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

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 همیشگی: رمان نام

 انجمن کاربر راد( ستایش) خیال: نویسنده
 دانلود نگاه
 تراژدی عاشقانه،: ژانر

 FATEMEH-R: ناظر
 ZrYan: ویراستار

 

 خالصه داستان

 را خیالم مرغ. نبودنت درد تنهایی، درد خیانت، درد یدم؛چش تنم و جان تا را درد و کشیدم درد خیالم در

 عشق هم با که آنجایی. احساس از پر و ناز از پر بودم؛ جوان دختری که آنجا فرستادم؛ خوش روزهای به

 .دادیم ماندن قول و کردیم تجربه را

 کردهنشان ام بودیم، عاشق ما. کند زنده را هاخاطره عشق قدرت با توانست که دختری خیالم؛ من

 .داد تغییر را چیزهمه تو، تنگیدل آسمان از پرواز یک کوچک، لغزش یک اشتباه، حرکت یک اما بودیم؛
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 :مقدمه
 نکردم آرزو رو تو
 جاده تنهایی ته

 آرزوتم حتی آخه
 زیاده خیلی من واسه

 نکردم آرزو رو تو
 درد نهایت یعنی این

 دنیا تو هست چیزا خیی
 کرد آرزو نمیشه هک
 دور از یادمه تا رو تو
 دیدم پنجره همین از

 گرفتی فاصله که بس
 رسیدم پرستشت به

 که تبی از گذشتم من
 ببینم امخونه تو رو تو

 گاهی که این به راضیم
 ببینم تونممی رو تو
 نیست سفر به امیدی نه
 برگرد فاصله همین از

 رو هافاصله از خیلی
 کرد پر نمیشه سفر با
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 نشستم تو پای عمری
 ببینی حاال منو که
 باید که کوهی مث تو

 ببینی باال از منو
*** 
 اول فصل

 «سیندرال مثل»
 و کشیدمی تیر زیاد گشنگی از اشمعده. گرفت دیگرش دست در را کالسور و داد فشار هم روی بر را چشمانش

 درونش که ضعفی و دردمعده خاطربه اشمتوالی یهاکردن پا آن و پا این از. بیفتد دَوَران به سرش بود شده باعث
 دلیل به پشتشکم سر دادنتکان و بود غرهچشم شد،می نصیبش حسینی استاد از که چیزی تنها کرد،می بیداد

 چشمانش لحظه، یک در. بیفزاید دردشمعده به شدنعصبی این و شود عصبی او شدمی باعث همین و تأسف
 گونهپچپچ سپس داشت، نگهش و گرفت را دستش مچ سخت و سفت شقایق اما بیفتد؛ دبو نزدیک که رفت سیاهی

 :گفت او گوش در
 !میدم انجام خودش کچل یکله سرِ رو تشریح بعد کَنَم،می رو حسینی این یکَله االن ببین -

 خستگی طرخابه که ایوکوله کج خطدست با گفت، حسینی که را دیگری نکته و کرد نازک چشمیپشت سپس
 .نوشت بود، نخوردنچیزی و سرپاایستادن چهارساعت از مفرط
 شقایق، قول به اما بیفتد؛ گریه به بود مانده کم و بود شده اضافه بدش حال به هم تهوع حالت! هیچ دردشمعده

 حال در اگر حتی گفت، حسینی دادندرس ساعات بین در کالم یک حتی نباید که دهدمی نشان گذشتگان یتجربه
 فقط حسینی کردمی فکر که هم شقایق. شد متمایل پایین به کمی و گذشت دهانش جلوی دستش! بشی مُردَن
 بودند زده هم به را کالسش نظم که دختری دو این به اصالً حواسش و دهدمی را هادانشجو از یکی جواب دارد
 :کرد زمزمه گوشش در و شد خم او همانند نبود،

 ما سر از دست کچل حسینیِ این که بیار باال راحت خیال با نگیر؛ رو جلوش اصالً بیاری باال یخوامی اگه ببین -
 .برداره

 آن دستش با حسینی داد، تکیه شقایق به و شد صاف خیال و آورد باال را سرش شقایق که زمانی همان درست و
 و ریز چشمان با هاآن به سابیح غرهچشم از پس و کرد دور خودش از را خرخوان قولی به و سمج دانشجوی

 :گفت ایطلبکارانه لحن با و داد اشعقابی دماغ به چینی اش،سوخته ایقهوه
 !لطفاً بدید توضیح ما برای رو کار اینجای تا کیوان، خانم -
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 نگاه او به که دانشجوها تمام بین را نگاهش واجوهاج و گرفت شقایق از را اشتکیه و ایستاد صاف ترس، با
 گفت؟می چه او آخر. گرداند بود، داده گره هم در را اشمشکی و پرپشت ابروهای که حسینی استاد و کردندمی

 اثر بر بود، کرده یادداشت را حسینی توضیحات و نکات خوبی به و بود داده گوش او که هم اولی ساعتسه همان
 !بود رفته خاطرش از زیاد گشنگی
 پریدهرنگ و ترسان خیالِ از را نگاهش. رفت هم در بیشتر ابروهایش و شد رخس کمکم حسینی رنگگندمی پوست
 :گفت سپس بود، شده دستپاچه که داد سوق شقایق به و گرفت

 ایزدی؟ خانم چی شما -
 لحنی با و اندخت زیر به را سرش سپس. شد آرامش به خودش آوردنروی در سعی دهانش آب دادنقورت با شقایق

 :گفت داد تشخیص را ودنشبحرصی شدمی که
 ...ما استاد -

 :گفت پراند جا از را کالس کلِ و نه تنها دو آن که فریادی با سپس شد؛ خیره دو آن به ایلحظه برای حسینی
 !لطفاً بیرون برید چی؟ شما استاد! ما استاد ما استاد هی! بیرون! خانما بیرون -

 با سپس و زد پایش به لگدی شدت با شقایق که بگوید یزیچ خواست و برداشت جلو به قدم یک استرس با خیال
 این از پس خیال. برگشت دوباره و کرد برخورد دیوار با در که کرد باز شدت با را در چنان و رفت در طرف به حرص
 کارهای آن در بود دوروز که اتاقی از تند اما سست هاییقدم با سپس و خواند دل در را اشهدش شقایق، حرکت
 را او حسینی شقایق، کار این با بود نزدیک. بست سرش پشت را در و شد خارج دادند،می انجام را شانعملی

 .کند تکهتکه
 بسزایی تاثیر هم آلودخواب و گیج فضای آن از دورشدن انگار اصالً. کشید عمیقی نفس سپس و رفت جلو قدم چند
 .داشت خیال یکارافتاده از مغز و آدم حال شدنخوب در

 در را اشصورتی و مشکی قرمز، آبی، خودکار و کالسور همراه سپس کرد، تا و درآورد را سفیدش روپوش جاهمان
 .بست و چپاند بود، ریز زرد هایگربه و آبی هایچتر اشرویی طرح و بود صورتی اشزمینهپس که کیفش

 توضیح وتابآب با را چیزهمه که اشندهکنمسخ لحن آن با داشت دوباره که شقایق دیدن با رسید، که پذیرش به
 سفیدش روپوش ییقه پشت، از تقریباً و رفت طرفش به زد،می تیغ اشخوراکی نوع از را پذیرش پرستار دو داد،می

 و دیار که زیبا و مهربان پرستار دو به رو سپس کشاند؛ عقبعقب و گرفت بود جدال در اشمشکی مانتوی با که را
 :گفت و کرد بودند، دخترعمو و دداشتن نام آهو

 .خواممی معذرت -
 :گفت عصبی لحن و پر دهان با شقایق. کشاند خود دنبال را او سپس گرفت، را دستش و کرد ول را شقایق ییقه و
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 !خورممی داشتم چته؟ روانی -
 .کند درست را اشرفتهعقب یمقنعه تا ایستاد گوشه یک و کرد ول را شقایق دست خیال

 عزیزم؟ برداری اخالقت این از دست خوایمی کی قایقش -
 :گفت سپس خورد، یکییکی بود دستش در که را هاییبیسکوییت و کرد خیال نثار یی«بابا برو»
 کنم؟ کارچی گشنمه -
 من؟ از بدتر دیگه -
 کافه؟ به برسیم تا بخوری چیزی خواینمی و خودآزاری که کنم کارتچی من خب -
 !اوف شقایق، اوف -

 .افتادند راه به دوباره و کشید اشمقنعه از دست
 رگ و بودندیوانه بر مبنی هاباالییسال هایحرف که برسد عملی هایدرس به که داشت ذوق قدرآن اول هایترم

. نداشت هم پاییز و بهار و زمستان و تابستان برداشت؛ هم سر پشت را هایشواحد و نکرد گوش حسینی لجبازی
 که فهمید و شدند آشنا حسینی جنیِ شقایق قول به اخالق با کمکم اینکه تا بود خانه و دانشگاه مقصدش همیشه

 !کندمی کوفتش را دانشگاه و بیمارستان در عمرش لحظات بهترین کچل کمی تا استاد این! بله
 .نشستند و رفتند سفید گرد زمی طرف به و خریدند خوراکی عالمه یک سومالی هایآدم همانند بوفه، به نشانرسید با

 :گفت شقایق سپس. خورد کمی و انداخت میوهآب در را نِی
 خیال؟ میگم -
 هوم؟ -
 مسابقه تو شنامهپایان و شد التحصیلفارغ پیش سال که همونی که؟ شناسیشمی رو محمودی سارا اوم؛...سارا -

 شد؟ اول
 با را حرفش یادامه شقایق و داد تکان را سرش فقط همین برای بگوید؛ چیزی توانستنمی و بود پر دهانش

 :کرد  شروع وتابآب
 خالصه حرفا، این از...  و مبارک تولدت چطوری خوبی، سالم. زدم زنگ بهش بود پریروز که تولدش برای -

 توش که بیمارستانی کارش، محل از که هم اون. زده نیرو جذب فراخوان بیمارستان این اینکه به شد کشیده آخرش
 .شدن استخدام دیگه عده یه همراه و داد استعفا نبود راضی ازش بود،

 :گفت و زد میوهآب به مِک یک کیکش پشت
 .بشه مبارکش خوب، چه -
 ... خُ کاریشونه روز اولین هم فردا -
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 بود داده داربوفه که سیاهی کوچک پالستیک در را هاآشغال پوست که درحالی و بدهد ادامه نگذشت خیال
 :گفت ریختمی
 داره؟ من به ربطی چه محمودی سارا اومدن اما بشه؛ مبارکشون بازم -

 :گفت و داد تکیه صندلی به بعد و ریخت پالستیک در هم را خودش هایآشغال شقایق
 !شده چی بگم کامل ذارینمی که تو خب -

 :گفت خنده با خیال
 شده؟ چی... حاال. اومدم فرم سر آخیش -
 دعوت هم رو همه بگیرن بالماسکه جشن یه خوانمی خرپوالست، این از شده جذب که یروهایین این از یکی -

 !نیستیم بیمارستان کادر جزو ما که حیف! هوف. بیمارستان کادر فقط البته  کردن؛
*** 

 :گفت پریدمی استرس همان از پلکش که درحالی و برگشت شقایق سمت به استرس با
 .شد رو دستمون دیدی یهو برگردیم، بیا شقایق -

 و بپرد خیال روی بر هاوحشی همانند خواستمی دلش که حالی در و کشید داریکش هوف حرص با شقایق
 :گفت بکند، ریشه از بود کرده جمع مانندشینیون و فر که را روشنش ایقهوه موهای

 رو احدوناسی هیچ کس،هیچ! الماسکهب روشه، اسمش بابا نیستیم؟ دیار و آهو تو و من که بفهمن خوانمی کجا از -
 .برگردیما باید میشه یازده دیگه ساعت دو االن دیگه، بریم بیا مادرت جون رو تو! شناسهنمی

 و طالیی ماسک کرد،می غرغر کهحالی در و زد عقب بود صورتش روی فرشان کوچک حلقه چند که را موهایش
 .افتاد راه شقایق دنبال به و کرد لندب را لباسش دامن و کرد درست صورتش روی را سفید

 کنار را تفریحاتش یهمه باشد، خوب نمراتش مدارس زمان همانند اینکه برای بود، شده قبول دانشگاه که وقتی از
 بود، هایشدرس روی بر متمرکزبودن برای که گیریگوشه این زمانی که جوری شد؛ غرق هایشدرس در و گذشت

 بعضی شقایق با و آمد خودش به خیال کمکم اطرافیانش، محبت با اما بگیرد؛ باعصا ضعف که بود شده سبب
 .گذراند تفریح به را روزهایش

 نظرشبه. چرخاند جاهمه را نگاهش خیال. برداشتند قدم شدهفرشسنگ یجاده در و شدند رد بزرگ آهنی در از
 .بود زیبا ببیند، توانستیم خیال که نمایی آن از. بود زیبا العادهفوق عمارت آن معماری
 که تفاوت این با بود؛ زیادی هایگل و مجنون بید درختان شده فرشسنگ جاده طرف دو که بود گونهآن عمارت

 همانند وسفیدی قرمز نمای که عمارت به و داشت بزرگ یپله سه سپس. بود هم پارکینگ یک چپ سمت در
 .رسیدمی داشت، انگلیسی هایساختمان
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 استرسش با را هاآن خیال اینکه برای شقایق. رسیدند ورزیده اندامی با پوشسیاه مرد دو به و رفتند باال هاپله از
 :گفت تندتند نکند رسوا

 .ناجی دیار و ناجی آهو -
 که اشرافی مهمانی به و عمارت درونی ساختمان وارد هاآن و گفت آمدخوش هاآن به بمی صدای با پوشسیاه مرد
 .شدند داشت، فرق خیال صوراتت با کلی

 برعکس. گرداند بودند صورت به نقاب همه که بزرگ سالن در را نگاهش خیال. گرفت را پالتوهایشان ایخدمه
 و دادندمی انجام بدی حرکات مرد و زن و بود شده مد تازگی به که هاییمهمانی همانند داشت انتطار که تصورش

 هاییمرد و زن از پر عمارت سالن اروپا، هایمهمانی همانند چیزی باشد، نور رقص فقط و باشد خاموش هاالمپ
 روشن را فضا هم مجلل و بزرگ هایلوستر و کردندمی صحبت طمأنینه با و خندیدندمی هم کنار در فقط که بود

 .بود کرده
 طبقه یک به دو هر که ودب پلهراه دو جلوتر خیلی شد،می وارد فرد وقتی که بود جوری عمارت درونی معماری نوع
 طرف پایین طبقه همان در سپس. طبقه راست سمت به دیگری و طبقه آن چپ سمت به یکی اما رسیدند؛می

 هایشانپایه سفیدی، و بلند هایرومیزی با که شکلدایره بلندپایه هایمیز جلوتر و بود غذاها سرویس سلف راست
 .سلطنتی مبل چنددست سپس بود ویسسر سلف ابتدا هم چپ سمت. بود شده پوشانده

 :گفت و زد پلک آهسته خیال
 !نیست یکی تصوراتم با اصالً -

 :گفت خنده با شقایق
 .پیشت میام بعد سرویسسلف میرم من خیال اوم. منم تصورات با -
 .رفت سرویسسلف طرف به و گذشت تنها را او و

 کنکاش را جاهمه راه در و رفت بلندپایه هایمیز از کیی طرف به و نشاند لبش روی زیبایی لبخند آرامش با خیال
 ایستاده یا نشسته گروهگروه که مردمی دیدن با لبخندش و نهاد میز روی بر را اشطالیی و کوچک کیف. کرد

 از را خودش که است چندسال دقیقاً که گذشت ذهنش از لحظه یک. گرفت وسعت کردند،می خوشحالی و بودند
 از ایذره هم هنوز که حادش افسردگی درمان از پس که است چندسال کرده؟ منع کردنخوشحالی و رفتنمهمانی

 اتفاق آن از بعد. رفت نفسش و کشید تیر اشمعده خوردنحرص دلیل به ناخودآگاه نیامده؟ مهمانی به دارد، را آن
 فکر. شود غرق است درست کردمی فکر که افکاری در شد باعث اتفاق هردو دانشگاه، در اشقبولی و پدرش برای
 اما نباشد؛ او یآینده نگران پدرش دیگر شودمی باعث نکردنتفریح و دانشگاه و درس در شدنغرق با کردمی

 و خوابیبی شدت از روزی که جایی تا کرد؛ خواندندرس صرف را جانش یشیره ذرهذره کارش این با او! بود اشتباه
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 شدند؛ نگرانش بیشتر بقیه و! رفت نفسش و کشید گلویش بر مرگ تیغه و شد گردن هب دست اجل با غذا، نخوردن
 .نباشد نگرانش کسی خواستمی که اویی نگران

 از پس و داشت جنون انگار. بود آورده دستبه را اشبینایی حال و بود کور او انگار. شد باز چشمانش انگار روز آن از
 او که بود فهمیده انگار. بود شده عادی انگار. آورددرنمی بازیدیوانه دیگر و بود شده خوب حالش طوالنی، درمان

 که اشخانواده با دوباره دیدار آرزوی کند؛ برآورده را پدرش آرزوهای تمام توانستنمی و کردمی زندگی باید هم
 .بود جگر به نخو هم هنوز اما نداشت؛ کینه هاآن از که مادری. بودند نهاده مادرش دل بر بزرگ داغی

 کم زبان از که هم مادرش و بود دیدهداغ موقعآن رعنایش عمه که کردمی فکر این به که بود وقت خیلی خیال و
 .بود هم مادرش تقصیر و نبود اشعمه تقصیر تنها خودش از ترکوچک برادر یا خواهر سقط و آوردنمی

 مادمازل؟ -
 باال را سرش. ایستاد حرکت از بودند، گرفته ضرب میز روی بر و ندنواختمی کالمیبی آهنگ ریتم که انگشتانش

 اشتیره ایقهوه و لخت موهای. شد خیره بودند، مشکی و طالیی ماسک زیر که نافذی ایقهوه چشمان در و آورد
 مرد آن صورت آنالیزکردن از پس خیال. بود آمده کش آرامی لبخند به باریکش هایلب و بودند افتاده ماسک روی

 :گفت و ایستاد صاف جوان،
 بله؟ -

 آن و خندیدمی مستانه جذابی و تنومند مرد همراه که کرد دنبال را شقایق نگاهش با خیال. شد بیشتر مرد لبخند
. بود کرده غوغا بود پوشیده که طالیی لباس و ایقهوه چشمان و کردهلخت موهای آن با که بود شقایق محو مرد

 لحن با مرد. پراند باال به را ابرویش تای یک و کرد متمرکز روبرویش مرد چشمان روی بر شقایق، از را نگاهش
 :گفت گرمی

 دارم؟ رو زیبایی دوشیزه چه با آشنایی افتخار بپرسم تونممی -
 پایین را سرش سریع اما ؛«خیال»: بگوید آمد زبانش نوک تا. کرد هول و دوید خون خیال صورت به بارهیکبه

 :گفت و انداخت
 .هستم دیار -

 و بود افتاده چال اشگونه دو روی بر که شد خیره مرد صورت به و آورد باال را سرش کوتاهی مکث از پس
 با روابطش همیشه او او؟ لکنتی تقریباً و زدنحرف آرام به چه؟ به. خندیدمی یعنی این و بود خورده چین چشمانش

 آدم؟ با کندنمی که هاچه دروغ اما بود؛ چیزی...  و لکنت هیچ بدون و مهربانانه و خوب مردم
 :گفت ایآقامنشانه لحن با سپس گرفت، میوهآب گارسون از و خورد را اشخنده

 .زیبا مادمازل هستم رادنی هم من -
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 دست روی بر اشه*ن*ا*د*ر*م و م*ر*گ هایب*ل تماس از. د*ی*س*و*ب و گرفت را خیال دست سپس
 .بیاورد رادنی دست داخل از را دستش سریع شد ثباع و شد مورمورش خود

 :گفت آهسته و زد گوشش پشت را موهایش
 .رادنی جناب همچنین -

 هم خیال و بود شده سرخ گرما از صورتش. کرد گرم را وجدانعذاب از پر خیالِ که بود عمیق چنانآن رادنی نگاه
 .شد کالفه بود، گرمایی که

 :گفت و نهاد یزم روی بر را لیوان آهسته رادنی
 گرمتونه؟ -

 :کرد جاجابه کمی را ماسک و کشید خودش بادزدن از دست
 .زیاد خیلی -

 :گفت و کرد دراز خیال طرف به را دستش
 .بیاید من همراه پس -

 بود گفته که دروغی خاطربه او! نه بکند خود با بد هایفکر اینکه نه. فشرد دستش در را کیفش وتردیدشک با خیال
 .بود غیرارادی کارهایش و بدهد سوتی اینکه نگران و بود حتنارا

 :افتاد چین چشمانش دوباره و زد لبخندی رادنی
 .دیاربانو باشه خنک که ببرمتون جایی خواممی فقط -
 چسبیده ـمرش*کـ به خیلی سفیدش-طالیی لباس ـمری*کـ قسمت و بود شده گرمش بیشتر ترس و استرس از

 دست در را دستش و کرد قبول را رادنی پیشنهاد بگیرد، بو کردنعرق از بود ترسیده اینکه خاطربه سر آخر. بود
 :گفت پراسترسی اما آرام لحن با و گذشت رادنی

 .خب خیلی -
 :گفت و کرد خیال به کوچکی تعظیم شد، ـمرنگ*کـ آهسته رادنی لبخند

 .بفرمایید دیاربانو، افتخارمه باعث -
 .کرد دراز هاپله فطر به را دستش یکی آن و

 :گفت رادنی. رفتند چپ سمت هایپله طرف به هردو و کرد بلند را لباسش حریر دامن آهسته خیال
 .خواهرم پیش برمتونمی -

 .متقابالً هم رادنی و ایستاد خیال لحظه یک
 .بشم خواهرتون مزاحم خوادنمی دلم اصالً من خب اما -
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 خوشحال شما با صحبتیهم از مطمئناً و رفته سر شحوصله نیستن اشدوست چون االن اون چیه؟ مزاحم اوه، -
 .میشه
 :کرد زمزمه و رفت جلو قدم چند تردید با خیال

 ...اما -
 :داد ادامه بلند و آورد باال را سرش

 .بریم نیست، مهم -
 باال وقتی. هستی هتل در انگار که بود جوری باال یطبقه. کرد کنکاش را جاهمه و افتاد راه رادنی دنبال به

 زمین کف. مشابه درهای با بود هاییاتاق ردیف دو در بعد و شدمی دیده عتیقه تلفن یک و تلفن میز ابتدا آمدی،می
 .زیادی اشرافی هایتابلو همراه به بود پهن زیبایی کرمی-ایقهوه قالی هم

 با ساله25-24 حدودا که زیبایی دختر و شد زبا در بعد، ثانیه چند. زد در و ایستاد راهرو اتاق آخرین جلوی رادنی
 در و زد گوشش پشت بود عسلی مش میانشان که را ایشقهوه موهای. شد نمایان زیبایی زانوی تا کالباسی لباس
 :گفت بود خیال به نگاهش که حالی

 داداش؟ جانم -
 کرد، نوازش را دختر آن موهای تدااب مهربانی، لبخند با رادنی و داد سوق رادنی طرف به را اشتیره عسلی نگاه و

 :گفت سپس
 باال بیارمش گفتم بود گرمشون چون و شدم آشنا باهاشون و دیدم مهمانی در رو زیبا مادمازل این من رهاجان -

 .نره سر تحوصله تو هم و بشید آشنا هم با هم تا تو پیش
 :آمد جلو قدم چند و شد باز خنده به رها گوشتی هایلب
 شما؟ و هستم رها من م،عزیز سالم -
 ...خی من -

 :گفت آرام و کرد باز را چشمانش. کرد احساس ضعفی دلش در. فشرد هم روی بر را چشمانش
 .هستم دیار من وقتم،خوش خیلی -

 با سپس شدند، بسته و باز تندتند ایثانیه برای اشگوشتی کمی تا بینی هایپره و رفتند باال به رها هشتی هایابرو
 :گفت آرامی صدای

 دیار؟ -
 :گفت لبخند با و رفت کنار در جلوی از سریع اما
 .دیارجان تو بیا -
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 خنکی از عظیمی موج. شد رها بنفش-اینقره دکوراسیون اتاق وارد سپس کرد، رادنی به نگاهی لبخند با ابتدا خیال
 خیال. بود زیبا و اندامخوش یلیخ. شد خیره او به پشت از و بست خیال سر پشت را در. کرد نوازش را خیال صورت
 :گفت و برداشت قدم تختش طرف به نمکینی لبخند با رها و برگشت طرفش به آهسته

 .دربیار رو ماسکت خوایمی هم اگه... آم. باش راحت دیارجون، بشین بفرما -
 با نفسشت راه انگار و درآورد را ماسک. نشست طوسی و بنفش سلطنتی مبل روی و کرد تشکر آهسته خیال

 از. شد پایین و باال لرزش با اشسینه قفسه. کشید داریکش و عمیق نفس. شد باز سنگین ماسک آن برداشتن
 .بود گرفته کوچکی سردرد و بود شده سِر انگشتانش نوک استرس

 کمی ات ابروهای و اشفرخورده اما کوتاه هایمژه و عسلی چشمان. شد خیره خیال مینیاتوری و زیبا صورت در رها
 را صورتش و کردمی خودنمایی سفیدش پوست روی داشت، که مناسبی لب و کوچک دماغ همراه به پشت،کم

 .کردندمی مینیاتوری
 دیگه؟ آره هستش؟ دیار اسمتون گفتید -

 لبخند با و داد ماساژ را اششقیقه دَوَرانی اش،اشاره انگشت دو با و فشرد هم روی بر را چشمانش تند خیال
 :گفت عیمصنو

 .رهاجان بله -
 :گفت و برد باال را اشهشتی ابروی رها
 بذارم؟ آهنگ نداره اشکال... آم. آهان -

 .بود هپبورن آدری عشق هم او. شد خیره مونرو مرلین و هپبورن آدری هایعکس قاب به و داد مبل به را اشتکیه
 .نیست مشکلی نه -

 .داد تکیه تخت تاج به و رفت بعقعقب و کرد پلی را آهنگ و زد نیشخندی رها

- All the lights in Miami begin to gleam 

 کننمی سوسوزدن به شروع میامی توی هایچراغ یهمه

Ruby, blue and green, neon too 
 سرخ و آبی و سبز نئون

Everything looks better from above, my king 
 پادشاهم رسه،می نظربه بهتر باال از چیهمه

Like aquamarine, ocean’s blue 
 ستآبی اقیانوس فیروزه، مثل
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Ah- ah- ah- ah 
Ah- ah- ah- ah 

Cacciatore 
 شکارچی ای

Ah- ah- ah- ah 
Ah- ah- ah- ah 

Limousines 
 هالیموزین

La- da- da- da- da 
La- da- da- da- da 

Ciao amore 
 عشقم ایسالم

La- da- da- da- da 
La- da- da- da- da 

[Verse 2] 

All the lights are sparkling for you it seems 
 زننمی برق تو برای هاچراغ میاد نظربه

On the downtown scenes, shady blue 
 افکنده سایه آبی که شهر پایین مناظر در

Beatboxing and rapping in the summer rain 
 نمکمی باکس بیتس و رپ تابستونی بارون زیر در
 .(هست دهان با موسیقی الت از استفاده بدون بیت ساخت باکس بیت)

Like a boss, he sang Jazz and Blues 
 خونهمی بلو و جاز اون بزرگ، رئیس یک مثل

[Chorus] 

Ah- ah- ah- ah 
Ah- ah- ah- ah 

Cacciatore 
 شکارچی ای
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Ah- ah- ah- ah 
Ah- ah- ah- ah 

Limousines 
 هالیموزین

La- da- da- da- da 
La- da- da- da- da 

Ciao amore 
 عشقم ای سالم

 هم باز اما بود؛ ری دل النا شناخت،می را خواننده صدای. شود جذبش خیال بود شده باعث و بود زیبایی آهنگ
 در هاینک خاطربه. شدمی احساس خُنَکی هم آهنگ در حتی اینکه با بود؛ برپا آتشی بود، گفته که دروغی از درونش

 مدام هم آهنگ در. کند ترجمه بتواند زود شدمی باعث این و بود خوب اشانگلیسی زبان بود، پزشکی یرشته
 .افتادمی میامی در که اتفاقاتی و گفتمی اشنارنجی رؤیای و عسلی بستنی از خواننده

 :گفت بود، خودش رؤیای در انگار که رها به و کشید عمیقی نفس
 .نیست الزم اصالً هستید، اتاق توی من خاطربه اگر بگم استمخو رهاجان... آم -

 :گفت محوی لبخند با سپس بست؛ را آهنگ و کرد باز را چشمانش آهسته رها
 .آوردم پناه اینجا به گرما از و بودم پایین دوساعت من عزیزم، نه -

 که چیزی تنها اما دربیاورد؛ را ایلشموب و بردارد را کیفش تا کشید دست لباسش دامن روی بر و خندید آهسته خیال
 کرد؛ نگاه را اطرافش و آورد پایین را سرش نگرانی با. بود طالیی هایشکوفه و حریر یپارچه کرد، لمس دستش

 .نبود اشطالیی کوچک کیف از خبری اما
 .ایستاد پا سر و شد بلند سریع

 افتاده؟ اتفاقی دیارجان -
 :گفت و چرخید خودش دور وحشت با
 .نیستش کیفم -

 :گفت و شد بلند تخت روی از آهسته رها
 .نبود همراهت هم اول از -

 که گفت دل در و زد تشر خود به سریع اما باشد؟ دزدیده را کیفش کسی نکند که کرد خطور ذهنش در لحظه یک
 .هستند باشخصیت اینجا هایآدم یهمه
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 :گفت ایکالفه پوف با خیال و گرفت جا کنارش رها
 .عزیزم خداحافظ پس برم، طرف اون از هم شاید بردارم، رو کیفم میرم من جانرها -

 :گفت و فشرد را خیال دست زیبایی لبخند با رها
 .خدانگهدارت ببینیم، رو همدیگه دوباره امیدوارم -

 این جایبه اما ؛«.ببینمتون دوباره دارم دوست خیلی اینکه با. میره آبروم وقتاون! نکنه خدا»: گفت دل در خیال
 و داد تکیه در به و بست را در. زد بیرون او اتاق از و کرد خداحافظی رها از دوباره تصنعی لبخند با حرف،
 شست انگشت بلندش،پاشنه کفش. گرفت در از را اشتکیه و فرستاد بیرون را نفسش. بست را ماسکش هولکیهول

 .زدمی را پایش
 :کرد زمزمه لبی زیر و رفت هاپله طرف به تندتند

 گذشتم؟ کجا رو کیفم خدایا، خدایا -
 .کشید را دستش کسی راستش سمت از که برود هامیز طرف به خواست و آمد پایین هم پله آخرین از

 :گفتند زمانهم ناخودآگاه. گرفت قرار شقایق روبروی و خورد تلوتلو
 تو؟ کجایی -

 :گفت طلبکاری لحن با و آمد خودش به زودتر شقایق
 دنبالِ ساعتهنیم من و نیمه و یازده ساعت بریم، باید بپوش باش زود... دنبالتم ساعته یه که کجایی تو کجام؟ من -

 .توام
 شالش و پالتو سریع. کرد فراموش را اششناسایی کارت و موبایل حاوی کیف شدنگم کامالً و رفت فرو شوک در
 .دویدند خروجی/ورودی در طرف به تقریباً یدشان،پوشمی که حالی در و گرفت بود شقایق دست در که را
 دامن. نیفتد تا گرفت رادنی از را نگاهش سریع. بود زده خشکش جمعیت میان که دید را رادنی آخر، یلحظه در

 :گفت شقایق. گرفت تر باال را لباسش
 .نبود خانم و کنن خبر تاکسی دادم ربع و یازده ساعت از -

 .کرد پرتش تاکسی در شقایق تقریباً و کرد، ویال حواله را آخرش نگاه او و کشید را دستش شقایق
 حالت ترینسریع با شقایق اما انداخت؛ او به خشمگینی نگاه راننده که بست محکم چنان را در و نشست هم خودش
 :گفت ممکن

 ...به برید آقا -
 :گفت خیال گوش در شدو خم شقایق و داد تکان سری راننده

 .شمام یخونه امشب فتمگ مامانم به -
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 .اوهوم -
 .رسیدند شاننهخا به و نکرده پیدا را کیفش که آمد یادش تازه و شد خیره شهر بلند هایچراغ به و

 .شدند پیاده و کرد حساب سریع شقایق
 .گذشتم جا رو کیفم من شقایق -

 کنترلش دارد بود معلوم هک صدایی با و برگشت خیال طرف به یکهو شد، سرخ چشمانش و زد خشکش درجا شقایق
 :گفت نزند جیغ تا کندمی
 تو؟ بریم جوریچه حاال. داشتی استرس بس از اَه،! وای خدایا وای احمقی؟ مگه خیال اوف، -

 :گفت جیغ با و کند تحمل نتوانست بار این شقایق که زد را زنگ و رفت جلو و گزید را لبش
 ...یداب و بودن خواب اگه هان؟ کردی؟ کارچی خیال -
 که خیال همراه و کرد فرو حریر شال در را اششدهلَخـت موهای ترسان و عصبی شقایق. شد باز تیکی صدای با در
 .شد خانه وارد بود، سردخون داشت سر در که فکری خاطربه

 و آرام خیلی ظاهر در. بودند هاآن باالآمدن سالنهسالنه گرنظاره آلود،اخم و آلودخواب صورتی با پدرش و مادر
 .شدمی کرد،می بیداد اشعسلی چشمان در که نگرانی متوجه کرد،می دقت کمی کسی اگر اما بود؛ سردخون

 را چشمانش شرمندگی با هم شقایق و کردنتعریف به کرد شروع تندتند خیال و گرفتند قرار محمد و سیما روبروی
 .کرد باز و ستب را چشمانش چندبار شرمندگی از و دوخت شانباغچه به

*** 
 استرس و شده بیدار خواب از ظهر دو ساعت که کسی برای بود عادی. سوختمی چشمانش و کردمی درد سرش
 .داشته هم را کیفش و حسینی کالس به نرفتن

 قرمز و نارنجی هایگل با سفید و زرد هایشکوسن که آبی-سبز تکی مبل طرف به و آمد بیرون شانآشپزخانه از
 جاده یک عکس که نفرهسه مبل باالی تابلوی به بود، خیره جایک به و کردمی فکر که همیشه مانند. تنشس بود

 و دیار دیدن به بروند؛ بیمارستان به او همراه به تا کند تمام را ناهارش شقایق بود منتظر. بود شده خیره بود، بارانی
 .آهو

 از را سرش سیما موقع، همان درست. شد بلند و دوخت او به را نگاهش کالفه آشپزخانه، از شقایق آمدنبیرون با
 :گفت و درآورد موبایل داخل

 .فرستادم رو روانشناسی کانال همون برات کن، چک رو تلگرامت خیال -
 و ملی کارت و موبایل بفهمد مادرش اگر که کرد فکر خود با خیال و زد نبض همیشه از بیشتر شدت با گردنش رگ

 !است حالل خونش کرده گم را شااعتباری کارت
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 .کنممی نگاه بعداً مامان باشه -
 :گفت اخم با و کرد خاموش را موبایلش سیما

 .بدم نشونت رو عکساش از یکی خواممی بیار، برو االن بعداً؟ چرا -
 :رسید دادش به سریع خیلی شقایق و شد خیره مادرش به حرص با خیال

 تصادف داشته هموفیلی که دوستامون از یکی آخه عصبیه؛ و فشاره تحت کمیه االن خیال نشو، ناراحت جونخاله -
 ...هاییآدم همچین برای میفته ناگواری اتفاق چه دیگه دونیدمی و کرده
 :گفت افسوس با و شد بلند نگرانی با سیما

 چطوره؟ االن! خدایا -
 :گفت حرص با بود، پذیرایی از بعد هایپله طرف به نگاهش که حالی در خیال

 بریم؟ ذاریمی! مامان مرگه دمِ -
 :گفت سیما سپس. رفت هاپله طرف به و شد رد خیال سر پشت از تند و گرفت اشخنده شقایق

 !کنه رحم مادرش و پدر به خدا. برو خب خیلی -
 .رفت باال یکی-دوتا را هاآن و رفت هاپله طرف به تند و داد تکان سری

 میز و رنگعسلی گلیگل هایدیواری کاغذ با که اشعسلی – سفید تخت طرف به و کرد باز را اتاقش در
 .نشست و رفت بود ست تحریرش

 !نبود این وضعم االن بیام مهمونی اون به کردینمی مجبور رو من تو اگه! اوف شقایق اوف -
 :گفت آرامش با و نداختا خیال به نگاهی آینه داخل از زد،می رژ داشت خیال سفید آرایشی میز جلوی که شقایق

 هم رو کارتات و سوزونیممی رو کارتتسیم ریممی کنن کمک نتونستن آهو و دیار اگر نباش، نگران خب خیلی -
 .کنیممی کاری یه
 آخه؟ جوریچه -
 .میشه حل چیهمه هم بعد و میشی دعوا کمیه و گیممی اون به مامانته، از ترمنطقی بابات -

 و بیاورد در لباس تا رفت رنگشایقهوه هایدیواری کمد طرف به و کرد شقایق نثار ایرهغچشم حرص با خیال
 .بپوشد

* * * 
 توانمی اش،کاری اول روز برای و بود کرده ویزیت را بیماران یهمه کامل آرامش با. بود خوبی روز برایش امروز
 که بود عسلی چشمان آن زند، هم بر را خوب لحظات نای توانستمی که چیزی تنها اما... اما بوده؛ العادهفوق گفت

 .بودند گریخته دستش از دیشب
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 رها، خواهرش، هایدوست آهو، و دیار از و برود خواستمی چندبار. شد خیره هاوآمدرفت به و داد تکیه دیوار به
 .آمدمی شپی مشکلی بار هر خب اما زد؟ جا تو جای به را خودش که بود کسی چه دختر آن که بپرسد

 جلوی به را خودشان تقریباً دختر دو که بگوید چیزی خواست. رفت پذیرش سمت به و انداخت چنگی موهایش در
 که داد را اطمینان این خود به و نگفت چیزی. بخورد تلوتلو عقب به کمی او شدند باعث و کردند پرتاب پذیرش

 .است ضروری کارشان حتماً
 و عجیب و کرد پرت را رادنی توجه اندازه از بیش هایشلباس که دختری آن به رو و گذشت کنار را خودکارش دیار

 :گفت و کرد بود، غریب
 عزیزم؟ جانم -

 مانتوی یک هاآن روی بر که بود اینسکافه بافت بلوز و بود چرم که مچ تا بلند دامن یک دختر آن هایلباس
 آن. بود زیبا هم شالش. بود انداخته بود بافتش بلوز رنگهم که اینسکافه رنگ به... و زیپ و دکمه بدون جلوباز
 و طوسی تنگ یراسته شلوار فقط بود، بسته را ـمربندش*کـ و بود پوشیده که مشکی پالتوی خاطربه هم یکی
 .بود معلوم اشمدادینوک بافت شال

 .شدیم مزاحمت دوباره ما ببخشید دیارجان، -
 :گفت شرمندگی با دختر. گذراند سر از را دختر عجیب هایسلبا. کشد می سوت گوشش کرد احساس

. گذاشتم جا مهمونی توی رو کیفم دیشب من... من راستش. شدیم زحمت اسباب دوباره ما ببخشید دیارجان -
 .بود کیفم توی شناساییم کارت اما نیست؛ مهم موبایل

 به را خودش که است کسی همان دختر، این واقعاً که داد را اطمینان این خود به رادنی زد، دختر که حرفی این با
 .بود زده جا دیار جای
 :گفت لکنت با تقریباً و خورد سر رادنی روی بر دیار یدرمانده نگاه

 .جانخیال... خیا -
 .آمدنمی بیرون فکرش از و رادنی دیشب خیال بود شده دختر این. آمدمی او به هم اسمش خیال؟

 :گفت و برداشت وجل به قدم یک ناخودآگاه
 خیال؟ -

 قطعاً نافذ، چشمان این و بود آشنا خیلی برایش صدا این. برگشت رادنی سمت به استرسی، تقریباً حرکتی با خیال
 خجالت از داشت واقع در. بیاورد زبان بر را ایکلمه بتواند که نشد باعث اما داد؛ قورت را دهانش آب! بود رادنی خود
 شدمی سدی دیشب دروغ از ناشی خجالت اما بیاورد؛ زبان بر خواستمی که بود جمله انهزار سرش در. شدمی آب
 .نزند حرف او تا
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 :گفت آهسته رادنی. راند داخل به را پریشانش موهای
 .بیاید همراهم لطفاً منه، پیشِ کیفتون -
 در چیزهمه رادنی از غیر و نبود شبطن در روح انگار بود؛ زده خشکش. ماند جایش برسر خیال اما افتاد؛ راه جلو به و

 !محو محوِ بود، محو اطرافش
 !خِفّت اسم به واریچندش حس از بود شده پر وجودش تمام و شنیدنمی را شقایق زیرگوشی هایپچپچ
 وقتی اما باشد؛ گفته دروغ هم شاید و زدندمی حرف منطقی او با مادرش و پدر چون بود؛ نگفته دروغ عمرش در

 دو اسیری به اشپایینی لب. بود شده ضایع فجیعی طرز به گفته، دروغ هاسال از پس از بعد که هم حال و بوده بچه
 هایگدازه همانند عمیقش نفس. ببینند بهتر تا شدند باز دوباره و شدند بسته چشمانش و درآمد اشخرگوشی دندان
 .بود منتظرش او از دورتر یکم که رادنی به شد میخ نگاهش. سوزاند را دماغش هایسوراخ آتش

 از چندسال که دروغی آمد؛می یادش کرد بیزار هادروغ یهمه از را او و بود گفته که را دروغی آخرین داشت حاال و
 تحقیر خواستنمی دلش داشت، گفتندروغ از که ترسی با او حال و بود کرده تلخی روزهای به تبدیل را اشکودکی

 .برود شدمی کار به مشغول دیگر سالیک از کمتر شاید که تانیبیمارس در آبرویش و بشود
 خیال، رنگ پریدن از بود گرفته اشخنده چرا دانستنمی رادنی مدت تمام. رفت رادنی سمت به لرزانی هایقدم با
 داشت؟ دم و شاخ او مگر آخر. خیال وپایدست لرزش از

 :گفت و گرفت دندان به را لبش
 بیاید؟ خوایدنمی -

 راه او دنبال به دو هر و شد قدمهم خیال با زوربه شقایق که هم بعد و دید را خیال سینه قفسه شدنباالوپایین
 کنار را اشچندساله و چندین ادب ناخودآگاه خیال، صدای شنیدن با اما شنید؛می را شقایق هایپچپچ صدای. افتادند
 :کرد تیز را گوشش. کرد آرام را هایشقدم و گذشت

 !دیگه کیه خوشتیپه دکتر این بگو روخدا تو خیال -
 .میشم آب خجالت از دارم جوریشهمین خودم روخدا، تو گوشم زیر نکن وزوز انقدر شقایق -
 .نمیگی هیچی کام تا الم که تو چرا؟ خب -
 از دارم کرد محق در رادنی که خوبی اون و گفتم که دروغی از خودم که ساکت روخدا تو روخدا، تو! شقایق وای -

 .میشم آب خجالت
 .کرد نقاشی را صورتش لبخندی خیال، توسط اسمش آوردن زبان به با
 رادنیه؟ اسمش رادنی؟ -

 :کند زمزمه آرام شد باعث و کرد خاطرآزرده را خیال کمی بود، سؤال یک فقط که شقایق حرف این
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 ...اون و دونستممی رو اون واقعی اسم من. رادنی آره -
 :ایستادند رادنی دستور به بعد و کشید ایفهکال پوف

 .بفرمایید جاست،همین -
 :گفت رادنی و شدند بود رادنی پزشکش که قلبی بیماران ویزیت مخصوص اتاق وارد هرسه

 .بفرمایید -
 .رفت ایشیشه کمد سمت به و کرد اشاره کارش میز روبروی هایصندلی به و

 سمت دکتر، کار میز کنار و بود صندلی دو و دکتر میز خروجی/ورودی در رویروب که بود گونهاین اتاق دکوراسیون
 .بود برانکارد یک چپ سمت و ایشیشه کمد یک پنجره جفت راست،
 انجام مانندزادهاصیل حالتی با که او کارهای روی بر متمرکز بود بسته یخ اندامش تمام که خیال اما نشست؛ شقایق

 :بدهد توضیح را دیشبش اشتباه کرد سعی چندی زا پس و بود ایستاده شد،می
 .خوایممی معذرت واقعاً و درسته شدیم؛ وارد دیگه هویت یک با که کردیم اشتباه ما... ما ببینید -

 :گفت داد و خیال به و درآورد سامسونتش از را خیال کوچک دستی کیف رادنی
 ... و بدید توضیح من به نیست الزم -

 :کرد صحبت آورندمی یاد به را او همه که طورهمان و کرد قیچی را او حرف تند خیال
 .دادممی توضیح باید و گفتم دروغ من خب، اما دادم؛نمی توضیح من بود افتاده ایدیگه اتفاق هر -

 .شد خیره رادنی ایقهوه چشمان در سپس
 سپس و دارد دروغ به نسبت یدیشد حساسیت خیال که کرد فکر این به و نگریست خیال چشمان در ریزبین رادنی
 :گفت

 .نیومدید خودتون هویت با چرا کردم تعجب من اینکه فقط. دونممی رو این درسته؛ -
 :گفت و شد بلند شقایق

 نپرسیدید؟ آهو و دیار از بگید خوایدمی یعنی... ام -
 :نشست میزش پشت صندلی روی بر
 مشکل شاید گفتم چون نذاشتم؛ من اما بپرسه؛ خواست رها، خواهرم، و هستند خواهرم دوستای آهو و دیار -

 .بوده شخصی
. کرد تحسین را مادرش و پدر دل در دارد، رادنی که درکی و نزاکت همه این از خیال و پرید باال به شقایق ابروهای
 :گفت نشود ناراحت این از بیشتر خیال اینکه برای شقایق



 

 

20 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 آهو و دیار هم وقتی. کنیممی کار بیمارستان این توی مونملیع کارای برای که هستیم پزشکی دانشجوی ما -
 کردم مجبور رو خیال هم من و جاشون بریم ما و نمیان اونا گفتن مهمونی، به بیام خوادمی دلم من فهمیدن
 .بیاد همراهم

 :گفت شقایق و خیال به رو و ماند خشک چرخیدمی موهایش در که رادنی دست
 ستید؟ه دانشجو شما... شما -

 :گرفت آغوش در را هایشدست خیال
 .بیایم آهو و دیار اسم با شدیم مجبور که بود هم همین خاطربه خب بله، -

 :گفت و کرد نگاه خیال متوسط قد و میزهریزه اندام به رادنی
 .آهان... آه -
 .نهاد میز روی بر و کرد باز بود، شده متورم هایشرگ عصبی، فشار اثر بر که گردنش دور از را اشپزشکی گوشی و

 :بگوید ناخواسته رادنی شد باعث که کرد چک را درونش و برداشت را کیفش خیال
 .کنم پیداتون تونستممی سریع بود جوریاین اگه که نزدم دست کیفتون محتوای به -
 هیچ بدون بود، هرفت بین از اششرمندگی بود داده را الزم توضیحات اینکه خاطربه بود وقت خیلی که خیال اما

 :گفت قبیل این از هاییچیز و چشمانش در شرمندگی
 .بکنه چک کرده گم آدم که چیزی پیداکردن از بعد که طبیعیه امر این اما ببخشید؛ -

 :ببیند را چشمانش خواب شب کلِ بود شده باعث که زد زل کسی چشمان در عمیقی نفس با رادنی
 .متأسفم من بله، -

 و انداخت خیال گردن در دست بازی نیش با هستند، عذرخواهی حال در طرف دو هر حد از بیش دید که شقایق
 :گفت

 به و کنیم دیر شد باعث خوابیدیم که هم صبح و نخوابیدیم صبح تا استرس از دیشب ما رادنی، آقا ببخشید، ام -
 .ناراحتید هم شما البته ناراحته، کمیه خیال همین برای نرسیم؛ کالسمون

 :داد ادامه و کرد نگاه دو هر به دبع و
 هم رو تشکرش و خواهیمعذرت گرفت شما از رو کیفش خیال رفته، پیش خوب چیهمه بینممی که هم حاال -

 .بریم که بهتره هم االن. کنممی تشکر هم باز و خواممی عذر شما از هم من کرد،
 .بست نقش خیال فرمخوش هایلب روی بر لبخندی باالخره و
 .خوش روز. امروز خاطربه هم دیشب، خاطربه هم متشکرم؛ ازتون. میگه راست شقایق بله -
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 چشمان از من و بشویم آشنا بیشتر تا بشم داشته را اتشماره خواهدمی دلم بگوید خواستمی دلش شد؛ بلند رادنی
 تعیین او برای پدرش و مادر که ادبی همیشه، مانند اما ببرم؛ پی دنیا هایزیبایی به دوباره و شوم مندبهره زیبایت

 :بگوید اینیمه و نصفه لبخند با تنها که کرد حکم بودند گذشته حدود و حد و بودند کرده
 .خوش روز خانم؛شقایق و خیال خانم همچنین -

 به در موقع همان درست که بشود خارج رادنی اتاق از شقایق همراه به خواست و گرفت وسعت لبخندش خیال
 و روییخنده با و شد وارد بود کنارش در خیال که دیشبی رویخوش دختر همان رادنی، خواهر رها، و شد باز سرعت
 :گفت براق تیره عسلی چشمان همان

 خوبید؟! همگی بر سالم -
*** 
 دوم فصل

 «پایان از شروع»
 :شد ترعمیق لبخندش و چرخاند شقایق و خیال طرف به را سرش

 جون؟خیال -
 صورت روی نماییدندان لبخند. بود داده راه اتاقش در را او دیشب که بود رهایی همان و نبود مانندکنایه لحنش
 :گفت سرشان پشت از رادنی. بست نقش خیال

 فهمیدی؟ کجا از تو رهاجان؟ -
 بود معلوم که لحنی با رفت،می خیال طرف به که طورهمان و بست را در شد، اتاق وارد و آمد بیرون در پشت از

 :گفت است راضی کارش از خیلیخیلی
 شما خدمت در االن هم من و گفتن هم اونا پرسیدم، آهو و دیار از و بیارم دووم نتونستم من جون،داداش خب -

 .هستم
 .کند استشمام را تلخش عطر بوی دوباره تا کرد فرصت خیال و ایستاد خیال کنار بار دومین برای

 .بشه نداشته دوست خانمخیال شاید د؛بو اشتباه کارت رهاجان اما -
 :گفت مهربانی لبخند با و گرفت را رها دستان

 .سالم... راستی. دیدمتون شدم خوشحال خیلی من حرفیه؟ چه این نه -
 :فشرد را خیال دست و خورد را اشخنده سریع رها
 .آدم واسه ذارهنمی حواس که ما داداش این. جونخیال سالم -

 :گفت لبخند با و شد کشیده شقایق طرف به رها نگاه
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 شما؟ و -
 :گفت نمکینی لبخند با و کرد دراز را دستش سریع شقایق

 .خیال دوست هستم، شقایق -
 .جونشقایق وقتمخوش خیلیخیلی -
 .عزیزم همچنین -

 :گفت و کرد درست را شالش سریع خیال شقایق، و رها آشنایی از بعد
 .خرسندم خیلی شما با آشنایی خاطربه و متأسفم دیشب اقاتاتف خاطربه. بریم ما دیگه خب -

 :گفت التماس و ناراحتی با و گرفت قرار خیال جلوی سریع خیال، رفتن آهنگ شنیدن با رها
 تا جایی شاپی،کافی بریم چهارتایی نداری مهمی کار اگه خواممی. اومدمنمی که بری خواستممی اگه جونخیال -

 .بود شده چیز کمیه آشناییمون دیشب چون کنیم؛ شروع ولا از و بخوریم چیزی
 .کند معاشرت او با خواستمی دلش واقعاً اینکه مثل و نبود کنایه. شد خیره رها صورت در خیال

 ...خوشحال خیلی واقعاً عزیزم رهاجان -
 .ریممی! عالیه باشه، -
 :گفت خنده با هار. کرد گشاد او برای را چشمانش و برگشت شقایق طرف به بهت با
 !عالی عالیه، -

 به را شقایق اگر رسیدند، خانه به وقتی که کرد عهد خود با دل در و گرفت شقایق از را نگاهش ناراحتی با خیال
 !است حالل خونش برساند هم قتل
 .بود رادنی بود، گرنظاره فقط و بود طرفبی که کسی تنها هم آخر

 .پایان از باشد روعیش این شاید که دانستنمی کسیهیچ و
*** 

 .اسپرسو -
 .نسکافه -
 .چاکلت هات -

 :گفت و برداشت اشچانه زیر از را دستش
 .آلبالو آب -

 :گفت خیال به خطاب و گذشت کنار را منو رها
 هوا؟ این تو سرد؟ نوشیدنی -



 

 

23 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 :داد تکیه صندلی به سینهبهدست لبخند، با خیال
 .هستم میوهآب این عاشق چون میدم؛ سفارش آلبالو آب موقعیتی هر توی من -

 :گفت خنده با رها
 .چیزا جوراین از... و چاکلت هات کاکائو، شیر خورم،می شکالتی چیزای بیشتر نیستم؛ طوریاین من اما! جالب چه -

 :گفت دادمی گره هم در را دستش که حالی در رها. کرد تأیید خنده با خیال
 ...که بگم تمخواس جون،شقایق جون،خیال خب -
 ببخشید؟ -

 او و بود آشناتر خیال برای ایغریبه هر از شاید که چرخید جوانی پسر طرف به سرهایشان و شد قطع رها حرف
 .دانستنمی
 اشداده گره هم در هایمشت و چشمش پایینی پلک تیک از کامالً بودنشعصبی روبرویشان، یساله 29-28 پسر

 .بود مشخص
 :گفت و شد بلند آهسته رادنی

 بفرمایید؟ -
 :گفت لرزانی صدای با و انداخت چنگ بود زده باال که فرش موهای در عصبی حالت با پسر

 !متأسفیم واقعاً ما کنیم، تعطیل رو شاپکافی باید که اومده وجود به مشکلی یه. هستم شاپکافی این صاحب من -
 .ستا عیان است روانش روی بر که فشاری. شدند بلند سریع همه

 :گفت و زد پسر آن یشانه روی بر ضربه چند لبخند، با رادنی
 .بشه رفع زودتر امیدوارم نیست، مشکلی -

 :گفت و برگشت دخترها طرف به سپس
 بریم؟ خب -

 :گفت خیال اما دادند؛ تکان سری رها و شقایق
 .زده زنگ هزاربار االن تا مامانم دیگه؛ بریم باید شقایق و من ممنون، نه -

 :گفت رادنی ترسریع رها اما بگوید؛ چیزی تا گشود لب نیراد
 بشم؟ داشته رو تشماره میشه جونخیال اما باشه؛ -

 .گفت را خودش یشماره بعد و کرد وارد را رها یشماره ابتدا و درآورد را موبایلش خنده با خیال
 و نداد دست او به بدی حس نگاهش از .کرد ترغیب را اشکنجکاوی حرکاتش سر بر رادنی هاینگاه میان، این در
 .کرد ترشح او در را کنجکاوی هورمون فقط دقیق و نافذ نگاه آن
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 رها همراه به شاپکافی صاحب به حرفی گفتن از بعد رادنی اما آمدند؛ بیرون شاپکافی از مستقیم شقایق و خیال
 .زدند بیرون
 .بود شده جور خیلی رها با. کرد تاکسی سوار زوربه را شقایق خیال ایستاد، تاکسی وقتی
 .داشت مادرش و پدر از تماس و پیام عالم یک کرد؛ باز را موبایلش نشستند، که همین

 .خیال مونخونه میرم دیگه من -
 ...آقا. باشه -

*** 
 :بزند جیغ بود مانده کم و بود گرفته فرا را وجودش هیجان

 !عالیه این نمیشه، باورم من... من! مامان وای -
 :بودگفت معلوم حرکاتش همه از که کالفگی با سیماخانم

 گیری؟معرکه و پیری سر نمیگن مردم وقتاون سن، این تو هم اون محامله من هان؟ خیال؟ عالیه چی -
 :گفت نشدنیوصف خوشحالی با و شد آویزان سیماخانم گردن از کوچک کودکان همانند تقریباً خیال

 ...که بود مردم حرف به گها سیماخانم، وللش رو مردم -
 :نشاند مادرش یگونه روی بر ایبوسه و نداد ادامه را حرفش و
 ...اون خوشحاله چقدر بابا کن نگاه من، عشق -

 :گفت و پرید خیال حرف میان بدخلق خانم سیما
 !منه حاملگی خاطربه خوشحالیش درصدسی فقط که بخورم قسم تونممی عزیزم، خیال -

 :برد البا را ابرویش
 ش؟دیگه هفتاددرصد و -
 شد؟ چی دوستت اون کن، ول رو هااین تو حاال -
 و بیرون بریم رو امشب نمیاید چرا. کنم ولش راحت که نیست چیزی این اما مامان؛ هستش... کما توی فعالً -

 بگیریم؟ جشن
 .بگو بابات به... دونممی چه -

 از وقت هر سیماخانم. فهمیدمی خوب را مادرش متضاد هایرفتار. شد خیره مادرش به عمیق و رفت عقب
 بود خوشحال آن از که موضوعی با را اشناراحتی و موضوع آن کند، بیانش خواستنمی و بود ناراحت موضوعی

 موضوع یک پای یعنی این و بود ناراحت ظاهراً باشد، خوشحال موضوع برای اینکه جای به یعنی کرد؛ می جاجابه
 .بود انمی در دیگری
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 :گفت و نهاد آشپزخانه یچهارنفره میز روی و ریخت آلبالو میوهآب کمی خودش برای و رفت یخچال سمت به
 بگی؟ لطفاً یشهم چیه؟ خوشحاله دارشدنشبچه بیشتر براش بابا میگی که موضوعی اون مامان؟ -
 :گفت ریزی اخم با و فشرد هم سر پشت تندتند را دکمه چند و بست را ظرفشویی ماشین در
 .خیال بدونی دونمنمی الزم -

 .بود کرده کنجکاو را خیال بدجوری موضوع این اما فوضول؛ دختر بردار کنکاش از دست یعنی سیماخانم حرف این
 :کرد نزدیک لبش به را اشمیوهآب لیوان

 ...هم من مامان اما -
 !خیال نه -

 یجمله روز در بارده حدود در شاید بود میان در مهمی موضوع پای هروقت همیشه. عصبانی خیلی و بود ناراحت
 را پشتشالک سرامیکی لیوان. بود گذشته کار از کار که شدمی خبردار وقتی هم همیشه و شنیدمی را« !خیال نه»
 را رفتنبیرون موضوع دیگر کالً و رفت باال هاپله از سالنهسالنه. شد خارج آشپزخانه از اخم با و کوباند میز روی بر

 .کرد فراموش
 :کرد نگاه بود کرده نصب پیش سالشش که تابلویی به و ایستاد اتاقش در روبروی

 اضافی وقت کسی اینجا بشوید؛ مطمئن کارتان بودنمهم از کیوان، خیال دکتر خانم اتاق به واردشدن از قبل لطفاً»
 «.ندارد

 دانشگاهش اول هایترم برای که زیادش نفسبهتماداع این اما. پزشکی وسائل و عینک و پزشک برچسب چندتا و
 .شود باز اشخرمایی ابروهای بین گره نشد باعث هم این. بود سالشبیست او که وقتی یعنی بود؛
 از پر نویسیِخالصه هایبرگه از پر تمامش و نداشت خالی جای یک هایشدیوار که اتاقش وارد و کرد باز را در

 نحسی سالگیپنج همان است؛ سالشپنج ذهنشان در خیال هم هنوز انگار هاآن. بست شدت با را در و شد بود، نکته
 هاآن االن داندنمی که را خوبش دوستان و بشود دور مشکالت بعضی سر بر اش،پدری خانواده از او شد باعث که
 .نیست مطمئن هم آن است، ادشی هااسم بعضی فقط حال که بوده دور هاآن از قدرآن. بدهد دست از کنند،می چه

 :کرد زمزمه و انداخت  سفیدش-عسلی تخت روی بر را خودش خسته
 چی؟ که مثالً آخه. خودشون شأن در نه منه شأن در نه بچگانه رفتار این -

 روی بود، دور خیلی. نداشت را موبایل سمت به رفتن یحوصله و حال اصالً اما آمد؛ موبوگرامش مسیج صدای
 این اثر بر هم آخر و کند متمایل چپ به را خودش کمی شد مجبور که شد زیاد هامسیج تعداد قدرآن اما ؛بود عسلی
 .نگریست می را جاهمه گشادشده چشمان با ثانیه چند تا و گرفت گردنش اش،تنبلی

 :کرد باز را مسیج تند «Raha» اسم دیدن با. شد موبوگرام وارد و زد را موبایلش رمز
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 «خوبی؟ جانالخی سالم»
 «کنی؟می کارچی»
 «رسیدید؟ راحت»
 «قلبی چشم شکلک کردی؟ پیدا رو کیفت چون خوشحالی االن»
 :نوشت تندتند و کرد ایخنده. بود تایپ حال در هم هنوز و
 «خوبی؟ تو مرسی رهاجون سالم»
 «.بودم کشیده دراز تختم سر هیچی»
 «ژکوند لبخند شکلک! خوندیمی فاتحه من برای باید االن تو فهمیدمی مامانم اگه آخه! خیلی»

 تاپنج رها طرف از و کشید عمیقی نفس خیال. آمد جایشبه Online و رفت لحظه چند برای typing عالمت
 :مسیج دو هم بعدش و آمد خنده شکلک

 «!خدانکنه وای»
 «مائه؟ بیمارستانه توی عملیتون کارای از چندتا هفته در»

 .بردنمی یاد از را اخمو ینیحس هایکالس وقتهیچ
 «.اخمو استاد یه با هم اون بار،سه»

 .کرد پیدا ادامه شام قبل ساعتربع تا چتشان و آمد خیال برای خنده عالمت عالمه یک
*** 

 میای؟ خودت یا بیای وایسیم منتظرت دعوتیم، مهالیینا خاله یخونه فردا -
 احساس او با هم خیال و بود خوب خیلی او با که بود داشت سن سالسی که مادرش خواهر آخرین مهال، خاله

 و بود شده زایمان از پس افسردگی دچار بود، آمده دنیا به آیلین، دخترش، که پیش سال دو از اما کرد؛می راحتی
 ،نبود روزچهارده و بود روزچهارده و بود نفت چاه مهندس که هم همسرش کار. برود روانشناس نزد کردنمی قبول
 به مهال، همسر امیرعلی، که وقت هر. بود رفته بین از بودنشانراحت کمی و بود شده او حال تشدیدشدن باعث

 خیال شد می باعث مهال رفتارهای بود، او پیش اول یهفته یک خیال همیشگی عادت طبق و رفتمی مأموریت
 دلش همیشه! گیج حوصله،بی عصبی، سته،خ اند؛ برگشته جنگ از که باشد کسانی همانند برگردد، خانه به وقتی
 کم اشافسردگی خاطربه مهال. سوختمی بود وابسته بداخالقش مادر و او به فقط که کوچکش یدخترخاله برای
 به یا کند بازی کسی با سریع نتواند رفت،می جایی وقتی آیلین بود شده باعث این و برود بیرون به آمدمی پیش
 .کند برقرار باطارت کسی با معروف قول

 .درآمد مهال و آیلین فکر از و داد تکان را سرش
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 .میام خودم نه -
 :داد تذکر و ریخت برنجش روی بر خورشت از کمی سیماخانم

 !نکنیا دیر -
 .مامان خب خیلی -

 :کرد اعتراض او که ریخت سیماخانم برای خورشت کمی آهسته پدرش
 .بودم ریخته خودم من کنی؟می کارچی -

 :گفت و زد لبخندی مدمح
 ...به وقتاون گلوت توی پریدمی اگر بود، خشک هم برنج این و بارداری االن تو. عزیزم دیگه ریختی کم -

 :گفت حوصلهبی و پرید محمد حرف میان
 .باشه -

 مادرش و پدر بود شده باعث بود، که چه هر. افتاد مبهم موضوع آن یاد دوباره و گرفت مادرش و پدر از را نگاهش
 .کند ذوقبی «دارشدنشانبچه» بزرگی موضوع همچنین برای را

 :کرد نجوا و نهاد بشقاب در را چنگال و قاشق
 .ممنون -
 .جان نوش -
 .دکتر خانم جان نوش -
 روی بر نظارتی بتواند تا رفتمی بین از فکری مشغولیت این باید. شد خارج آشپزخانه از و برخاست میز روی از

 .بود سرد آب دوش یک کار بهترین. نشود ضایع حسینی جلوی دوباره و باشد شتهدا هایشدرس
*** 

 الو؟ -
 نمیدی؟ جواب چرا زدم؛ زنگ بهت سیصدبار! کوفت و الو -
 .بودم حموم. سالم -
 .ندارم رو حسینی این مزخرف درس یحوصله نه، که من خوندی؟ درس خیال سالم،! چیش -
 .اختصاصیه میگی که درسی این و بخونم دبای اما ندارم؛ حوصله هم من -

 :شد ناالن شقایق صدای
 .نیست خوندندرس حس ندارم، حوصله من. اوف -

 :گفت شقایق و خندید آهسته خیال
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 هاگل بعضی برداشت فصل دیگه ماه گفت مامانم امروز. پیچونیممی جورییه رو حسینی خیال، کن ول رو اینا -
 خیال؟ میای. بیاید هم شما شمال، مونگلخونه به بریم قراره و هستش
 حتی. بودند سفر در ماه هر و داشتند گلخانه کشور هایشهر از خیلی در و بود گل بیزینس کارشان شقایق یخانواده

 هاگل با را زندگیشان کل. خوردمی حسرت هاآن حال به خیال همیشه. داشتند گلخانه هم دیگر هایکشور در
 به و گفتندمی آشناها و دوست به کنند، نظارت و بروند جایی به برداشت برای خواستند می هروقت و گذراندندمی

 .شد می برگزار هاگل جشن شقایق قول
 .دونمنمی رو بابام و مامان اما میام؛ آره -
 .اومدنمی سال هر وبابات مامان چرا؟ هی، -

 نه؟ شد،می گفته که آخر اما نه؟ یا بگوید دانستنمی
 .ستحامله انممام -
 چـی؟ -

 .داد فاصله هایشگوش از را گوشی که بود بلند شقایق «چی» قدرآن
*** 

 :کشید فریاد تقریباً و رفت بود ندیده را او که خیال سمت به سریع و کرد پارک پارکینگ در را ماشین
 نمیگی؟ که جدی -

 :فشرد و گرفت را دستش رساند، او به را خودش سریع خیال
 .اومده پیش انگیزیحیرت موضوع یه فهمیدن دانشکده آروم،کل کنممی خواهش قایقش... او -
 :گفت بود آرام خودش نظربه که صدایی با شقایق و شد بخشیده سرعت هایشانقدم به
 !اوپس. آم اوه بشی، داشته خواهر یه یا برادر یه قراره تو! خیال نمیشه باورم وای -
 :گفت صلهحوبی و ایستاد خیال. ایستاد و
 هوم؟ دیدی؟ چی عجیب؟ دختر دوتا حسینی؟ استاد پلنگ؟ دختر یه تیپ؟خوش پسر یه اوپس؟ -
 .سرش پشت هم خیال و افتاد راه آوریتعجب یخنده با
 دخترونه اسم هیچ بشه؟ چی برگشتهبخت یبچه این اسم قراره کردممی فکر این به داشتم! کدومهیچ نه... ن -

 .خشایار فقط پسر و نمیاد ذهنم تو بشه داشته خ که لخیا جزبه ایدیگه
 !اوه -
 !آورد بچه این روزگار به بد تو اسم خیال اوه! اوه آره -
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 و خشایار بشود برادرش اسم است مزخرف خیلی کردمی فکر این به داشت خیال و بودند شده سرخ خنده از دو هر
 .دانستنمی او بشود؟ دختر اگه
 :گفت خنده با آهسته، الخی و شدند کالس وارد

 الزمه؟ بشه؛ خ اسمش اول نیست الزم که حتماً دونی؟می اما میاره؛ بچه اون روزگار به بد من اسم میگی، راست -
 :نشستند

 ...راستی. نه که قطعاً -
 هوم؟ -
 :داد ادامه بود کشیده قبالً که را فانتزی نقشی یک اشجزوه باالی و
 .کردن قبول هم اونا و کردم دعوت هم رو دنیرا و رها دیگه ماه برای من -
 !چی؟ -
 .سالم سالم سالم -

 .شد گم حسینی استاد کردنسالم بلند در خیال «چی» کلمه
 ...بیمارستان نریم امروز گفتم اینکه دلیل هابچه خب -
 .میایم امروز گفتم رها به من! خِدا ای ریم؟نمی امروز -

 :دکر ترپررنگ را اشنقاشی هایچشم
 .دانشگاه اومدیمنمی بیمارستان بریم خواستیممی اگه کیو، آی -
 .کن ولش اوف،... دیوانه این کردم فکر من -
 .کن ولش هم واقعاً -
 .کند ول خواستنمی دلش انگار شقایق اما
 کردم؟ دعوت رو رادنی و رها که شدی ناراحت چته؟ خیال؟ -
 :نوشت سفیدی قسمت در ندتندت و کرد خطیخط را زیبایش نقاشی حرص با
 و دادم شماره که درسته کنیم؟ دعوت خانوادگیمون جمع به بعد بشناسیم بیشتر رو اونا نیست بهتر... اما نیستم؛ نه -

 نیست؟ زود خانوادگی جمع توی آوردن واسه اما رفتیم؛ کافه یه و دادی شماره
 خودش اینکه با هاوقت بعضی و بود مانده الخی روان و روح در که بدی افسردگی ماندهپس همان یعنی این و

 سمت به موضوع اگر اما گرفت؛می گرم فردی با. بود عجیب خیال. شدمی معلوم اما بدهد؛ نشان خواستنمی
 را او کسی دیگر کردمی احساس کرد؛می گیریگوشه و دادمی نشان واکنش سریع رفت،می صمیمی هایدوست

 .بود شده بحثشان شقایق با موضوع ینا سر بر هابار و خواهدنمی
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 :زد پچ و فرستاد بیرون به سنگین را نفسش
 و ستدیگه ماه یک جشن اون اینکه هم رسنمی نظربه خوبی آدمای واقعاً اونا اینکه هم... اوم خیال، اما درسته؛ -
 از رو اونا و میاریم ایونهبه یه دونم؛می بعید که نبودن خوبی آدمای اگه و بشناسیمشون تونیممی موقع اون تا

 .کنیممی دور خودمون
 .کشیدمی تیر چشمش یکاسه تا و بود گرفته درد سرش

 .دونمنمی -
*** 

 به آینه در و زد آب گرمش صورت به هم سر پشت. رفتند هادستشویی سمت به مستقیم و زدند بیرون کالس از
 و کوتاه کمی مانتوی یک و بود پوشیده دامنی شلوار بود؛ عجیب همه برای او دانشگاه، اول روزهای. شد خیره خود
 .شده عادی برایشان که بقیه مثل بود؛ شده عادی او حال اما شال؛ و رویی یک

 :کرد زمزمه و فشرد را سرش محکم
 !کن دور خودت از رو مالیخولیایی فکرای این خیال! بسه بسه -
 .بریم بشورم رو هامدست -
 :فتگ و برگشت شقایق سمت به
 کجا؟ -
 اینکه دوم. عسیسم بشه بهتر حالت تا تهرانه از خارج کیلومتر صد که همونی ما؛ یگلخونه ریممی که اول -

 .بیرون بریم بام، بریم دادن پیشنهاد که رادنی و رها با تا گردیمبرمی
 اینیمه و نصفه خندلب با و گرفت زوربه شدمی مغزش تیرکشیدن باعث که را بدی هایفکر جلوی نکرد، مخالفت

 :گفت
 .راهه خیلی اونجا تا نمیشه؟ دیر اما باشه؛ -

 :بست دوباره از و کرد باز را موهایش انداخت، اششانه روی و درآورد را اشمقنعه
 شینیممی و میایم شیش ساعت همراهمونه چندنفر چون هم ما گفتن هم اونا میایم، هفت ساعت گفتم رها به نه -
 .بشید ملحق ام به شما بعد و
 هستند؟... هم ما جزبه -
 !خیال. اوهوم -
 :برگرفت در را هایششانه و برگشت طرفش به
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 اون کن، فکر میگم من که جوری شده که هم بار یه عزیزم، اما نیست؛ خودت دست که دونممی خیال ببین -
 !کنممی خواهش. بره بنداز رو خورهمی داره رو شادیات همه خوره مثل که چیزی
 :رفت عقبعقب

 بریم؟ نیست بهتر. باشه -
*** 
 اشزدهغم و خشمگین یپوسته رنگارنگ هایگل عطر کشید؛ پر بارهیکبه منفی افکار آن تمام بد، هایحس تمام

 کند؛ استراحت و بیندازد هاگل روی بر را خودش شرلیآن همانند خواست می دلش. کرد نفوذ قلبش به و شکاند را
 .نشوند هل هاگل اما
 !نداره حرف هاشکوکی دونی،می که خودت. بیاره نارگیلی کوکی و میوهآب برامون بگم خانمفریده به میرم من -
 برای که بود هم کوچکی هایگلدان در جداگانه هایگل شانگلخانه در. آمد یادش چیزی یکهو که برود خواست و

 آب بهشان پاشآب با فرد هر موقعش به و شدنمی داده آب نبهشا ایقطره و ایحرفه آبیاری با و نبودند فروش
 .بود کار این عشق خیال و دادمی

 :گفت و برگشت خیال سمت به لبخند با
 بدی؟ آب بهشون تو خوایمی کوچولوهاست، گلدون اون آبیاری زمان االن کنم فکر خیال؟ -

 .شد جالبی صحنه صورتش در اشخرمایی و لخت موهای شدنپخش و باد آمدن با و درخشید چشمانش
 !آره که معلومه وای -
 :کرد زمزمه غیرعمدی و ناخودآگاه کرد،می نگاه را ها گل یهمه که حالی در و افتاد راه شقایق دنبال به و
 !جهنمه من زندگی طوره،این اگه. میگن هم همه بهشته، شبیه خیلی اینجا -
. شدمی برپا آنجا در بود، جشنی اگر که رفت گلخانه پشت به و گرفت خانمفریده همسر از را پاشآب آهسته و
 که هاییگل سمت به و داد تکان را سرش تندتند« .هاستگل کمانرنگین وسط اشزندگی! شقایق حال به خوش»
 در یک پشتشان که پله سه روی بر هاگلدان. بدهد آب هاآن به تا رفت بودند شده کاشته رنگارنگ هایگلدان در
 .بودند شده گذاشته بود، شقایق اتاق در آن پشت و ودب

 روی بر و درآورد را لباسش رویی هم بعد بست، و آورد باال سمت به سفت و کرد رد گردنش پشت از را شالش ابتدا
 :خواند را اشموردعالقه آهنگ نجواکنان لب زیر و شد نزدیک هاگل به آهسته. نهاد هامیز از یکی

 بهاری باد از رقصدمی شکوفه -
 گلناری و سبز دشت سرتاسر شده

 آفتابی روز قراربی هایشکوفه
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 .آمد وجودبه هایشلب روی بر بخشیآرامش لبخند و کرد نوازش را مقابلش صورتی گل
 دارد هاجلوه تو خنده شکوفه ای -

 دارد ما سوی نظر زیبا روی آن
 هاسخن دارد بلبل دادهدل

 هامنچ بزم سخن و ساز از آراید
 تنها آمده طرب بزم در پروانه

 قراریبی با بهاری باد
 پریشان الله و کند پرپر شکوفه

 افشانگل گشته صبا دست طرف هر به
 بهاری باد از رقصدمی شکوفه

 گلناری و سبز دشت سرتاسر شده
 هوشم بردمی گل پرور جان عطر
 خاموشم کرده چمن مرغ ینغمه
 دارد هاجلوه تو خنده شکوفه ای
 دارد ما سوی نظر زیبا روی آن
 کنار و گرفت وسعت لبخندش. کرد صبر. رفت کردندمی دلبری داشتند درونش هایگل که بعدی گلدان سراغ به

 دو که زیبا گل آن با عکس دو. گرفت عکس پنج. گذشت سلفی دوربین روی و کرد باز را موبایلش. نشست گلدان
 را اشگِلی دست شود، متوجه اینکه بدون هاعکس از دوتا در. هاگل یباهمه دیگر عکس سه و بودند غنچه گلش

 .کردمی تربامزه را او این، و بودند شده گِلی و بود زده دماغش و گونه به
 .بدهد آب هم هاگلدان بقیه به تا شد بلند و زد لبخندی

 !ووی ن،خوشمزه خیلی اینا! خیال وای اومدم، من هوم، هوم -
 .شد گشاد چشمانش کوکی از پر بشقاب دو دیدن با که رگشتب شقایق سمت به
 نیستن؟ زیاد اینا شقایق -
 .خورممی خودم من نخوردی تو چیه؟ زیاد بابا نه -

 :رفت گلدان آخرین سمت به و زد ایقهقهه
 .لحاظ اون از آها -

*** 
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 مامان؟ رادنی -
 بله؟ -

 را اشکردهمش موهای و برچید را هایشلب. نکرد تغییر بلیق هایجانم به وقتهیچ بله این اما کردند؛ سعی خیلی
 :کرد پنهان اشابریشمی روسری زیر در مثالً

 ...من آخه دیگه؟ بیرونید امشب شما -
 لباس خواممی بدید اجازه اگه هم االن. کنه درست غذا بیاد بگید شهالخانم به نیست نیاز و بیرونیم امشب بله -

 .کنم عوض
 را زهر نقش هاوقت بعضی که ایمردانه بغض. گرفت فاصله در از. کرد بیرون را خانمژاله محترمانه یخیل تقریباً و

 یار بغض یک که بود بدبخت چقدر دیگر او... و دشمن هاوقت بعضی همدم، یک نقش هاوقت بعضی داشت، برایش
 !شدمی همدمش و
 .سهراب مرگ از پس نوشدارو شده من برای -

 چه او شد؟ مرد سالگییازده از که پسری همان بود؟ خواهرش گاهتکیه که بود رادنی همان برای نلرزا صدای این
 شد؟

 .ببینی رو خیال میری داری بیا، خودت به اوله؟ بار مگه هستن؟ عادی چیزا این مگه! بیا خودت به... بیا خودت به -
 شد باعث که اشبامزه و غریبعجیب هایسلبا آن با دختر آن. شدمی آرامشش باعث هم دختر آن از حرف حتی

 فرمانده بود شده او حال و بود شده تند ریتمش که قلبی فکر باشد، خود فکر به شده که هم باریک برای رادنی
 .نبیند را کسهیچ دیگر خیال، جزبه بود شده باعث که قلبی رادنی، رفتارهای

 دیشب از را هایشلباس نداشت؛ را لباس انتخاب استرس. دگذران نظر از را هالباس یهمه و رفت کمدش سمت به
 زمزمه لب زیر و پوشید سریع و درآورد را ترشتیره درجه دو جین شلوار و تیره ایسورمه تیشرت. بود کرده انتخاب

 :کرد
 .لباسش پاستیلیه هایرنگ شهمه نمیاد؛ خوشش تیره هایرنگ از کنممی احساس -
 مگه؟ چشونه نازی، این به پاستیلی رنگای -
 :گفت لبخند با و برگشت بود پوشیده آلبالویی سرتاپا که رها طرف به
 ؟(وروجک مخفف)  وروج اومدی کی تو -
 :گفت شیطنت با و نشاند برادرش یگونه روی بر ایبوسه مهربانی با
 .ژیگری این به داداش بخواد، هم دلش تا ضمن، در -
 .بابا نه -
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 .منتظرن پایین آهو و دیار ؟بریم حاال! بابا آره -
 .عزیزم بریم -
 تحمل برای خدا که بود بزرگی نعمت هم خواهرداشتن. رفتند پایین یکدیگر همراه و انداخت رها گردن در دست و

 .بود داده رادنی به هاسختی
*** 

 !سرم تو خاک شقایق وای -
 گذشتی؟ جا چیزی شده؟ چی باز هم وا؟ -

 :گفت ناراحت و کرد پرتاب قبع به شدت با را کیفش کالفه
 مهال خاله یخونه شب که گفت بهم صبح از مامانم. باشم پیشتون تونممی ساعت یک تا ساعتنیم فقط من -

 .مهمونیم
 ...بگ اول از مردیمی خب خیال وای -
 کمی تا هاقرص آن و کندمی مصرف قرص افسردگی یماندهباقی آن برای هنوز خیال اینکه آوردن یاد به با اما

 .انداخت نظری بود گرفته حالش که خیال به نادم و خورد را حرفش شوند،می موضوعات بعضی ازیادبردن باعث
 .شقایق ببخشید -
. داد قورت بود گس که را دهانش آب و داد تکیه شیشه به را سرش خ هم ساعت یک ساعتنیم نداره، اشکال -

 و بخشآرام هایقرص همان. گرددبرمی روانشناس دکتر هایتجویز به شده، گذشته از کمتر االن که فراموشی این
 و پدر اشتباه خاطربه فقط و فقط ها،این یهمه و آوردندمی ارمغان به را طوالنی هایخواب برایش که ضدافسردگی

 .بود مادرش
 دیدن چشم حتی زمان آن در مادرش که بود کرده کاری چه دیگر مادرش دادنهول جزبه رعنایش عمه دانستنمی

 .رسیدمی گوش به اشگریه صدای مدام هاشب و نداشت هم را او
 هاآن شد؟می مگر اما. نکنند تر را صورتش بودند، کرده نمناک را چشمانش که هاییاشک تا گرفت باال را سرش

 رفته فرو حاد افسردگی نام به منجالبی در بداند، کهاین بدون هم او و بودند کرده تباه را زیبایش زندگی از سالنه
 هاآن. کردمی مصرف قرص فرونرفتن فکر در برای داشت امروز دیروز، شیطان خیال شد؟می باورش کسی چه! بود

 غش درونی ضعف از اشزندگی آزمون ترین مهم سر بر خیال که وقتی! شودمی تمام دارد خیال فهمیدند دیر خیلی
 بود خوب خیلی شقایق، نظر از. کشیدند کودکانه هایخودخواهی از دست و بردند پی ماجرا عمق به هاآن تازه کرد،

 که هم وقتی تا. بود ناراحت هاآن از هم هنوز خیال اما شد؛می تربدبخت خیال وگرنه فهمیدند؛ هم موقع همان که
 .رفتنمی بین از ناراحتی این شدنمی خوب کامال
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 سریع گرفت، قرار دستش در که کیفش یدسته. بردارد را کیفش تا کشاند عقب به را خودش و کشید آهی
 .ببند را موهایش تا درآورد کیفش داخل از مویی کش و درآورد را شالش. کرد پرتش پایش روی بر و کشاندش

 با که ابرومشکی و چشم یدختربچه صدای. گذشت نمایش به لبش روی بر محوی لبخند جفتی، ماشین از صدایی
 :خواندمی را تهی حسین آهنگ جیغجیغ

 !دالم عالقه بِنِمون حسه به من -
 .پیچید گوشش در اَندی صدای بامزه، دخترک آن صدای جایبه خیال و گرفت سبقت شقایق چراغ، سبزشدن با

 .درآورد را رژش و ریمل و کرد سرش را شال
 ...بود دیروز خیال، -
 .خب -
 شبیه را هایشمژه یکی این خرید؛می دیگر ریمل یک باید. کشید شهایمژه به را برشش و کرد باز را ریملش سر و

 .کردمی سوسک وپایدست
 و زدیمی حرف دیار با داشتی تو وقتی هم اون قبل. جون و دل با و کنجکاو جور یه کرد،می نگاهت خیلی رادنی -

 .کردمی نگاهت مبهوت و مات چطور که بود پیشش حواسم من اومد، یهو اون
 :گفت تردید با و کشید هایشمژه روی کمی کاغذیدستمال با و بست را لریم سر
 خب؟ -

 :کرد تر را هایشلب و کرد خیال حواله نگاهی شد؛ شیطنت از پر شقایق یسوخته ایقهوه چشمان
 .داره دوستت رادنی کنممی احساس -

 آخر! بود باورناپذیر برایش پسر یک توسط شدنداشتهدوست. شد متوقف بود، رژ در بازکردن برای که دستش حرکت
 جور یک نبود، خاصی حس اما دانست؛نمی. دارد دوستت فالنی بگوید او به کسی که بود نکرده تجربه را حس این
 .خاص اهمیتیبی
 داشتنی؟دوست چه بابا، نه -
 .کشید هایشلب روی را ـمرنگ*کـ لب رژ و
 .کنن ابراز اونا نذاشتی و کردی فرار تو اما شدن؛ عاشقت هزارنفر حاال تا. ایبامزه مهربونی، خوشگلی، تو نه؟ چرا -

 گیر گلویش در سنگ تکه یک انگار. داد مماس یکدیگر به را هایشلب جایش،به بدهد، را جوابش نداشت دوست
 دوست را چیزیچه درس جزبه و کردهمی زندگی هااُمُل همانند سالگیشانزده تا او دانستنمی شقایق انگار. بود کرده

 .نداشت
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 بده رو حق خیال،»: گفت خود با دل در و داد تکیه راننده شاگرد صندلی به.  انداخت کیفش در و بست را لب رژ سر
 «!کن بس. دورانه اون هنوز تبهونه تو و گذرهمی عالمه یک سالگیتشونزده از شقایق، به

 خیال.  شدند پیاده شقایق، توسط ماشین کردنپارک از سپ. شودمی زیباتر آوردمی لب بر که لبخندی با صورتش
 :گفت

 رها؟ بزنم زنگ -
 .بزن اوهوم، -

 گوشش به را موبایل. کرد لمس را Raha نام و شد Phone وارد موبایلش، رمز زدن از پس و درآورد را موبایلش
 :پیچید موبایل در رها بَشاش صدای دقایقی از پس و چسباند

 خیال؟ جانم -
 کجایید؟ رهاجان، مسال -
 .بیرون زدیم بام گردونِ رستوران از االن همین ما عزیزم، سالم -
 بیایم؟ هم ما تا وایمیستید خب آها، -
 .بیاید عزیزم آره -
 .فعالً پس باشه -
 .گلم فعالً -

 :گفت و کرد ه*ق*ل*ح شقایق دست دورِ را دستش خیال و کرد قطع
 .گردونن رستوران جلوی -
 .یمبر خب خیلی -

 :گفت عمیقی لبخند با و کرد صاف اششانه روی بر را کیفش
 وقتم میگی تو که جوریاون تا اومدم امشب هم من میگی، درست تو باشه،. دیگه نباش ناراحت! خواهری شقایق -
 .بگذرونم رو

 :فشرد را دستش آهسته
 مثل میشه برات زندگی بزنی، عقب کردی گیر توش که رو ایگذشته اون کمیه اگه کن باور جونم، خیالی -

 .بهشت
 .باشه عزیزم، باشه -
 .ماندند مبهوت درجا ـغـل*بـ به بچه رهای دیدن با رسیدند، گردان رستوران به وقتی. دهندمی ادامه راهشان به و
 !داره؟ بچه رها مگه -
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 !که نمیاد بهش دونم؟نمی -
 :گفت و شد هخیر نهاد، کودک یگونه روی بر ایبوسه و انداخت رها گردن در دست که مرد آن به و
 .فهمیممی ریممی اصالً! اوف. هستند رها مهمونای از که باشه دیگه نفر یک شوهر و بچه شاید اصالً -

 .وبه
 .پیششون بریم بیا خب، خیلی -

 دیگر نفر سه و شناختمی را آهو و دیار رادنی، رها، فقط هاآن جمع از. شدند نزدیک هاآن به و داد تکان سری
 .کرد پرت مرد آن آغوش در را بچه تقریباً رها. گرفتند قرار روبرویشان. بودند غریبه

 خوبید؟! سالم وای -
 :گفت هیجان و درونی شرّوشور همان با هم رها و دادند دست رها با
 .شناسیدمی که مه رو آهو و دیار. هستند بیتا و آرزو و آرمان هم اینا خیال، و شقایق! آشناییه وقت دیگه خب -
 :گفت چشمگیر محبتی با رادنی. کردند احوالپرسی هاآن یهمه با
 .آرمانه و بیتا یبچه هم کوچولو این -

 :گفت وال و هول با رها
 !رفتش یادم رو ملیسا وای، ای -

 :گفت باز نیش با و گرفت آغوشش در را ملیسا سپس
 !من جیگر هم این -
. کردندمی آب را او دل شانمگولیگوگولی صورتی هایلباس با که دخترش نوع زا مخصوصاً بود؛ کودکان عشق او

 :گفت تریعمیق لبخند با رها. د*ی*س*و*ب را سفیدش مپل و تپل دست ذوق با و شد نزدیک ملیسا به آهسته
 کنی؟ ـغـلش*بـ خوایمی خیال -

 .گرفت اشخنده
 .بده اجازه مامانش اگه -

 :گفت خیال هب رو و زد ایقهقهه بیتا
 .نمیام حساب به مامانش من هستش رها که وقتی تا عزیزم واللّه -

 :گفت و برگرداند را رویش ناز با حرف، این شنیدن با رها
 .شد صادر اجازه -

*** 
 جون؟خیال چرا آخه -
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 .برم باید و دعوتیم مخاله یخونه که اومد یادم راه توی ببخشید، واقعاً رهاجان -
 :گفت داشت اشسازیپنهان در سعی که هیجانی با آمد، یادش چیزی هویک انگار رها
 این گفت بس از رو من کشت خونه؛ بره هم خودش راه اون از که ببردت رادنی این بذار توروخدا جون،خیال وای -

 .اومدیم جاییه چه
 .نمیشم مزاحم رهاجان -

 :گفت و شد بلند لبخند با رادنی
 .برسونید هم رو اره آرمان، زحمتی؟ چه نه -
 .داداش باشه -

 :گفت ناراحتی با خیال
 .ببخشید هم باز -
 .گرفت خندیدمی داد و جیغ با که ملیسا یگونه از آبدار س*و*ب یک و شد خم و

 .کرد خداحافظی بقیه با و کرد ل*غ*ب را شقایق
*** 

 :گفت خنده با و کرد کم را آهنگ صدای
 .گرامیتونه خاله یخونه از باالتر کوچه تادو آرمان و بیتا یخونه! جالب چه -
 واقعاً؟ اِ -
 .بله -
 !جالبه واقعاً پس -

 :کرد عوض را بحث بود، گرفته را اشخنده جای که عمیقی لبخند با و داد تکان سری
 ...مهمونی توی شب اون -

 :کرد قیچی را حرفش ناراحتی با خیال
 ...اما خوام؛می معذرت هم باز من  -
 :کرد قیچی را خیال حرف که بود او ارباین اما
 .شدم چشمات مجذوب من مهمونی، توی شب اون بگم خواستم... خب. کنی عذرخواهی تو تا نگفتم رو این من  -

 یا تعریف جای بگذاردش و کند فکر گفت که چیزی به یا رسید تو به شما از که کند فکر این به دانستنمی خیال
 گفت؟ شقایق که حسی همان
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 اشنارضایتی که لحنی و تردید با رادنی. گزید را لبش. بگوید چه رادنی جواب در دانستنمی واقعاً چون نزد؛ یحرف
 :گفت بود آشکار

 بیاد، خوشمون کسی از رها و خودم وقتی راستش. دیدیشون امشب هم خودت کمن، خیلی دوستامون رها و من -
 .کنیم محروم خودمون از رو خوبی رفیق نداریم دوست
 :گفت باالخره اما. بگوید چیزی چه چه دانستنمی واقعاً اما بگوید؛ چیزی خواست خیال

 .دارن دوستایی همچین آرزوی همه که خوبید انقدر رها و شما -
 حرف بر معطوف فکرش مدام نفهمید؛ هیچ مهمانی از. رسیدند مهال یخانه به تا نشد ردوبدل بینشان حرفی دیگر و

 .بود شده مسخ حرفش با انگار. نفهمید چیزی هم مهال هایکنایه و شام از حتی و شدمی رادنی
 .نیست دستش در روحش اختیار که گفتمی اویی به را حرفی چنین نباید رادنی
*** 
 شده تبدیل خیال شقایق، رها، رادنی، یچهارنفره جمع به خیال، و شقایق ینفره دو جمع از هاآن و گذشت ماه یک

 کسی داشتند، کالس بیمارستان در حسینی با که روزهایی. گذراندندمی هم با را روز هر گذشته، الخیبی. بودند
 که زندگی از لذت و گذرانیخوش پی شب تا عصر از هم دیگر روزهای و کند مهار را هاآن هایخنده توانستنمی

 .بودند بود، کرده زهرمارش همانند خود برای شقایق حرف به دادنگوش از قبل خیال
 کوشن؟ اما هستیم؛ پارمیس مزون دم میگه -

 .نبودند اما ببیند؛ را رادنی و رها تا و گرداند چشم
 !وای هیع،... نیست آره -
 :گفت و برگشت کردمی نگاهشان خنده با که رادنی و بود زده اششانه روی بر محکم که رها سمت به
 کنم؟می سکته نمیگی دیوونه -
 .شده انجام روت عمل این چندبار ست؟کجا سکته بابا نه -

 :گفت خنده با رادنی و کرد رها نثار شعوریبی
 .کردیدمی عادت باید که االن تا -

 :گفت حرص با شقایق
 .نداریم لباسی هیچ فردا واسه ما و بندهمی مزون دیگه ساعتسه کنید، ول رو مکته سکته این توروخدا - 
 !میگه راست شقایق وای -

 :گفت گوشش در و شد خم آهسته بود، خیال کنار که رادنی. افتادند راه جلو به و ردندک ایخنده
 .ندارن هم لباس دست یه دوتا این اصالً -
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 :گفت و خندید ریز
 .مجلسی تاپ یه حتی بگو تو -

 و کردمی فراموش بود خریده که را هاییلباس تمام شقایق آمدمی پیش مهمانی یک وقت هر چرا دانستنمی واقعاً
 .ندارم لباس گفتمی
 چی؟ تو -

 :شد خیره رادنی به سؤالی و گرفت روبرو از را نگاهش
 چی؟ من -
 بخری؟ لباس خواینمی که اینه منظورم -
 نه؟ خریدی کنم فکر که هم تو. خرممی دیدم قشنگی چیز اگه اما دارم؛ لباس -

 :گفت لبخند با و گذشت شلوارش جیب در را موبایلش
 ...که میاره چی هزارتا بار هر برام سفرش از مامانم اما دم؛نخری نه -
 :گرفت عمق خیال لبخند. خندید و نداد ادامه و
 .بعضیشون نیستن خودت یسلیقه به که... زجرآوره خیلی دونممی -

 .بودند شده کر انگار شقایق و رها اما  شد؛ جلب هاآن به نفر چند توجه که زد ایقهقهه رادنی
 .کردی تجربه هم تو اینکه ثلم آره، -
 .متأسفانه آره -
 که فهمید خیال داشت شدهکاریسنگ و فاخر هایلباس که اشمغازه ویترین همان از. رسیدند پارمیس مزون به

 :گفت آهسته خیال. شدند وارد شقایق و رها همراه اما آید؛نمی خوشش چیزی از او اینجا
 .سنگینن خیلی زدن، لباسا دم... و مروارید و سنگ بس از کنممی احساس -
 .آره اوف -

 .بود تجمالتی چیزهمه بدجور. اندبسته را رادنی و او نفس راه انگار
 .مامانم دوست... بده نجات اینجا از رو من بیار ایبهونه یه توروخدا رادنی وای -

 هم بعد و بدهد دستش به ندارد دوست هک نوعی آن از لباس هزارنوع و ببیند را او جانمائده  خواستنمی دلش واقعاً
 .بگیرد حرف به را او ساعتسه
 .وایسا دقیقه یه باشه اوم، -

 .گرفته اشخنده گونهاین که داشت خنده او حرف عجز کجای دانستنمی خیال
 .بزنید زنگ داشتید کاری. میاد باهام هم خیال بگیرم، وشلوارکت برم خواممی من شقایق، رها، -
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 .درخشید اره چشمان
 .داداش باشه -
 .نبود دنیا این در انگار شقایق اما

*** 
 سوم فصل

 «وابستگی»
 .گرفت اشخنده رادنی که فرستاد بیرون به بیچارگی با چنان را نفسش خیال و شدند خارج پارمیس مزون از
 .نبود که هیوال بدبخت بابا -

 :گفت و داد تکان استرس با را هایشدست
 اون خانم،مائده این دونستمنمی من وای! نرمه و چرب زبون و آدمیزاد یقیافه با هیوال یه اون نگو، رادنی وای -

 !خانمهمائده
 :گفت و پاشید خیال صورت به مهربانی لبخند

 .بگردیم رو پاساژ بریم بیا شدیم دور هیوال از که حاال خب، خیلی -
 .شودمی دور مزون از دنیرا همراه و داردبرمی بازیکولی از دست خودش، نظر از
 به خیال که را آرامشی. هم شبیه هم رها و شقایق و بودند هم شبیه بیشتر خیال و رادنی چهارنفره، اکیپ این در

 یک یعالقه همانند او، یعالقه بین، این که دانستمی هم خودش و بود نداده رادنی به دوستی هیچ دادمی رادنی
 این توانستنمی اما کند؛می کاری هر اشخوشحالی و آرامش برای و پرستدمی را خیال عاشقانه او و نیست دوست
 در انگار شد؛می قفل و مسخ انگار خیال هربار و بود سنجیده بارسه عالقه ابراز به را خیال رفتار. کند بیان را عالقه

 .فهمیدنمی را چیزیهیچ دیگر انگار و بردنمی سر به دنیا این
 کافه؟ یه بریم خیال -

 تیره هایرنگ همیشه که رادنی به بدجوری نظرش در که رنگیکرمی وشلوارکت از را نگاهش آهسته خیال
 :گفت لبخند با و گرفت آمد،می پوشیدمی
 .بریم -

 «.خرمشمی میام صبح فردا»: گفت دل در و شد نگاهش متوجه رادنی
 .بود شیدهنپو روشن شلوار و کت حال به تا او آخر بود؛ دودل اما

 :گفت سریع خیال. گذشت منو دو هر روبروی گارسون. نشستند هم روبروی
 .دبل کیک و داغ شکالت -
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 .اسپرسو قهوه -
 :گفت خاطرآزرده خیال و رفت گارسون

 .خورممی خیلی گیرممی استرس وقت هر -
 :گفت دقیقه چند از پس اما نداد؛ را جوابش رادنی

 .میشی ناز بشی تپل -
. کرد ترنزدیک خیال سمت به را داغ شکالت فنجان خنده با رادنی و پرید خیال گلوی در آورد گارسون که کیکی
 :گفت بود شده سرخ هیجان شدت از که هاییگونه با و خورد داغش شکالت از قلوپ یک آهسته

 !نکنم فکر... نه وای -
 :گفت مطمئن رادنی

 .مطمئنم من اما -
 زیادی گرمی و مهربانی با همیشه او از رادنی هایتعریف. خورد داغش شکالت زا دیگر کمی و فشرد را هایشلب

 .دادمی او به را خوبی حس و شدمی بیان
 باردار مادر. رفت فرو فکر در ناخودآگاه. نداشت برایش جوابی. نداد را رادنی جواب دیگر و ورچید را هایشلب

. شدمی ترالغر داشت هرروز و بود شده عصبی انست،دمی پدرش که موضوعی سر بر حد از بیش اش،دوماهه
 فکرش که چیزی. دادمی دلش به بدی گواهی پدرش یریخته هم به اعصاب و مادرش یواشکی هایگریه صدای

 بروند، شانپدری خانواده پیش به دوباره اگر قطعاً. بود شنیده که چیزهایی با انداختمی لرزه به را اندامش هم
 در تنها بود، شنیده را مادرش و پدر حرف وقتی از چه؟ پس خودش... اما کشد؛می را خودش دیگر بار این مادرش

 ««چی؟ پس رادنی... رادنی چی؟ رها چی؟ شقایق پس»: گفتمی خودش دل
 «خیال؟ نیست رها و شقایق مثل برات اون مگه چی؟ چی پس رادنی»: کشیدمی فریاد دلش در احمقانه کسی و

 .شدمی پسر یک یوابسته که بود بار اولین شاید بود؛ روراست شخود با او اما
 اینجایی؟ خیال خیال؟ -

 مهربان رفتار این یوابسته سریع چقدر که کرد فکر خود با و داد نافذش ایقهوه چشمان آن با رادنی به را حواسش
 .شد رادنی

 :گفت سریع و ناخودآگاه یهویی، صورت به
 !رادنی -

 گفت،می جانم بهشان که کسانی جمع به هم خیال که دوماه این مانند خوشحال، زیادی حد ات و متعجب رادنی
 :گفت
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 جانم؟ -
 شوی؟می تنگمدل رفتم من اگر بگوید. بگوید چه دانستنمی

 شده؟ چیزی خیال؟ -
 :گفت آهسته و داد هول جلو به را فنجان

 کنید؟می کارچی شماها برم بخوام من اگه -
 :داد ادامه افتادهپایین سر با خیال. بود دهز خشکش رادنی

 سهمش گرفتن برای باید هرکی چون اونجا؛ بریم باید و شده پیدا کرده فوت که پدربزرگم عمارت سند اینکه مثل -
 ...دانشگاهم و شدم وابسته هاشما به من... اما بریم؛ باید هم ما خب. بگذرونه رو قانونی مراحل
 استرس با را انگشتانش رگ. بیاورد باال را سرش خواستنمی دلش انگار خیال و دبو زده خشکش هنوز رادنی
 راست رادنی یعالقه به راجع شقایق بفهمد اینکه هم و بود واقعیت شاید که بزند را حرفی خواستمی. شکاند

 همانند هم یرادن عشق ببیند. دهدمی نشان رفتاری چه دارد دوستش که کسی ببیند بود کنجکاو خیلی. گفتمی
 است؟ عشق واقعاً یا آیدمی خوششان کسی از فقط که است بقیه

 :داد ادامه بیاورد باال را سرش اینکه بدون
 دونه؟می چه کسی... و کردم ازدواج و شد عوض سرنوشتم اونجا شاید -

. شدمی رتکرا مغزش در «چی؟ دوونده ریشه قلبم تو که عشقی و من پس» مدام و شکست رادنی قلب در چیزی
 و افتاد میز روی بر رادنی دست از قهوه فنجان آنی در! بود تن ده انگار. کردمی سنگینی  دستش، در قهوه فنجان

 خیال. بود افتاده روبرویشان فنجان هایخردهشیشه تکه و بودد کرده آلودلکه را رادنی لباس قهوه قطرات. شکست
 مدتی تمام. آمدند سمتشان به گارسون چند. شد بلند عصبانی یرادن. نهاد صورتش روی را هایشدست زدهوحشت

 که هاییحرف خاطر به وجدانعذاب و هم در فکری و ناباوری با خیال کرد،می صحبت گارسون با عصبی رادنی که
 را کشیدننفس راه و انداخت چنگ گلویش به بغض. بود خشکیده رادنی روی بر چشمانش ناخودآگاه زد، رادنی به
 اینجا دیگر ثانیه یک اگر. کردندمی حرکت میز روی بر قراربی دستانش و شد نمناک چشمانش. بست یشبرا

. بیفتد صندلی شد باعث بلندشدن شدت با این که شد بلند دستپاچگی با. کردمی رسوایش اشساده دل این ماند،می
 و رادنی یدرمانده نگاه. کرد بلند سر و برداشت را کیفش و فشرد هم روی را هایشلب. افتاد کیفش تردستپاچه
 بیشتر ثانیه هر بغضش. اشپریدهِ رنگ و سرخ چشمان مخصوصاً بود؛ صورتش روی بر بقیه و گارسون متعجب

 .بکشد را او خواستمی انگار شد؛می
 ...من رادنی ببخشید -
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 و دوید خیال دنبال به فریاد با نیراد. شد خارج شاپکافی از سرعت با و داد تکان ناراحت را اششدهسنگین سر
 :زد فریاد

 !کن صبر خیال! خیال -
 :زد فریاد و برگشت گارسون طرف به. نکرد صبر اما
 !بگیر بیا بیا، -

 حتی بود مانده کم. نکرد پیدایش اما رفت؛ خیال دنبال به سرعت با و ریخت میز روی بر تومان پانصدهزار حدود
 .دیگر کند خودزنی

 :تگف کالفگی با
 !میره داره اون کنم؟ کارچی کنم؟ کارچی من خدایا... لعنت لعنت! شانس این به لعنت -

*** 
 شد؛نمی او عاشق رادنی هم و شدنمی رادنی یوابسته خودش هم تا دادمی گوش شقایق هایحرف به زودتر  کاش

 ... .اما
 .خانم بفرمایید -
 میشه؟ چقدر مچکرم، -
 .هزارتومن بیست -
 .اییدبفرم -

 از قبل مهال خاله اما نه؛ یا کندمی درستی کار دانستنمی. رفت آپارتمان سمت به و شد پیاده ماشین از سریع
 .بود بهترین خیال برای اشافسردگی

 :پیچید مهال خاله صدای دقیقه چند از پس و فشرد را زنگ
 خاله؟ کردی گم راه. اومده اخمو خیال جانان، جانِ ای-

 .زدمی حرف خیال با خوب حس از پر و بود فرم سر گذشته همانند مهال خاله که بود هاییروز آن از این
 کانکس به نگاهینیم راه در. رفت آسانسور سمت به و شد وارد تند. پیچید گوشش در در، بازشدن تیک صدای 

 و فشرد را هفت طبقه. دش آسانسور وارد بعد و انداخت کرد،می نگاه فوتبال هیجان با درونش نگهبان که نگهبانی
 و شدمی تکرار ذهنش در رادنی دست از فنجان افتادن یصحنه مدام. شد خیره خود به آسانسور یآینه در نادم

 .بکشد تیر تکرار این از سرش شدمی باعث
 خاله که نکشید ثانیه به. فشرد را زنگ و ایستاد موردنظرش واحد روبروی. شد خارج و داد هول را آسانسور در آهسته
 :گفت نشینیدل لبخند با و کرد باز را در ـغـل*بـ به آیلین مهالِ
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 !ایخاله بود شده ذره یه برات دلم خیالی -
 با مهال آورد، باال را سرش و گرفت دست در و درآورد را هایشکفش خیال که همین. شود وارد خیال تا رفت کنار و

 :گفت هزدوحشت اشپریدهرنگ صورت و سرخ چشمان دیدن
 شده؟ چی! خیال -
 بهاری نسیم از که ایبوسه حوصلهبی خیال و رفت خیال طرف به آیلین. نهاد زمین بر را آیلین و بست را در سریع و

 رویی و سرش روی شال و گردن دور چروک شال. رفت مبلمان سمت به و کشت اشگونه روی بر بود ترسریع
 :گفت نگرانی با و نشست طرفشآن سریع مهال. انداخت کنارش و درآورد را لباسش

 شده؟ چی خاله خیالی، -
 :گفت بودند، اسیر مهال گرم دستان میان که لرزانی هایدست و بغض با و برگشت مهال سمت به
 !خاله... من خاله... پیش وقت چند شقایق امروز، خاله -

 .نهاد صورتش روی بر و کشید بیرون مهال دستان از را دستانش. زد گریه زیر و بدهد ادامه نتوانست
 :گفت لکنت با و نگریست بود شده دیوانه انگار که خیال به ناباور مهال

 !شده؟ چی نترسون... رو من خیال، -
 .نگفت چیزی و داد تکان لرزش با را سرش هقهق با تنها خیال اما

 پیش اجباربه رفتن از بعد که شمادر به و شد خارج ترس با اتاقش از کوچولو، رز محبوبش، عروسک همراه آیلین
 .نگریست بود شده سرخ گریه از حال که زیبایش و مهربان یدخترخاله و بود شده مهربان روانشناس

 :گفت و آورد باال را سرش هقهق با خیال
 ...پسر و دختر یه و شقایق با گذاشتم،... استوری... اینستا توی... بود... خاله -
 خب؟ -

 :شد بیشتر اشگریه و کشید صورتش روی بر دست لرزان و کالفه
 پیش بریم... بریم خوایممی فهمیدم چندروزه، من اما! نه گفتم عاشقمه، رادنی که... ک گفت بهم شقایق، -

 نشستیم، کافه یه توی... که ببینم رو العملشعکس خواستممی... خواستممی من خاله. مدتی برای پدریم یخانواده
 ...انقدر... بعد شکست افتاد، دستش از فنجون گفتم، بهش

 :گفت و کشید داریکش هین مهال که زد خود سر بر محکم هقهق با و بدهد ادامه نتوانست
 !نکن خیال خاله، -
 .کرد شش*ز*ا*و*ن و کشید ش*ش*و*غ*آ در را او و
 .نه عاشق اما شدم؛ شوابسته... هم من خاله -



 

 

46 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 .دفشر اشسینه به را خیال سر آرام مهال
 :شد کم هقشهق کمکم
 !خدا وای. بکشه زجر رفتنم با اون خوامنمی... من... خاله اما -

 :کرد زمزمه و شد هایشدندان میان اشپایینی لب. خورد آیلین به چشمش مهال
 .مامان اتاقت تو برو -

 هقهق با را خودش داشت که خیال به و کشید راحتی نفس. دوید اتاقش طرف به سپس و رفت عقبعقب آیلین
 :گفت و زد خیال سر روی بر ایبوسه. نگریست کشتمی
 ...و زارزدنا این چون وابستگیه؟ بشم مطمئن -
 !خاله -
 .زنیمی دورم داری کنممی احساس چیه؟ خب -

 :نشست دور مهال از کمی
 ...و دارم وجدانعذاب زدم بهش که هاییحرف خاطربه فقط من چیه؟ دورزدن -

 گذراندث را پذیرایی عرض و طول و شد بلند کالفگی با اما نداد؛ ادامه
 !گرفته مگریه چرا دونمنمی واقعاً... خدا ای-

 :گفت تبسمی بعدِ و شد بلند مهال. کند تکهتکه را خودش خواستمی دلش
 کرد؟ التماس پسره یا افتاده؟ اتفاقی گرفت؟ تگریه چی برای! دیگه همین  -

 :گفت خیال. زد تماس رد. خورد زنگ مهال گوشی که بدهد ار مهال جواب خواست خیال
 نبود؟ که مامانم -

 :گفت سردخون مهال
 !بود خودش دقیقاً -
 .پوف... اینجا میاد دارهبرمی میشه بلند االن سایلنته، رو گوشیم که هم من کردی؟ قطع چرا خاله وای -

 :گذشت اسپیکر روی بر و گرفت را شخواهر یشماره و کرد زمزمه ایدیوانه لب زیر کالفه مهال
 .آجی سالم الو -
 ندادی؟ جواب چرا مهال سالم، -
 .شستممی ظرف داشتم -
 نیست؟ تو پیش خیال. ها -

 :گفت غرهچشم با مهال. کشید را خود موهای محکم خیال
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 شده؟ چی مگه نه، -
 !اینا دست از شم راحت بکش رو من خدا ای !سرخیره یدختره زده غیبش -

 :کرد زمزمه لب زیر و کرد مهال به را پشتش
 به دلش که احمق آدم یه این، کردینم گرفتین ازم رو بچگیم تموم. شم راحت شما دست از که بمیرم من کاشکی -

 .هستن هم شاکی دستم از. سوزهمی اون و این حال
 :گفت و آمد جلو گوشش جفت از سری یکهو

 ول شیشه تو نکنن رو آدم خون تا و همن شبیه خیلی مادرت و مامان. شتمدا مامانم به رو احساس همین هم من -
 خاطربه آوردم؟ دخترم و خودم روزگار به بد و شدم افسرده زایمانم از بعد انقدر چرا من کنیمی فکر تو. کنننمی

 .زدم گند داشتم ترس بس از هم خودم خب اما بشم؛ مامانم و مادرت شبیه ترسیدممی اینکه
 اشکشیده کثافت به زندگی و مادرش خودخواهی از که جوری کرد؛ ترخراب را خیال حال بدجوری مهال ایهحرف
 .گرفت اوقش

 :وگفت زد زانو کنارش ناراحت مهال. افتاد پارکت برای ناتوان و شد خم زانوش دو روی بر
 و... میاره ستوه به رو اطرافشون آدمای تموم که بده خصلتِ یه مادرت و مامان وجود توی. جونخاله تلخه حقیقت -

 .مادرته تقصیر انداخته گریه به رو تو که پرت دل و سادگیت این دونممی من
 میاد یادم بچگیم بد هایصحنه بشکونم رو کسی دل خودم اگه شکوند، رو دلم مامانم بس از من چون. خاله شاید -
 .میشه بد حالم و گیرهمی مگریه کنه،می رخنه گلوم توی بد بغض همین و

 :گفت تشویش با و نشست جایش سر سیخ خیال. شد بلند زنگ صدای. کشید آغوش در را خیال آهسته
 !کنهمی متیکهتیکه االن وای... خدا به مامانمه! قرآن یا -
 .کردمی فکر بود راه در که اعصابی جنگ به فقط و کشید پر قلبش از مندیگله حس کل به

 :شد خیره چشمانش در جدیت با و کرد دبلن را خیال تند مهال
 مادرت که هاییبدبختی. تونیمی تو اما وضعم؛ شده این و بزنم حرف مادربزرگت با نتونستم من خیال، ببین -

 تصمیم رادنی مورد در مادرت کمک با وقتاون و کنه رفتار عاقالنه تا کن صحبت باهاش نبود؟ کم آورد سرت
 مادرت با خب اما روت؛ پیش میاد شهمه که بچگیه مشکل و نیست رادنی مشکل شده ثابت بهم اینکه با. بگیرید

 .شناسهمی بهتر رو شبچه مادره، اون نباشه هرچی چون میشه؛ حل بهتر
 .رفت در سمت به و کرد ول را خیال آهسته و آرام

 .دادمی قورت را دهانش گس آب مدام زنی هم به حال حالت در و کردمی احساس را اشمعده اسید جوشش
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 دستشویی طرف به ترس و پراضطراب و زد کوچکی اوق آمد، باال گلویش در چیزی. شد نمایان شقایق و شد باز در
 .دوید

 :آمد بیرون ایناله مهال هایلب میان از و شد گشاد تعجب از شقایق چشمان
 !وای -
 را هایشکفش تند شقایق. رفت آمدمی خیال هایزدناوق صدای درونش از که بهداشتی سرویس سمت به و

 منصرف آیلین لرزان هایلب و گریان چشمان دیدن با راهنیمه که برود بهداشتی سرویس طرف به خواست و درآورد
 :گفت لرزیدمی که لبخندی با و کرد کج آیلین سمت به را راهش تشویش، از پر و شد
 .کنیم بازی باال طبقه بریم ما بیا کنی؟می گریه چرا خاله آیلین -
 :گفت هقهق با و کشید خراشیگوش جیغ آیلین که بگیرد را دستش خواست و
 ...خیال ماما،! نه -
 کودکان از وقتهیچ. بست سفت را چشمانش و کرد ـغـل*بـ سفت را آیلین زوربه شقایق. شد بیشتر هقشهق و

 !آمدنمی هم خوشش... اما آمد؛نمی هم بدش آمد،نمی خوشش
 با و کرد بلند را آیلین انتحاری عملیات یک طی شقایق. آورد بیرون کشانکشان تقریباً را خیال مهال دتی،م از پس
 که بود کوچولو آیلین قدرآن اما نکرد؛ قفل. بست رویش فقط را در و گذاشتش اتاق در و برد باال یطبقه به دو

 هایگوش در کردنشگریه آرام صدای. رسید پذیرایی به و رفت پایین را هاپله یکی دوتا تندتند،. رسیدنمی قدش
 به را خودش احساسی هایگیریتصمیم موقع همیشه که خیالی برای کرد رخنه گلویش در بغض. پیچید شقایق

 .کشاندمی آتش
 :زد لب بغض با و پشست کنارش آهسته

 !جونم خیال -
 گونهاین هایاتفاق در خیال که بود کرده کاری او. فرستاد لعنت خواهرش بر ناخودآگاه مهال و شد بیشتر خیال گریه

 .شد پیر زود روحش که خیالی و رفت برفنا که کودکی آورد؛می یاد به را خودش
 که خیال به مبهوت شقایق و مهال. کشید را دستش ایخفه جیغ با خیال که بگیرد را خیال دست خواست شقایق

 :دز لب مهال. نگریستند بود شده دیوانه انگار
 .کن حل توش هم آرامبخش یه بیار، یخ آب لیوان یه برش -

 رنگارنگ، هایقرص. رفت آرامبخش دنبال به و ریخت آب لیوان در. رفت آشپزخانه به و شد بلند سریع شقایق
 نظرشبه که را باالیی دوز آن گرفت تصمیم باالخره. نکرد پیدا پایین دوز با آرامبخش یک اما... و متفاوت هایدوز

 .کند حل آب در بود ترپایین هادوز بقیه از
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 .داد مهال به را لیوان تند و شد خارج آشپزخانه از
*** 
 لطفاً! باشدمی خاموش نظر مورد مشترک»: شدمی عایدش که چیزی تنها اما گرفت؛ را خیال یشماره دوباره کالفه

 «...از پس
 :گفت رها. کرد پرت تخت روی عصبانیت با را موبایل

 ...که تو. رفت گذشت یهو خیال که شده چی بگو خب -
 :زد فریاد تقریباً و رفت رها سمت به عصبانیت با رادنی

 آره؟ رها؟ بدونی خوایمی -
 :گفت مبهوت رها
 .ره... آ -

 :شد اکو گوشش در رادنی ینعره
 !بره خوادمی خیال -

 :گفت و داد تکان را سرش تندتند
 ...بر خوادمی خیال چی یعنی -

 :شد وارد برافروخته صورتی با مادرشان و شد باز در یکهو
 ...مهمو من بینیدنمی خبره؟ چه اینجا -

 .کرد پرتش بیرون به تقریباً و رفت سمتش به عصبانیت با رادنی
 !مهمونات همون پیش برو -

 وقتی شاید. بود هگذشت خیلی بود شده گونهاین رادنی که باری آخرین از. زد خشکش اتاق در پشت مبهوت مادرش
 .کند ازدواج کیومرث با و شود جدا نادر از داشت تصمیم او که

 :کرد زمزمه بغض با و شد دگرگون حالش
 ...!کیو تو به لعنت -

 :گفت و کرد نگاه رادنی به ناراحت رها
 ...بو اشتباه کارت رادنی -

 .خوارخون هایدیو آن از! بود شده دیو شبیه چقدر امروز رادنی
 ها؟ نه؟ اون کارای اما اشتباهه؛ من ایکار -

 :گفت بغض با و رفت عقبعقب رها
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 .کرد فرار بدبخت دخترِ که دادی انجام خیال جلو میشی جنی یهو که رفتارات همین از حتماً -
 .شد ولو تختش روی بر و رفت عقبعقب رادنی. شد خارج رادنی اتاق از دو با و

*** 
 دختر این که زدی رو حرفا همین و بازیااحمق همین! باش آروم میگم بهت د باش، آروم... باش آروم اول -

 مدیوونه من اگه م؟دیوونه من دیوونه؟.... ام ترمکوچیک ازت من آره! کن بس سیما، دیگه کن بس. شده جوریاین
 این با! نیا نه! ایبی خوادنمی هم اصالً! بودی خودت فکر به فقط و ندیدی رو بچه این که بودی تیمارستانی تو پس

 ...بدتر هم بچه این حال تزننده رفتارای
 رادنی. داد خواب در غرق خیال به و گرفت مهال از را نگاهش شقایق. رفت باال یطبقه به و شد خارج پذیرایی از و

 .بیاورد دوام خیال با تواندنمی و است کم خیال برای کردمی احساس اما بود؛ خوب
 او! نه قطعاً آمد؟می خیال کرد؟می چه حاال! وای. داشتند هاگل جشن شمال در که فتادا شب فردا یاد یکهو

 برایش و بود نگذشته تنها سختی مواقع در را او خیال گذاشت؟می تنها را خیال چگونه! نه قطعاً هم باز رفت؟می
 .بود کرده کار همه

 گونهاین خیال که شد چه بارهیکبه. کشید تیدس حجیمش موهای در و کرد پرتاب ایگوشه به را شالش کالفه
 گفت؟ چه او به رادنی مگر شد؟

 دیدنمی را جاهیچ چشمش. بود چسبیده تنش به هایشلباس و بود گرفته فرا سرد عرق را سرتاپایش. پرید خواب از
 به را شزانوهای نشست؛ و درآمد خوابیده حالت از. آمدمی روبرویش سرتاسری یپنجره از که نوری جز

 سوزش به چشمانش و کرد خوش جا گلویش در بغض. نهاد رویشان بر را سرش و کرد دعوت ش*ش*و*غ*آ
 تیر سوخت،نمی سرش نه... سرش و طورهمین هم اشمعده که دیدمی کرد،می فکر که حاال! است عجیب. درآمد

 .کشیدمی
 بقیه. بست سوزش و درد با را مشچش هردو و خورد سر رویشورنگبی صورت روی بر آرام اشک قطره
 .کردمی فینفین آرام و لرزیدمی هایشپلک. گرفتند پیش در را خودشان راه هم هایشاشک
 ...ماندمی پس. نه که هم خاله و دایی خانه. توانستنمی که هم شانخانه. بماند اینجا خواستنمی دلش

 و شال. گرفت مبل روی را نورش و درآوردش. بود شموبایل. کرد جیبش در را دستانش. شد بلند مبل روی از
 واحد از و چرخاند دوبار سریع را کلید. رفت در طرف به کرخت تقریباً و آرامآرام. کیفش همراه برداشت، را پالتوش

 .است نزدیک اشخاله یخانه به روزیشبانه آژانس که کرد شکر را خدا. شد خارج اشخاله
*** 
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 خمار چشمانی با د*ن*و*ل و جوان دختر دو. رفت پذیرش سمت به. شد هتل وارد و کرد درست را نامرتبش شال
 .بودند کارکردن حال در
 ببخشید؟ -

 :گفت ایخسته لبخند با بود پرکالغی سیاه موهایش که راستی سمت آن. آوردند باال را سرشان هردویشان
 عزیزم؟ بفرمایید -

 :گفت و فرستاد داخل به کمی را موهایش
 .خواستممی اتاق شب یک برای -
 .بدید رو تونشناسنامه و شناسایی کارت فقط! حتماً -
 ...اما نیست؛ همراهم مشناسنامه -
 :نهاد پیشخوان روی و درآورد را اششناسایی کارت و کرد درکیفش را دستش و
 .هست شناساییم کارت -
 .نیست مشکلی -
 از پس و آورد ایبرگه و گرفت بود کنندهخیره خون از دریایی میان هک خیال نگاه عسلی از را اشموشکافانه نگاه و

 :گفت و داد خیال دست به را خودکار چیز، چند نوشتن
 .کنید پر و فرم و کنید امضا رو اینجا لطفاً -

 .وکولهکج خیلی کرد؛ پر را فرم لرزانی دستان با و زد را امضایش سریع خیال
 :گفت و نهاد جلویش کلیدی

 .62 اتاق 7 هطبق -
 .مچکرم -
 .خوش شب عزیزم، کنممی خواهش -
 .همچنین -
 دیدن با. آورد باال را سرش و زد را هفت طبقه. شد وارد سریع و رساند آسانسور به را خودش سست هاییقدم با و

 حق بدبخت پرسنل قطعاً. اشژولیده موهای و کردهپف صورت سرخ، چشمان دیدن از کرد؛ کپ آینه در خودش
 .کنند نگاهش گونهآن داشتند

 چه و نکرد او با که هاچه رادنی یترسیده رفتار این. شد ـمر*کـ به دست حالبی و گرفت آینه از را نگاهش
 کسی به تواندنمی که بسوزد خودش حال به دلش باید فقط او فهماند. نکرد روشن برایش که را هاییچیز
 .آمدمی یادش درشما بد هایرفتار آن فقط چون بگوید؛ نه
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 قایم دستانش میان را صورتش. بپرد ناراحتی عادت به چپش پلک و بلرزند اشپریدهرنگ هایلب شد باعث بغض 
 .درآمد اشگریه ضعیف، همیشه، مانند و کرد

 .آمدید خوش هفتم، طبقه -
. بود او اتاق بود، بستبن اتاق ارانگ که اتاق آخرین. کرد نگاه هااتاق به دستپاچه و هول و شد خارج آسانسور از تند

 و کرد باز را در زوربه. رفت اتاقش سمت به و کرد پاک را هایشاشک لرزانش هایدست با و کشید  عمیقی نفس
 .شد کوچک اتاق وارد و گذشت باریک راهروی از. کرد روشن را هاالمپ. انداخت اتاق در را خودش

 سپس و بهداشتی سرویس درِ و تلویزیون روبرویش و بود عسلی طرفش دو که ایقهوه -کرمی دونفره تک یک
 .گذاشتمی نمایش به خوب را شهر که سرتاسری یپنجره یک ـغـلی،*بـ دیوار

 روی بر و درآورد را لباسش رویی و پالتو و شال سختی به حالت، همان در. کشید دراز و رفت تخت طرف به خسته
 .انداخت زمین

 خوب این و. بود مهم برایش خودش بار این همیشه، برعکس نگرانند؛ برایش که نبود مهم برایش همیشه برعکس
 .بود مهم خودش برای او شده، که هم بار یک برای که بود
 خوابش هم تا کرد پلی آهنگی و کرد باز داشت شارژ درصد23 فقط که را موبایلش. بود بیزار اتاق مزخرف سکوت از

 .شود آزاد لیاییمالیخو هایفکر این از و ببرد
 امناتوانی جز تو بعد مانده چه من از»

 امجوانی روی خاطره قبر سنگ جز
 ایوعده  هیچ  و عاطفهبی و عشقبی

 امکشانیمی خودت سمت چگونه اممانده
 خویش عشقِ به را جهان آزموده که من آن

 امامتحانی تویی همچو برای حاال
 من اعتماد و تو بین نبردِ از آن
 امزندگانی و من بین قمار از این
 تو دیدن هوای ابد برای اگر

 کنم چه من سر از نیفتد
 من تن کشدنمی را تو زخمِ هجومِ
 کنم چه شدنکشته برای
 من دل با جنگِ به نفری یک و هزار
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 کنم چه تن همه این برای
 تو دیدن هوای ابد برای اگر

 کنم چه من سر از نیفتد
 من تن کشدنمی را تو زخمِ هجومِ
 کنم چه شدنکشته برای
 من دل با جنگِ به نفری یک و هزار
 «کنم؟ چه تن همه این برای
*** 

 آهنگ و روشن المپ با صبح تا را شب تمام. نشست تخت روی بر و داد بدنش به قوسی و کش شد، بیدار خواب از
 به و وارشدیوانه یکهو تاررف به. کردمی فکر ساعت چند تا و بخوابد سریع نتوانست دیشب. بود کرده سپری

 بیماری آن هم هنوز هست؛ مریض هم هنوز فهماند او به که بود ممنونش! رادنی به... آخر در و کرد که کارهایی
 بیشتر را او بکند؛ رادنی حق در خوبی کار که گرفت تصمیم همین برای. دارد انداخت جانش به مادرش که را روحی

 .ندارد را رادنی لیاقت او که بفهماند او هب و نکند غرق نگرانی در این از
 به امروز خواستمی. باورناپذیر خیال یک بشود امروز خواستمی برود، هاگل جشن به امروز خواستمی. شد بلند

 .بیاید اگر البته است؛ قائل برایش خاصی ارزش اما نیست؛ عاشقش که بگوید رادنی
 وگرنه برود؛ خانه به توانستنمی. رفت بازار به و کرد حساب را هتل پول هتل، رستوران در صبحانه خوردن از بعد
 !بریدندمی وبنبیخ از را سرش خانه، از ماندنبیرون شب یک خاطربه

 :پرسید و گفت آمدخوش او به رویی و بر خوش دختر اول همان از. شد پاساژ مشهور هایمزون از یکی وارد
 کنم؟ کمکتون تونممی خانمی، اومدید خوش -
 .امروز همین برای بشه، عروسکی و دخترونه لطفاً خوام،می لباس مهم جشن یک برای. بله گلم، مرسی -
 .ببینید رو کارامون ژورنال بیاید اول عزیزم، چشم -
 تایشانسه که کرد انتخاب لباس پنج زیبا، لباس همه آن بین. گرفت قرار روبرویش لباس ژورنال سه و نشاند را او

 .آلبالویی و ایسورمه دیگر دوتای و بودند پاستیلی یهارنگ
 :گفت و داد تکیه در چارچوب به را دستش شود، پرو اتاق وارد اینکه از قبل

 شارژ؟ توی بزنی رو موبایلم میشه ببخشید -
 .عزیزم حتماً -

 .شد دور لبخند با هم او و داد دختر دست به را موبایلش
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. پوشید را آن و رفت آبی سرهمی یک سمت به ابتدا. شد خیره لباسیچوب نجپ به ـمر*کـبهدست و بست را در
. بود فردبهمنحصر خیلی خیال تن در بود، ریشریش که هایششلوار پاچه و ایحلقه هایآستین با اسکییقه

 پوفی .نیامد خوشش. بودند راستا یک در اشیقه و آستین که کرد عوضش صورتی یک با و درآوردش و زد لبخندی
 مچ تا آرنج از و بود جادوگری مدل هایشآستین و بود هفتیقه که آلبالویی لباس آن با را آن و درآوردش و کرد

 آن در قدرآن. کرد عوض بود، آستینش یپارچه همان از هم پایین به ـمر*کـ از و بود دیگر یپارچه یک دست
 .درآمد پرو اتاق از خودش، هایلباس پوشیدن و درآوردنش از پس و نکرد پرو را بقیه که بود کنندهخیره اندامش

 کردید؟ پسند چیزی -
 .رنگآلبالویی همون بله -
 .عزیزم عالیه بسیاربسیار تونسلیقه -
 بدید؟ نشونم آلبالویی کفش و کیف میشه. مچکر -
 .خانمی حتماً -

 .شد خارج مزون از آلبالویی، کفشِ و کیف ستِ یک خریدن از پس
 کارَت پول، کمی با گفت دختر که گرفت را آرایشگاه یک آدرس کرد، اشراهنمایی ورود بدو از که دخترکی همان از
 .نیست دستش روی کسی و دهدمی انجام موقع همان را

 که آرایشگاهی. گیردمی گران که بود معلوم هم اشبیرونی دیزاین همان از بود، شده معرفی او به که آرایشگاهی
 آنجا بگیرند وقت خواستندمی که هاییمشتری و منشی فقط و بود شیشه سرتاسر همکفش یطبقه و بود طبقهسه

 .بود پیرایش و آرایش برای باال طبقه دو و بودند
 امروز که بود این مهم فقط نبود؛ مهم نه،. بیندازند راه ترسریع را کارش فقط تا داده پول چقدر که نبود مهم برایش

 .بدرخشد
 .آلبالوییه لباسم بره، کاربه توش آلبالویی رنگ و بشه ملیح هم آرایشم کنید، خیس فر رو موهام -
 .عزیزم حتماً -

 .شد خیره خودش تصویر و آینه به و زد لبخندی
 به دادنمدل طول در شد باعث و گرفت گرم خیال با سریع که بود خندهخوش و شوخ و مهربان قدرآن آرایشگر
 .نبرد خوابش آمد،می آرایشگاه به مراسمات برای مادرش زور به که هازمان بقیه مانند گردنش تا کوتاهِ موهای

 .رفت آرایش سراغ به کرد، درست که را موهایش
 ...و ملیح فقط نباشه، غلیظ خواهش خواهش خواهش جونستاره -
 .کنهنمی خوشایند رو صورتت غلیظ آرایش تو اصالً. دختر دونممی بابا -
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 هایناخن هم دستیارش. شد آرایش کار مشغول ستاره و کرد اعالم را موافقتش دادن،سرتکان با آهسته خیال
 .کردمی مانیکور را خیال یکشیده

 داشته استرس اینکه بدون داد؛می انجام را هاکار این یهمه داشت خودش خاطربه اینکه برای داشت خوبی حس
 بود مهم برایش خودش فقط بار این! نه بار این اما. کارچه پدرش و کارچه مادرش کنند،می فکری چه بقیه که باشد

 و کسی هایحرف به دادنگوش بدون کرد، فکر اول. نکرد عمل بیهوده و کرد فکر او بار این! خودش و خودش و
 .ایگذشته آوردن یاد به

 جشن به ترسیدمی دهد؛ پیام ایقشق به تا بکشد کارشان از دست که خواست دستیارش و ستاره از دقیقه چند برای
 و نخواند را کدامهیچ. آمد برایش طرفش از پیام 63 لحظه همان و درآورد بالکی لیست از را شقایق. نیاید هاگل
 دوباره خورد، را تیک دو اینکه از بعد. کرد سِند و« .بینمتمی اونجا میام، جشن برای من»: نوشت برایش فقط

 وگرنه دربیاید؛ فکر از باید خیال که فهمید انگار. دهند ادامه را کارشان گفت دستیارش و ستاره به و کرد بالکش
 را همه االن تا شقایق مطمئناً کرد فکر این به خیال و گرفت حرف به را خیال. شودمی آب بر نقشه هایشکار تمام
 .باشند باید همه چون است؛ خوب این و کرده خبر

 بزنم؟ رژت برای رو کدوم نگر سه این بین جان،خیال خب -
 که برداشت را موقلم سریع هم ستاره و کرد انتخاب را روشن آلبالویی. گوشتی رنگ و تیره آلبالویی روشن، آلبالویی

 :آمد یادش چیزی خیال یکهو
 زدی؟ کانسیلر راستی -
 بزنم؟ نه -
 !نه وای -

 .بود زده رباسه فقط البته! شدمی هاجادوگر شبیه زدمی کانسیلر هروقت
*** 
 چهارم فصل

 «تازه شروعی و دیدارها آخرین»
 بپوشی؟ لباس کمکت بیاد بگم مینا به خوایمی عزیزم -
 .میشه اگه آره -

 وارد هم خیال و رفت کند درست را خیال موهای تا کرد کمکش که دختری آن سمت به و داد تکان سری ستاره
 .کرد باز را بلوزش یدکمه و کرد آویزان لباسی چوب به را باسشل. شد بود کردنعوضلباس برای که کوچکی اتاق

*** 
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 شمال به مانده کیلومترپنج
 به بود سفید و آجری یسایه یک فقط چشمش آرایش. انداخت نگاهی خودش به و درآورد کیف داخل از را اشآینه

 قبالً برعکس کرد فکر خود با. ددامی نشان بیشتر را چشمانش عسلی هم باز اما ریمل؛ و باریک چشم خط همراه
 شده پررنگ چیزشهمه بود؛ کرده فرق کل به امروز شد،می مجلس وارد راحت و اسپورت هایلباس با همیشه که
 .زندگی در نقشش شاید... حتی بود

 .کند صحبت مادرش و پدر با آخر در و باشد شاد خواستمی کرد،می صحبت رادنی با اینکه بعد امروز
 :پیچید گوشش در بود گذشته راننده که آهنگی

 نیاره یادم رو تو خاطرت دنیا یه برم باید کجا -
 بذاره راحت منو تو فکر شب یک که برم باید کجا
 نداره فرقی برام زندگی و مرگ که خودم با کردم چه

 بیاره طاقت کسی بد حال این توی من مثل محاله
 نمنبی اونجا رو تو ثانیم هر تو که برم باید کجا
 نشینم تو پای به ابد تا بازم که برم باید کجا
 ببینم تنهایی تو من رو روزایی چه تو بعد قراره
 همینم تو عشق از کنهمی فرقی چه برم هرجا دیگه

 دم یک شم دور تو از که کردم سفر جوونیمو
 مسفرنامه یک شبیه مسفرنامه یک شبیه بینیمی هرجور منو
 نبینم اونجا رو تو مثانی هر تو که برم باید کجا
 نشینم تو پای به ابد تا بازم که برم باید کجا
 ببینم تنهایی تو من رو روزایی چه تو بعد قراره
 همینم تو عشق از کنهمی فرقی چه برم هرجا دیگه

 .شد پیاده تاکسی از و کرد حساب را تاکسی راننده پول و زد پس کند خراب را آرایشش خواستمی که را اشکی
 شود دیروز مثل دوباره اگر. لرزید دلش و دست ناخودآگاه. رسیدمی گوشش به هم جاهمین از الیت موسیقی صدای

 چه؟
 خشکش خیابان وسط درست جایش، سر بر شد باعث و پیچید مشامش در تلخی بوی که شود باغ وارد خواست

 .بزند
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 اینکه از قبل اما کند؛ گیر پایش زیر لباسش و بخورد سکندری جلو به شد باعث و نشست اششانه روی بر دستی
 حسبی هایدست لرزانش، هایدست و شد حبس خیال یسینه در نفس. گرفت بر در را هایششانه پشت از بیفتد،

 .درآوردند حرکت به را خیال حال و
 !خیال -

 اتفاقات دیروز، فاقاتات و شود پلی مغزش در گذشته یدکمه شد باعث انگار! داد کشتن به را او انگار گفتنشخیال
 رادنی عشق لیاقت او که زدمی فریاد ذهنش در کسی انگار و بست نقش چشمش جلوی دیروز تا اشسالگیهشت

 جلوی اتفاقات آن شدنزنده با دوباره اما. دربیاورد عشق نام به اشتباهی از را او باید و نبود رادنی عشق او. ندارد را
 قرار مثالً ندارد؛ دوستش بگوید رادنی به امروز بود قرار مثالً. شد گرگوند حالش و گرفت آتش وجودش چشمش،

 انجام دشواری و سخت کار بود قرار مثالً خواهم؛نمی هم دوستی این حتی شده که هم خودت خاطربه بگوید بود
 کجا از مضحکش چهره این و خسته روح این درونش، ویرانی این دانستنمی! بود متأسف خودش برای اما دهد؛
 :گفت آخر در. بود متأسف خودش برای او نهایت در اما آید؛می
 .ببر اینجا از رو من بکشم، نفس تونمنمی -

 چرا آفریدی؟ ضعیف را او قدرآن چرا است؟ النفسضعیف او قدرآن چرا که خدایا آه! وای وای وای. لرزان صدای این
 ...حقیر هایآدم همانند و ودش وارد هاملکه همانند که شده حقیره او قدراین

 کند؟ چه است؟ شده گونهاین دشوار کودکی آن آوردن یاد به با که کند چه حاال او کرد؟ چه او با مادرش
 تکیه شیشه به را سرش و شد سوارش. بود باز. رساند رادنی ماشین به را خودش تلوتلو با و زد پَس را رادنی خیال،

 .بودند خیره روبرو به دو هر. شد سوار هم رادنی. داد
 .کند پاره و تکه را دوختخوش آلبالوییِ لباس این داشت دوست و بود انداخته خیال اندام به بدی لرز سرما

 ...من خیال، -
 !باید باید، باید، اما است؛ بد حالش اینکه با. است فرصتش آخرین این

 :زد صدایش دوباره
 .خیال -

 اکو مغزش در اشروحی مریضی و نداشتندوست آن دوباره و کرد فرو ستشد گوشت در را بلندش و تیز هایناخن
 .شد
 ...من ببین خیال، -

 و یافت افزایش شدتش کمکم کوباند؛ شیشه به را سرش آرامآرام. شد شروع واردیوانه و آهسته حرکاتش، یکهو
 :گفت متحیر و مبهوت رادنی. شد جاری هایشاشک



 

 

58 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 !ل؟...خیا -
 :کشید عقب را خودش خراشیگوش جیغ با خیال که بگیرد را لخیا دست خواست و
 ...ضعیفم قدرهمین من! شدم جوریاین شدی عاشقم تو اینکه خاطربه من! مدیوونه من رو؟ من بینیمی! کن ولم -
 :کوباند سرش در مشت با و انداخت چنگ موهایش به
 !شد بد خودم حالِ بقیه یبرا سوزیدل خاطربه که قدرهمین... ضعیفم قدرهمین من -
 :درآمد سوزش به حلقش و زد جیغ هقهق با
 !امروانی و احمق قدرهمین من -

 آرایشش کمی فقط کمی، و کشید دست صورتش روی بر محکم. کوبید سرش در ترمحکم و کشید را موهایش
 .شد پخش

 .افتادم مریضم خود یاد کهاین خاطرِبه شدم؛ شکلی این سوزیمدل احساس خاطربه روزشبانه یه من -
 :گفت نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که لحنی با. لرزیدمی تنش تمام. بود داغ و سریع هایشنفس

 ...اما بگم؛ بهت بهتری روش به رو این خواستممی من -
 .بود او از جزئی گرفته صدای این

 :داد ادامه داریخش صدای با
 .تونیمنمی تو و من! ادنیر بگیرم، رو بودنمضعیف جلوی نتونستم -
 .شد پیاده و کرد باز را ماشین در سریع و

 دامن و گرفت دهانش جلوی را دستش. بود زده خشکش رادنی. گذاشتنمی گفتن برای حرفی وارشدیوانه حرکات
 .بود کرده متعجب بودند بیرون که را کسانی هقشهق. دوید مخالف طرف به و کشید باالتر را لباسش
 .گشتبرمی و رساندمی را خیال سریع... اما هستند؛ اینجا هاآن یعنی این. دید را پدرش یراننده

 اسالمی؟ آقای -
 :افتاد لکنت به ووضعشسر دیدن با و برگشت خیال طرف به سریع

 !خانمخیال... خیا -
 .بود وحشتناک قدرهمین او آری؛

 .اینجا برگردید بعد خونه ببرید رو من -
 !چشم چشم -

 .کردمی درد بود کشیده را موهایش که جاهایی از بیشتر بود کوبانده شیشه در که ایناحیه همان ش،سر
 .زد استارت نگرانی، نگاهنیم با اسالمی آقای و شد ماشین سوار
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 .شود خالی مزخرف حسِ این از بگذار نه، اما کند؛ خفه را هقشهق تا گرفت دهانش جلوی را دستش
 غم از خالی و دیگران برای سوزیدل از خالی اش،شدهویران کودکی از خالی بود؛ عالی حالش دیروز برعکس امروز،

 !بود عالی خیلی. بود خوب این. حسرت و
 خوری؟می چایی -
 .که دونیمی -

 اما کرد؛ تشویقش کلی برسد، اشخودزنی قسمت آن به اینکه از قبل ابتدا شده، چه که کرد تعریف مهال برای وقتی
 و بردارد را عسلی بود مانده کم کرد،می درد سرش قدرآن که آورده خودش سر بر بالیی چه خیال که فهمید وقتی

 جزو که را سیماخانم، مادرش، هایخوریشیرینی از کمی آیلین موقع همان شکر را خدا که کند خرد سرش در
 گفت و زد زنگ پدرش موقع همان و کرد آرامش زوربه! کند سکته بود نزدیک مهال خاله و شکاند بود اشجهزیه

 که هاییحرف و ماندنش هتل در شب یک حساب و برگردند توانندنمی و آمده سنگینی برف شمال در که
 .آمدمی برف هم آنجا تا حتماً چون بشند؛ خودشان مواظب اینکه و دیگر روز چند برای ماندمی بزند خواستمی

 و انداخت باال را ابرویش مهال خاله. آورد باال را سرش. گرفت قرار رویش جلوی رنگخوش چای لیوان
 :گفت ـمر*کـبهدست

 کنی؟می فکر چی به تو باز -
 :شود قطعی خواستمی دلش خیلی که آورد زبان بر را چیزی خیال و
 پیش که موضوعی همین برای هستن، پدریم یخانواده که روستایی بریم کنم راضی رو مامانم چطور اینکه -

 .اومده
 .گرفت دستش از را چای خیال و نشست کنارش مهال خاله

 موضوعی؟ چه -
 .دادمی آرامش او به همیشه نبات و دارچین چای. خورد نبات و دارچین چای از قلوپ یک

 :شد بلند مهال خاله اعتراض
 !بابا شده چی بگو. شده چی حاال انگار حس تو میره جور یه -
 :گفت و نهاد طوس میز روی را چای خنده با
 پیدا هم حاال شده، گم سند بیننمی که بفروشن رو عمارت خوانمی کنن،می فوت بزرگم مامان پدربزرگ وقتی -

 مثلِ اونجا. بره فروش به اونجا خوادنمی دلم و یادمه خاطراتی یه بچگیم از.. من خب؟. بفروشنش خوانمی و شده
 .بشه بهتر حالم و شم دور تاتفاقا این از اونجا بریم اینکه هم! بهشته

 :گفت و داد تکان را سرش مهال خاله
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 .بهشته اونجا میگی راست -
 :داد ادامه زدگیذوق با
 بیای تونستینمی باال رفتی ازشون موشک قایم خاطربه بار یه تو یادته؟ پشتی باغ گیالس درختای خیال وای  -

 که همونی نه؟ بود آراد اسمش. شکست هم خودش دستِ بدبخت که پایین آوردت پسرعموت هم آخر. پایین
 .بود بور و بود همه از جدابافته یتافته قیافش

 :خورد چایش از لبخند با
 .بود بور که همونی آره -
 پنجشنبه یعنی نداره؛ حد که بودید خوب هم با انقدر اون و تو نمیاد، یادت یعنی... که دونینمی تو خیال، وای -

 موهاش که یکی اون با فقط هم تو جز به بعد کرد،می بازی تو با که انقدر رفتی،می شتربی اون خاطربه جمعه
 .هیچ بقیه با اون، و تو با فقط حاال،... نیست یادم اسمش کرد،می بازی بود فرفری
 :گفت خنده با خیال

 !نه أسفانهمت... رو شونبقیه چون یادمه؛ بوده آراد با بچگیم خاطرات بیشتر چون کنم فکر هم من -
 ....دور اونا از شما مادرت سقط بعد آره، -
 .میاد بلف داره مامانی، مامانی -
 !خوب چه وای -
 .رفتند سراسری یپنجره طرف به  شدند بلند هردو و

 هابعضی گلوی در بغض آورد،می هابعضی لب بر لبخند و کردمی سفیدپوش را پرهیاهو ظهر آرامآرام برف هایدانه
 هم کردنبغض نای حتی که سوختمی دوم یدسته حال به خیال دل اما آورد؛درمی را هابعضی یگریه و دنشانمی

 .نداشتند
 :گفت هیجان با و برگشت مهال خاله سمت به
 هان؟ بازی؟برف بیرون؟ بریم بپوشیم لباس خاله میگم -

 :شوند ترکزهره بود مانده کم و ترساند را مهال خاله هم و خیال هم آیلین خوشحالیِ سر از جیغ
 !خواهش! تولوخدا مامانی آره، -

 همین حتی. است سرمایی چقدر مهال که دانستمی خوب خیال. فشرد هم روی بر محکم را چشمانش مهال خاله
 !بود پوشیده ژاکت دو و پلیور یک هم حاال

 بریم؟ آیلین و من فقط خوایمی اگه -
 :تگف و کرد مشت را دستانش حرص با مهال
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 .بپوشین لباس برید. میشه چیزیش یه مبچه خودت، بازی دم میری کنی مواظبت بچه از نیستی بلد نه، -
 هایژاکت با که را پانداشکلش روفرشی دمپایی دو هر مهال خاله شد باعث که رفت هوا به هم خیال جیغ بار این

 !کند پرتاب طرفشان به داشت یخوانهم سیاه-سفید ایچهارخانه شلوار و سفیدش پلیور و سفید سیاه
 کاله و شال و کرمی پالتوی و ایقهوه شلوار همراه به کرمی اسکییقه بلوز یک خیال. رفتند در سریع آیلین و خیال
 بود شده ناز قدرآن که بود پوشیده سفید کاله و شال و پالتو و صورتی شلوار بلوز ست یک هم آیلین. پوشید ایقهوه

 .گرفت او از عکس ششصدتا که
 ندید، هول رو هم نکشید، رو همدیگه لباسای خورید،می سرما نزنید، هم صورت و گوش تو بازی،فبر ریممی -

 ...و لیزه زمین
 :گفتند زمانهم آیلین و خیال سر آخر که زد غر قدرآن
 !زنیمی غر چقدر -
 .دویدند جلو به بلند قهقهه با کرد، نگاهشان برزخی مهال که وقتی و
 را خودش چنان آیلین موقع همان و شد پهن هابرف روی و کرد ول هابرف برای را خودش وسط همان که یالخ

 .کردمی را اشمعده و روده باالآوردن احساس دقیقه چند تا خیال که کرد پرت خیال روی
 !کشتیم! شو بلند روم از بچه وای -
 .شد بلند سریع آیلین و کشید جیغی خیال که کرد خیال پهن بیشتر را خودش و خندید فقط آیلین اما
 که کرد پرت آیلین سمت به مستقیم و کرد درست برفیگوله حرص با و داد حالت تغییر نشسته به خوابیده حالت از

 .کرد برخورد مهال خاله شکم در مستقیم و داد جاخالی آیلین
 بود لیز زمین چون. شد نزدیک خیال به تیزی جیغ با سپس کرد؛ نگاهشان شدهخشک مهال ثانیه چند برای
 خاله اما دوید؛می تندتر همیشه از. شد بلند باالخره آنجا و اینجا به خودش بندکردن زورِبه اما شود؛ بلند توانستنمی
 صورت به برف مشت یک و کشید را خیال پالتوی پشت از باالخره. نبود هم کنول و بود شده سونیک انگار مهال
 .کشید خراشیگوش جیغ و آمد بند نفسش اشسردی از که ماالند خیال

 !بردی رو آبرومون! کوفت -
 .نبود پارک در کسی هاآن جزبه. کرد نگاه اطراف به و کرد پاک هابرف از را صورتش

 برفا؟ پیش کی؟ پیش -
 ....بیش تو چقدر زنممی یخ دارم خیال وای -
 به تا کند کنترل را خودش نتوانست خیال اما شد؛ حاکم فضا در بدی سکوت مهال، یکله در برف گلوله برخورد با

 .زد خنده زیر و نخندد اشخاله کردهکپ دوباره یقیافه
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 :گفت و نشست زمین روی بر مهال
 !کردممی پاکش برف با و کندممی تنش از پوست وگرنه بچمه؛ که حیف -
 نمیگی؟ زیچی وروجک این به وقتاون یخوندی رو من! خاله که واقعاً -
 .آره -

 .بود متشکر مهال یصادقانه جواب از خیال واقعاً
*** 

 آخ! خدا آیی وای،! خدا وای. نخورم سرما بخورم بده گرم چیز یه! زنممی یخ دارم گوریبهگور خیال وای، وای -
 !آی آخ وای کردم؟ تو درگاه به گناهی چه من مگه خدا

 .داد ادامه غرزدنش به داد، او به را دارچین چای خیال که وقتی تا و
*** 

 :گفت و کرد جابهجا را گوشی
 .زنیممی حرف میام امروز مامان بله -
 .کردی مرگدق دوروزه رو بابات و من که چیه حرفات این دونمنمی -

 ینا یحوصله دیگر داد،می او به را حق نباید هاپیش وقت خیلی دید که وقتی از. چرخاند کاسه در را هایشچشم
 .نداشت را مادرش هایرفتار

 !نشد هیچیتونم بود، الزم -
 ...گوریگوربه مهالی این نیست معلوم! ورپریده -

 :گفت و پرید حرفش میان سریع خیال
 .خداحافظ کالس، سر برم باید هم االن! مامان نکرده پر حرفش از رو من گوشای کسی -
 :کرد زمزمه آرام شگوش جفت کسی که بکشد راحتی نفس خواست. کرد قطع و
 .شدی شجاع -
 ش*ش*و*غ*آ در را او شقایق و برگشت شقایق طرف به حرص با. پرید باال به هایششانه و کشید هینی ترس از

 داشت که ایگریه از بلکه ش،*ش*و*غ*آ از نه. بود زده زل جلو به شقایق ش*و*غ*آ در تعجب، با خیال. کشید
 .کردمی
 !شده؟ چی شقایق شقایق؟ -
 گذشت؟ چی رادنی و تو بین خیال -

 :شد مانعشان جعفری استاد صدای که نکرده؟ تعریف رادنی مگر بگوید خواست و کرد دور خودش از را شقایق
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 کالس؟ سر بیاید خوایدنمی خانما؟ -
 :گفت خیال و برگشتند جعفری استاد طرف به دستپاچه و هول

 .ببخشید... االن استاد، چرا -
 دو. هستند انتقالی دانشجوهای همان یعنی این و بودند غریبه چشمش پیش دانشجو دو. شدند کالس وارد سریع و

 در زیبا خیلی. الغر و قدکشیده و بور دیگری و بود مشکی ابرو چشم و سفید قدکوتاه، و تپل هاآن از یکی که دختر
 .بودند تضاد
 .بود سریشان پشت ردیف هاآن جای

 :گفت سریع افکنده، زیر به سری با خیال و نشستند
 نگفت؟ بهتون هیچی رادنی میگی داری یعنی -

 :گفت تودماغی صدای با و کشید فینفین به آمیخته آهی شقایقی
 .شده گوروگم که هم االن! گفتمی کاشکی -
 چی؟ یعنی -

 دختر دو آن نفهمید حتی نفهمید، هیچ کالس کل از. بزنند حرف نتوانستند دیگر و شد وارد استاد موقع همان
 .بود هم نگرانش. بود دوستش او باشد هم هرچه. باشد آورده خودش سر بالیی رادنی ترسیدمی آخر. کیستند
 در حسینی کالس به تا بشوند خارج دانشگاه از خواستند. رفتند بیرون کالس از والوهول با هاآن و شد تمام کالس

 .نداد را جوابشان و خندید او اما پرسیدند؛ دختر یک از را چیزی که دیدند را دختر دو آن که بروند بیمارستان
 .رفتند هاآن سمت به نگاهی، تالقی از پس شقایق و خیال

 .سالم -
 .سالم -
 را دماغش مدام هم بور دختر آن و کردمی عطسه مدام و بود شده سرخ دماغش تپل دختر آن. برگشتند سمتشان به

 .کشیدمی باال
 بفرمایید؟ سالم -

 :گفت و زد لبخندی خیال. گفت داشتنیدوست نازک و نرم صدای با تپل دختر آن را این
 .شقایق دوستم و هستم خیال من -
 .هستم غزل من خوشبختم، -

 ...و است غزل الغر دختر آن
 .هستم آیال هم من - 
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 :پرسید شقایق. کردند وقتیخوش ابراز هاآن دوی هر
 دارید؟ سؤالی یا خوایدمی چیزی -
 :گفت غزل و کرد هم سر پشت عطسه دو الآی
 .ندادن رو جوابمون پرسیدیم هم دونفر از نداریم، داریم کالس توش که رو بیمارستانی این آدرس ما واهلل -
 حسینی؟ استاد با -
 .بله -

 :گفت بعد و گرفت اشعطسه هم خیال بار این
 دارید؟ ماشین -
 .ریممی آژانس با نه -

 :دکشی اشمقنعه به دستی
 .حسینیه استاد با هم ما کالس بیاید؛ ما با -
 ...مزاحم ما نه -

 :گفت و پرید آیال حرف میان خنده با شقایق
 !حذفیم بار این خیال و من برسیم، دیر اگه که شید سوار هم حاال. ریممی جا یه داریم چهارتامون چیه؟ مزاحم -
 بشود دیر بار این اگر واقعاً چون دویدند؛ پارکینگ سمت به تقریباً و زدند لبخندی. داد تکان را ماشینش سوئیچ و

  آیال. کرد روشن را بخاری سریع شقایق و شدند شقایق سفید دارعقب صندوق شیش و دویست سوار. شوندمی حذف
 :گفت

 .اومدمی تگرگ فوقش فوق آبادان توی! تهران سرده چقدر وای -
 :گفت و انداخت باال را ابرویش خیال

 .ندارید لهجه اصالً اما هستید؟ نیآبادا -
 :گفت و بست را کوچکش یآینه لبخند با غزل

 .همین واسه کردیم، زندگی اردبیل توی هم چندسال آخه، هستیم لر ما -
 واقعاً؟ ا -
 .هستیم هم دخترخاله... آره -

 :گفت شوق با شقایق
 .خوردتونمی بزنید حرف باهاش خب مدخترخاله من! باحال چه وای -

 :گفت خنده با خیال
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 .نداره اعصاب کالً که هم من یخالهدختر -
 :گفت و کشید ایشسورمه مقنعه از دست کنجکاوی با آیال

 چندسالشه؟ مگه -
 :داد را جوابش خیال جای به شقایق

 .سالشهسه ورپریده -
 :گفتند قهقهه با بعد و انداختند هم به نگاهی شقایق و خیال

 !نکن نگام -
 مخالف جهت به را بخاری هایپره و کرد دراز دست و شد سرخ خنده از خیال. بودند کرده کپ بیچاره غزل و آیال

 .کرد تنظیم
 .نیستیم دیوونه خدابه -

 :گرفت را شقایق حرف یدنباله خنده با خیال
 .نکن نگام کشهمی جیغ همه سر میشه گیربهونه وقت هر آیلین آخه -

 :گفت خنده با آیال
 !باحالی یبچه چه -

 به داد پیشنهاد شقایق همین برای داشتند؛ وقت ساعت ربع و بود نشده دیر. رسیدند دانشگاه به ساعت ربع از بعد
 :گفت و برگشت شقایق سمت به سریع. افتاد رادنی و رها یاد خیال نشستند، که شاپکافی در. بروند شاپکافی

 .بده سفارش رو میشگیه هم من واسه میام، االن برم دقیقه یه من شقایق -
 .باشه -

 .کرد ول دستانش در را نفسش و کرد سفت را گردنششال. زد بیرون شاپکافی از سریع و تند
 .خیال -

. برگشت رها سمت به. زد یخ آرامآرام پلکش و نشست هایشمژه روی بر برف. کرد ایست سنگین برف بارش میان
 بود، رفته گود اشتیره عسلی چشمان زیر و بود نامرتب هایشمو کرد؛می فرق همیشه با. رفت سمتش به آرام
 چروک که بود معلوم هم مشکی پالتوی آن زیر از اشاداری ایسورمه شلوار و مانتو. بود پوستیپوست هایشلب

 درون بغض قدرآن اما کند؛ خفه خواست را هقشهق. کرد سرباز رها بغض و رفتند فرو یکدیگر آغوش در. هستند
 :کرد صدایش آرام خیال. نتوانست که بود زیاد اشسینه

 .رها -
 :گفت هقهق با رها
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 خبر ازش بگو توروخدا خیال. میشم زنده و میرممی دارم من روزه دو زده، غیبش روزه دو رادنی خیال.... خیال -
 !داری
 :داشت را کردنشخفه قصد انگار و نشست گلویش در بغض

 .ندیدمش مهمونی روز از اما متأسفم؛ -
 سرما از لرزان هایلب با متعجب،. بیفتد بود نزدیک و خورد تلوتلو عقب به که جوری زد؛ پسش شدت با رها یکهو

 .بود سرخ چشمانش و دماغ. شد خیره رها به
 بودی؟ کجا ندیدمت، اما میای؛ گفت شقایق بودی؟ اومده تو مگه مهمونی؟ -
 ...من -
 بگوید؟ چه رها به کرد؟ ودناب را او یا کرد صحبت رادنی با او
 :گفت لرزید،می سرما و بغض از و داشت قرار روبرویش که رها به و کرد فوت بیرون به را نفسش سختی با
 و باشم رابطه وارد بود دوستم فقط و نبودم عاشقش که کسی با نداشتی انتظار رها؟. گفتم رو حقیقت رادنی به من -

 نداشتی؟ که رو رانتظا این بشه؟ ختم ازدواج به آخرش
 :گفت ناالن و کشید چشمانش روی را سرمایش از شدهسرخ دستان عجز با رها
 !نه نه نه -
 در را او و دوید طرفش به ووالهول با خیال که کردمی سقوط هابرف روی بر داشت و شد سست پاهایش و
 .برد شاپکافی به را او زوربه سپس. گرفت ش*ش*و*غ*آ

 نگاه و چرخید دیگر دختر دو و شقایق روی بر رها خمار نگاه شدند، وارد و کردند باز که را پشاکافی ایشیشه در
 مرز تا و پرید شقایق گلوی در نسکافه. نشاند خودش جای روی را رها سریع. رها دارتب صورت روی بر خیال
 :گفت نگرانی با آیال. رفت شدنخفه

 خواید؟می کمک -
 .بده سفارش شکالتی کیک و داغ شکالت یه لطفاً آره، آره -
 .باشه باشه -
 و کوباند شقایق ـمر*کـ در محکم دست کف با و کرد بلند را دستش غزل. رفت پیشخوان طرف به سریع و

 :گفت و برگشت رها طرف به ریزریز هایسرفه با. آمد بند اشسرفه
 رها؟ -

 :گفت سپس و ننشست اما گذشت؛ رها روبروی و آورد را داغ شکالت و کیک خودش آیال
 ...هاتوحرف شاید چون بریم؛ ما -
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 :گفت سریع خیال
 .بشینید کنممی خواهش آیالجان نه -

*** 
 .شد ردوبدل هاشماره و شدند صمیمی هم رها با غزل و آیال و گذشت روز آن

 آهی و شد هخیر سقف به. کرد خاموش را موبایلش و گرفت واتساپ در رادنی بازدید آخرین از را نگاهش آخرین
 در که جنینی جویای نتوانست حتی و بخورد شام نتواست حتی. کند صحبت مادرش و پدر با نتوانست حتی. کشید
 خوابیدنش هتل در شب یک علت به پدرش هایفریاد برابر در خودش از نتوانست حتی و. بشود بود مادرش شکم
 .کند دفاع

 کجاست؟ رادنی یعنی -
 ...رها انگار. امروز بود شده ریش رها دیدن با دلش

 .کن خیربه رو مونهمه عاقبت... خدا هی -
 .خوابید چپش دست روی بر و غلتید و

 !بگیرند او از شده که هم زوربه را لبخند خواستمی دلشان عالم دردهای یهمه انگار روزها این
*** 
 مادرش و پدر با صبحانه سر و کند درست عالی یصبحانه یک خواستمی. برخاست خواب از هفت ساعت صبح

 به تا ببیند را رها توانستمی بود؛ خوب این و داشت کالس بیمارستان در حسینی با که هم آن از بعد و کند صحبت
 هایسیگنال بلدند بودند گفته چون بگیرند؛ کمک هم آیال و غزل از شاید. بروند رادنی دنبال به شقایق و او همراه

 .کنند ردیابی را موبایل
 سینک رویش بر که آشپزخانه وسط اپن روی و درآورد را سبز و زرد و قرمز هایدلمه فلفل و ذرت کنسرو یخچال از

 آبشان گذشت سبد همان در و کرد رد صافی از را کنسرو. گذشت بود ظروف و ظرف و کابینت چند و ظرفشویی
 :کرد پلی دید که را آهنگی اولین آن، از قبل اما رفت؛ هاایدلمه فلفل سروغ به و برود

 سیاه سیاه چشمات و سفیدی -
 شد مات تو شطرنج توی چشمام
 زدی شرابی موهاتو که روزی
 (گالب امیرعباس -لعنت)  شد موهات الخمر دائم یکی
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 له تا زد سر هم هاهویج به میان این در. کند شانرنده تا رفت هاگوجه طرف به و کرد خرد ریز را هاایدلمه فلفل
 سبزیجات، هایاملت یهمه برعکس که کردمی را سبزیجاتی املت هوس دلش امروز. شوند پز آب فقط ،نشوند
 .بود متنفر فرنگی نخود از چون ریخت؛نمی درونش فرنگی نخود

 آیدمی پیش کم خیلی که کنید باور. برگشت عقب به ها، سرامیک روی بر روفرشی دمپایی شدنکشیده صدای با
 !ببیند وزشده موهای با همراه ژولیده را سیماخانم کسی

 :داد گونهاین را خیال سالم جواب و کشید موهایش به دستی و شد گرد چشمانش خیال دیدن با
 بیداری؟ -
 خورید؟می صبحونه هم شما بله، -
 .زنممی صدا رو بابات االن آره، -
 از قدرآن. زد هم و کرد قاتی را مواد یهمه و داد تکان تأسف از سری اخم با خیال. شد خارج آشپزخانه از سریع و

 .انداختمی ضعفهدل به را او داشت هم بویش که آمدمی خوشش صبحانه برای سبزیجات املت
 بر نعنا، یعنی پدرش موردعالقه سبزی و خوردهبرش هایلواش نان همراه و کشید جداگانه بشقاب سه در را املت

 .ستنش مادرش و پدر منتظر و چید میز سر
 ظاهر پیک و شیک هاآن هردوی بکوباند، میز در را سرش بود مانده کم گشنگی از خیال که دقیقه چند از بعد

 .طوسی شلوار و کت یک پدرش و مشکی شلوار و آبی-سبز حاملگی شومیز یک با مادرش. شدند
 !کرده چه هامدت بعد بابا خیال نگاه! به به -
 :گفت تریوسیع لبخند با و ماالند هم به را هایشدست و نشست صندلی روی بر
 .کرده دیوونه رو همه -
 .رو ما دادنمرگدق روز دو میره یادم نکن فکر اما خیال؛ نکنه درد دستت -
 !کرد شروع سیماخانم باز و
 :گفت و خورد اشخوشمزه املت از لقمه یک آرامش با ظاهر، در اما برآشفت؛ درون از
 .نمیشه رد هم کیلومتریم هزار از فکرش همین برای بعیده؛ شما از رفتاری همچین انتظار -

 :گفت لب زیر آهسته پدرش و کرد نازک چشمی پشت سیماخانم
 !کردی درست چیزی عجب -
 .خورد دولپی و

 کردنصحبت وقت که حال اما گذشت؛ خیال هایخوردنحرص و سیماخانم هایتیکه بدون. بود خوبی یصبحانه
 .باشند آرام که بودن ممکن بود، رسیده
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 .شنویممی خب -
 در کرد؛ پاک را دهانش دور و کشید کاغذی دستمال یک کاغذی، دستمال یجعبه از و کشید خوردن از دست
 :گفت حال همان

 .خاطره همین به هاتونجدال و بحث تمام و شده پیدا پدربزرگ عمارت سند که دونممی من خب -
 زوربه بچگی همان بود؛ آمده سرش بر ترسیدمی آن از که چیزی. شد خشک آب پارچ روی بر سیماخانم دست
 یا خواهر که ایخانواده برای آن بذارد؛ تنها را او خیال ندارد امکان! نه نه نه... حال نکند. کرد دور هاآن از را خیال

 .بودند داده کشتن به را برادرش
 .گذاشتنمی سیماخانم اما بفهمد؛ خیال تخواسمی او کل در یعنی کرد؛ حفظ را اشسردیخون پدرش

 .درسته خب، -
 :کرد بیان را اشخواسته جدیت با و شد خیره پدرش چشمان در بعد و خورد آب کمی

 که این از بهتر چی دیدم من خب و بشم دور اینجا از باید و نگذروندم رو خوبی روزهای چندماه این توی من -
 ...ببین رو هاشونبچه و امعموه و عمه دوباره من و اونجا بریم

 :زد فریاد و کوبید میز روی بر محکم دستش دو هر کف با و شد بلند خشم با سیماخانم
 ...دکت برو اصالً یا خرید، برو سفر، برو دوستات با بده؟ حالت! خیال کن بیرون سرت از رو فکر این -

 :گفت سردیخون تمام با و شد بلند پرید، مادرش حرف میان
 ببینم؛ رو عزیزام چندسال بعد خواممی! میرم من نیاید هم شما باشید مطمئن و گردمبرنمی تصمیم این زا من -

 .کردید دور ازم رو اونا شما که کسایی
 :داد ادامه مصنوعی لبخند با و داد گوشش پشت را موهایش از ایطره

 .بدید ادامه خودخواهیتون به اینکه یا کنید فکر روش خوایدمی حاال -
 .رفت بیرون آشپزخانه از و

 امروز. گرفت حصار به را دستش و شد متوقف پلهراه میان. شد منقطع هایشنفس. آمدنمی کوتاه دیگر بار این
 شاید که جایی به رفتنش کرد؛می فکر رفتنش به بعد و کنند پیدا را رادنی باز فکری با تا بود خوب حالش بایستمی
 .دبومی آنجا باید اول از هم

 بار این پوشید،می رویی و بلوز و دامنی شلوار که همیشه برعکس و کرد عوض اسپورتی هایلباس با را هایشلباس
 .شد تاکسی سوار و زد بیرون خانه از. پوشید طوسی زمستانه مانتوی و مشکی جذب شلوار
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 کسی شاید اما بود؛ تفریحی هایانمک و هاپاساژ بود رفته رادنی با که هاییمکان تنها دوماه، این طی متأسفانه
 شانشماره. زده غیبشان گویدمی رها است چهارروز که بیتا و رمان مثالً کجاست؛ رادنی بداند و کند کمکشان بتواند

 .بشند داشته را شانشماره ناجی دیار و آهو شاید اما نداشت؛ را
 ببندید؟ رو رادیو صدای میشه آقا -
 .بله -
 شماره سپس و لغزید دیار نام روی بر دستش. کرد پیدا را دیار هایشمخاطب بین و درآورد را شموبایل. بست کالً و

 .ماند منتظر و نهاد گوشش پای را موبایل عمیقی نفس با. شد گرفته
 خیالی؟ جانم -
 خوبی؟ دیارجان سالم -
 خوبی؟ تو عزیزم ممنون -
 دیار؟ میگم... مچکر -
 جانم؟ -
 بدی؟ و آرمان و بیتا یشماره میشه -

 گرفت؟ لکنت دیار واقعاً یا کرد فکر خیال
 چی؟ برای آرمان؟... و بیتا ره...شما -
 .بدونن رو رادنی جای شاید گفتم -
 .کنممی اس برات باشه -
 .خداحافظ -
 ...خداحاف -

. کرد پرتاب بیرون به آن از را خودش که بود نکرده ایست کامل ماشین. دانندمی آرمان و بیتا یعنی این و. کرد قطع
 .شد جلب او به نفر چند توجه

 :گفت نفسنفس با و رفت پذیرش سمت به شد، وارد که همین. دوید بیمارستان طرف به
 ...رها پرستار -
 خیال؟ -
 :گفت نگران رها و رفت سمتش به. چرخید رها طرف به
 ...بیرون دادی پرت رو خودت چطور دیدم پنجره از شده؟ چی -
 .کجاست رادنی بدونم کنم فکر رها، -
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 !چی؟ -
*** 
 :گفت خیال به رو و زد را کدی

 .بگو رو بیتاخانم یشماره. آرمان آقای غزل و گیرممی رو بیتاخانم یشماره من -
 و خواند اشتباه را شماره نصف که بود شده هول قدرآن رها اما. آیال برای شماره خواندن به کرد شروع آرام خیال
 :گفت شقایق به رو ندهدرما هم سر آخر

 بخونی؟ براش تو میشه شقایق -
 .بده عزیزم آره -
 .گرفت رها از را موبایل و

 :گفت آیال ساعت، ربع یا ساعتنیم از پس و گفتند را هاشماره شقایق هم و خیال هم
 .تبریز طرفای روستا یه -

 :گفت و ورچید لب غزل
 .ستارومیه طرفای ایشون مال اما -

 بود؟ چه برای فاصله و پراکندگی این. بود دیدنی انشهمه قیافه
 :گفت و افتاد غزل و آیال دانشجویی یخانه مبلمان روی بر مغموم رها
 کنیم؟ کارچی حاال -

 .کرد باز را چیپس یبسته و داد تکیه صندلی به آیال
 .تبریز بره دوم گروه ارومیه، بره اول گروه بشیم؛ گروه دو نظرمبه -
 .برداشت شقایق فقط و کرد رفتعا همه به
 دیگه و گذاشت کاله سرش بابام شریک هم اون که رفتم بار یه عمرم تو. تبریز برم خواممی من که بگم االن از -

 .نرفتیم
 :گفت حال همان در بیاورد، چای تا شد بلند غزل

 .اونجا برم خواممی... داره کافه اونجا پرسپولیس فوتبالیستای از یکی ارومیه؛ برم خواممی هم من -
 :گفت سردرگم آیال

 چون غزل؛ دوم و بشم من باید اول گروه توی چون نمیندازم؛ رو غزل و خودم اسم من. کنیممی کشیقرعه اصالً -
 .کنیم ردیابی باید
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 موضوع این سر شقایق و ارومیه شقایق و غزل و افتادند تبریز برای رها و خیال و آیال و شد انجام کشیقرعه
 !آیمنمی من بگوید کال بود دیکنز

 .برداشت نقل قندان داخل از و کشید عمیقی نفس خیال
 هم ریم،می زود هم... راحتیم دیگه کنیم،می کرایه ماشین هم اونجا. بگیره بلیط مونهمه برای میگم بابام به -

 .میره پیش زودتر کارامون
 :گفت خورد بودند ردهک تعارف چه هر غزل و آیال بود آمده وقتی از که شقایق

 .کشهمی طول خیلی بریم ماشین با بخوایم اگه خیاله؛ با حق -
 :گشود سخن به لب باالخره رها دقایقی از بعد
 خبرداشته آهو و دیار که کردنیقایم بعد. کرده قایم آرمان و بیتا پیش رو خودش رادنی چرا که کنممی تعجب -

 !ستکاسهنیم زیر ایکاسه یه باورکنید... باشن
 ها؟. شیراز برو اصالً بهتر، جای یه برو خب چی؟ برای -

 :گفت و داد تکان سر کالفه
 ...کاچی تو مامان خدا ای -
 گذشت تن این خیر از من روح که کندنتدل بعد از مردم چنان»

 گذشت من بر چه بدانی باید تو کن گوش نرو ندارم گالیه
 رویمی کجا دیدم که زمانی گذشت من بر چه بدانی باید تو

 «بشنوی کشتنم از بنشینی که دلم عزیز است همین تقاصت
 .بگذارد شاد خورزنگ ندهد گیر مادرش دوباره تا داد جواب سریع

 رها؟ جانم -
 .یافته نجات سهمگین تصادف یک از تازه انگار که بود خسته و حالبی رها صدای قدرآن
 .خونه برگشت امشب رادنی بگیری؛ بلیط نیست الزم...الز خیال؟ الو -

 :گفت متعجب و نشست مبل روی بر سیخ
 بود؟ بیتا و آرمان پیش! واقعاً؟ برگشت؟ -

 .کرد ریشریش را رها دل حرف این با خیال انگار. شد داربغض رها صدای
 دعواشون هم یتاب و خودش کرده، وپارلت رو رادنی زده آرمان که افتاده اتفاقاتی چه بینشون دونمنمی... اما آره؛ -

 .تبریز رفته خواهرش با بیتا و شده
 شد؟ چه یکهو. بودند برادر همانند رادنی و آرمان. نبود گفتنسخن به قادر که بود کرده تعجب قدرآن
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 .هم با بودن برادر مثل که اونا چرا؟ آخه چی؟ یعنی -
 و کنجکاو چشمان میان و شد بلند کالفه الخی. پیچید تلفن در اشگریه صدای بزند حرفی اینکه جایبه بار این رها

 :گفت و زد قدم پذیرایی در مادرش فضول تقریباً
 اونجا؟ بیام من خوایمی -

 :گفت حالبی رها
 .کنه فراموشت هم اون تا بشید دور هم از بهتره... خیال نه -

 .شود امیدوار رادنی واستخنمی دلش چون بیاید؛ نگفت رها که کرد شکر را خدا و فشرد هم روی بر را هایشلب
 :آورد خودش به را او رها صدای

... بیان نیست الزم دیگه که بگو هم هابچه به رو این. افتادی زحمت توی ببخشید خیال! االن میام االن -
 .خداحافظ

. دش خیره کردمی خودنمایی صفحه روی بر که رها خندان تصویر به و داد فاصله گوشش از را موبایل. کرد قطع و
 :گفت مادرش

 شده؟ چی -
 :رفت هاپله طرف به و فرستاد بیرون به را نفسش

 .شد منتفی سفررفتن قضیه فقط هیچی، -
 .شد وارد و رفت اتاقش طرف به و

 یخانه به که کند راضی را مادرش چگونه که کند فکر این به توانستمی راحت و بود شده پیدا رادنی دیگر حال
 همین از باید. برود تنهایی به خودش تا کند درست را کارهایش زمان کمترین در چگونه کهاین یا بروند پدرش پدری
 .برود اشدیگه کارهای و مرخصی ترم یک گرفتن دنبال فردا

*** 
 زودی؟ این به گرفتی؟ مرخصی ترم یه واقعاً -

 :گفت زیربهسر و زد گره آلبالو آب لیوان دور را دستانش
 .دانشگاهم که یهآخر روز امروز... آره -

 :گفت ناراحتی با آیال
 !میشه تنگ برات دلم خیال وای. بری خوایمی زود هم شدیم آشنا دیر هم -

 امروز کالً اما شد؛می تنگ برایشان دلش هم او. فشرد و گرفت را آیال دست کرد، دراز را دستش. زد لبخندی
 دقیقاً. کرده قبول مادرش بود گفته پدرش و بود کرده صحبت پدرش با دیشب. نداشت کردنصحبت یحوصله
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 گرفته حالش چرا دانستنمی. بگیرند را مادربزرگش و پدربزرگ یادبود خواهندمی که روندمی روستا آن به روزی
 کرده کاری چه که بود کرد تعریف او برای و بود آمده دیدنش به دیروز رادنی که بود این خاطربه شاید... شاید. شده
 زندگی کردنخراب با آدم شودمی مگر آخر اما کند؛ فراموش را او بتواند تا بود داده انجام ایاحمقانه رکا چه بود؛

 هم احمق یک از. کند پارولت را رادنی داشت حق آرمان خیال، نظر از کند؟ فراموش را دیگری فرد خودش کسی
 !انگار بود شده تراحمق

 .خیال... خیال -
 بله؟ -
 دی؟نمی جواب چرا -

 :داد تکیه صندلی به و فرستاد بیرون به صدادار را نفسش
 .بگو حاال خب -

 :گفت و خورد را چایش سریک شقایق
 برید؟ خوایدمی کی میگم -

 :ماند ثابت شقایق روی سر آخر و چرخاند کافه دور را چشمانش
 .فرداپس -
 .زود چه وای -
 .همین برای بگیرن ادبودی مادربزرگ و پدربزرگ واسه خوانمی فرداپس آخه -
 .کنه خدارحمتشون -
 .ممنون -
 .کنه خدارحمتشون -
 .کنه رحمتشون خدا -
 .ممنون -

 .کند خداحافظی هم او با خواستمی. بود رها منتظر. چرخاند کافه کل در را چشمانش
 خیال؟ میگم -
 هوم؟ -
 .چرخید غزل طرف به و

 :گفت مهربانی با و گرفت را خیال دستان غزل
 .دیدیمت نیمه و نصفه شهمه چندروزه این. بشیم هم با رو فردا حداقل بگیریم، جشن رو فردا یاب -
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 :گفتند هیجان با زمان،هم شقایق و آیال
 !میگه راست -

 دوباره... اما کند؛ چه را فردا دانستنمی. زدمی غر و زدمی غر فقط مادرش هفته این کل. شد پریشان دوباره خیال
 .ایستادیم مادرش جلوی

 .باشه -
 آغوش در بود دمغ خیلی امروز که را خیال همین برای بیندازند؛ راه داد و جیغ توانستندنمی عمومی مکان خاطربه

 .کشیدند
 !جونم خیالی -
 !اووم -
 !رفتینمی کمتر یا هفته دو واسه فقط کاشکی -
 .اوف -
 .خیال -

 :کرد زمزمه گوشش زیر بغض با و کشید آغوش در را او و شد نزدیک خیال به آرام رها. کشیدند عقب همه
. پشیمونه هم خودش کن باور اما شده؛ مشغول فکرت دونممی. نیاد بگیرم رو رادنی جلوی نتونستم که ببخش -

 .هپروتی تو که معلومه هم دور از. بده سروسامون فکرت به توروخدا خیال
 :کرد مهزمز رها همانند هم او و فشرد خود به بیشتر را رها
... اما بگم؛ رو این خواستمنمی واقعاً شد؟می خراب من خاطربه آدم یه زندگی فهمیدنمی آرمان اگه دونیمی اما -

 برادر حرفای که گرفت دختر اون واسه دلم من. زد کار تریناحمقانه به دست چون نشدم؛ ناراحت رادنی خاطربه من
 .کرد قبول رو تو
 نواخت تربزرگ برادر ریشته از زبرشده یگونه روی بر آبدار سیلی یک فهمید، وقتی هم هار خود. شد جدا رها از و
 ...که برادری خاطربه بود داده قرار فشار تحت را خیال مدت این تمام که افتاد گریه به هم سر آخر و

 :گفت آیال بار این و نشستند همگی دوباره
 رهاجان؟ ایمی. بگیریم جشن خیال برای فردا خوایممی -
 کی؟. میام آره -

 :گفت آیال و انداختند یکدیگر به نگاهی آیال و غزل
 .حتماً بخوابه هم زود باید خیال چون ده؟ تا خوبه عصر شش -

 :گفت سریع خیال
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 باشه؟ نُه، تا -
 .باشه -
 .باشه -

 سرش بر هادختر لیخی که کالسی رفتند؛ حسینی کالس سر بر و خوردند را سردشان چه و گرم چه هاینوشیدنی
 ... .حسینی ترس از اما آوردند؛می باال یا گرفتندمی تهوع حالت

 ورپریده؟ کجاست حواست خیال -
 مون؟خونه میای امروز... اوم -
 .میام آره! حسینی وای -
 دماغودل و بود شده گرفتار روزگار غم در هم حسینی استاد انگار روزها این. کرد حفظ خیال با را اشفاصله و

 .رفتمی و دادمی درس فقط نداشت؛
*** 

 .زد سر بهمون خانمشقایق قرنی از پس باالخره! بهبه -
 هایگونه روی بر و کشید آغوش در بود شده ورقلمبیده کمی شکمش که را سیماخانم احتیاط، با و آهسته شقایق

 .نشاند بوسه اشبرجسته
 .سیماجون منه سعادتیکم از -

 :پرسید شقایق. کرد دعوت داخل به را شقایق خندلب با سیماخانم
 کجاست؟ خیال -
 .کردن اثر روش هاشعمه هم دور راه از انگار خوابه؛می خیلی بریم گرفتیم تصمیم که وقتی از. خوابه -

 .دارد خیال هایعمه از نفرتی چه که بود معلوم هم سیماخانم صحبت لحن از. بود گرفته اشخنده شقایق
 ده. شده افسرده فقط که دارد خوبی خیلی استقامت واقعاً خیال برد پی این به و نشست سیماخانم نارک دقیقه ده

 !بکشد گیوتین با را خودش خواستمی دلش دقیقه ده این تمام در و نشست سیماخانم کنار دقیقه
 :کرد زمزمه لب زیر و کشید عمیقی نفس خوشحالی با. رسید خیال اتاق به باالخره

 !آزادی آه... دهندمی آزادی بوی هادو او سی این تمام! آزادی -
 :گفت بلند صدای با بود، خیره سقف به جغد همانند که خیال دیدن با اما شد؛ وارد و کشید را در یدستگیره

 !بیداری که تو اِ، -
 :چرخید شقایق سمت به و زد غلتی خیال

 خوابم؟ گفت مامانم -
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 .اوهوم -
 :ستنش و شد بلند بار این

 .بخوابم تونمنمی و گیرممی سردرد من کنهمی غرغر بس از... خب اما -
 :رفت خیال طرف به و کرد روشن را هاالمپ بارتأسف شقایق. فشرد و نهاد گیجگاهش روی را دستانش و
 .مغزم تو کردم سوختن بوی احساس بودم مامانت پیش دقیقه ده میدم، حق بهت -

 مواقع در شقایق وقت هر که را خندیدیم «هرهرهر» یجمله همان حتی نداد، نشان دخو از العملیعکس هیچ خیال
 .کرد بیشتر کردمی وارد سرش به که را فشاری تنها و نگفت هم کردمی صحبت بد
 .دستم بده بیار در آلپرازوالم یه برام ایآینه کمد داخل از -

 را قرص. نبود پشیزی هاآن پیش جورایییک این و بود خورده باالتری هایدوز با هاییقرص خیال دانستمی
 .داد دستش به و ریخت آب برایش تحریر، میز روی پارچ از و درآورد
 :گفت و خورد را قرص آهسته خیال

 دیگه کنم،می رسواش بکنه کاری زیرزیری خواست مامانم و رسیدیم اونجا که کن باور... شقایق کن باور -
 .کنهمی نابودم داره جوریینا که نیست مهم برام هیچیش

 :گفت کردمی باز را نایلونش که حالی در و برداشت میز روی از آدامسی شقایق
 .درارهحرص خیلی مامانت چون کاره؛ بهترین که من نظربه -
 تهدیدآمیزی هایحرف امشب که بود گرفته تصمیم دیروز از... اما کند؛ کارچه دانستنمی خیال. خورد را آدامس و

 .کند حجت اتمام جورایییک و بزند پدرش و مادر به
 .کنی تعریف رو موضوعی یه خواستیمی کنم فکر... خیال خب -

 :گفت تنها شقایق اما کرد؛ تعریف شقایق برای را چیزهمه ثانیه چند از پس و ایستاد حرکت از دستش
 .احمقه کنم؟ کارشچی خو -

 :گفت ناباوری با خیال
 ...من خاطربه دختر اون شقایق؟ چی یعنی -

 :گفت حرص با و پرید حرفش میان شقایق
 غلطی هر رادنی زندگیت ته تا تو حاال. درآورد بازیاسکول رفت اون و دادی رد جواب بهش فقط تو شدی؟ خنگ -

 گرفتی؟ تصمیم خودت بار اولین برای اینکه توئه؟ تقصیر چی! منه تقصیر بگو کرد
 :ترکید بغضش و کرد حس چشمانش در را اشک جوشش
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 بچگیم و کرده وارد وجدانعذاب بهم مامانم انقدر... اونجاها برم خواممی گفتم وقتی از... بده حالم من... شقایق -
 دلم وقتا بعضی شقایق. کنممی پیدا وجدانعذاب احساس من بشه جنگ کشورم دوتا بین حتی که آورده یادم رو

 .میده جرمز انقدر که بکشم رو مامانم خوادمی
 :گفت عصبانیت با شقایق

 بری آدم یبچه مثل نیستی بلد کنی، تهدید تونیمی فقط که توئه تقصیر! نیست مادرت تقصیر خانم،خیال نه -
 هاتن،عمه مامانت ضعفنقطه دونیمی چون! بریدم دیگه من خستمه، دیگه من کشم،نمی دیگه من باباجان بگی
 رو این کنی،نمی کوفتم تو... کنممی بهمان کنم،می بیسان کنم،می بل کنم،می ال چی؟ که کنیمی تهدید هی

 به کمیه خودت حداقل شدیم، پیر دروازه تدیگه گوش یه و بود در گوشت یه و گفتیم بهت بس از که ما! بدون
 به  احمق اون یزندگ چه؟... تو..به ها؟ چه؟ تو به! کرده که کرده غلطی همچین احمق رادنی اون! باش خودت فکر

 حلق تو ریزیمی قرص هم سر پشت هی و دکتر بری خواینمی بیماره، روحت تو! دیگه بده جواب دِ چه؟ تو
 .بودم داده گوش شقایق و مهال حرفای به کاشکی! آخی میگی بعد گرفتی، کلیوی بیماری که آخر. خودت
 که شقایق. شد خیره زدمی نفسنفس که شقایق هب کردهکپ بود، افتاده سکسکه به که درحالی و آمد بند اشگریه

 :گفت لرزیدمی وپایشدست و نبود بند جایک عصبانیت از
 !باش زود بشور، و روت و دست شو بلند هم حاال. بقیه نه توئه از مشکل -

 :رفت دنبالش متقابالً هم شقایق رفت، بهداشتی سرویس سمت به و شد بلند وارد اتوماتیک خیال
 یه با تونیمی که تو اما درست؛ نه بگه مامانت جلوی تونهنمی و ذلیلهزن بابات درست، داره بدی اخالق مامانت -

 کنی؟می رو کارا این چرا کنی درستشون تلنگر
 خیره آینه در خود به و پاشاند اشپریدهرنگ صورت به آب مشت دو. کردمی سکسکه و بود مبهوت هنوز خیال اما
 .بود کرده بیدارش خبریبی و بیچارگی خواب از و بود آورده عقل سر را وا شقایق دوباره. شد

 :گفت ناراحتی با شقایق
 نشدی؟ وارخستهپارادوکس و بد حال این از تو لعنتی -

 :گفت داشت خوردنش در سعی که بغضی همان با و کرد رخنه خیال گلوی در بغض
 شقایق... خورهمی رو روحم موریانه مثل داره که یماریب به برسه چه شدم خسته هم خودم از من شقایق خسته؟ -

 همون شدم من و کردی وارد تلنگر بهم تو قولبه... اما بود؛ خوب حالم که من شد، چی روز دو این دونمنمی
 .سردرگم یدیوونه

 :گفت شقایق. شدند خارج بهداشتی سرویس از
 .کنیم خوب رو حالت کمیه بیرون بریم بپوش لباس -
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 .شدند غرق یکدیگر آغوش در و رفت شقایق سمت به. داد قورت را بغضش آهسته خیال. زد خندیلب و
 .نکن بغض پس گفتم؛ خودت برای رو اینا -

 سیاهش پالتوی همراه و درآورد مشکی شلوار و شال و بنفش مانتو یک حوصلهبی و گفت آرامی باشه آهسته خیال
 .پوشید

 بریم؟ -
 .آره -

 چه نداشت هم را خودش یحوصله حتی. کرد کوتاهی خداحافظی تنها و نداد را مادرش هایدنکرپیچسؤال جواب
 ... .به برسد

 .هعی -
 چته؟ -
 .میگم بعد بگیر آلبالو آب یه برام اول -

 :گفت خنده با شقایق
 .نقونق یبچه این برای خریممی هم اون رسیدیم که شهربازی -

*** 
 صبح 6:09 ساعت - بعد روز دو
 خداحافظی برای و کردند غافلگیرشان شقایق و غزل آیال، کنند حرکت مقصد به خواستندمی که شش ساعت بحص

. خواندمی الکرسیآیت برایشان لب زیر غزل و شدمی خالی و پر زیبایش چشمان مدام آیال. اوآمدند با ایدوباره
... شقایق و. ندهد دستش کار بود شده خنگ نگارا که روحی و متشنج اعصاب این تا خواندمی برایش را این گفتمی

. کند عوض را خطش آنجا رفت و نکند فکر احمق و دیوانه رادنی آن به خودش قول به که کردمی تهدیدش مدام
 .پیشرفته هرچه حاال روستا، یک به نه و رودمی آنتالیا به انگار کند عوض را خطش گفتمی هم جوریک

 :گفت تودماغی صدای با و کشاند آغوشش در را او آیال که بروند و دشون سوار خواستندمی دیگر
 .بزنیا زنگ بهمون جونمخیالی -

 بود صدهاسال انگار که بود زیاد قدرآن محبتشان و مهر اما بود؛ شده آشنا مهربان دختر دو این با بود چندروز فقط
 .شناسندمی را یکدیگر

 .گردیمبر زود... شاید نباش، ناراحت من کیتی -
 اما داشت؛ آیال به زیادی شباهت و کردمی نگاهش روز هر آیلین که بود دراما توتال انیمیشن در توپولی دختر کِیتی
 !نبود جانشغزلی شبیه ابدا و اصالً داشت نام سیدی که کیتی خواهر
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 !دیگه بیا.. خیال -
 گوشش در آیال. دادند فشار هم آغوش در را یکدیگر چهارنفرشان عالقه، با و گرفت ندید را مادرش یغرهچشم
 :کرد زمزمه

 داداشش که بدی حال و وجدانعذاب همه این از کشید،می خجالت ازت چون نیومد که بگم بهت سپرد بهم رها -
 .پشیمونه هم رادنی و ماهدو این تو بودی دوست بهترین براش گفت رها. داده بهت

 رادنی شد،می تنگ او دل ته از هایخنده برای دلش! رها آه. پاشاند رویش به مهربانی لبخند و شدند جدا یکدیگر از
 هم هاآن با توانستمی او و بود بهتر شانهمه حال االن واقعاً شد،نمی مندعالقه او به اگر طور؛همین هم

 ... .اما کند؛ خداحافظی
 هر دیگر، بار و خندید صدادار داشت، ارانتظ که چیزی برعکس. شد تالقی غزل و آیال و شقایق مهربانی در نگاهش
 .گرفتند آغوش در را یکدیگر یکهو چهارنفر،

 :گفت و خندید بغض با شقایق
 .گردهبرمی زود نمیره، که دوریم راه حاال -

 سالسیزده که بود کسی شقایق،. کرد ش*ل*غ*ب وجودش تمام با را همدمش بهترین و گرفت عمق لبخندش
 کوچک تلنگر یک به نیاز همیشه که بغضی از نکرد، گله بدش همیشه حال از. زد لبخند فقط و کشید درد او کنار

 !بود رفیق واقعاً شقایق. نکرد گله داشت
 سه شانهرسه آیال، و غزل و شقایق. کردند حرکت و زد استارت پدرش. شد سوار و فرستاد برایشان ایبوسه
 ... .وگرنه شود؛ عمیق توانستنمی این از بیشتر لبخندش. ریختند سرشان پشت را آب پر یکاسه

 .باباجان دارن دوستت دوستات چه -
 :گفت لبخند با
 .دارم دوستشون خیلی هم من -
 هایشرگ در خونشان که شدمی نزدیک هاییآدم به و شدمی دور بودند کنارش واقعاً که کسانی از هم باز او و

 !آه... اما دارند؛ جریان
 نیست چقدر»

 باشد خودم جنس زا که کسى
 اینجا من یک و

 «.کشدمی درد همیشه
*** 
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 است زشت کردمی احساس. زدمی نبض هیجان از وجودش تمام. بودند رسیده روستا آن کیلومتری یک به
 هم ایتیره رنگ همین گفتمی پدرش اما نبود؛ هم شانجنازه تشییع برای او. پوشیدمی سیاه باید پوشید؛ ایسورمه

 سخت را دهانش آب و لغزید داد دستش به شقایق که نایلونی روی بر دستش. کندمی ناراحت را هاآن پوشیده که
 یادش هم هنوز او... اما سوزد؛می استخوانش مغز تا که کشدمی جیغی چنان ببیند، اگر مادرش دانستمی. داد قورت
 نرسید زورش مادرش دیگر را یکی ینا داشت، دوستشان و داشتند دوستش پدربزرگ و مادربزرگ چگونه که است

 .کند پاکش
 همه با بغض این اما کرد؛ رخنه گلویش در بغض. کرد نگاهش و کشید بیرون نایلون از را حریر و گیپور و زیبا چادر
 .ببیندشان توانستمی که بود خوشحال. کندمی فرق عالم هایبغض
 :گفت آهسته و کرد نگاه پدرش به. کرد سرش و کرد باز را چادر

 .ببر خاکن بابابزرگ و بزرگمامان که جایی رو من... بابا -
 باز ماهی همانند دهانش و آمد بند مادرش زبان. شد خشک خیال چادرِ توسط گرفتهقاب صورت روی بر محمد نگاه

. رندیکدیگ کنار که دهدمی را قبرشان هردو آدرس آهسته و داردمی نگه قبرستانی روبروی پدرش. شدمی بسته و
 .روندمی و باشد تنها باید داندمی

 آورد بیرون چادر وسط از را دستش دو. بود باز و بگیردش نبود بلد. کرد درست را زیبایش چادر و شد پیاده ماشین از
 .گرفت سست را چادر گلویش زیر جایی و

 .است بندانیخ عصر این اصالً است؛ بندانیخ است، یخ است، سرد هوا
 با که قبر سنگ دو سر باالی. آورددرمی بازی به را ایشسورمه بلند قوار روسری و زیبا چادر و زیدومی سردی باد
 است، جاننیمه که لبخندی و افتدمی قبر روی بر اشکی قطره. ایستاد است تمیز و شده تزئین رنگارنگ هایگل
 .کردند زدهباران را هایشگونه هایشاشک سیل و نشست قبر دو میان. است پارادوکس ترینقشنگ نظرشبه
 ...چون خوبیه؛ بازیگر قلبم کنممی احساس -

 :ترکید بغضش
 .شده...تنگ... براتون دلم چقدر فهمیدم تازه -

 .گیرندمی جان چشمش پیش تار و محو خاطراتی و کندمی پر را قبرستان ساکت فضای هقشهق
 عمارت-پیش سال23»
 .اوردمنی سر گل که من جونم،خانم آخه -
 .شد ترنزدیک جانشخانم به انداختمی تاپتاپ به را جانخانم دل که ایدخترانه ناز با و ـمر*کـبهدست و

 :گفت مهربانی لبخند با جانخانم
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 گالبتون گیس... بشه قشنگ گیسش تا گرفتم سر گل عالمه یه مامان خیال برای شهر، رفتم که پیش یهفته -
 .من

 خرمایی و ابریشمی موهای کردنگیس مشغول جانخانم و نشست جانخانم به پشت و خندید شیرین خیال
 .شد روشنش

 :گفت آهسته خیال
 جونم؟خانم -
 دخترکم؟ جونم -
 من. ماهم عمارت عشق من. داریم دوست خیلیخیلی بابایی و من آخه بمونه؟ اینجا زیاد نداره دوست مامانم چرا -

 !دارم دوست خیلیخیلی کنم، بازی نیکو و یلدا و آراد با دارم دوست خیلی
 :شد اندوه و غم از پر جانخانم صدای

 «!دونمنمی... من گالبتونگیس دونمنمی -
 :کرد زمزمه لب زیر و شد بیشتر هقشهق

 .وای... گالبتون س.. گی... ماه... عمارت -
 .یمگفت هم ما بعد به اون از ماه، عمارت گفتیمی عمارت به تو چون آره؛ -

 همان. شد گرد چشمانش بودند، ایستاده که پسر سه و دختر دو دیدن با و برگشت عقب به ترس با و کشید هینی
 :گفت مهربانی با دختر

 یادته؟ رو ما. اومدی خوش جانخیال -
 .بیاورد یاد به را بقیه و نیکو و یلدا تا بود کافی حرفش همین

 :گفت لخج و کرد پاک را هایشاشک تندتند. شد بلند
 .ممنونم یادمه، بله، بله -

 .بفشارد ش*ش*و*غ*آ در را او کهاین به برسد چه نداشت، را گرمی همه این انتظار
 .چلوندی لیمو مثل رو بدبخت کن، ولش یلدا بابا -

 .بود پوشیده اینسکافه سرتاپا که گفت پسری را این
 .آریان چه تو به -

 گریه چقدر او و بود پاشانده گل کودکی در اشمدرسه لباس روی بر که کوچکی شیطان همان پسرعمویش؛ آریان،
 .بود یادش را او. بود کرده

 ...اما طور؛همین هم بچگیا یادمه، اسماتون من... اما ببخشید؛ -
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 :گفت و خندید نمکی نیکو
 .آراد...و انماک آریان، یلدا، هستم، نیکو من بگم، بِذار خب آره؟ هم ما با آره همه با! بابا ای-

 :گفت و خیال سمت کرد رو شوخی با آراد
 .بودیما هم دل ور بدجوری بچگی تو شنیدم... گالبتونگیس دیدار مشتاق -

 .قرمز و جیغ صورتی از ترپررنگ حتی شاید بود، پررنگ نقشش خاطراتش در که کسی همان آراد،
 احساس کرد؛ سرزندگی احساس قلبش میان جایی اشخانواده دیدن با. گرفت عمق بیشتر لبخندش. زد لبخندی

 .زیستن نو از دوباره
 نیست کسی»
 «بدزدیم را زندگی بیا

 سپهری سهراب
*** 

 :گفت نیکو و نشست قبر دو میان یلدا
 خیال. کردمی فرق همیشه با یادبودشون امسال اما قبر؛ سر میایم بعد و شیممی جمع یادبودشون برای سال هر -

 رو کار بهترین. آوردمدرمی بال داشتم شنیدم بابام از وقتی. اینجا بیاین کردی ورشونمجب که شد خوب خیلیخیلی
 .کردی
 :گفت را نیکو حرف یادامه لبخند با آریان

 .رسیده آرامش به روحشون واقعاً که االنه کنیممی احساس ما یهمه میگه، راست نیکو -
 کردند؛ خداحافظی و دیدند را مادربزرگش و پدربزرگ بار نآخری برای هاآن! حالشان به خوش. کشید باال را دماغش

 چه؟ او اما
 :گفت لبخند با و شد بلند آهسته یلدا

 رعنا عمه دوباره کردیم فکر کنهمی گریه افتاده قبر رو سیاه چادر با نفر یه دیدیم و شدیم قبرستون وارد وقتی -
 رو عکست قبالً تویی، فهمیدیم گالبتونگیس گفتی یمدید و شدیم نزدیک وقتی اما اینجا؛ اومده و شده بد حالش

 .اینستا تو... بودیم دیده هم
 :گفتند زمانهم آریان و آراد و زد لبخندی

 .دیگه دربیار رو چادرت -
 :گفت آراد. درآورد بود آویزان ازش فقط که را چادرش و گرفت اشخنده

 نه؟ پوشیدی، چادر اولته بار معلومه وضعت از -
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 .تکلیف جشن برای سوم، کالس. دوممه بار نه -
 .زد آراد یخنده از پر یقیافه به ماییندندا لبخند و

 :کرد حرکت جلو به یلدا
 .عمارت بریم دیگه خب -
 .بریم -
 .اوهوم -
 .آره -

*** 
 و عمو با. شد پر چشمانش دوباره و آورد هجوم سمتش به آشنایی و تنگیدل از موجی شدند، که عمارت وارد
 مدام مادرش. شد چالنده رعنا عمه آغوش در... بیشتر همه از و کرد احوالپرسی هایشانشوهر و زن و هایشهعم

 .رفتمی غرهچشم
 کنی؟ درست رنگینک بلدی خیال -
 سه همراه یلدا و نیکو و او. گرفت خودش یعهده به را رنگینک کردندرست مسئولیت و برگشت نیکو طرف به

 .شدند اضافه بهشان آراد و آریا و ماکان که کردندمی درست را تنقالت داشتند آشپزخانه در خدمتکار
 :گفت حرص با و خسته نیکو

 .کار به گرفتیم رسیده تازه که رو بدبخت خیال کار زیادبودن خاطربه! تنبال دیگه کنید کاری یه هم شما خب -
 :گفت سریع شنید را این که خیال

 آخه؟ حرفیه چه این بابا، نه -
 خیلی. یکدیگر با یکدیگر، کنار شوند؛ کودکی روزهای همانند تا شود شریک چیزهمه در هاآن با خواستمی دلم

 .خواستمی دلش
 کنیم؟ کارچی خب: ماکان

 :زد هم به را حلوا آرام یلدا
 کمک فقط النا شما بودن، داده انجام رو کارا بقیه قبلش چون دیم؛می انجام داریم خودمون رو کارا همه خب؟ -

. بشور رو ظرفا هم تو ماکان. کنم آب پارچ تو من تا باش حلوا این مواظب اینجا، بیا تو آریان. بشن تموم زودتر کنید
 .درار رو شونهسته و هاخرما خیال برای هم تو آراد

 .بود عادالنه بسی یلدا کاری تقسیم پس پختند؛می را ناهار داشتند هم هاخدمتکار
 .داد قرار وسطشان را خرما از پر سینی و نشست زمین روی بر کنارش آراد
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 .فردا تا بشن تموم نکنم فکر اینا! خدا یا وای -
 :داد بود آورده دستبه ورودش بدو از که آرامشی همان با را جوابش خنده با
 .دربیای تنبلی این از کن سعی کمیه هم تو فرزه، دستم من -

 چندشی و وسواس با چون کند؛ پاک خرما فرستادش که دربیاورد را آراد حرص خواستمی یلدا بود معلوم قشنگ
 .آورددرمی را شانهسته و کردمی باز را هاخرما خاصی

 هایشبازیهم به نسبت کوچولو خیال که احساسی بود، آشنا که احساسی داشت؛ خوبی احساس مدت این تمام در
 .اشبدبختی از قبل خیالِ داشت؛

 برایشان اشدانشجویی زمان از هم آریان و کردمی شوخی شانهمه با مدام. بود محض آرامش رادآ آبی چشمان
 .آمدمی قوس و کش مدام شده، خسته خیلی بود معلوم که هم نیکو. گفتمی

 :شد پیروز را جنگ انگار آراد و شد تمام هاخرما کار باالخره
 !اوف شد، تموم که شکرت خدایا وای -
 خب البته خیال؟ بعد بود کرده پاک خرما مشت یک اندازه فقط! نگوید برایتان خالصه چرخید، که او طرف به

 .بود پسر او باالخره بود، خوبی پیشرفت
 :گفت و کرد ایسرفه آراد شد، تمام ماکان کار وقتی

 ...کار جایی یه ما کنم فکر میگم -
 :گفت و پرید حرفشان میان بریده و خسته نیکو،

 .نیست شما کاریایخراب به الزم که کنیم درست رو رنگینک مونده فقط شد، تموم کارا ببافید، دروغ نیست الزم -
 .نیستیم کارخراب ما نه، که شد دعوایشان هم باز و

 .بود دور آن از هاسال که بود نعمتی شاد جو این میان در بودن
 نبینمت و تو از باشم دور دورِ اینکه»
 «کن قبول مباور حجم به شودنمی جا

 فرجی مهدی
*** 
 بر رفتند، که بالکن به. کنند در خستگی و بخورند چای آنجا در و بروند بالکن به داد پیشنهاد یلدا شد، تمام که کارها
 داده تکیه حصار به هم ماکان بود، هم دیگر خالی جای چهار. نشستند گرد میز دور سفید حصیری هایصندلی روی
 به شکلبیضی صورتی ماکان. بود خیره مهمانان هایوآمدرفت به شبش رنگ به چشمان آن با و بود ننشسته و بود

 .داشت باریکی هایلب و عقابی دماغ مشکی، ابرو و چشم و گندمی پوست همراه
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 :گفت و کرد اضافه شدهخشک محمدی گل هاچای به آهسته نیکو
 ؟اینجا بیاین کردی مجبور رو عموزن و عمو که شد چی خیال -

 :داد ادامه و برداشت اشقلمی دماغ و سرخش ایسوخته ایقهوه چشمان روی از را دستانش ترکنجکاو یلدا
 .نکردی اما بکنی؛ تونستیمی هم قبالً... آخه میگه راست -

 رها با زیادی شباهت که نیکو مهتابی پوست و تیره عسلی چشمان از را نگاهش و کرد حلقه فنجان دور را دستانش
 :گفت و گرفت ،داشت

 فهمیدم هم وقتی. اومد پیش برام مشکالتی یه هم بعدش و برخوردم مشکل به مامانم با وقته خیلی من... خب -
 اینکه برای داد پیشنهاد مهال خاله هم بعد و شدم عصبانی خیلی کنه، قایم ازم اینجا به رو دعوتتون خوادمی مامانم
 .اینجا امبی بشه تموم فاصله این و بشه بهتر حالم
 !خیلی بود، مهربان خیلی یلدا

 .داد پیشنهاد بهت رو کار بهترین هم تخاله عزیزم، کردی خوبی خیلیخیلی کار -
... 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
... 

 :گفت آراد و زد لبخندی
 کجاست؟ نکیسا. کردممی ازیب خیلی نکیسا و خیال با که گفت بهم مامان یادمه -

 اگر بود سالشسیزده حدود شدند جدا همه از همه که زمانی که او گفته؟ مادرش. کرد نگاهش تعجب با خیال
 .باشد یادش درست

 :گفت آریان که کردمی نگاهش متعجب هنوز
 .نمیام که کرده لج و برخورده مشکل به عمو با اینکه مثل -
 .بد چه -
 .اوهوم -

 یادش را اشکودکی چگونه آراد که فکر این در او و بودند فکری در یک هر که سکوتی. گذشت سکوت رد ساعتی
 پرسید؟ االن چرا پس شوند؟نمی جمع اینجا به سال هر هاآن مگر گرفته؟ آلزایمر. آیدنمی

 موقعآن. بود پدری یخانواده با گرم احوالپرسی یک موقع حال و بودند رفته هامهمان یهمه که بود 11:3 ساعت
 .شدنمی و بودند هامهمان
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 .او مادر از غیر زدندمی حرف هم با و بودند نشسته همه
 احمد، عمو شوهرش از بعد و بود پسر اولین زن چون کند؛ احوالپرسی سالم به شروع ثریا عموزن از گرفت تصمیم

 و بود کرده سقط بچه دو ماکان و هاکان نیاآوردندبه از قبل ثریا عموزن گفتندمی است یادش. بود تربزرگ همه از
 همین برای آمدند؛ دنیابه ماکان و هاکان و شد باردار سالگی 40-30 حدود شاید و نشد باردار طوالنی مدت یک

 .بود سالشان36 ماکان و هاکان
 .شد خیره خیال به و داد هول روسری زیر را سفیدش دستیک موهای. رفت طرفش به
 .موعزن سالم -
 را تربزرگ دست باید رسومات و رسم طبق یعنی این و کرد دراز طرفش به را راستش دست مغروری لبخند با

 از بعد احمدش عمو و او چون د؛*س*و*ب*ب را دستش باید پس. داد قورت را دهانش آب. د*ی*س*و*ب
 را دستش و شد خم تهآهس. هستند همه ترِبزرگ و کردند اداره را خانه این مادربزرگ و پدربزرگ مرگ

 .د*ی*س*و*ب
 .جانخیال اومدی خوش -

 ش*ش*و*غ*آ در را خیال و شد بلند رفت، احمد عمو طرف به و گرفت نادیده را مادرش خشمگین و مات نگاه
 :فشرد

 .اینجا بکشونی رو دوتا این تونستی که میگم آفرین بهت -
 .کشید اشبرآمده شکم روی را دستش حرص با مادرش. گرفت عمق لبخندش

 سفت و شد بلند جایش از شلوغی و لبخند با بهار عموزن. آراد مادر و پدر بودند؛ بهار عموزن و عمورضا بعدی نفرات
 :کشید ش*و*غ*آ در را او
 الهی شدی، خانم بزرگ تو چقدر که وای وای هین،. کنم ت*ل*غ*ب زیاد نشد جمع توی... جونخیال الهی -

 !بشم قربونت
 .نکنه خدا ممنون، مو،عزن سالم -

 سرخ اشسوخته ایقهوه چشمان. رفت رعنایش عمه نزد به و گفت خوشامدگویی او به هایششوخی با هم عمورضا
 اما نکند؛ ش*ل*غ*ب که رفتمی غرهچشم مدام مادرش. شدمی پایین و باال گلویش سیبک و بودند شده سرخ
 .رعناژون عمه کودک، خیالِ آن قول به. بود دنیا یعمه بهترین اشبچگی در آدم این

 :گفت لبخند با. بود شده شمرده گناهکار بود کرده که اشتباهی برای هزاربار او. کند گریه رعنا خواستنمی دلش
 .جونعمه -
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 لبخند با رعنا. شدند وارد پسر و دختر یک موقع همان. چالند ش*ش*و*غ*آ در را او بیشتر و کرد مهار را بغضش
 :گفت ایهنیم و نصفه

 .اومدن هم هاکان و پریسان ا -
 اشکردهدرست موهای کاملی، آرایش با و بود پوشیده رسمی لباس پریسان. برگشت طرفشان به و زد لبخندی خیال

 .بود گذشته نمایش به را
 .سالم -
 بعد و شد خیره خیال براق عسلی چشمان در اول. کرد دراز کردمی نگاهش خنثی که پریسان طرف به را دستش و

 بکشد را دستش خواست و کرد نگاهش متعجب خیال. داد سوق خیال یکشیده و سفید دستان طرف به را نگاهش
 :فشرد سرد و گرفت را دستش آرام راهنیمه که
 .اومدیخوش سالم -
 به رو یمحو لبخند با سپس فرستاد، بیرون به را نفسش و کرد بسته و باز را چشمانش چندبار. شد رد کنارش از و

 :گفت بود ایستاد ایشیشه ورودی در کنار که هاکان
 .هاکان سالم -

 :فشرد و گرفت را دستش شدههول و سریع بود؛ کرده هنگ بدجوری پریسان رفتار اثر بر انگار هاکان
 !کردی خوشحالمون خیلیخیلی اومدی، خوش عزیزم، سالم -
 .ممنون -

 :گفت پریسان و نشست ماکان کنار
 ...شما -
 :شدند بلند نیکو و خودش و کند کامل را حرفش نداد اجازه یلدا اما
 .بدیم نشون رو اتاقت بیا جانخیال -

 :گفتند صدایک هردویشان شدند، خارج پذیرایی از که همین. رفت دنبالشان و گفت ایباشه
 !پررو یدختره -

 .آمد بدش نیامد، خوشش پریسان از واقعاً... اما گرفت؛ اشخنده
 میاد؟ قیافه انقدر چرا واقعاً -

 :آیدمی بو انگار که کرد جوری را صورتش یلدا
 !شده... یدختره این عاشق که سوزهمی بیچاره هاکان حال به دلم یعنی. دونممی چه -

 .زدند خنده زیر به شانهرسه ثانیه چند از پس اما شد؛ گرد زد یلدا که حرفی با چشمانش
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 ؟پریسانه عاشق هاکان مگه -
 !میاد قروقمیش ایکبیری یدختره بس از بابا، آره -
 .رفتند باال هاپله از و

 قلبش در دوباره سالچندین از پس که کسی! آراد اتاق روبروی... و نیکو و یلدا اتاق جفت بود، باال طبقه اتاقش
 .بود کرده پیدا راهی
 یک دوروبرش و بود کشیده دراز اشسرخابی و سفید تخت روی بر. رفت یلدا اتاق به و چید کمد در را هایشلباس
 .بود میوهآب هم تختش کنار عسلی روی. بود ریخته لواشک و تمر و پفک و چیپس عالمه

 .کار به گیرتمونمی ثریا عموزن فردا از... آزادیم که آخریه روز امروز که بیا جون،خیال بیا -
 کاری؟ چه -
 .فهمیمی خودت حاال -
 :گفت هیجان با و گرفت جا بینشان نیکو. کرد باز را آن. کرد پرت سمتش به موسیر ماست چیپس بسته یک و
 کیه؟ جانش عشق! گذشته جدید پست یه فقط و کرده پاک رو اینستاگرامش هایپست تموم نکیسا ها،بچه وای -

 !وای
 :زد جیغ یلدا

 کو؟ میگی، دروغ -
 :خواند بلندبلند و گرفت را نیکو موبایل

 بندبند عشقت ز -
 لرزدمی دیوانه دل 

 اما کنی؛می خرابم
 ...ارزدمی تو با خرابی
 !من جان عشق

 :انداخت تخت روی بر را خودش قهقهه با
 ...و ننداز مردم دختر گردن رو خرابیت خرابی، خودت تو بابا -

 :پرید حرفش وسط و زد جیغ نیکو بار این
 .کیه ببینم وایسین کرده، تگ رو دختره وای -

 .شد داده نشان  هاآن از واکنش سه و شد دختر پیج دوار
 !وویی -
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 !اوق -
 !ایش -

 .آمدمی خوب چنداننه دختر یک که پروفایل عکس
 :گفت آهسته یلدا

 !بوده دختره از مشکل واقعاً اینکه مثل نه -
 :گفت بهت با نیکو

 !یلدا نیست یادت رو دختره این نگو توروخدا نه وای -
 :گفت خنده با خیال که دوخت خیال به را اهشنگ گیجی با یلدا

 .باش نداشته شناخت انتظار ازم اومدم، تازه من بابا -
 :گفت قبل از ترگیج یلدا

 ...وال راستی -
 :زد جیغ یکهو

 پایدار؟ آقای دختر دیانائه؟ این وای -
 :گفت آریان و شدند وارد ماکان و آریان و شد باز شدت با در موقع همان

 .ها کنهمی کبابت میاد ثریا عموزن االن کشی؟می جیغ هی چرا -
 :کرد اعتراض ماکان

 !ها مامانمه -
 :شد وارد عجله با آراد و کرد ایخندهتک آریان

 هم ثریا عموزن. تهران برن بردارن خوانمی همه اما شد؛ چی دونمنمی زد، زنگ نیما عمو... هابچه... هابچه -
 .باال رفته فشارش

 :گفت نیکو و ایستادند جایشان سر سیخ شانهرسه. شدمی ثریا عموزن خواهر زنش و بود نکیسا پدر مانی عمو
 .بودا خیرشون ذکر حاال همین خدابه -

 :گفت عجله با آریان
 !بدو فقط کن، ول رو خیر ذکر -
 بس از. دویدند آمدمی اشهمهمه صدای که پایین یطبقه طرف به و زدند بیرون اتاق از همه حرفش این با

 .نشنیدند را هااین هایجیغ صدای که کردندمی جیغجیغ خودشان
 :بزند خشکشان شد باعث ثریا عموزن صدای رسیدند، که پایین طبقه به
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 جوریچه تو میگم؟ چی من! نرسه نکیسا به دستم فقط سمانه! خدایا خدایا. بشه سالخی باید شعوربی یپسره این -
 .بشیم خاص و عام مضحکه یادبود روز تو بود مونده کم همین خدا، وای ی؟کرد تربیت رو این
 :زد پچ آهسته یلدا

 نکیسائه؟... پسره از منظور. ستسمانه عموزن -
 :کندمی اضافه ترس با نیکو

 .داره رو کردنسالخی پتانسیل عموزن! بخونیم فاتحه نکیسا برای باید االن از کنین باور -
 طرفش به هاکان. کرد پرتش مبل طرف به شدت با و کرد قطع را موبایل ثریا عموزن. شدند اییپذیر وارد همگی و

 :گفت و رفت
 .نخور حرص مامان -

 :زد بلندی فریاد عموزن
 .بریم بپوشید لباس زود هم شما... کنه سکته بود نزدیک بابات جوری؟چه پسرم؟ نخورم حرص جوریچه -

 :گفت ثریا عموزن که شود بلند آمد رعنا عمه
 .میرم پریسان و هاکان با هم من رفتن، که بقیه. بمونید سیماجان و هابچه پیش پرستوجان و تو رعناجان -
 .شد خارج پذیرایی از سرعت با و

 :گفت حرص با مادرش
 .میشه سبز شلونه دم میاد بدش پونه از مار -
 :گفت رعنا به نگرانی با یلدا. کرد بسته باز را نشچشما بار یک عصبانی. شد خارج پذیرایی از بیشتری حرص با و
 بیارم؟ آب لیوان یه براتون خوایمی عمه -
 :گفت و کرد سقوط مبل روی بر رعنا 
 !رسوا کرد، رسوامون نکیسا -

 :نشست کنارش آریان
 شد؟ چی عمه -

 :گفت کالفگی با رعنا عمه
 !زنم هم این شما این گفت مداو االن کرد عقد محضر رفت صبح نکیسا آقا. هیچی شد؟ چی -
 :گفت ناباوری با یلدا و رفت هوا به شانهمه «هی» 
 !دیانا؟ با -

 :گفت و شد وارد سرشان پشت از پرستو عمه
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 فهمیدی؟ کجا از تو -
 :گرددبرمی سمتش به نیکو

 .بود کرده تگ رو دختره اینستاگرامش تو - 
 :گفت تشویش با و داد رعنا عمه دست به را آب لیوان پرستو عمه

 .کرد درست رو بلبشو این و گفت و دید اینستا تو هم پریسان آره، -
 .برگشت سویش به رعنا عمه که گفت حرص با را «پریسان» چنان پرستو عمه

 :کرد زمزمه لب زیر ماکان
 .نیست عجیبی چیز ست؛فتنه که پریسان -
 :گفت آهسته یلدا و نشستند مبلمان روی بر خستگی با
 یا پس روز یه ذاشتمی حداقل... کرده عقد رفته بابابزرگ بزرگمامان یادبود روز تو! آبروریزی عجب هم واقعاً -

 .پیشش
 .گذشتنشان فشار تحت خیلی شاید خب... اما گفت؛می راست

 وجود تموم با خواستم خودم -
 ...ب عاشقانه نبود که تویی با

 :داد جواب را موبایلش سریع
 بابا؟ بله -

 :پیچید گوشش در پدرش یعصب صدای
 نمیده؟ جواب اونجا هیچکی چرا -
 :پرسید رعنا عمه. کرد نگاه همه به تعجب با
 عمه؟ شده چی -
 .من غیر نخورد زنگ هیچکی گوشی بابا -

 :گفت کالفه
 .بیاره بنزین خودش با و بیاد ماشینا از یکی با بگو پسرا از یکی به تو حاال باباجان، خب خیلی -

 :کرد خطور ذهنش به یکهو و شد گرد عجبت از چشمانش
 شده؟ تمام بنزینتون بابا -
 .بیارتش گذاشتم، جا شلوارم یکی اون توی رو پولم کیف. بیا باهاش هم خودت عزیزم، آره -

 :گفت سریع
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 .خداحافظ بابا، چشم -
 .خداحافظ... فرستممی برات رو اینجا لوکیشن االن  -

 :گفت نگرانی با پرستو عمه
 ده؟ش چی -
 .گذشته جا ببرم؛ رو پولش کیف براش هم من ببریم، براش و شده تموم بنزینشون که گفت بابام -

 :گفت آریان
 .بری آراد با باید پس برد؛ هاکان هم رو ماکان ماشین نیاوردم، ماشین اصالً که من -
 .باشه -

 :گفت و شد بلند آراد
 گفت؟ رو آدرس عمو -
 جواب و زده زنگ تونهمه به گفت بابام راستی،. فرستممی تو برای هم من رسته،فمی برام رو لوکیشن گفت. نه -

 .ندادید
 :زد گاز و برداشت خیاری میز روی از یلدا

 .نمیده جواب اول همراه اینجا آره، -
 .شود آماده تا شد خارج پذیرایی از و داد تکان سری
 نگاهی فرستاده برایش پدرش که لوکیشنی به حال مانه در رفت، پایین هاپله از و کشید باال را سوییشرتش زیپ

 . ندارد او از چیزیهیچ... ایشماره نه ایمیلی نه آیدمی یادش که بفرستد آراد برای خواهدمی. انداخت
 به و بیندمی را ماشینش. رودمی باغ طرف به تند بهشان، مادرش سپردن و همه با خداحافظی از بعد و کندمی پوفی

 :گویدمی تند و شودمی سوار. دودمی طرفش
 .بگو رو ایمیلت آراد -

 .کندمی حرکت آراد و فرستدمی را لوکیشن. آورددرمی را موبایلش و گویدمی را ایمیلش سریع آراد
 .بود بندانیخ اینجا. بود اینجا از ترگرم خیلی تهران

 خیال؟ سردته -
 .آره -

 .کندمی تنظیمش خیال روی و کندمی بیشتر را بخاری آراد
 .بپوش پالتو سوییشرت جایبه تهرانه، از سردتر اینجا -
 .چشم -
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 .کندمی باز را آهنگ صدای آراد. دهدمی تکیه شیشه به را سرش
 قلبم من -

 که نیست سنگ تو مثل
 وایمیسه خدابه بری تو

 نیست محکم تو مثل قلبم من
 موند یادم خوبیتو
 ...نیست یادم بدیتو

 :کندمی کم را آهنگ صدای
 یادته؟ بچگیمون از تو خیال -
 :گرداندبرمی طرفش به را سرش تعجب با
 .آره -

 :چرخاندمی را فرمان آراد
 کنی؟ تعریف برام خوب موقعیت یه توی میشه -

 :دهدمی در به را اشتکیه و چرخدمی سمتش به کامالً بار این. شودمی متعجب بیشتر
 .بشه یادت باید قاعدتاً بودی؛ تربزرگ من از و بود سالتسیزده موق اون تو.. تو آراد -
 .میره خاطرم از چیهمه و کنممی تصادف من پراکندگیمون، و همه جدایی از بعد چون نیست؛ یادم نه، -

 :گفت آهسته و فشرد هم روی بر را هایشلب. نبود زدنحرف به قادر
 ...نکر رو کار این عمد از و دونستمنمی باورکن آوردم، یادت که ببخش رو من -

 :پرید حرفش میان آرامی یخنده با آراد
 کل باید باالخره چون نشدم؛ ناراحت اصالً من کردی؟ هول انقدر زدم زار من مگه چته؟ تو دختر هی، هی هی -

 مدیون رو من خیلیخیلی کنی کمکم اگه... و ایخانواده جزو هم تو دیگه، بفهمن رو رفتارم دلیل تا بفهمن خانواده
 .یادمه تصادفم یصحنه فقط موقع اون از بیاره، یادم رو گذشته نتونست چیزهیچ چون کنی؛می خودت
 :گفت تندتند اما شد؛ ترمتأسف

 !باش مطمئن کنم،می کمکت که معلومه... معلومه -
 و درآورد ار اشگوشی و نشست درست و صاف آهسته. کرد زمزمه لب زیر چیزی و گرفت بیشتری وسعت لبخندش

 بود، آنالین غزل بود، آنالین شقایق. شد موبوگرام وارد و کرد باز را فیـلترشکنش شد، هایشبرنامه یصفحه وارد
 :داد پیام شقایق به ابتدا. بود آنالین هم آیال
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 .جونمشقایق سالم -
 :داد جواب که نرسید ثانیه یک سر
 خوبی؟ خیالی، سالم -
 چطوری؟ تو ممنون -
 .بیمارستانیم کنار یکافه تو االن هم با مونهرسه آیال و زلغ و من -
 (خنده شکلک) هستید آنالین هم تونهمه که نزدیکیتون این به... ماشاء -
 .بزنم زنگ تصویری وایسا -
 و کرد قطع دادنجواب جایبه. شد نمایان موبایل اسکرین روی بر عکسش و نداد کردناعتراض مجال او به اصالً و

 :کرد تایپ ندتندت
 .بیرونم پسرعموم با تونم؛نمی االن شقایق -

 :نوشت بعد و فرستاد خنده شکلک تابیست حدود شقایق
 .شیطون شدی کار به دست زود چه -
 :برگشت آراد سمت به سپس و کرد درشت را چشمانش حرص با
 .متأسفم کنممی االن که رفتاری خاطربه واقعاً آراد -
 .کرد سند و کشید خراشیگوش جیغ و زد وویس روی و نداد فرصتی کردمی اهنگ متعجب که او به و

 :گفت بهت با و برگشت سمتش به آراد. کرد ایست بعد و رفت وارزاکزیک دقایقی برای ماشین
 !شدی؟ دیوونه خیال -
 .کن حرکت حاال. کرد عصبانیم دوستم. متأسفم -
 .رسیدیم کجا؟ -
 را بنزین آراد. شدند پیاده سریع. ندیدند را هاآن و بودند ایستاده جلوتر کمی هبقی و پدرش شد، خیره روبرو به

 :گفت نفسنفس با خیال و رسیدند بهشان. دویدند سمتشان به تقریباً و برداشت
 .سالم ای،.... بابا -
 .گرفت سمتش به را پدرش پول کیف و کرد سالم همه به
 .بابا بیا -
 .دخترم مرسی -



 

 

96 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 یک انگار. بودند ایستاده جاده در طورهمان هم هاآن و افتادند راه سریع زد، آراد البته که برایشان ینبنز زدن از بعد
 چیزمیز قدرآن اینکه از... و افتاد آراد برای که اتفاقی از افتاد، آمدنشان موقع درست که اتفاقی از بود؛ خسته دنیا

 .آمدمی خوابش هم بود خورده
 .کرد پوف بیرون به را نفسش و نشست جاده وسط

 خیال؟ شده چی -
 !خستمه وحشتناک خستمه، د،میا خوابم -

 :گفت مهربانی با. است ناراحت و نیست جسمی خستگی این فهمید آراد انگار
 .بکنی حسابی و درست خواب یه عمارت بریم تا پاشو پاشو، حاال دخترعمو، باشه -

 .بود بزرگی نعمت خودش و کردنمی درد رشک را خدا همیشه، برعکس سرش. شد بلند حالبی
 .شدند سوار و رفت ماشین سمت به سرش پشت و شد بلند آهسته
*** 

 به و بودند بسته را فلنگ دیانا، دختر، آن و نکیسا. بود گیریدل شام و گیردل عصر شنیدند، که خبری از پس بود
 عمو که بود این بدتر همه از اما رفت؛ باال فشارش یآبرویبی این خاطربه هم احمد عمو. بودند رفته کشور از خارج
 با و بگیرند را رعنا عمه و پرستو عمه مادرش، جلوی نتوانستند حرف این شنیدن از بعد دیگر. گرفت قلبش نیما

 کمی را شالش. بودند مانده منگ و گیج شانهمه اینجا هاآن حاال و رفتند بود آمده احمد عمو شرکت از که ماشینی
 او؟ ذهن در بود چه هاخرافه این اما بود؛ نحس هاآن قدم اینکه فکر با. بود شده گرمش زد، رکنا

 :گفت تند یلدا و شد بلند کالفه
 بری؟ خوایمی هم تو نکنه کجا؟ -
 .بخوره هوا بهم باغ تو میرم کمیه یلداجان، نه -
 ظهر و صبح که را احمق اوی برای وربدج این و بود غریبه جمعشان میان. شد خارج جمعشان میان از تند و

 روزی چون شود؛ نزدیک هاآن به که چه؟ که. بود کنندهپریشان بچسباند هاآن به را خودش جورایییک خواستمی
-دو فقط بود کرده فکر او انگار و بود گذشته موقع آن از خیلی حال! بود احمقانه واقعاً. کردندمی بازی هم کنار در

 .دشانبو ندیده روزسه
 حوض یک روبرویش و بود خورده تاب پیچک دورش که سفید تاب یک که بود خاطرش در. رفت پشتی باغ به

 .بود جاهمان بود؛ درست. بود آنجا در بود، بزرگ
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 دخترها، کنار همیشه مادربزرگ که بزرگی حوض. بود وحشتناک این و بود خالی حوض. نشست تاب روی بر
 خانجون برای دلش او. دردآلود اما یوشکی بغض یک. کرد بغض آهسته. بود خالی ت،نشسمی هایشنوه و هاعروس

 .کند شادش بتواند شاید گرفت؛ را شقایق یشماره بشکند، بغضش اینکه از قبل. بود شده تنگ
 چطوری؟! من عشق به به -
 .خوبم سالم، -
 :گفت بلندی صدای با و فهمید شقایق و
 بگو چته؟ بگو بمیر! خوبم نام به ترانگیزنفرت یکلمه یک و انگیزنفرت بخندل یک پشت هایاشک این از اه -

 !عشقم
 :افتاد سوزش به دماغش و شد جاری چشمش از اشکی قطره

 جوریاون صبح کردم بدی کار کنممی احساس غریبم، خیلی بینشون کنممی احساس شقایق... من شقایق -
 .اآویزون مثل... مثل کردم؛ رفتار باهاشون

 :آمد ناباورش صدای بعد اما نزد؛ حرف ثانیه چند
 تو برا چقدر بدبختا این پختی،می رنگینک داشتی که موقع همون زدم، زنگ بهت صبح من! ر...بمی واقعاً یعنی -

 !خیال وای... کردنمی ودادجیغ و کِل
 :شوندمی جاری هایشاشک کالً و گویدمی ترآهسته

 جز میگن اتفاقات از زنن،می حرف هم با دارن همه... کرده سکته دومیم عموی و باال رفته فشارش بزرگم عموی -
 .منه قدم خاطربه کنممی احساس... خب! من

 :آمد شقایق ناراحت صدای. پیچید گوشی در آرامش یگریه صدای و
 فکر همین برای تو و ستگرفته همه حال االن. نکن مزخرفی فکرای همچین اما متأسفم؛ واقعاً من جانمخیالی -

 باشه؟ نداشته دوست رو تو کسی میشه مگه... نیست جوریاین اما ای؛غریبه بینشون کنیمی
 :کرد فینفین و گرفت نفسی

 .شقایق -
 نزدیک تخانواده به خوایمی تو. خوبه هم خیلی بلکه و نیست آویزون تو رفتار که من نظر از ببین خیالی جانم؟ -

 .نیست بودنآویزون این و بشی
 :داد ادامه شادی لحن با ثانیه چند بعد اما نگفت؛ چیزی

 کردم؟ پیدا چی امروز بگو -
 چی؟ -
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 یادته... دادی من به و بود کارت اولین رفتن، خط کالس سال یه از بعد که مشیری فریدون هایشعر از یکی -
 .دارم و داشتم دوسش انقدر گرفتم قابش خیال؟
 ناخودآگاه. آمدمی خوشش فریدون شعر آن از چقدر. داد هدیه و نوشت کسی برای که کارش اولین. آمد یادش

 :گفتند زمانهم
 وجودم جام از شد لبریز تو دیدار شوق -

 ...!بودم که دیوانه عشق آن شدم
 .داشت تبحر خیال حواس کردنپرت در چقدر شقایق و
 .انداخت چیهمه از رو من دانشگاه! خیربه ادشی! آخی... شدی خوشحال روز اون تو چقدرم شقایق، آره وای -
 :گویدمی خنده با
 .مامان میام االن اه... تو بدون خدا به! دانشگاه گفتی آخ آخ -
 :گفت تند شقایق. داد فاصله گوشش از را گوشی زد، که شقایق ایعربده با
 .زنممی زنگ بهت بعد خیالی -
 .خداحافظ باشه -
 .عشقولی خداحافظ -

 به کرد شروع لب زیر روزها، آن یاد به و داد تکان را تاب پایش با و گذشت کنارش را موبایلش و زد لبخندی
 :مشیری فریدون یکوچه شعر خواندن

 گذشتم کوچه آن از شبی باز مهتاب تو بی -
 گشتم تو دنبال به خیره شدم چشم تن همه
 وجودم جام از شد لبریز تو دیدار شوق
 بودم هک دیوانه عاشق آن شدم

 درخشید تو یاد گل جانم ینهانخانه در
 خندید صدخاطره باغ

 پیچید صدخاطره عطر
 ...آمد یادم... آمد یادم

 :گفت و زد ایضربه اشپیشانی بر. نیامد یادش بود «آمد یادم» اولش که را شعر از تکه آن! نیامد یادش
 بود؟ چی خدا ای -
 مگذشتی کوچه آن از هم با شبی که آمد یادم -



 

 

99 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 گشتیم خواستهدل خلوت آن در و گشودیم پر
 :نشست کنارش و آمد لبخند با. برگشت آراد سمت به
 نشستیم جوی آن لب بر ساعتی -
 سیاهت چشم در ریخته جهان راز همه تو

 نگاهت محو همه من
 آرام شب و صاف آسمان
 رام زمان و خندان بخت
 آب در فروریخته خوشه
 :کرد زمزمه آهسته

 !بود عالی -
 :گفت و گذشت پا روی بر پا خنده با
 .بود خاطرم تو قدرشهمین فقط دیگه -
 :گفت شعف با
 .رفتش یادم از خب اما شعرم؛ این عاشق من! بود عالی هم قدرهمین -
 روی بر که آراد رنگزیتونی لخت موهای محو خیال و شد خیال براق عسلی چشمان گرنظاره مهربانی لبخند با

 .بود اشدریایی چشمان و بود انداخته سایه سفیدش پوست
 :گفت مهربانی با و گشود هم از لب آراد

 .مهربونی خیلی فقط نیستی، آویزون تو خیال -
 .نشست روبرویش چهارزانو تقریباً و برگشت سمتش به صاف. شنیده را هایشحرف کل یعنی. کرد هول

 شنیدی؟ رو همه تو... تو -
 دیدم جمع توی. بیارم درت اشتباه این از خواممی چون شنیدم؛ شد خوب من نظرهب خیال اما. آره اما ببخشید؛ -

 صحبت تو با کمتر اونا اینکه خیال، ببین. غمگینی بدجوری و کنیمی نگاه همه به خاموش و ساکت جوریچه
 اونا با باخبرن شوناخالق از دارن بیشتری آشنایی بقیه با چون فقط اونا نیاد؛ خوششون تو از که نمیشه دلیل کننمی

 .اینجا اومدیم سال سالیان بعد تو و من چون زنن؛نمی حرف زیاد هم من با. زننمی حرف
 :کشید را خیال دماغ لبخند با آراد. آورد باال را سرش

 .کنن بازی ورق خوانمی هابچه که تو بیا صورتت به بزن آب هم حاال -
 .رفت داخل به و
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 و بشود آشنا بیشتر بقیه با وقتی تا شد باعث که بود آدم با آراد شدنمیمیص سریع و خالصانه محبت همین
 اخوان مشیری، فریدون. بود شعر شب انگار هایشانشب. کند سپری را خوبی هایشب و روزها بیایند، هاتربزرگ
 دیگر کممک و گفتندمی شعر شاعری هر از و قرنی هر از... سعدی بافقی، وحشی فرخزاد، فروغ حافظ، ثالث،
 اخوان عاشق یلدا. شد اجرا هابچه کنار عمارت پذیرایی در پشتی، باغ جای به شعرشان شب آراد قول به هایجلسه
 و فرخزاد فروغ هایشعر عاشق هم خیال. بود هاشاعر باقی از خواندمی که هاییشعر از دوتا-یکی شاید و بود ثالث

 .بود مشیری فریدون
 مردمان ویندبگ طعنه به تا بگذار -
 ما مدام عشق حکایت هم گوش در

 عشق به شد زنده دلش آنکه نمیرد هرگز
 ما دوام عالم جریده در است ثبت
 :گفت خیال به رو حرص با نیکو. بود عاشقش و شد آشنا آن با که بود فروغ از شعر اولین این

 اومد؟می در ب آخرش که بگی شعری یه شدنمی حاال! خِدا ای -
 :تگف خنده با
 .نچ... متأسفم -
 :خواند را فروغ شعر حرص با
 امدویده چنیناین سویت به اگر -
 تو وصال بر نه عشقم عشق به
 من فروغبی شبان ظلمت به

 تو خیال از ترخوش عشق خیال
 اینشسته او کنار در که کنون

 !او وصال دولت و ب*ا*ر*ش و تو
 شد کهنه فسانه آن و رفت گذشته

 !او زوالبی عشق و ماند تو تن
 .بود کرده دوری ازشان بود وقت خیلی او که رسیدمی سر به شعرهایی با صبح تا هایشانشب ترهابزرگ آمدن تا و

 باعث و کرد سرایت هم هاآن به که بود مردهدل هایشانقیافه و بودند خسته قدرآن همه آمدند، ترهابزرگ که روزی
 خوابیدند، رفتند هاآن که هم آخرش. کنند پذیرایی ازشان و دهند کانت سر ربات همانند فقط صامت و ساکت شد
 :گفت خستگی با یلدا



 

 

101 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 .یو سی. بخوابم میرم من. کرد سرایت هم من به که بودن انرژیبی انقدر -
 .بود حق حرف واقعاً یلدا حرف چون رفتند؛ و شدند روانه پشتش هم هاآن. رفت و
 آمدن با که داشتند عجیبی خواب کمبود شانهمه انگار. خوابیدند عصر شش ساعت تا هاآن یهمه روز، آن و

 .بود شده نمایان ترهابزرگ
 زیبا هایشب تمام شاهد که صداییبی و آرام خدمتکار خانم،پونه جزبه. شد آشپزخانه وارد و کرد صاف را شالش

 .نبود آشپزخانه در کسی بود، وخوبشان
 هستید؟ خوب خانم،پونه سالم -
 .داشت شب رنگ به زیبایی مشکی چشمان. برگشت خیال سمت به
 داری؟ الزم چیزی. گلم ممنون جان،خیال سالم -
 تو یکی انگار کرد؛ مگشنه خوابیدن ساعتشیش. بخورم تونخوشمزه هایشیرینی اون از و شیر کمیه خواستممی -

 !واللّه به کشید کار ازم خواب
 :گفت سرش پشت از حالیبی با صدایی

 .گشنمه هم من بریز، هم من برای -
 !نقیص و ضد. تنگ تیشرت یک و گشاد خیلیخیلی شلوار یک با بود ماکان. برگشت عقب به

 اشخوشمزه زعفرانی هایشیرینی از برایشان هم خانمپونه ریخت، شیر و برداشت لیوان دو و گفت ایباشه خیال
 !شود د*و*ی*ر*پ زودتر چهارروز شد باعث بود، خورده بس از که گذاشت

 ماکان رفت، کنار خانمپونه دست که همین. گذشت وسطشان را هاشیرینی هم خانمپونه و گذشت میز روی را شیر
 .خورد شیر قلوپ یک همراه شیرینی دوتا

 .ترآروم کمیه -
 !شودیم خفه االن گفت که جویدمی هم تندتند چنان چون رسید؛ ذهنش به که بود ایجمله تنها این

 میاری؟ منم برای جانپونه. خواممی هم من وای.... سومالیه نشناختی؟ مگه رو این -
 .خانم چشم -

 .گرفت جا جا یک و داد خودش به قوسی و کش. گرفت جای کنارشان هم یلدا
 .بخوابم دوباره خوادمی دلم که خوابیدم زیاد انقدر یعنی وای -

 :گفتند حسرت با داشتند، را سح این متقابالً که هم ماکان و خیال
 !دقیقاً -
 !ساعتشیش ما خوابیدن ساعتنیم اینا انگار دقیقاً میگن جور یه -
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 :گفت و انداخت باال ابرو ماکان. گفت را این و شد وارد آریان بار این و
 ...و دمیا یکی االن اوایس وایسا... میشه وارد کی یه گیممی چی یه ما هی نزنیم، حرفی ما بیا خیال -
 میاد؟ کی -

 :گفت منگ و گیج نیکو. رفت باال شانهمه یقهقهه و شد وارد نیکو
 شده؟ چی -

 :داد را جوابش خنده با یلدا
 .شده خنگ مغزمون خوابیدیم بس از هیچی، -

 :گفت یلدا بار این و نشست هم نیکو
 .هنوز موندن دیگه چندنفر اینجا، بیار شیر پر پارچ یه تو جانپونه -

 :ساباند هم به را هایشدست و شد وارد انهاک
 گذشت؟ خانمپونه هایشیرینی از میشه مگه. خواممی هم من... گفتی گل یلدا آخ -
 شانهمه برای هرچند خواب این بود مطمئن خیال و بود سرخ سرخ چشمانش. نشست میز صندلی آخرین روی بر و

 .بود کم بودند، بسته را فلنگ مزدوجانش که بود واجیازد یک گیر هفتهسه که هاکانی برای اما بود؛ زیاد
 :پرسید هاکان. خورد شیرش از کمی هم او و گذشت وسط را شیر پارچ خانمپونه

 شدی؟ جاگیر اینجا جان،خیال خب -
 :داد را اشمهربانی جواب لبخند با
 .ممنونم بله -

 :داد شاادامه پکری قیافه با هاکان اما بشود؛ تمام بحث داشت انتظار
 .بیاد مرگش از قبل گالبتونشگیس داشت دوست خانجون هرچند، -

 هایقهقهه و آراد و پریسان شلوغ واردشدن با که بکند نظری اظهار خواست و گرفت فرا را وجودش تمام ناراحتی
 .کردندمی نگاهشان کردهکپ شانهمه قشنگ خیلی بلندشان،
 :گفت قهقهه با پریسان

 .بود کم گلتون فقط و بود جمع جمعتون اوم، -
 لب زیر حرص با ،«شناسممی رو موزمار این من»: گفتمی همیشه و بود متنفر پریسان از لزوم حد از بیش که یلدا

 :گفت
 !کنیم باور مونهمه تا عنتر بگو گل؟ -

 .بود شانخیره اینیمه و نصفه لبخند با هاکان و زد پایش به آرام نیکو
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 :گفت جو کردنعوض برای نیکو و نهاد دهانش رد دیگر زعفرانی شیرینی
 نکردید؟ انتخاب اسم نینی برای خیال خب؟ -

 :داد قورت را شیرینی
 .چیه بچه دونمنمی هنوز -
 نه؟ میشه چهارماهیش-سه حدود داییزن که االن! چی؟ برا وا -
 من کردنمنصرف برای هم اونا متأسفانه کردم، درست جدل و جنگ کلی اینجا به اومدنمون سر من خب اما آره؛ -

 .رفت یادشون
 :گفت و زد خیال یشانه روی بر خنده با یلدا

 .جنگیدی سیما عموزن با که خودت برا شیرزنی پا یه -
 :گرفت اشخنده خیال

 .بود ترسخت هم سخت از -
 .کنیممی درکت -

 .داشت کارش د؛بزن زنگ آیال به بود قرار. کشید سر جایک را شیرش و خورد را اشخنده
 :شد بلند

 .بود خوبی یعصرونه ممنونم، عصرونه خاطربه جونپونه -
 :گفت خنده با یلدا

 دراری؟ مامانت دل از بری خوایمی نکنه -
 .بزنم زنگ بهش برم بودم، خواب داشت، کارم دوستم نه -

 :گذشت اشچانه زیر را دستش و نشست او جای روی پریسان
 ت؟ پسر دوست -

 :پراند باال به را ابرویش
 .ندارم پسر دوست من نه، -
 :داد ادامه بدجنسی با پریسان همچنان و
 داشتی؟ مشکلی -

 :کرد نگاهش گیج
 !اصالً نداشتم پسر دوست من مشکلی؟ چه -
 ...جن روحی، جسمی، مشکل -
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 :کرد وحشت هم خیال که کشید فریاد سرش بر یلدا چنان و
 دیوونه حرفات با رو خیال دیگه بود، بس گفتی نیکو و من به کم سن اون تو خزعبالت چی هر! دیگه کن بس -

 !نکن
 هاستاالن کردمی حس که بود شده سرخ قدرآن. برد باال طبقه به را او و کشید را دستش کی یلدا نفهمید اصالً و

 .گرفت را او سریع. کند سکته که
 !خدا ای شدی، سرخ چقدر نگاه یلدا،... کن ولش عزیزم یلدا -

 .برد آب برایش و رفت پایین طبقه به دوباره تند
 :گفت ناراحتی با و داد یلدا به را آب آهسته

 .انداختی وضع این به رو خودت من خاطربه تو که نیستم راضی اصالً من خدابه یلدا -
 آن از خیال هرچند،. بود گرفته خیال مغز در را پریسان هایحرف کردنپیشرفت جلوی اینکه از بود خوشحال یلدا اما

 به وقتی آدم که زدمی گول را آدم چنان و بود بلد را کارش پریسان اما بود؛ تربزرگ بود سالش22 که یلدا موقع
 .سوختمی خودش برای دلش بردمی پی اشتباهش

 :گفت وارزمزمه و کرد رخنه گلویش در بغض بارهیکبه
 که بخورم قلبی شکست چنان شد باعث من سالگی22 توی اون! لخیا وخالیهخطخوش مار چه اون دونینمی تو -
 .باشم آسایشگاه توی ماهسه تا

 :گفت بلند کمی تا و متعجب صدای با و نهاد میز روی را آب لیوان بود، کرده تعجب یلدا هایگفته از که خیال
 !آسایشگاه؟... آسا -
 و هافریاد جایشبه و خوردنمی غذا که را روزهایی آمد یادش و بود شده بلد بود تلخ که را بغضی دادنقورت یلدا اما

 نوه، ترینبزرگ. بود انداخته دامنش در پریسان را بهراد که کند اثبات توانستنمی چون خورد؛می را هایشبغض
 .بودند وخالخطخوش مار این پشت ثریا، عموزن خانه، خانم و هاکان

 بیاره دستبه رو میراث و ارث کل خوادمی و حسوده بس از پریسان دون،ب رو این اما خیال؛ گذشت روزا اون -
 !پولکیه خیلیخیلی اون. دربیاره همه چنگ از رو چیهمه فرصت سر خودش و کنه بدبخت رو همه خوادمی

 :گفت پیروزی با و شد وارد نیکو بگوید، چیزی خواست خیال تا
 .ایکبیری یدختره اوفیش، .کردن بازخواستش شونهمه! شد خنک دلم آخیش، -
 اش،قلمی دماغ به اش،سوخته ایقهوه چشمان به زد؛ زل یلدا صورت به مهربانی با و نشست خیال و یلدا کنار بعد و

 :گفت سپس زیبایش، هایلب و گندمی پوست



 

 

105 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 حالت بیارم؟ برات خوایمی چیزی یلدا. کردن دعواش همه کنید، ول رو نچسب یدختره اون فداتون، الهی -
 خوبه؟

 .ماالند را هایشچشم نشست و شد بلند آهسته یلدا
 .دیگه هستش خیال بابا. نگرانمن و هستم دکتر خانم یه پیش -

 :گفت نمکینی لبخند با خیال
 دیگه چهارسال و کنم انتخاب رو تخصصم باید کردم پاس که ترمی این از بعد. نشدم دکتر کامالً هنوز من من؟ -

 چیه؟ شما یتهرش راستی،. بخونم
 :گفت سریع نیکو

 کشهمی طول خیلی اومدن اینجا ماجرای دونستممی چون آخری روز خب اما تو؛ به نزدیک پیراپزشکی، من -
 .بدم استعفا شدم مجبور

 :گفت و زد اششانه روی خنده با یلدا
 .ترشته غیر گفتی رو چیهمه تو بعد چیه، ترشته پرسید فقط خیال -

 :گفت نماییدندان لبخند با و کرد پرت دیوار طرف به شدت با را شالش نیکو
 .رادیولوژی -

 :داد نشان واکنش سریع خیال
 میدن؟ اشعه حق هم هنوز -
 هر و ه*ن*و*ن*ز بیماریای نازایی، کنه،نمی که کاراچی باهامون اشعه این نیست معلوم. میدن که معلومه وای -

 وگرنه نکردم؛ انتخاب رو پرستاری که بود هم خودم تقصیر البته دن؟ن وقتاون هست ایدیگه زهرمار و کوفت
 .تونستممی
 !شد حیف آره -
 :گفت تند یلدا و چرخید یلدا طرف به و
 .گذاشتن رو نفر یه جامبه االن اما شدم؛ دانشگاه استاد هم بعدش و خوندممی فیزیک -
 .آهان -

 :داد قورت را دهانش آب و داد بدنش به قوسی و کش یلدا
 کنم تحمل رو دردمعده باید باز هم االن خوره؟می سبزیقورمه کی اوف،. خوادمی شیرازی ساالد با ماکارونی دلم -

 .اوف
 :گفت بزند زنگ آیال به برود شدمی بلند که حالی در خیال
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 میگیره؟ درد تمعده چرا -
 .میشه دردمدهمع سبب میشه سرخ دزیا سبزیشون که سبزی خورشت مثل چیزایی و داشتم معده زخم قبال -
 برنج روز چند این بس از. کنه درست ماکارانی و کنه درست سبزیقورمه کمتر میگم جونپونه به من پس خب -

 .گرفتم یبوست خوردم
 :گفت خنده با یلدا

 .شدیم چاقم خوردیم زیاد بس از نیکو و من خوردی،می کم تو خوبه حاال -
 .شد خارج اتاق از ،«بزنم زنگ برم من» گفتن با و کرد ایخندهتک خیال
 زنگ اسکایپ با بود گفته آیال. رفت اسکایپ در و کرد باز هم را اشگوشی قفل رفتمی پایین که را هاپله یکی دوتا

 .رفت حوض و تاب سمت به و زد دور را ساختمان. شد خارج عمارت از و زد Ayla اسم روی بر. بزند
 .جونمخیال سالم به، -

 :گفت ذوق با خیال
 کردی؟ رنگ رو موهات آیال! هین... سالم وای -
 چطوره؟ آره -
 !دختر عالیه از ترعالی -
 .دادی نفسبهاعتماد بهم زدم، زنگ خوب چه پس -
 :گفت لبخند با و نشست تاب روی بر
 خوبه؟ غزل خبر؟ چه خب -
 مرخصی دیگه موقع یه کاشکی خیال وای. ردک پیرمون یعنی حسینی؛ دست از شیممی دیوونه داریم سالمتی، -

 .پیرزاده دکتر با افتادم من بودن، دکترا دستیار واسه کردن بندیدسته رو مونهمه االن گرفتی،می
 :گفت شعف با خیال

 .مهربونیه خانم خیلی پیرزاده دکتر! خوب چقدر وای -
 .خوبه خیلی آره -

 :گفت همین برای بود؛ فهمیده خوب مه خیال کرد،می دستدست چیزی گفتن برای انگار
 بگی؟ خوایمی چیزی آیال -

 :شد منفجر بمب همانند آیال یکهو
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 رها. مادریشون شهر شیراز، برای گرفتن انتقالی تو رفتن بعد روز دو اونا بگم، بهت گفت رها اما ببخشید؛ خیال -
 و روانشناس بره باید و ستدیوونه دنیرا بوده، تو با حق که بگم بهت گفت. بره خواستنمی بود ناراحت خیلی

 .نکردی قبول رو رادنی پیشنهاد اینکه از خوشحاله
 :گفت آهسته. زدمی نبض اششقیقه و تپیدمی اشسینه یدیواره به واردیوانه قلبش

 بردش؟ من خاطربه زور،به رادنی یعنی...  یعنی -
 .بردش زوربه رها برعکس، نه -

 موج درونش وجدانعذاب که صدایی با و نهاد هم روی بر را چشمانش و کشید وتاهشک موهای در دستی کالفه
 :گفت زدمی
 !خدا ای ...بودم دردسر دوتاشون برای من بالماسکه لعنتی مهمونی همون از اول، روز همون از -

 از که گفت و کرد عوتد آرامش به را او و داد اشدلداری مهربانی مادر همانند آیال. کرد صحبت آیال با دیگر کمی
 !باشد قوی باید بسازد، دور اتفاقات یهمه از هم را ذهنش باید پس شده؛ دور چیزهمه

 بعد و کرد نوازش را صورتش خنکی نسیم. داد تکانش پایش با و داد تکیه تاب به و نهاد کنارش را موبایلش خسته
 .سوختمی چشمانش. نکرد باز ار چشمانش است؛ آراد فهمید عطرش از. نشسته کنارش کسی کرد حس

 .شنیدم رو حرفات ناخودآگاه من دوباره -
 .دیدم رو تسایه -

 :شد تربلند آراد یکالفه صدای
 ...که کن باور ببین ناراحتی؟ هنوز االن تو خیال -

 .شد آمیخته هم در باد یزوزه و خیال یخنده صدای
 .نمیشه تموم جریان این اینکه زا خستمه کمیه فقط... نیستم نه بشم؟ ناراحت چرا -
 اینا؟ و رادنی یا اینا عمارت -

 :کرد باز را چشمانش و شد بیشتر اشخنده
 .شدم خسته اینا و رادنی ماجرای از نه،. شنیدی رو همه اینکه مثل -

 :گفت خیال سپس و گفت آهانی آراد
 و زدی رو ماکان داد، هل رو ردومونه ماکان اینکه خاطربه تو. اومد یادم بچگی هایخاطره از یکی دیشب -

 .انگار مانندهزیتونی االن بود، طالیی موهات بچگی. گرفتم رو جلوت من خب، اما بری؛ خواستیمی هم بعدش
 :گفت مشتاقی لبخند با بود، انگیزهیجان برایش اشبچگی انگار که آراد

 نیومد؟ یادت چیزی دیگه چی؟ دیگه خب. کردم تغییر آره، -
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 به آراد یا یلدا شد،می بد حالش وقت هر هفته چند این در. کند کمک آراد به خواستمی دلش. زد خندیلب خیال
 .آمدندمی طرفش

 اومده؟ یادت هم چیزی کردم تعریف رو خاطرات این برات حاال تا من آراد -
 .نه -

 .نشست آراد روبروی چهارزانو برگشت و شد محو لبخندش آهسته خیال
 بریم؟. بردیممی تو که یادمه رو جاهایی یه من بیرون؟ بریم امروز... اوم -

 :شد بلند سریع آراد
 .بیا بپوش چیزی یه برو آره -

 .آمد لبش روی لبخندی آراد فریاد با که شد دور آراد از و گفت ایباشه خیال
 .بپوش پالتو! ها نه سوییشرت -

 وسط در بود چشمه یک خاطراتش در. شد وارد و دوید عمارت طرف به سپس و گفت ایباشه فریاد با هم خیال
 بیشترین و رفتندمی باید چگونه آمدنمی یادش خب اما بود؛ پوشیده گل دورش که کوچک ساختمان یک جنگل،
 .بس و بود هاکان گرفت،نمی هم را رفتنشان جلوی و بود اینجا که کسی
 و پوشید خز سفید پالتوی یک اشکرمی رویی و بهیگل شومیز و کرمی ازمچ باالتر کمی دامنی شلوار روی بر سریع

 :آمد هاکان صدای. زد در آهسته. رفت هاکان اتاق طرف به تند
 .بفرمایید -
 :گفت و شد بلند تاپشلپ پشت از لبخند با خیال دیدن با هاکان. شد وارد و کرد باز را در
 .طرفا این از دخترعمو! بهبه -
 .نیستم بلد رو راهش اما یادمه؛ بچگی از که برم چندجا خواستممی راستش -

 :گفت سریع هاکان
 .میری راننده با بگو خب -
 باید آورد،می بردمی رو من آراد رو راه اون چون و کنممی کمک آراد به دارم من هاکان ببین... چیزه نه، نه نه -

 .بریم پیاده
 .بودند شده دو این نزدیکی متوجه هاخیلی او از غیر به مدت این در. زد خیال مهربانی به عمیقی لبخند هاکان

 کجاست؟ ببینم بگو جان،خیال خب خیلی -
 :گفت بشود خارج خواست که همین اما گفت؛ را رفتن راه هاکان سپس و کرد تعریف تندتند خیال

 .خیال کنی خوب رو آراد حال تو اینکه مگر -
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 .نبیند را بزرگش لبخند هاکان تا رفت بیرون ترسریع خیال و
*** 
 :گفت آراد و شدند جنگل وارد

 ببریمون؟ خوایمی کجا حاال -
 .بشه مونده طورهمون اگه قشنگه خیلیخیلی. جنگله وسط درست هست، چشمه یه -
 آوردمت؟می من -
 !رسیدیم وای... اوهوم -

 را دستانش و زد زانو شمهچ کنار خاصی شعف با. رسید بهشت به انگار خیال. ماند باز زیبایی همه آن از آراد دهان
. کرد باز را چشمانش سریع. لغزید دستش روی بر چیزی موقع همان که بست را چشمانش لذت با. برد فرو درونش

 .بود آراد هایدست
 .بنشینند چشمه کنار چهارزانو کرد وادارش آراد و برگشت سمتش به آهسته
 :گفت آراد و شد خیره آراد مهربان چشمان در خیال

 ...چیزای یه میاد، یادم تار و تیره چیزای یه... چیزای یه ممنونم، ازت واقعاً لخیا -
 :کشید جیغ وجودش تمام با و شود تمام آراد حرف نگذاشت که شد خوشحال قدرآن خیال و
 راستی؟ راستی! خدا وای -

 :گفت لبخند با آراد
 بگم؛ بهت خواستم. ذهنم به اومد تار چیزای یه. ..چیزای یه اومدیممی داشتیم راه تو وقتی اما نه؛ کامل کامل -

 !خیال خوشحالم خیلی. بودی مسببش تو چون
 :گفت و شد بلند سریع بود، شده ترغیب بیشتر آراد برای کودکی قضایای آوردن یاد به برای که خیال

 !دیگه باش زود. بدم نشونت هم رو جا یکی اون بریم باش زود آراد -
 :گفت و شد بلند خنده با آراد

 .شدی زدههیجان چه -
*** 

 آن به تا رفتندمی پایین آرامآرام باید که داشت قرار کوچکی یدرّه در ساختمان. رسیدند ساختمان آن به باالخره
 .بشوند پرت درّه در شدمی باعث رفتند،می تند اگر اما نداشت؛ خطر کهآن با. رسیدندمی

 :گفت آراد و رفتند پایین آهستهآهسته. دیدندنمی را ساختمان و بودند درّه تپه باالی هنوز
 .نیفتیم جاییه؟ چه دیگه این -
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 یه اما شده؛ جورچه االن دونمنمی. داد هاکان هم رو آدرسش. سالگیهشت همون از نیومدم، وقته خیلی من -
 .بود نرفته فرو درّه توی قدراین قبال یادمه، که چیزایی

 یک جایبه آراد ذهن در و باشد شده مخروبه سال همه این از پس ساختمان آن سیدترمی. بود نگران کمی خیال
 .باشد ویران یمخروبه یک روییده، زیبا هایگل دوروبرش که ساختمان

 چی؟ باشن کرده خرابش اگه... آراد -
 .سالمه سالمِ انگار که اینجا از خب اما بشم؛ ناراحت کم یه شاید دونم،نمی... خب -

 شده خوشحال آراد برای قدرآن. فشرد خود به بیشتر را خزش پالتوی و لرزید خود به سرما از. داد تکان یسر خیال
 .برقـصد سرما وسط در جاهمین که داشت را این پتانسیل وجودش در که بود
 .بیاید اشک خیال چشمان از شد باعث و وزید شدیدی باد
 ای؟کارهچی تو آراد میگم -
 .کشید باال را دماغش و
 .کنممی کار بابا شرکت تو و خوندم نفت مهندسی من -
 .آها -
 .کیوانی خانواده دکتر خانم که هم تو -

 :گفت خنده با خیال
 .دیگه آره -
 .بود شده قدیمی و کهنه فقط. رسیدند ساختمان به و
 !خودشه خدایا، وای -

 :پرسید و چرخاند چشم کنجکاوی با آراد
 کوشن؟ یگفت که گیاهایی و گل پس -
 .نخونه تو... یادمه که چیزی اون طبق -

 :کرد سد را خیال راه تعجب با آراد
 !جوری؟چه روییدن؟ خونه توی -
 طورهمون اگه تقریباً ستگلخونه مثل یعنی خاکه؛ زمینش داخلش،. ستخونه ظاهرش فقط تقریباً، نیست خونه -

 .باشه
*** 

 .شبه هشت ساعت کجان؟ دوتا این آخه -
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 :گفت آرامش با آراد، مادر خانم، ربها
 .رفتن هم با حتماً نبشید، نگران محمد داداش -

 :گفت عصبانیت با محمد
 آراد اگه هم، بعدش. بیرون برن بخوان که نداره تفریحی جای هم اینجا آخه دلیلی؟ چه به مثالً داداش،زن -

 چی؟ نباشه همراهش
 :نالید و زد گریه زیر به سیماخانم و کشید ته همه آرامش زد، محمد که هاییحرف با
 کجاست؟ مبچه خدایا -

 .بودند آمده روستا بازار از تازه چون نداشتند؛ خبر چیزهیچ از شدند، وارد هاکان و ماکان موقع، همان
 شده؟ چی: هاکان

 :گفت استرس با یلدا
 .طورهمین هم آراد نیومده، بیرون رفته خیال که حاال تا شیش ساعت از -

 :گفت و کرد ایخنده انهاک
 کمک آراد به دارم گفت چی، برا پرسیدم هم وقتی. پرسید ازم رو مکان دوتا آدرس اومد خیال شیش ساعت -

 .کنهمی کمک بهش داره هم خیال خیاله، با خاطراتش بیشتر چون گفت. کنممی
 کند کمک پسرش به تواندمی که یکس تنها دانستمی هم اول از. کرد حس هایشگونه روی بر را اشک داغی بهار

 را هاخرما هسته یکدیگر کمک به دارند آراد و خیال دید و بود آشپزخانه در پشت که اول روز همان از است؛ خیال
 .آورنددرمی
 :گفت و شد نزدیک هاکان به هول با محمد

 .اونجا ببرمون کجاست؟ -
 :گفت ترس با ثریاخانم هستند، کجا که گفت هاکان وقتی

 .خطرناکه خیلی االن اونجا تاریکه؟ هوا بینننمی هابچه این! من خدای -
 با محمد. شد خارج پذیرایی از تند. آوردمی باال دارد کرد احساس و زد دامن سیماخانم بد حال به ثریا حرف این

 :گفت عصبانیت
 شب؟ موقع این تا جنگل، دل تو رفتن! خدایا - 

 :گفت و شد بلند احمد
 .کجان دونیممی نیستن، که نامشخصی جای. میاریمشون ریم،می مونهمه نباش، نگران داداش -
 :کرد زمزمه آراد، پدر رضا، گوش در بهار. شدند بلند مردها یهمه احمد حرف این با
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 !نذار رضا، کنن دعوا رو دختر اون نذار -
 .است آراد و خیال دلواپس همسرش چه برای دانستمی رضا و

*** 
 .گرفتند پیش در ساختمان آن سمت به را راه پس نبودند، که چشمه کنار در

 بود نزدیک چندبار حتی که کردند بیشتر را سرعتشان است، نوری انگار ساختمان درون دیدند و رسیدند دره به وقتی
 .بیفتند
 که بزرگ سکوی یک روی بر آراد و خیال. کردند نگاه داخل به نداشت شیشه که ایپنجره پشت از رسیدند، وقتی
 .بود کنارشان هم نفتی چراغ دو و بودند نشسته بود گوشه

 ش*ش*و*غ*آ در را او و رفت خیال طرف به نفسنفس با محمد. برگشت طرفشان به دو آن صورت و شدند وارد
 :کشید

 .که دوتا شما دادید مونسکته کنی؟می ما با رو کار این چرا بابا -
 :گفت تعجب با خیال

 .بود ایرانسل اون یشماره فقط چون میایم؛ دیر کمیه که گفتیم دادیم پیام پریسان به که ما بابا اما -
 :گفت و رفت هم در هاکان هایاخم

 .جونوره و جک پرِ جنگل دیروقته، بریم، بیاید هم حاال. نگفت متأسفانه اما -
 .نخورند شام و بخوابند دادند ترجیح دویشانهر که دیدند آه و اشک و شدند بازخواست قدرآن برگشتنشان، از بعد

*** 
 صبح 5:06 کرد؛ نگاه ساعت به و کرد باز را موبایلش. کرد باز را چشمانش و داد اندامش به قوسی و کش جایش در
 .خوابید نُه ساعت دیشب که بود علت این به زودبیدارشدن این شاید. بود
 شده رد گردنش از که شالی و جین شلوار و اسکییقه بلوز اب را هایشلباس و شست را صورتش و دست شد، بلند
 قطعاً خورد،نمی چیزی اگر موقعآن تا و شدمی آماده هشت ساعت صبحانه. زد بیرون اتاقش از و کرد عوض بود

 .کردمی غش
 :بگوید توانست تنها هاصبحانه دیدن با و کرد سرچی اینترنت در. شد آشپزخانه وارد سریع

 !اه اومد، ملوچه و لب از آب تون،روح تو -
 سینک روی بر تخته و چاقو همراه را هاآن کرد، پیدایشان وقتی. گشت کالباس و مرغ تخم سوسیس، دنبال به و

 .گذشت کم روی و کرد باز را موبایلش آهنگ. گذشت
 شم جدا تو از خواستمنمی -
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 بودی گلخونه تویِ گلی تو
 مُرد هم آخرش که دیدی گلی
 بودی شده گم نیامد توی
 کی؟ نباشم من بگو تو گلی
 چشمش؟ روی رو تو ذارهمی کی
 جونت؟ پای آب ریزهمی کی
 آفتاب؟ جلو رو تو ذارهمی کی
 بری و بمیری شی پژمرده که ترسممی گُلی
 کُولی منِ میرممی تنت تو باز بره خاری اگه گُلی
 نری پیشم از تا میشم ساکت شمم خاکت بیا گُلی
 گُلی سرت رویِ بیاد بارون کنممی ادع کُلی
 جات به خونه این توی مونده خاطره کلی گُلی
 خوادنمی تو جز کسوهیچ دیگه وامونده دل این
 بگیرنت رو تو که اینه از ترسم همه گلی

 بچیندت رو تو خوادشمی که دستی اون بشکنه
 بری و بمیری شی پژمرده که ترسممی گُلی
 کُولی منِ میرممی تنت وت باز بره خاری اگه گُلی
 نری پیشم از تا میشم ساکت میشم خاکت بیا گُلی
 گُلی سرت رویِ بیاد بارون کنممی دعا کُلی
 بری و بمیری شی پژمرده که ترسممی گُلی
 کُولی منِ میرممی تنت توو باز بره خاری اگه گُلی
 نری پیشم از تا میشم ساکت میشم خاکت بیا گُلی
 گُلی سرت رویِ بیاد ارونب کنممی دعا کُلی

. کرد خشک حوله با و شست را دستانش. بود شده تمام آرش و مسیح گُلیِ آهنگ و بود کرده خرد را هاسوسیس
 :کرد پلی را بعدی آهنگ و گذشت سرش روی مرتب دوباره و درآورد را تلش

 دیگه شد تموم چیهمه دیگه خودت مثل شدم -
 میگه چی دلم نی مهم دیگه هم به خوریمنمی
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 خوبیام همه حیف بیاد کی برم خواستیمی
 بیا کوتاه گفتیمی هی بیا کوتاه گفتیمی هی

 نمیای و میری ببین خوایمی چی ما دل این از
 ...بی راه ما با کمییه بیا راه ما با کمییه
 .سالم -

 .طوسی کوتاهآستین تیشرت و سفید سیاه و چهارخانه گشاد شلوار یک با. بود آراد. برگشت صدا طرف به سریع
 .کرد قطع را آهنگ

 .خیربه صبح. سالم -
 ..کی حاال. شدیم بیدار زودم خوابیدیم زود دیشب بس از. خیربه صبح -
 :گفت خنده با و خورد را حرفش کالباس، ورقه پنج و مرغ تخم یک و خردشده هایسوسیس دیدن با
 .بیام بشورم و صورتم و دست برم تا کن درست هم من برا خب... کنهمی درست صبحونه کی حاال فهمیدم -
 :کرد زمزمه و شد خیره رفتنش به ـمر*کـبهدست خیال. بست را فلنگ سریع و
 !اوف دیگه؟ سوسیس دوتا -
 هم کالباس دیگر ورقه پنج. شود آب یخشان تا گذشت گرم آب در و درآورد دیگر سوسیس دو فریزر داخل از و

 ایکاسه در داشت و بود شده تمام هاکالباس کار وقتی. کرد ریزریزشان و نهاد هم روی را شانهمه سپس و درآورد
 :گفت گذشتمی نمایش به را شکموبودنش که حالتی با و شد وارد آراد ریختشان،می
 تا یدبا گفتم نخوردم، شام که دیشب. خدابه شدممی تلف گشنگی از وگرنه شدیا؛ بیدار شد خوب خیال آخ آخ اوم، -
 .کنم جبران هفته یه

 :گفت و زد ایقهقهه خیال
 .شکمویی خیلی آراد -

 :برگشت طرفش به اعتراض با خیال. خورد و برداشت خام سوسیس دو و ایستاد سرش پشت آراد
 ...خور که دوتایی این -
 با خیال صورت حالت و شاننزدیکی به اهمیتبی آراد. ماسید دهانش در حرف حدشان، از بیش نزدیکی دیدن با

 :گفت مهربانی
 بدی؟ صبحونه بهمون خوایمی کالباس و سوسیس با خیالی -
 .بود کشته را او کسی آراد آبی چشمان در گویی نگفت؛ چیزی خیال اما
 :گفت لکنت با و درآمد مبهوتی از
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 .ستخوشمزه آره،.... آره...آ -
 داد قورت را دهانش آب. دربیاید هولی این از و کند خورد را دیگر سوسیس دو تا برگشت سریع و زد هولی لبخند و
 .ببرد را خود انگشت بود نزدیک چندبار که جوری کرد؛ خرد تندتند را دیگر سوسیس دو و

 .نکرده خرد کاهو آمد یادش تازه و کرد سرخ را هاسوسیس
 !اَه -

 را هاکالباس و رفت گاز متس به سپس کرد، خرد تندتند و درآورد کاهو برگ چند و رفت یخچال طرف به سریع
 بر و کرد قاتی مایونز سس همراه را کاهو و کالباس. ریخت ظرف در سپس و کرد سرخ هم را مرغ تخم. داد تفت
 .نهاد میز روی

 .بفرمایید -
 :گفت خنده با و کوباند هم به را هایشدست آراد

 .هکن اضافه وزنمون به کیلوبیست جمع سر خودش صبحونه همین کنم فکر -
 !وا خبره؟ چه -

 این خاطربه کردمی فکر که آراد و دادمی سوتی کمی. بود گذشته اثر حرکاتش روی بر این و بود گیج هنوز خیال
 .کردمی مسخره را او اند،شده بیدار زود خیلی که است
 مخصوصاً را شانهمه ته هم آراد. بود مانده خیلی مرغش تخم از و بود خورده را خود هایسوسیس یهمه خیال

 .بود درآورده را کاهو و کالباس
 .نکنه درد دستت بود، خوشمزه خیلی -
 .کنممی خواهش -

 جلویش را بشقاب داشت وقتی و شده ناراحت هایششوخی دست از کرد فکر آراد که گفت زیربهسر و آرام قدرآن
 افتاد جریان به هایشرگ در زیادی شدت اب خون کرد احساس خیال که گرفت بر در را خیال دست مچ داشت،برمی

 :گفت ناراحتی با آراد. داد قورت را دهانش آب. شد بیشتر قلبش تپش و
 .کنم ناراحتت هامشوخی با خواستمنمی کن باور خیال -

 .آورد بیرون آراد دست از را دستش مچ ایشدههول اما نمکین یخنده با خیال
 ...فقط... فقط چیه؟ ناراحت -

 :گفت و انداخت باال را ابرویش آراد
 فقط؟ -

 :گفت و گذشت ظرفشویی سینک در را هاظرف



 

 

116 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 .نکردیما اجرا رو شعرمون شب دیشب راستی،. زنممی گیج کمیه زودبیدارشدن خاطربه فقط -
 :گفت خنده با آراد

 .بودن شده خسته هم خودشون کنم فکر که کردن بازخواستمون انقدر دیشب -
 .واقعاً آره -
 دنبالشان به وقتی تا رسیدند، ساختمان به وقتی از. کرد مرور را دیشب خاطرش در و کرد هاظرف شستن به شروع و

 .کردمی تعریف مشتاق آراد برای بود یادش که خاطراتی درمورد داشت خیال آمدند
 نگفت؟ بهشون پریسان چرا نظرتبه... میگم -

 :گفت و ترف هم در پریسان اسم شنیدن با خیال صورت
 بارونتیکه رو نیکو و یلدا و من تا فرصته یه دنبال شهمه نمیاد، خوشم پریسان از گفتم، بهت هم اونجا من آراد -

 .کنه
 :گفت نرمی با آراد

 .هستش ثریا عموزن مخصوصاً مادرش و پدر عقاید پایبند کمیه فقط اون کنی،می اشتباه خیال نه -
 :فتگ و کرد خشک را هایشدست خیال

 .داره نامزد پریسان آراد -
 .خورد یکه آراد

 گفتی؟ رو این چرا اصالً... اصالً. دونممی هم خودم... خب -
 .کشید را دستش پشت از آراد که رفت آشپزخانه خروجی طرف به و انداخت باال ایشانه خیال

 چته؟ هی، -
 زدی؟ رو حرف این چی برای بگو خب -

 :گفت دگرگونی حال و ایکالفه پوف با خیال
 .جونش از بیشتر شاید داره، دوست خیلی رو پریسان هاکان آراد، کنی؟نمی توجه بهش زیاد نظرتبه... تو -

 :گفت عصبانیت با آراد
 میگی؟ چی هست معلوم -
 ...ببین آراد -
 .شد خارج آشپزخانه از و زد ایتنه او به سرعت با و شود تمام خیال هایحرف نگذشت آراد اما
 :کرد زمزمه لب زیر پنهانی غم با و آهسته ل،خیا
 .مندهعالقه پریسان به نسبت واقعاً اینکه مثل -
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 .بود گرفته درد. داد مالش بود زده تنه او به آراد که را اششانه و
 ...پس ود؛ب رفته باغ سمت به آراد. شد خارج آشپزخانه از ناراحتی با و کرد درست را شالش کالفه

 .تاب رو رفته حتماً -
 کجا به کجا از یکهو دانستنمی و آمد سرش به چه نزدیکی آن با یکهو امروز دانستنمی. شد خارج عمارت از تند و

 .بود ناراحت وجودآمدهبه جو از. بودند رسیده
 زبان  بر ناخواسته که هاییحرف از بود، شده محو افق در جورهایییک که آراد دیدن با رسید، که پشتی باغ به

 :گفت زیریبهسر با و نشست کنارش شد، نزدیک آراد به آهسته. بود ناراحت بود دهآور
 .ببخشید نمیگم، تو به پریسان مورد در شخصیم نظر از دیگه آراد، ببخش رو من... کردم ناراحتت اگه -

 :کرد زمزمه آهسته آراد
 .نیست مشکلی -
 حس. کرد ولو تاب روی را خودش و فرستاد بیرون به را نفسش خستگی با خیال. رفت عمارت داخل به و شد بلند و

 !داشت را پریسان کشتن پتانسیل که حدی در بود؛ شده بیشتر اتفاق این با داشت، پریسان به که بدی
 .رفت عمارت به و شد بلند تاب روی از حرص با

*** 
: بود گفته که خیال حرف به روز هر دآرا. شدند دورتر و دور هم از مشاجره آن از پس آراد و خیال و گذشتمی هاروز
 او اما شد؛می ترنزدیک« .کنه بارونتیکه رو نیکو و یلدا و من که فرصته یه دنبال شهمه نمیاد، خوشم پریسان از»

 دورتر خیال از آراد هرچه. بود شده حساس او به هاکان که جوری بود؛ کرده پیدا عالقه شرور پریسان به ناخواسته
 برایش را فریدون و فروغ هایشعر آراد و شود نزدیک آراد به دوباره که بود چیزی دنبال به ذهنش در خیال شد،می

 .بخواند
 اوایل هنوز. کل از جزء کتاب. شد خیره بود گرفته ماکان از که کتابی هاینوشته به و داد تکان را تاب کالفگی با

 :خواند را آن و شد رتپ آخر خط دو به حواسش نگاهش، چرخیدن با اما بود؛ صفحه
 به تبدیل تالش این خود کنی، فراموش را نفر یک کنیمی تالش همه این وقتی. بود آشکار کامالً تالشش -

 .ماندمی خاطر در هم این خود و کنی فراموش را کردنفراموش باید بعد. شودمی خاطره
 که کرد فوت بیرون به را نفسش و داد تکیه تاب به. بود نشسته دلش به خیلی تکه این. داد قورت را دهانش آب
 و چرخید طرفش به خیال. گرفت جا کنارش آراد. بست نقش هایشلب روی بر لبخندی. آیدمی سمتش به آراد دید

 :گفت اشمهربانی و بخشآرام لبخند همان با
 کنیم؟ تموم رو قهر این نیست بهتر -
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 :گرفت شکل صورتش روی محوی لبخند آراد
 .نبودیم قهر که ما -
 .تعمه جون آره -

 :گفت و زد خیال دست روی بر خنده با آراد
 .بافنتمی قشنگ بیان؟ بگم هاشونبچه به برم اِ -

 دیوانه بود، آشتی برای راهی دنبال به شاهمه و بود کالفه بس از هفته این طول در. شد شاد قلبش و خندید خیال
 .بود شده

 .شدم دیوونه دادنمی گیر بهم همه بس از هفته این تو -
 .هم من -

 :گفت خنده با خیال
 کرده محاصره رو من پیش دقیقه دو همین تا اول از ثریا عموزن اما اوایل؛ فقط بدبخت که مامانت بهار، عموزن -

 افتاده؟ اتفاقی چه جان،خیال بگو که بود
 :شد خیال دست کتاب جلب نگاهش و کرد ایخنده آراد

 خونی؟می چی -
 .تولتز استیو کلِ از جزء -
 .بخونش حتماً قشنگیه، کتاب -

 :گفت ایاندرسفیهانهعاقل نگاه از پس خیال
 کردم؟می کارشچی داشتم اومدنت قبل نظرتبه -

 :خندید آراد
 زنی؟می چرا حاال خب خیلی -

 شعرخواندن و صدا مسخ که ندبخوا را صفحه آن اول از خواست انداخت، پا روی بر پا و انداخت باال ایشانه خیال
 .شد آراد

 زار و افسرده و خسته روممی -
 خویش ویرانه منزلگه سوی

 شما شهر از برممی خدا به
 خویش دیوانه و شوریده دل
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 را دهانش آب بیشتری شدت با بار این بود؟ گیرا صدای این تنگدل قدرآن نفهمید چطور. کشید عمیقی نفس
 سننه؟ را او پس بود؛ پریسان عاشق آراد. خواستنمی را وندگرگ حالِ این. داد قورت

 ساختمون؟ اون توی بریم دوباره راستی،. قشنگه -
 :گفت خنده با و شد بلند آراد

 .دنبالمون نیان چماق با که بریم صبح فقط آره، -
 که دانستندنمی شان،نزدیکی از خیالبی هردو و انداخت خنده به را خیال بود، گفته بازیلوده با را حرف این که آراد
 .نگرندمی هاآن به مرموزی و خبربی لبخند با ثریا و بهار

 .بودم کرده کپ ها، چوبه آریان و ماکان و هاکان و عمواحمد و عمورضا دست دیدم وقتی! واقعاً وای -
: بود نوشته برایش جواب در هم او و آیندمی دیر که داد پیام پریسان به که افتاد وقتی یاد و رفت یادش خندیدن آراد

 فکر خیال و زد عمیقی لبخند که بود شده لذت غرق پریسان «عزیزم» از قدرآن و« !بگذره خوش عزیزم، باشه»
 .است شانبچگی از زیبایی یخاطره خاطربه کرد

 شده؟ چیزی آراد؟ -
 .شد خجالت و غم از پر آراد چشمان ناخودآگاه

 !مکشمی خجالت خیلی من خیال -
 و شدمی حساب رفیقش جورایییک خیال و بود خیال با اشهمه ماه یک این در که بود فهمیده تازه آراد انگار

 مفصل که شد نگران قدرآن و دانستمی بودنرفیق از ترفرا را حس این خیال اما. آراد داشت پُری دل چقدرآراد
 .شکاندمی هم سرِ پشت را انگشتانش

 مگه؟ شده چی آخه چرا؟... چ -
 :گفت متأسف و گرفت دستش دو میان را سرش آراد

 .شده حساس بهم هاکان که درآوردم بازیضایع هم قدراون. داره نامزد خودش که شدم مندعالقه دختری به من -
 آراد، دانستنمی و بود نفهم کاش! دانستمی بد چه و دانستمی را هااین ی همه. انداخت پایین را سرش خیال

 !دارد دوست را یسانپر
 ...آراد -
 سفیدی و بود زده بیرون کامالً اشپیشانی هایرگ. داد فشار مشتش در و گرفت را تاب زنجیر عصبی آراد اما

 .بود شده سرخ چشمانش
 .کن ولش... این! وضع این وحشتناکه خیلی خیال -



 

 

120 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 نظر دارد پریسان بود معلوم  کامالً چون نبود؛ گفتن به نیازی. است وحشتناک وضع این چقدر که دانستمی خیال
 پریدمی او به باز آراد گفتمی چیزی تا حتماً چون بگوید؛ چیزی آراد به توانستنمی که هم او و کندمی جذب را آراد

 .کردمی قهر و
 :گفت و کرد فوت بیرون به را نفسش

 کنممی نگاهش که لحاظی هر از و طرف هر از اشتباهه، واقعاً... چون بگم؛ چی دونمنمی واقعاً من آراد ببین -
 !باش مطمئن بشه، فراموش که کنی کاری یه تونیمی تو اما... اشتباهه

 اشگریه آراد بکشد، طول بیشتر کمی گفتگویشان اگر که دادمی احتماًل خیال که بود شده سرخ جورییک آراد
 :گفت و شد بلند سریع همین برای دیگر؛ گیردمی
 .دیگه بیا... شامه وقت که بریم بیا شو بلند هم حاال. تونیمی تو که باش مطمئن این از -

 به تا آشپزخانه طرف به خیال و رفت پذیرایی سمت به آراد. رفت عمارت به خیال همراه به و شد بلند کسل آراد
 .کند کمک دخترها

 :گفت ـمر*کـبهدست بعد و زد کل حرص با یلدا
 ...یا ـغـلشه*بـ زیر کتاب یا دیقه به دم یدیم؟د رو خانم ما عجب چه -

 :گفت خنده با و پرید یلدا حرف وسط نیکو
 .آراد یا -

 :گفت خنده با و کرد پرت طرفش به را کاغذی دستمال یجعبه و کشید جیغی خیال
 !شعوربی... مرض -

 :گفت نیمهنصفه خنده، با نیکو
 که اون زانیار، آها، بود؟ چی اسمش... بود خسروی آهنگ اون مثل. آراد یا کتاب، یا شهمه خب؛ میگم راست -

 !سیگار بعدِ چایی و چایی بعد سیگار گفتمی
 :داد ادامه و زد ایقهقهه نیکو

 .کتاب بعدِ آراد و آراد بعدِ کتاب بگیم خیال برای باید -
 :شد تربلند جیغش بار این خیال

 ...رو صدات شنوهمی یکی االن! نیکو بمیر وای -
 دخترا؟ -

 .برگشتند ثریا طرف به هاایسکته همانند ایقیافه با نفرشان،سه یکهو
 :گفت تندتند ثریا



 

 

121 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 بیارید؟ تونیدنمی ماست کاسه دوتا! دیگه باشید زود -
 :گفت و داد نیکو و خیال به را دیگر دوتای و گرفت دست در خودش را ماست کاسه دوتا سریع یلدا

 .میز سر ریمب بفرمایید عمو،زن چرا -
 .افتاد راه زودتر خودش و

 سرش به داشت گشنگی از سیماخانم. بودند رفته بیرون که بودند پریسان و هاکان منتظر. نشستند میز پشت همگی
 .داشت استرس انگار مشکوکی طور به ثریاخانم و بیندازد راه دعوایی دوباره تا زدمی

 :کرد زمزمه حرص با یلدا. تگرف ضرب زمین روی پایش با آرام حوصلهبی خیال
 !داره نکبتی ما برای همیشه شعوربی پریسان این -

 :گفت تند بود، شنیده یلدا هایزمزمه میان از را پریسان اسم که ثریا
 یلداجان؟ گفتی چی -

 :گفت بود شده سرخ عصبانیت از که صورتی با و کرد بلند را سرش شد، بیشتر حرصش یلدا
 .بارداره سیما عموزن هیچ، ما رفتگیضعف و گشنگی بخوریم؟ رو شام هک نیست بهتر که گفتم -
 .بدهد سیما دست به تا محمد دست به و برداشت را برنجی دیس احمد بگوید، چیزی خواست ثریا تا 
 .شامه وقته االن دونننمی انگار بسشونه؛ کردیم صبر که هم االن تا بابا، بخورید -
 .ریخت ساالد جفتش یکاسه در و

 غذا شدمی اشگشنه که موقع همان اگر که بود گونهاین همیشه. بود داده دست از را اشتهایش دیگر خیال اما
 کند؛ آنالیز را پذیرایی اتاق داد ترجیح و ریخت خودش برای زمینیسیب کمی. کردمی پیدا کاذب سیری خورد،نمی
 ایشیشه عسلی و بودند ست شیری مبلمان با رنگشیری هایپرده. بودند کرده عوض را هایشپرده دیروز چون
 میز مبلمان پشت. بود نوازچشم بودند، گذشته شمع کلی داشت جا که اششیشه زیر در یلدا، تزئین با که وسط

 طرف دو و بود تلویزیون شد،می هم غذاخوری میز روبروی جورایییک که مبلمان روبروی و بود بزرگ غذاخوری
 هااین که تفاوت یک با اما بود؛ شیری هایشانپرده هم باز که بود قدی هایپنجره زیادی هایهفاصل با تلویزیون،

 .بودند حریر فقط
 :کرد زمزمه آهسته دوباره یلدا

 .کنهنمی دخترش از رعنا عمه خودِ کنه،می دفاع پریسان از ثریا عموزن که انقدر -
 .نخورده هم را زمینیسیب چنددانه همان حتی شد جهمتو یلدا و داد تکان سری لبخند با و آهسته خیال

 خوری؟نمی چرا خیال -
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. کردند سالم آرام. شدند وارد گرفته و مچاله هاییصورت با هردو هاکان و پریسان بدهد، را یلدا جواب خواست تا
 هم او. شد شیدهک آراد سمت به خیال نگاه ناخودآگاه. نگذشتند باقی را حرفی هیچ جای که بودند گرفته قدرآن

 حلقه آب لیوان دور دستش آهسته خیال. کردمی بازی غذایش با و بود انداخته زیر به را سرش بود، درهم صورتش
 .کرد نزدیک لبش به را لیوان و شد

 بابا؟ خبر چه: احمد
 :گفت و کرد ول بشقاب در را چنگال آهسته هاکان

 .بابا سالمتی -
 .نیست زدنحرف موقع النا یعنی حرف این فهمید خوب احمد و

 :شد بلند و نهاد بشقابش در را چنگال و قشق آرام خورد، آب اینکه از پس
 .نکنه درد دستتون ممنونم، -

 :گفت مهربانی با بهار
 .نخوردی چیزی که تو خیال عزیزم -
 ...اما عمو؛زن ممنون -

 .کند خالی را خودش شده که هم بار اولین برای خواستمی دلش
 .جان نوش... رسیدم کاذب سیری به خوردیم شام دیر چون -
 بلند و دهد نشان را ثریا عصبانی یقیافه خبیث ایقهقهه با خواستمی دلش فقط که یلدا. شد خارج آنجا از سریع و

 «!خیال گرم دمت»: بگوید
*** 

 تخت یک. چرخید اتاقش در نگاهش و کرد روشن را هاالمپ. بست را در محکم اما شد؛ اتاقش وارد آهسته
 .سفید و گلبهی صندلی و میز گلبهی، و سفید هایپرده سفید، و گلبهی ینفرهیک
 رویش و نهاد بالکن در را صندلی و کرد باز را در رفت، بالکن طرف به و گرفت دستش با را هاصندلی از یکی

 .دادمی گوش آن به بود غمگین قتهرو که آرامی آهنگ داشت؛ نیاز فابین الرا ژوتیمه آهنگ به االن شاید. نشست

- D’accord, il existait d’autres façons de se quitter 

Quelques éclats de verres auraient peut être pu nous aider 
Dans ce silence amer, j’ai décidé de pardonner 

Les erreurs qu’on peut faire à trop s’aimer 
D’accord la petite fille en moi souvent te réclamait 
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Presque comme une mère, tu me bordais, me protégais 
Je t’ai volé ce sang qu’on n’aurait pas dû partager 

A bout des mots, des rêves je vais crier 
Je t’aime, je t’aime 

Comme un fou comme un soldat 
Comme une star de cinéma 

Je t’aime, je t’aime 
Comme un loup comme un roi 

Comme un homme que je ne suis pas 
Tu vois, je t’aime comme ça 

 گذشته هایششانه روی را سفیدش خز پالتوی که بود یلدا. پرید جا از آهسته هایش،شانه روی بر چیزی نشستن با
 پوست به را نگاهش. نشست خیال روبروی و شد وارد صندلی یک با دوباره سپس و شد خارج بالکن از یلدا. بود

 از که کوچکش بینی و سرخ هایلب کش،نمنا هایمژه غمگینش، و درشت عسلی چشمان خیال، نقصبی و سفید
 خوبی به یلدا و نیکو اما است؛ آراد عاشق که بود نکرده باور هم هنوز خیال خودِ شاید. داد بود شده سرخ سرما

 .سازدمی دیوانه را دو این دارد شرور پریسان بین، این که دانستندمی و. بودند فهمیده
 خیال؟ شده چی -

 جامعه در غمگین آدم نوع دو»: بود خوانده روانشناسی اینستاگرامی پیج یک در یلدا. گفتن چیزی و کشید آه آهسته
 میشه؛ برطرف کمتر دردش و میشه خالی کنهمی ناله که کسی! کشهمی آه که کسی و کنهمی ناله که کسی هست؛

 «!باشید ماییآد همچین مواظب. کنه دق شاید... قلبش توی کنهمی غمباد غمش کشه،می آه که کسی اما
 :گفت آهسته خیال و لرزید یلدا هایلب
 .هیچ -

 هم سر آخر. کردمی عملی خوب را اشنقشه داشت انگار. بکشتش تا بود جلویش پریسان خواستمی دلش یلدا
 .بشود آسایشگاه راهی او همانند خیال حتماً

 :گفت عصبانیت با ناخودآگاه
 نیست؟ آراد داشتندوست از هاتچشم تو غم این یعنی هیچ؟ -

 :گفت بود زدنشحرف منتظر عصبی یلدا که دقایقی از پس اما نگفت؛ چیزی. زد زل یلدا چشمان در خیال
 اما آراد؛ خوب رفتار خاطربه بچگیمون، خاطربه وابستگیه؛ نیست، داشتندوست این که میدم تسلی خودم به دارم -

 ...شد غمگین نپریسا ناراحتی با جوریچه آراد دیدم امشب وقتی
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 :شنید خودش فقط را اشزمزمه. لغزیدند صورتش روی بر اشک قطرات و خورد را حرفش
 .سوخت خودم برای دلم -

 و کرد نزدیک خیال به را اشصندلی یلدا. کردند خیس بود خم سرش چون که را شلوارش اشکش، هایقطره
 .کرد بلند سر خیال. فشرد را دستش

 بهش نزدیکی حس دیدمش که اول لحظه همون از من... یلدا اما کمه؛ خیلی شدناشقع برای دوماه بگی شاید -
 ...صداش به... هاشچشم به اون، به داشتم؛

 :شد نمایان بیشتر صدایش در بغض و داد تکیه صندلی به
 !صداش آخ... صداش... صداش -

 نهاد یلدا شانه روی را سرش مظلومانه فقط. نکرد هقهق خیال اما گرفت؛ آغوشش در را خیال و شد خم سریع یلدا
 .کرد دارنم را یلدا آبی -سبز بافت درشتی هایمروارید همانند هایشاشک و
 بکن، کنیمی گریه داری خودت خاطربه اگه! نداره رو اشکات ارزش هیچکی دنیا تو کن باور خیالی، باش آروم -

 .میشی خالی
 .بود منگنه الی که کردمی گریه آراد برای داشت خیال اما

*** 
 .کردمی درد هم سرش کرده، تب کردمی احساس و بود داغ تنش تمام. شد خیره سقف به و زد غلتی جایش در

 .است خورده سرما است، نشسته سرما در یلدا با بس از دادمی احتمال و بود حالبی حالبی. شد بلند آهسته
 اتاق نزدیک. رفت پایین هاپله از کرختی با. زد بیرون قشاتا از و پوشید سوییشرت یک و رفت کمدش طرف به

 .بایستد کرد وادارش ناخودآگاه صدایی که بود هاکان
 .میشم دیوونه دارم کن، کاری یه زودتر مامان کنممی خواهش: هاکان

 .بعد بشن نزدیک بهم بیشتر بگذره ماه یه این بذار باش، آروم تو. باشه پسرم باشه: ثریا
 ....چی انمام: هاکان
 را یخچال در. شد آشپزخانه وارد و رفت پایین دیگر یچندپله از. گذشت هاکان اتاق از و لرزید خود به سرما از خیال

 لیوان در. داشت خودش هم دیازپام درآورد، ژلوفن یک هاطبقه از و کرد اخمی. لرزید خود به سرما از باز و کرد باز
 به و خورد را آب کل پشتش و خورد را ژلوفن و دیازپام. رفت باال طبقه به آب و قرص همراه و ریخت آب بزرگی

 .شدمی منجمد داشت جورایییک خیال االن و بود خراب نیکو و او اتاق هایبخاری. خزید پتو زیر
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 و نشست بخاری کنار رفت و شد پذیرایی وارد. رفت پایین طبقه به و شد بلند دوباره و پیچاند خودش دور را پتو
 باز رویش به را بهشت هایدر اندامش شدنگرم با گویی. رفت فرو عمیقی خواب در. نهاد زانوهایش روی را سرش
 .کردند
 شده بیدار خواب از زود دوباره و بود برده خوابش زود دیشب بود، عصبی بس از. فشرد هم روی بر را هایشچشم

 کند؛می خرد سوسیس آهنگ با دارد که ببیند را خیال و شود آشپزخانه وارد روز آن مثل دوباره خواستمی دلش. بود
 .بزنند حرف پریسان از اینکه بدون اما

. رفت پذیرایی داخل به و ریخت خودش برای شیر لیوان یک ترخسته. نبود آنجا در خیالی... اما شد؛ آشپزخانه وارد
 که چیزی دیدن با کرد، باز را چشمانش و برداشت را دستش وقتی. کشید صورتش به دستی و نهاد کنارش را شیر

 .پرید جا از کمی و کرد سکته تقریباً بود دیده بخاری کنار یکهو
 کیه؟ این -
 بود، روشن ایقهوه که موهایش رنگ دیدن با که رفت بود برده خوابش بخاری کنار شدهپتوپیچ که کسی طرف به

 :کرد زمزمه ناباور
 !خیال؟ -

 بدنش. نشد بیدار اما خورد؛ ریزی تکان که آورد باال را خیال سر و نشست دوپا روی آهسته. نخورد هم تکان حتی
. نبود نرمال بدنش دمای چون شد؛ نگران خیلی. نداد جواب اما زد؛ صدایش ترنگران بار این. بود آتش کوره
 نه. کرد بلندش و یالخ پاهای و ـمر*کـ زیر انداخت دست و زده دریا به را دلش آخر اما کند؛ کارچه دانستنمی

 .بود متعادل سنگین، نه و بود سبک
. شود پاکله خیال همراه ترسیدمی اشهمه و دیدنمی را جلویش. رفت هاپله طرف به و شد خارج پذیرایی از تند

 تند قدم خیال اتاق طرف به و بخشید سرعت هایشقدم به سپس و کشید راحتی نفس شدند، تمام هاپله که همین
 .کرد
. نهاد خیال دست روی بر را دستش. کرد باز دورش از را پتو و نهاد تخت روی بر را خیال شد، وارد و کرد باز را در

 چسبیده بخاری به چون فقط و نداشت تب یعنی این و بود شده کم بدنش شدید گرمای. خورد خفیفی تکان خیال
 جز به دوماه این در. شد خیره خیال صورت به و تنشس تخت کنار. برنگشت اشپریده رنگ اما. بود شده گرم بود

 !کسهیچ بود؟ او به حواسش کسی چه خیال
 دست شستش با آهسته. کوچک و نرم خیلی و بودند گرم دستانش گرفت؛ دستش در را خیال دست نرم و آهسته
 :چرخاند را سرش و کرد نوازش را خیال

 ...خیال -
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 قوی قرص همه این. ماسید دهانش در حرف ژلوفن از پر دیگر بسته کی و دیازپام قرص از پر بسته یک دیدن با
 ...و بود اعتیادآور که هم دیازپام و خاموش مرگ گفتندمی که ژلوفن به بود؟ چه برای

. بود خورده تازه ماه دو از بعد خیال حاال و بود کرده تجویز را هااین ببرد خوابش اینکه برای دکتر که نداشت خبر و
 .نبود پریسان عاشق دیگر اوست، خاطربه هاچیز این یهمه دانستمی راگ شاید
 بهتر گفت خودش با. رفت فرو پتو در بیشتر و چرخید دست روی بر خیال. کشید هم سر پشت عمیق نفس چند

 زبا دورش از را پتو تا شد بلند سپس و کشید بیرون خیال دست میان از را دستش آهسته پس بخوابد؛ بگذارد است
 .بیندازد رویش و کند
 بوی این از آراد و رفت آراد بینی زیر اشتابستانی و گرم عطر بوی داد، اشتکیه خودش به و کرد بلند را خیال سر
 .درآورد زیرش از آرامآرام را پتو و چرخاند خودش سمت به را خیال بیشتر. شد ت*س*م آرام
. ماند خیال اتاق باز در روی نگاهش که چرخاند هااتاق بین را شنگاه سرگردان. نبود. آمد بیرون آراد اتاق از تند

 بر تأییدی مهر اما کرد؛نمی باور دیدمی که را چیزی. ایستاد درش دم و رفت خیال اتاق طرف به تردید با و آهسته
. شد خوشحالی از پر قلبش. آورددرمی خیال زیر از را پتو و بود گرفته آغوشش در را خیال تقریباً آراد. بود افکارش

 .بود راست گفتمی ثریا که چیزهایی اینکه مثل
 .بیندازد رویش تا پتو سراغ رفت و نهاد خیال سر زیر را بالش آهسته آراد

 .دهد نشان را خودش دید صالح
 مامان؟ شده چیزی -

 را خیال که را قسمت آن بود امیدوار اما بود؛ اینجا حاال تا کی از دانستنمی. چرخید بهار طرف به سریع آراد
 .باشد ندیده دربیاورد را پتو تا بود کرده ـغـل*بـ

 :گفت و رفت مادرش طرف به آهسته
 دیدم. اینجا آوردمش کردم بلندش بخاری، جفت کرده کز خیال دیدم پذیرایی رفتم شدم بیدار آره، مامان، سالم -

 .بیارم کجا از دونممین اما بندازم؛ روش هم دیگه پتو یه خواستم خرابه، اتاقش بخاری
 :گفت مهربانی با بهار

 .دخترا از یکی پیش ببرش اینجا، میشه سردش بچه این عزیزم -
 .خوابن شونهمه خب -

 :گفت بهار یکهو
 ...که هم تو بخوابه، خودت اتاق ببرش خب -

 :کرد اعتراض سریع آراد
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 .بده دیگه پیشنهاد یه لطفاً زشته،! مامان -
 :گفت آهسته بهار

 .میارم پتو براش میرم االن خب خیلی -
 .شد خارج خیال اتاق از و

 .بخوابد راحت تا بگذارد تنها را خیال که گفت آراد به سپس انداخت، رویش و آورد خیال برای را پتو ترینکلفت
*** 

 :گفت و رفت طرفش به سریع یلدا دیدن با
 میای؟ دقیقه یک یلدا -

 ««شده؟ من عاشق بار این نکنه یکیه، عاشق دقیقه هر که این»: گفت دل در و شد خیره آراد به تعجب با یلدا
 :گفت ترعصبی بار این و برگشت را رفته راه دوباره نیامد، سرش پشت یلدا دید که آراد

 گفتم؟ عجیبی چیز چته؟ یلدا -
 بگیره رو مپاچه مونده کم هاپوئه، مثل که این چیه؟ عاشق! بابا نه»: گفت دل در و کرد نازک چشمی پشت یلدا
 «!فقط

 :گفت تعجب با یلدا گرفتند، قرار خیال اتاق روبروی وقتی. افتاد راه آراد سر پشت
 .آراد خوابه خیال االن -
 رو اتاقش تو آوردمش هم وقتی. بخاری به بود چسبیده پذیرایی تو نبود خوب حالش کنم فکر صبح. دونممی -

 خوبه؟ ببین پیشش برو بفهمم، من خواستنمی دلش شاید گفتم.. .دیدم دیازپام و ژلوفن تختش کنار عسلی
 «نگرانشی؟ انقدر چی برای تو»: بپرسد رفت یادش که بود شده نگران قدرآن یلدا

 کلفت پتوی دو زیر که خیال به شد معطوف نگاهش.  لرزید خود به اتاق سرمای از. شد وارد و کرد باز را در سریع
 :گفت و انداخت چنگ صورتش به دست با. بود شده مچاله

 خیال؟! سرم تو خاک -
 طرف به نگرانی با. نشد بیدار اما زد؛ صدایش دوباره و زد کنار اششدهسرخ صورت از را پتو. رفت خیال سمت به و

 :گفت و برگشت آراد
 !وای وای وای بده؟ حالش بود گذشته قرصا تاریخ نکنه -

 .رفت هاقرص طرف به و شد اتاق وارد تند آراد
 .بزن صداش دیگه چندبار. گذرهمی تاریخشون دیگه سال نه -
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 که گرفت قاب را خیال یزدهیخ صورت گرمش هایدست با ندارد، فایده دید وقتی اما زد؛ صدایش آراد بار این
 :کرد زمزمه و خورد خفیفی تکان

 هوم؟ -
 :گفت سپس و بنشیند تا کرد کمک مهربانی با آراد و کردند فوت بیرون به را نفسشان یلدا و آراد

 .یخچاله مثل اتاقت بخواب، یلدا اتاق برو شو بلند -
 سمت به و شد خارج اتاقش از سیماخانم موقع همان. شد خارج اتاق از یلدا و آراد کمک با و شد بلند تنها خیال

 خراشیگوش جیغ و نهاد دهانش روی بر را دستانش بود، هاکردهضعف همانند که خیال دیدن با. برگشت هاآن
 با و ریختند باال طبقه در همه ثانیه یک  سر. پریدند جا از یلدا و آراد و شد باز آخر تا خیال یبسته چشمان. کشید
 .شدند متعجب خیال وضعیت دیدن

 .خورد تلوتلو عقب به قدم چند خیال خود که جوری زد؛ پس محکم را یلدا و آراد و رفت جلو سیماخانم
 :گفت ترس با سیماخانم

 مامان؟ شده چی خیال خیال؟ -
 :گفت لکنت با خیال

 !خدا به هیچی -
 :گفت تهدید با سیماخانم

 !باش زود کردن کارتچی بگو -
 :گفت و شد نزدیک یلدا

 .شده سردش خیال و خرابه خیال اتاق هایبخاری فقط نشده، چیزی عموزن -
 :گفت خیال به رو اخم با سیما

 رو اتاقت هایبخاری نیستن قائل ارزش برات که اینایی از من؟ مقابل در کردیمی دفاع ااین از سرت، تو خاک -
 ...تو خاک خیال، سرت تو خاک کنن؟ درست
 :زد فریاد عصبی خیال یکهو

 !اَه... سرم تو خاک آره -
 سیماخانم. رفتند سرش پشت هم آراد و یلدا. بست محکم را در سرش پشت و شد وارد و رفت یلدا اتاق طرف به و

 :زد فریاد دوباره
 .زنهمی داد مادرش روی که دادید چی بچه به نیست معلوم -
 .بست محکم را در و شد اتاقش وارد و
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 :گفت ناراحتی با بهار
 رو خیال آراد صبح اگه. زدن یخ بدبختا نیکو و خیال. دیگه کنه درست رو اینا کن خبر رو یکی خب ثریاجان -

 ...الب آوردشنمی و دیدنمی
 :گفت و کرد نگاهش موذیگری با ثریا. خورد را حرفش یکهو

 باال؟ آورد رو خیال آراد آراد؟ -
 :گفت رفتمی پایین هاپله از که درحالی و زد لبخندی

 بهار؟ رسیدی هامحرف به -
 ثریا روسشع هم که چیزی هر ازدواجش اول از. گرفت هانرده به را دستش آهسته بهار. شد ناپدید بهار نظر از و

 از. کشید آهی. دادمی ناهار و شام را فقرا از تن چند پیوست،می واقعیت به هم بار این اگر و داشت واقعیت گفتمی
. رفت پایین هاپله از آهستهآهسته. است خیال کند، خوب را آراد حال توانستمی که کسی تنها که بود مطمئن این
 !فقط. دهد تسکین را آرادش لوددردآ قلب توانستمی که بود خیال فقط

 که بود کرده مجبور را همه هم، ثریا و بیاید اینجا ثریا یعمه بود قرار. انداخت سرش روی بر را حریر شال آهسته
 !اشرافی صورت به باز هم آن و کنند شرکت مهمانی این در

 بود رنگ همان از ـمربندش*کـ و دبو هایشران روی تا که بود پوشیده ساتن و گیپور و حریر آلبالویی تونیک یک
 زدن با. رنگ همان به نازکی حریر شال و بود ضخیم حریر جنسش که دامنی شلوار همراه. بود گیپور جنسش فقط

 .برگشت ببندد را شلوارش زیپ خواستمی تالش و سعی با که یلدا سمت به و داد خاتمه کارش به رنگیآلبالویی رژ
 شدم؟ چطور -
 :گفت خوشحالی با و زد برقی چشمانش دایل. زد چرخی و
 !عزیزم شدی العادهفوق -

 .شد ولو تختش روی و بست را اشمشکی چشمان ناراحتی با بعد
 .باشم شده چاق انقدر کردمنمی فکر -

 :گفت سپس زد، خودش به و رفت گرمش عطر طرف به تند خیال
 بدم؟ بهت خوایمی دارم، مشکی شلوار من -

 خورد؟می یلدا توپر اندام به خیال یمیزهریزه اندام کجای. رفتگ اشخنده یلدا
 فقط دارم، مشکی شلوار خودم هم، بعدش. بکن خودت و خودم به نگاه یه! تنگه بدتر بپوشم رو شلوارت که اوالً -

 .بپوشم خواستممی گیره،می شده ریخته شکمم و پهلو تو که رو وزنماضافه اون و بود تنگ این چون
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 همانند و شد اتاق وارد تند نیکو. زد ایقهقهه خیال. درآورد دیگر شلوار یک و رفت کمدش سمت به و
 را ایبیننده هر که بود نشسته اندامش به زیبا قدرآن بود، پوشیده که چمنی سبز لباس. چسبید در به هاکردهسنکوپ

 شناخت؛می را نیکو چون نشد؛ نگران اصالً که ایلد. شدمی پایین و باال تندتند اشسینه قفسه. کردمی خودش جذب
 :گفت نگرانی با خیال اما
 شده؟ چی نیکو -

 :گفت ازمکثی پس و داد قورت را دهانش آب مبهوت نیکو
 ...اما میره؟ راه جوریچه موندم اصالً...اصالً گذشته، هم فسیل از این ها، بچه -

 .شتبرگ سویش به هم یلدا حتی بار این. زد قهقهه یکهو
 شلوار بلوز با رو مامانیش پیراهن موقع همون شد مجبور پریسان که کرد ضایع رو پریسان جورییه هابچه اما -

 .بشینه کردهبغ و کنه عوض
 .شدمی ماجرا وارد چی همانند یلدا شد،می پریسان شدنضایع از حرف وقتی و

 :زد جیغ تقریباً
 .کرد خوبش اصالً میگی؟ راست وای -

 :داد ادامه و پوشید را تنگش راسته مشکی شلوار زدو یاقهقهه
 .اومد خوشم جونعمه از اول همین از -

 :گفت شدهمچاله یقیافه با نیکو و خندید نمکی خیال
 سعی این وقتاون بقیه، پیش ریممی روسری و شال و مناسب لباس با ما یهمه پوشید؟ بود لباسی چه اون واقعاً -

 !شپروپاچه دادننشون برا کنهمی بیشتری
 و برداشتند؛ قدم هاپله طرف به و خارج یلدا اتاق از نفرهرسه کرد، کاملی آرایش و پوشید را لباسش یلدا اینکه از بعد

 آخر که زد غر قدرآن هاپله روی بر افتادنش از ترس خاطربه نیکو کردند،می عبور هاپله از که دیگری وقت هر مثل
 :گفت خیال سر
 .زنیمی غر زیاد کنم فکر یکوجونن -

 :گفت بود لبش یگوشه که کوچکی لبخند با یلدا و زد نماییدندان لبخند نیکو
 !غضنفر ذارممی رو اسمم نکردیما، باز جا خانمعمه دل تو تاسه ما اگه که کنید باور -
 .بایستند که کندمی وادارشان آریان صدای سرشان، پشت از
 !خوشگلی غضنفر عجب -
 .شد رد جفتشان از زد، یلدا به که ایتنه از بعد و خندید هرهر و



 

 

131 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

: داد جواب تنها پرسید، نیکو از وقتی و بود آریان به یلدا عالقه عدم متوجه بود، شده عمارت این وارد که ابتدا از
 «.بود پریسان گروه تو قبالً»
 .بوده قبالً چون شود؛نمی اشعالقه عدم جواب که این اما

 :کرد زمزمه تنفر با لب، زیر یلدا
 !مزهبی -
 در را خودشان ای،خانمانه و گرم احوالپرسی با اول همان از و رفتند پذیرایی طرف به. آمدند پایین پله آخرین از و

 .کرد جا کرد،می نگهداری مادربزرگش از که خانمعمه ینوه دل در را خودش نیکو و کردند جا خانمعمه دل
 لباس که روزها یهمه برعکس چون بود؛ چشم در بدجوری خیال امروز. نشستند اینفرهسه مبل یرو بر نفرهرسه
 رنگهم رژ با مخصوصاً بود؛ کرده انتخاب را چشمی تو رنگ بار این پوشید،می پاستیلی هایرنگ یا مالیم رنگ

 .بود کرده انتخاب که لباسش
 خود مخاطب را پریسان ناراضی لحن با بود، نیامده خوشش غرورم پریسان از ورود بدو لحظه همان از که خانمعمه
 :داد قرار

 آره؟ دیگه هاکانی نامزد تو -
 بدش همه از اصالً. آمدمی بدش خانمعمه از. کشید را شالش یگوشه ناراضی و گفت ایبله آهسته بغض با پریسان

 .آمدمی بدش هم هاکان از حتی هاروز این و آمدمی
 :شد بدتر لحنش خانمعمه

 کنید؟نمی ازدواج چرا هستید، نامزد که سالهسه -
 .بکند کردمی نگاه فقط مسکوت که هاکان تن از گوشت اشمانیکورشده هایناخن با خواستمی دلش پریسان

 :داد را اشعمه جواب ثریا
 عروسیشون و عقد خبر زودی به ...شاءان اما شلوغه؛ هردو سر هاکانم، هم و کاره مشغول پریسان هم خانم،عمه -
 .شنویدمی رو

 تا باشد پیچانده هم به را کلمات الکی عمویشزن که آمدنمی نظربه. کرد ایست انگار خبر این شنیدن با آراد قلب
 و ناهار یسفره روی فقط را پریسان و هاکان روزها، این چون باشد؛ واقعیت آمدمی نظربه ببند، را پیرزن این دهان

 .ببینی توانستیمی مشا
 اینکه علت به خوشبختانه که بیندازند جا بیرون و است خفه خانه هوای که داد دستور خانمعمه شد، که ناهار برای

 .نبود جاانداختن به نیاز بود، بزرگی میز گلخانه کنار در
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 داد دستور سریع خانمعمه روند،ب همه کمک به ناهار یسفره انداختن برای تا شدند بلند یلدا و نیکو خیال، که وقتی
 .بزنند قدم باغ در رهام، اش،نوه و او با تا بمانند هاآن که

 :گفت ایبامزه اخم با خانمعمه زدند، بیرون عمارت از که همین
 این با چطور نامحرم؟ مرد صدتا جلو میاد ن*ا*ی*ر*ع و ت*خ*ل( پیکر) گوفال و سر با بود؟ کی دیگه این -

 عمه؟ ینکنمی زندگی
 .بود اخمو کمی بود، نزاکتبی خیلی او نظر از که پریسان جلوی فقط داد؛می نشان که نبود چیزی آن واقعاً خانمعمه
 :گفت خنده با یلدا

 .گذرونیممی رو روزامون فقط دیکتاتور یه با داریم کنیم،نمی زندگی ما خانمعمه -
 :کرد زمزمه لب زیر سپس و گرفت اشخنده خانمعمه

 .مظلومه و مهربون مبچه! هاکان حیف -
 خانمعمه به رو لبخند، با سپس« !هاکان حیف هم واقعاً»: گفت دل در بود، شنیده را خانمعمه زمزمه که خیال
 :گفت

 درسته؟ کنیدمی زندگی تبریز خانمعمه -
 پایان در شاید. بود بلور ونهمچ پوستش و افسونگرانه اشعسلی چمان. برگشت خیال طرف به مهربانی با خانمعمه

 .کردمی خواستگاری رهامش برای را او سفرش
 رو سرما اون و هستن گرمیخون و خوب آدمای مردمونش اما سوزه؛استخون و سرد وهواشآب... عزیزکم درسته -
 .کننمی برطرف شونگرمی با

 :داد ادامه خانمعمه و گرفت وسعت خیال لبخند
 .کردی درستی کار شدم، خوشحال خیلی بیان اینجا به کردی راضی رو بابات مامان تو شنیدم وقتی -

 را او هاوفامیلفک از تن چند هم مادربزرگش و پدربزرگ سالگرد روز همان حتی. کردند کپ نیکو و یلدا و خیال
 یک کرد ساحسا چون شد؛ سرخ بناگوش تا هم او و کرده آمدن به مجبور را مادرش و پدر که بودند کرده تحسین

 .آیدمی نظربه زندمی حرف ترشبزرگ حرف روی که ادببی و گستاخ دختر
 :زد پچ خیال گوش در آهسته نیکو

 .گفته ثریا عموزن و خانمعمه رو یادبود مراسم تو هایخانم اون نکنم غلط -
 ساز خانمعمه گذشت، الخی و آریان و ماکان هایخاطره آریان، و رهام هایشوخی با که ناهار شدنصرف از بعد

 .است ترراحت دارند اطراف این که ییالقی خانه در که گفت و نماند کردند، اصرار هم هرچه  و کرد رفتن
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 کرد ناز جوری باریک حتی. خرید جان به را او هایناز و گرفت زبانیچرب کلی با را نیکو یشماره رهام، بین این در
 :گفت یلدا و افتادند قهقهه به کردند،می نظاره را دو آن دور از که یلدا و خیال که
 !گذشته که هم شتری و خرکی عشوه از دیگه این -

 کردنراهی برای پریسان، و هاکان از غیر همه که داد رخ زمانی فاجعه و کردند رفتن قصد رهام و خانمعمه باالخره
 به دو با ماشین، با خانمعمه ردشدن از بعد همه شد باعت پریسان هایجیغ صدای که بودند رفته رهام و خانمعمه

 .بروند پذیرایی طرف
 نگاهش ساکت تو وقتاون گرفت اشتباه ه*ر*ا*ک*د*ب یه با رو من اون کرد، تحقیر رو من زن اون: پریسان

 ...من عروسی و عقد زمان درمورد که میده جرئتی چه خودش به فسیل زنیکه اون کرد؟
 :زد فریاد یکهو ثریا که کردندمی نگاه شدمی سرخ قبل از بیشتر لحظه هر هک ثریا به نگرانی با همه

 !شو ساکت پریسان -
 که هروقتی مثل که ثریا. نشنود را هایشجیغ صدای کسی داشت انتظار واقعاً انگار که پرید پریسان رنگ چنانآن

 :گفت بود، شده ترسناک شدمی عصبی
 زبون روی رو من یعمه اسم دادی جرئت خودت به چطور اصالً زنی؟یم حرف کی درباره داری فهمیمی تو -

 بیاری؟ ارزشتبی
 :زد فریاد و شد دارکش هایشنفس

 چطور؟ -
 :گفت شکستهشکسته هقهق با و شکست بغضش پریسان

 ...که وقتی از... که وقتی از نکنه شدم؟ ارزشبی شما برای کی من من؟ ارزشم؟بی من -
 شاهد همه صبح از. نهاد دلش روی را دستش و آمد بیرون هایشلب میان از دردناکی جیغ فش،حر ادامه جایبه

. بود سفیدی فقط چشمش یکاسه و رفت چشمانش سیاهی. بود دلش روی دستش اشهمه پریسان که بودند این
 ش*و*غ*آ در را سانپری هاکان برود، سمتش به خواست آراد تا. افتاد زمین روی بر پریسان و شد بلند زنان جیغِ

 .کرد سست را خانه هایستون اشنعره و گرفت
 را همه و رفت جلو آهسته! بود عمومی پزشکی آخر ترم مثالً او. کردمی کاری باید. داد قورت را دهانش آب خیال
 :گفت هقهق با رعنا. زد زانو پریسان کنار. زد پس

 ...یه عمه خیال -
 با و گرفت را خیال دست ارادهبی هاکان. افتاد لرزه به ثریا و شدند مبهوت و مات همه رویشان، پیشِ صحنه دیدن با

 :گفت التماس
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 .خوندی پزشکی تو! کن کاری یه توروخدا خیال... خیال -
 :گفت لکنت با خیال

 شده؟ د*و*ی*ر*پ... رفتگیهضعف یه کردم فکر من... درمانگاه ببریش باید... که ندارم وسایل من... من -
 زنگ گوششان در چیزی کردند احساس همه و مُرد کرد احساس آراد زد هاکان که حرفی با و خورد را شحرف
 .خوردمی
 .ستحامله پریسان! کن کاری یه خیال. نیست نه -

 .کرد کر را آسمان گوش هقشهق و افتاد زانو دو سر بر رعنا و رفت عقبعقب و لغزید اشسینه روی دستش احمد
 :شد ندبل ترس با خیال

 .دکتر بزنید زنگ سریع اما اتاق؛ تو بیارش -
 توانست فقط اما آمد؛ بند زبانش احمدش عمو و آراد دیدن با که بیاورد آشپزخانه از دستکش تا رفت عقبعقب خیال
 :بگوید

 !عمو -
 برداشتن از بعد و رفت آشپزخانه به خیال. بردند باال طبقه به را پریسان یلدا و هاکان و گرفتند را دورش همه

 دستدست بخواهد اگر دانستمی. شد پریسان اتاق وارد و رفت طبقه به دواندوان قند آب لیوان یک و دستکش
 .نشود ط*ق*س بچه و باشد شانسخوش اگر حتی کند؛می عـفونت پریسان کند،

 و شده ط*ق*س بچه حتماً. بیاد هوشبه باید خودش پریسان. نخوندم هم مامایی که، ندارم دستگاه و دم من -
 .خطرناکه دوتاشون برای نشده هم اگه

 .دارخنده یلدا مبهوت هنوز یقیافه و بود مظلومانه خیلی هاکان هایاشک
 .است مؤثر عمل این دانستمی خیال. آمد هوشبه ناله و آه با پریسان که دادند پریسان به را قند آب آهستهآهسته
 :گفت آهسته

 اگه. میشه رحـمی عـفونت باعث حتماً نیفته اگه و شده ط*ق*س بچه حتماً داری تو که اعیاوض این با پریسان -
 بری باید. میشی تلف درد از بیاد، دکتر تا کنیم؛ صبر هم نمیشه. عـفونته باعث هم باز بشه نشده ط*ق*س هم

 .کنممی کمکت میام هم من دستشویی،
 .بیشتر آمدمی پایین بقهط از که هاییسروصدا و شد بیشتر پریسان هقهق

 وقتی. شد دستشویی وارد هاکان و خیال کمک با. برود راه توانستنمی و زدمی جیغ که داشت درد قدرآن پریسان
 :گفت جدیت با خیال بماند، خواست هاکان

 !بیرون برو بشه؟ چی که بمونی خوایمی مثالً -
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 .کرد بیرون را هاکان و
 خاطر همین به امروز هایدرددل و هاغذانخوردن و هاناراحتی آن پس. بود کنندهراحتنا و ناباور پریسان وضع دیدن
 .بوده

 در هی داغ چاقوی با کسی انگار. شد بیشتر پریسان هقهق و شد سرخ بناگوش تا خجالت از. کرد کمک پریسان به
 .آورددرمی هی و کردمی فرو دلش

 :گفت بغض با
 ...و بود زنده بچه اگه نه؟ یا ه*ط*ق*س که بالتکلیفم االن مامایی، تو ندارم ایسررشته من پریسان -

 :گفت سریع هقهق با پریسان
 .ه*ط*ق*س حتماً خوردم، دمنوش و عسل و زعفرون بس از نه نه -

 :گفت نادم خیال
 ...و ندارم دستگاه و دم که من ، کنی دفعش خودت باید پس خب -

 :انداخت چنگ خیال دستان به هقهق و التماس با پریسان
 .میرممی من بیاد دکتر تا! کن کمک میرم،می درد از دارم توروخدا، خیال -

 خبر همین مثل درست بود؛ شده انگیزرقت حد از بیش ساعت چند همین در پریسان. شد بیشتر بغضش خیال
 .ناگهانی و یکهویی بودنحـامله

 ...و ارممی فشار شـکمت به هم من کن، تالش تو...تو باشه، -
 کرد؟می را کار این نایی چه با پریسان. خورد را حرفش

 جیغ داد، فشار و گذشت پریسان شکم روی را هایشدست خیال. شود تمام ترزود خواستمی انگار هم پریسان اما
 .نبود شرایطی چنین در حال به تا. بست را چشمانش خجالت از خیال و شد بلند پریسان

 پریسان و شود خارج کوچکی چیز شد باعث پایین، به باال از فشاری دستش با خیال و زیادی فشار با پریسان یکهو
 .شود بلند خیال جیغ و شود بیهوش

 .افتادند در جان به لگد با نفر چند. ماالند زمین به را هایشدست و افتاد زمین روی بر
 !خیال شد؟ چی خیال پری؟ پری؟: هاکان
 .بود بیچاره جـنین همان اینکه مثل... کوچک چیز آن یعنی... او. کرد نگاه وان داخل به و شد بلند تردید با خیال
 هاایسکته همانند خیال قیافه. کرد باز را در و انداخت پریسان روی بر تند بود آورده خود با که را سفیدی یپارچه

 .بود
 .اومده دکتر... دکتر: یلدا
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 بر حمام در کنار جاهمان پریدهرنگ ایقیافه با خیال و شد حمام وارد یپرستار همراه بود، ساله34-33زنی که دکتر
 .افتاد زمین روی
 :گفت سریع یلدا و پرید جا از کنارش، یلدا نشستن ترس از خیال و نشست کنارش یلدا

 خوبی؟ خیال خیال؟ -
 .کردند برخورد هم به بغض لرزش از هایشدندان

 !بود وحشتناک خیلی... خیلی -
*** 

 و دادند انتقال شهر بیمارستان به را پریسان سریع آمد، دکتر و بیفتد بچه کرد کمک پریسان به خیال آنکه از دبع
 شب هر خیال را آلودخون و کوچک موجود آن دانستنمی کسهیچ... اما کرد؛ خوبی کار خیال که گفت دکتر

 تکرار ذهنش در تصویر آن دوباره و ریختمی اشک فقط و کردمی خفه خود در را اشگریه شب هر. دیدمی کابوس
 «!کشتی را جنین آن تو»: گفتمی که ذهنش در صدایی نبود، که تصویر آن تنها. شدمی

 چون! مادرش حتی بود، هاکان و پریسان به معطوف هاحواس و هانگاه یهمه و نبود خیال به حواسش کسهیچ
 !اشدومی هم این کشدمی را هابچه یهمه عمارت این که گفتمی مادرش

 ....اینکه تا بگذارد بالین بر سر تواندنمی وجدانعذاب از و شده ضعیف که نبود خیال متوجه کسی
 ط*ق*س یک پریسان که انگار نه انگار. بودند هم پریسان و هاکان و بودند جمع سفره سر همه هامدت از پس

 نه و زدمی لب نه چیزی به وجدانعذاب از که خیال از حالش. بود شده احمد یسکته سبب و داشته جـنین
 گذشت از بعد شاید که بود کرده قایم همه از را خودش خیال قدرآن مدت این در البته. بود بهتر خیلی خوابیدمی
 چشمانش زیر. وحشتناکی صورت به اما دید؛می حسابی و درست را خیال یلدا که بود باری پنجمین این ماه، یک
 آراد. بود خیره لرزانش دستان به که بود خیال به معطوف نگاهش هم آراد. بود شده الغر حد از بیش و بود تهرف گود

 :زد صدایش آهسته
 ...خیال -

 کف وحشتناکی طوربه و بردمی فرو دستش کف در را هایشناخن لحظه هر که دیدمی آراد فقط نبود، حواسش
 .بود زخم و ناخن جای از پر دستش

 :بلندتر بار این زد، صدایش هدوبار
 خیال؟ -
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 نگاه خیال به و رساند پایان به مادرش با را صحبتش و شد آراد نگران هایصدازدن متوجه بود، خیال جفت که نیکو
 این. بود شده جمع دستش کف در خون کمی و دادمی فشار دستش کف در را هایشناخن غیرعادی صورت به. کرد
 :چالند را خیال بازوی تقریباً نیکو بار
 خیال؟ -

 بلند صندلی روی از جوری ترس با آن، شکستن و افتادن با و خورد آب جام زیر به دستش و ترسید ارادهبی خیال
 .شد واژگون صندلی که شد

 .شدند بلند نگران نیکو و یلدا و آراد و چرخید او طرف به هانگاه همه
 :رفت طرفش به نگران با نیکو

 !خیال -
 را کار این او با وجدانعذاب که باشد مسخره شاید. چرخیدمی سرش دور جاهمه پرید، جا از و ترسید تربیش خیال
 اگر البته. بود قتل همانند جـنین ط*ق*س. بود رسانده قتل به را نامشروع هرچند و جنین یک او... اما بود؛ کرده
 وجقعجق داروهای قدرآن و بود مشکل بدون یسانپر اما کرد؛می فرق موضوع این آمدمی پیش مشکلی مادر برای

 .شد اتفاقی چنین باعث که بود خورده
 .فهمدنمی نکند تجربه آدم تا.. اما بیاید؛ مسخره وجدانیعذاب چنین هم شاید

 .بود غافل دخترکش از ماه یک این در چقدر. شد بلند ترس با سیماخانم
 شده؟ چی خیال -

 حد از بیش رنگش و کشیدمی نفس دارکش هم هنوز و بود تأثیربی اما بیاورد؛ ستدبه را آرامشش کرد سعی خیال
 :گفت داریخش صدای با. بود پریده

 .زدم هم به رو شب این که ببخشید رو من... من -
 .رفت باال هاپله از دواندوان و شد خارج سالن از تند و

 :گفت و نشست آهسته یلدا
 .شد بد حالش قدراین هم اون از بعد حموم، دم افتاد اومد کرد، پریسان به که کمکی اون از بعد... از بعد -
 به زهرپاشاندن فقط که است وخالخطخوش مار یک پریسان دانستمی هم خودش. شد قراربی دوباره آراد و

 .کند فراموش را چشمان آن توانستنمی انگار... اما است؛ بلد را دیگران زندگی
 :گفت نگرانی با هارب. شد بلند آهسته

 خیال؟ پیش میری مامان -
 .آره -
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 .شد هم در پریسان هایاخم و داد بیرون راحت را نفسش بهار
 .برو مامان باشه -

 بود، نیکو اتاق ابتدا رفتی،می باال که هاپله از. رفت باال هاپله از تند. شد خارج سالن از و کرد عذرخواهی تند آراد
 هقهق صدای شد، نزدیک که دخترها اتاق سه به. بود یلدا و خیال روبروی هم او اتاق. یلدا سپس و خیال سپس
 پریسان هم بار این. شد سیخ تنش بر مو گفت،می هقشهق میان که خیال هایحرف با. رسید گوشش به خیال
 .بود مقصر
 .داد ادامه هقشهق به فقط و نترسید و نشد بلند خیال اما شد؛ وارد درزدن بدون
 تنفر احساس پریسان به نسبت آراد شده، هم لحظه یک برای شد باعت که بود عسلی روی بر قرص زیادی تعداد
 .کند

 خیال؟ -
 :گفت ضعیف ایناله با خیال

 !کردمنمی کمک پریسان به وقتهیچ کاشکی... من -
 :گفت و نشست کنارش ناراحت آراد

 آخه؟ شدی جوریاین چرا ترسیدی؟ چی از -
 تا اشگونه هایاستخوان که شده الغر خیال چقدر فهمیدکه تازه آراد. برداشت صورتش روی از را انشدست خیال
 .بود زده بیرون کمی

 .آلودخون موچولوی کوچولو جنین اون... بینممی رو لحظه اون.. کابوس دارم شب هر... من آراد -
 :گفت مصنوعی ایخنده با و زد کنار بود ریخته صورتش در که را خیال موهای گونهنوازش و شد مچاله آراد صورت

 .ترسوندا چقدر رو من بچه الف یه.. نگاه نگاه -
 .دادمی تکانتکان را خودش خردکنیاعصاب صورت به اما آمد؛ بند اشگریه آرامآرام خیال

 شاید دیکرنمی کمک تو اگه داشت، گناه اون. کردی کمک هم خوب خیلی کردی، کمک پریسان به تو خیال -
 ..کر کمک هم خوب اصالً میرد،می

 مادر معصومه، و یلدا پدر نادر، و رضا شوهرش، و پرستو از غیر همه که زد فریاد آراد سر بر و پرید یکهو خیال چنان
 .زوربه هم آن ریختند؛ اتاق در دقایقی از پس یلدا،

 یه پریسان با من... دادم انجام تلق مثل کاری یه من کردم؟ کارچی من فهمیمی آره؟ کردم، کمک خوب -
 تا کابوس از شبا من بود مضر دوتاشون برای که داشت مشکلی پریسان اگه! بفهم رو این شدم، دستهم جورایی

 جلو کاشکی... کردم کمک بد من آراد نه کردم؟ کمک خوب! شدمنمی الغر قدراین من موندم،نمی بیدار صبح
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 وجدانعذاب این جور باید من چرا! کرد کاری همچین کرد غلط خواستنمی رو بچه این که اون! بمیره تا رفتمنمی
 ؟...من چرا بکشم؟ رو
 .شد خم زانوهایش و افتاد گریه به

 بود افتاده زمین روی بر. بودند شده خیره بود کرده فوران یکهو که خیال به مبهوت هم بقیه و بود زده خشکش آراد
 .کردمی هقهق بلند و

 هاقرص طرف به هقهق همان با و شد بلند خیال که برود خیال طرف به خواست و کرد رخنه گلویش در غضب یلدا
 :داد نشانشان همه به و رفت

 به قرصایی... نداشتن روم هم اثری هیچ و شدن تموم چی؟ حاال اما بودم؛ نزده دست کوفتیا این به که بود دوماه -
 باعث شد؟ چی اما بشن؛ کردنمتشنج یا کمارفتن به باعت بود ممکن من خوردنای روز هر اون و باال دوز این

 وان توی جـنین اون کنممی احساس میشم که هم خودم اتاق حموم وارد حتی فهمید؟می! شدن من زدگیتوهم
 !افتاده

 گریه با ،گرفت آغوش در را او و رفت خیال طرف به و زد پس را آراد و یلدا سیماخانم. بود افتاده هن و هن به
 راه به فریاد و داد و برگشت شوهرش یخانواده طرف به. کرد درازکشش تخت روی سپس و کرد بارانشبوسه

 زنگ همه سر در ناقوس همانند صدایش که بستمی تمسخر به و کردمی تحقیر را هاآن بلندبلند قدرآن انداخت؛
 را هاآن کاش ای اصالً. کردمی رفتار بدتر هاآن با مادرش شکا کرد آرزو خیال که بود بار اولین برای اما خورد؛می
 بود کسی عاشق هم آراد. بود موذی پریسان آن عاشق هم آراد! هم آراد حتی بود، کسی چه که نبود مهم! کشتمی
 ان انگار آمد؛نمی خود به انگار دیگر او. بود کرده نصف انگار را او داد انجام خاطرشبه که کاری وجدانعذاب که

 .بود کرده اشدیوانه آلودخون موجود
 !بیرون دخترم اتاق از شید گم -

 کنارش توانستنمی قلنبه شکم و تپل هیکل آن با سیما. کردمی گریه داشت آرام. شنید را مادرش یجمله این تنها
 :کرد زشنوا را خیال موهای گریه با و شد متمایل او سمت به و نشست تختش کنار پس بکشد؛ دراز

... نداره اشکال اما چقدر؟ اینجا؟ نیایم مهمه براشون خودشون فقط اینا گفتم چقدر گفتم؟ بهت چقدر من مامان -
 تو به هم درصدش یه دادن من به که زجرایی ذارمنمی که بدون رو این اما کشیدم؛ زجری چه من فهمیدی باالخره

 .دلم عزیز هیس! هیس. بدن
 :کرد هقهق خیال

 ....من مامان... من... نبودم جوریاین من ی...کردنمی منزوی رو من... بچگی توی تو اگه... اگه نماما -
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 او اما باشد؛ دخترش به حواسش هفته سه این در توانستمی حداقل. بیشتر هم سیما یگریه و شد بیشتر هقشهق
 .بشمارد گناهکار را رعنا دوباره خواستمی خودخواهی با
 .شدم خست خوابیبی همه این از... هدیگ مامان -
 .انداخت مادرش آغوش در را خودش هقهق با و

*** 
 :گفت و کرد پریسان و رعنا به رو ایگرفته صدای با احمد

 شد، ط*ق*س شبچه و دادی هول پله از رو بدبخت زنِ تو، که اول! کردنتتربیت دختر این با رعناخانم، بیا -
 !کرده دیوونه رو خیال دخترت که هم حاال

 :زد دست محکم غم با
 !براوو -

 :گفت آهسته احمد که بگوید چیزی خواستمی و بود شده سرخ خشم از پریسان
. گفت من به رو چیهمه هاکان نبودی، میلبی که تو اما درسته؛ بود؟ من پسر کار بگی خوایمی دوباره نکنه -

 !متأسفم تو؟ اما... میگه رو راستش هم باز شهنبا هاکان نفع به چیز حتی اگه که دونیمی هم خودت
 :گفت و کرد مهارش گستاخانه اما آمد؛ پلکش پشت تا بغضش پریسان

 بود، بد که هم مامانم روحی حال نداشتم، پدر که من. لطفاً نکنید سرزنش هم رو مادرم نباشید، متأسف من برای -
 چون داشت؛ خبر ثریا عموزن اتفاقات این تموم از که دونیدب بهتره... و شدم بزرگ ثریا عموزن و شما خود دست زیر

 .هاکان و من زودهنگام ازدواج بود؛ کشیده رو شنقشه خودش
 :داد ادامه و داده قورت را دهانش آب. بود شده خشک دهانش. کرد مکث کمی

 !مادرم و من نه بشید متأسف زنتون و خودتون برای بهتره پس -
 :گفت ثریا به مبهوت احمد. شد خارج پذیرایی از و شد بلند و
 ...این تو! تو؟ ثریا؟ -

 :کرد زمزمه آرام پوزخندی، با و نداد ادامه را حرفش
 !امزنده ایخانواده همچین با هم هنوز که هوا بندازم باید رو کالهم -
 .رفت بیرون پذیرایی از هم او و

*** 
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 کند پا به قشقرقی دوباره و برسد بزنگاه سر عمویشزن و شود خیال اتاق وارد ترسیدمی. داد قورت را دهانش آب
 خیال دیگر که بود مطمئن کرد، پریسان از دیروز که طرفداری با اما بگیرد؛ را جلویش توانستمی خیال فقط که

 .کندنمی خرد هم تره هاآن برای
 با. نشست و شد بلند تند تعجب با خیال. بست را در تند و شد اتاق وارد تند و زد دریا به را دل باالخره و کرد پوفی
 روی را دستش و رساند او به را خود تند آراد که بگوید چیزی خواست و نشاند صورتش روی بر اخمی آراد دیدن
 بود خیره خیال براق عسلی چشمان به که درحالی آهسته، و برد خیال صورت نزدیک را صورتش و نهاد خیال دهان

 :گفت بود روشنش ایهقهو موهای درون دستش یک و
 !هیس خیال هیس -

 اما زد؛ پس را آراد شدت با و آمد خود به سریع اما شود؛ خمار خیال شد باعث ایلحظه برای افترشیوش و عطر بوی
 آراد و نداشت انرژی بود، دمش گوشت گرم دو فقط شاید که قبل از هم خودش و بود شده ضعیف خیلی چون

 .نخورد تکانی
 :گفت وارانهپچپچ و خندید گلو در آهسته آراد

 مثالً؟ بدی هول رو من خواستیمی تو جوجو -
 همانند و برگشت آراد طرف به اخم با سپس. کشید عمیق نفس چند و زد کنار دهانش روی از را آراد دست باالخره

 :گفت وارانهپچپچ آراد،
 آره؟ دانته؟وجعذاب از هم تو نکنه آراد؟ اومده کجا از صمیمیت این جوجو؟ -

 طرف به و ایستاد صاف تنها اما کردم؛ غلط بگوید که آمد زبانش سر تا ایلحظه برای. کرد نظاره را او تعجب با آراد
 .رفت خیال کمد

 :گفت و شد بلند خشونت با بار این خیال
 !وای.... کنیمی کارچی -

 پرت تخت روی بر را خیال زرشکی خزدار الهک کاپشن حرص با آراد. افتاد تخت روی بر و برید را امانش سرگیجه
 :گفت و کرد

 لج؟ هم خودت با لج، ما با -
 :گفت ناله با بار این خیال و برگشت کمد طرف به دوباره و
 کنی؟می کارچی داری... توروخدا آراد -

 خیال تصور سپس بست؛ برایش و انداخت خیال سر روی بر کرد دوالیش آورد، برایش هم زرشکی بافت شال یک
 :گفت محبت با و گرفت بر در کردمی نگاهش شدهمسخ و مبهوت که را
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 .جبران -
 ابتدا و کرد بلند بود پوشیده سفید سیاه چهارخانه شلوار و سیاه اسکییقه بلندآستین بلوز یک تنها که را خیال و

 .کرد تنش را کاپشن سپس و سوییشرت
 :سیدپر لکنت با و داد تکان را سرش مبهوت خیال

 !کنی؟می کارچی داری... داری -
 .بست هم را خودش برای سپس و بست را خیال کاپشن زیپ

 .بریم حمومه عموزن تا زودباش هم حاال! جبران که، گفتم -
 کاپشنش زیپ که حالی در و کشید بیرون آراد دست داخل از را دستش ناراحتی با خیال که گرفت را خیال دست و
 :گفت و دزدید آراد آبی چشمان از را نگاهش شود، مچاله صورتش بود شده باعت که ناراحتی همان با آورد،درمی را
 من وجدانعذاب و احمد عمو یسکته باعث که کردی دفاع کسی از پریروز تو. خوامنمی هم جبران نمیام، من -

 .شد
 :گفت و انداخت چنگ موهایش در کالفه آراد

 کردی،نمی کمک پریسان به اگه که کن فکر این به! خیال نکن فکر قضیه بد جای به فقط خدا رضای محض -
 کمک فقط تو که کن فکر این به. شدمی ترشکسته هست که اینی از رعنا عمه و گرفتمی مرض و درد صدتا االن

 و دبو شده جـنین ط*ق*س باعث بود خورده که داروهایی خاطربه قبل از پریسان نگیره؛ بیماری پریسان کردی
 .بود مرده قبالً بچه

 .کردمی دفاع پریسانش از داشت هم هنوز آراد. کرد رخنه خیال گلوی در بغض
 :گفت بغض با و کرد پرت تخت روی بر را کاپشن

 !کنهنمی درک رو من کسهیچ. آراد کنینمی درک رو من تو -
 :داد ادامه بغض با. گرفت دستانش میان را سرش و نشست تخت روی بر و
 .کنیمی دفاع پریسان از داری هم هنوز وت -

 :گفت گشادی چشمان با زده،حیرت آراد
 کن پرت ذهنت از رو بچه اون کن، نگاه کارت مثبت جای به که گفتم فقط من! کردم؟ دفاع کجا من... من -

 حاال تا یروزپر از سیما عموزن و محمد عمو. بشی سرگرم تا بخون کتاب کن، دیگه چیزای سرگرم رو خودت بیرون،
 کل تو تگریه صدای میاره چیزی یه برات عموزن تا هیچی؛ که هم خودت خیال، شده یکی ناهارشون و شام

 .پیچهمی عمارت
 .شد بلند و درآورد را شال و سوییشرت و شد گرمش عصبانیت از خیال
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 اما گیره؛می مگریه که میگه یچ بهم که کن فکر این به. نیستم که دیوونه! آرادخان نیست دوتا یکی که من درد -
 !بینیمی رو ماجرا ظاهر فقط تو متأسفانه

 :گفت و کشید آه آهسته آراد
 .که بدونم نمیگی خب -

 :شود بلند تا کشید هم را او دست و شد بلند حرص با خیال
 بدونی؟ بخوای که چه تو به هان؟ چه؟ تو به -
 جاجابه را جایشان و گرفت را خیال مچ سریع و دید را سیماخانم آراد که کند بیرون را آراد خواست و کرد باز را در و

 :دادمی قلقلک را خیال گوش هایشنفس. شد نزدیک او به و چسباند در به را او و کرد
 .کنممی عوض لباس دارم بگو نیاد، بگو اتاق بیاد خواست بیرون، اومده حموم از مامانت -
 .کرد قفل را در و دکر رد خیال دست زیر از را دستش و

 :گفت بغض با و زد عقب را او مظلومانه خیال اما کرد؛ سکته کرد فکر آراد که جوری بود؛ مانده مات بدجور خیال
 من؟ با شدی صمیمی انقدر... انقدر امروز چرا -

 و کردمی ختم پریسان به اجباربه را خیال با شانروزمرگی هایصحبت نصف که بود نادان چقدر فهمید دوباره آراد
 .شدمی گرفته خیال چقدر

 :گفت آهسته
 ...خیال -
 کردی؟ قفل رو در این چرا خیال -

 :گفت سریع نزند پیش و پس حرفی مادرش اینکه برای خیال
 .مامان کنممی عوض لباس دارم -

 :فتگ تعجب با آراد. شد دور خیال اتاق از« .پایین طبقه میرم» گفتن با و پذیرفت سریع سیماخانم
 .میده گیر االن گفتم! رفت زود چقدر -

 :گفت سپس شد، مچاله خود در و کشید دراز تخت رو حالبی خیال
 .کنممی قفل رو در کنم عوض لباس خواممی وقت هر -

 :داد نشان العملعکس سریع خیال که رفت خیال طرف به دوباره آراد
 !بیرون برو لطفاً هم حاال! نمیام من! آراد نه -
 ...خیال اما -
 .حوصله نه دارم، اومدن حال نه! آراد توروخدا -
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 ناراحت هم خودش دوباره وقتآن افتاد،می گریه به دوباره شاید شد،می بد حالش شاید ببردش؛ شدنمی که زوربه
 .شدمی

 :کشید ایکالفه پوف
 .باغ تو بریم بیا حداقل خب خیلی -
 :گفت سریع کند، مخالفت خواست تا
 !باش زود. رو مخالفتت کنمنمی قبول ابدا و اصالً -
 در را هایشدست سریع خیال که بگیرد را خیال دست خواست. بپوشد را شالش و کاپشن کرد کمک خیال به و

 این او برای داشت آراد. لرزید دلش باطن در اما گرفت؛ نادیده ظاهر در را آراد یغرهچشم و برد فرو کاپشنش جیب
 به بیشتر را خودش بود بهتر پس بود؛ گفته که هم آراد خود. جبران برای فقط عشق، سر بر نه اما رد؛کمی را کارها

 .نلرزد قدرآن تا باشد اشبیچاره قلب این فکر به بود بهتر. کردنمی وابسته آراد
 به نبود عاشقش که کسی خاطربه. است مزخرف و آبکی اشزندگی چقدر که کرد فکر خود با و کشید آهی

 !تنفر: دارند یکدیگر به متقابل احساس که کرد کمک ایدخترعمه
 .زدند بیرون کردند، باز را قفلش زوربه که عمارت پشتی در از یواشکی و زدند بیرون اتاق از
 .بود سرد خیلیخیلی اما عالی هوا. رفتند حوض و تاب طرف به
 داری؟ عالقه خونه این فروش به... تو خیال -

 :گفت و نشست تاب روی بر ناراحت خیال
 به که تو حتی همه، واسه ستخاطره پر اینجا. کنم منصرفشون که اینه اومدم اینجا به که دالیلی از یکی... ابداً -

 .یادته چیزا بعضی نیمه و نصفه صورت
 :گفت و زد لبخندی آراد

 عمو با داشتیم آریان و ماکان و من غذا، میز سر بیام اینکه از قبل شد، بد حالت که روز اون... حاال! دقیقاً آره -
 بین هاامالک و ملک بقیه مثل تا بشه فروخته باید گفت و نکرد قبول عمو اما نفروشنش؛ که کردیممی صحبت

 بخره رو خونه خوادمی که کسی با بریم که ریختن نقشه هم اونا گفتیم، هم یلدا و نیکو به دیروز. بشه تقسیم همه
 . دنبالش افتادن حاال تا دیروز از که یلدا و نیکو گردن افتاد کیه؟ شخص اون بفهمیم که کار این و بزنیم حرف
 :گفت و شد خیره آراد به باز دهان با خیال

 !میگی؟ من به االن رو اینا بعد -
 :گفت و کرد نگاه خیال به اندرسفیهانهعاقل
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 تأخیر روز سه با چرا فهمیمی وقتاون کنی؛ بیرونم قاتا از لگد با خواستیمی که بیار یادت رو پیش دقیقه چند -
 .گفتم
 از گوشت هایشناخن با که داشت را امکان این حتی که بود عصبانی قدرآن گفت؛می راست آراد. گرفت اشخنده

 .بکند آراد تن
 :گفت سپس گرفت، اشخنده او یخنده با هم آراد

 کنی؟می کارچی وسط این تو بانو،خیال خب -
 به و داد تکیه تاب زنجیر به را سرش سپس نشست، چهارزانو عادتش طبق و درآورد پا از را هایشدمپایی تند خیال
 :گفت آهسته و شد خیره آراد

 .دونمنمی -
 :گفت خیال ناخودآگاه سپس بودند، خیره یکدیگر به ثانیه چند

 خونی؟می شعر یه -
 :داد ادامه است مصنوعی بود معلوم کامل که ایخنده با بگوید، چیزی آراد اینکه از قبل و
 .دارم دوست رو صدات زنگ سَندی، قول به -
 باعث همین و شدنمی اما ؛«!دارم دوست خیلی رو تو»: بگوید خواستمی دلش. نزد حرفی چنین دلش در اما
 .شدمی اشحوصلگیبی
 .شنیدمی را این خیال زبان از که بود کنندهخوشحال خیلی شاید. شد خیره اشعسلی چشمان در
 کن رو را هاخاطره بنشین لیلی -

 کن جادو بزن واژه با و کن وا لب
 توست نوبت بزن، حرف بگو تو لیلی
 توست نوبت من کندنجان و من از بعد

 کجاست؟ هست کسی چه من از تردیوانه
 کجاست؟ دست این از گونهاین عشق یک
 !بگو نمرود خواهر تن به شعله ای
 :خواندند هم با دویشان هر را آخر رعمص

 !بگو بود کسی چه من از تردیوانه -
 پریسان عاشق آراد اما بود؛ آراد عاشق او سوخت، دوتایشان هر برای دلش. کشید آه آهسته آراد و پرید خیال پلک
 .بود
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 داری؟ دوستش خیلی -
 :کشید آهی

 .میگم رو پریسان -
 .است عاشقش او که نفهمیده حال به تا خیال، صورت التحا این با که بود احمق آراد واقعاً

 .کنم فراموشش تا کنم مشغول رو خودم کنممی سعی دارم -
 بود؟ مشغولیات جزو هم او یعنی

 .خیال کنی کمکم باید هم تو -
 .رفت فرو خود در دوباره و گفت ایباشه آهسته خیال

 در نتوانی وقتی»
 داری دوستش که کسی قلب

 بشوی، جا
 آدم که است ادیع
 «!رود فرو خود در

 .برگشتند عقب به هردوتایشان یلدا، و نیکو پراسترس صدای با اما کند؛ عوض را جو تا بگوید چیزی خواست آراد
 ...خیال.. آراد -

 :گفت بود دو آن به نگاهش که حالی در آراد که شود بلند تند خواست خیال
 .شو دبلن بعد بپوش رو هاتدمپایی! کن دقت اول -

 :گفت نیکو و یلدا به رو سپس شد، بلند و پوشید را هایشدمپایی سریع
 شده؟ چی -

 :گفت نفسنفس و شیطنتی با نیکو
 ...بهتره... هم آزماییبخت از... کنید باور -

 :گفت پافشاری با آراد
 شده؟ چی خب -

 :گفتند سپس و زدند خنده زیر هادیوانه همانند نیکو و یلدا
 .کردیم داپی رو آدرس -

*** 
 اینجائه؟ مطمئنید -
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 :گفت و کرد نگاه آراد به کالفه یلدا
 .پرسید صدبار دیگه، آره! کردی موندیوونه آراد -
 .برداشت قدم جلوتر و کرد پرت آراد طرف به را هاریزهسنگ پایش با و

 :کرد باز را پالتویش هایدکمه و خندید حوصلهبی خیال
 .پرسیدی صدبار میگه؛ راست یلدا. آراد نکن اخم -
 .ببندشون کنی؟می باز رو پالتوت دکمه داری چرا کن، ول رو یلدا -

 :گفت سپس کشید، عمیقی نفس و کشید باز را گردنش دور شال ترحوصلهبی خیال
 .پزممی گرما از دارم کنم، تن دادی لباس هزارتا زوربه آراد -
 .پوشیدن هم اونا کن، نگاه رو نیکو و یلدا خوری،می سرما خب -

 :گفت و انداخت نگاهی آراد به اندرسفیهانهعاقل خیال
 پوشیدن؟ پالتوشون زیر سوییشرت دوتا و بافت تاسه هم اونا که مطمئنی -

 :گفت نیشخند با آراد
 سرما ممکنه کردی عادت گرما به چون نبودن؛ گرما تو و نکردن زندونی اتاق تو رو خودشون روزسه اونا اما آره؛ -

 !بفهم. بخوری
 :ایستاد و کشید هم در را هایشاخم خیال

 حد پوشیدنلباس این و فهمممی تو از بهتر و خونممی دارم پزشکی من هم، بعدش! نفهمم که نیستم نفهم -
 خواستم خودم انگار. آوردیم کشونکشون و زوربه که ببخشید هم، بعدش. بپوشم کردی مجبور که نیست تعادل

 .بیام
 .رسید ماکان و نیکو و یلدا به و کرد تند را هایشقدم و

 را اطرافیانش بلکه نه، تنها را خودش بود شده باعث بود سرش در که فکری. کشید آهی و افتاد راه به ناراحت آراد
 .دهد عذاب هم

 با که کردمی فکر این به داشت کمکم خیال اما دربیاورد؛ کسلی از را خیال کردمی سعی شوخی و خنده با ماکان
 اول دلیل آوردند؛ دلیل دو به را ماکان. داشتند نیاز ماکان به! حیف اما شود؛ خفه تا بکوباند ماکان سر در سنگ
 آقای با که کسی و بود هاکان صدای شبیه صدایش اینکه دوم و نداشت مشکل او با کسی و بود پایه ماکان اینکه،
 .بود هاکان بود، بسته قرارداد نژادایرانی
 :بروند راه ترآرام کمی شد باعث سرشان پشت از آراد صدای

 !اَه وایسید خب... کرده دنبالشون کسی انگار رید؟می دارید گرفتید رو گازش -
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 به را ایریزهسنگ و بود کرده اخم رفتنراه حال در که خیال به رو و چرخاند کاسه در را چشمانش کالفگی با نیکو
 :گفت بود گرفته بازی

 میده؟ گیر انقدر امروز این چرا - 
 :گفت سپس و کشید عمیق نفس چند اما دهد؛ جواب پرخاشگری با خواست خیال

 .گرفتدش جن انگار دونمنمی -
 :گفت سریع هاآن به اهمیتبی یلدا اما
 .تمام و بهش رسیممی بشیم کوچه این وارد -

 به رو و بود فرشسنگ که کوچه آن وارد همگی و دکشیدن آسودگی سر از نفسی بودند، شده خسته که نیکو و خیال
 دو سنگی هایدیوار از و بود باریک و کوچک خیلی داشتندبرمی قدم آن در که ایجاده. شدند بود سرازیری پایین

 بود معلوم و بودند خیس هافرشسنگ. بود آویزان سرخ گل شد،می ختم بزرگ خانه یک به انتهایشان که طرفش
 یا مرد یک فکر شاید. زدودشان الی و گل و درختان خشک هایبرگ از و شسته را هاآن جارو و آب با کسی که
 .بود قدیمی زن
 :گفت ماکان به رو بیند،می را هاآن کسی انگار که جوری وارانه،پچپچ و آرام یلدا رسیدند، که خانه در به
 ...من. دارم کار نژاد یرانیا آقای با بگو و کن توگلویی رو صدات کمیه بزن، زنگ االن -

 .کشید عقب را خودش سریع و شد مورمورش یلدا. زد را زنگ و گذشت یلدا دهان روی بر را دستش ماکان
 بفرمایید؟ -

 ساله1-16 جوانی متعلق انگار صدا چون نبود؛ بود بسته قرارداد که نژادیایرانی آن مطمئناً اما بود؛ پسر یک صدای
 .بود
 .شدیم مزاحم نژادایرانی جناب با قرارداد کارهای برای هستم، کیوان من -
 .لحظه یه دارید، کار داداشم با آها -
 .رفت و

 :خندید و زد کتفش به مشت با نیکو و گرفت ژستی ماکان
 .کیوان جناب بابا -

 کشید را کتفش پشت از آراد شود، وارد خواست خیال تا و شدند داخل همه. شد باز تیکی با در و کرد ایخنده ماکان
 .داشت نگهش و
 آراد؟ چته... اَه -

 :گفت و شد نزدیک او به بیشتر اخم با آراد
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 کنی؟ بدرفتاری میشه دلیل نگرانتم، اینکه خیال؟ چته تو -
 :زد پوزخندی خیال

 !بگو جونتپریسان به برو بگی، فحش بهش بخوای تو که نیستم کسی من و نگران آقای نفهم گفتی من به تو -
 .بترسد خیال که کند کاری نزدیکی این با خواستمی گویی شد؛ نزدیک او به بیشتر آراد

 پریسان؟ ناف به بندیشمی میشه چی هر چرا -
 :گرفت را دستش سریع آراد که برود عقب خواست خیال

 ...رو دستم چرا کن، ولم... اه -
 صدای آراد که برگشت تند جوری هردوتایشان سر ،آمد نژادایرانی یخانه یعنی خانه، آن داخل از که جیغی صدای با

 .شنید را خیال گردن هایمهره
 بود؟ کسی چه جیغ بود؟ شده چه یعنی

 !ندارم تو از بیجا توقع دیگر»
 داشتن،دوست توقع

 است؛ زیادی توقع تو، جانب از هم آن
 قطره یک حتی که تویی از

 کتابوحساببی عشق
 «!چکدنمی رحمتبی دستان از
 و بود گرد ماکان چشمان. آمدند سرش پشت هم بقیه و زد بیرون خانه آن از استیصال با شدهسرخ صورتی با دایل

 .لرزیدمی اشچانه نیکو
 :گفت نگران و شد یلدا راه سد خیال

 کرد؟ کارتونچی شد؟ چی -
 :شد پیله قبل از بیشتر خیال. برود خواستمی فقط یلدا اما
 ه؟شد چی میگم بهت یلدا -

 :زد پس را خیال فریادی با یلدا
 ...اون فهمی؟می نژادهایرانی اون -

 .بود مبهوت هم آراد اما گرفت؛ را او آراد که رفت عقب به تلوتلوکنان
 بود؟ که دیگر او. ماند جایش سر بر شدهخشک خیال

 .شود خارج کوچه آن از ترسریع خواستمی تندتند که برگشت یلدا سمت به
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 شده؟ چی نیکو -
 :شد ترتند هایشانقدم و شکست نیکو بغض

 ...خیال -
 توان آخرین با و شد بلند نفرشانهردو جیغ افتاد، و خورد تا زانوهایش سپس و کرد ایست یکهو که یلدا دیدن با اما
 .دویدند یلدا طرف به

*** 
 نادرش عمو و یلدا مادر ،معصومه طرف به آهسته و کشید عمیقی نفس. ایستاد صاف و کرد کمتر را سِرُم سرعت

 .رفت
 .بفرمایید... بفرمایید نکنید، گریه انقدر هم شما عموزن. میشه بهتر کنه استراحت کمیه -
 .شدند خارج یلدا اتاق از همه و

 فریاد هم هاآن سر بر و گذاشت ماشینش در و کرد بلند را یلدا و زد پس را هاآن یهمه کسی کرد، غش یلدا وقتی
 فکر لحظه هر خیال که داشت استرس قدرآن که ساله35-34 حدودا پسری بود؛ نژادایرانی شوند، پا ترزود که زد

 !بدهد کشتن به را شانهمه و گریه زیر بزند االن که کردمی
 شلوار یک با را هایشلباس و شد اتاقش وارد سریع. بود تنش هاسوییشرت و بافت آن همه و شلوار و مانتو هنوز

 باید. زد بیرون اتاق از و کرد عوض بود هایشران تا که چرمی بلند جلیقه و ایسورمه اسکییقه بلوز و دامنی
 .دانستمی کردمی گریه طورآن که نیکو مطمئناً و آمده یلدا سر بر چه فهمیدمی

 .ایستاد سیخ ترس از نیکو که شد نیکو اتاق وارد سریع
 خیال؟ شده چی -

 و زیبا وضع و سر دیدن با اما باشد؛ افتاده یلدا برای اتفاقی دوباره ترسیدمی گویی گفت؛ یمرتعش صدای با را این
 .نیفتاده اتفاقی دوباره که شد مطمئن این از خیال، یکنندهخیره

 ...فقط نشده، چیزی -
 :داد ادامه و نشست نیکو اتاق وسط گرد میز صندلی روی بر
 بود؟ شده نگران براش انقدر که داره یلدا هب ربطی چه کیه؟ نژادایرانی نیکو، -

 :گفت بغض با نیکو
 .بشه آسایشگاه راهی یلدا شد باعث که همونیه هم بهراد. کرده عوض رو فامیلیش فقط بهراده همون نژادایرانی -

 :گفت آهسته نیکو و شد گرد چشمانش خیال
 دونی؟نمی رو جریان -
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 !نه... ن -
 .شد خون هم خیال دل که جوری ؛کشید وجود اعماق از آهی نیکو

. شد نزدیک یلدا به بود اومده شیراز از که هاانتقالی این از پسری یه ترم دو بعد دانشگاهشون، رفت یلدا وقتی -
 یه اگه که جوری شد؛ عاشقش خیلی شد، عاشقش یلدا که شدن نزدیک هم به قدراون بود، شیراز عاشق یلدا چون
 .شد تاروتیره یهو چیهمه... اما. زدمی زل سقف به و بود بیدار صبح تا ،خوابیدنمی اون صدای با شب

 :گفت هقهق با و شکست نیکو بغض
 ...کرد نابود رو یلدا اون و شد وتارتیره چیهمه -
 ...تو منهای من»
 «...شومنمی کسی عالوهبه
 کمکم بشه، خرد کمکم یلدا شد باعث این. شد هم مشکوک شد،می سرد که طورهمون و شد سرد یلدا به کمکم -

 عموزن و عمو که بود شده بد حالش بهراد سرد رفتار اثر بر قدراون. بمیره خودش توی کمکم و ببینه آسیب روحش
 با که! نشد بهتر که شدمی بدتر هم یلدا حال شد،می بدتر روز هر که بهراد رفتار... اما بردن؛ روانشناس پیش رو اون
 !بدتر خیلی شد، بدتر چیزهمه بهراد وگورشدنگم

 :گرفت را اشبینی کاغذیدستمال با نیکو و لرزید خیال یچانه
 یه من از هم یلدا و بهتره باشه همه از دور. آسایشگاه ببرنش گفت؛می چیز یک فقط عموزن و عمو به روانشناس -

 از یلدا اما ست؛مسخره. داره دوست رو کی ببینم و دربیارم کارش از سر و کنم پیدا رو بهراد اینکه داشت؛ خواسته
 تغییر هزارتا با رفتم، من. نه یا الیقشه داره دوست بهراد کردمی فکر که دختری اون که بفهمم خواستمی من

 یکافه توی. کردم تعقیبش و گذشتم لنز و زدم موقت رنگ رو موهام کردم، برنز. کردم تعقیب و کردم پیدا رو بهراد
 به بهراد و من صندلی شیم، بلند زمانهم خواستیممی اگه که جوری نشستم؛ سریش پشت میز دقیقاً شهر، نبیرو
 ...رو حرفشون خیال، شنیدم رو حرفشون. خوردمی هم

 تنها اشتیره عسلی چشمان در. کرد ـغـل*بـ را زانوهایش و شد خم پایش روی بر. زد گریه زیر دوباره نیکو و
 .بود نومیدی شدمی دیده که چیزی

 قرار چه از موضوع دونیمی! کثیف و بدذات پریسان! صفتگربه پریسان بود؟ کی دونیمی. بود آشنا خیلی صدا -
 پریسان که بود پریسان عاشق فقط بود، پولدار هم خیلی بهراد. ایدیگه چیز نه جلو رفت پول خاطربه نه بهراد بود؟
 بهراد اما و کنهمی قبول رو بهراد عشق پیشنهاد کنه اذیت هم بعد و عاشق رو یلدا اینکه شرط به بود گفته هم

. بیاره دووم نتونست اون و گفتم یلدا به. گفتم یلدا به و کردم احمقی من خیال... و بود شده یلدا مهربونی عاشق
 زدن از بعد هم کترد... دکتر به بزنه زنگ شد مجبور عمو که زد رو خودش انقدر کرد، گریه انقدر زد، جیغ انقدر
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 با یلدا بود، پاریس توی خانمپریسان که دوماه دقیقاً دوماه، خیال. برد آسایشگاه به رو اون یلدا، بیهوشی و آرامبخش
 ماهشیش دقیقاً. گذروند رو سخت چهارماه و دکترا با اومد راه دوماه بعد. شدمی زده آرامبخش یه بهش جیغش هر

 اون اسم دیگه ماهشیش اون بعد... اما دروغه؛ چیهمه بگه و بیاد بهراد بود تظرمن یلدا که فرساطاقت و سخت
 .نیاورد زبون به رو شعوربی

*** 
 در و برود بین از وجدانشعذاب خیال تا بود تلنگری یلدا بد حال انگار. داد تکیه را سرش و داد تکان را تاب آرامآرام
 درد از کمکم و بود شده تنگ غزل و آیال رها، شقایق، برای دلش. ودبر تهران به خواستمی دلش. رود فرو فکر

 را دستش و بیاید آراد یکهو خواستمی دلش. شدمی دیوانه داشت اطرافش هایآدم شکست و اشعشقی شکست
 ...اما ؛«.بود بازی یه اینا یهمه و دارم دوستت خیلی من خیال»: بگوید و دش*س*و*ب*ب و بگیرد

 .نیست ممکن -
 .کشید آهی و

 بر دستی یکهو. بود هایشلب روی بر نشینیدل لبخند و بود غرق دخترانه رویاهای در خیال که گذشت دقیقه چند
 :پیچید گوشش در آراد صدای و نشست دستش روی

 ...خیال -
 نندهما قلبش. بود آراد دست در هنوز دستش. نشست جایش سر سیخ و کرد باز را چشمانش هاایسکته همانند

 انقدر که عاشقتم خداجون، خداجون»: گفت خود با دل در. بود پرید رنگش و زدمی بود، شکسته بالش که گنجشکی
 «!کردی برآورده رو آرزوم زود
 :گفت خیال به نگرانی با آراد

 ...پرید رنگ شدی؟ جوریاین چرا خوبه؟ حالت خیال -
 :گفت و پرید حرفش میان در تند خیال

 بگی؟ خواستیمی چیزی خوبه، حالم نیست چیزیم نه -
 :گفت دوباره خیال درونی التهاب به اهمیتبی آراد

 ببینم؟ شده چی بگو. هست چیزیت یه تو نه -
 شده عصبانی واقعاً دیگر بار این و بود شده دیوانه واقعاً اما رفت؛می آراد نگرانی یصدقهقربان دل در اینکه با خیال

 :زد جیغ غضب با و
 !بگو رو حرفت چته؟ تو. خوبه حالم و نیست چیزیم یگمم بهت -

 :گفت و کرد گرد را چشمانش آراد
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 چیه؟ نژادایرانی پسره این و یلدا جریان بگم اومدم. نخوریمون وقت یه بابا، باشه -
 آراد به مبهوت. بود بدی وضعیت خیلی. گرفت را تنفسش راه ایغده و شکست چیزی درونش در کرد احساس خیال

 .بود بسته را چشمانش بود، سرش پشت دستانش که درحالی اهمیتبی آراد و بود زده لز
 را دهانش آب. بریزد بیرون چشمانش از خواهدمی غده آن کردمی احساس و پرید رنگش بیشتر قبل از خیال اما

 :گفت کنایه با و شد مسلط برخود سختی به و داد قورت
 .خانمپریسان شاهکارای زا دیگه یکی به گردهبرمی موضوع -

 که بغضی با و زد صداداری پوزخند خیال که کرد باز را چشمانش و برگشت خیال طرف به سریع آراد چنان
 :گفت کند، اشخفه خواستمی
 .جوریاستاین بله -
 !داره؟ پریسان به ربطی چه چی؟ یعتی -

 .بود بدش حال نمایانگر که تلخ ایخنده خندید؛ فقط خیال
 و یلدا سمت برو کنم قبولت خوایمی اگه میگه هم پریسان که بوده جونتپریسان یپیشهعاشق آقابهراد این -

 ...و کن اذیتش
 :گفت آرامی صدای اما عصبانیت با و شد بلند آراد یکهو

 میگی؟ دروغ داری -
 عمارت طرف به که درحالی و شد بلند حوصلهبی همین برای نداشت؛ آراد هایزدنتهمت یحوصله دیگر خیال

 :گفت رفتمی
 .نیست مهم کن، فکر خوایمی که هرجوری -

 مگر نبود؟ مهم خیال برای او. شود رنجیده بود شده باعث ناگهان که بود خیال رفتار بود، شنیده که چیزی از بدتر
 !بود غیرممکن نباشد؟ مهم دارد دوستش بود شنیده اتاقش در پشت از پیش چندماه که کسی برای شودمی

*** 
 .کنندهخیره ظاهری با هم آن بود؛ شده حاضر شام میز سر بر هامدت از بعد خیال
 :گفت سپس و شد خیره خیال به لبخند با ثریا

 !عزیزم میاد بهت ایسورمه رنگ چقدر جانخیال -
 :گفت و کشید غذا خوردن از دست لبخند با خیال

 .عموزن مچکرم -
 .کنهمی زیباتر رو قشنگت صورت لبخند باش، هسرزند و شاد طوراین همیشه -



 

 

154 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 «شده؟ عزیز همه برای خودشیرین این شده چی»: گفت دل در حرص با پریسان و کرد تشکر دوباره خنده با خیال
 که هم زوری و ضرب هر با را او قطعاً نداشت، الزم پسرش زندگی نجات برای را خیال اگر که کرد فکر خود با ثریا
 از هم خیال! کندمی خراب را چیزهمه همیشه احمق پریسان که حیف اما کرد؛می خواستگاری ماکان برای بود

 .داشت وجودش در انسانیت کمی و کردمی رفتار سنجیده و باادب هم بود، زیباتر پریسان
*** 
 پنجم فصل

 «!محاله»
 تا دانستمی اینکه با. بودند شده اللّهبسم و جن مثل آراد و او که بود هفته دو اما محال؛ و بود باورنکردنی واقعاً شاید
 سعی حداقل اما کند؛ فراموش تواندنمی پرورانده قلبش در که را عشقی و نافذ چشمان و گیرا صدای دارد عمر
 از که عشقی فکر در تا باشد عمارت فروش برای هاکان و احمد عمو پای جلوی انداختنسنگ فکر به بیشتر کردمی
 پیش در را خودش راه دوباره سالیکهن بغض شدمی باعث فکرش شب هر که عشقی. بود زیبا اما کنغیرمم او نظر

 در که هاییدارمدوستت از پر شد؛می سرازیر چشمانش از که بود ایناگفته هایحرف بیشتر، که بغضی. بگیرد
 آراد از دوری انگار که بود این عجیب و آوردمی بند را نفسش شب موقع به که هاییدرد از پر و رفتندمی رژه ذهنش

 عالم انگار که عالم همان در انگار اصالً باشد؛ دیگری عالم در اشهمه بود شده باعث خواندمی که هاییشعر و
 .بود شده گم بود، هپروت

 امشده شناور زخم، در غم کن ـغـلم*بـ»
 «امپرپرشده طاقتبی گلِ کن ـغـلم*بـ

 در انگار رسماً یلدا البته. بود خود در هم یلدا برد؛می سر به هپروت عالم در که نبود او تنها روزها این. کشید آهی
 چون بدتر؛ هم داشت وجدانعذاب او که موقعی آن از حتی! بد هم خیلی بود، بد حالش. کردمی زندگی هپروت عالم
 به که هم هرچه. رفتمی فرو سکوت این در قبل از بیشتر یلدا هم روز هر و بود بارمرگ سکوتش زد،نمی حرف
 به را او روز هر که ایخلسه این از یلدا تا کنند صحبت یکدیگر با یلدا و بهراد که است این من نظر گفتمی نیکو

 برایش دیدار این و شناسدمی را یلدا او اینکه گفتمی کالم یک نیکو اما دربیاید؛ کردمی ترنزدیک و نزدیک پوچی
 .کند درست را دیدار این توانستمی خودش او نبسته؛ را او وپایدست که نیکو اما نیست؛ خوب
 و کرد عوض بادمجانی شال و مشکی شلوار و پالتو و بادمجانی زمستانه مانتوی یک با را هایشلباس شد، بلند

 که کردمی شکر را خدا و زد بیرون اتاقش از صدابی و آرام. زد هایشلب روی بر را رنگیخوش صورتی رژ سپس
 هاپله از ریزهریزه آسه،آسه شیال، معروف آهنگ قول به. برندمی سر به خواب در همه و است عصر 4:30 ساعت
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 خدا. انداخت بیرون در از را خودش ایخنگوالنه تقریباً و ضایع طور به رسید، خروجی در به که همین و رفت پایین
 .بیندازد دردسر به را خودش نبود نیاز و بود کرده حفظ را آدرس شکر را

 .دش خارج عمارت از برود، راه تا دویدمی بیشتر که حالی در و کشید موهایش به دستی
 و هاکان که ظهر از و بشود رد بازار از باید ابتدا بهراد، یخانه به رسیدن برای چون کند؛ جمع جمعِ را حواسش باید

 .هستند جاهمان هنوز حتماً و اندهبرنگشت اندرفته بازار به ماکان
 به باالخره ها،روستایی یخانه ردیف دو و مسجد ردکردن از بعد. نیفتاد اتفاقی شکر را خدا گذشت،می بازار از وقتی

 .شدمی ختم تنگ و باریک یکوچه آن به انتهایش که رسید بزرگ یجاده آن
 دیگری قدم خواست که همین اما شد؛ واردش و اشتبرد قدم کوچه آن طرف به تندتند و کشید عمیقی نفس

. شد اشخیره باز دهان با آراد، صورت دیدن با که بکشد جیغ خواست. کشید را اششانه پشت از کسی بردارد،
 کرده؟ تعقیبش

 :گفت و کشید عقب را خودش خشم با
 کنی؟می کارچی اینجا دیگه تو -

 :تگف خنده با و انداخت باال را ابرویش آراد
 .من نه کنیمی کارچی اینجا کنی تعریف باید تو االن که حضورتون به عرضم جونخیال -
 :گفت کردمی حرکت بهراد یخانه در طرف به که درحالی و زد عقبش و زد او به کیفش با حرص، با
 آخه؟ چه تو به -

 .آمد کنارش تند آراد
 رو؟ تو شده چی شدی، دراززبون که هم االح کردی؟ دقت این به... اللّهبسم و جن شدیم خیال -

 :گفت آهسته و کرد رسوخ دلش در عالم غم ناگهان
 تو؟ برای مهمم من مگه -
 .زد را زنگ و

 :گفت و شد خیره خیال چشمان در ناباور
 ...که معلومه! خیال؟ حرفیه چه این آخه -
 بفرمایید؟ -

 :گفت کوچکی مکث از پس و فرستاد بیرون شدت با را نفسش
 .اومدم نژادایرانی بهراد دیدن برای هستم، کیوان -
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 لب زیر حرص با. آمد هم آراد دید که شد وارد. شد باز کوچکی تیک با در سپس و آمد ایخسته پوف صدای
 :کرد نزدیک خود به را او و گرفت را خیال بازوی سریع آراد که بگیرد فاصله او از کرد سعی و گفت او به ناسزایی

 .نشو دور االن خیال، نه االن -
 هااین چرا اصالً گوید؟می حرص سر از یا است آمده غریبه پسر یک دیدار به که کرده باد غیرتش رگ مثالً نه؟ چرا

 .بگوید جانشپریسان همان به را هااین و برود باید گوید؟می خیال به را
 در از نژادایرانی بهراد. رفت راه تندتند او، به دیآلوغضب یغرهچشم از پس و کشید بیرون آراد دست از را بازویش

 گندی آن از بعد اینکه دارد؟ انتظاری چه. خوابید بادش انگار آراد و او دیدن با اما آمد؛ بیرون وپیکشیک اش،خانه
 است؛ کافی بقیه توسط کردنشتکهتکه برای آمد، اینجا به خیال که همین کند؟ استقبال او از باز روی با یلدا زد، که
 او برای بفهمد و بخورد کتک آراد هم تا بیندازد راه دعوایی بین این است حقش واقعاً گیرد؟می قیافه برایش وقتآن

 آقایان این هردوی. بود رفته یادش! وای ای .کند جان نوش را اشاصلی حق احمق بهراد آن هم نکند، آقاباالسری
 راه خواستمی که دعوایی نخورد؛ کتک خودش بین این باشد مواظب دبای و هستند جانشانپریسان یمردهکشته

 .پیشکش بیندازد
 :گفت و کرد دراز را دستش تند. گرفتند قرار یکدیگر روبروی

 .یلدا دخترعموی هستم، خیال -
 :داد ادامه بدجنسانه خیال. داد دست خیال با گیج و منگ

 شما و شدید آشنا باهاش فیزیک دانشکده توی که همونی یادتونه؟ رو یلدا. نژاد ایرانی جناب انگار زنیدمی گیج -
 ...به رو یلدا بعد و بودید اومده شیراز از مثالً هم

 :گفت و داد نشان بود راست سمت که را ایگلخانه دستش با و کرد قطع را خیال حرف حرص با
 .بیان پذیرایی برای بگم برم من بفرمایید،. یادمه بله، -
 .رودمی و
 !نزاکتبی شخصیتبی ادببی -

 موهای و بود شده سرخ سرخ سفیدش صورت. برگشت طرفش به تعجب با. شودمی منفجر خنده از آراد انگار یکهو
 .خوردندمی تکانتکان و بودند افتاده اشپیشانی روی بر رنگشزیتونی و لخت
 :گفت بود، خانه اصلی ساختمان به نگاهش و رفتمی گلخانه طرف به که حالی در  و گرفت او از را اشخیره نگاه

 .خندیمی الکی که کرده سرایت هم تو به بهراد این خنگی انگار -
 نمای با خانه یک. بزرگ اما است طبقه یک فقط که بود معلوم و بود ساده عمارتشان یا خانه اصلی ساختمان

 .بود شیشه بیشترش انگار که سفید هایسنگ یا و هاچوب
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 به مبهوت حالتی و ذوق با و شد وارد و کرد باز را گلخانه ایشیشه در سپس و گرفت اصلی ساختمان از را هشنگا
 .کرد نگاه هاگل

 !خدا وای -
 .بود هاکاکتوس گلدان سمت خیال نگاه بیشتر

 داری؟ دوست کاکتوس -
 :گفت کند دور خودش از را آراد بود قرار نبود یادش انگار که جوری ذوق، با
 ...عالی و خوب حس یه کاکتوسا آخه! خیلی -
 کند احساس کرد کاری اشباالرفته قلب تپش که جوری دید؛ خود به نزدیک بسی را او برگشت، که سمتش به

 او با انگار که آراد روی بر نگاهش. شدمی اکو انگار گوشش در بدی صدای با قلبش تپش و بکشد نفس تواندنمی
 .مشکی کتان شلوار و پالتو و بادمجانی تیشرت. ماند مبهوت بود، کرده ست
 را دهانش آب. بود نگران و گیج منگ، انگار آراد اما آمد؛ خودش به سریع خیال. شد وارد بهراد. گرفت فاصله آراد

 :گفت خیال. نشست بهراد روبروی و داد قورت
 .دارید زیبایی یگلخونه -

 اندشده غمگین بدجور حال که هاییچشم به حواسش کرد عیس آراد. نشست کنارشان آهسته و کرد تشکر بهراد
 .بود فرساطاقت و سخت خیلی برایش دوهفته این همانند این و نشود پرت
 :پرسید تردید با و آهسته و برگشت خیال طرف به بهراد

 ؟...یلدا حال... حال -
 :پرید حرفش میان به خیال

 جناب داشت رو ارزشش پریسان واقعاً شکستید؟ پریسان خاطربه رو اون اینکه از بعد باشه خوب دارید انتظار واقعاً -
 نژاد؟ایرانی

 اما»: گفتمی که نیکو حرف آن به شودمی باعث که زندمی موج غمی چنان چشمانش در و لرزدمی قدرآن صدایش
 از کمی تا و بردمی پی« .کرد وگورگم رو خودش همین برای و بود شده داشتنیدوست و مهربون یلدای عاشق اون

 .کمی فقط اما شود؛می پشیمان تندش لحن
 یلدا... اما یلدا؛ سمت رفتم و دادم گوش حرفش به بودم، دیوانه پریسانِ اون عاشق بودم، خام موقع اون من -

 چی همه نیکو... اما بگم؛ بهش فرصت سر تا رو خودم کردم گوروگم وسطش و شدم عاشقش که بود خوب قدراون
 یپنجره پشت ماه شیش اون تموم من نداره خبر هیچکی... اما... اما. شد ویرون و خراب چیزاهمه و گفت یلدا به رو

 .کشیدم زجر باهاش و دیدم یلدا
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 در و بود رفته فرو خود در انگار آراد. کند بغض هم خیال بود شده باعث و بود جاری صورتش روی بر هایشاشک
 درمانی شاید تا آمد بود؛ نیامده اینجا زاری و گریه برای  او. شد مسلط خود به سریع الخی. ریختمی اشک خود
 :گفت پس. کند پیدا یلدا درد برای

 ...نژادایرانی جناب -
 .کرد سکته موضوع فهمیدن با که افتممی پدرم یاد نژاد ایرانی گیدمی بهراد، بگید -
! آراد آقا بله»: گفت دل در اندوهگینی طور به خیال. داد فشار سفت را صندلی یدسته آراد و شد سیخ تنش بر مو

 زهرآگینی مار چه که ببین. شد شانویرانی مسبب و پاشاند خانواده دو به را زهرش چگونه جانتعشق آن که ببین
 «.کن ولش آه.... را او بیچاره قلب هم باز و ببین. لرزدمی برایش دلت هم باز تو و است

 اما سرتون؛ اومد بال انقدر اینکه خاطربه و روحیتون، وضع برای پدرتون، برای متأسفم واقعاً من بهراد، آقا ...بهراد -
 دیداری به دارید، دوست رو یلدا هم هنوز اگه که کنم درخواست ازتون اومدم کنم، سرزنشتون که اینجا نیومدم من
 خیلی بشه بهتر یلدا حال اینکه درصد بگید هم به رو اتونحرف هردوتون اگه من نظر از. بیاید کنممی تنظیم من که

 !خیلی زیاده،
 متمایل جلو به کمی نگران و زد لبخندی. زد برق اشتیره ایقهوه چشمان در دوباره اشک و شد متعجب و حیران

 :گفت و شد
 نمیشه؟ وارد آسیبی بهش که مطمئنید... یعنی گید؟می راست -
 :گفت و گرفت دست در را بحث آراد بگوید، چیزی خواست خیال تا
 .میره پیش درست کارا که باش مطمئن یعنی میگه چیزی وقتی خیال بهرادجان، -

 :گفت و بست نقش هایشلب روی بر غمگینی لبخند
 هستید؟ نامزد -
 ستدو را یکدیگر عاشقانه بله، گفتندمی عاشقانه نگاه یک تالقی با سپس! داشت واقعیت حرفش که کاش ای! آه

 :گفت تنها اما. دارند
 .بچگی از هستم، صمیمی باهاش خیلی من که آراد یلدا، و من پسرعموی نه، -

 :گفت شرمندگی با بهراد
 .صمیمی و هستید نزدیک هم به خیلی آخه متأسفم؛ -

 :گفت شدمی بلند که حالی در آراد و گفت «کنممی خواهش» زیربهسر
 ای؟بهونه چه به م؟بذاری کجا رو قرارشون حاال خب؟ -
 :گفت ژکوندی لبخند با و انداخت پا روی بر پا
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 آقای هم تو اونجا، میارم رو یلدا من. میارم من هم بهونه. خونه همون خودت، و خودم پاتوق معلومه، که مکان -
 باشه؟ بیار، رو بهراد
 :گفت بهراد و کرد تأیید سریع آراد

 پاتوق؟ اون کجاست بگید خب -
 :گفت خنده با و انداخت االب ابرو خیال

 .واینمیسته یلدا و میشه خراب منقشه وقت اون نمیشه، دیگه، خیرنه -
*** 

 :کرد خواهشی آراد از دوماه از پس و برد فرو پالتوش جیب در را دستانش
 عمارت؟ بریم میونبر از بعد چشمه تا بزنیم قدم میشه آراد -

 :پرسید باز خیال اما بود؛ رضایت ینشانه آراد لبخند
 نه؟ یا آره -
 .آره -

. نیایند استقبالشان به چماق با آراد قول به قبل، دفعه همانند تا داد پیام نیکو به و درآورد را موبایلش و زد لبخندی
 همانند اشزندگی خواستنمی دلش. نشود هاشعر همانند اشزندگی تا بگذرد خوبی به امروز خواستمی دلش
 اگر حتی خواستمی دلش نه،. امنکرده شادی ام،نخندیده ام،نزده قدم کجاهیچ در تو با گویندمی که شود هاییشعر
 آراد... بعد و باشد شده شاد باشد، خندیده باشد، زده قدم او با خواستمی دلش. باشد داشته را خاطراتش ندارد، را آراد

 .بکشد زدنشپس با را او

 .زد Nikoo روی بر و کرد مخاطبینش جمع را حواسش
 .نشن نگران بگو بقیه به بیرون، اومدم آراد با من نیکو -

 .شدند جنگل وارد و زد را Send و
 :گفت و کرد توقف آراد رفتند، راه که کمی

 فرار بزنم حرف دوکلوم باهات خواستممی تا که بود افتاده اتفاقی چه هفته دو این توی بگی میشه خیال -
 کردی؟می

 :گفت سپس گرفت، قرار روبرویش و یستادا متقابالً
 شده؟ مهم برات دستت از فرارکردنم که شدم مهم برات انقدر چرا بگی میشه چی؟ تو -

 قدم جلو به که درحالی و انداخت باال را ابرویش خیال. انداخت چنگ موهایش در کالفه و نداد جواب آراد
 :گفت انداختمی باال شانه و داشتبرمی
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 .بذاریم کنار رو بحث این بهتره پس نداره؛ جواب یکی اون برای کدومهیچ راد،آ کن نگاه -
 از آراد که شد خیره بودند دارنم دیروز باران خاطربه کمی و کرده پر حشرات و خزه را شانتنه که درختانی به و

 و آمد جلو خیال ایهشانه روی از هایشدست آرامآرام. بایستد کرد مجبورش و گرفت را اششانه دو هر پشت
 آراد دست یه*ق*ل*ح که بگیرد فاصله خواست آهسته. انداخت چنگ گلویش به بغض. شد ه*ق*ل*ح دورش

 غم، با آراد و نکرد تقالیی گرفتنفاصله برای دیگر. کرد ذوب را خیال تن سرمای تنش، گرمای و شد ترتنگ
 درد با خیال و کشید آهی. بویید دل و جان با را گرمش و تابستانی عطر بوی و نهاد خیال سر روی را اشچانه

 همیشه چرا است؟ دردآور و تلخ او برای است، شیرین همه برای یار ش*و*غ*آ وقتی چرا. بست را چشمانش
 در هنوز اما گرفت؛ فاصله کمی آراد از بغض با بودند؟ شده مزین تلخی و درد با اشزندگی شیرین لحظات

 .بود سرد عطر نآ عاشق او. بود ش*ش*و*غ*آ
 کنی؟می اذیت رو هردومون انقدر چرا خیال -

 .زد را حرف این چرا دانستنمی واقعاً... حرفش این و بود پریسان عاشق او. نه بود؟ عاشقانه حرفش
 :گفت و ایستاد روبرویش زیادی یفاصله با. گرفت فاصله او از کامالً و زد قهقهه بغض با
 هان؟ آراد؟ داریم ایدیگه نسبت دوستانه یرابطه یه و دخترعمو پسرعمو جزبه همگ چرا؟ کنم؟می اذیت من -

 .شود خالص هایشرفتنطفره و هالجبازی دست از و کند خفه را او. بکشد را او خواهدمی دلش کرد احساس آراد
 ...گول رو من خیال -

 .ماند نیمه و نصفه حرفش و خورد زنگ اشگوشی
 وجود، امتم با خواستم خودم -
 بسازم عاشقانه نبود که تویی با 

 ..خودم
 .بود نیکو. داد جواب سریع

 نیکو؟ جانم -
 :بود تشویش و اضطراب از پر نیکو صدای

 ...مامانت خیال -
 خیال؟ شده چی: آراد

 .برگشت آراد طرف به تند و رفت باال قلبش ضربان
 نیکو؟ شده چی مامانم -

 :گفت نیکو. آورد باال سکوت عالمت به را لرزانش و آزاد دست کرد، باز لب تا و شد نزدیکش آراد
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 .بیای بگم بزنم زنگ تو به گفتن بهم فقط خدا،به دونمنمی -
 :گفت و کرد حرکت جنگل خروجی طرف به تندتند

 .میایم االن خب، خیلی -
 :گفت تند کند، پیچشسؤال بخواهد آراد اینکه از قبل. کرد قطع و
 .بزنه زنگ گفتن بهش فقط. شده چش دونهنمی و شده بد مامانم حال گفت بود، نیکو -

 :گفت و گرفت جا کنارش تند آراد
 .شده پایین و باال فشارش حتماً و بارداره مامانت. نکن هول خیال، خب خیلی -

 :گفت و داد تکان را سرش نگران
 .گفتمی نیکو که بود خاطر این به اگه اما باشه؛ این برای شاید و زودجوشه خیلی مامانم آخه. واقعاً دونمنمی -

 تا حتماً و باردمی نمنم دارد که االن هم آن است؟ داشتننگه وقت االن آخر. داشت نگهش و گرفت را خیال دست
 شود؟می شروع آساییسیل باران دیگر دقیقه چند

 .نگرانم کن، ولم آراد -
 :وگفت گرفت را خیال دست دو
 .دوباره گیرهمی بارون حتماً و میاد نم نم داره. دوییممی هم با بعد شمرم،می سه تا -
 این از خالصه... و چ*ا*م و ل*غ*ب و نباشد نگران بگوید و کند آرام را او خواهدمی کردمی فکر که باش را او! بیا

 .هاستحرف این از تر)...( آراد این. نه اما کارها؛
 .چسبید سفت را دستش یکی آن و کرد ول را خیال دست یک آراد. داد بیرون را نفسش حرص با
 .رفتیم که بدو سه،..... دو یک، -
 و بود دراز پاهایش. کشاندمی خودش دنبال را او و دویدمی آراد بگوید است بهتر البته. کردند دویدن به شروع و

 امکان لحظه هر کردمی احساس که جذبی شلوار خاطربه که هم او و بردارد توانستمی تربزرگ را هایشگام
 .شدمی کشیده دنبالش دارد، را شدنپاره
 لحظه هر و بودند شده کشیدهآب موش همانند آراد و او. الی و گل از بود شده پر زمین و گرفت شدت باران کمکم
 .ویددمی که بود هاسال و بود دونده انگار آراد اما بیفتند؛ و بخورند لیز که داشت را امکان این

 .زدمی قهقهه هادیوانه همانند ساماننابه وضعیت همان با که گرفت اشخنده وضعیتشان از قدرآن راه میان
 :گفتصدایش شنیدن برای که بلندی صدای با و برگشت طرفش به آراد

 خیال؟ شدی دیوونه -
 .شد سرازیر هم هایشاشک میانش و شد بیشتر اشقهقهه



 

 

162 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 ...آره -
 اینکه. نداشت نه داشت؟ تأسف بودن او با لحظات و بودن او عاشق مگر اما داد؛ تکان تأسف و خنده با را سرش آراد

 .نبود بارتأسف هم نبود معلوم خیسش صورت میان اشکش هایقطره و کردمی گریه هم قلبش احوال و حال برای
 شاد نتوانستند  و نخندیدند گونهدند،آننز قدم هاآن که بود فکر این در مادرش، فکر جزبه راه طول تمام در او و

 زیر او. شد متأسف خیال برای او و گرفت اشخنده و اشک باران زیر. دویدند اما. شد بد حالش مادرش چون باشند؛
 باران زیر آراد از غیر کسی با وقتهیچ باشد یادش باید اما بود؛ خاطره هم همین. شد متأسف آراد و زد قهقهه باران
 .کندمی سنکوپ درجا او یاد با و آوردنمی طاقت قلبش نهوگر ندود؛
 .بود پارکینگ قسمت در بود آمده پریسان برای روز آن که دکتری خانم همان ماشین رسیدند، عمارت به وقتی
 برای خیال و شد رد جلویش از سرعت با ایگربه که بدود ترتند خواست و کشید بیرون آراد دست از را دستش خیال
 با که بود آنجا مصیبت و. خورد لیز پایش و پرید رویش از ایقهرمانانه حرکت یک طی نکند، برخورد او با هاینک

 که بود این خاطربه هم آن و بود نعمتی نشد هم زمین پخش کامل که همین اما افتاد؛ زانو دو با والی،گل در شدت
 .گرفت پشت از را او آراد

 ورودی کنار درست عمورضا و پدرش عمواحمد،. شدند عمارت وارد گلی، و داغان وضعسرو همان با و شد بلند سریع
 :گفت لکنت با پدرش و شد گرد هایشانچشم خیال، دیدن با که بودند پذیرایی

 !شده؟ چی خیال... خیا -
 :گفت و رفت هاپله طرف به دلواپسی با خیال

 بود؟ شده چش مامانم بابا، -
 .رفت باال یکی دوتا را هاپله و

 نیکو آغوش در بهار عموزن و کردند کپ دیدنشان با همه باال، طبقه در که بود بد قدرآن آراد و او ظاهری وضعیت
 :بگوید بلندی صدای با ثریا عموزن و برود ضعف

 گذشته؟ شما به چی آراد، خیال،! سرم تو خاک وای ووضعیه؟سر چه این آراد؟ خیال؟ -
 برود، مادرش اتاق طرف به خواست تا هم او و رفت بهار عموزن طرف به تند آراد. کن ارب باقالی و بیاور خر حاال و

 :شد بلند اعتراضش که نذاشت ثریا
 .ببینم رو مامانم خواممی کنار برید کاریه؟ چه این عمو،زن اِ -

 :فتگ اخم با ببرد، عقب را او هم و نشود کثیف دستانش هم خواستمی که حالی در ثریا عموزن
 .بیا بعد بپوش گرم و تمیز لباس حموم، برو اول -

 :گفت و رفت وحشتناکی یغرهچشم ثریا که کند اعتراض دوباره خواست
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 .کنهمی سکته ترس از مامانت بری که جوریاین -
 :گفت کشیدمی سرک مادرش و پدر اتاق به که حالی در اصرار با
 افتاده؟ اتفاقی چه بگید حداقل خب -
 :گفت و کرد هدایت خودش اتاق طرف هب را او
 .حموم برو حاال. عزیزم عادیه بارداری زمان در هم اون که فشارش باالرفتن جز نیفتاده براش اتفاقی هیچ -
 اتاقش روانه سپس و بگذارد تنها را مادرش کردند مجبور هم را آراد که دید ببندد، را در خواست که لحظه آخرین در

 دلش که آه. بست را در سپس زد، لبخند و دید را او ببندد، را در خواستمی که آخری لحظات در هم آن که شد
 واقعاً بست، را در لبخندش از پس که طورهمان او. افتدمی تولوپتاالپ به و نیست کنشول هم زمان این در حتی
 .خیال دل روی بر شاید بست؛می را خوب اتفاقات اتاق در انگار خوبی اتفاق هر از بعد هم
 :کرد زمزمه لب زیر خواند،می شقایق همیشه که را شعری ناخودآگاه و رفت حمام طرف به
 .نداری خریداری تو دل ای -

 .نداری یاری و شدی افسون
 .بست را در و شد حمام وارد

*** 
 :گفت ناراحتی با و زد مادرش دست روی بر ایبوسه

 شد؟ چت یهو آخه مامانم -
 :گفت و خندید حال بی
 .بخوابم هم من تا کن استراحت برو... برو پرسیا،می که باره پنجمین خیال -

 :گفت غضب با سیماخانم که نشد بلند و کرد نگاهش
 !عزیزم برو خیال، -

 مادرش وقتی. داد تکیه در به و بست را در. زد بیرون اتاق از و نهاد اشگونه روی بر ایبوسه. شد بلند و کشید آهی
 .نبود چیزی شکر را خدا اما است؛ مرده الل زبانش گفت که بود پریده قدرآن رنگش. کند سکته بود زدیکن دید، را

. شد وارد و کرد باز را در. شدمی ساطع آن از آهنگی ریز صدای. رفت یلدا اتاق طرف به و برداشت در از را اشتکیه
 .دادمی گوش آهنگ و ودب زده زل گوشه یک به باز چشمان با و بود شده مچاله خود در
 تیره ابرای اومدن بازم -

 گیرهنفس که غروبی
 گیرهمی دلم پاییزه میاره خبر
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 دادم بهت دل که شبی افتادم گذشته یاد بازم
 یادم نمیره پاییزی سرد شب اون

 اعتمادمبی تو جز همه به گفتی که وقتی
 جدا هم از مارو کرده سرنوشت حاال

 گیرهنمی آروم دلم ، روزا اون واسه تنگه دلم خیلی
 توبی بیارم دووم نتونستم من

 تو رفتی که وقتی از شد بد حالم
 خیره مونده در به چشام
 تو با بودن دریا لب خوبیاتو میاد یادم هنوز
 تو یا هیشکی یا ساحل رو نوشتی وقتی
 افتادم گذشته یاد بازم

 دادم بهت دل که شبی
 یادم نمیره پاییزی سرد شب اون

 اعتمادمبی تو جز همه به گفتی که وقتی
 جدا هم از مارو کرده سرنوشت حاال

 گیرهنمی آروم دلم روزا، اون واسه تنگه دلم خیلی
 توبی بیارم دووم نتونستم من

 تو رفتی که وقتی از شد بد حالم
 خیره مونده در به چشام
 جدا هم از مارو کرده سرنوشت حاال
 گیرهنمی آروم دلم

 :گفت آهسته یلدا و شد تمام آهنگ
 بله؟ -

 متعجب خیال. پرید جا از یلدا یکهو. گرفت دستش در را یلدا دست. نشست تخت روی بر و رفت طرفش به خیال
 :گفت نگران و گذشت پاهایش روی بر را دستش خیال بود؟ شده چه را او. کرد نگاهش
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 اینا اصالً. نگرفتی خودت برای چیزی اسیلب هنوز و عیده دیگه ماه یه بیای؟ خودت به کمیه خواینمی یلدایی -
 میشه بدی اهمیت بهش انقدر بخوای اگه گذشت، که بود چیزی اون کنی؟می رو کار این خودت با چرا هیچ،

 .ضعفتنقطه و زندگیت هیوالی
 .بود درآورده پا از را او غم این انگار شده، پژمرده انگار. داد تخت به را اشتکیه و نشست آهسته یلدا

 :گفت و کرد ـغـل*بـ را زانوهایش بغض با
 ...نقطه هم االن این... تو خیال -

 آغوشش در را او و رفت جلو بیشتر خیال. داد فشار هم روی را هایشلب. ترکید بغضش و بدهد ادامه نتوانست
 :گفت هقهق با یلدا. کشید

 دیگه خستمه، دیگه خدابه... میدم وا زود قدران که خودم از اون از دارم، دوستش هنوزم که میاد بدم خودم از من -
 ...ندارم توان دیگه بیفته، برام جدیدی اتفاق یه که ندارم حوصله

 در غم و آریان دیدن با و آورد باال را سرش یلدا. شدند وارد نیکو و آریان و شد باز شدت با در. زد ضجه دل ته از و
 :گفت آریان به رو هقهق با اش،ایقهوه هایچشم

 بودم؟ کرده کارتچی کنن؟ نابود رو من کردی کمک پریسان به که بودم کرده کارتچی من مگه -
 یسینه بر مشت با و شد بلند بود آغشته خشم به که هقیهق همان با بکشد، ش*ش*و*غ*آ در دوباره خواست تا

 :مدآ فرود بود، شده سرخ اشگندمی پوست و بود و زد حلقه اشک چشمانش در که آریان
 هان؟ کنه؟ دیوونه رو اون و این بلده فقط مارصفت پریسان اون که این از غیر به کردم؟ کارتچی -

 .افتاد آریان پای کنار سوزناک هقیهق با و خورد سر آرامآرام و شدند جانبی هایشمشت کمکم ناخودآگاه
 با یلدا کند، بلند را یلدا خواست تا و شد خم آریان که برود یلدا طرف به خواست نیکو. گزید را اشپایینی لب خیال
 :گفت بود شده کمتر االن که هقیهق با و زد بازویش به مشت

 ....بهراد اون از صفت،گربه پریسان اون از تو، از... کن ولم -
 .آیدمی بدش او از بگوید خواهدنمی اصالً و دارد دوست را بهراد آید،نمی بدش بهراد از او. خوردمی را حرفش

 صدای با آریان. نشاند تخت روی بر و کرد بلندش رفت، یلدا طرف به خیال. ایستاد صاف و شد بلند آریان
 :گفت داریخش

 االن. کنهمی آراد با داره رو کار همون هم االن. کرد من با پریسان اما نکردی؛ من با کاریهیچ تو توئه، با حق -
 اون چی؟ موقع اون اما کنه؛می نابود مطمئناً رو نفر چند و میشه گناهی چه مرتکب داره بگه آراد به تا هست خیال
 فنا به رو من قطعاً نشم قبول کنکور توی اگه که بود این من با شونروزانه کلمات تنها مامان و بابا وقتی موقع،
 .کرد استفاده ضعفمنقطه از و کنارم اومد پریسان میدن،
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 .رفت بیرون و
 بینندمی آراد خودِ از غیر همه و! آه... و است پریسان یدیوانه آراد که دانندمی همه اینکه مثل تگف خود با دل در
 .است عاشق خیال که

 .نشست یلدا کنار ناراحتی با نیکو و کشید ملتهبش صورت به دستی خیال
*** 
 صاف را موهایش که همیشه برعکس امروز خواستمی دلش. زد برق به را سشوار و کرد باز سرش دور از را حوله
 .شودمی محسوب هم تغییر یک اینکه ثانیاً نداشت، حوصله که اوالً چون نزند؛ دست و کند خشکشان فقط کرد،می
 آن و بود کوتاه موهایش. بست سرش باالی سفت را هاآن زدنشان،شانه و موهایش کردنخشک از پس

 .نرفتند کش در کوچولوهایشان
 و رفتمی مادرش اتاق به باید ابتدا زد؛ بیرون اتاق از و پوشید سوییشرت یک ایشسورمه وارشل و بلوز روی بر

 کند، باز را مادرش اتاق در خواست که همین. بگوید یلدا و بهراد دیدار و فردا برای را اشنقشه تا آراد نزد سپس
 :گفت و آمد طرفش به و زد بیرون اتاقش از نیکو

 .دارم کارت اتاقم؟ بیای میشه زدی سر امانتم به اینکه بعد خیال -
 :گفت نیکو به رو و کرد باز را اتاق در
 .باشه -

. بود ریلکسیشن درحال داد،می گوش را آرام ایتالیایی آهنگ یک که حالی در مادرش. شد اتاق وارد و زد لبخندی
 :گفت پرانرژی خیال و کرد باز را چشمانش آهسته

 چطوره؟ من مامان -
 :گفت و کرد پر را صورتش یناراحت

 .خیال استرسم از پر -
 :گفت تردید با خیال. کشید عمیق نفس چند سپس و کرد مکث

 مامان؟ داره ربط دیشبت بد حال به استرس، این -
 :زد تخت روی بر ضربه چند دستش با و کشید آهی

 ...اینجا کنارم بیا -
 :داد ادامه مادرش و نشست کنارش

 .خیال ترسممی تو جواب از اما عادیه؛ چیز یه. نه بگم امخومی که چیزی از -
 بود؟ چیزی چه مگر او؟ جواب. شد گرد چشمان
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 مامان؟ مگه شده چی -
 .بکش ز*ا*ر*د م*ل*غ*ب تو بیا -

 .آغوشش دادمی عسل طعم انگار. کشید دراز و خزید آغوشش در سپس شد، خیره او به ثانیه چند
 و حال به اول. پیشم اومدن بهار و ثریا موقع همون کنید، دیر شاید و بیرونی آراد اب گفت اومد نیکو که دیروز -

 .جنین تشخیص برای برم خواممی کی اینکه و گذشت احوالپرسی
 :گفت تند خیال. کشید آهی و کرد مکث

 انداختن؟ تیکه زدن؟ بهت حرفی شد؟ چی مامان؟ خب -
 :کرد نوازشش آهسته 
 یکی با تو کردمنمی فکر چون... چون باال؛ رفت فشارم همین برای کردن، خواستگاری آراد ایبر رو تو بهار و ثریا -
 کلنجار خودم با خیلی خیال. بگیری تصمیم خودت که دادم بهت رو حق این اما کنی؛ ازدواج پدریت یخانواده از

 .بگم بهت تونستم تا رفتم
. بود باورناپذیر و سخت کرد بیان مادرش که را فیحر کردنهضم. زد یخ تنش تمام کل به و کرد قفل مغزش

 به و رفتمی جلو منطق با مغزش. نه مغزش اما بود؛ کنندهخوشحال قلبش برای شاید آراد؟ برای او از خواستگاری
. کند اشخفه خواستمی انگار هم گفت بد پریسان از که دیروز آراد چون نبود؛ آراد تصمیم این که فهماندمی او

 خواستگاری او از بپرسند آراد از آنکه بدون اینکه از غیر اند؟آمده خیال خواستگاری به سرخود هاآن چه برای پس
 است؟ این از غیر اند؟کرده

 چیه؟ نظرت خیال -
 آن آراد. شودنمی که است این موضوع اما دهد؛می مثبت جواب تأمل ایذره بدون که اوست نظربه اگر نظرش؟
... و عقد یصیغه باشد، نداشته قلبی رضایت کسی اگر چون شد؛نمی ازدواج این و دارد دوست را روانی پریسان

 عشقش به او هم تا کند راضی را آراد و است مثبت جوابش بگوید گفتمی قلبش دیگری طرف از اما. است باطل
 .دهد نجات روانی آن دست از را آراد هم و برسد
 پریسان آن دست به را او یا بکند ازدواج این به راضی را آراد بکند؟ چه. نشنید را مادرش هایحرف باقی و بود گیج

 .برود و شود بلند دادمی فرمان فقط مغزش و داشت تشریف گیج که فعالً اما بگیرد؟ نادیده را قلبش و بسپارد
 چیه؟ نظرت میگم. هستما تو با! خیال -

 :زد لب آهسته
 .دونمنمی مامان، دونمنمی -
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 باران آرادبی او که است واقعیت. رفت عمارت پشتی در طرف به زمانی هر از ترخسته و ناامید و زد بیرون اتاق از و
 میان او. بود محال خیال برای او داشتن اصالً. است کوتاه او از خیال دست اما خواست؛نمی را جان را، زندگی را،

 نادیده ابد تا را او باید کرد،می انتخاب را منطق اگر. بود سخت اهر دو هر که بود کرده گیر عشق و منطق از گردابی
 .را نداشتنش هم و داشتنش هم کند، انتخاب را عشق اگر اما بگیرد؛

 .کرد میخکوب را او آراد صدای که شود خارج در از خواست
 .وایسا خیال، -

 «گفتن؟ رو موضوع هم آراد به یعنی». آمد ذهنش در جمله یک تنها و کرد پیدا افزایش قلبش ضربان
 خدایا خدایا،»: گفت دل در اند؟گفته هم او به یعنی این... این و بود ناراحت. برگشت طرفش به لرزان و آهسته

 «!نیفته اتفاقی کنممی خواهش
 :گفت و رساند خیال به را خودش و گزید را لبش آراد

 حوض؟ پیش بریم -
 ضایعش بیکرانِ هایعاشقانه و داشت که عشقی با او شود؟ چه که بزند حرف اصالً بزند، حرف توانستنمی خیال
 .کرد درست را وضعیت این

 .نشستند و نزد حرفی هیچ آراد. رفتند حوض طرف به و شدند خارج عمارت از. داد تکان را سرش خیال
 .بردمی سر به هپروت عالم در انگار و گفتنمی چیزی

 :گفت و برگشت طرفش به آراد کند، باز لب خواست خیال تا اما. فهمدمی او که آخر. داد تکیه تاب به
 گفتن؟ بهت رو موضوع -

 قلبش. کند گریه زارزار خواستمی دلش و کردمی تشنج استرس از داشت او جای خیال. باحوصله چقدر آرام، چقدر
 .بود باحوصله و آرام او اما ترکید؛می داشت انگار سرش و کردمی سوراخ داشت کسی انگار را

 :گفت. برود خواستمی شد، بلند تند. نداشت را هایشحرف به دادنگوش نای
 ...حرف دیگه وقت یه بذار آراد -

 :گفت آهسته و گرفت رفتن موقع را خیال دست مچ
 .خیال بشین لطفاً -

 :گفت عاجز و کرد نگاهش نادم
 ...کارشون این نیست من سر زیر کن باور آراد -

 :خندید حوصله با آراد. افتاد تاب روی تلوتلو با و کشید را لخیا دست
 ...من زدم؟ رو حرف این کی من خیال؟ میگی چی. هی هی -
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 .گشتبر خیال طرف به و کشید بیرون او دست از را دستش مچ. نگفت چیزی و کرد مکث
 ...ببین.. آراد -

 در که عشقی این خاطربه و است عاشقش که دبیاور زبان به چگونه است؟ گفتن برای حرفی اصالً بگوید؟ چه
 چه اصالً. ندارد زندگی و مرگ از کم که مانده دوراهی میان و شده پراسترس وجودش قدرآن است پرورانده قلبش
 شود؟می دیوانه دارد او اینکه ببیند؟ را چیزی

 !بدتری من از که تو. بکش عمیق نفس چندتا باش، آروم اول خیال -
 آراد وجود عاشق او. است عاشق خیال اما آمده؛ خوشش پریسان آن از فقط او. است بدتر او از حالش هک است معلوم
 !دنیاست آهنگ زیباترین انگار که صدایش خدایا آخ. صدایش هایش،خنده چشمانش، است؛
 وزبل و پررنگ آبی جین شلوار این با کردمی احساس. زد گوشش پشت را موهایش و کشید عمیق نفس چند

 .است شده انگیزرقت خیلی دارد که حالی این با پوشیده، جینی سوییشرت رویش که سفید کوتاهآستین
 دو هر کف و داده تکیه پاهایش به را دستش دو هر آرنج بزند، را مهمی حرف خواستمی که همیشه مانند آراد

 :بود خیره جلو به و چسبانده هم به را دستش
 .گفتن تو به امروز مطمئنم که هم االن و کردن خواستگاری من برای رو تو  ثریا عموزن و مامانم خیال، ببین -

 دختر، هر زندگی اتفاق زیباترین که است بد چقدر. بست را چشمانش و زد حلقه خیال براق عسلی چشمان در اشک
 .بود استرس از پر او برای
 :ددا ادامه آراد. گرفت باال را سرش و شد متمایل جلو به خیال

 از باید من دونیمی که دونممی... و دادیمی دلداری من به تو بود، بد حالم من که هم مدت این تموم توی -
 ...اما آدمیه؛ چه اون فهمیدم افتاد که اتفاقاتی با واقعاً و داره نامزد خودش اون. بشم دور پریسان

 اشمژه روی که اشکی قطره. ایستاد روبرویش و شد دبلن کی آراد نفهمید شد بد حالش «اما» گفتن با  قدرآن اصالً
.... چون کنم؛ ازدواج تو با تونمنمی من اما»: گفت دل در و کرد بدتر را حالش لغزید، اشگونه روی بر بود آویزان
 !گویدمی را همین نه؟ گویدمی را همین« .منفیه نظرمون بگیم بیا پس مندم،عالقه پریسان به هنوز چون

 بکشد؟ زجر و بایستد چرا دیگر دانست،می بشنود است قرار که را چیزی وقتی. شد بلند و کرد پاک را کشاش تند
 در سپس و پشتی باغچه به و شدمی ختم پایین به که ایپله شش از خواست تا و گرفت قرار سرش پشت دقیقاً آراد

 :گفت بود، هوا در شپای که درحالی و برگشت خیال طرف به برود، پایین رسیدمی پشتی
 رو تو مهربونیای و[ شودمی نزدیک قدم چند... ]و کنم استفاده هافرصت از و کنم زندگی خواممی هم من اما -

 میدی؟ جوابی چه من مادر خواستگاری به حاال. بشم داشته
 .افتاد و خورد غلت اهپله روی بر و خورد سر بعدی یپله دو روی بر بعدی یپله جایبه پایش کی نفهمید اصالً
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 توام حکم در همه من»
 «منی خون در همه تو

*** 
 حد آخرین تا چشمانش شد باعث که پیچید گوشش در فریاد و داد و زدنکل صدای. کرد باز را چشمانش ناله و آه با

 .شود باز
 خاصی ناز و ه*و*ش*ع با هم نیکو و خندیدمی داشت دل و جان با که دیدمی را یلدا هفته، دو از بعد
 .د*ی*ص*ق*رمی
 :شد مچاله صورتش و کشید شدیدی تیر دستش که شود بلند خواست. نبود اتاق در کسی دیگر هم دو این جزبه
 چتونه؟ اینجا؟ خبره چه! دستم آخ -

 :گفت خنده با و کشید رقصیدن از دست نیکو
 مبارکه راستی. دیدیم هم تو لطف به که بودیم ندیده چالق عروس ما که جونخیال حضورت به عرضم -

 !خانمعروس
 .گرفتثپ اششدهباندپیچی دست از را نگاهش و شد گرد آنی به خیال چشمان

 عروسی؟ چه! عروس؟ -
 :گفت جیغ با و انداخت تخت روی بر را خودش بازیکولی با نیکو

 کردی؟ فراموش رو چیهمه خورد سرت به که ایضربه از نکنه سرم تو خاک وای -
 :گفت نگرانی با ایلد
 نیست؟ یادت رو آراد خواستگاری خیال -
 :گفت و بست را چشمانش حرص با یلدا، زبان از حرف این شنیدن با
 نه؟ کرد خبر رو آدم و عالم -

 .افتاد لرزه به هایششانه و انداخت زیر به را سرش یلدا و خنده زیر زد پقی نیکو یکهو
 باز؟ چتونه خدا ای -

 :فتگ قهقهه با نیکو
 شیطون چشای و سرخ لپای با وقتی تا بودیم منتظرتون ما بودید حیاط تو شما وقتی کاری؟ کجای جونمخیال -

 از افتاده خورده پیچ پاش خانم که فهمیدیم که بعد اما ریختیم؛ که بریزیم شادی برف روتون داخل اومدید
 نه؟ بود رمانتیک چه یلدا وای. کشیدیم ازیبجنگولک از دست تو، اومده ـغـل*بـ به خیال هم آراد و خوشحالی

 :گفت سپس فشرد، آرام و گرفت را خیال سالم دست و زد لبخندی مهربانی با یلدا
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 ...اما بشی؛ خوشحال خودت که بود ریزیبرنامه همه اینا. دیگه نکن نگاهمون ایسکته خیال؟. اوهوم -
 :گفت جدی قیافه با نیکو

 دستش. زنیممی حرف مفصل اومد دکتر؛ ببرنش تا کمکش میاد عموزن االن بریم، ما ابی یلدا. کنار بذار رو اینا -
 .بدبخت کبوده

 :گفت ناراحتی با خیال و شد بلند سریع یلدا
 زد؟ جار همه گوش دم اومد آراد چرا. کنم نگاه بقیه روی تو کشممی خجالت من آخه؟ بود کاری چه این. آقا -

 بگم؟ جوریچه وقتاون. نفیهم من جواب اصالً... اصالً
 :گفتند تعجب با زمان،هم نیکو و یلدا

 !منفی؟ -
 یلدا. گرایید قرمز به صورتش یپریدهِ رنگ ایلحظه در و برید را امانش دستش مچ درد که خورد تکان کمی خیال
 بود؛ دیده را صحنه ینا خیلی رادیولوژی درس خواندن خاطربه که نیکو و دوید بیرون عقبعقب اتاق، از کردههول

 :گفت و نشست خیال کنار سردیخون با
. نشه ختم دستت به خوریمی که هم تکون کن سعی فقط کنی؛ فکر خواستگاری به خوادنمی فعالً جانخیال -

 .عزیزم کن حفظ رو خودت آرامش فقط. میندازن جا رو دستت و دکتر برنتمی میان االن
 :تگف و زد نفسنفس درد با خیال

 شد؟ زیاد دردش انقدر یهو چرا... وای. میرممی جابهجا درد از تونم،نمی من بعد؟ کنن بیهوشم میشه -
 .آفرین! زود بکش، عمیق نفس باش، آروم -

 فکر که همه و شد ترسرخ آراد دیدن با خیال. شدند وارد نیکو همراه به بهار، و آراد و سیما و محمد موقع همان
 :گفت تندتند آراد. افتادند ووالهول به بیشتر است، درد خاطربه شدنترسرخ این کردند

 .دکتر ببریمش سریع کنید تنش لباسی یه تا بیرون ریممی ما -
 .شد خارج محمدش عمو همراه به سریع و

 به مه آخر و شدنمی کنند تنش لباس خواستنمی لطافت با سیما و بهار هم هرچه و بود افتاده گریه به دیگر خیال
 .کردند بسنده هایششانه روی بر پالتو انداختن و شلوار یک کردنعوض
 از. بگیرد دردش لحظه در فقط او و کند پرت را حواسش تا نبود کسی هارمان همانند انداختند، جا را دستش وقتی
 قدم اتاق در روبروی داشت که آراد جیغش، صدای از و انداختند جا را دستش که وقتی تا گرفت دردش اول همان

 کرد ضعف درد از خیال که آورد خبر پرستار موقع همان. زد خشکشان بود، شده خیره در به متفکر که محمد و زدمی
 .شدند روستا روانه دوباره مسکن، قرص ورقه سه با هم سر آخر. کنند وصل سِرُم تا را برنشمی بخش به و



 

 

172 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

*** 
 همیشه که اینفرهسه مبل روی بر نیکو، و یلدا کنار و خورد مسکن قرص سر پشت جایک را آب پر لیوان یک

 که بود بهراد و یلدا فردای قرار فکر در قدرآن. نهاد پایش روی را اشبستهآتل دست و نشست بود، آنان جایگاه
 .بگیرد نشگونش شد مجبور نیکو هم سر آخر کرد، صدایش چندبار ثریا نشد متوجه

 چته؟ وای -
 :زد لب و انداخت پایین را سرش آهسته نیکو

 .زد صدات سیصدبار ثریا عموزن -
 :گفت دستپاچگی با سپس دوخت، ثریا به و گرفت نیکو از را نگاهش سریع

 عمو؟زن جانم -
 :گفت و انداخت پا روی بر پا لبخند، با ثریا

 گلم؟ چیه آرادجان خواستگاری به جوابت که پرسیدم -
 او اینکه خاطربه خیال دانستمی. دوخت چشم خیال به و نشست صاف عصبی ادآر. نگریست ثریا به شدهمات خیال
 به خوبی جواب شاید و است عصبی خیلی برده نام او از هم اشخواستگاری در حتی و داشته دوست را پریسان قبالً

 جمع؟ میان در هم آن چیست؟ جوابت پرسدمی ثریا عموزن حاال بعد. ندهد او
 دل بود پریسان طرف همیشه چون ثریا از که یلدا و شد خیره بود کرده کپ انگار که خیال به و گزید را لبش نیکو

 :گفت اخم و جدیت با نداشت، خوشی
 نه داره، ربط خودشون به فقط خواستگاری این ضمن، در بشه؟ خوب خیال حالِ تا کنید صبر نیست بهتر عموزن -
 .بقیه به

 :گفت اخم با ثریا و رفتند او به ایغرهچشم یلدا، مادر و پدر نادر، و معصومه
 و هستیم خانواده یه ما یلداجان، هم بعدش. کنیدمی تلقین اون به دارید فقط شما خوبه؛ هم خیلی جانخیال حال -

 ...میون این چیزی
 .منفیه من جواب -
 .شد خارج پذیرایی از و شد بلند باد و برق مانند و

 ثریا دهان در حرف. زدندنمی حرف تاکامالم که بودند کرده تعجب قدرآن همه و ودب رفته فرو بدی سکوت در جمع
 .بود خیره ثریا به درآمده حدقه از چشمان با یلدا و بود ماسیده

 :زد داد تقریباً و شد بلند عصبانیت با آراد
 !اَه نکنید؟ دخالت من کارای توی میشه -
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 .شد خارج پذیرایی از هم او و
 که حالی در و شد بلند خوشحالی با. بود پا به عروسی دلش در سیما بودند، متعجب و ناراحت که همه برعکس
 :گفت بدجنسی با بود، بزرگش و گرد شکم روی دستش

 .ثریاجان بودم گفته که من داد؛ رو جوابتون که هم دخترم خب، -
 .شد خارج پذیرایی از کند، خطیخط را ثریا اعصاب تا بود شده چاقو انگار که ایقهقهه با و

 :گفت اخم با احمد و گرفت ضرب زمین روی بر عصبانیت با ثریا
 .ثریا کردیمی دخالت کارشون توی نباید -

 خیال با اگر که دانستمی بود؛ نگران خیلی پسرش برای. شد بلند آهسته بهار و رفت احمد به ایغرهچشم ثریا
 :گفت ظاهری آرامش با و ستادای ثریا روبروی. شودمی نابود نکند، ازدواج

 .ثریا نکن دخالت من بچه کار توی دیگه کن لطف -
 .شد خارج هم او و

 :گفت عصبی و شد بلند فریاد با ثریا
 !کنید تمومش لطفاً، دیگه بسه. آه منه؟ تقصیر آراد به خیال منفی جواب منه؟ تقصیر چیزهمه -

 سنگینی، نفس با. کرد قفل را در و شد وارد رفت، اتاقش طرف به و درآورد هاپله روی بر آویزان حالت از را خودش

 و داد تکیه زانویش به را سالمش دست آرنج. نشست و رفت اشگلبهی–سفید تخته طرف به و کند در از را اشتکیه
 .داد تکیه تخت روی هم را اشبستهآتل دست کرد، سرش گاهتکیه را دستش

 دیده چشمش پیش را مرگ او. نداشت تعجبی جای کردمی هم سکته اگر که بود پا به غوغایی چنان قلبش درون
 انگار را قلبش که زمانی همان است، نیازمند او حضور به پریسان کردنفراموش برای گفت آراد که زمانی همان. بود
 شده مرگ بوی از پر اطرافش و دور و بود رفته فرو مرگ در لحظه آن چقدر که آخ. فشرد و گرفت دست در آراد
 !بود
 بدنش از جان منفی جواب دادن با. کرد دراز تخت روی را پاهایش و داد تکیه دیوار به و رفت عقبعقب بغض با

 آرادش او. بود مرده دگر او. بود داشته نگه سرپا را او زندگی نام به مزخرف انرژی یک فقط نبود؛ جانی دیگر. رفت
 .بود داده دست از بود کرده تجربه را عشق اشآبی چشمان با که را کسی همان را،

 .نیست او پشیمانی و پریشانی فکر به کسی انگار. کشید آهی
 به نگاهش که جوری نهاد؛ هایشزانو روی بر برعکس را سرش. کرد تار را دیدش و آمد هایشپلک پشت تا بغض

 :شنید در طرف آن از را آراد آرام صدای و آمد پایین اتاقش در یدستگیره و دید در زیر ایسایه یکهو،. بود در
 .خیال -
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 اگر که برگرداند را خیال تصمیم خواستمی حتماً! آری بود، آراد. کرد بلند را سرش خوشحال، کمی تا و ناباوری با
 .بود زمین کره روی آدم ترینخوشبخت خیال افتاد،می اتفاقی چنین

 صدای آرام چه. شکست خود در آرام چه خیال و رفت. رفت ثانیه دچن از پس و کند باز را در نکرد سعی دیگر آراد اما
 .شد اکو سرش در شکستن این و شنید را قلبش شکستن

 انداخت تخت روی بر شکم به را خودش. شد سخت برایش کشیدننفس و لغزید رنگشبی هایگونه روی بر اشک
 دقت بود تخت روی بر خودش انداختن دتش با خاطربه که دستش درد به و کرد خفه بالشتش در را هقشهق و

 .نکرد
 همین به. رفت آراد اما داد؛می مثبت جواب و گشتبرمی خیال نظر قطعاً بزند، حرف خیال با کردمی سعی آراد اگر

 خیال شد باعث راحتی همین به. بس و خواهدمی پریسان کردنفراموش برای فقط را خیال که داد نشان سادگی
 .کشدب درد دوباره
*** 
 و رسید سفید تاب به و رفت باال پله شش از. شد خارج عمارت از پشتی، در از و انداخت چنگ موهایش در کالفه
 به خیال که شنید خودش هایگوش با خودش او. داده منفی جواب او به خیال که شدنمی باورش. نشست رویش

 .برد نام پریسان از هم باز که بود اشخواستگاری نوع خاطربه شاید... اما دارد؛ دوست را او گفتمی یلدا
 خیال تصمیم نتواند اگر. را چیزهمه بود، کرده خراب را چیزهمه او. فشرد هم روی را هایشدندان و کشید غلیظی آه
 .شد خواهد نابود چیزهمه فقط هیچ، چی؟ برگرداند را
 .آراد -

 این و شیطان ایقهوه چشمان این. شنید را گردنش ایهمهره صدای که چرخید راست سمت به شدت با چنانآن
 خواست؟می چه او جان از دگر پریسان خواستند؟می چه او از ه*و*ش*ع و ناز پر صدای

 خیال نگاه از و نبود پریسان نگاه از کند،می حس که نگاهی سنگینی این نشد متوجه آراد و نشست آراد کنار خنده با
 .کردمی نگاه هاآن به پنجره پشت از که بود
 و عصبی نگاه هم باز خیال و پیچید بازویش دور پریسان لطیف و گـرم دست که شود بلند خواست کالفگی با

 .خورد سُر پنجره پایین هقهق با و ندید را آراد کالفه
 پریسان؟ کنیمی کارچی -

 :گفت سپس و نشاند اجباربه را آراد و کرد آرامی یخنده
 .آراد کنی خواستگاری خیال از کردمنمی فکر اصالً راستش -

 :گفت سپس کشید، بیرون پریسان دست میان از را دستش و زد پوزخندی عصبی،
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 تو؟ خواستگاری بیام داشتی انتظار نکنه -
 .بگیرد را ادآر رفتن جلوی نتواند دیگر ناباوری و تعجب از پریسان تا بود کافی اشجمله یک همین
 اتاق از ضعیفی هقهق صدای که شود وارد خواست و کرد باز را در رفت، اتاقش طرف به و شد عمارت وارد سریع
 او برای حتماً خیال اینکه برای بود امیدی کورسوی اما شد؛ نگران خیال هقهق از اینکه با. رسید گوشش به خیال
 !حتماً زد،می حرف خیال با باید تماًح فردا. شد اتاقش وارد و نشست لبش روی بر غمگینی لبخند. کندمی گریه دارد

*** 
 و نشست زمین روی بر. ریخت اتاقش رنگکرمی قالی روی بر محتوایش تمام و کرد وارونه بارهیکبه را کیفش
 بیرون را نفسش. کرد پیدا را لورازپام قرص باالخره تا ریخت همشان به و داد حرکت هاآن میان به را سالمش دست

 زمین روی بر گونههمان و خورد داشت بستگی هاآن به خوابش که را هاییقرص آن از دانه یک آب، با و فرستاد
 پشت به که افتادمی کردنغلط به داشت زیبا خیلی. بست را چشمانش و نهاد تخت روی را سرش فقط نشسته،
 .شد حرام او بر خواب و دید را پریسان و آراد و رفت پنجره
. نهاد سرش کنار آرام را اشبستهآتل دست و کشید دراز زمین روی بر کرد، بلند تخت روی از را سرش و کشید آهی

 .رفت فرو عمیقی خواب به و کرد اثر مغزش روی بر قرص آهسته
*** 

 صبح 7:08 ساعت
 اشصورتی تم با سفید خرگوش سوییشرت جیب در حوصلهبی را سالمش دست و گرفت ضرب در روی بر پایش با

 یکی را هایشاننقشه یلدا و بهراد عصرِ قرار برای اینکه خاطربه. بود افتاده بدنش کنار اشبستهآتل ستد. کرد فرو
 .بود خوابیده ساعت سه فقط کنند،

 .شد نمایان ای،سورمه شلوارک و ه*ن*ه*ر*ب ایباالتنه با آراد، و شد باز در که بزند دیگری یضربه پا با خواست
 آبی جین شلوار و اشریخته هم به موهای و صورتی تم و سفید خرگوش سوییشرت آن با هم آن خیال دیدن از

 .ماند مات روشن،
 !خیال؟ -

 :گفت و انداخت پایین را سرش آهسته خیال
 تاب؟ سمت بیای بپوشی لباس میشه کردم، بیدارت ببخشید -

 :گفت آرامی لحن با اما سریع آراد
 .میام من برو تو حتماً، -

 :پرسید آراد که غمگین و درد با قدرآن شد؛ خیره آراد چشمان در و کرد بلند را رشس آهسته خیال
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 شده؟ چیزی خیال -
 :گفت و کشید آهی

 .نیستن کنمونول وقتاون ببیننمون بیرون بریم تو؟ بیام میشه -
 .شد وارد خیال و رفت کنار در جلوی از آهسته کرد، که اخمی از پس آراد

 طرفش دو و بود اتاق وسط که داشت ایسورمه سفید یدونفره تخت و بود بزرگ آراد قاتا خیال، اتاق برعکس
 سمت و بود شده پوشانده سفیدی حریر یپرده با که بود بالکن هم تخت راست سمت. بود سفید چوبی هایعسلی

 .بود گرد سیاهِ و سفید ساعت یک هم تخت باالی دیواری، کمد و حمام و دستشویی هم چپ
 .نمابدن طوسیِ تیشرت یک پوشید؛ و برداشت را تیشرتش زمین روی از ریعس آراد

 .خیال بشین -
 آهسته و چرخاند اتاق در را نگاهش سپس. بویید گربه همانند را آراد عطر بوی و نشست تخت روی آهسته خیال
 :گفت

 ...آراد راستش -
 خیال؟ دادی منفی جواب چرا -

 :برگشت طرفش به آراد. شد مچاله خود در آهسته خیال. نشست نارشک آراد و ماسید دهانش در خیال حرف
 بگی؟ میشه چرا؟ خیال -
 قلب تپش که کرد کاری عشق این دوباره. دوخت آراد آبی و دارپف چشمان به و کرد باز را هایشچشم آهسته 

 .است گلویش در قلبش ها، خرچنگ همانند انگار که جوری بگیرد؛
 :گفت آرامی صدای با سپس گزید را لبش پوست داخل، از
 .خواست دلم... هم بعدش. نیست حرفا این وقت االن -

 :گفت و گرفت را خیال سالم دست بازوی محکم ناراحتی، با بعد اما کرد؛ نگاهش متعجب ابتدا آراد
 .دونممی من. نخواست دلت -
 .زد خشکش و نکرد تقال آراد، حرف شنیدن با که بکشد بیرون آراد دست داخل از را دستش خواست عصبانیت با
 چون فقط مطمئنم من و نخواست دلت پس داری؛ دوستم رو من گفتی یلدا به که شنیدم خودم پیش چندماه -

 .منفیه جوابت گفتی پریسان، گفتم
 :کرد زمزمه و نگریست خیال پریدهرنگ به آراد. داد قورت را دهانش آب
 نه؟ گفتی چرا. خدا به بود بهتر نداره ربطی شما به گفتیمی چرا؟ دادی؟ جواب زود چرا -
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. افتاد آراد پاهای روی خیال و کشید را دستش آراد که کند آزاد را دستش خواست تقال با و شد بلند حرص با خیال
 .کردمی درد اندازه از بیش هم اشبستهآتل دست. شد آراد اتاق وارد چرا که بود افتاده کردنغلط و نفسنفس به
 !کن ولم فهمی؟نمی چرا لعنتی، کن ولم -

 گوشش در سپس کشید، عمیقی نفس و کرد ترنزدیک خودش به بود شده سرخ تقال زور از که را خیال آهسته آراد
 :کرد زمزمه

 .پرتقالی خانم میدی تابستون بوی -
 .گرفت فاصله او از هم آراد. کشید تقال از دست و شد حبس خیال یسینه در نفس
 چه؟ یعنی دهدمی تابستان بوی اینکه و آراد نام از بود شده پر مغزش و لرزیدمی دستش زیاد نزدیکی این از خیال

 پرتقالی؟ خانم تابستون؟ بوی -
 :گفت و خندید آهسته آراد

 .پرتقالم عاشق من هم پرتقالیه و عسلی نگاهت هم و( گرم عطر) تابستونیه عطر تنت عطر چون اوهوم؛ -
 خیال. آمد درد به هاییحرف همچنین شنیدن از مخصوصاً و آراد خواستگاری ردکردن از ارهدوب خیال قلب
 نه؟ دیگر دارد دوستش یعنی خواند، پرتقالی خانم چنانآن را او که وقتی و است پرتقال میوه عاشق آراد دانستمی

 حس بیشتر را درد تا بریدمی را یشگلو آرامآرام داشت تیغ با کسی انگار که جوری کرد؛ رخنه گلویش در بدی بغض
 .کند

 !خدا رو تو. نکن دیوونه رو من... نده زجرم... کن بس من جون رو تو آراد آراد، -
 :ایستاد خیال روبروی طلبکار و شد بلند اخم با آراد

 لطفاً؟ بگی میشه چرا؟ وقتاون -
... 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
... 

 :گفت آراد به لرزانی صدای با و شد بلند سپس شد، جاری هایشاشک و بیاورد طاقت نتوانست دیگر خیال
 هر و شده ثبت ذهنم توی بود راه به تناله و آه و زدیمی دم پریسان عشق از که روزایی لحظه به لحظه چون -

 .میارم یادش به دارم لحظه
 رفتنش،بیرون از قبل اما کرد؛ بازش و رفت در طرف به و زد بود انداخته زیر به سر راحتنا که آراد به ایتنه سپس
 :گفت آرام لرزان، و گرفته صدای همان با و چرخاند عقب به را سرش کمی
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 .چیه یلدا و بهراد مالقات برای منقشه میدم پیام بهت -
 اشگریه صدای با تا نهاد دهانش جلوی را ستشد. دوید عمارت خروجی در طرف به و شد خارج اتاق از سریع و

 اشگریه و افتاد آراد خواستگاری یادِ افتاد، سفید تاب و هاپله به که نگاهش. شد خارج در از و نشود بیدار کسی
 .شد بیشتر

 زمین روی بر هایشاشک و داد تکیه سالمش دست به را سرش و نشست تاب روی و رفت باال هاپله از حالبی
 .کردند سقوط

 زد،می حرف عفریته اون از هم خواستگاریش قبل روز یه حتی حاال؟ چرا اصالً بدبختم؟ انقدر چرا چرا؟ چرا؟ خدایا -
 چرا؟. نشست اون پیش هم دیشب حتی

 هم را زندگی شادِ روی او خواستنمی خدا انگار. کرد جمع شکمش در و آورد باال را پاهایش و شکست بغضش
 .ببیند
*** 
 :گفت یلدا به رو و گرفت آراد و خودش چتِ یصفحه از را شنگاه

 جنگل؟ تو ساختهنیمه خونه همون بیای باهام میشه یلدا؟ -
 :برگشت خیال طرف به و گرفت کمدش درون هایلباس از را نگاهش یلدا

 چرا؟ -
 :گفت و دوخت زمین به را نگاهش آه با خیال

 .بزنیم حرف خواستگاری قضیه مورد در خوایمیم... خوایممی بیاد، خوادمی هم آراد -
 :گفت ایکردهکنترل صدای با سپس نشست، خیال روبروی و کرد پرت تخت روی را خودش هیجان با یلدا

 نه؟ برگشت نظرت! من خدای وای -
 .افتضاحم گیریتصمیم تو من دونممی چون بیای؛ باهام خواممی. بزنیم حرف اونجا بیام گفت آراد. دونمنمی -

 :گفت نارضایتی با یلدا
 .بگیرید تصمیم باید خودتون و خودته یآینده مورد در موضوع این. که نمیشه خیال -

 و درد و عجز تمام و گرفت دستش در را یلدا دست سالمش دست با و کشاند جلو به را خودش التماس با خیال
 :گفت و ریخت صدایش در بود توانش در که را التماسی

 .باش مطمئن. نیست کدوممونهیچ ضرر به باش مطمئن. من خاطربه! کنممی خواهش ایلد -
 :گفت و شد جاجابه جایش در کمی دودلی با یلدا

 ...آخه -
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 !توروخدا یلدا -
 :گفت حرص با و فرستاد بیرون به بیچارگی با را نفسش

 .میام خب خیلی. یمیش شرک خر شبیه کنیمی گردشون وقت هر که چشات دست از خیال اوف -
 اینکه با خیال و افتادند تخت روی بر دو هر که کند ش*ل*غ*ب که پرید یلدا برای و زد جیغ خوشحالی با خیال

 :گفت دل ته از اما بود؛ گرفته درد دستش
 .جونمیلدایی فدات -

 :گفت لب زیر و گرفت اشخنده یلدا
 .سالشه28 که انگار نه انگار -

 :گفت سپس نشست، تخت روی و کرد وجورجمع را دستش درد از هشدمچاله یقیافه خیال
 .طورهمین هم تو بپوشم، لباس برم پس خب -

 :فرستاد وویس آراد برای سریع و شد خارج اتاق از سرعت با خیال و گفت ایباشه آهسته یلدا
 .بیایم پوشیممی لباس داریم ما هستید؟ کجا شما -

 بافتِ شال و سفید پالتوی یک جینش شلوار و صورتی سوییشرت روی. شد اتاقش وارد و کرد Send سریع و
 .شد خارج اتاق از آینه در خودش کردننگاه از پس و نهاد جیبش در را موبایلش و پوشید صورتی

 یک اشعسلی بلوز و اینسکافه شلوار روی. گذراند سر از را او هایلباس سریع خیال و شد خارج اتاق از هم یلدا
 .بود پوشیده رنگ همان بافت شال یک و بود مرواریدکاری باالیش که رنگشتری یپالتو

 !جونز یلدا خوشگل چه -
 :گفت و زد خیال دست در شوخی به و شد نزدیک خیال به یلدا

 .میگیش هی میاد بدم دونیمی. کنممی اوتت ناک االن که جونز نگو. آخ آخ -
 باال داشتند که هاپله از. شدند خارج  و کردند بازش. رفتند پشتی در طرف به و گفت ی«خب خیلی» خنده با خیال

 :بگوید آهسته یلدا شد باعث که کرد مکث کمی خیال رفتند،می
 نه؟ افتادی اینجا -

 :گفت و زد خنده و شوخی در به سریع را تلخ روز آن خیال
 .شدم پاکله چیه؟ افتادن -
 تلخ یخنده و کجا یلدا واقعی یخنده اما خندیدند؛ هردو و شدند باغ خروجی در تا عمارت از ریزسنگ یجاده وارد و

 کجا؟ یلدا خندان و شاداب چشمان و کجا خیال یشدهسرخ یکهو چشمان کجا؟ بود بدتر زارزدنی هر از که خیال
 .سؤال یه خیال میگم -
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 :برگشت یلدا طرف به و گرفت دستش یکی آن در را اشبستهآتل دست
 .بگو م؟جون -

 زیر چون که صدایی با و کشید اشبینی تا را بافت شال. بود شده سرخ اشبینی نوک سرما از بود، سرمایی که یلدا
 :گفت بود، شده مانندخفه بود شال

 ...و داره دوست رو پریسان خیلی آراد گفتی بار یه خودت تو... تو -
 :گفت و کرد قطع را حرفش الیحپریشان با بگوید، چه خواهدمی یلدا فهمید که خیال

 گیره؟می فاصله ازش هاکان جدیداً چقدر کردی دقت. پریسان گفتی -
 :گفت سپس و شد خیره خیال به عمیق نگاهی با یلدا

 بیشتر روز هر بلکه نگرفته، فاصله عفریته اون از هیچ هم هاکان پیچونی؟می چرا خب، بگو بگی خواینمی اگه -
 .میشه نزدیک گوشبهلقهح غالم شخصیت به داره

 و کوباند زمین بر را پایش آمدهپیش وضعیت از ناراحت خیال. داد افزایش کمی سرعتش به نگاهینیم از پس و
 و گرفت را یلدا دست سالمش، دست با و رساند یلدا به را خودش سرعت با سپس چرخاند، کاسه در را چشمانش

 :گفت فتادهاپایین سر با سپس کرد، ایستادنش به مجبور
 .باخبره خودش به من یعالقه از و دارم دوست رو اون میگم تو به من شنید آراد چون -

 نه؟ بود، کشیدمی که زجری یدهندهنشان خودشان نمناکش، هایمژه و صدایش در بغض
 .پرید باال به هایششانه خیال که گفت« !چی؟» جیغ با چنان یکهو و کرد سکته یلدا انگار لحظه یک برای
*** 

 کردی؟ خواستگاری خانمخیال از پریسان کردنفراموش برای یعنی -
 :گفت سپس و داد آب سازنیمه یخانه درونِ هایگل به بود، آورده خودش همراه که معدنی آب با آراد

 خیال به پریسان مورد در کمتر کردم سعی شنیدم، هم من و داره دوستم گفت یلدا به خیال که شب اون بعد. نه -
 بَر رواز من انگار خیال چون. بشم دور ازش تونمنمی دیدم اما دورکنم؛ ازش رو خودم اینکه و نکشه عذاب تا بگم
 مخفیش عشقِ و هاشمهربونی شیفته انقدر هم بعدش. چیه علتش فهمیدمی خیال اومد،می ابروم به خم یه تا بود؛

 وماتمکیش کلمه یک با خیال. بازم کردم خراب خب اما م؛کرد خواستگاری ازش و شدم عاشقش که شدم خودم به
 .بود حقم هم اون که کرد

 شد نزدیک آراد به آرامآرام لباسش، تکاندن از پس و شد بلند دیوار کنار سکوی روی از خنده با بهراد. کشید آهی و
 :زد اششانه روی بر ضربه چند و
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 از کمیه فقط که معلومه گفتی که چیزایی با چون گرده؛رمیب نظرش که باش مطمئن. آرادجان نکش آه طوراین -
 خانمخیال و شدی خالص تیمارستانی پریسانِ اون دست از زود که بشی خوشحال باید االن تو. خورهدل دستت
 تا کردم باهاش که کاری وجدانعذاب و کردم کم بکنم یلدا برای کاری هر هم عمرم آخر تا چی؟ من. داد نجاتت
 .باهامه همیشه

 :گفت و شد خیره بود، شده حک درِشان غم انگار که اشسوخته ایقهوه چشمان در و چرخید بهراد طرف به آراد
 .نباش نگران. میشی خالص جهنم این از هم تو کنه باور رو واقعیت یلدا اگه -

 :کرد زمزمه و نشست بود عیان اشقیافه در بدجور که ناراحتی با بهراد
 .پَسته و بدجنس که انقدر پریسانه سر پشت آه ندتاچ نیست معلوم -

 بیرون در را نگاهش. رفت شیشه بدون یپنجره طرف به آمد،می پا صدای چون و داد تکان را سرش تأسف با آراد
 .اخمو یلدای همراهش و دید تپه باالی حال،بی و پکر صورتی با را خیال که چرخاند

 !ودز زود زود بیرون، برو بهراد یاال -
 با چگونه که شد خیره یلدا به دور از و ایستاد بزرگی درخت پشت و رفت بیرون سازنیمه یخانه آن از سریع بهراد

 بود محال برگردد، واقعی زندگی به بود محال دیگر نبخشد را او یلدا اگر. دادمی سکته را قلبش داشت اشزیبایی
 .کند زندگی و بگذارد کنار را مُردگی بتواند بود محال. بکشد بیرون اهخاطره و هاغم انبوه میان از را خودش بتواند

 صورت دکوراسیون بپوشد، طوسی بلوز آراد دیگر بار یک اگر که خورد قسم دل در خیال و شد سینهبهدست آراد
 پالتوی و سیطو جذب بلوز آن با آراد. داد تکیه در بدون چهارچوب همان به و کشید آهی. آوردمی پایین را زیبایش
 .کوباندمی خیال قلب و سر بر پتک با داشت ناخودآگاه انگار مشکی جین شلوار و مشکی مردانه
 ایستاده اتاقک وسط سینهبهدست که آراد به رو و زد پس را خیال عصبانیت با و شد وارد عصبانی یلدا موقع همان

 :زد فریاد بود
 !دارم رو صورتت پوکوندن پتانسیل وگرنه نکردی؛ تگاریخواس خیال از سوزیدل برای بگو خدا رو تو -
 از را اشتکیه بهت با هم خیال. افتاد پایین اشسینه روی از دستانش و شد گرد آراد چشمان یلدا، حرف این با

 خودش فکر به چرا. شد خیره آراد به آمددرمی حدقه از داشت واقعاً انگار که چشمانی با و گرفت در چهارچوب
 چه؟ بود کرده خواستگاری او از سوزیدل خاطربه آراد اگر بود؟ هنرسید
 .ظن و شک از پر چشمان این شد؛ عاشقشان که نبود خیالی همان به متعلق شک از پر چشمان این قطعاً

 :گفت یلدا به عصبانیتی از پر صدای با
 !شو خفه یلدا -
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 ت*س*م آراد سرد عطر بوی از باز خیال. گرفت را شبازوی و رفت کند گریه بود مانده کم که خیال طرف به تند و
 :کرد زمزمه آراد. شد
 .بریم بهتره االن اما بکشمش؛ خوادمی دلم اینکه با -
 .دویدند تقریباً یعنی کرد؛ هدایت بیرون به را او و نهاد خیال ـمر*کـ پشت را دستش سریع و

 :زد جیغ و برگشت عقب به تعجب با یلدا
 رو؟ خیال بردی کجا روانی -
 :زد خشکش بهراد صدای شنیدن با که بدود خروجی طرف به خواست و
 .نرو جایی یلدا، -

 پنهان که هاییدرد و هازخم و بود یافته افزایش قلبش ضربان ترس، از و کرد یخ بیشتر معمول حد از وپایشدست
 :گفت بود بهراد به شتشپ که حال همان در و خندید تلخ گریه، میان. شدند جاری چشمانش از بود کرده

 .شنیدیمی نرو گفتم من وقتی اینکه یا گفتیمی من به قبالً رو این کاشکی -
 او یسینه بر دستش دو با سپس رفت، بهراد طرف به سرخ چشمان و بلند هایقدم با و برگشت عقب به سریع
 .خورد تلوتلو عقب به بهراد. داد هول عقب به را او و کوبید

 بگی بخوای اینکه به برسه چه نداری؛ من قبال در حقی هیچ اصالً واقع در. نرو جایی بگی من به ریندا حق تو -
 .نرو جایی یلدا

 :گفت هقهق با و داد هول عقب به بیشتر را او
 بد ریختت دیدن با حالم ببینی خواستی چرا؟ ببینی؟ رو من خواستی چرا تو؟ نه؟ ریختی رو نقشه این تو لعنتی -

 آره؟ شده؟ تربیچاره قبل از یلدا که بگی)...(  یدختره اون به بری و میشه
 پاهای روی بر عجز با. کردند صعود باال به هاخاک و کرد سقوط پرخاک زمین روی بر و شد سست زانوهایش

 .شد بهراد قلب در تیری انگار فریادش و کوباند خودش
 !بسازین خونه بودشدهنا یلدای روی خواستین که کنه لعنت رو تونهمه خدا -

 .پریدمی هایشپلک و لرزیدمی هایشدست بهراد
 ...یلدا -
 !شو خفه -
 :گفت عجز با و شد نزدیک قدم دو او به
 ...خدا به یلدا -

 :زد فریاد تربلند و پاشاند بهراد طرف به را پرخاکش هایمشت گریه و عصبانیت با یلدا
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 !شرفبی شو خفه -
*** 

 زد؟ رو حرفا اون که تیگف چی یلدا به -
 .کشید بیرون آراد دست از را سالمش دست حرص با خیال

 خودت؟ دنبال کشیمی رو من دست راه به راه هی چرا. کن ولم -
 :گفت سپس و زد زل خیال عسلی چشمان در و شد ترنزدیک او به آراد

 ؟ گفتی چرا -
 :رفت عقب قدم یک و داد قورت را دهانش آب
 چرا؟ چی -
 :کشید فریاد آراد که برود عقب دیگر قدم یک استخو و
 .خیال نه -
 .دید را جلو یدرّه تازه خیال و داد هل خودش سر پشت به را او و کشید را دستش و

 .آمد عقبعقب کالفه آراد
 ندیدی؟ رو درّه مگه -
 .خدا به نه -

 .کشید رنگشزیتونی موهای در دستی و کرد پوفی
 گرده؟برنمی نظرت چرا و یلدا به گفتی چی بگو، من به رو این الًفع. باش آروم خب، خیلی -

 نداشت؟ حرفی وقتی بگوید چه او به. کرد رخنه دوباره خیال گلوی در بغض
 .چرخید عقب به و انداخت زیر به را سرش

 .خداحافظ میرم، اون با دیدم رو یلدا راه تو اگه. عمارت میرم من -
 .دوید جنگل طرف به تقریباً و
 .رفت عقب قدم چند و انداخت چنگ موهایش در صبیع
 دارم؟ دوست کنی باور خواینمی چرا -

*** 
 این از شود خالص و بمیرد کمکم که ناکجاآبادی به برود و بگذارد را چیزهمه داشت دوست خیال هاوقت گاهی

 .نپاشد فرو او نصدازد هر با قلبش دیگر تا شود خالص شده؛ وجودش و او گیرگریبان که شومی زندگی
 .خیال -
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 دادن با که بود خیالی و پریدهرنگ صورتی و خاکی هایلباس با بود یلدا. برگشت عقب به و کرد باز را هایشچشم
 .شد نابود آراد به منفی جواب

 و نهاد یلدا یشانه روی را سرش. گرفت ش*ش*و*غ*آ در را او و رفت طرفشبه بگوید، چیزی یلدا اینکه از قبل
 .کردند نمناک را یلدا روشن پالتوی لغزیدند،می صورتش روی بر آرامآرام که هایشکاش
 تونیمی هم موهات تارتار تو حتی و درد این و خورهمی موریانه رو قلبش نرسه عشقش به آدم... اما ببخش؛ یلدا -

 .کن باور خوایم،می رو تو صالح ما نشو، ناراحت ما دست از. کنی حس
 اید؟دیده. چکدمی جنازه از که خون قطرات همانند بچکد؟ چیزی کسی هایحرف از کنید احساس شده  الح به تا

 از هایشدست و لرزید خود به یلدا که جوری چکید؛می درد خیال هایحرف از. شنید و دید امروز یلدا اید؟شنیده
 .افتاد هقهق به الخی و لرزید چشمش مردمک. افتاد کنارش و شد سست خیال ـمر*کـ روی

 .میشم یکی درد این با دارم کنم،می حس بدنم هایسلول تکتک با رو درد این دارم من یلدا -
 بر خیال هایدست. شد جاری هم یلدا هایاشک و افتادند گِل و پرخاک زمین روی هردویشان و شد سست خیال
 .بود اشسینه مقابل افتادهپایین خیال سر و بود هایششانه روی

 .نکش درد من مثل یلدا. نده جواب بچگانه من مثل. نکن خرابش دادم، فرصت یه بهت من یلدا -
 دوا را زخمی بغض جارزدن چون شکاند؛ بغض خفه یلدا آری،. خفه صدا،بی آرام، اما شکست؛ هم یلدا بغض
 .کردنمی

 .کنم تحمل رو شقیافه... قیافه تونمنمی چون تمومه؛ چیهمه گفتم بهش من -
 .اشک از خیس صورتش و بود شده وحشتناک چشمانش کرد، بلند را سرش آرام خیال

 !باختی رو زندگیت تو یلدا -
*** 

 .کرد خشک را موهایش آرامآرام حوله با سیماخانم و نشست صندلی روی بر آهسته
 افتاده؟ یلدا و تو بین اتفاقی چه بگی خواینمی -

 :کرد زمزمه و شکست گردن رمقبی
 مگه؟ افتاده اتفاقی چه -
 بود؟ خاک پرِ و گِلی هاتونلباس چرا ها؟ این؟گرفته انقدر چرا سرخه؟ چشماتون دوتاتون چرا -
 بخوریم؟ شام بریم اول میشه مامان، -

 منفجرشدن برای تلنگر یک منتظر کردمی احساس چون بگذارد؛ فشار تحت را خیال خواستنمی. کرد پوفی سیما
 :گفت و برداشت صندلی طرف دو از را دستانش و داد تکان آرام را سرش. است
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 بچه جنسیت و بچه وسایل خرید و سونوگرافی واسه بابات و من فردا که بگم حاال همین فقط. بریم خب خیلی -
 .تهران ریممی

 رنگش، همان مضخی شلوار و دارکاله رنگِبادمجانی بلندآستین بلوز پوشیدن از پس و داد تکان سری آهسته خیال
 .شد خارج اتاق از سیما همراه به

 عشق مسببش که بد حال یک. بگذرد تا بخوابد خواستمی دلش فقط که بد هایحال آن از داشت، بدی حال یک
 .درمان هم و بود درد هم که روحی وخیم بیماری همان بود،

 .شدند غذاخوری سالن اردو آشپزخانه، به سیماخانم کشیدنسرک از بعد و رفتند پایین هاپله از
 :گفت سریع بهار. نشستند

 .اومدن یلدا و آراد و خیال گفتم دیدید بیاین، -
 :گفت بود، مبهوت که خیال با نگاهی تالقی از پس و شد وارد شیک وضعی و سر با یلدا موقع همان

 یلدا؟ و آراد و خیال -
 :گفت و ریخت آب خودش برای آهسته بهار

 نبودید؟ هم با مگه دیگه، آره -
 و لغزید میز روی بر خیال هایدست. چرخاند یلدا و خیال میان را چشمانش و کرد نزدیک لبش به را آب لیوان و

 :زد چنگ را سفره دستمال
 .داشت کار آراد اومدیم، هم با یلدا و من فقط اما، بودیم؛ هم با ما... ما عموزن -

 :کشید هم در اخم د،آرا پدر رضا، و شد متوقف لبش روبروی بهار دست
 کاری؟ چه -

 :گفت لکنت با و نهاد میز روی بر را آب لیوان بهار. نشست خیال کنار سریع یلدا
 کجاست؟ آراد خیال، ها؟ نیومدید؟ هم با که چی یعنی -

 دلیلی حتماً بهار ترس همه این چون کرد؛ لرزیدن به شروع یلدا هایدست. شد وهم و ترس از پر خیال چشمان
 و شد دقیق بهار حرکات به و لرزید خیال هایلب. بود انداخته ترس به هم را جوان دختر دو این دلیل این و داشت
 :گفت

 ...گفت... آراد یعنی ما، خدابه عموزن -
 دیواری ساعت طرف به را سرش نگرانی با و داد قورت را دهانش آب. نگفت چیزی اصالً او نه، آید؟می گفت آراد

 .شد بیشتر ترسش شب دَه روی بر ساعت هایعقربه دیدن با و چرخاند
 :گفت و شد بلند عصبی رضا
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 .دیگه میاد بترسی، خوادنمی بهار خب خیلی -
 .شود بلند توانستنمی و بود شده فلج ترس از انگار بهار اما
 که االن ها؟ رد؟ک حمله گرگی سگ باال یخونه پسرِ به نُه ساعت پریشب نگفتی خودت مگه میاد؟ که چی یعنی -

 .کیلومترهپنج فقط روستا اون تا روستا این یفاصله و نیست من پسر و دهه ساعت
 :گفت و داد گره هم در را هایشدست ثریا

 گفت؟ چی آراد گفت،می داشت خیال -
 آراد گفتندمی داشتند گویی که کرد رسوخ قلبش هایسلول تکتک در جوری ترس و لرزید چشمانش مردمک

 :گفت سریع ماکان. دهمر
 بزنیم؟ زنگ بهش نیست بهتر حرفا این جایبه -
 .نبود دسترس در اما گرفت؛ را آراد یشماره و درآورد را موبایلش کند، گوش کسی به اینکه بدون و

 پسر یک آراد که داد تسلی خود به و بلعید را هوا و کرد باز را دهانش استرس با خیال و شد بلند بهار یناله
 چه؟ با اما کند؛ دفاع خود از تواندمی و است هیکلیقو

 :گرفت را دستش و شد نزدیک خیال به آرام یلدا
 .بیاری باال خوایمی انگار. بدتره حالت هم بهار عموزن از که تو چته؟ خیال -

 لرزانی ایصد و استرس با و کرد یلدا بند را اشبستهآتل دست مخصوصاً را لرزانش هایدست استرس با خیال
 :گفت

 .کنه دفاع خودش از که نداره ایوسیله هیچ چی؟ بشه چیزیش اگه یلدا -
 :گفت آهسته یلدا و بست را پراشکش چشمان حرفش، هایادامه در و
 دونه؟می چه کسی. شونخونه رفته بهراد با.. اون با هم شاید -
 :شد بلند و کرد باز را چشمانش سریع خیال یلدا، حرف این با
 .باشه شاید بریم بریم، یلدا -

 :گفت آهسته و نشاند صندلی روی بر را او غرهچشم با یلدا
 بفهمن؛ هم نباید شناسیم،می رو اون ما دونهنمی کسهیچ نیکو و ماکان جزبه بریم؟ جورچه. جات سر بشین -

 .فروشنمی زودتر رو خونه و ستمعرکه پس کالهمون وگرنه
 :گفت داریخش صدای با و چکید هایشگونه روی بر بلندش هایمژه از هایشاشک

 .عمارت این تا ترهمهم آراد من برای -
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. دوید باال طبقه طرف به و شد خارج غذاخوری سالن از سرعت با بیندازد، یلدا متحیر صورت به نگاهی اینکه بدان و
 با را هایشروفرشی دمپایی رعتس به و انداخت مشکی بافت شال یک و مشکی پالتوی یک هایشلباس روی بر

 اششانه پشت از کسی که برود پایین هاپله از خواست. شد خارج اتاقش از و کرد عوض مشکی اسپرت هایکفش
 :گفت اخم با ماکان که برگشت عقب به ترس با. کشید و گرفت را
 .انداختی جا مارو زودی؟ این به کجا -

 .دوید پایین طبقه به و برگشت هاهپل طرف به دوباره بزند، حرفی اینکه بدون
*** 

 شده؟ گم که چی یعنی -
 :گفت و برگشت او سمت به حرص با یلدا

 !بفهم. نیست شده، گم داره؟ چی یعنی -
 :گفت و برگرداند خیال طرف به را رویش اخم با بهراد

 .کنه ناراحت رو شما نداره دوست اصالً آراد مطمئنم. دیگه میشه پیداش حتماً نباشید، نگران خانمخیال -
 :گفت آلودیبغض صدای با و کشید آهی خیال

 .ببینم خوش روز یه من خوادنمی خدا انگار... اما نه؛ آراد -
 .شدند دور بهراد یخانه از تشکری از پس کرد،می تولوپ تاالپ و بود گلویش در درست انگار که قلبی با و

 :گفت ایخفه صدای با و کرد مهار را هایشاشک
 .نبودش در بمیرم من بخواد محاله. بذاره تنهام آراد محاله -

 .کشید دل ته از آهی خیال، برای یلدا و داد تکان سری  تلهف با ماکان
 خیال عمارت، درون عضو ترینمظلوم اما آمد؛می فریادی و جدال و جنگ صدای سو هر از رسیدند، عمارت به وقتی

 .مردمی شد،می سرازیر چشمانش از که اشکی قطره هر با انگار که بود
 کردنخفه برای خیال و پیچید هایشانگوش در آراد، پدر رضا، صدای. شد جاگیر خیال کنار ناراحتی با نیکو
 .فشرد محکم را هایشگوش دستانش با و نهاد زانوهایش روی را سرش هقشهق

 .نیست درشت زیاد اما توپره؛ هیکلش و 195-190 حدود قدش جناب، بله -
 .کیوان جناب کنیم پیدا رو آراد تا کنیممی رو سعیمون تمام -

 .شدند خارج بودند، عمارات در که سربازانی همراه به سپس
 .بود کرده خیس را صورتش هایشاشک. رفت هاپله طرف به و شد بلند قراریبی با خیال

 .توقفی و برص هیچ بدون کشت؛می را خودش او آمد،می آراد سر بر بالیی اگر
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 صدا با بغضش و زد تیری بغضش به کسی انگار بست، که را در. شد اتاقش وارد خمیده ـمری*کـ با و رمقبی
 .ترکید

 :کرد زمزمه هقهق با و افتاد زمین روی بر
 آراد اما بکش؛ رو من اصالً. کن من با خوایمی با هرکاری. باشه نیفتاده براش اتفاقی فقط باشه، سالم فقط خدایا -
 !برگردون رو آرادم توروخدا. نه رو
 .کوباند تخت پایه به را سرش سوزناک هقیهق با و داد تکیه زمین روی بر تختش پایه به قراریبی با
 !خدایا خدایا، -
 .آمد بند هقشهق آرامآرام و گزید را لبش ناراحتی با 

... او خواهدش؛نمی گفت زد، پس را آراد خودش وا. کردنمی درک کسهیچ شدندمی متحمل بهار و او که را دردی
 .داد عذاب را آرادش
 :گفت داریخش صدای با و دوخت هاآن به را نگاهش. شدند وارد یلدا و نیکو و شد باز اتاقش در آهسته

 بله؟ -
 بود وحشتناک و ترسناک بدجوری شانعسلی و قرمز تلفیق که شد خیره خیال چشمان به لرزان وپایدست با نیکو

 .زدمی دامن ترسناک صورت این به خیال، یپریدهرنگ پوست و
 :گفت و کشید آهی یلدا

 روستای رفتن هم پریسان و مامانم و ثریا عموزن و بیرون رفتن مردا همه بخوابیم، تو پیش خوایممی امشب -
 .بخوابیم اینجا اومدیم هم ما خالیه، خونه. اینجان بهار عموزن و تو مامان و رعنا و پرستو عمه فقط باالیی،

 :گفت داریخش العادهفوق صدای با و شد بلند ناباوری با خیال
 نرفتم؟ من و آراد دنبال رفته هم پریسان رفته؟ هم پریسان -

 :زد جیغ وجود تمام با خیال یکهو و شد گشاد نیکو چشمان
 چرا؟ بره؟ گذاشتید چرا -
 را ـمرش*کـ و هاشانه و ایستادند در جلوی نیکو و یلدا که برود ونبیر به خواست و شد ورحمله در سمت به و

 .بیشتر اشانرژی و بود شده دیوانه انگار اما دادند؛می هول عقب به را او مدام و گرفتند
 !لعنتی کن ولم. اون نه آراد دنبال برم باید من کنید، ولم ها؟ چرا؟ رفته؟ چرا اون کنید، ولم! کنه لعنتش خدا -

 :زد فریاد کرد کر را یلدا انگار که جیغی با خیال. زدند بیرون هایشاناتاق از وحشت با رعنا و ربها
 !بره پریسان اون خوامنمی آراد، دنبال بره خوامنمی باشه، اونجا اون خوامنمی من کن، ولم -



 

 

189 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 روی بر درد با. افتاد زمین روی بر خیال و داد هولش عقب به و کرد استفاده ضعف این از نیکو و شکست بغضش
 :گفت هقهق با. شکست بار این انگار اشبستهآتل دست و زد مشت زمین

 دیگه خدابه من؟ کردناذیت از نشد خسته خدا خود دیگه نیست؟ بسم دیگه بکشم؟ عذاب باید من انقدر چرا آخه -
 !کشمنمی دیگه. بدم دست از هم رو آراد که ندارم نا

 چندساعت همین در انگار که خیال به و داد تکیه ستون به غصه با بهار و شد اریج نیکو و یلدا هایاشک
 !کنشخرابخانه دختر دست از آخ. کرد پاک را هایشاشک آرامآرام رعنا. شد خیره بود شد خمیده ـمرش*کـ

 :گفت هقهق با نیمه و نصفه خیال و فشرد ش*ش*و*غ*آ در را خیال آهسته یلدا
 .زدم پسش لجبازی خاطربه که بخشمنمی رو خودم و میرممی بشه شچیزی اگه خدابه -

 :گفت بود انداخته لرزه به را اشچانه که بغضی با یلدا
 .گردهبرمی سالم شاءاهللان هم آراد خیال، کن توکل خدا به -

 :گفت و گرفت فاصله یلدا از هقهق با خیال
 برممی پی این به که وگرنه برگرده؛ سالم آراد که گردمبرمی و کنممی توکل خدا به وقتی من ها؟ توکلی؟ چه -

 .بده زجرم خوادمی دلش فقط خدا
 .بخوابد شب سه ساعت تا یعنی چندساعت، توانست داد، خوردش به یلدا که آرامبخشی با
 با را خیال یزدهیخ صورت و شد جاری ازشان اشک حرفی هیچبی کرد، باز که را چشمانش شد، بیدار که خواب از

 توانستنمی. داشت کردنشخفه در سعی و بود افتاده اشسینه قفسه روی بر بختک یک انگار. سوزاندند شانگرمی
 .شدمی بیشتر هایشاشک شدت لحظه هر و بکشد نفس
. بود گرفته فرا سرد عرق را سرتاپایش. نشست تختش روی بر نفسنفس با و زد کنار خودش روی از را پتو یکهو

 از ماه نور و بودند انداخته جا تختش پایین که نیکو و یلدا روی بر دستانش، کف روی بر هایشناخن رد از گاهشن
 با را دستانش عرق و داد تکان را سرش اندوه با. شد داده سوق شد،می منعکس رویشان بر بالکن هایشیشه

 .رفت اتاق در طرف به و آمد پایین تختش از و کرد پاک روتختی
 که داغی هایاشک. بست را اتاق در و شد آراد اتاق در به خیره نگاهش. شد باز در و کشید پایین را ستگیرهد

 و نیفتد تا گرفت سالن وسط گرد بلندپایه میز به را دستش. شدند جاری صورتش روی بر بودند خاموش هاییفریاد
 .داد ادامه راهش به سپس

 ش*و*غ*آ در آراد تیشرت دیدن با. بود خوابیده آراد بزرگ تخت روی بر بهار. ردک باز را در و رسید آراد اتاق در به
 پایین هاپله از و کرد پاک سالمش دست با را هایشاشک. شد خارج اتاق از سریع و گرفت شدت هایشاشک  بهار
 .بود ماه نور داشت جریان عمارت در که نوری تنها و بود کامل ماه. رفت
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. بست را یخچال در و درآورد را آب پارچ. کرد باز را درش و رفت دودره فریزر یخچال طرف به و شد آشپزخانه وارد
 .ریخت آب خودش برای و برداشت لیوان یک جاظرفی از و نهاد آشپزخانه وسط میز روی بر را پارچ

 و کند حرکت یبیشتر سرعت با خون شد باعث انگار کرد، آباد را دهانش خشک برهوت و خورد که آبی جرعه اولین
 .درآمد حدقه از عبارتی به و شد گشاد حد آخرین تا چشمانش گرفت جان چشمش پیش که چیزی با
 چرا؟ چی -»
 :کشید فریاد آراد که برود عقب دیگر قدم یک خواست و
 !خیال نه -
 .دید را جلو یدرّه تازه خیال. داد هل خودش سر پشت به را او و کشید را دستش و

 .آمد عقبعقب کالفه آراد
 ندیدی؟ رو درّه مگه -
 .خدا به نه -

 «.کشید رنگشزیتونی موهای در دستی و کشید پوفی
 دست و ترکید بغضش. افتاد هاشیشه خرده روی بر و شد گم خراششگوش جیغ صدای در لیوان شکستن صدای

 .شد خون غرق و شد کشیده هاشیشه خرده روی بر سالمش
 هقهق با که خیال دیدن با و کرد روشن را المپ والوهول با و شد آشپزخانه دوار که بود نفری اولین هاکان
 .زد خشکش برق کلید کنار لرزیدمی بید همانند
 .شدند مبهوت خیال عجز از پر هایهقهق و بود جاری که خونی از هم هاآن و شدند وارد بقیه سپس

 خودشان به همه آلودش،خون دست و پریدهرنگ پوست و نشستهخونبه چشمان شدننمایان و خیال بلندشدن با
 :آمد جلو قدم چند هاکان و آمدند

 .میشه زخم پات بیا، طرفاون از بزن دور خیال -
 :کرد زمزمه مبهوت سیما و شد بیشتر خیال هقهق

 مامان؟. خیال -
 دست شدنلمس با خیال که بیاوردش طرف ان از خواست و رفت خیال طرف به و شمرد غنیمت را فرصت یلدا

 طرف به و شد رد هاشیشه روی از پراند، جا از را همه که جیغی با و کردند وصل او به برق انگار عریانش و آلودخون
 .دوید باال طبقه
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 دستانی با و پوشید را سیاهش شال و سیاه پالتوی شد، اتاقش وارد خیال. دویدند طرفش به آریان و نیکو و یلدا
 پایین هاپله از خواست و زد بیرون اتاقش از و برداشت را موبایلش آورد،می بند را نفسش داشت هک هقیهق و لرزان
 :گرفت را هایششانه و گرفت قرار روبرویش هاکان که برود

 کجا؟ بری پوشیدی کاله و شال شده؟ چی میگم بهت خیال -
 .بود بیشتر داشت ریزیخون دستش که وا به هاکان زور اما بزند؛ پس را هاکان خواستمی التماس با خیال

 میگم؟ شده چی خیال -
 :گفت هقهق با و زد پس را هاکان خیال یکهو که شدند جمع هاآن دور همه

 .درّه توی افتاده آراد کنم فکر... کنم فکر -
*** 
 :گفت داریخش صدای با هاکان و نهاد پایش روی بر را اششدهباندپیچی دست

 .دیگه کنیممی پیداش که بشی خوشحال باید زی؟لرمی انقدر چرا -
 .زد رمقیبی لبخند و
 :گفت لرزانی صدای با. کرد گریه و مرد عمرش تمام اندازه به خیال و
 ...اگه چی؟ نباشه اونجا اگه هاکان -

 :داد ادامه بلند هقیهق و شد خم جلو به و نهاد صورتش روی را ناقصش دست دو هر و شکست بغضش
 چی؟ باشه افتاده براش اتفاقی و کنیم پیداش اگه یا -

. ریخت اشک پسرش برای رضا و شد هم در صورتش کردمی رانندگی که آریان و داد تکان تأسف از سری هاکان
 .مردمی او آمدمی سرش بر بالیی اگر که پسری برای

 .چپ سمت بپیچ آریان -
 بود سازنیمه یخانه آن درونش که ایدرّه آن به ای،هریزسنگ جاده از گذر از پس و پیچید چپ سمت به آریان

 .رسیدند
 :زد فریاد سپس و کرد پرت بیرون به ماشین از را خودش تقریباً خیال

 .تره... جلو... درّه یکی اون -
 .گرفت جلو به و کرد باز را اشگوشی نور دویدمی جلو به که حین همین در و

 از و خواندمی را توحید و حمد سوره هم سر پشت. شنیدمی انگار را قلبش انضرب صدای و بود آمده بند هایشاشک
 رنگشبی و ترسیده صورت روی بر اشک رد و بود بریده را امانش تهوع حالت بود آورده زبان به که هاییفکر ترس

 .بود شده خشک
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 اگر که بود ایدرّه. شد خیره اطرافش و ورد به درّه، داخل به موبایلش نور گرفتن از قبل خیال رسیدند، که درّه آن به
 داشت که زیادی هایسنگالخ خاطربه بیفتی درونش به اگر اما ماندی؛می سالم بروی خودت پای با خواستیمی

 ...حتماً
 :کرد زمزمه لب زیر و افتاد لرزه به اشچانه

 .الرحیم الرحمن اهللبسم -
 جیغش و برگرداند قبلی جای به را نور یکهو. چرخاند هم را نور و چرخاند را چشمش و گرفت پایین به را نور

 جایشان روی بر چندثانیه برای آریان و هاکان و رضا شد باعث و کرد وادار پرواز به را هادرخت ساکن پرندگان
 موهای با سیاهپوش جسم آن اما شد؛ تار دیدش و شکست بغضش جیغش همراه و زد دیگری جیغ. بشوند خشک
 .نشد پاک ذهنش از روشن

 دونممی بمیره عشقت پای دلم روزی یه گمونم»
 «میره تو عشق پای داره جوونیم

 :زد فریاد دل ته از هقهق و عجله با
 !آراد -
 و رعد در هاکان و آریان فریاد و شد همراه عجله با هایشقدم بقیه و برداشت درّه درون طرف به را قدمش اولین و

 .شد گم وحشتناک برقی
 سنگ و دید تار چشمانش و شد بیشتر بود آراد به متعلق که کتانی شلوار روی بر موبایلش نور خوردن با هقشهق

 شروع با که هاییخاک در کشید،نمی را پالتویش پشت از رضا اگر و خورد سکندری جلو به. ندید را پایش پیش
 .افتادمی شدند،می تبدیل گل به داشتند کمکم باران

 ترسممی بگیره، بارون و نباشی کنارم مترسمی»
 «نگفتی بگیره مگریه توبی بیاد روزی یه نگفتی

 هایشهقهق و شدمی بیشتر زدمی نعره قلبش در که بدی درد و شدمی نزدیک جانشنیمه به داشت کمکم
 .ترسوزناک

 !باش زنده توروخدا.... توروخدا آرادم.... آراد -
 نمیره یادم تو خاطرات دیگه»

 «نگفتی بمیره باید تنهایی توی دلم نگفتی
 :زد نعره نگرانی با هاکان

 !خیال خیال، -
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 درست افتاد، آرادش جسم کنار درست و نداد نجاتش کسی بار این. افتاد بار این اما خورد؛ سکندری دوباره خیال و
 .وجودش تمام کنار درست عشقش، کنار

 برنگردم هدیگ بودم داده قول که من سر اومد چی»
 «کردم گریه چشات یاد به دوباره امشب که

 دست. گرفت شدت هقشهق پیچید،می وجودش تمام در که دردی به توجه بدون و برداشت زمین روی از را سرش
 به هم آسمان انگار. شد بیشتر باران شدت و زد نعره بیشتری قدرت با آسمان. نهاد آراد بازوی روی را آلودشگل
 .زدمی ارز هاآن حال

 :زد ضجه وجودش تمام با آلودشخون پیشانی و بسته چشمان دیدن با و برگرداند را او
 !آراد... آرا -
 دردم توبی دیگه نداره تمومی انگار»
 «بذارم تو یشونه روی رو سرم میشه چی امشب یه

 .کرد هقهق و زد ضجه وجودش تمام با و نهاد آراد یسینه روی بر را سرش
 .داد قورت را دهانش آب بغض با هاکان و خورد تلوتلو جلو به ناباور آریان و افتاد زمین روی بر رضا

 جواب دونیمی خودت... خودت خوبه... کنم اذیتت کنم غلط دیگه خدا به... خدا به آراد... برگرد آراد آرادم،... آراد -
 ...نکن اذیت آراد. کنی؟ اذیتم خوایمی... مثبته من

 .زد زار و گرفت شش*و*غ*آ در را آراد سر هقهق با و کرد ندبل را سرش
 .میرمامی منم بری تو... نکن اذیت آراد... توروخدا آراد -
 برندارم هاتشونه روی از دیگه رو سرم»
 «روزگارم بره یادم که بخوابم جورییه
 بدون روزگار از بلکه عمویش، بهوتم صورت از نه بود، کرده آبشان خیس که آساییسیل باران از نه. لرزید خود به

 :زد ضجه و کوباند سرش روی بر مشت با و شد بیشتر هقشهق هادیوانه همانند. آرادش
 کن، باز رو چشات شو، بلند توروخدا آراد چی؟ بابات آراد چی؟ مامانت اما بکن؛ بکنی اذیت خوایمی رو من آراد -

 !بهار عمونز جونِ رو تو... من جونِ رو تو آراد... آراد
 :زد لب هقهق با و نهاد آراد یشانه روی بر را سرش

 !توروخدا آراد -
 :گفت بستمی را تنفسش راه داشت که هقیهق با و برداشت آراد شانه روی از را سرش لحظه یک

 .رفت یادم من... من... بگیرم رو نبضش وایسین... وایس -
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 نبض بفهمد توانستنمی که لرزیدمی دستانش قدرآن اما کرد؛ ه*ق*ل*ح آراد پهن مچ دور را انگشتانش سریع و
 زند؟نمی اصالً... اصالً یا است، طبیعی است، کند آراد

 :گفت سریع آریان و زد جیغی که شد خسته قدرآن خودش ناتوانی از
 .میاد داره آمبوالنس... خیال باش آروم -
 لحظات عالمه یک از پس باالخره تا دوباره و دوباره. کرد متحانا دوباره و داد تکان را سرش خودش، برای تأسفی با
 .بگیرد را نبضش توانست زجر از پر
 .زنهمی نبضش عمو! خدایا... خدایا -

 درّه در یک اثر بر کند فکر که شده خنگ قدراین اینکه یا است عاشق بدجوری واقعاً خیال که کرد فکر خود با آریان
 میرد؟می آدم افتادن

 فشار شدت خاطربه انداخت، راه سوارشدن آراد همراه برای که جنجالی و جار از پس خیال و رسید النسآمبو
 .رفت هوش از آراد دست فشردن از پس آمبوالنس در عصبی،

 از سانتسه و دید ضربه چپش دست و شکسته چپش پای آراد که رساند اطالعشان به پرستار بیمارستان، در
 ویتامین آمپول چند دکتر که شده بیهوش اضطراب و عصبی فشار شدت براثر خیال و تبرداش شکاف اشپیشانی
 .بگیردشان رفت هاکان و کرد تجویز
*** 

 ایلحظه آن تنها. شد جاری هایشاشک و لرزید هایشلب. زد را چشمش مهتابی المپ نور و کرد باز را چشمانش
 .بس و رفتندمی رژه چشمش پیش گرفت را آراد کند نبض که
 بود، خالی ویلچر یک وسطشان که را نیکو و یلدا واضح صورت به توانست زدنپلک چندبار از پس و شد باز در

 .ببیند
 :پرسید داریخش صدای با و داد فاصله هم از را هایشلب
 چطوره؟ آراد آراد؟ -

 :گفت ایآهسته خنده با یلدا
 .اومد هوشبه آراد بودی، بیهوش کردن، قتزری ویتامین و آورخواب بهت که ساعتی دو این تو -

 :گفت بغض با خیال و شد خیره خیال باراشک چشمان به نیکو
 نبضش که نرسید فکرم به آخر لحظه تا و بودم شده خنگ انگار اصالً که... که بود شده وارد بهم استرس قدراین -
 .بیرون انداختن و کندن مینهس از رو قلبم انگار بیهوشه و افتاده دیدم وقتی خدابه. بگیرم رو

 :گفت و کرد نوازش را خیال یشدهباندپیچی دست لبخند با نیکو
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 این گفت عموزن هم، حاال. خوبه آراد حال شکر خدارو. شدی جوریاین استرس از... نداره اشکال بشم فدات -
 .بیفتی شاید ،بود زیاد هاآورخواب دوز چون آراد؛ پیش ببریمت ویلچر با خوردی که رو کمپوت
 به ترسریع تا بخورد ته تا شد،نمی تمام انگار که را کامپوت آن شده هم زوربه خیال تا بود کافی نیکو حرف همین
 .برود آراد پیش
 :گفت حوصلهبی خیال بنشانند، ویلچر روی بر را او زوربه خواستند وقتی

 ببرید؟ رو من ویلچر با گفت کی -
 :گفت و کرد بسته و باز را شالش یلدا

 .بهار عموزن -
 کردم؟ ضعف عصبی فشار اثر بر فقط من دونهمی اصالً بهار عموزن -
 .نه -
 .شکستم من کالً که گفته حتماً معروفه، داغ پیاز به همیشه آریان که اونجایی از خب -
 .شدند روانه سرش پشت هم نیکو و یلدا و شد خارج اتاق از خودش، به پوکری چهره گرفتن از پس و
 .باالتره طبقه آراد اتاق -

 .چرخید تمیزش هایلباس طرف به نگاهش و داد تکان سری
 .کنم فکر نبود هم اینا... بود الی و گل پرِ که من هایلباس -

 :گفت خنده با یلدا
 مرگ خواب نکرده خدای انگار اصالً کنیم، عوض رو لباسات بیایم گفت مامانت رسیدیم، ما بودی که بیهوش -

 .بودی
 آراد مقابل در او بفهمند و ببینند او از بقیه بود متنفر خیال که چیزی. بود آه و اشک فقط که دیداری دیدارشان؟

 .است ضعیف
 اش،شدهباندپیچی و گچ وپایدست و سر دیدن آراد اتاق به واردشدن با بود، داده پرستار به که را قولی خیال

 تا گرفت را هایشاشک جلوی و شد بزرگ بغضش قدرآن بعد اما دند؛ش خم پایین به هایشلب ابتدا و شکست
 بر هایشاشک. شد نزدیک آراد به. شکست بغضش باالخره آراد نگران صدازدن با و شد نمایان پلکش هایرگ
 سختی به آراد اینکه تا. شدمی بیشتر بغضش بندشپشت زدمی حرف کلمه یک تا و ریختمی آراد دست روی

 برای خیال تالش و نهاد اشسینه روی بر را خیال سر و نهاد خیال سر روی را اششدهباندپیچی و دیدهبهضر دست
 .بود فایدهبی آراد نفس گرفتن بر مبنی سرش بلندکردن

 .کن ول رو سرم خورهمی گره نفست -
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 :کرد نوازش را خیال سر حالیبی یخنده با آراد
 دادم؟ منفی جواب خواست دلم گفتیم که خیالیه همون این. رو صداش -

 :ترکید دوباره خیال بغض و گفت را این آراد
 ...نبود دست از خدا به آراد -
 خیالی بگم که نداشتم رو صداکردنت جون اما شنیدم؛می رو صدات کردین پیدام درّه تو وقتی خیال، نکن گریه -

 دوستم اگه وگرنه ست؛دوطرفه مونعالقه و داریم تدوس رو هم دوتامون ما که دونممی من خیال... نکن گریه
 .رفتممی روستا این از. رفتممی نداشتی

*** 
 را شقایق یشماره بود، آمده شقایق و غزل آیال، خود، گروه در که هاییپیام به کردننگاه پس و کرد تر را هایشلب

 داشت کمکم بهار، به نزدیکی خاطربه که دوخت روبرویش گیالس درخت به را نگاهش خوشحالی با و گرفت
 .دادمی شکوفه

 .دادی مونسکته خدابه دادی؟نمی رو پیاما و زنگا جواب چرا خیال... خیال! شکرت خدایا وای -
 :گفت و گرفت افتاد ازشان اشخواستگاری روز که تاب چپ سمت هایپله طرف به را نگاهش خنده با
 .بودم خودم از عمومپسر خواستگاری جریان درگیر چون -
 :گفت کردمی تعجب معمول حد از بیش که وقتی طبق شقایق و
 !هن؟ -
 و زدنکل صدای. آمدند خودشان به چندثانیه از پس و شنیدند هم غزل و آیال بود، اسپیکر سر بر موبایلش چون و

 :پیچید گوشش در نفرسه آن هایهوار و جیغ
 چتونه؟ ترآروم وای -

 :فتگ جیغ با شقایق
 .بشی کرده هم عقد و نامزد اگه کنمنمی حاللت خیال -

 :پیچید گوشش در آیال تیز اما خفه صدای و زد ایقهقهه خیال
 .شدیم هم داربچه بگه زد زنگ کنم فکر واهلل زد این که ایقهقه این با -
 :درآوردند را خیال جیغ باالخره و
 جون به و ثریا خشم شما خاطربه بگو رو من... ایش. کرد ریخواستگا ازم پیش هفته بدبخت اون تازه. روانیا -

 .کنن برگزار تهران توی رو نامزدی و عقد مراسم تا خریدم
 :بگوید جیغ با غزل و شود بلند شانهرسه جیغ دوباره تا بود کافی خیال حرف همین و
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 اینجا؟ میاید کِی اصالً هستش؟ کِی خیال وای -
 :گفت خنده با خیال

 .اسفنده 12 تازه زوده، که االن. 97 سال عید قبل شب افتاد نامزدی غزلی؛ زوده نوزه... وو -
 :گفت قهقهه با آیال

 تواسه تهران بیان کردی شونراضی جوریچه راستی،. بگیره خوشبختی برا رو تپاچه 97 سگِ امیدوارم -
 بگیرن؟ نامزدی

 را خیال رسماً مادرش، و پدر همراه شکسته وپایدست با آراد بیمارستان، از شدنشانمرخص از بعد روز دو درست و
 بحث نشستند، هم کنار آراد و خیال اتفاقی وقتی بعدش، شب و گرفت خیال از را مثبت جواب و کرد خواستگاری

 سر کلی هم سیماخانم که عقد و نامزدی تاریخ به شد کشیده موضوع... و آیندمی هم به چقدر که و افتاد هاآن روی
 موافقت وقتی اما عقد؟ من دختر واسه و کردی نشان فقط خودت پسر واسه که کرد پا به قشقرق نکنند عقد کهاین

 .شد راضی ایستاد، ثریا جلوی و شود برگزار تهران در باید گفت خیال دید وقتی اما شد؛ ساکت دید را خیال خود
 .دیگه دیگه -

 :گفت هیجان با شقایق
 میشم؟ منگل بینمشمی گفتیمی که همونی آراد؟ -

 :گفت دوباره شقایق و کرد تأیید قهقهه با خیال
 .بیاید زودتر خدا رو تو! خیال وای -
 .کردمی نگاهش مهربانی با و بود داده تکیه عصایش به که شد آراد چشم در چشم و چرخید خیال و
 .ندارم رو ثریا خشم با مقابله توان که کن باور شقایق دیگه -

 :گفت شقایق و شد نزدیک او به آراد
 .هست طلبکارم میگه، رو خبر تاخیر هفته یه بعد. بابا نخواستیم چیش، -

 .کرد خداحافظی شقایق و کرد ایخنده خیال
 :گفت و نشست خیال کنار تاب، روی بر آراد

 تونممی نه کنم؛ ت*س*و*ب تونممی نه کردی؛ نابود زدی رو دستات دوتا بگیرم، رو دستت تونممی نه -
 کنم؟ کارچی پس. کنم ت*ل*غ*ب

 :بنشیند صاف کرد کمک خنده با خیال
 بکنی؟ کاری یه باید حتماً حاال -
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. بیشتر خجالتش دختره و بشه نمایان محبتش باید بیشتر پسره فهمن،می ترابزرگ اینکه بعد معموالً خب اوم؟ -
 نیست؟ طوراین

 :شد بلند خیال یقهقهه آراد، حرف این با
 .خوندی رمان من از بیشتر تو کنم فکر. آراد ایو -

 :گفت ایخنده تک با آراد
 ...و دونستننمی ترابزرگ اون قبل چون نمیگم؟ راست مگه خب -

 :پرید حرفش میان خیال
 .دونستننمی ترابزرگ که چقدرم -

 بودند خوشحالی در قغر انگار که چشمانی با سپس نشست، چهارزانو و چرخید آراد سمت به عادتش روی بر سپس
 :گرفت را سالمش دست و شد خیره آراد به
 این با من باش، آراد همون. بهتره نکنه تغییر چیزی اصالً... اصالً. کنه تغییر نیست الزم هیچی کن باور آراد -

 .زدم رو ناقص سکته من بکنی رو اونا حرکت یه یعنی نیستم؛ دمخور فیلماست و رمانا تو که چیزایی
 :گفت و داد تکیه دیوار به را عصایش خنده با آراد. خندید حرفش ندبپشت و
 .خانمم چطوری بگم و کنم ت*س*و*ب بقیه جلو رویی چه با دونستمنمی واقعاً چون خداروشکر؛ -

 آراد برای آریان و ماکان حتماً که برد این به پی خیال که گفت را حرف این چنان. شد بلند هردویشان قهقهه
 :گفت ریزریز هایخنده با سپس اند،گرفته تدس مهربانش

 نبود؟ ایرانی چطوری شبیه کمیه -
 :گفت و زد آراد دست گچ به آرام و کوچک ایضربه خیال. کرد ایخندهتک آراد

 کنی؟می باز کی رو گچ -
 .آینده هفته -

 همان در سپس و ندما ثابت yalda اسم روی بر چشمانش. شد روشن موبایلش اسکرین و داد تکان سر آهسه
 «کجایی؟ خیال» کرد بازش بود پایش ران روی بر که حال
 «.نشستیم تاب رو باغیم، تو آراد با»: نوشت سپس و کرد فارسی ابتدا را اشگوشی کیبورد و کرد تر لب
 کیه؟ -

 :گفت و آورد باال را سرش
 .یلدا -

 :گفت و برگشت طرفش به تند آراد
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 .بهراد با شد؟ چی راستی -
 :گفت و کرد عجم شکمش در را پاهایش داد، تکیه تاب زنجیر به را خودش و داد تکان تأسف از سری یالخ
 از چندسال و چندماه شد باعث و دید ضربه دانشجوییش دوران عشق از که یلدا هم. دارن حق طرفشون هردو -

. شده عشقش دید بکنه دل یلدا از خواست تا و بود گرفته قرار پریسان تاثیر تحت که بهراد هم بره؛ هدر زندگیش
 .نبود خوبی دیدار اصالً. نبود خوبی دیدار... و میشه بدتر حالم و میفتم دوران اون یاد بینمشمی میگه یلدا

 جیغ با نیکو و گرفتند قرار روبرویشان بازیشلوغ با آریان و ماکان و نیکو و یلدا. داد تکان تأسف از سری دوباره و
 :گفت

 !شد چی بگید -
 :گفت و کرد صاف را اشدرازشده پای آراد و کرد وجورجمع را خودش خیال

 شد؟ چی -
 :گفت خنده با آریان و نشست شدهکوتاه هایچمن روی هیجان با یلدا

 .یک این شد، منصرف بخره رو عمارت خواستمی که کسی اون -
 :گرفت را آریان حرف یادامه خنده با یلدا و شد میخش و برگشت یلدا طرف به خیال نگاه

 آی یلدا تریبون توسط سهمگین، ایمذاکره از پس ثریا، عموزن با خونین جدالی از پس بهار عموزن اینکه دو و -
 .داریم کار عالمه یه دخترا ما چون تهران؛ بریم فرداپس شما، نامزدی و عید خرید برای که کرد اعالم آر،
 .آمد فرود نیکو کنار و زد جیغی سپس و

 :گفت و نشست سرجایش سیخ شوق و ذوق با خیال
 !گید؟می راست وای -

 به که شدندمی هاییپله چپش سمت که سکویی روی آریان و داد تاب راست سمت دیوار به را اشتکیه ماکان
 :گفت ماکان و نشست شدند،می عمارت عقب خروجی و ورودی طرف

 تو؟ یدید آر آی یلدا از ترمعتبر تریبون... آره -
 .خندید بندشپشت و

 :گفت و کشید صورتش به دستی آراد
 کجا؟ ریممی اونجا -

 :گفت سریع خیال
 باشه؟... هابچه دیگه ما یخونه بیاید اما نیما؛ عمو و نادر عمو هم هست، ما یخونه هم -
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 را نگاهش سپس. آیندمی افردپس و شده عوض برنامه که داد پیام شقایق به موقعهمان خیال و داد تکان سری یلدا
 که  را غمی. کردندنمی حس را خیال دل زدگیآشوب شاید که بودند غرق خود شادی در قدرآن که دوخت همه به

 و. برود باد بر اششادی و بیفتد اتفاقی دوباره که ترسیدمی اشهمه خیال. دیدندنمی بود خندانش چشمان پشت
 آراد به و داد تکیه تاب زنجیر به بیشتر و کرد ایسرفه. بود پنهان خندانش نقاب پشت که بود چیزی تنها ترس،
 که هرچه. خوردندمی تکان اشزیتونی موهای و شدمی جمع اشآبی چشمان کردمی که ایخنده هر با که شد خیره
 مانند درست بگیرد؛ شش*و*غ*آ در را او آراد داد، مثبت جواب اینکه از پس خواستمی او دل. بود دروغ گفت آراد

 واقعاً خواستمی دلش. درد و بغض بدون اما شد؛ بد حالش مادرش زد زنگ نیکو و بودند جنگل در که روزی همان
 با چه شام، وقت به فیلم لحن با چه خواست،می دلش که لحنی هر با حاال «خانمم؟ چطوری»: بگوید او به آراد

 صبر سالشش-پنج باید خیال مطمئناً که خجالتی حدودی تا و بود متین قدرآن آراد اما مهربانی؛ با چه و عشق
 .بگوید خلوتشان در شاید... اما بشنود؛ زبانش از را جمله این تا کردمی
 :گفت مهربانی و آرمی با و چرخید بود برده خوابش او به خیره باز، چشمان با انگار که خیال طرف به آراد

 خیال؟ -
 :گفت و گرفت زنجیر از را سرش تکیه و داد انتک را سرش تند خیال

 بله؟ -
 :گفت و شد بلند آراد

 بریم؟ االن نشد، و اومدن هابچه که بگم بهت بیام گفتم کنه، صحبت باهامون خواستمی بابام -
 :شد بلند سریع خیال

 .بریم آره -
 .رفتند و شدند بلند هاآن پیش از دارد، کارشان آراد پدر اینکه گفتن پس و
 خیال؟ -
 بله؟ -
 :کرد نزدیک خود به را او و داد پیچ خیال دور را سالمش دست آراد. چرخید آراد طرف به و
 .دارم دوستت... فقط هیچی، -
 دور دستش که گونههمان و گرفت نادیده را کرد مغزی سکته انگار که را خیال و شد خیره جلو به و زد لبخندی و

 .برداشت قدم جلو به عصایش با بود، ه*ق*ل*ح خیال
 باالتر پله یک روی بر خواستمی وقتی چون برود؛ باال هاپله از کرد کمک آراد به و زد پلک هم سر پشت خیال
 .شدمی وارد فشار بدنش به بگذارد، قدم
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 بر وهرد آراد و خیال و زدند لبخند دیدنشان با محمد و رضا. شدند وارد درزدن از پس رسیدند، که موردنظر اتاق به
 .نشستند ایقهوه چرم مبلمان روی
 و کرد باز آراد بازوی دور از را دستش آهسته خیال. نشست آراد و خیال روبروی محمد و کرد زیادتر را بخاری رضا

 محمد. داد تکان سری خیال. شدمی خون دلش نشستمی آراد کنار هروقت چرا دانستنمی. نهاد پایش ران روی بر
 :گفت و گرفت دخترش براق عسلی ردرگمِس چشم از را نگاهش

 درسته؟ نگفتید بود خواهتوندل که رو چیزی هر جلو، اومد مراسمات بحث که پیش هفته -
 است معلوم. شد خیره عمویش و پدر به و آورد باال را سرش هم خیال. شد خیره خیال به و آورد باال را سرش آراد
 .اندنگفته ثریا مقابل در را چیزهمه که
 :گفت خنده با و نشست دارچرخ صندلی روی رضا و داد تکان بله معنی به را سرش یالخ
 .داریم ثریا داداشزن اسم به محکمی دلیل چون نگفتید؛ رو چیزهمه که نداره هم تعجب -

 :گفت محمد و کرد ایخندهتک تنها آراد و گذشت نمایش به را اشخنده خیال
 .دیگه بگید خب؟ -

 ایحلقه آستین بلوز با بدجوری که ایقهوه مبل دسته به را خودش کمی و کرد تر را هایشلب آهسته خیال
 :گفت و چسباند بود، ست ایشقهوه تنگ ایپارچه شلوار و اینسکافه

 .دائم عقد نه بخونن، چندساله یا چندماهه صیغه یه دائم، عقد جایبه... جایبه خواممی راستش؟ خب -
 از را او که خورد خیال کوچک پای به و برگشت او با هم اشخوردهگچ پای که برگشت طرفش هب سریع چنان آراد
 .پراند جا

 :گفت باالرفته ابروی با و کشید اشپرفسوری هایریش به دستی رضا
 !عموجان؟ سرت تو ننداخته مامانت که رو هاحرف این -

 بیشتری حیرت با. کند دفاع همسرش از تا کردن باز لب که دوخت چشم پدرش به و نشست صاف حیرت با خیال
 :گفت و زد پلک

 !بگیره؟ مادرم شمائه نظر ضد بر که رو تصمیمی هر قراره مگه. نداشته نقشی هیچ مادرم و خودمه نظر این عمو -
 :گفت ببرد بین از را تعجبش خواستمی که درحالی و آهسته آراد و کرد اخمی رضا

 .خیال باش آروم -
 :داد تکان را سرش و شد بلند خیال

 ...که درسته و بایستم همه جلوی نشوندنشکرسیبه خاطربه میدم خودم به رو حق این و منه نظر این -
 :داد ادامه و کشید اشگرگرفته صورت به دستی و خورد را حرفش
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 نشه انجام دائم عقد سی،عرو از قبل بهتره من نظر از اما داریم؛ دوست رو هم خیلی... خیلی آراد، و من که درسته -
 .بشه خونده محرمیت صیغه فقط و
 .خورد و ریخت آب بلوری لیوان در خودش برای میز، روی پارچ از و داد قورت را دهانش آب و

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم رضا
 عموجان؟ چیه دلیلش فقط. باشه -

 و نیکو شبش کنند، دائم عقد عید روز گفت ثریا وقتی اما نبود؛ مطمئن داشت که دلیلی از هم زیاد خودش دلیلش؟
 آرادخان دوباره اگر تا باشد داشته برنده برگ یک حداقل که گفتند او به رودربایستی بدون و آمدند پیشش به یلدا

 آراد از را خودش بخواهد خیال اگر که دانستنمی کسهیچ اما کند؛ خالص را خودش بتواند کرد، پریسان یاد قلبش
 .بپروراند قلبش در را آراد عشق بود محکوم روز یک و ابد تا او چون بمیرد؛ باید ند،ک خالص

 :گفت سپس کشید، عمیق نفس چند
 .باشید مطمئن دارم، محکمی دلیل -

 :کرد زمزمه و گرفت خیال از را نگاهش محمد
 .باباجان خب خیلی -

 :گفت و شد باز نیشخند به هایشلب خیال
 بریم؟ تونیممی -
 :گفت محمد و شد بلند هم دآرا
 .برید -

 به سنگینی با را نفسش بست، که را در. رفت بیرون خودش سپس رود، بیرون آراد ابتدا گذشت و کرد باز را در خیال
 .ایستاد کنارش و رفت بود ایستاده او و خودش اتاق روبروی که آراد طرف به و داد بیرون

 آراد؟ -
 :گفت خودش بگوید، چیزی خیال بگذارد کهاین از قبل و برگشت طرفش به آراد

 کنی؟ فسخ رو صیغه میرم پریسان سمت به دوباره من کردی فکر هروقت که بشه صیغه فقط گفتی -
 :شد نزدیک آراد به بیشتر ووالهول با خیال

 ...به آراد -
 .ردک ش*ز*ا*و*ن را خیال یه*ن*و*گ سالمش، دست با و خندید تلخ و پرید خیال حرف میان آراد

 برم من... من هم حاال نزدی، دم و دیدی رو اتفاقات اون یلحظه به لحظه تو خیال؛ میدم حق بهت. نکن هول -
 .کنم آماده فرداپس واسه رو چمدون
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 .رفت اتاقش طرف به و
 .بود دیده را آراد یعاشق لحظات تمام آخر کرد؟ شدمی کارچه. کشید آهی و کرد نگاه را آراد رفتن رد

 پس اما کند؛ ناراحت را آراد خواستنمی دلش وقتهیچ. شد وارد و رفت اتاقش طرف به و داد تکان را سرش
 .که شودنمی درک؟ به برود خودش چه؟ خودش
 روی بر درها، بر تکیه زمین، روی بر و بست را بالکن هایدر. رفت بالکن طرف به و داد تکان طرفین به را سرش
 و شد گرفته تماس ثانیه، چند از پس. گرفت ویدیوکال مهال به و درآورد را بایلشمو جیبش داخل از و نشست زمین
 .پیچید خیال گوش در زدنشکِل صدای آمد، صفحه روی بر مهال تصویر که همین
 :گفت حالیبی تقریباً خنده با خیال

 .شدم کر خاله وای -
 :گفت قهقهه با مهال

 کی حاال عزیزم، وای. خیال کنی ازدواج بخوای تو که رفتنمی هم ذهنم تو آخه! برم قربونت من الهی وای -
 میاید؟
 .کشید پر بدش حال تمام مهال، صدای شنیدن با خیال

 خرید هم چون بیایم؛ فرداپس که شد این بر قرار دیگه اما بیایم؛ دیگه هفته چند بود قرار واال...  اِم خاله، مرسی -
 .نامزدی هم و هست

 .گرد خیال چشمان و شد بلند مهال جیغ
 نگفتی؟ زودتر چرا خر شعوربی. میگی دروغ -

 :گفت و شد گردتر خیال چشمان
 !خاله؟ -

 بلند دوباره خیال یخنده شد باعث فریادش سپس افتاد، دوربین باالی به نگاهش و کرد نازک چشمی پشت مهال
 .شود

 .کشمتامی... بیام بذار. نکن آیلین آیلین، -
 :گفت مهال و داد تکان تأسف از سری

 کجا؟ میرن بقیه شید،نمی جا شما یخونه تو که تونهمه خیال -
 کشیدن ش*و*غ*آ در آن از که شد جلب بالکن ایشیشه حصار طرف به نگاهش و زد گوش پشت را موهایش
 .بود معلوم هاکان توسط پریسان

 :گفت و گرفت هاآن از را نگاهش نفرت با



 

 

204 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 وقته خیلی گفتن چون اونجا؛ به رفتن میشه هم بهتر همه برای اینکه مثل هست، مانی عمو و نادر عمو یخونه -
 .زدنمی سر رفتنمی پریسان و هاکان فقط و نزدن سر شرکت به که

 .داد تکیه بالکن در به را سرش و کرد قطع را تماس دقیقه، چند از پس خیال. گفت آهانی مهال
 نظر از چون بود؛ باورناپذیر برایش انگار. است متعجب قدرآن شودمی نامزد ادآر با دارد اینکه از هنوز چرا دانستنمی

 .باورنکردنی و دور قدرهمان و نزدیک قدرهمان غروب؛ او و بود تازه طلوعی آراد او،
 هم چندبار حتی و شدمی دگرگون حالش شده، ترنزدیک او به کمی آراد حال به تا پیش هفته از دیدمی وقتی اصالً
 دیر خیلی من. دیره هم خیلی تازه نیست، زود»: بود همین فقط آراد جواب و افتاد اتفاق زود خیلی چیزهمه که گفت

 «.هست فرصت زندگیمون، خونه سر بریم فرداپس فردا همین که نیست قرار تازه،. رسیدم تو به
 که چیزی داد؛می عذابش شتدا مغزش درون چیزی. نبود هم زندگی فرصت حتی خیال نظر از. نبود فرصت اما

 .بود پریسان عاشق دیروز تا که آرادی با شدنیکی برای است زود. است زود هنوز گفتمی
 ایشیشه هایحصار توسط شدهدادهنمایش یمنظره به و زد عقب را صورتش در شدهریخته موهای و کشید آهی
 .شد خیره
 بهتر را اوضاع کمی این و بود افتاده عقب عمارت فروش وضوعم شکر را خدا او، از آراد خواستگاری بعد انگار
 .کردمی

 هایپیام کالً. شد ایکس تلگرام وارد و کرد روشنش شد؛ رشکن*ت*ل*ی*ف وارد و درآورد را موبایلش
 .بود 1582 هایشکانال پیام و بود تاسه اششخصی

 .بود فرستاده وویس سه. شد بود فرستاده برایش پیام سه که آراد وی پی وارد
 :کرد باز را اولی وویس

 .اتاقم تو بیا خیال -
 :کرد پلی را دومی وویس و فرستاد باال به را ابرویش

 فقط بگن، ما به رفت یادشون و ثریا عموزن یعمه یخونه رفتن بقیه اینکه مثل بیار، خودت با هم مسکن یه -
 .اینجان هاکان و پریسان

 :کرد ازب را بالکن در و شد بلند سریع
 .شم بلند تونمنمی کنهمی درد پام و شده تموم مسکنام کجایی؟ خیال؟ -

 با و شد واردش و دوید آراد اتاق طرف به. شد خارج اتاق از و برداشت ژلوفن یک و رفت کمدش طرف به سریع
 :گفت و کشید عمیقی نفس بود، موبایل در سرش سردیخون با که آراد دیدن با که چرخاند چشم اتاق در نگرانی

 آراد؟ -
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 :گفت و آورد باال را سرش آراد
 .اومدی عجب چه -

 .شد نزدیک او به طلبکارانه حالتی با خیال
 !درد از میرممی دارم گفتی خب تو -

 :گفت و انداخت باال را ابرویش آراد
 .خوردم رفتم خودم نیومدی دیدم بود، پیش ساعت یه مالِ -

 :گفت آراد و نشست تخت روی بر کنارش، خیال
 .میره سر هردومون یحوصله مطمئنم... اتاقت تو نرو -

 :گفت و کشید تخت روی را پایش هردو خیال
 نگفتن؟ ما به چرا -
 :داد تکان را پایش درد با و زد ایقهقهه آراد خیال، حرف این با
 .آریانه و نیکو کارِ کار، -

 :گفت لبخند با آراد و برگشت طرفش به چهارزانو خیال
 .گذشتن تنهامون مثالً -

 :گفت طوالنی تبسمی از پس آراد و گفت آهانی خیال
 خیال؟ -
 جانم؟ -

 :شد خیره خیال براق عسلی چشمان در و داد تکان را دردناکش پای
 نامزد کمیه وایسیم بخوایم صیغه، برای محضر بریم فردا بگیر، لباس برو دوستات با تهران بریم امروز همین بیا -

 بریم؟ هوم؟... درمیاره روزگارمون از دمار عموزن کنیم
 .ایستاد حرکات از و شد گرد خیال چشمان

 .فرداپس فردا برسه چه زوده، برام هم کمیه همین من! آراد؟ میگی چی -
 زوده؟ برات چرا ها؟ بشم؟ داشته دوست تورو فقط که ندادم قول بهت من مگه نداری؟ دوست و من مگه چرا؟ -

 :داد قورت را دهانش آب و کشید عقب به را خودش خیال
 انقدر چرا تو اصالً... اصالً. سخته خودم عجیب حال تو، احساسات افتاد، که اتفاقاتی تموم هضم زوده، خیلی چون -

 آراد؟ چیه خاطربه تهشدعجیب خیلی رفتار و اصرار آراد؟ داری اصرار
 :بنشیند کرد مجبورش و گرفت را شدست آراد برود، عقب خواست تا و شد بلند تخت روی از
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 اینکه برای تو دلیل مثل. دارم محکمی خیلی دلیل که باش مطمئن خودت قول به میگم، چیزی من اگه... خیال -
 .داری حق و نیستی مطمئن من از چون نکنیم؛ دائم عقد

 .لرزید خود به سرما از و شد خیره آراد چشمان دریای در مبهوت و درآورد اسارت از را دستش مچ خیال
 آراد؟ آره کنیم؟ نامزد زودتر تا کنیمی اصرار انقدر نداری اعتماد من به چون میگی داری یعنی -

 :گرفت را خیال دستان سریع و نشست تخت روی بر تند و زد کنار داشت درد هرچه آراد
 چون دارم؛ اعتماد تو به هرکسی از بیشتر من. کنی برداشت حرفام از تو خواستممی که نیست حرفی این خیال -

 و اعتماد کالً موضوع خیال اما بزنی؛ جار رو پریسان موضوع.... موضوع تونستیمی راحتی به نبودی، اعتماد قابل اگه
 خودت برای. زد مادرت به خواستگاری سر که حرفایی و ثریائه عموزن موضوع. نیست چیزا جوراین و مطمئن
 بدجور پریسان و ثریا عموزن از چون که یلدا جزبه مامانت چون پامون؟ جلو ننداخت سنگ مادرت که نبود عجیب
 .متنفره خانواده این کلِ از متنفره،

 ممکن حالت تریننزدیک به حال بگیرد، فاصله آراد از تا کردمی را اشسعی تمام که پیش لحظه چند برعکس
 :کرد هزمزم مبهوت بود، نشسته زانو روی که حالی در و بود رسیده

 !دونمنمی... من -
 :داد ادامه و  دوخت آراد به را نگاهش و
 آراد؟ شده چی باشه؟ شده تونهمی چی مثالً -

 :گفت و کرد نوازش شستش با را خیال دست پشت آهسته آراد
 رفت هم وقتی داخل، بره خودش فقط گفت ثریا عموزن که گفت بود، مادرت نگران... شده چی گفت بهم مامانم -
 .شد بد عموزن حال هم بعد و اومد فریادشون و داد صدای اخل،د

 :داد ادامه آویزان صورتی با آراد و افتاد تولوپتاالپ به خیال قلب
 .اوف... بردنمی خوابم بود شب که هم بار یه -
 اششانه روی بر دست کسی اگر که جوری کرد؛ نزدیک آراد به بیشتر را خودش قراریبی با خیال. نداد ادامه و

 .شدمی پرت شش*و*غ*آ در گذشتمی
 ها؟ شد؟ چی آراد -
 سیما اگه گفتمی عموزن. بود پیشش هم ثریا عموزن... ایستادم شنیدم که رو تو اسم رسیدم که هاکان اتاق دم -

 چیزی و دخترشه سیما ضعفنقطه. نداختنمی پامون جلو سنگ طوراین و شدنمی بد ما با دونستنمی رو چیزهمه
 .بگذره کمیه بذار پسرم گفت عموزن و زودتر مامان گفت هم هاکان. دونیممی ازش که
 :کرد زمزمه ناباوری با خیال و شد خیره بود مبهوت که خیال به ناراحت آراد
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 هاکان که شنیدم هاکان اتاق دم بود، خراب اتاقم بخاری چون سرما از پذیرایی تو اومدم که شبی اون... شب اون -
 چی؟ یعنی اینا آراد آراد،... بگذره ماه یک این بذار گفت عموزن و زودتر گفت
 شش*و*غ*آ به را خیال که درحالی گذشت، او شانه روی را دستش و کرد نوازش را خیال یگونه آهسته آراد

 :گفت کردمی دعوت
 .بهتر زودتر، چی ره میگم و ترسممی همین برای. بودیم تو و من هاکان و عموزن منظور خیال -

 .کرد ه*ق*ل*ح آراد دور را هایشدست و چکید آراد ایسورمه پیراهن روی بر خیال اشک
*** 
 آریان و نیکو و خودش نفهمند ترهابزرگ که ایبهانه یک با زودتر، هرچه که گفت بغض با و زد زنگ یلدا به وقتی

 اشقیافه دیگر کرد تعریف را چیزهمه خیال و رسیدند عمارت به وقتی اما شود؛ روح قبض بود نزدیک یلدا بیایند،
 .بود شده زده سکته واقعاً
 فردا که کرد خواهش اششوهرخاله از رسیدند، اشخاله یخانه به ساعت سه از بعد وقتی اما شد؛نمی باورش خیال

 هم مهال، شوهر علی، و کنند صیغه بتوانند مادر و پدر بدون گرفتن،پول کمی با تا ببرند آشنا محضری به را هاآن
 .کرد قبول سریع

 .کردمی نگاه تلویزیون به مثالً بود، فکر در که درحالی که شد خیره آراد به بغض با
 :زد پچ مهال و نشستند کنارش مهال و یلدا

 ثریا ونا مگه اصالً. بود نشده هیچی دیدی یهو کنین؟ عقد فردا حتماً و کنید اذیت رو خودتون اجباریه چه حاال -
 بکنه؟ تونهمی کارچی

 :کرد جمع شکمش در را پاهایش و کشید آهی خیال
 .ندم مثبت جواب تا نگیره رو من جلوی مامانم کنه کاری تونست که بکنه تونهمی کارایی یه حتماً -

 :گفت و داد تکان تأسف از سری مهال
 .جقتعجق فامیل این با -

 :گفت بلندی ایصد با و شد آراد و یلدا متوجه یهو بعد
 .اونام با نبودم، تو با یلداجون. سرم بر خاک! اوا -

 :گفت خنده با یلدا
 .بردیم پی بودنشونمجوجعجوج به وقته خیلی ما چی؟ برا عذرخواهی -
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 بلند زانوهایش روی از را سرش گذشت،می بد اتفاقات حوالی در شانهمه که یلدا و مهال هایحرف از خسته خیال
 خیال صورت به و آمد بیرون هپروت دنیای از آراد. نشست کنارش و رفت آراد طرف به. شد بلند مبل روی از و کرد
 :گفت. شد خیره بود معلوم اشسردرگمی و کالفگی که
 ...خیال گفتمنمی بهت کاشکی -

 :گفت تندی لحن با و برگشت آراد طرف به سریع خیال
 ...دافتامی اتفاقی عقدمون روز توی اگه چرا؟ -

 عصایش آراد. برگشت هاآن سمت به مهال و یلدا نگاه. کرد بلند و کشید هم را خیال دست و شد بلند ناراحتی با آراد
 .کرد بلند را

 شده؟ چیزی: مهال
 قسمت ترینگوشه طرف به و کشاند را او آراد. شدند مهال یخانه بالکن وارد آراد همراه و گفت ای«نه» سریع خیال
 :گفت دردهایش، روی بر بود نقابی که آرامشی با. نشست رویش بر آراد و رفتند بود صندلی یک که بالکن

 .خیال بگو حاال -
 :زد لب. لزراند را خیال یچانه بغش

 ...و افتادمی اتفاقی یه وگرنه گفتی، شد خوب گفتممی داشتم -
 او شود اشچیزی او اگر که کردمی ثابت چگونه چگونه؟ است؟ اندازهبی او به عشقش کردمی ثابت جورچه آخر

 کرده؟ لمس را مرگ
 .شکست بغضش و کرد ل*غ*ب را آراد کرد؛ ه*ق*ل*ح دورش را دستانش یهو و شد نزدیک آراد به آرام
 قبل مثل کردمی سعی فقط خیال دوهفته، این در. فشرد خودش به را خیال و آورد باال را دستانش مبهوت آراد،
 این بهت در هنوز انگار جورایییک داد؛نمی انجام بود عشقش نشان که را هاییرفتار چنان صالًا و کند رفتار

 .بود کرده تربد را خیال حال بود، کرده درگیر را فکرش تمام که ایمسئله گفتن با آراد و بود نامزدی
 :گفت هقهق با خیال. دوختند چشم نگرانی با مهال و یلدا و نیکو و شد باز بالکن در
. نشم دور ازت دیگه که کردم داغ رو دستم پشت کردیم پیدات درّه تو که شب اون از... دارم دوست خیلی خدا به -

 .نه... آراد نه بذاریم؟ تاراج به رو بودنمون هم با من، ناراحتی و جشن یه خاطربه... خاطربه حاال
 :کرد زمزمه گوشش در و فشرد اشسینه به را خیال سر و شد بلند سختی به آراد

 نگاه... دیگه نکن گریه. آلبالویی خانم بگیم باید پرتقالی، خانم گفت بهت نمیشه دیگه االن! ا... خیالم نکن گریه -
 .شده سرخ آلبالو مثل دماغت

 .برد داخل به را نیکو و یلدا مهال، و فشرد آراد به بیشتر را خودش خیال
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 :گفت و زد خیال موهای روی بر ایه*س*و*ب آهسته آراد رفتند، که هاآن
 .خیالم دارم دوست هم من -

 و دادمی بروز را عشقش داشت تازه حال زجرکشیدن، و بودن آراد عاشق ماه چند از بعد. شد کمتر خیال گریه
 .شدمی کمتر کردمی حس قلبش روی که سنگینی

 :گفت و زد اشپیشانی روی را بعدی یه*س*و*ب
 .عزیزم نکن گریه -

*** 
 به هراسان و پرید آراد و علی چُرت و شد بلند تایشانسه هر جیغ غزل، و آیال و شقایق شدننمایان و در شدن باز با

 :گفت و کشید شش*و*غ*آ در را خیال هیجان، با شقایق. کردند نگاه ورآن و وراین
 !خانمعروس برات بود شد ذره یه دلم... بشم قربونت الهی خیالی، -

 :گفت خیال. کشیدند ش*و*غ*درآ را هم زمانهم چهارنفر هر و زد کوتاهی کل غزل و ستب را در آیال
 !خیلی از بیشتر... بود شده تنگ براتون دلم هم من -

 :گفت قهقهه با شقایق شوند، آماده رفتند دخترها یهمه وقتی و کرد آشنا هاآن با را آراد خیال تنگی،دل رفع از بعد
 .میشه عسلی-آبی چشماش تونبچه! کردیا تور هم رو کیسی عجب -

 در که دیشب از. شد صورتش روی بر ضدآفتاب زدن مشغول و کرد شقایق بازوی نثار مشتی خنده با خیال
 .نداشت غمی هیچ دیگر انگار رسید، آرامش به آراد ش*و*غ*آ

 از دست شده، چه نفهمید تیوق تا و حرف به گرفت را خیال یلدا و بزنند رژ برایش که کردمی نوق و نق آیلین
 :گفت سردیخون با هم، سر آخر. برداشت سرش

 .دارید زنیکه اون از آتویی یه هم رسید،می بهم زودتر هم. بهتره خب این سرت، تو خاک -
 و کرد نگاه بود شده زیبا مشکی و طالیی شلوار و مانتو آن با که یلدا به و گرفت آینه از را نگاهش اعتراض با خیال

 :تگف
 دوتا، این که آتوهاییه موضوع اما صیدم؛*ق*رمی عربی برات وسط این و نبود چیزیم من آره، که بود این اگه -

 .کننمی استفاده ازش هی هم مقابل در و دارن هم از ثریا عموزن و مامانم
 :گفت و کرد نازک چشمی پشت شقایق

 گرفتید؟ کی برای محضر وقت -
 :کرد صاف را اشدامنی شلوار و بست را شارویی مانتوی قَزَن خیال

 .ریممی شیش ساعت عصر، -
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 و بکنند دائم عقد و شده عوض صیغه درمورد نظرش بود گفته آراد به صبح. خورد را بغضش حرفش یادامه در و
 گفت هم اششوهرخاله به و نگشت باز تصمیمش از بکنند، کاری توانندنمی و نیست الزم که گفت آراد هم هرچه

 .بروند خرید به بود قرار که هم حاال. بگیرند دائم عقد وقتِ که
 :زد فریاد مهال و شد خارج اتاق از« !نزن دست بهم» که آیلین جیغ و آیلین لپ کشیدن با و کشید آهی

 ذاری؟می سرشبهسر شده سگ امروز این بینیمی تو! خر خیال -
 :دز اششانه روی بر شقایق و کرد ایخندهتک خیال

 .کنیا موچ و بوچ خداحافظی برا بری نه حاال -
 :کشید را شقایق طالیی شال یگوشه و شد بیشتر اشخنده خیال

 .کردیم ل*غ*ب رو هم دیشب بار اولین برای آراد و من! دیوانه -
 :گفت قهقهه با نیکو و اشکله پس زد جیغ با شقایق

 .چلوندمی رو آراد داشت خیال فقط کردنا،نمی ـغـل*بـ رو هم -
 :کشید و گرفت را نیکو دست یلدا خیال، جیغ با
 .دادین بهمون ناقص عروس میگن فرداپس فردا میشه پاره شحنجره االن کن ولش بابا -

 به را خیال دماغ سفیدش و صورتی بلندقواره شال و انداخت گردنش در دست آیال و کرد نازک چشمی پشت خیال
 .انداخت خارش

 !خورممی رو تونهمه وگرنه نکنیدا؛ ناراحت ور من خیالیِ -
 .خندید اشادامه در و

*** 
 :نهاد غرزدن بر بنا یلدا و شدند ولو شاپکافی هایصندلی روی بر خستگی با شانهمه

 .داری فنگ و دنگ انقدر که خیال کنه کارتچی بگم خدا -
 .داد سفارش میوهآب و بستنی و کیک عالمه یک هازدهسومالی همانند آیال و خندید حالبی خیال

 زیری با رنگپرتقالی جادوگری آستین مانتوی یک و داد رضایت خانمخیال باالخره تا گشتند را پاساژ سه درست
 خودش جز به کسهیچ و. خرید پرتقالی و کرمی بلندقواره شال و کرمی شلوار و آبی هایگل با سفید حریر مانندتاپ
 لباس این تا شدند خسته قدرآن رنگ، این به آراد عالقه و آراد هایگفتن«پرتقالی خانم» خاطربه که دانستنمی
 .بیاید خیال گیر
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 وارد. کرد روشن را اشگوشی نت و درآورد را موبایلش. گرفت شکل هایشلب روی بر محوی لبخند
 بالک که را بقیه و مادرش و پدر. شد تلگرام وارد سپس و کرد روشنش و شد اسپاتشهات رشکن*ت*ل*ی*ف

 .نبودند بالک بودند همراهش حال که افرادی فقط و بود کرده
 :داد پیام و شد آراد وی پی وارد. گرفت وسعت لبخندش

 .آراد سالم -

 :آمد پیامش ثانیه چند از پس. افتاد typing آراد برای و خورد تیک دو پیامش سریع
 خریدی؟ لباس عزیزم، سالم -
 کنی؟می کارچی تو بله، -

 :داد پیام آن بعد اما نداد؛ جواب آراد ثانیه چند
 (زده چشمک و درآورده زبون شکلک! )خوب خوب کارای -

 :گفت آیال. چرخاند حدقه در را چشمانش خیال
 .دیگه بخور کنی؟می چت کی با خیال -
 :نوشت آراد برای خیال و داد هول طرفش به را کیک ظرف و
 کارا؟ چه مثالً -
 یاد و شد گشاد خیال چشمان. گذشت را او و خودش دست عکس و شد عوض آراد پروفایل عکس ال،ح همان در

 .بود آراد دست در گوشی و بود آراد دست در دستش که افتاد تهران به آمدنشان روز
 :فرستاد آراد و کرد ریزی یخنده

 باز رو پام گچ برم آریان و علی با بعد و کنم باز رو دستم باند بزنم، رو سیبالم ریش حموم، برم خواممی االن مثالً -
 .کنم

 :کرد تایپ و ساباند مانتویش به را اشکردهعرق دست نگران خیال
 .زوده نکن، باز نه کنی؟ باز دیگه هفته نبود قرار مگه آراد -
 .که کنمنمی باز نیست خوب گفتن اگه عزیزم، نیست زود -

 .آمد بیرون تلگرام از و کرد خداحافظی و فرستاد برایش قلب پنج سریع
 بر را هرچه که آیال و شقایق و بردمی خوابشان داشت خستگی از کمکم که چرخید نیکو و یلدا روی بر نگاهش

 .بودند گذشته او برای فقط کیک تکه یک و خوردندمی داشتند بودند میز روی
 :شد چتاسنپ دوار و چسباند او بازوی به را سرش غزل. پراند باال به را ابرویش

 .خانمعروس هم این -
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 .خواستمی اینستاگرامش کردنپست یا استوری برای حتماً. بود فیلم روی بر
 :گفت و کرد ایخنده خیال

 .خوشگل عروس یه -
 .نشست صاف غزل و شد نمایان اشگونه چال و
 .کنیم نگاهش بیا -

 و بینی شانبینی روی و بود شده نازک و سکیعرو صدایشان. شد پخش فیلم و چسبید غزل به خیال بار، این
 .بود نهاده خرگوش گوش برایشان و بود خرگوش هایسبیل

 .کن تگ هم رو من غزل! شدم ناز چه وایی، -
 .زد چنگال روبرویش کیک در و نشست صاف خیال. گفت ای«باشه» غزل

 :گفت و خورد کیک از
 .خوابنمی شاپکافی فِک االن نیکو و یلدا که خونه بریم زودتر هابچه -

 :گفت آیال و داد نشان را حلقش تا کشید، که ایخمیازه با شقایق
 .کنممی غش دارم کمکم هم من چون بریم؛ حاال همین -

 :گفت حالیبی با و پرید چرتش از یلدا که کند حساب شود بلند خواست و داد تکان سری خیال
 .بشین تو -
 .کرد حساب و فتر پیشخوان طرف به و شد بلند و

 .شدند خارج کافه از یکدیگر همراه به و برداشت را خریدهایش و چرخاند کافه دور را نگاهش خیال
 .رفتند اسنپ همراه یلدا، و نیکو با خیال و رفتند شقایق ماشین با غزل و آیال
 :گفت اسنپ تاکسی راننده به پررویی با یلدا

 کنید؟ باز رو صداش میشه -
 .کرد باز را آهنگ صدای و ادد تکان سری مرد

 بشم سیاره این تاریک ینیمه در من که رفتی»
 بشم آواره زمین روی ایسایه مثل که رفتی
 نکردی حس کنارم در را خالیت جای و رفتی
 نکردی حس انتظارم عذاب از چیزی و رفتی

 ندارد خاموشی تو عشق آتش اما سوزممی 
 ردندا فراموشی چشمانت داغ اما میرم؛می
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 زمینم مرد تنهاترین کنی باور مرا باید
 اخرینم غروب در من ایتازه طلوع در تو

 کن باورم اسیرم تنگیدل هایشب در توبی من
 کن باورم کویرم در درختی تک مثل توبی من

 تو وزیبایی تو الدمی جشن در من زیبای
 بمیرم خواهممی که شمعم آخرین من

 کن باورم کن باورم
 بشی که هرجا توام با من کنی اورب مرا باید

 «نباشی تنها کنی حس را تنگیمدل هم تو شاید
 .زدمی گریه زیر به بود جایش اگر که جوری بود؛ رفته فاز در آهنگ با بدجوری خیال

 چگونه؟ کرد؟می سر اشنامزدی مراسم در مادرش و پدر نبودن با طورچه! شد چه و خواستمی چه
 با که روزهایی کرد؛ پرت آینده خوب روزهای به را فکرش و کرد پاک را چشمش کنار یزدهنیش اشک قطره

 .داشت آراد با شودمی آرامش و صبوری
 یحوصله شدیداً چون رفتند؛ بود باز درش که پارکینگ قسمت از. رفتند آپارتمان طرف به و شدند پیاده آژانس از

 .نداشت را منتظرماندن ساعت یک
 و اَدا قدرآن نیکو و یلدا موردنظر، طبقه به رسیدن تا و شد پخش آبی کالمِبی گلِخانم گآهن آسانسور، در

 .آمد چشمانش از اشک که خندید قدرآن و شد باز خنده به خیال هایلب که درآوردند بازیمسخره
 .نکنه کارتونچی بگم... بگم خدا وای... وای -
 :گفت شیطنت با نیکو. زدند را مهال واحد زنگ و آمدند بیرون آسانسور از و
 .بود عروسی از قبل مراحل این. دیگه باشه شاد باید عروس -

 بود، پایش پایین که آیلین و زدمی حرف تلفن با مهال. شد باز در و فرستاد هردوتایشان برای ایه*س*و*ب خیال
 .ماالندمی را چشمانش

 :زد جیغ قریباًت و شد وارد و کرد ـغـل*بـ را آیلین خنده به خیال
 .خانمآیلین ها، دخترخالته عقد جشن امروز مثالً. نگاه رو خوابالوئه خانم وای، وای وای -

 :گفت نقنق با آیلین
 !خیار زمین بذالم دارم، دوست رو مامانم فقط میاد، بدم ازت زمین، بذالم -
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 گفته بهشان خیال. گرفتند را دلشان خنده زا نیکو و یلدا و شد بلند جیغش آیلین، زبان از خیار لفظ شنیدن با خیال
 صدایش خیار خانم و کردندمی اذیت را او ها،سال آن در اول، هایهفته در دانشگاه بامزه پسرهای از تن چند که بود
 .شد کشیده دانشگاه حراست به کارشان که فیزیکی چه و لفظی چه کرد؛ دعوایشان قدرآن آخر، بار هم او و زدندمی

 :گفت و نهاد زمین را آیلین اخم، و ناراحتی با خیال
 .خانمآیلین ندارم دوستت دیگه -

 :گفت ماالندمی را هایشچشم هم هنوز که درحالی و رفت هاپله طرف به اهمیتبی آیلین
 !دلک به -

 :گفت اشپرچانه مخاطب به غضب، با مهال و شد گرد همه چشمان
 .دقیقه یک ببخشید -

 :زد فریاد و گرفت را گوشی ویبلندگ جلوی سپس
 .اَه! کنم کبابت نیام تا شدهصاحاببی آیلین -

 :کرد زمزمه خیال و درآمدند بهت حالت از همه
 .این شده پررو چه -

 :گفت و کرد باز را لباسش کت هایقزن یلدا و چرخاند کاسه در را چشمانش نیکو
 چه خودت ها؟ کجاست؟ آراد دارید، وقت محضر رچها ساعت و یکه ساعت االن. کن ول رو آیلین پرروییِ -

 !هیع... یا مدنظرته؟ آرایشی
 به که حالی در خیال و شد خیره یلدا به متعجب و خورد آب کمی نیکو. شد خیره خیال به گردشده چشمان با و

 :گفت رفتمی حمام طرف
 شده؟ چی -

 :گفت جیغ با یلدا
 .شما که ندادید خون آزمایش -
 :گفت درهم ایقیافه با نیکو خیال، یدهخن بلندشدن با
 .شد خنگ استرس از کنم فکر -

 .کرد باز را شلوارش دکمه و کرد وجورجمع را خودش خیال
 گوشیم تو آرایش ویدیو یه آره هم، بعدش کنه؛ باز رو پاش گچ نبود مشکلی اگه تا بیمارستان رفت آراد که اوالً -

 تو وقتی بود، هول که بهار عموزن سریصدقه از. دادیم خون آزمایش بله ،اینکه  هم آخرش میاد، لباسم به دارم،
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 خواستگاری، نیان نخورد هم به هامونخون اگه که بگیرن خون ازمون گفت پرستارا به خودش بودیم، بیمارستان
 .نداشت مشکلی هامونخون و کیفمه تو برگه هم االن
 :گفت نیکو و فرستاد بیرون به راحت خیال با را نفسش یلدا

 دست تاپنج تونبچه فرداپس فردا و کردیدمی عقد آزمایش بدون شما وگرنه بود؛ هول عموبهارزن خداروشکر بازم -
 ...داش پا تاپنج

 :گفتند زمانهم یلدا و خیال و شد ساکت صورتش، در خیال شلوار شدنپرت با
 !مرض -
 :گفت و آمد پایین هاپله از الووهول با مهال بشود، حمام وارد خواست خیال تا و
 .شده خراب شیرآالتش این باالییه، حموم تو برو خیال -

 .دوید باال طبقه طرف به و کشید پایین را اشرویی زیر شومیز سریع خیال
*** 
 :رفت عقبعقب و زد جیغ

 .بعد بپوشم لباس وایسید حداقل شعورابی بابا -
 :گفت داشتمی گهن داشت را اشخنده جلوی زوربه که نیکو

 .بپوش بعد کنیم،می آرایشت کنیم،می درست رو موهات. کنیمی عرق نه، نه نه -
 :گفت و کرد ترسفت را حوله حرص با خیال

 کنم؟ چه وقتاون. اومدن مشوهرخاله... آراد آریان، دیدید یهو. بابا -
 :گفت و نشاندش صندلی روی بر سریع یلدا. شد ساکت یلدا جیغ با
 فقط دیگه اونا میان، غزل و آیال و شقایق االن نمیان، هم اونا. ایش. ببینم بشین نازنازو؟ انقدر هم عروس -

 .نیاد کسی مواظبن اونا. نیست تو بند دستشون کنن، آماده باید رو خودشون
 :گفت نیکو و رفت هردویشان به ایغرهچشم خیال،

 .بده نشون رو ویدئو خب -
 :گفت نیکو و زد بود 6468 که را اشگوشی رمز سریع خیال

 رمزیه؟ چه این. کنید پیدا را شدهرسم الگوی -
 :گفت و شد اشگالری وارد خنده با خیال

 .1368 من و اومده دنیا به 1364 سال آراد آراد، و خودم تولد سال -
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 پشت باید داد،می نشان ویدئو که طورآن. کرد پلی را ویدئو خیال و درآوردند خیال برای ادایی هردویشان نیکو و یلدا
 .مات صورتی لب رژ و دهندهحجم ریمل و باریک چشم خط یک سپس و زدندمی طالیی و صدفی سایه پلکش

 :گفت و خاراند را صورتش یلدا
 کنیم؟ چه صدفی؛ نه دارم طالیی نه من خب -

 اشخیره ـمر*کـبهدست یلدا و کرد سوا هاآرایشی لوازم از را پنکک و پودر کرم نیکو. انداخت پا روی بر پا خیال
 .شد
 .میارن اونا... اینجا میان بعد بیارن، رو لباسشون رفتن غزل و آیال و شقایق -

 نگاه نیکو به و کرد صاف بود پوشیده بگ شلوار روی که را اشگلیگل بلوز کالفگی با و داد تکان سری شقایق
 .بود تنش حوله فقط که هم خیال بود، پوشیده شلوارک و تاپ خودش برای راحت خیلی که کرد

 .گرما از پزیمی االن کن، عوض رو هاتلباس یلدا -
 درشت هایگل با سفید زانو باالی تا پیراهن یک با را شلوارش و بلوز و پذیرفت را خیال درخواست سریع یلدا

 .کرد عوض زرد و نارنجی
 .شد باز نفسم راه انگار. آخیش -

 :گفت یلدا و کرد یاخندهتک خیال
 .کنم درست رو صورتش من تا بگیر رو موهاش آب تو نیکو -

 وارد شلوغی با غزل و آیال شقایق، و شد باز در موقع همان. رفت خیال طرف به و برداشت را سفید یحوله نیکو
 :شدند

 .سالم زندگی ای سالم، زندگی ای.[ د*ی*س*و*ب محکم را خیال] سالم همگی. سالم سالم -
 :گفت و کرد شقایق بازوی نثار مشتی خنده با خیال

 آوردی؟ رو هاتآرایشی لوازم. مرض -
 .بلی بلی -

*** 
 :شد بلند آراد صدای دوباره. کرد قایم شال زیر را اشفرفری موهای

 .دیگه تو برم بذار خب شده؟ آماده نمیگی مگه یلدا! خدا ای -
 خود به محبوبش عطر از و کرد صاف را رنگشپرتقالی مانتوی و ردک تجدید را اشصورتی لب رژ و خندید ریز خیال

. آرادش بود؛ عشقش و او وصال روز امروز،. شد باز خنده به زیبایش هایلب و زد برق رنگشعسلی چشمان. زد
 .بود اشزندگی روز بهترین امروز که بود مطمئن



 

 

217 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 :گفت آراد و بیرون رفت و کرد باز را در. رفت اتاق در طرف به و زد چرخی
 .بیرون اومد خودش آخیش، -

 :گفت و زد سوتی سپس
 !رو من عشق -
 :گفت و شد خیره لنگیدمی کمی که آراد به خنده با
 شدم؟ چطور -

 :گفت و کشید سفیدش-ایسورمه لباس به دستی یلدا
 .کردی خراب رو چیهمه خیال -

 :کشاند ش*ش*و*غ*آ به را او و کرد ه*ق*ل*ح خیال دور را دستش شیفتگی، با آراد و کرد ایخنده خیال
 !دل عزیز شدی خوشگل خیلی -

 :گفت و فشرد آراد به را خودش عشق با و خندید نمکین خیال
 .گرفتم رنگی این پرتقالی خانم گفتیمی هی چون -

 :گفت و گرفت فاصله او از کمی خنده با آراد
 ...شدیا ترخوشگل چه میگم -

 :شد بلند مهال صدای و نشاند خیال شانیپی روی بر ایه*س*و*ب سپس
 !شد شروع موچشونوچ*ا*م نشده مَحرم -

 و رفت ایغرهچشم مهال و د*ر*ش*ف خود به بیشتر را خیال خنده، با آراد و گفت ای«خاله» اعتراض با خیال
 .بود پوشیده مشکی شال و پالتو رویش و بود پوشیده طالیی بلند ماکسی یک که کرد نظاره آینه در را خودش

 بود، گچ در پایش چون آمادن موقع که خودش ماشین سوار آراد. کردند رفتن عزم همه غزل، و آیال شدنآماده با
 با آریان و رفتند دخترها و شقایق با نیکو و یلدا. نشست راننده شاگرد قسمت در خیال و شد بود اشراننده آریان
 .علی و مهال
 ابراهیم یدونهدونه آهنگ زدن،استارت از پس و شد خیره او به محبت با آراد. اندشک را انگشتانش هیجان با خیال
 .کرد پلی را زاده

 دونه دونه دونه دونه -
 بینمونه حاال که حسی یه

 خودمونه خود مال
 رسونهمی هم به رو ما
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 شلوار و کت و جلیقه و عسلی مردانه بلوز یک که شد خیره آراد به سپس و کرد کم را آهنگ صدای و شد خم خیال
 .لرزیدمی هیجان از هم هنوز اما کرد؛ صاف را صدایش. بود پوشیده اینسکافه پاپیون و
 من شدی، من مالِ دیگه تو،. داده بهم رو چیهمه دیگه خدا خوام،نمی چیزی دنیا از دیگه کنممی احساس... آراد -

 .تو برای دیگه
 :کرد اضافه خیال و فشرد را خیال دست خنده با آراد

 عمل اشتباه که خوشحالم هم باز اما بود؛ تربزرگ پریسان عشق و باشی شده مندعالقه من به تازه اگه حتی -
 پشیمون دیگه و گذرونممی تو با عشق، با رو عمرم از هفته دو شده، حتی چون دادم؛ مثبت جواب بهت و نکردم
 .کنمنمی پوچی اساحس دیگه. ندادم مثبت جواب آراد به چرا که نیستم

 و شده خیره ثانیه چند برای غمگین، یا است شاد بگوید توانستنمی که چشمانی به و کرد تر را هایشلب آراد
 .شد خیره روبرو به دوباره سپس

 آخرین به خودم به رو اعتمادت تونممی و میشی من مال دیگه که اینه مهم کمه، من به اعتمادت که نیست مهم -
 .برسونم حد

 آن با مخصوصاً بود؛ لغزنده کمی جاده و بود شده شروع نمینم باران. انداخت پا روی بر پا و کرد ایخنده خیال
 .بود که ترافیکی

 خندی؟می چرا -
 یهو دیگه؛ آدمیه. هیچکی به ام،خاله به مادرم به پدرم به ندارم، اعتماد کامالً هم شقایق به حتی من چون -

 اعتماد هم کامالً داشتم، اعتماد این به من... وای ایمیگی وقتاون. کرد کاری یه زد شگول شیطون بینیمی
 .دارم اعتماد کافی اندازه به همه به نه، من که درحالی. داشتم

 .کرد بیشتر فرمان دور را دستش ه*ق*ل*ح آراد. داد تکیه شیشه به را سرش و
 .فلسفی بعد چندثانیه و تلخ بعد ثانیه چند زد،می حرف عاشقانه ایثانیه که خیالی. شناختمی را خیال باید هنوز

 :خواند خواننده وقتی درست و The ways از شال آهنگ روی افتاد آهنگ یکهو چندی، از پس
 لعنتی این که آه -

 افسردگی هایقرص این
 دوز به دوز رنگ، به رنگ

 زندگی آرام... داد باد به
 :گفت بلند و کرد کم را آهنگ صدای سرعت با آراد

 .خیال -
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 سمتش به تعجب با خیال. بپرسد شدنمی وقتش و بود شادی و جشن وقتآن و رسیدندمی محضر به دیگر دقیقه ده
 .بست و فشرد را دکمه بود، کرده باز کمی که را شیشه و برگشت

 بله؟ -
 :گفت و کشید عمیقی نفس آراد

 کسی وقتی یا. بودم دیده مختلف هایدوز با رو آرامبخش هایقرص انواع اتاقت تو اومدم که چندبار... چندبار -
. خوریمی شبا که دیدم چندبار هم رو خودت. گرفتندمی آرامبخش تو از اومدنمی بود، بد حالش یا بردنمی خوابش

 .بعیده که میشی عصبی زود... یا داری؟ خواب مشکل چی؟ برای
 :گفت تندتند و کشید عمیقی نفس داد؟می توضیح برایش چگونه. برگشت آراد طرف به و نشست صاف

 و بخوابم بتونم شبا بخورم تا و کردمی تجویز قرص روانشناسم بعد. دونمنمی. دارم... ام داشتم، افسردگی... من -
 .بشه خالی خیال و فکر از ذهنم

 :فشرد دستش در سفت را فرمان و کرد نثارش نگاهینیم تند آراد
 کنی؟می مصرف االن چرا داشتی قبالً اگه افسردگی؟ چه. بده توضیح رستد چی؟ یعنی -
 :شد بیشتر صدایش لرزش و کوباند صندلی به را سرش ناراحتی با
 بودم شده دور هاشما از که هم من بود، دعوا مونمکالمه تنها و شد افسرده اون مادرم، جـنین ط*ق*س بعد -

 !وای... مامانم رفتار از کمکم... ردمکمی گریه مدام و نداشتم خوبی وضعیت
 :گفت آرام آراد و بست را چشمانش. بدهد ادامه نتوانست و کرد رخنه گلویش در بغض

 .عزیزم بگو مناسب زمان یه توی عقد بعد بگی، خوادنمی -
 اگر هک جوری کند؛ پر را گلویش حجم تمام بغض شد باعث و کرد پر را مغزش تمام وحشتناک، دوره آن یادآوری
 دارش داشت آهن جنس از طنابی با کسی کردمی احساس. کشید گلویش روی را دستش. شودمی خفه نشکند

 .زدمی
 :گفت لکنت با
 .بگیر برام آب... آب آراد... آر -

 خاطربه را بغض مهارکردن او. داشت دکترا که انگاری بغض مهارکردن در او اما بود؛ شکستنش امکان لحظه، هر
 .بود شده لدب آراد
 تگرگی معدنی آب یک و ایستاد دکه روبروی عجله با. شد پیاده ماشین از سرعت با و ایستاد ایدکه کنار سریع آراد

 صورتش به دستی. بودند رفته جلوتر هاآن از بقیه متأسفانه، یا خوشبختانه. دوید ماشین سمت به تشکر با و گرفت
 .شد ماشین سوار و کشید
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 به کند تعریف آراد برای که داشت بدی حال. کشید دست موهایش میان لرزش، با و گرفت انشدست میان را سرش
 .شود دور او از حالت این تا برود مشاوره به قدرآن باید و شده معتاد آورخواب و آرامبخش هایقرص

 ...عزیزم خیال خیال، -
 ...هم را بغضش. خورد و گرفت آراد از را آب سریع
 :د*ی*س*و*ب را سرش و کشید خود ش*و*غ*آ در را او آراد غیرمنتظره حرکت یک در. لرزیدمی اما اشچانه

 .ببخشید... عزیزم ببخشید -
 :گفت تنها خیال

 یه دیدم که چیزی تنها... و روانشناس بردنم و فهمیدن سالگیمشونزده تا کردم زندگی امُال مثل سالگیشونزده تا -
 .بود قرص کوه
 :گرفت فاصله او از خیال. کرد استشمام را خیال عطر حریصانه و گزید را هایشلب حرص با آراد

 .میشه دیر... بریم -
 هایش،ه*س*و*ب با کرد؛ کم خیال بد حال از راحت، خیلی بود، شده گرفته حالش اینکه با آراد راه، طول تمام در

 شانخنده هردویشان که بود گرفته گر شتن چنان. کردند مبتال تب به را خیال که هاییه*س*و*ب با. هایشحرف
 .بود ده*ی*س*و*ب بود حساس که را جایی دستش، مچ رگ روی آراد آخر. بود گرفته

 .زد چنگ صورتش به تقریباً و شد گرد چشمانش خیال یکهو. گرفتند قرار محضر روبروی و شدند پیاده ماشین از
 !رفت یادمون چادر آراد، وای -

 :داد هول جلو به را خیال و کرد باز را محضر در خنده با آراد
 .نرفته یادمون نه -

. زد خشکش( آراد مادر پدر) عمویش و عموزن مادرش، و پدر دیدن با خیال و برگشت هاآن سمت به همه نگاه
 پوشیده ایسورمه شال و پالتو رویش و بود پوشیده آبی-سبز بارداری ماکسی یک که بود مادرش آن. دیدمی درست

 .بود پوشیده طوسی شلوار و کت که بود پدرش هم آن و بود
 :گفت لکنت با خیال و پیچید هایشگوش در زدنکل و سوت صدای

 !اینا.. مامانم آراد..آرا -
 صورتی سفید چادر لبخند، و اشک با سیماخانم و کرد هدایت جلو به بود زده خشکش که را خیال لبخند با آراد

 .رفت عقبعقب و کرد سرش حریری
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 دانستمی. نشست و انداخت خیال به نگاهی خوشحال، آراد و نشست و گرفت مادرش از را نگاهش مبهوت خیال
 خیال و نیست نگرانی جای دیگر حاال اما بود؛ مادرش و پدر خاطربه خیال یگرفته حال و هاقراریبی تمام
 .بکند را استفاده نهایت عمرش یلحظه بهترین از توانستمی

 احساس بود، او که حاال. شد خیره مادرش به اشکی چشمان با خیال و نهاد خیال دست در را سفیدی قرآن مهال
 :پرسید اول بار برای عاقد و شد خیره قرآن کلمات به بغض با. ندارد نگرانیدل کردمی
 وکیلم؟ آیا کیوان، خیال خانم سرکار خانم،عروس -

 :فتگ جیغ با سابید،می قند داشت که شقایق
 .بچینه گل رفته عروس -

 خواست؟می چه دنیا این از دیگر. شد ریخته کلمات روی بر اشک قطرات و شد باز آرام بغضش
 :گفت شادی به آغشته بغضی با یلدا بار، این و پرسید دوم بار برای عاقد

 .بیاره گالب رفته عروس -
 پریسان آن یبستهدل وقتی آراد که دید. نزد دم و سوخت آراد عشق تب در چگونه خیال دید که بود کسی یلدا

 .دید را خیال آتشین عشق خویشتن چشم با یلدا،. کردمی سرگرمش و دادمی دلداری را او چگونه خیال بود، روانی
 :کرد زمزمه آهسته آراد، و خندید گریه میان

 .خیالم بخند همیشه -
 :پرسید سوم بار برای عاقد و دش تربلند اشزمزمه عشق، با و آمد کش بیشتر هایشلب
 وکیلم؟ آیا کیوان، خیال خانم سرکار خانم،عروس -

 :گفت قهقهه با نیکو
 .خوادمی زیرلفظی عروس -

 رساند پسرش دست به را سفیدی طالی یپروانه بنددست کرد،می گریه آرام که حالی در سریع، بهار و شد بلند آراد
 .بست خیال ظریف مچ دور آراد و
 .میاد خیالم دست به دونستممی -
 :کرد زمزمه استرس، به آغشته هیجانی با آراد و خواند اول از عاقد و نشست دوباره و
 .دادیمی رو بله اول بار همون کاشکی -

 :گفت جیغی و آرام پچیپچ صدای با و گرفت آراد از نشگونی تقریباً دیگری، حرف یا خنده جای به خیال
 .بگم بله نمیشه دیگه که االن. وای اوف،. نخریدیم حلقه نداریم، حلقه ما. کن ول رو بله. آراد سرم تو خاک -

 :داد ماساژ را دستش و خندید آهسته آراد
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 .بگی باید هم بله. خریدن رفتن مامانت و مامانم داریم، هم حلقه. پوکوندی رو دستم -
 :کرد زمزمه ایگردشده چشمان با خیال

 !خریدن رو چیهمه که گفته اینا هب کی از نیست معلوم -
 :گفت حوصلگیبی با عاقد و زد نیشخندی آراد

 در کیوان آراد آقای عقد به را شما وکیلم آیا کیوان، خیال خانمِ سرکارِ پرسم،می چهارم بار برای خانم،عروس -
 بیارم؟
 :گفت بلندی صدای با سپس گرفت، را چادرش یگوشه و آورد باال را سرش خندان، هایلب با خیال

 .بله ترا،بزرگ یاجازه با -
 خیال دست روی بر آراد و برگشت آراد طرف به هیجان با خیال و زدنکل به کردند شروع هاخانم ی همه

 .نشاند ایه*س*و*ب
 :شد درهم صورتش خیال

 .داماد ه*س*و*بمی رو عروس پیشونی معموالً -
 .شد بلند غزل و آیال و شقایق و نیکو و یلدا داد و جیغ و کرد ه*ق*ل*ح خیال دور را دستش خنده با آراد

 .متفاوته چیزمونهمه ما عزیزم -
 :کشید باال را خودش جیغ با یلدا

 !س*و*ب*ب رو خیال آراد -
 .شکست بغضش کشید ش*و*غ*آ در را او که همین و شد نزدیک خیال به سیماخانم و زد ایقهقهه آراد

 مامان؟ اِ -
 .داد دستشان به را هاحلقه و گرفت فاصله او از چندی از پس مادرش و فشرد مادرش به را خودش

 .دیگه دمش*ی*س*و*ب -
*** 

 یورگیم تلب تلب -
 بردم سینگه

 یار اییار ای
 کورگیم اوچوم بختیم
 یار یار ایتولگن تورسن اوزین
 کزیلیک باغدک ایش
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 سزایلیک نلگن بخ
 یار اییار ای

 کوزایلیک قسرن سولگی
 لیلک بو ملک شاخ
 یار اییار ای

 لسینیک بو پروانم
 لساینیک بولو دیوانم

 (زیودا/یار ای) باغینین محبتین
 اشدوره دخترها بقیه و د*ی*ص*ق*رمی ناز با خیال. کردند ن*د*ی*ص*ق*ر به شروع شانهمه خنده با

 ایحلقه آستین و بود سانت سه یقه که آلبالویی زانوی تا پیراهن آن در واقعاً خیال داشت، ناز هم واقعاً و. بودند کرده
 .درخشیدمی واقعاً بود، شنی پارچه اشپارچه و
 لسینیک بو پروانم -

 لسینیک بولو دیوانم
 و آوردند وسط به زور به را آراد بود، رسیده راه از تازه که ماکان و آریان و شد ص*ق*رهم شقایق با خنده با خیال

 .کردند ص*ق*ر به روعش بقیه کنار هم خودشان
 خودش که حرکاتی به مجبور را او و کرد ه*ق*ل*ح دورش را دستانش آراد، یشدهسرخ یقیافه به خنده با خیال
 .کرد دادمی انجام

 .ها نامزدیمونه جشن دیگه، نباش یخ آراد -
 را خیال ی*ن*ا*ش*ی*پ آراد و کرد زوم هاآن روی گرفتمی فیلم دوربینش با که غزل و زد لبخندی آراد
 .د*ی*س*و*ب

 .شد خندان چشمانشان ترهابزرگ و شد بلند همه جیغ
 :خواند جیغ با و داد گره دستانش در و آورد پایین آراد ن*د*ر*گ از را دستانش خیال

 یار اییار ای -
 سنده بوله پروانم
 سنده بوله دیوانم

 از را هاآن و گرفتند را دورشان شکلدایره آیال، و یلدا و ماکان و آریان و کشید باال آراد صورت در را خودش و
 .کرد آیلین با ن*د*ی*ص*ق*ر به شروع رفتنصدقه قربان با خیال و آمد وسط به آیلین. کردند جدا یکدیگر
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*** 
 هم هنوز. شد جمع پتو در بیشتر و دوخت سفید سقف به را ماتش نگاه. کرد باز را چشمانش و زد و غلتی جایش در

 و بود هشت ساعت. دوخت رئیس بچه انیمیشن ساعت سرش، باالی به را نگاهش. بردنمی خوابش اما د؛بو خسته
 مهال مخصوصاً درآورد؛ پا از را همه مطمئناً بود بامداد سه ساعت تا که دیشب جشن چون بودند؛ خواب همه مطمئناً

 .را
 و بود زده کنار  کامالً را پتو یلدا. بودند دهخوابی راستش و چپ در که شد خیره یلدا و نیکو به و نشست جایش در

 .بود پتو زیر آخر تا نیکو
 بود ه*د*ی*ص*ق*ر باهایشان که بلندیپاشنه هایکفش آن خاطربه هردوپایش. شد بلند و داد تکان را سرش

 .کردمی درد
 که را موهایش و کرد عوض مشکی بگ شلوار و قرمز بلندآستین بلوز یک با را هایشلباس و داد تکان را سرش
 .شد خارج اتاق از و بست باال مو کش با بودند گردنش زیر انگشت دو تا االن و شدندمی بلند داشتند

 .خستمه اوف، -
 پالستیک در که را خودش مسواک و شست را صورتش مهال شستشوی ژل با. شد وارد و رفت دستشویی طرف به

 .زد مسواک را هایشاندند و درآورد بود هامسواک جای در فریزر،
 اینجا خودشان فقط و بودند رفته خودشان یخانه به دیشب بودند، آراد و او مادر پدر فقط که ترهابزرگ یهمه
 .بیایند روستا از همه بود قرار چون رفتند؛می خانه به ظهر هم آن که بودند

. بود رفته اششناسنامه در نامش و بود شده او برای آراد دیگر. داد اندامش به وقوسیکش و شد خارج دستشویی از
 هاآن با دیشب که هم ماکان. بودند خواب درش آریان و آراد که رفت مهمان اتاق طرف به و زد پررنگی لبخند
 .رفت

 را در و انداخت باال را ابرویش. نبود آراد و بود خوابیده تخت روی آریان. کشید سرکی اتاق در و کرد باز را در آهسته
 در را نگاهش. رفت پایین هاآن از دوتایکی و رفت هاپله طرف به سپس و چرخاند راهرو کل در را نگاهش. تبس

 شلوارش جیب در را هایشدست و کرد راست را گردنش دید، که را آشپزخانه روشن المپ و چرخاند پذیرایی کل
 و زد لبخندی خورد،می کوچولو پاکتی شیر اب دوقلو کیک داشت که آراد دیدن با. رفت آشپزخانه طرف به و برد فرو
 .زد گاز و برداشت را کیک قل یکی آن و نشست کنارش صندلی روی سپس شد، نزدیک او به
 بیداری؟ هم تو -
 :گفت و داد قورتش سپس. جوید تندتند و نهاد دهانش در کیک کل پرسید، او از مهربانی با که آراد جواب در
 .بیدارم هم نم بلی. خیربه صبح سالم، -
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 :گفت لبخند با آراد و زد نماییدندان لبخند سپس
 هوم؟ بیرون، بریم بعد بخورم من کنیمی صبر. خیالم خیربه هم تو صبح سالم -

 و شد خیره بود ست چشمانش با که آراد آبی بلوز به سپس و داد گره هم در را دستانش و کشاند جلو به را خودش
 :گفت

 بگم؟ چیزی یه اول آراد، اوم. آره -
 :گفت و زد شیر به مکی آرامش با آراد

 .عزیزم بگو -
 کمیه. برم خواممی و برم باید و میشه تموم بود ترم یه که دانشگاه از من مرخصی دیگه هفته یه آراد -

 دمکر ازدواج چون که بگذرونم رو طرح باید بگذرونم رو ترم این بعد هستم، خونه توی شهمه که ستکنندهخسته
 ...بگذرونم تونممی شوهرم سکونت محل توی

 .شد خیره آراد منتظر چشمان به و آورد باال را سرش
 اهواز؟ یا روستا برگردی خوایمی تو -

 :گفت سپس. هم را شیر بقیه و خورد کامل را کیک باقی و کشید صورتش به دستی آراد
 .جاهمین میام گیرممی انتقالی اینجا به بابا شرکت از -

 :گفت ذوق با خیال
 بمونی؟ بیای خوایمی کجا بعد... ام! مرسی مرسی مرسی -

 :گفت و انداخت زباله در را هاپاکت خنده با آراد
 .مونممی اونجا و گیرممی آپارتمان یه معلومه، خب سؤالیه؟بیست خیال -

 :گفت و رفت آراد طرف به شد، بلند و داد تکان سری خیال
 .بشم آماده برم من خب -
 .کرد فرار تقریباً و نشاند آراد یگونه روی ایه*س*و*ب تند و

 :گفت آمدمی بیرون آشپزخانه از که حالی در خنده، با آراد
 من؛ از جان تو، از س*و*ب -

 تر؟خوش چنین بازار
 :گفت آراد و زد چشمانش روی بر را آفتابی عینک

 بخوریم؟ صبحانه بریم اول -
 .اوهوم -
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 :داد ادامه خنده با سپس
 !وویی شوهر، و زن تو، من. اصالً نمیشه باورم خدابه! وای. میشم تلف گشنگی از دارم که بده گاز شوهرجون -

 :زد قهقهه آراد
 عزیزم؟ شدیم شوهر و زن فهمیدی تازه خیال -

 :گفت سپس و داد باال را اشچانه و برگشت طرفش به تند خیال
 .نمیاد خوشم خالی؟ خیال -

 :کشید را خیال دماغ و زد استارت خنده با آراد
 اومد؟ خوشت... خیالم -
 .کن باز رو آهنگ صدای اوهوم، -

 و برد باال را دستش. زد سلفی دوربین روی و شد موبایلش دوربین وارد خیال و کرد باز را آهنگ صدای آراد
 :گفت و برگشت خیال طرف به شنید، را عکس چلیک صدای که فهمید وقتی آراد. گرفت عکس و زد لبخندی

 .نبود حواسم که من.. بگیری بعد برگردم نگفتی چرا -
 :نوشت و گذشت استوری در را عکس خنده با خیال

 .شدنمتاهل از بعد روز -
 :گفت و کرد نزدیک آراد سر به را سرش ادامه در و
 .عجقم باشه جاده به حواست تو آراد، بگیرم رنگبوم خواممی -
 .خندید بلند صدای با آراد، متعجب فهقیا به ادامه در و
 جایش سر تند. شد تمام رنگبوم زمان و د*ی*س*و*ب را آراد یگونه بعد و کرد ایخنده و زد رنگبوم روی بر

 :زد جیغ هیجان با. کرد نگاه آن به و نشست
 !عالیه -
 .کرد ارسال عشق هبرگزید استوری جزو را آن رنگشانبوم روی بر قلبی چشم شکلک دو گذاشتن از پس و
 :گفت خنده با
 .باشیم تنها نتونستیم دیشب از. بودا مونده دلم تو اوفیش، -

 :دادمی تکان را لبش و ابروها آهنگ ریتم با داشت که کرد خیال نثار نگاهنیم چند و پیچید فرعی در شیطنت با آراد
 ...و س*و*ب... تو و من... تنها تنها -

 :کرد بازویش نثار مشتی و کرد حمله سمتش به جیغ به خیال
 .کنیم چیز که گفتم چیز خاطربه من. منحرفی خیلی بودی، آروم و متین نبودی، جوراین که تو آراد وای! منحرف -
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 :کرد کم را ضبط صدای شیطنت با باز آراد
 کنیم؟ چیز چه کنیم؟ چیز -
 .اینستا و میگم رو عکس! منحرف روانیِ -

 :کرد نزدیک خود به را او و انداخت خیال ن*د*ر*گ در دست خنده، با آراد
 .هست چیزا اون از که بعداً اما نه؛ که االن حاال -

 :گفت گلگون هایگونه با و زد کنار را آراد دست حرص با خیال
. میدم قورت درسته رو حرص دارم شودمی صرف عشق با که ایصبحونه جایبه شدنممتاهل بعد روز! مرض -

 !ایش
 :شد آمیزمحبت صدایش لحن خنده، با آراد

 .دارم دوست که من... باهات کنم شوخی اومدم خیالم؟ چرا حرص -
 :گفت ذوق با و شد باز بناگوش تا نیشش خیال

 .نیز من -
 نزدیک خود به را او و انداخت خیال دور را دستش سپس. شدند پیاده و داشت نگه رستورانی روبروی خنده با آراد
 :کرد

 بریم. بهشته خالصه... و ماهی و مصنوعی آبشار و هست صندلی و میز توش که دارن باغ یه رانرستو پشت -
 بانو؟خیال کنیم میل صبحانه اونجا

 .بریم اوهوم -
 .ببردشان تا فرستادند گارسون یک هم هاآن و بروند باغ به خواهندمی که گفت سریع آراد شدند که رستوران وارد
 :گفت آراد دادند، کامل صبحانه یک سفارش و نشستند هک حصیری هایصندلی روی

 زندگیمون؟ خونه سر نریم کردیم، عقد که ما میگم -
 :گفت خیال که انداخت باال ابرو و
 .کن درکم. تونمنمی دارن هم از آتویی چه عموزن و مامانم نفهمم که وقتی تا. آراد نه -

 :فشرد را دستش لبخند با آراد
 بارداری گفت دکتر دکتر، رفت که مامانت چون تو؛ پیش خودتون یخونه میام گیرم،نمی مانآپارت اما باشه؛ -

 .خوبه کوچولو آرتا برای چون باشه؛ روستا توی که بهتر همون و متعددش هایعصبانیت خاطربه داره سختی
 :گفت و گرفت بود کرده احاطه را دوروبرشان که ودرختیدار از را نگاهش ناباور خیال

 !خدا وای پسره؟ بچه آرتا؟ -
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 :گفت آراد. نهاد دهانش روی را دستانش و خندید ناباوری با و
 .دکتر بودن رفته صبحش عقدمون روز آره، -

 چای و مربا و کره و عسل پرتقال، آب لیوان دو پنیر، و گوجه و خیار املت، و آمد مسی بزرگ سینی یک با گارسون
 :گفت لذت با خیال. رفت و چید میز روی را بربری و لوش نان و
 .بارداری تو من جایبه کنم فکر گفتمی بود اینجا مامانم اگه االن -
 درست که مصنوعی آبشار به را نگاهش سپس و خورد پرتقالش آب از ابتدا خنده، با آراد. کرد خوردن به شروع و

 را بله خیال اگر که چیزی جوشید؛ نشدرو در چیزی خیال، گفتنبله موقع دیروز،. دوخت بود، هادرخت یهمه وسط
 .کند ایست قلبش شدمی باعث قطعاً گفت،نمی

 :گفت و کرد پاک کاغذی دستمال با را دهانش دور و کشید خوردن از دست
 و هرروز فهمیدم، وقتی از اینکه از شدم خسته. قراره چه از قضیه که بپرسم مامانم از فردا امروز خواممی آراد -

 زندگی ما، زندگی که کنن کاری. بدن انجام غیرعقالنی کار و یکیشون سر به بزنه نکنه که ترسه لمد توی هرروز
 همین بهتره. نداشتم رو انتظارش بگم تعجب کمال با بعدم و سرنخ دنبال برم فیلما مثل تونمنمی. بشه تباه بقیه

 ...اما بود؛ عمرم لحظات شادترین روز چند این اینکه با... من چون بفهمیم؛ فردا امروز
 سعی داشتند... حال اما خندیدند؛می داشتند پیش دقیقه چند همین. شد خیره آراد غمگین چشمان به و گرفت نفسی

 .پیشکششان خنده کنند، دور خودشان از را غم کردندمی
 :شد مچاله دستش در کاغذی دستمال و لرزید صدایش

 داشتم، ترس زندگیم تو بس از خستمه... من آراد. برن و بکشن پر انخونمی و قلبمه تو که ترسایی از شدم خسته -
 ...هم بعد و خودم به مامانم محبت نداشتن ترس شد کمکم بعد اول، بود شما با نبودن ترس

 :برد فرو دستش در را هایشناخن و فشرد هم روی بر محکم را هایشلب
 هر تا. نکنم خودکشی تا خوردممی قرص بودم گرفته ادح افسردگی چون من خورم؟می قرص چرا پرسیدی دیروز -

 و کردن جدا شما از ممکن حالت بدترین به رو من که بود این خاطربه هم فقط. بخوابم بتونم تا نکنم، گریه روز
 سالمشونزده. شدم افسرده سالگینُه توی اون، با هم من و بود شده افسرده. نداشت دوست رو من دیگه مامانم بعدم

 ...هست و بود وجودم تو افسردگی پتانسیل هنوزم اما برگردوندن؛ زندگی به رو من و فهمیدن شد که
 .انداخت چنگ دست موهایش در کالفه آراد و شد جاری هایشاشک ناخواسته

 وجودمه توی که افسردگی اون خاطربه شهمه شد؟ چطور احوالم و حال کردم ط*ق*س رو پریسان بچه یادته -
 منتظر سالگیپونزده سن توی من آراد. دارم و داشتم که هاییترس و اومد وجودبه مادرم نکردنمحبت طرخابه و
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 و هستم اُماُل مثل اینکه بر مبنی مامانم هایکنایه تا. شم خالص زندگی این از تا بگیرتم بیاد یکی که بودم این
 .بهش داشتن احتیاجبی اون،بی... کنمب زندگی تونممی هم من بفهمونم تا. شه تموم گیرتمنمی کسی
 .کرد پرت میز روی بر را کاغذی دستمال و شد هقهق به تبدیل هایشاشک

 بردنم که بعد. بود صورتم روی دستش جای ماه یک تا که زد بهم سیلی چنان گفتم، مهال خاله به که بار یه -
 ...جوراین داشتم که افسردگی خاطربه که فهمیدن روانشناس،

 روی را چپش دست. رفت کنارش به و شد بلند شتاب با آراد و کرد پنهان دستانش میان را سرش هقهق اب
 .نشاند رویش بر ایه*س*و*ب و نهاد اشسینه روی را خیال سر راستش، دستش با و نهاد خیال ر*م*ک
 .دلم عزیز باش آروم -
 :گفت و کرد ه*ق*ل*ح آراد دور را دستانش هقهق با خیال اما
 ...پریسان خاطربه اینکه افتاد، دلم توی تو، ترس... هم بعدش -
 را خیال االن آنکه با که ایواژه پریسان؛. بست را چشمانش درد با آراد و انداخت چنگ آراد موهای به هقهق با

 .بود دنیا گس هایمزه تمام میان شیرینی همانند برایش اما خواست؛می
 روی ایه*س*و*ب و گذشت سرش روی بود افتاده گردنش دور که را خیال لشا حال، همان در و کشید آهی

 :کرد زمزمه و نشاند صورتش
 برسه زمانی یه ترسممی کنم، ناراحتت ترسممی خیال... حاال اما. وقتهیچ وقتهیچ نداشت؛ ترسی وقتهیچ من -

 به ترسم؛می. بشه بد حالت دوباره بشم ثباع ترسممی. بشی پشیمون من با ازدواج تصمیم از کنی نگاهم حتی که
 .نکردم تجربه حال به تا که هاییترس تموم اندازه

 :گفت داریخش صدای با و کرد پاک را صورتش روی اشک رد
 توی قصر و رویا عالمه یه و کردم تجربه رو عشق اولین دبیرستانی دخترای مثل اما میشه؛ سالم 29 داره.. آراد -

 تو با لحظه یه برای رو احساساتم و آرزو یهمه. زنمنمی دم کنی، خراب رو اونا... دلیل با تو اگه اما ساختم؛ ذهنم
 .کنممی قربونی بودن
 .داد تکیه خیال سر به را اشگونه و کرد بسته و باز را چشمانش آراد

*** 
 کاری خر آراد اون! خیال وامت با کردی؟ گریه که خونیفاتحه یا بودن متاهل بعد روزِ خوشگذرونی بودید رفته -

 کرده؟
 :گفت تودماغی خنده با خیال

 .نیست مشکلی زنشم هم اون که ی؟*ز*ا*ر*د*ت*س*د مثالً کاری؟ چه -
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 :گفت خنده با نیکو و کرد پرت طرفش به را آیلین آنای و السا بالش جیغ با یلدا
 ...فردا از و شد منحرف و کرد شوهر هم خیال. یلداخانم تمام -

 :کرد پرت آیلین تخت روی را مانتویش حرص با و پرید دو آن حرف میان جیغ با لخیا
 !راستی. نیست کنول نرسه هیجده مثبت مسائل به تا نیکوخانم... گفتما چی یه من حاال. خدا ای-

 :نشست یلدا کنار و رفت جلو وپاچهاردست موذیگری با سپس زد، لبخندی. کردمی تالفی کمی هم او بود بهتر
 ششماره ایشون گفتمی اشعمه برای روزگار از داشت ثریا عموزن که آخری دقایق یادمه رهام؟ آقا از خبر چه -
 ...و گرفتی هم تو و داد بهت رو

 .پوشید آبی-سبز حریر شال اشآبی-سبز تونیک و مشکی شلوار روی و کرد نازک چشمی پشت نیکو
 .کردمی زندگی قاجار زمان تو هم هنوز و بود هاموندهعقب مثل. دش لیست بلک وارد هفتهسه بعد میگی؟ چی -
 :گرفت دهانش جلوی را مشتش و برگشت هاآن طرف به
 پاهای باید زن میاد سرکار از وقتی مرد گفت دوم هفته و زنش شدم خیاالتش تو هفته یه سر میشه؟ باورتون! ا -

 .بره تنش از خستگی بشوره رو شوهرش
 :گفتند درهمی قیافه با نفرشانهرسه ثانیه چند از پس و شد گرد یلدا و خیال چشمان

 !اوق -
 :گفت قهقهه با و خنده زیر زد یلدا نشست، کنارشان نیکو اینکه محض به اما
 لگن توی رو رهام موموییِ پاها داره یلدا کن، فکر. کن تجسم حالت اون تو رو نیکو خدا رو تو کن، فکر آخ! ایی -

 .شورهمی
 و شد پهن زمین کف خنده از خیال و گرفت بازویش از زنبوری نشگون و انداخت یلدا روی را خودش جیغ با ونیک

 :گفت خنده با نیمه و نصفه
 .مومویی پای... پای... شکردهفرنچ... فرنچ ناخنای... ناخنای با... با نیکو.. وویی... وای -
 :گفت شیطانی لحن با و زد کنار را نیکو شدت با یلدا. شد جمع خود در و گرفت را دلش و
 ...جاها یه شاید پاشه؟ منظورش دونیمی کجا از خیال، اصالً -

 سیخ باشد ترهابزرگ از کسی اینکه ترس از دختر سه که شدند وارد آریان و آراد و شد باز در نیکو، جیغ با زمانهم
 :گفت حرص با نیکو و ترکیدند خنده از یلدا و خیال آراد، و آریان دیدن با. نشستند

 !روانیا مرض -
 اشکردهپف یسوخته ایقهوه چشمان و یلدا یخنده از سرخ صورت به و داد در چهارچوب به را اشتکیه آریان
 :گفت آراد. شد خیره
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 خندید؟می چی به چتونه؟ -
 :ایستاد و فشرد هم روی را هایشلب و کرد وجورجمع را خودش خیال

 داشتی؟ کاری. هیچی... هیچ -
 :گفت مقدمهبی آریان و نشستند آیلین اتاق آسمانی آبی دونفره مبل روی آریان همراه و بست را در کالفگی با آراد

 مجبوریم نشن روبرو ترابزرگ با اینکه برای هم ما اینجا، بیان خوانمی و برگشتن خارج از زنش و نکیسا -
 .ستارو برگردیم بقیه همراه آراد و تو غیر مون،همه

 .نشستند صاف نیکو و یلدا و شد گرد دخترها چشمان
 توی نداره حق کسی و کردن ازدواج دیگه اونا نشن؟ روبرو ترابزرگ با چرا اصالً بمونیم؟ آراد و من چرا -

 .کنه دخالت زندگیشون
 :گفت و داد تکان سری آراد

 .ثریا عموزن نه شه، حالیش منطق که بگی کسی برای باید رو حرف این اما ندارن؛ حق آره -
 بود، ست رنگشبادمجانی تونیک با که رنگبادمجانی شال زیر را اششدهگیس موهای یلدا و داد باال را اشچانه

 :داد ادامه آراد. کرد پنهان
 تا مونیممی ما همین برای. اینجا بگیرم انتقالی من و دانشگاه بری تا بمونی خوایمی تو که دوننمی االن همه و -

 .برگردیم روستا به همسرش و نکیسا با خوب موقعیت یه توی
 :گفت یلدا و داد تکان را سرش آرام خیال

 میان؟ کی -
 :گفت و کشید شدمی بلند داشت که هایشریش به دستی آریان

 .باشه نیفتاده اتفاقی شونبچه برای پرواز توی تا دکتر میرن راستیه اما دارن؛ پرواز فردا -
 .رفت عقب به قدم یک نیکو و شدند خیره آریان به مبهوت یلدا و الخی و نیکو

 !بچه؟ -
 اصفهان، در دانشگاهش چون گذراند؛می محبوبش پسردایی نکیسا، با را اوقاتش بیشتر اشنوجوانی زمان در نیکو
 با زمانی چون. شد بغض از لبریز دید، پیجش در را عاشقانه پست آن که شبی آن واقعاً و. بود هاآن زندگی محل

 به بود وصل اشزندگی تمام دیانا که بود شده متوجه و داشتند آمدورفت نکیسا، همسر دیانا خانواده پایدار، خانواده
 مسافرت به دوماه دیانا زمانی که است یادش و. کند درست غذا نه و بشوید لباس بود بلد نه. شانخانه خدمتکار

 .کرده زندگی نازپرورده دختر آن با چگونه نکیسا دانستنمی. گرفت افسردگی و نرفت
 :گفت لبخند با آراد و خندید زیربهسر آریان
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 .فریانه اسمش و اومده دنیابه ماهه سه که دارن پسر یه آره -
 :گفت آراد به رو و چرخاند اتاق گرد را نگاهش. شد بلند جایش از خیال و بست را دهانش یلدا

 که هم عصر. زیاده بشه اتاق وارد کسی اینکه احتماًل االن زنیم،می حرف رموردشوند بعداً حاال. اومدن خوش -
 .بیان قراره( نکیسا مادر و پدر) سمانه عموزن و نیما عمو
 یخانه به بود قرار. آمدندمی روستا از همه بلکه سمانه، و نیما تنهانه عصر. کشید هم در را ابروهایش ناراحت نیکو

 هم کنار اگر که بود یکدیگر به ثریا و سمانه رسیدن ماجرا، وحشتناک قسمت و. دیگر ندبرو سیما و محمد
 .بیندازند پا از را جهان کلِ هایشانکنایه و نیش با توانستندمی نشستندمی
 :گفت خیال و بروند ناهار به که شد بلند مهال صدای. رفت در طرف به و کرد زندگیشان نثار ناسزایی لب زیر
 .وایسا دقیقه یه دآرا -

 و آیدمی بدم زنش و نکیسا از بگوید خیال داشت انتظار. رفت خیال طرف به آراد و شدند خارج اتاق از آریان و یلدا
 خیال شخصیت از بود، بعید خیال از حرف این اما آوریمشان؛می و مانیممی ما که وسط پریدی شدی نخود چرا تو

 .آراد ضدِ آشوبذهن پریسانِ بود؛ نزدیک پریسان به بیشتر و بود دور
. هولم چقدر میگن االن نیام، عمارت به و بشم اینجا آراد با خواممی حاال همین از بگم کشممی خجالت من آراد -

 ...یه میشه
 :گفت مهربان و انداخت دورش دست آراد که بود نشده کامل حرفش

 چون بندازی؛ کتابات به نگاهی یه باید و میشه باز زودتر دانشگاهت که میاریم بهونه عزیزم، نباش این نگران -
 .نخوندیشون زیادی زمان
 .گرفت فاصله آراد از و فرستاد بیرون به پرشتاب را نفسش خیال
 بود شده باز که را آراد لباس یدکمه و شد متمایل چپ سمت به کمی حوصلهبی خیال و انداخت باال ابرویی آراد

 .بست
 بیرون؟ بریم هم ل*غ*ب توی که نداری انتظار -

 :کرد ه*ق*ل*ح دورش و آورد پایین خیال یشانه از را دستش خنده با و داد باال را اشچانه
 .دارم رو انتظار همین دقیقاً -

 از. نکرد تقال دیگر و کشید عمیقی نفس. شد ترتنگ آراد دستان ه*ق*ل*ح و داد تکان را ـمرش*کـ آهسته خیال
 کمی دمغ طورهمان خیال اما زد؛ لبخند آراد. پیچید شانبینی در مهال سبزیقورمه بوی. زدند بیرون آیلین اتاق
 دقیقه چند تا چیز،همه. نبود راضی االنش موقعیت از چرا دانستنمی. رفتند پایین هاپله از و کرد جمع را هایشلب
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 همانند و نبود مرادش وقف بر چیزی انگار. بود هممب چیزهمه آن از بعد اما بود؛ خوب آریان و آراد ورود قبل تا پیش،
 .بود چشمش در خار

 یلدا و نیکو و گرفتند قرار بود کرده پهن مهال که رنگارنگی یسفره روبروی و فرستاد بیرون به را نفسش حرص با
 مثالً که ماخانمسی مادرش، و خندیدند ریز هاآن به گذشتند،می سفره روی را لیته و پرشکم بادمجان هایترشی که

 «!کن حیا ما جلو حداقل»: یعنی که رفت خیال به ایغرهچشم زدمی حرف بهار با داشت
 :کرد زمزمه معذب خیال

 .کننمی نگاهمون همه آراد -
 .نشاند خودش کنار زوربه هم را خیال و نشست پدرش کنار آراد

 خب؟ -
. نشستند سفره روی بر همه. دوخت بود اشهموردعالق سوپ که ورمیشل سوپ به را نگاهش حرص با خیال

 با پلوزرشک و سبزیقورمه از هم بقیه و خورد و کشید خودش برای ترشی از نکشیده غذا اول، همان از که مادرش
 :گفت آهسته و داد آراد دست به را اشکاسه خیال. کشیدند مرغ

 .بکش سوپ برام -
*** 
 سه ساعت از. داد تکانتکان بود انداخته چپش پای روی که را شراست پای تندتند و گرفت دستانش در را سرش
 که بودند فریان، پسرشان، و دیانا همسرش و نکیسا معطل فرودگاه در بود صبح 4:06 ساعت که االن به تا صبح
 .داشته تأخیر پرواز فهمیدند تازه

 !میشم عصبانی دارم یره،م سر محوصله کنه،می درد سرم تشنمه، گشنمه، میاد، خوابم خستمه،. اوف -
 :گفت اعتراض با و برگشت آراد طرف به
 ...بیشتر دیگه -
 اشبدخوابی خاطربه تصور، حد از بیش. ماسید دهانش در حرف بود، برده خوابش سینهبهدست که آراد دیدن با

 دو را هایشستد و پرید خواب از وحشت و ترس با که کرد آراد بازوی نثار محکمی مشت ناخودآگاه و شد عصبی
 .نهاد طرفش

 !شده؟ چی چیه؟ -
 :گفت و نهاد بود شده ملتهب عصبانیت از که صورتش روی را دستانش حالیبی با خیال

 تکتک رو االن خدا به دیگه! اَه خوابیدی؟ خودت حاال فرودگاه کشوندی رو من صبح سه ساعت. که واقعاً آراد -
 ...آدما
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 .شد آرام ش*ش*و*غ*آ در مبهوت، و شد قطع رفشح آراد، ش*و*غ*آ در فرورفتنش با
 .عزیزم بخواب هم تو... دادی مونسکته کاریه چه خب -

 و داد قورت را دهانش آب. خوابید دوباره و نهاد سرش روی بر ایه*س*و*ب و کرد ش*ز*ا*و*ن را خیال سپس
 خنده با و کرد باز هم از چشم آراد که جوری بوید؛ وارگربه را سردش عطر و داد تکیه آراد یسینه به را سرش آرام
 :گفت داریخش صدای و آرام

 عطر و انار شامپوی بوی اون. خودتم تن ر*ط*ع عاشق هم من داری، دوست رو من عطر تو که طورهمین -
 .ت*م*ر*گ

 :گفت بود، آراد ش*و*غ*آ حصار در چون که ایخفه صدای با خیال
 زنم؟می انار شامپوی من دونیمی کجا از تو -
 .دارم دوستت که اونجایی از -

 :گفت ثانیه چند از پس اما بست؛ را چشمانش و بست تقش هایشلب روی لبخندی
 !دارم دوستت آراد،. داری دوستم بگی بهم چیزی هر قبل و باشم اینجا صبح، هر کاشکی -

 .فشرد خود به بیشتر را او و نشاند سرش روی ایه*س*و*ب دوباره تنها، آراد و کرد پنهان بیشتر را سرش سپس
 به سرش و پرید جا از کلفتی صدای با که بردمی خوابش داشت کمکم. بست را چشمانش و خورد تکان کمی خیال
 .کرد برخورد آراد یچانه

 :گفت بود حراست نگهبان که مرد همان و شد جدا آراد از
 ...حرا بفرمایید کردید؟ قاتی خواب اتاق با رو اینجا جناب، -

 و شد بلند که شد خیره آراد به بود بیدارشدنش یکهو خاطربه که قلبی تپش و استرس با و شد سرخ خجالت از خیال
 :گفت

 همراهته؟ شناسنامه... بود بد حالش اشکالیه؟ چه آقا، زنمه -
 .داد دستش به و درآورد را آراد و خودش شناسنامه سریع خیال

 .مهشناسنام توی اسمش. کن نگاه بفرما، -
 .بست را چشمانش حالبی خیال و رفت آنجا از ایغرهچشم با مرد آن آراد، حرف این با
 .بیارم برات بخرم میوهآب یه من -

 را هاپرواز برخاست و نشست زمان که دوخت دیجیتالی تابلوی به را چشمانش خسته، و حالبی خیال. رفت سپس
 .نوشتمی

 .گرفت قرار صورتش روبروی بود پرتقال دیگری و بود انبه یکی که میوهآب دو و کشید ایکالفه پوف
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 کدوم؟ -
 :گفت و نشست کنارش خنده با آراد و گرفت را انبه میوهآب و زد لبخندی

 .کنیم ل*غ*ب تونیمنمی زنمونم -
 و کرد ه*ق*ل*ح آراد بازوی دور را راستش دست و خزید آراد طرف به و خورد میوهآب از کمی خنده با خیال

 .شد نمایان آراد صورت روی عمیقی لبخند و خورد تکان دلش در چیزی. نهاد او یشانه روی را سرش
 کنی؟ م*ل*غ*ب خوادمی دلم بگم اگه پروام خیلی -
 جمع او ش*و*غ*آ در را خودش خیال فشرد، خود به را او و کرد ه*ق*ل*ح او دور را دستش آرام ایقهقهه با 

 :گفت آراد و کرد
 .کنممی ت*ل*غ*ب ثانیه هر دنیا آخر تا من بگو، جوریاین دنیا آخر تا تو! نجا ای-

 :گفت سپس زد، اشمیوهآب به مکی و خندید ریز
 قول؟ -

 :گفت بود باز بناگوش تا که نیشی با و فشرد خود به را او آراد
 !قول قول قول -
 !قوقو قوقولی بابا -

 و بودشان داده مدل عقب به که فرفری موهای با ساله30-29 حدوداً مردی دیدن با که برگشتند عقب به تند هردو
 در آرامیده کودکی و بود کرده گیس شال زیر را زیبایش طالیی موهای و بود پوشیده بلندی مانتوی که زنی

 .شدند بلند هردو و شد گرد چشمانشان ش،*ش*و*غ*آ
 رسیدی؟ کی نکیساجان -

 :گفت و کرد دراز آراد طرف به را دستش خنده با نکیسا
 .بودی دادنقول مشغول شما که موقع همون -

 .کردمی نگاهش زدهحیرت که کشاند خیال طرف به را نگاهش سپس
 دخترعموجان؟ چطوری -

 و داد دست او با. بود آشنا برایش خیلی نکیسا یقیافه و صورت. کرد نگاهش موشکافانه و داد دست نکیسا با خیال
 :گفت

 .آشناست برام خیلی تقیافه. ..هوم ممنون، -
 :گفت مهربانی با و کرد دراز نکیسا، همسر دیانا، طرف به را دستش سپس

 !نگاه رو جیگرطال این وای وای... اومدی خوش عزیزم، سالم -
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 .ممنون گلم سالم -
 :گفت خنده با نکیسا و کرد احوالپرسی دیانا با آراد

 .پسرعموتم چون آشنام؛ -
 !وای هیع... رو تافهقی قبالً آخه نه -
 .اسپرسو -»
 .نسکافه -
 .چاکلت هات -

 :گفت و برداشت اشچانه زیر از را دستش
 .آلبالوآب -

 :گفت خیال به خطاب و گذشت کنار را منو رها
 هوا؟ این تو سرد؟ نوشیدنی -

 :داد تکیه صندلی به سینهبهدست لبخند، با خیال
 .هستم میوهآب این عاشق چون یدم؛م سفارش آلبالو آب موقعیتی هر توی من -

 :گفت خنده با رها
 جوراین از... و چاکلت هات کاکائو، شیر خورم،می اشکالتی چیزای بیشتر نیستم، طوریاین من اما جالب؛ چه -

 .چیزا
 :گفت دادمی گره هم در را دستش که حالی در رها و کرد تأیید خنده با خیال

 ...که بگم استمخو جون،شقایق جون،خیال خب -
 ببخشید؟ -

 او و بود ترآشنا خیال برای ایغریبه هر از شاید که چرخید جوانی پسر طرفبه سرهایشان و شد قطع رها حرف
 .دانستنمی
 گره هم در هایمشت و چشمش پایینی پلک عصبی تیک از  کامالً بودنشعصبی روبرویشان، ساله 29-28 پسر
 .بود مشخص اشداده

 :گفت و شد بلند هآهست رادنی
 بفرمایید؟ -

 :گفت لرزانی صدای با و انداخت چنگ بود زده باال که فرش موهای در عصبی حالت با پسر
 !متأسفیم واقعاً ما کنیم، تعطیل رو شاپکافی باید که اومده وجود به مشکلی یه. هستم شاپکافی این صاحب من -
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 .است عیان است روانش روی بر که فشاری. شدند بلند سریع همه
 :گفت و زد پسر آن یشانه روی بر ضربه چند لبخند، با رادنی

 .بشه رفع زودتر امیدوارم نیست، مشکلی -
 :گفت و برگشت دخترها طرف به سپس

 بریم؟ خب -
 :گفت خیال اما دادند؛ تکان سری رها و شقایق

 «.دهز زنگ هزاربار االن تا مامانم دیگه، بریم باید شقایق و من ممنون، نه -
 :گفت بود نکیسا و دیانا کودک کوچولو،فریان مشت در اشاشاره انگشت که درحالی هیجان، با خیال

 خیلی تو و شاپتکافی اومدیم دوستام و من. داشتی کنم فکر یعنی داری،)..(  بیمارستان نزدیکی شاپکافی یه تو -
 .کنی تعطیل رو کافه باید که اومده پیش مشکلی گفتی بودی عصبی

 :گفت خنده با نکیسا و بودند خیره هاآن به کنجکاوی و تعجب با آراد و دیانا
 نداری؟ رادنی از خبری راستی،. اومدی رادنی با که بودی دختر همون تو. اومد یادم آها -
 .دوخت خیال به را نگاهش و شد تیز رادنی نام شنیدن با آراد و شد کم خیال لبخند وسعت از
 .شیراز رفتن رها و اون روستا دماوم اینکه بعد نه، -

*** 
 :گفت و کرد ریز را چشمانش و کرد ه*ق*ل*ح خودش دور را دستش

 اشکالیه؟ چه خوابه،می خودم پیش بیارش میشه اذیت اگه نشه؟ اذیت خاله -
 .کشید پلهراه سمت به و گرفت را دستش خیال، کردنپارهتکه و تعارف از کالفه مهال

 رو مهمان اتاق توی رو شبچه و زن و نکیسا جای. بخوابه علی و من پیش خداشه از باش،ن آیلین نگران تو -
 .کردم پهن آیلین اتاق تو شوهرتم و تو جای و تخته
 مچ و کرد تر را لبش. دادندمی آراد به که شوهرش نام شنیدن با رفتمی ضعف دلش چقدر. زد لبخند آهسته خیال

 شنیدن با که بودند داده خوردش به بر بیگ انگار صبحی اول. ایستاد و کشید بیرون مهال جانبی دست از را دستش
 او و کرد ه*ق*ل*ح مهال دور را دستانش عمیقی لبخند با و رفت جلو. بود گرفته انرژی قدرآن شوهر، پسوند تنها

 .بود پشتش کوه همانند همیشه که اشساله36 یخاله کشید؛ ش*و*غ*آ در را
 .خاله مرسی -

 صبح از که خیال و داد تکان آرامآرام و نهاد خیال ر*م*ک روی و آورد باال را دستانش مبهوت و گیج مهال
 .کرد خفه لبانش میان را اشناله بود، گرفته ـمردرد*کـ صندلی روی نشستن حد از زیاد خاطربه نظرشبه
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 :گفت ایخسته صدای با مهال و فشرد هم روی شدت با را چشمانش تنها
 چی؟ بابت -
 :گرفت فاصله او از و کاشت مهال یه*ن*و*گ روی ایه*س*و*ب
 .خوبی انقدر که -

 .گرفت نادیده بود آمده ـمرش*کـ اواسط تا کمکم که را پایش درد و دوید هاپله طرف به سپس
 گیرودار این در. نشست و خورد سر آرامآرام و داد تکیه دیوار به. ایستاد دویدن از و افتاد نفسنفس به پلهراه وسطای

 نفس و نهاد لرزانش زانوهای روی بر را سرش. کردمی ضعف درددل از داشت آراد با بودن جایک خجالت از
 طرف به نبود الزم اتاق به رفتن برای مهال و بود پایین طبقه مهال و علی اتاق خوشبختانه. کشید پرسروصدایی

 .بهداشتی سرویس یک همراه به بود باال طبقه مهمان و آیلین اتاق تنها. یندبب را او نامیزان حال و برود هاپلهراه
 .کرد کردن،ناله به وادار را او و پیچید نحیفش اندام کل در درد. کرد حلقه خودش دور را دستش

 پهن مهال که جایی در که بود ساعتنیم حدود. دوخت در به را اشخستگی از کردهپف چشمان و زد کنار را پتو آراد
 چه او. رفته کافه به او با که کیست رادنی این که بپرسد و بیاید تا بود خیال منتظر و بود کشیده ز*ا*ر*د بود کرده
 .بود نیامده خیال هنوز هیچ، اما بود؛ شده آراد عذاب مسبب که بود کسی
 پوست به بدجوری که ار قرمزرنگش تیشرت. شد بلند سریع و کشید اشزیتونی موهای در دستی. شد کالفه دیگر

 بهداشتی سرویس و مهمان آیلین، اتاق که سالن دورتادور را نگاهش. زد بیرون اتاق از و کرد صاف آمدمی سفیدش
 .نبود. داد تکان سری و چرخاند بود
 پلهراه روی وارجنین که خیال دیدن با رسید، پله ردیف دومین به و شد رد که ردیف اولین از. رفت پلهراه طرف به
 .زد خشکش بود، شده جمع خود در
 دستش. زد زانو و رفت کنارش نگرانی با شنید که را ریزش یناله صدای. رفت طرفش به سریع شده؟ اشچه خدایا 
 چشمان. کرد بلند زانوهایش روی از را سرش خیال که کرد ه*ق*ل*ح دورش و کرد رد خیال پشت از را

 :کرد زمزمه و تدوخ آراد نگران آبی به را اشکردهپف
 ...آراد -

 :گفت و کشید او رنگبی یه*ن*و*گ روی وارش*ز*ا*و*ن را دستش یکی آن نگرانی با آراد
 عزیزم؟ شده چت آراد؟ جان -

 کرد کمک خیال به و بست سرش پشت را در. برد اتاق طرف به را او نگران، آراد و شد بلند آراد کمک با آهسته
 .بست را چشمانش و شد جمع خودش در وارجنین خیال و کشید رویش را پتو. بکشد ز*ا*ر*د

 .ماند خیره او به و کشید دراز کنارش آهسته آراد و شد دارکش هایشنفس
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 :کرد زمزمه خیال، چشمان بازشدن با
 کنه؟می درد کجات -

 :کرد زمزمه و شد متمایل او سمت به آهسته خیال
 .کن م*ل*غ*ب -

 تماس، این از خیال که کرد ه*ق*ل*ح خیال دور و کرد رد پتو زیر از را دستانش و شد نزدیک او به آهسته آراد
 .کند ـغـل*بـ را او آراد خواستمی دلش واقعاً اما افتاد؛ کردنغلط به و شد سرخ صورتش

 .نهاد آراد ر*م*ک روی و کرد رد آراد دست زیر را دستش درد، با و داد تکیه آراد یه*ن*ی*س به را سرش
 کنه؟می درد کجات بگی خوایینم -

 :گفت ایگرفته صدای با و گزید را لبش. ببیند را صورتش توانستنمی آراد و بود او یه*ن*ی*س روی سرش
 .کوچولو... یک... هم دلم کنه،می درد پاهام و ـمر*کـ... شدم طوریاین... نشستم زیاد چون کنم فکر -

 .داد ژ*ا*س*ا*م را خیال ر*م*ک و داد قورت را دهانش آب. خورد تکان کمی آهسته آراد
*** 

 گروه وارد سپس و شد تلگرام وارد. برداشت را موبایلش و کشید باال شکمش تا را پتو  و کرد مصلحتی سرفه آراد
 .شد هاکان و ماکان آریان، خودش، یعنی خودشان

 .دهد پیام هاکان هک آمدمی پیش ندرت به. همیشه مانند ماکان؛ و آریان طرف از بود پیام پنج
 .خواند را هاپیام

 رسیدن؟ شبچه و زن و نکیسا: ماکان
 رسیدن؟ آراد... فرودگاه برن خیال و آراد سه، ساعت بود قرار: آریان
 .براشون بخریم کارتسیم و دکتر مطب ببریمشون دنبالشون میام عصر بگو رسیدن اگه: آریان
 چی؟ برای دکتر مطب: ماکان
 .چکاپ ببرن رو شونبچه خوانمی خطرناکه، هواپیما سوارشدن دوسال زیر هایبچه برای چون: آریان

 :کرد تایپ تنها و کشید عمیقی نفس. نبود پیامی دیگر و
 .میگم شدن بیدار خواب از. اومدن آره -
 خیال اگر ات ماندمی بیدار باید اما شد؛می بیهوش خواب از داشت. کرد خاموش را موبایلش و درآمد تلگرام از و

 .بیاورد قرص برایش داشت، مشکلی
*** 
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 مهال قوی هایآرامبخش از و ریخت آبی لیوان خودش برای. رفت یخچال طرفبه و شد آشپزخانه وارد سرعت به
 به که بود مشکل آن و مشکل این درگیر ذهنش قدرآن. بخوابد توانستنمی و آمدمی خوابش اما نداشت؛ درد. خورد

 .بکند استراحتی تا ادنددنمی امان او
 با دولبه، شمشیری همچو که بود موضوعی چه مادرش و عمویشزن مابین که کردمی فکر این به اشهمه
 اتفاقی چه واقعاً اما است؛ تمسخرآمیز واقعاً عمویشزن اینکه با شد؟می زخمی طرف آن طرف، این خوردنتکان
 افتاده؟ عروسهم دو این میان

 را شانبچه و دیانا و نکیسا. کرد ه*ق*ل*ح خودش دور را دستانش و زد تکیه بود خنک که یخچال درِ به را سرش
 و گردندبرمی روستا به کی نبود معلوم داشتند بچه برای که هاییچکاپ خاطربه پدرش و مادر کنند؟ چه

 و کند زیاد را خودش طرفداران هک کردمی پیدا موضوعی نه که مادرش. ببرند آنجا را دیانا و نکیسا توانستندنمی
 در آلو قولی به و بود ارتباط در برادرانش با روز هر که پدرش اما بیشتر؛ را هستند متنفر ثریا از که هاییآدم تعداد

 چه؟ ماندنمی خیس دهانش
 هم د؛برون اطرافش شهرهای و همدان به خواستندمی علی برادر خانواده با آینده هفته دو که هم علی و مهال

 .کردنعوض هوا و حال خاطربه هم و برادر دو کاری سمینار خاطربه
 هم باز رفتند،نمی مسافرت به اگر هم عادی درحالت کردند؟می چه را فریان فرزندان، و دیانا و نکیسا وقتآن بعد

 هرروز دیگر که خواستنمی دلش مهال یا باشند تنها که خواهدمی دلشان باالخره. بمانند اینجا هاهفته که بود زشت
 کودکی دوران هایشیطنت هم آیلین. رفتمی در کوره از زود که مهالیی هم آن نه؛ یا کند درست غذا صدنفر برای

 بیچاره که هم او. دادنمی پدرش،گوش علی، جز کسی حرف به و زدمی دست چیزی هر به و گذراندمی را
 چهاربار از بیشتر هایششیطنت و دادنمی گوش مهال حرف به تا و. تراحتاس روزچهارده و بود سرکار روزچهارده

 .کردمی جان نوش را کتک شد،می
 را یلدا. گرفت پیش در بود خوابیده آن در آراد حال که آیلین اتاق سپس و هاپلهراه و گرفت یخچال از را سرش تکیه
 خیال، او، دید؛می او نبود دیگری به حواسش کسی و دبو شلوغ اطراف هروقت اما است؛ خوب گفتمی کرد؟می چه
 جان یلدا شب در آغازش، شب در پاییز، شب آخرین در گویی که یلدایی. دیدمی را یلدا چشمان نشدنیفراموش داغ
 کند قبول توانستمی مگر کند؟ فراموش را بهراد یلدا، که شدمی باورش او مگر آخر. هاسردی فصل در مرد، و داد

 این با که یلدا آخر گویند؟می «نه» عشق این به و شدمی سرشان منطق هم هایشانقلب یلدا، گفتن«نه» یک اب
 .شدمی پیر غم

 ببرد؟ لذت آرادش بودن از توانستمی خوب حالی با او تا رفتندمی دردها تمام شدمی چه. کرد باز را در و کشید آهی
 .شدمی حساس خیلی او وقوعش، زمان در. شدمی خوب حالش دوره این شدنتمام با دانستمی خودش اینکه با
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 داشت گرما از سرش اینکه با کشید باال گلویش تا را پتو و کشید ز*ا*ر*د پهلو روی. رفت جا طرف به و بست را در
 .بودند شده حسبی سرما از انگشتانش نوک شد،می منفجر

. بودند افکنده سایه صورتش روی بر که اشزیتونی لَخت موهای به. بشخوا در غرق صورت به شد؛ خیره آراد به
 صورتی ه*ت*س*ج*ر*ب کمی تا هایلب. بود دریا خود خودِ که چشمانش. مالیمش سفید صورت

 او صورت اجزای تکتک روی بر خواستمی دلش چرا. شاقلمی بینی گردش، یچانه. شاه*ن*ا*د*ر*م
 .را اشبرآمده گلوی سیبک روی بر حتی بنشاند؟ ه*س*و*ب

 بارانه*س*و*ب را او و کند باز چشم آراد خواستمی دلش گویی. شد اشخیره بیشتر و شد متمایل او به کمی
 .بیاورد زبان بر را «دارم دوستت» جادویی جمله دوباره و بکشد شش*و*غ*آ در. کند
 و کردمی حس کنارش را خیال ر*ط*ع اینکه مخصوصاً بود؛ شده بیهوش تقریباً خستگی از آراد. بود خامی خیال اما

 .شدمی مدهوش بیشتر
 و بکشد دستی آراد لَخت موهای در مدام خواستمی دلش. آمد وجد به او موهای نرمی از و زد کنار را موهایش

 .بود ی*ن*ت*س*ا*و*خ و نرم خیلی او زیتونی موهای. کند عشق
 داده، دست او به که درونی سرمای این در. رفت فرو پتو زیر شتربی و نشست هایشلب روی بر محو لبخندی

 .چسبیدمی عجیب او ش*و*غ*آ
 گرم داشت کمکم انگار حاال. کرد ه*ق*ل*ح او دور را دستانش و رفت جلوتر و پرواییبی در به زد را خودش

 .شدمی
 کوه»
 شودمی آغاز هاسنگ نخستین با
 درد؛ نخستین با انسان و

 بود ستمگری ندانیِز من در
 کردنمی خو زنجیرش آوازِ به که
 «...شدم آغاز تو نگاه نخستین با من

 شاملو احمد
 مرا آیدمی گریه و رویمی»

 «بگذرد باران که بنشین اندکی
 شاید رفت؛ خواب به سریع خیلی و افتاد آراد روی شانسنگینی بیشتر و شدند ول و شل بدنش اجزای شد، که گرم
 .کابوس هم
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 .نرو آراد... نه -»
 .زد چنگ لباسش به پشت از و

 :بیاید یادش به چیزی گذشته از ناباوری عین در تا بود کافی حادثه یک همین
 .توروخدا نرو،... آراد - 
 .کرد ـغـل*بـ را دستش پشت از و

 :گفت خیال و نشاند صورتش روی بر اخمی
 گفت کسی به اگه میگم هم ماکان به بشه، زخمی نماکا سر شدی باعث تو که نمیگم کسیهیچ به من آراد -

 .کنمنمی بازی باهاش دیگه
 :گفت و برگرداند خیال طرف به را سرش

 میشه؟ عصبانی چقدر کردی کمک من به هم تو بفهمه عموزن اگه دونیمی تو آخه خیال -
 :گفت پافشاری با
 .نیست مهم -

 :زد حلقه چشمانش در اشک
 .آراد نرو توروخدا -

 :رسیدمی گوشش به خیال هقهق ایصد
 !آراد نرو توروخدا... میشه درست چیهمه آراد... آراد -

 .بزند حرفی توانست نمی
 چقدر... کندمی فداکاری او خاطربه هم باز اما است؛ سالشنه وبیست حاال و بود سالشهفت خیال موقع آن

 «!دردناک
 .شد خواب از آراد بیدارشدن و آراد زیر از دستش درآمدن مسبب پریدنش خواب از و پرید خواب از تنگینفس با
 داشت آراد آن، در که کابوسی شد؛می تکرار ذهنش در کابوس آن فقط و شد خیره روبرویی دیوار به نفسنفس با

 .گذشتمی تنهایش
 :گرفت بر در را هایششانه و شد نزدیک او به ترسان آراد

 یدی؟د خواب شده؟ چت عزیزم خیال؟ -
 :کند زمزمه مبهوت توانست، تنها خیال

 .گذاشتیمی... تنها رو من داشتی... تو آراد -
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 که بود شده مزخرف مراسمات این درگیر قدرآن چرا. فشرد سخت و کشید خودش ش*و*غ*آ در را او ناراحت آراد
 بود فهمیده جدیداً که اًمخصوص است؛ حساس بدجوری و دارد خبر پریسان ماجرای از خیال بود رفته یادش کالً

 .است وجودش در پتانسیلش حال و داشته هم افسردگی زمانی خیال
 :کرد زمزمه خیال و کشید آهی

 .نذاریا تنهام آراد -
 :کرد ه*ق*ل*ح دورش را دستش و د*ی*س*و*ب را سرش آراد

 .بمیرم بخوام که ذارممی تنهات روزی فقط -
*** 

 صبح اتفاقات و خواب. بود بد حالش بدجوری. شد خیره خودش به آینه در و دکشی هایشلـب روی را قرمز لب رژ
 .بود افتاده جانش به استرس که هم حاال بود، کم
 پرانیتکه که سمانه و ثریا یحوصله. بروند بودند آنجا همه حال که خودشان خانه به آراد همراه به بود قرار
 گویدمی و. کرد خواهد خالی رویش را اشدلیودق تمام خیال بزند، را یحرف تنها ثریا اگر مطمئناً. نداشت کردندمی
 .خدایی ایکارهچه تو و نگفتند چیزی مادرش و پدر او که

 شال و کرد پرت آرایشی میز روی بر را رژ سپس و کشید هایشلب روی بر را رژ بیشتری شدت با دوباره
. گرفت دوش عطر با قولی به و بست را اشکرمی مانتوی دـمربن*کـ. انداخت موهایش روی بر را رنگشطالیی
 ازاو را خوراک و خواب رو و چشمبی یدختره آن. شود خفه تا بریزد پریسان حلق در را عطر این توانستمی کاش
 .بود گرفته
 در نفریا که مهال و نکیسا و دیانا آراد، نگاه. زد بیرون علی و مهال اتاق از و پوشید را هایشکفش سپس

 کند، حفظ را خودش سردیخون کردمی سعی که خیال و چرخید رویش بر بود، کنارش آیلین و بود شش*و*غ*آ
 :شد خیره آراد چشمان در و فشرد مشتش در را کیفش یدسته

 .دستشون بدیم بهونه خوامنمی بریم؟ آراد -
 .بود شده بود، فرورفتنش فکر در سببم که خیال استرس متوجه ناهار بعد از. شد بلند و داد تکان سری آراد

 ترک را او که دیده خواب. چیست دانستنمی او و بود دیده صبح خیال که خوابی با مخصوصاً بود؛ نگرانش خیلی
 کند؟می

 .زدند بیرون خانه از و کردند خداحافظی همه از
 :کرد زمزمه لب زیر و گرفت سرش به را دستش خیال

 !بزنم گره هم به رو شونهمه تا بزنه حرف بهم یکیشون کافیه خدا به -
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 از پس و شد خیره خیال به متعجب و ایستاد حرت از ناگهان بود، گرفته ضرب زمین سر بر پا با عادت سر بر که آراد
 .زد خنده زیر بلند صدای با ثانیه، چند

 !وای... و ثریا عموزن... اونجا داری جرئت... واقعاً تو خیال... خدا ای -
 .بود شده خندهخوش امروز هم آراد نداشت، حوصله خودش. دنبالش به هم آراد و شد خارج آسانسور از پکر خیال
 و کشید کنار را خودش بداخالقی با خیال که بکشد ش*و*غ*آ در را او خواست و رساند خیال به را خودش آراد

 .ایستاد اخم با ماشین، جفت
 .نشستند هردو و کرد باز را سورنش سمند لقف ریموت، با و انداخت باال را ابروهایش

 .شدند خارج آپارتمان پارکینگ از و کرد روشن را ماشین
 :شد جمع خودش در و داد تکیه ماشین شیشه به را سرش خیال

 .بگیر شیرینی جعبه یه راه تو -
 .کند ش*ش*ز*ا*و*ن تا کرد نزدیک خیال صورت به را دستش و کرد روشن را ضبط خنده با آراد

 .شیممی حساب شیرینی خودمون ما عزیزم -
 :گفت و زد کنار را آراد دست بدخلقی با خیال

 !پوف... که شیرینیم انقدر. خیلی -
 اما بود؛ شده کالفه آمدهپیش وضعیت با هم خودش. کرد کالفه بیشتر را آراد و شد جمع خود در بیشتر سپس
 .بخورد بهش هم آراد سرانگشت حتی نداشت دوست
 .شد فروشیشیرینی وارد و شد پیاده. داشت نگه را ماشین آراد و ردک پوفی
 و پریسان زدنآتش با فقط االن. کرد ه*ق*ل*ح سرش دور را دستانش و کرد خم سر ناراحت با و کشید آه خیال
 .شاید هم آن. شدمی خوب حالش مزخرفش افکار

 چه. کرد روشن را ماشین و داد دستش به را قنادی جعبه حرفبی. شد سوار آراد و آورد باال را سرش حالیپریشان با
 اشتباهش تصمیم در داشت انگار. شدمی خفه داشت انگار. بود مزخرفی حال و حس چه. بود سردی حال و حس
 !میردمی او چه؟ کند ولش واقعاً آراد اگر. بده نجات و خودش تونستنمی و شدمی خفه

 :گفت لرزانی صدای با و کشید عمیقی نفس
 ...من.. آراد خواممی معذرت -

 :گفت آرام و پرید حرفش میان آراد
 .نیست مهم -
 چه؟ نباشند او مال دیگر هاه*س*و*ب این اگر آه. زد رویش بر ایه*س*و*ب و گرفت را دستش و



 

 

245 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 .سپرد گوش آهنگ به و داد قورت را بغضش
 کردم فکر تو به سردم دنیای تو -

 باغچه وت بپیچه و بیاد عطرت که
 هاتوخنده باز تا بخندی و بیای
 طاقچه رو بذارم شمعدونی مثل

 آره آره تو به کردم فکر تو به
 بباره بارون که کردم فکر تو به
 دوباره دوباره کردم فکر تو به
 داره حالی عجب فکرکردن تو به
 خویشین و قوم هم با گلدون خاک و تو

 صمیمی رفیق بارون و باد و من
 بسازیم دریا یه ایدب برکه این از
 قدیمی عشق یه عمق به دریا یه

 :کرد زمزمه لب زیر و کرد کم را آهنگ لرزان دستانی با خیال
 .کنن روانیم خوانمی همه امروز -

 .کرد زیاد را سرعتش کالفه آراد و کرد ایناله سپس
*** 

 :گفت حالیبی با و کشید بیرون یلدا دست میان از را دستش
 چیه؟ مهمت خبر یلدا؟ چته -

 :گفت و درخشید چشمانش در پیروزی برق خوشحال با یلدا
 بهتون چیزی و پکره ثریا عموزن که همینه برای خورده؛ هم به هاکان و پریسان نامزدی که اینه مهمم خبر -

 .نگفت
 خیال اما زد؛ صدا را نامش مبهوت یلدا و گرایید زرد به رنگش. شد آوار زمین روی بر خیال زد پریسان که حرفی با

 .باشد کرده را کار این او از آراد گرفتن برای مارصفت پریسان آن ترسیدمی چون شنید؛نمی چیزی
 :گرفت قاب را صورتش و نشست کنارش نگران یلدا. نشست خودش تخت روی بر و شد بلند حیران

 یهویی؟ شد چت آخه. میشی خوشحال کردم فکر من شده؟ چی خیال -
 :گفت هقهق با و نهاد یلدا دستان روی را دستانش. ترکید بغضش و بگیرد را خودش جلوی ستنتوان دیگر خیال
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 .بگیره من از رو آراد بیاد تا زده هم به رو نامزدی این ایکبیری اون هان؟ چطور؟ بشم؟ خوشحال چطور -
 :گفت ناراحتی با یلدا یکهو. خوردند سر صورتش روی از یلدا دستان آرامآرام

 خیال؟ نگفتی مگه مطمئنی؟ آراد از نگفتی دادی آراد به رو مثبت جواب وقتی تو مگه -
 .بود مرگش روز قطعاً امروز. آمدنمی باال نفسش. زد کنار را یلدا هقهق با خیال

 :گفت و برگشت یلدا طرف به نفسنفس با
 .کنممی شخفه بگیره من از رو آراد اگر که کن باور... یلدا کن باور -

 :رفت اتاق در طرف به و کشید ش*و*غ*آ در را ستانشد یلدا
 .فرانسه بری باید هم تو و گیردشمی ازت فرانسه بره آراد اگه فقط آره، -

 :داد ادامه متفکر حالتی با و چرخید پا پاشنه روی سپس
 !گرون هم خیلی شده، گرون دالر چون نه؟ میشه گرون خیلی میشه؟ چقدر پاریس به بلیت دوتا -

 :گفت آهسته و کرد پاک را هایشاشک. شد میخکوب جایش سر مبهوت خیال
 فرانسه؟ -

 :چسبید را هایششانه و رساند نیکو به را خودش بغض با خیال. شد وارد نیکو و شد باز در موقع همان
 کجاست؟ پریسان. بگو رو راستش! نیکو -

 :گفت لکنت با متعجب نیکو
 ....موضو اون بعد ست،فرانسه -

 :گفت خندیدمی بلند که یلدا به رو سپس فشرد، و کشید ش*و*غ*آ در را نیکو داریخش جیغ اب خیال
 .شدممی دیوونه داشتم ترس از! دوقطبی روانیِ -

 :گفت و زد خیال یشانه روی بر ضربه چند خنده با یلدا
 !دختر باش قوی کمیه کنی؟می گریه زرت و زرت هی چیه. قوی و باشی مطمئن تصمیمت از باشی تو تا -

 :کرد پاک را هایشاشک و بست را چشمانش داد، تکیه در به و بست را در خیال
 .کنمنمی گریه دیگه کن باور نیستش، عفریته اون که حاال -

 .بست دوباره از را دارشموج موهای و درآورد را شالش گیج نیکو
 چیه؟ موضوع -

 :گفت و شد بلند یلدا یخنده
 .بگیره ازش رو آراد بیاد تا شده جدا هاکان از پریسان که کردمی فکر لخیا فقط هیچی، -

*** 
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 .کشید ساالد و دوغ و سبزیوقورمه برنج آراد برای محبت با خیال و نشستند سفره روی بر همه
 :گرفت دستانش در را چنگال و قشق باالرفته ابروی با آراد

 .بشه خوب تحال تا ببینی رو یلدا و نیکو بود الزم کنم فکر -
 :گفت ثریا و خورد را سوپش از قاشقی لبخند با خیال

 میاید؟ عمارت به ما با هم شما آرادجان، جان،خیال -
 :فشرد آرام را خیال دست آراد و نشست صاف خیال

 .عید واسه... شاید میایم، اونجا به خیال ترم انتخاب از بعد ما عموجانزن -
 :کرد زمزمه لب زیر ثریا

 .شهبا خیر -
 :گفت و دوخت خیال به را اشطوسی نگاه سمانه، و داد تکان سری خیال

 .ما یخونه دعوتید پاگشا هم فرداپس عزیزم، جانخیال -
 :گفت و کشید پایش ران روی بر را مانتویش مهربانی لبخند با خیال

 .حتماً عموزن ممنونم -
 :کشید ساالد خودش برای و زد خیال به چشمکی د،بو ترمهربان و ترشوخ همه از برادرانش بین از که نیما

 .دارم سورپرایز برات من که هم تو آرادجان داره، سورپرایز برات عموتزن که بیا -
 «.عموجون دارم سورپرایز براتون منم چون میام؛»: گفت و خندید ریز دل در خیال و گفت چشمی خنده با آراد

*** 
 سر بر ها،مدت بعد. داشت خاصی سبکی حس. بست را چشمانش و ردک رها تختش روی را خودش خوبی، حس با

 حال. زدنمی پرسه اطرافش در خطری هیچ حال که مخصوصاً خوابید؛می خودش شخصی اتاق در و خود تخت
 .همسرش همراه به کند، زندگی خوشبخت توانستمی
 .داد حالت تغییر نشسته التح به درازکش حالت از و گزید را لبش. بود زیاد ذوق از. زد خنده زیر
 که هم فرداپس. نداشت را دیانا و نکیسا جای مشکل و رفتندمی روستا به شکر را خدا مادرش و پدر که هم فردا
 .برود بین از کدورتشان تا ببرد پاگشا به خود رابا دیانا و نکیسا خواستمی

 صاف را ستش زانوی تا شلوارک و زیبایش شدهقاچ ایهپرتقال با آسمانی آبی بلوز. شد بلند جایش از و زد لبخندی
 .بست را موهایش نو از و کرد باز را کلیپسش و کرد
 رفتن برای تا بودند نداده او به را پایین طبقه اتاق مادرش و پدر که شکر را خدا و بود اتاقش روبروی دقیقاً آراد اتاق

 .بخورد معلقکله هاپله از آراد اتاق به
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 را هایشلب. بود خاموش آراد حتی و مادرش و پدر اتاق المپ. کشید سرکی اتاق بیرون به و کرد باز را اتاقش در
 .است بیدار آراد و کندمی اذیت را چشمانش نور که داد دلداری خود به و فشرد هم روی

 .رفت آراد اتاق طرف به پاورچینپاورچین و بست صداییبی حداکثر با را در و است بیرون اتاقش از
 .داد هل داخل طرف به و کشید پایین آرام و نهاد اتاق در رنگطالیی دستگیره روی را دستش
 و بست خود سر پشت را در و کرد غنچه را هایشلب. نیافت موبایلی سویکم نور اما چرخاند؛  اتاق در را نگاهش

 .نیفتد آراد سر بر یکهو و کند عادت یکیتار به چشمانش تا زد پلک تندتند چندبار متفکر و برداشت جلو به قدم دو
 اتاق وارد نور تا داد فاصله را اشپرده کمی و رفت اتاق قدی پنجره طرف به کرد، عادت تاریکی به که چشمانش

 تا پتو و بودند سرش زیر دستش دو و بود خوابیده چپ پهلوی سر که شد خیره آراد به و گرفت فاصله پنجره از. شود
 .بود باال گلویش

 خوابیده آرادِ کنار و رفت تخت روی وپادست چهار و زد کنار را پتو.  زد دور را تخت و رفت تخت طرف به آرام
 آراد دود را دستانش و کشید ز*ا*ر*د آرام دقایقی، از پس و شد خیره خوابش در غرق صورت به. نشست

 .زد رویش بر ایه*س*و*ب و کرد پنهان آراد ش*و*غ*آ در را سرش و شد جمع خود در. کرد ه*ق*ل*ح
 ه*ق*ل*ح او دور را دستانش و کردمی استشمام را او ر*ط*ع وقتی آخر بود، ت*ذ*ل از پر کنارش بودن چقدر

 .عاشقانه آرامشی گرفت؛می آرامش کردمی
*** 

. کرد ازب و مالید را چشمانش بود، صورش با خورشید نور برخورد مانع که سدی رفتن و آراد هایخوردنتکان با
 .شود شفاف ریخته، هم به موهایی و کرده پف کمی تا صورتی با که آراد تصویر تا زد پلک چندبار

 :گفت ماالندمی را چشمانش که درحالی آهسته، نشست، و کشید باال را اشبینی
 .خیربه صبح -

 :گفت زد،می کنار خودش روی کمی را پتو که درحالی داریخش صدای با آراد
 کی؟ بودی؟ اینجا دیشب...  خیربه هم وت صبح -

 .دوخت بودند کرده اشخواستنی بدجوری که آراد یریخته هم به موهای به را نگاهش و کشید ایخمیازه خیال
 .داده نشونت رو اتاق مامانم اینکه بعد ساعت ربع آره،...آ -

 :گفت و کرد نزدیک خیال با را خودش لبخند با آراد
 !بوده پیشم یار. چندشبا این مثل خوابیدم خوب یشبد انقدر چرا میگم -

 :کشاند عقب را خودش کمی ریز، ایخنده با خیال
 .شدی متوجه که هم چقدر -
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 خیال ی*ن*ا*ش*ی*پ به را اش*ی*ن*ا*ش*ی*پ و کرد ه*ق*ل*ح خیال دور را دستانش مهربان، آراد
 :چسباند

 .شده گلوله پشتم پتو کردم فکر اما پشتمه؛ چیزی یه کردم حس کوچولویی، خیلی خودم جون -
 را آرنجش خیال و نهاد او پشت را دستش آراد که بگیرد فاصله آراد از کمی خواست و کرد درشت را چشمانش خیال

 .نهاد هایششانه روی داشت آراد به که کمی یفاصله خاطربه
 ...اون پتو؟. که واقعاً -

 حلقش در گویی قلبش. شد ه*ق*ل*ح آراد دور دستانش و شد آرام خیال. زد ش*ن*ا*ب*ل بر را سکوت مهر
 .ابرها در آراد و او و بود

 .کشید او موهای روی را دستش وارش*ز*ا*و*ن آراد و گرفت چنگش در را آراد تیشرت
 کجایی؟ خیال؟ -
 برخورد آراد دماغ با شدت با که چرخاند راست طرف به شدت با را سرش و شد جدا آراد از تند مادرش، صدای با

 لحظه هر بود، گرفته اشخنده که آراد و گرفت را دماغش درد با خیال. گرفتند فاصله هم از درد، از هردو و کرد
 .شدمی ترسرخ
 .کرد بازش و رفت در طرف به و شد بلند ترس با خیال
*** 

 کرد،می خشک حوله با آینه جلوی را سرش که حالی در آراد و کرد پرتاب تخت روی بر را موبایلش عصبانیت با 
 :گفت

 .شده که کاریه. نکن اذیت رو خودت جان،خیال -
 به داشت خونش بود، آمده جوش به گاز روی بر که آبی همانند. دوخت آراد به سریع را سرخش چشمان خیال
 .آمدمی جوش

 :گفت بلندی صدای با و نهاد سرش روی را دستانش
 هم درصد یک حتی. داد باد به رو رعنا عمه و من زندگی پوچ و چهی سر مادرم نکنم؟ اذیت رو خودم چطور -

 فکر چون نگفتم چیزی تاکامالم و گذروندم بد خاطرشبه رو زندگیم از چندسال دونیمی. نداره وجدانعذاب
 یه سر افتادنش، قبل و نبوده باردار اصالً افتاد هاپله از وقتی خانم نگو شه؟رفتهازدست یبچه عزادار کردممی

 .شده ط*ق*س اونجا بچه و رفته کوه به بابام با لجبازی
 :داد ادامه بود هایشفریاد و داد سبب که داریخش صدای با و کرد سقوط تخت، روی بر ناله با
 .بود دروغ تماماً روحیش مشکالت تموم که مادری برای شد خراب من زندگی -



 

 

250 

 

 همیشگی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

khiyal.rad 

 به سپس کرد، پهن تابید،می بیرون به آفتاب ازش که پنجره یروبرو را حوله و کرد تن را اشطوسی تیشرت آراد
 :گفت و برداشت قدم بود، خیره سقف به بازطاق و بود شده ولو رویش بر که خیال زرد و نارنجی تخت طرف

 چیه؟ ثریا عموزن موضوع... حاال -
 را دستانش. شد جمع خود در رواجنین و چرخید پهلو به ثانیه چند از پس سپس چرخاند، سقف در را نگاهش خیال

 :کرد زمزمه و کرد مشت گلویش زیر
 .عصبانیت از شده حسبی هم مغزم انگار االن... میشم آماده دیگه ساعتنیم -

 :گفت جدی صدای با و نشست تخت روی بر اخم با آراد
 کنه؟می استفاده علیهش مامانت که چیه ثریا عموزن موضوعِ میگم بهت دارم! خیال -
 :گفت لب زیر و فشرد هم روی بر را چشمانش برد،می تاراج به را وجودش بندبند داشت که نهفته بغضی با الخی
 .بدیه آدم من مامان! متنفرم مامانم از -

 حال بدترشدن لحظه هر مسبب که بود بد خیلی بود، که هرچه موضوع که بود مطمئن. گرفت شدت هایشاخم آراد
 .بود خیال روز و

 :گفت کرد،می ش*ز*ا*و*ن را خیال روشن ایقهوه موهای که حالی در آرام، لحنی با و شد زدیکن او به
 شده؟ چی که بگو من به خیال -

 :کرد متمرکز آراد آبی چشمان روی را لرزانش نگاه و کرد باز را چشمانش آرام خیال
 وارد ثریا عموزن اونجا، بیارن رو من تا نمماما بود زده زنگ بابابزرگ وقتی. شد بابابزرگ مرگ مسبب ثریا عموزن -

 قبل مکالمات تموم مامانم و کنه قطع رو گوشی که میره یادش مامانم از خداحافظی بعد بابابزرگ و میشه اتاق
 ماکان؛ و هاکان نام به بزنه رو عمارت کل که کنهمی مجبور رو بابابزرگ ثریا عموزن. شنوهمی رو بابابزرگ مرگ
 بابابزرگ که میاره فشار بهش انقدر.[ شد سرازیر هایشاشک... ]انقدر و بره،می پیششون از رو هابچه هم اون وگرنه
 .افتهمی کار از مریضش قلب
 :داد ادامه و نشست تخت روی هقهق با خیال و شد بلند تخت روی از ناباور آراد

 و بگرده همه اطراف و دور مار اون گذشت که بخشمنمی رو مامانم که قسم عزیزترینم جون به قران، به آراد -
 ...تو... ت دونستمی ثریا عموزن... اینکه... اینکه

 .کرد پنهان بود پایش روی که بالشتی در را سرش هقهق با و کرد قطع را حرفش
 :گفت رمقبی و چرخید خیال طرف به آراد

 .داشتم دوست رو پریسان قبالً من که -
 :گفت آهسته آراد و داد تکان را خودش لرزش با خیال
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 رو ثریا عموزن اونجا... اونجا. بیان روستا به ما با فرداش که گیممی بهشون نیما، عمو یخونه رفتیم وقتی فردا -
 .کرده کارچی گیممی همه به ما نفروشن، رو عمارت که نکنه مجبور رو عمویینا اگر که کنیممی مجبور

 :داد ادامه دار،خش اییصد با و داد باال را موهایش
 .باشه خوب حالت کن سعی شده که هم تظاهر واسه اینجا، بیارم رو شبچه و زن و نکیسا میرم هم االن -
 .شد خارج خانه و خیال اتاق از سریع و

 با و کرد استقبال خوشمزه ناهاری به هاآن از خیال مهال، یخانه از اشبچه و زن و نکیسا آوردن از پس روز آن
 که را سورپرایزی موضوع و گفت را خوابشان جای هاآن به دانست،می آراد تنها را بودنشمصنوعی که خوش وییر

 فقط خاموش آراد مدت، آن تمام در. کرد بازگو است دادنشانآشتی هم آن و گرفته نظر در عمویش برای فردا
 .دادمی گوش را هایشانحرف
*** 

 عصر 5:30ساعت-بعد روز
 گریه ش*ش*و*غ*آ در فریان که درحالی تندتند که خیال به خطاب و داد تکان را شیر شیشه تشویش، با دیانا
 :گفت خوردمی تکان کرد،می
 با آشنایی و دیدار استرس هم بچه این انگار شده؟ چی االن دونمنمی بود، خواب موقع این روز هر فریان خدا به -

 .گرفته رو مادربزرگش و پدربزرگ
 :کرد زمزمه ثانیه چند از پس و ریخت دستش پشت را شیر از قطره دچن سپس

 .داغه -
 و برداشت را فریان آبی پستانک شود، خم توانستمی سختی به بود، شش*و*غ*آ در فریان چون که درحالی خیال

 .نهاد بود شده سرخ گریه از که فریان دهان در
 .ارهد رو خودشون تأثیر هابچه روی ماها روحی تشنجات -

 رنگشخوش طالیی موهای و داد تکان سری دیانا. داد تکان و نهاد فریان پستانک روی را اشسبابه انگشت سپس
 .زد کنار اشپریدهرنگ صورت روی از را

 و نشست تخت روی گرفت، او از را فریان و آمد خیال طرفبه دیانا بود، شده کمتر فریاد گریه که دقیقه چند از پس
 .گرفت آرام فریان و نهاد دهانش در را شیر شیشه و درآورد پسرش دهان از را پستانک

 :گفت آرام ایخنده با دیانا و کشیدند آسودگی روی از نفسی هردو دیانا، و خیال
 .بچه این داده قورت بلندگو انگار -
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 صورت به آینه در و بست ایگوجه را موهایش رفت، آرایشی میز طرف به و داد تکان سری خنده با خیال
 دلیل به خیال. بودند نخورده ناهار هردویشان. شد خیره بود، نشسته تخت سر بر که دیانا و خودش یپریدهرنگ
 .همسرش یخانواده با رویارویی دلیل به دیانا و گشتندبازمی روستا به که داشت را فردا استرس اینکه
 :گفت و انداخت نگاهی بود رفته گود کمی که اشعسلی چشمان به و داد باال را اشچانه

 .نخورد ناهار کسهیچ امروز که بیارم کنم دست کیکی با چایی یه مونهمه برای برم من دیانا -
 :گفت و آورد باالتر کمی بود فریان سر گاهتکیه که را راستش دست زار، حالی با دیانا

 .نکنه درد دستت وای -
 و داد برای و رسید پایین طبقه به. کرد طی دوتایکی را هاپله و زد بیرون اتاق از ول، و شل لبخندی با خیال
. داد تکان سری مراکش، و ایران جهانی جام اول بازی در توپ موقعیت کردنخراب دلیل به نکیسا و آراد هایفریاد

 .داد تکیه مبل تاج به را دستانش شد، خم و شد نزدیک آراد به پشت از
 :گفت دهخن با خیال و برگشت سمتش به آراد

 خوری؟می چایی و کیک گلیلپ -
 از ترسرخ صورتش و آراد و شد بلند اشقهقهه گلیلپ لفظ شنیدن با و شد معطوف هاآن سمت به نکیسا حواس

 :شد قبل
 خیال؟ چیه این گلی؟لپ -

 :گفت ترفمی آشپزخانه سمت به که حالی در و شد صاف سریع تر،عصبانی را آراد و دید پس را هوا که خیال
 کدوم؟ فرنگی؟ توت پرتقالی؟ شکالتی، وانیلی، کیک -

 :گفت سریع نکیسا
 .وانیلی -
 :گفت خنده با و کرد دراز گردن. نشنید خیال که کرد زمزمه لب زیر چیزی آراد و
 کدوم؟ شوهرجان -

 :گفت و کرد بلند ایخنده نکیسا. شد گرد خیال چشمان و آمد آشپزخانه طرف به و شد بلند آراد
 ...مازی گازی یه فوقش. نداره ترس که آراد بابا -

 دورش را دستانش و رفت خیال سمت به سپس. کرد ادا را بلندی ی«شو خفه» و شد آشپزخانه وارد آراد
 :کرد ه*قـ*لـ*حـ
 آوردی؟ کجا از رو گلیلپ خدایی. گلیلپ تا پسندممی بیشتر رو شوهرجان -

 :گفت و شد جدا آراد از خنده با خیال
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 خوری؟می ایمزه چه کیک شوهرجان، خب خیلی -
 .شکالتی -

*** 
 ازدواج با کرده اشتباه که دانستمی خودش. فشرد خودش به را فریان و کرد پاک را هایشاشک قراریبی با سمانه

 .نهاد ظالمش خواهر دست کف را چیزهمه سپس و کرد مخالفت نکیسا و نادیا
 :گفت آراد و الخی به رو لرزان، صدای با نیما

 .کردید خوشحال هابچه یخواسته از زودتر رو ما که ممنونم خیلی ازتون -
 :گفت خنده با خیال

 .ببینیم تدارک براتون ترعالی سورپرایز یه که گفتم آراد به هم من دارید، سورپرایز گفتید که شما دیگه -
 :گفت لب زیر و شد بلند نیما

 .سورپرایز گفتی -
 :گرفت باال را سرش سمانه و انداخت باال ابرویی خیال. شد بود سرشان پشت که اتاقی وارد سرعت به سپس

 .خانمعروس -
 :رفت باال لبش یگوشه کمی سمانه و گفتند بله دیانا و خیال زمانهم
 .جانخیال میگم رو دیانا -

 :گفت سریع دیانا و گفت آهانی خجالت با خیال
 بفرمایید؟ بله؟ -

 :گفت و کشید میقع نفسی سمانه
 .کنم بدخواب رو مبچه خوامنمی نیست؟ فریان خواب وقت که االن -

 جمعشان به دوباره نیما و داد تکان سری سمانه. گفت ای«نه» دیانا و انداختند باال ابرویی نکیسا و آراد و خیال
 :کرد گفتن به شروع نیما. شد بلند خیال ناخودآگاه و آمد آراد و خیال سمت به. پیوست

 جانخیال... شدمی خراب حالش مدام و بود مریض چون بود؛ ما یخونه توی رفت، خدا رحمت به مادرم که وقتی -
 برش پدرم که رو ایهدیه اولین کشید،می رو آخرش هاینفس و رفتمی ما پیش از داشت مادربزرگت وقتی عمو،

 توئه مال بعد به این از. دادتش خدا خونه طواف که رو عقیقش انگشتر. گذشت یادگاری به تو برای بود خریده
 .بشه مبارکت و باش مواظبش عموجان،

 :گفت و داد آراد دست به را انگشت خیال، حیران صورت به توجهبی و
 .عموجان کن زنت دست -
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 با هسمان و کرد خیال دست به داشت خاصی چشمگیری که را عقیق انگشتر و برگشت خیال طرف به تأخیر با آراد
 :گفت لرزان صدایی

 دقیقه یه برای تا بود نشسته انتظارت به که بود هاسال مادربزرگت اینکه خاطربه تو؟ چرا بگی خوایمی دونممی -
 .دادمی نشونش رو عکسات پدرت که وگرنه ببینتت؛ حضوری شده که هم

 :کرد زمزمه لب زیر و داد تکان آهسته را سرش بغض با خیال
 .ممنونم -

*** 
 :گفت خنثی حالتی با احمد و داد گره آراد دستان در را دستانش استرس، سر از نفسی با خیال

 .کنید امضا بیاید باید تونهمه -
 :گفت ماکان

 بابا؟ چین اینا -
 :گفت سپس. کشید آهی و گذراند سر از را همه آورد، باال را سرش احمد

 .نمیشه فروخته و رسهمی اهنوه یهمه به میده نشون که هستن عمارت اسناد -
 :گفت احمد و رفت جلو هاکان نفر اولین و لرزید آراد دستان درون خیال دستان

 محضر توی هم کارا بقیه و... بده انجام رو کارا اون تا داد وکیلش به رو وکالت هم اون که نیستش پریسان فقط -
 .میشه انجام

 .دهد شیر فریان به تا شد لندب دیانا و دادند تکان سر بهت، از حالتی در همگی
 :گفت آراد و د*نـ* ا*بـ*سـ*چـ آراد به را خودش بیشتر خیال

 داری؟ حسی چه -
 .سبکی -

 .طلبیدمی را شادی از ایگریه وجودش تمام. زد لبخند نهفته بغضی با سپس
 کرده درست وجودشان دبندبن در را عشق که عمارتی کردنهمیشگی. بودند رسیده شانخواسته به شانهمه باالخره

 .مادربزرگشان و پدربزرگ یادگار بود؛
 دست به را خودکار و کرد امضا دار،بغض لبخندی با خیال. کنند امضا تا رفتند جلو یلدا، امضای از پس آراد، و خیال
 که صورتی با( آراد  و خیال) هردویشان به رو و شد خم احمد کشید، که را امضایش خم و پیچ اولین آراد. داد آراد

 :گفت زد،می موج خشم آتش هایشراره درونش اکنون
 !خیال کردی کمکش هم تو و. آراد تویی پریسان، و پسرم آینده خرابی مسبب دونمنمی که نکنید فکر -
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 ایضربه بود؛ زده هاآن به ثریا را آخر یضربه. زد خشکش... آراد و ایستاد، تپیدن از ایلحظه برای خیال قلب
 .ماند خواهد هاقلب سر بر جایش که ینسهمگ

 کند دیوانه تو بعد مرا غصه این شاید»
 کند شانه تورا موی کسی است قرار که

 یار تو چشمان پی در دلم بار این شاید
 کند کشانه دوری بشود  کوه راهی

 فلک و چرخ همه در اثرت بجوید تا
 کند صدافسانه نقل تو چهره و رخ از 

 من دل کنار تو حضور افسوس شاید
 کند ویرانه یکسره ام ساخته را هرچه

 کردی بد دلم راز و من عشق با که تو
 «کند خانه مگسی قلبت به که نگرانم
 آرمان آمین سیده: شاعر
 پایان
 11/6/1397صبح 3:05

 
 .کردند کمکم که هاییخواننده از دارم تشکراتی

 NAVA- K  وFATEME078  وMehra501  و Ayla200  
 باید داشت، که پایانی این با و. کنید پوشیچشم امیدوارم. بودن زیاد که داشت هاییناپختگی و بود اولم رمان این
 .داشت نخواهد دوم جلد رمان بگم

 .راد خیال
 

 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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