند، سگ کنار از. بود کرده اعتماد او به ناخواسته سلما. بگیرد نادیده را ـستش*مـ

 به و رفتمی راه سختی به که دید را رایان راه هاینیمه. دوید بود رایان که سمتی به سلما. گذاشتند در سوی
 :زد لب. آمدمی سمتشان

 رایان؟ -
 :کشید فریاد عصبانیت با و کرد نگاهش رایان

 بکشیم؟ خوایمی یا بمونم زنده صبح تا من ذاریمی تو دختر وقت؟ همه این بودی کجا تو -
 :آمد کیارش صدای

 خوبه؟ حالت -
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 و نشست کنارش دختر. افتاد زمین روی شود مطمئن سلما بودن سالم از تا بود مانده بیدار موقع آن تا انگار که رایان
 :پرسید کیارش. گذاشت ـردنش*گـ نبض روی را دستش

 چطوره؟ حالش -
 :داد جواب لرزانی صدای با سلما

 .بیمارستان ببریمش باید ست،زنده -
 هم خودش کرد، درازش عقب صندلی کرد،می فکر سلما که بود چیزی آن از ترسنگین. کردند بلندش هم کمک به

. راند بیمارستان سمت به سرعت تمام با او و داد کیارش به را سوئیچ. گذاشت یـش*پـا روی را او سر و نشست
 رسیدن، محض به. بود امیدی کورسوی هم همان اما میزد؛ ضعیف کرد،می چک را رایان نبض مدت تمام دختر

 .برگشت برانکارد و پرستار با بعد لحظه چند و رفت بیرون کیارش
 را نبضش سِرم با و بزنند بخیه را دستش تا بردند اتاقی به را او. شد راحت سلما خیال دیگر شدند که بیمارستان وارد

 اتفاقاتی به خواستنمی. نداشت تعریفی هم خودش حال. بست را هایشچشم و نشست صندلی روی. کنند عادی
 :کند باز را هایشچشم شد باعث کیارش صدای. کند فکر بیفتد بود ممکن قبل دقیقه چند که
 خوبی؟ -
 :گفت و نشست کنارش کیارش. کشید سر الجرعه و گرفت را لیوان تشکر با سلما. گرفت سمتش آبی لیوان و
 .متاسفم افتاد برات مخونه تو که اتفاقی بابت -
 بود؟ کی مرد اون دادی، نجاتم که کنم تشکر ازت باید من -
 .متاسفم شوهرتم بابت بود، رفیقام از یکی اونم بود، خودم تقصیر چون نیست؛ الزم تشکر که اوال -
 :زد ـب*لـ اما شد؛ دگرگون دختر حال شوهر لفظ از 
 .نیست شوهرم اون -

 :پرسید متعجب کیارش
 بود؟ کی پس -
 .مفصله موضوعش خیال،بی -
 .بشی معاینه باید خودتم -
 .خوبم نه، -
 .ترسیدی سگم از کنم فکر نمیده، نشون رو این صورتت -
 .بود ترسناک خیلی آره -
 بدونم؟ رو اسمت تونممی راستی خودم، جز نمیاد کنار کسهیچ با لعنتی گرگیه، سگ نژادش -
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 .سلما نه...نرگس -
 سلما؟ یا نرگس باالخره -
 .کننمی صدام اینطوری همه سلما، -
 کنی؟می زندگی اینجا سلما باشه، -
 .گردمبرمی دارم ولی آره، -
 .ندیدم اطراف و دور اون رو تو و هستم میشه ایهفته چند اما بودم؛ اومده تفریح برای منم -

 :گفت و رفت سمتش به سلما. آمد بیرون دکتر و شد باز در بدهد جوابی سلما آنکه از قبل
 چطوره؟ حالش -
 .کنهمی رو قراریتبی پیشش، برو دادیم، خون بهش دخترم، خوبه -

 :پرسید نگرانی با سلما چرخید، سمتش رایان نگاه. شد اتاق وارد تعجب کمی با دختر
 خوبی؟ -
 .آره نکنی تکرار رو جمله این اینقدر تو اگه -
 .ترسوندیم خیلی -
 .بیشتر تو اما -
 .نکردم کاری که من -
 .برگشتی تا شدم دیوونه سمت، اون رفتی وقتی -
 .بیارم کمک خواستممی فقط -
 خوبی؟ خودت ممنون، حال هر به -
 .نباش نگران خوبم، -

 :زد ـب*لـ و بست را هایشچشم
 ای؟خسته -
 .نه -

 :گفت و زد لبخندی رایان گفت،می دروغ
 .نشنوم رو قصه آخر و بمیرم ترسیدممی فقط امشب میگی؟ قصه برام پس -

 :گفت و خندید سلما
 .دیوونه -

 :داد ادامه سلما که زد لبخندی هم پسر
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 .گردمبرمی کن، صبر لحظه چند -
 :گفت او به رو بود، همانجا هنوز کیارش رفت، بیرون و
 .بری دیگه بهتره ممنون، امشب بابت -
 مونی؟می اینجا تو -
 .آره -

 :گفت و گرفت سمتش کاغذی
 .میام دوباره فردا بزن، زنگ داشتی کاری مه،شماره این -
 .ممنون -

 اتاق به دوباره سلما. گذاشت سر پشت را بیمارستان سفید هایراهرو رفتن، قصد به خداحافظی از پس کیارش
 :کرد شروع و گرفت ضرب اشـیـنـه*سـ بر هایشانگشت با و نشست رایان کنار تخت روی برگشت،

 پدرش به را خانم شاهزاده تا برگشت ایران به و شد اسب بر سوار عروسش همراه هرمز که رسید آنجایی به قصه -
 ...رفت قصر به و گذاشت تنها آبنوس اسب با همراه سلطنتی تفریحگاه در را او. کند معرفی

 و درد تا بدهند ترتیبی و کنند آزاد زندان از را روزشت حکیم داد دستور و شد خوشحال فرزندش دیدن از ایران شاه
 .کرد بیرون قصر از را او پادشاه رو این از کند، ازدواج حکیم با نشد راضی پادشاه دختر اما ببرد؛ بین از را اسارت رنج

 آنجا به وقتی ولی نگذارد؛ تنها را همسرش این از بیشتر تا رفت تفریحگاه به تشریفات کردن آماده از پس هرمز
 .نبود خانم شاهزاده از خبری رسید

 .برده سرقت به اسب با همراه را خانم شاهزاده و آمده روزشت حکیمی رفته، او که هنگامی گفت باغبان
 آبنوس اسب و حکیم از سرنخی و رسید روم سرزمین به سرانجام. پرداخت سفر به اشگمشده همسر دنبال به هرمز
 .کرد پیدا

 امپراطور و شده جنون دچار روم پادشاه قصر در خانم شاهزاده فهمید جمله از کرد؛ کسب زیادی اطالعات شاهزاده
 اسب برد پی هرمز براین عالوه کند، ازدواج او با اآورد دست به را اشسالمتی خانم شاهزاده آنکه از پس دارد قصد

 .است قصر داریخزانه در چوبی
 .آمده دیوانه یشاهزاده معالجه برای گفت و کرد معرفی ایران طبیبی را خود و رفت قصر به هرمز
 .رفت خواب به زود خیلی و داد تکیه او ـیـنـه*سـ به را سرش خستگی زور از سلما. بود شده منظم رایان هاینفس
 دختر سر. افتاد گذشته شب اتفاقات یاد داشت ـوش*غـ*آ در که کوچکی فرشته دیدن با و شد بیدار رایان زود صبح

 زنده االن تا نبود دختر این خاطربه اگر دانستمی. شد بلند و کرد جدا دستش از را سِرم گذاشت، بالش روی را
 :آمد سلما ظریف صدای انداخت، اششده باندپیچی بازوی به نگاهی و نشست تخت روی. ماندنمی
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 .بخیر صبح -
 :گفت و چرخید سمتش به رایان

 شدی؟ بیدار. بخیر صبح -
 :پرسید و داد تکان سری

 نداره؟ درد دستت بهتری؟ -
 .خوبم نه -
 .برد خوابم اینجا دیشب من ببخشید -

 :گفت و زد لبخندی دختر این سادگی و معصومیت از رایان
 .بودی خسته هم تو دیشب خاطربه نداره، عیبی -

 :شکست را بینشان سکوت رایان صدای. شد هم در اشچهره گذشته شب یادآوری با باز سلما
 .منه سرنوشت شبیه کنممی حس کنی؟ تمومش رو قصه این خوایمی کی -
 دزدیده؟ رو نازی کسی مگه -
 .کنم پیداش دیگه کنمنمی فکر گذره،می دوسال االن نرفتم، دنبالش هرمز مثل من اما دزدیدنش؛ آره -
 مرده؟ نمیگی مگه -
 .میرممی وجدان عذاب از دارم نگشتم، هم شجنازه دنبال حتی من -

 :گفت و نشست کنارش سلما
 .نکن سرزنش رو خودت نداری، که تو اما داشت؛ همسرش بودن زنده به امید هرمز شاهزاده -

 :غرید و گرفت خود به خشمگینی چهره رایان
 .کنممی نابود رو آورد زندگیم سر رو بال این که اونی باالخره اما -

 :گفت لبخند با و شد بلند سلما. داخل آمد کیارش و خورد در به ایتقه
 اومدی؟ زودی این به صبح سالم، -

 :داد جواب و گذاشت تخت کنار میز روی را نایلونی کیارش
 .بپوشه لباس کن کمکش میدم، انجام رو ترخیص کارهای من تا مرخصه، گفت کردم صحبت دکترش با سالم، -
 آورد،نمی یاد به دیشب اتفاقات از درستی تصاویر بود، شده خیره دو آن به متعجب رایان. کرد اشاره نایلون به و

 :پرسید اتاق از کیارش خروج از بعد. بود ندیده را پسر این که بود بد حالش آخر لحظات آنقدر
 بود؟ کی پسر این -
 .کرد کمکمون دیشب که کسی -
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 :زد غر رفته درهم هایاخم با و داد تکان سری رایان
 .بیاد نبود الزم -
 .بپوش رو اینا بیا اومده، که حاال -

 حرفی هیچ خانه تا. شدند خارج بیمارستان از کیارش همراه ترخیصش از پس. کرد تن به را هالباس اجبار به رایان
 حرص با را نفسش. بود شده کالفه سلما، به آینه از کیارش گاهبی و گاه هاینگاه از رایان اما نشد؛ بدل ردو بینشان
 .کرد آرام را خودش باشد حساس رویش نباید و نیست نازی او که توجیه این با و داد بیرون
*** 
 طهورا

 کسهیچ هنوز. کردمی صحبت درموردش پدر دیشب که شدم خواستگاری منتظر و نشستم کاناپه روی استرس با
 هایشحرف با کردمی سعی اهورا و شد عصبی فهمید را موضوع وقتی از امیر. است آبتین خواستگار آن دانستنمی

 زنگ صدای. ترسیدممی آبتین دیدن از بعد العملشعکس از. کنم ازدواج من نداشت دوست وقتهیچ. کند آرامش
 :گفت و زد دستش پشت مادر شد، حبس امـیـنـه*سـ در نفس آمد که آیفون

 .دیگه میره و میاد خواستگاره، یه دختر؟ پرید رنگت چرا -
 :گفت حرص با و داد تکان سری امیرحسین

 .میره و میاد باشین مطمئن -
 پدر. بفهمد که وقتی حال به وای کرد؛می رفتار اینگونه است کسی چه دانستنمی هنوز. داشت تاکید «میره» روی

 دسته آبتین. نداشتم را شوم بلند کاناپه روی از اینکه جان حتی من و شدند متعجب آبتین دیدن با همه. کرد باز را در
 :زد ـب*لـ و گرفت مادر سمت را گل

 .اومدم تنها خواممی عذر -
 :غرید عصبی امیرحسین

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو -
 :کند کنترل را خودش کرد سعی اما دیدم؛ آبتین هایچشم در را نفرت رنگ

 ...و کردم صحبت پدرتون با قبال من -
 :پرید حرفش در پدر
 .من دختر خواستگاری بیاین تنها قراره و هستین فرزام آبتین نگفتین اما -
 :گفتم لرزیدمی ترس زور از که صدایی با و شدم بلند سختی به
 .دونستم..می...من -
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 :زد فریاد اهورا
 چی؟ -

 :گفت خودش خاص آرامش با آبتین
 .نیست مقصر کسهیچ وسط این و نیست جرم داریم دوست رو همدیگه ما اینکه نیست، مقصر اون -

 :غرید و گرفت را آبتین کت یقه امیرحسین
 .داشتنش دوست به برسه چی نداری، هم رو طهورا نگاه لیاقت تو بکش، آب رو دهنت -

 :گفت و کرد دور آبتین از را او اهورا
 .امیر باش آروم -

 :زد لب آرام پدر
 .بشینیم بهتره هستن، ما مهمون ایشون -

 آبتین که بود فرماحکم خانه بر آوریخفقان سکوت. نشستند اجبار به همه و انداخت آبتین به ناکیخوف نگاه امیر
 :شکست را سکوت این

 .بیام تنها شدم مجبور همین برای نیست، ازدواج این به راضی پدرم که اینه حقیقتش -
 :گفت و داد تکان سری پدر. دیدم را امیر شده مشت دست

 .نیستم ازدواج این موافق منم -
 :نالیدم

 بابا؟ -
 :گفتم سختی به و گرفتم دندان به را ـبم*لـ چرخید، سمتم به هانگاه

 گیرین؟می تصمیم زود اینقدر چرا -
 :پرسید شوکه اهورا

 چی؟ یعنی -
 :داد جواب من جای آبتین

 .همیم عاشق ما -
 :گفت و شد بلند بود شده لبریز صبرش که امیر

 .نذاشتم پام زیر رو داریمهمون حرمت تا بیرون برو خونه این از خودت -
 :گفتم و شدم بلند هم من
 .کن گوش لطفا امیرحسین -
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 :زد داد
 .دارمن مرتیکه این یاحمقانه هایحرف شنیدن برای وقتی اصال من ببند، رو دهنت تو -

 :کرد صدایش تحکم با پدر
 امیرحسین؟ -

 :گفت و گرفت نشانه مرا پدر نگاه باراین. نشست کاناپه روی و داد بیرون حرص با را نفسش امیرحسین
 به هم پسر خانواده که شرطی به اما ذارم؛می احترام دخترم تصمیم به من بدین، گوش من حرف به شما بهتره -

 .بذارن احترام خواستش
 :زد ـب*لـ و کشید عمیقی نفس آبتین

 .کنه زندگی من خانواده با نیست قرار طهورا -
 :گفت جدی پدر
 .نیا دیگه یا بیا تخانواده با بعد دفعه یا بسپارم، تو دست همینطوری رو دخترم یکدونه نیست قرار منم -

 :گفت و انداخت پدر به عجز با را نگاهش بود، شده دلسرد پدر جواب از هم او انگار شد، بلند و داد تکان سر آبتین
 !اجازه با پس -
 اعضای که طوری گرفت، اشک ایالیه را هایمچشم. رفت بیرون خانه از برود اشبدرقه به کسی اینکه بدون و

 :گفت اشهمیشگی جدیت با و شد بلند اهورا. دیدممی آب از دیواری پشت را خانواده
 .نمیاد خوشم پسره این از اصال من -

 :غرید عصبانیت با گشت،می انفجار برای ایبهانه دنبال که امیرحسین
 .همینطور منم -
 :گفتم دیدممی بعید خودم از که شجاعتی با
 .دارم دوستش من اما -

 :زد ـب*لـ و کرد نگاهم ناباور امیر. انداخت سایه خانه بر سنگینی سکوت
 چی؟ -

 :گفتم بیشتری نفس به اعتماد با و بگذارم کنار را خجالت کردم سعی
 .شناسممی رو آبتین ماهه چند من -
 :دادم ادامه پدر به رو و
 .خوبیه پسر کنین باور شناسمش،می خوب خیلی من پدر -

 :گفت اشذاتی خونسردی با پدر



 

 

288 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 .بیاد مادرش و پدر رضایت با خواستم فقط گفتم؟ این از غیر من مگه -
 .نمیدن رضایت اونا اما -
 .نمیدم دختر منم -

 :گفتم معترض
 !بابا -
 :غرید عصبانیت با امیرحسین 
 .طهورا کن بس -
 .دویدم اتاق سمت به و کردم نگاهش بغض با

*** 
 و آمد مانخانه به هم دیگر چندبار آبتین. رفتمنمی هم دانشگاه حتی کردم، زندانی اتاق در را خودم تمام هفته یک

 !نه بود؛ گفته کالم یک پدر بگیرد را اشخانواده رضایت بود نتوانسته چون
 بود نکرده سعی هم یکبار حتی اهورا بین این در و بودند شده آگاه پسر آن به نسبت من عمیق عالقه به دیگر همه

 گذشت از بعد. بود بسته آبتین و من روی به درها همه و بود شده سرسنگین امیرحسین رفتار. کند صحبت من با
 را هایملباس. شود خانه وارد آبتین دادنمی اجازه حتی اهورا دیگر. کرد غلبه منطقم بر شدیدم دلتنگی حس روز، چند

 جلوی که بود دلخور دیدم، هایشچشم در را اشک و بغض. کرد نگاهم متعجب مادر زدم، بیرون اتاق از و پوشیدم
 .پسر آن خاطربه امایستاده پدرم
 در نیمکت روی. رفتم آبتین با قرار سر. بزنم حرفی بتوانم که بود چیزی از بدتر حالم. زدم بیرون خانه از حرفی بدون
 را وجودم بند بند هیجان و بود رفته باال قلبم ضربان. زدم لبخند دیدنش با هفته یک از بعد من و بود نشسته پارک

 خودم و کردم استفاده پارک خلوتی از. کرد باز برایم را ـوشش*غـ*آ و شد بلند افتاد من به چشمش تا. برگرفت در
 عطرش بوی. شدمی گم کند آرامم کردمی سعی که آبتین صدای در هایمگریه صدای. انداختم ـوشش*غـ*آ در را

 به و فشردم سفتش ــینـه*سـ روی را سرم. بود سخت ازش آمدن بیرون که بردمی فرو ایخلسه در مرا
 نیمکت روی هم کنار آمدم، بیرون ـوشش*غـ*آ از و شدم آرام کم کم. سپردم گوش اشعاشقانه هایزمزمه

 :گفت و گرفت را هایمدست مهربانی با آبتین. نشستیم
 .میشه پیدا راهی یه باالخره کنی؟می گریه چرا قشنگم -

 :نالیدم
 .کنیم ازدواج هم با ما نمیدن اجازه اونا آبتین، شد تموم چیز همه نمیشه، -

 :غرید اشچسبیده همبه هایدندان بین از و افتاد ابروهایش میان اخمی
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 .من مال فقط منی، مال تو کردن، غلط -
 :گفتم و کردم فینی فین

 .ذارننمی اونا نیستم، -
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .بگیره تو با بودن برای رو من جلوی تونهنمی هیچکس -
 آبتین؟ بکنی خوایمی چیکار -
 خانمی؟ داری دوستم -
 :گفتم لحنم تریناحساس با
 .عاشقتم -

 :گفت و کرد وارد هایمدست به خفیفی فشار نشست، پایم جلوی شد، گشاد هیجان از هایشچشم مردمک
 زنی؟می که چیه هاحرف این پس -
 :زدم ـب*لـ بغض با
 .بدم دستت از خوامنمی آبتین -

 :گفت و کرد پاک انگشت با را امگونه روی هایاشک
 .بودن هم با برای هست راهی یه -
 چی؟ -
 .کنی انتخاب رو یکیمون بشی مجبور شاید ولی داری؛ دوست رو تخانواده خیلی دونممی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 بود؟ این حلت راه نابغه، ممنون -
 :گفت تحکم با
 .بزن حرف بعد کن گوش -
 :داد ادامه که گرفتم دندان به را ـبم*لـ
 افتاد آسیاب از که هاآب دوسال، حداکثر یا یکسال فقط نکنن، پیدامون که جایی میریم میریم، اینجا از هم با -

 .داشتیم هم بچه موقع اون تا شاید بخشنت،می اونا مطمئنم. گردیمبرمی
 ...آبتین -

 :پرید حرفم میان
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 برادر و لعنتی امیرحسین اون اما رفتم؛ پدرتم شرکت حتی کردم، امتحان رو هاراه یهمه! کن گوش طهورا -
 کنن، قبول تا بشن مجبور باید کن باور اما چیه؛ قصدشون دونمنمی. کنه رد منو تا نشستن پدرت پای زیر محترمت

 .کنن قبول رو ما میشن مجبور اونا برگشتیم وقتی میریم ما
 :نالیدم عجز با و پوشاندم هایمدست با را صورتم

 .بگیرم فاصله ازشون تونمنمی من. سخته آبتین، دونمنمی -
 :گفت دلخوری با و گرفت فاصله کمی

 .باشیم هم پشت دادیم قول ما داشتی؟ دوستم همینقدر یعنی چی؟ من از -
 :زدم ـب*لـ غم با و کردم نگاهش

 چی؟ کنیم اشتباه اگه -
 اشتباهه؟ من با ازدواج اشتباهه؟ من با بودن -
 :کردم زمزمه بودم فشار تحت حسابی که حالی در
 .نیست اشتباه مطمئنم نه، -

 :گفت و سـید*ـو*بـ را دستم پشت
 .باشم خوبی همسر میدم قول کنم، خوشبختت میدم قول -

 :داد ادامه خاصی لبخند با و زد زل هایمچشم در سپس
 .باشم براشون خوبی پدر میدم قول که خواممی ازت بچه کلی من تازه -

 :گفتم و گرفت امخنده گریه آنهمه میان
 !تو کنیمی فکر هاکجا به -
 :زد ـب*لـ شیطنت با
 و کنه صدا بابا منو که بچه یه باشه، دختر اولم بچه دارم دوست من تازه دیگه، کنه فکر بهش باید آدم چیه؟ مگه -

 .رسممی خوشبختی اوج به تو با من طهورا وای باشه، تو شبیه
 :گفتم استرس با ولی بود دلنشین و زیبا هایشحرف اینکه با
 .ترسممی من اما -

 :گفت و داد تکان سری
 .کنی انتخاب تونیمی داری، حق -
 :داد ادامه و شد بلند و
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 لوازم از کوچیک ساک یه اومدی اگه. باش اینجا شب نه ساعت دیگه هفته کردی قبول اگه میدم، فرصت بهت -
 ...نیومدی هم اگر نکنن، شک تا بیار رو ضروریت

 :نالیدم هک فرستاد بیرون درد با را نفسش. بود سخت ما دوی هر برای. بود سخت برایش نداد، ادامه
 آبتین؟ -

 :گفت بریده نفس با و گرفت جلویم را دستش
 کنج همیشه بگذره سال هزار اگه حتی و مونهمی تو حسرت در همیشه که هست مردی یک بدون نیومدی اگه -

 .نرسید بهش هیچوقت که زنیه حسرت قلبش
 بلند. بودم کرده گیر سختی دوراهی بین. کردمی امخفه داشت بغض. شد دور من از خمیده پشت و آرام هایقدم با و

 هایماشک. رسیدم خانه به باالخره تا رفتم راه خیابان در شب تا تقریبا. کردند باز را خودشان راه هایماشک که شدم
 خیلی. زدمی گیتار و بود نشسته تاب روی که دیدم را امیر کردم باز که را در. سوختمی قلبم اما بود؛ شده خشک

 گلویم در را لعنتی بغض آن باز من و پوشاند را هایشچشم عظیمی غم دیدنم، با. بودم نشنیده را صدایش بود وقت
 !بگذرم؟ امیر از توانستممی چگونه. کردم حس

 نباشد؟ امزندگی در او کنم قبول چگونه
 شد؟می اصال
 :گفت و شد بلند. برود هم در امیر هایاخم شد باعث چکید امگونه روی که اشکی قطره

 داره؟ رو ارزشش لعنتی اون کنی؟می گریه چرا -
 ...امیرحسین -

 :غرید عصبی و گرفت سمتم را دستش
 .کنی صدا رو اسمم لرزهمی صدات وقتی خوامنمی هیسس، -

 :زدم صدایش قبل از ترطاقتبی
 امیرحسین؟ -
 .هارواشک اون نریز داری دوست کی هر جون نریز، اشک امیرحسین، این بشه تو فدای امیرحسین؟ جان -
 اینهمه از بعد کنم قبول توانستمنمی شناختم، اهورا از بعد که بود مردی بهترین. شد بلند هقمهق حرفش این با

 یا سال یک چطور حاال نداشتم، را اشدوری ماه یک طاقت من. نباشد امزندگی در مرد این از خبری دیگر سال
 کنم؟ تحمل را نبودش بیشتر

 به. کند آرام و بگیرد ـوش*غـ*آ در مرا توانستمی که خواستمی دلش انگار. کرد فرو موهایش در را دستش
 :نالید مرتعشی صدای با و آمد سمتم
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 .باش آروم امیرحسین مرگ -
 :گفت و زد تلخی لبخند نشوم؟ ساکت و دهد قسم را مرگش شدمی مگر. شد خفه گلویم در هقهق

 .آفرین عزیزم، آفرین -
 در آبتین هایحرف. نشست کنارم فاصله با هم او انداختم، رویش را خودم و رفتم تاب سمت لرزان هایقدم با

 :کرد صدایم امیر. داشت بهایی کدامش هر و بمانم گفتمی عقلم و بروم گفتمی قلبم. خورد زنگ گوشم
 طهورا؟ -

 :داد ادامه نشاندم، هایملب روی تصنعی لبخند و کردم نگاهش
 نکردیم؟ تمرین هم با وقته چند دونیمی کوچولو خانم -

 از خواستممی اما بودم؛ داده قول آبتین به بود درست. شدمی تنگ هایشگفتن کوچولو خانم برای دلم که آخ
 بروم؟ گرفتم تصمیم کی من. گرفتم دندان به را ـبم*لـ. کنم استفاده بودن امیر کنار آخر روزهای
 شکست، قلبم. رفت خانه سمت به و گفت لب زیر سالمی کرد، اخمی من دیدن با. شد وارد اهورا و آمد در صدای

 پشتش در را سرم. کردم ـغـلش*بـ پشت از و دویدم سمتش به. شدممی دلتنگ هم هایشبداخالقی برای حتی
 محکم مرا و چرخید. بخشدممی دانستممی اما بود؛ دلخور دستم از ایستاد، حرکت از. افتادم هقهق به باز و فشردم

 ...بروم خواستمنمی. بروم توانستمنمی. گرفت ـوش*غـ*آ در
 :گفت و سـید*بـو را سرم. دادممی ترجیح دنیا همه به را ـوش*غـ*آ این من
 .نکردی اشتباهی تو نکن، گریه عزیزم، بسه -

 :نالیدم بودم، نکرده هنوز را واقعی اشتباه گفت،می راست
 .اهورا ببخش منو ببخش، منو -

 :گفت آرام. دهم انجام آینده در بود ممکن که خواستم کاری برای نخواستم، گذشته کارهای برای را بخشش
 .نکن اذیت خودتو کوچولو، آبجی نبودم ناراحت دستت از -
 .خیلی بدم، خیلی من اهورا، نه -
 .خوبی هم خیلی! حرفیه چه این -
 .نیستم نیستم، نه -

 سعی دو هر. کردیم خوانندگی تمرین امیر با صبح هاینیمه تا شب آن. نداد جوابی و فشرد خود به ترمحکم مرا
 !نبودیم شاد قلبا هیچکدام اما دهیم، نشان شاد را خودمان داشتیم
*** 
 شخص سوم
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 و بود غروب نزدیک. کند ترنزدیک همبه را پالتویش هایلبه شد باعث وزید که سردی سوز. آمد بیرون خانه از سلما
 برایش بخواهد را او نظر اینکه بدون رایان دیشب. داد بیرون را نفسش نشست، تاب روی. نداشت سرگرمی هیچ
. بود نزده حرفی پاسپورتش مورد در هنوز و گذشتمی بودنش اینجا از هفته سه. بود خریده گرم لباس دست چند
 !بود بهتر که تنهایی از. انداخت کیارش اسم به نگاهی و برداشت را موبایلش. پرسیدمی او از امشب باید

 سردش صدای که شدمی امید نا داشت کم کم بود، خورده زنگ بار چهار. برد گوشش نزدیک و فشرد اسمش روی
 :پیچید گوشی در
 بله؟ الو؟ -

 :گفت پتهتته با و کرد هول سردش لحن از سلما
 .سالم...س -
 شما؟ -
 .سلما -

 :کرد تغییر قبلش سرد لحن و کرد سکوت ایلحظه چند
 .کردممی فکر ناشناس شماره این به داشتم ساعت یک تویی؟ دختر، سالم -
 .شدم مزاحم ببخشید -
 .کنممی بازی جکی با و حیاط توی نشستم تنها من چیه؟ مزاحم -
 بداخالقته؟ سگ اسم جکی -
 .نیست بداخالق هم اونقدرا -
 .بخوره منو خواستمی شب اون فقط آره، -

 :آمد خط سوی آن از هایشخنده صدای
 هست؟ مشکلی توئه، با حق کنممی فکر -
 مشکلی؟ چه نه -
 .زدی زنگ بهم که هست مشکلی کردم فکر آخه -

 :گفت و گرفت دندان به را ـبش*لـ سلما
 .بود رفته سر محوصله فقط -
 تنهایی؟ -
 .آره -
 کجاست؟ شوهرت -
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 ...من شوهر اون -
 :حرفش در پرید کیارش

 .کنم آشنات جکی با من پیش بیای چطوره کردم، فراموش آره، آره -
 گیره؟نمی گاز -
 .نگیره میدم قول -

 :گفت و خندید سلما
 .میام باشه -

 کیارش کرد باز که را در. داشت اعتماد او به که بود مردی دومین کیارش. رفت در آن سمت به و کرد قطع را تماس
 :گفت و زد لبخندی دید، خودش مقابل را
 .سالم -
 .تو بیا سالم، -
 پشت و کشید ایخفه جیغ شد بلند که سگ صدای. شد اشخانه کوچک حیاط وارد سلما. رفت کنار در جلوی از و

 :گفت و داد تکان سگ مقابل را دستش کیارش. گرفت سنگر کیارش
 .نیست خطر اون جکی، باش آروم -

 :گفت کیارش رفت، عقب قدم چند و کشید خرناسی جکی
 .بیرون بیای من پشت از تونیمی حاال -

 به. داد هلش جلو به و گذاشت او پشت را دستش پسر. انداخت پایین را سرش و گرفت فاصله او از خجالت با سلما
 :گفت کیارش که نشست صندلی روی. بود کنارش سفید آهنی صندلی چهار و ایشیشه میز یک. رفتند بالکن سمت

 بیارم؟ نسکافه برات -
 .نه -
 چرا؟ -

 :زد لب و کرد اشاره سگ به سلما
 .نمیاد خوشش من از -

 سپس نشد، متوجه دختر که گفت او به چیزهایی آرام و نشست کنارش. رفت حیوان سمت به و زد لبخندی کیارش
 خیره رویشروبه سگ به و داد قورت سختی به را گلویش آب دختر. شد خانه وارد و زد سلما به چشمکی و شد بلند
 .شد
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 را او همین و سگ تا بود گرگ شبیه بیشتر. داشت ایالعادهفوق هایچشم و بود گرگی سگِ کیارش گفته به
 :گفت و داد فاصله صندلی از را پاهایش سلما که آمد سمتش به قدم چند. کردمی ترترسناک

 .زنمتمی جلو بیای -
 :گفت و گرفت گاز را لبش. داد نشان العملعکس کرد که پارسی با و شد حرفش متوجه سگ انگار

 .عقب برو خر، سگ گفتم دروغ -
 :گفت و گذاشت میز روی را سینی. شنید سرش پشت از را کیارش خنده صدای

 .خر سگ نه گرگیه، سگِ اون -
 :داد ادامه و نشست صندلی روی کیارش. بیندازد گل سلما هایگونه شد باعث که خندید دوباره و
 اوکی؟ نیست، خبری شام از کنی اذیتش اگه و دوستمونه دختر این ببین، جکی -
 :پرسید متعجب سلما. برگشت اشالنه سمت به و کرد ایمظلومانه ناله سگ 
 میگی؟ چی فهمهمی -
 .ستشده تربیت سگ یک اون فهمه،می که معلومه -

 :پرسید و داد تکان سری سلما
 کنی؟می زندگی تنها اینجا -
 .تفریحیه سفر یک که گفتم -
 .گذرهنمی خوش تنها هم تفریحی سفر حتی -

 :گفت شیطنت با کیارش
 .نیستم تنها هاشب خیلی خب -
 این به نسبت بدی حس. آورد هجوم ذهنش به بد خاطرات تمام و لرزید حرف این با سلما تن اما زد؛ چشمکی و

 :زد لب بود شده او العملعکس متوجه که کیارش شد، بلند. بود کرده پیدا پسر
 خوبی؟ -
 .برم باید -
 شد؟ چت سلما -
 :کرد زمزمه آرامی به. کشید عقب را خودش سلما که بگیرد را دستش خواست و
 فکر تو که چیزی اون منظورم اصال و کردممی شوخی باهات داشتم فقط ندارم، کاریت جون، دختر باشه -

 .نیستن عوضی اون مثل شونهمه البته دیدی، رو دوستم و اومدی که روزی اون مثل. نبود کردیمی
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 کشید اشمشکی موهای به دستی. داده نشان العملعکس سریع دانستمی هم خودش. بود شده آرام انگار سلما
 :گفت

 .متاسفم -
 .نداره اشکالی -
 :داد ادامه و کرد اشاره هانسکافه به و
 .میشه سرد -

 :گفت و برداشت سینی داخل از را نسکافه لیوان نشست، دوباره دختر
 .ممنون -
 شد؟ بد حالت اینقدر چرا -
 .گفتیمی خودت درمورد داشتی نیست، مهم خیالبی -
 .همین داره، بانک جنبه برام که عمو یه جزبه ندارم، خانواده نیست، زیادی چیز خب -

 :پرسید متعجب سلما
 گذرونی؟خوش فکر به فقط ای،بچه و زن نه! شغلی نه! همین -
 .کنم جوونی باید و جوونم آره، خب -

 :گفت و خورد اشنسکافه از ایجرعه
 .کردممی کارو همین داشتم رو هافرصت این منم اگه شاید آره، -
 :شکست را بینشان سکوت کیارش صدای دقیقه چند از بعد. زد زل نامعلومی نقطه به و
 .ستالعادهفوق چشمات -

 :گفت و زد خجلی لبخند
 .ممنون -
 .دیدم کم خیلی روزها این که چیزی شرقی، چهره با زیبا هایچشم میگم، جدی -
 .زیاده که ایران تو ولی -
 .نیست تو قشنگی به هاشونچشم کدومشونهیچ ولی آره -

 :داد ادامه کیارش که شد ترعمیق سلما لبخند
 .داره دوستت همین خاطربه هم رایان شاید -

 باشد؟ داشته دوستش رایان بود ممکن یعنی. رفت تصور این با ایلحظه سلما نفس
 :گفت و کشید آهی. نبود پاک زن یک او رایان چشم به. کرد رد را اشفرضیه فوری
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 .نداره دوست منو رایان اما -
 :داد ادامه سلما که انداخت باال را ابرویش تای یک کیارش

 .مونممی پیشش اینجام که زمانی تا فقط نداریم، همبه هم احساسی هیچ. نداریم هم با نسبتی هیچ رایان و من -
 :گفت و داد تکان سری کردمی مزه مزه را اشنسکافه که همانطور کیارش

 گردی؟برمی کی راستی آها، -
 چطور؟ -
 .بشیم همسفر هم با بشه شاید برگردم، روزها همین دارم قصد منم آخه -

 :داد جواب بود، رایان. شد بلند موبایلش صدای که بدهد جوابی خواست سلما
 الو؟ -

 :پیچید گوشی در نگرانش صدای
 دختر؟ تو کجایی -
 خونه؟ اومدی -
 .آره -
 .میام االن -
 :گفت شدمی بلند که همانطور. کرد قطع بدهد جوابی اینکه از قبل و
 .برم باید دیگه من -
 اومده؟ رایان -
 .آره -
 .باشه -

 :گفت و داد تکان جکی برای دستی کرد، بدرقه در کنار تا را سلما
 .بداخالق سگ خداحافظ -
 صدای با که بود چای ریختن مشغول آشپزخانه در رایان شد که خانه وارد. گذشت در از پسر از خداحافظی از بعد و

 :برگشت عقب به سلما
 سالم -

 :پرسید انداختمی چایش در نبات که همانطور و رفت هم در هایشاخم انداخت، او به نگاهی
 بودی؟ کجا -

 :گفت مردد و داد قورت را گلویش آب سلما
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 .کیارش پیش بودم رفته بود، رفته سر محوصله کنار، باغ تو -
 :گفت و زد عصبی پوزخند رایان

 .نداری خوبی رابطه مردها با کردممی فکر جدی؟ -
 :گفت و کشید درهم را هایشاخم کرده، فکر اشتباه رایان شد متوجه که سلما

 با رفتم بود رفته سر محوصله فقط دوما. کردی ثابت من به اینو تو و نیستن پست هم مثل مردها همه اوال -
 .کنم بازی سگش
 :گفت و نشست کاناپه روی رایان

 .کنممی باور باشه، -
 :پرسید و نشست رویشروبه نداشت، کردن بحث حوصله کرد، نگاهش چپ چپ دختر

 رسید؟ کجا به پاسپورت کارهای راستی -
 .داره کار دیگه هفته یک حدود -

 :زد لب بود شده سرازیر قلبش به که شوقی با سلما
 ایران؟ گردیمبرمی دیگه هفته یعنی -
 .ایران گردیبرمی تو دیگه هفته یک -

 :پرسید سردرگم دختر
 چی؟ یعنی -

 :گفت تفاوتبی و نوشید چایش از کمی رایان
 .برگردم فردا پس تا خواممی من -

 :گفت ترس با و داد قورت سختی به را گلویش آب دختر
 کنم؟ چیکار من پس -
 .میای بعدش روز چند هم تو خب -
 :نالید و شد بلند کاناپه روی از سستی با
 بمونم؟ تنها اینجا من یعنی -

 :گفت و زد پوزخندی رایان
 .هست کیارش دیگه نه -

 :زد داد نداشت رویش کنترلی که صدایی با سلما
 .برگردیم هم با و باشی پیشم دادی قول تو کیه؟ دیگه کیارش -
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 :غرید و شد بلند هم رایان
 بار هم تو بمونم، اینجا تونمنمی که دارم کار کلی ایران. نیستم که پرستارت بمونی، سالم تو دادم قول فقط من -

 .بریمی باال من برای صداتو باشه آخرت
 :گفت لرزان صدای با باشد، رحمبی اینقدر مرد این کردنمی فکر لرزید، بغض از سلما چانه

 .همین مثل تونهمه -
 :داد ادامه رفتمی اتاق سمت به عقب عقب که همانطور و
 .باشی داشته خوبی سفر کردی، کمکم مدت این که ممنون و بردم باال صدامو که خواممی معذرت -
 را لیوان عصبی رایان. شود تکرار گذشته خواستنمی و ترسیدمی تنهایی از. شکست بغضش و دوید اتاق سمت به

 گناه احساس بود کرده بارانی را دختر آن هایچشم اینکه از. کرد خودش نثار لب زیر لعنتی و کوبید میز روی
 اما کند؛ تمام را هرمز داستان بخواهد او از رفتن از قبل داشت تصمیم. کرد فرو موهایش درون را دستش. کردمی

 .توانستنمی دیگر االن
*** 
 طهورا
 اگر دانستممی اما داشتم؛ ترید رفتن برای هنوز داد،می نشان را دقیقه ۸:۱۵ ساعت. فشردم دست در را ساک دسته
. باشد کشنده تواندمی مجنون دوری فهمید شدمی لیلی تجربه از و دهممی دست از را امزندگی عشق اولین نروم

 .زدم پس را امگونه روی اشک و کردم باز را پنجره
 با. نداشتم را دیدارش آخرین فرصت من و ماندمی استادیو در وقت دیر تا امیرحسین امشب. پریدم بیرون پنجره از

 با شیرین خاطره هزاران که جایی انداختم، حیاط به را نگاهم آخرین. زدم بیرون خانه از آهسته و سست هایقدم
 .داشتم اهورا و امیر
. بودم ریخته داخلش را خاطراتم تمام گویا. کردمی سنگینی دستم در ساک. گرفتم پیش در را پارک راه و بستم را در

. کردندمی تحمل مرا وزن زور به که پاهایم همچون بود، سنگین هایمنفس. دادم قورت بارها و بارها را گلویم بغض
 انتخابم خاطربه مرا توانندنمی دیگر ببینند مرا خوشبختی همه وقتی. گردممی بر خانه این به روزی بودم مطمئن
 .کنند سرزنش و مالمت

 راه توانستمنمی و بود خاموش موبایلش هفته یک این در. دیدم را آبتین رنگ مشکی جنسیس پارک رویروبه
 ایمان گرفتم که تصمیمی به باید. رفتممی باید. بود ۹ راس انداختم، ساعت به نگاهی. باشم داشته او با ارتباطی

 من آمدن به امیدی هیچ انگار بود، فرمان روی آبتین سر. شدم نزدیک ماشین به سست هایقدم با. آوردممی
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 ـب*لـ ناباور و شد خیره من به متعجبش و سرخ هایچشم با و کرد بلند را سرش. نشستم و کردم باز را در. نداشت
 :زد
 .بیای کردمنمی فکر -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
 .اومدم اما -
 :گفت و خندید هیجان با
 .خورممی قسم قرآن، به کنممی خوشبختت موال، به نوکرتم -

 :گفتم آرام و گذاشتم دستش روی را دستم
 .اومدم همین برای دونم،می -

 :گفت و گرفت سمتم به برداشت، داشبورد روی از سرخی رز گل شاخه
 .خانومم عاشقتم -

 هایماشک افتاد که راه. کرد روشن را ماشین که گرفتم را گل ایخسته لبخند با. شد رو و زیر جمله همین با قلبم
 امیرحسین، هایشدن غیرتی اهورا، هایبداخالقی چیز، همه برای شدمی تنگ دلم. شد سرازیر امگونه روی

 ...امیر هایگفتن گل خانم حتی مادر، هایمحبت پدر، هایحمایت
. شود کم هایمغم از کمی تا شوم، آرام تا دارم گریه این به احتیاج دانستمی انگار کرد،می رانندگی سکوت در آبتین

 :پیچید گوشم در لهراسبی صدای تا برد جلو و عقب ترک چند. رفت پخش سمت به دستش
 ابد تا میمونه عشقمون نشون رز، گل یه»

 بد روزهای همه میشه قشنگ تو با منی، پیش
 «زندگی ته تا عاشقیم، همیشه...همیم مثل

 :گفت و زد ایسـه*بـو بود دستش در که را دستم پشت 
 .زندگی ته تا عاشقیم، همیشه -
 دیگه دارم دوستت دارم، دوستت»
 سادگی همین به
 راحته خیالم نده، راه بد دلت به
 همیم مال ما، که اومده دلم به

 همیم خیال تو همش که تو منو
 همیم مال تو منو
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 ما دنیای همه خدا رنگ میگیره
 هافاصله ما، بین میشه کم داره
 خوبه تو با دلم حال آخه دلم، به دل بده
 «دلم فال توی بودی تو

 :گفت و آورد دستم به فشاری
 .کنممی خوشبختت نده، راه بد دلت به -

 :گفتم و دادم تکان سری
 .دونممی -

 .زد لبخند
 تویی آرامش و آرومم»

 منه با تو دل
 بشکنه دلتو زندگی تو چیزی ذارمنمی
 زندگی ته تا عاشقیم، همیشه همیم، مثل

 سادگی همین به دیگه دارم دوستت دارم، دوستت
 راحته خیالم نده، راه بد دلت به
 همیم مال ما، که اومده دلم به

 همیم خیال تو همش که تو منو
 «همیم مال تو منو

 :شنیدم را صدایش. ماشین توقف با شد همزمان آهنگ شدن تمام
 .کنیم صحبت هم با یکم و بخوریم شام اول -

 :دادم تکان سری
 .باشه -
 :گفت و کرد پاک را امگونه روی هایاشک انگشت با
 .کن انتخاب وجود همه با کردی انتخاب منو که حاال بشه، اشکی چشمات خوامنمی دیگه -
 از. کنم فراموش را آنها تا گذشتمی خیلی باید. است زود کمی هاحرف این برای فهمید. دادم تکان سر هم باز

 میزی سر. شدم رستوران وارد سرش پشت. رفتم پایین خودم و کند باز را در نماندم منتظر. شد پیاده ماشین
 :شکست را سکوت این خودش باالخره پیتزا، سفارش از بعد. بینمان بود سکوت نشستیم،
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 .بگم بهت زندگیمون مکان مورد در چیزی یه باید حاال خانومم، خب -
 :گفتم حوصلهبی
 .شنوممی -
 .باشیم دور تهران از مدت یک بهتره گذشته اون از شده، دبی پروژه بند خونه پول دونیمی که همونطور -

 :بپرسم را سوالم آرامش با کردم سعی اما کردم؛ هول کمی
 کجا؟ بریم یعنی -
 .شمال -

 :گفتم و انداختم پایین را سرم
 کی؟ تا -
 .گردیمبرمی بعد دوسال، حداکثر -
 چی؟ دانشگاهم چی؟ بعدش خب -
 خاطراتت از تا رفتممی من اومدینمی امشب هم تو اگه بگیره، خونه برامون شمال توی سپردم سروش به من -

 .بخونی درس شمال تا کنممی هم رو انتقالیت کارهای بیفته، آسیاب از هاآب تا میریم حاال اما باشم؛ دور
 :گفتم ناراحتی با
 .فهمهمی آتیه حاال گفتی؟ سروش به چرا -
 نیست؟ دارنگه راز بفهمه، خب -
 .هست چرا -
 کشی؟می خجالت من با بودن از چی؟ پس -

 :گفتم فوری بودم، شده عصبی
 .نبودم اینجا االن کشیدممی خجالت یا ترسیدممی اگه من نکن، فکرو این هیچوقت آبتین، نه -

 :گفت و گرفت بود میز روی که را هایمدست
 .کنیممی عقد قبلش اما شمال؛ سمت کنیممی حرکت ظهر فردا نترس، هیچی از پس -
 پدرم؟ اجازه بدون چطوری؟ -
 .کن اعتماد من به فقط نباش، هیچی نگران تو میشه، حل پول مقدار یک با اون -

 بود، باال قلبم تپش. نداشتم زیادی میل چند هر خوردیم، سکوت در و آوردند را پیتزاها. زدم لبخندی اما بودم؛ نگران
 بودم نگران. کنند پیدا امنامه خواندن از بعد بود ممکن که حالی برای. نیستم خانه بفهمند که وقتی برای بودم نگران
 .چیز همه برای
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 صدایم که رفتم سمتش به داد، نشان دست با را اتاقی. رفتیم بودم برده روز آن که ویالیی همان به آبتین همراه
 :کرد

 .طهورا -
 :سمتش چرخیدم

 جانم؟ -
 .رفت یادت خواب از قبل س*ـو*بـ -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 .نیست خبری شیطونی از کنیم عقد که فردا تا -
 .کردم گریه دل ته از و گذاشتم بالش روی را سرم. شدم اتاق وارد تلخ لبخندی با و

*** 
 شخص سوم
 :گفت اهورا به رو و گذاشت میز روی را ساالد مادر

 .حاضره شام بگو کن صدا خواهرتو برو -
 :گفت بود نشسته کنارش و بود آمده تازه که امیر به رو و گرفت تلویزیون از چشم اهورا

 .کن صداش برو تو -
 :زد لب دلخوری با امیر

 .کردمی سالم یک اومدمی حداقل اومدم وقتی ببینه منو خواستمی اگه نرم، من بهتره نه -
 و کرد باز را در. نیامد جوابی اما زد؛ در به ایتقه. رفت طهورا اتاق سمت به و داد بیرون حرص با را نفسش اهورا

. کرد جلب را نظرش بود چسبیده آینه روی که کاغذی اما بزند؛ حرفی خواست. گذراند نظر از را اتاق اطراف متعجب
 :دوخت کاغذ هایخط به چشم. کرد جدایش آینه از و رفت کاغذ سمت به
 سالم»

 .نکنم جلوه مقصر تا نویسممی را نامه این
 موضوع این با دانمنمی که دالیلی به اهورا و حسین امیر اما کنم؛ ازدواج این به راضی را شما تا کردم سعی خیلی
 .مردم این عاشق واقعا من کردند، مقابله

 .هستید من زندگی تمام شما دادم، ترجیح شما به را او کنید فکر اینکه نه
 .ببینید مرا خوشبختی بازگشتم وقتی و بشوید اشتباهتان متوجه تا روممی

 !نه یا ایکرده تجربه را عشق حال به تا دانمنمی امیرحسین، تو خصوص به ببخشید مرا لطفا
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 .بود سخت برایم این و نبودید قائل ارزش هایمحرف برای حتی شما
 ببخش مرا لطفا پدر

 «طهورا شما دوستدار
 :آمد سرش پشت از امیرحسین صدای

 ...طهورا پس -
 :پرسید متعجب کرد، جلوه نظرش در دختر نبود که هنگامی و انداخت نگاهی را اتاق ماند، نصفه حرفش

 کجاست؟ طهورا -
 میان را سرش انداخت، زمین روی را کاغذ. داشت شک صحتش در که بود اینامه خواندن شوک در هنوز اهورا
 از خط هر خواندن با. برداشت را کاغذ و شد خم بود متعجب هنوز که امیر. نشست تخت روی و گرفت هایشدست
 :زد ـب*لـ ناباور آخر در زد،می تیرگی به و رفتمی هایشچشم نور نامه

 .نداره امکان این نه -
 :زد داد و کرد رها را کاغذ وارجنون باحالت

 .مطمئنم نشسته، باال طبقه حتما کنه، ـریـک*تـحـ رو ما خوادمی دروغه، لعنتی -
 :پرسید و آمد اتاق به نگرانی با پدر. بزند سری اشخانه به تا زد بیرون اتاق از سراسیمه و
 شد؟ چش امیرحسین -

 :گفت و ایستاد پشتش مادر
 کو؟ طهورا -

 :کرد زمزمه آمدمی چاه ته از انگار که صدایی با اهورا
 .رفته -

 :پرسید نامطمئن پدر
 چی؟ -
 .رفته آبتین با -

 :زد داد و کوبید سرش بر مادر
 پسر؟ چیه هاپرت و چرت این هاشم،بنی قمر یا -

 فرار غریبه مردی با اشگوشه جگر. شدمی خم بیشتر مرش*کــ کلمه هر با خواند، و برداشت را کاغذ شد، خم پدر
 :نالید ایزدهغم لحن با و زد تکیه دیوار به طهورا کردن پیدا از امید نا. آمد پایین ناموزون هایقدم با امیر. بود کرده

 .نبود -
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 :گفت و دوید سمتش به اهورا. افتاد زمین روی و خورد سر و
 خوبی؟ امیر -

 :زد لب وارهذیان نباشد دنیا این در انگار امیر
 .بکنه خطایی همچین نداره امکان بود، پاک من طهورای -

 :گذاشت او شانه روی را دستش اهورا
 .امیر باش آروم -

 :نالید بغض با امیرحسین
 بود؟ عاشقش اینقدر یعنی -

 :زد داد و دوید پدر سمت به اهورا اینبار. کرد جلب را همه توجه پدر جانبی جسم افتادن صدای
 .کن باز چشماتو نوکرتم، بابا بابا، -
 شوهرش کت جیب از را قرص. دوید خودشان اتاق سمت به مادر. نداشت ایفایده دادمی تکانش چقدر هر اما

 امیر. گذاشت همسرش زبان زیر گریه میان و آورد در اشقوطی از را قرص. برگشت طهورا اتاق به و کشید بیرون
 ۱۰. گرفت را اورژانس شماره کند آرام را مادرش داشت سعی که همانطور اهورا. بود خیره روروبه دیوار به همچنان

 .رفت و گذاشت ماشین در را مرد جاننیمه جسم و آمد آمبوالنس بعد دقیقه
*** 
 طهورا

 و فشرد را دستم آبتین. کردمی کم را شدن عروس ـذت*لـ وجدان عذاب اما داشتم؛ هیجان. شدیم محضر وارد
 :گفت

 .کرده یخ دستات عزیزم، باش آروم -
 :زدم تصنعی لبخند

 .آرومم -
 :گفت تمسخر با
 .مشخصه -

 :گفت و نشست من کنار عقد سفره سر سپس. کرد صحبت محضردار با دقایقی آبتین
 .شد درست -

 در مرا دوید، سمتم به آتیه. شدم بلند تعجب با شدند، محضر وارد سروش و آتیه موقع همان. دادم تکان سر فقط
 :نالید گوشیم زیر و گرفت ـوش*غـ*آ
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 کردی؟ چیکار -
 :گفتم مطمئن لحنی با
 .نکردم اشتباه -
 .امیدوارم -
 خاطرمبه دانستممی دیدم، آتیه هایچشم در را بغض. دادم را جوابش که کرد سالمی سروش شدیم، جدا هم از

 خودم به آبتین دست فشار با. شدم جدا آن از که ایخانواده خاطربه عقدم، مراسم در امتنهایی خاطربه. است ناراحت
 :بزنم کنار را افکارم شد باعث صدایش. بسابد قند سرم باالی نبود کسی حتی و خواندمی را خطبه عاقد. آمدم

 وکیلم؟ بنده درآورم؟ فرزام آبتین آقای دائم عقد به شده گفته مهریه با را شما حاضرید -
 :آمد آتیه پربغض صدای

 .بچینه گل رفته عروس -
 به شروع دوباره عاقد. نداشت تن بر هم سپید لباس حتی عروس نداشت، چیدن گل حوصله عروس زدم، پوزخندی

 :شدم اممهریه متوجه بار اولین برای من و کرد خواندن
 بنده درآورم؟ فرزام آبتین آقای عقد به طال سکه سیصد و شمعدان و آینه مجید،.. ا کالم جلد یک مهریه با -

 وکیلم؟
 :گفتم فوری نکند تکرار را «بیاره گالب رفته عروس» واربلبل آتیه اینکه برای

 .بله -
 زمزمه گوشم زیر صدایش. بود ممنوعه امخانواده برای که عشقی. درآمدم عشقم عقد به ساده چه من و شد تمام
 :شد
 .نه یا بمونم دور ازت بده دستور من به تونهمی امیرخان اون ببینم حاال شدی، خودم خانم دیگه -

 و بود غمگین آتیه. شدیم خارج محضر از گرفت قرار رویمانروبه که بزرگی دفتر امضای از بعد و زدم تلخی لبخند
. دیدممی را عشق سروش به نگاهش در چند هر. نباشد آبتین با من ازدواج خاطربه غم این بودم امیدوار من

 ما از برایمان، خوشبختی آرزوی از بعد و کردند کوتاهی خداحافظی سروش و آتیه که گذشت چه بینشان دانمنمی
 :پرسیدم شدیم که ماشین سوار. شدند دور

 شمال؟ میریم حاال -
 .بدین اجازه شما اگه -
 .توئه دست منم اجازه دیگه -
 :گفت و زد لبخند هیجان با
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 .عالی چه -
 صندلی به را سرم. هستم ناراحت که دهم نشان طوری نباید بودم کرده انتخاب را او که حاال. بخندم کردم سعی
 .رفتم خواب به زود خیلی اطراف دنیای از فارغ و دادم تکیه
*** 
 وارد و کرد لـقه*حـ دورم را دستش آبتین. داشت گیاه و گل از پر اما کوچک؛ حیاط یک. شدم ویالییمان خانه وارد
 خانه آخر خواب اتاق دو بزرگ، نسبتا اپن آشپزخانه یک شد،می زیبا آبتین عشق با اما نبود؛ بزرگی خانه شدیم، خانه

 دست یک بود، پهن رویش شکالتیکرم قالی دو و بود سرامیک خانه کف داشت، قرار کنارش که توالت و حمام و
 .بود شده چیده خانه دور هم شکالتی کاناپه
 خودنمایی آسمان وسط که را کامل ماه شدمی حالاین با بود، انداخته سایه پنجره روی رنگ ایقهوه داروالن پرده
 :گفت شیطانی لحن با و برداشت سرم روی از را شالم آبتین. دید کردمی
 .مخسته چقدر که وای -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .بخوابم یکم میرم همینطور، منم -
 روی که سوسنی حریر پیراهن یک با را هایملباس. بود باخبر قصدم از انگار. نیامد دنبالم رفتم، اتاق سمت به و

 زانو باالی کمی تا پیراهن بلندی ریختم، هایمشانه روی را موهایم و کردم عوض داشت جلوه خیلی سفیدم پوست
 رویم را نگاهش. گشت نمایان چهارچوبش در آبتین و شد باز اتاق در که زدم چرخی و ایستادم آینه جلوی بود،

 :گفت متحیر و چرخاند
 خدا؟ آفریدی چی -
 :زدم لب و خندیدم ناز با
 فرشته -
 :کرد زمزمه و آمد سمتم به
 .من یفرشته فرشته، آره -
 .شومنمی پشیمان مرد این انتخاب از هیچوقت دانستممی دل در

 .داشتم دوستش من
 !قیمتی هر به کردم،می زندگی کنارش. داشت دوستم هم او
 ...نه گناه»

 ...نبود ایچاره
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 ...هایتـب*لـ دادمی سیب طعم
 «ـوشت*غـ*آ با را بهشت زدم طاق
*** 
 یادآوری با. بیاورم خاطر به را گذشته شب اتفاقات کردم سعی و شدم خیزنیم. دیدم کنارم را آبتین کردم باز که چشم

 :پیچید گوشم در صدایش که زدم خجولی لبخند خاطرات،
 .خانومم سالم -
 :کردم زمزمه و چرخیدم سمتش به
 .بخیر صبحت سالم، -
 .کن استراحت دیگه یکم شدی، بیدار زود -
 .بکنم رو دانشگاهم کارهای برم باید نه -

 :گفت و ـیـد*ـوسـ*بــ را امگونه کشید، ـوش*غـ*آ در مرا
 .فردا برای بذار خوشگلم، نه امروز -
 ...آخه نه، -

 :گفت و گذاشت ـبم*لـ روی را اشاشاره انگشت
 .نزن حرف شوهرت حرف رو -

 :گفتم و زدم نازی لبخند
 .چشم -
 خوشمزه صبحونه یه من بگیری دوش شما تا بعدش بکش، دراز همینجا شما گیرممی دوش یه من تا خانم خب -

 .کنممی درست برات
 بلدی؟ مگه! اِ -
 .رفته یادت رو ماکارونی کنم فکر -
 :گفتم و شد ترعمیق لبخندم سفر در روز آن یادآوری با
 ...فقط یادمه، نه، -

 :پرید حرفم میان
 چی؟ فقط -

 :زدم لـب مظلوم و کردم کج را سرم
 .نیستم بلد آشپزی من -
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 .عروسکم میدم یادت خودم -
 االن تا شاید که افتادم ایخانواده یاد باز تنهایی در من و رفت حمام سمت به و گرفت فاصله مدتی گذشت از بعد
 آتیه از پیام یک. انداختم بودم کرده عوض را خطش که موبایلم به نگاهی و کشیدم آهی. باشند کرده طرد مرا

 :بود نوشته داشتم،
 «خوبی؟»

 :دادم را پیامش جواب
 .«ممنون آره»

 :آمد جواب زود خیلی
 .«بگو بهم حتما داشتی مشکلی»
 :نوشتم برایش انداخت، گل هایمگونه منظورش به فکر با
 .«کنم جبران چطوری دونمنمی آتیه، ممنون»
 .«شو خوشبخت فقط»

 :آمد آبتین صدای که زدم لبخندی
 «زنی؟می حرف کی با»
 :پرسیدم بود، شده جذاب خیلی تیره آبی پوشتن حوله با
 چطور؟ -
 :گفت حرص با
 .لبت رو اومدمی لبخند همینطوری زدیمی حرف امیرحسین با وقتی آخه -

 :گفتم اخم با و شدم بلند
 باهام اینطوری نداری حق اینجام تو خاطربه که امروز اما نگفتم؛ هیچی گفتی چی هر کردم، رو مراعاتت االن تا -

 .کنی صحبت
 :زد لب متعجب

 شدی؟ عصبانی اینقدر که گفتم چی مگه -
 به خواستنمی دلم. رفتم حمام سمت به عصبانیت با بدهم او به جوابی اینکه بدون و گرفتم ترمحکم را مـلـحـفـه

 بغض ندارد وجود امزندگی در امیرحسینی دیگر اینکه یادآوری با. باشد داشته شک امیرحسین و من ـطه*ابـ*ر
 فقط اینکه با. دادمی عذابم بدجور دلتنگی اما ام؛کرده اشتباه کردمنمی حس کردم،نمی گناه احساس. گرفت را گلویم

 .کنم تحمل را دوسال باید چگونه دانستمنمی و بودم دلتنگشان بدجور بودم ندیده را آنها بود روز دو
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 ناراحت بود، همراهم سال ۱۹ که دنیایی ترک برای کردم گریه. کرد خیس را صورتم اشک و ایستادم دوش زیر
 از و پوشیدم را پوشمتن حـولـه شد، بهتر حالم و کردم گریه خوب اینکه از بعد. داشتم احتیاج گریه این به اما نبودم؛
 .شدم خارج حمام
 من خاطربه هم او گذشتم امخانواده از من اگر. شود شروع دلخوری با مشترکمان زندگی اول روز خواستنمی دلم
 بود سفید رنگش که کوتاهی دارچین دامن همراه به رنگ صورتی تاپ. آمد شمال به و کرد ترک را چیزش همه

 و بود آشپزخانه در آبتین شدم، خارج اتاق از کردم، آرایش کمی و ریختم هایمشانه روی را دارمنم موهای. پوشیدم
 :گفتم و شدم آشپزخانه وارد لبخند با. بود چیده مفصلی صبحانه

 !کردی چه وای -
 :پرسید آمد،می نظر به نگران کمی سمتم، چرخید

 خوبی؟ -
 باشم؟ بد باید -
 :زد ـب*لـ و گرفت وانش*ز*بـا میان مرا آمد، سمتم به
 .زیاده عشق از بدون کرد ناراحتت که زدم حرفی روز یه اگه کنی، قهر باهام هیچوقت خوامنمی -

 :کردم زمزمه و کردم لـقه*حـ دورش را هایمدستم
 فاصله ازش هاکیلومتر تو همراه اینکه نه موندممی اونجا داشتم دوست رو امیر اگه باش مطمئن اما عاشقتم؛ منم -

 .بگیرم
 :سید*ـو*بـ را امپیشانی

 .گفتم چیزی یه همینطوری توئه، با حق -
 :گفت و گذاشت سمتم را فرنگی توت مربای ظرف نشاند، صندلی روی مرا سپس

 .خانومم بفرمایید -
 :پرسیدم و کردم نگاهش متعجب

 دارم؟ دوست مربا دونیمی کجا از -
 .دادی نشون عالقه خیلی فرنگیتوت مربای به تو بودیم دبی وقتی هتل، توی روز اون کنم فکر -
 ریزبینی؟ خیلی دونستیمی آبتین وای -

 :گفت خودش مخصوص لبخند با و داد تکان سری
 .میگی که هستی نفری اولین تو ولی آره، -
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 بادام و عسل و گردو کلی اینکه از بعد. گرفتمی لقمه برایم تند تند هم او و کردم مربا خوردن به شروع اشتها با
 :گفتم شدممی خارج آشپزخانه از که همانطور. داد را سرمیز از شدن بلند اجازه شوم، تقویت تا گرفت لقمه

 .زحمتبی بشور هم رو هاظرف کن، جمع خودت رو میز نیست، خوب حالم من -
 با کردم سعی و برداشتم را کنترل. نشستم کاناپه روی و دادم تحویلش ژکوندی لبخند که کرد نگاهم چپ چپ

 .کنم سرگرم را خودم تلویزیون دیدن
*** 
 شخص سوم
 شد اتاقش وارد و کشید درهم را هایشاخم. نیامد استقبالش به سلما پیش روزهای برعکس اما شد؛ خانه وارد رایان

 کند رها را اشمشکی مو دخترک توانستنمی اما داشت؛ برگشت بلیط صبح فردا برای. کند عوض را هایشلباس تا
 .ایران برگردد و
 زد اتاقش در به ایتقه. بود کرده که را اشتباهی درآورد شرقی دختر این دل از خواستمی دلش. رفت بیرون اتاق از
 با کردمی شانه را لـخـتـش موهای و بود نشسته توالت میز صندلی روی که سلما. شد وارد ثانیه چند از بعد و

 :پرسید اخم با و شد بلند دیدنش
 داشتین؟ کاری -

 :گفت خشکی لحن با رایان
 .بیا همراهم خوایمی اگه خرید، برم خواممی -

 :گفت و زد پوزخندی سلما
 .بمونم خونه بهتره کنممی فکر دارین، پرواز فردا هم شما ممنون، نه -
 .نمیرم جایی فردا -

 :زد ـب*لـ و چرخید سمتش به متعجب سلما
 چی؟ -

 :دهد نشان تفاوتبی را خودش کردمی سعی رایان
 .بمونم هفته آخر تا باید نظرم به کشه،می طول اینجا کارم یکم -

 :گفت هیجان با. بود زده ذوق بسیار اما نزند؛ لبخند تا فشرد همبه را هایشـب*لـ سلما
 .خرید بریم و کنم عوض لباس تا بیرون برو منتظری؟ چرا پس خب -

 شدند که ماشین سوار. کند خوشحال را دختر این توانستمی راحت چقدر بست، را اتاق در و زد محوی لبخند رایان
 :پرسید سلما
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 بیام؟ پاسپورت کارهای برای نیست الزم من -
 .برمتمی فردا چرا -
 .ممنون -

 هایشسال و سنهم مانند بود وقت خیلی دختر این. راند شناختمی که پاساژی سمت به و داد تکان سری رایان
 راه او سر پشت تنها نداشت توقعی هیچ که سلما. شدند پیاده دو هر و زد ترمز روی پاساژ رویروبه. بود نکرده خرید

 :پرسید و ایستاد ایمغازه ویترین پشت رایان. رفتمی
 قشنگه؟ نظرت به لباس این -
 و کرد اشاره داشت زیبایی هایطرح اشـیـنـه*سـ قسمت و بود شده کار تور پشتش که مشکی پیراهن به و 

 :گفت
 چطوره؟ -

 :زد لب و کرد نگاهش متفکر سلما
 .قشنگه خوبه، -
 بپوشیش؟ خوایمی -

 :گفت و کرد نگاهش متعجب
 !من؟ -
 هست؟ اینجا هم ایدیگه کس تو جز -
 کنی؟می اینکارو چرا -

 :داد جواب پس بکند دیگری برداشت محبتش از دختر این خواستنمی رایان
 .باشی راحت ایران گردیبرمی وقتی تا بخرم برات لباس دست چند خواست ازم و زد زنگ بهم طهورا -

 راحت باشد داشته تواندمی که ایخانواده عشق به دختر این تا گفته دروغ دانستمی رایان اما داد؛ تکان سری سلما
 قسمت و داشت پهنی مری*کــ و بود روشن آبی که دیگری لباس و لباس آن سلما و شدند مغازه وارد. کند خرید
 :پرسید شدند خارج که مغازه از خرید، را بود بـاز کمی اشیـقه

 .مهمونیه مناسب اینا آخه بپوشم؟ راحتی و ترپوشیده هایلباس میرم که طهورا یخونه نباید نظرت به -
 .بخریم هم اینو قبلش اما کنیم؛ عوض رو خریدمون سبک بیا پس توئه، با حق آره -
 او دست روی خرج اینقدر نداشت دوست خرید، هم را آن اجبار به سلما. کرد اشاره ویترین پشت دامن و تاپ به و

 .خریدمی آید،می سلما به کردمی فکر و دیدمی که را هرچه مرد این اما بگذارد؛
 :پرسید رایان که کرد نگاهش متعجب. شد جلب ویترینی به سلما نظر که بودند کرده خرید کلی
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 کردی؟ پسند چیزی -
 .هستن طبیعی خیلی هامانکن این فقط نه، -
 :زد لب گرفت، غم رنگ هایشچشم و شد کشیده سمت آن به نگاهش رایان. کرد اشاره ویترین آن به و
 .هستن طبیعی چون -
 چی؟ یعنی...ی -
 .خودشون تبلیغ برای بلکه لباسشون، تبلیغ برای نه ذارنمی ویترین پشت رو هازن ها،فروشنده نیستن، مانکن اونا -

 :زد ـب*لـ بود، آورده هجوم مغزش به آزاردهنده افکار مشتی هم باز لرزید، بغض از سلما چانه
 هست؟ هم تربدبخت من از یعنی کنم؛نمی باور نه، -

 :گفت و داد تکان سری رایان
 .کنه پسندشون خواست هرکس تا ذارنشونمی ویترین پشت میدن، کرایه ساعتی رو هااین -

 قلب غمگین هایچشم آن و اشکشیده درد چهره. کرد نگاه بود، ایستاده شیشه آن پشت که زنی چهره به سلما
 مثل نبود مجبور هیچوقت اما کرد؛می درک هاراآن بود کرده تجربه را شرایط این چون شاید. آورد درد به را سلما

 بازویش رایان. کنند انتخاب را او و بگذرند مقابلش از مردها تا بایستد حالت یک به ویترین پشت هاساعت عروسک
 :گفت کردمی دورش مغازه آن از که همانطور و گرفت را
 .بدی ادامه تونیمی که اینطوریه فقط رو، تگذشته کنی فراموش باید زندگی ادامه برای -

 گذشته فراموشی دانستمی هم خودش اما داد؛ تکان تایید نشانه به سری و کرد پاک را اشگونه روی اشک سلما
 .است غیرممکن سیاهش

 که رایان. نداشت هم چمدان حتی دهد، جای کجا را آنها دانستنمی که بود کرده خرید کلی سلما. برگشتند خانه به
 :گفت بود خوانده را ذهنش انگار

 .بخرم برات هم بزرگ چمدون یه باید -
 .ممنون -
 .نیست تشکر به نیاز پس کردم، اینکارو طهورا درخواست خاطربه فقط -

 و بود دیروقت. شنیدمی مغرور مرد این از را جواب نوع همین کردمی تشکر که هرگاه. داد بیرون را نفسش سلما
 :کند فکر موضوع این به خیلی نگذاشت رایان صدای اما داد؛می اشخستگی  از نشان اشخمیازه

 .هاقصه بانوی -
 :پرسید و کرد نگاهش خنده با سلما

 چی؟ -
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 کنی؟ تموم برام رو هرمز قصه میشه -
 روی کنارش دخترک خوابید، تخت روی که پسر سرش، پشت هم او و شد اتاقش وارد رایان. داد تکان سری دختر
 :قصه گفتن به کرد شروع بود گرفته ضرب او یـیـنـه*سـ روی دستش با که همانطور و نشست تخت

 اسب کمک به توانست و شد نزدیک همسرش به درمان، بهانه به و شد قصر آن وارد پزشک عنوان به هرمز -
 .ماند زندان در همیشه برای رو زشت حکیم اما بازگردند؛ ایران به و کنند فرار کشور آن از آبنوس
 آنها برای شب هفت و روز هفت و ببندند آذین را شهر داد دستور شاه رسیدند، ایران به همسرش و هرمز وقتی
 .گرفت جشن
 :گفت و کرد نگاه را او خمار هایچشم با رایان

 .هاقصه بانوی بود زیبایی داستان -
 :زد لبخندی سلما

 سرورم؟ اومدین بیرون من اعدام خیال از حاال -
 .باشی هم دیگه داستان یک فکر به اینکه شرط به ولی آره؛ -
 .کنید استراحت بهتره فعال سرورم، حتما -

 آن از بعد که کرد شکر را خدا دل در و کرد ترک را اتاق و گفت بخیری شب شد، بلند سلما که خندید صدا با رایان
 .رسیده آرامش به سختی همه

*** 
 طهورا

 به مرا نشود متوجه امخانواده که طوری هفته یک از بعد چگونه سروش و آبتین دانستمنمی شدم، دانشگاه وارد
 پیدا را کالسم. کنم آمد و رفت تاکسی با بودم مجبور و داشت فاصله خیلی خانه از دانشگاه. دادند انتقال شمال
 بود ازدواجمان سالگرد که دی۲۰ یادآوری با. بود شده سردتر زمانی هر از هوا و بود دی اواخر. شدم وارد و کردم

 دور خود از را دلتنگی جمله از مزاحم افکار تمام کردم سعی شد، کالس وارد که استاد. بست نقش لبم روی لبخندی
 .بسپارم درس به گوش و کنم
 دادم، گوش درس به و کردم باز را کتابم. شوم قبول کنکور تا خواندممی درس امیرحسین با که افتادم هاییزمان یاد
. گرفتم پیش در را بوفه راه پس نداشتم کالس دیگر ساعتنیم تا من و شد تمام کالس دوساعت گذشت از بعد

 :پیچید گوشی در صدایش بوق سه از بعد. گرفتم را آبتین جدید شماره و نشستم صندلی روی
 عشقم؟ جانم  -
 .سالم -
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 .خانومم سالم -
 کجایی؟ -
 .نون لقمه یک پی -
 بکنی؟ کاری تونستی -
 .قبولم شرکت این بوده، عمران مهندسی که مرشته خاطربه خانومم، آره -
 .شکر رو خدا خب -
 کجایی؟ تو -
 .دانشگاه -
 .بینمتمی شب عزیزم، باشه -
 .خداحافظ -
 امدلتنگی باعث کنارم در ساعتش یک نبود بودیم، هم کنار ساعت هر که هفته یک این در. کردم قطع را تماس و 

 .شدمی
 شروع االن تا کالس حتما. انداختم اممچی ساعت به نگاهی. شدم بلند و خوردم بودم داده سفارش که را ایقهوه
 کسی با که کنم بیشتر را هایمقدم سرعت خواستم. دویدم ساختمان سمت به و شدم خارج بوفه از عجله با. بود شده

 شوم، بلند کرد کمکم و گرفت را دستم دختری. گرفت درد خیلی مرم*کــ افتادم، زمین روی محکم و کردم برخورد
 :پرسید نگرانی با
 خوبی؟ -
 بود، هایشجزوه کردن جمع مشغول عذرخواهی، جای به و کرد برخورد من با که بود پسری آن به چشمم من اما

 هم من. دوخت هایمچشم در و کشید باال را اشعصبانی نگاه که گذاشتم بود زمین روی که کاغذی روی را پایم
 :گفتم و کردم اخم او همانند

 من مر*کــ نداره، اشکالی نه، اوه بود، ساده برخورد یه فقط نداره، اشکالی نه وای... خواین؟می عذر گفتین؟ چی -
 .نگرفت درد اصال که

 :گفتم و گرفتم سمتش به و برداشتم را بود پایم زیر که ایبرگه شدم، خم سپس
 .نیست الزم هم تشکر -

 با اینبار و کردم ترغلیظ را اخمم. شنیدم سرم پشت را دختر خنده صدای و بود مانده باز تعجب فرط از دهانش
 :پیچید گوشم در صدایش که رفتم کالس سمت به آهسته هایقدم

 .محترم خانم آهای -
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 :گفت و داد تکان هوا در را موبایلم که سمتش چرخیدم
 .افتاد جیبتون از زمین خوردین وقتی کنم فکر -
 :داد ادامه و گرفت مقابلم را موبایل و رساند من به را خودش قدم چند با و
 .نیست الزم هم تشکر -
 .بود پررویی پسر. رفتم کالس سمت به و کشیدم دستش از را موبایلم و دوختم چشم روشنش ایقهوه هایچشم در

 دختر همان. باشد نشده خراب بشوم مطمئن تا کردم چک را موبایلم و نشستم صندلی روی شدم که کالس وارد
 :گفت و نشست کنارم صندلی روی صدا و سر با کرد کمکم حیاط در که خاکستری چشم

 .سالم -
 :زدم ـب*لـ خودش مثل و کنم پنهان را متعجبم نگاه کردم سعی

 .سالم -
 :گفت ذوق با
 .اومد خوشم ازت هستی، باحالی دختر عجب وای -

 خاکستری، درشت هایچشم داشت، نازی چهره خیلی. شدم خیره شیطانش هایچشم در و زدم تصنعی لبخند
 قلمی، بینی و صورتی ایقلوه هایـب*لـ سفید، پوست بود، ریخته بیرون اشمقنعه زیر از که تیره ایقهوه موهای

 .بود صورتش عضو زیباترین شیطانش هایچشم
 با خاکستری چشم دختر که آمد سمتمان به دیگری دختر بعد ایلحظه کرد، اشاره کسی به و کرد بلند را دستش
 :گفت هیجان

 .گرفت حیاط تو داداشمو حال گفتم که دختریه همون این همراز -
 بود؟ دختر این برادر پررو پسر آن کردم، تعجب
 :گفت و زد لبخندی همراز

 .وقتمخوش -
 :گفت و نشست دوستش کنار که فشردم را دستش صمیمانه کرد، دراز سمتم را دستش و
 .همرازه من اسم -
 .طهورام منم خوشبختم، -

 :گفت و زد ایبامزه لبخند دختر آن
 .آتنام منم -

 :گفت هیجان با که دادم تکان سری
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 زادهولی مهسا

 .زدی حرف داداشم با باحال خیلی طهورا -
 بود؟ تو برادر اون -
 .آره -
 .بود پررو خیلی ولی نشی؛ ناراحت -
 .بکنه نیست بلد عذرخواهی امیرعلی عزیزم، دونممی -

 !بود امیرعلی اسمش پس
 درس از چیزی هیچ من و گذشت آتنا هایشیطنت با دوساعت تمام. شد کالس وارد استاد که بزنم حرفی خواستم
. رفتیم بوفه به همراز پیشنهاد به کالس پایان از پس. هست دنیا در هم من از ترشیطان شدم متوجه تازه. نفهمیدم

 :گفت آتنا که نشستیم صندلی روی و گرفتیم سردی ساندویچ پس کردم،می گرسنگی احساس کمی
 که رو کسی من اما دوستیم؛ باهم ساله سه همراز و من البته هستیم، رشته یک تو تامون هرسه که شد خوب چه -

 .دارم دوست کنه اذیت رو امیرعلی
 :پرسیدم متعجب

 نداری؟ برادرت با خوبی رابطه -
 .کنه اذیتش کسی بیاد بدم که نیست اونطوری اما دارم؛ چرا -
 :گفت خوردمی ساندویچش از که همانطور همراز. داد تحویلم چشمکی و
 !امیرعلی هابچه! اِ -
 و ایستاد میز کنار شنیدم، شدمی نزدیک که را پاهایش صدای زود خیلی برنگشتم،. کرد اشاره من سر پشت به و

 :گفت
 بیای؟ لحظه یک میشه خانم آتنا -

 :گفتم و زدم ـغـل*بـ به را هایمدست
 .سالم -

 همراز. بکشم ناخن را صورتش تمام عصبانیت از خواستمی دلم داد، تکان سری و انداخت من به تفاوتیبی نگاه
 .کرد ترحرصی مرا این و داد لبخند با را جوابش که کرد سالم هم
 :گفت و انداخت باال ایشانه آتنا
 .بگو همینجا داری کاری -
 .بیا لحظه یه گفتمنمی که بگم اینجا خواستممی اگه -

 :زد لب و داد نشان دست با مرا آتنا
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 .نکردی عذرخواهی ولی کردی برخورد باهاش که همونی طهوراست، دیگه، باشه معرفی به نیاز کنمنمی فکر -
 :گفت همراز به رو د،کشی نشان و خط آتنا برای چشم با و مالید همبه را هایشدندان حرص با امیرعلی

 زبونیبلبل برام نباید که فهمهمی نکردم رو ضمانتش هم من و مهمونی بره خواست که شب بگین خانم آتنا به -
 .کنی
 :گفت ناراحتی با و گرفت دندان به را لبش آتنا. گرفت فاصله ما از بلند هایقدم با بعد
 !شدم بیچاره وای، -

 :پرسید همراز
 چرا؟ -
 آخه برم، خواستمنمی من مون،کننده کسل و خانوادگی هایمهمونی از یکی به ببره منو امروز خواستمی مادرم -

 .برم همراهشون دارم دوست منم و نمایشگاه برن خوانمی امیرعلی و پدرم
 :پرسیدم

 نمایشگاه؟ -
 هایماشین نمایشگاه برن خوانمی امشب امیرعلیه، دست مدیریتش اما داره؛ ماشین نمایشگاه پدرم آره -

 .ستموزه مثل جایی یه نیست، فروشی اما داره؛ هاییماشین چه ببینی اگه وای کالسیک،
 :زدم لبخندی

 .ببره خودش با رو تو دیگه برادرت کنمنمی فکر ولی باحال؛ چه -
 .کنه چیکار خوادمی امیرعلی ببینم میگم بابام به ببره، خودش با منو اون نیست نیازی اصال -

 :زدم لب افتادم، اهورا و خودم یاد خندیدم،
 .دارم برادر یه منم -

 :گفت شیطنت با آتنا
 چندسالشه؟! جدا؟ -
 .سالشه۲۸ -
 چیه؟ اسمش امیرعلیه، سنهم آخی، -
 .اهورا -

 :گفت همراز
 .طهورا و اهورا بامزه، چه -

 :گفت آتنا که زدم تلخی لبخند
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 .دانشگاه دمِ بیاد روز یه بگو خب ببینم، رو برادرت شد الزم -
 :کردم زمزمه و پوشاند را صورتم غم هاله

 .کننمی زندگی تهران مخانواده -
 :پرسید متعجب

 کنی؟می چیکار اینجا تو پس -
 .شمال اومدم شوهرم با -

 :شد متعجب او همانندِ هم همراز
 کردی؟ ازدواج -
 .آره -

 :پرسید آتنا
 دارین؟ بچه چندتا کردین؟ ازدواج ساله چند سالشه؟ چند باحال، چه -

 :گفت همراز که خندیدم
 .شد شروع هم کالسمون فضولیه، دخترِ چه میگه خودش با طهورا االن آتنا، بسه -

 :داد جواب شدمی بلند که همانطور آتنا
 طهورا؟ نه مگه باشیم، باخبر هم زندگی از خوبه دوما کنجکاویه، و نیست فضولی اوال -

 :گفتم و برداشتم میز روی از را کیفم
 .کنممی برطرف رو کنجکاویت کالس از بعد شد، شروع کالسمون همرازه، با حق اما عزیزم؛ آره -

 .رفتیم کالس به هم با و داد تکان سری آتنا
 معماری رشته در امیرعلی و هستن فرزند دو فقط گفت هم او و دادم امخانواده از مختصر توضیح یک کالس از بعد

 .است آخرش سال تازه امسال شده قبول دیر کمی کنکور چون و کندمی تحصیل
 بوق صدای. بودم دلتنگشان چقدر بودند، کرده تمام را درسشان دو هر اهورا و امیرحسین. ایستادم دانشگاه در مقابل

 . بود کرده جلب را دخترها از خیلی توجه. کردم نگاه رنگش مشکی جنسیس به. آورد بیرون فکر از مرا آبتین ماشین
 کردمی نگاهم لبخند با آبتین. شدم سوار دختران مشتاق هایچشم مقابل در و رفتم سمتش به آهسته هایقدم با

 :گفتم و دادم تحویلش لبخندی مقابل در که
 .سالم -

 :داد را جوابم و گرفت را دستم
 .خوشگلم سالم -
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 :داد ادامه کردمی روشن را ماشین که همانطور و
 شدم؟ دلتنگت اینقدر حاال تا صبح از که من با کردی چیکار -
 :گفتم ایـشـوه*پرعـ لبخند با. گذاشت فرمان روی را دستم و
 .عزیزم بودم تو دلتنگ منم -
 .خونه برسیم سالم بذار طهورا، نکن نگاهم اونطوری -

 :گفت آبتین شدیم که وارد رسیدیم، خانه به. نکنم شیطنت خانه تا کردم سعی و خندیدم بلند
 بدم؟ سفارش بزنم زنگ خوریمی چی حاال خانمی، خب -

 :گفتم کردممی عوض را هایملباس که همانطور
 .کنم درست غذا بدی یادم باید امشب دیگه، نه -

 :پرسید که کردم تن به و برداشتم را رنگم لیمویی تاپ. شد اتاق وارد
 بشی؟ خیالبی رو امشب نمیشه حاال -
 .نچ -

 :گفتم کردممی مرتب را رنگم مشکی دامن که همانطور. سمتش چرخیدم سپس
 .بلدم رو یکی این کنم؟ درست کباب چیه نظرت اصال -
 :گفت و آمد سمتم به
 .خوبیه فکر -
 :زد ـب*لـ و گرفت فاصله طوالنی دقیقه چند از بعد. شد نزدیکم دهم نشان العملیعکس اینکه از قبل و
 .خانمی خوامتمی خیلی -

*** 
 شخص سوم

 خیلی برایش باشد خودش کشور در اینکه. شدنمی پاک سلما هایـب*لـ از ایلحظه لبخند. شدند پیاده هواپیما از
 :گفت و آمد سمتش به و گرفت تحویل را هاچمدان رایان. بود خوشایند

 .اومدی خوش کشورت به -
 :گفت و زد لبخندی سلما

 .ممنون -
 :آمد کنارش از کیارش صدای

 .شدم همسفر باهاتون که شدم خوشحال برم، باید دیگه من سلما -



 

 

321 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 :داد ادامه رایان به رو و
 .خدانگهدار -

 :زد لب رایان به رو دختر. کرد کج شلوارپوشی و کت مرد سمت به را راهش کیارش و کرد خداحافظی هم سلما
 .هست مشکلی یه -
 چی؟ -
 .خاموشه گوشیش زنممی زنگ طهورا به هرچی ستهفته یک -

 :گفت کشیدمی خودش پشت را هاچمدان که همانطور رایان
 .همینطوره هم  آبتین درمورد چون! جالب چه -
 یعنی؟ شده چی میشم، نگران کم کم دارم -
 .شده خراب موبایلش شاید شده، چی ببینیم طهورا خونه میریم االن -

 :زد لب امیدوار سلما
 !شاید -

 دارد دل در که غمی این دانستنمی اما داشت؛ هیجان سلما کردند، حرکت طهورا خانه سمت به و گرفتند تاکسی
 !چیست برای
 طوالنی نسبتا زمان مدت از بعد تاکسی. بزند کنار را مزاحمش افکار کرد سعی. شود دور رایان از خواستنمی انگار

 .شدند پیاده دو هر و ایستاد
 :پرسید سلما دوخت، خانه مشکی هایپرچم به چشم متعجب رایان

 اینجاست؟ -
 :داد ادامه دختر که داد تکان سری رایان

 شده؟ فوت کی پس -
 :خواند را اعالمیه روی. برداشت قدم خانه سمت به رایان

 !سبحانی علی -
 :داد ادامه و کشید آهی

 .شده فوت طهورا پدر -
 :گفت ناراحتی با و گرفت دندان به را لبش سلما

 .بده خیلی طهورا حال حتما بیامرزدش، خدا -
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. بود گذشته خانه هایدیوار از مردی خوانیتعزیه صدای شدند، خانه وارد و گرفتند رنگ مشکی پرچم از چشم
 :گفت رایان به رو و آمد سمتشان به سرخ هایچشم با امیرحسین

 .سالم -
 .بیامرزدشون خدا شده، فوت پدرتون دونستمنمی میگم، تسلیت سالم، -
 اینجا؟ اومدین که افتاده اتفاقی بیامرزه، هم رو شما رفتگان خدا -

 :زد ـب*لـ آرام سلما
 .سالم  -
 :آمد سرش پشت از اهورا گرفته صدای. چرخید او روی امیرحسین نگاه و
 تو؟ کجایی امیرحسین؟ -

 :پرسید سلما. کرد سالم رایان به و رفت سمتشان به سپس
 کجاست؟ طهورا -

 :پرسید و کشید هم در را هایشاخم اهورا
 دوستشی؟ -

 :داد جواب او جای به رایان
 .گفته بهتون سلما درمورد طهورا کنم، فکر -

 :گفت و داد تکان سری افتاد، بود خریده که دختری آن درمورد سلما هایحرف یاد اهورا
 .نیست اینجا دیگه طهورا ولی اومدین؛ خوش بله، -

 :غرید عصبانیت با و پرید او کالم میان امیرحسین. گفت حرص با را هایشحرف تمام
 .رو بحث این کن تموم اهورا، بسه -
 :داد ادامه سلما به رو و
 .بمونین اینجا تونینمی -

 :پرسید سلما
 کجاست؟ طهورا -

 :داد پاسخ حرص همان با اهورا
 .مرده -

 :غرید و داد هل خانه سمت به را او امیرحسین
 .بیام من تا کن پذیرایی مردها از برو -
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 :پرسید رایان رفت، خانه سمت به اهورا
 شده؟ چی بدونم میشه -
 .نداره خوبی وضع زیاد اینجا ببخشید اومدین، راه از هم شما نیست، مهمی چیز -

 :داد تکان سری رایان
 .کنیممی صحبت میایم مناسب فرصت یک تو م،خونه برممی رو سلما من -

 :پرسید شدند که سوار. برگشت تاکسی سمت به را رفته راه اجبار به هم سلما نکرد، اعتراضی امیر
 درسته؟ افتاده، اتفاقی یه حتما -

 :گفت دادمی آدرس راننده به که همانطور رایان
 .کرد خودشو کار باالخره آبتینه، سر زیر شهمه -

 که خانه وارد. شدند پیاده و ایستاد رایان خانه مقابل تاکسی. نزند حرفی دیگر دانست صالح اما بود؛ شده گیج سلما
 :گفت خجالت با سلما شدند،

 .تو دوش رو افتاد من زحمت باز ببخشید، -
 :زد ـب*لـ بردمی اتاق سمت به را چمدان که همانطور رایان

 .بمونی اینجا باید زده گندی چه آبتین بشه معلوم و بگذره طهورا پدر فوت از مدت یه که زمانی تا فعال -
 تنهایی؟ اینجا تو -
 .آره -

 :داد ادامه شدند که اتاق وارد
 تمیزه، کمد تو هایلباس تمام اما عسلویه؛ بریم شدیم مجبور بعدش عقد، از قبل بود، نازی اتاق زمانی یه اینجا -

 .کنی استفاده ازشون تونیمی کنه، استفاده و برگردیم نشد فرصت
 بپوشم؟ اونو لباسای اگه نمیشی ناراحت -

 :زد پوزخندی
 چیکار؟ خواممی رو هاشلباس نیست، خودش وقتی کنم،نمی زندگی اون خاطرات با من -
. است خودش خانه در کردمی حس طوالنی مدت از بعد. کرد عوض را هایشلباس دختر. رفت بیرون اتاق از و

 :بود نوشته که کرد بازش داشت، ناشناس پیام یک انداخت، موبایلش به نگاهی. داشت را همانجا امنیت و آرامش
 .بدم توضیح بهت رو چیزایی یه باید من سلما، سالم -

 :نوشت متعجب
 شما؟ -
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 آینده در اتفاقی چه که کرد فکر این به. کشید دراز تخت روی و گذاشت عسلی روی را موبایل. نیامد جوابی اما
 .رفت خواب به و زد لبخندی. بود رایان با سفر از بهتر او با سفر افتاد، کیارش یاد افتاد، خواهد او برای
*** 
 طهورا
 بود، آبتین خورد، زنگ موبایلم. زدم بیرون محوطه از و کردم خداحافظی همراز و آتنا از. شد تمام کالسم آخرین
 :دادم جواب

 جانم؟ -
 عزیزم؟ کجایی -
 .بیرون میام دانشگاه از دارم -
 .برگردی تاکسی با باید بیرون، اومدم شهر از خونه یک دیدن برای من خانمی، ببخشید -
 :زدم لب اجبار به
 خونه؟ میای کی نداره، اشکالی باشه -
 .معذرت بازم م،خونه دیگه دوساعت -
 .خداحافظ میرم، دیگه من خب نداره، عیب که گفتم -
 .خانومم خدانگهدار -

 با. زد ترمز پایم جلوی سفیدرنگی پورشه. بگیرم ماشین تا ایستادم خیابان کنار بود، ۵ ساعت. کردم قطع را تماس
 در امیرعلی صدای و کشید پایین را پنجره آخر در و زد بوق بار چند. رفتم و گرفتم را راهم است مزاحم که فکر این

 :پیچید گوشم
 محترم؟ خانم ایستادی خیابون کنار چرا -
 :بگویم و بیندازم ماشین در نگاهی و بایستم شد باعث همین نبود، تمسخر لحنش در
 نه؟ مگه بگیرن، ماشین تا ایستنمی خیابون کنار -
 دنبالت؟ نیومده شوهرت -
 داره؟ ربطی شما به -

 :گفت و انداخت روروبه به نگاهی
 .بمونی خیابون توی تاریکی این تو نخواستم فقط نه، که معلومه -

 :آمد جوانی پسر صدای و زد ترمز روی امیرعلی ماشین سر پشت ماشینی بدهم جوابی آنکه از قبل
 .کنی حال اینجا میدم قول کنی،نمی حال اونجا اگه خوشگله خانم -
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 :شد بلند دیگری پسر صدای و
 .خانمی باال بیا -

 از یکی و کرد باز را سری پشت ماشین در دهم، نشان العملیعکس اینکه از قبل و شد پیاده ماشین از امیرعلی
 :زد داد و کوبید ماشین بدنه به را او و گرفت را لباسش یـقه کرد، پیاده را پسرها

 االغ؟ مرتیکه زدی زری چه -
 :گفت حال همان در نخورد، تکان ایذره امیرعلی اما دهد؛ هلش خواست پسر آن
 شی؟چیکاره مرتیکه؟ چه تو به -

 :گفت و زد پهلویش به محکمی ضربه امیرعلی
 حرفیه؟ عوضی، برادرشم -
 :نالیدم و دویدم سمتشان به ترس با که شدند پیاده ماشین از دیگر پسر دو
 .کن بس خدا رو تو امیرعلی، -

 .بروم عقب قدم چند شد باعث فریادش صدای
 .نزن هم حرف ماشین، تو برو تو -
 به و گرفت فاصله پسر آن از دقیقه چند از بعد. شوم سوار و بروم ماشین سمت به شدم مجبور صدایش تحکم از

 شباهت او به مرد این چقدر افتادم، امیرحسین یاد ناگهان. بود هم در هایشاخم. شد سوار و آمد ماشین سمت
 .اخالقی شباهت بلکه ظاهری شباهت نه داشت؛

 رفتار سرسنگین هم من با حتی. بزند حرف همراز و آتنا جز به دختری با یا بخندد کسی با بودم ندیده حال به تا
 :پرسید که برداشتم اشچهارشانه هیکل از چشم. نبود هایمشیطنت تالفی دنبال وقتهیچ و کردمی
 کجاست؟ تونخونه -

 :گفتم و دادم را خانه آدرس
 زدی؟ داد سرم چرا -
 .داشته دلیلی حتما! زدم؟ داد -

 :گفتم و کردم گرد را هایمچشم
 .بزنه داد من سر نداره حق کسهیچ اما -
 .زدم من که حاال -
 :گفتم پوزخند با. کردممی جبران عمل در باید و آوردممی کم لفظی همیشه دادم، بیرون را نفسم حرص با
 .بینیمی بد الّا و جون پسر درنیفت من با -
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 :گفت و داد تحویلم پوزخندی متقابال هم او
 .تو دست از کشهمی چی شوهرت بیچاره بیفتم، در هابچه شما با نیستم بیکار -
 .نکن دخالت من زندگی تو لطفا نیست، مربوط شما به -
 کردم؟ دخالت کی -
 بعدا را کارش تالفی و نزدم حرفی دیگر گرفتم تصمیم. شدم خیره بیرون به پنجره از و گرفتم گاز را ـبم*لـ

 .شدم پیاده تشکر بدون و کردم نازک برایش چشمی پشت انداخت، من به نگاهی و ایستاد خانه جلوی. درآوردم
. پختم بود داده یادم خودش که الزانیایی و کردم تمیز را خانه کمی آبتین آمدن تا شدم، خانه وارد او به توجه بدون
 از بعد. کرد باز برایم را ـوشش*غـ*آ هم او و دویدم سمتش به ذوق با آمد، در صدای گذاشتم فر در که را ظرف
 :گفتم و کشیدم عقب را سرم اش،عالقه ابراز

 .آقایی سالم -
 .خانومم سالم -
 .شد بیشتر گفتی که دوساعتی از ساعت نیم -
 .میاد خوبی بوی چه بَه کشید، طول بیشتر یکم کارم -
 .برات کردم درست الزانیا -
 :زد لب خندیدمی که حال همان در کشیدم، خفیفی جیغ که گرفت لـپـم از ـازی*گـ
 .عزیزم ممنون -
 :گفتم اخم با و گرفتم فاصله او از
 .کن عوض لباساتو برو شدی، وحشی باز که تو -
 :گفت و نشست کنارم صندلی روی آبتین چیدم، را میز سلیقه با. شد حاضر الزانیا ربع یک از بعد رفت، اتاق به
 !غذایی چه به، به به -
 .چطوره طعمش ببین بخور -
 :کرد زمزمه و گذاشت دهان در و کرد جدا را الزانیا از مقداری چنگال و کارد با
 .عالیه شممزه اوم، -
 همانطور و نشست تخت روی آبتین. رفتیم اتاق به هردو شام از بعد. بود شده خوب کردم، خوردن به شروع ذوق با

 :گفت دادمی تکیه تخت تاج به که
 .خانمی دیگه بخواب بیا -

 :گفتم و برداشتم دراور روی از را موبایلم
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 .بزنم زنگ یکی به باید من بخواب، تو -
 کی؟ -
 .سلما -
 .نگفتم رایان به دادیم انجام که کاری مورد در هنوز من -
 .دارم بهش مسئولیتی حس یه بزنم، حرف سلما با باید من اما -

 :پرسید و زد ـغـل*بـ به را هایشدست
 مسئولیتی؟ حس چه -
 .کنه زندگی ما پیش بیاد بگم بهش بخوام شاید -

 :گفت و شد بلند
 کنه؟ چیکار  -
 ...باهم اینجا، بیاد -

 :حرفم در پرید
 .باشه یادت اینو نداره، وجود همی با -
 .کنم ولش تنها و تک کشور این تو تونمنمی آوردم، بیرون جااون از رو دختر اون من آبتین؟ میگی چی -
 .کنه زندگی اینجا نمیدم اجازه من چون تونی؛می... چرا -

 :زدم لب متعجب
 کنه؟ چیکار پس چی؟ یعنی -

 :انداخت باال ایشانه
 .بمونه رایان پیش دونم،نمی -
 .غیرممکنه این دونیمی آبتین، نه -

 :زد داد
 ...توی که عوضی دختر یه مورد در اونم نیست، غیرممکن چیز هیچ -
 :زدم فریاد او از بلندتر و پریدم حرفش در
 .کنی توهین بهش نداری حق بفهم، رو دهنت حرف لطفا -
 .پایین بیار رو صدات -

 :گفتم و برداشتم سمتش قدمی
 .کنی صحبت چطوری زن یه مورد در بگیری یاد تو که پایین میارم رو صدام وقتی -
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 :گفت و زد پوزخندی
 .بذاره اینجا ور پاش نداره حق سلما یکیه، من حرف شد اینطوری که حاال کنی،می دفاع ازش خوب -
 :زدم لب حرص با
 .هستی مزخرفی آدم خیلی -
 .آورد هجوم سمتم به دنیا هایحس بدترین زد که حرفی با
 کردی؟ ازدواج مزخرف آدم این با چرا پس جدی؟ -

 .شد خارج خانه از هم بعد اتاق از و برداشتش رفت، پالتویش سمت به. لرزید بغض از امچانه
 مرا هم او خود اینکه از شدم، پشیمان کردم که کاری از لحظه یک فقط لحظه، یک و چکید امگونه روی اشک
 لحظه آن که کاری تنها اما بودم؛ متنفر خودم ضعف از. شد صورتم روان اشک کرد، سرزنش انتخابش برای
 .بود کردن گریه بدهم انجام توانستممی

 :دادم جواب ایگرفته صدای با بود، آتنا. انداختم شماره به نگاهی و رفتم سمتش به خورد، زنگ موبایلم
 الو؟ -
 .کردی اذیت رو داداشم کلی شنیدم عشقم، سالم -

 :گفتم و زدم محوی لبخند
 .برعکس شایدم -
 گرفته؟ چرا صدات طهورا؟ خوبی -
 .بودم خواب -
 کنارت شوهرتم البد خوابین؟می شب ۱۰ ساعت که خروسین شما مگه آخه کردم، بیدارت کردم خوبی کار چه! اِ -

 خوابه؟
 :گفتم پوزخند با و کردم نگاه تخت روی اشخالی جای به
 .نیومده خونه هنوز نه، -
 .صفاسینی بریم هابچه با قراره فردا بگم زدم زنگ راستی... آها تنهایی، پس خب -
 !صفاسیتی؟ -
 میای؟ آره، -
 .نرفتم جایی دانشگاه جز ستهفته دو بیام، کنم فکر آره -
 شوهرت؟ با یا میای تنها -

 :زدم ـب*لـ سپس کردم، مکث کمی
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 .تنها -
 :گفت شیطنت با
 .مجردی صفاسیتی پس اوه، اوه -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .گفتی تو که همین آره، -
 .خوش شب بذار، رو تکپه برو هم تو کنممی قطع من خب، -
 .خیر شب -
 .کردم قطع را تماس و
 ناراحتی و نگرانی. رفته کجا شب موقع این دانستمنمی. شکست بغضم باز داشتم آبتین با که دعوایی یادآوری با

 شانه آن به شانه این از تخت روی یک ساعت تا. نداشت ایفایده اما بخوابم؛ کردم سعی. بود آمده سراغم به هردو
 .رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند نگرانی شدت از باالخره تا شدم

 رنگ خاکستری رکابی همان با و بود هایشچشم روی دستش. کشیدم راحتی نفس کاناپه روی آبتین دیدن با
 .انداختم رویش نشود بیدار که طوری و برگشتم پیشش برداشتم، پتویی رفتم، اتاق به. بود خوابیده

 به کردمنمی فکر وقتهیچ. بود شکسته را دلم جذاب مرد این امشب اما بود؛ شده جذاب خیلی خواب در اخم با
 .رفتم خواب به راحت خیلی پیش دفعه برخالف و برگشتم اتاق به. دهد نشان واکنش قدرآن سلما موضوع

*** 
. پوشیدم را همرنگش جین و مشکی مقنعه. بستم را هایشدکمه آینه جلوی و کردم تن به را رنگمشیری مانتوی
. شد وارد سرخ هایچشم با او و شد باز اتاق در که برداشتم بود خریده برایم دبی در آبتین که را سفیدی پالتوی
 .کردم ترک را اتاق او به توجهبی من که شد حمام وارد. دادم را پاسخش طورهمان که کرد لبی زیر سالم

 سوار بود، منتظر در دم تاکسی. زدم بیرون خانه از و نماندم آبتین منتظر مالیدم، تست نان روی شکالت مقداری
 جوابش اما کرد؛ سوال هم باریک شد، بدم حال متوجه آتنا شدم که دانشگاه وارد. خوردم را تستم نان راه در و شدم

 .نداشت عذرخواهی خیال هم او و بودم دلخور آبتین دست از هنوز. ندادم درست را
 :آمد آتنا صدای که بودم وسایلم کردن جمع حال در. داشتم کالس چهار ساعت تا
 .منتظرن دانشگاه در دم هابچه طهورا -

 :گفتم و رفتم سمتش به قدمی
 ان؟کی هابچه -
 .خودت و سایه دوستامون، از دیگه یکی و همراز و من بهزاد، دوستش امیرعلی، -



 

 

330 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 منتظرن؟ چی برای اینا خب -
 :گفت و کرد ریزی اخم

 .بیرون بریم بود قرار نیست، خوب حالت واقعاً امروز تو انگار -
 :زدم ـب*لـ و گرفتم دندان به را لبم
 .بودم کرده فراموش کالً وای -
 .نمیای نگو خدا رو تو نباشی، خسته -

 و بود عذرخواهی معنای به که آمدمی دنبالم اگر بودم، نگفته چیزی مورد این در آبتین به. کردم فکر کمی
 .بدهم او به خبری کهاین بدون رفتممی آتنا همراه هم من آمدنمی اگر اما خانه؛ گشتمبرمی

 :گفتم و کشیدم آهی. نبود آبتین جنسیس از خبری اما گذراندم چشم با را اطراف. رفتیم بیرون دانشگاه از هم با
 .آتنا میام باهاتون -

 :گفت زدهذوق
 .منتظره امیرعلی که برو جون،آخ -
 صمیمی و گرم بهزاد اما کرد؛ سالم لب زیر امیرعلی رفتیم، سمتشان به. کرد اشاره رنگش سفید پورشه به دست با و

 نشستیم آتنا رنگ سفید مِگان در سایه و همراز من،. شدیم آشنا هم سایه با. دادم را جوابش گرم هم من و داد سالم
 .بودند سوار خوبی هایماشین دو هر داشت ماشین نمایشگاه که پدرشان خاطربه. آمدند هم با بهزاد و امیرعلی و

 من همیشه کهاین با. بود شده تنگ هایشکردن بازی شطرنج و پدرم برای دلم چقدر. دادم تکیه صندلی به را سرم
 آبتین همراه که روزی دانستمنمی. بود بخشلذت خیلی او با کردن صحبت و کنارش در بازی اما باختم؛می

 غصه خیلی حال به تا حتماً نازکمدل مادر. ببخشد مرا که بخواهم و کنم نگاه هایشچشم در چگونه گردمبرمی
 را عکس قاب و انباری آن حتی که کردم عجله رفتن در قدرآن. زدم تلخی لبخند رازش و انباری یادآوری با. خورده

 چشمم گوشه از سمجی اشک قطره و کرد تبدیل بغض به تلخ هرچند را لبخند آن امیرحسین یاد. کردم فراموش
 .چکید پایین
 با. بگیرد را او جای توانستنمی آبتین هایمحبت از کدامهیچ. شدمی طاقتبی قلبم کردممی فکر او به هرگاه

 :آمدم خودم به همراز صدای با. بودمی کنارم برادر عنوان به حداقل امیر خواستمی دلم بودم، آبتین عاشق کهاین
 طهورا؟ کنیمی گریه -

 :زدم ـب*لـ و کردم پاک را هایماشک فوری
 .خوبم نه، نه -
 مطمئنی؟ -
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 .آره -
 لبخند ایستاد که شهربازی جلوی. نکرد باور را حرفم او انگار کردم، حس خودم روی آینه از را آتنا غمگین نگاه

 .نبود باخبر ترسم از کسهیچ دیگر جااین. شد تمدید تلخم
 :گفت امیرعلی. آمدند سمتمان به شدند، پیاده هم هاآن و کرد پارک پشتمان امیرعلی ماشین. شدیم پیاده

 جا؟این اومدین که دارین عالقه شهربازی به خیلی دخترها شما کهاین مثل -
 :گفت زده ذوق آتنا
 .خیلی -

 :زد ـب*لـ سایه
 .خوریممی شام هم بعد کنیممی بازی دوساعت بریم، حاال -

 :پرسید همراز. سکوت من و کردند موافقت همه
 بشیم؟ سوار سفینه اول چیه نظرتون -

 :داد جواب بهزاد
 .موافقم من -

 .گرفت بلیط و رفت بهزاد شدیم که وارد
 بلندی از تواندمی هرکسی نیست، عیب ترس گفتمی امیرحسین. کنم مقابله ترسم با خواستمنمی دیگر باراین

 :گفت هیجان با سایه. بترسد
 .بریم بیاین هابچه -

 :گفتم و زدم پس را دستش که گرفت را دستم آتنا
 .نمیام من -
 ترسی؟می هیجان و ارتفاع از امیرعلی مثل هم تو نکنه چرا؟ -

 :گفتم و دادم تکان سری. انداخت باال ایشانه که کردم نگاه امیرعلی به متعجب
 .ترسممی دوش هر از -

 :زد ـب*لـ سایه
 .بشی سوار تونیمی که باریه حاال -

 :گفتم و زدم لبخندی
 فکر تره،قوی همیشه ترس چون کنی؛ مقابله ترسیمی که چیزی با کنی سعی نباید میگه همیشه امیرحسین -

 .بشم سوار بخوام نکنم
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 :گفت و رفت سفینه سمت آتنا
 .میریم خودمون ذاریممی جااین رو ترسوها تا دو این خیال،بی -

 :آمد امیرعلی صدای که رفتند سفینه سمت به همه
 .داری اهورا اسم به برادر یه فقط گفتمی آتنا کیه؟ امیرحسین -

 :داد ادامه فوری که کردم نگاهش
 .ندی جواب تونیمی خوایمی اگه ست،ساده کنجکاوی یه کن باور -

 :گفتم بپرسد، چیزی ترسیدمی که بودم کرده برخورد او با تند آنقدر. زدم محوی لبخند
 یاد رو من تو حقیقتش امیر، داداش گفتممی بهش منم و کردمی زندگی ما با سالگی نه از برادرمه، مثل اونم خب -

 .میندازی اون
 :گفت و داد تحویلم لبخندی

 .برسیم جایی به باهم کلکل و دعوا از کنمنمی فکر باشم، برادرت تونممی من بخوای اگه خب -
 .شبیهشی خیلی تو آره، -
 شده؟ تنگ براش دلت -

 :لرزید صدایم
 .زیاد خیلی -
 ببینیش؟ نمیری چرا -
 .تونمنمی -
 چرا؟ -

 :زد لب دید که را سکوتم. کردم فرار خانه از که بگویم توانستمنمی کردم، سکوت
 دلتنگ هم اون باش مطمئن هستی کسی دلتنگ شدیداً تو وقتی بدون رو این اما نگو؛ نگی خواینمی اگه باشه، -

 .توئه
 مزاحم قطره یک هم باز هایماشک نشدن جاری برای سعیم وجود با. زد لـقه*حـ هایمچشم در اشک حرفش این با
 دنبالشان هم امیرعلی و من کردند، بازی ساعتی دو هابچه. زدم پسش دست پشت با فوری. شد جاری امگونه بر

 .نبود سرد کردممی را فکرش که هم قدرهاآن امیرعلی. کردیممی نگاهشان و رفتیممی
 که رستورانی باغ به. گرفتمی امخنده کارهایش بعضی از من و کند شادم کرد سعی خیلی دید که را خرابم حال
 خواستمی دلم. ندادم سفارش جوجه باراولین برای آمد که گارسون. بود ایمعرکه جای واقعاً. رفتیم گفت بهزاد
 :گفت بود کرده تعجب سکوتم از که آتنا. دادم سفارش ماهی پرس یک پس بخورم، را امیرحسین عالقه مورد غذای
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 .نیست خوب حالت صبح از هست، چیزیت یه امروز تو طهورا -
 :پرسید هم همراز

 نیومدی؟ شوهرت همراه چرا -
 :دادم پاسخ و زدم تصنعی لبخند

 .بیاد همراهم تونستنمی داشت، کار آبتین خب -
 از. بودند داده سفارش ماهی هم آتنا و بهزاد. ریختم انار رب کلی امماهی روی چید، میز روی را غذاها گارسون
 کردممی اعتراض من و گرفتمی ماهی وقت هر که افتادم امیر یاد. بود العادهفوق طعمش خوردم، اشتهاتر با همیشه

 برنجم روی و کردمی جدا استخوان از را گوشت حوصله با بخورم، را سیخ از پر موجود این ندارم حوصله که
 .گذاشتمی

 بیشتر که شد سرازیر هایمچشم از اشک. بود کرده خوش جا گلویم در تیغی. افتادم سرفه به گلویم سوزش با
 :زد لب و گرفت سمتم آبی لیوان آتنا. بود هایمخاطره خاطربه
 خوبی؟ عزیزم، بخور -

 :گفتم و نوشیدم را آب از ایجرعه
 .گلوم تو پرید چیزی خوبم، -

 را غذا خوردم که دیگر قاشق چند. شد بهتر حالم و ریختم اشک کمی کردن سرفه بهانه به کردم، پاک را هایماشک
 :گفتم و شدم بلند زدم، کنار

 .ببخشید زنم،می قدم باغ تو یکم من -
 حوض درون و زدمی بیرون هاسنگ الیالبه از آب. ایستادم رستوران گوشه نمایسنگ کنار. گرفتم فاصله میز از و

 :کرد پاره را افکارم یرشته آتنا صدای. ریختمی
 .بزنی حرف باهام یکم بخوای کنم فکر -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند کردم، نگاهش
 .تونمنمی -
 چرا؟ -
 .کنین نگاه بدی چشم به رو من شما خوامنمی چون -
 .کنمنمی کاری همچین باش مطمئن -

 :گفتم و کشیدم آهی
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 طورهمین بودن، مخالف ازدواج این با شدیداً اهورا و امیرحسین اما داشتم؛ دوستش خیلی شدم، آبتین عاشق من -
 ...اون مادر و پدر

 :لرزید بغض از صدایم
 .کردم فرار و بزنم رو مخانواده قید عشقم خاطربه شدم مجبور -
 :پرسید و کرد نگاهم نکرد، تغییر چیزهیچ آتنا چهره در
 داشت؟ رو ارزشش آبتین -
 .دارم دوستش من -
 .باشی پشیمون نباید پس -
 .دلتنگم فقط نیستم، -

 :گفت و گرفت را دستم
 یادش الزمه فقط ریزه،می اشک روز و شب خاطرشبه و نفره یه دلتنگ هم من مادر آخه کنم، درکت بتونم شاید -

 .نه اون اما داری تخانواده دیدن برای فرصت تو کنه، بغض تا بیفته
 کیه؟ اون -

 :آمد سرمان پشت از سایه صدای بدهد را جوابم کهآن از قبل
 .دیگه بیاین خونه، بریم خوایممی هابچه -

 رویروبه. ببرد خانه به مرا تا نشستم امیرعلی ماشین در باراین. رفتیم هاماشین سمت به هرسه و دادم تکان سری
 من نظر از و کندمی صحبت امیرعلی با من درمورد آتنا دانستممی. شدم پیاده و کردم ـبی*زیرلـ تشکر. ایستاد خانه

 .ایستادممی بودم کرده که کاری پای باید باالخره. نداشت مشکلی
 و سرخ هایچشم توانستممی هم جاهمین از اما بود؛ خاموش نیمه پذیرایی شدم، وارد و کردم باز کلید با را در

 راه هاینیمه که رفتم اتاق سمت به. کنم برخورد عادی کردم سعی شد، بلند کاناپه روی از. ببینم را آبتین خشمگین
 .شدم پرت خانه گوشه به و کشید تیر شدت به بازویم
 :پیچید گوشم در آبتین خشن صدای

 شب؟ وقت این تا بودی گوری کدوم -
 :گفتم و شدم بلند زمین روی از دادممی ماساژ را دستم که طورهمان

 .نداره ربطی تو به -
 :غرید گفتم، آخی درد از که گرفت را بازوهایم دوباره

 بفهمی؟ رو این تونینمی واقعاً شوهرتم، من کن فرو گوشت تو رو این داره، ربط من به -
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 :نالیدم و بستم را هایمچشم
 .نزن داد سرم -

 :گفتم بغض با و کشیدم ایخفه جیغ که داد بازویم به فشاری
 .شکستیش رو، دستم کن ول خدا رو تو -
 .کنمنمی ول رو دستت بودی کجا نگی تا -
 :زدم لب لرزان صدای با و ترسیدم اشجدی لحن از
 .بیرون رفتم دوستام با -
 کی؟ اجازه با -
 .نیومدی دنبالم تو آخه -

 :گفت و داد هل کاناپه سمت به مرا و داد تکان تأسف نشانه به سری
 .ایناست از کمتر خیلی لیاقتت -
 کار از. بود منتظرم خانه در او پس. دیدم را گل دسته و شیرینی جعبه میز روی تازه من و رفت اتاق سمت به و

 .شدم پشیمان هم و کشیدم خجالت هم کردم که ایبچگانه
 :کردم صدایش بغض با و نشستم کنارش. بود خوابیده تخت روی. رفتم اتاق سمت به
 .آبتین -

 :زدم لب دوباره نداد، جوابی
 .کنیم آشتی هم با نداری دوست کردم فکر -
 :گفت و نشست تخت روی حرکت یک با
 اما عذرخواهی؛ اومدم امروز دادم، تحویلت مفت حرف دیشب! لعنتی بده جواب باشم؟ داشته دوست نباید چرا -

 .نداره ربطی تو به میگه بودی کجا پرسممی ازش وقتی بعد خونه، اومده خانومم تازه شب ده ساعت
 :زدم ـب*لـ پشیمانی با و نشست امگونه روی اشکی قطره

 .آبتین خواممی معذرت خوام،می معذرت -
 را موهایم روی کرد، لـقه*حـ دورم را دستش. کند مقامت نتوانست خیلی دادم، جای ـوشش*غـ*آ در را خودم و

 :کرد زمزمه و سـید*بـو
 .خانومم نکن گریه -
 .کنم تالفی خواستممی شدم، ناراحت دیشبت حرف از من خوام،می معذرت -

 :گفت و فشرد مرا ترمحکم
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 .بود بد منم حرف عزیزم دونممی -
 :زدم لب
 آشتی؟ -

 :گفت و زد لبخندی
 .آشتی -

 :گفت و انداخت کناری و کرد باز را مانتویم لبخند با کردم، نگاه هایشچشم در و بردم عقب را سرم
 .کنهمی گریه داره نیاورده در رو لباساش هنوز کن، نگاهش -

 :داد ادامه اخم با و انداخت بود پیدا خوبی به سفیدم تاب زیر از که زویم*بــا کبودی به نگاهی
 شد؟ طوریاین االن -
 .شد طوریاین االن بله -

 :گفت متعجب
 .ندادم فشار محکم رو دستت که من -
 ندادی؟ فشار محکم میگی تو بعد شکستمی داشت دستم -

 :زد ـب*لـ و سـید*بــو را دستم کبودی روی
 .عزیزم ببخشید الهی، بمیرم من -

 :زدم لبخندی
 .بخشیدم نداره اشکال -

 :دادم ادامه لبخند همان با که کرد نگاهم چپچپ
 جا؟این بیاد بگم و بزنم زنگ سلما به حاال -
 .نه -

 :گفتم و شد گرد هایمچشم
 .متأسفی دیشب هایحرف بابت گفتی االن خودت -
 .بود سلما درمورد حرف اون نگفتم اما -

 :گفتم و زدم بازویش به. بود زده خودش درمورد که ستحرفی منظورش دانستممی
 .بدی خیلی -
 باشه؟ نکنیم خراب رو خودمون رابطه دیگه نفر یه خاطربه بیا عزیزم -

 :گفتم لوسی لحن با و کردم لـقه*حـ دورش را دستم
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 .باشه -
 :گفت و سـید*بـو ریز مرا
 .ممنون انداختی روم دیشب که پتویی بابت -
 فهمیدی؟ -
 ـغـلت*بـ محکم کشیدم،می رو دستت شدم،می قهرمون خیالبی موندیمی پیشم دیگه ثانیه یه اگه و بودم بیدار -

 .برهنمی خوابم تو بدون که کردی باهام کاری لعنتی بخوابی، کنارم تا کردممی
 :گفتم وارزمزمه و زدم لبخندی

 بودی؟ نخوابیده بود؟ سرخ چشمات صبح همین برای -
 . کردممی نگاهت و بودم نشسته کنارت صبح نزدیکای تا عوضش نه، -

 :شدم متعجب بارهزارمین برای
 نشدم؟ متوجه چرا پس میگی؟ جدی -

 :زد لب و گرفت ـوش*غـ*آ در مرا
 .ماشاهلل میره زمستونی خواب خانمم آخه -

 .رفتم خواب به همسرم ـوش*غـ*آ در زود خیلی و خندیدم
*** 

 با را سینهفت سفره. بودند خرید جوشوجنب در همه. داشت عید هوای و حال جاهمه. بود شده تعطیل دانشگاه
 آبتین متعجب چهره با که کشیدم سرکی و گرفتم فاصله میز از کمی آمد که در صدای. بودم چیده سرخابی رنگ

 :گفت و آمد سمتم به. بودم نرفته استقبالش به که بود باراولین این. شدم مواجه
 نیومد؟ در صدای خانما،خانم سالم -

 :گفتم و دادم تکان سری
 .اومد چرا -

 :پرسید که انداختم ـوشش*غـ*آ در را خودم طاقتبی کرد، نگاهم ایثانیه چند
 نیومدی؟ چرا شنیدی اگه -
 :گفتم و گرفتم را او
 .بندازم سرت از خواستم میره، باال داره توقعت کردم حس -

 :زد لب
 .دارم دوست رو هامعادت از بعضی من ولی -
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 :پرسیدم دارمعنی
 عید؟ از قبل خرید عادت مثل -

 :گفت و خندید
 میندازی؟ من سر از رو قشنگ هایعادت این چرا کنی، خرید خوایمی بگو خانمم خب -
 خرید؟ بریم کی -
 .رو خرید بودم کرده فراموش بود، شلوغ سرم خورده یه روزها این بگی، تو هروقت -
 .بریم اومد یادت که حاال نداره، عیب -

 :کردم صدایش که کند عوض را هایشلباس تا رفت اتاق به و داد تکان سری
 .بریم االن دیگه، نکن عوض رو هاتلباس -

 :گفت و داد تکان سری بود مشهود اشچهره در که خستگی رغمعلی
 .شو حاضر برو پس باشه، -
 خارج اتاق از و کردم ماتی آرایش. پوشیدم سفید شال و جین همراه به را رنگم گلبهی کوتاه مانتوی و رفتم اتاق به

 رنگی مشکی زانتیای جایشبه و بفروشد را زیبایش جنسیس بود شده مجبور. رفتم بیرون خانه از آبتین همراه. شدم
 .داشتم دوست بیشتر را آن من اما بود؛ زیبا هم ماشین این. بود خریده
 روی تنها بود مجبور ها سال از پس باراولین برای بود، موضوعی درگیر ذهنش. کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار
 حالاین با. بود بهتر وضع االن نبود هتل و دبی هایپروژه بند اشسرمایه اگر. کند کار و بایستد خودش پای
 .زدنمی حرف من با اشخستگی از وقتهیچ
 برای هم او. خریدم ستش شلوار و شال همراه به مانتو دست دو و گشتیم را پاساژ تمام. ایستاد پاساژ رویروبه

 .خرید من سلیقه به اسپرت لباس دست چند خودش
 کارهای و بمانم بیدار صبح تا شد باعث همین و بود عید صبح ونیمشش فردا. برگشتیم خانه به شام خوردن از بعد

 .برسم خودم به کمی و دهم انجام را خانه
 بیرون اتاق از سفید گرمکن شلوار و خاکستری تیشرت با هم آبتین. نشستم سینهفت سفره کنار که بود صبح شش

 :گفت و نشست کنارم. بود ریخته صورتش روی کج باراولین برای را موهایش. آمد
 .قشنگی سینهفت چه -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .بعد سال برای کردم کسب تجربه اما شد؛ بد یکم انداختم، خودم رو شسبزه ببین، -
 :داد تکان سر لبخند با
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 .دارم هنرمندی خانم چه صحیح، -
 :گفتم و دادم جای ـوشش*غـ*آ در را خودم

 .ماشاءاهلل بگو -
 :زد لب و سـید*بـو را امنه*گـو

 !هاشدی خوشگل صورتی لباس این با ماشاهلل، -
 :کردم فرو موهایش داخل را دستم

 .میاد بهت خیلی مو حالت این -
 خانمم؟ نمیاد خوابت -
 .خوابممی سال تحویل از بعد -
 نیستم؟ تنها که عیدیه اولین هاسال از بعد دونیمی -

 :زد لب و کرد ریزی اخم شد حالتم متوجه که آبتین. بودم تنها خیلی امسال من اما شد؛ محو هایمـب*لـ از لبخند
 .میشه تحویل سال دیگه دقیقه دو تا -

 .شد بلند عید زنگ صدای. دوختم چشم تلویزیون به و گرفتم فاصله او از کمی
 ...االبصار و القلوب مقلب یا -
 ...النهار و الیل مدبر یا
 ... الحوال و الحول محول یا

 ...الحال احسن الی حالنا حول
 :کرد زمزمه گوشم زیر و شد لـقه*حـ دورم آبتین دست

 .خانمم مبارک عیدت -
 :گفتم و چرخیدم سمتش لبخند با
 .مبارک هم تو عید -

 را هاآن که بود ونیمماه دو. امخانواده برای کشید پر دلم. کردم نگاهش متعجب. رفت اتاق به حرفبی و شد بلند
 :کرد پاره را افکارم رشته آبتین صدای. کنم صحبت هاآن با تلفنی شده حتی خواستمی دلم. بودم ندیده

 خانمم؟ -
 :گفت و گرفت سمتم به ایهدیه که کردم نگاهش

 .عزیزم عیدیت -
 :زدم لب و کردم تشکر لبخند با. بود العادهفوق قرمز پیراهن یک. کردم بازش و گرفتم را هدیه ذوق با
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 .خوشگله خیلی آبتین وای -
 .ببینم بپوشش برو پاشو -
 زنگ گوشم در امیرحسین صدای. کردمی جلوه نهایتبی سفیدم پوست روی قرمز پیراهن. رفتم اتاق سمت به

 .خورد
 .نپوش قرمز لباس هیچوقت دیگه -»
 چرا؟ -
 .«میشی خوشگل زیادی چون -

 رنگی لیمویی دامن و تاپ. کنم عمل امیرحسین میل خالف نتوانستم وقتهیچ. درآوردم تنم از را لباس فوری
 :رسید متعجب آبتین که رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم

 نپوشیدی؟ رو بهت دادم که لباسی چرا -
 :گفتم و زدم تصنعی لبخند گذاشتم، میز روی را هدیه

 .بود تنگ برام -
 :گفت و گذراند نظر از دقیق را اندامم

 .تهاندازه نظرم به نه، -
 .شدم چاق یکم کردیم ازدواج وقتی از عزیزم، نه -
 .خرممی بزرگتر سایز یه میرم باشه، حالاین با نشدی، چاق مطمئنم من ولی -

 :گفتم آرام و دادم تکان سری
 .ندارم دوست رنگشم -
 .نپوشیدی لباس رنگ این با حاال تا بپوشی، قرمز دارم دوست من اما -

 :آوردم بهانه
 .نمیاد بهم خب -

 :انداخت باال را ابرویش تای یک
 نیاد؟ قرمز  رنگ سفید پوست این به میشه مگه -

 :توپیدم و کردم اخمی
 .نمیاد خوشم لباس این از اصالً میگی، چیزی یه میگم هرچی من بابا ای -
 برایم قرمز رنگ پوشیدن اما بزنم؛ ذوقش در خواستمنمی. رفتم اتاق سمت به بزند دیگری حرف کهاین از قبل و

 .بود ناممکن
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*** 
 شخص سوم

 :گفت و زد تصنعی لبخند امیرحسین
 .مبارک عیدتون -

 :داد جواب و کشید آهی اهورا
 .کوره و سوت خیلی خونه کنممی حس چرا دونمنمی فقط! واقعاً خوبی عید چه -

 :زد ـب*لـ بغض با داشت تن به را همسرش مشکی لباس هنوز که حالی در مادر
 .بده صفا خونه این به هاششیطنت با که نیست خواهرتون چون -
 از ونیمماه دو. کردمی درد بغض از امیر گلوی. رفت آشپزخانه سمت به شود صورتش روان اشک آنکه از قبل و

 :گفت پوزخند با اهورا. بشکند بغضش بود نگذاشته او و گذشتمی طهورا رفتن
 .نبود آدم که طهورا باشه، آدم که بشی کسی دلتنگ باید -

 :غرید و گرفت را اشیـقه امیرحسین
 .بیفته راه حسابیودرست دعوای عید اول روز نکن کاری -

 :زد پس را امیر هایدست اهورا
 شد؟ پدرم مرگ مسبب و کرد فرار خونه از که دختری از کنی؟می طرفداری ازش هنوز چرا -
 :داد جواب عصبانیت با امیر 
 !کردی؟ بیرون قلبت از رو اون و نیستی خواهرت دلتنگ اصالً انگار که بدی نشون طوری کنیمی سعی چرا تو -

 نفس توان دیگر که بود کشیده درد قدرآن قلبش. رفت اتاقش به حرص با و فشرد هم روی را هایشلـب اهورا
 با هم هنوز. کرده طرد را خواهرش کردمی وانمود فقط او. شد خیره میز روی خواهرش عکس به. نداشت کشیدن

 .کردمی را کوچکش خواهر هوای دلش و لرزیدمی قلبش شیطان هایچشم آن دیدن
 بود؛ کرده وجوپرس دوستانش تمام از. باشد سالم که نبود مطمئن حتی بود، نگرانش. کرد باز سر اشمردانه بغض

 دستیگرش چیزی اما بود کرده صحبت پدرش با حتی بود، رفته هم آبتین کار محل. نداشت خبری او از کسهیچ اما
 .نشد
 هایاشک پدرش، قلبی سکته طهورا، رفتن از بعد. بگیرد ریختمی صورتش روی که هاییاشک جلوی توانستنمی

 خودش خلوت در هرکس اما بود؛ عید اول روز. نشد زندگی زندگی، این دیگر امیرحسین هایقراریبی و مادرش
 .است حال چه در طهورا روز این در دانستنمی کسهیچ و ریختمی اشک
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 آرامش به را امیرحسین و مادر تا باشد آرام توانستمی باید. شود مسلط خود بر کرد سعی و کرد پاک را هایشاشک
 شوهر برای و گرفته ـغل*بــ غم زانوی اتاقش در باز حتماً ندید، آشپزخانه در را مادر شد، خارج که اتاق از. برساند

 .ریختمی اشک اششده گم دختر و اشمرده
 :بگیرد نادیده را امیر صدای بغض کرد سعی و گذشت هاپله از آمد،می باال از امیر گیتار صدای. رفت بیرون خانه از
 ...تو دیدن واسه من دل تو گذرهمی داره چی ببینی نیستی -

 ...تو رسیدن به شده خیره که رو کسی چشمای ببینی نیستی
 ...شمارممی رو ساعت گذشتن صدای نباشی وقتی
 ...دارم دوست جوریاین رو تو من تو، عکس با زنممی حرف

 ...من چشمای به نمیگی چیزی و میگم تو عکس با رو دالم و درد
 ...من دستای زدهیخ که ببینی نیستی تو اما اشکام ریزهمی

 ...رو غم کنممی حس
 ...رو نمنم بارون

 ...دلسردی تو کهاین
 برگردی؟ میشه چی گرفته دلم دنیا یه قد

 .بست را هایشچشم درد با و افتاد بود ایستاده در کنار که اهورا به چشمش
 ...گذاشت تنها رو من که اونی کاش، ای -

 ...براش میمیره کی بدونه
 ...سادگیاش عاشق کیه
 چشاش؟ مثل داره دوست رو تو من مثل کی
 براش سخت فاصله این
 ...کاش بشه تموم دوری این

 :شد بیشتر صدایش لرزش و شد سست گیتار تارهای روی هایشدست
 ...اتاق کنج موشکسته قلب هرشب کشهمی داره هاتخاطره -

 ...باغ یه خشک درختای برگ مثل من اشکای کم کم ریزهمی
 ...خونه این سکوت میزمو، رو عکس خیسمو، چشمای

 :داد ادامه هم باز و گذاشت قلبش روی نامحسوس را دستش امیر
 ...تونهنمی توبی دیگه شده، خسته عاشق که قلبی -



 

 

343 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 ...براش میمیره کی بدون گذاشت، تنها رو من که اون کاش ای
 سادگیاش عاشق کیه
 ...چشاش مثل داره دوست رو تو من مثل کی
 ...کاش بشه تموم دوری این براش، سخته فاصله این

 :پرسید و رفت سمتش به اهورا. فشرد را هایشچشم محکم دست با و کرد پرت کاناپه روی را گیتار
 داداش؟ خوبی -
 :گفت و نشست کنارش اهورا. شکستمی اشماهه چند بغض کردمی باز دهن اگر انگار. نداد جوابی امیر اما
 .کرده ازدواج حاال تا اون مطمئناً کنی، فراموش رو طهورا باید نکن، اذیت رو خودت اینقدر -

 :لرزیدمی امیر صدای
 فکر با من میشم، مرتکب رو عمرم گناه بزرگترین دارم اما کنم؛ فراموشش که اینه تالشم تمام که قسم خدابه -

 .میشم گناه مرتکب دارم اون به کردن
 :زد ـب*لـ کالفه اهورا

 کنی؟ فکر فراری دختر یک به باید چرا -
 :گفت و گذاشت دهانش روی سکوت عالمت به را دستش امیر

 .پاکه خیلی پاکه، طهورا نذار، عیب خواهرت روی هیس، -
 رفت؟ چرا بود پاک اگه -

 :زد ـب*لـ و چکید امیرحسین گونه روی سمجی اشک قطره
 .نداشتم رو لیاقتش من چون -

 :زد لب ببیند، را بود ترنزدیک او به برادر از که مردی عذاب و درد خواستنمی انداخت، پایین غم با را سرش اهورا
 .نزن رو حرف این امیر -

 :گفت و شد بلند امیرحسین
 دارم؟ دوست رو خواهرت کردم اعتراف پیشت اومدم وقتی پیش سال چهار اهورا؟ یادته -

 :داد ادامه امیرحسین که داد تکان سری اهورا
.... 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
.... 
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 داشتی، چشم خواهرم به تو و دونستممی برادرم مثل رو تو من بگی بعداً خواستمنمی چون کردم؛ اعتراف روز اون -
 .جونم از بیشتر بودم، عاشقش خدا به

 :گفت و رفت سمتش به اهورا
 بهش بیشتر چشمام از که بسپارم مردی به رو خواهرم خواستممی شدم، هم خوشحال همین برای دونم،می -

 .داشتم اطمینان
 دختری عاشق که پستم چقدر کردممی فکر خودم با هاموقع اون امیر، داداش گفتمی من به همیشه اون اما -

 دیوونه رو من که بود شیطون ساله پونزده دختر یه اون نبود، خودم دست اما دونه؛می خودش برادر رو من که شدم
 .کرد خودش

 :زد ـب*لـ و گذاشت او شانه روی را دستش اهورا
 .نیست بودی عاشقش تو که طهورایی دیگه اون کن، فراموشش امیر -
 :گفت و کرد ریزی اخم امیرحسین 
 کردم،می اعتراف نه من ولی رفت؛نمی اون داشتم اعتراف جرئت لعنتی من اگه بودم، من مقصر رفت طهورا اگه -
 .باشه من جز مردی عاشق اون خواستممی نه
 نکردی؟ اعتراف چرا -
 اگه حتی مردم،می من کنه صدام امیر داداش حتی نبود حاضر دیگه اگه نه، گفتمی بهم اگه. ترسیدممی چون -

 حالش دونمنمی اصالً ندیدمش، که ماه سه من حاال. رفتمی باال قلبم ضربان هزاربار هر دیدمش،می هزاربار روزی
 نکردم لمس رو دستش میل با هم باریه حتی که منی. نه یا کنممی گناه بهش کردن فکر با دونمنمی نه، یا خوبه
 .ستدیگه مرد یک زن اون که کنم فکر این به باید حاال
 :گفت و کشید آهی اهورا

 .کن دوری ازش اینقدر نگفتم وقتهیچ من -
 با نخواستم که حرمتی بودم، قائل حرمت عشقم برای من نبود، تو از ترس خاطربه کردممی دوری ازش اگه -

 آبتین با کنممی آرزو وجود تمام با برگشت روزی یه اگه شد، اشتباه یه اسیر فقط پاکه، خیلی طهورا بشکنم؛ لمسش
 ببخشمش خواممی برگشت تنها و برد اشتباهش به پی الل زبونم درصد، یک اگه ولی باشه؛ شده خوشبخت و بیاد

 .اهورا
 ببخشیش؟ تونیمی تو -
 گول که ساله نوزده بچه دختر یک نه نداشتم، اعتراف جرئت که بودم من مقصر بخشیدم، هم االن همین من -

 .کنی سرزنشش کهاین بدون بخشیشمی که بده قول بهم اهورا. خورد رو آبتین عاشقانه هایحرف
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 :گفت و داد تکان سری اهورا
 .داره شرط یه ولی باشه؛ -

 :داد ادامه اهورا که کرد نگاهش کنجکاو امیر
 اما ساده؛ و صاف بود، ساله پونزده نوجوون یه طهورا کنی ازدواج خواهرم با تو کردم قبول وقتی پیش سال چهار -

 ...برگشت تنها روز یه اگه نیست، دختر اون دیگه امروز
 :پرسید امیر که کرد مکث کمی

 چی؟ برگشت تنها روز یه اگه -
 .باشی باهاش ازدواج فکر به خوامنمی دیگه برگشت تنها روز یه اگه -

 :زد ـب*لـ و بست درد با را هایشچشم امیرحسین
 چرا؟ -
 .اونه از باالتر لیاقتت میگم و هستم هم تو برادر و برادرشم چون -
 :گفت ناراحتی و ترس با
 .طهورام عاشق ولی گناهه دونممی من کنم،نمی قبول رو شرط این اهورا، نه نه، -

 :گفت اصرار با اهورا
 .ببخشمش برگشت روزی یه اگه بدم قول تا کن قبول رو، عاشقی این کنی تموم خواممی -

 :نالید و کرد فرو موهایش در را هایشدست امیرحسین
 میدی؟ عذابم چرا -
 .عذاب نه لطفه این -

 :غرید عصبی امیر
 .لطفاً کن بس اهورا، بسه -
 رو تو اما دارم؛ دوست رو اون میشی، آب چشمام جلوی داری لحظه لحظه تو و رفته من خواهر کن، بس تو نه، -

 .طهورایی برادر فقط تو نگفتم و نزدم گوشت تو پیش چهارسال همون چرا که میشم پشیمون دارم دارم، دوست هم
 که نبود باریاولین دوماه این در. برداشت عسلی روی از سیگاری و نشست کاناپه روی امیر. زد بیرون خانه از 

 تمام بود، کرده حرام را دختر آن عشق که برادری و بود رفته که دختری برای داشت، درد امروز اما کشید؛می سیگار
 .ریختمی دور هم را خاطراتش باید امروز و بود کرده زندگی او یاد با روزها این

*** 
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 را موبایلش شماره نگرانی با. بود نیامده رایان هنوز اما داد؛می نشان را شب یک ساعت رفت، بیرون اتاق از سلما
 :کند صدایش و بدود سمت آن به شد باعث در صدای. بود خاموش اما گرفت؛

 رایان؟ -
 :پرسید و رفت کنارش ترس با سلما. نشست و خورد سر دیوار کنار بود گرفته را بازویش که طورهمان رایان

 خوبه؟ حالت رایان؟ شده چی -
 :زد ـب*لـ درد با و بست را هایشچشم رایان

 .خوبم -
 :گفت و گرفت را دستش. زدمی بیرون خون هایشانگشت الیالبه از که بود بازویش به سلما حواس تمام اما
 شده؟ چی...دستت...د -
 .خوردم تیر -

 :گفت و گرفت را دهانش جلوی وحشت با سلما
 زده؟ تیر بهت کی چطوری؟ وای -
 .سلما میگم چی ببین کن گوش -
 .رفته ازت زیادی خون نزن، حرف نه، نه -

 :نالید حالیبی با و رفت را سلما رنگ سفید لباس اشخونی دست با رایان
 .بریم جااین از تا کنیمی جمع رو ضروری وسایل و اتاق توی میری االن همین میگم، چی ببین باش ساکت -

 :پرسید متعجب دختر
 کجا؟ -
 .نداریم زیادی وقت کن، عجله فقط دونم،نمی فعالً دونم،نمی -

 هایشدست. داد جای داخلش آمد دستش به لباسی هر و برداشت را هاچمدان از یکی دوید اتاق سمت به سلما
 برایش رایان بود جااین که ماهی دو این در. داشتبرمی را بود الزم نظرش در که را چه هر استرس با و لرزیدمی

 چمدان همراه به و برداشت را اولیه هایکمک لوازم جعبه. بیفتد برایش اتفاقی مبادا ترسیدمی و بود شده مهم خیلی
 .برگشت پذیرایی به

 را چمدان سلما و رفتند بیرون خانه از. شد بلند سختی به و کرد باز را هایشچشم پایش صدای شنیدن با رایان
 :گفت سلما نشست که فرمان پشت. داد جای عقب صندلی

 .کنی رانندگی تونینمی نیست، خوب حالت تو رایان -
 :داد پاسخ و کرد روشن را ماشین رایان
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 .بشینی سرجات ساکت باید فقط بمونیم زنده خوایمی اگه -
 تا بست زخمش باالی بست، بود فرمان روی که رایان دست به و برداشت را شالش سلما. کرد حرکت و

 به آینه در لحظه هر اضطراب با رایان. نباشد سرش شال اگر نبود مهم شب تاریکی آن در شود، کم اشخونریزی
 :پرسید سلما شدند خارج که شهر از. کردمی نگاه پشت

 میریم؟ کجا -
 .شمال -
 دنبالمونن؟ کیا چرا؟ -
 .نازیه پدر خوادمی رو من جون که کسی تنها بخوای رو من نظر اگه ولی نیستم؛ مطمئن -

 :گفت حرص با دختر
 .بیمارستان بریم باید زدن، تیر دستت به عوضیا اون شد، جنایی داستان عالیه، واقعاً -

 :زد فریاد رایان
 رو رانندگیم بذاری و باشی ساکت بهتره پس کنم، تضمین رو تو جون امنیت که اینه بکنم باید من که کاری تنها -

 .بکنم
 کهاین با حتی. لرزیدمی قلبش مرد این حرف هر با اما خواست؛نمی. چکید پایین سلما چشم از اشکی قطره

 .باشد تفاوتبی توانستنمی اما کندمی را کارهااین مسئولیت احساس و وظیفه سر از او دانستمی
 نگرانی با سلما که ایستاد جاده کنار ببیند، تار هایشچشم شدمی باعث ضعف. بود نشسته رایان بدن روی سرد عرق

 :پرسید
 شده؟ چی -
 .میره گیج سرم یکم فقط هیچی، -
 .ببندم رو زخمت بذار شوپیاده نکن، لجبازی لطفاً رایان -

 :گفت و انداخت دختر به نگاهی رایان
 .بریم و کنیم ولش جاهمین باید شناسن،می رو ماشین این اونا -
 کنه؟می سوارمون کی جاده تو شب وقت این کجا؟! بریم؟ -
 داری؟ اعتماد من به -

 :زد ـب*لـ و داد تکان سری. داشت اعتماد مرد این به خیلی زد، زل رایان هایچشم در دختر
 .دارم -
 باشه؟ بیا، باهام پس -
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 .باشه -
 :گفت رایان که شدند پیاده

 .ببریم خودمون با رو چمدون بتونیم کنمنمی فکر -
 .کنم سرم شال یه من بذار پس -
 سرد هم هنوز فروردین هوای برداشت، پالتو دست دو و شال. کرد بازش و کشید بیرون کمی را چمدان عقب از و

 و برگشت رایان پیش و برداشت نیز را اولیه لوازم جعبه. کردندمی یخ حتماً رفتندمی پیاده اگر سرما این در بود،
 :گفت

 .کن تنت رو پالتو این بیا -
 صورتش و بود کرده یخ دستش. گرفت را سالمش بازوی و پوشید را پالتو و شال هم سلما. کرد تن به را پالتو رایان

 :نالید دختر زد،می سفیدی به
 .رایان نیست خوب حالت -

 :کرد زمزمه و زد تلخی لبخند
 .برسونم امن جای یه به رو تو که مونممی زنده قدریاون -

 :زد فریاد سلما
 .ترسممی تنهایی از من کنم؟ چیکار من بیاد تو سر بالیی اگه برسونیم، امن جای به خوامنمی من -

 :گفت و داد تکان سری شد، خیره دختر اشکی هایچشم در ایلحظه رایان
 .میشه بهتر منم حال اینطوری میاد، بند خونریزی بسوزونیم رو زخم روی اگه خب، خیلی -

 پنهان تاریکی در ایگوشه و گرفت را سلما دهان جلوی رایان. شد بلند ماشینی ترمز صدای که بزند حرفی خواست
 :گفت آنها از یکی. بود پوشیده هایشانصورت. شدند پیاده مشکی ماشین آن از نفر چند. شدند

 .خالیه ولی قربان؛ پالکه همون با ماشین همون -
 :گفت و داد تکان سری داشت سفیدی کت که مردی

 .کنین پیداش باشه، رفته تونهنمی دوری جای -
 :زد ـب*لـ آرام صدای و ترس با سلما شدند، متفرق و گفتند چشمی

 کنیم؟ چیکار -
 :داد پاسخ ضعیفی صدای با رایان

 رحم هم ما به باش مطمئن نکردن، رحم خودشون دختر به اونا ذارن،نمی مونزنده بگیرنمون اگه کنیم، فرار باید -
 .کنننمی
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 .ترسممی -
 :زد ـب*لـ و کشید ـوش*غـ*آ در را دخترک رایان

 .کنیممی فرار نمیشه، چیزی نترس، -
 :پرسید خواست،می را همین دختر و داشت امنیت ـوشش*غـ*آ
 زنی؟نمی زنگ پلیس به چرا -
 .بیفتن گیر که هستن چیزی از ترزرنگ اونا -
 .کنیممی پیدا نجات که ما -
 .بریم بیا میفتیم، گیر برسن اونا تا -

 :گفت لجاجت با دختر
 .رایان نیست خوب تو حال -
 .خوبم نکنی تلقین بهم اینقدر اگه -
 پایین به را خودشان بود زحمتی هر به و رفتند سراشیبی سمت به. کشید خودش دنبال و گرفت را سلما دست و

 را جلویشان موبایل نور با کرد سعی رایان و چـسـبـاند او به را خودش سلما. بود مطلق تاریکی جاهمه رساندند،
 :گفت دختر به رو کند، روشن

 .هست جااون روستا یه بریم تهش تا اگه -
 دونی؟می کجا از -
 .خوندم جاده تو رو تابلوش -
 نمیان؟ دنبالمون اونا -
 .میریم جااون از زود صبح بگردن، رو هاخونه تمام تونننمی هم بیان اگه حتی -

 :داد تکان سر دختر
 .باشه -
. انداختمی سلما تن بر لرز هاگرگ زوزه گاهی چند از هر گذاشتند، سر پشت را تاریک بیابان هم کمک به

 :گفت ذوق با سلما. شد نمایان روستا آجری هایخانه نورهای رفتند راه که ساعتینیم
 .رسیدیم -
 .بدن راه خونه توی رو زخمی مرد یه و زن یه شب وقت این باشیم امیدوار باید ولی آره -

 :گفت لرزان صدای با افتاد تنش بر لرز حرف این شنیدن با انگار که دختر
 .کنیممی یخ ندن راهمون اگه رایان، سردمه -
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 :پرسید مهربانی لحن با و فشرد خود به را دختر ترمحکم رایان
 سردته؟ نگفتی زودتر چرا -
 قوت دختر به این و بود استوار هم باز اما بودنش؛ زخمی وجود با شدن، گرم برای بود کافی ـوش*غـ*آ همین اما

 .دادمی قلب
 رفت سمتشان به. شد متعجب هاآن دیدن با هم پیرمرد. دید روستا در را پیرمردی که بدهد را جوابش خواست سلما

 :پرسید و
 کنین؟می چیکار جااین شب وقت این -

 :داد پاسخ و کرد صاف را صدایش رایان
 .بیایم جااین تا شدیم مجبور حاجی، کردیم تصادف -

 :گفت و گرفت آورد باالتر را اشنفتی چراغ پیرمرد
 پسرجان؟ شدی زخمی -
 .شدم زخمی بله -
 .بیرون اومدم من و کنهمی زایمان داره من گوسفندهای از یکی امشب که آوردین شانس پس -

 :داد ادامه و کرد اشاره اشخانه به سپس
 .بیرون سرده داخل، برید بیاین -

 :پرسید سلما
 خوبه؟ گوسفندتون حال -

 :داد جواب لبخند با پیرمرد
 .آورد دنیابه سالم بره دونهیه آره -

 :گفت و آمد سمتشان به مسنی خانم. شد خانه وارد پیرمرد همراه و کشید را دختر بازوی رایان
 حاجی؟ اومد دنیا -
 :گفت و داد تکان سری حاجی. شد سلما و رایان متوجه تازه و
 .آوردن پناه ما به امشب کرده، تصادف جاده تو ماشینشون جوونا این خدا، شکر آره -
 .شده زخمی بازوت پسرم ولی چشم؛ روی قدمتون -

 :گفت حاجی
 .برگشته شهر از تازه بیارم، رو روستا دکتر میرم -

 :زد لب فوری رایان
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 .میشه زحمت حاجی، وقته دیر نه -
 :پرید حرفش میان معترض سلما

 .ببینه رو دستت دکتر باید نمیاری، دووم فردا تا که طوریاین -
 :داد تکان سر حاجی

 .میارمش زود کن، صبر ذره یه پسرم، آره -
 به اخم با رایان. بریزد چای تا رفت هم خودش بنشینند، تا زد تعارف زن. رفت بیرون دوباره و برداشت را چراغش و

 :توپید دختر
 .فهمهمی حتماً دکتر خورده، تیر من دست بیاره؟ دکتر گفتی چرا -
 .بهتره که مردن از بفهمه، خب -

 :گفت و کرد نگاهش متعجب بازویش معاینه از پس و آمد دکتر. نزند حرفی دیگر رایان شد باعث سلما عصبی لحن
 ...کهاین -

 :حرفش در پرید رایان
 .خوردم تیر بله -
 .کردی تصادف گفت حاجی چی؟ یعنی -
 .مفصله موضوعش نگین، چیزی لطفاً -

 :پرسید و آمد سمتشان به حاجی
 دکتر؟ چطوره -

 :گفت و انداخت رایان به نگاهی دکتر
 .داره بخیه به نیاز خوبه، -

 :زد لب و کشید راحتی نفس رایان
 .اینجاییم ما نگین گرفت، رو ما سراغ خونه دم اومد کسی اگه حاجی -
 پسرم؟ چرا -

 :داد جواب او جای سلما
 .نگین چیزی لطفاً فقط مفصله، موضوعش -

 :داد تکان سر اجبار به پیرمرد
 .نزنه حرفی بگم هم خانمحاج به برم باشه، -

 :گفت دکتر رفت پیرمرد وقتی



 

 

352 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 کنه، عفونت زخمت ممکنه نیست، بهداشتی محیط هم جااین کنم، هوشتبی باید قبلش اما دربیارم؛ رو گلوله باید -
 .شهر بری بود بهتر

 .بکن تونیمی هرکاری دکتر، ببین -
 :گفت سلما به رو دکتر

 .کنه کمکم باید دختر این ولی باشه -
 :داد جواب و رفت سمتش به سلما

 .کنممی بگین هرکاری -
 ...بعد کنم هوششبی باید اول -

 :حرفش در پرید رایان
 .بده انجام رو کارت هوشیبی بدون -

 :زد لب و کرد نگاهش متعجب دکتر
 .بیاری طاقت تونینمی داره، درد -
 :گفت خودش مختص لجبازی با
 .بکن رو کارت دکتر، دونممی -

 :گفت سلما به رو و داد تکان تأسف ینشانه به سری دکتر
 .کنیم ضدعفونی الکل با رو وسایل تمام باید -

 :داد تکان سری
 .باشه -

 خانمحاج. دربیاورد را هایشـبـاس*لـ کرد کمک رایان به دختر و شد وسایلش کردن ضدعفونی مشغول دکتر
 .بگیرد زش*گــا درد از تا گذاشت ایپارچه رایان هایدندان بین. کرد شروع دکتر و آورد تمیزی مـلحفه

 میان پارچه گرفتن گـاز با کردمی سعی و لرزیدمی درد از رایان بدن داد،می دکتر به بود الزم هرچه هم سلما
 نشان العملعکس بتواند کرد تهدید را هاآن خطری اگر تا ماندمی هوشیار باید اما کند؛ کم دردش از هایشدندان
 .دهد
 تا داد او به مسکنی شد تمام که کارش. بزند بخیه را بازویش و بکشد بیرون دستش از را گلوله شد موفق دکتر

 در تا را دکتر حاجی و سلما رفت، خواب به خستگی و ضعف درد، از و کشید دراز هم رایان. دهد تسکین را دردش
 :گفت دختر به رو دکتر که کردند بدرقه

 .بده وشوشست بتادین با رو دستش و کن عوض رو باندش روز هر نکنه، عفونت زخمش باش مواظب -
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 برگشت، بود درش رایان که اتاقی همان به هم سلما. رفت و انداخت او به مشکوکی نگاه دکتر که گفت ایباشه
 .بود کرده پهن او برای رایان کنار رختخوابی هستند شوهر و زن هاآن کهاین خیال به خانمحاج
 زود صبح باید دانستمی زد،می موج تشویش و نگرانی سلما دل در اما بود؛ خوابیده آرام او کشید، دراز رایان کنار

 برسد دو آن به هاآدم آن دست اگر و شد خواهد چه فردا دانستنمی. آمدنمی هایشچشم به خواب اما کنند حرکت
 .رفت خواب به و شد سنگین هایشپلک باالخره تا کرد فکر چیزها این به قدرآن. آیدمی سرشان بر بالیی چه

*** 
 :زد ـب*لـ آلودخواب و کرد باز چشم رایان صدای با
 بله؟ -

 :گفت عجله با رایان
 .شد دیر بریم، جااین از باید صبحه، شیش ساعت بلندشو، -

 :پرسید و نشست سلما
 بریم؟ کجا -
 .شمال بریم که بود این قرارمون -
 بریم؟ جااون تا ماشین بدون باید چطوری ما -
 .بکشنت و کنن پیدات نرسیده شب به تا بمونی جااین تونیمی داری، هم دیگه راه یه خب -
 .توئن دنبال بکشن؟ رو من باید چرا -

 :زد لب و داد تکان سر سپس شد، طوالنی مکثش. کشید کار از دست رایان
 میرم من و طهورا خونه میری و تهران گردیبرمی تو شد، عوض نقشه نیستن، تو دنبال اونا توئه، با حق درسته، -

 .شمال
 :گفت و شد بلند سلما

 .بیام باهات خواممی گفتم، چیزی یه من حاال نه، -
 :زد لب آرام. شد رو و زیر قلبش که گرفت را سلما های*زو*بـا رایان

 .بری باید خطرناکه، خیلی من با بودن میگم، چی ببین کن گوش -
 :غرید و زد پسش عصبانیت با سلما

 تو کن، فرو گوشت تو رو این اما ممنونم؛ ازت هم خیلی و دادی نجات لعنتی کافه اون از رو من تو که درسته -
 آینده روز چند تا دونممی بعید کنم ولت اگه که شقیکله قدراون. بدی دستور من به نداری حق و نیستی من صاحب
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 دیشب که دکتری اون. دارم رو وظیفه همین هم من داری رو من از محافظت وظیفه تو اگه ثانی در بمونی؛ زنده
 .بریمی خودت با رو من و کنی اعتراض نداری حق پس کرد محول من به رو وظیفه این زد، بخیه رو دستت
 سری. ندهد نشان متعجب را خودش کرد سعی رایان. بود آورده کم نفس زدن حرف همهاین از کشید، عمیقی نفس
 :گفت و داد تکان

 .شرط یه به برمتمی باشه -
 شرطی؟ چه -
 گذشته خاطرات و کافه اون از نداری حق دیگه و چشم میگی گفتم چی هر ندی، انجام خودسری کار هیچ -

 .دبی نه ایرانه، جااین خریدتت، که کسی نه ببینی دوست یک چشم به رو من بهتره کنی، صحبت
 بود، شده گیرشگریبان که ستحسی چه این دانستنمی. لرزیدمی قلبش زدنش حرف با حتی. داد تکان سر دختر
 و دانستمی خوبی به خودش را این و نداشت را رایان لیاقت. نبود پاک او. نشود اشوابسته خواستمی خدا از فقط
 و شدمی قلقلک پوستش او به کردن نگاه با حتی حالاین با. شدمی جهنم اشزندگی عمر تمام شدمی عاشقش اگر
 .رفتمی باال بدنش ت*ار*حر

 تا بود رفته حاجی. رفتند بیرون و شدند آماده دو هر. کند دور مزخرفات این از را ذهنش لباس پوشیدن با کرد سعی
 جاآن برای هم او اصرارهای به و کردند خداحافظی خانمحاج از دو آن. بزند سر اشآمده دنیا به تازه گوسفند به

 :گفت و کشید اشمعده به دستی سلما رفتند بیرون که جاآن از نکردند، توجه ماندن
 .خوردیممی صبحونه یکم قبلش کاش -

 :زد لبخند رایان
 .خوریممی راه توی بریم بیا -
 بریم؟ پیاده شمال تا باید جدی جدی -
 .میریم چیزی یه با بعد برسونیم، رو خودمون استراحتگاه یه تا الزمه فقط نه، -

 :پرسید و داد تکان سر دختر
 چطوره؟ دستت -
 .بهترم خیلی دیشب از -

 استراحتگاه یک به تا رفتند راه ساعتی یک. کرد زمزمه شکری را خدا و کرد جاجابه شانه روی را کیفش سلما
 .رسیدند

 حرکت شمال سمت به مسافربری بوسمینی با صبحانه خوردن از بعد. خوردند مفصلی صبحانه و رفتند رستورانی به
 صورتش روی فِرش و بلند هایمژه. بود دوخته چشم او به مدت تمام رایان و برد خوابش بوسمینی در سلما. کردند
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 جذب سمتش رباییآهن مثل. نداشت فایده بردارد دختر آن از چشم کردمی سعی چه هر رایان بود، انداخته سایه
 .سید*ـو*بـ آرام را اشپیشانی و شد خـم سمتش به نیاورد، طاقت آخر در. شدمی

 محض به. شود نزدیک او به گذاشتنمی لعنتی وجدان عذاب. برد فرو موهایش درون را دستش. کشید عقب فوری
 عمر آخر تا بود حقش پس داد، را جانش او خاطربه که دختری شد،می تداعی ذهنش در نازی چهره او به نزدیکی

 .باشد وفادار او به
 را دختر این کردمی حس که او به لعنت. انداخت چنگ قلبش به چیزی. انداخت سلما صورت به ایدوباره نگاه

 صدایش و انداخت او به نگاهینیم ناچار به اتوبوس ترمز با. نکرد نگاه او به دیگر مقصد به رسیدن تا. دارد دوست
 :کرد

 .بیدارشو سلما -
 :کرد صدایش دوباره نکرد، حرکتی دختر

 .رسیدیم سلماخانم -
 لباس روی از او لـمـس با حتی. کرد لمس آرام را ویش*بـاز و کرد آزاد را نفسش کالفه. نشد بیدار هم باز سلما
 :پرسید و دوخت چشم رایان به و کرد باز چشم زدهوحشت سلما که داد او به محکمی تکان. شدمی دیوانه هم
 شده؟ چی -

 :غرید بود درهم شدیداً هایشاخم که طورهمان رایان
 .رسیدیم دیگه پاشو -

 :پرسید بود گیج کمی هنوز که سلما شدند، پیاده دو هر. داد تکان سر فقط سلما
 میریم؟ کجا حاال -

 :داد پاسخ کند باز را هایشاخم کهاین بدون
 .بکنیم تونیممی چیکار ببینم بعد تا کنیم اجاره سوئیت یه باید فعالً -

 از بعد. گرفت جای آن در سلما که نداشت بیشتر اتاق یک. کردند اجاره دریا نزدیک سوئیت یک داد، تکان سر
 .کند عوض را باندش و دهد وشوشست بتادین با را بازویش تا رفت رایان پیش مختصر ناهار یک کردن درست
 تا آمدمی فشار دستش به خیلی نباید شد، زخمش وشویشست مشغول حوصله با سلما و آورد در را لباسش رایان
 .بیندازد خطر به را خودش جان خاطرشبه بود حاضر که بود شده مهم قدرآن برایش رایان. نشود باز هایشبخیه
*** 
 طهورا

 :آمد سرم پشت از آتنا صدای که آمدم بیرون کالس از
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 !طهورا -
 :سمتش چرخیدم

 بله؟ -
 :گفت حرص با و ایستاد رویمروبه

 نیار در بازیلوس بیا مون،خونه کردم دعوتت روز یه حاال بیای، نکردی موافقت که هم دربهسیزده میاری؟ نه چرا -
 .دیگه

 .خونه میاد هفت ساعت آبتین عزیزم، نمیشه -
 .ما خونه بیای خوایمی بگو بزن زنگ بهش باشه، خب -

 :داد ادامه که گرفتم دندان به را لبم
 .میشم دلخور بیاری نه -
 :گفتم و درآوردم را موبایلم اجبار به
 .نکن اصرار دیگه نه گفت اگه ولی -
 .اوکی -

 :پیچید گوشی در صدایش بوق سه از بعد گرفتم، را آبتین شماره
 عزیزم؟ جانم -
 .آقا سالم -
 امرتون؟ خانم، سالم -
 کجایی؟ -
 .سرکار -
 .دوستام از یکی خونه برم بگیرم اجازه ازت زدم زنگ -
 دوستت؟ کدوم خونه -
 شناسی؟می رو من دوستای تو مگه -
 .بری نمیدم اجازه همین برای نه، -

 :کردم لوس را صدایم لحن
 .لطفاً آبتین -
 شناسم؟نمی که جایی بفرستم رو تو کنم اعتماد من یعنی خانومم -
 .باشم خونه ده از قبل میدم قول شناسممی من ولی -
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 :شد بلند گوشی پشت از اشخنده صدای
 نگی بعداً خونه، بیا خواست دلت هروقت. عزیزم باشه کنم، اجبار زدم زنگ بگو بگیرم، اجازه زدم زنگ نگو پس -

 .گرفته رو من آزادی جلوی آبتین
 :گفتم ذوق با
 عاشقتم؟ دونیمی -
 .بیشتر من نفس، بیشتر من -
 .خداحافظ میرم، دیگه من خب -
 .خدانگهدار بگذره، خوش -

 :پرسید هیجان با آتنا که کردم قطع
 شد؟ چی -
 .شد راضی -
 .داری خوبی شوهر چه ایول -

 :داد ادامه که خندیدم
 .منتظرمونه امیرعلی بریم -
 نیاوردی؟ ماشین خودت مگه! اِ -
 بیاریم؟ ماشین دوتا چرا دانشگاه بیایم قراره جفتمون وقتی نیاوردم، نه -
 .حرفیه اینم -
 آینه از امیرعلی. شد سوار جلو آتنا و نشستم عقب من. رفتیم امیرعلی ماشین سمت به و شدیم خارج دانشگاه از

 :گفت و کرد نگاهم
 .مهندس خانم سالم -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند افتادم، امیرحسین یاد لحظه یک
 .سالم -

 :سمتم چرخید
 میشی؟ ناراحت بینیمی رو من هروقت چرا تو -

 :گفتم دهم قورت را بغضم کردممی سعی کهحالی در و انداختم زیر را سرم
 .میندازی امیرحسین یاد رو من تو آخه -

 :زد لبخندی
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 .خوبه خیلی کهاین خب -
 .دلتنگشم که من برای نه -

. کنم فکر امیرحسین جز چیزی هر به کردم سعی و شدم خیره بیرون به پنجره از. نزد حرفی دیگر و داد تکان سری
 زندگی آن در االن آبتین و من که ایخانه از بزرگتر حداقل داشتند، بزرگی خانه. داشت نگه خانه رویروبه
 .کردیممی
 تعارف و کرد استقبال من از گرمی به. بود مهربانی و خونگرم خانم واقعاً. آمد استقبالم به مادرش شدیم که خانه وارد
 :گفت آتنا که بنشینم کاناپه روی تا کرد

 .اتاق تو میریم ما مامان، نه -
 .کنم پذیرایی مهمون از بذار زشته چی؟ یعنی! اِ -

 :کرد دخالت امیرعلی
 .باشن راحت بذار مامان -
 :گفتم لبخند با
 .کنین برخورد رسمی باهام ندارم دوست اصالً من بله، -
 .میلته هرجور دخترم، باشه -

 :گفت مادرش به رو کشیدمی اتاقش سمت که همانطور و گرفت را دستم آتنا
 .کنین پذیرایی ازش من اتاق تو لطفاً -
 نسبتاً اتاق یک. گذراندم نظر از را اتاقش و کشیدم آهی. افتادم خودم مادر یاد مادرش دیدن با. بست را اتاق در و

 .بود کودکان اتاق مانند صورتی، سفید دکور با بزرگ
 یک افتاد، دیوار روی بزرگ عکس به چشمم. داشت لطیفی یروحیه واقعاً. کردم نگاه تختش روی بزرگ خرس به

 آن با امیرعلی. بود ایستاده پشتش که امیرعلی و بود نشسته صندلی روی که صورتی لباس با خودش از عکس
 :آمد آتنا صدای بود، شده جذاب العادهفوق اسپرت لباس

 رو؟ داداشم یا کنیمی نگاه رو من بگو، رو راستش -
 :داد پاسخ لبخند با
 .جفتتون به -
 .کن نگاه هم رو اینا بیا پس -
 :گفت و داد نشان را هاآن از یکی رفتم، سمتش به. کرد اشاره طاقچه روی هایعکس قاب به و
 .بود سالم دوازده من موقع اون هستیم، امیرعلی و من اینم مادرم، این و پدرمه این -
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 .بودی تربانمک بودی بچه آتی وای -
 :کرد اشاره دیگری عکس قاب به و کرد نگاهم چپچپ

 .سالگیمه دو عکس اینم -
 شد،می معلوم چشم دو فقط صورتش در که بود درشت قدرآن هایشچشم. شدم خیره عکس قاب درون کودکان به

 دامن و کت و بود نشسته صندلی روی مادرش. شد کشیده کنارش عکس قاب به نگاهم. بود بانمک و ناز خیلی
 .بودند نشسته پایش روی کروات و کوچک شلوار و کت با ساله دو تقریبا پسر کودک دو و داشت تن به یاسی

 :پرسیدم. آمدمی نظربه کهنه عکس هم و بود جوان خیلی مادرشان هم زیرا بود؛ قدیمی خیلی عکس
 ان؟کی عکس توی بچه تا دو این -

 :گفت و انداخت عکس به نگاهی
 .مدیگه برادر یه هم اون و امیرعلی یکیشون -

 :پرسیدم متعجب
 کجاست؟ االن پس دیگه؟ برادر یه -
 ...بیام دنیا به من کهاین از قبل دونم،نمی -
 میز روی که طورهمان و شد وارد دستیپیش و میوه ظرف با مادرش. ماند نصفه حرفش شد باز که در

 :گفت گذاشتشانمی
 .تنبله خیلی آتنا این دخترم، ببخشید -
 مامان؟! اِ -

 :گفتم و خندیدم که کرد نثارش ایغرهچشم مادرش
 .نیستم کاری خیلی منم خاله، نداره عیب -
 .بکنی من ترشیده دختر این با فرقی یه باید کردی، ازدواج تو میشه؟ مگه! وا -

 :گفت حرص با آتنا که گرفت شدت امخنده
 ست؟ترشیده کجام من مامان -
 .فهمیمی بعد کرد غرغر به شروع پدربزرگت تهران رفتیم وقتی بذار حاال -

 :پرسیدم متعجب. رفت بیرون اتاق از مادرش که کرد نازک چشمی پشت آتنا
 تهران؟ برین خواینمی -
 .پیشش بریم مدت یه خوایممی مادرم و من نیست، خوب پدربزرگم حال آره -
 نمیاد؟ باهاتون امیرعلی یعنی -
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 .موننمی رامسر امیرعلی و بابام نه، -
 :پرسید که رفت درهم امچهره

 گفتم؟ بدی چیز -
 .میشه حسودیم بهت فقط نه، -
 چرا؟ -

 :زدم لب محزون
 .مخانواده نزدیک بری خوایمی چون -
 :گفت و خندید شیطنت با
 .رسیدیم امروز مبحث به و -
 !چی؟ -
 .کنم صحبت باهات موضوع این درمورد تا جااین بیای گفتم -
 موضوعی؟ چه -
 .خواممی رو برادرت کار محل آدرس -

 :پرسیدم متعجب
 چی؟ برای -
 .میدم توضیح کن صبر دقیقه یه! پرسیمی سوال چقدر وای -
 .بگو باشه -
 .ببینمش خواست دلم شنیدم رو اسمش که روزی از کنم، مالقات برادرت با دارم تصمیم من خب -
 :گفتم و برداشتم میوه ظرف از فرنگیتوت باشم، تفاوتبی کردممی سعی که حالی در
 .نکش زحمت زیاد -
 چرا؟ -
 .میده جون خاطرشبه که داره دوست رو یکی اهورا -

 :زد خبیثی لبخند
 .جلدش زیر رفت شیطون شایدم عاشقه، چقدر واقعاً شما برادر این ببینم برم بهتر، دیگه -

 :گفتم حرص با و بازویش به زدم
 دیوونه؟ سرته توی اینقشه چه -

 :گفت و شد جدی
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 وضع ببینم تا برخورد دوتا یا یکی حد در فقط اونم بشم، نزدیک بهش خواممی تو خاطربه که اینه حقیقتش -
 مپسرخاله با من که دونیمی آخه کنم،نمی کاری همچین نداری دوست تو اگه چطوریه، تو نبود در تخانواده
 پس دونستنمی رو این همه بچگی از اما باشم؛ نداشته دستم توی لـقه*حـ و نباشه رسمی شاید حاال نامزدم،

 .ندارم بدی قصد کنی باور تونیمی
 :کردم زمزمه و گرفتم را هایشدست

 بهم حالبه تا هم نامزدت درمورد ضمن در بکنی، رو کار این اگه میشم هم ممنون و دارم اعتماد تو به من آتنا -
 .نگفتی چیزی
 :گفت و زد تلخی لبخند

 هردومون اما نداره؛ دوست رو من اونم ندارم، بهش ایعالقه هیچ شدیم، خونده هم نام به بچگی از محمد و من -
 .خوادمی پدربزرگم که میشه همونی آخرش کنیم سرسختی و مقاومت قدرهرچه دونیممی
 :زدم ـب*لـ و کردم ـغـلش*بـ
 .بشی عاشقش تونیمی مطمئنم من -

 :گفت تفاوتبی و گرفت فاصله ازم
 .امیدوارم -
 :گفتم و کردم اشاره عکس به
 .متأسفم هم برادرت درمورد -
 .ندیدمش وقتهیچ من هرحال به خیال،بی -
 آتنا؟ -
 جونم؟ -
 شد؟ چی من رفتن از بعد که بیرون بکشی داداشم زبون زیر از تونیمی نظرت به -
 .من دست کف بذاره رو شخانواده تمام نمیاد که دیدن رو همدیگه دوبار با آخه نیستم، مطمئن -
 ببینین؟ رو همدیگه جلسه دو از بیشتر نمیشه حاال خب -

 :گفت و انداخت باال ایشانه
 .باشه چطوری اهورا داره بستگی -
 .ستمعرکه -
 .بله خواهرشی که تو برای -
 :زدم ـب*لـ بغض با. آورد هجوم سمتم به بد هایحس هم باز
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 .دونهنمی خواهرش رو من دیگه حتماً -
 :گفت و گرفت ـوشم*غـ*آ در
 .نباش ناراحت نیست، طوریاین -
 .ریختم اشک امخانواده یاد با باز و شکست بغضم -

*** 
 شخص سوم

 اتاق از کرد، باز را در. برخواست صندلی روی از و کشید اشپیشانی به دستی. شد بلند رضایی آقای معترض صدای
 :گفت و رفت بیرون

 .تونمنمی -
 :داد جواب اخم با رضایی آقای

 خدا بنده اون فوت از ماه سه االن اما کنیم؛ تعطیل رو کار مدت یه عزاداری گفتم امیرحسین؟ تونینمی چی یعنی -
 تونم؟نمی میگی هنوز تو و گذرهمی
 :زد ـب*لـ کالفه امیر

 ...نیست اون بحث نه، -
 تونیمی دیگه ماه شش از کمتر بعدی، کارهای برای میره بعدشم و مونده دیگه آهنگ دوتا فقط چیه؟ بحث پس -

 .آلبومتن منتظر هاخیلی خوندی، که کاری دوتا اون از بعد اونم پسر؟ چی یعنی فهمیمی بیرون، بدی رو آلبومت
 :کشید موهایش درون دستی

 .باشم خوب اومدم که فردا میدم قول تونم،نمی امروز واقعاً ولی رضایی، آقای دونممی رو اینا همه دونم،می -
 انگار که قدرآن بود، بد خیلی حالش. زد بیرون استودیو از درنگبی امیرحسین که داد تکان سری رضایی آقای

 .کردنمی همراهی خواندن برای صدایش
 از وقتهیچ بود خواسته امیر از او. بود طهورا یادگاری. انداخت چرمش دستنبد به نگاهی و آورد باال را دستش
 :آمد سرش پشت از دختری صدای که سید*بـو را دستبند روی. نکند دورش خودش

 .نامدار جناب -
 :گفت و آمد سمتش به نشود کشیده زمین روی تا بود گرفته را چادرش که طورهمان موالیی خانم چرخید، امیر

 .گذاشتین جا رو کیفتون ببخشید -
 :گفت و زد لبخندی امیرحسین. گرفت امیر سمت را کیف و
 .ممنون -
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 به امیر. شد دور او از خودش مخصوص متانت با و گفت لب زیر کنمیمی خواهش داشت نام مینا که موالیی خانم
 .شدنمی متمرکز ذهنش و بود ریخته همبه اعصابش رفت، بود پارکینگ در که ماشینش سمت
 بیرون پارکینگ از را ماشین آمد،می کنار هم اهورا هایحرف غصه با باید حاال و بود سخت برایش طهورا دوری
 .بود ایستاده ماشین برای خیابان کنار. شد مینا متوجه که آورد

 چقدر کردمی سرش چادر هم طهورا اگر کرد فکر امیر و شدمی دیده زیباتر تپلش و گرد صورت مشکی چادر آن در
 :گفت و زد ترمز پایش جلوی بگذرد، کنارش از خیالبی نتوانست شد،می زیبا

 .برسونمتون بفرمایید موالیی، خانم -
 :گفت و شد خم پنجره سمت کمی مینا

 .نمیدم زحمت ممنون نه -
 .بفرمایید زحمتی؟ چه -

 :گفت و کرد باز را جلو در و شد خم کمی دید، نشستن جلو یا عقب برای را مینا تعلل وقتی
 .بفرمایید -

 :زد لب و شد سوار خجالت با مینا
 .شدم مزاحمتون ببخشید -
 کجاست؟ آدرستون حرفیه؟ چه این -
 .نیست دور مونخونه کنین، پیاده رو من جلوتر یکم نکشین، زحمت -

 :گفت جدی لحن با امیر
 .کنین لطف رو آدرس فقط رسونمتونمی -

 :پرسید حین همان در و کرد حرکت سمت آن به امیرحسین و داد را آدرس اجبار به مینا
 دارین؟ عالقه موسیقی به -
 .بزنم ویولن شما کارهای از چندتا برای بخوام شاید و گرفتن تست ازم رضایی آقای دارم، عالقه ویولن به بله -
 .خوبه کارتون مطمئنم عالی، چه -
 .ممنون -

 و بود پایین سرش مدت تمام مینا. بکشد دست غرورش از کنارش توانستمی و بود خوبی دختر. داد تکان سر امیر
 :گفت و داشت نگه خانه مقابل امیر. کردمی بازی بود آمده بیرون چادر زیر از که هایشانگشت با
 .رسیدیم -
 ...ممـ خیلی -
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 بود ایستاده هاآن خانه کنار که پسری به و کرد دنبال را نگاهش امیر. ماند نصفه حرفش رویشروبه صحنه دیدن با
 :پرسید رسید، زدمی در و
 هست؟ مشکلی -

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش ترس با مینا
 .خدانگهدار ممنون، نه، نه -
 شود؛می خانه وارد مینا شود مطمئن تا ایستاد امیرحسین. کرد حرکت سمت آن به و رفت پایین ماشین از تردید با و

 باز را در کسهیچ چرا و بوده کجا که پرسید او از فریاد و داد با و آمد سمتش به پسر رسید که خانه به مینا اما
 :گفت و دوید سمتشان به و شد پیاده ماشین از فوری امیر. کندنمی

 سرت؟ ته انداختی رو صدات آقا خبرته چه -
 :گفت و زد امیر ـیـنـه*سـ به ایضربه. است معتاد زدمی داد اشچهره

 مرتیکه؟ میگی چی تو چه؟ تو به -
 :زد ـب*لـ و گرفت قرار میانشان ترس با مینا

 .کن بس مرتضی -
 به نگرانی با امیر. پوشاند را رویش چادرش و افتاد زمین روی و کشید ایخفه جیغ که داد هل را مینا محکم مرتضی
 :پرسید و رفت سمتش

 خوبه؟ حالتون میناخانم -
 :گفت ترس با مرتضی. نکرد دریافت مینا سوی از جوابی هیچ اما
 مرده؟ -
 :داد پاسخ خشم با امیر و
 .عوضی کنممی تبیچاره بیاد سرش بالیی اگه -

 معتاد آن دنبال تا کند کمک مینا به داد ترجیح امیر. کرد دویدن به شروع سپس و رفت عقب قدم چند مرتضی
 در غرق چهره با و زد کنار صورتش از را چادرش. بگیرد کمک که نبود خانمی هیچ و بود خلوت کوچه. برود عوضی

 .انداخت نگاه را اطرافش نگرانی با. شد مواجه مینا خون
 قبول عنوان هیچ به وجدانش اما برساند؛ بیمارستان به را او زودتر هرچه باید و خورده ضربه سرش به دانستمی

 .کند بلند و بگیرد ـوش*غـ*آ در را او کردنمی
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 یک به توانستمی نامحرم که بود ضروری موقعیت همان این. نبود ایچاره. کرد فرو موهایش در را دستش کالفه
 و کرد باز را در. نکند برخورد بدنش با که گرفتش طوری و کرد بلند هایشدست روی را او اجبار به. بزند دست دختر

 .کرد حرکت بیمارستان سمت به سرعت به و خواباند ماشین صندلی روی را او
 تا خواستند او از و زدند زنگ پلیس به سپس. برگشت برانکارد و پرستار چند با و شد پیاده رسید که بیمارستان جلوی
 .بماند بیمارستان مأمور آمدن
 هنوز اما نبود؛ کنارش طهورا دیگر کهاین با. داشت وجدان عذاب مینا کردن ـغـل*بـ برای. نشست صندلی روی
 .گناه به حتی بود عاشقش هم

. شد اتاق وارد امیرحسین. ندارد او از شکایتی هیچ و نبوده مقصر امیر که گفت و آمد هوشبه هم مینا آمد، مأمور
 :پرسید دید،می چادر بدون را دختر آن بود باراولین

 خوبه؟ حالتون -
 :گفت و انداخت پایین خجالت با را سرش مینا

 .افتادین زحمت تو هم شما هااتفاق این خاطربه ببخشید بله، -
 :خندید امیر

 بود؟ کی پسر اون راستی هستین، خجالتی خیلی شما -
 .میفته بد اتفاق یه بینمشمی وقت هر ناتنیم، برادر -
 .باشین خودتون مواظب بیشتر گذشت، خیربه که اینه مهم -
 .ممنون بازم چشم -

 :گفت و خندید باز امیرحسین
 .برم بهتره پس عذرخواهی یا کنین تشکر من از خواینمی یا شما بمونم جااین هم فردا تا من -

 دور هایشغم از ساعتی چند شد باعث مینا وجود. شد خارج بیمارستان از و کرد خداحافظی امیر که زد لبخندی مینا
 .بماند
*** 
 :پرسید و نشست کنارش. گذاشت عسلی روی را آن و رفت رایان سمت به. برداشت را قهوه سینی

 بمونیم؟ جااین باید کی تا -
 :داد جواب متفکر و زد زل قهوه بخار به رایان

 .دونمنمی -
 بگیریم؟ کمک یکی از نیست بهتر -
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 کی؟ مثالً -
 :انداخت باال ایشانه

 .کی هر -
 .رامسر میریم فردا -
 چرا؟ -
 .کردم پیدا رو آبتین -

 :زد ـب*لـ ناباور سلما
 پیششه؟ هم طهورا! جدی؟ -

 :داد ادامه ناراحتی با دختر که داد تکان سری
 کرد؟ کاری همچین چرا -
 .بود آبتین عاشق چون -
 .نیست خوبی دلیل -
 نمیری؟ باهاش نباشن راضی تخانواده و باشی مرد یه عاشق اگه تو یعنی -

 :داد جواب درنگ بدون دختر
 .نه که معلومه -
 تمسخر چاشنی کمی با متعجب رایان. رودمی همراهش حتماً باشد رایان شخص آن اگر گفتمی درونش ندایی اما

 :داد ادامه و کرد وجورجمع را خودش سلما که کرد نگاهش
 .بود اشتباه طهورا کار ست،دیگه هرچیز از ترمهم خانواده -
 نبود، درست هایشحرف. بزند غذایش به هم سری و یابد نجات او سنگین هاینگاه زیر از تا رفت آشپزخانه به و

 .بست نقش رایان هایـب*لـ روی محوی لبخند حالاین با نداشت را خانواده داشتن تجربه که او برای همآن
 را او نخواست مدت این در که هست قوی قدرآن دانستمی فقط چیست، دانستنمی که داشت حسی دختر این به

 بود این دلیلش تنها شاید. داشت نگه خودش پیش را او داده طهورا به که قولی بهانه به و ببرد طهورا خانواده پیش
 :پرسید و ایستاد مقابلش سلما. آن از برتر حسی هم شاید و رفتنمی خواب به او شبانه هایقصه بدون که
 کنیم؟ حرکت ناهار از بعد میشه -
 داری؟ عجله اینقدر چرا -
 .ببینم رو طهورا خواممی -
 .کنیممی حرکت شب از قبل باشه -
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 کیارش اسم دیدن با و ببیند را شماره تا کشید ـردن*گـ کمی رایان. خورد زنگ بود میز روی که سلما گوشی
 :داد جواب و برداشت را موبایلش لبخند با سلما. بود متنفر پسر این از ناخواسته رفت، همدر هایشاخم

 الو؟ -
 :پیچید گوشی در صدایش

 .شرقی بانوی سالم -
 .سالم -
 خانمی؟ چطوری -
 .ممنون خوبم -
 کجایی؟ -
 .شمال -

 :گفت متعجب کیارش
 کنی؟می چیکار جااون! شمال -
 .تفریحی سفر یه خب -
 .ببینمت خواستممی شده، تنگ برات دلم هرحال در عجیب، چه -
 .کنممی قبول رو ناهارت دعوت تهران برگشتم وقت هر -

 :گفت و خندید بلند
 .کنممی مهمونت رو غذایی وعده سه من برگرد شما چشم، به ای -

 :پرسید لبخند با هم سلما
 چطوره؟ بداخالقت سگ -
 .نبود من مال اون خب -

 :گفت متعجب دختر
 چی؟ -
 .کنم قطع باید فعالً کنیم،می صحبت بیشتر تهران برگشتی -
 .خداحافظ باشه -
 :زد ـب*لـ باشد تفاوتبی کردمی سعی که لحنی با خورد،می را اشقهوه که طورهمان رایان. کرد قطع را تماس و
 .خوبیه پسر -
 .خوبیه پسر منم نظربه آره، -
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 :پرسید اخم با. دانستمی خوب را او کهاین از گرفت حرصش کرد، نگاهش رایان
 کردی؟می چیکار دبی تو دونستمی -

 بود خورده جا او حرف این از که هم سلما. کردمی خالی حرف این با را حرصش باید اما است؛ بد حرفش دانستمی
 :گفت و کرد ریزی اخم

 بدونه؟ باید چرا نه، -
 :انداخت باال ایشانه

 .کنه خواستگاری ازت بخواد شاید -
 دوست را خودش او دانستمی رایان کاش. بود شدن تحقیر انتهای این. کردمی حس وضوح به را بدنش لرزش

 :گفت و کشید عمیقی نفس. دارد
 .فکریهروشن آدم هم اون مطمئنم و میگم بهش کرد رو کاراین هروقت خب -
 ست،عصبانی چه از دانستنمی. کوبید میز روی را فنجان حرص با رایان. رفت اتاقش به عصبانیت با و شد بلند و

 .نباشد روشنفکری آدم کیارش بود امیدوار فقط
*** 
 طهورا

 نظرمبه و بودم دیده را هاآن پدر باراولین برای. کشیدمی خودش دنبال را آتنا چمدان امیرعلی. شدیم فرودگاه وارد
 :گفت آتنا مادر که ایستادند. بود مهربانی و خوب مرد

 .نذارین سرتون روی رو، خونه پسرت با نکنم، تأکید دوباره اشکان بریم، باید ما دیگه خب -
 :گفت و داد خانمش به را چمدان اشکان آقا
 .گفتی باربیست خانم، باشه -

 :گفت و خندید علی امیر
 .نیست خونه دیگه خونه اون برگرده بره دونهمی باباجان، شناستتمی مامان -

 :داد جواب و رفت هاآن به ایغرهچشم خانمریحانه
 .بدتری باباتم از تو خان،امیرعلی نخیر -

 :زد ـب*لـ و گرفت ـوش*غـ*آ در مرا آمد، سمتم به بود شده خسته هاآن میان بحث از که آتنا
 .طهورا میشه تنگ برات دلم -
 .عزیزم طورهمین منم -

 :گفت و گرفت فاصله
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 .برگردم زود کنممی سعی -
 .ببین رو اهورا و برو حتماً آتنا -
 .حتماً باشه -

 :گفت و کردم انگشتر به ایاشاره. کرد جلب را نظرم بود آتنا اشاره انگشت در که انگشتری
 .قشنگیه انگشتر -

 :گفت و کشید انگشتر رنگ آبی نگین به دستی
 .ماست خانوادگی میراث این آره، -
 چی؟ یعنی -
 .بدن انگشترها این از دونهیه بشه متولد خانواده این توی که ایبچه هر به بوده رسم قدیم از یعنی -
 هست؟ اینا از چندتا مگه -
 :داد پاسخ لبخند با
 هم اونا به بیان دنیا به هم ما هایبچه کهاین از بعد و دارن اینا از پدربزرگم هاینوه و هابچه تمام که قدریاون -

 .میده
 :زدم ـب*لـ و شدم خیره انگشتر به
 .آشناست نظرم به خیلی انگشتر این عجیبه، -
 :گفت و کرد اشاره امیرعلی به
 .دستشه تو همیشه اون کهاین خاطربه -
 .دیدم امیرعلی دست تو حتماً آها، -

 و بگیرد ـوش*غـ*آ در دوباره مرا آتنا شد باعث خواندمی هواپیما به را تهران مقصد به مسافران که خانمی صدای
 :گفت و زد همبه را هایشدست اشکان آقا. رفتند دو هر و کرد خداحافظی هم خانمریحانه. کند خداحافظی

 .شد آغاز مجردی زندگی -
 :زد پشتش به خوشحالی با امیرعلی

 .حال و عشق سوی به پیش -
 :گفت اشکان آقا که خندید

 جاسوسی؟ برای نذاشته جااین رو تو من خانم این احیاناً -
 :گفتم لبخند با و زدم ـغـل*بـ به را هایمدست

 .شمام طرف من باشین مطمئن -
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 :گفت و انداخت من به خاصی نگاه امیرعلی
 .کنهنمی تهدید خطری طهورا طرف از بابا، حله -

 :داد تکان سری پدرش
 گالی کنار بفهمه مادرت کن فکر وای بکشیم، سیخ بالکن تو بگیریم جوجه بریم علی، دست سپردم رو مغازه من -

 .انداختیم راه جوجه بساط و گذاشتیم منقل نازنینش
 که هاییخرابکاری مورد در مدت تمام اشکان و شدیم خارج فرودگاه از. افتادم خنده به اشکانآقا حرف با

 .انداختمی پدرم یاد خیلی مرا سرزنده و شوخ اخالق این و کشیدمی نقشه بکنند توانستندمی
*** 
 :پرسیدم شدم که ماشین سوار

 بریم؟ خوایممی کجا -
 :داد پاسخ و کرد روشن را ماشین آبتین

 .بفهمی تا باش صبور یکم -
 :گفتم متعجب زد ترمز روی شاپکافی مقابل وقتی. نزدم حرفی مقصد به رسیدن تا و شدم خیره بیرون به پنجره از
 !شاپ؟کافی -
 .شوپیاده -
 با. میشد پخش کالمیبی موسیقی و داشت آرامی محیط شدیم، شاپکافی وارد. رفتم دنبالش و شدم پیاده اجبار به

 نشسته هاصندلی از یکی روی که مشکی چشم دختر دیدن با که گشتممی نشستن برای دنجی جای دنبال چشم
 .بزنم جیغ هیجان از بود نزدیک بود
 و فشرد خود به مرا سلما. گرفتمش ـوش*غـ*آ در محکم. شد بلند بود دیده مرا که هم او دویدم، سمتش به
 :زد ـب*لـ
 .معرفتیبی خیلی -

 :بگیریم فاصله هم از شد باعث رایان صدای
 .کنینمی بازی هندی فیلم شاپکافی تو زشته -
 :گفتم و رفتم سمتش به لبخند با
 .بود شدهتنگ هاتبداخالقی برای دلم وای رایان، داداش سالم -

 :داد جواب و زد محوی لبخند
 .خبری هیچ بدون کردین قایم جااین رو خودتون ماهه سه! معلومه -
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 :گفت بود ایستاده کنارم که آبتین
 .بودیم مجبور که گفتم بهت -
 .دانند خسروان خویش مملکت صالح قبول، باشه -

 :گفتم و نشستم صندلی روی
 کنه؟نمی اذیتت که رایان سلما؟ چطوره حالت -

 :گفت و کرد نازک برایش چشمی پشت بود دلخور کمی رایان از انگار که سلما
 خبری تمخانواده حتی نبودی، تو ولی بینممی رو تو گردمبرمی وقتی کردممی فکر خوبه، حالمم کنه،نمی اذیتم نه -

 ...مر خاطربه و نداشتن ازت
 .ماند نصفه حرفش خورد پایش به که ایضربه با

 :کردم نگاهش متعجب
 چی؟ از بعد -

 :گفت و زد تصنعی لبخند رایان
 .ریخته همبه تونخونه وضع تو رفتن از بعد بگه خواستمی -

 :گفت آبتین بزند، لبخند من به تا آورد کش را هایشـب*لـ او که کردم نگاه سلما به نامطمئن
 .شمال نیومدین عسل ماه واسه تا دو شما مسلماً بگذریم، طهورا خانواده وضع از خب -

 :گفت و زد پوزخندی رایان
 !دوتا؟ ما -

 :گفت و کرد نگاهش حرص با. رفت درهم کمی سلما چهره کرد، بیان تحقیرآمیز را حرفش
 .کنممی ازدواج روشنفکرتر آدم یه با کنم ازدواج بخوام اگه من باشین مطمئن خوشبختانه، نه -
 پیش بزند حرفی کهاین از قبل. برگرداند را صورتش حرص با رایان باراین که کرد نگاهش ایپیروزمندانه لبخند با و

 :زد ـب*لـ و نشست صاف رایان. رفت و گرفت را کیک و قهوه سفارش و آمد خدمت
 .بیایم شدیم مجبور ما -

 :پرسیدم
 شدین؟ مجبور چرا -
 .دنبالمن نازی خانواده -

 :گفت متعجب آبتین
 کنی؟می شوخی -
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 به که تیری کردمنمی عمل سریع پیش روز چند اگه و دنبالمن کشآدم تا چند چون ندارم؛ شوخی حوصله اصالً -
 .مغزم تو خوردمی صاف خورد بازوم

 :پرسیدم ترس با
 بکشن؟ رو تو بخوان نفر چند باید چرا چیه؟ موضوع -

 :داد جواب آبتین
 .طهورا میدم توضیح برات بعداً -
 :داد ادامه رایان به رو و
 کنیم؟ چیکار باید حاال خب -

 :وگفت انداخت سلما به نگاهینیم رایان
 .کنم دور معرکه این از رو اون باید بیفته، اتفاقی سلما برای ترسممی -

 :گفت فوری سلما
 .میام باهات منم بری تو جا هر گفتم کهمن -
 .رو این بفهم سلما، نمیشه -

 :گفت رایان طرفداری از آبتین
 .بمونی رایان پیش خطرناکه برات میگه، راست -
 .میده کشتن به رو خودش اون نباشم من اگه بمونم، خواممی من اما -

 :گفت حرص با رایان
 ام؟بچه من مگه -
 .دادم نجاتت مرگ از دوبار خودم حالبه تا کنی، انکار خوادنمی -

 :گفتم که داد بیرون کالفه را نفسش رایان
 کنی؟می لج چرا خطرناکه برات اگه سلما -

 :گرفت باال را دستش آبتین
 .کنیم پیدا بهتر راه یه باید کردن بحث جای به -

 :پرسید رایان
 رسه؟می ذهنت به چیزی تو -
 کنین؟ زندگی خونه یه تو طوریهمین خواینمی کی تا دونفر شما -

 :پرسید مشکوک رایان
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 چیه؟ منظورت -
 .کنین عقد بهتره کهاینه منظورم -

 :گفت فکربی و زد پوزخندی رایان
 .ندارم کردن ازدواج دوباره قصد من ولی پیشنهادت؛ از ممنون -
 :گفت نلرزد کردمی سعی که صدایی با. دیدم سلما هایچشم در را بغض. زد بیرون شاپکافی از و شد بلند و
 کنه،می کمک من به داره فقط رایان میدین، پیشنهادی همچین شما که نشدم بدبخت قدریاون هنوز من -

 !همین
 :گفت جانببه حق بودم، عصبی خیلی دستش از. کردم نگاهش اخم با. رفت رایان دنبال به و شد بلند و
 دادم؟ بدی پیشنهاد مگه چیه؟ -
 :گفتم و گرفتم مقابلش را انگشتم. نرود باال صدایم تا گرفتم دندان به را ـبم*لـ
 .نیست کنیمی فکر تو که دختری اون سلما گفتم بهت باریه -

 :داد جواب و زد پوزخندی
 میده؟ معنایی چه کنهمی زندگی خونه یه توی پسر یه با دختر یه کهاین -
 کنه، زندگی ما پیش خوامنمی سلما از وقتهیچ من نباش، هم نگران و کنی تفسیرش و تعریف نکرده الزم تو -

 .بشه موندنی رایان پیش سلما که کنی کاری پیشنهادت این با خوادنمی تو بنابراین
 سلما که زدم پنجره به ایتقه. رفتم سمتشان به. بودند نشسته ماشین در سلما و رایان. رفتم بیرون و شدم بلند

 :گفت و کشید پایین را پنجره
 جانم؟ -

 :گفتم رایان به رو و کردم خم کمی را سرم
 .ما خونه بیاین امروز -

 :داد پاسخ دلخوری با رایان
 یه تا مجبوریم ست،فایدهبی اما باشه؛ داشته وضع این از خالصی برای راهی آبتین شاید کردم فکر من ممنون، نه -

 .کنممی عوض تهران توی رو خونه بعدشم. بمونیم جاهمین مدت
 :دادم تکان سری

 .سلما هم باش خودت مواظب هم باشه، راه بهترین این کنممی فکر -
 :دادم ادامه که گفت ایباشه

 .کردم صحبت مخانواده با درموردش قبالً ما، خونه ببر رو سلما تهران برگشتین وقتی -
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 :گفت تصنعی کامالً لبخند با سلما
 .کنم کم هم شما سر از رو زحمت و کنم اجاره خونه یه هم شاید جا،اون میرم برگشتن از بعد حتماً ممنون، -

 :گفت تحکم با رایان
 .بریم تا ببند رو مربندت*کــ -

 :داد ادامه من به رو رایان که کرد نگاهش چپچپ دختر
 .خدانگهدار کن، خداحافظی هم آبتین از -
 .سالمتبه -

 او شدم، سوار اخم با. بود نشسته منتظرم آبتین. کردم حرکت ماشین سمت به هم من. رفتند و کرد روشن را ماشین
 .افتاد راه و کرد روشن را ماشین حرفبی دلخورم دستش از فهمید که هم

*** 
 شخص سوم
 از بعد. گرفت را طهورا شماره و آورد در را موبایلش. کرد نگاه آن به خیابان یک فاصله از و ایستاد شرکت رویروبه
 :پیچید گوشی در صدایش بوق چند

 ...ما از سراغی دیگه مکه حاجیحاجی رفتی خانم، سالم -
 :پرید حرفش در آتنا
 .برادرتم شرکت رویروبه من نیست، هاحرف این وقت االن باش، ساکت دقیقه یه -

 :گفت بریده بریده طهورا
 چی؟...چـ -
 میشه؟ تموم کارش کی -
 .خونه رفته االن تا کنم فکر شبه، هشت ساعت االن خب -

. آمدمی نظر به چهره خوش اما داد؛نمی تشخیص درست را اشچهره فاصله این از آتنا. آمد بیرون شرکت از پسری
 :گفت بود شده خیره او به که طورهمان

 مشکیه؟ چشم و مو با خوشتیپ و خوشگل پسر یه داداشت ببینم بگو -
 :داد جواب ذوق با طهورا

 بینیش؟می داری آره، آره -
 ـگره؟*ـیــ*جـ اینقدر داداشت نگفتی چرا شرفبی -
 .بفرست مواسه بگیر ازش عکس یه آتی وای -
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 عکس خیابون سمت اون متشخص آقای یه از خیابون سمت این متشخص خانم یه میگی تو یعنی چی؟ یعنی -
 بگیره؟

 .شده تنگ داداشم برای دلم من ولی میشه؛ ضایع خیلی خب نه -
 :گفت فوری آتنا که رفت ماشینش سمت به اهورا

 .شد شروع عملیات فعالً میزنم، زنگ بهت بعداً طهورا -
 پارک از را ماشینش اهورا. گذشت خیابان از سریع هایقدم با و کرد قطع را تماس بپرسد سوالی کهاین از قبل و

 ماشین جلوی بدنه و انداخت ماشین جلوی را خودش سریع حرکت یک با آتنا که خیابان در بپیچد خواست و درآورد
 .زد ترمز بدی صدای با ماشین و کرد برخورد پاهایش به

 کنار و پرید پایین ماشین از ترس با اهورا. کند تصادف واقعی قدرآن نداشت انتظار. افتاد زمین روی درد زور از دختر
 :پرسید و نشست آتنا
 کردین؟می چیکار من ماشین جلوی شما خانم؟ خوبین -

 :گفت دردناکی لحن با و کرد اشاضافه بغض چاشنی کمی آتنا. بودند شده جمع دورش مردم
 .میرممی االن پام، وای سرم، آی -

 :گفت مردها از یکی
 .بیمارستان ببرش کردی، ناکار رو مردم دختر زدی خدا بنده -

 بود شده شوکه او حرکت این از که آتنا. کند زمین از را آتنا سریع حرکت یک با و ندانست جایز را تعلل اهورا
 .شد سوار هم خودش و خواباند صندلی روی را او و کرد باز را ماشین در. گرفت ترس با را ـبـاسش*لـ

 :گفت بگیرد را اشخنده جلوی کردمی سعی که آتنا. انداخت راه را ماشین شود سوار کسی کهاین از قبل
 .شدم نخاع قطع کنم فکر مرم،*کــ آی -

 :گفت نگرانی با اهورا
 .بیمارستان رسیممی االن کنین، صبر دیگه یکم -
 .میرممی من بیمارستان برسیم کهاین از قبل نه نه -
 چیه؟ مردن برای دلیلتون کنین،می صحبت دارین و خوبه حالتون االن که شما خانم -

 :داد جواب و کرد نگاهش چپچپ آتنا
 هستی؟ هم طلبکار حاال کردی داغون رو من زدی محترم آقای -
 ماشین؟ جلوی انداختین رو خودتون شما یا خانم زدم من -

 :گفت و کرد گرد را هایشچشم آتنا
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 !جوریه؟این -
 :گفت متعجب اهورا

 چجوریه؟ -
 به دیگر دست با و گرفت را فرمان دست یک با اهورا. بست را هایشچشم و انداخت صندلی روی را خودش دختر

 :گفت و زد آتنا
 !کردی؟می صحبت داشتی االن که تو شد؟ چتون خانم؟ -
 هایشدست روی را دختر قبل سری مانند و زد ترمز روی بیمارستان رویروبه اهورا. نداشت شدن بیدار قصد آتنا اما

 .است بیدار نشود متوجه تا نخورد تکان کرد سعی آتنا باراین. کرد بلند
 رو و ایستاد تختش کنار. کردند منتقلش هااورژانسی بخش به فوری و کرد صدا را پرستاری شد که بیمارستان وارد

 :پرسید زدمی را سرمش داشت که پرستاری به
 میاد؟ هوشبه کی خانم -
 بخش به هم بعد و عکس چندتا برای فرستیمشمی بعدش میاد، هوشبه بشه تموم سرمش کهاین از قبل -

 .کنیممی منتقلش
 بعد دقیقه چند. کند پنهان را اشخنده تا گرفت گاز داخل از را ـبـش*لـ آتنا. رفت پرستار که داد تکان سری پسر

 :گفت و ایستاد سرش باالی اهورا که کرد باز آرام را هایشچشم
 اومدی؟ هوشبه -

 :زد لب
 کجام؟ من -
 .کنم صدا رو پرستار تا کن صبر بیمارستانی، تو -
 :کرد صدایش ناخواسته آتنا که برود خواست و
 اهورا؟ -

 :پرسید مشکوک و چرخید سمتش به متعجب اهورا
 اهوراست؟ من اسم دونیمی کجا از تو -

 :گفت آرام بود، کرده خرابکاری حسابی. داد قورت سختی به را گلویش آب
 اهورا؟ گفتم کی من من؟ کی؟ -
 .اهورا گفتی االن همین -

 :داد را ممکن جواب ترینمسخره
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 !اهورامزدا یا گفتم من نه -
 :پرسید و انداخت باال را ابرویش

 هستی؟ زرتشتی -
 !ها؟ -
 هستی؟ زرتشتی پرسیدم -

 :گفت و داد تکان سر ایاحمقانه لبخند با آتنا
 داره؟ عیبی آره، -

 :نالید و زد هایشـب*لـ روی محکم دختر. بیاورد را پرستار تا رفت و داد تکان منفی عالمت به سری اهورا
 .دادنم سوتی این با من به لعنت ای -

 و کرد معاینه را آتنا دوباره پرستار. برگشت پرستار یک همراه اهورا گفتمی ناسزا خود به لب زیر که طورهمان
 عکس اتاق سمت به که طورهمان و نشاند ویلچر روی را او آورد، ویلچری اهورا. بگیرند عکس سرش از تا فرستاد
 :پرسید کردمی هدایت برداری

 کردی؟ غش یهو شد چی -
 !دیگه کنم غش باید من، به زدی تو دونم،نمی -

 گرفتن از بعد. کند سکوت گرفت تصمیم پس زدمی را خودش حرف گفتمی هرچه. داد بیرون را نفسش کالفه پسر
 .کردند مرخصش ندیده ایصدمه هیچ کهاین از شدن مطمئن و عکس

 :پرسید حال همان در رفت،می راه کنارش اهورا. زدمی لنگ کمی و کردمی درد پایش مچ
 .برسونمت بده اجازه نداری شکایتی من از که حاال -

 :گفت و کرد ریزی اخم آتنا
 دونمنمی خودم مال بزنم، زنگی یکی به بده رو موبایلت قبلش ولی دیده؛ صدمه پام حال هر به ته،وظیفه که اون -

 .شد وگورگم کجا
 :گفت و گرفت آتنا سمت به را موبایلش اهورا

 منم؟ موبایلتم شدن گم مقصر -
 :داد جواب تخسی با
 ...اگه بله -

 :پرید حرفش در فوری
 .بزن رو زنگت شدم، متوجه بله شد،نمی گم موبایلت زدمنمی تو به من اگه -
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 .گرفت را طهورا شماره و کرد نازک برایش چشمی پشت آتنا
 :پیچید گوشی در اشجدی صدای بوق چند از بعد
 بفرمایید؟ بله -
 احوالتون؟ خانم، سالم -
 تویی؟ آتی -
 باشه؟ کی داشتی انتظار پس -
 !شد عوض تشماره -

 :داد جواب بدجنسی با آتنا
 .شده عوض مشماره بله -

 :پرسید هیجان با طهورا نشود، متوجه اهورا تا گفت آرام
 دیدی؟ رو اهورا -
 !تقریباً -
 !چی؟ یعنی -
 .کنم تعریف برات بعداً تا خماری تو بمون یعنی -

 :شد بلند اهورا صدای
 .بشین ماشین سوار -

 :گفت حرص با طهورا که نشست و کرد باز را ماشین در آتنا
 .بگو دیگه نکن اذیت -
 .بای عزیزم، کنیممی صحبت بعداً -
 :گفت و گرفت اهورا سمت را موبایل. کرد قطع را تماس بکند اعتراضی کهاین از قبل و
 .ممنون -

 :داد ادامه اخم با آتنا که داد تکان سری پسر
 !کنممی خواهش -
 .دادم تکون سر منم خب -
 نمیدی؟ تکون رو مثقالیت یه زبون بعد میدی تکون رو کیلوییت بیست سر -

 :داد جواب کالفگی با پسر
 .داری دعوا من با کالً تو -
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 باشم؟ داشته دعوا باهات باید چرا باشی خوبی پسر اگه نه -
 :پرسید. بگیرد را اشخنده جلوی کرد سعی پسر

 میدی؟ رو تخونه آدرس -
 :کرد باز را حرف سر آتنا سکوت کمی از بعد. کرد هدایت سمت آن به را ماشین او و داد را پدربزرگش خانه آدرس

 اهوراست؟ اسمت -
 .منم اهورا از منظورت کردم فکر و هستی زرتشتی دونستمنمی متأسفم، موضوع اون بابت راستی آره، -

 :کند جمع را موضوع این چگونه دانستنمی زد، تصنعی لبخند آتنا
 .امزرتشتی آره -
 .شنیدم ازش چیزهایی یه -
 .خوب چه! جدی -
 پرستین؟می رو آتش -

 :داد جواب گیجی با آتنا
 من؟ کی؟ -

 :زد ـب*لـ بود خیره جلو به که طورهمان پسر
 .هستن هازرتشتی منظورم -
 .دوننمی نماد یه رو آتش خب اوه، -
 .دارین قبول رو خدا شما پس جالب چه -
 که اتفاقی این از کرد سعی پس نداشت دین آن درمورد هم درستی اطالعات و بود شده کالفه اهورا هایسوال از

 :کند سواستفاده افتاده
 .کنممی هم پیشگویی من تازه داریم، قبول که معلومه آره -

 :پرسید و کرد نگاهش مشکوک اهورا
 کنی؟می شوخی -

 :گفت و زد ـغل*بـ به را هایشدست دختر
 شوخم؟ هایآدم شبیه من نظرت به -
 بگی؟ من زندگی درمورد تونیمی میگی راست اگه خب نه -
 .تونممی که معلومه -

 :گفت و زد ترمز روی خانه مقابل اهورا
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 !بگو پس -
 :گفت و کرد باز را در ندک استفاده مالقات برای دیگری زمان دادن ترتیب برای موقعیت این از داشت سعی که آتنا
 .بعد دیدار برای بذاریم رو بینیکف باید نظرم به -
 بعد؟ دیدار -
 .آره -
 .باشه باراین از بهتر بعدیمون دیدار امیدوارم خب -
 .شرکت دم میام -

 :پرسید متعجب اهورا
 دارم؟ شرکت من دونیمی کجا از تو -

 :داد جواب و شد مسلط خودش بر فوری اما کرد؛ هول آتنا
 .بلدم پیشگویی و بینیکف گفتم که من خب -
 :گفت و کرد نگاهش تمسخر با
 کنی؟ بینیپیش رو خودت تصادف نتونستی چطور کردم؟ تصادف ساحره یه با پس -

 :داد جواب لبخند با آتنا
 .کردم شایدم -
 کرد فرصت تازه شد که وارد. رفت خانه سمت به و گذاشت تنها بهت کلی در را اهورا. شد پیاده و زد چشمکی و

 .کند بازی را آدمی همچین نقش کردنمی فکر وقتهیچ. بخندد کلی
*** 

 کلی کرد تعریف بود زده که را هاییحرف و کارها طهورا برای وقتی. گذشتمی اهورا با دیدارش اولین از روز دو
 به براق شیری شلوار و شال همراه را رنگش کالباسی مانتوی آتنا. نکند اذیت را برادرش که خواست او از و خندید

 کرد، تردرشت را هایشچشم ریمل با و کشید مشکی چشم خط رنگش ایقهوه و درشت هایچشم پشت. کرد تن
 .رفت بیرون خانه از و زد ـبـی*لـ برق

 ترمز روی شرکت رویروبه مسافتی طی از بعد. کرد حرکت اهورا شرکت سمت به و برداشت را پدربزرگش ماشین
 :گفت و ایستاد منشی میز رویروبه. شد وارد شمرده و آرام هایقدم با و زد
 .دارم کار سبحانی اهورا آقای با -

 :داد جواب و انداخت او به نگاهی منشی
 .انجلسه تو ایشون ببخشید، -



 

 

381 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 .ببینمشون باید من باشن، خب -
 داشتین؟ باهاش مالقات قرار شما مگه اصالً نمیشه، که گفتم -

 :رفت باال کمی صدایش تن
 .نیومدم دکتر مطب من ولی بخشیدمی -
 .داره رو خودش مقررات و شرکته جااین محترم خانم -

 :گفت و کوبید میز روی را دستش آتنا
 .ببینمش باید من نکنین، صحبت مقررات از من واسه -

 :آمد کنارش از مردی صدای
 اومده؟ پیش مشکلی -
 :گفت منشی. شد روروبه مشکی درشت هایچشم با قیافه،خوش و چهارشانه مرد یک با و چرخید سمتش به
 .نمیدن گوش دارن جلسه میگم هم چی هر و دارن کار سبحانی آقای با میگن اومدن خانم این بله -

 :گفت و کرد نگاه را آتنا جدیت با مرد
 بگین؟ من به دارین کاری -

 :پرسید و انداخت باال را ابرویش تای یک آتنا
 هستین؟ کی شما -
 .شرکت این مدیر -

 :زد ـب*لـ سوالی و گرفت سمتش را انگشتش
 امیرحسین؟ -

 :پرسید و انداخت باال را ابروهایش امیرحسین
 دونین؟می کجا از رو من اسم شما -

 :گفت منمن با و کرد تر زبان با را لبش کرده خرابکاری دوباره فهمید که آتنا
 ...من...خب -

 :شد نجات راه مانند برایش اهورا صدای
 !کردی دیر چقدر تو؟ کجایی امیرحسین -
 :گفت و انداخت آتنا به نگاهی و
 !ساحره؟ تو؟ -
 .آتناست اسمم آتنا، -



 

 

382 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 :زد لبخندی
 .نمیای کردم فکر نشو، عصبانی دوباره باشه -
 !دیگه کنم بینیکف تونممی کنم ثابت تا میومدم باید باالخره -
 مطمئنی؟ جدی؟ -
 ...هست جااین که پسری این و تو بگم تونممی مثالً آره -
 :داد ادامه و کرد اشاره امیرحسین به و
 ...و نزدیکین همبه برادر مثل امیرحسین، -

 :گفت سپس و کرد تعلل کمی
 .داری هم خواهر یه و -

 :پرسید و کرد اخم امیر
 دونی؟می کجا از رو اینا تو -
 .بگم بهت بیشتر تا بده بهم رو دستت کف -

 :گفت جدیت با اهورا
 .من دفتر تو بریم بهتره نیست، هاحرف این وقت جااین -

 :زد ـغل*بـ به را هایشدست آتنا
 .نمیام اتاق یه تو غریبه مرد دوتا با من -

 :داد بیرون حرص با را نفسش اهورا
 جا؟این اومدی چرا پس -
 .گرفتم رو وقتت که ببخشید کنم،می عمل میدم که هاییقول به همیشه چون -
 :گفت و گرفت را جلویش اهورا که برود خواست و
 کنم؟ دعوتت شام یه به چطوره نشو، عصبانی باشه، -
 .نگیرم رو وقتتون بهتره گردینمی تونشده گم خواهر دنبال دارین هم شما برم، خواممی نه -

 :پرسید متعجب امیرحسین
 دونی؟می کجا از تو -
 .بفهمم تونممی هاتونقیافه به کرد نگاه با من -
 کجاست؟ طهورا دونیمی تو - 
 .پیشتون میومد که بشه پیدا خواستمی اگه خب ست؟شده گم خواهر همون منظورتون -
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 :غرید عصبی صدای با اهورا
 .نیاد وقتهیچ که بهتر پدرمونه، مرگ مقصر چون میگیره؛ وجدان عذاب عمر یه بیاد اگه -
 پدر. گزید را ـبش*لـ ناراحتی با آتنا اما افتاد؛ راه دنبالش و انداخت آتنا به نگاهی امیرحسین. رفت اتاقش سمت به و

 غصه؟ از هم آن بود؟ مرده طهورا
 داوطلبِ هیچگاه بدهد طهورا به باید را خبری چنین دانستمی اگر. نبود خوب حالش زد، بیرون شرکت از ناراحتی با

 .شدنمی کاری همچین انجام
*** 
 طهورا

 و آمد بیرون اتاق از آبتین. بودم پخته آبتین کمک بدون و خودم که سبزی قرمه. کشیدم هایمریه به را غذا بوی
 :گفت

 !میاد خوبی بوهای چه بهبه -
 :گفتم و رفتم سمتش لبخند با
 .طهوراپز سبزی قرمه میگن بهش -

 :نشست کاناپه روی
 !عالیه بوش مثل هم طعمش مطمئنم -

 :گفتم و برداشتم اوپن روی از. خورد زنگ موبایلم
 الو؟ -

 :پیچید گوشی در آتنا گرفته صدای
 .سالم -
 خوبی؟ آتی سالم -
 .ممنون -
 شده؟ چیزی -
 .نشی دیوونه بده قول بگم بهت خواممی چیزی یه طهورا -

 :زدم ـب*لـ شدم، نگران دلیلبی. کرد تپیدن به شروع قلبم
 شده؟ چی بگو آتنا، کنیمی نگرانم داری -
 .برادرت شرکت رفتم امروز من خب -

 :پرسیدم پروابی
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 افتاده؟ اتفاقی امیرحسین برای -
 :گفت خط سوی آن از آتنا که دش بلند کاناپه روی از فوری و داد نشان العملعکس امیرحسین اسم شنیدن با آبتین

 .نیست امیرحسین موضوع نه نه -
 :زدم داد عصبی 
 چیه؟ موضوع پس -
 ...پدرت -

 :لرزید بغض از صدایم ایستاد، کار از قلبم
 چی؟ پدرم -
 .شده فوت -

 هایماشک زیاد شوک از. کردممی تنگی نفس احساس. افتاد زمین روی و سُرخورد هایمانگشت الیالبه از موبایل
 :پرسید و آمد سمتم به نگرانی با آبتین. رفتمی اکو ذهنم در صدایش. بود شده خشک

 شده؟ چی طهورا -
 زمین روی و رفت سیاهی هایمچشم. شد سِر بدنم. زد آتنا که بودم حرفی هضم درگیر هنوز. نشنیدم را صدایش

 .افتادم
*** 
 شخص سوم

 :گفت که داد مادرش به را موبایل. است شده بد خیلی طهورا حال دانستمی. شد قطع تماس
 کردی؟ گمش باز خریدی، موبایل رفتی دیروز که تو آتنا -
 .گذاشتم جاش جا،یه کیفم با نه -
 .بیارش برو پس -
 .فرصت اولین در -

 بود؛ گذاشته جا منشی میز روی را کیفش رفت اهورا شرکت به که صبح امروز. رفت اتاقش سمت به و کشید آهی
 آمد داخل مادرش و شد باز اتاقش در دقیقه چند از بعد که نشست تختش روی. برود جاآن به نداشت قصد دیگر اما
 :گفت و
 .توئه دوست میگه زده، زنگ موبایلم به دختری یه آتنا -
 :گذاشت گوشش کنار و گرفت را موبایل و دوید مادرش سمت به طهوراست که فکر این با
 خوبی؟ الو -
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 :پیچید گوشی در پسری صدای
 .سالم -

 :پرسید متعجب آتنا که بست را اتاق در مادرش
 شما؟ -
 ساحره؟ دختر نشناختی -
 تویی؟ اهورا -
 .خانم بله -
 آوردی؟ کجا از رو من مادر شماره -
 کیفت که حاال بگم زدم زنگ و دیدم رو مادرت شماره کردم فضولی توش اجازهبی نداشت، رمز موبایلت ببخشید -
 .بپذیری رو شام به من دعوت که فرصته بهترین گذاشتی جا جااین رو

 :گفت و زد لبخندی آتنا
 .مجبورم باراین کنم فکر -
 .دنبالت میام امشب پس -
 .بدی بهم رو رستوران آدرس بهتره نه، اوه -
 .کنممی اس برات باشه، خوب -
 .باشه -
 .خداحافظ بینمت،می شب -

 .بود مجبور طهورا خاطربه اما داشت وجدان عذاب بود گفته که دروغی از. کرد قطع را تماس
*** 
 طهورا
 رایان آبتین،. کردم باز ترسریع باراین و بستم دوباره زد، را چشمم سفید نور. کردم باز سختی به را سنگینم هایپلک

 :زد ـب*لـ سلما که کشیدم باال کمی هایمدست با را خودم. بودند سرم باالی سلما و
 شدی؟ بیدار بگردم، الهی -
 :پرسیدم گیجی با بنشینم، تا کرد کمکم و
 شد؟ چی -

 .آورد هجوم ذهنم به بد خاطرات هاآن گرفته هایچهره دیدن با. کردند سکوت
 !نداره امکان این باشه، مرده تونهنمی من پدر نداره، امکان نه، نه -
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 :گفت و آمد سمتم به آبتین. کرد خونریزی دستم و شد پاره رگم که کشیدم بیرون دستم از را سِرم
 !کردی چیکار دستت با ببین طهورا؟ کنیمی چیکار -
 :گفتم داد با و زدم پسش شدت به که گرفت را دستم و
 .بیرون زدم خونه اون از تو خاطربه من پدرمی، مرگ مقصر تو لعنتی، نزن من به دست. میگین دروغ شما نه، -

 کند آرامم کرد سعی هرچه اما دوید؛ داخل پرستار. گفتممی آمدمی دهنم به چه هر و زدممی داد کردم،می هقهق
 .کردمی کمک پرستار به و ریختمی اشک پایم هم سلما. نداشت فایده

 .بردند اجباری خواب یک به مرا و کردند تزریق من به بخشیآرام آخر در
*** 
. نیست دیگر پدرم که داشتم یاد به خوب بودم دیده که هاییکابوس از و نبود فکر به نیازی دیگر کردم باز که چشم
 .بود وصل دیگرم دست به سرم و بود شده پانسمان دستم

 و گریه با دانستممی. بود خواب دیوار به نزدیک صندلی روی سلما چرخاندم، چشم. من قلب مثل بود، تاریک هوا
 تخت صدای از. شدم بلند و کشیدم بیرون دستم از آرام را سرم اینبار .برندمی اجباری خواب به مرا دوباره قراریبی

 :پرسید نگرانی با و کرد باز چشم سلما
 بهت سرم تا کشید طول چقدر دونیمی کردن،نمی پیدا رگ دختر درآوردی، رو سرمت باز که تو شدی؟ بیدار -

 بزنن؟
 :زدم لب فقط هایشحرف به توجه بدون

 .برم باید من -
 کجا؟ -

 :گفت و گرفت را جلویم که بروم در سمت به خواستم
 .نیار در بازی دیوونه -

 :زدم داد
 .مدیوونه من کنار برو -
 :گفت رایان. داخل آمدند سراسیمه رایان و آبتین فریادم صدای از
 !شدی بلند باز که تو -
 .برم باید من کنار برین -

 :پرسید عصبی آبتین
 کجا؟ -
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 .باشم پدرم خاکسپاری مراسم تو حداقل برم باید -
 :کرد زمزمه سلما

 .شده فوت که بیشتره ماه سه -
 !نبود دنیا این در پدرم کردممی زندگی خوشی در من که روزهایی تمام. نداشت امکان این. کردم نگاهش ناباور
 :نالیدم و کردم رد سر با. شده بسته نفسم راه کردممی حس

 .نه نداره، حقیقت این نه، نه -
 :نالید بغض با و گرفت را هایمدست سلما. رفتمی باال صدایم تن داشت دوباره

 .باش آروم خدا رو تو -
 :زدم جیغ و دادم هولش عقب به
 نگفتی؟ بهم و دونستیمی مدت این تمام لعنتی توی -

 :آمد جلو رایان
 .نگه خواستم من -
 .دوتون هر از متنفرم، ازتون کردین، پنهون ازم تونهمه شما آره، -
 :گفت و گرفت ـوش*غـ*آ در مرا آبتین. دانستممی مقصر را ادم و عالم تمام و بودم افتاده هقهق به
 .عزیزدلم بگیر آروم -
 :غریدم و کشیدم کنار را خودم. کردنمی آرامم ـوشش*آغـ دیگر اما
 .نداشت رو ارزشش تو عشق پدرمی، مرگ مقصر عوضی توی عقب، گمشو برو -

 برایم اصالً دیگر طرفی از بودم، عاجز فهمیدنش از که بود نگاهش در چیزی. رفت عقبعقب و کرد نگاهم ناباور
 .شد بلندتر هایمگریه صدای و شدم خیره بسته در به. زد بیرون اتاق از و کرد فرو موهایش در را دستش. نبود مهم

*** 
 شخص سوم

 شد که رستوران وارد. برود تاکسی با شد مجبور نبود بلد خوبی به را تهران چون. رفت بود داده اهورا که آدرسی به
 هیکلش از اما بود؛ او به پشتش. کرد پیدا صندلی روی را او که نکشید طول خیلی و گشت اهورا دنبال چشم با

 :گفت و رفت سمتش به. باشد خودش زد حدس
 .سالم - 

 :گفت و زد لبخندی دیدنش با پسر
 .بشین سالم، -
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 :پرسید که نشست آتنا کرد، اشاره صندلی به و
 خوری؟می چی -
 .جوجه -

 کشید، عمیقی نفس. دادمی سفارش جوجه همیشه هم طهورایش خواهرش،. شد محو اهورا هایـب*لـ از لبخند
 :زد لب و گذاشت آتنا مقابل را کیف. داد را استیک و جوجه سفارش گارسون به و داد تکان سری

 .گذاشتیش جا منشی میز روی -
 .ممنون -
 :گفت و گرفت رویشروبه هم باکسی و
 .توئه برای اینم -

 :پرسید متعجب دختر
 هست؟ چی چرا؟ -
 .کن بازش -

 :زد لب که انداخت نگاه اهورا به داخلش موبایل دیدن با و کرد باز را باکس
 .کردی گم رو موبایلت تصادف اون تو -
 .خریدم که دیدی اما -
 .باشم کسی مدیون ندارم عادت -

 :زد لبخندی
 .ممنون هرحال در -
 پیشگویی؟ واقعا تو -
 کنی؟می فکر چی خودت -
 .کنم باور رو حرفت مجبورم یا دروغگویی یا تو کنممی فکر من -
 بود؟ کم چیزی حرفام تو باشم؟ دروغگو باید چرا -
 .دونیمی کجا از تو بدونم خواممی بود، اضافه چیزها خیلی خب نه، -
 .کنی باورم نفعته به -

 :گفت و داد تکان سری
 به کردن نگاه با بعدشم و افتاد ماشینم جلوی یهویی یونانی، اسم یه با زرتشتی دختر یه که کنممی باور باشه، -

 .دارم گمشده خواهر یه فهمید مچهره
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 :داد تکان سر آتنا
 .همینه حقیقت آره -
 !گفتی که ایدیگه حرفای و دینت مورد در حتی فهمم،می رو چیز همه روز یه من ولی -

 :پرسید اهورا خوردن غذا میان در. داد خاتمه هاآن بحث به و چید میز روی را غذاها آمد، گارسون
 چیه؟ ترشته -
 .معماری -
 .معماریم منم جالب چه -
 .دونممی -

 :گفت و زد لبخندی کالفه اهورا
 بدونم؟ تو درمورد چیزی یه منم میشه پس -
 ...یه گفتم که من خب -
 :پرید حرفش در
 .دارم شما از اطالعات همهاین نبود یادم ببخشید آره، آره -

 :پرسید لحظه چند از بعد و خندید او کالم تمسخر از آتنا
 سخته؟ خواهرت از دوری -

 :گفت و زد زل هایشچشم در پسر
 بفهمی؟ تونینمی رو این -
 .بفهمم تونمنمی رو هاآدم رنج و درد -
 ...و دروغه حرفات همه شایدم یا -
 ندی؟ ادامه میشه -

 :گفت و انداخت میز روی را قاشقش داد، تکان سر اهورا
 سالم نُه بود، زندگیم تمام بود، خواهرم اون مهمه، اما نیست؛ مهم برام که کنممی وانمود طوری سخته، خیلی آره -

 به رو دیگه مرد یه که نبودم نبودم، اما باشم؛ حامیش بهترین گرفتم تصمیم روز همون از اومد، دنیا به که بود
 .داد ترجیح شخانواده

 :گفت آرامی لحن با آتنا
 شدی؟ عاشق حاال تا -

 :داد ادامه که داد تکان سری
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 بکنی؟ هرکاری خاطرشبه نیستی حاضر -
 .حاضرم چرا -
 کنی؟می سرزنش رو خواهرت چرا پس -
 .نباشم دلخور تونمنمی اما کنم؛نمی سرزنشش -
 .سخته براش اونم حتماً -
 .امنه جاش باشم مطمئن خواممی فقط -

 :گفت لبخند با و کرد باز لحظه چند از بعد. بست را هایشچشم و گذاشت اهورا هایدست روی را هایشدست آتنا
 .کنممی حسش امنه، جاش -

 .کردمی پیدا خوبی هایحس دختر این هایحرف از. خورد را غذایش و زد لبخندی هم اهورا
*** 
 طهورا

 ماه دو این در آبتین. دادممی نشان غذا خوردن برای تمایلی نه زدممی حرفی نه. گذشت اتاق سکوت در تمام ماه دو
 که روز یک رفتم،نمی دانشگاه. بود بیمارستان در روز همان گفتگویمان آخرین اما کرد؛ مراقبت من از پرستار مانند

 اما برنگشته؛ هنوز آتنا که گفتند بودم شده خیره آنها به سکوت در که طورهمان آمدند دیدنم به امیرعلی و همراز
 .بدهم را تلفنش جواب خواستمنمی حتی من

 برای پوشیدن سیاه و آه و اشک ماه دو از بعد. ماندمی شمال کی تا دانستمنمی و آمدمی دیدنم به روز هر هم سلما
 در انسان این. ایستادم آینه رویروبه. برگردم زندگی به خواستممی. شوم بهتر کمی کردم سعی نبود دیگر که پدری

 گریه نباید دیگر بریزد، اشکم نگذاشتم دیگر اما لرزید بغض از امچانه پدرم یادآوری با. نبود گذشته طهورای آن آینه
 .کردممی
 از بعد. رساندممی انجام به همسر یک عنوان به را اموظیفه باید. شکستممی را سکوتم روزه ماه دو از بعد باید

 .کند بهتر را حالم توانستمی آب. گرفتم مفصلی دوش رفتم، حمام به ابروهایم برداشتن
 یک با را آن. زد ذوقم در مشکی رنگ ایستادم که آینه رویروبه. پوشیدم رنگی مشکی دامن و تاپ آمدم که بیرون

 و دادم انجام غلیظی نسبتاً آرایش. کردم عوض رسیدمی ـن*سـ*بـا زیر به اشبلندی که رنگ مسی پیراهن
 .ریختم هایمشانه روی را دارمنم موهای

 مورد غذای که را ماکارونی. کردمی درد و بود شده خشک بدنم که بودم زده زل دیوار به و نشسته جا یک قدرآن
 .افتاد تپش به قلبم آمد، در صدای که کردم گردگیری را خانه کمی. کردم درست بود آبتین عالقه
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 چهره رفتم بیرون که آشپزخانه از. ببخشد را آخرم هایحرف بودم امیدوار و شدم خودم امشب دوری دوماه از بعد
. مالید دست با را هایشچشم و گذاشت زمین را میوه هاینایلون. شد متعجب من دیدن با که دیدم را اشخسته

 :زد ـب*لـ و آمد سمتم به قدمی. بست نقش هایشـب*لـ روی لبخند کم کم و انداخت سرتاپایم به نگاهی
 طهورا؟ -
 :گفتم و انداختم ـوشش*غـ*آ در را خودم. دویدم سمتش به
 طهورا؟ جان -
 عزیزم؟ خوبی -
 .آبتین خوبم خوبم، -
 .شدممی دیوونه داشتم نشنیدم؟ رو صدات بود ماه چند دونیمی کشتی، رو من که تو دختر -
 :گفتم و کردم نگاهش. سید*بـو را موهایم روی و
 .خواممی معذرت -
 .برات بود سخت پدرت مرگ کنم،می درکت من عزیزم، نه -

 :انداختم زیر را سرم
 .خواممی عذر آخرمون هایحرف بابت -

 :دادم ادامه بغض با که شد درهم اشچهره. کردم نگاهش چشمی زیر
 .کن باور نیستم، پشیمون تو با بودن از اصالً خدابه گفتم، وپرتچرت بودم عصبی -

 فراموش را هایمحرف نتوانسته کردم حس. لرزید قلبم. رفت اتاق سمت به و کرد جدا خودش از مرا. داد تکان سری
 صدایش و چیدم را میز. بود شده گرم هوا و بودیم خرداد اواسط. کرد بیشتر را کولر درجه آمد بیرون که اتاق از. کند

 :کردم
 آبتین؟ -
 :گفت طعنه با و انداخت میز به نگاهی. آمد آشپزخانه به
 نکردی؟ فراموش رو آشپزی -

 :زدم تصنعی لبخند
 .نمیشه فراموش رانندگی مثل آشپزی نه، -

 :پرسید خاصی لحن با و نشست میز پشت
 میشه؟ فراموش چی؟ عشق -

 :گفتم و کردم نگاه اشجدی چهره به. شد محو هایمـب*لـ از لبخند
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 چطور؟ نه، -
 :گفت و کشید خودش برای ماکارونی مقداری

 .پرسیدم طوریهمین هیچی، -
 :کنم عوض را بحث کردم سعی

 نشدم؟ اخراج دانشگاه از نظرت به -
 سالمت عدم گواهی اون رسونه،می امیر ما واسه جاهمه از خدا! امیرعلی آها بود؟ چی اسمش پسره، اون نه، -

 .کرد رد مرخصی برات و بخونی درس تونینمی و ایافسرده اینکه گرفت، برات روانی
 :پرسیدم مصنوعی گیجی با پس شود؛ حساس امیرعلی به نسبت دوباره خواستمنمی

 امیرعلی؟ کدوم امیرعلی؟ -
 :کرد نگاهم متعجب

 .آتنا دوستت برادر -
 نیومده؟ هنوز آتنا راستی! اِ -
 .گرفته مرخصی ترم یه اونم کهاین مثل نه -
 !آها -

 :پرسیدم دوباره پس نداشتم اشتها خوردن شام برای اصالً
 چطوره؟ سلما -
 .گردنبرمی روزها همین احتماالً کرده، رو شخونه کارهای هم رایان امانن، در شمال تو جااین که فعالً -

 :پرسیدم مردد
 گردیم؟برمی کی ما -

 :پرسید و کرد پرت ظرف در را چنگالش
 شدی؟ خسته -
 :زدم لب و  ترسیدم اشجدی لحن و پیشانی اخم از
 .کردم سوال فقط نه، نه -

 :زد پوزخندی
 میری؟ وقت،هیچ بگم اگه و -

 و شد بلند سرمیز از که کرد دیگری برداشت سکوتم از او انگار. گویدنمی جدی بودم مطمئن. کردم مکث کمی
 :گفت



 

 

393 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 .نبود من با دلت وقتهیچ چون گردی؛برمی آره -
 :گفتم و گرفتم را جلویش. شدم بلند فوری که شود خارج آشپزخانه از خواست

 .دارم دوستت من نکرده، فرقی هیچ االن کردم، انتخاب وجود همه با کردم انتخاب رو تو وقتی گردم،برنمی -
 :کرد زمزمه و گرفت وانش*بـاز میان در مرا
 کنیم؟ زندگی جااین ابد تا حاضری یعنی -
 :زدم لب سختی به
 .حاضرم -

 .رفت اتاق سمت و داد تکان سری
*** 
 شخص سوم

 تن و رفت باال هاپله از. بود رفته شوهرش مزار به هم مادرش و بود مانده شرکت در اهورا. شد خانه وارد امیرحسین
 برای دلش او و شدمی خانه این وارد اجازه بدون طهورا که افتاد روزهایی یاد. انداخت کاناپه روی را اشخسته

 .رفتمی ضعف شیطنتش همهاین
 کردمی زندگی فقط االن و بودند گرفته او از را کشیدنش نفس سال نُه دلیل. انداختمی چنگ گلویش به بغض
 .بود زندگی اشوظیفه چون

 چرم دستبند به باز نگاهش. فرستاد بیرون را دودش و زد او به عمیقی پک. کرد روشن و درآورد جعبه از سیگاری

 :زد لب و سید*بـو را T حرف روی. افتاد دستش
 .معرفتبی شده تنگ برات دلم -

 میان را سیگار که طورهمان. رفت آشپزخانه به و زد را آیفون دکمه اهوراست که فکر این با آمد، آیفون زنگ صدای
 به و شد خارج آشپزخانه از متعجب داد، سالم که ایزنانه صدای با. زد برق به را سازچای داشتمی نگه انگشتانش

 :پرسید و دوخت چشم روژان
 کنی؟می چیکار جااین -

 :گفت و زد لبخندی
 .ببینمت اومدم -
 !رو؟ من -
 .ستوسیله اهورا آره، -

 :غرید عصبی امیر
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 دیوونه؟ دختر تو میگی چی -
 ببندم؟ رو دهنم باید کی تا اما کن، صدام خوادمی دلت هرچی -
 .همیشه تا بشه باز هاوپرتچرت این به قراره اگه -
 :رفت سمتش ـشـوه*عـ با
 رفته اونم که حاال کرد،نمی کمکم ولی دونست؛می طهورا دارم، دوستت که ساله چند امیر، نیست وپرتچرت اینا -

 .بکنم خودم برای کاری یه باید من
 :زد فریاد امیر

 .داره دوستت اهورا لعنتی -
 .نیست که زوری ندارم، من -

 و رفت روژان سمت به عصبانیت با. افتاده موکت روی نبود مهم برایش. کرد ولش فوری و سوزاند را دستش سیگار
 :گفت

 .نیست هم زوری ندارم، دوست رو تو منم -
 :پرسید روژان که نشست کاناپه روی و
 .دارم رو بخواد مرد یه که رو هرچیزی من نداری؟ دوستم چرا چرا؟ -
 !غرور جز -
 بدی؟ دست از رو عشقت وقتی داره ایفایده چه غرور خوانش؟می همه که چیه لعنتی غرور این اَه -

 :زد لب و درآورد جعبه از دیگری سیگار شد، خم امیر
 .کنهمی درد سرم بیرون، برو لطفاً -
 .کنم خودم مال رو تو وقتی تا نه نمیرم، جایی من -

 :گفت و شد گرد هایشچشم وقاحت همهاین از پسر
 .شده تو عاشق که اهورا بیچاره دیدم، عمرم توی که هستی موجودی ترینارزشبی -

 :گفت پوزخند با و درآورد را مانتویش روژان
 .باشه داشتنی دوست نظرت در تونهمی چقدر ارزشبی آدم این میدم نشون بهت -

 و کرد پرت میز روی بود نزده آتش هنوز که را سیگاری و برگرداند را رویش فوراً او نامناسب لباس دیدن با امیر
 :غرید

 جایه ببر بردار رو هاتکاریکثافت داره، حرمت میشه، خونده نماز خونه این توی عوضی، رو مانتوت کن تنت -
 .دیگه
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 :گفت ایکننده ـریـک*تـحـ ـشـوه*عـ با و رفت سمتش
 .خوامنمی رو کسی که تو جز به من میای؟ هم تو -
 گرفت را هایش*بـازو امیرحسین. کرد لـقه*حـ او دور را هایشدست دهد، نشان العملیعکس امیر کهاین از قبل و
 :زد ـب*لـ مبهوت و مات و
 کنی؟می غلطی چه -

 :گفت و برد نزدیک را سرش روژان
 .بکنم باید که کاری -

 :بگیرد فاصله امیر از ترس با شد باعث اهورا صدای
 خبره؟ چه جااین -

 بلند امیر. رسیدمی نظر به بعید خیلی امیر از کارهااین. شدنمی باورش بود، نوسان در روژان و امیر بین ناباورش نگاه
 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش شد،

 ...من نیست، کنیمی فکر که طوریاون -
 :گذاشت نصفه را حرفش خورد صورتش به که ایضربه اما
 ...جااین عشقم با ولی برادرمی؛ کردممی فکر -

 نفرت با و چرخاند او بدن روی را نگاهش. گرفت نشانه را روژان خشنش نگاه باراین و گذاشت نصفه را حرفش
 :زد ـب*لـ
 .نبوده اتفاقی هم سینا با ـطه*ابـ*ر اون شاید بود؟ قدرهمین ارزشت -

 :لرزید بغض از روژان صدای
 .نبود عمدی اون کنی،می اشتباه نه -

 :زد داد
 .بریزم رو خونت خواینمی اگه بیرون برو گمشو دیدم، رو چیز همه خودم عوضی، ببند رو دهنت -

 خانه از اشکی هایچشم با و انداخت امیرحسین به را نگاهش آخرین. کرد تن به را مانتویش عجله و ترس با روژان
 :گفت و کرد پاک را لبش گوشه خون امیرحسین. زد بیرون

 .بدم توضیح برات بذار -
 :گفت و گرفت باال سکوت نشانه به را دستش اهورا

 .بشنوم خوامنمی االن هم رو هاشنیدنی دیدم، رو هادیدنی نگو، هیچی -
 .نبود تحمل قابل او به برادرش شک. بست درد با را هایشچشم امیرحسین. رفت بیرون خانه از و
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*** 
 طهورا

 :گفتم و نشستم آتیه رویروبه و شدم پذیرایی وارد چای سینی با
 .بود شده تنگ برات دلم -
 :داد جواب اخم با
 .بودیم هم پیش همیشه که دوتا ما اونم ندیدیم، رو همدیگه که ساله نصف بشه، تنگ بایدم -
 ورا؟این اومدی که شد چی خب -
 .عسل ماه اومدیم ما حاال نیومدی، عروسیم که معرفتبی توی -
 :گفتم ناراحتی با
 کجاست؟ سروش راستی اومدم؟می چطوری بینی،می که رو وضعم -
 .بگیره دریا لب ویال یه خواستمی ویال، دنبال رفت -

 :داد ادامه و برداشت را چای لیوان شد، خم سپس
 خوشبختی؟ -

 :گفتم و نشستم کنارش کردم، عوض را جایم
 خوشبختی؟ بپرسم، تو از باید من رو سوال این -
 .زیاد خیلی آره -

 !نه یا است درست پرسیدنش دانستمنمی. داشتم تردید حرفم گفتن برای
 :پرسیدم تردید با و کشیدم نفسی

 نیستی؟ دلخور کردم ازدواج آبتین با من کهاین از -
 :زد ـب*لـ و گرفت را هایمدست. گذاشت میز روی را لیوان

 دارم حاال زیاد، خیلی خوشبختم، خیلی سروش با من. بود بچگانه توهمات نبودم، آبتین عاشق وقتهیچ من -
 .زورگو و اخمو بداخالق، چی؟ تو شوهر اما آرومه؛ و مهربون صبور، واقعاً سروش چی، یعنی عشق فهمممی

 :گفتم و زدم بازویش به خندیدم،
 بود؟ چطوری عروسیت راستی نیست، هم جوریاین دیگه، نه -

 :زد لبخندی کردم، عوض را بحث فهمید
 از نگفتم وقتهیچ من اما دلتنگه؛ خیلی هم سارینا گذشت،می خوش بیشتر بودی هم تو اگه بود، خوب خیلی -

 .باخبرم جات
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 چطوره؟ مخانواده حال -
 :داد پاسخ ناراحتی با
 .بیامرزتش خدا متأسفم، پدرت بابت -
 .بیامرزه هم رو تو رفتگان خدا -
 .نبود هم روژان ولی اومدن؛ علیرضا با رودربایستی توی اهورا و امیرحسین عروسیم روز خوبن، هم بقیه -

 :پرسیدم متعجب
 بود؟ کجا مگه چطور؟ -
 که حاال کردیممی فکر همه افتاد سینا با که اتفاقی از بعد خورده، مشکل به تو داداش با کنم فکر واهلل، دونمنمی -

 از موردش در وقتی چون زدن همبه انگار اما کنه؛می ازدواج خودش با حتماً کنه، ازدواج سینا با نداده اجازه اهورا
 .نداره خبر ازش دیگه گفت پرسیدم اهورا
 :پرسیدم و گرفتم دندان به را لبم. شد گرد هایمچشم

 خبرم؟بی من و افتاده اتفاق همهاین یعنی وای -
 کهمن نظر به کرده، ازدواج هاشدانشگاهیهم از یکی با بود، سینا عقدکنون ما، ازدواج از قبل هفته چند تازه آره -

 عشقی هیچ که داد ازدواجی به تن گناهش پوشوندن برای فقط برادرت گفتم هم سارینا به بود، زشت خیلی دختره
 .نیست درش

 :دادم سرتکان مغموم
 .کرد اشتباه هم سینا آره -

 :زد ـب*لـ و ماند ثابت امـیـنـه*سـ دنبـند*ـر*گـ روی آتیه نگاه
 داده؟ بهت امیرحسین که نیست دنـبـندی*ـر*گـ همون قشنگه، چقدر این -
 :دادم جواب تلخی لبخندی با و گرفتم دستم در را نـبند*ـرد*گـ
 .داد بهم امیرحسین رو این خودشه، چرا -

 :آمد در دم از آبتین صدای
 داد؟ بهت امیرحسین -

 :گفتم و دادم تکان سری اما کردم؛ هول کمی. شدیم بلند دو هر
 اومدی؟ کی...تو..تـ آره، -

 :کرد زمزمه و انداخت من به ترسناکی نگاه
 .االن همین که بینیمی -
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 :گفت و انداخت خوردمی زنگ که موبایلش به نگاهی آتیه. رفت اتاق به و داد سالمی آتیه به رو و
 .میرم دیگه من منتظرمه، پایین سروش -
 .باال بیاد بگو خب -
 .میایم باریه حتماً هستیم شمال وقتی تا ست،خسته دیگه نه -
 .هستم منتظرت -
 سمتم به قدمی. آمد بیرون در صدای از آبتین. رفت بیرون خانه از خداحافظی از بعد. کردم اشبدرقه در دم تا

 :زد لب و برداشت
 .بده رو نـبـنـد*ـرد*گـ -

 :دادم جواب تخسی با و کردم اخمی کند،می را رفتار این دانستممی
 .نمیدم و خوامنمی بدم؟ چرا -
 :غرید عصبانیت با
 .رو المصب اون بده میگم بهت -

 :گفتم و رفتم عقب قدمی
 .خودمه مال نمیدمش، -
 .من به بدش نـته؟*ـرد*گـ تو همیشه همین واسه عوضی؟ اون یا توئه مال -
 .دارم دوستش خوام،نمی -
 .من بدش طهورا، نیار باال رو من سگ روی اون -

 در نـم*ـرد*گـ از را این دارم دوستش که زمانی تا بود خواسته امیرحسین. دادم تکان راست و چپ به را سرم
 :زدم داد که آورد هجوم سمتم به. داشتم دوستش بیشتر دیگری زمان هر از االن من و نیاورم

 .نیا سمتم -
 .رو نـبند*ـرد*گـ اون من بده نشده بلند روت دستم تا طهورا -
 :زدم زل هایش چشم در
 زنی؟می چطوری ببینم بزن -
 :گفت و زد پوزخندی. شدم پنهان مبل پشت و زدم ایخفه جیغ که آمد سمتم به
 .دیگه بزنم تا وایسا -
 .آبتین شعوریبی خیلی -
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 داشتی نبـند*ـرد*گـ یعقده اگه میندازی؟ نت*ـرد*گـ به رو دیگه مرد یه نـبند*ـرد*گـ که تو از بیشتر -
 .بخرم برات خودم گفتیمی

 :زدم جیغ حرص با
 این با درآوردی رو شورش دیگه تو یادگاریه، چون عزیزه من برای نبـند*ـرد*گـ این بفهم، رو دهنت حرف -

 .تو مثل نه اما بود حساس روم هم امیرحسین هات،بازیمسخره
 .نکن ممقایسه مرتیکه اون با شوهرتم، من -
 از لعنتی توی خاطربه ولی کردم؛می دق دیدمنمی روز یه اگه رو کنیمی صحبت درموردش که مرتیکه اون -

 .گذشتم اون حتی چیزهمه
 :زد فریاد

 .بود فراوون تو شبیه دختر من اطراف نگذری، خواستیمی -
 :زدم ـب*لـ بغض با. چکید امگونه روی اشکی قطره

 .نیستم تو اطراف دخترهای شبیه من هستی، عوضی خیلی -
 :زد پوزخندی

 .فروختی تمخانواده تو گذاشتن حراج به رو جسمشون تنها اگه اونا بدتری، شایدم آره -
 :داد ادامه کرد فرو موهایش در را دستش. او به بودم زده زل ناباور. کردممی نفس تنگی احساس

 .کنیم تمومش بذار ولی بکشه جااین به بحث خواستمنمی -
 ...پنجره از پر اما دیوارم یه»
 ...زمستونیم اما خورشیدم یه
 ...نبند دل من نوع از آزادی به

 «...زندونیم تو هوای تو خودم
 :زد ـب*لـ کند نگاهم کهاین بدون

 .باشمت داشته خواستممی بشی، عاشقم خواستممی بودی، متفاوت نظرم در واقعاً تو بودم، عاشقت واقعاً من -
 ...شدم قرارتبی و عاشق خودم»

 «...بشی هوایی که کردم کاری خودم
 .شد مشت قلبم روی دستم

 ...دفعهیه دونمنمی داشتم بهت که حسی اون چون بدم ادامه تونمنمی دیگه ولی میگم؛ رو این که متأسفم -
 :نالیدم بغض با و کردم استفاد مکثش از
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 شد؟ سرد دفعهیه -
 :کرد نگاهم شرمندگی با
 .متأسفم واقعاً من طهورا ببین -
 ...ببخش هااشتباه این واسه رو من»

 «...میکشی این از بعد که چی هر واسه
 :داد ادامه وارزمزمه و گرفت من از را نگاهش مسیر

 پس گفتم خودم با موقع اون. بریم گفتی و نشستی ماشین تو اومدی تو که خورد وقتی بد حس این یجرقه اولین -
 .رو حس این کردم فراموش که بودم خوشحال اینقدر لحظه اون اما! کرد؟ بقیه با فرقی چه دختر این

 ...تازه دنیای یه به رو سرنوشتی من»
 ...نداری خوشبختی به رو سرنوشتی تو

 ...ندارم پشیمونی جز حسی دیگه من
 «...بیاری طاقت رو غم این تونینمی تو
 تو وقتی روز اون اما باشم؛ وفادار بهت کردم سعی کشیدم که هاییسختی تمام با بودم، خوشبخت باهات -

 هم باز تو ولی بودم؛ متفاوت دختر یه دنبال من اومدم، خودم به من نداشت رو ارزشش عشقت گفتی بیمارستان
 دیگه طهورا، تونمنمی. گذشتی چیزت همه از من خاطربه و گذاشتی کنار شدم عاشقت خاطرشبه که رو غرورت

 .بیام کنار بودی بقیه مثل هم تو میگه که حس این با تونمنمی
 ...امخسته داشتم که حسی از من»

 ...دلبستگی خواب این از پریدم
 ...نکن فکر من تعبیر به و ببخش

 «...خستگی جزبه ندارم هیچی که
 نفس حتی. بودم داده دست از را تکلمم قدرت که بودم هایشحرف شوک در قدرآن. بود زده خشکم سرجایم
 :گفت و آمد سمتم به. کردم فراموش هم را کشیدن

 .بود اشتباه زندگیمون شروع ولی دارم؛ دوستت من طهورا -
 ولی دارم دوست رو تو هنوزم»

 ...بهتره دومون هر واسه جدایی
 نکن سر کسی واسه رو جوونیت

 «...بگذره ازت داره تصمیم که
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 :کرد من به را پشتش
 ادامه یا میشیم جدا یا برگشتم وقتی بیام؛ کنار حسم این و خودم با بتونم تا کشور از خارج میرم مدت یه من -

 .میدیم
 .رفت اتاق سمت به من به توجه بدون و
 ...تازه دنیای یه به رو سرنوشتی من»
 ...نداری خوشبختی به رو سرنوشتی تو

 ...ندارم پشیمونی جز حسی دیگه من
 «...بیاری طاقت رو غم این تونینمی تو

. رفتمی رژه سرم در امیر و اهورا پدرم، هایمخالفت. خوابم کردم فکر ایلحظه.  بود زده خشکم جایم سر
 .دادم دست از خانه از فرار از بعد که دختر یک دارایی تنها و آبتین عاشقانه هایحرف

 خوشبختی وعده من. افتادم نوشتم که اینامه یاد شد،نمی اما نکند؛ امخفه لعنتی بغض این تا کنم گریه خواستممی
 !دیگرانم همانند چون است؛ خسته من از گفتمی امزندگی مَرد حاال و بودم داده خودم به
 کرد له پاهایش زیر را غرورم... شکستم رفت، و انداخت من به باریتأسف نگاه. آمد بیرون اتاق از کوچک چمدانی با
 .رفت و

 مرا دارد هاستمدت شوهرم شنیدم امروز باشم، خوبی همسر تا دارم نگه راضی را او تا کردم را سعیم تمام که منی
 .ذلت این به دادممی ترجیح را مرگ. زدم هق و کردم سقوط زمین روی شکست، باالخره بغضم. کندمی تحمل

. شد تبدیل انزجار و نفرت به داشتم آبتین به نسبت سینه در که ایعاشقانه و خوب هایحس تمام لحظه یک در
 .رفتم حال از که کردم گریه و نشستم همانجا قدرآن

*** 
 شخص سوم
 :گفت و رفت منشی سمت به. بود ترساکت همیشه از. شد شرکت وارد

 .سالم -
 :گفت و شد بلند لبخند با منشی

 .آتناجون سالم -
 !آرومه جااین چقدر کجاست؟ سبحانی آقای -
 :داد جواب آرامی صدای با
 .آرومه یکم شرکت همین برای دارن، جلسه نامدار و سبحانی جناب با شرکا و هامهندس از چندتا امروز -
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 !طوراین که اوکی -
 .بگیری لواسون هایزمین از عکس چندتا خواسته ازت گفت سبحانی آقای گرفتی؟ رو هاعکس راستی -
 :گفت و کرد پهن میز روی را هاعکس ذوق با
 شده؟ خوب ببین ها،عکس این برای لواسون برم داد اجازه مادرم کشیدم سختی کلی آره -

 :گفت و داد تکان سری. انداخت نگاه هاعکس به امینی خانم
 کمکش اینجا خواهرش این، از قبل. کن کمکش هم تو بکشه، رو طرح تونهمی راحت هاعکس این با عالیه، آره -

 .نمونه تنها کن کمکش تو حاال نمیاد، دیگه شده عروس ولی داشت؛ هم خوبی استعداد ماشاهلل کرد،می
 .حتماً باشه -

 :پرسید متعجب بود، نشسته زمین روی کودک یک پای کنار که افتاد پشمالویی و پاکوتاه سگ سمت به آتنا نگاه
 کنه؟می چیکار جااین سگ اون -
 این به نگاه ست،جلسه تو امروز که سپهره شرکت هایمدیرعامل از یکی پسر ست،بچه پسر اون سگ -

 .بشم رد کنارش از کنمنمی جرئت فرزه، و وحشی اینقدر نکن کوچیکیش
 :زد ـب*لـ لبخند با و انداخت بود خواب صندلی روی که پسربچه به نگاهی آتنا
 .کنممی جرئت من اما -
 :گفت امینی که برداشت جلو به قدمی و
 .بهت کنهمی حمله! هانری وای -
 .هست حواسم نترس -
 ایناله که گذاشت سگ دم روی محکم را پایش و زد شیطنتی از پر لبخند. رفت سگ سمت به آهسته هایقدم با
 .شد بلند و کرد درد از

 جرئت ترس از امینی. شد بلند آتنا هایجیغ صدای. دوید سمتش به و کرد پارسی سگ که رفت عقب قدمی آتنا
 .نداشت را آتنا کردن ول خیال هم سگ و نداشت خوردن تکان
 بلند مردها تمام. شد وارد جلسه وسط و کرد باز را در. دوید مدیر اتاق سمت به. سرش پشت هم او و دویدمی دختر
 :زد داد و میز روی پرید میزد جیغ که طورهمان آتنا و شدند

 .بخوره رو من خوادمی بگیرینش، -
 باال میز روی که طورهمان آتنا. داد حرکت کردمی پارس عصبانیت با که سگ و دختر بین را سردرگمش نگاه اهورا

 .کنند بیرون را سگ که خواستمی و زدمی جیغ پریدمی پایین و
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 پسر. کردند فراموش را جلسه همه انگار و کنند بیرون اتاق از را سگ تا افتادند تقال به بودند جاآن که هاییآدم تمام
 با اهورا. برد بیرون اتاق از را خشمگینش سگ و آمد بود شده بیدار تازه صدا سرو همهاین از بعد انگار که بچه

 :غرید و انداخت نگاه بود میز روی که آتنا به عصبانیت
 .ببینم پایین بیا -

 :گفت مردها از یکی که داد تکان راست و چپ به را سرش تخسی با آتنا
 پایین؟ نمیای چرا دیگه کردن، بیرون رو سگ جون دختر -

 :وگفت کرد اشاره اهورا به باراین آتنا
 .خورهمی رو من این پایین بیام -

 :زد ـب*لـ و بست حرص با را هایشچشم اهورا. شد بلند هابعضی از خنده صدای
 .ندارم کاریت بیرون برو بیا -
 .نمیام نخیر -

 :شد بلند امیرحسین پرتحکم صدای
 .بیرون بفرمایید ریختین، همبه رو جلسه کلی هم کار جایهمین تا نیست، بازیبچه جای جااین سامری خانم -

 :گفت و کرد نازک برایش چشمی پشت آتنا
 شما؟ جلسه یا ترهمهم من جون -

 را او و اندایستاده میز از فاصله با شلواری و کت مرد کلی است، بد چقدر شد متوجه دهدنمی جوابی هیچ دید وقتی
 .کنندمی نگاه شده پاره و کثیف پایش زیر کاغذ کلی و است میز روی که

 :گفت لبخند با و گذاشت میز روی. کرد دسته را سالم هایکاغذ. آمد پایین میز روی از آرام
 .آقایون برسید کارتون به اولش، روز مثل اینم -
 :گفت و زد اشگونه به چنگی دیدنش با امینی. کرد ترک را اتاق بلند هایقدم با و
 .کردی آبروریزی برسرمخاک -
 .کرد رَم یهو احمق سگ اون چه،من به -
 .دمش روی گذاشتی رو پات صاف تو ولی نذار؛ دمش رو پا گفتم کهمن -

 :گفت و خندید آتنا
 .نیست الزم تشکر گفت آتنا بگو و بده بهش رو هاعکس اومد که اهورا میرم، من خیالبی -
 .شد خارج شرکت از خداحافظی از بعد و
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 همه و رسید پایان به خوب خیلی جلسه اما خورد؛می همبه چیزهمه خرابکاری آن از بعد کردمی فکر کهاین با اهورا
 :زد لب و کشید موهایش به دستی امیرحسین. شدند خارج اتاق از یکییکی

 !امروز شد وضعی عجب -
 .بره پیش خوب کردمنمی فکر آره -

 :پرسیدمی را سوال این باید پیش وقت خیلی. برداشت سمتش به قدمی امیر
 نیستی؟ دلخور من از دیگه -

 :داد پاسخ و گذاشت او شانه روی را دستش اهورا
 رو این هم دیدمتون که ایلحظه همون نبودی؛ مقصر تو و کردم اشتباه من شناختم،می را روژان زودتر باید -

 .بودم عصبی موقع اون خوب اما دونستم؛می
 باش مطمئن بگذرم، تونمنمی که خدا از بگذرم عشقم و تو از اگه من. دونینمی مقصر رو من که خوشحالم -

 .بدم انجام تونستمنمی وحشتناکی کار همچین وقتهیچ
 :گفت و زد لبخندی اهورا

 .دونممی -
 بتواند تا کرد کمک بیشتر او به روژان واقعی چهره دیدن. بود شده بهتر خیلی اهورا حال. رفتند بیرون اتاق از

 :شد بلند منشی صدای. کند فراموشش
 سبحانی؟ آقای -

 :داد جواب و چرخید سمتش
 بله؟ -

 :گفت و گرفت او سمت را هاعکس تعلل با امینی خانم
 ...گفتن و دادن سامری خانم رو این -

 :پرسید امیر که کرد مکث
 گفتن؟ چی و -
 .نیست الزم تشکر...گفتن...گـ -

 :کرد زمزمه لب زیر. بگیرد را اشخنده جلوی نتوانست اهورا
 .نیست پرروتر دختر این از -
 :داد ادامه بلند صدای با و
 .بینمشونمی فردا اتاقم، تو بذارین رو هاعکس -
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 خرابکاری یادآوری با اهورا. کردند حرکت و نشستند ماشین در. شدند خارج شرکت از دو هر که گفت چشمی منشی
 هایشلب لبخند به نگاهی امیرحسین. نبود کنترل قابل دختر این شیطنت. زد محوی لبخند داد انجام امروز آتنا که

 :پرسید و انداخت
 خندی؟می چی به -

 :داد پاسخ و چسباند لبش به را اشاشاره انگشت. داد تکیه پنجره به را دستش آرنج اهورا
 .ستدیوونه دختر این افتاد، جلسه توی که اتفاقی به -

 :گفت و زد پوزخندی امیر
 .میندازه طهورا یاد رو من نیست، هابچه به شباهتبی -

 :داد ادامه امیرحسین که داد تکان سری اهورا
 باشی، سرشون باالی باید سرت خیر نزدی، سر جااون به وقته خیلی دربند، توی ساختمون سر برو فردا راستی -

 کردی؟ ول طوریهمین
 برم؟ تنها فردا نداشتم، مناسبی روحی حال مدت یه -
 .دارم کار استودیو کهمن -
 برم؟ آتنا با چطوره پس -

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با و گرفت دندان به را ـبش*لـ امیر
 کنه؟ خراب کارگرها و تو سر روی رو سازنیمه ساختمون اون خوایمی -

 :پیچید گوشی در ظریفش صدای بوق چند از بعد. گرفت را آتنا شماره و زد لبخندی هم باز اهورا
 .بذارین پیغام دارین کار نیستم، دسترس در فعالً ببخشید، الو، -
 .دارم کارت بچه، درنیار بازیمسخره -
 شیش فقط خریدی برام تو که موبایلی این اما گیر؛پیغام روی بره گوشیم فیلما این مثل دارم دوست من آخه! اِ - 

 .کنم وصل چطوری رو تماس بفهمم تا کردم کار روش ماه
 :پرسید خندانی صدای با آتنا. پیچید ماشین فضای در پسر قهقهه صدای

 داری؟ چیکارم بگو حاال -
 :بود پیدا خنده هایرگه صدایش در هنوز

 .دختر ایدیوونه تو -
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 رو پام نبود حواسم اصالً من آخه نیستی، ناراحت پیش ساعت چند اتفاق بابت بشم مطمئن خواستممی فقط نه -
 چه نبین فلفل گفتن قدیم از ولی باشه؛ ترسناک قدراون کوچولویی اون به سگ کردمنمی فکر دمش، روی گذاشتم

 ...ببین بشکن ریزه
 :پرید حرفش در اهورا

 داشتم؟ چیکارت بگم ذاریمی -
 .بفرمایید بله -

 :گفت حرص با سپس کرد فکر کمی
 .نمیاد یادم بفرما -

 آرام و بخورد را اشخنده کرد سعی که انداخت امیر به غیظی پر نگاه پسر. شد بلند باهم امیرحسین و آتنا خنده
 :گفت

 .کنی صحبت باهاش ساختمون سر رفتن مورد در خواستیمی -
 :گفت و داد تکان سر اهورا

 میای؟ باهام دادم، خودم رو طرحش که هاساختمون از یکی سر برم خواممی فردا -
 باشم؟ منتظرت کی نه؟ که چرا بله، -
 .صبح ده -
 .نمیشه بیدار هم خروس که صبح ده -
 .میشی تو ولی -
 :گفت و داد بیرون کالفه را نفسش دختر 
 .خداحافظ خروسه، آقا باشه -
 .خدانگهدار -
 مشکالتش تمام شدمی باعث شیطان دختر آن. شدنمی پاک هایشـب*لـ از ایلحظه لبخند. کرد قطع را تماس و
 .ببرد یاد از را

*** 
 طهورا
 چیزهیچ خواستمنمی. برداشتم بودم آورده خانه از خودم با که را وسایلی فقط. کردم جمع را چمدانم آه و اشک میان

 .باشد امزندگی در منفور موجود آن از



 

 

407 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 شالم و کردم پاک را هایماشک. نبود کار در برگشتی هیچ شاید و رفتمی. داشت پرواز کانادا مقصد به صبح امروز
 .کردم درست سرم روی را

 .کنم زندگی خانه آن در خواستمنمی دیگر اما کجا؛ دانستمنمی. بروم خانه این از خواستممی
 :نوشتم درشت خط با کاغذ یک روی

 «شکست خواهد هم سنگ بدان، اما میروم»
 مرد آن. بیندازم آن به را نگاهم آخرین نخواستم حتی. کردم ترک را خانه آن همیشه برای و چسباندم یخچال روی
 .کنم فکر خاطراتم به خواستنمی دلم که کاشت دلم در نفرتی چنان

 ...خونم دل این از رو دل بریدی»
 بمونی؟ تنها خوایمی چی برای

 ...تو ولی مردم هزاربار
 ...تونینمی من بی که نفهمیدی

 دنیا تو واسم چیز همه بودی تو
 امیدی هرگز من تو بی نداشتم

 !کشیدم چیا داشتنت برای
 «...ندیدی رو عشقم بودی کور تو ولی
 .بودم خورده را اشتباه یک چوب من. لرزیدمی پاهایم داشتمبرمی که قدم

 بودی؟ این تهش ادعا همهاین»
 موندیمی حرفات پای بودی مرد تو اگه
 چی؟ پس اون تکلیف پرسیدی خودت از
 «تقصیر؟بی بودی کال نداشتی گناهی یا

 .کردم بغض بودم شده لیاقتیبی مرد چه عاشق کهاین یادآوری با. کردمی سنگینی هایمدست در چمدان
 ...داشته بهت وابستگی جنون سرحد تا»

 ...انباشته ازت افکارش تو رویا چقدر
 ...بقیه از خریده جون به رو بدوبیراه هر

 «...نگیره کسهیچ رو جات که رسید بهت اینقد
 .بستم مرد یک به صادقانه که احساسی. نبیند کسی را احساسم شکست تا خلوت ایکوچه در پیچیدم

 احساس؟ از داره توان چقدر مگه دختر یه»



 

 

408 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 «...بنداز دست رو اون بازم بیا تفریحت واسه
 دختر مرا کشدمی خجالت که مادری و کرد دق که پدری. دادم دستشان از راحت چقدر که افتادم امخانواده یاد

 .بداند خودش
 ...زده سینه به رو سنگت شخانواده جلوی»

 ...پیرزنه یه به شبیه هانشده سالش بیست
 ...گفتی بهش که آرومه زندگی همون این

 ...گفتی عشق از بهش کردی خامش چقدر
 روزش؟ و حال شده این که سالشه چند مگه

 «!پوزش خوامتنمی گفتی شد تموم کارت تا
 .بودم باخته را امزندگی بگیرم، را هقمهق جلوی نتوانستم دیگر

 ...گذرهنمی ازت خدا ببخشدت دختر این»
 ...ذره یه حتی هیچی، نبودها دلش تو

 ...سیاه همیشه روت نکنه حاللت این
 ...میاره چی رو سرت خدا ببین باش صبور

 ...خداست دست عمر درسته دلش به موند حسرتت
 ...دعا به دست بردی حتی پیشش موندت واسه
 رو زندگیت بزنه دعا همون الهی

 «...توبی اون کشید چی مدت، این تو بفهمی
 و زدممی قدم هدفبی. نچکد پایین هایماشک دیگر تا کشیدم عمیق نفس و زدم کنار صورتم از را هایماشک
 .نکنند سرزنشم که ببرم پناه کجا به دانستمنمی

 ...دنیا تو واسم چیزهمه بودی تو»
 ...امیدی هرگز من توبی نداشتم

 ...کشیدم چیا داشتنت برای
 ...ندیدی رو عشقم بودی کور تو ولی

 مرد؟ گذاشتی رو اسمت
 «...سوال زیر بردی رو اسمش همه پیش بار هزار یکسال، این تو لعنتی

 .رفت تاراج به آبتین مثل آدمی دست به که هایمدخترانگی برای خوردم حسرت
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 ...دخترونه پاکی حیثیتش، آبرو،»
 ...خونه توی حتی میگیره، پایین رو سر

 ...کنه جینشسین مادرش باز کهاین از استرس
 ...پره ازش دلش طفلک که معلومه نگاش از

 بهش؟ بگه چی این آخه
 «دردش؟ به خوردمنمی من بود ـوسی*هـ چون بگه
 .دارد فاصله من از هافرسنگ حاال اما کند؛ خوشبختم بود قرار. افتادم هایشقول و هاحرف یاد
 ...سر با زمین زدی رو اون بعد و کردی عاشقش»

 ...واسش زدی جا دیگه آدم یه رو خودت
 ...فطرت پست شدی نزدیک وعده کلی با بهش

 ...نفرت از بشه پر دلش که کردی کاری یه
 ...پسری هر به نسبت کشتی رو اعتمادش

 ...زدی ضربه عفــتش به عشق اسم به
 ...سگت روی اون از رو اون ترسوندیمی همیشه

 «عروسک؟ بوده فقط سال همهاین تو یعنی
 .گناهکارم یک دانستندمی همه انگار. کنندمی نگاهم خاصی جور گذرندمی کنارم از که هاییآدم کردممی حس

 ...مردم بین نماست انگشت رفته؟ کجا غیرتت»
 ...رو مرد هرچی آبروی بردی کارات این با

 ..باشی که دخترانگیش و پاکی باشه حرومت
 ...باشی خودت مثل دختر یک پابند باید تو
 ...پات به ریختش رو چیش همه که دختر این نه

 «...جات بیاره نتونه رو کسی که زدی ضربه جوری
 را زنگ. داشتم که بود جایی تنها جااین اما هستم؛ جااین چرا دانستمنمی. بودم آتنا خانه رویروبه آمدم که خودم به

 :پیچید گوشم در امیرعلی صدای ایلحظه از بعد. فشردم
 کیه؟ -
 پایین؟ بیای لحظه یه میشه امیرعلی، سالم -
 تویی؟ طهورا -
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 .بله -
 .اومدم کن صبر -

 شلوار و خاکستری تیشرت با امیرعلی و باز در. نمانده صورتم در گریه آثار شوم مطمئن تا کشیدم صورتم به دستی
 :گفتم و دادم تکان سری. شد ظاهر چهارچوبش در مشکی گرمکن

 .سالم -
 :کرد نگاهم متعجب

 طهورا؟ شده چی -
 ...فقط هیچی، -

 :گفت و کرد اشاره چمدانم به پرید، حرفم میان
 چیه؟ اون -

 :دادم پاسخ و کردم پنهان پشتم را چمدان
 .بدم بهت زحمتی یه اومدم هیچی، -

 :پرسید نلرزد، بغض از صدایم تا کردم می را سعیم تمام
 زحمتی؟ چه -
 .کنی پیدا خونه یه برام خواممی -
 :گفت و رفت کنار در جلوی از
 .ببینم تو بیا -
 ...من نه، -
 :پرید حرفم در هم باز تحکم با
 .زشته در دم تو، بیا میگم بهت -
 نشست رویمروبه. انداختم پایین را سرم و نشستم کاناپه روی. گذاشتم کاناپه کنار را چمدان. شدم خانه وارد اجبار به
 :زد ـب*لـ اخم با و
 .شنوممی -
 رو؟ چی -
 افتاده؟ اتفاقی چه -
 .نشده چیزی -
 .نگو دروغ -
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 :زدم لب و دوختم قالی گل به را نگاهم
 .بشم جدا آبتین از دارم تصمیم -

 :کرد نگاهم مبهوت و مات
 چرا؟ -
 جدا هم از برگرده هروقت ولی کانادا؛ رفت صبح امروز خوریم،نمی هم درد به ما فهمید ماه شیش از بعد چون -

 .میشیم
 :گفت ناراحتی با
 .عاشقشی کردممی فکر من -

 :زدم پوزخندی
 بیاری؟ گیر خونه یه برام و کنی کمکم تونیمی همین، دارم نفرت ازش فقط که االن -
 .تخانواده پیش گردیبرنمی چرا -
 .کشممی خجالت ازشون برگردم، خوامنمی وقتهیچ تونم،نمی -
 .نمیشه که طوریاین -
 کنی؟می کمکم بگو فقط امیرعلی، میشه -

 :گفت و شد بلند
 .مونیمی جاهمین -
 .بمونم تونمنمی جااین نه، وای -
 :گفت جدیت با
 .مونیمی ما خونه شمالی وقتی تا گفتم، کههمین -

 :زدم لب و شدم بلند
 بمونم؟ باید چرا کنم،نمی کاری همچین من -
 :غرید و سمتم چرخید عصبانیت با
 .گردنبرمی تیر آخر تا هم آتنا و مادر بکنی؟ غلطی چه خوایمی تنها و تک غریب شهر این توی بمونی، باید -
 :پرسیدم و رفتم دنبالش. برد آتنا اتاق سمت به و برداشت را چمدانم و
 فکرش تا کانادا رفته شوهرم هم حاال کردم فرار خونه از بگم بگم؟ چی تخانواده به من کنی؟می رو کاراین چرا -
 لعنتی خونه اون توی نداشتم دوست چون منم بگیره، درست تصمیم یه مشترکمون زندگی درباره و کنه آزاد رو

 جا؟این اومدم کنم زندگی
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 .بگم بهشون چی دونممی خودم باش، نداشته کاری تو -
 .کوبید همبه را در بکنم دیگری اعتراض کهاین از قبل و

*** 
 شخص سوم
 و کارتن هنوز. شد تاریک انباری وارد و فشرد اشسینه به را عکس قاب. رفت هاجعبه سمت. کرد باز را انباری قفل

 طهورا دخترکش عکس انداخت، عکس قاب به نگاهی. کرد پاک را اشگونه روی اشک. بودند سرجایشان هاقفسه
 .بود دوخته چشم دوربین لنز به لبخند با که

 از یکی درون. نداشت را فرزندش از دوری همهاین تحمل و بود مادر. کشید رویش دستی و سید*ـو*بـ را عکس
 .بود نشسته رویش گردوخاک کمی. برداشت را کودک دو آن عکس قاب. انداخت نگاه را هاکارتن

 چرخید، طهورا عکس روی دوباره نگاهش کرد، نوازش را قاب درون کودکان عکس انگشت با و کرد تمیزش
 .گذاشت کارتن درون کودک دو آن عکس قاب همراه را طهورا عکس و داد قورت بارهزارمین برای را بغضش

 .خاطراتش تمام بر زد قفل باز و شد خارج انباری از. تکاند را اشخاکی لباس شد، بلند
*** 

 کرد حرکت که ماشین داد، را جوابش طورهمان آتنا که گفت لبی زیر سالم اهورا. شد ماشین سوار و کرد باز را در
 :داد جواب لبخند با و انداخت صفحه روی اسم به نگاهی. خورد زنگ آتنا موبایل

 عشقم؟ جونم  -
 :پیچید گوشی در امیرعلی صدای

 .شد عرض سالم زلزله، نریز زبون -
 :گفت دختر که شد کنجکاو اهورا نگاه

 !خانامیرعلی کردی ما از یادی عجب چه سالم، -
 .بزنم رو حرفم باشی جدی تونیمی یکم اگه ندارم، بازی مسخره حوصله آتنا -
 شدی؟ هاپو شده چی بگو، بگو -

 :گفت و خندید آتنا که کرد زمزمه لب زیر چیزی
 .نمیگم هیچی دیگه ببخشید -
 .جااین اومده طهورا -

 :پرسید و انداخت اهورا به نگاهینیم آتنا
 داره؟ اشکالی چه مگه خب؟ -
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 .زنهمی جدایی از حرف خورده، مشکل به آبتین با -
 :شد گرد دختر هایچشم

 چی؟ یعنی -
 بود؟ کی داشتی تماس باهاش که باریآخرین -
 .میشه ماهی چند نداد، رو هامتماس جواب اصالً اون از بعد افسردگیش، از قبل -
 .برگرد تو بمونه خوادمی مامان اگر اصالً شده، بهتر هم پدربزرگ حال برگردین، بهتره -

 :زد ـب*لـ آرام بود، کرده عادت بداخالق مرد این کنار در بودن به. کرد نگاه اهورا به دوباره آتنا
 کنیم؟ صحبت بعداً میشه -
 .خداحافظ باشه، -

 :پرسید کنجکاوی با اهورا که کرد قطع را تماس
 بود؟ کی -

 :داد پاسخ و زد ـنسی*بـدجـ لبخند دختر
 .دوستم -

 :شد متعجب اهورا
 امیرعلیه؟ دوستت اسم -
 چطور؟ آره -

 آن کهاین با. باشد دوست او جز به مردی هیچ با آتنا خواستنمی ناخواسته. نزد حرفی و رفت هم در پسر هایاخم
 .باشد خودش برای فقط دختر این هایشیطنت خواستمی دلش اما داشتند؛ کاری ـطه*ابـ*ر هم با فقط دو
 جلوی را ماشین. بود نشده عصبانی او از گاههیچ اما بکشد؛ راحت نفس دستش از بود نتوانسته ماه سه این در

 هم جاهمین تا اما بود سازنیمه کشتی، طرح با رستوران یک. داشت زیبایی منظره مکانش. داشت نگه ساختمان
 :گفت و کرد نگاهش حیرت با آتنا. کشیدمی رخ به را اشزیبایی

 !قشنگه چه وای -
 :پرسید لبخند همان با. دیدمی زودتر را او کاش. کرد نگاهش خاصی لبخند با اهورا

 قشنگه؟ جدی -
 .ستالعادهفوق آره -
 :پرسید دوباره پسر دوخت، چشم رویشروبه کشتی به و
 مونی؟می جاهمین یا باال میای باهام -
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 .قشنگه خیلی جااین مونم،می -
 .گردمبرمی زود کن، صبر یکم پس باشه، -

 اسب افسار که بود مردی جاده از قسمتی در. شد اطراف تماشای مشغول هم او و رفت اهورا که داد تکان سری آتنا
 :زد ـب*لـ و ایستاد کنارش. دوید سمتش به ذوق با آتنا. شدمی رد و بود گرفته را رنگش مشکی

 !دارین قشنگی اسب چه وای -
 :وگفت زد لبخندی جوان مرد

 .نشده راهسربه کامالً هنوز اما هاست،اصیل خانواده از -
 شد؟ سوارش نمیشه یعنی -
 .بده اجازه کنمنمی فکر -
 کنم؟ امتحان میشه حاال -
 .خطرناکه خیلی نه -
 که رفت عقب کمی اسب. برداشت قدم سمتش به. شود سوار دختر تا داد رضایت جوان پسر باالخره اصرار کلی با

 :گفت آتنا به رو کرد، آرامش و کشید هایشیال به دستی مرد
 .دوستشی تو بفهمه بذار کن، برخورد مالیم باهاش -
 .باشه -

 :آمد سرش پشت از اهورا صدای
 !گردم؟می دنبالت دارم ساعته یه کجایی آتنا -

 :گفت ذوق با دختر
 .بشم سوارش خواممی نازیه، اسب چه ببین! اومدی؟ -

 :پرسید و انداخت اسب به نگاهی اهورا
 بلدی؟ سواریاسب تو مگه -
 بلدن؟ سواری اسب همه میشن، اسب سوار اینقدر ملت مگه -
 .بریم بیا نکرده الزم تویی، تو، ملتن؛ ملت، -

 :گفت تخسی با و کرد ریزی اخم آتنا
 گرفتم؟ اجازه تو از مگه -

 به آتنا داد،نمی نشان طوراین اما بردمی لذت دختر این هایبازیتخس از حقیقتش. داد بیرون کالفه را نفسش پسر
 :گفت اسب صاحب که رفت اسب سمت
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 .کنم کمکتون بذارین -
 :شد بلند اهورا عصبی و تحکم پر صدای شود نزدیکش کهاین از قبل

 .کنممی کمکش خودم نکرده، الزم -
 را او. رفت سمتش به اهورا که گرفت فاصله آتنا از. شدمی غیرتی دختر این سر ناخودآگاه. کرد نگاهش متعجب پسر

 :گفت تاکید با جوان پسر برود، باال کرد کمکش و گرفت
 .بشه عصبانی ممکنه باش، مراقب -

 :زد نماییدندان لبخند دختر
 .مراقبم -
 ترس از. کرد حرکت اسب که کوبید اسب پهلوی به محکم را پایش دو هر بود دیده هافیلم در که طورهمان و

 .کرد دویدن به شروع و کشید شیهه عصبانیت با اسب و شد کشیده که محکم قدرآن گرفت، را هایشیال
 و دویدمی اسب. بود گرفته محکم را اسب گردن شد،می گم اسب صاحب و اهورا دادهای در آتنا هایجیغ صدای
 .دنبالش به هم پسر آن و اهورا

 روی عصبانی اسب. نبود کدامشهیچ انجام به قادر آتنا که کردمی هاییتوصیه اسب کردن آرام برای اسب صاحب
 .کند پرت پایین را دخترک تا شد بلند خود دوپای

 هر و شد پرت اهورا روی کرد، سقوط و شد باز اسب ـردن*گـ دور از آتنا هایدست رساند، او به را خودش اهورا 
 .افتادند زمین روی دو

. نداشت شدن بلند خیال و بود کرده قایم او ــینـه*سـ در را سرش آتنا. بود شده کثیف و گِلی اهورا هایلباس تمام
 :پرسید و داد تکانش پسر

 خوبی؟ دختر هی -
 :کرد زمزمه

 .مُردم کنم فکر نه،  -
 :غرید عصبی اهورا

 .ببینم شو بلند افتادی، من روی که حاضر حال در -
 که طورهمان و زد لبخندی. انداخت او هایچشم به نگاهی و کرد بلند را سرش. کرد درک را موقعیتش تازه دختر
 :گفت شدمی بلند

 .نشد چیزیم شکر رو خدا خب بود، نرم چقدر میگم -
 :گفت و کشید ـمرش*کـ به دستی.  شد بلند و کرد نگاهش کفری اهورا
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 دویدم، تو دنبال کیلومتر بیست من شد، کشیده گند به بیچاره من هایلباس شکست، بدبخت من ـمر*کـ -
 !خوبی؟ که شکر رو خدا میگی و شدی بلند تو وقتاون
 :داد جواب پررویی با و زد ـغـل*بـ به را هایشدست آتنا
 بودم، شده له هیکلت این با که من رو افتادیمی تو اگه سوماً بود، توظیفه دوماً بود، نکرده مجبورت کسی اوالً -

 اگه هم حاال اومد،نمی بهت اصالً شد خراب هاتلباس که بهتر پنجماً میشی، الغر بدوی یکم نداره اشکال چهارماً
 .نیست خوب حالم اصالً شد؛ وارد شوک من به خیلی امروز که بریم بیا شد تموم زدنت غر

 .نبود جهان این در پرروتر دختر این از کرد، نگاه رفتنش به باز دهان با پسر گذشت، کنارش از و 
 هاشیطنت این شدمی مگر. شد باز لبخندی به خود به خود هایشـب*لـ حالاین با داد تکان تأسف نشانه به سری

 نشد؟ دختر این عاشق و دید را
 عاشقش کی او اصالً بود، نشناخته را مرموز دختر این واقعی هویت مدت همهاین از بعد هنوز او. زد نهیب خودش به

 شد؟
 نظرش در روژان کرد، ثابت را خودش پاکی آتنا که زمان آن. روژان از جدایی از قبل حتی. پیش وقت خیلی شاید
 .بود شده راحت برایش خیانتش با آمدن کنار که طوری شد، مرنگ*کــ

*** 
 طهورا
 اشتباهم به بیشتر کردممی فکر خاطراتم و گذشته به بیشتر هرچه. گرفتم ـغل*بــ را زانوهایم و نشستم تخت روی
 .مبردمیپی

. نداشتم برگشتن روی اما بودم؛ دلتنگشان. شوم اهورا و امیرحسین از دوری و فرار به حاضر کردمنمی فکر وقتهیچ
 :گفت و انداخت من به ناراحتی نگاه. آمد داخل امیرعلی و شد باز در پیچید اتاق در که هقمهق صدای

 !کنیمی گریه داری باز که تو -
 :گفتم ایگرفته صدای با و گرفتم را هایماشک جلوی سختیبه
 .کردمنمی...هم گریه...خوبم...خو -

 :گفت و نشست تخت روی کنارم
 داره؟ رو اشک همه این ارزش آبتین -
 من که شده ناراحت پدرت حتماً...تو خانواده! مخانواده اما ریزمنمی هم اشک قطره یک عوضی اون خاطربه من -

 گفتی؟ بهش چی جام،این
 .رو حقیقت -
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 گفتی؟ رو چیز همه تو یعنی -
 .کردی کاری همچین عشقت خاطربه نداره، شرمندگی تو کار آره، -

 :زدم ـب*لـ و شدم بلند
 .نداشت رو لیاقتش که عشقی -
 :شد بلند هم او
 کیه؟ برای هااشک این -

 :کردم نجوا و کشیدم نبـندم*ـرد*گـ به دستی
 .ببینمش دیگه باریک خوادمی دلم فقط...فقط تنگه، امیرحسین برای دلم -

 :آمد سمتم
 .نیست برادرت اون مگه چرا؟ -
 .برادرمه چرا، خب -
 نیستی؟ اهورا دلتنگ چرا پس -
 .هستم -
 .امیرحسینی دلتنگ که قدریاون نه ولی -

 :کردم نگاهش
 برسی؟ خوایمی کجا به هاحرف این با -
 رفتی؟ آبتین با چرا که باشی شده پشیمون اون خاطربه شده حاال تا -
 .باشم تفاوتبی بهش نسبت کردم سعی همیشه اما ها؛وقت خیلی آره -

 :گفت و ایستاد رویمروبه
 .داری دوستش یعنی این خب -

 :زدم پوزخندی
 .دارم دوستش که معلومه -

 :کرد زمزمه و داد تحویلم لبخندی
 !عاشقشی بگم بهتره یا -

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم. شد محو هایمـب*لـ از لبخند
 .نداره امکان این نه، نه -
 :گفت جدیت با و زد زل هایچشم در
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 گفتیمی فرارت درمورد وقتی تو کنی، فرار حس این از خوایمی فقط امیرحسینی، عاشق تو داره، امکان چرا -
 آهنگ خلوتت توی تو، که شنیدم بارها من. نیستی راضی خیلی دادمی نشون این لرزید، می صدات و بودی ناراحت

 دعواتون بود داده بهت امیر که نـبندی*ـرد*گـ سر آبتین رفتن از قبل گفتی روز اون. دادی گوش رو امیرحسین
 که زنی کهحالی در نیاوردی، در ت*ـردن*گـ از رو ـردنبـند*گـ داشتی دوست رو اون کهاین خاطربه تو و شد

. زدیمی گول رو خودت داشتی مدت این تمام تو طهورا. داره نگه راضی رو شوهرش باید شوهرشه عاشق
 .کنی باورش خواستینمی فقط توئه، اول عشق بلکه تو، دوم عشق نه امیرحسین

 بودم شنیده امیرعلی از که هاییحرف. گرفتم هایمدست میان را سرم. بودم ایستاده اتاق وسط مبهوت و مات
 .ترسیدممی خودم پیش اعترافش از که بود هاییحرف
 .کنم فکر بود کرده آشکار برایم که حقایقی به داد اجازه و رفت بیرون اتاق از که افتادم زمین روی
*** 
 شخص سوم

 :گفت بود تلویزیون تماشای حال در که سلما به رو و شد خانه وارد عجله با
 .بریم باید کن جمع رو وسایلت بلندشو، زود -

 :پرسید و شد بلند سلما
 کجا؟ -
 .تهران -
 امنه؟ مطمئنی عجله؟ این با چرا -

 :گفت و کرد نگاهش رایان
 .شوآماده حاال جدید، خونه یک میریم -
 .ببینم رو طهورا قبلش باید من -
 .تونینمی -
 چرا؟ -

 :گفت و داد بیرون کالفه را نفسش رایان
 طهورا مراقب داره تشریف کانادا که مدتی این خواسته من از فقط زده، گندی چه لعنتی آبتین اون دونمنمی چون -

 .کنم پیداش باید نبود، دختر اون از خبری و شونخونه رفتم امروز باشم،
 :پرسید ناراحتی با شد، جمع سلما قلب

 تهران؟ برگردیم باید چرا چطوری؟ اما -
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 .بشم مطمئن باید مادرش، و پدر پیش باشه برگشته ممکنه چون -
 :زد ـب*لـ حرص با دختر

 .دیدم عمرم توی که آدمیه ترینعوضی آبتین ولی نشی؛ ناراحت -
 .دارم رو نظر همین خودمم -
 :زد ـب*لـ و ایستاد کنارش سلما. شد چمدانش کردن جمع مشغول سرعت با و رفت اتاق سمت به و
 بگیرم؟ کمک کیارش از و بزنم زنگ من چطوره خب -

 حسادت با و چرخید سمتش به عصبانیت با. بود متنفر او از ناخواسته. شد عصبی پسر آن اسم شنیدن با باز رایان
 :غرید مشهودی

 .خانهکیارش همین دیدم عمرم توی که آدمی ترینعوضی شد، عوض نظرم -
 خودش روی به اما برد؛می لذت کیارش برابر در رایان گرفتن جبهه این از کهاین با. رفت هم در هایشاخم دختر
 :آوردنمی

 .خوبیه آدم هم خیلی من نظر به داری؟ چیکار بدبخت اون به -
 :داد جواب حرص با پسر

 .متنفرم ازش من که همینه خاطربه شاید -
 حس این برابر در بود کرده سعی خیلی کشید، عمیقی نفس سلما. برد بیرون اتاق از خود همراه و کشید را چمدان

 .لرزاندمی را او قلب رفتارهایش و هاحرف با هربار رایان نداشت، ایفایده اما کند؛ مقاومت
 که ایخانه. رسیدند تهران به تا بودند راه در ساعتی چند کردند، حرکت شب همان و کرد جمع را وسایلش و لباس

 از یکی سمت به سلما. شیک دکوراسیون با متری صد. بود نوساز ویالیی خانه یک بود خریده رایان برای سروش
 :شد متوقف رایان صدای با که رفت هااتاق

 .بیای باهام تونیمی بخوای اگه طهورا، خونه میرم صبح فردا -
 :گفت و چرخید سمتش به دختر

 .کنم زندگی شخانواده پیش برم شخونه برگشتیم وقتی گفت طهورا -
 او بود؟ مهم برایش چرا برود؟ خواست می. کرد نگاهش فقط ایلحظه چند رایان. شد فرما حکم خانه در سکوت

 :گفت و انداخت باال ایشانه حالاین با شد؟ جمع قلبش چرا پس داشت را دختر این به کمک قصد فقط
 .دارم رو هوات همیشه جااون چه و جااین چه توئم، قیم من حال هر در خودته، با تصمیم -

 اما کند؛ مخالفت رایان خواستمی دلش. شکست دختر قلب. شد اتاقش وارد فوری نرود لو بدش حال کهاین برای
 .شد اتاقش وارد ناراحتی با. نبود مهم اصالً او برای
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 اما بود؛ سخت برایش سلما برابر در بودن تفاوتبی. گرفت هایشدست میان را سرش و نشست تخت روی رایان
 پیش عالقه این اعتراف از نیست، داشت شباهت نازی به که هاییچشم خاطربه دیگر عالقه این بود مطمئن
 .داد نخواهد پروبال دختر این به وقتهیچ دانستمی اما نداشت وحشت خودش

 همه برای «کافه» یک در هاماه که کند ازدواج کسی با توانستنمی اشعالقه تمام با. نبود پاک سلما
 شهرزادش هایقصه بدون را شب یک کرد سعی و کشید دراز تخت روی. کردمی زندگی و ـصـید*قـ*رمی

 .بخوابد
*** 
 :زد لـب و گذاشت مقابلش میز روی را چای لیوان سلما.  نشست صندلی روی

 نخوابیدی؟ خوب دیشب قرمزه، چشمات -
 :داد جواب صادقانه

 .نه بخوای رو راستش -
 !چرا؟ -

 :زد لـب و کرد نگاهش عمیق
 .کردم عادت تو هایقصه به چون شاید -

 :داد ادامه رایان که زد محوی لبخند دختر
 مونی؟می یا میری -

 :رفت هم در هایشاخم او جواب با اما باشد؛ منفی جوابش کردمی آرزو دل در پسر انداخت، پایین را سرش سلما
 ...اما سربارم؛ هم جااون دونممی کهاین با برم، بهتره کنممی فکر دادم، زحمت تو به خیلی مدت این تو -

 :پرید حرفش در رایان
 .نیستی سربار جااین تو -

 :داد ادامه و کرد تر زبان با را لبش پسر. شد خیره او به که بود سلما باراین
 خوابم صبح تا تو هایقصه بدون که اینه دلیلش تنها البته بمونی، که اینه من پیشنهاد باشی، جااون شاید ولی -

 .خودخواهم کنی فکر تونیمی پس بره،نمی
 االن پس زد، او به را هاحرف این تا گذاشت کنار را غرورش. برود اتاقش به لباس تعویض برای تا شد بلند و

 .کند نگاه هایشچشم در خیلی توانستنمی
 به بیشتر فقط گونهاین دانستمی کهاین با داشت، ارزش برایش بماند بود خواسته او کهاین. شد ترعمیق سلما لبخند

 .بود راضی اما شودمی وابسته او
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 رایان همراه شدن آماده از پس. کند عوض را هایشلباس تا رفت اتاق به صبحانه میز کردن جمع از بعد و شد بلند
 :گفت زد ترمز روی خانه رویروبه رایان. گذشت سکوت در راه تمام. شد خارج خانه از
 ...میشه تموم چیز همه خب که بود اگه باخبریم، طهورا از ما بفهمن اونا خوامنمی -

 :پرسید و کرد استفاده مکثش از سلما
 نبود؟ اگه و -
 .نکردم فکر موردش در هنوز -
 ظاهر چهارچوبش در اهورا و باز در بعد لحظه چند. فشرد را زنگ پسر. ایستادند خانه رویروبه. شدند پیاده ماشین از

 :گفت و زد لبخندی هاآن دیدن با. شد
 .اومدین خوش سالم -

 :پرسید کنجکاو سلما که شدند خانه حیاط وارد احوالپرسی و سالم از بعد
 نیومده؟ هنوز طهورا -

 :رفت هم در اهورا هایاخم
 .نه -

 :گفت اهورا که کردند سالمی. آمد پایین هاپله از امیرحسین
 .داخل بفرمایید -

 :داد جواب تصنعی لبخند با سلما
 .نه یا برگشته طهورا ببینم بودیم اومده فقط ممنون، نه -

 :گفت و داد تکان سر اهورا
 .بمونی جااین باید شما نظرم به اما کرده؛ بدقولی یکم اون گفته، بهم موردت در طهورا متوجهم، -

 :گفت فوری رایان که بزند حرفی خواست سلما
 .نمیشه -
 چرا؟ -

 :داد جواب فکر بدون
 .کردیم ازدواج باهم ما -

 :گفت لبخند با امیرحسین
 !عالی چه جدی؟ -

 :پرسید دختر که شدند خارج خانه از خداحافظی از بعد. زد برایش چشمکی رایان که کرد نگاهش متعجب سلما
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 گفتی؟ بهشون رو حرف اون چرا -
 :انداخت باال ایشانه تفاوتبی پسر

 کردیم؟ زندگی محرمیت بدون خونه یه تو ماه شیش ما فهمیدنمی اگه کردنمی فکری چه -
. کرد روشن را ماشین کالفه رایان. شدند ماشین سوار. نبود توجیه قابل کارشان بود، او با حق. داد تکان سر سلما
 .بگردد طهورا دنبال را کجا باید دانستنمی

*** 
 به. نکرد پدربزرگش به کمکی هیچ تهران در حضورش. شمال برگردد ماه آخر تا داشت تصمیم. شد شرکت وارد آتنا

 خداحافظی باید. بود دیگر هفته یک از کمتر برای پروازش تاریخ. رفت اهورا اتاق سمت به و داد سالمی منشی
 به ایتقه ؛ایستاد در پشت. برسد او به هیچوقت خواستنمی انگار بود، کم هایشقدم سرعت ناخودآگاه اما کرد؛می
 گرفت فاصله اهورا از روژان. کرد فراموش را کشیدن نفس ایلحظه چند مقابلش شخص دیدن با. شد وارد و زد در
 :گفت درهم هایاخم با و
 .بیرون بفرمایید داد؟ ورود اجازه بهتون کسی مگه -

 :گفت میداد قرار مخاطب را روژان کهحالی در و رفت در سمت اهورا. چرخاند اهورا سمت به عجز با را نگاهش آتنا
 .بیرون بری باید تو کنممی فکر -
 .نزدیم رو هامونحرف هنوز ما -
 .بیرون گمشو گفتم بهت من میاد یادم که جایی تا چون نزدی؛ رو حرفات تو کنی؛می اشتباه - 

 :گرفت اوج روژان صدای
 که نمیشه این بر دلیل اما داشتم دوست رو امیرحسین مدت یه من آره کنی؛ رفتار طوریاین من با نداری حق تو -
 .باشم نداشته دوست رو تو

 و ایستاد میانشان دوید؛ سمتشان به سریع آتنا. داد قرار صورتش حصار را دستش روژان رفت باال که اهورا دست
 :گفت

 .اهورا باش آروم لطفاً -
 :گفت لرزیدمی انزجار شدت از که لحنی با روژان به رو و زد پس را آتنا پسر

 تو مثل آشغالی به و بود طهورا عاشق همیشه امیرحسین بودی؛ من محتاج تو بلکه نبودم تو محبت محتاج من -
 ما بین ابد تا تونهنمی آتنا چون بیرون بری اتاق از بهتره هم حاال نداشتی، رو من عشق ارزش تو کرد،نمی هم نگاه

 .بایسته
 :گفت و داد تکان سری روژان
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 با کنه؛می درک بهتر طهورا رو این و دارن شکستن ارزش چیزها بعضی باشه؛ یادت رو چیزی یه ولی میرم؛ باشه -
 .نمیشم پشیمون کردم عالقه ابراز امیرحسین به کهاین از وقتهیچ من ها،حرف این تمام

 :داد ادامه پوزخند با و انداخت نگاه آتنا به سپس
 .نداره رو عشق لیاقت آدم این باشه یادت زد؛ حرف طوریاین من با خاطرتبه امروز اهورا که تو و -
 :زد فریاد و کوبید کاناپه به لگد با محکم اهورا. شد خارج اتاق از و
 .لعنتی -

 :گفت نگرانی با آتنا
 .کنین شروع اول از بتونین دو هر کنم فکر داری دوستش اگه اهورا؛ کنبس -

 از بیشتر را او خوشحالی داشت دوست را مرد این اگر اما بود؛ ترسخت هم زهر نوشیدن از برایش هاحرف این گفتن
 :گفت داد بیرون کالفه را نفسش اهورا. خواستمی دنیا در هرچیزی

 بین از داشتم بهش نسبت عشق هرچی شد برمال برام حقایق سری یه که روزی از ندارم؛ دوستش دیگه من اما -
 .رفت
 :کرد زمزمه تلخ لبخندی با آتنا
 .نمیره بین از هم هاخیانت بزرگترین با حتی حقیقی عشق -
 :زد زل آتنا هایچشم در
 .نداشتم حقیقی ـشـوق*مـعـ و نبودم واقعی عاشق من شاید پس -
 ...شاید -
 نه؟ یا عاشقی فهمید باید کجا از -

 :داد جواب متفکر دختر
 بهش بده حالت وقتی ببخشی؛ رو هاشگناه بده؛ دست بهت خوب حس یه بزنی؛ لبخند بینیشمی وقتی خب -

 .بزنی زنگ
 :زد ـب*لـ اهورا

 زدم؟ زنگ تو به و دیدم رو روژان خیانت کهوقتی مثل -
 :زد ـب*لـ و انداخت پایین را سرش. ریخت فرو آتنا درون چیزی

 .دونمنمی -
 :گفت وارزمزمه و زد زل درشتش و ایقهوه هایچشم در و کرد بلند دست با را سرش. ایستاد رویشروبه اهورا
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 متعلق فقط قلبش که بشم کسی عاشق دارم حق منم اما نباشه درست شاید دونم؛می وقته خیلی دونم؛می من اما -
 .توئم عاشق من پس باشه عشق نشانه میگی که اینایی همه اگه. باشه من به

 :داد هادام که بود زده زل اهورا هایچشم به شده مسخ. بود رسیده اوج به دختر قلب ضربان
 دوست رو هاتشیطنت باشم؛ پیشت همیشه برای خوادمی دلم و زنهمی تند قلبم زنم؛می لبخند بینمتمی وقتی -

 .داری امیرعلی نام به دوستی کنم فراموش تونممی حتی من دارم،
 :پرسید و انداخت نگاه اشآمده کش هایـب*لـ به پسر. کند کنترل را اشخنده تا کشید دندان زیر را ـبش*لـ آتنا
 بود؟ دارخنده حرفم -
 .برادرمه امیرعلی فقط نه، -

 :پرسید ناباور و شد گرد تعجب فرط از اهورا هایچشم
 میگی؟ راست اهورا جون -
 چیه؟ دروغم -
 بخوابم؟ دستت از نتونستم رو دیشب تمام دونستیمی دختر -

 :گفت و گرفت را زوهایش*بـا اهورا که بست نقش هایشـب*لـ روی دوباره لبخند
 .من کوچولوی ساحره دارم دوستت -

 از ریزی ز*گــا. داشت دوست را اهورا حاال او بود؛ آمده بازی یک برای فقط او نبود مهم. شد ترعمیق آتنا لبخند
 :گفت بود بعید او از که خجالتی با و گرفت ـبش*لـ
 بگم؟ چی االن من خب -
 .رو احساست -
 :داد جواب ـنـسی*جـ*بد با
 .ندارم احساسی من -

 :پرسید و کرد رها را هایش*بـازو ناراحتی با. کرد تغییر اهورا نگاه رنگ
 کنی؟ فکر بیشتر خواینمی همین؟ نداری؟ حسی -

 :گفت و انداخت پایین را سرش. نشد موفق بگیرد را لبخندش جلوی کرد سعی هرچه آتنا
 .دارم دوستت میگم کلمه ترینساده تو اما باشه؛ پیچیده احساساتم شاید خب -

 :زد ـب*لـ و بست ـذت*لـ با را هایشچشم اهورا
 .کن تکرار دیگه باریه چی؟ -
 .میشی پررو دیگه نه -
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 .داشت قشنگی آوای چه دونینمی دختر؛ بگو -
 :کرد زمزمه گوشش زیر و شد بلند پایش هایسرپنجه روی دختر

 .دارم دوستت -
 دیدمی دختر آن هایچشم در که شرمی از. شد تمدید لبخندش اهورا. رفت بیرون اتاق از سریع هایقدم با و
 .بردمی ـذت*لـ

*** 
 طهورا

 :آمد سرم پشت از امیرعلی صدای که رفتم در سمت به. زدم بیرون اتاق از
 میری؟ کجا -

 :دادم پاسخ است؛ داخل کامل موهایم شوم مطمئن تا کشیدم شالم به دستی سمتش؛ چرخیدم
 .کار دنبال برم خواممی -
 کجا؟ -
 .کنم گریه زندگیم موجود ترینارزشبی واسه و بمونم اتاق اون توی ابد تا تونمنمی -
 کردی؟ فکر حرفام درمورد بگو بهم فقط گیرم،نمی رو جلوت باشه؛ -
 :گفتم تمام جدیت با
 .برادرمه فقط اون ندارم؛ امیرحسین به حسی هیچ من -

 :گفت و زد پوزخندی. نبیند هایمچشم از را تلخ حقیقت این امیرعلی بودم امیدوار و گفتممی دروغ
 فکر وقت که کنی سرگرم قدراون رو خودت خوایمی کنی؛ فراموش تا سرکار میری تو که اینه حقیقت پس -

 درسته؟ باشی؛ نداشته رو حست به کردن
 :گفت باریتأسف لحن با و آمد سمتم به. بود شده تند هایمنفس. کشیدم درهم را هایماخم

 .کنه باور رو حسش خوادنمی که ترسو یه طهورا؛ ترسویی یه تو -
 :زدم داد
 برادرم مثل کردممی سعی همیشه که اممردی عاشق من آره رسه؟می بهت چی هاحرف این با کن؛ بس -

 فراتر خیلی بهش حسم دونستممی همیشه بودم، اعترافش منتظر همیشه بگم؛ دروغ تونمنمی که خودم به بدونمش؛
 حاضر حتی امیرحسین کرده؛ فرار شخونه از که تنها زن یه ام؟چی االن ببین، رو من اما. اهوراست به حسم از

 .کنه نگاه من به نیست
 :گفت آرامی لحن با کرد؛ نگاهم عمیق
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 بفهمی؟ رو حالشون تا تخانواده پیش تهران بره نخواستی ازش مگه زنی؟نمی زنگ آتنا به چرا دونی؟می کجا از -
 کنی؟ صحبت باهاشون نخواستی حال به تا چرا پس
 :نالیدم حوصلهبی
 کرد جرئت اون فقط دوست همهاین بین که همین باشه؛ ارتباط در مخانواده با هنوزم ماه سه از بعد کنمنمی فکر -

 .ممنونم ازش خیلی بده بهم رو پدرم مرگ خبر
 رو فرصت این آبتین به تمام ماه دو. خبریبی گذرهمی اطرافت که اتفاقاتی از خیلی تو طهورا کنی؛ اشتباه شایدم -

 عقب زندگیت از موندی؛ عقب دانشگاهت از سکوتت، با اونم کنه فکر کردین که هاییاشتباه درمورد تا دادی
 رو این آتی خود البته شدن، هم عاشق من خواهر و تو برادر دونینمی نداری؛ خبر دوستت ترینصمیمی از موندی؛

 بهش زنگ یه. بفهمم تونممی کنهمی صحبت تو بداخالق برادر درمورد وقتی صداش هیجان از من اما نگفت؛ بهم
 .نکن زندانی آبتین گناه به دیواری چهار یه توی رو خودت این از بیشتر بزن؛
 از هامدت من که حقیقتی. داشت حقیقت اما داد؛می عذابم گاهی هایشحرف با. کردم پاک را امگونه روی اشک

 :گفتم لرزیدمی بغض زور از که صدایی با کردم؛می فرار اون
 .بود دیگه نفر یک عاشق که اهورا -

 :گفت و انداخت باال ایشانه
 داری؟ کاری مگه سرکار؟ میری گفتی راستی بپرسی؛ آتنا از باید دیگه رو این -
 .کنممی پیدا ولی نه -
 .میدم دیگه پیشنهاد یه بهت من خب -

 :داد ادامه که کردم نگاهش منتظر
 .گیریمی یاد هم چیزی یه طوریاین گذشته اون از بخواد؛ دستیار یه کنم فکر داره؛ آرایشگاه همراز مادرِ -
 .متنفرم بودن سربار از من سرکار؛ برم خوامنمی دردهام کردن فراموش برای فقط من ولی ممنون؛ -
 .نکن استفاده کلمه این از دیگه منی، خواهر تو طهورا -

 :زدم ـب*لـ و دادم تکان منفی عالمت به سری
 .ندارم خوبی یمیونه کلمه این با خیلی من کنم فکر بود؛ من برادر هم امیرحسین ممنون؛ خیلی -
 :گفت خنده میان که کردم نگاهش محوی اخم با شد؛ بلند اشخنده صدای حرفم این با
 .ستبرادرانه بهت حسم من کن باور ولی -

 :داد ادامه شیطنت با سپس
 .شدممی اضافه خاص دختر این طرفدارهای به منم زندگیم تو اومدیمی زودتر اگه شاید -
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 :گفتم و خندیدم
 .نیومدم زودتر که شکر رو خدا پس -
 .برد رو دلم یکی تو از قبل -

 :گفت و زد لبخندی دیدنم با. آمد داخل آقااشکان و شد باز در کنم پیدا کنجکاوی فرصت کهآن از قبل
 .دخترم سالم -

 :دادم تحویلش شرمی از پر لبخند
 .شدم شما مزاحم مدت این من ببخشید سالم، -
 .خودم دختر مثل هم تو ؟!طهوراجان حرفیه چه این -
 .ممنون -
 سرم پشت از امیرعلی صدای که بودم نرفته قدم چند هنوز. زدم بیرون در از خداحافظی از بعد و رفتم در سمت به

 :آمد
 طهورا؟ -

 :سمتش چرخیدم
 بله؟ -

 :گفت و گرفت سمتم به کارتی
 .کنممی هماهنگ زنممی زنگ بهش همرازه؛ مادر آرایشگاه کارت -
 ...ولی ممنون -

 :حرفم در پرید
 .بیفتی راه کار دنبال خیابون تو طوریهمین بذارم تونمنمی طهورا؛ امانتی من دست تو -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .نباش نگرانم پس اومد؛ سرم بالها بدترین کنی محافظت من از بخوای تو کهاین از قبل امیرعلی -

 :دادم ادامه و گرفتم را کارت
 تجربه سنم از بیشتر خیلی سالمه نوزده اگه بدون رو این ولی جا؛این برم بهتره خودمم نظر به باراین باشه؛ اما -

 .کردم کسب
 که است روز چند این دلیلش دانستممی. داشتم ضعف احساس و کردمی درد کمی سرم. رفتم و گرفتم را راهم و

 :گفت اشراننده که انداختم نگاهی. پراند جا از مرا ماشین بوق صدای. امنخورده غذا خوب
 میری؟ راه تنها چرا خانم؛ خوشگل -
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 از حالم. بردم پناه مغازه یک به ناچار به که آمد دنبالم قدرآن. دادم ادامه را راهم و انداختم او به نفرتی از پر نگاه
 از خانمی ظریف صدای. چرخاندم مغازه اطراف را نگاهم. نداشتم را او آزارهای تحمل اصالً و بود شده بدتر قبل

 :آمد کنارم
 خانم؟ کنم کمکتون تونممی -

 گردی و بود کرده پنهان را موهایش تمام که لبنانی طرح روسری با خانم یک. شد کشیده سمتش به نگاهم
 :زدم ـب*لـ ناخواسته. گذاشتمی نمایش به را صورتش

 .خواستممی چادر یه -
 :پرسید و زد مهربانی لبخند

 دار؟شال عربی؟ دانشجویی؟ ساده؟ طرحی؟ چه -
 :زدم لب و انداختم چادرها به نگاهی گیجی با
 .بیاد بهم که مدل یه دونم؛نمی -

 :گفت و گرفت سمتم به. کشید بیرون قفسه از چادری
 .میاد بهت دانشجوییه؛ مدل این -

 به را خودم وقتهیچ. گرفت قاب را صورتم و شد پنهان زیرش موهایم. انداختمش سرم روی. رفتم پرو به و گرفتم
 این با خواستمی دلم اما شدم؛ چادرفروشی مغازه این وارد ناخواسته کهاین با. زدم لبخندی بودم؛ ندیده زیبایی این

 .باشم داشته را نداشتم پیش لحظه چند که را امنیتی چادر
 .کند زیبایم اینقدر حجاب و چادر کردمنمی فکر وقتهیچ. کردم نگاه آینه در را خودم دیگر باریک

 :گفتم و رفتم بیرون پرو از
 .خواممی رو همین -
 نایلون؟ تو بذارمش یا باشه سرت خوایمی -
 .باشه سرم -

 رویم نگاهی هیچ رفتممی راه که مسیر تمام در. شدم خارج مغازه از چادر پول کردن حساب از بعد. داد تکان سری
 .نینداخت ـیـزی*هـ نگاه پسری هیچ. نکرد سنگینی
 همراز مادر که مرادی خانم. شدم همراز زیبایی انستیتوی وارد. دادمی آرامش من به این و کردممی امنیت احساس

 :پرسید بودش؛ داده قرار جریان در قبل از امیرعلی انگار. کرد استقبال من از بود
 عزیزم؟ بلدی کارهایی چه -
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 این از قبالً بدم؛ انجام تونممی هم ناخن مانیکور بلدم؛ هم بابلیس دستگاه با کار نیست؛ بد صورتم آرایش راستش -
 .کردممی زیاد خودم برای اینکارها
 :زد لبخندی

 مو؛ آرایش سازی؛پاک کارهای و اصالح مثالً بگیری؛ یاد بیشتر الزمه خب اما عزیزم؛ خوبه شروع برای خب -
 .باشه بلد باید آرایشگر یه که چیزاییه این مو؛ کوتاهی و عروس برای صورت آرایش

 .بگیرم یاد بتونم کنم فکر بله -
 .بدم یاد رو صورت اصالح و انداختن بند بهت مشتری صورت روی تا بیا پس خوبه -
 بگیرم؟ تماس یه من میشه قبلش فقط چشم -
 .مشتری پیش میرم من دخترم؛ آره -

. بود کرده درگیر را ذهنم امیرعلی هایحرف. گرفتممی را آتنا شماره باید درآوردم؛ را موبایلم. رفت که گفتم ایباشه
 هاشماره از یکی است کارت سیم دو موبایلش که خیال این با. داشتم آتنا از شماره دو. انداختم مخاطبینم به نگاهی

 .کردم لمس را
*** 
 شخص سوم
 :داد جواب و انداخت ناشناس شماره به نگاهی. شد بلند موبایلش صدای که چرخاند را سوئیچ. شد ماشین سوار اهورا

 الو؟ -
 :پیچید گوشی در دختری صدای

 .سامری خانم زدم؛ زنگ آتناخانم به من ببخشید الو -
 :آمد دوباره دختر صدای. بود آشنا برایش خیلی صدا این. کرد مکث لحظه چند اهورا

 .گرفتم اشتباه کنم فکر آقا؛ ببخشید -
 :زد ـب*لـ ناباور

 !طهورا؟ -
 :گفت هیجان با. طهوراست به متعلق صدا این شد مطمئن اهورا و کرد سکوت دختر

 خواهری؟ آره خودتی؟ طهورا؟ -
 :لرزید بغض از صدایش طهورا

 اهورا؟ -
 طهورا؟ کجایی جانم؛ای -
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 ماه شش از بعد را عزیزش خواهر صدای. زدمی همیشه از تندتر قلبش. است کرده قطع دادمی نشان بوق صدای اما
 پرت صندلی روی عصبانیت با را موبایلش داد،می را آن خاموشی ندای زنی اما گرفت؛ را شماره دوباره. بود شنیده

 :زد فریاد و کرد
 !لعنتی -

 خانم زدم؛ زنگ آتناخانم به من ببخشید الو» پیچید گوشش در طهورا صدای و داد تکیه صندلی به را سرش
 .«سامری
 شناختند؟می را یکدیگر آتنا و طهورا. گرفت دست با را سرش

 با و کرد صدا اهورا اسم به را او بیمارستان در و انداخت ماشین جلوی عمداً را خودش آتنا. افتاد دیدارشان اولین یاد
 .کرد توجیه را حرفش الکی دلیل یک آوردن

 آن در آتنا که شد اتاقی وارد عصبانیت با و کرد طی یکی دوتا را هاپله. بود شرکت در هنوز آتنا شد؛ پیاده ماشین از
 :گفت لبخند با و سمتش چرخید آتنا اهورا؛ ورود با. بودند کشیده قبالً اهورا و امیر که بود هاییطرح دیدن مشغول

 ...نرفـ هنوز! اِ -
 :کرد قطع را صدایش پسر فریاد

 هستی؟ کی تو لعنتی؛ بگو رو راستش -
 :غرید و داد تکانش شدت به و گرفت دست در را بازوهایش که کرد نگاهش متعجب دختر

 شناسی؟می کجا از رو طهورا بگو شدی؛ من زندگی وارد نقشه با -
 :زد ـب*لـ آرام و گذاشت پسر هایدست روی را دستش

 .کنیمی چیکار داری نیستی متوجه تو اهورا -
 :زد فریاد شد؛ حبس اشسینه در نفس و خورد میز به مرش*کــ که داد هولش شدت به اهورا

 بود؟ کثیفت نقشه جزو اینم بیاری؟ دستبه رو من قلب خواستیمی چرا متوجهم؛ االن اتفاقاً -
 :نالید بغض با بود گرفته را مرش*کــ که طورهمان آتنا
 .کنیمی اشتباه اهورا؛ نه -
 که من لعنتی قلب این و تو هستی؛ میدی نشون که آدمی اون نه زرتشته، دینت نه تو کنم؛نمی اشتباه دیگه نه -

 کجاست؟ طهورا بگو جهنم، به شد عاشقت
 .اهورا بگم تونمنمی تونم؛نمی -
 :زد فریاد عصبانیت با
 کجاست؟ من خواهر بگو بگی؛ باید عوضی؛ کنیمی غلط تو -
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. خواستنمی پسر این از را عصبانیت حجم این رفت؛ سمتش به آتنا. بود زده بیرون عصبانیت از اششقیقه هایرگ
 :زد لب بغض با و گذاشت اشـیـنـه*سـ روی را دستش

 .میاد درد به قلبم اهورا؛ نگو طوریاین -
 :گفت و زد پوزخندی

 ...کثا توی مهمه؟ کردی فکر -
 :گفت و گذاشت پسر ـب*لـ روی را انگشتش دختر

 .اهورا عاشقتم من بشی؛ پشیمون بعداً که نگو چیزی یه هیس؛ -
 :کشید عقب را خودش پسر

 رفت؛ و اومد نسیم یک مثل که داری رو دروغگو یه نقش فقط تو من زندگی توی نیستم؛ عاشقت دیگه من ولی -
 من که برو جوری بیرون؛ برو من شرکت از هم حاال شینم؛نمی آروم نکنم پیدا رو خواهرم تا من بدون رو این ولی

 .بوده هم آتنایی کنم فراموش
 :نالید غلتید؛می آتنا صورت روی اشک درشت هایقطره

 .میشی پشیمون بشکنی رو قلبم اهورا؛ نکن رو کاراین -
 .میشی پشیمون تو باشی چشمم جلوی دیگه ثانیه یه تا اگه -

 :گفت و برداشت را کیفش داد؛ تکان سری
. شدم اما بشم عاشقت نبود قرار. بفرستم خبر اون برای حالت از و کنم آرومت پیشت؛ بیام خواست من از طهورا -

 اما خواستی؛ خودت که طورهمون داد؛ تو به فقط رو قلبش دختر یه روز یه کنی فراموش که برم جوری میدم قول
 که هاییحرف خاطربه بخشمتمی بگیرم؛ کینه دارم دوستش که مردی از تونمنمی من این،حال با. شکستیش

 خجالت ازتون ولی داره؛ دوستتون هم خیلی خوبه؛ طهورا حال. میشی پشیمون گفتنشون خاطربه روزی مطمئنم
 .کشهمی

 :زد ـب*لـ و رفت در سمت به و
 .من عشق خداحافظ -
 معنی برایش غرور لحظه آن در. چکید صورتش روی اشکی قطره افتاد؛ صندلی روی اهورا. رفت و زد همبه را در

 .نداشت
*** 
 طهورا
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 ـوش*غـ*آ برای بود شده تنگ دلم. شدم هوایی و شنیدم را برادرم صدای. لرزیدمی هیجان از هایمدست
 .بود شده تنگ دلم چیزش همه برای هایش،مهربانی برای هایش؛بداخالقی برای اش،برادرانه

 را صدایش کشیدممی خجالت حتی انداختم؛ کیفم در و کردم خاموش را موبایلم بزند زنگ باز مبادا کهاین ترس از
 .بشنوم
*** 

 :شد بلند امیرعلی صدای. شدیم منتظرشان فرودگاه در
 .اومدن -
 و کردم تند قدم سمتش به. بودم دلتنگش چقدر. رسیدم او به و کردم دنبال داد نشان امیر که را مسیری نگاهم با

 به هم مادرش شد، صورتش روان هایشاشک و کند کنترل را خودش نتوانست. انداختم ـوشش*غـ*آ در را خودم
 :کردم زمزمه. رفت امیرعلی و اشکان سمت

 .آتنا بود شده تنگ برات دلم -
 :داد جواب خوریدل با
 دادی؟می رو هامتلفن جواب همین برای -
 .نداشتم خوبی روحی حال متأسفم؛ -

 :گفت و گرفت فاصله
 .نیست مهم -
 چطوره؟ اهورا حال اهورا؟ -

 :زد لب نشست؛ هایشچشم در غم هاله
 .خوبه خیلی خوبه؛ -
 .است ناراحت شده جدا اهورا از اینکه از حتماً. خورد زنگ گوشم در امیرعلی هایحرف. گذشت کنارم از و

 :پرسیدم و بستم را در نشست؛ تخت روی. دنبالش هم من و رفت اتاق به حرفبی خانه؛ برگشتیم
 خوبی؟ -
 .نه -
 چرا؟ -
 ...و...و شرکتش از آشغال یه مثل رو من داداشت -

 :داد ادامه لرزان صدای با و زور به. بود سخت برایش انگار
 .کرد بیرون قلبش از و -
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 :زدم ـب*لـ ناباور و رفتم سمتش به. چکید صورتش روی اشکی قطره
 گذشت؟ روژان از چطوری اصالً نیست؛ آدمی همچین اهورا تو؟ میگی چی -

 اما نبود؛ عجیب خیلی روژان موضوع هرچند. شدممی ترپریشان لحظه هر. کرد تعریف آه و اشک میان را ماجرا تمام
 :زدم لـب و گرفتمش ـوش*غـ*آ در. نبود هضم قابل برایم آتنا با برخوردش

 .نگفتی بهش رو حقیقت تو که بود ناراحت این برای فقط اهورا عزیزم؛ باش آروم -
 :نالید و زد لـباسـم به ناتوانی با چنگی

 و من بین چیزهمه بیرون اومدم شرکت از که روزی اون دونممی بودم؛ سکوت به مجبور تو خاطربه... تونستمنمی -
 .بودم اهورا عاشق واقعا من کردم؛ تجربه رو عشق باراولین برای من کن باور اما شد؛ تموم اون

 :گفتم و شدم بلند. نبود آتنا و اهورا حق این  نریزد، صورتم روی که بگیرم را هایماشک جلوی نتوانستم
 متنفره؛ من از برادرم چون نیستم؛ پیشش چون بکنم کاری تونمنمی اما...اما منه؛ تقصیر شهمه خوام؛می معذرت -

 اگه کردممی فکر. فهمیدم اشتباه رو مجنون و لیلی داستان من چون چرا؟ دونیمی خوره؛می همبه خودم از حالم
 اگه میاد؛ بدم خودم از نمیرسن، همبه واقعی عاشقای که نداشتم باور رو این اما میرم؛می نیام آبتین همراه و بمونم
 .منه تقصیر اینه تو زندگی

 .نبود آبتین مجنونم اما بودم؛ لیلی من. ریختیم اشک دو هر و کرد ـغلم*بـ آتنا کردم؛می هقهق. افتادم زمین روی
*** 

 :شد بلند آشپزخانه از خانمریحانه صدای
 خورین؟می چای دخترها -

 :گفت و آمد بیرون اتاق از آتنا
 .دستت قربون مامان؛ آره -

 :پرسید حیرت با که کردم پرت عسلی روی را ویتی کنترل حوصلهبی. نشست کاناپه روی کنارم
 نیست؟ امیرحسین این -
 ازدواج شایعه»: انداختم اشصفحه به نگاهی و گرفتم را مجله فوری. کرد اشاره دستش مجله اول صفحه به و

 «...نامدار امیرحسین
 شده خیره جلد روی عکس به تنها. برسم خبر به تا بزنم ورق را صفحه تا نداشتم را این توان. فشرد را گلویم بغض
 شده، بسته امتنفسی مجراهای کردممی احساس. نداشتم اعترافش از ترسی دیگر...من عشق...امیرحسین بودم،
. بکشم نفس توانستمنمی کردممی تقال هرچه شد؛ بلند آتنا جیغ صدای. فشردم دست در را مجله. آمدنمی باال نفسم
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 با مادرش و کردمی گریه آتنا. کشیدممی نفس تندتند برگشت، نفسم آمد فرود صورتم روی که امیرعلی دست
 :گفت و داد تکان شدت به را وهایم*بـاز امیرعلی. کردمی نگاهم نگرانی

 بکشی؟ نفس راحت تونیمی خوبی؟ طهورا -
 :زدم ـب*لـ سختی به و دوختم هایشچشم به را خیسم نگاه

 .خوبم -
 :گفت مادرانه نگرانی با و نشست کنارم خانمریحانه

 یهویی؟ شد چت عزیزم؛ بودی خوب که تو -
 آتنا به تندی نگاه. رسید امیرحسین عکس به و کرد دنبال را نگاهم امیرعلی. ماند ثابت مجله روی باز نگاهم

 :گفت مادرش به رو و انداخت
 میارین؟ براش قند آب لیوان یه مادر -

 :گفت و کرد نگاهم مادرش رفتن با. رفت آشپزخانه سمت به و داد تکان سری مادرش
 ممکنه ایشایعه هر معروفه، ست؛خواننده االن امیرحسین ست؟مجله روی عکس یه برای فقط خرابت حال این -

 ...عادت فهمی؟می طهورا؛ کنی عادت باید تو. ببینن ازش حرکتی ترینکوچیک الزمه فقط دربیارن؛ براش
 :لرزید بغض از امچانه

 .ببینمش خواممی فقط من -
 :گفت مهربانی با و نشست کنارم آتنا
 باشه؟ ت،خانواده پیش میریم باهم اصالً نیست؛ بد کهاین خب عزیزدلم -
 :زدم لب ترس با
 ...خیلی اون نظر از من داره؛ رو خودش عقاید اون میاد؛ بدش من از دیگه امیرحسین نه، نه -

 :حرفم در پرید
 طهورا فقط امیرحسین گفت وقتی فهمیدم، روژان به اهورا هایحرف بین رو این عاشقته؛ اون دونممی فقط من -
 .داره دوست رو

 :گفتم و زدم پس. گرفت سمتم به را لیوان آمد؛ خانمریحانه صدای
 .خوبم خوام؛نمی -

 :گفت جدیت با و گرفت را دستم امیرعلی که شوم بلند خواستم و انداختم آتنا به نگاهی سپس
 .بخور رو قندآب -
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 آتنا به رو. برگشت آشپزخانه به دوباره خانمریحانه. نبود کنترل قابل بدنم لرزش. نوشیدم جرعه چند اجبار به
 :گفتم سختیبا
 .نبودیم هم مال وقتهیچ امیرحسین و من نکن؛ صحبت موضوع این درمورد دیگه -

 :کرد نگاهم کالفه امیرعلی
 نه؟ یا ببینی رو امیرحسین خوایمی -

 :داد ادامه که کردم نگاهش مشتاق
 فکر االن ولی نگم بهت دونستممی بهتر اما دونم؛می وقته خیلی داره؛ رامسر توی کنسرت یک دیگه روز چند -

 .دیدنش برای کنی استفاده فرصت این از بهتره کنممی
 .شد منتقل من به حرفش این با خوبی حس. بستم آرامش با را هایمچشم
*** 
 شخص سوم

 زد؛ در به ایتقه و دوید اتاق سمت به نگرانی با سلما. گذاشتمی فراتر پا اتاق دیوارهای از رایان فریادهای صدای
 صحبت تلفن سوی آن شخص با پرخاش با رایان. کرد باز را در. است نشنیده صدا سرو آن در بود مطمئن اما

 :کردمی
 .تویی فقط مقصرش بیاد دختر اون سر بالیی نداره؛ ربطی هیچ من به -
- ... 
 .توئه دست مسئولیتش کنی؛می پیدا رو طهورا و ایران میای میشی پا االن همین کن؛ گوش میگم بهت -
- ... 
 .رفتم کنی فکر جا هر حالیته؟ نبود میگم بهت -

 :غرید و کرد پرت تخت روی عصبانیت با را موبایل لحظه چند از بعد
 .فهمهنمی نیست میگم عوضی یپسره -

 :زد ـب*لـ و رفت سمتش به سلما
 .کنی عصبانی اینقدر رو خودت نداره ارزش اصالً کن؛ ولش -
 از دست کنی زندگی باهاش آدم مثل تونینمی اگه گفتم هم آبتین به بود؛ مهم من برای طهورا نداره؟ ارزش -

 .کجاست دختره نیست معلوم هم حاال کرد، رو خودش کار اما بردار؛ سرش
 :رفت سمتش قدمی سلما

 .نمیشه پیدا بیداد و داد با اما مهمه؛ منم برای طهورا -
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 کنم؟ چیکار بگو خب -
 .بده خبر شخانواده به -
 .رفیقم آبتین با من دونننمی حتی اونا کنی؟می شوخی -
 .بکشی دوش به رو گناهت بار که داره رو این ارزش کنممی فکر -

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی
 دونی؟می گناه درمورد چی تو -
 .کردم زیاد گناه خیلی من آخه چیزها؛ خیلی -
 !هستی کی واقعاً تو بود رفته یادم خب آره -

 :پرسید و کرد نگاهش خوریدل با سلما
 هستم؟ کی واقعاً مگه -
 زندگی سقف یه زیر غریبه مرد یه با بیشتر یا ماه شیش زندگیش؛ یگذشته اتفاقات بر عالوه که تنها دختر یه -

 .کرده
 :رفت درهم دختر هایاخم

 .باشم مزاحم نخواستم وقتهیچ من میرم؛ ناراحتی -
 :زد فریاد رایان

 .مزاحمی تو تنهاییم؛ لحظه یه مزاحم همسرم؛ خاطرات و من خلوت مزاحم مزاحمی؛ اما -
 را شالش و مانتو. زد بیرون اتاق از سرعت به. بود شده تحقیر ممکن وضع بدترین به. لرزید بغض از دختر چانه

 .کرد تنش دویدمی در سمت به که طورهمان و برداشت
 ست؟زندگی این به محکوم اگر بود چه گناهش. زد بیرون خانه از. بگیرد را هایشاشک جلوی توانستنمی
 در هاییالستیک جیغ صدای با کند؟ صحبت او با گونهاین باید دارد دوستش دنیا همه از بیشتر که مردی چرا

 انداختند ماشین داخل را او بیابد العملیعکس فرصت کهاین از قبل و آمدند پایین مرد چند ایستاد، حرکت از کنارش
 .بردند خبریبی دنیای به را او گذاشتند دهانش جلوی که دستمالی با و

*** 
 شدت از. گذاشت قلبش روی را دستش. بود ناخواسته بود زده که هاییحرف کشید؛ عصبانیت از فریادی رایان

 .کشدمی تیر قلبش کردمی حس ناراحتی
 ...سلما و بود سلما فقط نبود، کار در تنهایی هیچ نداشت؛ وجود اشمرده همسر و او بین خلوتی که بود این حقیقت



 

 

437 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 است، پاک روح وقتی نیست مهم اصالً جسم ناپاکی اما نبود؛ پاک او شاید. کردمی طی را اتاق طول قراریبی با
 را رایان نکرد سعی هم باریک حتی نبود، زیر سربه و آرام قدرآن ماه شش این در نداشت پاکی قلب اگر سلما
 .کند ـریـک*تـحـ

 برای فقط شاید که دختری. زدمی پیوند نازی به را او که بود چیزی تنها این. انداخت دستش لـقه*حـ به نگاهی
 .نداشت رایان خاطرات در سهمی کوچکترین حتی اخیر ماه چند این در که نازی. کرد فرار پدرش دست از آزادی

 اعتراف و رفتمی. رفتمی باید ماند ثابت تخت زیر و چرخید لـقه*حـ کرد، پرت زمین روی و درآورد را لـقه*حـ
 بیرون خانه از. بود کرده افسونش اول روز از که دختری شده، او عاشق بلکه بود دروغ هایشحرف تنها نه کردمی
 .گشت را اطراف هایخیابان تمام سلما کردن پیدا برای و زد

*** 
 طهورا

 مردم همهمه صدای که کوبیدمی امـینـه*سـ به را خودش محکم قدرآن قلبم. شدم سالن وارد لرزان هایقدم با
 .شنیدمنمی بودند آمده کنسرت برای که را مشتاقی

 خیره. کردم نگاهش که داد دستم به فشاری آتنا. دیگرم سمت در امیرعلی و سمتم یک در آتنا. نشستیم دوم ردیف
 خراب را حالم هم رخشنیم دیدن. رسیدم اول ردیف در اهورا به که کردم دنبال را نگاهش رد. بود اینقطه به

 :پرسید نگرانی با امیرعلی. شدم نفس تنگی دچار هیجان شدت از باز کرد،می
 طهورا؟ خوبی -
 نفسنفس. بگیرم بود نشسته جلو ردیف در صندلی چند فاصله با که برادرم چهره از چشم توانستمنمی من اما

 :گفت تحکم با و گرفت سمتم به آبی بطری امیرعلی. برسانم هایمریه به را اکسیژن تا زدممی
 .بریم االن همین بشه خراب حالت طوریاین قراره اگه بخور؛ رو این -
 :نالیدم عجز با
 .ببینم رو امیرحسین باید خدا؛ رو تو نه -
 .نوشیدم را آب از جرعه چند فوری و

 .است سخت برایش اهورا از دوری حتما. دیدم هایشچشم در را اشک برق. شد کشیده آتنا سمت به نگاهم
 نفهمیدم من و بود ایستاده رویش لی کت و اسپرت تیپ آن با امیر که کردم نگاه سِن به مردم داد و جیغ صدای با

 .دیدنش برای رفتمی ضعف دلم چکید، امگونه روی درشتی اشک قطره شد، معروف قدرآن کی مرد این
 آرامش صدای و شد تاریک فضا «کاش ای» نام به آلبومش معرفی و حرف کلمه چند از بعد و زد جذابی لبخند

 .کرد رخنه وجودم در بخشش
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 ...عذاب..تو بی عذابه»
 ...خواب قرصای شده من عادت
 ...شدم شکسته و رفتی وقته خیلی

 ...خودم به آینه تو نمیزنم زل
 رو من دردای کنه حس یکی کاش

 ...تنهاست چقدر من دل که
 رو تو ببینم روز یه شدمی کاش
 ...نخواست رو من دلت اگه حتی
 ...بمونی پیشم بتونی کاش

 ...جوونی اوج تو شدم پیر
 ...برسونی رو خودت کاشکی

 ....نداره آروم دوباره دل
 اشاره؟ یه با کنه آروم تونهمی رو من کی

 ...بمونی پیشم بتونی کاش
 ...جوونی اوج تو شدم پیر

 «...برسونی رو خودت کاشکی
 هم باریک حتی من که آهنگی شد،می گم خواندندمی را آهنگ امیر همراه که مردمی صدای در هقمهق صدای
 :کرد زمزمه گوشم زیر امیرعلی کردم،می حس خودم روی را آتنا نگران و امیرعلی پرتأسف نگاه. بودم نشنیده

 .بریم بهتره -
 و لرزیدمی بدنم. نداشتم کردن تقال توان. کرد بلندم و گرفت را ویم*بـاز کنم پیدا اعتراض فرصت کهآن از قبل و
 :پرسید امیرعلی شدیم خارج که سالن از. ریختمی اشک آرام هم آتنا. کردممی تهوع حالت احساس شدید ضعف از
 لرزی؟می اینقدر چرا تو دختر خوبی؟ طهورا -

 :گفت نگرانی با آتنا
 ...میرهمی االن خدا؛ یا -

 در که آشنایی صدای سوخت،می هایمچشم و بود سنگین کوه مثل سرم. بستم را هایمچشم و نشستم دیوار کنار
 :کرد پاره را دلم بند انداخت طنین گوشم

 طهورا؟ -
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 مگر اما کرد،می نگاه مرا ناباور هم او...ماند ثابت مشکی تیله جفت یک در نگاهم و کردم باز را هایمچشم ترس با
 کرد؟می چه جااین پس نبود؟ سِن روی او
 :شد بلند آلودشبغض صدای که برداشتم عقب به قدمی. شود طوراین خواستمنمی شدم؛ بلند دیوار کمک به
 .بینمتمی دوباره نمیشه باورم -

 :آمد سرش پشت از مردی صدای
 .سِن روی بری باید دوباره کن؛ عجله امیرحسین -
 برای که دویدممی سریع قدرآن. دویدم آتنا و امیرعلی به توجهبی بگوید، چیزی مرد آن به تا برگرداند را صورتش تا

 و داشتمبرمی قدم سریع پیچیدمی پایم و دست در که چادری و خرابم حال آن با. داشت تعجب جای هم خودم
 .بگیرم نشنیده را هاآن دادهای صدای کردممی سعی
 هیچگاه که بگیرم فاصله امیرحسین از قدرآن خواستممی فقط روممی کجا دانستمنمی. بود کرده تار را دیدم اشک
 تاوان باید و بودم کرده اشتباه. مشکی هایچشم آن در زدن زل از دیدنش، از کشیدممی خجالت. نکند پیدایم

 .مرگ با حتی دادممی
 که بودم آمده خودم به وقتی من و بود شده قطع پشتم صداهای. کردمی درد حسابی و بود گرفته پهلویم

 که بود بد حالم قدرآن. کردمی درد پاهایم و کشیدمی تیر دلم زیر. لرزیدممی اما بود؛ گرم هوا. کجایم دانستمنمی
 و بودم گناهکار من کنند، فکر خواهندمی هرچه بگذار. نبود مهم مردم هاینگاه برایم. نشستم باغچه کنار ایگوشه

 اما بود؛ سخت پوشیدنش کردم؛ درست بود رفته عقب که را چادرم. شوم آرام شاید تا کشیدممی درد آنقدر باید
 .بود بیشتر ـذتش*لـ

 فهمیده، هم اهورا االن تا حتماً. فشردم مشتم در و دادم تماس رد. بود امیرعلی شماره. شد بلند موبایلم زنگ صدای
 اما خجالت؛ و شرم همهاین از کنم راحت را خودم و بروم خیابان سمت به پروابی و شوم بلند زد سرم به لحظه یک

 هم جاهمین تا نبود، کارم خودکشی اما باشم خطاکار و گناهکار هم هرچقدر بود، ضعیف هایآدم کار خودکشی
 .شود نصیبش بزرگتری پیروزی مرگم با گذاشتمنمی بود؛ گرفته را چیزمهمه و بود داده شکست مرا آبتین

 :گفتم ایگرفته صدای با و گذاشتم گوشم کنار. لرزید مشتم در موبایلم باز
 بله؟ -

 :پیچید گوشم در امیرعلی داد صدای
 احمق؟ یدختره رفتی گوری کدوم -
 .نرسه بهم کسهیچ دست که جایی -
 کجایی؟ بگو -
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 فهمیدن، مخانواده بمونم؛ شمال تو تونمنمی این از بیشتر ولی ممنون؛ کمکات از هم جاهمین تا امیرعلی؛ نه -
 .گردمبرنمی من دارن؛برنمی سرم از دست شناسه؛می رو آتنا اهورا؛

 :فشرد را قلبم پیچید گوشی در که اهورا آرام صدای
 بخواد؟ ازت برادرت اگه حتی -

 :پرسید طوالنی سکوت یک از بعد. بزنم حرف توانستمنمی که بودم کرده هول آنقدر
 کجایی؟ طهورا -
 .گردمبرنمی ولی چیز؛همه خاطربه متأسفم؛ واقعاً...متأسفم -
 بودم، بریده را امانم سرگیجه شدم، بلند سختیبه شد؛ صورتم روان اشک باز. فشردم را تماس قطع دکمه و

 .بود رفتن قصدم تنها اما بروم خواهممی کجا به و کجایم دانستمنمی
 مشتم در توجهبی هربار من و خورد زنگ موبایلم هزاربار رفتممی راه خیابان در هدفبی که ساعتی یک در

 .ترسیدممی امخانواده توسط شدن خرد از اما ست؛احمقانه دوباره فرار دانستممی. فشردمشمی
 که چیزی از بدتر ماندن خیابان در شب یک با خواستمنمی. نداشتم رفتن برای جایی من و بود شده تاریک هوا

 :دادم جواب را آتنا تماس ناچار به پس شوم؛ هستم
 بله؟ -

 :پیچید گوشی در اشزده ذوق صدای
 ...خدا رو تو خوبی؟ طهورا... داد جواب باالخره داد؛ جواب -
 :شد جایگزینش امیرعلی صدای دهد ادامه کهاین از قبل و
 .بمونی خیابون تو رو شب تونینمی نکن؛ بازی دیوونه طهورا -
 .برگردم تونمنمی ممخانواده پیش  -
 .نبینی رو تخانواده امشب میدم قول و دنبالت میام من خب، خیلی -
 :گفتم و کردم جمع میشد کشیده زمین روی کمی که را چادرم. کردم تر زبان با را ـبم*لـ
 چی؟ بعدش روزهای چی؟ فردا -
 .دیدیم رو همدیگه که کنیممی صحبت وقتی اون درمورد بذار -

 را بودم که جایی آدرس تابلوها به کردن نگاه با و گفتم ایباشه آرام. کنم حساب امیرعلی قول روی توانستممی
 بود تنها کهاین از. زد ترمز مقابلم  رنگش سفید پورشه که نگذشت دقیقه ده ایستادم، انتظارش در ایگوشه دادم،
 :آمد صدایش که انداختم پایین را سرم. نشستم و کردم باز را جلو در بست، نقش صورتم روی مرنگی*کــ لبخند

 طهورا؟ کردی بود کاری چه این -
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 کنم؟ احوالپرسی و سالم باهاشون و وایسم که نداشتی انتظار -
 :زد ـب*لـ کالفه

 کنی؟ تکرار دوبار رو اشتباه یه خوایمی چرا کی؟ تا درسته؟ فرار -
 :دادم جواب ایگرفته صدای با و کردم نگاهش

 فهمی؟می کشممی خجالت -
 .کنی فرار کهاین نه کنی جبران عذرخواهی با باید من نظر از بودن؛ ایفهمیده هایآدم واقعاً -
 چی؟ برگردم نخوان و باشن متنفر من از اگه -

 :گفت و کرد روشن را ماشین
 وقتی کردمی دق داشت برادرت درآوردی؛ رو امیرحسین اشک امروز تو میده؟ معنی چه مرد اشک فهمیمی تو -

 هردوشون بیام؟ تنها که کردم راضیشون سختی چه به من دونیمی کردی، فرار تو و دیده رو تو گفت بهش امیر
 .برگرد و کن قبول رو من حرف بیا طهورا. داره دوستت بیشتر هم اونا از مادرت مطمئنم هستن؛ دیدنت تاببی

 :نالیدم و گرفتم هایمدست میان را سرم
 .غلط کاری چه درسته کاری چه دونمنمی واقعاً دونم؛نمی -
 داری وقت صبح تا امشب بینی؛نمی رو کسی دادم قول بهت که طورهمون خونه؛ برمتمی امشب من خب؛ خیلی -

 .بگیرم دیدنت برای رو تخانواده جلوی بتونم فردا نیستم مطمئن چون کنی؛ فکر
 .کرد هدایت خانه سمت به را ماشین و کرد برداشت را تایید سکوتم از امیرعلی. دوختم چشم بیرون به پنجره از

*** 
 شخص سوم

 امیرعلی از تماسی منتظر و بود ایستاده درختی کنار مدت تمام آتنا. کردمی طی را خیابان عرض و طول نگرانی با
 :گفت و رفت سمتش به عصبانیت با اهورا بود،

 مقصر بیاد سرش بالیی اگه. داری طهورا با نزدیک ـطه*ابـ*ر یه حتماً دروغگو توی دونستممی دونستم؛می باید -
 .تویی

 :گفت و کرد ریزی اخم آتنا
 گناهه؟ بمونه خیابون توی آبتین از بعد طهورا ندادیم اجازه ما کهاین -

 :پرسید و رفت سمتش به سستی با امیرحسین
 چیه؟ منظورت آبتین؟ از بعد -

 :زد ـب*لـ و گرفت اهورا از را نگاهش آتنا
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 .خبرینبی ازش شما که افتاده اتفاقا خیلی -
 :غرید و گرفت را بـازوهایش خشونت با اهورا

 .باش زود بدونیم؛ تا بگو -
 :نالید و گذاشت هایشگوش روی را هایشدست دختر. زد فریاد را باش زود

 .بدم رو جوابت نیستم مجبور من نزن؛ داد سرم -
 :زد فریاد قبل از بلندتر. کرد ایناله درد از که فشرد محکم را وهایش*بـاز اهورا

 .بگی رو چیز همه باید تو و بودم خواهرم از خبربی سال نصف من چون مجبوری؛ -
 :گفت و داد هل عقب به را اهورا. رفت سمتش به امیر

 .اهورا کن کنترل رو خودت -
 :داد ادامه آتنا به رو سپس

 کنه؟می زندگی شما با چرا طهورا -
 :کند پنهان بود اهورا رفتارهای از ناشی که را بغضش کرد سعی دختر

 .کنننمی زندگی باهم دیگه که میشه ماهی یه داشت؛ مشکل آبتین با -
 :گفت تلخ پوزخندی با اهورا. زد تکیه ماشین به و گرفت هایشدست میان را سرش امیر

 .فهمیده خودش کرده اشتباه بفهمونیم بهش ما کهاین از قبل پس -
 :نالید غصه با امیر

 برنگشت؟ چرا -
 .کرده اشتباهی چه فهمید چون کشید؛می خجالت شما از چون -

 :داد جواب و انداخت امیرعلی اسم به نگاهی. شد بلند موبایلش زنگ صدای
 الو؟ -
 .نداره خوبی روحی حال فعالً طهورا؛ دیدن بیان صبح فردا بگو هم اونا به خونه؛ بیا آتنا -
 .خداحافظ باشه -

 :پرسید نگرانی با امیرحسین که کرد قطع
 کرده؟ پیدا رو طهورا -

 :گفت و داد تکان مثبت نشانه به سری
 .نداره آمادگی فعالً دیدنش؛ بیاین فردا گفت امیرعلی ولی آره -
 .نمیارم طاقت فردا تا من -
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 :کرد مداخله اهورا
 .باشه تنها امشب داره نیاز اون امیرعلیه؛ با حق -

 :گفت و داد تکان سری آتنا
 .خداحافظ میرم؛ دیگه من -
 بدون. شد مواجه اهورا درهم هایاخم با و چرخید. شد کشیده پشت از دستش که برداشت قدم خیابان سمت به و

 :پرسید کند نگاه او به کهاین
 آوردی؟ ماشین -

 :داد ادامه که داد تکان منفی نشانه به سری
 .رسونمتمی من -

 :گفت و کشید بیرون او دست از را دستش
 .میرم خودم ممنون؛ نه -

 :زد لب و داد بیرون کالفه را نفسش اهورا
 .سوارشو پس بگیرم؛ یاد رو تونخونه آدرس خواممی فقط -

 :گفت امیرحسین به رو انداخت راه که را ماشین شد؛ سوار حرفبی و کرد نگاهش خوریدل با دختر
 شد؟ چی کنسرتتون -
 .کردم تمومش -
 نیومد؟ طهورا مادر -
 .حاجیه عزادار هنوز نه -
 نمیگین؟ دخترش درمورد بهش -

 :داد جواب او جای به اهورا
 .کنم صحبت طهورا با اول باید نه؛ فعالً -

 .نزد حرفی خانه به رسیدن تا دیگر و داد تکان سری
*** 
 او که بود مرد چند از محو تصویر آمدمی یادش که چیزهایی آخرین. بود سنگین سرش. کرد باز را هایشچشم سلما

 :پیچید گوشش در مردی صدای بود، شده بسته جایی به انگار اما بخورد؛ تکان خواست. کردند ماشین سوار زور به را
 .داشتم انتظار بیشتر تو از واقعاً من بیارن؛ رو دختره تونستن فقط -
 :شد بلند بود آشنا خیلی نظرش به که صدایی و



 

 

444 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 .نداشتم ازشون هم عکس یه حتی اما بگیرمشون؛ کردم سعی خیلی من عموجان -
 حتی قیمتی هر به کجاست؛ رایان بکش زبونش زیر از شده بیدار زادهحروم اون اگه ببین برو حاال خب؛ خیلی -

 .شکنجه
 شکنجه زور از اگر حتی. گشتندمی رایان دنبال به که بودند نازی خانواده حتماً. بود شده تند ترس از سلما هاینفس

 :شد بلند دوباره پسر آن آشنای صدای. ارزیدمی خودش از بیشتر او جان گفت،نمی را رایان جای مردمی هم
 کردین؟ پیدا کجا از رو دختر این -
 .شانسیخوش میگن این به گرفتش؛ و دیدنش خیابون تو اتفاقی امروز بودش دیده قبالً که هامنوچه از یکی -
 .کنم پیدا هم رو پسره شده هرطور میدم قول -

. شد بلند آمدمی سمتش به که هاییقدم صدای و شد بسته بدی طور به آهنی در لحظه چند از بعد. شد قطع صداها
 :کند باز را هایشچشم تعجب با شد باعث پسر آن لبی زیر زمزمه اما بست؛ را هایشچشم ترس از دختر

 !سلما؟ -
 را هاییطناب و رفت سمتش به زدههیجان پسر. نداشت اعتماد هایشچشم به. آمد بند زبانش مقابلش فرد دیدن با

 :زد ـب*لـ و کشید باال دست با را خودش دختر. کرد باز بود بسته تخت به را سلما که
 جا؟این آوردین رو من چرا کیارش؟ -

 :گفت بود شوک در هنوز که کیارش
 بودم؟ دنبالشون مدت همهاین من که بودین کسایی پسر اون و تو یعنی -

 :پرسید ترسیده سلما
 جا؟این آوردین رو من چرا بودین؟ دنبالمون چرا -

 :گفتمی لـب زیر و کردمی طی را اتاق طول داغون اعصابی با. کرد فرو موهایش در را دستش پسر
 .لعنتی...لعنتی تو؟ چرا نداره؛ امکان این نه -

 :شد بلند سلما
 .برم خواممی من -

 :زد فریاد کیارش
 .نمیری جاهیچ تو -

 بود، گیج جااین در حضورش و کیارش رفتارهای از. گذاشت عقب به قدمی و کرد نگاهش ناباور و ترسیده دختر
 :پرسید مستاصل و آمد سمتش به کیارش
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 بلکه تفریح برای نه شمال، بودین رفته شما بودی؟ رایان و تو کردن فرار من دست از شباون که اونایی یعنی -
 .فرار برای
 :کرد نگاهش ناباور هم سلما

 بودی؟ تو آدم اون یعنی -
 :داد ادامه فریاد با و
 دنبالشین؟ چرا بکشین؟ رو رایان خواینمی چرا -

 :گفت داریخش صدای با و زد تلخی پوزخند. کرد نگاهش عمیق کیارش
 .بکشیم خوایممی رو تو بکشیم؛ خوایمنمی رو اون -

 :لرزیدمی بغض از صدایش. افتاد دختر تن به ناگهانی لرز
 .منی دوست کردیمی وانمود مدت این تمام لعنتی توی شناسم؛نمی رو شما حتی من چرا؟ -
 :زد ـب*لـ و کرد نگاهش غم با
 .دخترعمو بودم عاشقت مدت این تمام من -

 :پرسید پته تته با. آمده بند سلما زبان
 چی؟...یعنی ؟!عمو...دختر...د -
 .شدم مندعالقه بهت واقعاً من بود؛ اتفاقی دیدنت کن باور تویی؛ مرگه به محکوم که دختری دونستمنمی -
 :کرد صدایش بغض با
 کیارش؟ -
 .بگیرم تصمیم بذار نگو؛ هیچی هیس؛ -
 چی؟ درمورد -

 :گفت کالفه
 .دارم نگهت زنده چطوری کهاین درمورد -

 :لرزید صدایش
 .ترسممی ازت من کیارش بکشه؟ رو من خوادمی کی -

 :کرد تمدید را پوزخندش پسر
 .بشم عوض شدم سلما عاشق وقتی بودم امیدوار ولی بینی،می که هستم چیزی از ترترسناک -

 :داد ادامه و زد زل هایشچشم در آمد؛ سمتش به سپس
 داره؟ شباهت نازی به خیلی تو چشمای نفهمیدم چطور -
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 :نداد را سلما به کنجکاوی اجازه و شد بلند مردی صدای
 !خانمنرگس به به -

 نداشت، شباهت خالفکارها به اصالً جوگندمی، هایریش و مو با مسن مرد یک. شد کشیده سمت آن به سلما نگاه
 :پرسید و کشید درهم را هایشاخم دختر

 نرگسه؟ من واقعی اسم دونیمی کجا از تو -
 :گفت و آمد سمتش به مرد

 .دونممی تو درمورد چیزها خیلی من -
 :داد ادامه کیارش به رو سپس

 کجاست؟ رایان گفت -
 :داد جواب و کرد نگاهش ناراحتی با کیارش

 .اجبار و زور نه الزمه دعوت کارت جااین به آوردنش برای نباشین؛ نگران -
 رفت، بیرون اتاق از سست هایقدم با و انداخت بوده دنبالش که است نرگسی بود فهمیده حاال که سلما به نگاهی و

 :پرسید که انداخت او به تفاوتیبی نگاه مرد
 دونی؟می کجا از رو من اسم هستی؟ کی تو جا؟این آوردین چرا رو من -
 .باشن باید هاخیلی نداره؛ صفا هاشمهمون بدون مهمونی این باش؛ صبور فهمی؛می رو چیزها خیلی زودی به -
 روان هایشاشک و نشست تخت روی شنید، قفل در را کلید چرخیدن صدای. کرد ترک را اتاق و زد کجی لبخند و

 .خوردندمی موریانه همانند را مغزش که داشت جواببی معمای هزار. شد صورتش
*** 
 طهورا

 شوم، روروبه اهورا و امیرحسین با توانستمنمی. کردممی طی را اتاق طول قراریبی با و بودم بیدار صبح نزدیک تا
 .دانستممی خودم حق را عذاب این که بودم شرمنده قدرآن

 این انداختم، سرم روی را چادرم و پوشیدم را هایملباس. گرفتم را تصمیمم. دادمی نشان را صبح پنج ساعت
 .کنممی اشتباه قبل بار از بیشتر باراین گفتمی حسی یک اما کنم؛ فرار خواستممی که بود باریدومین

 کنم فکر بتوانم و باشم راحت کهاین برای آتنا دیشب. کردم باز را اتاق در آرام و کردم مرتب سرم روی را چادر کش
 .زدم بیرون خانه از نشود بیدار کسی که طوری آرام. خوابید پذیرایی در کاناپه روی
 که پذیرفتممی حتماً ایستادممی خانه در دیگر دقیقه چند اگر که بودم دیدنشان قراربی قدرآن. زدمی سریع قلبم

 .نباشم خانه را شب تا حداقل خواستممی اما روممی کجا دانستمنمی. خلوت هاخیابان اما بود روشن هوا. بیاین
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 صدایی که کردممی طی را خیابان عرض سست هایقدم با. کند پیدایم نتواند کسی تا گذاشتم جا عمد از را موبایلم
 :آورد بند را نفسم

 طهورا؟ -
 همیشه از بود ریخته اشپیشانی روی که نامرتب موهای و قرمز هایچشم آن با امیرحسین. سمتش چرخیدم

 :گفت فوری که برداشتم عقب به قدمی. شنیدممی را قلبم تپیدن صدای. بود شده ترجذاب
 .نکن فرار امیرحسین جون رو تو -

 بروم؟ توانستممی مگر داد، قسم را خودش جان شدم، سست
 :زد ـب*لـ و آمد سمتم به. بست نقش صورتش روی ایخسته لبخند و انداخت سرتاپایم به نگاهی

 .بود شده تنگ برات دلم -
 :گفت نگرانی با و آمد سمتم به. شستمی را صورتم تند تند هااشک. شکست بغضم

 .بشم فدات نکن گریه امیرحسین؛ عزیزدل نکن گریه نکن؛ گریه -
 :نالیدم گریه میان. زدمی داد سرم کاش بود؟ مهربان اینقدر مرد این چرا خدایا

 .خواممی معذرت...بدم خیلی من...من -
 ماشین در دیشب تمام انگار. آمد پایین ماشین از که بود اهورا. شد کشیده سمت آن به نگاهم. آمد ماشین در صدای

 :کرد زمزمه فشردم؛ مشتم در را چادر و انداختم پایین را سرم. بودند خوابیده خانه رویروبه
 طهورا؟ -

 شدت هقمهق نشست صورتم روی که دستش سنگینی. بودم ایستاده پاهایم روی سختی به. رفتممی حال از داشتم
 :غرید و داد هولش عقب به رفت؛ سمتش به فوری امیر. گرفت

 .اهورا کن بس -
 :زد فریاد

 .کنار برو کن؛ بس تو نه -
 :کرد متوقفش امیرعلی صدای کند، پذیرایی من از دیگری سیلی با کهاین از قبل. زد کنار را امیر و
 .داخل بیاین سرصبح؟ خبرتونه چه -
 رفته جنوب به روزه سه سفر یک پدرشان و مادر که نه یا بود شانسیخوش از دانمنمی. شدیم خانه وارد اجبار به

 .باشیم تنها تا برد اتاقی سمت به و کشید را دستش امیرعلی که کرد نگاهم نگرانی با آتنا. بودند
 اهورا عصبی صدای. رفتمنمی بیرون هم اتاق از حتی رسممی لحظه این به زودتر جااین از رفتن با دانستممی اگر
 :شد بلند
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 کردی؟ فرار خاطرشبه که داشتی کم چی طهورا؟ چرا -
 گذاشتم و انداختم پایین را سرم. بود سرم در چادر هنوز. ترسیدممی هاحرف همین از دقیقاً. بستم درد با را هایمچشم
 :کشید خودش سمت شدت به مرا و گرفت را بازویم. بود الیقم چه هر بگوید

 شوهرت؟ کجاست کو؟ -
 :گفت آرام و آمد سمتش به امیر. چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره

 .پشیمونه خودش طهورا کن؛ بس اهورا -
 :کرد نگاهم پوزخند با اهورا

 .گشتبرمی بود اگه نیست؛ پشیمون بندممی شرط من -
 :کردم زمزمه

 خوبه؟ مامان -
 :زد فریاد

 پسره؟ اون از بیشتر مهمه؟ برات حالش -
 تیر دلم زیر شدم، جمع درد از اما نبود؛ محکم ضربه کهاین با. زد پهلویم به ایضربه حرص از. کردم سکوت هم باز

 :گفت و کشید سرم از را چادرم گرفتم، دندان به را لبم. کشید
 .کنی سرت چادر بخواد تو از اومدنمی مرتیکه اون به -
 .کنمنمی کارهیچ اون خاطربه من -
 .اون خاطربه کردی فرار اما -

 :لرزید بغض از صدایم
 .دارم دوستش کردممی فکر کردم؛ اشتباه -

 :پرسید خاصی حساسیت با امیرحسین
 نداری؟ دوستش -
 :زد پوزخند هم باز اهورا. دادم تکان منفی عالمت به سری و زدم زل اشمشکی هایتیله در
 .رو خودت پاکی نه رو ما اعتماد نه داری؟ چی حاال تو نیست؟ دیر یکم -

 :زد فریاد و داد هولم عصبانیت با اهورا. گذاشتم گلویم روی را دستم. کردممی تنگی نفس احساس
 .نداشتم کاری همچین انتظار ازت لعنتی -

 هایمچشم در اشک و کشید تیر مرم*کــ و پهلو تمام. رفت ضعف دلم درد از و خوردم دیوار به که داد هولم محکم
 :پرسید نگرانی با امیر که نشستم دیوار کنار و خوردم سر. شد جمع
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 خوبی؟ طهورا -
 انگار که اهورا. نداشتم را درد همهاین انتظار اما ندارم؛ ایضربه هیچ طاقت که امشده ضعیف قدرآن دانستممی

 :گفت و نشست کنارم آمد بود ترسیده
 .کن نگاه رو من طهورا -
 :داد ادامه که کردم نگاهش اشکی هایچشم با
 نیست؟ خوب حالت -
 افتادم، گریه به باز اشخوبی همهاین از. بود زودگذر همیشه هایشعصبانیت. نکردم تعجب نگرانش و آرام لحن از

 هایمریه به را عـطـرش حریصانه و گرفت اوج هقمهق فشرد، خودش به محکم مرا و گرفت ـوشم*غـ*آ در باراین
 :گفت آلودیبغض صدای با و زد امپیشانی روی ایبوسه. بودم ـوش*غـ*آ این تاببی و دلتنگ کشیدم،

 .سخته خیلی کردی انتخاب رو اون آبتین و ما بین از تو کهاین سخته؛ برام ولی بدم؛ حق بهت باید شاید -
 :نالیدم گریه میان

 .نبود آدم اون کردم؛ اشتباه کردم؛ غلط -
 :گفت و کرد نوازش شال زیر از را موهایم

 .شناسممی خوب رو هامجنس هم کرد؛ سواستفاده سادگیت از دونممی نکن؛ گریه باشه باشه؛ -
 در دانستممی رفت، موهایم سمت لرزانش هایدست. بود موهایم روی او یخیره نگاه اما زدم؛ زل هایشچشم در

 :زد ـب*لـ بود مشهود لرزشش که صدایی با و کشید بیرون را سفیدی موی تار. چیست جستجوی
 خودت؟ با...کردی...چیکار...چـ -
 در را سفید تارهای شدمی راحتی به که کشیدم سختی و خوردم غصه قدرآن ماه یک این در. کردم سکوت هم باز

 پاکش انگشت نوک با که نشست اهورا گونه روی اشکی قطره. نشست کنارم زانو دو روی امیر. کرد پیدا موهایم
 :گفتم و کردم

 .ندارم رو ارزشش نکن؛ گریه من خاطربه -
 :کرد نگاهم ریزی اخم با امیرحسین

 .باارزشی خیلی تو نزن؛ رو حرف این -
 .پدرشه مرگ مقصر که زن یه ندارم؛ هیچی که زنم یه فقط االن بودم؛ قبالً -

 :گذاشت ـبم*لـ روی را انگشتش اهورا
 .داشت قلبی مشکل بابا نزن؛ رو حرف این هیس؛ -
 .کرد سکته من گناه خاطربه اما -
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 :کرد زمزمه و گرفت ـوش*غـ*آ در مرا
 .نیست درست این کنی؛می اشتباه نه؛ -

 زل امیر مدت تمام. کردمی نوازش را صورتم هم او و بودم برادرم ـوش*غـ*آ در من. گذشت سکوت در ساعتینیم
 :شویم جدا یکدیگر از شد باعث آتنا صدای. نداشتم را او به کردن نگاه روی من اما من؛ به بود زده

 .اتاق تو پوسیدم نشد؟ تموم جلسه ولی ببخشید -
 :گفت و زد لبخندی ایستاد؛ کنارم. آمد بیرون هم امیرعلی شدیم؛ بلند

 طهوراخانم؟ خوبی -
 .خوبم -
 .کردیمی فرار داشتی دیدم  -

 :انداختم زیر را سرم
 .ببخشید -

 :گفت و زد سرم به آرامی ضربه
 .کنی فرار کهاین نه بدی گوش حرفم به بود قرار -

 :آمد امیرحسین صدای
 .تهران گردیمبرمی امروز ما -

 :پرسیدم مردد
 بیام؟ منم -

 :توپید من به باز اهورا
 بریم؟ تنها داری انتظار چی؟ پس -

 :گفتم و کردم نگاهش مظلوم
 .برگردم باهاتون من باشین نداشته دوست شاید کردم فکر -

 :کرد نثارم تندی اخم
 .کن جمع رو وسایلت برو هم حاال شنوم؛می رو حرف این که باشه آخری بار -
 .چشم -
 از همه خروجم با. رفتم بیرون و دادم جای کوچک چمدان همان در دوباره را وسایلم. کردم تند قدم اتاق سمت به

 واقعاً انگار اهورا آمد،نمی نظر به خوب آتنا حال. گرفت را چمدانم و آمد سمتم به امیرحسین شدند، بلند کاناپه روی
 :گفتم امیرعلی به رو. بود توجهبی او به
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 .خداحافظی هم کن تشکر هم پدرت و مادر از چیز؛همه بابت ممنون -
 :زد لبخندی

 .نکن فراموش رو من هایحرف ولی برو -
 :زد ـب*لـ گوشم کنار آلودبغض صدای با که کردم خداحافظی هم آتنا از. انداخت امیرحسین به نامحسوسی نگاه و
 .باش اهورا مواظب -

 مادرم دیدن برای شدیم؛ خارج خانه از. رفت اتاق سمت به فوراً و کرد برادرم به باریحسرت نگاه. دادم تکان سری
 ...کنارش هم امیر و نشست فرمان پشت اهورا. گرفتم جای عقب صندلی. بودم تاببی
 را سکوت لبخند با و چرخید عقب به امیرحسین. زدنمی حرفی کسهیچ و گذشتمی حرکتمان از ساعتی دو

 :شکست
 کوچولو؟ خانم ساکتی چقدر -

 :گفتم و دوختم او به و گرفتم پنجره از را امخسته نگاه. خورد تکان قلبم در چیزی
 .ندارم گفتن برای حرفی -
 .ببینم ساکت رو تو ندارم عادت آخه  -

 :زدم تلخی پوزخند
 .کنینمی رو فکرش که قدریاون شدم؛ عوض خیلی من -

 تپش به باز قلبم من و زد ترمز روی خانه رویروبه بعد ساعت یک. چرخید پنجره سمت به و رفت درهم اشچهره
 .شوم وارد تا رفت کنار کرد؛ باز را در امیر. شدیم پیاده ماشین از. افتاد
 خانه این آجرآجربه دلتنگ آورد، هجوم هایمچشم به اشک گذاشتم حیاط در که پا کرد،می تابیبی سینه در قلبم
 و آمد حیاط به بود شده آمدنمان متوجه در صدای از انگار که مادر. شدمی حس راحت پدرم خالی جای چقدر و بودم
 :گفت

 ...دیرو بود قرار اومدین؛ دیر چقدر -
 مادر. زدم زار دل ته از و انداختم ـوشش*غـ*آ در را خودم دویدم؛ سمتش به. ماسید دهانش در حرف من دیدن با

 .امنشده مرتکب گناهی هیچ که انگار رفت،می امصدقه قربان و کردمی گریه هم
 دیر اما بود؛ مادر عشق همین عالم عشق ریاترینبی. کرد نگاهم عشق با و سـید*بـو را صورتم. شد جدا من از مادر

 .فهمیدم
 اهورا خصوص به و امیر طرف از قبالً بود مطمئن که مادر. شدیم خانه وارد کردیم رفع را دلتنگیمان خوب وقتی

 :گفت و کرد نوازش را صورتم نشستیم؛ کاناپه روی. نزد حرفی شدم سرزنش
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 .شدی الغر تو چقدر بشم؛ فدات من الهی -
 :نالیدم بغض با و گذاشتم بود صورتم روی که دستش روی را دستم

 .بود شده تنگ براتون دلم نکنه؛ خدا -
 .ببینمت کردمنمی فکر دیگه ولی عزیزم؛ منم -
 .کردم اشتباه مامانم؛ ببخش -
 :گفت مهربانی با و ـیـد*ـوسـ*بــ را صورتم شد؛ سرازیر هایمچشم از اشک دوباره و
 عزیزم؟ کجاست شوهرت الخطاست؛ممکن آدم -
 :گفتم نفرت با
 .نیست شوهرم اون -

 :شد متعجب
 چی؟ یعنی -
 .کنیم زندگی باهم نتونستیم یعنی -
 گرفتین؟ طالق -
 .گیریممی طالق برگرده کانادا از نه؛ هنوز -

 :گفت حرص با اهورا
 .دارم باهاش هم کوچیک حسابتسویه یه -
 بیارم؟ برات خوریمی چی مادر عزیز -
 .هیچی مامانم؛ هیچی  -

 :زدم ـب*لـ ـذت*لـ با و کشیدم عمیقی نفس سپس
 .میاد خوبی بوی چه -
 عزیزم؟ بویی چه -

 :گفتم آرام. بود ابروهایش بین ریزی اخم انداختم؛ بود نشسته کنارم دونفره کاناپه روی که امیرحسین به نگاهی
 .داره خوبی بوی ادکلنت -

 :زد ـب*لـ و کرد بـو را لباسش
 .کنممی استفاده عطر این از ساله سه من -

 :گفتم و نشستم کنارش شدم؛ بلند. کنم کنترل را خودم نتوانستم
 .خوبه خیلی بوش -
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 خودم خجالت با کرد؛می نگاهم متعجب. کشیدم عمیقی نفس. کردم نزدیکش را سرم و گرفتم را لباسش یــقـه و
 :زدم ـب*لـ و کشیدم عقب را
 .کنم کنترل رو خودم نتونستم ببخشید، -

 :کرد نگاهم شده مسخ
 .نداره اشکال -

 :شد بلند مادر صدای. بو این کردمی امروانی. داشتم کشش عـطـرش به نسبت اینقدر چرا دانستمنمی
 .چینممی رو میز االن پختم؛ ماهی ناهار -

 :گفتم اشکننده دیوانه عـطـر و امیر از دوری برای و شدم بلند فوری
 .کنممی کمکتون منم -
 برنج برایم مادر. نشستند میز پشت و آمدند هم امیرحسین و اهورا. چیدیم را میز. رفتم آشپزخانه به همراهش و

 :پرسید اهورا آمد، سطح تا اممعده محتویات افتاد ماهی به که نگاهم. گذاشت رویش ماهی ایتکه و کشید
 خوری؟نمی چرا -

 را مرم*کــ و آمد سرم پشت مادر. آوردم باال را اممعده محتویات و دویدم دستشویی سمت به زد که را حرف این
 :پرسید نگرانی با امیر. رفتم بیرون و زدم صورتم به آبی شد بهتر که کمی حالم. داد ماساژ

 خوردی؟ چی شدی؟ مسموم -
 .هیچی -

 :پرسید و انداخت من به مشکوکی نگاه مادر
 بارداری؟ -

 تکان منفی عالمت به سری فقط خورد،نمی تکان هایملب. بود تعجب این همه چهره در. کردم نگاهش زدهشوک
 :داد ادامه که دادم

 .بارداریه عالئم اینا اما -
 :پرسید مادر به رو داشت؛ نگه زوانش*بـا میان مرا و گرفت را دستم اهورا که بیفتم خواستم و شد سست پاهایم

 مامان؟ مطمئنی -
 .بارداریه هاینشانه اینا که فهمممی اینقدر دیگه بچه دوتا از بعد -

 با او کهاین فکر از حتی من. نداشتم را امیر چهره به کردن نگاه جرئت. شد فرماحکم خانه در سنگینی سکوت
 کنار بچه خاطربه شوم مجبور نکند کرد؟می تحمل مرا بارداری چطور او پس شدممی روانی بدهد دست دختری

 کنم؟ زندگی و بمانم آبتین
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 جو کردمی سعی که لحنی با و فشرد خود به بیشتر مرا نماند، پنهان اهورا چشم از که افتاد تنم به لرزی فکر این با
 :گفت کند عوض را خانه

 میشم؟ دایی دارم من یعنی -
 :نالیدم و چکید صورتم روی اشکی قطره

 .بشه طوریاین نباید کنین؛می اشتباه نه -
 عزیزم؟ چرا  -
 .باشه نباید نداره پدر که ایبچه -

 :گفت پرخاش با اهورا
 .بکشه دوش به رو شما گناه بار نباید بچه اون طهورا؛ نزن مفت حرف -

 سمت را نگاهم سختی به. ببرم بین از را او پدرش لیاقتیبی خاطربه نباید گفت؛می درست. بزنم نداشتم حرفی
 با. کرد متعجبم که نشست هایشـب*لـ روی محوی لبخند کم کم شکمم، به بود زده زل چرخاندم، امیرحسین

 :زد لب آرامشی از پر لحنی
 .داره پدر اون ولی -

 گلویم در بغض. است کنده دل من از حتماً پس آبتین؟ پیش برگردم باید بگوید خواستمی بود؟ آبتین منظورش
 :گفتم و کردم اخم. کردمی سنگینی

 .پدر به برسه چه نیست آدمم آبتین -
 منفی عالمت به را سرش که فهمید چیزی هایشچشم از انگار برادرم. چرخید اهورا روی نگاهش حرفم به توجهبی

 .زد بیرون خانه از و بست درد با را هایشچشم امیرحسین. داد تکان
*** 

. بودم باردار نیمه و ماه سه دختر یک و بود کرده تایید را مادر حرف سونوگرافی. گذشتمی برگشتنم از هفته دو
 فاجعه آن از بعد که بود کسی تنها دخترم. رفتمی بین از بدم هایحس او وجود با ناراحتم؛ بگویم توانستمنمی

 .کردمی آرامم ام؛زندگی عظیم
 کنم، بزرگش خواستممی کنم، فکر دخترکم نبود به دیگر گذاشتنمی بود آمده وجود به درونم که ایمادرانه حس
 و بود اهورا رسیدمی نظر به ناراحت که کسی تنها. کرد نابود را رویاهایم تنه یک که مردی بدون. آبتین بدون

 مشکل دانستممی. کرد استقبال خیلی شدنش دایی از انتظارم برعکس چون نیست دخترم یا من دلیلش دانستممی
 .است دیگر جایی
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 را همه آمد، داخل پالستیک کلی با امیر و شد باز در که بودم نشسته تاب روی. بود گذاشته جا را قلبش که جایی
 و رفتم سمتش به. برگشت الیالی نینی و روروئک کالسکه، با باراین و رفت بیرون دوباره و گذاشت در کنار

 :پرسیدم متعجب
 چیه؟ اینا -

 و عمیق آنقدر بگذارم، چه را اسمش دانمنمی... از پر و بود عمیق. بود کرده فرق قدیم با هایشنگاه کرد؛ نگاهم
 ضعف لبخندهایش با دلم هاتازگی. زد جذابی لبخند. بدهم نسبت آن به را ایکلمه توانستمنمی که بود خاص

 .خواستمشمی عجیب بارداری دوران این در رفت،می
 :داد جواب لبخند همان با. کند امدیوانه که بود او پدرش جای. کردمی ـسـتم*مـ که بود چیزی تنها عطرش

 .دیگه منه فندق واسه -
 وجودم در داشت که بود فرزندی برای اشهمه. دخترانه هایلباس و عروسک کلی. رفتم وسایل سمت به ذوق با

 سنگینی. کردم نگاه را تمامش ذوق با. بود دیگری کس پدرت کاش. گذاشتم شکمم روی را دستم. کردمی رشد
 :پرسید مهربان و نشست کنارم کردم،می حس خودم روی را امیرحسین نگاه

 داری؟ دوستشون -
 .ممنون خیلی آره وای -
 بیشتر وجب یک اشاندازه که لی جنس پیراهن. گشتمی چیزی دنبال صورتم در انگار. داد ادامه کردنش نگاه به

 :گفت و گرفت باال نبود
 .بیاد بهش این کنم فکر -
 :گفتم ناز با
 .میاد چیز همه من یبچه به -

 :گفتم و نشستم صاف ناگهان که شد ترعمیق لبخندش
 !امیر وای -
 امیر؟ دل جون -

 :زدم ـب*لـ و کردم نگاهش
 .کرده جـگر ـوس*هـ دخترم -

 :گفت و انداخت خودم سپس شکمم به نگاهی لذت با. بود گرفته اشخنده
 باشه؟ برگردم؛ تا نزن بهشون دست سنگینه اینا گیرم؛می برات میرم االن بشم؛ دختر اون فدای من -
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 نشانش را دخترم خریدهای و آوردم حیاط به را مادر دویدم؛ خانه سمت به. رفت و شد بلند که دادم تکان سری
 خوشحال قدرآن. داشت ذوق کلی هم مادر. بردیم داخل را وسایل و کردم سرپیچی امیر حرف از مادر کمک با. دادم
 دست هاآن به چرا که کرد دعوایم کلی آمد که امیر. بردممی یاد از را فرزندم بودن یتیم و آبتین نبود گاهی که بودم
 هنوز اهورا. داد قرار رویش را شده سیخ جگرهای و گذاشت حیاط در را منقل سپس. کردم جاجابه سنگین بار و زدم

 اگر. کردمی سنگینی خیلی خانه در پدر نبود بود؛ خانه در هم مادر. ماندمی بیشتر هاشب اخیراً. بود نیامده شرکت از
 :گفت و انداخت نـبندم*ـرد*گـ به نگاهی امیرحسین. آمدمی کنار من بارداری با چگونه دانستمنمی بود
 درنیاوردیش؟ هنوز -

 :دادم جواب و گذاشتم رویش را دستم
 .درنمیارمش وقتهیچ -
 هورا؟ط -
 بله؟ ـ

 :گفت و گرفت سمتم جگری سیخ
 .بگم بهت خواممی که هست چیزی یه -

 :گفتم و گذاشتم دهانم در جگر ایتکه
 .بگو خب -

 ایتکه. توانستنمی اما بگوید شده هرطور داشت سعی گرفت؛می دندان زیر را ـبش*لـ. داشت تردید گفتنش برای
 :گفتم و گرفتم دهانش سمت جگر

 .بگو بعد بخور رو این -
 به را دستم و گرفت مانتو روی از را مچم. کردمی قرارمبی رنگ مشکی هایتیله این چقدر. زد زل هایمچشم در

 آرام جگر خوردن جای به. شدنمی کارهایش متوجه و انگار بود، شده هایمچشم ـست*مـ. کرد نزدیک دهانش
 :زد لب و سـید*ـو*بـ را هایمسرانگشت

 کنی؟می ازدواج من با -
 :گفت و کرد رها را دستم فوراً که افتاد دستم از جگر سیخ. کردم نگاهش شوکه

 خوامنمی دیگه االن ولی کنم، اعتراف ترسیدممی فقط عاشقتم، ساله چند من نیست؛ االن مال حسم این -
 .بگیره ازم رو تو کسهیچ

 گنگ برایم اشکلمه به کلمه و باشد شده نوشته خارجی به که بود کاغذی مثل هایشحرف برداشتم عقب به قدمی
 :زدم ـب*لـ و دادم تکان راست و چپ به را سرم. بود



 

 

457 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 .میگی چی فهمینمی تو -
 .طهورا فهمممی قرآن به فهمم؛می ـ

 کهمن شدن، زده پس از ترس. کردممی درک را ترسش. ناراحتی یا است هیجان از دانستمنمی. لرزیدمی صدایش
 بود؟ مرگم چه پس داشتم دوستش

 :گفتم و برداشتم عقب به دیگر قدمی. شوم دورتر او از مجبورم اعترافش با کردممی حس
 .بیشتره من از لیاقتت تو نه؛ بچه؛ یه با زنم یه من امیرحسین -
 .میشم پدر تبچه برای من طهورا -
 .منه از بیشتر حقت تو نه؛ نه -

 :برداشت سمتم به قدمی. کند آرامم داشت سعی دیدم،می را هایشچشم در شده جمع اشک
 عشقم چشم به رو تو عوضی من و دونستیمی خودت برادر رو من همیشه تو دونممی نداره؛ وجود بهتر تو از -

 .بگیرن ازم دوباره رو تو ترسممی طهورا؛ ترسممی من دیدم،می
 هایشحرف به تا نماندم دیگر. است اشتباه او با بودن زدمی فریاد وجودم تمام. چکید امگونه روی اشکی قطره
 .کردم تند قدم خانه سمت به و چرخیدم. دهم گوش
 امیر که بودم خوشحال. دانستمنمی را حسم. بود سخت برایم داشتم امیر به اندازه و حدبی که احساسی کنترل
 .است من از بیشتر لیاقتش دانستممی اما دارد؛ دوستم
*** 
 شخص سوم

 هر. شدنمی اتاق وارد دیگری کس آوردمی غذا برایش که فردی جز به و گذشتمی سلما آمدن جااین از هفته دو
 .نداشت توجه کسی کردمی سروصدا و بیداد و داد چقدر

 نگاهی نیم و کرد بلند سر. آورده غذا برایش که است کسی همیشه مثل دانستمی. نکرد توجهی دختر شد؛ باز در
 :زد فریاد و رفت سمتش به. پرید جا از کیارش دیدن با و انداخت او به
 کردین؟ زندانی جااین رو من چرا بودی؟ گوری کدوم هفته دو -

 :گفت و گذاشت صندلی روی کاوری
 .فهمیمی رو هاتسوال تمام جواب زودی به -
. بود فرصت بهترین این و بود کشیده فرار برای زیادی هاینقشه مدتاین در سلما. برگشت در سمت به باز و

 کرد استفاده کیارش غفلت از. برداشت را سینی. بود میز روی رفت؛ بودند آورده غذا برایش که سینی سمت نگاهش
 .کوبید سرش بر سینی با پشت از کارش، عاقبت به توجه بدون و
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. زد بیرون اتاق از و دوید در سمت به پس نشده هوشبی دانستمی. افتاد زمین روی و گفت بلندی آخه کیارش
 .شد بلند کردمی صدا را هانگهبان که کیارش فریاد صدای. بود رویشروبه درخت کلی با بزرگ باغ یک

 اگر دانستنمی شنید،می سرش پشت را افرادی پای صدای. باغ انتهای سمت به دوید. کرد تپیدن به شروع قلبش
 .آورندمی سرش بالیی چه برسد او به دستشان

 منفور صدای این از چقدر. شنید سرش پشت را سگی پارس صدای. بود گرفته زیادی فاصله خروجی در از
 از قبل.  افتاد زمین روی و کرد گیر سنگی به پایش. آمدمی باال زور به نفسش و بود افتاده هقهق به. ترسیدمی
 نکرد؟ حمله او به سگ این چرا کرد، بلند سر تعجب با. ایستاد کنارش سگ شود بلند کهاین

. نکرد حمله سمتش به سگ. بست نقش هایشلب روی محوی لبخند بود کیارش پیش دبی در که جکی دیدن با
 .داشت یاد به را او هنوز انگار

 پس را هایشاشک. بکند را خودش تالش خواستمی اما بود؛ بلند کهاین با. رفت دیوار سمت به و شد بلند دوباره
 شد درد خیالبی. انداختندمی خراش و رفتندمی فرو دستش کف هاریزه سنگ. گرفت آجری دیوار از را دستش و زد
 .کشید باال را خودش و

 را او و گرفت را پایش مچ کسی که کند رد دیوار از را پایش خواست. کشیدمی زوزه و رفتمی راه پایش کنار جکی
 کند؛ رهایش خواست بود گرفته را او که کیارش از التماس با. شد گم سگ پارس در سلما جیغ صدای. کشید پایین

 :نالید گریه با سلما. گرفت محکم را بازوهایش. کردنمی توجهی اما
 .برم بذار کن؛ ولم خدا رو تو -

 :داد تکان سر عجز با کیارش
 .میشم مجازات خاطرشبه باش مطمئن اما لعنتی؛ تونمنمی تونم؛نمی -
 چی؟ یعنی ـ
 .بیفتی خطر توی که نکنم کاری باراین میدم قول... خیلی کردم؛ ظلم حقت در خیلی من ـ

 :پرسید کرد،می فین فین که حالی در دختر
 کردی؟ کارچی تو مگه -

 :داد جواب و کشید بود درونش پیش لحظه چند که اتاقکی سمت به را  دستش
 .میشی متنفر ازم بگم بهت اگه که کارایی -
 :داد ادامه و گرفت اشاشکی نگاه از چشم. داد هلش اتاق درون به
 .کردمنمی رو هاییگناه همچین وقتهیچ میشی زندگیم عشق اولین روز یه دونستممی اگه -

 :پرسید گیج سلما
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 برم؟ ذارینمی چرا زنی؟می حرف چی درمورد -
 ببرن و بدزدن رو تو دادم دستور که بودم کسی من کهاین مثالً بفهمی؛ رو چیزها سری یه تا بمونی باید باراین -

 .دبی
 مسبب کیارش. کردمی تنگی نفس احساس. گذاشت گلویش روی را دستش دختر. بست را در و رفت بیرون اتاق از

 .بود هایشبدبختی تمام
*** 
 طهورا
. رفتم سرش پشت. شد اتاقش وارد قبل از ترخراب حالی با که دیدم را اهورا،. رفتم بیرون اتاق از آمد که در صدای

 سمتش. کرد نگاهم سوالی و شد خیزنیم ورودم با. بود خوابیده تخت روی لباس با. شدم وارد و زدم در به ایتقه
 :گفتم و رفتم

 .بزنم حرف باهات خواممی -
 :گفت و نشست کامال

 .شنوممی -
 :نشستم کنارش

 .نیستم طهورا که ندونم رو خرابت حال این دلیل اگه من -
 چیه؟ خرابم حال دلیل -
 .آتنا -

 :گفت و کشید آهی. بست درد با را هایشچشم
 .کنهمی داغونم داره آتنا رفتن اما کرد؛ ناراحتم روژان رفتن -
 کردی؟ بیرونش تو یا رفت -
 .گفت دروغ من به -

 :گفتم وارسرزنش
 نظر اگه و دلخوره ازت خیلی. عاشقه خیلی پاکه؛ خیلی آتنا بزنه؛ رو حرفا سری یه شد مجبور من خاطربه اون نه؛ -

 .رفته دستت از برسی دیر خوندن، دیگه نفر یه روی بچگی از رو اون اسم چون دنبالش؛ بری زود باید بخوای رو من
 :کرد زمزمه پریشانی با اهورا

 همه اون بشمش؛ سهیم کسی با نکردم فکر هم لحظه یه حتی اما بودم؛ عصبانی دستش از منه؛ مال اون نه؛ نه -
 .منه زندگی
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 :داد ادامه و شد بلند
 .ببخشه رو من کنممی التماسش شده دنبالش؛ میرم -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .میام باهات منم -
 :گفت و کرد اشاره شکمم به
 .بیاد دنیا به سالم باید من کوچولوی بشینی؛ ماشین تو خطرناکه وضع این با -
 :پرسید و شد حالتم تغییر متوجه اهورا. شد محو هایمـب*لـ از لبخند امیرحسین یاد با
 شده؟ چیزی -

 :گفت و داد تکان سری آخر در. بود زده زل صورتم به متفکر. کردم تعریف برایش را ماجرا تمام
 !کرد خواستگاری ازت باالخره پس -
 ...مگه باالخره؟ ـ

 :حرفم در پرید
 خواستمی که گرفت وقتی رو ـردنت*گـ نبـند*ـرد*گـ اون کنه؛ خواستگاری ازت خوادمی که ساله پنج آره؛ -

 .نکنی صداش هم امیر داداش دیگه و بشی دلخور تو ترسید ترسید؛ اما بگه بهت
 :زدم لب بغض با
 .داشتم دوستش آبتین از قبل من ولی -

 :داد تحویلم مهربانی لبخند
 کنی فکر که چیزی از بیشتر اون اما بکشه؛ کنار خواستم امیرحسین از من و رفتی تو حالاین با دونستم؛می -

 .عاشقته
 .منه از باالتر اون لیاقت اما -
 رو دخترت و تو هم میشه خوشبخت تو با امیرحسین هم مطمئنم من طهورا؛ نداره رو تو لیاقت کسهیچ -

 .کنهمی خوشبخت
 :گفتم و شدم بلند

 .نکن تکرار رو امیر اشتباه و آتنا دنبال برو زودتر لطفاً هم تو باشه؛ داشته پاک زن یه باید اون خودخواهیه؛ این -
 .شدم خارج اتاق از بغض با و

*** 
 شخص سوم
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 طی ونیمساعت دو در را ساعته چهار راه. آتنایش دیدن برای بود تاببی. بود باال سرعتش. فشرد گاز روی را پایش
 .آمد بیرون خانه از پسری همراه آتنا ماشین، از خروجش با زمانهم. زد ترمز روی هاآن خانه رویروبه کرد،

 بزند؟ قدم دیگری مرد همراه بود او مال که کسی که شده غیرتبی قدرآن یعنی. شد سست
 انتظار. زد خشکش اهورا دیدن با بشیند تا بود کرده باز را محمد ماشین در که آتنا. رفت سمتشان به تردید بدون

 کمی جااین به آمدنش حالاین با پسر، این بود جذاب نظرش در چقدر. برداشت سمتش به قدمی. نداشت را دیدنش
 :پرسید و رسید او به تا کرد سریع را هایشقدم نگرانی با. بود مشکوک

 افتاده؟ اتفاقی اهورا؟ -
 :نداشت صدایش لرزش روی کنترلی داد؛ تکان سری پسر

 دلتنگتم؟ اینکه از باالتر اتفاق -
 صدای. بود صدایی هر از بلندتر قلبش ضربان صدای چون باشد شنیده درست بود امیدوار. شد گرد آتنا هایچشم
 :آمد پشتش از محمد

 اومده؟ پیش مشکلی -
 :غرید اشچسبیده همبه هایدندان بین از و کرد نگاهش خشم با بود متنفر ناشناس مرد این از حسابی که اهورا

 .میگیره ازم رو زنم داره مزاحم آدم یه آره؛ -
 :پرسید و کرد نگاه آتنا به متعجب محمد. باشد شنیده اشتباه توانستنمی دیگر باراین. رفت دختر نفس

 آتنا؟ این میگه چی -
 :گفت خودخواهی با و ایستاد دختر رویروبه و کرد نثارش ایغرهچشم اهورا

 به که رو دستی شکنممی باشی، متنفر ازم نداری حق تو ولی زدم؛ بدی هایحرف دونممی کردم؛ اشتباه دونممی -
 .زور به حتی منی مال نخوای چه بخوای چه. بخوره تو

 :پرسید و آمد کش هایشـب*لـ. مردش داشت شیرینی خودخواهی چه. شدنمی گردتر این از دختر هایچشم
 کنی؟ مجبورم خوایمی یعنی -

 :زد ـب*لـ و کرد ترنزدیک او به را صورتش بود خوانده را هایشچشم شیطنت که اهورا
 .نکن شک -

 رفته. شد روروبه اشخالی جای با اما بگوید؛ محمد به چیزی تا چرخید بخشید؛ زینت را دختر صورت زیبایی لبخند
 .بود
 ...انگار -

 :آمد سرش پشت از اهورا صدای
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 بود؟ کی پسره اون -
 :داد سوق سمتش دوباره را نگاهش

 .کنم ازدواج باهاش بود قرار که کسی -
 :داد ادامه فوری آتنا که رفت درهم شدیداً پسر هایاخم

 .بشه راحت من شر از بود خداش از اونم ولی -
 .کشتمشمی که بود این از غیر اگه -

 :پرسید لبخند با کند عوض را جو کهاین برای دختر
 خواستگاریم؟ میای کی -
 .االن همین من؛ بشم شیطونت هایچشم این فدای -
 :گفت و گرفت را بازویش ترس با آتنا که برود هاآن خانه سمت به خواست و
 .خواستگاری بیای رسمی باید دیوونه؛ نمیشه که طوریهمین -

 :کشید گردنش به دستی اهورا
 .تونیمخونه شب فردا تهران؛ گردمبرمی من خب؛ خیلی -

 :گفت و خندید آتنا
 .داری عجله بیشتر منم از که تو -

 :کرد نگاهش شیطان اهورا
 داری؟ عجله تو مگه -
 باشم؟ داشته عجله باید چرا نخیرم؛ -

 :گفت و خندید گلو در پسر
 .کنم آماده فردا برای رو کارها تا میرم من عزیزم -

 :پرسید و کرد جزم را عزمش آخر در. بود تاببی سوالی پرسیدن برای. کرد نگاهش مردد آتنا
 اهورا؟ -
 جونم؟ -
 ندیدی؟ رو روژان که مدت این تو -

 :زد ـب*لـ و کرد ازش*نـو را صورتش ـذت*لـ با اهورا
 .بینمنمی رو کسهیچ تو جز به من -

 :داد ادامه که شد ترعمیق دختر لبخند



 

 

463 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 خانمم؟ میدی بنده به رو شام همراهی افتخار برم؛ پیشت از طوریهمین تونمنمی نداره؛ فایده -
 :گفت و گرفت را دستش آتنا
 .محترم آقای بله -
 .کردند حرکت ماشین سمت به دو هر و

*** 
 و شد بلند دیدنش با رضا. کرد تند قدم بود شده پاتوقش روزها این که اتاقی سمت به. شد کالنتری وارد رایان
 :گفت

 !جا؟این اومدی باز که تو -
 :پرسید و رفت جلو دادمی بدش حال از نشان که ریشیته و سرخ هایچشم با رایان

 نیست؟ ازش ردی هیچ نشد؟ پیدا -
 .میگم بهت بشه ازش خبری اگه گفتم بار هزار رایان -

 :زد فریاد
 یا کن پیداش رضا ندارم؛ رو عزیزام از دیگه یکی مرگ طاقت من نیست، من سلمای ستهفته دو کی؟ پس -

 .برم بود نامه اون توی که آدرسی به بدار حداقل
 :گفت و داد تکان سر
 تو گیرهاگروگان اون اگه خطرناکه؛ تو رفتن ثانی در نداشت، وجود جااون چیزیهیچ جا؛اون فرستادم رو نفر چند -
 ...پس بخوان رو
 :پرید حرفش میان در
 بهم عاشقی فرصت دوباره که قلبی دادم؛ قول قلبم به کنم؛ مراقبت سلما از دادم قول من و خوانمی رو من آره -

 .میدم جونمم اون از محافظت خاطربه من بشه؛ چی نیست مهم. داد
 به را او دلتنگی. رسید خانه به تا کرد رانندگی خراب حال با را مسیر تمام. شد خارج کالنتری از سپس و اتاق از

 شد؛ خم. افتاد زمین روی پاکتی کرد باز که را خانه در. بود سلما دیگر باریک دیدن آرزویش تنها. بود رسانده جنون
 :بود نوشته. کرد بازش و برداشت را پاکت

 «.کشممی رو کوچولوت خانم بفرستی پلیس باراین بیا؛ آدرس این به دیگه روز دو»
 باید باراین. کند اعتماد رضا اشقدیمی رفیق به خواستنمی دیگر اینبار. فشرد دست در را کاغذ. افتاد تپش به قلبش

 .کردمی پیدا را سلما خودش
*** 
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 طهورا
 دیدن با. برداشتمش و رفتم سمتش به. بگیرم فاصله پنجره از شد باعث موبایلم پیامک صدای. باریدمی نمنم باران

: بود نوشته کردم؛ بازش مردد. آمد هایمچشم جلوی کشیدم خاطرشبه که هاییسختی تمام صفحه، روی آبتین نام
 .«خیابون سر بیا لحظه یه فقط ولی متنفری؛ ازم دونممی»

 «!تهرانی؟»: نوشتم متعجب و خواندم را پیامش دیگر باریک
 «.آره»: آمد سریع جوابش

 نسبت حسی هیچ است، امیرحسین من آخر و اول عشق بودم فهمیده دیگر که حاال. نبودم دلخور بروم؛ خواستممی
 .عشق نه...نفرت نه. نداشتم او به
 را چادرم کش. رفتم بیرون اتاق از. بگیریم طالق زودتر چه هر تا رفتممی فقط نبود، هم فرزندم پدر دیگر حتی او

 .شود دیده شکمم کوچک برآمدگی خواستمنمی کردم، درست سرم روی
 :گفت که انداختم پایین را سرم. آمد پایین هاپله از امیر زمانهم. شدم حیاط وارد

 .سالم -
 :کرد صدایم که رفتم در سمت به و گفتم لبی زیر جواب

 طهورا؟ -
 :داد ادامه ایستادم؛

 کنی؟می رو کاراین باهام چرا -
 :گفتم و چرخیدم سمتش به. کردمی خیس را ما دوی هر باران نمنم
 .کنمنمی کاریمن -
 میری؟ داری کجا -

 :دادم جواب صادقانه
 .ببینم رو آبتین خواممی -
 ...داره دلهره دل ته از دلم»

 ...دوباره شه عاشق بره میترسم
 «...بذاره جا بارون زیر تنها رو من
 .بود کرده ضعف انگار گرفت؛ هانرده از
 :پرسید لرزانی صدای با
 چرا؟...چـ -
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 .شوهرمه هنوز اون چون -
 .بست درد با را هایشچشم

 ...کشیده رو جدایی دردِ یکبار»
 ...رسیده قصه این ته شکسته

 «...نپریده اون سر از عشق باز ولی
 :پرسیدم نگرانی با
 خوبی؟ امیرحسین -
 متنفری؟ ازم چرا -
 کنی؟می رو فکر این چرا -
 :نالید بغض با
 .دادی ترجیح من به رو اون بازم تو -
 ...باریدمی بارون باز دوباره امشب»

 ...دید رو عشقم خیس هایچشم چشمام؛
 ...لرزید بهونهبی دوباره قلبم
 «...نفهمید رو دل این حال هیچکی دیگه

 :گفتم و کردم نگاهش ناراحتی با
 .خوریمنمی هم درد به تو و من امیر -
 .دارم دوستت هاستسال که منی نه توئه، نظر این -
 .نیستم داشتی دوست تو که دختری اون دیگه من اما -
 ...دوباره دیدمش عمری یه از بعد»

 داره؟ راهی چه من جایبه هرکی
 ندارم؟ دوستش بگم مگه میشه
 «پاره؟ پاره قلب به دیگه بگم چی
 :گفت که رفتم در سمت به
 .بچه یه با حتی طهورایی؛ همون من برای هنوزم تو -
 :شد مانعم صدایش باز که بروم خواستم کشیدم دندان زیر را ـبم*لـ
 برگردی؟ باهاش بخوای ممکنه -
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 :زدم لب
 .نیست غیرممکن چیزهیچ -
 اما نرفت؛ باال قلبم ضربان داده تکیه ماشین به که دیدمش وقتی حتی نبود؛ سست هایمقدم. رفتم بیرون خانه از و
 و آمد سمتم به دیدنم با. داشت آشفته ظاهری و نامرتب موهای ریش،ته. دیدم بارآخرین من که نبود آبتینی شبیه او

 :زد لب
 اومدی؟ -
 .بیام خواستی -
 .بیای کردمنمی فکر -

 :گفتم و زدم تمسخر پر پوزخندی
 ؟!دخترام یبقیه مثل منم کنیمی حس و پرید من از خوبت ذهنیت تمام االن پس! آها -

 :داد تکان راست و چپ به را سرش
 .کردم اشتباه من نه، نه -

 :داد ادامه که کردم نگاهش
 تو بدون تونمنمی بخوابم؛ آرامش با تو بدون نتونستم هم شب یه حتی بفهمم؛ رو واقعیم حس تا میرم که گفتم -

 .فهموند بهم جدایی که بود چیزی این و کنم زندگی
 .فهمیدم رو واقعیم حس مدت این تو هم من ولی متاسفم -

 :پرسید گیج
 چیه؟ منظورت -

 :گفتم قاطعانه و زدم زل هایشچشم در سرد
 .خواممی طالق من -

 :گفت و داد قورت سختی به را گلویش آب
 کنی؟می شوخی -
 .بود اشتباه اولم از ما زندگی شروع بود؛ تو با حق کنم؛ زندگی باهات تونمنمی دیگه نه؛ -
 .باشیم داشته دیگه شروع یه تونیممی االن ما ولی آره -

 :دادم تکان سری
 .کردی خردم که بود روزی همون ما پایان آبتین؛ نه -
 :گفت ترس با
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 .بشکنی رو من خوایمی فقط دونممی خوندم؛ رو یادداشتت -
 :داد ادامه و زد زانو زمین روی

 .نگیر من از رو خودت کردم؛ اشتباه -
 :گفتم و کردم اخم

 .شو بلند بشکنم؛ رو غرورت نخواستم هم وقتهیچ داشتم؛ دوست غرور با همیشه رو تو من آبتین -
 :چکید اشگونه روی اشکی قطره

 .بخشیدیم بگی وقتی تا نه طهورا؛ نه -
 .توام از ترخوشبخت امیرحسین با مطمئنم من ولی کنم؛می خوشبختی آرزوی برات بخشیدمت؛ -

 :پرسید سختی به. بود زده زل من به ناباور
 چی؟ -

 :زدم لب و گذاشتم شکمم روی را دستم
 .بشیم جدا هم از تا بیاد دنیا به مبچه منتظرم فقط -
 بچه؟...بـ -
 .باشی پدرش نداری لیاقت تو که ایبچه آره -
 :کرد زمزمه انگار؛ نداشت را وزنش تحمل. لرزیدمی و بود سست زانوهایش. شد بلند سختیبه
 زنی؟می ایدیگه مرد از حرف شوهرت جلوی وقتاون بارداری؟ تو -
 :کوبیدم سرش در را کلمات تمام رحمیبی با
 که مشناسنامه تو اسمی یه نیستی؛ من شوهر تو شکست؛ روز همون تو و من بین حرمت کنی؛می اشتباه آبتین نه -

 .میشی پاک همونم از دیگه ماه پنج از کمتر
 :کرد صدایم که برگردم خواستم و
 .بذارم پات زیر رو دنیا بذار بمون؛ پیشم اون خاطربه هست؛ منم یبچه اون...مبچه طهورا -
 :گفتم و سمتش چرخیدم پوزخند با
 با رو من تو نداری، رو لیاقتش نیستی؛ بچه این پدر تو بسه؛ گذاشتی پا زیر من بدون رو دنیا ماه چند همین تو -

 بده اجازه داری دوستم یکم اگه درضمن بگذره، ازت هم خدا امیدوارم گذشتم، ازت کهمن. گرفتی اشتباه ـوس*هـ
 کرد؛ ترک داشتم بهش که عشقی خاطربه رو من پدرت نگم بهش وقتهیچ میدم قول بمونه؛ خودم پیش مبچه
 .نبودم غروریبی دختر من الّا و نیست غرور جای عشق توی نفهمید وقتهیچ چون

 :لرزید صدایش
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 .میرممی من برنگردی توئه؛ با حق طهورا نه؛ نه -
 .من زندگی تو بودی اشتباه یه تو و کنمنمی تکرار دوبار رو اشتباه یه من -
 که دردی از قسمتی باید. سوخت برایش دلم حتی نه...کردم بغض نه...لرزید صدایم نه. رفتم و کردم او به پشت و

 .کشیدمی را کشیدم من
 دلم. کرده گریه نبودم در بود معلوم. شد بلند تاب روی از ورودم با امیر. شدم خانه وارد و چرخاندم قفل در را کلید
 گرفت؟ یاد را کردن گریه کی من مغرور امیر گرفت؛ آتش

 بغض از صدایم باراین. کشید صورتش به و گرفت مشت در را چادرم. نشست پایم جلوی آمد؛ سمتم به سستی با
 :لرزید

 امیرحسین؟ -
 .من عمر بلرزه صدات نبینم امیرحسین؛ عشق امیرحسین؟ جون -

 :نالیدم. داشت وجود بغضم شکستن امکان لحظه هر نشستم؛ کنارش
 .نگو طوریاین -

 :داشت بغض و لرزیدمی هم او صدای
 من؟ عشق آره پیشش؟ برگردی خوایمی. بگم کردم جرئت سال همهاین از بعد نگم؟ چرا -

 :بدهم عذاب هردویمان به توانستمنمی دیگر. زدم محوی لبخند
 .خوام می چیزی یه ازت -
 .بگو خوایمی هرچی عزیزکم؟ چی -
 .باش مبچه برای خوبی پدر -

 :پرسید ناباور. بود شنیده که را حرفی کردنمی باور انگار. کرد نگاهم متعجب
 گفتی؟ چی -
 شدی؟ پشیمون نکنه چیه؟ -

 :زد داد و شد بلند
 .خوامنمی ازت هیچی دیگه خدا شکرت؛ خدایا نوکرتم؛ خدایا -
 :پرسید نگرانی با و آمد بیرون خانه از مادر. افتادم خنده به حرکاتش و هاحرف از
 شده؟ چی بده؛ مرگم خدا -

 :گفت ذوق با امیر
 .شکرت خدایا میشه؟ باورتون خانم؛حاج داد مثبت جواب -
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 :پرسید و سمتم برگشت امیر. بود مطلع جریان از هم او انگار. زد لبخند هم مادر
 آبتین؟ -
 .میشم جدا ازش بیاد دنیا به که مبچه گفت؛می پرت و چرت بود اومده -

 :پرسیدم و کردم نگاهش شده گرد هایچشم با در؛ سمت دوید
 میری؟ کجا -
 :داد جواب هیجان با
 خوای؟نمی چیزی تو راستی بگیرم؛ شیرینی میرم -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .بخورم نذاشتی شباون که جگری همون -
 .میام زود بشم؛ تو فدای من ـ
 :زد لب و گرفت را دستم مادر. زد بیرون خانه از و
 خیلی امیرحسینم بشی؛ خوشبختی قراره اما داشتی؛ شکست یه من مثل اول شاید هم تو عزیزم؛ بشی خوشبخت -

 .داره دوستت
 .بود گنگ برایم اشجمله اول قسمت. شد خانه وارد و داد قورت را بغضش که کردم نگاهش متعجب

*** 
 :گفت و آمد بیرون اتاق از عجله با اهورا

 .ببند رو کرواتم این بیا طهورا -
 :گفتم و خندیدم

 .کنهمی سنگین رو مهریه بفهمه عروس پدر هستی؛ هولی داماد عجب -
 .نامش به میزنم رو جونم -

 :آمد امیر صدای
 .کردم کارو این قبالً من نکن؛ تقلب -

 پایم سرپنجه روی. رفتم امیر سمت به و شدم اهورا کروات خیالبی. دادم تحویلش لبخندی که زد برایم چشمکی
 که کردمی نگاهم لذت با. بود شده جذاب العادهفوق رنگ مشکی شلوار و کت آن در. ببندم را او کروات تا شدم بلند

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 .کنهمی مدیوونه ـطـرت*عـ -
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 گرفتم؛ را کتش طرف دو. ببندد را کرواتش برایش مادر تا رفت هم اهورا من، به بود زده زل لبخند با حرف بدون
 :کرد زمزمه گوشم کنار. بلعیدم را تنـش ـطـر*عـ و کردم نزدیک پیراهنش به را امبینی

 خانومم؟ کنی مدیوونه خوایمی -
 .دارم دوست رو ـطـرت*عـ امیر ـ

 :پرسید طاقتبی
 کنی؟ زایمان زودتر نمیشه میگم -

 :گفتم و خندیدم
 !هولی چقدر -
 .شدم طاقتبی بدجور ـ

 :شد بلند اهورا صدای
 .راهه جااون تا ساعت سه بریم؛ بیاین کنین لطف شد تموم کارتون اگه -
 با و بود خریده هم شیرینی و گل. عقب امیر و من و نشستن جلو مادر و اهورا. رفتیم در سمت به و شدیم جدا هم از

 .انگار داشت عجله خیلی. میکرد حرکت درجاده سرعت تمام
 :کرد زمزمه که کردم نگاهش. کردم حس خودم روی را امیر نگاه سنگینی

 نیست؟ بد برات نشستن ماشین توی طوالنی مدت -
 :گفتم و کشیدم شکمم به دستی

 .کنم تحمل برادرم خاطربه حاضرم ولی دونم؛نمی -
 طهورا؟ -
 جونم؟ -
 .کنم جبران عروسیمون توی میدم قول ولی نکردم؛ ازت که حسابی و درست خواستگاری -

 و ریختم صدایم در را امـشـوه*عـ تمام اما کنم؛می اذیتش دانستممی کهاین با. کشیدم سمتش کمی را خودم
 :زدم ـب*لـ
 .امیرحسین دارم دوستت خیلی -

 :گفت و بست ـذت*لـ با را هایشچشم
 .هستم طاقتبی کافی اندازه به دختر؛ نکن مدیوونه -

 :گفتم ـنـسی*جـ*بـد با و کشیدم سمتش را خودم
 عاشقتم؟ دونیمی -
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. شدیم پیاده و رسیدیم باالخره. شد بلند امخنده صدای که چسباند در به را خودش و داد بیرون کالفه را نفسش
 .رفتیم در سمت به و گرفت دست به را گلدسته. داشت هیجان خیلی اهورا
. آمدند استقبالمان به امیرعلی و خانمریحانه آقااشکان؛ که شدیم خانه وارد. شد باز در بعد لحظه چند فشرد؛ را زنگ
 :گفتم و رفتم امیرعلی سمت به که کردیم احوالپرسی و سالم

 .داداشی سالم -
 زنی؟می خوشحال خرابکار؛ سالم -
 .میشه داماد داره داداشم -
 میدم؟ بهش رو خواهرم من گفته کی -

 :گفتم و زدم بازویش به محکم
 .ندی کنیمی غلط -

 فاصله امیرعلی از. باشم صمیمی دیگر مردهای با آیدمی بدش دانستممی. کردم حس را امیرحسین نگاه سنگینی
 با اهورا که نگذشت خیلی بود، صحبت مشغول خانومش و آقااشکان با مادرم نشستم، کاناپه روی او کنار و گرفتم

 :پرسید قراریبی
 نمیاد؟ خانم آتنا -

 :گفت خانمریحانه که خندیدند مادر و آقااشکان
 .بیاد میگم االن -
 :گفت آقااشکان رفت، آشپزخانه سمت به و شد بلند و
 .ندارم منم نداره مشکلی ازدواج این با آتنا شناسم؛می رو دخترتون گفته؛ درموردتون امیرعلی -

 آتنا به تحسین با مادر. گذردمی بینشان چه لحظه آن دانستندمی دونفر خودشان فقط. شد وارد چای سینی با آتنا
 :گفت و کرد نگاه

 .برسیم مهریه بحث به ماهم کننمی رو هاشونصحبت تا هابچه پس -
 :زد لب فوری آتنا
 .خوامنمی مهریه من -

 :داد ادامه که کردند نگاهش متعجب همه
 .رز گل شاخه بیست جز به ندارم مهریه به احتیاجی من کنه؛ پایدارش تونهنمی مهریه باشه؛ ناپایدار زندگی اگه -

 :گفت و زد لبخندی آقااشکان
 .پس مبارکه -
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 و افتاد هفته آخر برای عقد. لرزید هم من قلب که بود خاص قدرآن آتنا روی اهورا نگاه اتاق، از آمدن بیرون از بعد
 لبخند با و نشست کنارم آتنا. شدندمی مستقر پدربزرگشان خانه در و آمدندمی تهران به سامری خانواده روز آن تا

 :گفت
 .ایحامله گفت اهورا -

 :دادم تکان سری
 .آره -
 .داییش زن میشم من آخی؛ -
 .دارین رو خوشبختی لیاقت برادرم و تو آتنا؛ خوشحالم واقعاً -
 همراز؟ خواستگاری رفتیم امیرعلی برای پیش روز چند گفتم بهت راستی ممنون؛ -
 :گفتم ذوق با
 نتیجه؟ خب ؟!واقعاً -
 .ندادن قطعی جواب هنوز ولی کردن قبول تقریبا -
 .عالیه کهاین -

 .رساند پایان به را ما مکالمه کردمی دعوت شام به را همه که خانمریحانه صدای
*** 
 شخص سوم
 دو هر مادر دیدن با که کردندمی صحبت و بودند نشسته تاب روی اهورا و طهورا. آمد بیرون خانه از نگرانی با مادر
 :پرسید نگرانی با اهورا که بود پریشان قدرآن مادر چهره. شدند بلند

 مامان؟ شده چیزی -
 :کرد نگاهش بغض با مادر

 بری؟می جایی یه تا رو من -
 کجا؟ ـ

 :زد لب و چکید صورتش روی اشکی قطره
 .اهورا ببر رو من بیفته؛ خوادمی زندگیم اتفاق ترینمهم -

 :رفت سمتش اهورا
 .نیست خوب قلبت برای استرس باش؛ آروم مامان باشه -

 :گفت و برداشت جلو به قدمی هم طهورا
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 .میام منم -
 :کرد نگاهش عمیق مادر

 .باشی باید هم تو بیا؛ -
 او جز هیچکس که نوشته پیام آن در چیزهایی و فرستاده او برای پیامی کسی گفت مادر. زدند بیرون خانه از سه هر
 ویالیی جلوی بعد ساعت نیم ماشین. پیمودند را مسیر زدههیجان و گیج هابچه. دانستهنمی اششده فوت همسر و

 .کرد توقف
 به. ترسیدمی چیزی از اما دید؛ هایشچشم در شدمی را هیجان برق. شد پیاده ماشین از که بود کسی اولین مادر

 :آمد سرشان پشت از آشنا صدایی که فشرد را زنگ دوید؛ ویال سمت
 طهورا؟ -

 :پرسید متعجب رایان دیدن با و چرخید طهورا
 !کنی؟می چیکار جااین تو -
 .بپرسم رو این باید من ـ

 بیشتر اجازه هاآن به مادر عجله. شد باز در بپرسد چیزی طهورا کهآن از قبل بود؛ کرده تغییر مرد این چهره چقدر
 ویال از اقتدار با مسن مردی. داشت بزرگی نسبتا حیاط. شدند ویال وارد مادر سر پشت سه هر. نداد را کردن صحبت

 :کرد زمزمه و کرد نگاهش حیرت با مادر باراین. ایستاد آنها رویروبه و شد خارج
 شادمهر؟ -

 :زد لبخندی شادمهر
 .کردی تغییر خیلی سال بیست از بعد خانم؛زینب به؛ به -

 :گفت بغض با و برداشت سمتش قدمی زینب
 کجاست؟ مبچه -

 :پرسید مادر به رو و انداخت طهورا به نگاهی بود، متعجب و گیج که اهورا
 مامان؟ کنیمی صحبت چی درمورد -

 :گفت و زد دست برایش شادمهر
 .ترهجذاب طوریاین آوردی؛ هم رو دوتا این که خوبه -

 :غرید و گرفت را لباسش یـقه. رفت سمتش به بود کرده کنترل را خودش لحظه آن تا که رایان
 .کنم چالت جاهمین حقته کشتی؛ رو نازی تو کشتی؛ رو خودت دختر تو لعنتی -

 :زد لب ناباور و گذاشت قلبش روی را دستش زینب
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 کشتی؟ رو مبچه -
 :نالید و گرفت را مادرش بازوی طهورا

 مامان؟ میگی چی -
 :شد بلند سلما آلودبغض صدای بدهد را جوابش کهاین از قبل

 رایان؟ -
 ایلحظه که شد تاببی قلبش قدرآن دیدنش با. چرخید سلما سمت به و داد هول عقب به را شادمهر رایان؛

 ـوش*غـ*آ به را لرزانش جسم و کرد تند قدم سمتش به. دارد قرار رویشروبه کسی چه و کجاست کرد فراموش
 .مدت این در بود شده الغر چقدر گویشقصه سلمای. کشید

 با که کیارش روی رایان نگاه. داشت احتیاج ـوش*غـ*آ این به زمانی هر از بیشتر شد، بلند سلما هقهق صدای
 :پرسید تعجب با. ماند ثابت کردمی نگاه را هاآن غم
 کنی؟می چیکار جااین تو -

 :شد کیارش دادن جواب مانع زینب صدای
 عوضی؟ آوردی مبچه سر بالیی چه -

 :گفت طعنه با زینب به رو و گرفت سلما و رایان از چشم نفرت با شادمهر
 شده؟ مهم حاال نبوده؛ مهم برات که سال بیست این توی -

 :زد فریاد
 .گرفتی رو جلوم تو ببینم؛ رو هامبچه نذاشتی تو -

 :زد پوزخندی مرد
 .داشتی رو خودت زندگی کردی؛ ازدواج تو -

 .رفت سمتش لرزان هایقدم با. ماند ثابت او روی زینب نگاه که گرفت فاصله رایان از سلما
 ...هاچشم این
 ...صورت این

 :زد لب و کشید دختر صورت روی گرانهنوازش را دستش. بود اشکودکی شبیه درست
 نرگسم؟ -

 :پرسید و انداخت او سپس رایان به نگاهی ابتدا متعجب سلما
 دونین؟می کجا از رو من اسم -

 :گفت هقهق میان و کشید ـوش*آغـ در را نرگس. بگیرد را هایشاشک جلوی نتوانست زینب
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 .عزیزدلم منی؛ نرگس تو -
 بود افتاده مدت این عجیب اتفاقات قدرآن هرچند. کند لـقه*حـ او دور را هایشدست نتوانست حتی( سلما) نرگس

 :خندید بلند شادمهر. کردمی عادت داشت که
 .بشناسی رو تزادهحروم توله تونستی خوب -

 :زد داد و چرخید سمتش به خشم با زینب
 .نداشتی باورش وقتهیچ که ایبچه احمق؛ توئه یبچه نیست؛ زادهحروم من نرگس -

 هم کردندمی نگاه را هاآن مبهوت و مات که اهورا و طهورا از حتی حالش. گذاشت قلبش روی را دستش نرگس
 :زد لب سختیبه. نبودند هضم قابل برایش که شنیدمی را حقایقی. بود بدتر

 شمام؟...شـ...بچه...من -
 :غرید انزجار با شادمهر

 .ازدواج از قبل البته علی؛ و زینب بچه... نه من بچه -
 :گفت و کرد نگاهش حرص با زینب

 نخواستی هیچوقت که حاللی یبچه بود؛ تو بچه نرگس نداشتم؛ ـطه*ابـ*ر علی با ازدواج از قبل وقتهیچ من -
 .کنی باور

 :پرسید حیرت با بود ساکت لحظه آن تا که رایان
 نازیه؟ خواهر سلما یعنی -

 :کرد نگاهش شادمهر
 .خواهرش سراغ رفتی هم بعد کردی، جدا ازم رو من نازی اول دونستی؟نمی تو بگی خوایمی -

 :زد فریاد نفرت با رایان
 کردم؟ پیداش کجا از من دونیمی کنیمی صحبت درموردش تو کهخواهری اون -

 :داد تکان سری خونسرد شادمهر
 .جااون فرستادمش خودم دبی؛ تو کافه یه توی از آره؛ -

 بود؟ کرده حقش در ظلم قدرآن چرا بود پدرش اگر. چکید نرگس گونه روی اشکی قطره
 :زد لب ناباور زینب

 کافه؟ یه تو فرستادی رو خودت دختر تو -



 

 

476 

 

 دنیای بعد از تو رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زادهولی مهسا

 فقط بشه، ایجاد زندگیم توی اختاللی خواستمنمی پیرزن؛ یه به بودم سپرده رو سرپرستیش نیست؛ من دختر اون -
 بازم ولی عرب؛ شیخ یه به فروختمش کیارش مزادهبرادر کمک به مرد پیرزن اون که وقتی بود، من دختر نازی
 .جااین به برگردوندش رایان
 مادرش به رو آرام. کردمی خفه را او داشت بود شده متوجه تازه که حقایقی از کوهی. گذاشت جلو قدمی طهورا
 :پرسید

 مامان؟ شمان دخترهای نرگس و نازی یعنی -
 اتفاق این باید روزی یک باالخره اما بود؛ سخت برایش سال بیست از بعد حقیقت افشای داد؛ تکان سری زینب

 .داشت پشتش را کوه آن هنوز کاش. بود کنارش علی کاش. افتادمی
 :حقایق گفتن به کرد شروع و کرد تر زبان با را لبش

 و من عشق البته دیدم؛ اتفاقی رو پدرت قاچاقه؛ و خالف کار تو فهمیدم تا بودم مرد این همسر پدرت از قبل من -
 دنبال چون من بود، کرده جدا هم از رو ما سرنوشت اما گشت؛برمی شادمهر از قبل حتی پیش، قبل خیلی به پدرت

 وقتی شد باعث این. کنم پیدا وکیل تا کرد کمکم اون دیدم؛می رو علی خیلی بودم خالفکارم مَرد از طالق کارهای
 تهمتش همین خاطربه. نیست اون مال و ستزادهحروم بچه کنه فکر مرد این شدم حامله رو نرگس ناخواسته
 هست هرجوری و بگذرم طالقم از خواستممی نازی و نرگس خاطربه من الّا و بشم جدا ازش گرفتم قاطع تصمیم
 حتی بده زجرم کهاین برای. نداد بهم رو هامبچه شادمهر ولی کردم؛ ازدواج علی با بعدش. کنم زندگی باهاش
 .ببینم رو هامبچه نتونستم دیگه من و شد وگورگم همیشه برای بعدشم. گرفت ازم حرومه گفتمی که رو نرگسی

 :پرسید دوباره بود شوک در هنوز که رایان
 داشت؟ شباهت همبه قدراین همین برای هاچشم این پس خواهرن؟ نازی و نرگس واقعاً یعنی -
 :داد ادامه تردید با شادمهر به رو
 مرده؟ واقعاً نازی -

 :داد جواب او جایبه و رفت سمتش به کیارش
 بکشه؟ رو خودش یبچه که نداشتی انتظار -
 :زد ـب*لـ و بست درد با را هایشچشم بود خورده که فریبی خاطربه
 کجاست؟ پس -
 .پیشت برگرده نتونست سال دو این توی که جایی دیگه؛ یقاره یک شاید دور؛ خیلی جای یه -

 :نالید چکیدمی صورتش روی مظلومانه که هاییاشک میان نرگس
 ست؟زنده خواهرم دارم؟ خانواده منم پس -
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 :داد ادامه و انداخت رایان به پرحسرتی نگاه سپس
 ست؟زنده عاشقشی که دختری یعنی -

 :پرسید و کرد دخالت باالخره رسیدمی نظر به گیج که اهورا. کرد فرو موهایش در را دستش عصبی رایان
 چطوری هستم علی و شما یبچه کهمن سالشه؛۲۱ مرد این از شما آخر یبچه اگه مامان ببینم؛ کنین صبر -

 و گرفت را هایشدست. رفت اهورا سمت به داشت، افشایش از ترس که حقیقتی تنها از نگرانی با زینب سالمه؟۲۹
 :گفت بغض با
 .مادرتم من کردم؛ بزرگت من آوردتت؟ دنیا به کی مهمه مگه مادرتم؛ من -

 :زد فریاد اهورا
 .بدین درست رو من جواب -

 لرزان صدای با. داشت دوست جانش از بیشتر را نبود اشواقعی فرزند که پسری این. کرد پاک را هایشاشک زینب
 :گفت

 اهورا. مامان گفتی من به بود سالت چهار وقتی از ولی بودی؛ همسرش اون از تو و داشت زن من از قبل پدرت -
 .مادرتم من همیشه

 :پرسید غم با پسر
 کجاست؟ واقعیم مادر -
 .مرد زایمان سر ـ

 و بود آمده سطح تا هایشاشک. رفت سمتش به ترس با حقیقت این شنیدن با بود خونسرد لحظه آن تا که طهورا
 :نالید بغض و ترس با کردمی تار را دیدش

 .باشی باید منی؛ برادر تو نداره؛ امکان این -
 با و گرفت ـوش*غـ*آ در را طهورا نداشت مناسبی روحی حال خودش کهاین با اهورا. شد جاری هایشاشک و

 :گفت مهربانی
 .خواهری نکن گریه برادرتم؛ من که معلومه -

 رحمبی پدر یک اگر حتی بود کرده گرمشدل خانواده داشتن. کرد حرکت هاآن سمت به رایان به توجهبی نرگس
 :زد ـب*لـ و شد نزدیکشان. داشت شادمهر مثل

 واقعیمه؟ خواهر طهورا یعنی -
. کشید ـوش*غـ*آ در را سلما اما بود؛ سخت برایش خیلی حقایق این کهاین با. گرفت فاصله برادرش از طهورا

 .شد بلند شادمهر زدن دست صدای دوباره است، خورده زخم چقدر او دانستمی
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 زندگی توی ردی هیچ که برین جوری شد برمال حقایق که حاال. امهندی فیلم عاشق کهمن قشنگی؛ نمایش چه -
 .باشین نداشته من

 :داد ادامه و رایان به کرد رو سپس
 .کردی ازدواج خواهرش با تو ببینه برگشت نازی که وقتی خواممی تو؛ خصوص به -

 :گفت نفرت با و داد تکان راست و چپ به سری رایان
 .کنمنمی کاری همچین وقتهیچ من -

 این شنیدن اما باشد؛ داشته چشم خواهرش عشق به خواستنمی کهاین با. شنید را قلبش شکستن صدای نرگس
 :زد پوزخند شادمهر. بود سنگین برایش حرف

 خوای؟نمی رو نرگس تو یعنی -
 :زد لب و چرخید نرگس روی رایان نگاه

 .بدین جلوه خائن اون نظر در رو من شما نمیدم اجازه اما نازی؛ از بیشتر خیلی خوام؛می خیلی رو نرگس -
 نفرت با. انداخت کیارش به نگاهی. کرد حس دستش روی را کسی دست گرمی. خشکید نرگس اشک یچشمه
 چپ به کیارش سر. گرفت درد خودش دست که محکم قدرآن. کوبید صورتش در قدرت تمام با و زد پس را دستش
 :گفت و انداخت نرگس به غمگینی نگاه. شد متمایل

 .شیرینه هم سیلیت حتی حقمه؛ دونممی -
 :داد ادامه سختی به و کرد اشاره رایان به
 .گرفتم ازت ناخواسته من که چیزی باشی؛ خوشبخت -
 محوی لبخند با و رفت سمتش به. انداخت نرگس سمت به نگاهی رایان. رفت ویال سمت به ناموزون هایقدم با

 :گفت
 .کنم خواستگاری تخانواده از باید رو تو حاال کنم فکر -
 :داد ادامه زینب به رو و
 کنم؟ ازدواج دخترتون با میدین اجازه -

 :گفت برادرانه غیرت با شد؛ بلند اهورا صدای
 .کنی خراب رو خواهرهام زندگی نمیدم اجازه من چی؟ نازی پس -
 خواهرات؟ -

 :گفت قاطعیت با و انداخت مادرش به نگاهی اهورا
 .من خواهرهای دخترهاش و منه مادر خانم این آره؛ -
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 رویشروبه داد؛ تکان سر رایان. بود پسرش اشحامی تنها علی از بعد. بست نقش زینب هایلب روی لبخندی
 :گفت و ایستاد

 من به تونستمی بزنه؛ زنگ تونستمی اما قبول؛ برگرده تونستنمی مرده، من برای نازی که ساله دو نزدیک -
! آزادی رسید؛ خواستمی که چیزی به نازی اما گشتم؛می کردنش پیدا برای رو دنیا موقع اون ست؛زنده بفهمونه

 .نمیدم دستش از نازی راحتیِ به و دارم دوست رو نرگس ببخشید؛ نه...سلما من من، بدون حتی
 :نداشت را هاآن جدایی قصد هم اول از زد؛ لبخندی اهورا

 .باشه مبارک پس -
 :گفت و رفت بود شده خیره مقابلش صحنه به پیروزی با که شادمهر سمت به زینب. زد خجلی لبخند سلما

 .ببینم رو نازیم خواممی من -
 :کرد نگاهش تحقیر با و زد پوزخندی

 خائنش مادر باشه داشته دوست کنمنمی فکر. کرده خیانت پدرم به که خائنه یک مادرم میگه سالگی دو از نازی -
 .ببینه رو
 :زد لب نفرت با
 .شادمهر پستی خیلی -
 هم حاال نازیه، مهمه برام که چیزی تنها االن گذشتی؛ من از راحت خیلی تو اما داشتم؛ دوستت من تو؟ یا من -

 .کردم تنبیه خوب رو هردوتون که دونممی خوب رو این اما دادم؛ بهت رو نرگس برو؛
 را دستش ایستاد؛ مادرش رویروبه اهورا. کرد پاک را اشکش زینب. برداشت قدم ویال سمت به و کرد او به پشت و
 :گفت و ـیـد*ـوسـ*بــ عشق با
 .بیشتره هم مادر از شما ارزش کردین؛ قبول رو من که ممنون -

 دختر توجه. گرفت بود شده خیره صحنه آن به که را سلما دست رایان. گرفت ـوش*غـ*آ در را پسرش زینب
 :گفت شرمندگی با و داد قورت را گلویش آب. شد جلب سمتش

 .شدم هامقصه بانوی عاشق وقته خیلی من بود؛ دروغ آخرم هایحرف -
 :زد خجلی لبخند هم نرگس

 .شدم عاشقت وقته خیلی منم -
 .کردندمی حس زندگیشان در را تغییر این نرگس خصوصبه همه. نبود قبلی آدم کسهیچ شدند خارج که ویال از

*** 
 :گفت و کرد نگاهش لبخند با اهورا. شد ماشین سوار آتنا
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 .خانومم سالم -
 :داد تحویلش لبخندی هم آتنا
 .شد دیر که بریم بده گاز آقایی؛ سالم -
 .هاداری عجله من از بیشتر تو ـ
 .میشم داییزن دارم خب ـ

 نگاهش منتظر آتنا. شدمی سرازیر قلبش به دنیا هایخوشی تمام طهورا دختر دیدن فکر با زد؛ برقی پسر هایچشم
 :زد لب و کرد

 !هاببینم رو فندقم تونمنمی میشه تموم مالقات وقت االن کنی؟نمی حرکت چرا پس -
 :انداخت باال ابرو شیطنت با
 .کنی شارژم باید قبلش نوچ؛ -
 :گفت ایکننده ـوا*اغـ لحن با و کشید همسرش سمت را خودش هایشدست با
 چطوری؟ -

 .بفهمد را منظورش توانستمی هم او هاینگاه از حتی کرد؛ نگاهش فقط اهورا
 :گفت و کشید عقب را خودش سپس. گذاشت اشگونه روی را ایسه*ـو*بـ و برد جلو را سرش

 مالقاتش؟ نرفتیم که کنهمی فکری چه طهورا االن شد؛ دیرمون ببین -
 :داد جواب انداختمی راه را ماشین که طورهمان پسر

 .بسوزه دلت باید تو دیدم؛ رو دایی فندق که من -
 بود؛ طاقتبی آتنا. ایستاد بیمارستان کنار ماشین باالخره دقیقه چند از بعد. زد ایقهقه آتنا پرحرص نگاه برابر در و

 که دیشب همان بود خودش به اگر. ببیند را فرزندش خواستمی االن و بود کنارش طهورا؛ بارداری زمان تمام در
 .نداد اجازه اهورا اما آمدمی همراهش بود گرفته دردش
. رفتند باال هاپله از بپرسند سوالی اینکه بدون پس بود، بلد را اتاق اهورا. شدند بیمارستان وارد همسرش همراه

 :پرسید اهورا که رفتند سمتش دو هر. بود داد تکیه دیوار به اتاق بیرون امیرحسین
 ایستادی؟ اینجا چرا سالم -

 :داد جواب و کرد سالمی امیر
 .باشن راحت بیرون اومدم بده؛ شیر شبچه به خواستمی طهورا -

 .شد اتاق وارد بحثشان به توجه بدون آتنا که بست نقش هایشلب روی لبخندی
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 لبخند با. کرد تند قدم سمتش و رفت ضعف دلش دادمی شیر را نوزادش و بود نشسته نیمه که طهورا دیدن با
 :گفت و کرد نگاهش

 .دخترت نازه چقدر من؛ خدای وای -
 :زد جانی بی لبخند طهورا

 .سالم علیک -
 .رو زندگی این ببینم بذار خانم؛مامان سالم ـ

 ول قصد و بود چسبیده را مادرش ـیـنـه*سـ سرسختانه کودک اما بگیرد؛ مادرش ـغل*بــ از را نوزاد خواست
 :گفت و نشست کنارش خنده با آتنا. نداشت کردن

 .لجبازه مامانش مثل -
 :کرد فرزندش نثار را عشقش پر نگاه طهورا

 .دیگه منه دختر -
 بذاری؟ خوایمی چی رو اسمش -
 .اومدم خوشم اسمش از خیلی خودمم اَوینا؛ میگه امیر -
 !قشنگ چه وای ؟!اَوینا -

 :گفت و شد بلند هیجان با آتنا. شد بلند یااهلل صدای که کرد تمدید را اشخسته لبخند طهورا
 .امیرعلیه صدای که رو خودت بپوشون -

. شدند وارد گویان یااهلل آتنا مادر و پدر و امیرعلی. انداخت نوزادش صورت و ـیـنـه*سـ روی را شالش طهورا
 :گفت و آمد سمتش به رفتمی اشصدقه قربان که طورهمان خانمریحانه

 .رو کوچولوت ببینم عزیزم؛ باشه مبارک -
 .زد کنار را شال کمی و

 هم مادرش شیر خوردن از انگار. خانمریحانه به زد زل زیبایش و درشت هایچشم با بود شده بیدار حاال که اَوینا
 و داخل بودند آمده هم اهورا و امیرحسین. رفت امیرعلی و اشکان پیش و گرفت را بچه خانمریحانه. بود شده خسته
 امیرعلی به و برداشت سمتش قدمی شد،می قراربی قلبش اَوینا دیدن هربار با که امیرحسین. بودند ایستاده گوشه

 :گفت بود کرده ـغـلش*بـ ناشیانه که
 .رو مبچه نندازی باش مواظب -
 :کند بلند سر متعجب شد باعث خانمریحانه صدای گرفت؛ ـغـلش*بـ از را او و
 .آوردی کجا از رو انگشتر اون -
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 :گفت و انداخت انگشترش به تفاوتیبی نگاه داد؛ آتنا به را بچه امیرحسین
 چطور؟ بوده؛ پیشم یادمه وقتی از -

 :گفت و داد قورت سختی به را گلویش آب. بود امیر دست انگشتر به خیره سوسوزنان خانمریحانه هایچشم
 .ماست خانوادگیِ انگشتر این باشه؟ تو مال این ممکنه چطور -
 :زد ـب*لـ پرآرامشی لحن با و گرفت را همسرش یزدهیخ هایدست خاناشکان. کرد اشاره امیرعلی دست به و
 .نیست تو پسر که باشه داشته رو انگشتر این کس هر! خانم باش آروم -

 :کرد زمزمه و زد زل امیرحسین چهره در عمیق خانمریحانه
 .منه پسر این ولی -

 :گرفت را مادرش بازوی امیرعلی که کشید درهم را هایشاخم امیرحسین
 زنی؟می حرف مطمئن اینقدر چرا مامان؟ حرفیه چه این -

 :زد لب بغض با خانم ریحانه
 .بود امیرحسین منم پسر اسم چون -

 :گفت فشردمی خودش به را اَوینا که طورهمان آتنا
 توئه؟ پسر امیرحسینه اسمش کی هر مامان -

 :کرد زمزمه طاقتبی ریحانه
 نه؟ مگه امیرحسین نوشته داخلش انگشترت، -

. خواند را پشتش و درآورد را انگشتر اطمینان برای اما بود؛ خوانده انگشترش روی را اسمش بارها اینکه با امیر
 :گفت خانمریحانه به رو دید متشنج را جو که طهورا مادر. بود شده نوشته رویش خوانا و درشت اسمش

 .بزنیم حرف درموردش بعداً تا باش آروم هم شما گفت؛ نمیشه اطمینان با اینقدر جانریحانه -
 :گفت و کرد صاف را صدایش بود کرده سکوت موقع آن تا که امیرحسین

 .بده تحویلم رو چیزها این و برسه راه از نفر یک کنم قبول تونمنمی االنم نداشتم؛ پدر و مادر وقتهیچ من -
 مادر. کرد گریه و انداخت همسرش ـوش*غـ*آ در را خودش خانمریحانه. کرد ترک را اتاق دیگری حرف بدون و

 .نکند باور کسی چند هر کردمی حس را پسرش وجود و بود
*** 
 طهورا
 امروز و گرفتم اجازه دادگاه از باالخره. کردمی سنگینی ـیـنـه*سـ در قلبم. شدم پیاده ماشین از مادر و اهورا همراه

 بود کرده قبول آبتین. فشردم خودم به را کوچکم اَوینای. کنم ثبت را آبتین و خودم جدایی تا بودم آمده محضر به
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 اما کند؛ ثابت من به را عشقش خواستمی گونهاین شاید نیاید، هم دیدنش برای حتی و ببخشد من به را دخترش
 .نداشت فایده دیگر االن
 او آبتین برابر در نبودم حاضر اما بود؛ سخت کمی اَوینا کردن ـغل*بــ چادر، با. بودم داده دیگری مرد به را قلبم من
 بدتر وقتی حال این و آمدمی نظر به داغون حالش. بود آمده ما از زودتر آبتین. شدیم محضر وارد. کنم جدا خود از را

 :گفت محضردار که شد بلند صندلی روی از. افتاد من به چشمش که شد
 .جااین بیاین دوتون هر آوردن؛ تشریف هم خانم خب -

 :گفت شانس آخرین عنوان به و آمد سمتم به محضردار حرف به توجهبی آبتین
 .دارم دوست من پایین؛ بیا شیطون خر از و کن گوش حرفم به نبودی؛ طوریاین که تو طهورا -
 .کنیم تمومش بیا شنیدم؛ زیاد رو حرف این من آبتین؛ کن بس -

 :زد ـب*لـ و انداخت دخترش به نگاهی. داد بیرون مانند آه را نفسش آبتین
 که؟ کنم ـغـلش*بـ بار آخرین برای تونممی حداقل -

 :پرسیدم سوءظن با که بود اَوینا به نسبت حرکاتش در عشق آنقدر. دادم او به را نوزادم میلبی
 .بشه اذیت دخترمون نذار آمدت و رفت با آبتین نمیای؟ سراغش که طالق از بعد -
 :انداخت صورتم به را نگاهش غم با
 .میرم ایران از دارم من نباش؛ نگران -
 فکر که چیزی از زودتر خیلی. رفتیم محضردار سمت به و دادم مادر به را اَوینا. سید*ـو*بـ را دخترش پیشانی و

 ...من اما بود؛ دردناک او برای. زدم را امضا آخرین و شدم جدا آبتین از کردممی
 ام؟خانواده جلوی حقارت جز باشد داشته برایم توانستمی دردی چه
 آثاری دیگر که صدایی با. داد ـوشم*آغـ به را اَوینا و نشست کنارم مادر شدیم؛ ماشین سوار. رفتیم بیرون محضر از
 :پرسیدم نبود درش غم از
 آزمایش؟ برای رفته امیرحسین -

 :داد جواب انداختمی راه را ماشین که طورهمان اهورا
 .باشه شونبچه واقعاً امیرحسین و بگه درست خانمریحانه امیدوارم آره؛ -

 :کشید آهی مادر

 داره حق ؛DNA آزمایش برای بره شد راضی تا کردم نصیحتش کلی نبود؛ خوب اصالً حالش امروز امیرحسین -
 .سال اینهمه کردن ترکش چرا بدونه خوادمی م،بچه
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 امیر به را چیز همه خودشان دادممی ترجیح اما بودم شنیده آتنا از چیزهایی یک. دوختم بیرون به پنجره از را نگاهم
 .گنجیدنمی لغتی فرهنگ هیچ در مادری عشق همهاین. سیدم*ـو*بـ را دخترم پیشانی. بگویند
*** 
 شخص سوم
 موهای از ایطره و بود خوابیده آرام رایان. انداخت کنارش به نگاهی بود؛ تاریکی غرق اتاق. کرد باز را هایشچشم
 که است لعنتی ـوس*هـ چه این دانستنمی. چرخید پهلو به سختی به. بود ریخته اشپیشانی روی حالتشخوش
 :کرد صدایش و گذاشت رایان یشانه روی را دستش. خواستمی بستنی شدیداً دلش

 رایان؟ -
 :زد صدایش دوباره. نشد بیدار اما شد جاجابه کمی

 .دیگه بیدارشو آقایی -
 :کرد زمزمه حال همان در و فشرد خودش به را او و کرد لـقه*حـ سلما دور را دستش

 .دختر بخواب -
 .میرهمی االن مبچه بیدارشو؛ رایان -

 :پرسید نگرانی با و نشست تخت روی زدههول حرف این شنیدن با رایان
 .دکتر بریم پاشو بری؟ راه تونیمی داره؟ درد کجات بگو شده؟ چی -

 خم کمی را سرش. نشست و کشید باال را خودش هایشدست کمک به. نخندد تا گرفت دندان به را لـبـش سلما
 :گفت مظلوم و کرد

 .خوبه حالم -
 :غرید و کشید هم در را هایشاخم. نبود درد از خبری اشچهره در اصال انداخت؛ وضعش به نگاهی رایان

 .دیوونه یدختره کردم سکته میره؟می داره بچه گفتی چرا پس -
 .نمیشی بیدار کنممی صدات هرچی کردم بستنی ـوس*هـ خب! رایان اِاِ -

 :داد جواب و انداخت ساعت به نگاهی کالفه رایان
 آخه؟ کنم پیدا بستنی برات کجا از صبح سه ساعت -

 که طورهمان و شد بلند تخت روی از. نداشت بداخالقی طاقت و بود شده نازکدل کرد؛ نگاهش دلخور سلما
 :گفت رفتمی در سمت به خرامانخرامان

 .خورممی یخ میرم اصالً منم بخواب؛ بگیر باشه -
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 دلخور زود همین برای شده، حساس بارداری خاطربه دانستمی داد؛ بیرون را نفسش رایان. رفت بیرون اتاق از و
 :کرد صدایش رفت بیرون اتاق از دنبالش و شد بلند. شودمی
 .بخرم بستنی برات بریم بیا سلما؟ -

 :داد جواب تخسی با بود، یخ قالبی دنبال فریزر در حاال که سلما
 .منه از ترمهم برات خوابت تو خوام؛نمی -

 در را همسرش پشت از. نیاز او و بود ناز سراسر سلما. بست نقش ـبش*لـ بر ظرافت همهاین از لبخندی
 :زد ـب*لـ و سیـد*ـو*بـ ریز را اشنـه*گـو گرفت، ـوش*غـ*آ
 .ندارم رو کسی دوتا شما جزبه کهمن مون؛بچه و مهمی برام تو فقط دنیا این تو -
 گیری؟می بستنی برام پس -
 .حاضرشو برو خانومم؛ گیرممی -

 را هایشلباس. نداشت رفتن راه در مشکلی و بود اشبارداری اوایل هنوز. کرد تند قدم اتاق سمت ذوق با سلما
 سوپرمارکت جز نبود باز ایمغازه شدند؛ ماشین سوار و زدند بیرون خانه از هردو و پوشید لباس هم رایان کرد؛ عوض

 :زد ـب*لـ ناچار داشت نگه مغازه رویروبه. نداشت رفتن خانه خیال انگار صاحبش که کوچکی
 بگیرم؟ شکالتی کیم برات بازه؛ جاهمین فقط -

 :گفت و داد تکان سر بود راضی هم لیوانی بستنی به حتی لحظه آن در که سلما
 .میشم دیوونه االن که باش زود فقط آره -

 نگاه تنقالت به ذوق با سلما. برگشت ماشین به پالستیکی با که نگذشت خیلی. رفت بیرون ماشین از و خندید رایان
 کردمی فکر همیشه. زد زل او به عشق با پسر و کرد خوردن به شروع لذت با. رفت بستنی سراغ همه از اول و کرد

 ظرافت فهمیدمی حاال چه، یعنی واقعی عشق فهمیدمی حاال اما داشت؛ نازی به که است حسی آن عشق انتهای
 تا داد؛ حرکت خانه سمت به را ماشین دارد، معنی چه خواستمی نازکش که نازهایی فهمیدمی حاال چه، یعنی زنانه

 ...کردمی ترگرم بود حاال که چهآن از را خانه بچه یک وجود دیگر چندماه
*** 
 طهورا

. بود شده قراربی روزها این در که بود امیرحسین پیش ذهنم و فکر تمام. انداختم میز روی غذای به نگاهی میلبی
 خواستممی اینکه با. نیامده بیرون اشخانه از است خانواده آن پسر شد مطمئن و آمد آزمایش جواب که دیروز از

 را مادرش و پدر بود نشده حاضر حتی بیاید، کنار خودش با باید گفت و شد مانع اهورا اما کنم؛ آرامش و بروم پیشش
 .ببیند
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 به نخواسته امیرحسین خود تا بود نداده اجازه آقااشکان اما بود؛ امیر از بدتر برابر صد حالش خانمریحانه اینکه با
 خواستم و انداختم امنخورده دست غذای به نگاهی. آمدم بیرون خیال و فکر از اَوینا نق نق صدای با. بیایند دیدنش

 :گفت مادر که شوم بلند
 .نخوردی چیزی هنوز که تو طهورا! وا -
 .بدم شیر بهش میرم ست؛گرسنه دخترم -
 .بدی شیر بهش تا نداری جون نخوری غذا خودت تا -

 :زدم مادر به لبخندی
 .ترهمهم خودم از مبچه فعال -
 از نشان هایشـب*لـ حرکت و بود باز هایشچشم برداشتم؛ اشگهواره داخل از را اَوینا. رفتم اتاق سمت به و

 اما بود اشتباهم حاصل او شاید. کردم نگاهش عشق با و گذاشتم امـیـنـه*سـ زیر را بچه. دادمی اشگرسنگی
 از نگاه در، زنگ صدای با که گذشته دقیقه چند دانستمنمی رسوایی، این به ارزیدمی که بود شیرین بودنش قدرآن

 اتاق از و گذاشتم تخت روی جاهمان را او و آوردم در دهانش از را امـیـنـه*سـ گرفتم، اَوینا خواب غرق یچهره
 :پرسیدم و انداختم اهورا به نگاهی. رفتم بیرون

 بود؟ کی -
 .آقااشکان و خانمریحانه -

 :گفت و آمد سمتم به دیدنم با خانم ریحانه. رفتم بیرون خانه اتاق از و دادم تکان سری
 .خدابه میشم دیوونه دارم ببینمش؛ بذاره بگو بهش برو دخترم؛ -

 :گرفت را مادرش بازوی امیرعلی
 .مامان بدیم فرصت بهش باید -

 :گفت و رفت بود آمده بیرون حاال که اهورا سمت به آتنا
 .کنهمی قبول کنه صحبت باهاش اگه طهورا ولی -

 :آمد هاپله باالی از صدایش بدهم جوابی آنکه از قبل
 .باال بیاین نیست؛ نیازی -

. شد بلند هقش هق صدای. انداخت امیرحسین ـغـل*بـ در را خودش و رفت باال طاقتبی را هاپله خانم ریحانه
 :زد ـب*لـ سختیبه و کرد لـقه*حـ دورش را هایشدست. دیدم امیرم هایچشم در را اشک و بغض

 .داخل برین بیاین نکنین؛ گریه -
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 مبل روی بقیه از فاصله با. شدیم خانه وارد همه سرش پشت. کرد راهنمایی داخل به و کرد جدا خودش از را او و
 کردممی حس رفتم، کاناپه سمت آرام هایقدم با است، کنارش مادر که بود راحت خیالم اَوینا بابت از. نشست

 .دارد نیاز من به االن امیرحسین
 کشید عمیقی نفس. دادم را جوابش لبخندی با هم من. زد محوی لبخند و چرخاند سمتم را سرش نشستم؛ کنارش

 :گفت و چرخید پدرش و مادر سمت بیشتری، نفس به اطمینان با و
 بودین؟ کجا سال سی این توی -
 شرمندگی خاطربه اما داشت؛ اشمردانه بغض از نشان سرخش هایچشم. بود کرده اختیار سکوت اشکان آقا

 :گفت و کشید خیسش یگونه به دستی خانم ریحانه. بزند حرف توانستنمی
 پیدات دیگه کردمنمی فکر. نبودی اما سرزدیم رو هاپرورشگاه یدونهبهدونه گشتیم؛ دنبالت رو جاهمه گشتیم؛ -

 .کنم
 شدم؟ گم...چطوری...چـ  ـ

 هایـب*لـ به چشم فقط بنابراین شودمی معذب مدانستمی اما بگیرم؛ را سردش هایدست خواستمی دلم
 :کرد تعریف به شروع که دوختم خانمریحانه

 برگشت موقع دکتر، بردم کالسکه با رو تو و اشکان پیش گذاشتم رو امیرعلی بودی؛ خورده سرما بود؛ سالت دو -
 .تو نه بود کالسکه نه برگشتم وقتی گذاشتم؛ فروشیمیوه جلوی رو کالسکه ثانیه چند درحد

 :داد ادامه او جای اشکان افتاد، هقهق به باز و
 رفتم. کرد تعریف برام رو ماجرا گریه و اشک میون پیچید؛می خودشبه هادیوونه مثل خونه برگشت مادرت وقتی -

 تا حالاین با نبودی، جاهیچ...نبودی ولی گشتیم رو هاپرورشگاه و هابیمارستان تمام دادم، رو عکست پلیس؛ پاسگاه
 به نفرین و ناله و اشک مادرت کار تمام سال نُه تهرانی، دونستیمنمی برنداشتیم؛ تالش از دست بعدشم سال چند

 خوابید،می تو عکس با که دیدممی رو هاشب خیلی بازم ولی گرفت؛ آروم باالخره اومد دنیا به آتنا وقتی بود، خودش
 .خواستیمتنمی یا نبودیم دنبالت ما نکنی فکر تا گفتم رو اینا
 شد بلند خانمریحانه. نبود گریه به حاضر مغرورم مرد. دیدم امیر هایچشم در را اشک برق هایشحرف پایان از بعد

 بزرگتر آن اگر خصوصبه بود، مهم برایش بزرگتر به احترام نزد، پسش باراین امیر و گرفت ـوش*غـ*آ در را او و
 در را امیرعلی شدند جدا که هم از کرد،می نوازش را پشتش فقط او و کردمی گریه بلند مادرش. باشد مادرش

 .بود دیده را قُلش سال سی از بعد گرفت، ـوش*غـ*آ
 او به که امیر نگاه رفت؛ سمتش به آرام آتنا. کرد گریه پسرش ـوش*غـ*آ در و شکست هم خاناشکان بغض حتی
 آتنا. کرد نگاه کوچکترش خواهر به عشق از پر. شناختممی خوب را نگاه این من. کرد تغییر نگاهش رنگ افتاد
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 خواستمنمی. رفت هم در هایماخم و کردم حسادت نگاه این به حالاین با داشت، او مثل برادری که بود خوشبخت
 :گفت ذوق با آتنا که کرد باز آتنا برای را ـوشش*غـ*آ. کنم تقسیم کسی با را امیر عشق

 منه؟ برادر معروف یخواننده اون نامدار؛ امیرحسین یعنی -
 :کرد تصحیح را حرفش آقااشکان. داشت واقعی خواهر یک باراین. زد لبخند ذوق با هم امیرحسین

 .توئه برادر معروف یخواننده اون سامری؛ امیرحسین -
 اشمشکی هایچشم. چرخید سمتم نگاهش که کردم نگاهش اخم با. داد جای او ـوش*غـ*آ در را خودش آتنا

 :گفتم و پریدم جا از موضوعی یادآوری با. شد ترعمیق لبخندش دید که را هایماخم. بود همیشه از شادتر
 !امیر وای -

 :گفت و کرد نگاهم نگرانی با امیر که گرفت فاصله امیر از آتنا
 شده؟ چی امیر؟ جون -

 :گرفتم خودم به زاری حالت
 !سامری بذاریم هم رو اَوینا فامیل باید وای -
 انگشتش از بود خانوادگیشان میراث که را انگشتری همان. آمد سمتم به خاناشکان که داد تکان سر لبخند با

 :گفت و داد من به و درآورد
 .بدم بهش یکی خودش اسم با تا باشه؛ پیشت فعالً انگشتر این -
 .ممنون ـ
 .اندپذیرفته شاننوه عنوان به را او که بودم خوشحال. داد تکان سر لبخند با

*** 
 رنگم زیتونی موهای. انداختم آینه در خودم به نگاهی. شدم بلند صندلی روی از آمده داماد گفت که خانمی صدای با
 موها، و انداختم سرم روی را شنلم بود، ساده و تیره آرایشم. کردم نگاه صورتم به. بود کرده درست زیبایی به را

 :گفت که انداختم پایین بیشتر را سرم. شنیدم را امیرحسین هایقدم صدای پوشاندم، را صورتم حتی و هاشانه
 خانمم؟ ایآماده -
 .بله ـ

 ماشین سوار. شنیدممی را قلبم ضربان صدای. شدیم خارج آرایشگاه از. ببیند مرا عقد از بعد خواهدمی دانستممی
 :گفت و کرد روشن را ماشین. بود دنبالمان لحظهبهلحظه بردارفیلم شدیم؛

 ببینم؟ رو خوشگلت صورت بزنی کنار رو شنلت یکم خواینمی خانمی -
 :دادم جواب تخسی با
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 .نخیر -
 کِل و اسپند بوی شدیم که پیاده. داشت نگه باغ رویروبه. گرفت اشخنده دادممی که کوتاهی هایجواب از

 خون روی از و بگیرم باال را دارمدنباله دامن کرد کمکم امیر. بریدند سر مقابلمان گوسفندی. شد بلند کشیدن
 .شوم رد گوسفند

 اما ببینم را امیر رفتارهای توانستمنمی. نشستیم جایگاه روی و گفتیم آمدخوش هامهمان به. شدیم باغ وارد
 :شنیدم را خوشحالش صدای عاقد آمدن با. است طاقتبی دانستممی
 .اومد -

 روی را قرآن. سابیدمی قند برایمان آمده باال شکم آن با سلما و گرفتند سرمان باالی را سفره طرف دو آتنا و همراز
 :گفت عاقد خطبه خواندن بارسه از بعد بستم، آرامش با را هایمچشم شد بلند که عاقد صدای. کردیم باز پایمان

 ۱۰۰ و طال سکه ۲۵۰ شعمدان؛ و آینه مجید؛ اهلل کالم جلد یک مهریه با حاضرید سبحانی طهورا خانم سرکار -
 وکیلم؟ بنده درآیید؟ سامری امیرحسین آقای جناب عقد به رز گل شاخه

 :زدم لب آرامی به
 .بله خدابیامرزم پدر و برادرم و مادر اجازه با -

 امیرحسین دست داشتم؛ را آرامش این شدم جدا آبتین از وقتی از. بود گرفته آرام قلبم. شد بلند کشیدن کِل صدای
 :گفت فوری آتنا که آمد شنلم سمت

 .بردار رو شنلش بعد بده زیرلفظی اول نه؛ نه -
 :زد ـب*لـ و گرفت رویمروبه درآورد؛ را زنجیری امیرحسین

 .نت*ـرد*گـ بندازم رو این تا بردارم رو شنلت بذار اول -
 این و بود جدا مردانه و زنانه امیرحسین خواست به. برداشت سرم از را آن و کرد باز را شنلم بند که گفتم ایباشه
 بود، ندیده هم مرا موهای حال به تا او شد، خشک دستش در زنجیر حتی. ماند مات نگاهش. کردمی راحت را کارم

 و گرفت جای صورتش روی لبخندی کم کم خورد، سر پوششم بدون هایقسمت و شانه روی صورتم از نگاهش
 :زد ـب*لـ
 .باشی خواستنی اینقدر کردمنمی فکر -

 :زدم ایـشـوه*عـ پر لبخند
 .هستم بینیمی که حاال -
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 را دختری هیچ من جز مردم که بود خوب چقدر. دیدممی را هایشچشم برق. گرفت را هایمشانه تردید بدون باراین
 حرکت با زدم،نمی را دلش زود آنقدر بود نچشیده را دیگر دختر صدها طعم من از قبل هم آبتین اگر شاید ندیده،

 .کردم بیرون سرم از را نامربوط فکرهای سرم
 پالکش به نگاهی. کرد باز گردنم از را قبلی ـردنـبند*گـ. انداخت نم*ـرد*گـ در را زنجیر و کردم او به را پشتم

 A.T:بود شده حک رویش. انداختم
 :گفتم و چرخیدم سمتش لبخند با بودمش؛ داده من که چرمی دستبند مانند دقیقا

 .خوشگله خیلی مرسی؛ -
 .عروسکم تو از ترخوشگل نه ـ
 مادر صدای با. را مرد این داشتم دوست چقدر. بود ثابت هایمچشم در هم او نگاه. زدم زل هایشچشم در عشق با

 :شد شکسته بینمان چشمی ارتباط
 .عزیزم بشی خوشبخت -
 .سید*ـو*بـ را امنـه*گـو و
 .مامان ممنون -

 انگشتم ـذت*لـ با و کرد باز را دهانش گرفتم، امیر هایـب*لـ سمت و کردم عسل ظرف درون را کوچکم انگشت
 سمتم را خودش انگشت و زد شیطانی لبخند. کشیدم بیرون دهانش از را انگشتم فوراً و رفت ضعف دلم مـکـید، را

 .مــکـیـدم خودش از بدتر و بردم دهـان به را انگشتش ناز با گرفت،
 گلویش آب زدم،می آمیزموفقیت لبخند که بودم من باراین کرد، تغییر نگاهش رنگ و شد محو هایشلـب از لبخند

 از را تحملش خندیدم، ریزریز و سوخت برایش کمی دلم. رفت باال و پایین گلویش سیبک. داد قورت سختی به را
 :پراند را حسمان هم باز همراز صدای بود، داده دست

 .خوادمی شیر کنممی فکر کنه؛می گریه تبچه طهورا -
 :گفتم ناچار اما کنم؛ آرام ـوشم*آغـ در را فرزندم شدمی کاش انداختم، نگاهی

 .زحمتبی بخوره بده کن درست خشک شیر براش آتنا؛ به دادم گذاشتم صورتیه کیف توی رو شیرش یشیشه -
 .عزیزم باشه -

 روی را شنلم زنانه، سمت بودند آمده مردها چون آمدند، جلو یکییکی هدایا دادن و تبریک گفتن برای هامهمان
 :گفت گوشم زیر. گرفتم ـوش*غـ*آ در محکم را اهورا انداختم، سرم

 .عزیزدلم بشی خوشبخت -
 :گفتم و زدم لبخندی
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 بگیرین؟ عروسی بشه تموم آتنا و تو عقد دوران کی -
 .شما بعد یکم -

 روی را شنل کمی آمد؛ سمتم به رایان. گفت تبریک شیطنت کلی با هم آتنا. گرفت فاصله که دادم تکان سری
 :گفت که کردم جاجابه صورتم

 .بشی خوشبختی تو امیدوارم اما میده؛ پس تاوان داره ثانیه هر اونم منه؛ رفیق از بیشتر خیلی تو لیاقت دونستممی -
 :گفتم و کردم اشاره بود شده بزرگ کمی که شکمش و نرگس به
 .میشی هم بابا دیگه چندماه تری؛خوشبخت فعالً تو -
 :کرد نگاه نرگس به ـذت*لـ با
 .قبل از بیشتر خیلی خوشبختم؛ که معلومه -

 دستور به. برگشتند مردانه سالن به دوباره مردها و گفتند تبریک هم هامهمان از دیگر خیلی و همراز امیرعلی؛
 را مرم*کــ امیر. شد روشن نور رقص و خاموش هابرق. دونفره ـص*رقـ برای رفتیم ـص*رقـ پیست به بردارفیلم

 آرام سوزاند؛می را صورتم هایشنفس. کرد نزدیک گوشم به را سرش کردیم، ـصیدن*رقـ به شروع و گرفت
 :زد ـب*لـ
 .طهورا عاشقتم -
 .بیشتر من -

 :گفت و زد لبخندی
 .من ـغلی*بــ تو عروسک شدی؛ عروسک مثل -
. بودیم دیگری دنیای در و خوردیممی تکان آرام بستم، ـذت*لـ با را هایمچشم که زد امسـرشـانه ایسه*ـو*بـ

 .رسیدیم من یعالقه مورد قسمت به و گذشت خوبی به شب آخر تا بود، بخش لذت نهایتبی هایشعاشقانه
 سبقت دیگر هایماشین از داشت سعی سرخوشی با امیرحسین. شکستمی را خیابان سکوت هاماشین بوق صدای
 دادم،می حرکت شدمی پخش ماشین در که آهنگی با را خودم کردم، بیرون را دستم و دادم پایین را پنجره. بگیرد

 .بماند اهورا کنار را شب تا آمد هم آتنا. شدیم خانه وارد و گفتند تبریک بارآخرین برای هامهمان رسیدیم که خانه به
 :گفتم و گرفتم ـوش*آغـ در عشق با را اَوینا

 .نبود تو به حواسش جونمامان امروز برم؛ دخترم قربون من الهی -
 :گفت و کرد نوازش را اشگونه ایستاد؛ کنارم امیر

 .خوشگله خیلی طهورا؛ توئه شبیه خیلی -
 :کردم نگاهش شیطنت با شد؛ ترعمیق لبخندم
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 .بگی غیرمستقیم نیست الزم خوشگلم؛ دونممی -
 :خندید ـذت*لـ با
 .خانمم عروسکی که تو -

 :گفت و گرفت ـوشم*غـ*آ از را دخترم آمد؛ سمتمان به آتنا
 .من با امشب اَوینا -
 خانه وسایل تمام. شدم خانه وارد و رفتم باال هاپله از امیرحسین از جلوتر. شد خانه وارد و داد تحویلم چشمکی و

 :گفت و کرد شل را کرواتش امیر بود، شده چیده درونش من جهاز و بود کرده تغییر
 .بستنمی صف باغ دم خبرنگار کلی امروز الّا و موند؛ مخفی عروسیمون شد خوب -
 :زدم ـب*لـ و رفتم اتاق سمت به
 .دیگه داره هم رو مشکالت همین داشتن مشهور شوهر -
 باز را موهایم هایگیره. آمدمی در راحت و شدمی باز کنار از عروس لـبـاس زیـپ. کردم قفلش و بستم را اتاق در

 .زیبا و مات باراین کردم، آرایش مجدداً آمدم که بیرون. نکشید طول بیشتر دقیقه ده دوشم. شدم حمام وارد و کردم
 هایمشانه روی را دارمنم موهای. است رنگ این عاشق همسرم دانستممی. کردم تن به قرمزی خـواب لـبـاس
 رکابی یک با هم خودش. بود انداخته کاناپه روی و درآورده را شلوارش و کت هم امیر. کردم باز آرام را در و ریختم

 کرده عرق هایمدست هیجان از. رفتم سمتش به پاورچینپاورچین بود، کشیده دراز کاناپه روی طوسی شلوارک و
 .کرد نگاهم مات و کرد باز را هایشچشم که نشستم که نزدیکش بود،

 :گفتم ناز کرد، تغییر نگاهش رنگ و چرخید لباسم روی نگاهش
 بگیرم؟ زو*بـا هایـضـله*عـ این از ز*گــا یک من میشه حاال خانامیرحسین -

 ریزی ز*گـا بگیرم، محکم نیامد دلم. بردم زوهایش*بـا سمت را سرم. داد تکان سر و کرد نگاهم شده تسخیر
 آن گرمای در و کشید ـوش*غـ*آ در مرا کنم پیدا حرفی فرصت اینکه از قبل اما آوردم؛ باال را سرم و گرفتم

 .شدم حل ـوش*غـ*آ
*** 

 با که سالهسه اَوینای به و بودیم گرفته ـغل*بــ را زانوهایمان دو هر. بودیم نشسته ساحل هایماسه روی دریا؛ لب
 :گفتم و گذاشتم اششانه روی را سرم. کردیممی نگاه کردمی بازی هاماسه با هیجان

 امیرحسین؟ -
 :کرد لـقه*حـ دورم را دستش

 امیرحسین؟ جون -
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 :زدم ـب*لـ و کشیدم شکمم به دستی
 بذاریم؟ چی رو اسمش -
 گل؟خانم داری دوست چی تو -
 .تمنا -

 :فشرد خود به بیشتر مرا
 .ذاریممی تمنا پس -
 داری؟ دوست رو اسمش تو -
 .دارم دوست باشی داشته دوست تو رو هرچی -
 :زدم صدایش باز
 امیرحسین؟ -
 .فدات به -
 :بود شده ترجذاب همیشه از اشمشکی هایچشم. کرد نگاهم هم او که کردم نگاهش لبخند با
 .دارم دوست خیلی خوندی برام که رو زرشکی گناه آهنگ -
 واقعاً؟ -
 .واقعاً آره -
 .دارم دوستش خیلی منم -
 چرا؟ -
 :زد لب و شد خیره دریا آبی به
 زرشکی گناه کنیم، پنهونش...کنیم قشنگش کنیم؛ رنگش زرشکی با تونیممی ولی گناهکاریم؛ ما یهمه چون -

 .خوندم تو برای فقط که جدیدمه آلبوم اسم
 :کردم نگاهش عشق با
 .امیرحسین دارم دوستت خیلی -
 .من زرشکی گناهکار بیشتر خیلی من -

 مادرش هیجان هم او زد،می لگد شکمم در تمنایم. دادم حرکت شکمم روی را دستم و شدم خیره اَوینا به خندیدم؛
 .کردمی حس بودن پدرش کنار از را
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 عالقه ابراز او به آنقدر گاهی. سید*ـو*بـ را اشنه*گـو و کرد ـغـلش*بـ عشق با امیرحسین آمد؛ سمتمان اَوینا
 با دوباره داشت، دوست من از بیشتر را پدرش هم او حتی. خندید ذوق با آوینا شد،می امحسودی هم من که کردمی

 :کردم زمزمه لب زیر را ایدکلمه و شدم خیره امیر صورت به. دوید دریا سمت هیجان
 ماند خواهد عاشق همیشه اما من قلب -

 ...کشدمی انتظار به جالدان شمشیر برق در را مرگ که است ایـوسـه*بـ ترینطوالنی نگاهت
 :کرد امهمراهی امیرحسین

 .دهدمی پناه مژگانت آالچیق در را نگاهم سرگردان یپرنده که است ایمزرعه سبزترین نگاهت -
 ...بیایم تو با بگذار

 ...هادست دور تا
 ...هاآسمان اوج تا
 ...نور خواستگاه تا

 ...دریا انتهای تا بیایم تو با بگذار
 ...خواهیمی که هرکجا تا

 ...شود خشک که شاید دریا
 ...شود محو که شاید صخره

 ...کرد نخواهد تغییر اما من قلب
 

 اول جلد پایان
 ۱۳۹۷اردیبهشت۱۰: پایان

 
 

 :عزیز همراهان با صحبتی
 .من عزیز همراهان سالم

 سعی من باشه، شده دارین دوست که طوراون پایانش امیدوارم رسید، پایان به شما هایدلگرمی با هم رمان این
 .نباشه فایدهبی و هدفبی داستان یک تا بگنجونم بیشتری پندهای رمانم این در کردم
 روژان خب مثالً. گنگه چیزهایی یک هنوز هم شما برای دونممی اما شد؛ بسته هم طهورا و امیرحسین زندگی دفتر
 .نداره هم حسابی و درست خانواده کهاون میشه؟ چی
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 کنه؟می طی سابقش همسر یا فرزندش دیدن بدون خیالبی قدراون آبتین یا
 نداشته رایان به حسی هیچ کنهمی باور کی و گردهبرمی روز یک اونم باالخره کرد، اشاره هم نازی به میشه حتی

 باشه؟
 و پستی از پر هم اَوینا زندگی اینکه و شدمی طوالنی نهایتبی رمان بدم جای توش رو هااین تمام خواستممی اگر

 .بلندیه
 امیرحسین بفهمه اَوینا وقتی بعد هاسال خب که کنجکاوین شما همه دونممی چون نویسم؛می رو دومش جلد من
 میشه؟ روبهرو آبتین با چطوری نیست واقعیش پدر

 .کرده درگیر هم رو خودم که دیگه کنجکاوی کلی و
 و بهتر قلم با رو این از بعد هایرمان باشین مطمئن و کردم تایپ تازه اما نوشتم؛ پیش دوسال من رو رمان این

 «تو از بعد دنیای» اگه کنممی اهیعذرخو هم باز بمونین، کنارم بازهم که خواممی. کنممی تایپ ترجذاب موضوع
 .بنویسم بهتر و نمک استفاده تجربیاتم از کنممی سعی بعد به این از بود، ضعیف قلمش و ننشت دلتون به

 دارم دوستتون
 .زادهولی مهسا

 
 اثر این خلق برای ی نویسنده از باتشکر

 است شده  ساخته دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
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