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 نودهشتیا انجمن کاربر shekoofe jbn | دونفره هوای رمان

 

 

 

 مقدمه

 یال...گیرم مي درز را نگاهت و کنم مي سكوت...گلويم توی پرنده...است کرده گیر خاطره الی چتر های پره...ام باراني

 اين دور بناست...زند مي جوانه ام جواني...رسد مي ام ريشه به آب...خورد نمي درد به دردم وقتي...مانم مي ديوار جرز

 هیچ هب و ام کرده قفل...میبازد رنگ ها ماشین صدای البالی هام گويي تك و نیستي تو...بكشم قد و بپیچم سال چند

 تماس کنارآخرين درست...ام گذاشته جا کافه آويز رخت روی را ام باراني...بود قرار بي قرارمان...آيم نمي کلیدی

 شگو پشت مرا همیشه مثل تو و تو به بودم زده زنگ بسته زنگار صدايي با...بودم زده زنگ ناوداني زير...دستهايت

 مي هايم شاخه به آب...است کرده گیر در الی هايش پره که چتری و ام مانده من حاال آيد؟ مي يادت...بودی انداخته

 ......شوم مي گرم تو های نوشته دست کنار در من و کند مي باز آغوش خانه...اندازم مي کلید...رسم مي...رسد

 

 ... بست بايد را ها چتر

 ...رفت بايد باران زير

 ...برد بايد باران زير را خاطره ، را فكر
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 ...رفت بايد باران زير ، شهر مردم همه با

 ...ديد بايد باران زير ، را دوست

 ...جست بايد باران زير را عشق

 ...جست بايد باران زير...جست بايد باران زير را عشق

 

 بده گاز دختر بده گاز يوهــــــووووووو -

 بهش که وقتي حال به وای میره داره تا 081 بهش نگفته رواني اين بده گاز میگي چي افسانه ايد، ديوونه دوتا شما -

  بگي

 :داد ادامه جیغ با هم بعد

 میكنم سكته دارم روانــــــي تر آروووووووم -

  میزني غر قدر چه اَاَاَاَاَاَه -افسانه

 نشنوم رو فريده اين غرهای ديگه من کن زياد رو موزيك صدا دستت قربون جان افسانه -من

  چَــــــــشم -افسانه

 طور همین و انريكه صدای با من کشیدن اليي و ها الستیك جیغ صدای ديگه حاال کرد زياد رو موزيك صدای هم بعد

 : بود شده قاطي افسانه و من همخوني

But tonight I'm loving you 

Oh you know 

That tonight I'm loving you 

Oh you know 

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

 بي ی فريده اين و ترمز رو بزنم سريع شدم مجبور منم قرمز چراغ به رسیديم دفعه يه که میرفتم سرعت با طور همین

 یدسف هاشبكِ يه بغلمون ماشین هم ما بد شانس از و کردم سكته شخصاً من که کشید بنفشي جیغ چنان هم جنبه

 :زد داد فريده جیغ خاطر به پسرها از يكي موقع همون که بود توش تیغي جوجه پسر تا چهار که بود

 خَــــــر....ک-
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 :گفتم و طرفش برگشتم سريع و شد گرد چشمام وقاهت همه اين از

 کردی؟ هوس عوضي چیه -

  بزنم حرفي همچین میكردم غلط طرفم خوشگلي همچین با میدونستم اگه میشي؟ عصبي چرا خوشگله اوه اوه -

  باشید داشته دوستات هم خودت هم کنم فكر مورد اون در ولي میكني زياد که غلط -

 کنده جا از سرعت با ماشین و دادم گاز منم شد سبز چراغ بزنه حرف اومد تا و کرد غلیظي اخم چون فهمید منظورمو

 شد

 میان دنبالمون دارن ارمیا -فريده

 داری؟ شك من فرمون دست به تو بیان خوب -من

 :گفت ترس با فريده

 شد شروع دوباره وااااااااااای -

  خنده زير زديم هم افسانه و من

 کنم يكي خاک با رو عوضي اين پوز میخوام که بريم بزن -من

  میكشیدم اليي هي اونا ماشین جلوی و کردم زياد و موزيك صدای

 و فرعي يه تو انداختن چون شدم هم موفق که بترسونمشون تا ترمز رو میزدم دفعه يه جلوشون هم ها وقت بعضي

 سرعت تا 81،01 با داشت که ديديم و جیگر دودر کروک آبي لكسوس يه که اين تا داديم ادامه کارمون به هم ما رفتن

 :گفتم و دادم نشون ها بچه به را لكسوس سر با زد سرم به فكری موقع همون میكرد حرکت ما جلوی

 چطوره؟ -

 چطوره؟ چي -افسانه

 میگم را لكسوس -

 ......ولي خوبه که اون آهان -افسانه

 :گفت و من طرف برگشت ديده باورنكردني چیزی انگار که حالتي با بعد

 !بذاری؟ کورس باهاش میخوای که نگو -

 نه؟ که چرا -
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 شدی؟ ديوونه -فريده

 چطور؟ نه که معلومه -

 !!!!!بذاری؟ کورس لكسوس با 2مزدا با میخوای واقعاً تو يعني!!!! طور؟؟؟؟ چه -فريده

 نه؟ که چرا...که گفتم -

 کنار میذاره میشوره رو تو ناناسش ماشین با اون رواني بابا سرت به زده واقعاً تو که اين مثل نه -افسانه

 کرديم؟ گناهي چه وسط اين ما شدی سیر جونت از تو هیچي اونش اصالً -فريده

 بذارم؟ کورس باال مدل ماشین با میخوام اولمه دفعه مگه بعدشم کردين زياد که گناه -

 میكنه خودشا کاره بازم خونديم ياسین بگیم اين به هم چي هر ما حاال کن ولش فريده -افسانه

 میكردم گوش حرفشون به کاش ای که

  بخون عمت گوش تو هم ياسین ادب بي خودتي خر -من

 .......گرفتم رو ماشین گازه و گذاشتم رو 2afm آرمین از ديوونه آهنگ

 باش آروم تو داری استرس چقدر

 قانوناش و دنیا بیخیال

 هست بینمون هنو مشكالت سری يه

 باش هردوتامون میايم کنار که

 آتو ازم داری میدونم

 تو با فقط دارم دوست من ولي

 میده آرامش بهم اين و باشم

 تو با قدم میزنم شب وقتي

 گونت شه تر نمیزارم نه

 گونت بچه اخالقای با من

 هستم تو با و میام کنار

 اصال جاتو من نمیدم کسي به
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 ني زشت خوبه تو با زندگي

 مشكي موی با شیكي دختر يه

 توهم مني با وقتي مسلما که

 چشمي توی همه از بیشتر

 نمیمونه برام دلخوشي ديگه بری اگه ديوونه

 ديوونه من دارم دوست که بدون اينو

 نمیدونه من مثل قدرتو کسي هیچ

  نمیكرد من از زدن جلو در سعي هیچ اون ولي میكشیدم اليي لكسوس جلوی طور همین

  انگار نه انگار میدادم گاز و میكشیدم اليي من چي هر میاورد در رو لجم داشت ديگه

 نمیده؟ نشون العملي عكس هیچ اين چرا اَاَاَاَاَه -من

 بودم فكر همین تو منم میدونم چه -افسانه

 اين هلها باالست سن حسابیه آدم طرف شايد بابا کن کم سرعتت از شو بیخیال نمیكنه کاری اون که حاال بیا -فريده

  نیست حرفا

 کن ول نیارم جا اينو حاله تا من دوماً جوونه پیداست ولي نیست معلوم زياد قیافش درسته ديدمش آينه از اوالً -

 نیستم

 به تهسك مرض تو هم فريده بود ترسیده حسابي هم افسانه میكشیدم اليي خیابون تو ها ديوونه مثل داشتم همینطور

 زنهب حرف بامون میخواست که اين مثل ماشین بغل بیاد داره سعي لكسوس راننده شدم متوجه که اين تا میبرد سر

 شتبرگ خاصي پرستیژ يه با پايین داد را ماشین ی شیشه کنارمون اومد که همین جفتمون بیاد تا دادم راه بهش منم

 چشمای و بود شده کشیده سشوار شیك خیلي که مشكي موهای مردونه و جذاب ی چهره نبود بد فیسشم کرد نگام

 البته و گندمي جو پوست و استخوني ،صورت متوسط های ،لب قلمي دماغ با خودم چشمای رنگ هم طوسي متوسط

 ساده دختر يه نه ببینه آرايش قلم ده با جلف دختر يه داشت توقع کنم فكر بود خورده جا حسابي که اون ريش، ته يه

 هي با که میكردم نگاش همینطور شديــــــد ستودنیه نفسم به اعتماد يعني میگم خودمو زيبا حال عین در ولي

 :تگف میزد داد تمسخر توش که لحني و نمیخورم گول چیزا اين با کالً چون نبودم جزوشون من که کش دختر لبخند

 بگیرم رو بهــــاتون گرااااااان وقت لحظه چند میتونم-
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 یگفتمم قاطعانه بود ای ديگه کس هر قطعاً وِلي خیابونا تو که هستي االفي آدم بگه میخواست مثال شدم تیكش متوجه

 میگه چي ببینم میخواستم بود گرفته کرمم چرا نمیدونم ولي نه

 بفرمايید-من

 کنیم صحبت تر راحت تا کنار بزنید میشه اگه-

 ماشین از خاص کالس همون با کرد پارک رو ماشینش من از جلوتر کمي داشتم نگه خیابون کنار حرفي بدون منم

 يه حلقم وت تیپش بابا ورزيده نسبیاً هیكل بلند قد ببینم لباساشم و هیكل میتونستم حاال طرفمون اومد و شد پیاده

 روی هم حسابي که بود تنش داشت مشكي باريك خط اش يقعه دور که سفید تیشرت يه با مشكي جین شلوار

 بود نشسته هیكلش

 عقب رو خودم کمي شیشه لب گذاشت رو ساعدش دوتا و ماشین ی شیشه طرف به شد خم بود رسیده بهمون ديگه

 :گفتم و کشیدم

 فرمايش؟؟ -

 نه؟ داری اعتماد خودتم فرمون دست به باالست نفست به اعتماد -

 چطور؟ -

 من با تره کم من ماشین از ديگش های چیز خیلي خالصه و شتاب و سرعتش که ماشینت با داشتي سعي آخه -

 بذاری کورس

 دارم اعتماد کامالً خودم رانندگي به من -

 بزني؟ جلو هم لكسوس از که حد اين تا يعني -

 قطعاً -

 هستي جسوری دختر اومد خوشم -

 :گفتم بلند بعد و پرو ی پسره نیاد خوشت میخوام کردم زمزمه دلم تو

 باهوش طور همین و -

 !باهوش؟ -

  بزني رو مُخم نتوني و نخورم گول ها حرف اين با که هستم هوش با اونقدر آره -

 :گفت عصبي لحن با.. درک به... خورد بر بهش انگار
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 یكنمنم حساب آدمم رو تو مثل خیابوني کف های دختر اصال چون بزنم رو مخت که کنار بزني نگفتم من جوجه ببین -

  ؟میكني قبول کنم دعوتت راني اتومبیل ی مسابقه يه به میخوام اومد خوشم فرمونت دست از چون داری نگه گفتم

 شدنمی نمیشناختم رو يارو اين که من ولي من مثل سرعتي عشق برا اونم بود عالي يعني نبود بدی فكر...... اوممممم

 بگه راست معلوم کجا از کنم قبول طوری همین

 بدونم رو شرايطش بايد -

 بزنیم حرف موردش در و بذاريم قراری میتونیم نگیـــری خــودت به و باشي موافق اگر -

  راضي خود از انداخت تیكه دوباره اَاَاَه

 کي؟ کجا؟-

 :گفت و فرمون روی گذاشت رو کارتي

 میزنم زنگت کردم وقت موقع هر بنداز میس يه فردا کارتمه اين -

 کم میكرد فكر طوری اين ولي نكنم قبول میخواست دلم اَاَاَاَه پرو مُچكرِ خود از راضيِ خود از ی پسره ايــــــــش

 نمک ذوق داشت توقع کنم فكر کرد نگاهم تعجب با و باال داد ابروشو يه نكردم نگاش هم اصالً و نزدم حرفي پس آوردم

 هنوز میكنم فرق هم ديگه دخترهای با توم از تر مغرور من مغرور پسر خوندی کور کنم دلبری يا داده شماره بهم

 :گفتم داشت غرور های رگه که صدايي با که بود من طرف از حرکتي منتظر

 کنم حرکت میخوام کنار بريد پس باشه مونده باقي گفتن برای حرفي نمیكنم فكر -

 بله -

  انداختم حرکت به رو ماشین سرعت با منم گرفت فاصله ماشین از و

  بود جیگری چه وای -افسانه

 مغرور ی پسره بود جیگر کجاش-من

 ناراحتي کرده ضايعت که بوده پسری اولین چون بگو نكن انكار -افسانه

  بود معمولي خیلي قیافشم تازه دادم جوابشو منم کرد ضايع منو اون اگه گیر جو خانم خیر نه -

 کني؟ کار چي میخوای حاال -فريده

 رو؟ چي -من

 ديگه میگم رو مسابقه -فريده
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 بگیرم تصمیم میتونم موقع اون نه يا میگه راست بدونم بايد تازه بفهمم رو شرايطش بايد نمیدونم -من

 کني اعتماد بهش نمیتوني نكن قبول من نظر به -افسانه

 هست هم خطری اعتماد از غیر به حاال آره -فريده

 کجاست؟ بعدی مقصد بگید نكنید ها پرت و چرت اين درگیر رو نداشتتون مغز فعالً حاال نمیدونم -من

  خونه بريم ديگه 01 ساعت وقته دير -فريده

 نخورديم شام هنوز که ما -من

 میكشن چي فقرا فقیر ببین بخواب گشنه شب يه حاال وقت دير میگه راست فريده -افسانه

 :ای کرده تعجب مثالً حالت با من

 !نقاشي؟ يا مواد!!! میكشن؟؟؟ چي -

 خنده زيره زدن دوشون هر بعد باشن نفهمیده رو منظورم که انگار طرفم برگشتن دوشون هر

 مزه بي -افسانه

 بعد هب اين از بايد بوده قالبي ديشبي نمك حتماً م؟ مزه بي میگي تو بعد میخوابم نمك آب وان تو شبا من!!! من؟ -من

 کنم دقت نمك خريد تو

 يوارمد جرزه به بوديم هم پیشه وقتي تا سه ما کنیم چه ولي بود مزه بي خیلي هام تیكه میخنديديم داشتیم دوباره

 دوست رو خورم زنگ آهنگ بود عقب صندلي رو کیفم تو گوشیم شنیدم را موبايلم خوردن زنگ صدای میخنديديم

 بود( zedbazi) گروه از داشتم

 رو شام پول/خوبه میدونه خودش چون نمیده لوبُ و لب/خوبه میدونه خودش چون نمیده جوابمو/ اَاَاَه ديگه بردار الو

 / خوبه میدونه خودش چون نمیده

 بهم و کرد پیدا کیفم تو از رو گوشیم فريده باالخره میاد خوشم ريتمش از من ولي باشه مسخره ها بعضي نظر از شايد

 هم به رو هامون راز ی همه بوديم دوست دوتا مثل هم با ولي ترم بزرگ داداش بود ايلیا کردم نگاه گوشیم به داد

 وليجینگ اون از عكس يه تازه( جونم ايلیا) بود سیو اسمش همینم برای بوديم صمیمي و راحت هم با خیلي میگفتیم

 خودش واسه ایِ تیكه هم داداشم صفحه رو میوفته میزنه زنگ وقت هر که بودم گذاشته خورش زنگ برای هم رو ياش

 داره سازی بدن باشگاه خودش داداشم هیكلي و بلند قد هم حسابي و برنز پوست ای قلوه های لب عسلي چشمای

 سواری ماشین و گذروني خوش شغلم ولمعتل که هم بنده دار خانه هم مادرم داره واردات صادرات شرکت هم پدرم

 :نكرده قطع تا بدم رو بخت بد ی ايلیا اين جواب خب! نه؟ دارم ای شرافتمندانه شغل
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 خوفي؟ عخشم سالم الو -

 کجايي؟ شب موقع اين هست معلوم نیستم خوب نه -ايلیا

 بیرونیم ها بچه با -

 خونه؟ نمیای چرا میدونم که اونا -

 بیايم بعد بخوريم شام بريم میخواستیم -

 گرفتم غذا بیرون از برات خونه بیا پاشو شیكمت اون بخوره کارت -

 گرفتي؟ چي -

  پیتزا شیكمو اِی -

 بای میام دارم من -

 : گفت و خنديد ايلیا

 خدافظ تو به بگم چي من -

 :گفتم و داشبورد رو گذاشتم رو گوشي

 تعطیل شام -

 کنیم ثبت گینس تو رو اسمش بگو کنه راضي رو تو تونسته کي نشدی راضي گفتیم همه اين ما اِ -افسانه

 میدم گوش کي حرف به ديگه گلم داداش از غیر به من داره پرسیدن اينم وا -

  هیچكي بخوای راستشو اگه -فريده

  برسونم اول رو کي حاال خوب -

 شده دير هم االن چند هر برم دير اگه میكشتم مامانم که اين هم میاد خوابم خیلي هم من -فريده

 برسون رو فريده اول ندارم مشكلي هم من باشه -افسانه

  اُکي -من

 اين البته خوابیدم 2 ساعت تابم لب با بازی کم يه از بعد و خوردم رو شامم خونه رفتم خودمم و رسوندم رو ها بچه

 باشم خسته خیلي که مواقعي از غیر به هست هم زود تازه 2 ساعت میخوابم دير همیشه عاديه من برای موضوع

 **** 
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 يوقت معلومه خوب میخوابم ظهر لنگ تا ام تنبلي بچه کالً شدم بیدار خواب از ايلیا وصدای سر و وآزار اذيت با صبح

 اگه البته بیدارشم زود میتونم بخوام اگه يعني خاص مواقع از غیر به البته میشي بیدار هم دير بخوابي دير

  بخـــــــوام

 دمب توضیحي موردش در نمیتونم که االجرا الزم عملیات انجام از بعد اتاقم شويي دست رفتم و شدم بلند تخت روی از

 ت،پوس گِرد تقريباً صورت مشكي لخت موهای کردم نگاه آينه توی رو خودم بزنم صورتم به آبي تا آينه پای رفتم

 مک خیلي البته زدم ژل رو هام لب بار يه من نمونه ناگفته ای قلوه های لب و قلمي دماغ طوسي درشت چشمای سفید

 . بزن ژل رو هات لب برو گفت زد گاز رو مغزم خر ولي بود ای قلوه هام لب هم اولش از من

 کم هي نمیشم زشت میشم بیدار خواب از هم وقتي شكر رو خدا هستم زيبايي خیلي دختر گفت میشه کلي نگاه يه با

 و زدم آبي صورتم به میكنه نمك با رو م چهره تازه هیچ نمیشه که شُدنم زشت باعث موضوع اين که میكنه پف صورتم

 در يه و داشت قرار پدری عمارت پايین ی طبقه خودم خواست به من اتاق چرخوندم اتاق دور چشمي بیرون اومدم

 طاليي تختي رو با دونفره تخت از کامل خواب اتاق سرويس يه اتاقم تو داشت عمارت پشتي باغ طرف به ای شیشه

 رنگ با همشون چوب که قدی آينه و مطالعه میز آرايش، میز دراور، لباسي، کمد تخت، پای های عسلي رنگ،

 چسبیده اتاق وسط خواب تخت بودمشون چیده اتاق توی طوری اين که روش طاليي کالسیك های طرح و استخوني

 ورودی درِ به که رويي راه کنار لباسي کمد تخت طرف دو هم ها عسلي... اتاق بهداشتي سرويس درِ رويي روبه ديوارِ به

 میز و خواب تخت روی روبه هم کنار فاصله کمي با هم آرايش میز و دراور... قدی ی آينه هم کنارش و میشه ختم اتاق

 رارق فاصله کم يه با میخوره باغ به که ای شیشه درِ روبه هم کالسیك طاليي ی دونفره مبل يه تخت کنار هم مطالعه

 برای ما آخه شدم متوجه زدنش در طرز از رو اين زد رو اتاق در ايلیا که بود شده تموم اتاقم کردن آنالیز ديگه داشت

 حريم به گذاشتن احترام جور يه اين میومد خوشم خیلي میزد در ورود از قبل که اين از بوديم گذاشته رمز هم

 هم برای که نمیشد اين بر دلیل میبوديم صمیمي و راحت هم با ايلیا و من هم قدر چه هر حاال ديگرانه خصوصي

 حريم که جايي هر به ورود از قبل و کنم رعايت همیشه رو موضوع اين میكردم سعي هم من و نباشیم قائل احترام

 طرف به که طور همون شیرين لبخندی با بشم وارد بعد بخوام ورود ی اجازه يا بزنم در نمیاد حساب به من خصوصي

 :گفتم میرفتم آرايشم میز صندلي

  جونم داداشي تو بیا -

 شد داخل و کرد باز رو در ايلیا

 متعالي عالي ظهر -ايلیا

  بود هم زود میشم بیدار دير همیشه که مني برای بود 00 ساعت انداختم تختي پا روی ساعت به نگاهي

 :گفتم همین برای
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 يازدهِ ساعت تازه ظهر کدوم-

  سحر ی کله شما برای بله -

 :گفتم خنده با

 کردی اشاره ظريفي بسیار ی نكته به دقیــــــــقاَ -

 :گفت و داد لم روش و رفت خواب تخت طرف به خنده با

  بگي بهم میخواستي چي ديشب ببینم بگو بشین جا اين بیا بیخیال رو ها بحث اين حاال -

 و پسره اون ی درباره میخواستم واقع در دارم کار باهات اتاقم تو بیا فردا گفتم ايلیا به ديشب افتاد يادم دفعه يه

 میتونه من از بهتر درصد صد تره بزرگ من از سال 4 و سالشه 28 اون نباشه چي هر کنم مشورت ايلیا با پیشنهادش

  میده مشاوره عالي و داره ادبیات لیسانس فوق تازه بگیره تصمیم

 بدی مشاوره بهم چیزی يه ی درباره میخواستم آره -من

  زدی گندی چه دوباره -

 پیش ماومد گیری تصمیم از قبل پیش دفعات عكس بر دفعه اين اتفاقاً بخوام کمك ازت تا بزنم گند بايد حتماً مگه -

  تو

 عجیبه خیلي! جداً؟ -

 نمیگما بدی ادامه بخوای اگه -

  برگردوندم رو صورتم قهرم يعني که حالتي با هم بعد

 پسرت دوست بايد رو يكي تو بكشم دارم رو هام دختر دوست نازه طوريش همین من نكن ناز بشین بیا خوب خیلِ -

  خارجه من توانِ از بكشه

  نمیبردم سهمي وسط اين من بكشه رو نازشون داشت جور وا جور دختر دوست تا صد میگفت راست بخت بد

  بود کجام پسرم دوست من بدی خیلي ايلیـــاااا -

 کن پیدا يكي -

 پسرم ضد کالً نمیاد خوشم اصالً داشت نخواهم هم بعد به حاال از نداشتم اف بي حاال تا من میدوني که تو -

 پسر ضد خانم بزن حرفتو بشین بیا بابا باشه -

 گفتم بهش رو پسره پیشنهاد تا آشنايي از و پیشش نشستم رفتم منم
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 گذاشتي؟ کجا رو کارتش حاال خوب -ايلیا

 دارم بر ماشین تو از پارکینگ تو برم من گذاشتم جا ماشین تو رو کارتش وای ای -

 پرت حواس خانم برو -

 وت رفتم دوباره و داشتم بر ماشین تو از رو کارت و پارکینگ رسوندم رو خودم فشنگ مثل و شدم بلند تخت روی از

 دمخو از عكس اون میكرد نگاه رو بودم زده خواب تخت باالی که عكسي داشت و بود نشسته تخت رو هنوز ايلیا اتاقم

 رو مبدن از تر جلو رو دستام يه و بودم شده خم جلو به کمي بودم نشسته زانو رو طاليي کوتاه ی دکلته يه با که بود

 پايین طرف به کمي و بودم گرفته رو لبم ی گوشه دستم يكي اون ی اشاره انگشت ناخن با و بودم گذاشته زمین

 يه يعني بود ی*س*ک*س عكسم گفت میشه جورايي يه دوربین به بودم زده زل خمارم چشمای با و بودم کشیده

 :گفت و انداخت بهم نگاهي اتاق تو اومدم من فهمید تازه نشستم کنارش رفتم گفت میشد جوره همه نه جورايي

 مني؟ کوچولوی خواهر همون واقعاً تو ارمیا -

 :داد ادامه ای کننده گرم دل لبخند با بعد

 و ناز ی بره يه مثل خوشگلي هم تو شده زياد گرگ زمونه دوره اين تو باش خودت مراقب خیلي خواهری جان ارمیا -

 رو اونا میدرند آشكار و گرگن هم ظاهر تو که نمیگم رو گرگاهايي گرگ میگم وقتي ها گرگ اين چنگال تو ضعیف

 بي، احساساتي و زيبايي تو نگرانتم خیلي من میش ی جامه در گرگند که میگم رو اونايي من کرد بیني پیش میشه

 رو چشمات پس میشناسم رو خودم های جنس هم چون میگم رو ها اين باشه خودت به حواست ساده و ای تجربه

 ممخالف موضوع اين با خودم من تازه نرو جايي خونه تو بشین نمیگم نكن رو کاری بسته گوش و چشم کن باز خوب

 كالتمش با و بكشه بیرون آب از خودشه گلیم نمیتونه بشناسه رو مردمش و جامعه نمیتونه نباشه جامعه تو تا کسي

 نيک مراقبت خودت از بتوني تا باشي طوری چه بايد میگیری ياد بهتره، باشي جامعه تو بیشتر چي هر بیاد کنار

 ور چیزی نمیگم بسنج رو بدی انجام میخوای که کاری عاقبت بذار قدم جامعه تو ز با چشم با که اينه به من منظوره

 بايدن موارد بعضي در يعني چیزها بعضي گفتم که طور همون ولي خوبه چیزها بعضي کردن تجربه اتفاقاً نكن تجربه

 شم؟ فدات باشه نشي گمراه تا کني استفاده ديگران ی تجربه از بايد کني تجربه خودت

 :گفتم و زدم لبخندی خودش از تبعیت به منم

 ندارم غم دارم تو مثل مشاوری و داداشي وقتي تا من -

 جمع وحواست بايد خودتم باشم مراقبت میتونم کي تا من مگه کني تكیه من حمايت به نمیتوني که فقط جان ارمیا -

 کني

 گلم داداش چشم -

  میدادم اهمیت و میكردم فكر هاش حرف به کم يه چشم بگم سريع اونقدر که اين جای به روز اون کاش ای که
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 بهم هم ايلیا و معتمد میالد اسمش فهمیديم کارتش روی از و زديم حرف پسره اون ی درباره 03:1 ساعت تا روز اون

 ونا شنیدم رو مسابقه شرايط که اين از بعد و بذارم قرار باهاش عمومي مكان يه تو و بزنم زنگ بهش که کرد پیشنهاد

  بگیرم تصمیم که میكنه کمكم موقع

 رو معتمد میالد همون پسره اون کارته 4304 ساعت طرف کردم گرم سر خودمم و رفتم حمام يه چهار ساعت تا

 روپ تا کردم صبر کمي زد زنگ که نكشید دقیقه پنج به...بود خواسته خودش که طور همون زدم تك بهش و برداشتم

 :دادم جواب بعد و نشه

  الو -من

 هستم معتمد شد عرض سالم -

 بفرمايید سالم -

  زديد تك شما خوب -

 النا که اين مثل میزنید زنگ کرديد وقت موقع هر بزنم تك گفتید خودتون کرديد فراموش رو ديشب که اين مثل -

  گرفتید تماس نشده دقیقه پنج هنوز که بوده آزاد وقتتون هم

 آزاد وقت هفته طول تو من چون شماست شانس از اينم آزاد من وقت و است جمعه امروز میدونید که طور همون بله -

  دارم کم

 بفهمه یادب دستش کار حساب تا کن راست و چپ رو پرو ی پسره بزن میگه شیطونه اقبالیمه بد از بگو پرو ايییییییش

 بزنه حرف طوری اين رادمنش سیروس دختر رادمنش ارمیا با نداره حق کسي

  مطلب اصل سر بريد نمیخوايد حاال جالب چه -

 کنیم صحبت هم با پیشنهادم ی درباره تا بذاريم مالقات قرار يه هم با میخواستم حتماً بله -

 بذاريم؟ قرار هم با کجا -

 : گفت مكث ثانیه چند از بعد

  شديم آشنا هم با که خیابون همون توی من دفتر بیايد میتونید -

 : مگفت تأمل ای لحظه بدون کشیده من برای ی نقشه چه نیست معلوم دفترت بیام پاشم که خرم من کردی فكر اِاِاِاِاِاِ

 کنیم مالقات رو ديگه هم عمومي مكان يه تو میدم ترجیح -

 :میكنه مكالمه باهام تر محترم و شده خوشحال کردم احساس زدنش حرف لحن از ولي چرا نمیدونم
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 تعیین اشم رو مالقات زمان و مكان چطوره اصالً کنید اعتماد قريبم يه که من به نمیتونید میكنم درک بله بله -معتمد

  کنید

  باشه حسابي آدم میتونه اينم انگار بابا نه شد جنتلمن دفعه يه چه اُهووووو

 میكنم اس ام اس براتون رو مالقات مكان و زمان من خوبي فكر -

 میشم ممنون -

 نیست فرمايشي ديگه میكنم خواهش -

  حرفي چه اين میكنم خواهش -

  دار خدانگه -

 خداحافظ -

 مكالمه آخر ی جمله چند اين مثل میدم رو جوابش احترام با منم میزنه حرف باهام احترام با يكي وقتي حالمه کالً من

 مون

 آدرس منم کرد پیشنهاد رو خونه نزديك رستوران اونم کنم مشورت ايلیا با تا رفتم تماس پايان از بعد خالصه

 به زدم زنگ هم بعد کردم رزرو رادمنش فامیل با میزی که گفتم و کردم اس براش رو مالقات زمان با رو رستوران

 انتخاب مشغول همین برای داشتم وقت ديگه ساعت سه فقط 8 ساعت تا کردم رزرو میز يه 8 ساعت برای و رستوران

 باشه هم رستوران مناسب که اسپورتي البته بزنم اسپورت تیپ گرفتم تصمیم شدم لباس

 فتين آبي های طرح با زانو از تر باال انگشت چهار مشكي مانتوی يه و تفنگي پاچه مشكي جین شلوار يه همین برای

 و تتخ روی گذاشتم و کردم انتخاب نفتي آبي دستي کیف با مشكي کالج کفش و ساده نفتي آبي شال يه و روش

 کش با و باال بردم ساده همیشه مثل رو موهام کنم آماده رو خودم تا آرايش میز صندلي روی نشستم رفتم خودم

 هم بعد زدم لب برق يه و ريمل يه فقط هم آرايش آوردم جلو به رو موهام از دسته چند شونم روی از و بستم محكم

 يخیل نه ولي زدم هم اتكلن بدن نشون رو خودشون شونم روی موهای تا بستم شل کمي رو شالم و پوشیدم رو لباسم

 مارک سری صدقه از بشه حس بوش که حدی در فقط نگرفتم دوش باش معروف قول به بندازه سرفه به رو آدم که

  نمیره بین از نری حمام و نشويي رو لباست وقتي تا ملیح بوی اين هم اتكلنم بودن واصل

 نرسم دير تا میوفتادم راه بايد ديگه بود 03:1 ساعت انداختم گوچیم مچي ساعت به نگاهي بود شده تمام ديگه کارام

 هروب رفتم میديد ورزشي لباس ژورنال و بود نشسته مبل روی نشیمن تو که ديدم رو ايلیا اومدم بیرون که اتاق از

 :گفتم و ايستادم روش

 میرم دارم من -
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 کرد نگاهم و باال آورد رو سرش

  کرد اعتماد نمیشه ها قريبه به باش خودتم مراقب سالمت به -

 میكني؟ سفارش قدر اين که دارم قرار جاني قاتل يه با من مگه -

 :گفت و خنديد

 نشم نگرانت بزن زنگ رستوران رسیدی ضمن در گفتم کلي وروجك -

 برم ديگه من خوب خیلي -

 :گفت و پايین اومد ها پله راه از مامانم موقع همون

 میبرند؟ تشريف کجا خانما خانم -

 گرفته اجازه من از ضمن در میخوره بیرون رو شام امشب ارمیا که گفتم جان مامان -ايلیا

 ايد ديگه هم پشت و میكشید نقشه هم با برادر و خواهر خوب -مامان

 بیرون برم شام میخوام فقط من نقشه کدوم -من

 کي؟ با -مامان

 :گفت و حرفم وسط پريد ايلیا که معتمد میالد بگم خواستم

 خانم فريده و خانم افسانه -

 باش خودت مواظب فقط برو باشه -مامان

  چشمم رو چشم -من

 بال بي چشمت -مامان

 بیرون زدم خونه از و آوردم پارکینگ از رو سفیدم مزدای

 که شدم مجبور و نكردم پیدا پارک جای رستوران بودن شلوغ خاطر به رسیدم که بود دقیقه 0344 تقريباً ساعت

 دچن از بعد میز سر نشستم و رستوران داخل رفتم ماشین کردن پارک از بعد کنم پارک خیابون طرف اون رو ماشین

 و من گوشي خوره زنگ آهنگ اون با خورد زنگ گوشیم لحظه همون که روم روبه نشست و اومد هم معتمد دقیقه

 :دادم جواب رو گوشي...کرد اخم بعدش و شد گرد معتمد چشمای اول صفحه رو افتاد که ايلیا عكس

 ايلیا جانم -
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 تو؟ کجايي -

 رستوران تو -

 :گفت عصبي لحن با ايلیا

 نزدی؟ زنگ چرا نشم نگرانت بده خبر رسیدی نگفتم من مگه -

 رفت يادم عزيزم ببخشید -

 :گفت ای دوستانه لحن با چون بود شده تر آروم يكم انگار

  رفت راه هزار دلم...عزيزم آخه -

  میخوام معذرت بازم من -

 نكن تكرار ديگه ولي نداره اشكال -

 فعالً چشم -

  بای باش خودت مراقب -

 کردم نگاه معتمد به و میز روی گذاشتم دوباره رو گوشي

 سالم -من

  زد زنگ بود پسرت دوست سالم، -

 بیچاره اين خوب ولي دار خنده چه کن فكر هِه شد صمیمي دفعه يه اين شد چي اصالً! من؟ پسر دوست! ايلیا؟!!! چي؟

 وت که منم بزنه زنگ عكس اون و جونم ايلیا اسم با پسر يه میكرد رو فكر همین بود هم ای ديگه کس هر داره حق هم

 داره حق پس داداشمه بده نشون که نزدم حرفي مون مكالمه

 طور؟ چه -من

 داری؟ دوستش -

 خیلي -

  همید؟ با مدت چه -

  بوده پیشم تولد اول از کن فكر تو -

 فامیله؟ پس -
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 تر نزديك فامیلم از -

 قرار نم با چون نكنه آهان کنه اثبات رو اين بخواد که نمیبینم دستت تو ای حلقه ولي شوهرته بگي میخوای يعني -

  آوردی درش داشتي

 :گفت و کشید عمیقي و عصبي نفسه بعد

 رو شوهرت طرف اون از هم شوهرت طرف اين از تو کار خیانت شوهر و زن شديد جور هم با تخته و در خوب -معتمد

  داره؟ دختر دوست تا صد شوهرت میدونستي دختر دوست يه با دفعه هر ديدم ها مهموني تو بار چند حاال تا

 داره زياد دختر دوست ايلیا که میدونم من -من

 میدوني؟! چي؟ -

  کردم تأيید سر با

 :گفت و داد تكون تأسف روی از سری معتمد

 زا کار هم برسه چه شم کالم هم تو مثل آدمي با نیستم حاضر من میكني خیانت تو که میدونه اونم حتماً که واقعاً -

 غیرتي بي خیلي بگو جونت ايلیا اون به منم طرف

  کني توهین ايلیا به نداری حق -

 سپ نگفتم دروغ و ندادم غلط هاشم سوال از هیچكدوم جواب ولي میكنه برداشت اشتباه داره نگفتم بهش من درسته

 پاشدم میز سر از بده انجام العملي عكس که اين از قبل...کنه برخورد باهام اينطوری نداشت حق

 اين نداريد خبر موضوعي از وقتي نصیحت شما به من از اين ولي معتمد جناب شدم خوشحال شما با آشنايي از -من

 دار خدانگه نكنید قضاوت سريع قدر

 :گفت که برم و دارم بر رو کیفم خواستم

 بده توضیح بشین تو با حق اگه -

 نمیبینم دلیلي -

 بدی نداری توضیحي چون نمیبیني دلیلي -

 :گفتم میداشتم بر رو گوشیم و کیف که طور همون

 نمیبینم شنیدنشون اليق رو تو ولي دارم چرا -
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 اومده من سر پشت فهمیدم رستوران در صدای از ماشین طرف به دويدم سرعت با و رفتم خروجي در سمت به و

 بیرون

 کن صبر -معتمد

 امباه طوری اين و بود نكرده احترامي بي بهم کسي حاال تا داشتم بغض بشم رد خیابون از خواستم و نكردم توجهي

 رو ماشیني بوق صدای که بودم فكرا همین توی گوشش تو نزدم يكي و ندادم جوابشو چرا نمیدونم بود نزده حرف

 ناي بدم انجام تونستم که کاری تنها چشمم تو زد ماشین جلوی چراغ نوره چرخوندم صدا طرف به که رو سرم شنیدم

 لبغ تو کردم احساس...........  الستیك جیغ صدای هم بعد و چشمام جلوی بگیرم رو دستام و ببندم رو چشمام که بود

 ... کنه اصابت کمرت به شتاب با چیزی که اين مثل کشید تیر کمرم و رفتم فرو کسي

 ببینم دنیا اون توی رو خودم و کنم باز رو چشمام میترسیدم کنم باز رو چشمام نداشتم جرأت

 که ينا برای کنم فكر بود کرده بغل رو من معتمد کردم باز رو چشمام باالخره خودم با رفتن کلنجار ثانیه چند از بعد

 ماشین ی بدنه به کمر با من و میده هول ماشینم سمت به رو جفتمون و میگیره آغوش در رو من نزنه من به ماشین

  اومدم خودم به مردی صدای با که بودم هنگ تو طور همین میخورم

 اهرظ به خانم شوتي کني؟ کار چي میخواستي بهت بودم زده بخت بد منه اگه االن کجاست حواست توام با خانم هِي -

  محترم

 : غريد هاش دندون الی از معتمد

 مرتیكه بهم رو دهنت حرف -

 به اهينگ با مرد...میداد تذکر ديگه يكي به داشت حاال میگفت بیراه و بد من به کلي پیش دقیقه چند تا خودش اينو

 کرد حرکت و شد ماشین سوار لبي زير غرهای با و اومد دستش کار حساب معتمد هیكل و قد

 يبالي چه نبود معتمد اگه که مرگ از ،ترس ترس بودم شك حالت تو معتمد بغل توی وضعیت همون در ای دقیقه چند

 کنم چیكار ديگه دوستم جون میترسم خیلي مرگ از من بكنم فكر بهش نمیتونم اصالً خدايا وای میومد سرم

 :گفت و گرفت رو من صورت طرف دو دستش دوتا با معتمد

 !خوبي؟ -

 بگم خواستم قدر چه هر نباشه تنم به سر میخواست پیش دقیقه 4 تا که انگار نه انگار میزد داد صورتش توی نگراني

 زا سريع حرکات اين خاطر به که شالم و برد موهام پشت سمت به رو دستاش چشماش تو زدم زل فقط نتونستم خوبم

 نم و کرد باز رو ماشین در و برداشت داخلش از رو اشینم سويچ و گرفت ازم رو کیفم سرم روی کشید بود افتاده سرم
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 وت رفت و کشید بیرون دستم از رو گوشیم نشست راننده صندلي روی هم خودش و نشوند و راننده کمك سمت برد رو

  گرفت رو ايلیا ی شماره و ها تماس آخرين لیست

 معتمد میالد هستم معتمد میكنم عرض سالم -معتمد

 اج اين تازه میگه چي بفهمم میتونستم ولي میشنیدم ضعیف خیلي رو ايلیا صدای گوشیم بلند صدای خاطر به

  کنم کم رو گوشیم صدای بايد میشنیده رو ايلیا صدای معتمد میزدم حرف ايلیا با داشتم که موقعي اون فهمیدم

 کجاست؟ خواهرم خود میكنه؟ چیكار شما دست من خواهر موبايل نمیدونم فقط آوردم جا به بله -ايلیا

 ايشونید؟ برادر شما يعني!! خواهر؟ -معتمد

  عجیبيِ؟ چیز بله -

 :گفت و باال برد صداشو هم بعد

 کجاست؟ خواهرم خود گفتم -ايلیا

 :گفت کنه قطع رو تماس تر سريع چه هر میخواست دلش و میزد حرف زور به انگار که حالتي با معتمد

  شدند شُكه کم يه همین برای کنند تصادف بود نزديك فقط خوبه حالشون نشید نگران -

 :گفت مانندی عربده صدای با ايلیا

 خوبه؟ حالش االن کجا؟! تصادف؟! چیـــــــي؟ -

 نباشید نگران بله -

  بزنم حرف خودش با بده رو گوشي -

  میگیرم تماس باتون شد بهتر حالشون که اين محض به شدن شكه کم يه که گفتم -

 ها نذاری خبرم بي معتمد آقای -

 چشمم رو راحت خیالتون -

  من طرف برگشت و کرد قطع رو گوشي

  بهتره؟ حالت -معتمد

 :گفت و هم تو کشید رو اخماش اومده يادش چیزی انگار بعد

  داداشته؟ نگفتي چرا -
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 بود تر شديد دفعه اين که تفاوت اين با فشرد رو گلوم بغضي دوباره هاش حرف آوری ياد با نگفتم هیچي

 بزنم؟ رو ها حرف اون گذاشتي چرا -معتمد

 نگفتم هیچي بازم

  ببخشید منو بود وقیحانه خیلي زدم بهتون که هايي حرف کارم بده شما به عذرخواهي يه من -معتمد

 که يمدت تمام کنم کنترل رو خودم نمیتونستم ديگه میكنه استفاده شما لفظ از داره دوباره ها داره درگیری خود اينم

 خورد و اون های حرف خاطر به همش گريم شدت شايد گريه زير زدم دفعه يه میلرزيد بغض شدت از لبام میزد حرف

  بود شده وارد بهم که بود شكي خاطر به کوچولوشم يه شايد نبود خودم شدن

 ردک تغییر نگاهش رنگ سريع ولي کرد نگام تعجب با اول معتمد...بلرزم و کنم هق هق بود شده باعث...بود چي هر ولي

 :گفت و کرد بهم شرمساری نگاه جاش به و

 ببخشید منو کردم دار خدشه رو غرورتون میدونم میخوام معذرت واقعاً من -

 هنوز ولي شدم هم موفق و باشه داشته وجدان عذاب تر کم هم اون تا کنم کم گريم شدت از تا گزيدم رو لبم

  میلرزيدم

 نمیدادم انجام العملي عكس هیچ بودم خورده جا بس از کردم حس معتمد بغل تو رو خودم حرکت يك در لحظه يه

 :گفت و گرفت فاصله ازم آروم خیلي رفت بین از کامالً لرزشم که اين تا بودم معتمد بغل تو ای دقیقه پنج شايد برای

 شدی؟ بهتر -

 :داد ادامه که کردم تأيید سر با شد مفرد هاش فعل دوباره داره مشكل واقعاً اين نه

 رفح هم با هم مسابقه ی درباره هنوز تازه گي گرسنه از میمیرم دارم که بخوريم رو شاممون بريم بیا بهتری اگه پس -

  نزديم

 :گفتم و زدم لبخندی

 نیست خوب زياد حالم اآلن ديگه موقع يه برای بذاريد میشه -

 خوبي گفتي که تو -

 خونه برم میخواد دلم فقط بگیرم تصمیم بخوام که نمیده کار بهم ذهنمم ندارم حوصله االن ولي هستم خوب -

 بخوريم شام بريم فقط نمیزنیم حرف خوب خیلي -

 قبول خب خیلي...  آخه -
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 بیارم درش نگراني از بزنم تون گرامي برادر به زنگ يه من بريم که اين از قبل البته -

  بیاين شد تموم که حرفتون شما میرم من پس -

  ديگه میريم هم با کن صبر خوب -

 باشه -

 رو شماره خودش گوشیه با داشت چون بود کرده حفظ رو ايلیا شماره کنم فكر گرفتن شماره به کرد شروع اونم

 :تیزيه و باهوش آدم که فهمید میشد هم حرکتش همین از میگرفت

 هستم معتمد هستین خوب ايلیا آقا سالم -معتمد

 ..........-ايلیا

 میگه چي ايلیا که نمیفهمیدم بود کم معتمد گوشي صدای چون

  کنید صحبت باهاشون میخوايد خوبن خواهرتون بله -معتمد

.......... 

 حظورتون گوشي لحظه چند نشه چرا -

 :گرفتم دستش از رو موبايل گرفت من سمت به رو گوشي هم بعد

 جانم -

 خوبي؟ خواهری سالم -

 خوبم آره سالم -

 گرفته؟ صدات چرا -

 بگم دروغ ايلیا به نمیتونستم

 کردم گريه -من

 : شد نگران دوباره صداش

 !چرا؟ -ايلیا

 :گفتم خنده با

  بخوريم شام بريم میخوايم اآلن میگم برات خونه میام کن ول حاال بودم ترسیده -
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 باش خودتم مراقب عزيزم برو -

 بای چشم -

 بای -

 مه معتمد و چیني جوجه من و آورد رو منو گارسون قبلیمون میز سر نشستیم رفتیم معتمد با و کردم قطع رو تماس

 :گفت و من طرف برگشت معتمد رفت گارسون وقتي داد سفارش چیني جوجه من از تبعیت به

 نمیدونم رو اسمت هنوز من -

 رادمنش -

 :گفت شوخي و دوستانه لحن با

 چیه؟ فامیلت وقت اون بعد جالب چه -

 نشدم انداخت که ای تكه متوجه

 فامیلمه رادمنش خوب -من

 کوچیكته اسمِ شايد گفتم رادمنش گفتي هم وقتي چیه فامیلت نگفتم چیه اسمت پرسیدم من آخه -

 خنده زير زدم دفعه يه که گفت چي فهمیدم تازه

 :گفت خنده با معتمد

 کوچیكت اسم البته بگي بهم رو اسمت نمیخوای حاال -

  ارمیا -

 : کرد تكرار لب زير رو اسمم بار چند معتمد

  قشنگي اسم رادمنش ارمیا ، ارمیا -

 مرسي -

 :گفت و جلو آورد میز روی رو دستش

 خُرسندم بسیار شما با آشنايي از معتمد میالد هستم میالد -

 :گفتم خنده با و گرفت خندم زدنش حرف لحن از

  همچنین -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shekoofe jbn|  دونفره هوای رمان ودسایت نگاه دانل
 

23 

 های موضوع اين اصالً برد عقب رو دستش عادی خیلي خودش تا نكردم میز روی اومدش جلو دسته به توجهي ولي

 01 هرچند بشه حفظ مرزها بود بهتر میديديم رو ديگه هم بود اول باره چون ولي نیست مهم برام نامحرمي محرم

 املک سكوت در آورد رو غذامون گارسون که اين از بعد نمیذاشتم بود من دسته اگه اونم بودم بغلش تو بیش دقیقه

 با تا اومد کرد حساب رو غذا پول وقتي معتمد رفتم خروجي در طرف به منم شد تموم غذامون وقتي خورديم رو غذا

 تو که وقتي از نیست خودم دست چشمم جلوی اومد لحظه اون بیرون گذاشتم در از رو پام که همین بیرون بريم هم

 جام سر...دارم خوف تصادف ی صحنه و تصادف چي هر از رفتم هم فلج مرز تا و داشتم بد تصادف يه کوچیكیم

 پي داغونم حال به معتمد شد باعث اين که دادم بیرون لرز و صدا با رو دمم باز و کشیدم نیمه نصفه نفس يه ايستادم

 ببره

  نشیني ماشین پشت بهتره اآلن میكنم فكر برسونمت من میخوای -معتمد

 دنبالم بیاد ايلیا میزنم زنگ نه -

  میرسونمت من بیرون بكشي خونه از اونا کاری چه -

 نمیشم هم شما مزاحم اينطوری بیاد ايلیا میگم نزديكه خونمون -

 نباشه هم ای ديگه حرف میرسونمت خودم -

  نمیكردم قبول و میشگست گردنم کاش ای که کردم قبول گردنم کردن خم با

 هم به شد آزاد که وقتمون گرفتیم تصمیم و باشه کي بعدی قرار که میگفتیم اين ی درباره و بوديم نشسته ماشین تو

 شد پیاده ماشین از خداحافظي برای و برد خونه در تا رو من میكنیم مشخص رو قرار مكان و زمان موقع اون بديم خبر

 منشنید جوابي ولي کردم سالم ديدم نشیمن توی رو مامانم کردم باز رو خونه در وقتي رفت اونم و خونه تو رفتم من

 :گفت مامان که اتاقم تو برم توجه بي خواستم

 شب؟ موقع اين تا بودی کجا -

 بود يازده سرم بر خاک کردم ساعت به نگاهي

  رفت در دستمون از زمان بودم اينا افسانه با -من

  گذشته خوش بهتون خیلي حتماً جالب چه -

 خالي جاتون -

 کو؟ خودت ماشین -

  برمیدارم میرم فردا خیابون گوشه گذاشتمش شد خراب خیابون تو راستش اِ -
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 اومدی؟ چي با -

  رسوندم افسانه -

 خريده؟ لكسوس حاال تا کي از افسانه -

  باباشه مال ماشین نه افسانه؟ -

  نداشت ريش ته افسانه يادمه که جايي تا -

 ديده رو معتمد مامان وای اِی!!! جــــونم؟؟؟!!!!!! ؟؟؟؟ هــــــان

 !ريش؟ ته -

 :گفت و اومد طرفم به عصبانیت با مامانم

  رسوندت بود کي پسره نزن راه اون به خودتو -

  بگم دروغ نمیتونستم ديگه

  معتمد میالد -

 هست خری کدوم معتمد میالد اين حاال بابا نه ااااااااا -

 داده کار پیشنهاد بهم -

 نگو دروغ اينقدر -

 نمیگه دروغ -

  ايلیا نجاتم ی فرشته شكرت خدايا کرد دفاع من از که بود کي ببینم برگشتم

 بود قرار کاری چه بود نگفته هنوز ولي داده کار پیشنهاد ارمیا به معتمد میالد میگه راست ارمیا جان مامان -ايلیا

 که ناي خاطر به و کنه تصادف بوده نزديك ارمیا چون میريزه بهم هاشون برنامه که بگه بهش و بیرون برند شام امشب

 میمونه خیابون کنار هم ارمیا ماشین و بیمارستان میرند بوده شده شكه

 دروغ چیزهايي يه ولي گفت راست رو هاش خیلي

 میدوني؟ کجا از رو اينا تو -مامان

 کرد تعريف رو جريان و گرفت تماس من با معتمد میالد چون -ايلیا
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 هک ارمیا تازه...کاريه؟ چه میدوني تو اصال کنه قبول رو کارش پیشنهاد نداره حق ارمیا ولي قبول خوب خیلي -مامان

 فراهمه براش میخواد چي هر نداره نیاز کار به

 :گفت و من طرف کرد رو هم بعد

 نبینمت پسره اين با هم ديگه -

 خوش شب کنید استراحت بريد االن میكنیم صحبت راجبش فرصت سر مامان -ايلیا

 اومد اتاقم به من با هم ايلیا و رفتم اتاقم طرف به

 شده؟ چي ببینم کن تعريف بیا -ايلیا

 کردم تعريف براش سانسور يا حذف بدون آخر تا اول از منم

 ببینید؟ رو ديگه هم بايد ديگه بار يه يعني -ايلیا

 کنم چیكار رو اينا مامان نمیدونم فقط آره -من

 : گفت کوتاهي مكث از بعد ايلیا

 کني؟ شرکت مسابقه اين توی داری دوست خیلي ارمیا -

 .... ولي دارم دوست آره -

 چي؟ ولي -

 کرد بغلم بار دو که گفتم بهت خودمونیه زيادی معتمد میكنم احساس -

 و جابهجا رو چي همه بیرون بزنه چشمات که اونقدر ديگه نه ولي کن باز چشماتو گفتم بیني بد زيادی تو ديگه -

 دومم ارهب بغلش تو رفتي که شده يي حادثه صورت به اول دفعه کردی تعريف من برای تو که اينطوری ببیني اشتباه

  بگیره خون خفه که میكنم بغلش میكنه گريه جلوم داره لوس زرويه زر دختره يه ببینم منم شده مجبور

 ايلیـــــــــــــــا -

 خوابند؟ همه میزني جیغ چرا ساکت -

 لوسم؟ زرويه زر من نامرد -

 هستي لوس ولي نه که زرو زر -

 :گفتم مانندی عشوه حالت با
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 کم يه -

 : گفت و خنديد ايلیا

 کم يه از بیشتر خیــــــلي عزيزم نه -

 بذارم؟ باهاش ديگه قراره يه کنم کار چي نظرت به حاال، خوب ايــــــــش -

 توق اون نداشتي دوست اگه بگه برات رو مسابقه شرايط بذار ديگه قرار يه تو نداره مشكلي من نظر به نمیدونم -

 نمیكني قبول

  نبینمش ديگه گفت گیره که ديدی کنم کار چي مامانو خب -

  من با مامان -

 :گفتم و کردم مردونش های گونه اون از محكم ماچه يه شدم پا

 داره هوامو و پشتمه همیشه که برم گلم داداش اون قربون من آخ -

 داريم؟ بیشتر خواهری يه ما مگه چي پس -

 يكي گلم خانم ارمیا يكي ماه واال نه -

 نیست درش شكي البته صد که اون بله -

**** 

  میاد خوابم نكن ايلیــــــــــا خــــــدا اِااااای -

- ..................... 

 نكن اذيت داری دوست کي هر جون رو تو ايلیا -

- ....................... 

 دختر دوست تا صد میگم بهش سمجت دختر دوست اون به میزنم زنگ میكنم که کاری اولین پاشم خدا به ايلیا -

 داری هم ديگه

 کم هي وقتي ولي ندادم نشون والعملي عكس و خبره چه نفهمیدم اول شد بلند نفر چند ی خنده انفجار صدای دفعه يه

 ور سیخ میخنديدند حرفم به داشتن که بودند کیا که اين فكر با کردم تا چهار تا دو دو خودم با و شدم تر حال سر

 نشستم تخت

  بخیر ظهرتون گرامي ی خاله دختر بَـــــــه -آتیال
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 اهمنگ خنده با که ايلیا خودم داداش و آتنا و آتوسا خواهراش تا دو و نرجسم خاله پسر آتیال به خنگي و گیج حالت با

  زدم زل میكردند

  خوبم منم کني خوشحالي اظهار اينقدر نمیخواد عزيزم مرسي -آتیال

 :گفت سالشه 08 که خالم ی کوچیكه دختر آتنا

 اومده بند زبونش ديده رو ما که اين خوشحالیه زور از شايد میدوني آخـــــي -

 میكنید؟ چیكار اينجا شما -من

  عزيزم بابا بگو کرد باز زبون بچمون نازی -آتیال

 : گفتم و کشیدم کنار سرمو که کشید سرم به دستي يه سوز دل پدرای اين مثل هم بعد

 میكنید؟ چیكار اينجا شما -

 :گفت و گردوند بر روشو شوخي به آتنا

 میريم ناراحتي -

 میخواين چي من اتاق تو صبحي اوله اينه منظورم آتي نشو لوس -من

 :گفت نجیبه و خانم خیلي و سالشه 22 که بزرگم خاله دختر آتوسا

  02 ساعت عزيزم جون ارمیا -

 چي؟ که حاال خب -

 منه نفع به تر کم نفرم يه بهتر ، نیست يادش خانم که اين مثل نه - آتیال

  کاريه اصل ارمیا تر کم نفر يه چیو چي -آتنا

 نیست کاری اصل نباشه کاری کوفته ارمیا -آتیال

 نمیام منم نیاد ارمیا اگه هست هم خیلي -آتنا

 ها؟ ندارم مشكلي من کنه کنسل بخواد که هست ديگه کسي تر کم هم ديگه نفر يه بهتر -آتیال

 پرويي خیـــلي -آتنا

 نه؟ يا خبره چه اينجا میگه يكي -من

 رفته؟ يادت رو پیش هفته بنديه شرط باهوش خانم -ايلیا
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 که گهدي ی هفته ی شنبه شد قرار و باخت که گذاشتم ماشین با سرعت مسابقه آتیال با پیش هفته اومد يادم تازه آخ

 رستوران ببره رو همه ناهار باشه امروز

 بیرونم جنگي کنم عوض لباسامو من تا بیرون بريد اومد يادم تازه - من

 :گفت ها خورده شكست لشكر اين مثل و کرد ول هاشو شونه آتیال

 انداختید يادش شما ها نبود يادش اَااااااه -

 بشم آماده من تا بیرون رفتند اتاقم از هم با و خنديدند رفتارش اين به همه

 شقشمعا من که جیگرش و زرد المبورگینیه با ايلیا و من رفتیم ماشین دوتا با من خواست در به شدم آماده ساعته نیم

  آتیال سفید کمری تويوتا با بقیه و

 چسبید خیلي خدايي که آتیال جیبه از خورديم غذا و رستوران رفتیم اول

 یرفتیمم هم با پسرا هم با دخترا همینطور بشه هضم هم غذامون تا بزنیم قدم کم يه پارک رفتیم آتنا پیشنهاد به بعدم

 رد دوباره نخواد میكردم آرزو بزنه حرف خصوصي باهام میخواد گفت که پیشش رفتم زد صدا منو دفعه يه آتیال که

 : بزنه رو حرفش تا نشستیم نیمكت يه روی رفتیم ديگه هم با کنه بحث موضوع اون ی باره

  ندارم طاقت ديگه من ولي بزنم حرف موضوع اين ی درباره من نیست وقتش حاال میدونم ببین ارمیا -آتیال

 میكردم رو فكرش نه وای

 میكنم خواهش آتیال -من

  میدم قول کنار میكشم شدم قانع دلیلت با اگه بیار برام دلیل يه میكني؟ خواهش چرا! چرا؟ -

  نمیخوای خودت چون نمیشي قانع دلیالم با تو -

 يادته رسیده ازدواجمون سن پس کردم تموم سالو 20 که منم سالته 24 ديگه تو مسخرند خیلي چون نمیشم قانع -

  شده درست ديگه االن که بود سنت من ازدواج پیشنهاد نكردنه قبول برای تو های بهونه از يكي

 بود هم ديگه های چیز خیلي نبود سنم که فقط -

 :گفت مكث ثانیه چند از بعد و بست چشماشو

 وسطه؟ يي ديگه کس پای -

 :گفتم و کردم نگاش باورانه نا
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 خوبم وت با اگه من نیست بودنم پسر ضد نكردنم قبول داليل از يكي مگه اصال میشناسي منو که تو نه که معلومه -

  نمیدم اجازه بره فراتر ساده دوستیه ی رابطه از بخواد که هم پسری هر میبینمت برادری چشم به چون

 دلیالته ترين مسخره از يكي دلیلت همین خوب -

 نمیرسیم جايي به بحث اين با ما آتیال شو خیال بي خدا رو تو -

  نیستم بردار دست بدون ولي میكنم تمومش االن باشه -

 بقیه پیش برگرديم هم با تا من منتظر ايستاد و پاشد نیمكت روی از بعد و

 بادا مبارک ايشاال بادا مبارک بادا بادا! افتاديم؟ عروسي شام يه زديد حرف هم با شد چي -آتنا

 :کشید فرياد عصبانیت و گي حوصله بي با آتیال

 آتنا شو خفه -

 راه هبقی از تر جلو و گفت ببخشیدی بغض با لب زير بود برده پي داداشش خرابه حال و من ی دوباره جواب به که آتنا

 يه میرفتم راه ايلیا ی شونه به شونه منم دادنش داری دل کرد شروع و رسوند بهش خودشو سريع آتوسا که افتاد

 : گفت و اومد آتوسا که بود همین وضع ربعي

  شد خراب روزتون که میخوام معذرت ها اون طرف از من نیست خوب آتنا و آتیال حال بريم بهتره ديگه ما -

 منه ی پاره آتیش آبجیه اين تقصیره همش داره حق هم آتیال حرفیه چه اين بابا نه -ايلیا

  زنیمب حرفي دربارشون نمیتونیم پس نداريم خبر اونا از ما که هست بینشون هايي چیز يه بالخره نفرمايید -آتوسا

 میگید درست شما بله -ايلیا

 خداحافظ هم آتنا و آتیال طرف از میخوام معذرت صورت هر در -آتوسا

 برسونید پدر و نرجس خاله به رو ما سالم خدافظ میكنم خواهش -ايلیا

  جان ارمیا خدافظ حتماً -آتوسا

 باش خودت مواظب عزيزم خدافظ -من

 همینطور هم تو -آتوسا

 حوصله االن داخل رفتم میخورد اتاقم به که باغ پشتي در از و شدم پیاده ماشین از حرفي بدونه خونه رسیديم

 مبل ی دسته روی و آوردم در رو مانتوم و شال بود خراب حالم همینطوريشم نداشتم رو مامان به دادن پس بازخواست

 رمزی طور همون زد رو اتاق در ايلیا کردم ول مبل روی رو خودم و انداختم
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 :گفتم بود مشخص توش بغض که صدايي با

  تو بیا -

 ونا و کنم دل و درد براش و پاش روی بزارم رو سرم میخواستم مطمئنش و گرم آغوش به داشتم نیاز ايلیا به فقط االن

 :میكردم دل و درد براش داشتم حالت همین توی که نكشید دقیقه به کنه نوازش رو موهام و باشه شنونده فقط

 هي نه دارم دوست خاله پسر مثل برادر مثل ساده دوسته يه مثل رو آتیال من نیست خودم دست کنم کار چي ايلیا -

 اون میبینم وقتي میكشم زجر خیلي کنم محو زمین رو از رو خودم میخواد دلم میبینم رو اينا وقتي خودمم همسر

 دوستام همه نمیدونم ندارم کششي بهش اصالً و میدم طوری اين رو هاش محبت جواب من و میجنگه من برای داره

 و نمیگ راست شايد نداره تأثیر روت هاشون زني مخ حرفاشونا و نداری پسرا به کششي که پسری ضد تو میگن بهم

 باشم پسر ضد واقعاً من

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب بودم افتاده هق هق به

 اب رو خودم حاال تا اصال خدا به نیست خودم دست ندارم پسری هیچ به کششي وقتي کنم کار چي ايلیا بگو تو -

 ديوونه دارم نكردم حس خودم توی رو نیازی يا حس همچین حاال تا چون کنم تصور نتونستم پسر دوست يا همسر

  کنم کار چي نمیدونم میشم

 :گفت بیاره درم هوا و حال اين از که اين برای ايلیا

 رو اونا آقايون در من ی رشته سر ولي مندم بهره بااليي ی تجربه از ی*س*ن*ج روابط تو درسته بگم چي واال -

 کنم راهنمايي میتونم

 :گفتم خنده با میشدم بلند پاش روی از که حالي در و زدم پاش رون رو مشت با

  بخت بد منحرفه -

  بوسید رو سرم و خنديد اونم

 های حس تا داری جا هنوز جوونیته اول تازه تو میريزی بهم ارزشي بي موضوع همچین با رو ذهنت چرا عزيزم -ايلیا

 باهاش من باشي نمیخواد هم آتیال نگران نكن درگیرشون رو ذهنت حاال از بدن نشون رو خودشون ت*ی*س*ن*ج

  میزنم حرف

 : گفتم و بغلش تو خزيدم

 نذار تنهام وقت هیچ پیشمي که داداشي مرسي -

 بد حالمو داره شده پخش آرايشت که بشور رو صورتت برو هم حاال بذارم تنها رو تو که زده لیس رو مخم گاو مگه -

 میكنه
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 نداشتم آرايش اصال که من -

 هم االن میشن وحشتناک خیلي میكنند گريه دخترهام دوست وقتي آخه کردم قاطي لحظه يه ها میگي راست اِاااا -

  زدم رو حرف اين کنم نگات که اين بدون ها لحظه اون عادت به

 :گفتم و گذاشتم سینش روی رو سرم بازی لوس با و خنديدم میكنه شوخي داره میدونستم

 لَباني ی ديپونه جو گم برو -

 **** 

 میخواد اگه بزارم و نزنم زنگش من گرفتم تصمیم میگذره معتمد با ديدارم از روز 4 تقريباً و ست شنبه سه امروز

 کله با نمم بده پیشنهاد من به بیاد اين بودم منتظر من و خبريه جايي میكنه فكر بزنم زنگش من اگه بزنه زنگ خودش

 چهب يا ايلیا يا دوستام با يا دارم عادت من آخه ندارم پايه ولي بیرون برم میخواد دلم رفته سر خیلي ام حوصله برم

 بیرون ادمی باهام اون ببینم که میزنم افسانه به زنگي يه ندارم دوست رو رفتن بیرون تنها اصال بیرون میرم فامیل های

  برمیداره رو گوشي سوم بوق نه يا

  گرفتي ما از سراغي عجب چه من بیمعرفت دوسته ســـــــالم -افسانه

 رفتي؟نگ من از سراغي چرا داشتي معرفت که تو معرفت بي من گیريم حاال تو يا بیمعرفتم من افسانه داری رو خیلي -

 بیكاری که تو شلوغه سرم من خوب -

 اونوقت؟ بود چي شلوغه سرت تو -

 يار ديدار از تر مهم کار -

 !چي؟ -

 بیرونیم کامي با عزيزم يار ديدار -

 ته و سر همشون پسرا نشدن؟ درس برات ها قبلي افسانه شدی دوست جديد يكي با دوباره افسانه ديگه کیه کامي -

  کرباسند يه

 نده نظر گود بیرون از االن میگم چي من میفهمي شدی عاشق خودت شما وقتي بابا برو -

 :گفت زمزمه صورت به هم بعد

  میكنم تعريف برات بعداً -

  بیرون بريم میتوني اگه که تو به زدم زنگ بود رفته سر ام حوصله من بیشعور آخه -من
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  دنبالت میايم کامي با بیای میتوني هم حاال خب -

 میشه دعوام آقــــــــاتون اين با بیام اگه نمیره جوی يه تو پسرا با آبم من میدوني که تو ندارم دوست نه -

 خانم انتر میكنه چس خودشم چه گمشو -

 من با کن صحبت درست اووو -

 نمیخوريمت بیا پاشو میگم جدی ولي مادمازل سوری اوه -

 شما؟ کجايید -

 ارم پارک -

 میام منم پس باشه -

 دنبالت میايم ديگه ساعت نیم تا -

 میام خودم من باشید شما نه -

  بزنگ رسیدی داری دوست جور هر باشه -

 بای باشه -

 زدم خونه از آرايش بدون و پوشیدم سفید اسپورت کفش و کوله و شال با طوسي شلوار تونیك کردم کارامو ربعه يك

 بیرون

 بودم کامي پسرش دوست و افسانه پیش بعد ساعت نیم

  عشقم ســــالم -افسانه

 حسابي دارم حرف باهات من افسانه -

 :گفت گوشم در آروم افسانه

  میكنم تعريف برات بعد نزن حرفي کامي جلو حاال -

 :دادم جوابشو آروم منم

  کني تعريف واسم رو چي همه خونمون بیای بايد پارک بعد -

 و من و شديم جدا کامي از که بود شب 8 ساعت طرفا بود گرفته گرم خیلي هم من با میومد نظر به خوبي پسر کامي

  خونمون اومديم من ماشین با افسانه
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 کن تعريف حاال -من

 رو؟ چي -افسانه

 جونتونو کامي همین نیار در بازی مسخره -

 مهربونه اينقدر گلیه پسر چه نمیدوني ارمیا وای -

  شدی گیر جو گفت تو به دارم دوست تا چهار پسر يه دوباره -

 داره فرق همه با کامي نه -

 گفتي همینو هم ها قبلي ی درباره -

  نمیكنه نگاه ديگه دخترهای به اصال بیرون میريم هم با وقتي مثالً داره فرق واقعاً کامي نه -

 کنیم امتحانش بار يه بیا اصال برسه خواستش به زودتر کنه جلب رو اعتمادت میخواد فیلمشه عزيزم -

 شناراحت نمیخوام اعتمادی بي بهش يعني هم کسي کردن امتحان میاد بدم اعتمادی بي از گفته کامي اصال نــــه -

 کنم

  بشه رو دستش که نكني امتحانش وقت يه تو که زده رو حرفا اين بَبويي تو قدر چه دختر -

 میگي؟ تو که همینه واقعاً يعني -

 ثابت و نداد وا هم نقشه تو و بوده نقشه فهمید اگه بعد که میكنیم امتحانش هم جوری يه نداره ضرر که امتحانش -

 کنم امتحانش میخواستم خود سر من میگیم پاکه چشم که شد

 داری؟ يي نقشه حاال نمیدونم -

 دارم که بله -

 خبر ممن به رسید نقشه اجرای زمان که وقتي تا خونشون رفت افسانه کرديم هماهنگ رو نقشه افسانه با که اين از بعد

 ال ال و ديدم توپ خارجي فیلم يه افسانه رفتن از بعد منم بده

 **** 

 معتمد با میكنه راضي رو مامان که ازش گرفتن قول و ايلیا با کردن هماهنگ از بعد منم زد زنگ معتمد بالخره امروز

 کنیم مليع رو نقشه فردا همین میگه هم افسانه اتفاقاً که بیرون بريم شام گذاشتیم قرار باشه پنجشنبه که فردا برای

 كي حمام يه قرار سر برم بعد و بديم انجام افسانه با رو مون نقشه و برم معتمد با قرارم از قبل ساعت 2 گرفتم تصمیم

 برای که برداشتم قرمز رژ يه فقط کردم ملیح آرايش يه و کردم درست بود مد که وسط فرق رو موهام و رفتم ساعته

 کفش و مشكي ی ساده شال و مشكي ساپورت با پا ساق تا بلند رنگ شیری مانتوی يه کنم استفاده ازش نقشه انجام
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 رفتم شهب انجام اونجا نقشه بود قرار که شاپي کافي طرف به و پوشیدم شیری دستیه کیف با مشكي سانتي 01 پاشنه

 کافي داخل بعد و شدم مطمئن موبايلم صوت ضبط بودن روشن از و زدم رو قرمز رژ شدن پیاده از قبل ماشین توی

  رفتم طرفشون به کش پسر لبخند يه با ديدم رو بودنند نشسته روش کامي و افسانه که میزی رفتم شاپ

 خوبي؟ ناناسم سالم -من

 خوبي؟ تو عشقم آره -افسانه

 جون؟ کامي خوبي باشم بد و ببینم رو کامي و تو میشه مگه عالــــــــي -من

 :گفت من من با میداد قورتم درسته داشت و بود شده من محو که کامي

 خوبي؟ تو خوبم آره آهان چي؟ -

 مرسي -

 برداشتم رو منو و نشستم کامي روی روبه صندلیه روی

 داديد؟ سفارش شما -من

 شديم تو منتظر نه -افسانه

 ...... من سفارش -من

 : گفت و اومد جلو بوديم کرده هماهنگ باهاش قبل از که گارسني که بودم نكرده کامل مو جمله هنوز

 شماست؟ مال شده پارک در دم که سفیدی 2مزدا اين میخوام معذرت -

 طور؟ چه بله -من

 کنید عوض رو پارک جای میشه اگه شده پارک جا بد -

  رل پشت بشینم ندارم حالشو ديگه من نه وای -من

 میكنم عوض جاشو من بده رو سويچ -افسانه

 میكني لطف گلم مرسي وای -من

 عزيزم میكنم خواهش -افسانه

 کنه باز رو بحث سر کامي که شدم منتظر رفت که افسانه

 ارمیا شدی خوشگل قدر چه امشب -کامي
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  کرباسن يه ته و سر پسرا همه گفتم که من کرد شروع بــــله

 کامي مرسي -من

 داری؟ پسر دوست -کامي

 خوبیه پسر چه گفتم ديدمش ارم تو که بگو منو...داره تشريف پرو خیلي اين ديگه نه

 بود کجا پسرم دوست نه -

 بشي؟ دوست کسي با نداری دوست -

 نه که چرا باشه تو مثل خوبي پسر اگه -

  ايــــــي بشم دوست تو مثل يكي با بیام بعد میخوره بهم تو از حالم من ننم جون آره

 عزيزم کنم کمكت خوب پسر دوست کردن پیدا تو میتونم گوشیت تو بزن منو ی شماره -

 عزيزم بگو ننت به عوضي بمیر برو

 بزنم تا شمارتو بگو حتماً -من

 .....1002002-کامي

 چشمك بهم يا بودم کامي روی روبه که مدتي تمام کردم خاموش رو صوت ضبط ديگه منم تو اومد افسانه موقع همون

 آشغالو کنم چكوپوکیش همچین پاشم تا نبود نقشه میخواست دلم عوضي میومد ابرو و چشم يا میزد

 نداره کردن گريه ارزش اصال پستي آدم همچین باش آروم خدا رو تو افسانه -من

 :گفت هق هق با افسانه

 قدر چه آدم آخه ، عوضي کردم اعتماد بهش من خوردم الشخورو اين گول که میگه زور بهم خیلي ارمیا نمیتونم -

 پست؟ قدر چه باشه پست میتونه

 میكنه گريه داره ريز يه داده گوش رو شده ضبط صدای افسانه که پیش ساعت نیم از

 رمب و کنم ول نمیتونم وضع اين با تورم دارم قرار معتمد با نه من نیمه و هشت ساعت االن برم قربونت افسانه -من

 ببرمت خودم با بتونم تا کن درست قیافتم باش آروم حداقل

 مینه تا نشه ديرت برسي قرارت به برو هم تو خونه میرم میگیرم تاکسي يه جا همین ندارم حوصله نمیام من -افسانه

  شدم شرمندت کردی کمكم کلي جاشم

 :داد ادامه بغض با بعدم
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 خوردممی بدی ی ضربه چه من و میرفت پیش کجا تا ما ی رابطه نبودی باهام و نمیكردی کمكم تو اگه نمیدونم -افسانه

 مرسي ارمیا مرسي

 :گفتم و کردم بغلش

 نكنم کمكت میتونم مگه میموني خواهرم مثل تو...من بشم فدات -

 ات کردم رنگ کم هم رو لبم رژ رستوران رسوندم رو خودم سريع و کردم پیاده تلفني تاکسي يه دم رو افسانه خالصه

 نبود مشخص زياد ديگه که حدی

  کردم دير اگه میخوام معذرت معتمد جناب سالم -من

  رسیديد نه ساعت سر نكرديد دير میكنم خواهش خانم ارمیا سالم -معتمد

 بود اومده پیش مشكل دوستام از يكي برای شديد معطل اگه میخوام معذرت صورت هر در -من

 نبود؟ که جدی مشكل نكرده خدای نده بد خدا میكنم خواهش -معتمد

 بود ها عشقي شكست اين از نه -من

 :گفت خنده با معتمد

 کنید خاموش رو گیری آبغوره دستگاه بوديد رفته پس -

 دقیقاً -

 روی دار مايه افراد که بنديه شرط جور يه مسابقات اين که فهمیدم هاش بحث توی زديم حرف مسابقه از شام سر

 و گذاراست سرمايه از يكي هم معتمد که مسابقه توی میفرستنش و میكنند گذاری سرمايه و میبندند شرط يكي

 بازی توی ببنده شرط من روی میخواد

 بشم برنده مسابقه توی میتونم من میكنید فكر چرا خب -من

 در شما ديدم رو شما فرمون دست من ضمن در و کرد ريسك میشه ها چیز بعضي در ولي نیستم مطمئن من -معتمد

 ماش تازه میكنه کم رو کنید تصادف شما ممكن که رو احتمال اين يعني هستید هم محتاط ماشین با رفتن تند حین

 میاد خوشم موضوع اين از من داريد بااليي نفس به اعتماد و میكنید عمل تكنیكي کامال

 میكنم خبرتون آينده ی هفته آخر تا بدم رو جوابتون نمیتونم االن من -من

  خوبه -معتمد

 بود خوبي شب بگیريم فاکتور رو افسانه های گريه قسمت اگر خالصه
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 **** 

 افتاد يادم که بزنم حرف باهاش ديشب ی درباره تا ايلیا اتاق برم میخواستم اول پاشدم خواب از که بود 01 ساعت

 تاشدوس از يكي با رو باشگاه ايلیا آخه گفت رسیدم وقتي ديشب اينو باشگاه بره صبح که بوده ايلیا نوبت امروز

 اومد اهباشگ از که ظهر از بعد داد قول بهم ولي ايلیا نوبت هم امروز و يكیه دست نوبتي هم باشگاه سرپرستي و شريكه

 بزنه حرف باهام

 نبود خوب هم اصال که بپرسم رو حالش تا زدم افسانه به هم زنگ يه و خوردم حاضری چیزی يه پاشدم پس

 نهبز حرف باهام تا اتاقم تو اومد دوش يه از بعد و رسید ايلیا تا کردم گرم اينترنت و فیلم با رو سرم ظهر از بعد تا

 شد؟ چي ديشب ببینم کن تعريف گلم خب -ايلیا

 گفتم رو آخرش تا زد حرف مسابقه مورد در معتمد که موقعي از منم

 ستگيب خودت تصمیم به ديگه اين...کني قبول اگه نداره مشكلي من نظر به بود خوب گفتي که اينا ی همه خب -ايلیا

 ببینم بار يه رو میالد اين بايد من البته...داره

 خبر تمدمع به ديگه روز چند پس حله تقريبا که میخواستم رو ايلیا تأيید فقط بود مشخص اول از تصمیمم که منم خب

 کرد هول نكنه فكر که میكنم قبول میدم

 ديگه ی هفته از گفت و کرد قبول اونم باشه داشته ايلیا با مالقات يه بايد فقط میكنم قبول دادم خبر معتمد به امروز

 بگیرم رو مسابقات به ورود ی اجازه بعد تا میكنم کار آموزشي ماه 0...تمرين سر برم

 **** 

 شدم چهارم رو اول ی مسابقه شدم مسابقات وارد آموزشیم ی دوره گذروندن از بعد من گذشت باد و برق مثل ماه 2

  اول رو سومي و دومي ولي

 صمیمي دوست تا دو مثل شديم نزديك خیلي ديگه هم به شده خوب خیلي هم میالد و من ی رابطه ماه 2 اين توی

 میالد از سال 4 سالشه 4: عماده اسمش میالده برادر اينجاست که يي ديگه های بند شرط و گذارا سرمايه از يكي تازه

 توی تازه اينجاست توی میالد از بعد دوستم ترين صمیمي مینو کردم پیدا هم زيادی دوستای مدت اين توی تره بزرگ

 نديدمش دختری هیچ با حاال تا که عماد داداشش عكس بر قهّاريه باز دختر میالد فهمیدم مدت اين

  دارند خبر فريده و افسانه و ايلیا فقط هم ها مسابقه اين توی من کردن شرکت از

 بگیره میخواد خودش مجردی خونه توی مهموني يه مسابقم سومین در من شدن اول دومین مناسبت به امشب میالد

 شده خوب خیلي مدت اين توی افسانه حال راستي کردم دعوت هم رو فريده و افسانه و ايلیا خودش ی اجازه با منم
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 ديگه هم با مدت اين توی هم میالد و ايلیا تازه شده زده پسرا از کنم فكر نمیشه دوست پسری هیچ با ديگه ولي

  زوجیه ما جمع میگن نمیبرند خودشون با منم نامردا بیرون میرن تايي 4 دختراشون دوست با حتي شدن مچ خیلي

 و میبندم اسبي دم ساده رو موهام بزنم اسپورت تیپ میخوام نكرديم شلوغش زياد و خودمونیه مهموني امشب چون

 التح خوش خیلي و تنگه پهلوهاش و کمرش تو که ربع سه آستین سفید پیرهن يه با تنگ سفید کتون شلوار يه

 خانومانه و شیك خیلي ولي ساده تیپ يه خالصه میپوشم شده کار حلزوني مدل سینش روی و وايمیسته

 مانتوی يه زدم هم لب برق و ريمل يه و کردم سفید رو ابروم زير يكم يعني زدم سفید ابروی سايه فقط هم آرايش

 اکلیل با که سفید سانتي 02 پاشنه کفش و مشكي شال با میخوره روش سفید کلفت بند کمر يه که مشكي کوتاه

 میپوشم شده کار شیك خیلي روش ای نقره سفید

  میريم جیگرش المبورگیني همون با هم ايلیا و من و میان ديگه هم با فريده و افسانه

 و شالم و مانتو آوردن در از بعد بودنند نرسیده هنوز فريده و افسانه ولي بودنند رالي های بچه ی همه تقريباً

 سالن توی رفتم خواب اتاق توی گذاشتنشون

 شكيم کتون شلوار يه بود عـــالي تیپش فنتستیك واوووو ديدم رو میالد که میگشتم عماد يا میالد دنبال چشم با

 موهاش ودب بیرون ديگش نصف و شلوار توی بود داده نصفشو که سفید کوتاه آستین ی مردونه پیرهن يه با تنگ نیمه

 امشب که دختری دوست بحال خوش بود شده شیك و جذاب خیلي و بود کرده متمايل راست سمت به رو همه هم

 اونم میالد از دارم نمیكردم تعريف پسری هیچ از که مني زدم؟ حرفو اين که بودم من اين شد؟ چـــي....پیششه

 سرم حتما وای میكنم؟ حسودی هم دخترش دوست به دارم تازه میكنم؟ تعريف داره دختر دوست همه اين که پسری

 ثلم کشي دختر لبخند و ديد رو ايلیا و من و برگردوند رو سرش میالد میشم خوب ديگه دقیقه چند تا خورده جايي به

 رقرا لبخند اين تأثیر تحت که هايي دختر اون جزو من بگم نمیتونستم ديگه ولي...زد ديديم همو که اولي روز اون

 شده؟ چم من خدايا هستم میگفت بهم حسي يه چون نیستم میگیرند

 سالم -میالد

 ما؟ پیش اومد کي اين شد آب م ذرّه خدا يا وای

 که نیارم خودم با رو ارمیا اين من تا هست مهموني تو خوشگل دختر همه اين نگفتي چرا احواالت داداش سالم -ايلیا

  ببنده پامو و دست

 بستم؟ پاتو و دست کي من گمشو -من

 آزادم؟ يعني -ايلیا

 آره -من
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  بای يو سي شیطوني برم من امانت دستت ما خواهر اين داداش پس -ايلیا

 :گفت بود شده سرخ خنده از که میالد

  داداش راحت خیالت برو -

 خدا رو تو ببین داريم داداش هم ما دارند داداش همه خدا ای -من

 داره مشكل کجاش داری گلي اين به داداش مگه چیه -میالد

 میكنید اداره رو دختر دوست همه اين طوری چه تا دو شما نمیدونم من مشكله پا تا سر اين...جاش همه -من

 چند تا که موندن هاشون سمج تا چند شدم خالص هاشون خیلي شر از بودم شده خسته ديگه خودمم اتفاقا -میالد

 میشه بسته هم اونا پرونده ديگه وقت

  مرخصي بری میخوای پس -من

  میدم استعفا کال نه مرخصي -میالد

 نكني؟ بازی دختر دوست ديگه تو بگُنجه که بگو چیزی يه بابا برو -من

 رزوآ دختر دنبال ازدواج کار تو رفتم ديگه خیابوني ول دخترای اين از ديگه شدم خسته عجیبیه چیز مگه آره -میالد

  میگردم هام

 مهه خیر از داره خاطرش به که کرده پیدا رو عالقش مورد دختر نكنه کشید تیر قلبم کردم احساس ولي چرا نمیدونم

 .....نداره ربطي من به بگیره زن بره کارم؟ چي وسط اين من اصال چه من به میگذره؟ هاش دختر دوست ی

 نمیبینمش؟ کجاست عماد -من

 بیاد نتونست بود زياد شرکتش کارای -میالد

 عزيزم سالم -امین

 شده من عــــــاشق خودش قول به پیسته های بچه از يكي شد پیداش سیريش ی پسره اين دوباره خدا واااای

  میشناسم خوب رو آدما اين جنس که من ولي

  گشتن هامو جیب توی و کردن نگاه رو برم دور کردم شروع بیارم جا حالشو که اين برای

 میگردی؟ چي دنبال عزيزم شده چیزی -امین

  بگیر يي ديگه کس از سراغشو برو نیست من پیش میگشتم عزيزت دنبال داشتم -من

 رفت و شد جدا ما از اخم يه با شديد بود گرفته حالش که امین

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shekoofe jbn|  دونفره هوای رمان ودسایت نگاه دانل
 

40 

 گرفتي حالشو خوب اومد خوشم -میالد

 میشونم جاش سر بره فراتر ساده دوستیه از بخواد و کنه تر دراز گلیمش از پاشو که رو پسری هر من -من

 ناي که آشغالي اون حساب تا برگشتم باسنم روی دردی حس با دفعه يه که شد ساکت خیلي و رفت فكر تو میالد

 ديدم سرم پشت رو دلقك ی افسانه که دستش کف بذارم داده انجام رو زشت حرکت

 سالم -باز نیش با افسانه

 زشته ديوونه میكني جمع تو که کاريه چه اين سالم دردو سالم کوفتو -من

 توام بابا برو -افسانه

 سالم -فريده

 کماالتیه با دختر چه افسانه بگیر ياد عزيزم سالم -من

 میگي؟ چي موقع اون پشتت بزنم گفت کماالت با خانم همین بگم اگه -افسانه

 مینويسم يادگاری کي ديوار رو بگو منو هه -من

 ودمب فهمیده مدت اين توی سالن توی رفتیم فريده و افسانه لباس تعويض و ها بچه با میالد پرسي احوال و سالم بعد

 ایبر داره خوبي صدای خودشم ديديم همو اول بار که خیابوني همون توی ضبط سالن يه و داره موسیقي دکترای میالد

 از آرومه چي همه ی ترانه ملودی روی طنز شعر يه میخواد گفت میالد که بخونه میالد بودن داده گیر ها بچه همین

 :خوندن و زدن گیتار به کرد شروع که میالد به بودند دوخته چشم منتظر همه بخونه زاده طالب حمید

  داغونه چي همه»

  بستي دل چي به تو

  بختي بد از بزن

 چاردستي سرت تو

 داغونه چي همه

 خوابیده بار و کار

 بیچارم شكم

 چسبیده کمر به

 داغونه چي همه
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 حالم بي چقد من

 پولي بي از دارم

 مینالم شب تا صب

 برق و گاز پول يا

 خونه اجاره يا

 بدبختم چقد من

 داغونه چي همه

 خر مثل جا همه

 مونم مي گل توی

 بنزين و گاز پول

 خونم پول شده

 هردمبیل اين نگو

 برجاست پا ابد تا

 بختي بد که حاال

 ...«پیداست نگاهم تو

 (محترم ی خواننده و شاعر از پوزش عرض با)

 جام سر از کنه پیدا ادامه فان جو اين که اين برای بودنند ولو زمین روی هم ها بعضي و بودند کرده غش خنده از همه

 استقبال همه که بخونم اسرايي فريدون از هیاهو گل ی ترانه ملودی روی طنز شعر يه میخوام منم گفتم و پاشدم

 سبك اين چون ولي افتضاحه صدام که اين با سالن ی گوشه پیانوی با اينبار ولي نواختن به کرد شروع میالد و کردند

 :بخونم میتونستم نداشت خوب صدای به نیاز و بود طنز

 دق ی آينه آهای»

 سرتق گامبوی آهای

 قايق توی کشتي ی عرشه از دادن قل تورو
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 رو پر ی بچه آهای

 يو آر هاو میگي چقد

 مو بي تو کله کنه مي ژل سرت به ژل نزن

 پارکینگ دم پارک نكن

 تر عقب کمي برو

 پنچر کنه مي - ماشینتو میاد يارو االن

 دادم تو به پول منكه

 ؟ ندادم گفتي چرا

 بردی؟ کجا پوالرو

 آدم نمیشي چرا

 بیكار گدای آهای

 عار بي تنبل آهای

 کار سر برو - نداری جیبت توی پول اگه

 نازم ممّد آّهای پراحساسه طاسه سرت

 سازم خرابه - سرت به خورده که روزی اون از

 «بسازم اونو میخوام - سازم خرابه آره

 (محترم ی خواننده و شاعر از پوزش عرض با هم باز و)

 خنده از بود شده ول پیانو پشت میالدم خنده از میترکیدن داشتن همه ديگه

 زدن دست به کردند شروع همه دفعه يه

  نشستم جام سر رفتم لبخند با منم

 بود عالي -میالد

  بود نشسته مبل روی کنارم حاال که میالد طرف به برگشتم

 نداشت حرف هم تو کار مرسي -من
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 میدی؟ من به رو رقص دور يه افتخار مرسي -میالد

 نه که چرا البته -من

 ردک وصل سالن توی های اسپیكر به رو تاب لب بعد و کرد پیدا تاب لب توی رو نظرش مورد آهنگ و شد بلند میالد

 :بارونیه هوا امشب چون میاد خیلي هم االن هوای و حال به تازه دارم دوست خیلي اينو من آهنگي چه وای

 تو زبوی مستم شبا»

 تو روی ز کن خیالم

  خود خیال از خرامون

 تو زکوی کردم گذر

  نم نم زده بارون بازم

  کم کم میشم عاشق دارم

 دستام تو دستاتو بذار

 «دم هر عزيز دم هر عزيز

 بلند قد بغلش توی افتادم که کشید خودش طرف به منو دستش توی گذاشتم رو دستم منم جلو آورد رو دستش میالد

 تايي 001کم کمه بود بلند قد خیلي خدايي ولي برسم پیشونیش وسطای تا که میكرد کمك کفشم های پاشنه و خودم

  داشت رو

  نم نم زده بارون بازم»

  کم کم میشم عاشق دارم

 دستام تو دستاتو بذار

 دم هر عزيز دم هر عزيز

 جادو تويي من گناه

 سو هر تويي من نگاه

  بانو من خواب از مرو

 آهو منم صیاد تويي
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 کرد بیشتر رو دستش فشار

 زارو تنهايي شب

 يارو نبود هرگز کسي

 بودم تو ياد خراب

 رو ما نگات از بردی تو

  نم نم زده بارون بازم

  کم کم میشم عاشق دارم

 دستام تو دستاتو بذار

 «دم هر عزيز دم هر عزيز

 (فالحي مازيار _ بارون بازم)

 حسي هر نیستم خوشحال اومدنش وجود به از میدونم فقط میگیره شكل وجودم تو داره که حسیه چه اين نمیدونم

 ندارم دوسش هست

 میرقصي قشنگ -میالد

 آورده رو زادست جمیله و جمیله چي هر دست رو داره رقصي يه افريته ديدی کجاشو -ايلیا

 شیطوني؟ بودی رفته که تو شد؟ پیدات کجا از دفعه يه تو -من

 نمیكنه ولم بهم چسبیده حاال تا اونموقع اينجاست سمجام دختر دوست يه خونه دلم که ننداز يادم آخ -ايلیا

 :گفتم و خنديدم

 بشكني نمكدون نخوريو نمك ديگه تا حقته -

 شكستم؟ نمكدوني چه من -ايلیا

 شناسن نمك بستم پاتو و دست میگي من به بعد کردم کمكت سرت از کردنشون باز و بازيات دختر تو اينهمه من -من

 ديگه که کن باز سرم از رو شراره اين بكن حقم در رو بزرگ لطف اين بیا هم حاال نبود حواسم ها میگي راست -ايلیا

  نِروم رو میره داره

 بشي آدم تا نمیكنم کمكت دفعه اين آقا نخیر -من
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 کن کمكم عشقم ندارم رو کسي تو از غیر به من میدوني که تو عزيزم خدا رو تو -ايلیا

 میكني الكي تالش چرا پس نداره تأثیر من رو پسرا های زني مخ میدوني که تو ايلیا آقا -من

 بگیرم؟ کمك کي از ارمیا کنم کار چي پس -ايلیا

 افسانه يا فريده از میدونم چه -من

 .....هم خانم افسانه اصال که خانم فريده -ايلیا

 چي؟ افسانه -من

 میكني کمكم بازم قهری که اين با که گلم خواهر مرسي عالیه خانم افسانه هیچي -ايلیا

 بودنند نشسته سالن از يي گوشه که فريده و افسانه طرف به رفت سريع بعدم

 گفت؟ راست ايلیا -میالد

 چیو؟ -من

 رقصتو -

 گفت راست آره آهان -

 بلدی؟ هايي رقص چه -

  چي همه -

 مثال؟ -

  ديگه های خیلي و ری عربي،ايراني،بندری،کردی،آذ ، هاپ هیپ مثال -

 :گفت خنده با میالد

 مونده؟ هم يي ديگه رقص مگه -

 ......سـ و جي باله،تانگو،سالسا،شمالي،گر مونده که بله -

 ندادی؟ ادامش که بود چي آخری اين -

 هیچي -

 بلدی؟ رو ها رقص اين ی همه واقعا حاال -

 غمگین حتي میرقصم روش من بذاری آهنگي هر کني امتحان میتوني االن همین آره -
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 رقصید؟ میشه مگه هم غمگین آهنگ رو! چي؟ -

 کنم ثابت بهت تا بذار موزيك االن همین نشه چرا آره -

 نیستم بلد رو گفتي تو که هايي رقص اين من نه -

 میرقصم تنهايي من بزار موزيك بلدم که من نیستي بلد تو خب -

 :گفت و بهم زد زل غلیظي اخم با میالد

 ...کنه براندازت خواست دلش که هم کسي هر برقصي وسط اون بری تنهايي که نمیاد خوشم اصال نمیشه خیر نه -

 

 جلوی بار يه يادمه نكشید هم دخترش دوست روی که غیرتي کشید؟ غیرت من رو میالد االن ؟ میالده اين! ؟ شد چي

 رقص کنم عرض چه ولي رقصید همه برا میل کمال با هم دختره برقص هاپ هیپ برامون گفت دخترش دوست به همه

 میالد جلوی رو اسمش بود نزديك پیش دقیقه چند که رقصي همون رقصید ی*س*ک*س بیشتر نبود هاپ هیپ اون

 گیر من به حاال ولي میرقصه ی*س*ک*س همه جلوی داره دخترش دوست که نبود خیالش عین میالد روز اون بگم

 چیه؟ جريان يعني داده

 میزني؟ چرا خب باشه -من

 :گفت بهم لبخند با میالد

 صاحبي بي میكنن فكر همه اينطوری برقصي تنهايي نمیاد خوشم من آخه -

 دارم؟ صاحب االن مگه -من

 چیكارم؟ اينجا من پس داری که بله -میالد

 میشد چي بود من صاحب واقعا میالد اگه وای منه صاحب میالد االن يعني گفت؟ چي!!!!!!! جــــــــــان؟؟؟؟؟؟

 میالد صاحب من بگم اصل در يعني

 نبود؟ مشكلي برقصه همه برا گفتي دخترت دوست به که دفعه اون شد چي ولي -من

 ايناست از بیشتر ارزشت تو میكني؟ مقايسه خیابوني اون با خودتو تو -میالد

 پس نداشت تأثیری روم پسرا های صدقه قربون که من مرگمه چه من هیچي اين حاال امشب میگه چي اين خدا وای

  میره؟ ويلي قیلي داره دلم حاال چرا

 شدی؟ ساکت چرا -میالد

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shekoofe jbn|  دونفره هوای رمان ودسایت نگاه دانل
 

47 

 ندارم گفتن برا حرفي هیچي..ه -من

 شدی؟ ناراحت دستم از ارمیا -میالد

 باشم؟ شده ناراحت بايد چرا نه -من

 نمیزني حرف ديگه که ناراحتي دستم از میكنم حس نمیدونم -میالد

 ندارم گفتن برا حرفي که گفتم بشم ناراحت دستت از بخوام که نزدی بدی حرف که تو بابا نه -من

 برقصي؟ میخوای -میالد

  نرقصم تنها گفتي تو ولي دارم دوست -من

 بلدم رو تانگو ولي نیستم بلد رو گفتي که رقصي همه اون بود نفری دو منظورم بله که اون -میالد

 :گفتم و شدم پا هیجان با

 نكن تلف وقت پاشو پس عــــالیه که اين -

 :گفت و خنديد میالد

 شده؟ چي شبیه قیافت میدوني -

 نه -

 میشن آزاد قفس از که شدی خوشگال پرنده اين شبیه -

 : گفتم لبخند با و رفت ويلي قیلي دلم دوباره

 میكني ناز داری هم تو میكنم رقص درخواست ازت دارم من میكنند فكر همه حاال ديگه پاشو -

 کرد پلي هاوس تند نیمه آروم نیمه آهنگ يه و تاب لب طرف رفت پاشد و خنديد میالد

 گذاشتم رو راستم دست و دستش تو گذاشتم رو چپم دست منم جلو آورد رو راستش دست و سمتم به اومد زنون قدم

 حرکت ريتم با کم يه اول کمرم قوس نوازش به کرد شروع و پشتم برد رو ديگش دست هم اون چپش ی شونه روی

 منو اون بعد و میكرديم ضربدری رو دستامون زدن حرکت به کرديم شروع بعد بشه هماهنگ هامون قدم تا کرديم

 وندستام و میچرخوند منو دوباره ثانیه چند از بعد میگرفت قرار من شكم روی شكلمون ضربدری دستای و میچرخوند

 شتپ بردم تاب و پیچ با رو ضربدری دستای برمیداشتیم قدم که حالتي همون توی برمیگشت اول ضربدری حالت به

 تا رو کمرم منم پهلوهام روی آورد و کرد باز خودش گردن دور از رو دستاش اونم بهش چسبوندم رو وخودم گردنش

 بلند و زدم چپ به راست سمت از چرخ يه و کردم خم عقب طرف به خوابید زمین روی نصفه تا بلندم موهای که جايي

 اين از بعد میچرخوند دور چند و میكرد بلند منو حرکت يه با کرد نگاهم لبخند با اونم بغلش توی رفتم دوباره و شدم
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 نهمی در دستاش از يكي روی خوابوند بعد و چرخوند منو و گرفت رو دستام از يكي انگشتای نوک زمین گذاشتم که

 از يكي اردالن شدم بلند میالد دست روی از و اومدم خودم به جمع زدن دست صدای با شد تموم هم آهنگ حین

 نهمو من از غیر به البته میزدند له له براش پیست های دختر ی همه و بود جذاب و خوشگل خیلي که پیست پسرای

 :گفت و اومد طرفمون به میزد دست که طوری

 رقص؟ دور يه برای بگیرم قرض تو از رو زيبا ی فرشته اين میتونم من جان میالد نايس وری براوُ -

 نكنه قبول تا کردم زياد بودم گرفته که میالد دست روی رو دستم فشاره

 :گفت و زد صورتم به لبخندی میالد

 بدوزدتش ازم يكي اونوقت کنم ول رو آسموني ی فرشته اين دست میترسم جان اردالن نه -

 :گفت و انداخت باال هاشو ابرو از يكي اردالن

 بپرسي هم رو جون ارمیا نظر نمیخوای -

 زير ديگه دارن رو بس از ها بعضي ماشاال نیست که رو جون؟ ارمیا شدم حاال بودم خانم ارمیا ديروز همین تا پرو چه

 پرو بچه ندارند

 چیه؟ تو نظر ارمیا -میالد

 ندارم رو ها بعضي زني مخ به دادن گوش ی حوصله و حال اصال و شدم خسته االن راستش -من

 میترکید عصبانیت از داشت اردالن ولي نمیكرد تالشي کنترلش برای هم اصال و بود گرفته خندش میالد

 که اين به برسه چه بشوره جورابامو حتي نمیذارم رو تو مثل سری خیره دختره من معطلي خودت سر خیلي -اردالن

  بزنم هم رو مخش بخوام

 :گفت عصبانیت با و اردالن ی سینه تو رفت و خورد خندشو دفعه يه میالد

 باال جايي هر اومد اضافي دهنت تو چیزی هر نمیشه دلیل کن مزه مزه دهنت تو کم يه بزني رو حرفي که اين از قبل -

 کنه گوش هات ور و شر به هست طرف شأن در اصال ببین بكن مقابلت طرف شأن به نگاه يه اول بیاريش

 میبینمت ريز بابا بینیم برو -اردالن

 شخصیت و کالس وقتي و نمیزاشتي مردم ناموسه رو دست وگرنه داره مشكل چشمات همینجاست مشكل دِ -میالد

  طرفش بری که نمیدادی خودت به رو اجازه اين اصال میديدی و طرف

 که بس از نداشت لبو با فرقي هیچ قیافشم و بود کرده ورم گردنش رگ عصبانیت از و میزد فرياد داشت ديگه میالد

  میكردند نگاه رو ما و بودند شده جمع ها مهمون ی همه بود شده سرخ
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 داداش شده چي اردالن -امین

 برداشته دور نمیگم پسره اين به هیچي انگار نكن دخالت عقب برو امین -اردالن

 نیستي حرفا اين مال بابا کن جمع -میالد

  کنم نگاه وايسم همینجوری نمیشد میكرد پیدا بیخ موضوع داشت ديگه نه وای

 :گفتم و سینش رو گذاشتم رو دستم ايستادم میالد طرف به وسطشون رفتم

 میشه شر خدا رو تو کن ول میالد-

  سرش پشت داد منو بعدم و کنار کشیدم وسطشون از و برداشت رو بودم گذاشته سنش روی که دستي میالد

 کنه کار چي میخواد پسر جغله اين ببینم شه شر بذار کنار برو تو ارمیا -میالد

 کشید فرياد و میالد طرف به برداشت خیز ادالن

 میكنم سرويس دهنتو جغله میگي من به -

 روم هروب به بود فريده کردم باز چشمامو کرد بغل هامو شونه يكي کردم احساس بستم چشمامو و کشیدم جیغ ترس از

 هب دوباره و کنند آزاد خودشونا داشتند سعي هم تا دو اون و بودند گرفته رو اردالن امین و ، رو میالد ايلیا کردم نگاه

 هوووف شد تموم دعوا و ها اتاق از يكي توی بردند رو اردالن نمیشناختم که ديگه پسر يه با امین بیوفتند هم جون

 خون دماغش میالد.... ايلیا و میالد پیش رفتم حلقم تو میومد داشت قلبم میترسم خیلي دعوا از من شكرت خدايا

 فطر به و برداشتم پزيرايي میز روی از دستمال تا چند سريع نبود حواسش و بود فكر تو حسابي هم ايلیا و میومد

 ویر رو ها دستمال و شدم بكار دست خودم کرد نگام تعجب با گرفتم جلوش رو ها دستمال وقتي دويدم تقريبا میالد

 :گفتم و گذاشتم دماغش

 نمیاد بند ريزيش خون اينطوری بشور بريم پاشو میاد خون دماغت از داره -

  کرد نگام قدرشناسانه و گرفت دستم از رو دستمال میالد

 ممنون -میالد

 نشده کثیف لباست تا بشور رو دماغت بريم پاشو -من

 دفعه هي که رفتم دنبالش کلینكس دستمال ی جعبه برداشتن از بعد منم ها اتاق از يكي توی رفت و شد بلند میالد

 :گفت و ايستاد راه وسط ولي رفتن خروجي در طرف به پسر دوتا همون با و بیرون اومد بغلیم اتاق از اردالن

 اليق چه هر خاليق-
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 وت رفتم سريع منم بیرون زدن خونه از دوستاش با و نشد بودم کرده آماده براش که شكني دندون جواب منتظر بعدم

 به یا تقه با و رفتم طرفش به میومد آب شیر صدای بود اتاق توی که هايي در از يكي داخل از بود رفته میالد که اتاقي

 توی از رو سرش رفتم سمتش به نمیومد بند خونش ولي میشست رو دماغش داشت میالد کردم باز درو آروم در

 یرش جاش به و بستم رو گرم آبه شیر.... بود داغ آب گرفتم آب شیر زير رو دستم منم کرد نگام و آورد بیرون روشويي

  کردم باز بیشتر رو سرد آب

 بشور رو دماغت حاال -من

 شد کم ريزيش خون شدت از دقیقه چند از بعد شست رو دماغش هم بعد و کرد نگام لبخند با

 بیاد بند دماغت خونريزيه تا بگیر باال سرتم بكش دراز تخت روی برو بشوريش نمیخواد ديگه -من

 كشف زير رو هام انگشت از يكي و ايستادم کنارش رفت تخت طرف به پايین سر با و بست رو شیر و باال آورد رو سرش

  بینیش روی گذاشتم و برداشتم هم دستمال تا چند رفت باال طرف به سرش تا دادم هل عقب طرف به و گذاشتم

 دار نگه دماغت رو دستمالم و بگیر باال رو سرت -

 تر راحت تا کردم کمكش نمیديد رو پاش جلوی درست و بود باال سرش چون بردمش تخت طرف به حالت همین توی

  بره راه بتونه

 به سرش تا گذاشتم گردنش زير و برداشتم تخت روی از کوسن تا چند و شدم خم روش منم کشید دراز تخت روی

 کم يه منم داشت نظر زير رو کارام و من به بود زده زل مدت تموم اونم نشه بیشتر ريزيش خون و بشه خم باال طرف

  بود شده مشكل برام کار اش خیره نگاه زير

 گرفت رو دستم که بیرون برم اتاق از خواستم شد تموم که کارم

 بیرون بريم هم با بشه تموم دماغم خونريزی تا بمون کنارم-میالد

 رفتن اونا میگي اردالن برا اگه -من

 میگم يي ديگه چیز برا نمیگم اردالن برا فقط نه-

 زهنو نشستم پیشش يي ديگه حرف بدون بپرسم رو سؤال اين تا میشد مانعم چیزی ولي چي؟ برای بگم خواستم

 ازم هک اين دلیل که میكردم فكر اين به داشتم من ولي نمیدونم رو اون بوديم فكر تو دومون هر و بود دستش تو دستم

 و پسر ضد منه از که هايي العمل عكس خودم های العمل عكس به حتي امشبش های رفتار به يا چیه بمونم خواست

 زدن در صدای که میزدم پا و دست فكر و گمي در سر همه اين توی طور همین شدم گیج خودمم بودند بعید تق سر

  اتاق وسط کرد پرت هپروت از رو دومون هر شخصي

 بله؟ -من
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 سالن؟ توی نمیايد چرا اومده پیش مشكلي منم جان ارمیا -ايلیا

 کرد ول آروم رو دستم میالد

  تو بیا عزيزم نه -من

  گذاشتنشم احترام و شعور اين ی مرده کشته کرد باز رو در بعد و گفت يي اجازه با ايلیا

 نداريد؟ نیاز چیزی شدم نگران کرديد دير -ايلیا

  نباشه تنها پیشش موندم خودمم بیاد بند بینیش خون تا بكشه دراز اينجا گفتم میالد به نه -من

 :گفتم و برگشتم میالد طرف به بعدم

  شو بلند میخوای باشه اومده بند ديگه کنم فكر-

 کرد نگاه من به و شد بلند جاش از هم میالد

  میكنم پاک االن خونیه دماغت نوک کم يه فقط اومده بند خونريزيش شكر رو خدا که اين مثل -من

 و نذاشت میالد خوده که کنم تمیز رو میالد بینیه باش خواستم و برداشتم دستمال يه و شدم بلند جام از بعدم

 من به زياد نداره دوست اتاقه توی ايلیا چون کردم حس کرد تمیز رو بینیش خودش و گرفت دستم از رو دستمال

 و دح اين حداقل...نشه؟ ناراحت ايلیا بود نگران میالد میگذشتیم خودمون حد از داشتیم ما مگه چرا؟ ولي بشه نزديك

 نمیدونم رو میالد ولي...بود شده حفظ هنوز که من سمت از مرز

 : گفتم و رفتم اتاق در سمت به شست بار يه هم رو صورتش و کرد پاک دستمال با رو دماغش میالد وقتي

 بیرون بريم میتونیم شد پاک هم جرم آثار خب -

 داديم ادامه جشن به و برگشتیم سالن توی و شديم خارج اتاق از هم با همه

**** 

  ارمیا بخیر شب -ايلیا

  بخوابي خوب داداشي بخیر شب -من

  خوابم نرسیده متكا به سرم که من -ايلیا

 سه عتسا که اين با نمیاد خوابم اصال من ايلیا عكس بر چرا نمیدونم بستم درو و رفتم اتاقم توی و زدم بهش لبخندی

: فتگ خدافظي موقع میالد که آخری ی جمله به کنم فكر اتفاقاتش و امشب به صبح خود تا میخواد دلم صبحه نیمه و

 من به میالد آره «خانمي خوش شبت داشت ادامه دنیا آخر تا کاش نمیشد تموم کاش بود عمرم شب بهترين امشب»
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 مخود پیش دارم چي من..... عا دارم میكنم فكر بوده زندگیش شب بهترين رقصیديم هم با ما که شبي خانمي گفت

 کشته پسر همه اين که مني ، پسر ضد منه اونم داره خنده خیلي هه!!! بشم؟؟؟ عاشق! من؟!!! میكنم؟؟؟ پرت زرتو

 ای ذره فقط ای ذره اگه بشم عاشق بكنم غلط من نیست شدني چیزی همچین اصال ممكنه غیر بشم؟ عاشق مردمن

 تا من میكشمش خودم تو میكنم نابود احساسمو میكنم نابودش ندارم میدونم که باشم داشته میالد به احساس هم

 واقعا حرفا اين زدنه مغرور منه از نمیدم هم بعد به حاال از ندادم قلبم و زندگي به رو مردی هیچ ورود ی اجازه سن اين

 ...بعیده

 بشه نابود تر زود چه هر بايد هست احساسي اگه که اين به کردم فكر میالد کارای و ها حرف به صبح خود تا اونشب

 اسياحس نمیذارم من آره بكشه گند به زندگیمو و کنه ريشه بدنم کل تو و بشه تر بزرگ احساس اين که اين از قبل

 اين چون دغدغه بي و خوش زندگي پايان يعني شدن بخت بد يعني شدن مرد يه عاشق چون بیاد وجود به وسط اين

 نشد عاشق اگه حتي يا باشن عاشق بتونن که ندارند احساسي مردا که اين برای موند خواهد طرفه يك همیشه عشق

 از اه پسر در عشق نیوتن دوم قانون طبق بود نوشته که خوندم بوک فیس توی استاتوس يه بار يه گذره زود حس يه

  همینه دقیقا منم نظره به میكنه پیدا انتقال ديگه دختره به دختری از بلكه نمیره بین

 **** 

 بخور ناهارتو بشین صاف...معتادا اين مثل ارمیا؟ میزني چُرت اينقدر چرا تو -ايلیا

 شیرمو باشه اينطوری اگه خدا به میخوابي اينقدر که میكشي چیزی نكنه میگه چي اين ارمیا!!!! معتاد؟؟؟ -مامان

 دامنم؟ تو انداختي و ناخلف اين که کردم درگاهت به گناهي چه خدا ای نمیكنم حاللت

 هم ايلیا آقا اين بودم بیدار صبح 8 تا من میدوزی و میبری خودت برا طوری همین ديگه کن بس مـــــامـــان -من

 ......که واقعا نشنوم حرف خاطرش به طوری اين که بشه کوفتم ناهار اين ای ناهار بیا میگه کرده بیدار منو اومده 02 که

 تو از رفتن در ی بهونه که جونم مامان نكنه درد دستت تخت توی پريدم و اتاقم توی رفتم و شدم بلند میز سر از بعدم

 ال ال برم من هات دمت کردی جور برام رو عزيزم خواب تخت نرم و گرم آغوش به برگشتن و آشپزخونه

  کردم باز رو چشمام سرم روی دستي احساس با

 خانم تنبل بخیر ظهر از بعد -ايلیا

 : گفتم خابالويي و گرفته صدای با من

 چنده؟ ساعت -

 نخوابیدی؟ ديشب چرا ببینم کن تعريف پاشو ، 4 -ايلیا
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 به میالد منو بین احساسي ممكنه که بفهمه ايلیا ندارم دوست اصال ندارم رو حرفا اين ی حوصله اصال االن نــــه وای

 هي تمومه کارم بفهمن بقیه اگه ولي نیست جدی اونقدرا حداقل يا نیست احساسي میدونم که من باشه اومده وجود

 به النا نمیخوام آره؟ نداری مردا به کششي میگفتي که بودی تو آره؟ ضدپسری میگفتي که بودی تو میكنن مسخره

  بزنم حرفي ايلیا

 بگي؟ نمیخوای چیه -ايلیا

  چرخوندم اتاق توی بیاد آفتاب نذاره تا بود جلوش طاليي ی پرده يه که اتاقم يي شیشه در طرف به و صورتم

 :گفت و خنديد ايلیا

  کردی مطمئنم نزدنت حرف با االنم که نخوابیدی چي برای میزدم حدس خودم کني اذيت و خودت نمیخواد -

 داره بلق دفعات از خیلي مثل يا میدونه واقعا که اين بخونم چشماش توی از بتونم شايد که شدم خیره ايلیا چشمای به

 میزنه دستي يه

 نیست دستي ،يه میدونم واقعا دفعه اين -ايلیا

  میخونه رو ما ذهن اين عكس بر کلشه تو چي بفهمیم که چشاش تو زديم زل باش رو ما زکي هه

 نشسته صبح تا شب منم ی نديده پسر خواهر برده رو کوچولومون خواهر دل ما میالد داداش اين میدونم که من -ايلیا

 کرده تصور دامادی عروس لباس توی معشوقش با خودشا

 فكر اين به ديشب من نیست طور اين هم اصال ضمن در خودتي هم نديده پسر خودتي کوچولو ايـــلیـــا -من

 ندارم که شدم مطمئن که نه يا دارم میالد به حسي آيا که میكردم

 : گفت باشه نشده من حرف متوجه اصال که اين مثل ايلیا

 وننش خودش از که ظاهری عكس بر میالد باشي شناخته رو میالد کافي ی اندازه به مدت اين توی میكنم فكر ارمیا -

 عجوزه اين دست از شدن خالص اوال داره و داشته زياد دختر دوست اون میدوني خودتم ولي خوبیه خیلي پسره میده

 موضوع اين با میتوني باشه کرده عادت خواهي زياده به اون شايد دوما سخته خیلي کلي طور به اونم ريخت بد های

 بیای؟ کنار

  من طرف از حداقل نیست ما بین احساسي اصال گفتم که من میگي پرت چرتو چرا ايلیا -

  بگیر نظر مد هم رو گفتم که هايي چیز اين ولي باشه -

  میزنه خودشو حرف بازم اين نیست احساسي میگم چي هر من حاال -

  بدی؟ ما به نمیخوای رو شدنت عاشق شیرينیه میشي عاشق داری که حاال خوب -
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 بیاره در منو لجه میخواست يا نمیفهمید منو حرف واقعا ايلیا نمیدونم

 برداری؟ سرم از دست که کنم کار چي کني؟ بس میشه ايلیا -

 بده آبدار ماچ يه -

 هي و ايلیا طرف به شدم خم هم بعد دادم تكیه تخت پشتي به و بیرون کشیدم خواب رخت توی از رو خودم و خنديدم

 لپش به مالیدم تف کلي آخرم در کردم لپش از صدا و سر پر و محكم ماچ

 میكني؟ تفیم چرا ديگه خوب اَيــــــي -ايلیا

 :گفتم و شدم فرار ی آماده منم لپش روی کشید رو دستش هم بعد

 آبدار گفتي خودت -

 کردم قفل پشت از هم درو رفتم اتاقم حمام توی و کردم فرار جیغ يه با که شد ور حمله سمتم به ايلیا

 تو و میدونم من اونوقت بعد بیرون میای در اين از که بالخره -ايلیا

 : دادم جواب خنده با منم

 گلم داداش نكن اين از تر کثیف رو کثیفت خون -

 عروسكیه پیرهن يه بافتمشون و کردم خشك رو موهام بیرون اومدم دقیقه 44 از بعد و کردم حسابي حمام يه

  پوشیدم هم باسنم زير تا صورتي ی دخترونه

  تقال به کردم شروع کشیدم ای خفه جیغ شدم بلند هوا روی بیرون گذاشتم اتاق از پامو که همین

 خانوما خانم بیرون میای بالخره که گفتم -ايلیا

 زمین بذارم خدا رو تو ايلیا -من

  کوچولو خانم مونده تازه -ايلیا

 داد قلقلكم همینطور و مبل روی انداخت منو هم بعد

 بیاد يكي خـــانـــم مــريـــم ، مــــــامــــــان نـــــــكن خدا رو تو ايـــــــلیـــــــــا -من

 کمــــــك

 اومد آشپزخونه از سراسیمه مامانم که میزدم صدا رو خونمون مستخدم خانم مريم مامانو و میكشیدم جیغ طور همین

 :گفت و بیرون

  خنديد بس از مرد بچمو کن ولش ايــــــــلیــــــــا شده؟ چي -
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 :گفت يي دخترونه و لوس حالت با و کرد ول منو خنده با ايلیا

 ؟ بوديد کجا شما میكرد تفي منو اين که موقع اون بچتونه؟ ارمیا فقط -

 چي؟ يعني رفتارا اين شدی بزرگ ديگه تو بكش خجالت ايلیا -مامان

 يكم کنم لوس واستون خودمو ارمیا مثله اگه شايد گفتم تازه بزرگترمــــا ارمیا از سال 4 فقط خوبه حاال -ايلیا

 نگیريد رو ورپريده اين طرف اينقدرم بديد نشون توجه يي گوشه منم به و بیاد رحم دلتون

 وردهخ صبحونه نه بودم گرسنه خیلي خونه آشپز توی کردم فرار بعد و زدم ايلیا سره تو يكي و شدم بلند مبل روی از

 ناهار نه بودم

 داريم؟ خوردن برا چي مامان -من

 میخوری؟ هست ظهر ناهار -مامان

 سیرم شام برا بعد بخورم غذا اگه نه -من

 بخور چايي با پختم هم انگلیسي کیك يه -مامان

 خوردم نشستم و ريختم هم چايي فنجون يه و برداشتم يخچال توی از رو کیك

 میشنیدم میزد حرف تلفن با داشت که سالن توی از رو ايلیا صدای

 کرد؟ کاريش هیچ نمیشه يعني -ايلیا

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

 شدن؟ شناس وظیفه رسید که ما به حاال میخرن رو ها آشغال اين پول با آدم همه اين بابا -ايلیا

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

 کردم؟ گناهي چه ندارم پارتي من حاال-ايلیا

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

 کنه؟ جور پارتي يه برام میگیره چند حاال اِاااا-ايلیا

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

 ؟ بگیره ازم میخواد آقاشو خون ديه مگه -ايلیا

................. 
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 عوضي طلب فرصت-یاايل

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

  خوره الش خیلي يارو اين علي کن ولش بابا نه -ايلیا

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

  میكنم خبرت نمیدونم -ايلیا

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

 کردی کمكم خیلي جاشم همین تا مردی خیلي داداش شم فدات -ايلیا

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

 خدافظ داداش مرسي -ايلیا

 

 ايستادم ايلیا روی روبه و بیرون رفتم آشپزخونه از

 شده؟ چي -من

 کني درگیر خودتو نمیخواد تو هیچي -ايلیا

 به نمشكالتمو تو نیست نیاز ديگه که شديم غريبه تو و من حاال تا کي از تازه میزدی؟ عربده اينطوری هیچي برا -من

 کنیم؟ کمك هم

 مونبرا که يكي پیشه رفت کنه درست رو کوفتي سربازی اين جريان برام بودم فرستاده رو دوستام از يكي -ايلیا

 يه به بخوام میگه زور خیلي کنم بازی پارتي تا میگیرم 41 گفت هم بعد نمیكرد قبول اول طرف کنه بازی پارتي

  بندازه راه کارمو تا بدم میلیون 41 طلبي فرصت و لَش آدم همچین

 ازیسرب بیاين نمیگفتن که بود بد اگه خب بگذروني رو سربازی ی دوره اين نمیری آدم ی بچه مثل چرا خوب -مامان

 شین مرد

 همه اين نداشت معني نامرد ی کلمه ديگه که شه مرد سربازی با کسي بود قرار اگه مامان ها خوشه دلت بابا برو -ايلیا

 ها بازی مسخره اين پای بريزم و عمرم از سال دو نمیخوام من بابا برگشتن نامردم سربازی رفتن نامرد

 داری؟ هم يي ديگه راه مگه -من

 نه که اين مثل -ايلیا
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 فرهایس و پاسپورت قید بايد يا بگیری پاسپورت بتوني تا سربازی بری و بشي دولت تسلیم بايد يا تو خوب -من

 کني فرار دولت از و بزني رو خارجي

 دچن اين خاطر به بخورم هم خدمت اضافي تازه بشمو تسلیم بیام حاال که نكردم فرار سالو چند اين من بابا -ايلیا

  نكردم معرفي خودمو که سالي

 بزني رو پاسپورت قید بايد پس -من

  کنم فكر بشینم بايد شدم گیج خودمم نمیدونم -ايلیا

 ديگه میره میشه تموم ماهه 08 بخواد کردن فكر که زندگي عمر يه حرف و خواستگاريه مگه -من

  میگم چي من میفهمیدی موقع اون بودی من جای اگه نیمه و سال 0 نیست هم کم همچین -ايلیا

  توام حاال خب -من

 ( Facebook) رفتم هم بعد و زدم چرخ You Tube)) تو يكم اول اينترنت پای نشستم و اتاقم توی رفتم بعدم

**** 

 شپی وقت چند کرد معرفي سربازی برای رو خودش و پايین اومد شیطون خر از و گرفت رو خودش تصمیم بالخره ايلیا

 ام شانس وکیلي خدا ولي داغونه اعصابش چقدر که وای بره فردا بايد نامه تاريخ طبق و اومد ش احضاريه ی برگه هم

 شدت به میالد به نسبت احساسم فهمیدن برای ايلیا های راهنمايي به که حاال زندگیم تايم ترين بحراني توی ببین رو

  طوره همین قطعا گذره زود احساسه يه اين میدونم که من البتـــه شم تنها و بره بايد دارم نیاز

 رس وقته چند اين مثل کامل رو امروز که منم بگیرند پارتي گودبای معروف قول به دوستاش با میخواد امشب ايلیا

 داريم مسابقه يه ديگه روز 4 آخه تمرينم

**** 

  «میالد»

 هک بگم ايلیا به میخواد دلم امشب سربازی میره داره کرده دعوت منم گرفته پارتي گودبای ارمیا داداش ايلیا امشب

 شدم مهربونش خواهره عاشق

 واقعا که فهمیدم وقت چند از بعد ديگه که االن بگیرم خودش از اول رو ارمیا از خواستگاری ی اجازه میخواد دلم

 اب بايد امشب کنم خواستگاری ازش و بشم بكار دست تر زود چه هر میخوام کنم دست دست نبايد شدم ارمیا عاشق

 رو اارمی از خواستگاری ی اجازه ازش چون منم و سربازی بره کنم تحمل نمیتونم چون بزنم حرف حسابي بشینم ايلیا

 اتک هامو دختر دوست ی همه که بگم بهش میخوام شم کار به دست بعد برگرده سربازی از تا بمونم منتظر نگرفتم

 دباي داره شك گذشتم های بازی دختر بابت من به قطعا اون کنم کاری هر ارمیا خاطر به حاضرم میدونست بايد کردم
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 ره میكنم کاری هر ارمیا به رسیدن برای من ولي کنه قبول غالمي به منو معروف قول به تا برم کلنجار باهاش کلي

 .....کاری

 و گي کالفه اين از کم يه هم تا حمام برم بايد شدم بلند خودم مجردی خونه سالن توی ی نفره تك مبل روی از

 .... ايلیا مهموني برای بشم آماده حمام بعد هم بشه کم سردرگمیم

 میكنم دعا دلم توی میرم داره قرار آشپزخونه راست سمت راهروی توی که حمام در طرف به و میكشم عمیقي نفس

 .... میكنم موفقیت آرزوی خودم برای و بگذره خیر به امشب که

 امشب برای که لباسي تا میرم لباسم کمد سمت به کنم خشك موهامو دارم سعي کوچیكم ی حله با که طور همین

 که میده آدم به آرامشي يه حمام خدايي گرفتم انرژی کلي داد فازی چه حمامه اين که آخ...کنم انتخاب باشه مناسب

 تيح يا قلیون زياد...  قلیون هم يكي حمام يكي زدنه ساز يكي برسونه آرامش به منو که چیزی میشه پیدا کم... نگو

 دودی زياد کل در ولي نیستم نرمال و خرابه اعصابم ديگه خیلي که وقتايي يا تفريحي وقتايي يه نمیكشم سیگار

 ..نیستم

 ای قهوه کفش جفت يه آخرم در و ای قهوه گردن شال يه و تیره ای قهوه کتون شلوار يه با تنگ زرد تیشرت يه

 جلوی رفتم پوشیدم که رو لباسام.... تخت روی گذاشتمشون بیرونو آوردمشون کمد توی از و کردم انتخاب سوخته

 محل به برسم تا بیرونو زدم خونه از که بود 6 نزديكای ساعت تقريبا شدم موهام کردن درست مشغول و ايستادم آينه

 بود شده 0304 ساعت بود نمیشناختمش من که ايلیا دوستای از يكي ی خونه که مهموني

 ريعس اونم کنه باز برام درو تا رسیدم که بگم بهش تا گرفتم ايلیا با تماس يه کوچه توی ماشین کردن پارک از بعد

 تمرف بودمشون ديده قبل و میشناختم رو نفری چند ايلیا دوستای از...شديم خونه وارد هم با و پايین رسوند خودشو

 تمیگذش مهموني از ساعتي يه... بودم آشنا باشون که بروبچي جمعه تو نشستم بعدم کردم احوال و حال همه با و جلو

 ايلیا ونستمت بالخره کنم باز صحبتو سر خلوت جای يه ايلیا با تا بودم موقعیت يه دنبال میزدم حرف ايلیا با بايد ديگه

 ی رشته طوری چه اصال و کنم شروع کجا از بودم مونده حاال ولي بزنم حرف باهاش و بیارم گیر تنها آشپزخونه توی رو

  بودم نیوفتاده گیر موقعیتي همچین توی حاال تا بگیرم دست به و کالم

  کنم صحبت باهات مهمي موضوع يه با رابطه در میخواستم.. راسیاتش... داداش ايلیا -من

 میشنوم -ايلیا

 ذارب میكنم خواهش ازت پس کنه خراب من به نسبت ديدتو بزنم بهت میخوام که حرفي ندارم دوست ايلیا ببین -من

 گريم سوءاستفاده آدم کني فكر نمیخوام نكن قضاوتي حرفم کردن کامل قبل و بزنم کامل حرفمو

 :گفت کردو کوچیكي اخم ايلیا

  میباره؟ ات چهره از نگراني و میزني حرف طوری اين که شدن حامله دخترات دوست از يكي نكنه...میالد شده چیزی-
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 توقع من که چیزی اون برعكس ولي ببینم چشماش توی رو شوخي و شیطنت اثرات تا کردم صورتش تو نگاه يه

 بود جدی کامال داشتم

  کردم تموم دخترام دوست همه با من اصال... چیه؟ حامله بابا نه -من

 کنم کمكت من میخوای میگردی جديد دختر دوست دنبال داری بگو پس -ايلیا

 بود جدی کامال لحنش بازم

 هک نكردم باز خودم سره از رو دخترا اين بختي بد با نداره منه ذهن تو که حرفايي به ربطي میگي تو که اينايي -من

 اون شر از خودم کردن خالص...شدم خالص شرشون از بختي بد با همینطوريشم...شم دوست ديگه يكي با دوباره حاال

 میشه بزنم بهت میخوام االن که حرفايي همین به مربوط هم سیريش دخترای

 بگو پس خوب -ايلیا

  شدم گیج خودمم.. بگم جوری چه نمیدونم ولي میدونمو يعني...کنم شروع کجا از بايد نمیدونم...راستش -من

 بزن حرفتو میكني دست دست چرا -ايلیا

 و تمگذاش وقت کلي نتیجه اين به رسیدن برا من نمیپرونمش طوری همین بزنم میخوام که حرفي کن باور ايلیا -من

 میخوامش واقعا من گذره زود و آني تصمیم يه اين نكن فكر پس کردم فكر

 میگي؟ چي بفهمم من بزن حرف درست ؟ رو کي -ايلیا

  میخوامش ازدواج برا شدم عاشقش خدا به میخوامش من....ارمیا خواهرت -من

 :گفت جدی کامال ی قیافه با ايلیا

 عدب معلوم کجا از طلبي تنوع االنشم همین تو جورواجور های معشوقه دنبال نری ازدواج بعد که باشم مطمئن کجا از-

 نمیموني؟ طلب تنوع هم ازدواج از

 تصمیمي يه وقتي من که هم میدوني اينو نداشتم دخترا اون به حسي هیچ من میدوني که تو ايلیا خدا به نه -من

 کن باور دارم دوست رو ارمیا واقعا من وايسادم پاش بگیرم

 :گفت بعد و کرد طوالني نسبتا مكث يه ايلیا

 خواهرم که کنم قبول رو موضوع اين نمیتونم ولي... دارم قبولتم... دارم دوست داداشم مثل رو تو من میدوني میالد -

 هیچ با حاال تا باشه داشته پسر دوست میتونست راحت خیلي وقتي سن سال 24 با که خواهری عزيزه خیلي برام که

 ينا االن تو بوده طلبي تنوع آدم و داشته دختر دوست کلي مجرديش تو که کنه ازدواج کسي با نشده دوست پسری
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 االن وت باشم؟ مطمئن کجا از من نكرد راضیت ارمیا فقط ازدواج بعد شايد میكنن تغییر آدما ولي میزني من به رو حرفا

  بدی؟ انجامش میتوني هم عمل تو میزني حرفشو داری فقط

 دارم پیش در رو سختي راه که اين مثل داشتم رو حرفا اين شنیدن توقع

 میخوامش وجود تمام با يعني میخوامش گفتم وقتي ايلیا میزنه؟ حرف فقط که آدمیم من میشناسي منو ايلیا -من

 وايسادم چیزشم همه پای میخوام رو ارمیا من بیوفته اتفاقي هر يعني

 هیچ حاال تا ولي داره زياد خاطرخواه ارمیا که بگم بهت اينو بايد پس هستي چیزش همه پای میگي تو میالد -ايلیا

 میتوني تو نداره مخالف جنس به کششي هیچ و ضدپسره که داره رو عقیده اين خودش چون نكرده قبول کدومشونا

  بشه؟ زنت که کني راضي اوصاف اين با رو ارمیا

 پیش اپ که میترسم خیلي ضدپسره که بودم فهمیده ارمیا رفتارای از موندم همینش تو خودمم نمیدونم.... میتونم؟ آيا

 نمیدونم... میره بین از سادمونم دوستیه بیوفته اتفاق اين اگه کنه ردم اون و بزارم

  هستم چیزش همه پای گفتم ولي میترسم موضوع اين از خودمم -من

 میكني؟ کار چي موقع اون چي؟ کرد ردت ارمیا اگه -

 لد ازش راحت بخوام که نیست گذر زود حس يه اين میجنگم عشقم برا من ايلیا نمیكشم عقب راحتي همین به من -

 بكنم

 نمیداری؟ بر دست بازم نكنه قبولت ارمیا اگه حتي يعني -

  کنم عوض نظرشو تا میكنم تالشمو نه -

 :گفت زدو محوی لبخند ايلیا

 داره تو مثل خاطرخواهي خواهرم که خوشحالم... گرفتي تصمیمتو واقعا پس -

 طور؟ چه -

 هقابل کنه تالش معشوقش به رسیدن برای وجود تموم با و بجنگه عشقش برا که تو مثل سمجي خاطرخواهه -ايلیا

 واهرخ مثبت جواب دنباله ساله خیلي که داره هم ديگه سمج خاطرخواهه يه تو از غیر به که نمونه ناگفته البته احترامه

 منه

 هم تو رفت اخمام ناخداگاه

 کي؟ -من

 : گفت و بازوم به زد يكي خنديدو ايلیا
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 چهار سه هست و بوده ارمیا عاشق گي بچه از خالمه پسر داری رقیبي بد چون بشي بايدم.. شدی غیرتي داداش چیه-

 نیست بردار دست هنوز ولي داده رد جوابه ارمیا کرده خواستگاری ارمیا از که هست هم سالي

  آشپزخونه کف های سرامیك به زدم زل بود هم تو اخمام که طور همون

 بگي؟ من به رو اينا گرفتي تصمیم امشب که شد چي اصال نكن خراب خودتو اعصابه حاال -ايلیا

 اجازت با بگیرم رو ارمیا از خواستگاری ی اجازه ازت سربازی بری که اين از قبل میخواستم راستش -من

 پسر ها حولي هم تو سريع اينقدر چرا حاال -ايلیا

 :گفتم و خنديدم

 بپره قفس از مرغ و بجنبم دير گفتي که رقیبي همه اين با میترسم آخه-

 :گفت و خنديد ايلیا

  میبیني خودت کن صبر بده جوابتو تا میكنه لب به جون هم رو تو خود میشناسم من که ارمیايي اين نترس-

 کنیم؟ اقدام خواستگاری برای ما هست اجازه عروس برادر طرف از حاال -من

 بخواد اون چي هر ارمیاست تصمیمه مهم هست اجازه که من طرف از -ايلیا

 بادا مبارک بادا بادا زني مخ استاد که منم ديگه شد تموم پس خوب -من

 :گفت خبیث لبخند يه با ايلیا

 دهب جوابتو شايد تا میاره چشمات جلو مرگو...جناب نشناختي منو ی ورپريده خواهر اين هنوز شما میالد آقا میبینیم-

 جادوگره يه با میكنه فكر ندونه کي هر میگي خواهرت از جوری يه نكن خالي منو دل تو اينقدر هم تو ايلیا وای -من

 طرفه جنس بد

 نمیكرد طلسم طوری اين رو تو که نبود جادوگر اگه -ايلیا

 :گفتم و خنديدم

 افسونگره اين خوده پادزهرشم نیست توش رهايي هست هم طلسمي بد المصب گفتي راست اينو-

 و شد تموم ايلیا از گرفتن اجازه يعني کار قسمت اين شكر رو خدا ها بچه ی بقیه جمع تو رفتیم خنده شوخیو با بعدم

  ارمیا کردن راضي...مونده کار سخت قسمت تازه حاال گذشت خیر به

 **** 
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 انیهث چند بعد میگشتم گوشیم دنبال تخت روی بسته چشمای با طور همون شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با

 رشب بود تخت کنار عسلیه روی گوشیم انداختم اطراف به نگاهي و کردم باز چشمامو ای نتیجه به نرسیدن و گشتن

  ضبط استاديوی توی شريكم و فابريكم رفیق بود رضا محمد کردم شماره به نگاهي و داشتم

 بله؟-من

 تو؟ کجايي میالد -رضا محمد

 طور؟ چه... خونه -من

  میگرده تو دنباله اينجا اومده مژده دختره اين استاديو بیا پاشو -رضا

 ندارم حوصلشو بره کن ردش جوری يه خواهشا جان رضا برداره؟ من سر از دست میخواد کي اين اَااااااهـــه -من

 نمیره میكنم کاريش هر اينجا نشسته بس ساعته سه االن میالد -رضا

 اونجام ديگه ساعت يه تا من باشه -میالد

 منتظرتم -رضا

 تك يه با ای سورمه لي شلوار يه و کشیدم سشوار موهامم گرفتم يي دقیقه 01 دوش يه و شدم بلند تخت روی از

 ی رهدخت اين با نمیتونم ديگه... بیرون زدم خونه از و پوشیدم مشكي اسپورت کفش با ای سورمه بلند آستین پوش

 شدن میالد آويزون بدم نشون بش بايد سمج اين جز به برداشتن سرم از دست همشون کنم برخورد آدم مثل آشغال

 داره عواقبي چه

 با و کردم پارک بود هاش واحد از يكي توی ما استاديوی که تجاری آپارتمان پارکینگ توی ماشینو بعد نیمه و ساعت0

 A12 واحد روی روبه و شدم خارج ايستاد آسانسور وقتي موندم منتظر و زدم رو : ی طبقه آسانسور توی رفتم آرامش

 همژد جیغو جیغ ی دختره اين روی روبه کالفه ای چهره با بخت بد رضای شدم داخل و کردم باز کلیدم با درو ايستادم

 افتاد من به چشمش دفعه يه که میكرد گوش غراش غر به بودو ايستاده

 کردی کچلم بردار من سر از دست ديگه قرآن رو تو اومدش میالد خوده اينم بیا -رضا

 شد ضبط های اتاق از يكي وارد و بیرون رفت سالن توی از بعدم

 شده؟ تموم چیز همه نگفتم من مگه کار چي اومدی جا اين -من

 عزيزم نمیكردی رفتار اينطوری من با وقت هیچ تو میالد؟ شده چت هست معلوم -مژده

 نیست حالیش حساب حرف دختره اين انگار نـــه آوردم جوش
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 عزيزت ديگه پس کردم تموم تو با رابطمو پیش روز چهار من عزيزم میگي من به باشه آخرت دفعه دهنتو ببند -من

 هـــــری کن گم گورتو هم حاال نیستم

 :گفت فیلمشه میدونستم که داری بغض صدای با لرزيد خودش به فريادم صدای از

 متمو چیز همه میگي میزني زنگ من به دفعه يه مسافرت رفتم روز چند فقط من میده معني چه رفتارات اين میالد -

 که رسوندم خودمو پرواز اولین با من.... میشه خاموش خطت فرداشم نمیدی جواب میزنم زنگ چي هر من بعدم شده

 چیه؟ جريان ببینم

 نگز بهم ديگه نكن تالش کردم عوض خطمم بشنوم و نحست صدای نه ببینمت میخوام ديگه نه که اينه جريان -من

  نده راهت ديگه میگم نگهبان به چند هر نشه پیدات اينورا هم ديگه بزني

 ...چون....چون کني ول منو نمیتوني تو -مژده

 :کشیدم فرياد من

 چـي؟ چون -

 با نده دستم از و کنه حفظ منو دندون و چنگ با که بود تالش در هم و بود ترسیده من ی اربده صدای از هم که اونم

 :گفت جیغ

 ام حامله من چون-

  کنم باور که احمقم کردی فكر شده قديمي ديگه ترفندها اين مژده هه -

 میگم راست خدا به -

 باشه؟ من ی بچه معلوم کجا از -

 ديدم وضوح به و شدنش هل

 نداشتم رابطه عمرم توی تو از غیر به کس هیچ با من...بودم تو با فقط من... میالد میگي چي -

 بود هم ديگه خیلیای با من با همزمان میدونستم که من بود گرفته خندم

 بود برداشته کي رو ت*ت*ر*ا*ک*ب پس نبودی ای ديگه کس با من از غیر به عمرت توی اگه داره خنده خیلي -

  داده سوتي چه فهمید تازه زد خشكش

 شد اينطور که زمین خوردم... بود اتفاق يه اون... اون -

 :گفتم حرسي پر صدای با و خوردم خندمو دفعه يه زدم قهقهه بلند صدای با

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shekoofe jbn|  دونفره هوای رمان ودسایت نگاه دانل
 

64 

 ..ولي نیست من ی وظیفه چند هر...میبافي هم به رو ها پرت چرتو اين طرفي؟ بچه با کردی فكر-

  بود پام جلوی درست که سالن وسط میز روی انداختم و آوردم در پولم کیف از توماني صد تراول تا چند

 کن سقطش -من

 کرد نگاه پوال به بعد و صورتم توی بهت با مژده

 همیشه نداری منو لیاقت تو ولي داشتم دوست چون اومدم خودت برای نه اينجا؟ اومدم پولش برای کردی فكر -

  میزنم هم رو تو زندگي شاهرگ غرورم ی شده شكسته های خورده با بدون ولي کردی خورد منو غرور تو بودی احمق

  پره الكي تهديدای اين از گوشم من میبافه فلسفه من برا بابا برو -

  نشناختي منو هنوز پس الكي تهديد آره -

 ادفري با کنه باز درو که اين از قبل ولي رفت خروجي دره طرف به و برداشت سالن وسط صندلي روی از کیفشو بعدم

 :گفت

 نشناختي هنوز معتمد میالد آقای جناب نشناختي رو ستوده مژده هنوز -

 کن کم شرتو هـــــری -من

 هم به کوبید محكم هم درو و بیرون رفت مژده

 میكرد؟ پرت زرتو چي -رضا

  کردم نگاه بود ايستاده سرم پشت که رضا به و برگشتم

 اوالت خزه -من

 رفتم خودم اتاق طرف به و برداشتم میز روی از هارو پول و شدم خم

 نداريم؟ ضبط امروز رضا -من

 داريم فردا برای رزروی تا دو فقط نداريم نه -رضا

 چند؟ ساعت -من

 ظهر از بعد 4 هم يكي صبح 0 يكیشون -رضا

 داره؟ ضبط کي اشكان -من

 هفته آخر -رضا
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 بكن ضبطشو کارای خودت پس دارند مسابقه ها بچه ام رالي نیستم هفته آخر من اِاا -من

  کني؟ کار چي میخوای االن نیست مشكلي باشه -رضا

 کنم تمومش بايد هفته آخر تا کنم کار روش کم يه میخوام دارم تنظیم يه -من

 میرم دارم من کن قفل هم رو درا بری خواستي شد تموم کارت پس باشه -رضا

 کجا؟ -من

 :گفت و کشید آهي يه رضا

 يكي اين رو نمیدونم فقط بزنم حرف نمیتونم مامان حرف رو که منم خواستگاری بريم شده پیچ پا دوباره گرامي مادر -

  بزارم ايرادی چه

 زندگیت خونه سره بری نمیگیری يكیشونا چرا خب -

 نمیگیرمش نشینه دلم به و نگیره رو دختری چشمم تا من گفتم بهت بار صد خوبه -

 میكنم درکت -

 نااي عاشقي کدوم میگفتي و خنده زيره میزدی پقي عاشقي و عشق میگفتم بهت تا که ديروز تا شد؟ چي شد چي -

 میكني درک منو شده چي حاال کتاباست و فیلما تو ماله همش

 شدم عاشقي اسیره بالخره منم چیه عاشقي میفهمم دارم تازه آخه -

 :گفت و نشست من روی روبه صندلیه رو اومد رضا

 شده؟ چي ببینم کن تعريف شد جالب پس ااااِ -

 خواستگاری؟ بری نمیخواستي مگه تو -

 رفتهگ حرف به منو نفهم زبون میالده اين بگم کنم بهونه رو تو میتونم بعدشم داره وجود تر مهم موضوع يه که حاال -

  بیام نمیذاشت بود

 کني گوش من دل دردو به نه بری در خواستگاری زيره از میخوای بگو پس -

 هان؟ ببره رو تو دل تونسته کي ببینم کن تعريف تو حاال دوش هر -

 میكنم تعريف برات بعد من برس خواستگاريت به برو شما فعال -

  شم؟ خالص کوفتي مراسم اين شر از من گذاشتین اگه اااه -
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 برسم کارم به منم بذار برو پاشو -

 میبینمت بعد پس باشه -

 :گفت مژده از تقلید به يي دخترونه لحن با رسید اتاق خروجي در به وقتي

 موووووچ ناناسم بای-

 ونهم با بشه خارج اتاق از کامل که اين از قبل و بیرون کرد فرار که کردم حمله طرفش به و شدم بلند صندلي روی از

 :گفت لحن

  کنم؟ آرومت بیام خودم میخوای خشونت اينقدر چرا عچمم اوااا-

 ببندمش؟ بیام يا میبندی رضــــــا-

 مژده ادای داشت میگفت رو اينا قصد از بود گرفته خندم خروجي دره صدای بعدم شنیدم سالن توی از خندشو صدای

  بیزارم مژده زدن حرف طوری اين لحن از من میدونست میاورد در رو

 ونهخ رفتم و بیرون زدم استاديو از بعدم میكردم کار ها خواننده از يكي کار تنظیم روی استاديو توی شب 0 ساعت تا

**** 

 «ارمیا»

 تحمل ماه سه طوری چه من حاال شده تنگ براش دلم نرفته هنوز سربازی رفت امروز عزيزم داداشیه آخیـــــــي

 بیاد؟ بگیره مرخصي بتونه اين تا کنم

 بهرو اون با تا بودم کرده تنظیم جوری هامو برنامه وقته چند اين...ديدم رو اردالن تمرين برا رالي بودم رفته که امروز

 بود جوری يه ديروز ولي نیاد هستم من که جاهايي میكرد سعي چون داشت رو قصد همین انگار ديروز تا اونم نشم رو

 هر ههفت اين خالصه... خبرم بي خودم کشتم باباشو نكنه که کردم شك خودم به لحظه يه که میكرد نگام شكلي يه

 ما ی خونه بیان هم امشب بود قرار بودم گذاشته کوه قرار ها بچه با هم صبح فردا برای داشتم تمرين بعدازظهر روز

 شدم گیر جو میخوام معذرت....کــــه کــــوهــــي هـــمـــون ، کوه کدوم.. کوه بريم هم با صبح تا بمونن

 دوستان با بوديم نرفته کوه که وقته خیلي آخه

 بزنم حرف خانم مريم با تا خونه آشپز تو رفتم شدم پا ذوق کلي با

 خانم؟ مريم -من

 خانم؟ بله -خانم مريم

 میايد؟ کي فردا شما -
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 داريد؟ باهام کاری صبح همیشه مثل هفت ساعت -

 مک يه و صبحانه قاضي ما صبح برا امشب شما پس میريم شیش پنجو ما ولي کوه بريم میخوايم دوستام با صبح -

 ببريم صبح ما تا کنید آماده تنقالت

 خانم چشم -

 نكنه درد دستتون مرسي -

 وظیفمه خانم میكنم خواهش -

  کنید باز براشون درو اومدند اينجا میان افسانه و فريده دوستام هم االن -

  خانم حتما -

 حالت در و تخت روی کردم پرت خودمو هم بعد کردم زياد صداشم و گذاشتم خوشگل آهنگ يه و اتاقم توی رفتم

 داشت راه باغ به که همون اتاقم ايه شیشه دره ناگهانیه شدن باز با که میرقصیدم و میدادم تكون خودمو خوابیده

 تا بستم رو چشمام اتاق تو پريد بود آدمیزاد يه ی اندازه که سیاه بزرگه داره بال چیز يه ديدم شدم روح قبض قشنگ

 ...زدن جیغ کردم شروع و نبینم رو وحشتناکش ی قیافه حداقل ديگه

  برســـــــه دادم به يكــــي کــــمـــك اَااااا -من

 :گفتم و کشیدم جیغ دوباره تخت روی پريد جونوره اون که فهمیدم تخت خوردن تكون بااحساس

 نجااي کاش ايلیا ، مـــــامـــــان بیرون من اتاقه از گمشو برو خدا رو تو ديگه نیا ، نیا میگم نشو نزديك من به -

  بودی

 شنیدم رو افسانه صدای که میگرفت گريم داشت ديگه

 منم رواني سرت رو گذاشتي رو خونه کولي چته -افسانه

 زا يكي ياد ببینم جلوم رو داره بال هیوال همون و کنم باز چشمامو میترسیدم نداشتم اعتماد هام گوش به که انگار

 ماآد اون صدای میتونستن بعد میخوردند رو آدما که بودنند هیوالهايي يه توش ، افتادم گیم بچه دوران های کارتون

 ودمخ پیش همین برای نمیداد کار بهم مغزم بودم ترسیده بس از ولي بود مسخره فكرم خیلي میدونم کنن تقلید رو

 میكنه؟ تقلید رو صداش داره االن و خورده رو افسانه که هاست هیوال همون از اينم نكنه گفتم

 باغ دره از حداقل گفتم قدر چه شدی راضي حاال دادی سكتش بیا خانم افسانه.... نمیكني؟ باز چشماتو چرا -فريده

  میترسه بیشتر نكن کارو اين

 حد اين تا نه ولي ، ديگه بترسه خیلي که بود همین قصدم منم خب -افسانه
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 کنن عقلت بي سره بر خاک -فريده

 گانه بچه و پوچ هام خیال فكرو اون تموم و خودشونن واقعا که بودم فهمیده دوتا اين لفظي جدال از ديگه که من

 ور ها کلمه تا چرخید نمي دهنم تو زبونم بودم ترسیده چون ولي بزنم حرف کردم سعي و کردم باز رو چشمام بودنند

 کنم تلفظ

 ..اَ..اَ..اَ..اَ -من

 میكني؟ عر عر میزني که هم حاال نمیزدی حرف که االن همین تا.. ارمیا وا -افسانه

 ..م..م...م..م -من

 :گفت و صورتش رو کوبید دستشو نمايشي حالتي با افسانه

 گذشته که وقته خیلي خوردنت شیر وقت از ديگه تو ادب بي میخوای مِمه سنت اين با عالم خاک -

 ...گُ...گُ...گُ-من

  خودتي گُه-افسانه

 :گفتم و گرفتم نفسي میاورد در رو لجم داشت ديگه

 کن معنیش تو بعد بزنم حرفمو من بمیر خفه دقیقه يه -

  بنال خب میگیری؟ پاچه چرا -افسانه

  ندارم؟ گناه من افسانه بگم میخواستم من بعدم.. بنال خودت ادب بي -من

 از دش منفجر بوده کرده تعبیر من ی نیمه نصفه های کلمه برای يي مسخره های معني چه بود فهمیده تازه که افسانه

  میكرديم همراهیش هم فريده و من خنده

 بشنوه؟ منو صدای که نبود خونه تو کسي زدم جیغ همه اين من -من

  دندبو باال بابات با مامانتم نكنه هل شنید صداتو و بزني جیغ شايد که بوديم سپرده خانم مريم به قبل -فريده

 چرا؟ ديدم سیاه داره بال جونوره يه رو تو من افسانه ولي -من

  زد چرخي و کرد باز هاشو دست و شد بلند تخت روی از افسانه

 خودتي جونور بعدشم ديديم طوری اين مانتوم خاطر به کنم فكر -افسانه

  ديدمش دار بال جونوره که بود همین خاطر به آره کردم بلندش و مشكي عبايیه مانتوی به نگاهي
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 با رو انهافس تا تو که اين مثل ولي بیاريم در وحشتناک صدای يه و تو بپريم دفعه يه باغ در از گذاشتیم قرار ما -فريده

 در نخودمو از صدايي نتونستیم اصال کرديم هنگ هم افسانه منو زدی جیغ دفعه يه که ترسیدی کلي ديدی مانتو اين

 بیاريم

 گذاشتي بازی کولي تر بد کنم آرومت تخت رو بیام خواستم من تا بعدم -افسانه

 رفتیم همه 00 ساعت ديدن با دفعه يه که میخنديديم میاورديمو در بازی مسخره موضوع اين سر داشتیم ساعتي نیم

 کوه میرفتیم و میشديم بیدار بايد زود صبح چون بزاريم مرگمونو کپه

 افسانه شد نیم 4 ساعت شو بلند خدا رو تو افسانه -فريده

....... 

 نمیام بر پسش از تنهايي من کنیم بیدار رو افسانه اين هم با کن کمك شو بلند يكي تو ارمیا -فريده

 :گفتم بود متكا رو کج صورت به لبام که طور همون خابالويي صدای با من

 بــیــدارم-

 هم بیدار میخواستي دادم جر رو خودم کردمو جیغ جیغ سرت باال نشستم که ساعت سه بعد... بابا نه اِاااا -فريده

 نشي؟؟

 دارم خواهشي يه فريده -من

 بله؟ -فريده

 :گفتیم ديگه هم با همزمان بود هم ما کله کل متوجه بودو شده بیدار تازه موقع اون که افسانه منو

 ببند-

 نمونید جا ها بچه بقیه از که کنم بیدارتون دوتا شما سر باال نشستم 4 ساعت از که منه تقصیره -فريده

 :پرسیدم و شدم بلند بود پريده سرم از خواب ديگه که من

 میوفتند؟ راه کي ها بچه مگه-

 بشن جمع اونجا ها بچه همه قراره راهه سره چون باشیم اينا ستاره خونه در بايد 6 -فريده

 شد دير...شیم آماده تا کن جمع لشتو تنه اين زود افسانه نشستي؟ چرا پس -من

 میزدم؟ جفتك خودم برا داشتم ساعت سه من شد؟ دير فهمیديد تازه -فريده
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 آبي شال با داشت آسموني آبي های خط که سفید ورزشیه شلوار تونیك يه که من شديم آماده جنگي تايي سه

 رو پمتی سفید داره نقاب کاله يه هم آخر در و سفید پشتیه کوله يه با آبي و سفید داره لژ اسپورت کفش و آسموني

 اتاق زا عجله با پوشیدن بودند آورده دنبالشون کوه مخصوص که اسپورتايي لباس همون هم فريده و افسانه کرد کامل

  افتادم خوراکي ياد که بیرون زديم

 بیام من تا بیرون ببريد هم رو ماشین برداريد کلیدی جا از رو سويچ افسانه -من

 کجا؟ -افسانه

 بیارم خوراکي -من

  بود چسبیده درش روی نوشته يه يخچال سره رفتم

 درست خیار پنیرو و نون هم تا : و گردو و پنیر و نون قاضیه تا : براتون بوديد خواسته که طور همون خانم ارمیا»

 و پفك و چیپس مثل داريد دوست که تنقالتي از پالستیك يه فريزر گذاشتم هم آب بطری تا : يخچاله توی کردم

 « مريم....بگذره خوش باشید خودتون مراقب گذاشتم پیشخون کنار کابینت توی براتون تخمه و لواشك

 سانهاف فرمون پشت پريدم بیرون رفتم بدو ام کوله تو چپوندم و برداشتم رو بود کرده آماده برام که هايي چیز تموم

 من مثل هیچكي االن که میدونست آخه بود نشسته راننده بغل صندلي خودش ولي بیرون بود آورده رو ماشین

 مقصد به برسه ساعت نیم توی نمیتونه

 هافسان نمیگفت هیچي داشت عجله خودشم چون ولي صندلي روی بود شده چوله فريده که میروندم سرعتي چنان با

 تند نمیكرد جرأت خودش ولي داشت دوست سرعت من مثل اونم آخه بود مرگ ذوق خوردا تیتاب خر اين مثله که هم

  داشت اعتماد فقط من فرمون دست به برونه

 هــــا زدی رو آينه تا 01 کنم فكر اينجا تا ارمیا -افسانه

  مزد هم آينه تا چند اتفاقي نمونیم ترافیك توی تا چپ الين تو بدم خودمون الين از مجبورم کنم کار چي خب -من

 اتفاقي کامال بـــلـه -افسانه

 خنديدم

 زدم آينشو منم نداد راه بهم برم میخواستم چي هر بود حقش شیشیه دويست پسر اون -من

 دنبالمون گذاشته خورده بر قباش تريج به طرف که اين مثل اوه اوه -افسانه

  حاال نده کشتنمون به داوود زاده امام يا _فريده

  سؤال زيره میبری داری دوباره منو فرمون دست فريـــده -من
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 میزاری جونتم بشه کل حساب تو میترسم همین از خب -فريده

 میكنم جمع حواسمو باشین پیشم شما وقتي نترس -من

 کنیم تعريف و ببینیم -فريده

 :گفتم کشون اليي و خنديدم من

 میكنم دکش میدم نشون بازيگريمو هنر از چشمه يه کنه پیله خواست اگه ولي ندارم باهاش کاری-

 هي که نشستن جاشون سر ساکت و زدن بدجنسي لبخند بودند ديده زياد حاال تا منو بازيه هنر که افسانه و فريده

 مردونه ستيد محكم اصابت با که نكشید دقیقه به افتادم گیر ماشینا ترافیك پشت کوچه يه توی پیچیدم وقتي دفعه

 مردونه کامال يي چهره با الغر نسبتا ی ساله 28-20 پسری که....مرد طرف به برگردوندم رو سرم ماشینم ی شیشه به

 داشتم عادت من شكر رو خدا کنه بازش تا در جون به بود افتاده ها وحشي میمون اين مثل که ديدم ورزشي تیپ و

 :زدم داد يي کارانه طلب لحن با و پايین دادم رو شیشم از کمي يه کنم قفل رو ماشین درهای رانندگي موقع همیشه

 مرگته؟ چه-

 :زد فرياد من از تر بلند پسر

 میكني؟ رانندگي يابو مثل که تو يا مرگمه چه من -

 میرونم طوری اين دارم که هست درديم يه حتما من مرتیكه بفهم دهنتو حرف -من

 داريد رفتنم آرايشگاه و خوشگذروني از غیر به کاری ها شما مگه... مثال دردی چه ضعیفه آخه -پسر

 دمش پیاده ماشین از و کردم باز درو و زدم درو قفل شدت با کنم بازش خودم سره از که میكردم اجرا نقشمو بايد ديگه

 ليو گذاشت عقب قدم يه نداشت توقع بودو کرده تعجب کارم اين از که پسره... پسره طرف بردم حمله بگم بهتره يا

 کردم شروع و کردم جیغ رو صدام... اومد جلو به رو قدم همون اخم با دوباره

 فتنر کما مصوب که تصادفي همون توی مامانت مردن تو نظر به نیست؟ درد کما تو بابات بودن تو نظره به دردی؟ چه-

 نیست؟ درد بگو دِ نیست درد جراحي تیغ زيره سالت 4 ی زاده خواهر خواهرو بودن نظرت به نیست؟ درد شده بابات

 استمنمیخو ولي گريه زيره بزنم میتونستم راحت خیلي بده حالم مثال که میلرزوندم الكي خودمو و میزدم حرفارو اين

 و دمیكر نگام همینطور بود شده شكه من حرفای اين از که پسره باشه داشته پف چشمام ها بچه پیشه رفتیم وقتي

 معذرت يه پايین اومد میكردم بحث باهاش که پسره همون ماشین از ديگه پسری که اين تا نمیكرد حرکتي هیچ

 جلوتر ها ماشین يكم چون افتادم راه و شدم ماشین سوار منم شدن ماشینشون سوار ديگه هم با و کرد من از خواهي

 کردم فرار ترافیك بین از کشي اليي و بختي بد هزار با منم بودنند رفته

 نمیشي بازيگر چرا استعداد همه اين با تو موندم من دختر -فريده

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shekoofe jbn|  دونفره هوای رمان ودسایت نگاه دانل
 

72 

  داره بازيگری ی حوصله کي بابا برو -من

 بود عالي قبل های دفعه مثل هم بار اين -افسانه

 دوران های يي دوره هم از يكي ستاره ی خونه دره رسیديم دقیقه 6314 ساعت اعصاب جنگ همه اين از بعد بالخره

 دانشكده

 با ههم رسیديم که بوديم کسايي آخرين ما که اين مثل بیان باهامون بود قرار دانشگاه دوران های بچه از ديگه تا چند

 افتاديم راه هم

 بردار عقب صندلیه از هم منو ی کوله فريده -من

 باشه -

 کوه یباال سمت به افتاديم راه ها بچه با ماشین کردن قفل و فريده از کیفم گرفتن از بعد من و شديم پیاده ماشین از

 :گفت افسانه دفعه يه که میخورديم هم رو گردو پنیرو و نون های قاضي میزديم قدم که طور همین

 بـــله؟ هم میالد آقا و شما بودی نگفته ناقال... بزنم حرف باهات نشد مهموني شبه راستي -

 بله؟ چیو -من

 دستم رو همشونم...طوطي جای به میكنم رنگ کالغ تا صد روزی من روزگارم ختم من نزن خنگي به خودتو -افسانه

  کني؟ رنگ منو میخوای تو حاال میمونه

 :گفتم خنديدمو

 نیست میالد منو بینه چیزی ديوونه آخه -

 ور شد ور حمله ها آپاچي مثل که خانم سرکاره ، اردالن و میالد دعوای ، تانگو پس کردم باور منم گفتیو تو -افسانه

 هعطس موقع همون بختم بد منه و بیوفته فشارش نريزه جون میالد خون از يي قطره وقت يه که من روی روبه دستمال

  يار مداوای به میره داره دست به کلینكس دستمال ی جعبه خانم میگردم بر تا ولي شم الزم دستمال و کنم

 دوستیم فقط میالد منو يار مداوای کدوم گمشو -من

  میگرفتم؟ رو مچتون اتاق تو میومدم بايد حتما کن جمع خودتو برو -افسانه

 میزني؟ تهمت چرا شو خفه -من

 ...که سراغتون بیاد بودم نفرستاده ايلیا من اگه آخه -افسانه

 :حرفش وسط پريدم
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 اتاق؟ تو فرستادی رو ايلیا تو مگه-من

 شد؟؟؟ عاشقونتون لحظات مزاحم چیه هان بله -افسانه

 حیـــا بي میكشمت افســــــانه -من

 اونم شدم خسته کرد فكر که افسانه ايستادم کردم دنبالش که کم يه بدو من بدو اون حاال افسانه دنباله گذاشتم و

 هر ی آماده که اون ولي طرفش کردم پرت حرکت يه با و آوردم در رو کفشم شد ثابت جاش سر که همین ايستاد

 دنبال میگشت چشممون افسانه و فريده منو اومد آخ صدای دفعه يه که دزديد رو سرش سريع بود من سوی از عملي

 من هوای رو پای به نگاهي اومد طرفم به بود دستش من کفش که حالي در ساله 24- 24 پسره يه که صدا صاحب

 :گفت و انداخت

 شماست؟ کفش-

 میپرسي؟ سؤاله اينم آخه دارم درگیری خود اينكه نه بیرون اومدم کفش لنگه يه با خونمون همون از من پ ن پ

 :گفتم حرسیه لحن با

  منه کفشه بــلـه-

 :گفت و کرد پام تا سر به آوری چندش نگاهه

 سرم تو بخوره کفشا اين از همیشه کاش-

 کنه شقه دو سرتو مالجت تو بخوره آجر پاره کفش جا به ايشاال

 :گفت پسره خوده اينكه تا ندادم رو جوابش

  بخرم ديگه کفش جفت يه برات بعدا میخوام خانمي؟ باشم داشته شمارتو میتونم -

 اونوقت؟ چرا-من

 دارم نگه خودم پیشه کفشتو اين میخوام آخه -

 دلیل؟ چه به -من

 بوده تو مثل زيبايي خانم با من آشنايي مصوب چون -

 میگیرم حالتو باز زبون عوضيِ پــــرووووو چـــه

 میگیريد؟ شماره خورديد کتك ازشون که کسايي از همیشه شما -من

 :گفت که نگرفت منظورمو انگار
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 نه -

 میگیريد شماره ازشون رو میزننتون کفش با که اونايي حتما پس -

 نه -

 میخوره بهم ازت حالشون که کسايي حتما فهمیدم آهان -

 منظور؟ -

 ينا از يكي بايد پس میخوره بهم ازت حالم يكي زدمت کفش با يكي دارم تو به نسبت رو مورد دو اين فقط من آخه -

  بگیری شماره من از کردی قصد که میبوده تو نظر مد موارد

 :گفت بود خورده بر بهش خیلي که پسره

 بچه درازی زبون خیلي -

 متريه هفتاد زبون که اومدند اين برای هستند سرم پشت میبینید که دوستايي اين اصال میدونستم خودمم که اينو -

  نشه کشیده زمین روی که کنن جمع برام منو

 میكنم قیچیش واسط خودم نداره اشكال -

 نمیان بر من زبونه پسه کني بسیج ملتم يه نتونسته تو از تر گنده کارا اين واسه کوچیكي آخه! تو؟ کي؟ -

 هستي؟ هم کار طلب سرم تو زدی کفشت با پرويي خیلي -

 يه سره تو بخوره باد من کفش اين عد..  حسابي درست آدم همه اين موندم اين تو من ولي هستم که بله...آره -من

 تو مثل عوضي

 :غريد

 شو خفه -

 تدوس همون يا همراهش میكنم فكر که دختری سمت به برگشت و پام جلوی کرد پرت رو کفشم عصبانیت با بعدم

 :گفتم بلند دفعه يه بود بختش سیاه دختره

 که زده چیزی کلنگي بیلي با شايدم يا چیزی کیفي يا سرت تو زد کفش لنگه اينم شدی آشنا طوری چه خانم اين با -

  بوده ساز کار اينقدر

 كردمی تحملش طوری چه اين نمیدونم داشت وحشتناکي قیافه خیلي دختره آخه کردم اشاره دختره ی قیافه به بعدم

 شدند دور ما از دختره با و افتاد راه عصبانیت با چون گرفت خوب منظورمو
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 دستش کفه گذاشتي رو حقش خوب اومد خوشم -افسانه

 نیستند بود افتاده راه دنبالش که دختری اون مثل همه بفهمه تا میزدم حرف اينطوری باهاش بايد رو آشغال -من

 :گفت بود باهامون که هايي پسر از يكي

 اومده؟ پیش مشكلي ارمیا -

 :گفتم بشنويم خودمون فقط که جوری آروم بودم زده خند پوز که طور همون من

  بخت بد ترسوی جلو اومده شد تموم که دعوا گذاشته -

 میدا اسمش که پسر طرف به و کردم کنترل خودمو ولي بود گرفته خندم منم خنديدن به کردن شروع فريده و افسانه

 برگشتم بود

 هاگ کنم کار چي نمیدونستم وگرنه اومديد شد خوب ولي بديد ادامه راحتون به شما نیست مشكلي امید آقا نه -من

  بود آورده دخلمو پسره حاال تا نبوديد شما

  بودم زده پوزخند خودمم خنده از ترکیدن و کنن کنترل رو خودشون نتونستن ديگه فريده و افسانه

 میندازی؟ تیكه -خنده با امید

 میكنم؟عجبااااا تعريف برکتت پر کمال از دارم پس آيكیو

  میگفتم حقیقتو داشتم چیه؟ تیكه بابا نه -من

 :گفت و خنديد نشه ضايع اين از بیشتر که اين برای هم امید

 پیداست کامال-

 کردنش پنهان در سعي حاال تا موقع اون که يي خنده نشدمو منكرش خبره چه کجا فهمیده خودش ديدم وقتي منم

 کردم رها رو داشتم

**** 

 میزنه دهنم توی داره قلبم دارم استرس میالد وای -من

 جهنتی و شد سپری خوبي به همشون که ديدی ولي داشتي استرس همینطوری مسابقات ی همه از قبل تو ارمیا -میالد

 نیست نگراني جای پس داشت هم عالي های

 ...نكنه میترسم میزنه شور دلم خیلي داره فرق ايندفعه میالد نه -من
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 بدون االن تو باشي هیچي نگران نبايد نده راه بد دلت به الكي میگي چیه حرفا اين خدا تورو کن بس ارمیا.. اِاااا -میالد

 هیچ دارم ايمان تو به من میشي برنده رو مسابقه ترسي و استرس بدون میشیو ماشینت سوار میری مشكلي هیچ

  راحت خیالت بیوفته نیست قرار هم اتفاقي

 امیدوارم -من

 يي لحظه از قشنگ بگیرم آرامش يكم تا کنم دور خودم از رو منفي های انرژی اين کردم سعي و کشیدم عمیقي نفس

 هک طور همون ولي بیوفته اتفاقي يه قراره انگار دارم استرس میشه شروع رالي ديگه ساعت نیم تا کردند اعالم که

 چند نداشت تأثیر عمیق نفس اون انگار... نیست ترسي هیچ جای اس مسابقه از قبل استرس از ناشي اينا میگه میالد

 لبمق ريخت دلم تو چیزی يه انگار افتاد اردالن به چشمم که همین اما شدم آروم يكم تا کشیدم ديگه عمیق نفس تا

 همب که بود نگاهي خاطر به شايد نمیدونم رفت فنا به باشم آروم بودم کرده تالش چي هر زدن تند تند به کرد شروع

 فكر زا لحظه يه سرشه تو يي نقشه که میكردم احساس میباريد پیروزی نگاهش از ترسوندم خیلي که نگاهي يه کرد

 ها ماشین ی همه االن همین غیرممكنه اين نه ولي لرزيدم خودم به باشه کرده کاری دست رو ماشین نكنه که اين

 نشون رو شب نیمه ی دقیقه 2344 کردم گوچیم مارک مچي ساعت به نگاهي نداشتن مشكلي هیچكدوم و شد چك

 به...میكنیم؟ برگذار رو رالي ساعت اين چرا شده سؤال براتون حتما حاال میكرديم آغاز رو رالي ديگه ربع يه تا میداد

 أمورم رالي برگذاريه وسط که اين و میشند برگذار قانوني غیر میكنیم برگذار ما که ماشیني های رالي که دلیل اين

 میكنیم برگذار رو ها رالي کرج تهران ی جاده ی افتاده دور های خاکي جاده توی ساعات اين همین برای خیلیه برسه

 اينم میكنه تر سخت رالي های کننده شرکت برای رو رانندگي هم و میشه تر کم مأمور ريختن خطر هم طوری اين

 دگيرانن و بدی تشخیص رو مسیرت ماشین چراغ با فقط و تاريكي توی بتوني که اين ماست های رالي شرايط از يكي

 اين به سريع... زيــاد استعدادم منم بودند نذاشته الكي که رو آموزشي ماه دو اون ولي سختیه خیلي کاره کني

 کردم عادت موضوع

  خودت امیده به خدايا.... بشم آروم يكم شد باعث متفرقه های موضوع به کردن فكر انگار هووووف

 میخوام.. دختر باش زود هاشون ماشین توی نشستن ديگه ی راننده تا چهار میشه : داره ساعت ديگه ارمیا -میالد

  کني سفیدم رو هم ايندفعه

 با كردمی سعي و میومد سرم پشت میالدم کردم حرکت ماشینم سمت به و سرم گذاشتم رو کالم گفتم آمیني دلم توی

 قوانینه ی درباره دادن تذکر به کرد شروع و اومد سمتم به رالي های داور از يكي کنه کم استرسم از هاش حرف

 ینماش توی ها کننده شرکت ی همه که اين از بعد میكردم تأيید سر با میگفت که قوانیني از کدوم هر منم مسابقه

 با ینماش شد بلند هوا به که خاک کلي از بعد و گذاشتم گاز روی رو پام کردند اعالم رو مسابقه شروع نشستند هاشون

 ها ماشین ی همه از دقیقه چند از بعد میكشیدم اليي و میدادم گاز داشتم طور همین شد کنده جا از خوفناکي صدای

 از دور و تاريك های قسمت به بودم رسیده نمیديدم هم رو هاشون چراغ حتي ديگه حاال شدم دور ازشون و زدم جلو

 ناي ترس از بود کم باهاش ام فاصله که چون شد ظاهر روم روبه ماشین چراغ تا دو دفعه يه که میروندم سرعت با بقیه
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 خیلي کشید زمین روی متری چند و شد پهلو به ماشین چرخوندم چپ سمت به رو فرمون و کردم ترمز بزنم بهش که

 بس زا کشید بیرون ماشین از منو دستي و شد باز شتاب با ماشین دره که زدم نفس نفس يي لحظه چند بودم ترسیده

 يه دمش متوجه حاال که ماشیني طرف به منو داشت که رو کسي صورت تا برگشتم بود اومده بند زبونم بودم ترسیده

 دنمگر پشت با رو چیزی اصابت لحظه يك در که ببینم میبرد شده پارک الين وسط درست جاده خالف رو روبه از و ونه

 ..........هیچ ديگه و کردم حس

**** 

 «میالد»

 که يوقت تا هم دور بوديم نشسته تدارکات های بچه ی بقیه با من بودنند افتاده راه ها ماشین که میشد يي دقیقه 21

 تمرين هم و جربزشو هم داره استعدادشو هم اون داشتم حتم ارمیا برد به من بشه اعالم دوم راند و برگردند ها ماشین

 نتظرم لحظه هر...  بشه تموم اول راند و برگردن ها ماشین که بود رسیده اين وقت ديگه...  هفته اين توی داشته بااليي

 ردالنا ماشین ديدم که ماشیني اولین و نبود طور اين ولي ببینم ديدم تیرس توی ماشین اولین رو ارمیا ماشین بودم

 وليط اما داشتم امید شدنش دوم به هنوز ولي باشه نخست نفر نتونست اول راند تو ارمیا که شدم ناراحت کم يه...  بود

 ديدم توی هنوز ارمیا و میشد نزديك پايان خط به داشت هم چهارم نفر چون دادم دست از امیدمم اين که نكشید

 سرش پشت و امین بعدش کرد رد رو پايان خط اردالن..  داشتم عجیبي حال.. میزد شور داشت دلم...  نداشت قرار

 که ترمز روی زد اردالن سر پشت درست و گذشت خط از بود ارمیا دوستای از يكي مینو که هم چهارم نفر سروش

 منتظر و بودم دوخته جاده به چشم کنه تر خراب حالمو و بزنه دامن من ی شوره دل به هاش الستیك صدای شد باعث

  برگشتم طرفش به مینو مانند جیغ صدای با...  ارمیا

 ...شديـــم بــخـت بـد -مینو

 رو اش شده حبس نفس بتونه که داشت اين در سعي بود گذاشته سینش روی رو دستش پريده رنگ يي چهره با مینو

 و دويد مینو سمت به سروش ولي بودند صحنه اين گره نظاره و بودند ايستاده هم کنار هم اردالن و امین کنه خارج

 میرفت راه اعصابم رو داشت سكوت اين ديگه..  کنه رها رو نفسش تا کنه کمكش کرد سعي

 شديم؟ بخت بد چي يعني.. میگي؟ چي مینو..  بزنه؟ حرف نمیخواد کسي -من

 و دادم بیرون حرص با رو نفسم نداد بهش رو اجازه اين و ترکید بغضش که بزنه حرف و کنه باز دهن خواست مینو

 نگاه من به غمگین ايي چهره با حال همون در و کنه آروم رو مینو داشت سعي که سروش چشمای تو شدم خیره

  میكرد

  اومد حرف به سروش تا گذشت منوال همین به يي ثانیه چند

 ماشین تو بشین میالد -سروش
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 خبره؟ چه اينجا ببینم بگین سروش میگي چي -

 :گفت مانند ناله کشید عمیق نفسي مینو

 ارمـیــــا -

 نم...  نه وای...  بود عشقم خونین صورتت بست نقش ذهنم توی که چیزی تنها... ايستاد تپش از قلبم کردم احساس

 ... برسه چه نداشتم هم رو ارمیا زخمي انگشت ديدن طاقت

 ...بزنه حرف يكي دِ -من

 میفهمي خودت ماشین تو بشین میالد -سروش

 سروش داخلش کردم پرت خودمو و برم هجوم سروش ماشین طرف به هول با ندارند زدن حرف قصد انگار اينا خیر نه

  افتاد راه و شد گیر جا راننده صندلي روی ثانیه از کسری در هم

 بد گفت که اين و رفتارا اين از مینو منظور اومده ارمیا سره باليي چه بگو میدم قَسمِت قرآن به رو تو سروش -من

 نمیفهمم رو شديم بخت

 يبرداشت ازش بتونم تا نیومد جود و به صورتش تو هم تغییری حتي میروند سرعت با طور همون و نداد جوابي سروش

 ... سكوت فقط بكنم

 بزن حرفي يه...  دادم قَسمِت سروش -من

 يبغض اين و بزنه فرياد میخواست دلش وجودم تو حسي يه...  میدادم دست از رو کنترلم داشتم ديگه... سكوت هم باز

 مه تا بگیرم لگد و مشت زيره سكوتش خاطر به رو سروش که میكرد راغب منو حسي يه... و کنه رها رو گلومه تو که

  بیاد حرف به شايد هم و بشم تر آروم خودم

 هنگ رو ماشین سروش که کنم انتخاب رو کدوم میگرفتم تصمیم داشتم و بودم خودم درونیه های حس همین فكر تو

 شم پیاده گفت من به و داشت

 تنها لحظه اون در ولي... داشت قرار ما ماشین بغل درست ارمیا ماشین... کردم اطرافم به نگاهي ماشین ی شیشه از

 میشد پس بود نخورده ماشین ی بدنه به ای صدمه هیچ که بود اين بود کرده جلب خودش به منو توجه که چیزی

 نمیديدم؟ رو ارمیا چرا پس اما نداده رخ تصادفي که بود مطمئن

  رفت ارمیا ماشین طرف به و شد پیاده من از قبل سروش ولي شم پیاده ماشین از و کنم باز رو ماشین دره خواستم

 هروب ارمیا جسد با.... و شم پیاده ماشین از که داشتم واهمه اين از..  بودم ترسیده واقعا..  بگم دروغ خودم به نمیتونم

  بشم رو
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 هک کودکیه دوران از من بد های خصلت از يكي اين ولي واقعیه زندگي از تر جنايي خیلي ذهنیتم و تصورات میدونم

 بیشتر که میدم رو ها احتمال ترين بد همیشه میكنم عزيزانم يا خودم واسه خطر احساس يي حادثه توی وقت هر

 اين که اين از هم همیشه و میشده خودم مرگ يا و شخص اون جسد با شدن رو روبه شامل احتماالت اين هم اوقات

 ...میترسیدم باشن داشته حقیقت ها فرضیه

  شدم خارج ماشین از و زدم کنار رو ذهنم توی های فرضیه اين بود طوری هر بالخره

 جسد.. با قطعا و نیست زمین روی چیزی که شدم مطمئن وقتي ولي کنم نگاه پاهامو زير میترسیدم اول ی لحظه

  کردم باز رو چشمام شد نخواهم رو روبه افتاده ها خاک روی که.. ارمیا

  نديدم جسدش.... يا و ارمیا از اثری هیچ اونجا من

 تا حتي و داخلشو ماشینو دوره تا دور قدر چه هر... بود ارمیا نبودن بره بیرون وجودم از ها ترس نمیذاشت که چیزی

 نبود که نبود.. گشتیم رو صحرا توی ماشین متری چندين

 كنیمب فكری يه بقیه پیشه برگرديم بیا...  نیست که نمیبیني مگه..  بگردی؟ میخوای قدر چه ديگه میالد -سروش

 باشه افتاده براش ممكنه اتفاقي چه ببینیم

 نمیگیره آروم دلم نكنم پیداش تا کن درکم سروش نمیتونم -میالد

 و بیايم و بريم رو بیابون اين هم صبح فردا تا اگه تو نظره به میكني تلف وقت داری فقط کارات اين با تو میالد -سروش

  میشه؟ پیدا نگرديم يي عاقالنه نخ سره دنبال

 ولا کار بهترين و میگشتم نخ سره دنباله بايد بدم هدر بیهوده طوری اين رو وقتم نمیتونستم من میگفت راست

  بود ها راننده ی بقیه از هايي سوال پرسیدن

 میارم رو ارمیا ماشین من برگرد خودت ماشین با تو -من

 ماشینه؟ رو سويچ مگه -سروش

  دادم تكون هست سويچ که اين ی نشونه به سرمو پس بود آره..  کردم اتوموبیل داخل به نگاهي

 و شدم ارمیا ماشینه سوار منم افتاد راه من از تر زود و شد ماشینش سوار يي باشه گفتن با و داد تكون سری سروش

 راه تونمب هم تا کردم کم رو سرعتم همین برای کنم تمرکز رانندگیم روی نمیتونستم بود درگیر خیلي ذهنم افتادم راه

 ...بودم نگران خیلي میزدم حرف داشتم خودم با... کنم فكر يكم بتونم هم و بدم تشخیص بهتر رو

 پايین ماشین از و زدم ترمز روی ناخودآگاه و عادی غیر خیلي شدم صدايي متوجه که بودم نرفته رو راه از چیزی هنوز

 پريدم

 ...  نزديك هم خیلي و بود آشنا برام صدا...  میومد نظر به ناله جور يه میشنیدم رو صدا هنوز

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shekoofe jbn|  دونفره هوای رمان ودسایت نگاه دانل
 

80 

 ک... کمـ... کمك... کـ -صدا

 میاد؟ کجا از ولي... منه ارمیای صدای اين خودشه مطمئنم!!! خدايا

 میاد ماشین عقب صندوق توی از صدا شدم متوجه.... که میزدم صدا رو ارمیا و میگشتم صدا دنباله ها ديوونه مثه

 شدم رو روبه شده مچاله و بسته پا و دست ارمیای با و کردم باز رو عقب صندوق دره سريع خیلي

 نالیدم و کردم نگاش حیرت با

 ارمیـــا -

  کرد نگاهم خمار و کرد باز حالي بي و رخوت با چشماشو

 .د...ال...میـ -ارمیا

 آورده؟ سرت رو بال اين کثافتي کدوم.. تو؟ شدی چي...  جونم؟ -من

 ودب پیدا..  بود حال بي بدنش..  بیرون گذاشتمش بعدم و کردم باز رو پاش دستو بود عقب صندوق توی که همونطور

 تا کردم نوازش رو موهاش کردم شروع بود بسته رو چشماش و بود داده تكیه من به همین برای داره گیجه سر

 بشه راه روبه و کم اش سرگیجه

  بوديم حالت همون در يي دقیقه چند

 بهتری؟ -من

 داد تكون مثبت عالمت به سرشو

 میشناختي؟ آوردن سرت رو بال اين که کسايي -من

 نديدمشون اصال -ارمیا

 ...اينجايي سالم و صحیح االن که اينه مهم کني فكر بهشون ديگه نمیخواد االن باشه -

 میترسم میالد -

 گلم برسه بهت ها حرومي اون دست نمیذارم... اينجام من عزيزم نترس -

  زد زل چشمام تو و کرد جدا سینم از رو سرش

 روی چكید که بود اشكش و میكنه گريه داره ارمیا که اين ترس با شد خیس آبي ی قطره با دستم لحظه همون در

  کردم؟ نگاهش متعجب و کشیدم عقب خودمو دستم
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 ديگه ی قطره يه موقع همون شدم مواجه متعجب و طوسي چشمايي با گريون صورتي با شدن رو روبه جای به ولي

 !!!!نمیفهمم؟؟؟ و میكنم گريه دارم خودم نكنه چكید ام گونه روی

 حرکتمون اين از که گرفتیم آسمون طرف به رو سرامون لحظه يك در دومون هر گرفته بارون که اين مثل نه ولي

  شكفت هامون لب روی لبخندی جفتمون

 میخواست اتفاق و حادثه اين کنم صبر نمیتونم ديگه ولي نشده وقتش هنوز..  زوده االن درسته..  ندارم طاقت ديگه

 برای رو ارمیا نكرده خدايي ها کردن تلف وقت اين با ممكنه..  ندارم فرصت همیشه تا من که بده من به رو اخطار اينو

 تدس از رو فرصتم نمیتونم..  کنم استفاده داده بهم خدا که يي دوباره ی فرجه و زمان اين از بايد بدم دست از همیشه

 ...بايد آره بكنم کارو اين فراهمه اش زمینه که حاال بايد بدم

 ..ارمیا -من

 بله؟ -

 بزنم مهمي خیلي حرف يه میخوام -

 میشنوم بگو -

 مبرا خیلي فهمیدم... وايساد قلبم اومده سرت بالی الل زبونم کردم فكر وقتي... خوبه حالت که خوشحالم خیلي -

 کنارم در بودنت به فهمیدم...کردم عادت وجودت به فهمیدم.... میشم داغون بدم دستت از اگه فهمیدم... مهمي

 ارمد بهت متفاوت حسه يه وقته خیلي... کنم اعتراف میخوام...نیست هم میالدی يعني نباشي تو وقتي...دارم احتیاج

 جور يه.. گي ديوونه جور يه... حرفا اين از تر عمیق خیلي سطحي ی عالقه يه نه ولي داشتن دوست مثله حسي يه... 

 میكنم اعتراف بهت صداقت و وجود تموم با خدا نعمت و بارون همین زيره امشب همین ارمیا...عشق جور يه... جنون

 ارمیا دارم دوست....

 ونا يعني... بود کرده بغض که اين مثله..  میكردم حس رو پايینیش لب لرزش... بود زده حلقه ارمیا چشمای تو اشك

 باشه بوده حالي خوش خاطر به بغض اين نمیكنم فكر بود؟ دار گريه براش من اعتراف حاال که نداشت دوست منو

  زد قلبم به رو خالص تیره گفت که چیزی

 که ببخش منو... نمیخوريم هم درد به ما... ولي کردم عادت بودنت به منم...  مهمي من برای هم تو... میالد -ارمیا

 ندارم باور رو احساس اين من اصال ندارم تو به رو میزني دم ازش تو که احساسي من... ولي میزنم حرف رک اينقدر

 فقط ور حرفا اين من که کني فكر طور اين نمیخوام ببین... باشه داشته وجود من مخیالت تو که نیست يي کلمه عشق

 نمیتونم واقعا من...  میشه ها مرد ی همه شامل من بینش اين... نه هستند مستثني ازش ديگه های مرد و میزنم تو به

  نمیكنم حس مخالف جنس و مردا به خودم در احساسي هیچ... چون بدم مثبت جواب تو به
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 مک نه....آوردی؟ کم زودی اين به داره فرق بقیه با برات و میخوايش خیلي نگفتي مگه کشیدی عقب میالد؟ آقا چیه

 پیش نم...  قبل از بیشتر خیلي هستم حرفم سره هنوزم..  داره فرق خیلي بقیه با گفتم...  میخوامش گفتم آره نیاوردم

 اگه بود داده بهم رو ارمیا سختیه سر اخطار بود داده من به رو حرفا اين اخطار هم ايلیا بودم کرده رو روزا اين بینیه

  میكشیدم عقب کار اول همون بكشم عقب بود قرار

 حرف هم ايلیا با قبال موضوع اين ی درباره حتي من میكنم کاری هر آوردنت بدست برای و دارم دوست من ولي -من

 تمحب از میكنه تغییر زودی به مطمئنم اونم که هستش تو نظره مشكل تنها االن پس میومد موافق نظر به اونم زدم

 درسته؟ میشود گل ها خار

 چون باشم عاشقت نمیتونم من... ندی هدر من با رو وقتت که اين برای...  خودته خاطره به زدم حرفي اگه من میالد -

 نشسته من پای به ساله چند االن که بشه آتیال خالم پسر مثل هم تو عاقبت نمیخوام... ندارم بهت خاصي حس

 ديگه هم ی نیمه شما میده نشون اين و بود آورده دستت به حاال تا وگرنه نبوده واقعي عاشق ات خاله پسر اوال -

 که هم سطحي و معمولي حس يه تو چون داشت امید میشه پس نداری من به خاصي حس گفتي تو دوما و نیستید

 چطوره؟ بشه تر عمیق تا کنیم کار روش رو حس همین میتونم ما داری من به شده

 حرفت رو تو هم بكشم خودمو میدونم داشتم ازت ماه چند اين توی که شناختتي اين با...  بگم چي هر من حاال -

 میموني

 که بودم مهم برات يعني شناختي منو خوب ماه چند اين توی تو داری حس من به تو که ديگه دلیله يه اينم آها -

 هست امیدی پس بشناسي منو کردی سعي

 داد تكون تاسف حالت به رو سرش و زد لبخندی ارمیا

 باشه کرده سكته حاال تا بخت بد ی مینو کنم فكر گیجم قدر چه من... شد چي ديدی آخ -من

 چرا؟ -ارمیا

 شده شك و بودم ترسیده خودم بس از کردم پیدات ندادم خبر بهشون منم میمرد داشت زده غیبت تو ديد وقتي -

  رفت يادم رو اونا شدم مرگ ذوق کردم که پیدات بودم

 بیار درش نگراني از بزن زنگش يه االن همین مینو چاره بي -

  چشمام جفت رو خانمم چشم -

 بغلش سفت و رفت ضعف ارمیا برای دلم همین برای بودم نديده رو يي صحنه همچین حاال تا ديدم رو ارمیا شدن قرمز

 برخ عماد به کردم سفارش و بیاره در نگراني از رو همه گفتم و زدم زنگ سروش به که اين از بعد نشد مانعم اونم کردم
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 نشماشی سوار آبكشیده موش دوتا مثل ارمیا با همراه میگیرم میرم فردا من بابا ی خونه ببره و ماشینم بیاد که بده

  کرديم حرکت تهران طرف به و شديم

 نگو که خوشحالم اينقدر کردم اعتراف بهت که باحالیه حس چه االن نمیدوني -من

 ...که نبود مثبت من جواب ولي -ارمیا

 مني مال عمر آخر تا که میكني قبول هم تو بالخره میدونم من ولي کافیه واسم همینشم -

  برد راست و چپ به تاسف حالت به سرشو دوباره و کرد نازی ی خنده ارمیا

 ضبط به که طور همون بزارم بیاد هوامون و حال به که آهنگي يه خواست دلم همین برای میومد بارون داشت هنوز

 : گفتم میرفتم ور ماشین

  داره؟ بلوتوث ماشینت سیستم -

 طور؟ چه آره -

  سیستم رو بندازم گوشیم از آهنگ يه بلوتوث با میخوام -

 :گفتم و کردم نگاه چشماش تو بعدم

 خودت واسه افتخاری -

 کرد خوندن به شروع آهنگ و زد دندونمايي لبخند ارمیا

 

 دوباره نگات بدون شم، ،تنهـــا میــــــترسم»

  داره ادامه ،عشقمون عَـــبد ،تا بگـــــي کاش

 میـــــاره در پا از منو داره تو هیجــــــان

 «میـــــاره در جا از داره رو قلبم تو شــــوق

 نمیكنه صدق تو ی درباره بیتش اين البته -من

 کرد زمزمه رو آهنگ من همراه لب زيره بعد و خنده به شروع بلند صدای با ارمیا

 خیابونا تو ، بیرون میــــزنم ، بارون شبو بـــــازم»

  بارونا زير ، ويرون و عاشق ، گردون سر و حیــــرون
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 خیابونا تو ، بیرون میــــزنم ، بارون شبو بـــــازم

 بارونا زير ، ويرون و عاشق ، گردون سر و حیــــرون

 نیـــاره دووم ما واسه ، بختــــي خوش ، میـــــترسم

 ناسازگــــاره همه با تو جز به من دل

 بذاره روزگار اگه میخوامت طوالنــــي

 روزگــــاره اتفـــاق بهتريــــن داشتنــت

 میــخوام رو تو من بخواد دلــت تا

 بیـــام دنبالت کجــا تا بگو

 دنیام تموم تو چشمای میره داره

 نگام از نگیری نگاتو

  هام تنهايي رنب تا بیا

 نمیخوام رو دنیا تو بي که منم بمون

 خیابونا تو ، بیرون میــــزنم ، بارون شبو بـــــازم

  بارونا زير ، ويرون و عاشق ، گردون سر و حیــــرون

 خیابونا تو ، بیرون میــــزنم ، بارون شبو بـــــازم

 بارونا زير ، ويرون و عاشق ، گردون سر و حیــــرون

 (شكوهي شهرام _ بارون شبو)

 از شمب مجبور ديرتر و برسیم دير که میروندم آروم گذاشتم دنده روی و گرفتم دستم توی رو ارمیا دست کي نمیدونم

  شم جدا ارمیا

 ؟ شبو میموني کجا گفتي اصال نمیری؟ خونه امشب گفتي اينا مامانت به ديشب -من

 میخوابم اينا افسانه خونه شبو..  میگم بهشون ها مسابقه موقع همیشه که چیزی -

 میشه صبح 4 حدوده ساعت که اونموقع خونه؟ میری مستقیم رالي از بعد مسابقه روزای يعني -
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 داداشم کمك به هم ديگه روزای بود بیدار هنوز چون اينا افسانه خونه رفتم بود ها ساعت همون رو اش دفعه يه نه -

 بود نزديك بار يه البته اومدم 8 و0 ساعت زود صبح میگم اينا مامانم به بعد تو میرم اتاقم باغ روبه دره از قايمكي

 رو خدا که کار سره بود رفته دير روز اون بابام آخه نديدمت کار سره میرفتم که 0 ساعت من گفت بابام آخه بفهمن

  کرد مالي ماست سوتیما و داد نجاتم ايلیا شكر

 کني؟ کار چي میخوای امروز خب -

  باشه اربید اگه البته اينا افسانه ی خونه برم بايد... بده آمار بهم که نیست خونه ديگه که هم ايلیا شده : ساعت االن -

 فكر ونه؟خ برسونمت مستقیم ديگه بعدش بزنیم دبش ی صبونه يه درکه بريم بعدم بتابیم ساعتیو 2 موافقي خب -

 خونه بری بتوني باشه شده روشن هوا ديگه موقع اون کنم

 میشه؟ چي رالي دوم راند شد اينطوری که حاال میالد ولي نداره اشكال باشه -

  میشه برگذار تو حضور بدون دوم راند که اين يا و يي ديگه تايم به میكنن موکول و میشه کنسل يا -

 يچ قصدشون اصال بودن؟ کیا بستنم ماشین عقب صندوق توی بعد و کردن هوش بي منو که اونايي نظرت به میالد -

 بوده؟

 رممیگی ازت اطالعاتي يه بعدا کني فكر بهش نمیخواد االن کنن پیداشون بیارن در آمارشونو میدم ولي نمیدونم -

 بشن قضیه پیگیره برامون رفیقام به میدم

 میدوني جور هر باشه -

 هم لباسش و میاد بارون داره هنوز گفتم من ولي داد رو تهران بام پیشنهاد ارمیا تهران رسیديم که بود چهار ساعت

 میخوره سرما نیست مناسب زياد

 بخوريم؟ صبونه بريم خواستیم که وقتي تا من ی خونه بريم فعال چیه نظرت ارمیا -من

 :گفت خشن و کرد اخمي ارمیا

 نیست خوبي فكر اصال -

 میل کمال با و بودم داده دخترا به خونه درخواست بس از کرده من حرف از برداشتي چه ارمیا که شدم متوجه دفعه يه

 باهاشون حاال تا که دخترايي اون ی همه با ارمیا که نبود حواسم اصال بود شده عادی برام ديگه بود شده پذيرفته

 داره فرق کردم معاشرت

 خیابونا تو سرده هوا چون بگم خواستم فقط من کردی برداشت بد منظورمو تو کنم فكر ولي ببخشید ارمیا -من

 گهدي االن تا میكردم فكر بعدشم کردی برداشت تو که چیزی نه..  خیسیم دومون هر االنم بخوريم سرما که نچرخیم

 نداشتم رو حرف اين شنیدن توقع تو از ارمیا باشي کرده اعتماد بهم و باشي شناخته منو
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 «ارمیا»

 چه حاال کنه ناراحت رو میالد که دادم نشون يي احمقانه العمل عكس و کردم قضاوت زود اينقدر که من سر بر خاک

 کنم؟ درستش و زدم که گندی اين طوری

 من....من... میكني فكر اشتباه تو.. نه میالد -من

 وابج من به هنوزم و دختری يه تو نباشه چي هر میكنم درکت بود من از اشتباه...  کني درستش نمیخواد ارمیا -میالد

 نشدم ناراحت دستت از نیست يي مسئله ندادی رو کامل مثبت

  پايین میكرد پرت ماشین از منو االن وگرنه برخورداره بااليي درک از میالد بازم که شكر رو خدا هووووف

 بهتره خونه بريم سرده هوا االنم میگي راست تو نداره اشكال خب -من

 :گفت و زد لبخندی میالد

 نداره؟ که اشكالي استاديو میريم نه -

 عورش اين با میالد مرسي واقعا بالخره بود بهتر ولي نمیكرد خونه با فرقي زياد و بوديم تنها هم استاديو تو چند هر

  داد مسیر تغییر استاديو سمت به هم اون و کردم اعالم رو موافقتم سرم با باالت

 **** 

 گآهن کلي میالد گذشت خوش خیلي خیر به يادش میگذره استاديو رفتیم میالد با که روزی اون از يي هفته دو االن

 بیرون تازه هم بعدش روزای از خوديم صبونه دوستش ی خونه سفره تو درکه رفتیم بعدم کرد پخش واسم عاشقونه

 اعتقاد میالد بود پايیز اول های بارون ثابتمون های بهونه از يكي ولي....يي بهونه هر به شد شروع هم ما های رفتن

 اعتراف و گرفت بارون داشتیم که رو هم با رقصمون اولین ما....مهموني شب آخه میاره شانس ما برای بارون داشت

 ممیزن خونه از يواشكي منم و میزنه زنگ بهم میالد میگیره بارون وقت هر همین برای بود بارون توی من به هم میالد

 باغ روبه ای شیشه دره از و تو پريد خونه ديوار از اون بیرون برم نتونستم من که هم بار يه ببینیم رو ديگه هم تا بیرون

 حرف صدای که کردم زياد هم رو موزيك و داخل نیاد مامانم که کردم قفل رو اتاق در منم داخل اومد اتاقم توی

 شهرام آهنگ میكنیم گوش رو داريم خاطره بارون تو باهاشون که آهنگي تا دو هم همیشه و نره بیرون اتاق از زدنمون

 دوستای اينو بود امین و اردالن سره زيره هم اينا و ماشین عقب صندوق و ون اون جريان فالحي مازيار و شكوهي

 من تا بترسونن منو هم جورايي يه و ببرم نتونم من کار اين با میخواستن اونا بودند کرده اعتراف میالد با مشترکشون

 و شد ور دستشون که بگیرند هم رو بودم کرده ضايعشون مهموني تو که يي دفعه اون انتقام و بكشم عقب مسابقات از

 رو ما های رالي توی نام ثبت و ورود ی اجازه ديگه و شدن اخراج رالي مسابقات کلیه از چون شد بد خودشون برای

 احساس بهش هنوزم جورايي يه آخه نكردم اعتراف بهش من هفته دو اين توی هنوز اتفاقات همه اين با ولي ندارند

 .....که اين از میكنم میالد با رو بازی اين دارم که دارم وجدان عذاب..... ولي ندارم خاصي
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 خودشه... زاده حالل آقای بـــله....  میالده حتما میكنه خفه خودشو داره گوشیم وای ای

 سالم الو -من

 من عمر سالم... من زندگي سالم -میالد

 :گفتم و زدم لبخندی

 زدی؟ زنگ داشتي کاری -

 زدی؟ حال ضد جاش به تو و رفتم صدقت قربون زدم زنگ من دوباره... ارمیا -

 داری؟ مشكلي حالمه کنم کار چي خب -

 عنق و اخالق بد حتي میپرستم جوره همه رو تو من مشكلي چه واال نه -

 مرسي -

 خواستگاری میريم عماد واسه داريم امشب... دارم خوش خبر يه برات آينده همسره میكنم خواهش -

 سوخت براش دلم

  داری ذوق اينقدر نمیرين که تو برا خواستگاری میرين دارين عماد برا حاال خب -

 ديگه میشه من نوبت عماد از بعد بعدشم...  هااا داداشمه باشه چي هر بابا -

 بود امیدوار قدر چه

  خودمم منفعته فكر به بگو داداشمه چون نگو پس ناقال ای -

 جورايي يه آره خب -

 میشناسي؟ رو دختره -

 گرفته بد رو عماد چشم کنم فكر خوبیه دختره میگه میكنه تعريف ازش هم خیلي ديدمش میگه عماد ولي نه -

 ...کردم تمومش رو مكالمه سريع همین برای نداشتم زدن حرف ی حوصله

 ....ولي باشم داشته موضوع اين به بدی حس که نداره دلیلي دارم ولي باشم داشته بدی حس نبايد

 نیست چیزا اين به کردن فكر وقت االن داره کارم بابا پیشه برم بايد فعال

 **** 

 «میالد»
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  کنیم آويزونشون ترشیدمونو و اخالق بد داداش اين که میريم داريم هستیم خانم عروس ی خونه راه توی االن

 آشناست واسم خونشون مسیر اينقدر چرا نمیدونم ولي

 چون يكیه گفت میشه جورايي يه داره مطابقت اينا ارمیا ی خونه مسیر با خیلي خونشون مسیر کنم عرض چه که آشنا

 اریج اصال شايد چیه جريان نمیدونم ولي يكیه اينا ارمیا ی خونه خیابون با شديم نظر مورد خیابون وارد که االن حتي

 ...شايد.. بوده هم سابقشون ی همسايه ارمیا ی آينده

 انگار نیستي میالد؟ فكری تو چرا -عماد

 گفتم پس يكیه ارمیا ی خونه مسیر با خونشون مسیر بگم اينا مامان جلو نمیشد

  میكردم فكر اون به داشتم همین برای اطرافه همین هم دوستام از يكي ی خونه -

  چرخوند ماشین ی شیشه طرف به رو سرش دوباره و زد داشت شباهت خند پوز به بیشتر که لبخندی عماد

 ی نهخو که میشدم تر مطمئن میكرديم طي رو مسیر از بیشتری میزان و میشديم نزديك مقصد به بیشتر قدر چه هر

  داره قرار ارمیا همسايگي در نظر مورد

 ی خونه اون انتهايي ی خونه که يي کوچه توی درست ماشین که میكردم پیدا موضوع اين به بدی حس داشتم کم کم

 ايستاد بود ارمیا

 ياد هب نمیتونستم میاوردم فشار مغزم به قدر چه هر رفتن کوچه انتهايي ی خونه سمت به همه شدنمون پیاده از بعد و

 میريم داريم ما پس باشه نداشته خواهری میشه مگه طوره همین حتما ولي... نه يا داشته خواهری ارمیا که بیارم

 !!!يم؟؟؟بر ارمیا مادر خواستگاری نمیكنم فكر کي خواستگاريه

 نمیكنه زندگي ارمیا ی خونه توی نظر مورد فرد که دادم دست از هامو امید ی همه ديگه...داد فشار رو خونه زنگ پدرم

 ..نشد که نشد ولي اومديم اشتباه رو کوچه بگه يا و بده جهت تغییر پدرم بودم منتظر آخرم ی لحظه تا

 بعد و همه از اول پدرم کرد باز رو در هم بعد و میگفت آمد خوش رو ورودمون که رسید گوش به زني صدای آيفن از

 باز خونه سالن دره که بوديم زمین رويه فرشیه سنگ اواسط در شدم خونه وارد من هم سرشون پشت و عماد و مادرم

 به و شدن خارج خونه از اونان مادر و پدر که بود مشخص ارمیا و ايلیا به شباهتشون خاطر به که مسني زن و مرد شد

  اومدند استقبالمون

 نگه بیرون رو شما چرا وای ای» که افتاد يادشون بالخره کردن پاره تیكه تعارف و پرسي احوال و سالم کلي از بعد

 «خدا رو تو داخل بفرمايید ببخشید شرمنده داشتیم

 رادمنش آقای نشستیم سالن توی های مبل روی خانمشون و رادمنش آقای های تعارف با و شديم سالن وارد که همین

  گفتند بلندی نسبتا صدای با
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  بیار رو ها چايي دخترم -

 یشپ چای سینیه با رو ارمیا میكنم باز رو چشمام وقتي که خواستم خدا از دلم ته از و بستم رو چشمام يي لحظه برای

  نبینم روم

 هلون من سره رو صاف عذاب ی ملكه انگاری نكنه کاری و ببینه منو های زدن ضجه بود کرده قصد خدا امروز انگار ولي

  ديدم بودم کرده تجسم ذهنم توی که يي صحنه همون در رو ارمیا کردم باز چشمامو که همین چون بود کرده

 مجاب خودمو داشتم دوست ديگه اينجا...میدادم رو ها احتمال ترين بد که همیشه برعكس کنم باور نمیخواست دلم

 نیست ارمیا دست به سیني ايستاده پايین سری با جلوم االن که ايني و میكنم اشتباه دارم که کنم

 نداشت مشكلي باهام که اون... زدم حرف ارمیا با صبح امروز همین من..  شدم گیج...  میوفته؟ داره اتفاقي چه خدايا

 نم ی ارمیا بود گرفته رو چشمش رقم بد و میكرد تعريف ازش عماد که نظری مد عروس يعني... شد؟ چي دفعه يه پس

 ... دارم؟ ارمیا به حسي من بود نفهمیده عماد يعني میشناسیش نگفت ولي ديديش میگفت عماد بود

 مگه... ممكنه غیره اين آخه...  چي؟ يعني کن تمومش خدايا... میگذره چي اطرافم نمیفهمم اصال میشم ديوونه دارم

 بي مطمئنم آره... بوده خبر بي من بزرگتر داداش کي اونم میاد خواستگار واسش داره که اين از هم ارمیا حتما میشه

 نه...نیست نه... نیست آدمي همچین ارمیا نمیكنه خیانت بهم ولي باشه نشده عاشقم هنوز شايد.. بوده خبر

 نمیداری؟ بر رو چايیت چرا شد خسته خانم ارمیا کجاست حواست میالد -پدرم

 فتمگ بهش تشكر با نمیكرد نگاهم اون ولي چیه موضوع بپرسم ازش نگاهم با تا بردم ارمیا صورت سمت به رو چشمم

 نمیخورم که

 بخت بد يا داداشم؟ شدن داماد ديگه؟ يكي برای عشقم شدن عروس میداد؟ معني چه من برای چايي اين بود مسخره

 خودم؟ شدن

 ....چايي تا بود زهر من برای بیشتر چايي اين

 اين بحث نداشتم دوست میمونست مرگ ناقوس چون من برای بره مطلب اصل سره میگرفت اجازه که پدرم صدای

 سخته... نشه پا بر مجلسي همچین وقت هیچ داشتم دوست که بود من دست اگه بره کاری اصل سر وقت هیچ مجلس

 هک خواستگاری مراسم.. باشي خواستگاريشم مراسم تو برسه چه ديگه... میكشي زجر ببیني رو عشقت شدن عروس...

 ...من برای حداقل... تحمل قابل غیر... سخته...  باشه تو برای میتونست بودی جنبیده تر زود اگه

 رو کنیم خواستگاری عماد بزرگمون پسر آقا واسه رو شما دختر که شديم مزاحم امروز ما ی جمله پدرم که همین

 که کاری تنها فقط کردم ترک رو خونه سرش پشت و سالن خواهي معذرت يه با و شدم بلند جام از هم من کرد تموم

 :مضموم با بود ارمیا به اسي ام اس فرستادن کردم استاديو به رسیدن از قبل
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 باوری سخت و دل سنگ چقدر آخر

 بیاوری در مرا اشك نیست انصاف

 

 تو؟ پیش ارزند مي چقدر اشكها اين

 خری؟ نمي پشیزی به چرا را دُردانه

 

 ای نشانده جواهر جای به را مهره خر

 بری نمي سودی معامله اين از هرگز

 

 مرا ی مردانه زخمي غرور نشكن

 ديگری نه قلبت، ی خانه است من جای

 

 تا ، است الزم جگر جزّ چقدر اصال

 آوری؟ در گوشت زداخل را پنبه آن

 

 گذشت کهكشان از من تلخ های فرياد

 کری؟ مگر آخر، ام تو با تو، با تو، با من

 

  است من دل سكوتت که کن خیال اآلن

 ازبری درس اين به نخوانده که تو بشكن،

 

 عزيز باراني شب خیرآن به يادش

 سری سر عشق اين از نگذر حیف، است حیف
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 شیريني جعبه با رو رضا محمد برگشتم و بستم سرم پشت رو در که همین داخل رفتم و کردم باز رو استاديو دره

 ندلبخ با کردم داشت قرار دستش در که تر شیريني ی شده باز ی جعبه و خودش به مشكوکي نگاه ديدم سرم پشت

 کرد تعارف بهم شیريني و اومد طرفم به

  نیستم چیزی خوردن به راغب اصال که فهموندم بهش مخالفت نشانه به سر با

 هست؟ چي مناسبت به حاال -من

 ريخته؟ خواستگاری برنامه مامانم دوباره گفتم بهت پیش وقت خیلي يادته -

 بحث به کردم سعي کنم منحرف ذهنمو که اين برای افتادم کوفتي مراسم اون ياد اومد خواستگاری اسم که همین

 بدم ادامه

 طور؟ چه آره -من

 خانم دختر اين که کرديم سفت پا هم ما نشست دلمون به بد گلشون خانم دختر خواستگاريه رفتیم ما ديگه هیچي -

 اين کرد اعالم رو مثبتش جواب ديشب کردن ناز وقت کلي از بعد هم خانم دختر اين بشه ما زن بايد دلبر و زيبا

 ماه 2 برای هم رو عروسي تاريخ و میكنیم محضری عقد يه آينده ی هفته شدنمونه بار عیال شیرينیه هم شیريني

  گذاشتیم ديگه

 اتاقم اردو و کردم اکتفا يي باشه مبارک گفتن به فقط بود متشنج خیلي اعصابم نداشتم رو ها حرفي پر اين ی حوصله

 شدم

 شنیدم رو صداش که

  منه اتاق تو بكني باهاش علیكي سالم خواستي اگه اينجا میاد داره راهه تو خانمم داداش جون میالد -رضا محمد

 كانم کنم فكر میشد تر بد نكنم فكر مراسم اون و ارمیا به میكردم سعي چي هر بستم رو اتاق دره و گفتم يي باشه

 اومديم هم با که يي دفعه اون و مینداخت ارمیا ياد منو تر بد اينجا چون بودم نكرده پیدا کردن خلوت برای رو خوبي

 اينجا

 که تگرف قرار لحظه يك در استاديو سالن به دختری شدن داخل با اتاق از من رفتن بیرون ولي خونه میرفتم بود بهتر

 رضاست محمد همسر که فهمیدم اون از رضا محمد گرم استقبال با

 کنم معرفي بهت رو میالد همكارم و دوستم بزار عزيزم -رضا محمد

 رضا محمد همسر هستم سارا میالد آقا خوشبختم سالم -رضا همسر

  بود چشماش توی هم خاصي شیطنت جور يه بود زيبايي دختر بگي میشد نگاه يك در
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 بديد اجازه اگه برم بايد اومده پیش برام مشكلي باشم جوارتون در نمیتونم که ببخشید منو...  خوشبختم -من

 بشه رفع زودی به هم مشكلتون امیدوارم شماست دست هم ما اجازه میكنم خواهش -سارا

 خداحافظ برم ديگه من....انشااهلل داريد لطف خیلي ممنون -من

 خداحافظتون -سارا

  شه طرف بر مشكلتم ايشاهلل داداش پناهت و پشت خدا -رضا

 ممنون -من

 ...شايد...کنه آرومم میتونست خواب کم يه شايد گرفتم پیش در رو خونه مسیر و شدم ماشین سوار

***** 

 ممنون بذاريد پیغام لطفاً سالم -

 از چرا...دفعه؟ يه شدی چي.. بیرون؟ زدی خواستگاری مراسم از ديشب چرا..  پسرم؟ کجايي.. مامان میالد الو -

 يه راستي... بزن زنگ نگرانتم پسرم....  گیر پیغام رو میره میزنیم زنگ هم رو خونه.. خاموشه؟ گوشیت حاال تا ديشب

 فعال گفت بود هول ام بچه عمادم داد رو بله ارمیا ديشب گذاشتیم محضر قراره : ساعت ظهر از بعد برای...خوش خبر

 داداش باشه چي هر... بیا ظهر از بعد..  کنیم هماهنگ بعدا رو عروسي مراسم تا بشه خونده بینمون محرمیت صیغه يه

 رمپس منتظرتم باش کنونشو عقد حداقل رفتي کردی ول طوری اون که خواستگاری برای نباشي زشته بزرگترته

 خدافظ باش خودت مراقب

 رمیاا ممكنه غیر اين... میكنه؟ گريه هم مرد مگه کنم گريه نبايد..  نه ولي میسوخت چشمام بود گرفته رو گلوم بغض

 حقیقت ناي نه... باشه گفته بله عماد به که ممكنه غیر نمیكنه خیانت بهم اون بزنه نارو من به که نیست نامرد اينقدر

  کنم گوش رو پیغام ديگه باره يه بايد شنیدم اشتباه آره شنیدم اشتباه حتما نداره

 بار هر تر کم يكي نه بیشتر يكي نه میكرد بیان رو کلمات همون هم هنوز ولي میشنیدم رو پیغام که بود صدم بار شايد

 ذهن ی زاده فقط حرفا اون ی همه و شه تموم پیغام که میكنم دعا خوش خبر يه راستي قسمت به رسیدن از قبل

 خبر حداقل يا پیش ساعت : درست گذاشته 0ساعت صبح که پیغامي در مامانم های سخن نه باشه بوده خودم

 ....عشقم پايان پیغام نه عشقم مرگ پیغام نه باشه خوش خبر يه واقعا خوشش

 های اس ام اس توسط شدن تیربارون و همانا گوشیم شدن روشن...  کردم روشنش و برداشتم مبل روی از رو گوشیم

 انگشت شدم کانتكستم وارد و کردم پاک خوندنشون و کردن باز حتي بدون رو همشون اعتنا بي همانا بابا و مامان

 پوزخندی بودم کرده سیوش طوری چه که اسمش ديدن با داشتم نگه آينده همسر خانم ارمیا اسم روی رو شستم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shekoofe jbn|  دونفره هوای رمان ودسایت نگاه دانل
 

93 

 اين آينده داداش زن يا داداشم ی آينده همسره خانم ارمیا میكردم سیو اين جای به بود طور چه بست نقش لبم روی

  بود بهتر

  بشه برقرار باهاش تماس تا کشیدم راست به چپ سمت از رو انگشتم

 ...بوق يه

 ...بوق دو

 ... بوق سه

 ...میزنم زنگ ديگه باره يه برنمیداره

 ...بوق يه

 ...بوق دو

 ...ديگه باره يه میكنه رجكتم

 میباشد خاموش نظر مورد مشترک -

 خیلي من لباس و ابريه هوا نیست مهم...نیست مناسب میپوشم که لباسي و سرده هوا نیست مهم برام میپوشم لباسمو

 نازک

 یكتراف تحمل شدم طاقت بي ولي چرا نمیدونم میكنم حرکت خونشون طرف به تمام سرعت با... میزنم بیرون خونه از

  ندارم رو

 ندهران آرامش...میگم ناسزا... میزنم بوق هم سر پشت...  نمیكنم سر ترافیك پشت آرامش و حوصله با قبل روزای مثل

 پايین ماشین از...  میكنم احترامي بي جلوی ی راننده به.... میشم پیاده ماشین از....  میزنم هم بر هم رو ديگه های

 رو دمخو يي کوچه پس کوچه و میانبر راه از میكنم سعي و ماشینم توی برمیگردم.... میشم گالويز باهاش... میكشمش

 ....برسونم مقصد به زودتر

 میگیرم تماس باهاش ديگه باره يه خونشونم دره پشت حاال

 میباشد خاموش نظر مورد مشترک -

 سرعت به و میشم خارج باغچه از ديوار ی گوشه ی باغچه داخل میپرم.. باال میرم ديوار از و میگیرم خودمو تصمیم

 رازد تخت روی میكنم نگاهش ها شیشه پشت از...  ای شیشه دره اون به.. میرسونم پشتي باغ و خونه پشت به خودمو

 پشت کسي ديدن احساس با لحظه يه در بود خیره سقف به و بود گذاشته شكمش روی رو تادستش دو..  کشیده
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 رد پشت و شد بلند جايش از سرعت به داد تعجب به را جايش ترس من ديدن با برگشت در طرف به ترس با شیشه

  بود تشخیص قابل ولي نبود واضح زياد صدايش زدن حرف به کرد شروع اومد

 برو.... میشه بد دومون هر برای ببیننت اگه برو اينجا از خدا رو تو... میكني؟ چیكار اينجا میالد -ارمیا

  قفله فهمیدم که کنم باز درو خواستم

 ..بزنیم حرف بايد -من

 ...نمونده حرفي ديگه... نمیشه کن باور... میالد نمیشه -

 نزديك من به...  کردی؟ من با که بود بازی چه اين.. ارمیا؟ چرا...  بدی منو های سوال جواب بايد تو مونده هنوز -

 ..شدی؟ الل چرا بزن حرف دِ... آره؟؟؟...برسي؟ عماد به که شدی

 بیوفتم پات به کاری آخره اين نذار...  میالد برو...  برو...من جون...  خدا رو تو میالد -

 میترسي.. کردی؟ کوچكترش برادر با بازی چه بهش رسیدن برای بفهمه عشقت...  عزيزت شوهره میترسي چیه؟ -

 ..نگیرتت؟ ديگه فهمید وقتي

  میريخت اشك داشت ديگه ارمیا

 درو اين کن باز -من

  برو میالد -

  کن باز میگم -

 کوبیدم در به مشتي هم بعد و

  گفت و گذاشت بود شیشه روی هنوز مشتم که قسمتي روی شیشه پشت از رو دستش ارمیا

 ... نده عذاب خودتو...  خدا رو تو...  باش آروم -

 اين چرا...  چرا؟ ارمیا..  شدم محاکمه اين به محكوم جرمي چه به نمیدونم اصال من.. ندم؟ عذاب خودمو میتونم مگه -

 و عماد که تو.. من؟ چرا...چرا؟...بود؟ نقشه کارات اين ی همه وقتي بشم عاشقت گذاشتي چرا کردی؟ من با رو بازی

 گفتيمی.. نداره استثنا تو برای مردی هیچ میگفتي که تو معرفت بي.. خودش؟ سراغ نرفتي مستقیم چرا میخواستي

 نا.. . شد استثنا عماد که شد چي...بود شعار همش شد؟ چي پس... نیست مستثني تو بینش طرز از مخالفي جنس هیچ

 که دلي....میبیني رو سزاش...بد...دلمو شكستي بد...هان؟... داشتم؟ کم چي عماد از مگه.. نشدم؟ استثنا من چرا مرد

 دل اين جزای خودش خدا ولي نمیكنم نفرينت...  شكستي و بود شده نرم تو برای سالها از بعد و بود سنگ مثه

 مطمئنم میده بهت هم رو ترش بد رو شكسته
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 در پايین زانو دو روی ديدم دفعه يه که...  نیست خوش حالش زياد کردم احساس... میكرد هق هق داشت ديگه ارمیا

 نشستم در کنار زمین روی میخوره تكون هاش شونه هنوز ديدم وقتي ولي کرده غش کردم فكر اول کردم هول...افتاد

 رو گردنم پیچید گوشم توی موسیقي صدای که بدم ادامه هام سرزنش به خواستم دادم تكیه در ی شیشه به و

 کرد خوندن به شروع پاشايي مرتضي گذاشته رو آهنگي موبايلش گوشي با ديدم و برگردوندم

 من عشق ديگه پیشم از بری میخوای

 تو واسه دلواپسم سفر، میری همسفر، بي

  برو تنها برو من عشق تو واسه دلواپسم

 آخرو های لحظه اين بخند اما

 شه تموم من های گريه با امشبم يه نذار خدا رو تو

 شه آرزوم آخه امشب از ديدنت قرار

 تو پای پشت بريزه من چشم اشك که نذار

 تووووو جــــای میـــاد کــــي

 همیشه واسه میری آخره های دقیقه

 زندگیشه تموم تو عشق که اون منم

 میشه تموم تو بعد خوشیم دل که اون منم

 مــیـــــــشــه تو مثــل کـــــي

 نیوفت من ياد میری جا هر من بعد

 من عشق برو راحت عاشقم من باشه چي هر

 من عشق برو راحت رو تو میخوام میمیرمو ندارمو طاقت آخه نكن گريه

 شه تموم من های گريه با امشبم يه نذار خدا رو تو

 شه آرزوم آخه امشب از ديدنت قرار

 تو پای پشت بريزه من چشم اشك که نذار

 تووووو جــــای میـــاد کــــي
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 همیشه واسه میری آخره های دقیقه

 زندگیشه تموم تو عشق که اون منم

 میشه تموم تو بعد خوشیم دل که اون منم

 مــیـــــــشــه تو مثــل کـــــي

 یدادم نشون و گذاشت برام که آهنگي تو االن همین ولي کنم گريه میخواست دلم بود کرده گیر گلوم تو بدی بغض

 کارو اين داره چرا پس عاشقمه و داره دوست منو واقعا اگه...دلشه حرف واقعا اگه...نكنم گريه خواست ازم دلشه حرفه

 نم با چرا پس داره اگه...نه؟ يا داره دوستم...کن دلم يه...بده جوابمو خدايا...میكنه؟ نابود عشقمونو داره چرا...میكنه؟

 میكنه؟ رو بازی اين

 ویر شیشه ممانعت با دستامونو کف بوديمو برگشته ديگه هم سمت به نشسته حالت همون در دومون هر ديگه حاال

 که بكنم زدن حرف به شروع خواستم و زدم پوزخندی کرد قطع رو موزيك اش ديگه دست با اونم بوديم گذاشته هم

 روی در هنوز و اومد پايین در ی دسته وقتي و میالد برو گفت و کرد نگاه چشمام تو ترس با زد رو اتاقش دره کسي

 رو شد اتاق وارد که مادرش صدای کشید رو پرده و زد شیشه روی يي بوسه بود نشده باز و بود نچرخیده پاشنه

 شنیدم

 گرفتي باد غم دوباره که تو... باشیم محضر بايد ديگه ساعت يه تا نیستي؟ آماده هنوز -

 شهشی از رو لبم نمیومد دلم که اين با بعد کردم صبر يي لحظه چند و گذاشتم شیشه روی اش بوسه جای روی رو لبم

 ماشین ديجیتالیه ساعت به نگاهي شدم ماشین سوار بیرون پريدم خونه از و رفتم ديوار طرف به دو با و کردم جدا

 حتي چیز همه...  میشد تموم چیز همه ديگه ی دقیقه 01 و ساعت 0 درست میداد نشون رو دقیقه 0:341 کردم

 من زندگي

 یدونمنم... بیابون به زدم پس کنم خالي رو خودم بتونم که جايي میرفتم بايد بود گلوم توی هنوزم لعنتي بغض اون

 کنار رو ماشین شنیدم رو شديدی برق و رعد صدای که بودم جاده های وسط بود خلوت خیلي ولي بود کجا ی جاده

 رو صداش کردم پلي رو 0 ترک ناخودآگاه و رفت ماشین پخش سمت به دستم داشتم نگه خاکي جاده توی و کشیدم

 شدم پیاده ماشین از و کردم زياد ته تا

 خیسم دارم چتر اينكه با بارون میاد وقتي هنوز»

 «میريزم اشك بارون تو نیستي پیشم اينكه از چون

 مینداخت چنگ گلوم به داشت دوباره بغض

 خیسم دارم چتر اينكه با بارون میاد وقتي هنوز»
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 «میريزم اشك بارون تو نیستي پیشم اينكه از چون

 بارون شر شر.....  و آخر برق و رعد... میكشیدم نفس سخت و بود گرفته درد گلوم

 بود قشنگي روزای چه»

 شونه به شونه تو منو

 بارون زير چتر بدون

 ديوونه دو عاشق دوتا

  بارون میشست دونه دونه

 تو لباس و شال روی

 میشد غرق اينجا هوای

 تو خاص عطر میون

 بارون میاد وقتي هنوز

 خیسم دارم چتر اينكه با

  نیستي پیشم اينكه از چون

 میريزم اشك بارون تو

  بارون میاد وقتي هنوز

 خیسم دارم چتر اينكه با

  نیستي پیشم اينكه از چون

 «میريزم اشك بارون تو

  نامردم؟ میكنم گريه دارم که مني پس...  نمیكنه؟ گريه مرد میگه کي...کردن باز خودشونو راه اشكام

  اما میاد بارون حاال»

 چتره من پیش تو جايه

 تو جای اما نیستي تو

 عطره همون غرق هوا
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  اما میاد بارون حاال

 چتره من پیش تو جايه

 تو جای اما نیستي تو

 عطره همون غرق هوا

 خیسم دارم چتر اينكه با بارون میاد وقتي هنوز

 «میريزم اشك بارون تو نیستي پیشم اينكه از چون

 میخوندم فرياد با خواننده همراه... زدم داد و نشستم ها گل روی زانو دو روی میزدم زار داشتم ديگه

 خیسم دارم چتر اينكه با بارون میاد وقتي هنوز»

 «میريزم اشك بارون تو نیستي پیشم اينكه از چون

 برسه ارمیا به صدام شايد تا کردم تر بلند فريادمو

 من پس نمیكنه گريه مرد میگن....میكنم گريه واست دارم...میزنم زار واست چجوری که ببین...ارمیـا ببین آره -

 هک شبي همون نبودم نامرد اگه نامردم...بشي کثافت عماد اون نصیب نمیذاشتم نبودم نامرد اگه... نامردم آره نامردم

 مونه توی میخوابیدم باهات بايد عشقم کردن اعتراف جای به کشیدمت بیرون ماشین عقب صندوق تو از هشیار نیمه

 مهه با گذاشتمو کنار هامو شیطنت ی همه خاطرت به که بودم نامرد... کي؟ هان؟... میشنید؟ صداتو کي بیابون و صحرا

 ....که بودم نامرد...زدم هم به دخترام دوست ی

 شم خالي تا دادم ادامه ولي بودم زده فرياد بس از میكرد خس خس داشت گلوم افتادم سرفه به

 درست راننده کمك صندلي روی خیس نمیزد پر هم پرنده که بیابون بر توی شب نصفه :ساعت وقتي که بودم نامرد -

 ردمک غلبه بود شده سرکوب بود وقتي چند که مردونم های غريزه به بودی نشسته دفاع بي و تنها...  من متری نیم تو

 برگردونم رو تو صبونه خوردن از بعد و بزنم عاشقونه آهنگ برات باهات خوابي هم جای به تا استاديو بردم رو تو و

 نامرد....بودم نامرد...بودم نامرد آره..... درازی دست هیچ بدون خونه

 تمام آخر بار برای يول...  بود نمونده بدنم تو جوني ديگه...  نداشت اومدن بند قصد بارونم میكردم گريه و میزدم ضجه

 : گفتم و کردم جمع رو توانم

 نشديم ما....  اون و من......نـكن عـاشقـونش... بـارون نبـار -

 عشقم... چیز همه پايان بود : دقیقا ساعت افتاد زمین روی بدنم و شد خارج تنم از هم جونم ی مونده باقي تموم ديگه

 .................نفهمیدم هیچي ديگه و....زندگیم و.... آرزوهام..
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 «ارمیا»

 زنگیم کاش....نشد که نشد بگیره رو ها بازی مسخره اين ی همه جلو و محضر بیاد میالد که موندم منتظر قدر چه هر

 من که ست دقیقه 04 درست االن... شد ولي.... نمیشد تموم اينجا میالد منو عشق داستان کاش... نمیرسید اينجا به

 چیزی ريزی آبرو اون و کنون عقد اين از کي هیچ نمیخواست دلش مامان...  شد تموم چیز همه و عمادم رسمي زن

 و آتیال و آتوسا هاش بچه و خاله شد دار خبر که کسي تنها بشه دار خبر کسي نمیخواست عروسي تا حداقل بفهمه

 درمپ با داشت که عماد به... داشتند حضور فامیل عنوان به کنونم عقد توی که کسايي تنها طور همین و بودنند آتنا

 نماشی توی پايین برم میتونم گفت همین برای بمونم منتظرش ندارم حوصله که شد متوجه کردم نگاه میزد حرف

 از شدم خم افتاد زمین روی و بگیرم هوا روی اونو نتونستم من ولي کرد پرت برام رو سويچ هم بعد و بیاد تا بشینم

  کردم ترک رو میكرد بد حالمو داشت ديگه که رو محیط و محضر اون خداحافظي يه با و برداشتم زمین روی

 رد که بدی همه اون وجود با...  کردم نگاهي اش صفحه به و آوردم در کیفم از رو گوشیم نشستم ماشین توی که همین

 از زنگي يا و اس ام اس منتظر باشم مهم براش و باشه داشته دوستم میخواست دلم هنوزم ولي بودم کرده میالد حق

  بودم اون طرف

 خودم اسم ی آمیخته درهم جور يه ارمیالد که رو پسوردش سريع ديدم گوشیم تاچ ی صفحه رو مسیج دوتا که همین

 قتيو بلكه نبود میالد تنها نه دويد چشمام به اشكي آتیال اسم ديدن با ولي شدم هام مسیج وارد و زدم رو بود میالد و

 کنه بختي خوش آرزوی برام میخواست وقتي که دارش بغض صدای و زده ماتم ی قیافه اون ياد ديدم رو آتیال اسم

 بود اين اولي کردم باز رو اس افتادم رفت فرو قلبم به خنجری مثله

 شدی دوتا ديدم که گرفت دلم خیلي

 شدی؟ هوا به سر تو که شد ،چه من زيبای

 

 بود عظیم تو و من شكوهمند عشق

 شدی؟ رها هايش جاذبه شعاع از کي

 

  من کنار از بروی اگر هم عمر يك

 شدی جدا من از تو که کنم نمي باور
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 خود انتخاب و تو به کنم نمي شك من

 شدی چرا هستي، که چه اين ببینم بايد

 

 داد گیر سخت منِ به ترا خدا چه گر

 شدی خدا من دل برای خودت اما

 

 احترام سزاوار و است مقدّس عاشق

 شدی؟ چرا کبرا اهانت اين به راضي

 

 ای بوده "تو " همیشه پیش سالهای در

 شدی؟ "شما" برايم نیست حیف امروز

  کردم باز رو بود آتیال از هم باز که بعدی اس کرد داغونم فرستاد برام میالد که شعری مثل هم شعر اين

 شود؟ جدا هم از لبت موافقي آيا

 شود؟ وا باز دلم که زني مي لبخند

 

 هست؟ اجازه بنشینم؟ دلت در هست جا

 شود؟ پا آنجاست، که غريبه آن گويي مي

 

 کسي هر لحظه، هر که است؟ عاشقي رسم اين

 شود؟ جا تو، قلب رسیدبه کجا هر از

 

 نپاش نمك من دل زخم روی اخم با

 شود رها زخمي عاشق نیست انصاف
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 ام تو خودِ سنگ دل ی خورده زخم من

 شود دوا بايد تو دست به ها زخم اين

 

 است ممكن که نكردی خیال خودت پیش

 شود؟ خدا قهر باعث محض، ظلم اين

 اين دارم که کارام از کدوم هر جرم به.... کردم غلط.... بسمه خدا.... نمیكشم ديگه....  ندارم تحمل ديگه.... خداااااا ای

 کارم؟ چي وسط اين من خدايا.... میدم پس خاطرش به رو تقاص

 کشونديم فالکت به که ببینم رو فالکتت عماد....کردی نابود آدمو اينهمه زندگیه که نگذره ازت خدا عماد

 نگذره ازت..خدا....عوضي...کثافت

 شد سوار عماد و شد باز ماشین دره که میكردم گريه و بودم خودم حال تو

 و غم تموم که بگذره خوش بهت اينقدر قراره امشب نداره اشكال...قشنگم میكني گريه داری باز که تو اِ اِ اِ -عماد

 میره يادت هات غصه

 به رو ماشین برد عقب رو دستش عادی خیلي اونم کشیدم عقب خودمو که کرد نزديك صورتم به رو دستش بعدم

 روند خودش ی خونه سمت به و آورد در حرکت

 ی سینه و صورتش کل میداد ادامه کارش به داشت اونم کنم دور خودم از رو عماد میكردم سعي و میزدم جیغ فقط

 خواب اتاق خواب تخت روی از میكردم سعي و میزدم زار داشتم بود افتاده خون به من های پنجه با اش ه*ن*ه*ر*ب

  نمیداد بهم رو اجازه اين بدنم روی عماد سنگین وزن ولي شم بلند عماد ی خونه

 اغوند کارش اون با رو زنگیم بار يه اون بزاره بیرون گلیمش از اين از بیشتر پاشو اون نزارم ولي بمیرم داشتم دوست

 سلیهع روی که بود هوا ی کننده بو خوش اسپری اومد دستم دم که چیزی تنها بكنه کارو اين ديگه بار يه نمیزارم کرد

 نمم و بشه بلند روم از که شد باعث کارم اين کردم خالي عماد ی شده خمار چشمای توی و داشتم برش بود تخت کنار

 عماد نذاره يي دقیقه چند از بیشتر که حرفاست اين از تر ضعیف اسپری اون میدونستم زدم بیرون اتاق از سريع

 عماد مازراتي سويچ پوشیدم و برداشتم رنگمو مشكي شال و مانتو سرعت بیشترين با همین برای کنه باز رو چشمش

 باز رو خونه دره عماد که ديدم میشد بسته داشت آسانسور دره وقتي آخر در زدم بیرون آپارتمان از و برداشتم هم رو

  کرد

 برم در از خواستم که همین کردم باز رو پارکینگ دره ريموت با شدم عماد ماشین سوار و زدم بیرون آسانسور از

 کله میدونست چون هم عماد کردم بیشتر رو ماشین سرعت ترسي هیچ بدون منم پريد ماشین جلوی عماد بیرون
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 زمینا هنوزم میومد پیش ساعت چند که باروني خاطره به رفت کنار ماشین جلوی از میترسید جونش سر و خرابم

 بود خیس

 بیاد؟ بايد بارون پايیز تو اصال چرا... نمیشه؟ تموم پايیز چرا... نمیشه؟ تموم بارونا اين چرا خدايا

  میپیچه؟ ها خاطره عطر میاد که بارون... اينجا... چرا پس میشه بلند خاک بوی میاد که بارون میگن... خدااااا

 چرا؟؟؟ میوفتم؟ هاش خاطره و میالد ياد میاد که بارون چرا

**** 

  ببرم خودم با زنمو میخوام کنار برو -عماد

 خودم آبروی... کردی خراب رو دخترم ی آينده...ريختي هم به رو هممون زندگي... دادی بازيمون وقت همه اين -بابا

  خونه؟ اومد وضع و حال او با شب که کردی کارش چي ديروز...  نمیمونم ساکت ديگه ولي نگفتم هیچي بردی رو

 متوسل زور به منم نیومد راه خودش کرد؟ فرار دستم از ديشب چرا پس نیستم شوهرش من مگه...میگرفتم رو حقم -

 شدم

 کردی؟ کار چي تو -

 بايد ولي کنه دودر آدمو طوری چه بلده خوب داری زرنگي دختر... کنم درازی دست دخترتون به نشدم موفق نترس -

 بود آخر باره اين ولي رفت در قسر ديشب بگیرم رو حقم طوری چه بلدم خوب منم بگم

 کردی؟ غلطي چه تو حرومي -

 بكش دستتو... دهنتو ببند -

 نكن ضعیفه قلبت تو سیروس...  عماد کن ولش...  خدا رو تو سیروس -مامان

 صحنه دوباره نداشت فايده نشنوم رو عماد و بابام هوار و داد صدای تا میدادم فشار گوشام روی رو دستم قدر چه هر

 رفتم بیرون خونه از که همین... برم در دمه خواست ازم بود بچه يه زدند رو آيفن زنگ...  اومد چشمم جلوی صبح ی

 نرفته همسايه و در توی آبرومون تا که اين از مامانم های خواهش و بابام دخالت بعدم و شد عماد دستای اسیر موهام

 کردم قفل رو در هم احتیاط محض آوردم پناه اتاقم به و پريدم خونه توی همه از تر زود منم... تو بريم

 شد بلند مامان جیغ صدای

 به ضعیفه قلبت تو گفتم قدر چه مرد...سیروس...سیروس پاشو... خوبه؟ حالت شد؟ چي سیروس زهرا ی فاطمه يا -

 کردی کارش چي...شو بلند سیروس...کن رحم هام بچه به خدايا...  برس دادم به خودت ابلفضل يا... نیار فشار خودت

 ..ببیني؟ شوهرمم مرگ بايد حتما... دادی فنا به که نبود بس دخترم زندگي... آشغال؟
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 ...اومده؟ بابام سره باليي نكنه... ترسیدم مامان های فرياد و جیغ از

 بابا و مامان ولي ديدم سالن وسط آشفته ای قیافه با رو عماد...کردم باز رو در الی آروم و چرخوندم در توی رو کلید

 نبودن ديدم توی

 چشماشم و بود افتاده زمین روی که ديدم رو بابا شدم سالن وارد که همین...رفتم سالن سمت به شدم خارج اتاق از

  میكرد شیون و بود نشسته زمین روی کنارش هم مامان بود بسته

 کردم رها جونش بي بدن کنار زمین روی خودمو و دويدم بابام سمت به جیغ با

 بابا...کن باز چشماتو جونم بابايي...کرده؟ کار چي باهات دم و شاخ بي غول اين...اومده؟ سرت باليي چه... بابايي... بابا -

 نهات ديگه االن بابا... نذار تنهام خدا رو تو بابا کن باز چشماتو مامان خاطر به نداری دوست منم اگه بابا...من خاطر به

 از من بذارن ومر يتیم بچه اسم نذار بابا...نكن سرپرستم بي بابا... کنم؟ کار چي تو بي بری اگه تو بابا تويي گاهم تكیه

 بــــابـــــا... میاد بدم اسم اين

 هم سر پشت...کردم حمله بهش جیغ با و کرد عود گريم وحشي رگ اون که کنه بلندم زمین روی از خواست عماد

 گهن منو و کنه دفع رو ضرباتم میكرد سعي و میگرفت رو دستام وقتي حتي و میكشیدم پنجه و میزدم مشت بهش

 بودم شده وحشي واقعي معنای به خالصه میگرفتم گازش دندونام با داره

 :گفت و زمین روی کرد پرت منو شده کالفه هام بازی وحشي منو دست از بود پیدا ديگه که عماد

 متمیبر زور با شده کني فرار دستم از نمیتوني ديگه فردا دنبالت میام باش منتظرم فردا ولي میكنم ولت امروز -

 دارم حقشو که میدوني

  کرد ترک رو خونه سرعت با هم بعد و

 شستهن پدرم کنار منم میكرد گريه و بود نشسته زمین روی تلفن میز کنار همونجا و بود گرفته تماس اورژانس با مامان

 بودم

 کي...رفتیم دنبالش هم ما و کردند منتقل بیمارستان به رو پدرم و اومد آمبوالنس کي...گذشت طور چه زمان نمیدونم

 دادن خبر بهمون اتاق دره پشت انتظار ساعت : از بعد ما کي...وخیمه حالش و کرده سكته پدرم داد تشخیص دکتر

 ينا توی گفت مامانم و زدم حرف مامانم با کي...بیاد هوش به بابام باشیم منتظر بايد فقط و شده رفع خطر که....که

 باهاش و برم اش خونه به عماد با بايد هم من و میمونه خاله ی خونه مامان میشه بستری بیمارستان بابام که مدتي

 بپذيرم بايد پس...تقديرم و بوده روزگار بازی اين بسازم

 هچ بود وقتي میفهمم دارم تازه...میكردم حس رو نبودش داشتم واقعا حاال...سربازی بود نرفته کاش...بود ايلیا کاش

 نمي اتفاقات اين از کدوم هیچ بود اگه مطمئنم...خورد هم به چیز همه رفت وقتي...جا به و بود خوب چیز همه قدر
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 هک وقتي تا نمیتونه حتي...نمیذاشت نه...بزنه هم به رو زندگیم عماد و بیاد سرم ها بال اين نمیذاشت قطعا...افتاد

  باشه داشته يي ديگه ماه 2 از کمتر هنوز کنم فكر هم آموزشیش مرخصي بیاد کنه تموم رو آموزشیش

 صبح که پیامي بودم عماد تماس منتظر و بودم کرده جمع مسافرتي چمدون يه توی رو نیازم مورد و ضروری وسايل

 خوندم و کردم باز دوباره رو بود فرستاده برام

 بر مشكلي به امروز ديگه و باشه شده عبرت درس برات ديروز امیدوارم...دنبالت میام ظهر کن جمع رو وسايلت

 کوچولو خانم نخوريم

 خونه زنگ سپس و خورش زنگ صدای هم بعدش و اومد در لرزش به دستم توی گوشیم

 کرده باز رو در و برداشته رو آيفن مامانم کنم فكر شنیدم رو باغ در شدن باز صدای اومد که اين مثل

 شدی رفتني بالخره -مامان

 رينبیشت واسش بمیرم...بود تر خوشگلش چشمای.. برگشتم بود ايستاده اتاقم دره چهارچوب توی که مامان سمت به

  شد متحمل مامانم قضیه اين توی رو زجر

 :  نالیدم بغض با من

 مامان -

  عزيزم بشي بخت خوش سرم تو بخوره دردوبالت...مامان جان -

 بختي خوش نه کن مرگ آرزوی واسم مامان -

 :گفت و کرد نگاهم معترض مامان

 ازدواج اين درسته...چشه؟ عماد مگه بیای کنار عماد با نمیخوای چرا آخه خودم ی گوشه جیگر...بگیر گاز زبونتو -

 خوبیه پسره بسازی باهاش کن سعي ولي نبود تو دل به و بود اجبار

 یگیر دل ازم اينقدر که فروختم بهت تری هیزمي چه مگه... ندارم ترس میكني فكر که اونقدرا من خدا به بابا -عماد

 کني؟ چیكار میخواستي ديگه تری هیزم چه میگه تازه اين داره رويي عجب

 سالم -من

 ببرم رو ارمیا اومدم فقط بمونم زياد نمیتونم من ببخشید مامان سالم عزيزم سالم -عماد

  خداحافظتون سالمت به بريد نداره اشكال سالم -مامان
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 خونه شدم بخت معروف قول به خونه راهي میاورد واسم هم رو چمدونم که عماد همراه و کرديم خداحافظي مامان از

 سپری میخواد طوری چه نمیدونم که روزايي...بد و خوب از بگذرونم اون توی رو جديدم روزای بود قرار که يي

 بگذرونه خیر به خدا....بود اين آرزوم تنها...بشه

 رو تلفنش و گذاشت زمین روی رو چمدونم عماد شد بلند عماد موبايل زنگ صدای شديم خونه وارد عماد با که همین

 داد جواب

 مامان بله -

- ..... 

 خوبه؟ بابا شما؟ خوبید سالم -

- ..... 

 نشده؟ خبری ازش هنوز -

- .... 

 نیست که اولش دفعه...جايي مسافرتي رفته خبر بي رفقاش رفیق با شايد مامان -

- ..... 

 خوبه؟ دنبالش میرم خودم چشم... باشي نگران نمیخواد شما -

- .... 

 خدافظ نداريد؟ یکار فعال چشم باشه -

 بود؟ مامانت -من

 کرد تأيید سر با

 میگفت؟ چي -من

 روشن هم ديگه و شده خاموش تلفنش میشه روز دو االنم زده غیبش که روزه سه درست خواستگاری شبه از میالد -

 بشه روشن شايد که اين امید به میزنه زنگ خطش به نشسته فقط شب تا صبح مامان نشده

 ازش ديگه ولي ديدمش عقد از قبل روز اون!!...خاموشه؟؟؟ تلفنش روزه دو!! شده؟؟ گم که روزه سه االن میالد!! چي؟؟

 نكنه خدا نه وای...باشه اومده سرش باليي الل زبونم نكنه...نشد خبری

 نديدينش؟ ديگه کي از گفتي -
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 پیغام براش صبحش فردا مامان وقتي حتي نشده خبری ازش ديگه بیرون زد شما ی خونه از که خاستگاری شب از -

 همون از نیومد هم عقد که ديدی و بود نداده مامان برای جوابي هم ما عقد واسه محضر بیاد ظهر از بعد بود گذاشته

  شده خاموش گوشیش هم شب

 زده؟ غیبش دفعه يه چرا آخه...باشه؟ رفته میتونه کجا نمیدوني -

 :گفت و انداخت باال يي شونه خیال بي عماد

 میشه پیداش نیست که بچه ولي نمیدونم -

 ورهش دل...میشه پیداش نیست که بچه میگفت بیخیال چه ولي بود داداشش مثال میالد میاورد در رو لجم داشت عماد

 روی و رفتم خواب اتاق به ام خسته که اين ی بهونه به همین برای کنم خلوت خودم با کم يه میخواستم داشتم بدی ی

 .......ربود رو چشمام خواب که کردم فكر باشه رفته میتونه کجا که اين و میالد به اينقدر کشیدم دراز تخت

 درست ايندفعه رو چندش حس اون ولي چرخوندم رو گردنم و شد قلقلكم گلوم زيره خیسي و چندش چیز حس با

 هي بدنش توی کسي هر حساسم روش خیلي که جايي درست بدنم پذير آسیب ی نقطه کردم حس گردنم گودی روی

 بود نمگرد من برای نقطه اين و بفهمه میتونه بیش و کم هم تولدش ماه بیني طالع روی از اينو داره پذير آسیب ی نقطه

 يكي اين روی خورد گردنم قسمت همون به داغي نفس بدم بروز خودم از العملي عكس و بجونبم خودم به اومدم تا...

 به نفسش میزد حرف باهام سر پشت از وقتي حتي يا و میكشید نفس گردنم توی کسي اگه يعني بودم حساس واقعا

 موزن داشتن نگه جون پاهام ديگه ک طوری میگرفت رو بدنم تموم ضعف و میدادم دست از رو کنترلم میخورد گردنم

 خیلي واکنشي چون دادم دست از رو کنترلم واقعا...نبود خوبي زياد حس...افتادم مي زمین روی حال بي و نداشتن رو

 کردن آنالیز بدون و کردم باز حد آخرين تا زده وحشت رو چشمام... دادم نشون خودم از انگیزی خوف و منتظره غیره

 ومر پیش که چیزی اولین اوفتادم نفس نفس به و شد تموم زدنم جیغ وقتي...زدم جیغ فقط اونم در که زماني و مكان

 ...بود عماد ی زده وحشت صورت ديدم

 ...دادی سكتم!!!...میكشي؟؟؟ جیغ چرا -

 میكردی؟...کار چي...داشتي -

 تا...کردم بوس رو گلوت رفت ضعف واست دلم خوابیدی ناز خیلي ديدم کنم بیدارت ناهار واسه بیام میخواستم -

 میگم؟؟؟ درست...مني قانوني زن تو چون نكردم خالفي کاره میدونم که جايي

 شدم حالي يه خورد گردنم به که نفست...حساسم خیلي گردنم روی.. من ولي...درسته -

 :گفت بود کرده لونه توشون شیطنت وحشت جای به حاال که چشمايي با و کرد حرفم از بدی برداشت عماد

 ناقال؟؟؟ آره شدی؟؟؟؟ حالي به حالي -
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 :گفتم تلخي گوشت با همین برای نیومد خوشم هیچ لحنش از

 مشمئز و منزجر حس جور يه...بود چندش حالت يه به منظورم من ولي...ببیني چي توی رو شدن حالي به حالي تا -

  کننده

 :غريد شكاره منتظر و کرده کمین ش طعمه واسه که درنده شیره يه مثل خشم با چون شد آتیشي حرفم از خیلي

 حس که کنم کاری میخوای...میده؟؟ بهت کننده مشمئز و بد حس يه من ی بوسه ديگه حاال...شدی پرو خیلي -

 اومدم راه باهات خیلي حاال تا نگي؟؟؟ آوری چندش عمل من از کنشي همچین به تا کني درک رو واقعي بودن منزجر

 همیرس روز يه بدی بها زياد يكي به وقتي...نداره فايده ولي... گذاشتم الالت به لیلي هي خريدم کردی ناز قدر چه هر

 ...بخريش نمیتوني خودتم

 تموم با و میكرد باز ديگری از پس يكي هم رو پیراهنش های دکمه میكرد بیان حرس با رو حرفا اين که طور همین

 ...آورد در تنش از کامل هم پیراهن حرفش شدن

 خودم دست خب...کردی بوس رو گردنم صاف هم تو حساسم گردنم رو من...کنم؟ کار چي من خب...میگي چي عماد -

 میخوام معذرت...کرد ناراحتت که زدم حرفي اگه ببخشید...نشده چیزی که حاال...میشه چندشم...نیست که

 کم پسری هیچ از جا هیچ که من مثل مغروری دختره از....دادم خودم به زجری چه ها جمله اين بیان برای میدونه خدا

 کن کوتاه زبونتو اين بچه که میشنید و تذکر اين همیشه...نداشت هیچكي از ترسي...بود دراز زبون همیشه و نمیاورد

 شلرز و بیم و ترس با که بترسه اينقدر عماد از حاال که بود بعید...باشه حواست باد بر میدهد سبز سره سرخ زبان

 موقعیتي همچین توی که مغروری خیلي دخترای شايد....بیاره زبون به رو ها جمله اين دستاش عصبي و هیستیريك

 ره...نبودم مستثني قاعده اين از هم من قطعا و میدونن غرورشون شكستنه رو خودشون نجات راه تنها میگیرند قرار

 خیلي قضیه بار اين ولي...بیوفته اتفاقات اين ی همه شد باعث و کرد خورد کارش اون با رو من غرور بار يه عماد چند

 بي با عماد تا بذارم پا زيره رو غرورم از کمي يه خودم میدادم ترجیح نمیدادم بهش کارو اين ی اجازه داشت فرق

 کنه نابود اجمعین کلهم زندگیم مثل رو غرورم تمام...رحمي

 رو صورتم میخواست دلم کرد نوازش رو صورتم دست پشت با و کشید دراز کنارم ه*ن*ه*ر*ب يي تنه باال با عماد

 خشمش خروش و اومدن جوش به از واقعي معنای به...داشتم هراس اش دوباره شدن خشمگین از ولي بدوزدم

 کار اين توی ولي...نكنم نگاه چشماش و ت*خ*ل ی تنه باال به کردم سعي فقط نخوردم تكون جام از پس...میترسیدم

 توی باشم مجبور تا داد قرار خودش صورت مجاورت در رو صورتم اش سبابه انگشت با عماد چون نبودم موفق هم

  کنم نگاه چشماش

 هک نیستم پسرت دوست...همیم محرم...شوهريم و زن ديگه االن که تو منو...کني؟ فرار من از میكني سعي چرا -عماد

 چون میكردی فرار ازم اگه میكردم درکت نبوديم هم محرم االن و خواستگاريت بودم نیومده اگه...میكني فرار ازم

 منم...ديگه های خیلي مثل برم و بذارمت رسیدم خواستم به وقتي میترسي...میترسي معلومت نا ی آينده از میگفتم
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 و مینتض ات آينده که بدم تو به رو ضمانت اين هم تا کردم ازدواج باهات جاش به ولي بكنم تو با کارو همین میتونستم

 من...کن باورم ارمیا...محدود زمان يه نه عمرم کل برای میخواستم زندگیم تموم برای رو تو خودم من که اين هم

 به ساموني سرا تا بكنیم رو تالش اين خودمونم رسونده هم به رو ما تقدير دست ديگه که حاال بذار...دارم دوست

 تالش رابطه اين شدن بهتر راستای در هم خودمون باشیم هم برای ما که خواسته خدا ديگه که حاال بديم زندگیمون

 با ايدب تو منو دارم احتیاج هم تو کمك به...کنم مستحكم رو رابطه و زندگي اين نمیتونم تنهايي به من ارمیا...کنیم

 طفق میدون از بیرون تو و بكشم دوش به رو زندگي چرخ سنگیني من که نمیشه بچرخونیم رو زندگیمون هم کمك

 خودش اصلي مقصد به سالمت و سالم رو چرخ اون تنهايي به بتونم باشي داشته توقع من از و باشي گر تماشا

 دارم احتیاج کمكت به ارمیا...برسونم

 ها زودی اين به بتونم نكنم فكر کرد من زندگي با عماد که کاری اون با ولي...بود راست همش میزد که حرفايي

  کنم کمك زندگیمون چرخ حمل خودش قول به توی عماد به موضوع اين با اومدن کنار با و کنم فراموشش

 اه زودی اين به که بده حق بهم پس بخوام من و باشه من میل باب که نبود جوری من زندگي به تو ورود عماد ولي -من

  کن درکم...بیام کنار تو های رفتار و حاالت اين با نتونم

 وت به که يي عالقه روی از من کن باور ارمیا ولي...شدم زندگیت وارد زور و اجبار به جورايي يه میدونم میكنم درکت -

 توی رو پدرت ی ساله چند و چندين آبروی نمیخواستم من کن باور زدم احمقانه کاره اون به دست بودم کرده پیدا

 مبزن کردم زندگیتون با که کاری درباره کارش محل تو که حرفايي اون با اش ديگه همكارای بین و کاريش ی عرصه

 به که هايي تهديد با کارم انجام از بعد ديدم وقتي و میديدم کار اون از رو تو به رسیدن راه تنها زمان اون توی ولي

 که يبالي کارش محل توی گرفتم تصمیم نمیشد راضي تو منو ازدواج به پدرت و نداشت يي فايده بازم میكردم پدرت

 مهر تو با ازدواجم به بشه مجبور آبروش رفتن بین از با پدرت تا بزنم جار کامل وقاحت با رو آوردم خونوادتون سره

 بزنه تأيید

 میخواست دلم خودم انگار انداختم نمي کالمش بین هم پارازيتي هیچ و میدادم گوش حرفاش به داشتم سكوت توی

 لک بلكه من تنها نه زندگي با يي معامله همچین چرا بدونم میخواست دلم...بشنوم عماد زبون از رو توضیحات اين

 و دروغ از هايي رگه میكردم سعي هم قدر چه هر...بودم محتاج ها توضیح اين به...کرده خانوادمون آبروی و خانواده

 نمیكردم پیدا چیزی کنم پیدا کالمش توی فريب

 آستین پیراهن روی از رو بازوم اش ديگه دست با و صورتم دستش يه با و شیطنت به بود کرده شروع دوباره عماد

 جام توی و کردم مهارش دستم دوتا با بره شلوارم پشت سمت به خواست دستش که همین میگرد نوازش بلندم

 نشستم

 خودش...نبود من تقصیر ولي...بشم مواجه آلودش غضب ی چهره با میترسیدم...کنم نگاهش حتي نداشتم دوست

 ازش هايي کنش همچین مقابل در ها زودی اين به نمیتونم گفتم بهش االن همین من...میگذشت حدش از داشت
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 رد ور ها مرز داشت و بود نكرده اعتنايي حرفم به بازم اون ولي...بدم نشون خودم از بپسنده اون که طبعي باب واکنش

 ...بیام کنار باهاش نتونم میشه باعث که کاراشه همین...میكرد

 رکمد چرا تابتم بي من بابا...کني باورم که کنم کار چي بايد ديگه نمیدونم خدا به...ديگه کردی خستم ارمیا -عماد

 نمیكني؟

 زن نمبتو و بیام کنار موضوع اين با نمیتونم ها حاال حاال گفتم بهت االن همین که من...نمیكني؟ درک منو چرا تو -من

 به تو هم يكم...باشم؟ تو تابع بايد من همیشه چرا کني رفتار من میل باب يكم نمیكني سعي چرا تو...باشم برات خوبي

  بدون محترم رو من شخصیت هم يكم...باش داشته شعور يكم...بذار احترام هام خواسته به و کن توجه من

 شد بلند تخت روی از کالفه عماد

 صورتي در داشتم خودمو حال کردن درک توقع تو از فقط بودم خودخواه من...میخوام معذرت من میگي راست -عماد

 و شدهن حل جفتمون برای رابطه اين وقتي تا میدم قول بهت همینجا پس...مسائل اين توی بیام کنار تو با بايد منم که

 میدم قول...داشت نخواهم تو از توقعي ديگه من نخوای تو خود و نیفتاده جا

 مخود برای رو مون رابطه بتونم تا بود داده بهم که فرصتي همین...کنه درکم تونست بالخره عماد که شدم خوشحال

  باشه حالم کمك خیلي میتونست کنم هضم

 بلد هم رو وسايلي جای اگه بذار جاهاشون سر و بیار در چمدون از رو وسايلت هم تو میگیرم دوش يه من تا -عماد

 راستي بیارن بیرون از ناهار مون واسه بزنیم زنگ هم بعدش تا...میكنم کمكت اومدم حمام از وقتي بذار نیستي

 رستوران؟ غذای يا میدی ترجیح رو فود فست تو بپرسم ازت اينو که کنم بیدارت میخواستم

  برو فعال حاال بخوريم چي میگیريم تصمیم شد تموم حمامت وقتي -

 جبورم اونوقت ام گرسنه خیلي چون بشم تو معطل نمیتونم...کن تموم رو کارات هم تو میگیرم دوش من تا پس باشه -

 بخورم رو تو غذا جای به و کنم فراموش و دادم بهت االن همین که قراری و قول تموم میشم

 کوسن اون ولي کردم پرتاب و گرفتم هدف طرفش به و برداشتم رو تخت روی رنگ قرمز های کوسن از يكي و خنديدم

 محكم نکوس که کرد پرت سمتم به بودم کرده پرتاب من که قبلي بار از تر بیش برابر صد شتاب با و گرفت هوا توی رو

 اش خنده از هم و بودم شده ناراحت کارش از هم که منم بخنده عماد شد باعث اين و گفتم آخي منم و خورد سرم به

 دفه خواستم و برداشتم رو بود تخت کناره عسلیه روی که شكلي مكعبي بزرگ شمع بودم شكار دستش از حسابي

 بست هم رو در و کرد فرار اتاق از عماد که بگیرم

 اتاق داخل رو چمدونم برمو سالن به خواستم هم بعد کردم مرتب رو تخت ی مالفه و شدم بلند تخت روی از خنده با

 بايد و ندارم رو اتاق يكي اون به رفتن ی اجازه که فهمیدم پس...داده انجام واسم کارو اين عماد قبال ديدم که بیارم

 بشم مستقر بود عماد به متعلق که اتاق همین توی
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 جاهاشون سر رو وسايلم از يك به يك و شدم کار به دست...کردم باز رو درش و چمدون قفل...رفتم چمدون سمت به

 کجا بايد نمیدونستم هامو زير لباس چند هر...نشد عماد کمك به نیازی هم وسايل جای کردن پیدا برای و گذاشتم

 برای که هايي کشو از يكي کنار رو اونا بودن داخلش که مشمايي همون با بپرسم عماد از نمیشد روم چون ولي بذارم

 ...تمام کار و گذاشتم بودم ديده مناسب يیم خونه تو های لباس

 شد زمان هم حمام دره شدن باز با اتاق دره شدن بسته...اومدم بیرون اتاق از

 باشه عافیت -من

 :گفت و کرد نگاهم مهربون عماد

 گشنگي از مردم که بديم سفارش چیزی يه بريم بدو اومدی موقع خوش...باشید سالمت -

 و کردم کنه خشك رو سرش موهای داشت سعي هم کالهش با و بود تنش حمام ی حله که وضعش سرو به نگاهي

 :گفتم

 سفارش من میپوشي لباس داری تو تا اصال میخوای يا بديم سفارش چیزی يه تا بیا بعد کن تنت لباس اول تو -

 بده بهم رو شمارشون فقط...بدم؟

 پوشیدم ای دقیقه 2 میام االن خودم نیست نیازی نه -

 اسپورت و شیك سالن يه طبقه 6 آپارتمان يه توی داشت بزرگي تقريبا ی خونه سالن داخل رفتم و دادم تكون سری

 وقتي چون میشه استفاده ازش کار برای میكنم فكر هم يكي و خوابه اتاق دوتاش که اتاق تا سه و اُپن يي آشپزخونه با

 هي و کنارش کوچیك ی کتابخونه تا چند و ديدم اتاق ی گوشه صندلي و کار میز يه میشدم رد اتاق دره دم از داشتم

  میز روی هم مطالعه چراغ يه و پرونده تا چند و مشكي تاپ لب

 میخوری؟ چي خب -عماد

  بود پوشیده رنگ ای پسته هم سر گرمكن يه...پوشید لباس سريع چه...چرخیدم عماد سمت به

  ندارم غذا به میلي نیست گشنم زياد آخه نداره فرق -من

 تهگف شي چاق بايد پرده يه استخون پاره تا چهار چیه نمیخوام مردني الغر زن من نداريم نیست گشنم و ندارم میل _

  ها نشي ناراحت گرفتم رو اسكويي رابعه شبیه يكي رفتم دادم طالقت ديگه روز چهار بعد...باشم

 حیف ولي بود خوب خیلي میشد شوخ وقتي داشتم دوست رو اخالقش اين...عماد اين بود ديوونه بود گرفته ام خنده

 یتو از اينو کنه بخند بگو و شوخي میاد پیش کم خیلي میشه ديده کم عماد توی ها طبعي شوخ و ها رفتار اين که

  بودم فهمیده میشد برگذار ها باخت و برد و ها مسابقه مناسبت به که هايي مهموني

  بگیر منم برای میگیری خودت برای چي هر -
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 موافقي؟ ماهیچه چلو با پس باشه -

 خوبه آره -

 داد سفارش مخلفات با ماهیچه پرس دو و رستوران زد زنگ عماد

 رو میز هم کمك به و اومد بعدم کرد حساب و گرفت تحويل رو غذا رفت عماد و آوردن رو غذا که بود نشده ربع يك

 رسیدممیت که داشتم سؤالي يه آخه میكردم بازی غذام با بیشتر من البته خوردن به کرديم شروع نشستیم و چیديم

 هست ممرگی يه فهمید گیم کالفه از عماد که بودم نپرسیدن و پرسیدن بین...بشم کردنش شك باعث و بپرسم عماد از

 نمیخوری؟ رو غذات چرا -عماد

 بپرسم؟ سؤال يه میشه عماد -

 حتما آره -

 نشد؟ داداشت... میـ از خبری -

  کنم تر کم عماد کردن شك احتمال از تا کنم خطابش داداشت دادم ترجیح ولي میالد بگم خواستم اول

 بهشون و کردم هماهنگ دوستام از تا چند با و بیرون رفتم سر يه خوابیدی تو وقتي...نشده ازش خبری که فعال -

  بدن بهم خبر يه کردن پیداش اگه قراره هم اونا کنند پیدا واسم و میالد سپردم

 نگرانشم بگو منم به شد خبری اگه -

 مني؟ داداش نگران اينقدر چرا تو حاال -

 ...فهمید هاشم بني قمر يا وای

 ...بوديمو همكار رو ماهي پنج چهار داداشت منو نباشه چي هر خب...خب -

 ...لحاظ اون از آهان -

 هم با بوديم دوست بالخره خب ديگه آره -

 يجاي تا کردم سعي نشه بازی ضايع که اين برای منم کرد خوردن به شروع دوباره چون کرد باور رو حرفم که اين مثل

 نفهمید شكر رو خدا...کنم همراهیش میتونم که

 رفته برمیگشتیم بیمارستان از تازه بوديم نشسته مبل روی کمي ی فاصله با هم کنار عماد منو و بود شب هفت ساعت

 خورد زنگ عماد گوشیه...کرد خواهي معذرت روزش اون رفتاره بابت بابا از هم عماد بابا عیادت بوديم

 بله؟ -عماد
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-  ...... 

 زدی؟ زنگ که شده میالد از خبری مرسي سالم -

 کنن؟ پیدا واسش رو میالد سپرده که دوستشه همون اين يعني شد فعال رادارام

 خبری؟ چه -عماد

- ...... 

 میگي؟ چي ببینم بزن حرف درست -

-.............. 

 است؟؟؟؟ زنده -

 مادع که افتاده میالد واسه بدی اتفاق يعني است؟؟؟ زنده گفت... گفت؟؟؟؟ چي پريدم جام سره از ها گرفته برق مثل

 میده؟؟؟ هم رو مرگش احتمال

 برای مبدون نبايد من يعني...نه؟ يا است زنده نمیدوني بعد بیمارستانه میگي تو...نداری؟ خبر تو که چي يعني -عماد

 جسدش؟ تحويل....يا و بیمارستان برم بايد داداشم ترخیص

 پا سر بتونم بده قدرت پاهام به خودت خدايا...میشنوم؟؟؟ دارم چي!!!...میالد؟؟؟ جسد!!!...جسد؟؟؟....زهرا ی فاطمه يا

 وايسم

 ....نكنه....نكنه اومده؟؟؟ میالد سره باليي چه يعني...شم رسوا عماد جلوی نذار خدايا....میكنم غش دارم

 باشه؟ کني تعريف واسم رو چیز همه بايد اومدم اونجا برسون خودتم کن اس واسم رو آدرس خب خیلي -عماد

- ...... 

 خدافط فعال پس -

 شده؟؟؟ چي -من

 بیمارستان بريم بايد بپوش پاشو...نداريم حالش و وضع از هم اطالعي هیچ...بیمارستانه میالد -عماد

 بیام؟؟؟ منم -من

  بیای باهام بايد هم تو بپوش برگردم بتونم کي نیست معلوم...بذارم؟ تنهات خونه تو حال اين با داری توقع -

 شدم آماده سريع و شدم بلند جام از خواسته خدا از
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 مداوم ضرب از اينو و داشتیم استرس عماد هم من هم مسیر تموم شهره از بیرون بیمارستان که بود مشخص مسیر از

 بودم فهمیده ماشین فرمون روی هاش انگشت

 رسونديم پرستاری استیشن به رو خودمون و پايین پريديم نكرده پارک کرده پارک رو ماشین بیمارستان دره دم

 دارين؟ معتمد میالد اسم به بیماری ببخشید خانم -عماد

 چیه؟ مشكلشون -پرستار

 نمیدونم -عماد

 لطفاً لحظه چند -پرستار

 جستوجو حال در و کرد فرو کامپیوتر مانیتور توی رو سرش و

 014 اتاق هستند بخش توی داريم بله -پرستار

 چیه؟ مشكلش بدونم میتونم فقط مرسي -عماد

  کنید صحبت پزشكشون با بايد نیستم مطلع درست من -پرستار

 اتاق؟ کدوم گفتید مرسي بله -عماد

 راست سمت سالن اواسط 014 -پرستار

 ممنون کرديد لطف -من

 است وظیفه انجام میكنم خواهش -پرستار

  مديدي رو دکتر ببینیم رو میالد بتونیم که اين از قبل اما رفتیم بود گفته پرستار که اتاقي همون به عماد با

 پرسید ازش سريع عماد

 چطوره؟ داداشم حال ببخشید دکتر آقای -

 شريفشون؟ اسم -

 معتمد میالد -

 رخی به شكر رو خدا که داشتن شديد سرماخوردگي مثل چیزی يه يا حاد زکام يه نیست خاصي چیز زياد نترسید -

 یداپ نواسان بدنشون دمای همین برای نداشتن تن به هم مناسبي لباس و بودن مونده بارون زيره که اين مثل گذشت

 مساعدی حال زياد کردن منتقل بیمارستان به رو ايشون که موقعي اون چون بود شده خطرناک يكم و بود کرده

 پیش مشكلي شكر رو خدا ولي داشت وجود هم تشنج بروز و حمله امكان بود باال شدت به بدنشون دمای و نداشتند
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 ونگلوش آوردن فشار اشون حنجره به میكنم فكر ديده آسیب صوتیشون های تار يكم فقط گذشت خیر به و نیومد

 تار دوباره باشن مراقب و کنن رسیدگي اگه ولي شده ديدگي آسیب دچار هم صوتیشون های تار و شده زخم کمي

 همین میكنه پیدا بهبود هم صوتیشون های

  بستم رو چشمام يي ثانیه چند برای و کردم رها رو بود شده حبس سینم توی که نفسي

 ببرم رو برادرم امشب میتونم دکتر آقای يعني...شكرت خدايا -عماد

 حالت از کامال و میمونه ثابت بدنشون دمای ديگه که اين از ما تا بمونند بیمارستان هم فردا تا ايشون بذاريد اگه -دکتر

 شدن خطرناکي ويروس به مبتال و گرفتند شديدی سرماخوردگي ايشون ضمن در و بشیم مطمئن اومده در متغیری

 بشه تر وخیم حالشون که ممكنه نشه رسیدگي بهشون ترخیص از بعد اگه

 میكنیم مراقبت ازش هستیم خانمم و خودم راحت خیالتون دکتر آقای -عماد

 امخصوص داره واگیر بیماری اين که میدونید چون باشید هم همسرتون و خودتون سالمت مراقب بايد خب ولي -دکتر

 مبتال عسري و ضعیفه بدنشون چون باشند داشته بیمار با تماسي هیچ نبايد اصال ديگه که باشن باردار خانمتون اگه

  میشند

 :گفت دکتر به رو و انداخت من به شیطوني نگاه عماد

  ملتفتم -

 رفت پرستاری استیشن سمت به و گرفت فاصله ما از عذرخواهي يه با و زد لبخندی دکتر

  نبینیم رو ديگه هم روزی چند ما شده قسمت که اين مثل -عماد

 چرا؟؟ -من

 اين یتو میدم ترجیح...میگیری سريع ضعیفي هم تو و داره واگیر میالد بیماری گفت...گفت؟ چي دکتر نديدی مگه -

 مبتال هم تو ناکرده خدايي که نباشي اونجا تو کنم مراقبت ازش و خودمون ی خونه بیارم رو میالد میخوام که مدتي

 مجبورم من هم امشب بموني خالت ی خونه مامانت پیش بری باشه نداشته اشكالي اگه رو روز چند اين...بشي

 برسونمت نمیتونم که ببخشید خالت ی خونه بری تاکسي با بايد همین برای بمونم بیمارستان

 نذار خبر بي منو شد خبری اگه فقط نداره اشكالي نه -

 برسون هم خالت و مامان به سالم راحت خیالت حتما باشه -

  فعال پس باشه -

  بیمارستان تو برمیگردم شدی که ماشین سوار بیام باهات بذار -
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 راحتي جور هر باشه -

 و ردک حساب رو تاکسي پول رسید تاکسي وقتي هم بعد و بگیرند من ی واسه تاکسي يه کرد خواهش پرستار از عماد

 افتاد راه تاکسي و گرفت ازش احتیاط محض هم رو راننده موبايل شماره و پرسید خودم از هم رو آدرس

 ***** 

 اومدم من که شبي اون فردای عماد...افتاده زيادی اتفاقات کم مدت همین توی خاله ی خونه اومدم که میشه روزی 4

 اومدم وقتي از...کنه مراقبت ازش نشده خوب که وقتي تا که خودش ی خونه برد و کرد مرخص رو میالد خاله ی خونه

 دباي و بود شیطوني و شر دختر که آتنا...میاد نظر به دپرس خیلي...شدم آتنا عجیب های رفتار متوجه خاله ی خونه

 نخوره رو همه مخ و بزنه حرف تر کم تا میكردی چكش حلقش ته به میخ با رو زبونش ها مهموني و ها مجلس توی

 اآتن زياد بود کار سره همیشه که خالم شوهر حتي بودند شده عجیبش حاالت متوجه همه که بود شده ساکت اينقدر

 سشوا نشستم که يي دفعه اون از بعد مخصوصا بود اومده کنار موضوع اين با يكم مدت اين توی هم آتیال...نمیديد رو

 بهش اتفاقا بوديم شده بهتر خیلي هم با ببخشه و کنه فراموش منو که خواستم ازش و کردم تعريف رو جريان مفصل

 از شد باعث و کرد امیدوارم حدودی تا که فرستاد برام اس ام اس يه خواب از قبل زديم حرف هم با که روزی همون

 بود شعر بیت دو بود فرستاده برام که پیامي بشه کم وجدانم عذاب

 نبود روا کردی که چه آن من با چند هر

 نبود ما آيین در کینه که بخشیدمت،

 تپید مي تو هوای به سالها که دل آن

 نبود پا جای ولي بود، زياد جُرمش

 شايد تا بمونم خاله ی خونه دادم ترجیح من ولي خودمون ی خونه رفت هم مامان و شد مرخص بیمارستان از هم بابام

 اين یتو که اتفاقي و خبر ترين بد و...گرفته افسردگي جور يه میكردم حس کنم کمك بهش و چیه آتنا مشكل بفمم

 های دوره تا اونجا بره میخواد میگفت بود ايتالیا به دائمش مهاجرت اون و داد همه به میالد که بود خبری افتاد مدت

 بره میخواست که اين از ولي چرا نمیدونم...بمونه همونجا و بكنه رو کاراش ی ادامه هم طرف همون و ببینه موسیقي

 به و بود کرده پیدا جاده کنار رو میالد که مردی اون جريان تا بود زده زنگ بهم عماد وقتي گرفت دلم خیلي

 طور ونا گفت بهم رو شوم خبر اين و گرفته تصمیمي يه میالد که گفت کنه تعريف برام رو بودش رسونده بیمارستان

 یتو رو موسیقي های دوره میخواسته چون بوده داده ايتالیا ويزای درخواست پیش وقت خیلي میالد میگفت عماد که

 اونجا و بره میخواد داره هم ويزا ديگه که االن و بوده شده درست ويزاش که اين مثله پیش وقت چند و بره ايتالیا

 پارتي گودبای میالد قراره هم ديگه روزه دو افتاده زيادی های اتفاق که خالصه... کنه درست هم رو اقامتش کارای

 سمح...بره میالد ندارم دوست دارم بدی حس...میره ديگه روز سه يعني ايتالیا سمت به کنه حرکت هم فرداش و بگیره

 اگه تمگف عماد به...وقت هیچ...نمیبینمش وقت هیچ ديگه ايتالیا بره اگه و میره همیشه واسه داره واقعا میالد میگه بهم
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 که گفت خودشم شده چي فهمید وقتي اونم داشت تأثیری روحیش تو شايد ببرم مهموني به خودم با هم رو آتنا میشه

 ... میكنه کمك آتنا درمان توی بهم و خوبیه فكر

 یكردم سعي مختلف های بهونه به و نمیذاشت عماد ولي ببینم رو میالد و برم میخواست دلم وقته چند اين توی خیلي

 ایه دارو امروز میالد و بشي مبتال هم تو میترسم» میزنه که حرفايي اين تمام میكنم حس من ولي اونجا برم من نذاره

 هخود و اسرائیلیه بني های بهونه تمومش میگه که يي ديگه های چیز خیلي و «نمیشه بیدار ها حاال حاال خورده قوی

 هب که شنیدم رو میالد صدای اونجا میام دارم بگم عماد به که زدم زنگ وقتي بار يه آخه اونجا برم من نمیذاره میالد

 نه اومده بیمارستان از وقتي از ولي شده مرگش چه نمیدونم....ترم راحت اينطوری منم نیاد بگو نكرده الزم گفت عماد

  ببینمش برم میذاره نه میزنه حرف من با

 دمیال که ندارم اينو طاقت من بمونه همینطوری اوضاع نمیذارم بزنم حرف باهاش رفتیم که مهموني توی دارم تصمیم

 همین تو چیزی يه آره...وجدانه عذاب جور يه فقط...نـــــه باشمااااا شده عاشقش که اين نه...بگیره دل به کینه ازم

  ها مايه

 تو نشسته بس وقته چند آخه بیرون بكشم خونه از فردا پس مهموني برای خريد ی بهونه به رو آتنا میخوام امروز

 شتبرگ وقتي کالس بره فرستاديمش زور به که بار يه نمیره ديگه کنكورشم های کالس حتي نمیره جا هیچ و خونه

 هم چي هر میومد بیرون اتاق از زاريش و گريه صدای فقط نديديمش صبحش فردا تا ديگه و اتاقش تو رفت خونه

 نمیزنه حرفي بازم...نداره فايده نريزه خودش تو اينقدر بگه بهمون و بده بروز و مشكلش تا میزنیم حرف باهاش

 قتاونو نمیكنم وقت بريم دير اگه برم مختلف های پاساژ تو میخوام من...هاااا میشه دير لباساتا؟ پوشیدی آتنا -من

 کن عجله کنم خريد مغازه اولین تو مجبورم

 بخرم؟ لباس مهموني برای بیام حاال نمیام هم رو مهموني اصال گفتم که من شو خیال بي منو خدا رو تو ارمیا -آتنا

 خودته دست مگه نمیای که کردی غلط تو -من

 خدا رو تو ارمیا -

 چیه مشكلت بگي بهمون میكرديم خواهش ازت رويي خوش با وقت همه اين...آتنا آوردی در مسخرشو...چي؟ يعني -

 چیه؟؟؟ دردت بگي بخوايم ازت ناسزا و فوش با بايد حتما...کرد رفتار خوب نمیشه تو با انگار ولي

 نكن اذيتم ارمیا -

 دتخو به داری تنها نه تو...ببین...حالمونو؟؟ نمیبیني مگه...رو ها بازی بچه اين کن بس...ديگه کردی خستم آتنا -

 آتي...بابات..مامانت..من...میدی آزار هم رو ما ی همه بلكه میكني آب ذره ذره خودتو و میزني ضربه

 ...کنیم؟؟ کمكت نمیذاری چرا...چته؟ نمیگي چرا...همه...آتوسا...ال

 ندارم حوصله اصال...نده ادامه ديگه کن بس فقط میام باشه...باشه -
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 اقدام راهي چه از بايد نمیدونستم ديگه واقعا...دادم تكون تأسف حالت به سری و دادم بیرون گلوم از آهي پر بازدم

 نمیدونستم واقعا...بكشم آتنا زبون زيره از حرف بتونم تا کنم

 قشنگه؟؟ يي نقره لباس اون ببین آتنا -من

 ماشین از که يي لحظه از داد ادامه راهش به و گفت لب زيره آرومي ی آره بندازه لباس به نگاهي که اين بدون آتنا

 و خوبه گفتن با فقط آتنا ولي دادم نشون آتنا به لباس تا 41 شايد من میشیم رد ها مغازه ويترين کنار از و شديم پیاده

  میداد ادامه راهش به و میگذشت مغازه جلوی از اعتنا بي آره

 هم نخیابو کنار گوني يه اگه اوصاف اين با کنم فكر من خوبه بگو بعد بنداز لباس به نگاه يه حداقل خوب آتنا -من

  خوبه میگي کني نگاش که اين بدون تو بدم نشون بهت

 رنگ يي نقره لباس همون و مغازه ويترين به هم بعد و انداخت من به يي حوصله بي نگاه آتنا

 نیست بد قشنگه -آتنا

  کن پرو رو لباس بريم پس -من

 :گفت و انداخت گیجي نگاه من به شده گرد چشمای با آتنا

  من؟؟؟ -

 برای واين...بپوشم چي نیست مهم زياد میخرم میكنم پیدا لباسي يه بالخره که من...ديگه تو معلومه خوب...من؟ پس -

  پسنديدم تو

  میپوشم رو قديمیم های لباس از يكي...نمیخوام لباس من ولي -

 چطوريه؟ تنت تو ببینم بپوش رو لباس تو بريم نزن حرفشم اصال -

 بعد بیاره واسمون رو رنگ يي نقره لباس همون کردم خواهش دار مغازه از و کشیدم مغازه داخل زور به تقريبا رو آتنا

  کردم پرتاب عبارتي به پرو اتاق تو اونو و دادم آتنا دست رو لباس هم

 يه و بود شده کار يي نقره های پولك اش پارچه کل که کوتاه ای نقره لباس يه...میومد بهش خیلي...پوشید رو لباس

 ...بود نشسته قشنگ خیلي هم آتنا تن روی...بود بنده

 بخريم لباس يه منم برای بريم و کنیم حساب تا بیار درش سريع...باشه مبارکت...میاد بهت خیلي -من

 و اومديم بیرون مغازه از خريديم رو لباس که اين از بعد...آورد در رو لباس و رفت پرو اتاق توی دوباره حرف بي آتنا

 خود و ورگیپ جنس از آستین يك که ای سرمه رنگ به باسن زير تا کوتاه لباس يه منم...گشتیم من برای لباسي دنبال

 ... خريدم بود ساتن از لباس
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 زيپ يه فقط کنارش که ساده ای سرمه بوت يه من و رفتیم فروشي کفش سمت به خريدم رو لباسم منم که اين از بعد

 گهدي منم داره بیاد لباسش به که ای نقره کفش گفت و نخريد کفش آتنا کردم اسرار قدر چه هر ولي خريدم میخورد

 و داديم نشون آتوسا به رو هامون لباس و برگشتیم خونه به آتنا با شد تموم هامون خريد ی همه وقتي...نكردم اسرار

 رهاینظ و بود شنونده فقط آتنا چند هر کرديم بحث بیاد آتنا منو لباس به که مويي مدل و آرايش ی درباره نفری سه

 ....میكرد تأيید سر با فقط هم رو ما

 **** 

 گفتم قدر چه هر مهموني بريم ديگه هم با تا آتنا منو دنبال اومده...رسید عماد که اين مثل...اومد ماشین بوق صدای

 دنبالتون میام خودم نه گفت میايم تاکسي با خودمون بیای نیست مهم

  دره پشت عماد باشید زود ارمیا...آتنا -آتوسا

 شد؟ تموم کارات آتنا -من

 آمادم آره -آتنا

 اومديم بپوشیم کفش بگو عماد به ايم آماده ما آتوسا -من

 رفتن همه مهمونا کنید عجله ديره گفت فقط باشه -آتوسا

  اومديم باشه -من

 ...افتاديم راه به مهموني مقصد به و پیوستیم عماد به سريع آتنا با و کرديم پا به هم هامون کفش

 از و کرد پارک رو ماشین باغ سنگي زمین از يي گوشه و کرد باز رو در ريموت با عماد رسیديم که باغ دره پشت

 مشغول کدوم هر و بودن ايستاده باغ ی محوطه توی هم ها خیلي و بودن اومده همه ها مهمون...شديم خارج ماشین

 سالن وارد...کرد معرفي همه به نامزدش عنوان به منو هم عماد...کرديم علیك سالم همه با و رفتیم جلو بودن کاری به

 ...میالد خوندن صدای هم بعد و خورد گوش به کسي زدن گیتار صدای شديم که

 سرد شبه يه

 درد پر دلـــي با

 تنهـا و خسته

 صدا بي گريون

 يـار رفتن از گرفتـه دلـم

 گیتار صدای شده من همدم
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 رفتــي وقتي از

 شكستــي دلــو

 نمیكردم فكر

 هستي کسي با

 کردی نامردی

 پستي خیلي تو

 شكستي بینمونــو عهد رفتي

  گذاشتم کم چي

 داشتم که عشقـــي از

 دلت تو عشق جز

 نكاشتم هیچي

 رفتي تو بازم ولي

 گذاشتي تنها منو

 گذاشتي دلم تو و عشق حسرت

 جور يه چشماش تو...شديم چشم تو چشم هم با...و کرد بلند بود کرده خم گیتار روی که رو سرش شد تموم که آهنگ

 چیزی يه میداد آزارم که نگاهي يه...داد بد حس يه به جاشو حسرت اون ديد منو که همین ولي ديدم حسرت

 کینه...تنفر...مثل

 ...میزد دامن وجدانم عذاب به نگاه اين...نداشتم دوست نگاهو اين اصال

 برخورد گرم همه با میالد...میالد خوده به و کرديم سالم بودن شده جم میالد اطراف دورو که افرادی به و رفتیم جلو

 دوست من پیش ی هفته چند انگار نه انگار...معمولي خیلي من با ولي میديدش بود اول بار که آتنا با حتي کرد

 ...بودم دخترش

 برگشتیم سالن به دوباره...اتاق توی آتنا منو لباس تعويض از بعد

  کرد جلب رو ام توجه مهمونا تا چند با میالد های زدن کله سرو

 خوندم واستون که آهنگ يه ديگه -میالد
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 توی صدات که بخون واسمون ديگه آهنگ يه حداقل میری داری که حاال آهنگ يه میگي خودتم خب میالد -

  بمونه ذهنمون

 ذهنمون تو ازت خوبي ی خاطره مهموني و ديدار آخرين برای بذار میری همیشه واسه داری که تو...میگه راست نويد -

 ببنده نقش

 ديگه يكي فقط ولي باشه خب خیلي -میالد

 رفتگ بغلش توی اونو و نشست مبل روی و رفت گیتارش سمت به...کرد نثارم پوزخندی و انداخت من به نگاهي میالد

  کرد شروع و

 زرد های برگ فصل تو

 سرد و ساکت های شب تو

 تو بودن قصه

 نكرد دوا رو دردی هیچ

 مست و سیاه شبم

 قفس يا بود عشق اين آخه

 كيي اين ولي...خوند من برای اونم مطمئنم قبلي؟ آهنگ مثل میخونه؟ من برای يعني چیه؟ آهنگ اين از میالد منظوره

 بود؟ قفس مثه براش من به عالقه يعني منه؟ عشقه قفس از منظورش يعني داره فرق

 هوس و عشق مییون

 نفس يه دل ساز تو زدی

  هوس از وای هوس از وای

  هوس از وای اِی داد اِی

 میزد؟ دم عشق از اينقدر که اوني میديد؟ هوس يه منو و خودش ی عالقه اون میگه؟ چي داره میالد

  هوس از وای هوس از وای

 هوس از وای اِی داد اِی

 (شكوهي شهرام _ هوس از وای)
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 من به همش که اوني...داد آزارم خیلي خوند میالد که آهنگي اين...زدم بیرون سالن از و کنم تحمل نتونستم ديگه

 دلم...خداياااا...بوده هوس روی از ها ادعا اون ی همه که میگفت داشت حاال میشینه پام به ابد تا و داره دوسم میگفت

 گهدي هم با زديد ضربه من به هم با داداشت و تو...تو؟ يا کردم بازی تو با من آشغال میالده بگم...بكشم جیغ میخواد

 كسبرع نمیاد فامیلتون به کدومتون هیچ شخصیت...متنفرم معتمد چي هر از...متنفرم تون دو هر از کرديد نابود منو

  میخوره هم به هردوتون از حالم...اصال نیستید اعتماد قابل اصال خودتون فامیلتون

 بیرون؟ اومدی چرا -میالد

  کردم نگاه صورتش تو نفرت با و برگشتم سمتش به

 :گفت و زد خندی نیش میالد

  میكني؟ نگاه بد چیه؟ -

  ابجن عالي کنید عفو منو کنم احترامي بي عالي حضرت به نبايد نمیدونستم ببخشید اوه...کنم؟ نگاه نبايد -

 نشست خون به لحظه يه در چشمش چون گرفت رو حرفام ی کنايه

 ...تو؟ يا باشم شاکي بايد من...شدم کار بده هم چیزی يه انگار -میالد

 پريد حرفم وسط که بشم شاکي خواستم

 وت...باشه؟ پست میتونه قدر چه آدم يه...ارمیا میزني بهم و حالم...بشنوم رو نحست صدای نمیخوام...شو خفه -میالد

 باشم من میدون اين ی بازنده نمیزارم ولي کردی من با رو کوفتي بازی اين...نداری؟ وجدان مگه...نیستي؟ آدم مگه

 ديگه که...نبینم رو تو ی قیافه ديگه که میرم دارم من ولي بزارن فرار رو اسمش و میكنم دارم که کاری اين شايد

 تو ثلهم هايي کفتار که اجتماعي تو زندگي به داره شرف سگش کنم زندگي غربت توی برم...نشم چشم تو چشم باهات

 همین...میكنه آلوده رو هوا فقط تو مثله کفتاری کشیدن نفس...میكشن نفس توش

 ویت و ايستاد هم باز که بره خواست و برگشت میالد نمیخوردم تكون و بودم ايستاده جام سره زده حیرت و حرکت بي

 :گفت حالت همون

 خدا برو باشي داشته حضور مهموني اين توی دادم اجازه که همین ببینمت خودم ور دورو نمیخوام مهموني اين توی -

 تفهیمه؟؟...کن شكر رو

 کرد تكرار رو حرفش دوباره اون...نمیكشیدم هم نفس حتي...بود اومده بند زبونم آخه...ندادم بهش جوابي

 تفهیمه؟؟ نشنیدم رو صدات -

 آره -
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 برد خودش با هم منو های چیز خیلي میرفت وقتي ولي...رفت و کشید رو راهش میالد

 ....غرورم

 ....نفسم به اعتماد

 ...قلبم و...و

 به تا بگیره جلومو که نیست غرورم که حاال...کرد خورد و غرورم میالد که حاال شد تموم چیز همه ديگه که حاال آره

 اين ولي مهموني توی شب همون از شايد وقته خیلي...برده رو دلم میالد که بگم...بگم میخوام نكنم اعتراف خودم

 رو گلوم راه بغض...گرفت دلم...کرد نابود و زندگیم که بود غرور همین...کنم اعتراف نذاشت که بود لعنتي غرور

 وقتي از چرا...میباره؟ بارون میگیره دلم موقع هر چرا...دوباره خدا ای...برق و رعد صدای و کرد گريه هوای دلم...بست

 قبل...نمیكردم توجه من ولي میومد زياد بارون هم قبل...نه شايدم ولي...میاد؟ بارون همیشه شده زندگیم وارد میالد

 يول بود سهمم شدن خیس فقط بارون بارش از باشه مهم برام و کنم حس رو بارون که نبودم عاشق میومد بارون وقتي

 ....میشه ابری منم دل آسمون شدن باروني با میكنم حس وجود تموم با رو بارون...میكنم حسش حاال

 تنهايي ز شد خون دلم باران نم نم ای بريز -من

 ؟ کاهي نمي دردم چرا باران ای دردم اسیر

 دارد تشنگي زبانم ، مرهم ی قطره ای ببار

 دارد عالمي هم او که عاشق ی خسته دل اين به

 بینينمی مگه میزني يخ االن تو بريم بیا...نیست مناسب که لباستم..بیرون؟؟؟ اومدی چرا..ارمیا؟؟ اينجايي تو -عماد

 ...میگیره؟ بارون داره

 ندوزم بهش هم رو حسرتم پر های نگاه و نشم میالد نزديك کردم سعي مهموني آخر تا و رفتم سالن توی عماد دنبال

 ....همیشه برای کرد ترک ايتالیا مقصد به رو ايران میالد شب همون و

**** 

 میالد که روزه 00 و ماه 0 درست وقته خیلي...نیست؟ ديگه که میشه مدت چه...میگذره؟ میالد رفتن از وقته چند

 هنوز ولي میخوابم عماد بغل توی شبها شده بهتر قبل از رابطمون میكنم زندگي عماد ی خونه توی دارم من و رفته

 اعاوض...عماد ی خونه بیام شدم مجبور که منو اوضاع...کرد بدتر رو چیز همه میالد رفتن انگار...بزنه دست بهم نذاشتم

 روز هر که شهر هوای و آب اوضاع...داغونه و شكسته جوری بد که منو دل اوضاع...کشیده روانكاو به کارش که رو آتنا

 و بده زجر منو تا...کرده زياد رو ها بارندگي قصد از خدا که میرسم نتیجه اين به دارم کنه تازه منو دله داغ تا میباره

 با راچ و چشه نگفته کس هیچ به هنوزم داغونه خیلي...بدتره اينا ی همه از انگار که آتنا حال...بزنه سرم تو رو حماقتم
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 تهگرف سكوت ی روزه و نمیزنه حرف اصال ديگه که میشه وقتي چند... معالجش دکتر به حتي میكنه اينكارو خودش

 ارهند فايده ولي بكشم حرف زبونش زيره از و کنم آرومش و بزنم حرف باهاش يكم تا اونجا میرم ها هفته آخر فقط منم

 ...نداشته تأثیری که االن تا حداقل

 فعال االن ولي...بكشم حرف زبونش زيره از میتونم بگیره اگه که کشیدم هايي نقشه يه آخه بشم موفق فردا امیدوارم

 بكنم هم تفريحي يه و بدم مغزم به استراحتي يه ها مدت از بعد میخوام کنم چیزا اين درگیره رو ذهنم نمیخوام

 فتیمر که بود کوهي همون بار آخرين کنم فكر نرفتیم بیرون هم با وقته خیلي بیرون برم فريده و افسانه با میخوام

 نسرمو و درگیر هم بعدش و بوديم سفر ما اگه» که بستم فوش رگبار به و زد زنگم افسانه که بود پیش وقته چند

 تر لوغش تو از من سره و بدتره تو از من وضع گفتم که همین منم...«بگیری؟ سراغي يه ما از نبايد بیمعرفت توی شلوغ

 رایب و... کرد نفرينم و داد فوش بهم قدر چه میدونه خدا...کردم عقد گفتم منم چیه جريان که کرد گل فضولیش بوده

 فيکا يه توی کنم تعريف براشون رو جريان کل من تا بیرون بريم تايي سه فريده و اون منو که گذاشت قرار امشب

 هبرمیگرد شرکت از شب که عماد شام برای و خونه برگردم زود بتونم هم من که گذاشتیم قرار ها نزديكي همین شاپ

 عماد برای زندگي زن شدم جورايي يه شده خوب هم کاريم تمیز و پخت دست مدت اين توی ببینم تدارک چیزی يه

 هم ور ناهار بدم استراحت خودم به گذاشتم قرار که حاال گرفتم تصمیم بگیريم فاکتور رو ها شب بخوايم اگه البته

 دوست صاحبش که محله رستوران توی عماد اشتراک ی برگه و رفتم آشپزخونه داخل...بیارن بیرون از بزنم زنگ

 ...زدم زنگ و برداشتم رو بود عماد صمیمي

 بفرمايید تراس رستوران -

 نباشید خسته سالم -

  سالم -

 داشتم سفارش يه ببخشید -

 بفرمايید امر -

 معتمد اشتراک به...قارچ پنیرکممبر، استیك، يه -

 نگفتید؟ زودتر چرا شمايین؟ خانم الهه اِ -

 خواستم غذا معتمد عماد اشتراک به من شده اشتباه کنم فكر! الهه؟ ببخشید؟ -

 نیستي؟ خانم الهه شما مگه...درسته بله -

 نه -

 کردم قاطي کنم فكر...میزنه زنگ زياد مشتری نه شده اشتباه کنم فكر شرمنده...ببخشید خب...خب...اِ...اِ -
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 ...بود شده هول که االن مخصوصا...بود مشكوک عجیب

 میاريد؟ رو غذا ديگه وقت چقدر تا نیست موردی بله -

 میفرستیم رو سفارشتون برگرده که همین ببره سفارش رفته پیكمون -

 ممنون مرسي بله -

 نمیكنم درگیر ذهنمو پس استراحته روزه امروز کن ولش...کیه؟ ديگه الهه! میگفت؟ چي يعني

 تلويزيون پای نشستم و کردم مرتب رو خونه و خوردم آوردن که رو غذا

 اشتیمد قرار که شاپي کافي همون به تاکسي با زدم بیرون خونه از پوشیدم هامو لباس و شدم بلند که بود پنج ساعت

 تا دادم سفارش قهوه يه میان اونا که وقتي تا نره سر ام حوصله که اين برای و شدم دوتا اون اومدن منتظر و رفتم

 هفاصل اطرافم دنیای از و برم ای خلسه توی بود شده باعث بود پیچیده فضا توی که موسیقي...کنم سرگرم خودمو

 بگیرم

 خالـــــي فنجون يك ته میگشتم تو اسم پي»

 خیالــــــي تبسم يه تازه طعم يك دنبال

  پريده لب های فنجون

 خورده نیمه های قهوه

 مرده همیشه واسه که عشقي و من

 «سپرده تو عشق به دل

 میكني؟ سیر هپروت تو که عاشقي مگه تو کجايي...توام با هويــــــي -افسانه

 عاشقم آره...فهمید هم افسانه...هه

 سالم -من

 بود شده ذره يه برات دلم عزيزم سالم -فريده

 رفتن طفره و چیني مقدمه هیچ بدون خانم ارمیا...بعد واسه بذاريد رو ها دادن قلوه و دل اين و علیك سالم -افسانه

 کردی؟؟ غلطي چه نبودم من ببینم بگو مطلب اصل سره برو

 بگم برات بعد تا میخوری چي بگو اول -من

  نرو طفره گفتم ديگه بگو...میخورم کوفت من -افسانه
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 و میالد اعتراف تا آدماش و ون اون و مسابقه از...رو اتفاقات پیاز تا سیر از کردم تعريف دوشون هر برای رو جريان

 و...همیشه برای ايتالیا به رفتنش هم بعد و میالد رفتن بیمارستان و عماد با عقدم و آورد سرمون عماد که باليي

 و مغرور دختر اون ديگه حاال که گفتم...برد خودش با هم رو من دل میالد که گفتم بهشون...خودم دل شكستن

 ...نیستم گذشته سرسخت

 دهن و اومده در حدقه از چشمايي با فقط و نیومد در هم جیكشون دوتا اون و زدم حرف براشون تموم ساعت يك

 بودن زده زل من به مونده باز هايي

 بكنه؟؟ تو زندگي و بابات با يي معامله همچین اومد دلش طور چه عماد -افسانه

 زده کار اين به دست من به اش عالقه خاطر به میگه -من

  ؟نبوديم؟ پیشت زندگیت تايم ترين بحراني تو که دوست میگن هم ما به...خدا رو تو ببین...برات بمیرم -فريده

 پیشمید بعد به اين از که اينه مهم نداره اشكال -من

 اشب مطمئن نمیكنیم دريغ بهت رسوندن کمك از موقع هیچ...پشتتیم آخرش تا فريده منو عزيزم نكن شك -افسانه

 ...میكنید لطف ها بچه ممنون -من

 نشه؟؟ ديرت حاال -فريده

 کردم ساعت به نگاهي

 میاد 8 عماد دارم وقت ساعتي يك هنوز نه -من

 آوردی؟ ماشین -افسانه

  دادم انصراف هم مسابقات از نشستم ماشین پشت ديگه عماد خونه اومدم وقتي از نه -من

 برسونیم هم رو تو راه سره تا پاشو پس -افسانه

 بزنم قدم خونه تا يكم میخوام خیابونه همین توی عماد ی خونه نه -من

 میاد بارون داره ولي -فريده

 هب که بارونها همون از يكي...انگیز خاطره های بارون اون از يكي دوباره...کردم نگاه بیرون به شاپ کافي ی پنجره از

 ...داره رو ها خاطره عطر خاک و رطوبت بوی جای

 دارم دوست رو بارون تو زدن قدم...بهتر -من

  نمیماسه چیزی تنهايي که تو به است دونفره هوا االن...میزنن قدم بارون زير دوتايي ها عاشق االن ديوونه -افسانه
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 ! ست نفره چند االن هوای نمیكنه فرقي

 ...کنم تحمل رو آسمون دلتنگي تنهايي مجبورم من و نیست میالد که اينه مهم

 دارم دوست هم رو بارون زيره شدن خیس من نداره اشكال -من

 نذار خبر بي هم منو باش خودت مواظب رفتیم ما پس...میدوني جور هر -افسانه

 خدافظ باشه -من

 ها نكني تعارف داشتي احتیاج کمك به ارمیا...عزيزم خدافظ -فريده

 خدافظ شم فدات نه -من

 مه بعد کردم حساب و کردم عمل تر زود من ولي کنن حساب تا رفتن صندوق سمت به و شدند بلند میز پای از ها بچه

 ...کردم زدن قدم به شروع رو پیاده توی و زدم بیرون شاپ کافي از

 افتاديم دنیا کجای کدوممون هر اينكه يا شديم عوض قدر چه میالد منو اينكه يا گذشته ها روز آن از چقدر که اين

 ...نیست مهم اصال

 ...میكنه رو هواش دلم ، باشه میخواد که هروقت ، بیاد که بارون باز

 ...میشه تنگ براش دلم ، میباره که بارون

 گريه آسمان...میكنم بغض من...چتر بدون افتم مي راه

 برای اشكم های قطره انگاری...میدادن مسابقه ديگه هم با هام گونه روی و بودنن کرده پیدا رو خودشون راه اشكام

 ... میگرفتن پیشي ديگه هم از و داشتن عجله بارون از خیس زمین روی افتادن

 ...نشنوه رو هام گريه صدای بي صدای کسي تا باره مي بارون...باره مي ای ديگه جور بارون امشب

 هام كموزي فولدره توی...ارمیالد...زدم رو رمزش کردم نگاه گوشي ی صفحه به بغض با کشیدم بیرون کیفم از موبايلمو

 ....کردم پلي آهنگي و رفتم

 میاره يادم تورو باز خونه و وتنهايي شب»

 میباره بارون داره باز گرفته دلم امشب بازم

 قراره بي دل عمريه

 بهونه و غم عالم يه و قرار بي نگاه يه

 خونه تو نیستي ديگه تو بیارم يادم کافیه
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 خونه تو نیستي ديگه تو

 منو بارونو نم نم منو حاال

 منو و داغون دل يه

 منو خیابونو و غم

 بارونو صدای منو

 منو پنهونو اشكای منو

 منو خونو پر دل يه

 نفس داره دوست دلم

 بس همینو نفس نفس

 راهته به هنوز چشام

 نگاهته منتظر

 میچینم گل برات روز هر

 میشینم عكست کنار

 میبینم خواب تورو فقط ترينم عاشق هنوزم

 منو بارونو نم نم منو حاال

 منو و داغون دل يه

 منو خیابونو و غم

 بارونو صدای منو

 منو پنهونو اشكای منو

 «منو خونو پر دل يه

 (نديم – منو حاال)
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 لباس و رفتم حمام توی...میچكید هام لباس ی همه از آب شدم که خونه وارد...کردم گريه و زدم قدم خونه خوده تا

 ساالد کردن درست مشغول حمام از بعد و گرفتم دوش يه هم خودم انداختم ها کثیف لباس سبد توی و آوردم در هامو

 ...بپزم چیزی پلويي که نداشتم فرصت زياد عماد اومدن تا آخه شدم ماکاروني

 ولي...نبودم که حالي در بودن خوب به کردم وانمود و...همیشه مثل ديدم تلويزيون و خوردم غذا عماد با هم اونشب

 یرو و بخوابم عماد بغل توی نباشم مجبور تا موندم تلويزيون پای و کردم بهونه رو خوابي بي خوابیدن موقع شب

  برد خوابم هم تلويزيون جلوی مبل همون

 ی خونه برم امروز بود قرار وای ای...آتوسا...کردم گوشیم ی صفحه به نگاهي...پريدم خواب از موبايلم زنگ صدای با

 ندهچ ساعت مگه...کنم اجرا رو بكشم حرف آتنا زبون زيره از تا بودم ريخته که يي نقشه هم و باشم آتنا پیش تا خاله

 سريع رو تماس شدم نگران...میرم ظهر نزديك همیشه من 0 ساعت تازه نه ولي...کردم دير نكنه...زده زنگم آتوسا که

 ...کردم وصل

 آتوسا جانم الو -من

 شد پرپر آبجیم که يا ب...خـواهـــرم...ارمیــــــا -آتوسا

 کشید تیر بدنم تموم که جوری نشستم مبل روی فشنگ مثل کردم هول

 آتوسا؟؟؟ شده چي -من

  بیا فقط نپرس -

 اومده؟ آتنا سره باليي چه بگو میكنم سكته دارم آتوسا -

 کرده خودکشي آتنا)....(  بیمارستان بیا -

  چـــي؟؟؟؟ -

 بیا نپرس -

 اومدم -

 نیم...شرکت بود رفته کنم فكر نبود خونه توی هم عماد بیرون زدم خونه از و کردم تموم دقیقه 4 توی رو کارام تموم

 داد يه که بود صبور خیلي چاره بي...میرفتم رژه تاکسي راننده مخ روی چي مثل من و کرديم گیر ترافیك توی ساعتي

 که ودمب هول اينقدر بیمارستان رسیدم ربعه سه بود زدني میونبر و ترفند هر به خالصه...کنه ام خفه تا نكشید سرم

 تناآ سراغ و رفتم استیشن سمت به شدم بیمارستان سالن وارد...زمین بخورم بود نزديك بیمارستان ی پله راه توی

 همونجا به سريع و خواستم رو عمل اتاق آدرس...عمله اتاق گفتن گرفتم رو بود کرده خودکشي که رو ايرانمهر

 و بودن نشسته عمل اتاق دره پشت های صندلي روی زار حال با که افتاد خاله و آتیال و آتوسا به چشمم دور از...رفتم
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 لوج آروم...میكوبید سرش پشت ديوار به رو سرش بسته چشمايي با هم آتیال و میداد ماساژ رو خالم کمر پشت آتوسا

 ديد منو که بود نفری اولین آتوسا...رفتم

 اومدی؟ بالخره -آتوسا

  شد برابر صد شون چهره توی غم ديدن منو وقتي و برگشتن من سمت به آتیال و خالم آتوسا حرف اين با

 افتاده؟؟ اتفاقي چه -من

 از رو مصوبش ايشاهلل خدا...کردن؟ خراب رو زندگیش ديدی...زدن؟ چشمش ديدی...شد؟ پرپر بچم ديدی ارمیا -خالم

  تن پنج حق به بكنه رو اش ريشه خدا...کنه محو زمین روی

 دارم کارت بیا من دنبال ارمیا -آتوسا

 کرد شروع آتوسا نشستیم نیمكتي روی بیمارستان حیاط توی...افتادم راه آتوسا دنبال

 قتيو اينو بود ببخشید منو گفت که چیزی تنها ولي زد حرف ها مدت از بعد تازه بود شده عوض رفتارش آتنا ديشب -

 هممون دل که بوسید محكم و عمیق اينقدر رو همه صورت ديشب گفت بهمون اتاقش توی بره میخواست خواب برای

 تیمنمیذاش میدونستیم اگه که چیه خواهي ذرتمع اين دلیل و ها بوسه اين پشت نمیدونستیم ولي رفت ضعف براش

 دتم اين برعكس هم آتنا میديديم فیلم داشتیم وقت دير تا همگي...بمونه تنها شب کوفتي اتاق اون توی وقت هیچ

 حوصله و بودن خسته ی بهونه به جمع از میشديم جمع هم دوره ما که مواقعي همچین و بود گرفته افسردگي که

 رفت اتاقش توی : ساعت...بشه تموم فیلم تا موند پیشمون شب نیمه : تا و شد همراه باهامون تمیرف بیرون نداشتن

 يك رفتم اتاقم توی منم بخوابن تا رفتن هاشون اتاق توی میومد خوابشون همه کرد خاموش هم رو اتاقش چراغ و

 تا اومدم بیرون اتاق از بود نیم و 4 ساعت بود زده سرم به خوابي بي نمیبرد خوابم ولي رفتم کلنجار خودم با ساعتي

 دوباره حتما گفتم شد روشن موقع همون آتنا اتاق چراغ ديديم که بخورم و بردارم آشپزخونه توی از خوابي قرص

 چي هر ولي رفتم آشپزخونه توی بهش توجه بي بزنم بهم رو خلوتش نرم کرده خلوت يا و زده سرش به بیخوابي

 داشت هوا بود شده صبح ديگه...بگیره خوابم شايد تا ببینم فیلم گرفتم تصمیم كردمنمی پیدا خواب قرص میگشتم

 و تو برم خواستم روشن هنوز آتنا اتاق چراغ ديدم رفتم نمیاد خوابم بازم ديدم که بود 0 و 6 تقريبا میشد روشن

 ....کردم باز درو که همین ولي من هم نباشه تنها اون هم که بزنم حرف باهاش

 و میكرد هق هق...کرد رها و کنه تحمل نتونست ديگه رو میكردم حس کالمش توی اش جمله اولین از که بغضي آتوسا

 سرش اونم گرفتمش آغوشم در کشیدم جلو نیمكت روی رو خودم...میريختم اشك آروم آروم منم بود آورده کم نفس

 :کرد شروع دوباره شد خالي و کرد گريه کم يه که اين از بعد...گذاشت شونم روی رو

 دست و بود هاش دست از يكي توی هم خوری میوه چاقوی يه و بود افتاده تختش روی خون غرق کوچولوم خواهر -

 و ريختن آتنا اتاق توی سراسیمه همه کنم خبر رو بقیه و بزنم جیغ تونستم فقط ديدم که رو صحنه اين....ديگش

 اونو هم بعد و بست رو دستش و برداشت شالي آتنا کمد توی از اومد خودش به همه از اول آتیال شدن شكه همشون
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 باز دهني با بود شده باعث که شك يه و موندم من...زدن بیرون خونه از مامان و بابا همراه خودش ماشین با و کرد بغل

 میز روی کاغذی متوجه اومدم که خودم به...نخورم تكون جام از و وايسم خون از پر اتاقي وسط شده گشاد چشمايي و

 ....ما برای بود نامه يه داشتم برش شدم آتنا تحرير

 گرفت سمتم به اونو و آورد در کاغذی و کرد پالتوش جیب در دست و برداشت شونم روی از رو سرش

  نوشته رو خودکشیش آخر در و...افسردگي و سكوت همه اين دلیل...بخون...آتناست ی نامه بگیرش -آتوسا

 کردم بازش و گرفتم آتوسا از رو کاغذ

 زچی بايد که میفهمیدم اونقدر چون پرسیدم نمي کسي از...چي؟؟؟ يعني ه*ز*ر*ه که میكردم فكر اين به همیشه »

 آقايیش چشم از زود که دختری يعني... اشغال يعني ه*ز*ر*ه..چي؟؟ يعني ه*ز*ر*ه فهمیدم امروز ولي.. باشه بدی

 به زنهب زل شب تا و بگه بخیر صبح اس ام اس يه با بشه بیدار آقايیش عشق به صبح از که دختری يعني... بیوفته

 کنه اس ام اس بخیر شب يه شكسته دله با گريون چشای با شد که شب يعني ه*ز*ر*ه... برسه جوابي شايد که گوشي

... میزنن چشمك بهش اتاقش ی پنجره از که آسمون های ستاره با میمونه تنها اون باز ولي برسه جوابي شايد بزنه زار

 هشب آقايي جز پسری هیچ حاال تا نذاشته که دختری يعني... بشه الشي پسره يه عاشق روزگار بد از که دختری يعني

 که ریدخت يعني... بمكه جونشو ی شیره آقايي بزاره لباش روی بزاره لباشو بشه عاشق که دختری يعني... بزنه دست

 هکن تل بهش آقايي باشه داشته امید روز هر که دختری يعني... نكنه نگاه رو هیشكي اون جز میده قول آقايیش به

 رو همه میشنوه فحش چي هر که دختری يعني... بود شده تنگ هات بازی خل برای دلم... تو مني جان بگه بهش

 نييع... بشه بخور گوه به محكوم عشقش واسه که دختری يعني... بفهمه هیشكي نمیزاره دلش صندوقچه تو میريزه

 تریدخ يعني ه*ز*ر*ه...بره بزاردشو آقايیش عاشقي اوج تو که دختری يعني... کنه پشت بهت امیدته تمام که يكي

 کنه آرزو براش آقايیش که دختری يعني ه*ز*ر*ه...داره دوسش هم هنوز میگه بهش آقايیش که مطمئنه میدونه که

 يعني... نكنه خیانت آقايیش به که دختری يعني... بودنه عاشق فقط جرمش که دختری يعني... کامیون زيره بره

 ديوونش آقايیش شب آخره های ويتینگ که دختری يعني.... بكشه جنون به کارش آقايیش عشق از که دختری

 نتوم هزار چهل دقیقه ده هر باباش میفهمه وقتي اعصاب دکتر پیش میبرنش وقتي که دختری يعني ه*ز*ر*ه...کنه

 به نباشه دل سنگ امشب آقايیش میكنه دعا که دختری يعني... بیرون میاد مطب از میريزه اشك بده بايد پول

 تو که دختری يعني...  بخواب میمونم پیشت بخواب راحت امشب دارم دوست منم گلم بگه بهش بده گوش حرفاش

 من خانومي گفته کي هر کرده غلط.. تو مني جان پیشتم من گلم نكني نفرينم میگه بهش آقايیش روياهاش

 يعني ه*ز*ر*ه...بده جا خودش تو هم دنیارو های غم تمام که باشه بزرگ اونقدر دلش که دختری يعني... دروغگوهه

 من من من من يعني ه*ز*ر*ه..... راضي آقايیشو گفته بهش که باشه ديگه دختر يه های قول به دلخوشیش که دختری

 عشق يه باشم داشته خسته دل عاشق يه میخواستم همیشه...میدن؟؟؟؟؟ راه بهشت به هارو ه*ز*ر*ه راستي........من

 قتيو باشه داشته هايي عشق همچین که داستان و خیالي نه واقیه دنیای اينجا که بود رفته يادم ولي ها قصه تو مثه

 ... نبود بیش الشخوری اون میكردم اشتباه ولي روياهام مرد همون خودشه گفتم شدم آشنا باهاش
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 که اين بابت ببخشید منو دادم آزارتون مدت اين توی که میخوام معذرت همتون از بابا ببخشید مامان ببخشید

 پسر ناو گذاشتم که اين بابت...بودنم دختر حكم حتي بگیره چیزمو همه و بشه زندگیم وارد عوضي پسره يه گذاشتم

 بگه بهم کنه نفرينم گذاشتم بده فوش بهم گذاشتم نذاره تنهام کنم خواهش ازش رفتم که وقتي کنه خورد رو غرورم

 کارم ناي اگه حتي من ولي میبرم رو آبروتون که میخوام معذرت...بخور گوه بگه بهم گذاشتم کامیون زيره بری ايشاهلل

 و بمونم اگه ولي کشت خودشو بعدم شد ديوونه دختره میگن همه کارم اين با حداقل میبرم رو آبروتون بازم نكنم

 کنید حاللم ولي نبودم آتیال و آتوسا واسه خوبي خواهره و شما واسه خوبي دختره...بدتره بشه رسوا زدم که گندی

 « آتنا دوستدارتون...خداحافظ رفتم همین واسه داشتم دوستون

 

 حاال تا روز اون چرا برم معصومت صورت اون قربون خالم دختر واسه بمیرم الهي...میريختم اشك بهاری ابر مثل

 برگردوندم آتوسا به رو نامه...بگردم؟ دورت آوردن سرت باليي چه جامعه اين های گرگ نگفتي

 خوندنش؟ اينا مامانت -من

 دفهمی اتفاقي اونم میدونه آتیال فقط...خرابه حالشون همینجوری اونا...فعال حداقل بخونن نیست قرارم...نه -آتوسا

 بفهمه کس هیچ نمیخواستم من وگرنه

 نديدمش عمل اتاق دره پشت کجاست بابات راستي -

 بخشه تو کردن بستريش شد بد حالش -

 باشه شده تموم آتنا عمل شايد تو بريم پاشو هم حاال...بگذرونه خیر به خودش خدا -

 و ملع اتاق وقتي ولي...افتاديم راه عمل اتاق هم بعد و بیمارستان داخل سمت به و شديم بلند نیمكت روی از آتوسا با

 شیون و بود نشسسته زمین روی خاله...شديم میخ جامون سره دومون هر گرفتن قرار ديدمون تیرس در آتیال و خاله

  ننک بلندش زمین روی از و کنن آرومش میكردند سعي ها پرستار از تا چند با میكرد گريه که حالي در آتیال و میكرد

  دنبالش به منم دويد سمتشون به آتوسا

 بدنش اون داره شنا مدال کلي ورزشكاره ام بچه حرفاست اين از تر قوی اون نمرده من دختر میگید دروغ -خالم

 ممكنه غیره...قويه

 لقبو مامان...رفته...نیست ديگه آتنا مامان کن قبول...بگردم دورت نكن اذيت خودتو مامان...خدا رو تو...مامان -آتیال

 مرده ديگه اون کن

 پیشه برديش که داشتي دوسش اينقدر خدا...چرا؟؟...بود سالش 08 فقط من آتنای...حقه؟؟ اين آخه نه...نه...نه -خالم

 اين تو بودم بدی داره امانت...بمونه؟ من پیش نذاشتي چرا پس داشتم دوسش منم بودم مادرش من خدايا...خودت؟؟؟

  خــــدا ای...گرفتي؟؟ رو بچم چرا خدا...سال؟؟ 08
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 انجام کاری نتونستن دکترا يعني...کرد؟؟ تموم يعني...يعني بود چي منظورش آتیال...میگفت؟؟؟ چي خالم

 نمیبینم؟؟ ديگه و بانمك و مهربون و شیطون و شر دختر اون يعني...رفت؟؟ خالم دختر يعني...بدن؟؟

 افاقه میكردم تالش چي هر ولي کنم آرومش تا بردم هجوم طرفش به نشست زمین روی و کشید جیغي آتوسا

 بي رایب هم میكردم گريه منم کرديم آروم رو آتوسا و خاله آتیال و پرستارا کمك به بالخره بود بدبختي هر به...نمیكرد

 خالم و آتوسا حال برای هم و کوچولوم ی خاله دختر گي چاره بي و کسي

 نرند خودشون ی خونه توی حال اين با میدادم ترجیح بردم خودمون ی خونه به آتوسا ماشین با رو آتوسا و خاله من

 تا ندمو بیمارستان هم آتیال بود بهتر اينطوری نباشن هم تنها تا میموندم اونجا فعال خودمم بود مامان ما ی خونه توی

 ..بده انجام رو خاکسپاری مقدمات و جسد تحويل کارای هم و باشه باباش پیشه هم

 یزار گريه برای استارتي کارش اين با و انداخت چنگ خودش صورت به و کرد گريه کلي فهمید رو جريان وقتي مامان

 از بعد...کنم آروم رو اينا طوری چه بودم مونده داره گريه هوای خودش که دلي با تنها دست من حاال شد آتوسا و خاله

  گرفتیم آروم بالخره زدن خودمون مغز و سر تو و زاری گريه ساعت سه

 هراز بهشت به جسد انتقال آمبوالنس دنبال ديگه هم با دارن اونا و گفته هم خاله شوهر به که گفت و زد زنگ آتیال

 خاله شوهر و آتیال برای هم مشكي پیرهن دوتا و بشیم آماده هم خودمون و بديم خبر همه به خواست هم ما از و میرن

 ...زهرا بهشت بريم و برداريم هم

 ...ردک تصادف گفتیم کرده خودکشي نگفتیم کس هیچ به ولي شدن مطلع آتنا مرگ از فامیل کل که نكشید طولي

 شرکت از دادم خبر بابا به منم و برداشت منو های مشكي لباس از يكي هم آتوسا و گرفت مشكي لباس مامان از خاله

  بردارم خاله شوهر و آتیال برای هم رو مشكیش های پیرهن از دوتا تا گرفتم اجازه هم ازش و زهرا بهشت بیاد و برگرده

 اونم...بیاد خاکسپاری مراسم برای نداره مهمي کاره اگه خواستم ازش و زدم زنگ اونم به و افتادم عماد ياد راه توی

 میاد حتما گفت طور همین و گفت خانوادم منو به تسلیت

 ...شد پرپر اينطوری که خالم دختر واسه بمیرم آخي

  دش انجام باشكوه خیلي و نحو بهترين به مراسم و دادن انجام رو سپاری خاک های کار تموم خاله شوهر و آتیال و بابا

 دادم خبر خدمتمون پیش خانم مريم به من و گرفتیم ما ی خونه توی هم رو آتنا سوم مراسم مامان و منو پیشنهاد به

 نظافت هم و کنه کمك من به پذيرايي توی هم و اونجا بیاد مراسم برای که

 ی گريه هم داری و گاه و بود خالم گفتن آتنا آتنا و خوندن قرآن صدای خونمون فضای در موجود صدای تنها

 شباور کي...میكردم نگاه بود خورده کنارش مشكي ربان که آتنا عكس قاب به و بودم ايستاده ای گوشه منم...فردی

 نس اين توی میشد باورش کي...زهرا بهشت شده خونش و شده خاک نصیب شیطون کوچولوی آتنا روزه سه که میشد

 کي؟...باشه خوابیده خاک خروارها زيره االن آتنا میشد باورش کي...بزاره تنها رو ما و بره
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 !!!خبره؟؟؟ چه اينجا -

 میديدم؟ رو کي خدايا...چرخوندم سمت همون به رو متعجبم صورت...چرخید خونه ورودی دره سمت به سرها ی همه

 دير ولي...موقع بد ولي بود اومده...بود برگشته من ايلیای...آره...بود خودش

 پر نگاه بعد و...کرد مشكیشون های لباس و جمع در حاضر اعضای تك تك به ترس پر نگاهي اومد جلو قدمي ايلیا

 لمث درست نمیشد باورش اونم...دوخت عكس به رو ناباورش نگاه اينبار و بست رو چشماش...آتنا عكس به رو بهتش

 بود نديده رو اينا از کدوم هیچ ديگه که اون...نمیشد باورم و بودم ديده رو خاکسپاريش من...من

 کجاست؟؟ آتنا -ايلیا

 ...ببره آسمون به رو خاله گريه صدای تا بود کافي جمله يه همین

 ...داشت تعلق بهش که جايي همون رفت...ها فرشته مثله...آسمون تو رفت...شد پرپر ام بچه -خاله

 ...نشست زمین روی و داد تكیه ديواری به همونجا و کرد رها زمین روی رو ساکش ايلیا

 زد غمگیني لبخند...کرد نگام...گرفتم رو دستش...نشستم کنارش...رفتم سمتش به

 تصادف؟؟ -ايلیا

 خودکشي...نه -من

 و شیطون دختر نداشت باور اونم میگشت دروغ از هايي رگه دنبال دوخت چشمام توی رو اش زده بهت نگاه ايلیا

 بزنه خودکشي به دست آتنا مثله سرخوشي

 چرا؟؟ -ايلیا

 میكنم تعريف برات فرصت سره طوالنیه داستانش -من

 بدونم میخوام االن همین -

 داری؟ رو اش حوصله -

 آره -

 و متین...میريخت اشك مردونه و آروم خیلي فقط اون گفتم براش رو آتنا ی نامه و خودکشي و افسردگي داستان کل

 وقار با

 افتاد میكرد نگاه ما به و بود ايستاده سالن کنار که عماد به چشمش ايلیا

 نیست؟ میالد داداش عماد همون پسره اين -ايلیا
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 همونه چرا -من

 میكنه؟ چیكار اينجا -

 میشناختش بود ديده رو آتنا -

 نیومده؟ میالد چرا پس اومده اين اگه خب -

  ندارم رو اش حوصله خودمم نیست موقعیتش االن بگم برات فرصت سره بايد طوالنیه واقعا يكي اين داستان -

 نكرد اصراری و کرد درکم دوباره ايلیا

 اين به ايلیا...عماد طور همین و خاله ی خانواده و بودن مونده ما ی خانواده فقط بودن رفته همه و بود شده تموم مراسم

 صاحب فقط و رفتن ها مهمون ی همه وقتي داشت حق...میكرد نگاه عماد به مشكوک و بود کرده شك خیلي موضوع

 برانگیزه شك يكم عماد بودن... موندن ها عزا

 دارم کارت اتاقم تو بريم بیا ارمیا -ايلیا

 تاقا باال ی طبقه به دنبالش...افتاده هايي اتفاق چه نبودش تو بفهمه بايد چي که بالخره داره کارم چي میدونستم

 رفتم خودش

 اينجاست؟ هنوز چرا پسره اين بگو...بگو رو بگي میخواستي که جرياني اون بشین بیا -ايلیا

 نیستن آيند خوش هم زياد که...زياد خیلي...افتاده زيادی اتفاقات سربازی رفتي تو که وقتي از ايلیا -من

  میكني نگرانم داری ببینم کن تعريف اتفاقاتي؟ چه -ايلیا

 هي شدم مسابقه وارد وقتي میداد بد گواه و میزد شور دلم مسابقه اول داشتم مسابقه من تو رفتن از بعد روز چند -

 ومن و کردن حمله بهم هاش سرنشین و شد سبز جلوم ون يه بود خلوت اطرافم کامال و گرفتم فاصله همه از که جايي

 من های رقیب از يكي طرف از ون اون شد معلوم ها بعد که کردن حبسم ماشین عقب صندوق توی و کردن بیهوش

 عقب صندوق توی از منو میالد خواستم کمك و اومدم هوش به وقتي...ببرم من نذاره میخواست که بود رالي توی

 تههف دو...نكشید عقب پا بازم اون...ندارم حسي بهش گفتم من ولي...کرد عالقه ابراز بهم همونجا...آورد بیرون ماشین

 بدهي کلي و ورشكستگي حال در بابا میدونست که عماد...شد قضیه وارد عماد داداشش که بوديم دوست باهم يي

 رحمي بي با اونم نكرد قبول بابا ولي...خواست بابا از منو اونا اذای در بعد و خريد هاشو سفته و ها چك تموم داره

 در عقدم به رو دخترت هات بدهي جای به بايد و بدهكاری من به تو که زد فرياد بابا های همكار ی همه جلوی

 اباب میزارن خواستگاری قرار بابا با شب همون برای عماد میكنه قبول میبینه وسط رو آبروش پای وقتي بابا...بیاری

 شب...ودب گفته برام تلفن پشت رو کلیاتش آخه بگه برام قضیه جزئیات ی درباره تا خواست اتاقش توی منو روز همون

 مادع دنبال من میكرد فكر بكنم باهاش کاری همچین نمیشد باورش بمیرم...بود باهاشون هم میالد خواستگاری اومدن
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 ابمجو گفتم عماد به اتاق تو بیرون زد خونه از و کنه تحمل رو مراسم نتونست شب همون...شدم نزديك بهش که بودم

 پام به خودت که کنم کاری نذار...گفت....زد خیمه روم هم خودش...و تخت روی داد هول منو اون...اون ولي منفیه

 سه بعد دز غیبش روز سه هم میالد کرديم عقد و محضر رفتیم فرداش...قبوله گفتم ترسیدم منم...بگیرمت که بیوفتي

 بود عماد ی خونه که مدتي تا بیمارستان از ترخیصش از بعد ولي بود مونده بارون زيره کرديم پیداش بیمارستان روز

 بدش زما که گفت من به هم پارتیش گودبای توی ايتالیا بره همیشه برای گرفت تصمیم هم بعد و عیادتش برم نذاشت

 میكنم زندگي عماد ی خونه توی من روز اون از و...همیشه برای رفت و...شده نابود داشته من به که عشقي اون میاد

 میلرزيد اش شده مشت دست...متورم گردنش رگ و بود شده سرخ ايلیا صورت

 بفمم؟؟؟ رو اينا بايد االن من اونوقت -ايلیا

 زدممی صداش و میدويدم دنبالش به منم زد بیرون اتاق از و شد بلند جاش از سرعت با بدم ايلیا به جوابي خواستم تا

 سعي خاله شوهر و آتیال و بابا کرد حمله عماد طرف به فرياد با و رفت پايین ها پله راه از ايلیا بجنبم خودم به اومدم تا

 رو گريم تا بود گرفته آغوشش توی منو هم مامان...میكردن داد و جیغ هم آتوسا و خاله و کنن جدا هم از رو اونا کردن

 کنه آروم

 که اين وجود با ايلیا و بود افتاده زمین روی عماد...کردم نگاه عماد و ايلیا به و کردم جدا مامان ی سینه از رو صورتم

 بود داده قرار حمله مورد رو عماد لگد با بودن گرفته رو ديگش دست يه آتیال و دستشو يه بابام

 دبو فروخته بهت تری هیزم چه...کردی؟ باهاش کارو اين که بود کار و کس بي مگه من خواهر...کثافت...عوضي -ايلیا

 ....زاده حروم بنال دِ...هان؟؟؟...کردی؟ نابود رو اش آينده اينطوری که

 هم ور سنگ دل ايلیا های فرياد صدای ببرن باغ به رو ايلیا و کنن دور عماد از رو ايلیا شدن موفق بالخره آتیال و بابام

 میكرد آب

 که تو بزرگ سیروس آقا...آوردی سرمون بود چي ها مصیبت اين.....ماه سه فقط نبودم ماه سه.....خــــــــدا -ايلیا

 زندگیه دختر اون نمیدونستي مگه....کني؟ مراقبت دخترت از ماه سه من نبود در نتونستي میشد ادعات اينقدر

 من میبینم اومدم ماه سه بعد حاال...کسمه همه اون...نیست ناموسم فقط...نیست خواهرم فقط اون...چیزمه همه...منه؟

 مبه خیـــــلــــي...کشیدن گوه به رو زنگیش ندادن بهش که هايي زجر چه نیاوردن؟ سرش که بالهايي چه نبودم

 میــــسـوزم دارم جـــا صـد از...مـــگــه زور

 داشت دوست خیلي منو همیشه بود پشتوانم بچگي از که...ايلیام حال به...داداشم حال به...نه خودم حال به میزدم زار

 رتيصو در بود کرده دعوا خانم ارمیا نه ارمیا بودن گفته من به فقط دوستاش که اين خاطر به ها وقت خیلي يادمه حتي

 قول به االن...داره غیرت خیلي من رو اون میكشه چي داره االن میفمم 06 ايلیا و بود سالم 02 موقع اون من که

 ...میسوزه داره جا صد از خودش
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 به دوباره ديد منو اشكي چشمای وقتي ايلیا...برگشتن سالن توی آتیال و بابا با شد تموم ايلیا های اربده که اين از بعد

 داشتن نگهش ايندفعه آتیال و بابا که برد يورش عماد سمت

 تو سره زيره...کثافت تو سره زيره نشسته اشك به چشمای اين -ايلیا

 روی رو دستش ايستاد کمي ی فاصله با جلوم و اومد سمتم به بود گرفته دندون به رو پايینش لب که اين حین در ايلیا

 ...کشید خودش بغل توی سفت منو هم بعد کرد پاک هامو اشك شستش با و گذاشت صورتم

  موکرد پل و شل زدم رو مصوبش ديدی وقت يه میكنه ديوونه منو اشكا اين که میدوني...ايلیا عمر نكن گريه -ايلیا

 خنديدم گريه میون

  بشم پروتزيت لبای اون قربون بخند...بخند آفرين -ايلیا

 : گفتم و خنديدم تر بلند

  من؟؟ لبای اين به دادی گیر اومدی دوباره تو -

 نشوند پیشونیم روی طوالني ای بوسه و زد لبخندی ايلیا

 ببرن بین از رو ها اختالف و بزنن حرف مردونه باهم تا بردن باغ توی رو ايلیا و عماد...خاله شوهر و بابا

 میومد نظر به پكر...نشستم آتیال کنار مبل روی منم رفتن خونه آشپز توی هم آتوسا و مامان و خاله

 میای نظر به پكر خاله پسر چیه -من

 میخورم تأسف خودم حال به دارم -آتیال

 چرا؟...تأسف؟؟ -

 نم ولي نمیذاشت بود اگه قطعا و نداشت خبر و نبود اينجا میاورد تو سره رو ها بال اين داشت عماد که وقتي ايلیا -

 وت خودمو بستم چشمامو ولي...بودم کنارش درست داشتم حضور میكشوندن فساد به رو خواهرم زندگي داشتن وقتي

 دريغ همه از رو ام توجه...بستم اطرافم و زندگي حقايق تموم روی رو چشمم...کردم خفه تو به طرفه يه عشق

 و همايت اين به که بود زندگیش از ای برهه توی که کوچیكترم خواهر از حتي...کردم دريغ همه از رو همايتم...کردم

 هب تف...میزاشتمش سرپناه بي و تنها گرگي ی جامعه اين توی نبايد من بود خام نوجوون يه اون...بود محتاج هدايت

 غیرتم اين

 چون...میخواسم ازش من چون کنه کمك من به عماد جريان توی میتونست ايلیا...بدوني مقصر خودتو نبايد تو آتیال -

 يکس با گفت تو به اصال...کرد؟ مطلع داشت که مشكلي از رو تو اون چي؟ آتنا ولي...میزاشتمش قضیه جريان در من

 کني؟ کمكش میخواستي طوری چه تو پس...نگفت...شده؟ دوست
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 میكنم گناه احساس قضیه اين توی من ولي...نمیدونم -

 وردخ ضربه پسر اون از وقتي حداقل آتنا...بوده آتنا بعد و پسر اون اول جريان اين اصلي مقصر میكني اشتباه خب -

 کنه داغون خودشو و بريزه خودش تو که اين نه میگفت ما از يكي به بايد

 باره از هک مرسي...کنم کمكش بتونم که نداشتم خبر مشكالتش از که من...بدونم مقصر خودمو نبايد من...توئه با حق -

 کردی کم دوشم روی وجدان عذاب اين

 کنم کمكت بايد ديگه خالمي پسر نباشه چي هر...میكنم خواهش -

 **** 

 مدت هدرست برگشته منم نفس به اعتماد و امنیت حس برگشته ايلیا وقتي از خونه برگشته ايلیا میشه وقتي چند

 يه هم و باشه رو آتنا مراسم هم تا بمونه يي هفته دو يكي تونسته اينا و بازی پارتي با ولي کوتاهه مرخصیش

 وقتي از مخصوصا...گفته ايلیا میمونم خودمون ی خونه من هم مدت اين توی بده من اوضاع و وضع به سراساموني

 و یمبش تنها زيادی مدتي برای نمیذاره حتي عماد ی خونه برم من نمیذاره بزنه دست بهم عماد نذاشتم حاال تا فهمیده

 هم خوشحال هیچ نمیشم که ناراحت کاراش اين از...میشه انجام اون تايم تعیین و ايلیا تأيید با هم هامون رفتن بیرون

 هچی دلیلش نمیدونم...نمیشه سیريشم زياد و شده سرد من به نسبت هم عماد خوده که میشه مدتي يه ولي...میشم

 هست منم نفع به تازه نیست مهم برام زيادم ولي

 دونمنمی...نمیده پاسخ بهشون من جلوی که هايي تلفن...مشكوک های تلفن...شده مشكوک هم ايلیا کارای وقتیه چند

 ...کاراشون تو موندم شده غريب عجیب همشون کارای

 رو صداش نه و ديدمش نه که ماه دو نزديك االن شده تنگ واسش دلم خیلي کرده رو میالد هوای دلم دوباره

 ....شنیدم

 تو...نیاد اي بیاد بارون میبینم میكنم توجه که حاال ولي نمیاد بارون که اينه قبلي های دفعه با ايندفعه فرق تنها ولي

 ...توام ياد از خیس من...نباشه يا باشه خاطرت...نباشي يا باشي

 كموزي و گذاشتم گوشم توی رو گوشیم های هنزفری افتادم يادت به خودم ننداخت يادم به رو تو بارون ديگه اينبار

 کردم پلي رو

  شد رو زيرو شبم رفتي که بارون تو»

 «شد گلوم رفیق شكسته بغض يه

  تشكس لعنتي بغض اين شب همون از و افتاد گريه به رفتنت از هم آسمون انگاری گرفت بارون رفتي که شبي آره

 پژمرد باغچه دل رفتي که بارون تو»
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 خورد خط آينه توی وجودم تمام

 میباره کوچه تو بارون وقتي هنوز

 «قراره بي دلم داره غصه دلم

  میكنه قراری بي و میگیره دلم میشه تنگ برات دلم میگیره بارون وقتي هنوزم

 قشنگه رويا نه عاشقانست شب نه»

 «تنگه تو بي دلم خونه تو بي دلم

  برات تنگه دلم گرفته تو بي دلم میالد

 راهه به چشمم که بارون زيره شب يه»

 ماهه نوره پره کوچه که میبینم

 رسیدی بارون تو که مني ماه تو

 «امیدی نا شب تو مني امید

  رفتي بارون تو شب يه که همونطور برمیگردی؟ بارون تو شب يه يعني میوفته؟ اتفاقي همچین يعني

  شد رو زيرو شبم رفتي که بارون تو»

 شد گلوم رفیق شكسته بغض يه

 پژمرد باغچه دل رفتي که بارون تو

 خورد خط آينه توی وجودم تمام

 میباره کوچه تو بارون وقتي هنوز

 قراره بي دلم داره غصه دلم

 قشنگه رويا نه عاشقانست شب نه

 «تنگه تو بي دلم خونه تو بي دلم

 (قمیشي سیاوش _ بارون)

 خدايا...خون دلمو...کرد تر چشمامو میالد ياد دوباره...میكردم گريه داشتم دوباره آوردم در گوشام از رو هنزفری

 حذفش رو کوفتي افسوس و حسرت اين کنم حذف زمین روی از رو يي کلمه میتونستم اگه...بديه چیزه حسرت
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 غرورم نذاشت احمقانم غرور و باشم خوش میالد کنار در میتونستم که میخورم رو هايي لحظه افسوس دارم...میكردم

 که راسته...کنم صادر هم االن نكردم صادر قلبم به رو مذکری جنس هیچ ورود اذن سن اين تا وقتي نمیداد اجازه بهم

 ...نمیشناسه غرور عشق میگن

 رد...کردم پاک هامو اشك و نشستم جام تو سريع ايلیاست فهمیدم در شدن کوبیده طرز از...اومد در صدا به اتاقم دره

 ...اومد داخل ايلیا و شد باز

 میكردی؟ گريه داشتي دوباره -ايلیا

 ندادم جوابي...پیچوندش نمیشه جوری هیچ...ها دردسره هم باهوش داداش...خدا ای

  آورده در اشكتو که حالله خونش دفعه اين خدا به کرده غلطي چه عماد پسره اين دوباره -ايلیا

 گرفته....تــ دلم...نیست عماد تقصیر نه...نه -من

 :گفت و زد ای گیرانه مچ لبخند ايلیا

 تنگه؟؟؟....تـــ يا گرفته دلت -

 ...تیزه ايلیا اين قدر چه

 :گفتم بغض با

  تنگه -

 شده؟ تنگ میالد برا دلت -

 میدوني؟؟؟ کجا از تو -

 باشه؟؟ داشته کي پس باشم نداشته خبر تو دل از اگه من -

 ...چیزه...راستش خب -

 که گرفتم میكردی تعريف واسم رو نبودم من که ماهي : اتفاقات داشتي وقتي روز همون...نكن من واسه میزه چیزه -

 کیه گیره خواهرمون دله و چیه قضیه

 ...کوچولو يه ها نه زياد...کشیدم خجالت کوچولو يه...انداختم پايین رو سرم

 میاره من برای هاشو خجالت بعد میشه عاشق میره من ی اجازه بدون...ورپريده میكشه هم خجالت چه -ايلیا

 دارم هاش رفتار ی همه روی کاملي شناخت سال اينهمه از بعد ديگه...میكنه شوخي داره میدونستم

 گرفته؟ چي از دلم میدوني -ايلیا
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 چي؟ از -من

 همچین و موندی تنها...گذاشتم تنهات ولي...بزارم تنها رو تو من تا بزنه لیس رو مغزم بايد گاو گفتم بهت بار يه -ايلیا

  زد لیس رو مغزم گاو واقعا که اين مثله...آوردند سرت بالهايي

 اين مگه گفت اون و نذاره تنهام وقت هیچ خواستم ازش ايلیا بغل توی مبل همین روی اتاق همین توی درست يادمه

  بزنه لیس رو مخش گاو که

 بره يادت دلتنگي بزنیم دوری يه بريم بپوش پاشو حاال کني فكر بهش نمیخواد ديگه کن ولش -ايلیا

 کنم انتخاب گرم و مناسب لباسي تا رفتم کمد سمت به و شدم بلند جام از

 ***** 

 چهلمش مراسم برای دوباره بعد و...خدمت رفت دوباره ايلیا و گرفتیم رو آتنا هفت مراسم...گذشت سريع خیلي زمان

 ناي از زياد برگرده ايلیا که مدتي تا بمونم عماد ی خونه برم دوباره من شد قرار رفتنش از بعد اومد و گرفت مرخصي

 یكنهم تحقیق عماد ی درباره داره ايلیا بودم فهمیده مدت اين توی....بكنم نمیتونم کاريش ولي نیستم راضي موضوع

 من ازهت...بود چي واسه تحقیق ديگه بودم شده زنش من و بود گذشته کار از کار که ديگه نمیدونستم رو چي برای ولي

 رداختپ زياديه خیلي مبلغ که رو عماد به بدهیش کله بايد پدرم بگیرم طالق بخوام اگه يعني شدم عماد زن دادی قرار

 توانش در میكنه دور گي ورشكسته خطر از و میكشه باال رو خودش تازه داره بابام که وضعیت اين توی االن و کنه

 وبارهد ديگه وقته چند تا گفته...میگذره ايلیا ی کله توی چي نمیدونم من....بپردازه رو هنگفت مبلغ اين که نیست

 ...بده انجام مهم کاره يه بايد چون مرخصي میاد

 واقعا...شه روشن زندگیم با تكلیفم بالخره تا کنم گرم ها بچه با رفتن بیرون با رو سرم فعال میخوام منم

 ...باشه خیر میشه چي هر امیدوارم... میشه چي عاقبتم آخر نمیدونم...سردرگمم

 رمدا تبحر درش من که کارايي از يكي...بیلیارد بريم میخوايم ايندفعه اما گذاشتیم قرار اکیپمون با دوباره امروز

 کسي هنوز انگار میكردن بخند بگو و بودن شده جمع میزها دوره جوون های پسر و دختر شديم بیلیارد سالن وارد

 اکیپ های بچه ی همه میكرديم بازی مختلط و بوديم راحت بود شخصي سالن چون بود نكرده آغاز رو دوئل

 و همسابق يه قصد به دوباره که فهمیدن همه رفتم میز سمت به وقتي همین برای نداره حرف بیلیاردم من میدونستن

 داوطلب دوئل برای و اومد جلو میشد ادعاش بیلیارد توی خیلي که پسرا از يكي...اينجا اومدم حسابي بندی شرط

 رنگ به های توپ با بازيكن يك آن در که بیلیارد بازی نوعي) Eight ball که کرديم موافقت نظر تبادل از بعد...شد

 نستتوا موفقیت با بازيكن آنكه از پس بازی بردن برای. کند مي بازی رنگ دو های توپ با ديگر بازيكن و يكدست

 را 8 شماره توپ کند،(دارند قرار میز های گوشه در که هايي سوراخ در بازی های توپ انداختن) پات را خود های توپ

 من مال( هستند 0تا0 ی شماره از که پارچه يك و رنگ يه های توپ) Solid های توپ...شد آغاز بازی و.(کند پات بايد

 آستین...اون مال( میدند تشكیل را 04 تا 0 ی شماره از و هستند دورنگ دار نوار های توپ که) Strip های توپ و شد
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 ها توپ به لباسم اگه چون کنم کم رو تكنیكي خطای بروز احتمال تا کردم سفت هم رو شالم و زدم باال رو مانتوم های

 چوبي و رفتم( بیلیارد مخصوص های چوب) ها cue stick سمت به...داره جريمه و میشه محسوب خطا بگیره

 Rack با داشت که ها بچه از يكي به که همونطوری و برداشتم رو گچ...کردم انتخاب رو نظر مورد بیلیارد میز... برداشتم

 وپت( میشود استفاده میز روی بر ها توپ چیدن و کردن مرتب برای که است چوب يا و پالستیك جنس از که مثلثي)

 کنه راحت کارمو و بچسبه توپ به بهتر چوب تا زدم بیلیاردم چوب کائوچويي سره به میكردم نگاه میچید رو بازی های

 4 رفتم میز سمت به شد تموم ها توپ چیدن کاره وقتي پس بزنم من رو( بازی آغاز برای ضربه اولین)Break بود قرار

 و کردم باز شونه عرض به رو پاهام و شدم خم میز روی...ايستادن طرز.0 کردم مرور ذهنم توی رو بیلیارد حیاتي اصول

 جوری رو چوب انتهای...چوب انتهای گرفتن چگونگي.2...کردم خم کمي و گذاشتم راستم پای از جلوتر رو چپم پای

 شل یليخ رو دستم بايد که بود اين تفاوتش تنها بزنم کسي سره توی رو اون بخوام که موقعي مثله گرفتم دستم توی

 از يكي بستن پل...بستن پل. :...بشه منحرف توپ و بشه زده بد ضربه میشد باعث میگرفتم محكم اگه و میگرفتم

 باعث استوار و محكم پل يه از برداری بهره عدم...»نمیره ذهنم از وقت هیچ ايلیا ی جمله اين هستش قواعد مهمترين

 و گذاشتم میز روی رو بود آزاد که چپم دست کف تموم دقت با پس «بشه مواجه مشكل با زدن ضربه سیستم میشه

 گیری نشانه.4...زدم چوب زيره محكم پل يه چپم دست همون با و گذاشتم ام اشاره و شست انگشت بین رو چوب

 ياصل چشم يك فرد هر) کدومه اصلیش چشم که بدونه بايد گرفتن نشونه از قبل بیلیارد بازی توی کس هر...هدف

 هردوی با...يكي ديدشان خطای و است حد يه در چشمشان دو هر يعني هستن دوچشمي که افراد بعضي در و دارد

 Cue-Ball و چوب امتداد در رو راستم چشم پس اصلیمه چشمه راستم چشم من و(  کنند بازی میتوانند چشم

 يا هدف توپ) Object Ball و( میشه استفاده اصلي توپ عنوان به بازی تو که سفیدی توپ همون يا پیتوک يا کیوبال)

 كردنمی نگام ذوق با فريده و افسانه بود خوبي ی ضربه...ضربه و...دادم قرار( میزند ضربه آن به کیوبال که توپي همون

 ...بودن شده پات و بودن رفته( میز های سوراخ) پاکِت داخل ها توپ از دوتا آخه

 کرده پات توپ تا 6 من میكرديم پات رو هامون توپ و میزديم مختلف های ضربه کدوممون هر ترتیب به طور همین

 ردک پات هم رو ششمش توپ( ترکیبي ی ضربه همون) شارون يه با...و بزنه که بود اون نوبت حاال تا 4 پسره اون و بودم

 درست هم کیوبال ولي بود پاکت نزديك و داشت قرار خوبي موقیت توی هدفم توپ...من نوبت و بوديم مساوی حاال

 و میشد پات هم کیوبال خود ولي مینداخت پاکت داخل رو توپ شايد میزدم بهش رو ضربه اگه من و بود سرش پشت

 ادي به رو بخوره دردم به مواقعي همچین در که بود داده ياد بهم ايلیا که اصولي از يكي کردم سعي...تكنیكي خطای

 که قيطري به ست ضربه از بعد کیوبال العمل عكس داشتن کنترل تحت مسابقه توی پیروزی عامل مهمترين...» بیارم

 توپ دنکر پاکت برای موقعیت بهترين که کنه حرکت میز در ای منطقه سمت به کیوبال...توپ هر کردن پاکت بر عالوه

 قابل کیوبال روی مختلف نقاط به زدن ضربه با عمل اين نشه داده حريف به کردن بازی فرصت تا باشه بعدی توپهای و

 کني استفاده Draw از بايد پاکت نزديك هم کیوبال و پاکته نزديك که بزني ضربه توپي به میخوای وقتي...انجامه

 کارو مینه پس «برگرده عقب سمت به توپ با اصابت از بعد کیوبال تا بزني ضربه توپ پايین و میانه قسمت به يعني

 آخر ی ضربه و...کردم درست پسره اون برای رو موقیت بدترين حاال و...انداختم هم رو هفتم توپ...شدم موفق و کردم

  پیروزی و
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 ی قیافه آخه...میخنديدن داشتن همه دادم دستام به کشي نمايشي خیلي صورت به و شكستم هامو انگشت قولنج

  بود سوژه خیلي باخت بهم که وقتي پسره

 :گفتم بهش میگذشتم کنارش از که همونطور و کردم پسره به نگاهي تمسخر با

 خرجت بگم ولي داری زياد کار جای آخه میزارم برات هم خصوصي آموزشي کالس خواستي اگه کن کار بازيت روی -

 ....ها میشه زياد

 زديم بیرون سالن از افسانه و فريده همراه و کردم يي خنده بعدم

  گرفتي حالشو بد...ادعا مغروره ی پسره...ترکونديش بازيت با رو پسره وقتي کردم حال آی -افسانه

 رهدوبا که بوديم نكرده ای قهوه پسری بود مدتي تر مهم و بودم نكرده بازی بود وقت خیلي...چسبید خودمم به -من

 برديم رو فیض اين

 ....بريم حسابي دور دور يه تا رل پشت نشستم من افسانه پیشنهاد به شديم ماشین سوار خنده با همه

 سگ مثه معمول طبق هم فريده و میكرد همراهیم هم افسانه و میدادم گاز خیابون تو داشتم بازی مسخره و خنده با

 شده پارک رستوراني دره دم که :0م.... پالک با رنگ مشكي مازراتي يه افتاد آشنا ماشین يه به چشمم...بود ترسیده

 ردمیك چیكار اينجا اون ولي کیه ماشین بزنم حدس میتونستم...بود آشنا برام هم پالک حرف و اول رقم دو حتي بود

 ...دمکر پارک عماد ماشین سره پشت درست خیابون کنار و کردم کم رو ماشین سرعت...باشه؟؟ شرکت نبايد االن مگه

  وايسادی؟؟ چرا...شد؟؟ چي -افسانه

 ...دارم کوچولو کاره يه فقط نیست چیزی -من

 بده جواب تا کشید طول کم يه...گرفتم رو عماد ی شماره و کشیدم بیرون کیفم از رو گوشیم

 الو -عماد

  خوبي؟ عماد سالم الو -من

 ممنون مرسي -

 عماد؟ کجايي -

 شرکت معلومه خب...من؟؟ -

 میگه ای ديگه چیزه روم جلوی ی شده پارک ماشین ولي!!!...شرکت؟؟؟

 آهان -
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 بگي؟ کارتو سريع میشه جلسه برم بايد شلوغه سرم االن من زدی؟ زنگ داشتي کاری عزيزم -

 نمیتونم هم شام خونه برم دير شايد بیرونم ها بچه با من آخه خونه میری کي ببینم میخواستم فقط آره هان چي؟ -

 بپزم واست

 میكنم کاريش يه بالخره هم شام...خونه بیام دير شايد سنگینه يكم کارام منم اتفاقا عزيزم نداره اشكال -

 خدافظ پس باشه -

  کردم قطع رو تماس عماد خداحافظي برای موندن منتظر بدون

 بزني؟ حرف نمیخوای...شده؟ چي -افسانه

 شرکتم گفت زدم زنگش که االن من ولي...عماد ماشینه جلويي ماشین اين -

 خب؟ -

 گفت دروغ بهم عماد يعني...نقطت بي جمال به خب -

  حفظي رو پالکش تو مگه نباش بین بد بابا نه -

 کامل نه -

 نباشه اون ماشین شايد خب -

 نمیدونم -

 توضیح ازش بود همین اگه ببین رو پالکش شماره خونه اومد که عماد بعد کن يادداشت اينو پالک...کن کاری يه -

  بخواه

 نیست هم بدی فكر -

 یادب حاال نمیكرد شیطوني ازدواج از قبل اون میشناسي رو عماد خودت تو بعدشم...بدی راه دلت به بد نمیخواد حاال -

 نیست آدمي همچین عماد نه...بكنه؟ کارو اين ازدواج از بعد

 میشن شیطون تازه ازدواج از بعد که هستن مردا از خیلي -فريده

 خونه وجود با که عماد مثله نه بوده بسته پاشون و دست ازدواج از قبل که هستن مردايي اونا ولي...بله -افسانه

 نمیشنوه نه جواب کنه رو دختری هر به که امكانات و ثروت همه اين و مجردی

 حرفیه اينم -فريده

  بود زده لك فرمونت دست و تو های بازی ديوونه و رفتنامون بیرون برا دلم که بیوفت راه حاال -افسانه
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 نیست آدمي همچین عماد بعدشم...میبودم بین بد نبايد میگفت راست افسانه

 ....رفتیم که برو د و آوردم در پارک از رو ماشین و گفتم میدون چاله های الت صدای با افسانه به چاکرمي

 خوده تا شدم پیاده ماشین از و داشتم نگه در کنار رو ماشین رسیديم عماد ی خونه دره دم که بود 02 تقريبا ساعت

 :گفتم و کردم نگاهشون پنجره از...جام به بشینه بره افسانه

 دممیپوسی خونه تو ديگه روزه چند تا وگرنه داشتم احتیاج تفريح اين به واقعا...گذشت خوش خیلي...ها بچه مرسي -

  میكردم دق

 گذشت خوش هم ما به...اومدی باهامون که کنیم تشكر تو از بايد ما عزيزم -فريده

 بای باشید خودتون مراقب ممنون حال هر به -من

 هنوز عماد...شدم خونه وارد و انداختم کلید...دادم فشار رو 4 ی دکمه و شدم آسانسور داخل رفتم ساختمون توی

 فهمیدم آسانسور صدای از...خونست ديگه ی دقیقه ده و راهه تو گفت زدم زنگ بهش و کردم عوض لباس...بود نیومده

 کردم بازش خودم کنه باز درو کلید با بخواد که اين از قبل و اومد

 سالم -عماد

 کردی دير سالم -من

 بشه دير شايد زياده کارام که گفتم -

 بپرسم؟ چیزی يه میتونم عماد راستي...آهان -

 رفتم مطلب اصل سره چیني مقدمه هیچ بدون که بودم هول اونقدر

 بپرس آره -

 چیه؟ تو ماشین پالک عماد -

  کار؟ چي میخوای منو ماشین پالک اصال تو طور؟ چه -

 دارم کار بگو -

 :0م.... -

 ...بود عماد ماشین بودم ديده درست پس...بود خودش

 بودی؟ شرکت زدم زنگت که موقعي اون -

 آره -
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 ديدم؟ رستوران يه دم رو ماشینت لحظه همون تو میكنم حس من چرا پس -

 :گفت و انداخت باال ابرويي عماد

 شناختي؟ اينجوری منو واقعا...گفتم؟ دروغ بهت من بگي میخوای يعني -

 ندادی پس امتحاني من به تو عماد بعدشم...کنم قانع خودمو نمیتونم نشنوم رو توضیحت تا بالخره -

 چون ولي رستوران بره تولدش مناسبت به خانمش با میخواست همكارام از يكي امشب من...میگي راست آره -

 قبوله؟ قابل...توضیح اينم...گرفت منو ماشین بود تعمیرگاه ماشینش

 کردم باور پس...بگه دروغ نمیومد نظر به

 قبوله قابل -

 کرد اشاره اتاق دره به دستش با و کرد ای خنده عماد

 کنه؟ عوض رو لباسش و اتاق توی بره اش خسته شوهر میذاره ما شكّاک خانم اين حاال -

 آره -

 هنوز ما زن بعد نمیارن عمل به که هايي استقبال چه میاد کار سره از شوهرشون وقتي زنا همه...رو؟ ما وضع میبیني -

  بهمون میبنده رو سوال رگبار نرسیده راه گرد از

 نمیدونم...خوابید تخت روی کنارم اومد کرد عوض رو لباسش وقتي رفتم اتاق توی عماد سره پشت و کردم ای خنده

 ودمب خوشحالم اتفاقا...باشم ناراضي موضوع اين از که اين نه...نمیكنه بغلم تخت توی قبل مثل کردم حس ولي چرا

 بهتر...نمیچسبونه بهم خودشو جديدا ولي نمیومد خوشم کارش اين از زياد چون

 **** 

 در سر ازشون هیچ من که میكنه کارايي يه داره دوباره خونه برگشتم منم...خونه اومد و گرفت مرخصي ايلیا ديروز

 همب نسبت کردم دورش خودم از بس از کنم فكر گفتم منم که کرد سوال ازم مدت اين توی عماد رفتار از تازه...نمیارم

  میفهمیم...گفت و کرد نگاه ديوار به متفكرانه هم ايلیا بزارم پیش پا خودم که زماني تا میكنه دوری و شده سرد

 ...میزديم رو همديگه اتاق دره رمزی هنوزم...زد رو اتاق دره ايلیا...کرده گیجم حسابي ايلیا کارای که خالصه

 تو بیا -من

 دارم خوش خبرای برات سالم -ايلیا

 چي؟ سالم -من
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 نه؟ يا شي جدا عماد از میخوای تو -ايلیا

 ....شدم شكه کرد که يي منتظره غیر سوال از

 چیه؟ منظورت -من

 شي؟ جدا میخوای بگو -

 ...قرارداد که نمیشه ولي آره خب...خب -

  خیلیه نمیكنیم شكايت ازش که همین گرفتم عماد از که آتويي با چنده کیلو مرارداد قرارداد -

 شده؟ چي ببینم بگو درست کردی گیجم ايلیا...آتو؟؟ -

 :گفت و انداخت جلوم پاکتي ايلیا

 میديم باد به رو دودمانش نده طالق رو تو اگه که میكنیم تهديدش اينا با -

 باز نده با...میديدم؟؟ چي!!! خدايا...کردم بازش و برداشتم رو پاکت...بود آمد و رفت در ايلیا و پاکت بین متعجبم نگاه

 بغلش تو ساله 2 تقريبا يي بچه که ساله 28-20 دختری دست تو دست عماد...میكردم نگاه دستم توی های عكس به

 بیرون سینما از بچه همون و دختر همون با ديگه عكس يه توی...میشدن رد خیابون از هم با و بود گرفته

 همراه بچه و دختر همون از همشون...بعدی و بعدی عكس...دختر همون بغل توی بود خونه توی بعدی عكس...میومدن

 من شايد نیست آدمي همچین اصال عماد...ممكنه غیر اين بودن قديمي حتما ها عكس اين نمیشد باورم...بودن عماد

 من دهمیكر خیانت من به و بوده کسي با مدت اين تموم فهمیدم وقتي شد تموم گرون برام خیلي ولي نداشتم دوستش

 نمیاوردم در سر ازشون که بود پاکت توی هم برگه و کاغذ تا چند...بودم عقديش زن نباشم هرچي

 چیه؟ کاغذا اين -من

 اب نامش صیغه يكیشم...عماده مال بچه اين میكنه ثابت که عكسه توی ی بچه همون ای ان دی تست يكیش -ايلیا

 و بودن دوست دختره بارداريه از قبل که اين مثله ست الهه دختره اسم...صیغشه که هست سالي0...دخترست همون

 مادع کني ولم تو اگه حتي میخوام رو بچه میگه دختره ولي بندازن رو بچه میگیرن تصمیم میشه باردار دختره وقتي

 هم پیشه دوباره بچه اومدن دنیا به از بعد ولي...بكش خط منو دوره کردی انتخاب رو بچه که حاال پس میگه هم

  خورندن بر مشكل به هم رفتن بیرون برای و باشن راحت ديگه تا میكنه اش صیغه پیش سال يك هم عماد و برمیگردند

 رتيعبا به...درمیومد کاسه از داشت چشمام ديگه گرفت اشتباه اين با منو رستورانیه يارو اون پس فهمیدم حاال! الهه؟

 مخفیانه اونم يي صیغه زن يه سال 0 نیست حرفا اين اهل میگفتن همه که اوني...عماد؟؟...بودم کرده هنگ

 میدرند آشكار که هايي گرگ از میگفت...میرسم ايلیا حرف به دارم حاال...داشته؟ ساله سه-دو ی بچه يه...داشته؟؟

 بره ادای و میپوشن بره لباس که اونايي...قاتلن خودشون که حالي در میكنن تن به قرباني لباس که بترس اونا از نترس
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 حرف از سری سر روز اون اگه...عماد مثل درست...کنن پاره تیكه و بدرند بلدن خوب موقعش به ولي میارن در رو ها

 ودنب بره به ادعايي و میدره آشكار که هايي گرگ همون از يكي میالد که میرسیدم نتیجه اين به...نمیگذشتم ايلیا

 آشغال صفت گرگ...عماد ولي...نداره

 داده؟ بهت رو اطالعات اين کي -من

 و هرشو نداره دوست اونم کنم فكر...کرد همكاری دختره خوده بعد ولي کنم پیدا رو دختره اين کرد کمكم يكي -ايلیا

  شه سهیم ديگه يكي با رو اش بچه پدر

 کني؟ چیكار میخوای چیه برنامت حاال -

 ازدواج قرارداد از سروصدا بي و نده طالقت اگه میكنم تهديدش و میدم نشونش رو اينا میرم...نداره کني چیكار -

 ...دادگاه میكشونم پاشو نگذره

 عملیه؟ -

 بچه اين که موقعي که کنیم ثابت میتونیم ما بگذريم ديگش های جرم از کنه قبول مجبوره اون...عملیه که معلومه -

  گناهكار هم اينا و حرومیه بچه پس نبودن محرم هم به اينا شده متولد

 ...نبودی تو اگه کردی کمكم که ممنون ايلیا ممنون -

 فقط کارا اين...میدونم مقصر خودمو کني گیر موقعیتي همچین توی تو گذاشتم که اين از من بعدشم هستم که حاال -

 دارم؟ بیشتر خواهر يه من مگه بعدشم...هست خودمم وجدان عذاب کردن کم برای نیست تو برای

 يكي هم خانم ارمیا يكي ماه...واال نه -

 :گفت و انداخت بهم تیزی نگاه ايلیا

 باال؟ زد کاذبت نفس به اعتماد...شدی پرو گرفتم تحويل رو تو من دوباره...دوباره؟؟ -

 نیست کاذب من نفس به اعتماد هیچم...نخیرم -

 بگیرم جشن رو موفقیت اين میخوام کنم خورد خودمو اعصاب نمیخوام فعال -

 چطوره؟...میگیريم مهموني يه گرفتم طالق ازش و شد تموم کار وقتي بذار...صبرکن...نه -

 بگیريم؟ دونفره جشن يه فعال نمیشه حاال ولي...موافقم -

 بريم بزن...هستم قلمو يه اين با -
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 و فتمبیو عماد فكر به نمیذاشت ايلیا ولي...میجويدم خرخرشو دندونام با میديدمش اگه بودم آتیشي بد عماد دست از

 جشن...گرفتم ايلیا با دونفره جشن يه روز اون خالصه...و شهربازی و رستوران از میبردم مختلف جاهای هم سره پشت

 ...عوضي عماده چنگ از آزاديم...ازدواج بند از آزاديم

 **** 

 ...نمیدم طالق رو ارمیا من -عماد

 ولي میكنه صادر رو طالق حكم حتمي دادگاه که میدوني...میكنم شكايت ازت ندی طالق...خودته؟ دست مگه -ايلیا

 بكن رو قضیه قال سروصدا بي پس...میكنن بند دستتو چون میشه بد تو برای اينطوری

 :گفت و چرخید من طرف به عماد

 ارمیا بگو چیزی يه تو -

 هک من وگرنه میگم خودت برای بهتره نرسه دادگاه به کار باش موافقم...يكیه ايلیا با نظرم منم...بگم چي...من؟ -

 ديرتر يكم حاال میگیرم رو طالقم بالخره

 موافقي؟؟؟ طالق با هم تو يعني -

 طاليي فرصت اين از چرا طالق واسه دادی دستم رو بهونه اين خودت حاال...نمیخواستم رو تو اولم از من...معلومه آره -

 نكنم؟ استفاده

 :تگف گذشت سكوت توی که ای ثانیه چند از بعد گرفت دستاش بین رو سرش و نشست خوابم تخت ی گوشه عماد

 گرفتید هاتونو تصمیم...شده تموم چیز همه پس -

 بله -

 اگه حالت به وای رو همشون...بدی بهم رو مدارک اون تموم اصل بايد طالق از بعد فقط...ندارم حرفي ديگه من باشه -

  داری نگه ازشون کپي

 میدم پست شه تموم باهاشون که کارم...چیكار میخوام رو تو ی عتیقه بچه و زن اون و تو عكس کپي من آخه -

 میذاری؟ کي برای رو محضر قرار -

  خوبه؟ فردا -

 میبینمتون فردا آره -

 فعال -
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  رسیديم ای نتیجه به دعوا و کل کل ساعت دو از بعد بالخره کرد نگاه بهم آمیزی موفقیت لبخند با ايلیا

  بخوابم راحت رو امشب و بكشم راحت نفس يه ها مدت از بعد میتونم ديگه حاال...شد تموم -ايلیا

 بودم دار ممنون ازش واقعا...بردم پناه آغوشش به و زدم لبخند

 بگیريم؟ کي رو مهموني ايشاهلل خب -ايلیا

 وزیر بايد...نداره ايلیا مثله يي پشتوانه دختری هر داشتم ايلیا مثله داداشي که بودم بخت خوش واقعا زدم لبخند

 داده بهم خدا رو نعمتي همچین که کنم شكر رو خدا بار هزار

  برداشتم ستبرش ی سینه روی از رو سرم

 هفته همین آخر -من

 باشه؟ ديرتر يكم نمیشه -ايلیا

  چرا؟ -

 بیان نمیتونن هفته اين آخر تا ولي کنم دعوت خودمم دوستای میخوام آخه -

 رخب دوستام به منم تا بگو کردی تعیین هم رو تاريخي هر بكن رو مهموني کارای خودت اصال...نداره اشكالي باشه -

 بدم

 ... بیان میتونن منم دوستای اينطوری بهتره هم ديگه ی هفته میكنم اکي رو اينا و جي دی و باغ من...خوبه -

 باشن آماده ديگه ی هفته پنجشنبه میگم میكنم هماهنگ ها بچه با من پس باشه -

 میان؟ کیا دوستات از -

 چطور؟ -

 میاد؟ هم افسانه...خب -

 اصال...يهـــويــي؟؟ همینطور افسانه؟ شده حاال بود خانم افسانه که پیش وقت چند تا!!!....افسانه؟؟؟!!!....شد؟؟؟ چي

 داره؟ چیكار افسانه اومدن با

 داری؟ کار چي افسانه نبودن و بودن با تو دوما...خانم افسانه اوال -من

 شده تنگ براش دلم نديدمش وقته خیلي...نیستي غريبه که تو...راستش -ايلیا

 هببین حسابي درست رو افسانه کرد قتو کي اين...بــلـــه هم ايلیا بَــــه...نكنه!!!...خودش؟؟ واسه اين میگه چي

 کنه؟ گیر پیشش گلوش که
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 بزنه؟ رو تو مخ کرد وقت کي ورپريده ی افسانه -من

 شده تنگ واسش دلم گفتم زده رو مخم نگفتم من -ايلیا

 فريده از سراغي چرا وگرنه...گیره خانم پیشه گلوت که پیداست حرفات از...نشناسم؟؟ رو تو من...نزن اضافي حرف -

 داشته علیك سالم باهات و ديده رو تو افسانه ی اندازه به هم فريده نمیگیری؟

 که يمهمون شب تازه رقصیدم افسانه با...نرقصیدم خانم فريده با که میالد مهمونيِ شب...همینجاست فرقش ديگه نه -

 ....رو افسانه...نبوسیدم رو خانم فريده

 میگي؟؟ راست داری ايلیا...نديدمتون من...کي؟...بوسیدی؟ رو افسانه تو!!..چي؟؟ -

 که خوردم افسوس بعد چند هر...بود شهره کردن دک برای نبود حس روی از بوسم بعدشم...میگم راست که معلومه -

 نبوسیدمش حس روی از و تر عمیق چرا

 رمنگی بازی به داره پاکي روح که رو کسي دل میكردی نصیحت منو اينقدر که تو از واقعا...کردی؟ چیكار تو ايلیا -

 و نامردی سابقش پسرای دوست از افسانه....زدی؟ افسانه به کارت اون با يي ضربه چه میدوني تو...کارا اين بعیده

 کاری همچین باهاش تو بعد حساسه خیلي روحیشم...داشته زياد عشقي شكست و ديده زياد خیانت

 ور احساساتشون و ذهن و موندنیه بیاد دخترا برای بوسه اولین همیشه و بوده؟ بوسش اولین اين میدونستي...کردی؟

  میكنه؟ درگیر

 اين توی اگه دارم جبران قصد االن من بعدشم بكنم کارو اين شدم مجبور...خواستم معذرت افسانه از من ولي -

 کنیم بحث اش درباره رو مسائل خیلي بايد...بزنم حرف باهاش میخوام بیاد مهموني

 تو ديگه شكست يه افسانه بشي باعث اگه...کن جمع رو حواست ايلیا ولي ندارم کارت به کاری...ايلیا نمیدونم من -

 ولي...اون از بیشتر خیلي هم رو تو دارم دوست خیلي رو افسانه من...نمیبخشمت باورکن...نمیبخشمت بخوره زندگیش

 دوستمه اون باشه چي هر بزني صدمه بهش نمیذارم

 کردی؟ من روی فكری همچین واقعا تو...بخوره ضربه ديگه بار يه افسانه نمیخوام که معلومه...میگي؟ چي ارمیا -

 ازب باشي نفر يه به پايبند تو که مسئله اين توی ذهنم من نمیذارن داشتي حاال تا که جورواجوری دخترای دوست -

  باشه

 میدم قول...ببینه صدمه زندگیش تو ديگه بار يه افسانه نذارم میدم قول بهت ارمیا -

  باش لطیفش روحییه مراقب میسپارم بهت و دوستم پس...دارم کامل اعتماد هات قول و خودت به -

 بود خواهم و هستم -

 بدم بهش رو مهموني خبر افسانه بزنم زنگ میخوام بیرون برو حاال خب -
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 بشنوم رو صداش میخوام...باشم منم بذار -

 یگمم بهش وگرنه...کني فضولي ما های مكالمه تو هم رو بريزی افسانه با میخوای که حاال نیست قرار...نشد ديگه نه -

  پر افسانه ديگه موقع اون فهمیدی؟ سرت تو بزنه بیل با طرفش رفتي اگه داری نقشه واسش

 بیرون رفتم...باشه باشه نه -

 اصال...نبودم افسانه نگران اصال پس داشتم اعتماد بهش کردم نگاه رفتنش بیرون به و خنديدم

 به تمگرف مهموني آينده ی هفته آخر برای گفتم بهشون...زدم زنگ فريده و افسانه به و برداشتم میز روی از رو موبايلم

 ...اومدم شوق سر خودمم که کردن حالي خوش و زدن جیغ اينقدر...عماد از جدايي مناسبت

 **** 

 میاد پوستت رنگ و چهره به اينقدر صورتي رنگ نمیدونستم...عزيزم میاد بهت لباس اين چقدر ارمیا وای -فريده

  کثیف صورتي...میاد بهش صورتي رنگ همین فقط ولي آره -افسانه

 میاد بهش رنگي همه...خیر نه -فريده

 تشنمه ديگه کن باز منم واسه بكش زحمت میكنه باز هم کوکايي چه -افسانه

 ديگه نداره بحث میاد بهم چي همه میدونم خودم من میكنید بحث چرا حاال ها بچه وای -من

 بزار بغلش زيره هندونه هي هم تو بعد پنداره گوه خود نگرفته تحويلش همینطوری اين خانم فريده بیا -افسانه

 زشته مهمونام جلو ادب بي ی افسانه کن صحبت درست -من

 میشه گم توشون من صدای ديگه که هست سروصدا و ازدحام اونقدر اينجا میشنوه منو صدای کي بابا برو -افسانه

 تو و میدونم من ببری آبروما اگه باش حرفات مراقب حال هر به -من

 خانم...افسانه سالم خانم فريده سالم -ايلیا

 مارمولك ای...خانم...افسانه...میاد فیلم داره نفهمه فريده مثال که اين برای ناقال ای

 هستید خوب ايلیا آقا سالم -فريده

 اشتمد خدمتتون خصوصي عرض يه بگیرم رو وقتتون لحظه چند میشه اگه خانم افسانه ببخشید...ممنون مرسي -ايلیا

 حتما میكنم خواهش -افسانه

 ...کرد هدايت بالكن توی سالن از بیرون به رو افسانه ايلیا
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 مهموني اين که نداشتن خبر هیچكدوم ولي میگذروندن خوش داشتن بیخیال همه مهمونا...چرخوندم اطرافم رو نگاهم

 و هافسان و آتوسا و آتیال از غیر به البته... نبود خبر با من عقد از کس هیچ آشناها از آخه شده برگذار مناسبت چه به

 بیان کنار آتنا مرگ با نمیخوان نیم و ماه 2 از بعد هنوزم آخه بیان کردم راضي بدبختي با رو آتوسا و آتیال...فريده

 النا حتي کنند مختل رو خودشون زندگیه همیشه برای که نمیشه ولي کرد نخواهند فراموشش ها حاال حاال که درسته

 ...پوشیدن مشكي و بپوشن روشن رنگ لباس نشدن حاضر مهموني اومدن که

 انهافس گوش دره ايلیا راه توی برگشتن افسانه و ايلیا که میكردم مزه مزه رو بود دستم توی که يي آبمیوه داشتم

 ...ما سمت به گلي لپ ی افسانه و رفت سالن ی ديگه سمت به و جدا ازش و گفت چیزی

 داشت؟ چیكارت ارمیا داداشه تو کجايي -فريده

 :گفت و انداخت پايین رو سرش نمیكرد فرقي لبو با هاش گونه ديگه حاال که افسانه

  هیچي -

 بود پرويي خدای که افسانه کي؟؟ اونم میشه آب داره خانم که...گفته ايلیا پس

 میگه يي ديگه چیز گلیت های لپ...هیچي؟ مطمئني -من

 :گفت و گذاشت هاش لپ روی رو دستش هول افسانه

 گلیم های لپ -

 سرخ سرخه انداخته گل هات گونه آره -

 پا داداشت خوده نكردم دلبری براش من قرآن به داد پیشنهاد بهم خودش داداشت و نكردم کاری من ارمیا خدا به -

 که؟ میكني باور...گذاشت پیش

 اين مخ آخر من میگفت بهم همیشه افسانه بوديم شده دوست تازه که موقعي...بود چي حرفا اين از منظورش میدونم

 و میكشه خجالت من از االنم...برد دل نزد مخ افسانه ولي...شد همین هم واقعا...ببین میزنم رو تو خوشگل داداش

 دادی شستوشو رو داداشم مخ تو که شم شاکي ازش کرده عالقه ابراز بهش ايلیا بگه بهم میترسه

 شده مند عالقه بهت خودش ايلیا و نكردی کاری تو میدونم خودم میزني بال بال اينقدر چرا حاال چته -من

 :گفت بود حدقه از شدنش خارج امكان لحظه هر که چشمايي و باز دهني با افسانه

 !!میدونستي؟؟ تو -

 نمیكنه پنهون ازم چیزی من داداش میدونستم که بله -

 ...مخالف...االن بعد -
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  موافقم موافقه من...راحت خیالت -

 جدا؟؟ -

 میاد گیرش تو مثه زني باشه خداشم از داداشم چته؟ تو مگه آره -

 خواهری مهربوني خیلي تو مرسي واقعا ارمیا مرسي -

 کرد پرت بغلم توی رو خودش هم بعد و

 افسانه؟ خیسي چرا...میكنن نگاه دارن همه اونطرف برو...داری دوسم خیلي میدونم حاال باشه خب -

 نشه خیس موهام گرفتم سرم روی رو ايلیا کت فقط شدم خیس هم بالكن تو میاد بارون داره آخه -

 نبالك سمت به...شنیدم رو میادش بارون داره قسمت فقط نفهمیدم رو حرفاش از کدوم هیچ...گرفتم فاصله افسانه از

 ايدب کیو بشه پايیز نخوام من اگه...بارونا؟ اين میشه تموم کي خدا...دوباره...میومد بارون آره...دادم کنار رو پرده رفتم

 هیچي به بازم و میالدم برگشت امید به من و میاد بارون همش که روزايي اين از شدم خسته خدا...ببینم؟

 شدم خسته...نمیرسم

 شنیدم سالن توی های اسپیكر از رو ايلیا صدای

 از يكي خوده خواست به میخوام امشب...متشكرم ازتون کردين شرکت مهموني اين توی که اين از آقايون و ها خانم -

 اب اون در خودش که رو آهنگي اولین میكنه زندگي ايتالیا در و داره فعالیت موسیقي ی عرصه در که عزيزم دوستان

 هم آهنگ متن و خودشه کار هم آهنگ اين تكست و تنظیم کنم پخش واستون رو خونده دلنشینش و قشنگ صدای

 که هستیم کساني اولین ما و نشده پخش هنوز آهنگ اين که هستش ذکر قابل داره خوني هم خیلي االن هوای آب با

 ...میشنويم رو آهنگ اين

 نهات...نداشت ايتالیا توی دوستي که اون بود؟ کي ايلیا منظوره...شد اِکو سالن توی يي کننده کر زدن دست صدای

 ... بود میالد...میخورد بهش صفات اين ی همه که کسي

 حالیم چه که نپرسي نگیری ما از سراغي»

 «ام جدايي اين باعث میدونم نداره عیبي

 ...بود شده تنگ صداش واسه دلم چقدر...بود خودش صدای...بود خودش

 بكنه کمتر فكرتو رفتنم که شايد رفتم»

 بكنه بهتر حالتو تو کنار نبودنم

 نبود عالي من به حست آخه خودم با کردم لج
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 «نبود خالي داشتن دوست تو با داشت فرق من احساس

 از بودم عاشقت ولي نكردم اعتراف بهت درسته بود؟ خالي داشتن دوست يه من احساس بودم؟ من منظورت نامرد

  قلبم صمیم

 بارون نم نم اين تو گرفته دلم بازم»

 خیابون تو چراغ نور به خیره چشام

 آروم میكشه منو گذشته خاطرات

 بارون زير تو ياد به امشب دارم حالي چه

 بارون نم نم اين تو گرفته دلم بازم

 خیابون تو چراغ نور به خیره چشام

 آسون میكشه منو گذشته خاطرات

 بارون منو تو ياد به امشب داريم حالي چه

 بود شده مسلم قبل از واسم بازی اين تو باختن

 بود شده کم من به عشقت تحملت بود شده سخت

 روز و شب داره هواتو هنوز قلبم ولي رفتم

 «بسوز بساز میگم دل به عاشقتم هنوزم من

 بدم توضیح برات حداقل تا برگرد برنمیگردی؟ چرا عاشقمي هنوزم اگه پس عاشقمه؟ هنوزم گفت شنیدم؟ درست

 روز و شب داره هواتو هنوز قلبم ولي رفتم»

 بسوز بساز میگم دل به عاشقتم هنوزم من

 بارون نم نم اين تو گرفته دلم بازم

 خیابون تو چراغ نور به خیره چشام

 آروم میكشه منو گذشته خاطرات

 بارون زير تو ياد به امشب دارم حالي چه

 بارون نم نم اين تو گرفته دلم بازم
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 خیابون تو چراغ نور به خیره چشام

 آسون میكشه منو گذشته خاطرات

 «بارون منو تو ياد به امشب داريم حالي چه

 (صادقي رضا و جهانبخش بابك _ بارون منو)

 همه برای...شده تموم تحملم خدايا...کنم گريه همه جلوی اينجا نمیتونستم...انداخت چنگ گلوم به وحشتناکي بغض

 ايلیا که بود اينجا من سؤال ولي...نشده لبريز حاال تا که درياست من ی واسه کاسه اين کنم فكر صبر ی کاسه میگن

 آورده؟ کجا از رو میالد ی نشده پخش آهنگ

 کننده خوشحال خبری...امشب سوپرايز اما و...باشه اومده خوشتون عزيزم میالد کاره از امیدوارم دوستان خب -ايلیا

 ...افتخارش به ايران به معتمد میالد بازگشت...میالد طرفدارای تموم برای

 رو سرم پشت و برگردم نمیكردم جرأت...بود زده خشكم پنجره کنار من ولي...میكشیدن جیغ و میزدن دست همه

 ...ببینم

 ردمک سعي...بود افسانه...برگشتم شونم روی دستي خوردن با...نمیزدم پلك...بود شده حبس نفسم...میلرزيد دستم

 نمک خواهش افسانه از و بزنم حرف میخواست دلم...میكرد نگام نگراني با...میخورد تكون لبهام فقط ولي بزنم حرف

 يطوس چشم دوتا تو چشمم که...داشتم درگیری خودم با...کنه تفسیر حرفاشو برام...کنه بازگو برام رو ايلیا حرفای

 لرز با نفسم...میزدم پلك سرهم پشت و میپريد داشت حاال پلكم...تر حبس نفسم...شد بیشتر دستم لرزش...شد قفل

 ...افتادم نفس نفس به و شد آزاد

 شدی اينجوری چرا...عزيزم؟ خوبي -افسانه

..... 

 خدا رو تو...ارمیا باش آروم -افسانه

..... 

 هک بودم طوسي چشم پسر محو همچنان من ولي...بیاره و کنه درست قند آب برام تا دويد آشپزخونه طرف به افسانه

 نكنه چرا؟...کرد اخم بار اين اما...کرد نگام دوباره...میكرد پرسي احوال و سالم اطرافش و دور پسرای و دختر با داشت

 لیوان...برگشت افسانه...شدم نزديك بهش دروغ به من میكنه فكر اون دلخوره هنوز که معلومه خب...دلخوره هنوز

 نفس نفس ديگه...شد بهتر حالم...داد خوردم به رو قند آب زور به و گرفت دهنم جلوی رو قند آب حاوی

 ...نمیزدم حرف هنوز ولي بود شده کمتر هم دستم لرزش...نمیپريد پلكم...نمیزدم

 بزن حرف برم قربونت...شدی؟ اينطوری چرا بگو چیزی يه خدا رو تو ارمیا -افسانه
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 حرف هب شروع بود دستش توی که میكرفني با و ايستاد میالد ی شونه به شونه درست و شد سالن وارد بار اين ايلیا

  کرد زدن

 و همه به رو بود رفته ايتالیا به موسیقي های کالس برای رو مدتي که رو عزيزم دوست میالد ورود عزيز مهمانان -

 ولي کرد ترک رو ايران همیشه برای ايتالیا در زندگي و اقامت قصد به میالد همه توجه قابل...میگم تبريك خودش

 هب تصمیم موسیقیش های کالس اتمام از پس میالد و کرد راغب وطن به بازگشت به رو میالد که اومد پیش داليلي

 ما برای امشب که میكنم خواهش ازش اينجا میالد طرفدارای تمام طرف از نمايندگي به من حاال...گرفت بازگشت

 زيباش صدای با رو مجلس میاد حساب به خودشم پارتي هِلو جورايي يه که جشن اين در و باشه داشته زنده اجرای

 کنه گرم

 رگشتهب!...برگشت؟ میالد!...کنم؟ باور يعني میكردم نگاه میالد به شوق و شور با داشتم برعكس و نبودم شوکه ديگه

 ...شته؟برگ من خاطر به که باشم امیدوار میتونستم يعني!...بود؟ چي میزد حرف ازش ايلیا که داليلي يعني!...بمونه؟ که

 و شماست لطف برای اينجام من االن اگر و گذارم سپاس واقعا مهموني اين توی حظورتون از آقايون و ها خانم -میالد

 لذت امشب اجرای از امیدوارم کنم جبران رو شما های لطف تمام بعديم های کار با بتونم امیدوارم و شما ی عالقه

 ببريد

 خونهب میخواد چي ببینم بودم منتظر بهش زدم زل ناپذير وصف ذوقي با...کردم تشويقش و زدم دست براش منم اينبار

 گرفت دربر رو سالن کل موسیقي صدای و...بخونه من برای میخواد میگفت حسي

 شم خسته بشه دير نذار برگرد بیا »

 شه وابسته جايي بره قلبم نذار

 من پیش بیا باز شده تنگ من دل

 بزن حرفي يه گوشم تو بازم بیا

 دارم دوست که من داری دوسم بگو

 برم جايي تو بي نذار برگرد بیا

 زده پر برات من دل برگرد بیا

 بده جدايي وای نرو تنها بیا

 چشم تو بزن زل داری دوسم بگو

 بگم دوباره رو دلم حرف بذار
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 عشقمي هنوز تو بیا میخوام رو تو

 يكمي من واسه دلت تنگه بگو

 خونته دلم هنوزم برگرد بیا

 بده حرفم به گوش بار يه برگرد بیا

 عشقمي هنوز تو بیا میخوام رو تو

 يكمي من واسه دلت تنگه بگو

 بیا ببازم دل بیا بازم بیا

 بیا بسازم تو با دنیامو بیا

 تو تماشای باز شده دنیام بیا

 تو چشمای واسه شده تنگ من دل

 تو دنبال میاد بری جا هر دلم

 تو مال من قلب من احساس بیا

 بیا برگرد ديگه نذار تنهام بیا

 ما قلب همه پیش میدوني که تو

 چشم تو بزن زل داری دوسم بگو

 بگم دوباره رو دلم حرف بذار

 عشقمي هنوز تو بیا میخوام رو تو

 يكمي من واسه دلت تنگه بگو

 خونته دلم هنوزم برگرد بیا

 بده حرفم به گوش بار يه برگرد بیا

 عشقمي هنوز تو بیا میخوام رو تو

 «يكمي من واسه دلت تنگه بگو

 (پاشايي مرتضي _ برگرد بیا)
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 ی همه ها عذاب ی همه شد تموم يعني! خدايا خوند؟ من برای يعني نمیشه باورم...تنگه واست دلم خیلي...تنگه

 ...خدايا...برگردوندی بهم میالدمو که شكرت...شكرت خدايا...ها؟ جدايي

 گوش پیشا وقت چند که قمیشي آهنگ ياد...میومد بارون هنوز زدم بیرون سالن از سرعت با میگرفت ام گريه داشت

 نوره پره کوچه که میبینم...راهه به چشمم که بارون زيره شب يه...» میكرد بیني پیش روزا اين اون...افتادم کردم

 روشن رو کوچه حاال که منه ماه میالد آره«  امیدی نا شب تو مني امید...رسیدی بارون تو که مني ماه تو...ماهه

 ...امیدی نا روز همه اين از بعد منه امید....کرده

 دمش باغ ی محوطه وارد و رفتم بیرون سالن دره از ولي بود سرد و باروني هوا و نداشتم تن به مناسبي لباس که اين با

 واقعي میخواستم...شه باورم میخواستم...میدادم ادامه رفتن به هنوز اعتنا بي من و میباريد سرم روی بارون شر شر

 مداشت هنوزم...محض واقعیته....واقعیته همش نیست خواب که کنم حس...کنم حس وجود تموم با رو اتفاقات اين بودن

 میرفتم هنوز ولي...بود شده خیس خیسه بدنم...برمیداشتم قدم باغ آخر سمت به و میرفتم راه بارون زيره

 بگي؟ آمد خوش بهم نمیخوای -میالد

 ور چشمام و کشیدم عمیقي نفس نگفتم دروغ بودم مرده يي ثانیه بگم اگه ايستاد تپش از يي لحظه برای قلبم

 ...برگشتم صداش سمت به...بستم

  سالم...سـ -من

 داری؟ گفتن برای حرفو همین فقط دوری ماه چهار سه بعد...همین؟!...سالم؟ -میالد

 شدهن شیر دلم...میترسیدم هنوز حال اين با ولي نبود صداش تو گذشته دلخوری ديگه...میومد نظر به مهربون لحنش

 باشه طوفان از قبل آرامش اينا میترسیدم...زدن حرف واسه بود

 بگم چي...خب -من

 شده؟ تنگ برام دلت بگي نمیخوای -

 ذارمن میخوام بار اين...نه بگیره جلوما غرورم دوباره که اين نه بگم نمیتونم ولي...بود شده ذره يه برات دلم...خیلي چرا

 ... بود کافي واسم تجربه يه همون بگیره ازم دوباره رو میالد و بشه عشقم وارد غرور

 تنگ دلم...دلم خب...خب -من

 :گفت و زد لبخندی میالد

 من مثله درست...بوده شده ذره يه واسم دلت بگو...میری؟ طفره چرا -
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 هک هايي حرف اون از بعد سخته باورش...شده تنگ برام دلش میگفت بهم چشم تو چشم داشت میالد...میشنیدم؟ چي

 اين باور حاال...شدم پاک قلبش و ذهن از همیشه برای ديگه میكردم فكر زد بهم مهموني توی ايتالیا به رفتش از قبل

 ...ودب سخت شده تنگ واسم دلش و بوده فكرم به مدت اين تو که

 دوست هنوزم من ارمیا...تو برای...خوندم؟ کي واسه میدوني....بود؟ سفارشي خوندم که آهنگي میدونستي -میالد

 ....بیشتر خیلي خیلي خیلي....بیشتر خیلي میخوامت هنوزم...دارم

 دش چي...پشیموني شدن هوس اين اسیر از و بود هوس يه گفتي خودت ايتالیا میرفتي داشتي وقتي آخر بار ولي -

 پس؟

 التیام تو غرور کردن خورد با خودمو ی شده خورد غرور تا گفتم رو اونا فقط من...حرفامو؟ کردی باور واقعا تو ارمیا -

 عبد حبس حكم شدن تو عاشق داره؟ هم آزادی بشه اسیرت يكي وقتي مگه...هستم و بودم عاشقت وگرنه ببخشم

 داره

 ...شد سرازير اشكم و کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه

 داقتص میالد...خوندم چشات تو و تنفر...هواست آلودگي باعث هم کشیدنم نفس گفتي میاد بدت ازم گفتي تو ولي -

 گفتي دروغ نگو...کردم حس حرفات تو رو

 نزديك بهم عماد خاطر به میكردم فكر کردی استفاده سو ازم تو میكردم فكر موقع اون من...بده حق بهم ارمیا -

 شدی

  نكردم استفاده سو ازت من فهمیدی کجا از -

 گفت بهم ايلیا -

 !!ايلیا؟؟ -

 بگم بهت فرصت سر بايد طوالنیه جريانش -

  بشنوم االن همین میخوام -

 ماشین تو بريم بیا حداقل....میزنیم يخ بارون زيره االن دختر -

 همونم آخرين که اين مثله بود باغ در به ماشین ترين نزديك میالد لكسوس برد ها ماشین سمت به و گرفت رو دستم

  کرده پارک ها ماشین ی همه پشت رو ماشینش و اومده که بوده

 دور رو ماشین هم بعد...شم سوار تا کرد باز رو من سمت دره....زد رو ماشین قفل و آورد در پالتوش جیب از رو سوئیچ

 شد سوار خودشم و زد
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 کن تعريف حاال خب -من

 نم با کاری همچین تو نمیكردم فكر...شكستم شدم داغون خیلي تو خواستگاری اومديم عماد برای که روزی -میالد

 حضروم قرار گفت مامان وقتي ولي نداشتي خبر خواستگاری اين از هم تو میكردم فكر اولش بدی مثبت جواب و بكني

 دماوم برنداشتي زدم زنگت کردی باهام بازی همچین کنم باور نمیتونستم فقط میدونستي تو فهمیدم گذاشتن

 خودت که بیمارستانم جريان...برو گفتي زدی حرف باهام در پشت همون از اتاقت تو بیام نذاشتي خونتون

 همگ گفتم بهش...میموني مامانت خونه مدت اين توی تو که گفت بهم خونش برد و کرد مرخصم عماد وقتي...میدوني

 هسر میخواستم جا همون زدن جونم به آتیش انگار...اينجا اومده عقدمون از بعد آره گفت...میكنه؟ زندگي تو با ارمیا

 اين به اونقدر کردی؟ باهام بازی همچین چرا میكردم فكر اين به میشدم تنها موقع هر...کنم جدا تنش از عمادو

 متصمی....ببینمت نمیخواستم همین برای...ندارم دوستت ديگه و میاد بدم ازت داره کردم حس که کردم فكر موضوع

 میرفتم موسیقي آموزش سری يه برای بايد بودم کرده ايتالیا ويزای درخواست پیش وقت خیلي من...برم گرفتم

 ولي...داشت وقت ماهي چند هم ويزام و نداشتم رفتن تصمیم هنوز من اما بود اومده ويزام میشد وقتي چند...اونجا

 و میرم کالسامو ماهي چهار سه میرم...میرم گفتم کردی خیانت بهم تو که کردم حس و افتاد اتفاقات اين که همین

 خودم با و بدزدمت میخواست دلم خیلي مهموني توی اونشب...میدم انجام هم رو دائمم اقامت کارای همونجا بعدم

 ...هم زدم بهت که حرفايي اون میشد کار اين مانع که داشتم ازت دلخوری جور يه ولي ببرمت

 :گرفت دستاش بین رو دستم و کرد نگاهم برگشت شرمنده

 میبخشي؟...خانمي ببخش منو...میخوام معذرت من نبود دلم ته از حرفا اون کن باور ارمیا -میالد

 کنم مخالفت نتونستم و لرزيد دلم که کرد نگام مظلوم اينقدر

  بگو بقیشو...میبخشمت -من

 شتفرامو کردم سعي خیلي...رفتم و....باشم گرفته خودمو ی شكسته دل انتقام تا بشكنم رو تو تا زدم رو حرفا اون -

 تو ی درباره همش بگم تكستي میخواستم وقتي حتي ولي کنم متمرکز موسیقي روی رو فكرم ی همه و کنم

 يول نكنم فكر بهت میرفتم کلنجار خودم با ثانیه هر دقیقه هر روز هر...کشیدم چي اونجا من میدونه خدا...میگفتم

 قلیوني يه وقت يه میشد چي ببیني و نمیومد خوشم دود از زياد که مني...بودی کرده سحر منو تو میشد؟ مگه

 يه روزی شايد و بود هام انگشت الی سیگار ساعت چهار و بیست که بودم داغون اونقدر میكشیدم چیزی سیگاری

 که جواب داشتم ايران از ناشناس ی شماره يه بار يه تا گذشت سختي به اول ماه سه خالصه...میكردم تموم رو پاکت

 به خودش رفتن از رو چیز همه گفت برام ايلیا...گرفته دوستام از يكي از شمارمو گفت کردم هنگ...بود ايلیا دادم

 دمفهمی اونجا تازه...چیز همه و...ازدواج برای کردنت اجبار و...تو با عماد کاره...میوفته نبودش در که اتفاقاتي و سربازی

 که اين و...بگم بهت که ديدم مسئول خودمو داشتم خبر خواهرم به تو پاک عشق از چون گفت بهم ايلیا....شده چي

 یرمبگ رو ارمیا طالق بتونم تا بیارم گیر عماد از آتويي يه میخوام گفت کمكي چه گفتم....کنم کمك درخواست ازت

 من به عماد بعد ولي ازش شد حامله دختره بعد و کرد صیغه دختری يه با عماد پیش ساله چند دارم خبر گفتم منم
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 دختره با میكنم فكر و دارم شك بهش هنوزم من ولي داده طالق رو دختره خودشم و کرده سقط رو بچه دختره گفت

 دختره همین با که هام قديمي دختر دوست از يكي ی شماره کنیم پیدا رو دختره تا خواست کمك ازم هم ايلیا باشه

 جور مدرک تونست تا شد قضیه پیگیره هم ايلیا و کرديم پیدا رو عماد زن همون طريق از و دادم بهش رو بودن فاب

 دل به ازت يي کینه شي عماد زن بودی مجبور تو و بوده چي جريان فهمیدم وقتي ديگه منم بگیره رو تو طالق و کنه

 رو شما يبده میتونستیم ما کني حلش کنم کمكت تا نگفتي رو مشكلت من به چرا که بودم دلخور يكم فقط نداشتم

  برداره سرت از دست عماد تا بديم

 سیاه خاک به میخواد که کسي همون داداش میگفتم...میكردم؟ معرفي کي بابام به رو تو بايد من تو نظر به میالد -من

 یلیاردم از حرف کني پرداختش راحتي به بتوني تو که نبود کمي مبلغ پول اون ضمن در....کنه کمكم میخواد بشونتم

  میلیون 211 و میلیون 011 نه بود ها

 بپرسم؟ سؤال يه میشه ارمیا فقط...توئه با حق -

 میكرد دست دست و بود مستأصل پرسیدن برای اون ولي کردم تأيید سر با

  نكرد؟ که اذيتت...عماد...بودی عماد ی خونه توی...که مدتي توی -میالد

 راچ پس گناهم بي من بود فهمیده که مدتي اين توی که کنم تنبیهش میخواست دلم ولي بود چي منظورش فهمیدم

 ثبتم عالمت به سرمو و گريه زيره زدم و کردم استفاده بازيگريم رگ از همین برای بود نزده چیزی ايمیلي زنگي بهم

 دادم تكون

 کرد باز لب حرفم تفسیره از بعد و کرد نگاهم زده شك يي قیافه با میالد

 ...تو به اون...يعني -

 گفتم و کردم کنترل خودمو ولي میگرفت خندم داشت

  باردارم عماد از من -

 رو دهنش جلوی و برد صورتش سمت به رو دستش...بود شده قابلمه دره اندازه چشماش...ديدم رو بدنش کل لرزيدن

 که بكش منو خدا ای...شد حالي چه ام بچه بمیرم وای...نشست چشماش تو اشك...میلرزيد چي مثله دستش...گرفت

 شد تنبیه قدر چه هر بسشه ديگه....میوفته اش گريه داره...خدا رو تو نگاه...نندازم روز اين به رو بچه اين

 کرد نگام گنگ ديد که رو من ی خنده میالد...خنده زيره زدم و کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه

 يه يحت يا و برنگشتي بازم هم گناهم بي فهمیدی وقتي که اين و من ی درباره زود قضاوت خاطر به تنبیهت اينم -من

 نزدی هم زنگ

 گفتي؟ دروغ...يعني -میالد
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 بله -

 بالمدن گذاشت اومد بیرون خودش سمت دره از هم میالد...پريدم بیرون ماشین از جیغ با که گرفت خیز سمتم به میالد

 ارچهپ که لباسم خاطر به میخنديديم و میدويديم سرخوش بارون زيره...دنبالم به هم میالد میكردم فرار و میزدم جیغ

 فتادما میالد گیره بالخره بدوم خوب نمیتونستم بود شده سنگین حسابي بود شده خیس که حاال و بود برده زيادی ی

 شدم اسیر دستاش حصار تو پشت از

 دقیقه دو اگه يعني...میكردم سكته داشتم خدا به...وايمیسته قلبم نمیگي معرفت بي...میترسوني؟ منو حاال -میالد

 میكردم کوب سنگ میكردی اعتراف ديرتر

 :گفت و گرفتم تر محكم که کنم فرار دوباره کردم سعي و خنديدم سرخوش بغلش توی

 میرسم حسابت به ازدواج از بعد ولي نمیتونم فعال طلبت يكي...میخندی؟ -

 !!!هان؟؟؟ -

 ديگه داره العملي عكس عملي هر -

 بگو جملتو ديگه بار يه نه -

 رسید خواهم حسابت به بعدا ولي نمیشه االن گفتم -

 چي؟ از بعد -

 ازدواج -

 !ازدواج؟ -

 وقتشه ديگه االن که اين مثله -

 هب بهت با...ايستادم روش روبه و برگشتم...کشید بیرون مخملي کوچیك ی جعبه و کرد کتش جیب در دست میالد

 کردم نگاه کرد باز رو درش و گرفت جلوم رو جعبه و زد زانو پام جلوی که میالد

 که همونطوری...کني؟ ازدواج من با حاضری آيا...عشقمون سزای پرداخت و...جدايي و سختي اينهمه از بعد...ارمیا -

 میشي؟ همسرم...سرم تاج...خونم خانم....میشي؟ هم خونم ی ملكه شدی ذهنم و قلب ی ملكه

 دهش جمع چشمام تو اشك...کردم نگاه بود مخملي ی جعبه توی که نگیني تك زيبای ی حلقه و میالد به باز دهني با

 بود بسته رو گلوم راه بغض و بود

 میــــكـنـه هــم نــازی چــــه -افسانه

 کـــردی لــبـمــون بـــه جـــون ديــــگــه بـگــــو رو بــلــه -فريده
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  بـــاش زود سرمـــا ايـــن تـــو زديــــم يــخ -افسانه

 ها ديوونه...افسانه و فريده های داد از بود گرفته خندم...برگشتم بودن شده جمع سالن دره دم که جمعیت سمت به

 حیاطیم؟ تو ما فهمیدن کجا از اينا -من

  نفهمیده شیرازی حافظ خواجه فقط کشیدی شما که جیغايي با -میالد

 کردم نگاه میالد به دوباره و خنديدم

  زدن يخ دوستات درک به من بدی؟ منو جواب نمیخوای -میالد

 گرفتم جلوش رو چپم دست و خنديدم

 میكنم قبول -من

 توی و کشید بیرون اش جعبه از رو حلقه و شد بلند زمین روی از شادی با ديدم رو شادی برق میالد چشمای تو

 هنوز...کردن داد و جیغ و خوشحالي به شروع دادم رو بله فهمیدن میالد کاره اين با که جمعیت کرد ام حلقه انگشت

 ...میومد بارون

 وقتي...اومد بارون رقصیديم که باری اولین....میاره چشمم جلو رو تو خاطرات همش چون....دارم دوست رو بارون -من

 بارون ايتالیا میرفتي وقتي...اومد بارون کردی عالقه ابراز من به تو وقتي...اومد بارون میخوايم همو کرديم حس

 ممیكرد درک و میكردم تحمل رو نبودت داشتم وقتي...میومد بارون بردی منم قلب رفتنت با کردم حس وقتي...اومد

 برای حاال و...کردی ازدواج درخواست ازم بارون تو هم االن و...اومد بارون برگشتي وقتي...میومد بارون هیچم تو بي

 میپرستمت...وجودم های سلول تك تك با...میالد دارم دوست...کنم اعتراف بارون تو میخوام منم بار اولین

 نوم تبريك برای میومدن ما سمت به که جمعیت به توجه بي و کرد بلند زمین روی از منو فرياد و خوشحالي با میالد

 میزد فرياد و میچرخوند خودم دوره

 مــوال بــه دنــیـــامــي. ..ديـــوونــتــم...ارمـیـــا عـــاشــقـتــم -

 میكردم شكر رو خدا خوشبختي اين بابت و میخنديدم غش غش منم

 **** 

 دره رفتم A12 واحد سمت به و اومدم بیرون آسانسور از...دادم فشار رو سوم ی طبقه ی دکمه شدم آسانسور وارد

 متس به میومد میالد اتاق توی از صدايي ولي نبود سالن توی کسي شدم سالن وارد مشكوک حالتي با بود باز واحد

 دوره به دختری ی خورده گره دستای با میالد نمیكردم باور میديدم که چیزی کردم باز رو اتاق دره و رفتم اتاق

 زده شك چرخید من طرف به و کرد جدا میالد گردنه دوره از رو دستش آروم دختر بود ايستاده اتاق وسط گردنش
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 بهش مدست با که بیاد سمتم به خواست میالد میكردم نگاه لبش ی گوشه پوزخند و دختره خبیث ی قیافه به داشتم

  وايسه جاش سره فهموندم

 یای؟ب کنار موضوع اين با میتوني باشه کرده عادت خواهي زياده به میالد شايد»  بستن نقش سرم توی ايلیا جمالت

 نبود هضم قابل برام موضوع اين...نمیكنه اينكارو من با میالد نه«  بگیر نظر مد هم رو گفتم که هايي چیز اين

 کنم حفظ رو آرامشم کردم سعي و بستم رو چشمام

 میخوام توضیح فقط -من

 ديدن با نبايد من...جمله بهترين شايد و...بود همین کنم خارج گلوم از لحظه اون توی تونستم که ای جمله تنها

 چیز همه به بزنم پا پشت و بزنم بهم رو چي همه توضیحي شنیدن بدون ای صحنه همچین

 آره؟ بود ات نقشه عوضي ی مژده...نكردم کاری من خدا به ارمیا -میالد

  است مژده اسمش میدونستم حاال کردم دختره به نگاهي

 میرفتي ام صدقه قربون خوب که بیاد زنت که اين از قبل تا منه با زدن حرف طرز چه اين عزيزم اوا -مژده

 دادم دادن توضیح فرصت میالد به من اومدم بیرون اتاق از حرفي هیچ بدون من که کرد حمله مژده سمت به میالد

 از هنوز نداشتم اعصاب اصال منه کنه خالي مژده سره روی رو هاش دلي و دق فرصت اين توی داد ترجیح اون ولي

 ايستاد راهم جلوی میالد که بودم نرفته بیرون سالن

 تو به من ارمیا قسم مقدساتم به ولي عمرمي چون نمیدم قسم خودتو جون میدم توضیح برات خدا به کن صبر -میالد

  ندارم سنمي مژده با من اصال...نمیكنم و نكردم خیانتي

 های اتاق از يكي توی منو و گرفت رو جلوم میالد ولي برم دوباره خواستم همین برای نبود قبول قابل برام توضیحاش

 :گفت و داد قرار صورتم طرف دو رو دستاش ايستاد روم روبه هم خودش و داد تكیه ديوار به منو...کشید ضبط

 به هم کنم خیانت تو به من که اين فكر چطور اونوقت نمیاد در هم نفسم تو بي میدوني که تو...من عمر من زندگیه -

 میكنه؟ خطور ذهنت

 میكرد؟ چیكار اينجا دختره اون پس نكردی خیانت اگه -

 اين ولي گذاشتم کنار هامو دختر دوست ی همه شدم تو عاشق که موقعي بود هام قديمي دختر دوست از يكي اين -

 اينجا ادبی که بوده اش نقشه االنم...میگیره انتقام که کرد تهديدم بیرون انداختمش اينجا از وقتي بود سیريش يكي

 بريم آزمايش برای قراره تو منو صبح امروز بوده داده خبر بهش کي نمیدونم کنه من آويزون خودشو طوری اين

  آزمايشگاه

 بود؟ تو گردن دستش چرا -
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 رهدو از دستاشو داشتم سعي من ولي بكنه زراشو زر و بچسبونه بهم رو خودش که من گردن بود انداخته رو دستش -

  بوده اش نقشه از قسمتي حتما اينم کنم باز گردنم

 عدب...خوند رو پیام و درآورد رو گوشیش...اومد براش پیامي که نه يا کنم باور رو هاش حرف میكردم فكر اين به داشتم

 :گفت و گرفت من طرف حرص با رو گوشیش پیام خوندن از

  نوشته چي ببین اسو بخون آشغالشه خوده -

 دیدي...میزنم هم رو تو زندگي رگ غرورم های خورده با گفتم میگیرم انتقام گفتم بهت روزی يه» بود نوشته...خوندم

 که حاال بو گذاشته آخرش در هم خنده آيتم يه و«  معتمد آقای باش خوش جونت ارمیا بي برو حاال شد تموم...زدم؟

 :گفتم و کردم نگاه بهش لبخند با میگه راست میالد که شدم مطمئن خوندم رو اس

 دارم کار دختره اين با من بیرون بريم -

 رفته استاديو از مژده ولي اومد دنبالم خنده با و کشید ای آسوده نفس کردم باور رو حرفاش فهمید که میالد

 کور ولي زده بهم رو میالد منو ازدواج االن و کرده تموم کارو میكرد فكر و بود مطمئن خیلي کارش به انگار...بود

 ...خوندی

 کشید آغوش در منو و گرفت قرار کنارم میالد

 نكن نم با کاری همچین ديگه...میمردم داشتم...کشید تیر قلبم کني ترکم و کني شك بهم که اين فكر از لحظه يه -

 یچه من که اين...هیچم تو بي دنیامي تو که کنم ثابت تو به چطوری من...میكشه بیمارستان به کارم وگرنه...دختر

 هدفع...نكن ديوونم پس...بدم دستت از راحت که نیاوردم بدستت راحت ارمیا...نمیاد؟ چشمم به تو از غیر به دختری

 میكني شك بهم که باشه آخری

 خزيدم بغلش توی و کردم لوس خودمو داشتم دستش بود جوری هر ولي التماسانه هم بود امری هم جورايي يه لحنش

 و میريزه بهم هامون برنامه بريم آزمايش نكنیم وقت امروز اگه...شد دير آزمايش واسه بريم دختر پاشو -میالد

  آزمايش بريم جاش به و نريم رو عروس لباس خريد فردا مجبوريم

 :گفتم لپش از محكمي ماچ از بعد و اومدم بیرون بغلش توی از پس میگفت درست میالد

 بريم -

 **** 

 «میالد»

 ازدواجمون از سال 2 که اين با شد تنگ ارمیا واسه دلم کار سره نیومده هنوز...شدم سالن وارد و کردم باز رو دفتر دره

 غمگیني موزيك صدای شدم متوجه که برم خودم اتاق سمت به خواستم...هايیم داماد عروس تازه مثله هنوزم میگذره
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 و فكرش تو میره میشه تنها چي هر شده اينطوری شوم اتفاق اون از بعد...بود رضا محمد دوباره...میاد ضبط اتاق از

 بابک براش دلم...میكنه خوندن و زدن به شروع باشه داشته دسترسي موسیقي آالت به که هم مواقعي سرش به میزنه

 فكرشم اصال نه...ارمیا اگه کنم تصور اون جای خودمو نداشتم طاقت هم ثانیه يه لحظه يه حتي...رفیقم بیچاره شد

 بكنم نمیتونم

  شدم داخل و کردم باز رو اتاق دره

 اون با...کرد خوندن به شروع نشد متوجه رو ورودم همین برای بود فارغ هم اطرافش دنیای از و میزد گیتار داشت

 میكرد نخو رو کسي هر دله که میخوند بغضي با اينبار که بود اين قبل دفعات با تفاوتش تنها فردش به منحصر صدای

 ...بود شده جمع اشك هم من چشمای تو حتي

 نیستي تو که میگن همه رفتي تو که میگن همه»

 شكستي تنگمو دل دوباره که میگن همه

 .... دروغه

 ببیني اينجوری منو میومد دلت چطوری

 ببیني دوری تو منو نزديك چه ها ستاره با

 دروغه که گفتم ولي رفتي تو که گفتن همه

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 دروغه حرفاشون همه

 میمونم اينجا ابد تا

 کوره و سوت خیلي اينجا عزيزم اسمت و تو بي

 ...صبوره خیلي من دل نداره عیبي خوب ولي

 نیستي تو که میگن همه رفتي تو که میگن همه

 شكستي تنگمو دل دوباره که میگن همه

 .... دروغه

 ببیني اينجوری منو میومد دلت جوری چه

 ببیني دوری تو منو نزديك چه ها ستاره با
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 دروغه که گفتم ولي رفتي تو که گفتن همه

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 میمونم اينجا ابد تا دروغه حرفاشون همه

 کوره و سوت خیلي اينجا عزيزم اسمت و تو بي

 ...صبوره خیلي من دل نداره عیبي خوب ولي

 نیستي تو که میگن همه

 مردی تو که میگن همه

 سپردی ها فرشته به رو تنت که میگن همه

 .....« دروغه

 (فالحي مازيار _ میگن همه)

 هامو اشك سريع کنه باز رو چشماش میخواد و شد تموم آهنگ ديديم وقتي میريخت اشك همینطور خوندن میون

 گرموجی جگرسوز داد و شیون تا هزار از تر بد که داد تلخي لبخند با لبخنمو جواب...کردم نگاش لبخند با و کردم پاک

  کشید آتیش به

 داری...اينطوری خودت با نكن...بوده توش حكمتي شايد...بدی؟ عذاب خودتو اينطوری میخوای کي تا داداش -من

 میكني نابود خودتو

 بود؟ کرده تنگ کیو جای -رضا محمد

 و گرفتن بغل غم زانوی با رفته ديگه اون...رضا کن تمومش میكني اذيت بیشتر خودتو داری فقط حرفا اين با تو -

 اين اب فقط رضا...نكن پرپر خودتو اينطوری من چشم جلوی...برنمیگرده کن باور...برنمیگرده هم تو شدن دنیا تارک

 کن تمومش...میدی آزار خانوادتو منو داری کارات

 کنه خالي خودشو و کنه دل و درد میخواد فهمیدم...کرد زدن حرف به شروع رضا ديديم که برم بیرون اتاق از خواستم

 ...نشستم پس

 داغ.. داره تابستون ظهر که آسموني رنگ...بود آبي چشاش رنگ...نمیره يادم از هیچوقت مغرورش چشمای -رضا

 کم سرش از مو تار يه که مبادا بگیرم موهاش زير دستامو داشتم دوست کرد مي شونه طاليیشو موهای وقتي...داغ

 ایدندون و خنديد مي وقتي...غنچه يه مثل حیاط سرخ گل مثل...بود سرخ همیشه لباش... خیلي...داشتم دوستش بشه

 فقط داشتم دوست...میشد جمع چشمام توی اشك که شد مي داشتني دوست و معصوم اونقدر زد مي بیرون سفیدش
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 به من داشت دوست... کرد مي خواست مي کاری هر ها بچه مثل... بود ديوونه اونم... بود کرده ديوونم... کنم نگاه بهش

 مي بعد... شد مي قرمز هم لباش دور اونوقت... لرزه مي دستام کنه مي نگام وقتي دونست مي... بمالم لب رژ لباش

 من از کم يه قدش... داشت خاصي آهنگ اش خنده صدای. میشد جمع چشام تو اشك منم...و خنديد مي و خنديد

 تاشودس...کرد مي غنچه لباشو...گرفت مي باال سرشو...میبست چشماشو...کنم بوسش خواست مي وقتي. بود تر کوتاه

 مي تا...کرد مي باز چشاشو تا کردم مي نگاش اونقدر...کردم مي نگاش من...موند مي منتظر و گرفت مي سرش پشت

 يوقت...ساده و صاف بود زالل چشمه يه مثل چشاش.  لبش روی ذاشتم مي لبامو...بزنه حرفي و کنه باز لباشو خواست

 رو ذاشت مي سرشو شبا.  زد مي لیس گوشمو و خنديد مي نخودی دارم دوستت:  کردم مي زمزمه آروم گوشش در

 مي لباشو. نمیره يادم از هیچوقت موهاش عطر...میكردم نوازش موهاشو هم من...داد مي گوش قلبمو صدای سینمو

 منم کن بوس رو اينجا ٫شد تنگ برام دلت وقت هر:  گفت مي شد مي قرمز که جاش مكید مي و بازوم روی ذاشت

 يم خسته و میرقصید برام کلي اينكه از بعد همیشه...موند مي جاش هفته يك تا کردم مي بوس بازومو بار صد روزی

 و قلبش روی ذاشت مي و گرفت مي دستمو...رفت مي پايین و باال آروم هاش سینه. میشست پام روی و میومد٫ شد

 منم...خنديد مي و خنديد مي بعد...الو الو ٫ الو الو میگه:  گفت مي نه:  گفتم مي میگه؟ چي قلبم میدوني:  گفت مي

 مي.  بدم دست از رو ها فرصت اين خواستم نمي.  بودم بیدار صبح تا شبا بیشتر.  شد مي جمع چشام تو اشك

 دونست نمي خودش.  داره سرطان سارا دونستم مي من...اون فقط.  نبود مهم برام چیز هیچ.  کنم نگاش فقط خواستم

 . پژمرد سارا.  داد نشون خودشو عاليم سرطان سال يك از بعد بالخره اينكه تا.  بگیرم ازش شاديشو خواستم نمي. 

 دستمو شد بیدار خواب از صبح روز يه. ريختم مي اشك و بودم کنارش هفته دو.  فهمید نمي منو حال هیچكس

 نهسی روی دستمو بود سرد تنش. بست چشاشو بعد گه؟ مي چي قلبم دوني مي:  گفت قلبش روی برد آروم...گرفت

 نفهمیدم هیچي زمین رو شدم ولو نفهمیدم هیچي من.  بود مرده سارا...خدا:  زدم داد...نبود تپشي هیچ دادم فشار اش

 مي جمع چشام توی اشك هنوزم پیچه مي گوشم تو هاش خنده صدای هنوز میگم چي من فهمه نمي هیچكس

 سارا ی ديوونه...ام ديوونه هنوزم...شه

 نابود آدمو...شه پرپر خودت دستای توی زندگیت عشق سخته...زدم بیرون اتاق از و کنم تحمل نتونستم ديگه

 شكسته قلبش و شده خورد...شده نابود که رضا االنه مثله...میكنه

 بود هق هق با نبود بغض با بار اين ولي پیچید فضا تو رضا صدای و موسیقي صدای دوباره

 پیشم تو نیستي که افسوس بودی من يادگار تو»

 میشم ديوونه نباشي بودم گفته بهت اينو

 گلم رفتي زود

 دلم رو موند داغت رفتي

 گلم بودی حیف
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 بگم؟ کي به دردامو رفتي

 گلم رفتي زود

 دلم رو موند داغت رفتي

 گلم بودی حیف

 «بگم؟ کي به دردامو رفتي

 (عبدالمالكي علي _ گلم بودی حیف)

 خون به چشمايي با کرد نگاه چشمام توی خروجش از قبل در جلوی زد بیرون اتاق از و بده ادامه نتونست ديگه

 :گفت گرفته صدايي و نشسته

 هیچ...گرفتش ازم راحت اينقدر خدا ولي آوردمش دست به سخت...کسم همه بود زندگیم کنم فراموشش نخوايد ازم -

  نمیكنم فراموشش وقت

 زنش...سارا خاک سره...میره کجا داره میدونستم...کوبید هم به محكم هم رو در و زد بیرون سالن از سرعت با هم بعد

 دستم توی خودکارو و برداشتم يي برگه نشستم میزم پشت میومد گفتنم شعر حس شديد دفتر توی رفتم

 ...و گذاشتم کاغذ روی رو قلم...چرخوندم

 عاشـق يه قـبر سـر بر هــفته میون غـروبـا»

 شـقايـق سـرخ گـالی مـیزاره مـیاد جوون يـه

 دلدار قبـر سـنـگ روی بغضش میشكنه صـدا بي

 ديدار وقت بارون مثل چـشـمش دو از میريزه اشك

 وفايـي بي مـهـربونم:  مـیگه گـريه با لب زير

 جـدايي سـوزه جـگر چـه بدوني نیـسـتي و رفتي

 پاک و خوب نجـیـب اون خواستم مي رو تو من آخه

 خــاک ســرد سـكــوت نه ، مهـربون صـدای اون

 بـود دلــــم زخـم مـرهـم پاکت نگاه که تويي

 بود مشكـلـم حـل راه لـحــظه يه حـتي ديدنـت
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 قراری بي خـاک توی من، بـا کردی ريـشه که تو

 نداری ای مـیونه هـیـچ جـدايي با گفتي که تو

 ســیاهي فـصل اين توی گذاشـتي تنهام چـرا پس

 راهــي نــیـمه رفیـق يه اما عـزيـزتريني تو

 مـن بـودن رو کـشـیـد خط عـزيـزم رفتنـت داغ

 شیـون و ضـجـّه و ناله فايده چـه ديگـه و رفتي

 دقايق اونور رفتي خـورشـید به کردی سـفر تو

 عاشـق و خـســته دلي با اينجا گذاشتي جا منـو

 حرومــه زندگي تـو بي ، بمـونم تو بي نمـیـخـوام

 تمـومه برام چـي هـمـه ، نبـاشـي من پیش که تو

 نمناک خاک رو گـذاشـت سـر تنها و خـسـته عاشـق

 خاک توای دسـت دادمـش عـشـقو ی گـوشـه جگر گفت

 باش سـیـاش چـشـم هــمـدم ، بمونـه تنها نزاری

 باش بـراش گو قصـه شـبا ، آروم موهاشو کن شونه

 بـیـــاره دووم نتونسـت غـرورش اون با غـروب و

 سـتاره يـك به داد جاشـو و آسـمـون پاکشـیـداز

 غـم از شـكـسـته دلـي با ديـده داغ جــوون اون

 کم کم و آهسـته شد دور و يار خـاک رو زد بوسـه

 داد سـر رو گـريه دوباره شد دور که قدم چند ولي

 «ياد از نـمــیـری خـدا بـه زد داد و گــردونـــد بــر روشــــو

 توی اسمشو کرد مجبورم ديشب آخه...گرفت خندم...بود ارمیا...کشید بیرون شعر بهر از منو موبايلم زنگ صدای

 دادم جواب رو گوشي...بودم هاش بازی ديوونه همین عاشق «میزنگه داره زنم جوووون» کنم سیو گوشیم

 جونم؟ -من
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 آقايي سالم -ارمیا

 زندگي سالم -

 قول بد آقايي -

 چرا؟ -

 بخريم لباس افسانه و ايلیا عقد واسه بريم بیای سرکار نری امروز نبود قرار شما مگه -

 میرسم خدمت الساعه...شرمندتم خانمم آخ -

  هااا نروني تند فقط...برسون خودتو سريع آفرين -

 بیام سريع جوری چه نرونم تند اگه من خانمي ببخشید -

 داره خطر نیا تند فقط تو بیای سريع نمیخواد خب -

 نیست؟ امری...چشمم رو چشم -

 باش خودت مراقب نه...نروني تند دادی قول -

 ديگه بیام...خانمم چشم -

 باش خودت مواظب فقط بیا آره -

 :گفتم و خنديدم

 کنم؟ قطع من میديد اجازه حاال...باش خودت مواظب هم تو -

 خدافظ آره -

 خدافظ -

 کمهد شدم آسانسور وارد و کردم قفل هم رو ها در و بیرون زدم اتاقم از کلید برداشتن با و گذاشتم جیبم توی گوشیو

 رو پام خواستم...شدم سوار و زدم رو دزگیرش رفتم ماشین سمت به اومدم بیرون آسانسور از...زدم رو پارکینگ ی

 هب و کردم خارج پارکینگ از رو ماشین آرامش با و کم سرعتي با پس افتادم ارمیا به قولم ياد که بدم فشار گاز روی

 ...رفتم خودمون ی خونه سمت

 دارم دوست نفساتو بارون زيره»

 میگیره بارون رو تو خوبه عطر

http://www.negahdl.com/
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  میشه رويايي چه زندگیم تو با

 میگیره جون يخیم قلب اين تو با

 باشم تو با رو هام لحظه تموم دارم دوست

 بگیرم گرمتو دست که دارم دوست

 باشه تو با خاطراتم تموم دارم دوست

 بمیرم تو تلخ انتظار تو دارم دوست

 واکني چشاتو فقط دارم دوست

 دارم دوست قدر چه که ببیني تا

 میكنم باور تو ها خوبي همه

 بیارم طاقت تو بي نمیتونم

 دارم دوست نفساتو بارون زيره

 میگیره بارون رو تو خوبه عطر

  میشه رويايي چه زندگیم تو با

 میگیره جون يخیم قلب اين تو با

 باشم تو با رو هام لحظه تموم دارم دوست

 بگیرم گرمتو دست که دارم دوست

 باشه تو با خاطراتم تموم دارم دوست

 «بمیرم تو تلخ انتظار تو دارم دوست

 (فالحي مازيار _ بارون زيره)

 پـايـان
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