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  نام اوبه
 
 )) مقدمه((

 ...دانمی نمداری بای خوابم

 ...  شدهاهی آسمان سدانمی مفقط

 ... سرد شدههوا

شب ...  دوزمیبه پنجره چشم م...چرخانمی اتاق میکی را دور تا دور تارنگاهم...  ماي هوامثل
 ... ستارهی بیشب... شده

 بایز.. اهایمثال در... مانند آسمانماندی می آبلوفرین... دیگوی نجوا گونه از اعماق قلبم مییصدا
 ..درخشان مثل ستاره.. دیمانند مروار

 ...یی نور و روشنایب.... سرما... یکیباز هم تار... گذارمی ممی چشم هاي را رومیدستها

 ...دی در مرداب پر از آب خشکی آبی از بلوفرین

 ... از کجا سقوط کردم که فقط قلبم شکستدانمینم

 ... پرت شدنیی به پای هم فقط قلبم از پرتگاهدیشا

 ... تنها ماندلوفرین

 ... دارمی صورتم برمي را از رومیدستها

 ..  نبودنیحق من ا.. و خشک سهم من نبودکی مرداب تارنیا
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 خانم هی... کردمی بهشون نگاه ماقی موزه بودمو با اشتي قدم زدن تو قسمت تابلوهادرحال
 اومد ي فوردی شننوی تابلو ازتون بپرسم ژاله که انی درباره اتونمیبطرفم اومد و گفت خانوم م

حرفشو قطع کردمو گفتم ...  دکتشونی کارو ندارن انی افهی وظشونیسمتمون و گفت خانوم ا
 ژاله با چشاش برام خط و نشون دی ببرفی تشردیتونی شما مي خانم اسکندرستین يمسئله ا

و بعد به طرف اتاق ...  دادمحی اون خانم درباره تابلو توضي باز برايمنم با رو.. و رفت دیکش
 چقد ي تو مرض دارلویاستراحت کارکنا رفتم خلوت بود ژاله با حرص اومد سمتم و گفت ن

 استاد دانشگاه دی تو االن باااااای داری باستان شناسي دکترایاسالمت نری خودتو بگکمیبگم 
 شهی گرفته بود همخندم.. ي بدحی موزه درباره آثار و کوفت و زهرمار توضيای نه که بيشدیم

 خندم گرفته داد زد هان چته؟ دی دیوقت.  شدی مثه گوجه سرخ مخوردی ژاله حرص میوقت
 فموی رفت و من کيژاله چش غره ا..  باباشی هفتم گذاشتمو گمینیانگشت اشارمو رو ب

 نگام کرد و هیژاله عاقل اندر سف...  امروز فسنجون پخته دی برم نوگهیبرداشتم و گفتم من د
... رونی رفتم بدمیخند. یرسی اخرش به حرفم مخوامی عاجل ميگفت از خدا برات شفا

 حق داشت من دکتر ي حدودتا خب ژاله...  روشن کردمو آروم روندم به سمت خونهنویماش
 شدی مرانی که او ایی که تا جایمخ باستان شناس. انی دختر دکتر فرامرز پسانی پسلوفرین

 تو دانشگاه ها سی تدري برای مختلفي هاشنهادی رو خوند تهشو در اوردم و پیباستان شناس
 پنج اثر لی که انجام دادمو ثمرش تحوییای که خوندم و تمام حفاریعالوه بر درس..داشتم
 کرده بودمو و ی و باستان شناسخی تارنهی در زميادی و مطالعه زقاتی به موزه بود تحقیباستان

 بود و جانی هی برام بسیتدر..  خواستی مي اگهی دزیاما دلم چ... اشم بی استاد خوبتونستمیم
جان ی عاشق هگفتی مشهی بودم بابامم باستان شناس بود و همییمن عاشق کاوش و ماجراجو

 میآره زندگ.... پشت چراغ قرمز توقف کردمو به جاده چشم دوختم.... هیمی کردن اثار قددایپ
 هی که بقی اما نه به روالمی من عاشق باستان شناسمونمی که دوسش دارمو منتظر مي جورنهیا
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 ي بوچشهی بسته و داره غذاشو مشبندی پدی نودمیاروم رفتم تو اشپزخونه و د... رنی مشیپ
 اروم اروم رفتم طرفش تا اومدم ثانهی فکر خبهی خونه رو پر کرده بود طبق ونفسنج

 ی عطر رو رو خودت خالشهی شی سمتم گفت لولوخانوم وقت برگردهنکهیبترسومنش بدون ا
. يای مي دارزی شکوفه ردی فهمشهی می از دو فرسخيریگی باهاش دوش می و به عبارتیکنیم

 برگشت سمتم و دینو.. يدی بخشکه شانس باز تو فهمي ام گفتمویشونیبا کف دستم زدم رو پ
 نیبه نداشته هام توه_.. و گفتم لولو عمته نشی مشت زدم تو سهی من؟ ي لولويگفت چطور

 صدا آرد ی شتک شزنمیم_.داداششه:خندم گرفت و گفتم! خواهرمه...به داشته هام بگو. نکن
 نکتی عنی با اشنی نه عاشق تو مپس_! چی هوشنی عاشق جذبت مينجورینگو ا.هاهاها_.ایبد

 جونم من االن ی ابجنی بچزوی نازك کردمو رفتم طرف اتاقمو گفتم تو میپشت چشم! چنغندر
 و منم مشغول عوض کردن لباسم شدم و بعد ومدی نیی صداگهید... امی مکنمیلباسمو عوض م

 تا سر شونه هام ف صایی خرماي و ابرو موهای مشکي انداختم چشمانهی نگاه به چهرم تو اهی
 و لبام هم جمع و کی کوچمینی بکردی که بانمک ترم مکردمی کوتاه مشهیداشتم جلوشم هم

 بودم اما ینکیع... داشتم صورتم گردبود با پوست روشن ی معصومي افهی بود قیجور و معمول
 مسخره نکموی عادت داشت عدینو... ومدی بهم منکمی بزنم اما عنکی عشهی که همينه جور

 به یدست...  منو نداشتي معصومانه ي چهره نکهی من بود اما با تفاوت اهی هم شبدینو.. نهک
 نمی انصافه من تو خونه بشنی گفت دست شما درد نکنه ادی نورونی و رفتم بدمیابروهام کش

.. یییییی ؟واال زمونه برگشته هی خونه کار کنرونی بيبپزم بسابم بشورم و تو دختر بر
 دینو! ؟يکاری ب؟؟تویگییی با تعجب گفتم وا چرا دروووغ مخوردمیاشتها م  که بانطوریهم

 چهار ي بود و هفته ارعاملی مدی شرکت خصوصهی تو دینو..  و مشغول خوردن شد دیخند
 مامان و بابا افتادم ادی هوی. میکردی می زندگيخواهر و بردار دونفر..  سرکار رفتیروز م

با ... گهی بلمبون دهی گفت چدینو.  چونمریدستامو زدم ز قاشق چنگال رو تو بشقاب گذاشتمو
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 دموی کشی پوفلو؟ی شده نيزی گفت چدی که حالتمو ددیها ندارم نو گرفته گفتم اشتيصدا
اونا .. زد وگفت قربون دلت برمی لبخند مهربوندینو..هی مامان باباافتادم جاشون خالادیگفتم 

 يریم...ي شدهی اولي دکتر استخون ادماوم که االن خانکننیجاشون خوبه بهت افتخار م
 اما ياز حالت جد... یکنی مدای کوزه شکسته پیکنی مافتی ات و اشغال یکنی مدایاستخون پ

 دی از دست تو نوي سالته هنوز ادم نشدی مسخرش خندم گرفت و گفتم سشهیمثل هم
 يصبح با صدا..  شکر کردمدی من تو دلم خدا رو بابت داشتن نودی هم خنددینو...پوووووف

 نشسته بود رفتم کنارش نشستمو ونی تلوزي شدم و رفتم تو هال روبروداری از خواب بدینو
 گرد شده خواب کامال از سرم يبا چشا..لوی نگمی متی گفت بهت تسلدی نودمی کشازهیخم
 ي بانک مرکزيخب تو تو موزه .. گمی گفت اروم باش االن بهت مدی و گفتم هااا؟؟؟ نودیپر

 و بعد زدم ابروهامو دادم باال. وسالم دنیخب تاج فرح رو دزد-خب؟؟ -.. گهی دیکنیم کار
از خنده اشکم در اومد و گفتم ... مگه جوك گفتميخندی کوفت چرا مي گفت ادی خنده نوریز

 داره ی فوق تخصصي انقددد محافظای عاقالنه تر کن خزانه موزه جواهرات ملی شوخهی دینو
 گفت دینو.. بهشون نگاه کنه چه برسه تاج فرح رو بدزده تونهی نمترس  ازي بشری بنچیکه ه

 تر شدمو گفتم ي جدکمی لوی ندزدنی هم مری دزدگنجایا... تنمي وطنممم پاره رانهی انجایا اام
 ي وی از دستم کالفه شد سرشو خاروند و دوباره تگهی که ددی نکن نوای شوخنی با من ازدینو

 دهی خبرشو بده امانمونی زنگ زد گفت منم االن منتظرم تلوزهروشن کرد و گفت دوستت ژال
 که ی چطور خودمو به موزه رسوندم اما با تشنجدونمینم..فک نکنم دلشون بخواد مردم بفهمن

 موزه رنگ به رخسار سیی ردادی مدی نوي بودن حرفايداخل موزه برپا بود خبر از جد
 هم نبود هنوزم بهت زده بودم ی اتفاق الکن بوددهینداشت و همه از واکنش مقامات باال ترس

 رو دادم رفتم سمت ژاله و دنی که از من پرسی ومحققا جواب سواالتسای پلمی ت بهنکهیبعد از ا
 از چکدومی و نگهبان و هنای تاج بردن دوربشبی گفت دی ژاله؟؟ ژاله با دمغهوی شد یگفتم چ
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 از ساعت سه از کار افتاده نایبودن دورب ي اخه تا چه حد حرفه ادونمیمحافظتا بدرد نخورد نم
 ي شده بودن واهوشی خوابشون رفته و بیبی شده اونا همه به طرز عجییاز نگهبانا هم بازجو

 بدتر نی ازي لو بره واااهی هم افتضاحه اگه قضیلی سرمو تکون دادمو گفتم خهی بد دردسرلوین
 جمع جای همه خوندیرا مرو به سالن ف  بلندگو که همه اعضاي کرد و با صدای ژاله نچ نچشهینم

گفت از باال   کرد وی شروع سخنراني تهران دکتر رضوی فرهنگراثی سازمان مری وزمیشد
 درز دی موضوع نبانی مربوطه اسی پلمی مشغول در موزه و تيدستور صادر شده که جز اعضا

 نی از اشهیچال م نجای موضوع همنی شدن تاج و برگردوندنش ادای تا موعد پدی کنه وبادایپ
 ي دکتر رضويحرفا.. هستنریگی جستجو پمی و خود تشهی به جمع حاضر مربوط نمشترشیب

   که باهاش صحبت کنمي مشغول شدنو منم رفتم سمت دکتر رضوسایکه تموم شد دوباره پل

 گوشه لبش نقش يو لبخند. برگشت سمتم و گفت سالم دخترم ي رضوياقا. سالم دکتر_
 تاج که دورش با ی خاليکنارش نشستم و به جا.دی شو فهمیراحت و ناشی تشوشدیبست اما م

 ي اقام؟ی کنکاری چدی دکتر باشهی می شده بود نگاه کردم و گفتم حاال چدهینوار هشدار کش
 افتاد خبرت ی کنه اگه اتفاقيری گی خواستم پسیگفت از پل  برگشت سمتم و اروميرضو

.  مسائل داشتنی به ايادی اونم عالقه ز درست مثل پدرتي عالقه داریلی خدونمی مکنمیم
 لب گفتم اموات ریز.  پدرو مادرتو امرزهیخدا ب.  که منم کم آوردمهی انقد جدهیاالن قض
 دای اما نگرانم اگه پشهی چه مدونمینم:  و گفتدی به صورتش کشی دستي رضويآقا. شماهم

.  شهی درست می همه چشاالیدکتر ا: و گفتمنییسرمو گرفتم پا.نوی امی کنهینشه چطور توج
 یدکتر سرشو تکون داد و منم با خداحافظ. کننی مشونوی سعسای پلادیهرچند محال بنظر هم ب

 . از جام بلند شدمیکوتاه

 یکل. خوندمی وکتاب مکردمی کل شبو فکر مومدی سه شب بود و خواب به چشمام نمساعت
 منافع ي برای شخصلیادلیآ...  باشهدهی دزدتونهی می کیعنی که اوردیفکر به ذهنم هجوم م
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 نکموی وسطه؟ عیاسی مسائل سي پاای آدم دزد پولدار و زرنگ؟هی بوده توسط یشخص
 به دی نويبا صدا.  مبل گذاشتم یکنارگذاشتم و سرمو رو پشت  کتابودمیبرداشتمو چشمامو مال

م کنارم نشست و  بود نگاه کردستادهیخودم اومدم و بهش که کنار مبل با دوتا فنجون پا وا
 داری بی زدمو گفتم کی قهوه حالمو بهتر کرد لبخند کمرنگي گذاشت بوزیفنجونا رو رو م

- .برهی خوابم نمی باشداری بیوقت.  خوابم نبردصالا: داد هی فنجونشو برداشت و تکدینو! ؟يشد
 ریو درگ که انقد خودتشهی که افتاده نمهیخب به هرحال اتفاق- فکرم مشغوله رهیمنم خوابم نم

خب -..  کرد و گفت قهوتو بخوري تک سرفه ادینو... خب برام مهمه-! تورو سنه نه؟. یکن
 ی بمونداری انقد بخوامیاره م-!  بپره؟م که خواب کامال از سري قهوه درست کردی رفتوونهید

 لهی موزه تعطيتا اطالع ثانو:  گفتم دموی کشیپوف...  کتاب بخورنیحاال بش.که مغزت ارور بده 
خب چرخ زدن و سر .. يکردی می انگار تو اون موزه کار مهمیگی منیهمچ- .منم خونه ام 

 يای حال و هوا در بنی ازنکهیا يبرا..ایکاری داشت اخه توهم بيزدن هرروز به موزه چه سود
 نداشته شیموزه رو کار.حوصلشو ندارم .دینه نو- شمال می بررمیگی می مدت منم مرخصهی

 شهیتو شمال هم م_. کتابخونه هم هستينارای تازه سميبرم سر حفارباشم دوست دارم 
 دی شد باي خبردی نازك کردمو گفتم نه شای کرد پشت چشمدای زد استخون پلی بنیزم

 خونه بودمو حس رفتن به يچندروز*** باشه بابا حاال قهوتو بخوریتو منو کشت_ باشمتهران
 مبل نشسته بودمو يرو. بود ری فکرم درگی هم نشده بود و حسابي جا رو نداشتم خبرچیه

 اف اف و چهره خندون سارا رو ی که زنگ درو زدن پاشدم رفتم سمت گوشخوندمیکتاب م
 میبه ن. هم باز کردمو رفتم سمت مبليدرو باز کردم در ورود  ودمی کشی پوفدمیپشتش د

خواستم جوابشو بدم تا . لومی داخل خونه وگفت سالاااام ندی پرجانی سارا با هدهی نکشقهیدق
 افتاده بود نی که رو زمی سمتم و منم همزمان گفتم مواظب باش اما پاش به کتابدیباذوق دو

 از بغلم شدی میکی نی زمي و با نقشاکایی تو موزافتری با مخ مگرفتمشی کرد و اگه نمریگ
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 يوفتادی کردمو گفتم سارا حواستو جمع کن اگه میاخم! لو؟ی ني و گفت چطوررونیاومد ب
 توجه به حرفم منو کشوند سمت مبل و نشوند و خودشم کنارم نشست یسارا ب! ؟ی چيمردیم

نگاهه به ظاهر ! ق؟ی رفگنیم  معرفت به توهمیو گفت چه خبرا دلم برات تنگ شده بود ب
 و گفت دیسارا خند.  نبودمکاری دوختمو گفتم چه کنم مثه تو بشی عسليشرمندمو به چشا

 یلین_!ست؟ینه بابا شتر کم ن_یگی چرت مي شتر کشتن داري جاشتیدم پ اومشعوریگمشو ب
دوستم  نی بهترییجورای تاج افتادم سارا هی قضادیدوباره !  شده؟يزی چيچرا انقد الغر شد

 خواستی دلم میلی بود خی رازدار واقعهی من يبود و فوق العاده پرحرف اما خوشبختانه برا
 از من کنکور دادو االنم رتری بود اما دخی کنم رشته سارا تارفی رو براش تعرهی قضنیا

 يدی شتر دگمی ميزیچی ی شتر نکستم ولنیبب_.سانسی ترم آخر بود برا ليدانشجو
 کردمو دهنش وا فیماجرا رو براش تعر. گرد کرد و سرشو تکون دادوسارا چشاش!!يدیند

 دونمیچه م_!دنش؟ی چطور دزدلوین. شهیباورم نم_... سارا جنبه داشته باشيموند گفتم هو
 الیخی رو آشکار کننو بهی قضدیبنظر من با:  و گفت دی لب جوکمیسارا ... گهی درانهیشانس ا

 خارج رانیحتما فکر مراقبت ازشو از ا..یی جانیچن  تونسته بدزده تاجو ازیتاج شن هرک
 فکر کردم کمیبه حرفاش ،..تاج رفت. که بتونه از خطر دورش کنه رو کردهیکردنش و هرچ

تو .  موند و دم غروب رفتشمی پگهی دکمیسارا ...  محالهیگیو گفتم آره سارا راست م
 به رونی کشوند بپزخونه منو از اشلمی زنگ موباي که صداکردمیاشپزخونه شام درست م

سالم دخترم _ جواب دادم سالم دکتري بود فوري نگاه کردم شماره دکتر رضولیصفحه موبا
 خواستم بهت ی بدوني اصرار داریلی خدمی دیراستش وقت_!  شده؟يممنون دکتر خبر_یخوب

 کرد و گفت ی رو بهمون معرفی سرگرد صادقي خواهر زاده هایمیسرهنگ رح...خبر بدم 
 نیدن سرنخ و ا کردای تو پیلی خي هستن که دونفري حرفه اي برادرن کارگاههاوتاکه د

خوشحال شدم و . میاری اونا رو بمی دارمی نداده و تصمجهی نتسی پليجستجو.. مسائل خبره ان
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االنم . کننی و کار می زندگکای امرستنی نرانیا.. نه_!ان؟ی فردا منیچقد خوب پس هم:گفتم
 ی حس ملنای ایعنی!به اصرار سرهنگ؟:اخمام رفت توهمو گفتم. انی منبه اصرار سرهنگ دار

دکتر ... بله درسته_ستی اونام برامون مهم نتی شدن تاجه ندای اما مهم پدونمینم_!ندارن؟
جز . باشه حتما_.  شون تو موزه باشمی موقع بررسخوامیم.نی خبرم کنشهی مدنیهروقت رس

 یی باشه اما چون تودی نبایمن شخص  وی و سرگرد صادقیمیاونا و سرهنگ رح
 .ممنون دکتر_...حتما

  دومصلف

 برداشتمو ی بسته ماکارونهی بودم از قفسه دی گذشت و تو فروشگاه مشغول خري روزدو
 بلند زنگ ي که صداکردمی جابجا منکموی و عخوندمی مخشوی انداختم داشتم تاریبهش نگاه

 خشنا کوی اهنگ سانی ازتمی مثه بچه ها برا اذدی دومتر منو پروند هوا از دست نومیگوش
 بهم تی مردم با عصباندمی کنم که ددای پفمی از اعماق کوی گوشتم خواسمیگذاشته زنگ گوش

 با حرص سبد رو کردنی نگام مشی و وشی فروشنده که با اي دخترايزل زدن از نگاه ها
 سیی دراوردمو صفحه رو نگاه کردم رموی فروشگاه و بلخره گوشرونی بدمیگذاشتم و دو

 انفجار ی قدمهی شد و من پودر شدم قطع اب بدم بود تا اومدم جويخزانه موزه دکتر محمد
 نشد زود دی درنگ جواب دادم سالم دکتر ببخشی زنگ خورد و بیبودم که دوباره گوش

 هول من خندش گرفت و گفت دخترجان آروم ي از صدايدکتر محمد.. جواب بدم
 گفت خبرت يدکتر رضو_!.. ؟ي شده دکتر محمدیبا خجالت گفتم چ. کمیرینفس بگ.باش

 جانیحرفشو قطع کردمو با ه.. ي براادی باش قراره کارگاهه بنجای اگهی ساعت دهی کنم تا
 ی فرصت ندادمو با خداحافظگهی درسونمی االن خودمو منی خدارو شکر من هميگفتم بله وا

تند تند وارد ساختمون .*** پرت کردمفمی قطع کردمودوباره به اعماق کوی گوشيسرسر
 بودن داخل موزه دهی پوشی و دوتا مرد که مشکي محمدرمت خزانه رفتم دکتشدم و به قس
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 رفتم جلو به دکتر سالم کردم اونم جوابمو داد و گفت زدمی که نفس نفس میبودن درحال
 گرفتم به خودمو گفتم يحالت شرمنده ا... پشت تلفنی داشتي چه عجله اانیخانم پس

 سرش هی قضنی بابت ازانرویا_؟ !ومدنی ني دکتر رضوی داشتم راستجانیشرمنده دکتر ه
 با سرهنگ ی االناست که سرگرد صادقهی دوتا مامور کافنی شلوغه از باال هم گفتن همیلیخ

 ساعت بعد میسرمو تکون دادمو به سمت اتاق استراحت رفتم ن. انی و کاراگاها بیمیرح
  جلوتر رفتمو سالم کردم سرهنگ ورونی و رفتم بدی به گوشم رسیمی مالکی سالم عليصدا

 ی و سرگرد صادقدی سفي با قد متوسط و موهاي مردیمیسرهنگ رح. سرگرد جوابمو دادن
دکتر . سهی که کامال مشخص بود پلیکلی و هی جوگندمي قد بلند با موهاانسالی ميمرد

 متخصص باستان انی دکتر پسشونی رو بهشون گفت جناب سرهنگ جناب سرگرد ايمحمد
 با اخم ی زد و سرگرد صادقيسرهنگ لبخند.  ما زه موي هانی از بهتریکی هستن و یسشنا
 يمنم لبخند. دمی شنادی تو موزه زفتونوی تعردی هم هستی شناس قابلقهی گفت شما عتیمیمال

دستپاچه شدمو .  باش باهاتون کار دارمنجایسرگرد گفت شما ا. زدمو گفتم ممنون لطف دارن
 گفت خواهر زاده هاتون کجا سرگرد  رو بهيدکتر محمد...  پرسشگرانه گفتم چشمیبا نگاه

 یکم.  ادیسرهنگ گفت االن م. به تاسف تکون داديبعد سر. .. اومدهشونیکی_!هستن؟
 مدال بود تا گاراگاه ها هی شبشتریب.  وارد شدیکلیگذشت و پسر فوق العاده بلند قد و خوش ه

 غی تشی شنیاما ا ي کوتاه فرفرنی آستلیبی با سنمی پوآرو ببهی شبیکیخب من توقع داشتم . 
 اومد ییبا لبخند دندون نما.  مدالنی و فک درشت داشت عي با استخون بندیکرده بود صورت

 سالم کرد و باهاش دست داد رو به منم سالم گفت و منم جوابشو يجلو و به دکتر محمد
 د که از قبل اماده شده بويزی مي روشوی دستفی زد و کياونم لبخند ژکوند.  آروم دادمیلیخ

 کرد و یظیسرگرد اخم غل!  فرح خانوم کوش؟نی تاج اگاهی جان جاییگذاشت و گفت خب دا
 تو هنوز به ییعه خان دا _ نکن یسرگرد گفت مزه پرون. دنی سرهنگ خنديدکتر محمد
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 و ي محمدي به آقایسرگرد نگاه.  اخماتو واکنری نگي جدای من عادت نداريایشوخ
 شده تاج اشاره کرد پسر ی نوار کشگاهی به جادست  کرد و بعد بادنیخندیسرهنگ که م

سرگرد دستشو به نشون موافقت . یی که دامی عجله نداررمی کنم بعد میگفت خودمو معرف
رامان گفت ..  هستم دکتر گفت خوشبختم پسرمیوسفیتکون داد و پسر گفت من رامان 

 برداشت فشوی کو  زدکردی بهش نگاه می حوصلگیسرگرد که با ب به ي بعد لبخندنیهمچن
 رو ونی آقايدکتر محمد.  و نوار رو کنار زد و مشغول شددی رفت دستکش پوشگاهیسمت جا

 قی کنار سالن نشستم به کار رامان دقی صندلي کرد منم با موافقتش روییسمت اتاق راهنما
 ي من و لبخند گشادي کناری دراورد و پرت کرد سمت صندلرشوی تیکت اسپرت طوس.شدم 

 ي اافهیپسر خوشق.. نگفتم یچی گرد شده بهش زل زدمو هيکارش ادامه داد با چشما زد و به
 که بغالشو کوتاه کرده بود و وسطش بلندتر بود و به سمت باال رهی تي صاف قهوه ايبود موها

 نید که برنداشته اما مرتبه و خوشحالت از ا به چپ ژل زده بود ابروهاشم مشخص بولیو ما
.  درشتی معمولي لبابی عی بینی داشت بی درشت مشکبای تقريشماچ. فکرم خندم گرفت

 پسر مردم زوم کردم با شرم رومو برگردوندم اما زود برگشتمو به افهی رو قيادی زدمید
 کف و سقف و يکای و بعد به سرامنوشتی رو مییزای چهیکارش نگاه کردم داشت تو دفترش 

 که فکر کرد به یکم. شدمی کنجکاو مدالتش منم نسبت به معاکردی نگاه مگاهی جاهیطول پا
منم از جام بلند شدمو رفتم سمتش اروم بهم . ششیمن نگاه کرد و با اشاره ازم خواست برم پ

 ی اسمت کافیاوک_. هستمانی پسلوفری گفتم ني متعجب اما جدیبا حالت!ه؟یگفت اسمت چ
من که _.یوسفی ي آقاوادخی مفاتی تشرکمی شهی ها صحبت مبهی مودبانه با غررانیتو ا_ود ب

 زد چال لپش مشخص یو بعد لبخند کج..لوفرخانومی باهات راحت باشم نخوامیاز االن م
سرگرد بهت نگفته  _!!! از االن؟ی چیعنی دمی پسوند صدام زد پرسی بنکهی توجه به ایب..شد

 و اون ورا مامنیصدات کردم که بگم کارم ممکنه طول بکشه برو به ا. یفهمیباشه حاال م.انگار 
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با اخم ازش فاصله گرفتمو رفتم سمت اتاقو .. خودتم با سرگرد برو.  بگو برنهیشیسرهنگ ر
 همراه سرهنگ رفتن سرگرد به مامورا گفت برن يدر زدم بعد گفتن حرفم دکترمحمد

 گفتم نکهی الی خانم دلنی مامورا که رفتن سرگرد رو به من گفت ببادی روشن کنن تا بنویماش
بعد منو به . تا بهت بگمنی بفرما بشمی موضوع مهم صحبت کنهی راجب دی که باهنی ایبمون

 ی صندلهی رامان هم دستکش هاشو در آورد و اومد می کرد نشستیی ها راهنمایسمت صندل
 که با یقائم رو زانو هاش قرار داد و درحالآرنجاشو به حالت .روبرومون گذاشت و نشست

 نی انیسرگرد گفت بب. دوخت و بعد به من نگاه کردشم به سرگرد چکردی ميانگشتاش باز
 از چه لحاظ بوده اما تشونی بودن و نی دزدا کمیدونی خب هنوز نمدستیچی پییجورای اتیعمل

تو . ادهی زیلی کنه خدای سرنخ پنکهیقراره رامان دنبال سرنخ باشه کارشم خوب بلده و امکان ا
 سرگرد گوش ي فرو رفته بود و انگار به حرفاکر به رامان انداختم به فی نگاهمی لحظه ننیا

 بعد روبه رامان ی بهشون کمک کندی کردن سرنخ تو بادایسرگرد ادامه داد بعد پ. دادینم
آرمان _؟!حدس؟: دمیمن پرس. رانی اادی بدیگفت آرمان هم اگه حدسش اشتباه باشه با

 دی بازویهمه چ.ستی نی ربطیالبته حدس ب. تاج از کشور خارج شدهزدهی چون حدس مومدهین
اما سرگرد از دست _. کاراتونو عهده دارميزی من خودم برنامه رمی ببرشی با برنامه پمیمال

 باستان شناس هی خودته اما به کمک لی می نکنای ی که کمک کننیا_!اد؟ی برمیمن چه کمک
...  بگمی چمدونینم_ نیشی می کار گروه خوبنی اي مطمئنا براي شما سه نفرازهیخبره مثه تو ن

رامان . ادی مرموز و ترسناك به نظر مکمی سخت و یلی کار خنی استرس دارم اکمیراستش 
 لی بعدشم می باشيزی نگران چستیالزم ن.که تا اون لحظه ساکت بود نگاهم کرد و گفت

 باستان شناس هی چون از ي که خود مختارادی خوشت نمي و معما بازجانیخودته اگه از ه
 ی چون وقتادیاما فک کنم از معما خوشت ب. باشهي بازسی و عاشق پلترس نرهیتوقع نم

سرگرد روبه .  رازهی کردن دای کارم مثه همونه پنی ایکنی م  کشفيزی چهی و یکنی ميحفار
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 رمی مگهیخب من د. بهم داد و گفت بهم خبر بده ی بعد کارتمونمیمن گفت منتظر جوابت م
 سرنخ تو هی کردن دایمن عادت دارم واسه پ_!؟ی بمونيخوای میمطمئن!؟یمونی منجایرامان ا

 رفت منم رو به ی نگفت بعد خداحافظيزیسرگرد چ!  سرگرد؟یهمون مکان بمونم نگرانم
 یتا وقت_!؟یمونی جا منی که ای چیعنیرامان که به رفتن سرگرد چشم دوخته بود گفتم 

 شوی کتش رفت و گوشسمت گفت و بنویا.. سی_! شبانه روز؟یعنی_نجامی کنم ادایسرنخ پ
با سر . شمی ممنون مي بعد بري رو برام بزارییتزای پهی لطفا شماره یبرداشت و گفت راست

 بهم انداخت و دوباره به یسرشو اورد باال و نگاه کوتاه.  کردمو گفتم االن که ندارمدییتا
 ی رفتزنم شمارمو برات بخوامیم _!؟ی بده با تعجب گفتم چتوی نگاه کرد وگفت گوششیگوش

. نجامی ای تا وقتياری بي خودت برام غذا بپزیتونی ميخوایالبته اگه نم. یمنزل برام اس کن
 که شمارشو یدرحال.  ها ادهی برداشتم بهش دادم و گفتم روت زمویگوش. دوباره پوزخند زد

  بهي عالقه وافرشیی بودا خدایی ابرومو بردم باال عجب پسر پرروهی.  گفت ممنونزدیبرام م
 ممنون بابت یلی داد و گفت خمویگوش.  داشتمشی کردن دهنش با اون لبخند موذسیسرو

به موقعش _. جنتل من کل نندازهی با چوقتیه.  ی مظلوم باشادی مافتی به قي همه صبورنیا
 دوتا عستی ضاخوردهی ي جنتل من از نظر لغوي آقاگهیاو نه د_.. جنتل منيدارم برات آقا

تو با همه انقد زود پسرخاله _.لوی نهی کافیوسفی ي همون آقااریفشار ن اقا داره تو به خودت
 برداشتمو بسمت فمویک.  ابروشو داد باالو گفت خداحافظ ي تاهی زد يرامان لبخند! . ؟یشیم

 نوی تختش کمه تو برخورد اول کم مونده بپره بغلم اونوقت من با اهی پسره نیدر رفتم ا
  کنم ؟ي همکاردی باشه بار از خودش خل تدیداداشش که شا

 يدینظر منو پرس!؟یخب که چ_. من دوس دارمدیمنم گفتم اما نو...  گفت نهتی با قاطعدینو
 دی در راه وطن شهيری مستایاونقدراهم بد ن! داره؟ی برات فرقگفتم نه حاال مگه نظر من

 کنم ممکنه کمک ي گروه همکارنی باش اگه من با اي جددیییییینو_؟؟؟!؟يدوس دار!یشیم



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 14 

با لحن .  و به فکر فرو رفتدی دستاشو رو صورتش کشدینو.  شدن تاجادی باشم برا پیبزرگ
 بگم آخه ی پررو من به تو چي دختره یمرض داداش_!؟ی موافقی گفتم داداشيمهربون تر

 شدی می مناسب نبود االن چمی روحطی بنظرت اگه شرایگی منوی مقدمه ای تو بيای از در مهوی
 هی برات رمی به شکمت بنده االن متی روحطی تو شرابابرو با_ی کنيخوای که تو مي کارنیبا ا

 سوسک تی حکاتمیآشپز_. مساعد شهتی روحطی شراي بخورکنمیکتلت خوشمزه درست م
 از جاش دی برم نويذارینه فقط بگو که م_؟! کنمفیاالن ازت تعر.  شهی بلوريو دست و پا

من ! ن؟یدوتا پسره ک نی مطمئن شم اصن ادیاول با. گمیبلند شد و گفت بعد شام بهت م
 و دی کشی پوفدینو.. که می خارج شرانی که از استی حاال معلوم ندینو _چطور تو رو بسپارم

 و رفتم آشپزخونه و مواد کتلت دمی هامو با انگشت اشاره و سبابه مالشهیفت تو اتاق منم شقر
 ي روی چسبي هاگه برداشتم از برموی اون پسره افتادم و گوشادی هوی.  در آوردمزریرو از فر

بفرما لطف کردم و ..  مضمون اس کردم نی سفارش غذا رو نوشتم و با اهی شماره خچالیدر 
 اس ام اس ي بعد صداقهی شدم ده دقيو سند رو زدمو مشغول آشپز..  رو برات فرستادم نیا

 ی ولياوردی میپختی خودت می لطف کنیخواستیاگه م:  خوندم نوشته بودامشویاومد رفتمو پ
بعد شام . ی جوجه خارجرمیگی کردمو گفتم پررووو من حالتو مزیچشامو ر. یلی ممنون نبازم

 که تو هیجانی همون هنی کارو انجام بدم انی اخواستمیم.  کردم یو راض ردیبالخره بزور نو
اونم گفت فردا به .روز بعد با سرگرد تماس گرفتمو موافقتمو اعالم کردم. کارم دنبالش بودم

 نکنه هوا تمی اذيزییشال گردنمو محکم تر کردم تا سوز پا*** برام گفت برم   کهیآدرس
 رو سرگرد برام فرستاد و نجایروبروم نگاه کردم ادرس ا سرد شده بود به ساختمون یلیخ

 نه دمیبه دورو برم نگاه کردم اما نه سرگرد رو د.  حاضر باشمنجای ساعت انیخواست سر ا
 قهی چنان صورتشو تو ادی رامان داره از دور مدمی که دشدمی مدی داشتم ناامگهیرامان د

 کهیمرت.( می آلپ هستي لحظه شک کردم االن در رشته کوه هاهیپالتوش فرو برده بود که 
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 ي تاهی نگفت يزی اما چستادی در اورد و اومد روبروم واقشی صورتشو از دیمنو که د) کبک
بحث . سالم بابابزرگ. باشه _!  تراستکی کوچاز سالم_.  سالمکیابرومو بردم باال و گفتم عل

رامان ! کدوم واحد؟_ داخلهییدا_ر سرگردممنتظ _! تو؟يریرو عوض کرد و گفت چرا نم
 نگاه به برج روبرو کرد و هی کوچه مانند و ي راهروهی نگاه به هیچشاشو گرد کرد و 

 گفتی میی داهینی زمریز گاهی جاهی راهرو نیته ا.. کی پنج به عالوه میری ممیمگه دار:گفت
 راهرو چشم دوختم و ينگاهمو ازش گرفتمو به انتها.. کنهی سر پرونده هاش فکر منجایا

با حرص راه ..  که وفتادمیمنم با کمربند به جونت ن_! دونستمی من که نمیگفتم خب که چ
 میکرد  سرگرد سالمدنی داخل و با دمیباهم رفت. افتادم داخل راهرو و اونم پشت سرم اومد

 ییدا رامان گفت شرمنده نیدی رسری جوابمونو داد اومد جلو و گفت ددیسرگرد که مارو د
 نگفتم سرگرد یچیباحرص بهش نگاه کردم و ه..  کردی وقت کشی خانم دم در کللوفرین

 باال انداخت و ي رامان شونه استی کارات ننی نکن االن وقت ای رامان انقد شوخنینیگفت بش
 نشستم و به اتاقک نگاه گهی مبل دهی نشست منم رو ي تک نفرنگ ریرو مبل مشک

 ي پارکت هاناشمی هواکش بود زمهی اش هی بدون پنجره که تهو رنگ وي دوديواراید.کردم
 در هی قفسه هم کنار اتاقک بود و زوی مهی ی دست مبل چرم مشکهی رنگ و رو رفته و ي رهیت
 دای پی مبل روبرو نشست و گفت رامان سرنخوسرگرد اومد و ر. بودیی دستشودی که شاگهید

 آرمان فرستادم و بر ي که گرفتمو برایی زد و گفت نمونه تموم عکسايرامان لبخند! ؟يکرد
 بهش يمنو سرگرد با کنجکاو..  چه خبره دمی کردم فهمدای که پيزیحسب محاسباتش و چ

 رو در اورد و گفت خلش دای در اورد و بازش کرد و شبشی جعبه از جهی رامان مینگاه کرد
 ي رو تو قسمت هایهوشی گاز بجوریرنگ بوده  زیلی کردم دزد خدای پی گوشه در پشتنویا

 ادما نی اشی از چندوقت پیعنی.  دهی چهرشو ندمی کرده و کسيمختلف از قبل جاگذار
 ر دونای از دوربي حرفه ایلی و خکردنی مي رو جاگذارنای کننده ادی و به عنوان بازدومدنیم
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 کنترلشو ي داشتن و اشخاص دزد شب دزدی گاز ها پوشش کنترلنی انکهیجالب تر ا. موندن 
 یستمی که به سنیکشی اپلهی رباط و احتماال هی کردن و با هوشی رو بی گراميزدنو نگهبانا

 کارو تموم کردن ی رو از کار انداختن وقتیتی امني تموم دستگاه هاناویارتباط داره هم دورب
 گاز هی جا مونده تا قضیکی نی گاز رو جمع کردنو رفتن اما خوشبختانه اي هایتموم قوط

 دزد ونی آقانی بود اما انگار اجهی نتی روشن شه،منم اثر انگشت چک کردم و بیهوشیب
 نشون توشه جوری بالشتک تاج گذاشتن ری کاغذ رو زنی کنن چون اي با ما بازخوانیم

 گهی بهم مي آرمان فرستادم بزودي گرفتم براکس ازش عنی واسه همهی چقای دقدونمینم
.  نوشته بود هی هی شبيزی چهی دستش نگاه کرد منم روش زوم شدم يبعد به کاغذ تو..هیچ

 زد و گفت منتظر جواب ي رامان لبخندی به کاغذ نگاه کردوگفت خسته نباشیسرگرد کم
 ي عمدنویاگه ا..  میکنی جوابش برسه جستجو رو شروع میسرگرد گفت پس وقت.. آرمانم

 تونهی می چلشی مارو دنبال خودشون بکشونن اما دل بالشتک پس قصد دارنریگذاشتن ز
 ي اهی نظرچی و هکردمی مدت مثه منگال به سرگرد و رامان نگاه منیمنم تو تمام ا... باشه

 !!!!نداشتم واقعا چقد بدردبخور بودم

 هم قفل کردم و بهشون نگاه ي شده؟ انگشتامو تويزیچ: سمت من و گفتسرگردبرگشت
 نگام کردو خواست حرف بزنه که رامان ی سرگرد کمه؟ی من چی کلفهیوظ:کردم و گفتم

 هی مبل تکی کرد و به پشتدیی بدم؟ سرگرد با دست تاحی براش توضيدی اجازه مییگفت دا
 هر هی قضنی تو اانی خانم پسنیبب:اومد جلوتر و گفت یرامان کم.  پا انداختيداد و پارو

 يای از قضاچکدومی حل نشدنش و های بودنش حل یکوتاه و طوالن. وجود داره یاحتمال
 ی مجهوالت هرجور حدسيماهم برحسب شغل و تجربمون برا. ستی معلوم نشیاصل
 صیبرامون تشخ  تومی روبرو شی با نمونه جعلی رد گم کني راه برانیممکنه تو ا...میزد

 و زحماتمون به فنا يدی مصشی شه تو تشخدای پی و تاج اصلمیاگه آخر کار هم موفق ش.يدیم
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 ای رانیتو ا. اما چرا من: گفتمنی گرفتمو با نگاه به زمرشی خيچشمامو از چشما. رهینم
  راماننکهیسرگرد قبل ا. نکاری بهتر ازمن هم وجود دارن برا اي متخصصایلی خگهی ديهرجا

  بوده و عالقه و هوشي دکتر رضوي انتخاب تو سفارشالی دخترم؛ دلنیبب: بگه گفتيزیچ
تو مشهور .  هم هستی معمولي ظاهرسازهی به ازیراستش از جهت مهم تر ن.ادتیز
 زای چیلیخب اونا که انتخابت کردن خ.ستی نزی صورتت هم شک بر انگيچهره ظاهر.یستین

 . که باستان شناس مونث انتخاب شهستبعدشم رامان خوا. رو در نظر گرفتن

 به ازیفک کردم ن.میمن و آرمان دوتا مرد:اونم خونسرد گفت.  به رامان نگاه کردممتعجب
 متفاوت هم داشته اتیخب طرز فکر شما با ما فرق داره و ممکنه نظر. تفکرات زنانه هم باشه

.  استفاده شهدهی انی از ای مهمنی تو پرونده به اخواستمیزن و مرد مکملن و من م.میباش
 فکر نیبه ا.يانقدم فکر نکن که چرا انتخاب شد.میا فکر همه جاشو کرد مباش نیچینگران ه

 زدم که فک نکنم یلبخند کمرنگ. ي انجام بدی کارتو به نحو عاليکن حاال که انتخاب شد
.  همون فرصتهنیا.  بودی نبود و فقط ذهني لبخند ظاهردمیشا. جز خودم متوجهش شدیکس

.  تا موفق شمکنمی مموی نباشم همه سعنیبدمو انقد بدب نجام اخوانوی که ميپس حاال بهتره کار
 تو خوادینم.رونی بای خانم از هپروت بی در اومد و با پوزخند گفت هيرامان از حالت جد

چشام شد قد دوتا توپ !  مثه کارتونای خودتو قهرمان فرض کنیجانی هکی موزهیذهنت با 
 خل ي سرهی تو ذهنم ی خب من از بچگابا بيا.  ذهن منو خوندي پسره چجورنیوا ا.. سیتن

 ذهن آدمم امن گهید.  کردهدای هم تصرف پی به ذهن آدمنایبشر رو بب.  اورمی در ميباز
آره : من؟يجد: رامان. ستی نينجوریاصلنم ا.  اموونهیوا مگه د:  گفتمي انکاریبا حالت. سین

 نیا. نیخجالت بکش:   زد و سرگرد گفتیرامان لبخند کج.  دارم میمگه باشما شوخ.يجد
رامان گفت؛ . میزنیمن که هستم درمورد کار حرف م. نیی تنهای واسه وقتنیکل کل هارو بزار

از کلم دود بلند .  جانیی دارم بزنم دای خانوم چه حرفنی من تو خلوت با اهی چه حرفنیا
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 نی اییدا:  وسط حرفشو گفتدیرامان پر... گهی کلمه دهیسرگرد گفت .  ادبیب:شدو گفتم 
خجالت :  شد و داد زدی سرگرد عصبااایگستاخ خودت:من.  هاکنهی می گستاخاریدختر بس

 لحظه هی که سر داد ي با دادییخدا.میمن و رامان هردو به سرگرد نگاه کرد.  نیبکش
 نیری منیکنی فردا صبح شروع منیشما دونفر از هم: سرگرد گفت. رفتي بندرنیرزمیز

 دای پی سرنخهی دیشا.نیاری منیریگی ماهشونو مهی ي و مسافراایترفرودگاه و هتل ها آمار مش
 سرگرد ری وقتمو نگی الکییدا. به رفتن ماها ندارهازی که ننیخب ا:رامان معترض گفت. شد

.  دوتا بشهنی و نذارنی حرف مافوقتونو گوش بدنیری بگادی تا ههی تنبنیخب ا:خونسرد گفت
 کنار هم قهیشما دودق.  که گفتمنیمو گفت همبد نذاشت ادامه.. من هم گفتم آخه سرگرد

 و با حرص بهش نگاه کردم البته اون می نگفتيزی چگهید. نی عادت کنخوامی منیریگیاروم نم
 .موزمار خونسرد بود

 صاحاب گوربه گور شدم از خوابم به حالت زهره ترك ی بی آالرم گوشي فوق نکره ي صدابا
 ! بشری تو نترکي اکنهی متی کاراش اذنی چرا انقد منو با ادی نونی افهممیمن نم. دمیپر

 ای خدایعنی. شدم آفتاب از پنجره درست افتاده بود تو صورتمزی خمی مثه معلوال تو جام نبزور
 برم تا شب لی با اون کروکوددی بانکهیباتوجه به ا. هم با من لج کردهدی خورشنی ایاول صبح

 هم براش گذاشتم واقعا یچه اسم مناسب. م مشخصه امروز زهرماره برايسگ گرد
 به ادامه اوضاع گندم فکر نکنم و آروم از جام پاشدم موهامو بستم و م کردیسع.لهیکروکود

 درو باز کن ي واااي واي زد به در و گفت وایکی که زدمیداشتم مسواك م.ییرفتم دستشو
 دینو. دی شده نوی گرد شده با دهن پر کف گفتم چي و با چشادمیترس.  باااز کنلوووییین

 رونی بایب _ شده؟ی چگمیم. رو تف کردمو گفتم  کف؟؟؟ی چیعنی دی فده هویگفت ها؟ ش
 تیافتنی دست ني و آرزوهایدگی به ترشی اون تو نشستید آخه گوالخ وقت _چرا آخه؟؟_...
خندم گرفت و . زنهیبال بال م از زور فشار داره رونی بنی ایکی دی فک کن شاکمی یشی اندیم
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 دی دودینو.  کن جلو من ي داررو آبکمیالاقل : صورتمو شستم در رو باز کردم و گفتميفور
بعدشم .  ي شوهری رفع حاجته نه تفکر درباره فلسفه بي جانجایتو و گفت خب رك باشم ا

 هوی. داداش منو جزو اون دسته الزم و الشفا قرار بدهنی اایخدا.  درو بسترونویمنو انداخت ب
 و دمی لباس پوشدزو.  شددددررررمییییبه خودم اومدم و به ساعت نگاه کردم اوه اوه د

 يصدا.  من رفتمااادی و گفتم نورونی از اتاق اومدم بدمیچیپی که شال گردنمو تند میدرحال
 گهید.  شدهرمی االن دگمیارم بعد برات مکار د_! کجا مثال؟: از اعماق آشپزخونه اومددینو

 مول سمت آسانسور تا اومدم دکمه رو بزنم طبق معدمی دورونیمنتظر جوابش نشدمو زدم ب
 زاغارتش زل زد بهم وبا ینی ذره بنکیمش کاظم جلو رام سبز شد و با چشاش از پشت اون ع

 آسانسور نیا:گفتم  هیبا گال _. شرمنده خانم مهندس آسانسور خرابه: گفتشیلهجه شمال
 خانم یگی میاووو چ: مش کاظم هم گفت.  ماهشو خرابه کهازدهی دوازده ماه یسال

 ي اسانسور شما رو بجانی من مامورم و موظفم که به شما بگم اهی چداری من سراریتقص.جان
 . جان قسمی کردم و اونم گفت تزیچشامو ر. فرستهی می باقاریطبقه هم کف به د

 دمی که رسنگیبه پارک.نیی از پله ها رفتم پادمی دويتند. رمهی که دفییییی حفییی خدا حيا
 وی گوشي و فورمیشونی تو پدمیبا کف دست کوب.  نذاشتم ي قراروونهی اومد با اون دادمیتازه 

 سای وایه _ه؟یک: خواب آلود جواب دادییدر آوردم و بهش زنگ زدم بعد پنج بوق با صدا
واقعا که _!!! شما؟ش؟اصنیفرما.  اول صبح مشغول فتح اورستمنه پس_؟ي بوداب تو خونمیب
آره  _.آره_..ی اومد تو همونادمی آهان نمی بسای بشناسم؟وادیبا_؟یشناسی تو منو نمیعنی

 زدم رامان غی آسه آسه؟؟ با حرص جرهی راه مسهی عمرا سرکوچه واسهی نایلی که خیهمون
 چند لحظه هی ی باشگمی که مینی محاله ازدمیحدس م_...لوفری منم ني مسخره ایلیخان خ

 دارمی زودتر بکمی یتونستی شد نمرمونیاه دختر د:  گفتي بلندتريمکث کرد و بعد با صدا
 یلییخ:  مختل شد و بعد آمپر چسبوندم و گفتمهی چندثانيدهنم وا شد و مغزم برا.  ؟؟یکن
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مگه من ساعت . حاال من مقصرم.يدخواب مون. ي پاشدری و دي کردی نظمیب. ادهیروت ز
 دونی سر مگهی دقهیتا پنج دق. رامان گفت خب باااشه منو نزن.  کنم دارتی که بمیجنابعال

اه .  گشتمچیی شم دنبال سونیخواستم سوار ماش. نگفتم و قطع کردمیچیه. ونک منتظرتم
 امروز روز مد زدمو آخم در اونی ماشکی به الستي رو جا گذاشتم با حرص لگدچیی سویلعنت

 اومد زود سوار شدم و خودمو نی ماشیزنگ زدم آژانس سرکوچه و وقت.  اصنستیمن ن
با حرص . دمی اطراف ندنی ای چشم چرخوندم اما رامانکمی که شدم ادهیپ.رسوندم ونک

 يبرگشتم و رامان رو با لبخند. سالم:  از پشت سرم گفتیکی هوی در آوردم که مویگوش
 امی بی همه جا چرا گفتنیا.سالم :و با حرص گفتم.دمیزنم محوش کنم دب  بودملیژکوند که ما

 ختی ریچشاش ب.خب حاال بابا( زل زد بهمختشیری بي لباشو جمع کرد و با چشایونک ؟ کم
.  طرفاست خواستم خودمو راحت کنمنی هممیخب خونه پدر_ ه؟یچ: متعجب گفتم). ستین
 همه راه نی من ادی تو بایفقط بخاطر تنبل یعنی شدم و با حرص گفتم ي که گفت کفرنویا
 ادتی تویی تو حرف آقا دایعنی؟ی زودتر پاشکمی یتونی تو نمیعنی نجا؟ی تا اومدمیم

 تی تو شماره من تو گوشیعنی کنم ؟ دارتی من بی توقع داشتیی تو در کمال پررویعنیرفت؟
و .  نفس گرفتمکمی  نفس کم آوردم و؟ي در آوردي نبود که سر صبح انقد مسخره بازویس

 دوره و زمونه نی اي خانم مسن که درگوش دوستش اما بلند گفت دختراهیچشمم خورد به 
 و با دهن باز به رفتن ی دستشیچشام شد قد پ.  با نامزدشون حرف بزنني چجوردوننینم

 که بخواد تو رو ی اون بدبختچارهیب.نچ نچ نچ: رامان خندش گرفت و گفت. خانمه زل زدم
 از شوك یوقت.  که من مغزمو خر ماچ نکرده گفتمی خانمه رفت وگرنه بهش مفیح رهیبگ

 االن تنها مشکل یعنی: زد و گفتيمگه من چمه؟ رامان پوزخند:حرف خانومه در اومدم گفتم
.  يدی چرا انقد خودتو آزار مگهی بگو دنویخب ا.. نکردموی سمی که شمارتو تو گوشنهیتو ا

 نه اصن به ای باشه وی ستی؟ برو بابا شمارم تو گوش!یگفتم چ  کردمو با تمسخرزیچشامو ر
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و بعد به سمت . می کار داریلی خانوم خلوی نای زد و گفت بيرامان لبخند. ستی نویجهنم که س
 رفتار مزخرفش مزخرف نی به اندازه ایچی هیعنی.  بود رفتدی سانتافه سفهی که نشیماش

 نی ازی حالکیمن .  حرفت سخن بز بودهگار که انکنهی بحثو عوض ميجوری شوریب.ستین
نکنه . گهی دای گفت بنشستی که داشت میرامان در سمتشو باز کرد و درحال. که رمیبگ

 متشخصانه ي کارانیاز تو توقع ا: درو برات باز کنم؟ با پوزخند رفتم نشستم وگفتميمنتظر
 ي داد پسره لمیو تحیرامان ابروهاشو داد باال به حالت تمسخر لبخند کجک.رو ندارم

 . روشن کرد و راه افتادنویبعد ماش.مونیم

 سرمو نکهی بدون ا؟يتو صبحونه خورد:دی که رامان پرسکردمی نگاه مرونوی بنی پنجره ماشاز
نگاهش .  مهمون منمی بخوريزی چهی میخب پس بر_.وقتشو نداشتم.برگردونم گفتم نه

نه _. منو مهمون کنهنی بزارم اذارهی اما غرورم نمستای هم نيکردم خب فکر بد
من _خوامیممنون،اما نم_ستمیتعارف هم ن  من اهلمیچرا؟تعارف ندار_.ممنون

 گزرا بهش ی نگفتمو فقط نگاهيزیچ.  ،مخالفت هم نکنی جبران کنروزی یتونیخوام،میم
 و می شدادهیپ. رستوران نگه داشتهی ي نگفت و به راهش ادامه داد جلويزیاونم چ.انداختم

کله ...خب  به من انداخت و گفتیرامان نگاه. می دونفره نشستزی مهی سر میرفت
 میومدی نییایتالی رستوران ا؟خانمیخب؟؟؟؟پس چ_نه_مرو؟؟؟ین_ اصال؟نهییییچ_پاچه؟

 . جگرچیساندو..خب چرا  _. هم ندارنچی دوتا ساندونجای ایعنی شیییچ_.که

 چیخالصه دوتا ساندو.ومدی جگر دوست نداشتم اما بدم هم نمادی نگاهش کردم راستش زکمی
 با پوزخند دی دی البته من نتونستم تمومش کنم رامان هم وقتمیگرفت و همونجا خورد

 نون هی و تو خونه يخوری ماطی و احتستی غذاتو با هزار مکث و ارونی که بییتو از اونا:گفت
 نجوری بودن که انجوری دوست دخترات اکهنی زدم و گفتم مثه اپوزخند ؟؟یبلعیسنگک رو م

چشامو تو کاسه سر چرخوندم و .  دخترا همه مثه همنگهیاوناهم دخترن د _!یکنیفکر م
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 تو یعنی. مسخرمون کرده باباییدا _!می کار داری که کلمیحاال بر.یگیگفتم باشه تو راست م
پس ما چرا _.ارهی تهرانو دربي هتالي امار مسافراهتونی اشاره مهی با سی پلیدونیهنوز نم

 سه تا هتل تو نقاط مختلف تهران و می کنیخب قراره موارد مشکوك رو بررس _م؟یاومد
 رامان می بررتری دمیتونستیخب م. انقد زود پاشدمی من الکیعنیپس _. فرودگاهمیریبعدم م

دستت  از ویومدی بامن نمیت پرفکنی رستوران به اهی که االن میومدیخب اگه نم:دیخند
 برام داره آخه ي چه سودوونهی دي کنار تو؟؟بودني افتهی خودشیلی خیدونستیم_رفتیم

حوصله بحث _.بله_نطوریکه ا_.  کمالهشیسبب افزا: زد و گفتيرامان لبخندمغرورانه ا
 خالصه حساب.  نگفتيزیچ.  هم ممنونچیبابت ساندو.می به کارامون برسمیندارم زودتر بر

 که تاج به يمن موندم اخه دزد. و کم امکاناتکی کوچیلی هتل خهی می رفتنی و با ماشکرد
 یچی شدن از رامان هعیاما برا عدم ضا. بمونهیی جانی همچهی دی چرا بادهی رو دزدیاون شاخ

 دی و گفت خسته نباشرشیرامان رفت سمت پذ. و با اقتدار همراهش رفتم تو هتلدمینپرس
 ي شما مسافرشی هفته پهی ی اومدم بپرسم طدیس کردو رامان پرکی علممرده هم سال. آقا

 ری البته با مدنی بهم بگقشوی گزارش دقخواستمی منی که اطالعاتشو به همکارا دادنیداشت
خب تا سه .  خودم هستمری به رامان انداخت و گفت مدیمرده نگاه.  صحبت کنمدیهتل هم با

فقط . موند و رفت اما اونقدراهم مشکوك نبودنجایشب ا هی اومد و یانسالی مرد مهی شیروز پ
رامان سرشو چرخوند و بمن نگاه کرد که . نی بود همادی زششی آدم پي سرهیرفت و آمد 

 تو اتاق دییشرمنده بفرما:.بعد به مرده نگاه کرد که اون گفت. بودمستادهیهاج و واج دم در وا
متفکر بود نگاه کردم و  یلیکه خ کمربندمو بستم و به رامان.***میکارم صحبت کن

رفت .دادی فرد مشکوك رو نشون مهی کامال اروی نیاطالعات ا_ م؟ی کار کنیخب االن چ:گفتم
 ی تله برا رد گم کنهی نی ادیاما خب شا. و آمد چندتا قل چماق و نوع لباسشون و حرکاتشون

 ؟طرفی گم کنرد چشامو تنگ کردمو گفتم چه.  با آرمان هماهنگ کنمدیپوووف با.باشه
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 اگه حدسم درست بود میچرخیبالخره تا تهشو م. مشکوکهنید هم_خودشو تابلو کرده که
با حرص به لبخند ژکوندش نگاه . ی آشنا شی با فنون کارآگاهکمی تا گمی بهت مدمیوالزم د

 که مرد مشکوك ینیرامان هماهنگ کرد که از اون ماش. بهش رفتمیکردمو چش غره اساس
.  براش بفرستنجشوی رو تک تک چک کنن و نتابونای خينای دوربيلمای رفته فلباهاش از هت

 ي براش اومد و فورلمای تا اطالعات و فکردی نگاه مشی پارك کرده بود و منتظر به گوشجای
 نی چنکنهی منگل واقعا چرا فکر منیمن موندم ا.هییگازو گرفت رفت همونجا که مقصد نها

 شد منم پشت سرش ادهیپارك کرد و زود پ.ه باشه رو داشتج تادنی عرضه دزدییآدم تابلؤ
منم . ستادی واواری لحظه کنار دهی کوچه نگاه کرد و رفت سمتش منم دنبالش که هیرفتم به 
 دمیخودمو کش.واری پشت ددی تو کوچه که بازومو گرفت و منو کشرفتمیداشتم م

 گدار به آب ی بدی نباکنهی می زندگنجای آدم همنی امی مطمئن شدیچته؟ اول با:کناروگفتم
 پسر بچه با توپش از هی لحظه نیهم. کنمی دارم فکر مسایوا_م؟ی چه کنیگیخب م_. میبزن

بچه برگشت نگاهمون کرد و . ستای کوچولو وای که رامان صداش زد هگذشتیکنارمون م
 ي کارهی آبنبات در اورد و گرفت سمت بچه و گفت؛هی بشی از جدیگفت بله؟ رامان خند

 زد و به کوچه ي رامان لبخندکار؟یبچه آب نباتو نگاه کرد و گفت چ _ ؟یکنیمو مواسه ع
 تک تکشون اطی تو حی توپتو پرت کنخوامیازت م. کوچه چهار تا خونستنیتو ا: اشاره کرد

.  آبنباته و اونا چهارتا خونههی نی و گفت خب ادیبچه خند. يری و توپتو بگیو بعد زنگ برن
بچه ذوق زده . ه؟ی ده تومن هم مال تو اسمت چنی اای بی هستي اقتصادي رامان گفت بچه

 از یواشکیبچه رفت تو کوچه من . یکنی چه منمیخب برو بب_.الدیم: پول رو گرفت و گفت
سرمو گرفتم . کردی سرم سرشو اورد و نگاه مي رامان هم از باالکردمی نگاهش مواریپشت د

 ی شی افقشهی مواری دي؟؟آقا!عه_. برو اونورذرهیخ آ _.باال که دماغم محکم خورد به چونش
بچه . نگفتیچی هگهید. ي مسخره ایلیخ _ دماغش نخوره به چونم؟سمیکه من کنار خانوم وا



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 24 

رامان هم . خونه و بعد زنگ زد صاحبخونه اومد و توپو بهش دادنیتوپو انداخت تو اول
 سر مورد سوم نکهیتا ا.  ما نبودورد خونه دوم هم مکردی نگاه ماشوی اون مرد و مالقاتيعکسا

 رفت دم در و گفت سالم آقا چندتا سوال يبعد فور.  ازوناستیکی نیرامان اروم گفت عه ا
قل چماقه .  کنار منالداومدیم. ستای اون خانم واشی گفت تو برو پالدیرامان به م. ازتون داشتم

بعد کارتشو نشون . میآگاه از _!شما؟_. حرف بزنم ستونیی با رخواستمیم_.دییبفرما:گفت
.  ممنونگهی گفتم خب تو برو دالدیرامان بمن اشاره کرد منم به م. تودییبفرما: قلچماق. داد

 تو، تو می زدم و همراه رامان رفتيلبخند. شهیخواهش م. به غبغب انداخت و گفتياونم باد
 نشسته دمینپرس  اسمشم از رامانی عکس که من حتي بو که همون مرد توزی مهی خونه اطیح

.  منم سالم کردمو نشستم  پسرجاننی کرد و اون مرد با لبخند گفت بشکیرامان سالم عل.بود
بله _. نی کمک کندوارمی چندتا سوال ازتون داشتم امي ناصريرامان با لبخند گفت آقا

خب پس  _.بله_! شماست؟ی ملک شخصنجایا.. نیخب شما از خارج برگشت_. دییبفرما حتما
 نیواسه هم. کانادا هستمشتریمن بخاطر کارم ب_ هتل؟نی خونتونو و رفتنیومدی نمایقچرا مست

 شب هتل هی نی اومدم مستاجرم هنوز نرفته بود واسه همیوقت.دمی رو اجاره منجایا
خب راننده و کارکنانم  _؟!هی شغل شما چن؟مگهی کشونی امثال اهی آقا و بقنیا.حیصح_.موندم
خانوادم هم کانادا .کننی آقا و اون دونفر کارامو منیا  باشمرانیهروقت ا. هستن
 یمتی قيای و اشقهی عتنسیزی بانایاح: زد و گفتیمیرامان پوزخندمال. نسهیزیشغلمم ب.هستن

 اومده؟ شی پیه؟مشکلیمسئله چ. هم تو کارم هستقهی عتنسیزیچرا اتفاقا ب_! ست؟یکه ن
حواسش به .*** میری مگهی داخب م.ستی نيزی به موهاش زد و گفت نه چیرامان دست

 و فروش دی که خرییزایآمار چ_.ی کنيخوای مکاریخب االن چ:دمی بود که پرسشیرانندگ
انقد .فقط فرودگاه_م؟یری کجا مگهیخب د_. کنندایاالنم سپردم برام پ.ارمیکرده رو درم

 عد و بفرستنی رو مگهیچندنفر د.می اون دوتا هتل هم برمیرسی که نمکشهیکارمون طول م
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 ییچون دا_!؟؟ي چرا منو اوردقایاالن دق.اوه چه جالب_.زننی ملیمیاطالعاتشونو برا من ا
مشخص بود . نگفت يزی چگهیرامان د. ستی نیمشکل _ه؟؟یبعدشم تو مشکلت چ.خواسته

 فرودگاه و رامان بهم میدیرس:)  بهتر بودیلی خينجوریا.حوصله نداره سر به سرم بزاره
 يبعد لبخند.رمی از پروازاشون بگستی لهی دی تا برگردم فقط بانیشب.يای بستی نيازین:گفت

کرمم گرفته بود حوصلمم سر رفته بود ضبطشو روشن کردم و .  شدادهی پنیزد و از ماش
. حانایر.ادل.نگیمدرن تاک. جکسونکلیما.زدم جلو. بودزی الوي صداشیاول. کردمیاهنگو پل

 آهنگ نی چقد ایییآخ. موندمی آنشرلاهنگ يرو.دهی گوش می که فقط خارجکنمیپووووف ا
داشبوردو باز کردم و مشغول . رفتا کرمم هم گرفته بودادمی یراست.  قشنگ بودکلیجورج ما

 دمیبرش داشتم د.  جا مونده کهشی اومد آاااا گوششی گوشجی مسي صداهویگشتن شدم که 
 کوتاه بود و ختانه باز کنم خوندم خوشبنکهی اس شو از رو صفحه بدون اخوادیرمز هم نم
 hey honey where are you:امیمضمون پ. تای به اسم ریاز شخص. از رو اعالنش بخونمشدیکلش رو م

.  دارهشی عکسشو تو گوشنمیبزا بب. هم هستیخارجک. البد دوست دخترشهشیا... 
 گذاشتم سر شویزود گوش. رونی از در فرودگاه اومد بدمی که دشی برم تو گالرخواستمیم

 .داشبورد رو بستم. وجاش
 

 خودمو دیشدفهمی ملفشی از قنویکالفه بود ا.دی بهم انداخت و پوست لبشو جوی و نگاهنشست
 در شهیمطلقأ مطمئن بودم اصالمتوجه نشده اما هم! نگاه کردمنیزدم به اون راهو به سقف ماش

پوست لبش  دنیدست از جو.فهمهی که طرف تا تهشو مارمی در مي مواقع انقد تابلو بازنیا
 امویچتر. هوم؟ آ آره خوبم_ تو حالت خوبه؟نمیبب:  ابروشو خم کرد و گفتيتا هیبرداشت و 

 موندشیاصال از آهنگ د.  کهحاناستی بود دادم کنار و گفتم اه آهنگ رختهیکه رو صورتم ر
فکر :  مکث گفتی بازشو بست و بعد کممهیرامان دهن ن. اهنگو عوض کردم.ادیخوشم نم
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 اصلنم ه؟منیمنظورت چ_.  بهت فشار اومدهادی زانگار  امروزيخوب نباشه براکنم حالت 
 بعد کمی. نگفتيزی چگهی روشن کرد و دنویرامان ماش. ي تو توهم زدستیحالم بد ن

 نگاه کردمو بعد رونیبه منظره ب. اوهوم_. آرهشدی که مییتا جا_؟یاطالعات گرفت:دمیپرس
رامان .!  اومدجیبرات مس  فکر کنمی نگاهش کردمو گفتم راستیرچشمیلبامو فشار دادمو ز

 پوزخند هیابروهاشو داد باال و با .  انداخت و برش داشت و چکش کردشی به گوشی نگاهمین
 . گذاشت سرجاششویمحو گوش

 نکنه ي بود؟ وای پوزخندش چلی دلیعنی... پووف اصن بمن چه.. مردمی می از فضولداشتم
 يوا.. ادی از دختره خوشش نمدیشا.  باز نکردمامویا نه من که پ... دم چک کرشوی گوشدیفهم

 ينطوریهم.. دمی دجوی حرفاست که نفهمه مسنی کارگاهه هاااا زرنگ تر ازنیخاك به سرم ا
 تو چرا انقد رنگت نمی ببیه:  رامان به خودم اومدمي که با صدابود شیفکرم قاراش م

نه  _.نهییفکر کنم فشارت پا.  ي بخوريزی چي اوهی آبمهی نگه دارم يخوای مگمیم!! ده؟یپر
آدرسو دادم و منو رسوند جلو آپارتمانون .  خب آدرستو بگو برسونمت_. من خوبم،ممنون

 هنوز همونجا پارك کرده و داره دمی که دبرگردوندم سرمو.  شدم و رفتم طرف دروازهادهیپ
 فمویمنم ک.  روشن کردنوی کرد و ماش نازكیرامان پشت چشم. گهیبرو د.ممنون_.کنهینگام م

رامان از .  کنمکاری هم االن سرکاره چدینو. اوردمشی نيوا. نکردم دای رو پدیگشتم اما کل
 چته؟ با قای کرد؟ دقينجوری تو رو اکه  بودی چچایتو اون ساندو:  شد و گفتادهی پنیماش

 تو خونه جا دامویمن کل_هااا؟؟ _.دیییینو_بله؟:  رو گرفتمدی شماره نویدست پاچگ
 دسته وی کيخب آ_. ها رو بزن دروازه رو باز کننهی از همسایکیخب زنگ _.گذاشتم

 خونه  رو بردم تویجا کفش..نه..یتوجاکفش_ کنم؟کاری جا گذاشتم در خونه رو چدمویکل
 داده بود و به طرز هی تکنی به ماشنهی حرصم گرفته بود به رامان که دست به سیکل!!! شبید

 از دینو.  به تأسف تکون داديچشمشو چرخوند سر.  بهم زل زده بود نگاه کردمينه ادلسوزا
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 تو برو خونه دوستت سارا تا من برگردم گمی م؟؟ي شدی لک لک چیه: گفتیپشت گوش
 يخوایتو نم: رو قطع کردم و گفتم یگوش. ممنون خداحافظ_.زهرمار_ ؟دیون_.  دنبالتامیب

پدر و مادرمم امروز رفتن . گهیخونه من د... هیقسطنطن_کجا اونوقت؟_.میسوارشو بر_يبر
رامان چند قدم اومد جلو .  خونه دوستم سارارمی نه ممنون من م؟نهیچـــ_.ستنیخونه ن. ییجا

 کرد و کیاومد روبرومو صورتشو به صورتم نزد. واریبه د منم چندقدم رفتم عقب که خوردم
رامان . ستی ننطوری اصلنم اریترررس؟؟نخ_ تمام گفتمي غد؟بایترسی میتو از چ: گفت

 انجام ییای هماهنگهی با برادرم دی کار دارم بای خانم کوچولو من کلنی زد و گفت ببيپوزخند
 با خوامی ميایاگه ب. خوبه: و گفت دی خندمانرا. نه_ نه؟ای يایم.ی تماشا کنیتونیبدم توهم م

منو مثه برادرت بدون خجالت هم .هی اگهی دزیالبته تو مشکلت چ.  کنممتی قمهیساطور ق
 خوامیم. ي و حق دارادی جور در نمي که توش بزرگ شدیی با تفکرات جاکنمیدرك م. نکش

 زدم ی لبخند کمرنگنشبه صورت و لبخندمهربو. می برای تنهات بزارم بتونمیکمکت کنم نم
 سوار گهی شد؟ ازم فاصله گرفت و گفت خب دی انقد مهربون و دوست داشتنهوی چرا نیا

 شدم و به ادهیپ.دروازه رو با کنترل باز کرد و رفت داخل و پارك کرد .**عیزود تند سر.شو
رامان بسمت در . کی خونه دوطبقه خوشگل و شهی بود وی قشنگاطی نگاه کردم حاطیح

درن رو درك کردم  مونی دکوراسیوارد خونه که شدم تازه معن. اتوی رفت و گفت بيورود
 رنگ وسط هال یرامان کتشو در آورد و پرت کرد رو دسته کاناپه بادمجون.واقعا قشنگ بود

 ي بود مشخص بود ازون ورزشکارادهی که پوشی اسکقهی داشتا با بلوز چسب یکلیچه ه.
اونوقت تو . پسرمردمو کنيزیکمتر ه.ي مفت زدر باز تو زلویخاك توسرت ن.خفنه

خب بمن چه لباسش . عفت نکن خاك برسریباچشات پسر مردمو ب. نجای ايای بیخواستینم
 ستمی بلد نییرایضمنا پذ. امی تا من بنی تو هپروت بشیرامان گفت باز که رفت. گهیچسبه د

.  گفت رفت طبقه باالنویا. خودت از آشپزخونه برداری خواستيزی کجاست اگه چی چدونمینم
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نشستم رو مبل و به . ستنی بلد ني مهمون نوازایجک خارنیواقعا که راسته ا. احمق شییچ
کت رو برداشتم و مرتب گذاشتمش رو !! شلخته.  کردم کتش که رو دسته مبل ولو بود نگاه

من   مبل ازنیاومد و رو دورتر. ومدی منیی پاهاش اومد که از پله ها پايصدا.دسته مبل
نگ خورد گذاشت رو  زشی گوشقهینشست و مشغول کار با لپ تاپش شد بعد چند دق

توهم زنده .یمرس_ آرمان؟یخوب_.سالم _. خودش اومدي صداهی شببای تقرییصدا. کریاسپ
 همون عالمت نیا. بده حیتوض.نمیبی موی که برام سند کردیی از لطفت دارم عکسایمرس_. يا

 نیا.  گرفتممیدربارش سرچ کردم و اطالعات خوب. قایدق_ کاغذه که برات فرستادميتو
 مختلف انجام داده و ي کشوراي از موزه هاي دزدنیتا االن چند.هی حرفه ایلی دزد خهینشون 

 کرده ي دنبالش گشتن اما انقد زرنگ بوده که با همه بازیلیتا حاال خ. گذاشته ی عالمتو باقنیا
 انگار گنیچون م. هیفک کنم طرف روان.رسوندتشون نجهیو دستشون انداخته و آخرشم به نت

 شتری بیتونی آرمان منیآفر_. دنبالش بگردنسای که پلنهی ای سرگرمشتری بيهدفش از دزد
آمار موارد مشکوکو در اوردم ... خب_؟يدی رسیتو به چ. آره حتما_؟ی کنقیدربارش تحق

 جشوی سپردم و اوناهم نتاسی پلي رو به چندنفر از بچه هاهی خودم رفتم و بقشونمیکیسراغ 
 همه يآمار پروازا _!!!؟یچ_ دمی فهمییزای چهیراستش توفرودگاه .  کردنلیمیبرام ا

 مورد مشکوك بود که مطمئنم اون همون هی. به بعدشو چک کردمي از شب دزديمسافرا
تو _.ي قانع کننده الی دلشم؟چهیحس ش.واو_.شمیحس ش_.یچطور مگه؟با چه مدرک_اروئهی

آره متوجه ام _. کهگمی می چيمتوجه ا.واضح شده نایحت. اری بری رو برام گاروی ونعکس ا
 نای اون طرفو از فرودگاه که تو دوربلمیآرمان من ف_. برسم بعدقاتمیصبر کن به ادامه تحق

 يبهش گفتم فردا بره اداره برا. بده برامونصی تشختونهیکارمنده هم م. افتاده بود دارم
 قطع کرد و بعد در لشویموبا. يفعال با_خب حاال_ نرهادتی لویاون فا یراست_.يچهره نگار

تو و _.بپرس.اوهوم_ سوال بپرسم؟هی شهیم: به خونه نگاه کردمو گفتمیکم. لپ تاپشو بست
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 یخب راستش موضوع مفصل: زد و گفت ی رامان لبخند کمرنگن؟ی نموندرانیبرادرت چرا ا
 نیبه زم. می دادحی رو ترجکای تو امری زندگمانمن و آر. که نهی مختصرش الیداره اما دل

به رفتنش . بله _؟؟يجد_ارمی برات قهوه برمیم:بعد چند لحظه پاشد و گفت. چشم دوخت
 خواب آور ي نکنه دارولمهی فيادیخب زهر ز.زهی تو قهوم زهر برخوادینگاه کردم نکنه م

 قسمت از سالن قاب هی تو و به دور و برم نگاه کردمکمی. ي شدوونهی دلویتمومش کن ن.باشه
 بود رشی زيزی رو مي پر از قاب عکسازی مهی بود و زونی آوواری که به دیعکس بزرگ

 سر ي چه جالب رامان و برادرش تو عکس بودن که باالیییتوجهمو جلب کرد رفتم جلو وااااااا
 بسمت شونه پدرو مادر خم شده کمی بودن و ستادهیپدر مادرشون که نشسته بودن ا

 يمدل موها.اصن کدومشون رامانه. داشته باشن حد شباهت نی تا اکردمیفکرشم نم.ودنب
چشم از اونا . تنشون بودی مشکی اسکقهی بود تو صورتشونو هردو ختهیهردو تو عکس ر

با همون .  پسراش بودهی شبیلی که خبای زیلیمادر خ.گرفتم و به پدر و مادرشون نگاه کردم
 مادرشون يموها!  راماننی جالب عیلی لبخند خهی و جذاب و هدی درشت و کشبای تقريچشما

 ي داشت فک درشت و استخون بندی خوشرنگیلی سرش جمع شده بود و رنگ بلوند خيباال
 چهره ی که تو چهرشون مشترك نبود بانمکيزی چهیقشنگه صورتشم مثل پسراش بود اما 

 مامانه گرفتم و به بابائه نگاه از چشم.  داشتی حالت صورت غربهی که مادر یپسرا بود درحال
 يا.  و صورت مهربون و بانمک ی صاف جوگندميموها. و چهارشونه دهی مرد کشهی. کردم

 رو دارن که پسراشون ی چهره عالهی يارای هم رفته معي آخه پدر و مادر روی ساختی چایخدا
 دمی پرمتر هی رامان هول شدمو ي که با صداکردمیبا حسرت به عکسه نگاه م.نیشدن ا

 چشما و دهنت ینی عکس ببيخوای می وقتشهیتو هم_. باشه ممنون_. قهوتو بخور ایب_.باال
 شه؟؟یگشاد م
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 و لبخند رفتم ي کردم حفظ ظاهر کنم با خونسردیسع.  خاك به سرم آبروم رفت يوا
نه _؟يدیفهم: و گفتدیرامان خند. ی بفهمم کدوم خودتخواستمیم:نشستمو قهومو برداشتم

با اخم گفتم خب اگه _.هی فرقمون چی که خودت بعدا بفهمگمیخب پس بهت نم_.راستش
بعد مثه بچه .  دوس ندارم بگمشهی نميزیچ: گفت  از قهوشو خورد وکمی شه؟ی می چیبگ
 تو گلوش و دی خندش گرفت و قهوه پردی منو دی نگاه حرصی زد ووقتي تخس پوزخنديها

که . کم زدم تو پشتش هول شدمو رفتم سمتش و با مشت چندتا مح. شروع به سرفه کرد
چته ، : گفتشتوبزور سرفشو نگه دا. زدمی و من بازم مشت مدادیاونم همش دستشو تکون م

 عوض تشکرته ش،ییچ_ باشهنی انقد دستت سنگخوردی نمافتی به قيمهره هامو جابجا کرد
 شن بر اثر جی افلایلی خدمیاما د.رهی تو حلق بمقی رقعاتی مادنی با پری کسدمیتا حاال ند _

.  احمق واقعا که اعصاب خورد کنهيپسره .  ي منو نجات بدخوادیضربه به ستون فقرات، نم
 باز يخوای ازم خانوم مریفاصله بگ_کنم؟ی نگات ميچجور_ ؟یکنی نگام مي چرا اونجوهیچ_

 مبل نشستم ي نازك کردمو رویپشت چشم. ؟؟ي مهره هامو خورد کردی که مطمئن شیبزن
 اهی انقد سرفه کنه که از بادمجون سموندمی مدیجت واقعا رو مخمه اصن با کارگاه گنیا

 فکرمم برات دی مگه با؟ی بهش نگاه کردمو گفتم چ؟یگی مایچ تو دلت_. وکبودتر شه احمق
 کل کل کشه،ی کنار مهوی. زد و سرشو به عالمت نه تکون داديرامان پوزخند.  بدمحیتوض

 نگاه به عکس ته سالن هی. کردی کار مشیبا لبخند داشت با گوش!! آخهیستیکردنم بلد ن
 دی زنگ خورد نومی گوشظههمون لح. بدمصی خودم فرقشونو تشخدیانداختم که شا

 با لبخند به رامان نگاه کردمو گفتم آره خونه ؟یینایخونه سارا ا _د؟یبله نو_جواب دادم .بود
من .  اونجا دنبالتامیخب من دارم م.سالمت باشه _رسونهیاالنم روبروم نشسته سالم م.سارام

 ششی بودم به رده کرشی سارا معرفنکهی واسه اکردمویداشتم با پوزخند به رامان نگاه م
مرض گوشم _؟؟؟ییییچ_دمی دومتر از جام پردموی خندمو بلعدی حرف نونی که با ادمیخندیم
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 باال بهم نگاه ي ابروهی با نهی س زد و دست بهيرامان پوزخند. امی خودم مدینه نو_.کر شد 
 دینو. ي بالیی به عزراسپارمتی چرت نگو مگهی دامی آخه؟دارم مهیچه کار: گفتدینو. کرد

 فرصت نی در اکردمیمضطرب شده بودم و داشتم فکر م. مجال نداد جواب بدمو قطع کرد 
 گهی هست که میمی ضرب المثل قدهی:  که رامان گفتزمی در سر بری محدود چه خاکیزمان

 من که سارا هیآقا چ _ محترم؟؟؟ي داره آقایچه ربط_. تو چاهوفتهیچاه کن اول خودش م
توقع _ ؟یخب چرا دروغ گفت_. ازتو رو ندارمدنیوقت متلک شن  االن اصاليوا _.خانومم

 ی بگیتونستیاما م. خب نه کامال _ آدرس دنبالم؟نی به اای رامانم بشی بگم من االن پیداشت
 کاریمن االن چ_.شدمیمنم همون رامان م. صادقانه تر بود ينجوریا.قاتی سر تحقمیره رفتدوبا

 رفت ادشی آژانس گرفت رفت و از پشت تلفن لوین زنگ بزن به سارا بگو بهش بگه _کنم؟
 شارژ نداشت بهت خبر يبهت بگه که از قبل اژانس خبر کرده بوده و بعدشم که قطع کرد

هرچند دروغ .يری دروغ در منی اری نباشه خوشبختانه از زنی ذره بادی زدتونی نونیاگه ا.بده
 ییرای که از گيگفتم با انتظار  به سارا زنگ زدمو موضوع رويفور. ستی نیاصال کار جالب

ازت ممنونم : برداشتم و گفتمفمویقطع کردمو ک.سارا داشتم شانس آوردم زود حرفمو گرفت
رامان با لبخند پاشدوکتشو . رمیگی می تاکسستینه الزم ن_.رسونمتیم_.رمی مگهیمن د

** افتاد  گفت و جلوتر از من راهنویا. گهی دشمیسارا که شدم راننده آژانس هم م:دیپوش
 ادهیپ. ریشب بخ_.  ممنونیلیخ:شرمنده نگاهش کردمو گفتم. آپارتمانمون نگه داشت يجلو

 با دیهمون لحظه نو.سی ن هم بلدی درست و حسابیخداحافظ. شدمو رفتم سمت در اونم رفت
 . و من با بهت بهش زل زدمدی رسنشیماش

 چپ چپ نگام کردوگفت تو دیمنم سوار شدمو نو.  بهم اشاره کرد که سوار شمدینو
 باز نگوی رو زد و در پارکموتی ردینو. نگفتميزی زدمو چیلبخند زورک.  بخداینیمالنصرد

شالمو برداشتمو انداختم رو .  باالمیطبق معمول آسانسور خراب بود و از پله ها رفت...کرد
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 نداره بیع. رفت خبادمی_؟ی آژانس گرفتی نگفتیمرض داشت:فت کرد و گی اخمدینو.مبل
 و گفتم دمیشتر رو که گفت خند.  شتريدختره . زهرمار_:) .گهی دي زدي دورهی

 کنه و عی آدمو ضایلی نداشته باشه و خیتی باشه ثبات شخصيموذ که یبه آدم _؟!ها_د؟ینو
 من رهی حال تو رو بگکه یکس_هوم؟؟؟_.زادیدست مر _ گفت؟شهی می احمق باشه چیلیخ

اصن توهم مثه اون . داداش مارو باششیییچ.  گفت و رفت سمت اتاقشنوی،ا نوکرشم هستم
 مروی سرکوفت زد که نی کلدی و نومی که پختم و خوردیبعد شام مخصوص!* یرامان گوالخ

 دم چقد خسته شي وااادمیرفتم اتاقم و تو تختم دراز کش!! ی مثه آدم درست کنیستیهم بلد ن
.  کردموی مستر گوالخ سیسی اسم رامان رو به انگلنی برداشتم و رفتم تو مخاطبمویگوش. خدا

 چت شی دوست دختر اجنبالبد داره با اون. کنهی مکاری االن داره چیعنی. ادی میلیبهش خ
اصن بمن  |:صابون کهنه شور.یی دستشوعیما. کایر.  تای بود؟؟ آهان ریاسمش چ.کنهیم

 .*** خسته امیلی خم بخوابرمیبگ.چه

 وقت بود لذت خواب تا لنگ یلی خيوا! دمی کشازهی شدم و به سقف اتاق نگاه کردمو خمداریب
 کوتاه يمو.  رونی مرتب کردمو رفتم بکمیظهر رو از دست داده بودما موهامو نبستم فقط 

رو مبل نشستمو .نمیبی ملمی و فنمیشی مکارمیخب امروز ب.  سر کار بوددینو. کهخوادیبستن نم
به زور از جام پاشدمو با غرغر . دمی شنموی زنگ گوشي روشن کنم که صداونویزخواستم تلو

ا _لوفرجونیسالم ن_له؟؟ب_.هی نگاه کنم کنکهی برداشتم بدون اویرفتم سمت اتاقم گوش
چه عجب زنگ . گفتم بله خوبمدموی خند؟ی تو خوب زمی عزیمرس_؟یسالااام خاله جونم خوب

آهان آره _ حال خواهرزاده خوشگلمو بپرسم؟تونمی من نمیعنی هی چه حرفنیا_ بمنيزد
 یلیخ_ شعوریزهرمار ب_ستی طمع نیسالم گرگ ب. انمیدرجر_ برات داشتمی زحمتهی_ شهیم

 خاله يری ميکجا دار_؟ی باشکانی امروز تا فردا ظهر مراقب نشهیم_نییخب بفرما
 مهرداد رو هی افاده ای مفصله اون دختر عمه دماغ عملشیقض_������؟
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آره _ومد؟ی مي بود عشوه شتردهی پوشیی لباس طالتونیهمون که تو عروس.آره _ادته؟ی
 می ساوه و فردا برگردمی برمیفتوی االن راه ممی ماهم دارکنهیهمون داره ازدواج م

 مهرداد لی فامي مثه همونا که زنای بدبختهی_رتش؟؟؟یگی داره می بدبختشه؟کدومیعروس_
 وگرنه خودم شهی مرمی د  باالادی بفرستمی دارم بچه رو منماالن دم آپارتمانتو. رو گرفتن

 مخالفت يمگه جرأت دار_؟يدی بعد خبر ميدیخاااله؟؟؟اول کارتو انجام م_.اوردمشیم
 من حاضر دمی کشی تکون دادم و پوفيسر. ي فدااات باگهیخب د_.باشه خاله جون_؟؟یکن

 ضربه ي صدادنیبا شن.  بودطانی شاپی بچه نبود که کانی کنم بجز مراقبت از نيبودم هرکار
 نگفت مامانم بهت: دست به کمر با اخم گفتکانین.  محکم به در رفتم و در رو باز کردميها

مگه _ي رفته بود شما امپراطورادمیشرمنده آقا _ ؟؟ی باال؟؟چرا در رو باز نذاشتامیدارم م
 مبل ولو ي تو هال و روفت منو دور زد و رکانین.  ندارممری نه آزززالشیییچ_ي دارمریآزال

 نکن یگختاس_؟ي نداریشی فرماگهی؟؟دیییچ_.اری بیی چاهیبرو برام .شیییشد و گفت آخ
 طرف آشپزخونه که رفتمیداشتم م. ارمی برات آب پرتغال ممی ندارییچا...واقعا که_.اریبرو ب

 يا نکن خودتوبا اون موهيکاری_. زی کن تو رخت آوزونیکافشنمو آو_ه؟یچ_سایگفت وا
درسته که . شهی متی خوشگل من حسوديبرو بابا تو به موها_ سقف کنمازونیدخترونت آو

 جغله نی اشاتیبعد از انجام فرما. یآره خوب شد گفت_.رم که من پسستمیبلنده اما دختر ن
 صاف ي پسر بچه خوشگل و بانمک با موهاهی کانیبچه رو مبل کنارش نشستمو نگاش کردم ن

 يخوای میکنی نگاه مهیچ_.  ي گردنش بلند بود و جلوش چترنییپا  تاشهی که همییطال
.  نازك کردو آب پرتغالشو خوردیپشت چشم. ی آخه فسقلیستی نیچشم زدن_؟یچشمم بزن

 یسالم خوب_سالم سرگرد_. بودی کم داشتم سرگرد صادقنویفقط هم. زنگ خورد میگوش
 ینگاه... آخه _چرا؟_شهی نمروزاما سرگرد ام_.  مقرمونایساعت دو ب_.بله ممنون_دخترم؟

توقع  _شم بچه باهی مراقب دی بهم زل زده بود انداختمو گفتم من بای که چهار چشمکانیبه ن
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چشم _.ی حاضر باششهی همدی بایعنی ي کارو قبول کردنی ای درك کنم؟وقتيدار
 **** سرگرد

 نجای اد؟ی پرسکانین. می بودسادهی گاه سرگرد وای مخفي گرفته بودمو رو بروکانوی ندست
چش !!.  ؟ یکنی کار منی زمری زيتو تو.واقعا که _.گهیسر کارمه د. فوضول نباش _کجاست؟

 دنی در نشسته بود با ديسرگرد که رو مبل روبه رو.  داخلمی بهش رفتمو باهم رفتيغره ا
رامان هم که پشت بما بود . رو صورتش نشستيزی و بعد اخم رشد  چشماش گردکانین

سرگرد و رامان جوابمو .  گفتم سالمی آروميبا صدا. روشو برگردوند و بهمون نگاه کرد
 ي و گفت سالم همکارادی خندونشی در میکی يری شي هم با اون دندوناکانین. دادن

 تا اومدم حرف ه؟ی کگهی بچه دنیا:سرگرد گفت .  زدو بهم نگاه کرديرامان پوزخند.لوین
با اخم دستشو فشار دادم .  هستم کانی بعدش هم من نگنی به درخت منی گفت اکانیبزنم ن

 کردو دستمو ول ی اخمکانین.  کنمازونتی نکن از زبونت به سقف آويکاری ادب یو گفتم ب
 نشسته ش رو لبایسرگرد که لبخند کمرنگ. سادی سر جاش وای و شاکنهیکرد و دست به س

بنظرت جو .يای و تنها بي بذاریی بود که بچه رو جانی منظورم ايای گفتم بیوقت.بود گفت
 از ي احدچی هنیشناسی نمنویسرگرد شما ا_ بچه پنج ساله هست؟هی ما مناسب ي و حرفانجایا

 یی با کمال پرروکانین. هیی استثنایلی بچه خهی.  مجبورم خودم مواظبش باشمادیپسش بر نم
 کانی ني رامان دستشو جلوه؟ی اسمت چپی مبل کنار رامان نشست و گفت خوشتيرو رفت و

اما اسم . ي داری باهاش دست داد و گفت اسم قشنگکانین. نگه داشت و گفت رامان هستم
 .من قشنگتره

 کار یکل. دخترنی بشایب: چهرش به لبخند نشسته بود بهم گفتکانی ندنی که با دسرگرد
 انداخت و یکی اوني پاشو روهی و رامان نشستم رامان کانی ني مبل روبرويرفتمو رو. میدار

ته دلم داشتم . خداروشکر کم حرف شده.امروز چقد عوض شده.  نشستنهیدست به س
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 اون مرد تو لمیخب من ف _ رامان ؛ادامه بده یتگفیم ی که سرگرد گفت داشتدمیخندیم
 تونستم زی چهی ياز رو.  بهم دادقاشوی همه تحقجهی آرمان فرستادم اونم نتيفرودگاه رو برا

 مرد اسمش نلسون نیا.  مرد همونه که آرمان ازش برام اطالعات فرستادنی بدم اصیتشخ
 ي سرقتاای و هشت کشور دنی از سالن مرد تا انیا. دادنیبهش لقب دزد جهان. مونتاناست

 ساله شی و الملل االن شنی بسیپل. ستی نيزی تاج ما چاشونی کرده که در برابر بعضیآنچنان
 به شهی چهره ظاهر مهیهروقت هم با .  تسلط داره ای مهم دني به تموم زبان هابایتقر.دنبالشه 

 شهی همماشی که تو گراره ديصورت جمع و جور.  نکرده داشی پی تا االن کسنیخاطر هم
 کرده ي سرنی که ایاشتباه. ی و نه مصنوعزهی که نه شک بر انگکنهی پنهونش ميجور

 اون نی دادم و همچنصشی تشخينجوری بوده که اي تکرارهیاستفاده از چند نمونه ظاهرساز
 بفهمن  تاکنهی منکاروی ااشی تمام دزدي تاج گذاشته بود معموال براری بالشتک زرینشونه که ز

 چی فکر کرد و گفت هیرامان کم. نمی عکسشو ببشهی وسط حرفش و گفتم مدمیپر..کار اونه 
 و اعتماد نای داره با استفاده از همی جعلتی هم هویکل. ستی موجود نکی ازش از نزدیعکس

 از زشی که انگنهیتنها سوال من ا. هیبیآدم عج. کنهی هم سفر می که داره از راه قانونیبه نفس
 الماس تونستی که مهی کلونه انقدم حرفه ايزای دنبال چشتریچون ب.  بوده ی تاج چدنیدزد

 رامان به ؟یزنی میتو چه حدس:سرگرد گفت .  کار هم نکردهنی نور رو برداره اما ايایدر
سرگرد دستاشو بهم قفل .  ندمي مورد نظرنیفعال بهتره در ا...  نگاه کرد و گفت خبنیزم

 رامان ذارهی که اون نشونه هارو مادی خوشش مي بازسیارو از دزد پلی نیا:کرده بود گفت
معموال ... الماس رو برنداشته :  گفتمکردمیمن که تا اون موقع داشتم فکر م. قایآره دق:گفت
.  دارهونیپس حتما کلکس. ارنی پول در بزای چنی اگه نخوان از راه فروش اقهی عتيدزدا

رامان ...  اما ستی ني حدسم حرفه ادونمیخب م.  باشهج فعال جمع کردن تادی شاونشیکلکس
. ادی بهت اصال نم؟ي شدسی توهم پللوی گفت نکانین.  درست باشهدمیشا:با لبخند گفت 
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 نگاه کرد کانیرامان با لبخند به ن.  کنم آخهي حسودتیبه چ.  رینخ_شه؟ی متیچرا؟حسود_
 مهندس اما من دوس گهی بابا متر دکگهیمامانم م _ قهرمان؟ی شکارهی چيخوایتو م:و گفت

 . نی و گفت آفردیرامان خند.  هرسه تاش شدمدمیشا.دارم خلبان بشم

 دی گفت پس باکانین. صددرصد: و گفتدی رامان خنداد؟ی ازم خوشت مهیچ: گفتکانین
 گفت يزیسرگرد با اخم ر.کارمی من االن بمی برایب.باشه حتما :رامان گفت . ي شهربازمیببر

.  خب یلیسرگرد گفت خ.  امروزيکارمون تموم شده برا:رامان گفت. یپرسی نمازمنم که:
با حرص گفتم نه توروخدا بردار . يای بیتونی مياگه دوس دار:ترامان بمن نگاه کرد و گف

 مراقبم ي هم بلدیلینه که خ: گفت کانین.  بامنه هاشی نگهدارتیمسئول.پسرخالمو تنها ببر
 .یباش

 پس خواهشا زودتر نیری منیحاال که دار: سرگرد گفت؟ي باز پررو شدکانی اخم گفتم نبا
 رفتی که بسمت در می گرفتو درحالکانویرامان دست ن.  که من سر درد گرفتمنیبر

 گفت پاشو برو ی به سرگرد انداختم و اونم با لبخند کمرنگینگاه. انیپاشو خانم پس:گفت
 بخاطر کارت با ی ازش مراقبت کنیونتی نمی بچه بگنیلددفعات بعد حواست باشه به وا

 کرد و من دنبال رامان و یسرگرد هم خداحافظ. چشم سرگرد،خدانگهدار: گفتمیشرمندگ
 باز کرد و اونم کانی نيرامان در عقبو برا.رونی که اصال منتظر من نموندن رفتم بکانین

 ستادهیر وا که منتظر کنار دن رامان رفت سوار شد و بعد بمنیمن رفتم سمت ماش. نشست
 يپسره .  نگفتمیچیبعد سوار شدمو تا مقصد ه. یچیش،هیییچ _ شده؟یچ:بودم نگاه کرد

 دست رامان رو کانی نمیدی که رسيبه شهر باز. کردی در رو برا منم باز ممردیگوالخ م
 یت حررررینخ.  گرفتمو گفتمکانوی دست نیکیمنم رفتم اون.  ببره سمت باغ وحشدتایکش

 ابروشو باال هی رامان هم   زد و نگاهشو از من به رامان دوختي پوزخندکانیاما ن. فکرشم نکن
 چون از پرنده ها ادی از باغ وحش بدش ملوین: گفت کانین. داد و پرسشگر نگاهم کرد
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 حی توضنمی برا ادی حاال باای خدايوا! ؟یترسیم!!؟یچ: کرد و گفتزیرامان چشاشو ر. ترسهیم
 من رهیگی باغ وحش عطسم مرمیهروقت م.  ادیفقط خوشم نم.ترسمینم: گفتم نتتابا م.بدم

 رو گوش نده اون لویرامان توروخدا حرف ن. خوااامی گفت اما من مکانی اونجا نامی بتونمینم
 با کانین. ي شهر بازمیری گفت؛نه ،ميرامان نگاهشو از من گرفت و بعد جد. ترسهیفقط م

 بغض دار به رامان و من یبعد با حالت.  توروخدانمییخرسارو ب خوامی من میلجاجت گفت ول
 کاریرامان گفت چ.  باز کردم و دنبال ماسکم گشتمفموی کپی و زدمی کشیمن پوف. نگاه کرد

.  حوصلشو ندارمکنهی مهیاالن گر. می ماسکمو در آوردم و به صورتم زدمو گفتم بر؟یکنیم
نگران _ داخلي بریتونینم:رامان گفت. ي ورودتو رفتم سم. بعد خودم جلوتر راه افتادم 

سرجام موندمو !!  نگرفتمطیهنوزبل. ستمینگرانت ن_ادی نمشی پيادینباش با ماسک مشکل ز
رامان .  کنهعی منو ضاخوادی احمق فقط ميپسره . و بهش نگاه کردم دمیرو پاشنه پا چرخ

 کانی که نکردمی مگاهباحرص به رفتنش ن.گردمیاالن برم: کنارم گذاشت و گفت کانوین
 کاپشنش يبای دستاشو تو ج؟؟؟ییییی گفتیییییتو چ_! اون ازتو خوشگلترهنیایبهم نم:گفت

با دستم آروم زدم به پشتشو ! ی گوش کنیخواستی مگمی مباریفروبرد و گفت من فقط 
دوم .  بچهمی من و اون فقط همکارنکهی اشیکی بود ازسه جهت خودی بیلیحرفت خ:گفتم

 خورهی بحث اصال بتو و سنت نمنی انکهی و سوم ا ستی ازمن خوشگل تر نلنم اصنکهیا
 زدم تو پشتشو گفتم یکیبا اخم .  زدي اانهی لباشو بهم فشار دادو لبخند موذکانی؟؟نيدیفهم

 اونم پررو بهم دمویکشی با نگام براش خط و نشون منطوریهم.رای تو قفس شندازمتی میه
 یمن با شرمندگ.  گرفتمطاروی بلمیبر: و گفتمتمون که رامان اومد سزدیپوزخند م

 زد و دستاشو يرامان لبخند.  بعدشکنمی باهات حساب مي که تو حساب کرددیببخش:گفتم
 واسه گمیبعدا م. ستی نيازین: گفت میرفتی مي که بسمت ورودی فرو برد و درحالباشیتو ج

 خوادی می چیعنی ایخدا.   گرفت و جلوتر رفتن داخلکانویبعد دست ن. ی کنکاریجبران چ
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 احمقانه ي فکرانیاه خفه شو بابا تو که اهل ا. نکنه درخواست شرم آورانه داشته باشه.ازم
 رو بزار کنار تا نزدم ی تفکرات املنی آخه اهیگمشوووو استرس چ.گهیخب استرسه د. یستین

از :آورد  رامان منو به خودمي که صداگرفتمی داشتم با خودم دعوا منجوریهم. توسرت
 ماسکمو زدم و کردمی که نگاهش منطوریهم.  داخل ماسکتو بزنمیاومد.رونی بایهپروت ب

 سرشو برگردوند کانین. کردمی فکر می مهمیلی من داشتم راجب مسئله خ هیگفتم هپروت چ
 خنده و منم ری حرفش رامان زد زنیبا ا.. گهی دي نداشتت بوديالبد فکر خواستگارا:و گفت 

 دنبالش نجوریهم..  گرفتش بچه پررو روشدیحاال مگه م.  دنبال کردمنوکایبا حرص ن
 دییدوی که از جدوال و دور قفسا منطوری همکانین.  گفتمسایوا.کانی نسای واگفتمی مدمویدویم

 بود و ستادهی واي همونجورچارهیرامان ب.  یزنی حرفه منمی اخه اسمی ام واوونهیمگه د:گفت
 مردم دارن دمی لحظه دهی.  نکشمکانوی که نرهی منو بگادیب ای هنوزم بخنده دونستینم

 بود اشاره دادم که ستادهی وامکتی نهی ي که باالکانی با اخم برا نستادموی واکننینگاهمون م
رامان اومد طرفمو . یی جاارمتی عمرا بگهی تمومش کن دکانین_.امینوووچ نم_. نطرفی اادیب

من حساس _. حساس نباشادیز.ادی خودش دنبالمون مم اونای آروم باش دنبالم بالیخیگفت ب
 ي خواستگاریب: گفتیطتنتی کنم رامان با لبخند پرشهشی تنباشیی بخاطر پرروخوامی مستمین

 ادی جرعت نکرده بچکسی که هي چقد درسخون و دنبال علم بوددهینشون م.ستیکه بد ن
 مثه یاز آدم. دونمینم_؟ینه واسه چ_؟؟؟یکنی منو مسخره ميدار_.جلو که جواب رد نشنوه

من با . گهی دنیای قفس شترااا بمی گفت برکمونوی اومد نزدکانین.   رهی انتظار نمنی ازشتریتو ب
 شترا چقد بو یدونی تو بچه نمی قحط بود ؟شتر چرا اه چرا انقد چندشوونیح:اکراه گفتم 

 چرا من ایخدا. مو محتري رفت و گفت مسخره نکن شتراکانیرامان با لبخند دنبال ن!! دنیم
 مونی با ذوق مثه مکانیدنبالشون رفتم ن.  حرص بخورم اه به درك بزار خفه شن از بوشدیبا

 ماسکم ي رودمیشال گردنمو کش.  ها به شترا زل زده بوددهی حصار شدو مثه شتر ندزونیآو
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  مرتبنکمویع. کردی نگام می چشمری و زهی گندش بهم نخوره رامان عاقل اندر صفيتا بو
 کاری اگه االن پرتت کنم تو محوطشون چکردمی فکر منیداشتم به ا_ ه؟؟؟یچ:کردمو گفتم

 رونی بامی م؟؟بعدشيجد_.ی مردم اجرا کني برای جالبي کمدشیفک کنم نما. یکنیم
 رامان خندش گرفت اما به لبخند شهی اجرا می اکشن جالبشی اونوقت نمارسمیحسابتو م

 نیماهم ع. مونای سمت قفس مدی شد دوری شترا سدنید  که ازکانی اکتفا کرد، نيژکوند
 قفسش حلقه کرده بود به ي هالهی شامپانزه که دستاشو دور مهی. می دنبالش رفتگاردایباد

 شاپمانزه حالت چطوره بعد دستشو دراز کرد و ي با خنده گفت سالم آقاکانین.  زل زدکانین
 دست نزن بهش اون کانی داد زدم نم سکته بودی قدمهیشامپانزه هم دستشو گرفت من که 

 ی خانمهی تو آخه یکنی متی بچه چرا انقد اذدهی بهت انتقال مروسی و ویضی هزارتا مرفهیکث
برگشتم سمت زنه و گفتم . ستی نيزینگران نباش مامانش چ:که کنارم بود گفت 

 کرد و هزنه با لبخند به منو رامان نگا.  پسرخالمهنینه ا_؟یستیمامانش ن_ ؟مامانش؟یچ
 گفت و آروم ازمون دور شد شال گردنمو نویا... یشی خودتم بچه دار مشاهللای ایگفت ؛اوخ

برگشتم و به . کردمی حس منوی شل کردم تا هوا بهم برسه مثه لبو سرخ شده بودم اکمی
 منم خودمو زدم به کردی نگاه مکانی خونسرد و با لبخند به نیلیرامان نگاه کردم اما اون خ

 ادی االن خودش به حرف مي نگاه کردمونوی منی بسه انقد اکانین: چپ و گفتمیکوچه عل
 نیهم.ای کردمو گفتم نه خدازیشامپانزه منم نگاه کرد و زبونشو در آورد چشامو ر.  بروگهیم

 به گرفتموی مکانوی دست نیبعد درحال.  کنهي زشت احمق برام زبون درازمونی مهیمونده بود 
 نمیسرمو برگردوندم تا بب. خونسرد باش. خونسرد باشلوین:گفتمیم بردمی مي اگهیسمت د

 انقد که ای خداي وا  و همون لبخند رو لباشهادی آروم دنبالمون مدمی نه دایرامان پشت سرمونه 
 لوین: و گفت دی دستمو کشکانین.  شدم تا حاال تو عمرم نشده بودمعی پسره ضانیامروز جلو ا

 قای نه؟دقیکنی منکارارویتو از عمد ا_.لوی نمینی رو ببکرکسا میقفس پرنده ها آخ جون بر
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 خب یلیخ_ پرشون بهت بخوره که ستیخب قرار ن_. دارمتیچون به پر پرنده ها حساس
رامان با .  دادهری گکانین. سمت پرنده هامی برایرامان ب:سرمو برگردوندم و گفتم . باشه

 باز شد دست هردومونو ششی نکانین.  آروم اومد کنارمون و گفت باشه حتمايهمون قدما
 شد و به زونی آوي از قفسه تورمونی بازم مثه ممیدی رسیوقت. سمت قفسدیگرفت و دو

 تیبه پر حساس:دی رامان پرسستادمیماسکمو مرتب کردمو عقب تر وا. کرکسا نگاه کرد 
 و پنبه يبر خونه اي داشتم تمام کوسنا و رختخواباتی به پر حساسادمهی یاز وقت_. پس؟يدار

 که ی درحالکانین. اصن بهتره راجبش نگم افتضاحه... بهش برخورد کردم یهروقتم اتفاق. هیا
 ی تفاوتیبا ب. شهی نمی ولنمشی ببخوامی مدهی سفهییاون باال: گفتکردی قفسو نگاه ميباال

 لووووین: و با غر غر گفتدی گرفت و کشنمویگوشه آست. بسهگهی دمی برای؟بیخب که چ:گفتم
. رامان گفت بزار من بلندت کنم.شهی نمکانی نیگی میچ_.نمشی رو خداا منو بلند کن ببتو

 خدا يوا.  بشنوهواریاز اولشم به در گفتم د: به رامان زل زد و گفتي با خنده گله گشادکانین
 کانین.  بلند کرد و رو شونه هاش نشوند کانویرامان با خنده ن.  بچه چقد درازه آخهنیزبون ا

نگران نباش _ترسمی من ميتو چرا انقد دراز: دور گردن رامان حلقه کرد و گفتشودستا
 نی کرکسه رو ببيوااا. گهیاره د_ارتفاع؟_.مسئله ترس از ارتفاهه_ جوجهیوفتیهواتو دارم ن

 چندش ناك ی کرکسه چشاش قرمزه با حالتنی؟؟چرا ا!لوین.  صورتمهيصورتش االن روبر
 خونه ازش مشی ببرشهینم. ضهی چرا مریآخ_ ضهی مردیفه شای شو کثالشیخی بکانین: گفتم

 به دور و برش نگاه کرد و بعد از همون باال به جی لحظه گهی کانین.  شهینه نم_م؟یمواظبت کن
اخم کردمو .  دارمشی من جیی دستشوي منو ببرشهی رامان مگمیم:رامان نگاه کرد و گفت

:)  ببرهينجوری رامان منو هميتا دشور خوامی ملوینه ن_.می برای ببرمتیخودم م:گفتم
 نیای خب بیلیخ: چرا انقد مظلوم شده بود گفتدونمیرامان که نم. نمی ببنیی پاای؟؟بییییچ_
رامان آروم .  نخودکانی نگنی مهد بهم مياصن دوستا.آره بابا_ بچهی سبکیلی تو خمیبر
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 نی پس مرد به ااز  الف بچههی رفت و منم دنبالشون رفتم چقد خوب که ییبسمت دستشو
 رفع کانی ننکهیبعد ا!  چقد خوب رمی مستر گوالخو بگنی حال اتونمی مکانی با نادی برمیگندگ

 رامان ی که گوشکردمیحاجت کرد جلوش رو زانو نشسته بودمو داشتم لباساشو مرتب م
  نگاه کرد و گوشههی لی نگاه بهش انداختم به صفحه موباهیزنگ خورد رومو برگردوندم و 

 گردمی اونطرف و بر مرمی لحظه مهی کج شد بعد رو به ما کرد و گفت نیی به سمت پالبش
 کانی تکون دادمو خودمو مشغول مرتب کردن لباس ندییسرمو به نشونه تا. امی تا بنیباش

 هی زدی حرف میسیرامان جواب داد و ازمون فاصله گرفت فقط صداشو که انگل. نشون دادم
 پاشدم و شال گردمو انداختم پشتم و کانی نياز جلو. دمی شنشیپرس لحظه تا سالم و احوال

 داره با همون دختره یعنی.کردیاز دور داشتم نگاش م. می نشستکی نزدمکتی نهی رو میرفت
با اون   دوست شهی دختر خارجکهی با تونهی ميزنه؟چجوری داده بود حرف مامیکه بهش پ

  هی فوضولرینخ!گهی دهیخب کنجکاو.  رو سنه نهو تلویبه تو چه ن.! بور و سردشوني هاافهیق
 زنه؟یداره با دوست دخترش حرف م: گفت کانی که نگرفتمی داشتم با خودم دعوا منطوریهم

 بار نگفتم درمورد ؟؟صدیخب که چ_ که يدیشن_؟؟یچ:چشامو گرد گردمو نگاهش کردم
 ادی برو بهش بگو بانکی نگمی کردا مریخب د_.باشه بابا_مسائل گنده تر از خودت حرف نزن

 برات چوب بزنم؟برات اهشوی برم زاغ سیفرستی منو ميدار_ امشب شام خونستدی نومیبر
 تیکار_ خونه؟می داره االن بریاخه االن قبل ناهاره شب شامه چه ربط_؟؟یییچ_ارم؟یآمار ب

 رامان الیخیاونو ب_ توي شدالی گودزينجوری اي داده خوردینباشه من موندم مامانت چ
 .ادی تموم شد داره مرفشح
 

 وونای حدنیخب اگه از د: نگاهمون کرد و گفتی نگفتم اونم کميزی چگهی ددی که رسبهمون
 ندفعهینه اصال حرفشم نزن ا:زود جواب دادم.   مهمون منمی ناهار بخورمی برنیخسته شد
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ك  نازی پشت چشم؟ي کارام بلدنیاز: زد و گفت يرامان پوزخند. نوبت منه مهمونت کنم
 ذارمیقهر نکن من که نم: گفتدیرامان خند. ومدهی نای خوبنی ادی پسره چش سفنیکردم به ا

 یچ_.ي خودت بپزنکهیمگر ا_؟یپس چ_..پس.ی تو حساب کنسمی رستوران و وامیبر
 دسپختش لوین_دیی بگم؟ رامان با لبخند گفت بفرمايزیچیمن : گفتکانین. آره_من؟

 يای گذاشتم بگهی دباری اگه ورشعی بي نگاه کردم و گفتم اکانی گرد به نيبا چشا!! اتفضاحه
 مروی فقط کتلت و ننیا. پزهی غذا مدی نوشهیتو خونشونم هم.گهی دگمیخب راست م_خونمون
مگه من چند سالمه؟ضمنا _يپس بگو چرا تا االن مجرد موند:رامان با پوزخند گفت. بلده بابا

 همون لطف هم تو خب_ از لطفشونهپزنی خانما غذا منکهیا. ستی ني زن صرفا آشپزهی فهیوظ
الزم : زد باال و گفتممیستی فمنرتیغ.  رستوران برمتونی و مکنمی خب پس من لطف ميندار

 به فکر کمیرامان اما . دی کشی پوفنهی دست به سکانین. پزمی خونمون خودم غذا ممینکرده بر
 رامان. زمیرینترس سم نم!چرا؟:تمبا تعجب گف.   منصرف شدمالیخینه ب:فرو رفت و گفت

 جیگ.  فرو برد و جلوتر راه افتادباشیبعد دستاشو تو ج.  مهمون منباری نی گفت ايجد
بعد دستمو .  گفت خداروشکری با خوشحالکانی نن؟ی چشه ای روانيپسره .نگاش کردم 

ه  بزنی حرفنکهی رامان بدون امی که نشستنیتو ماش. گرفت و منو بسمت رامان کشوند
 بهش دست ی حاالت روانهوی هیآره مطمئنم طرف موج. ودم بجی و من هنوز گکردی میرانندگ

 ست؟ی جوون ننی افهی باشه حوونهی دادی نمافشی خدا به قيوا.  داره حتمای مشکلهی دهیم
 رفتم تو هپروت تو ی بابا من ؟من ک؟نهیچ_ تو هپروت؟ی شد باز رفتیچ:رامان آروم گفت

نگفت و فقط گوشه لبش بسمت  يزی رامان چ؟يدی دي منو چجوریکنی می رانندگيکه دار
 داخل می و رفتمی شدادهیپ. و جمع و جور نگه داشتکی رستوران شهی يجلو.  کج شدنییپا
 اومد سمتمون شخدمتی نشست و پکانی منو ني رامان روبرومی چهارنفره نشستزی مهیرو .

 بود رك پاهی و از پنجره کنارمون که رو به کردی ميرامان با دستاش باز. سفارشا رو گرفت
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 شد ی چنمیبب:دمی پرسنی گرفته واسه همي بفهمم چرا حالت جددیمن با. کردی تماشا مرونویب
 نگاهشو برگردونه نکهی بهت ثابت کنم؟ بدون اموی هنر آشپزی و نذاشتيکه کم آورد

 کم آوردم؟؟:گفت

رامان روشو برگردوند و بهم زل . کمه تختت هی کنمیحس م.دمی نفهملشوی دلییجورایخب،_
 فکر ينجوری باعث شد انکهیخب راستش ا: دستپاچه شدم اما موضعمو عوض نکردمیزد کم

 گمی ميزی چهی من ی وقتی ولی و کل کل کنی کنعی منو ضایکنی میتو همش سع.کنم رفتارته
 محترم و مهربون رفتار ي مثه آدمایچونیپی و بحثو میشی مالیخیب که جوابتو داده باشم کال

برخالف تصورم . یزنی می نمه موجهیخب من حق ندارم نسبت به روانت شک کنم؟ .یکنیم
 یلبخند مهربون.  نگفتم و همونجور نگاهش کردميزی چ؟یکنی فکر منطوریا: و گفتدیخند

رامان .  شک نداشتم طرف خلهگهیچشام گرد شد حاال د. ی هستیزد و گفت دختر بانمک
 قاشق از هی کانی غذاهارو آورد نشخدمتیپ.  نگفتيزی چگهی انداخت دکانی ن بهینگاه

خب راست _ساکت باش و غذاتو بخور:گفتم.  خوشمزه ترهدیبرنج نو:برنجش خورد و گفت
د یرامان که خنده منو د. میدی همه خندکان؟؟یواااا ن_. کدبانوئهیلی خدینو.گهی دگمیم

چرا _ به تو بر بخورهکردمیاما فکر م_خب حرفش خنده دار بود_؟يخندی میواسه چ:گفت
 نیا.  نگفت و به بشقابش نگاه کرديزی رامان چگمی مدی به نونوی اشهیبهم بر بخوره خودم هم

 یی خدايمشغول خوردن غذام شدم وا!!! مونهی مرونی حي شده مثه آدماشیزی چهیپسره 
 دوغمو وانیل.  رامان گنددماغ مهمونم کرده هانیالبته نه چون ا!يریلپذچه ناهار د.گشنم بودا
 نشسته مونیدوتا دختر م. اونطرف تر افتادزی چندتا مهی خوردم که چشمم به کمیبرداشتم 

 گوالخ هم نگاه داره؟ رامان نیخاك به سرشون آخه ا. بودن ومثه وزغ زل زده بودن به رامان
 خر ذوق یاونا کل.بهشون نگاه کرد  رد نگاهمو گرفت و بود که متوجه نگاهم به اونا شده

برات . ستی نيزیچ_ شده؟یچ:رامان بهم نگاه کرد و گفت.  گرفتننییشدنو سرشونو پا
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 نگاه بهشون انداخت و گفت هیرامان چشاشو گرد کرد و برگشت دوباره .  شددایخواستگار پ
گرفت اما خودمو نگه داشتمو اصال  خندم!  کهکننی عفتم میدارن با نگاهشون ب!!زیچقد ه: 

 ی آدم؟عجبيجد_ باهات حرف بزننومدنی وگرنه مدنیگمونم ازمن خجالت کش: دمینخند
 جوابم مثبت دی شاانی بنای بزار ایی پاشو برو دستشويبری منی ازبي منو دارتی موقعایهست
کردن اما  شیاونقد آرا. عملهکلشونی تموم هاد؟ی دخترا خوشت مپی تنیپس از!!! هه_.بود

با . بهم زل زدانهی زد و موذي من خوشم اومد،بعد پوزخنددیبه تو چه؟ شا _!بازم زشتن
 .ادی بنیری به دهن تو شدیعلف با.البته: گفتميخونسرد

اون دوتا دختره چقد :  گفتکانین. نازك کردمیپشت چشم. انی خانم پسی ادبی بیلیخ_
 کانی تنها بمونه نلوی نمیاره بر:  و و گفتدی رامان خندششون؟ی من برم پشهیم. خوشگلن

 گهی دکانیساکت شو ن: گفتمتیبا عصبان.  دوسته تویکیاون شال قرمزه دوست من اون:گفت
. شهیتوهم انقد بهش نخند پررو م: رومو کردم طرف رامانو گفتمدبع. یشی پررو میلی خيدار

 چشمک جوابشو داد هی با نمکاین.و بهش چشمک زد !الیخی نگاه کرد و گفت بکانیرامان به ن
 نیتو ماش.وفتمی شما دونفر بری که گشدی بدتر نمنی ازیعنی و گفتم دمی کشیپوف. و گفت آره
! م؟ی کجا برگهیخب د: پشت نشسته بود کرد و گفتکه کانی به نیرامان نگاه. مینشسته بود

 بود داریاگه ب.دهیخواب:گفتم.  بچه خرس خواب بودهی نیبرگشتمو نگاهش کردم ع!  ؟کانین
 خونه ریرامان سرشو تکون داد و به مس.  تحرك داشتهيادیبرا امروز ز. خونهمی برگفتمیهم م
 یلیخ. ممنونیبابت همه چ: گفتمردموبهش نگاه ک.  دروازه آپارتمان نگه داشتيجلو.  رفت

 کانی ندارشویب: صدا زدمکانوی شدمو در عقبو باز کردم و نادهیپ. کنمیخواهش م_ممنون
نه _میدی پاشو رسگمیم_هوم؟: گفتیفی ضعي صداش کردم که با صدایکل. زودباش با تواما

با .  باالارمشیم  منسای اومدم بلندش کنم که رامان گفت وادمی کشیپوف. ادیخوابم م.خوامینم
 رو بغل کرد کانی بستمو رامان ننوی خرذوق در ماشاری به ظاهر شرمنده اما در باطن بسینگاه
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رامان . نجایدر رو باز کردمو با دست اشاره کردم سمت مبل و گفتم بذارش ا. و تا باال آورد
 کجا به نه: برهينجوریروم نشد بذارم ا.  برم ،فعالگهیخب د: رو مبل گذاشت و گفتکانوین
ضمنا نسکافه هم دوست .رمهینه ممنون د_ارمی نسکافه بهی برات نی بشي زودنیا

 یمنم نگفتم آلمان_ مهمون نوازن خبایرانی اي بزارم برتونمی من نمنی بشارینه نبهو_ندارم
:  مبل نشست و گفتي رامان دو دل رو؟يقهوه دوس دار. امی تا بنیخب بش_.یهست
 پخته بود دی نوروزی که دیکیدوتا قهوه درست کردمو همراه ک. امی خب االن میلیخ_.تلخ

 به یرامان نگاه نامحسوس.  نشستميو خودم هم رو مبل کنار. گذاشتمزی ميآوردم و رو
عاقل . هیخونرو؟؟؟نه بابا آپارتمان پدر_؟يخودت درست کرد: خونه انداخت و گفتيواراید

  بود؟کیمنظورم ک: نگام کرد و گفتیاندر صف

س  دویلیخ: از قهوشو خوردکمیابروهاشو داد باال و .  پختهدینه نو_جماای منم گشیییچ
 .نمی شما رو ببدی آقا نونیداشتم ا

 حساسه رو ي اما خب هر مردهیرتی کوته فکر و غیلی خدی نوگمینم..ینی دلم گفتم بهتره نبتو
 فونویپاشدم رفتم آ! ه؟ی وقت غروب کنی ایعنیزنگ در رو زدن .  خواهرشيمعاشرتا
آب دهنمو قورت دادمو چشامو درشت .  باز کن درودیمنم نو_بله؟:برداشتم

 باز گهیجا گذاشتم د.ایپرسی منی اصول دياه دار_؟؟ي نداردی تو کل؟؟؟مگهیچــــــــ:کردم
 ي کارنی اای خدايوا. رامان متعجب بهم زل زده بود.  خبیلیخ_. دروباز کن.يگوسفند شد

 اراده یدرو باز کردم و ب. بووورم من مجی احمقانست ولیلی غلطه و خدونمی مکنمیکه دارم م
 . سمت راماندمییدو

 برو تو حموم تا ایب  فکر بد کنه توروخدا ترسمی منهی اومده اگه تورو ببدی گفتم رامان نوبهش
خواهش _؟ی باز گفت چی رامان با دهني بفرستمت بريجوریمن سرشو گرم کنمو 

 نشوی قرار گرفت سرشو تکون داد و منم آستریانگار تحت تاث.  رامانکنمیخواهش م.کنمیم
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رو _. داخل در حمومو باز کردمو رامانو بردم تومی رفتییستشو سمت حموم دمیدیگرفتم دو
 منو ببخش باشه؟ رامان دست هی کار اشتباهدونمی جبران کنم مدمی قول منی بشهی چهار پانیا

زود لباسامو . رونیو رفتم ببا استرس درو بستم. میزنیبعدا راجبش حرف م: رو گفتنهیبه س
 هیشگی بار از خراب بودن همنی اوليبرا. دم بلوز شلوار اسپرت تنم کرهیعوض کردمو 

 رامانو برداشتمو انداختم ي کفشايرفتم و درو باز کردم و فور.  خوشحال بودمیلیآسانسور خ
با اون لبخند شاخ  من دم در و دنی خسته و کوفته از پله ها اومد باال و از ددینو. یتو جا کفش

 که یو خواست کفششو بزاره تو جاکفش  اومد داخل و سالم کردیسالم داداش:گفتم.در آورد
 دوتا شاخ در آورده بود دینو. ذارمشی من ميتو برو تو خسته ا: گفتمدمویزود از دستش قاپ

 جقله خوابه؟ کفشاشو گذاشتم تو جا نی هم در آوردو رفت نشست رو مبل و گفت اگهیدوتا د
 يخواینم.  ندارها نگهیآره امروز انقد ورجه وروجه کرده که د_ درشو قفل کردمویکفش

 ساعت نه دیتو که امروز با_. خسته امیلیخ. ستینه حسش ن_د؟ی نویلباساتو عوض کن
شانس منه : گفتمیبا دمغ.  زدممیآره بابا حال نداشتم ج_!! االن هفته يومدیم
. میخوری مرینه حال ندارم نون پن_؟؟يدی نوي شام بپزي بريخواینم. یچیه_؟یچ_گهید

 زی مي روي به فنجونای نگاهدینو.  دمی با استرس لبامو جوخوندموچشامو تو کاسه سر چر
 وونهیعاقل اندر د! فنجون: رامانو گفتمي رفتمو نشستم رو مبل جاه؟ی چنایا: انداخت و گفت

 می بخورکانیدرست کردم با ن_ کنهی مکاری چنجایا!!! منم نگفتم قابلمس که:نگام کرد و گفت
 داد ي قلپ ازش خوردم اهی مال منه آره بعد بزور نصفس  کهینی خوابش برد اگهیکه اون د

 تاحاال قهوه یاز ک: گفتدینو.   بود حالم بد شهکینزد.  قهوه ترکهنکهی اشیییمال رامان بودا ا
 خدا یییوا..ههههه . ومدی بازم خوشم نیخواستم امتحان کنم ول.از امروز  _؟!يخوریمترك 

 دی نو؟ي االن تهشم خوردي قبال نصفش کردچرا  االن پسگهینم. که دمی میهمش دارم سوت
 هم واسه من دی حاال نويوااا.  سنش قهوه دوس داشته باشهنی با اکانی نکردمیفکر نم:گفت
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 از جاش بلند شد دی نوارم؟؟ی دکش کنم رامانو از حموم در بيجور خدا چي ا کارگاه شده
.  رفت سمت حمومکرد  راهشو کجهوی ی نگاهش کردم ولیرفت سمت در اتاق با خوشحال

 نی با اذارمی نم فکرشم نکن_!!!چته گوسفند؟_ سمتش مانعش شدم دمیدو.  خداجووونميوااا
 برم دوش خوامی خواست بره دست به آب میک_.  دست به آبيکت و شلوار گرون بر

اول برو لباساتو !! نههههه_ کرد منو پس بزنه منم گفتمی بره باو بعد سعمی خستگرمیبگ
 که به سالمت عقلم شک کرده بود رفت سمت اتاقش و دینو!!! نای اشهی مابعوض کن خر

در حمومو زدمو . تو رفتم دموی کشی رفت تو اتاق نفس راحتیوقت. ای شدوونهید.باشه بابا:گفت
آروم .  کمه ها نمی تخته اهی کردی مي بازشی داشت با گوشالیخیرامان ب. بازش کردم

خجالت داره واقعا _.همچنان منتظرم دکش کنم_! شد؟یچ.آره خوبم_؟ی رامان خوبیه:گفتم
 یلیییخ:سرشو اورد باال و نگاهم کرد. دونمیم_ ی خجالت بکشیلی از کارت خدیبا

 یسع.بعدا دارم برات_؟ي؟تو چرا انقد خونسرد! کنمکاری چیگی پررو مایحاال کمرو _ییپررو
در باز . خب حاال_.رمیگی مو شکارم به موقعش حالتیلیاز دستت خ. کنمری تاخیکردم تو تالف

 ي وايا. و مشغول درست کردن موهام شدمنهیشد و من با ترس در حمومو بستم رفتم جلو آ
 اومد تو و دینو. مهی حالیلی انگار خگمی منی پسره؟حاال همچنیلو ا نذاشتم جيخدا من روسر

 که دی شوهسه تا دون... موهاموگهی منیحاال همچ_کنمیموهامو مرتب م_؟یکنی مکاریگفت چ
 ی بچگ؟ازيزدی حرف منهی با خودت جلو آیباز داشت.کوفت_؟!دیییإ نو_ حرفارو ندارهنیا

 صبح که رفتم یراست. نه عمت_مــــــــن؟؟؟_؟ی آدم شيخوای می کي خل وضع بودنجوریهم
 سیگر گرفتم حاال ن!.  سرش؟ي آوردیی چاه پره ، خاك تو سرت چه بالدمی دییدستشو

 يوااا. کنهفی و خاطرات گرمابه گلستان تعررهی بگشی شوخدی بادی نوقایقرامان تو حمومه د
 دستاشو جلو صورتم دیو که انقد سوژه دستش اومده نترکهی ؟البد داره مرهینکنه خندش بگ

 نداشته دم در فوت شدت؟؟؟ البد ي تو فکر خواستگارای باز رفتيهووو:تکون دادو گفت
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ها چرا !!!ي کردکونی که توالت خونه رو کنفيکردی فکر منی به همیی تو دستشوشبمید
 ی چی شی شوخالیخی بشهی جان مدینو_ دندونامو فشار دادمو آروم گفتم؟يدیجواب نم

 همون جن تو حموم حرفامو بشنوه یترسی؟میزنی چرا آروم حرف مهیچ _! آخهیگیم
 مه؟؟؟ رامان تو حمودهیمسخرت کنه؟؟ چشام شد قد توپ بسکتبال بدددبخت شدم نکنه فهم

 يبچه بود.  ندارهبی نکن عسیخب خودتو خ: و گفتدی خنددی نوواریرنگم شد مثه گچ د
 دوبار ی سالادمهی؟ي کردسی چقد شبا تختتو خادتهی!!! تو حموم جنهیگفتی مشهیهم. گهید

 جانه جدت امشب دینو: گفتممویشونیبا کف دست زدم تو پ!! میکردیبرات تشک عوض م
 کنارو دمیکش.از سر راهم برو کنار . ایخب بابا حال ندار_!!! شو  کردنفی خاطره تعرالیخیب

 کمی توهم بعد من برو ستمی که نیمثه تو حسن. حموم رمی مرینخ_؟؟یی دسشويریم:گفتم 
زود رفتم جلو در !!!! ی غسل هم کندی بایی به دستشوشبتی نحستو بشور بعد ظلم دختیر

بزا .خب نرو: نگام کرد وگفتدانهید نا امینو!!! نههههههههههه:حموم گارد گرفتمو گفتم
 و یبون بلموارمی برمی بگتزای برم پرونی بامی بلکه برمی دوش بگهیبرو کنار من برم .  يبگند

 ادیآب گرم حموم نم...یدونی آخه مشهی نمدینه نو:خواست پسم بزنه که گفتم!!  کنملیم
 دی چاه بازکن برا توالت بارحاال عالوه ب! شانسیبخشک_!! آبشخهی خهی هی مشکل چدونمینم
 نازك ی پشت چشمدینو.  جانه منری بگتزای برو پای بدینو_!! ارمی آبگرمکن هم برکاری تعمهی

 تا رونیرفتم ب!!!  نامتعارف در آورد و رفتي صداهی رفتن با دهنش رونیکرد و موقع ب
 و در رو باز وم طرف حمدمی برد زود دونویمطمئن شم رفته بعد از پنجره نگاه کردم تا ماش

 یهرهرهر برو به عمت بخند ب: نگاه کردمشدیکردم و به رامان که داشت از خنده منفجر م
 تو دیفهمیلو برم؟؟اگه م_ای کم مونده بود لو بردمیترکیداشتم م. نی باحال بود اچقد_!!! ادب
 درمورد داداشم_ حدنینه تا ا _؟؟!! زور ندارهنهیمنظورت ا_ادیبهش نم _!!کشتیرو م

 وگفتم هرچند امشب دودمانمو به فنا داد خاك برسر دمی کشیبعد پوف!!  حرف بزنادرست
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 زد و از حموم اومد يرامان پوزخند!!! نه پس زن داداشم_!!!رامان متعجب گفت داداشت؟.
 دمی دويفور!!  نسناسدهیهمشو شن.قرمز شدم !! یحمومتون جن نداره ول: و گفترونیب

 که يدیخب حاال انقد ترس: اومد تو راهرو کنارم و گفتشتم و کفشاشو بردایسمت جا کفش
 ي باشه خب مرداتونهی می چدی واکنش نودونمیمن که نم_! ؟یترسی می چ؟ازيمنو پنهان کرد

آره حق _!!می نکرديخب ما که کار بد_! فقط به چشمشون اعتماد دارنیشناسی رو که منجایا
 دمیفهمیخب ازکجا م_!!؟یچ_!نامزدته دیاولش فکر کردم نو.کنمیدرك م_ خب یباتوئه ول
 تا متونی تو تومدمیبنظرت اگه متاهل بودم م _! تو خبامی بخواستمی نمنیواسه هم. داداشته

 . بازومدهی من برم تا نگهی خب ددونمیچه م_!کمکتون کنم؟

نوش جان رامان سرشو به نشان تاسف تکون داد و در رو باز _ ممنونمتی قهوه نصفه و نبابت
امازود سرشو . و رفت سمت راه پله دی داد کفششو پوشی مزخرفری جری جيکرد صدا

بعد با . ارهی در هم بي برارکاری تعمهیبه داداشت بگو عالوه بر اون دوتا :برگردوند و گفت
در رو . ی که آبرو شرافت برام با چرت و پرتات نذاشتدی نويریبم يا.  رفتيلبخند گشاد

بهتر شد !نهی بچه سنگنیچقد خواب ا! کردم نگاه کانیبستمو رفتم داخل نشستم رو مبل و به ن
 فنجونا رو بردم آشپزخونه ینیپاشدم س! خواستیکه خواب بود وگرنه االن ازم حق سکوت م

 که يری کوفت نگدی نوي پسره رفت اشی آبروم پخدا ي باز کردم وانک،آبویو انداختم تو س
 تزایپ:دی نويهمون لحظه در باز شد و صدا. دی نوی تو نترکيا! ي رو زدعی ضاي حرفانیا

 حال روشن شد با يلوسترا.  نگفتم فنجونا رو شستميزیچ.گرفتم مثه قرص ماه کامل 
 نیبخاطر شکوه چن رینخ_ه؟ی عروسنجای مگه اي چرا روشنشون کرددیإ نو:اعتراض گفتم

دستمو !  گرفتهی داداشت چینی مطلق خوردشون که خوب ببیی تو روشنادی باییتزاهایپ
 نجای همای و مخلفاتشو رو برد رو مبل و گفت بتزای جعبه پدینو. خشک کردمو رفتم تو هال

 نشست سرجاش خی پاشد و مجی صدا زد اونم گکانوی بعد نيغلط کرد_.اشتها ندارم_. میبخور
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تو از کجا _؟؟ي چرا لب و لوچتو برام کج کردهیچ_ زل زددی و متعجب به نودی مالشاشوو چ
 کانیم؟نیپس کجا باش: باز کردمو و گفتمتزاموی؟ زود جعبه پ!لوی نمی؟ما چرا خونه ا!! ياومد

 ! شد پس؟یرامان چ: گذاشت رو پاهاشو بازش کردتزاشویجعبه پ

 کانی منو ننی اخم کمرنگ نگاهش بهی نگاه کردم متعجب و با دی جواب بدم به نونکهی اقبل
 دینو.  من آوردمت باالي تو خواب بودمارو رسوند: گفتميبا خونسرد. در گردش بود 

 دیآخه نو_اورد؟ی بچه رو تا باال برات منی امردیم.اروی بود يعجب شتر: زد و گفتيلبخند
 !! فقطمیارتش باال من و اون دوتا همکارساده ای که بسی اون نفهیوظ

 . ي ساده اياونم چه همکارا. ارواح ننه بزرگمآره

 دوران ادمهی هی خل و چلی چه رواندونمیمن م.  ودا بشی هم از رو شوخدی نوي حرفانیا
 ستمیالبته االن واقعا مطمئن ن!!  محلو از رو شکاك بودن نفله کردي چندتا از پسرارستانیدب

 نی امیخودمون!کنهی نمبی عي داشته باشه اما کار از محکم کاری تعصب خرکيهمونجور
 دی نولویخاك تو سرت ن! کنهی رو شوت مدی تره ههه نویکلی هم هرهرامان هم قدش بلندت

پشت !  فضا؟ی باز رفتلوی نيهووو: صدام زددینو! ریداداشته هاااا طرف اون مسترگوالخو نگ
 همون روز خالم يفردا. چهار روز گذشت**** از نوشابمو خوردمکمی نازك کردمو یچشم

 يازیماال بمن نخب احت.ستی ني هم خبراماناز سرهنگ و ر. با خودش بردالشویاومد گودز
همون بهتر که با رامان ! نداشته باشنیقاتی وگرنه خودشون محاله تا االن تحقگهی دستین

!  همه مردن انگارستی نياز موزه هم خبر!  ازم برددی که نوییچش تو چش نشم با اون آبرو
 دنیمنم تو خونه رو به پوک. نه بزامکی در موردگل و بوستان پیژاله هم که فقط بلده متن ادب

 زنگ خورد صفحرو نگاه می که گوشدمیدی چرت ملمی فهیرو مبل ولو بودم و داشتم . بودم
 شوریسالم ب_سالم سارا خانوم پارسال دوست امسال سرخپوست_:کردم سارا بود

 فقط لطف. پوکمی ميکاریآره دارم از ب_د؟ی خرمی بري با فاطمه سه نفريایامروز م!؟يچطور



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 51 

 لباس بپوشم رمیم.فعال نه _؟ي نداري امرگهیباشه د_امی دنبالما حال ندارم خودم بنیای بنیکن
 ی بارونهی.  بزنمپی قطع کردمو رفتم تو اتاق کمدو باز کردم هوس کرده بودم تویگوش. يبا

.  شدمایی ساموراهی مات و موهامو باال بستم شبی مشکنی با شلوار جدمیکوتاه کرم پوش
 شی آراشهیالبته هم.کردمی مشی آرادنی بعد لباس پوششهیهم.  سرم کردميا  قهوهيروسر

 موی برداشتم گوشفموی رژ مات زدمو کهی.  اعصاب داشته باشمومدی مشی کم پیلی خکردمینم
 زدمو رفتم نهی لبخند مکش مرگ ما تو آهی!  توي چه ناز شدلوی نيوا.  پالتومبیانداختم تو ج

 شیشگی همی خرابادی طبق معمول رفتم سمت آسانسور اما و دمیدم در بوت بلندامو پوش
انقد .سارا پشت فرمون بود منم کنارش فاطمه هم پشت.*** نییافتادمو از پله ها رفتم پا

 ید آخه احمق اگه کس:سارا گفت! کردی مشی بود صورتش جا نداشتا اما بازم داشت آرادهیمال
 مهی نافتمی امروز دی شايدی روچه داخد_!گهی دشدی مداشی تا االن پردتی بگخواستیم

 کنه بخواد هم تی خریفوقش کس. رهی تورو بگادیپسره مغز خر گاز نزده ب_.مویگوربه گور
 بگه که یکی. ببند یکیتو : از پشت زد پس کله سارا و گفتیکیفاطمه . ننه باباش عمرا بزارن

 یاوووو ک: و گفتداختن بمن که ساکت بودم ای نگاهمیسارا ن. الاقل وضع خودش بهتر باشه
 ؟؟ی زده بابا خوشگله شماره بدم پاره کنیپییی خرخون کالس چه تنی همه راهووو ببنی ارهیم

برو تو درحد من : گفتمي مسخره اي نازك کردمو با لحن کش دار و صدایپشت چشم
 تا.  نشوزونی ناز کن درجا از کول پسره آوکمی ی فاطری بگادی و گفت دی سارا خند،یییییستین

.  پارك نبودي همش تو سرو کله هم زدن جلو مجتمع انقد شلوغ بود که جانایخود مقصد ا
فاطمه دستمو گرفت منو کشوند داخل . پارك کنهای کرد خودش رفت اونسر دنادهیسارا مارو پ

صد بار ! شهی خسته نمزای چنی دختر از انی اکردی و با ذوق لباسارو نگاه مستادی وایکیجلو بوت
 باال، ي طبقه هامی اصرار داشت بری تو کتش نرفت و حتمی منتظر سارا باشای بمبهش گفت

فاطمه هم .می مشغول متر کردن مغازه ها شدییخالصه سارا هم بهمون ملحق شد و سه تا



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 52 

 که سارا نگهمون میشدی رد می عروسک فروشهیاز کنار .  لباسارو پرو کنهخواستیهمش م
فاطمه . ززززمیی عزنوی ايوااا:رو لمس کرد وگفت یداشت و با دستش خرس قرمز و بزرگ

آره : برامون بخره سارا گفتمی نداري خرچی هم هنیواسه ولنتا. گفت چه ناااااازهدیهم خند
 ينگالی و همچنان ما سادی و زود ولن مشهیبعدش بهمن م.گهی ماه دي ديکایواال االن نزد

سارا گفت .  چندهییلویدوست پسر ک.ا بابمی برنیایب: ابرومو دادم باال و گفتمهی.میبدبخت
.  پوزخند زدمهی و بعد دمیخند.  عاشق بشه کهنی همچروزی خودش گهی مناروی ایهرک

 خب ی بادکنک قرمزو قشنگه ولهیبا خودم فکر کردم عشق فقط ... من؟؟؟اصال فکرشم نکن
 عاشق نقد امی انقد فلسفه ببافدیچرا با. توش پر هواست اصنهیبادکنکه باد کنک هم توخال

 اما رابطه هاشون انقد سسته می عاشقگنی و مکننی از اسم عشق استفاده مدنیشدن به کجا رس
 هی میبر:سارا رشته افکارمو پاره کرد و گفت.شهی و تموم مزهیری باد مهی با زیی پايکه مثه برگا

 و بقه رستوران تو همون طهی میباهم رفت. وفتهی تو رگ االن بچم ممی بزنی شامهیرستوران 
سارا داشت در مورد قشنگ بودن دکور رستوران .می خوب سفارش دادي جاهیبعد نشستن 

 چهره هیدرست همون لحظه که به در نگاه کردم .  انداختمواری به درو دی منم نگاهگفتیم
 نم؟ناکسی ببنوی ادی من همه جا باي وايا. گهی آورد داخل و همراش دوتا پسر دفیآشنا تشر

 ی چشمری زنطوریهم. ستنای نی جذاب شده اون دوتا دوستاشم بد مالد زده چقیپیچه ت
 که فاطمه رد نگاهمو گرفت و تا چشش به اونا کردمی اونطرف رو نگاه مزینشستنشون سر م

 اونا يواااااا: مشهود بود گفتافشی که از قی برگردوند و با خرذوقيخورد سرشو با خونسرد
 یسارا گفت ببند ب. افتهی ی ملسي چه تکه هانی ها ببعاله هم راداراش فلوی ننیا. رو باش سارا

 بود دی ازتو بعلوین: بهشون انداخت و ادامه دادینگاه...  خجالت بکش جمع کن تیتربی بایح
نه بابا مدل : زدمي نشون دادمو لبخندتفاوتیخودمو ب. رادارت انقد فعال باشه حاج خانوم

 خدمت شیهمون چش سبزه؟ دوتا پ: گفتاسار.  برام جالب بودهی اون پسر چپشرتییسو
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 رو نای رفت سفارش رامان اشونمیکی  بود رو اورد ی سفارش ما که اسپاگتشونیکیاومدن 
خب برا منم جالب .کردی که چشمم بهش افتاد داشت بهم نگاه مخوردمیداشتم آروم م. گرفت

برگردوند و مشغول  اما روشو. کی سالم علادی مشهیالبد االن پام.نمشی ببنجای ایبود اتفاق
 !يزی چهی ی سالمهی الاقل با اشاره سر هیشعوریعجب ب.صحبت شد

... خب_!شناسدتیانگار م.لوی نگات کرد نيجوری که از همه خوشگلتره هیاون وسط: گفتسارا
 جمع کردمو افمویق. قهیبابا خوش سل! از کجاااا؟ي و گفت واااااادی خندمونیفاطمه مثه م. آره

خدا بده : زد تو بازومو گفتدونهیسارا .  از همکارامهیکی.ستی نينجوریا.با بایگی میچ:گفتم
 هی ی نگاه کرد و بعد با شرمندگشوی بهشون انداختم رامان گوشی نگاهمین. مکارا هنیاز
 !!!نیکجا رفت ا!!!إرفت که. رونی به دوستاش گفت و پاشد رفت بییزایچ

 اونا رو نگاه نکردم سارا و فاطمه هم داشتن زی سمت مگهی به غذام گرم کردم و دسرمو
 ی تفاوت چشامو به بشقابم دوختم، وقتی رامان برگشت بقهیبعد ده دق.خوردنیغذاشونو م

 فاطمه همونجور که دن،ی گفت و دوستاش خندییزایچی بهش انداختم گهی نگاه دهینشست 
 با اشاره چشم و ابرو سارا.  سه به سهمی رو بزننای مخ انیایگما،بیم: گفتخوردیغذاشو م

 ابرومو هی.  خندهریبعد با فاطمه زدن ز. دارهی مشخصه کدومو برمفشی خانوم که تکللوین:گفت
 نیی پانی کجاش خنده داشت سقفو آوردنیا. مزه هایهه هه هه ب:و به تمسخر گفتم بردم باال

 ی با به؟ی اسمش چپی خوشتنیحاال ا: زد و گفتیشمک آروم بهم چيسارا با صدا.با صداتون
 زشونی به می نگاهمین!! دهیی زايگری ننش چه جيفدا:فاطمه گفت .  گفتم رامانیتفاوت

! دنیفاطمه و سارا بهم نگاه کردنو خند! ي آبرومونو بردی نباش فاطعیانقد ضا:انداختمو گفتم
 نشون بده با عشوه يخواست خود فاطمه.  سمت درمی رفتيبعد شام و حساب کردن، سه نفر

 لحظه به خواهرم تلفن کنم هی من نی تو وسارا برلو؟ی اونا صدا زد نزی همون بغل م ازيشتر
! زنهیفاطمه که خواهر نداره چرا زر م! می و منگ بهم نگاه کردجیمنو سارا گ.  کجاستنمیبب



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 54 

 خوادی مکاری چیعنی! کنار می فاطمه بهمون اشاره زد و رفتمیمن و سارا از جامون تکون نخورد
سارا بازوشو . ششی پمیرفت. رونی اومد بی با دمغقهیبعد چند دق! مزخرف يکنه دختره 

 یخواستم الک. برو بابا:اونم گفت! نفلهي بود کردی چه کار مزخرفنیا: گرفت و گفت شگونین
 از یکی دمی ازش که درمی اون چش سبزه رو بگیادا زنگ زدن درارم بگم شارژ ندارم گوش

 خودم چرت و پرت ی با گوشی نکردم الکعی ضاگهی اونجاست منم دمونی خونوادگيآشناها
فاطمه بازوشو گرفت و ! تابلو.حقته: فاطمه و گفتي زد تو بازویکی سارا رونیگفتم اومدم ب

 دی خرنیا. منم به جفتشون چش غره رفتمو جلوتر راه افتادم.  به سارا رفتيچش غره ا
درسته باغ وحشو دوست ندارم ! گذره؟ی نم خوشکنمی مي چرا هرکاربود خودیاومدنمونم ب

 کانی مثه نطونی وروجک شهی ی وقتگذرهیآره خب مسلمه که خوش م. خوش گذشتایول
 با رامان خوش گذشت همراه دمیخب شا!ي جورکانی با نیلیبروووبابا نه که خ!همرات باشه

 کشوند و کی بوتهیبازومو گرفت و سمت  سارا! کنهیتازه ناهار مهمونتم م! برا گردشهیخوب
 ای بادی میلی رنگ بنفش به تو خيکه،وااای چقد شنی مانتو بنفشه رو ببنی الووووی نيگفت واااا

خواستم برم که بازم بازومو .الیخیب. ساراسیحسش ن: گفتمی حالیبا ب. امتحانش کن محشره
لبخند  هم با گه،فاطمهی دوشش بپایب.ادای بهت میلییییجونه سارا؛خ: وبا خواهش گفتدیکش

 بود چهاردکمه بود و بنفش ی قشنگيمانتو.نگام کرد و من نتونستم در برابرشون مقاومت کنم
 و من با اشاره به میفروشنده بهمون سالم کرد جوابشو داد. تومی رفتکی شیلی کوتاه و خرهیت

همون که : زد و گفتي خودم فروشنده لبخندزی ساخوامی پرو مي مانتو رو برانیا:مانتو گفتم
خرذوق شده بودمو .  شما همونه زیسا. کمی بزرگتره زاشی ساهی بقارمی در بدیتن مانکنه رو با

. پسره رفت مانتو رو در آورد و داد دستم و اتاق پرو رو نشونم داد.  زدمي لبخنداری اختیب
 يانتوم  چهي نگاه کردم وانهی خودموتوآدمشی رفتمو پوشستادیسارا اومد پشت در وا

 سرم کردمو گفتم آره موی ؟ روسرشیدیپوش: به در زد و گفت يسارا تقه ا!  بودیخوشگل
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 ي فروشنده پررونیا.  خوبهیلیبعد درو باز کردم فاطمه و سارا زل زدن به لباسم و گفتن خ
 اومدم دمیمانتو رو درآوردمو لباس خودمو پوش! يموذ. دیکشی هم همش داشت سرك مزیه

 ! اصن مختص خودتون دوخته شده بود!  گفت قابل شما رو ندارهینیریخودش حساب کنم که با

 دست به سر کردوی پاره مکهی که تییداشتم تعارفا!  قشنگ نگاه هم کردهششششیییچ
 یکی از دوستاش اومد داخلو رامان و اونیکی ستادنی دم مغازه وانای رامان ادمی که دکردمیم
 نیهمچ!  رامان با پوزخند نگام کرد و بعد مشغول حرف زدن با دوستش شدستادنی وارونیب
!  مستر گوالخنهی خواست تو رو ببی آخه کادی که اون قرار بییجا رمی انگار من مخندهیم

! همون چشم سبزه بود!چشممو از رامان گرفتمو به دوستش که اومده بود داخل نگاه کردم
 ایالد؟بی ميچطور: زد و گفتيپسره لبخند!  گله گالبيانیبه به آقا س:فروشنده با خنده گفت
واسه _کنه؟ی مکاری چنجای رامانه؟انکهیا: گفتشتروایبعد . دستت طال_.چک رو آوردم برات

 اسمش دمیپسره که فهم! اصن اخالق نداره!مردی تو مومدیحاال م_رانی اومده اي کارهی
چقد ...خب بزار برات امضاش کنم : و گفتالدی زد و چک رو داد به مي لبخند اجبارناستیس

 اومد سمتمو ي با لبخند گشادد خانومو انجام بدم بعنی حساب استایفدات داداش وا_سم؟یبنو
چشام چهارتا شد چه زود ! یقابلتو نداشتا خانوم: زل زد بهمو گفتدشی ورقلمبيبا چشا

رفته بود فاطمه هم  کردمو به سارا و فاطمه نگاه کردم سارا خندش گیاخم. پسرخاله شد
دم ی بارش کنم که ديزی چهیبرگشتم سمت پسره تا ! کردی رو رصد منایداشت با چشاش س

سالم رامان : گفترفتی که بسمت رامان می و درحالي با پاچه خوارالدیرامان اومد تو مغازه م
 خشک بهش دست یلیرامان خ! يای داخل نميریگی نملی تحويخان چطور

 ی مصنوعیلی قرمز شد و خالدیم!  کنمی عرض ادبهی اومدم تو مدیهمکارمو د:دادوگفت
 به ساراو فاطمه ی نگاهمی نان؟ی پسدخانمی هستخوب: زد رامان با لبخند روبهم گفتيلبخند

 رفت الدی من؟یشما چطور.ممنون: گندشون به رامان زل زده بودن انداختمو گفتميکه با چشا
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 و چک رو ازش گرفت و رو به کردی پسره نگاه میکی که خندش گرفته بود و به اوننایطرف س
نه : و گفتدی حامد خند؟یکن کی با همکارت سالم عليحامد توهم اومد:همون پسره گفت

چشم ازشون گرفتمو به رامان که روبروم و پشت به اونا بود نگاه ...  چه خبرایداداش خوب
رامان با .  اشاره کردمشخونی پي روي منم به مانتوهی چدیکردم با حرکت چشم و ابرو پرس

 نای آخه؟ سهی چنی ا،ی باشقهی انقد بدسلکردمیفکر نم:اخم به مانتو نگاه کرد و آروم گفت
 حاال که فکر می ماهم برای بلوین: اومدتیفاطمه هم پاراز. گهی دمی برایرامان ب:صداش زد

وبا ! فعال: گفتالدی رو به ميرامان با لبخند محو! ستی مانتوعه اصال قشنگ ننمیبی مکنمیم
  باالدیم! رونی کردنو پشت بندش رفتن بی خداحافظالدی دوستاشم از مرونیآرامش رفت ب

 می نبودییجا:با پوزخند گفتم! م؟یخب کجا بود: به رفتنشون نگاه کرد و بعد روبهم گفتاخم
 رونی بمی رفتي مانتو اصلنم قشنگ نبود بعد سه نفرگهیدوستم راست م.منصرف شدم 

خب !  گشت وافسوس که او رفته بودارشیفاطمه با چشاش دنبال .میرفتیکه راه م نجوریهم
سارا گفت االن فروشندهه چقد با عمه !  پشت بندشی مثه چاماونجور که رامان رفت اون

 ي اومد تو اونجورهوی رامانه چرا نی ايوااا:بعد زل زد به منو گفت!!! هامون رفت ماه عسل
 یخر خودت!!گمشوووو_!!! تورستوران که محل خر بت نداد! کرد باتو حرف زد؟تیطرفو خ

 بهت ی چنمیبگو ب:دیسارا پرس. م نازك کردیپشت چشم! خب گورخر:سارا گفت. شوریب
 طرف رونی بمیومدیلعنت بهتون زود ن:فاطمه با نق گفت!  نگفتيزیچ_؟؟!گفت

 . کردزونیفاطمه لبولوچشو آو!! ی دنبالشیاون که اصن محلت نداد مثه چ: سارا! فیییح!دیپر

 ادی!!!  نشدم راستشهوشی شب سارا منو رسوند خونه تا سرمو گذاشتم رو بالش باون
 شوری رامان برررینخ!  احمقي پسره شدی دلم خنک موفتادمیبرخورد رامان با اون طرف م

 الدهی کردنه معیبخاطرضا! خب به رامان چه مگه اون قرار بود بپوشه! نذاشت مانتومو بخرم
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 چرت و پرت کردم تا ي فکرانجوری توئه رامانو سنه نه؟؟؟؟ هماسه به رامان چه لبیبود ول
 .خوابم برد

خب بمن . ذاشتنی نمانی همچنان رامان و سرگرد منو در جر،ي تکراري بعد هم روزايروزا
سر  یلیبه هرحال حوصلم خ. کمکشون کنمتونستمی مشیچه من فقط از جنبه باستان شناس

 هم رفتم کتاب خونه و هم تو گذشتی حاصلم می رفتن بدی چهار روز که از خرنی تو ارفتیم
موزه هم که . کردی بازم سرگرمم نمی شرکت کردم ولخیتار  وی باستان شناسينارایسم
 دای تاج پی گذاشتن تا وقتگاهشی جانیتری از تاج تو وی نمونه تقلبهی ژاله خبر داد که رفتمینم

 زنگ توستر از فکر در اومدم رفتم سمتشو نون رو از توش يبا صدا...  بودریشه موزه هم دا
 رو برداشتم و ي ویکنترل ت.  مبل نشستمي روفتم روش کرم شکالت زدمو رکمیدر آوردمو 

 دنی کوسن مبل بود با دری اومد دور و برمو نگاه کردم زلمی زنگ موبايروشنش کردم صدا
شنگول _؟!ی شنگول؟چتهیخوب_ دختر صحراي الوفریسالم ن_بله سارا؟:دماسم سارا جواب دا

 منم ایخب ب! ؟يجد_باشم   خونتون امشب مهمونتامیکجا بود دختر حوصلم سر رفته دارم م
خب درو باز کن پشت _رمی نميای تو بگهی سر برم موزه که دهی خواستمیم.حوصلم سر رفته

 کاریاالن خونه نبودم چ! يدی بعد خبر ميایبرو مسخره اول م:چشامو گرد کردمو گفتم! درم
 نویی پارد آوشویپاشدم و در رو باز کردم سارا گوش. لوی بابا شارژم تموم شد نيا_!يکردیم

 ضیعو تو اتاقت لباسمو ترمیاومد داخل و گفت م.  برو کنار از سر راهيسالم چطور:گفت
لباساشو عوض کرد و اومد دستمو .  حرف دارم فقط بمون تا برگردمی برات کلیراست.کنم

خب :  و گفتدی عجوالنش زل زده بودم سارا خنديمتعجب به کارا.  رو مبلمیگرفت و نشست
راستش اون پسره :  و گفتدیسارا خند! ي نداريرفتار عاد_گهی دنمی بشزود خواستمی مهیچ

 هی هم کالس؟؟همونییسما: کردمو گفتمزی چشامو رگهی کنم دکاری چونمدینم. دادهریباز گ
خب مگه _پسره خل شده. مزاحم شمری برا امر خنی داده بزارریگ.گهیآره د_شه؟یعاشق پ
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آره،باباهم ازش خوشش _؟؟؟ییییییچ_ حرف زدههاشرفته مغازه بابا با_!گهی عاشقته دهیچ
 چرا،صدبار گفتم تا گهی تو دلوی نيوا_ فکر کردن دارهيجا.ستی نيسارا پسر بد_.اومده

 می مناسبه دربارش تصمتشی موقعنکهی اوی از رو فرصت طلبنهی به دلم نشیکس
 گه،راستید  خب سارا بودمی باهم حرف زدیکل.  طرفمو دوس داشته باشمخوامیم.رمیگینم

 که اومد خونه برامون شام دیاونشب نو.  بودينجوری اي منم تا حدوددهی عقگفت،خبیهم م
 خودش رفت نی و خنده گذشت آخر شب سارا با ماشی شوخیپخت و با کل

 زی خمی کرد ندارمی بلی زنگ موبايصدا.***هرچقدم اصرار کردم بمونه نموند.خونشون
 امروز اومده سراغم ی سردرد لعنتي وادی کشریت  از رو کنسول بردارم سرمویشدم گوش

سالم سرگرد خوب _سالم _!بله؟: نگاه کنم جواب دادمنکهی ا برداشتم و بدونویگوش
 ي جاامین:با تعجب گفتم.  ساعت سه عصرس،ی اداره پلایامروز ب.ممنون_نیهست

 و قطع کردمویگوش. خداحافظ سرگرد_. نشه فعالرید.ينه گفتم که کالنتر_؟یشگیهم
بزور .  برميوم گور سر درد کدنی سررررم با ايوا.  اعصاب نداره هانمیگذاشتم سر جاش ا

 رو مبل دی نورونی رفتم بدهی ژولي و موهای خرسهیازجام پاشدمو با همون لباس خواب صورت
 ری خسته گفتم صبح بخیی با صداکردی کار مشی نشسته بود و با گوشییرای پذي رنگ تویآب

 سرسبز آمازون فرار ياز جنگل ها..افشویق.ریظهرت بخ: گفتدی نوخونهو رفتم تو آشپز
  ؟يکرد

اوه اوه پس با من حرف _د،ی نوکنهیسرم درد م: جعبه قرصا رو برداشتمو گفتمنتی کابي تواز
چقد !  نگاه کردم ساعت دوازده بودواری دي وبه ساعت رورونی مسکن خوردمو رفتم بهی! نزن
 سردرده خوب  چشمامو بستمدمویناهار خورده و نخورده رفتم تو اتاق دراز کش. دمایخواب

 دینو.  برداشتمی جاکفشي از روچوی رفتم سووشی بدون آرادمویپوش لباس!  کهشدینم
برو به سالمت فقط مراقب _. اره_؟ي بازسیهمون دزد و پل_. سرکاررمیم_!کجا بانو؟:دیپرس
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 هی رفتم و از دمی که رسيبه کالنتر!  سردرد شک داشتم سالم برسمنیبا ا! .. باشنیماش
قرار بود ! کجا مالقات کنم؟ي سرگرد احمدادبیسالم خسته نباش:دمی پرسزی پشت مسیپل
 سرباز اومد و هی؟ !یبعد صدا قاسم...  لحظههی_بله_!ان؟یخانم پس.سالم_نمشونی ببنجایا

 یی گفت و منو راهنمای سرباز چشمي اتاق سرگرد احمدنیخانم رو ببر_.احترام گذاشت
 زد و ي لبخندجلوتر نشسته بود سالم کردمو رفتم زیدر زدمو وارد شدم سرگرد پشت م. کرد

 ی دادمو رفتم نشستم رو صندلیجواب لبخندشو با لبخند کمجون. نجای انی بشایسالم ب:گفت
نه _دم؟ی که نرسریممنون سرگرد د_حالت چطوره؟:دیسرگرد پرس.  بودزشیکه کنار م
 نقطه هیسرمو تکون دادمو به .ادی زودتر بکردمی کرده فکر مری دکمی رامان یول.بموقع بود

انگار حالت : کرد و گفتيسرگرد سرفه ا.  بودمجی گشدیشدم سرم داشت منفجر م رهیخ
 به در خورد و رامان با ي لحظه تقه انیهم.  سر درد دارمکمینه _ ؟ي خسته استیخوب ن

  رامان اومد نشست و کالفه؟ي اومدرید:جوابشو آروم دادمو سرگرد گفت. داخل شدیسالم
 نگاه به هی نگاه بمن و هیسرگرد !  سرگردیرسی که ممن ها بهی هم برات عمرقهیده دق:گفت

 یلی به رامان انداختم خینگاه کوتاه.  دادهی تکشی صندلی به پشتنهیرامان کرد و دست به س
 یبهتره شروع کن: دمی حوصله نشسته بود تا نگاهم کرد چشامو برگردوندمو پرسی و بيجد

 کردی مي دستش بازي که باخودکار توی داد و درحالهی تکزی ميآرنجاشو روسرگرد ،سرگرد 
 خونسرد به سرگرد نگاه کرد من اما متعجب یلیرامان خ.  شمالمی بردیبا:گفت
 ي سرهی مازندران تو بابلسر سیپل.بله شمال:شمال؟؟؟سرگرد بهم نگاه کرد و گفت:گفتم

 توبوس اون مرد با امیدی اتوبوس هم فهمي مسافربرنالی فرودگاه و ترمقیاز طر. سرنخ داره
 کار به هرحال ای حیتفر.. چرا شمالای.. چرا با اتوبوسدونمینم.رفته بوده شمال و برگشته بوده

 و کردیبه رامان که خونسرد نگاهم م. لوفرخانومی نيای بدیتوهم با.ستی نینکته قابل گذشت
 و زه به اجايازیپس ن.  شمالمیه بود بر دادشنهادی که پدیخب نو. منتظر جوابم بود نگاه کردم
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سرگرد به . امیم.قبوله:با اعتمادبنفس رو به سرگرد گفتم. کنمی مشیکاری.ستی حرفا ننیا
برام : پاش انداخت و گفتي رامان پاشو روم؟یخب پسفردا حرکت کن:رامان نگاه کرد و گفت

 و با انگشت دی کشری سرم تهوی ندارم یمن مشکل_!  راحتن؟ي خانوم چجوریلین.کنهی نمیفرق
 یلی حالت خنکهی مثه اانیخب، خانم پس:سرگرد گفت.  فشار دادمقموی شقبماشاره و سبا

 نی برنیتونیم. گهی بهت ماتوی و جزعمیری می کدهیرامان بهت خبر م! ستیخوب ن
 یلیخ:رامان پاشدو گفت. می صحبت کنشتری که بستی نزونیحال هردوتون انگار م.هردوتون

 نکمویع. رونی کردمو رفتم بی خداحافظمنم. رونی بلند رفت بيبعد با قدما. فعال.ممنون
 شد و با سرعت نشی باز کردم رامان هم سوار ماشنویروصورتم مرتب کردمو در ماش

 فقط خودمو رسوندم خونه و رو تخت دراز کردی درد میلیسرم خ! نمی استیرفت،نرمال ن
 .. زنمی راجبش حرف مدیشب با نو. دمیکش

چشامو باز . رو تخت نشستمخی سدموی از خواب پرزهیری داره موهامو بهم میکی نکهی حس ابا
سالم با حرص موهامو مرتب کردمو :باهمون خنده گفت. زل زدمدیکردم وبه لبخند گشاد نو

 وونهی منو دای مثه آپاچشهی که همي داری من چه مشکلدنی تو با خوابدونمی نمدیاه نو:گفتم
 یچی هيدی خوابیبعدشم ساعت هشت شبه مثه خرس گرفت.کشتمی مپشاتوتم شداش_!یکنیم

 خواب به ي مثه خرس قهوه انکهیالاقل قبل ا! ظلمات مطلقهنمیبی خونه مامی مستی نتیحال
چشامو !  وحشت نشهي روشن بزار که خونه مثه کلبه ی کوفتی شمعی چراغهی يخواب بر

 و از ارودی که کتشو در می تنش بود درحالرونی که هنوز لباس بدینو. باشه بابا: گفتمدمویمال
 یوقت.  من ضعف کردممی بخوريزی چهی ایزود برو صورتتو بشور ب: گفترونی برفتیاتاق م

 تو دمی دورونی اومدم بیوقت.یی جمع کردمو رفتم دستشوپسی موهامو با کلرونیرفت ب
؟ !می بخوری کنست دری کوفتهی باریشد تو .زهرمار_؟یکنی درست میچ:آشپزخونه و گفتم

نه پس با استفاده از فنون _؟یکنی املت درست ميخب حاال،دار:دهنمو کج کردمو گفتم
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 سنگ يرو!  تويریحناق نگ! براتپزمی با تخم مرغ و گوجه دارم کباب بره مزیسحرانگ
خب _!چطور؟_ شمال؟می بري چند روزهی ای بی گفتادتهی_!هوم_د؟ینو: نشستم و گفتمنتیکاب

کار _ باهممی برایب_ بودار شداهیقض.تیاوهو مامور_. برم شمالدی که باتهیمامور هیتو کارم 
خب ! يری نمی همونم گاهیکنی و تقلب ميری اونم بزور ميری سه روز ميتو که هفته ا_دارم 

 هم از شهی هم حالمون عوض ممیریم. تو خونهرهی بخدا حوصلم سر مری بگی هفته مرخصهی
منم کارمو انجام !میگردی و بر ممیخوری خوب ميهوا هی میشیمشکالت تهران دور م

 خب کالفم یلیخ: با خنده گفتدیگه؟؟؟نوی مطمئن ددییییأ نو_شهی می چنمیخب بب_!دمیم
 بعد زیبا لبخند ظرف نون رو بردم سر م! زی الاقل نون و آبو ببر سرمنیی پاایاز اون باال ب.ایکرد

 . منصرف نشهدینو  کهکردمیتم تو اتاقم و همش دعا مشام هم رف

 سرکار و من حتما رفتیم9 ساعت دی نودمی چی صبحونه عالزی مهی زود پاشدمو صبح
 از دی گذاشتم که نوزی ميسبد نون رو رو.  شمالمی امروز مطمئن شم که موافقه برخواستمیم

رفتم سمت پنجره و پرده رو . یی خواب آلود رفت دستشوی و با نگاهرونیاتاقش اومد ب
 منم با لبخند رونی اومد بدینو.  به خونه دادی قشنگییروشنا  اومد تو ودی نور خورشدمیکش

 نگاه زیاومد نشست و متعجب به من و م. پمی داداش خوشتریصبح بخ:گفتم
مسخرم : گرفتموگفتمافهیق. بخدا زحمت شد واست هی کارا چنیا. ریتوهم بخ صبح:کردوگفت

 ي پاچه خوارنجوری نبود ام الزمیریآها شمال؟من که گفتم م_ براتدمی چيزی چه منیبب.نکن 
 مویی از چاکمی گه؟ی دشهیم.نمی سرگرد و اون کارگاهه رو هم ببنی اخواستمیضمنا م. یکن

ازجام پاشدم .  پس من برم به رامان خبر بدمی مرسدیخب نو_.خوردم و گفتم اوهوم چرا نشه
 گلومو آب!!  بالگرفتهيچه زود پسرخاله شد!؟رامان؟ی چیچ: گفتدیبرم تو اتاق که نو
 ابروهاشو برد باال و مشغول لقمه گرفتن دینو. هیوسفیخب،منظورم کارگاه :قورت دادمو گفتم

!!  دنبالت کردن؟؟مگهی زنگ بزنيخوای وقت صبح منیا:منم باز خواستم برم که گفت. شد
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 در آوردم نشستم شبندموی محکم کردمو پموپسیکل.  بود8:30 به ساعت انداختم ینگاه
 تا به رامان زنگ بزنم خب ی و بعد رفتم طرف گوشستادمی وایرفت کم  کهدینو. روبروش

 جونه زمی سحرخیلیمن خ!!ستی نزی خجالت بکشه سحرخدیبمن چه که صبحه اون لندهور با
سالم صبح _بله؟: خسته گفتي صداهی برداشتمو زنگ زدم بعد چندتا بوق ویگوش. عمم

 مکث کردو کمی. امی ندارم می شمال مشکلهیخب زنگ زدم بگم با قض_!نیهمچن_ریبخ
 یلیمتلک ننداز تو خ_ بابارهی دگهی ديزدی نزده زنگ مدهی سپ؟خبيچرا االن زنگ زد:گفت

 گردن دهیهنوز به کلش نرس_!! سحريساعت ده صبحه نه کله !ی خوابشهی که همیتنبل
 بمن مربوط گهی دنیخب ا_دمی هم زود نخوابشبیهرحال من خسته ام دبه !سحره

 احمق اگه شی قطع کردم اویباحرص گوش. ریروزشماهم بخ_یوسفی ي آقاریبخ روزت ستین
عصر داشتم !*** گوالخنی نه ازدمی هماهنگ کنم به خودش زنگ منی با اگفتیسرگرد نم

 زی از رو مرونی گازو کم کردمو رفتم بریز.  زنگ خوردمی که گوشپختمیبرا شام سوپ م
 جواب ي رامان با خونسرده شماردنی برداشتمو با دموی گوشيناهارخور

تو با بردارت .میکنیاستم بگم فردا عصر حرکت م� �خ_!نیهمچن_ریعصربخ_بله؟:دادم
 فکر یول_کنهی نممیفرق_!مینی همو نبری تو مسدیخب پس شا_.امیاوهوم،با برادرم م_!؟يایم

سرگرد لطف _...  رو با برادرت و تو بخوره پسیسرگرد بخواد عصرونه تو راهکنم 
خب .اوهوم_ الزمهییجورای.نتشی با برادرت آشناشه وببخوادیبه هرحال م... کهطفل_داره

 یاوک_!کنمیفردا با سرگرد هماهنگ م_؟!ی ساعت حرکتو بدونيخواینم_!؟ي نداري کارگهید
 يپسره ! بوق تلفن چشام گرد شدي کنم که با صدای دهن واکردم که خداحافظیهرطور راحت

 هم نداره اه تیظرف! بهش گفتمی حاال انگار چشیا! نذاکتهیپرررووووو قطع کرد واقعا که ب
 یمرس_؟یسالم خوب:برگشتم سمتشو گفتم. دی سالم نوي درکه باز شد اومدو صدايصدا!!! اه

 یآخه اون ب:اخماش رفت توهمو با غرغر گفت. ره سوپ پختم آ_!!ادی غذا مي بوشهیباورم نم
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 نجوریهم! ی تو بترکلوی نرهیگی کجاشو مخه آکنهی مری شکم وامونده رو سنیصاحاب مونده ا
چه _! فردا عصر حرکتهدینو: گفتمرونی اومد بی و وقتدمی رفت تو اتاقش خندزدیکه غر م

 پس مهمه با نتتی ببخوادیسرگرد هم م.ا حرفتری زی نزندیإ نو_!زود مگه دنبالتون کردن؟
 کنترل روشن با  روي وی اومد رو مبل ولو شدوتدینو.می کمتر حرکت کنیفاصله هرچ

 میشی ممی سوار ماشمیریپس از االن چمدونتو ببند به جان خودم فردا همزمان م.باشه:کرد
 دوساعت یکنی مکاری چستیمعلوم ن.مای حرفا ندارنی ااموی مگهی دقهی پنج دقدی نوگهید.

 سوسک و تیحکا:دمیمتعجب پرس!  سوسک و مورچستتی حکاقتمی پنج دقیشیحاضر م
 ری نگرادی نداره انقدم از برادر بزرگترت ایبه توهم ربط_! داره؟ی ربط؟چه!هی چگهیمورچه د

 خندق نی تو امیزی واموندتو بری اون سوپ آبکنی بچزویاالنم برو م.  بگو چشمدمی پند مهی
 نزنم چی مثه مار پی از گشنگی سومالي زده های که نصف شب مثه قحطاریچندتا نون هم ب!! بال

 یعنی. حاضر کنمزویبعد پاشدمو رفتم م! ابرومو بردم باالهی دمو بهش زل زکمی!! تو تخت
 کردن عی سر متلک انداختن و ضاشی تمام پرحرفی درسته پر حرفه ولدی نونی اشییخدا
 یبعد از شام رفتم چمدونمو ببندم کارم که تموم شد لباس!! ارهی هم نفس کم نمهقی دقهی!منه

 نرفته ادمی يزیچ! و نشستم رو تختیصندل ی بپوشمو مرتب گذاشتم رو پشتخواستمیکه م
 کوچولو ذوق هی خب من ی ولهیدرسته مسافرت کار.   ادی بادمی دیحاال باز فکر کنم شا! که؟

 .)داشتم

 ه؟یچ: بهم رفتو راه افتاد اخم کردمو گفتمي چشم غره ادینو. رو بستم و سوار شدمدروازه

 یکنی مکاری چستی منتظرتم معلوم ننییدوساعته پا_

 دینو. گهی کارا دنی چک کنم و ازوی الزمو انجام بدم مثال گازو و برقو همه چي کارادیخب با_
الو :رد سرگرد بود جواب دادم زنگ خولمیموبا.  نگفت وبه راهش ادامه داديزی چگهید

 دم نیایخب ب_می سرگرد تازه حرکت کردمیماتو راه_؟!نییسالم دخترم شما کجا_سالم
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به . نمتونیبیچشم سرگرد اونجا م_می باهم حرکت کنخوامی ممییونجا منطقه ماهم ايکالنتر
 ستادهی پسر جوون کنارش واهی که سرگرد و ی پژوپارس مشکهی ي کالنترمی گفتمو رفتدینو

 کیباهم سالم عل.  جلو اومد دی نودنیسرگرد با د. می شدادهی پدیبا نو. کردنیبودنو صحبت م
 چه نینه ا_شدم شرمنده که برات دردسر شد  خوشحالتییاز آشنا:کردنو سرگرد گفت

 يا. دادلمی تحوي نگاه کردمو لبخنددوینو.  خب ومدی با شما ملوی نومدمی اگه خودمم نمهیحرف
تو . سروان رستگار هستنشونیا:سرگرد گفت.  که کنارش بود نگاه کردميپسربه ! يموذ

 خوش برخورد میلیخ  کردیسروان رستگار خودشو سامان معرف.  همراهموننتی مامورنیا
. سالم: اومدو با لبخند اومد جلو و گفتی تاکسهی بالخره آقا رامان با قهیبعد دو دق. بود

شما هنوز خواهر خودتو :رامان با خنده گفت.  ي اومدریباز د: گفتیسرگرد با اخم کمرنگ
. خوشبختم.رامان هستم: و گفتدیرامان دستشو گرفت طرف نو.  کهستی ول کن ناینشناخت

 بهم انداخت و بعد باهاش دست داد و ی رامان شوکه شده بود نگاهی که از حرکت ناگهاندینو
 انقد روزی رهیگی پاچه مروزیها  شهی مشیزیچی رامان هم نیا.  خوشبختم دمیمنم نو:گفت 

 مندانه روزی لبخند پرهی عمرا باهاش گرم بگدی رو برادر من اثر نداره نوزای چنی ایخندونه ول
 خوادی دلم مای رامان جان تو با ما بن؟یای منی ماشهیخب شما سه نفر با : گفتدی نوکه  زدميا
 برد و گفت بشی زد و دستاشو تو جيرامان اولش تعجب کرد اما بعد لبخند. می آشنا ششتریب
با دهن . ادی فر بیی تو و خانوم رضانی خانوم هم با ماشلوفری نای ما بنی توهم با ماشيخوایم
 پسره انقد نی ایعنی هم خل شده ها دی نونی اایخدا. کردمی و رامان نگاه مدی نوه باز بمهین

رمونه بعد به در اشاره کرد  فر همکاییسامان گفت خانوم رضا.ادیخوبه همه ازش خوششون م
 ی با مانتو و مقنعه مشکي آوردن به سمت در نگاه کردمو دخترفیو گفت خودشون تشر

 نی کرد و بعد از اکی و رامان سالم علدی اومد جلو با من و نود چادر رو دستش بوهیکه . دمید
 فر که یی رضا اداره و منو خانمنی با ماششوری نامرد بدیسرگرد و رامان و سامان و اون نو
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 بودم جی گکمیهنوزم . من پشت فرمون بودم. می حرکت کرددی نونیاسمش مهسا بود با ماش
 عی مسترگوالخ ضانی سفر همش منو جلو انی تو اادخویالبد م! آخهشورهی چقد بدی نونیکه ا
 زدمو گفتم نه ي؟ لبخند!!یچرا انقد تو خودت:دیپرس.  مهسا به خودم اومدميبا صدا. کنه

 . ستی ننطوریا

 مکث ی که جلومون بود دوخته بودم مهسا بعد مدت کوتاهنای رامان انی به ماشنگاهم
  چندتا سوال داشتم خانوم دکترهی حوصلمون سر نره نکهیبرا ا:گفت

 !خانوم دکتر؟_

 ،دکتر باستان شناس.بله_

! ؟یکنی مراکای چندسالته و چنکهینه مثال ا: و گفتدی مهساخند؟یسوال درمورد باستان شناس_
 صحبتامون ی بود طی زدمو حرفامون شروع شد مهسا دختر مهربون و خون گرميلبخند

 و ستیمثل خودم ب.  شنسی آرزوشون بوده پلی سامان پسرخالشه و از بچگدمیفهم
 با ي که چطوردی متعجب ازم پرسیوقت.  نشده بودتموم چهارساله بود و البته درسش هنوز

 ی حتیبهش گفتم که از هفت سالگ.  گرفتمموی باستان شناسي و چهارسال سن دکتراستیب
 شد نکی عهیحاصلشم . که همش سرش تو کتاب بودیبچه خرخون.خوندمی میتابستونم جهش

 محو کمیت داشتمو ی به نور حساسکمی نبود فقط فیرو چشمام البته چشام اونقدرم ضع
.  با رامانییدن تاج و آشنا شدهی دزدنی همانی به جردمی کردم تا رسفیانقد تعر! دمیدیم

 ؟یکنی نگام مينجوریچرا ا: نگاه بهش انداختمو گفتمهی. دادیاونم با شوق گوش م

 ایهمش اونا جلوترن ب! م؟یری بگونوی آقانی حال اکمی هی نظرت چیراست.ينجوری همیچیه_
 میما جلو بزن
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 گازشو گرفتم و سبقت گرفتم و يفور. می هم دادلی تحویطانی ابرومو دادم باال و لبخند شهی
 به ما رسوند و با اشاره دست به سمت نشونوی بعد ماشیکم. میدی و باهم خندمیجلو افتاد

 نیی رو بکشه پاشهیپنجره سمت مهسا گفت ش

  نگاه انداختمو گفتممی نهی و من دی رو کششهی شمهسا

 ! شده؟یچ

 !؟یکورس راه انداخت_

  ن؟ی جلو باشدیخب همش شما با_

   نگاه کردری زد و به مسي پوزخندانرام

 .می جلو باشدیما با  لوس نشو لوین: گفتدینو

 ! خب چرا؟: لجاجت گفتمبا

مهسا !!  سر مهساستاری زشی آتنیا: که کنار راننده که رامان باشه نشسته بود گفتسامان
 !آره من گفتم: و گفتدیخند

 سرگرد نی ایی خداوفتمیبا حرص گاز دادم که جلوتر ب!!!  حذب بادهی هم که پلوین: گفتدینو
 خانوما دیی نگاهم کرد و گفت بفرمایرامان با لبخند جذاب. گهی نمیچیهم نقش مانکن داره ه

 که گفتی بهش مییزای چهیسرگرد داشت .  بعد کم کم سرعتشو کم کرددیشما جلوتر بر
 !ومدنیاونام آرومتر پشت سر ما م!و افتادم منم خب جلدادی مجوابشو رامانم با لبخند

چرا تو :  مهسا گفتادی بشر عمرا کوتاه بنی ادونمی رفتار رامان مشکوك شده بودم مبه
 گفت و نوی من ماست خانوما چقد کره داره اهی می و ثابت کردمی ما جلو افتاد؟االنیخودت
 ری اومد مسادمی کوشن؟ تازه نای به پشت سرم انداختم إ پس ای بغل نگاهنهیاز آ. دیخند

مهسا . می برری از کدوم مسنهی سرگرد قصدش ادونمی نمنکهی الاقل او شناسمیدرست هم نم
  شده؟یچ:دی حالت چهرم شد و پرسرییمتوجه تغ
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مهسا .  رامان موذمار بازم بهم رکب زديا!می برری از کدوم مسمیدونیخب راستش ما که نم_
.  باباهی برهوت ول کردن رکب چابونینگار مارو وسط ب ایگی منیهمچ:خندش گرفت و گفت

مهسا گفت .  گفتم بغل جاده ترمز زدمنویا.  کجا موندنسی معلوم نستنیپشت سرمون ن_
 در آورد و شماره سامانو گرفت بعد صحبت شویگوش.ستای وازنمیخب االن به سامان زنگ م

 کمی مارو دست انداختنا واسه خودشون تو سفره خونه ناهمی و با حرص بهم گفت ادیخند
 فکر نیدور زدمو به ا.  کدوم سفره خونستدونمی ممی تر اتراق کردن دور بزن برنییپا

 جلوتر دی کنه که حق با اونه و باقاعد منومتخوادی مزخرفش میلی رامان با عمل خنیکردم ا
! دهی گوالخ گوش منی به حرف ایرنه ک حق داره البته فقط بخاطر گم نشدن وگنویباشه ا. بره
 درخت بلوط بود نشسته بودن سفره هی ری تخت که زهی همشون رو می شدادهی و پمیدیرس

 یهوا هم حساب  وومدی رودخونه از تهش مي باغ سرسبز که صداهی بود تو یخونه قشنگ
 نی بدشدی خبر نمهیواقعا که : با گله گفتممی سمت تخت و نشستمیرفت.مرطوب و سرد بود 

 کردی گرفته بود و به منظره اطراف نگاه می حق به جانبافهیرامان ق! ن؟ی توقف کننجایقراره ا
 پشت. ی برا جلو افتادن اصرار نکنیخواستی خودته مریخب تقص: دهن باز کرد و گفتدینو

 همه مشغول صحبت کی و کيبعد از خوردن چا. نازك کردمو به اطراف چشم دوختم یچشم
 بوتامو پام کردمو رفتم سمت ته مین.  بزنهی چرخهی زد البد رفته بود بشیبودن رامان هم غ

.  آرامش بخش بود نگاه کردمیلی که صداش برام خيجنگل و با لبخند به رود خونه پرفشار
 سبز و تازه ي که از خزه های تخته سنگي روادی بارون بزدمی مس بود و حديآسمون ابر

 پاهامو تو آب رودخونه بندازم به سرم زد البته نکهی شده بود نشتستمو هوس ادهیوشپ
 آب ي شدمو نوك چکمه هامو رو روالیخی سرد بود پس بیلیحماقت محض بود چون آب خ

.... جاده... شدم شمال و جاده و بارون  رهی سبز خيبه امواج رود خونه و درختاو علفا. دمیکش
 پاهام دوختمو دماغم سوخت و جمع شدن اشک تو چشمامو حس رینگاه مغموممو به آب ز
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 بابا و موی خونه مونددیمن و نو...  بودمیرستانی دختر دبهی فقط ادمهی... بابا..مامان. کردم
د تصادف کردن ی همون شب خبر رسدنی به شمال نرسچوقتیمامان رفتن شمال اما ه

 مامان و بابا دی فکر کردم که چرا باشهی همادمهی...  و افتاده تو درهدهی بابا ترمز برنیماش...
سواالت ... دادمی هردوشونو از دست مدیچرا من با... مردنی مدیچرا با...  مسافرترفتنیم

رفتن بهم  اما بابا قبل... کنهی حادثه خبر نمدادمی بود چون با منطقم جواب مياحمقانه ا
 شکلش بهم گفت زود بر یلیستط منکی داد با لبخندش و نگاه جذابش از پشت عنانیاطم

 تا سه می مراقب هم باشدی و گفت من و نودیمامان با چهره معصومش منو بوس... میگردیم
تو ... دمیفهمی از رفتارشون باهم منوی اشهیهم... مامان و بابا عاشق بودن...  برگردنگهیروز د

 که پارسال فوت ي مادربزرگ پدرهی خاله بود و هی عمه و هی که شامل تمونیل کم جمعیفام
 اگه عاشق دیشا.  و مجنوننیلی لنای اگفتنیشد و همه آشناها مامان و بابا زبونزده همه بودن م

 اگه هرسال روز قبل سالگرد دیشا... نبودن اگه سالگرد ازدواجشون براشون مهم نبود
 شهیهم... نکردی تصادف نمچوقتی هدیشا... شونییشمال محل آشنا ومدنیازدواجشون نم

 زدمی داد متی با عصبانشدموی می روانمیگاه... مورد داشتم نی در ابی افکار مختلف و عجیکل
نفس .  مامانو لمس کردميادگاری پالتومو گردنبند قهیدستمو بردم تو . شدی مينجوری ادینبا
 کج کردمو ی سرمو کم؟یکنی مکارایچ: جلب کردجهمو از پشت سرم تویی صدادمی کشیقیعم

چند بار پلک زدم .  از مال من جلوتر بود نشستکمی که ی که اومد و رو سنگ بغلدمیرامانو د
بهش نگاه .  نشستمنجای اکمی تازست یلیهوا خ. یچیه:که رطوبت اشک چشمام بره و گفتم

 ی کلنکهی سردم بود با امکی.کردم لبخند مخصوصشو زد وبه امواج رودخونه چشم دوخت
 میلی که خی کاپشن مشکهی جلو بسته کاله دارنازك با شرتیی سوهید اما رامان لباس تنم بو

 کاپشنشم باز بود متعجب نگاهمو پی سرش نبود زچکدوممیکلفت نبود تنش بود کاله ه
 تهفی ابرومو بردم باال و گفتم شي تاهی! ؟يدی ندپی خوشتي زل زدیشکار کردو گفت به چ
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نه _ست؟ی تو موهاش برد و گفتم سردت نیرامان دست! دتی ژولي شدم با اون موهاپتیت
 بامزه بود ي مثه پسربچه هاافشی پسر قنیاز طرز نگاهش خندم گرفت چقد ا! چطور؟

 به خودم تشر زدم يفور. شدی و درهم مخوردی تکون مومدی که میمیموهاشم بخاطر باد مال
 اعتماد به نفسش کنهیاز م واسه خودش گالن گالن نوشابه بشمینجوری پسره همنیبرو بابا ا

 ؟ی ناراحتيزیاز چ: گاه کرد و گفتهیرامان کف دستاشو رو سنگ تک!زهیریباالتر بره سقف م
 به جهت آب رود ي زد و با خونسرديرامان لبخند!  ناراحته؟ي آدماهی شبافمیق:متعجب گفتم

 آقا نی اگفتی میتعجبم چند برابر شد چ... یکنی فکر میتو چ: خونه نگاه کرد و گفت
 محو شد و به آسمون نگاه يلبخندش لحظه ا.  خوبممیلی خکنمینه خودم فکر م_!کارگاهه

 ومی کي آشییخدا. بعد بمن نگاه کرد...  کم مونده ببارههیابر... ینیبیآسمونو م:کرد و گفت
خدا به دور و . ناراحتمدیهماز کجا ف.کردی رفتار معهی ماوراطبیلی خگهی دنی ایباال بود ول

 رو نفهمه؟خب صد درصد ي عاديزای چنی باشه و اکتی کارگاه زبل نزدهی رحم کنه اشیبر
 لحظه از ذهنم گذشت هی.   کنهدای جواهر گمشده با ارزشو پهی آوردنش که شیزی تنیبرا هم

 گفتم مو رو دستم به آسمون نگاه کردیکه تا االن همه افکارمو خونده؟با حس قطره بارون
بارون شدت گرفت رامان پاشدو منم خواستم پاشم که پام به .  می برایب. ادی داره بارون ميوا

 دور کمرم حلقه شد و منو از ی تو آب که دسترفتمی کرد و داشتم با سر مری گیسنگ بقل
 خوردم، رومو برگردوندمو سرمو باال گرفتمو نشی و حکم به سدیپشت به سمت خودش کش

 نگاه کردم و گفتم ممنون من کردی درشت شده به من نگاه مي که با چشامانبه صورت را
 سمت دمیی تر شد و منم دودیبارون شد.دمی کشرونیو زود خودمو از حلقه دستش ب. خوبم

 اما دمیشنی تپشش رو تو اون بارون نمي تند صدایلی خزدی قلبم تند ممی که نشسته بودیتخت
 نشستمو نی بودن منم رفتم تو ماشانیهمه تو ماش. کردمی حس منمیضربان محکمشو تو س

 استارت زدمو زدمی که نفس نفس میدرحال.  چقدي شدسی خلوی نيوا: گفتیمهسا با نگران
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 االن زنگ خواستمیم..يلرزی مي سردته؟داریلی خدی روشن کرد و پرسنوی ماشيمهسا بخار
 يلبخند... يخودت اومد  دنبالت کهامی بخواستمی شمارتو ندارم مدمی که فهميایبزنم ب

 که نای رامان انیبه ماش.  شمارمو برا خودت بزنای دادم بهش و گفتم بموی زدمو گوشياجبار
 و قطرات درشت کردی حرکت مشهی شيروبروم بود نگاه کردمو برف پاك کن رو زدم رو

 شد ار من انداخت و سونی سمت ماشی نگاهمیرامان ن...  کنار اما بازم تار بودبردیبارونو م
مهسا با . روندمی آروم منطوریهم. منم پشت سرش حرکت کردم... هنما زد و راه افتادرا...

 بارون تو جاده چالوس ي هوایلیدلم خ...چه خوب شد که بارون گرفت :آرامش و لبخند گفت
 سردم نبود ضربان قلبم گهی ددمی کشیقی زدمو نفس عميلبخند... اونم تو غروب...کرده بود
 دیی حرفشو با سر تااستی حس دننی بارون بهترری زنی داد تو ماشمهسا ادامه. منظم بود

 بود با ذوق نیمهسا که انگار منتظر هم. میضبطو روشن کن آهنگ گوش کن: کردمو گفتم
 ي آهنگ مناسب حال و هواهیضبطو روشن کرد و بعد چندتا آهنگ عقب جلو کردن رو 

 : همون موقع توقف کرد

 ... شناسهی مارو ميهنوزم نم نم بارون صدا..  احساسهزیکوچه بازم لبر... ادی بارون مداره

 . کردی قشنگترش میلی مهسا با آهنگ خي صدايزمزمه ها.  شده بودکی تارهوا

 تو رامسر المونیخب ما و. نجای بود چرا ابی برام عجمیدی محمود آباد رسيایکی نزدبالخره
 مهسا زنگ خورد و اون جواب داد و بعد بمن یگوش. میشدی جدا مدی باگهیبود فکر کنم د

 هی جلوتر بودم و زود کمیمن . می هماهنگ کنویزی چهی دی باگنی ملوی نگه دار ننویماش:گفت
 شد و سمت دکه ادهی پنیسرگرد از ماش. اونا هم کنار ما نگه داشتن.  کردمفگوشه جاده توق

 نای رامان ای خانوادگيالیو:اومد سمتمو گفت.  شدمادهی شد و منم پادهی پدیکنار جاده رفت نو
خب من _خب: دادمو گفتمهی تکنی به ماشنهیدست به س. راههیلیتا رامسر خ. محمودآباده

 دور از هم ي که دوتا جاکشهی سخته و طول مگهیسرگرد م ی ولستمی نی راضیلیخودم خ
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 به رامانو ی نگاه؟یگی می اونجا تو چمی بزرگه و ماهم برالشونی بود که گفت ونی امیباش
 که ي داده بود و به دکه اهیرامان آرنجشو به پنجره تک.  بودن انداختمنیسامان که تو ماش

رو به .کردی نگاه مدی لبخندبه منو نواسامان هم ب. کردیسرگرد رفته بود توش نگاه م
 سه روز که می دعوتشونو قبول کنکنهی نمیفرق. ندارمينظر_ه؟ینظر خودت چ: دگفتمینو
.  منم تنهام اونجالویآره ن:مهسا سرشو از پنجره سمت راننده در آورد و گفت. ستی نيزیچ

 از تشویتا رضا  نگاه کردمدیبه نو.  زدي اطاعت کن بعد لبخندگهیبعدشم سرگرد گفته د
 خب منم پشت یلیخ:با لبخند گفتم.  زدو پلکاشو روهم گذاشتي بخونم لبخندافشیق

 نینی شد و گفت بشنی سوار ماشدی شد؟ نویگرد برگشت و گفت خب چسر. امیسرتون م
راه افتادنو .  زد و سوار شدی بخشتیسرگرد رو به من لبخند رضا. سرگرد ممنون از دعتتون 

 ی بزرگ مشکی مرد مسن دروازه آهنهی میدیدی رسالیو  کردم تا بهرکتمنم پشت سرشون ح
. می پارك کرداطی داخل و تو حمیرفت.  دست تکون دادنشونی ماشي رو باز کرد و برایرنگ

 به خودش رمردوی به سمتمون اومد و محکم رامانو بغل کرد رامان هم پرمردی پموی شدادهیپ
مخلص شما : گفترونویرضا از بغل رامان اومد ب  مش رضا؟ مشيچطور:فشرد وبا خنده گفت

 رسوند به تو نرگس ژهیده،سالم ونه شرمن_؟!ومدنیآقا آرمان ن.دمتونی وقته ندیلیخ. آقا
 آقا یخوب هست:مش رضا به سمت سرگرد رفت و باهاش دست دادو گفت. خانوم

 خوش یلیبعد رو به ما کرد و گفت خ .  .. بحمدا_؟يممنون مش رضا تو چطور_فرهاد؟
شب بود و .  و من با لبخند به باغ نگاه کردممی جوابشو دادیهمه به گرم.نی صفاآوردنیاومد

 يالمپا. ومدی مای امواج دري صداالی اما از پشت ونمی درست تهشو ببشدی نمنی واسه همکیتار
 سنگفرش شده از ری و قرمز مسی سبز و آبي شکل با رنگای و کوتاه و بلند حبابستادهیا

 دینو.  همرو به داخل دعوت کردمی رو احاطه کرده بودن مش رحالی واطی تا حهدرواز
 استخر که هی میدی که رسی اصلاطیبه ح.  چمدونا رو یچمدونامونو آورد رامان و سامان هم باق
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 و اطی حيسنگفرشا.  بودبای زیلی رنگش خی آبيای کاری که کاشدمیتوش پر از آب بود رو د
 دو طبقه و الی وينما.  بودنسی بود خدهی که باری از بارونطراف اي باغچه هاي تويچمنا

 به همون رنگ ی چوبي رنگ و درو پنجره هاي آجری رنگ با سقف سفالدی سفي که نماکیش
زن مسن . یروونی شری اتاق زهیو .  دوتا اتاق باالي براکی تراس بزرگ با دوتا تراس کوچهیو 

 به همه خوشامد گفت و رامان رو محکم بغل یمازندران  با لبخند اومد و با لهجه قشنگیو تپل
 زن ری داخل و پمیخالصه رفت.  رامان رو دوست داشتنداری زن و شوهر سرانیکرد چقد ا

 همه اتاقا ي گذاشتم واسه تختاخچالی آماده تو ویهمه چ.  برم اتاقمگهیآقا رامان من د:گفت
چه _ جون زحمت شد برات نرگس یمرس:رامان با لبخند گفت.  پهن کردمیرو هم روتخت

 . رونی زد و رفت بي لبخندبعد بمن. نی خوش آمدیلی آقا خیزحمت

 ری گفت و با شب بخنویا.  باالي اتاقانی شما جوونا برمونمی منیی گفت من تو اتاق پاسرگرد
رامان مارو به . رفتی بود که بطرف باال میکی راه پله لوکس و شری که درش زیرفت تو اتاق

 و اطی که رو به حرفتی می بود که بسمت تراس بزرگضی عري راهروهی.  کردییباال راهنما
رامان به اتاق اول راهرو سمت .  دوتا در بود واریو دو طرف راهرو تو هر د. ال بودی ويباغ جلو

سامان با .  برا آرمانه سامان برو اونجاشمیاتاق بغل.  اتاق منهنجایراست اشاره کرد و گفت ا
رامان . حله : انداخت و گفتیبعد درو باز کرد و نگاه. لبخند گفت بزار اول چکش کنم

! م؟ی اتاق باشهی تو شهیمهسا گفت نم. نی کنمیاتاق روبرو هم خانوما تقس دوتا: و گفتدیخند
 يمهسا رفت سمت اتاق روبرو.  دونفره هستننیی پاياتاقا.  نفرستهیتختا :رامان جواب داد

اتاق  نیآره اما اتاق من و ا_!تراسش رو به باغه؟.نجای ارمیاتاق سامانو گفت باشه پس من م
 .استی و دری پشتاطیسمت ح

 هی ضی عري حفره نی نگاه کردم درست از وسط همنویی پاي نرده ها رفتمو طبقه سمت
و . بودزونی بهش آوی رفته بود که لوستر قشنگ و پر زرق و برقنیی بسمت پایی طالریزنج
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 کی کوچي راه پله هیبه سمت آخر راهرو نگاه کردم .  طبقه بود نیشروعش از سقف هم
 ریاتاق ز. بود یروونی شریاحتماال اتاق ز. شدیختم م  در بسته رو سقفهی که به یچوب

رامان بهم . دمی دیی جلواطی پنجره ازش تو حهی و بزرگه چون لی احتماال طوشونیروونیش
 شدیباشرم چشامو ازش گرفتم بعد اون اتفاق لب رودخونه نم. اتاق هم برا شمانیخب ا:گفت

 بعد با مهسا نرده ری گفتم شبتون بخد به جمع کردمو با لبخنیم، نگاهراحت باهاش حرف بزن
 برام تکون ی خودمون تو اون سمت مهسا با لبخند دستي سمت اتاقامی و رفتمیهارو دور زد

 کرم رنگ و يوارای اتاق متوسط با دهی. داد و رفت تو اتاقش منم در رو باز کردمو رفتم تو
 تخت ي رنگ هم باالبیک ترنی با همی نقاشي تابلوهی. ي قهوه ای چوبهیواریتخت و کمد د

 در هی. سمت اتاق بود شوفاژ هم همون سمت بودهی هم ی و صندلری تحرزی قفسه و مهیبود 
 اول خواستی بود دلم می بهداشتسیسرو. تراس بود رفتمو درشو باز کردمي پنجره کینزد

 اسامو پس لبادهیتقاعد کردم که وقت ز اما خودمو منمیی رو بای تراسو باز کنمو دري اشهیدرش
 شرت ی تهی از ری بغدمی داخلش چي و کشوهايواری چمدونو تو کمد ديعوض کردمو لباسا

 که تنم کردم و رفتم می راحتی و شلوار مشکي جلو بسته کاله دار خاکسترشرتیی و سودیسف
 ای دردنی رو کنار زدمو درو باز کردم رفتم تو تراس با دریسمت پنجره تراس پرده بلند حر

 مواج بود و صداش بهم ایدر.  نشست رفتم جلو تر و دستمو به نرده ها گرفتمم رو لبيلبخند
 ي تاب فلزهی   قشنگ بودیلی هم خی پشتاطی نگاه کردم حنییبه پا. دادی میآرامش خاص

 ي هازی با ساي ارهیاشت چندتا باغچه دا آلونک سمت اتاق رامان قرار دهیسمت اتاق من و 
 که دیو دوتا ب. و چندتا درخت سرو اطراف باغ .بودن  کاشتهاهیمختلف که توش گل و گ

 شاخه هاش رو سقف آلونک ی که بعضي آلونک طورکی نزدشیکی کنار تاب بود و شیکی
 اینجا تا در از اورفتی هم داشت که بسمت ساحل مي بود که دراطی ته حي فلزنی پرچهی. بود

 انقد خسته دمی تخت دراز کشو رفتم داخل و رنی همي براومدی ميسوز سرد.  راه نبودیلیخ
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 یبا نور آفتاب که تو صورتم بود اخم.بودم و جام هم راحت و گرم بود که زود خوابم برد
 به بدنم یکش و قوس!  کردن منو دوست دارهداری بیلی خدیخورش.کردمو ازخواب پاشدم 

 صبح 9 تساع. برداشتممویرو تخت نشستمو گوش.  نگاه کردموارایدادمو به سقف اتاقو بعد د
 دوش هی رفتم حموم و يزود.  که زود به آب و هوا عادت کنم رمی دوش بگهیبهتر بود . بود

 لباسو دنی بعد پوشرونی اومدم بدمویچیحولمو دورم پ.  سبک تر شدمکمیآب گرم گرفتم و 
به اتاقا نگاه کردم . رونی رفتم بنکمی شال رو سرم و زدن عهیدن موهام و گذاشتن خشک کر

دور . وسط سالن معلوم بود فقط.  نگاه کردمنویی رو نرده ها خم شدمو پاکمی. ومدیم نییصدا
داشتم ...يإ خودت اومد: گفترونوی مهسا از آشپزخونه اومد ب نییزدمو از پله ها رفتم پا

آشپزخونه اپن .  گفت و برگشت تو آشپزخونهنویا... ای صبحونه صدات کنم بدو بي براومدمیم
 ریرو به جمع صبح بخ.  بزرگ بودیلی جمع بودن آشپزخونه خزیدور م همه. نبود رفتم تو
رفتم رو .  لبخند سرشو تکون داد برامهی فقط با شعوریرامان ب. جواب شنفتمشیگفتمو کمو ب

 دی بعد صبحونه بانکهی دادن درباره احیگرد شروع کرد به توضسر.  کنار مهسا نشستمیصندل
رامان و سامان و مهسا با دقت گوش .. می کنکارای و چمی کجا برقی و باهم برا تحقمیحاضر ش

 یموافق: سرگرد گفتقهی دقهیبعد از ! گرفتمی مری من بادقت داشتم لقمه نون پندادنویم
ثابت موند و بعد به سرگرد نگاه کردم لقممو  نگاهم چند لحظه رو بشقابم لوفرخانوم؟ین

 که خندش گرفته یسامان درحال! ادمقورت دادمو با لبخند سرمو به نشونه موافقت تکون د
 حاضر رمیمن م: سرشو تکون داد و از جاش پاشدو گفتيبود نگاهم کرد و رامان با پوخند

 قایکردو منظورش دق چپ چپ نگاهم دینو. رونیشم نوش جونتون بعد از آشپزخونه رفت ب
 تو رفتم بعد صبحونه! سی مشت پلهی برامون جلو ی شرف نداشتتی بود که با خنگ بازنیا

 سمت می رفتنی و همه با ماشالموندی تو ودی فقط نونییاتاق حاضر شدمو و رفتم پا
! اوردمی اصن سر در نمچی نداشت هی اونجا بمن ربطي بود کارايخودیهرچند کار ب!يکالنتر
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 لوفریرامان و ن: مجوز سرگرد رو به ما چهارنفر گفتي سرهی و گرفتن ي اداريبعد انجام کارا
سامان . نی کردمو انجام بداداشتی که ییکارا. که تو مدارك نوشته شدهی آدرسبه نیباهم بر

 بدست اومده جی و با هم در مورد نتاالی ومی باهم برگردنیایبعدش ب.نطوریو مهسا هم هم
بعد رفت تو .  هم دست سامان داد یکی پرونده دست رامان هی گفت و نارویا. میبحث کن

 ی خانوادگنایاصن ا!  انجام بدن فقطشوی اداري سرگرد کارامیزن سگ دو بمیخوبه ما بر! اداره
رامان . گهی دنی ماشهی رفتن ماهم بانی ماشهیمهسا و سامان ازمون جدا شدنو با ! گوالخن

 کمی نکمویپوشه رو باز کردم ع.  روشن کرد و راه افتادنوی منو ماشيپرونده رو گذاشت رو پا
صفحه سومو باز ! نطوریصفحه دوم هم هم. بود رتجابجا کردم خب صفحه اول که چرت و پ

 جمله کنار هرکدوم چشامو درشت کردمو ي سرهی آدرس نوشته بود و ي سرهیکردم 
 ی باستان شناسطهی به حی چه ربطیان اتوبوس رنالی رفتن به ترمکنمیمن اصن درك نم:گفتم

 خوش یبکن کل  قبرستون قبرا روبرمتی منایبعد ا: زد و گفتيشخندیمن داره؟ رامان ن
دهنمو کج کردمو !  بانوکاری چيخوای مقهی عتي اقهیبعدشم تو خودت عت. بهتگذرهیم

فکر نکمم خودمو : بود گفتیرامان همونجور که حواسش به رانندگ! هه هه چقد بانمک:گفتم
 ی پشت چشمه؟ی زد و گفت چيپوزخند. نگاش کردمجیبرگشتمو گ! بهت چشونده باشم

بعد . دمی قرار نمارتی که در اختباموینترس صورت ز_ باشه؟دیا بینازك کردمو گفتم چ
 ی لوس بیلیامروز خ:دستشو پس زدمو گفتم. ایب:دست آزادشو گرفت جلو صورتمو گفت

. دمیترسیم_!چرا؟_دمی اصن نخوابشبید_ی رفت تو آب نمک بخوابادتی شبید!ينمک شد
بعد ! هه جوجه!ترسهی میکی و تاریی منگل البد از تنهاي به داشبورد نگاه کردم پسره یجیبا گ

 فکر کردم نی به اشی لحظه از لحن جدهی. بدتر_!مگه خونتون جن داره؟: دمیبا تمسخر پرس
 نفر هی قبال مال الشونینکنه و!زنه؟ی روح اونجا پرسه مهی نکنه ينه؟وای سنگالشونینکنه و

رامان ! زنهی پرسه مونجا روحش ادونهی رو مال خودش مالی ونکهی ايبوده که االن مرده و برا
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 بهم یرامان با لبخند نگاه! ؟یترسی می از چقایحاال دق: گفتمي شد؟ با خونسردیچ:دیپرس
 !!!.بماند:انداخت و گفت 

 رامان میدی که رسنالیبه ترم.می نزدی هم حرفری مسهیل ندادمو بق به حرفش محگهید
 رفت و بعد از استقبال گرمش و رفتن تو دفترش ییرزای مي آقانالی ترمسیی رشی پمایمستق

 بدونم با چه خواستمیم!  آقانیا:دی اون مرد رو نشونش داد و پرسنایبعد از چک کردن دورب
 ينای دوربدیبا: و گفتدی کششاشی به ری دستییرزای مي آقاست؟ی نالمی اومده؟تو فیتاکس

 شن،ی فقط اونجا مشخص مارنی که مسافرا رو مییایچون تاکس.می دروازه رو چک کنرونیب
.  شدییرزای تو لپ تاپ منالی ترمرونی بيلمایرامان لباشو فشرد و مشغول چک کردن ف

 کشیسرمو نزد. زتریر کرد و چشاشو ترکی رو لبش اومد و صورتشو به لپ تاپ نزديلبخند
آژانس : روش زوم شدمو آروم گفتمشتریب!  بودی تاکسهی.  کردمیبردمو تو لپ تاپ فضول

 هیممنون آقا در آخر : گفتییرزایبعد رو به م. ایرامان با لبخند گفت آره آژانس در! ا؟یدر
 نوشت و ما از برامون  هم آدرسوییرزایم. خواستمی آژانسو منیآدرس ا.زحمت براتون دارم 

 ادهی رامان قبل پدنیبعد از رس. می و سمت آدرس آژانس حرکت کردمی خارج شدنالیترم
تو مقصد . امی مپرسموی سوال رو مرمیمن م.  بموننجایتو هم:شدنمون رو بهم کرد و گفت

  رفتنشو تا داخل آژانس باریمس.  شدادهی زد و پيبعد لبخند. ادی کار تو به کارمون ميبعد
 رو داشبورد بود و بازم کرمم گرفت اما به شیگوش.  لم دادمیدنبال کردم و رو صندلنگاه 

 و رونی بعد از آژانس اومد بیکم!  کهستمی من فضول نهی کار بدیحسم غلبه کردم فضول
 ي جلوقهیحرکت کرد و بعد از ده دق.  بخشه تی رضاجهیسوار شد از صورتش مشخص بود نت

 رامان ام؟یمنم ب:دمی به مسافر خونه انداختم و پرسی نگاه کوتاهد مسافرخونه توقف کرهی
 ی چمینی تا ببایحاال ب....راستش: گفتداشتی بر مچویی که سوی و درحالدی کشیقینفس عم

 با هم موی شدادهیدوباره به ساختمون نگاه کردمو پ.  دونمی نميزی مورد چنیدر ا...شهیم
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 هی و ی چوبشخونی پهیسمت چپ در هم .راه پله بود هی و تهش کی راهرو بارهی.  داخلمیرفت
رامان .  بوددهیچی همه جا پکردی پخش می آهنگ محلهی که داشت وی راديدر پشتش صدا

 بلند شد و با لبخند شخونی از پشت پیکی هوی! ست؟ی نیکس:  و صدا زدشخونیرفت سمت پ
 تا اتاقو نی ها رو بدنامه شناسمی داری اتاق خالهین؟یخواستیاتاق م. دیخوش آمد.سالم:گفت

 به ی؟ رامان با دهن باز به مرده زل زد و بعد نگاه!ن؟یخوایبدم به شما و خانوم برا چند شب م
!!  سرش بود زل زده بودمیی کاله کامواهی که ییلویبی به مرد چاق سیجیبا گ. من انداخت

ن من حرف ی کرد و گفت آقا شما مهلت بدیرامان خنده کوتاه!  تختش کم بودهیطرف 
.  پورمیکر_ اسم شمارو بدونم؟شهیم_.نیخوش آمد. سالم:مرده لبخند زد وگفت.بزنم،سالم 
 مرد نی بپرسم اخواستمیم.  اومدمیمن از آگاه:  در آورد و گفتبشی از جشویرامان گوش

 گرفته نالی ترملمی که از تو فی پور گرفت و عکسمی طرف کرشوی نه؟ بعد گوشای بوده نجایا
 کرد و دهنشو باز کرد و چند بار پلک زد منو رامان زی چشاشو رکمیمرده .  دادشبود نشون

آها :بله؟ مرده گفت: کج کرد بعد رو به مرده گفتکمی رامان گوشه لبشو میبهم نگاه کرد
 عیرامان سر. دوروز ماند. که گفتم دارم هم اقامت داشتیتو همون اتاق خال.آمده بود. آره
رامان با . مینه نداشت_! تو همون اتاق؟نی بعد اون داشتيگه ایتا االن مسافر د:دیپرس

 رو وی و رادرونی اومد بشخونیمرده از پشت پ.  اون اتاقنیپس مارو ببر: گفتیخوشحال
و خودش جلو تر از پله ها رفت باال ما بعد اون . خاموش کرد و گفت چشم جناب سروان 

 بود که تو امتدادش چندتا اتاق گهی ديراهرو هیباال . رامان و منم پشت سر رامان راه افتادم
 يدیمرده مارو برد اتاق آخر راهرو و در رو با دسته کل. گهی پنجره و راهپله دهیبود و تهش 

 رامان به اطراف اتاق نگاه کرد و می داخل شددیی در آورد باز کرد و گفت بفرمابشیکه از ج
صاحب مهمون خونه .  کردمهی تکوارید  بهستادموی گوشه واهی. بعد رو تک تک اجزا زوم شد

 ي پنجره با پرده هاهی.  کنسول کنار تختهی تخت خواب و کمد و هیاتاق . هم دم در موند
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رامان رفت سمت کمد و داخلشو گشت بعد سمت کنسول و تخت رفت متعجب . گلدار داشت
 اخم به مرده ارامان ب.  جا گذاشته باشه يزی محاله چاروی بود؟ یدنبال چ.کردمیبهش نگاه م

مرده آب دهنشو ! ؟یچی جا نذاشت؟هنجای ایچیاون مرد ه.  آقادیببخش:نگاه کرد و گفت
 تل هی.نیی جا گذاشت من بردمش پايزی چهیخب راستش : قورت داد و من من کنون گفت

منو رامان متجب و با چهره متفکر بهم نگاه . دمشی بهتون منیای بهینگولی منگولیسر ج
 با يزی چهی شد و شخونی وارد همون در پشت پنیی پامی رفتاروی دنبال ؟؟؟تل سر... میکرد

 ی دستشی پرتشیتا رامان خواست بگ!  تاج بود؟ایخودش آورد دهنم از تعجب باز منو خدا
خودشه ....نگاهش کن...کار خودته:دیرامان پرس. کردمو از مرده گرفتمش و بهش نگاه کردم

رامان ... کنمی نگاهش منی تو ماشمی برایب....رامان صبر کن: بهش نگاه کردمو گفتما؟؟ی
 اشاره کرد رونی تو بنیبا چشماش به ماش! ؟ی چگهید_.امی کارم تموم شد منیبرو بش:گفت

 خودشه؟ یعنی... نشستم به تاج تو دستم نگاه کردمنی تو ماشرونویرفتم ب.  بهم زديلبخند
رامان که اومد و باز راه افتاد ...ودشه از شباهت انگار خود خشتری بيزی چهی... خودشههیشب

 نه اگه ای مالقات کرده وی کساروی نی انکهیا_؟!ی بازم بپرسیخواستی موی شد ؟چیچ:دمیپرس
با _ شد؟یخب چ.اوهوم_.دونستمی مدیبا... بوده و کجاها رفتهی و چه شکلی داشته با کیمالقات

 گرفته از آژانس مهرپور یتاکس هی مالقات نداشته اما همون روز که اومده مهمونخونه یکس
سرمو تکون دادمو به تاج .  کنم و بپرسم کجا بردتشدای اونجا تا رانندشو پمیری ممیاالنم دار

 ي لبخند؟ي کردی شد تاج رو وارسیچ:دیازم پرس. دستیچیچقد کار رامان پ.نگاه کردم
رامان .... نقصه ی بدل بهی...ستی اما خودش نزنهی مو نممتاجیبا خود ن... آره:زدمو گفتم

 جنس گهی ددمیخب فهم_؟يدیحاال از کجا فهم...یچه دقت.نیآفر: گفتییبالبخند دندون نما
 یتونی تو مست،فقطینه مشخص ن_ هی رنگشهی شناشی مشخصه نگستیو جواهراتش اصل ن

 که گفته بود پارك کرد و باز رفت ی آژانسي جلوندفعهیا.ممنون: زدمو گفتميلبخند. یبفهم
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با خنده !م؟ی بریی شد؟باز را داره جایچ:دمیبعد اومدنش پرس.  موندمنی ماشومنم ت. تو
 قبرستون همونطور که میبر.  که سوارش کرده بود بردتش قبرستونیآره راننده تاکس:گفت

 کدوم دنی برا دمی اونجا از کجا بفهممیخب بر: بهش رفتمو گفتميچشم غره ا. بهت گفتم
 هی راننده همراش رفته تو قبرستون و گفت سرخاك ینی.میری ،نمکنمی میشوخ_!قبر رفته؟

 می بهتره بسپارگهی نه رو دای خانوادشه ي از اعضایکیحاال .  رفتهی به اسم منصور خانعليمرد
 مضنونه نسبت اروی نی انی ببرنی خانواده آمار بگنیبه سامان و مهسا که برن درمورد ا

 ي هاهی تو مايزی چهی_! بود؟ی و سامان چاکار امروز مهس_.  نهای باهاشون داره یخانوادگ
هرچند محاله . حرفا نی مثه چک کردن ادارات پست و ایی کارای کنم رفتن پاه،فکینخود س

 از کشور خارج یمطمئن_!  پست بفرسته خارجقی رو از طري جواهرنی چنی دزد احمقچیه
شه دنبالش  دای پيکه رد.هی هم برا محکم کاردنای دونی مطمئنم اییجورایخب،_شده؟

 به تو کمک ییبرادرت توچه کارا _امی من از پسش برمی ولهیکار سخت.میبر
 آمار نکهیا... خبرستیقی اشخاص از هر طرتی کردن هودایخب،،،آرمان معموال تو پ_کنه؟یم

 رو در نهیبی که ميزی اون چدمی و حدسا پروبال ماتیمن معموال به فرض...ییجورای ارهیدر ب
 . زدمو سرمو تکون دادميلبخند. می مکملییجورایهرحال  به... رهیگینظر م

 موهامم با شسوار دمی دوش گرفتم و لباسامو پوشهی زود رفتم تو اتاقم و میدی که رسالی وبه
 دمی رفتم دنیی پله هارو که پارونیخشک کردم و شالمو سرم گذاشتمو از اتاق رفتم ب

 دی زنگ به نوهیرامان کجا رفت؟ بذار  ومدن؟ی هنوز ننای بابا ايا. ستی تو هال نیچکیه
 که تنم بود رو صاف ی رنگي بافت سورمه انیی اصن پاالیخیب!  باالستیگوش  بابايا... بزنم

 ي زل زدم لبخندای قدم برداشتم و به دری پشتاطی آروم سمت حرون،ی رفتم بالیکردمو از و
 رو دادم تو ومدی هم منجای که تا همای آب دري شوري بودموی کشیقی لبم، نفس عمياومد رو

 افتادم که ي شعرهی ادیو آروم شروع کردم تاب خوردن،   نشستمي تاب فلزيرو.  هامهیر
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 تر از بای زاهتی سي که چشم هايتو از کدام افسانه آمد:  گفته بودمی سالگفدهیخودم تو ه
 نی که دستانت گرمابخش در سرد تريدی رسنیاز کدام سرزم... ستی آبياهای کران دریب

 نفس ي را براتیچگونه هوا... بارانم  ترنميبگو تو را چه بخوانم ا...زمستان قلب من است
 چشمانت اهی سيایمن در در...  تو که چشمانت آسمان شب من استيا...  نگه دارممیها

 ... قمی غرنیغرق تر

 برا دوستام نوی بار انی اوليبرا ی با خودم فکر کردم وقتدموی کشنی زمي کفشمو رونوك
 کلمه ها نی ادونمی اما من عاشق نبودم نمیی عاشق شده وااااالوی که ندنی هووو کشیخوندم کل

  . بودمدهی شعر باشه رو ندنی که باعث ایاما من کس...  از کجا اومدناهی سيدر وصف چشما
 يسامان و مهسا رو مبال داخل که شدم سرگرد و ال،ی شدمو رفتم سمت وادهی پبآروم از تا

 که رامان دنیکرم رنگ هال نشسته بودن بهشون سالم کردمو و بعد از جوابشون ازم پرس
مگه تو با اون : سرگرد گفتدونمیکجاست، متعجب به راه پله نگاه کردمو گفتم راستش نم

 و سرشو دی کشیقیسرگرد نفس عم. الی ومیشه برگشتی می ساعتمیچرا اما ،ما ن_؟ينبود
 مبل يمنم رفتم رو مبل تک نفره روبرو. نمیتکون داد و با اشاره دست ازم خواست برم و بش
 رمی که دستگیی و من تا جادی ازمون پرسیمهسا و سامان نشستم، سرگرد درمورد همه چ

و با لبخند اومد . و سالم کردخل که رامان اومد دامیغرق بحث بود. شده بود رو بهشون گفتم
 تا االن؟نصف يکجا بود: مبل تک نفره که کنار مبل من بود، سرگرد با اخم گفتنشست رو

 ناهار می بسه برگهی صحبتا دنیسامان با لبخند گفت ا.  اطراف بودمنیهم_. میحرفامونو زد
 و سامان رو نبعد از ناهار سرگرد راما.  خب باشهیلیخ:سرگرد گفت! گهی سرگرد دمیبخور

منم با مهسا .  مربوط رو انجام بدن ي مربوط و کارايتا صحبتابرداشت برد تو اتاق خودش 
 روز مزخرف و یلی خي رو تخت و گفت وادی مهسا پرمیدیتا رس.  اتاق منيرفتم باال تو

 خانوم مهسا نهیشغلت هم_.  اصال خوب نبودمی مزخرف رفتي جاهایکل!  بوديخسته کننده ا
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 نشستمو به شی آرازی مي روبروی منم رفتم روصندلد،ی کرد و رو تخت دراز کشکج لباشو
مهسا بعد .گردهی بر مي بزنه و عصري دورهی کجاست اونم گفت رفته نمی زنگ زدم تا ببدینو

 رونی امشب شام ما رو ببره بمی کردی سرگرد رو راضلوی نیراست:دیتموم شدن حرفام پرس
 شهی ، نمستی نه حسش نيوا_؟ !هی نظرت چمیبازار هم بر  کهمیریمهمون کنه از غروب م

 يایخب تو ن:مهسا با اخم گفت.  بهتره بمونم استراحت کنم ستی خوب نکمی حالم امیمن ن
 بابا پس فقط من و سرگرد يا_!ستی جون مهسا حسش نامیمن نم_ بمن،تنهامگذرهیخوش نم

 نی اداره پست و ايکه دنبال کارا منو سامان _اد؟یمگه رامان نم_! کهمیو سامان و داداشت
 دی موافقت کرد بعد سامان به آقا نومی به سرگرد زنگ زدمی گرفتموی تصمنی امیحرفا بود

 از دوستاش دعوته که یکی گفت تولد می به رامان که زنگ زدیول. زنگ زد اونم موافق بود
من  پس چرا ي زدزنگ اگه_ادی بتونهی و اومده شمال،گفت اونم نمرانهی رامان ادهیتازه فهم

نه : گفتمی ساختگی با خستگلوی نگهی دایب...ي نبودششیخب گمونم اون لحظه پ_!!دمینفهم
 بالش از رو تخت برداشت و پرت کرد طرفم بالشو با دست گرفتمو هیمهسا .  خسته امیلیخ

 هی هوا ابرگمایم! یکنی بداخالقو ناقص منی خونه ایشکنی رو منهی آیزنی موونهیگفتم نکن د
 ای پس بگهی حالت بده دی گفتگهی دار،ی نیخب بباره بهونه اضاف_!گمونم بخواد بارون بباره

 و دی توهم برو حاضر شو، مهسا خندیچه فکر خوب_ رو تخت دراز بکش بخواب نجایا
 امشب ي بدي داری رژ کالباسلوین. ؟ االن ساعت سه و ربعه تازه!یکنی دکم ميدار:گفت

 فمی رنگو از کی و رژ لب کالباسدمیخند. میمگه ما دل ندار_لف؟ج  انقدسیپل_ بزنمخوامیم
 برش دار باری ی ولادای میلی بهت خنکیع:در آوردم انداختم سمش رو هوا گرفتشو گفت

 چقد ناز زمی عزیاوخ_!ی شکلنی برداشتمو گفتم انکمویع! یشی میختی چه رنمیبب
 برداشتم پرت زوی مي خرس روسک که گفتم عرونویا.  شوری بی خودتمونیم_!!یمونکیم...
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!!!  نگاه کردم من زشتمنهی تو آافمیبه ق. رونی بدیکردم تو صورتش اونم با خنده از اتاق دو
 . و آروم خوابم برددمی زدمو رفتم رو تخت دراز کشيلبخند گشاد. خوشگلم کهرمینخ

 که يزیچ خواب آلود و اخم به ي شدم و با چشاداری سمت صورتم فلج شده بهی نکهی اباحس
 که به مهسا پرت کردم یصورتمو رو عروسک خرس!  باباي بودم نگاه کردم ادهیروش خواب

 جاش رو صورتم ي وووونه،ی سمت آدمیگذاشته بودم ، عروسکو شوت کردم طرف درو دو
 شده کی اتاقم تار،ي بود و همچنان هوا ابرمیساعت چهارو ن ،دمیبا حرص چشامو مال! مونده 
 و صورتمو شستم ، یی رفتم سمت دستشود،یتابی اتاق مي در تورونی نور المپ از بیبود ول

 ، دمی پوشنموی لباس راحت بپوشم، رفتم سمت کمدو شلوار جهی بذار ستی نیامشب که کس
 ی صورتشرتی تنم کردمو سودیسف  کوتاهنی شرت آستی تهی سر رفتم ساحل، هی دیشا

 نبود یکس. نیی پشت سرم جمع کردمو رفتم پاپسیموهامو با کل. رنگمو گرفتم دستم 
 تو آشپزخونست ی کوفتهی می ما رفتلوی هم نذاشتن که ناداشتی هیدستشونم درد نکنه !واقعا

 رو کاناپه فتمر! رهی مادشی خواهرشو نهیبی هم چندتا آدم تازه مدینو! عجبا! برو زهرمار کن
 روشن کردمو ونوی تلوز،ي پرت کردم رو مبل کنارشرتمویی لم دادمو سوونی تلوزيروبرو

 برداشتمو مویگوش!  کانال آهنگ گوش کنمهی کانال اون کانال کردم آخرشم زدم نیا
 گشنم شد يوا! رانسلهیإ عشقم ا!  شدم که اس ام اس اومد زود رفتم بخونمش يمشغول باز

 سیحسش ن!  خچالی  رفتم تو آشپزخونه چراغشو روشن کردمو رفتم سمتدمو، از جام پاش
 رو هیچهارپا. یکی کیتییسکوی بهی دنبال نتایرفتم سمت کاب!  درست کنم زحمت دارهيزیچ
 از هوی! یی باالينتای و سرمو فروبردم تو کابنیی پاينتای کابنکی سي پام گذاشتمو رفتم روریز

 که محکم رونی بارمیهول شدمو خواستم سرمو ب! ؟یکنی مکاریچ: گفتییپشت سرم صدا
 و رو نیی خوردم پازیتعادلمو از دست دادمو ل!  و آخم هوا رفت نتیخورد به سقف کاب

 بود، ستادهی سرم واي آشپزخونه پهن شدم، رامان با چهره متعجب و دهن باز بااليکایسرام
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 ناقص شد دختر مردم ؟يدی ده تن سالم هم برام اضافنی همایخدا. رفتی مجیهنوز سرم گ
 سرمو گم؟ی می چيشنوی م؟یلی نی ه؟یخوب:و زانوهاش کنارم نشست و گفت رامان ر! يوا

تو :با تحکم گفتم!  بهش نگاه کردمو تازه مخم به کار افتادیکم!! ستمیکر که ن: و گفتمدمیمال
 زی خمی نام؟ به زور تو ج!!ی چیعنی:  تعجب کردو گفتشتریرامان ب! ؟ي دارکاری چنجایا

بدون ! ستادی رامان هم پاشدو روبروم وا؟؟؟یکنی مکاری چنجایو گفتم تو ا. ستادمیشدمو پا وا
 نجایا!کجا کار کنم؟:رامان گفت! بابالنگ دراز!دراز! قوارهی چنار برسمی نمنشمیکفش تا س

! مه تنی اومد چادمی هوی بگم که يزیچی؟ با حرص اومدم !یکنی مکاری چنجایتو ا! خونمه ها
 شی حالزاینچی انیهرچند ا! برهی اجنبنی شرفم جلو اذرهیود  کم مونده بنی خدا هميوا
 برداشتم تنم شرتمویی رو مبلو سودمی تو هال پردمی از کنارش رد شدمو دويفور! ستین

 اومد سمتمو کردی نگام مهی و همونطور که عاقل اندر صفرونیرامان از آشپزخونه اومد ب!کردم
 دادم کنارو امویچتر!!  تختت کمههی االن مطمئن شدم یول!! ي اوونهی دمکردیفکر م:گفت
 پیدهنشو کج کرد و ز! ی بفهمستیالزم هم ن!  آخهیفهمیتو چه م!ی خودتوونهید:گفتم

! ؟يدی دوي اونجورنی ادنیخونه که گرمه واسه پوش: باز کرد و رو مبل نشستشرتشویسو
جهنم نه ! ستیشال هم سرم ن اومد ادمی!!! ها هی اجنبیلی خیی زدمو نشستم؛نه خدايپوزخند

 عوض شدن فضا ي انداختمو براونی به تلوزینگاه! شهی ممی وجبمی ني االن عاشق زلفانیکه ا
 تو ي چرا کلتو کرده بودینگفت: بهم انداخت و گفتی نگاهمیرامان ن. کانالو عوض کردم

حوصله نداشتم _تولد دوستت؟ ي قرار نبود بر؟مگهیکنی مکاری چنجای ایتوهم نگفت_نت؟یکاب
رامان !!! ینچ نچ نچ چه کار زشت:سرمو به تاسف تکون دادم و گفتم!  بهونه اوردم نرفتمهی

!  نرفتمضمویحوصله نداشتم گفتم مر_رون؟ی بی نرفتهیخودت چرا با بق: زدوگفتيپوزخند
کردمو   نازكیپشت چشم!!! ینچ نچ نچ چه کار زشت: تکون دادو گفتدیرامان سرشو به تقل

چشم ! مونهی هم کار مي شده بودزونی آونتی که تو از کابياونجور_! مونهی کار مدیتقل:گفتم
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 کار دنمی دوياونجور!!! یراست:  مکث کردو گفتی نگفتم، کميزی بهش رفتمو چيغره ا
 بدقواره ششششششووووووری بيپسره !!  رفت طبقه باالیطانی شي گفت و با پوزخندنویا! اسبه

عموته از پله ها که !  که سرگردهشییدا...تهیاسب عمته خالته دا!  شترمرغتهیاص خیدراز ب
با حالت ! ؟يای لب ساحل مرمیدارم م: لباساشو عوض کرده بود ، با لبخند گفتنییاومد پا

برو من اگه _!گردمی برمرموی من میباشه تا تو فکراتو کن _. فکر کنمدیبا:قهرگونه گفتم
 تولد رفتی ممردیرامان که رفت با حرص به ساعت نگاه کردم م !باشه_! رمیبخوام خودم م

رفتم طبقه باال تو ! حق هم داره خب خونه خودشه!ختیدوستش؟ اومد آرامش منم بهم ر
 بافتم که مثه قهی منگوله دارمم سرم گذاشتمو ی رنگمو تنم کردم کاله پشميریاتاقمو بافت ش

  رونی بفتم رالی از ودمویچیشال گردن بودو دور گردنم پ

 اطی غروبش هم گنگه، آروم رفتم سمت حي ابري هوارفت،ی کم کم رو به شب مي ابريهوا
 به خوردمویآروم تاب م!  لب ساحل رفتن حسش نبودیی تاب نشستم،تنهاي و رویپشت

 کردمی رامان نگاه مدنی مشخص بود به قصد دالی وي الهی مينای از ساحل که از پرچیقسمت
 که با دمی سرمو برگردوندم رامان رو ددموی کشیفیغ خفی تاب محکم رفت عقب ، جهویکه 

 رامان اومد کنارمو ؟يبچه شد! با پاهام تابو متوقف کردمو گفتم، نکنداد،یخنده هلم م
 یدرحال.  تاب نشستي اونم رودموی کنار کشکمی خودمو نم،ی بشخوامیبرو اونطرف م:گفت

ساحل که _ ساحل؟ب لي بریخواستیمگه نم:تم گفخوردی میمیکه تاب تکون مال
 مواج نگاه يای نگفتمو به دريزیچ! کنمی نگاش مينجوریهم! ستی نیمرز خاص...روبرومونه

 ه؟یبرنامت چ:  کردو گفتي شده بود، رامان سرفه ایکی ای با دريکردم، آسمون خاکستر
 با لبخند بهم م؟ی کنکاری چي دارم،دوسییاوهوم، تا آخر شب تنها-برنامم؟ :متعجب گفتم

رامان !  که با تو تنهام خدا رحم کنهیچه شانس: لب گفتمری کردمو زيزی اخم رکرد، نگاه
 می رستوران بعد برمی ماهم؟بررونی بمی بريخوای مگه،یإ،با خودت حرف نزن د:گفت



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 85 

 پسره نیا! شده بودو منتظر جوابم بودرهی با نمک بهم خیگردش؟ بهش زل زدم با نگاه
!  کنمقی آدما تحقنجوری درمورد اصول رفتار با انترنتیا  باشه توادمی داره،تیص شخیدوگانگ

 ي آلرژییبه خوشرو!!! دی بهت خندشهی نمقهیدو دق: تر شد و گفتي جدکمیرنگ نگاهش 
 میضمنا نر!! یی خوشرویلی خی کردمو گفتم نه که جنابعالی تو هپروت؟ اخميری که ميدار

 ضمنا مش رضا و زنشم م؟یمون خونه بيخوایپس م: و گفتدی من حوصله ندارم، خندرونیب
 رامان هم ؟ي مگه تو ترس هم دار؟یخب که چ: زدمو رك گفتميپوزخند!!!  امروزاستنین

اگه -هوم؟ -  گما؟؟یاممممم، م: زل زدمو گفتمایدوباره به در!  زد و ابروهاشو داد بااليپوزخند
- !نی ماشبا ،گهی ديجای می برکاینزد نی نه همی لب ساحل،ولمی ساعت برهی در حد شهیم

 یرامان نگاه! من حاضرم_...  دررونی ببرمی منوی منم ماشیتا تو حاضر ش!ستی نیباشه،مشکل
 ،ی خوشگل کني بريخوای نمی ول،یچیه-  ه؟یآره،مگه چ- ؟يجد:به سرتاپام کردو گفت

 !!زای چنی و ازی بل کنی ، ال کنی کننگولی منگولیج

 منتظرم،الاقل نی من تو ماش،یاوک: مکث کرد و بعد گفتیرامان کم! نع: گفتمشخندیبان
خانداداشت داشت -؟یدونی تو از کجا متار؟یگ! ؟یچــ:دمی گرد پرسيبا چشا!  بردارتارتویگ

 ،اونمی اورده که برامون لب ساحل بزنتاروی و با خودش گیزنی متاری گفت گکردیصحبت م
 کار ازت هی:رامان پاشدو گفت! می برينجوریست،همیالزم ن- ! کهیتداداشت رمان!شیکنارآت

 آروم رفت، با باشوی گفتو دستاشو کرد تو جنویا! اری با خودت بتارویگ...منتظرتم... خواستما
 و از الیزود رفتم تو و!  دادمدفحشی به نویحرص چندقدمشو با چشام دنبال کردمو تو دلم کل

 منتظرم نی رامان تو ماشرون،یرو دوشم انداختم رفتم ب و م برداشتتارموی گفی کدیاتاق نو
 از ساخت چوقتیه!نیآفر:رامان گفت!  عقب و خودم جلو نشستمی انداختم صندلتارویبود، گ

 با قسمت می شدادهی و پمیدی رسی روشن کرد و راه افتاد، وقتنویماش. نکنغی دربایخاطرات ز
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تک و توك بودن و واسه خودشون قدم   همگهی دي از ساحل مواجه شدم که آدمایقشنگ
 ه؟یچ: گفتیحیبا حرص به رامان نگاه کردم با لبخند مل! زدنیم

 ي پسره ي بزنم همه جمع شن نگامون کنن اتاری براش گنجای منو اورده اه،ی زهرمارِ چيا
 سنگ کهی رو اون تام،ی تا بسایوا- ! یچیه: فشرده گفتمي دندوناي چنبر، آروم از الاریخ

 بود، ای که سمت مخالف دری نگفت و رفت سمت جنگليزی چ؟ي بريخوایکجا م- ن،یبش
 و در حد ومدی شب بود،خداروشکر باد نمبای تقرگهی کردم، دگاه نای سنگ نشستمو به دريرو

 با فاصله از من کمی کپه چوب اومد و هی بعد رامان با قهی بود،چند دقمی مالمی نسهی
 ول نکهینه مثه ا!. اری بتارتوی چرا پاشو گی بمن گفت نشستی بعد با نگاهن،یگذاشتشون رو زم

 درست کرده شی تا برگشتم رامان آتبرداشتم تاروی گنی رفتم سمت ماشست،یکن ماجران
 من نشسته بود، رفتم نشستمو گفتم، چه خوب ي جاي روبروشیبود و خودش اونسمت آت

عاقل اندر ! ن با ژل تر بود بزور سوزومدمشوکمی زماشی ه؟يجد- ي درست کردشیآت
! ي درست کردشی که آتي کردي بود خوب کارنیمنظورم ا: نگاهش کردمو گفتمهیصف
 و شعله شی رنگ آتی رنگ شب نگاه کرد، نور روشن و نارنجاهی سيای به دردوی خندمانرا
 به صورت رامان نگاه کردم، نگاهشو برگردوندو به د،یتابی رقصونش رو صورتامون ميها
 که يزی که بود اون لحظه تنها چی هرچره،ی تي قهوه ادمی شااه؟ی سي زل زد، چشماشیآت

 شنا نگاه کردم دستامو ي بلندش روهیبه سا... رامان بود ي روشنش نکرد چشماشینور آت
 گفتمی بلند بود، بهش میلی منم مثل تو قدش خيبابا:  گرفتموبالبخند گفتم شی آتيجلو

 حرفم انگار جا خورد متعجب بهم زل زد ، خودمم نی ادنی شنرامان که از. بابالنگ دراز 
رامان با لبخند .  نگفتميزی شد و چتر لبخندم پررنگ.  از بابام گفتمهویتعجب کردم که 

آره منم _. پهی بوده حتما، داداشت هم حتما از اون رفته که انقد خوشتیپیپدر خوش ت: گفت
نه -.گهی خب هستم دیر،ولینخ-م خوشگلم؟  منی بگیخواستیاالن م-. دمی بابامو نوهیشب
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 اما نه ی هستونا اهیشب.گمیشباهتتو م: گفتيبا خونسرد. متعجب بهش نگاه کردم! یستین
 گهیبحثو به سمت د: تو فکر که رامان گفترفتمیبازم داشتم م... خب آره، مامانم-... کامال

- به حرفت گوش کنم؟دیچرا با-.شدی نمدهی دی به اطراف کردم کسینگاه!!!!  تارینکشون، گ
 يخوای اونم نمي هنر دارهی الاقل ارم،ی هم بروت نمگهی دزیهزارتا چ!یستی که بلد نيآشپز

 یپشت چشم! هی شدنت عالزونی آونتی وگرنه به کابنهی فقط واسه همتیتنبل!!!ينشون بد
فقط :ت آوردم و مشغول کوك کردنش شدم، رامان گفرونی بفشی از کتاروینازك کردمو گ

 همراش سی نیاگه زحمت- ؟؟؟ی چـــگهید:بازم چشم غره رفتمو گفتم!  بخونا،همراشینزن
 زد و منم يلبخند! گهی دخوننی متاریخب همراه گ: که گفتدم نگاش کرينجوریهم! برقص

 تتی بنظرت صدام اذ،یتو که کال با من لج: و گفتمدم،ی کشتاری گيمایآروم انگشتامو رو س
 کردم،از خوندن خجالت زیبا حرص چشامو ر.  مینیحاال تا بب_ محترم؟ي آقاکنهینم
 هم دیازش بع!!! فالنهت صداارهی بعدش همش تو روم بدمیترسیهمش م!دمایکشینم

 !...*ستین

 شی بخونم،رامان نگاهشو از آتی چدونستمی نمزدمی متاری فقط داشتم گقهی دقهی کینزد
باشه بگو، _من بگم؟_... بخونمی چدونمینم_؟يقصد خوندن ندار:گرفت نگام کرد و گفت

 زدم ي فرهاد؟ لبخند؟يتنگنا رو بلد:  مکث کرد و گفتی رامان کمخونمش،یاگه بلد بودم م
دلم از :  زدنو شروع کردمتاریدوباره شروع کردم به گ. بله_؟ی هستيگفتم پس اهل نوستالژ

 یاهیشدم اون هرزه گ.ستی نی رسادی و فرادیتو دلم فـــــر. ستی نی روزا بـــا کسیـــــلیخ
 ..ستی نی خار و خسيکه گالش پر پرِ دستا

 ..ستی نی رسادی فرگهید.. ستی نی دل باکسگهید

 .. شدهي ابرآسمـــون

 ..ستی نی خار و خسگهید
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 ..پرهی از ابرا سبک تر مبارون

 ... خودش دارهي سر بسویهرکس

 ... شدممی الکپشت تو خودم قامثه

 ..برهی دلمو نمچکسی هگهید

 ...ستی نی دل باکسگهید

 ـــــــستی نی رسادی فرگهید

 ... شدهي ابرآسمون

 ...ستی نی خار و خسگهید

  افتادهرونی از پاشوره بیماه

  شدهی ها پراشون زخمشاپرك

  بره هاموني تو گله نکنه

  افتادهابونی گرگ بگذر

 ..ستی نیباکس.... دلگهید

  ـــــستین ی رسادی فـــــــرــــــگهید

 ...ستی نی خار و خسگهی شده دي ابرآسمون

 نازك یپشت چشم! دونمیم_.خب تموم شد: انداختمو گفتمی که تموم شد بهش نگاهآهنگ
 گفت به تو دویخند! يازبس که حسود!یکنی نمفی ازم تعردونمیباشه، م:کردمو گفتم

 که دستش یرامان با چوب. ی اعتراف کنخوادی نداره نمبیست،عی ندیآره ، بع_ کنم؟؟يحسود
 يایبه در. نی آفر،يخوب خوند: و رو کرد و گفتریز  درحال سوختن روي چوباکمیبود 

 قدم بزنم کمی خوامیمن م:بعد بهش نگاه کردمو گفتم!  رنگ نگاه کردمو گفتم ممنوناهیس
. میاد آب راه افتکیآروم پاشدمو کنارش راه افتادم تو امتداد ساحل نزد. باشه، پاشو_؟يایم
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 قدم ایتو شب کنار در: و گفتدیش کیقی رامان نفس عمدن،یرسی به پاهامون میموجا گاه
 ساحل هم همون است،ی همون درای روز و شبش، درکنهی میچه فرق_ داره؟ي ادهیزدن چه فا

 ییایرو:  ابروشو داد باال و گفتي تاهیرامان ! ستی شده که مهم نرهیساحل، فقط آسمون ت
 یچ_به؟پس مثه تو گوالخ باشم خو:  لب گفتمریآروم ز... گهی ديدختر! ایکنیفکر م

 وحشتناك ي صداهی نجای که اومده بودم اباری..یدونیم: زدو گفتيپوزخند.  بابایچیه_؟یگیم
!!! برو عمتو خر کن: لب گفتمریچشام گرد شدو ز!!  قسمت ساحل جن دارهنی اگنیم.دمیشن

 زی آمطنتی کرد و با همون پوزخندشیاز تو ترسناك تره؟؟رامان اخم با نمک:بعد بلندتر گفتم
پس چرا اون روز تو : تفاوت به راهم ادامه دادمو گفتمیب. فکر نکنم: کرد و گفتسد راهمو

ن آروم باهام هم  هست؟ راماالی نکنه از توترسناك تر تو وبره؟ی شب خوابت نمی گفتنیماش
 ادی تو خواب بترسمی مبرهی ترسناکه، تا صبح خوابم نمیلیخ. آره: گفتدویقدم شد خند

متعجب بهش !!! لوفرهیاسمشم ن_!نطوریاوووو که ا_!!نمیخوابشو بب ترسمیسراغم، ازون بدتر م
بچرخ _افت؟؟یق_!! نکن بهت اثبات کنم تا چه حد ترسناکميکاری:نگاه کردمو با حرص گفتم

 هوا سردشده، بعد خودش آروم به طرف می برگردای زد و گفت بيرامان لبخند. میابچرخت
 یوقت!  خفش کنمشهی خودش آخر باعث می بفتار رنیبا ا!  پسره گستاخيا!  راه افتادنیماش
 جلوش نشستم، رامان اومد ي رو بالشتکانهی و کنار شومالی من زودتر رفتم تو ومیدیرس

 ي نشست،دستامو جلونهی دورتر از من سمت مخالف شومی انداخت و اومد کمزی رومچویسوو
 که سیپا ن:گفتم  بهش انداختم، زانوهاشو جمع کردکهی نگاهمی گرفتمو نشی آتيگرما

 شی به آتانهی موذی نگاهدمویلبامو برچ! باشه_ ندارهدهیجمع کردنشم فا!هینردبون شهردار
عجبا انگار کم ! اوهوم_! زدتخیا اوندماغ قرمزِ  دلقک شده بهی شبافتمیق:انداختموگفتم

 یکنی چرا کل کل نمیعنی_؟ی چیعنی_؟یکنی مدیی تاگمی می ،چرا هرچنمیبب_. آورده
 خفت مونی می بهم بگگهیباردی_ خانوم؟مونی باهات کل کل کنم مي دوس داروت_گه؟ید
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نظرت عوض شد؟؟ :اونم با لبخندگفت. با حرص نگاش کردم!! مونیباشه،خانومه م_!کنمیم
حاال هم . ی خفش کني برسه تا بخواي نردبون شهردارهیهرچند فکر نکنم دستات به گردن 

 رسهیقدتم م! خودت درست کن!! دستپخت ندارمهمن ک_!!  طلبمهیلیخ! برو شام درست کن
 زل دمی ساکته نگاهش کردم، ددمید ی نگفت وقتیچیه!  نردبوني بردارنتایموادو از تو کاب

 ی خوبه، سعمیلی خرینخ_! دستپختت واقعا افتضاحه،البديحق دار_ه؟یچ: گفتمیزده بهم، شاک
 و ي لطف کردنکهی بخاطر استم،ین  برات شام بپزه، آشپزت کهي خانوم بخواهیکن مودبانه از 

 بعد پاشدمو رفتم کنم،ی برات غذا درست مکنمی االن منم مرحمت مي مهمونم کرديچندبار
 ...تو آشپزخونه

 یخب چ. به اطرافم انداختمی بود رو تنم کردمو نگاهزونی آوواری که به دی بنفش رنگشبندیپ
!  دارهي حوصله اضافه کاریک. خورشتم باهاش درست کنمهیمجبورم ...درست کنم؟ برنج نه

ث شد با پوزخند رامانو  باعثانهی فکر خبهی اما نتیرفتم سمت کاب...  خوبهیاوووممم ماکارون
 رامان متعجب اومد تو آشپزخونه قهی دقهیبعد ... نیاری بفی رامان خان،تشريقاآ:صدا بزنم

 رو بهم ی ماکارونشهیم: اشاره کردمو گفتمنتی شلوارش بود، به کابيبایدستاشم تو ج
 زوی برداشت داد بهم، گذاشتمش رو می بسته ماکارونهی و نتی اومد سمت کاب؟رامانيبد

 شدی وقت نمرون،ی فرو برد و رفت بباشی تو جتاشودوباره دس! ي بریتونی،میمرس:گفتم
 اهاشونیسو...  خوبهای گوشت چرخ کرده وا شه، سوخی سمیوا

 باری همون شهیم: دوباره اومد تو و گفتقهی دقهیبعد از .  یب!!رامــــــــان_کجاست؟؟؟
کرد داد  دای پای بسته سوهی و نتایرامان بازم رفت سمت کاب! خوامی مایسو_؟یهمه کاراتو بگ

 عوض تشکرشه گه،ی دشعورهیب.  لحظه چپ چپ نگام کردنی رفتن تا آخررونیموقع ب. بهم
 رو ی خورد کردمو بعد از حاضر کردن مواد، ماکارونهی با گرازارویپ! کشمیدارم زحمت م

نمک دون رو برداشتم و تکون دادم .. دنمکش کم بو... دمی چشای از سوکمیرفتم .جوشوندم
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 با دهن باز و نمکدون نجوریهم!!  تو تابهختی درش جدا شد همه نمک رکه تا نمک بپاشه
 زود درشو گذاشتم و پشت به دمی رامانو شني قدماي که صداکردمی به کوه نمک نگاه میخال

 پر وانشوی از آب سردکن لخچالی برداشت رفت سمت وانی لهی اومد داخل و ستادم،یگاز وا
ابروهاشو داد ! لهی تکمینه اصال، همه چ_؟ي الزم نداريزیچ:دیکرد و با شک نگام کرد و پرس

 زود برگشتم در تابه رو برداشتمو با قاشق کوه نمکو از روش رون،ی آب رفت بوانیباال و با ل
دمو دم  رو آبکش کردمو همشو باهم مخلوط کریبعد ماکارون!! کمتر و کمتر کردم

 باز کردمو شبندویپ!  کنمنکاروی است دلم خواندفعهی اما اکردمی نمنکارویمعموال ا!گذاشتم
 شدم دنی دلمیمشغول ف!  آرامش دارمکمیرفتم تو هال رو مبل ولو شدم، رامان باال بود؛بهتر 

انگار غذا داره : و گفتمدمی کشیقی به مشامم خورد، نفس عمبی عجي بوهی بودم که لمیغرق ف
 تو آشپزخونه و از دمیدو. سوزهی من داره مي غذاي گفتم وازموی ازجام پرهوی... سوزهیم
 خاموش کردم، هول شدم در قابلمه رو برداشتم که رشوی حجم دود بسمت گاز رفتمو زونیم

 آب سرد گرفتمو، هم هود و هم هواکش ریدستم سوخت و آخم در اومد، دستمو ز
 سوخته انداختم می نی به ماکارونینگاه.  شانس ماستنمی ایلعنت. آشپزخونه رو روشن کردم

 و قابلمه که اثر گه،ی ظرف دهی تو زمی سالمشو جدا بري قسمتایکردم بطور نامحسوس یو سع
 رو تو ی خوشبو کننده پرتقالي عوض شد اسپرکمی کردم، هوا که می قانتیجرم بود رو تو کاب

 ی آشپزخونه کردم تا مطمئن شم همه چ به کلی نگاهدم،ی چزوی کردمو میآشپزخونه خال
 غلط زویم.نیی پاادی آوردمو به مسترگوالخ اس ام اس زدم که بدر بمی از جمویمرتبه، گوش

 شه؟ی می نداره فقط ،مگه چگی نسوخته، خب ته دمی بودم بنظرم که غذا اونجوردهیانداز چ
 انداخت و زی به می که رامان اومد تو آشپزخونه، نگاهدمیجوی تو فکر بودمو لبمو منجوریهم

 نی چرا همچگهی دنی بشایب: کج کردمو با اخم گفتاموبعد به اطراف آشپزخونه نگاه کرد، لب
 ینی به سی رو مرتب کرد و نشست رو بروم، نگاهی نگفت صندليزی رامان چ؟یکنیم
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 که یبعد درحال. یچیه_؟يخندیچرا م_.نیآفر: و بعد بمن انداخت و با خنده گفتیماکارون
 چنگالشو انه،ی گله طعمش مثه ظاهرش خوشمینی گفت بزار ببدیکشیاز غذا واسه خودش م

 ی زدمو کمیلبخند زورک.  بکش واسه خودتگه،زودباشیتوهم شروع کن د:برداشت و گفت
 ابرومو دادم ي تاهی نداره؟؟ ینی زمبی سگی ته دتی چرا ماکارونیراست_.دمیبرا خودم کش

 زدو يپوزخند!ی کندای هم برام پینی زمبی سيای نشد صدات کنم بگهیشرمنده د:باال و گفتم
 ی رو برداشت گذاشت تو دهنش، و کمی چنگال از ماکارونهی واقعا، بعد يلطف کرد گفت

 هی وانوی تو لختی بعد چشاش گرد شد و زود پارچ رو برداشت از نوشابه واسه خودش ردیجو
 و بمن نگاه دی کشقی جمع شده بود چندتا نفس عمافشی که قی بعد در حالدی کشنفس سر

 برا ای خل و چل بازنیا: با حفظ ظاهر گفتمکردموینگاه م  و بهت زده بهشي جدیلیکرد، خ
 نمک لوی دختر چند ک؟ي و چل باز؟خلیچـــ: گفتی زد و بعد عصبي رامان پوزخنده؟یچ
فقط :با حفظ ظاهر گفتم .  خدا اون نمکه کار دستم داداي تو؟ دهنم وا موند وانی ایختیر

 برداشتمو گذاشتم تو دهنم ینیس  چنگال ازهیبعد . گهی خوش نمک شده دنه؟خبیمشکل هم
 هم وانی لی پارچ نوشابه رو براشتم و ازش خوردم حتي صورتم جمع شد و فوردمشیو جو

مشکل !!ی غذا درست کنینتوی نمزدمی حدس مدیبا:رامان خندش گرفت و گفت! برنداشتم
داد ی رو می سوختگي بونی همشهی همادمهی ده،ی مامانبزرگمو مي مزه کته هاس،ی ننیفقط ا

بعد ازجاش پاشدو ! ی سوختگي رو پاستا انقد افتضاح باشه بوکردمی فکر نمیکته هاش، ول
 رو باز کرد قابلمه یی ظرفشوری زنتی روشون زوم کرد و بعد در کابی کمنتایرفت سمت کاب

 نموییلب پا! ادی بوش تا راه پله هم می کارگاهو گول بزنهی یتونینم:سوخته رو درآورد و گفت
 یتونی مطمئنم نم؟؟ی خودت دست بکار شهیخب حاال،شلوغش نکن نظرت چ:گفتم  ودمیگز

 شرط یسر چ:رامان با پوزخند اومد رو برومو گفت! ی املت هم درست کنهی
 و چهار ستی تا بکنمی می بگي هرکاری املت خوب درست کنهی یگه تونستهه،ا_؟؟يبندیم
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! موافقم!چه خوب_!!یگوش کن  و چهارساعت به حرفامستی بدی هم بایاگه نتونست!ساعت
رامان !!! يآشــــپز حـــرفه ا... شد خبرم کننم،امادهی ببلمی فرمیمن م: زدمو گفتميپوزخند

 رو مبل رونی زدمو رفتم بي آشپزخونه اشاره کرد، چشم غره ای زد و به خروجيهم لبخند
 کنم سکیر تونمینه، من نم!!! ی کردم اگه خوب درست کنه چی خدا غلط اضافينشستم، ا

 اردکو ماچ کنم هی اگه ازم بخواد يوا!  خل و چل گوش کنمنی و چهار ساعت به حرف استیب
فکر شرورانه .  حرصم بده خوادیحتما م يوا.  سی هم ندی به پر حساسم ازش بعدونهی؟؟میچ
 رفتم تو مشغول هم زدن املت رو گاز بود با ی به سرم زد و رفتم طرف آشپزخونه وقتيا

 ستتونی ل؟توی رو برام سرچ کنی ام سی و کانال پيای لطفا بشهیم: بامتانت گفتمیحنلبخند و ل
. گردمینسوزه من االن برم نی به گاز کرد و گفت باشه تو حواست باشه ایرامان نگاه. ستین

 کردم تو املت و هم زدم،بعد ی فلفل رو برداشتم خالزوی زود رفتم سمت مرونی رفت بیوقت
 ی و خودمو زدم به بی تو پارچ نوشابه و زود نشستم رو صندلختمیر  دوتا مشت نمکيفور

 اومد و تابه رو از رو گاز برداشت و گزاشت ،یمرس_ کردمدای رامان اومد تو و گفت پ،یالیخ
با ! ی لقمشو تو تست کننی اولخوامیزم،می عزیچیه_ه؟؟یچ_ بعد به من نگاه کردزیرو م

 نسوختم ادی و تند زي هنديبه لطف عالقه به غذاها ، لقمه گرفتمهیاعتمادبنفس لبخند زدمو 
 به من یمان با شک نگاهخوبه خوشمزست، را: خوب حفظ کردم و گفتمیلیاما خب ظاهرمو خ

 لقمه گرفت و خورد و بالفاصله شروع به سرفه کرد و رنگ هیو املت انداخت و بعد 
 نوشابه بخور زود ای؟؟؟ بي شدی چيواااا: گفتمی ساختگی شد، با نگراناهیرخسارش کبود و س

 و دی و زود از جاش پردی گرفتم جلو دهنش اونم سر کشختموی پر براش روانی لهیباش، 
 از کمی تو هوا تکون دادم حواسم نبود و يروزی مشتمو به نشون پدمویخند! رونی بدیود

 و تفش کردم یی طرف ظرفشودمینوشابه رامان که تو دستم بود خوردمو چشام گرد شد دو
 و با رونی طبقه هم کف اومد بیی که از دستشودمی و رامانو درونی آشپزخونه رفتم بزا
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 سمت در دمی هوا پسه و دودمیو با سرعت به طرفم اومد، د. رمتیدعا کن نگ: گفتتیعصبان
 اطی حدمی فهمی و بعد از کممیدودی دنبال هم ماطی تو حي بدو، مثه تام و جریحاال ندو ک! الیو

.  کشتمترمتی بگگفتی رامان هم فقط می پشتاطی طرف حدمی دوکه،یکوچ جلو خونه چقد
 اونم تو ساحل دنبالم ای سمت دردمیشدم دو خارج الی و از ودمیدوی ميشتریمنم با عزم ب

 ادی داره از روبرو با سرعت مي موجودهی دمی نگاهم به روبرم بود که دينجوری همدیدویم
 دمی برگشتمو به سمت مخالف دوي بلندغی و با جههای اسبه سهی دمی که شد دکتریطرفم نزد

 دی دستمو گرفتو منو کشدی اسبو دیوقت! دومی که دارم بسمتش مکردیرامان بهت زده نگام م
 بعد می بهت زده به دور شدن اسب نگاه کردیکنار اسب از کنارمون رد،شد و رفت ، کم

 زدمی نفس نفس مدمو که رو زانو خم شده بویرامان با اخم بهم نگاه کرد، درحال
  کهيزیچ:رامان گفت... رم کردس...اسبه....هی.... که ازتو ترسناکتره يزیچ.... یدونیم:گفتم

فک نکنم ازتو : گفتمیخندم گرفت و با همون خنده حرص! یازتو ترسناکتره فقط خودت
  بگذرون، دستي به شاددهی رمي با اسبازارمی تنهات منجای خب،من ایلیخ_!ترسناکتر باشم

....  سمتمو گفتم نه رامان نرودمشی که لباسشو از پشت گرفتم کشرفتی داشت مبیبه ج
 يدی رگبار شدهوی سرد بود، یلیبرگشت و بهم نگاه کرد نفسام منظم تر شده بود، هوا هم خ

اسبا ازتو : کرد، در ادامه حرفم گفتمسمونی خهی گرفت و در عرض چند ثاندنیهم بار
 شده بود سی زدو ابروهاشو داد باال، موهاش خي و فقط لبخندگفت نيزیرامان چ! ترسناکترن

. يلرزی ميم،داریباشه، باهم بر: که گفتدمیلرزیداشتم از سرما م. بود رو صورتش ختهیو ر
 یوقت! می خب انگار هردو خلال،ی سمت ودمی تکون دادمو باهم دودییسرمو به نشونه تا

 زد سشوی خيرامان هم نشست و موها ، کنارشدمی و چپنهی زود رفتم طرف شوممیدیرس
 زدمو به يشخندیاز فکرم ن!  کردنی سطل آب رو سرش خالهی شده که ی سنجابهیکنار، شب
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توهم برو لباستو عوض کن سرما : زل زدم، از جاش پاشدو رفت طرف راه پله و گفتشیآت
 . . بهش انداختمو اونم رفت باالی نگاه،ينخور

 رامان با ن،یی عوض کردم و رفتم پاسموی خي از جام پاشدمو رفتم طبقه باال تو اتاقم لباساآروم
 بخور ضعف نویا: کلوچه رو داد بهم و گفتهی من نشست يدوتا کلوچه اومد رو مبل کنار

نه خودت خوب : رفت و گفتي غره ا؟چشمیشی تا حاال واسه ضعف من نگران میاز ک_.ینکن
ز کلوچه  اکمی نگفتمو يزی طلبته؟ چمیزی چهی من قابل خوردن شه،يغذا ی نه گذاشتیپخت

  سالم آرمان: بهش انداختم جواب دادی زنگ خورد نگاهشیگوش. خوردم

من _الیخینه ب_ کرده؟تی تو شکاشی پیحاال واسه چ_دم؟یمن جوابشو نم_عجب_ من؟یک_
 ا،اونی تو بدترگهیإ بس کن د_کنمیخودم بعدا حلش م_احتماال زود_ارمیواقعا سر در نم

 گفت و قطع کرد و نویا. فعال_ کشش نده گهینه د_ کشهیخجالت هم نم_موضوعم بسپار بمن
 زدنی حرف می بدونم راجب چمردمی می داشتم از فوضولماخب مسل. زی گذاشت رو مویگوش

 یرامان با ب.  دادمحی کنه پس سکوت رو ترجعمی ضای حسابدنشی ممکن بود با پرسیول
 يچه زدمو با حالت انکار گاز از کلوهی بهم؟ يچرا دوساعته زل زد: نگام کرد و گفتیحوصلگ

از جام .  نگفتيزی زد و چیحی ملدرامان با حرص لبخن. ای داريری من؟ وا خوددرگیک:گفتم
 ي منو بدون روسردی نوخواستمی بود و نمهیپاشدم و رفتم باالتو اتاقم چون وقت برگشتن بق

 گوالخ دوست دختر نیا: ناجور کنه، رو تخت ولو شدم و با خودم زمزمه کردمي و فکرانهیبب
تو جام غلت . ر قابل تحملهی واقعا غکنهی تحمل منوی اي اون چجور،آخهیداره، اونم از نوع اجنب

 می اتاقمو گمونم مستقومدی سر نهی ی حتدی نوهی بعد از برگشتن بقدم،یزدمو به پهلو دراز کش
 ی جات خالولی نيوا: گفتی رو تخت کنارم نشست و با خستگشمویرفت بخوابه مهسا اومد پ

 هگفت حاال ک_ شد؟یمگه چ_دی ازمون کار کشیهم خوش گذشت هم آخرش سرگرد حساب
 رفته بود سر اروی که امرزی خدا بی راجب خانواده اون طرف خانعلمی سر برهی نیای بمیرونیب
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 بازمانده نی طرف آخرمیدی سو به اون سو آخرش فهمنی خالصه از ام،ی کنقیخاکش تحق
 کای سر خاکش وآمرادی مباری برادر زاده داره که اونم هر چند سال هی بوده و ینسل خانعل

 نایا_؟؟یکنه؟؟مطمئنی می زندگکای آمراروی اون یعنی:دمی زده شدمو پرسوكش.کنهی میزندگ
با :دمی پرسجیگ.. ي وقتشه با رامان برگهی شد، فکر کنم ددای پارویرد . گفتنی منویکه هم

 رامان هم نجاستی اشی خوبن،ی بردی باادی به احتمال زی ولستمینهنوز مطمئن _رامان برم؟
 شد؟ مهسا دای پاروی انقد ساده و بچگونست؟رد هی قضیعنی_. کنهی میلس آنجلس زندگ

 همش حدس و نایومده،ای بدست نجهی تا نتری نگجهی نتچوقتیه: زد و گفتيلبخند متفکر
 ي اازهی گفت و خمنویا. ستی ساده ناد،ی که انقدرا هم که ساده بنظر میکیگمانه، بنظر من 

 زمی عزنمتیبیرم بخوابم،صبح میم: به دستاش داد،از جاش پاشد و گفتی کش و قوسدیکش
 و به فکر فرو دمی منم رو تخت دراز کشرونویمهسا رفت ب.  کردمدیی زدمو تاي،لبخند

 رفتم  ودمیلباس پوش. صبح زود پاشدم و به ساعت نگاه کردم،هفت بود...*** رفتم
 رفتم داخل،نرگس خانوم ومدی ظرف و ظروف مي خواب بودن از آشپزخونه صدان،همهییپا

 من که شد برگشت رگفتم،متوجهیبا لبخند بهش صبح بخ. برا صبحونهدیچی مزیم داشت
 داری زود بر،چرای متوجهتون نشدم خانوم جان،صبح شماهم بخيوا:سمتموگفت

 دمی کشزوی از می صندلهیبعد . نه اصال،ممنون: گفتمدموی اومده؟ خندشی پین؟مشکلیشد
 که به نجوریهم.ختیری عسل مينرگس خانوم داشت تو ظرف بلور. روش نشستمرونویب

 نی تحمل اکا؟ی با رامان برم امرتونمی میعنی... بازم فکرام اومد سراغمکردمیعسل نگاه م
 ن؟شمایخوایجان عسل مخانوم _. نرگس خانوم به خودم اومدميمسئله رو دارم؟ با صدا

هوا  کمی رمیم...زم،ممنونینه عز_. نایکنی من،ضعفی صبحانتونو بخورنیزودتر شروع کن
 خانوم جان يا: آشپزخونه رفتم ،نرگس خانوم گفتیاز جام پاشدمو بسمت خروج. بخورم 

 ادهی مشغول پرونوی رفتم بالیاز و.  زودگردمیبر م_...  آخههیصبحانه نخورده هوا خوردنتون چ
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 باورم يوا... شبید. نبودشبی دهی باروني از ابراي بود و اثریهوا آفتاب. تو ساحل شدميرو
 خوب شد یول! دوتا اسب از دو جهتکرد،البتهی اسب داشت دنبالم مهی نجایهم شهینم

 کوه هی مشت شن برداشتم بعد کم کم مشغول ساختن هی زانو زدم و نیرو زم. سرمانخوردما
 با لبخند منظمش نجوریهم.  نکرده بودمي وقت بود ماسه بازیلی خیوب شدم، چه حس خیشن

چه ناز شد خوبه اون : گفتمدموی که شد خنداملک.  صدف روش شدمدنیکردمو مشغول چ
 کودك درون فهمهی مسخرم کنه،اون چه مکردی سوژه منمی منو وگرنه انهیبیرامان گوالخ نم

 ي آروم و صاف روبروم لبخنديای به دردموی کشیقی آخه، آروم از جام پاشدم نفس عمهیچ
 ازش هوی که مهسا ونه سمت آشپزخرفتمیدر رو بستم و داشتم م.الیزدمو برگشتم سمت و

متعجب . گردمی دوساعته دارم دنبالت م؟یی معلوم هست کجاچیه: گفت رونویاومد ب
ا گفت حاضر  اتاق من مهسمیدستمو گرفت وباهم رفت. گمی باال بهت ممی برایب_چرا؟:دمیپرس

وا نرگس خانوم _. تهرانمیگردی عصر هم برمرون،امروزی بمیری واسه صبحونه ممیشو دار
 ای بي حاضر شم آماده شدرمیم. میری مي پنج نفرخوره،مای منجایسرگرد هم_!ده بودی چزیم

 برداشتم و ییموی بلند لشرتیی و سوی استرج مشککی تونهی نگفتمو رفتم سمت کمدم يزیچ
 ی آورده بودم کتونیکال دو جفت کفش و کتون. دمشونی پوشی و شال مشکی آبنیبا شلوار ج

 دینو.  بودناطی همه تو حرون،ی رنگ رفتم بی رژ کالباسهی فقط شِی برداشتمو با آرامویمشک
 ری نکردمو به همه صبح بخییاعتنا. دمتای وقته ندیلی خانوم،خلوفری نریبه به صبح بخ:گفت

 من می برگهیخب د:سامان گفت... یاز بس که با خواهرت خوب:تم گفدیگفتم بعد رو به نو
تازه متوجه شدم رامان تو جمع نبوده با . ادی رامان بسایکارد بخوره،وا:گشنمه، مهسا گفت

 اطی گفت جوابشو دادمو با اشاره به حری و بمن صبح بخونیی کسل از پله ها اومد پايظاهر
 میهمه موافقت کردنو رفت. کهینزد.مای برادهی ، پمی برای از سمت درنیایب: گفتیپشت

همه بهش نگاه ! إ اونجارو: من شد و گفتی متوجه کوه شندی نومیدی ساحل که رسرون،بهیب
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 مارگونهی بافشی رامان که قکرده  درستشکی کوچي بچه هی جانم البد يا:کردنو مهسا گفت
 سازنی مردم قلعه ميچه ها بوده بي اقهی سلی بيعجب بچه :  و گفتدی کوه خنددنیبود با د

 دنویهمه خند!  روهم فکر کرده شاهکار کردهختهی کپه شن رهی نیاندازه باباشون،اونوقت ا
بعد . تشی خالقوزرشک ت: گفتدینو!  داره خبیی تواناهینگو گناه داره،هرکس :مهسا گفت 

 از دست ندمو ارموی بود مشت کردم تا اختبامیبا حرص دستامو که تو ج! دنیبا رامان خند
!  بدنا،منتها شانس منهری گنی نداشت به ایاصال لزوم!  و راماندینکوبونمشون تو فک نو

 قشنگ میلیبنظر من خ: من گفتممیرفتی مشی آروم پي و با قدمامیدوباره راه افتاد
 بود خواهر یشوخ: گفتدینو.ستی سال سنتونه نی کردن هم در شان شما که سرهمسخ!بود
مهم : کردنو من تو دلم گفتمیهمه خنده کوتاه!  و هشت سالمهستیمن ب:رامان گفت. من

.  معلومهافتی از قایسرما خورد:دی کردو سامان پرسيرامان سرفه ا! ستیعقله که دوسالتم ن
 بارون راه ری بود موقع برگشت از تولد زدی شدبارون: گفتدینو. سرما خوردمکمیخوبم،_

 شبی دنی ادوننی نمنای ایعنیبهت زده به رامان نگاه کردم پس .  فک کنمي سرما خوردیرفت
 یو باهم بسمت سفره خونه ساحل. م،اونجاستیدیرس:  نداد و گفتیرامان جواب! خونه بوده؟

 می رفتکردیکه بهش اشاره م

 و رامان کنار هم،من و مهسا کنار هم دی ،نومی از تختا نشستیکی ي و رومی باهم داخل شدهمه
 به ی خنکمی بود و نسای پنجره بزرگ بسمت درهی کنارمون قای دقمی اونا نشسته بوديوبرور

 دی هم همون سمت پشت به پنجره نشسته بود، بعد از گرفتن سفارشا، نود،سامانیوزیداخل م
 باشه، ی کباباشونم عالدوارمیآره،ام:سامان با لبخند گفت. هی عالیلیه،خیخوب يعجب جا:گفت

 چشم ایمن از پنجره به در.همه مشغول صحبت بودن. یی بازم تو فکر غذاي وايا:مهسا گفت
 تو صورت من دی باقای همه آدم آفتاب دقنی انی از بکردمی فکر منیدوخته بودم و به ا

 ینگفت:دی پرسدی گرفتمو بهش نگاه کردم، نوای چشامو از درمان سرفه رايبا صدا! د؟؟؟یتابیم
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 براتون نیبزار: بهم انداخت و بعد با خنده گفتی نامحسوس رامان نگاه؟يچرا سرما خورد
 رفتم لب ساحل ال،ی تو ونی از تولد برگشتم و بعد از پارك کردن ماششبید...  کنمفیتعر
 گرد و دهن يبا چشا!  کرد و دنبالم کردله بهم حمي موجودهی بخورم، بعدش یی هواهیکه 

راستش _ بود؟ی،چيوا: مهسا گفتردنکی باز بهش زل زده بودم، همه متعجب نگاش ممهین
.  شدمسی خومدی زود برگشتم خونه،همون موقع بارون مدم،فقطی نفهمیکی تاردونم،توینم
نه : گفتدی با تاکن مارو؟ رامایداداش،بست: به رامان نگاه کرد و گفتهی عاقل اندر صفدینو

 لوفریدم،نیبا نگاهم براش خط و نشون کش!  بوددهی موجود خطرناك و رمهی گمی ميبابا، جد
 گذشت و سفارشا رو آوردن،همه یکم! شعوریب!!!دهی موجود رمگهی نکنم،بمن می تالفستمین

 ازش وانویل... ایکم حرف شد: گرفت سمتمو گفتختی دوغ روانی لهی دیمشغول شدن، نو
مان خوشت را.. خوبه غذاشونیلیخ:سامان گفت.  ندارم بزنمیحرف: گفتمتموگرف

اشتهام : زد و گفتیرامان لبخند کم جون. یکنی مي با غذا بازيآخه دار_چطور؟_ومده؟؟ین
 که واسه خودم ی نازك کردمو درحالیپشت چشم. هیکم شده،فکر کنم بخاطر سرماخوردگ

 کمیبارون خورده بهش،لوس ننر جنبه  کمی تو دلم گفتم حاال خوبه گرفتمیلقمه م
 شنهادی نگفت بعد از صبحونه مهسا پيزی چی کسگهید! ی نداره نازك نارنجمیسرماخوردگ

 زونی مادی چون حال رامان هم زالی پسرا خواستن برگردن وم،ی دور بزنکمی میداد بر
 با دی و بارن کار دايسری رامان گفت که ی ولکنه،یالبته بنظر من داره خودشو لوس م!نبود

 باغا ونی گردش و قدم زنون از ممی و رفتمیازشون جدا شدسامان برن دنبال کارا، من و مهسا 
 رو اون تخته می برای بلوین: اشاره کرد وگفتی مهسا به سمتمیرفتی سبز اطراف ميو فضاها

 اهمب. میباشه بر: درخت بود نگاه کردم و گفتمهی هی ساری که زی به تخته سنگم،ینیسنگ بش
 شنا خواستیدلم م: گفتکردی مي بود بازدهی که چی که با گلیمهسا درحال. میرو سنگ نشست

تودلت _خوادیمن دلم نم: مشت علف کندمو گفتمهی.  که فصل سرماستفی حایکنم تو در



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 100 

با . مسخره: وفادار، مهسا زد تو بازومو با خنده گفتاری هی: و گفتمدمی ؟ خندخوادی میچ
 امی اهیورگه بقلمون البته مردونه که چه عرض کنم صدا دمی اومدودمون مردونه به خییصدا
 زل زدم کمی شماره بدم؟ یخانوم: با خنده گفتی جوجه فکلهیبه روبرومون نگاه کردم ! بلوغ

به قد و قوارش بعد به مهسا نگاه کردم که اونم مثه من بهت زده به پسر روبرومون نگاه 
 قلوه هی يبازم جد. زوده برم: گفتدیخند. برو: بدم گفتمرم به چهی حالتنکهیبدون ا.  کردیم

بزن : زد و گفتيپوزخند! برو تا نزدم تو مخت بچه:سنگ برداشتم، هدفش گرفتم و گفتم
 شوك زده ی دادو با حالتی سنگو پرت کردم طرفش، زود جاخالریی تاخيبدون ذره ا! مینیب

 يبا من بود:اخم کردمو گفتم!  اسکلهیروان بروبابا:نگام کرد و تند تند راه افتاد بره و گفت
خون جلو چشامو گرفته بود پشت سرم !  دنبالشدمی برداشتمو دوگهی سنگ دهی؟؟؟ اوشکول

دست بردار نبودم پسره هم همش .  ولش کنلوی نزدی و صدا مدیدویمهسا دنبالم م
 نبالش با سنگ تو دستم دنجوریمنم دست بردار نبودم هم.  ولم کنوونهی ديوا:گفتیم
 تو آب تا بپاشه رفتی ممی گاهدیدویر آب م و همچنان از کنامیدی به ساحل رسدم،یدویم

 رمشی بگدیبا!دمیدوی من از تو آب هم ول کن نبودم دنبالش میول.طرفم که دست بردارم 
به .  ولش کنلووووی نزدی داد می پررو، مهسا هم ههی وجبمی نسایوا:داد زدم. سرتقويپسره 

 نشونی ماشياولش که پسره از جلو.  ،رامان و سامان بودندمی آشنا دنی ماشهی میدیجاده رس
 از پشت لباس پسره رو گرفتمو دموی پرنی و رفت با بهت نگاهش کردن،منم از جلو ماشدیدو

 سامان از پشت هوی گرفت، یبی شد و سوز عجدهیکف دستم رو سنگا کش. نی زممیباهم افتاد
 پسره با ه؟؟ی کنی شده؟؟ایچ: زده رو بمن گفتشوك سرم اومد پسره رو گرفت، بعد

با حرص سنگو .  نجات بدهنیآقا بخدا غلط کردم گه خوردم منو از دست ا:التماس گفت
... ياه چرا ولش کرد:گمشو نکبت، باحرص گفتم :گرفتم سمتش که سامان هلش داد و گفت

 که نفس نفس یحالخواستم بدوام دنبالش که مهسا محکم از پشت سرم بازومو گرفت و در
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، مهسا رو زانوهاش سست شد که .. ادیباال نم...نفسم ... منو یکشت...لوین.... يوا...نه: گفتزدیم
و دست . گوشههی با اخم سنگو انداختم ه؟؟ی چانی بگه جریکی:سامان بازوشو گرفت و گفت

 کمی مهسا ه؟ی چانیجر: مشت کردمو چشامو بستم ،رامان اومد طرفمون و گفتمویزخم
 ی کرد از رو خامیی خطاهی اروی نیا..  بگم آخهی من چایخدا..  بابايا:حالش بهتر شد و گفت

منم دنبال ....  دنبالشدوئهی مثه جت داره ملوی ندمی دهوی شد ی چدونمی پروند نميزی چهی
 همه نی داشت که ای کار چه لزومنی اخه اال،یخیبابا ب:بعد رو به من گفت.. دینفسم بر... نیا

غلط :با حرص گفتم...  شدمونی کرد مثه سگ پشیتی خرهی...یی دنبالش بدونجایرو تا ایمس
 دینبا: به سامان گفتمی و شاکنهیبعد دست به س.  نکنهتایی خرنی ازگهی درهی بگادی دیکرد، با
با .  نگاه کردنی فرو برد و به زمباشی رامان خندش گرفته بود دستاشو تو ج،يکردیولش م

 سوار نیایب: و گفتنی نگفت، رفت سمت ماشيزی داره؟؟ رامان چده خنیچ:حرص گفتم
 همه ن،ی مهسا هم دست منو گرفت و برد سمت ماشنیسامان رفت طرف ماش. می برنیش

 روشن کرد و راه افتاد، به کف دست خراش برداشتم نگاه کردم، نوی رامان ماشم،ینشست
 گلومو فشار داد، مهسا انگار یفیخف  مامانمو صدا کنم، بغضخواستمی وگرنه مذاشتیغرورم نم

 دستمو تو دستش نمش،ی شده؟ بده ببی دستت چيوا: گفتیمتوجه زخمم شد چون با نگران
 از میریاالن م: سامان گفتست،ی نيزیچ: گفتم دموی کشرونیگرفت و نگاش کرد دستمو ب

و به   تفاوت چشامو گرفتمی نگاهم کرد، بنهی رامان از آم،یریگیداروخونه چسب زخم م
شما : داروخونه پارك کرد سامان گفتهی ي بعدرامان جلوی چشم دوختم، کمرونیمنظره ب

 قهیخراشش عم..نه سامان فقط چسب نه: گفتي مهسا فورامی برمی چسب بگهی من برم نیباش
حرفشم نزن : مهسا درو باز کرد و گفتستی نيازیممنون،ن: رو بهشون گفتم امیواستا منم ب

 که با کردمی رفتنشون نگاه مری و سامان رفتن تو داروخونه و منم به مسسا مهم،یایباش تا ب
 سرشو برگردونده بود به پشت و به من نگاه نم؟یدستتو بب: رامان به خودم اومدميصدا
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 ذوق دیچرا با:دستمو کنار زدو گفت!  ذوق کننیبب:  دستمو صاف گرفتم جلوشو گفتمکرد،یم
 ی رامان خان وقتنی ای ولهی توقع غلطدیکردم شا  بهش نگاهضیکنم؟ لجم گرفت و با غ

 شده، سامان اومد ی چنهی جلو ببومدی نی حتدی الدنگ رو دي من و اون پسره يریدرگ
 ي فکر چشم غره انی با انه،ی ببموی دست زخمخوادی االنم مخندهیکمکم،بعدشم اومده بهم م

اون از کار ! تختت کمه هیتو :بهش رفتم، اونم با تعجب سرشو برگردوند و با اخم گفت
 بهش زل زدم صدامو بردم نهیبا حرص تو آ!  از برخورد بچگونتنمیمزخرفت ا

 سرت بکار خودت باشه ی من اظهار نظر کني از تو نخواسته درمورد کارایکس:باالوگفتم
 با انگشتاش رو فرمون ضرب تفاوتی بیلیرامان خ. کنمی نميادآوری هم گهی؟ديدیفهم

 به صورتم کرد و ی و سامان برگشتن و سوار شدن، مهسا نگاهت،مهسا نگفمیچیگرفت و ه
 تو دستش نگاه کردم مهسا لونی ندادمو به نای جوابده؟ی چه وضعشه چرا رنگت پرنیا:گفت

 رو پانسمان کنم، لوی بمون رامان تا من دست ننجای همقهیپنج دق: وا کرد و گفت لونوینا
 کردن زخمم شد دستم یمهسا مشغول ضدعفون ، خوردمری پانسمان انگار تگفتی منیهمچ

 دیبچه ها با_ خانوم، اون پسره هم بچه بودلوی نی سخت گرفتیلیخ: سوخت سامان گفتکمی
 نیدی پرنی ماشي اون لحظه که از جلونی شده بودي تام و جرهی بگم واال،شبیچ_.ادب شن

 رو ترکونده پسره  بهتون وگرنه مالجدمی زود رسمی اکشن افتادم،شانس آورديلمای فادی
 ي لبخندلو؟یتموم شد،خوبه ن: و گفتدی بخدا، مهسا خندترسمی به بعد ازت منیاز! يبود

 ي سامان لبخنديممنون،تو زحمت افتاد:ممنون مهساجون، بعد رو به سامان گفتم:زدمو گفتم 
 ی حرفرهمی مسانی شدم تا پارهی زدمو به دستم خي بود، لبخندفهی وظهیزحمت چ:زد و گفت

 رفتم باال تو اتاقمو مشغول جمع کردن ی حالی تو هال نبود با بی کسمیدی رسی ، وقتدمنز
 اومد و داد شی که با رامان پیتی با وضعمی زودتر برگردخواستیدلم م. و لباسام شدملیوسا
 اونم حق نداشت رفتارمو ی تند رفتم ولکمی اصال دوست نداشتم تو خونش باشم، دنمیکش
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 ز،ی سرمو خاروندمو با حرص کش مومو کندم و انداختم رو منهی آيجلو رفتم.... مسخره کنه
 و دوقورت ی احمق تو خونه طرفي تند رفتم ، آخه دختره يادی برخوردا ادامه داره من زنیا

 بودنمه نجای مشکل فقط ای شدم، ولرهی تخت نشستم و به در تراس خي رو لبه ه؟ی باقمتیو ن
 اس ام اس برا مهسا هی بود، لباسامو عوض کردمو ی باقنممای پهی و میوگرنه سه قورت و ن

 ی سرمو سعدمی پتو رو کشخوابم،ی سراغم چون دارم مادی نی هرچایفرستادم که واسه ناهار 
 تو تخت ي پررو داريلوی کرد که نتمی اذمیداریکردم با تمام اون فکرا که تا لحظه آخر ب

 . بخوابم،یخوابیخواب خونه رامان م

 مزاحم دی نوي لحظه وا کردمو دوباره بستم، صداهی که به در خورد چشمامو ییا ضربه هبا
 حرف زود تو جام نشستمو نی ادنی با شنگه،ی دمی بردی پاشو حاضر شو بالوین:خوابم شد

 شتری بيآره، نکنه دوس دار: از رو تخت پاشدو گفتدی نوم؟یری ممی دار؟؟يجد :گفتم
 دستمو دی دهنم گرفتم نوي دستمو جلودموی کشي اازهیخم...  گذشته بهتا؟خوشیبمون

 هی: گفتمدموی شده؟ دستمو از دستش کشیدستت چ: کردنش گفتیگرفت و درحال وارس
 ی اخمدینو. دیإ نو_؟یباز مثه بز راه رفت_!نیخوردم زم_چرا؟؟؟_ برداشتهکیخراش کوچ
 من چه یشی ميمغز  ضربهنی زميخوری نکرده ميمثه آدم راه برو خدا!مرض:کرد و گفت

 ایحاضر شو ب! نکبت: با دست آروم زد تو سرمو گفتدینو! ریخاکش_زمی تو سرت بریخاک
 موقع دوارمی امرم،ی خداروشکر دارم مرون،ی از اتاق رفت بدیسرمو تکون دادمو نو. نییپا

 ی به خودم نگاهیی روشونهی رفتم دست و صورتمو شستم و تو آنم،ی هم رامانو نبیخداحافظ
 و سمت رونی اومدم بیی دستشوت،ازی منی رنگ شده بود، شده بودم عی صورتم بداختم،ان

 ادی زتمی زدم تا صورت مثه منکموی عدمشون،ی که از قبل حاضر کرده بودم رفتمو پوشییلباسا
 رو ن،سرگردیی خشکمو با برق لب چرب کردمو چمدونمو برداشتم رفتم پاي لبااد،یبه چشم ن

 نشسته يری مبل حصهی مهسا هم با چمدونش رو خوندیروزنامه م و بود  از مبال نشستهیکی
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 و دی گفتم سرگرد و مهسا جوابمو دادن رفتم کنار مهسا رو مبل کنارش نشستم،نویبود،سالم
 بهشون نگاه کرد و زوی روزنامه رو گذاشت رو من،سرگردییسامان از پله ها اومدن پا

 دکتر زنگ هی خوبه، بنظر من که به گهی موز،اماتب داره هن:چطوره؟ سامان جواب داد:دیپرس
 رامان حالش یعنی نشست و به فکر فرو رفت، نهی سرگرد دست به سنتش،ی ببادی بنیبزن

 دنبالم کرد رونی خودش بود که تا بری شد؟تقصری انقد دست و پاگشیبده؟سرماخوردگ
 تند نکرده بودم ذارو خب اگه منم غم،یشدی هم نمسی بارون خری زمویموندی مالیوگرنه تو و

 نرگس خانوم با دم،ی کشیقی کج شد و نفس عمنییگوشه لبم به سمت پا! کردمی نمشیعصب
 ي از آشپزخونه در اومد و با سالم مختصرشدی که ازش بخار بلند مي ظرف سوپ خورهی

. نینرگس خانوم، رامان گفتش که اشتها نداره براش نبر:رفت سمت راه پله، سامان گفت
. شهی نخوره که خوب نميزی که اشتها نداره،اگه چی چیعنی: گفتتیا شکا بومنرگس خان

. خورهی فعال مطمئنا نمنی بهتره براش نبریدستتون درد نکنه نرگس خانوم، ول:سرگرد گفت
 ضی بود، زود مرفی ضعشی بننجوری همیآقارامان از بچگ: گفتینرگس خانوم با ناراحت

سرگرد .  که آقا رامان هستستی نينجوریا  آرمانخورد،آقای هم چشم مشد،زودیم
 هی وقتا مثه ی بعضدم،ی فکر کرده به حرفش گوش مکنم،ینگران نباش،من دکتر خبر م:گفت

 معلوم ن،مای نرسری دیلی که خنیوفتیشما بهتره راه ب:بعد رو به ما گفت.  منطقهیبچه لجباز و ب
 بهتون میزحمت داد:فتگ دینو.  رامان کار دستمون دادیم،سرماخوردگی برگردی کستین

 نیدی زحمت کشیلیخ: رو به نرگس خانوم کرد و گفتدینو. هی چه حرفنیا_سرگرد،
 نی آقا ايا: نرگس خانوم گوشه لبشو گاز گرفت و گفتگه،ی ددیدستتون درد نکنه حالل کن

 زد و با نگاهش از من و مهسا خواست ي لبخنددی نون،ی شما رحمتهی زحمت چهیچه حرف
 م،ی بردی نونی و قرار شد هرچهار نفر با ماشمی رفترونی بالی و از ویاز خداحافظ  بعدم،یپاش

 لب ری انداختمو زالی به ویسامان نشست جلو ، مهسا هم سوار شد ، قبل از سوار شدن نگاه
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 دی خب منم دل رحم بودم شمر نبودم که، سوار شدمو نو،ی زودخوب شدوارمیام:گفتم
منم . ختی کاسه آب رهی افتاد نرگس خانوم پشت سرمون راه  بوقهیاستارت زد و با زدن 

 چشم رونی دادمو به مناظر بهی تکی صندلیبالبخند براش دست تکون دادم، سرمو به پشت
 کرد، انقد آروم و ی پلونی از سلن دیمی رو روشن کرد و آهنگ مالستمی سدیدوختم، نو

 دی نويباصدا.. بودم باز خوابم برد دهی که خوابی توجه به پند ساعتیآرامش دهنده بود که ب
 آپارتمان، نگی بودم تو پارکنی شدم چشامو بزور باز کردمو به اطرافم نگاه کردم تو ماشداریب

آره : در سمتشو باز کرد و گفت دی من تا االن خواب بودم؟؟ نويوا: گفتمدموی کشي اازهیخم
به .  باالمی شو برادهیپ_. آره انگار:شالمو مرتب کردمو گفتم! ای خرس شدیلی خای،تازگ

 انداخت در واحدمونو دی کلدی باال،نومی شدم، باهم از راه پله ها رفتادهیحرفش گوش دادمو پ
کفشامو در آوردم .  درستش کنندی کفرمو در آورده باگهی آسانسور دنیا:باز کرد و گفت
 ، منم رفتم ل کشد و رفت داخی پوفدی درستش کنن، نودونمی مدیبع: گفتمویگزاشتم جا کفش

 رو مبل دینو. يکردی مداری منو بدی باي رو رسوندنای مهسا اد،ینو:تو شالمو برداشتمو گفتم
 ومدهی در ني شبانه روزیخوابی کنه، هرچند از بدارتی بادیمهسا گفت دلش نم: نشست و گفت

 گهی عهد دهی تو ینیبی میشی پامگهی سال دصدی صدات نکنه سیفکر کنم اگه کس. يبود
.  سرد شده بودی ندادمو رفتم شوفاژارو روشن کردم،خونه حسابیجواب!  باشیعی طبکمی!يا

 د،ی نوبرهیخوابم نم_ خسته امیلی برو بخواب منم خلوین: پاشد رفت سمت اتاقشو گفتدینو
 رفته بود بخورمش ادمی هست،پسی بسته چهی نتیتو کاب_! کمی گشنمه دم،ی خوابیلیخ

 پسوی گفت و در اتاقشو بست، چنوی ادینو.  ببرش تو اتاقت داای در نکتیفقط ج! کوفتت بشه
 داشتم برا ی صورتي لباس خواب حوله اهیبرداشتم،چراغارو خاموش کردمو رفتم تو اتاقم، 

 به ی خوردم نگاهشویکی باز کردمو پسوی که سردمه، اونو تنم کردمو رفتم تو تختم،چیمواقع
 االن زنگ ی خوب شد؟ لعنتوونهی حال اون دیعنی،  بودقهی دقستیساعت انداختم،دوازده و ب
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!  اصن بمن چهالیخی وقت هم هست، بریاالن د!  چه خبرهکنهیبزنم حالشو بپرسم هم فکر م
صبح که پاشدم بعد از دوش ** دمی برداشتم کردم تو دهنمو با حرص جوپسی مشت چهی

 بود برداشتم گزاشته  برامادداستی برگه هی خچالی رو در دیگرفتن رفتم تو آشپزخونه نو
 روزی کردم صبحونه بخور، از ددی خرکمیامروز تا غروب سرکارم، قبل رفتنم :خوندمش

 صبحونه رو حاضر کردم، بعد از يالی زدمو وساي لبخند،ي رنگ و رو نداري نخوردیچیه
 خونمون، روز کی کتاب رفتم پارك نزدهیخوردن صبحونه رفتم تو اتاق حاضر شدم و با 

 رو نشستم کتابمو باز کردمو مشغول خوندن ادهی پيمکتای از نیکی بود رو یگ قشنیآفتاب
 انی جرادی هوی نقص باشه،ی تهران انقد بي هواومدی مشی کمتر پدیوزی میمی مالمیشدم،نس

 جابجا کردمو دستمو کمی نکموی حس ناشناخته افتاد تو دلم، عهی افتادم رانیخارج شدن از ا
 هی بزار ضهی دادم، فعال که همراهه ساقط شدن از وطنم مررار گاه قهی تکمکتی نیرو پشت

!  نداره کهی در مورد کار حرف بزنم حال رامان بمن ربطنکهیزنگ به سرگرد بزنم، فقط برا ا
سالم _ در آوردمو شماره سرگرد رو گرفتم،بعد از چندتا بوق جواب داد بله؟فمی از کمویگوش

 ممنون یلیبله ،خ_ن؟یدی سالمت رسبه؟ سالم،ممنونم،توچطور_ن؟یسرگرد خوب
 . .يبزود_م؟ینی همو ببدی باین؟کیگردی برمی بپرسم کخواستمیم

اونم خوبه، احتماالامروز _حال رامان چطوره؟: زدمو با حرص چشامو چرخوندمو گفتميلبخند
 کار هی چه حرفنیا_ مزاحم وقتتون شدمدی ممنون ببخشیلیخب بله،خ_م،ی فردا برگردای

 قطع کردمو گذاشتمش تو ویگوش. خداحافظ_ خدانگهدارن،یلطف دار_ي کردیخوب
 هم خوبه کتابو دوباره گذاشتم رو پاهامو ونهوی کارم مشخص شد، حال اون دفم،خبیک

 .مشغول خوندن شدم
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 نشدم تا خودشون ریگی هم پگهی از سرگرد و رامان نداشتم،دي خبرگهی روز گذشت و ددو
 پدر و مادرش رفته بودن شهرستان شش،ی پمی سارا من و فاطمه رو خبر کرد بررن،یتماس بگ

 می جنی منو سي بهونست تا دونفرهی صرفا دونستمی البته مم،ی بود جمع شیو فرصت خوب
 پامو ي سارا ناخونادیرو مبل نشسته بودمو داشتم با الك جد. کردم کارایکنن که تو شمال چ

 حواسمو از کارم پرت کنم نکهی بدون الو؟؟؟؟ین...گمایم:دی که فاطمه پرسزدمیالك م
 اونارو رو ي کثافط،درد و مرضاندتیتو دل مادرشوهرآ_!يهوم و حناقه گورخر_هوم:گفتم

 خبر ی بيری خبر می بال گرفته ب خبر از سفر؟  چهگمایم! خب بابا منو نخور_!  نکنورتیمن دا
 توجه به حرفش گفتم یب! یکنی مکارای چستی کال معلوم ني نبودنی تو تلگرامم که آنال،يایم

 به ناخونام نگاه کردمو الك رو بستم گزاشتم تی از رضای تموم شد، بعد با لبخند حاکشیآخ
 فاطمه ه؟؟؟یچ_! ناقصزنمی مفدارم با تو حر: گفتغی جغی فاطمه با حرص و جز،یرو م

 که دستاشو با یدرحال کرد و با حرص بهم زل زد، سارا از آشپزخونه در اومد و زیچشاشو ر
 هفتشونو هی يگزاشتن رفتن همه ظرفا! ظرف شستن خره: گفتکردیپشت شلوارش خشک م

 ماستاتون:  منو فاطمه چرخوند و گفتنیبعد نگاهشو ب!  نگون بخت گذاشتنيواسه سارا
 شمالو، چشامو با حرص انی جرکنهی نمفی تعروسی پفيلوی ننیا: شده؟ فاطمه گفتترش

 کم کرد و ونوی رو مبل روبرو تلوزدیسارا پر.  کنمفی تعرنیباشه بش:چرخوندمو گفتم
 انقد خوش ،یعاقا جاتون خال: کردنفیبا آب و تاب شروع کردم به تعر. خب بگو:گفت

 آفتاب یتی محمودآباد سيبای بود، تو سواحل زحیتفر  نبود فقطططي کارهیگذشت، اصال قض
 که آدم نیدونی عااااقا نمر،ی کپه سهی بود با ی قاسمرزایشام و ناهار م!  با روغن کرچکمیگرفت
 هاشونو کج کردنو افهی که نگووو فاطمه و سارا قشدی دهن هم سفراش چنان مشعوف مياز بو

 بود، يخب سفر کار_!  انگلي مزه یب ، باشي جدکمیخر تو روحت، :فاطمه با حرص گفت
 به فاطمه نگاه کرد و انهیارا با خنده موذس!  کهمی نرفتای آنتالی ولمی دور مختصر هم زدهیالبته 
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 هی و اوردی طاقت نگهیفاطمه د!  شتور بودنهویع _رامان خان چطور بود؟:بعد رو بمن گفت
 نباش گل یوحش: گفتمدادمو ی برداشت پرت کرد طرفم جاخالزی مي رووهی از ظرف مبیس

 شیری سنای ادمی دن؟ی کجا رفت  بود؟ي کن چجورفی تعرلو،یمسخره نباش ن:سارا گفت! من
 شروع کردم از اول تا آخرشو با سانسور دارنی حرفان دست از سر مودار من بر نمنیتر از ا

 که فام حردادنی با دهن باز گوش مدای بددی ندنی کردم، اوناهم عفی براشون تعريمختصر
تو : زد پس کلشو گفتیکی سامانه شدم، سارا نی جان،من عاشق اي ادیتموم شد فاطمه پرس

 به نشونه يسارا سر!  گفت به وقتشدویفاطمه خند!  نکبته دلهيفقط عاشق آقاجون من نشد
 که نی ذره بری روز تو پاساژ زبه،اونی عجکمی رامان نی ايرفتارا:تاسف تکون دادو گفت

 فازشونو شهی گفت ازون دسته آدماست که نمشهی تو، ميفای هم از تعرانجیگرفتمش و ا
 شناختن اون یدونینگو توروخدا خانوم دکتر، نم:به تمسخر ابروهامو دادم باال و گفتم! یبفهم

 هیفاطمه !  شده نون شبمتشی بردن به رمز و راز شخصی اصن په،یاتینکبت چقد برام مهم و ح
 ننش بگرده يبهش نگو نکبت پسر به اون ناز:  بهمو گفترد از ظرف برداشت پرت کینارنگ

 خبرشو ی از همه جا بي ننه يپا: پرت کردم طرف خودشو گفتموینارنگ. شبرا اون قد و باال
 لو،ی نیراست:دی نثارم کردو پرسيزی چهی لب ریفاطمه ز!  اصنریوسط نکش خودت براش بم

 به ی مکث کردمو نگاه نامحسوسکمی  ؟یکنی مي باهاشون همکاری براچه؟یکارتون راجب چ
 لو نره هی قضنیه کرد که نگو، خب حق داشت قرار بود اسارا انداختم اونم با چشم و ابرو اشار

 !ی بغلهی خانوم همسای از اصغر آقا بقال گرفته تا شمسدنی فهمیعنی فاطمه دنیو فهم

 زی منم کنجکاو بودم کمکشون کنم، چهیقی پروژه تحقهی... خب: من من کردمو گفتمکمی
 که آوردمو بزار یلمیسارا برو اون ف:فاطمه سرشو تکون داد و گفت!  جونیفی فسی نیخاص

روز بعد عصر تو .***  بزارهلموی بهم زد و رفت تا فیسارا هم چشمک نامحسوس. مینگاه کن
 زنگ ي تو کمد که صداکردمی و لباسارو مرتب مکردمی ميریگرد گ خونه تنها بودمو داشتم
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 برداشتم چشام گرد شد لموی و موبازی طرف مدمیاشدمو دو پنیتری وي از جلودمی شنلمویموبا
 زدمو گذاشتم ده تا بوق بخوره بعد جواب ي اانهیرامانه که پوزخند موذ

نو گفت و قطع کرد، با دهن باز یا. فعال.ساعت چهار قرارگاه باش_.سالم_سالم_بله؟:دادم
 هیادی از سرش زری نخمسترگوالخ؟: شدش نگاه کردموی گرفتم جلو صورتمو به اسم سلویموبا

 از زنمی دارم خشک حرف مدی دشعورهی بیلی چه طرز برخورد بود، خنیواااا ا! شعورینکبت ب
!!!  کمتهیماخوردگ،سری بزنریرامان تو حقته که!  منو حرص بدهخوادی فقط موفتادیتک و تا ن

 استرس هی آژانس رفتم قرارگاه، پشت در که بودم هی با غر غر حاضر شدمو با نجوریهم
 پا و اون پا کردمو نی اکمی برم تو تونستمی در خشک کرد و نمرهیناشناخته دستمو رو دستگ

 عددر زدم رفتم تو، سالم کردم، سرگرد تنها نشسته بود رو مبل از جاش پاشدو جوابمو داد ب
 ي نشستمو با کنجکاومیشگی همي و جاشی رفتم رو مبل کناري مختصریاز احوال پرس

 فکر کنم خودت حدس زده ته،ی ماموريدر مورد مرحله بعد_ه سرگرد؟ شدیچ:دمیپرس
 در توجهمو جلب کرد رامان اومد داخل و سالم کرد، يسرمو آروم تکون دادمو صدا. یباش

 خجالتم شوروی بي کهی تا پا براندازش کردم مرتسر  ازکمی. و اومد نشستمیجوابشو داد
 تیحالت چطوره؟ سرماخوردگ: رو شعورم گفتمدی برا تاککنه،ی نمی احوال پرسهی کشهینم

 چیه.  ممنونیلیبله،خ: پا انداخت و با لبخند گفي پا رولکسی ریلیخوب شد؟ رامان خ
 شهی مقاتی تحقیط ، خبیلیخ: نشون ندادمو به سرگرد نگاه کردم، سرگرد گفتیواکنش

 که نی باشیی اطالعات به دست اومده بهتره جانی با همیم،ولیدی نرسی قطعجهیگفت به نت
 همونطور که ن،ی داشته باشيشتری بي که کمکایی وجاده،ی پر و بال ماتی به حدسشتریب

 آرمان درش بود قاتی از تحقیی فرودگاه که نشونه هاي اون مرد مشکوك تومیدیفهم
 شتری موندن برانی اکا،ازی رفتن به آمری ول،یبی اطالعات کمه و تقرنی اکنه،ی میگ زندکایآمر

 تکون دادم رامان دیی سرمو به نشونه تاده،ی محی برات توضشتری بعد رامان بکنهیکمکتون م
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 بازم همون دونه،ی مناروی و مشخص بود که ادادی سرگرد گوش مي خونسرد به حرفایلیخ
 حاضره به بای و اقامتت تقرزای جان،ولوفرین:  سرگرد ادامه داداغم،استرس ناشناخته اومد سر

 هرچند مدت که الزمه اونجا ی تعلق گرفته که بتونازی امتهیبهت  موجه بودن رفتنت لیدل
 خوامی مهمه، فقط میلی باشه کارت براشون خادتی پس کننی نمنکاروی همه اي،برایباش

 از شویسرگرد تک. بله: نگاه کردمو گفتمنیبه زم ی کما؟؟ی مرحله نی برا ايبدونم که حاضر
 با انگشتاش شد، مشخص بود ي نشست و مشغول بازی صندلي جدا کرد و لبه ی صندلیپشت

 با شک بهش نگاه کردم، رامان هم با اخم ست،ی بگه که بابتش مطمئن نيزی چخوادیم
 دی بايزی چهی:گفت  ورونی سرگرد نفسشو صدادار داد بکرد،یکمرنگ و سوالگر بهش نگاه م

 خودشو نیو قوان... هیالم کشور اسهیکشور ما :  ، ادامه دادمیمنتظر نگاهش کرد. بهتون بگم
 با حفظ پوشش تو خارج از کشور ی من مشکل  سرگرد؟یگی منوی ایبخاطر چ:من گفتم... داره

شده   هرطورنی شما موظفست،ی ننینه موضوع ا:سرگرد حرفمو قطع کرد و گفت... ندارم، اگه
 زی چهی اونجا به پوشش و نحوه کارتون توجه نداره، موضوع ی کسن،ی برسقاتتونیبه تحق

 به ادامه حرفاش گوش دادم دموی کشیقیبازم اون استرس اومد سراغم نفس عم... گستید
 ي دستورن،ی قراره باهم کار کنيادیاحتماال مدت ز.. نیشما دوتا همکار از دو جنس متفاوت_

سرگرد ... نیبعد شما بر..  بهش عمل شه و مدارکش به منابع دستور برسهاول دیاومده که با
 سرگرد ادامه ؟یی دای اصل مطلبو بگشهیم:و به منو رامان نگاه کرد، رامان گفت گفت نویا

 حرف از دهن نیبا خروج ا.  شهي جارتی محرمغهی صهی دی شما بانیب...نکهیاصل مطلب ا: داد
 و دی جوي لبشو با خونسردنییبه رامان نگاه کردم، پوست پا.  شدی ته دلم خالهویسرگرد 

:  داد و گفتهی تکیالل شده بودم باز به سرگرد نگاه کردم ، به پشت... زدمیحدس م:گفت
فقط بابت نوع برداشت شما نگران بودم، ... ستی هم نیمسئله خاص... ستیگفتنش سخت ن

...  بدونهستی قرار نچکسی هیعنی....  ما سه تا و دستور دهنده هاشهنی مسئله صرفا بنیا
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نسبت به . خصوصا برادرت:روکرد به من و ادامه داد برداشت شه، ي اگهیچون ممکنه جور د
 .شهیی اجرانی فقط برا قواننی انی اعتنا باشی بغهی صنیا

 انجام شه؟ سرگرد نکاری ادی بایک:دیرامان پرس.  نگفتمیچی با دستام شدم و هي بازمشغول
  به خودم اومدمو آروملوفرجان؟ی نکنم،یفردا صبح خبرتون م: فکر کرد و جواب دادیکم

 فکر کنم فقط تونستمی نمی حت؟ي دارهی قضنی با ایمشکل... نگران نباش_.بله:جواب دادم
 رو لوفری رامان تو نکنم،ی بعد خبرتون مه،ی امروز کافيبرا_ دادم، ون تکیسرمو به نشون نف

 ی تکون داد و از جاش پاشد، منم آروم پاشدم، بعد از خداحافظيبرسون خونشون، رامان سر
 یبا ب. کردی منکاروی بار بود که انی برام باز کرد اولنوی ، رامان در ماشرونی بمیبا سرگرد رفت

 زل زده رونی سوار شد و بدون حرف راه افتاد،از پنجره به بم رفتم نشستم، خودشیحال
 یعنی خونسرد بود یلیرامان خ. انگار زبونم قفل شده بود ..  ساکت بودمزدم،ی نمیبودمو حرف

 فرق تی محرمغهی صدونهی میعنی کنه؟ی فکر نمیچی به هیعنیداره؟  نتیاصال براش اهم
 و تهی موضوعو فرمالنی فقط به کار فکر کنم و اا اعتنی بشدی با ازدواج نداره؟ کاش میچندان

 باشم، فرق من الیخی مثه رامان بشدینم. شدی چرا نمدونمی نمی ولنم،ی ببي صورقتشیطبق حق
 که قرار کنمی فکر مي و االن فقط به برادرسنجمی با احساسم مویهمه چ..  دخترمهیمن ...  نهیا
 که ي تا مخالفت کنه و مادرستی که ني به پدرکنه،ی مکاری بدونه خواهرش داره چستین
...  و بگه واسه ازدواجش هزارتا آرزو دارهنهی تا واسه ظرافت دخترش فلسفه بچستین

خوشحال بودم که رامان ... رشی بگدهیناد قانونه هی فقط نیا...  بچه نباشلویازدواج؟ نه ن
 خودمم يا فکرشی گنجای من حتگه،ی نميزی ازش ممنون بودم که چیسکوت کرده، کل

 لب تشکر کردمو در ری به رامان نگاه کنم زنکهی ، بدون امیدی رسیمتوجه نشدم ک. نداشتم
رفتم سمت در .  بهش انداختمو گفتم خداحافظی نگاهمین. خداحافظ:رو باز کردم، رامان گفت

 لباسامو نکهی بود،بدون امیرامان گاز دادو رفت، بزور خودمو رسوندم تا خونه ساعت پنج و ن
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 ؟منياومد: و گفترونی از اتاقش اومد بدی ، نودمی کنم رفتم رو مبل سه نفره دراز کشوضع
 تو ؟ي شدضیمر: نشست و گفت مبلي بهش ندادم اومد جلویجواب. امروز زود اومدم خونه

 سرگرد گفت وقتش کا،یآمر_کجا؟_. برمدیمن با_جانم؟_د؟ینو: شدمو گفتمرهیچشاش خ
 يخوای می مطمئنیول..ذارمیمن به نظرت احترام م:گفت  کرد ويزی اخم ردینو. دهیرس

 زد دستامو ي لبخنددینو.  موندمرهی تو چشماش خنجوری ندادمو همی جواب؟ی کننکارویا
 ترسمیم... سکوت عالمت رضاست:گرفت و منو رو مبل نشوند خودشم کنارم نشست و گفت

آره،اگه برم تو : گفتمو بگو، سرمو رو شونش گذاشتميزی چهیسکوت تو عالمت جعفر باشه، 
 زدمو یلبخند کم جون. کشمی نفس راحت مهی:دستاشو دور شونم حلقه کرد و گفت.یشیتنها م
 ي فعال که دار،يحاال وقت دار: متعجب گفتدی بهشت زهرا؟ نومی االن برشهی مد،ینو:گفتم

 و د دستاشو از دورم باز کردینو.  االن برمخوامینه،م: فردا گفتمي آورادیبا . يرینم
 . هم گذاشتمو گفتم باشهيپلکامو رو. می تا لباس بپوشم برسای خب ،وایلیخ:گفت

 به سمت بهشت ی حرفچی شدم بدون هنشی حاضر که شدهمراهش رفتم و سوار ماشدینو
 دهنم ي گاه قرار داده بودمو مشتمو جلوهی تکنیزهرا حرکت کرد ،دستمو رو پنجره ماش

 فکر بودم که با نیتو ا: دیچی پنی تو ماشی آهنگِ قشنگ محسن چاووشيگرفته بودم، صدا
  خونهو تارمیهر بهونه که باز آسمونو ب

  نبود که به تو فکر کردن خود آسمونهحواسم

 و يای تو باغچه بچهی و بپادی سردم به تو فکر کردم که عطرت بيایتو دن..  آسمونهخود
به تو فکر کردم به تو آره آره به تو ... بزارم رو طاقچه ی تا باز خنده هاتو مثه شمعدونيبخند

 یه به تو فکر کردن عجب حالبه تو فکر کردم دوباره دوبار... فکر کردم که بارون بباره
 ... داره
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 دینو: دوختم و گفتمابونی گل فروش گوشه خي لمس کردمو نگاهمو به بچه هاگردنبندمو
 دختر بچه اومد هی جلوتر نگه داشت، کمی نگفت و يزی چدی نوم،یری چندتا شاخه گل بگسایوا

 گالب گرفتم، شهی ش و دوتای و رزصورتمی ازش چندتاشاخه گل مریطرفمون با لبخند مهربون
 ... پر کرده بودنوی ماشمی مري پام گزاشتم، بويگال رو مرتب کردم و رو  باز راه افتاددینو

  نیشی و خاك گلدون باهم قوم و خوتو

 یمی صمقی و باد و بارون رفمن

 ي بسازای درهی دی برکه بانیاز

 ...یمی عشق قدهی به عمق ای درهی

 با بغض کنار دمی از قفس آزاد شده سمت قبر مامان و بابا دوي پرنده هی مثه میدی رسیوقت
 گالب داد دست من تا قبر مامانو شهی شهی اومد و روبروم نشست و دینو. خاکشون نشستم

 گالبو شهی شمتی مشغول شستن سنگ قبر بابا شد، با مالگهی دیکیخودشم با . باهاش بشورم
مامان از من . ختی گونم ري قطره اشک روهی. دمیختمو روش دست کشیرو قبر مامانم ر

 شهی که تو همی باشم، مامان من دارم ازدواجيخوای که مي که نشد دختر؟ببخشی هستیراض
اونم نه ... رمیگی مي رو به بازيزدی قابل انکار حرف مری غقتی حقهیازش با عشق و تعهد و 

بابا؟ ... به کشورم کمک کنم خوامیمن فقط م... ببخش مامان منو...  ورقهیبا . با شناسنامم
 قهرمان بشه؟ بابا دی دخترم بایگفتی مادتهی بزرگ کنم؟ ي من کارای چقد دوست داشتادتهی

 من سنگ قبرتونو نکهی اي داشتم االن بجاازین...  دارمازی نرتی خيبرام دعا کن من به دعا
 ی مامانم،، زود رفتی زود رفتیلیخ... نیدکاش بو... نی منو نوازش کنينوازش کنم شما موها

 شاخه رز هم رو هی...  قبر مامانيرو...  برداشتمو آروم پر پرش کردم می شاخه مرهی... ییبابا
 شهی نمدای راحت پلوفری نیگفتی مشهی هم؟ی دوست داشتلوفری چقد گل نادتهیبابا .. قبر بابا

ستم اشکامو پس با د...  شباهت دارهرلوفیچون به ن..  رو بعد اون دوست دارمیپس رزصورت
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 دی شد نوی که دلم خالکمی.  گرفت طرفم، ازش گرفتمواشکامو پاك کردمی دستمالدیزدم، نو
تو برو :سرمو تکون دادمو گفتم. می دم غروبه، کم کم برگهی جان پاشو،دلوین:  گفتمتیبه مال

ردم  زدمو زمزمه کیمغموم لبخند.  بدون حرف پاشدو رفتدینو. امی بردار منم االن منویماش
خداحافظ مامان ... هستم...شمی دلتنگتون منمتونی ببامی بتونمی می دفعه بعد کدونمینم

 دمویآروم خم شدمو اول سنگ قبر مامان و بعد بابارو بوس. نیبرام دعا کن.. خداحافظ باباجون 
 .پا شدم

سرگرد تماس گرفت و .دمی رغبت رفتمو لباس پوشی رفت سرکار بدی نونکهی بعد از اصبح
 بودمو دم در دهی پوشي و خاکستری محضر،لباس مشکمی دنبالم تا برادیگفت با رامان م

 سرگرد جلو نشسته بود، در عقبو باز کردمو نشستم،سالم دم،ی رامانو دنیمنتظر بودم که ماش
  بودم انگار داشتميجوری لب زمزمه کرد، ری رامان هم انگار زدکردم سرگرد جوابمو دا

 شدم و رامان ادهیمنو سرگرد پ. میدی شد تا به محضر رسي قتلگاه، راه تو سکوت سپررفتمیم
 تو دستم فشار دادمو از پله ها فموی کرد بند کیی پارك کنه ، سرگرد منو راهنمانویرفت ماش

 اون لحظه داشته باشم خواستمی که می نشست و آرامشلبم  روي مهسا لبخنددنیرفتم باال باد
 که چادر سرش بود با لبخند اومد جلو بغلم کرد و ی شد، مهسا درحالری سرازبه قلبم

 مهسا شونه هامو یینجایسالم، چقد خوب که ا:منم بغلش کردمو گفتم. زمیسالم عز:گفت
 موارد نی ازیلی من خهیعاد  مسائلنی نباش، ایچینگران ه:گرفت تو چشام نگاه کرد و گفت

 هی که یهمراه مهسا رفتم تو اتاق.  طرفنی ازای بهم اعتماد کن، بدم،پسی دگهی ديتایتو مامور
مهسا منو .  کنارش بودزای چنی قفسه پراز همهی عالمه کاغذ و پوشه و هی کار توش بود با زیم

 من رو يروبرو  نشوند خودشمزی مي به جلوی صندلنیکتری برد و رو نزدایسمت صندل
 هی و ي جعبه دستمال کاغذهی بود که روش یلی مستطزی مهی نمونی نشست،بي اگهی دیصندل

سالم : اومد تو و گفتي مرد مسن کت و شلوارهی قهیگلدون گل قرار داشت، بعد از دو دق
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 زی به نشستن دعوتمون کرد و رفت پشت مم،ی و از جامون پاشدمیجواب سالمشو داد. کمیعل
ونا رو هم به نشستن  و پشت سرش رامان هم وارد شدن و سالم کردن، مرد ارگردس. نشست

 استوار اومد و کنار يسرگرد رفت و کنار مهسا نشست، رامان هم آروم با قدما. دعوت کرد
 ی رسوليمرد خودشو آقا.  سمتش انداختم اما به صورتش نگاه نکردمی نگاهمین. من نشست

 که ازم یی کردم خونسرد باشمو کارای شروع کرد، سعرشو کرد با گفتن اسم خدا کایمعرف
 نامه توسط سرگرد، از محضر غهی با دقت انجام بدم بعد از امضا و گرفتن برگه صخوانویم

 تکون دیی سرمو به نشونه تالوفر؟ی نیخوب: چادرشو جمع کرد و گفتری مهسا زرونی بمیاومد
 رو نیخوای که میی بهتره حرفان،ی برهم شما بام،یریمن و مهسا باهم م: سرگرد گفت. دادم

 یلی امروز چش شده بود خنیا. نی نگفت و رفت سمت ماشيزیرامان چ. نیامروز بهم بزن
 کردم مهسا بعد از در آغوش گرفتنم منو یبا سرگرد و مهسا خداحافظ. ساکت و آروم بود

 . راماننیروونه کرد سمت ماش

 نجوری همدادی سکوتش داشت آزارم مگهید.  سوار شدمو اونم بدون حرف راه افتادرفتم
 و شی حواسشو داد به رانندگکردمیبهم نگاه کرد، دلخور و با اخم نگاهش مبهش زل زدم تا 

 رامان هوی.  شدمرهی خری به مسي ترظی نگفتمو با اخم غليزی شده؟ چیچ: آروم گفتیلیخ
 گوشامو کر کرد رامان کای الستغی جي پارك کرد، صداابونیخ  و گوشهچوندیفرمونو پ

 نی اهی رفتارات چنی ایمعن:دمو گفتمبهش نگاه کر. حرف بزن:برگشت سمتمو گفت
 که االن کنارم يزی چنی اي از اون آدم شوخ و بشاش شدهوی نکهی ات،ی آنریی تغنیسکوتت، ا

 که یستی نی بگم تو تنها کسدیا بتهی محرمغهی صنیاگه مشکلت ا..  راماننیبب... نشسته
 ممکنه بخاطرش مشکل داشته باشم،پس چرا واسم شتری از تو بی من حت،يباهاش مشکل دار

 ی قانونو وضع کردم؟ رامان دستشو گذاشت رو فرمونو بعد از کمنی مگه من ايریگی مافهیق
 حرفات تموم شد؟: مکث گفت
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 ه؟ی رفتارات چنی الیپس دل_.  مشکل ندارمهی قضنیمن با ا: نگفتم ، رامان گفتيزیچ
 تو نگران یعنی نداره غهی به صی ربطگمیکه م نی بدم، همحشی برات توضستی نيازین_

رامان بدون حرف .می باهم بزنمی نداری ما حرفکردیمنو برسون خونه،سرگرد اشتباه م_.نباش
 ندارم رهیگی مافهی برام قی رسوند ،من حوصله برادرمو وقتآپارتمان  دريراه افتاد و منو جلو

 زبان ،مشکلیراست: شم که گفتادهیدر رو باز کردم پ.  خود دارهي که پسر مردمه جانیا
. باشه،مواظب خودت باش _.بله: گفتم؟کالفهی راحت مکالمه کنیتونیم_.نه ندارم_؟يندار

 سرمو نگاه کنم رفتم تو  پشتنکهیو بدون ا. شدمادهی نگفتمو پيزیچ

 باهام اومده دی به همراه نوکانی انتظار نشسته بودم، خاله سمن و نی صندلي فرودگاه روتو
 داشونی با چشم دنبالشون گشتم پمی زد، هرچبشی غدی با نوهوی، رامان هم اومده بود و بودن

 رفتنم، شماره ي آماده شدن براری درگدی دی وقتدینکردم، روز بعد که از محضر برگشتم نو
 ي بدشهینه راستش، م_؟يمگه خودت ندار: خواست منم متعجب گفتمازم رامان رو
 ی بار بود که نگراننی اولرون،یشماره رو بهش دادمو اونم از خونه زد ب. باشه حتما_شمارشو؟

 کردم از یسع. حق هم داشت نگران باشهدم،یدی برادرم مي تو چشمايرو انقد آشکار و جد
 برام دیخندی که خوبه و مکردی مي بود و نقش بازه کم کنم اما تو الك خودش رفتششیتشو

 ذاشتی دو سه روز آخر سرکار نرفت و همش کنارم بود، سر به سرم نمنی ایپخت،حتیغذا م
 عذاب وجدان نشست،ی عرق شرم به صورتم میفقط مهربون شده بود، اونقدر مهربون که گاه

 ی نبود که تو بدی حق نونیا گفتمی و با خودم مدادی و بغض گلومو فشار مگرفتم،ی میبیعج
 نی از بتونستمی من نمان،امای بي استقبالم افراد کمتريسرگرد خواسته بود برا.  بمونهيخبر

 کنم، پس همشونو کشوندم فرودگاه، سارا و نی دو نفر رو گلچدیسارا و فاطمه و خاله و نو
 که دلمون برات دن تو سر و کلم زتونستنی قراره برم اومدن خونه و تا مدنیفاطمه تا فهم

 .شدیمنم دلم براشون تنگ م. شهیتنگ م
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 نگام ينجوری بهش کردم و گفتم چرا اینگاه.  کنارم نشسته بود و بهم زل زده بودکانین
 جوجه اردك شهی دلم برات تنگ منمت،یبی می کي دفعه بعددونمیچون نم _ وروجک؟یکنیم

 بگردم یاله: و گفت دیچشامو گرد کردم به خاله سمن نگاه کردم، غش غش خند. زشته من
خاله باز .  بچه ادب کردنتنی صدسال نشه، توهم با اوامخیم_ولی نشهیدل بچم برات تنگ م

 خانوم هی دم،ی آشنا دي افتاد و دوتا چهره يچشمم به ورود.  رفتمي و منم چشم غره ادیخند
 دن،ی اطرافو کاوی وارد شدن با چشم کمیوقت.  فکر کردم پدر و مادر رامان بودن کمیو آقا، 
 ي پالتوهی ما نشستن ، مامانش ي رو بروفی رديای صندلي باکالس اومدن و رویلیبعد خ

 یشمی ساده ابری مشکي بود، روسردهی پاشنه بلند پوشي بوتامی با نیخزدار بلند چرم مشک
 بود، باباش نی و دلنشبای زیلی وجود خنی رو صورتش بود و با اي ساده اشیسرش بود و آرا

 ي بود و موهاپی خوشتیلی خم تنش بود و اونی با اور کت مشکي خاکستری اسکقهی هیهم 
 کردم خودمو به نشناختن بزنم تا رامان یسع.  رو بسمت باال شونه زده بودشیمرتب جوگندم

 من با گفتمی مگفتم؟ی می چمونیشناسی تو از کجامدنیپرسی برگردن، وگرنه اگه مدیو نو
منو خالم و   سرگرد از جام پاشدم، اومد سمتمون و هم بهدنی؟ با د!!!شازدتون رفتم خونتون

بهم :سرگرد گفت. هم به پدر مادر رامان سالم کرد، اوناهم متعجب به ما نگاه کردن
با لبخند با مادرش دست دادمو رو به .  همکار رامان هستنشونی کنم، فلورا جان اتونیمعرف

 زدن و ي خوشحالم، پدر و مادرش لبخندتونیی هستم، از آشناانی پسلوفرین:هردوشون گفتم
 ماهم پدر و مادر رامان زم،ی عزنیهمچن : گفتی قشنگي فشرد با صدای به گرمتمومادرش دس

خوشحال : شد و گفتمدی گرمش لبخندم تشدیاز معرف. وشی من فلورا و همسرم دارم،یهست
 و آروم گفتم دمی خجالت کشکمی.  منو فلور صدا کنزمیراحت باش عز_شدم فلورا خانوم

فلور جون با خاله هم آشنا شد و بعد همه باهم  ، داشتی، چه پدر و مادر مهربون.چشم
خودمم : پسره کجاست فرهاد؟سرگرد متعجب گفتنیپس ا:دی پرسوشی آقا دارم،ینشست
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 تا می نشستیکم.  رفتن،منم متوجه نشدم االناست که برگردندیبا نو:من جواب دادم. دونمینم
 بود که تی از رضای حاکيند لبخدی نوي سمتمون رو لباانی که دارن مدمی رو ددیرامان و نو

 ، اومدن سمتمون بعد از سالم و احوال ی لبخند معمولهی هم با دم،رامانیفهمی نملشویمن دل
. می کردی که تو خونه خداحافظن؟مای اومدیبابا واسه چ: رامان گفت یی و آشنایپرس

 ن رامام؟یومدی مدی نبایگی ميدستت درد نکنه، دار: کرد و گفتیفلورجون اخم مصنوع
 نینداختینه قربون شکل ماهت برم تو زحمت نم: دستشو رو شونه مادرش گذاشت و گفت

 به یبعد لبخند مهربون. زمی عزی نگران باشخوادینم: زد و گفت يفلور جون لبخند. خودتونو
من زد، جواب لبخندشو دادمو چشمم به سارا و فاطمه افتاد اوناهم اومدن و بعد از سالم گفتن 

 خاك لوین: کرد و گفتيری فریفاطمه ف.  شروع شدشونیریگوشه آبغوره گ هیمنو کشوندن 
از محبتش مشعوف شدمو . ی اگه مخشو نزني خريری مگری جنی با اي دارمونیتو سرت، م

 که ی از بازوم گرفت و بعد از تالفیشگونیفاطمه ن.  تو مخشزنمی متابهی ماههیحتما با :گفتم
 لیمی برامون ادتوی شماره جدای خبر نذاری بمارو ،لوین: زدم پس گردنش سارا گفتیکی

 به سمت جمع انداخت و ی نگاهمیسارا ن. دمی چرا بهتون اس ام اس ملیمیباشه حتما،ا_.کن
 نبود بار من وونی حگهید_ بز يلوین. خدا شانس بده! نیزیمامان باباشن؟المصب چه چ:گفت

 کشمت،ی خودم میدام ننداخته باش  رامانو بهنی و قلب ايبخدا اگه برگرد: فاطمه گفتن؟یکن
 و دیسارا خند. ارمی منکفی کالشهی اگه برگردم با خودم ای گردم،ی برنمای شد نجوریحاال که ا_

 طرف جمع و همون لحظه میباهم رفت. رسهی تو جمعشون، االن وقت پرواز ممی برایگفت ب
 ي هاچمدان  به مقصد لس آنجلس لطفا104 پرواز نی که مسافردیچی خانومه پيصدا

 ی که دستدی هول شدم، حس کردم رنگم پرکمی. دی شومای و وارد هواپدی دهلیخودراتحو
 پلکاشو رو هم گذشت و باز کرد و با ي بود با لبخنددیدستمو فشرد، بهش نگاه کردم، نو

 منو تو دینو. شهی مرید.نی بردی باگهید:  و آرامش داد، سرگرد گفتنانی بهم اطمنکاریا
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 شهینم_دینگران نباش نو_و آروم در گوشم زمزمه کرد، مواظب خودت باش  ودیآغوش کش
 منو آروم از دینو... همه کسه من.شدی ذره مهیدلم براش .  از بابتت راحتهالمی خینباشم،ول

 شهی مرتیزود باش، د: بود اشکامو پاك کرد و گفتسی آورد، گونه هام خرونیآغوشش ب
رفتم سمت خاله بغلش کردم و بعد . بهش لبخند بزنم  به روم زد که منو وادار کرديلبخند

 چنان محکم بغلم کردن که استخونام خورد شد و دی نوبت به سارا و فاطمه رسدم،ی بوسکانوین
 زدن که مواظب خودت باش اونجا ی ادبی حرف بی خواهرانه کردن و کميحتایدر گوشم نص

 شگونی منم فقط چندتا ندن،ید خنزی رزی رامانم باشه،بعدم رنی حواست به اادهیگرگ ز
 يزی مردونه رامانو بغل کرد و در گوشش چوشیآقادار. ازهردو گرفتمو ازشون جدا شدم

 دلم برا هوی د،ی بوسشویشونی کرد و بعد مادرشو در آغوش گرفت و پدییگفت اونم با سر تا
 ياباور فکر بودم که در کمال ننیمامانم تنگ شد، کاش مامان منم بود بغلم کنه، تو هم

 ی خوبي دوستانی همو داشته باشيهوا: فلورجون اومد سمتم محکم بغلم کرد و آروم گفت
 اومد ياز محبتش لبخند.  کرد فقط بمن بگو تاحسابشو برسمتتی برا هم، اگه رامان اذنیباش

 دی داد و بعد رامان و نولمی تحويلبخند مادرانه ا. ممنون از محبتتون فلور جون:رو لبامو گفتم
 تو بحرش ادی زکردن،منمی بهم نگاه می جور خاصهی کردن موقع دست دادن ی خداحافظهمبا

 بالخره م،ی شمای سوار هواپخواستی اطالعات که مي و تکرار صداناینرفتم، بعد از همه ا
 که دوشادوش رامان و با بغض از پله نجوری هممی برمایتونستم دل بکنم و باهم بسمت هواپ

 زونی آودی از گردن نوکهی برگشتمو بهش نگاه کردم درحالکانی نيدا با صرفتمیها باال م
 و سقوط زنهی سکته متانی کاپشهی خراب مشتی آراای نکنهی گرلوین:شده بود گفت

 فکر کردم دلم چقد نی به ادموی منم خندد،ی رامان هم خنددنیهمه با حرفش خند.نیکنیم
و بالخره سوار . فرستادمي ابوسه  حرص درآرشهی وروجک همنی برا اشه،یبراشون تنگ م

 الزم قبل ي اومدن آموزشامای هواپي بعد مهماندارایکم.میکنار هم نشسته بود. می شدمایهواپ
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. کردمی مياخمام توهم بود داشتم با انگشتام باز.دمیترسی آف مکی از تکمی. از پروازو دادن
 پر از آرامش بهم يندلبخ.  نگاه رامانو حس کردم سرمو گرفتم سمتشونگاهش کردمینیسنگ

 رامان هم ی وجودمو فراگرفت گاهیزد ، با تعجب جواب لبخندشو دادم، بازم حس قدردان
 . کنده شد و به پرواز در اومدنی کم کم از زممایهواپ. شدی مهربون میلیخ

 لس آنجلس ي بهی غري و هوادمی کشیقی نفس عممی که شدادهیپ.  نشستنی رو زممایهواپ
 جا نیهم: کرد و گفتیرامان بهم نگاه.  داشتمي و تازه ابیحس عج.دمیش هام کهیرو تو ر

 فموی نشستمو کی صندلهی اول رو فی باشه؟ سرمو تکون دادمو تو ردارمی تا چمدونا رو بنیبش
 ختهی سرم بود و موهامو کامل ري کاله فرانسوهی و شال سرم نبود يوسرگذاشتم رو پاهام، ر

 شروع هم با کاله وارد شدم تا حس برداشتن شال بهم حس هول بودن ي برایحت.بودم توش
 چشمام در حال رفت و آمد ي که جلوی و مردمشدی صحبت مییکای امریسیتو بلندگوانگل.نده

 نجوریهم!  هاهیم عجب فرودگاه پدرمادر داری داشتن، خودمونیبیبودن هم برام حس غر
 تو ادی دختر داره مهی که با دمی که رامان رو دکردمی و به اطراف نگاه مدادمیپاهامو تکون م

 عوض کرد؟؟ قبال موهاشو همرو داده بود باال اما االن یفرودگاه، فرم موهاش و لباسشو ک
 تنش بود وا يه کت بلند نوك مدادی رامان که   تو صورتش، لباساش؟ختهیصاف و بدون ژل ر

 از گهی دمونی مي دختره نیا کردم، وا زتری چشامو رده؟یاالن چرا کاپشن اسپرت پوش
 رو شونم انداختمو با فمویاز جام پاشدم ک.  تحفه رو آوردنیکجاش در اومد؟بجا چمدونا ا

 چمدونا رو یفت مگه نریکنی مکاری چنجایرامان، تو ا: بلند رفتم سمتشو گفتميسرعت و قدما
 باز و مهی با دهن نی شد؟ رامان کمنی چه وضعشه موهاتو لباسات چرا همچنی ا؟؟؟يریبگ
 مثه هوی به پشت سر من زل زد و ی نگام کرد، تا اومد دهن وا کنه، اون دختره با خوشحالجیگ
 حواستو جمع کن و برگشتم پشت سرمو ياومدم بگم هو.  پشت سرمدی منو پس زد دویچ

با .  شدزونی از گردنش آومونی بغل رامان و مثه مدی که دهنم وا موند، دختره پردمنگاه کر
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 صورتم يدستمو رو!  گرد شده برگشتم به روبروم نگاه کردم، رامان روبروم بوديچشا
سالم : که رامانه روبروم گفتوفتادی داشت ممیگذاشتمو باز به پشت سرم نگاه کردم، دوهزار

 چطور بود؟ جوابشو ندادمو به پشت سرم نگاه ؟سفریالم،خوب خوشحدنتی دلوفرجان،ازین
آرمان : و اون دختره هم با ذوق کنارش اومدن سمتمون، رامان گفتکردم رامان با چمدونا

دهن باز کردمو همونجور . بله متوجه شدم: و گفتدیآرمان خند. شونهی اگفتمی که ملوفرین
 هوی.  من خندش گرفته بود جوابمو داد جی که از حالت گیآرمان درحال. سالم:بهت زده گفتم

 ن؟یگی می که منم بفهمم چنی صحبت کننجایون هم به زبشهیم: گفتیسیاون دختره به انگل
 منو انقد محترمانه نکهیاز.  هستنانی پسلوفری ما دکتر ندی همکار جدشونیا:رامان گفت 

به دختره گفتم و . م کنی کرد خوشحال شدم اما بروز ندادم خودم زبون داشتم معرفیمعرف
 سنگ قبرتو با شیا...  هستمي جِفرتایر: زد و گفت یشما؟ دختره لبخند پر اعتماد به نفس

 رو تا یلی ،نتایر. می برنیای بگهیرامان گفت خب د! بزمجهادی هم مي بشورم، چه افه ادیاس
باهم از   کرد ویی منو راهنماتایر. میاری کن من و آرمان هم چمدونا رو میی راهنمانیماش

 نی ببنویالمصب ماش.می شدی رنگدی و سوار کوپه جنتلمن سفمیفرودگاه خارج شد
 مونی ميدختره . گفتی نميزی چتای و دم و دستگاهش بودم رنی تو فکر ماشنجوریآخه،هم

. ی رو نشناختایرانیهه خانوم هنوز ا. ذارمی فکر کرده من بهش محل مره،یگیخودشو برا من م
 ي با گوشه های معمولي بلوند، لباي و موهای بادومهی آبي تر بود چشماتاه قدش از من کوتایر

 که یکم! قهی سلی موزمار بود و به دل من اصال ننشست، رامانه بیلی داشت، چهرش خکیبار
 کردن، مگه چمدوناتون ری دیلیخ:ادامه داد. نگفتميزیچ!  کردنریچقد د: گفتتایگذشت ر

.  کردمو فقط سرمو به نشونه ندونستن تکون دادمنگاش. دهی بود که انقد طول کشییجادو
 باشه حرف ازینه، اگه ن:  زدمو گفتمی لبخند مصنوع؟یقد کم حرف انشهیهم:  گفتیبعد از مکث

 گهی شد و دجی گکمی تایر. زنهی حرف مادی آدم کم عقل زایمی قدي به گفته یدونی مزنم،یم
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 و آرمان که اومدن بعد از گذاشتن نراما.  نگفت، منم از خنگ بودنش خوشحال شدميزیچ
 جز يادی حرف زریتو مس. آرمان پشت فرمون بود. چمدونا تو صندوق عقب، سوار شدن

 تیلی که رسما مخمونو تمونی منی ايالبته جدا از حرفا. آرمان نبودي و سواالایاحوال پرس
 فرم اومد ا نگهبان بهی میدی که رسی وقتکنه،ی تحمل منوی ايمن موندم رامان چجور.کرد

پسرا . می شدادهی پارك کنه و همه باهم پنوی داد بهش تا ماشچوییآرمان سو. نیسمت ماش
 خونه شتری هم که دقت کردم بری تو مسبایتقر. چمدونا رو برداشتن، به برج روبروم زل زدم

.  داشتی بزرگ و قشنگی البم،ی بلند بود، به دنبالشون وارد برج شدیلی خي برجانجای ايها
 و دو رو زد و آسانسور حرکت کرد، جادار بود ی طبقه سيرامان دکمه .می آسانسور شدارسو

 اون کنه ادی لحظه هی بود که دهی به رامان چسبنی همچتای ری نفر بود ولازدهی تشیو ظرف
 و دیچسبی بهش مرفتی و همه جا مشدی از پلنگه جدا نمیافتادم که تو کارتون پلنگ صورت

آرمان . میآسانسور متوقف شد و پشت سر هم ازش خارج شد. دشی میپلنگه هم روان
.  و با وارد کردن رمز درشو باز کردستادیداشت وا43 که عدد ی رنگ چوبی در مشکيروبرو

 جلوروم بود که ی کوتاه و مربعي راهروهی داخل می رفتیاول منو به داخل دعوت کرد، وقت
 همرنگ ی گرد با قاب چوبنهی که آبود رهی تي قهوه ای جاکفشهی سمت راستش واریکنار د
 هی.  بودزونی آودی و سفاهی سی نقاشي چپ تابلوهاوارسمتی بود، دزونی باالش آویجاکفش

 همرنگ در داشت و وارد هال ی هم کنارش بود، راهرو دوتا پله چوبستادهی ازیرخت آو
 تو گهی دي پله تا دوتا پله دويدرست باال. از پله ها رفتم باال و وارد هال خونه شدمشدیم

داخل آشپزخونه رو نگاه .  و آشپزخونه بودرفتی منییسمت راست قرار داشت که به پا
 هی سمتش هی و بزرگ بود ی و قشنگ بود مربعکی شیلیخ. نمینکردمو رفتم جلوتر تا هالو بب

 هی. قرار داشتکی شي سوخته و دم و دستگاه و بانداي قهوه ازی با مینجی شصت اونیتلوز
 گذاشته شده بود که کنار دسته هاش سطح صاف ونی تلوزي رنگ روبرويری چرم شست مین
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 بودن که تضادشون با ی چرم مشکیمبلمان اصل.  بودلی برا گذاشتن وسای عسلي بجایچوب
 ی مکعبي فلزي هاهی بود و پاي اشهی شزشمیم. کرده بودباتری ست دکور خونه رو زمین

 ي اشهی شزی مریو ز.  بلندي با پرزای فرش مشکمیگل هی ي وی تي ست جلومی نيجلو. داشت
 خونه کاغذ يواراید.  رنگ پهن شده بوديری اما شی فرش بزرگتر همون شکلمی گلهیمبلمان 

 واری دي جاهای بود بعضي نوك مدادونی پشت تلوزواری رنگ، و فقط ديری ساده شيوارید
 سه نیتری وهی بود، يبه خاکستر لی ماي کف خونه هم قهوه اي بود، پارکتازونیهم تابلو آو

 قرار گهی گوشه دهی لی کشودار طوزی مهی گوشه و هی ،دی و سفاهی سي با دکورایطبقه مشک
 زی مهیو .  عکس از پدر و مادرشون روش بودهی و ي هنريداشت که روش قاب عکسا

 زرگ بي گلدون بامبو هم سمت پنجره ها بود،دوتا پنجره هی.  تر که تلفن روش بودکیکوچ
 قشنگ شهر ي سوخته که کنار زده شده بودن و منظره ي قهوه اي ساده يکنارهم با پرده ها

 ي که آسمون پر ستاره ي بلندي خونه شده بود،آسمون خراشا و برجاي زنده ي تابلونیبهتر
تو .زدنی و زرد چشمک می نارنجيشهرو شکافه بودن و پنجره هاشون تو شب مثه ستاره ها

 که آشپزخونه پشتش قرار يوارید.  بودواری به ددی کولر سفهی هم جره دوتا پنيفاصله 
 نفر هی از آشپزخونه ازش مشخص بود، و یی داشت که قسمتاکی باري چهیداشت سه تا در

 ي گردينور خونه هم از لوسترا. تاستی ردمی بورش فهمي از موهارفت،یداشت توش راه م
 که توش بودم نگاه ی به خونه قشنگرنجویهم. شدی منی بودن تامدهیکه به سقف چسب

 توچمدون؟؟_.  توشي بریتونیچمدونتو گذاشتم تو اتاقت م:که رامان بهم گفت.کردمیم

.  شدمشدی که با دوتا پله از هال جدا میتازه متوجه سالن! تواتاقت: نگام کرد و گفتهی سفاندر
همش چهارتا در بود، و رو  رو به يوارای بود که رو دی سالن مربعهی! یچی در پچی پيچه خونه 

 پهن بود، آرمان از اتاق اوله ي فرش نوك مدادهیه بود، و کفِش   پنجرهی روبروش هم وارید
شما که هنوز : زد و اومد سمتمونو گفتي ، لبخندرونی راهرو اومد بي راست ابتدامتس
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ت و رفت  گفنویا.  کن تو اتاقشیی رو راهنمالویزود باش رامان ن. نیلباساتونو عوض نکرد
. رامان گفت.  کرد، دوتا پله رو رفتم باالییرامان با دست منو به داخل راهرو راهنما. توهال

 راهرو تو همون سمت اشاره کرد، يو به اتاق انتها. شهینه، اتاق منم اتاق کناریاتاق آرمان هم
 فرش ي پامو رويانگشتا.  اتاق تونمیا: اتاق خودش رو نشون داد و گفتيبعد اتاق روبرو

سرمو تکون دادمو با . ی تو اتاق آخر سالن راحت تر باشدیگفتم شا_ن؟یچرا ا: و گفتمدمیکش
 که یی وقتاهیخب ... اون اتاق مهمونه_ ؟یاون اتاق چ: آرمان گفتمتاق اياشاره به اتاق روبرو

 باال انداختمو رفتم تو ي شونه اه؟یچ:دیمتعجب پرس. زدميپوزخند.  اونجارهی ماد،ی متایر
 رو شونه هام با دست ختیباپوزخند پالتومو در آوردمو کالهم از سرم برداشتم موهام ر. تاقما

اونوقت .شهی لحظه ام ازش جدا نمهی نهی بوزنیا.  خر کنعمتوهه برو شوهر. مرتبشون کردم
 رونی بختمیچمدونمو باز کردمو لباسامو ر! واقعا که.  سر دادميخنده ا. مونهیتو اتاق مهمون م

 بود و تمام لوازم دی اتاقم سفيایواریکاغذ د.  دراور و کمد مرتبشون کردميکشوهاو تو 
.  رنگ بودنيری ششی توالت و چهارپازیسول،م قفسه،تخت خواب، کن،يواری کمد دیچوب

.  ساتن که با تور کار شده بود ست بودنی کمرنگ بود و با روتختی اتاق صورتيپرده ها
 در هم هی.  شده بوددهی چيفرش اتاق هم به همون رنگ بود و تو قفسه چندتا کتاب و دکور

 هی.  خوشگل بودیلی خاق اتهی بهداشتسی سرودمی پشتشو نگاه کردم دیته اتاق بود که وقت
 باز رو شونه هام نجوری موهامو همدموی با بلوز کالهدار ستش پوشیشلوار گرمکن مشک

ساعت دوازده . لپ تاپمو رو کنسول کنار آباژور گذاشتمدموی چزی رو مشمویلوازم آرا.ختمیر
 از عمرا.ارمی دربنترنتی باشه تفاوت ساعتو از اادمی کردی فرق مدی بارانیشب بود، البته ا

 و سارا و خاله اس ام اس زدمو گفتم که دی به نومیبا گوش. رهیگی میرامان بپرسم برام دست
رامان رو مبل تک . همه رو مبال نشستندمیرفتم تو هال و د. زنمی و بعدا بهشون زنگ مدمیرس

 رفتم رو مبل تک. کردی هم ولش نمنجای هم رو دسته مبل نشسته بود و اتاینفره نشسته بود ر
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روکرد بهم و . نشو در آورده بود بود و فقط کاپشرونی بيآرمان هنوز با لباسا. نفره نشستم
 زل زده بود بهم با ينجوریرامان هم. می شام خوردماینه تو هواپ_ست؟یگشنتون که ن:دیپرس

 انقد کردمیفکر نم: نشسته بود گفتنهی که دست به سنطوریهم.  کردمیشک به ظاهرم نگاه
 ری که غیی وقتابهتره: نگاه کردمو گفتمتایبا لبخند به ر. ی حرف بزنیسیگل انیراحت بتون

به . یمرس: زد و گفتیی لبخند دندون نماتایر. می صحبت کنیسی انگلشهی کنارمونه همیرانیا
 !ختیری فوضوله بیزنی مری کهمیگی می چینفهم: لب گفتمری زیفارس

 گفتم؟ به جهنم بذار ی چدیوااا شن.  زدي بود پوزخندنی که نگاهش به زمنطوری همرامان
 گهیآرمان از جاش پاشدو گفت خب د.  خجالت بکشهشیزگاوی چي قهی از سلکمیبشنوه تا 

 ی زندگي دونفرنجای مگه ايکجا بر:من گفتم.  رو هم ببر خونشونتایر:رامان گفت. من برم
اما مگا اونجا اتاق :متعجب گفتم.  طبقهنی تو همهی من واحد کنارنهخو: آرمان گفتن؟یکنینم

از داخل . می هم اتاق داري تو خونه های ولمیکنی میما جدا زندگ: رامان جواب دادست؟یتو ن
 تای تو فکر بودم که رنجوری کنم؟ همی تنها زندگنجای رامان انی با ادی من بایعنی دمیلبمو جو

 ی چشعوری بيا. گهی وقت دهی واسه ،باشهيبهتره بر: گفتامانر. مونمی منجایامشب ا:گفت
 دهنشو کج کرد و کمی تایر.  دلم بزارمي بز رو کجاي دختره نی اگه؟ی وقت دهیباشه واسه 

 و دیآرمان کاپشنشو پوش. می و تا دم در باهاشون رفتمیاز جامون پاشد.  خبیلیخ: گفت
  راماني گونه  پالتوشو تنش کرد وتایر. تایزود باش ر: گفت

بعد از .  کردمیبا لبخند خداحافظ.  فعالنمتونیبیصبح م:آرمان گفت.  و گفت فعالدی بوسو
 اعتنا رفتم تو ینگاهم که کرد ب. کردمی نگاش منهیرفتنشون رامان در رو بست دست به س

 ؟ی بخوابي بريخواینم:رامان گفت. نشستم و روشنش کردمونی تلوزي مبل جلويهال و رو
رامان که . شب خوش_ری شب بخ،یاوک_.ادی،تو برو اگه خوابت م رمیبعدم_ی خسته باشدیبا

 هی رو خاموش کردم پاشدم رفتم تو آشپزخونه، ي وی کانال اون کانال کردمو تنی اکمیرفت 
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 بود و کیآشپزخونه هم ش.  خوردمکمی برداشتمو خچالی از کی کوچی آب معدنيبطر
 رنگ، و اجاق دی هم سفی برقلیو وسا خچالی بود، ی مشکدی سفشی ناهارخورزی و منتاشیکاب

 رو با خودم بردم تو اتاقمو بعد مسواك زدن يآب که خوردم بطر. بودی و مشکيگاز صفحه ا
 خسته بودم زود یلی خدمی رو خوندمو دراز کشهی و بقدی نوي چک کردم اس ام اسامویگوش

 . خوابم برد

 آروم تو دمویچشامو مال.  آالرم رو خفه کردمي آروم چشامو باز کردم و صدامی آالرم گوشبا
 گفتی مری داره پاشه؟ به منظره شهر که از پنجره اتاق بهم صبح بخ حالی کيوا. جام نشستم
 لباس دنیبعد از پوش.  سرحالم کردکمی دوش گرفتم،هی پاشدمو رفتم ی حالیبا ب. نگاه کردم

 که رو مبل دونفره نشستنو دمیرامان و آرمان رو د. رونی موهام رفتم بنو خشک کرد
 ی جفتشون بي خدا کدوم کدومه؟ موهايوا. زننیمشغول چک کردن لپ تاپن و باهم حرف م

 کردم یسع.  بدمصشونی تشختونمی بازم نمیلعنت. بودختهی رشونیشونیحالت و خشک رو پ
 تو هال گفتم ومدمی که منجوریهم. صحبت کنم  توجه و بدون اشاره به اسمشون باهاشونیب
 ظهر یبهتره بگ: هم با پوزخند گفتیکی. ریصبح توهم بخ: با لبخند گفتیکی. ریصبحتون بخ:

 بودو بخاطر دی شرتش که سفیرنگ ت.  رامانهنیاز رفتار گوالخش مشخصه ا.خودشه. ریبخ
فکرنکنم : گفتممرفتی که بسمت آشپزخونه می نازك کردم و درحالیسپردمو پشت چشم

راش  باز کردمو بخچالویدر .  نخواستمحیمنم ازت توض_! بدمیحی توضدی بادنیبخاطر خواب
 برش متیبا مال.  خدا نوتالي چشام برق زد واااااخچالی عشقم تو دنی کردم با دیدهن کج

 ی خوددارم ولیلیمن خ. داشتمو درشو باز کردم و انگشتمو کردم توشو تا حلق کردم تو دهنم
 شکالت ادتری و زي تست برداشتمو به مقدار نا مساوهی زی مياز رو.  نقطه ضعفمهشکالت

 باال رفته بهم نگاه يرامان با ابروها.  نشستمشونیرو مبل کنار. رونی روش و رفتم بدمیمال
 رامان ؟ی بارم کنيزی چهی بابت خوردن صبحونه هم يخوای مهیچ: گاز زدموگفتمهی. کرد
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 با انگشت شهیراستش هم.تاستیاون مال ر:آرمان گفت. تاپش نگاه کرد  زدو به لپيپوزخند
 پوزخند رامان شدم،نگاه لی تازه متوجه دلش،ی نباشه دهنندی خوشا براتدیداره،شایازش برم

 جمع شده ي اافهی با قدمیجوی نمگهی که فکم فلج شده بود و دیدرحال.  بهم انداختيشرور
 دهنمو اتی آشغالو فشار دادم تا درش وا شد محتولرفتم سمت آشپزخونه با پام اهرم سط

 فکر کن چقد تفش يوا!  اه چندشدمیمو آب کشدهن.  نون هم انداختم یتف کردم توشو باق
 و رفتم تو هال پشت لبمو با دمی دهنمو آب کشگهی دباری جمع کردم، افمویق. یییییتوش بود، ا

 بده با حی توضستی سرگرد هم نینتلع. پاك کردمو نشستم و به کارشون نگاه کردمنمیآست
 ن؟آرمانیکنی مقی تحقنیدار: کردمو گفتمیاهم!  سختتی مامورهی افتادمو ریدوتا رامان گ

 ی زندگکای آمرمیدی شما تو شمال فهمقاتی و از تحقمی که دنبالشی آدملو،اونین:گفت
 رتیبا ح. ره شهنی تو هممیدی برامون فرستادنو فهميشتری اطالعات برانی از اکنه،االنیم

 و خارج کردن دنی دزدبی که ترتهی شخص فقط کسنینه، احتماال ا_ شد؟؟؟دایدزده پ:گفتم
 خوب یلی خهی و دستور دهندش کسشیی رمی و بفهممی کنداشی داده، اگه پرانیتاجو از ا

 مختلف ي هامی خاص و گري که با نشونه هاي دزدي اون آقایعنی نیا:رامان گفت. شهیم
نلسون مونتانا . مختلفني واقعا آدماست،ی و ظاهر متفاوت نمی نفر با گرهی قعمش،دروایشناخت

 ي بار دوم اومدن تا براي برای نگفت و وقتیچی شد اما هگری که دستشونهیکیاسم هم 
 هم مشخص شرفتهی پشاتی و آزمای علت مرگ با کالبد شکافیحت.  ببرنش مرده بودییبازجو

 دهنش گرفته بود و متفکر يرامان انگشت اشارشو جلو. تنرامان و آرمان به فکر فرو رف.نشد
 تر از دهیچی پیلی کار خنی فکر کردم که انی شده بود، منم سرمو خاروندمو به ارهی خییبه جا

 رفت و آمد کرده ی تو فرودگاه با چه پاسپورتارویحاال اون :دمیپرس. کردمی که فکر مهیاون
 بعد آرمان لپ ی نگفتم کميزی تکون دادمو چوسرم. تیادوارد اسم: آرمان گفته؟یاسمش چ

ماهم . وقت ناهارهمی بخوريزی چهی نیایفعال بسه،ب:د رو بست و گفت رامان بويتاپ که رو پا



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 128 

 میری از همکارا میکیبا : کجا؟ رامان جواب داددمی پرسيبا کنجکاو. می ساعت دو بردیکه با
 رفت سمت راهرو تا غذا لشیموبا بعد از جاش پاشد و با. می بگردتی مستر اسمنیدنبال ا

. می خوردتزامونوی رو همون کاناپه ها پي رو آورد سه نفرتزای پکی پنکهیبعد از ا. سفارش بده
 منم حواسم به رونی کردن که برن بپی خوشتی هردو برادر حسابمی و نکی ساعت يحدودا

 آرمان نیاصن ا.دم کری بود و متوجه نشدم کدوم از کدوم اتاق در اومدنو باز قاطونیتلوز
من : گفتشونیکی که زدمیم غر نجوریهم. نرفت خونه خودش لباس عوض کنهیواس چ

 ي که دکمه های رامان درحالدم؟ی پرسیسوال: گرد بهش زل زدمو گفتميرامانم با چشا
 ي ما فرق آشکاريحق دار:آرمان گفت.  بهم انداختی نگاهمی با پوزخند نبستی منشویآست

 و شی لب اریز.  که زنگ خونه به صدا در اومدهی بپرسم فرق پنهانتون چماومد. میباهم ندار
 که داشت ي دختريآرمان رفت در رو باز کردبا صدا! هیکاجعفری رنی کردم حتما باز ایشیو

 من نبود چون رو دی دررسی راهرو در تيانتها. ستی نتای متوجه شدم رزدیباهاش حرف م
 با يدختر. ي خوش اومدیلیسالم ام: کرد و گفتی نگاهدرامان اما با لبخن. مبل نشسته بودم

تازه متوجه . می دلتنگت بودیچه خوب شد برگشت:خنده اومد جلو با رامان دست داد و گفت 
رامان بمن نگاه کرد از جام پاشدم و .  منو رامان چرخوندنیمن شد و پرسشگرانه نگاهشو ب

و اومد سمتم باهاش دست دادم اما اون   زدي لبخندیلیام. دهی همکار جدلوفرین: ادامه داد
.  خداي وای مهربونهیچه خارج. کرد که باعث شد هم شوکه شم هم لبخند بزنمیسبامن روبو

 شتهی هم پیلیمواظب خودت باش، ام:رامان بمن نگاه کرد و گفت. گهی دمیبر:آرمان گفت
 يرامان لبخند. باشه: همه سفارشش گفتمنی خب؟ متعجب از اگردمیمن شب بر م.یتنها نباش

 ي رو مبالیلیهمراه ام.  رونی به دنبال آرمان از خونه رفت بیلی از امیبهم زدو با خداحافظ
 از شتری سبز خوشرنگش تو صورتش بياول از همه چشما.  بودیدختر خوشگل. میچرم نشست

 بلوند مواج ي خوشفرم و موهاي و صورت جمع و جور لبادیپوست سف. کردیهمه جلب توجه م
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 خستت کرد، به اندازه ی پرواز کلحتما:دی ازم پرسيبا لبخند. سر شونه هاش داشت تا
 خونه انداخت و با يوارای به دینگاه. خوبه_.آره ممنون،خوبه خوبم_ ؟ياستراحت کرد

 یمنم کل. ی همشو ازم بپرسیتونی،می سوال داشته باشی کلدیحتما با: گفتطنتی پر شینگاه
 یلیام . راستشادی به ذهنم نميزیاالن چ: فقط گفتمدمو کريخوشحال شدم، اما خوددار

 بهم یلیام. نه_ دارم؟کارتی و چهی کار من در واقع چیدونیم:سرشو تکون داد و گفت
متعجب .  بدمادتیرامان ازم خواسته .يری بگادی ی دفاع شخصدیبا: شد و گفتکترینزد

.  يری بگادی رو زای چيسر هی شهر هم نشونت بدم تا دیمن با. شهی مازتیخب ن_چرا؟:گفتم
 هی برات نجایا:  کاغذ در آورد و گفتهی بعد یکم.  گشتيزی باز کرد و دنبال چفشویبعد ک

 رو تو نایا. ي ضروري جاهاي سرهی من،و ي نجا،خونهیآدرس هم.  آدرس نوشتميسر
کاغذ رو ازش گرفتمو . ی اضافه کنفرستمی الزم بود ميزی کن،بعدها هم اگه چوی ستیگوش

.  خب بدو حاضر شویلیخ_. االننیهم_م؟ی بري دوست داریک:با شوق گفت.  کردمکرتش
 رفتمی مدی خردی لباس آورده بودمو بايباخودم تعداد محدود.دمیرفتم تو اتاقمولباس پوش

 از یلیهمراه ام. رونی رفتم بفمی کردمو بعد شونه زدن موهام و برداشتن کشی آراکمی. حتما
 یلی بود،خین و خونگرم مهربویلیدختر خ. می شدنشی ماشوار سموی رفترونیساختمون ب

 داد تا ادمی زای چیلی و خمیدی تو شهر چرخیکل.می شدیمیازش خوشم اومد و زود باهم صم
 رمز در رو زد و بازش یلیام.  شب شده بودمی برگشتیوقت. عادت بدهنجایمنو زودتر به ا

 ... از رامان بپرسمنجای اتیباشه راجب امن ادمی خونه رو دارن که نی همه رمز در اایخدا.کرد

 که زودتر از من وارد شده بود یلیام. تو بوتامو در آوردمو گرفتم تو دستممی رفتباهم
. آروم رفتم تو هال و سالم کردم. پس خونست. نی االن برگردکردمیرامان فکر نم:گفت

 ی نگفتم چه عصبانيزی چن؟یدادی بهم خبر مدی رفتن نبارونیقبل ب: گفتيرامان با اخم و جد
 من ن،ی بمن خبر ندادیول_. شهر رو نشونش دادمکمی میرفت.می بوداهمب: گفتیلیام.هم شده 
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 هی دی بانی برنیخواستی حاال اگرم من،ی بود که خونه باشنی منظورم اگردمیگفتم شب بر م
 .نیدادیخبر م

رفتم سمت سالن تا برم تو اتاقم که . گفتمی نميزی که تا اون لحظه سکوت کرده بودمو چمن
 شی رغم حالت عصبیبرگشتم سمتشو عل. زنمی دارم با شما هم حرف ملوفرین:رامان گفت

.  که راجع بهش بحث کنمادی اما اصال بنظرم مهم نمي رو شلوغش کردهی قضنی اادیز: گفتم
 دخالت کنه خشم زای چنی که تو استیبنظرم اصال به اون مربوط ن. تاقم رفتم تو االیخیبعد ب

. رونی کارامو کردمو لباسامو عوض کردم رفتم بنکهیبعد از ا! . رامان هم خنده داره دلقک
 بهش دی ،باگهیراست م_ شده؟یچ:رفتم کنارش نشستمو گفتم.  مبل نشسته بودي رویلیام
 یلیام. ستی ننطوری اصال اال،یخیب: کردمو گفتميزیاخم ر.رونی بمیری ممی که دارمیگفتیم

 امیبعد م:  زدمو گفتميلبخند. نمتیبیبعد م. برمدی باگهیمن د:آروم از جاش پاشدو گفت
 تکون داد و بعد از دیی سرشو به نشونه تایلیام. رمی بگادی رو یخونت که همون دفاع شخص

بعد .  زنگ زدمدی برداشتم به نوویگوش  نشستم رو تختوالیخیب. رفت منم رفتم تو اتاقمنکهیا
 سر صبح زنگ هوی یزنیبه به چه عجب زنگ نم : خواب آلودییق برداشت و با صدااز چندتا بو

سالم _؟ي ساعت هشت شبه آخه،چطورنجای ادجونم،یسالم نو:باذوق گفتم. یزنیم
 شی پوب خی چ؟همهي نداری مشکلي بودم،تو چطورداری اشکال نداره بابا، من بزم،خوبمیعز

لپ تاپم رو .  صحبت کردمدی با نوی حسابنکهیبعد از ا. شکر_. خوبهی چ،همهیعاااال_ره؟یم
 یپوووف ک. دونستمی رو نمي فاي رمز وای پام گذاشتم تا با سارا چت کنم، وليبرداشتم رو

 .کنمی اس ام اس بهش دادمو گفتم بعدا باهاش صحبت مهی. رهیحوصله داره ازش بگ

. رونیازجام پاشدم رفتم ب. دیرقصی مکهیوچ کزدی روده بزرگه داشت مدیبقول نو. بودگشنم
 نازك کردمو رفتم تو یپشت چشم! رامان همچنان نبود، لوس قهر کرده رفته تو اتاقش

 برداشتم و با تخم سی باز کردم، خوشبختانه پر بود، پنج تا تا سوسخچالویآشپزخونه، در 
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داشتم از . دمی چزوی خدا متنفررررم، مي عادت کنم، اي به آشپزدیا بگهید.مرغ درست کردم
 نوشابه ها از دستم دموی ترس ؟یکنی مکاریچ: که گفتیی که با صداداشتمی نوشابه برمخچالی

 باری یتونینم:  قلبم گذاشتمو با اعتراض گفتميدستمو رو. دمیبرگشتمو رامانو متعجب د. افتاد
 نوشابه که قل يای شد قوط رامان خم؟؟؟ی کنکاری چيواخی اگه سکته کنم م،يایدرست ب

. میدادی سفارش مي درست کردیبرا چ: گفتزویخورده بود سمتشو برداشت گذاشت رو م
 زیرامان هم پشت م.  کم کمیشی مچارهی باشه که بنیاوووو، اگه به ا: نشستمو گفتمزیپشت م
  با ما شامادیداره، بگو ب گناه_.خونه خودش_آرمان کوش؟: لقمه گرفتمو گفتمهی. نشست

 يزیچ. کنهی مشیکاریخودش . باشهنجای اادیعادت نداره ز_. درست کردمادیبخوره ز
 آخرت باشه بدون ن،باریبب: گذاشت و گفتزیرامان دستاشو رو م.  گاز از لقمم زدمهینگفتمو 

واسه :هش بدمیباز شروع کرد،لقممو قورت دادمو توپ. يزاری مرونیاطالع من پاتو از خونه ب
 اگه مشکلت می نداردیبا_ي بدداطالعیاجازه نه،اما با_رم؟ی ازت اجازه بگدی رفتنم بارونیب
 ي بلندتري و با صدایرامان عصب. گهی ديجای به سرگرد بگم و برم تونمی بودنمه منجایا

 يوا_ که گفتمنی بچگونه رو ندارم، همي صحبتانی نزن،حوصله اخودی بيحرفا:گفت
 می بهم نگاه کردتی با عصبانکمی. من هشدارمو بهت دادم_.دمی ندالتویبی بود سدم،شبیترس

 انگار دهیدر هم قفل کردم، بمن دستور م.و من با حرص از جام پاشدمو رفتم تو اتاقم
 کرده چه خبره که الیرو تخت ولو شدمو به سقف زل زدم خ!!!احمق احمق احمق.کارمهیچ

 ای،بی لوسیلی خیلین:صداش اومد.  نگفتميزی چرد به در خوي بعد تقه اکمی.انقد پررو شده
 حق یدونی نداره، خودتم مي ادهی ،قهر کردن با من فاای بگمیم_. جوابشو ندادم. شام بخور

 قدم رفت هیرامان .  رفتم در رو باز کردمدموی حق با اونه؟ مثه برق از جام پریچــــــ. بامنه
 درست و با یتونستیم. ادهی ز روتیلی خئه؟؟که حق با تو:عقب، دست به کمر واستادمو گفتم

با اخم . ی کنزی رفتن خبرت کنم نه که مثه ببر برام دندون ترونی قبل از بي ازم بخوامتیمال
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.  شامتو بخور زودایها نه و بله، ب_. ها: بهش رفتم و گفتمي چشم غره الوفر؟ین: گفتیکمرنگ
.  رفتم تو اتاقمو در رو بستمنم نگفت ميزی چگهید.  همشو خودت بخور بتركخورم،ینم_

 !شوریکوفتت شه لندهور، ب

 ری شوانی لهیرفتم تو آشپزخونه . هوا تازه روشن شده بود.  زود پاشدمو رفتم تو هالصبح
.  شام نخورده باشهشهی مونده بود، باورم نمي شام همونجورزی من،یبخورم که فکم افتاد زم

 زی سر مکشهی من، خجالتم نمينای با نفرشدیحقته وگرنه کوفتت م: زدمو گفتمیلبخند کمرنگ
 وانی لهی. یی ظرفشونی جمع کردمو ظرفا رو چپوندم تو ماشزویم. ندازهیم غذا بحث راه

 باز شدن يصدا.  نشستمو مشغول نگاه کردن شدمونی تلوزي برداشتم رفتم جلورکاکائویش
 نگفتمو يزی رامان چندیدر منو به خودم آورد، سرمو چرخوندم و پشت سرمو نگاه کردم با د

.  نگاهش کنم جوابشو دادمنکهیبدون ا. ری بخم،صبحسال: متعجب گفتهویسرمو برگردوندم 
 دسته کاناپه گذاشتم پاشدم و هیوانی تو جا لروی شوانیرامان خوابه هنوز؟ چشام گرد شد ل_

. دیشا: باال انداختمو گفتميشونه اممنون،خوابه؟: زد و گفتي لبخند؟ی؟؟،خوبییإ تو: گفتم
 تو آشپزخونه و برگشتم رو مبل بردم وانمویل. آرمان سرشو تکون داد و رفت تو راهرو

 آرمان ازم رونی ربع بعد هردو باهم اومدن بهی.  شدممی با گوشينشستمو مشغول باز
 داشتی برمزی از رو مچشوی که سویرامان هم درحال. رونی کرد و رفت بیخداحافظ

 میری ممیمن و آرمان دار:منتظر جوابم نشد و گفت.  بهش انداختم ی نگاهمی ن؟یلین:گفت
 رفت پشت سرش نکهیبعد از ا. ،خداحافظيدی خبر مي بریی جایدنبال ادامه کارا، خواست

 .... گذاشتم رو مبلو پاشدم رفتم تو آشپزخونهوی کردم گوشيبراش زبون دراز

 در رو که یلی امي زود آماده شدم تا برم خونه نی واسه همبردی موندن حوصلمو سر متوخونه
 ستم،لبخندی نبود بهش خبر ندم انقدرا هم لجباز نی رامان افتادم، کار درستادیباز کردم 

خب اون گفت خبرم کن . ي باي بارونی نوشتم من رفتم بادداشتی برگه هی زدمو رو يشرور
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 ادب شه که بهم دستور کمیار  بذارم، بذادداشتیمن دوس دارم ! ي چجورهبعد برو نگفت ک
 چسبوندمو از ساختمون زدم خچالی رو در ادداشتوی کامل تیبا رضا!  نظر لطفمهنمینده هم

رو زدمو 32پشت در بودم زنگ شماره . رفتمیلی امي به آدرس خونه ی تاکسهی با رونیب
 که در رو باز کرده و منتظرمه با دمشی ددمیرس  به واحدشی باز کرد رفتم تو وقتیوقت

 و کی باز بغلم کرد و بعد دعوتم کرد داخل،آپارتمان کوچي رفتم جلو اونم با روییخوشرو
االن برات نسکافه : و گفتنمی بشی رنگیتونی مبل زي کرد رومیی راهنمایلی داشت، امیکیش
 خونش انداختم نکته  بهی کلیگاهن.  تکون دادمو اونم رفت تو آشپزخونهي با لبخند سرارمیم

 نی هملی تو دکور و لوازمش بود، مبال پرده ها فرشا و اکثر وسارهی تیتونیجالبش رنگ ز
تو که هنوز : و دوتا کاپ بزرگ نسکافه اومد نشست و گفتکی کوچینی سهیبا .  بودنیرنگ

 و ذاشتم کنم، کتمو در آوردم رو دسته مبل گزونشی من برات آو،بدهياوردیکتتو در ن
چه خوب : از صورتش بود گفتیبا همون لبخند که جزء قشنگ. ی پاشخوادی نمزمینه عز:مگفت

 التیآره خ_نجا؟ی ايای مي داریامممم به رامان گفت. می از االن کار کنمیتونی،ميشد که اومد
 یاشکال_راستش،نه_ ؟ي کار کرديزی چ ؟ي داری رزميخوبه،سابقه کارا_. راحت

 حرکاته که خودم ي سرهیست،ی نیخوام باهات کار کنم از رشته بخصوصی که ميزینداره،چ
توهم : گرد شده گفتميبا چشا.  بلد باشمدی بای کارگاه مخفهی دونستم به عنوان ازین

 .نه_؟یدونستینم_ ؟؟یکارگاه

 کار نی باعث شد منم مثه اونا عالقمند به انیم،ای باهم بودرستانیما از دوران دب_
 . تو عمقش فراتر از جالبهيبراگه _.جالبه_.شم

مادرم .کنمی میپنج ساله که تنها زندگ_؟ی کنی میتو تنها زندگ: به روش زدم و گفتميلبخند
 .شنیبه هرحال آدما مستقل م.دادمی محی رو ترجنجایخب منم ا.استیفرنیبا همسرش کال
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 هی بود و ی خالبای خونش که تقري از اتاقایکی منو برد به یلی تکون دادم،امي لبخند سربا
 در آورد و شرتشوی سویلیام.  بود و منظره شهر مشخص بودشهی کال شوارشیسمت د

اوه : و گفتدیخند.  استرس دارمکممی کنم،کاری چدونمیمن نم_.می شروع کنایخب،ب:گفت
 یلیخ_. که بزنمتکنمی باهات مبارزه نمهی تو آموزش اوله ک،منی چي من استرس برايخدا

 ی خاصياول با نرمشا.  تکون داد و کارمون شروع شدنی به طرفي سریلیام. یکنیلطف م
کارمون که . هی اولي از فنايو بعد تعداد محدود.  کنهشتریشروع کرد تا فقط انعطاف بدنمو ب

 برام آب آورد الجرعه سر یلیام.  شدملو مبل وي خسته شده بودمو کوفته رویتموم شد حساب
 یلی بهت خ،منيریگی مادی زود يتو استعدادشو دار: نشست و گفتنهیدست به س. دمیکش

اخم .  ورزشو دوست نداشتمی نا ندارم تکون بخورم،از بچگگهید: گفتمیبا کوفتگ. دوارمیام
 ی فارسه بدمویخند! میری سخت گی مرب،منی بهش عادت کندیبا: کرد و گفتیبانمک
من : به ساعتم کردمو گفتمینگاه. نیخوبه آفر_!گفتم باشه_؟یچ:بهت زده گفت! چشم:گفتم

 نجا،اگهی اایسه شنبه ها ب. کننی تمریتو خونه حساب_ زمی ممنون عزیبابت همه چ.  برمگهید
بعد از .  به نشون موافقت تکون دادمي سرای هم حتما سه شنبه ها بيومدی نگهی ديروزا

رامان با اخم . گرفته بودم اما زنگو زدمادیرمز رو .  برگشتم خونه رامانی تاکسبا یخداحافظ
 نهیرامان دست به س.  زدم سالم کردمو از کنارش رد شدم رفتم تويلبخند. در رو باز کرد

 نهی منم دست به س؟ي خبرم کن کجا بودرونی بيریبهت گفتم م:جلوم واستاد و گفت
 تر ظیمش غلاخ. هم گذاشتمادداشتیبرات .یلی امي خونه:واستادم زل زدم تو چشاشوگفتم

 از در ادداشتویچشامو تنگ کردمو رفتم تو آشپزخونه . دمی ندیادداشتیمن :شد و گفت
 کوبوندم ادداشتویبعد . خچالیچسبونده بودمش به : کندم رفتم جلوش واستادمو گفتمخچالی

 !!کنهی مخممنم اعصاب ندارما واسه من ا.  و رفتم تو اتاقمنشیتو س
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 سی انداختم اووووو چه خبره دوازده تا ممی به گوشی عوض کردمو نگاهلباسامو
رفتم رو مبل .کنهی نگاه مادداشتوی همچنان واستاده داره دمیرفتم تو هال د!!!عجبا.انداخته

انقد با من لج : و گفتزی کاغذو گذاشت رو م؟يگردی مییدنبال غلط امال: نشستمو گفت
 جواب تویمنا،چرا گوش زنگ بزن،ضرونی بي بریست خواسی ننويادگارینکن،واسم 

 یی پررویلیخ.  نباشهگهید: تو آشپزخونه گفترفتی که میدرحال.  بودلنتیرو سا_؟يدادینم
 چه لوس یـــــیا. گرفتهنوی اتهی محرمغهینکنه جو ص! کارمهی بابا انگار چياصن تورو سنه نه ا

 نگاه چی رو پام،متعجب به ساندواشت گذچی ساندوهیبرگشتو !  مثه دخترا شدهنیبجا من ا
 سرکارخانومو ادداشتی تو آشپزخونه اونوقت رفتمیاگه گرسنم بود م_؟یتو چ:کردمو گفتم

 يزی چهی خب؟؟چرای فقط برا من گرفتیعنی:  و گفتمزی گذاشتم رو مچویساندو. دمیدیم
نو  متنکب!.  نسوزه؟دستاتيجد: زد ابروهاشو داد باال و گفتيپوزخند. کردمیدرست م
 تو ،ی نا سالمتی هستیرونیخجالت بکش دختر ا_ ؟ینگران دست منم هست_! کنهیمسخره م

 ده؟ی میی خانوم چه بوتایر: زدمو گفتميپوزخند. مهی بده نصفت قي نصفت بو قرمه سبزدیبا
نکبت . بعد رفت تو اتاقش.  بخورچتویساندو:خندش گرفت اما خودشو کنترل کرد و گفت

 دوبار یکی گذشت و ي هفته اهی،!!! عطر بده بسهي بوشیدختر اجنب ستکنه،دویمنو مسخره م
 مبارزم خوب شده بود،رامان و آرمان بایم،تقری کردنی تمری و حسابیلی اميرفتم خونه 

 مویکاری نداشتم،اوقات بي و منم گله ادادنی نمی دخالتقات،منمی بودنو دنبال تحقرونی بشتریب
 هم از آرمان گرفتم باهاش از رامان ي فاي واروندم،رمزگذی و سارا مدیبا چت کردن با نو

 بودمو با دهیروتخت دارز کش! اوردی در نمي داشت و نکبت بازیراحت تر بودم،اخالق خوب
 درست کنم ي قورمه سبزخوامی برم امشب مگهیسارا من د: گفتمکردمیسارا چت م

پس هنوز _!رم،نکبت رو نداي عرضه کارکنهی رامان فک منی به رخ بکشم،امویهنرآشپز
خب _ کننده حرف اون دلقک؟قی تصدای ی تو دوست منی عوضریخفه بم_مطمئن نشده
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لپ تاپو خاموش کردمو رفتم تو آشپزخونه !  منهی عوضيبا_ییکای خانوم آمري با،فعالیهرچ
 دارم،موادو آماده کردمو ی به ساعت آشپزخونه کردم ساعت پنج بود خب وقت کافینگاه

 گازو خاموش کردمو رفتم ری ساعت هفت کارم تموم شد زيشدم حدودا مشغول پخت و پز
 به در ي بود که تقه المی حواسم به فنطوری شدم،همدنی دلمی و مشغول في وی تيروبرو
 ی کنی ببشییییا.سرمو برگردوندمو به راهرو نگاه کردم. خورد و آروم باز شديورود

 تکون دادو با لبخند سالم کرد،مثل ی دسترامآرمان ب.  هم با پسرا بودمونی ميتایر! نجاستیا
 لب ریبزور لبخند زدمو ز! ســـالم: گفتی مصنوعي هم با لبخندتایر.خودش جوابشو دادم

 رامان طبق ،ی تو جاکفشذاشتیبا ناز و عشوه داشت کفشاشو م.  سالم بلغور کردمهی شبيزیچ
 حهی با راياسپر! نجایا چه خبره: گفتی و به فارسزی گزاشت رو مچشوی سوویشگیعادت هم

. دمی هم خرگهی ديزای چیلی بودم خرونیآره ب: گفتمیسی به انگل؟يدی خريقورمه سبز
 که یآرمان درحال.  با پوزخندرفت سمت اتاقشارمی حرصشو در بخوامی مدونستیرامان که م
 هم تایر! ادی می مشتيبه به عجب بو: بود اومد رو مبل نشست و گفت دهی پوشیلباس راحت

 ی گور به گور ششیا! شمیآرمان من متوجه حرفات نم: رو مبل نشست و با غرولند گفتفتر
 پاشدمو رفتم رو مبل کنار آرمان نشستم ي وی از جلو تخت،یری ب،فوضولهیاز بس زبون نفهم

. ي نخوردیرانی اي وقته غذایلی شام بپزم،فقط به خاطر تو چون احتماال خهیگفتم :و گفتم
 چند وقت اصال فرصت نی راستش ای ولادهی زنجای ایرانیرستوران ا : و گفتدیآرمان خند

 رامان هی آرمان شبي زدم خنده هايلبخند.  واقعاینداشتم برم فقط فست فود خوردم،مرس
 شیکی و رفتی لپش کامال چال مهی دیخندی که همون لحظه متوجه شدم،رامان که ميزینبود چ

 آرمان خط ی ژکوند و کج بود ولذرهی لبخند رامان کهنی آرمان نه،و ای ولوفتاد،ی خط مکمیهم 
 تو رستوران باری که هیی همون غذايبو: پا انداخت و گفتي پا روتایخندش صاف بود، ر

رامان که اومد از جام پاشدمو . یلیآره خ:آرمان هم گفت.  چربه اما خوشمزستیلیخ!میخورد
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 مروی نهی فک نکنم شیتی نکبته ته رفتم تو آشپزخونه،دختريو فور. نمی بچزوی مرمیم:گفتم
 انقد ه؟ی نکبت چي پسره نی فاز اي دوسته، نه جدری رامانه گنیهم بلد باشه اونوقت با ا

 یرونی اي اونوقت دوست دختر خودشو باش، واال واسه مرداکنهی منو مسخره ميبخاطر آشپز
 ي آشپزفشونهی نوکرشونن و وظیرانی ايانگار زنا!  غازه مرغ خودشون گنجشکهیمرغ همسا
 و دمی چزوی مانی جور تو دلم فحش گونیهم!  دلقکه نکبتي اشوری رامانه بيا!!! بلد باشن

 .... انیصداشون کردم ب

 کم برا هیاول از همه آرمان . نیخب شروع کن: زدمو گفتمي نشستن لبخندزی همه دور میوقت
 بود تایِ که مثه متایر. نوش جان:با لبخند گفتم. دستت درد نکنه: و گفتدیخودش کش

 ی پارچ آبو رو سرش خالخواستی که دلم مخوردی انقد با ناز و عشوه منطوریغذاخوردنشم هم
 باز تو ی کردم از چهرش نظرش راجب غذارو بفهمم، ولی انداختم و سعیهبه رامان نگا!! کنم

 کردمی خوشمزست،فکر نمیلیخ:آرمان گفت.  مرموزافشی فرورفته بود و قشیجلد کارگاه
دهنم از تعجب وا موند .  کرده بودفی ازش تعریلی رامان خنکهی باشه،با ایانقد دستپختت عال

  راامااني ارامان ي زدو بهم نگاه کرد،ايرامان لبخند

! یرانی اي همه زنا،مثهی هستیزم،آشپزخوبیممنون عز: با ادا و اصول خاص خودش گفتتایر
 يزدیکارد م. بالخره خودشو نشون داد،ی عوضي پرروي بهش زل زدم دختره ينجوریهم

 تایر. ي نه فقط تو آشپزی فوق العاده ان ولیرانی ايبله،همه زنا:آرمان گفت. ومدیخونم در نم
اصالتا اهل : زدمو گفتمي خونسرد لبخندیلیخ.  ور رفتن با غذاش شدل و مشغودیلباشو برچ

 اومدم و تا هفت ای به دنیامی تو م،منمي و مادرم فرانسوینیپدرم اوکرا_تاجان؟ی رییکجا
لبخند !!! عجبا.  االن هم لس آجلسش،وی تو اتری و بعد از اون مدتمی بودهی تو روسیسالگ

 برات خصلت شهی،نمي همش درحال مهاجرت بودای مثه مرغابزمیعز: زدمو گفتميژکوند
 یرامان لبخند کمرنگ! هستنی خوبي آشپزایرانی اي رو در نظر گرفت،الاقل زناجایخاص 
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 بود، قرمز شد و یدنی دتای واکنش ریحرف من خنده دار نبود ول. زد،آرمانم خندش گرفت
 ای انداختم کهی تای هیشوخ  منظورمدی جوابمو بده، اصن نفهمای همراهم بخنده دی بادونستینم

بعد ازشام تلفن ! قورباغهمونی مي نبودنش، دختره یرانی ايای از مزانی کردم، افیازش تعر
 جمع زویخورد و رفت تو اتاقش تا صحبت کنه، منم مظلومانه داشتم مآرمان زنگ 

 زودتر از من برشون ی هم گذاشتم و خواستم برش دارم که دستي رو توکردم،بشقابایم
به :  و گفتنکی بهم زد و ظرفا رو برد سمت سيرامان لبخند. به کنارم نگاه کردم. تداش

برو _. ممنونستی نيازینه، ن_. شورمیو م من ظرفارنی ،برو بشيدی زحمت کشیاندازه کاف
 زدم سرمو تکون دادمو رفتم تو یلبخند کمرنگ. شورهی منی ماششورمشونی که نمن،منیبش

 تایر.  پا انداختمينشستم و پا رو.رفتی ور مشی و با گوشبود  رو مبل لم دادهتایهال، ر
 ؟یپس ک_اون؟؟؟؟_. کنهیظرفارو جمع م_رامان کجاست؟: کنار گذاشت و گفتشویگوش

چون به . ی رو درك نکنيزی چنی همچهی اما فک کنم ،يکردی منکاروی ادیهرچند تو با
 کمک زبانی و به منیکنی مهمون رفتار مهی مثل قای دقنی مهمون باشیهرحال شما وقت

. ي وقف بدطی شرانی خودتو با اکمی پس بهتره هیرانی اهی خب دوست پسرت یول.نیکنینم
 فتیوظ.ی تو مهمونزمی عزستمی مهمون ننجایمهمون؟من ا: کرد و گفتي دندون قروچه اتایر

 ن مهموهیفک نکنم : زدمو گفتميپوزخند.  مهمون رفتار کنهی مثه ،ی هرچای ينبود غذا بپز
 نورای اباری ي باشم،تو هفته انجای من چقدر قراره ادونهی چه میکس. جا بمونههیشبانه روز 

رنگ !!  مهمونه؟ی نه؟ حاال کمی همخونه اییجورای.می باهمنجایمان اکثر وقتا ا من و رای وليایم
 مکنی ميکاریهاهاها حقته احمق برو بِچِز، از حرص توهم شده .  مثه گچ شد و زل زد بهمتایر

رامان اومد توهالو .  زدمو موهامو دادم پشت گوشميپوزخند شرورانه ا. یاز حسادت دق کن
 بهش يلبخند.چرخوندی متای منو رنی من نشست و متعجب نگاهشو بيرو مبل دونفره روبرو

 ده؟ی چرا رنگش پرنیا: گفتی انداخت و به فارستای به ری نگاهمین.یخسته نباش:زدمو گفتم
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 از جاش پاشد رفت کنار رامان تایر.  نگفتميزیندونستن دادم باال و چ ابروهامو به نشون
رامان بمن نگاه کرد و .  بمونمنجای امشب امخوای مزم،منیعز:نشست بازوشو گرفت و گفت

!!!! میحرررف بزن!!! آره، ما دوتا: گفتمدموی خندن؟؟ی تاصبح حرف بزني دونفرنیخوایم:گفت
 اتاقتم تازه يایخواد،روتختی اجازه مه،مگهی چه حرفنیا_. دهرامان جواب منو ب: ادامه دادتایر

! هی منم که گوشام دراز و مخملکنهیم ي دارشتنی زدم داره جلو من خويپوزخند. عوض کردم
رامان، صبح زود : و گفترونیآرمان از اتاقش اومد ب.  نگفت و به فکر فرو رفتيزی چتایر
 کردن االن اداره رشی کرده و دستگبشیق تعسنی شده جداشی پارو،ی سر وقت می بردیبا
 کرده؟ آرمان اومد رو بشی که تعقدادی خبر مدیاالن با:رامان چشاشو تنگ کرد و گفت. سهیپل

 يبهتره بر: گفتتایرامان روبه ر. می آوردری طرفو گنهی ام،مهمیحاال بگذر:مبل نشست و گفت
 جلو صورتم نگه داشتمو ودستم.باشه: نازك کرد و گفتی چشمتاپشتیر.نمتیبیخونه بعد م

 یدرصورت مخ رامانو بزنم،من فقط دهی شد، البد ترسعی ضای حسابتایبه ناخنام نگاه کردم، ر
 تایبعد از رفتن آرمان و ر!  بزنم تو مخشيزی چی کلنگي آجری که با سنگکنمی منکارویا

 شترامان دا.  برداشتم مشغول ورق زدن شدمزوی مي رويرفتم رو مبل نشستم و مجله 
 بچست که تنها ،مگهي بمونه؟خب صبح زود بریچرا نذاشت: طرف اتاقش که گفتمرفتیم

 تنها جایبهتر بود بره، شمارو بهتره :برگشت سمتم و گفت. شه،در ضمن منم هستم
کامال _. باهممی نداری قورتش بدم؟مشکلیترسی؟ميدی رسجهی نتنیتنها به ا_.نذارم

فکر !من از خدامه احمق. نی هم باششی کمتر په بهترخورهی بهم نمتونیگروه خون!مشخصه
 درو ببندم نکهیاز جام پاشدمو رفتم سمت اتاقم قبل از.  شدمنشموی مافهیکرده عاشق ق

صبح که پاشدم .منتظر جوابش نشدمو در رو بستم!  اون چرایکنه،ولی نمیبه حال من فرق:گفتم
 به دموی بود لباس پوشفته سر ری حوصلم حسابگردنی برمی کدونستمیرامان خونه نبود،نم

 شهر نگاه ي و به تمام اجزازدمی آروم تو جاده قدم مرون،ی برمی زدم که مجیرامان مس
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 روبروم چشم اچهی نشستم و به دري تاب فلزي خونه و روکیرفتم تو پارك نزد.کردمیم
 تو آب رها شونوی کاغذيقای دختر بچه و پسربچه کنار حوض زانو زده بودنو قاهیدوختم،

چند . شدمرهیو به آسمون خ دادمهی تاب تکی رو لبام نقش بست و به پشتيلبخند. کردنیم
 بود جواب یلی کتم درش آوردمو نگاهش کردم امبی زنگ خورد از جمی بعد گوشقهیدق

 پارك ایستم،بی خونه نیلینه ام_؟ي خونه اشتی پامی دارم ملو،ممیسالم ن _یسالم ام:دادم
قطع . باشه،منتظرم باش _. نشستماچهی دري روبرويتابا  ازیکی ساختمون من روکینزد

 یلی امدنی با دخوردی منیی پارك چندتا پله به سمت پايورود.کردمو منتظر به راه نگاه کردم
 تکون دادم برام دست تکون دادو اومد سمتم با لبخند ی براش دستنیی پاومدیکه از پله ها م

 ی کستیر دارن،معلوم ن کای کل،پسرای نباشها که تنشتی پامی ب،گفتمیچیه_چه خبرا؟:گفتم
 کلمه،از هی یزنه،حتیطرف حرف نم: رو تاب کنارم نشست و گفتیلیام. چرا؟_. برگردن

 ری قبل هم بعد از گي کنه ،همه نمونه های مدام تحت نظارته چون ممکنه خودکشیطرف
 سی مشخص نیحت.  ربط بودی بي فقد انکار و حرفازدنی اگرم مای زدنی نمیافتادن حرف

 کردن؟ رشی دستگيچجور. دونمیگفت،می آرمان هم منویا_.کردنی میکش خوديچجور
 براش تا تو دمی هفته کامل نقشه کشهی! مکر زنانه: زد و گفتيزی آمطنتی لبخند شیلیام

 یفقط، تو کارگاه مخف!! یچیه_ ه؟یچ: که با خنده گفتکردمیبا دهن باز نگاش م. وفتهیدامم ب
از قبل جوانبو : متعجب نگام کرد و گفتیلی دار و دستش؟امشینرفت پ  لوافتی قیهست
 کارو تو هر نیمعموال ا! می و گرژی و البته با لنز و پستده،ی جز اون منو ندی کسدم،یسنج

 نی واسه همدنی کارشونو خوب انجام نمی ولم،یسپاری مگهی نفر دهی باشه به ازیپرونده که ن
 ي لبخندیلیام! يای می خوبگریبنظر باز: زدمو گفتمیطونیش لبخند. شمیخودم دست به کار م

 خونه،وقت ناهاره میدستشو گرفتمو گفتم پاشو بر.  زل زد و به فکر فرو رفتاچهیزد، به در
 ... تکون داد و پاشدي سریلیام. می بخوريزی چهی
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 ی زدم آهنگ پلي وی خونه لباسامو عوض کردمو رفتم تو هال و فلشمو به پشت تمیرفت
اگه نفهمم هم واقعا . دوست دارمیرانی اکیموز: کت چرمشو در آورد و گفتیلیما. کردم

 ادی آهنگ رو زيصدا.  آرمان آرهقیاز طر_؟یفهمی ماشویمگه بعض:با خنده گفتم. قشنگه
 و دی خندیلیام! اری سيکشنری دکنم،یهمشو برات ترجمه م  به بعد خودمنیاز:کردمو گفتم

 که یلیام. هم گرم کردمشبی دي تو آشپزخونه برنج شستمو دم کردم قورمه سبزمیباهم رفت
 که مادر رامان مارو واسه شام باری ادمهی داره،ی خوبيچه بو: نشسته بود گفتیرو صندل

 و دمی چزویم! یگی که منیآره هم_! يقورمه سبز_.  خوراکو درست کرده بودنیدعوت کرد ا
 یلیچطوره؟ ام:دمی پرسیلیاز ام. شهی خوشمزه تر ممونهیم ي قورمه سبزگنای مم،یمشغول شد

 يمن از آشپز_. مامان رامان خوشمزه تر درستش کرده بودیخوشمزشت،ول:با خنده گفت
پدر و _؟یچ مادرت_.برادرم_!د؟ینو_.کردی مي آشپزدی نوشهی تو خونمونم هماد،یخوشم نم

 بگم خدا شدینم. متاسفم.نطوریپدر منم هم: محزون گفتافهی با قیلیام. مادرم فوت شدن
 یلیام.  تو بهشت شاد باشهشهی همدوارمیام: گفتمنی عمرت باشه واسه همی خاکش باقامرزهیب

 رستانی از دوران دبیگفت:دمی کردمو پرسي با غذام بازیکم. ممنون: زدو گفتیلبخند مهربون
اولش پدر .دن اومدن پونزده ساله بویوقت_ بودن؟نجای از همون اول هم،اونایشناسیرو م پسرا

 یلی خيپس سه نفر_.رانی بعد از تموم شدن دانشگاه برگشتن ایو مادرشون هم بودن ول
 نکنه ه؟ینفر چهارم ک: نوشابه خوردمو گفتموانی از لکمی!! يچهارنفر_.نیخاطره دار

هنوز _.  نفر چهارمهسنی نه راستش من تنها دختر گروهم، جت گفدوی خندیلیام!! تاستیر
 که همش همو شهی مدهیچی کارمون اونقد پيبزود: زد و گفتي لبخند محویلیام. دمشیند
 پشت یلی و رامان چند وقته که با همن؟امتایر_.!بپرس_.  هم داشتمگهی سوال دهی_.مینیبیم

با . ادی هم ازش بدش میلی امشهی نمم باوريوا.  جادوگريدختره : نازك کرد و گفتیچشم
 با رامان حرف گمی که بهت مهی قضنیدرمورد ا_رستان؟ی دبدوران:دمی پرسيشتری باقیاشت
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 اومد مدرسه ما، از همون اول توجهش به رستانی سال آخر دبتایر_.باشه مطمئن باش_.نزن
 از هم نارویا تونستی چون نمیرامان و آرمان جلب شده بود، راستش در واقع رامان، ول

 یول. رامان کدومه و آرمان کدوممیدونستی مرستانیکل دب. کردی اشتباه می بده گاهصیتشخ
 پسر نی و باحال ترنیرامان شوخ تر.... میبگذر.کنهی می رو باهم قاطنایاون هنوزم که هنوزه ا

 تی تو هر موقعدونستیمدرسه بود و همه دوسش داشتن، رفتاراش خاص خودش بود و م
 ازم ی من بهش کلیکی که بخاطر نزدیی تا جاکردی دخترا رو جذب منی کنه،و اکاریچ دیبا

 بامن ی کرد از راه دوستی سعهی هم مثل بقتایر.  تا شماره رامانو بهشون بدمکردنیخواهش م
 دوس تشوی و جذابافهی که قیی بود که با دخترانی از اشتری رامان باقتیوارد بشه بنظر من ل

 نی مصمم تر ازیلی اون خیول.  خوش نشون ندادمي روتای به رنی هماسهو. بشهیدارن قاط
 رامان اونم ی باهاش صحبت کنه ولخواستی میتی تو هر موقعرفتیدنبال رامان م. حرفا بود

 می رفتیاهوم،وقت_؟؟؟؟؟یچ_.  کردی بخاطر رامان خودکشباری نکهیتا ا.دیدی مهیمثه بق
 گرفت و رفتار رامان باهاش ی افسردگپیاون موقع تر از. نطورهی واقعا امیدی فهممارستانیب
!! ي دلسوزای تی حس مسئولای رامان دوسش داره میدیراستش ماهم نفهم. هتر شد تا به االنب

 ستیاما اون مجبور ن_.گهی هم نميزی چگهی عادت کرده،دتایفکر کنم به ر.زنهی نممی حرفچیه
.  کنهکاری چخوادی ممینیخودشه بذار بب ی زندگیدونم،ولیم_. واقعا مسخرستنیتحملش کنه،ا

 دوست دختر رامان باشه نی اولتای رکردمی شده بود فکر نميجوری ته دلم یلی اميبا حرفا
 وی کس؟یتو چ: گفتیلی کردم که امي با چنگالم و ته مونده غذا بازکمی! یلیاونم از نوع تحم

دوست پسر :گفت  مکث کرد وی کمیلیامتو چطور؟. نه راستش_؟ی داشتتیتو زندگ
 پاشد و دیبعد خند.  تری طوالنندفعهیکث کرد ا بازم میلی ام؟یدوست داشتن چ_.نداشتم

 و دمیخند. میآهنگ شاد بزار برقص.منی تو نشمی برایب: گفتکردی جمع مزوی که میدرحال
 که درحال ینی تو هال و خواستم آهنگ غمگمی رفتزیبعد از جمع کردم م. میباشه بر:گفتم 
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 بود حس پاشدن نی بذار بخونه،غذا سنگالیخینه ،ب: گفتیلی رو عوض کنم که امدپخش بو
 . رفتم کنارش نشستمدمیخند. ندارم

 دم،ی ازش نپرسگهی جواب موند دی که بی البته من درمورد سوالمی صحبت کردی کلباهم
 نسکافه درست کردم و باهم کمی ی رزمنیبعد از تمر. کنهی متشی اذيزی چهیمشخص بود 

به . بعد از شام. نره ول کن نبودرونی بود و تا جون از تن بيری استاد سخت گیلی امم،یخورد
گفتم _ باشن؟سی قراره اداره پلی تا کنایا: و گفتمدمی کشیپوف. بود ساعت نگاه کردم ده شب

 ي به نقطه ایلی امه؟ی حرف نزنه، اونوقت چاره چاروی نی امیریحاال گ_. انی مریکه د
 شخص نی درمورد اویماهمه چ.رسهی نم به ذهن من که،یچیه: شد و گفترهینامشخص خ

 که پسرا دی نکشیطول.  نگفتميزیچ. کنهی کار می کي بگه براتونهی خودش مم،فقطمیدیفهم
 کفشاشو در آورد و بدون ی تو راهرو رامان عصبمی رفتي با کنجکاویلیبرگشتن، من و ام

 چش بود؟ منتظر به آرمان نیبا دهن باز به رفتنش نگاه کردم ا. حرف رفت سمت اتاقش
 به نشون يسر  آرمانه؟یموضوع چ:دی پرسیلیام.اونم کالفه و سردرگم بود . مینگاه کرد

 دستاش گرفت و نیآرمان سرشو ب. می و نشستمیماهم رفت. تاسف تکون داد و رفت تو هال
باشو اونم ل. شدهی خواستم که ازش بپرسه چیلیبا نگاه از ام.  دادهیآرنجاشو رو پاهاش تک

 نی آخه اشه،یباورم نم: شده؟ آرمان سرشو گرفت باال و گفتی چدمیپرس: و گفتدیبرچ
 شده ی چیگیآرمان م_. ی همه چیلی نابود شد امیهمه چ_ چطور ممکنه؟یچ_...چطور ممکنه

 چشم ازش ی حتمیکردیمدام کنترلش م: به موهاش انداخت و گفتی نه؟ آرمان کالفه چنگای
حرفشو ... آخه چطور.  همراش نبودي الهی وسچی نداشت ، هیچید ه نکريکار. میبر نداشت

 کرد؟ آرمان با حسرت کاریمگه چ:دمی من پرسدفعهنیا. ادامه نداد و به فکر فرو رفت
.  نکرد و مرديچکاریه. میکردی چکش متوریما از پشت مان.. جلو چشامون ...  مردهوی:گفت
 یعنی: بهت زده گفتیلیام. می تعجب کردی کلیلیمن و ام.  بگه چطور ممکنهیکیآخه 
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 دیکشینفس م.بود ی حرکتیتنها حرکتش ب.  نهگمیدارم م_؟ی حرکتچی نکرد؟هيچکاریه
 فکر کرد و ی کمیلیام. شهیمگه م... چطور ممکنه. بهتم چندبرابر شد.  تصور کننطوریفقط،ا
 _ه؟یبرنامه چ:دی پرسیلیام.  دنبالشمیریفردا م_اد؟ی می و کالبدشکافشی آزماجی نتایک:گفت

 ک خونه طرف برا چمیماهم بر. ی قانونی و پزشکشگاهی آزمانیبنظرم فردا شما دونفر بر
 و آرمان رفتم تو یلیبعد از رفتن ام.  تکون داد و بمن نگاه کردي حرف سری بیلیام. کردن

 رونیتاق بآشپزخونه برا رامان شام برداشتم ببرم اتاقش، از همون اول که اومدن تا االن از ا
صداش اومد که .  رو گرفتم دستم و رفتم سمت اتاقش آروم در زدمینیس.  بودومدهین

 بود لهیرو تختش پر از کاغذ و وس.  رو باز کردم رفتم تو اووووو چه خبرهرد. اتویب:گفت
 ری پرونده درگي سرهی به چشماش با نکی عهی نشسته بود و با يزیخودشم پشت م

 گذاشتمو زشی رو رو مینیرفتم س.  تو دستم افتادینیچشمش به س. بود،ظاهرش آشفته بود
 برداشت چشماشو با انگشتاش نکشویزد و ع یلبخند کمجون. ی گرسنه باشدیگفتم،شا:گفتم

 یقابل: شوکه شدم اما بروز ندادمو و گفتمزمشیاز عز. زمیممنون عز: و گفتدیمال
 نگران شهی مشخص میبالخره همه چ. که مرد،مردياری به خودت فشار مي داریلینداشت،خ

 الخرهب_. می نداري اگهی مشخص شه مهمه،مهره دي چجورنکهیا: و گفتدی کشیآه. نباش
خندش گرفت و .  شهی مدای سرنخ پهی بالخره شهی هم همیسی پليلمای فشه،توی مدایپ

 بهم ی نگاهمین.  زنگ خوردشیادامه حرفشو نتونست بگه چون گوش... البته.بله!!!لمیف:گفت
 زنگ شیری سنی رفتم سمت در، باز ادمویچرخ. تایبله ر_: جواب دادیسیانداخت و به انگل
 ي دختر خوشگله ملوسه ناناز همخونست،من جاهی با ندشی خب شوور آهزد، البته حق دار

 رو دمیپر.  محفوظهگاهشینه چرا وسط هال،جا! زدمیاون بودم درست وسط هال چادر م
خانه : لب زمزمه کردمریز. نجای بود ای خالتارمی گيبه سقف زل زدم،جا. دمیتختمو دراز کش

 کوه يا...  جاودانه شوی منجزنمیعشقت م سجده به...  من روانه شويخراب تو شدم بسو
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 ستاره ام نی عاشق باتو بودنم روشن تری لحظه ساز عاشقيپرغرور من سنگ صبور تو منم ا
 مکث ی گوشجی مسيبا صدا... دانمتی مدانمتی دلم م دري تو ماندگارخواهمتی مخواهمتیم

 امشوی پادمو درییخندم گرفت اسمشو به رامان تغ!!! مسترگوالخ:کردمو برش داشتم
 به ي فکر کردی زدم پس چيلبخند. دستپختت بهتر شده ها،دستتون درد نکنه خانوم:خوندم

خواهش :جوابشو دادم. شمی کدبانو مدی لحظه به لحظه از نوی تلفندنیلطف پرس
 هیههه شب.  شکلک پوزخند بودهیفقد : جواب دادقهی دقهیبعد ! دستپختم خوب بود .کنمیم

 ..  بالش و چشمامو بستمری گذاشتم زوی گوشو ندادمیجواب! خودشه

 از جی گدمی رو دیلی سبز امي به شونه هام آروم چشامو باز کردم، چشمایمی تکون مالبا
 ی پزشکمی بردی بام،ی کار داری پاشو لباس بپوش کلر،یصبح بخ_ شده؟یچ:دمیخواب پرس

 ازجاش پاشد یلیام.  شدم و سرمو خاروندمزی خمی اومد و تو جام نادمی رو شبیتازه د. یقانون
 رفت زود کارامو کردمو حاضر شدم یسرمو تکون دادم وقت. نتظرتم ممنیتو نش:و گفت

. گهی دي گفت که رامان و آرمان رفتن دنبال کارایلیام. گذاشتمو رفتم تو هالفمی تو کنکممیع
 هی تو می مربوط انجام شد رفتي کارانکهیبعد از ا.ی قانونی به پزشکمی رفتیلی امنیماهم با ماش

 کالبد لی پر از وسایی سقفش پر از چراغ و قفسه هابود،  بزرگ وسطشزی مهیاتاق که 
 اونم مارو میجوابشو داد. ریروز بخ: اومد و بهمون گفتی اندامکیزن بار. ی و پزشکیشکاف

 کرد ی معرفنیِزن خودشو دکتر برا. می دعوت کرد ماهم نشستیلی استمکتیبه نشستن رو ن
 برا صحبت کردن کنه؟یتتون که نمی اذنجای ايفضا: رو برومون نشست و گفتیو رو صندل

 تونمیم...ستی نينه اصال،مسئله ا: جواب دادیلیام. ستی تو ساختمون ننجای خلوت تر ازییجا
علت مرگ :دی دستاشو توهم قفل کرد و پرسیلیام. اوه بله حتما_سواالتمو شروع کنم؟

 گ سبب علت مره،امای قلبستی جالبه، علت مرگ ایلی خودم هم خيبرا_مشخص نشد؟
 نکی دکتر عن؟ی هم نداریحدس_. پرونده نادر تو کل سوابق منههی نیا!!!مشاهده نشده
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 زی هرچای ی فشار روانست،ی جراحت نایعلت ضربه :ت و گفت از چشمش برداشفشویظر
 درسته که کنم،ی اثبات مزوی همه چی با روش علمزنمیخب من حدسو گمان نم. هم نبودهگهید

 اکتفا نکردم و نی من فقط به ایول. حرکت و خونسرد بودهیب  مرد موقع مرگنیگفته شده ا
 مشخص يزی من هم شده که چهیو باعث سردرگم.  کردمی بررسزویهمه چ

 گفت هشت شهی میی هم مشاهده نشده معدش هم با چهار ساعت بازجوتیمسموم.ستین
 ی نداشت؟ تو استخونا شکستگيجسد مشخصه ا:دی متفکر پرسیلیام.  بودهیساعت خال

 سوراخ نیی سمت چپ پايایدندون آس: رو قطع کردو گفتیلیدکتر حرف ام...  ویمیقد
و روش !! سوراخ شدهلی دلی هم نداره مشخصه بی سوابق خرابیحت. یگنه کرم خورد...بود

 دستشو یلیام.  سراسرشو پوشونده بود ی روکش نازك فوق العاده عالهیهم پر نشده بود اما 
بعد از گرفتن شماره دکتر باهم .  فکرم مشغول شدبودمو منم متعجب. رو لبش گذاشت

همون اداره _م؟یریکجام:دمی ناآشنا شدم پرسری متوجه مسی وقتمی شدنی و سوار ماشمیرفت
 تکون دادمو تا مقصد يسر. نمی اون لحظه رو ببيویدی ودیبا. مردهتی که ادوارد اسمیسیپل

 کردن یی راهنمای مارو به اتاقاونا  مدارکشو نشون داد ویلی اممی رفتیوقت.سکوت کردم
. میبهش سالم کرد.کرد ی معرفنی پوست اومد تو اتاق و خودش رو سرگرد مرلاهی سيمرد

 ي آقانیای نبود شما بيازین.  وقتتونو نگرفته باشمدوارمیام: باهاش دست داد و گفتیلیام
 با یلیام. خانوما  بتونم کمکتون کنمدی شاست،ی نيمسئله ا: زد و گفتيسرگرد لبخند. نیمرل

 بزارن،خودش هم زی مي و روارنی نگاهش کرد و سرگرد دستور داد لپ تاپ رو بیقدر دان
 بور که پشت ي با موهای پوستدی سفانسالی مرد مری شروع شد تصولمی فیوقت. رونیرفت ب

 گذاشته بود و به زی مي خونسرد نشسته بود و دستاشو رویلیخ.  شدانی نشسته نمازیم
 خم زی مي از حال رفت و سرش رویبی و به طرز عجی آنیلی بعد خکمی. زده بودلدستاش ز

و . زد عقبو رو اسلوموشن گذاشتی کملموی في با ناباوریلیام. ه تنم مور مور شد لحظهی. شد
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 اشاره کرد و توریبه مانت.  پرسشگرانه نگاش کردملو؟ی نینیبیم: شد و گفتقی دقلمی فيرو
 زبون مونه،بای دندون مي المویخوری ميزی چیوقت...  بگميچجور... گفت دهنش،انگار داره

از جهت :دقت کردمو گفتم. نیکنه،ببی کارو منی انگار همنمیا.می کنزشی تممیخوایهمش م
 به یلیام!!!! همون دندونش که سوراخ بود... حرکت فکش انگار داره دندون آخر سمت چپ

و چهارساعت تو اتاق .  بودهزداشت ساعت تو باجدهیاون ظرف ه:فکر فرو رفت و گفت
 گفتن که معدش تا چهار ی قانونیتو پزشک. نخوردهيزی چهار ساعت هم چنیو تو ا.ییبازجو

 زی با زبونش دندونشو تمدی بایواسه چ.  بودهی هم خالیی اتاق بازجوادی بنکهیساعت قبل از ا
 بازداشتش ی چه اتهامهم،بی بوداروی نی ما به چه منظور دنبال ادوننی که نمنجایا_! کنه؟

 جواهرات ي نقاط جهان دزدیلی نرسونده از خبی فقط به کشور تو آسي دزدنیا _کردن؟
!  از تنها سرنخمون که مردنمیا.  باندهنی الملل دنبال انی بسیپل.  شدهی ملي جواهرایحت
 نوی بود؟ چرا ای چدتیا: در لپ تاپ رو بست و گفتدی کشی آهیلیام

 ي سریلیام. زدهی دندون سوراخشو زبون مشهی داشته و همکی تدیا،شينطوریهم_؟يدیپرس
 و می ناهار خوردکی رستوران کوچهی تو رونی بمی رفتادداشتی ي سرهی از تکون داد و بعد

 هم مشغول فکر کردن بود و یلی حوصلم سررفت، اممی که تو خونه موندکمی.  خونهمیبرگشت
 نیاز هم. منتظر باش تا برگردم: و گفتماشدماز جا پ.زدی و خط منوشتی مییزای چهیمدام 

ما که تازه ناهار _. پارك هستکی دکه نزدهی دمید.خرمی دوتا هات داگ مایکینزد
 کمیبهتره تو .ستی نيازینه ن_.میباشه،بزار باهم بر_. دلم خواستهوی،ينجوریهم_!میخورد

 ی طابونیاز کنار خ  روری ،مسرونی زد و من از خونه رفتم بی لبخند قدردانیلیام.یفکر کن
 دکه و به مرده ي زمزمه وار رفتم جلونجوریهم. کردمی رو زمزمه می لب آهنگریکردم و ز

مگه !يزی چيری روز بخهی.هیحالیچندتا؟ عجب فروشنده ب:دیجوابمو داد و پرس. سالم کردم
 شیخواهشا خوب بسته بند. دوتا:مرده به چشمام نگاه کرد و گفتم!  باکالس باشندی نبانایا
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 به اطراف یگاهن.  نگفت و مشغول درست کردن شديزیمرده چ.  ببرمخوامی چون منیکن
 از سشیسوس:دمی پرسينجوری هات داگ حاضر شد و حساب کردم همنکهیبعد از ا. انداختم

 رو به پشت سرم ي بسته بندغیچشام گرد شد چند قدم عقب رفتمو با ج. خوك_ه؟یگوشت چ
مرده با دهن باز به پشت .  منو سر جام خشک کرديزی چه برخوردش بيو صدا.پرتاب کردم

 و به دمیچرخ. دمی رو از پشت سر شنشدی مکی که بهم نزدیی قدمايصدا.دسرم زل زده بو
.  پسره بودهی. قدم رفت عقب و بهش نگاه کردمهی نفر هیپشت و محکم خوردم به 

 نی خدا زدم به ايوا. ود بود دستش بدهی ترکشی که بسته بندی منم درحالی کوفتيچایساندو
چشاشو گرد کرد و با دهن باز نگام ! نکن: گفتمی عقبو به فارسدمی گرفتش سمتمو پرارو؟ی

. اونا رو بنداز دور: چندشناك گفتم ی نگفتم با حالتيزیحالتون خوبه خانم؟ چ:کردو گفت
 اه. راهمو گرفتمو تند تند رفتم سمت برج.  نگفت و به بسته ها نگاه کرديزیپسره چ

 پسره هم داشت نی وا ا به پشت سر انداختمینگاه.  خورديزی چنجای ادی نبا،تنهایلعنت
اونم اومد . دمی رسي و چراغ خاموش به راهم ادامه دادم، به ورودری جور سر به زنیهم.ومدیم

منم رفتم تو ،باهم سوار !  پسنجاستیاز سکنه ا. بهم انداخت و وارد شدی نگاهمیسمت در ن
 تو همون نمی و دستامون بسمت دکمه ها رفت واااااا امی بهم انداختینگاه.میآسانسور شد

مگه تو اون طبقه جز واحد ! نمی ببسایوا!!  کنار تا اون دکمه رو بزنهدمیطبقست؟ دستمو کش
 بهم ی نگاهمی در حال پخش بود،دوباره نیمی هست؟ آهنگ ماليرامان و آرمان هم واحد

 گنیمعموال به پسرا نم! بودیپسر خوشگل. ضرب گرفتمر با پاهام کف آسانسومیانداخت
 اگه دادمی بهش شماره مدیشد،شای مگری جي ازون دختراشدی اگه دختر منی ایخوشگل ول

پسره متعجب بهم . میآسانسور متوقف شد و باهم خارج شد!پسر بودم از فکرم خندم گرفت
 در رو باز کرد و یلیام.زدم  زدن رمز دريهول بودم بجا.رفتم سمت خونه رامان. نگاه کرد

 پسره اومد جلو و سن؟؟یج:م نگاه کرد و گفت بمن نگاه کنه به پشت سرنکهی ايبجا
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 زد با ي لبخندسنی جن؟یدی هم رو دریتو مس:  جوابشو با لبخند داد و گفتیلیام. سالم:گفت
 همون همکار لوین: گفتیلیام! شناسمی رو نمشونی ایول.آره: متعجب بمن گفتینگاه
 از یلیام.نیهمچن_.خوشبختم: بهش نگاه کنم گفتمنکهیبدون ا. شناسهدمونه،باستانیجد
. زود رفتم تو اتاقم و در رو بستم. داخلمی ما رفتگه،ی تو دنیای در رفت کنار و گفت بيجلو

 هی کنهی االن فکر ميوا!!چارهی رو کوبوندم تو سر پسر بچایساندو. خجالت آورهیلی خيوا
 طول یلباس عوض کردنو کل. اااااا؟چر!انی موردا آشنا در منجوریا شهیتختم کمه،چرا هم

 بعد یکم. هم اومدننای رامان ادمی فهمومدی مرونی از بییصداها. بعد رو تخت نشستم. دادم
 ي پاشدم رفتم تو هال سالم مختصریلی میبا ب. گهی دای؟بی خوبلوین: صدام زد و گفتیلیام

 ی،گفتیلیخب ام:کردگفتی که بهم نگاه منطوریهم،به رامان نگاه کردم. گفتمو نشستم
 که ادی به ذهنم نميزی چیآره ول: گفتیلیام.  نگاه کردیلیبعد به ام! دندونش حفره داشت 

رامان . شده بودي سم جاسازجوری تو اون حفره دیشا: گفتسنیج. به مرگ ربطش بدم
تو خونش : گفتانآرم.  ابروهاشوداد باالسنیج.  اعالم نشدهتی مرگ مسموملیدل:گفت

 مدت هیبهتره : گفتسنی جم؟یدی به ته خط رسیعنی. هم نداشتوتریکامپ.مید نکردای پيزیچ
 ریمنظورم غ_!یسیتو خودت پل:رامان گفت. سیبدون اطالع پل. می نظر داشته باشریخونشو ز

 دیاالن با: سرشو تکون داد و گفتسنیج. کنمیمن چند نفرو جور م.باشه:رامان گفت. از منه
 خب، باهات یلیخ:رامان سرشو تکون داد و گفت. تو مدرسه مسابقه فوتبال دارهسنیم.رمب

  کرد و رفتی کوتاهی خداحافظسنیج. رمیگیتماس م

 و آرمان هم رفتن بعد از بدرقشون از دم در برگشتم توهال، رامان تو آشپزخونه یلی امیوقت
 رویه بود و داشت ز کردی خالزی مي ، جعبه داروها رو رودمیبود،به آشپزخونه سرك کش

 مسکن هی: شده؟ متوجهم که شد نگاهم کردوگفتيزیچ:دمی پرسکردیروش م
 نگفت و يزیرامان چ. ای جمع کن تا برگردم،نخورارواون_. اوهوم_کنه؟یسرت درد م_.خوامیم
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 ي براشهیمامان هم. بازکردمشموی آرازی مي تو اتاقم و کشودمیدو.  نشستزیپشت م
 نبات مخلوطش یی و با چاکردی درست میاهی پودر گهی د،ی بابا که به منم ارث رسيسردردا

برش داشتم رفتم . اشتم ازش دی قوطهی با خودم شهیهم. خوش عطر بود هم موثرکرد،همیم
 تو ختمی آبجوش رکمیرفتم . دستاش گرفته بودنیتو آشپزخونه رامان نشسته بود و سرشو ب

 توش و ختمی شکر رکمی. الیخیباشه، ب_.نه!!!!نبات؟؟_؟يداررامان نبات ن:دمی پرسوانشویل
 السرشو آورد با.  گذاشتم روبروشوانویرفتم نشستمو ل.  کردمی پودر هم باهاش قاطکمی

موهاتو درست کن : کردمو گفتميزی اخم ردیباری مدشی ژولي و موهاافهی از قیخستگ
 وانویرامان ل. شهی سرت خوب مه،بخورشی خوبزیچ_ه؟ی چنیا:دی توجه پرسیب! جاجول

 نگفت و يزیچ! کشک بادمجونِ بم!يریمی تو نمششش،نترسیچ_! مونینکش:برداشت و گفت
 رمیخوبه،ممنون ، م_چطوره؟: زدموگفتميلبخند.رد از دمنوش رو خورد و بهم نگاه ککمی

ون  وقت نشده لس آنجلسو بهت نشي اومدی وقترون،ازی بمیری داشت شام مریبخوابم،اگه تاث
 کمی برداشت و رفت تو اتاقش منم رفتم تو اتاقم ووانویرامان ل. باشه: زدمو گفتميلبخند. بدم

 به در ي ك تقه ازدمی مونه ساعت هشت داشتم موهامو شي چت کردم، طرفادیبا نو
زود رفتم سمت . باشه: و گفتمدمیخند. رونی بمی حاضر شو بریلین_بله؟:جواب دادم.خورد
 و ی مشکنیبا شلوار ج.  رو برداشتمی مشکيهمون بوتا. دمیپووووف هنوز لباس نخر.کمد 

 برق.  سرم گلوله کردميموهامم باال.دمی که کالهش خز داشت پوشیکاپشن پف دار مشک
از .ت در سممیباهم رفت.رونیهمزمان بامن رامان هم از اتاقش اومد ب. رونی زدم و رفتم بیلب

نه،چطور؟ باهم وارد آسانسور : دکمه آسانسور رو زد و گفتاد؟ی باهامون نمتایر:عمد گفتم
 به صورتم زل زدو یرامان کم! ينجوریهم: رو زدم و گفتمی من زودتر دکمه البمویشد

تازه . بزرگتر شدهافتی قگمیم_چطور؟_!یزنی نمنکتمی،عيزیری نمي چترهگیچند وقته د:گفت
 کوتاهش خوامی نمگهی بلند شده دامیچتر!  بچهگهی می به کیک_!یشی بالغ ميدار
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در .  خوشگلمشهیمن هم_؟ي خوشگلترينجوری ای بگيخوای میعنی_! بهترهينجوریا.کنم
با ! رونی نگاه کرد و رفت برتاپام به سيزیآسانسور باز شد و رامان با پوزخند تمسخر آم

رفتم ! شهی و غول چراغ هم آدم نموینوکی بعد پنی ادونستمیم!احمق. حرص به رفتنش زل زدم
 يزیچ. ارمی بنویباش تا ماش: تو دستش چرخوند و گفتچویسو. دنبالش و از در خارج شدم

 هی! نشویاو الال ماش.ت جلو پام نگه داشنی بعد با ماشي اقهیدق.ستادمی وانهینگفتمو دست به س
 از پشت فرمون منتظر نگاهم کرد اما سوار نشدم نجوریهم. داشتي لوانته نقره ایمازرات

 زد و محکم گاز يلبخند. وگرنه برو.آره_. درو برات باز کنميخوای مگه،نکنهی دایب:گفت.
داشتم ! يدی که آفرهی چه موجودنی اای زل زدم،خداشدی که دور منشیبا دهن باز به ماش.داد
 ستادی قلبم واشی و ترمز آنکایالست غی جي تو، که اومد جلو پام ترمز کرد از صداگشتمیبرم

 کند انداخت نی پر از زمهیمتعجب بهش زل زدم در رو باز کرد منو مثه .  شد اومد کنارمادهیپ
 حرکت نی اکردمی می و در رو بست، بادهن باز به داشبورد زل زدم و داشتم سعیرو صندل

 طرز ،توی روانیه:گفتم که نرمال شدم کمی.  هضم کنم که سوار شد و راه افتادشویعاد ریغ
 در رو یمگه خودت نخواست!ی شنی بود که سوار ماشنی ایمعمول_ نهیستی بلد نیرفتار معمول

 ي در سکوت سپرکمیچپ چپ نگاهش کردم،.  حساب کردمونیباز کنم؟ من برات اشانت
 روز هیست،ی نيازین_.دی خربرمتیباشه م_. اشتها ندارموده،مناالن واسه شام ز:شد که گفتم

 يزی زد و چيلبخند.با اون راحت ترم.کنهی فرق میلیخ_کنه؟ی میچه فرق_.رمی میلیبا ام
 شد اومد طرف در سمت من، از ترس ادهی بزرگ پارك کرد و پیلی مجتمع خهی ينگفت،جلو

خواستم در رو وا یفقط م:دوگفتیخند. رونی بدمیتکرار کارش زودتر پر
رامان جوابمو ندادوکنارم . خوامی که نمده،گفتمی که مجتمع خرنجایا.خوام،ممنونینم_.کنم

 طبقه دوم،همه می و رفتمیطبقه اولو گشت!!  دستمو گرفت و منو کشوند دنبال خودشستادیوا
 يلتو زل زد رفتم کنارشو به پانیتری و به وستادی مغازه واهی يرامان جلو.  خوشگل بود یچ
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 به کمی آشنا بود یلی بود طرحش برام خرهینفش ت شدم،برهی خکردی که بهش نگاه میکوتاه
 می نکردم و رفتیمخالفت.  برو بپوششای خوبه،بیلی خنیا:رامان گفت. مغزم فشار آوردم

 منو داد زی از فروشنده ها صحبت کرد و اونم اومد سایکی بود رامان با یمغازه بزرگ. داخل
 نگاه نهی و بهش تو آدمشیوشمنم رفتم تو و پ.بسمت اتاق پرو اشاره کرد دستم، رامان

 رامان که اونجا گفت یول!!  بخرمخواستمی بود که تو اون مغازه میی همون مانتوهیکردم،شب
 و رونیاز اتاق رفتم ب!  فرق نداره،منظورش رنگش بود؟ادیمدلش که ز!!ستیاصال قشنگ ن

 که هیی اون مانتوهی شبنیا:با اخم گفتم. سرتاپا نظارم کرد رامان رو صدا زدم،اومد سمتمو از
 باشیدستاشو تو ج! ار،خوبهیبرو درش ب_!! قهی سلی بی بخرمش و تو بهم گفتخواستمیم

 هیپالتو رو در آوردم و در رو باز کردم، !!! وانهی ديپسره . شخونیگذاشت رو رفت سمت پ
 و شخونی رفتم سمت پادموجوابشو د.دی پامو پرسزیدختره پشت در بود و سا

 به اطراف ینگاه. حساب شد،ممنون بابت انتخابتون _.دی رو حساب کنخانوم،پالتو:گفتم
گفت بهتون بگم _ که همراهم بود کجا رفت؟؟ییاون آقا:دمیاز زنه پرس. انداختم رامان نبود

 بهش رداشتم بویتا گوش ابروهامو دادم باال،وا منو گذاشت کجا رفت؟. ادی تا بنیمنتظرش باش
 ی چرخهی می برایب: غازه و گفت که اومد تو مدمشید. زنگ بزنم

 بدموادامهنذاشت..ی،ول کردحسابکهممنون_.میبزن
 کاپشنم يبایدستام تو ج. میشدمج تمعتوزدنقدممشغولو.رفت مدنبالش.میبرایب:گفت
 بودن بهم حس ونی و مدکردی مونی کاراش منو مدنی ارفتم،بای حرف دوشادوشش میبود و ب
 رامان شه؟ی همون رامان گوالخ باشه همشهیکنه،نمی میچرا انقد خوب.دادی نميندیخوشا
 کمه؟ _ن؟یهم_!وودیهال: با ذوق گفتم؟ینی کجاها رو ببيدوست دار:گفت

 دم،ی هزااار بار دپشویی کاراییای دزدان دريلمای دپم،فیعاشق جان_ه؟ی مورد عالقت کگریباز_
 یلی تخلمی فادی زمدونستیم_.استی دنگری بازنی دپ خاص تریاصن جان
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. شینی که بببرمتی مروزیپس _! کنه رو دوست دارمي که اون بازیلمیهرف!رینخ_!ینیبیم
دلقک : به بازوش زدمو گفتمیمشت! نمای تو سلمشویف ،آره_ رامان؟؟؟یگی ميجد:باذوق گفتم

 خندش گرفت اما قورتش دادو ه؟ی مورد عالقه تو کگریباز:دمی من پرسدویخند!  مزهیب
 ي اانهی دستت خانوم کوچولو؟ لبخند موذوفتهیکه سوژه ب! محاله_.بگوووووو_!الیخیب:گفت

 کرد و زیرامان چشاشو ر! هممفی هر طور شده میکنی مقاومت مينجوریحاال که ا:زدمو گفتم
 رونی بمی به نشون موافقت تکون دادمو باهم رفتيسر. می شام بخورمیبر: نگاهم کرد و گفت

 رامان ضبطو کردمی شهر نگاه مری نظیاز پنجره به منظره ب. می شدنیمجتمع و سوار ماش
ضبط انداختمو   بهی نگاهمی نشدیداشت پخش م pink از just give me a reason آهنگ.روشن کرد

کنترلو برداشتمو . هیبزن جلو خب،قاط.  ندارهیبرام فرق_ای گوش کنی فارسستیبدن: گفتم
 هی تکی صندلی کردمو به پشتادشیخش شد بالبخند ز پییچندتا آلبوم زدم جلو آهنگ آشنا

 . زدم

 ینیری خواب شهی مثه تو

 ستی تو شبم نبوده و نکه

  سهم منهيداری بی راحتتو

  اشک چشم تورونمی برو نبنوی غم منو نبتو

  قلب منهری همه تقصنایا

 ي که برگرديری میگی متو

 .. دروغه همشنی ادونمیم

 ؟دهی می چه معننی ایلین: گفترامان

 عاشق ی عاشقانه وقتيگوش دادن آهنگا_ده؟ی می چه معنیچ:دمی پرسدموی نفهممنظورشو
 نداره برا تنوع تو ی منظور،برام فرقیاما ب_...يدی توئه،توگوش منی ماشي آهنگانایا_.یستین
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 عاشق نبود و گوش داد،برا گوش دادن قصه شهی زبان آرامش بخشه مهی یقیموس_.نیماش
 مکث کردمو یچرا ؟ کم:رامان بهم نگاه کرد و گفت. د عاشق بودیعشق حتمانبا

 .دونمینم...راستش:گفتم

  تهششهی می چیعنی دفعه گفت هی صدا هی***

  تهششهی مي حالتا برات عادنی اگفتی می حسهی

 گستی دجوری گفتم ستی نی مثه کسگفتم

 ...***بستی که رو من چشاشو مي مثه همه همون بودتو

 بهش نگاه کردم لباشو کج کردو ؟یستیتو عاشق ن: که به روبرو زل زده بودم گفتمیدرحال
 نی خودتو بخاطر ا؟تاحاالی چرا باهاشياگه دوسش ندار...تایپس ر:ادامه دادم.  نگفتيزیچ

 نی تر ازینیعشق؟زمونه ماش: دستشم به فرمون گرفت و گفتیکی اون؟ي کردهیکار توج
اما .نطوریمنم هم..خب_. به عشق باور ندارمادی داره،من زودشو خلی دالیحرفا شده،هرکس

 هی ی الکدی رو دوست ندارم چرا بای کسی درست فکر کنم و با خودم بگم وقتکنمی میسع
 رامان سکوت ؟ي داریلی الزمه،تو چه دللی دلهی رابطه هی داشتن ينفرو مچلِ خودم کنم،برا

خب؛پس تو .. نبودنیمنظورم ا_.هی مسئله کامال شخصنیمتاسفم،ا:کرد و من گفتم
حدس :دوگفتیرامان خند! نی کره زمنطرفی اومدمیاهوم،اگه نبودم که باتو نم_!؟ییتنها

 و به دمیخند. یی حرفانیکوچولوتر از ا: زل زد تو چشامو گفتییبا پررو! .چرا؟؟؟_.زدمیم
 وگرنه ستپسرا از نظر شما داشتن دوست دختر نشانه بلوغ کامل!باشه آدم بالغ:تمسخرگفتم

 گهی نداد و منم دیچطور؟؟ جواب_...کنمی رو درك مدتیعقا: گفتدویرامان خند!نیمرد نشد
 و کاپشنمو می نشستيزیپشت م. داخلمی نگه داشت و باهم رفتی رستوراني نزدم جلویحرف

گارسون .  و قشنگ بودکی کنارم و رستوانو برانداز کردم شیدر آوردم گذاشتن رو صندل
 و دی عصررنگم پرهی قضيادآوری رامان بمن نگاه کرد تا جواب بدم،با رهی بگارواومد سفارش
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 خرچنگ و البستر نی نباشه،همچنلی باشه،خوك توش دخیهرچ: رو به رامان گفتمیبه فارس
دستامو توهم قفل . و سفارشو به گارسون گفت اونم رفتدیرامان خند..  کوفتانیوصدف و از

 چونشو با لبخند نگاهم کرد ری رامان دستشو زد زمکرد کردمو بازم به رستوران نگاه
 نگاهش یچپ چپ! ي خنده دار شده بودیلی خدیچرا موقع سفارش رنگت پر_ه؟یچ:گفتم

 يتنها رفته بود_. هات داگ خوك رو ببرم خونههی بود کیامروز نزد:کردمو گفتم
 تا پارك تونمی مودم که خستمیبچه ن. خونهکی نزدابونی خنی آره اما تا همیعنینه،_!رون؟یب

 کمی. جانم_رامان؟.... نی همگهیخب د_خب؟: چونش برداشت و گفتریدستشو از ز. برم
 ي باره منو آوردنی مدت اولنیتو ا. هی از بقشتریب...ی رو کار حساسیلیخ:مکث کردمو گفتم

منظورم _. سر رفتیلی خونه حوصلت خخوام،تویمعذرت م:حرفمو قطع کردو گفت.. رونیب
 مکث یبله،خب؟ کم_ ماست تی مامورنی منم هست ،افهیوظ. و کارتهفهیوظ ت،سی ننیا

 خواستمیخب حق داشت م. متعجب و باشک نگاهم کرد.  بگم ممنونخواستمیم:کردمو گفتم
 ومدهی نتای وقت آزاد داره با رهی کار که نهمهی چرا بعد ام،اصنیبپرسم چرا تنها اومد

 تو رستوران زی مهی سر امی بتای بعد با رعات دفخواستی منصرف شدم،دلم نمیرون،ولیب
 گارسون ست؟ی نتای حق رنی مگه ایرون،ولی تو خونه تنها بمونم تا اونا برن بنکهی ااینم،یبش

بعد از شام تو راه .می نزدی طول شام حرف خاصرون،دریکه غذارو آورد از فکر اومدم ب
 واسه شام بردم رو لوینه،ن _سالم_تایبله ر: زنگ خورد جواب دادشیبرگشت گوش

 شده بودم،چه رهی خرونیمتعجب به ب. قطع کرد. میزنی خب بعد حرف میلیرون،خیب
 تا از سر کنهی منکاروی از عمد ادمی کنه؟ شاي اون چه فکرستی براش مهم نیعنی!صادقانه

 يباصدا. حسادت کنهتای که فکر کنه ممکنه رنهیبی نمیگاهی منو در اون جادمیبازش کنه،شا
بروباال،زود _کنه؟ی پارك نمنویمگه نگهبان ماش_.امی تو برو باال تا بیلین: خودم اومدمبه رامان

 بعد در باز شد و رامان ي اقهی؛خسته و کوفته رو مبل نشستم دق. شدمو رفتم داخلادهیپ. امیم
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اصن .مشونیاری باهم بیوا،چرا نذاشت: تو دستش اومد تو ازجام پاشدمو گفتملکسی نایبا کل
 نایرامان ا:رفتم دنبالشو گفتم. در رو وا کنایب: رو برد سمت اتاقمو گفتکاروی پالسته؟ی چنایا

 م؟؟؟یریبگ_. کهمیری بگیذاشتی نميدیفهمیچون اگه م_برا منن؟پس چرا من متوجه نشدم؟
 درو واکن دستا هی بابا منگنه چيا_ کارگاه خان،رامان انقدمنو نذار تو منگنهي آقایتنها گرفت

 و لطفتو يدی بگم چرا خرکشمیچون خجالت م:درو واکردم غرغرکنان گفتم.فتاز بازو درر
ساکارو گذاشت رو تختمو ... گهی دزی چای تشکر کنم دونمینم...ستی کنم،تعارف هم نعیضا

 ؟یروچه حساب_. کنمی می تلقفهی وظنوی غر نزن،ضمنا است،انقدمی به تشکر نيازین:گفت
 خونه هی تو کنم،مای منکاروی اکترمیخواهرکوچ ا برکنمیحس م: زد و گفتیلبخند مهربون

 تو کمدت ناروی غر زدن اي بجا،پسی خواهر با ارزشهی برام مثه ی تو خونه منی وقتم،تایا
 در رو ببنده نکهی و قبل از ارونی به شونم زد و از اتاق رفت بی گفت دستنویا. نیبچ

موهامو باز . در رو بست. ریممنون،شب توهم بخ: زدمو گفتمیلبخند کمرنگ. ریشبت بخ:گفت
 ی که وقتنهی واسه ادیشا! شدم،خواهر؟رهی بلند و روشن خيکردمو رفتم کنار پنجره ،به برجا

 که رامانو مثل برادر ست؟منی من چرا مهم ني برایول... ستی براش مهم نزنهیبهم دست م
 تشر زدم گمشو دم کردم و به خویاخم.. ستی مهم باشه رامان که نامحرم ندیچرا با...نمیبینم

 خدا تی مامورنی اوف،رامان که سهله تو ا؟يدی کششی رو پغهی صنی باز ادیدختره چش سف
 نگاه کردم پاشدم لکسای رفتم رو تخت نشستم و به نای حالیبا ب. ی کنکارای قراره چدونهیم

هم  ادی چقدزایخدا.  چندتا کفش و بوت پالتو و کالهدمی ددارویلباسامو عوض کردم و همه خر
 .. رفتم تو تخت و چشماموبستمدمویپاشدم همشو تو کمد چ.  داره هاي اقهی چه سلی ولدهیخر

 و آرمان هم رفتن بعد از بدرقشون از دم در برگشتم توهال، رامان تو آشپزخونه یلی امیوقت
 روی کرده بود و داشت زی خالزی مي ، جعبه داروها رو رودمیبود،به آشپزخونه سرك کش

 مسکن هی: شده؟ متوجهم که شد نگاهم کردوگفتيزیچ:دمیپرس کردیروش م
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 نگفت و يزیرامان چ. ای جمع کن تا برگردم،نخورارواون_. اوهوم_کنه؟یسرت درد م_.خوامیم
 ي براشهیمامان هم. بازکردمشموی آرازی مي تو اتاقم و کشودمیدو.  نشستزیپشت م
 نبات مخلوطش یی و با چاکردی درست میاهی پودر گهی د،ی بابا که به منم ارث رسيسردردا

برش داشتم رفتم . اشتم ازش دی قوطهی با خودم شهیهم. خوش عطر بود هم موثرکرد،همیم
 تو ختمی آبجوش رکمیرفتم . دستاش گرفته بودنیتو آشپزخونه رامان نشسته بود و سرشو ب

 توش و ختمیکر ر شکمی. الیخیباشه، ب_.نه!!!!نبات؟؟_؟يرامان نبات ندار:دمی پرسوانشویل
 السرشو آورد با.  گذاشتم روبروشوانویرفتم نشستمو ل.  کردمی پودر هم باهاش قاطکمی

موهاتو درست کن : کردمو گفتميزی اخم ردیباری مدشی ژولي و موهاافهی از قیخستگ
 وانویرامان ل. شهی سرت خوب مه،بخورشی خوبزیچ_ه؟ی چنیا:دی توجه پرسیب! جاجول

 نگفت و يزیچ! کشک بادمجونِ بم!يریمی تو نمششش،نترسیچ_! مونینکش:برداشت و گفت
 رمیخوبه،ممنون ، م_چطوره؟: زدموگفتميلبخند.رد از دمنوش رو خورد و بهم نگاه ککمی

 وقت نشده لس آنجلسو بهت نشون ي اومدی وقترون،ازی بمیری داشت شام مریبخوابم،اگه تاث
 کمیرداشت و رفت تو اتاقش منم رفتم تو اتاقم و بوانویرامان ل. باشه: زدمو گفتميلبخند. بدم

 به در ي ك تقه ازدمی مونه ساعت هشت داشتم موهامو شي چت کردم، طرفادیبا نو
زود رفتم سمت . باشه: و گفتمدمیخند. رونی بمی حاضر شو بریلین_بله؟:جواب دادم.خورد
 و ی مشکنیوار جبا شل.  رو برداشتمی مشکيهمون بوتا. دمیپووووف هنوز لباس نخر.کمد 

 برق.  سرم گلوله کردميموهامم باال.دمی که کالهش خز داشت پوشیکاپشن پف دار مشک
از . سمت درمیباهم رفت.رونیهمزمان بامن رامان هم از اتاقش اومد ب. رونی زدم و رفتم بیلب

نه،چطور؟ باهم وارد آسانسور : دکمه آسانسور رو زد و گفتاد؟ی باهامون نمتایر:عمد گفتم
 به صورتم زل زدو یرامان کم! ينجوریهم: رو زدم و گفتمی من زودتر دکمه البمویشد

تازه . بزرگتر شدهافتی قگمیم_چطور؟_!یزنی نمنکتمی،عيزیری نمي چترهگیچند وقته د:گفت
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 کوتاهش خوامی نمگهیه د بلند شدامیچتر!  بچهگهی می به کیک_!یشی بالغ ميدار
در .  خوشگلمشهیمن هم_؟ي خوشگلترينجوری ای بگيخوای میعنی_! بهترهينجوریا.کنم

با ! رونی نگاه کرد و رفت برتاپام به سيزیآسانسور باز شد و رامان با پوزخند تمسخر آم
رفتم ! شهی و غول چراغ هم آدم نموینوکی بعد پنی ادونستمیم!احمق. حرص به رفتنش زل زدم

 يزیچ. ارمی بنویباش تا ماش: تو دستش چرخوند و گفتچویسو. دنبالش و از در خارج شدم
 هی! نشویاو الال ماش.ت جلو پام نگه داشنی بعد با ماشي اقهیدق.ستادمی وانهینگفتمو دست به س

 از پشت فرمون منتظر نگاهم کرد اما سوار نشدم نجوریهم. داشتي لوانته نقره ایمازرات
 زد و محکم گاز يلبخند. وگرنه برو.آره_. درو برات باز کنميخوای مگه،نکنهی دایب:گفت.

داشتم ! يدی که آفرهی چه موجودنی اای زل زدم،خداشدی که دور منشیبا دهن باز به ماش.داد
 ستادی قلبم واشی و ترمز آنکای الستغی جي تو، که اومد جلو پام ترمز کرد از صداگشتمیبرم

 کند انداخت نی پر از زمهیمتعجب بهش زل زدم در رو باز کرد منو مثه .  شد اومد کنارمادهیپ
 حرکت نی اکردمی می و در رو بست، بادهن باز به داشبورد زل زدم و داشتم سعیرو صندل

 طرز ،توی روانیه: که نرمال شدم گفتمکمی.  هضم کنم که سوار شد و راه افتادشویعاد ریغ
 در رو یمگه خودت نخواست!ی شنی بود که سوار ماشنی ایمعمول_ نهیستین بلد یرفتار معمول

 ي در سکوت سپرکمیچپ چپ نگاهش کردم،.  حساب کردمونیباز کنم؟ من برات اشانت
 روز هیست،ی نيازین_.دی خربرمتیباشه م_. اشتها ندارموده،مناالن واسه شام ز:شد که گفتم

 يزی زد و چيلبخند.با اون راحت ترم.کنهی فرق میلیخ_کنه؟ی میچه فرق_.رمی میلیبا ام
 شد اومد طرف در سمت من، از ترس ادهی بزرگ پارك کرد و پیلی مجتمع خهی ينگفت،جلو

خواستم در رو وا یفقط م:دوگفتیخند. رونی بدمیتکرار کارش زودتر پر
وکنارم رامان جوابمو نداد. خوامی که نمده،گفتمی که مجتمع خرنجایا.خوام،ممنونینم_.کنم

 طبقه دوم،همه می و رفتمیطبقه اولو گشت!!  دستمو گرفت و منو کشوند دنبال خودشستادیوا
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 يلتو زل زد رفتم کنارشو به پانیتری و به وستادی مغازه واهی يرامان جلو.  خوشگل بود یچ
 به کمی آشنا بود یلی بود طرحش برام خرهی شدم،بنفش ترهی خکردی که بهش نگاه میکوتاه

 می نکردم و رفتیمخالفت.  برو بپوششای خوبه،بیلی خنیا:رامان گفت. مغزم فشار آوردم
 منو داد زی از فروشنده ها صحبت کرد و اونم اومد سایکی بود رامان با یمغازه بزرگ. داخل

 نگاه نهی و بهش تو آدمشیمنم رفتم تو و پوش.بسمت اتاق پرو اشاره کرد دستم، رامان
 رامان که اونجا گفت یول!!  بخرمخواستمی بود که تو اون مغازه میی مانتو همونهیکردم،شب

 و رونیاز اتاق رفتم ب!  فرق نداره،منظورش رنگش بود؟ادیمدلش که ز!!ستیاصال قشنگ ن
 که هیی اون مانتوهی شبنیا:با اخم گفتم. سرتاپا نظارم کرد رامان رو صدا زدم،اومد سمتمو از

 باشیدستاشو تو ج! ار،خوبهیبرو درش ب_!! قهی سلی بیگفت بخرمش و تو بهم خواستمیم
 هیپالتو رو در آوردم و در رو باز کردم، !!! وانهی ديپسره . شخونیگذاشت رو رفت سمت پ

 و شخونی رفتم سمت پادموجوابشو د.دی پامو پرسزیدختره پشت در بود و سا
 به اطراف ینگاه. حساب شد،ممنون بابت انتخابتون _.دیخانوم،پالتو رو حساب کن:گفتم

گفت بهتون بگم _ که همراهم بود کجا رفت؟؟ییاون آقا:دمیاز زنه پرس. انداختم رامان نبود
 بهش رداشتم بویتا گوش ابروهامو دادم باال،وا منو گذاشت کجا رفت؟. ادی تا بنیمنتظرش باش
 ی چرخهی می برایب:  که اومد تو مغازه و گفتدمشید. زنگ بزنم

 بدموادامهنذاشت..ی،ول کردحسابکهممنون_.میبزن
 کاپشنم يبایدستام تو ج. میشدمج تمعتوزدنقدممشغولو.رفت مدنبالش.میبرایب:گفت
 بودن بهم حس ونی و مدکردی مونی کاراش منو مدنی ارفتم،بای حرف دوشادوشش میبود و ب
 رامان شه؟ی همون رامان گوالخ باشه همشهیکنه،نمی میبچرا انقد خو.دادی نميندیخوشا
 کمه؟ _ن؟یهم_!وودیهال: با ذوق گفتم؟ینی کجاها رو ببيدوست دار:گفت
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 دم،ی هزااار بار دپشویی کاراییای دزدان دريلمای دپم،فیعاشق جان_ه؟ی مورد عالقت کگریباز_
 یلی تخلمی فادی زدونستمیم_.استی دنگری بازنی دپ خاص تریاصن جان

. شینی که بببرمتی مروزیپس _! کنه رو دوست دارمي که اون بازیلمیهرف!رینخ_!ینیبیم
دلقک : به بازوش زدمو گفتمیمشت! نمای تو سلمشویف ،آره_ رامان؟؟؟یگی ميجد:باذوق گفتم

 خندش گرفت اما قورتش دادو ه؟ی مورد عالقه تو کگریباز:دمی من پرسدویخند!  مزهیب
 ي اانهی دستت خانوم کوچولو؟ لبخند موذوفتهیکه سوژه ب! محاله_.بگوووووو_!الیخیب:گفت

 کرد و زیرامان چشاشو ر! هممفی هر طور شده میکنی مقاومت مينجوریحاال که ا:زدمو گفتم
 رونی بمی به نشون موافقت تکون دادمو باهم رفتيسر. می شام بخورمیبر: نگاهم کرد و گفت

 رامان ضبطو کردمی شهر نگاه مری نظیاز پنجره به منظره ب. می شدنیمجتمع و سوار ماش
ضبط انداختمو   بهی نگاهمی نشدیداشت پخش م pink از just give me a reason آهنگ.روشن کرد

کنترلو برداشتمو . هیبزن جلو خب،قاط.  ندارهیبرام فرق_ای گوش کنی فارسستیبدن: گفتم
 هی تکی صندلی کردمو به پشتادشی پخش شد بالبخند زییچندتا آلبوم زدم جلو آهنگ آشنا

 . زدم

 ینیری خواب شهی مثه تو

 ستی تو شبم نبوده و نکه

  سهم منهيداری بی راحتتو

  اشک چشم تورونمی برو نبنوی غم منو نبتو

  قلب منهری همه تقصنایا

 ي که برگرديری میگی متو

 .. دروغه همشنی ادونمیم

 ؟دهی می چه معننی ایلین: گفترامان
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 عاشق ی عاشقانه وقتيگوش دادن آهنگا_ده؟ی می چه معنیچ:دمی پرسدموی نفهممنظورشو
 نداره برا تنوع تو ی منظور،برام فرقیاما ب_...يدی توئه،توگوش منی ماشي آهنگانایا_.یستین

 عاشق نبود و گوش داد،برا گوش دادن قصه شهی زبان آرامش بخشه مهی یقیموس_.نیماش
 مکث کردمو یچرا ؟ کم:رامان بهم نگاه کرد و گفت. د عاشق بودیعشق حتمانبا

 .دونمینم...راستش:گفتم

  تهششهی می چیعنی دفعه گفت هی صدا هی***

  تهششهی مي حالتا برات عادنی اگفتی می حسهی

 گستی دجوری گفتم ستی نی مثه کسگفتم

 ...***بستی که رو من چشاشو مي مثه همه همون بودتو

 بهش نگاه کردم لباشو کج کردو ؟یستیتو عاشق ن: که به روبرو زل زده بودم گفتمیدرحال
 نی خودتو بخاطر ا؟تاحاالی چرا باهاشياگه دوسش ندار...تایپس ر:ادامه دادم.  نگفتيزیچ

 نی تر ازینیعشق؟زمونه ماش: دستشم به فرمون گرفت و گفتیکی اون؟ي کردهیکار توج
اما .نطوریمنم هم..خب_. به عشق باور ندارمادیاره،من ز دودشو خلی دالیحرفا شده،هرکس

 هی ی الکدی رو دوست ندارم چرا بای کسی درست فکر کنم و با خودم بگم وقتکنمی میسع
 رامان سکوت ؟ي داریلی الزمه،تو چه دللی دلهی رابطه هی داشتن ينفرو مچلِ خودم کنم،برا

خب؛پس تو .. نبودنیمنظورم ا_.هی مسئله کامال شخصنیمتاسفم،ا:کرد و من گفتم
حدس :دوگفتیرامان خند! نی کره زمنطرفی اومدمیاهوم،اگه نبودم که باتو نم_!؟ییتنها

 و به دمیخند. یی حرفانیکوچولوتر از ا: زل زد تو چشامو گفتییبا پررو! .چرا؟؟؟_.زدمیم
 وگرنه راستپس از نظر شما داشتن دوست دختر نشانه بلوغ کامل!باشه آدم بالغ:تمسخرگفتم

 گهی نداد و منم دیچطور؟؟ جواب_...کنمی رو درك مدتیعقا: گفتدویرامان خند!نیمرد نشد
 و کاپشنمو می نشستيزیپشت م. داخلمی نگه داشت و باهم رفتی رستوراني نزدم جلویحرف
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گارسون .  و قشنگ بودکی کنارم و رستوانو برانداز کردم شیدر آوردم گذاشتن رو صندل
 و دی عصررنگم پرهی قضيادآوری رامان بمن نگاه کرد تا جواب بدم،با رهی بگواراومد سفارش

 خرچنگ و البستر نی نباشه،همچنلی باشه،خوك توش دخیهرچ: رو به رامان گفتمیبه فارس
دستامو توهم قفل . و سفارشو به گارسون گفت اونم رفتدیرامان خند..  کوفتانیوصدف و از

 چونشو با لبخند نگاهم کرد ری رامان دستشو زد زکردم کردمو بازم به رستوران نگاه
 نگاهش یچپ چپ! ي خنده دار شده بودیلی خدیچرا موقع سفارش رنگت پر_ه؟یچ:گفتم

 يتنها رفته بود_. هات داگ خوك رو ببرم خونههی بود کیامروز نزد:کردمو گفتم
 تا پارك تونمی مودم که خستمیبچه ن. خونهکی نزدابونی خنی آره اما تا همیعنینه،_!رون؟یب

 کمی. جانم_رامان؟.... نی همگهیخب د_خب؟: چونش برداشت و گفتریدستشو از ز. برم
 ي باره منو آوردنی مدت اولنیتو ا. هی از بقشتریب...ی رو کار حساسیلیخ:مکث کردمو گفتم

منظورم _. سر رفتیلی خونه حوصلت خخوام،تویمعذرت م:حرفمو قطع کردو گفت.. رونیب
 مکث یبله،خب؟ کم_ ماست تی مامورنی منم هست ،افهیوظ. و کارتهفهی وظت،سی ننیا

 خواستمیخب حق داشت م. متعجب و باشک نگاهم کرد.  بگم ممنونخواستمیم:کردمو گفتم
 ومدهی نتای وقت آزاد داره با رهی کار که نهمهی چرا بعد ام،اصنیبپرسم چرا تنها اومد

 تو رستوران زی مهی سر امی بتای بعد با رعات دفخواستی منصرف شدم،دلم نمیرون،ولیب
 گارسون ست؟ی نتای حق رنی مگه ایرون،ولی تو خونه تنها بمونم تا اونا برن بنکهی ااینم،یبش

بعد از شام تو راه .می نزدی طول شام حرف خاصرون،دریکه غذارو آورد از فکر اومدم ب
رو واسه شام بردم  لوینه،ن _سالم_تایبله ر: زنگ خورد جواب دادشیبرگشت گوش

 شده بودم،چه رهی خرونیمتعجب به ب. قطع کرد. میزنی خب بعد حرف میلیرون،خیب
 تا از سر کنهی منکاروی از عمد ادمی کنه؟ شاي اون چه فکرستی براش مهم نیعنی!صادقانه

 يباصدا. حسادت کنهتای که فکر کنه ممکنه رنهیبی نمیگاهی منو در اون جادمیبازش کنه،شا
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بروباال،زود _کنه؟ی پارك نمنویمگه نگهبان ماش_.امی تو برو باال تا بیلین: خودم اومدمبه رامان
 بعد در باز شد و رامان ي اقهی؛خسته و کوفته رو مبل نشستم دق. شدمو رفتم داخلادهیپ. امیم

اصن .مشونیاری باهم بیوا،چرا نذاشت: تو دستش اومد تو ازجام پاشدمو گفتملکسی نایبا کل
 نایرامان ا:رفتم دنبالشو گفتم. در رو وا کنایب: رو برد سمت اتاقمو گفتکارویه؟ پالستی چنایا

 م؟؟؟یریبگ_. کهمیری بگیذاشتی نميدیفهمیچون اگه م_برا منن؟پس چرا من متوجه نشدم؟
 درو واکن دستا هی بابا منگنه چيا_ کارگاه خان،رامان انقدمنو نذار تو منگنهي آقایتنها گرفت

 و لطفتو يدی بگم چرا خرکشمیچون خجالت م:درو واکردم غرغرکنان گفتم.فتاز بازو درر
ساکارو گذاشت رو تختمو ... گهی دزی چای تشکر کنم دونمینم...ستی کنم،تعارف هم نعیضا

 ؟یروچه حساب_. کنمی می تلقفهی وظنوی غر نزن،ضمنا است،انقدمی به تشکر نيازین:گفت
 خونه هی تو کنم،مای منکاروی اکترمی خواهرکوچا برکنمیحس م: زد و گفتیلبخند مهربون

 تو کمدت ناروی غر زدن اي بجا،پسی خواهر با ارزشهی برام مثه ی تو خونه منی وقتم،تایا
 در رو ببنده نکهی و قبل از ارونی به شونم زد و از اتاق رفت بی گفت دستنویا. نیبچ

موهامو باز . در رو بست. ریممنون،شب توهم بخ: زدمو گفتمیلبخند کمرنگ. ریشبت بخ:گفت
 ی که وقتنهی واسه ادیشا! شدم،خواهر؟رهی بلند و روشن خيکردمو رفتم کنار پنجره ،به برجا

 که رامانو مثل برادر ست؟منی من چرا مهم ني برایول... ستی براش مهم نزنهیبهم دست م
 تشر زدم گمشو دم کردم و به خویاخم.. ستی مهم باشه رامان که نامحرم ندیچرا با...نمیبینم

 خدا تی مامورنی اوف،رامان که سهله تو ا؟يدی کششی رو پغهی صنی باز ادیدختره چش سف
 نگاه کردم پاشدم لکسای رفتم رو تخت نشستم و به نای حالیبا ب. ی کنکارای قراره چدونهیم

هم  ادی چقدزایخدا.  چندتا کفش و بوت پالتو و کالهدمی ددارویلباسامو عوض کردم و همه خر
 .. رفتم تو تخت و چشماموبستمدمویپاشدم همشو تو کمد چ.  داره هاي اقهی چه سلی ولدهیخر
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 دمیدی اکشن ملمی فهی نشسته بودمو ونی تلوزي خونه نبود و رفته بود دنبال کارا، روبرورامان
 رفتم از روکاناپه برش داشتمو یلی میبا ب. آخههی کگهی دنی تو خونه ادیچی پلمیکه زنگ موبا
 تم،ی اسماروی نی اقاتی تحقری شلوغه درگیلی جان من سرم خیلین _بله رامان؟:جواب دادم

 برات ر،شمارشمی تماس بگسنی با جی داشتيزی چي اگه کارنجاست،خواهشای امآرمان
 شناسم،ی من که اونو اصال نم،یگی میرامان چ:متعجب حرفشوقطع کردمو گفتم. فرستمیم

 من ادی شد که یچ_. کار دارهي سرهی امروز یلینه،امیمشکل هم_! که هستیلیضمنا ام
 مجبورم از ،یبی غرنجای تو استموی خونه نیقتو_ ممکنه کمک بخوام؟ي فکر کرد؟چرايافتاد

.  من راحت باشهالی نباشه،فقط ختیکار. کمک بخوامسنی و جیلیآرمانو در صورت لزوم ام
 قطع لویموبا. نمتیبی مدوارم،شبیام: گفتی با کالفگیموفق باش. خب ،ممنونمیلیخ_

 دادم، چه ی دستم تکونو توی زدم و گوشي ،در به در دنبال نشونست،لبخندچارهیکردم،رامانه ب
 هی نگاه کردم ی اس ام اس به صفحه گوشي منه با صداحتاجیمهربون شده،همش نگران ما

 نی ندارم کامال هم خوبم،عمرا به ايازی نچیخداروشکر من ه .سنهیشماره بود،حتما شماره ج
  گذاشتم رو مبلو رفتم توویگوش!  درآوردمي جلوش خول بازیزنگ بزنم،به اندازه کاف

 درست کردم ناهار خوردم، بعد خواستم برم تو اتاقم که اتاق يزی چهی واس خودم آشپزخونه
 نمی نگاه بندازم ببهیبزار . توجهمو جلب کردتاستیاول راهرو که رامان گفت اتاق ر

 ها و ،پردهی بود با لوازم چوبیآروم در رو باز کردمو رفتم تو،اتاقش معمول! استیچجور
رفتم رو تختش نشستم و ! مونهی نمنجای شبم اهی طمئنم هه م،يفرش نسکافه ا

 ی جنسنیاحاال ا تادی نمادمی،ی جالبهی چه نرمي داره بالشش،وایاووووه،چه جنس خوب:گفتم
.  بهش زدمی قورباغه؟ مشتتای ريچطور:بالششو برداشتم و گفتم. بالش استفاده کرده باشم

 کردمو ي بهش مشت زدم عطسه ایپ  دری بالشو گزاشتم رو پاهامو پ،ی چه حس خوبيووو
 بازم عطسه رونیبالششو گذاشتمو رفتم ب. نی بالش االیخی برم بگهیخب د.  خاروندمموینیب
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 بازوهام و دستام يوا.  باشه دماغمو خاروندمو رو مبل ولو شدمتمیزدم،دوتا پشت سرهم، عاف
 ي سست شدم واهوی  حس کردم چوننوی ادیرنگم پر. نمی بسایوا!!  بازم عطسه زدمخاره،یم

 و دمی با حرص موهامو کشدموی کنم از جام پرکاری خدا چيخاك به سرم بالشس پر بود؟؟ وا
 اومد به رامان و آرمان و ادمی برداشتم موی کنم،گوشکاری خدا چي زدم، بازم عطسه ، وایغیج
 نکن م مجبورای نه خدادم،ی رو دسنی انالك کردمو شماره جوی زنگ بزنم، گوشتونمی نمیلیام

 گمی مرمیگی می تاکسهی شه،ی داره بدتر مي زنگ بزنم سه تا عطسه پشت هم زدم وانیبه ا
 گهید! ی که تنها رفتيری با رامان دعوا بگيخواینه دختره احمق باز م! مارستانیمنو ببره ب

! سالم_.سالم_بله؟: گرفتم جواب دادسنویچشامو بستمو شماره ج. حوصله غرغراشو ندارم
من _؟یالو؟خانوم خوب_هچچچچه.  آرهیعنی... هچچچه، نه_شناسم؟ی مرو شمادیببخش

.  بدمحیتوض... ههچهههه... توتونمیدارم،نم تیهچچچچه، من حساس.  کنلوفرم،کمکمین
 قطع کرد و من سنیج. آااااره: گرفته بودمی گرگهی د؟ی خب باشه خونه رامانیلیخ_
دستامم .سوختی میلیگلوم خ  عطسمو کنترل کنم، سرفه هامم شروع شد وتونستمینم
و اومدم رو مبل .  برداشتمفموی پالتو تنم کردم و کهی ،به زور خودمو رسوندم تو اتاقو دیخاریم

 و شک ی کردم پاشم با دودلیسع.  سمتمدی دوسنی باز شدن در اومد و جيصدا. افتادم
 کمکم و  بازومو گرفتستادمی بزور کنارش واکردموی کمکت کنم؟ فقط سرفه مشهیم:گفت

 مارستانی بيجلو.دمی نفهمیچی همارستانی حالم بد بود که تا برون،انقدی بمیکرد باهم رفت
اونم بهم کمک کرد تا برم داخل، بعد از . پرستار زن برگشتهی شد و باادهیخودش زودتر پ

 ری بودمو زدهی که رو تخت دراز کشی درد داشت درحالمیلی که خی شدن و زدن آمپوليبستر
 دستش ی اومد داخل و پاکتسنی جزنن؟ی به در خورد،وا چرا در مي تقه اکردمیم لب غرغر

 کمیممنون،:حالت خوبه؟ دهن واکردمو گفتم..داروهاته: کنارم و گفت زیبود گذاشتش رو م
 که يمرد.  تکون داد و نگاهشو ازم گرفتي سرسنیج.سوزهی مکرر ميگلوم بخاطر سرفه ها
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 به پر یخانم وقت: به سرمم انداخت و گفتینگاه  تنش بود اومد داخلیروپوش پزشک
به هرحال _. شدی اتفاقنمی دکتر،اينبود آقا_.ی از پر کني عارتوی محل زندگدی باي داريآلرژ

 نگاه سنی به ج،ي بریتونیسرمت تموم شد م. مواظب باش،داروهاتم همراهت باشهشتریب
. رونی همون لبخند رفت بابعد ب!! پی جمع کن خوشتشتریحواستو ب :کردو با لبخند گفت 

 به ی ربط؟چهی چیعنی،دمیمنظور دکتر رو نفهم.  نشستی ابروهاشو داد باال و رو صندلسنیج
 بود، فکرشم ی پسر آرومکرد،ی کار مشی داشت؟ بهش نگاه کردم، داشت با گوشسنیج
 روشن داشت که کناره هاش کوتاه تر از ي کوتاه قهوه اي ازش کمک بخوام موهاکردمینم

 نی که باعث شده بود چهرش انقد جذاب و در عيزیاما چ.  خوشفرمینی بود لبا و بطاشوس
 که باعث يزی فرخورده بود، وچي رنگ بامژه هایتونی خوشحالت زيحال معصوم باشه چشما

انگار . بودلی قبنی هم از همسنی معصوم جلوه کنن مردمک درشته و جی رنگي چشماشهیم
 که کردمی و بهم نگاه کرد از رو نرفتم و بازم نگاش مالمتوجه نگاهم شد سرشو گرفت با

 دکتر گفت یول_.  برمخوامینه،فقط خسته شدم،م: و گفتمدمی کشیحالت بد شده؟ آه:گفت
 شدم و زی خمیبعد توجام ن. ي گوش ندیتونیگن،می منویهمه دکترا هم_. تموم شهدیسِرم با

 تونم،یخودم م: کنه؟ با خنده گفتمونکاری پرستار استیبهتر ن:خواستم سِرمو بکنم که گفت
 نکرد و ی مخالفتسنیج. میبر: تنم کردموگفتمن،پالتوموییبعد سوزنو کندمو از تخت اومدم پا

 اما گفتن حساب شده، چشامو تو کاسه رشی سمت پذرونیبعد از برداشتن داروهام رفتم ب
 ستادهی وایروج کنار در خدمیبرگشتم د.  هم اضافه شدسنیسر چرخوندم رامان کم بود ج

 نهیاجازه بده هز: خجالت گفتمم،بای شدنشی باهم سوار ماشرونویرفتم دنبالش جلوتر رفت ب
 ی چنداننهیست،هزی نيازین: زد و گفتيلبخند. واقعا ممنون. باهات حساب کنممارستانویب

نه !!؟یچ_ ؟ی گفتيزیچ_. دیکنی مونیشما همش منو مد: گفتمی لب به فارسریز. نداشت
و  زد چوی سو؟ی چ؟واسهیچ_. سی اداره پلمی بردی قبلش بای خونه،ولبرمتیب،م خیلیخ_
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 ببرم دی همکارمه بانی ماشنمی کارواش بود،انمی سرکار بودم،و ماشي بهم زنگ زدیوقت:گفت
 زد و راه ي لبخندسنیج.  ممنونمیلی،خینه چه مشکل_..ي نداریالبته اگه مشکل.پسش بدم

 که تو خونه شهی چقد حالکردمی راحت نبودم داشتم فکرمهاشم،بای نزدی حرفریتو مس. افتاد
 هی مارستانیازم اجازه گرفت و کمکم کرد بعدشم که رفت پرستار آورد تا منو ببره داخل ب

 ي از عادی مسائلنی تو فرهنگش چننکهی با اکنهی چطور انقد با مالحظه رفتار مییکایپسر آمر
ان از  اونوقت رام،ی جان چه دوست داشتني بزاره،ام من احترادی به عقاخوادی تره،حتما ميعاد

 ادهی پارك کرد و پسی اداره پليجلو "! بشکه رو داشتهی هم قد میهمون اول که محرم نبود
:  نگاه کرد و گفتابونی از پله ها بره باال که که به سمت چپش تو خخواستیم. میشد

 اومد جلو و ی کردم مرد جوونگاه نکردی که نگاه مییبه جا.  آوردم ممنون پسرنتویجان،ماش
نه، تازه : داد بهشو گفت چوی سوسنی ج؟ي آبجو بخورم،معطل که نشدهیرفته بودم :گفت

 سنیج.  نگاه کردسنیمرده که اسمش جان بود بهم نگاه کرد و پرسشگرانه به ج. دمیرس
 دودل.  کارواشرمی همراهه جان برو تو ساختمون منتظرم باش،ملوین:بمن نگاه کرد و گفت

با لبخند . میبهتره باهم بر: معذبم گفتدی نگام کرد و فک کنم فهمیکم . خبیلیخ:گفتم
 نیهم. نه....؟یچ...سن؟ی مییکجا: زنگ خورد جواب دادلشیرفتم سمتش همون لحظه موبا

 نی ما تا االن چند بار راجب اسنیم: گذاشت و باحرص ادامه دادشیشونیلحظه دستشو رو پ
 خودم کنم،گفتمی مي روادهیره از نظر تومن دارم زآ. نه تو گوش کن.... میمسئله بحث کرد

 بعد بمن ي حرف نزن،اول کارتو کردگهی باشه باشه د؟ی چرا انقد کله شقبرمی منوی ماشامویم
 زد ي قطع کرد و به فکر فرورفت، جان لبخندوی گوشسنیج. مراقب باش....باشه! یزنیزنگ م
 مکتی ني خواست که روی تکون داد و با کالفگي سرسنیج. نمتیبی داخل،بعد مرمیم:و گفت

 ؟ي حرف زدی نداره اگه بپرسم با کیاشکال:دمی پرسمی نشستیوقت.مینیکنار اداره بش
 می بريخوایاوهوم، نم_.برادرم:بهم نگاه کرد و گفت. تونهی تشابه اسمي برامیکنجکاو
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 ی دستش عصباز نی هميبرا_اردشی رفته بسنینه،م: و گفتدی کشیکارواش؟ پوف
 بزرگ کنهی مکنم،فکری من درکش نمکنهی فکر مشهیاون فقط شونزده سالشه،و هم_؟يشد

 پدر و رانیتو ا:با لبخند گفتم.  کنمکاری باهاش چدی بادونمی منو درك کنه،نمتونهیشده اما نم
 ی خب تو برادرشکنن،ی بچه هارو وادار به حرف گوش کردن مي موثريمادرا با روش ها

پدر و .کنمی به حرف برادرم گوش نمادی به حرفت گوش کنه،منم زیلی باش خاشتهند انتظار
ده _کجان؟_.ستنی ننجای ای اونا کنترلش کنن ولخواستیدلم م_ کنترلش کنندیمادرت با

 هی تو شی متاسفم،پدر و مادر منم نه سال پیلیخ: گفتمیشوکه شدموبا ناراحت. ساله که مردن
 کشته یاونام تو سانحه رانندگ... یچه اشتراک: و گفتدیکش ی آهسنیج. تصادف کشته شدن

 تی بوده هست که امننی من ایتمام سع... سالش بود و من نوزده سالشی فقط شسنیم.شدن
 پسر نوجوون کار هی از ينگهدار_.کنهی کالفم مشهی همی اونو فراهم کنم،وليو شاد

 يچشامو به انتها.  داشته باشه یست درجهی نتای سختنی اخوامیفقط م...ستیبرام مهم ن_.هیسخت
 داشت دونستموی اسمشم نمی که حتی رنگي خوشگل سورمه انیجاده دوختمو به ماش

 نیبا نگاه به ماش.  پسر نوجوون بودهی هیرانندش انگار .  نگاه کردمومدیبسمتمون م
 ادهیو پ د ما پارك کرکیراننده نزد.  نگاه کرد اما از جاش پا نشدنی به ماشسنیاونه؟ ج:گفتم
 نیی که تا پای روشني و موهایتونی درشته زي شد، چشماادهی پنی پسر نوجوون از ماشهیشد،

 تر و کی لباش باراد،امای زیلی برادرش بود خهیگوشاش بلند و پرپشت و مواج بود داشت ،شب
با لبخند جوابشو دادم . سالم:چه خبرا داداش؟ بعد رو بمن گفت:با خنده گفت. تر بوددهیکش

 بار آخرت یکنم،ولیامروز باهات بحث نم: نشسته بود پاشدو گفتنهی که دست به سسنیج
 باهاش دست سنیم.  گرفتسنی که گفت دستشو سمت منویا. نی سمت ماشيریبود که م
.  داد به برادرشچوی و سودی شدنش خندعی بخاطر ضاسنیم!!!! چییسو: گفتسنیداد و ج

 با سنیج. نی برم تمردی خونه،باامیمن نم: گفتسنیم. می برایب: بهم نگاه کرد و گفتسنیج
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 نوی کارواشو ماشی خونه،پس چرا رفتيای بستی که قرار ننم،تویصبر کن بب: متفکر گفتیحالت
 دوی کشی پوفسنی م؟ی بمن دروغ بگیتونیبنظرت م_.ينجوری ، همیچیه_؟يآورد
تو شهر : گفتی کالفه و عصبسنیج.  زدمي دورهی خب باشه،زودتر گرفتمشو یلیخ:گفت

 زد و ي چشم غره اسنی مسن؟ی مي شدریاز جونت س.. تو پسر شونزده سالهي کردیرانندگ
برو : با اخم گفتسنیج. نی دوستمو برگشتم همياه نه،تو شهر نه فقط رفتم تاخونه :گفت

 کالفه سنیج.  با حرص تند تند راهشو گرفت رفتسنیم. میکنیخونه،ما بعدا باهم مذاکره م
سوار . متاسفم،سوار شو:بعد بهم نگاه کرد و گفت. از دست تو : کرد و گفتاهرفتنشو نگ

 حواسش سنیج. شهیهمش حل م_.  کنهتیآره فقط بلده منو اذ_.هینیریپسر ش: گفتممویشد
 که آروم بسمت دمی رو دي ،رد نگاهشو گرفتمو دخترکردی نگاه مبی عجیلیبه روبرو بود و خ

 دی شد و دوادهی پسنیج. دیسن افتاد عقب گرد کرد و دوی چشمش به جومد،تای مسیاداره پل
. ی کن لعنتزدولمی مغی بلند جي شدمو رفتم سمتشون دختره با صداادهیدنبالش و گرفتش، پ

.  شدهیه،چی کنیا:با دهن باز بهش نگاه کردم گفتم. ساکت شو: دهنشو گرفتو گفتسنیج
بعد . میستی ننی تو رأس دوربه،اُ:دوگفتی کشی بسمت اداره انداخت نفس راحتی نگاهسنیج

 اما من متعجبو شوکه از جام جم نخوردم کا،یدختره رو کشوند سمت کوچه خلوت همون نزد
دختره با نفرت .  تو کوچهدرفتمیبا ترد.  باشگه،زودی دایب: گفتخورمی تکون نمدی دیوقت

 کردمرو.  گرفته بودش و دستشو محکم رو دهنش گذاشته بودسنی ،جکردیبهمون نگاه م
 دستمو از رو دهنت خوامیم: نداد و در گوش دختر گفتیجواب. هی کنی اسنیج:بهشو گفتم

دستشو . کنمی خفت منجای همی بزنغی چون اگه ج،ی نزنغیحواستو جمع کن تا ج.بردارم
 ادوارد ي خونه ياونروز جلو: گفتسنیج. کردیبرداشت دختره فقط با نفرت نگاهمون م

 زد و ي دختر با نفرت پوزخند؟ی رفتی راهتو گرفتدمتی دیقت چرا و؟ی داشتکاری چتیاسم
. شمی منو بکش وگرنه جهنمتون منجای همیاز دست شما حرومزاده ها کجا برم؟لعنت:گفت
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دختره .  بزنس،حرفی اداره پليومدی میخفه شو،جواب منو بده،چرا داشت: گفتسنیج
 ندفعهیا. دیمخالف کوچه دو  حرکت خودشو آزاد کرد و سمتهیدندوناشو بهم فشار داد و تو

 و در نیبا لگد انداختمش رو زم.داد زد ولم کن کثافت. دنبالشو از پشت گرفتمشدمیمن دو
 بهم يزی انگنینگاه تحس.  سمتمون نگاه کردمومدی که مسنی به جزدمی که نفس نفس میحال

 و گرفت  خوابوندش و دستاشو محکمنی کنار دختره زانو زد به پشت رو زمعیانداخت و سر
اوه چه بد،چون ما _.ازهمتون متنفرم:دختره گفت.  ي نداری فرار نکن،راهیلعنت:گفت

 اتونی کثافت کارنیری جلومو بگنیفکر کرد: کرد و گفتیکیریستیدختره خنده ه! میعاشقت
 متعجب سنیج! که نابودتون کنم_.سی اداره پلي چرا اومددمیپرس...یگی میچ_شه؟یرو نم

 ی بهشون بگیخواستی میهرچ:گفت.  نگاه کرد منم تعجب کرده بودمن بمی لبخند عصبهیبا 
 هم فقط سنی منو جدن،یدختره چشاشو گرد کرد و شروع کرد به خند. سمیمنم پل.بمن بگو

 نطوریهم... خفه شو...خفه شو:دگفتیخندی که منطوریدختره هم. میبهت زد سکوت کرد
 نی اسنیج:من گفتم. فت دهنشو گري بازم جلوسنی که جرفتیداشت صداش باالم

 فی دست گرفت و بادست آزادش کهی دختره رو با يبعد دستا. فکر نکنم_!! وونستید
 ي دستایبعد خودشودودست. کارتمو نشونش بده: در آورد داد بمن و گفتبشیپولشو از ج

 سنیج "لدی مکفسنیج".  حرف کارتشو در آوردم و بهش نگاه کردمیب. دختره رو گرفت
 توقع دارم سم،وی؟پليدید: گفتسنی کارتو نشونش بدم منم نشونش دادم و جردبهم اشاره ک

 سنی چرخوند و به جیدختره به کارت نگاه کرد و با شک سرشو کم. ياالن جواب سوالمو بد
 خواستمی من فقط م؟يتو چرا ازم فرار کرد_...  برم تویپس چرا نذاشت:نگاه کرد و گفت

 سی که از رفتن مردم به اداره پلی هستیسی چه پلم،توبهت اعتماد ندار_.باهات صحبت کنم
 نیا: لب گفتری به اطراف کرد و زی کالفه نگاهسنیج!  احمقميفکر کرد..  یکنی ميریجلوگ

بمن نگاه کرد . ستی تو ني رفع شکاي برای مناسبي جانجایا:که واضحه،بعد بلند تر ادامه داد
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 عوض سنیقبول کردمو آروم جامو با ج .ارمی بنوی تاماشي نگهش داریتونی ملوین:و گفت
 اونا ی ولیکنی و ازشون اطاعت ميدیاالن بهشون گوش م:دختره بهم گفت. کردم و اون رفت

 یجواب.  بودبی عجیلی؛ حرفاش برام خ.. ی مشت پست عوضهی..کننی رفتار مکسانیبا همه 
 عقب مراهشتو ه: اومد، ازم تشکر کرد و به دختره دست بند زد و گفتسنیندادم تا ج

 .  روشن کرد و گاز دادنوی ماشسنی جمیقبول کردمو نشست.  فرار کنهن،ممکنهیبش

 به سمت ما ی نگاهی هراز گاهسنی سکوت کرده بود منم حواسم بهش بود، جدختره
بله : و جواب دادکری زنگ خورد گذاشت رو اسپشیگوش. نداختیم

بعد _ شده؟یچ_. افتادهدیاق جد اتفهی خونه تو،رمی دارم مرونیب_؟ییسن،کجایج_رامان؟
 سی پلیتحت نظره،توکه گفت نجایا_. شو و برگرد خونهالیخی رو بتیفقط خونه اسم.یفهمیم

 اونجا لو؟ین_. خونه، خودتو برسونمیری ممی دارلویمن و ن.ستی مهم نگهید_.دخالت نکنه
 تشی به پر داشته،حساسيحالش خوبه، آلرژ: نگاهم کرد و گفتنهی از آسنیج. کنهی مکاریچ

 حبترامان بعد ص_. کرده بودمی من کل خونه و اتاقشو از پر خال؟یگی میچ_.اود کرده
 يپر کجا: نگاهم کرد و گفتنهی از آسنیج.  گفت و قطع کرديرامان باشه ا. م،فعالیکنیم

 و دادی به دختره که اصال به حرفامون گوش نمی نگاهسنیج! ستی ن،مهمیچیه_خونه بود؟
 شد و دستبند ادهی پسنی جمیدیبه خونه رس.  نگفتيزیط به روبرو زل زده بود انداخت و چفق

 در آورد انداخت رو شرتشوییبعد سو.  باز کرد و از جلو دستاشو بستتدختره رو از پش
 به دی به ساختمون انداخت و با تردیدختره نگاه.  باالمشی ببردیبا: دختره و گفتيدستا

منو کجا : توخونه با تعجب گفتمی رفتی باال و وقتمشیبا آسانسور برد.  نگاه کردسنیج
 من ی باور کندی بای ولی و چرا انقد شکاکيد از کجا اومدونمینم: گفتسنی جن؟یآورد

 شما رذال رو ستم،ی اون آدم سابق نگهی تا حرفاتو باور کنم، من داری بی منطقلیدال_.سمیپل
 سنیج. نطوری هم همنیکنی که مثه سگ ازش اطاعت میحروم هیخوب شناختم،اون لعنت
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 سنی به جي چشم غره اتره دخ؟ياری ادا در مياداری ي اوونهیتو واقعا د: زد و گفتيپوزخند
دختره از جاش جم نخورد و من بازوشو گرفتم .  و حرف بزننی بشنجای اایب:اونم گفت. رفت

دستم که بهش .  بستش کرد و به فکر فرو رفتي به دستاینگاه. بردم رو مبل نشوندمش
 سنی به جینگاه.  ماساژش دادمکمی بستم و کردچشماموی دردمکمیآمپول زده بودن 

 رو تخت فمویرفتم تو اتاق پالتو و ک. سرشو تکون داد. گردمیاالن برم : و گفتممانداخت
دلم براش . يبد آب بهم کمی....شهیم: بهم کرد و گفتیدختره نگاه.رونیگذاشتمو رفتم ب

. اریلو،نینه ن: گفتسنیخواستم برم تو آشپزخونه که ج. ومدی گناه می سوخت بنظر بیلیخ
 يزی هرچنایاز ا_.خوادی آب مکمی فقط ؟اونیگی مي داریچ: کردمو گفتمیاخم
 اعتماد نی چشمامون مرد اونوقت چطور به آب خوردن اي نکرد و جلوي کارتیاد،اسمیبرم

 که فکر ي تنها موردخوامیو نم.سمیآره،من پل_؟یسیتو واقعا پل:دختره متعجب گفت. کنم
 مثه اون خوامینم من: گفتنویییدختره سرشو گرفت پا.  سرنخمه رو از دست بدمکنمیم

 ي و الغر چشمادهیصورت کش. بعد با عجز بهم نگاه کرد. خوامی آب مکمیخودمو بکشم،فقط 
 شده دهی که از پشت بسته بود و نصفش از کش در اومده بود و ژولییا خرمي و موهارهیت

 آب براش وانیرفتم تو آشپزخونه و به ل.  چشماش گود افتاده بودو لباش خشک بودریبود،ز
 ونگاه دی رو لباش گذاشتم اونم همشو سرکشوانویدستاش بسته بود و خودم ل. دمآور

 گذاشتم رو وانوی نکردم لیی کرد و من اعتنا سرزنش وار نگاهمسنیج.  بهم انداختیقدردان
رامان تا چشمش به دختره . در باز شد و رامان و پشت سرش آرمان وارد خونه شدن. زیم

 سی اداره پليجلو: با اخم به دختره نگاه کرد و گفتنسی جه؟ی کگهی دنیا:افتاد گفت
. همه پالتوهاشونو در آوردن و نشستن.  تا بگمنی بشایب_ نجا؟ی اشیخب چرا آورد_.دمشید

 نگاه سنی نگفتم و به جيزیچ.  کرد و بعد متعجب به من نگاه کرد یآرمان به دختره نگاه
 از شوی تکسنی ج؟ی شروع کنيخوای نمسنیج:رامان که زل زده بود به دختره گفت. کردم
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 رو تو تی اسمیلی امنکهیابعد از : داد و گفتهی مبل گرفت و آرنجاشو به زانوهاش تکیپشت
 محاصره خونش ي براروی رو چک کنم تا بعدش نتی که رفتم اسمیروز اول.دام انداخت

 بود و ه خونکی که نزددمی دختر رو دنی در خونش اي جلودمی رسیوقت.بفرستم ، تنها بودم
 درست تی زود رفت، دفعه بعد ،بعدِ مرگ اسمدی تا منو متوجه خودش دکردیبهش نگاه م

 گفتم بهتره بدون نجای که بهت همي از خونه اون دور شد،و روزسی محاصره و توجه پلیوقت
 دم؟ی دی چیکنی مت،فکری بازم رفتم خونه اسمم،ی نظر داشته باشری خونه رو زسیاطالع پل

 شک کردم کمیراستش اونروز بهش . رفتدی دروازه خونه بود بازم تا منو دي دختر جلونیا
 بره داخل، که با کمک خواستیدمش،می دي ای اف بي امروز جلونکهیتم تا او دنبالش گش

بعد به دختره . سمی پلشهی نمزنه،باورشمی سرسخته حرف هم نمیلی خمش،ی بزور گرفتلوین
 کرد و ی که شوکه شده بود به جمع ما نگاهتره نه؟ دخای یزنیحرف م:نگاه کرد و گفت

 بهت ی حساسه،وقتیلیچون پروندمون خ_ که نرم داخل اداره؟ی چرا جلومو گرفتیول:گفت
 آشکار زوی همه چسی،پلی با گفتن تو اداره خراب کنوی همه چخواستمیشک داشتم نم

 پرونده ی اصلنیسئولما م. ی کنکاری چيخوای مدونستمی نمی وقتي برانهی ناشخواستمیکنه،نمیم
هدفت :دیترکه؟ رامان پرس ما مشن،هدفی هستیکدوم پرونده، شما دنبال چ_.میا

 خراب وی همه چنی ای ولکردمی چون حس ضعف مسی پلشیاولش خواستم برم پ_ه؟یچ
 انتقام دیخودم با :بعد با نفرت گفت.  برم داخلخواستمیوگرنه نم) سنیبا اشاره به ج(کرد

 خونسرد یلیرامان خ. می از کجا شروع کنمیدونستی نممی بودشده جیهممون گ. رمیبگ
تو ... می االن به مشکل برخوردن،مایبب:رامان ادامه داد.  نگفتيزی دختره چه؟یاسمت چ:گفت

 به هدف ی و چه ربطی هستی دنبال چمی بفهممیتونی ماهم نمی و حرف بزنی اعتماد کنیتونینم
 کرد؟ دختره به شهی مکاریخب بنظرت چ. میبزن  بهتی حرفمیتونی نمنی واس هميما دار

خسته ام،بعدا حرف :دختره گفت.  اومد جلو دستاشو باز کردسنیش زل زد جدست بند
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من بهش نگاه کردمو . ي برمی بزارموی بهت اعتماد کنشهینم:آرمان گفت.  برمدیم،بایبزن
به رامان نگاه کردم  ، نزدی دختره تو چشام نگاه کرد اما حرف؟ي رفتن داري براییجا:دمیپرس

 راحته که فرار المونمی خينجوری مراقبشم،ا،منی اتاق اضافي باشه، تونجایبزار ا: و گفتم
من خودمو : گفتهی زد و با گرغی جی دختره عصب؟یاگه خودشو بکشه چ: گفتسنیج. کنهینم
  دلم براتهیباگر: گفتسنیج. بازو هاشو گرفتمو گفتم، باشه باشه آروم باش. کشمینم
. ی اعتماد کنيمجبور: د وگفت بهت اعتماد کنم؟ دختره تند نگاهش کري چجورسوزه،ینم

 گهی عوض کن،که دي قبلش بالشو جورتا،فقطیبمونه،ببرش تو اتاق ر:رامان رو به من گفت
 تکون دادمو دختره رو آروم بردم سمت اتاق رو تخت يسر! دیوا از کجا فهم. نخوره بهت

برداشتم  ي بالش پنبه اهی تخت و از کمد ری انداختمش زگرفتمو نشست با ناخن گوشه بالشو
برو حموم و بعد :بعد رفتم حموم رو آماده کردمو بهش گفتم. گذاشتم رو تختو مرتبش کردم

 یترسی؟نمي بهم شک ندار؟تویکنیچرا انقد کمکم م_ باشه؟ ارمی بخواب،من برات لباس مایب
 شهیم. بهتره بهت اعتماد کنمی چرا،ولراستش_ رگمو بزنم؟غی با تياری لباس بيری میوقت

 هستم،برو حموم منم لوی ن،منمی خب اشلیلیخ_. یاشل: مکث کرد و گفتی کم؟یاسمتو بگ
 ی گرم صورتي بلوز حوله اهی و ی شلوار مشکهیرفتم اتاقم و .  نگفتيزیچ. ارمیبرات لباس م

 یهنوز نرفت_نشسته بود   هم تاکردم و بردم اتاقش، هنوز رو تختزای چهیرنگ برداشتم بق
 دم در بود و داشت سنی جرون،ی نگفتمو رفتم بيزی چگهید.ت لباسانمیزود باش برو، ا!که

 تتی اذیلیامروز خ: زدم و گفتمي صداش کردم بهم نگاه کرد لبخندرفتیم
 گهی دباریاگه : زد و گفتيلبخند. ي باز ممنون،تو نجاتم دادمارستانیکردم،متاسفم،بابت ب

توهم _. مراقب خودت باش.. کنمی مرتی دستگی تشکر کنارستانمیبابت ب
 یکنی مکاریچ:رامان صدام کرد.  کرد و رفتیباهمون لبخند خداحافظ. نطور،خداحافظیهم

 کرد و یاخم! يدوساعت رو از کجا در آورد: دوساعت تو راهرو؟ اومدم تو هال و گفتم
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خنگ _!ی دردسر نتراششهی نمزدمی م؟حدسي به بالش پر دست زد،چرای خنگیلیخ:گفت
همزمان باهم . نی من برم بعد دعوا کننیبزار: وسط بحث و گفتدیآرمان پر! یخودت

 ریشبت بخ_. رم،فعالی خب ،من ملهیخ: کرد و گفتيآرمان خنده ا!! میکنیما دعوا نم:میگفت
رامان با اخم نگاهم کرد چشامو چرخوندم و رفتم تو .  زد و رفتمیآرمان زود ج. آرمان

رامان اومد تو . ی اشلي حاضر کردم تا ببرم برارکاکائوی شوانی لهی و کی ککمی پزخونهآش
 يچرا به بالش اون اتاق دست زد... ی کنیی اعتنای بی گرفتادینطور،یکه ا:آشپزخونه و گفت

که مثل _؟ياری بابابزرگا رو در ني انقد اداشهیمن خوبم،م:کالفه گفتم. ی چشدی متیاگه طور
 از نی سرسنگی گفت و با نگاهنویا.اشمواظب دختره ب.ی طور راحته؟هربابابزرگام ن

 برداشتم بردم سمت ینی و سدمی کشیآه. ومدهی من بما صلح نيخدا. رونیآشپزخونه رفت ب
 بود لباسم سی قبلش در زدمو بعد وارد شدم، رو تخت نشسته بود و موهاش خیاتاق اشل

 یلی عوض شد خافتیق: رو کنسول و گفتمتم رو گزاشینیتنش کرده بود با لبخند رفتم س
 به فکر فرو رفت و بعد یکم. یلیبله خ: متعجب گفتمه؟ی خوبيجدأ؟چهره _. يخوشگل شد

 خواستی بود دلم میبیدختر عج.  سرشدی و لحاف رو کشدیرو تخت دراز کش. ممنون:گفت
. رونی بم گفتمو از اتاق رفتيری داشت، شب بخیبی عجيرفتارا. به سرش اومدهیبدونم چ

 بود، عذاب 9:30نشستم تو هالو به ساعت نگاه کردم !  لوسکنهیقهر م. بودرامان تو اتاقش 
 موضوع مسخره ناراحتش هی بهم کرد و من بخاطر یوجدان بهم غلبه کرد،رامان اون همه خوب

 مثه کنسرو يزی چهیرفتم تو آشپزخونه ! دهی شدنا کار دستم مونی مدنی ادونستمیکنم،میم
 ی رفتم سمت اتاقش و با پا در زدم ،جوابینی با س درست کردموی بود سرهمچالخیتو 

و در رو هل دادم و . چوندمی رو پرهیسکوت عالمت رضاست، پامو بلند کردمو دستگ.ومدین
 زشی مي به تخته اعالنات باالن؟یحرفمو نصفه نگه داشتم کجاست پس ا... دیرامان با:گفتم

رامان؟ از : رو گذاشتم رو تختشو صداش کردمینیس.  بودشده نگاه کردم پر از کاغذ و عکس
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بله؟ رومو برگردوندم از حموم در اومده بود حوله تن پوش هم :دمیپشت سرم صداشو شن
 ،فقط برات شام آوردم خوامی خدا، معذرت ميوا: رومو برگردوندم گفتميتنش بود، فور

 کاریپس چ:و گفتم برگردوندمومور!!  من که حوله تنمهياری در مي بازیخب چرا کول_.نیهم
 چشامو گرد کردمو با حرص ؟يبه خودت شک دار: کرد وگفتيخنده ا! کنم؟
 با باریچشامو ! نی خوبيبابابزرگا که آدما:رامان هم چشاشو گرد کرد وگفت! یعوووض:گفتم

 آدم ي به رووی همه چيخوای که فقط می فرصت طلبهی انهی کهیتو :حرص بستمو بازکردم
 داد کنار و سشوی خيموها!! ی و چهار ساعت کامل آدم باشستی بباریط  فقباری یتونی،مياریب

.  آدمشی ساعت فرشته ام باقدونم،دوازدهیمعلومه که م_!یدونیخوبه خودت م_. نه:گفت
 قهیدستشو گرفت به .  نداشتمیحرف_شد؟تمومخب،حرفات_!  شدیاووووو سقف متالش_
بعد !. صبر کن:دستامو گرفتم جلومو گفتم! کنم  لباس عوضخوامیم: حولش و گفتيها

 تو ومده،رفتمی بهش نیخوب!! شعوریزززز،احمق،بی چي پسره رون،ی بدمی از اتاقش پرعیسر
 تو ایب: هم دستش بود با خنده گفتینی سرونی بعد از اتاق اومد بیهالو نشستم رو مبل، کم

 رو ینیرفتم دنبالش س! نهوای نگفت رفت تو آشپزخونه،ديزی چ؟يخندیچرا م_.آشپزخونه
 یچ _اوه جدأ؟؟؟؟ _! گهی داستی سوهیدونم،شبیچه م_ ه؟ی چنیا: و گفتزیگذاشت روم

 مال ،نکنهيتو که سگ ندار: متر باز شد و گفتمهیدهنم !  سگهي غذانیا_!!یگیم
 خچالتمیآخه تو ! تایسگه ر: بود، گفتمی خوبی شدم اما سوتمیمتوجه سوت!!! تایر_تاست؟یر

.  سگ آرمانهست،برای نتایمال ر:خندش گرفته بود گفت. دارهی اختصاصگاهی جاودشواسه خ
هه هه  _هاهاها _؟يبه خودت شک دار: زدمو گفتمي اانهی موذشخندی ؟ نشیاز عمد آورد

واو  _.بعله_کشه؟یاشتهاتون به هله هوله م_.مینی ببلمی فاری هله هوله بکمیاشتهام کورشد،_.هه
 بزرگ رو پر از پاپ ي اشهی ظرف شهی.  زد و رفت تو هاليندپوزخ. چقد کوره اشتهات

 خونه رو خاموش کرده بود و ي کردم و بردم سمت هال،المپاپسی هم پر از چیکیکرن، و 
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 یوقت. زدی حرف ملی نشسته بود و با موباي وی تي آباژور روشن بود، رو مبل جلوهیفقط 
 بود،از دختره سنیج: گفتو  بود بهم نگاه کردتاینشستم حرفش تموم شد البد ر

بهش اعتماد دارم، اون دختر مشخصه که زخم _. حواسش هستلوی گفتم ند،منمیپرسیم
 چیبه ه: تو چشام زل زد و گفت؟يبهش اعتماد ندار.بارهیخوردست،از چشماش نفرت م
به .  راحتهالمی خ،یگی با نظراتت موافقت کردم، چون تو منیوجه،به تو اعتماد دارم،واسه هم

 بی رامان تو عجیه.  شده بود، مهربون شده بودی موندم، بازم دوست داشتنرهی خاشچشم
 دوازده ساعت یگفت: ازش فاصله گرفتم و گفتمکمی دم،ی که تاحاال دی هستي موجودنیتر

گنگ نگاهم کرد و با لبخند ! ستی ننطوری بنظر من ای دوازده ساعت آدم، وليفرشته ا
. یشیو دوازده ساعت خوب م.. ي مزخرف و حرص دراریلی جوکرِ خهیدوازده ساعت :گفتم
 مینیما ا:با خنده گفتم! یکنی مبی تخریزنی هم میکنی مفیممنون که هم تعر: و گفتدیخند

 لمی فگهیخب د: زد و گفتيلبخند.  با ارزشهیلی برام خنی اي که بهم اعتماد دارگه،ممنونید
 با اعتماد به نفس ؟ یترسینکنه م _! ؟یچ _. مینی ترسناك ببلمی فمیخوای نکن االن مشیهند

 . روشن کردونوی زد و تلوزيپوزخند. گفتم نه اصال

 ترسناکش اسلشر بود، با لمیف.  رو پام گذاشتمپسوی ظرف چمی شدلمی في تماشامشغول
 همونجور که دهنمو جمع کرده بودم د،ی که تو دهنم موند همونجا ماسیپسی صحنه چهی دنید

 که نایا: بزور قورتش دادمو گفتم؟یترسیکه نم: زدو گفت يبه رامان نگاه کردم،پوزخند
 داره برات ی صحنه ناموسلمای فهی بق؟شرمندهیپس چ_خورد حالم بهم!!ستنیترسناك ن

 دهید_.نگرمی خلوص مي دهیمن با د_جونه ما؟برا تو مناسبه مثبت خان؟_! ستیمناسب ن
 کیتانی تاسازهی ترسناك بهت نملمی خدا،فای_! ي بنگری نتونگهی تا دارمیخلوصتو ازجاش در م

 ،ی عوووووضی عوووضیعوض.  شدرهیخ ونی زد و به تلوزيشخندین. رمینخ_م؟ینیبزارم بب
 صحنه ترسناك نشون داد فرو رفتم تو مبلو هی هوی. ینی ببتای با رینی بشدی رو باکیتانیتا
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 جک اسپارو نگاه کمی بار هزاروي برايخواینکنه م_! لمتی فنی چندشه،توهم با ایلیخ:گفتم
 مورد گری بازینگفت!هشی محبوبش دلزده نمگری بازيلمای از فچوقتیچرا که نه، آدم ه_؟یکن

عاقل . دنیمنفجر شدم و شروع کردم به خند "!یکی تارهی شواللمی لجر تو فثیه_ه؟یعالقت ک
 یوونگیالبته اون تظاهر به د! جوکرخوره،ی بهت میلیخ_! مرض: نگام کرد و گفتهیاندر صف

 ارم نکن ببندمت به مبل اره بزيکاری! لوسي جنبه یاه اه، ب_. ی تو پاك مرخصیداشت ول
 فکرشو بکن شه،ی جالب میلیجانه من خ!ستی هم ندیازت بع_!!ای تا صبح ترش کنینیبب

بعد انگشتمو تو هوا در امتداد . ی مشکهی چشماشو مشک کنم و با خط چشم دوردیصورتتو سف
 باال رفته زل ي ابروي تاهیبا ! رژ قرمزم تا رو گونه هات: و گفتمدمیدو طرف خط لباش کش

برو،وگرنه _. بخوابمرمیم: بود ممکنه خفم کنه از جام پاشدمو گفتمصمشخ.زده بود بهم
 ی بابا سقتو با چيا_؟ی چــــگمیمنم م_!یچی هگمیم_؟؟؟ییییچ_.یچیه_؟یچ_... خودم

 به يسر! ینیخواب جن بب_!شبت به فنا : کردمو گفتمزیچشامو ر. گهی بخواب ددن؟برویبر
 رفتم در اتاق ی خوراکینی سهی با پاشدمو يکاینزد** تاسف تکون دادمو رفتم سمت اتاقم

 رهی خرونی رو زدم و آروم بازش کردم و رفتم تو ،رو طاقچه پنجره نشسته بود و به بیاشل
 رو ینیس.  از پنجره گرفت و بمن نگاه کردشویخینگاه . ریصبح بخ:بالبخند گفتم. مونده بود

کل شبو فکر :گفت  توجه به حرفمیب.  صبحونه بخورایب:گذاشتم رو تختشو گفتم
 کمکتون یول... نی هستی دنبال چدونمیهنوز نم: گفتيبا لحن خسته ا. ؟یدرمورد چ_.کردم

 زد ی پوزخند تلخه؟ی که داستانت چی کنفی تعريخواینم:ت نشستم و گفتم تخيلبه . کنمیم
 نگفتم يزیچ. ستی درکار نیداستان...ی برفدی نه سفندرالمی ندارم،من نه سیداستان:و گفت

 حرفام دیشا...بهشون بگو امروز جمع شن: دادهی تکواری و سرشو به ددی کشیقی عمسنف
لبخند . ممنون...باشه: گفتيبا لحن سرد.  رو بخورنایخواهشا ا.  خبیلیخ_. بدردشون بخوره

 رو خورده بود ری رو اصال دست نزده بود فقط شکی رو برداشتم کی قبلینی زدمو سیکمرنگ
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 رو گذاشتم تو آشپزخونه،رامان خونه نبود ینی و سرونیرفتم ب  حرفیب. اونم نه تا ته
 یزنگ زدم اما جواب نداد، با ببهش !  هم هستزیسحر خ. باز کجا رفته ستیانگار،معلوم ن

 نیسالم،ا_!!!ي ما کردادی خانوم لویسالم ن: به آرمان زنگ زدم بعد سه تا بوق جواب دادیحال
 صحبت خوادی منجا،دخترهی انیای باهم به توئشی پده،اگهی جواب نمقتیداداش عت

 سراغمو ی کسیواسه احوال پرس_!!!هان؟_!! حرفاستنی اقبالم سوخته تر ازدونستمیم_.کنه
 رفته دیست،شای نشمی پقمیداداش عت!! باباخوادینم_؟؟ی خب،خوبیلیخ... آ_!رهیگینم

افمو کج کردمو یق!! تای رشیفک کنم رفته پ! کهدونمینم _ کجا مثال؟یعنی رونیب_.رونیب
 رفتی کارش براش مهم بود نمن،اگهیای بیلی و امسنی تو و جالشیخیپس ب..باشه!آهان:گفتم
 رفته ددر؟؟؟ سرمو چرخوندم رامانو پشت سرم یک: گفتیی از پشت سرم صداهوی! ددر

فک ! ستیداداشت که خونه ن_ بود اون؟؟یک:آرمان از پشت خط گفت.  و بهش زل زدمدمید
قطع کردمو . باشه،فعال_نمتیبیام،می خب من دارم میلیخ: و گفتدی خندرمانآ!! کنم روحشه

 کار نی تو اتاق خوابم برات دوربي توقع دارنه؟؟نکياوه جد_.دمتی؟نديخونه بود :گفتم
آره،مثال داداش :خچالوگفتی رفت سمت يزی با خنده ر؟يدیهمه حرفامو شن! مزهیب_!! بزارم 

 رو ری شيبطر!! کنهیواسه خودش در نوشابه باز م چه!يریاوووو،نم_؟!خوشگلت کجاستو
گوش واستادن کار _! ه حرف بزنخوادیخب پس دختره م! کنمی باز مریدر ش:برداشت و گفت

 گرفتم جلومو مویگوش. آره:چشامو چرخوندمو گفتم! رمیگی ازت اجازه مگهیدفعه د_!!هیزشت
 زنگ یلیوام سنیبه ج_؟یکنی مکاریچ:دی مخاطب که رامان پرسستیرفتم تو ل

گرسنت _. تو هالرمی خب، من میلیخ_!ارهی سی سی بی خودش بال،آرمانیخیب_.زنمیم
 تکون داد و منم رفتم تو هال، بعد از اومدن همه و سالم و يسر. يزی چهینه،خوردم _ست؟ین

 منم ازجام پاشدم رفتم ادی بی عجله داشت تا زودتر اشلسنی جمونی سرسريایاحوتلپرس
 به جمع کردمو رفتم نشستم ینگاه. ایم،بیما منتظرت: به در زدمو گفتميا سمت اتاقش تقه
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 که تنش کرده بود از اتاق شی قبلي با لباسای لحظه اشلنیهم. ادیاالن م_ شد؟یچ: گفتیلیام
 و سنیج.  نشستیآروم اومد و رو مبل تک. نی بشایب:من گفتم.  و بهمون نگاه کردرونیاومد ب

 ی چقای دقدونمینم...خب: گفتی بپرسن اشلی سوالنکهی ااز رامان بهم نگاه کردن،قبل
 سراغش؟ رامان نی و چرا اومدنیشناختی رو از کجا متیاسم...نیپس اول شما بگ.بگم

 نی دزد بهیمیپرونده قد.زدمیحدس م: زد و گفتيدختره چزخند. ي دزدقهیبخاطر عت:گفت
 دایکه منو پ_!چرا؟: گفترمانآ... نیشما شانس آورد.  و جواهراتقهی و ناشناسه عتیاللمل
 تو دل ی چدونستی نامعلوم چشم دوخت،خدا ميبعد پوزخندش محو شد و به نقطه ا. نیکرد

 رهی خیی که به جاشه،همونجوری مي سکوت و سردنی که باعث اچرخهی دختر منیو ذهن ا
االن شب  نکهی کردنش محاله،ادای که په،انقدیکی تو تارهیسا... زرنگهیلیاون خ:مونده بود گفت

... يچه افتخار: زد و گفتیآرمان لبخند کج... نی کنداشی پشدی نمست،هرگزیباشه محال ن
! هی از خودت تموم شد بگو اون کفیاگه تعر: گفتسنیچپ نگاهش کرد و ج چپ یلیام

 افتخار پتونی خوشتسی پلنی به ادیهمه شماها با: بست و باز کرد وگفتباری چشماشو یاشل
 ناتموم شهی همي پروندتون براکردی نمدای اگه منو پقتهی حقستی ندم از خوفین،تعریکن
... شهی نمونده بود،از االن بابت اطالعات ممنون،حاال میدونم،سرنخیم:رامان گفت. موندیم

 کوالسین: درهم گفتي مکث کرد و با چهره اي،لحظه ا..... ـین: حرفشو قطع کردوگفتی،اشل
 کالفه ی اشله؟یمنظورت چ!!! والبرك کوالسین: گفتنسیج.  نگاهش کردمجیمن گ... والبرك

 يخوای باور کن ميخوای مپیکنم،خوشت که بهتون ثابت خوامیمن نه حوصله دارم نه م:گفت
 دی بایواسه چ:آرمان گفت. شمی سراغش خودم دست بکار منی برنیخوایاگرم نم...هم نکن

 جواهر و ينه فقط دزد...نه سر اوری ززیهمه چ: گفتنهی دست به سی دنبال اون؟ اشلمیبر
 نگاه کرد و من سنیرامان بهت زده به ج... گهی دهیقاچاق مواد و هزارتا کثافت کار...قهیعت
 دستشواز رو دهنش برداشت و متعجب یلی هست؟ امی کنیگی که می آدمنیا:دمی پرسجیگ
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مالک شرکت : زدمو حواسش که جمع شد گفتيبا آرنج بهش تلنگر... چطور ممکنه:گفت
.  کنهنکاراروی ادیاون چرا با...  لس آنجلسي مردانی ترریِ و خَنی از مشهورتریکی،ی بالو
 ی سرنخنیخودتون گفت_م؟ی حرفتو باور کندی بایواسه چ:  گفتیم رو به اشل با اخسنیج

 یدونی ازکجا منارویتو ا:دیرامان پرس... ی تنها سرنختونم،به نفعته حرفمو باور کنن،منیندار
، رامان ...  بودمشیمنش:  گفتی به رامان زل زدو بعد از مکثی کمی اشله؟یچ رابطت باهاش

 ي حرفاکردنی می شد انگار همه داشتن سعي در سکوت سپریکم. با شک بهش نگاه کرد
 سکوتو شکست و یاشل.  رو راجب اون مرد مشهور درك کنن و انگار آسون نبودیاشل

اگه ...  برات گذاشتمزی تو اتاق رو مارموشم:روشو کرد سمت من وگفت.  برم دیمن با:گفت
رامان . نیری ازم بگیالعات اطنیتونیم...نی وارد عمل شنی و خواستنیحرفامو باور کرد

 یتو مدرک. کردن راه شروع برام مهم ترهدای فعال پیول... تو ذهنمهادیدرموردت سوال ز:گفت
 تا مدرك تی خونه اسمفتماون روز ر: گفتی درهم و عصبي با چهره ای اشل؟ي اون دارهیعل

 هی بفرسته اون شخص درست مثل تاشی جناي واسطه براهی که نهی کارش اکوالسیجور کنم،ن
 سی کارش انجام شد اما لو رفت و دست پلی دسته وقتری نه انگار زکنه،انگاری رفتار مسییر

 و کردیم  زمزمهرلبی حرفاشو زهیبق. دونستمیم...  بزنهدحرفی فقط خفه شه،نبادیافتاد با
اخت و اون  بهش اندی نگاهیلیام! ؟يخوای نمکروفنیم: گفتسنی جشد،یچهرش درهم تر م

 هم بدون حرف تیاسم: گفتیاشل.  باال گرفت سکوت کردمیدستاشو به حالت تسل
من . کشتشی اون صدبار بدتر مدونستی موفته،چونی نکوالسیمرد،خودشو کشت تا دست ن

 حرف من منتظر جوابش دیی همه در تاشه؟ی نمموجه لشی که دلهی مرگ؟چهيچجور:دمیپرس
اونروز تو .هی خودکشدونمی مدونم،فقطی نمنویا: تکون داد و گفتی به نشونه نفيشدن،سر
 ی از افرادش کسیکنه،وقتی راحت حل موی همه چکوالسی نکردم،ندای پی مدرکتیخونه اسم

 که باهاشون ره،اونا هم داي ارکانهی زاستیکنه،سی بهش شک کنه نابودش مایضدش بشه 
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 فشار داد و قشوی با انگشتاش شقرامان.  واسطه هاشهقی هم فقط از طرکنهیمعامله م
 بهش يزی به رامان کرد اما رامان انگار با چشماش چي نگاه تندسنیج. ي بریتونیم:گفت

 ؟یشی مالیخی بانصفهی یکنیتا آخرش کمکمون م:دی پرسی به اشلی با نگاهسنیگفت که ج
بعد کاپشنشو مرتب کرد و . فعال...  نی برشی پنی که بتونییتاجا: پاشد و گفتجاش  ازیاشل

 سیتو پل: گفتکردی پاش ماشوی داشت کتونیپاشدم رفتم دنبالش وقت. رفت سمت راهرو
 رفت در ی لب جوابشو دادمو وقتریز. خداحافط ...مشخصه :نه،چطور؟پاشد و گفت_ نه؟یستین

ن چه  مياوه خدا: گفتيزی با لبخند تمسخرآمسنیج،رفتم و سرجام نشستم. رو بستم
 داشت ی که سعيرامان طور.  برهنی که گذاشتکنهی مری خيمهربون اون حتما براتون دعا

 درمورد والبرگ ی سروگوشهی نباش بنظرم ارزششو داره نیانقد بدب: رو قانع کنه گفتسنیج
 کاره گذاشت مهیحرفشون...  اگه اون ه: سرشو تکون داد و گفتي با پوزخندسنیج. میآب بد
اون به اصتالح خانم محترم دروغ گفته باشه و : گزرا به سمت من انداخت و ادامه دادیو نگاه

رامان .  راماني خودت کل لس آنجلسو دنبالش بگرددیشمارشم برا اسکل کردن ما باشه با
 و به می کرداه همه بهم نگه؟یخب،نقشتون چ:دی پرسیلیسرشو به نشون مواقت تکون داد و ام

 .میفکر فرو رفت
 
 تا برامون می جاسوس تو امورش نفوذ بدهی يجوری دیبا: سکوتو شکست و گفتسنیج

 و ی و بعد منفشی خصوصی سخته، اوال به زندگنکاری ایول: گفتیلیام. رهیاطالعات بگ
 کار تو شرکت وال ي نفرو براهیچطوره :آرمان گفت. می نداری دسترسشیخالفکارانه زندگ

 والبرگ تو جشن ساالنه شهردار بهم گفت ت،خودسین یفکر خوب: گفت سنیج. می بفرستیب
 تو استخدام حساس دمی بای با سهام به اون گرونی شرکت خصوصهیکنه،ی استخدام نمروین

 یک_. رو استخدام کنهیکی کرد تا شی راضشهیپس م! لدیخوبه افسر مکف:رامان گفت. باشه
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:  گفتسنیج. کنهیشک نم  به عالوه والبرگ به توي دارینفوذ خوب!! تو_کنه؟ی مشیراض
 یلیام. هی چحشی تفرره،ی که والبرگ کجاها ممی کنقی اول تحقدیه،بای عجوالنه امیتصم

 تکون يآرمان سر.  داره، آرمان سرچش کنیوگرافی بنترنتیاون مشهوره و حتما تو ا:گفت
  بهم زد وي لبخندیلیام.  قهوه درست کنمرمیم:من گفتم.  شدشیداد و مشغول کار با گوش

 بردم تو هال و گذاشتم ختمی بزرگ ري قهوه درست کردمو تو فنجوناکمیرفتم تو آشپزخونه 
 از مصاحبه هاش گفته اوقات فراغتشو یکیتو : همه ازم تشکر کردن و آرمان گفتزیرو م

 و به سازمان ره،ی گلف منی هم به زمی گاهگذرونه،ی جلس مي با رفتن به بارِ جوشتریب
 گرفته یی نهامهی و تصممیهمه بهم نگاه کرد. زنهیهم سر م.... هین از کودکان سرطاتیحما
 اطراف ي به چمناینگاه.  باالترشرتموی سوپی و زدمی تر کشنییپره کالهمو پا.***شد

 ي اسپرت گرونشون با چوباي که با لباسادمیدیانداختم مردم پولدار و خوشگذرونه شهر رو م
 چون بلد نبودنو دنیرسی مثه احمقا بنظر مشونشتری و البته بزدنیمخصوص به توپ ضربه م

 رفتی مای افتادن تو سوراخ يچون توپاشون بجا.کردنی منکارویمشخصا فقط محض کالس ا
 احمق بودم هی به چوب تو دستم کردم،خب مسلما منم ینگاه! ای به اون دنرفتی مایتو هوا و 
 لباس اسپرت سورمه دست هی و ی ژست ورزشهی فقط با دونستمی ضربه زدن هم نمیچون حت

 ژست آماده ی خودم واستاده بودمو الکگاهی هم کار شده بود تو جادی که توش سبز و سفيا
 ضربه زدم توپم دو قدم هی ی الکنجوریهم.  گلف رو گرفته بودمدیضربه زدن به توپ سف
.  بسته بودمو محکم کردمیکالهمو برداشتمو کش موهام که دم اسب! جلوتر از حرکت واستاد

 ي چهره انی عکس اون مرد رو بهم نشون داده بود اما من چنیلی به اطراف انداختم امینگاه
 ي افتضاح و ادا اطواراي نبود و بازگرانی سرش تو کار دی کسدم،خوشبختانهیدیاون اطراف نم

 مقابلم فرود اومد خم شدمو برش ی که توپکردمی ممی کالهمو تنظزیداشتم سا. دیدیمن رو نم
 با خودم گفتم حتما توپ اوناست کردن،یبه اطرافم نگاه کردم سه تا مرد بهم نگاه م داشتم و
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 نکردم ی قدم عقب رفتن توجههیو آروم به طرفشون حرکت کردم تا توپو بدم سه تا مرد 
اوه خدا البد . اونا متعجب بهم نگاه کردن. ونی توپ شماست آقانیسالم فکر کنم ا: وگفتم

توپو .  بهم چشم دوختي از پشت سرشون اومد و با نگاه نافذيرد لحظه منی دادم همیسوت
 رفته رو ي کار نبود،توپانی به ايازین: و گفتدیمرد خند. دییبفرما:نگاه کردم و گفتم

جدا؟ بعد با :کالهمو رو سرم گذاشتمو گفتم. دارنی برمگهی توپ دهی سبد گردونن،ازیبرنم
 آدما نی ای ندارم، اما مثل باقي بازنی با ايدای زییخب راستش من آشنا: ادامه دادميلبخند

 دی اونا نباهی نظمی بهیابن!گهی ندارن دی اما انگار مربرمی بگادی ومدم،اومدمی کالسش هم نيبرا
 کردی لبهاش رو مورب هم نمی حتدی که شای کمرنگیلیمرد بدون لبخند خ.  کننی توجهیب

 ادی دارم زدمید. نطوریکه ا: گفتزنهیم  لبخنددی دشدی که انگار تو اعماقش میاما با نگاه
 راهمو کج نی دارم واسه همکاری چنجای که من ااروچهی نی و اصال به اارمی در مياسکل باز

 پوست ی آبي به انداختم، چشمای نگاهمین! سای لحظه مغزم تلنگر داد واهیکردم تا برم که 
 همون نگاه عجبب و شنگاه. رنگیتونی زي کمرنگ و موهاشی با ته ردهیروشن صورت کش

توپو : استرس گرفتم و گفتمکمیته دلم ضعف رفت . خودشه!  خداي عکس بود واينافذ تو
 به سه تا مرد کنارش کرد يلباش به لبخند نشستو اشارت ا.  اومدمنجای که تا ان،حاالیریبگ

 هیابا کن. نشیممنون که آورد:مردتوپو گرفت و گفت.گاهی تکون دادن ورفتن تو جاي،اونا سر
 ارزش ین،بیدیچون شما زحمت کش_.نیکنی تشکر مست،چرای نيازی ننیشما که گفت:گفتم

لبخند .  مثل شما آشنا شدمییبای توپ با خانم زنی دور از ادبه،بخاطر اگرانیکردن کار د
آروم باهم کناره . بله البته_ن؟ی کنمی تو قدم زدن همراهشهیم: بهش زدمو اون گفتیملوس

دلم آشوب بود از ترس زبونم به کام . میشده مشغول قدم زدن شد ي چمن کارنی زميها
:  و گفتدی به موهاش کشیکالهشو برداشت و دست. لبخند رو لبم بودهی بود و فقط دهیچسب

 ي روپرت هستم،البته دوستاسونیبله حتما،ال: مکث کردمو گفتمی اسمتونو بدونم؟ کمشهیم
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 ی معموليبالبخند.  والبرگمکوالسیمنم ن:فت مکث کرد و گیکم. زننی صدام مسای الکمینزد
 ست،خبی نباتریاز اسم شما ز_.نی دارییبایاسم ز: گفتمهی آدم معروفدونمی که مثال نميجور

 چه نیا_.دیهرطور قابل بدون_ن؟یشما چطور راحت_سا؟ی الای صداتون کنم سونیمن ال
 ماهه هی ا،منیتالیا_سا؟یل خانم اییاهل کجا: بروم زد و گفتيلبخند. نی صدام کنسایه،الیحرف
 نجایمن از اول هم_شماچطور؟.ممنونم_.ي خوش اومدنجایپس به ا_. اقامت گرفتمنجایکه ا
 هی ی فکر کردم طیبعد کم.  اومدمی زندگينه، برا _ن؟ی مهاجرت کردی کار خاصيبرا.بودم
ستاد یاز حرکت ا. کای امرامی بخواستی کمکم کرد،مدتهادلم ممییپسردا:  گفتمی آنمیتصم

متعجب ! ییبای انقد زنیپس واسه هم: به صورتم نگاه کرد و گفتی کردم کمنکارویمنم هم
لبخند . هیچهرتون مثل نقاش.نینه، از کشور هنر اومد: و گفتدی؟ خند!مییبخاطر پسردا:گفتم
 ي لوندادی فکر کنم زکردمی مي روادهی زدیاوه خدا نبا >.نظر لطف شماست: زدموگفتمیزورک
 خوشحال یلی ختونیی برم از آشنادی باگهیمن د: نگاه کردمو گفتممی مچاعتبه س <کردم
 .شدم

 شمی به مناسبت سفر پرنسس انگلستانه، خوشحال می مهمونهی سنتر یدوشنبه تو موزه گت_
 همراه یتونیم_... نجاهاروی اادیتنها؟آخه من ز: نگاهش کردمو گفتمیکم. اونجا مالقاتت کنم

به : فرو برد و گفتباشیدستاشو تو ج. باشه،حتما،واقعا ممنونم_. ای حتما بیول...یداشته باش
 ضی رفتم رختکن و بعد از تعوي عادیلی کردم و خیبا لبخند ازش خداحافظ. ردای ددیام

 که از اول منتظرم مونده ي اچارهی بی ورزشگاه، با با حرص به راننده تاکسرونهیلباسام رفتم ب
رفتم !! زارهی رامان نمنی آشنا شم، اراشی با لس آنجلس و مسکمیبود نگاه کردم،محاله من 
 شدی زل زده بودم باورم نمرونی از پنجره به بمی بودریتو مس.کنه سوار شدمو گفتم حرکت

 آدم بد و خوردی بود اصال نمی معمولشن،چقدی باشم،حتما همه شوکه مدهی دکوالسویمن ن
چطوربرگزار کننده !  چطور انقد بهت اعتماد دارنقهی تو دزد عت؟؟؟یموزه گت...  باشهیخالف
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 ده گفت قبال باهاش حساب م،راننیدیرس. یکنی ماده از اعتماد مردم سواستف،چرای جشننیا
 تا ساعت ی بود که هرکنیساعت پنج بود،قرار بر ا.  شدمو رفتم باالادهی پالیخیشده،منم ب

 هی برگرده خونه و به بقدی طرفو دمی تا قبل اون تای شده بمونه و هرکنیی تعيهفت تو جا
 بعد از خشک کردن موهام رفتم رفتموچشامو از ساعت برداشتم رفتم اتاقم دوش گ. خبر بده

 گذاشتم زی مي رو روی رو شستم و تخته چوبازای بپزم، پمهی شام قيتو آشپزخونه تا برا
 خودت کمکم ایخدا... نشستمو مشغول خورد کردنشون شدم ،حواسم پرت اتفاقات امروز بود

! ن بود، مگه نهیخب هدف هم! یمنو دعوت کرد مهمون...خوادی از جونم می چاروی نیا... کن
با سوزش انگشتم حواسمو جمع کردم و از جام پاشدم دستموگرفتم ... هی دلشوره چنیپس ا

 سنیرفتم تو راهرو رامان و ج. چرخش قفل اومديصدا. آب، غذارو که درست کردمری شریز
 ؟يتو چطور وقت کرد!! ادی غذا ميبو:دیبهشون سالم کردم جوابمو دادنو رامان پرس.بودن
... انیاوناهم دارن م:  و آرمان کجان؟؟ رامان کتشو در آورد و گفتیلیام: گفتمزدمو يلبخند

انقد تو استخر موندم . حی بره تفرخواستی فک کنم والبرگ امروز نممیکل روزو منتظر موند
 زد ي پوزخندسنیج!  جا خوبه رو برا خودش برداشتسنیر جذبم شد،فقط جهمه آب استخ

 من م،چونی ،بهتره نقشه رو عوض کنمشینی ببمی نتونستوممچکدیم،هی خسته شدیلیخ:گفت
 تو هال و بعد از میرفت. نینی بشنیایب: و گفتمدمیخند!  عوض کنمیلی جامو با امتونمیواقعا نم

با . رفتم تا براشون قهوه درست کنم!  اوناهم کالفه و خسته اندمی دیلیبرگشتن آرمانو ام
 که داشت با حرص ی تنش بود و درحالی رنگیشک تاپ میلی قهوه برگشتم تو هال امینیس

 بار واقعا احمقن که کل روز اون ي تويدخترا: گفتکردی بازوهاشو پاك مي رويتتو موقتا
 تو معدن دمی محیمن که ترج!! کننیحمل م الس بزنن رو تخوانی مسته احمق که فقط ميمردا

 و دی خندیلیام!!!  بهترهیلیخ  الکلي از بوی معدنچي عرق مردايآره،بو:آرمان گفت! کار کنم
 کردمی نگاه ماتشی که به محتویفنجون قهومو تو دستم گرفتمو درحال! خفه شو آرمان:گفت
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اولش :امو تر کردمو گفتملب.  خالصه گفتمیلی نگاهم کردن انگار خجیهمه گ. دمشید:گفتم
 کمیه، اوندمی پام بردم بهش دادم و از چهرش فهميمتوجه نشدم اونه،توپش افتاد جلو

 به کمک پسر نجای ماهه اهی اومدم و ایتالی روپرته و از اسونی اسمم الم،گفتمیصحبت کرد
 رتی دروغ گنهمهی لحطه اهی در يچجور: بهت زده گفتسنیج. اقامت گرفتممییدا

 آقا ینیبیم: زد و گفتي پوزخندیلیام. ترسمی دارم ،مي احساس بددونم،فقطینم_اومد؟
 کوالسی در صد احتمال حضور ننیرو به مکان کمتر لوی خودت نالیرامان؟؟به خ

 که نجوری زل زده بود، آرمان همزیرامان فقط با اخم به م!!ي کارگاه حرفه ايآقا!!يفرستاد
پس _؟ي شدوونهیا؟؟؟دیتالی؟؟ای گفتیچ!! چاخان زندهنیاش مهی:شوکه بهم زل زده بودگفت

 در يجوریمدارك و سفارت رو  میریگ _. کردی بهم شک ممیرانی اگفتمی مگفتم،اگهی میچ
 خانوم دکتر؟ با استرس دستامو یکنی مکاری چی حرف بزنییایتالی اگه ازت خواست ام،یبر

 بهش ی نگاه؟ی چگهید: گفتي با خونسردسنیج. دمیبهم قفل کردمو پوست لبمو جو
 ی گند زدم زود خداحافظنی بگم که بعد نگی چدونستمی نمنکهی اين،برایهم:انداختمو گفتم

خوب شد،من نقش _...نه _ اسمش رامانه؟تیی پسردای بود،گفتیبنظر من که عال_.کردم
اگه  زرنگه رامان،کوالسین_چرا؟: براق شد و گفتعیرامان سر. کنمی مي بازتوییهمون پسر دا

 باشه که دورتر باشه، تا در یکی دیبا. به رابطتونکنهی کنه اون شک می باتو زندگنجای الوین
 ازش ی اگر سوالیگی واحد تنها، به نگهبان هم منی تو اکنهی می زندگنجایصورت لزوم بگه ا

. نی اهیو فقط همسا!لوئهی مال ننجاهمی و انیکنی میشد بگه شما برادرا تو واحد آرمان زندگ
موهامو که ! نهیبی نمکالسوی نگهی دلوی باشه چون نيازیفکر نکنم ن: زد و گفتيرامان لبخند

 دوشنبه شب یاون منو به مهمون... حرفم تموم نشده: کنار و گفتمم بود رو صورتم دادختهیر
 کمیفصل چهل و ! انایبه مناسبت سفر پرنسس دا!دعوت کرده
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 تا برامون می جاسوس تو امورش نفوذ بدهی يجوری دیبا: سکوتو شکست و گفتسنیج
 و ی و بعد منفشی خصوصی سخته، اوال به زندگنکاری ایول: گفتیلیام. رهیاطالعات بگ

 کار تو شرکت وال ي نفرو براهیچطوره :آرمان گفت. می نداری دسترسشیخالفکارانه زندگ
ار بهم گفت  والبرگ تو جشن ساالنه شهردست،خودین یفکر خوب: گفت سنیج. می بفرستیب
 تو استخدام حساس دمی بای با سهام به اون گرونی شرکت خصوصهیکنه،ی استخدام نمروین

 یک_. رو استخدام کنهیکی کرد تا شی راضشهیپس م! لدیخوبه افسر مکف:رامان گفت. باشه
:  گفتسنیج. کنهیشک نم  به عالوه والبرگ به توي دارینفوذ خوب!! تو_کنه؟ی مشیراض
 یلیام. هی چحشی تفرره،ی که والبرگ کجاها ممی کنقی اول تحقدیه،بای عجوالنه امیتصم

 تکون يآرمان سر.  داره، آرمان سرچش کنیوگرافی بنترنتیاون مشهوره و حتما تو ا:گفت
  بهم زد وي لبخندیلیام.  قهوه درست کنمرمیم:من گفتم.  شدشیداد و مشغول کار با گوش

 بردم تو هال و گذاشتم ختمی بزرگ ريدرست کردمو تو فنجونا قهوه کمیرفتم تو آشپزخونه 
 از مصاحبه هاش گفته اوقات فراغتشو یکیتو : همه ازم تشکر کردن و آرمان گفتزیرو م

 و به سازمان ره،ی گلف منی هم به زمی گاهگذرونه،ی جلس مي با رفتن به بارِ جوشتریب
 گرفته یی نهامهی و تصممیم نگاه کردهمه به. زنهیهم سر م.... هین از کودکان سرطاتیحما
 اطراف ي به چمناینگاه.  باالترشرتموی سوپی و زدمی تر کشنییپره کالهمو پا.***شد

 ي اسپرت گرونشون با چوباي که با لباسادمیدیانداختم مردم پولدار و خوشگذرونه شهر رو م
 چون بلد نبودنو دنیرسی مثه احمقا بنظر مشونشتری و البته بزدنیمخصوص به توپ ضربه م

 رفتی مای افتادن تو سوراخ يچون توپاشون بجا.کردنی منکارویمشخصا فقط محض کالس ا
 احمق بودم هی به چوب تو دستم کردم،خب مسلما منم ینگاه! ای به اون دنرفتی مایتو هوا و 
 لباس اسپرت سورمه دست هی و ی ژست ورزشهی فقط با دونستمی ضربه زدن هم نمیچون حت

 ژست آماده ی خودم واستاده بودمو الکگاهی هم کار شده بود تو جادی توش سبز و سف کهيا
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 ضربه زدم توپم دو قدم هی ی الکنجوریهم.  گلف رو گرفته بودمدیضربه زدن به توپ سف
.  بسته بودمو محکم کردمیکالهمو برداشتمو کش موهام که دم اسب! جلوتر از حرکت واستاد

 ي چهره انی عکس اون مرد رو بهم نشون داده بود اما من چنیلی به اطراف انداختم امینگاه
 ي افتضاح و ادا اطواراي نبود و بازگرانی سرش تو کار دی کسدم،خوشبختانهیدیاون اطراف نم

 مقابلم فرود اومد خم شدمو برش ی که توپکردمی ممی کالهمو تنظزیداشتم سا. دیدیمن رو نم
 با خودم گفتم حتما توپ اوناست کردن،یافم نگاه کردم سه تا مرد بهم نگاه مبه اطر داشتم و

 نکردم ی قدم عقب رفتن توجههیو آروم به طرفشون حرکت کردم تا توپو بدم سه تا مرد 
اوه خدا البد . اونا متعجب بهم نگاه کردن. ونی توپ شماست آقانیسالم فکر کنم ا: وگفتم

توپو .  بهم چشم دوختيپشت سرشون اومد و با نگاه نافذ از يرد لحظه منی دادم همیسوت
 رفته رو ي کار نبود،توپانی به ايازین: و گفتدیمرد خند. دییبفرما:نگاه کردم و گفتم

جدا؟ بعد با :کالهمو رو سرم گذاشتمو گفتم. دارنی برمگهی توپ دهی سبد گردونن،ازیبرنم
 آدما نی ای ندارم، اما مثل باقي بازنی با ايدای زییخب راستش من آشنا: ادامه دادميلبخند

 دی اونا نباهی نظمی بهیابن!گهی ندارن دی اما انگار مربرمی بگادی ومدم،اومدمی کالسش هم نيبرا
 کردی لبهاش رو مورب هم نمی حتدی که شای کمرنگیلیمرد بدون لبخند خ.  کننی توجهیب

 ادی دارم زدمید. نطوریکه ا:گفت زنهیم  لبخنددی دشدی که انگار تو اعماقش میاما با نگاه
 راهمو کج نی دارم واسه همکاری چنجای که من ااروچهی نی و اصال به اارمی در مياسکل باز

 پوست ی آبي به انداختم، چشمای نگاهمین! سای لحظه مغزم تلنگر داد واهیکردم تا برم که 
 همون نگاه عجبب و شنگاه. رنگیتونی زي کمرنگ و موهاشی با ته ردهیروشن صورت کش

توپو : استرس گرفتم و گفتمکمیته دلم ضعف رفت . خودشه!  خداي عکس بود واينافذ تو
 به سه تا مرد کنارش کرد يلباش به لبخند نشستو اشارت ا.  اومدمنجای که تا ان،حاالیریبگ

 هیابا کن. نشیممنون که آورد:مردتوپو گرفت و گفت.گاهی تکون دادن ورفتن تو جاي،اونا سر
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 ارزش ین،بیدیچون شما زحمت کش_.نیکنی تشکر مست،چرای نيازی ننیشما که گفت:گفتم
لبخند .  مثل شما آشنا شدمییبای توپ با خانم زنی دور از ادبه،بخاطر اگرانیکردن کار د

آروم باهم کناره . بله البته_ن؟ی کنمی تو قدم زدن همراهشهیم: بهش زدمو اون گفتیملوس
دلم آشوب بود از ترس زبونم به کام . میشده مشغول قدم زدن شد ي چمن کارنی زميها

:  و گفتدی به موهاش کشیکالهشو برداشت و دست. لبخند رو لبم بودهی بود و فقط دهیچسب
 ي روپرت هستم،البته دوستاسونیبله حتما،ال: مکث کردمو گفتمی اسمتونو بدونم؟ کمشهیم

 ی معموليبالبخند.  والبرگمکوالسیمنم ن:فت مکث کرد و گیکم. زننی صدام مسای الکمینزد
 ست،خبی نباتریاز اسم شما ز_.نی دارییبایاسم ز: گفتمهی آدم معروفدونمی که مثال نميجور

 چه نیا_.دیهرطور قابل بدون_ن؟یشما چطور راحت_سا؟ی الای صداتون کنم سونیمن ال
 ماهه هی ا،منیتالیا_سا؟یل خانم اییاهل کجا: بروم زد و گفتيلبخند. نی صدام کنسایه،الیحرف
 نجایمن از اول هم_شماچطور؟.ممنونم_.ي خوش اومدنجایپس به ا_. اقامت گرفتمنجایکه ا
 هی ی فکر کردم طیبعد کم.  اومدمی زندگينه، برا _ن؟ی مهاجرت کردی کار خاصيبرا.بودم
ستاد یاز حرکت ا. کای امرامی بخواستی کمکم کرد،مدتهادلم ممییپسردا:  گفتمی آنمیتصم

متعجب ! ییبای انقد زنیپس واسه هم: به صورتم نگاه کرد و گفتی کردم کمنکارویمنم هم
لبخند . هیچهرتون مثل نقاش.نینه، از کشور هنر اومد: و گفتدی؟ خند!مییبخاطر پسردا:گفتم
 ي لوندادی فکر کنم زکردمی مي روادهی زدیاوه خدا نبا >.نظر لطف شماست: زدموگفتمیزورک
 خوشحال یلی ختونیی برم از آشنادی باگهیمن د: نگاه کردمو گفتممی مچاعتبه س <کردم
 .شدم

 شمی به مناسبت سفر پرنسس انگلستانه، خوشحال می مهمونهی سنتر یدوشنبه تو موزه گت_
 همراه یتونیم_... نجاهاروی اادیتنها؟آخه من ز: نگاهش کردمو گفتمیکم. اونجا مالقاتت کنم

به : فرو برد و گفتباشیدستاشو تو ج. باشه،حتما،واقعا ممنونم_. ایب حتما یول...یداشته باش
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 ضی رفتم رختکن و بعد از تعوي عادیلی کردم و خیبا لبخند ازش خداحافظ. ردای ددیام
 که از اول منتظرم مونده ي اچارهی بی ورزشگاه، با با حرص به راننده تاکسرونهیلباسام رفتم ب

رفتم !! زارهی رامان نمنی آشنا شم، اراشی با لس آنجلس و مسکمیبود نگاه کردم،محاله من 
 شدی زل زده بودم باورم نمرونی از پنجره به بمی بودریتو مس.کنه سوار شدمو گفتم حرکت

 آدم بد و خوردی بود اصال نمی معمولشن،چقدی باشم،حتما همه شوکه مدهی دکوالسویمن ن
چطوربرگزار کننده ! ر انقد بهت اعتماد دارن چطوقهی تو دزد عت؟؟؟یموزه گت...  باشهیخالف

 ده گفت قبال باهاش حساب م،راننیدیرس. یکنی ماده از اعتماد مردم سواستف،چرای جشننیا
 تا ساعت ی بود که هرکنیساعت پنج بود،قرار بر ا.  شدمو رفتم باالادهی پالیخیشده،منم ب

 هی برگرده خونه و به بقدی طرفو دمی تا قبل اون تای شده بمونه و هرکنیی تعيهفت تو جا
 بعد از خشک کردن موهام رفتم رفتموچشامو از ساعت برداشتم رفتم اتاقم دوش گ. خبر بده

 گذاشتم زی مي رو روی رو شستم و تخته چوبازای بپزم، پمهی شام قيتو آشپزخونه تا برا
 خودت کمکم ایخدا... نشستمو مشغول خورد کردنشون شدم ،حواسم پرت اتفاقات امروز بود

! ن بود، مگه نهیخب هدف هم! یمنو دعوت کرد مهمون...خوادی از جونم می چاروی نیا... کن
با سوزش انگشتم حواسمو جمع کردم و از جام پاشدم دستموگرفتم ... هی دلشوره چنیپس ا

 سنیرفتم تو راهرو رامان و ج. چرخش قفل اومديصدا. آب، غذارو که درست کردمری شریز
 ؟يتو چطور وقت کرد!! ادی غذا ميبو:دیشون سالم کردم جوابمو دادنو رامان پرسبه.بودن
... انیاوناهم دارن م:  و آرمان کجان؟؟ رامان کتشو در آورد و گفتیلیام: گفتمزدمو يلبخند

انقد تو استخر موندم . حی بره تفرخواستی فک کنم والبرگ امروز نممیکل روزو منتظر موند
 زد ي پوزخندسنیج!  جا خوبه رو برا خودش برداشتسنید،فقط جهمه آب استخر جذبم ش

 من م،چونی ،بهتره نقشه رو عوض کنمشینی ببمی نتونستوممچکدیم،هی خسته شدیلیخ:گفت
 تو هال و بعد از میرفت. نینی بشنیایب: و گفتمدمیخند!  عوض کنمیلی جامو با امتونمیواقعا نم
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با . رفتم تا براشون قهوه درست کنم!  اوناهم کالفه و خسته اندمی دیلیبرگشتن آرمانو ام
 که داشت با حرص ی تنش بود و درحالی رنگیشک تاپ میلی قهوه برگشتم تو هال امینیس

 بار واقعا احمقن که کل روز اون ي تويدخترا: گفتکردی بازوهاشو پاك مي رويتتو موقتا
 تو معدن دمی محیمن که ترج!! کننیحمل م الس بزنن رو تخوانی مسته احمق که فقط ميمردا

 و دی خندیلیام!!!  بهترهیلیخ  الکلي از بوی معدنچي عرق مردايآره،بو:آرمان گفت! کار کنم
 کردمی نگاه ماتشی که به محتویفنجون قهومو تو دستم گرفتمو درحال! خفه شو آرمان:گفت
اولش :لبامو تر کردمو گفتم.  خالصه گفتمیلی نگاهم کردن انگار خجیهمه گ. دمشید:گفتم

 کمیه، اوندمی پام بردم بهش دادم و از چهرش فهميمتوجه نشدم اونه،توپش افتاد جلو
 به کمک پسر نجای ماهه اهی اومدم و ایتالی روپرته و از اسونی اسمم الم،گفتمیصحبت کرد

 رتیوغ گ درنهمهی لحطه اهی در يچجور: بهت زده گفتسنیج. اقامت گرفتممییدا
 آقا ینیبیم: زد و گفتي پوزخندیلیام. ترسمی دارم ،مي احساس بددونم،فقطینم_اومد؟

 کوالسی در صد احتمال حضور ننیرو به مکان کمتر لوی خودت نالیرامان؟؟به خ
 که نجوری زل زده بود، آرمان همزیرامان فقط با اخم به م!!ي کارگاه حرفه ايآقا!!يفرستاد

پس _؟ي شدوونهیا؟؟؟دیتالی؟؟ای گفتیچ!! چاخان زندهنی ماشهی:شوکه بهم زل زده بودگفت
 در يجوریمدارك و سفارت رو  میریگ _. کردی بهم شک ممیرانی اگفتمی مگفتم،اگهی میچ
 خانوم دکتر؟ با استرس دستامو یکنی مکاری چی حرف بزنییایتالی اگه ازت خواست ام،یبر

 بهش ی نگاه؟ی چگهید: گفتي با خونسردسنیج. دمی لبمو جوبهم قفل کردمو پوست
 ی گند زدم زود خداحافظنی بگم که بعد نگی چدونستمی نمنکهی اين،برایهم:انداختمو گفتم

خوب شد،من نقش _...نه _ اسمش رامانه؟تیی پسردای بود،گفتیبنظر من که عال_.کردم
 زرنگه رامان،اگه کوالسین_چرا؟: براق شد و گفتعیرامان سر. کنمی مي بازتوییهمون پسر دا

 باشه که دورتر باشه، تا در یکی دیبا. به رابطتونکنهی کنه اون شک می باتو زندگنجای الوین
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 ازش ی اگر سوالیگی واحد تنها، به نگهبان هم منی تو اکنهی می زندگنجایصورت لزوم بگه ا
. نی اهیو فقط همسا!لوئهی مال ننجاهمی و انیکنی میشد بگه شما برادرا تو واحد آرمان زندگ

موهامو که ! نهیبی نمکالسوی نگهی دلوی باشه چون نيازیفکر نکنم ن: زد و گفتيرامان لبخند
 دوشنبه شب یاون منو به مهمون... حرفم تموم نشده: کنار و گفتمم بود رو صورتم دادختهیر

 !انایبه مناسبت سفر پرنسس دا!دعوت کرده
 
 و آرمان هم با لبخند یلیام! هیباورنکردن...يتو معرکه ا: گفتيزد و با ناباور ي لبخندسنیج

 پشت ؟؟يداریرامان ب:ابروهامودادم باالگفتم. زل زده بود بهمجیرامان گ. بهم نگاه کردن
حرصم گرفت .؟ي کارام بلدنیاز!يداری انگار تو بدجور بینه ول:  نازك کرد و گفتیچشم

تنها : گفتیلیام.کردی منیبکوبم تو سرش،داشت بهم توه رو ینی ساشم پخواستیدلم م
 اشاره سنیبه ج. هیعال:رامان با پوزخند گفت. ياری همراه بیتونیگفت م...نه_؟ي بريخوایم

 یلیام!  احمقيناخنامو رو دسته مبل فشار دادم، پسره .  ببرتوییپسردا:کرد و گفت
 نظر والبرگ رو من دوارمیرم،امی باهاش ممنم ،ی نگران باشخوادی نمال،یخیرامان ب:گفت

رامان خندش گرفت به ... اوه!!نظر؟: گفتمدمویبازم استرس گرفتم انگشتمو گز. برگرده
 با حرص بهش نگاه کردم و ؟؟یتی پی سرنتي نکردنجاشویفکر ا:سقف نگاه کردو گفت

ش  خوشلویاز ن اگه والبرگ...بسه،خب: گفتسنیج! زبونتو قورت بده تا از جا نکندمش:گفتم
اون شب همه رو واسه شام . اوردمی بازم استرس گرفتم اما از حرص رامان به رو ن؟ی چادیب

 کردن اما خودم از طعمش فی تعریدعوت کردم و همه بجز رامان،که فقط تشکر کرد، کل
 ي شد و بعد رفتن بچه ها من و رامان بدون کلمه امی تنظي بعدي هادم،نقشهی نفهمیچیه

 یعرق کرده بودم سع. شدمداری بیبا حس خفگ***  خودموني اتاقامی رفتومحرف هرکد
 همون لباس خواب يپاشدمو رو.  انگار اتاق هوا نداشتدهی بکشم اما چه فاقیکردم نفس عم
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 و دمی رسیوقت.سوار آسانسور شدم تا برم پشت بوم. رونی رفتم بدمیبلوز شلوارم شنل پوش
 يبهتر شده بود، دور تا دور پشت بوم حفاظاحالم .دمی کشیقیدر آسانسور باز شد نفس عم

 گذاشته مکتی هم هر گوشه نی به طرز قشنگد،یرسی آدم منهی بلند بود که تا سي اشهیش
 کمی. اون سمت نشسته بود و پشتش بهم بودمکتی نفر رو نهیپشت سرمو نگاه کردم .بودن

تا خود ... بودداریشهر ب...  زدمهی و به حفاظ تکي اگهینگاهش کردم و آروم رفتم سمت د
 کاری چای شدم، گردنبند مامانو لمس کردم دلم گرفته بود،خدارهیبه ساختمونا خ. صبح
 رو ی پناهی خودم سوخت حس دختربچه بياشک تو چشام جمع شد دلم برا... یمامان...کنم

 نداره که چکسوی شده و هبیغر.  گم کردهشهی هميمامانشو برا...داشتم که بغض کرده
 گهیجالب بودد.دمی رو کنارم حس کردم سرمو خم کردم و رامانو ديحضور. کنهرومشآ

 داده بودم هی اونم بر عکس من که به حفاظ تکس،ی رامانه و آرمان ننی که ادادمی مصیتشخ
گردنبندمو رها کردمو ! نجا؟یا: داد و گفتهی خم شد آرنجاشو روش تکی حفاظ کميرو

هوا نخورتت؟سردت : زد و گفتيلبخند. خورم بوااومدم ه:شنلمو محکم تر، و گفتم
... ی باشدیچرا نبا_ نگران باشم؟دیچرا با_ ؟ینگران: مکث کرد و گفتیکم. نه_ست؟ین

 که نی سوال ببرم،اصن تو واسه همری زتوییتوانا  خواید،نمیببخش...یلین_. رامانالیخیب_
 يزیچ.  رامان؟هی مشکل چسپ.. قایآره،دق :بهش نگاه کردم و گفتم. ي انتخاب شدیکمک کن

 قد راست کرد شونه هامو نکهی سکوت برقرار شد تا ایکم.  شده بودرهینگفت فقط به شهر خ
کمکت : گفتی آرومي خودش نگه داشت و با لحن مهربون و صدايگرفت منو روبرو

 بود که آسمون ي انهی آهی شب شبیکیتو تار... متعجب زل زدم تو چشاش. دمی مکنم،قولیم
 نی ادیشا...آرامش برگشت. رفتنیبغضم ازب. دادی ستاره درخشان رو نشون می کلو اهیس

چشامو از چشاش گرفتمو به لبخندش نگاه ... کردی مقی آرامبخش تزردی بود،شایینگاه جادو
دستاشو از رو شونه ...  بامنیکنی مي دارکاریچ...یشی چرا انقد عوض م؟ی هستیکردم،تو ک
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 خورتت،برگردیهوا داره م...ي کردخی: و با خنده گفتگرفت  آورد و دستامونییهام پا
نه، _؟يایتونم : دور خودم،و گفتمدمیازش فاصله گرفتمو شنلمو محکم کش. يخوریتو،سرما م
 زدم و بالفاصله نگاهمو ازش یدرجواب لبخندش لبخند کمرنگ. امی مگهی دقهیبرو،ده دق

... ای روم، خدادمی لحافو کشتختو  زود رفتم تودمی رسیگرفتمو رفتم سمت آسانسور،وقت
 اما اره،ی بدجنس شه حرصمو دربی گاهدیشا. ستمی نبی غرنجای ايممنون که نشونم داد

 سهی با برادر مقاشهی رامان رو مد؟؟ینو...  رو بالشدی قطره اشک چکهی... هینجوری ادمینو
 منو غرق هنم ذشیسرانجام تشو.کردمی فکر مدی فکر کنم نباخواستمیکرد؟ چشامو بستم نم

 از خواب پاشدم،زود ي دختريغای جغی خنده ها و جيصبح با صدا***کرد و خوابم برد
 روشن ونوی زده داشت تلوزپسی کلي و موهاشبندی پهی باتایکارامو کردمو رفتم توهال، ر

 با خنده به پشت دیمنو که د. اومدشیری سنیاه باز ا. زدی حرف می تلفنیکی و با کردیم
 بند شی پیی جلوبی تو جلشویقطع کرد موبا. ي برم،بادی باگهی من ديدنیس: گفتشیخط

 اون با ده؟مثهی منو پوشی صورتشبندی پیحرصم گرفت با اجازه ک. ریصبح بخ:گذاشت و گفت
 و ادامه دی خند کنم؟ی مکاریچ_؟یکنی مکاری چنجایا.ریصبح توهم بخ: گفتمیلبخند مصنوع

 درهم رفتم رو مبل يبا ابروها! مونی آشپزخونه،مو تدیبعد دو. رمیگی مدهیحرفتو ناد:داد
. رونی چرخش قفل در به روبرو تو راهرو نگاه کردم رامان از اتاقش اومد بيبا صدا. نشستم

 توهال با اشاره چشم و ابرو پرسشگرانه نگام کرد، ومدی همونطور که مدی درهممو که دافهیق
 و دستاشو دور گردنش دیپشت سرش پر  ازتای رهوی.  نگفتميزی باال انداختمو چيشونه ا

 کوتاه تر بود رامان به عقب خم شد و فک کنم بدبخت سکته از یلیحلقه کردوچون قدش خ
رامان .  تنگ شده بودیلی برات خزم،دلمی عزریصبح بخ: با خنده گفتتایر! ناقص فراتر زد

 براتون شه،ی میت ساعهی_؟ي اومدیک: رو از دور گردنش باز کرد و با لبخند گفتتای ريدستا
 دهی به رامان چسبنجوریهم!  کردم، چقد لوسیتو دلم بهش دهن کج. صبحونه حاضر کردم
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 رو يزیاما من چ: از رامان جدا شد و گفتتایر! ادی می سوختني بوزمیعز:بود که رامان گفت
 جلوشو داد پشت ي موهاتایر! خندم گرفت رامان دك کردن هم بلد نبود! اجاق نذاشتم

به سقف نگاه کردمو . بعد خودشم خجسته وار رفت تو.  آشپزخونهنیایب:فتگوششو گ
 دوباره صدا تای زدم، ريپوزخند!.  اسکل دارمهییای حس بوه؟سندرمیمگه چ_!یسوختن:گفتم

چپ چپ نگاهم ! خورمیممنون،نم:رامان بهم اشاره زد پاشم که گفتم. گهی دنیایب... یه:زد
 دنی تو چدمی فهمزی مدنی با دکردمی اشتباه متای رراجب خب. کرد و بالخره به زور منو برد

فقط .  هم بلد بود، چون املت قارچ درست کرده بودمرویبرخالف تصورم ن! استعداد دارهزیم
 گرفت به رامان دادو ي لقمه اتایر.  املت قارچ دوست نداشتمخوردم،ینون تست و شکالت م

 ؟ي تو خونه ایلین.دونمینم_!رونی بيمنو ببر دی طلبمه بایلی خ؟ هیرامان،امروز برنامت چ:گفت
 و یلیبا ام:  خوردم و با لبخند گفتمکمی با حرص بهم نگاه کرد،فنجون قهومو برداشتمو تایر

 امشب تایباشه ر:رامانم نه گذاشت نه برداشت و گفت! راحت باش. می کار دارکمیآرمان 
 احمق انگار شی ارون،ی برن بهار کرد واسه ناشی هم انقد غر زد تا راضتایر. رونی بمیریم
 لی از قبیی سفارش و حرفایقبول کرد و بعد از کل! زشتو کرده بودنی اي دلش هوایلیخ

 هی دمویرومبل دراز کش.  باهم رفتن و من تنها شدمومدیمراقب خودت باش،که از نظرم پوچ م
 رست کردم همراهش شروع کردم به خوندن که در زدن لبخند زدم حدسمم دیآهنگ پل

 رو محکم بغل کردم، آرمان یلی و آرمان بودن، انقد اون لحظه خوشحال شدم که امیلیبود ام
 ي رو ول کردمو با اشاره به جعبه هایلیام. نیدی همو دشبی دنیچه خبره،شما هم:گفت

آرمان !  فرداشبی مهموني براازیمواد مورد ن: گفتطنتی با شیلی امه؟ی چنایا:دمیدستش پرس
 شه که والبرگ از تو دست گری جدی بایلیآره به هرحال ام:مبل گذاشت و گفت جعبه هارو رو

 اصال هم متعجب نشد و با خنده زد تو یسی به انگلگری از واژه جیلیبرخالف تصورم ام! برداره
چه نازه،چرا : آرمان که پشت سرش بود کردمو گفتمي به سگ کوچولوینگاه.  آرمانيبازو
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 پالتوشو در یلیام.  رامان دعواش کنهترسهی مست،یراحت ن تو خونه رامان_ بهت؟دهیچسب
 سنی آوردم،فرداشب من و تو و جشیبا خودم لباس و کفش و لوازم آرا: آورد نشست و گفت

آرمان ..  والبرگ شک نکنهه،ی ای مامور اف بسنیج:نشستمو گفتم. ی مهمونمیریم
 یلیام.  دارهی رابطه خوبسایبا پل  داره، اتفاقای قبلییوالبرگ باهاش آشنا...نگران نباش:گفت
 ی جلب کن،راستژهی که نسبت به خودش اعتماد ونهی اي برانمیا: پا انداخت و گفتيپا رو

 ...رونی رفتن بتایبا ر: باانگشتام شدمو گفتميرامان کجاست؟ مشغول باز

 زد و ي آرمان لبخندم؟ی کنکاری چدیفرداشب با:موهامو زدم پشت گوشمو گفتم. اوهوم_
. کنهی وارد عمل شه،وگرنه رامان خفمون میلی بکش کنار تا امزم،ی نکن عزيتو لوند:تگف
 به ی نگاهیلیام. به حالش دارهیچه فرق..به رامان چه... خفتون کنهدی شده بودم چرا باجیگ

باشه _.ي که جعبه هارو برام آوردیمرس..ي بریتونی مگهیان،دآرم:ساعت کرد و گفت
.  آرمان با سگ کوچولوش که اسمش جس بود رفتمویدیخند! ارمی هم ماهینخود س...رمیم
موافقت کردمو . می تو اتاق لباسارو امتحان کنمیبدو جعبه هارو ببر: ازجاش پاشدو گفتیلیام

 بود ری اتاق بخاطر پنجره بزرگش نورگم،هرچند تو اتاقم، چراغو روشن کردمیبا جعبه ها رفت
 بر می و آخر تصممیکل لباسا رو پرو کرد!  دارهی کار وسواس خاصنی اکردمی احساس میول
منم .  داشت رو بپوشهي حلقه اينای که آستی مدل ماهی لمه مشکراهنی پهی یلی شد که امنیا
.  تنم کنمشدی وسط دستا حلقه مت به انگشي با بندناشی بلند که آستنی ساتن آستهی ماکسهی

 زی چهیپس :باخنده گفتم. یشی خوشگل میلیخ: لباسمو مرتب کرد و گفتي با لبخندیلیام
موهاتم همشو پشت . نظر والبرگي گور باباه،ی عالنینههه، ا: و گفتدیخند! پوشمی مگهید

 دی باردابنظرم ف...ي خوشگل تر شدیلیتوخ:ازسرتاپا نگاهش کردمو گفتم. کنمیسرت جمع م
... خوامیلشکر نم: کرد و گفتی خنده تلخیلیام. می لشکر عاشق دنبال خودمون برگردونهی

چروك نشن تا .می عوضشون کنال،یخیب: گفتطنتیپرسشگرانه توچشماش نگاه کردم که باش
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.  گذاشتم تو کمدموی لباسا اونا رو مرتب تو رگال انداختضی نزدم وبعد تعویحرف. فرداشب
 کاریرامان و آرمان فرداشب چ:دمی که پرسمیخوردی باهم پفک ممی داشتال، تو همیبرگشت

 مویانگشت پفک. بله_؟یلیاوهوم،ام_.نتشونی نبکوالسی حاال حاالها نان،بهترهینم_کنن؟یم
 تو بودم يراستش من اگه جا...  گلفنی بار و من زمياونروز که قرار شد تو بر: گفتمدمویمک

 دی که باي بامن داری بود، مگه تو چه فرقضی تبعيجوری خهآ_..زمیچرا عز_.شدمیدلخور م
با لبخند . هی دهسی شغل سروست،همونیمسئله بودن تو بار ن...يبودی مطیتو اون مح

اول _؟یلیچه دال_.لی اونجا به چند دلي تو برخواستمی خودم هم نمزم،منیعز: گفتیمهربون
... ی توش کار کني چجوردی بای بدونه کيدی که تاحاال توش بار ندي اومدي تو از کشورنکهیا

 تی اذخواستمی نمنکهیو ا.  کنمي نقش بازي گرفتم چجورادی ی سالها حسابنیبعدشم تو ا
 زن همه کار از دستش هی. ی کني هرکاریتونیمطمئن باش م_... اگه مجبور شمیول_. یش

زل زد و با لبخند  ي که گفت به نقطه انویا.  قدرت مردانه رو مهار کنهتونهی میحت... ادیبرم
! ي ندي کن تن به نابودی آدمو نابود کنن،پس سعتوننی مردا هم میالبته بعض: گفتیقشنگ

 و دی هم خندیلیام. عاشق اون دزد نابکار؟ امکان نداره:باخنده گفتم!  یعاشق نش
 دهن کج کردمو یکم. افستای والبرگم خوشقکوالسی نمیاما خودمون.گمیدرکل م...نه:گفت
 دوس یلی خينم بد نشورانتوی تو اي عکساشهیلو،مین_.  گفت آرهشهیم...مم،خبامم:گفتم

 زم،فقطیالبته عز: وسط حرفشو گفتمدمیپر..  ی ولدمی دنترنتی البته تو انم،یدارم اونجا رو بب
 دمی عکسا فهمدنی با دمی عکسا شديلپ تاپمو آوردمو مشغول تماشا. ارمی لپ تاپمو بسایوا

 نیا:دی پرسدی که رسدیبه عکس نو. مدت کمنیچقد دلتنگ شدم،تو هم
 دارم از ای ادمهی ی به تمام معناست از وقتوونهی دهیاون _. تافسیخوشق_.دیبرادرمه،نو_.هیک

 يلبخند. هینجوری فرق نکرده رامانم همتتیاالنم وضع_. خندمی مای خورمیدستش حرص م
 یلیام!  تا خندوندندهی مرص حشتری دلقک به تمام معنا ،البته رامان بهیآره،:زدمو گفتم
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 که گفت خندشوجمع کرد و با حالت منزجر نویا.  شوخهشتری ماکه بيبرا:  و گفتدیخند
 بود دم،اومدهی چشم باز کردم صداشو شنیاز وقت_نجا؟ی اومد ایاون جادوگر ک:دیپرس

!  شم البدشونی شاهد عروسدی بره باشی پينجوریمسخرست،هم_. صبحونه درست کنه
 تای مثل ری کنار عروسي نگفتم، رامان رو با لباس داماديزی با انگشتام شدمو چيزمشغول با

 متعجب ؟ی گفتيزیچ: دی پرسیلیام!  مسخرستیلیخ... ومدنیبنظرم بهم نم... تصور کردم
بعد از رفتن . نه: زدمو گفتميلبخند. نگاهش کردم فکر کنم قسمت آخر فکرمو بلند گفتم

 و دستمال افتادم به جون خونه ی ،با طمی تا حاضر شنجای اادی بر که قرار بود فردازودتیلیام
 نظر ام،بهی کدبانو بنظر بخواستمی می چرا ولدونمی کنم نمزشی مرتب و تمکمی خواستمیم
کارم که تموم شد .  کردن قاب عکس رامان و آرمان شدمزی کردم و مشغول تمی اخم؟؟یک
از .  ازش متنفر نبودمگهی بهتر شده بودم ديپزتو آش. پختمی بستمو واسه شام ماکارونشبندیپ

 امی پادی زی حتزدی بهم زنگ نمادی افتادم،زدی نوادی. .پختن شام که فارغ شدم ساعت پنج بود
 برداشتمو مویگوش.  زنگ بهش بزنمهی نصف شب باشه دیاالن اونجا با!!هی خبرداد،نکنهینم

سالم  خودم يوودی هاله،خواهربه ب: تا بوق جواب دادشی رو گرفتم بعد شدیشماره نو
 دینو!  تويایاز احوال پرس_شکر،حال شما چطوره؟_ خان،احوال شما؟دی سالم نوکیعل_بانو

 دی حرفمو بالحن شوخ گفتم اما نو؟یزنی زنگ مبتی انقد کم به خواهر غریکشیخجالت نم
... ی ناراحتيزی نکنه از چ؟یکنی میبیمگه احساس غر: گفتي مکث کرد و جدیکم
 شهی دارم، دلم برات تنگ ميشتری از تو توقع بی ولستمی تنها هم ننجایستم،ایناراحت ن!!نه_

 ادمی ی لس آنجلس همه چومدمیمن اگه م:دوباره با لحن خندون گفت! شوریخب ب
 دیاما نو!بله از جنبه شما باخبرم_!چسبوندمیامیوودی هالنی ازیکی خودمو به يجوری.رفتیم
 ی با خوشحال؟يدیتو از کجا فهم_؟ي آشنا شدی باکسنکنه  کم خبرگرفتنات مشکوکهنیا

 نکاروی اشهی روم نملویوا ن_. خوشحال شدم،عکسشو حتما برام بفرستیلی خزمی عزيوا:گفتم
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 از کارمندام،تو یکی قیاز طر_ن؟ی باهم آشنا شدي چجوره؟ی جانم انقد خجالتيا_.کنم
دخترکه نه،زن _ه؟ی چندسالشه؟دخترخوب_.شرکت هم چندبار کار کرده بود،خوبه

متعجب و شوکه . کنهیآره شوهرشم تو شرکتمون کار م_قبال ازدواج کرده؟_.هیخوب
 خجالت بکش،برات دینو:دادزدم. گهیآره د_ االن متاهله؟ یعنی...متوجه نشدم:گفتم

 دود از کلم بلند گهی دکنه؟ی منکاروی مجرد اارم؟کدومیپس مجرد ب!!!!؟یگی میچ_.متاسفم
کدوم دختر !! ي شدوونهی دلویچته ن!!!هان؟_.ي شدی عوضیلید،خیشو نو خفه: زدمغی جشدیم

 لوی ندی پرسدیدهنم وا موند نو. می خونه نظافت کنه؟من از کار کوکب خانوم راضادی ميمجرد
 که نمیبیم!!بله: و گفتدی خنددینو!  کم مونده بود سکته بزنمی خلد،توی نویچیه_؟ي شدیچ

 صحبت کردمو دی با نویدم،کمیخند!  خاك برسريزده   منحرف شده،غربیافکارت حساب
 که چشمام گرم شد و دی نکشی تا رامان برگرده طولونیبعد قطع کردن نشستم پشت تلوز

 ..خوابم برد
 
 و آرمان هم با لبخند یلیام! هیباورنکردن...يتو معرکه ا: گفتي زد و با ناباوري لبخندسنیج

 پشت ؟؟يداریرامان ب:ابروهامودادم باالگفتم. زل زده بود بهمجیرامان گ. بهم نگاه کردن
حرصم گرفت .؟ي کارام بلدنیاز!يداری انگار تو بدجور بینه ول:  نازك کرد و گفتیچشم

تنها : گفتیلیام.کردی منی رو بکوبم تو سرش،داشت بهم توهینی ساشم پخواستیدلم م
 اشاره سنیبه ج. هیعال:رامان با پوزخند گفت. ياری همراه بیتونیگفت م...نه_؟ي بريخوایم

 یلیام!  احمقيناخنامو رو دسته مبل فشار دادم، پسره .  ببرتوییپسردا:کرد و گفت
 نظر والبرگ رو من دوارمیرم،امی باهاش ممنم ،ی نگران باشخوادی نمال،یخیرامان ب:گفت

امان خندش گرفت به ر... اوه!!نظر؟: گفتمدمویبازم استرس گرفتم انگشتمو گز. برگرده
 با حرص بهش نگاه کردم و ؟؟یتی پی سرنتي نکردنجاشویفکر ا:سقف نگاه کردو گفت
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 خوشش لویاز ن اگه والبرگ...بسه،خب: گفتسنیج! زبونتو قورت بده تا از جا نکندمش:گفتم
اون شب همه رو واسه شام . اوردمی بازم استرس گرفتم اما از حرص رامان به رو ن؟ی چادیب

 کردن اما خودم از طعمش فی تعریکردم و همه بجز رامان،که فقط تشکر کرد، کلدعوت 
 ي شد و بعد رفتن بچه ها من و رامان بدون کلمه امی تنظي بعدي هادم،نقشهی نفهمیچیه

 یعرق کرده بودم سع. شدمداری بیبا حس خفگ***  خودموني اتاقامی رفتومحرف هرکد
 همون لباس خواب يپاشدمو رو.  انگار اتاق هوا نداشتدهی بکشم اما چه فاقیکردم نفس عم

 و دمی رسیوقت.سوار آسانسور شدم تا برم پشت بوم. رونی رفتم بدمیبلوز شلوارم شنل پوش
 يحالم بهتر شده بود، دور تا دور پشت بوم حفاظا.دمی کشیقیدر آسانسور باز شد نفس عم

 گذاشته مکتی هم هر گوشه نیشنگ به طرز قد،یرسی آدم منهی بلند بود که تا سي اشهیش
 کمی. اون سمت نشسته بود و پشتش بهم بودمکتی نفر رو نهیپشت سرمو نگاه کردم .بودن

تا خود ... بودداریشهر ب...  زدمهی و به حفاظ تکي اگهینگاهش کردم و آروم رفتم سمت د
 کاری چای شدم، گردنبند مامانو لمس کردم دلم گرفته بود،خدارهیبه ساختمونا خ. صبح
 رو ی پناهی خودم سوخت حس دختربچه بياشک تو چشام جمع شد دلم برا... یمامان...کنم

 نداره که چکسوی شده و هبیغر.  گم کردهشهی هميمامانشو برا...داشتم که بغض کرده
 گهیجالب بودد.دمی رو کنارم حس کردم سرمو خم کردم و رامانو ديحضور. کنهرومشآ

 داده بودم هی اونم بر عکس من که به حفاظ تکس،ی رامانه و آرمان ننی که ادادمی مصیتشخ
گردنبندمو رها کردمو ! نجا؟یا: داد و گفتهی خم شد آرنجاشو روش تکی حفاظ کميرو

هوا نخورتت؟سردت : زد و گفتيلبخند.  بخورموااومدم ه:شنلمو محکم تر، و گفتم
... ی باشدیچرا نبا_ان باشم؟ نگردیچرا با_ ؟ینگران: مکث کرد و گفتیکم. نه_ست؟ین

 که نی سوال ببرم،اصن تو واسه همری زتوییتوانا  خواید،نمیببخش...یلین_. رامانالیخیب_
 يزیچ.  رامان؟هی مشکل چسپ.. قایآره،دق :بهش نگاه کردم و گفتم. ي انتخاب شدیکمک کن
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 قد راست کرد شونه هامو نکهی سکوت برقرار شد تا ایکم.  شده بودرهینگفت فقط به شهر خ
کمکت : گفتی آرومي خودش نگه داشت و با لحن مهربون و صدايگرفت منو روبرو

 بود که آسمون ي انهی آهی شب شبیکیتو تار... متعجب زل زدم تو چشاش. دمی مکنم،قولیم
 نی ادیشا...آرامش برگشت. رفتنیبغضم ازب. دادی ستاره درخشان رو نشون می کلو اهیس

چشامو از چشاش گرفتمو به لبخندش نگاه ... کردی مقی آرامبخش تزردی بود،شایینگاه جادو
دستاشو از رو شونه ...  بامنیکنی مي دارکاریچ...یشی چرا انقد عوض م؟ی هستیکردم،تو ک

 خورتت،برگردیهوا داره م...ي کردخی: و با خنده گفتگرفت  آورد و دستامونییهام پا
نه، _؟يایتونم : دور خودم،و گفتمدمیازش فاصله گرفتمو شنلمو محکم کش. يخوریتو،سرما م
 زدم و بالفاصله نگاهمو ازش یدرجواب لبخندش لبخند کمرنگ. امی مگهی دقهیبرو،ده دق

... ای روم، خدادمی لحافو کشتختو  زود رفتم تودمی رسیگرفتمو رفتم سمت آسانسور،وقت
 اما اره،ی بدجنس شه حرصمو دربی گاهدیشا. مستی نبی غرنجای ايممنون که نشونم داد

 سهی با برادر مقاشهی رامان رو مد؟؟ینو...  رو بالشدی قطره اشک چکهی... هینجوری ادمینو
 منو غرق هنم ذشیسرانجام تشو.کردمی فکر مدی فکر کنم نباخواستمیکرد؟ چشامو بستم نم

 از خواب پاشدم،زود ي دختريغای جغی خنده ها و جيصبح با صدا***کرد و خوابم برد
 روشن ونوی زده داشت تلوزپسی کلي و موهاشبندی پهی باتایکارامو کردمو رفتم توهال، ر

 با خنده به پشت دیمنو که د. اومدشیری سنیاه باز ا. زدی حرف می تلفنیکی و با کردیم
 بند شی پیی جلوبی تو جلشویقطع کرد موبا. ي برم،بادی باگهی من ديدنیس: گفتشیخط
 اون با ده؟مثهی منو پوشی صورتشبندی پیحرصم گرفت با اجازه ک. ریصبح بخ:شت و گفتگذا

 و ادامه دی خند کنم؟ی مکاریچ_؟یکنی مکاری چنجایا.ریصبح توهم بخ: گفتمیلبخند مصنوع
 درهم رفتم رو مبل يبا ابروها! مونی آشپزخونه،مو تدیبعد دو. رمیگی مدهیحرفتو ناد:داد

. رونی چرخش قفل در به روبرو تو راهرو نگاه کردم رامان از اتاقش اومد بيبا صدا. نشستم
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 توهال با اشاره چشم و ابرو پرسشگرانه نگام کرد، ومدی همونطور که مدی درهممو که دافهیق
 و دستاشو دور گردنش دیپشت سرش پر  ازتای رهوی.  نگفتميزی باال انداختمو چيشونه ا

 تر بود رامان به عقب خم شد و فک کنم بدبخت سکته از  کوتاهیلیحلقه کردوچون قدش خ
رامان .  تنگ شده بودیلی برات خزم،دلمی عزریصبح بخ: با خنده گفتتایر! ناقص فراتر زد

 براتون شه،ی میت ساعهی_؟ي اومدیک: رو از دور گردنش باز کرد و با لبخند گفتتای ريدستا
 دهی به رامان چسبنجوریهم!  کردم، چقد لوسیتو دلم بهش دهن کج. صبحونه حاضر کردم

 رو يزیاما من چ: از رامان جدا شد و گفتتایر! ادی می سوختني بوزمیعز:بود که رامان گفت
 جلوشو داد پشت ي موهاتایر! خندم گرفت رامان دك کردن هم بلد نبود! اجاق نذاشتم

ف نگاه کردمو به سق. بعد خودشم خجسته وار رفت تو.  آشپزخونهنیایب:فتگوششو گ
 دوباره صدا تای زدم، ريپوزخند!.  اسکل دارمهییای حس بوه؟سندرمیمگه چ_!یسوختن:گفتم

چپ چپ نگاهم ! خورمیممنون،نم:رامان بهم اشاره زد پاشم که گفتم. گهی دنیایب... یه:زد
 دنی تو چدمی فهمزی مدنی با دکردمی اشتباه متای رراجب خب. کرد و بالخره به زور منو برد

فقط .  هم بلد بود، چون املت قارچ درست کرده بودمرویبرخالف تصورم ن! استعداد دارهزیم
 گرفت به رامان دادو ي لقمه اتایر.  املت قارچ دوست نداشتمخوردم،ینون تست و شکالت م

 ؟ي تو خونه ایلین.دونمینم_!رونی بيمنو ببر دی طلبمه بایلی خ؟ هیرامان،امروز برنامت چ:گفت
 و یلیبا ام:  خوردم و با لبخند گفتمکمیص بهم نگاه کرد،فنجون قهومو برداشتمو  با حرتایر

 امشب تایباشه ر:رامانم نه گذاشت نه برداشت و گفت! راحت باش. می کار دارکمیآرمان 
 احمق انگار شی ارون،ی برن بهار کرد واسه ناشی هم انقد غر زد تا راضتایر. رونی بمیریم
 لی از قبیی سفارش و حرفایقبول کرد و بعد از کل! زشتو کرده بودنی اي دلش هوایلیخ

 هی دمویرومبل دراز کش.  باهم رفتن و من تنها شدمومدیمراقب خودت باش،که از نظرم پوچ م
 رست کردم همراهش شروع کردم به خوندن که در زدن لبخند زدم حدسمم دیآهنگ پل
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 رو محکم بغل کردم، آرمان یلیل شدم که ام و آرمان بودن، انقد اون لحظه خوشحایلیبود ام
 ي رو ول کردمو با اشاره به جعبه هایلیام. نیدی همو دشبی دنیچه خبره،شما هم:گفت

آرمان !  فرداشبی مهموني براازیمواد مورد ن: گفتطنتی با شیلی امه؟ی چنایا:دمیدستش پرس
ه که والبرگ از تو دست  شگری جدی بایلیآره به هرحال ام:مبل گذاشت و گفت جعبه هارو رو

 اصال هم متعجب نشد و با خنده زد تو یسی به انگلگری از واژه جیلیبرخالف تصورم ام! برداره
چه نازه،چرا : آرمان که پشت سرش بود کردمو گفتمي به سگ کوچولوینگاه.  آرمانيبازو
 پالتوشو در یلیام.  رامان دعواش کنهترسهی مست،یراحت ن تو خونه رامان_ بهت؟دهیچسب

 سنی آوردم،فرداشب من و تو و جشیبا خودم لباس و کفش و لوازم آرا: آورد نشست و گفت
آرمان ..  والبرگ شک نکنهه،ی ای مامور اف بسنیج:نشستمو گفتم. ی مهمونمیریم

 یلیام.  دارهی رابطه خوبسایبا پل  داره، اتفاقای قبلییوالبرگ باهاش آشنا...نگران نباش:گفت
 ی جلب کن،راستژهی که نسبت به خودش اعتماد ونهی اي برانمیا:ا انداخت و گفت پيپا رو

 ...رونی رفتن بتایبا ر: باانگشتام شدمو گفتميرامان کجاست؟ مشغول باز

 زد و ي آرمان لبخندم؟ی کنکاری چدیفرداشب با:موهامو زدم پشت گوشمو گفتم. اوهوم_
. کنهیارد عمل شه،وگرنه رامان خفمون م ویلی بکش کنار تا امزم،ی نکن عزيتو لوند:گفت

 به ی نگاهیلیام. به حالش دارهیچه فرق..به رامان چه... خفتون کنهدی شده بودم چرا باجیگ
باشه _.ي که جعبه هارو برام آوردیمرس..ي بریتونی مگهیان،دآرم:ساعت کرد و گفت

.  آرمان با سگ کوچولوش که اسمش جس بود رفتمویدیخند! ارمی هم ماهینخود س...رمیم
موافقت کردمو . می تو اتاق لباسارو امتحان کنمیبدو جعبه هارو ببر: ازجاش پاشدو گفتیلیام

 بود ری اتاق بخاطر پنجره بزرگش نورگم،هرچند تو اتاقم، چراغو روشن کردمیبا جعبه ها رفت
 بر می و آخر تصممیاسا رو پرو کردکل لب!  دارهی کار وسواس خاصنی اکردمی احساس میول
منم .  داشت رو بپوشهي حلقه اينای که آستی مدل ماهی لمه مشکراهنی پهی یلی شد که امنیا
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.  تنم کنمشدی وسط دستا حلقه مت به انگشي با بندناشی بلند که آستنی ساتن آستهی ماکسهی
 زی چهیپس :باخنده گفتم. یشی خوشگل میلیخ: لباسمو مرتب کرد و گفتي با لبخندیلیام
موهاتم همشو پشت . نظر والبرگي گور باباه،ی عالنینههه، ا: و گفتدیخند! پوشمی مگهید

 دی باردابنظرم ف...ي خوشگل تر شدیلیتوخ:ازسرتاپا نگاهش کردمو گفتم. کنمیسرت جمع م
... مخوایلشکر نم: کرد و گفتی خنده تلخیلیام. می لشکر عاشق دنبال خودمون برگردونهی

چروك نشن تا .می عوضشون کنال،یخیب: گفتطنتیپرسشگرانه توچشماش نگاه کردم که باش
.  گذاشتم تو کمدموی لباسا اونا رو مرتب تو رگال انداختضی نزدم وبعد تعویحرف. فرداشب

 کاریرامان و آرمان فرداشب چ:دمی که پرسمیخوردی باهم پفک ممی داشتال، تو همیبرگشت
 مویانگشت پفک. بله_؟یلیاوهوم،ام_.نتشونی نبکوالسی حاال حاالها نان،بهترهینم_کنن؟یم

 تو بودم يراستش من اگه جا...  گلفنی بار و من زمياونروز که قرار شد تو بر: گفتمدمویمک
 دی که باي بامن داری بود، مگه تو چه فرقضی تبعيجوری خهآ_..زمیچرا عز_.شدمیدلخور م

با لبخند . هی دهسی شغل سروست،همونیئله بودن تو بار نمس...يبودی مطیتو اون مح
اول _؟یلیچه دال_.لی اونجا به چند دلي تو برخواستمی خودم هم نمزم،منیعز: گفتیمهربون

... ی توش کار کني چجوردی بای بدونه کيدی که تاحاال توش بار ندي اومدي تو از کشورنکهیا
 تی اذخواستمی نمنکهیو ا.  کنمي نقش بازي گرفتم چجورادی ی سالها حسابنیبعدشم تو ا

 زن همه کار از دستش هی. ی کني هرکاریتونیمطمئن باش م_... اگه مجبور شمیول_. یش
زل زد و با لبخند  ي که گفت به نقطه انویا.  قدرت مردانه رو مهار کنهتونهی میحت... ادیبرم

! ي ندي کن تن به نابودی آدمو نابود کنن،پس سعتوننی مردا هم میالبته بعض: گفتیقشنگ
 و دی هم خندیلیام. عاشق اون دزد نابکار؟ امکان نداره:باخنده گفتم!  یعاشق نش

 دهن کج کردمو یکم. افستای والبرگم خوشقکوالسی نمیاما خودمون.گمیدرکل م...نه:گفت
 دوس یلی خي نشونم بدرانتوی تو اي عکساشهیلو،مین_.  گفت آرهشهیم...مم،خبامم:گفتم
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 زم،فقطیالبته عز: وسط حرفشو گفتمدمیپر..  ی ولدمی دنترنتی البته تو انم،یاونجا رو ببدارم 
 دمی عکسا فهمدنی با دمی عکسا شديلپ تاپمو آوردمو مشغول تماشا. ارمی لپ تاپمو بسایوا

 نیا:دی پرسدی که رسدیبه عکس نو. مدت کمنیچقد دلتنگ شدم،تو هم
 دارم از ای ادمهی ی به تمام معناست از وقتوونهی دهیاون _. تافسیخوشق_.دیبرادرمه،نو_.هیک

 يلبخند. هینجوری فرق نکرده رامانم همتتیاالنم وضع_. خندمی مای خورمیدستش حرص م
 یلیام!  تا خندوندندهی مرص حشتری دلقک به تمام معنا ،البته رامان بهیآره،:زدمو گفتم

که گفت خندشوجمع کرد و با حالت منزجر  نویا.  شوخهشتری ماکه بيبرا:  و گفتدیخند
 بود دم،اومدهی چشم باز کردم صداشو شنیاز وقت_نجا؟ی اومد ایاون جادوگر ک:دیپرس

!  شم البدشونی شاهد عروسدی بره باشی پينجوریمسخرست،هم_. صبحونه درست کنه
 تای مثل ری کنار عروسي نگفتم، رامان رو با لباس داماديزی با انگشتام شدمو چيزمشغول با

 متعجب ؟ی گفتيزیچ: دی پرسیلیام!  مسخرستیلیخ... ومدنیبنظرم بهم نم... تصور کردم
بعد از رفتن . نه: زدمو گفتميلبخند. نگاهش کردم فکر کنم قسمت آخر فکرمو بلند گفتم

 و دستمال افتادم به جون خونه ی ،با طمی تا حاضر شنجای اادی بر که قرار بود فردازودتیلیام
 نظر ام،بهی کدبانو بنظر بخواستمی می چرا ولدونمی کنم نمزشی مرتب و تمکمی ستمخوایم
کارم که تموم شد .  کردن قاب عکس رامان و آرمان شدمزی کردم و مشغول تمی اخم؟؟یک
از .  ازش متنفر نبودمگهی بهتر شده بودم ديپزتو آش. پختمی بستمو واسه شام ماکارونشبندیپ

 امی پادی زی حتزدی بهم زنگ نمادی افتادم،زدی نوادی. .پختن شام که فارغ شدم ساعت پنج بود
 برداشتمو مویگوش.  زنگ بهش بزنمهی نصف شب باشه دیاالن اونجا با!!هی خبرداد،نکنهینم

سالم  خودم يوودی هاله،خواهربه ب: تا بوق جواب دادشی رو گرفتم بعد شدیشماره نو
 دینو!  تويایاز احوال پرس_شکر،حال شما چطوره؟_ خان،احوال شما؟دی سالم نوکیعل_بانو

 دی حرفمو بالحن شوخ گفتم اما نو؟یزنی زنگ مبتی انقد کم به خواهر غریکشیخجالت نم
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... ی ناراحتيزی نکنه از چ؟یکنی میبیمگه احساس غر: گفتي مکث کرد و جدیکم
 شهی دارم، دلم برات تنگ ميشتری از تو توقع بی ولستمی تنها هم ننجایستم،ایناراحت ن!!نه_

 ادمی ی لس آنجلس همه چومدمیمن اگه م:دوباره با لحن خندون گفت! شوریخب ب
 دیاما نو!بله از جنبه شما باخبرم_!چسبوندمیامیوودی هالنی ازیکی خودمو به يجوری.رفتیم
 ی با خوشحال؟يدیتو از کجا فهم_؟ي آشنا شدی باکسنکنه  کم خبرگرفتنات مشکوکهنیا

 نکاروی اشهی روم نملویوا ن_. خوشحال شدم،عکسشو حتما برام بفرستیلی خزمی عزيوا:گفتم
 از کارمندام،تو یکی قیاز طر_ن؟ی باهم آشنا شدي چجوره؟ی جانم انقد خجالتيا_.کنم

دخترکه نه،زن _ه؟ی چندسالشه؟دخترخوب_.شرکت هم چندبار کار کرده بود،خوبه
متعجب و شوکه . کنهیآره شوهرشم تو شرکتمون کار م_قبال ازدواج کرده؟_.هیخوب

 خجالت بکش،برات دینو:دادزدم. گهیآره د_ االن متاهله؟ یعنی...متوجه نشدم:گفتم
 دود از کلم بلند گهی دکنه؟ی منکاروی مجرد اارم؟کدومیپس مجرد ب!!!!؟یگی میچ_.متاسفم

کدوم دختر !! ي شدوونهی دلویچته ن!!!هان؟_.ي شدی عوضیلید،خیشو نو خفه: زدمغی جشدیم
 لوی ندی پرسدیدهنم وا موند نو. می خونه نظافت کنه؟من از کار کوکب خانوم راضادی ميمجرد

 که نمیبیم!!بله: و گفتدی خنددینو!  کم مونده بود سکته بزنمی خلد،توی نویچیه_؟ي شدیچ
 صحبت کردمو دی با نویدم،کمیخند!  خاك برسريزده   منحرف شده،غربیافکارت حساب

 که چشمام گرم شد و دی نکشی تا رامان برگرده طولونیبعد قطع کردن نشستم پشت تلوز
 ..خوابم برد

آروم چشمامو بازکردم گردنم ..  گردنت شکستيدی دختر بدجور خواب؟پاشویلین..یلین
 مبل بلندکردمو و دستمو یسرمو از پشت کردمو زیگرفته بود نور لوسترا چشمامو زد چشامو ر

 ازهیخم.  خوابت برده بودونی تلوزيجلو:رامان پالتوشو در آورد و گفت. گذاشتم رو گردنم
 به یدست. هفت: کرد و گفتشی به ساعت مچی چنده؟ نگاهساعت،آره: گفتمدموی کشيا
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 ریمس. پالتوشو رو ساعدش گذاشت و رفت سمت اتاقش. ازجام پاشدمدمویصورتم کش
 خودمو کش و قوس دادمو رفتم تو یکم.  بودمجیرفتنشو با نگاه دنبال کردم هنوز گ

 رهی خزی و به مپزخونهاومد تو آش. کردمنی غذارو تزئدموی چقهی رو با سلزیم. آشپزخونه
چرا انقد زحمت !به به کدبانو _.  برداشتمنتی از کابوانی نگفتم و دوتا ليزیچ.شد
 لطفاتو جبران دی داره،بای عکس العملی هرحال هرعملفست،بهی وظستیزحمت ن_؟يدیکش
 زدمو ي پوزخند؟يدی به اسم لطافت شنيزی،چیمونی مینچ نچ،همش مثه ببر زخم_.کنم

 چرا ي ناراحتم؟وایازچ.. شوکه شدم؟ی ناراحتیاز چ_! ؟ي لطافت داریلی ختو لطافت؟: گفتم
 زدمو يلبخند.  رو کنار بزنمی معنی رفتار بنی کردم ایسع..هی شدم هدفم چينجوریا

خودم :گفت.دمیمنم نشستم و براش غذا کش.  و نشستدی رو عقب کشیصندل. نیبش:گفتم
 ایامروز ک: زد بشقابو گرفت و گفتيلبخند.. نوش جان:بشقابو دادم بهشو گفتم. دمیکشیم

 و یلیما: دمی پرسدمیکشی خودم مي که برای درحالا؟ی کیعنی نای ایلیام_.نای ایلیام_اومدن؟
 کارایچ! گهیخب سگه د: و گفتدیخند!! ترسهیآرمان و سگش که مثه سگ ازت م

 برا میپرو کن  لباس آورده بودیلی امم؟ی قرار بود کنکاریخب چ!!!می گرفتیپارت_ن؟یکرد
 ه؟یچجور_.آره_؟ياهان،خوبه،انتخاب کرد_. فرداشب

 منظورش مشخصات لباس بود دمیسرخورده به بشقابش نگاه کرد خندم گرفت فهم. هیمشک_
 نوشابه خوردمو کمی! ذارهی نه که کم سر به سرم مده،حقشهی مفی کردنش کتی خب اذیول

وا،چرا بدم _!!! به حضورشي عالقه داریلینه که خ_ ؟ياوردی رو نتایچرا واسه شام ر:دمیپرس
 رو زی میونبعد شام با مهرب.  نشون ندادمیواکنش. ی خر خودتیعنی ه نگام کرد کيجوریاد؟یب

 کار خونه نکهیا...  آل بسازهدهی مرد اهی بود تا ازش ی رفتاراش کافنیبنظرم ا. باهام جمع کرد
 ی کارت ارزش قائل بود و حتيو برا.  قشنگ بودیلی خکردی و کمکش مدیدی زن نمفهیرو وظ

 نظافت ي کردمو اون برانکاروی سرزنشم کرد که چرا ای کلدم کرزیمتوجه شد که خونه رو تم
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 خونه عادت شده نی تو ایزندگ... نداشتمی بودم مشکلی کار راضنی من ازاره،امایکارگر م
 و ی همخونه دوست داشتنهی... کارکردن و کنار رامان بودن...  خونهنیغذا پختن تو ا... بود

 نی از قشنگتریکی تجربه نی اکردمیو فکر م  شده بودمنیری عادت شنیدچار ا... مهربون
 کار داشت و تو کمیرامان . برمی پس از تک تک لحظه هاش لذت مشهی ممیزندگخاطرات 

. می قدم بزنمی که اس ام اس داد حاضر شم برزدمیاتاقش بود منم تو اتاقم داشتم الك م
 حرف امکی با پهم  اتاقهی که از فاصله نیهم.  رو صورتم نشست و ذوق کردمیلبخند پهن

 اموی عطر زدم و کتونکمی موهامو باز گذاشتم دموی بامزه بود، لباس پوشیلی خمیزدیم
آره _؟!!هیتلپات: تکون داد و گفتيبا خنده سر. رونی بمیبرداشتم همزمان از اتاقامون اومد

 دمی کشیقینفس عم.  شب نمناك و سرد بودن،یی پامی و رفتمیباهم سوار آسانسورشد. انگار
 سمت می رو رفتادهیباهم از کنار پآروم .  رقصان تو هوا پخش شدگاری مثه دود سبازدمم
 شی شادمهی_.هی خوبي هوایلیآره خ_!ی خوبيچه هوا: کردمو گفتمبامیدستامو توج. پارك

 م،ی تا خسته شمیکردی ميانقد باز... پاركبردی مدروی شبا بابام منو نوشهیسالم که بود هم
 به روبرم یبا لبخند محزون. ری بخادشی... مارو پررو کردهيادیکه بابا ز زدی غر میمامان کل

. تو راه شمال...تصادف_ براشون افتاد؟یچه اتفاق: دی سکوت پرسیرامان بعد کم. نگاه کردم
 دلم براشون یلیخ...زهی بهم بروی همه چتونهی و موفتهی مباریاما اتفاق ...برنامه هرسال بود

خصوصا مادرت ...يار ديتو پدر و مادر فوق العاده ا... ممنون_. روحشون شاد_.شهیتنگ م
 گهید...کنهی فکرو منیاونم درمورد تو هم:بالبخند گفت. هی مهربون و دوست داشتنیلیخ

خب _!یکنی گوش میلینه که خ: و گفتمدمیخند.  نکنتی رو اذلوفری نگهیکالفم کرده همش م
 یی پررویــــلیخ_! دارهیفی که کردن تو چتی اذدونهیآخه اون نم! نه کامال

فکر _. مینی بشایب: و گفتمي رفتم سمت تاب فلزمیباهم وارد پارك شد! نظرلطفتونه_.رامان
 و اومد دیخند. رهی توقع منای ازشتریاز تو ب_!!! فعالهيادی فقط کودك درون خودم زکردمیم
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 شه؟ی تنگ نموندلت براش: گفتمخوردمی که آروم تکون منجوریهم.  نشستمی تاب کناريرو
 یلیحتما خ...نیمامان و بابات،چرا هردوتون انقد ازشون دور: کرد گفتمپرسشگرانه نگام

. هیبیجورعجی سرگرد چرا انقد خشکه؟ یراست_.یلیخ..آره خب_... شهیدلشون براتون تنگ م
 می بچه بودیوقت... بودينجوری بدعنقه،از اولم همیلیخ: بهم کرد و باخنده گفتیرامان نگاه

 نگام یچپک! ی مرض داشتیاز بچگ: چپ چپ نگاهش کردمو گفتم. میکردی متشی اذیلک
 ی کمران؟ی برگشتن ایپدرومادرت براچ...نیینجای ارستانی گفت از دبیلیام:دمیکرد، پرس

 عادت نجای به ایدرست وقت...مونهی نمیکی با خانوادش شهیراه آدم هم: مکث کرد و گفت
 دمیپر.  برگردمخواستمیودم و اصال هم نم دانشجو باونموقع من.میبابا خواست برگرد.میکرد

 خواستمینه اصال،اگه م: زل زد توچشامو گفتتا؟یبخاطر ر:دمیوسط حرفشو با طعنه پرس
خب روابط : و گفتدی کشیقی نفس عم؟يکردی ترکش میعنی_.گشتمیبرگردم خب برم

 رانی شه برگردم و تو اعث باتونهی نميزی چچی که هدونمی منویاما من ا... تموم شنتوننیم
 رفتار مردمشو تحمل کنم،عادت تونمیمن نم... ستی نرانیمشکل ا_چرا؟..خب_. کنمیزندگ

همش زود قضاوت ... دخالت نکنهشونی تو زندگی هم دخالت کنن اما کسیکردن تو زندگ
 نادرست ي عقده شده و از راههای همه چشونیبرا بعض... ننیچیبرا هم حرف م...کننیم

 دختر بپرسه ساعت هی از ی پسر حق نداره حتهی که هیی جارانیا... کننی براورد منوعقدشو
 ي ندارن چون تعداد مزاحما و آدم عالف از آدمايرینن،تقصیبی منانهی رو بدبزیچنده همه چ

 به بچه هاشون خصوصا دخترا حق انتخاب مستقل چوقتیپدر و مادرا ه.. شترهی بمنظوریب
آره درسته،دلم _. رامانستنی نينجوری اما همه اکنمیدرك م_. امی بنار کتونمیمن نم... دنینم

 باری_چرا؟_!زنمی و اجتماعش گند مرانی تو اشهی خودنو وقف بدم همتونمی اما نمشهیتنگ م
 رفت ي نگام کرد و چش غره اژدررغضبی مثه مدمی دختر آدرس پرسهی از منظوری بیلیخ
خب منم با لبخند جوابشو .  نشست گفت سالمم کنارمکتی دختره اومد رو نهی بارمی!!!
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عجب : و گفتمدنیشروع کردم به خند!  از دستش فرار کردمدنیدادم،آخرش بزور دو
. پاشو_.یلیآره خ_؟يپشمک دوست دار:بالبخند از رو تاب پاشد و گفت!! ي دارییماجراها

 و رفت برام گی بزرگ صورتی پشمک چوبهی ی سمت دکه پشمک فروشمیپاشدمو باهم رفت
 از پشمک کندمو گرفتم کنار دهنش با دست ازم کهی تهی.می پارك قدم زدی جنگليتو قسمتا

با ذوق !  هفته موندههی_ه؟ی کسمسیکر:دمی پارك پرسي کاجاناتیی تزدنیگرفت باد
 ی تو خونش مهمونخوادی میلی امسال امیدم،ولی نمتی اهمادیالبته ز_!چه قشنگ:گفتم

 که فیح!  ذوق داشته باشکمی یینجای وقته ایلیتو خ_. مهمهون به هرحال برا اره،خبیبگ
رامان ! ادی من ميامسال بخاطر گل رو_! ادینه بابا االن سه ساله برف نم_!ادیبرف نم

 بهم قول داد که هرموقع وقتش آزاد بود ي روادهیبعد از پ... دیخندی قشنگ مد،چقدیخند
 حداقل بذار صورتمو تو یلیام:کالفه گفتم*** بچه خوشحال شدمهی و من مثه ي روادهی پمیبر
 تو موهام فروکرد و گهی سنجاق سر دهی یلیام!! ستمی با رژ قرمز موافق ننم،منی ببنهیآ

کالفه با برس تو دستم . انقدم وول نخور تا موهات خراب نشه!ي شدی عالمیلی ،خرینخ:گفت
محشر ...تموم شد:ت کرد و با ذوق گفی تاف بود رو سرم خالی هرچیلیام.  کردميباز
 نهی آي و به دختر تونهی رفتم سمت آدمویزود از جام پر. نی ببنهی آياالن برو خودتو تو.يشد

 به ي دودی مشکشی آراهی بودم چشمام تو دهی ندیشی آرانیزل زدم تا حاال خودمو تو چن
 مموهامو پشت سر.  با رژگونه رنگ شدهي رژ لب قرمز مات و گونه هازدی برق میطرز خاص

 که با گردنبند دی مرواریخی ميگوشواره ها. جمع کرده بود و جلوشو فرق کج باز کرده بود
 پاشنه بلند ی ورني بلندم با کفشایلباس مشک. گردنم ست بودي تودی مروارفیبلند و چند رد

 با لبخند از سرتاپا نگاهم کرد و با حالت یلیام.  داشتی دستم همخوني توی دستفیو ک
 يبا نگاه به چشما! ي شدیعال:  گذاشت و گفتزی تو دستشو رو ميشگریآرا ي قلمویشینما

 خانوم هی رینخ: و گفتدیخند! یلیقرار بود من زشت شم ام: گفتمشی آرايسبزش تو پرده 
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 به تاسف تکون دادمو با لبخند نگاهش کردم موهاشو فر يسر. ادی بنظر ببای زشهی همدیبا
 تو ي نقره ازیگوشواره آو. من بودهی شبششیآرا.د سمت کج کرده بوهیکرده بود و همشو 

 ی جمع کرد و شنل خز کرم رنگالرویبا عجله وسا. دیرسی شونش میکیگوشش بود که تا نزد
 رنگشو رو یشنلو تنم کردم اونم شال مشک.  شدرمونیزودباش د:پرت کرد سمتمو گفت

. ساینه وا: گفتکه  تکون دادمو خواستم برميسر. می برهنش انداخت و گفت بريشونه ها
 نمیا: و گفتدی کشرونی بششی لوازم آرافیبهش نگاه کردم رژ لب قرمزو از اعماق ک

 بره دیرامان گفته بود با. رونی بمی زدمو بالخره باهم از اتاق رفتيلبخند! شهی مازین.میببر
 خواستی چرا دلم مدونمی به هال خلوت انداختم نمی نگاهدمی کشی و خونه نبود،آهییجا
 به منو ی با نگاهرونوی از آشپزخونه اومد بنه،آرمانی و غمزه ببییبای زنی منو غرق امانرا
 يلبخند! نی بهم زدیپیبه به چه ت:  گفتکردی مشوچکی دستفی کاتی که داشت محتویلیام

 ویلیدست ام. ادی در مسنی جي که االن صدانی برگهین،دیموفق باش:ادامه داد. بهش زدم
دست شما درد نکنه،فکر نکنم _.نی بخورنی گذاشتم با رامان گرم کنامآرمان،ش:گرفتمو گفتم

 سوار آسانسور یلیهمراه ام. خداحافظ. خبیلیخ: گفتمدمویلبمو از داخل گز. ادیواسه شام ب
 نی آخریلیآسانسور متوقف شد ام.نهی رو ببتای فرصت طلب تابلوئه رفته رم،رامانیشد

در آسانسور . می مرتبه ،بریهمه چ_.نه_!يتو فکر: انداخت وگفتنهینگاهشو به خودمون تو آ
 ..می شدیباز شد و هردو باهم وارد الب

آروم چشمامو بازکردم گردنم ..  گردنت شکستيدی دختر بدجور خواب؟پاشویلین..یلین
 مبل بلندکردمو و دستمو ی کردمو سرمو از پشتزیگرفته بود نور لوسترا چشمامو زد چشامو ر

 ازهیخم.  خوابت برده بودونی تلوزيجلو:مان پالتوشو در آورد و گفترا. گذاشتم رو گردنم
 به یدست. هفت: کرد و گفتشی به ساعت مچی چنده؟ نگاهساعت،آره: گفتمدموی کشيا

 ریمس. پالتوشو رو ساعدش گذاشت و رفت سمت اتاقش. ازجام پاشدمدمویصورتم کش
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ش و قوس دادمو رفتم تو  خودمو کیکم.  بودمجیرفتنشو با نگاه دنبال کردم هنوز گ
 رهی خزی و به مپزخونهاومد تو آش. کردمنی غذارو تزئدموی چقهی رو با سلزیم. آشپزخونه

چرا انقد زحمت !به به کدبانو _.  برداشتمنتی از کابوانی نگفتم و دوتا ليزیچ.شد
 لطفاتو جبران دی داره،بای عکس العملی هرحال هرعملفست،بهی وظستیزحمت ن_؟يدیکش
 زدمو ي پوزخند؟يدی به اسم لطافت شنيزی،چیمونی مینچ نچ،همش مثه ببر زخم_.کنم

 چرا ي ناراحتم؟وایازچ.. شوکه شدم؟ی ناراحتیاز چ_! ؟ي لطافت داریلی ختو لطافت؟: گفتم
 زدمو يلبخند.  رو کنار بزنمی معنی رفتار بنی کردم ایسع..هی شدم هدفم چينجوریا

خودم :گفت.دمیمنم نشستم و براش غذا کش.  و نشستدی رو عقب کشیصندل. نیبش:گفتم
 ایامروز ک: زد بشقابو گرفت و گفتيلبخند.. نوش جان:بشقابو دادم بهشو گفتم. دمیکشیم

 و یلیام: دمی پرسدمیکشی خودم مي که برای درحالا؟ی کیعنی نای ایلیام_.نای ایلیام_اومدن؟
 کارایچ! گهیخب سگه د: و گفتدیخند!! رسهتیآرمان و سگش که مثه سگ ازت م

 برا میپرو کن  لباس آورده بودیلی امم؟ی قرار بود کنکاریخب چ!!!می گرفتیپارت_ن؟یکرد
 ه؟یچجور_.آره_؟ياهان،خوبه،انتخاب کرد_. فرداشب

 منظورش مشخصات لباس بود دمیسرخورده به بشقابش نگاه کرد خندم گرفت فهم. هیمشک_
 نوشابه خوردمو کمی! ذارهی نه که کم سر به سرم مده،حقشهی مفی کردنش کتی خب اذیول

وا،چرا بدم _!!! به حضورشي عالقه داریلینه که خ_ ؟ياوردی رو نتایچرا واسه شام ر:دمیپرس
 رو زی میبعد شام با مهربون.  نشون ندادمیواکنش. ی خر خودتیعنی ه نگام کرد کيجوریاد؟یب

 کار خونه نکهیا...  آل بسازهدهی مرد اهی بود تا ازش ی رفتاراش کافنیبنظرم ا. باهام جمع کرد
 ی کارت ارزش قائل بود و حتيو برا.  قشنگ بودیلی خکردی و کمکش مدیدی زن نمفهیرو وظ

 نظافت ي کردمو اون برانکاروی سرزنشم کرد که چرا ای کلدم کرزیمتوجه شد که خونه رو تم
 خونه عادت شده نی تو ایزندگ... نداشتمی بودم مشکلی کار راضنی من ازاره،امایکارگر م
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 و ی همخونه دوست داشتنهی... کارکردن و کنار رامان بودن...  خونهنیغذا پختن تو ا... بود
 نی از قشنگتریکی تجربه نی اکردمیو فکر م  شده بودمنیری عادت شنیدچار ا... مهربون

 کار داشت و تو کمیرامان . برمی پس از تک تک لحظه هاش لذت مشهی ممیخاطرات زندگ
. می قدم بزنمی که اس ام اس داد حاضر شم برزدمیاتاقش بود منم تو اتاقم داشتم الك م

 حرف امکی با پهم  اتاقهی که از فاصله نیهم.  رو صورتم نشست و ذوق کردمیلبخند پهن
 اموی عطر زدم و کتونکمی موهامو باز گذاشتم دموی بامزه بود، لباس پوشیلی خمیزدیم

آره _؟!!هیتلپات: تکون داد و گفتيبا خنده سر. رونی بمیبرداشتم همزمان از اتاقامون اومد
 دمی کشیقینفس عم.  شب نمناك و سرد بودن،یی پامی و رفتمیباهم سوار آسانسورشد. انگار

 سمت می رو رفتادهیآروم باهم از کنار پ.  رقصان تو هوا پخش شدگاری مثه دود سبازدمم
 شی شادمهی_.هی خوبي هوایلیآره خ_!ی خوبيچه هوا: کردمو گفتمبامیدستامو توج. پارك

 م،ی تا خسته شمیکردی ميانقد باز... پاركبردی مدروی شبا بابام منو نوشهیسالم که بود هم
 به روبرم یبا لبخند محزون. ری بخادشی... مارو پررو کردهيادیکه بابا ز زدی غر میمامان کل

. تو راه شمال...تصادف_ براشون افتاد؟یچه اتفاق: دی سکوت پرسیرامان بعد کم. نگاه کردم
 دلم براشون یلیخ...زهی بهم بروی همه چتونهی و موفتهی مباریاما اتفاق ...برنامه هرسال بود

 خصوصا مادرت...ي داريتو پدر و مادر فوق العاده ا... ممنون_. روحشون شاد_.شهیتنگ م
 گهید...کنهی فکرو منیاونم درمورد تو هم:بالبخند گفت. هی مهربون و دوست داشتنیلیخ

خب _!یکنی گوش میلینه که خ: و گفتمدمیخند.  نکنتی رو اذلوفری نگهیکالفم کرده همش م
 یی پررویــــلیخ_! دارهیفی که کردن تو چتی اذدونهیآخه اون نم! نه کامال

فکر _. مینی بشایب: و گفتمي رفتم سمت تاب فلزمیباهم وارد پارك شد! نظرلطفتونه_.رامان
 و اومد دیخند. رهی توقع منای ازشتریاز تو ب_!!! فعالهيادی فقط کودك درون خودم زکردمیم

 شه؟ی تنگ نموندلت براش: گفتمخوردمی که آروم تکون منجوریهم.  نشستمی تاب کناريرو
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 یلیحتما خ...نیمامان و بابات،چرا هردوتون انقد ازشون دور: کرد گفتمپرسشگرانه نگام
. هیبیجورعجی سرگرد چرا انقد خشکه؟ یراست_.یلیخ..آره خب_... شهیدلشون براتون تنگ م

 می بچه بودیوقت... بودينجوری بدعنقه،از اولم همیلیخ: بهم کرد و باخنده گفتیرامان نگاه
 نگام یچپک! ی مرض داشتیاز بچگ: چپ چپ نگاهش کردمو گفتم. میکردی متشی اذیلک

 ی کمران؟ی برگشتن ایپدرومادرت براچ...نیینجای ارستانی گفت از دبیلیام:دمیکرد، پرس
 عادت نجای به ایدرست وقت...مونهی نمیکی با خانوادش شهیراه آدم هم: مکث کرد و گفت

 دمیپر.  برگردمخواستمیودم و اصال هم نم دانشجو باونموقع من.میبابا خواست برگرد.میکرد
 خواستمینه اصال،اگه م: زل زد توچشامو گفتتا؟یبخاطر ر:دمیوسط حرفشو با طعنه پرس

خب روابط : و گفتدی کشیقی نفس عم؟يکردی ترکش میعنی_.گشتمیبرگردم خب برم
 رانی شه برگردم و تو اعث باتونهی نميزی چچی که هدونمی منویاما من ا... تموم شنتوننیم

 رفتار مردمشو تحمل کنم،عادت تونمیمن نم... ستی نرانیمشکل ا_چرا؟..خب_. کنمیزندگ
همش زود قضاوت ... دخالت نکنهشونی تو زندگی هم دخالت کنن اما کسیکردن تو زندگ

 نادرست ي عقده شده و از راههای همه چشونیبرا بعض... ننیچیبرا هم حرف م...کننیم
 دختر بپرسه ساعت هی از ی پسر حق نداره حتهی که هیی جارانیا... کننی براورد منوعقدشو

 ي ندارن چون تعداد مزاحما و آدم عالف از آدمايرینن،تقصیبی منانهی رو بدبزیچنده همه چ
 به بچه هاشون خصوصا دخترا حق انتخاب مستقل چوقتیپدر و مادرا ه.. شترهی بمنظوریب

آره درسته،دلم _. رامانستنی نينجوری اما همه اکنمیدرك م_. امی بنار کتونمیمن نم... دنینم
 باری_چرا؟_!زنمی و اجتماعش گند مرانی تو اشهی خودنو وقف بدم همتونمی اما نمشهیتنگ م

 رفت ي نگام کرد و چش غره اژدررغضبی مثه مدمی دختر آدرس پرسهی از منظوری بیلیخ
خب منم با لبخند جوابشو .  نشست گفت سالمم کنارمکتی دختره اومد رو نهی بارمی!!!

عجب : و گفتمدنیشروع کردم به خند!  از دستش فرار کردمدنیدادم،آخرش بزور دو
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. پاشو_.یلیآره خ_؟يپشمک دوست دار:بالبخند از رو تاب پاشد و گفت!! ي دارییماجراها
 و رفت برام گی بزرگ صورتی پشمک چوبهی ی سمت دکه پشمک فروشمیپاشدمو باهم رفت

 از پشمک کندمو گرفتم کنار دهنش با دست ازم کهی تهی.می پارك قدم زدی جنگليتو قسمتا
با ذوق !  هفته موندههی_ه؟ی کسمسیکر:دمی پارك پرسي کاجاناتیی تزدنیگرفت باد

 ی تو خونش مهمونخوادی میلی امسال امیدم،ولی نمتی اهمادیالبته ز_!چه قشنگ:گفتم
 که فیح!  ذوق داشته باشکمی یینجای وقته ایلیتو خ_. مهمهون به هرحال برا اره،خبیبگ

رامان ! ادی من ميامسال بخاطر گل رو_! ادینه بابا االن سه ساله برف نم_!ادیبرف نم
 بهم قول داد که هرموقع وقتش آزاد بود ي روادهیبعد از پ... دیخندی قشنگ مد،چقدیخند

 حداقل بذار صورتمو تو یلیام:کالفه گفتم*** بچه خوشحال شدمهی و من مثه ي روادهی پمیبر
 تو موهام فروکرد و گهی سنجاق سر دهی یلیام!! ستمی با رژ قرمز موافق ننم،منی ببنهیآ

کالفه با برس تو دستم . انقدم وول نخور تا موهات خراب نشه!ي شدی عالمیلی ،خرینخ:گفت
محشر ...تموم شد:ت کرد و با ذوق گفی تاف بود رو سرم خالی هرچیلیام.  کردميباز
 نهی آي و به دختر تونهی رفتم سمت آدمویزود از جام پر. نی ببنهی آياالن برو خودتو تو.يشد

 به ي دودی مشکشی آراهی بودم چشمام تو دهی ندیشی آرانیزل زدم تا حاال خودمو تو چن
 مموهامو پشت سر.  با رژگونه رنگ شدهي رژ لب قرمز مات و گونه هازدی برق میطرز خاص

 که با گردنبند دی مرواریخی ميگوشواره ها. جمع کرده بود و جلوشو فرق کج باز کرده بود
 پاشنه بلند ی ورني بلندم با کفشایلباس مشک. گردنم ست بودي تودی مروارفیبلند و چند رد

 با لبخند از سرتاپا نگاهم کرد و با حالت یلیام.  داشتی دستم همخوني توی دستفیو ک
 يبا نگاه به چشما! ي شدیعال:  گذاشت و گفتزی تو دستشو رو ميشگریآرا ي قلمویشینما

 خانوم هی رینخ: و گفتدیخند! یلیقرار بود من زشت شم ام: گفتمشی آرايسبزش تو پرده 
 به تاسف تکون دادمو با لبخند نگاهش کردم موهاشو فر يسر. ادی بنظر ببای زشهی همدیبا
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 تو ي نقره ازیگوشواره آو. من بودهی شبششیآرا.د سمت کج کرده بوهیکرده بود و همشو 
 ی جمع کرد و شنل خز کرم رنگالرویبا عجله وسا. دیرسی شونش میکیگوشش بود که تا نزد

 رنگشو رو یشنلو تنم کردم اونم شال مشک.  شدرمونیزودباش د:پرت کرد سمتمو گفت
. ساینه وا: گفتکه  تکون دادمو خواستم برميسر. می برهنش انداخت و گفت بريشونه ها

 نمیا: و گفتدی کشرونی بششی لوازم آرافیبهش نگاه کردم رژ لب قرمزو از اعماق ک
 بره دیرامان گفته بود با. رونی بمی زدمو بالخره باهم از اتاق رفتيلبخند! شهی مازین.میببر
 خواستی چرا دلم مدونمی به هال خلوت انداختم نمی نگاهدمی کشی و خونه نبود،آهییجا
 به منو ی با نگاهرونوی از آشپزخونه اومد بنه،آرمانی و غمزه ببییبای زنی منو غرق امانرا
 يلبخند! نی بهم زدیپیبه به چه ت:  گفتکردی مشوچکی دستفی کاتی که داشت محتویلیام

 ویلیدست ام. ادی در مسنی جي که االن صدانی برگهین،دیموفق باش:ادامه داد. بهش زدم
دست شما درد نکنه،فکر نکنم _.نی بخورنی گذاشتم با رامان گرم کنامآرمان،ش:گرفتمو گفتم

 سوار آسانسور یلیهمراه ام. خداحافظ. خبیلیخ: گفتمدمویلبمو از داخل گز. ادیواسه شام ب
 نی آخریلیآسانسور متوقف شد ام.نهی رو ببتای فرصت طلب تابلوئه رفته رم،رامانیشد

در آسانسور . می مرتبه ،بریهمه چ_.نه_!يتو فکر: انداخت وگفتنهینگاهشو به خودمون تو آ
 ... می شدیباز شد و هردو باهم وارد الب

 شد و اومد ادهی پنی متوجه ما که شد از ماشدمی رو دسنی جنی ماشنیی پامی پله ها که رفتاز
 سنی ج؟ي منتظر موندیلیخ : گفتیلی حرف بزنه امنکهی بهمون کرد قبل از اینگاه.طرفمون

چقد !  نبودامیاونجور: با لبخند گفتیلیام! قهیفقط چهل و سه دق:د و گفت کريخنده ا
بعد هر دو در . می برنی سوار شگهین،دی خوشگل شدیلیشما هم خ_! سنی جي شدپیخوشت

من !شهی منم،تابلوی جلو بشدیمن نبا: گفتیلیام. رفتم و عقب نشستم. عقب و جلو رو باز کرد
 مجرد خوادی مدونه،ودلمیوالبرگ که نم_!دونمی که منویا:متعجب گفتم.  دختر کامال مجردمهی
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 به تاسف تکون داد که يبا لبخند سر. کردمسنی جه بینگاه. ادی به چشمش بیلیبودنم خ
عقب گرد کردم و با .  برام جالب بودیلی خنی وسواس داشت و ایلی خیلیام. خندم گرفت

. منم نشستم.  لباسشو جمع کرد و سوار شدنیی پایلیام! زهی دوشنیسوار ش:اشاره سر گفتم
 هوی یلی که امکردمی نگاه مخنام قرمز رنگ نايبه الکا.  روشن کرد و راه افتادنوی ماشسنیج

 ی ادکلن بود خالیتا اومدم نگاهش کنم دستشو آورد جلو و هرچ!  رفتادمیاوه عطر :گفت
 یلیام.  کرواتشو شل کردکمی سنیج.  اومداادمیخداروشکر ! مهمهیلیعطر خ:کرد روم و گفت

 يکرد و سر  بهم نگاهنهی از آیلیام. کنمیبعددرستش م_!شهی خراب مپتی تسنینکن ج :گفت
ناخن !! یاه لعنت: بلند گفتیی بعد با صدایکم.  بهش زدميلبخند. به تاسف تکون داد

 ی همرات؟؟ با ناراحتياوریچسب ن: نگاهش کردمو گفتمنهیاز آ!!  در اومدمیمصنوع
 شتریحاال انقد مهمه ،ناخن کوتاه ب_.امی االن مرمی چسب بگهی نگه دار من برم سنیج!!نه:گفت

نه، _.رمی خودم می شادهی پخوادیتو نم_. شمادهی نکن،نگه دار پتی اذسنینه ،ج_!! ادیبهت م
 پارك کرد ابونی حرف کنار خی بسنیج.  برم بهتره،خودميری بگی چه مارکدی بایدونیتو نم
 رفتنش به مغازه رو با چشم دنبال ری شد مسادهی پیلیام.  خبیلیخ_!زود برگرد:گفت
 سنیج.نیی رو دادم پاشهی شی کمکردمی میاحساس خفگ نی تو ماشظی عطر غلياز بو.کردم
اما : زدمو گفتميلبخند!  کنهی سمپاشخوادی انگار مزنهی عطر ميجوریگه،ی دوونستید:گفت

 نجایخوبه که ا:به چشمام نگاه کرد و گفت.  عجوالنشم قشنگهي کارانیاون فوق العادست، هم
 یتونی زيچشما. چشماش نگاه کردم  بهیبا قدردان. يای باهامون کنار بی و تونستیراحت

 یلیخ_؟ياسترس دار:دیبا لبخند پرس.  شده بودی عسلنیرنگش تو نور زرد رنگ ماش
 نکردم يمن تا حاال نقش باز.کمیخب راستش _.  سوال کردمست،فقطیشخص نم_مشخصه؟
 به خودت باور داشته باش،من و:  وگفتدیخند! هی آدم عوضهی مرد،که از شانسم هیاونم برا 

 کوالسی نظر نشهی باعث نمیلی امفاتی کارا و تشرنیراستش ا...می هم کنارتیلیام
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 ینی چیبا نگران. يشدی دعوت نمیگرنه به مهمونو!برگرده،بنظرم که اون ازتو خوشش اومده
 اشتباه دوارمیام:چشامو از چشاش گرفتمو گفتم.زدی حرف منانی دادم چقد با اطممیشونیبه پ

نگاش : شدگفتي که در سکوت سپریکم.  نزدی داد و حرفهیتک آرنجشو به پنجره.یکن
 که دمی داشت رو دیلی نگاهشو گرفتم امری حرفش مسدنیبا شن! دهیفقط وقت هدر م...کن
 هم مشغول یلی زده نشد،امی حرف خاصری مسم،تویسوار شد و دوباره راه افتاد. گشتیبرم

 زل ی به ساختمون گتنیماش شهی و من از پشت شمیدیچسبوندن ناخنش بود،بالخره رس
 از عمارت نکهیمنم بدون ا. شمادهی گفت پیلی محوش بودم که امنجوریزدم،باشکوه بود هم

 قدم پشت سرش هی جلوتر از ما رفت و ما با فاصله سنیج.  شدمادهیرم پچشم بردا
 ت خواهراش پشی وقتندرالی کارتون سادی که می دامن لباسامونو جمع کرده بودنییپا.میرفتیم

پله ها که تموم شد وارد قسمت موزه .  تو قصر افتادم و خندم گرفترفتنی ميسر نامادر
 فوق العاده بود و شنل و شال مونو فاتیتشر. میدی رسی بزرگ سالن اصلي و به ورودمیشد

 شد و رهی به صورتم خسنیج.  بوددهیاسترس امونمو بر.می دادلی تحویشخدمتیبه خانم پ
 دستمو تو دستش فشرد و باهم یلیام.  زدمیلبخند مصنوع. دهی پرترنگ:  آروم گفتيباصدا

 شدم که استرسم فراموش شیر بود و چنان محو معمابایفوق العاده ز. میوارد سالن شد
.  کرده بودیی و طالکی سالن رو کالسلی استادینور زرد رنگ لوسترا فضا و رنگ سف.شد

 و کی همه مهموناشزدن،ی مچشمک  شبي بود و ستاره هاي اشهیسقف بلند که وسطش ش
 ؟ینیبی مکوالسوین: آروم با آرنج زد بهمو گفتیلیام.  فوق العاده بودزیمرتب بودن و همه چ

 مرد با لباس شخدمتی پهی.  تکون دادمی به نشون نفي و سردمی چشم گردوندم اما ندیکم
.  تعارف کردو  اومد سمتموننی شامپاکی بارالسی با چهارتا گي نقره اینی سهیمخصوص و 

 ی بهم نگاه کرد و اشاره کرد بردارم وقتیلیام. من اما برنداشتم. برداشتنسنی و جیلیام
.  سلف هست خانم محترمزی بدون الکل رو منیشامپا:  مودبانه گفتشخدمتیبرنداشتم پ
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 خورد و السشی از گی کمسنیج.  رفتی کوتاهمی ازش کردمو با تعظيتشکر
 که داره بهت دهی توهمو منی دستت،بهت اری فقط بگشی بخورتسی نازی نال،حتمایخیب:گفت

 رهی با نگاه خیلی سلف که امزی خب، خواستم برم سمت میلیخ: گفتمدمویخند. گذرهیخوش م
 نگاهش نگاه که کردم معدم ریبه مس.به روبروش دستمو گرفت و نگهم داشت

با .ومدی مطرفمون  با ژست مردونه و اون لبخند مخصوص و مرموزش بهکوالسین.دیچیپ
 نجای خوشحالم الد؟یافسر مکف: گفتسنی اول روبه جدیبهمون که رس.لبخند نگاهش کردم

 کوالسین. نی والبرگ،همچنيسالم، آقا:ا لبخند باهاش دست دادو گفت بسنیج.نمتیبیم
 یوقت: با اشاره بهم گفتسنیج.  نگاه کردسنی بهم انداخت و پرسشگر به جی نگاهیرچشمیز

 شما دونستیسا شمارو مالقات کرده واقعا شوکه شدم،باعث افتخاره، اون اصال نمی الدمیفهم
 سنتر دعوت شده،واقعا تعجب کردم، والبرگ با ی گتی بهم گفت به مهمونی وقتن،ی هستیک

 ادی با متانت جوابمونو داد،توقع داشتم اول بمی نگاه کرد و بهش سالم کردیلیلبخند به منو ام
با . بهی و عجركی زیلی آدم با اون لبخند مرموز خنیکردم،ای متباه انگار اشیسمت من ول
 نطوره،یهم: گفتیلیام. ون بابت دعوتتون والبرگ، ممني آقاهی باشکوهیمهمون:لبخند گفتم

 یلی باشمارو نداشتم ؟ امییافتخار آشنا: گفتیلی روبه امکوالسین. مالقات شما باعث افتخاره
.  خوشبختمیلی ختونیی آشناسا،ازی الیمی صمم،دوستیلیممن ا: گفتیبا نگاه و لبخند جذاب

 نیشما شامپا: گفتکوالسی واقعا لوند و تو دل برو بود، با لبخند بهش نگاه کردم که نیلیام
 يلبخند. خواستمیراستش فاقدالکل م... خب: به سلف انداختمو گفتمی نگاهسا؟ی النیخواینم

 رلبیبالبخند ازش گرفتمو ز.  نخوردمشهنوز از: تو دستشو گرفت سمتمالسیبهم زد و گ
 بازهم دن،ی خوش اومدیلیخ: گفتسنینگاهم کرد و بعد رو به ج رهی خیکم. تشکر کردم

. می وقتتونو گرفتدی شلوغه ببخشیلی ممنون،سرتون خیلیخ: گفتسنیج. شتونی پامیم
با . بگهشامد خوهی به من رفت تا به بقی تکون داد و با نگاه کوتاهی به نشون نفي سرکوالسین
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 و با دستمال تو دستم عرق دمی کشیقینفس عم.  شدمیرفتنش حس کردم مثه بادکنک خال
 کرده دیطرف روت کل!تمومه: گفتزی آمطنتی شی با نگاهیلیام.  خشک کردممویشونیپ

 به دمویلبمو از داخل گز.  تو دستم اشاره کردالسیبعد با نگاهش به گ!  روپرتزهیدوش
با . شنگران نبا... دارمی خوبيفکرا: بهم زد و گفتي لبخندنانیاطم  نگاه کردم،باسنیج

 و کم کم شدی پخش میمی مالیقیموس.  نگاه کردمالسمی سرمو تکون دادمو به گیلبخند نگران
 مخصوص گاهی وقت اومدن و صحبت کردن پرنسس که شد همه رو به جادنیهمه مهمونا رس

 طور شدم،بهیاز حرفاشم متوجه نم  کلمههی ی شروع شد حتیو ساکت موندن،سخنران
 صحبت پرنسس واستاده بود و به گاهی جاکیر داشتم نزد نظری زکوالسوی نینامحسوس

 یلی طويزایم.  پرنسس همه دست زدنو موقع شام شديبا اتمام حرفا. کردیحرفاش گوش م
 فکر دن به غذا خورتونستمیاصال اشتها نداشتم و نم.  شده بوددهی تدارك دي اگهیتو سالن د

:  با آرنج زد بهمو دم گوشم گفتیلیام. کردمی کردم و فکر ميتموم وقت با غذا باز. کنم
 تو بشقاب گذاشتم يگوی از ژکهی تهی ندادم و یجواب.  تو خودت نباش،شامتو بخورال،انقدیخیب

 یبعد از سرو شام به سالن اصل. کردی اونم داشت فکر مدی شازدی نمی حرفسنیج. تو دهنم
 مهم بودن که به  آدمانی بودن و حتما تک تک ایهمه مشغول صحبتو خوشگذرون. میبرگشت

 بودم رفتمو ،کالفهیی رفت دستشوشی آرادی تجدي برایلیام.  دعوت شده بودنی مهموننیچن
 امکی پهی چرا منتظر دونمی در آوردم و چکش کردم،نمفمی ازکموی نشستم گوشیرو صندل

 شده؟ سرمو يزیچ:دمی شنکمی رو نزدسنی جيکه صدا  دوخته بودمیبودم، چشامو به گوش
 موند بعد سرشو آورد رهی به زانوهاش خینشست کنارمو کم. باال گرفتمو بهش نگاه کردم

 ،يگردی اومد و خواست باهات حرف بزنه بگو دنبال کار مکوالسیاگه ن: گوشمو گفتکینزد
 يجوری دونم،ی ،چه ميد مصاحبه کریی بگو فعال جایاما اگه تعارف کرد تو شرکتش باش

بهش .  جور کنمی من برات مدارك جعلياری مدت که بهونه منی وقت کنم تو اار،تایبهونه ب
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.  موند رهی به چشمام خي جدی حرفاش با نگاهمی تفهينگاه کردم ازم فاصله گرفت و برا
 ي شدم که با همون قدماکوالسی اثنا متوجه ننیتو هم. سرمو به نشون موافقت تکون دادم

بهمون .  توجه نشون دادمی متوجه نشده بود منم خودمو بسنیو ج. ومدیاستوار به سمتمون م
 ي دوباره باهاش خوش و بش کرد، بعد از صحبتای به گرمسنی جمی از جامون پاشددیکه رس

 انقد هول کردم که رم؟ی رو قرض بگسای القهی چند دقيدیاجازه م:دی پرسسنیمختصر از ج
 برداشت و بالبخند روبه فموی نگاهشو از من گرفت کسنیج. افتاد  از دستممی دستفیک
 زد و بمن نگاه کرد با ي هم لبخندکوالسین! ستی که بچه نه،اونی چه حرفنیا:  گفتکوالسین

 یلی و امسنی نگاهمو به جنی تکون داد،آخريسر. کنمیالبته، خواهش م: گفتمیلبخند زورک
 .  انداختمو همراهش رفتمردکی بهم نگاه مجیکه تازه برگشته بودو گ

 نکنه، باهم از پله ری پام گری باال تا زدمی کشکمی رلباسموی کرد زیی به سمت پله ها راهنمامنو
رفتم ... نیخوشحال شدم اومد: نگاه کرد و گفتنیی باال کنار نرده ها واستاد و به پامیها رفت

 بای زیلیامشب خ: نگاهم کردو گفتیکم. ممنون:کنارش دستمو به حفاظ گرفتمو گفتم
 پی خوش تیلیشماهم خ: کردم خونسرد باشمیلباسمو صاف کردمو سع مندا. نیشد

 اما نی بهم نداری داشتم،شباهتی قبلیی آشنالدیبا افسرمکف_. نی اون روز هم بودن،البتهیهست
 شهیآره اون هم:  گفتمدمویخند. نی داریلی گفت نسبت فامشهی مباتونی زياز چهره ها

 مثل برادر دادم،برامی پزشو به دوستام مشهیهم ی بود،تو دوران بچگافهیبانمک و خوشق
 يگری تو بازی استعداد خوبدمیفهم.  تکون داددیی به تايبالبخندسر. زهیبزرگتر عز

اونم دو .  اشاره زدیشخدمتی بهم، سرشو برگردوند و به پبافتمی میلی تخفیدارم،خوب اراج
 سمتمو با لبخند تگرفشویکی هردو رو برداشت کوالسین.  شراب قرمز برامون آوردالسیگ

 آدم هم دی قرمز رنگ داخلش چشم دوختم،درصد عقاعی ازش گرفتم به ماالسوینگام کرد، گ
 دیشما با: حرف سرگرد افتادمادی که بهش لب بزنم، خوامی و نمتونمی داره نميحد قرمز
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با صداش حواسمو جمع کردمو بهش . نی شزی شک برانگنین،نذاریداکنیهرطور شده تاجو پ
 کاریمهاجرت براتون سخت نبود؟ االن چ: انداخت و گفتنیی پاتی به جمعینگاه. دمکر نگاه

 دورم،تو سنیاز ج: مکث کردمو بعد گفتمی کمسنی جي ها و حرفاهی توصيادآوری با د؟یکنیم
دنبال کار؟ آب دهنمو : نگاهم کرد و گفتزیت. دنبال کار هستمکنم،فعالی می آپارتمان زندگهی

 نگاه کرد و السشیبه گ.  امجهی مصاحبه کردم منتظر نتجای.بله:قورت دادمو گفتم
 به ي بهش انداختم با خونسردیکپ کردم نگاه نامحسوس. دی موفق باشدوارمیام:گفت
 فکر ی چسنیشه،جیباورم نم. کردی چشم دوخته بود و شرابشو مزه مزه منیی پاتیجمع

 رو لبهام گذاشتمو السوی گي لبه.  تعارف هم نکرد تو شرکتش کار کنمی شد،حتی چکردیم
 ست،متوجهی نيمسئله ا:  که گفتنیی گرفتم پاالسویگ. لبامو تر کردم اما اصال نخوردمشکمی

 نکنه جلوش تابلو شم ای خدادمیاز درون لرز. نی فاقد الکله راحت باشنمین،ایخوریام الکل نم
 قرمز رنگ ي به رده فهکال.  شرابو نخوردمدی بدون نگاه کردنم فهمنی ببره،ایو به دروغام پ

 رو گهیعالقه داشتم بازهم همد:  شدوگفتکتریبهم نزد.  نگاه کردمالسی گيرژ لبم رو لبه 
 یچی موندم، از چشماش هرهی خشی آبيسرمو برگردوندم سمتش و تو چشا. میمالقات کن

ابروهاشو .فمی حس آدما از نگاهشون ضعصی من تو تشخدمی خوند خونسرد بود،شاشدینم
منم خوشحال : لبخند زدم و گفتمهی جوابشو بدم به خودم اومدمو خواستی انگار مالداد با

 آورد گرفت سمتمو رونی بی کتش کارتی داخلبی زد و از جيلبخند.  والبرگي آقاشمیم
. ری باهام تماس بگی داشتی به هرکمکازی اگه نای،ي برخوردی مشکل،بهی داشتيهرکار:گفت

. نی بمن لطف داریلی ممنون،شما خیلیخ: انداختميتصرکارتو ازش گرفتمو بهش نگاه مخ
.  بودی خوبیلی خیمهمون. برگردمدی باگهید: نگاهمو گرفتمو گفتم. موندرهی به صورتم خیکم

 لبخندمو بهش زدمو بسمت راه پله نیآخر. داری ددیبه ام: تکون داد و گفتدیی به تايسر
 نزدم موشکافانه بهم ی کردمو حرفه نگاسنی شد؟ به جیچ:دی اومد سمتمو پرسیلیام. رفتم
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 گرفتمو یلی از امفمویک.  که خواست رو زدمیی مطمئن شه حرفاخواستی انگار مکردینگاه م
 بهش زدمو ی نگام کرد، لبخند کمرنگيزی آمتی با لبخند موفقیلیکارتو گذاشتم توش،ام

 انجام اراتونو حاضر کنم،شماهم کنوی ماشرمیم: گفتسنی جم؟ی برشهی برم،مدیگفتم با:گفتم
.  سالن رفتی بسمت در اصلسنی به نشون موافقت تکون داد و جي سریلیام. نیای و بدیبد

 لحظه از حرکت موندم حتما داشت از باال نگاهم هیموقع خروج از در . میشال و شنالمونو گرفت
 می رفتیلی دوتا دستام فشردمو دوشادوش امنی بموی دستفیسرمو برنگردوندم، ک.کردیم
 من در عقبو نباری امیدی رسنیبه ماش.  بودنش سرد و سوزناك بودیهوا بخاطر مهتاب.ونریب

 بلند ي از پشت بوته هایکی چشمامو تو محوطه چرخوندم که حس کردم نجوریباز کردم هم
 اون قسمت از یکیبخاطر تار.  شدمقی عقب گرد کردمو روش دقکمی کنهیداره نگاهم م

 تو شدی رو مشدی که از بازدمش تو هوا پخش ميبخار محوطه صورتش اصال مشخص نبود
 رو شونم حس ی دستهوی دور شد و کم کم از نظرم محو شد، دی توجهمو دی وقتد،ی دیاهیس

نفس .کردی که متعجب بهم نگاه مدمی رو دیلی سرمو چرخوندمو امیکردمو قلبم واستاد ناگهان
 رفتم و نی دادم بسمت در ماشون تکدیی به تايتوحالت خوبه؟ سر: دی که پرسدمی کشیقیعم

 می سنتر خارج شدی از محوطه گتیوقت. راه افتادسنی هم نشست جلو و جیلیام.سوار شدم
 ،اصالیآره،گفت موفق باش_ ؟ي که گفتمو زدییحرفا:دی نگاهم کرد و پرسنهی از آسنیج
 وزکارتش رو که داده،چند ر: دنده رو عوض کردو گفتسنیج.  کار تو شرکت ندادشنهادیپ
 تو شرکتش کار کنم؟ دی من بانهیمنظورت ا_. یزنی بهش زنگ ممی که مدارکو جور کردگهید
 مثه شناسنامه فردا هم باهم یامشب هم رفته دنبال جور کردن مدارک... رامان بوددهیا_
 سرشو یلیام.  روپرتسونی سفارت و جور کردن پاسپورت با اسم الي برا کارامیریم

 ارمشی شد مه،هروقتییایتالی دوست دارم که اهی نباش،من یچینگران ه:برگردوند و گفت
 قیاگه تحق:دمی پرسیبا نگران.  بدهادتی ییایتالی عام اي اصطالحات و حرفاکمیخونه رامان تا 
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تو فکر : گفتنانی با اطمسنیج.  ندارهي برا اون کاردنشی فهمه؟یکنه و بفهمه مدارکم جعل
اسمشم .می روپرت جور کردهیلی با فامییایتالیه دختر ایقبال مدارك . می ماانقد ساده ايکرد

 چندتا فرد قابل اعتماد قیاز طر!  خوشبختانه اون مردهایمتاسفانه . دادریی تغشهیراحت م
 تکون يسر. میدی محی برات توضشتریمدارك که جور شد ب. برات درنظر گرفتمتشویهو

 و سنی با تشکر از جمیدیخونه رس  بهیوقت.  نگاه کردمیلی بخش امنانیدادمو به لبخند اطم
 رامان برگشته؟ رفتم یعنی.  کردمو رفتم تو؛رمز در رو زدمو آروم وارد شدمی خداحافظیلیام

رفتم .شنلمو در آوردمو تو دستم گرفتم.  بود11:45 نگاه کردم يواریتوهال و به ساعت د
.  سالم کردمبهش. لباس خونه تنش بود. اومدرونی رامان از اتاقش بدمیسمت راهرو که د
 دهی که انگار تاحاال منو ندي جوري جديبدون لبخند با ظاهر. مونده بودرهیبدون حرف بهم خ

قفل دررو که چرخوندم با . لباسمو گرفتمو آروم به سمت در اتاقم رفتمریمتعجب ز.بود
اولش که : زد و گفتيلبخند.  شد بهش نگاه کردمشتریبهتم ب. سالم: گفتی آروميصدا
آدم با ! هی کگهی دنی که ااوردمی کپ کردم داشتم به مغزم فشار مدمتی دهرو رايجلو

 یلیخ:گفتم. وونستی پسر دنیخندم گرفت ا.  ؟؟جلل خالقریی انقد تغدابیسرخاب سف
برو لباساتو عوض !یترسی هم نملیتو از رت_!دمی رامان از طرز نگاه کردنت ترسيمسخره ا

 رفتم تو اتاق شنلو لباسو تو دمویخند. می کنت صحبای پاك کن بدابمی سرخاب سفنیکن ا
 که روش عکس ییموی سه ربع لنی بلوز آستهی. پسش بدمیلیرگال انداختم تا بعد به ام

. دمی به صورتم کردم و باز خندی نگاهنهی داشت با شلوار ستش تنم کردمو رفتم جلو آیتییتو
رو مبل روبروش نشستمو .نروی کردم و رفتم بزی صورتمو تمرپاکنی پد برداشتمو با شهی

 يپوزخند.  زودتر از تو برگشتم خونهقهینه،منم دو سه دق_؟يبا آرمان شام خورد:دمیپرس
 هی رونی؟بیکنی نگام ميچرا اونجور_! باش شام پختمرون،منوی رفته بود بتایزدم حتماشام بار

 نگاه از. همونجور نگاهم کرددویخند! ستمین: گفتمیبابدجنس!  خوردم نگرانم نباشيزیچ
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اومد .  روشن کردمونوی کنترلو برداشتم تلوزدم،ی نگاهمو دزداوردمویکردن تو چشاش تاب ن
 کردم کنترلو پس یبا غرغر سع.  خاموش کرد و نشست کنارمونویسمتم کنترلو گرفت تلوز

؟ خودمو زدم به اون !اول بگو چه خبر:کنترلو ازم دورکرد و گفت! بدش من رامان:رمیبگ
شمارشو داد !یچیه: نگاهم کرد لبامو کج کردمو گفتمهی خبر؟ عاقل اندر سفه چی چینی:راه
 مصاحبه جای و با گردمیخب گفتم دنبال کار م!محض ارا_چرا؟:ابروهاشو داد باال و گفت! بم

 يکار_؟یچه کمک_! بهم زنگ بزنی خواستی گفت اگه کمکی ولدیکردم ککش نگز
 وارد ي از راه کارنکهی نگران نباشم اگفت سنینه رامان،ج_!آره جون داداشه عمش_گه؟ید

برا ! يشدی وارد مي از راه دلبردیوگرنه االن با!نقشه من بود_! کنهی نمجادی ایشم برام مشکل
 آدم کوالسین_! هی آدم محترمکوالسینه،ن: گفتميدرآوردن حرصش جد

حرفاتو  چرا_؟یکنیچرا حرفامو تکرار م:چشامو گرد کردمو گفتم!! آرررره_!آره_!!هیمحترم
 کار دیتقل: توجه گفتمی؟ ب!! محترمیگی می آدم جانهی به ي شدوونهی؟ تو د!کنمیتکرار م

خندش !! قد تو؟_! ي هم مغز ندارمونیقد همون م:با دستش آروم زد توسرمو گفت! مونهیم
 نگاه شدی مشخص مدیخندی میبه چال لپاش که وقت!  نکن دنبالت کنمايکاری:گرفت و گفت

 طنتیبا ش!  بودجه نداد پرشون کنم شرمندهيشهردار_!ی هم که هستعلولم: کردمو گفتم
 یلیاالن خ!!  به همون چاله هاتیختینچ نچ کل خوش ر:انگشت اشارمو گذاشتم رو لپشو گفتم

به مچ دستم تو ! وونهینکن د:  گفتنوییمچ دستمو آروم گرفت آوردش پا! يزشت شد
نکنه :دی پرسدیدستمو ول کرد وباترد.  مردونش نگاه کردم و به چشماش زل زدميدستا

 نگاهم تو نگاه شب رنگش قفل شده بود کردیمنتظر نگاهم م.  نزدمیمچت درد گرفت؟ حرف
 ازش دی که نبادادی فرمان می کردم نتونستم،انگارحسی سعی کردم نگاهش نکنم،هرچیسع

.  کرداهخودش نگاهشو گرفت و به دستم نگ. فکر کنمتونستمی نمیچیبه ه...يچشم بردار
 ي اگهی دزیمنتظر چ.  خسته امیلی بخوابم،خرمیم: از جام پاشدمو گفتمدمی کشینفس راحت
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 درو نم،ی سرمو برنگردوندم که نگاه متعجبشو نبی بلندرفتم سمت اتاقم،حتينموندمو با قدما
چرا قلبت داره نامنظم ...ي شدينجوریچرا ا.. تو چت شدهلویبستمورو تخت نشستم،ن

 باره که نیمگه اول...هوی ي شدنطوری ای قلبم گذاشتم دستم سرد بود واسه چودستمو ر.زنهیم
 که هی لب زمزمه کردم بخاطر استرسریز. موندمرهیبه در اتاق خ.. یکنی مدایباهاش تماس پ

 ی که گاهیی مادر وشعر نويصدا. زدبی بهم نهی حس کمرنگهی...امشب بهم وارد شد،آره
 ...خوردیلحظه چشمم به آن شب پرستاره چشمانت برم آن: دیچی تو گوشم پخوندیبرام م

 ...دوزدی نگاهم را به تو می شهابانگار

 ... افتدی قلب به نوسان منی اضربان

 ..زندی لحظه نمنبض

 ... توي است دل کندن از تماشای چه محالو

 ازهی که خمی به خودم دادمو درحالینشستم کشو قوس. زدمو چشمامو باز کردمی غلتتوتختم
 دموی پاشدمو رفتم حموم،لباس پوشی حالیبا ب.  بود09:05. به ساعت نگاه کردمدمیکشیم

از آشپزخونه . رامانو صدا زدم.دمی کشیتو هال سرک. رونی رفتم بچوندمیحوله رو دور سرم پ
 تنش بود،دوتا فنجون بزرگ شکالت داغ رونیرفتم تو آشپزخونه لباس ب. نجامیا :جواب داد

 از کنارم رد شد،دنبالش از آشپزخونه ری داد دستمو با گفتن صبح بخوشیکیدرست کرده بود 
 ؟یکجا به سالمت...يدیلباس پوش_بله؟:رامان؟ کنار پنجره واستاد و گفت: و گفتمرونیرفتم ب

 نگاهش یتیبا نارضا.  دنبال مدارکترمیسن میبا ج: ازفنجونش خورد و گفتکمی
 ي به آسمون ابری خانوم؟ رفتم کنارش و از پنجره نگاهسونی الهیچ: زد و گفتيکردم،لبخند

 ي به بخارینگاه! رهیگی تو خونه دلم می بارونيمن روزا!! ادیامروز بارون م:انداختم و گفتم
 زدم و ي لبخندرون؟یب ي بريخوای مینی:  کرد و گفترفتیکه از فنجون به هوا م

 ؟يریگی تاحاال ازمن اجازه میازک: کرد و گفتزی با شک چشاشو رشه؟؟یم!! قایدق:گفتم
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 غر پرسمی میزنی غر مپرسمینم!! ایریبا خودت درگ: چشمامو تو کاسه سر چرخوندمو گفتم
 شی پی برات مشکلییمن فقط نگرانم تنها!يدیبه هرحال تو به حرف من گوش نم_... یزنیم
 زل زده رشی به مسجی زد و فنجونشو برد تو آشپزخونه،گيلبخند ژکوند! نگران نباش_!ادیب

  !!!ي که بريتو آزاد: پالتوشو از رو مبل برداشت و گفترونیاومد ب!! دهیبودم،جواب هم که نم
.  کرد و رفتیبا خنده خداحافظ. نازك کردمیپشت چشم! جونه تو_ ؟؟يجد:بهت زده گفتم

 يدی دي اومدهوی رمیحاال م! یشیتو آدم نم: و گفتمدمی بود و سر کشهشکالتم که سرد شد
 از یامیرفتم اتاق لپ تاپمو آوردم همون لحظه پ. گذاشتمزیفنجونو رو م! شهی متیال حستمین

 زد و یغی جدنمیبا لبخند ارتباطو برقرار کردم سارا با د. می چت کنویدی وخوادیسارا اومد که م
 ای بییکجا...دلم برات تنگ شده:سارا گفت! سالم خل و چل: گفتمندهبا خ. لوی نيوااااا:گفت

با : به حوله سرم زدمو گفتمی دست؟؟؟يحموم بود_... االن خونه ام_! تنهامیلیخ
 ؟ با!شوورت کجاست_.اجازت

 میریهمخونت،من بخدا شک دارم بهت آخه گ_؟؟؟؟یچ: گرد شده گفتميچشا
 دوسته هی برام وونه،رامانید!! تو بطن چپت_! دلم بذارمي کردنتونو کجای زندگته،باهمیمامور

 خورهی نم،بمني به اون دارکاریچ_؟ !ي فاطمه خل شدي حرفاي پای نشستصدبارم گفتم، باز
رفتارش : زد و گفتيلبخند! از دست تو: گفتمو تکون دادمي ارائه بدم؟ سرهینظر

 یلیبهش خ. خوبهیلیخ..چرا_ست؟ی خوب نیعنی_!کمترگوالخه: و گفتمدمی خنده؟یچجچور
... دهیاون برام مثل نو!اخان نگوچ_. رفتيدلتو داد!! چشمم روشننطوریکه ا_.عادت کردم

 که دارم دروغ م حتم داشتده؟خودمیواقعا برام مثل نو.  نگفت و چپ چپ نگام کرديزیچ
 قدرت درکشو شیخب،محض خر کردن سارا،چون اگه بگم نه مثه دوسته مغز فندق...گمیم

 چه گهید: و گفتمدمیخند!  بازي کردری گلوی نيخش دار: تکون داد و گفتیسارا دست! نداره
 گفت که جوابم شهی مییجورای يراستشو بخوا...خب_ شد؟یخبر؟خواستگار دلباختت چ
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 من نا؟بزاری نکنی خوشحال شدم،بدون من عروسیلی خزمی عزيوا:گفتم ذوق زده.مثبته
بحثو عوض کردمو ! یستی نی برگشتنگهیتو د: زد و گفتيلبخند معنادار.برگردم بعد

 گهی گذاشتن هفته دوونه،قرارینه د_؟ی بمن بگدیالن با اشعوری؟؟بياومدن خواستگار:گفتم
 زود سر و ته خوانی منایا!!  موقعستمون هم هیاوه البد عروس_!پنجشنبه_؟يچه روز_.انیب

 یبراش دهن کج!  بگمدیبزار به نو!ي اونور زبون در آوردیرفت!گمشو_!ارنای رو هم بهیقض
! دهیهمون که برات مثه نو_؟یک_ست؟یخونه ن: به تاسف تکون داد و گفتيکردم،سر

بمن ...هنه نرفته،ضمنا بر_.نهیخاك برسرت،البد رفته دوزدخترشو بب_.ستینه ن!کوفت_
 عرضه داشته کمیآخه منگول،_!ممنون_! خررريخر! تو مختزدمی ميکاش بود_چه؟

و رامان خان هم مثه _؟یخب که چ_! تختش کمه و اله و بلههی دختره یباش،خودت گفت
 هی دست ي رو بسپردی نويتو حاضر!ییدمپا_خو؟؟:پ نگاش کردمو گفتمچ!  براتدهینو

 زشت هم تایکم،ری کنمیمن غلو م _؟ نشهکشمی که انگشت کوچیدختر شاسکول
 دختره نی الی و مفی که حستی دل مادر نزی اون رامانه عزفیح! کهگمی نمافشویق_!ستین

 بزن يجوری:  ادامه دادیسارا با خوشحال. متفکر نگاهش کردمدمویشه؟ لبمو از داخل جو
 فقط کنه،نهی مف رامان داره وقتشو تلگفتیراست م. کنهیبترکونشون،رامان داره وقتشو تلف م

 ادیتو خوشت م. معرکه اماری بشیمگه من آت  ساراهی چه حرفنیا_... نطوری همتاهمیخودشو ر
 یول!یخود دان_.ستی نیسرتو بزنه؟ کار درست تو و دوست پنی خودش بدی بخاطر عقایکی

  بهمیلیشما خ: ادامه دادیطنتیبا لبخند پر ش... خورهیمن مطمئنم اون دختره بدرد رامان نم
 به تاسف تکون يسر! بعنوان خواهر برادر:دوباره چپ چپ نگاش کردم که گفت! نیایم

 ی و به زور تونستم ازش خداحافظمی راجع به مسائل مختلف حرف زدگهی دکمیدادم،
با حرص به ! ي ابري لم دادم، لعنت به هواونی تلوزي خوردمو جلوچی ساندوهیناهار .کنم

 تو خونه موندن اونم تو روز ابرو رون،ی زدم بدموی پوشمویزود رفتم بارون.پنجره نگاه کردم
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 یمکتی نيو رو بسمت پارك رفتم داشتمیآروم و شمرده قدم برم.  از مرگ بدترهیبارون
 و نم نم شدنی داشتن غرق ماچهی دري توي کاغذيقای به اطراف انداختم قاینگاه. نشستم

 دختر و گردوندمی که چشم مورنجیپارك خلوت بود هم. کردیبارون سطح آب رو مرتعش م
 ي دختره رومی که با رامان سوارش شده بودی تابدم،همونی دي فلزي رو سمت تابايپسر

 بلند، انقد يخوشحال با صدا... دنیخندیهردو م.دادیپسره هم آروم تابش متاب نشسته بود 
 به لمی چقدر تماشاشون کردم که با زنگ موبادونمی لبم اومد نميقشنگ بود که لبخند رو

 تیاو مدم کاباره،دارم به سالمت_؟ها؟ییکجا!کیعل_الو؟:جواب دادم! دلقک خان.خودم اومدم
 باشم،خونه ام دیکجا با_؟یی کجایلین_!محفل سکوته_!شنومی نمکی موزيصدا_!خورمیم
من تو حموم ! رامان یگی میچ_! رو روشن کنی جاروبرقیگی راست م؟اگهيجد_!گهید

 به دور و برم کردم رامان در فاصله ی گرد نگاهيباچشا! دمتید_!!کنمی مزشیاتاقم،دارم تم
 یحی شدن لبخند ملعی از ضايری جلو گيبرا! کردی نگام مهی داشت عاقل اندر سفمیچند متر

بارون .  بلند اومد سمتمي از گوشش جدا کرد و با قدماویگوش.  قطع کردمویزدمو گوش
 يزی با اخم ره؟یچ_. فقط نگاهم کرددیس پاشدم بهم که رمکتی شده بود از رو ندتریشد

 بهش رفتمو يچشم غره ا!رونی بي تو زمستون اومدی بارونهی که باي اوونهیانقد د:گفت
 سیم،خی برایب: حرف پالتوشو در آورد انداخت رو سرمو گفتیب! ی خودتوونهید:گفتم

 لبم به  شد که لبخند ناخواسته روي تو دلم جاری حسهی. ستیسردم ن_؟یخودت چ_!يشد
 در رو باز کرد و با سر اشاره میدی رسیوقت.می تند بسمت خونه رفتيهمراهش با قدما.آورد

بالبخند برش .  اومد پالتوش رو سرمهادمی.امو در آوردمو رفتم تو اتاقمبوت. کرد برم تو
.  بالبخند گذاشتمش رو تختمدمویی بوداد،عطرشوی می خوبيداشتمو بهش نگاه کردم چه بو

 تو هال متعجب سنی جدنیباد.رونی آوردمو پالتوشو برداشتم رفتم بدر مویبارون
 و چهارتا ینی سهی جوابمو بده رامان با نکهیقبل از ا. سالم_سن؟ی جي اومدیک!سالم:گفتم
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 زدو ي بهم لبخندسنیج. شیدیشما ند! بودسنیج: گفترونویفنجون از آشپزخونه اومد ب
رامان هم نشست و . مبل انداختمو نشستم ی رامانو رو پشتيپالتو. نمیاشاره کرد بش

 لحظه در باز نیهم! میماکه سه نفر: به فنجونا کردمو گفتمینگاه! یستی ندمی دمیاومد:گفت
 سمتم با دی جس؟ جس دويچطور: شد و آرمان با سگ کوچولوش اومد تو باخنده گفتم

 دموی جس؟؟؟ خنديچطور!عجب: آرمان نشست و گفت. دستم نوازشش کردم
 انداختمو یبه جمع نگاه.  تکون دادي آرمان؟ آرمان با لبخند سریخوب!دیببخش:گفتم
تا پسفردا مدارکت کامال جور : کرد و گفتی دستشی پسنیخب؟ بهم نگاه کردن ج:گفتم

 بی تکون دادم از جدیی به تايسر. دمی محاتی توضي سرهیاالن فقط شناسنامه دستمه، .شهیم
 سونیال: در آورد و بازش کرد و ادامه دادي اهکاپشنش که رو دسته مبل بود دفترچ

 گذاشت و بسمتم سر داد زی ميشناسنامه رو رو. رم_ایتالیروپرت،فرزند رنه و اماندا،متولد ا
محض :  ادامه دادسنیج. برش داشتمو به صفحه اولش که عکس خودم توش بود نگاه کردم

 به يسر! ي ندی والبرگ سوتجلو وقتی!خاله ربکا:رامان گفت!  مادر من ربکا بوداط،اسمیاحت
شت  برداشویی فنجون چاسنی بهش زنگ بزنم؟ جدی بایک: نشون موافقت تکون دادمو گفتم

بعد : ابروهاشو داد باال و گفتکردی که به فنجونش نگاه می زد درحالهی مبل تکیبه پشت
 وآرمان جس رو ر.  نگران تاجم؟منی شه چریاگه د: گفتمیبا نگران! سمسی کرالتیتعط

رامان !  خودشه،انقد پول داره که نفروشتششیمن مطمئنم پ: زانوهاش گذاشت و گفت
 جات عالقه منده قهی به عتیلی که بفروشه،خستیبفروشه؟ انقد احمق ن:  زد وگفتيپوزخند

 با پوزخند سنیج.  زدمو سرمو تکون دادمي لبخند؟یلی نادتهی داره، حدست ونیحتما کلکس
 فکر زارهی می باقای دزدنی که تو اي وقت بود به نشونه ایلیخ،هی آدم زرنگکوالسین:گفت

 و به می رو منحرف کنه، دنبالش بگردسی پلنکهیبرا ا : فش گفترامان در ادامه حر. کردمیم
 تکون داد و دیی به تاي سرسنیج. می و به بن بست بخورمی باشه برستیواسطش که اسم



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 232 

 ادی!  حتما از طرف من تشکر کنیعجوزه عصب از اون: بعد رو به من ادامه داد! قایدق: گفت
 گذاشت و نیآرمان جس رو رو زم.  خبر بودمی ازش بی افتادم،شمارشو داشتم ولیاشل

.  بودشتری که داشت از کارمند ساده بیم؟اطالعاتی ازش حرف بکششتری بدیبنظرتون نبا:گفت
 ازی به اطالعاتش نفعال!! انقد با اون سگ ور نرو: داد و گفتهیرامان سرشو به دستش تک

 اطالعات داره حتما والبرگ دنقیاگه ا: از فکر در اومد و با اخم گفتسنیج.  به وقتشست،ین
باهاش :روبه من ادامه داد. کنهی فرار ميزی معلوم بود از چشی تهاجمياز رفتارا... دنبالشه

 تکون داد از جاش ي سرسنیج. باشه حتما_!  شو حالش خوبهر،مطمئنیتماس بگ
 دی ممنون،بایلیخ_.  واسه شاميموندیم:ازجام پاشدمو گفتم. رمی من مگهیخب د:دوگفتپاش
 پاش اشوی که کتونی تکون دادمو تا دم در باهاش رفتم کاپشنشو تنش کردودرحاليسر. برم

 مهمونو تا دم شهی همزبانی مرانیخب،تو ا...آ_؟يای تا دم در مشهی همیواسه چ:  گفتکردیم
. ي منو متوجه نشدکنن،منظوری منکاروی انجاهمیا: و با خنده گفتتادکنه،واسی میدر همراه

 ابروهاشو داد باال و کردی همونجور که با لبخند نگام م  بود؟یمگه منظورت چ:دمی پرسجیگ
 یدست. کردمی سوار شه ازش خداحافظنکهیو به طرف آسانسور رفت قبل از. نمتیبیم:گفت

 .  باال انداختمو برگشتم داخليشونه ا!  هاهییجورای نمیا! برام باال آورد و سوار شد

 ازهی که خمی به خودم دادمو درحالینشستم کشو قوس.کردم زدمو چشمامو باز ی غلتتوتختم
 دموی پاشدمو رفتم حموم،لباس پوشی حالیبا ب.  بود09:05. به ساعت نگاه کردمدمیکشیم

از آشپزخونه . رامانو صدا زدم.دمی کشیتو هال سرک. رونی رفتم بچوندمیحوله رو دور سرم پ
 تنش بود،دوتا فنجون بزرگ شکالت داغ رونیرفتم تو آشپزخونه لباس ب. نجامیا :جواب داد

 از کنارم رد شد،دنبالش از آشپزخونه ری داد دستمو با گفتن صبح بخشویکیدرست کرده بود 
 ؟یکجا به سالمت...يدیلباس پوش_بله؟:رامان؟ کنار پنجره واستاد و گفت: و گفتمرونیرفتم ب

 نگاهش یتیضابا نار.  دنبال مدارکترمیسن میبا ج: ازفنجونش خورد و گفتکمی
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 ي به آسمون ابری خانوم؟ رفتم کنارش و از پنجره نگاهسونی الهیچ: زد و گفتيکردم،لبخند
 ي به بخارینگاه! رهیگی تو خونه دلم می بارونيمن روزا!! ادیامروز بارون م:انداختم و گفتم

 زدم و ي لبخندرون؟یب ي بريخوای مینی:  کرد و گفترفتیکه از فنجون به هوا م
 ؟يریگی تاحاال ازمن اجازه میازک: کرد و گفتزی با شک چشاشو رشه؟؟یم!! قایدق:گفتم

 غر پرسمی میزنی غر مپرسمینم!! ایریبا خودت درگ: چشمامو تو کاسه سر چرخوندمو گفتم
 شی پی برات مشکلییمن فقط نگرانم تنها!يدیبه هرحال تو به حرف من گوش نم_... یزنیم
 زل زده رشی به مسجی زد و فنجونشو برد تو آشپزخونه،گيلبخند ژکوند! نگران نباش_!ادیب

  !!!ي که بريتو آزاد: پالتوشو از رو مبل برداشت و گفترونیاومد ب!! دهیبودم،جواب هم که نم
.  کرد و رفتیبا خنده خداحافظ. نازك کردمیپشت چشم! جونه تو_ ؟؟يجد:بهت زده گفتم

 يدی دي اومدهوی رمیحاال م! یشیدم نمتو آ: و گفتمدمی بود و سر کشهشکالتم که سرد شد
 از یامیرفتم اتاق لپ تاپمو آوردم همون لحظه پ. گذاشتمزیفنجونو رو م! شهی متی حالستمین

 زد و یغی جدنمیبا لبخند ارتباطو برقرار کردم سارا با د. می چت کنویدی وخوادیسارا اومد که م
 ای بییکجا...دلم برات تنگ شده:سارا گفت! سالم خل و چل: گفتمندهبا خ. لوی نيوااااا:گفت

با : به حوله سرم زدمو گفتمی دست؟؟؟يحموم بود_... االن خونه ام_! تنهامیلیخ
 ؟ با!شوورت کجاست_.اجازت

 میریهمخونت،من بخدا شک دارم بهت آخه گ_؟؟؟؟یچ: گرد شده گفتميچشا
 دوسته هی برام وونه،رامانید!! تو بطن چپت_!ذارم دلم بي کردنتونو کجای زندگته،باهمیمامور

 خورهی نم،بمني به اون دارکاریچ_؟ !ي فاطمه خل شدي حرفاي پایصدبارم گفتم، باز نشست
رفتارش : زد و گفتيلبخند! از دست تو: گفتمو تکون دادمي ارائه بدم؟ سرهینظر

 یلیبهش خ. خوبهیلیخ..چرا_ست؟ی خوب نیعنی_!کمترگوالخه: و گفتمدمی خنده؟یچجچور
... دهیاون برام مثل نو!چاخان نگو_. رفتيدلتو داد!! چشمم روشننطوریکه ا_.عادت کردم
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 که دارم دروغ م حتم داشتده؟خودمیواقعا برام مثل نو.  نگفت و چپ چپ نگام کرديزیچ
 قدرت درکشو شیخب،محض خر کردن سارا،چون اگه بگم نه مثه دوسته مغز فندق...گمیم

 چه گهید: و گفتمدمیخند!  بازي کردری گلوی نيخش دار: تکون داد و گفتی دستسارا! نداره
 گفت که جوابم شهی مییجورای يراستشو بخوا...خب_ شد؟یخبر؟خواستگار دلباختت چ

 من نا؟بزاری نکنی خوشحال شدم،بدون من عروسیلی خزمی عزيوا:گفتم ذوق زده.مثبته
بحثو عوض کردمو ! یستی نی برگشتنگهیتو د: زد و گفتيلبخند معنادار.برگردم بعد

 گهی گذاشتن هفته دوونه،قرارینه د_؟ی بمن بگدی االن باشعوری؟؟بياومدن خواستگار:گفتم
 زود سر و ته خوانی منایا!!  موقعستمون هم هیاوه البد عروس_!پنجشنبه_؟يچه روز_.انیب

 یبراش دهن کج!  بگمدیبزار به نو!ي اونور زبون در آوردیرفت!گمشو_!ارنای رو هم بهیقض
! دهیهمون که برات مثه نو_؟یک_ست؟یخونه ن: به تاسف تکون داد و گفتيکردم،سر

بمن ...هنه نرفته،ضمنا بر_.نهیخاك برسرت،البد رفته دوزدخترشو بب_.ستینه ن!کوفت_
 عرضه داشته کمیآخه منگول،_!ممنون_! خررريخر! تو مختزدمی ميکاش بود_چه؟

و رامان خان هم مثه _؟یخب که چ_! تختش کمه و اله و بلههی دختره یباش،خودت گفت
 هی دست ي رو بسپردی نويتو حاضر!ییدمپا_خو؟؟:چپ نگاش کردمو گفتم!  براتدهینو

 زشت هم تایکم،ری کنمیمن غلو م _؟ نشهکشمی که انگشت کوچیدختر شاسکول
 دختره نی الی و مفی که حستی دل مادر نزی اون رامانه عزفیح! کهگمی نمافشویق_!ستین

 بزن يجوری:  ادامه دادیسارا با خوشحال. متفکر نگاهش کردمدمویشه؟ لبمو از داخل جو
 فقط کنه،نهی مف رامان داره وقتشو تلگفتیراست م. کنهیبترکونشون،رامان داره وقتشو تلف م

 ادیتو خوشت م. معرکه اماری بشیمگه من آت  ساراهی چه حرفنیا_... نطوری همتاهمیخودشو ر
 یول!یخود دان_.ستی نی تو و دوست پسرتو بزنه؟ کار درستنی خودش بدی بخاطر عقایکی

  بهمیلیشما خ: ادامه دادیطنتیبا لبخند پر ش... خورهیمن مطمئنم اون دختره بدرد رامان نم
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 به تاسف تکون يسر! بعنوان خواهر برادر:دوباره چپ چپ نگاش کردم که گفت! نیایم
 ی و به زور تونستم ازش خداحافظمی راجع به مسائل مختلف حرف زدگهی دکمیدادم،

با حرص به ! ي ابري لم دادم، لعنت به هواونی تلوزي خوردمو جلوچی ساندوهیناهار .کنم
 تو خونه موندن اونم تو روز ابرو رون،ی زدم بدموی پوشمویزود رفتم بارون.پنجره نگاه کردم

 یمکتی ني بسمت پارك رفتم و روداشتمیقدم برمآروم و شمرده .  از مرگ بدترهیبارون
 و نم نم شدنی داشتن غرق ماچهی دري توي کاغذيقای به اطراف انداختم قاینگاه. نشستم

 دختر و گردوندمی که چشم مورنجیپارك خلوت بود هم. کردیبارون سطح آب رو مرتعش م
 ي دختره رومی که با رامان سوارش شده بودی تابدم،همونی دي فلزي رو سمت تابايپسر

 بلند، انقد يخوشحال با صدا... دنیخندیهردو م.دادیتاب نشسته بود پسره هم آروم تابش م
 به لمی چقدر تماشاشون کردم که با زنگ موبادونمی لبم اومد نميقشنگ بود که لبخند رو

 تی کاباره،دارم به سالمتاو مدم_؟ها؟ییکجا!کیعل_الو؟:جواب دادم! دلقک خان.خودم اومدم
 باشم،خونه ام دیکجا با_؟یی کجایلین_!محفل سکوته_!شنومی نمکی موزيصدا_!خورمیم
من تو حموم ! رامان یگی میچ_! رو روشن کنی جاروبرقیگی راست م؟اگهيجد_!گهید

 به دور و برم کردم رامان در فاصله ی گرد نگاهيباچشا! دمتید_!!کنمی مزشیاتاقم،دارم تم
 یحی شدن لبخند ملعی از ضايری جلو گيبرا! کردی نگام مهی داشت عاقل اندر سفمیچند متر

بارون .  بلند اومد سمتمي از گوشش جدا کرد و با قدماویگوش.  قطع کردمویزدمو گوش
 يزیا اخم ر به؟یچ_. فقط نگاهم کرددیس پاشدم بهم که رمکتی شده بود از رو ندتریشد

 بهش رفتمو يچشم غره ا!رونی بي تو زمستون اومدی بارونهی که باي اوونهیانقد د:گفت
 سیم،خی برایب: حرف پالتوشو در آورد انداخت رو سرمو گفتیب! ی خودتوونهید:گفتم

 لبم به  شد که لبخند ناخواسته روي تو دلم جاری حسهی. ستیسردم ن_؟یخودت چ_!يشد
 در رو باز کرد و با سر اشاره میدی رسیوقت.می تند بسمت خونه رفتيهمراهش با قدما.آورد
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بالبخند برش .  اومد پالتوش رو سرمهادمی.بوتامو در آوردمو رفتم تو اتاقم. کرد برم تو
.  بالبخند گذاشتمش رو تختمدمویی بوداد،عطرشوی می خوبيداشتمو بهش نگاه کردم چه بو

 تو هال متعجب سنی جدنیباد.رونی آوردمو پالتوشو برداشتم رفتم بدر مویبارون
 و چهارتا ینی سهی جوابمو بده رامان با نکهیقبل از ا. سالم_سن؟ی جي اومدیک!سالم:گفتم

 زدو ي بهم لبخندسنیج. شیدیشما ند! بودسنیج: گفترونویفنجون از آشپزخونه اومد ب
رامان هم نشست و . بل انداختمو نشستمم ی رامانو رو پشتيپالتو. نمیاشاره کرد بش

 لحظه در باز نیهم! میماکه سه نفر: به فنجونا کردمو گفتمینگاه! یستی ندمی دمیاومد:گفت
 سمتم با دی جس؟ جس دويچطور: شد و آرمان با سگ کوچولوش اومد تو باخنده گفتم

 دموی جس؟؟؟ خنديچطور!عجب: آرمان نشست و گفت. دستم نوازشش کردم
 انداختمو یبه جمع نگاه.  تکون دادي آرمان؟ آرمان با لبخند سریخوب!دیببخش:گفتم
تا پسفردا مدارکت کامال جور : کرد و گفتی دستشی پسنیخب؟ بهم نگاه کردن ج:گفتم

 بی تکون دادم از جدیی به تايسر. دمی محاتی توضي سرهیاالن فقط شناسنامه دستمه، .شهیم
 سونیال: در آورد و بازش کرد و ادامه دادي اهکاپشنش که رو دسته مبل بود دفترچ

 گذاشت و بسمتم سر داد زی ميشناسنامه رو رو. رم_ایتالیروپرت،فرزند رنه و اماندا،متولد ا
محض :  ادامه دادسنیج. برش داشتمو به صفحه اولش که عکس خودم توش بود نگاه کردم

 به يسر! ي ندی والبرگ سوتجلو وقتی!خاله ربکا:رامان گفت!  مادر من ربکا بوداط،اسمیاحت
 برداشت شویی فنجون چاسنی بهش زنگ بزنم؟ جدی بایک: نشون موافقت تکون دادمو گفتم

بعد : ابروهاشو داد باال و گفتکردی که به فنجونش نگاه می زد درحالهی مبل تکیبه پشت
 وآرمان جس رو ر.  نگران تاجم؟منی شه چریاگه د: گفتمیبا نگران! سمسی کرالتیتعط

رامان !  خودشه،انقد پول داره که نفروشتششیمن مطمئنم پ: زانوهاش گذاشت و گفت
 جات عالقه منده قهی به عتیلی که بفروشه،خستیبفروشه؟ انقد احمق ن:  زد وگفتيپوزخند
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 با پوزخند سنیج.  زدمو سرمو تکون دادمي لبخند؟یلی نادتهی داره، حدست ونیحتما کلکس
 فکر زارهی می باقای دزدنی که تو اي وقت بود به نشونه ایلیخ،هی آدم زرنگکوالسین:گفت

 و به می رو منحرف کنه، دنبالش بگردسی پلنکهیبرا ا : رامان در ادامه حرفش گفت. کردمیم
 تکون داد و دیی به تاي سرسنیج. می و به بن بست بخورمی باشه برستیواسطش که اسم

 ادی!  حتما از طرف من تشکر کنیعجوزه عصب از اون: بعد رو به من ادامه داد! قایدق: گفت
 گذاشت و نیآرمان جس رو رو زم.  خبر بودمی ازش بی افتادم،شمارشو داشتم ولیاشل

.  بودشتری که داشت از کارمند ساده بیم؟اطالعاتی ازش حرف بکششتری بدیبنظرتون نبا:گفت
 ازی به اطالعاتش نفعال!! انقد با اون سگ ور نرو: داد و گفتهیرامان سرشو به دستش تک

 اطالعات داره حتما والبرگ نقدیاگه ا: از فکر در اومد و با اخم گفتسنیج.  به وقتشست،ین
باهاش :روبه من ادامه داد. کنهی فرار ميزی معلوم بود از چشی تهاجمياز رفتارا... دنبالشه

 تکون داد از جاش ي سرسنیج. باشه حتما_!  شو حالش خوبهر،مطمئنیتماس بگ
 دی ممنون،بایلیخ_.  واسه شاميموندیم:ازجام پاشدمو گفتم. رمی من مگهیخب د:دوگفتپاش
 پاش اشوی که کتونی تکون دادمو تا دم در باهاش رفتم کاپشنشو تنش کردودرحاليسر. برم

 مهمونو تا دم شهی همزبانی مرانیخب،تو ا...آ_؟يای تا دم در مشهی همیواسه چ:  گفتکردیم
. ي منو متوجه نشدکنن،منظوری منکاروی انجاهمیا: و با خنده گفتتادکنه،واسی میدر همراه

 ابروهاشو داد باال و کردی همونجور که با لبخند نگام م  بود؟یمگه منظورت چ:دمی پرسجیگ
 یدست. کردمی سوار شه ازش خداحافظنکهیو به طرف آسانسور رفت قبل از. نمتیبیم:گفت

 .  باال انداختمو برگشتم داخليشونه ا!  هاهییجورای نمیا! برام باال آورد و سوار شد
 

 که آرمان روش نشسته ی رفت سمت مبلرونوی جس از آشپزخونه اومد بي با ظرف غذارامان
برو : آرمانو گفتي با زانو زد به پادویخند! بله_؟يپسرخالتو بدرقه کرد:بود و بمن گفت
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 یخنگ خودت: جابجا شد و گفتیآرمان کم! اونور خنگ،به برادر بزرگترت احترام بزار
رفتم نشستم !  دوقلو ها سروسامون ندارناگنی گرفته بود مندمچشامو گرد کردم خ! شاسکول

 از ادبت نمیا: متر روبروش هل داد و گفتهیرامان با حرص ظرف غذا رو به . يرو مبل کنار
اه کرد رامان بمن نگ! واسه ادبت عمت هالکه: کرد و گفتیآرمان دهن کج! جلو خانوما

 نینجا،ای ااری نتویریکبیبچه ا نیا_.خندمو خوردمو به غذا خوردن جس نگاه کردم
دعوا : وسط بحثو گفتمدمیپر! یزنی فقط غر می وسواسيرزنای تو مثه پهی چیدونیم _!صدبار

 اونوقت تو چطور نی شما دوقلوایکنی واسه خودت نطق میچ:بعد رو به رامان گفتم! نینکن
 حی رند رو ترجدعد_!!!قهینه دق:آرمان گفت! هی هم واسه خودش کلقهی دقده_!يبرادر بزرگتر

آرمان !  خدا بهت عقل بدهکنهی داره دعا منیبب:به سقف نگاه کردم رامان گفت!  همهدنیم
 یواسه شام چ:پاشدمو گفتم.  رو روشن کردي وی زد تو بازوشو کنترلو برداشت تدونهی
! می بخورری با شالی سرکمیبنظر من !ول کن زحمت نکش : آرمان با لبخندگفتن؟یخوریم

آدم عاقل برا !کنهی میچه فرق_ ؟ي صبحونه بخوريخوایمگه م: کج کرد و گفتیرامان دهن
 س،بعدی جاش ننجایا_!خودم_ گفته؟ی کنویا_!!شهی قائل نمتی محدودشیی غذايوعده ها

 نیتونیشما م.. شام بپزمرمیم:ف جمع کردمو گفتم طرهیموهامو ! دمی بهت میجواب کله شکن
! کنمی بحث نمنیمن با ا: و گفتي وی تيسمت مبل جلو آرمان با کنترل رفت! نیکله همو بکن

 زدم و رفتم سمت آشپزخونه جس يلبخند.  شدزی ميرامان هم مشغول ورق زدن مجله رو
 ازم خوشت اومده یلی خنکهیمثه ا: گفتمداشتمی مرغ برمزری که از فریدرحال.هم دنبالم اومد

 ری شری مرغو زنکیسمت س  و بمن زل زد،با خنده رفتمی رو صندلدی پریهوم؟ جس!یجس
 ي سگ پاکوتاهیجس ! ی بانمکیلیتو خ!منم هاپوهارو دوست دارم:آب گرفتمو گفتم

مشغول درست کردن شام شدمو .  کوچولو و ملوس بودمیلی رنگ بود،خی فندقيپشمالو
 زنگ در رو ي که صداذاشتمی منی تو ماشفوی کثيداشتم ظرفا.ت مرغ درست کردمناگ
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.  که رد شد و رفت سمت دردمیرامانو د. کردمزی کنم گوشامو تیرکت حنکهیبدون ا.دمیشن
صداش گوش خراشه نه؟ : به جس نگاه کردموگفتمیبا کالفگ. زمیسالم عز: اومدتای ريصدا
. دمیشنیرو م... ورونی هوا و بارون بي راجب سرماتای ريای سه نفره و پرحرفي صحبتايصدا

 اوردی رنگشو در می که کاپشن آبی درحالتا؟یر يچطور: گفتمتای ردنیرفتم تو هال و با د
 زویزود برگشتم تو آشپزخونه م!  شام حاضرهنیایب: ندادمو گفتمیتو چطور؟ جواب! یعال:گفت

دستت درد : بالبخند گفتم،رامانیشست نزیو همه دور م. که اومدندی نکشیطول. بودمدهیچ
پاشو ...يای ممکنه سرزده بستمدونیاوه،نم: گفتمتای ری به صندلیبا نگاه! نوش جان_! نکنه

من ! ستی نيازین:  که مشخص بود حسش به من کامال متقابله گفتي جورتایر! بشقاب بردار
 زد يلبخند مظلومانه ا. ابروهام رفت باال و به رامان نگاه کردم! میخوری بشقاب مهیو رامان از 

لبخند ! زمیست عزیاالن وقتش ن:  بشقاب برداشت گذاشت جلوشو گفتهی تای ريپاشد برا
من ناگت : شده گفتی مثه بادکنک خالتایر.  زدمو مشغول لقمه گرفتن شدميناخواسته ا

 خواستمی که به ظاهر می کرد با بدجنس داخلشو چکخچالویبعد پاشد رفت سمت . خوامینم
با خشم نگاهم کرد و ! ي جس رو برنداريحواست باشه کنسروا:خونسرد نشون بدم گفتم

 باال انداختمو به لقمه گرفتنم ادامه ي باشه؟؟ شونه ادمی مصیسگ رو تشخ يخودم غذا:گفت
 خندش یلیخ آرمان کردمی و من حس مکردنی بهم نگاه میرامانو آرمان هر از گاه.دادم

 به راست برداره و در ای قدم به چپ هی تونهی بود که میرامان اما درست مثه آدم. گرفته
 بسته نودل سرد آماده برداشت هی تایر!  کرده بودتهرصورت سر انجامش انفجاره پس سکو

 ی کامال حق داشت ولیاز طرف!  کلمو بکنهخوادیمشخص بود دلش م. و نشست و بازش کرد
 تهی عفرنی رامانو از دست ادیبقول سارا با!کردمی خودم فکر نمی به گستاخمن اون لحظه

 دست رامانو تای از شام ربعد! فوضول نباش!لوی به خودم تشر زدم خفه شو نيفور!نجات بدم
 یلی با نزویاول م: گفتزیرامان با اشاره به م.  نشونت بدميزی چهی می برایب:گرفت و گفت
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!  آرمانی الل نشيا. کنمیتو برو من کمکش م: لحظه آرمان گفتنیهم. امی بعد مکنمیجمع م
 کردمو نگاه ل رفتنشونو با چشم دنباریمس. بهم نگاه کرد و از جاش پاشددیرامان با ترد

 تکون ی به نشون نفي زدمو سريلبخند!!  شدهیچ:متعجب گفت!  به آرمان انداختمیترسناک
 گذاشت قهوه سازو آماده کردمو نی ماش باهام جمع کرد و ظرفا رو توزویدادم،آرمان م

 رفت یوقت. تکون دادميسر. ایتوهم زود ب:آرمان گفت. گهیممنون آرمان،برو د:گفتم
نه !!هی کردم،کار غلطدی لحظه تردهی! ختمی رنی ملی کلتای کردمو تو فنجون روهفنجونارو پر قه
 انسانو هی ي خب بمونه،به تو چه،حق ندار؟ی بمونه چنجای اگه امشب بخواد ایبابا چه کار غلط

؟ ! دارهیچه ربط!ی کنی توش زندگيخوای که مهیی جای حفظ پاکتی اولورینخ! ی کنتیاذ
خب بره به تو !  سر وقت رامانرهی تو اتاق خودش بمونه،ماله محتای که رنهیربطش به ا

 یوااا چه ربط !ا؟یاگه اون دوست دخترشه تو عرفا و شرعا نامزدش! چه؟دوست دخترشه ها
 به قول خودت رامان که برات ي نزارنکهی استدالله،برا اهی نیحاال ا!  قانونههیداره اون فقط 

آخرش حسه دوم به حس اول غلبه کرد، با !!)) شه  دخترهنی اری درگنی ازشتری بدهیمثه نو
 تایر. هرکس گذاشتميفنجونارو روبرو. توهالمی به جس نگاه کردمو باهم رفتیثیلبخند خب

 جرعه از قهوم هی ازم کرد،محل ندادمو ي تشکر مختصريکنار رامان نشسته بود،با سرد
آرمان داشت . ندادم  دهنم گذاشتمو بروزيدستمو نامحسوس جلو! که زبونم سوختدمینوش

واال .  زد و به قهوش نگاه کرديلبخند.هی چدمیبا اشاره چشم و ابرو ازش پرس.کردینگاهم م
 خاص خودش ي با ادا اطواراتایر!فهمنی دوتا داداش منی اي بروز ندی شتو ازدرون هم نابود

 ادمی:فتم و گدمی جرعه نوشهی مسئله با حرص نی ايادآوریبا ! رامان قهوه دوست نداره:گفت
مهم : رامان گفت.  به نفع تویکیانگار کوه کنده احمق،باشه ! زديلبخند فاتحانه ا! نبود

متعجب بهش نگاه کردم فنجونو گرفت دستشو با .  خوب شدهیلی حتما خخورمیست،مین
 تایر!  بشهی دوست داشتنتونهی آدم چقدر مهی دیته دلم لرز.  بهم نگاه کردیلبخند کمرنگ
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 گونه هام داغ کردمی که حس مید،درحالی نوشکمی چرخوند و از قهوش سر  تو کاسهیچشم
واسه : با ذوق گفتتایر. شدیشده به فنجونم زل زدم،اون لبخند نامحسوس از رو لبام پاك نم

 از ي سرهی با ی خودمونی مهمونهی یلیام: آرمان جواب داده؟ی برنامتون چسمسی کریمهمون
! يای بامن بدیرامان با!فقط برا زوجا! دادهبی جالب ترتیهمون مهیدوستم اوا  _. رهیگیبچه ها م

 یول_.  رد کنمشهی رو نمیلیمتاسفم،دعوت ام:رامان لبه فنجونو از لباش جدا کرد و گفت
متعجب به . اوهوم،متوجه ام: سمت من انداخت و گفتی نگاهمی نتایر. گفتم که_... رامان

 تای شد که ري تو سکوت سپرکمی... کرد  متوجهست؟چرا منو نگاهویچ... زل زدميگوشه ا
رامان .رونی درهم اومد بافهیباق.  اثر کردهنی زدم حتما مليلبخند.رفت سمت اتاقش

 که گذشت بازم پاشد کمی.  با جس شدميمنم مشغول باز. تکون دادي سر؟یخوب :دیپرس
 ي اافهیق  باتایر.دمیخندی با جس ميبه بهونه باز.رمی خندمو بگيشدجلوینم!رفت تو اتاقش

جس رو . ستی خوب نیلیحالم خ. برمدی بازم،منیرامان ،عز: گفترونوی اومدبدهیرنگ پر
 يزی چهی سایباشه،وا:ازجاش پاشد و گفت.ان نگاه کردم گذاشتم و به واکنش رامنی زميرو

 خندمو يبزور جلو!  فقطی تاکسهی!نه،نه: دستاشو آورد جلو و گفتعیسر. بپوشم برسونمت
 من می برایب:آرمان پاشدو گفت. زدمی نمی به داخل برده بودمو حرفنموییپا گرفته بودم لب

 به یبانگاه. بسمت راهرو رفتني تکون داد و سه نفري سردیی به تاتایر. رمیگی میبرات تاکس
 بعد رامان به هال ي اقهیجس دنبالشون رفت،دق!  وروجکنمتیبیبعد م!گهیبرو د:جس گفتم

 برو ي خسته ایلیخ: باال انداختمو گفتمي شونه ا؟هویچش شد :برگشتو متعجب گفت
 . به طرف اتاقم رفتمیض فاتحانه و رايبعد با لبخند.  بخوابمرمی دارم مگهیبخواب،منم د

.  روپرت بودنسونی مدارك اللی تکمي دنبال کاراسنی گذشت همش رامان و جي روزدو
 دختر مرده استفاده هی تی از هوکردمی فکر میراستش واسم سخت بود که بگم من، وقت

 ی از کار درمورد مهمونالیخی باهام تماس گرفت و بي چندباریلیام. شدیکردم تنم مور مور م
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 با ينجوری بودم بنظرم قشنگ بود که ای مهموننی اتاق مشیلی خزد،ی حرف مسمسشیکر
طبق معمول تنها .  و مشکل نباشهبی انقد عجیتی و تفاوت جنسنیدوستات دور هم جمع ش

 وی کنم اون سگ هم زبون فارسزدم،فکری رامان و آرمان با جس حرف ميبودم و تو نبودنا
 گفت سنیج... افتادمی اشلادی هویزدم،یمو مجله ورق مفول شده بود، رو مبل لم داده بود

 به دمیجوی که لبمو میدرحال. برداشتمو شمارشو گرفتمویگوش.  چطورهنمیبهش زنگ بزنم بب
خودم . نزدی که جواب داد اما حرفشدمی مدی داشتم ناامگهید. دادمی تلفن گوش ميبوقا

  چطوره؟،حالتیسالم اشل:گفتم

 .سکوت

 !لوفریمنم ن: دادمادامه

 ده؟ی از من رسدنیاوهوم،شناختمت، کاراتون به مرحله پرس: و گفتدی کشیقی عمنفس

 دهی ترسیلی،خی افتاده باشری حالتو بپرسم،نگران بودم نکنه گخواستمینه،راستش م_
 که ی خندش کر کننده بود کمي از گوشم فاصله دادم صداوی گوشدیخند! ترس؟ _.يبود

 ي جدپ؟ی خوشتسی اون پلای ی ترس؟تو ترسناکیگیم یدخترجون،تو به چ:  گفتدیخند
.. چه برسه به االن.دمیترسی بود هم ازش نمرمیگیپ اگه_ ؟یترسیتو ازش نم...کوالسین:گفتم

اون ترس _!ي کرددادی داد و بی گرفتت کلسنی اونروز که ج؟توی اشلیگی میچ_
. زنده ام...انهی زنده ام ی بدونیخواستیخوشگل م_؟ی بزنی حرفيخوای؟نمیپس چ_...ستین

 بزنم چون ی حرفتمنتونس... اما من_.کشهی منو نمی پس نترس کسرمی نمیعی طبياگه به بال
 ! .یبیچرا انقد عج: به چونم چسبوندمو با نگاه به روبرو گفتملویشو زده موبا. قطع کردویگوش

زود سردرد داشت انقد . مدارك تا فردا حاضرهگفتی رامان خسته و کوفته اومد خونه،مشب
 یصبح هم خداحافظ.  مخصوص ببرمي که فرصت نشد براش از اون دمنوشادیرفت خواب

تا . و کتاب خوندن سرگرم کردمدنی دلمیکالفه تا عصر خودمو با ف.  کرد و رفتيسرسر
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 من،فردا شی پيای بشهی ملو،امشبین: بودیلی از طرف امشتم بردالویبرام اس ام اس اومد موبا
. بالبخند جوابشو دادمو قبول کردم. م،تنهامی کندی خری مهموني برامیصبح زود باهم بر

 به ای بری بگی تاکسهیزود .یلیسالم ن _سالم: زنگ خورد رامان بودجوابشو دادممیبالفاصله گوش
 ،مسئلهیفهمی مایب_ چرا؟یباشه،ول_. تلفن کنهانس نگهبان بگو برات به آژگم،بهی که میآدرس
 یلیخ_. برهادتی بگم ممکنه کنم،اگهیرات اس ام اس مب_.باشه،آدرسو بگو_. ستی نیخاص

 هی بلند و بزرگمو برداشتم شونه و مسواك و فیرفتم تو اتاق ک. میمنتظر_.امیخب،دارم م
 هم تو کاور گذاشتم یلی توش گذاشتم لباس و شنل امی دست لباس راحتهی لوازم و يسر

 بافت راهنی و پدمی پوشموی کلفت مشکيجوراب شلوار. یلی امشی پرفتمی مدیچون بعدش با
 یاسی يپالتو.  داشت تنم کردمدی ربان سفقشی و دیرسی رنگم که تا زانوم مدی سففیظر
 نهی آيرفتم جلو.  باز گذاشتمنجوری دکمه هاشو همدموی بود رو پوشدهی که رامان خریرنگ

 ي بوتامی نفویک. داشت موهامو شونه زدمشی آرایچشمام کم. شهیعی رژ زدم تا رنگم طبکمی
 ی و بالخره تونستم تاکسنییبا آسانسور رفتم پا. رونی برداشتمو رفتم بمویپاشنه دار مشک

 که ی شاپی کافي حساب کردمو جلومیدی رسیوقت. آدرسو بهش گفتم اونم راه افتادرمیبگ
چندتا پله داشت رفتم باالو وارد شدم با چشم دنبال رامان . شدمادهی بود پهرامان آدرسشو داد

 رفتم سمتشونو سالم دمی دي ورودکی چهارنفره نزدزی مي رو روسنی اونو جیوقت. گشتم
 ی نگاهمی نشستمو با نشهی شکی نزدیرو صندل. نمیجوابمو دادن و رامان اشاره کرد بش. کردم

 زی مي رو که روي پوشه اسنیج.رم نشسته بودن هردو روبه؟ شديزیچ: گفتمرونیبه منظره ب
 رو امضا و اثر زای چي سرهی دیبا.  موندهی کار جزعهیفقط ... مدارك:بود رو نشون داد و گفت

 ویباشه،چ: روشنش کردمو گفتمي به چشماینگاه.  تا رامان ببره و ثبتشون کنهیانگشت بزن
رامان .  هم در جوهرو باز کردسنی دستم داد،جيررامان پوشه رو باز کرد و خودکا. امضا کنم

 سونی تکون دادمو اسم اليسر!انیلوفرپسی ني نه امضادی جدي امضاهی! امضا کننجارویا:گفت
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 رو نجای و انجای ورق زد و گفت اسنیج.  نوشتموستهی با خطوط پیسیروپرت رو به انگل
 که اشاره کرده بود ییهاجا  رنگ فشار دادمو رویانگشتمو رو صفحه جوهر آب. انگشت بزن

انگشت هم :  ادامه دادسنیج.  رو امضا کننجای و انجایرامان باز ورق زد و گفت ا. گذاشتم
رامان پوشه رو بست و از جاش .  که گفتنو کردمیی گردوندم و کارانشونینگاهمو ب! بزن

 رمیگی برات می تاکسهی.کشهی برم، کارم طول مدیبا: گفتدی منو که درهینگاه خ.پاشد
 تکون دادمو يامشب؟ سر:ابروهاشو در هم کرد و گفت. یلی امشی پرمیمن امشب م _.االن

رامان با عجله به . برمشی مشه،منی مریتو برو د: به رامان نگاه کرد و گفتسنیج. آره:گفتم
بعد . مراقب خودت باش:بعد روبمن گفت.  خب، خداحافظیلیخ: کرد و گفتیساعتش نگاه

 ي اشاره اشخدمتیبه پ. رمیگی میتاکس.ممنون: گفتمسنیرو به ج. رونی بفتبا عجله از کافه ر
بالبخند .  خدمت اومد و سفارشارو گرفتشی نگفتم، پيزیچ.  همونجارمیخودم م:زد و گفت

 بپرسم دستشو رو سنوی متعجب نگاهم کرد انگار توقع نداشت حال م  چطوره؟سنیم:دمیپرس
 رو آورد سنی جي زدم گارسون قهوه من و آبجويدلبخن. خوبه: انداخت و گفتی بغلیصندل

 هی تکزیآرنجاشو رو م. گذرهی داغ معاتی چطور از ماي سردنی به ايبرام جالب بود که تو هوا
 ي و خطرمی نگرانش باشستی نازیآره،گفت ن_؟يبه اون دختره زنگ زد :داد و گفت

 حس چیه: گفتالفه کدیباری می از صورتش خستگدی به صورتش کشیدست. کنهی نمدشیتهد
 دمویخند! اون دختر مثه کابوسه!کنهی مي و قلدری احساس زرنگادی بهش ندارم، زیخوب

هم تو هم : جرعه از قهوم خوردمو گفتمهی! ومدی اسم بدم منی از اشهیهم_.هیاسمش اشل:گفتم
 یبیبانگاه عج. متاسفم: گفتمیباناراحت!  قسمتشههی فقط یخستگ_.نی خسته شدیلیرامان خ

به هرحال دنبال جور : توئه؟ به فنجونم زل زدم و گفتمری تقصنای مگه ا؟یچرا متاسف:گفت
بالبخند .  تو دردسر انداختمتونخودی بتی هوهی که من با گفتن نی هستیکردن مدارک

 به دماغم دادمو ینیچ.نهیوالبرگ توجهش جلب شده مهم ا. بودیبنظر من کارت عال:گفت
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راستش من اگه دختر بودمو اون ازم : و گفتدی نوشوانشیل  ازکمی! راستش وحشتناکه:گفتم
 ي و برم برارمی بگطی بلهی دادمی محیه،ترجی چجور آدمقای دقدونستمی و مومدیخوشش م

 ي بود برای خوبریتفس:باخنده گفتم!!!  کنمی زندگقای زده افری تو مناطق قحطشهیهم
.  فنجونمو برداشتمزدمو ي تکون داد لبخنددیی سرشو به تایبه طرز بانمک! يهمدرد
داشتم :  گفتکردی می رو طری که مسنطوری هممی شدنشی بعد باهم سوار ماشقهیچنددق

 تکون يسر. آره،حتما_ ؟ي براش ببریتونی بدم،حاال تو میلی رو به املهی وسي سرهی رفتمیم
 بهم داد و کی کوچلکسی ناهی شد ادهی پمیدی رسیوقت. داد و دنده رو عوض کرد

حاال ! نبودي کارالیخیب: باال انداخت و گفت يشونه ا. میمن ممنونم، که رسوند_. نممنو:گفت
 . تکون دادمو وارد ساختمون شدميبالبخند سر. نمتیبی برو،مگهید

 ازم ی در رو بازکرد و به گرمیلی قرار گرفتم زنگ در رو زدم امیلی پشت در واحد امیوقت
 رنگ یتونی مبل زياستقبال کرد و دعوتم کرد داخل پالتومو درآوردمو رو

 قهوه؟ ای يچا.ي خوب شد که اومدیلیخ: بند تاپشو مرتب کرد و گفتیلیام.گذاشتمش
 کنارم نشست پاهاشو روهم انداخت اول کاور لباسو داوم. نی بشای بیچیفعال ه:بالبخند گفتم

 یکی کوچلکسینا. هی چه حرفنی بابا ايا_. ون شب ممنونبابت ا.لباست:نشونش دادم وگفتم
 سنیتو ج:متعجب گفت... ارمشی داد برات بسنیج: داده بود هم بهش دادمو گفتمسنیکه ج
بالبخند . کردمی پرونده امضا مير سهی دی منو رسوند،بانجای شاپ تا ایآره از کاف_؟يدیرو د

 تکون يسر.  جا مونده بودنشی رژ لبمه،تو ماشلویشارژر موبا:  ازم گرفت و گفتلکسوینا
 يریچرا نم: گفتبردی شلوارکش فرو ميبای که دستاشو تو جیاز جاش پاشدو درحال.دادم

 هام لهی زدمو با وسيلبخند. می بخورکنمی خوب درست میدنی نوشهیمنم ...یلباس عوض کن
 گوشه اتاق ی رنگیرت صوتاری که گبستمی بلوزمو مقهی يداشتم دکمه ها. بسمت اتاق رفتم

 تنگ شده بود،کارامو که تارمی گيتوجهمو جلب کرد با لذت بهش نگاه کردم چقدر دلم برا
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 که درست کرده بود ي خوشمزه اي از نسکافه خامه ایلیکردم به هال برگشتم همراه ام
 یحالی بابم؟ی مبارزه کنکمی هینظرت چ: گذاشت و گفتزیرو م وانشوی لمیخورد
موهاشو زد پشت ! ي دارتاری گهی تو یلیام: گفتمدمویخند!  تنبليا_! نکننه،فکرشم:گفتم

من  _. بزنمتاری گستمی دکور اتاقه من بلد ني براشتریآره،راستش ب:گوششو گفت
 برگشت تارشیزود با گ.اتاقش رفت  و بطرفدی با ذوق از جاش پریلیام. اوهوم _جدا؟ _!بلدم

 ازش گرفتمو تاروی گ؟ی بزنشهیم: که گرفته بودش سمتم گفتیو درحال
 زنه،امسالی متاری هرسال دوستمون سم گسمسی کریراستش تو مهمون.آره_االن؟:گفتم

 ابروهاشو داد باال و یلیام. فکر نکنم بتونم:گوشه لبم کج شد و گفتم.ی تو بزنخوامیم
 تکون دادمو مشغول يسر... یبه زبون خودت بخون،فارس. بشنومخوامی مگهیزودباش د:گفت

آروم انگشتامو .  مبل رو بغلش گرفت و پاهاشو جمع کردي شدم کوسن روتاریك کردن گکو
.  کردمی عباسامکی آرزومه ستی و شروع به خوندن آهنگ خوشبختدمی کشتاری گمیرو س

آهنگ که تموم شد بهش نگاه کردم هنوزم . د تموم مدت به حرکت انگشتام زل زده بویلیام
 سطحشو ی شبنمهی شده بود و الشهی تر از همرهینگاهش به همونجا بود جنگل چشماش ت

 یبا نگران. لوی قشنگ بود نیلیخ: شروع کرد به دست زدنو گفتیپوشونده بود بالبخند محزون
 نطوری چرا ایشی نمعناشم  تو که متوجهیلیام: گذاشتم کنارو با نگاه تو چشماش گفتمتارویگ

 نی ای مفهوم کلشهیم...  معناستهی خودش یقیموس: و گفتدی رو چشماش کشیدست. يشد
 اگه مال من ی آرزومه حتتیخوشبخت: بهش زدمو گفتمیلبخند مهربون... یترانه رو بهم بگ

 پاشد ش از جای بهش زدم با لبخند قشنگي باز بهم نگاه کرد لبخندمهی ني با لبایلیام... ینباش
باشه :ازجام پاشدمو گفتم. می بخورمی چرت و پرت درست کنزی چهی ایب: گفتيو با انرژ

 لمی فهی دنی بعد از شام و دمیدیباهم خند.میری با اورژانس تماس بگدیحتما،فقط قبلش با
 بالش گذاشت هی تو اتاقش تختش دونفره بود برام می و رفتمی جالب مسواك زدیلی خیسیپل
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درست . کرده بودی بنفشي نور خوشرنگ چراغ خواب اتاقو غرق هاله میدیکش و هردو دراز
 و رامان نصب بود سنی قاب عکس چهارنفره از خودشو آرمان جهی تختش ي روبروواریرو د

اونم با لبخند به . یچه عکس قشنگ:بالبخند گفتم.  گرفته شده بودی مهمونهیکه انگار تو 
بعد بمن نگاه کرد .... واقعا خوش گذشت!مهیسالگ ستیمال شب تولد ب:عکس زل زد و گفت

 میکنی هممون قاب موی عکسنی همچهی یی عکسانی امسال توهم جزء اسمسیشب کر:و گفت
 تو صورتمو کنار زد و دستشو يموها. ممنون.. ی مهربونیلیتو خ_. میکنیو تو اتاقامون نصب م

 سرم ری منم دستمو زست؟امشب رامان تنها:  شد و گفتزی خمی سرش گذاشت به بغل نریز
 از تایحتما ر: زد و گفتيپوزخند!  که من نبودمییمثه وقتا:دمیگذاشتموبه سمتش چرخ

 فکر نکرده هی بعد قضنیچشمام قد دوتا سکه درشت شد اصال به ا! کنهینبودنت استفاده م
 با!  بشمتای ري عمه بچه خوامینم: کرد و گفتی اخم بانمکیلیام. به خودشون مربوطه_.بودم

رامان : حفظ کنم با لبخند گفتمموی کردم خونسردیسع.  بستخی لحظه خونم هی حرفش نیا
اگه اون عقل داشت از دوران !ستیمتاسفانه ن: با پوزخند گفتیلیام!  حرفاستنیزرنگ تر از

 با یلی سکوت کردم که امیکم!  احمقيپسره !کردی خودش نمي رو وصله تای ررستانیدب
! رشیبگ: داد دستمو گفتموی وقت شب؟؟؟؟؟ گوشنیا_!زنگ بزن هی بهش ایب: گفتطنتیش

 موی بهم زدیثیلبخند خب. زمی کاس و کوزشونو بهم برومدی نگاه کردم بدم هم نمیبه گوش
 ی نگاهمیانقد زود دلت تنگ شد؟ ن!سالم خانوم:شماره رامانو گرفتم،بعد دوتا بوق جواب داد

به رامان . شدی متوجه نمی اونکه فارسيوا کردی بهم نگاه میجی انداختم با گیلیبه ام
.  کاغذ و قلم بهم بدههی گفتم یلی بالش گزاشتمو به امری زویگوش! ی لحظه گوشهیسالم،:گفتم

 نی بالش برداشتمو بری از زویگوش.  دفتر و خودکار بهم دادهی کنسول ياونم زود از کشو
 ي بپرسم کاراخواستمی ،ممآره خوب_حالت خوبه؟ _الو؟:شونه و گوشم نگهش داشتم و گفتم

 یلی که ترجمه مکالماتمونو تو دفتر برا امنجوریهم! راحتالتیآره،خ_! مدارك تموم شد؟
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! ارمی هم درت بی از نگرانخواستمیقا،مینه دق_؟ي زنگ زدنیفقط براهم_!خوبه: گفتمنوشتمیم
 جامه بدرم دکم مونده بو!ی از نگراندمیکشی مو مدموییسای داشتم ناخن مگهیممنون واقعا،د_

 ترجمه کردی داشت منو مسخره مشعوریدهنمو کج کردم ب! ي شم که زنگ زدابونیآواره خ
خب ! باشه_!انقد خودتو نگران نکن!زدمیحدس م:  حرفشو هم نوشتمو با غرورگفتمنیهم

 امیفردا ساعت چند ب_بله؟_.یلی نسایوا_. گه،خداحافظی دیچیه_؟ي امري باريکار
 ؟ي فردا برگرديخوای نمیعنیست؟ی مشخص نی چیعنی_!ستین دونم،مشخصینم_دنبالت؟
 یقینفس عم.زنهی صدام میلی برم،امدیبا: گفتمیلی امطونی زدموبا نگاه به لبخند شيپوزخند

 انگشتشو رو می کرددنی شروع به خندیلیقطع کردمو با ام. يبا_خداحافظ: و گفتدیکش
!! د؟یکشی و موهاشو مدییسایم  ناخناشويه،جدی چنیا:دی از دفتر گذاشت و پرسيجمله ا

دفترو خودکارو رو کنسول گذاشتمو . انگار تنها بود_! دلقک!کردیمسخرم م:باخنده گفتم
از : گفتی متفکر گرفت و بعد مکثی حالتیلی آرمان دوست دخترنداره؟امیراست! انگار:گفتم

 يچه داداشا!اوه _! تبار بودي دوست بود،کره ای دختر چشم بادومهیبا !  تا االن نهشیسه ماه پ
 قبل اون تو یول!هی اولتایرامان هم که ر!  نداشتهیرانیآره،تاحاال دوست دختر ا_!ینترنچرالیا

 بهش ابراز عالقه کنن خواستنی می مثال وقتداد،ی بود دخترا رو دق مي موذیلی خرستانیدب
 کسبرع!رفتی و مکردی مهی که دختره از شدت خنده گرگرفتی میانقد به مسخره و شوخ

واقعا؟؟ _! هم شوخ و بانمکهسنیجدا؟ اما بنظرم ج_. بودي ساکت و جدشهی همسنیرامان ج
 تکون دادمو با نگاه به قاب عکس يسر. ادی شوخه به چشمم نمشتری بیلی چون رامان خدیشا

 شیتو زندگ:  به هم به عکس نگاه کرد و گفتیلیدوست دختر نداره؟ ام...ی چسنیج:گفتم
 اما ستی ني پسر بدسنیم...  نداشتهيرابطه جد! بودهسنی مبه  حواسش معطوفشتریب

 از حد به برادرش خودشو فراموش شیبخاطر توجه ب _.کنهی متی اذسنوی جیلیسادست و خ
!  رامانسنی از جشتریب!هر دوشون احمقن: به قاب عکس گفترهی با نگاه خیلیام... کرده
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 کار یصبح کل: زد و گفتی جاش غلتتو یلیام! ستی نیدر اون که شک:  گفتمی به فارسرلبیز
 رونی بمی رفتيصبح ساعت نه دونفر.** ریشب بخ:با آرامش گفتم. لوی نری شب بخمیدار

.  بودنبای زیلی بابانوئل همه و همه خي درختا و ماکت هاناتی و تزئسمسی کريحال و هوا
 با یلیام می بوددی فروشگاه بزرگ مشغول خرهیتو .میدی خرنی تزئلی و وسامی گشتیکل

 ی درحالیلیام. بودمستادهی ومن با سبدچرخدار پشت سرش اکردی انتخاب ملویوسواس وسا
 صداش یآخه کدوم بابانوئل! احمقانست: گفتکردی می رو وارسلیرنارگی شی قوطهیکه 

 داده بودن و بی از فروشگاه مخصوص بچه ها ترتی که در قسمتییباخنده به سکو! زنونست
هو (( و از خنده معروف بابانوئلزدیبابانوئل تنش بود برا بچه ها حرف م شی که لباسا و ریزن

باهم . انگارمرد جور نشده براشون: به تاسف تکون دادمو گفتميکرد،سریاستفاده م))هو هو
 رو تو دای حامل خريکای داشتم پالستیوقت. می از فروشگاه خارج شددی و بعد از خردمیخند

 با نگاه به برج روبروش که پشت سر من بود یلی امذاشتمی منیصندوق عقب ماش
 بود یغاتی تبلي هاي دی که سرتاسرش ال سيسرمو برگردوندمو به برج بلند! اونجارو:گفت

 نی بزرگتري براسمسی والبرگ به مناسبت کرکوالسی ننکهی بود راجب اينگاه کردم خبر
 ری خنینکارچندی اال داده و به دنببی خوب ترتی مهمونهی از کودکان شهر تیسازمان حما

 نهی شهر هزي جاي مختلف مربوط به کودکان در جاي کار استقبال کردن و به سازمانانیاز
 والبرگ رو مرد بزرگ لس آنجلس کوالسی اهدا کردن،در آخر نسمسی جشن کريبرگزار

 و ی آبي بزرگ اون چشماری چشم از تصويبا پوزخند محو.  کرده و ازش تشکر کردیمعرف
 به تاسف تکون داد و اشاره کرد که سوار ي نگاه کردم،سریلیگرفتمو به ام بیلبخند عج

 . میش

 پشت ي ارهی موهاشو با گیلی اممی تو آشپزخونه گذاشتالروی از برگشتن به خونه باهم وسابعد
 دمیچی مخچالی رو تو دایهمونطور که خر.  ها شدوهیسرش جمع کرد و مشغول شستن م
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 باال انداختو بعد از در آوردن يشونه ا. جهمو جلب کرد تویلی املی زنگ موبايصدا
 ی پشت خطيحالت چطوره؟ صدا.سنیسالم ج: گفتالبخند برداشت و بویدستکشاش گوش

 آروم تر کرد و کمیخوبه، بعد صداشو _. مرتبهیهمه چ_سالم،چه خبر؟ :واضح بود جواب داد
 ،اماینه چه اشکال_ کمکت کنه؟ی مهمونفاتی تشري تو کاراسنی نداره اگه میاشکال:گفت

 مجبور شدم بگم از قبل نمش،می هم کالسی داره امشب بره مهمونيادیاصرار ز_؟ی چيبرا
 یلیام. می متعجب بهم نگاه کردیلیمن و ام!!.  کمکتادی بسنی که ميتو اصرار کرد

 بره شدی بود می هرکسیاگه مهمون! نه_. نکنتشیاذ...  برهی نذاشتی چيبرا:دوگفتیخند
 یلیخ_!  خطابش کنمسنی دوست مخوامی نمی و من حتهیخودی پسر بشی هم کالسنی ایول

ممنون _! شمی کمکم کنه خوشحال هم منجای انکهیآره حتما، از ا_!گه؟ی دادیب...پس_!خب
 برام مهم یــــلی اصرارت کردمو خی من کلگمیحتما،م_! يحواست باشه جلوش لو ند...یلیام

 زد و ي لبخندیلیام.  طلبتیکی کار خوبت نیبابت ا!! قایدق_!!  کمکمادی بسنیبود که حتما م
 . خداحافظد،فعالیشا_ش؟یرسونیتو م! یل هم عااریبس!باشه:گفت

 بستمو خچالویدر.  شدرهی گذاشت و بهم خزی مي رولشوی موبایلیام. باشه،خداحافظ_
 ی روز که اشلگه،همونیآره د_ش؟یدیقبال د_. ادی خوشم میلی خسنی شد،من از میعال:گفتم
 يعصر رو کاناپه ولو بودم که صدا.  آبو باز کردری تکون داد و دوباره شيسر. می کرددایرو پ

 اومد رفته حموم پاشدمو رفتم سمت در و ادمی ی رو صدا زدم ولیلی امدمیزنگ در رو شن
دستشو گرفت . شدانی پشت در نمای با لبخند کمرنگسنیبازش کردم صورت بانمک م

سالم حالت چطوره؟ :بالبخند باهاش دست دادمو گفتم. سالم: گفتدیمو با تردسمت
 مونی بهم معرفادی نمادمی یلو.اوهوم: گفتمدموی خنددم؟ی ندیممنون،من قبال شمارو با جِ_

 ای خدا شرمنده،اصال حواسم نبود،بيوا_!!!  تو؟امی بشهیم: تکون داد و گفتيسر. کرده باشه
 یلیام: مواجشو زد کنار و گفتي اومد داخل موهاسنیتم کنار و م در رفياز جلو. زمیتو عز
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 مبل ي روشو کاپشنارم؟ی برات بي دوست داریچ...نیبش! گردهیحمومه االن برم_کجاست؟
 زل نیبا لبخند بهش که به زم. ممنون!یچیه: به اطراف گفتیانداخت و نشست با نگاه کوتاه

منم . درست مثل برادرش.  و تو دل برو بود بنظرمنیری پسر شنیزده بود نگاه کردم چقد ا
 نکرد؟ ی منو بهت معرفسنیخب؟ج: گفتمنی آب کنم واسه همخشوی کردم ینشستمو سع

من : گفتمدمویخند! دهی نمزاروینچی فرصت احتاشیمعموال نص: و گفتسرشو گرفت باال
با لبخند با . میرانی ا،منیدونیپس نم_!!بهی عجکمیاسمت _.ی صدام کنلوی نیتونیلوفرم،مین

 انقد ساکت کردمی تکون داد،فکر نميسر. اوهوم_؟یپس دوست رامان و آرمان: گفتینمک
 رومو کردی سالم مسنی که به میلی امبشاش يبا صدا.  روش حساس بوديادی زسنیباشه ج

سالم پسر : و گفتسنی نم دارشو پشت گوشش انداخت و اومد سمت ميموها. برگردوندم
 نشست و سنی رو مبل کنار میلیام. خوبم:حالت چطوره؟ با لبخند باهاش دست داد و گفت

زد و  ي لبخندسنیم.. يدی تو از دست می کمکمون،مهمونيایشرمنده که خواستم ب:گفت
 هیعاد!! همش کار داره_ باال؟ومدیبرادرت کجا رفت؟ ن_.  مهم نبودال،اونقدراهمیخیب:گفت

. راجب دوست من خوب حرف بزن..یه: گفتختی با دست موهاشو بهم ریلیام! گهید
 یلی ام؟ی کننیی درخت تزيخوایم!می شروع کننیای خب،بیلیخ:موهاشو مرتب کرد و گفت

 درخت به نیی تزي برايتو فکر کرد: پسرك چرخوند و گفتمنو نی متفکر نگاهشو بیباحالت
 دی لبشو جوی کمیلیمثال؟ ام_. خبرت کردمي مهم تري دارم؟ من برا کاراازیقدرت مردونت ن

همه : روشنشو گرد کرد و گفتيچشا!!  برامي کاج خوشگل ببرهی اطراف شهر میبر:و گفت
پاشو خوشگل ! کنمی با همه فرق ممن: به غبغب انداخت و گفتي بادیلیام!!! خرنیکاجو م

. می تا لباس بپوشیلی تو اتاق اممیباهم رفت. می حاضر شلویکاپشنتو بپوش تا من و ن! پسر
 به يزی چگهید_ م؟یکاج ببر!  دنبال بهونهیچقد گشت: گفتمکردمی ك پالتومو تنم میدرحال

نگو : که گفتستم دکمه پالتومو بنی نگفتمو آخريزیچ. گذرهی خوش مالیخیب!دیذهنم نرس
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 نویا: کاپشن قرمز برداشت و گفتهی رفت سمت کمد ؟یپس چ_!ی پالتو رو بپوشنی ايخوایم
 ی راهیلی امنیتشکر کردمو بعد از حاضر شدن با ماش. شهیبپوش،تو جنگل پالتوت خراب م

 از صندوق عقب برداشت و به دست ي اسهی اره و کیلی به جنگل امدنیبعد از رس. میشد
. می که برگردمیهوا سرده،زود انجام بد: کرد و گفتیی مارو به جلو راهنمابعد  دادسنیم

 فضارو پوشونده بود و هوا سرد و یمه کمرنگ. می کاج راه افتاد جنگلي و تومی نزدیحرف
 ی مسي با موهای متوجه دختر نوجوونمی که دنبال کاج خوب و مناسب بودنطوریهم. نمداربود

 بما انداخت و ي که متوجه دختره شد نگاه پرعجزسنی مدومیرنگ شدم که به سمتمون م
 ؟یکنی مکاری چنجای اسن،تویسالم م: با لبخند گفتدی بهمون رسی بهش زد وقتیلبخند زورک

 درخت میما اومد... زهیچ..خب: گفتسنی و ممیجوابشو داد. بعد رو به ما سالم کرد
فکر .نجامی انیواسه هم  فوق العادست، منمنیا:دختره با شوق گفت!! می ببرسمسیکر
 به یبا لبخند دست یلیام! ي درختو از جنگل ببری توهم مثه من دوست داشته باشکردمینم

 سونی پنتلیمن دن: زد و گفتيدختره لبخند! قستیاون واقعا باسل: زدوگفتسنی ميبازو
 شونی و ایلیمن ام! میسنی ميماهم دوستا:  هم گفتیلیام.  خوشبختمتونییاز آشنا.هستم

 آدام یامشب به مهمون:دی پرسسنی تکون داد و از ميدختره سر.  زدميمنم لبخند! لوین
اوه نه جف داره  : به پشت سرش کرد و گفتی نگاه؟دخترهيتنها اومد... راستش نه_ ؟يایم

 کارمشیآخه دوست ندارم قطعش کنم تو گلدون م!ارهی درمشهیدرخت مورد نظرمو برام از ر
 یی مردونه از جاي و صدامی بهم انداختی نگاهیلیمنو ام! شیقبل ي جاارمشی مالتیبعد تعط

از :بعد با خنده گفت. اومدم جف: صدا زدلیدن.  کارم تموم شدنیایخانم ب:گفتیاومد که م
 که یی بسمت صدالی تکون داد و دني سرسنیم! سنی منمتیبیم. خوشحال شدمدنتونید

 هی: گفتیالیخی با بسنی بود؟ می کرهدخت: گفتطنتی با شیلی دور شد امیوقت.  رفتمیدیشن
 نیا:دی اشاره کرد و پرسيبعد به درختچه ا! رانندش_ه؟یجف ک_!یهمکالس
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 اره رو سنیآره،رانندش؟پس پولداره مدرستون و احتماال خوشگل کالسه هوم؟ م_خوبه؟
 به یمی با دست ضربه مالیلیام! پولدار که هست!دیشا: درختچه گذاشت و گفتنیی تنه پايرو

 با سنیم!!  براتهیبنظرم دوست دختر خوشگل! درست جواب بده خب: زد و گفتنششو
مگه تو ! پولداره که هست_!  نکنیشوخ: و گفتدی کاج کشدنیردشده دست از بر گيچشا

 فدراله سی که پل،داداشتمیشی نمونه مستی فوتبالهی ندهی و در آی خوش اخالقیپیچته خوشت
 گفته تا قبل سنیج: خنده به کارش ادامه داد و گفتا بسنی اون دختره؟ مخوادی می چگهید
منو !! زنهی تراش موهامو از ته مشی رنیوگرنه با ماش!ارمی نششی سال اسم دختراهم پجدهیه
 دختره رو دعوت نی اسمسیواسه جشن کر! الیخی رو بسنیج: گفتیلی اممویدی خندیلیام

 که نیاد،همیم_! ادی نزن، اون نممنه اصال حرفش: و گفتدیچی پسهی تنه درختو تو کسنیم! کن
 با یلیام! یلیواسه دوست دختر داشتنش زوده ام:من که تا اون لحظه ساکت بودم گفتم! گفتم

مثه !  طرز برخورد با دخترا رورهی بگادی کمی ست،بزارینه ن:خنده کالهشو مرتب کرد و گفت
 ي من براي و دلسوزیوخ خنده و شی پا داشت و بعد از کلهی یلیخالصه مرغ ام! داداشش نشه

 فصل پنجاه.  خونهمی افتاده بود برگشتیلی امری گچارهی بسنیم

 پشت ي ارهی موهاشو با گیلی اممی تو آشپزخونه گذاشتالروی از برگشتن به خونه باهم وسابعد
 دمیچی مخچالی رو تو دایهمونطور که خر.  ها شدوهیسرش جمع کرد و مشغول شستن م

 باال انداختو بعد از در آوردن يشونه ا.  توجهمو جلب کردیلی املی زنگ موبايصدا
 ی پشت خطيحالت چطوره؟ صدا.سنیسالم ج: گفتالبخند برداشت و بویدستکشاش گوش

 آروم تر کرد و کمیخوبه، بعد صداشو _. مرتبهیهمه چ_سالم،چه خبر؟ :واضح بود جواب داد
 ،اماینه چه اشکال_ کمکت کنه؟ی مهمونفاتی تشري تو کاراسنی نداره اگه میاشکال:گفت

 مجبور شدم بگم از قبل نمش،می هم کالسی داره امشب بره مهمونيادیاصرار ز_؟ی چيبرا
 یلیام. می متعجب بهم نگاه کردیلیمن و ام!!.  کمکتادی بسنی که ميتو اصرار کرد
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 بره شدی بود می هرکسیاگه مهمون! نه_. نکنتشیاذ...  برهی نذاشتی چيبرا:دوگفتیخند
 یلیخ_!  خطابش کنمسنی دوست مخوامی نمی و من حتهیخودی پسر بشی هم کالسنی ایول

ممنون _! شمی کمکم کنه خوشحال هم منجای انکهیآره حتما، از ا_!گه؟ی دادیب...پس_!خب
 برام مهم یــــلی اصرارت کردمو خی من کلگمیحتما،م_! يحواست باشه جلوش لو ند...یلیام

 زد و ي لبخندیلیام.  طلبتیکی خوبت  کارنیبابت ا!! قایدق_!!  کمکمادی بسنیبود که حتما م
 . خداحافظد،فعالیشا_ش؟یرسونیتو م! یل هم عااریبس!باشه:گفت

 بستمو خچالویدر.  شدرهی گذاشت و بهم خزی مي رولشوی موبایلیام. باشه،خداحافظ_
 ی روز که اشلگه،همونیآره د_ش؟یدیقبال د_. ادی خوشم میلی خسنی شد،من از میعال:گفتم
 يعصر رو کاناپه ولو بودم که صدا.  آبو باز کردری تکون داد و دوباره شيسر. می کرددایرو پ

 اومد رفته حموم پاشدمو رفتم سمت در و ادمی ی رو صدا زدم ولیلی امدمیزنگ در رو شن
دستشو گرفت . شدانی پشت در نمای با لبخند کمرنگسنیبازش کردم صورت بانمک م

سالم حالت چطوره؟ :اش دست دادمو گفتمبالبخند باه. سالم: گفتدیسمتمو با ترد
 مونی بهم معرفادی نمادمی یلو.اوهوم: گفتمدموی خنددم؟ی ندیممنون،من قبال شمارو با جِ_

 ای خدا شرمنده،اصال حواسم نبود،بيوا_!!!  تو؟امی بشهیم: تکون داد و گفتيسر. کرده باشه
 یلیام: مواجشو زد کنار و گفتي اومد داخل موهاسنی در رفتم کنار و مياز جلو. زمیتو عز

 مبل ي روشو کاپشنارم؟ی برات بي دوست داریچ...نیبش! گردهیحمومه االن برم_کجاست؟
 زل نیبا لبخند بهش که به زم. ممنون!یچیه: به اطراف گفتیانداخت و نشست با نگاه کوتاه

منم . درشدرست مثل برا.  و تو دل برو بود بنظرمنیری پسر شنیزده بود نگاه کردم چقد ا
 نکرد؟ ی منو بهت معرفسنیخب؟ج: گفتمنی آب کنم واسه همخشوی کردم ینشستمو سع

من : گفتمدمویخند! دهی نمزاروینچی فرصت احتاشیمعموال نص: و گفتسرشو گرفت باال
با لبخند با . میرانی ا،منیدونیپس نم_!!بهی عجکمیاسمت _.ی صدام کنلوی نیتونیلوفرم،مین
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 انقد ساکت کردمی تکون داد،فکر نميسر. اوهوم_؟یپس دوست رامان و آرمان: گفتینمک
 رومو کردی سالم مسنی که به میلی امبشاش يبا صدا.  روش حساس بوديادی زسنیباشه ج

سالم پسر : و گفتسنی نم دارشو پشت گوشش انداخت و اومد سمت ميموها. برگردوندم
 نشست و سنی رو مبل کنار میلیام. خوبم: گفتحالت چطوره؟ با لبخند باهاش دست داد و

زد و  ي لبخندسنیم.. يدی تو از دست می کمکمون،مهمونيایشرمنده که خواستم ب:گفت
 هیعاد!! همش کار داره_ باال؟ومدیبرادرت کجا رفت؟ ن_.  مهم نبودال،اونقدراهمیخیب:گفت

. راجب دوست من خوب حرف بزن..یه: گفتختی با دست موهاشو بهم ریلیام! گهید
 یلی ام؟ی کننیی درخت تزيخوایم!می شروع کننیای خب،بیلیخ:موهاشو مرتب کرد و گفت

 درخت به نیی تزي برايتو فکر کرد: پسرك چرخوند و گفتمنو نی متفکر نگاهشو بیباحالت
 دی جو لبشوی کمیلیمثال؟ ام_. خبرت کردمي مهم تري دارم؟ من برا کاراازیقدرت مردونت ن

همه : روشنشو گرد کرد و گفتيچشا!!  برامي کاج خوشگل ببرهی اطراف شهر میبر:و گفت
پاشو خوشگل ! کنمی با همه فرق ممن: به غبغب انداخت و گفتي بادیلیام!!! خرنیکاجو م

. می تا لباس بپوشیلی تو اتاق اممیباهم رفت. می حاضر شلویکاپشنتو بپوش تا من و ن! پسر
 به يزی چگهید_ م؟یکاج ببر!  دنبال بهونهیچقد گشت: گفتمکردمی ك پالتومو تنم میدرحال

نگو : که گفتستم دکمه پالتومو بنی نگفتمو آخريزیچ. گذرهی خوش مالیخیب!دیذهنم نرس
 نویا: کاپشن قرمز برداشت و گفتهی رفت سمت کمد ؟یپس چ_!ی پالتو رو بپوشنی ايخوایم

 ی راهیلی امنیتشکر کردمو بعد از حاضر شدن با ماش. شهیبپوش،تو جنگل پالتوت خراب م
 از صندوق عقب برداشت و به دست ي اسهی اره و کیلی به جنگل امدنیبعد از رس. میشد

. می که برگردمیهوا سرده،زود انجام بد: کرد و گفتیی مارو به جلو راهنمابعد  دادسنیم
 فضارو پوشونده بود و هوا سرد و یمه کمرنگ. می جنگل کاج راه افتادي و تومی نزدیحرف

 ی مسي با موهای متوجه دختر نوجوونمی که دنبال کاج خوب و مناسب بودنطوریهم. نمداربود
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 بما انداخت و ي که متوجه دختره شد نگاه پرعجزسنی مدومیرنگ شدم که به سمتمون م
 ؟یکنی مکاری چنجای اسن،تویسالم م: با لبخند گفتدی بهمون رسی بهش زد وقتیلبخند زورک

 درخت میما اومد... زهیچ..خب: گفتسنی و ممیجوابشو داد. بعد رو به ما سالم کرد
فکر .نجامی انیواسه هم  فوق العادست، منمنیا:دختره با شوق گفت!! می ببرسمسیکر
 به ی با لبخند دستیلیام! ي درختو از جنگل ببری توهم مثه من دوست داشته باشکردمینم

 سونی پنتلیمن دن: زد و گفتيدختره لبخند! قستیاون واقعا باسل: زدوگفتسنی ميبازو
 شونی و ایلیمن ام! میسنی ميماهم دوستا:  هم گفتیلیام.  خوشبختمتونییاز آشنا.هستم

 آدام یامشب به مهمون:دی پرسسنی تکون داد و از ميدختره سر.  زدميمنم لبخند! لوین
اوه نه جف داره  : به پشت سرش کرد و گفتی نگاه؟دخترهيتنها اومد... راستش نه_ ؟يایم

 کارمشیآخه دوست ندارم قطعش کنم تو گلدون م!ارهی درمشهیدرخت مورد نظرمو برام از ر
 یی مردونه از جاي و صدامی بهم انداختی نگاهیلیمنو ام! شیقبل ي جاارمشی مالتیبعد تعط

از :بعد با خنده گفت. اومدم جف: صدا زدلیدن.  کارم تموم شدنیایخانم ب:گفتیاومد که م
 که یی بسمت صدالی تکون داد و دني سرسنیم! سنی منمتیبیم. خوشحال شدمدنتونید

 هی: گفتیالیخی با بسنی بود؟ می کرهدخت: گفتطنتی با شیلی دور شد امیوقت.  رفتمیدیشن
 نیا:دی اشاره کرد و پرسيبعد به درختچه ا! رانندش_ه؟یجف ک_!یهمکالس

 اره رو سنیآره،رانندش؟پس پولداره مدرستون و احتماال خوشگل کالسه هوم؟ م_ه؟خوب
 به یمی با دست ضربه مالیلیام! پولدار که هست!دیشا: درختچه گذاشت و گفتنیی تنه پايرو

 با سنیم!!  براتهیبنظرم دوست دختر خوشگل! درست جواب بده خب: زد و گفتنششو
مگه تو ! پولداره که هست_!  نکنیشوخ: و گفتدی کاج کشدنی گردشده دست از بريچشا

 فدراله سی که پل،داداشتمیشی نمونه مستی فوتبالهی ندهی و در آی خوش اخالقیپیچته خوشت
 گفته تا قبل سنیج: خنده به کارش ادامه داد و گفتا بسنی اون دختره؟ مخوادی می چگهید
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منو !! زنهیراش موهامو از ته م تشی رنیوگرنه با ماش!ارمی نششی سال اسم دختراهم پجدهیه
 دختره رو دعوت نی اسمسیواسه جشن کر! الیخی رو بسنیج: گفتیلی اممویدی خندیلیام

 که نیاد،همیم_! ادی نزن، اون نممنه اصال حرفش: و گفتدیچی پسهی تنه درختو تو کسنیم! کن
 با یلیام! یلیواسه دوست دختر داشتنش زوده ام:من که تا اون لحظه ساکت بودم گفتم! گفتم

مثه !  طرز برخورد با دخترا رورهی بگادی کمی ست،بزارینه ن:خنده کالهشو مرتب کرد و گفت
 ي من براي و دلسوزیوخ خنده و شی پا داشت و بعد از کلهی یلیخالصه مرغ ام! داداشش نشه

 . خونهمی افتاده بود برگشتیلی امری گچارهی بسنیم

 بود و زی رو ممیگوش.  درخت بودني براهی ساختن پا مشغولي با ابزار نجاریلی و امسنیم
 نداختم،ی می به طرف گوشی نگاهمی نیهر از گاه. کردمی درختو درست مناتیخودم تزئ

 با اونجا نجایا... دنبالت؟ نه که دلم بخواد برمامی بیکه زنگ بزنه بگه ک.منتظر رامان بودم 
 لب زمزمه کردم، ری زه؟؟آرومیپس فرقش چ.  رامان همش سرکاراشههرحال  نداره بهیفرق

 کار ی با خوشحالیلیام. دوختمسنی و میلی به امرموینگاه خ... اونجا مثه خونه خودمه
 دختر شاد و هی دوست داشتم شهی دوست داشتم،همیلی و اون لبخندشو خيانرژ...کردیم

 تونستمی نمچوقتی هیاما از همون بچگ...حالنسرزنده مثه اون باشم که هرجا باشه همه خوش
به قول خودم اعتماد بنفس ... ندارهي جذبه اتمی رفتارام و شخصکردمیجذاب باشم، حس م

 سنیشام رو با م.  پنجره چشم دوختمرونی بی باروني زدمو به هوايپوزخند!!!  کم بودمیمعنو
 منتظرش نی و تو ماشخل داومدی اومد دنبالش اما نسنی و حدود ساعت ده شب جمیخورد

 زد پشت شویی طالي بود موهاستادهی که کنار پنجره وایلیموند، در رو بستمو رفتم سمت ام
 لمی فهی یموافق: مبل نشست و گفتي رویبا لبخند کج! اوهوم_!رفتن! خب: گوشش و گفت

  رو روشني دي وي تکون دادمو اون رفت دستگاه ديسر. باشه_.چرا که نه_ م؟ینی ببدیجد
 هیک: گفتمدیبا ترد.  کشوندي زنگ در نگاه هردومونو بطرف در ورودي لحظه صدانی همهکن
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 حرف از جام پاشدمو ی ب؟ی در رو باز کنشهی رو جا گذاشته،ميزی چسنیاحتماال م_ ؟یعنی
انگشتش تو هوا مقابل زنگ .  چشام بوديرفتم سمت در تا بازش کردم صورت رامان جلو

.  فرو بردشی بلند خاکستري پالتويبایزد و دستاشو تو ج یمتوقف شده بود لبخند کج
 مونده رهی بزنم بهش خی حرفای بهش سالم کنم نکهی بهش زدم بدون ايناخودآگاه لبخند

 اومده کنارم به دمی تا اومدم بهش نگاه کنم دلو؟ی نهیک: به خودم اومدمیلی اميبا صدا. بودم
 زد و يرامان لبخند.. نجا؟ی اییهوی و؟سالم رامان،ت:رامان نگاه کرد و با خنده گفت

 تو؟ االن يایچرا نم: ماچرخوند و گفتنی نگاه سبزشو بیلیام.  رو ببرمیلیسالم،اومدم ن:گفت
 ي سریلیام.  کار دارمکمی،یلیبهتره برم ام: کردمو گفتمی دستشیپ. مینی ببلمی فمیخواستیم

 با لبخند بی دست به جونطوررامان هم.  حاضر شهلوی تو تا نایالاقل ب:تکون داد و گفت
 در رو بستو با یلیام.  بمن سمت آسانسور رفتیبعد با نگاه کوتاه.  منتظرشمنیتو ماش:گفت

 کردمو شونه هاشو تو ی اخم؟يانقد بد گذشته که واسه رفتن عجله دار: گفتيلبخند معنادار
 چندتا نجای ان چقدر کنارت خوشحالم،مگه میدونی نشو، خودت موونهید: دستام گرفتمو گفتم

به طرف اتاق رفتم !  نزدهخی کردم، برو تا از سرما یشوخ: و گفتدی خندیلیدوست دارم؟ ام
! گهی دنهی بزنه؟تو ماشخیچرا : گفتمدمیپوشی هم دنبالم اومد همونطور کت پالتومو میلیام
 شهیم لباش چقد قرمز شده بود؟ هيدید:بعد با خنده ادامه داد . هیی سرمایلیآره،اما کال خ_

 با آسانسور رفتم ی برداشتمو بعد از خداحافظفمویبا خنده ک. هی شکلنی امونهی تو سرما میوقت
 هی تکنی به ماشی با ژست خاصدمش،ی ساختمون درونی بدمی مونده رو دوی باقری مسن،ییپا

 سرشو آورد باال و نگاهم کشیرفتم نزد.  افتاده بودهی تو نور چراغا سامرخشیداده بود رو ن
اومد . شهی لباش تو سرما سرخ مگفتی راست میلی لبم، امي اومد روي ناخواسته خنده اد،کر

 ومدمیاگه نم: گفتیبا اخم کمرنگ.روبروم واستاد سرمو باال گرفتم و به صورتش نگاه کردم
 ؟يخندیچرا م:دی توجه به سوالم پرسی بکنه؟ی می تو چه فرقيبرا_ نه؟یقصد برگشتن نداشت
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 که دلم براش تنگ هی شدم،باورنکردنرهیبدون حرف به چشماش خ خندم پررنگ تر شد
چشمامو از چشماش گرفتمو .  راماني شدباتریچقد امشب ز!  شبهیشده بود اونم فقط برا 

 بود نگاه لی بلند تر شده بود و به سمت باال متمای رنگش که کمیی خرمايبه موها
خنده !مه باز مونده بود از تعجبیدهنش ن!  نشده بودمقیتاحاال انقد به چهرش دق.کردم

 برام باز کرد بدون عجله و نوی در ماشيبا پوزخند.  نگاه کردمنی خوردمو به در ماشعمویضا
 بسمت در سمت راننده رفت و سوار نی ماشي از جلوعیخرامان سوار شدم در رو بست و سر

 ي بخارمو نزدیحرف!  به خوردت دادهيزی چیلیفکر کنم ام: کمربندشو بست و گفت. شد
 کردمی مي که با ناخنام بازیدرحال. اونم بدون حرف گاز داد و راه افتاد. کردمادی زنویماش

بدون .  بودی دستش رو فرمون بود و حواسش به رانندگهی بهش انداختم ی نگاهیرچشمیز
هان؟ ابروهاشو داد باال و گوشه لبشو بسمت _ انقد متعجبت کرده؟ یچ: نگام کنه گفتنکهیا

 خبر یچرا ب:به روبرو نگاه کردمو گفتم!! خوبه بهش زل نزدم! زهیچقد ت.  کردکج نییپا
 یالبته بستگ_ ؟یهرتوقع_!  داشته باشیاز من هرتوقع_. دنبالم؟اصال توقع نداشتمياومد
 وارد خونه ی با شوق پنهانمیدی رسیوقت. شدي در سکوت سپرری مسهی نزدم بقیحرف! داره

رامان پالتوشو در آورد منم بطرف اتاقم رفتم و لباسامو عوض  . نگاه کردمواراشیشدمو به د
 داده بود هی رامان با همون لباسا رو مبل نشسته بود سرشو تکرونی رفتم بیبا حس خوب. کردم

خوابت :دمی و پرسستادمی سرش واي سبک و آروم رفتم بااليبا قدما.و چشماشو بسته بود
 مبل ی ازش به پشتدی نشستمو سرمو به تقلارشکن. نینه،بش: چشماشو باز کرد و گفتاد؟یم

 دادم يجواب لبخندشو با لبخند مهربون تر. به صورتم نگاه کردی دادم با لبخند مهربونهیتک
 خونم نجای اکردمی خونه انقد سوت و کور بود که حس مي شب نبودهی: گفتی آروميبا صدا

 .ستین
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 شده بود و حس نیسالن برام سنگ يضربان قلبم تندتر شد هوا... پسرنی اگهی داره میچ
 تموم شد و ی همه چی فکر کردم وقتنیبه ا: ادامه داد. شدی مری به تمام وجودم سرازیبیعج

 ی هستی تا وقتخوامیم... اومدم دنبالت نیواسه هم...  عادت کنمتی خالي چطور به جایبرگشت
 . ی باشنجایا

 
 رو بروم ی مشکلهی رفته بود نفس بکشم فقط به دوتا تادمی دمیکشی محو شد نفس نملبخندم

 از شعر مادرم تو تی بنی افتاده بودم و مدام اری گاهی سيایدوباره تو اون در... شده بودمرهیخ
 نگاهمو گرفتمو یبه سخت..)  توي است دل کندن از تماشایو چه محال(شدیذهنم تکرار م
بازم . و زدم پشت گوشمو از جام پاشدم موهامدمی مبل برداشتم و نفس کشیسرمو از پشت

 شب رنگ ي که پناهگاه من از اون چشماییجا.نگاهش نکردمو با عجله رفتم تو اتاقم...رفتم
 يرو.  بهش فکر کنمخواستمی که نمی و مبهمبی حس عجنی بود از مواجهه با ايفرار... بود

به . گوشه جمع شدمو چشمامو بستمهی نی جنهیمثل .کردم  زانوهامو بغلدمویتخت دراز کش
 ...ستی نیچیه... ستی نيزیچ...  فکر نکنيزیچ

 از رامان فاصله دیبا:  جمله بودنی ادی که به ذهنم رسيزی چنی که باز کردم اولچشمامو
 هی!  تو حلق پسرهرمیمقصر خودمم، دارم م.  شدمو به ساعت نگاه کردمزی خمیتوجام ن. رمیبگ

 ي لبخنددنمی آرمان با درونی جمع کردم و رفتم بپسی موهامم با کلمدی بلند پوشنیبلوز آست
. خوبم_ چطور؟ر،ممنون،تویصبح بخ: بالبخند گفتم؟یخوب!  مردابي بانوری بخبحص:زد و گفت

 نگاهش کنم جوابشو دادمو نکهیبدون ا. ریصبح بخ: وگفترونیرامان از آشپزخونه اومد ب
 که دمی آرمانو شنيصدا.  قهوه تو فنجونم شدمختنیو مشغول ر. رفتم تو آشپزخونه

 نیهم_! و فرم نگهش دارزی سانی تو همشهیهم ،ایکوتاهش نکن! موهات بلند شده:گفتیم
 هیشب!یخنگول خودت_!!ادی بهت مينجورینکن خنگول ا_. کوتاهش کنمرمیامروز دارم م
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 که موهاشو  شدمشتنی انهیگم؟شبیمگه دروغ م_. مزخرف نگو_!! ساله شدمجدهی هيپسرا
 لو؟بنظرتین: گفتانآرم.  توجه رو مبل نشستمی و برونیاز آشپزخونه رفتم ب!!  باالدهی مکمی
 که از نوك زبون تا معدم دمی هورت از قهوه داغ کشهی هول شدمو اد؟ی بهش نمينجوریا

 فرق یلیخ_! کنهی نمیفرق: بهش انداختم وگفتمی نگاهمی نارمی کردم به روم نیسوخت،سع
 مو باال انداختيشونه ا!  بامن داشته باشهی فرقهی نکنه بهتره، الاقل اد،کوتاهیبهش م!کنهیم

.  قهوم شدمدنیرامان بهم نگاه کرد نگاهمو گرفتمو مشغول نوش! نی فرقا داریلیخ:گفتم
! من رفتم: آرمان کتشو برداشت و گفت؟یی ؟ها؟چرا انقد تابلوی چه فرقلوفریلعنت بهت ن

 گرفتم دستمو مویگوش.  تو کاسه سر چرخوند و آرمان رفتیچشمرامان ! کوتاهش نکن
 شوی پا انداخت و گوشي مبل روبرو و پاروي نشست رواونم. خودمو مشغول نشون دادم

 بهش انداختم، ی نامحسوسنه،نگاهی آنالدمی دکردمی که تلگراممو چک منطوریهم.برداشت
 می دوباره نگاهش کردم،نضی غکنه،بای چت متایحتما داره با ر.رفتی ور مشیداشت با گوش

 یحیلبخندمل!ههه فوضول!  کردنگاه می متفکربه گوشهی به خودم انداخت و بعدچندثانینگاه
 بود به رو گهی ديانگار حواسش جا! نگاهش عوض نشد ری مسیول.زدمو تو جام جابجا شدم

ب داد و رفت تو  زنگ خورد جوالشیموبا.  ور رفتممی شدمو دوباره با گوشعی که ضااوردمین
 توهال و ومد بعد اقهیحدود سه دق.شدمی متوجه حرفاش نمی کردم ولزیآشپزخونه گوشامو ت

واسه _بله؟: بردارم جواب دادممی نگاهمو از گوشنکهی بدون ا؟یلین: بعد گفتینشست،کم
 نگاهش دیبا ترد! نه _... گهی دیلی ،امدونمیاوهوم،م_! ي دعوت شدسمسیجشن کر

 والبرگ باهاش تماس گرفته و از تو دعوت کوالسی بود، نسنیج:کرد و گفتلباشو تر .کردم
 زل زده زی باز به ممهیبا دهن ن.ی باشلی فرداشب،البته گفته اگه ماپس ی مهمونيکرده برا

 يبنظرم نر: رامان گفترم؟یآخه چرا؟مگه شمارشو نداد که خودم باهاش تماس بگ... بودم
انگشتاشو بهم قفل کرد و .  بهش نگاه کردمجی نزدم اما پرسشگرانه و گیحرف.برات بهتره



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 262 

 ممکنه رد کردن دعوتشو بعد ي منو بخوای کارشناسظرالبته اگه ن. گمیبخاطر خودت م: گفت
 جهت نی اعست،ازی ضاکمی استخدامت کنه نکهی بهش زنگ زدنو درخواست اسمسیاز کر

 مرده و به احتمال هی باشه به هرحال اون  ممکنه برات سختیاز طرف... یبهتره قبول کن
به هرحال :قطع کردموگفتم حرفشو...  به هرحالی داره،ولیی قصداهینودونه و نه دهمه درصد 

 دی بود و بانی همممی شد، تصمرهی بهم خي جدیلیرامان فقط خ. کنمیمن دعوتشو قبول م
 یلی که امیسمسی جا تو عکس جشن کرهی ازدست دادن ي به بهایحت. کردمی مشیعمل

 . کنهزونشی اتاق آوواری به دخواستیم

 بود و زی رو ممیگوش.  درخت بودني براهی مشغول ساختن پاي با ابزار نجاریلی و امسنیم
 نداختم،ی می به طرف گوشی نگاهمی نیهر از گاه. کردمی درختو درست مناتیخودم تزئ

 با اونجا نجایا... که دلم بخواد برم دنبالت؟ نهامی بیکه زنگ بزنه بگه ک.منتظر رامان بودم 
 لب زمزمه کردم، ری زه؟؟آرومیپس فرقش چ.  رامان همش سرکاراشههرحال  نداره بهیفرق

 کار ی با خوشحالیلیام. دوختمسنی و میلی به امرموینگاه خ... اونجا مثه خونه خودمه
 دختر شاد و هی دوست داشتم شهی دوست داشتم،همیلی و اون لبخندشو خيانرژ...کردیم

 تونستمی نمچوقتی هیاما از همون بچگ...حالنسرزنده مثه اون باشم که هرجا باشه همه خوش
به قول خودم اعتماد بنفس ... ندارهي جذبه اتمی رفتارام و شخصکردمیجذاب باشم، حس م

 سنیشام رو با م.  پنجره چشم دوختمرونی بی باروني زدمو به هوايپوزخند!!!  کم بودمیمعنو
 منتظرش نی و تو ماشخل داومدی اومد دنبالش اما نسنی و حدود ساعت ده شب جمیردخو

 زد پشت شویی طالي بود موهاستادهی که کنار پنجره وایلیموند، در رو بستمو رفتم سمت ام
 لمی فهی یموافق: مبل نشست و گفتي رویبا لبخند کج! اوهوم_!رفتن! خب: گوشش و گفت

  رو روشني دي وي تکون دادمو اون رفت دستگاه ديسر. اشهب_.چرا که نه_ م؟ینی ببدیجد
 هیک: گفتمدیبا ترد.  کشوندي زنگ در نگاه هردومونو بطرف در ورودي لحظه صدانی همکنه
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 حرف از جام پاشدمو ی ب؟ی در رو باز کنشهی رو جا گذاشته،ميزی چسنیاحتماال م_ ؟یعنی
انگشتش تو هوا مقابل زنگ .  چشام بوديرفتم سمت در تا بازش کردم صورت رامان جلو

.  فرو بردشی بلند خاکستري پالتويبایزد و دستاشو تو ج یمتوقف شده بود لبخند کج
 مونده رهی بزنم بهش خی حرفای بهش سالم کنم نکهی بهش زدم بدون ايناخودآگاه لبخند

 اومده کنارم به مدی تا اومدم بهش نگاه کنم دلو؟ی نهیک: به خودم اومدمیلی اميبا صدا. بودم
 زد و يرامان لبخند.. نجا؟ی اییهوی و؟سالم رامان،ت:رامان نگاه کرد و با خنده گفت

 تو؟ االن يایچرا نم: ماچرخوند و گفتنی نگاه سبزشو بیلیام.  رو ببرمیلیسالم،اومدم ن:گفت
 ي سریلیام.  کار دارمکمی،یلیبهتره برم ام: کردمو گفتمی دستشیپ. مینی ببلمی فمیخواستیم

 با لبخند بی دست به جونطوررامان هم.  حاضر شهلوی تو تا نایالاقل ب:تکون داد و گفت
 در رو بستو با یلیام.  بمن سمت آسانسور رفتیبعد با نگاه کوتاه.  منتظرشمنیتو ماش:گفت

 کردمو شونه هاشو تو ی اخم؟يانقد بد گذشته که واسه رفتن عجله دار: گفتيلبخند معنادار
 چندتا نجای ان چقدر کنارت خوشحالم،مگه میدونی نشو، خودت موونهید: تمو گفتمدستام گرف

به طرف اتاق رفتم !  نزدهخی کردم، برو تا از سرما یشوخ: و گفتدی خندیلیدوست دارم؟ ام
! گهی دنهی بزنه؟تو ماشخیچرا : گفتمدمیپوشی هم دنبالم اومد همونطور کت پالتومو میلیام
 شهیم لباش چقد قرمز شده بود؟ هيدید:بعد با خنده ادامه داد . هیی سرمایلیآره،اما کال خ_

 با آسانسور رفتم ی برداشتمو بعد از خداحافظفمویبا خنده ک. هی شکلنی امونهی تو سرما میوقت
 هی تکنی به ماشی با ژست خاصدمش،ی ساختمون درونی بدمی مونده رو دوی باقری مسن،ییپا

 سرشو آورد باال و نگاهم کشیرفتم نزد.  افتاده بودهیر چراغا سا تو نومرخشیداده بود رو ن
اومد . شهی لباش تو سرما سرخ مگفتی راست میلی لبم، امي اومد روي ناخواسته خنده اد،کر

 ومدمیاگه نم: گفتیبا اخم کمرنگ.روبروم واستاد سرمو باال گرفتم و به صورتش نگاه کردم
 ؟يخندیچرا م:دی توجه به سوالم پرسی بکنه؟ی می تو چه فرقيبرا_ نه؟یقصد برگشتن نداشت
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 که دلم براش تنگ هی شدم،باورنکردنرهیبدون حرف به چشماش خ خندم پررنگ تر شد
چشمامو از چشماش گرفتمو .  راماني شدباتریچقد امشب ز!  شبهیشده بود اونم فقط برا 

 بود نگاه لی باال متما بلند تر شده بود و به سمتی رنگش که کمیی خرمايبه موها
خنده !مه باز مونده بود از تعجبیدهنش ن!  نشده بودمقیتاحاال انقد به چهرش دق.کردم

 برام باز کرد بدون عجله و نوی در ماشيبا پوزخند.  نگاه کردمنی خوردمو به در ماشعمویضا
وار  بسمت در سمت راننده رفت و سنی ماشي از جلوعیخرامان سوار شدم در رو بست و سر

 ي بخارمو نزدیحرف!  به خوردت دادهيزی چیلیفکر کنم ام: کمربندشو بست و گفت. شد
 کردمی مي که با ناخنام بازیدرحال. اونم بدون حرف گاز داد و راه افتاد. کردمادی زنویماش

بدون .  بودی دستش رو فرمون بود و حواسش به رانندگهی بهش انداختم ی نگاهیرچشمیز
هان؟ ابروهاشو داد باال و گوشه لبشو بسمت _ انقد متعجبت کرده؟ یچ: نگام کنه گفتنکهیا

 خبر یچرا ب:به روبرو نگاه کردمو گفتم!! خوبه بهش زل نزدم! زهیچقد ت.  کردکج نییپا
 یالبته بستگ_ ؟یهرتوقع_!  داشته باشیاز من هرتوقع_. دنبالم؟اصال توقع نداشتمياومد
 وارد خونه ی با شوق پنهانمیدی رسیوقت. شدي در سکوت سپرریس مهی نزدم بقیحرف! داره

رامان پالتوشو در آورد منم بطرف اتاقم رفتم و لباسامو عوض .  نگاه کردمواراشیشدمو به د
 داده بود هی رامان با همون لباسا رو مبل نشسته بود سرشو تکرونی رفتم بیبا حس خوب. کردم

خوابت :دمی و پرسستادمی سرش وايآروم رفتم باال سبک و يبا قدما.و چشماشو بسته بود
 مبل ی ازش به پشتدی نشستمو سرمو به تقلارشکن. نینه،بش: چشماشو باز کرد و گفتاد؟یم

 دادم يجواب لبخندشو با لبخند مهربون تر. به صورتم نگاه کردی دادم با لبخند مهربونهیتک
 خونم نجای اکردمی خونه انقد سوت و کور بود که حس مي شب نبودهی: گفتی آروميبا صدا

 .ستین



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 265 

 شده بود و حس نی سالن برام سنگيضربان قلبم تندتر شد هوا... پسرنی اگهی داره میچ
 تموم شد و ی همه چی فکر کردم وقتنیبه ا: ادامه داد. شدی مری به تمام وجودم سرازیبیعج

 ی هستی تا وقتخوامیم... اومدم دنبالت نیهمواسه ...  عادت کنمتی خالي چطور به جایبرگشت
 . ی باشنجایا

 
 رو بروم ی مشکلهی رفته بود نفس بکشم فقط به دوتا تادمی دمیکشی محو شد نفس نملبخندم

 از شعر مادرم تو تی بنی افتاده بودم و مدام اری گاهی سيایدوباره تو اون در... شده بودمرهیخ
 نگاهمو گرفتمو یبه سخت..)  توي است دل کندن از تماشایو چه محال(شدیذهنم تکرار م
بازم .  موهامو زدم پشت گوشمو از جام پاشدمدمی مبل برداشتم و نفس کشیسرمو از پشت

 شب رنگ ي که پناهگاه من از اون چشماییجا.نگاهش نکردمو با عجله رفتم تو اتاقم...رفتم
 يرو.  بهش فکر کنمخواستمی که نمیم و مبهبی حس عجنی بود از مواجهه با ايفرار... بود

به . گوشه جمع شدمو چشمامو بستمهی نی جنهیمثل .کردم  زانوهامو بغلدمویتخت دراز کش
 ...ستی نیچیه... ستی نيزیچ...  فکر نکنيزیچ

 از رامان فاصله دیبا:  جمله بودنی ادی که به ذهنم رسيزی چنی که باز کردم اولچشمامو
 هی!  تو حلق پسرهرمیمقصر خودمم، دارم م.  شدمو به ساعت نگاه کردمزی خمیتوجام ن. رمیبگ

 ي لبخنددنمی آرمان با درونی جمع کردم و رفتم بپسی موهامم با کلدمی بلند پوشنیبلوز آست
. خوبم_ چطور؟ر،ممنون،تویصبح بخ: بالبخند گفتم؟یخوب!  مردابي بانوری بخبحص:زد و گفت

 نگاهش کنم جوابشو دادمو نکهیبدون ا. ریصبح بخ:گفت ورونیرامان از آشپزخونه اومد ب
 که دمی آرمانو شنيصدا.  قهوه تو فنجونم شدمختنیو مشغول ر. رفتم تو آشپزخونه

 نیهم_! و فرم نگهش دارزی سانی تو همشهیهم ،ایکوتاهش نکن! موهات بلند شده:گفتیم
 هیشب!یگول خودتخن_!!ادی بهت مينجورینکن خنگول ا_. کوتاهش کنمرمیامروز دارم م
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 شدم که موهاشو شتنی انهیگم؟شبیمگه دروغ م_. مزخرف نگو_!! ساله شدمجدهی هيپسرا
 لو؟بنظرتین: گفتانآرم.  توجه رو مبل نشستمی و برونیاز آشپزخونه رفتم ب!!  باالدهی مکمی
 که از نوك زبون تا معدم دمی هورت از قهوه داغ کشهی هول شدمو اد؟ی بهش نمينجوریا

 فرق یلیخ_! کنهی نمیفرق: بهش انداختم وگفتمی نگاهمی نارمی کردم به روم نیسوخت،سع
 مو باال انداختيشونه ا!  بامن داشته باشهی فرقهی نکنه بهتره، الاقل اد،کوتاهیبهش م!کنهیم

. قهوم شدم دنیرامان بهم نگاه کرد نگاهمو گرفتمو مشغول نوش! نی فرقا داریلیخ:گفتم
! من رفتم: آرمان کتشو برداشت و گفت؟یی ؟ها؟چرا انقد تابلوی چه فرقلوفریلعنت بهت ن

 گرفتم دستمو مویگوش.  تو کاسه سر چرخوند و آرمان رفتیرامان چشم! کوتاهش نکن
 شوی پا انداخت و گوشي مبل روبرو و پاروي نشست رواونم. خودمو مشغول نشون دادم

 بهش انداختم، ی نامحسوسنه،نگاهی آنالدمی دکردمی که تلگراممو چک منطوریهم.برداشت
 می دوباره نگاهش کردم،نضی غکنه،بای چت متایحتما داره با ر.رفتی ور مشیداشت با گوش

 یحیلبخندمل!ههه فوضول!  کردنگاه می متفکربه گوشهی به خودم انداخت و بعدچندثانینگاه
 بود به رو گهی ديانگار حواسش جا!هش عوض نشد  نگاری مسیول.زدمو تو جام جابجا شدم

 زنگ خورد جواب داد و رفت تو لشیموبا.  ور رفتممی شدمو دوباره با گوشعی که ضااوردمین
 توهال و ومد بعد اقهیحدود سه دق.شدمی متوجه حرفاش نمی کردم ولزیآشپزخونه گوشامو ت

واسه _بله؟: بردارم جواب دادممی نگاهمو از گوشنکهی بدون ا؟یلین: بعد گفتینشست،کم
 نگاهش دیبا ترد! نه _... گهی دیلی ،امدونمیاوهوم،م_! ي دعوت شدسمسیجشن کر

 والبرگ باهاش تماس گرفته و از تو دعوت کوالسی بود، نسنیج:لباشو تر کرد و گفت.کردم
 زده  زلزی باز به ممهیبا دهن ن.ی باشلی فرداشب،البته گفته اگه ماپس ی مهمونيکرده برا

 يبنظرم نر: رامان گفترم؟یآخه چرا؟مگه شمارشو نداد که خودم باهاش تماس بگ... بودم
انگشتاشو بهم قفل کرد و .  بهش نگاه کردمجی نزدم اما پرسشگرانه و گیحرف.برات بهتره
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 ممکنه رد کردن دعوتشو بعد ي منو بخوای کارشناسظرالبته اگه ن. گمیبخاطر خودت م: گفت
 جهت نی اعست،ازی ضاکمی استخدامت کنه نکهیزنگ زدنو درخواست ا بهش سمسیاز کر

 مرده و به احتمال هی ممکنه برات سخت باشه به هرحال اون یاز طرف... یبهتره قبول کن
به هرحال :قطع کردموگفتم حرفشو...  به هرحالی داره،ولیی قصداهینودونه و نه دهمه درصد 

 دی بود و بانی همممی شد، تصمرهی بهم خي جدیلیرامان فقط خ. کنمیمن دعوتشو قبول م
 یلی که امیسمسی جا تو عکس جشن کرهی ازدست دادن ي به بهایحت. کردمی مشیعمل

 . کنهزونشی اتاق آوواری به دخواستیم

 تر از شونه هام کوتاه کرده نیی پاکمی که دوباره تا یی بودمو به موهاستادهی وانهی آيجلو
 هی سرماهی بودم که از کشورم ي بود و من مهمون مردسمسی شدم فردا شب کررهیبودم خ

 کردم سی خشکمو با زبون خيلبا... یمتی هرقرم،بهی کنم پسش بگموی تمام سعدی و بادهیدزد
 زی رو مویچی به اتاق قیلی شدم،با ورود امرهیگردنبند مادر که تو گردنم بود خ  بهنهیو از تو آ

 تو لکسیدلخور و غمزده نگاهم کرد و کاور و نا.  انداختمو با لبخند بهش سالم کردمشیآرا
من کار _. يکردیکاش دعوتشو قبول نم: تختم انداخت، اومد روبرومو گفتيدستشو رو

 ماها ی ولتهی مامورهی نی ا؟ی من چیپس مهمون: گفت شتری بيبا دلخور. درستو کردم
 که ینیبی می دوست داشتم اونجا کنار شما باشم،ولیلی من خمیمعلومه که دوست_...میدوست

 می اهداف بعدي برااد،یفکر نکنم از رد کردنم خوشش ب...  دعوتم کردهيمرد بزرگ ال ا
لباس و : تخت گذاشته بود گفترو  کهیلی تکون داد و با اشاره به وساي سریلیام. سکهیر

از خودم جداش کردمو . زمیممنون عز:با لبخند بغلش کردمو گفتم...  فرداشبتهفیکفش و ک
با لبخند . یازم ناراحت نشو، تو مثل خواهر من:  که شونه هاشو گرفته بودم گفتمیدرحال
با . میواهر خگهید_. تو نداشتمی تاحاال دوستِ دختر به خوبنطور،یتوهم هم: گفتیمغموم

. سمسیجشن کر_ ؟یچ_.  تموم شهينجوری اذارمینم: فت نگاهم کرد و گیلبخند مهربون
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 یلیخ: باال انداختمو گفتميشونه ا.  مهم دارمي کاراي سرهی برم،دی باگهید. کنمیفراموشت نم
 تخت برداشتمو يکاور رو از رو.  تکون داد و رفتیبا لبخند دست. خب، مواظب خودت باش

 زانو بود يند قرمز بود که دامنش تا رو بلنی کرپ آستراهنی پهی آوردم رونی بلشولباس داخ
. شدی خوب میبا جوراب مشک.  به خودم نگاه کردمنهی تنم گرفتمشو تو آيجلو.  گردقشیو 

 هم مثه خودش یلی امقهیسل. ي نقره ای دستفی قرمز رنگ و کی پاشنه بلند ورنيکفشا
.  ساعت پنج عصر بوددمی تخت دراز کشي گذاشتمو رویل صندیلباسو رو پشت. قشنگ بود

 باهاش روبرو شم، ادی زخواستمی نمموندموی تو اتاقم مشتری بروزیرامان خونه نبود از همون د
 سخت یلی سراغم چون فرار از مقابل شدن با اون حس خانی ببی عجي اون حساخواستمینم

.  توایب: در اتاقو زد نشستمو گفتمیکی پلکامو بستم که. بهش فکر کنمخواستمیاصال نم...بود
.  منتظرتمنییبپوش،پا_کجا؟ _. میلباس بپوش بر:دمی رامانو شني باز شد و صدامهیدر اتاق ن

 کرد شی کارشهینم.  از جام پاشدمدمویلبمو از داخل جو.  که در رو بستامی بگم نمخواستمیم
. رونی رفتم بدمویلباس پوش. دهیم  منو آزارشتری نداره، تو خونه موندن بی رفتن مشکلرونیب

فکر کنم .  منتظر بمونهنی تو ماشتونهی چرا نمفهممینم.  داده و منتظرم بودهی تکنیبازم به ماش
 یبهم نگاه کرد مجال.  سرخ شده بودی چون لباش حسابدی طول کشادی زدنمیلباس پوش

 انگار اونم زدمی نمیف حرریتو مس.  کردادی زویاونم سوار شد و بخار. ندادمو زود سوار شدم
 و فاصله من شده، ي فکر کنم که متوجه سردخواستمینم...  حرف زدن نداشتيبرا یاقیاشت

از .  نشمبیتامن دوباره دچاراون حس عج. باهام حرف نزنهادی بهتر بود،که زينجوریاما ا
 که ي و حدساش، جورگشی دياینی بشی اون مثل همه پنکهیترس ا...  نگران بودمیطرف
هرچقد حدسش احمقانه ... شده باشهرمی اخي بودن رفتارابی متوجه عجخونه،ی ذهنمو مارانگ

... ستی نيزی که فکر کنم رامان غافله و متوجه چنیدم،همی مهشی ترجنانیباشه من به اطم
 که نیفکر کنم، از : خوش آهنگش که گفتي و بعد صدادمی رو شنقشی نفس عميصدا



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 269 

نه،من :نگاهش کنم گفتم نکهی بدون ام؟ی برگرديخوایم.ی نباشی راضادی زرونی بمیاومد
 رون،ی بيای حال و هوا بنی از اخواستمی فقط مدونم،یراستش نم_ م؟ی بريخوایکجا م. میراض

 ادامه کردمی مي بازفمی که من با بند کیدرحال.. یمشخصه از بابت فرداشب نگران
 تکون دادم و ینف  بهي با لبخند سرست؟ی پمی بر؟ي دوس داريدوچرخه سوار:داد

 پشت یاگرم نتونست...يریگی مادی: گفتالیخیب. ستمی بلد نيراستش من دوچرخه سوار:گفتم
 آشکار تویشونی پردی نبالوین.... شدی داشت کنده مگهی دفمیچرم بند ک... ینیشیدوچرخه من م

ز ی متفاوت از تصورم و شگفت انگي دوچرخه سوارستی پمیدی نزدم که رسی حرفگهید.  یکن
 یی جدواللهی اسفالت شده بوسي و ساده چی در پچی پيرای محوطه بزرگ و دلباز که مسهی. بود

 ي روموی کاله بافتنرفتی از ابر رو به شب مدهی پوشيهوا.  شده بوددهیپر ازچمن سبز پوش
 کرد و مییرامان با نگاهش به جلو راهنما. فرو بردمبامیسرم مرتب کردمو دستامو تو ج

 ی کوتاهي انداخت با اون پالتوهی من حرکت کرد و قامت بلندش رو من سازخودش جلوتر ا
 پرپشت و خوشحالتش ي نگاهم باالتر رفت و به موهاومدی بهش میلیکه تنش بود و خ

 که ی زل زدم و تا وقترفتنی سرزنش گر به پاهام که قدم به قدم جلو میبا اخم. معطوف شد
 ي نکردم، دوچرخه خودشو گوشه ایبهش نگاه  گرفت و دوچرخه ها رو آوردنطیرامان بل

 یبا ب. يری بگادی دی سوار شو باایب:گذاشت و فرمون دوچرخه منو گرفت و با نگاه بهم گفت
 که بابا برام ی دوچرخه قرمز رنگی تو کل دوران بچگادمهی به دوچرخه نگاه کردم،یلیم

 که رو ترك بند یرحال کودکانم دي خنده هاي و صداخوردی خاك منگیگرفته بود تو پارک
رامان منتظر . دیچی تو گوشم پگرفتمی و محکم کمرشو منشستمی مدی رنگ نویدوچرخه مشک

 قدم عقب رفتو من هی. نگاهم کرد آروم سمت دوچرخه رفتمو ازش خواستم فرمونو ول کنه
 نی نشستم متوجه شدم پاهام به زمیوقت.  سوار شدنم آماده کنمي کردم دوچرخه رو برایسع
 تفاوت باشمو با اعتماد ی کردم بیسع.  که تعادل نداشتمی مني فاجعه برایعنی نی و ارسهینم
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 زانو بندا و یحت.  نفساش تو صورتم بخورهیبنفس عمل کنم تا رامان نخواد کمکم کنه و حت
 ی پامو و آروم سعیکی رکاب گذاشتمو بعد اوني پامو روهیآروم  هم سرم نذاشتم یمنیکاله ا

به پشت .  تونستم کنترلش کنمانهی ناشفوی هرچند ضعيدرکمال ناباور. کنم کردم حرکت
 که داره با ی ،از کسمی زندگي بالنی کردم فقط دور شم،از بزرگتریسرم نگاه نکردم و سع

 يلوفرین.. کنهی مگهی دلوفری نهی لی و تمام وجودش منو تبدافشی اون قینگاه و حرکاتش حت
 رنگ شده ي سرمه اي ابريهوا. رمی بگدشی نادتی جدمام با تکنمی می وسعشناسمشیکه نم

 کمتر پاهام سست شد و من با اون ای شتری بدمی لحظه شاهی تو دیوزی ميدیبود و باد شد
 از سرم افتاد درنگمی سفی سرد آسفالت شده افتادم کاله بافتننی زمي رنگ رودیدوچرخه سف

 حرکت به ی اما بدمیشنی مم رو به سمتی کسدنی دويصدا. پخش شدنیو موهام رو زم
 اهی سي جاشو با چشمااهی آسمون سری تصوهیدر عرض چند ثان.آسمون چشم دوخته بودم

 سردم ي که تو چشام جمع شده بود بستمشون و صورتمو با دستایبا اشک.  عوض کرديتر
 گوشمو کر کرد و ناگهان حس کردم از ي پرت شدن دوچرخه به گوشه ايصدا.پوشوندم

 ری دستشو زهیرامان منو رو زانوهاش کشونده بود و .  تنم مثل سنگ شد شدمو  کندهنیزم
 ی عصبییسرم گذاشته بود اما هنوز دستام رو صورتم بود با خشونت دستامو پس زد و با صدا

 نیآروم چشمامو باز کردم اول.  چشماتو باز کن بهم بگو چت شدهیلین.. یلین:و نگران گفت
 و دیوزیباد همچنان م.  صورتم بودی وجبکی تو فاصله گران جفت چشم نهی دمی که ديزیچ

دست ...  که اصال وجود نداشتي قدرت تکلم نداشتم اما نه بخاطر دردکردیموهاشو آشفته م
 گره خوردمو ي ابروهاکنه؟ی درد متییبهم بگو،جا:آزادشو رو گونه سردم گذاشت و و گفت

دستشو ...  نکن رامانوفته؟ی اتفاق بنی ادیچرا با... بغض کرده بودمدیلرزیباز کردم لبهام م
 سوار دوچرخه دیتو نبا. منهریهمش تقص: و سرزنشگر گفتدینوازشگر رو صورتم کش

 و حرکت دهی و مستاصل به صورت رنگ پرجی فقط گکردمیبه حرفاش توجه نم.. يشدیم
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 بهونه ه که بي کنم ،مثل دختربچه ای بگمو حرکتيزی چخواستمی مونده بودم، نمرهیلبهاش خ
 آغوش بمونه منم فقط سکوت کرده بودم که نفهمه حالم خوبه نی تو اشتری بخوادی مدنیترس

 از چشماش ی که اخماش باز شد و نگراندی تو چشمام دی چدونمینم...  حال داغونمنیو در ع
به آسمون پشت سرش نگاه کردم دونه .  موهاش نشستي رقصان رویدونه برف. دیپرکش

 آشفته يموها.  و جاشون با غرش باد عوض شده بوددنیباری آهسته مو  برف خرامانيها
 از گوشه یقطره اشک.  نبودری تو دست باد اسگهی افتاده بودم دری بازوهاش گنی که بيمرد

 هل دادمو از جام پاشدم و دستامو محکم نشوی خودمو سفت کردمو با دستام سدیچشمم چک
 من از دادی نشون منی ادنیچکی ماری اختیاشکام ب . زانو زده بودنی زميهنوز رو. مشت کردم

آروم کالهو رو . برداشت و از جاش پاشدنیکالهمو از رو زم. ادی زیلیخ...میدست خودم عصب
 ؟یخوب: موندم با شصتاش اشکامو پاك کرد و گفترهیسرم گذاشت مشتهام باز شد و بهش خ

 يمن اما آسمون و دونه ها. رد و به آسمون نگاه کدی کشیقینفس عم.  تکون دادميآروم سر
 میریم: گفتيچشماشو از آسمون گرفت و با نگاه جد. دمیدی اون مي برف رو تو چشمادیسف

 عی سريبا قدما. خونهمیفقط برگرد...من خوبم: تکون دادمو گفتمی به نفيسر. مارستانیب
 در رو اقم به اتدنیبعد از رس. کلمه هم حرف نزدمهیتا برگشت به خونه . رفتمنیبطرف ماش

با .  کنهنتی دکتر معامی برگمیمن هنوزم م:رامان به در زد و گفت. دادمهیبستمو بهش تک
 خوامیشام هم نم. بخوابمخوامیفقط م... کنمیرامان خواهش م: چشمامو بستمو گفتمیکالفگ

 هی چشمامو باز کردم و همونجور که به در تکدمی ازش نشنیی صداگهید.  هم صدام نزنگهید
اما .  فکر نکنميزی کردم به چی سر خوردمو نشستم زانو هامو بغل گرفتمو باز سعمزده بود

 .شدی تکرار و تکرار می چشماش ههیاهی اتاق تصور سیکیتو تار
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 تر از شونه هام کوتاه کرده نیی پاکمی که دوباره تا یی بودمو به موهاستادهی وانهی آيجلو
 هی سرماهی بودم که از کشورم ي بود و من مهمون مردسمسی شدم فردا شب کررهیبودم خ

 کردم سی خشکمو با زبون خيلبا... یمتی هرقرم،بهی کنم پسش بگموی تمام سعدی و بادهیدزد
 زی رو مویچی به اتاق قیلی شدم،با ورود امرهیگردنبند مادر که تو گردنم بود خ  بهنهیو از تو آ

 تو لکسیدلخور و غمزده نگاهم کرد و کاور و نا . انداختمو با لبخند بهش سالم کردمشیآرا
من کار _. يکردیکاش دعوتشو قبول نم: تختم انداخت، اومد روبرومو گفتيدستشو رو

 ماها ی ولتهی مامورهی نی ا؟ی من چیپس مهمون: گفت شتری بيبا دلخور. درستو کردم
 که ینیبی می دوست داشتم اونجا کنار شما باشم،ولیلی من خمیمعلومه که دوست_...میدوست

 می اهداف بعدي برااد،یفکر نکنم از رد کردنم خوشش ب...  دعوتم کردهيمرد بزرگ ال ا
لباس و : تخت گذاشته بود گفترو  کهیلی تکون داد و با اشاره به وساي سریلیام. سکهیر

از خودم جداش کردمو . زمیعزممنون :با لبخند بغلش کردمو گفتم...  فرداشبتهفیکفش و ک
با لبخند . یازم ناراحت نشو، تو مثل خواهر من:  که شونه هاشو گرفته بودم گفتمیدرحال
با . میواهر خگهید_. تو نداشتمی تاحاال دوستِ دختر به خوبنطور،یتوهم هم: گفتیمغموم

. سمسیجشن کر_ ؟یچ_.  تموم شهينجوری اذارمینم:  نگاهم کرد و گفتیلبخند مهربون
 یلیخ: باال انداختمو گفتميشونه ا.  مهم دارمي کاراي سرهی برم،دی باگهید. کنمیفراموشت نم

 تخت برداشتمو يکاور رو از رو.  تکون داد و رفتیبا لبخند دست. خب، مواظب خودت باش
 زانو بود ي بلند قرمز بود که دامنش تا رونی کرپ آستراهنی پهی آوردم رونی بلشولباس داخ

. شدی خوب میبا جوراب مشک.  به خودم نگاه کردمنهی تنم گرفتمشو تو آيجلو.  گردقشیو 
 هم مثه خودش یلی امقهیسل. ي نقره ای دستفی قرمز رنگ و کی پاشنه بلند ورنيکفشا

.  ساعت پنج عصر بوددمی تخت دراز کشي گذاشتمو رویل صندیلباسو رو پشت. قشنگ بود
 باهاش روبرو شم، ادی زخواستمی نمموندموی تو اتاقم مشتری بروزیرامان خونه نبود از همون د
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 سخت یلی سراغم چون فرار از مقابل شدن با اون حس خانی ببی عجي اون حساخواستمینم
.  توایب: در اتاقو زد نشستمو گفتمیکی پلکامو بستم که. بهش فکر کنمخواستمیاصال نم...بود

.  منتظرتمنییبپوش،پا_کجا؟ _. میلباس بپوش بر:دمی رامانو شني باز شد و صدامهیدر اتاق ن
 کرد شی کارشهینم.  از جام پاشدمدمویلبمو از داخل جو.  که در رو بستامی بگم نمخواستمیم
. رونی رفتم بدمویلباس پوش. دهیم  منو آزارشتری نداره، تو خونه موندن بی رفتن مشکلرونیب

فکر کنم .  منتظر بمونهنی تو ماشتونهی چرا نمفهممینم.  داده و منتظرم بودهی تکنیبازم به ماش
 یبهم نگاه کرد مجال.  سرخ شده بودی چون لباش حسابدی طول کشادی زدنمیلباس پوش

 انگار اونم زدمی نمیف حرریتو مس.  کردادی زویاونم سوار شد و بخار. ندادمو زود سوار شدم
 و فاصله من شده، ي فکر کنم که متوجه سردخواستمینم...  حرف زدن نداشتي برایاقیاشت

از .  نشمبیتامن دوباره دچاراون حس عج. باهام حرف نزنهادی بهتر بود،که زينجوریاما ا
 که ي و حدساش، جورگشی دياینی بشی اون مثل همه پنکهیترس ا...  نگران بودمیطرف
چقد حدسش احمقانه هر... شده باشهرمی اخي بودن رفتارابی متوجه عجخونه،ی ذهنمو مارانگ

... ستی نيزی که فکر کنم رامان غافله و متوجه چنیدم،همی مهشی ترجنانیباشه من به اطم
 که نیفکر کنم، از : خوش آهنگش که گفتي و بعد صدادمی رو شنقشی نفس عميصدا
نه،من : نگاهش کنم گفتمنکهی بدون ام؟ی برگرديخوایم.ی نباشی راضادی زرونی بمیاومد
 رون،ی بيای حال و هوا بنی از اخواستمی فقط مدونم،یراستش نم_ م؟ی بريخوایکجا م. میراض

 ادامه کردمی مي بازفمی که من با بند کیدرحال.. یمشخصه از بابت فرداشب نگران
 تکون دادم و ینف  بهي با لبخند سرست؟ی پمی بر؟ي دوس داريدوچرخه سوار:داد

 پشت یاگرم نتونست...يریگی مادی: گفتالیخیب. ستمی بلد نيراستش من دوچرخه سوار:گفتم
 آشکار تویشونی پردی نبالوین.... شدی داشت کنده مگهی دفمیچرم بند ک... ینیشیدوچرخه من م

ز ی متفاوت از تصورم و شگفت انگي دوچرخه سوارستی پمیدی نزدم که رسی حرفگهید.  یکن
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 یی جدواللهیاسفالت شده بوس ي و ساده چی در پچی پيرای محوطه بزرگ و دلباز که مسهی. بود
 ي روموی کاله بافتنرفتی از ابر رو به شب مدهی پوشيهوا.  شده بوددهیپر ازچمن سبز پوش

 کرد و مییرامان با نگاهش به جلو راهنما. فرو بردمبامیسرم مرتب کردمو دستامو تو ج
 ی کوتاهي انداخت با اون پالتوهی من حرکت کرد و قامت بلندش رو من سازخودش جلوتر ا

 پرپشت و خوشحالتش ي نگاهم باالتر رفت و به موهاومدی بهش میلیکه تنش بود و خ
 که ی زل زدم و تا وقترفتنی سرزنش گر به پاهام که قدم به قدم جلو میبا اخم. معطوف شد

 ي نکردم، دوچرخه خودشو گوشه ایبهش نگاه  گرفت و دوچرخه ها رو آوردنطیرامان بل
 یبا ب. يری بگادی دی سوار شو باایب:ه منو گرفت و با نگاه بهم گفتگذاشت و فرمون دوچرخ

 که بابا برام ی دوچرخه قرمز رنگی تو کل دوران بچگادمهی به دوچرخه نگاه کردم،یلیم
 که رو ترك بند یرحال کودکانم دي خنده هاي و صداخوردی خاك منگیگرفته بود تو پارک

رامان منتظر . دیچی تو گوشم پگرفتمیرشو م و محکم کمنشستمی مدی رنگ نویدوچرخه مشک
 قدم عقب رفتو من هی. نگاهم کرد آروم سمت دوچرخه رفتمو ازش خواستم فرمونو ول کنه

 نی نشستم متوجه شدم پاهام به زمیوقت.  سوار شدنم آماده کنمي کردم دوچرخه رو برایسع
 تفاوت باشمو با اعتماد ی کردم بیسع.  که تعادل نداشتمی مني فاجعه برایعنی نی و ارسهینم

 زانو بندا و یحت.  نفساش تو صورتم بخورهیبنفس عمل کنم تا رامان نخواد کمکم کنه و حت
 ی پامو و آروم سعیکی رکاب گذاشتمو بعد اوني پامو روهیآروم  هم سرم نذاشتم یمنیکاله ا

به پشت  . تونستم کنترلش کنمانهی ناشفوی هرچند ضعيدرکمال ناباور. کنم کردم حرکت
 که داره با ی ،از کسمی زندگي بالنی کردم فقط دور شم،از بزرگتریسرم نگاه نکردم و سع

 يلوفرین.. کنهی مگهی دلوفری نهی لی و تمام وجودش منو تبدافشی اون قینگاه و حرکاتش حت
 رنگ شده ي سرمه اي ابريهوا. رمی بگدشی نادتی جدمام با تکنمی می وسعشناسمشیکه نم

 کمتر پاهام سست شد و من با اون ای شتری بدمی لحظه شاهی تو دیوزی ميدیبود و باد شد
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 از سرم افتاد درنگمی سفی سرد آسفالت شده افتادم کاله بافتننی زمي رنگ رودیدوچرخه سف
 حرکت به ی اما بدمیشنی مم رو به سمتی کسدنی دويصدا. پخش شدنیو موهام رو زم

 اهی سي جاشو با چشمااهی آسمون سری تصوهیدر عرض چند ثان. بودمآسمون چشم دوخته
 سردم ي که تو چشام جمع شده بود بستمشون و صورتمو با دستایبا اشک.  عوض کرديتر

 گوشمو کر کرد و ناگهان حس کردم از ي پرت شدن دوچرخه به گوشه ايصدا.پوشوندم
 ری دستشو زهیرامان منو رو زانوهاش کشونده بود و .  تنم مثل سنگ شد شدمو  کندهنیزم

 ی عصبییسرم گذاشته بود اما هنوز دستام رو صورتم بود با خشونت دستامو پس زد و با صدا
 نیآروم چشمامو باز کردم اول.  چشماتو باز کن بهم بگو چت شدهیلین.. یلین:و نگران گفت

 و دیوزیباد همچنان م.  صورتم بودی وجبکی تو فاصله گران جفت چشم نهی دمی که ديزیچ
دست ...  که اصال وجود نداشتي قدرت تکلم نداشتم اما نه بخاطر دردکردیموهاشو آشفته م

 گره خوردمو ي ابروهاکنه؟ی درد متییبهم بگو،جا:آزادشو رو گونه سردم گذاشت و و گفت
دستشو ...  نکن رامانوفته؟ی اتفاق بنی ادیچرا با... بغض کرده بودمدیلرزیباز کردم لبهام م

 سوار دوچرخه دیتو نبا. منهریهمش تقص: و سرزنشگر گفتدینوازشگر رو صورتم کش
 و حرکت دهی و مستاصل به صورت رنگ پرجی فقط گکردمیبه حرفاش توجه نم.. يشدیم

 بهونه ه که بي کنم ،مثل دختربچه ای بگمو حرکتيزی چخواستمی مونده بودم، نمرهیلبهاش خ
 آغوش بمونه منم فقط سکوت کرده بودم که نفهمه حالم خوبه نی تو اشتری بخوادی مدنیترس

 از چشماش ی که اخماش باز شد و نگراندی تو چشمام دی چدونمینم...  حال داغونمنیو در ع
به آسمون پشت سرش نگاه کردم دونه .  موهاش نشستي رقصان رویدونه برف. دیپرکش

 آشفته يموها.  و جاشون با غرش باد عوض شده بوددنیباری آهسته مو  برف خرامانيها
 از گوشه یقطره اشک.  نبودری تو دست باد اسگهی افتاده بودم دری بازوهاش گنی که بيمرد

 هل دادمو از جام پاشدم و دستامو محکم نشوی خودمو سفت کردمو با دستام سدیچشمم چک
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 من از دادی نشون منی ادنیچکی ماری اختیاشکام ب.  زانو زده بودنی زميهنوز رو. مشت کردم
آروم کالهو رو . برداشت و از جاش پاشدنیکالهمو از رو زم. ادی زیلیخ...میدست خودم عصب

 ؟یخوب: موندم با شصتاش اشکامو پاك کرد و گفترهیسرم گذاشت مشتهام باز شد و بهش خ
 يمن اما آسمون و دونه ها. رد و به آسمون نگاه کدی کشیقینفس عم.  تکون دادميآروم سر

 میریم: گفتيچشماشو از آسمون گرفت و با نگاه جد. دمیدی اون مي برف رو تو چشمادیسف
 عی سريبا قدما. خونهمیفقط برگرد...من خوبم: تکون دادمو گفتمی به نفيسر. مارستانیب

 در رو اقم به اتدنیبعد از رس. کلمه هم حرف نزدمهیتا برگشت به خونه . رفتمنیبطرف ماش
با .  کنهنتی دکتر معامی برگمیمن هنوزم م:رامان به در زد و گفت. دادمهیبستمو بهش تک

 خوامیشام هم نم. بخوابمخوامیفقط م... کنمیرامان خواهش م: چشمامو بستمو گفتمیکالفگ
 هی چشمامو باز کردم و همونجور که به در تکدمی ازش نشنیی صداگهید.  هم صدام نزنگهید

اما .  فکر نکنميزی کردم به چی سر خوردمو نشستم زانو هامو بغل گرفتمو باز سعمزده بود
 .شدی تکرار و تکرار می چشماش ههیاهی اتاق تصور سیکیتو تار

 گلومو فشار بده قلبمو نکهی اي بختک بجاهی نتونستم خوب چشم رو هم بذارم، انگار تاصبح
 که لباسمو به تنم چسبونده بود ي سرديعرقا و دمیپری مدام از جا مکردیگرفته بود و مچاله م

ساعت .  شدم با حرص لحاف رو به گوشه اتاق پرت کردمداری که بکباری کردم،یرو حس م
 هیبا حرص لباسامو . پاشدم و رفتم تو حموم وان رو پر از آب کردمازجام. چهار صبح بود

 زد دهی سپیتا وقت.م چراغ حموم هم روشن نکرده بودیحت. گوشه پرت کردمو تو وان نشستم
 مرخشی که ني رو تخت نشستمو به شهررونیو هوا روشن شد حولمو تنم کردمو رفتم ب

 تخت ي بعد از عوض کردن لباسام رودموی کشیقینفس عم. کردمیروشن شده بود نگاه م
 9 معموال ساعت رون،ینشستم و لپ تاپو روشن کردم منتطر موندم رامان از خونه بره ب

 هیدر عرض .  آهنگ فرستادههی سارا برام دمی که دکردمی رو چک مغامایداشتم پ. رفتیم
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 قطعش کردم، کنه  شروعنکهیقبل از ا.  انداختنی تو اتاق طنی باز شد و آهنگ قشنگهیثان
... رامان گفته بود ...  آهنگ عاشقونه گوش کنمستمی عاشق نی وقتدیچرا با... آهنگ عاشقونه

 تو رون،یاز اتاق رفتم ب. انقدر صبر کردم تا مطمئن شم رفته. باز کردم بستمو کباریچشمامو 
حتما . ود هم بزی کاسه و قاشق تمهی.  بودزی رو مری ششهی شهی پاکت غالت و هیآشپزخونه 
 لج ی با کدونمی نمختم،ی فنجون قهوه رهی بجاش خچالویرفتم همشو گذاشتم تو . کار خودشه

 رو به پنجره بزرگ و به لس ی چوبي گهواره ایتوهال نشستم رو صندل. کرده بودم و چرا
انقد ...  قصه بودهی بود، ی زندگهی خونه ها که پشت هرکدوم ي شدم پنجره هارهیآنجلس خ
با اضطراب .  که به ساعت نگاه کردم و دو بعد از ظهر بودي بارنی موندم تا آخررهیبه شهر خ

 کوالسی که ني راننده ای تا وقتسنی برم خونه جی تاکسهیقرار بود با.  زل زدمبه زانوهام
 گفته نی آدرسم آشکار شه بخاطر همی به سادگخواستی نمسنی دنبالم، جادیخواسته بود ب

. و آماده گذاشتم رو مبل.  برداشتمازموی مورد نلیپاشدم تمام وسا. م دنبالادیبود اونجا ب
 کل وجودمو غرق کرده بود و ی نبود، احساس نگرانياز رامان خبرساعت چهار عصر بود اما 

 ی بهش زنگ بزنم ولخواستمینم. دادمی ناخنامو دستام استرسمو بروز ميطبق عادت با باز
 پشت واحد آرمان رونیالمو برداشتمو از خونه رفتم بیوسا... خواستی منوی ادی جدلوفرین

 شلوار ي منو خودشو به پاچه هاي پاریدر رو باز کرد و جس هم اومد ز.  زنگ زدمستادمویوا
 يسالم،حالت چطوره؟ پوزخند:آرمان با لبخند گفت. سالم: گفتمیبا لبخند ساختگ. دی مالنمیج

 يسر. دمی خوب نخوابشبید_. کبوده  چشاتمری ز،یستیخوب ن_.زدمو سرمو تکون دادم
 زنگ هی بهش شهیرامان از صبح برنگشته خونه،اگه م:دمی مکث کردمو پرسیتکون داد کم

 ازش ی منتظر حرفنکهیو بدون ا.  خداحافظگهید:ادامه دادم. نگاهش رنگ تعجب گرفت. بزن
 جیگ!! می و دومیطبقه س_بله؟: برگشتم سمتشلو؟ین:باشم به طرف راهپله رفتم که گفت

بهش زنگ :مان گفتآر. موهامو زدم پشت گوشمو راهمو بسمت آسانسور کج کردم
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 رامان هی من شبدی که از دی به صورتش انداختم صورتینگاه قدردان.  نباشزنم،نگرانیم
 حد رامان متفاوته نیتا ا...  دختریگی میچ.  رو زدمیدر آسانسور بسته شد و دکمه الب... نبود

 با باز شدن در آسانسور افکار مغشوشمو پس زدمو ست؟ی نمسانش قل ههیکه بنظرت شب
 اومد و ی زود تاکسیلیخ.  خبر کنهی نگهبان رفتم و ازش خواستم برام تاکسشخوانیبطرف پ

 ي فرستاده بود برامی که برایامکی رو از پسنیآدرس خونه ج.  اندکم سوارشدملیبا وسا
از برف .  دادمهیار گرفته تک بخشهیبه ش  سرم رومی برسیو تا وقت کردمیراننده روخوان

 رو هی راننده توقف کرد کرایوقت.  نمونده بودی باقيزی چشبی دي رمنتظرهی و غبیعج
 روبروم نگاه ي طبقه ستی بضیبه آپارتمان عر.  شدمادهی بزرگم پفیحساب کردم و با ک

 به طبقه نسور رفتمو وارد شدم با آساي به طرف در ورودیکردم و با نگاه به صفحه گوش
در که .  و زنگ کنار در رو فشار دادمستادمی تنها واحد موجود در طبقه اينوزده رفتم و جلو

. سالم: گفتمزنهی نمی حرفدمی دیوقت.  شوکه شد مواجه شدمدنمی که با دیسنیباز شد با م
  به موهاش زد وی تو؟ چنگامی بيدیاجازه م_.سالم: بازشو بست و با لبخند گفتمهیدهن ن

آروم از .  توای شوکه شدم، بکمیمتاسفم، من : گفتکردی میی که منو به داخل راهنمایلدرحا
 یکی که توش بودم و به طرز شی بزرگي به اطراف خونه ینگاه. کنارش رد شدمو رفتم داخل

 رو سنی جي جواب بده صدانکهی قبل از است؟ی خونه نسنیج:مبله شده بود انداختم و گفتم
حالت : و گفترونیسمت صداش نگاه کردم از راهرو اومد بب. مهست: که گفتدمیشن

خوشحال : بالبخند رو به برادرش گفتسنیج. کردی بما نگاه مجی گسنیم. خوبم_چطوره؟
با .  زد و رفت سمت راهروی لبخند زورکضی با غسنیم! ی خاموش کنوترتوی و کامپي برشمیم

...  تو اتاق مهمون تاذارمی مفتویمن ک. نی بشایب: گفتسنی رفتشو نگاه کردم که جریلبخند مس
 تکون داد يسر.  ممنونیلیخ: گفتمگرفتمی بطرفش مفوی که کیحرفشو قطع کردمو درحال

تو . رو گرفت و با دست به سمت کاناپه ها اشاره کرد رفتم نشستمو منتظرش موندمفیک
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 خونه رکل استفاده شده و دی و خردلي آجر،ی مثل عسلرهی گرم تيدکور خونش از رنگها
 متوقف ؟یکنی مکاریچ:دمی برگشت و بطرف آشپزخونه رفت پرسسنی جیوقت.  بودیقشنگ

 تکون داد و رو مبل رو يسر. خوامی نميزیممنون، چ_. ارمی برات بيزی چهی رمیم:شد و گفت
 ؟يدی نخوابی اندازه کاف؟بهیشونیچرا انقد پر:  شده گفتکی باريبروم نشست و با چشا

 با ارم؟ی که برات بيخوای نميزی چیمطمئن_. راستش نه: کردمو گفتمبانگشتامو بهم قال
 ی تکون داد و من به اتاقدیی به تايسر.  حاضر شمرمینه، ممنون،م:لبخند از جام پاشدمو گفتم

 باز فموی کیلی می رنگ نشستمو با بی تخت ارغوانيرو.  به اونجا برده بود وارد شدمفمویکه ک
لباس قرمز رنگ . دمی رو پوشی بلند مشکي در آوردمو جوراباو رنگمی آبنیشلوار ج. کردم

 هامو فشار قهی داشت عاجزانه و کالفه شقپیپشت لباسم ز. ستادمی انهی آيرو تن کردمو جلو
خط .  کردمشی بعد و شروع به آرايبستنشو گذاشتم برا. دادمو به خودم لعنت فرستادم

 کردم که باعث شد وی موهامو وسیبابل بعد با.  به لبام زدمی رژ قرمز رنگدمویچشم کش
 ي گوشام و النگوهاي رو توینی گرد نگيگوشواره ها. شونه هام برسهيکوتاهتر شه رو تا رو

 بزرگم جمع فی تو کلوی وسای دست راستم انداختم، کفشامو پام کردمو باقي رو توينقره ا
 نگاه نهی آي خودم توه بار آخر بي برامی نقره ای دستفی کيکردمو بعد از چک کردن محتوا

 شده وی ورهی تي شده بود و موهای مخفشی نقاب آراری که زيصورت آشفته و خسته ا. کردم
 ي آورادی گرفتمو بطرف در رفتم با نهینگاهمو از آ. دیرسیقابش گرفته بودن خوب بنظر م

 میاول ن.  که سرش تو روزنامه بود رو صدا زدمسنی جستادموی لباسم تو شرف راهرو اپیز
موهامو زدم .  شدرهی آوردو بهم خنیی روزنامه رو پاعیاما سر) بله(  بهم انداخت و گفتینگاه

 ذاشتی مزی مي که روزنامه رو روی کجاست؟ نگاهشو ازم گرفتو درحالسنیم:کنارو گفتم
 رهی مضطرب بهش خدمویلبمو از داخل گز. رونی رفت بشی پقهی دو دقست،یخونه ن: گفت
 تکون دادمو ی به نفي سره؟یموضوع چ: گرفت و گفتینگنگاهش حالت گ. شدم
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 که روش نشسته بودمو ی که اصال پشتم مشخص نشه رفتم سمت مبليبعد جور! یچیه:گفتم
 چقد دارم احمقانه رفتار دادی شدش نشون مکی باريحالت نگاهش و چشما. پالتومو برداشتم

 کنم؟ ابروهاشو باال برد کاریچ امشب...خب: زدمو گفتمهی توجه نشستمو به مبل تکیب. کنمیم
 که دستاشو ی تکون داد و درحاليسر... دمشینه،از صبح ند_.. من بگم؟ مگه رامان:و گفت

 بگو که مصاحبت موفق نبوده، دی کششی باش، اگر بحث کار رو پيعاد: گفتکردیبهم قفل م
 سنی جيبرا  لحظهنیهم.  تکون دادممی به نشونه تفهيسر..  صبر کنسمسیوگرنه تا بعد کر

.  منتظرتهنییراننده پا: ابروشو داد باال و گفتي تاهیاس ام اس اومد بعد چک کردنش 
 تکون يسر. امی باهات منییتا پا: گفتي با لبخند محوسنیج.  شدریاسترس به قلبم سراز

 يخواینم: به چونش زد و گفتی پالتومو تنم کنم دستخواستمی میوقت.دادمو از جام پاشدم
خجالت زده چند قدم . دی پوستم دوری پالتو تو دستم خشک شد و شرم ز؟يببند  لباستوپیز

 بدنم تی لباس تنم بود و پوری زي شرت مخصوص برای تهی لباسم ری زنکهیبا ا. عقب رفتم
اجازه بده : گفتي با لبخند معصومانه اسنیج. دمیکشی خجالت میلیمشخص نبود اما بازم خ

. کردی بود و منتظر نگاهم مستادهی ابیدست به ج.  کردماه بهش نگدیبا ترد... برات ببندمش
 شد و کی بهم نزدسنیج.  طرف شونم جمع کردمهی و آهسته پشت کردمو موهامو یبه نرم

بالبخند . ممنون:برگشتم سمتشو با خجالت گفتم. دی رو باال کشپی تماس زيبدون ذره ا
 رنگو ی مشکيبا لبخند پالتو. هپالتوتو بپوش،راننده منتظر: شد و گفترهی بهم خیمهربون

 ي هاشهی با شی مشکنی سوار ماشخواستمی که میموقع. نیی پامی رفتسنی و همراه جدمیپوش
دوباره به چهره .نمی فرم مخصوص برام باز کرده بود بشیونی که راننده با ي و از دريدود

.  نباشانرم،نگریگیمن باهات تماس م: بخش گفتنانی اطمی زدم ، با نگاهي لبخندسنیج
 يلبخند.  هم مباركسمسیمواظب باش،کر_.  ممنونیبابت همه چ: تکون دادمو گفتميسر

. سوار شدم براش دست تکون دادم اونم دستشو برام باال آورد.  مباركسمسیکر:زدمو گفتم
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 بهم داده بود سنی که جیآرامش. نبودیغامی پچی چک کردم همویراننده که راه افتاد گوش
 هیچرا بق.  گفتکی رو تبرسمسی بار تو عمرم بهم کرنی اولي که برایکس تنها... دیپرکش

 هی من فقط ست،ی نی من اصال خالي جمعن، جایلی ندادن ،امشب همه خونه امیامی پچیه
 رفت بهم خبر بده که به رامان ادشی یبغض گلومو فشار داد، آرمان حت.... نیمامورم هم
  کجا رفته؟یعنی باعث شد دستامو مشت کنم،اوردیم  که به قلبم فشارینگران.  نهایزنگ زده 

 گلومو فشار بده قلبمو نکهی اي بختک بجاهی نتونستم خوب چشم رو هم بذارم، انگار تاصبح
 که لباسمو به تنم چسبونده بود ي سردي و عرقادمیپری مدام از جا مکردیگرفته بود و مچاله م

ساعت .  شدم با حرص لحاف رو به گوشه اتاق پرت کردمداری که بکباری کردم،یرو حس م
 هیبا حرص لباسامو . پاشدم و رفتم تو حموم وان رو پر از آب کردمازجام. چهار صبح بود

 زد دهی سپیتا وقت. چراغ حموم هم روشن نکرده بودمیحت. گوشه پرت کردمو تو وان نشستم
 مرخشی که نيشستمو به شهر رو تخت نرونیو هوا روشن شد حولمو تنم کردمو رفتم ب

 تخت ي بعد از عوض کردن لباسام رودموی کشیقینفس عم. کردمیروشن شده بود نگاه م
 9 معموال ساعت رون،ینشستم و لپ تاپو روشن کردم منتطر موندم رامان از خونه بره ب

 هیدر عرض .  آهنگ فرستادههی سارا برام دمی که دکردمی رو چک مغامایداشتم پ. رفتیم
 قطعش کردم، کنه  شروعنکهیقبل از ا.  انداختنی تو اتاق طنی باز شد و آهنگ قشنگهیثان

... رامان گفته بود ...  آهنگ عاشقونه گوش کنمستمی عاشق نی وقتدیچرا با... آهنگ عاشقونه
 تو رون،یاز اتاق رفتم ب. انقدر صبر کردم تا مطمئن شم رفته.  بستمو باز کردمکباریچشمامو 

حتما . ود هم بزی کاسه و قاشق تمهی.  بودزی رو مری ششهی شهی پاکت غالت و هیآشپزخونه 
 لج ی با کدونمی نمختم،ی فنجون قهوه رهی بجاش خچالویرفتم همشو گذاشتم تو . کار خودشه

 رو به پنجره بزرگ و به لس ی چوبي گهواره ایتوهال نشستم رو صندل. کرده بودم و چرا
انقد ...  قصه بودهی بود، ی زندگهیونه ها که پشت هرکدوم  خي شدم پنجره هارهیآنجلس خ
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با اضطراب .  که به ساعت نگاه کردم و دو بعد از ظهر بودي بارنی موندم تا آخررهیبه شهر خ
 کوالسی که ني راننده ای تا وقتسنی برم خونه جی تاکسهیقرار بود با. به زانوهام زل زدم

 گفته نی آدرسم آشکار شه بخاطر همی به سادگخواستی نمسنی دنبالم، جادیخواسته بود ب
. و آماده گذاشتم رو مبل.  برداشتمازموی مورد نلیپاشدم تمام وسا. م دنبالادیبود اونجا ب

 کل وجودمو غرق کرده بود و ی نبود، احساس نگرانيساعت چهار عصر بود اما از رامان خبر
 ی بهش زنگ بزنم ولخواستمینم. دادمی ناخنامو دستام استرسمو بروز ميطبق عادت با باز

 پشت واحد آرمان رونیالمو برداشتمو از خونه رفتم بیوسا... خواستی منوی ادی جدلوفرین
 شلوار ي منو خودشو به پاچه هاي پاریدر رو باز کرد و جس هم اومد ز.  زنگ زدمستادمویوا
 يم،حالت چطوره؟ پوزخندسال:آرمان با لبخند گفت. سالم: گفتمیبا لبخند ساختگ. دی مالنمیج

 يسر. دمی خوب نخوابشبید_. کبوده  چشاتمری ز،یستیخوب ن_.زدمو سرمو تکون دادم
 زنگ هی بهش شهیرامان از صبح برنگشته خونه،اگه م:دمی مکث کردمو پرسیتکون داد کم

 ازش ی منتظر حرفنکهیو بدون ا.  خداحافظگهید:ادامه دادم. نگاهش رنگ تعجب گرفت. بزن
 جیگ!! می و دومیطبقه س_بله؟: برگشتم سمتشلو؟ین:باشم به طرف راهپله رفتم که گفت

بهش زنگ :آرمان گفت. موهامو زدم پشت گوشمو راهمو بسمت آسانسور کج کردم
 رامان هی من شبدی که از دی به صورتش انداختم صورتینگاه قدردان.  نباشزنم،نگرانیم

 حد رامان متفاوته نیتا ا...  دختریگی میچ.  رو زدمیکمه البدر آسانسور بسته شد و د... نبود
 با باز شدن در آسانسور افکار مغشوشمو پس زدمو ست؟ی نمسانش قل ههیکه بنظرت شب

 اومد و ی زود تاکسیلیخ.  خبر کنهی نگهبان رفتم و ازش خواستم برام تاکسشخوانیبطرف پ
 ي فرستاده بود برامی که برایامکیپ رو از سنیآدرس خونه ج.  اندکم سوارشدملیبا وسا

از برف .  دادمهی بخار گرفته تکشهیبه ش  سرم رومی برسیو تا وقت کردمیراننده روخوان
 رو هی راننده توقف کرد کرایوقت.  نمونده بودی باقيزی چشبی دي رمنتظرهی و غبیعج
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 روبروم نگاه ي طبقه ستی بضیبه آپارتمان عر.  شدمادهی بزرگم پفیحساب کردم و با ک
 به طبقه نسور رفتمو وارد شدم با آساي به طرف در ورودیکردم و با نگاه به صفحه گوش

در که .  و زنگ کنار در رو فشار دادمستادمی تنها واحد موجود در طبقه اينوزده رفتم و جلو
. سالم: گفتمزنهی نمی حرفدمی دیوقت.  شوکه شد مواجه شدمدنمی که با دیسنیباز شد با م

  به موهاش زد وی تو؟ چنگامی بيدیاجازه م_.سالم: بازشو بست و با لبخند گفتمهیهن ند
آروم از .  توای شوکه شدم، بکمیمتاسفم، من : گفتکردی میی که منو به داخل راهنمایدرحال

 یکی که توش بودم و به طرز شی بزرگي به اطراف خونه ینگاه. کنارش رد شدمو رفتم داخل
 رو سنی جي جواب بده صدانکهی قبل از است؟ی خونه نسنیج:مبله شده بود انداختم و گفتم

حالت : و گفترونیبسمت صداش نگاه کردم از راهرو اومد ب. مهست: که گفتدمیشن
خوشحال : بالبخند رو به برادرش گفتسنیج. کردی بما نگاه مجی گسنیم. خوبم_چطوره؟

با .  زد و رفت سمت راهروی لبخند زورکضی با غسنیم! ی خاموش کنوترتوی و کامپي برشمیم
...  تو اتاق مهمون تاذارمی مفتویمن ک. نی بشایب: گفتسنی رفتشو نگاه کردم که جریلبخند مس

 تکون داد يسر.  ممنونیلیخ: گفتمگرفتمی بطرفش مفوی که کیحرفشو قطع کردمو درحال
تو . رو گرفت و با دست به سمت کاناپه ها اشاره کرد رفتم نشستمو منتظرش موندمفیک

 خونه رکل استفاده شده و دی و خردلي آجر،ی مثل عسلرهی گرم تيدکور خونش از رنگها
 متوقف ؟یکنی مکاریچ:دمی برگشت و بطرف آشپزخونه رفت پرسسنی جیوقت.  بودیقشنگ

 تکون داد و رو مبل رو يسر. خوامی نميزیممنون، چ_. ارمی برات بيزی چهی رمیم:شد و گفت
 ؟يدی نخوابی اندازه کاف؟بهیشونیچرا انقد پر:  شده گفتکی باريبروم نشست و با چشا

 با ارم؟ی که برات بيخوای نميزی چیمطمئن_. راستش نه: کردمو گفتمبانگشتامو بهم قال
 ی تکون داد و من به اتاقدییه تا بيسر.  حاضر شمرمینه، ممنون،م:لبخند از جام پاشدمو گفتم

 باز فموی کیلی می رنگ نشستمو با بی تخت ارغوانيرو.  به اونجا برده بود وارد شدمفمویکه ک
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لباس قرمز رنگ . دمی رو پوشی بلند مشکي در آوردمو جوراباو رنگمی آبنیشلوار ج. کردم
 هامو فشار قهی داشت عاجزانه و کالفه شقپیپشت لباسم ز. ستادمی انهی آيرو تن کردمو جلو

خط .  کردمشی بعد و شروع به آرايبستنشو گذاشتم برا. دادمو به خودم لعنت فرستادم
 کردم که باعث شد وی موهامو وسیبابل بعد با.  به لبام زدمی رژ قرمز رنگدمویچشم کش

 يگوشام و النگوها ي رو توینی گرد نگيگوشواره ها. شونه هام برسهيکوتاهتر شه رو تا رو
 بزرگم جمع فی تو کلوی وسای دست راستم انداختم، کفشامو پام کردمو باقي رو توينقره ا

 نگاه نهی آي خودم توه بار آخر بي برامی نقره ای دستفی کيکردمو بعد از چک کردن محتوا
 شده وی ورهی تي شده بود و موهای مخفشی نقاب آراری که زيصورت آشفته و خسته ا. کردم

 ي آورادی گرفتمو بطرف در رفتم با نهینگاهمو از آ. دیرسیقابش گرفته بودن خوب بنظر م
 میاول ن.  که سرش تو روزنامه بود رو صدا زدمسنی جستادموی لباسم تو شرف راهرو اپیز

موهامو زدم .  شدرهی آوردو بهم خنیی روزنامه رو پاعیاما سر) بله(  بهم انداخت و گفتینگاه
 ذاشتی مزی مي که روزنامه رو روی کجاست؟ نگاهشو ازم گرفتو درحالسنیم:فتمکنارو گ

 رهی مضطرب بهش خدمویلبمو از داخل گز. رونی رفت بشی پقهی دو دقست،یخونه ن: گفت
 تکون دادمو ی به نفي سره؟یموضوع چ: گرفت و گفتینگنگاهش حالت گ. شدم
 که روش نشسته بودمو ی که اصال پشتم مشخص نشه رفتم سمت مبليبعد جور! یچیه:گفتم

 چقد دارم احمقانه رفتار دادی شدش نشون مکی باريحالت نگاهش و چشما. پالتومو برداشتم
 کنم؟ ابروهاشو باال برد کاریچ امشب...خب: زدمو گفتمهی توجه نشستمو به مبل تکیب. کنمیم

 که دستاشو ی تکون داد و درحاليسر... دمشیندنه،از صبح _.. من بگم؟ مگه رامان:و گفت
 بگو که مصاحبت موفق نبوده، دی کششی باش، اگر بحث کار رو پيعاد: گفتکردیبهم قفل م

 سنی جيبرا  لحظهنیهم.  تکون دادممی به نشونه تفهيسر..  صبر کنسمسیوگرنه تا بعد کر
.  منتظرتهنییاننده پار: ابروشو داد باال و گفتي تاهیاس ام اس اومد بعد چک کردنش 
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 تکون يسر. امی باهات منییتا پا: گفتي با لبخند محوسنیج.  شدریاسترس به قلبم سراز
 يخواینم: به چونش زد و گفتی پالتومو تنم کنم دستخواستمی میوقت.دادمو از جام پاشدم

خجالت زده چند قدم . دی پوستم دوری پالتو تو دستم خشک شد و شرم ز؟يببند  لباستوپیز
 بدنم تی لباس تنم بود و پوری زي شرت مخصوص برای تهی لباسم ری زنکهیبا ا. عقب رفتم

اجازه بده : گفتي با لبخند معصومانه اسنیج. دمیکشی خجالت میلیمشخص نبود اما بازم خ
. کردی بود و منتظر نگاهم مستادهی ابیدست به ج.  کردماه بهش نگدیبا ترد... برات ببندمش

 شد و کی بهم نزدسنیج.  طرف شونم جمع کردمهی و آهسته پشت کردمو موهامو یبه نرم
بالبخند . ممنون:برگشتم سمتشو با خجالت گفتم. دی رو باال کشپی تماس زيبدون ذره ا

 رنگو ی مشکيبا لبخند پالتو. هپالتوتو بپوش،راننده منتظر: شد و گفترهی بهم خیمهربون
 ي هاشهی با شی مشکنی سوار ماشخواستمی که میموقع. نیی پامی رفتسنی و همراه جدمیپوش
دوباره به چهره .نمی فرم مخصوص برام باز کرده بود بشیونی که راننده با ي و از دريدود

.  نباشانرم،نگریگیمن باهات تماس م: بخش گفتنانی اطمی زدم ، با نگاهي لبخندسنیج
 يلبخند.  هم مباركسمسیمواظب باش،کر_.  ممنونیبابت همه چ: تکون دادمو گفتميسر

. سوار شدم براش دست تکون دادم اونم دستشو برام باال آورد.  مباركسمسیکر:زدمو گفتم
 بهم داده بود سنی که جیآرامش. نبودیغامی پچی چک کردم همویراننده که راه افتاد گوش

 هیچرا بق.  گفتکی رو تبرسمسی بار تو عمرم بهم کرنی اولي که برایکس تنها... دیپرکش
 هی من فقط ست،ی نی من اصال خالي جمعن، جایلی ندادن ،امشب همه خونه امیامی پچیه

 رفت بهم خبر بده که به رامان ادشی یبغض گلومو فشار داد، آرمان حت.... نیمامورم هم
  کجا رفته؟یعنی باعث شد دستامو مشت کنم،اوردیم  که به قلبم فشارینگران.  نهایزنگ زده 

 کردم از پنجره یراننده که توقف کرد سع.  بخار گرفته نگاه کردمشهی باز کردمو به شتامومش
 ی نارنجي از نور هایبی که سطحشونو پوشونده بود فقط ترکي نگاه کنم اما بخاطر بخاررونویب
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تو نقشم فرو رفتمو .  شد و در رو برام باز کردادهیراننده پ. خوردیو زرد و قرمز به چشم م
 بی عجاطیح.  روم بودي جلوییایفرنی به سبک کالی رنگدی بزرگ و سفیلیخونه خ. شدم هادیپ

و دور . بودنشی بی رنگ و استخر بزرگ ذوزنقه شکلي آجري با سنگفرش هادهیچیو پ
 هی شباطی اون حزی بودن،همه چدهیچی رنگارنگ پي اسهی ري کاج بلند چراغ هايدرختا

 می اومدن سمتم و با تعظفرمی لحظه دو خانم با اوننیراننده در رو بست و هم. قصرها بود
به .  تو دستم فشردمو دنبالشون رفتمفمویک.  کردنیی اون قصر راهنماي منو به ورودیکوتاه

 با کاغذ يوارای شده و دی شد، سقف بلند و سراسر طراحیمحض ورود به اون خونه قلبم خال
 متی گرون قیی آلبالويو فرش ها ه سوختي قهوه ايپارکت ها. رنگی خاص استخونيوارید

 ي از چوب مرغوب که روش مجسمه هایلی طوزی گوشه سالن مهی.  بودبایهمش و همش ز
و چند در بزرگ هم تو . رفتی که به طبقه باال میی طالي راهپله با نرده هاکی بود، و ییبایز

 داشت ير از اتاق ها که در بزرگ تیکیخانمها منو به .  سالن بزرگ وجود داشتنیهم
توقع داشتم با حداقل ده مهمون . به محض ورود دوباره شوکه و مهبوت شدم.  کردنییراهنما

 قهی که با شلوار و جلي روش و مردییرای پذلی و وسازی مدنی منتظرم باشه اما با دگهید
 ستادهی بزرگ سالن اي پشت به من روبه پنجره هادی مردانه سفراهنی رنگ و پيخاکستر
 نجایآقا، مهمان شما ا: گفتی رسا و آروميزن همراهم با صدا. شتباه کردما دمیبود، فهم

. رونی کرد و رفت بی کوتاهمیهمونطور که پشتش بما بود دستشو آورد باال، زن تعظ. هستن
 برگشت سمتمو با کوالسین.  آب دهنمو قورت دادمکردمیهمونطور که به رفتنش نگاه م

اومد .  فرستادمرونی باز کردمو بزور کلمه سالمو بهم لبخندمخصوص نگاهم کرد، لبهامو از
 که گوشه سالن یکی گرد کوچزیبه م. نییبفرما. نی که اومدنیخوشحالم کرد:سمتمو گفت
با لبخند همراهش .  رنگ قرار داشتنی چرم زرشکي که دورش مبل هاکردیبود اشاره م

 ي با قاب هایندازه نقاشا  هميتابلوها. دمیبا نگاهم سالن رو کاو.  مبل نشستميرفتمو رو
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 کی در شامل چهار پنجره باري روبروواری قرار داشتن، و دي موازواری رنگ که رو دو دییحنا
 با زی مهیگوشه سالن سمت در . دادی نشون میلیو بلند بود که منظره شهر رو از فاصله چند ما

 سمت اتاق کی هم یی محافظ طالي با نرده هانهی قرار داشت ، شومیی گرامافون بزرگ طالهی
بهش نگاه کردم با لبخند به لباسم نگاه .  قرار گرفته بودکشی نزدیسمسیبود که درخت کر

 که پالتومو در یبعد درحال. نه: گفتمدموی خندد؟ینی بشنجای با پالتو انیخوایشما م:کرد و گفت
. نیدار لطف_.  کردهجمی ملک شما شدم که کامال گهییبایمن اونقدر محو ز: گفتماوردمیم

 پا انداخت و ي پا رودن؟ی مهموناتون هنوز نرسیباق: دسته مبل گذاشتمو گفتميپالتومو رو
 يامشب جاها:  شدم که گفترهی خزی به ميبا حفظ خونسرد.  برسنستیو قرار ن:گفت

 ه؟ی متفاوت باشم،نظرشما چکمی گرفتم امسال برخالف قبل می دعوت بودم، اما تصميادیز
 راستش ن،ی صحبت نکنی که بهتره بامن انقد رسمنهینظرم ا: گفتمدموموهامو پشت گوشم ز

 خب،راستش خودم عادت ندارم اشخاص یلیخ: ابروشو داد باال و گفتي تاهی. عادت ندارم
. ومدهی نشیپ:  بهم انداخت وگفتیچرا؟ نگاه_.  دوم شخص خطاب کنمریاطرفمو به ضم

تو هرگز الکل : و گفتختی ها رسالی گي توزی مي روياز بطر. موهامو زدم پشت گوشم
 هارو بطرفم گرفت و السی از گیکی. راستش نه: تکرن دادمو گفتمی به نفي سر؟ینوشینم

 السی و گدادی مهی که تکیدرحال.  ازش گرفتمو تشکر کردمالسویبا لبخند گ. متوجه ام:گفت
 کردم ش نزدم و پرسشگرانه نگاهیحرف... يحتما متعجب شد: گفتچرخوندیرو تو دستش م

کار ....باعث افتخاره_...  دعوتت کردممیی تنهای به مهموننکهیا: و گفتدی از شرابو نوشیکم
 براشون زود گذره ای خوشنیا_. خوشحالنیلی قشنگ بود اون بچه ها حتما خیلیامسالتون خ

تو .  کنن برسونهنانی که بتونن به ثباتش اطمی اون بچه هارو به خوشبختتونهی نمیچیه
 دیبا ترد.  شده بود نگاه کردمرهی خي که به گوشه ای متفکرش درحالصورت سکوت به

 شد از رهی و بهم خدی خندن؟ی امشبو با خانوادتون بگذروننیشما دوست نداشت:دمیپرس
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 گهی سوال دهی جواب گذاشت و در عوض یسوالمو ب.  خونديزی چشدیچشماش نم
 ی تکون داد و بعد از کميسر. شدن پدر و مادرم فوت_ هستن؟ایتالیپدر و مادرت ا:دیپرس

 شهیم_. و برادرشنسنی جيبودی مد،کنارشونی که امشب بايپس خانواده ا:مکث گفت
 تو ی سرش شلوغه حتیلی هم خسنی دادن،جبی ترتی مهمونهی با دوستاش سنیم... گفت
! ستاحمقان: و گفتدیخند.  شدتونیمتاسفم انگار اومدنم باعث ناراحت...  هم کار دارهالتیتعط

 ی حرفگهید. درسته_. کردی آزردم مکمی دیردکردن دعوتم شا.يایمن خودم خواستم ب
 ي توعی از ماکمی یبه سخت... خوادی که دلت نمی باشییفضا برام خفقان آور بود،سخته جا.نزد

 به در خورد و ي لحظه تقه انیهم.  چشم دوختمنهی شومی نارنجيبه شعله ها خوردمووانمیل
 کارشون یوقت.  شام شدنزی مدنی چرخدار اومدن داخل و مشغول چزیه میدو مستخدم با 

 رنگش بهم نگاه کرد و ی آبيبا چشما. رونی کردنو رفتن بی کوتاهمیدوباره تعظ. تموم شد
لبخند .  آشپزم خواستم شام امشبو حاضر کنهنی چون از بهتر،ی گرسنه باشدوارمیام:گفت
 رو برام عقب ی باوقار صندلیبا حرکت ، رفتمزی زدمو همراهش بسمت می بخشتیرضا
موهامو زدم . نوش جان: خودش جا گرفت و گفتی صندلي نشستم روبروم رویوقت.دیکش

 بشقابشو خرد ي که با کارد و چنگال گوشت تویدرحال.  ممنونیلیخ:پشت گوشمو گفتم
 ي که چنگالمو توی شدمو درحالاری هوش  رفت؟شی چطورپتیمصاحبه کار: گفتکردیم

 لقممو قورت  ؟ي کردلی تحصي انهیتو چه زم_. خوب نبود:  گفتمبردمی بوقلمون فرو متگوش
 برام جعل ی بپرسم چه مدرکسنی رفت از جادمی بگم؟ دی بایچ.  مکث کردمیدادمو کم

 حالت ریی تغیب!  منياوه خدا: فشار دادمو گفتمقمی شقيکرده، انگشت سبابه و اشارمو رو
 ي دستاشو رون؟یدی دوستم بفرستم،اجازه مي براامکی پهی دیمن با_ شده؟ يزیچ:دیپرس

 ي روفمی تکون دادمو بطرف کي سریبا قدردان. ستی به اجازه نازین:  بهم قفل کرد و گفتزیم
 لوی موباه؟ی چسونی الیلی دادم که مدرك تحصغامی پسنی برداشتم و به جلمویمبل رفتم و موبا
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 شدش نگاهم کرد و کی باريباچشما. متاسفم: گفتمي شام بردمو با لبخندزیباخودم سر م
 مشغول خوردن غذا یالی خیجواب لبخندشو دادمو با ب.  نشستیلبهاش به لبخند کمرنگ

 و از استرس جواب ندادن دادمی لقمه هارو فرو میدنی بزور نوشرفتی نمنییشدم، از گلوم پا
 نگاه سنی جواب جه بدموی کشی نفس راحتی گوشامکی پيبا صدا.دیلرزی پشتم مغهی تسنیج

 اما نه در دونستمی ميادی زيزای چوتری نرم افزار بود، از کامپوتری کامپشیلیکردم، رشته تحص
 رژ لبم رو نهی که باعث شد طعم عطرآگدمی به داخل کشنمویبا استرس لب پا.یحد مهندس

  زد وی لبخند کجن؟یدی پرسی سوالن،شمایبخشیم: کنار گذاشتمو گفتمویگوش. احساس کنم
 تکون داد و يسر.  افزاروتر،نرمیعلوم کامپ:با لبخند گفتم.  بودالتتیدر مورد تحص:گفت
 بتونم دوارمیر،امی باهام تماس بگسمسیبعد از کر_. راستش نه_؟یسابقه کار داشت: گفت

 بعد از جاش پاشد و قهیپنج دق. لب تشکر کردمری تر شد و زقیلبخندم عم. کمکت کنم
از جام پاشدمو بعد . البته: با دستمال دور لبمو پاك کردمو گفتمم؟یزن تو باغ قدم بیلیما:گفت

 هوا عضالتمو منقبض ي سرمامی که شداطیوارد ح. از برداشتن پالتوم کنارش راه افتادم
 فرو برد باشیدستاشو تو ج.  قشنگهیلیخ: شونه هام گذاشتمو گفتميپالتو رو رو.کرد

آب دهنمو قورت .  گفتن ندارمي برای چرا حرفمدونی اما نم،يایمن دعوتت کردم که ب:وگفت
 یازم خواست_... نیشما به سوال من جواب ندا: دمیپرس.دادمو آروم کنارش قدم برداشتم

خب راستش : زدمو گفتميشخندین! یکنی صحبت می خودت هنوز رسمم،امایراحت صحبت کن
 و يمحدوده کار مرد بزرگ لس انجلس برا_...  به مرد بزرگ لس انجلس بگم توشهیروم نم
 کمی: زدمو گفتمدیی به تایپلک.  شدرهی حرفش تو چشمام خمی تفهيو برا... رونهیاون ب

 گهی دباری سوالت رو شمیخوشحال م: دوخت و گفترینگاهشو به مس. کنمی میسخته،اما سع
 ينای که از کنار پرچنطوری کردمو همشدی که از تنفسمون حاصل مي به بخارینگاه. یبپرس

 باخدمه_ ؟یکنی می تنها زندگنجایا:دمی پرسمیشدی مدشمشاد ر
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 که از نور شهر به بنفش اهی و با نگاه به آسمون سدی کشیقینفس عم. خانوادستمنظورم_
 و دمیلبمو گز!  ندارهیتاسف_. متاسفم_.  ندارميمن خانواده ا:  گفتزدی مرهیت

 معذرت یلیخ:  و گفتتادسی بهش نگاه کردم از حرکت ادیخند. خوامیمعذرت م...متا:گفتم
 دی کله گنده که بایلی آدم خهی جالد؟ ؟ي تصور کردی چنوم. لی دلی ب،امایکنی میخواه

بالبخند سرمو کج . ادیاز رك بودنت خوشم م_. شیدوم..خب_؟یمحتاطانه باهاش برخورد کن
 نوع برخوردم فرق یلی االن خی والبرگکوالسی نیگفتی اگه از اولش نمدیشا:کردمو گفتم

 کنمیحس م_.  گفتسنیدرسته،ج:مابروهامو بردم باال و گفت... من بهت نگفتم_! کردیم
 ن؟یکنی فکرو منی ای چيبرا: چشمامو گرد کردمو گفتم؟یترسی من م،ازيزی شک برانگکمی
اونا _مثال کجا؟...ی دعوتيادی زي امشب جاهایگفت: مهربون گفتميبا لبخند. ستیمهم ن_

 و کش کشمیاز درون کل. يای که باهام بخوامیو م...یی دوس دارم برم جاتن،منسیمهم ن
 ینیسوار ماش.  برام آوردفموی کي خدمتکارنکهیو بعد از ا.  داشتم اما قبول کردمشیتشو
و با دستور .  آورده بود تنش بودنجای که منو به اي راننده افرمی که رانندش همون اونمیشد

 . از عمارت خارج کردنوی ماشکوالسین

 کردم از پنجره یراننده که توقف کرد سع.  بخار گرفته نگاه کردمشهی باز کردمو به شمشتامو
 ی نارنجي از نور هایبی که سطحشونو پوشونده بود فقط ترکي نگاه کنم اما بخاطر بخاررونویب

 نقشم فرو رفتمو تو.  شد و در رو برام باز کردادهیراننده پ. خوردیو زرد و قرمز به چشم م
 بی عجاطیح.  روم بودي جلوییایفرنی به سبک کالی رنگدی بزرگ و سفیلیخونه خ.  شدمهادیپ

و دور . بودنشی بی رنگ و استخر بزرگ ذوزنقه شکلي آجري با سنگفرش هادهیچیو پ
 هی شباطی اون حزی بودن،همه چدهیچی رنگارنگ پي اسهی ري کاج بلند چراغ هايدرختا

 می اومدن سمتم و با تعظفرمی لحظه دو خانم با اوننیراننده در رو بست و هم. قصرها بود
به .  تو دستم فشردمو دنبالشون رفتمفمویک.  کردنیی اون قصر راهنماي منو به ورودیکوتاه
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 با کاغذ يوارای شده و دی شد، سقف بلند و سراسر طراحیمحض ورود به اون خونه قلبم خال
 متی گرون قیی آلبالوي و فرش هاه سوختي قهوه ايپارکت ها. رنگیستخون خاص ايوارید

 ي از چوب مرغوب که روش مجسمه هایلی طوزی گوشه سالن مهی.  بودبایهمش و همش ز
و چند در بزرگ هم تو . رفتی که به طبقه باال میی طالي راهپله با نرده هاکی بود، و ییبایز

 داشت ير از اتاق ها که در بزرگ تیکیخانمها منو به .  سالن بزرگ وجود داشتنیهم
توقع داشتم با حداقل ده مهمون . به محض ورود دوباره شوکه و مهبوت شدم.  کردنییراهنما

 قهی که با شلوار و جلي روش و مردییرای پذلی و وسازی مدنی منتظرم باشه اما با دگهید
 ستادهی بزرگ سالن اي پشت به من روبه پنجره هادیانه سف مردراهنی رنگ و پيخاکستر
 نجایآقا، مهمان شما ا: گفتی رسا و آروميزن همراهم با صدا. اشتباه کردم دمیبود، فهم

. رونی کرد و رفت بی کوتاهمیهمونطور که پشتش بما بود دستشو آورد باال، زن تعظ. هستن
 برگشت سمتمو با کوالسین. ت دادم آب دهنمو قورکردمیهمونطور که به رفتنش نگاه م

اومد .  فرستادمرونی باز کردمو بزور کلمه سالمو بهم لبخندمخصوص نگاهم کرد، لبهامو از
 که گوشه سالن یکی گرد کوچزیبه م. نییبفرما. نی که اومدنیخوشحالم کرد:سمتمو گفت
با لبخند همراهش .  رنگ قرار داشتنی چرم زرشکي که دورش مبل هاکردیبود اشاره م

 ي با قاب هایاندازه نقاش  هميتابلوها. دمیبا نگاهم سالن رو کاو.  مبل نشستميرفتمو رو
 کی در شامل چهار پنجره باري روبروواری قرار داشتن، و دي موازواری رنگ که رو دو دییحنا

 با زی مهیگوشه سالن سمت در . دادی نشون میلیو بلند بود که منظره شهر رو از فاصله چند ما
 سمت اتاق کی هم یی محافظ طالي با نرده هانهی قرار داشت ، شومیی گرامافون بزرگ طالهی

بهش نگاه کردم با لبخند به لباسم نگاه .  قرار گرفته بودکشی نزدیسمسیبود که درخت کر
 که پالتومو در یحالبعد در. نه: گفتمدموی خندد؟ینی بشنجای با پالتو انیخوایشما م:کرد و گفت

. نیدار لطف_.  کردهجمی ملک شما شدم که کامال گهییبایمن اونقدر محو ز: گفتماوردمیم
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 پا انداخت و ي پا رودن؟ی مهموناتون هنوز نرسیباق: دسته مبل گذاشتمو گفتميپالتومو رو
 يامشب جاها:  شدم که گفترهی خزی به ميبا حفظ خونسرد.  برسنستیو قرار ن:گفت

 ه؟ی متفاوت باشم،نظرشما چکمی گرفتم امسال برخالف قبل می دعوت بودم، اما تصميادیز
 راستش ن،ی صحبت نکنی که بهتره بامن انقد رسمنهینظرم ا: گفتمدموموهامو پشت گوشم ز

 خب،راستش خودم عادت ندارم اشخاص یلیخ: ابروشو داد باال و گفتي تاهی. عادت ندارم
. ومدهی نشیپ:  بهم انداخت وگفتیچرا؟ نگاه_. کنم دوم شخص خطاب ریاطرفمو به ضم

تو هرگز الکل : و گفتختی ها رسالی گي توزی مي روياز بطر. موهامو زدم پشت گوشم
 هارو بطرفم گرفت و السی از گیکی. راستش نه: تکرن دادمو گفتمی به نفي سر؟ینوشینم

 السی و گدادی مهی که تکیدرحال.  ازش گرفتمو تشکر کردمالسویبا لبخند گ. متوجه ام:گفت
 کردم ش نزدم و پرسشگرانه نگاهیحرف... يحتما متعجب شد: گفتچرخوندیرو تو دستش م

کار ....باعث افتخاره_...  دعوتت کردممیی تنهای به مهموننکهیا: و گفتدی از شرابو نوشیکم
گذره  براشون زود ای خوشنیا_. خوشحالنیلی قشنگ بود اون بچه ها حتما خیلیامسالتون خ

تو .  کنن برسونهنانی که بتونن به ثباتش اطمی اون بچه هارو به خوشبختتونهی نمیچیه
 دیبا ترد.  شده بود نگاه کردمرهی خي که به گوشه ای متفکرش درحالصورت سکوت به

 شد از رهی و بهم خدی خندن؟ی امشبو با خانوادتون بگذروننیشما دوست نداشت:دمیپرس
 گهی سوال دهی جواب گذاشت و در عوض یسوالمو ب.  خونديزی چشدیچشماش نم

 ی تکون داد و بعد از کميسر. شدن پدر و مادرم فوت_ هستن؟ایتالیپدر و مادرت ا:دیپرس
 شهیم_. و برادرشنسنی جيبودی مد،کنارشونی که امشب بايپس خانواده ا:مکث گفت

 تو یسرش شلوغه حت یلی هم خسنی دادن،جبی ترتی مهمونهی با دوستاش سنیم... گفت
! ستاحمقان: و گفتدیخند.  شدتونیمتاسفم انگار اومدنم باعث ناراحت...  هم کار دارهالتیتعط

 ی حرفگهید. درسته_. کردی آزردم مکمی دیردکردن دعوتم شا.يایمن خودم خواستم ب
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 ي توعی از ماکمی یبه سخت... خوادی که دلت نمی باشییفضا برام خفقان آور بود،سخته جا.نزد
 به در خورد و ي لحظه تقه انیهم.  چشم دوختمنهی شومی نارنجيبه شعله ها خوردمووانمیل

 کارشون یوقت.  شام شدنزی مدنی چرخدار اومدن داخل و مشغول چزیه میدو مستخدم با 
 رنگش بهم نگاه کرد و ی آبيبا چشما. رونی کردنو رفتن بی کوتاهمیدوباره تعظ. تموم شد

لبخند .  آشپزم خواستم شام امشبو حاضر کنهنی چون از بهتر،یرسنه باش گدوارمیام:گفت
 رو برام عقب ی باوقار صندلیبا حرکت ، رفتمزی زدمو همراهش بسمت می بخشتیرضا
موهامو زدم . نوش جان: خودش جا گرفت و گفتی صندلي نشستم روبروم رویوقت.دیکش

 بشقابشو خرد ينگال گوشت تو که با کارد و چیدرحال.  ممنونیلیخ:پشت گوشمو گفتم
 ي که چنگالمو توی شدمو درحالاری هوش  رفت؟شی چطورپتیمصاحبه کار: گفتکردیم

 لقممو قورت  ؟ي کردلی تحصي انهیتو چه زم_. خوب نبود:  گفتمبردمی بوقلمون فرو متگوش
 برام جعل ی بپرسم چه مدرکسنی رفت از جادمی بگم؟ دی بایچ.  مکث کردمیدادمو کم

 حالت ریی تغیب!  منياوه خدا: فشار دادمو گفتمقمی شقيکرده، انگشت سبابه و اشارمو رو
 ي دستاشو رون؟یدی دوستم بفرستم،اجازه مي براامکی پهی دیمن با_ شده؟ يزیچ:دیپرس

 ي روفمی تکون دادمو بطرف کي سریبا قدردان. ستی به اجازه نازین:  بهم قفل کرد و گفتزیم
 لوی موباه؟ی چسونی الیلی دادم که مدرك تحصغامی پسنی برداشتم و به جلمویمبل رفتم و موبا

 شدش نگاهم کرد و کی باريباچشما. متاسفم: گفتمي شام بردمو با لبخندزیباخودم سر م
 مشغول خوردن غذا یالی خیجواب لبخندشو دادمو با ب.  نشستیلبهاش به لبخند کمرنگ

 و از استرس جواب ندادن دادمی لقمه هارو فرو میدنی بزور نوشرفتینم نییشدم، از گلوم پا
 نگاه سنی جواب جه بدموی کشی نفس راحتی گوشامکی پيبا صدا.دیلرزی پشتم مغهی تسنیج

 اما نه در دونستمی ميادی زيزای چوتری نرم افزار بود، از کامپوتری کامپشیلیکردم، رشته تحص
 رژ لبم رو نهی که باعث شد طعم عطرآگدمی به داخل کشنمویبا استرس لب پا.یحد مهندس
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  زد وی لبخند کجن؟یدی پرسی سوالن،شمایبخشیم: کنار گذاشتمو گفتمویگوش. احساس کنم
 تکون داد و يسر.  افزاروتر،نرمیعلوم کامپ:با لبخند گفتم.  بودالتتیدر مورد تحص:گفت
 بتونم دوارمیر،امیام تماس بگ باهسمسیبعد از کر_. راستش نه_؟یسابقه کار داشت: گفت

 بعد از جاش پاشد و قهیپنج دق. لب تشکر کردمری تر شد و زقیلبخندم عم. کمکت کنم
از جام پاشدمو بعد . البته: با دستمال دور لبمو پاك کردمو گفتمم؟یزن تو باغ قدم بیلیما:گفت

التمو منقبض  هوا عضي سرمامی که شداطیوارد ح. از برداشتن پالتوم کنارش راه افتادم
 فرو برد باشیدستاشو تو ج.  قشنگهیلیخ: شونه هام گذاشتمو گفتميپالتو رو رو.کرد

آب دهنمو قورت .  گفتن ندارمي برای چرا حرفمدونی اما نم،يایمن دعوتت کردم که ب:وگفت
 یازم خواست_... نیشما به سوال من جواب ندا: دمیپرس.دادمو آروم کنارش قدم برداشتم

خب راستش : زدمو گفتميشخندین! یکنی صحبت می خودت هنوز رسمم،امایراحت صحبت کن
 و يمحدوده کار مرد بزرگ لس انجلس برا_...  به مرد بزرگ لس انجلس بگم توشهیروم نم
 کمی: زدمو گفتمدیی به تایپلک.  شدرهی حرفش تو چشمام خمی تفهيو برا... رونهیاون ب

 گهی دباری سوالت رو شمیخوشحال م: دوخت و گفتری به مسنگاهشو. کنمی میسخته،اما سع
 ينای که از کنار پرچنطوری کردمو همشدی که از تنفسمون حاصل مي به بخارینگاه. یبپرس

 باخدمه_ ؟یکنی می تنها زندگنجایا:دمی پرسمیشدی مدشمشاد ر

 که از نور شهر به بنفش اهی و با نگاه به آسمون سدی کشیقینفس عم. خانوادستمنظورم_
 و دمیلبمو گز!  ندارهیتاسف_. متاسفم_.  ندارميمن خانواده ا:  گفتزدی مرهیت

 معذرت یلیخ:  و گفتستادی بهش نگاه کردم از حرکت ادیخند. خوامیمعذرت م...متا:گفتم
 دی کله گنده که بایلی آدم خهی جالد؟ ؟ي تصور کردی چنوم. لی دلی ب،امایکنی میخواه

بالبخند سرمو کج . ادیاز رك بودنت خوشم م_. شیدوم..خب_؟یانه باهاش برخورد کنمحتاط
 نوع برخوردم فرق یلی االن خی والبرگکوالسی نیگفتی اگه از اولش نمدیشا:کردمو گفتم
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 کنمیحس م_.  گفتسنیدرسته،ج:مابروهامو بردم باال و گفت... من بهت نگفتم_! کردیم
 ن؟یکنی فکرو منی ای چيبرا: چشمامو گرد کردمو گفتم؟یترسی من م،ازيزی شک برانگکمی
اونا _مثال کجا؟...ی دعوتيادی زي امشب جاهایگفت: مهربون گفتميبا لبخند. ستیمهم ن_

 و کش کشمیاز درون کل. يای که باهام بخوامیو م...یی دوس دارم برم جاستن،منیمهم ن
 ینیسوار ماش.  برام آوردفموی کي خدمتکارنکهیو بعد از ا.  داشتم اما قبول کردمشیتشو
و با دستور .  آورده بود تنش بودنجای که منو به اي راننده افرمی که رانندش همون اونمیشد

 . از عمارت خارج کردنوی ماشکوالسین

 ي عادکردمی می سعادی و با تالش زدیکوبی منمی قلبم از شدت استرس به قفسه سری کل مستو
 شد و ادهی پکوالسین. شد و در رو برامون باز کردادهی راننده پمیدی رسیوقت.و خونسرد باشم

 يموها. گرفتیخوشحال بودم که دستشو به سمتم نم.  شمادهیبا نگاه ازم خواست پ
 ساختمون بزرگ روبروم و خوندن سر دنیبا د.  شدمادهی پشموفرخوردمو زدم پشت گو

وارد ساختمون که . کنارش راه افتادمبا نگاه بمن آروم راه افتاد و . می کجا اومددمیدرش فهم
 از جاش پاشدو با لبخند کوالسی ندنی مانند نشسته بود با دشخوانی پيزی پشت می زنمیشد

 بهش ي لبخندکوالسین. کردی هم تشکر می کلو  ازش استقبال کردیسمتمون اومد به گرم
زن با لبخند . لطفا. می با بچه ها تنها باشمیخوای منو خانوم روپرت مفات،ی تشریب:زد و گفت

. نیافتخار داد: گرفت، و روبه ما گفتی رفت و تماس کوتاهزشیاطاعت کرد و بسمت م
 خانوم هی میدی رسیتوق.  کردیی سرشو تکون داد و منو بسمت آسانسور راهنماکوالسین

به .  کردمونیی راهنمای بزرگیی ازمون استقبال کرد و بسمت در کشوی هم به گرمگهید
 خوندنی مسمسی که سرود کري و جشن، و عده اي صدها بچه مشغول بازدنیمحض ورود د

 شدن همه با ذوق بسمتش هجوم آوردن و دورش کردن، کوالسی متوجه نیوقت. مبهوت شدم
 بغلش و از سر و کولش دنی و کتشو در آورد و زانو زد بچه ها پرپالتو در کمال تعجب
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 مختلف نگاه ي مختلف،از نژاداي گرد به بچه هايو با چشا.مات کنار در مونده بودم. باالرفتن
 که یی و تا جادادی همشون گوش مي و لبخند به حرفایی با خوشروکوالسین. کردمیم
 گذشت که بچه ها کم کم متفرق شدنو ي اقهی دقهد... گرفتی همه رو در آغوش متونستیم

سرشو برگردوند و با لبخند بهم نگاه .  کنارش موند يو البته دختر بچه ا.  شدنيمشغول باز
 هم یی اومد طرفمو اون دختر بچه موطالکوالسین.  بزنمی لبخند زورکتونستمی نمیحت. کرد

 تا دی طول کشهیچند ثان. خانوم سالم: دامنمو گرفت و گفتنیی پادیمنو که د. کنارش بود
 دموی کششیی طالي فرفريوها به می زدم ،دستيلبخند.  رو هضم کنمنایبتونم همه ا

 کوالسیدختربچه قرمز شد و ن. ی هستیتو چقدر دوست داشتن.نمیریسالم ش:گفتم
 شهیم: گفتي با طنازهینزی اسمش لدمیدختر بچه که فهم. هی دختر خوبیلی خينزیل:گفت

 يرو. می بهم نگاه کرد و خواست همراهش برکوالسی نکوال؟؟ی عمو نینیمبل بش اونجا رو
 رهی از بچه ها روبرومون نشستنو با لبخند و مشتاقانه بهمون خيکم کم تعداد. می نشستیمبل

 دوست تینهای رنگش که تو تنش بزرگ تر بود و بی بلند صورتراهنی با پينزیل. شدن
 برامون داستان شهیم: داد و گفتکوالسیآورد به ن یکتاب داستان. کرده بودشیداشتن

. نی بشزم،برویباشه عز:خند کتابو ازش گرفت و گفت با لبکوالسی نن؟ی بخونسمسیکر
با آرامش کتابو باز کرد و مشغول .  نشستي کنان رفت و کنار پسربچه موقرمزی لی لينزیل

 مرد نی کردم که ادی ترده لحظهی بچه ها شد و تعجب منو چند برابر کرد،يقصه خوندن برا
 ي سردمو بهم قالب کردمو منتظر موندم ،طرفاي دستا؟ی مرد واقعهی ای کار تی جناهی ه؟یک

منم .کردی می نوبت و با حوصله از همه خداحافظم،بهی بود که خواست برمیساعت هشت و ن
 و دمی کشی نفس راحتسنی اسم جدنی زنگ خورد با دلمیکنار در منتظرش بودم که موبا

ه ها و بابا نوئل کت و  به بچيبا ناباور.  مرتبه؟حالت خوبهیسالم،همه چ_. سالم:جواب دادم
اگه راننده خواست ... خبیلیخ_.نه_ شده؟يزیچ_!فکر کنم: نگاه کردمو گفتمشونیشلوار
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 فمی تو کلویموبا. منتظرتم.  کارا هستي سرهی_ ؟ی چيبرا_.یلی به آپارتمان امایبرسوندت ب
مون باز  که راننده در رو برایموقع. رونی بمی از ساختمون رفتکوالسی با نخرهگذاشتمو بال

 یبا لبخند کج.  ممنونزیبابت همه چ.  برگردمی تاکسهی من با ياگه اجازه بد:کرد گفتم
.  رو دادمیلیآدرس ام. ازم آدرس خواست .  زدمو سوار شدمیلبخند تصنع. سوار شو :گفت

 گرفتم می تصمنی همي اون آدرس رو بفهمه،برانکهی اانه،یه یراستش مطمئن نبودم کار درست
سکوت کرده بود و . بهش انداختمی نگاهمین. شمی مادهی کدوم ساختمون پيبروز ندم که جلو

 و از راننده میدی که رسیوقت. نیی پادمی رو کششهی شیکم.  کرده بودجمی عطر تلخش گيبو
 پنجره انداخت و رونی به بیهخواستم توقف کنه انگار تازه از فکر اومد نگا

منتظر تماست : تکون داد و گفتيسر. ستمخونه دو_نجاست؟یا:گفت
 شم ادهی خواستم پیتشکر کردمو وقت.  رو باز کردنیراننده در ماش.هستم،خدانگهدار

با .  مباركسمسیکر: گفتیبا لبخند کج. بهش نگاه کردم... یراست:گفت
 آروم سمت ي شدمو با قدماادهی داد پون تکيسر.  شماهم مباركسمسیکر:لبخندگفتم

 و با یلی دور شده رفتم سمت ساختمون امی مطمئن شدم به اندازه کافیوقت. ساختمونا رفتم
در باز شد، .  و زنگ زدمدمی کشیقیپشت واحدش که واستادم نفس عم. آسانسور رفتم باال

 که یرنگ بابانوئل  بگم کاله قرمزيزی چنکهی با لبخند پشت در ظاهر شد و قبل ازیلیام
شوکه شده بودم . لوی مبارك نسمسیکر:و سر خودشم بود سرم گذاشت و گفتمشابهش ر

 مثل من تنش یاونم لباس قرمز رنگ.  بپوشونمجانموی زدم تا هيلبخند.  نداشتمنویانتظار ا
 کی کوچتی خونه و جمعيبای زنیی تزدنیبا د. دیدستمو گرفت و منو به داخل کش. بود
همشون بهم سالم .  شدری به وجودم سرازیشحال خوزدنی که بهم لبخند میینا و آشبیغر

 لسیام!  مای مهموننمیا: با لبخند و اون کاله قرمز رنگ گفتسنیج.کردن جوابشونو دادم
بدون تو : بازومو گرفت و گفتیلیام. ازتون ممنونم: گفتمدمویخند!هممونو پاپانوئل کرده
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 یلیخ: گفتیلیام.  بغلش کردمي از شادیبا بغض!  شهتموم ينجوری اذارمی که نمشد،گفتمینم
 نفر که نی از اولیلی نگاه کردم امتیمشتاقانه به جمع.  کنمتیخب اجازه بده به بچه ها معرف

 دی درشت به همون رنگ و پوست سفي کوتاهه پسرونه و چشمای مشکي با موهايدختر
 و وترهی اسپنسره،مغز کامپنیا:کرد  تنش بود شروعی که بلوز گپ قرمز و شلوار مشکیمهتاب

 بهم ياسپنسر با لبخند ژکوند.  کمکت کنهییایتالی تو زبان اتونهی که گفتم مهیهمون دوست
 با اشاره به پسر یلیام. دمشیدی مادی به بعد زنی دادم،حتما ازلشی تحويچشمک زد،لبخند

! سم:گفت  رنگ داشتی درشت عسلي و چشماکی باري و لبهادهی که صورت کشيبلوند
با .  خوشحالمتییاز آشنا:سم با لبخند بهم گفت! نی همکارییجورای!  موني حرفه استهیتاریگ

 سنیج! یچی که هنیا: اشاره کرد و گفتسنی بادست به جیلیام. نیهمچن:لبخند گفتم
 سنی و مدی خندیلیام.  نخنده بهمون نگاه کردکردی می که سعیچشاشو تنگ کرد و درحال

 لباشو بهم فشرد و سنیم! سنیدوسته م. یسشنای رو که ملیدن: و گفتدهم از نظر گذرون
 یلی نگاه نکردمو امسنیبه واکنش ج. خندم گرفت.  نگاه کردسنی به جیرچشمیز

 دختر جمع که نی توجه به آخری بیلی نازك کرد امیآرمان پشت چشم! چیآرمانم که ه:گفت
و دوست : رنگ بود گفتییخرما  فري روشن و موهاي با چشماییبای پوست زاهیدختر س

 پس رامان دمی جمعو کاوگهی دکباریجوابشودادمو .آنا هم با لبخند بهم سالم کرد. خوبم آنا
:  درگوشم گفتیلیام. می رو مبل نشستیلی نکردمو به خواست امییکجاست؟ اعتنا

  گوشه لبشویلیام.  شام خوردمزم،منی عزستیمهم ن_.می شامو سرو کنمی شدزم،مجبوریعز
 به جمع که مشغول ی نگاهمین. موافقم_.  بعديبهتره باشه برا_...  شدیچ: گفت ودیگز

 باال انداخت و ي شونه ایلیرامان کجاست؟ ام:دمی پرسدیصحبت بودن کردمو با ترد
حتما .  تکون دادميسر. ادی که بشه،االناستیخودش که گفت بعد شام بهمون ملحق م:گفت

 به دستم داد تشکر ی شکالت داغوانی لیلیام.  نظرشه جذب تر بود بتای دوست ریمهمون
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 ادی ییایتالی ايخوایپس م: دی اسپنسر که ازم پرسيبا صدا. کردمو مشغول مزه مزه اش شدم
 ادیز: باال انداخت و گفتییابرو! در حد تلفظات عام:؟ بهش نگاه کردمو با لبخند گفتم!يریبگ

 که مشغول صحبت با آنا بود یلی به امیها نگمین. ی باهوشیلی گفت خیلیام.. برهیوقت نم
 کنمی میسع: به لبخند نشست و گفتششی آرایصورت ب.  لطف دارهیلیاون خ :کردمو گفتم

.  بزنم زنگ در به صدا در اومد و متوقفم کردی حرفنکهیقبل از ا.  هم کمکت کنموتریتو کامپ
 یلی کردم امیاخم کمرنگ. ومد خسته شد و بالخره ای مهموني توتایاز بودن با ر...حتما خودشه

 .رفت در رو باز کنه
 

من همونطور که .  شدنسمسی کرکی رامان اومد داخل همه مشغول خوش وبش و تبریوقت
 کردمی بود فقط سکوت کرده بودم اما قلبن احساس آرامش موانمی لاتی محتورهینگاهم خ

تکون خوردن مبل سرمو با احساس . دیاون دلهره که از صبح تو دلم رخنه کرده بود پر کش
 رامان که کنارم نشسته بود چشمام گرد دنی بندازم اما با دیلی به امی نگاهمیکج کردم تا ن

مثل :  بزنم گفتمي لبخندنکهی ما؟ بدون ادنی با ندیکنیسالم، چه م: گفتیشد، با لبخند جذاب
اسپنسر . شدم رهیابروهام توهم رفتو به فنجونم خ. دیخند.  خوش گذشتهیلی به تو خنکهیا

 با داداشت ی پچ پچ کردن به زبون فارسیرگوشد: به طرف رامان پرت کرد و گفتیشکالت
 باز کرد و شی رامان همون شکالتو از پوشش کاغذ؟يکم بود، بازم شروع کرد

 که با ی درحالیلی کرد همون لحظه امیاسپنسر بهش دهن کج! هیحرفامون خصوص:گفت
  کاله قرمزسنیج!! وقت رقصه!  دپرس شدهمیمهمون: گفتکردیکنترل آهنگارو عقب جلو م

 هی برم دی بانمیبی مکنمیاالن که فکرشو م: سرشو کند به طرف رامان پرت کرد و گفتيرو
.  ازجاش پاشه سم دستشو گرفت و دوباره تو جاش نشوندشخواستی میوقت!! زنگ بزنم

و بطرف آشپزخونه ظاهرا همه موافق بودن، آهنگو که گذاشت رامان از جاش پاشد 
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تو : با اخم سر جاش نشوندشو گفتیلیام.  دارهارکی رامان چنمی ببرمیم: گفتسنیرفت،ج
 تا صبح باهاش بحث دیفکر کنم با:سم با لبخند گفت! زود باش! وقت رقصه!  نباشهتیکار
ه من ن!  شدمرهی به فنجونم خیحوصلگیبا ب.  با لبخند دستشو به سم دادیلیام. نجای اایب! میکن

 هم با آنا سنی رقص شدن و جل همه مشغویوقت. خواستیحوصله رقص داشتم و نه دلم م
 نگاه هی هم با لبخند به رقص بقلی انداختم اونم زل زده بود بهم و دنسنی به مینگاه. بود

 شدمو کی اومد کنارم بهش نزددیبا ترد.نهی و کنارم بشادی خواستم بسنی با اشاره از مکردیم
 چپ نگاهم چپ ی تا االنشم کلسنیج_ کنه؟تی همراهيخوای نملیچرا از دن:آروم گفتم

 ؟؟؟ی چيآخه واسه _!!!  شمخی توبلی بخاطر دعوت کردن دندیکرده،مطمئنن تو خونه با
 انداخت و با سنی به جی نگاهمی نسنی داره؟ می چه مشکلرقصهیخودش هم داره با آنا م

 باشه که ي جدلی من و دني برقصه که جلوخواستینم!! اه کن نگافشیبه ق: پوزخند گفت
 گرفته ي اافهیاالنم ق!! کردمی دعوت می مهموني اونو برادی کنه که نباشمبعدش بتونه سرزن

 برادر روشن هی دختر پونزده ساله هی ي دوس نداره جلوه،ی ناراضلیکه مشخصا از بودن دن
 و دستاشو بهم قفل نهیشیالبد بازم تو خونه روبروم م!!  تا بعدش من پررو نشمادیفکر به نظر ب

 کنن،ی مشی آرادن،ی مبتیدخترا فر! احمق نباش:گهی خشک تر ميا با اون اخم و صدکنهیم
 که من ی نکني کن کاریسع! یکنی مي و خرابکاریشیو تو خر م! ذارنی مری خر تاثيرو مخ تو

 زن هی تمام خالف ها از وجود سن،یم!!  تو بازداشتهلدی مکفمجبور شم بشنوم برادر افسر
 برادرشو ي بامزه حرفایلی تر شد، خدیشد  حرفش تموم شد خنده منمیوقت!! شهیشروع م

خندم که ! کنهی محتی اونو نصينجوری اسنی ازون برام جالب بود که جشتری و بکردی مدیتقل
 یبرو باهاش برقص، تو پسر عاقل! کنمیمن ضمانت م : و گفتمدمی گزنموییتموم شد لب پا

 به کنترل ازیکنه نی فکر مسنی بنطرم اونقدرا که جه،ی به عالوه اونم دختر خوبیهست
!! گهیپاشو د: کنم؟؟ باخنده بازوشو هل دادمو گفتمنانی به ضمانتت اطميچجور_!!يندار
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 کمی شدمو خم. لی بهم انداخت بالخره از جاش پاشدو رفت سمت دندی با تردی نگاهسنیم
حواسم به . کفشمو تو پام جابجا کردم،خوشحال بودم که با کفش پاشنه بلند مشکل ندارم

گلوشو صاف .  دادمهیکفشمو رها کردمو به مبل تک.  که رامان اومد کنارم نشستبود کفشم
 فکر  ی هستی کگهیتو د!!  منيخدا: نگاهش کردمو گفتمجی گم؟ی برقصيایم:کرد و گفت

! ؟یچ: نگاه کرد و گفتي اگهی ديمتعجب به جا! ی خسته شده باشی حسابدیکردم تا االن با
 ابروشوداد ي تاهی کرد نخنده، یسع. يحتما شام اونجا بود! تای دوست ریمهمون_خسته از؟؟؟
اشکال نداره ،درك : باال انداختي زد و شونه ايپوزخند!! نه_ انه؟ی یرقصیم:باال و گفت

 هست که بلد ی رقص چنی گرفته؟اتیمن؟شوخ_! ی برقصیستی بلد ننکهیا_ و؟یچ_! کنمیم
 رهی زدم و به روبروم خيپوزخند! خب ثابت کن: بهم انداخت و گفتينباشمش؟ نگاه نافذ

 تکون يسر.  بزنهتاری گخوادیسم م: اومد طرفمو گفتیلی نزد، امی حرفگهیاونم د. شدم
.  زد و بهم نگاه کردي رامان پوزخندن؟یدیشما نرقص: گفتدویخند. یچه عال:دادمو گفتم

 کردن وك به طرف سم که رو مبل مشغول کینگاه. الیخینه،ب: نگاهش کنم گفتمنکهیبدون ا
 و دیرامان خند! ادی صداشم در نمیطفل! مدام پاشو لگد کردم: بود انداخت و گفتتارشیگ

 آروم و با میلیمن خ!!یه: و گفتدیامان کوب رنهی به سی با اخم مشتیلیام!! ادی دربدمینبا:گفت
 یلیام.  نگاه کردلی و دنسنی مي مبل ولو شد و چپ چپ به بگو بخنداي روسنیج! حوصله ام

 ي چشم غره اسنیمگه نه؟ ج!هیی دختر دوست داشتنلیدن:  زد و گفتي اروزمندانهی پخندلب
!  من گفتم منم دست داشتممویدیخند! مسخره!! لیدن!!  توئه ریهمش تقص:بهش رفت و گفت

 آماده نواختن نگه داشته تاروی که گیسم درحال.  نزدی به تاسف تکون داد و حرفي سرسنیج
اسپنسر .  خندهریهمه زدن ز!! لیگانگنام استا: قبل از همه گفتمان بخونم؟ آریچ:بود گفت

 مسسی کري آهنگارونی بر،انقدینخ: اعتراض کردیلیام!  مبارکو بخونسمتونیکر:گفت
!  عاشقانستیلینه که جمعمون خ: آرمان گفت!!  عاشقونه بزنکی موزهی گه،ی بسه دمیدیشن
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 حرف همه نی با گفتن ان؟ی چلی و دنسنیم پس: گفتطنتی با شیلیام!! ستی ننجای زوجم اهی
 به هی عاقل اندر صفسنیج.  زل زدسنی چشماش گردشد و به جچارهی بسنی مدنی خندزیر
 بابت یمرس:سم گفت. دی هم لپاش گل انداخت اما خندلی چشم غره رفت ،دنیلیام

 انگشتاشو همه با لبخند نگاهش کردنو اون. خونمی رو مکهیانر elperdedor آهنگ!! نظراتتون
 از زبون نکهی شروع کرد به خوندن با ای وقتدی کشتاری گي هامی سينرم و رقصنده رو

چه خوب تو ذهنم ...  ترانه رو که قبال خونده بودمنیمه ا اما ترجدمیفهمی نميزی چییایاسپان
 ...بستینقش م

 ؟يخوای می ازم چگهی و قبول شدم،دیازم گرفتحاال که آزمون عشقتو((

  برمشهی من شهامت ندارم که بزارم و واسه همو

  کنمی زندگیی دورونی با اتونمینم

 )) کنم؟ی زندگیشگی دروغِ همنی با اتونمی می کتا

...  رخ رامان که به نواختن سم زل زده بود انداختممی به نی نگاهمیسرمو خم کردمو ن 
 .. شدرهیصورتشو برگردوند و بهم خ

 نه دروغ نگو،نه((

  نموندهی واسم باقیچی و االن هيدی قلبمو به غارت کشتو

 داره واسه از دست دادن نيزی از دست داده و چشوی بازنده باشم که همه چهی دمی محیترج

  نموندهی واسم باقیچی هگهید

  رو ندارمبی حس عجنی تاب مقاومت در برابر اگهید

 کنهی که وجودمو مثل زمستون منجمد میحس

 ))میکنی میبگی اما با هم غرکنهی می دوردست ها نگاهت با نگاهم تالقاز
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 نگاه لرزونمو اش اوردموی بهم لبخند نزد،اما انقد نافذ به چشمام نگاه کرد که تاب نندفهیا
 . شدمرهی به ناخنام خمویدزد

 
  آسونتر از فراموش کردنتهی علت شدن،احساس پوچیمعلول ها ب((

 …لطفا بم نگو که. باشمرتی اسنکهی ترکت کنم تا ادمی محیترج

 ی نگو که تو صاحب احساساتمبم

سه از دست  وازی چچی و تو هدمی به دروغ بهم نگو که من قلب تورو دزدکنمینه خواهش م
 يدادن ندار

 واسه از دست دادن يزی از دست داده و چشوی بازنده باشم که همه چهی دمی محیآره ترج
 ))نداره

.  بودي آهنگ با ضربان قلبم در تضاد آشکارمتیمال..  ضربان قلبمو تند کرده بودیقیموس
آهنگ .  بستم چشمامودمویلبمو از داخل گز... قلب من لطفا بهم نگو اون صاحب احساساتمه

 قشنگ یلی سم خدی شادونمینم. کردنقیکه تموم شد همه با سرو صدا سم رو تشو
از جام پاشدمو . گرفتی قرار مریحساس شده بود و تحث تاث يادی قلب من زدمیاشای...خوند

 قهی که شقیدرحال.  شدمرهی خنهیدر رو بستمو به چهره خودم تو آ.  رفتمییبسمت دستشو
 که به ی کنم،من ازضعفيری کردم از هجوم اشک به چشمام جلوگی سعدادمیهامو فشار م

 ی تو مشتم جمع کردمو با کالفگمو گرمم بود موهایلیخ. زاربودمی دچارش شده بودم بیتازگ
 شده بود و احساس میزی چهیحس جنون بهم دست داده بود،مسلما . آبو باز کردمریش
 بده دارم اشتباه نانی بده، بهم اطميلدار منو دیکی دی حرف بزنم، بایکی با دی باکردمیم
التهابمو کم کنم  مشتمو پر از آب کردم تا بپاشم به صورتمو... دندونامو فشار دادم.... کنمیم

.  دادمهی تکیی آبو بستم و کف دستامو به سنگ روشوری با حرص ششمی آرايادآوریاما با 
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 ي بدي جهیحس سرگ.  بودنيهمه مشغول کار. رونی دوختمو رفتم بنهی نگاهمو تو آنیآخر
کنار . رفتمیچقدر خوب که از حال نم. چشم روهم نذاشتمشبی کرده بود،درهی برام تویهمه چ

 صحبتش با آنا رو قطع کرد چونمو بسمت خودش یلیام.  شدمرهی خزی نشستم و به میلیام
با . خوبم:و گفتم زدمي؟ لبخند خسته ا!دهی رنگت پری چي برا؟یخوب:برگردوند و گفت

همه موافقت کردنو .  وقت عکسهنیجمع ش: موهامو زد پشته گوشمو رو به جمع گفتیمهربون
 داد و خواست لی رو به دننی دوربیلیام.  خودشونو چپوندنم که من نشسته بودیرو همون مبل

 ي انرژي و وسواساش همون ذره ایلی عکس گرفتن اميژستا و حالتا.رهیازمون عکس بگ
 با سنیج!  تمومهمیری عکس پنج نفره بگهی.  خبیلیخ: گفتیلیام.  دادلی موندمو تحلیباق

 دی به سم داد و پرنوی دوربیلیام! میریگی ممی که دارهی عکس آخرنی پنجمنیا:تمسخر گفت
 شدم قی دقسنی لحظه روجهی. ایزنی غر مياز سر شب دار! اعتراض ممنوع:کنارش و گفت

 لویرامان آرمان ن: گفتی با کالفگیلیام... یتونی بود،زیکی سنی جيرنگ مبل با رنگ چشما
 یلی امرآرمان پشت س.  مبل نشستمي گهیاز جام پاشدمو رفتم رو دسته د. گهی دنیایب

 باهم یاحساس آرامش و آشفتگ.  بودستادهی به رامان کردم پشت سر من واینگاه. ستادیوا
 نی به دوربهی کنمو مثل بقهی کردم به حس آرامشم تکیاما اون لحظه سع...دوباره اومد سراغم

  و با نگاه کردن به عکسادی رو ازش قاپنی و دوربدی با ذوق به طرف سم پریلیام. لبخند بزنم
همه ! ی عکس خوب گرفتهی بارین،یآفر: و گفتدیبعد لپ سم رو کش!  شدیعال:گفت
همونجور که با لبخند .  که عکس خوب گرفتمهیباری نی هزارمنیا: و سم گفتدنیخند

سرمو کج کردمو به دستش نگاه . شونم حس کردمي روی دستکردمیبهشون نگاه م
نگاه نکردمو از جام . کارت دارم  آشپزخونهایب: گوشم آورد و گفتکیصورتشو نزد.کردم

 ای بستیاگه حالت خوب ن: دیبه صورتم نگاه کرد و پرس. پاشدم دنبالش رفتم تو آشپزخونه
تو کل _ حالم بده؟يچرا فکر کرد:نگاه تندمو به چشماش دوختمو گفتم.  خونهمیبرگرد
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. ی استراحت کندی باي خسته شدیلی خ،امروزي هروقت نگاهت کردم آشفته بودیمهمون
خودمم دوست داشتم برگردم چون واقعا حق با اون بود اما مطمئن نبودم بتونم تو خونش 

 تکون دادمو از دیی به تاي سرم؟یبر:گفت بهم زد و يلبخند.  بخوابمرمویآرامش بگ
 ما یلیام: گفتداشتی برمزی که پالتوشو از رخت آویرامان درحال. رونی بمیآشپزخونه رفت

 بهش يلبخند. باشه.کنمیدرك م: زد و گفتي لبخندیلیام. خستست یلی خلویم،نیری مگهید
فردا : زد و گفتيلبخند. بازم ممنون: گفتمسنیروبه ج.  کردمیزدم و باهمه خداحافظ

نگران : پلکاشو روهم گذاشت و گفتیلیام. نیای نره فردا بادتونیضمنا،:رامان گفت. نمتیبیم
 ي خونه؟ اسپنسر بجايایتو نم: گفتمرمانمن رو به آ. میینباش،عصر ساعت پنج همه اونجا

 ي ادعايسزا_!بسه! خبیلیخ: باالدادو گفتییآرمان ابرو.  منو برسونهدیبا:اون جواب داد
 ریشب بخ: نازك کرد و گفتیآرمان پشت چشم!! ي داغون کردنمویماش!نهیکاربلد بودن هم

دکمه آسانسور . رونی پشت سر رامان رفتم بی بهش زدمو بعد از خداحافظيلبخند.  جانلوین
 یمهمون_ ؟یچ_  رفت؟شیچطور پ: رو زد و گفتیالب. رو زد و سوار شد منم رفتم داخل

 در آسانسور ؟ی چیعنیاتفاق خاص _. وفتادی نی خاصرفت،اتفاقیم شی پدیچطور با_. والبرگ
 رمیم: در آورد و گفتبشی از جچویسوو. ،اونم پشت سرم اومدرونیباز شد و اول من رفتم ب

 پاهام توقف کرد ي جلواهشی سنی ماشیوقت. تکون دادمو منتظرش موندميسر. ارمی بنویماش
 گذره؟یوالبرگ از حد که نم_ ؟ی چیعنی بود اتفاق خاص یمنظورت چ:سوار شدمو گفتم

 و دیچی پی اصلابونیدنده رو عوض کرد، تو خ. نه،اصال: تکون دادموگفتمی به نفيسر
. شدی بهتر هم مياگه انقد خسته وآشفته نبود_ فت؟ رشی تو چطور پیمهمون_. خوبه:گفت

اما انگار  بگه يزی نگاهم کرد لب باز کرد چجی لحظه گهی. تاستی دوست ریمنظورم مهمون_
:  خسته گفتمی زدمو با لحنيپوزخند. بد نبود.. آهان:منصرف شد، لباشو بهم فشرد و گفت
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 یسع.  موندرهی خری و به مسنزد یحرف. رونی بي جالب بوده باشه که از صبح زدیلی خدیبا
 .  هم گذاشتمي نزنم چشمامو روی حرفگهیکردم د

 خوردی که تو صورتم مي به نور روزانه ایجی به بدنم دادمو چشمامو باز کردم با گی قوسکشو
 دکور اتاقم نگاه کردم،به مغزم فشار موی صورتی شدمو به روتختزی خمیتو جام ن.  موندمرهیخ

 ادمهی که يزی چنی اومده باشم تو اتاق، آخرشبی داوردمی وجه به خاطر نمچی به هیآوردم ول
 نهی تو آینگاه. دمی دنی زميو رو پاشنه بلندمياز جام پاشدمو کفشا...  بودرامان نیماش

.  پس زده بودشویصورتم آرا.  چروك شده بودیانداختم لباس قرمز رنگم تنم بود و کم
 رو مرتب و یلیلباس ام.  برگشتمیوقت.  رفتم حموممی به ظاهر آشفتم نگاه نکردمو مستقگهید

 مبل نشسته يمتعجب بهش که رو.رامان خونه بود. رونی رفتم بدموموهامو شونه ز.اتو کردم
وقت : گفترهی بگتوری چشماشو از ماننکهیبدون ا.  زل زدمکردیبود و با لپ تاپ کار م

ساعت دوازده ظهر ...دمی من چقدر خوابي به ساعت نگاه کردم، واجی گ؟يدیخوب خواب..ریبخ
 .يکم خواب شده بود...ي کردیکار خوب_. دمیب خوایلیخ:لبامو با زبون تر کردمو گفتم. بود

 .  ناهار درست کنمرمیم: گرفتمو گفتمشی آشپزخونه رو پراه

 .رونی بمیریست،می نيازین: گرفت و گفتتوری از مانچشماشو

 .کنمینه خودم درست م: اعتراض گفتمبا

 ایب.  دکه ها ناهار بخورمنی هوس کردم برم تو ااد،ی داره برف مرونیب: جاش پاشدو گفتاز
 . گذرهی خوش ممیبر

  جمع شن؟نجای امروز بچه ها استینه،مگه قرار ن_

 .برو لباس بپوش.میگردیاون ساعت پنجه، تا اون موقع برم_

 ..آخه_

 .گهی برو بپوش ده؟ی بابا،مشکلت چيا: وسط حرفمو گفتدیپر
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  انقد احمقانه رفتار کنم، به موقعش با سارادینبا.  عقب گرد کردمو رفتم تو اتاقمدی تردبا
 دای مشاور از کجا پهیمن ... ژاکتم در آوردم، نه سارانهي قهی ریموهامو از ز... زنمیحرف م

 رنگو سرم گذاشتم،و شال ی بافت آبدم،کالهی پوشموی صحبت کنم، کاپشن مشکیباک...کنم
. می برایب: کاپشنشو بستو گفتپیز. رونیرفتم ب. چوندمی رنگو دور گردنم پهمون  بهیگردن

 جان؟ یلین: رو زد و گفتی دکمه البمیسوار آسانسور شد. تکون دادمو همراهش رفتميسر
  ؟ياز من دلخور..ی ناراحتهیچند روز: ادامه داد. نگاهش کردم

 هوامو داره که ی کگهی دنجای مگه جز رامان اکنمی مکاری من دارم چای بهم فشردم،خدالبامو
... ي شدنطوری چرا ایدونیخودت م: زد بهم تلنگریحس... انقدر سرد و خشک شدم باهاش

 ی چي برا؟یزنی حرفو منیچرا ا: زدمو گفتميلبخند.ستی راهش ننیست،ای درست نیول
  ازت ناراحت باشم؟

 گم،یبخاطر خودم نم:  گفتمیرفتی می که آروم بطرف خروجیدرحال.  متوقف شدآسانسور
 با میباهم خارج شد.  و در رو برام باز کرددیبعد لبشو جو. یشی متی اذي دارکنمیحس م

 زد و يلبخند. ی همونجا که گفتمی برایب!  جوکرخانالیخیب: گفتمدمویعذاب وجدان خند
 پاهام و نور ری له شدنشون زي قدم زدن صدانیبرفا گذاشتمو ح يپامو رو. کنارم راه افتاد

همونجور که کنار . ورد به لبم آي لبخندشدی از حدشون ساطع مشی بيدی که از سفيدیسف
 یلی تو بود خي جای ازت ناراحت باشم؟ هرکسیی بايچرا فکر کرد:دمی پرسمیزدیهم قدم م

  من عوض شدم؟بنظرت... شدی من زده مری اخلی دلی بي هاي تندنیاز ا

 خل و چل بودنات نی فکر کنم؟من به انطوریچرا ا:  مکث گفتی زد و بعد از کميلبخند
 ! عادت کردم

 !!!ي اوونهی دشهیهم:  به بازوش زدمو گفتمی مشتی ساختگی اخمبا

 !!ي اوونهی دشهیتوهم_
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 !اول من گفتم_

 ! من گفتمگه،اولینه د_

 ؟یکنی منو تکرار مي حرفايرامان باز دار_

  کنم؟ی تورو تکرار ميباز دارم حرفا _

 کردم که باخنده عتری به تاسف تکون دادم،قدمامو سري حرص دندونامو فشار دادمو سربا
:  قدم کنارم قرار گرفت ادامه دادهیبا . یوفتی ميخوری مزیتند ندو ل..وونهی خب دیلیخ:گفت

 ! یشی چقد خوشگل ميخوری حرص می وقتیدونینم

 بهم می تاحاال مستقادی نمادمی زل زدم گونه هام داغ شده بود،نی گرد کردمو به زمچشمامو
 يزیسرمو بلند کردمو با اخم ر.  رو لبام نقش بستيلبخند ناخواسته ا.. گفته باشه خوشگلم

از :  تکون داد و گفتدیی و سرشو به تادیخند!! ی زشتیلی تو خیول: شدم و گفتمرهی خریبه مس
 يآره،چطور؟ با خنده خم شد و گلوله ا: پارکو گفتمي تومیدیچی پاد؟یخوشت م یآدم برف

 با خنده ازش ؟ی شی به آدم برفلی تبديدوست دار: برداشت و گفتنی زميروبرف از 
 چون زود سرما يبازی آخرش تو مارم،ی کم نمي آقا تو برف بازیه:فاصله گرفتمو گفتم

زود خم شدم دو مشت برف برداشتم .  نباشنشنگران او: و گفتدی بدجنسانه خند؟يخوریم
 ! تو کارت تمومه! ستمین:و گفتم

 . افتضاحهتیرینشونه گ: دادمو گفتمی به طرفم پرت کرد جاخالگلولشو

 درست ی دوتا آدم برفایبعد ناهار ب!ستی انصاف ننیا: فرو برد و گفتباشی تو جدستاشو
 فکر نکنم یول!  تو منوکنمیاوهوم،من تورو درست م_!! شهی خوشگل تر می مال کمینی ببمیکن

 ! شهیمال تو خوشگل تر م!برنده شم

!  توي رو داریلیخ: گفتدادی مری مسریی تغي که بسمت دکه غذاخوریرحال ددویخند
 هنوز نکهی باخودم کنار اومده بودم، با ادی داشتم، شاي دنبالش رفتم، احساس بهتردمویخند
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 که تو ذهنم يجور...کردی رو برام نجوا مییزای چهی نداده بودم،اما ته دلم یبه خودم جواب
 نیری شیدنی نوشهی دنی مثه چشیحس...  و قشنگبیعج...  بودیبیعج  اما حسشدی نمدهیشن
 همه تنش شده بود به نی و بوجود اومدن ایرامان همونطور که باعث آشفتگ...  بارنی اوليبرا

...  بهتر باشهیلی به واکسن خهشی تشبدیشا... دادی بهم آرامش مشتری بی حتایهمون اندازه 
 ی که بي سردای...  اندازه خوبهی که بيبد... دهی مفیلی دردناك بودن خنی که در عيزیچ

 نمی بسپارم تا ببانی خودمو به جرخواستمی بدونم فقط مخواستممی نمدونمیاندازه گرمه، نم
 می خوشمزه بود باهم از دکه اومدمیلی که خيبعد از ناهار... کشونهیسرنوشت منو به کجا م

 به ینگاه!  خونهمیاد،برگردیباز داره برف م: ت فرو برد و گفباشیرامان دستاشو تو ج. رونیب
 رینزن ز... چه قشنگ: انداختمو گفتمومدنی برف که آروم و رقصنده فرود ميبای زيدونه ها

! يزی چي دکمه ای نه ذغالمی دارجیما نه هو!  گفتميزی چهیبابا من _!  موندهیحرفت،آدم برف
 که قراره یاون دلقک: بود رفتمو گفتمه شددهی پارك که حاال با برف پوشيبا خنده سمت چمنا

 به تاسف تکون داد و رو به من يسر!  برا دماغشخوادی گوجه مجی هويمن بسازم بجا
پشت به هم : گفتمکردمی جمع ممی آدم برفي تنه ي که برفاروبرایدرحال. ستادیوا

 ! مینی که صورت مال همو نبمشونیبساز

 !شهیمال من که زشت تر م! خبیلیخ: شد و گفتنی زمي روي جمع کردن برفامشغول

 !شهیمال من زشت م!رمینخ_

 گلوله بزرگ گرد هم گذاشتم سرش برا هیتنشو که درست کردم . می مشغول شدخالصه
 ؟یاوووو چه خبره، چرا انقد بلند ساخت:رامان گفت. کلش

 ! نزندی منو دیانقدم آدم برف!گهی دییخب تو_

 !گهی دزنمی مدیدارم خودمو د_
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 چشماش يدوتا سنگ اندازه گردو جا. نازك کردمو دوباره مشغول شدم ی چشمپشت
 گذاشتم برا ی سر رامانه برفي از برگاشو کندمو رویگذاشتمو رفتم سمت درخت کاج کم

 دهنش و دوتا چوب برا دستاش تو ي جابی هم به شکل پوزخند اوری ساقه چوبهی. موهاش
 جادی اقی لپاش فرو بردم دوتا چال عمي تواشارمو و با خنده دوتا انگشت. تنش فرو کردم

 !چه خبرته: خنده که رامان گفتری زدم زمی آدم برفافهی قدنیبا د. کردم

 !سرت به کار خودت باشه_

 !کارم تمومه: گفتمدمویچی پمی گردنمو باز کردمو دور گردن آدم برفشال

 هی!!  دهنم باز موندشی آدم برفدنی با دمی آروم جامونو عوض کردمویاز جامون پاشد! منم_
 ي کاج موهايرو سرش با برگا.  گرد و گندهي کله هی پهن داشت با یلی متوسط و خيتنه 

 بود و چشماش که سنگ بود دهی دهن صاف براش کشهی زی ريبلند گذاشته بود و با سنگا
من کجام :با اعتراض گفتم!  به شکل اخم درست کرده بودبی اورساقه ابروهاشو دوتا! یچیه
 !!قد چاق و پهنه؟؟؟ان

 !ندهی در آشاهللایا: من بود گفتی که باخنده چشماش به آدم برفیدرحال

 حاال چرا اخمو؟! مزهیهه هه،ب_

 !ي بنظرم خوشگلتريگفتم که اونجور_

 ي خورد تو کلش و دونه هامی مشت برف پرت کردم سمتش که مستقهی ی خنده حرصبا
 !! سالم بابانوئل:با خنده گفتم.  پخش شدرشی تيبرف تو موها

 ! سالم گوزنِ سورتمه: گفتنیی پازهی تا برفارو برزدی که بادست موهاشو بهم میدرحال

 گرفت دستشو شویگوش!!  کل کل سالم کنهتونهی بشر نمنی نگاهش کردم اهی اندرصفعاقل
 موی آدم برفشیپرفتم جلو ! میری برابر اصلمون بگی کپي با مجسمه های سلفهی ایب:گفت
 !!فهی ضعتشیفیمال تو ک:گفتم
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 !هی اچ دتهیفی و با کبایمال شما که مثه اصلش ز_

 امونی قشنگ با آدم برفیلی عکس خهی نگاه کردم و نی ندادمو با لبخند به دوربیجواب
 شیو باهم راه خونه رو پ.  باز کرد و بهم دادیرامان شال گردنمو از گردن رامان برف. میگرفت
 راهمو ي مشت کرده بودم با نوك کفشم برفابامی جي زدمو توخی ي که دستای درحالمیگرفت

 .ادی نمادمی تا تخت خوابم رفتم؟اصن ي چجورشبید: کردمو گفتمتآروم به جلو شو

 !گهی دی گرفتمریآلزا: پوزخند گفتبا

 ؟ي چطورينه،جد_

 ! باالي بری شخصيمای با هواپیتوقع داشت!! گهیبا پا د_

 ودم؟؟ خيبا پا_

 !! شوهرعممامرزی خدابينه با پا_

 و وارد میاز محدوده پارك در اومد. رونی باحرص چرخوندمو نفسمو باصدا دادم بچشمامو
 .میجاده شد

 !! باالامی نشدم که بداریمن مطمئنم اصال ب: گفتمدوباره

 !من بردمت باال... خبیلیخ!! ومدهی بمن نيجنتل من باز: خنده گفتبا

 . باز بهش نگاه کردممهی دهن نبا

 ! ماهواره کمر گرفتمشید!  کمر که سهلهسکی دي بودنی سنگیلیخ! نگاه نکنياونجور_

  تا باال؟ي منو بردی چيبرا! يکردی مدارمیخب ب_

 . قدماش نگاه کردری نزد و به مسیحرف

دلش ..  قشنگ تو ذهنم نقش بستيفکرا. چشم دوختمنی زمي به برفادموی از داخل جولبمو
 کنه؟ی منکاروی اشی دوست معمولي برايکدوم پسر... کنهدارمی بدومین
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به اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم چشمم به لباس .  ساعت چهار بودمیدی خونه که رسبه
 سرپرست ی و اون سازمان کودکان بشبی دادی.  تنم بود افتادشبی که دیقرمز رنگ

دکمه آخر ... کردی که اونقدر سخاوت مندانه با بچه ها برخورد می والبرگکوالسین...افتادم
 نی کشف اي برايشتریاون راه حل ب.  صحبت کنمی با اشلدیبا:گفتم  لبری بستم و زراهنمویپ

 . بلدهییمرد معما

 داشتم قهوه رامانو ی وقتزم،ی و نشستن رفتم آشپزخونه تابراشون قهوه بردنی همه رسیوقت
 شیادآوریبا ... دی سر رسدی تو و نوادی که دعوتش کردم بي اونروز اومدادمی ختمیریم

پس چرا !  قهوه خوردیول!!!  اومد که رامان اونروز گفت نسکافه دوست ندارهادمی دمویخند
 رو ینیس.  رو بردم تو هالینی باال انداختمو سي شونه ایجی با گخورهی نمهوه گفت رامان قتایر

لبامو تر . شروع کن!! خب:  کرد و گفتي تشکرسنیج.  نشستمیلی گذاشتمو کنار امزی ميرو
آرمان .  مجهوالت داشتمی بگم، هنوز خودم کلی چدونستمی نمقای پا انداختم دقيکردم و پارو

 !  يمهر سکوت زد: ز برداشت و گفتی مي از رويفنجون قهوه ا

 موفق نبودم،  و تو مصاحبموترهی بگم، بهش گفتم رشتم کامپی چقای دقکنمیدارم فکر م_
 .رمی باهاش تماس بگالتی خواست کمکم کنه خواست بعد تعطییجورای

 ساختن کالکشن جواهرات ي برایی جاای یخونش چطور بود؟ ممکنه اتاق مخف:دی پرسیلیام
 داشته باشه؟

 ... کنهنکاروی باشه که ای ناشیلی خدیاحتمالش کمه،با: جواب دادرامان

 !! نگران باشهدمیچون احتمالش از نظر من و تو کمه اون نبا: زد و گفتي پوزخندسنیج

 بود که قصر خطاب شه، نی اقی الشتریخب اون خونه ب: تکون دادمو گفتمی به نفيسر
 نیی سالن اونم تو طبقه پاهیفقط تو . نخواست که اونجارو بهم نشون بدهکوالسیمتاسفانه ن

 .میبود
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  بودن؟ییور آدمامهموناش چج:دی متفکر پرسآرمان

 .من تنها مهمونش بودم.... خب_

 ی مهمون؟یچ: گرد شده گفتي با چشایلیام.  شوك زده بهم نگاه کردنسنی جرامانو
 !! خودخواه باشهتونهی آدم چقدر مهی دونفره؟سمسیکر

 ن؟یتمام مدت تو همون سالن بود: گره خورده گفتي با ابروهارامان

. نه، و راستش تمام تعجب و سواالت من همونجا شروع شد خومیتی هیاون منو برد به ...نه_
 که چطور با محبت و حوصله اون بچه دمی من دکنهی نمنکاروی جلب توجه مردم اياون فقط برا
 .خوندی و براشون کتاب مکردیهارو بغل م

 . نگاه کردزی باز شد و با پوزخند به مسنی جیشونی پنی ابروها و چي گره

  بود؟ی سراغ اون دختر،اسمش چمی وقتشه برگهید: شد و گفترهی خي متفکر به نقطه ارامان

 !یاشل_

 .آره همون_

 ! تا لب باز کنهمی از مادمازل خواهش کنی کلدیحاال با: ابروهاشو داد باال و گفتسنیج

 که ییزای چنی اگه اون نبود همم،ی ممنون باشدی بانشمی هميبرا: گفتيزی با اخم ریلیام
 !میدونستی هم نممیدیفهم

 م؟یدی فهمی چی بگقای دقشهیم_

 .هی کای قضانیاون گفت که پشت ا...خب: متعجب گفتممن

ما راحت . يزی داشت نه چینه مدرک...اون گفت: تکون داد و گفتي با پوزخند سرسنیج
 .میبهش اعتماد کرد

 به احتماالت بها می مجبورستی ني سندیوقت: داد و گفتهی به مبل تکنهی دست به سرامان
 .سنی جمیبد
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 .کنهی درست موی همه چلوین: نگاهشو به من دوخت و گفتبعد

 که توقع ستی نيزی اون چفشیوظ. باستان شناسهلوین: گفتی بالحن آروم و منطقسنیج
 .می ما از اولشم اشتباه کردمیدار

 حرف دانهی انقد نااممی به بن بست خوردیحداقل وقت..  تمومش کنسنیج: اعتراض کردیلیام
 .کنهی و اون گفت که کمکمون ممی رو داریما اشل...بزن

 یاز کجا مطمئن...  االن بهش زنگ بزننیهم! هیعال: گفتحوصلهی به سقف نگاه کرد و بسنیج
 ده؟یجوابتو م

 همه ری ززنهی میعنی کنهی کردم، اون گفت کمک مي و با انگشتام بازدمی لبمو گزدی تردبا
  ؟یچ

 رو گرفتم بعد ی شماره اشلدیبا ترد. تخت نشستميچه ها رفتن به اتاقم رفتم و رو بیوقت
 غامی پي قطع کردمو دوباره گرفتم اما باز هم صدای باکالفگر،ی گغامیچند بوق رفت رو پ

 کردم حساب ی سعیبا استرس لپ تاپو جلوم گذاشتم و با وارد کردن شماره اشل.ریگ
..  کنمداشی نتونم پگهینکنه د.  زدخیدستام از دلهره .  نبودیچی هما کنم ادای ازش پینترنتیا

 پنجره با ي جلونییدر لپ تاپو با حرص بستمو از تخت رفتم پا.  باشهسنینکنه حق با ج
 کرده ری تمام وجودمو درگي حس بدزدموی قدم مدمیگزی که انگشتمو میاسترس درحال

 جانی با هی شماره اشلدنی با دمودی پری به طرف گوشبای تقرمی گوشبرهی ويبا صدا.بود
 .شدمی داشتم نگران مگهید. بهت زنگ زدمی من کلیی؟کجایالو اشل:جواب دادم

 الو؟: بود گفتی تودماغمیلی که خیی نا آشنايصدا

  تماس گرفتم؟یمن با اشل!!دیببخش_
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 شی تو گوشي شماره اچی گذاشته و سه روزه که رفته،هلشوی تمام وساشویاوهوم،اون گوش_
 سیی ببره وگرنه رلشوی وساادی بهش بگو بشیدیاگه د.میرینبود باهاش تماس بگ

 . دورندازتشونیم

 که بهش بگم، نمیبی رو نمیمن اشل... اونجا کجاست..نمی ببسایوا: کردمو تند گفتمهول
 .رمیگی ملشوی وساامی فقط بگو اونجا کجاست من مکنمیخواهش م

 .  که بهت بدهیکی به دمی میول. ندارمفتی فردا شمن. ببرلشوی وساای بک،فردایبار بالت_

 ...یچ_

 به گوشم چسبونده وی باز گوشمهی سوال تنها موندم هنوز با دهن نی قطع شد و من با کلتماس
 زانو هام نیسرمو ب.  به نقطه کور تخت پرت کردمویبودم با حرص چشمامو بستمو گوش

.  کنمکاریحاال من چ.ی و رفتی گذاشتلتوی که وسای چیعنی... یکجا رفت... ی لعنتیلعنت. گذاشتم
 پازل نی با ادیحاال با.  کنمداتی کنم از کجا پکاری من چیلعنت...  بدمی چسنوی جو جواب رامان

 لباسامو به تنم چسبونده و يعرق سرد... دندونامو بهم فشار دادم.  کنمکاری چمهینصف و ن
  شد؟؟ی چ؟یلین:دمی رامانو از پشت در شنيصدا. بود

 . تو رامانایب: گفتمی کالفگبا

 من چشماش گرد شد آروم اومد رو تخت روبروم دنی در اتاقو باز کرد و به محض درامان
 کنم هی که کم مونده بود گری درحالده؟یچت شده؟چرا انقد رنگت پر:نشست و گفت

 .ی چیعنی فهممیاصن نم.. دختره جواب داد و گفت اون رفتههی جواب نداد،یاشل:گفتم

 . بدهحیبا آرامش توض... نشده يزیچ..آروم باش:  نجواگونه گفتیی با صدارامان

 .. کنم رامانکاریحاال چ. بار بودهی گذاشته و سه روزه رفته، اونجا لشویگفت اون وسا_

 ... کنمدای پوی اشليچجور
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دست راستشو .  خونسرد باشهتونهیچطور م...  زد که منو مبهوت کردی آرامش بخشلبخند
 میشونی شده و به پسی از موهام که از عرق خي کرد و دسته اکیوم به صورتم نزدآر

 .میکنی مداشیپ... نگران نباش: بود رو زد کنارو گفتدهیچسب

 بازمو بستمو بهش مهی نيلبها... ي کمتر از عاددمی برگشت شاي قلبم به حالت عادضربان
 .کردمی بهش اعتماد مدینبا:  زدمو گفتمیلبخند کمجون

 .ستمی نمونی من از اعتماد به تو پشیول_

 . برام ارزش داشتیلی ختی حمانیا. دی لحن قاطعش قلبم لرزاز

 یحت..ی مخفسی پلای باستان شناسم نه کارگاه هیمن ... يکردی منانی بهم اطمدی نبایول _
 ... کنترل کنمطوی نشه شرادیحدسم نزدم شا

 ...یاعتماد به نفس واه: گذاشتم چشمامو بستمو گفتممیشونی پي کف دستمو روعاجزانه

 مقصر ی اشلدیشا...نی ببوانمی لی خالمهین. ستی ننطوریا: لحن قاطعانش گفتباهمون
 .ادی نباشه که بنظرت مي طورطیممکنه شرا...نبوده

 ممکنه؟: دمی پرسدی باتردنویی آوردم پادستمو

 کیهزار و ...زارمیمن از زود قضاوت کردن ب! معلومه که ممکنه: زد و گفتی کوتاهلبخند
 . خودمم پابندش نباشم،اما به حرفم اعتماد کندیشا... ارهی به وجود میمشکل و ناراحت

 ...دارم: هم گذاشتمو گفتمي روکبارپلکاموی بخش نانی اطمی حسبا

 دمویخند!  حرصيبجا! شام بخورایب: تخت پاشد و گفتي نثارم کرد و از روی قشنگلبخند
 ...  خبیلیخ:گفتم

 موندم، اون احساسات نجواگونه ته قلبم رهی تو قاب در خشی خالي به جایکم.رونی برفت
 خب معلومه دادیمنطقم جواب م... ي که تو دوستش دارزدی مادیحاال از تمام وجودم فر

 که به يلبخند ناخواسته ا برادر خوب، اما هی یو حت...  دوست خوبههیاون ! يدوستش دار
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 نکهی اياما هنوز هم برا... گفتی مي اگهی قرار من جور دیقلب ب ي و تپش هاومدیلبهام م
 کتاب ی به چشم داشت و کلنکوی که اون عيلوفریانگار ن... بخوام فکرمو بزارم روش زود بود

 شده بی که انقد سربه هوا و پر از حس عجيدی جدلوفری با نخواستی بود نمختهیدورش ر
 .تونستینم...  کنهیبود همراه

 رو دوشم مرتب کردمو از فموی راهرو محوتر کردم، کي نهی بار رژلبمو تو آنی آخريبرا
 رو زدم سرمو باال گرفتمو از خداخواستم که ی وارد آسانسور شدمو البیوقت. رونیخونه زدم ب

. رونی بدمی بازش دومهی امون ندادمو زود از در نستادیت اآسانسور که از حرک. میموفق بش
 نشسته بود و نشی ماشي که به تودمی رو دسنی در قرار گرفتم جیرونی بيها  پلهي رویوقت

 و شد و ادهی پدیمنو که د.کردیبا انگشتاش فرمون گرفته بود و به روبرو نگاه م
 ! بودمتدهی ندینشکلیتاحاال ا: نگاه کردمو گفتمپشی با خنده به ت؟يحاضر:گفت

 !يدیاالن د: گفتيشخندیبان

 بود با دهی پوشی کاپشن چرم مشکسنی جن،یی بهم فشردمو آروم از چندتا پله رفتم پالبامو
 ي برای چرا ولدونمینم.  بودمدهیمنم کاپشن چرم پوش. ي و شال گردن نوك مدادی اسکقهی

 باز نویدر ماش.  دارك کنمشی بزنم و آرایپی تنی همچهی دیا بکردمیرفتن به بار احساس م
 !هی خوبپیت: استارت زد و گفتسنیج. می بهم کردینگاه. کردمو سوار شدم

 !!یسی پلستیاصال مشخص ن! نیهمچن_

 ؟يآماده ا: گفتسنیج. موی بهم زديپوزخند

 . میبر...آره_

 . تکون داد و راه افتاديسر
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 جا پارك هی سنیج.  به ساختمونش انداختمی نگاهنی ماششهی از پشت شمیدی بار که رسبه
 داشبورد رو باز ي عقب،بالبخندمحودمیخم شد سمتم چشمامو گرد کردمو خودمو کش. کرد

 !! تو سرتهی چدونهیخدام: گفتمدمویخند.  در آورد و به خودش زدیکرد ادکلن

 چرم نیپوت. می شدادهیباهم پ. می شادهی و اشاره زد پدی کاپشنشو باال کشقهی زد يشخندین
 کنار ی بلند بود وقتیلیپاشنش خ.  شده بودمسنی هم قد جبای بودم و تقردهی بلند پوشیمشک

 يدی پوشناروی ای وقتدوارمیام: که نگاهش به روبرو بود گفتی درحالمیرفتیهم بسمت بار م
 . ستی نیمشکل! نگران نباش:آروم گفتم!! یوفتی نمی باشته داشنانیاطم

 باال ي شونه اسنیج. شدی مدهی شنی به آرومکی موزي صدامیستادی واي پشت در ورودباهم
همه جا با رقص . دیچی تو گوشم پیقی تند موسيانداخت و در رو باز کرد به محض ورود صدا

 قرمز ی با روکش چرمیی های که صندلییزهایم.  شده بودنی و بنفش رنگی آبينور ها
 يتابلوها با عکسا.  گذاشته شده بودی خاصي رنگم تو جاهاون به همییمبال. دورشون بود

 راه هی.  نصب بودوارای رو دییزای چنی از قلب و رژ لب و همچي فانتزي دختر و عکسايمدال
دوتا در هم .  شده بود و مطمئنا طبقه باال بودی منتهي اچهی که به دررفتی به باال مچیپله مارپ

 مختلف ي با اندازه و شکل هاالسی گی سقفش کلاز  بود کهیلی طوشخوانیپشت قسمت پ
 يای دوتا از صندلي و رومی ازم خواست برسنیج.  بزرگ مشروبيو قفسه ها.  بودزونیآو

 هم که بودن یی خلوت بود همون چندتابایبار تقر.  چرخوندمیچشم. مینی بششخونیپشت پ
 که با تاپ ی دهسیسرو ي فشرده به دختراي کج شده و لبایبا دهن.  نشسته بودنزایپشت م
 که از ي لحظه دخترنیهم.  نگاه کردمبردنی سفارشا رو می کوتاه و خنده مزخرفيو دامنا

 زی رو تمیالسی که با دستمال گی و درحالرونی اومد بشخونی از اون دوتا در پشت پیکی
 ن؟یخوری میسالم بچه ها،چ: رو بما گفتکردیم
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 از یکی و می زنگ زدشبید. میگردی مین اشلما دنبال دوستمو:  زد و گفتي لبخندسنیج
  ازش نشده؟يهنوز خبر!میری بگلشوی و وسامیایهمکارات گفت که ب

 کمک کردن زهیبه آدم انگ! چقد عجول: گفتی ابروشو داد باال و با لبخند کجي تاهی دختره
 ؟يدی سفارش نمیدنی نوشهیچرا اول ! يدینم

 اومدنم اشتباه بود اگه تنها سنیبا ج!  زدميپوزخند.  بمن نگاه کردی با خنده عصبسنیج
 !!! شدی نملهی دختره پنی االن اومدمیم

دختر با ! خوامی مالی تککی کوچالسی گهیمن : با لبخند به دختره نگاه کرد و گفتسنیج
 . لبخند به من اشاره کرد

 !خوادی نميزیاون چ: باهمون لبخندگفتسنیج

چه عطر :  گفتختیری موانی لي تواتشوی از محتوی که کمی برداشت و درحالي بطرهی دختره
 پ؟ی خوشتي آقاهیاسمت چ!! یخوب

 خواهرم نمیآکسل، و ا:  به من گفتی انگشتاش گرفت و با نگاه کوتاهنی بوانوی لسنیج
 . يمار

 ؟؟ي بهش زدم، واقعا که اسم قحط بود؟؟ ماريلبخند

 .زننی صدام می کتی ولنم،یمنم کاتر: رنگشو داد پشت گوششو گفتی شرابي موهادختره

 به بهونه نجای اانیمسلما همه اونا که م: بهش نگاه کرد و گفتی با لبخند دختر کشسنیج
 ! انی تو مدنید

 ! مثه تو انقدر جذاب بودومدی میممنونم،کاش هرک: و با ذوق گفتدی خندنیکاتر

 نیا!! زدی چه حرفا مي موذسنی جيا.  دهنم گرفتمي از خنده نترکم دستمو جلونکهی ايبرا
  تا چه حد؟؟ایر!! دهی هم که انگار تاحاال پسر ندمونیدختره م



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 320 

دختره گوشه لبشو گاز .  تر شهکی خم تر شد تا به دختره نزدشخونی پي روکمی سنیج
 ! ذوق کرده بودیلیگرفت حتما خ

همراه البته !  شمارتو داشته باشمشمیخوشحال م:  داد و گفتي دستش بازنی بوانشوی لسنیج
 .  سوال هم داشتمکمیو !! ی اشللیوسا

 ... البته!  بپرسيخوای میهرچ!  رد کنمشهیمگه م:  باال انداخت و گفتي شونه ادختره

من : گفتمسنی افتاد و با لبخند رو به جمیدوهزار.  قطع کرد و با نگاه به من اشاره کردحرفشو
 ! منتظرتم داداشنیتو ماش

 بهش زدمو از بار رفتم يلبخند!  خبیلیخ: منو دختره چرخوند و گفتنی نگاهشو بسنیج
 زی که بخاطر لرفتمی راه ماطی بود با احتندی خوشایلی تازه برام خي و هوارونی سکوت برونیب

 مونده ی باقيو برفا. دیباری برف نمگهی شدم دنیآروم رفتمو سوار ماش. وفتمی ننیبودن زم
 ی کوله پشتهی اومد سنیمنتظر موندم تا ج. ر زده شده بودن کنای برف روبنی ماشلهیهم بوس

   گفت؟ی دختره چالشه؟ی شد؟؟ وسایچ: قرارانه گفتمی سوار شد بیوقت. هم دستش بود

فکر کنم اولش !!  حرف زدیلیاون خ: رو به عقب پرت کرد استارت زد و گفتی پشتکوله
 ! نشدموونهی دور شم تا دنجای ازکمیبهتره 

 پارك ابونی کنار خمی از بار دور شدیوقت.  رو راه انداختنی با سرعت ماشسنی و جدمیخند
 !! توشهی چمینیکولشو بده بب:کرد و گفت

 انه؟ی ازش داره ينگفت خبر... شدیاول بگو چ_

 از وجود مزخرفش قهی دقستیاون احمق فقط مجبورم کرد ب: گفتی بانمکی حرصپوزخند
 ماه اونجا کار هی اون دختر دمیفقط فهم! دونستیرفته نم کجا نکهی از ایچیه!  کنمجای بفیتعر

 ! کردهیم

 !! خوب تو مشت گرفته بودتیول_
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!! کردمی مي نقش بازکمی دیمجبورا با: کوتاه بهش گفتی درآورد و با نگاهبشی از جيکاغذ
 !ستی هم داره اصال رند نیچه شماره مزخرف

 م؟ینیحاال کولشو بب:  پرت کرد و گفترونی که گفت کاغذ رو بنویا

 مانع ی پاهام گذاشتم اما حسي پشت برداشتم و روی رو از صندلی اشلی کوله پشتدمویخند
 سن؟یج: آروم گفتمیی بخوام بازش کنم،با صداشدیم

 بله؟_

  بعد بهتون خبر بدم؟نمی اول من ببشهیم_

 ؟ی دختر ارزش قائلنی اي برايادی زیکنیفکر نم_

 ! خبرتون کنمدمیلطفا،قول م:گفتم مظلومانه

از دست :  گفتکردی ممی تنظنوی که دنده ماشی و درحالدی روشنش کشي تا موهای دستسنیج
 !تو

. رامان خونه نبود. دوشم گذاشته بودم وارد خونه شدمي روفمی که کوله رو همراه کیدرحال
 مبل نشستمو يهمونجارو. مردمی و حس دلهره ميوقت نداشتم فکر کنم داشتم از کنجکاو

چند .  چک کردماتشوی باز کردم و با عجله محتوفوی کپیز.  گوشه پرت کردمهیکاپشنمو 
 کوله رو يدی هم با دقت نگاه کردم با ناامکی کوچيپایز. بود  توشلشیدست لباس و موبا

  دهنمي گره خورده دستامو بهم قفل کردمو جلوي پرت کردمو با دلهره و ابروهازی ميرو
 انداختم ی باز کوله پشتپی به زی نگاهدمیکوبی منی که پاهامو با استرس به زمیدرحال. گرفتم

 هی برش داشتمو داخل آستر رو لمس کردم،جلهکه چشمم به درز آستر داخلش افتاد با ع
 که مشخص بود با يکاغذ توش بود با عجله درش آوردم و تاشو باز کردم با خط کج و کوله ا

 : هعجله نوشته شد
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.  نوشته بودي کاغذ شماره انییپا)) ری شماره تماس بگنی با ای داشتاجی اگه به کمکم احتلوین((
 هی بود با بقازی ندی کردم شادی لحظه تردهی اما رمی برداشتم تا باشماره تماس بگموی گوشيفور

  روی بهتر باشه که اول اشلنی ادی شایول. دمی گرفتم و لبمو جونیی پاویگوش. هماهنگ کنم
 باز کردمو شماره تو کاغذو با دقت وارد ویدوباره قفل گوش.  کنم بعد بهشون خبر بدمدایپ

 ی شوکه شدم اما تو دلم کللو؟؟ین: خودش بوديبعد چندتا بوق جواب داد صدا. کردم
 . باهات حرف بزنمخواستمی من میی کجا؟توی خودتیاشل:خداروشکر کردم و گفتم

  م؟ی تا صحبت کنمی بذار قراریی جاهی شهی خب،میلیخ_

 لهی وسی؟حتی رفتیواسه چ: حاله با تعجب ادامه دادمی خسته و بیلی شدم صداش خمتوجه
 .يفرستم،بای که برات می به آدرسایب: توجه به حرفم گفتیب! يهاتم نبرد

 اومد،بازش کردم و امکشی گره خورده به صفحش زل زدم تا پي قطع کرد با ابروهاویگوش
 پخش شده زی هاشو که رو ملهی وسدی لحظه تردهیبدون .  به آدرس انداختمي سرسرینگاه

 گرفتم و بعد یتاکس.  از ساختمون خارج شدمي فورفمی کوله گذاشتمو با برداشتن کيبود تو
 نکهی ادنی فهميبرا.  زل زدمرونی دادمو به منظره بهی تکنیماش یاز دادن آدرس به صندل

 که از اون ی ازش سوال داشتمو با شناختیلی، مطمئنن من خ مشتاق بودمیلی بگه خخوادی میچ
 راننده توقف کرد و یوقت.  توقع جواب ازش داشته باشمدی و سرد داشتم نبابیدختر عج

 امکشوی پگهی دباری برداشتم موی انداختم گوشروم پارك مانند روبطی به محی شدم نگاهادهیپ
 دمیکاوی پارك رفتم،از بدو ورود با چشمام اطرافو مي بلند بسمت وروديچک کردمو با قدما

 دوتا درخت هی ساری زیمکتی ني که پشت بمن رورهی تي دختر با موهاهی یوقت.  کنمداشیتا پ
 مطمئن شدم دموی دمرخشوی نیقتو.  بسمتش رفتمدموی کشیقی نفس عمدمینشسته بود رو د

 . نمی بهم اشاره کرد بشیاوت تفی حرف بهش زل زدم متوجهم که شد با نگاه بیخودشه ب

 .. لتیوسا: کولشو بسمتش هل دادمو گفتمنشستم
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 .ممنون: به کوله انداخت و گفتی نگاهمین

 ؟ی رفتهویاصن چرا ...شونیچرا با خودت نبرد_

 ي کارنیتونست: دی پرسدی داد با تردهی تکمکتی نی تو جاش جابجا شد و آرنجشو به پشتیکم
 ن؟یکن

 ...ی ولیتونستم، من بهت زنگ زدم تا کمکم کن...آره:  منظورش شدمو گفتممتوجه

 ؟یکنی تو شرکت کار م ؟يچجور: قطع کرد و گفتحرفمو

  بگميخب چجور... ییجوراینه،من _

 . کنم،انگار که توجهشو جلب کردمي براش نقش بازمجبورم

 لباش ي روي گره خوردش از هم باز شد و پوزخند سردي حرف ابروهانی ادنی شنبا
 .زدمی حدس مدیبا:  مکث کرد و گفتیکم.نشست

 افشی نگفتمو تو سکوت بهش نگاه کردم لباشو بهم فشار داد و به درختا زل زد قيزیچ
 يسرد.  نبودنندی که چندان خوشاکردی رو تو ذهنش مرور میمتفکر بود انگار داشت خاطرات

 دیشا...من بچه بودم:  مقدمه گفتیب.  سردتردمی اون روز بود،شای زمستونينگاهش مثل هوا
 در یلیاما من خ..  مضحک باشهکمی حرفم نیساله بودن و گفتن ا  و نوزدهشیهفت سال پ

به سرنوشت از ... باتریز... مهربون تر، شادتر...  بهتر بودمیلی که االن شدم خینی با اسهیمقا
من .  مسخرستیلین خ داشته باشه سرنوشت مقتی اما اگه حقستمی شده معتقد ننیی تعشیپ

 من التی و تحصی خرج زندگينطوری عکاس بود و اونا. میکردی میو پدرم هردو باهم زندگ
 داشته باشم تا پدرم بهم افتخار کنه، ی قشنگي ندهی آرزوم بود آشهی من همکرد،یرو فراهم م

 انگار ی مرد خوب ازدواج کنم و خوشبخت شم، مثه همه دخترا، ولهی کنم، با دای کار خوب پهی
 . طبق تصور من نبودیهمه چ
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 ی که ازشون درخواست همراهيهمه دخترا با پسر. رستانمی شب جشن رقص سال آخر دبتا
فکر .  قبول کنموی شد اما نتونستم کسشنهادیخب به منم پ. رفتنیکرده بود به اون جشن م

 . برقصم تا نگران نداشتن همراه باشمستی و قرار نستی نی اگه تنها برم مشکلکردمیم

 نی شهر بده، هرسال همي رو تورستانی جشن چندتا دبنهی والبرگ هزکوالسی بود نقرار
 بود که چرا به شب رقص بیاولش برام عج.  سر بزنههیو قرار بود به جشن ما . کردیکارو م
 هیاما بعدش شد .  کنهی سخنرانی تا کمادی نمیلی جشن فارغ التحصي و فقط برازنهیسر م

 ... فوق العادهشانس هی دمیاتفاق قشنگ،شا

 رنگم رفتم به یخی چپوندم و با لباس فمی جشن دستبند گل مخصوص شب رقصم رو تو کشب
فکر .  رفتنی لحظه تمام اعتماد به نفسم از بکی تو دمی رسي به در ورودیوقت. محل جشن

عقب .  قدم داخل بذارمکی اجازه نداد بتونم ی تنها به جشن رفتن چقدر مسخرست حتنکهیا
 يمثه دختربچه ها.  نشستم و زانوهامو بغل کردمیمکتی رو نطایگرد کردمو تو محوطه ح

 فکر نی شدم،به ارهی درآوردمو بهش خفمی از کدمویدستبند گل رز سف. احمق شده بودم
 ومدنی اون تعداد که ن اصن چرا مثهای.. قبول نکردمو تنها موندموی چرا درخواست کسکردمیم

 ی مچاله شده بودم،حتمکتی اون نيرو  و خنک بود و منکیمنم خونه نموندم؟ هوا تار
 لحظه سرمو از رو زانوهام هی یکنه،وقتی کنارم واستاده و داره نگاهم میکیمتوجه نشدم 

 ..کوالسین... خودش بود...  بود،نگاهش کردمنی زمي روي بلند مردهیبرداشتم سا

ازم . دیرسی جذاب بنظرم میلی اطراف خي و نورایکیتو اون تار... کردی بهم نگاه م لبخندبا
 ازم درخواست ی مسخره بود که کسیلینتونستم بگم تنهام حتما خ.  چرا اونجا نشستمدیپرس

 . حرف مچ دستمو گرفت و دستبند گل رو دورش بستیاون ب. نکرده باشه

 شگفت یلی با اون برقصم خرستانی که تو جشن شب رقص دبنیازا. داشتمی چه حسدونمینم
کمکم .  عاشقش شدمیلیخ.  شدلی بابالنگ دراز تبدهیاز اون شب برام به .  و خاص بودزیانگ
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.  اولش تو شرکتاری و دستی کالج برم و بعد از تموم شدن درسم شدم منشنیکرد به بهتر
 اما من حس می نگفته بود که باهمی واضح نبود چون به روشنیلی مردم خيرابطه ما برا

 و ي کاريه،مسافرتایری خي همه جا بودم، جشناکوالسیمن با ن. ستی به گفتن نيازی نکردمیم
 یچی بود،من جز اون هزمی که همه چییای مرد روهی کردمی می حس خوشبختز،یهمه چ

 کاملشو حس کنم، اون تی رضاتونستمیم نداشت اما نی مشکلهی قضنی پدرم با اخواستم،ینم
 خودم آشنا شم، اما من باخودم ی پسر خوب و ساده تو محدوده سنهی با خواستیدلش م

 .)) به درك کاملش ندارميازی منه پس نی زندگکوالسی حس کنه نتونهی اون که نمگفتمیم

 بغضشو تونستمی مکث کرد و لباشو فشرد تو چشماش پر از حسرت شد مدی که رسنجای ابه
 که رگه یی وبا صدادی کشی سکوت کرد تا بتونه بغضشو پنهان کنه بعد نفسیکم .حس کنم

 : گفتزدی از غم و نفرت توش موج مییها

 سرپرست ی بي کامل به بچه هاتی مهربون و بخشندست، اون با خلوص نیلی خکوالسین((
 مرد پر از هی... کنمی که حسش مهیزی چنی ترزی نفرت انگنیا...  و دوسشون دارهکنهیکمک م

.. کردی وارث بهش نگاه مهی توجه بود و فقط به چشم ی پسربچه که پدرش بهش بهیعقده 
 ی که پدرش مرد و همه چیتا نوزده سالگ.  بودشدهیو هرگز ند  که ترکش کرده بوديمادر

 همه بخشش و نی با وجود اشهی کم نمي ثروت ذره انی بود چطور ابیبرام عج.  اونيشد برا
 ...مکن بودکمک چطور م

 اندازه من اعتماد چکسی کنارش باشم، گفت به هشهی خودش بهم گفت و خواست همنکهی اتا
 .)) کمکش نکنمشدینداره،من غرقش شده بودم مگه م

  بهت گفت؟یچ:دمیپرس.  سکوت کرددوباره

 من گه،ی دي کاراي نقابه براهی تو کار ساخت و سازه اما درواقع یاز کاراش، شرکت وال ب_
 که غرقش یتمام اون کثافت... بزرگيایکمکش کردم تو همه کاراش، قاچاق مواد، دختر، دزد
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 زرنگ بودم کارارو براش یلیخ.  بودمی و کمک به عشق زندگي همکارهیبودم به چشمم 
 واسطه رو هی نکهی من بود، ادهی بود، چون ای پروژه خوبیلی خای دزدهراحت کرده بودم، نقش

 . اون نشون رو جا بذارندی چرا بامیگفتینشونه بزاره،اما نم هی که میبفرست

 دای اون واسطه رو پی وقتنیخواستیچون م...  چرامیما حدس زد: وسط حرفشو گفتمدمیپر
 .کردن به بن بست برسن

 بزنن خودش ی که اگه حرفکردی مدشونی تهدکوالسین:  به تاسف تکون داد و گفتيسر
 .دنیسنجی عواقبشو مدیاونا با.کشتشونیم

  کنن؟نکاروی اکردنیچرا قبول م_

 .رفاه خانوادشون...بخاطر پول _

 کنه؟ی مکاری شده چدهی با جواهرات دزديتو خبر دار_

 ؟یکنی کمکشون مي چرا داری هستیتوک... راستش االن نه: زد و گفتيپوزخند

 .. موزه تو اونجا سرقت شدههی بار از نیآخر... رانیمن باستان شناسم،از ا_

 نقشه ی اصلتی پس چرا مسئول باستان شناس؟:  نگاهم کرد باپوزخند مضاعف گفتمتعجب
 گردن توئه؟

 ...اون ازتو خوشش اومده:زمزمه وار گفت.  چشم دوختمنی قفل کردمو به زمانگشتامو

   ؟ي جدا شدکوالسی چرا از نینگفت: زل زدمو گفتمبهش

:  گفتی پر از نفرتيت شد با صدا زانوهاش بود مشي گره خورد و دستاش که روابروهاش
 ...کنهی سرپرست محبت می بي پست فطرت عاشقانه به بچه هاهیاون عوض

 ی با بشهی با شوق بهش گفتم داره پدر میاما وقت:  صداش ادامه دادي آشکار توی بغضبا
 . سقطي راننده ببردت براگمی گفت فردا میتفاوت
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 جمع شده تو چشماشو با ي بهش بگم، اشکادی بای چدونستمی موندم،نمرهی بهش خي ناباوربا
 بچمو خوامی کردم متقاعدش کنم، بگم که میاولش سع: پشت انگشتاش پس زد و ادامه داد

 بهش گفتم با ناروی ایوقت. ازدواج بده شنهادی بهم پخواستینگه دارم، مدت ها بود دلم م
 اما توقعش از شمیگ شخص زندنی دوسم داره و مهم تریلی گفت خبهم تفاوتیهمون نگاه ب

 انتخاب کردم باهاش باشمو تموم ی بهم گفت وقتست،ی من نییای رابطه تصورات رونیا
 .  نشکنمنشوی زنده ام قوانی تا وقتدیرازاشو بدونم با

 کرد؟ بزوره کاری اون چیدونیاما م..  هارو شکستملهی شدم داد زدم وسی کردم عصبهیگر
 کرد و ی زندانی همون خونه و اتاق لعنتيه به نظرم تو و خدمت کارا منو بدون توجگاردایباد

 .)) بوددهی فایمقاومت من ب... ادی خودشم باشه هماهنگ کرد که دکتر بنکهیفرداش بدون ا

 : شکمش گذاشت و گفتي غصه دستشو روبا

 وونهید...بعد اون افسرده شدم... دشیدی می که اضافي رفت، بخاطر پدرنی از ببچم
 یحت..  از دست دادن نداشتمي برایچی هگهیبرام مهم نبود د.  بودالیخی بکوالسین..شدم

 شب هی بودم یعصب...  دخترشي پدرم تا با سرزنشم نکنه،تا دلش نسوزه برادنی درفتمینم
 که یاز اون عشق...دعواها شروع شد. کنمی نابود موی همه چو دمی کردم که لوش مدشیتهد

 . موندادیداد و فر... فرت موندن...قلبمو پر کرده بود فقط دعوا موند

 کردم برم و لوش بدم اما موفق ی بار سعنی قابل کنترل شدم چندری حس کرد غکوالسین
 برم اما خواستمیهمش م...  کنمي کارتونستمی انداختن نمرمیچندبار فرار کردم اما گ.. نشدم

 ...)) نشهمالی من پاگناهیخون بچه ب...  برهنی همه اون کثافتا ازبخواستمیم. شدینم

 پدرم شیرفتم پ...  اشتباهو کردمنیبزرگتر: لرزون گفتي و با لبهادی رو گونش چکاشکش
دوروز بعد ...  زندست پشتمهی کرد، گفت تا وقتهی کردم اونم گرهی بهش گفتم گرویهمه چ
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 شی لعنتگاردیباد.  کرد مقاومت کنه و نذاره منو ببرنیبابا سع.  کردندامی پکوالسی نيآدما
 ...)) گناه منی و بچارهی بيبابا.. زد به قلبش...  زدریرمو با تپد

 شد و با عجز دستمو شتریخم ابروهام ب.  هقش اوج گرفت و و با دستاش صورتشو پوشوندهق
دستمو مشت کردمو رو پام .  مسخ حرفاش بودمیلیبسمت شونش بردم تا آرومش کنم اما خ

 . گذاشتم

 از خودش دفاع کنه تونستینم...  آشپزخونه کشتمي با چاقوگاردویاون باد:  ادامه دادهی گربا
 تموم نفرتم کشتمش اما حالمو بهتر نکرد،پدر نم،بای بببی من آسخواستی نمکوالسیچون ن
 . مرده بودگهیمن د

 نتونستم جنازه پدرمو یحت.  اما فرار کردمرهی اومد تا منو بگگشی دگاردیباد...  مرده بودبچم
 .))  من بودری تقصی خراب کردم همه چویهمه چمن ... دفن کنم

 نزنم،منتظر موندم ی بهتر بود حرفدیشا. سخت بودیلی خشی تو چشمام جمع شد زندگاشک
 .تا خودش حرف بزنه

 دامی که نتونه پکردمی مي کارهی دیبا:  گفترهی به آسمون تی سکوت کرد و بعد با نگاهیکم
 جسدش تو خونه مونده دمیترسی میلیه پدرم،خ مجبور شدم برم خوناطی شب با احتهیکنه، 

 سخت بود اما هرطور یلیخ. رونی پدرمو برداشتمو از خونه زدم بي پوالهیبا گر...باشه اما نبود
صورت ...ستی صورت من ننیا...  جراح چهرمو عوض کردمهی شی دوست پهی شد با کمک

 از ترسمی مرگ نمتونم،ازی نمی ولرمی کردم انتقام بگیسع...  مردسیکر... ستی نستنیکر
 ))ترسمی مرمی بمکوالسی قبل از ننکهی ازرم،ی نتونم انتقام بگترسمی فقط مترسمی نمیچیه

 .گفتمی مدی بایچ... به کدوم حرفش فکر کنمدونستمی موندم،نمرهی زده بهش خبهت

 کمکم دم،فقطی قول مم،یریگیما انتقام م: دستامو بهم قفل کردمو گفتمدمی کشیقی عمنفس
 ...ستنی کرای،یکن اشل
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 .اون نابود شد...خوامی از گذشتم نمیچیمن ه...یاشل: وسط حرفمو گفتدیپر

  کنم؟کاری چدی من با؟یکنی کمکم میاشل: گفتمی ناراحتبا

 هی. کنمیکمکت م:  موهاشو زد پشت گوشش و گفتختیری موهاش مي نم بارون رونم
 دای پدی هدفتون نبالوی ننیض نکرده باشه، بب هنوز رمزا و جاها رو عودونم،اگهی مییزایچ

 اگه ن،ی که اون زالو رو نابود کننی بدتی اهمنی به ادی باتیکردن اون جواهرات باشه، در اولو
 .بهم اعتماد کن...شهی عوض مزایچ یلیاون نابود شه خ

 ؟ی چرا از اون بار رفتیتو کجا رفت.بهت اعتماد دارم_

 گفتن صدات دم،ی رو اونجا دکوالسی نيچندتا از کارمندا:  فرو برد و گفتباشی تو جدستاشو
 لویمجبور شدم وسا.  از دخترا شمارمو بهشون دادیکی...  آشناست،نخواستم لو برمیلیخ

 حدس زدم ییجورای.  جواب بدمياون کاغذ رو گذاشتم تا فقط اگه تو زنگ زد.بذارمو برم
 ...جزتو...نه نکداشی پیممکنه کس

 ؟ی اشلیکنی مکاری چ؟یمونیتوکجا م: بهش زدمو گفتمی تلخخندلب

 .بمن فکر نکن: گفتی لرزوني دوباره رنگ غم گرفت و بغض کرد با صداچهرش

 ؟یگی مي داریچ_

 ازم نجایخوشبختانه ا.. بهت کار بدنیی جاتی هوی فروشگاه استخدام شدم،سخته بهیتو _
 . نخواستنيزیچ

 . خونه رامانمیبامن بر.. ی شتی اذذارمی نمگهید: گفتمی درهم و لحن ناراحتي چهره ابا

 .کنمیمنو تحت فشار نذار،خواهش م.  از دوستاممیکیفعال خونه .تونمینم...نه_

 ؟ي نداراجی احتيزیبه چ...  خبیلیخ: تکون دادمو گفتمي سریباناراحت

 ...ي برگرددیشب شده با.نه: تکون داد و گفتی به نفيسر
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 یاما هنوز بهم نگفت.... خبیلیخ: روشن پارك انداختم و گفتمياغا به اطراف و چرینگاه
 ... کنمکاریچ

 بازم بتونه دیشا...اونقدر باهاش خوب باش که بهت اعتماد کنه...فعال به کارت ادامه بده_
 یبه هرحال به کارشو زندگ...  بازمدیشا... زن کنههی اعتماد به ياشتباه کنه و تمام رازاشو فدا

 . نفوذ کنشیخصوص

 دوشش ي کولشو رومی و بسمت جاده حرکت کردمیآروم از جامون پاشد. تکون دادميسر
 .باهام در تماس باش... و بروری بگیتاکس:انداخت و گفت

 .. نرویاشل:  پشتشو کرد بهم تا بره گفتمیوقت

  کردنت هردفعه سختدایپ... گم نشوگهی دنهیمنظورم ا: و بهم نگاه کرد،ادامه دادمبرگشت
 ...تره

 .نگران نباش،خداحافظ_

.  گرفتمی تاکسي رفتنشو نگاه کردمو دستمو جلوری مسی برگردوند و ازم دور شد کمروشو
سوار شدمو آدرس رو به راننده دادم حرکت که کرد .  شده بودمسی خی بود کمدیبارون شد

 لحظه ازم دور هیفکر حرفاش . دمی کشیقی پشت گوشام زدمو نفس عمسموی خيموها
 گهی ديای دنهی وارد شی و بابالنگ دراز واقعاهاشی به روندی رسي که به هوايدختر... شدیمن

عشق ... کنهی داره اشتباه مدی شد که نفهمشی و عشق پوشالي ظاهرییبایشد و اونقدر محو ز
 رو ی اشلکوالسی چرا نیول... مارگونهی هم داشته باشه؟ عشق ببایرزی غي روتونهیم

 فشار دادمو مویشونی انگشتام پا بود؟ خودشو عاشق فرض کرده بود؟ بی چلشیدل نکشت؟
 ادهی رو حساب کردمو پهی کرادمی رسیوقت.  دادمهی تکنی ماشی صندلیسرمو به پشت

 . رفتم داخل و سوار آسانسور شدمی سرد بود با خستگیلیهواخ.شدم
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 خبر گذاشتمشو تا ی بکهنی رامان افتادم و اادی رو وارد کردمو رفتم داخل،به محض ورود رمز
 ي به صورت نم دار و موهای و با نگاه کوتاهدمیگوشه لبمو گز.  بودمرونی وقت شب بنیا

 خوشبختانه هنوز نکهی هال که نبود با فکر ايتو.  راهرو بسمت هال رفتمنهی تو آسمیخ
 رامان که کنار پنجره دنی راحت در رو باز کردم با دالی سمت اتاقمو با ختم خونه، رفومدهین

 باز بهم زل مهیاولش مبهوت و با دهن ن.  تو قاب در خشکم زدزد،یواستاده بود و کالفه قدم م
 معلوم هست چیه: گفتی خشني شد و با صدایزده بود اما کم کم چهرش اخمو و عصبان

  ؟یبرگشت  که االنی تنها کجا رفت؟ییکجا

با حرص .  قدم عقب رفتمهی بزنم فقط یم حرفنتونست. مونده بودمرهی شوکه بهش خهمونجور
 آروم باشه کردی می که سعیی بلند اومد روبروم با صدايپلکاشو رو هم گذاشت و با قدما

 .حرف بزن:گفت

 و دیکوبی قلبم به شدت منم،ی ببينطوری رامانو اشدی باشم،و باورم نمدهی که ترسشدی نمباورم
 .  زل زدمنی گاز گرفتم و به زمنمویی لب پاشه،ی داره ازجاش کنده مکردمیحس م

 ؟ي بود؟کجايچته؟ چرا ساکت موند:  به موهاش زد و گفتی کالفه چنگرامان

 ...متوجه گذر زمان نشدم: بهش نگاه کنم گفتمنکهی ابدون

 .. حرفانیمن ازتو جواب سوال خودمو خواستم،نه گذر زمانو ا_

 اونم یعنیانقد براش مهمم؟ ... گرفتم باال و به چشماش نگاه کردم آشفته بود اما چراسرمو
  که من دارم؟هیمثه منه؟احساساتش همون

 دوباره سوالشو خوادی مونده بود احساس کردم طاقتش تموم شده و مرهی تو چشمام خمنتظر
 سقف ریه کجا بودم؟ز کینی شدم،اونوقت تو نگران اسی بارون خریمن ز: تکرار کنه که گفتم

 ..یبارون.. بودنیآسمون،آسمون همه جا هم

 . من ندهلی چرت و پرت تحویلین: زد و گفتی عصبپوزخند
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 ؟ي بمن شک داریکنی فکر میچرت و پرت؟ بنظرت کجا بودم؟تو چ: گفتمتی عصبانبا

 ..یزنی بچگونه مي حرفاي بهت شک کنم؟ بازم داردی ؟چرا باي شدوونهید _

 نیا... یکنی فرض مفی منو احمق و ضعنکهی متنفرم ازا؟یکنی می بزرگي ادعايبازم دار_
 یکنی مي که احساس بزرگتري در قبال من نداریتی مسئولچی تو هست،ی نیرفتارت منطق

 .برام

 ... خبیلیخ:  گفتی تفاوت به حرفام با لحن آرومی برامان

 .رونی درهم آروم از کنارم رد شد و رفت بي ابروهابا

 و خودمو رونی بدمی و از اتاقم دوارمی لحظه نتونستم طاقت بهیو چشمام جمع شد تو  تاشک
 ...رامان:بهش رسوندم و صداش زدم

 تی با معصومستادمویرفتم روبروش وا.ستادی نگاهم کنه سرجاش وانکهی ابدون
 . رفت بهت خبر بدمادمی،ی اشلدنیمن رفته بودم د... دیببخش:گفتم

 . نگرانت شدم،ي جا گذاشته بودلتویموبا:  موند و آروم گفترهی بهم خکمی

 لی دلیمثه دختربچه ها که ب... راه گلومو بسته بود لبامو فشار دادم تا بغضم آشکار نشهبغض
 . کنمهی گرخواستی مره،دلمیگی مشونیگر

برو :  دست موهامو پشت گوشم زد و گفتهی زد و با ي رامان متوجه حالتم شد لبخندانگار
 .باستو عوض کنل

 یی از تماسش نداشتم،چه بالی حسنی تماس دستش به موهام قلبم به تپش افتاد،تاحاال همچاز
فقط موهام : تکون دادم کاپشنمو کندمو من من کنان گفتمی به نفيسر. ادیداره به سرم م

 . شام درست کنمرمیم..من... سهیخ

 .ی بخور که ضعف نکنيزی چهیبرو واسه خودت .من اشتها ندارم... ستی نازین_
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 ی و نگرانی آثار ناراحتتونستمی داد،اما من ملمی تحویلبخند مهربون. نگاهش کردممظلومانه
آروم ازم فاصله گرفت . زدی مشی داشت منو آتشی ناراحتنیا. نمی بباهشیرو تو عمق نگاه س
 ری رفتنش تا در اتاق نگاه کردمو بعد ناخواسته به همون مسریمات به مس. و به اتاقش رفت

 نبود ی قدرتچیاما ه. گذاشتمرهی دستگي دستمو روستادموی در اتاقش واپشت. شدمدهیکش
 ... بهش چسبوندممویشونی در گذاشتمو پيکف دستمو رو...  رو بچرخونهرهیکه دستگ

 کاش بشه بهت بگم و تو بم،ی حس غرنی باهات حرف بزنم و بگم از اشدیکاش م... رامان
 ...ی داشته باشیجواب

 اتاق رفتم سمت تختم، آروم یکیتو تار.  از در اتاقش فاصله گرفتمو رفتم تو اتاق خودمآروم
 یبا کالفگ.  روبروم زل زدمواریمات و مبهوت به د. نشستم روش و زانوهامو بغل گرفتم

تمو از حلقه دستام دور زانوهام باز  دسهی بدم، يسرمو تکون دادم تا افکار مغشوشمو فرار
 خوش نی کردم، دوباره طنی که سارا فرستاده بود رو پلی روشن و آهنگوکردمو لپ تاپ

 به طور کامل وصف حال من نبود اما انگار تونست حال منو نکهی و با ادیچیآهنگش تو اتاق پ
 .بدتر کنه

 هی چشات اشکیتو دلواپس((

 هی چلشی دلی بگشهینم

 ری خسته بگنی از اارویخستگ

 ری از غمِ تو دلِ تنگ عقاب اسیدونی میچ

 ری کنه دلِ سهی نگاهت کنه گردی از دور باکه

  نگـــــاه تو برام خـــــاطره شده خاطر من جمعههی

 فهمهی تو و عشقتو می دل منم معنبخدا

 یدونی اتاق خودمم فکر توامو حالمو متو
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 ))ـیزندونــــــــــــ ـ....ی عاشق زندوننی اکشهی می فقط چیدونی که متو

دهنمو به زانوهام چسبوندم ... دیغلتی و رو گونه هام مدیچکی از چشمام مصدای اشک بقطرات
 . اتاق فراتر نرهنی از امی گريتا هق هق نکنم و صدا

   حواسم برهيتو باعث شد((

  حالم از خودم بدترهخودم

  باخبرهی دلت از همه چتو

  تو به درهي چشماهی برات که هرثانرمیبم

 ...)) همه منتظرهنی دل تنگ تو اهی ابرهوا

 ری نه حال غکردمیمن نه خودمو درك م... دمی رو تخت خوابنی تاپو بستمو به حالت جنلپ
 انی آغاز و پاتونهی من نمي برادونستمیاما م...  نبودزی که داشتم غم انگیقابل وصفمو، حس

 ه،ی حس رامان چدونستمی نمنکهی مطمئن بودم، اول ازیرا که از سه چچ...  داشته باشهیخوش
 به ازی که نيزیچ...  من عاشقش شده بودمنکهی بود، و سوم اونی در متای ريا پنکهیدوم ا

 برام واضح و تی نهای که بيزیو چ... خودم نداشتشی به اعتراف کردن پازین...گفتن نداشت
 يمن عاشق مرد...  نبودم که بخواد حسشو از خودش پنهان کنهيلوفری نگهید. روشن بود

 ... دیکشیبودم که تو اتاق روبرو نفس م

 زی خمی پلک زدم و تو جام نکمی. شدمداری بیی صداای لی از موبای اعالنچی بدون هصبح
 من ناراحتش کردم؟ یعنی... افتادمشبی دادی.  تو تنم چروك شده بودرونی بيلباسا.شدم

 اتاقش انداختمو آروم ي به در بسته ی نگاهمیرون،نیود انجام دادمو از اتاق رفتم بکارامو ز
 کارم تموم شد رفتم تو هال و رو یوقت. نمی کامل بچزی مهی کردم ی و سعهرفتم به آشپزخون

 زود دمی چرخش قفل در اتاقشو شني صدای پا انداختمو منتظر موندم وقتيپا رو. مبل نشستم
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 بودکه نیهمه حواسم به ا.  برداشتم و خودمو مشغول خوندن نشون دادمزی مجله از رو مهی
 .ریصبح بخ: و بعد گفتاد سر جاش واستکمی. اومد تو هال

 .ریصبح توهم بخ: جواب دادمی نگاهمی رو ورق زدموبا نمجله

 دم؟ی خوابادی من زای يتو زود پاشد: ساعت نگاه کرد و گفتبه

 !من زود پاشدم_

 !!نطوریکه ا:شلوارش فرو برد و گفت يبای تو جدستاشو

 .امی تو برو منم االن مدم،ی صبحونه رو چزی میاوهوم، راست_

 ! خبیلیخ_

 اومده ادشی يزی لحظه انگار چهی.  نگاهش کردمیرچشمی بسمت آشپزخونه راه افتاد زآروم
 !یراست:روشو کرد سمتمو گفت.باشه

 بله؟: معطوف مجله کردمو گفتمخودمو

 !!یمجله رو برعکس گرفت_

با ! خاك بر سر تابلوم.  گرد شد و به سمتش نگاه کردم اما رفته بود تو آشپزخونهچشام
 یرو صندل.  مجله رو پرت کردم رو مبل و رفتم تو آشپزخونهم،یشونی زدم به پیکیحرص 

 .  بهم زد و مشغول هم زدن قهوش شديلبخند. روبروش نشستم

 . کردفی برام تعرزای چیلی خی اشلزروید: تر کردمو گفتملبامو

 ؟ییزایچه چ_

تو سکوت به حرفام گوش داد و بعد از . کردمفی هم زدم و شروع به تعرمیی شکر با چاکمی
 . نباشهسیی فقط کارمند و رکوالسی که رابطش با نکردمیفکرشو م: اتمامش گفت

 .کنهی کمکم میلیاما حرفاش خ...  شوکه شدمیلیمن خ_

 ؟یچه کمک:دی شده پرسکی باریی چشمابا
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 . کنمکاری چدونمیم_

 زیشرمنده وقت ندارم تو جمع کردن م. برمدیمن با:  توجه به حرفم از جاش پاشد و گفتیب
 .خودت زحمتشو بکش.کمکت کنم

. دمی کشیقی شدمو نفس عمرهیبه پنجره آشپزخونه خ. رونی گفت و از آشپزخونه رفت بنویا
 . باهاش حرف بزنمشدیکاش م

رامان از فاصله کم .  مشغول شستن ظرفا با دست شدمزی پاشدم،بعد از جمع کردن مازجام
 !!یلین:پشت سرم صدام زد

 ؟يری ميدار:  لبخند برگشتم بهش نگاه کردم و گفتمبا

 ؟یکنی مي دارکاریچ:  و ظرفا اشاره کرد و گفتمی کفي دستابه

 .شورمیظرف م:  گفتمدموی رو آب کشیاستکان

 ه؟ی چي برایی ظرفشونیماش_

 . شستشهی کمن با دست منای خب ایول!! ظرف شستن_

 دستاتو یی ظرفشوعیما...الاقل دستکش دستت کن. ي با دست ظرف بشورنمی نبگهید_
 ..کنهیخشک م

 ظرفو تو نیآخر. بودنیری جور حرفا شنی ادنیچقدر شن. لبام نقش بستي رويلبخند
 !یکروات بست! يری ميکجا دار: گذاشتمو برگشتم سمتش با همون لبخند گفتمیجاظرف

 ش؟ی ببندشهیم...هنوز نبستم_

 . خم شد تا راحت بهش برسمکمی.  بردمقشی با لباسم خشک کردم و آروم بسمت دستامو

 که قبال هی حسنمی اکرد،یعطرش منو سرمست م...  آروم مشغول بستن کرواتش شدمآروم
 نفر خالصه شه و همش هی تو تی زندگي هاییبای تمام ثروتت و زنکهیمثل ا ینداشتم، حس

 نگهش شتریاز عمد بستن کرواتو طول دادم تا ب...  تا از دستت نرهی سفت بغلش کنيبخوا
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کراوتشو صاف .  چشامو به چشماش و بعد به لبخندش دوختمهش نگاینیبا حس سنگ... دارم
 .کمرم شکست انقد خم موندم:کردم که گفت

 !ایتشکر نکن:  گفتمی اخم ساختگبا

 . من برمگهیخب د.  ممنونتی نهایب_

 !؟ي زدپی تينجوری اي خواستگاريری ميدار... کجا_

 .آره:  گفترفتی که بسمت در می و درحالدیخند

 . حرف سرجام خشکم زدیحن شوخ داشت اما حالم گرفته شد ب حرفش لنکهی ابا

 گه؟ی دیمونیخونه م.گردمیزود برم. کار دارمکمی: پاش کرد و گفتکفششو

 .حتما: رو لبام نشست و گفتملبخند

 .رونی کرد و رفت بی بهم زد خداحافظیچشمک

 .  تو خونه منتظرش بمونم رو دوست داشتمنکهی موندم چقدر ارهی لبخند به در خبا

 می زندگي چند روز به بعد کارنیتو ا.  هم تموم شدسمسی کرالتی روز گذشت و تعطچند
 گهگاهم با ي از صحبتاریبه غ... نطورهی توجه بودم، و خوشحال بودم که اونم ایبا رامان ب

  کردمی مکیکوچ حاتی وقتمو صرف تفرهی بود بقکوالسی و نی که راجع به اشلسنیج

 سواستفاده کردم ی حسابشی قد بلندتیو از خاص.  خونه رو به کمک رامان تموم کردمنظافت
که .می کار سر هم درآوردنی که در حیی و بالهاتای از اذریبه غ.  موثر بودیلیو خوشبختانه خ

 هیاز ... کال رامان و حرفاش و کاراش برام شده بود نقطه ضعف.  بودنیریاونم بنظرم ش
 ای متوجه شده دونستمی نمشدم،ی ناراحت ملی دلی بییزای خوشحال و از چلی دلی بییزایچ

 . حساس شده بودمیلینه،اما خ

 و با لبخند دمی از جام پري که در باز شد فورکردمی چت مدی مبل نشسته بودمو با سارا و نورو
 دنی شه که با دانیمنتظر بود قامت رامان نما. رامان چه زود برگشته بود. به راهرو زل زدم
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با .  بودمش و به کل فراموشش کرده بودمدهی وقت بود ندیلیخ...  حالم گرفته شدتایر
 رامان هنوز برنگشته؟: اومد رو مبل نشست و گفتغرورانه ميپوزخند

  ندادن؟ادیبه تو سالم _

  کجاست؟ست،رامانیبه تو مربوط ن_

 ؟ي و اومدستی نیدونستیم: شدم و گفتممی تفاوت نشستم، مشغول کار با گوشیب

 ! به اجازه تو ندارمازی اومدن به خونه دوست پسرم نيبرا! کنمزشی سورپراخوامیم_

 !احمق... ی داشته باشدیشا_

  احمق؟یبمن گفت: گرد شده گفتي چشابا

 !آره به تو گفتم _

 !ی هستي تو چه جونوردونهیمطمئنن رامان نم_

 .کردی خودش نمزونی شناخت رو اطرافش داشت که تو رو آوکمیاگه رامان _

 پاشدمو تو فاصله کم عیمنم سر.  گرفت سمتمزی خعیسر.  لحظه انگار از کلش دود بلند شدهی
 ها چته؟:با صورتش گفتم

 .کنمیفقط بخاطر رامان تحملت م! یخفه شو عوض_

 !توروخدا تحمل نکن_

 !!! بزغالههی عقده امونهیم: ادامه دادمی به فارسبعد

 کرده لی تحصشهی که نمیتی شخصیتو انقد ب! ی خودتیگی میهرچ: داد زدتی عصبانبا
 !تصورت کرد

 به سرت یی چه بالدونمی انقد رامان رامان نکن واسم،م؟ی که تصور کنيتو مغز هم دار_
 !ارمیب

 . گرد شده از بهت بهم زل زديرفت و با چشا قدم ازم فاصله گهی
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چقدر حسود و ... زدمی بدجنس حرف مي منظور و حرفام بودم، درست مثل جادوگرامتوجه
 مبهوتش يدستامو مشت کردمو با حرص به چشما.  بوددی کار از من بعنیا.  شده بودمچارهیب

 . موندمرهیخ

رامان وارد خونه شد و بهمون .  لحظه دوباره در باز شد و توجه هردومونو جلب کردنیهم
 .سالم کرد

 بغل رامان و دی نپرشی که حالش گرفته شده بود مثل دفعات پتای جوابشو دادم، ررلبیز
 سالم،حالت چطوره؟:نجواگونه گفت

 زی مي بود رو رو که دستشي خانواده ايتزای ما چرخوند جعبه پنی متعجب نگاهشو برامان
 تو حالت چطوره؟.خوبم:گذاشت و گفت

 م؟ی حرف بزنشهیم: نداد و گفتی جوابتایر

 .آره حتما_

 . تو اتاقتایپس ب_

دستامو مشت کردمو با .  رفت تو اتاقشتای حرف دنبال ری به رامان نگاه کردم بی چشمریز
 دختر رو نیود ا وجدیحرص نشستم رو مبل، رامان اگه دوسش نداره چرا باهاشه؟چرا با

 تحمل کنم؟

 و بسمت راهرو رفت، لحظه رونی بدی از اتاق دوی و عصبی حرصافهی با قتای بعد رقهی دقپنج
 از اتاقش اومد بیرامان دست به ج. دیچی شدن در خونه تو فضا پدهی محکم کوبي بعد صدايا
 پرسشگرانه بهش نگاه کردم يبا چهره ا.  مبل روبروم نشستي روی و با اخم کمرنگرونیب
 يزی چهی رونیمن ب: اشاره کرد و گفتزی مي رويتزایچهرم به جعبه پ  توجه به حالتیب

 .خوردم،شام بخور

  از خونه رفت؟ی عصبتایچرا ر:  تکون دادمو گفتمی به نفيسر
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 .ستیمهم ن.  و حساس شدهبی عجکمی ایتازگ... یبهتره ندون:  پا انداخت و گفتي روپا

 آورد و مشغول رونی ببشی از جشویگوش.  نگاهش کردمی چشمری زدمویز داخل جو البمو
 . کار باهاش شد

. دمی رو شنمی گوشامکی اعالن پي لحظه صدانی برداشتم همکهی تهی رو باز کردم تزای پجعبه
 که دادمیداشتم جوابشو م.  بودیلیام.  رو تو دست راستم گرفتمو به صفحش نگاه کردمیگوش

 تو يتزای به پياشاره ا.  شدهی چدمیبا اشاره چشم و ابرو ازش پرس.  رامان زل زده بهمدمید
 ! وقت هستیلی اس ام اس دادن خيغذاتو بخور، برا: گفتو دستم کرد

 . جوابشو بدمدیبا_

 !ي شامتو بخوردیبا_

 . بخوابمرمیم: جاش پاشد و گفتاز

 االن؟_

 ...ي بردیتوهم زود بخواب فردا با. خسته ام_

  کجا؟ ؟یچ: گفتممتعجب

 ...نمتی نبدیفردا شا.  مواظب خودت باش،یشرکت وال ب_

 .   گفت و به اتاقش رفتنویا

 . گذاشتمزی مي انداختمو هر دو رو رومی نگاه به گوشهی و تزای پکهی نگاه به تهی

 نی محکم کرد و با لبخند تحسگهی دباری بسته بود رو ی موهام که پشت سرم دم اسبیلیام
 !ی خانوم منشادیچقد کت بهت م! ي شدیعال: گفتيزیآم

 .موریممنون خانوم گر!  خبیلیخ: چرخوندمو گفتمیچشم

 ...يزی چهیآهان :  بلوندشو زد پشت گوششو گفتيموها
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 آورد و با نگاه به رونی قاب عکس ازش بهی فشی بهش نگاه کردم رفت سمت کمنتظر
 .نشی ببایب!  شدهیعال:صفحش گفت

 از سر شوق بهش نگاه يم از جام پاشدمو قاب عکسو گرفتم و با لبخند گرفت سمتقابو
با لبخند چهره هارو از نظر گذروندم تا به .  بودسمسیعکس پنج نفرمون تو شب کر. کردم

لبخندم پررنگ تر شد و با شوق سمت کنسول تختم رفتمو قابو روش . دمیلبخند رامان رس
 ...همه خوب افتادن.  شدهیعال: و گفتدی خندیلیام. گذاشتم

 به در اتاق يتقه ا.  نگاه کردمزی مي تکون دادمو دوباره به قاب عکس رودیی به تايسر
 م؟ی بريحاضر:  سرشو انداخت تو و گفتسنیج. میبه سمت در نگاه کرد. خورد

 . آره حاضره:  گفتیلی بهش زدمو اميلبخند

 !ی داشتم باهات اگه لطف کني کارهی یلیام.  منتظرتونمرونیب: تکون داد و گفتي سرسنیج

 . روشن کننویبرو ماش. خبیلیخ: هم گذاشت و گفتي پلکاشو رویلیام

تو ...با لبخند و اعتماد به نفس کامل:  دستم داد و گفتفموی کیلی در رو بست، امسنیج
 !یتونیم

 .کنمی ممویهمه سع_

 گفت ازصبح خونه نبود، شبی رامان همونطور که درون،ی بمی و رفتمی زدی چشمکبهم
 . زنهی مبشی اون غکوالسی نشی برم پخوامی چرا هروقت من مفهممینم

 ؟یلیام... خب: اتالف وقت راه افتاد و گفتیب. می شدسنی جنی سوار ماشیوقت

 .بله_

 با لی تو مدرسه بخاطر دنسن،ی مدرسه مبرمتیم:  نگاهش کرد و گفتنی ماشنهی از آسنیج
 تو سرش لطف ی رو انداختلی دننی چون تو ای منو خواستن که برم، ولو!!  نفر دعوا کردههی
 !! مدرسهيری و میکنیم



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 342 

 .  چقدر جنتل منهسنیم!  منياوه خدا: و گفتدی خندیلیام

 . نگاه کردیلی به امیهی لباشو بهم فشرد و با نگاه عاقل اندر سفسنیج

 خوامی آرومه، نممیلی خه،ی پسر خوبسنیم:  صورتمو مرتب کردمو گفتمي جلوي موهامن
 ؟يدی مری از حد بهش گشی بیکنی فکر نمیدخالت کنم ول

 ! اون واقعا سر به هواستدم،ی نمری بهش گادیمن ز_

 ؟یکنی فکرو منی کرده که اکاریچ_

 اجازه ی منو بنی ماششی سالگزدهیتو س: بهم انداخت و گفتی نگاهمی با پوزخند نسنیج
 ي بطرهی ی رو کم کني برای مهمونهی تو یتو چهارده سالگ!  کاج تصادف کردهیبرداشت و با 

 ! موندممارستانی گرفتم و تو بی و من تا دو روز از کارم مرخصدی رو سر کشیبزرگ راک

 ی روز مرخصهی جوانا تست کرد و مغزش مختل شد و بازم ي ماری اواخر چهارده سالگتو
 ...گهی ديزای چیلیو خ!! تش کار دستس نده که توهمادمشییپایگرفتمو تو اتاقش م

و من اصال !  احمقه یلیبرادر من خ!!  اجازه بدم دوست دختر داشته باشهي من چجورخب
 !دوس ندارم قبل از اون عمو بشم

 به مدرسه به سمت یلیبعد از رسوندن ام.  حق داشتییجورای خنده، خب ری زمی زدیلی اممنو
 شهی توقف کرد سرشو خم کرد و از شسنی و جمیدی رسیوقت. می حرکت کردیشرکت وال ب

 مدارکت همراهته؟: به برج بلند روبرو نگاه کرد و گفت

 .فمهیآره،تو ک_

 ام؟ی باهات بيخوایم _

 . ممنونیبابت همه چ. نه:  برداشتم و گفتمفموی تکون دادم کی به نفيسر
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 بطور ی رفتم و وقتيدبسمت ورو.  شدمادهی بهم زد جواب لبخندشو دادم و پی قشنگلبخند
 نی گاز ماشعی برام تکون داد و سری انداختم، دستسنی جنی به ماشی نگاهمیخودکار باز شد ن

 . رو گرفت و دور شد

 .  رو شونم مرتب کردمو وارد شدمفمویک

 رفتم و زدی نشسته بود و با تلفن حرف می بزرگزی که پشت می منششی محض ورود پبه
 تونمیم. خانومریروز بخ: رو گذاشت و گفتی بعد گوشیکم. منتظر موندم حرفش تموم شه

 کمکتون کنم؟

 . والبرگ رو مالقات کنمي آقاخواستمیمن م. سالم_

 . درحال حاضر سرشون شلوغهن؟ی داریوقت قبل_

 د؟ی بهشون اطالع بدشهینن،می بخوان منو ببشونی فکر کنم ایول_

 اسمتون لطفا؟_

 . روپرتسونیال.....ـین_

 گفتن شمارو به دفترشون سییر...بله، خانم روپرت: کردو گفتادداشتاشی به ی نگاهدختر
 .می کنییراهنما

 ! ممنونیلیخ: رفت باال و گفتمابروهام

 .نیایلطفا ب: رو زد و گفتي زد و تلفن رو برداشت عددي لبخنددختره

لطفا خانم روپرت رو به دفتر :ش گفت کت و شلوارپوش اومد و دختره بهي بعد مردیکم
 .نی کنیی راهنماسییر

و من به . می طبقه از آسانسور خارج شدنی آخريتو.  کردیی منو بسمت آسانسور راهنمامرد
 استوار بسمت در رفت يمرد با قدما.  شدمرهی آسانسور بود خرونی که تو محوطه بيتنها در

 بود که پشتش واری کنار دی و صندلوتری با کامپزی مهی به اطراف انداختم ینگاه. و وارد شد
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 یقینفس عم.  و ازم خواست برم داخلرونی بعد ، اومد بیکم. قرار داشتیکیهم کمد کوچ
 ی چوبزیپشت م. بابودی زي بزرگ و تابلوهاي با پنجره هایاتاق بزرگ.  و رفتم داخلدمیکش

 .يخوش اومد:و گفت متوجه من شد با لبخند از جا پاشد ی نشسته بود، وقتیبزرگ

 . وقتتونو گرفتمدیببخش. ممنونیلیخ.سالم_

آروم رفتم . خودشم نشست.نمی بشزشی مکی نزديای از صندلیکی زد و خواست رو يلبخند
 . شدمری،غافلگي اومدی اطالع قبلیب:  نگاهم کرد و گفتیکم. نشستم

 شنهادتونی کار کنم اومدم،البته اگه هنوز پشتونی پنکهی ايبرا.  متاسفم که مزاحم شدمیلیخ_
 .سرجاشه

بعد .  قرار دادزی مي رویکی کوچینی دو فنجون قهوه رو با سی لحظه در باز شد و خانمنیهم
 دستاشو کوالسی نرونی از اتاق رفت بیوقت.  گذاشتکوالسی ني برداشت و روبروشویکی

 صحبت یتو هنوز هم بامن رسم. ..البته که سر جاشه: گذاشت بهم قفل کرد و گفتزی ميرو
 ؟یکنیم

 ی مصنوعي هم فشار دادمو با لبخندي دندونامو روی اشلي حرفايادآوری موندم با رهی خبهش
 مگه نه؟. هیی مواقع تنهاي براکوالسین. احترام بذارمسمیی به ردیتو محل کار با: گفتم

گوشه لبم به پوزخند کج شد و .  از قهوش خوردکمی زد فنجونشو برداشت و ی کجلبخند
 شمی ادارينگران کارا... ی امروز استخدامنیاز هم: دی پرسیبعد مکث کوتاه. قهومو برداشتم

 ی که منششهی مي چند روز،ی منیاز هفته بعد منش.  بدهلینباش،مدارکتو به خانم کالن تحو
 . ندارمیخصوص

 .هی اتاقتون خالرونی بزی مدمیبله،د_

 از خانم امی که قراره بییروزا.  روزهی هم ی شرکت گاهامیمن در هفته دو روز م.رستهد_
 کار ایو اگر جلسه . یشی و راس ساعت نه صبح تو شرکت حاضر میکنی مافتی درامکیکالن پ
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 سیی ریمنش. دهی خانوم کالن بهت گزارش مویخارج از شرکت هم داشتم بازم همه چ
. ي دارتی مقامه، به همه کارمندا ارجعنی باالتررعاملیو مد نمقامش تو شرکت بعد از معاو

 .ی داشته باشتیری مدژی پرستدوارمیپس ام

  هست؟یسوال

 .ادی به ذهنم نميزیراستش چ: تکون دادم گفتميسر

 یموفق باش: تکون داد و گفتيسر

 ! بدملی مدارکمو به خانم کالن تحورمیمن م. والبرگيممنون آقا_

 .ری خب،روز بخییخ_

رفتارش انقد خشک . رونی از اتاقش رفتم بي محترمانه ای از جام پاشدمو با خداحافظآروم
 رفتم و ی همون منششیبا آسانسور به طبقه همکف و پ. کردی کم متمویبود که درصد موفق

 . با خانم کالن حرف بزنمدیمن با:گفتم

 .خودم هستم_

 استخدام ي خواستن براسییر: گذاشتمو گفتمزشی مي آوردم رورونی بفمی از کمدارکمو
 .. بدملیمدارکمو بهتون تحو

 من؟:  لب گفتری نگاهم کرد و زجی کالن گخانم

  ن؟یستیمگه شما خانم کالن ن_

 .دمی مربوط رو براتون انجام مي خوب من کارااریبس... بله_

 . ممنون_

 .شهی مازتونیشمارم ن:  کردم و گفتمادداشتی برداشتم و شماره و اسممو ی و قلمکاغذ

 ه؟یاما سمت شما تو شرکت چ_

 .نی صحبت کنسییلطفا با ر.من عجله دارم_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 346 

 .ریبله، روزتون بخ_

 .ریروز شماهم بخ_

 ی با ناراحتنشی ماشدنیباد.  گشتمسنیبا چشم دنبال ج.  بهش زدم و بسمت در رفتميلبخند
  شد؟یچ:دی پرسجانیبا ه. آروم رفتم سوار شدم

 .ستخدامم نکردا: گره خورده گفتمي ابروهابا

 !یلعنت:چپ چپ به برج نگاه کرد و گفت.  شدی بادکنک خالمثه

 .  به تاسف تکون دادمي کردم و سریاخم. رهی خندم نگافشی قدنی کردم با دیسع

:  گفتکردی می گره خورده رانندگي که با ابروهانطوری راه انداخت و همنوی سرعت ماشبا
 همه وقت نیا! ی فقط دوست دخترش باشخوادیالبد م!  تکرار شهی موضوع اشلخوادیحتما نم

 !میکنی مگهی فکر دهی. یبهتره تو کنار بکش! جهی شد نتنی آخرش امیتلف کرد

 !دهی جواب مشتری که بی دوست دخترش شم؟ راه عاطفدیچرا نبا: دمی پرسمتعجب

 که روابط قبل یانیدر جر! ستی نرانی انجایا:  بهم رفت و با پوزخند گفتي غره اچشم
 ! ندارهی تفاوتتیازدواج و بعد ازدواج برا اکثر

 ...ضمنا.  حرفامنیمن زرنگ تر از. الیخی بسن؟ی جینگرانم_

 ؟یضمنا چ_

 !  شدمسیی شخصه ریمن منش: خنده گفتمبا

االن کدوم حرفت :  نگاه کرد و با اخم گفتری نکرد بعد مات به مسيری تغچی چهرش هاولش
  بود؟یشوخ

 .من استخدام شدم! یاول_

 مزه ی بيای شوخيری بگادیتا ! رسمیحسابتو م:  داد باال، گوشه لبشو کج کرد و گفتابروهاشو
 !ینکن
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 .  دادشی و حواسشو به رانندگدی فشرده فرمونو چسبي با اخم و لبهابعد

 !خب حاال قهر نکن:  گفتمزونی لب و لوچه آوبا

 بهم کی رمانتیلی رو خسنی و ملیس منم دنباشه پ:  با خنده گفتمانهیموذ.  ندادیجواب
 !رسونمیم

 !ی خل و چلیلیخ_

 .شهی دلتون برام تنگ مرانی برگردم ای وقتن،یبا من قهر نکن! ممنون_

 بهش زدم، در مورد یلبخند تلخ.  دستشو از فرمون جدا کرد و بهم نگاه کردهی سنیج
 ...گرفتیبرگشتن حرف زدن حالمو م

 من دوتا نی بشنیتو ماش:  به حرف اومد و گفتسنی جیبعد مکث طوالن. می نزدی حرفگهید
 ؟يخوری میتو چ.گردمی و برمرمیگی مچیساندو

 .يخوای تو میهرچ_

 همبرگر با قارچ خوبه؟_

 داد و از لمی تحویلبخند قشنگ.  بهش زدمو سرمو به نشون قبول کردن تکون دادميلبخند
 مهربون و خوش اخالق بود و یلی هم خسنیج.  رفتنش نگاه کردمریبه مس.  شدادهی پنیماش

 مدت که هستم براش نی تنها باشه؟ کاش بشه تو ادیپس چرا با. افهی خوش قتی نهایهم ب
 .  کنمدای دختر خوب پهی

من .  شکل گرفته منو وابسته کردهنجای که برام ای احساساتوفتمی مدی نوادی سنی جدنیباد
 .... رامان....  رو دوست دارم، آرمان رو دوست دارمیلی رو دوست دارم، امسنیج

حس بودنش و دوست داشتنش قشنگ و حس .  افتادی مانی رامان قلبم به غلي آورادی با
 .ندونستن احساساتش دلهره آور بود

 . به دستم دادچموی برگشت و ساندوسنیج
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 سنی بسمت جیرو صندل. مطبوع بودگرماش برام .  ازش زدمکی گاز کوچهی کردمو تشکر
 که روابطمون ی والبرگ، زماني قراره بهش بگم آقاي اداريتو کارا:  شدم و گفتملیمتما

 . صداش کنمکوالسیمحدود و دوستانست ن
 
 یلی اسمش خیول! یدوست معمول:  زدمو گفتميلبخند.  گرد شده بهم نگاه کردي چشمابا

 .نهیبرام سنگ

 گفت جس، به ادوارد گفت اد، کای به جسشهی اختصار ميخب برا:  قورت داد و گفتلقمشو
 .کی بشه نتونهی هم مکوالسین. کی ماشهی مکلیما

 . جالبه.... کین_

 !سای المیگی بهت میسونی الای لو،ی نمیگی بهت ميلوفریآره خب، توهم ن_

 سن؟یدرسته،ج _

 .بله_

 ؟يتو چرا دوست دختر ندار_

 ! نکردمدای پویحتما کس: نگاهم کرد و با لبخند گفتمیناگهان از سوال جیگ

 ؟ي انقد مشکل پسندیعنی ،ی نداشتي گفت رابطه جدیلیام_

 حواستو معطوفش دی باشه که بایکی شهی همی نشد بهش فکر کنم، وقتچوقتینه خب، ه_
 .یکنی خودتو فراموش میکن

 .ی تنها باشدی و کنترل برادرت باتی تربي برایکنیچرا فکر م_

 . دونمیراستش نم: زد و گفتيپوزخند

  خوشت اومده؟ی از کسای؟يتاحاال عاشق شد: دمی لبخند پرسبا

 ؟یخودت چ:دی بهم پرسرهی خی نگاهبا
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 . تکون دادمی به نفي اکتفا کردمو سريبه لبخند.  بدمی چه جوابدونستمینم

منو به خونه .  رو تو سطل آشغال انداختچای پاکت ساندونکهی نزد و بعد از ای حرفگهی داونم
 .مراقب خودت باش:  شم گفتادهی پخواستمی میوقت. رسوند

 . نطوریهستم، توهم هم: بهش زدمو گفتميلبخند

 .ریشب بخ:  هم گذاشت و گفتي روپلکاشو

به سرعت خودمو به خونه .  از پله ها رفتم باال اونم رفته بودیوقت.  شدمادهی دادمو پجوابشو
 .در رو باز کردم و وارد شدم. رامان حتما برگشته بود.دمرسون

. دمی شده خونه رو کاوکی باريبا چشا. ومدی نی شرف راهرو صداش زدم رامان؟؟؟ اما جواباز
 با نطورکهی شد ، همداری لبام پدي رویپوزخند عصب...  از صبح تاحاالست؟ی خونه نی چيبرا

 از ی رفتگه،یآره د:  لب زمزمه کردمری زدمکری و لباسامو عوض مشدمیحرص وارد اتاقم م
 ونوی تلوزیعصب.  و رفتم تو هالدمیلباسامو پوش... اصن به جهنم. ياری دربت خانومتایدل ر

 ؟یستی عاشقش نی وقت؟ی باهاش باشدی داره که بای چتایروشن کردم، چرا آخه؟ اون ر
 میگوش.  لبم فشار دادمي پسش زدمو دندونامو رویلی با سدی گونم چکيناخواسته اشکم رو

 . خاله سمن:ردم حوصله به صفحش نگاه کیزنگ خورد ب

 ؟ي از ما کرديادیسالم خاله جون چه عجب :  کردم خوشحال جواب بدمیسع

 ؟یخوب. لویسالم ن: دمی رو شنکانی تخس نيصدا

  ؟یی توزمی عزکانین_

 !می عاشقونه بزنينه پس نامزدتم، زنگ زدم حلفا_

 مامانت کجاست؟! پررو نشو_

 ! من خودم زنگ زدمست،یاون ن_

 . وروجکيخوشحالم کرد. دستت درد نکنه_
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 ن؟یرامان خوبه؟ شما ازدواج نکلد_

 !!!!!!!!!!ازدواج؟_

 .گهیآره د_

 کردم نخندم و ی اما گونه هام گل انداخت و سعگفتی منوی ساله اشی بچه پنج شهی نکهی ابا
 .میما فقط همکار!  اندازه دهنت بزنيبچه حرفا:  گفتميجد

 . خبیلیخ_

 . رو برداشتم کانال رو عوض کنم که از دستم افتادکنترل

 تلفنتون ؟پولي نداري کارگهیخب د : مبل بردارم گفتمری که خم شدم کنترل رو از زنطوریهم
 .شهی مادیز

 .ی و باهاش ازدواج کنی به آرزوت برسدوارمینه، ام_

 ! ازدواج کنمخوامیمن نم:  دمیخند

 سرم چشمام ي رامان باالدنی حرفو زدم، کنترل رو برداشتم و سرمو آوردم باال با دنی ایوقت
 .گرد شد

 .خدافظ. رمی مگهیمن د:  از پشت خط گفتکانین

 .خداحافظ_

 .سالم:  خشک گفتمی کردمو با لحنقطع

 .سالم_

 . دوختم و نگاهش نکردمونی به تلوزچشمامو

  شده؟يزیچ:  مبل کنارم نشسترو

 نه ، چطور؟:  بردارم گفتمونی نگاهمو از تلوزنکهی ابدون

 !!! نشستمنوریمن ا_
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 ؟!!خب:  کردم سمتشو گفتمرومو

 .کیتبر...ياستخدام شد_

 .نیهمچن_

 .هی گفت نقشه خوبزدم،یامروز با سرگرد حرف م_

 .گهی دسنهی تو و جيآره نقشه _

 !ی ناراحتيزی چهیتو از :  زد و گفتی کمرنگلبخند

 .ستمین...نه: کردمو گفتماخم

 م؟ی شام بخوررونی بمی بريخوایم...  خبیلیخ: تکون داد و گفتسرشو

 !نه_

 ! املت درست کنمهی من نیخب پس تو بش_

 ؟ي شام نخوردتایبا ر_

 تا؟یبا ر: نگاهم کرد و گفتجیگ

 رون؟ی رفت بی بهش که عصبی گفتایحالش چطور بود؟ اوندفعه چ. ياوهوم، از صبح نبود_

 امیبعدش م.  لباس عوض کنمرمیم!! االنم گشنمه.  شام نخوردمتای نبود، من با ری خاصزیچ_
  خب؟؟کنمیاملت درست م

 ! گهی خب دیلیخ! یزنیچرا مثه خل و چال باهام حرف م_

 شام تایبا ر...خوردی بهم ماشی مرموز بازنی داشت ازگهیحالم د.  زد و رفت تو اتاقشيلبخند
 از سوال من شتری بکمی يریمیم!!  نهای اصن ي بودتای آدم جواب بده با رنیخب ع!! نخوردم

  ؟؟؟يجواب بد
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 کردم از یسع.  و بدون توقف به آشپزخونه رفترونی و با لبخند از اتاقش اومد بسرحال
 که از پشت ی سبک به آشپزخونه رفتم و درحالي اما واضح نبود، با قدمانمشی ها ببچهیدر

 ؟ي بلديزی و املت هم چمروی از نریتو غ: گفتمکردمیبهش نگاه م

 !راستش نه:  بسمتم انداخت و گفتی نگاهمین

 ؟یگرفتی غذا مرونی از بشهی من نبودم همیپس وقت_

 !بایتقر_

 با؟؟؟یتقر: نشستمو گفتمی سنگشخوانی پيرو

 !گهی دخوردمی ممروی وقتا نهیبق: و گفتستادی سمتم تو فاصله کم ازم وااومد

 ي برداشت و با نگاه سرزنشگرهی سرم ادوي باالنتی تر شد و از کابکینزد. تم عقب رفیک
 !ستی نشستن ني جانجایا:گفت

 مگه من چقد وزنمه؟! شکنهینترس سنگش نم_

 !!! از کجا بدونم_

 !!یی پررویلیخ: دمی شده غرکی باریی چشابا

 !ی خودتچاق

 حس کل کل کردن باهاتو هیچند وقت: تابه شکست و گفتي رو توی تخم مرغدیخند
 .... چرادونمینم!ندارم

 شدم، در زی مدنی و مشغول چنیی اومدم پاشخوانی پي لبام نشست، از روي روي محولبخند
 می قبلي تموم عادتادمی انجام متوی مامورنی اومدم و دارم ایاز وقت... رامان:  گفتمنی بنیا

 کتاب خوادی دلم مکارمی بیم گاه االنخوندم،ی مطالعه داشتم و کتاب مشهیترك شده، هم
  داشته باشه؟یرانی اي که کتاباي سراغ داريکتابخونه ا!  باشهیسیخوام انگلی نمیول! بخونم

 م؟ی فردا باهم بريخوایم! هیفکر خوب_
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 .  تکون دادمي سربالبخند

 . منم نشستم. نمی و اشاره کرد بشدی کشرونی رو برام بیصندل.  گذاشتزی مي رو روتابه

چه حس .  کنارم نشست و مشغول لقمه گرفتن شد، تو سکوت تماشاش کردمی صندلرو
 یبه موهاش نگاه کردم سع.  عطرشو حس کنمي و من بونهی بشکمی داشت که نزدیخوب

چه .  انگشتامو تو موهاش فرو کنم رو سرکوب کنمکردی مبی که منو ترغیکردم حس
 ...شدیرکش تر مس  قابل کنترل تر وری بود روز به روز غیاحساسات

لقمه . ختمی خودم ري آب براوانی لهی به چشمام دوخت، دست پاچه پارچو برداشتم و نگاهشو
 شیاحساسات ب.  دادلمی تحوي که درست کرده بود رو سمتم گرفت و لبخند فرشته گونه ايا

 ه؟یچ: متعجب اما با لبخندگفت. رمیاز حدم باعث شد بخندم و لقمه رو ازش بگ

 .ي مهربون شدیلیخ... یچیه_

 .حاال غذاتو بخور.مهربون بودم: باالرفته گفتي پوزخند و ابروهابا

 نگاه سرکشمو که تونستمی و من نممی به نشون موافقت تکون دادم تو سکوت شام خورديسر
 همه ابراز نی بودم متوجه ادواریفقط ام.  کنترل کنمکردی صورتش ميمنو محو تماشا

 . من نشهبیاحساسات عج

 .دمی از خدا خواسته قبول کردمو لباس پوش،ي روادهی پمی از شام ازم خواست بربعد

بزار آرمانم خبر کنم :  به واحد آرمان انداخت و گفتینگاه. می از در خونه خارج شدیوقت
 .میباهم بر

 بعد آرمان اومد دم یرامان در زد کم.  موافقت کردمنی همي بود براعی ضاکردمی قبول نماگه
 !!!ی در بزنشمی پيای می وقتدهی شده؟ از تو بعيزیچ: دیبهمون نگاه کرد و پرسدر متعجب 

 !ي روادهی پمیحاضر شو بر!  نبوده در بزنميازیحتما ن! ساکت شو خنگول_

 . تو تا حاضر شمنیایباشه حداقل ب! يشعور هم که ندار_
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. ومدمی بود که به خونه آرمان مي بارنیاول.  مکث وارد خونه شد منم دنبالش رفتمی برامان
.  و آرمان رفت تو اتاقشمی مبل نشستيرو.  خونه رامان بود با تفاوت در دکورهی شببشیترک

 ؟ییجس کجا: با لبخند صدا زدم

 ی داد و کمشیشونی به پینیرامان چ. رپامی و اومد زدی دورونی بی صدام از اتاقدنی با شنجس
رامان جزو ! نترس جس:  جس رو بغل کردمو گفتم توجه به اونیازمون فاصله گرفت، ب

 !!ستی نثی خبيدلقکا

 !!نیخوب باهم دوست شد:  زد و گفتيپوزخند

 .می برگهیخب د  : اومد و گفترونیآرمان از اتاق ب.  نازك کردمی چشمپشت

 !!ایاریبچتو نم:  از جاش پاشد و گفترامان

 ! خونهمونهیضه،می مرکمیجس _

 !ي بغل کردضی سگ مریلین!!  شدیعال:  منزجر گفتي با چهره ارامان

انقد :  گفتمشدمی که پامی مبل گذاشتم و درحالي به تاسف تکون دادمو جس رو رويسر
 ! نداره کهتی کاریطفل! لوس نباش

 .می به تاسف تکون داد و بعد همه با هم از خونه خارج شدي سررامان

 . سمت راست و آرمان سمت چپم بودرامان

 یکنی دوتا آدم قدبلند دو طرفت باشن حس منکهیا. میزدیشادوش هم قدم م دوهرسه
 ! پاركمیبر... خب پسرا:  از سر غرور زدمو گفتميلبخند! ي دارگاردیباد

 !کنمی پشمک مهمونت مهیمن !  خبیلیخ:  فرو برد و گفتباشی دستاشو تو جآرمان

 !!ایشی میزخم: زد و گفتي پوزخندرامان

  خوردن هست؟ي براي اگهی دزیتو پارك چ!! ببند_

 !!!هات داگ خوك: با منظور رو به من گفترامان
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 . انزجار چپ چپ نگاهش کردمبا

 !!!خب غورباقه:  پوزخند ادامه دادبا

 !!؟؟يخوریمگه تو غورباقه م: به تمسخر گفتآرمان

 ؟؟یگرفتی متینی رو برا دوست دختر چاچهی ته دري غورباقه هايمن نه،مگه تو نبود_

 .انقد چاخان نگو!  بودي کره اونیسو_

 .من پشمک دوس دارم!!نیزنی حالمو بهم منین؟داری بس کنشهیم: درهم گفتمافهی قبا

 !ری پرحرف بود به دل نگیاز بچگ:  که آرمان گفتمی پارك شدوارد

برو پشمک بخر، وگرنه : به پشتش زد و گفتیکی دستشو از پشت سر من دراز کرد و رامان
 !کنمیبا موهات پشمک درست م

 . رفتی کرد و بسمت دکه پشمک فروشی براش دهن کجآرمان

 ؟يکه حوصله کل کل ندار:  رفتن آرمان گرفتمو گفتمری از مسچشم

 !ستی کل کل ننکهیا_

 . مشکال دارننیهمه دوقلو ها باهم از_

 .نه همه_

رفتم رو . ومدیرامان هم پشت سرم آروم دنبالم م.  آروم بطرفش رفتم نگاه کردمواچهی دربه
 يرامان هم به آبها.  بچه ها نگاه کردمي کاغذيقای نشستم و به قااچهی حوض دری سنگيلبه 

.  شدمرهی بهش خيبا لبخند محو.  شدرهی که همرنگ چشماش شده بود خاچهی دراهیس
 ی به آرمان که با پشمک چوبدمویاهمو دزدنگ.  و بهم نگاه کردت گرفاچهیچشماشو از در

 . نگاه کردمومدی به طرفم میبزرگ

 نجایچرا ا: رو به دستم داد ازش تشکر کردم ، رفت سمت چپ رامان نشست و گفتپشمک
 !!! تو آبانیوفتی خطرناکه م ن؟ینشست
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 ! لفظ بندازیه: بهش انداختی نگاهمی چپ چپ نرامان

 !  حرف نزنایخب بابا، مثه خانباج_

 . از دست شمادهی کشیچ!  مادرتونیطفل:  از پشمک رو تو دهنم گذاشتمو گفتمکهی تهی

 !البته از دست آرمان: با اعتماد بنفس گفترامان

 !ي بودطونی تو قل شگهی مشهی خود مامان هم؟یگیچرا چرت م_

 !ادی نمادشیمادر حضور ذهن نداشتن البد، _

 دنی با دی ولانهی قدرت احساسمه دونمی شدم، نمرهیروم خ لبخند به دو چهره همسان رو ببا
 .کردمی رو حس نمدادی رامان بهم دست مدنی که با دیچهره آرمان اون حس

 !یی دستشورمیمن م:  از جاش پاشد و گفتآرمان

 !خوش بگذره_

 . رامان زد و کم کم ازمون دور شدي به بازویمشت

  منه؟هی کجاش شبوونهی دنیا:  تو جاش جابجا شد و گفتی کمرامان

 ! بنظرم اون ازتو ساکت ترهوونست؟؟یاون د_

 ! من خوشگلترمیول_

 !گهی دنی همهیضمنا شب! مثه دخترا حرف نزن: گفتمباخنده

 ؟يجد: شد و گفترهی به چشمام خطنتی شبا

 .آره:  تو شب نگاهش دوختم و گفتمچشمامو

 ؟يکردی صحبت میو راجب چ یباک...  برگشتمیوقت:  رو لباش نقش بستی مهربونلبخند

 کان،چطور؟ین: شدمجیگ

  برات خواستگار اومده؟رانی بود، تو اریبحث امر خ_

   براش مهمه؟پرسه؟ی می چي من، براي خدايوا
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 آب بخورم، زود رمیم: شد، ازجاش پاشد و گفتجینگاهش گ.  زدمي لبخندناخواسته
 .گردمیبرم

  چش شد؟هوی.  به رفتنش نگاه کردمجی گمنم

 که یشوکه به توپ.  افتاداچهی دري بلند توي از کنار سرم رد شد و با صدایئی لحظه شنیهم
 بستکتبال نی تو محوطه زمیصاحبش که پسر نوجوون.  آب شناور بود نگاه کردمي توکمینزد

 . خانومنی توپمو برام بندازشهیمتاسفم، م:پارك بود صدام زد

 سنگ گذاشتمو دستمو بسمت توپ يوپشمک نصفه خوردمو ر.  به موافقت تکون دادميسر
 اچهی بهش برسم باالتنمو بسمت داخل درنکهی ايبرا.  دور شده بودکمیشناور دراز کردم اما 

 سرمو زدی رامان که اسممو صدا مي صدادنی توپ بود که با شنکی کردم دستم نزدلیمتما
 اون حوض يبها به داخل آهی ثانکیو عرض .  رو از دست بدمدلمبرگردوندم و باعث شد تعا

 هام بود رو هی که تو رییحس سرما تمام تنمو گرفت و باعث شد تمام هوا.بزرگ سقوط کنم
 جون کرد ی حس و بیآب انقدر سرد بود که زود انداممو ب.  نداشتمی حسچیخارج کنم،ه

 دست و تونستمی نمی کور و فلج، حتيدمامثل آ. دمیدی آب رو میاهیچشمام باز بود و قعر س
 دوتا دست قدرتمند که دور کمرم حلقه شد رو حس شدی چشمام داشت بسته میوقت.پا بزنم

 به سمت باال نکهی و اشدی مدهی که در امتداد صورتم با حرکت آب کشدمیو موهامو د. کردم
توان . چنگ زدمکمرم  دوري آب نفس گرفتم و به بازوهارونی سرم اومد بیوقت. شدمیبرده م

 که نگران و شوکه بسمتم اومد و منو دمیآرمان رو د.  بود نفس بکشمازی که نينداشتم جور
 بازم به مردم دورم نگاه کردمو مهی نياز پشت پلکا. ژاکتشو روم انداخت. رونی بدیاز آب کش

 نارم کنی زمي روسی خم کردمو به رامان که خیسرمو به سخت. با چشم دنبال رامان گشتم
 رمیم:  رامان گذاشت گفتي منو رو زانوهاعی سریان با حرکتآرم. نشسته بود نگاه کردم

 دوباره به رامان نگاه کردم که خوردیدندونام بهم م.بعد با عجله ازمون دور شد. ارمی بنویماش
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رامان .  من بودری همش تقصخوام،یمعذرت م: گفتمهیبا گر.  شده بودرهیبهت زده بهم خ
منوبغل کن، که سردت : بهم قفل شدش گفتيمرتب کرد و از پشت دندونا ژاکت رومو

  خب؟یلیخ.. نشه

 به لبهاش که از سرما سرخ شده دمی خودمو باال کشی به سختشدنی کم کم پراکنده ممردم
 بده که نانی کرد با نگاهش بهم اطمی کنار زدم سعسشوی خي دستم موهاهیبود نگاه کردم با 

 چسبوندم، اشکام نشیرمو به س درنگ دستامو دور کمرش حلقه کردم سیحالش خوبه،ب
حلقه .  دستشو تو موهام فرو برد چونشو رو سرم گذاشتتن،نشسی مسشی لباس خيآروم رو

 آغوش تورو داشت و سرما شهیاحساس سرما نداشتم، مگه م. دستامو دورش تنگ تر کردم
  ضرباننی هم گذاشتم طني زدمو آروم پلکامو رويلبخند...  مهربون منهیرو حس کرد؟ ناج

 . بشنومشدی بود که میی الالنیقلبش بهتر

 تختم بودم و رامان و آرمان دو يرو.  چشمامو باز کردمنی فنی با فیمی پچ پچ مالي صدابا
 ثابت کردی نم دار نگاهم مي سرخ و موهاينگاهم به رامان که با چشما.طرفم نشسته بودن

 آرمانو يصدا.  دستم سرم وصل بودهیبه . برگشتم خونه و هنوز همون شبهدمیفهم. موند
 ؟ی خوبلوین... دار شدیخب ب: که گفتدمیشن

 نی و فی سرماخوردگيفقط حال و هوا. کردمی حس نميدرد.  به سمتش برگردوندمسرمو
 .خوبم:با لبخند گفتم.  داشتمنیف

 اچه؟ی تو دري افتادی چيبرا. خوبه: و گفتدی کشی از سر آسودگی نفسآرمان

 .. شد که افتادمی چهوی دونمیارو پس بدم، نمخواستم توپ اون_

 کرد، قی سرت، تو سرمت آمپول تزري باالمیدکتر آورد: سرزنشگر نگاهم کرد و گفتآرمان
 . شديریشگی پي سرما بخورنکهیقبل از ا

 ؟یرامان چ:  به رامان نگاه کردمو گفتمی نگرانبا
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 .من خوبم: زد و گفتي لبخندرامان

 توهم آمپول ایهرچقد گفتم ب. ادیحالت جام!يخوری وحشتناك ميفردا سرما! شهیمشخص م_
 ... افسرده هانیبزن مثه ا

 .رونی بمی ما برای استراحت کنه بدی بایلین: وسط حرفشو گفتدی پررامان

 ؟ي ممکنه سرما بخوریفهمی مچی کنه؟هیدگی دکتر بهت رسیچرا نذاشت: اعتراض گفتمبا

 بهت سر ی بزن، استراحت کن، من هر از گاه صدامی داشتاجی احتيزیچ: محبت گفت با
 .زنمیم

 .ترسوندی منو منی و اکردمی حس مشوی حالیمن ب.  جاش پاشد و رفت سمت دراز

 يدی اگه دایاگه حالت بد شد .  خودت باششترمراقبیب: از جاش پاشد و برادرانه گفتآرمان
 . بهم بگوایحال رامان بده ب

 .ممنون: قدردان گفتمی نگاهبا

 . رفترونی از اتاق بری زد و با شب بخيلبخند

 ممکنه رامان حالش بد شه؟ ی استراحت کنم وقتيچجور.  بود2:40به ساعت نگاه کردم***
 رامان؟؟؟:با استرس صداش زدم.سوزن سرم رو باز کردم

  شده؟یچ: بعد به سرعت در رو باز کرد و شوکه گفتي الحظه

 !!میبامشب تو هال بخوا. من خوبم، سرمو باز کردم_

 !!!؟یچ_

از جات پا :  منو سرجام نگه داشت و گفتی ناگهانی کردم از جام پاشم که با حرکتیسع
 چرا تو هال؟... نشو

 .ی چشمم باشي جلودیچون با_

 .استراحت کن.من حالم خوبه_
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 : گفتمی که با نگرانرونی از اتاق بره بخواست

 اتاق ي تو توی استراحت کنم وقتنجای ايخوای که ازم مهییجایتوقع ب. کنمی خواهش مرامان
 ...هی حالت چنمی و نتونم ببیخودت باش

 .کنمیخواهش م... می بده تو هال بموناجازه

 ؟ینگران من: زد و گفتيلبخند

 .یلیآره، خ: قاطع اما نگران گفتمی لحنبا

 تا خوابمی منی رو زمکنمی تشک پهن مهی نجایمن هم...  خبیلیخ: و گفتدی بسته خندي لبهابا
 باشه؟...  راحت شهالتیخ

 با فاصله نی زمي دست رخت خواب برداشت و روهیاز کمد اتاق .  تکون دادمدیی به تايسر
 . مبل نشستيبعد رفت رو.  از تختم پهن کرديدو متر

 ؟یچرا اونجا نشست_

 .تو استراحت کن. گهی دخوابمیخوابم گرفت م_

 يچجور: شکوك بهش انداختم و گفتم نگاه مهی نگاه به رخت خوابش و هی ومدی خوابم میلیخ
  اتاق خودت؟يری نمدمیاعتماد کنم که من خواب

 .دمیقول م: که منو نگران تر کرد گفتي زد و با تک سرفه ايلبخند

 نمی شم ببداریاگه ب:  گاه تخت سر دادم سرمو رو بالش گذاشتم و گفتمهی کم کم از تکمویتک
 !کشمتی میستین

 .حاال بخواب! گهیقول دادم د: هم گذاشت و گفتي روپلکاشو

 . برداشت و مشغول ورق زدن شدزی مي خودش کتابمو از روو

 . شدنی چشمامو بهش دوختم تا کم کم پلکام سنگهمونجور
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 4:33 به ساعت کهجیگ.  زدمو چشمامو باز کردم چراغ اتاق خاموش بود و آباژور روشنیغلت
رامان رو همون مبل .  که رامان روش نشسته بود نگاه کردمی و بالفاصله به مبلدادیرو نشون م
 نییبا دلهره لحافمو محکم کنار زدمو از تخت پا.  گذاشته بودزی ميکتاب هم رو. خواب بود

چهرش آروم و خواب بود، پشت دستمو . شدمرهی به مبلش رسوندم و بهش خمواومدم خود
کنار مبل . سوختیداشت تو تب م وحشت کردم رامان شیآروم رو صورتش گذاشتم از داغ

 کنم کاری چایخدا. شدیقلبم داشت از جا کنده م. دادیزانو زدمو صداش کردم اما جوابمو نم
 شدم االن حتما مونی برداشتم پشلوی موبای وقتاما رفتم سمت تلفن تا به آرمان زنگ بزنم

 خودمو به رامان رسوندم به صورت ملتهبش نگاه کردم روش خم شدمو دمویلبمو گز. خوابه
 با اون قد ی من بتونم شخصنکهیهرچند ا. دور گردنم انداختم تا بلندش کنمیبازوشو به سخت

 گذاشتم و جفت دستامو دور گردنم  بازوشو دورهی. ومدی بنظر مدی رو بلند کنم بعکلیو ه
 از دستم ي تنم افتاد و تعادلم لحظه اي وزنش رودمیکمرش انداختم و بسمت خودم و باال کش

رفت و رو کمر به عقب خم شدم اما با تمام قدرتم کمرمو صاف کردمو رامان رو محکم تر 
 برداشتم پام بچند قدم که به عق.  کوتاه و عقب عقب به طرف تخت بردميگرفتم و با قدما

 رامان هم از نیو محکم افتادم رو زم کرد ری پرت کرده بودم گنییبه لحافم که از تخت به پا
 ي رامان روی درد نگرفت ولمیی لحاف افتادم جايچون رو.دستم در رفت و افتاد کنارم

نکنه ستون فقراتش شکسته باشه؟ با حرص .  گرد شده بهش زل زدميبا چشما. پارکت افتاد
کشوندم و  تختم ي زار رامانو رویبا حال.  پرتابش کردميرو گرفتم و به گوشه ا لحاف

 المپ اتاقو روشن کردم  نکنه حالش بدتر شه؟...  کنمکاری چایخدا.  شدمرهی بهش خیبانگران
 هم خی کی و چندتا قالب کوچختمی ظرف بزرگ آب سرد رهی تو آشپزخونه ، تو دمیو دو

 يظرف آبو رو.  هم برداشتمو همرو باهم بردم به اتاقمي اله دستمال حوهی. توش انداختم
 کنم سی دستاش و صورتشو خدیخب با.  تخت نشستميشتم و خودم رو لبه کنسول گذا
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تو اون !! گهیرامان نامزد منه د... ضمنا...  من مجبورممیشونیبا کف دست زدم به پ... نه!! گهید
 بردم سمتش دی لرزونمو با ترديدستا.. رفت مسئله گونه هام گر گنی اي آورادی با طیشرا

 یبا هر مکافات.  بسمت سرشدمی کششرتشوی تگمیسرشو از بالش بلند کردمو با دست د
 ي کردمو چلوندم و روسی به اندامش نگاه کنم،حوله رو تو آب خنکهیبدون ا. درش آوردم

 ي سمت کشوفتم به اطراف انداختم رینگاه.  خواستمیبازم دستمال م. باالتنش پهن کردم
دستشو .  داغش گذاشتمیشونی پي رو تا کردم رویکی.  هم برداشتمگهیه دکمدم و دوتا حول

 معصومانه بسته ضی مريبه صورتش نگاه کردم که چشماشو مثل بچه ها.  دستم گرفتميتو
بخاطر من ...  منهریهمش تقص:  آروم گفتمکردمی مسی که دستشو با حوله خیدرحال. بود
 انقد منو یواسه چ... شدمی مضی تو مري نشد،کاش من بجامیچی من هونوقت ا،ي شدضیمر

 شتری بيخوای م؟ي فوق العاده ایلی که خی بهم ثابت کنشتری بيخوای م؟یکنیشرمنده م
 ی همه جوابنی بعد انکهی اترسم؟ی می از چیدونیم.... ی رحمی بیلیدوست داشته باشم؟ تو خ

 .یرم تو مثل خواهیگ بازم بنکهیا. ی من نداشته باشيبرا

 اشکامو پاك کنم حوله نکهیبدون ا. کنمی مهی دارم گردمی فهمدی تخت چکي که روی اشکبا
 وگرنه من شنوهی صدامو نمدونستمیم.  تنش گذاشتمي دوباره خنک کردمو روعیهارو سر

 شده بود شتری چشماش بسته بود جسارتم بیوقت...  بگمنارویانقدر شجاع نبودم که بخوام ا
 یوقت:  زدمو گفتمیلبخند تلخ... شمی به چشماش نگاه کنم الل میقت ودونستمی گفتن، ميبرا

 نه با حرفات حرصم یتونی نمگهید...  بگمخوامی می هرچتونمی می و خوابی و ساکتينجوریا
 یول... ندازهی که قلب منو از کار می بزنوی نه اون لبخند،ی کنوونهینه باچشمات منو د...  يبد

 ي رويحوله . ضی دوست دارم تا رامانه مرشتری بسرحالو ن رامان م،یبهتره زود خوب ش
 .  برداشتمو موهاشو با انگشتام زدم کنارشویشونیپ
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 هم گذاشتمو ي با آرامش پلکامو رون،یی بدنشو چک کردم،تبش اومده بود پاي دمادوباره
 برداشتم تا فموی حاضر شدم و کعیسر.  ظرف آب انداختميحوله ها رو تو. خدارو شکر کردم

 یلیهرچند بدون نسخه دارو گرفتن خ. رمی براش دارو بگیکیبرم از داروخونه همون نزد
.  شدمرهی روش مالفه انداختم و با لبخند به صورتش خرفتن قبل از.  داشتتیمحدود

 برات دارو رمیمن دارم م:همونجور که دستمو کنار سرش رو بالش گذاشته بودم زمزمه کردم
 . خبر رفتمی بی که بعد نگگمیهت م دارم برم،یبگ

 ی به گونش بزنم اما حسي بوسه اخواستی دلم مخورد،ی گرمش به پوست صورتم منفس
 نکاروی رفتن به داروخونه ترك کردم، من حق ايمانعم شد، ازش دور شدم و خونه رو برا

عا و  نبود، هر چند عرفا و شری استدالل خوبتی محرمغهیاون ص... که ببوسمش... نداشتم
 ؟یاون چ...  آدم هست؟ من دوستش دارمتی حس آدم و رضازمگه مهم تر ا... قانونا باشه

 ... طرفه فکر کنمکیمن حق ندارم 

 و تب بدون نسخه پزشک ی سرماخوردگي تونستم دوتا شربت برادمی داروخونه رسبه
 خودمو به خونه رسوندم دوباره به اتاقم رفتم ، هنوز خواب بود، تبش هم باالتر عیسر. رمیبگ

هوا کم کم رو .  نگاه کردمدادی رو نشون م6:17پالتومو در آوردمو به ساعت که . نرفته بود
 . به آشپزخونه و مواد سوپ رو حاضر کردم تا براش سوپ بپزمفتمر. رفتی میبه روشن

 کنم دارشیهنوز خواب بود نتونستم ب.  و به اتاقم بردمختمی ری پختم،تو ظرفدی جو سفسوپ
 دم نگاه دهیرفتم کنار پنجره و به سپ. بشمرهی و بهش خنمی همونجا کنارش بشخواستمیو نم

.  سرفش از فکر در اومدمو سرمو بسمتش چرخوندمي چقدر گذشت که با صدادونمینم.کردم
حالت :با خجالت رفتم کنارش و گفتم. دکری به تخت نگاه مجی و گدچشماشو باز کرده بو

 ؟يخوبه؟ درد ندار

 ! چرا رو تختتم؟؟مني از جات پاشدی چيتو برا_
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 ...نتتی دکتر ببیذاشتی مدی که گفتم با،بهتی تب داشتیلیخ... ي شدضیمر_

 ...من خوبم: خستشو بهم دوخت و گفتيچشما

 چشم دوختمو نیبا خجالت به زم.  شد و مالفش از رو تنش سر خوردزی خمی جاش نتو
 . تبتو کم کنمسی تا با حوله خارمیمجبور بودم لباستو در ب:گفتم

 ...ایب: برداشتم به طرفش گرفتم و گفتمنی از رو زمشرتشویت

 .يتو زحمت افتاد... زمیممنون عز: شرتو ازم گرفت دستشو رو سرش گذاشت و گفتیت

 . جبران محبتت کم بوديبرا... یچه زحمت_

 .نیبش...  نستاياونجا پا وا: لباسشو تنش کرد و گفتی سستبا

 حالت خوبه؟: آشفتش گفتمافهی تخت نشستمو با نگاه به قي لبه رو

 .ي کردي تو ازم پرستاری خوب نباشم، وقتشهیمگه م: زدي خسته البخند

 . زدمي هام گل انداخت و لبخندگونه

 ...ي بخورناروی ادیبا: پام گذاشتم و گفتمي ظرف سوپو دارو هاشو روینیس

 ؟يخودت درست کرد_

 ...سوپ رو آره_

 ؟يداروها رو از کجا آورد: گره خوردابروهاش

 .رفتم از داروخونه گرفتم... ستمیمن که دارو ساز ن_

  رفتن چقد خطرناکه؟رونی از خونه بیدونیتو اون وقت م: اخم گفتبا

 کردم؟ی فکر مرونی به خطرناك بودن بدیمن با...خب تو حالت بد بود_

 . دادهی باز شد و سرشو به بالش تکی کماخماش

 ...ي دارو هاتو بخوردیبا... بخورایب: قاشق از سوپ برداشتمو گفتمهی دی تردبا

 ؟ي مثل پسربچه ها بهم غذا بديخوایم: دی به قاشق انداخت و پرسی گوشه چشم نگاهاز
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 . آرهيه خودت نخوراگ_

 تو بخور بعد نویا...يتو خودت سرماخورد:  رو برداشت قاشق رو ازم گرفت و گفتینیس
 .اری من بي برایکی

 .خورمی تو بخور من بعد منویا...نه_

 .خورمیپس منم نم_

 !ریرامان باز مثه پسربچه ها لج نگ: کردماخم

..  ندارمیحس گرسنگ. من تازه از خواب پاشدم... بخور:  لبخند قاشقو سمتم گرفت و گفتبا
 .زود باش. ي بودداریتو کل شب بخاطر من ب

 رامان؟؟_

 ي نداشتم انقدر نگرانش بودم که برايچاره ا.  نداد فقط قاشقو سمت دهنم گرفتیجواب
 خودم بخورم که نکهیا!! ه کنم استفادادی داره ممای آ کن هواپکی از تکنیغذاخوردنش حت

 ! نبوديزیچ

سوپو قورت دادم .  بهم زد و قاشق رو دوباره وارد ظرف کرديلبخند.  وارد دهنم کردمقاشقو
 ...ارمی ظرف برات بهی رمیم...  خبیلیخ:و گفتم

 ! اری خودت بيبرا: قاشق سوپ برداشت و گفتهی

 . دهن خودش گذاشتي قاشقو توبعد

 !!!  من رو خوردیقاشق دهن.  شدمرهیو بهش خ باز موند مهی ندهنم

 ! شدیدهن!ي بخورنی ازیتونی نمگهید:  توجه به نگاه متعجبم گفتیب

 ! بودیدهن!شیپس تو چطور خورد: زده گفتمبهت

 ! شدیروسیقاشقه و.دترهی من شدیسرماخوردگ_

 ..شهیسرد م... خب تمومش کن یلیخ:رمی لبخندمو بگي کردم جلویسع
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 .میخوری مار،باهمی خودت بي ظرف براهیبرو _

 .خورمیتو بخور من بعد م_

 .ارمی ظرف مهی بمون من برات نجایپس تو ا_

 .ارمی مرمی خب،االن میلیخ: پاشدمازجام

 و ختمی سوپ تو ظرف رکمی. رونی تکون دادمو رفتم بيسر.  لبخند به در اشاره کردبا
 خوب یلیخ: گذاشت و گفتینی سي سوپ رو تموم کرد ظرف رو تویوقت. برگشتم به اتاق

 .بود،دستت درد نکنه

 . بخورنمیا..نوش جان: دهنش گرفتمي جلوختمی شربت تو قاشقش رکمی

 ؟ی تو چيدارو: خورد و گفتشربتو

 .همون سرم خوبم کرد...من حالم خوبه_

 .ي داروتو بخوردیدکتر گفت با_

 درهم افهی به قلپ خوردم با قزمی تو قاشق برنکهی برداشتم بدون ازی مي شربتمو از رويبطر
 !طعمش مثل زهرماره!  خبیلیخ:گفتم

 .تو رو تختت استراحت کن... تو اتاق خودمرمیمن م_

 ! تو به حرف من گوش کنکممی به استراحت ندارم،ازیمن ن.از جات پانشو.نه: کردماعتراض

 !آروم باش! خبیلیخ_

 ارم؟ی برات بيخوریقهوه م:آرومترگفتم

 !االن نه _

 بعد از رانی بار که تو انیتو اول!!!رامان: دمی کردم و به فکر فرو رفتم و پرسکی بارچشمامو
 نسکافه دوست ی گفتي نسکافه بخورهی تو يایبرگشت از باغ وحش دعوتت کردم ب



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 367 

 گفت تو قهوه دوست تای ربارمی. باشهی قهوه بخور گفتایبعد دوباره گفتم خب ب...ندارم
 چرا؟؟؟!!يندار

 قهوه دوست ندارم،اونروز که دعوتم قتیدر حق:  و گفتدی اومد خندادشی يزی چهی انگار
 اونم گفتمی قهوه اگه میبعدش گفت. تو گفتم نسکافه دوس ندارمامی ننکهی بخاطر ايکرد

 !شدی معیدوس ندارم ضا

  تو؟يای بیخواستیو چرا نم_

 . توامی بستی خونه نی نبود وقتندی خوشارانی نامزدته، تو ادیو نکردمیاونموقع فکر م_

 !!ي فکر کرده بودیدرمورد من چ!واقعا که: اخم گفتمبا

 دمیبعد فهم...  اون ناراحت شهدی نکردم، گفتم شايدر مورد تو فکر:  نگاهم کردی مهربونبا
 . داشته باشهتونهی دختر مهی که هی برادرنیاون بهتر

فکر .  سر و صدا ظرفارو بردم آشپزخونهی نزدم فقط بی به فکر فرو رفت،منم حرفرامان
 !شهی پسره انقد خنگ منی ایچرا گاه!!  نامزدمهدیکرده بود نو

. دمی رو شني باز شدن در ورودي که صداذاشتمی می ظرفارو که شسته بودم تو جاظرفداشتم
 نی پاورچنی که پاورچیلی امدنید با رونی وقت صبح؟ از آشپزخونه رفتم بنی اهی کیعنی
همونجور که .  چرا انقد دلتنگش شده بودمدونمینم. زدمو محکم بغلش کردمي لبخندومدیم

 . حالشون چطورهنمیاومدم بب!!  سرما خوردنی دونفر حسابمدیشن:تو بغلش بودم گفت

 آرمان بهت گفت؟:دمی پرسباشی خودم جداش کردم با نگاه تو صورت زاز

 نمی ببامی نتونست بهتون سر بزنه، از من خواست برفت،ی زود مدی اومد باشیپ يبراش کار _
 ؟یاالن خوب. حالتون چطوره

 .حالهی بکمیمن خوبم،رامان _

 .ششی پمی بر؟پسيجد_
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 .یلیام: در اتاق رامانو باز کنه گفتمخواستی می وقتمی بطرف راهرو رفتباهم

 .بله_

 !رامان تو اتاق منه_

 . بهم زل زديزی آمطنتی رفت باال و با حالت بامزه شابروهاش

 ! خب، حالش بد شد مجبور شدمهیچ:  چپ و گفتمی زدم به کوچه علخودمو

 سرزنده و یلیام. رامان رو تخت نشسته بود. می و بطرف اتاق من رفت، باهم وارد شددیخند
 مار؟ی مرد بيچطور: خوشحال بهش سالم کرد و گفت

 !دونهیاالن اوباما هم م! خوبم،آرمان همرو خبر کرده:ي لبخند ژکوندبا

 .اومدم براتون سوپ بپزم: پالتوشو درآوردیلیام

 .زحمت نکش درست کردم،من حالم خوبه:  نشستم و گفتمشمی آرازی میروصندل

 ه؟ی گردش،نظرتون چمی بري چهارنفرنیچه خوب،پس اگه خوب_

 .خوبه: جواب بدم از جاش پاشد و گفتنکهی قبل از ارامان

 .ی استراحت کندیتو با: کردماعتراض

 .رونی رو مرتب کرد و با لبخند از اتاقم رفت بی توجه به حرفم روتختیب

 !!ادی بنظر بي قوخوادیم:  بودم غر زدمرهی که به در خنطوریهم

 !گهیهست د_

 ؟کجا؟يچهارنفر:دمی باال انداختم و پرسییابرو

 !ي شهربازمی برمیتونی امروز کار نداره،مدمی پرسسن،ازشیباج_

 .. حال رامانترسمیم_

 یاونموقع خوب!  آمپول گنده بزنههی تا مارستانی ببرتشی گفت مسنیاصال نگران نباش،ج_
 !شهی منیحالش تضم
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 :  تکون دادم جواب لبخندمو دادي لبخند سربا

 .می دور هم باشمی تا بتونادی نمشی فرصتا پنی از اگهی شروه شه دکوالسی کارت با نیوقت

نگران : گفتی بخشنانی دستامو گرفت و با لحن اطمیلی به ابروهام افتاد،امینی چشیادآوری با
 .رهی مشی خوب پزینباش،همه چ

 .دوارمیام_

 با چه دونهیخدا م. رونی بانی بمارستانی و رامان از بسنی تا جمی منتظر بودنی تو ماشیلی امبا
!! " شدی کرد تا بالخره راضی سعیلی خسنیج.  بره دکترمیمجبور کرد رامانو یمکافات

 زی ري صدایلیام. از فکرم خندم گرفت! ترسهی رامان از آمپول مکردمی چرا فکر مدونمینم
 ؟؟يخندی مراچ:دیخندمو شن

 جداکردمو کردمی نگاه ممارستانی داده بودمو به بهی جلو که بهش تکی از صندلصورتمو
 ترسه؟یرامان از آمپول م:گفتم

 !گهی دهیروان! ادینه بابا، از دکتر رفتن خوشش نم:دیخند

 ساعته مین! نای شدن ایچ: نگاه کردمو گفتمدادی رو نشون ممی خنده به ساعتم که پنج و نبا
 !!مارستانیرفتن تو ب

 ! برهیابم م هم انقد گرمه داره خونیآره واقعا، ماش: جابجا شد و گفتی کمتوجاش

 .هیی که چقد سرمایدونیم!شهی رامان سردش ممی کنوکمشیبخار_

 ! دارمیی حساهی.ی نگرانشیلیخ_

 . کرد و با شک نگاهم کردکی چشمشو بارهی

 .کنهی می بدونه چه فرقیلی امنکهیا. مشخص شدلبخندم
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 راجع خواستیانگار خودش هم دلش نم.  دادهی تکی صندلی باز کرد و به پشتقشوی ي هادکمه
 قسمت مهم و هی کردمیحس م.  برام مبهم بودیلی تو اميزی چهی...  مسئله ازم سوال کنهنیبه ا

 .شناسمیبزرگ از وجودشو نم

 و دمی کششهی شيانگشتمو رو.  دادمهی تکی موندمو سرمو به پشترهی بخار گرفته خشهی شبه
 که دمی رو دسنیزودپاکش کردمو از همون قسمت رامان و ج. رو نوشتم r ناخودآگاه حرف

 . ومدنی منیبه طرف ماش

 ی درحالسنیج. شونه هامو دادم باال.  شدتی سرد وارد ماشي از هوای سوار شدن موجیوقت
فقط !  رامان خوبهي خب حال آقایلیخ:  با پوزخند گفتشدی منیکه آماده راه انداختن ماش

 ! شهی حل مي داره که بزودیمنگاهی مشکل نشکمی

 به ما چپ چپ نگاه کرد و نهی بعد از آسنی رامان اول به جمویدی خندزی رزی ریلی و اممن
 !کنمای درست می گاهجی برات مشکل گی با اردنگسنیج: گفت

 ن؟ی کردریچرا د:دمی پرسمن

 ! پرستاره عاشقم شده بود،طولش داد: بستی که کمربندشو می درحالرامان

 به عمق حرفات دقت کمیکاش :  رو راه انداخت و گفتنی ماشی با لبخند بانمکسنیج
 !يکردیم

 م؟؟؟یکجا بر!  خبیلیخ:دی بعد پرسی زد و کمي حرف پوزخند صداداری برامان

 !! سرخپوستامي من عاشق بساطا،ی بازار محلمیاول بر: با ذوق گفتیلیام

 !ی روز آفتابهی ياون باشه برا!!  سرد و مرطوبهیلیهوا خ:الفت کرد مخسنیج

 باشه، یقی که موسییجای میبر.... امممممم،خب: به خودش گرفت و گفتي حالت متفکریلیام
 ! کنسرتمی برم،ی هم آهنگ گوش کنمیکه هم برقص

  برقصه؟تونهی متحرك مماریب_به رامان اشاره کرد_نیبنطرت ا:  دوباره مخالفت کردسنیج
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 !سنی جي بانمک شدیلیامروز خ: زد و گفتي پوزخندرامان

 ! باحال بودمشهیمن هم_

 .گهی میلی که امای از همون بازار محلمیبر! من حالم خوبه_

 .می خب،بریلیخ_

 .کردمی که درحال پخش بود گوش می کرده بودم و به آهنگسکوت

شما دخترا جلوتر : و گفتستادی کنار رامان اسنی جمی شدادهی پنی و از ماشمیدی رسیوقت
 .میای ماهم پشت سرتون من،یبر

 ی جالب و قشنگيجا. می با لبخند دست منو گرفت و باهم مشغول قدم زدن شدیلیام
 و مرطوب ي ابريهوا.  بودزی واقعا شگفت انگکی سرخ پوست از نزدی بومي آدمادنید.بود

 . داشتنی خوبی قدم هامون هماهنگری نم دار زنی و زمرفتی مشیکه رو به گرگ و م

 مشغول جانی کشوند و با هفروختی می دستعی که صنای با شوق منو به سمت بساط زنیلیام
 ستادهی واجای و رامان که سنی به جی نگاهمین.  شدی چوبي با مهره هایی دستبند هادنید

 به اجناس زن سرخپوست انداختم که ی کلی انداختم و بعد نگاهزدنیبودن و حرف م
 . توجهمو جلب کرديدستبند

 هی شبزی وسطش داشت و دوطرفش دوتا چیقی مهره عقهی و نازك داشت که ی چرميبند
 نایا: گفتي لهجه داریسی که زن با انگلکردمیداشتم بهش نگاه م. دندون گرگ داشت

 .کنهی مداری و پاشتری بنشونوی عاشق و معشوق، عشق و عالقه بيجفتن،برا

 زد و ي لبخندیلیام.  لبهام نقش بستي روي مسائل اعتقاد نداشتم لبخندنی به انکهی ابا
 ! برا روز مبادامیری دوتا بگای بلویچه جالب،ن:گفت

 .هیروز مبادا؟فکر خوب:دمیخند
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 نفت ي شده بود و چراغاکیهوا تار.می و بازم به راهمون ادامه دادمی دو جفت گرفتهرکدوم
 در انعکاس با آدما و ی روشن شده بودن و نورشون جلوه قشنگستادهی ايسوز و مشعل ها

 . بوجود آورده بودلیوسا

 هی: کردگفتی اشاره می که به سمتی دستمو تکون داد و درحالیلی بود که امری به مسنگاهم
 . چه خبرهمینی ببمی برایب..يریچادر فالگ

 زای چنیبه ا: گفتمیلی می نگاه کردم و با بشدیگ ساطع م که ازش نور زرد رنی چادر بزرگبه
 !یلیاعتقاد ندارم ام

 .گذرهیحرفشم نزن،خوش م: کردی بانمکاخم

 . تو چادرمیری ممی که دارمیبه پسرا گفت.  به لبم نشوندمو موافقت کردميلبخند

ه و  دخترونيخب مسلما اونا از کنجکاو! چپ چپ و بعد با پوزخند بهمون نگاه کردناولش
به محض .  در آورد و منو بسمت چادر کشوندیی براشون ادایلیام! ادی خوششون نميریفالگ

 ! منو متعجب کردبشی عجيورود فضا

 . اونجا بودی بومینیی تزلی مجسمه و وسایکل

 ی لحظه زننیهم. کردی ممی چادر رو تقسي وجود داشت که انگار فضاي انتها پرده مهره ادر
 ی رنگی آبظی غلشی بلند تنش بود و آرارهی تیلباس آب. پرده رو کنار زد و به سمتمون اومد

 .به چشم داشت

 ن؟یریگیشما فال م:دی پرسیلیام. میجوابشو داد.  لبخند بهمون سالم کردبا

 !ن،البتهیاگه مشتاق:  شبق رنگشو پشت گوش زد و گفتي موهازن

 يادی زي از نور شمع هایی چادر با هاله هارهی تيفضا. ومدی خوشم نمادی چهره مرموزش زاز
 و به دنبال زن دی شادان دستمو کشیلیام! دادی به آدم میکه اونجا بود هم حس ترسناک

 هی رشی بود که زنی زمي کوتاه روهی با پایکی گرد کوچزیم. می رفتياونطرف پرده مهره ا
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 بنفش ي گوهی زی ميرو.  غار داشتي هاوارهی دي روي های از نقاشزیر ي با طرح هامیگل
 .زن به نشستن دعوتمون کرد. رنگ قرار داشت

 انداختم یلی به امی نگاهمین. می نشستزی هم سمت مخالف میلی اول نشست ومن و امخودش
داشتم .  دختر در عجب موندمنی ايبازم از انرژ. دیدرخشی مي سبزش از کنجکاويچشما
 یکنی فکرمیبه چ: لحظه زن گفتنیهم. روننی که بسنی خوشبحال رامان و جکردمیفکر م

 ؟یدختر شرق

 . شدمرهی زده بهش خرونی از حدقه بي چشمابا

 من دیشوکه شده بودم ،از کجا فهم.  برجستش نشسته بودي گوشه لبهاي محوپوزخند
 ن؟یکنی مینی بشی رو پندهیشما آ! یچیه: آب دهنمو قورت دادمو گفتمم؟یشرق

 مبهمه از ری تصوهی ینی بشیپ...  بدونه،حداقل تا آخرشنویره ا دوست ندایمعموال کس_
 . بدهرشییاما انسان قادره تغ... ادی بشی که ممکنه پیاتیواقع

 ه؟یاسم شما چ:دی پرسیلیام.  تکون دادمدیی به تايسر

 تامارا، و اسم شما؟_

 ن؟ی حدس بزننیتونیشما نم: کردمی دستشیپ

 انداختم ،اونم عاقل اندر یلی به امی نگاهمیلبامو جمع کردم و ن.  ،خندش ترسناك بوددیخند
 . به تامارا زل زده بودهیسف

:  از خنده تو چهره و صداش مشخص بود گفتیی که هنوز رگه های قطع شد درحالخندش
 ن؟یخب؟اسمتونو نگفت

 . هستنلوفری دوستم نشونی ا،ویلیمن ام: جواب دادیلیام

 رم؟یاول فال کدومتونو بگ:چهره هامون نگاه کرد و گفت به یکم

 .اول تو: نگاه کردمو گفتمیلی امبه
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 . شدرهی و به تامارا خدی لبشو گزدی باتردیلیام

 .زی ميدستاتو بزار رو: زد کنار و گفتزی مي رو از رويگو

 .زی آهسته دستاشو به کف گذاشت رو میلیام

 ينگاهش از کف دستا.  رو برگردوند و به کفش نگاه کردیلی امي زد و دستاي پوزخندتامارا
... ي حس کهنه دارهیتو :  بعد آهسته گفتي اقهی شد دقرهی باالتر رفت وبه چشماش خیلیام

 اما دهیعذابت م...یکنی نمانشی نماچکسی هي و برای خودت نگهش داشتشی که فقط پیحس
 ... اون

بهت زده از کارش بهش .  شدرهی خنی برداشت و به زمزی مي وحشت زده دستاشو از رویلیام
... من:موهاشو زد پشت گوشش و گفت. ارهی بدست بشوی کرد خونسردیسع.  موندمرهیخ
 . تو شروع کنلوین.  ادامه بدمخوامینم

 .. گرفتمیلینگاه پرسشگرمو از ام.  شدرهی لب نشوند و بمن خي رویقی پوزخند عمتامارا

 به چشمام نگاه کنه به کف نکهیتامارا بدون ا.  موندمرهی و بهشون خ گذاشتمزی مي رودستامو
 .دی کشیقیاخماش توهم رفت و نفس عم.  شدرهیدستام خ

 ... دوستتي اگه بگم؟جلوستی ني تو که مسئله ايبرا: گفتيجد.  نگاهش کردمدیباترد

 .اش زل زدم تکون دادم و منتظر به لبهی به نفيسر. نیی خجالت زده سرشو انداخت پایلیام

 تا ه،سهی شده، راه خطرناکدهیچیهمه مسائل برات پ. يری درگیلیتو خ:  باز کرد و گفتلب
 شیکی ست،ی هنوز مطمئن نی صادقانه و عاشقانه سمت توئه ولشیکی... مرد تو راهتن

 . شدرهیحرفشو قطع کرد و به چشمام خ...  هم دوستت دارهیلیبرادرانه سمتته و خ

 .  دهنمو قورت دادمو منتظر ادامه حرفش موندمآب

 ... ترسناكیلی و هم خن،ی هم عاشقانه،هم دروغشمیکی: دی کشیقی عمنفس
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 ،يخوای رو میکی. شهی نمبتی نصيری خاشی از زواچکدومی که از هی هستی مثلثری درگتو
 .يخوای خواستنشو مي مسئله اکی ي و هم براخوادتی هم میکی خوادت،ی میکی

 نفره، هی ي مثلث تمام آرزونی ايای از زوایکیو :  بهمون انداخت و گفتی نگاهمی پوزخند نبا
 ... ترهیقی حقی نفر که حسش از هر حسهی

 ی هم هست؟ کي اگهیمرد د. برام گنگ بود، سه مرد؟ چرا سه تا؟ من عاشق رامانمحرفاش
 ادغامشون کنم، نموی جا بچهی می واقعی حرفاشو با زندگتونستمی نفره؟ نمهی يآرزو

 داشت انگار ی جنبه سرگرمنکارمونی انکهی با اانه،ی به حرفاش دارم ي اعتقاددونستمینم
با ... نهی نذاشت کامل فالشو ببی چرا؟اونکه حتیلیبود،اما ام  حال هردومونو گرفتهیحساب
 افهی قی به طرفمون اومدن وقتسنیرامان و ج. رونی بمی مغشوش از چادرش اومديافکار

 نی کردی خالباتونویج: دی بهم انداختن و رامان با پوزخند پرسی نگاهمی ندنیهامونو د
  چرت و پرت بهتون گفت؟چقدر ن؟یبرگشت

 .اونقدراهم چرت و پرت نگفت:  گفتمي جدي چهره ابا

 زا؟ی چنی و ازنیکنی با شاهزاده قصر الماس ازدواج منکهیا:دی خندسنیج

بنظر من که از خودش :  زد و گفتی لبخند زورکونری از حالت متفکرش اومد بیلیام
 لو؟یمگه نه ن! اوردیدرم

 .دیشا_

 ؟ي بساط جادوگرنی ازمی برگهید: برگشت گفتری زد و با نگاه به مسي لبخندرامان

 با یلیاز دست ام! موافقم: گفتوفتادی که جلو می انداخت و درحالباشی دستاشو تو جسنیج
 ! هاشدهی انیا

 حس می و راه افتادمی شدنی سوار ماشیوقت. می راه افتادسنی پشت سر رامان و جیلی و اممن
 . کردمدای پيبهتر
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 م؟ی کجا بري تو نظر بده،دوست دارلوین:دی بهم نگاه کرد و پرسنهی از آسنیج

 .کنهی نمی من فرقيبرا: زدمی کمرنگلبخند

 م،چطوره؟یخوری ميزی چهیهمونجا هم ! يشهرباز:  گفتیلیام

 !  موافقميمن با شهرباز:  گفتیلی سرشو کج کرد با نگاه به امرامان

 ! کمهمیلی خي فعاله شهربازشی شما دوتا که کودك درونتون بيبرا:  گفتیلی می با بسنیج

 !شهیامشب کودك درون توهم فعال م: گفتدادی که تو جاش لم می و درحالدی خندیلیام

 . کردمیه حرفاشون گوش م حرف بی داده بودمو بهی تکنی به در ماشآرنجمو

 . شدمادهی از همه زودتر پمیدی رسیوقت
 
 پر زرق و یلیخ. می شدي رو پارك کنه ما سه نفر باهم وارد شهربازنی رفت تا ماشسنیج

 چه برسه به خود بچه کرد،ی بالغ هم بچه مي شاد دل آدماي رنگهابی بود، ترکیبرق و نوران
 آمپول هیتوهم اگه ! معلومه که خوبم:حالت خوبه؟ لبخند زد:دمیبا نگاه به رامان ازش پرس. ها

 ! دارمی چه حالیدونستی االن ميزدیخانواده م

 . پالتوتو مرتب کن سردت نشهقهی: و گفتمدمیخند

 رفت دنبال دوست نی کاشت خودش با ماشنجای مارو اسنیج: و گفتدی باال کشقشوی
 !! دخترش

  کاراهم بلده؟نیاز:دی خندیلیام

 افهی قهی بازم هی مظلومش افهی اون قری زن،یگول ظاهر معصومشو نخور:  پوزخند زدرامان
 !!گمی من که دروغ نمنی فقط بهم اعتماد کنست،ی به مثال زدن نازیخالصه ن! مظلومه

 نمونیچشماشو ب.  شددتری خندمون شدسنیبا اومدن ج. دنی خندزیزری رمی کردشروع
 !! تنهاتون گذاشتمقهیفقط دو دق: چرخوند
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 !کردنی هم استفاده منایا! گفتمی براشون ماتیداشتم از خوب:  گفتی با لبخند بانمکرامان

 ! خر عمتهیعنی به رامان نگاه کرد که ي داد باال و جورابروشو

 ی رفتی گفت مارو سر کار گذاشتیلیام:  گذاشت و گفتسنی دستشو رو شونه جرامان
 !!يدخترباز

 ؟؟ من گفتم؟!!!!یچ: کرد دستشو جلو دهنش گرفت و گفت چشاشو گردیلیام

 !!!همزن: به بازوش زدمو گفتميباخنده ضربه ا!  کرددیی هم تایلین: دکردیی تارامان

 ! جذابمیلی من خنهیمنظورش ا: متوجه منظورم نشدن رامان گفتیلی و امسنیج

 .  زدمی کردمو پوزخند کجکی بارچشمامو

آمار چرت و پرت گفتن برا امشب : گفتي جدي فرو برد و با ظاهرباشی دستاشو تو جرامان
 ! که من گشنمهمی شام بخورمی برگهی رفت باال، ديادیز

 .می رفتي و خنده سمت رستوران بزرگ شهربازی با شوخموی موافقت کردهمه

 !چه خلوته! زنهیخر پر نم: گذرا انداخت و گفتیرامان به اطراف نگاه.می سفارشارو دادیوقت

 زنه؟یمگه خر پر م: متعجب گفتسنیج

 !یرانیاصطالحات ا:دی خندیلیام

 !ی گاهپرهیاز دهنم م! قایدق: جواب دادرامان

 !  خلوت خوبهينجوریهم: برداشتم و گفتمي دستمال کاغذمن

  نگرفتن؟یهنوز از طرف شرکت باهات تماس:  تکون داد و گفتي سریلیام

 . برمدی باي نمونده،بزوديادی ززیچ_

 .ییایتالی و زبان اوتری کامپي کاراي خونه رامان، براارمیفردا اسپنسر رو م_

 ن؟یایخوبه،عصر م_

 .احتماال_
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 عوض کردن فضا روبه يبرا.سکوت بود . می آوردن و همه کم کم شروع کردسفارشارو
  چطوره؟سنیحال م:دمی پرسسنیج

 !سکهی رهی تنها گذاشتنش دونمیخوبه، بردمش خونه سم،م_

 نگاه يخب چرا بمن اونطور: و گفتدی خندیلیام.  نگاه کردیلیزنشگرانه به ام سربعد
 ! ؟یکنیم

 .  شدکشی نداد و مشغول خرد کردن استیجواب

 . از نوشابه خوردمکمیجواب لبخندشو دادمو .  دادلمی تحوي رامان نگاه کردم لبخندبه

 و چون میقبول کرد.  بودیلی امدهیالبته ا. می سوار چرخ و فلک شمی گرفتمی از شام تصمبعد
 .  باهم رفتنیلی و امسنی چرخ و فلکش دونفره بود من و رامان باهم و جينایکاب

 کخ کم ي و به منظره ادمی کشیقینفس عم.  و آروم شروع به حرکت کردمی سوار شدیوقت
 . شدمرهی خنیی پارفتیکم م

 به ی حسچیه! س نداشتم چرخ و فلکو دویاز بچگ:  پا انداخت و گفتي پا روالیخی برامان
 .دهیآدم نم

 چوقتی بچه بودم هیوقت.  دارمیمن حس خوب:  لبخند به چهره درهمش نگاه کردمو گفتمبا
 رو ي شهربازي فکريای بازخواستی و دلم مگرفتمی لج مشهیهم. سوار چرخ و فلک نشدم

 .انجام بدم

 تجربه جانی هکمی دلت نخواست چوقتی ه،يپس فقط به فکر درس و کتاب بود:  زدلبخند
 ؟یکن

 ي ازم فرارشهیهم.... نیریخرخون کالس، خودش... کردنی مسخرم مشهیهمسن و ساالم هم_
 خواستم،ی کتاب داستان مشهی از قبل مدرسه،دخترا عشق عروسک بودن و من همیبودن ،حت

 . گرفتمادی برم مدرسه خوندنو نکهیمن قبل از ا
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 ...یاوت متفیلیتو خ:  بهم زد و گفتیلبخندمهربون

تموم !  بودمگوشیمن باز: نگاهشو گرفت و گفت.  شدمرهیبه چشماش خ. دی دلم لرزته
 !مامانم از دستم کالفه بود.  بسازمدی جدزی چهی تا کردمی مهی تجزامویاسباب باز

 ....یچه دوست داشتن: گفتمرلبیز

 هوم؟_

 . مامانتچارهی،بیچیه_

فقط حواست باشه لگدش ! پشت در اتاقتذارمی ميزی چهیصبح : کرد و گفتي سرفه ادیخند
 !ینکن

  هست؟یچ_

 . حی تفري براادی نشی فرصت پیلی خگهی ددی شایلین. ینیبیخودت م_

 . رو کارم تمرکز کنمدی بادونم،یآره م_

:  خودش قرار داد،آروم گفتي موندم رامان چونمو گرفت و صورتمو روبرورهی خي گوشه ابه
 .کنمیکمکت م... نباش، به خودت اعتماد کن، منیچینگران ه

نگاهشو به . میهردو سکوت کرد.  چونم برداشتریدستشو از ز.  موندمرهی چشماش خبه
رفتاراش برام عالمت سوال بود، . می نزدی حرفستادی چرخ و فلک ایتا وقت. روبروش دوخت

 دلم خوش دادوی م خوبي که بهم خبرای داشتم، حسی حس خوبگرفت،ی نگاهشو ازم منکهیا
 .شدیو خوشتر م

اون چند !  ها کردلهی سوار تک تک وسبای من رو به عنوان همراهش تقریلیام.  بودی خوبشب
 کال انگارنقش دنی بهمون خندی کلسنیرامان و ج! مورد هم مناسب سن ما نبودن 

قدر اون. دنیخندی و مکردنی فقط نگاهمون مشدنی نميزی داشتن چون سوار چگاردمونویباد
 . خوابم برددهی برگشتم خونه سرم به بالش نرسیوقت بهم خوش گذشت و خسته شدم که
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 شبی حرف دي آورادیبا .  سمت در رفتمدموی کشي اازهیخم.  بود9 که پاشدم ساعت صبح
 و رامان لبخند لوفری که توش نيزیبا خنده قاب عکس رو م. رامان آروم در رو باز کردم

چقدر .  شدمرهی برداشتم و بهش خنی هم کنارشون بودن رو از زمی دوتا آدم برفزدن،ویم
رامان بازهم خونه . رونی قاب و رفتم بیکی کنسول کنار اونوگذاشتمش ر. قشنگ شده بود

 .کردی مری همه ذهنمو درگتای ردنی رفته دنکهی اشدم،فکری می نبود عصبیوقت! نبود

 . شمی و اسپسنر اومدن پیلی امعصر

 برام آورده ییایتالی کتاب از اصتالحات اهی.  بوديب و با حوصله ا دختر خواسپنسر
 . داشتم ازش بپرسمی باهام کار کرد و شمارشم داد تا اگه سوالیبود،خودش هم کل

 خانم کالن باهام تماس گرفت تا فردا راس ساعت شیشب پ.  شدي روز به سرعت سپرچند
 عطر زدم و با کمی بهم داده بود رو تنم کردم یلی که امیی از لباسایکی.  شرکت باشم9

رامان رو کاناپه نشسته بود با . رونی از اتاق رفتم بنهی مختصر تو آی و نگاهفمیبرداشتن ک
 ؟يری ميدار:و گفت  جابجا شدی کمدنمید

 .آره_

 .ری بگنویا: به سمتم گرفت و گفتیچی نگران از جاش پاشد سوي اباچهره

 نته؟ی ماشچیسوو:گفتم گرفتم و چوی سودی تردبا

 .ی گرفتم تا ازش استفاده کننی ماشهی... نه_

 .. تونمینه من نم:  گرد شده گفتمي چشمابا

 نکارویسرگرد خواست ا... ي داراجی بس کن،بهش احتیلین: پس بدم که گفتچوی سوخواستم
 تنها ی بزرگنی تو لس آنجلس به انی ماشهیوگرنه من هرگز با . اومدهرانیپولشم از ا.کنم

 .رهی دست و پا گی گاهنیقوان. کردمیولت نم

 .نگران من نباش، مراقب خودم هستم: گفتمی بخشنانی بهش زدم و با نگاه اطميلبخند
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 سرگرد گفت یرمولی بهتر بگنی ماشهی خواستمی مدوارم،یام: تکون داد و گفتدیی به تايسر
 . ساده باشه تا مشکوك نباشهدیبا

 !ان رامی مرسیلیحرفشم نزن،خ_

 . مواظب باشیلیشه،خی مرتی برو،دگهید _

 .خداحافظ. چشم_

 قبل از رفتن خواستی بود،دلم منیری برام ششی شدم،چقدر نگرانرهی نامطمئنش خي چشمابه
 نکهی اي اکتفا کردم با لبخند قشنگش جوابمو داد،براي غلبه و به لبخندلمیبغلش کنم اما به م

 .شمی موونهیآخرش د. رونی از خونه اومدم بيوسوسه نسگشم و بغلش نکنم فور

.  رفت بپرسمادمی ی؟ حت! من کدومهنی به اطراف انداختم،ماشی و نگاهستادمی وانگی پارکتو
 که از پشت سرم اومد برگشتمو با لبخندبه ییبا صدا.  رو تو دستم گرفتمو دکمشو زدمموتیر

. ود سوار شدم و کمربندمو بستمز! ی رنگ روبروم نگاه کردم، چه عالیی آلبالوياپل کورسا
 .  راه افتادمو روشنش کردم

 نی اس ماشی پیبه ج. يری نظیآخ خدا چه حس ب!  بارنی اولي تو لس آنجلس برایرانندگ
 دمیلبمو گز.  بودمی اس رو آدرس شرکت تنظی پیج!  جانم رامان مهربون منيا. نگاه کردم

 بااعتماد بنفس نگی از پارك کردن تو پارکبعد.  کردمی رو طری مسیو با فکر به محبتاش باق
 . وارد ساختمون شدم

  والبرگ تودفترشون هستن؟يآقا:دمی کالن با لبخند بهم سالم کرد جوابشو دادمو پرسخانم

 .بله_

 .متشکرم: تکون دادميسر
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 به یقی گذاشتم و با نگاه دقزمی مي روفمویک.  آسانسور به طبقه آخر رفتم و وارد اتاقم شدمبا
با پشت دست !  و خاصیمی صداش کنم،صمکی ندیبا.  رفتمکی به طرف در دفتر نگاهمیجا

 . تو خانوم روپرتایب: گفتدنمی به محض دکین.  بهش زدم و آروم در رو هل دادميتقه ا

 . قربانریسالم،صبحتون بخ: زدميلبخند

 ي مبل جلويوارد شدمو رو.  داد و ازم خواست برم داخلي لبخندمو با لبخند ژکوندجواب
 . نشستمزشیم

 . هستزتی مي روتیبرنامه کار_

 و خودتو ی خشک باشيخوایچقدر م!  والبرگي آقای هستی نگاهش کردم، عجب آدممات
 .ي دعوت کردی مالقات منو به مهمونهی که با یستی نی انگار تو همون،ي تفاوت جلوه بدیب

 حالتون چطوره؟:  دادملشی تحويلبخند

 خوبم،چطور؟: گفتی نگاه مشکوکبا

 . من برم سر کارمنیفقط خواستم حالتونو بپرسم،اگه اجازه بد: گفتمي ابالبخندمعصومانه

 .شکستی پاشنه کفشم سکوت اتاق رو ميصدا. جام پاشدمو آروم بسمت در رفتماز

 خانوم روپرت؟_

 بله؟ : برگردوندم سمتشسرمو

 .ممنون_

 . رونی زدمو از اتاقش رفتم بيلبخند

 ! خالفکاره مودبيری قرار بگری بالخره تحت تاثدی باخوبه

 بودن ی شرکت و خصوصا منشهیکار تو .  انداختممی به برنامه کاری نشستمو نگاهزمی مپشت
 حوصله ی انداختم و بعد بستی به لی بود که هرگز بهش فکرم نکرده بودم، نگاهيزیتنها چ
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 وتری تو کامپیت مونده بود، کم ساعمین.  جلسه داشتهیساعت ده . برنامه رو کنار گذاشتم
 . برسهعتش تا سادمیسرك کش

 
 مونده به زمان شروع جلسه رفتم بهش اطالع قهی بود،صبر کردم و پنج دقی جلسه داخلچون
 شده نیی تعشی متن حرفاش تو جلسه از پنیاول. کردمی باهاش تو جلسه شرکت مدیبا. دادم

 می نی هر از گاهم،ی باهم سوار آسانسور شدکردم،ی ممشی تنظدیبود،اما از دفعات بعد من با
 نی تحسی حتای ز،یرآمی حالتا داشت، تمسخر،تحقیلی نگاه مرموزش خخت،ندای بهم مینگاه

 که بهش دارمو تو ظاهرم بروز ندم و فقط اون لبخند کمرنگ ي کردم حس بدیسع. زیانگ
 .  کنارش بودم رو لبام بود رو حفظ کنمی که وقتیدائم

 پشت سرش رونی و محکم رفت بي جدیلینگاهشو ازم گرفت و خ. توقف شد که مآسانسور
 یحی مجتمع تفرهیصحبتا راجع به ساختن . بعد از نشستن. میدیراه افتادم تابه سالن جلسه رس

 زودتر راهِ خواستیدلم م.  جز اون جلسهزدی پرسه مییفکرم هرجا. تو الس وگاس شروع شد
 کردم؟ی صبر مدی چقدر بایعنی.  کنمدای رو پکی زدن ننیبه زم

قبل از . چندان هم گرسنه نبودم. وقت ناهار بود. میبه دفترش برگشت.  که تموم شدجلسه
 بگو دو ریبا رستوران شرکت تماس بگ: بهم انداخت و گفتی وارد دفترش بشه نگاهنکهیا

 . دفترمارنیپرس غذا ب

 .چشم_

.  انداختمی نگاهزمی مي رويه ها شمارستی به لدموی کشیپوف.  تو دفترشو در رو بسترفت
 بله؟: جواب دادیتماس گرفتم زن.  بود8 شماره يغذاخور

 . ترعی سرخواستن،هرچهی دوپرس غذا مشونی هستم، اسیی یمنش_

  مد نظرشون هست؟یبله خانم،خوراك خاص_
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 که یی غذانیبهتر: پا انداختمو گفتمي کالفه پا روخواد؟ی می بگه چمردی نچسب،مکهیمرت
 ه؟ی چشونهی و مورد عالقه انیامروز دار

 . قارچیولی با روزوتویر_

 .نی رو دو پرس بفرستنیگی که منیهم_

 .بله حتما_

 چرخدار اومد تو وسالم زی مهی با یشخدمتیپ. دی طول نکششتری بقهیدو دق.  رو قطع کردمتلفن
 .کرد

 . اشاره کردمکی دادمو به دفتر نجوابشو

 .  وارد اتاق شدزشی تکون داد و با ميسر

 . به اتاقشوننی خواستن برسییر:  که اومد قبل از رفتنش گفترونیب

از فکرم چندشم شد و شونه هامو !  تو حلقمزی بجو برناروی اای بگه بخوادیالبد م. جام پاشدماز
  قربان؟نیبامن کار داشت:دمیوارد اتاقش که شدم پرس. جمع کردم

. نمی زد و با نگاه اشاره کرد بشی نشسته بود لبخند کجزشی مي روبرويای از صندلیکی يرو
 !شروع کن:  غذاشو برداشت و گفتیبشقاب. رفتم روبروش نشستم

 .  نگاهش کردمجیگ

 ؟ي دارمی نکنه رژ؟يخوریناهار نم: نگاه کرد و گفتزی مي بشقاب روبه

 . ندارممینه رژ:بشقابو برداشتم و گفتم.  خدا من چقدر خنگ شدميوا

 ؟ی هستیته،راضیروز اول کار:  قارچ تو دهنش گذاشت و گفتکهی تهی  چنگالبا

 ... هستم قربان، شرکت شمایبله راض: زدميلبخند

 منم ی نکننکاروی اگه ا،ی صدا بزنکوالسی منو نمی دونفریقرار بود وقت: قطع کردحرفمو
 . صدات کنمسونی التونمینم
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 . دارمياما من فکر بهتر: لب نشوندمي روی جذابلبخند

 !کین: کردمو گفتمدیلبخندمو تشد.  منتطر ادامه حرفم موندخونسرد

 کردی فکر مگهی ديزایانگار داشت به چ.  لحظه حالت نگاهش عوض شد و مات نگاهم کردهی
 تو فکر بدون رنی و مشنی مرهی بود که بهش خيو صورت من فقط براش به منزله نقطه ا

 .. متوجه اون نقطه باشننکهیا

دوباره چهرش به حالت اول برگشت و با . وندم تا خودش شروع کنه به حرف زدن ممنتظر
 ! کامل به غذاخوردنش ادامه داديخونسرد

 ؟یشیناراحت م: گفتمنی بحث از توجهش منحرف شه واسه همخواستمینم

 ؟یبابت چ_

  صدات بزنم؟کی ننکهیا_

 .یور که راحت ناراحت شم،هرطدیچرا با:  بهم انداختی نگاهمی محو ني لبخندبا

 . شهی کارم زودتر راحت مينجوریا.باهام راحته... خوبه.  از غذامو خوردمی زدم و کميلبخند

 .  برگشتم خونهنیبا ماش. شب شده بودبای تموم شد تقرمی ساعت کاریوقت

 رنگم خندم ی صورتشبندی رامان با پدنی با ددمی کشیسرک. ومدی میی بوهاهی آشپزخونه از
 . سالم خانوم؟يبالخره اومد: خندم نگاهم کرد و گغتي صدادنیبا شن. گرفت

 !ي منو زدشبندی که پمیبیسالم کدبانو،م_

 ! ی لباساتو عوض کني برشهیم: گفتیحی سمتم با لبخند ملبرگشت

 !ادی می سوختگيبو:  کردمو و گفتمکیچشامو بار. زدی ممشکوك

 !ي زدییای بابا توهم بو؟نهی؟؟سوختگیچ_

 .  اون قابلمه روي تونمی برو کنار ببیگیاگه راست م: جلو و گفتمرفتم

 .الزم نکرده: جاش تکون نخورد و گفتاز
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 خورد و محکم با صورت خوردم به چیکه پام پ.نمی گاز رو ببي پسش بزنم و روخواستم
.  زدمي بود لبخندنشیهمونجور که صورتم رو س. وفتمیدستاشو دورم حلقه کرد تا ن. نشیس

 د؟ی دختره صورتت ترکیه:با کف دست آروم زد به پشتمو گفت

 . ندادمیجواب

 دماغت شکست؟_

 . ندادمی جواببازم

 فلج ي نکنه نقطه حساي هم که نمخوو؟؟تکوني شد دائم السکوت شدسینکنه دهنت سرو_
 شدنت تو دماغته؟؟

 . خندمو گرفته بودمي جلوبزور

 !با اون دماغت!دی من ترکنهی قفسه سزنما،یحرف م_

 تو نکهی اای عادت کردم اشی به شوخدونمی نمکردی ناراحتم نمي ذره ایحرفاش حت.دمیخند
 بغلش ی اتفاقی حتنکهی اهیدوست داشتن چه حس قشنگ.  ساکت کردهنجوریبغلشم منو ا

 تر نفس قی عميخوای می و هدهیعطر خوبش مشامتو قلقلک م. ارهی هم دلتو به وجد میباش
 بازوهامو گرفت منو از خودش جدا کرد و هوی.  خفه بوددم خنيدم،صدایبازم خند. یبکش

دختره عقب مونده،فکر : مات نگاهم کرد و بعد گفتدی خندمو دیوقت.  شدرهیشوکه بهم خ
 !یکنی مهی گريکردم دار

 ! يدی ادامه متی به دلقک بازی تاکنمی ببخواستمیم : گفتمشخندی نباختم و با نخودمو

 ! بزنم تو سرشاگهی مطونهیش: مالقشو برد باال و گفتی ساختگ حرصبا

 قابلمه انداختم و با اههی ساتی به محتوی سمت گاز نگاهدمی استفاده کردمو پرتی موقعاز
 ه؟یچ: و گفتستادی کنارم والکسی ریلیخ.  شدمرهیدهن باز بهش خ

 ش؟ی انقد سوزوندهی چنی اه؟؟ی چیچ_
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 !اههی سنی فسنجونه واس همنیا! ي شديداریسوزوندم؟؟ نه بابا دچار توهم د_

 ! فسنجونهیگفتی ميکردی جمعش مجوری بود عی اگه ماه؟بازیتوهم چ_

 . بحث نکن بهم اعتماد کنگهی فسنجونه دنی اگمیمن م..إ_

 . مالقه رو بده،اونیچه عال: زل زدمو گفتمطنتشی پر شي پوزخند تو چشمابا

 کار؟ی چيخوایم: گره خوردابروهاش

 تستش ایب:  دهنش گرفتمي قابلمه ر برداشتم و جلوي از مواد توکمی دموی رو ازش قاپمالقه
 !کن اگه فسنجونه

 ! خب،آره سوزوندمشیلیخ:یی ظرفشونکی رو ازم گرفت و پرت کردتو سمالقه

  هست؟یحاال چ: دمی زدم و پرسي پبروز مندانه البخند

 ! فسنجون بودی زمانهی: نگاه به قابلمه گفتبا

  شد که انقد سوخت؟یچ_

 ! خاموشش کنمامی رفت بادمی گهی اومد حواسم پرت شد دشی پي کارهی_

... حواسش پرت شده رفته! لهی تعطشمییای بهش نگاه کردم،پس حس بوهی اندر صفعاقل
 .نمی بسایوا

  شد؟یحواست پرت چ_

 .ارنی بتزایسفارش دادم پ. نبرو لباساتو عوض ک. ستیمهم ن_

 ادی متای رستمینکنه من ن. رفتم تو اتاقم و کتمو در آوردم.  به موقعش دارم براتچونیآره،بپ
 رو تزایرامان دم در داشت پ.  با حرص لباسامو عوض کردمو برگشتم آشپزخونهنجا؟یا
 شبندی پنیبا هم: گرد شده گفتمي گذاشت با چشازی مي اومد جعبه رو رویوقت. گرفتیم

  دم در؟یرفت
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 آورده احوال تزای از خودمونه انقد پستیآره، مهم ن: به باال تنش انداخت و گفتینگاه
 . در حد خانوم بچه ها چطورنهامونیپرس

  بود؟نجای اتایامروز ر:  زدم و گفتميپوزخند

 .امروز نه: تفاوت گفتی بکردی که در جعبه رو باز میدرحال

 تای رهی سانکهی و بهم حس بد اکرد،ی متمی اذیلی،جواباش خ محکم کردموانی دور لدستمو
 تزای پکهی تهی. ستی درکار نیی و مامی توهمیلی من خدمیشا...دادی رو منمونهی بشهیهم

 ؟يخوریچرا نم: و گفتزی گذاشت رو موانشوی بعد رامان لي اقهیبرداشتم، دق

 !!خورمیمنکه دارم م: تو دهنمو قورت دادمو گفتماتیمحتو

 ! تا خوردنخورهی خوردن مي به اداشتریب_

 شاممو هی حرف بقیب. یزنی و خودتو به اون راه میفهمی مدمی،شای خوب منو شناختچقد
 دی وقت کارشه و نبادمیبعد شام رامان رو کاناپه مشغول کار با لپ تاپش شد فهم. خوردم

 دور و برش تایر عطر نکهی از توهم ادمیترسیم. دورش بپلکم،و البته خودمم حسشو نداشتم
 . شموونهیباشه د

. دمی شده خونه رو کاوکی باريبا چشا. ومدی نی شرف راهرو صداش زدم رامان؟؟؟ اما جواباز
 با نطورکهی شد ، همداری لبام پدي رویپوزخند عصب...  از صبح تاحاالست؟ی خونه نی چيبرا

 از ی رفتگه،یآره د:  لب زمزمه کردمری زکردمی و لباسامو عوض مشدمیحرص وارد اتاقم م
 ونوی تلوزیعصب.  و رفتم تو هالدمیلباسامو پوش... اصن به جهنم. ياری دربت خانومتایدل ر

 ؟یستی عاشقش نی وقت؟ی باهاش باشدی داره که بای چتایروشن کردم، چرا آخه؟ اون ر
 میگوش. ار دادم لبم فشي پسش زدمو دندونامو رویلی با سدی گونم چکيناخواسته اشکم رو

 . خاله سمن:ردم حوصله به صفحش نگاه کیزنگ خورد ب

 ؟ي از ما کرديادیسالم خاله جون چه عجب :  کردم خوشحال جواب بدمیسع
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 ؟یخوب. لویسالم ن: دمی رو شنکانی تخس نيصدا

  ؟یی توزمی عزکانین_

 !می عاشقونه بزنينه پس نامزدتم، زنگ زدم حلفا_

 مامانت کجاست؟! پررو نشو_

 ! من خودم زنگ زدمست،یاون ن_

 . وروجکيخوشحالم کرد. دستت درد نکنه_

 ن؟یرامان خوبه؟ شما ازدواج نکلد_

 !!!!!!!!!!ازدواج؟_

 .گهیآره د_

 کردم نخندم و ی اما گونه هام گل انداخت و سعگفتی منوی ساله اشی بچه پنج شهی نکهی ابا
 .میما فقط همکار! ازه دهنت بزن انديبچه حرفا:  گفتميجد

 . خبیلیخ_

 . رو برداشتم کانال رو عوض کنم که از دستم افتادکنترل

 تلفنتون ؟پولي نداري کارگهیخب د : مبل بردارم گفتمری که خم شدم کنترل رو از زنطوریهم
 .شهی مادیز

 .ی و باهاش ازدواج کنی به آرزوت برسدوارمینه، ام_

 ! ازدواج کنمخوامیمن نم:  دمیخند

 سرم چشمام ي رامان باالدنی حرفو زدم، کنترل رو برداشتم و سرمو آوردم باال با دنی ایوقت
 .گرد شد

 .خدافظ. رمی مگهیمن د:  از پشت خط گفتکانین

 .خداحافظ_
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 .سالم:  خشک گفتمی کردمو با لحنقطع

 .سالم_

 . دوختم و نگاهش نکردمونی به تلوزچشمامو

  شده؟يزیچ:  مبل کنارم نشسترو

 نه ، چطور؟:  بردارم گفتمونی نگاهمو از تلوزنکهی ابدون

 !!! نشستمنوریمن ا_

 ؟!!خب:  کردم سمتشو گفتمرومو

 .کیتبر...ياستخدام شد_

 .نیهمچن_

 .هی گفت نقشه خوبزدم،یامروز با سرگرد حرف م_

 .گهی دسنهی تو و جيآره نقشه _

 !ی ناراحتيزی چهیتو از :  زد و گفتی کمرنگلبخند

 .ستمین...نه: کردمو گفتماخم

 م؟ی شام بخوررونی بمی بريخوایم...  خبیلیخ: تکون داد و گفتسرشو

 !نه_

 ! املت درست کنمهی من نیخب پس تو بش_

 ؟ي شام نخوردتایبا ر_

 تا؟یبا ر: نگاهم کرد و گفتجیگ

 ن؟روی رفت بی بهش که عصبی گفتایحالش چطور بود؟ اوندفعه چ. ياوهوم، از صبح نبود_

 امیبعدش م.  لباس عوض کنمرمیم!! االنم گشنمه.  شام نخوردمتای نبود، من با ری خاصزیچ_
  خب؟؟کنمیاملت درست م
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 ! گهی خب دیلیخ! یزنیچرا مثه خل و چال باهام حرف م_

 شام تایبا ر...خوردی بهم ماشی مرموز بازنی داشت ازگهیحالم د.  زد و رفت تو اتاقشيلبخند
 از سوال من شتری بکمی يریمیم!!  نهای اصن ي بودتای آدم جواب بده با رنیخب ع!! نخوردم

  ؟؟؟يجواب بد

 کردم از یسع.  و بدون توقف به آشپزخونه رفترونی و با لبخند از اتاقش اومد بسرحال
 که از پشت ی سبک به آشپزخونه رفتم و درحالي اما واضح نبود، با قدمانمشی ها ببچهیدر

 ؟ي بلديزی و املت هم چمروی از نریتو غ:تم گفکردمیبهش نگاه م

 !راستش نه:  بسمتم انداخت و گفتی نگاهمین

 ؟یگرفتی غذا مرونی از بشهی من نبودم همیپس وقت_

 !بایتقر_

 با؟؟؟یتقر: نشستمو گفتمی سنگشخوانی پيرو

 !گهی دخوردمی ممروی وقتا نهیبق: و گفتستادی سمتم تو فاصله کم ازم وااومد

 ي برداشت و با نگاه سرزنشگرهی سرم ادوي باالنتی تر شد و از کابکینزد.  عقب رفتمیک
 !ستی نشستن ني جانجایا:گفت

 مگه من چقد وزنمه؟! شکنهینترس سنگش نم_

 !!! از کجا بدونم_

 !!یی پررویلیخ: دمی شده غرکی باریی چشابا

 !ی خودتچاق

 حس کل کل کردن باهاتو هیچند وقت: تابه شکست و گفتي رو توی تخم مرغدیخند
 .... چرادونمینم!ندارم
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 شدم، در زی مدنی و مشغول چنیی اومدم پاشخوانی پي لبام نشست، از روي روي محولبخند
 می قبلي تموم عادتادمی انجام متوی مامورنی اومدم و دارم ایاز وقت... رامان:  گفتمنی بنیا

 کتاب خوادی دلم مکارمی بی االنم گاهخوندم،ی مطالعه داشتم و کتاب مشهیترك شده، هم
  داشته باشه؟یرانی اي که کتاباي سراغ داريکتابخونه ا!  باشهیسیخوام انگلی نمیول! بخونم

 م؟ی فردا باهم بريخوایم! هیفکر خوب_

 .  تکون دادمي سربالبخند

 . منم نشستم. نمی و اشاره کرد بشدی کشرونی رو برام بیصندل.  گذاشتزی مي رو روتابه

چه حس .  کنارم نشست و مشغول لقمه گرفتن شد، تو سکوت تماشاش کردمی صندلرو
 یبه موهاش نگاه کردم سع.  عطرشو حس کنمي و من بونهی بشکمی داشت که نزدیخوب

چه .  انگشتامو تو موهاش فرو کنم رو سرکوب کنمکردی مبی که منو ترغیکردم حس
 ...شدیسرکش تر م ابل کنترل تر و قری بود روز به روز غیاحساسات

لقمه . ختمی خودم ري آب براوانی لهی به چشمام دوخت، دست پاچه پارچو برداشتم و نگاهشو
 شیاحساسات ب.  دادلمی تحوي که درست کرده بود رو سمتم گرفت و لبخند فرشته گونه ايا

 ه؟یچ: متعجب اما با لبخندگفت. رمیاز حدم باعث شد بخندم و لقمه رو ازش بگ

 .ي مهربون شدیلیخ... یچیه_

 .حاال غذاتو بخور.مهربون بودم: باالرفته گفتي پوزخند و ابروهابا

 نگاه سرکشمو که تونستمی و من نممی به نشون موافقت تکون دادم تو سکوت شام خورديسر
 همه ابراز نی بودم متوجه ادواریفقط ام.  کنترل کنمکردی صورتش ميمنو محو تماشا

 . من نشهبیاحساسات عج

 .دمی از خدا خواسته قبول کردمو لباس پوش،ي روادهی پمی از شام ازم خواست بربعد
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بزار آرمانم خبر کنم :  به واحد آرمان انداخت و گفتینگاه. می از در خونه خارج شدیوقت
 .میباهم بر

د دم  بعد آرمان اومیرامان در زد کم.  موافقت کردمنی همي بود براعی ضاکردمی قبول نماگه
 !!!ی در بزنشمی پيای می وقتدهی شده؟ از تو بعيزیچ: دیدر متعجب بهمون نگاه کرد و پرس

 !ي روادهی پمیحاضر شو بر!  نبوده در بزنميازیحتما ن! ساکت شو خنگول_

 . تو تا حاضر شمنیایباشه حداقل ب! يشعور هم که ندار_

. ومدمی بود که به خونه آرمان مي بارنیاول.  مکث وارد خونه شد منم دنبالش رفتمی برامان
.  و آرمان رفت تو اتاقشمی مبل نشستيرو.  خونه رامان بود با تفاوت در دکورهی شببشیترک

 ؟ییجس کجا: با لبخند صدا زدم

 ی داد و کمشیشونی به پینیرامان چ. رپامی و اومد زدی دورونی بی صدام از اتاقدنی با شنجس
رامان جزو ! نترس جس:  جس رو بغل کردمو گفتم توجه به اونیازمون فاصله گرفت، ب

 !!ستی نثی خبيدلقکا

 !!نیخوب باهم دوست شد:  زد و گفتيپوزخند

 .می برگهیخب د  : اومد و گفترونیآرمان از اتاق ب.  نازك کردمی چشمپشت

 !!ایاریبچتو نم:  از جاش پاشد و گفترامان

 ! خونهمونهیضه،می مرکمیجس _

 !ي بغل کردضی سگ مریلین!!  شدیعال:  گفت منزجري با چهره ارامان

انقد :  گفتمشدمی که پامی مبل گذاشتم و درحالي به تاسف تکون دادمو جس رو رويسر
 ! نداره کهتی کاریطفل! لوس نباش

 .می به تاسف تکون داد و بعد همه با هم از خونه خارج شدي سررامان

 . سمت راست و آرمان سمت چپم بودرامان
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 یکنی دوتا آدم قدبلند دو طرفت باشن حس منکهیا. میزدی دوشادوش هم قدم مهرسه
 ! پاركمیبر... خب پسرا:  از سر غرور زدمو گفتميلبخند! ي دارگاردیباد

 !کنمی پشمک مهمونت مهیمن !  خبیلیخ:  فرو برد و گفتباشی دستاشو تو جآرمان

 !!ایشی میزخم: زد و گفتي پوزخندرامان

  خوردن هست؟ي براي اگهی دزی چتو پارك!! ببند_

 !!!هات داگ خوك: با منظور رو به من گفترامان

 . انزجار چپ چپ نگاهش کردمبا

 !!!خب غورباقه:  پوزخند ادامه دادبا

 !!؟؟يخوریمگه تو غورباقه م: به تمسخر گفتآرمان

 ؟؟یگرفتی متینی رو برا دوست دختر چاچهی ته دري غورباقه هايمن نه،مگه تو نبود_

 .انقد چاخان نگو!  بودي کره اونیسو_

 .من پشمک دوس دارم!!نیزنی حالمو بهم منین؟داری بس کنشهیم: درهم گفتمافهی قبا

 !ری پرحرف بود به دل نگیاز بچگ:  که آرمان گفتمی پارك شدوارد

برو پشمک بخر، وگرنه : به پشتش زد و گفتیکی دستشو از پشت سر من دراز کرد و رامان
 !کنمیمک درست مبا موهات پش

 . رفتی کرد و بسمت دکه پشمک فروشی براش دهن کجآرمان

 ؟يکه حوصله کل کل ندار:  رفتن آرمان گرفتمو گفتمری از مسچشم

 !ستی کل کل ننکهیا_

 . مشکال دارننیهمه دوقلو ها باهم از_

 .نه همه_
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رفتم رو . ومدیرامان هم پشت سرم آروم دنبالم م.  نگاه کردمو آروم بطرفش رفتماچهی دربه
 يرامان هم به آبها.  بچه ها نگاه کردمي کاغذيقای نشستم و به قااچهی حوض دری سنگيلبه 

.  شدمرهی بهش خيبا لبخند محو.  شدرهی که همرنگ چشماش شده بود خاچهی دراهیس
 ی به آرمان که با پشمک چوبدموینگاهمو دزد.  و بهم نگاه کردت گرفاچهیچشماشو از در

 . نگاه کردمومدیفم م به طریبزرگ

 نجایچرا ا: رو به دستم داد ازش تشکر کردم ، رفت سمت چپ رامان نشست و گفتپشمک
 !!! تو آبانیوفتی خطرناکه م ن؟ینشست

 ! لفظ بندازیه: بهش انداختی نگاهمی چپ چپ نرامان

 !  حرف نزنایخب بابا، مثه خانباج_

 . از دست شمادهی کشیچ! ادرتون میطفل:  از پشمک رو تو دهنم گذاشتمو گفتمکهی تهی

 !البته از دست آرمان: با اعتماد بنفس گفترامان

 !ي بودطونی تو قل شگهی مشهی خود مامان هم؟یگیچرا چرت م_

 !ادی نمادشیمادر حضور ذهن نداشتن البد، _

 دنی با دی ولانهی قدرت احساسمه دونمی شدم، نمرهی لبخند به دو چهره همسان رو بروم خبا
 .کردمی رو حس نمدادی رامان بهم دست مدنی که با دیچهره آرمان اون حس

 !یی دستشورمیمن م:  از جاش پاشد و گفتآرمان

 !خوش بگذره_

 . رامان زد و کم کم ازمون دور شدي به بازویمشت

  منه؟هی کجاش شبوونهی دنیا:  تو جاش جابجا شد و گفتی کمرامان

 !کت تره بنظرم اون ازتو ساوونست؟؟یاون د_

 ! من خوشگلترمیول_
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 !گهی دنی همهیضمنا شب! مثه دخترا حرف نزن: گفتمباخنده

 ؟يجد: شد و گفترهی به چشمام خطنتی شبا

 .آره:  تو شب نگاهش دوختم و گفتمچشمامو

 ؟يکردی صحبت می و راجب چیباک...  برگشتمیوقت:  رو لباش نقش بستی مهربونلبخند

 کان،چطور؟ین: شدمجیگ

  برات خواستگار اومده؟رانی بود، تو اریبحث امر خ_

   براش مهمه؟پرسه؟ی می چي من، براي خدايوا

 آب بخورم، زود رمیم: شد، ازجاش پاشد و گفتجینگاهش گ.  زدمي لبخندناخواسته
 .گردمیبرم

  چش شد؟هوی.  به رفتنش نگاه کردمجی گمنم

 که یشوکه به توپ.  افتاداچهی دري تو بلندي از کنار سرم رد شد و با صدایئی لحظه شنیهم
 بستکتبال نی تو محوطه زمیصاحبش که پسر نوجوون.  آب شناور بود نگاه کردمي توکمینزد

 . خانومنی توپمو برام بندازشهیمتاسفم، م:پارك بود صدام زد

 سنگ گذاشتمو دستمو بسمت توپ يپشمک نصفه خوردمو رو.  به موافقت تکون دادميسر
 اچهی بهش برسم باالتنمو بسمت داخل درنکهی ايبرا.  دور شده بودکمیشناور دراز کردم اما 

 سرمو زدی رامان که اسممو صدا مي صدادنی توپ بود که با شنکی کردم دستم نزدلیمتما
 اون حوض يا به داخل آبههی ثانکیو عرض .  رو از دست بدمدلمبرگردوندم و باعث شد تعا

 هام بود رو هی که تو رییحس سرما تمام تنمو گرفت و باعث شد تمام هوا.بزرگ سقوط کنم
 جون کرد ی حس و بیآب انقدر سرد بود که زود انداممو ب.  نداشتمی حسچیخارج کنم،ه

 دست و تونستمی نمی کور و فلج، حتيدمامثل آ. دمیدی آب رو میاهیچشمام باز بود و قعر س
 دوتا دست قدرتمند که دور کمرم حلقه شد رو حس شدی چشمام داشت بسته میقتو.پا بزنم
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 به سمت باال نکهی و اشدی مدهی که در امتداد صورتم با حرکت آب کشدمیو موهامو د. کردم
توان . چنگ زدمکمرم  دوري آب نفس گرفتم و به بازوهارونی سرم اومد بیوقت. شدمیبرده م

 که نگران و شوکه بسمتم اومد و منو دمیآرمان رو د.  بود نفس بکشمازی که نينداشتم جور
 بازم به مردم دورم نگاه کردمو مهی نياز پشت پلکا. ژاکتشو روم انداخت. رونی بدیاز آب کش

 نارم کنی زمي روسی خم کردمو به رامان که خیسرمو به سخت. با چشم دنبال رامان گشتم
 رمیم:  رامان گذاشت گفتي منو رو زانوهاعی سریکتآرمان با حر. نشسته بود نگاه کردم

 دوباره به رامان نگاه کردم که خوردیدندونام بهم م.بعد با عجله ازمون دور شد. ارمی بنویماش
رامان .  من بودری همش تقصخوام،یمعذرت م: گفتمهیبا گر.  شده بودرهیبهت زده بهم خ

منوبغل کن، که سردت :ش گفت بهم قفل شديمرتب کرد و از پشت دندونا ژاکت رومو
  خب؟یلیخ.. نشه

 به لبهاش که از سرما سرخ شده دمی خودمو باال کشی به سختشدنی کم کم پراکنده ممردم
 بده که نانی کرد با نگاهش بهم اطمی کنار زدم سعسشوی خي دستم موهاهیبود نگاه کردم با 

 چسبوندم، اشکام نشی درنگ دستامو دور کمرش حلقه کردم سرمو به سیحالش خوبه،ب
حلقه .  دستشو تو موهام فرو برد چونشو رو سرم گذاشتتن،نشسی مسشی لباس خيآروم رو

 آغوش تورو داشت و سرما شهیاحساس سرما نداشتم، مگه م. دستامو دورش تنگ تر کردم
 ضربان نی هم گذاشتم طني زدمو آروم پلکامو رويلبخند...  مهربون منهیرو حس کرد؟ ناج

 . بشنومشدی بود که میی الالنیقلبش بهتر

 تختم بودم و رامان و آرمان دو يرو.  چشمامو باز کردمنی فنی با فیمی پچ پچ مالي صدابا
 ثابت کردی نم دار نگاهم مي سرخ و موهاينگاهم به رامان که با چشما.طرفم نشسته بودن

 آرمانو ياصد.  دستم سرم وصل بودهیبه . برگشتم خونه و هنوز همون شبهدمیفهم. موند
 ؟ی خوبلوین... دار شدیخب ب: که گفتدمیشن
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 نی و فی سرماخوردگيفقط حال و هوا. کردمی حس نميدرد.  به سمتش برگردوندمسرمو
 .خوبم:با لبخند گفتم.  داشتمنیف

 اچه؟ی تو دري افتادی چيبرا. خوبه: و گفتدی کشی از سر آسودگی نفسآرمان

 .. شد که افتادمی چهوی دونمیخواستم توپ اونارو پس بدم، نم_

 کرد، قی سرت، تو سرمت آمپول تزري باالمیدکتر آورد: سرزنشگر نگاهم کرد و گفتآرمان
 . شديریشگی پي سرما بخورنکهیقبل از ا

 ؟یرامان چ:  به رامان نگاه کردمو گفتمی نگرانبا

 .من خوبم: زد و گفتي لبخندرامان

 توهم آمپول ایهرچقد گفتم ب. ادیامحالت ج!يخوری وحشتناك ميفردا سرما! شهیمشخص م_
 ... افسرده هانیبزن مثه ا

 .رونی بمی ما برای استراحت کنه بدی بایلین: وسط حرفشو گفتدی پررامان

 ؟ي ممکنه سرما بخوریفهمی مچی کنه؟هیدگی دکتر بهت رسیچرا نذاشت: اعتراض گفتمبا

 بهت سر ی صدام بزن، استراحت کن، من هر از گاهی داشتاجی احتيزیچ: محبت گفت با
 .زنمیم

 .ترسوندی منو منی و اکردمی حس مشوی حالیمن ب.  جاش پاشد و رفت سمت دراز

 يدی اگه دایاگه حالت بد شد .  خودت باششترمراقبیب: از جاش پاشد و برادرانه گفتآرمان
 . بهم بگوایحال رامان بده ب

 .ممنون: قدردان گفتمی نگاهبا

 . رفترونی از اتاق بری زد و با شب بخيلبخند

 ممکنه رامان حالش بد شه؟ ی استراحت کنم وقتيچجور.  بود2:40به ساعت نگاه کردم***
 رامان؟؟؟:با استرس صداش زدم.سوزن سرم رو باز کردم
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  شده؟یچ: بعد به سرعت در رو باز کرد و شوکه گفتي الحظه

 !!می بخوابامشب تو هال. من خوبم، سرمو باز کردم_

 !!!؟یچ_

از جات پا :  منو سرجام نگه داشت و گفتی ناگهانی کردم از جام پاشم که با حرکتیسع
 چرا تو هال؟... نشو

 .ی چشمم باشي جلودیچون با_

 .استراحت کن.من حالم خوبه_

 : گفتمی که با نگرانرونی از اتاق بره بخواست

 اتاق ي تو توی استراحت کنم وقتنجای ايخوای که ازم مهییجایتوقع ب. کنمی خواهش مرامان
 ...هی حالت چنمی و نتونم ببیخودت باش

 .کنمیخواهش م... می بده تو هال بموناجازه

 ؟ینگران من: زد و گفتيلبخند

 .یلیآره، خ: قاطع اما نگران گفتمی لحنبا

 تا مخوابی منی رو زمکنمی تشک پهن مهی نجایمن هم...  خبیلیخ: و گفتدی بسته خندي لبهابا
 باشه؟...  راحت شهالتیخ

 با فاصله نی زمي دست رخت خواب برداشت و روهیاز کمد اتاق .  تکون دادمدیی به تايسر
 . مبل نشستيبعد رفت رو.  از تختم پهن کرديدو متر

 ؟یچرا اونجا نشست_

 .تو استراحت کن. گهی دخوابمیخوابم گرفت م_

 يچجور:  نگاه مشکوك بهش انداختم و گفتمهی نگاه به رخت خوابش و هی ومدی خوابم میلیخ
  اتاق خودت؟يری نمدمیاعتماد کنم که من خواب
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 .دمیقول م: که منو نگران تر کرد گفتي زد و با تک سرفه ايلبخند

 نمی شم ببداریاگه ب:  گاه تخت سر دادم سرمو رو بالش گذاشتم و گفتمهی کم کم از تکمویتک
 !کشمتی میستین

 .حاال بخواب! گهیقول دادم د: و گفت هم گذاشتي روپلکاشو

 . برداشت و مشغول ورق زدن شدزی مي خودش کتابمو از روو

 . شدنی چشمامو بهش دوختم تا کم کم پلکام سنگهمونجور

 4:33 به ساعت کهجیگ.  زدمو چشمامو باز کردم چراغ اتاق خاموش بود و آباژور روشنیغلت
رامان رو همون مبل .  که رامان روش نشسته بود نگاه کردمی و بالفاصله به مبلدادیرو نشون م
 نییبا دلهره لحافمو محکم کنار زدمو از تخت پا.  گذاشته بودزی ميکتاب هم رو. خواب بود

چهرش آروم و خواب بود، پشت دستمو . شدمرهی به مبلش رسوندم و بهش خمواومدم خود
کنار مبل . سوختیاشت تو تب م وحشت کردم رامان دشیآروم رو صورتش گذاشتم از داغ

 کنم کاری چایخدا. شدیقلبم داشت از جا کنده م. دادیزانو زدمو صداش کردم اما جوابمو نم
 شدم االن حتما مونی برداشتم پشلوی موبای وقتاما رفتم سمت تلفن تا به آرمان زنگ بزنم

روش خم شدمو  خودمو به رامان رسوندم به صورت ملتهبش نگاه کردم دمویلبمو گز. خوابه
 با اون قد ی من بتونم شخصنکهیهرچند ا. دور گردنم انداختم تا بلندش کنمیبازوشو به سخت

 گذاشتم و جفت دستامو دور گردنم  بازوشو دورهی. ومدی بنظر مدی رو بلند کنم بعکلیو ه
 از دستم ي تنم افتاد و تعادلم لحظه اي وزنش رودمیکمرش انداختم و بسمت خودم و باال کش

رفت و رو کمر به عقب خم شدم اما با تمام قدرتم کمرمو صاف کردمو رامان رو محکم تر 
 برداشتم پام بچند قدم که به عق.  کوتاه و عقب عقب به طرف تخت بردميگرفتم و با قدما

 رامان هم از نی کرد و محکم افتادم رو زمری پرت کرده بودم گنییبه لحافم که از تخت به پا
 ي رامان روی درد نگرفت ولمیی لحاف افتادم جايچون رو.دستم در رفت و افتاد کنارم
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نکنه ستون فقراتش شکسته باشه؟ با حرص .  گرد شده بهش زل زدميبا چشما. پارکت افتاد
 تختم کشوندم و ي زار رامانو رویبا حال.  پرتابش کردميرو گرفتم و به گوشه ا لحاف

 المپ اتاقو روشن کردم  نکنه حالش بدتر شه؟...  کنمکاری چایخدا.  شدمرهی خ بهشیبانگران
 هم خی کی و چندتا قالب کوچختمی ظرف بزرگ آب سرد رهی تو آشپزخونه ، تو دمیو دو

 يظرف آبو رو.  هم برداشتمو همرو باهم بردم به اتاقمي اله دستمال حوهی. توش انداختم
 کنم سی دستاش و صورتشو خدیخب با. خت نشستم تيکنسول گذاشتم و خودم رو لبه 

تو اون !! گهیرامان نامزد منه د... ضمنا...  من مجبورممیشونیبا کف دست زدم به پ... نه!! گهید
 بردم سمتش دی لرزونمو با ترديدستا.. رفت مسئله گونه هام گر گنی اي آورادی با طیشرا

 یبا هر مکافات.  بسمت سرشدمی کششرتشوی تگمیسرشو از بالش بلند کردمو با دست د
 ي کردمو چلوندم و روسی به اندامش نگاه کنم،حوله رو تو آب خنکهیبدون ا. درش آوردم

 ي سمت کشوفتم به اطراف انداختم رینگاه.  خواستمیبازم دستمال م. باالتنش پهن کردم
دستشو  . داغش گذاشتمیشونی پي رو تا کردم رویکی.  هم برداشتمگهیکمدم و دوتا حوله د

 معصومانه بسته ضی مريبه صورتش نگاه کردم که چشماشو مثل بچه ها.  دستم گرفتميتو
بخاطر من ...  منهریهمش تقص:  آروم گفتمکردمی مسی که دستشو با حوله خیدرحال. بود
 انقد منو یواسه چ... شدمی مضی تو مري نشد،کاش من بجامیچی من هونوقت ا،ي شدضیمر

 شتری بيخوای م؟ي فوق العاده ایلی که خی بهم ثابت کنشتری بيخوای م؟یکنیشرمنده م
 ی همه جوابنی بعد انکهی اترسم؟ی می از چیدونیم.... ی رحمی بیلیدوست داشته باشم؟ تو خ

 .ی تو مثل خواهرمیگ بازم بنکهیا. ی من نداشته باشيبرا

 اشکامو پاك کنم حوله نکهیبدون ا. کنمی مهی دارم گردمی فهمدی تخت چکي که روی اشکبا
 وگرنه من شنوهی صدامو نمدونستمیم.  تنش گذاشتمي دوباره خنک کردمو روعیهارو سر

 شده بود شتری چشماش بسته بود جسارتم بیوقت...  بگمنارویانقدر شجاع نبودم که بخوام ا
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 یوقت:  زدمو گفتمیلبخند تلخ... شمی به چشماش نگاه کنم الل میقت ودونستمی گفتن، ميبرا
 نه با حرفات حرصم یتونی نمگهید...  بگمخوامی می هرچتونمی می و خوابی و ساکتينجوریا

 یول... ندازهی که قلب منو از کار می بزنوی نه اون لبخند،ی کنوونهینه باچشمات منو د...  يبد
 ي رويحوله . ضی دوست دارم تا رامانه مرشتری بسرحالو  من رامان،یبهتره زود خوب ش

 .  برداشتمو موهاشو با انگشتام زدم کنارشویشونیپ

 هم گذاشتمو ي با آرامش پلکامو رون،یی بدنشو چک کردم،تبش اومده بود پاي دمادوباره
 برداشتم تا فموی حاضر شدم و کعیسر.  ظرف آب انداختميحوله ها رو تو. خدارو شکر کردم

 یلیهرچند بدون نسخه دارو گرفتن خ. رمی براش دارو بگیکیبرم از داروخونه همون نزد
.  شدمرهی روش مالفه انداختم و با لبخند به صورتش خرفتن قبل از.  داشتتیمحدود

 برات دارو رمیمن دارم م:همونجور که دستمو کنار سرش رو بالش گذاشته بودم زمزمه کردم
 . خبر رفتمی بی که بعد نگگمی دارم بهت مرم،یبگ

 ی به گونش بزنم اما حسي بوسه اخواستی دلم مخورد،یم گرمش به پوست صورتم نفس
 نکاروی رفتن به داروخونه ترك کردم، من حق ايمانعم شد، ازش دور شدم و خونه رو برا

 نبود، هر چند عرفا و شرعا و ی استدالل خوبتی محرمغهیاون ص... که ببوسمش... نداشتم
 ؟یاون چ... ت؟ من دوستش دارم آدم هستی حس آدم و رضازمگه مهم تر ا... قانونا باشه

 ... طرفه فکر کنمکیمن حق ندارم 

 و تب بدون نسخه پزشک ی سرماخوردگي تونستم دوتا شربت برادمی داروخونه رسبه
 خودمو به خونه رسوندم دوباره به اتاقم رفتم ، هنوز خواب بود، تبش هم باالتر عیسر. رمیبگ

هوا کم کم رو .  نگاه کردمدادی رو نشون م6:17پالتومو در آوردمو به ساعت که . نرفته بود
 . به آشپزخونه و مواد سوپ رو حاضر کردم تا براش سوپ بپزمفتمر. رفتی میبه روشن
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 کنم دارشیهنوز خواب بود نتونستم ب.  و به اتاقم بردمختمی ری پختم،تو ظرفدی جو سفسوپ
 دم نگاه دهیرفتم کنار پنجره و به سپ. بشمرهی و بهش خنمی همونجا کنارش بشخواستمیو نم

.  سرفش از فکر در اومدمو سرمو بسمتش چرخوندمي چقدر گذشت که با صدادونمینم.کردم
حالت :با خجالت رفتم کنارش و گفتم. کردی به تخت نگاه مجی و گدچشماشو باز کرده بو

 ؟يخوبه؟ درد ندار

 ! چرا رو تختتم؟؟مني از جات پاشدی چيتو برا_

 ...نتتی دکتر ببیذاشتی مدی که گفتم با،بهتی تب داشتیلیخ... ي شدضیمر_

 ...من خوبم: خستشو بهم دوخت و گفتيچشما

 چشم دوختمو نیبا خجالت به زم.  شد و مالفش از رو تنش سر خوردزی خمی جاش نتو
 . تبتو کم کنمسی تا با حوله خارمیمجبور بودم لباستو در ب:گفتم

 ...ایب:داشتم به طرفش گرفتم و گفتم برنی از رو زمشرتشویت

 .يتو زحمت افتاد... زمیممنون عز: شرتو ازم گرفت دستشو رو سرش گذاشت و گفتیت

 . جبران محبتت کم بوديبرا... یچه زحمت_

 .نیبش...  نستاياونجا پا وا: لباسشو تنش کرد و گفتی سستبا

 حالت خوبه؟: آشفتش گفتمافهی تخت نشستمو با نگاه به قي لبه رو

 .ي کردي تو ازم پرستاری خوب نباشم، وقتشهیمگه م: زدي خسته البخند

 . زدمي هام گل انداخت و لبخندگونه

 ...ي بخورناروی ادیبا: پام گذاشتم و گفتمي ظرف سوپو دارو هاشو روینیس

 ؟يخودت درست کرد_

 ...سوپ رو آره_

 ؟يداروها رو از کجا آورد: گره خوردابروهاش
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 .رفتم از داروخونه گرفتم... ستمیمن که دارو ساز ن_

  رفتن چقد خطرناکه؟رونی از خونه بیدونیتو اون وقت م: اخم گفتبا

 کردم؟ی فکر مرونی به خطرناك بودن بدیمن با...خب تو حالت بد بود_

 . دادهی باز شد و سرشو به بالش تکی کماخماش

 ...ي دارو هاتو بخوردیبا... بخورایب: قاشق از سوپ برداشتمو گفتمهی دی تردبا

 ؟ي مثل پسربچه ها بهم غذا بديخوایم: دی به قاشق انداخت و پرسی گوشه چشم نگاهاز

 . آرهياگه خودت نخور_

 تو بخور بعد نویا...يتو خودت سرماخورد:  رو برداشت قاشق رو ازم گرفت و گفتینیس
 .اری من بي برایکی

 .مخوری تو بخور من بعد منویا...نه_

 .خورمیپس منم نم_

 !ریرامان باز مثه پسربچه ها لج نگ: کردماخم

..  ندارمیحس گرسنگ. من تازه از خواب پاشدم... بخور:  لبخند قاشقو سمتم گرفت و گفتبا
 .زود باش. ي بودداریتو کل شب بخاطر من ب

 رامان؟؟_

 يودم که برا نداشتم انقدر نگرانش بيچاره ا.  نداد فقط قاشقو سمت دهنم گرفتیجواب
 خودم بخورم که نکهیا!!  استفاده کنمادی داره ممای آ کن هواپکی از تکنیغذاخوردنش حت

 ! نبوديزیچ

سوپو قورت دادم .  بهم زد و قاشق رو دوباره وارد ظرف کرديلبخند.  وارد دهنم کردمقاشقو
 ...ارمی ظرف برات بهی رمیم...  خبیلیخ:و گفتم

 ! اری خودت بيبرا: قاشق سوپ برداشت و گفتهی
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 . دهن خودش گذاشتي قاشقو توبعد

 !!!  من رو خوردیقاشق دهن.  شدمرهی باز موند و بهش خمهی ندهنم

 ! شدیدهن!ي بخورنی ازیتونی نمگهید:  توجه به نگاه متعجبم گفتیب

 ! بودیدهن!شیپس تو چطور خورد: زده گفتمبهت

 ! شدیروسیقاشقه و.دترهی من شدیسرماخوردگ_

 ..شهیسرد م... خب تمومش کن یلیخ:رمی لبخندمو بگي کردم جلویسع

 .میخوری مار،باهمی خودت بي ظرف براهیبرو _

 .خورمیتو بخور من بعد م_

 .ارمی ظرف مهی بمون من برات نجایپس تو ا_

 .ارمی مرمی خب،االن میلیخ: پاشدمازجام

 و ختمی سوپ تو ظرف رکمی. رونی تکون دادمو رفتم بيسر.  لبخند به در اشاره کردبا
 خوب یلیخ: گذاشت و گفتینی سي سوپ رو تموم کرد ظرف رو تویوقت. برگشتم به اتاق

 .بود،دستت درد نکنه

 . بخورنمیا..نوش جان: دهنش گرفتمي جلوختمی شربت تو قاشقش رکمی

 ؟ی تو چيدارو: خورد و گفتشربتو

 .وبم کردهمون سرم خ...من حالم خوبه_

 .ي داروتو بخوردیدکتر گفت با_

 درهم افهی به قلپ خوردم با قزمی تو قاشق برنکهی برداشتم بدون ازی مي شربتمو از رويبطر
 !طعمش مثل زهرماره!  خبیلیخ:گفتم

 .تو رو تختت استراحت کن... تو اتاق خودمرمیمن م_

 ! تو به حرف من گوش کنکممی به استراحت ندارم،ازیمن ن.از جات پانشو.نه: کردماعتراض
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 !آروم باش! خبیلیخ_

 ارم؟ی برات بيخوریقهوه م:آرومترگفتم

 !االن نه _

 بعد از رانی بار که تو انیتو اول!!!رامان: دمی کردم و به فکر فرو رفتم و پرسکی بارچشمامو
 نسکافه دوست ی گفتي نسکافه بخورهی تو يایبرگشت از باغ وحش دعوتت کردم ب

 گفت تو قهوه دوست تای ربارمی. باشهی قهوه بخور گفتای دوباره گفتم خب ببعد...ندارم
 چرا؟؟؟!!يندار

 قهوه دوست ندارم،اونروز که دعوتم قتیدر حق:  و گفتدی اومد خندادشی يزی چهی انگار
 اونم گفتمی قهوه اگه میبعدش گفت. تو گفتم نسکافه دوس ندارمامی ننکهی بخاطر ايکرد

 !شدی معیدوس ندارم ضا

  تو؟يای بیخواستیو چرا نم_

 . توامی بستی خونه نی نبود وقتندی خوشارانی نامزدته، تو ادی نوکردمیاونموقع فکر م_

 !!ي فکر کرده بودیدرمورد من چ!واقعا که: اخم گفتمبا

 دمیبعد فهم...  اون ناراحت شهدی نکردم، گفتم شايدر مورد تو فکر:  نگاهم کردی مهربونبا
 . داشته باشهتونهی دختر مهی که هیادر برنیاون بهتر

فکر .  سر و صدا ظرفارو بردم آشپزخونهی نزدم فقط بی به فکر فرو رفت،منم حرفرامان
 !شهی پسره انقد خنگ منی ایچرا گاه!!  نامزدمهدیکرده بود نو

. دمی رو شني باز شدن در ورودي که صداذاشتمی می ظرفارو که شسته بودم تو جاظرفداشتم
 نی پاورچنی که پاورچیلی امدنی با درونی وقت صبح؟ از آشپزخونه رفتم بنی اهی کیعنی
همونجور که .  چرا انقد دلتنگش شده بودمدونمینم. زدمو محکم بغلش کردمي لبخندومدیم

 . حالشون چطورهنمیاومدم بب!!  سرما خوردنی دونفر حسابمدیشن:تو بغلش بودم گفت
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 آرمان بهت گفت؟:دمی پرسباشی ز خودم جداش کردم با نگاه تو صورتاز

 نمی ببامی نتونست بهتون سر بزنه، از من خواست برفت،ی زود مدی اومد باشی پيبراش کار _
 ؟یاالن خوب. حالتون چطوره

 .حالهی بکمیمن خوبم،رامان _

 .ششی پمی بر؟پسيجد_

 .یلیام: در اتاق رامانو باز کنه گفتمخواستی می وقتمی بطرف راهرو رفتباهم

 .بله_

 !رامان تو اتاق منه_

 . بهم زل زديزی آمطنتی رفت باال و با حالت بامزه شابروهاش

 ! خب، حالش بد شد مجبور شدمهیچ:  چپ و گفتمی زدم به کوچه علخودمو

 سرزنده و یلیام. رامان رو تخت نشسته بود. می و بطرف اتاق من رفت، باهم وارد شددیخند
 مار؟ی مرد بيرچطو: خوشحال بهش سالم کرد و گفت

 !دونهیاالن اوباما هم م! خوبم،آرمان همرو خبر کرده:ي لبخند ژکوندبا

 .اومدم براتون سوپ بپزم: پالتوشو درآوردیلیام

 .زحمت نکش درست کردم،من حالم خوبه:  نشستم و گفتمشمی آرازی میروصندل

 ه؟ی گردش،نظرتون چمی بري چهارنفرنیچه خوب،پس اگه خوب_

 .خوبه: جواب بدم از جاش پاشد و گفتنکهی قبل از ارامان

 .ی استراحت کندیتو با: کردماعتراض

 .رونی رو مرتب کرد و با لبخند از اتاقم رفت بی توجه به حرفم روتختیب

 !!ادی بنظر بي قوخوادیم:  بودم غر زدمرهی که به در خنطوریهم

 !گهیهست د_
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 ؟کجا؟يچهارنفر:دمی باال انداختم و پرسییابرو

 !ي شهربازمی برمیتونی امروز کار نداره،مدمی پرسسن،ازشیباج_

 .. حال رامانترسمیم_

 یاونموقع خوب!  آمپول گنده بزنههی تا مارستانی ببرتشی گفت مسنیاصال نگران نباش،ج_
 !شهی منیحالش تضم

 :  تکون دادم جواب لبخندمو دادي لبخند سربا

 .می دور هم باشمی تا بتونادی نمشی پ فرصتانی از اگهی شروه شه دکوالسی کارت با نیوقت

نگران : گفتی بخشنانی دستامو گرفت و با لحن اطمیلی به ابروهام افتاد،امینی چشیادآوری با
 .رهی مشی خوب پزینباش،همه چ

 .دوارمیام_

 با چه دونهیخدا م. رونی بانی بمارستانی و رامان از بسنی تا جمی منتظر بودنی تو ماشیلی امبا
!! " شدی کرد تا بالخره راضی سعیلی خسنیج.  بره دکترمی رامانو مجبور کردیمکافات

 زی ري صدایلیام. از فکرم خندم گرفت! ترسهی رامان از آمپول مکردمی چرا فکر مدونمینم
 ؟؟يخندی مراچ:دیخندمو شن

 جداکردمو کردمی نگاه ممارستانی داده بودمو به بهی جلو که بهش تکی از صندلصورتمو
 ترسه؟یرامان از آمپول م:گفتم

 !گهی دهیروان! ادینه بابا، از دکتر رفتن خوشش نم:دیخند

 ساعته مین! نای شدن ایچ: نگاه کردمو گفتمدادی رو نشون ممی خنده به ساعتم که پنج و نبا
 !!مارستانیرفتن تو ب

 ! برهیابم م هم انقد گرمه داره خونیآره واقعا، ماش: جابجا شد و گفتی کمتوجاش

 .هیی که چقد سرمایدونیم!شهی رامان سردش ممی کنوکمشیبخار_
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 ! دارمیی حساهی.ی نگرانشیلیخ_

 . کرد و با شک نگاهم کردکی چشمشو بارهی

 .کنهی می بدونه چه فرقیلی امنکهیا. مشخص شدلبخندم

 راجع خواستیانگار خودش هم دلش نم.  دادهی تکی صندلی باز کرد و به پشتقشوی ي هادکمه
 قسمت مهم و هی کردمیحس م.  برام مبهم بودیلی تو اميزی چهی...  مسئله ازم سوال کنهنیبه ا

 .شناسمیبزرگ از وجودشو نم

 و دمی کششهی شيانگشتمو رو.  دادمهی تکی موندمو سرمو به پشترهی بخار گرفته خشهی شبه
 که دمی رو دسنی جزودپاکش کردمو از همون قسمت رامان و. رو نوشتم R ناخودآگاه حرف

 . ومدنی منیبه طرف ماش

 ی درحالسنیج. شونه هامو دادم باال.  شدتی سرد وارد ماشي از هوای سوار شدن موجیوقت
فقط !  رامان خوبهي خب حال آقایلیخ:  با پوزخند گفتشدی منیکه آماده راه انداختن ماش

 ! شهی حل مي داره که بزودیمنگاهی مشکل نشکمی

 به ما چپ چپ نگاه کرد و نهی بعد از آسنی رامان اول به جمویدی خندزی رزی ریلی و اممن
 !کنمای درست می گاهجی برات مشکل گی با اردنگسنیج: گفت

 ن؟ی کردریچرا د:دمی پرسمن

 ! پرستاره عاشقم شده بود،طولش داد: بستی که کمربندشو می درحالرامان

 به عمق حرفات دقت کمیکاش  : رو راه انداخت و گفتنی ماشی با لبخند بانمکسنیج
 !يکردیم

 م؟؟؟یکجا بر!  خبیلیخ:دی بعد پرسی زد و کمي حرف پوزخند صداداری برامان

 !! سرخپوستامي من عاشق بساطا،ی بازار محلمیاول بر: با ذوق گفتیلیام

 !ی روز آفتابهی ياون باشه برا!!  سرد و مرطوبهیلیهوا خ: مخالفت کردسنیج
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 باشه، یقی که موسییجای میبر.... امممممم،خب: به خودش گرفت و گفتي حالت متفکریلیام
 ! کنسرتمی برم،ی هم آهنگ گوش کنمیکه هم برقص

  برقصه؟تونهی متحرك مماریب_به رامان اشاره کرد_نیبنطرت ا:  دوباره مخالفت کردسنیج

 !سنی جي بانمک شدیلیامروز خ: زد و گفتي پوزخندرامان

 ! باحال بودمشهیمن هم_

 .گهی میلی که امای از همون بازار محلمیبر! من حالم خوبه_

 .می خب،بریلیخ_

 .کردمی که درحال پخش بود گوش می کرده بودم و به آهنگسکوت

شما دخترا جلوتر : و گفتستادی کنار رامان اسنی جمی شدادهی پنی و از ماشمیدی رسیوقت
 .میای ماهم پشت سرتون من،یبر

 ی جالب و قشنگيجا. میرفت و باهم مشغول قدم زدن شد با لبخند دست منو گیلیام
 و مرطوب ي ابريهوا.  بودزی واقعا شگفت انگکی سرخ پوست از نزدی بومي آدمادنید.بود

 . داشتنی خوبی قدم هامون هماهنگری نم دار زنی و زمرفتی مشیکه رو به گرگ و م

 مشغول جانی کشوند و با هفروختی می دستعی که صنای با شوق منو به سمت بساط زنیلیام
 ستادهی واجای و رامان که سنی به جی نگاهمین.  شدی چوبي با مهره هایی دستبند هادنید

 به اجناس زن سرخپوست انداختم که ی کلی انداختم و بعد نگاهزدنیبودن و حرف م
 . توجهمو جلب کرديدستبند

 هی شبزیش دوتا چ وسطش داشت و دوطرفیقی مهره عقهی و نازك داشت که ی چرميبند
 نایا: گفتي لهجه داریسی که زن با انگلکردمیداشتم بهش نگاه م. دندون گرگ داشت

 .کنهی مداری و پاشتری بنشونوی عاشق و معشوق، عشق و عالقه بيجفتن،برا
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 زد و ي لبخندیلیام.  لبهام نقش بستي روي مسائل اعتقاد نداشتم لبخندنی به انکهی ابا
 ! برا روز مبادامیری دوتا بگای بلویچه جالب،ن:گفت

 .هیروز مبادا؟فکر خوب:دمیخند

 نفت ي شده بود و چراغاکیهوا تار.می و بازم به راهمون ادامه دادمی دو جفت گرفتهرکدوم
 در انعکاس با آدما و ی روشن شده بودن و نورشون جلوه قشنگستادهی ايسوز و مشعل ها

 . بوجود آورده بودلیوسا

 هی: کردگفتی اشاره می که به سمتی دستمو تکون داد و درحالیلیه ام بود کری به مسنگاهم
 . چه خبرهمینی ببمی برایب..يریچادر فالگ

 زای چنیبه ا: گفتمیلی می نگاه کردم و با بشدی که ازش نور زرد رنگ ساطع می چادر بزرگبه
 !یلیاعتقاد ندارم ام

 .گذرهیحرفشم نزن،خوش م: کردی بانمکاخم

 . تو چادرمیری ممی که دارمیبه پسرا گفت.  به لبم نشوندمو موافقت کردميلبخند

 دخترونه و يخب مسلما اونا از کنجکاو! چپ چپ و بعد با پوزخند بهمون نگاه کردناولش
به محض .  در آورد و منو بسمت چادر کشوندیی براشون ادایلیام! ادی خوششون نميریفالگ

 ! منو متعجب کردبشی عجيورود فضا

 . اونجا بودی بومینیی تزلی مجسمه و وسایلک

 ی لحظه زننیهم. کردی ممی چادر رو تقسي وجود داشت که انگار فضاي انتها پرده مهره ادر
 ی رنگی آبظی غلشی بلند تنش بود و آرارهی تیلباس آب. پرده رو کنار زد و به سمتمون اومد

 .به چشم داشت

 ن؟یریگیشما فال م:دی پرسیلیام. میجوابشو داد.  لبخند بهمون سالم کردبا

 !ن،البتهیاگه مشتاق:  شبق رنگشو پشت گوش زد و گفتي موهازن
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 يادی زي از نور شمع هایی چادر با هاله هارهی تيفضا. ومدی خوشم نمادی چهره مرموزش زاز
 و به دنبال زن دی شادان دستمو کشیلیام! دادی به آدم میکه اونجا بود هم حس ترسناک

 هی رشی بود که زنی زمي کوتاه روهی با پایکی گرد کوچزیم. می رفتيده مهره ااونطرف پر
 بنفش ي گوهی زی ميرو.  غار داشتي هاوارهی دي روي های از نقاشزیر ي با طرح هامیگل

 .زن به نشستن دعوتمون کرد. رنگ قرار داشت

 انداختم یلی به امی نگاهمین. می نشستزی هم سمت مخالف میلی اول نشست ومن و امخودش
داشتم .  دختر در عجب موندمنی ايبازم از انرژ. دیدرخشی مي سبزش از کنجکاويچشما
 یکنی فکرمیبه چ: لحظه زن گفتنیهم. روننی که بسنی خوشبحال رامان و جکردمیفکر م

 ؟یدختر شرق

 . شدمرهی زده بهش خرونی از حدقه بي چشمابا

 من دیشوکه شده بودم ،از کجا فهم.  برجستش نشسته بودي گوشه لبهاي محوپوزخند
 ن؟یکنی مینی بشی رو پندهیشما آ! یچیه: آب دهنمو قورت دادمو گفتمم؟یشرق

 مبهمه از ری تصوهی ینی بشیپ...  بدونه،حداقل تا آخرشنوی دوست نداره ایمعموال کس_
 . بدهرشییاما انسان قادره تغ... ادی بشی که ممکنه پیاتیواقع

 ه؟یاسم شما چ:دی پرسیلیام.  تکون دادمدیی به تايسر

 تامارا، و اسم شما؟_

 ن؟ی حدس بزننیتونیشما نم: کردمی دستشیپ

 انداختم ،اونم عاقل اندر یلی به امی نگاهمیلبامو جمع کردم و ن.  ،خندش ترسناك بوددیخند
 . به تامارا زل زده بودهیسف

:  از خنده تو چهره و صداش مشخص بود گفتیی که هنوز رگه های قطع شد درحالخندش
 ن؟یخب؟اسمتونو نگفت
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 . هستنلوفری دوستم نشونی ا،ویلیمن ام: جواب دادیلیام

 رم؟یاول فال کدومتونو بگ: به چهره هامون نگاه کرد و گفتیکم

 .اول تو: نگاه کردمو گفتمیلی امبه

 . شدرهی و به تامارا خدی لبشو گزدی باتردیلیام

 .زی ميدستاتو بزار رو: زد کنار و گفتزی مي رو از رويگو

 .زی آهسته دستاشو به کف گذاشت رو میلیام

 ينگاهش از کف دستا.  رو برگردوند و به کفش نگاه کردیلی امي زد و دستاي پوزخندتامارا
... ي حس کهنه دارهیتو :  بعد آهسته گفتي اقهی شد دقرهی باالتر رفت وبه چشماش خیلیام

 اما دهیعذابت م...یکنی نمانشی نماچکسی هي و برای خودت نگهش داشتشی که فقط پیحس
 ... اون

بهت زده از کارش بهش .  شدرهی خنی برداشت و به زمزی مي وحشت زده دستاشو از رویلیام
... من:موهاشو زد پشت گوشش و گفت. ارهی بدست بشوی کرد خونسردیسع.  موندمرهیخ
 . تو شروع کنلوین.  ادامه بدمخوامینم

 .. گرفتمیلینگاه پرسشگرمو از ام.  شدرهی لب نشوند و بمن خي رویقی پوزخند عمتامارا

 به چشمام نگاه کنه به کف نکهیتامارا بدون ا.  موندمرهی گذاشتم و بهشون خزی مي رودستامو
 .دی کشیقیاخماش توهم رفت و نفس عم.  شدرهیدستام خ

 ... دوستتي اگه بگم؟جلوستی ني تو که مسئله ايبرا: گفتيجد.  نگاهش کردمدیباترد

 . تکون دادم و منتظر به لبهاش زل زدمی به نفيسر. نیی خجالت زده سرشو انداخت پایلیام

 تا ه،سهی شده، راه خطرناکدهیچیهمه مسائل برات پ. يری درگیلیتو خ:  باز کرد و گفتلب
 شیکی ست،ی هنوز مطمئن نی صادقانه و عاشقانه سمت توئه ولشیکی... مرد تو راهتن

 . شدرهیحرفشو قطع کرد و به چشمام خ...  هم دوستت دارهیلیبرادرانه سمتته و خ
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 .  دهنمو قورت دادمو منتظر ادامه حرفش موندمآب

 ... ترسناكیلی و هم خن،ی هم عاشقانه،هم دروغشمیکی: دی کشیقی عمنفس

 ،يخوای رو میکی. شهی نمبتی نصيری خاشی از زواچکدومی که از هی هستی مثلثری درگتو
 .يخوای خواستنشو مي مسئله اکی ي و هم براخوادتی هم میکی خوادت،ی میکی

 نفره، هی ي مثلث تمام آرزونی ايای از زوایکیو :  بهمون انداخت و گفتی نگاهمی پوزخند نبا
 ... ترهیقی حقی نفر که حسش از هر حسهی

 ی هم هست؟ کي اگهیمرد د. برام گنگ بود، سه مرد؟ چرا سه تا؟ من عاشق رامانمحرفاش
 ادغامشون کنم، نموی جا بچهی می واقعی حرفاشو با زندگتونستمی نفره؟ نمهی يآرزو

 داشت انگار ی جنبه سرگرمنکارمونی انکهی با اانه،ی به حرفاش دارم ي اعتقاددونستمینم
با ... نهی نذاشت کامل فالشو ببی چرا؟اونکه حتیلیاما امبود،  حال هردومونو گرفتهیحساب
 افهی قی به طرفمون اومدن وقتسنیرامان و ج. رونی بمی مغشوش از چادرش اومديافکار

 نی کردی خالباتونویج: دی بهم انداختن و رامان با پوزخند پرسی نگاهمی ندنیهامونو د
  چرت و پرت بهتون گفت؟چقدر ن؟یبرگشت

 .اونقدراهم چرت و پرت نگفت:  گفتمي جدي چهره ابا

 زا؟ی چنی و ازنیکنی با شاهزاده قصر الماس ازدواج منکهیا:دی خندسنیج

بنظر من که از خودش :  زد و گفتی لبخند زورکرونی از حالت متفکرش اومد بیلیام
 لو؟یمگه نه ن! اوردیدرم

 .دیشا_

 ؟ي بساط جادوگرنیاز می برگهید: برگشت گفتری زد و با نگاه به مسي لبخندرامان

 با یلیاز دست ام! موافقم: گفتوفتادی که جلو می انداخت و درحالباشی دستاشو تو جسنیج
 ! هاشدهی انیا
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 حس می و راه افتادمی شدنی سوار ماشیوقت. می راه افتادسنی پشت سر رامان و جیلی و اممن
 . کردمدای پيبهتر

 م؟ی کجا بري تو نظر بده،دوست دارلوین:دی بهم نگاه کرد و پرسنهی از آسنیج

 .کنهی نمی من فرقيبرا: زدمی کمرنگلبخند

 م،چطوره؟یخوری ميزی چهیهمونجا هم ! يشهرباز:  گفتیلیام

 !  موافقميمن با شهرباز:  گفتیلی سرشو کج کرد با نگاه به امرامان

 ! کمهمیلی خي فعاله شهربازشی شما دوتا که کودك درونتون بيبرا:  گفتیلی می با بسنیج

 !شهیامشب کودك درون توهم فعال م: گفتدادی که تو جاش لم می و درحالدی خندیلیام

 . کردمی حرف به حرفاشون گوش می داده بودمو بهی تکنی به در ماشآرنجمو

 . شدمادهی از همه زودتر پمیدی رسیوقت
 
 پر زرق و یلیخ. می شدي رو پارك کنه ما سه نفر باهم وارد شهربازنی رفت تا ماشسنیج

 چه برسه به خود بچه کرد،ی بالغ هم بچه مي شاد دل آدماي رنگهابی بود، ترکیبرق و نوران
 آمپول هیتوهم اگه ! معلومه که خوبم:حالت خوبه؟ لبخند زد:دمیبا نگاه به رامان ازش پرس. ها

 ! دارمی چه حالیدونستی االن ميزدیخانواده م

 . پالتوتو مرتب کن سردت نشهقهی: و گفتمدمیخند

 رفت دنبال دوست نی کاشت خودش با ماشنجای مارو اسنیج: و گفتدی باال کشقشوی
 !! دخترش

  کاراهم بلده؟نیاز:دی خندیلیام

 افهی قهی بازم هی مظلومش افهی اون قری زن،یگول ظاهر معصومشو نخور:  پوزخند زدرامان
 !!گمی من که دروغ نمنیط بهم اعتماد کن فقست،ی به مثال زدن نازیخالصه ن! مظلومه
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 نمونیچشماشو ب.  شددتری خندمون شدسنیبا اومدن ج. دنی خندزیزری رمی کردشروع
 !! تنهاتون گذاشتمقهیفقط دو دق: چرخوند

 !کردنی هم استفاده منایا! گفتمی براشون ماتیداشتم از خوب:  گفتی با لبخند بانمکرامان

 ! خر عمتهیعنی به رامان نگاه کرد که ي داد باال و جورابروشو

 ی رفتی گفت مارو سر کار گذاشتیلیام:  گذاشت و گفتسنی دستشو رو شونه جرامان
 !!يدخترباز

 ؟؟ من گفتم؟!!!!یچ: چشاشو گرد کرد دستشو جلو دهنش گرفت و گفتیلیام

 !!!همزن: به بازوش زدمو گفتميباخنده ضربه ا!  کرددیی هم تایلین: دکردیی تارامان

 ! جذابمیلی من خنهیمنظورش ا: متوجه منظورم نشدن رامان گفتیلی و امسنیج

 .  زدمی کردمو پوزخند کجکی بارچشمامو

آمار چرت و پرت گفتن برا امشب : گفتي جدي فرو برد و با ظاهرباشی دستاشو تو جرامان
 ! که من گشنمهمی شام بخورمی برگهی رفت باال، ديادیز

 .می رفتي و خنده سمت رستوران بزرگ شهربازی با شوخموی موافقت کردهمه

 !چه خلوته! زنهیخر پر نم: گذرا انداخت و گفتیرامان به اطراف نگاه.می سفارشارو دادیوقت

 زنه؟یمگه خر پر م: متعجب گفتسنیج

 !یرانیاصطالحات ا:دی خندیلیام

 !ی گاهپرهیاز دهنم م! قایدق: جواب دادرامان

 !  خلوت خوبهينجوریهم:م و گفتم برداشتي دستمال کاغذمن

  نگرفتن؟یهنوز از طرف شرکت باهات تماس:  تکون داد و گفتي سریلیام

 . برمدی باي نمونده،بزوديادی ززیچ_

 .ییایتالی و زبان اوتری کامپي کاراي خونه رامان، براارمیفردا اسپنسر رو م_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 417 

 ن؟یایخوبه،عصر م_

 .احتماال_

 عوض کردن فضا روبه يبرا.سکوت بود . می آوردن و همه کم کم شروع کردسفارشارو
  چطوره؟سنیحال م:دمی پرسسنیج

 !سکهی رهی تنها گذاشتنش دونمیخوبه، بردمش خونه سم،م_

 نگاه يخب چرا بمن اونطور: و گفتدی خندیلیام.  نگاه کردیلی سرزنشگرانه به امبعد
 ! ؟یکنیم

 .  شدکشیاست نداد و مشغول خرد کردن یجواب

 . از نوشابه خوردمکمیجواب لبخندشو دادمو .  دادلمی تحوي رامان نگاه کردم لبخندبه

 و چون میقبول کرد.  بودیلی امدهیالبته ا. می سوار چرخ و فلک شمی گرفتمی از شام تصمبعد
 .  باهم رفتنیلی و امسنی چرخ و فلکش دونفره بود من و رامان باهم و جينایکاب

 کخ کم ي و به منظره ادمی کشیقینفس عم.  و آروم شروع به حرکت کردمی سوار شدیوقت
 . شدمرهی خنیی پارفتیکم م

 به ی حسچیه!  چرخ و فلکو دوس نداشتمیاز بچگ:  پا انداخت و گفتي پا روالیخی برامان
 .دهیآدم نم

 چوقتیم ه بچه بودیوقت.  دارمیمن حس خوب:  لبخند به چهره درهمش نگاه کردمو گفتمبا
 رو ي شهربازي فکريای بازخواستی و دلم مگرفتمی لج مشهیهم. سوار چرخ و فلک نشدم

 .انجام بدم

 تجربه جانی هکمی دلت نخواست چوقتی ه،يپس فقط به فکر درس و کتاب بود:  زدلبخند
 ؟یکن
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 ي ازم فرارشهیهم.... نیریخرخون کالس، خودش... کردنی مسخرم مشهیهمسن و ساالم هم_
 خواستم،ی کتاب داستان مشهی از قبل مدرسه،دخترا عشق عروسک بودن و من همیبودن ،حت

 . گرفتمادی برم مدرسه خوندنو نکهیمن قبل از ا

 ...ی متفاوتیلیتو خ:  بهم زد و گفتیلبخندمهربون

تموم !  بودمگوشیمن باز: نگاهشو گرفت و گفت.  شدمرهیبه چشماش خ. دی دلم لرزته
 !مامانم از دستم کالفه بود.  بسازمدی جدزی چهی تا کردمی مهی تجزامویاسباب باز

 ....یچه دوست داشتن: گفتمرلبیز

 هوم؟_

 . مامانتچارهی،بیچیه_

فقط حواست باشه لگدش ! پشت در اتاقتذارمی ميزی چهیصبح : کرد و گفتي سرفه ادیخند
 !ینکن

  هست؟یچ_

 . حی تفري براادی نشی فرصت پیلی خگهی ددی شایلین. ینیبیخودت م_

 . رو کارم تمرکز کنمدی بادونم،یآره م_

:  خودش قرار داد،آروم گفتي موندم رامان چونمو گرفت و صورتمو روبرورهی خي گوشه ابه
 .کنمیکمکت م... نباش، به خودت اعتماد کن، منیچینگران ه

به نگاهشو . میهردو سکوت کرد.  چونم برداشتریدستشو از ز.  موندمرهی چشماش خبه
رفتاراش برام عالمت سوال بود، . می نزدی حرفستادی چرخ و فلک ایتا وقت. روبروش دوخت

 دلم خوش دادوی خوب مي که بهم خبرای داشتم، حسی حس خوبگرفت،ی نگاهشو ازم منکهیا
 .شدیو خوشتر م
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اون چند !  ها کردلهی سوار تک تک وسبای من رو به عنوان همراهش تقریلیام.  بودی خوبشب
 کال انگارنقش دنی بهمون خندی کلسنیرامان و ج! مورد هم مناسب سن ما نبودن 

اونقدر . دنیخندی و مکردنی فقط نگاهمون مشدنی نميزی داشتن چون سوار چگاردمونویباد
 . خوابم برددهی برگشتم خونه سرم به بالش نرسیوقت بهم خوش گذشت و خسته شدم که

 شبی حرف دي آورادیبا .  سمت در رفتمدموی کشي اازهیخم.  بود9ت  که پاشدم ساعصبح
 و رامان لبخند لوفری که توش نيزیبا خنده قاب عکس رو م. رامان آروم در رو باز کردم

چقدر .  شدمرهی برداشتم و بهش خنی هم کنارشون بودن رو از زمی دوتا آدم برفزدن،ویم
رامان بازهم خونه . رونی قاب و رفتم بیکی کنسول کنار اونوگذاشتمش ر. قشنگ شده بود

 .کردی مری همه ذهنمو درگتای ردنی رفته دنکهی اشدم،فکری می نبود عصبیوقت! نبود

 . شمی و اسپسنر اومدن پیلی امعصر

 برام آورده ییایتالی کتاب از اصتالحات اهی.  بودي دختر خوب و با حوصله ااسپنسر
 . داشتم ازش بپرسمی باهام کار کرد و شمارشم داد تا اگه سوالیبود،خودش هم کل

 خانم کالن باهام تماس گرفت تا فردا راس ساعت شیشب پ.  شدي روز به سرعت سپرچند
 عطر زدم و با کمی بهم داده بود رو تنم کردم یلی که امیی از لباسایکی.  شرکت باشم9

رامان رو کاناپه نشسته بود با . رونیفتم ب از اتاق رنهی مختصر تو آی و نگاهفمیبرداشتن ک
 ؟يری ميدار:و گفت  جابجا شدی کمدنمید

 .آره_

 .ری بگنویا: به سمتم گرفت و گفتیچی نگران از جاش پاشد سوي اباچهره

 نته؟ی ماشچیسوو: گرفتم و گفتمچوی سودی تردبا

 .ی گرفتم تا ازش استفاده کننی ماشهی... نه_

 .. تونمینه من نم:  گرد شده گفتمي چشمابا
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 نکارویسرگرد خواست ا... ي داراجی بس کن،بهش احتیلین: پس بدم که گفتچوی سوخواستم
 تنها ی بزرگنی تو لس آنجلس به انی ماشهیوگرنه من هرگز با . اومدهرانیپولشم از ا.کنم

 .رهی دست و پا گی گاهنیقوان. کردمیولت نم

 .نگران من نباش، مراقب خودم هستم: گفتمی بخشنانیطم بهش زدم و با نگاه ايلبخند

 سرگرد گفت یرمولی بهتر بگنی ماشهی خواستمی مدوارم،یام: تکون داد و گفتدیی به تايسر
 . ساده باشه تا مشکوك نباشهدیبا

 ! رامانی مرسیلیحرفشم نزن،خ_

 . مواظب باشیلیشه،خی مرتی برو،دگهید _

 .خداحافظ. چشم_

 قبل از رفتن خواستی بود،دلم منیری برام ششی شدم،چقدر نگرانرهی نامطمئنش خي چشمابه
 نکهی اي اکتفا کردم با لبخند قشنگش جوابمو داد،براي غلبه و به لبخندلمیبغلش کنم اما به م

 .شمی موونهیآخرش د. رونی از خونه اومدم بيوسوسه نسگشم و بغلش نکنم فور

.  رفت بپرسمادمی ی؟ حت! من کدومهنیاطراف انداختم،ماش به ی و نگاهستادمی وانگی پارکتو
 که از پشت سرم اومد برگشتمو با لبخندبه ییبا صدا.  رو تو دستم گرفتمو دکمشو زدمموتیر

. زود سوار شدم و کمربندمو بستم! ی رنگ روبروم نگاه کردم، چه عالیی آلبالوياپل کورسا
 .  راه افتادمو روشنش کردم

 نی اس ماشی پیبه ج. يری نظیآخ خدا چه حس ب!  بارنی اولي تو لس آنجلس برایرانندگ
 دمیلبمو گز.  بودمی اس رو آدرس شرکت تنظی پیج!  جانم رامان مهربون منيا. نگاه کردم

 بااعتماد بنفس نگیبعد از پارك کردن تو پارک.  کردمی رو طری مسیو با فکر به محبتاش باق
 . وارد ساختمون شدم

  والبرگ تودفترشون هستن؟يآقا:دمی کالن با لبخند بهم سالم کرد جوابشو دادمو پرسخانم
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 .بله_

 .متشکرم: تکون دادميسر

 به یقی گذاشتم و با نگاه دقزمی مي روفمویک.  آسانسور به طبقه آخر رفتم و وارد اتاقم شدمبا
با پشت دست !  و خاصیمی صداش کنم،صمکی ندیبا.  رفتمکی به طرف در دفتر نگاهمیجا

 . تو خانوم روپرتایب: گفتدنمی به محض دکین.  بهش زدم و آروم در رو هل دادميتقه ا

 . قربانریسالم،صبحتون بخ: زدميلبخند

 ي مبل جلويوارد شدمو رو.  داد و ازم خواست برم داخلي لبخندمو با لبخند ژکوندجواب
 . نشستمزشیم

 . هستزتی مي روتیبرنامه کار_

 و خودتو ی خشک باشيخوایچقدر م!  والبرگي آقای هستیاهش کردم، عجب آدم نگمات
 .ي دعوت کردی مالقات منو به مهمونهی که با یستی نی انگار تو همون،ي تفاوت جلوه بدیب

 حالتون چطوره؟:  دادملشی تحويلبخند

 خوبم،چطور؟: گفتی نگاه مشکوکبا

 . من برم سر کارمنیرسم،اگه اجازه بدفقط خواستم حالتونو بپ: گفتمي ابالبخندمعصومانه

 .شکستی پاشنه کفشم سکوت اتاق رو ميصدا. جام پاشدمو آروم بسمت در رفتماز

 خانوم روپرت؟_

 بله؟ : برگردوندم سمتشسرمو

 .ممنون_

 . رونی زدمو از اتاقش رفتم بيلبخند

 ! خالفکاره مودبيری قرار بگری بالخره تحت تاثدی باخوبه
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 بودن ی شرکت و خصوصا منشهیکار تو .  انداختممی به برنامه کاری نشستمو نگاهزمی مپشت
 حوصله ی انداختم و بعد بستی به لی بود که هرگز بهش فکرم نکرده بودم، نگاهيزیتنها چ

 وتری تو کامپی ساعت مونده بود، کممین.  جلسه داشتهیساعت ده . برنامه رو کنار گذاشتم
 . برسهعتش تا سادمیسرك کش

 مونده به زمان شروع جلسه رفتم بهش اطالع قهی بود،صبر کردم و پنج دقی جلسه داخلچون
 شده نیی تعشی متن حرفاش تو جلسه از پنیاول. کردمی باهاش تو جلسه شرکت مدیبا. دادم

 می نی هر از گاهم،ی باهم سوار آسانسور شدکردم،ی ممشی تنظدیبود،اما از دفعات بعد من با
 نی تحسی حتای ز،یرآمی حالتا داشت، تمسخر،تحقیلی نگاه مرموزش خخت،ندای بهم مینگاه

 که بهش دارمو تو ظاهرم بروز ندم و فقط اون لبخند کمرنگ ي کردم حس بدیسع. زیانگ
 .  کنارش بودم رو لبام بود رو حفظ کنمی که وقتیدائم

 پشت سرش رونی و محکم رفت بي جدیلینگاهشو ازم گرفت و خ.  که متوقف شدآسانسور
 یحی مجتمع تفرهیصحبتا راجع به ساختن . بعد از نشستن. میدیراه افتادم تابه سالن جلسه رس

 زودتر راهِ خواستیدلم م.  جز اون جلسهزدی پرسه مییفکرم هرجا. تو الس وگاس شروع شد
 کردم؟ی صبر مدی چقدر بایعنی.  کنمدای رو پکی زدن ننیبه زم

قبل از . چندان هم گرسنه نبودم. وقت ناهار بود. میگشتبه دفترش بر.  که تموم شدجلسه
 بگو دو ریبا رستوران شرکت تماس بگ: بهم انداخت و گفتی وارد دفترش بشه نگاهنکهیا

 . دفترمارنیپرس غذا ب

 .چشم_

.  انداختمی نگاهزمی مي روي شماره هاستی به لدموی کشیپوف.  تو دفترشو در رو بسترفت
 بله؟: جواب دادیتماس گرفتم زن.  بود8 شماره يغذاخور

 . ترعی سرخواستن،هرچهی دوپرس غذا مشونی هستم، اسیی یمنش_
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  مد نظرشون هست؟یبله خانم،خوراك خاص_

 که یی غذانیبهتر: پا انداختمو گفتمي کالفه پا روخواد؟ی می بگه چمردی نچسب،مکهیمرت
 ه؟ی چشونهی و مورد عالقه انیامروز دار

 . قارچیولی با رووزوتیر_

 .نی رو دو پرس بفرستنیگی که منیهم_

 .بله حتما_

 چرخدار اومد تو وسالم زی مهی با یشخدمتیپ. دی طول نکششتری بقهیدو دق.  رو قطع کردمتلفن
 .کرد

 . اشاره کردمکی دادمو به دفتر نجوابشو

 .  وارد اتاق شدزشی تکون داد و با ميسر

 . به اتاقشوننی خواستن برسییر:  که اومد قبل از رفتنش گفترونیب

از فکرم چندشم شد و شونه هامو !  تو حلقمزی بجو برناروی اای بگه بخوادیالبد م. جام پاشدماز
  قربان؟نیبامن کار داشت:دمیوارد اتاقش که شدم پرس. جمع کردم

. نمی با نگاه اشاره کرد بش زد وی نشسته بود لبخند کجزشی مي روبرويای از صندلیکی يرو
 !شروع کن:  غذاشو برداشت و گفتیبشقاب. رفتم روبروش نشستم

 .  نگاهش کردمجیگ

 ؟ي دارمی نکنه رژ؟يخوریناهار نم: نگاه کرد و گفتزی مي بشقاب روبه

 . ندارممینه رژ:بشقابو برداشتم و گفتم.  خدا من چقدر خنگ شدميوا

 ؟ی هستیته،راضیروز اول کار:  قارچ تو دهنش گذاشت و گفتکهی تهی چنگال با

 ... هستم قربان، شرکت شمایبله راض: زدميلبخند
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 منم ی نکننکاروی اگه ا،ی صدا بزنکوالسی منو نمی دونفریقرار بود وقت: قطع کردحرفمو
 . صدات کنمسونی التونمینم

 . دارمياما من فکر بهتر: لب نشوندمي روی جذابلبخند

 !کین: کردمو گفتمدیلبخندمو تشد.  منتطر ادامه حرفم موندخونسرد

 کردی فکر مگهی ديزایانگار داشت به چ.  لحظه حالت نگاهش عوض شد و مات نگاهم کردهی
 تو فکر بدون رنی و مشنی مرهی بود که بهش خيو صورت من فقط براش به منزله نقطه ا

 .. متوجه اون نقطه باشننکهیا

دوباره چهرش به حالت اول برگشت و با .  موندم تا خودش شروع کنه به حرف زدنمنتظر
 ! کامل به غذاخوردنش ادامه داديخونسرد

 ؟یشیناراحت م: گفتمنی بحث از توجهش منحرف شه واسه همخواستمینم

 ؟یبابت چ_

  صدات بزنم؟کی ننکهیا_

 .یرطور که راحت ناراحت شم،هدیچرا با:  بهم انداختی نگاهمی محو ني لبخندبا

 . شهی کارم زودتر راحت مينجوریا.باهام راحته... خوبه.  از غذامو خوردمی زدم و کميلبخند

 .  برگشتم خونهنیبا ماش. شب شده بودبای تموم شد تقرمی ساعت کاریوقت

 رنگم خندم ی صورتشبندی رامان با پدنی با ددمی کشیسرک. ومدی میی بوهاهی آشپزخونه از
 . سالم خانوم؟يبالخره اومد: خندم نگاهم کرد و گغتي صدادنیبا شن. گرفت

 !ي منو زدشبندی که پمیبیسالم کدبانو،م_

 ! ی لباساتو عوض کني برشهیم: گفتیحی سمتم با لبخند ملبرگشت

 !ادی می سوختگيبو:  کردمو و گفتمکیچشامو بار. زدی ممشکوك

 !ي زدییای بابا توهم بو؟نهی؟؟سوختگیچ_
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 .  اون قابلمه روي تونمی برو کنار ببیگیاگه راست م: جلو و گفتمرفتم

 .الزم نکرده: جاش تکون نخورد و گفتاز

 خورد و محکم با صورت خوردم به چیکه پام پ.نمی گاز رو ببي پسش بزنم و روخواستم
.  زدمي بود لبخندنشیهمونجور که صورتم رو س. وفتمیدستاشو دورم حلقه کرد تا ن. نشیس

 د؟ی دختره صورتت ترکیه:با کف دست آروم زد به پشتمو گفت

 . ندادمیجواب

 دماغت شکست؟_

 . ندادمی جواببازم

 فلج ي نکنه نقطه حساي هم که نمخوو؟؟تکوني شد دائم السکوت شدسینکنه دهنت سرو_
 شدنت تو دماغته؟؟

 . خندمو گرفته بودمي جلوبزور

 !با اون دماغت!دی من ترکنهی قفسه سزنما،یحرف م_

 تو نکهی اای عادت کردم اشی به شوخدونمی نمکردی ناراحتم نمي ذره ایحرفاش حت.دمیخند
 بغلش ی اتفاقی حتنکهی اهیدوست داشتن چه حس قشنگ.  ساکت کردهنجوریبغلشم منو ا

 تر نفس قی عميخوای می و هدهیعطر خوبش مشامتو قلقلک م. ارهی هم دلتو به وجد میباش
 بازوهامو گرفت منو از خودش جدا کرد و هوی.  خفه بوددم خنيدم،صدای خندبازم. یبکش

دختره عقب مونده،فکر : مات نگاهم کرد و بعد گفتدی خندمو دیوقت.  شدرهیشوکه بهم خ
 !یکنی مهی گريکردم دار

 ! يدی ادامه متی به دلقک بازی تاکنمی ببخواستمیم : گفتمشخندی نباختم و با نخودمو

 ! بزنم تو سرشاگهی مطونهیش: مالقشو برد باال و گفتی حرص ساختگبا
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 قابلمه انداختم و با اههی ساتی به محتوی سمت گاز نگاهدمی استفاده کردمو پرتی موقعاز
 ه؟یچ: و گفتستادی کنارم والکسی ریلیخ.  شدمرهیدهن باز بهش خ

 ش؟ی انقد سوزوندهی چنی اه؟؟ی چیچ_

 !اههی سنی فسنجونه واس همنیا! ي شديداریسوزوندم؟؟ نه بابا دچار توهم د_

 ! فسنجونهیگفتی ميکردی جمعش مجوری بود عی اگه ماه؟بازیتوهم چ_

 . بحث نکن بهم اعتماد کنگهی فسنجونه دنی اگمیمن م..إ_

 . مالقه رو بده،اونیچه عال: زل زدمو گفتمطنتشی پر شي پوزخند تو چشمابا

 کار؟ی چيخوایم: گره خوردابروهاش

 تستش ایب:  دهنش گرفتمي قابلمه ر برداشتم و جلوي از مواد توکمی دموی رو ازش قاپمالقه
 !کن اگه فسنجونه

 ! خب،آره سوزوندمشیلیخ:یی ظرفشونکی رو ازم گرفت و پرت کردتو سمالقه

  هست؟یحاال چ: دمی زدم و پرسي پبروز مندانه البخند

 ! فسنجون بودی زمانهی: نگاه به قابلمه گفتبا

  شد که انقد سوخت؟یچ_

 ! خاموشش کنمامی رفت بادمی گهی اومد حواسم پرت شد دشی پي کارهی_

... حواسش پرت شده رفته! لهی تعطشمییای بهش نگاه کردم،پس حس بوهی اندر صفعاقل
 .نمی بسایوا

  شد؟یحواست پرت چ_

 .ارنی بتزایسفارش دادم پ. برو لباساتو عوض کن. ستیمهم ن_

 ادی متای رستمینکنه من ن. رفتم تو اتاقم و کتمو در آوردم. عش دارم برات به موقچونیآره،بپ
 رو تزایرامان دم در داشت پ.  با حرص لباسامو عوض کردمو برگشتم آشپزخونهنجا؟یا
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 شبندی پنیبا هم: گرد شده گفتمي گذاشت با چشازی مي اومد جعبه رو رویوقت. گرفتیم
  دم در؟یرفت

 آورده احوال تزای از خودمونه انقد پستیآره، مهم ن: و گفت به باال تنش انداختینگاه
 . در حد خانوم بچه ها چطورنهامونیپرس

  بود؟نجای اتایامروز ر:  زدم و گفتميپوزخند

 .امروز نه: تفاوت گفتی بکردی که در جعبه رو باز میدرحال

 تای رهی سانکهی و بهم حس بد اکرد،ی متمی اذیلی محکم کردم،جواباش خوانی دور لدستمو
 تزای پکهی تهی. ستی درکار نیی و مامی توهمیلی من خدمیشا...دادی رو منمونهی بشهیهم

 ؟يخوریچرا نم: و گفتزی گذاشت رو موانشوی بعد رامان لي اقهیبرداشتم، دق

 !!خورمیمنکه دارم م: تو دهنمو قورت دادمو گفتماتیمحتو

 ! تا خوردنخورهی خوردن مي به اداشتریب_

 شاممو هی حرف بقیب. یزنی و خودتو به اون راه میفهمی مدمی،شای خوب منو شناختچقد
 دی وقت کارشه و نبادمیبعد شام رامان رو کاناپه مشغول کار با لپ تاپش شد فهم. خوردم

 دور و برش تای عطر رنکهی از توهم ادمیترسیم. دورش بپلکم،و البته خودمم حسشو نداشتم
 . شموونهیباشه د

 مربوط به ي رو چک کردم،کاراسونی با اسم اللمیمی و مشغول کارم شدم،اداری ب زودصبح
 فنجون نسکافه دوباره هی کردم، بعد درست کردن ی بررسوی رو درست و با دقت همه چکین

 اد،ی مکی ني براي همکاري همه برنامه؟؟چقدم تقاضانیبه کارم ادامه دادم، دو روز کار و ا
.  خب مجبورمیکنم،ولیموضوع دارم تو اهداف خالف قانون کمکش م  خبر ازی من بدیشا

   شدم،رامان خونه نبود؟؟؟رهی از نسکافمو خوردم و به راهرو خکمی
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مگه . ستی که نستی گذاشتم و لپ تاپمو مرتب کردم،اصن بمن چه؟ نزی فنجونو رو مباحرص
  رون؟ی بره برهی ازم اجازه بگدیبا

 .سالم: گفتدیرامان که منو د.  نگاه کردمریبه مس.  لحظه در باز شدنیهم

 . حالش شدمی حالت ناراحت و بمتوجه

 ؟يسالم،کجابود_

 .فرودگاه_

 ؟؟؟فرودگاه؟یچ_

 .آره : گفتاوردی که پالتوشو در میدرحال

 آخه چرا؟:دمی پرسمتعجب

 . بدمشی دلدارکممی کنم،ی رو راهیلیرفتم ام_

  شده؟یچ:دمی تر نشستمو پرس صافکمی لپ تاپو گذاشتم کنار ختی دلم رهوی

منم . زنگ زد بهم. صبح زود بهش خبر دادن مادرش فوت شده: رو ساعدش گذاشتپالتوشو
 . مادرش برهنی تدفيزود کمکش کردم که بتونه برا

 در هم شد و به زد،چهرمی کاش کنارش بودم،کاش بهم زنگ میلی ام،طفلکی ناگهانچقد
 . موندمرهی نامعلوم خییجا

 .  و سمت اتاقش رفتدی کشی آهرامان

 نی که انقد دوستش دارم، تو ایلی به امزارم،اونمی بگم بتی تسلی تلفننکهی زده بود، از اخشکم
 .دادمی مشیدلدار...یستی تو تنها نگفتمی و مکردمی بغلش مدی باتیموقع

آروم کنارم .  زل زده بودمنی برگشت و من هنوز همونجور درهم و ناراحت به زمرامان
 ؟یلین: گفتی بعد از مکث کوتاهنشست

 . فرودگاهمیرفتی باهم ميکردی مدارمیکاش صبح ب: رمی بگنی نگاهمو از زمنکهی ابدون
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 . نداره،بهش زنگ بزنی کنه، اشکالتتونی اول صبح اذخواستینم_

 که صدا رو لهی وسهی بهت زنگ بزنن و فقط از پشت نکهی اه،ی حس بدیلیخ:  بغض گفتمبا
 . بهت بدنتوی خبر زندگنی بدتررسونهی و سرد مدهینخراش

 تنهاست،نه ياون االن تنها: بهش گفتمینیبا نگاه غمگ.  موندرهی متوجه بغضم شد،بهم خرامان
 داشته دی برادر مثل نوهی اگه یده،حتی آزارت میلیکنه،خی متتی اذیلی خنیا. پدر و نه مادر

 .دونمینم... تحملش کردمي چجورادی نمادمی.  سختهیلی باز خ،یباش

 . بهم چشم دوخته بوددیباری ازش مي که همدردیرامان با نگاه. دی گونم غلتي رویاشک

 ناستیهم. دمی که تاحاال دی هستي دخترنی و صبورترنی تريتو قو: و نجواگونه گفتآروم
 ي بجانکهی اای که سرت تو کتاب بوده،ستی ننیکه انقد متفاوتت کرده،تفاوت تو فقط ا

 موضوع نی هم بتونه مثل تو با ایلی امدوارمیام. يری نظی تو ب،یروسک کتاب دوست داشتع
 .ادیکنار ب

 نطوری تاحاال در موردم اچکسی رو لبام نشست،چقدر حرفاش قشنگ بود، هی کمرنگلبخند
 .صحبت نکرده بود

 .ی نداشته باشی باهاش مشکلدوارمی هست،امي مسئله اهی...یلین: و گفتدی جونشویی پالب

 .  نگاهش کردمپرسشگرانه

 .سنی خونه جي بري چند روزدیبا_

 . موندمرهی بهش خي شدم با ناباورشوکه

 ی ولیلی امشی پي مدت برهی خواستمی،می تعجب کنيحق دار: دادهی به زانوهاش تکآرنجاشو
 . مثل چشمام اعتماد دارمسنی به جست،منیحاال که ن

 .ا؟ نکنه مزاحمتم چری ولنطور،ی همدونم،منمیم_

 .گهی نکن دی عصب؟منوي حرفا زدنیباز از: کرداخم
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 خب پس چرا؟_

 . هفتههیچون به نفع اهداف و پروژمونه،بهم اعتماد کن، فقط _

 تونستم؟ی منمش؟مگهی هفته نبهی ارمی طاقت بي هفته؟ چجورهی

 ...مزاحمش نباشم فقط: تکون دادمي سرنی همي برانهی ببموی ضعف و وابستگخواستمینم

 .. اونجاي برگفتمی که نمکردمی فکرارو منی راحته من اگه ایلی خسنیگفتم که ج...یستین_

 . خودت بودی برا راحتیلی امشی پي برخواستمی هم اولش ماگه

 .باشه...  خبیلیخ_

 .زمیممنون عز: زدي محولبخند

 کجا؟:دی جام پاشدم که پرساز

 .دم چمدونمو ببنرمیم_

 چمدون؟: گفتمتعجب

 . لباس به اندازه همراهم باشهدیست،بای برم سرکار کم ندی که بای مني هفته براهیآره،_

 !ي بردی دو روز باي توکه هفته ایول_

 . انتخاب سخت باشهدیشا_

 مشغول جمع یاومدم تو اتاقمو با ناراحت. نزدی حرفگهی نموندم اونم دی منتظر حرفگهید
 کردمی درصد ته دلم فکر مهی چون دیشا... بودی چي بغضم برادونمینم. کردن لباسام شدم

 که روز به روز یداد،منی عذابم میلی تصور خنیا.  راحت باشهتای تا با رچونهی منو بپخوادیم
 .شدمیحساس تر م

 یی ظرفشونیاشبعد از ناهار ظرفارو تو م.می خوردي ساکت ناهار درست کردم و دونفریلیخ
  برم؟دی بایرامان؟ک: از تو آشپزخونه صدازدم دمویچ

 ؟يبرا رفتن که عجله ندار: تو هال گفتاز
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 ! یلیخ: وسط نگاهش کردمو گفتمچهی دراز

 .  شدسبالی بي رو عوض کرد و مشغول تماشاونی تلوزکانال

 . بهش زل زدمی نشستم و با اخم کمرنگشی آشپزخونه رفتم تو هال و رو مبل کناراز

  شد؟؟یچ: نگاهم شدمتوجه

 ؟ینی مسابقه رو ببنی ايخوای میتا ک_

 .نمی ببخوامینم_

 .رمی مگهیخب پس من د_

 !؟یباک: ابروشو دادباالي تاهی

 !!هی که راننده تاکسيمرد_

 .رسونمتیحاضر شو ،من م: گفترفتی که بسمت اتاقش می جاش پاشد و درحالاز

 ! دمشیدی مشتری بقهی دقستی بينجوری تعارف نکردم،حداقل اچیه

 هی چمدونمو با رونیاز اتاقش اومد ب.  پشت سرم کشوندمنی و چمدونمو رو زمدمی پوشلباس
 ؟يحاضر:دست بلند کرد و گفت

 .آره کامال_

 هوی شهی می مشتاق بهش زل زدم و فکر کردم چی پر از آشوب، با دلی شد،بانگاهرهی خبهم
 ؟ي الزم نکرده بریبگ

 عیمنم مط.  تکون داد و با چمدونم جلو افتاددیی به تايچون رامان سر.  باطل بودالی انگار خاما
 .رونیو ناچار پشت سرش از خونه رفتم ب

 .منم ساکت بودم و به آهنگ گوش سپرده بودم.زدی نمی حرفنی ماشتو

 از یفارس ترانه هی دنی بود،باشنرهیرامان ساکت و آروم به روبرو خ. می چراغ قرمز بودپشت
 ما بودن لبخند رو نی کنار ماشنشونی تو ماشیرانی پسر و دختر اهی به کنارم نگاه کردم،شهیش
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 باخنده شمیچقد آروم م: کردنی عاشقانه بهم ترانه رو زمزمه میلباشون بود و با نگاه
 ، راهو تا تهش پا به پاتنی اامیهات،م

 تورو دوست نداشت،مگه شهی قربونه حرف زدنات، مگه می جونم فدات،الهی جونمتوهمه
 . ساختوونهی عشقت ازم دنیبب... تورو تنها گذاشت،نفسام به چشات بسته شدهشهیم

 نگاهمو برگردوندم،رامان دنده رو عوض کرد و ی که حرکت کردبا لبخند محزوننیماش
 . ضبطو روشن کنادی آهنگ خوشت منیاگه از ا:گفت

 .ومدیحال و هواش به اونا م:ادمو گفتم تکون دی به نفيسر

 .  نزدی بهم انداخت و حرفی نگاهمین

 نشسته نی ماشي و سرد مثل امروز با رامان توي روز قشنگ ابرهی تصور کردم تو باخودم
 عطر موهات زمی کنه ومن سرمو رو شونش بذارم،اونم بگه نکن عزیباشم، اون رانندگ

 ! زنهی حرفو منی حالت انی زدم،در بهتريلبخند. مایکنی تصادف مکنهیحواسمو پرت م

 خداحافظ،به پسرا سالم گهیخب د: به ساختمون انداخت و گفتی نگاهمیدی رسیوقت
 . حتما سرکارهسنیبرسون،هرچند االن ج

 باز کردمو نویدر ماش.ستی کردن هم بلد نی که،چقد مشخصه که دوسم داره،خداحافظواقعا
 .فظرسونم،خداحای متویسالمت:گفتم

 . پامو گذاشتم رو آسفالت بازومو گرفت و نگهم داشت،آروم سرمو برگردوندم سمتشهیتا

 .زنمی بهت زنگ م،خودمميدی مغامی روز بهم پا،هری معرفت شی بينر:  گفتيجد

 در رو ببندم صدام خواستمی می شدم وقتادهی تکون دادمو پي غنج رفت اما بروز ندادم،سردلم
 ؟یلین:زد 

 . موهامو دو طرف صورتم نگه داشتم و نگاهش کردمکردی و موهامو پخش مدیوزی مباد

 .ارمی تا باال برات منویا: عقب برداشت و گفتیچمدونمو از صندل.  شدادهی پنی ماشاز
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 .الیخی بیرم،بی با آسانسور مست،منی ننیاصال سنگ_

 .خداحافظ...خب پس_

 .خداحافظ_

 شهی بردم داخل و در رو بستم اما از پشت شچمدونمو. شد نشی نزد و سوار ماشی حرفگهید
 منو بفرسته خونه آرمان،اگه مزاحم دوست دخترش تونستیرفتنشو نگاه کردم،خب م

 . و با چمدونم وارد آسانسور شدمدمی کشیآه... يبودم،هدفمون؟چه بهانه مسخره ا

 .دمتیند وقته یلیخ.سالم: گفتدنمی و درهم در رو باز کرد و با ددهی ژولي با موهاسنیم

 . توامی بشهیزم،میسالم عز_

 گفت قراره سنیج:چمدونمو گرفت و گفت. در رفت کنار و من وارد شدمي از جلودستپاچه
 . خوشحال شدمنجا،راستشی ايایب

 ! اونمشترطرفی باشه من بادتیم؟ی کنی روانسنویچون قراره باهم ج: بهش زدميلبخند

 شب هیاگه : گفتبردی که برام درنظر داشت می که آروم چمدونمو سمت اتاقی و درحالدیخند
 . که مشکل دارههی کیفهمیبگذره م

 .  رفتم تو اتاق چمدونمو کنار تخت گذاشتباهاش

 .سنیممنون م_

 .يای برا خوردن حاضر کنم تا بيزی چهی رمیمن م:لبخندزد

 .ستی گرسنم نال،منیخیآ،ب_

 !کنمیمن درست م_

 ! خبیلیخ:دمیخند

هفت روز؟ نکنه رامان !  هفتههی تخت نشستم،يبا لبخند رو. رونی ب زد و رفتی چشمکسنیم
 !!ی کنه؟ لعنتشترشیب
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 درست کرده بود، ظی غلرشکالتی شوانی دوتا لسنیم.  عوض کردم و برگشتم تو هاللباسمو
 .من عاشق شکالتم!ي چه کردنیاوه بب :با خنده نشستمو گفتم

 !همه دخترا شکالت دوس دارن_

 .ایخوب بلد!نطوریکه ا_

 از ی کسنیج: گفتمکردمی رو مزه مزه مری که کم کم شی برداشتم درحالوانموی لمومنیدیخند
 گرده؟یسرکار برم

 !االن وقتشه احتماال: به ساعت انداختینگاه

 از مدرسه چه خبر؟_

 .ستی نيخبر_

  مشکل داره؟لی هنوز با دنسنیج_

 ستی ننی اصال قصدم ام،منیدوست فقط لیمن و دن:  چرخوند و گوشه لبش کج شدچشماشو
 . ترا هم دوست دختر دارنکیهرچند االن از من کوچ!که اون دوست دخترم باشه

 ؟يتو بخاطرش دعوا کرد_

 چه فهممینم! چشمم کبود بودریچون ز!زدی جغد معتاد صدام مسنی جشیآره،تا چند روز پ_
 !! به جغد داشتیربط

 ! البد ربط داره:دمیخند

 !کردی منکاروی هم بود اسنی جکردم،خودی کمکش مدی مزاحمش شده بود،بایکی_

 ست؟ی دوست دخترت نی دنیاوهوم،پس گفت_

 گهیانقد حرفاشو تو گوشم خونده منم حوصله ندارم جور د! کهی کالسکمی سنینه، خب ج_
 .عمل کنم تا باز حرفاشو بشنوم

 . فرشتستهی تو يرا بست،اونی نی برادر معمولهی دوست داره،اون یلیاون خ_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 435 

 ! خندهری بعد زد زی نگاهم کرد کمي با لبخنداول

 ؟يخندیچرا م_

 !کنمی تصور منی از سطح زمی درحال پرواز تو فاصله ده فوتدی با دوتا بال سفسنویدارم ج_

 . میدی باهم خندندفعهیا

جوابمونو داد و با نگاه . می بود،با اومدنش هردوبهش سالم کردسنیج.  لحظه در باز شدنیهم
 .يخوش اومد:بمن گفت

 .یخسته نباش.ممنون_

 .ممنون_

 .ي پشت سرم حرف زدی معلومه کلافتیاز ق: گفتسنی لبخندزد و با نگاه به مبهم

 . زد و شونه هاشو باال انداختي پوزخندسنیم

 . و وارد اتاقش شد. گردمیزود برم: هم گفتسنیج

 !زود.اری داداشت هم بيبرو برا: گفتمخوردی مرشکالتشوی که داشت شسنی به مرو

 ! خبیلیخ: جاش پاشد و گفتاز

 .رونی هم از اتاقش اومد بسنی اون به آشپزخونه رفت جیوقت

 !يچقدر زود لباساتو عوض کرد: گفتممتعجب

 چه خبر؟:  گفتی مبل نشست و با پوزخندبانمکرو

 برم دادیکاش بهم خبر م. صحبت کنمیلی با امخواستی دلم مست،فقطی نيخبر... خب_
 .فرودگاه

 هی یلی امه،مادریاتفاق ناراحت کننده ا:  متاسف به خودش گرفتي محو شد و چهره البخندش
 .نمشی منم نتونستم ببیحت. فقط به رامان خبر دادیلیخانم فوق العاده بود، ام

 . شدمرهی خنی زدم کنارو به زمموهامو



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 436 

 !یتونیاگه م!  مجازهرادی تا پنج تا اندفعهیا: ت و گفت برگشرشکالتی شوانی با لسنیم

 ! خبیلیخ: گرفت و گفتوانوی لشخندی با نسنیج

 .  نشستشی قبلي هم تو جاسنیم

 ؟يبهش زنگ زد:دمی پرسسنی به جرو

 .  صاف و حس خوب حرف بزنهي با صداکردی می نداشت،اما سعیآره،حال خوب_
 

 .یکنی می مخفتوی من،چرا ناراحتي چارهی بیلیدم،امی کشیآه

 !سرد هم هست! ادهی شکرش زکمی: گفتسنی خطاب به مسنیج

 ! کندای هم پگهیسه تا د: با حرص گفتسنیم

 . خوشمزستیلی خنی ايریگی مرادیچرا ازش ا: زدم وگفتميلبخند

  شرکت؟ي بردیفردا با:دی لبخند پرسبا

 ! زود بشه انقدکردمی فکرشم نمک،واقعایآره،شدم دست راست ن_

 . همونقد که به نفعمونه به ضررمونم باشهتونهیاما م.منم_

 .من مراقبم_

 به شکالت داغ شتری بنی کمه،ایلی خرشیش:  گفتسنی زدو دوباره خطاب به ميلبخند
 !نی ،ببي خوب مخلوط نکردرخشکشمی کاکائو، پودر شری تا شخورهیم

 ش؟ینیبیم: و رو بمن گفتدی خندسنیم

 !کنهی متتی اذیلیآره،واقعا خ:دمیخند

  کنم؟دای نجات پیکنیکمکم م_

 !محاله: پوزخند زدسنیج

 ! کنمنکاروی ادمیشا: گفتممن
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 ن؟یشما باهم دوست: دی پرسسنی می ناگهانیلی و خدی خندسنیج

 یچ: و تعجب گفتمی و به سرفه افتاد با نگرانسنی جي تو گلودی کاکائو پرری حرفش شنی ابا
 شد؟

 !پرهی تو گلو هم مرکاکائوتیمشکل پنجم،ش: گفتسنی صاف کرد و با نگاه به مگلوشو

  جا بود؟؟یسوالم ب: گفتیجی با لبخند گسنیم

 !مینه اصال، معلومه که باهم دوست: راحت گفتمیلی خمن

 !منظورش متفاوت بود: زل زدزی با لبخند به مسنیج

  !اوه معلومه که نه: شدمرهی خسنی باز به ممهی دهن نبا

 . تو اتاقمرمیمن م: از جاش پاشد و گفتسنیم

 !یکنی ميری نظیکار ب: کردی که رفتنشو نگاه منطوری همسنیج

 . درآورد و در رو بستی شکلکسنیم

 !ادی مشی پادی سواالت زنجوری بچه ها ايبرا! شرمنده:زگذاشتی مي رو رووانیل

 امشب شام درست کنم،نگو نه،چون قبول ي برارمیم!  نداشتیمشکل: برداشتمواناروی لباخنده
 .کنمینم

 ؟يخوایکمک نم!من از خدامه: زديلبخند

 ! خورد کنهازاروی که پیکیفقط _

 .باشه،حتما_

 بخشش چشماش بود نی خوردکرد،البته جالب ترازاروی پسنی و رفتم تو آشپزخونه،جدمیخند
 دور هی کردنش منم  وگرنه بعد خوردکردی بانمکش میلی و خدیدرخشی اشک مهیکه تو ال

 بی عجکمی سنی ميالبته برا! پختمای شام خوراك لوبيبرا! خورد کردمازاروی همون پگهید
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 چک کردم، موی گوشدی امکیآخر شب که به اتاقم رفتم با هزار و .  ي عادسنی جيبود اما برا
 . نداده بود، زنگ هم نزده بودیامیرامان پ

 ...کنهی مکاری االن داره چیعنیدم،ی چونم باال کشي لحافمو تا رودموی جام خوابتو

. رونی از اتاق رفتم بفمیرژ لبمو مرتب کردم و با برداشتن ک.  پشت گوشوارمو بستمرهیگ
 گفتم،جوابمو داد و ری با لبخند بهش صبح بخد،یپوشی بود و داشت کتشو مداری بسنیج

 . آوردنتوی صبح رامان ماشی برسونمت،ولخواستمیم:گفت

 ان اومده بود؟رام_

 .اوهوم_

 .  خبیلیخ: جلوروم گرفت، ازش گرفتمو گفتمچوی و سوکمی نزداومد

 .  حاضر شمیی پرونده جناهی سر دیامروز با.رمی خب،من میلیخ_

 .نمتیبی م،شبیاوهوم،موفق باش _

 . نرهادتیصبحونه : اشاره به آشپزخونه گفتبا

  رفته مدرسه؟سنیباشه حتما،م_

 . من رفتمگهی رفت،خب دشی پقهی چند دقنیآره هم_

 .مواظب خودت باش: گفتمرفتمی که آروم تا دم در باهاش منطوریهم

 .نطور،خداحافظیتوهم هم: زديلبخند

 .  رفت در رو آروم بستمی دادم و وقتجوابشو

 اول نگاه دم،یبه دفتر که رس.  به خانم کالن گفتمو وارد آسانسور شدمی روز قبل سالممثل
 . زدمکی به در اتاق ني انداختم و بعد تقه انهی تو آ به خودميمختصر

 .دییبفرما_

 .ریصبح بخ: گفتمیی در رو باز کردم و با خوشروآروم
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 .اتویب.ریصبح بخ: بهم زديلبخند

 .من منتظرتونم. نی جلسه مهم دارهی شرکت کمرون،می بردینه قربان،االن با_

 لی مشغول جمع و جور کردن مدارك و وسازمی تکون داد، در در بستمو رو مدیی به تايسر
 .  شدمازیمورد ن

  قربان؟میبر: رفتم کنارش و گفتمرونی اومد بکی نیوقت

دنبالش رفتم و ! کال مرموزه.  به سمت در رفتي به سرتاپام انداخت و با لبخند محوینگاه
 و میوار شد شد و در رو برامون باز کرد سادهی پنیراننده از ماش. میباهم از شرکت خارج شد
. میباهم وارد سالن جلسه شد.  ازمون شدی رسمیلیاستقبال خ. میبه شرکت مورد نظر رفت

 دیشا.  روشنی همرنگ بود،طوسکیبود کت و دامن من با کت و شلوار ن نی اهیجالب قض
 ! باعث شد تو دفتر اونجور به سرتاپام نگاه کنه و لبخند بزنهنیهم

بعد از جلسه من . واقعا خسته کننده بود.  شروع شدی از نشستن جلسه به طور رسمبعد
 همونجور خونسرد و محکم راه کی بود ننجای ادادم،جالبی کالفه بودم اما بروز نمیحساب

 نیی پانی شرکت بسمت ماشي ورودي از پله هایوقت.  و با حوصلستي قویلیحتما خ. رفتیم
 ؟يدبرنامه بع:دی پرسمیرفتیم

 !!رونی بمی جا برنیر از دوبرابر شد،حاال بزاتعجبم

 .يتو سالن اجتماعات شهردار. مالقات شهرداري برانی برنامه دارهی_

 .میخوبه،بر: زد و گفتشوی آفتابنکیع

 . می شدنیباهم سوار ماش. بودی وآسمون صاف و آبی آفتابهوا

 کفش پاشنه بلند هی بود که ي بارنی به پاهام و کفشام انداختم،اولی بندمو بستمو نگاهکمر
 یلی امي آورادیبا .  ترهکی از من کوچکمی یلی امي بود، پاهاشی البته بخاطر تنگکرد،ی متمیاذ

 . کنمکاری رفت بهش زنگ بزنم،حاال چادمی ایخت،خدایاعصابم بهم ر
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 . مغموم و ساکت نشستممیدی رسی وقتتا

 . نزدی بهم انداخت اما حرفی شد و نگاهمی متوجه ناراحتکین

 کار ساخته ي بچه هاي براکی که به کمک نیحی پارك تفرهیمالقات باشهردار در مورد  تو
 جذب مردم ي براغاتی هم تو تبلکی بپردازن، و خود نلشونیشده بود،تا اونجا به فروش وسا

 مربوط، من عهده دار يبعد از توافق و کارا. کنه صحبت کردنيبه اومدن به اون پارك همکار
 و چندتا عکس پی کلهی تو کی روز مشخص نهی شهردار شدم،تا تو یمنش  بايزیبرنامه ر

 کی بود با اجازه ندهی رسیی نهاي کار به حرفایوقت.  پروژه شرکت کنهنی ایغاتی بنر تبليبرا
 داده تی ازش بخونم رضاشدی بهم انداخت که نمي ارهینگاه خ. رونیخواستم از سالن برم ب

 . دلم طاقت نداشتگهیزدم،دی زنگ میلی امه بدی دست خودم نبود من باانه،ی

 از شهردار یفاتی نگاهش کردم و با اجازه تشری تکون داد و من با قدردانتی به رضايسر
 . سالن رو ترك کردم

 و با ستادمی ادیدرخشی آفتاب مری رو به منظره بزرگ شهر که زي اشهی شواری دکنار
 .. روگرفتمیلی شماره امیشرمندگ

 ...چهار...سه... دو بوق... بوقهی.  صحبت باهاشو نداشتميرو

 ی و اشکم بدیلبام از بغض لرز. دادی جواب نمی قطع شد، دوباره و دوباره گرفتم ولتماس
با کف . اما دست خودم نبود. ستی و االن وقتش نهی گري جانجای اایخدا. شدری سرازاریاخت

 سرمو باال کردمی مهی گردینبا. دادنی مدی جدي اما جاشونو به اشکازدمیدست اشکامو پس م
.  به خودم انداختمی در آوردم و نگاهفمی رو از کنهیآ. با دستام پاك کردم گرفتم و صورتمو
به سالن برگشتم اما جلسه تموم .  نکرده بوديادی زریی تغشممی کردم،آراهیمشخص نبود گر

 توجه به من راه یب. رونی بمی و اومدمی کردی خداحافظهی با شهردار و بقنی هميشده بود،برا
 . چم شدهپرسهی که نمکردمی و من خدارو شکر مرفتیم
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.  رخم حس کردمو نگاهش کردممی نگاهشو رو نینی سنگمی شدنی سوار ماشنکهی محض ابه
 ي کردهیگر:دی شد و پرسکینگاهش بار. دیکاوی رنگش نگاهمو می مرموز آبيچشما

 سون؟یال

 نه،چطور؟: زدم و انکار کردميلبخند

 .ی و مصلحتکی کوچیزارم،حتیمن از دروغ ب_

 . بهم فشردمو به زانوهام چشم دوختملبامو

 رفته،من هنوز موفق نشدم ایمادر دوستم از دن: راننده که راه افتاد گفتم. می سکوت کردیکم
 . جواب نداده،تلفناممی اگهیاالن شهر د. کنمي ابراز همدردرمویباهاش تماس بگ

 .اون حتما سرش شلوغه:دی کشیقی عمنفس

 . کنمی فکر منطوریمنم هم_

 ي حس بدیلی خاوردم،امای کار مي رو توی مسائل شخصدیمتاسفم،نبا: نگاه کردم و گفتمبهش
 .داشتم

 . ندارهیکنم،اشکالیدرك م_

.  کنمسهی باهم مقاتونستمی رو نمکی نضی ضدونقي و رفتارای اشلي گرفتم، حرفانیی پاسرمو
 . طرفمي فوق حرفه اگری بازهیحتما با ...  تا اون حد بد باشهتونهی آدم چطور منیا

 ناهار ي خواست براکیقبل از برگشت به شرکت ن. می خارج از شرکت نداشتي اگهی دبرنامه
 .می رستوران برهیبه 

تو طبقه باال و قسمت . می که مشخصا گرون هم بود رفتکی شیلی رستوران خهی به باهم
. می نشستزیپشت م.  کردمونیی راهنماشخدمتیپ.  دونفره خواستزی مهی یاختصاص

نگاهمو اطراف رستوران چرخوندم و .  رفتی کوتاهمی با تعظشخدمتی و پمیسفارشارو گفت
 .می بري ساده تريجا میتونستی ناهار ساده مهی يبرا:گفتم
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 .دفعه بعد تو انتخاب کن_

 . راه کارم راحت تر شهنی از ادیشا! ، اکثر مردا اخالق کول رو دوست دارن زدميلبخند

.  از نگاه مردمي دوري براام،ی مادی زنجایا:  پنجره انداخت و گفترونی به منظره بینگاه
 .هیاتی مسئله حهی شیآسا

 .نطورهیمسلما هم_

 الکل چوقتیتو ه: شراب بود انداخت و گفتي بطرهی که توش زی کنار مخی به سطل ینگاه
 ؟يخورینم

 . نخورمدمی محی ترجی سالمتيبرا... خب_

 ...کنهی حالت کمکت ملی تعدي تو غم براست،امای نازی نهیخوردنش _

 ؟ي شاديو تو:  کردمی نگاهي بطربه

 .بهی کمک کنه؟ عجتونهی مزی چهی ي هرگز درك نکردم،که چرا هم تو غم و شادنویا_

 .بهی عجیلیآره خ_

 کی نشی البته غذاخوردن من پم،ی حرف مشغول سرو غذا شدی که غذارو آورد بشخدمتیپ
. دیکاوی سواالتش مي جواب برای و کلشدی منایاشتهام کور و ذهنم ب!  بودمی پانتومهی شبشتریب

 پست و بدجنس تی نهای ،و هم بریِ خوب و خَیلی در آن واحد هم ختونهی آدم مهیچطور 
  اشه؟ب

 زود کارش تموم شد و با یلی رفت تو دفترش اما خکین. می از ناهار به شرکت برگشتبعد
 که با دادی رو می معننیبرام رفتاراش ا.  از من شرکت رو ترك کردي سرسریلی خیخداحافظ

 خودش انکار کنه شی پخواستی از من خوشش اومده بود و مای آی ولره،ی درگیخودش حساب
   تفاوت باشه؟یو ب

 .شدی فقط به دو روز تو شرکت خالصه نمکی متفرقه کار من با ني وجود برنامه هابا
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 زود کارامو جفت و جور کردم و از یلیخ.  نداشتی انداختم،بودن من ضرورتی ساعت نگاهبه
 .شرکت خارج شدم

 یآفتاب ي از عصراشهی برگردم خونه، همخواستی دلم نمکردم،ی می هدف تو جاده رانندگیب
 . کردمی پلی روشن کردم و آهنگنمویضبط ماش.  که تنها باشم متنفر بودمیوقت

 چقدر دلتنگشم، چرا انقد بهش عادت کردم؟ لبمو ی ولدمشی روز گذشته که ندهی فقط
 . تا بغضم نشکنهدمیگز

 که ي از روزترسمی مست،ی نی دلتنگي از رووفتهی اگرم بوفته،ی نمادمی لحظه هم هی ی حتاون
 .. تموم شهزی همه چگهیبرم و د

 همکار و دوست ازم هی ي به منزله ی و هر از گاهکنهی فراموش مزوی رامان همه چمطمئنا
 ...کنهی داره ازدواج مفهممی که مرسهی روز مهی بعد ره،یگیخبرم

 . تصوراتنیلعنت به ا.  تصورش حلقه انگشتام دور فرمون محکم شد و دندونامو فشردمبا

 . دادمریی تغسنی بسمت خونه جرمویمس

دوش .  خونه رو از نظر گذروندم و رفتم تو اتاقميسرسر.  و کوفته در رو باز کردمخسته
 لحظه نیهم.  نشستم و مشغول شونه زدن موهام شدمزیپشت م. گرفتم و لباسامو تنم کردم

 . به در اتاقم خورديتقه ا

 .اتویب_

 چه خبر؟: بهش زدم وگفتمي سرشو انداخت داخل،لبخندسنی شد و مدرباز

 .يای شب مکردمی آخه فکر مانه،ی ي خونه انمی ببخواستمیم_

 .کارم زودتر تموم شد: و گفتمدمی موهامو کشری گذاشتم ززی مي رو روشونه

 ! احتماال تا نه شب برنگردهسنیره؟جیحوصلت تو خونه سر نم... خب... اوهوم_

 !یتوکه هست_
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 !ستیخب اما اون ن: زدیطونی بانمک و شلبخند

گفتم که من دوست دختر : گفتمرفتمی که بسمت در می از جام پاشدمو درحالدمیخند
 !ستمیداداشت ن

 یلی نزدم، خیمن که حرف: رو مبل نشست و گفتم،ی باز کرد و باهم وارد هال شدراهوبرام
 !خب

 دختر خوب هی هی نظرت چ خواد؟ی دلت زنداداش میلیخ:  خنده رو مبل نشستم و گفتمبا
 م؟ی کندایبراش پ

 !دهی محل نمیشکی داشته باشه،اون به هدهیفکر نکنم فا_

 اد؟ی که ازش خوشش بي رو سراغ نداریکس_

 که کنهی کار ميزی به اسم اي دخترهیا،یکی نزدنی نمونه فست فود همهیمثال .ادهیاون که ز_
 !کی نه پشخدمتهی پنکهی ااره،بای اون ممیدی سفارش می وقتشهی هماد،ی خوشش می از جیلیخ

 باهم اونجا شام اد؟ی بمی خبر بدسنی اونجا و به جمی برهینظرت چ!نمشیمشتاق شدم بب_
 .میبخور

 !شهی خنده دار میلیخ!هی عالنیا:دیخند

 و میشی بعد حاضر مخوابمی خسته ام،تا ساعت هشت مکمی: به ساعت انداختم و گفتمینگاه
 .میریم

 .باشه_

 به سقف چشم دوختم، دمویروتخت دراز کش.  به اتاقم رفتمی جام پاشدمو با چشمکاز
 جا چی که هشهیاالن اون جمله معروف چقد تو ذهنم تکرار م... ی اومدم مهمونکنمیاحساس م

 یاونکه گفت ب.  چقدر دلم هواشو کردهایخونه من؟ خدا... خونه رامان. شهیخونه خود آدم نم
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 کمه واسه دلتنگ یلی روز خهی اون ي برادی شا  معرفت شد؟ی بدشخو معرفت نشو ،پس چرا
 . کمیلیو نگران شدن؛ خ

 بود،ساعت چنده؟ تو جام صاف نشستمو به کی شدم و به پنجره چشم دوختم، هوا تارداریب
 اومدم، لباسامو نیی و از تخت پادمی کشیقینفس عم.  شبقهی دق8:05. ساعت نگاه کردم

. دی طول نکشیلی خسنیحاضر شدن م. رونی از اتاق رفتم بفمی کعوض کردم و با برداشتن
 سی سروکی نزديزی به مسنی ممیدی رسیوقت. می فست فود برن به اوادهی پمی گرفتمیتصم

. میرفت13 شمارهزی زد، جواب لبخندشو دادم و باهم به مي اشاره کرد و لبخند معناداریده
 نگاه کرد و زی باخنده به کارت شماره مسنی گذاشتم می صندلیکاپشنمو در آوردم و رو پشت

 !سنهی جي براي امشب شب بددهی نشون منیا! زدهیشماره س:گفت

  کجاست؟يزی انیحاال ا.می شانس خوب بدهی يزی به امیخوای حرفو نزن،امشب منیا_

 !نمشیبینم: گردوند و گفتی دهسی نگاه جستجوگرشو حول سروسنیم

 ! ندارهفتیحتما امشب ش!یاوه لعنت_

 و دهی نخراشي بافرم قرمز رنگ اومد سمتمون و با صداي چونش زد، پسرری دستشو زسنیم
 ن؟ی دارلی مین،چیینجای که امیخوشحال: گفتینوبلوغ

  دهمون باشه؟سی سرويزی امیخوایما م:  بالبخند تو چشماش زل زد و گفتسنیم

 کنه؟ی میچه فرق_

 !ادیب ي چجوردونهی ملد،خودشی مکفسنیبهش بگو م_

 !ياعتماد بنفسشو نابود کرد: و آروم گفتمدمیخند.  باال انداخت و رفتي شونه اپسره

 .میسنی منتظر جمیخوای نمسیآخه ماکه االن سرو_

 نجا؟ی اادی بيبهش خبر داد_

 !ادی داره ميزیاوناهاش ا.... آره_
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 فر و هی فندقي و الغر با موهازنقشی دختر رهی دادم، ریی تغسنی نگاهمو به هدف نگاه مجهت
 خورد و کم چی پاش پهوی دی که رسزی میبه چند قدم. ومدیپوست روشن با ذوق بسمتمون م

 مونده بودم، چقد رهیبا دهن باز بهش خ.  گفت و خودشو صاف کرد یآخ. وفتهیمونده بود ب
 !ي خوشحالم، چه خوب که اومددنتی ازدسنیم:با شوق گفت!! بود یدست و پا چلفت

 ! شامي برامی اومدلوی من و ن،يزیسالم ا:فت و گدی خندسنیم

 و روش دی کشی صندلهی عی با لبخند بهم سالم کرد،جوابشو دادم و اون سريزیا
 ن؟ییفقط،شما... خب:نشست

 . ادی هم قراره بسنینه،ج: گفتطنتی با شسنیم

 .گردمی برمرم،االنیمن م... خب:  گفتی و با خوشحالدی گزنشویی لب پايزیا

 .میخوری شام مي چهارنفرنیکجا؟ بش_

 . کارای ول سنی مشمی خوشحال میلی خ؟؟يجد_

 .ادهی زشخدمتی پنجایا: زدم و گفتمي لبخندمن

 مورب يابروها.  بودکی داشت،لباشم کوچی رنگي قهوه ايچشما.  شدرهی خزی و به مدیخند
 و جذاب افهی خوشقیلی خسنیج! سنی جي نه برایدرکل بانمک بود ،ول. نییو کوتاه بسمت پا
 ! نبودی خوبنهیبود،بنظر من گز

 ی ما حرف خاصنکهیچون بدون ا!  پرحرفهیلی خيزی ادمی ربع گذشت و من فهمهی بایتقر
 !!تایالبته کمتر از ر!  رو مخم بودتای و مثل رکردی مفی داشت خاطره تعرمیبزن

 ي زدم، اونم برام لبخندي لبخندسنی جدنی نگاه کردم با دي به وروديزی اي از حرفاکالفه
 نگاهمو گرفت و به ریمس. کنمی دارم به پشت سرش نگاه مدی که ديزیزد و جلوتر اومد، ا

 شدی انداخت که مسنی به مینگاه. دی لبخند رو لبش ماسدی رو که ديزیا.  شدرهی خسنیج
 ! خونداگفته عالمه حرف نهیتوش 
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 بود پاشد تا جاشو به سنی که کنار م از جاششدی مدی که سرخ و سفی با لبخند درحاليزیا
 امشب نی گرفتمی شد،که تصمیسالم،چ: اومد کنار من نشست و گفتسنیاما ج.  بدهسنیج
 نجا؟ی انیایب

 ! من بودشنهادیپ: زدم و گفتميلبخند

 !سنی مهیو معرف: حی فوق ملي شد و با لبخندرهی خسنی مبه

 حالت چطوره؟: شده بود گفترهی خسنی همونجور که به جيزیا

 ..اوه: لب گفتری محو شد و فقط زيزیلبخند ا.  بهش نگاه کردسنیج

 دستامو رمیم! خوبم: گفتسنیج.  خندمون گرفته بودم،هردوی بهم نگاه کردسنی و ممن
 .نیشما سفارش بد. بشورم

 .  گذاشتی صندلي جاش پاشد و کتشو رواز

   سفارش بدم؟یبرات چ:دمیپرس

 .گردمیمن زود،برم! همبرگر_

 چرا نجای خدا ايوا: با دستاش خودشو باد زد و گفتيزیا.  رفتی بهداشتسی سروبسمت
 !انقد گرم شد

 نفر هی نگاه ي از گرماي تو دارزمیعز: کج کرد و گفتي شد سرزتی خزی به مسنیم
 !يسوزیم

 زبونم بند کنهی نگام می جذابه، وقتیلیاون خ : هاشو فشار داد و گفتقهی شقیچارگی با بيزیا
 .ادی نگاهش بهم سرده،مشخصه ازم خوشش نمیول! ادیم

 !ادیضمنا اون ازتو خوشش م! نه بابا،کجاش جذابه: زدي پوزخندسنیم

 شبا تاصبح یبعض: بهم زد و ادامه دادیچشمک نامحسوس.  نگاه کردمسنی دهن باز به مبا
 !هخونی ميزی رو با اسم انگی مدرن تاکهی شري و ترانه شردارهیب
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 ؟یگی ميجد: گفتي زد و با ناباوري لبخنديزیا

 !یالبته شک دارم که منظورش تو باش_

 . چونش زدری پکر دستشو زيزیا

 فکر کنم تو شناسه،ی ميزیمگه اون چندتا ا! الیخیب:  رو شونش گذاشت و گفتی دستسنیم
 !ی باشيزیتنها ا

:  از جاش پاشد و گفتی با خوشحاليزی اومدم حرف بزنم اکردتای مي روادهی داشت زسنیم
 ن؟یخوری می چارم،شمای غذاهامونو برمیم

 .همبرگر: گفتممن

 .اری بی پپرونهیبرا من : زدي لبخندسنیم

 .دی گونه به طرف آشپزخونه دوی زد و همونجور دست و پا چلفتیی لبخند دندون نمايزیا

 تزی فيزیا!ي احمق شدیلی تو خسنیم:سرجاش نشست و گفت.  برگشتیی از دستشوسنیج
 کنه؟ی مي اون االن چه فکریفهمی مچیتو ه!  با ما شام بخورهيرو دعوت کرد

 که دوست داره باز ی کسي چشم دلتو به روی کنی سعدی تو بازمیبرادر عز: دی خندسنیم
 !یکن

  خونه عمه رزا کنم؟ي مشت رنگ مبالهی با توی چشم واقعهینظرت چ! خفه شو احمق_

 !الیخی شبه بهی سن،ی جریسخت نگ: خنده گفتمبا

 !ادی احمق تاحاال به سه نفر گفته برادرم ازتو خوشش منیا:  گذاشت و گفتزی رو مدستاشو

 . نکردمنکاروی سه نفر؟ من ایچ: متعجب گفتسنیم

 ! دارماتوی رو گول بزن بچه،آمار همه خرابکارگهی دیکیبرو _

 .ادی بسه داره مگهیخب د: گفتمرمی خندمو بگي جلوکردمی می که سعیدرحال

 .دشونیزچی با غذاها اومد و با لبخند رو ميزیا
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 کردی رو باز مي همبرگري که بسته بندیاونم نشست و در حال.  لبخند ازش تشکر کردمبا
 .ادیمطمئنم خوشت م!  خوشمزستیلیهمبرگر امشب خ:گفت

 .اهان: گفتسنیج

 دهی با لبخند ماسسنیج.  گرفتسنیسمت ج که بازکرده بود رو ي همبرگری با خوشحاليزیا
 .  ازش گرفتیو تصنع

 اشتها ی آروم و بیلی خسنیج. می مشغول غذا خوردن شديزی ري با خنده هاسنی ممن
 کالفه شد و سنی جنکهیتا ا. خوردی رو مسنی با چشماش جچی ساندوي هم بجايزی اخورد،یم

 ؟ي بخورچتمی از ساندوکمی هی جان،نظرت چيزیا:با لبخند گفت

 .خورمیدارم م...آره...خورمیم_

 .خوبه_

 . ندارهتی که کارال،اونیخیب: گفتمسنی بهشون انداختم و آروم به جی نگاهمن

 . ابروشو باال انداختي تاهی

 فتی من فردا شن،ی شما سه نفر فرداشب مهمون من باششهیم: زد و گفتي لبخنديزیا
 ..گذرهیخوش م.ندارم

 درس داره، و من و یلی خسنیشرمنده سرمون شلوغه،م: گفتسنی بدم جی جوابتاخواستم
 .می کار داریلی خلوین

:  وا رفت و گفتشهی می که بادش خالیمثه توپ.  نگاه کردميزی زدمو به ای مصنوعلبخند
 .نی خبرم کنشمی خب،اما اگه نظرتون عوض شد خوشحال میلیخ

! ركی ببرمشون سخوامیب ممن فرداش:  کردی دستشی پسنی تا خواستم حرف بزنم جدوباره
 .شرمنده

 . منتظرتونمنیتو ماش: گذاشت و روبه ما گفتزی مي پول درآورد روبشی جاش پاشد و از جاز
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 .رونی رفت بي از در ورورديبالبخند

 !يزیشرمنده ا: دستمال دور لبمو پاك کردم و گفتمبا

 ! حسشو بروز بدهتونهیه،نمیاون خجالت: هم گفتسنیم

ضمنا مطمئنم ازم ... رژ لبت پاك شد: مغموم به لبش اشاره کرد و بهم گفتي اافهی با قيزیا
 ...ادیخوشش نم

 ...نه اون: گفتسنیم

 ... شدریم،دی بردی باگهی دسنیم: گفتمفمی وسط حرفشو با برداشتن کدمیپر

 که یدستشو گرفتم و درحال.  نگاهم کرد،با اشاره چشم و ابرو گفتم پاشه، اونم پاشدسنیم
 .می خوشحال شددنتیاز د: گفتممیشدی دور مزی مکم کم از

 .منم،خداحافظ بچه ها: گفتزونی لب و لوچه آوبا

 انداختم، با لبخند سنی به مينگاه سرزنشبار. رونی بمی براش باال آوردم و از اونجا رفتیدست
 !شهیاز کلش دود بلند م: اشاره کرد و گفتنیبه ماش

 به هردومون انداخت و ی نگاهمی نسنیج. می شدنی به تاسف تکون دادمو سوار ماشيسر
 . دستشو از پشت دراز کرد تا ضبطو روشن کنهسنیم.  روشن کردنویماش

  که ساکتم برو از خدا ممنون باش،خب؟نیهم:  آروم زد پشت دستش و گفتسنیج

 ؟! کردي ازت خاستگاريزیخب حاال،مگه ا_

 با لبخند سنی ممیدی رسیوقت. ند ساکت موری بهش انداخت اونم تا آخر مسي نگاه تندسنیج
 .  به اتاقش رفتيریبعد با شب بخ). ی و دوستتیمیبه نشونه صم( زد سنی جي به بازویمشت

 !وونستیاون واقعا د: اتاقش گرفت و گفتری از مسچشم

 .شهی بزرگ مروزی ال،بالخرهیخیب: زدميلبخند

 ؟ی حرف بزنیلی با امیتونست: در آوردکتشو
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 ...نه: شدمرهی نگران بهش خدی از سرم پربرق

 . تو هالای بعدش بیبرو باهاش حرف بزن،اگه خواست_

 . زدمو با تشکر بابت شب به اتاق رفتمی کمرنگلبخند

 بود چشم دوختم، واسه ی پاتختي که رومیبه گوش.  تخت نشستمي عوض کردمو رولباسمو
 قشنگ يتا بوق صدا شمارشو گرفتم بعد چندی با دودلدمویلبمو گز... رهی دیلی ختیتسل

 :دمی رو از پشت خط شنیلیام

 لو؟ین_

 .رمی کردم باهات تماس بگی جان منو ببخش سعیلیام...یلیام: بغض گفتمبا

 .. کنارم نبودمی بودم گوشری من درگزم،ی نداره عزیاشکال_

 شدیچطور م.  رو نداشتیشگی اما اون شوق همزدیبا متانت حرف م... نبودشهی مثل همصداش
 .داشته باشه

 ... ماشی زود برگرد پیلیزم،امی عزگمی متیتسل_

 .  قبر مامانم باشمشی چند روز عصرا پنی تو اخوامیگه،می اما چند روز دگردم،یبرم_

 .ی پدر هم نداشته باشیوقت...  از دست دادن مادر چه سختهکنمی درك ماالن

 .باش مواظب خودت یلیخ...  خبیلیخ: و گفتمدی گونم غلتي رویاشک

 رامان چطوره؟...نگرانم نباش،من خوبم_

 .دونمینم_

 ست؟یخونه ن_

 .سنمی خونه جهیخب من چند روز...دونمینم_

 ؟یلیام:صداش زدم.  کردسکوت

 .شنومیمن م_
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 راست گفته ستی برام مهم نگهید...  خونش نباشمي چندروزدی پروژه بايرامان گفت برا_
 .انهی

  حالشون چطوره؟سنی ومسنیج.  دارهیلی دلست،حتماینگران نباش،اون دروغگو ن_

 .اونا خوبن_

 دلم ي قطع کنم،ممنون که بهم زنگ زددی باگهید. نیخوشحال شدم،مراقب خودتون باش_
 . باهات صحبت کنمخواستیم

 .منم، توهم مراقب باش،خداحافظ_

 دیباچرا ... چارهی بهیلیام.  شدمرهی خنی رو تخت انداختم و به زموی گوشمی قطع کردیوقت
...  آزاد کنمزی کردم فکرمو از همه چیصورتموبادستام پوشوندمو سع... يشدی تنها منجوریا

 .شدی لحظه هم فراموشم نمهی از رامان ي خبری بی گرفت،ولدی روندزای چهی بقشدی مدیشا

 تفاوت ی کردم بیسع.  نبودي چک کردم،بازم خبرموی گوشزی که پاشدم قبل از هرچصبح
 هیرفتم تو آشپزخونه .  مدرسه بودسنیحتما م. رونیبعد از انجام کارام از اتاقم رفتم ب.باشم

 به سرم زد و با ی فکر ناگهانهی هم انگار خونه نبود، سنیج.  دونات خوردمهی و ری شوانیل
 .سونیبله ال: بعد چندتا بوق جواب دادتم، تماس گرفکین

 ک؟ی نکی پمی برشهی مي نداريمروز کار بگم اگه اخواستمی مک،یسالم ن_

 !ک؟ی نکیپ: متعجب گفتیی مکث کرد و بعد با صدایکم

 .شمیخب آره،اگه سرت شلوغه من مزاحمت نم...آ_

 . همسن توئهي رفتن کار دختر پسراکی نکی پیول.ستیسرم شلوغ ن...نه_

 هوم؟.کنمی خونت،سبدمونم حاضر مامی می تاکسهی من با ؟يری حرفو نزن،مگه پنیا_

  راننده بفرستم؟يخوای؟ميای خب،برات سخت نبست بیلیخ: مکث گفتی کمبعد

 !سیی رامی خودم بخوادینه،اصال فکرشم نکن،دلم م_
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 .نمتیبی خب،میلیخ:دیخند

 .نطور،فعالیمنم هم_

و با عذر .  رو حاضر کردمکی نکی پی زدم، سبد خوراکي رو اپن گذاشتم و پوزخندویگوش
البته از نظر !  بدم مخالفت کنهامکی اگه پدمیترسی گذاشتم، میادداشتی سنی جي برایخواه
 ...اما رامان!  بودی نقشه عالهی نبود و ي روادهی زنکاریاون ا

 به ی تاکسهی که با دی نکشیطول.  کردم فکر رامانو نکنم و مشغول آماده شدن شمیسع
 . رفتمکیعمارت ن

 زود حاضر شه کی کرد اما با لبخند گفتم بگه ن موندم و داخل نرفتم، خدمتکار اصراراطی حتو
 پی خوشتن،یی عمارت اومد پاي اسپرت از پله هاپی تهی با کی که ندی نکشیطول. ادیو ب

 کی نکی پي براي باعث شد بخوایچ: با لبخند مخصوصش اومد سمتمو گفتشه،یبود،مثل هم
  ؟ینیتدارك بب

 . دلم خواستهویدونم،ینم... خب:دمیخند

 ...پس بزار راننده رو_

 قشنگ داره ي فضای خارج از شهره کلنجایم،ای برادهی پخوامیه،می خوبي چه هوانینه،بب_
 ...فقط.کی نکی پيبرا

 ؟یفقط چ_

 !اری هم بيریگیقالب ماه_

 من شوکه ی ناگهانتیمی همه صمنیحتما از ا.  باالرفته نگاهم کردي مکث کرد و با ابروهایکم
 .شده بود

اونم زود رفت و . ارهی بشویریگی ماهي و گفت که قالبانی کنار ماشگاردی کرد طرف بادروشو
خودشو بهم رسوند و سبد رو ازم .  رفتمی با سبد بسمت در خروجکیقالبارو آورد، جلوتر از ن
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 از کارام متعجب کین. می و قدم زنان به سمت مراتع سرسبز رفتمی زديگرفت، بهم لبخند
 درخت نی همری زایب:  حس کنم، با لبخند گفتمبشوی نگاه عجونستمتیبود،هنوزم م

 . اون رودخونه هم هستکینزد.مینیبش

کفشامو در .  پهن کردمو سبد رو کنارم گذاشتمنی زمي انداز رو روریز.  نکردیمخالفت
 به اون اقتدار ي تاحاال مردکنه،ی نگاهم مجی هنوز سرجاش واستاده گدمیآوردمو نشستم، د

بعد ناهار .نی بشاریکفشاتو در ب: بودم، خندم گرفت و گفتمدهی حالت ندنی تو ا روکین
 !میری بگی ماهمیخوایم

 ی حسابي دارمیپس تصم: داد و گفتهی در آورد و کنارم نشست، به تنه درخت تککفشاشو
 !یازم کار بکش

 !يریگیدر حد ماه_

 !ستی خوب نمیریگیمن ماه_

 يچشما:  اکتفا کردم و گفتمي بگم عوضش من خوب تور پهن کردم، اما به لبخندخواستمیم
 . چقدر روشن ترهدی نور خورشریتو ز

 .  واقعا شوکه بودگهید

 جدا؟: زدي مرموزپوزخند

 .آره: گفتم کردمی که سبد رو باز میدرحال

 .  نزدی حرفگهید

.  کمير سرسبز و درختاچمنزا.  شدمرهی و به منظره خختمی هردومون ري برایی چاکمی
 دهی هم شنرکایرجی پرنده ها و جيصدا.  در حرکت بودندی سفي بود و ابرایآسمون آب

 آسمونو مواج و ناموزون منعکس هی بود که نقش آبکمونی هم نزدیرود خونه بزرگ. شدیم
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 یجا هم نه،کنار کس..  باشمخواستی بودم که دلم نمیی جامن فقط.  بودبای ززیهمه چ. کردیم
 . خوامیکه نم

 ؟یکنی فکر میبه چ_

 . شده بودرهی خشدی خارج مشی چاوانی که از لي کردم،به بخارنگاهش

 . محشرهباست،واقعای زنجای چقدر انکهیبه ا_

 حس یلیتوهم دراز بکش،خ: و گفتمدمی آروم دراز کشدمویخند.  لبخند بهم نگاه کردبا
 .هیخوب

 انبوه ي برگاي که از البالدی خورشییبه نور طال. دی آروم کنارم با فاصله کم دراز کشدی تردبا
 تونهی ميچه اتاق خواب شاهانه ا: شدمو گفتمرهی انداخته بود خکی کوچيرومون روزنه ها

  انقدر پرآرامش و قشنگ باشه؟

 ...تاحاال امتحانش نکرده بودم_

 کمکم یلیخوندم،خی درختا درس مری زرفتمی امتحان مي وقتاشهی بودم همکی کوچیمن وقت_
 ...کردیم

 ...جالبه_

 ؟يخوندی درس م؟کجایتو چ_

 . ندارمفی تعري براییایمن خاطرات رو... خب_

 طرفدار شتری کنن،من بفی تعرییای خاطرات روستیهمه قرار ن: سمتش کج کردمسرمو
 . هستماتیواقع

ار و خب،پدرم فقط فکر ک: شدرهی سرمون خي باالي به چشمام نگاه کرد و دوباره به برگایکم
 هم سرش شلوغ سمسی کری محبت نداشت و حتچوقتیه. ی نه حسینه جشن. شرکت بود

 .ومدمی نای داشته باشم فکر کنم هنوز به دنياگه قرار باشه تولد... واقعا خسته کنندست. بود
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 چرا؟: نگاهش کردم و گفتمجیگ

 ...شهی هم تموم ميخاکستر...هی من خاکسترهی منو خوشحال نکرده، زندگیچی هچوقتیه_

 .دیشا...  شدهينجوری اون بخاطر کمبودا و عقده هاش ادی لحظه دلم براش سوخت،شاهی

 .ی منشهی جدا از م،یرو من حساب کن، دوست خوب: بهش زدميلبخند

 . زد و تو جاش نشستی کمرنگلبخند

 اونقد اعتماد به نفس دارم که ی ولی وا کنژهیتوقع ندارم روم حساب و: نشستم و گفتممنم
 . باشمی دوست خوبتونمیبگم م

 م؟ی ناهار بخورهیفقط نظرت چ... من شک ندارم_

 !!حتما: زدم يلبخند

 . می ناهار خوردیی که حاضر کرده بودمو از سبد در آوردمو دوتاییچایساندو

 یچی ساندونی وقت بود چنیلیخ... بودیعال: گفتکردمی خودمو نگاه منهی داشتم تو آیوقت
 .نخورده بودم

 ... بودنی معموليچایاونا ساندو: رو کنار گذاشتمنهیآ

 ...دیشا_

 !میری بگیقرار بود ماه... پاشو:از جام پاشدمو کفشمو پام کردم.  شدرهی لبخند بهم خبا

 ست؟ی زود نکمیاالن _

 .گهیپاشو د. اصال...نه_

 .می و قالبامونو تو آب انداختمیت نشسی تخته سنگيرو.  از جاش پاشد و دنبالم اومدناچار

 ن؟ی چجوراشی ماهنجایا: سرمو مرتب کردمو گفتمتل

 . اطالعات ندارمادی زایدر مورد ماه_

 انه؟ی وفتنی تو تورمون میعنی_
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 ! ازشون بپرسمدیبا:دیخند

 ..يخندی قشنگ میلیتو خ: شدرهیبا لبخند نگاهشو ازم گرفت به رودخونه خ. دمیخند

 . بهم نگفته بودنوی ایممنون،تاحاال کس: جابجا کردم ی کمقالبو

 .ییبای که نگفتن چقدر زشدهی مشونیحتما اونا بهت حسود_

 . خوشحال شمیلی خدی باشه بانطوریاگه ا:  زده گفتمذوق

 ؟يموفق شد...ی بگتی بهش تسلیخواستی که میاون دوست_

 موضوع نی با اتونهیط خودش مفق. ناراحت بودیلیمشخصا خ.تونستم...آره: زدمی محزونلبخند
 .ادیکنار ب

 تو بکشش ایب. گرفتمی ماههیفکر کنم :با حس تکون خوردن قالبم گفتم.  نزدیحرف
 .ترسمی مرون،منیب

 می و قالبامونو عوض کرددیخند

 !يریگی ماهکردمیفکر م_

 .هیخب کار جالب_

 به من ییییا:فاصله گرفتم و گفتم. دی کشرونی رو بی رنگ متوسطي نقره ای و ماهدی کشقالبو
 . نکنکشینزد

 بازومو گرفت و هوی. دمی کشی کوتاهغی باالآورد تا تو سطل بندازه عقب رفتمو جوی ماهدیخند
 .. تو آبیوفتیمواظب باش م:گفت

انگار تو :ازش فاصله گرفتمو گفتم.  تر کرد،فاصله صورتامون کم بودکی به خودش نزدمنو
 ...فتاد ايزی چهیقالب توهم 

 .نیتو برو بش... بدش بمن: تو سطل انداخت و گفتویماه
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 تونمی میتا ک.  درخت نشستمری زکردمی مي که با ناخنام بازیدرحال.  بهش دادمو پاشدمقالبو
 . شدمرهی بهش خدمی شده بود لبمو گزیته دلم خال... رمی کنم و هم فاصله بگيهم لوند

 .  و قالبارو برداشت و اومد سمتمسطل

 .تو ببرشون خونه...خب: زدمو گفتميلبخند

 .یامشب شام مهمون من... ؟محالهیچ_

 . مزاحمت بشمخوامی برم،نمدی باگهینه د_

 .یستیمزاحمم ن_

 . چون تنهاستسنی مشی برم پدی باگرده،منی برمری شب دسنیج: بهش زدمی قدردانلبخند

 .وندت راننده برسدی خب،اما بایلیخ: تفاوت گفتی نگاهم کرد و بیکم

 . ممنونیلیچشم،خ_

 . باخودت ببرارمیماه_

 ! از طرف منهیهد.خواهشا تو ببر. ندارمی به ماهيادیمن عالقه ز_

 .کنمی اصرار نمگهید. خبیلیخ: زدي لبخنددی تردبا

 و آروم می ها شدم،کم کم از جامون پاشدلهی بهش زدمو مشغول جمع کردن وسيلبخند
 .می قدم زدالشیبسمت و

:  گفتنویسرشو خم کرد داخل پنجره ماش.  شده بودمنی سوار ماشی وقتی خداحافظموقع
 .نمتیبیهفته بعد م

 . رو فراموش نکنیغاتی زودتر،برنامه تبلدمیشا_

 . خب،خداحافظیلیخ_

 فاصله نیبه راننده دستور حرکت داد و از ماش.  گفتمی نثارش کردم و خداحافظيلبخند
 گرفتم و به غروب کوالسیمو از پشت سرمو ن از عمارت که خارج شد نگاهنیماش. گرفت
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 زنگ خورد، میگوش.  شدمرهی کرده بود خی رو رنگنی رنگ که قاب پنجره ماشینارنج
 کردم، داشی که زنگ خورد بالخره پیحساب. شدم فمی تو کمیمشغول گشتن دنبال گوش

 سن؟یبله ج:جواب دادم...  بودسنیج

 ؟ییلو،کجاین_

 ..ادداشتیگردم،یدارم برم_

 .یی کجانمیزنگ زدم بب.دمی دادداشتتوی: کردحرفموقطع

 . اونجامگهی دقهیپنج دق. امیممنون،دارم م_

 . خب،منتظرتمیلیخ_

 .فعال: زدميلبخند

رامان ... زنهیفقط چندساعته رفتم و زنگ م.... سنی انداختم، جفمی قطع کردمو تو کویگوش
 ... یچ

 و به عکس رامان که اون ي رفتم تو گالر برداشتم ومویگوش.  تنگ شده بودیلی براش خدلم
 لبخند اری اختی شدم، لبخندش تو عکس هم زنده و گرم بود، برهی خمی گرفته بودیروز برف

 .  رو لبام نقش بست و چشمام از اشک تار شدیپررنگ

 شدم و رفتم داخل ساختمون، پشت در که ادهی تشکر از راننده پدم،بای رسی کدمینفهم
 تو قاب در سنی زود در باز شد و جیلیخ.  به در زدميکردمو بعد تقه ا مکث یواستادم کم

 .  شدداریپد

 . بهش زدمو سالم کردميلبخند

 . رفتم داخل و ژاکتمو در آوردم.  در کنار رفتي جوابمو داد و از جلوی لبخند کمرنگبا

  هم داره؟ي ادهی کارا فانیا_

 کدوم کارا؟: کردمنگاهش
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 .کوالسی به نیکینزد: مشروبشو برداشت و گفتوانی مبل نشست لي تفاوت رفت رویب

 شم بهم کیخب،اگه بهش نزد:رفتم رومبل روبروش نشستم و گفتم.  نگاهش کردمجیگ
 .کنهیاعتماد م

 برات یکنی فکر نم؟ی باشی مثل اشليخوایم: ناباورانه بهم دوخت و گفتکشوی بارنگاه
 ...خطرناکه

 دارم دونمیمن م... ستی نامی اونجورکین :گاه کردم و گفتم هام داغ شد به زانوهام نگونه
 .کنمی مکاریچ

 .کی و هم به ني اعتماد داری اشليپس هم به حرفا_

 ی مرد بالغ و بهیاون ...  هم باشهی وحشکنمی فکر نمیول...  اعتماد دارمکیمن نگفتم به ن_
 ... احمق دست به اجبار بزنهي فرهنگای مثل بزشی رفع غراي براکنمی پولداره فکر نمتینها

 زود لباشو فشرد و یلی بزنه اما خی نگاهم کرد لباشو از هم باز کرد تا حرفی عصبسنیج
 .متاسفم...  خبیلیخ: فشار داد و گفتقشیانگشتاشو رو شق. پلکاشو بست

 یلی مثل امتونمیمن م... نگران من نباش. زی ممنونم، بابت همه چسنیج: گفتمی لحن آرومبا
 . کنم و مواظب خودم باشميبازنقش 

 .  دوختزی تکون داد و نگاه روشنشو به ممی به تفهيسر

 تا انهی رهیگی ازم می رامان اصال سراغنمی بپرسم تا ببسنی سکوت کردم،بهتر بود از جیکم
 !سالاام،من اومدم:دیچی تو خونه پسنی شادمي بزنم در باز شد و صدایلب باز کردم حرف

 . شام درست کنمرمی من مگهی خب د،يخوش اومد: لبخند گفتمبا

 رون،ی ببرتمونی مسنی شام جر،امشبینخ: رو مبل و گفتدی زود خودشو رسوند و پرسنیم
 !مکتی نهی باز رو ي اونم تو فضاخواد،یدلم هات داگ م

 هات داگ؟: زد و بانگاه بمن گفتي پوزخندسنیج
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 .رونی امشب برم بخوادیمن دلم نم: و گفتمدمیند خسنی برخوردم با جنی اولي آورادی با

 !رونی برمیخب پس من با دوستام م_

 ؟یبا اجازه ک: کرد و گفتی اخم الکسنیج

 . نده لطفاریرم،گی من مگهیخب د: زدي پوزخندسنیم

 که ي همون لحظه با تشرگشتمی پاشدم و رفتم تو آشپزخونه داشتم دنبال قابلمه مازجام
 گهیخب د: و گفتدی خندسنیم.  نگاهشون کردمدی زد برق از سه فازم پرسنی به مسنیج

 !نی و خواب باشنمتونی نبدیام،شایآخر شب م!!رمیمن م

 نگاه سنیهنوز داشتم متعجب به ج. رونی از خونه رفت بسنی با خشم نگاهش کرد و مسنیج
 .گهی مادیاون چرت و پرت ز: پلک زد و گفتباریکه . کردمیم

 !جه حرفش نشدممن اصال متو_

 کاری چيخوایم: داد و گفتهی زد و اومد سمت اپن،آرنجاشو رو سطح اپن تکیحی مللبخند
 ؟یکن

 .شام درست کنم_

 ؟!يخوایکمک نم_

 .نه اصال: درآوردمنتی رو از کابي و بسته پودرسوخاردمیخند

 .دمی تو اتاق کارامو انجام مرمیمن م...خب پس_

 .زنمیباشه،واسه شام صدات م_

 . تکون داد و از اپن دور شديبالبخندسر

 زنگ لمی موباکردمی داشتم سرخشون می شدم، وقتي درست کردن مرغ سوخارمشغول
 ! درش آوردم سارا بودبمیخورد از ج

 !ای زنگ زدي کرديزیالو؟سارا؟وا ناپره: جواب دادممتعجب
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 !هیفیبسته مخصوص مکالمه خارج کشور زدم تخف! سالم عشقم،خفه باو: گفتی خوشحالبا

:  گفتمکردمی رو مروی زتابهی که مرغارو تو ماهنطوری کتف و گوشم گذاشتم و همنی بلویموبا
 !یی حرفانی سنگماچ تر اززدمیحدس م

  شوورت خوبه؟؟ی موکونکارایخب چه خبرا؟چ!  خودم ندهلیضرب المثل خودساختمو تحو_

 .شوورم؟؟ باز شروع نکن_

 اد؟یمرگه سارا ازش خوشت نم_

 !می دوستهیخبر رامانو ندارم، االن خونه _

 ؟یلیکدوم دوست؟؟؟ام_

 .سنینه،ج_

 رو باهم گرای اشغااااال همه ج؟يخوری می؟؟؟؟ اونجا چه غلط چـــــــــــــــــ:دی ترکهوی
 ؟؟؟يخوایم

 !نه موقتمه هم فعال همخوسنی جوونه،یوا چته؟؟؟نه د_

 چرا اونوقت؟_

 !میالبد مجبور_

 !خاك برسرررررت زود برو خونه!!!  رو آوردهتای کرده ررونتینکنه رامان ب_

 ....ستیبه من مربوط ن_

 ؟یروز چندمه از اونجا رفت! یگی چاخان مي دارفهممیاز صدات م_

 ...دو سه روز_

 ! اون دختره خنگدهیی رو نزاستمیزود برو تا بچه ب! خااااك_

 !!ی خلیلیسارا خ:دمیخند

 ! زود برو خونهيشنویاز من م_
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  برم؟ بزور؟يچجور_

 . واالدونمیچه م_

 ؟یکنی چه مییچه خبر از تو؟با مستر سما_

 کنارم دوگوشه ذارمینگران نباش عکستو م! زنگ زدم بگم فردا عقدمه!هیبچه خوب:دیخند
 !چسبونمیسفره رو بهش م

 ...یشی عروس ميزم،داری عزکیتبر: گفتمی خوشحالبا

 . برات تنگ شده دخترلوفر،دلمونی نهی خالیلیجات خ _

 ...ادی زیلیخ.دل منم_

 آخرمو يدایاول صبح پاشدم برم خر !  عروسمای من برم ناسالمتگهی دلت، خب ديفداااا_
 !کنم، دلم هواتو کرد

 . خوشحال شدمیلی،خیی سارایمرس_

 ! بختت واشهيری دسته گلمو بگدی تو باکنم،ی نمی عروسي برگردیتا وقت!  تو خرهیعشق من_

 . نشهرتی برو دگهیشاهللا،دیا:دمیخند

 .ي بايباشه گلم، با_

 .خداحافظ_

 خوشبخت دوارمیام... خوشحالهیلیحتما خ.  کاش کنارش بودمکرد،ی داشت ازدواج مسارا
 بمی تو جوی گوشي رو چطور تحمل کردم؟ با لبخند محوزی و اون همه عزرانی از ايدور.شه

 .دمی رو چزیشام رو حاضر کردمو م. گذاشتم

 .می نشستزی که هردو پشت مدی نکشی زدمو گفتم شام حاضره، طولسنوی در اتاق جرفتم

 !قهیچه با سل: نگاه کرد و گفتزی لبخند به مبا

 ! نکنهمونتی طعمش از حرفت پشدوارمیممنون،ام_
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 .هی هم عالیلیمحاله،خ: دیخند

 فرق امونی چون فرهنگامون و نوع شوخدیک پروندن نبود، شا اهل متلسنی زدم، جيلبخند
 !ایروطنی چه برسه به غفهممی منم نمنهی انقد سنگیگاه!  رامان رو باشيایشوخ. داشت

 دادم بزارم تو سکوت حی بپرسم اما ترحسنی دربارش از جدی رامان به فکرم رسيادآوری با
 .میشام بخور

 گذاشتم و نکیظرفارو تو س.  از شام پاشدم ظرفارو جمع کنم اونم پاشد و کمکم کردبعد
 گذاشت و نکی رو سوانارویل! مینی بزار ببلمی فهی تو برو نی تو ماشذارمیتا من ظرفارو م:گفتم

 .ایزود ب: گفتیبا لبخند کج

فتم تو کارم که تموم شد ر.  کم شاممون شدمي ظرفادنی لبخندشو دادمو مشغول چجواب
 است؟ی چجورلمشیف:هال و گفتم

 .نمی کرد و اشاره کرد بشی پللموی کنترل فبا

  درست کنم؟يدار! خوامیمن پاپ کرن م: گفتمدموی جولبمو

 . بودي که پودر سوخارهینتیتو همون کاب_

 !امیزود م: زدمی پهنلبخند

 . استاپ کردلمویاونم ف.  تو آشپزخونهدمیدو

 برداشتم و نصفشو تو نتیبسته ذرت رو از کاب. برداشتمو رو گاز گذاشتمیرکسی پقابلمه
 . کردمیقابلمه خال

 مندانه روزیبا لبخند پ. دنیترکی و مکردنیذرتا دونه دونه پف م. گذاشتم و منتظر موندمدرشو
 . کردی بهم نگاه میبا لبخند کج.  که توهال نشسته بود نگاه کردمسنی به جيا

 ؟یزنیزخند مچرا پو: گفتممتعجب
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 نصفش پف شتریهنوز ب!  چرا پر شدنیبه قابلمه نگاه کردم، عه ا.  و به کنترل نگاه کرددیخند
چند قدم !  پاپ کرن هماناي دونه هاکیدرشو برداشتم، اما برداشتن در همانا و شل! نکرده که

 !،خدايوا: داد زدمیرفتم عقبو هول به فارس

 کمکم ای ب؟؟زوديخندیچرا م: و گفتمدمی پرنیی باال و پای عصبسنی خنده جي صدابا
 ! قابلمهکیجرعت ندارم برم نزد.کن

 کی پاپکرن شلي رو سپر خودم کردم تا دونه هاي اومد تو آشپزخونه، با تخته آشپزسنیج
 . نشن تو صورتم

 کردمیفکر نم: شدو گفترهی خدنیچرخی پاپکرن که مثه برف تو هوا مي خنده به دونه هابا
 !شپزخونم باشه تا آيبرف بعد

 !شهی مدی وگرنه کف آشپزخونه سفگهیزود باش خاموشش کن د: خنده گفتمبا

 در قابلمه رو گذاشت خت،بعدی سمت گاز، با دوتا دست پاپکرنارو برداشت و تو ظرف ررفت
 و شهی مادی پف کنه حجمش زی چون وقتزی ذرت نرادی زچوقتیه! نکته اول: و باخنده گفت

 کمی اول گازو خاموش کن ،ادی مشی پیتی موقعنی چنی وقتنکهیهم انکنه دوم ! رهیگیجا م
 !رصبر کن بعد درشو بردا

 بهم نکهی ايبجا!یگفتیزودتر م!  سر آشپزيخب آقا: گذاشتم و گفتمزی مي رو روتخته
 !يبخند

 !امی تا من بنی ببر بشنویا: و گفتختی پاپ کرنا رو تو ظرف ریباق

  جمع کنه؟ناروی ایپس ک_

 ! کنمکاری چنجای اخوامیپس من م_

 م؟ی جمعشون کني بعد دونفرمینی ببلموی لطفا اول فشهیم: زدمغر

 .گردمیمن زود برم_
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 !!!لطفـــا_

 میبر!  مامانبزرگامهی شبشتریانگار من ب! خبیلیخ: تکون دادي موند و بعد سررهی بهم خیکم
 .مینی ببلمیف

 .می و با ظرف به هال برگشتدمیخند

چندتا دونه پاپکرن انداختم دهنمو .  کردی پللموی فسنیج. می نشستي وی تي مبل روبرورو
 ه؟یموضوعش چ:گفتم

 !!یسی پلشتریب_

 !خوبه_

 مین!! خاك برسرا االن وقت بوسه بود آخه...  دادي ام،ی و به تماشا نشستمی نزدی حرفگهید
 از پاپ  مشتهی. کردی نگاه مونی خونسرد و رلکس به تلوزیلی انداختم خسنی به جینگاه

 به نکهی خم شدم برش دارم بدون ان،ی افتاد زمشیکیکرن برداشتم و بردم سمت دهنم 
 غی تو دستم جاهی سوسک سدنی برداشتم دستمو آوردم باال و با دنو نگاه کنم پاپ کرنیزم

!  خاموش کردونوی هول شد تلوزلمهی فکر کرد بخاطر سکانس فچارهی بسنیج. دمی کشیبنفش
 ! می کنکاریحاال چ! سوووووسک: مبل و با وحشت گفتمي باالدمیسوسکو پرت کردم و پر

 !رونی بندازمشیآروم باش،االن م: از جاش پاشد و گفتسنیج

 ! شددیناپد: مبل رو گشت و گفتری زنوی رو زمی کمسنیج.  رو مبل پا واستادمهمونجا

 تو تخت خوابامون ادی نــــــــــه اگه بي وا؟؟؟یچــــــــــــ: چشمامو گرد کردمباوحشت
 ...ی شه چادی مثل کنه زدی اگه تولي؟ واااا!اگه بره تو آشپزخونه... یچ

 کردی می سعدمی و ترسمی من جددیدی من خندش گرفته بود اما چون مي که حرفاسنیج
حاال از رو !کنمی مداشیمن پ!  نترسستی نيزیچ:دستاشو باال آورد و گفت:نخنده آرومم کنه

 !می کنداشی کن پن،کمکمیی پاایمبل ب
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 کی کوچیاما انگار به برآمدگ.  گذاشتمنیی پامو پاهی پام نگاه کردمو آروم ری به زدی تردبا
 و محکم دیچی خواستم پامو برگردونم باال که جفت پاهام به هم پدموی کشیغی پام بود جریز

 چرا انقد نرم و نیزم!  بودکیتم رو سرامصور. نی رو زممی و جفتمون افتادسنیخوردم به ج
با دهن باز بهش زل .  افتاده بودسنی چپ تنم رو جمهیمتعجب سرمو آوردم باال ن! ؟ناهمواره

 ... شدرهیاونم تو چشمام خ. زدم

انقدر از افتادن ... کی سرش بود، خب خداروشکر سرش کوبونده نشد تو سرامری دستمم زهی
موهام که تو صورتش بود رو !  رو بسنجم و خجالت بکشمعی وقاتونستمیشوکه بودم که نم

 !متـــاسفم.مـن..مـ:کنار زدم و گفتم

 م،یهمزمان سرمونو به سمت چپمون برگردوند...  نگفت،فقط گره ابروهاش بازتر شديزیچ
 و دست دمی کشیغی جچارهی بسنیبدون توجه به گوش ج.  بودمونیسوسکه تو فاصله ده سانت

 تو جاش نشست دستمال سنیج!  مبليگون لنگون خودمو پرت کردم باال و لنیو پا چلفت
 سوسکه رو یوقت.  رو باهاش گرفت و رفت سمت پنجرهسکه برداشت سوزی مي از رويکاغذ

! سنی جنجارویا:  مبل نگاه کردم،متعجب گفتمنیی و به پادمی کشیقی نفس عمرونیانداخت ب
 !  پاپکرننیپام رفته بود رو ا

 ! شدي چه خاطره خنده داريوا:  خندهری ززدم

من ... : مونده بود خندم جمع شدرهی خدنمی و بدون لبخند به خندي نگاه بهش که جدبا
  درد گرفت؟تییجا.... خوامیمعذرت م

 ؟یتو خوب... نه: زد و گفتی کمرنگلبخند

 ! غامی بخاطر جسوزهیفقط گلوم م...آره: کردمو گفتمي اسرفه

 !نطوریگوش منم هم:دیخند
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 قدم هی!  کنمزی آشپزخونه رو تمرمیم:از جام پاشدم و گفتم.  زدمي زده لبخندخجالت
 ؟!نکنه بازم سوسک باشه:برداشتم اما زود برگشتم

 .کنمیمن مرتبش م... تو برو استراحت کن: گفتدیخند

 ! کمکت کنمخوامینه م_

 ندفعهیا! ی بزنغی جي اونجوريدی اگه باز سوسک دخوامینم! ی بخوابي که برنهیتنها کمکت ا_
 !شمیتو الل و من کر م

 !؟یاگه اونجاهم سوسک باشه چ: انداختمی به در اتاقم نگاهی نگرانبا

 ! کمکتامی بزن من مغی جهیدر اون صورت : نگام کرد و گفتهی عاقل اندر صفیکم

 ...ریشب بخ... متاسفم: و خجالت زده گفتمبالبخند

 .ریشب بخ_

با !  کردمتی اذسنویچقدر ج...  و به سقف زل زدمدمی به اتاقم رو تخت دراز کشرفتم
 می زنگ گوشيبا صدا.  رو صورتمدمی و خجالتزده پتو رو کشدمی افتادنمون لبمو گزيادآوری

 اسم دلقک چنان دنیبا د.  به صفحش نگاه کردمالیخی برداشتم بمویپتو رو پس زدمو گوش
 نچاد از وقتی!!  چه زودزنه؟یگ مرامان بهم زن!  رفتنيتخت بندر يتو جام نشستم که فنرا

 بله؟: گفتمی حسی دکمه سبزو زدم اما با بجانیبا ه! زحمت

 حالت چطوره؟!سالم خانوم خانوما_

 ...میعال! خوبم...سالم_

 !یخوبه که خوب_

 . مهربون و خوش اخالقنتی نهای بسنی و مسنیج... آره فوق العادست_

 ...صددرصد_

 ؟يتو چه خبر؟ کاراتو کرد! خوبهیلیآره خ_
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 هفتت هی دمیپس اجازه م! ی شاد و خندانی که حسابنمیبی می دنبالت ولامی االن بخواستمیم_
 !ی خوش بگذرونی شه تا حسابلیتکم

 که از خشم در حال انفجار بودم بالشو پرت کردم سمت کمد و با نطوری گرفت،همحرصم
!  هفته بمونمهی از شتری بتونمی میاگه خواست! هیعال:  خونسرد باشهکردمی می که سعیلحن

 ! یلی امشی پرمیم

 .باشه،مواظب خودت باش خداحافظ_

 يشعوری بیلیخ!  پرت کردم گوشه تخت، کثاااافت کثاااااااااافتوی قطع کنه گوشنکهی از اقبل
 ی رو سرم و سعدمیپتو رو کش.  کرده بودمکهی تکهیاز حرص تمام پوست لبمو ت... یلیرامان خ

 خوابم ببره، به محض نکهیتا صبح تو جام غلت زدم،بدون ا... ارمی بدست بمویکردم خونسرد
 هوا به دی مشغول قدم زدن شدم، بارون،ی از اتاق و خونه زدم بدمیهوا لباس پوش روشن شدن

 اونوقت دمی به سر رسشی من از دلتنگتونه؟یچطور م...  فروکش کنهتمی تا عصبانخوردیسرم م
 . دادمریی گرمکنم در آوردمو اسمشو به دلقک نکبت تغبی از جمویشاون؟؟؟ گو

 زی هام کردم حالم که بهتر شد برگشتم خونه، مهی تازه واردري کردم و هواي روادهی پکمی
 .  و صبحونه خودمو خوردمدمیصبحونه چ

 . کم کم چشمام گرم شد و خوابم برددم،ی تختم دراز کشي تو اتاقم و روبرگشتم

 بله؟: خال جواب دادمیگه،بی بزار بخوابم دی شدم،اه لعنتداری بمینگ گوش زي صدابا

 . جناب شهردار هستمیسالم خانم روپرت،من منش_

 .دییاوه بله سالم،بفرما: تو جام نشستمخیس

 دی جناب والبرگ همانگ کنم،بای برنامه دارغاتی تبليامروز ساعت چهار تا هشت شب برا_
 .نی باشیتی تو پارك چالدسمیو راس ساعت سه و ن.لطفا
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بله : زدمو گفتممیشونی انداختم با کف دست به پدادی رو نشون ممی به ساعت که دو نینگاه
 . خوششه،روزتونیحتما،هماهنگ م

 .ریروزبخ_

.  تنم کردمدی سفراهنی با پي کت و شلوار سورمه اهیزود . دمی قطع کردم و از جام پرویگوش
 ي رنگ محوی تو گوشام انداختم،رژ سرخابيدی مرواري ها بستمو گوشوارهیموهامو دم اسب

 زنگ زدمو اطالع دادم، کی برداشتم و به نوی گوشي مختصر چشمام فورشیزدم و بعد از آرا
 . منم مجبورا قبول کردم.  دنبالمانی باشم تا با راننده بجانیاونم خواست هم

 شنی استی رو مبل لم داده بود و پلسنیم. رونی و پالتومو برداشتم و از اتاق رفتم بی دستفیک
 ؟يری مه،کجای بارونیلی خرونیلو،بیسالم ن: گفتدنمیبا د. کردی ميباز

  کجاست؟سنیزم،جیسالم عز:دمیپوشی که پاتومو میدرحال

 .ي ناهارتو بخوري بگم بري که شدداریرفته سرکار، گفت ب: استاپ کرد و گفتشویباز

 شه؟من عجله دارم،بهش بگو رفتم سرکار،با_

 . برداری چتر از کنار جاکفشهی. خبیلیخ_

 زم،مواظبی خب عزیلیخ: گفتمکردمی که کفش پاشنه بلندمو پام می سمت در رفتم درحالبه
 .خودت باش

 .نطوریهستم،توهم هم_

 . خداحافظ: برداشتم در رو باز کردم و گفتمیاهی سچتر

 بود، دی بارون شدرونی کردمو رفتم بکیچشمامو بار.  نیی آسانسور خودمو رسوندم پابا
 کی نخواستمی رفتم، نمی به سمت جاده اصلعی سري با قدماابونیچترمو باز کرد و از کنار خ

 . ستادمی منتظر اابونیخودمو رسوندم و کنار خ.  بفهمهابونشوی و خسنی خونه جقیآدرس دق
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از .  پام توقف کردشی پیگ رناهی سنی ماشدی نکشیطول. ابونمی دادم که کنار خامکی پکی نبه
چترمو بستم و .  شد و در رو برام باز کردادهیراننده پ.  بهش نگاه کردمسی خشهیپشت ش

 . بهم زدی لبخند کجکین. سوار شدم

 .سالم قربان: لبخند گفتمبا

 سالم،حالت چطوره؟_

 .خوبم،ممنونم_

 بارون ي و همه جا از صدادنیکوبی بهم نگاه کرد، قطرات بارون پر سر و صدا به سقف میکم
 .اونم به راننده فرمان حرکت داد. خودم زودتر نگاهمو ازش گرفتم. پر شده بود

 بارون به نیتو ا:دمی شد دستامو بهم قفل کردم تا زودتر گرم شن پرسي تو سکوت سپریکم
 چطور؟! پارك رفتن سخته

 !ینیبی ميفکرشو کردم،خودت بزود: زديلبخند

 . شدمرهیو به روبروم خ دادم باال ابروهامو

 در نگه ي رو بااليدر رو برامون باز کرد و چتر. میدی رسدمی راننده توقف کرد فهمیوقت
 . شوادهیپ: شد و چتر رو گرفتادهی پکین. داشت

 يندی حس خوشاادمونی زیکیاز نزد.  سر هردومون نگه داشتي شدم، چتر رو باالادهیپ
 به گلخونه شباهت داشت، به شتریب!می رفتباهم بسمت پارك. نداشتم اما سکوت کردم

 ي که باالي اشهی و بلند روشو پوشونده بود، سقف شي اشهی شی سقفيزیصورت شگفت انگ
 تاج ي متر باالکیتا . از منظره روبروم شوکه بودم ، چتر رو بستکیسرمون قرار گرفت ن

با .  بودییای و روبای و زکی شیلی پارك هم خی شده بود، باقدهی کشي اشهی شیدرختا سقف
 که؟یسقفش اتومات:دمی پرسجانیه

 ..دهی ورزشگاه سرپوشهی سقفو بست،مثل شهیهروقت بارون بباره م_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 472 

 .سییر...یعنی...کی هات فوق العادست ندهیا_

 و شهردار و ي بردارلمی فمی،تازه متوجه ت دنبالش رفتم. و به سمت جلو قدم برداشتدیخند
 .  اونجا بودنيوودیی هالي سازلمی فمی تهیانگار .  شدمشیمنش

 تنش بود ی که بلوز گپ طوسیمرد بلوند چشم آب.  و برخورد با شهرداری از احوالپرسبعد
 .سالم والبرگ:اومد سمتمون و با خنده گفت

  حالت چطوره؟،یسالم،جان_

 !  هستمي نداره،من کارگردان حرفه ای اشکالی بارون بباره،ولخواستیدلم نم_

 ن؟ی باشدی جدی منشدیشما با:دیبا لبخند پرس من که شد متوجه

 .بله،روپرت هستم_

 . هستمکوالسی نهیغاتیمنم کارگردان تبل_

 .خوشبختم: بهش زدم و گفتمي آورد جلو لبخنددستشو

 م،ی برو اتاقک گرکوالسیخب،ن: و گفتدی نامحسوس دستشو عقب کشیلی که شد خعیضا
 .می کار داریکل

 ...ینی بشیتونیمتو : زد و بهم گفتي لبخندکین

 . بود رفتمی که مخصوص گرياری تکون دادم و اون به سمت اتاقک سيسر

 از اتاقک کیحوصلم سر رفته بود، ن.  با فاصله از جمع نشستم و به گروه نگاه کردمیمکتی نرو
 که اصال کردمیمن با نگاه به حرکات و کاراش فکر م.  شروع شدي بردارلمی و فرونیاومد ب

 فقط در رسه؟ی به سرقتا و قاچاقاش مي اون چجوریعنی! دمی ازش ندیتاحاال حرکت مشکوک
 .رمشی تحت کنترلم بگيبفهمم که تو خونش باشم و چند روز تونمی میصورت

 رو به صرف شام به کی تموم شد و شهردار من و نمی و نشی حدود ساعت شي بردارلمی فکار
 بودن و تحت نظر گرفتنش کی با نشتری بي، اتفاقابرا  نداشتمیمشکل.  رستوران دعوت کردهی
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همسر و پسر شهردار هم قرار بود اونجا . می به اون رستوران رفتنیبا ماش.  مشتاق بودمشتریب
 طبقه اول بزرگ و م،ی شهردار به داخل دعوتمون کرد و ما بدنبالش رفتمیدیرس یوقت. باشن

 رستوران گرون هی و لوکس و مشخصا کی شیلی داشت،خي متعدديزهایتاالر مانند بود و م
شهردار با لبخند . می داشت باال رفتیی طالي مرمر و نرده هاياز راه پله که سنگا.  بودمتیق

 . گرفتمییرایپذ ي سالن مخصوص براهی:گفت

 .دی لطف داریلیشما خ: گفتی با قدردانکین

 ي که چشماي بلونديبایبه محض ورود زن مسن و ز. می قدم گذاشتگفتی که می به سالنباهم
 مبل برخاست و به سمتمون ي تنش بود از روي رنگ داشت و لباس مخمل سورمه اي اروزهیف

 .دی خوش اومدیلیسالم خ:اومد

 .متشکرم خانم: زد و با خانمه دست دادي لبخندکین

ابمو داد و دعوتمون با محبت جو.  به خانمه که مطمئن شدم همسر شهرداره سالم کردممنم
 انی زنگ بزنم بخوامیسم کجاست؟م:دیشهردار پرس. می نشستزی پشت میوقت. مینیکرد بش

 . رنیسفارش بگ

 دی بایتی تو ساخت چالدستتونی والبرگ بابت موفقي آقااد،خبیرفته دستاشو بشوره االن م_
 .هیرینظی بدهی بگم،اکیبهتون تبر

 ... اون بچه ها باشهدبخشی بتونه امدوارمیممنون،ام: باوقارانه جواب دادکین

 . به سمت صدا نگاه کردم و چشمام چهارتا شدي سالم گفتن پسري صدابا

از جاش پاشد و . سفارشاي براانی بزنمیخب سم هم اومد،االن من زنگ م: گفتهمسرشهردار
 .به طرف تلفن رفت

 .... ین: گرد شده و لبخند گفتي دست داد و با چشماکی مودبانه به نسم

 .ختمی شلوارم ري رو رونی شامپاوانوی دستمو زدم به لي نشده فورلی حرفش تکمتا
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 یی برم دستشودیخوام،بایعذر م: متعجب بهم زل زدن،با شرم از جام پاشدمکی و نشهردار
 د؟ی مسکن بدهی بهم شهی سردرد دارم مکمی

 یی راهنماشونویمن ا: افتاد و گفتشیخوشبختانه دوهزار.  به سم انداختمي معنادارنگاه
 .کنمیم

در رو که .  داخلمی رو باز کرد و رفتسیدر سرو.  دنبال سم رفتمکی به ني نگاه مختصربا
 ؟ي من تو پسر شهرداريخدا: دادمو شوکه گفتمهیبستم بهش تک

 که تو ؟همونییلویتو ن:  شده گفتکی باري فرو برد و با چشماشیی طالي تو موهادستشو
 ؟؟؟ی والبرگکوالسی دوست دختر ندمت،توی دیلی امیمهمون

 ؟!ي بهم نگفت تو پسر شهرداریلیتو سم؟ پس چرا ام: توجه به سوالش گفتمیب

 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا! من از کجا بدونم_

 . والبرگمی خصوصیمن منش_

 . کردن شلوارم شدمزی آب و مشغول تمریرفتم سمت ش.  ابروشو داد باالي تاهی

 ؟يخوایقرص م_

 و باهات حرف بزنم،که نجای اارمتی بهونه بود تا بهی نیا... نه: نگاهش کردمهی اندر صفعاقل
 !يلوم ند

 ؟یچه لو دادن!فهممینم_

... یشناسی وانمود کن که نفهمه منو مي جورکنمیفقط خواهش م... ي خبر ندارانیتو از جر_
 .ینیبی مکی منو با نی وقتنجا،تایالاقل ا!  روپرتهسونیست،الی نلویاسم من ن

 ! خوامی نمیحیتوض!  خبیلیخ: زدیحی مللبخند

 ؟يخندیچرا م_

 .رونی برمی من م،یچیه_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 475 

 از سر ی شدم و نفسرهی خنهی به خودم تو آیکم. رونی به موافقت تکون دادم،سم رفت بيسر
 .رونی کردمو رفتم بدیرژ لبمو تمد. دمی کشیآسودگ

 .  نشستمزی مجدد پشت می عذرخواهبا

  نداره؟یبرات سفارش دادم،اشکال... يواسه سفارش نبود:دی ازم پرسکین

 . ممنونیلینه اصال،خ_

 . زنگ بزنم عوضش کنميخوایاگه م_

 .نه من دوس دارم،ممنون_

 حالت چطوره سم؟...خب: با لبخند رو به سم گفتکین

 . والبرگيممنون آقا_

 امکان داره کنه،ی میی کاراهی داالس بوده، داره يسم چند روز: با لبخند اضافه کردمادرش
 . شهلی تو شرکت برادرم وکيبزود

 .هیعال: زدي لبخندکین

تو سکوت به .  همه مشغول سرو شام شدنزی شدن غذاهارو مدهی اومدن گارسونا و چبا
 مخلوط شده بود گوش سپرده بودم، رونی بارونه بي کالم درحال پخش که با صدای بیقیموس

 به ی نگاهمین.  شهردار داده بودکی کوچی به مهمونیکی روش حالت کالسيم و شمعا شازیم
 . انهی از بابتش کامال راحت باشه المی خشهی مدونستمی بود،نمبشسم انداختم،حواسش به بشقا

 تو کی محتوا گذشت و محاله ممکن بود من با نی و از نظر من بي عادي شب با صحبتایباق
 ی اصلابونی و رانندش منو به خنی با ماشکی نیوقت!  شهرمی دستگيزی چی عموميکارا

 خواستمی کنم، چون اصال نمي روادهی پی رو کمری مسی شم و باقادهیرسوند،خواستم که پ
 یخداحافظ.  بود که اهل اصرار نبودنی اکیخصلت خوب ن... رو بفهمهسنیآدرس خونه ج

 .  و ازم خواست مواظب خودم باشممیکرد
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 چه نقشه گهی دکردمی فکر منی که چترمو روسرم گرفته بودم به ایخونه رو درحال تا ریمس
 ! سخت بودیلی خنی کنم،ادای دست پشی مخفي کارامی بکشم تا به حردی بايا

 ..اتویسالم،ب: در رو برام باز کرد و گفتسنی زدم، جي تقه ادمی در که رسپشت

 . شهردار به شام دعوتمون کردد،یشرمنده کارم طول کش:  داخل و گفتمرفتم

 . ندارهیاشکال از نظر من : دسته مبل نشست و گفترو

 . لو برمکی ني بود جلوکینزد!  سم پسر شهردارهنی نگفته بودچیه_

 د؟ی نفهم ؟یچ: گرد کردچشماشو

 .خوشبختانه نذاشتم: در آوردمپالتومو

 .گفتمی وگرنه بهت مي با شهردار برخورد داريخوبه، نگفته بود_

 . با سم صحبت کردمست،منی نی مشکلگهید_

  کجاست؟سنیم:دمی رو مبل نشستم و پرسرفتم

 . کمکت کنهتونهیاالن حتما اون م...ی صحبت کنیبنظرم بهتره با اشل. دیامشب زودتر خواب_

 .کنمی منکارویتو فکرش بودم،ا_

 ؟یمهمون داشت:دمی پرسزی نصفه مشروب رو مشهی شهی و وانی دوتا لدنی دبا

 ... رامان: گفتی طوالنی موند و بعد از مکثرهی خزی مبه

  رامان؟: موندمرهی بهم قالب کردمو بهشون خانگشتامو

 .  فرداشبي گفت باشه برایول... اومده بود دنبالت_

 .ری بخوابم،شب بخرمیخسته ام،م: توجه از جام پاشدمو گفتمیب

 . تکون دادي ازم گرفت و سرنگاهشو
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.  گوشههی تخت نشستم و با حرص پالتو رو پرت کردم يفتم تو اتاق،رو برداشتم و رپالتومو
 رممیباشه واسه فرداشب؟ بم... گهی دومدمی حتما مکردی صبر مکمیاومده بود دنبالم؟ خب 

 .ادی که حالش جا بگردمیفرداشب باهاش برنم

... ه اون و خونه تنگ شدي برایلی دلم خی با اخم چشمامو بستم، ولدموی تخت دراز کشرو
اگه باهاش قهر .  سرم گذاشتمریبه چپ برگشتمو دستمو ز! کنمی باهاش قهر می ولگردمیبرم

...  باش رامانيخوایفقط برگردم، هرجور م. کنمینه قهر نم! شهی برطرف نممیباشم که دلتنگ
 تو گلوم ، ي بغض شدهی تحمل کنم، انگار تونمی نمتوی چرا دوردونمی نمیول ،کنمیمن تحمل م

 . پرواز ندارملی که در قفسم بازه و ميمنم پرنده ا...  برام يانگار قفس شد

 دادی آزارم منی دلتنگ بودم و اي از دلخورشتری دلخور بودم اما بمیلی بودم، خدلخور

.  هم مشغول کار با تبلت بودسنی جکردم،ی رو مری رو زونی تلوزي مبل نشسته بودمو کاناالرو
 ؟  شدهیچ:دی بعد متوجه نگاهم شد و پرسی شدم، کمرهی و بهش خزیم رو مکنترلو گذاشت

 !من حوصلم سررفته_

 ؟ی کنکاری چيخوایخب م:  گاه مبل دراز کردهی گذاشت کنار و دستشو رو تکتبلتشو

 ؟ي سراغ داري اطراف کتابخونه انی برم کتابخونه،اخوامیم_

 .میآره،حاضر شو باهم بر_

 .می ناهار بخورم و صحبت کنی بعدش با اشلخوامی چون مرم،ی و تنها مینه من با تاکس_

 ؟يری خودت نمنی خب،چرا با ماشیلیخ: تکون داديسر

 . کردن آدرس سختهدایچون پ_

 .کنمی خبر میبرو حاضر شو من برات تاکس_

 ی خداحافظسنیبا ج. رونی لبخند از جام پاشدم و رفتم تو اتاقم، بعد از حاضر شدن اومدم ببا
 هی نبود، اما یهرچند کتاب با خط فارس.  که برام گرفته بود به کتابخونه رفتمیکردمو با تاکس
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کتاب .  به چشم زدم و مشغول ورق زدن شدمنکموی خوب برداشتم عیکتاب باستان شناس
 به اطرافم نگاه یکم. دمی رو شني دختري آشناي اوج خوندنش بودم که صداو بود تیخوب

 پسره نیا!!! نمیبی میبه به چ!  پسر بور کنارش چشمام چهارتا شدهی و تای ردنیکردم، با د
 و با تای کتاب شدمو برش گردوندم تو قفسه مخصوصش، رفتم سمت رالیخیب. هی کگهید

 جا؟نیتا،تو؟ایسالم ر:پوزخند بهش گفتم

 ؟ي فقط خودت اهل مطالعه ايچطور؟ فکر کرد: زد و گفتيپوزخند

 !ی بخوني چندتا کتاب آشپزدیبه هرحال تو با! کنمي فکرنی همچدی بازم،چراینه عز_

 که همراهش بود و داشت ي بهم زل زد، با نگاه به پسري ترقی نزد و با پوزخند عمیحرف
چشم ! یستی که تنها ننمیبیم: گفتمکردی رو نگاه مستی قفسه زيچند متر دورتر از ما کتابا

 !رامان روشن

 !!رستیچشماش ت: گفتجی و گمتعجب

 داره هنوز اصطالحات رو بلد یرانیدوست پسر ا!  نگاهش کردم، دختره خنگهی اندر صفعاقل
 !ستین

 ! خوشگه،روزیخب د: برداشتمو گفتمنکمویع

 حد نی بشر تا انی چرا به ادونمینم! رونی بهش رفتمو از کتابخونه اومدم بي غره اچشم
 !! پسره رو از رامان بپرسمنی اهی قضدیبا!!!  دارميآلرژ

 چاره خوب هی تا زدمی باهاش حرف مدی زنگ زدم، بای اتوبوس نشستم و به اشلستگاهی اتو
 .لویبله ن: بوق جواب دادنی روم بذاره، بعد از چندشیپ

 . دارماجی من به کمکت احتم؟ینی همو ببشهی،میسالم اشل_

 .زنمی که برات اس ام اس می به آدرسایسالم،خودم هم قصد داشتم بهت زنگ بزنم، ب_

 ... خبیلیخ_
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 گرفتمو ی تاکسابونی اومد رفتم کنار خامشی پی قطع کردم و تو دستم نگه داشتم، وقتویگوش
 . بود رفتمکی کافه کوچهیبه آدرس که 

 . زدمو به سمتش رفتمي لبخنددمی دونفره دزی مهی پشت ی رو با لباس مشکی اشلیوقت

 .حالم خوشدنتیاز د:  نشستمو گفتمزی لبخندمو داد،پشت مجواب

 . باهات صحبت کنمخواستمیم... نطوریمنم هم_

 گرفتن ي براشخدمتی لحظه پنیلب باز کردتا حرف بزنه هم.  موندمرهی بهش خمنتظر
 موهاشو پشت گوشش ی خدمت رفت اشلشی پیوقت. میدوتا قهوه سفارش داد. سفارش اومد

 ... خودم هم همراهت باشمدیبا:زد و گفت

 گرفتم بعنوان خدمتکار تو میتصم:  گفتی و بعد از مکثدی نگاهش کردم، لبشو گزجیگ
 دنی امروز رفتم دنی کمکت کنم، همينجوری اتونمیخونش مشغول کار شم، حتما م

 نظافت اونجا يسرخدمتکار خونش، باهاش صحبت کردم تا بعنوان مستخدم پاره وقت برا
 .باشم

 ؟یگی مي داری؟؟؟چی باهاش روبرو شيخوایچطور؟ تو م: گرد کردمچشمامو

 ادتی...  منو بشناسهتونهیاون نم : دوخت و گفتزی مي قفل شدش روي غمناکشو به دستانگاه
 ...رفته؟ من چهرمو عوض کردم

 ...متاسفم:  گفتمي دهنده اي و با لحن دلداردمی شرم لبمو گزبا

 . اعتماد کنشه،بهمی کارمون زودترتموم مينجوریا: بهم دوخت و گفتنگاهشو

 . گذاشتزی مي تو دستش اومد و قهوه هارو روینی با سشخدمتیپ

 دمیفقط اول بزار از رامان بپرسم قول م... بهت اعتماد دارم: زدم و گفتمي رفت لبخندیوقت
 .شب بهت خبر بدم

 .دی از قهوش نوشي به موافقت تکون داد و جرعه ايسر
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 ادهی مونده رو پی شدم تا فاصله باقادهی پابونی برگشتم اما تو خی با تاکسی از خداحافظبعد
 فرو بردمو قدم زنان به سمت بامی سرد، دستامو تو جیلی کنم، هوا رو به غروب بود و خيرو

 . رفتمسنیخونه ج

 .... بگم؟ بهش زنگ بزنم؟؟؟ آخهی به رامان زنگ بزنم و درمورد کار اشلدی بایعنی

 به مشکل من با اون ی و ربطهیار مسئله کنی ادم،ی مشت کردمو لبمو گزبامی تو جدستامو
 !!نداره، بقول معروف حساب حسابه کاکا برادر

 خوردم و رفتم تو تخت و دراز وهی آبمکمی سرکار بود، سنی خونه، جدمی و کوفته رسخسته
 .سالم: رو برداشتم و شماره رامان رو گرفتم، بعد چند بوق جواب دادلی موبادم،یکش

سالم، حالت : گفتمی تفاوتی رو لبم نشست اما با لحن بي صداش ناخودآگاه لبخنددنی شناز
 چطوره؟

 ممنون،تو چطور؟_

 !ممنون:  دارهي ادهیچی بودم؟ خوب بودن احوال فلسفه پخوب

...  سوال بپرسمهی خواستمیم:  آروم نفساش گوش کردمو گفتمي به صدای کرد، کممکث
 ...راجع به پروژه

 .شنومیبپرس،من م:دی کشیقی عمنفس

 . کردمفی و نقششو براش تعری اشلهیقض

  نداره؟يبراش خطر: دی سکوت گوش کرد و پرستو

 ..نه_

 ؟يتو بهش اعتماد دار_

 .معلومه که دارم، بهم اعتماد کن_

 ... کارت بزام ارزش دارهی به اجازه نبود، ولازین... يممنون که بهم خبر داد_
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: دمی پرسيزیبا لحن مهرآم زدم و ای حوصلست دل به دری ناراحت و بی کردم کماحساس
  شده؟يزیرامان چ

 نه،چطور؟_

 ؟ي نداريکار... یچیه_

 .خداحافظ.نه،مواظب خودت باش_

 ...خداحافظ_

کاش ...  آره کارت دارم، برگردیگفتی بستم و به بوق ممتد گوش سپردم، کاش مچشمامو
 . خندتو بشنومي تا من صدايدیخندی مکمیکاش ... چی هناهمیهمه ا... هی جات خالیگفتیم

 . و چشمامو بستمدمی بغض پتو رو سرم کشبا

پتو رو پس زدم .  و چشمام داغ بودنی از جام تکون بخورم، سرم سنگتونستمی شدم اما نمداریب
 چک کردم از طرف نویگرش. حتما سرما خوردم... دمیچقد خواب. و به نور صبح نگاه کردم

. دمیرکت با کسالت کارامو کردمو لباس پوش شرفتمی امروز مدی داشتم باامکیخانم کالن پ
 يزی چنتی پشتش بهم بود و داشت از کابسنی رفتم سمت آشپزخونه، جو  برداشتمفمویک

.  از چشمام بپرهینیچندبار پلک زدم تا اون حس سنگ.  بوددهی صبحونه هم چزیم. داشتیبرم
چرا : موندرهی متعجب بهم خیی گذاشت،منو که دزی مي عسل رو روی برگشت و قوطسنیج

 ؟يای بنظر مضیانقدر مر

 .  سرماخوردمکمی_

امروز که سرکار : جلوم گذاشت و گفتختی برام ریی فنجون چاهی. می نشستزی مپشت
 ؟يرینم

 ... رمیچرا م_

  برسونمت؟يخرایم_
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 .شنهادتی برم،ممنون از پنیبهتره باماش_

 و عسل یی چاکمی رفتی نمنییصبحونه از گلوم پا.  شدرهی تکرن داد و به فنجونش خيسر
 . خونه رو به سمت شرکت ترك کردمسنی از جیخوردم و با خداحافظ

 .  به خانم کالن کردمو با آسانسور به دفتر رفتمی معمول سالم کوتاهطبق

 ی نشسته بود و مشغول بررسزیپشت م.  زدم و آروم بازش کردمکی به در اتاق ني اتقه
 .ری بخصبح: کردميچندتا برگه بود، سرفه ا

 باعث شدی که از پنجزه پشت سرش ساطع مي باال گرفت و به صورتم نگاه کرد، نورنگاهشو
 .سالم:زدی رنگ چشماش برق می آبلهی اما دوتا تنمی ببکی صورتشو تارشدیم

 . برم سرکارمنیاگه اجازه بد_

 شمی مشاور مرد استخدام کردم،خوشحال مهی:  به نشون موافقت باال آورد و گفتدستشو
 .میشی موفق تر هم مينجوری ، انی و فکرتونو مکمل کننی هماهنگ باششهیهم

 .بله حتما: گفتمی رو فشار دادم و با لبخند زورکرهی دستگدی تردبا

 کاری چدی باشه،حاالی خراب مزی همه چينجوری اای خدازم،ی در رو بستم و رفتم پشت مآروم
 . ضرب گرفتمنی زم دستام گرفتم و با استرس با پام رونیسرمو ب.کنم

. می بری رو زدم تا به جلسه داخلکیساعت ده در اتاق ن.  به برنامه روزانه انداختمینگاه
با .  نگاهش شدمینیمتوجه سنگ. می رو برداشتم و باهم سوار آسانسور شدازیمدازك مورد ن

 ..يایخوب بنظر نم:دی پرسدیترد

 . سرماخوردم،اما خوبمیکم_

 .  رفتمرونی آسانسور باز شد و به دنبالش بدر

 رفتم و تو جام واستادم، مدارکو کی توجه به اعضا پشت سر نی بمی اتاق کنفرانس که شدوارد
 نویامروز افتخار ا: شروع به صحبت کرد.  دستور نشستن داد همه نشستنکی ندم،ی چزیرو م
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رمو باال گرفتم تا مشاور مزاحم س.  رابرت مورگانيآقا...  کنمیدارم مشاورمو بهتون معرف
 یسع...  تابلو نباشیعنی نگاهم کرد که يجوری.  دهنم وا مونددنشیبه محض د نمینقشمو بب

 !هیوسفیکردم خونسرد باشم و اصال توجه نکنم که رابرت مورگان رامان 

 ی هوار شدن رو سر رامان و پرسشام بي سواالتم طاق کرد و من براي جلسه طاقت منو براکل
 .تحمل شده بودم

 که ی تا وقتم،ی که تموم شد رامان هم با ما سوار آسانسور شد و باهم به دفتر برگشتجلسه
 .کردمی و مدام به ساعت نگاه مدمی چپزمی صبرانه پشت می رفتن بکی به اتاق نيدونفر

 خونسرد اومد سمت یلیخ.  شدمرهی گرد به قامتش خي و با چشمادمی که باز شد از جام پردر
 ! خوشحالمتیی آشناز،ازیهمکار عز:  و گفتزمیم

 .گهی می چنی مونده ببودم،ارهی دهن باز بهش خبا

 طبقه هیدفتر من : مدار بسته گوشه سقف اشازه کرد و گفتنی به دوربرکانهی زیلی نگاه خبا
 . اونجاای اومد بشی پياگه کار...  ترهنییپا

 م،مگهی صحبت کندیبا: بردمو گفتمنیی و کتش پای از صورتش به سمت کروات طوسنگاهمو
 نه؟

 که شکل عالمت سوال بود تنها افهی و منو با همون قرون،ی زد و از اتاق رفت بی کجلبخند
 .گذاشت

 . تموم شه، و تا اون موقع هزاربار مردم و زنده شدمي منتظر موندم که ساعت کاریلیخ

 ستادمیپشت در اتاقش که وا.  و سوار آسانسور شدمرونی بدمی رفت از دفتر پرکی نیوقت
 نکنه رفته؟ دم،اهی کشی خودم در رو آروم باز کردم و سرکومد،ی نی بهش زدم، اما جوابيتقه ا

 که کردم تند تند شمارشو داشی کردم، پلمی موباداکردنی پي برافمیشروع به گشتن ک
 فمی تو کویگوش. ام خشک شدم دستگاه خاموشه تو جگفتی که ماتور اپريبا صدا! گرفتم
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 نگاهشو از پشت ستادم،ی خانم کالن وازیانداختم و با آسانشور به طبقه اول رفتم و پشت م
  خانم روپرت؟نیری منیدار: بهم دوخت و با لبخند گفتنکشیع

 ؟يدی رو ندسیی ردیخانم کالن شما مشاور جد....بله: زدميلبخند

 . رفتنسیی با رشی ربع پهی شونی مورگانه؟ايمنظورتون آقا_

   کنه؟ی مکاری داره چنی رفته؟ اکیبا ن.  گرد شدچشمام

دوباره .  شدمنمی رفتم و سوار ماشرونی کردم و با عجله از شرکت بی خانم کالن خداحافظاز
 بود و کی نشیخواستم بهش زنگ بزنم، اما منصرف شدم، جدا از مسئله خاموش بودنش پ

 که ذهنمو ییبا تمام فکرا. شدیونه و خطرناك محسوب م بچگي کنجکاوهیزنگ زدن من 
حوصله . دمی دوش گرفتمو رو تخت دراز کشسن،ی جهمغشوش کرده بود برگشتم خون

 نشده و نی انالیلی روچک کردم، امغامامی و پالیمی امینداشتم لپ تاپ رو بردارم ،با گوش
 .ده زودتر برگرخواستمی نگرانش بودم و میلیخ. جوابمو نداده بود

 هم خونه سنی مومد،ی نمروقتی سرکار بود و تا دسنی مبل نشستم، جي تو هال و رورفتم
 رو روشن کردم و ونیتلوز.  برگردهری دخوادی و مدهیاحتماال چشم برادرشو دور د! نبود

 . و چشمامو بستمدمیآخرشم رو مبل دراز کش. چندتا کانال عوض کردم

 9.  به خودم دادم و به ساعت نگاه کردمیکش و قوس.  باعث شد چشمامو باز کنمی گوشزنگ
 نشستم و بدون نگاه به خی تو جام سجای مثه گخوره،ی داره زنگ ممی اومد گوشادمی. شب بود

 .بله،سالم:صفحه جواب دادم

 .سالم_

 ی حساب؟امروزي چرا خاموض بود؟ییرامان؟ تو کجا: به گوشم چسبودنم و گفتمویگوش
 !ی رو برام روشن کنزای چیلی خدی بايشوکم کرد

  خودت؟نی خونه؟ با ماشي برگردیتونی خب، میلیخ_
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 ی رو شناختنجاهای اي به حدگهید...  اونجاستنتیچون ماش: خودش ادامه داد.  کردممکث
  مگه نه؟يکه خودت برگرد

 اصرار دنمی دي براخواستی ناز کنم، دلم مخواستی از خدام بود برگردم اما دلم منکهی ابا
 .  برگردنسنی و مسنیامشب؟فکر نکنم، بهتره فردا برگردم، االن منتظرم ج: کنه

 ؟ي برگردشهی نمیمطمئن: مکث کرد و آروم تر گفتیکم

 .آره_

 ست؟ی نی راهیعنی_

 دوازده ساعت هم هی! سی نيزی پنج روز که چستم،ی انگار سه ساله نیگی منیاووووو،همچ_
 شه؟ی میروش، مگه چ

 .مواظب خودت باش....  خبیلیخ_

 ؟ي نداري کارگهینطور،دیتوهم هم_

 .نه،خداحافظ_

 .خداحافظ_

 از جام پاشدم و رفتم تو اتاق، ام،ی بستیتو فکر کن قرار ن!  زدمي قطع کردمو پوزخندویگوش
 خودم نی با ماشسن،ی اس ام اس تشکر واسه جهی جمع کردم و با فرستادن لمویمشتاقانه وسا

 . اونجا رو به سمت خونه ترك کردم

 ی وقتافشوی دل تو دلم نبود قگهی زدمو رمز رو زدم، دي پشت در قرارگرفتم لبخندیوقت
 جفت کفش هی دنی قدم داخل گذاشتم اما با دهیدر رو باز کردمو . نمی االن برگشتم ببنهیبیم

 ه؟یفش مال ک کنیا.  نکردمیاری جلوتر رفتن يپاشنه بلند کرم رنگ پام برا

 را تحمل کنم تای بودن رتونستمینم!  چه خبرهدمی و فهمدمی رو شني حرف زدن دختريصدا
 !!!؟؟؟؟یلین: رامان مانعم شدي عقب گرد کردم تا برگردم اما صدانیواسه هم
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 آشپزخونه واستاده بود و متعجب نگاهم ي بهش نگاه کردم که تو راهرو کنار ورودبرگشتم
 .سالم:زدمو گفتم یپوزخند کج. کردیم

 شه؟ی نمی مگه نگفت؟يتو االن اومد: زد و اومد سمتميلبخند

 ...ياشتباه کردم،انگار مهمون دار_

 ....نی تو اتاقت، برو بشبرمشیم:  گفتي جدافهی و با قچمدونموبرداشت

 که تایر. کفشامو در آوردمو رفتم تو هال.  اتاقا رفتي که گفت با چمدون سمت راهرونویا
 متعجب نگاهش کردم، د،ی دستاشو رو گونه هاش کشعی سردنمی مبل نشسته بود با ديرو

 کرد؟ی مهیدلشت گر

  ؟یتو برگشت: پا انداخت و گفتي روپا

 .اوهوم، رامان خواست برگردم_

 توجه بهش پالتومو درآوردم و رو مبل نشستم، به یب.  زد و تمسخر وار بهم زل زديپوزخند
 !مت بخند بزغاله عشیبرو به ر: گفتمیفارس

 ! حرف بزن که بفهممی به زبون؟ی گفتیچ_

 !زمیخفه شو لطفا عز_

 !!یخودت_

 یبچه ب! گناه داشت.  دادم و آرنجمو رو دسته مبل گذاشتمهی گرفت، سرمو به دستم تکخندم
 !!گزوندی کک نمشدارشمی خودش نالی به خي حرفای نبود حتیادب

!  مزاحمنی با وجود ارفتی نمنیی از گلوم پايزی رو که همبرگر آماده بود بزور خوردم، چشام
 کارشو تونهی زدم که مامکی پیرفتم تو اتاقم و به اشل.  نشد حرف بزنم و سواالمو بپرسمیحت

 زدم و جواب ی لبخند کمرنگی رو صفحه گوشسنی اسم جدنیهمون لحظه با د. انجام بده
 .سالم:دادم
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 ؟ی، خوبسالم_

 . برگشتميخوبم،تو حالت چطوره؟ متاسفم که اونجور_

 .يدی زنگ زدم تا مطمئن شم رس؟ی چيمتاسف برا_

 .ي که نگرانم شددم،ممنونیرس_

 . نجای ايای بیتونی میهروقت خواست_

 .سنی جی خوبیلیممنون، تو خ_

 .ریخب ،شب بخ... نطوریتوهم هم_

 .ریشب توهم بخ_

 ای رفته تای رنمیوبعد از مسواك زدن برگشتم تو هال تا بب.ل گذاشتم  رو کنسولوی لبخند موبابا
 کنار پاکت قرص گذاشت و زی مي آب رو رووانینه، رامان توآشپزخونه بود رفتم تو، ل

 ...يدیفکر کردم خواب:گفت

 ؟يقرص خورد_

 . سردرد داشتمکمی_

  کجاست؟تایر_

 .مونهی منجایامشب ا... تو اتاقش_

 ه؟یچ: دی کرد و پرسکیچشماشو بار.  زدميپوزخند

 .گشتمی برمدیفکر کنم نبا.  باشه به خودت مربوطهیهرچ... یچیه_

 . بخوابمرمیم: گذاشت و گفتنکی سي رو تووانی لکالفه

 درآوردم و بدون آب یکی گرفت و از جعبه قرص رون،حرصمی از آشپزخونه رفت بعیسر
 حد براش نی تا ایعنی ستم؟ی هم نکیل کوچ استدالای حی توضهی قی الیحت. قورت دادم

 . کمرنگم؟ با حرص برگشتم تو اتاقم و رو تخت نشستم
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 میاز قد!  بهش اعتماد کنمتونمی نمدهی تو اون اتاق خوابتایر! کردی ممی درهم داشت روانافکار
 در رو بازکردم، ي رفتم و النی پاورچنیپاورچ.  خودت نگه دارکیگفتن دشمنتو نزد

!!  انداختم، ههی در نگاهي و از التای سبک رفتم پشت در اتاق ريهمونجور آهسته و با قدما
 کجا بدونم واقعا خوابه؟؟ از! یخر خودت

 با دم،یآهسته برگشتم سمت اتاقم و رو تخت دراز کش!  نمشی خوب ببتونمی نمیکی تارتو
 که رامان هراسون اومد دی نکشیطول.  کردم تو سرم بود رو آغازي نقشه ای بنفشغی جدنیکش

 نشون ي متوقف کردمو خودم زدم به اون راه و جورغمویج. تو اتاقم و المپ رو روشن کرد
رامان نشست رو تخت و شونه هامو تو دستاش گرفت و تکونم . دمیترس یلیدادم که مثال خ

 شده یچت شده؟ چ: شدرهی گرد شده بهم خيبا چشا. شروع به سکسکه زدن کردم . داد
 دختر؟

 ...ترسمیمن م: وحشتزده گفتملرزوندمی که چونمو مهمونجور

 ي من که خوب نقش بازی سخته، ولیلی بشر خنیمسلما گول زدن ا!  رفت باالابروهاش
 !!!! کنمیم

 .  کردمي جارموی تمساحی مصنوعي فشار آوردم و اشکای خودم کلبه

 .نجامینترس من ا...  نکنهیگر: گفت موند ورهی مسخ و ناراحت بهم خرامان

 گونه هام ي دستشو از بازوم جا کرد و و روهی.  ادامه دادمختنی نکردم و به اشک ریتوجه
 شتری و اشکام بدی لبام لرزکنمی مي بازلمی رفت دارم فادمی لحظه هی تا اشکامو پاك کنه، دیکش
 کیشمارو انقد از نزد چنی پنج روز انگار پنج ساله ايچقدر دلتنگش بودم، بجا. شد
 لحظه نی لرزونم دوخت همي تحمل کردم؟ نگاه نگرانشو به لبهاتوی دوريمن چجور.دمیند
  شده؟؟؟؟؟یچ:  کرد و وحشت زده گفتکی اومد تو اتاق چشماشو باردهی ژولي با موهاتایر

 .امی آب بکمیکنارش بمون تا من براش ...دهیخواب بد د: بهش نگاه کرد و گفترامان
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 یلی من بخوابه؟ من امشب خشی پنجای اتای رشهیم. ستیتشنم ن.خوامینم... نه: گفتمعیسر
 .نمی باز خواب بد ببترسمی مترسم،یم

 ؟یمونی مششیپ: گفتتای تکون داد و رو به ردیی به تاي سررامان

 . تو برو استراحت کنمونم،یم: قبول کرد و گفتیلی می با بتایر

 ...تنهاش نزار: از رو تخت پاشد و رفت سمت در قبل از رفتن گفترامان

 .رونی بهم زد و رفت بیرامان لبخند کمرنگ.  به موافقت تکون دادي سرتایر

 انقد ترسو و شهیباورم نم:دی المپ رو خاموش کرد و غرغرکنان سمت چپ تخت دراز کشتایر
 .ی خجالت بکشدیبا! یبچه باش

 .دیو بهم کرد و پتو رو تا گردنش باال کش پشتشزدی که غر منجوریهم

انقد ! ی برسيخوای که ميزی زدم، چه خوبه به چتی از رضای ندادم و لبخند نامحسوسیجواب
 هیمنم آروم چشمامو بستم، اما به قول معروف مثل گرگ با .  خوابش بردتای موندم تا رداریب

 ! بودتایحواسم به ر! دمیچشم باز خواب

به .  شدنداری بنجایردم و چشممو اطراف اتاق چرخوندم، چه خوبه صبح ا چشمامو باز کآروم
 تو هال و آشپزخونه رو نگاه رونی بدمیی و دودمیمثل جت از جا پر!  نبودتایکنارم نگاه کردم ر

 و در آخر با دلهره پشت در اتاق رامان دمی هم سرك کشتایکردم اما نبودن، تو اتاق ر
 در رو باز کردم و يآروم ال! دتوی به امای خداومد،ی نی صداش زدم اما جوابآروم  وستادمیا

 و رفتم صورتمو بشورم، بعد از دمی کشي نبود، نفس آسوده ایداخل اتاقو نگاه کردم، اما کس
 اومد تو سرم، ي فکرهوی برداشتم، موی رفتم تو هال نشستم و گوشری غله با شکمیخوردن 

 نیهم.  نگاه کردممی و به حرص به گوشدمی لبمو جورون؟یفتن ب رهم باتاینکنه رامان و ر
 من برگشتم، تو هنوز زمیلو،عزین:  اومد با شوق خوندمشامکی برام پیلیلحظه از طرف ام

 .شتی پامی بخواستمی م؟یسنیخونه ج
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 . دنتی دامی خونه رامانم، خودم مزمی نه عز،یخوشحالم که برگشت_ دادمجواب

 شدم، یلی خونه امی خودم راهنی، حاضر که شدم با ماش  وقفه رفتم تو اتاقمی جام پاشدم و باز
 شی نقشش چطور پدمیپرسی مدی زنگ بزنم بای گرفتم به اشلمیپشت چراغ قرمز بودم تصم

 رو تو گوشم گذاشتم، چراغ که سبز شد راه ي داشبورد و هندزفري رو رویرفته، گوش
 لو؟یالو؟ن: آروم جواب دادبوق افتادم،بعد از چندتا

 ؟یحالت چطوره اشل_

 ممنون،تو چطور؟_

 ؟یی مگه کجایزنیچرا آروم حرف م_

 .دادمی خلوت جواب مي جادی باکوالسم،ی جواب دادم، تو باغچه عمارت نری که ددیببخش_

  اونجا؟ رفتارش چطوره شک نکرده؟یپس رفت_

 . به نفعمهنی سرخدمتکارا تو چشمن، اشتری بنجایا. ستمی ندشی تو دیلینه اصال، خ_

 ؟ي نداراجی به کمک احتیمطمئن. خوبه_

 . دارمازی کمکتون نهیفعال نه، اما به موقعش _

 .پس فعال خداحافظ_

 .يبا_

 هی یلی امي پارك کردم و رفتم فروشگاه تا براجای.  رو در آوردمي کرد و من هندزفرقطع
 هیرش کار شده بود و  که دو سبای زیلی خی شال گردن صورتهی دنی بعد از خررم،ی بگهیهد

 به روم ی زنگ رو زدم، در رو که باز کرد لبخند قشنگدم،ی مناسب به خونش رسيبسته بند
 .ی چه خوب شد برگشت،یلی تنگ شده بود امیلیدلم برات خ:تمزد، بغلش کردمو گف

 .می تو صحبت کنمی برایب..نطوریمنم هم_
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 و پالتومو گوشه مبل گذاشتم و فیک. می تو هال نشستمی خودم جداش کردمو باهم رفتاز
 . فرودگاه استقبالتومدمی م ي برگرديخوای که ميچرا خبر نداد:دمیپرس

 . راحت ترمينجوری استقبالم اادی بی کسخواستمینم: زديلبخند

.  کردریی شده بود تغي قهوه اششی بلوندش که ري رو موهاشی مشکشرتی از ترنگاهمیمس
 نی از ای ول،ي دوس داری چدونستمینم: در آوردمفمی ک شال گردنو ازلکسی زدمو نايلبخند

 ... خوشم اومدیلیخ

 ؟ی چي اما کادو برالو،یواقعا ممنون ن: زد و گفتی قدردانلبخند

 نفرو از دست داده رو از لباس هی که ی تا کسرنیگی لباس رنگ شاد مهی رانیتو ا... خب_
شال .  بهش دادملکسویبا لبخند نا! ستی نرانی که انجای ایاالن زوده ول...  دور کننیمشک

 . خوشگلهیلی فوق العادست، خنیا:گردن رو از داخلش در آورد و با خنده گفت

 ...ی مهربونیلیلو،خیممنون ن: کرد و ادامه دادبغلم

 تا موهاتو شگاهی آرامی برهی خب نظرت چیول!  زودهدونمیباز م: اومدمو گفتمرونی بغلش باز
 ؟هوم؟یرنگ کن

 . خسته امکمی رفتن رونی بي االن براکنم،ی منکارویبعد حتما ا:و گفت زد يلبخند

 .درسته_

 . وقته از پروژه عقب افتادمیلی چه خبر؟ خی و اشلکوالسیاز ن_

 کردم و اونم فی اتفاقا افتاد، تمام اتفاقات رو براش تعریلی هفته خهی نی تو اگفت،ی مدرست
 بار مادرشو نی آخري چرا برامونهی و پشکنهی و خالء میی حس تنهانکهیاز ا.  گفتزیاز همه چ

 به شنونده داشت، ازی منم تو سکوت به حرفاش گوش کردم چون اون نده،ی دشیمدتها پ
 ؟ي تو تنها فرزند خانواده بودیلیام: دمی شد پرسموم حرفاش تیوقت
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: دمی مکث کردمو دوباره پرسیکم.  شدرهی خزی چهرش عوض شد و مغموم به محالت
 ؟ی بگيخواینم

 و تنها ارتباطمون مامان بود، که می اختالف دارکمی خواهر بزرگتر دارم،البته باهم هیمن _
 ... مامانه من نباشم و برعکسشی هروقت اِما پکردمی می سعشهیاونم هم

 ن؟ی قهری چيآخه چرا؟ برا_

 اسمشو قهر شهیم،نمیاختالف نظر باعث شده ازهم دورباش: شد و گفترهی چشمام ختو
 . نگرانمهشهیاون دوسم داره و هم...گذاشت

 اون ازدواج کرده؟_

 ...اوهوم،پنج ساله ازدواج کرده،چهار سال از من بزرگتره_

 فکرشو کنم من و برادرم تونمی نمیمن حت... ی کنمی رابطتو با اون ترمدی بنظرم توبایلیام_
 .می باشریازهم دلگ

 ...ی حرفو بزننی ایتونستی نمین رو داشت مطیاگه توهم شرا:  و گفتدی کشیآه

 ... درك کنمتونمی نميدی نمحشیچون برام توض... متاسفم: تکون دادميسر

 . قهوه درست کنمکمی رمیمن م: و گفتدی گزلبشو

 مصمم یلی بود، اون خبی برام عجیلی جوابم نموند و رفت سمت آشپزخونه، رفتار اممنتظر
همونطور ... تو قلبشه که باعث آزارشهی موضوعهی راز رو پنهان کنه،مطمئن بودم هیبود که 
 . من نگرانش بودمزدیکاش باهام حرف م...  گفتریکه فالگ

نگران شدمو بهش زنگ زدم .  بودومدهی شد برگشتم خونه، رامان هنوز نشی که گرگ و مهوا
 نی کردم خودمو با ایسع! ودشه اپراتور فقط خياما خاموش بود،اعصاب خورد کن تر از صدا

 کردمو یلباسامو عوض کردم آهنگ پل.  و خطشو خاموش کرده قانع کنمکهی نشیفکر که پ
.  روکم کردم و رفتم تو هال ومشغول مرتب کردن خونه شدمگاز ریز.  شدميمشغول آشپز
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 آهنگ سرعت می ماليصدا.  شدمشی کردن قاب عکس خانوادگزیبا دستمال مشغول تم
 . شده بودمرهی به چهره خندون رامان تو عکس خشتریکم کرده بود و بکارمو 

 )) نجوا کنیی عشقو مثل الالي کن تو گوشم قصه ای تو تب دستات واسه اشکام محیی جاهی((

 کنم هی گرخوامیم... یکی و نه نزديبه قلبِ خسته و تنهام نه دور: با آهنگ زمزمه کردمهمراه
 آروم خوامی مای رونی ترنیری شیی امشب به خوابِ من توایب... یکی شونت تو تاري روشتیپ

 می تموم دلخوشرم،ی درگی دلتنگن،ی تو با اادی چقد هرشب به ا،یکنار تو رها شم از همه دن
 ...رمیگیروز دستاتو م هی نهیا

...  موندمرهیرفتم رو مبل نشستم واز همون فاصله به عکس خ. گذاشتمزی عکسو رو مقاب
  ما؟می بششهی من؟ تو؟ مشه؟ی میعنی... رمیگی دستاتو مروزی نهی امیشتموم دلخو

قامت رامان که .  کنمکارشی چدونمیبالخره اومد، م.  موندمرهی در به راهرو خي صدادنی شنبا
 چرا خاموشه؟ تی گوش؟یی معلوم هست کجاچیه: مقدمه گفتمی و بدمی شد از جام پرداریپد

  ؟ي که رابرت مورگان رو از کجا آوردي ندادحی چرا توض؟ياز صبح تاحاال کجا بود

 رو لباش نشست دستاشو آورد باال و ی شوکه شده بود خنده بانمکمی در پی سواالت پاز
 .دمی محیآروم باش من همشو برات توض:گفت

 !زود: گفتمیشاک

 !ادی میی بوهی: به دماغش داد و گفتینیچ

 ته کمیخوشبختانه نسوخته بود و .  تو آشپزخونهدمی به صورتم زدم و پریچنگ!!! غذايوااا
 اومد یکاراشو که انجام دادم برگشتم تو هال، همون لحظه رامان هم با لباس راحت. گرفته بود

 ! باشگه،زودیبگو د: کنارش و گفتمدمیزود پر.  مبل نشستيتو هال و رو

 .دمی بپرس منم جواب میکی یکی_

 ؟یکنی کار مکی نشیچرا پ:  کردم با آرامش حرف بزنمی و سعدمی کشیقی عمنفس
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 !می که هردو داری همون هدفيبرا_

 ؟ي نبودم؟نکنه به کارم شک داریمن کاف_

 ... خودمو دارملیمنم دال! هی چه حرفنیا_

 ن؟ی چلی دالنیو ا_

 کردم ی بگه، سعيزی باره چنی در اخوادی که نمدمی شد و از نگاهش فهمرهی چشمام خبه
  چرا خاموش بود؟تیگوش:  بپرسمموی شم و سوال بعدالیخیب

! کنمی و رابرت مورگانم عوض مکوالسم،ی نکی نزدی کارتمو وقتمیس...  خاموش نبودمیگوش_
شماره ... هنوز مارو به اون صورت باهم آشنا نکردهکی که شمارشو االن بهت بدم، نشهیو نم

 سکی وجه رچی به هخوامی نمم،ی زوده که درتماس باشیول... ی هماهنگيتورو بهم داد برا
 .کنم

 ...ي چرا بهم اطالع نداد؟ی کار کنششی انقد راحت پی تونستيچجور_

 ي که خواستم بري هفته اهی و مدارك بودم، یتی هوي کاراری بهتر بود، از قبل درگينجوریا_
 ي از خونه بريخوای می وقت به بعدنیاز... نهی بود که اگه برام بپا گذاشت تورو نبنی ايبرا

 . ظاهرتو عوض کنرونیب

  شده؟یچ:نگاهمو شکار کرد و گفت.  موندمرهی زده بهش خرتیح

 .یکنی مي کارنی همچهی ي دارکردمیفکر نم... خب_

 رم؟ی بگی پارتنجای که اي خواستم بريپس فکر کرد: زدپوزخند

 .نمی بچزوی مرمیم: و از جام پاشدمدمیخند

 نی همي شدن من بود برادهی اما رامان هنوز نگران دي روادهی پمی از شام خواستم تا بربعد
 کینزد.  شدمرهیدستامو به حفاظ گرفتمو با شوق به منظره شهر خ.  رو پشت بوممیباهم رفت

 ندارم و تمام ي گمشده انکهی حس اداد،یرامان بودن و درکنارش بودن بهم احساس قدرت م
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با تمام عشقم بهش نگاه کردم که حواسش به .  تو مشتم نه، اما کنارمههگرچدار و ندارم ا
 مشتاق نگاهش ری دل سهی بمونه تا من رهی به شهر خنطوریآرزو کردم هم. منظره شهر بود

منظره : نثارش کردم و گفتميلبخند. اما برآورد نشد و رامان با لبخند بهم نگاه کرد. کنم
 ..هیدنیشهر واقعا د

 !نطوریمنم هم: گفتيزی آمطنتی شباخنده

 ویزی نکردم چی سعی نکردم،حتشهی متوجه نگاهم منکهی از ای احساس شرم و کنفتاصال
 ی حسنیتاحاال همچ.  شدمرهی بلند خيکتمان کنم،لبخندم پررنگ تر شد و به ساختمونا

 تو نجای همتونمی داشتم، و مطمئن بودم می وصفرقابلینداشتم، احساس شجاعت و قدرت غ
 عشق مثل ي مانعم نبود، غرور برای غرور و شرمچیه. مشماش نگاه کنم وبگم دوست دارچ

 ي داشتم که خودم رو زمان ابراز عالقم بجاهیسمه، و من انقدر به احساس و منطقم باهم تک
 رامان گهی دکمی خواستمیفقط م... یچی مانعم بود؟ هیچ. خوار شدن شجاع و قدرتمند بدونم

 . به عالقش مطمئن شم کنم تا زیرو آنال

 . به تو خونه تنها بودن عادت داشتمکنم،ی می وقته تنها زندگیلیمن خ_

 . نگاه کردم و منتظر ادامه حرفش موندمبهش

 کردمی شده که فکرشم نمي بودنت عادنجای ايجوری:  بود گفترهی که به روبرو خهمونجور
 ...ي نفره کل خونه رو پر کردهیتو .  باشهيرعادی واسه چند روز انقدر غینبودنت حت

 تموم شه و تی مامورنی اگه اکنمی فکر منی به ایگاه:  زدم، بهم نگاه کرد و ادامه داديلبخند
 . خونه رو پر کنهنی اخوادی می کگهی د،يتو بر

 . کنمی فکر منیمنم به ا: گفتمصادقانه

 . منتظر ادامه حرفم موندمشتاقانه
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 با نجای شده، موقع برگشت به اي تو خونه تو برام عادیندگانقدر که ز... یعنی: گفتمبالبخند
 .  ندارمی دلتنگای یبی احساس غرنجای خونه، ارمی دارم مگمیخودم م

 که یمثل آدم. کردی باز بهم نگاه ممهی ني محو شده بود و با لبهابای کمرنگ و تقرلبخندش
 .  بزنهی داره حرفمیتصم

 . خونه خودتهنجایا.. یخوشحالم که راحت: گفتی مکث کوتاهبعد

 بودم که ي اگهی دي منتظر حرفام،منی زدم و باهم نگاهمونو به آسمون شب دوختيلبخند
 .انهی شن دهی قراره شندونستمینم

 و من رامان هم جدا ومدی به شرکت مشتری بکی ننی سنگي بود که به خاطر پروژه هاییروزا
 تر از قبل بود و ي کارکی رابطم با ن،میشدی سرکار حاضر میعی طبهیاز هم و با فاصله زمان

 مسئله نی رامان تو ارفت،ی مشی پسیی و ری وقت بود روابطمون در محدوده منشیلیخ
 .  باشمیمی صمشتری باهاش بدی باکردمی نگران بودم و حس من نداشت اما مینظرخاص

تو آشپزخونه بودم که .  رامان هم اومددی نکشی خونه، طولدمی هشت شب خسته رسساعت
 ؟یکنی مکاریچ:دمیصداشو از پشت سرم شن

 .کنمیشام درست م_

 !ستی نيازین_

 چرا؟: برگشتم سمتشمتعجب

 . گرفتن کادوي برارونی بمیامشب بر. هیلیفردا تولد ام: زديلبخند

 م؟یری چقدر خوب، کجا قراره براش جشن بگ؟یگی ميجد:دمی خندی خوشحالبا

 ه؟ی ساحل، نظرت چمیریم_

 و نییلوازم تز. می تدارکاتشو انجام بدمیفردا بر. دارمدهی ای من کلهیعال: زده گفتمجانیه
 ...زای چنجوری و اشیمحل آت
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 !ی منم کمکم کني تو کادوخوامی مم؟ی کادو بخرمی بريموافقم، خب االن دونفر_

 ! حاضرمگهی دقهیپنج دق:  آشپزخونه رفتمی زدم و به سمت خروجيلبخند

 گپ کی تونهی کلفت با ي جوراب شلوارهی حاضر شدم، لباس توخونم قهی از پنج دقزودتر
 رامان هم حاضر شد و رون،ی رفتم بفمی و با برداشتن کفش و کدمی پالتو پوشهی بود، یطوس

 يزی و چمیشدی از کنار مغازه ها رد منطوری همم،ی رفتیباهم به فروشگاه بزرگ و قشنگ
 رو نگاه نایتری که ونطوری همومد،ی حرف دنبالم می هم بچارهی بامان رکرد،یتوجهمو جلب نم

 ! مدنظرتهيزی چه چقایدق:دی کنارم قرارگرفت و پرسومدی رامان که پشت سرم مکردمیم

 !دونمیراستش نم_

 که همونو ییجای می تو نظر داشته باش بريزی چهیخب الاقل : نگاهم کردهی اندر صفعاقل
 !میوفتیاالنه که هردومون از پا ب! اشته باشهد

 !گردنبند: با ذوق گفتمی نگاه به مغازه جواهرفروشبا

 گردنبند نقره هی گشتن و دو دل بودن ی حرف مچمو گرفت و کشوندم تو مغازه بعد از کلیب
 کار شده نی با ظرافت نگیلی که روش ختی نهای و پالك به شکل نشونه بفی ظرری با زنجيا

 و دی کشی رامان نفس راحترونی بمی از مغازه اومدیوقت. دمیبود انتخاب کردم و خر
 دنی آوردم کمکم کنه تو از منم تو کادوخرویمنو باش ک! يدی خب بالخره خریلیخ:گفت
 !يبدتر

 کی شیلی خي دکورهی بنظرم ؟يری بگيخوای میآره خب، تو چ: گذاشتمفمی رو تو کجعبه
 !کنمیکمکت م من می برر،یبگ

  خودت بود؟يپس مشکلت فقط کادو: گرد کردچشماشو

 خواستی داشت که دلم می قشنگيزایانقد چ. یی خنده کشوندمش سمت مغازه لوازم کادوبا
 که ی جعبه چوبهی و کالفه شدن رامان بالخره ی تفحص و بررسیبعد از کل. همشو بردارم
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 خاص کار شده بود توجهمو جلب ي و سنگادی و با مرواری و طراحي کنده کاربای روش زیلیخ
 !نی ببنوی اایرامان ب: لبخند گفتمبا رفتم سمت جعبه و. کرد

 !ویچ: به طرفم اومد و گفتکردی دلقک نگاه مي که با دهن کج شده به مجسمه هارامان

 .خرمی برات میکی ياگه انقد دوس دار! يکردی دلقکارو نگاه میداشت: خنده گفتمبا

 .دمیدهاهاها چقد خن_

 !  خوشگلهیلیخ: انگشت اشاره جعبه رو نشون دادم، نگاهش کرد و گفتبا

 زرنگ دارن ي که اکثر فروشنده هاي سرزنده اهی رو صدا زد مرد اومد جلو با روحفروشنده
 کار اشی جعبه از چوب درخت گردو هستش، کنده کارنی ازه،ی انگنیانتخابتون تحس:گفت

 .هییبای اصل اصلن، واقعا کار خاص و زداشیدسته و مروار

فروشنده کوك .  شکل داشتي سطح گوهی ازداخلش کی قسمت کوچهی.  جعبه رو باز کرددر
به حالت .  پخش شدیمی و آهنگ مالدی چرخي گویکنارشو چرخوند و به طرز قشنگ

 جواهراته، قسمت ي شده برامی که تقسشی خالي و جاهایقی قسمت موسنیا: گفتیحیتوض
 . دارهنهی درش هم آیخلدا

 . قشنگهیلی خه،ی عالنیا: به رامان نگاه کردم و گفتمی بخشتی لبخند رضابا

 !نیی رو هم بفرماباشی زمتیق: گفتي با لبخند ژکوندرامان

 . دالرستی و بصدیس:  کرد و گفتی خنده کوتاهفروشنده

 . لطفانی کنشیبسته بند: ابروهاشو داد باال و گفترامان

 .  رفتشخونی خوشحال جعبه رو برداشت و سمت پمرد

 . خوشگلهیلیخ: گفتمآروم

 .میداری برمگهی دزی چهی یلی اميتو برش دار برا_
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 برام ، خوامی دوستم مي رو براادی خوشم بیلی که خینه اصال، من هرچ: تکون دادمی به نفيسر
 ! خوشگلهیلی جعبه مثل خودش خنیا.  اونای مال منه کنهی نمیفرق

 ؟؟؟ي دخترهیتو !شهیباورم نم! ایداخ_

  رامان؟هیمنظورت چ: چشمامو گرد کردممتعجب

 .ی هستی کگهیتو د!  خوشگلگنی به هم نمچوقتیدخترا ه_

 !ستیخوشگل خوشگله و قابل انکار ن: زدمیقی عملبخند

حاال اگه خوشگلم باشه !  زشتهتایالبته ر: زدو رفت جعبه رو حساب کنه، تو دلم گفتميلبخند
 ! زشتمیگی مادی که ازش بدمون بی ما دخترا به کسکنم،یانکارش م

 رهی بگیراشکی رستوران اما من گفتم دوتا پمی داد برشنهادیرامان پ. رونی بمی مغازه اومداز
 . خوشمزه گرفتیراشکی قبول کرد و دوتا پم،اونمی بخورمیری که راه منجوریهم

 رهیچون بهش خ.  توجهمو جلب کردی مزون لباس عروسنیتری ومیرفتی که راه منجوریهم
 ستادمی وادی دیشده بودم سرعت راه رفتنم کم شد و رامان چند قدم جلوتر افتاد، وقت

 !هیچ:برگشت سمتمو گفت

 بود و قسمت يرتوری به باالش حرنهی که ازقسمت سرسینی لباس عروس بدون آستمحو
 نیآست! کار شده بود شده بودمدی با مرواردی سفیشمی ابري و دور گردنش گلدوزقشی يباال

 ي ران پاي بصورت مورب از ابتدانشیی بود و پاکی شیلی شده و خينداشت، باالتنش گلدوز
قسمت خط موربش هم با . ي پفدار و تورشی و باقبود  چپ تنگي پايراست تا زانو

 یتاحاال لباس عروس: گفتمجانیبا ه.  بودی خاصیلیلباس خ.  درشت کار شده بوديدایمروار
 ! بودمدهی ندی قشنگنی و هم پفدار باشه به ای ازمدل ماهی حالتهیکه هم نصفش 

 !هی چیمدل ماه! آهان: به لباس نگاه کرد و گفتجیگ

 . بهش انداختم و دوباره محو لباس شدمی نگاهمی چپ نچپ
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 !يخری منوی همتی واسه عروسشاهللایا: خنده گفتبا

 .فکر نکنم بشه: زدم و گفتمی کمرنگلبخند

 خوبه؟!کنمی برات پست مرمشیگی خودم مي بودرانیچرا نشه، اگه ا_

 بلند بسمت پله ي با قدمامی کار داری فردا کلگهی دمی برایب: و گفتمد،ی رو لبام ماسلبخندم
 دوستم داشت، دی بروز بده، شاخواستی نمدمیشا!  نداشت، خبي رفتم، اون منظوریبرق
 . گرفتدشی نادشدی بود که نمی و حسدیاما من قلبم پر از ام.  نداشتدمیشا

 و سنی جنی و دو به دو با ماشمی و آرمان اومدن خونه،من و رامان حاضر شدسنی زود جصبح
 . بودی و آسمون صاف و آبیخداروشکر که هوا آفتاب.  انجام تدارکاتي برامیآرمان رفت

 دادم با آرمان برم دنبال حی آدم باحوصله و صبور داشتم ترجهی به ازین که من یی اونجااز
 یآرمانم ب. زدمی رو ورق مکایداشتم آلبوم ک. می بوديتو مغازه قناد. ناتیی و تزکیسفارش ک

 زرد کیک.  سراسر زرد رنگ توجهمو جلب کردکی کهیچندتا ورق زدم تا . کردیحرف نگاه م
 خوشت نیاز: آرمان گفت.  دوس نداشتمناتشوییاما تز . داشتي ظاهر شادو  بودییمویل

 اومد؟

 !رنگش آره_

 ! بانمک دارمدهی اهیمن !  آلبومالهیخیاصن ب: رو بستم و از جام پاشدمآلبوم

 که خوامی گرد و زرد مکی کهی دادم که حیبه فروشنده توض.  پاشد و همراهم اومدآرمانم
قناد قبول کرد . چشماشم دوتا قلب قرمز باشه.  شهیروش چشما و دهن شکلک لبخند طراح

 !شهی خوشگل میلی خه،یعال:دیخند. و من با غرور به آرمان نگاه کردم

 !می انتخاب کنکی هم هماهنگ با کنیی تزلی وساایحاال ب! دونمیم_

 زرد رنگ گرفتم تا يبادکنکا. می رفتناتیی باال انداخت و به سمت قفسه تزي شونه اآرمان
 دادمش به آرمان شدی پولم جا نمفی دستم بود و تو کمیگوش.  کنمی مثل شکلکا نقاشروشونو
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آرمان باکاله . هم برداشتم happy birthdayربان و شمع به شکل.  بزارهشرتشیی سوبیتا تو ج
  کالها؟نی راجب اهینظرت چ: از پشت قفسه سرشو آورد باالش روسریبانمک

 . بردارسنی و مسنی خودت ،رامان و جي براه،یعال: کاله دلقکا بود، با خنده گفتمهیشب

 برداشتم که یلی امي به شکل تاج برایی کاله تولد طالهی زدم و یحیمنم لبخند مل. دیخند
 )queen of birth( روش نوشته بود

ا کمک آرمان  لوازم هم بیباق.  خودم برداشتمي هم برایی طالي کاله زرد با منگوله هاهی
 لی تحوي برایک: دمی که پرسمیتو راهه ساحل بود. نی تو ماشمیو باهم برد. میانتخاب کرد

 ره؟ی مکیک

 ،می خونه حاضرشمیری منات،ماییبعد تز_

 و شنی حاضر مرنی هم که مسنی رامان و ج،یلی دنبال اميریتوهم م.کی دنبال کرمی مبعدمن
 ! همونجاگردنیبرم

 !!! گردن ماستانی سنگيهمه کارا!از اولشم همونجا بودن! چه عادالنه: گفتمباخنده

 ؟يای مرم،توهمی نگه دارم گل بگدیاالنم با! آره واقعا:دیخند

 آرمان حال ندارم، ده تا شاخه رز قرمز، پونزده تا الیخی بيوا: لم دادم و و گفتمی صندلرو
 !تازه و بسته باشه برداره،گال هم غاشویبگو خوب ت.ریشاخه هم زرد بگ

 .امی مگهی دقهیپنج دق: گفتشدی مادهی که پی کرد و درحالپارك

 شدمو الشیخی جا موند، ببشی تو جمی اومد گوشادمی رفتنش تا در گلخونه نگاه کردم و به
 .منتظر موندم تا برگرده

 چطوره؟: پشت گذاشت و سوار شدی صندلگالرو

 !ری نظیب: به گال نگاه کردمبالبخند
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 درآورد و ناخودآگاه چشمش به صفحه موی کرد گوشبشی لحظه آرمان دست تو جنیهم
 !!!لوین:افتاد

 بله؟_

 !زنهیدلقک نکبت داره بهت زنگ م_

 ازش گرفتم، با خجالت ویگوش!  رفته اسمشو عوض کنمادمی ي زدم، وایی دندون نمالبخند
 بله رامان؟:نگاهش کردم و جواب دادم

 . خندش گرفت و سرشو رو فرمون گذاشتآرمان

 خنده؟یاون چرا م:دی پشت خط پرساز

 ! کردمفی جوك براش تعرهی_

 !خندهی می نمکی بزی به هرچوونستیولش کن اون د_

  نمک بود؟؟ی جوك من بیدونیتو از کجا م_

 کارا تموم شد؟! الیخیب_

 . سمت ساحلمیای ممیآره دار_

 .نمتونیبیپس م! خوبه_

 .اوهوم،فعال_

 !گهی دمیبر: گفتمدمیجوی که لبمو می کردمو درحالقطع

 . رو روشن کردنی تکون داد و ماشي خنده نگاهم کرد سربا

 رو دستش لی که وسای همه وجودم از آرامش پر شد، آرمان درحالمیدی ساحل که رسبه
 . بچه هاشی پمی برا،یدنبالم ب:گرفته بود کنارم قرارگرفت و گفت

 لی و مشغول باز کردن وسامی سالم کردسنیبه رامان و ج.  دادم و دنبالش رفتم تکونيسر
 ي که سقفش از برگای چوبقی آالچهی.  خوب بودیلی که در نظر گرفته بودن خییجا. میشد
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 ي گال تو تنگادنیدرحال چ.  سقفش صدف کار شده بودیخشک نخل بود و تو قسمت داخل
 چه خبر؟:دید کنارم و پرس اومسنیج  پر از آب بودم کهي اشهیش

 !می جشن دارهیخوشحالم که ! یعال: زدميلبخند

 .بادکنکارو بده تا من بادشون کنم: گفتقی کنار آالچی و با اشاره به کپسولدیخند

 . ی انداختادمیآها،آره،خوب شد _

 . روشون شکلک بکشمخوامیم: و ربانا رو بهش دادم و گفتمبادکنکا

 . رامانافهیمثال ق: به رامان گفتي نگاه خنده داربا

 نگاهمون کنه نکهی بدون اکردی رو نصب مناتیی و به رامان نگاه کردم که داشت تزدمیخند
 . گفتيزی لب چری به تاسف تکون داد و زيسر

 . گذاشتمقی کارم با گال تموم شد و چهارتا گلدون رو کنار چهار ستون آالچیوقت

 واستادم، بستی که بادکنکا رو سه تا سه تا به ستونا مسنی برداشتم و پشت سر جکی ماژبعد
 ی رو بادکنکنجوریداشتم هم. دمیکشی من زود روش شکلک مکردیهرکدومو که نصب م

 !شرمنده: و اون گفتمی قدم عقب رفتهیهردو .  برگشت و خورد بهمهوی که دمیکشیشکلک م

 ! پوزخند شدهی بادکنکه شبنیفقط خنده ا!  ندارهیاشکال_

  رامان؟يپوزخندا: باز با خنده به رامان نگاه کرد و گفتسنیج

 رو ی اضافي آت و آشغاالکردی که چپ چپ نگاهمون می خنده، رامان در حالری زمی زدهردو
 . رو بستم و دنبالش رفتمکیدر ماژ. برداشت و به طرف سطل زباله رفت

 .ت معرکس،ینی که سفارش دادم رو ببیکی کدیبا:  واستادم و گفتمکنارش

 .اوهوم_

 . خوشرنگ و بامزستیلیخ: ادامه دادمجانیباه

 !نطوریکه ا_
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 . هم بگوسنی زرد بپوش،به جزی چهی ی لباستو عوض کنی رفتیوقت_

 ؟یگیچرا خودت بهش نم_

 از يحرفش نشونه ا.  برگشتقی نگاهم کرد و به آالچیبا لبخند کج.  نگاهش کردمجیگ
 !!! حسادتدیو شا! متلک گفتن داشت

 .دمی کشیقی رنگ نگاه کردم و نفس عمی آبيای به دري لبخند شادبا

از عمد رفتم .  برگردمقی اومد و صدام زد تا به آالچتزای ربع بعد آرمان با چهارتا جعبه پهی
 ؟ی گرفتییتزایچه پ: گفتمیحی نشستم و با لبخند ملسنی جکینزد

 . نداشتي اگهی دزیه،چیهمش پپرون_

 ی تا سوتنی رو بگقتونیخب برنامه دق: گفتختیری متزاشیپ ي که سس روی درحالرامان
 .میند

. یلی امشی پبرمشیبعد من م. می خونه لباس بپوشمیری ملویساعت سه من و ن: گفتآرمان
 .نیمونی منتظر منجای و انیکنی لباس عوض منیریشماهم که فقط م. کی دنبال کرمیخودمم م

 ! هم دارمگهی کار دهیمن : گفترامان

 . می نگاهش کردهمه

 !! برم دنبال امادیبا:  خونسرد لقمشو قورت داد و گفتیلیخ

 .دمشی شنای تازگنی اسم آشنا بود انگار همنی کردم و به فکر فرو رفتم چقدر ازی رچشامو

 ؟ی کنکارشی چيخوایم: متعجب گفتسنیج

 یلی امکمی شهی ميتولد خواهرشه بهونه ا. گهی دنجای اارمشیخب م!!! ببرمش باغ وحش_
 . تر شهکیبهش نزد

 اد؟ی اما؟؟ تنها میلیخواهر ام: گفتمیلی امي حرفايادآوری با
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 یلی امی که به تازگاوردی اونم اصال بهونه ناد،یآره، من ازش خواستم ب: تکون دادي سررامان
 . کنارش باشهشتری بخوادی دوسش داره و میلی خب مشخصا خی ولدهیرو د

 .سازنی باهم نمادیاونا که ز یول:  لباشو فشرد و گفتسنیج

 .هیلی باشه هم مقصر امی خوبه، و اگه مشکلیلیاتفاقا اما خ_

 موند و بعد نگاهشو به رهی خسنی به جی نگاه کرد، رامان کمزی ابروهاشو داد باال و به مسنیج
 زود حالت نگاهش یلی نگاه کرد؟ خينجوری منو ای چيمن پرتاب کرد، شوکه شدم، برا

اما من فکرم مشغول شد و همچنان .  معطوف شدتزاشیعوض شد و و حواسش به جعبه پ
 .کردمی نگاهش میرچشمیز

 سن؟ی دنبال مرهی میک: دمی شد که من پرسي تو سکوت سپریکم

 . دوستشی اجازه دادم بره مهموناد،ینم: گفتسنی به هم نگاه کردن و جهمه

 .رمی سخت بگادی زخوامی باوره؟ باشه نمرقابلیغ: نگاهش کردم که گفتمتعجب

 .  از نوشابم خوردمکمی و دمیخند

 ؟ی کادوهارو کجا گذاشت،یراست:  اومده باشه گفتادشی يزی انگار که چهوی رامان

 . نگران نباشارمشونیتو اتاق منه،خودم م_

 ؟! چطور نگران نباشم تو اتاق تو؟_

 تو ختنیآشغال ر: داد و گفتی خونسرد جاخالیلی سس رو سمتش پرت کردم، خی خالبسته
 !ساحل ممنوعه

  اون پشت؟یپس چرا در نوشابتو انداخت:  پشت سر رامان گفتنی به اشاره به زمآرمان

 در ونی که کلکسیی اونا،یکنیببند تو درك نم:  آرمان و گفتقهی آروم زد به شقیکی رامان
 برن از دی کنن، چه بهتر که من انداخته باشمش اگه بدونن باداشینوشابه دارن، از خداشونه پ

 !شوق شتر بکشن
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 شتر بکشن؟ چرا؟: دی پرسالیخی بسنی و جمیدی و آرمان به تمسخر خندمن

. ستی تخصص من نطهیسوالت تو ح: چونش گذاشتری زد و دستشو زیحی لبخند ملرامان
  نه؟می بهتره ناهارمونو تموم کنگمیم

 !يآره اگه بزار:داد تکون ي سرآرمان

 شلوار هی م،ی خونه تا لباسامونو عوض کنمی من و آرمان رفت3 از ناهار حدود،ساعت بعد
 یی طالينای نگناشی و سرآستقهی که ي بلند زرد رنگ فانتززی وشومدمی جذب پوشیمشک

 . داشت و دکمه هاش از خود پارچه بود تنم کردم

 زدم و ملیخط چشم و ر. زرد بستمیونی پاپکی کوچي دوطرف بافتم و تهشو با کشاموهامو
 . تموم کردمشموی آرایبا رژ قرمز روشن

 برداشتم و موی ساده و بدون پاشنه مشکي وکفشافیک.  و دکمه هاشو بستمدمی پوشپالتومو
با .  رسوند و خودش رفت دنبال کاراش، زنگ در رو زدمیلیآرمان منو تا خونه ام. رونیرفتم ب

 .سالم:لبخند در رو باز کرد

 زم؟یحالت چطوره عز.سالم: رنگش نگاه کردم و گفتمی مسي خنده و تعجب به موهابا

 اد؟ینکنه بهم نم_

 .ی رنگ مو انقد خوب شنی با اکردمی خوشگله،فکر نمیلی گرفته؟ ختیشوخ_

راستش اولش : و گفتدی تو موهاش کشی دستمی نشستی خنده دعوتم کرد داخل وقتبا
 . کردمنکاروی تنوع اي برای کنم ولدی دوباره همون رنگو تجدخواستمیم

 .ي کردیکارخوب_

 ؟ياری پالتوتو در بيخواینم: نگاه به پالتوم گفتبا

 .ییجای می برینه من راحتم، اومدم حاضر ش_

 کجا؟: کردکی بارچشماشو
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غذاها و لباسا همه زردن، قرار کنسرت و .  با تم رنگ زردهکی جشن کوچهیتو ساحل _
 . هم هستركی سشینما

 خبری بی جشن بزرگنی هفته نبودنم باعث شده از چنهیحتما ! ادی نمیکی کوچزیبنظر چ_
 !باشم

 لباس انتخاب هی میپاشو بر:دمیخند!  دخترنی خر شه اباری شهی می ازم، چرهی نگی سوتایخدا
 م؟یفقط ما دونفر:رو تخت نشست و گفت. دستشو گرفتم و به سمت اتاق کشوندمش. میکن

 شه؟ی می چرون،مگهی بمی باهم برخواستی کار داشتن، منم دلم مهیبق_

 . و رو کردن کمدش شدمریمشغول ز.  باال انداختي اشونه

پس بهتر بود رنگ موهامو عوض نکنم، بلوند :  که گفتکردمی می زردشو بررسي لباساداشتم
 .کهی به زرد نزدییجورای

 .ادی و به لباس زرد م خوشرنگهیلیموهات خ. زمینگران نباش عز_

 !نهیه،همیعااال: خوشگل زرد برداشتم و گفتمراهنی پهیبالخره .  نگفتيزیچ

 . فکر نکنم مناسب باشهن؟یا: گفتشوکه

 بود و باالتنه ساده ي حلقه انی زدم، بزور مجبورش کردم لباسو تنش کنه لباس آستيپوزخند
 . خورده بودونی کوتاه که کمرش از پشت پاپیو دامن پفدار عروسک.  داشتيا

 ! مناسب جشنهنینه، ا: شد و گفترهی خي قدنهی درهم به خودش تو آي با ابروهایلیام

 ! جشنههیخب اونم _

درش ! حرفشم نزن: که زود مانعش شدم و گفتمارهی کرد لباسو در بیسع! کنهیاما فرق م_
 بگو جورابات کجاست؟! ارین

 ؟یمشک. تو اون کشو_

 . نه،رنگ بدن_
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 جفت هی رفتم اره،ی نگاهش کردم تا لباسو در نزی آمدیتهد.  شدجی چهرش درهم و گبازم
 . جوراب از کشو برداشتم

و اصال به .  لباس داشت براش برداشتمهی شبیونی رنگ لباسش که پاپی پاشنه بلند ورنيکفشا
 .  با پاشنه بلند راه بره توجه نکردمتونهیاعتراضش که تو ساحل نم

 بهتر بود، پس اجازه دادم خودش شیخودش تو آرا. ختمی کج راشوی فر کردم و چترموهاشو
 .ومدی براق که به موهاشم میرنگ مس.  کنه اما رنگ رژشو من انتخاب کردمشیآرا

 .ي شدی عالیلیخ: آماده شد با لبخند براندازش کردم و گفتمیوقت

 . نامناسبپی تنی با اام،ی مطمئنن مسخره بنظر میممنون، ول_

 . وبه ساعت نگاه کردم،پنج بوددمیخند

 .میای بی بهانه آب خوردن رفتم آشپزخونه و به رامان اس ام اس دادم که کبه

 .میری بگی تاکسمی برایخب ب:منم زود برگشتم تو اتاقو گفتم.  جواب داد االناونم

 ! من که هستنیماش_

 !! زنمشای مای سرمو خاروندم، خداکالفه

 ساحل ی و راهمی گرفتی تاکسیلی امي من و سواالی پنهاني تمام حرص خوردنا بابالخره
 .میشد

پس کو اون :دی پرسجیگ.  بردمشگاهی دستشو گرفتم و آروم به طرف جامیدی رسیوقت
 وال؟یفست

با خنده .  و آرمان متعجب بهم نگاه کردسنی جدنیبا د.  زدمي ندادم و فقط لبخندیجواب
 !یلیتولدت مبارك ام:گفتم

با لبخند .  دهنش گرفتي شوکه شد و کم کم اشک تو چشماش جمع شد دستاشو جلواول
 ی چدونمینم.ممنون: گفتیبا خوشحال! ی کنهی گردینبا:دستاشو از صورتش جدا کردم و گفتم
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 باال نیایب: زد و گفتي لبخندسنیج. و با شوق به پسرا نگاه کرد.بعد محکم بغلم کرد. بگم
 . کالم گذاشتی تولد بیقی ضبطو روشن کرد و موسرمانآ !نی کني بازي هندلمیف

 نبودم دود شده بود یی خودم واسه تدارکات نهانکهی اي برامیتمام نگران.  بودی عالزی چهمه
 ی دور ستونا همه عالي اسهی ري معرکه انجامشون داده بود، شمعا و چراغاسنیچون ج

ازتون .  محشرهنایا:  از نظر گذروند و گفتزوی همه چیلیام. میپالتوهامونو در آورد.بودن
 . ادی زیلیممنونم، خ

 .خورهی به چه درد میپس دوست: آرمان لبخند زد

 رامان کجاست؟.. ی راست،یمرس: به شونش زد و گفتی دستیلیام

 . برات داره، رفته دنبال اونزی سورپراهی: گفتسنیج.  نگفتم، احتماال رفته بود دنبال امايزیچ

 . ازتون توقع نداشتمنجاشمی تا همنی باور کن ؟يزیچه سورپرا_

 داشتن ادهی پی دختر مو نارنجهی که همراه دمیو بالخره من رامان رو د. میدی خندهمه
 .ومدنیم

 اول با لبخند نگاه کرد اما کم کم لبخندش محو شد و جاشو به یلیام.  متوجه نگاهم شدنهمه
 که نارویاما ا! می شدلیخب تکم:رامان با خنده گفت. دنی بهمون رسیوقت. تعجب داد

 .لویدوستمون ن: بعد به من اشاره کرد.یشناسیم

 .  که مزاحم شدمدیببخش. سالم : رو به همه گفتی آرومي بهم زد و با صداي لبخنداما

 .کردی لبخند محو نگاهش مهی همچنان متعجب و با یلیاما ام.می حرفشو رد کردهمه

. دی رو تو بغلش کشیلیو ام. تولدت مبارك: اومد و گفت یلی سمت امیهربون با لبخند ماما
 .يممنون که اومد: هم دستاشو دور خواهرش حلقه کرد و گفتیلیام

 هی که انقد شبدمیدی دوتا خواهرو باهم منکهی بخاطر ادی چرا شادونمینم.  کرده بودمبغض
 . انداخته بودسی چهره اما که اشک روش رد ختیو معصوم. همن
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 گذاشت و یلی دستشو رو شونه امهی دستشو رو شونه اما و هی عوض کردن جو ي برارامان
 ! شد که خواهر ندارممی حسودگهیبسه د:آروم جداشون کرد

 !شهی همي که انقد ناشکريریبم:  غر زدآرمان

 . و همرو دعوت به نشستن کردمدمیخند

بجز رامان و آرمان که دوطرفم بودن .  که خواهرا کنار هم باشنمی نشستيجور.  گرد بودزیم
 سبز، ي بود، صورت جمع و جور و چشمایلی امهی شببایاما تقر.  نگاهم بودنررسی تو تهیبق

 ی هاللي پشت چشمش پفدار و برجسته بود، ابروهاي رنگ بود، پلکایموهاش بلند و نارنج
.  داشته باشهي حال سردنیه معصوم و در ع ابروش باعث شده بود چهرو حالت چشم. داشت

 . بودطونی که چهرش بانمک و شیلیبرعکس ام

 .یلیشراب مورد عالقته ام : بود رو برداشت و گفتزی مي که روی شرابشهی شآرمان

جواب لبخندشو دادم . زدي افتاد بهم لبخندسنینگاهم به ج.  تشکر کردرلبی زد و زيلبخند
 شهی چطور مدونمی مونده بود، نمرهی خسنی به جیبی با حالت عجد،یو چشمم سمت اما چرخ

 ؟یچارگی بت؟ی عصبان ؟ینگران.  کردفیحالت نگاهشو توص

 نگران و سرزنشبار نگاهش کرد، حالت ییجورای داد و ریی تغیلی به امسنی نگاهشو از جاما
 . چشم دوختزی عوض شد و به میلیام

 ؟يخوری می تو چلوین: گفتختیری همه شراب مي که برای درحالآرمان

از همون آب پرتغال : به خودم اومدمو با لبخند گفتمکردمی که هنوز داشتم به اما نگاه ممن
 . برامزیبر

 ست؟یآب پرتغال برات سرد ن_

 .ستی داره،مهم نی گرمادهنجایا_

 .زیبرا منم آب پرتغال بر: موهاشو زد پشت گوششو رو به آرمان گفتاما
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 دوست داره یلی که امی شرابنی توهم همکردمی منه،فکریریشرابش ش:دی متعجب پرسرامان
 ...گهی دزی چهی يخوایم.. يخوریرو م

 .من باردارم...  الکل بخورمتونمیمن نم:  حرفشو قطع کرد و گفتي با لبخنداما

 شد و رهی باز به خواهرش خمهی گرد و دهن ني با چشمایلیام.  متعجب بهش نگاه کردنهمه
 ؟ي تو باردار ؟یچ:و چشماش اشک جمع شده بود گفت که تیدرحال

 نی اگم،ی مکیتبر: خواهرشو گرفت و با بغض گفتي دستایلیام.  تکون دادي با لبخند سراما
 . بشنومشدی بود که مي خبرنیبهتر

 .ممنون: رو نوازش کرد و گفتیلی صورت اماما

 !شهی داره خاله میلیام... ي دادتویخب پس هد: با خنده گفترامان

 .شهیآره، داره خاله م:دی خنداما

 !ی خاله شروزی توهم دوارمیام_

 . بس کنیه: مشت شدشو با خنده سمت رامان پرت کرد و گفتي دستمال کاغذیلیام

 .یکنی ازدواج مي بزودی نباشری سخت گکمیچرا که نه، اگه :دی هم خندسنیج

 رم؟ی من سخت گیدونی تو از کجا مر؟یسخت گ: بالفاصله گفتیلیام

 .دی نوشوانشی از لکمی زد و ي پوزخندسنیج

 آرمان رو چیسوو.  بودمزاری بیلی سکوت اونم تو جشن تولد امنی از ازد،ی نمی حرفیکس
 .گردمیاالن برم:برداشتم ،با لبخند از جام پاشدم و گفتم

 کجا؟:دی پرسیلیام

 نطوریهم. م ساحل رفتنگی هم گذاشتم و از آلونک به سمت پارکي به نشونه صبر روپلکامو
 زهرم دمیتا رومو برگردوندم و رامان رو د.  پشت سرمهیکی حس کردم زدمیکه قدم م

 . گذاشتمنمی و دستمو رو قفسه سختیر
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خدارو شکر کن من پشت سرت بودم، فکر ! تورو خدا سکته نزن: آورد باال و گفتدستاشو
 ؟يشدی می چه حال،اونوقتيدیدی دوتا ارازل میگشتیکن برم

 ؟يچرا اومد: و گفتمدمی کشیقی عمنفس

  که اومدم؟یناراحت_

 رو باز کردم و جعبه نی بدم در ماشی جوابنکهیبدون ا. بودمی ناراحت مدی زدم،چرا بايلبخند
 آماده کوی و کی بموننجای تنها ایخواستیم: داد و گفتهی تکنیبه بدنه ماش.  رو برداشتمکیک

 ؟یکن

 .يخوب شد که اومد:  کاپوت گذاشتمي رو باز کردم و روجعبه

 .ی تنها باشنجای ادیمعلومه که خوب شد، نبا_

خب الاقل کمک کن،نه که : گفتمدمیچی مکی کي که شمعا رو روی دلم غنج رفت درحالته
 !ی سرم واستي باالگاردی مثه باديایب

 . در آوردلکسی زد و بسته فشفشه رو از نايپوزخند

 که نمیبی من می گفته بود اختالف دارن ولیلی باهم؟ امنیجوری یلیرامان چرا اما و ام:دمیپرس
 !کنمی درك نمنن،خبی سرسنگکمی نکهیبا ا.خوبن

 يزی مورد چنی به من در ایلیام: فشفشه ها پرت شه گفتدنی حواسش از چنکهی ابدون
 .نگفته

 .یدونی انگار تو میول_

 ...ویچ_

 . لشویدل_

 ی درموردش باهام حرفستی نازین. فهممیحسم م رو از دونمی که مییزای چشهیمن هم_
 .نینی بشی آدما برام قابل پشتریب.بزنن
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 . شمع از دستم افتادهی.  استرس گرفتمکمی

 ؟یخوب: گذاشت چشماشو به چشمام دوختلکسی ناي شد شمع رو برداشت و توخم

 ؟یزنی میخب تو چه حدس:دمی دزدنگاهمو

 .ستی نی نفره کار درستهی راز زنمی که حدس ميزیگفتن چ_

 ؟یخونیتو ذهن آدما رو م_

 . می برایب! ي اوونهی دیلیخ:  خندهری گرد شده نگاهم کرد و زد زي چشمابا

در رو قفل کردم و پشت سرش .  رو برداشت و آروم راه افتادکیک. هارو روشن کردفشفشه
 نکنه منم براش ن؟ینی بشی که اکثر آدما قابل پی چیعنی بفهمه؟ تونهیاون چطور م. راه افتادم

 م؟ینی بشیقابل پ

تولد .  موکول کنمي اگهی فکرا رو به وقت دنی کردم ای سعم،یدی جمع رسکی نزدیوقت
 . باشهی زده و استرسرتی حي آدماهی شبافمی قخواستمیدوستم بود و نم

 کردمی که شمعا رو روشن می گذاشت منم با خنده رفتم جلو و درحالزی مي رو روکی کرامان
 .زود باش آرزوتو جور کن که وقتشه:گفتم

 !آماده ام:  شده بود گفتکی که محو کی درحالیلیام

 شمعا رو روشن کردمو شروع به زمزمه آهنگ تولدت مبارك کردم و با نگاه به جمع تموم
 ي با چشمایلی شد و آهنگ گرفت امبی صداهامون ترکیوقت.  کننمیازشون خواستم همراه

 بعد چشماشو باز یکم.  شد و آروم چشماشو بسترهی خکیتر و همون لبخند قشنگ به ک
 با شهیم: دی پرسطنتیآرمان با ش. می به دست زدن کردعهمه شرو. کرد و شمعارو فوت کرد

   بود؟ی آرزوت چمی حدس بزنی سوالستیب

 !هی خوبیرگرم پس سمی حدس بزنمی که فکر نکنم بتونییاز اونجا: و من گفتمدی خندیلیام

 !! حدسهیهر کدوم :  فکر گفتی لباشو فشرد و بعد از کمیلیام
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 !زنمی حدس رو من منیاول:  موافقت کردن و رامان گفتهمه

 ازت ادی جدا شه بنای از آنجلتیبرد پ:  زد و گفتي لبخند ژکوندمی نگاهش کردهمه
 ! کنهيخواستگار

 !نه غلطه! ي اوونهی دیلیخ: باالرفته گفتي با ابروهایلی و اممیدی خندهمه

 !کنمی من درك می اعتراف کنشهیخب اگرم باشه روت نم: باال انداخت و گفتي شونه ارامان

 .نوبت منه: آرنج بهش زدمو گفتمبا

 هی من هی سوالستی بهی که شبییاز اونجا: با لبخند گفتم. دیی با دست اشاره کرد بفرمارامان
 ؟ي مادای هیموضوع آرزوت معنو. ر کنم نفربعد همواي تا راهو براپرسمیسوالوم

 .يمعنو.... اممممم_

 تمام مردم جهان در نکهیا: فکر کرد و گفتیکم. تکون دادم و به آرمان اشاره کردميسر
  کنن؟یصلح و آرامش زندگ

 ي آرزوتونهیخب نم!هی موضوع جمعهی نیا: گفتیلیام. می با خنده چپ چپ نگاهش کردهمه
 ! هم نبودکی نزدیحت! تولد باشه

 !نوبت توئه: نگاه کرد و گفتسنی به جآرمان

راستش : نگاه کرد و گفتیلی انداخت، بعد به امی دستاشو بهم قفل کرد و به جمع نگاهسنیج
 ! ی دوست داشته باشی ممکنه چدونمی نمی ندارم، حتی حدسچیه

 .نوبت توئه:تمرو به اما گف.  زد و سرشو تکون دادي لبخند محویلیام.  باال انداختي اشونه

 ....خب:  گرفت و گفتسنی نگاهشو از جاما

 ! اون بشههی بچم شبنکهیا: زد و گفتياما لبخند.  شدرهی مضطرب به خواهرش خیلیام

 ! فاجعستنیا! یلیبگو که غلطه ام:  و رامان گفتدی خندیلیام

 ! دوست دخترتهافهیفاجعه ق:  زبونشو در آورد و گفتیلیام
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 . به تاسف تکون دادي و رامان هم سردنی خندهمه

آرمان .  دادهی هدیخی ی به رنگ آبمتی گرون قی دستفی کهیاما .  قشنگ بودنیلی خکادوها
 من و يکادو!  آوردش دهن همه باز موندنی از ماشی بزرگ که وقتیلی خي عروسک پانداهی

 نی و امیه گذاشته بود جعبي من گردنبند رو تودهیرامان هم که گردنبند و جعبه بود، و طبق ا
 واقعا قشنگ بود، من سنی جيکادو.  خوشش اومدی کلیلی بود و امی داشتنت دوسدهی ایلیخ
 ،ی صورتي از همه رنگادی و درشت مروارزی ريزای دستبند طال که آوهی خوشم اومد، یلیخ

 . داشتي سورمه ا،وي ا،گلبهيرید،شیکرم،سف

 کمی نیایب: کردن آهنگ گفتی از جاش پاشد و با پلیلی امادی زي بعد از تشکراآرمان
 ؟يدیشما به من افتخار م:آرمان رفت سمت اما و گفت.  نزدی حرفیکس!  تولده هام،یبرقص

 .اوهوم: با لبخند دست آرمان رو گرفت و گفتاما

 همه نی بعد انکهی اي به ازارقصهی باهات مسنی پاشو،جیلیام: گفتی قبل از هر حرفرامان
 ! باشهتونهی می دوستش چي آرزودونهی نمیتسال دوس

 !اگه خودش بخواد: نگاه کرد و گفتسنی به جیلیام

 !هی خوبهیتنب: گفتشدی که از جاش پامی به من انداخت و درحالی نگاهسنیج

 . مشغول رقص شدني روگرفت و چهارنفرسنی با خنده دست جیلیام

متوجه نگاه رامان که شدم روبهش .  بغل گرفتمو با لبخند به رقصشون نگاه کردمبازوهامو
 ه؟یچ:گفتم

 !ی و شرمنده شستمی بلد نی بگخوامیم،نمی برقصای بگمیبهت نم: پوزخند گفتبا

  برقصم؟ستمی من بلد نیدونی شم؟ تو از کجا م؟؟؟شرمندهیچ_

 ؟يدی افتخار م؟پسيجد_

 .رهی بگی برام دستدمیترسی میبول کنم ول قخواستی گرفته بود،دلم نمحرصم
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همراهش شدمو مشغول . رامان از جاش پاشد و دستمو گرفت.  تکون دادمدیی به تايسر
 ينجوریو تاحاال ا.  بودمدهی نرقصينجوری ایتاحاال باکس.  داشتمیبیحس عج. می شددنیرقص

اما االن به . بودي اگرم بود برحسب اتفاق اجبارشیدفعات پ.  نداشتمیکیبه رامان حس نزد
توچشماش .  شونش گذاشته بودمي روگمویو دست د.  بودمتهخواست خودم دستشو گرف

حلقه دستشو دور کمرم بازتر کرد و .  بودمرهی لباسش خي دکمه هافی و به ردکردمینگاه نم
 .  تازه متوجه شدم چقد محکم گرفته بودتمنکارشیبا ا

 !یکن پاهامو لگد ی کلدی االن باکردمیفکر م_

 نظرت عوض شد؟_

 !نه کامال_

 ؟یاالن چ: پنجه پاش گذاشتمو گفتمي پامو روآروم

 ؟يچرا به دکمه لباسم زل زد_

  زل بزنم؟ای به دريتوقع دار!رقصمایخب دارم باهات م: چشماش نگاه کردمبه

 !ی به من زل بزندینه،با_

 دوباره سرمو بلند کردم متوجه شدم همچنان یوقت.  معطوف کردمنیی نگاهمو به پامتعجب
 !میاری بکوی دخل کمی برایب: ازم فاصله گرفتی داد و کملمی تحويلبخند.  موندهرهیبهم خ

 نگاه قهی دقهی به اندازه شدی نگاه کردم، کاش مزی جام تکون نخوردم و به رفتنش سمت ماز
 .تابمی تا منم مطمئن شم و بهت بگم چقدر بیحرف بزن

 و اما با آرمان یلیام.  رامان بودمنیموقع برگشت تو ماش.  خوب بودیلی خیلی تولد امشب
 .رفتن

 .  صحبت کنمشی قوشمی برد و نشد با رامان راجب حس شخوابم
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 که چشمامو باز کردم متوجه شدم دوباره شاهزاده منو از اسبش تا اتاق آورده و من مثه صبح
 ! خرس خواب موندم

 رفتم داخل دفتر اول برنامه یوقت.  رفتم سرکارنینم حاضر شدم و با ماش خونه نبود مرامان
 رو بزنم تا دستمو آوردم باال در باز شد و کی رو چک کردم و رفتم در اتاق نزمی مي رويها

 ؟يری مییجا. ریصبح بخ: زدم و گفتميمتعجب لبخند! رونی با عجله اومد بکین

 .  دارمي قرار کارهیر،یصبح بخ: زديلبخند

 ...می برشمیاالن حاضر م_

 . کارت تو شرکته،امروزی کنیدگی رسزای چي سرهی به دیتو با.ستی نيازین: گفتعیسر

 !سیی ري آقای داشته باشیروز خوب: تکون دادمدیی به تاي کرده بودم لبامو فشردم و سرشک

 .رونی از دفتر رفت بی کوتاهی بهم نگاه کرد و با خداحافظیکم

منو ... کوالسی نی کنکاری چيخوای مستیمعلوم ن.  رفتمزمی و به سمت م زدميپوزخند
  ذارم؟ی راحتت مي کردفکر ؟يبرینم

زود از دفتر رفتم !  اومد خطش خاموشهادمی برداشتم و خواستم به رامان زنگ بزنم،مویگوش
 نشسته بود و پاروپا زیپشت م.  و با آسانسور خودم رو به اتاق کار رامان رسوندمرونیب

 هیاون رفت ! چه وضعشهنیا:با حرص رفتم جلو و گفتم!کردی مي بازیانداخته و باگوش
 ؟یکنی مي بازیاونوقت تو نشست! نبردش و منو باخوديقرارکار

  رفته؟دونستم،کجایضمنا نم!  و من رابرتیسونیتو ال! اول خونسرد باش: گفتخونسرد

 م؟ی کنبشی تعقدینبا  االن رفتنیهم! بهم نگفته_

 قرارش یکنیفکر م. میفرستادی رو مگهی دیکی دی بامیتونی نداره،ضمنا ما نمدهی فاگهید_
  که تورو نبرده؟شدهیمربوط به شرکت نم

 !مطمئنا_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 518 

 !یمسئله کامال شخص! زن قرار دارههی با دیشا_

 ! کارآگاهيآقا. دارهدهی حدس چه فامی و نفهممی نکنبشی تعقیتا وقت_

 .کنمی مي فکرهیتو برگرد دفتر من _

 ؟یمطمئن_

 .برگرد دفتر و کارا رو تموم کن.کنمی میسع...آره_

 فاصله رو جبران نی ادی تر شم، باکی نزدکی به ندی باال انداختم و برگشتم دفتر، باي اشونه
 .کنم تا بتونه بهم اعتماد کنه

 نکهیفکرم همچنان مشغول ااما . مربوط شدمي نشستم و مشغول انجام دادن کارازی مپشت
 .  کجا رفته بودکین

کفشامو برداشتم و رفتم .  برگشتم خونهي برنگشت و منم بعد از ساعت کارکی ناونروز
 رونیاز اتاق که اومدم ب.  کردهکاریزود لباسامو عوض کردم تا از رامان بپرسم چ. سمت اتاقم

 اسپنسر هم با کردن،یآرمان و اسپنسر رو مبل پشت لپ تاپ نشسته بودن و به صفحه نگاه م
 .  رفتم و سالم کردمجلوتر. کردیدقت کار م

 حالت چطوره اسپنسر؟: دمی دادن و پرسجوابمو

  چطور؟لو،تویخوبم ن: گرفت و گفتتوری چشم از ماني لحظه افقط

 شده؟ یچ: گفتمنمی بشي تا رومبل کناررفتمی که به سمتشون می باال انداختم و درحالي اشونه
 ! رامان خونستکردمیفکر م

 !هستم_

  شد؟یچ: دنبال صداش خودشم از آشپزخونه در اومد و گفتبه

فکر کنم کم مونده، : گفتزدی مبوردی کي ماهرانه انگشتاشو رو دکمه هایلی که خاسپنسر
 کنن؟ی نابودمون ممی که اگه لو بریدونیم
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 ! به مغزت اعتماد دارمیآره ول_

 ! ممنونیلیخ_

 .مینی ببنیایب!!شد،شد: گفتجانی که اسپنسر با هکردمی بهشون نگاه مجی همچنان گمن

اسپنسر : که رامان گفتکردمی من همچنان متعجب بهشون نگاه می رفتن کنار اسپنسر ولهمه
که ... رفته رو حک کردهکوالسی که نیی شرکت تا جاری از مسی رانندگیی راهنماينایدورب
 . کجا قرار داشتهمیبفهم

 که به یی تا جالمیف.میدی دلماروی کردم به شوکم غلبه کنم و زود بهشون ملحق شدم و فیسع
رفته :رامان گفت.  به عمارت خودش رفته تموم شدکی ندی فهمشدی و مرفتیخارج شهر م

 . داشتهکاری تو خونه چمیاز کجا بفهم... یلعنت!! خونش؟

 !! نگفت کجای داره وليبه من گفت قرار کار: گفتممن

 هی یکی ازهین!  متاسفانه حک کنمتونمی خونشو نمينایدورب: موهاشو داد باال و گفتاسپنسر
 ... بهم بدهشهی خونه باهاش چک ميلمای که فيوتری اطالعات از کامپيسر

 .لویبهش زنگ بزن ن... تونهی میاشل: و آرمان گفتمی به هم نگاه کردهمه

 یقرار شد وقت. برام انجام بدهنکاروی اتونهی دادم تا هروقت مغامی پی نکردم و به اشلیمخالفت
 .می کارو انجام بدنی انمی اطالعاتو داد من اسپنسر رو ببیاشل

 ایب: از رفتن آرمان و اسپنسر، از راهرو که خواستم برم تو آشپزخونه رامان صدام زدبعد
 .نجای انیبش

 !ست کنم شام درخوامیم_

 !قهی دقهی ایحاال ب_

 !نی بشنجایا:  که گفتنمی به داخل آشپزخونه انداختم و رفتم رو مبل روبروش بشی نگاهمین

  شده؟یچ:رفتم کنارش نشستمو گفتم. دی خودشو کنار کشی کمو
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 ؟ي حرف نزددی جان چندوقته با نویلین_

 چطور؟!  بشهي کنم پنج روزدونم،فکرینم: مکث کردم و گفتمی از سوالش کممتعجب

 ،نگرانتی بهش زنگ بزن،بهترهی و نشد باهاش صحبت کني بودری چند وقت درگنیا_
 ...شهیم

 م؟ی خبری ازهم بیدونستیتو از کجا م_

بعد از شام حتما بهش زنگ بزن، .  واسه شام گرفتميزی چهی. دونمی رو مزای چیلیمن خ_
 .تفاوت ساعت هم بهونه نکن

 وی چ دونه؟ی رو مزای چیلی زنگ بزنم، خدی و بعد از شام به اتاقم رفتم تا به نو نزدمی حرفگهید
بعد چندتا بوق جواب .  زنگ زدم تا باهاش صحبت کنمدی حرف رامان به نوالیخیب... دونهیم

 !! شما شنوا شد خانوميچه عجب گوش ما به صدا! یسترگرامیسالم س :داد

  خبرا؟؟چهید،خوبیسالم نو_

   حالت چطوره؟زم،تویخوبم عز_

 . کار داشتم داداشمیلی چند روز ،خنی بابت اد،شرمندهیخوبم نو_

 . بهت بگممی موضوعهی بهت زنگ بزنم،خواستمی خودم مگهی نداره،دبیع_

 ؟یچه موضوع_

 !! موضوع مهمهی_

 !رهی که خشاهللایا: دادمهی تکشی تخت و به پشتي آوردم باالپاهامو

 !!رهیخ_

 خب؟: کردمکی بارچشمامو

 !یشناسی شرکتمون رو که مسییر_

 ! بلهافهیبه اسم و ق_
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 ! پسر دارههی نیآره، ا_

 !خدا حفظش کنه_

 ! نداشته باش بذار حرف بزنمي تو به اونش کارکنهیحفظ م_

 !دییبفرما_

 ست؟ی نادتیپسرشو _

 ! اومده باشم شرکت شماادی زادی نمادمی...نه_

 رفته بود زنگ زدم ادمی پرونده ي سرهی من رفتم شرکت ي ماه خونه بودوری شهرادتهی_
 ؟ياریبرام ب

 خب؟_

 !يتو هم آورد_

 خب؟_

 . به همون، فرهاد رادفرشیداد!! يبه من نداد_

 همون بود؟_

 !سهییپسر ر_

 .آهان_

 ه؟یخب نظرت چ_

 ؟يچه نظر_

 ! قبولش کنمی به غالمدیامروز ازم پرس! مرررض_

 غلط کرد از تو یلیخ: تشک زار زدن با حرص گفتمي تو جام نشستم که کل فنرانیهمچ
 .خوادی که از صاحب اجازه مخرهیانگار داره جنس م! ی قبولش کنیخواست به غالم
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 اجازه خواسته نهیمنظورش ا!  آروم باش خواهر مني کرده الی تو تحصی ناسالمتلوفریچته ن_
 و ي برگردمونهی گفت منتظر مهیاونم انقد بچه مودب! یمنم گفتم شما فرنگ. ي خواستگارادیب

 !نی آشنا شيبعد اگه اجازه بد

 ! اصالادی از فرنگ نممیبهش بگو آبج! من قصد ازدواج ندارم_

 !کنمی دروغ لگدمال نمنیمن صداقتم رو با ا_

 یگفتی مشغله دارم، کاش بهم نمی راجبش فکر کنم، به اندازه کافخوامی نمستیبمن مربوط ن_
 !اصال

 ؟ي شدی فرنگهینکنه عاشق !! از تند بودا شی بکمیواکنشت _

 ؟ي نداري بخوابم کارخوامیمن خسته ام م. ستی خبرا ننیاز! دینه نو_

 !!ریصبح بخ_

 .خداحافظ. خودتم باشر،مواظبیشب بخ_

 فکر کردن به هم ی حتدونم،یواکنشم تند بود م.  نموندم و قطع کردمي اگهی دمنتظرحرف
 تصور کنم جز خواستمی نمیحت... کردی موونمی دطی شرانی خواستگار تو اهیصحبت شدن با 

پلکامو روهم گذاشتم تو .  ازدواجای... يچه برسه به خواستگار.  فکر هم کنمیرامان به کس
 .دمی سرم کشي رو رووجام مچاله شدمو پت

 و رابرت، به هرحال اونا هم سونی الیعنی سرکار، میرفتی مدی امروز بادم،ی صبحونه رو چزیم
 و بعد با می و باهم صبحونه بخورادیمنتظر بودم تا رامان ب.  بودمدهیلباسامو پوش! میما بود

 خودمو خواستمی بود اما نمدهمی نوشبی دي حرفاری درگي سرکار، فکرم تاحدودمیفاصله بر
 نگاه ي و به ورود قدماش تو جام صاف نشستمي صدادنیبا شن.  ناراحت جلوه بدموجه چیبه ه

 خودش ي رو برای که صندلی اومد داخل و درحالي با لبخنددهیکردم رامان مرتب و اتو کش
 .يدی هم چيزی چه مر،یصبح بخ: گفتدیکشیعقب م
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 .می صبحونه خوب بخورهی بار قبل از رفتن به شرکت باهم نی اوليگفتم برا.ریصبح بخ_

 ...يمحبت کرد:  گفتختیری میی خودش چاي که برایدرحال

 !انهی حرف زدم دی کوتاه بهش نگاه کردم و منتظر بودم بپرسه بانوی مکثبا

 ؟ي حرف زددی با نوشبید_

 زنگ نزدم، اون ری هم دیاونقدرا که گفت... آره: گفتمدموی نون مالي روریبا حوصله پن! دیپرس
 ...منتظر تماسم نبود خودش قصد زنگ زدن داشت

 فکر کردم باهاش یگفتیاونجور که تو م: ادامه دادم. حرفم نگاهم کرد ی حرف منتظر باقیب
 . رو به من بگهی و اون گفته که قراره مسئله مهمیدر ارتباط

  بود؟یخب؟ مسئله مهم_

 ... نداشتی چندانتیبرام اهم_

 . داشتهدی از نظر نودیچرا؟شا_

  نه؟ای مهم بوده یدونیتو از کجا م_

 . دی از فنجونش نوشي توجه جرعه ای زد و بیحی مللبخند

 .یدونی رو مزای چیلیتو خ.  نبودادمی: گفتمي حرص ناخواسته ابا

 برداشتم، از جام پاشدم و فمویک. دادرییفقط جهت نگاهشو از فنجون به صورتم تغ.  نزدیحرف
 ...وفتی راه بگهی دقهیپنج دق: گفتمرفتمی که به سمت راهرو میدرحال

 !يصبحونتو نخورد_

 .شتها ندارما_

 نموندم و در رو بستم و بسمت آسانسور رفتم، حرصم گرفته بود يشتری حرف بمنتظر
 به خودم مسلط تونستمی نمادی زتی خبر داشته باشه، اما از حساسهیمطمئن نبودم رامان از قض
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 تا از احساسش به خودم هی واکنشش چنمی ببدیبا...شمی وارد می موضوعهی از يجوریباشم، 
 . نکنمیالبافیخ

 ریدستمو زدم ز.  فکر کردمی نشستم و باخودم کلزی به شرکت که رسوندم پشت مخودمو
 حواست هست خانوم روپرت؟: دمی رو شنکی نيچونم که صدا

 ؟ي اومدیتو ک: سرمو باال گرفتم و شوکه بهش نگاه کردمهوی

 یچ: م و گفتمبه اطراف اتاق نگاه کرد.  باالرفته نگاهم کردي زد و با ابروهاي محولبخند
 شده؟

 ؟يامشب وقت دار_

 ؟ی چيبرا_

 . باهات صحبت کنمخوامیم...  شاميبرا_

 که قرار بود بزنم ی اون خنده پت و پهني بجایمی کردم به لبخند مالیسع.  افتادمیدوهزار
 ... یعنی.دارم...بله دارم: اکتفا کنم

 ... مورگانيامروز بعد از جلسه سه نفره با آقا:  کارا انداختمستی به لینگاه

 م؟ی سه نفره جلسه داشته باشدیچرا با:دمی مکث کردم و بعد از اون پرسدمی که رسنجای ابه

 شرکت هی به نی بدون من بردی باي کاريامروز برا.  نی شما باهم هماهنگ شخوامیم_
 . کیشر

مورگان که :  گفترفتی که به سمت اتاقش می انداخت و درحالواری دي به ساعت روینگاه
 . دفترمنیایاومد باهم ب

 ...حتما_

 ارمی سر از کارت در برمیمیدارم م: لب گفتمری چونم زدم و زری رو که بست دستمو زدر
 !  والبرگکوالسین
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 خواستم  به در خورد رامان که اومد توي که تقه ادادمی عقب مونده رو انجام مي کاراداشتم
 رفتمی می بهداشتسی که بسمت سرویاز جام پاشدم و درحال.  سر به سرش بذارمکمی

 .امی تا من حاضر شم و بسیی رشی پدیشما بر:گفتم

 ؟یحاضر ش: کردکی بارچشماشو

موهامو که جمع کرده بودم باز کردمو رژ .  و در رو بستمیی توجه رفتم داخل دستشویب_
 ی رامان ،بلکه بخاطر جلب توجه واقعتی حساسصی تشخينه فقط برا. لبمو پررنگ تر کردم

 . شمکی نزدکنمی به اونچه چند ماهه براش تالش مدی هم بود، به هرحال باکین

به محض ورودم . کردی م صحبتکیرامان نشسته بود و با ن.  دفتر رو زدم و داخل شدمدر
.  رامان نشستمي روبروی تکون دادم و رفتم رو صندليسر. نگاهاشون به سمتم برگشت

 دینگاهش از صورتم رو شونه هام و موهام چرخ.  ابروهاشم رفته بود باالکردی بهم نگاه مرهیخ
 . امرتونونیقربان شروع کن: و گفتخت پا اندايو بعد پا رو

 ی بعضي من بران،ی باشی خوبمی باهم تخوامیم:  من گرفت و گفت با لبخند نگاهشو ازکین
 ن،ی کارا رو بدبی شما دونفر ترتخوامیپس م. حاضر شمتونمی نمی رسمری و غکی کوچيقرارا
 . نحو ممکننی خودتون اما به بهتروهیبه ش

 .می نکندتونی ناامدوارمیام.حتما: به من گفتي تکون داد و با نگاه مختصري سررامان

 . نیکنی که نمدونمیم_

 ن؟ی نداریخانوم روپرت شما که مشکل:دی به من دوخت و پرسنگاهشو

 از یندگی نماقی الشونیحتما ا.ابدا قربان: معطوف کردم و گفتمکی تابلوم به رامانو به نتوجه
 .ستی نیطرف شما هستن و در اون شک

 دییهردو با سر حرفشو تا. کنمی الزم رو شروع محاتی من توضنیبنابرا: زدي لبخندکین
 نکهیرامان با اجازه ا. بعد از تموم شدن حرفاش.  الزم کردي و اونم شروع به صحبتامیکرد
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 رفتنشو با چشم ری و من بطور نامحسوس مسرونی جلسه حاضر شه از اتاق رفت بيبره تا برا
 دیبامن . قرار شام رو فراموش نکن:  توجهم بهش جلب شدکی نيابا صد. دنبال کردم

 که یدوست دارم تو رستوران.  انجام بدمدی کار عقب مونده دارم که باکمیبرگردم خونه،
 ...نمتی ببکنمی مامکیبرات پ

 . بله حتما....آ_

 مطمئن شدم از در دفتر ی کردم و وقتیازش خداحافظ.  برداشت و و بطرف در رفتفشویک
م، بعد چندتا بوق جواب  رو گرفتی برداشتم و شماره اشللموی زود موبارونیرفته ب

  شده؟یلو؟چین:داد

 ؟ياری بری گنای که خواسته بودم رو برا حک دوربی اطالعاتی تونستیاشل_

 . کنمامکشی صبح فردا برات پدمی قول مشم،یدارم موفق م_

 داره گفت ي چه قرارنیبب. خونهادی داره مکین... زنگ زدمي اگهی دزی چياالن برا...خوبه_
 . کنمیدگی عقب موندم رسي به کاراخوامیم

  تو خونه جلسه داشت؟ی اونروز با کیدونی نمیراست

نگران ...  طبقه باال رو مرتب کنم،نشديسرخدمتکار ازم خواست اتاقا... نتونستم بفهمم_
 ... کنهکاری قراره چدمینباش،امروز بهت خبر م

 . کناطیاحت_

 .فعال.باشه_

 .فعال_

 فموی تا کزیرفتم سمت م.  لحظه رامان اومد تو دفترهمون.رونی کردمو از اتاق رفتم بقطع
 م؟یبر:اومد طرفمو گفت. بردارم

 .میبر: برداشتم و روبروش واستادمفمویک
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دنبالش سوار آسانسور شدم و دوشادوش هم از .  نگاهم کرد و بسمت در عقب گرد کردیکم
 . نگاه کردمرفتی که سمتش مینیمتعجب به ماش. رونی بمیشرکت رفت

 . روکرد بهم و متعجب نگاهم کردرمیتوجه شد دنبالش نم میوقت

  خودته؟نیماش: گفتمنی اشاره به ماشبا

 فرق یوسفی با رامان نشی رابرت مورگان ماشگه،ی عوض کنم دنکاری اي برانموی ماشدیبا_
 !داره

 .  رو راه انداختنیاونم نشست و ماش.  تکون دادم و رفتم سوار شدميسر

 از ي روپرت بود و شماره اسونی اللیموبا.  در آوردم و بهش نگاه کردملموی راه موبايوسطا
 ی موضوعهی دی نوشبید: گفتمکردمی نگاه ملی که به موبانطوریهم.  توش نبودلوفری نيدوستا

 .بهم گفت و خواست راجع بهش فکر کنم

 ؟یکنی فکر ميدار_

 . آروم و خونسرد بودیلی کردم لحنش خنگاهش

 ؟یانیتو در جر_

 ... چه بهتریه بگاگ_

 . ازم خواسته راجع بهش فکر کنمسشییپسر ر_

 در چه مورد؟_

 .گهیخب مشخصه د!!  ساخت و سازنهی تو زميدر مورد همکار_

 ی ول،ی که بهش فکر نکنی هستیتیاالن تو موقع.  فکر کن،زود جواب رد ندهکمیبنظرم _
 ...ی مسائل هم فکر کننی به ادی تموم شد بانای که ايبزود

ازم .  رخ خونسردش به جاده روبروم دوختممی روهم فشار دادم و نگاهمو از ندندونامو
انقدر حالم گرفته شده بود که . کنهی محتی که خواهرشو نصي فکر کنم، مثل برادرخوادیم
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.  به جاده کز کرده بودمرهی و خی رو صندلری کلمه حرف بزنم و تا آخر مسهی خواستیدلم نم
 ی بي جلسه حرفانی طرفي و بعد جلسه هم به زور تمرکز کردم تا جلوه تا جلسمیدی رسیوقت

 نگیجلسه ساعت سه تموم شد و با رامان به پارک.  تو خودم فرو نرملی دلی بایربط نزنم 
 ؟یلیحالت خوبه ن: رو زد و گفتچییسو. میبرگشت

 خودم برم خونه حاضر نی شرکت تا من با ماشمیخوبم، برگرد: نگاهش کنم گفتمنکهی ابدون
 .شم

 . ببرمت ناهارخواستمی م؟یستیگرسنه ن_

 . حاضر شدنم کمهيوقت برا.  ممنونخوامینم_

 !؟يحاضر شدن؟ برا_

 .ستیمهم ن...یچیه_

 ؟ی تو چشمام نگاه کنیزنی باهام حرف میسخته وقت_

 چشماش  و باکردی بهم نگاه میبا اخم کمرنگ.  و سرمو به سمتش کج کردمدمی گزنمویی پالب
 . مونده بودمرهی حرف بهش خیب. کردیسوالشو تکرار م

 ...ینگفت_

 . قرار شام دارمکیبا ن_

 که تو یکم.  نزدی اما حرفدی چرخنی از صورتم بسمت داشبورد و بعد فرمون ماشنگاهش
 تا خود زدی نمی اونم حرفزدمی نمیحرف.  رو روشن کرد و راه افتادنی شد ماشيسکوت سپر

 راه گلومو سد کرده یبیبغض عج. کردی نگه داشت هم نگاهم نمنوی ماشی وقتیشرکت حت
 . شدمادهیآروم در رو باز کردم و پ. ومدیبود و نفسم هم باال نم

 ...لوفرین_

 ...مواظب باش:کردی کرده بود و بهم نگاه ملی کردم سرشو به سمت در متمانگاهش
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 .خداحافظ.هستم_

 نشوی گاز و دور شدن ماشيصدا.  خودم رفتمنیشدر رو بستم و به طرف ما.  تکون داديسر
 . شدم و به طرف خونه حرکت کردمنمی سوار ماشدمیاز پشت سرم که شن

 ي بفهمم براشدی نمی و حتبستیراه نفسمو م. کردی تو دل من راز بود،داشت خفم میهرچ
حاضر شم  که ازم توقع داره ی تو قالب نقشتونستمی و نمدونستمی دارم، اگرم میرامان چه نقش

 اون نکهی حسم غلطه و اکردمی احساس مشتریب. دمیترسی مشتری برفتمی جلوتر می هرچ؟یچ
 .کردی موونمی دذارهی مدی تردیمنو تو دوراه

 بود خونه، ومدهی برم هم رامان نخواستمی میوقت.  رسوندم خونه و لباسامو عوض کردمخودمو
 . کردم بهش فکر نکنم و به قرارم فکر کنمیسع

 بزرگ بود، در مورد یلی رستوران خهی.  کرده بود رفتمامکی آدرسشو پکی که نی رستورانبه
 شهی به شام دعوتم کرده، چون همی چي حدس بزنم براتونستمی انقد شک داشتم که نمکین

.  باشهتونهی می افکار و احساساتش چدونستمی رفتاراش دوگانه بود و من نمنانیتو اوج اطم
 رستوران قدم گذاشتم و وارد ي وروديآروم رو پله ها.  بودي ابرمونآس  وشیهوا گرگ و م

 ن؟یشما خانوم روپرت هست: به سمتم اومد و مودبانه سالم کردی خدمتشیپ. شدم

 .بله_

 .کنمی متونیی والبرگ منتظرتون هستن، من راهنمايآقا_

 که کنار پنجره رو به ي دونفره ازی مکیدرست نزد.  تکون دادم و دنبالش رفتمدیی به تايسر
 که دی کفشم رو شني پاشنه هايانگار صدا.  پشت به من نشسته بودکیمنظره شهر بود ن

 ی کوتاهمی تعظشخدمتیپ. جواب لبخندشو دادم. سرشو برگردوند و با لبخند نگاهم کرد
 ...يخوشحالم که اومد: و گفتپاشد  از جاکین. کرد و رفت

 .. شدریمتاسفم اگه د_
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 .کامال به موقع نشد، رید_

 یآروم رفتم طرفشو رو صندل. نمی و با نگاه ازم خواست بشدی رو برام عقب کشیصندل
 ي دورم انداختم، رزاکی رمانتي به فضاینگاه.  مقابل نشستی صندليخودش هم رو. نشستم

 تو ی جز ما کسنکهیجالب تر ا... شدی که پخش میمی مالیقی نور شمع و موسز،ی ميقرمز رو
 .رستوران نبود

  ؟ي رو رزور کردزایتو همه م:دمی پرسي و لبخند مرموزدی تردبا

 ...ی بود که راحت باشنیمهم ا_

 من متوجه شد؟ی سلب می راحتگهی ديزای رو مي تو فاصله چند متريبا وجود چند تا مشتر_
 ...شمینم

 ...یشی متوجه ميبزود_

 دونمی به من ابراز عالقه کنه؟ نمخوادی مکی نیعنی.  نگاه کردمزی مي قفل شدم روي انگشتابه
 هی هوی.  بودم انقد استرس گرفته داشتم و نگران بودمنی خودم منتظر همنکهیچرا باوجود ا

 کردم ی سعی که به سختيقلبم مچاله شد و با ظاهر.  دستم قرار گرفتيدست اومد و رو
  شده؟يزیچ...يایخوب بنظر نم: دهنده گفتي دلداریبا لحن.  نگاه کردمکیحفظش کنم به ن

دستشو عقب . دی زدم بود چرخخی دست ي نزدم و فقط چشمام به سمت دستش که رویحرف
 .  کرددای پانی جرنمونی سکوت بی و کمدیکش

 بهم بزنم پس با لبخند وی دارم رو القا کنم و همه چي نسبت بهش حس بدنکهی اخواستمینم
 ...نیهم. نداشتمي امروز انرژکمی...من خوبم:نگاهش کردمو گفتم

 .  شدرهی خزی مي نگفت و به شمع رويزیچ

 مورد يغذا: گفتکی چرخدار اومد و مشغول گذاشتن بشقاب شام شد نزی گارسون با میوقت
 ..یشناسی حتما خوب مه،ییایتالیعالقمه ا
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 ي مخلوط شده بود و تکه های سس ماکارونهی شبی که با سسي پاستا مانندي به غذاینگاه
 ... خوبهیلیبله،خ: انداختم و گفتمومدی به چشم میلی توش خگویم

 چطور لقمه هامو قورت دمیفهمیاشتهام کور بود و نم. می سکوت مشغول خوردن شام شدتو
. لهی میمشخص بود اونم ب.دیجوی لقمه رو هزاربار مهی و خوردی آروم میلی هم خکین. دمیم

 .کنهی بردن قاشق کارمنیی باال و پاي که دستشون برایی رباتاهی شبمیشده بود

... ی هستیتو دختر باهوش:  بشقاب رها کرد و گفتي قاشقشو توکی گذشت نقهی دقپنج
 .دهی می چه معنفاتی تشرنی ای حدس بزنیتونیاحتماال م

 آدم رو دنیشن:  گفتمکردمی که به رد قرمز رژ لبم نگاه می و درحالدمی نوشوانمی از لیکم
 . اعتماد کردشهیبه حدس نم. کنهیمطمئن تر م

 و دمی ساله دارم لفتش مفدهی هي من مثل پسربچه هایکنی فکر ميحتما دار... کامال درسته_
 !دستپاچه ام

 .ی داشتي ظاهر قاطعانه اشهی فکرو کنم، تو همنی ادی بای چيبرا_

 ی منشهی از شتری برام بخوامیم:  نگاه کرد و در همون حالت گفتوانشی زد و به ليپوزخند
 .... همسردیو شا... نامزد... یباش

 . گرد شده نگاهش کردمي و با چشماشوکه

به ..  باشهتونهی می گال و شمعا و قرار شام چنی منظور از ایدونستیتو م...ينگو شوکه شد_
 . معنا ندارهزی سورپرگهی ديوودی هاليلمایلطف ف

 ي آقایکنی بهم ابراز عالقه ميدار:  کردم کنترلش کنمی که سعی خنده عصبهی گرفت، خندم
 والبرگ؟

 زن ای و ،ی قابل اعتماد من باشی همون منشیتونی انتخابه خانوم روپرت، مهی نیبله، و البته ا_
 .ذارمیمن به انتخابت احترام م...  منیزندگ
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 زی ميو رو در آورد و روبه من ری مشکی کتش کرد و جعبه مخملبی آرامش دستشوتو جبا
 . نگاه کردمکردی میی الماس روش خودنماهی شبی که سنگنیبازش کرد، به انگشتر تک نگ

 از طرف نم،یبی دارم روبروم و خطاب به خودم ملمی از تو فری رو بغيزی چنی که چني بارنیاول
 هی و ستمی که من نی بندازم، تو قالبرشی که دوستش ندارم و فقط براش نقشه دارم تا گيمرد

 می که داره بهم به قصد ابراز عالقه تقدیمتی دارم به انگشتر گرون قیظاهر و باطن مصنوع
 زدی مي خشک تري اگه حرفای حتداد،ی رو مهی هدنی الویکاش رامان به ن.... کنمی مگاه نشهیم

 ستهی چند لحظه از کار باي شه و قلبش براریاونقدر که اشکش سراز.  بودنیریبازهم ش
 .استی رونی منتظر ا چقدرلوفرین.

 ... ي فرصت داریلی تو خ؟ی فکر کنيخوایم_

 .دیرسیچهرش همونطور مطمئن به نظر م.  خودم اومدم و نگاهش کردمبه

 .خوامی فرصت میکم.ممنون_

 .شهی هم می از کمشتریب_

 بود که يزی چنیا.  ناز کردن و جلب توجهيازش فرصت خواستم،اما نه برا.  زدميلبخند
 کنار می و تو قالب تصنعی موضوع هرچند الکنی با ادی چطور بادونستمینم... منتظرش بودم اما

 که عشق هی حسنیو ا.  جز اون نگاه کنمی به کسخواستمی که نمدیتپی می کسيقلبم برا. امیب
 . نفر رو قلبتهی تیو حس مالک. تیحساس...يوفادار ،دهیبه آدم م

 گلوم گذاشتم و يدستمو رو. گلوم سوخت. دمی رو برداشتم و سر کشزی مي رووانی هوا لیب
 . چشمامو بستم

 ؟یخوب_

 . فکر کنمکمی بتونم دی هوابخورم، شاکمی خوامیم.  من برمياگه اجازه بد: باز کردمچشمامو

 ...ریمواظب خودت باش و شب بخ:  برداشت و گفتوانشوی آرامش لبا
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 سرد که به صورتم خورد يهوا.  آروم بسمت در رفتم تکون دادم و با برداشتن پالتومسرمو
التهاب داشتم و از تب درونم . شهی بود که در برخورد با آهن داغ بخار میخیانگار آب 

   کنم؟کاری چدی من باوونه،ی رامان دیه. سوختمیم

 د؟ینو:  نگاه کردم و بعد جواب دادمی منو به خودم آورد، به صفحه گوشمی زنگ گوشيصدا
 ...سالم

  ؟ی خوبلوجانیسالم ن_

 .ممنون خوبم_

 چرا صدات گرفته؟_

 .دیخوبم نو: گلوم کمتر شهی دهنمو قورت دادم تا سوزش و گسآب

 جواب بهش بدم که الاقل داغون هی ره،ی درگیلی سوال ازت بپرسم، پسره خهی خواستمیم_
 ..نشه

 ؟یچه جواب: حرص چشمامو بستمبا

 برو ی بکنهی اون فکر نمينجوریا. ي و فرصت فکرکردن نداريری درگیلی االن خنکهیا_
 دی مالقاتا شای طی برگشتی که تو وقتشهی راحت مالمیو منم خ. دهیبرگشت جواب رد شن

 ...ی راجع بهش فکر کنيبخوا

 ؟يدی رسجهی نتنیچطور به ا...  فکر تو باشهتونهی نمنیا:دمی پرسدی تردبا

 شهی تورو مثل خواهر خودش دوس داره، هملو،ی مرده نیلیرامان خ.  نظر رامانهنی اقتشیحق_
 .... که منم نگران اونجا بودنت نشمگهی راه حال رو برات منیبهتر

.  گلوم بوديقلبم تو. شکنهی سفت تر شد و حس کردم داره تو دستم می دستم دور گوشحلقه
 .کردمی حس م پامری رو زنی کجا واستادم نه زمدمیدی حس شده بودم که نه میو انقدر ب

  شد؟یلوفر؟چین_
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 ..می برم،بعد صحبت کندی بادینو: ناهنجارم گفتمبای تقري جمله رو با صداهی ی سختبه

بغض راه گلومو بست و چشمام با پرده اشک تار .  منتظر جوابش باشم قطع کردمنکهی ابدون
 خواستگار  خوبتی نگران موقعده؟ی و راه حل ارائه مکنهی صحبت مدیرامان با نو. شده بود

 .مسخرست.... منه؟ مسخرست

 تو مثل خواهر گفتی مسخرست؟ مگه بهت نمی چندقدم برداشتم، چی سختبه
 انیبه پا. يهنوز شروع نکرده به مشکل خورد.  احمقيلوی نیه... گفتی؟میکترمیکوچ

 ي بجاکنه،ی متی که به برادرت داده حمای قولياون تورو برا. رامان دوست نداره... يدیرس
 هی دارم گردمیبه خودم که اومدم فهم. یبافتی مای روهچه احمقان.  کنارتهستی ننجای که ايدینو
 تی اهمیک.  کردهخی هوا در برخورد با اشکام کل صورتمو مثل ياونقدر که سرما. کنمیم
 هیپس گر. کنمی مهی تا متوجه بشه دارم گرکنهی نگاه نمچکسی به هچکسی هنجای اده،یم
کاش بتونم . اتی و قطعاحتماالت واسه... یچی و هیواسه همه چ. کنمی مهی گریلیخ. کنمیم

سرمو به سمت آسمون گرفتم . کردشهی مکاریچ...کاش بشه قلب فراموش کنه. فراموش کنم
 سمی خيبا چشما.  رقصان تو هوا محو شدگاریبازدمم مثل دود س. دمی کشیقیو نفس عم

 .اطرافو نگاه کردم

 شخونی پشت پی صندلي به طرفش رفتم و وارد شدم و رواریاخت یب.  افتادي به بارچشمم
 .جاگرفتم

 ؟يخوری میچ_

 کاری چنجایا.  بود نگاه کردمیوانی و درحال پاك کردن لدیپرسی ازم منوی که ای به زنمتعجب
  کنم؟یم

 کنن؟ی مکاری چنجایا: فشار دادم و گفتمقمی رو شقدستمو

 ؟يخوای میتو چ_
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 ی آدمو بشهی داشته باشه؟ همی دائمی مستي نداريزی ببره، چادمی از زوی که همه چییدارو_
  هم مغز هم قلب؟رهی بگی دائممری کنه آلزايغم کنه؟ کار

 ...ی مستیلی هرچند االنشم خارم،ی برات ميزی چهی! ي اوونهیتو د:دی خندزن

 کنه؟ی آدمو مست مالسی گهی_

 . بارت باشه آرهنیخب اگه اول_

 ...  داشتمیفی خفجهیسرگ.  نگاه کردمکردی رو برام پر موانی که ل نزدم و به حرکاتشیحرف

 راه نی ای فراموش کنيخوایاگه م... حتیاز من بهت نص:  رو بسمتم سر داد و گفتوانی لزن
 مشکالت رو ینیبی میشی مداری بعد دوباره بکنه،ی مدت کوتاه پرتت مهی فقط ست،ی نیمناسب

 !ي کردی موقتي دارونیسرت آوارن و تو فقط چند دالر صرف خوردن ا

 شهیم... حتتیممنون بابت نص: توجه به سوزش گلوم گفتمی و بدمی سر کشوانموی لحرفیب
  بهم؟ي رو بديبطر

 پر وانموی لرختنیهمونطور که اشکام م.  رو گذاشت جلومي باال انداخت و بطري شونه ازن
 گوشام د،یدیچشمام نم.  دارمی متوجه نبودم چه حالگهیانقدر که د. سه بار....دوبار. کردم

گلوم درد . دونمینم!  نبودیهوشی بنیا.  فکر کنمتونستمیاما م. زدمیحرف هم نم. دیشنینم
 دوال شدم و زی مي رونکهی استعاره و مجاز باشه حتما انیاگه ا.  از قلبمشتریب امانه.کردیم

چه !  قلبمهکنمی و فکر مارهی داره بهم فشار مزهیسرمو گذاشتم رو دستام و دنده هام رو لبه م
 بچه ری بخادشی.  حرکت کنمتونمی اما انگار فلجم و نمخورهیحالم داره بهم م. ادی مي تنديبو

 ماهم خوردنیخب م. میدی بو رو دنی با ایعی ماهی الی از فامیکی ید تو عروسی با نومیبود
از همون ! می خوردی اما بجاش از عمو سهراب دوست بابا دوتا کف گرگمی بخورمیخواست

بابا . شدی عمو سهراب هم محسوب نمگهیدرواقع د.  عمو سهراب دوست بابا نبودگهیموقع د
 من با حرف زدن شدیکاش م.  حل کرد نه زور بازوویچ  با حرف زدن همهدیاعتقاد داشت با
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 بهش یمثال وقت. دمیشنی همونو مگفتمی میاصن کاش هرچ. و رامان درك کنهبگم مشکلمو 
 شگمی بهش میمثال وقت.  هم نهیخب همه چ. اون بگه منم دوست دارم. بگم دوست دارم

 اگه ؟ی تو عروسکلوی نیگی نیچ... مثال عروسک! دلقک اون بهم نگه دلقک، برعکسشو بگه
..  پس چرا دوسش دارهستی که خوشگل نتایر ی که دوست داشت، مگه نه؟ وليخوشگل بود

 که نه بلدم خودمو لوس مینکی دختر ساده عهی من یول.. هیچشماش رنگ.  چون بلوندهدیشا
 ی بستم قطره اشکي چشمايحس کردم از البال.  دوسم ندارهنیواسه هم.  باشمنیریکنم نه ش

 .  سرخورد و باعث شد چشمامو باز کنمرونی ببه

.  شده بودرهی بهم خی درست روبروم رامان نشسته بود و با اخم کمرنگدم؟یدی خواب مداشتم
چرا ...  زشت، زشت،زشته قشنگه منيپسره .  نگاهش کردمی تکون بخورم کمنکهیبدون ا

اطراف رامان .  چشمامو حرکت دادمیکم.  اخم کنمدی من باي کردتی تو منو اذ؟ياخم کرد
 که یقطره اشک.آروم سرمو بلند کردم. ومدیم آهنگ هم فی خفيصدا.  بار بوديهمون فضا

 . گفتم و با دستام سرمو گرفتمیآخ.  رفتجی و سرم گدیسرد شده بود هم چک

 که از يانقدر خورد.  برهجی گدمیآره با: برداشت و گفتزی آرنجشو از رو مهی تکرامان
 ...رونی بزنهیچشماتم م

 .  زدمي پوزخندی همون منگبا

ولم کن :اما مانع شدم و گفتم.  جاش پاشد و دستاشو دور بازوهام حلقه کرد تا بلندم کنهاز
 . بخوابمخوامیم

 . خونهمی بردیپاشو با_

 به دندم فشار زهی منی انی بخوابم، ببنجای همخوامیم... خونه؟ خونه تو؟ من که خونه ندارم_
 . بخوابمنجای هممخوای نه؟ اما خوبه مکنمیاشتباه م.  قلبمهکنمی فک مارهیم

 . لج هم نکنمی پاشو بر،ی مستیلیخ_
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 .دوس دارم.  لج کنمخوامیم_

 ... پاشویلین_

 !!!شمی پانمشمیپا نم.  پاشمخوامینم!پاشمینم_

 .یکنی ممی عصبي دارگهید_

 ....به جهنم_

 !!!!به درك.... دینه ببخش:  ابرومو دادم باالي تاهیسرمو . حرص نگاهم کردبا

 نجای اشهی نم،یگی می چیستی تو االن متوجه نیلین: به اطراف انداخت و آروم گفتینگاه
 .می بردی با،یبمون

 رهیگیگردنم درد م! يدی تازه رسنی بشای ب؟يچرا پا واستاد: باالتر گرفتم و گفتمسرمو
 ...خوامی نمي درازیلیخ.  کهشهینم!! ادهیمن نشسته تو پ.  نگاهت کنمينجوریا

 بغلم ری کرد خونسرد باشه دستاشو زیسع.  فشار دادقشوی انگشت شق و بادی کشیپوف
 .  شده بودمی تنستی وزنه بهی مثل یاما رو صندل. انداخت تا بلندم کنه

منو کول کن ببر باشه؟ از اون :  دور کمرش حلقه کردم و سرمو به شکمش چسبوندمدستامو
 ...یلیخ. هیدنی دیلیباال همه جا خ

 و دمی و نددم،ی نشنيزی چگهی عطرشو تنفس کردم و ديفقط بو.  چشمامو بستمآروم
 .کاش. شدمی نمداریکاش ب.نگفتم

 به سقف نطوریچشمامو هم.  که حس کردم سردردم بوديزی چنی که باز کردم اولچشمامو
اصال .  کرده بودنخکوبیانگار سرم رو به بالش م.  بلند شدن نداشتمییدوخته بودم و توانا

 که با ومدی مادمیفقط . کردمی مکاری چستی نادمیاصال .  اومدم تو تختمی کشبی دومدی نمدمای
 فیسرمو چرخوندم و به ک. دمی رو از کنارم شنمی اس ام اس گوشيصدا.  شام خوردمکین

 آوردم و رونی بویگوش.  بودفی از تو کمی گوشيصدا.  نگاه کردمزی مي کرم رنگ رویدست
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 یلیانگار خ... يچه دختر فرز.  رو فرستاده بودنایاطالعات دورب.  رو خوندمی اشلامکیپ
پتو که از روم افتاد متوجه لباس .  شدمزی خمی نامدستمو به سرم گرفتم و تو ج.  بودشیحال

 کاری من چای خدايوا.  اومدادمی ی همه چهوی کردم و کیچشمامو بار. کرم رنگ تنم شدم
 مسائل اونقدرم نی چرا رفتم بار، خب اای گفته باشم؟ خدا چرت و پرتادینکنه ز. کردم

از جام پاشدم و لنگون . نیب خدا وضعمو بي شدم؟ وافی تحمل نبود، چرا انقد ضعرقابلیغ
 منو نی بهم وارد نشده بود و اي تموم تنم گرفته بود، تاحاال اونقد انرژنه،یلنگون رفتم سمت آ

 ختهی رملیخط چشم پخش شده و ر.  صورتم وحشت کردمدنیبا د.  داغون کرده بودیحساب
مورب  رژ لبم هم دو طرف صورتم به صورت.  اشک تمام صورتمو گرفته بوديو رده ها

 لباسامو در آوردم و رفتم یبه سخت.  گرفته بودميزی شده بود ظاهر ترحم برانگدهیکش
 آب ریتا چونه ز . تنم بهتر شد و کرخت شدمی وان آب گرم که نشستم کوفتگيتو. حموم

. ومدی نمادمیاما درست .  زدمیی چه حرفاشبیفرو رفتم و به مغزم فشار آوردم تا بفهمم د
... قبل تر از اون... نیهم.  رامان با اخم روبروم بود و منو از جام بلند کرده کومدی مادمیفقط 

 .  هامو فشار دادمقهیبا انگشتام شق.  و حرفاشکوالسین

 خدا يخدا کنه رامان خونه نباشه وا.دمیچیو تنم کردم و حوله رو به سرم پ از حموم لباسامبعد
اون قسمت . دمی در رو باز کردم و به راهرو سرك کشي با استرس الرون؟ی برم بییبا چه رو

. آروم قدم گذاشتم تو راهرو و جلوتر رفتم.  نبودی بود که کسدمی دررسیاز هال که تو ت
 ... خدايوا.  و رفتم تو آشپزخونهدمی کشینفس راحت.  نبودهال رامان تو

 . شربت عسلو بخور، زودباشنی انی بشایکجا؟ ب: برگردم که رامان گفتخواستم

تا : رو هل داد سمتمو گفتوانیل.  کز کردمزی نگاهش کنم پشت منکهی و بدون ابرگشتم
 ؟يتهشو بخور، سردرد دار

 .متاسفم_
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 . ي زدبی تو به خودت آس؟ی متاسفیبرا چ_

متاسف ... کنهی نمی نبود برات فرقادمی: فکر کنم گفتمنکهی فشار دادم و بدون ادندونامو
  خب؟ستمین

 .شربتو بخور. گهیزودباش د:  روبروم نشستی صندلي و رودی کشیپوف

 . رو مزه مزه کردمنیری شعی برداشتم و ماوانویل

 ي لب به الکل نزدوقتچی که هیی چرا توفهممیمن نم... ي چندبار تو راه باال آوردشبید_
 ؟ي اوردوز کردهوی

 ! باال آورده باشمادی نمادمیاصال .  شربتو متوقف کنم چشمامو گرد کردمدنی نوشنکهی ابدون

 . کردمفی کثنتوی که ماشدیببخش_

 دی بار؟ چرا بای چرا رفتگمی زد؟ منی از ماشی حرفی کس؟؟ي لطفا اعصاب منو نجوشهیم_
 ،ی بردارن به من زنگ بزنن؟ خسته نباشتوی که خدمه اونجا گوشی حال و مست شیانقد ب

 !ي کردویاسمم که دلقک س

 يخوای ندارم، حاال میهیتوج: گذاشتمزی مي رو روی خالمهی نوانی زدم و لی کمجونلبخند
 ؟يری و حکم مجازات بگي خبر بددی نو؟بهی کنکاریچ

  حرف از کجا در اومد؟نیمعلوم هست چته؟ا_

 احمق، عاشق يلوین.  برادرانه دارهياری همدی چطور با نوفهممی کنه نمالی زدم،بذار خپوزخند
 که شدیدوباره داشت اشک تو چشمام جمع م. دونهی که خودشو برادرتر از برادر مي شدیکس

  ؟ي تنهام بذارشهیرامان م:زود به سقف زل زدم

 ؟ی چيبرا_

 . مهم فکر کنمشنهادی پهی راجع به دیبا_

 .راحت فکر کن. تو اتاقمرمیمپس من _
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 داشتم به اعصابم مسلط باشم اما دندونام یسع. رونی خونسرد رفت بیلی جاش پاشد و خاز
 چشمامو چرخوندم و نفس يخودی بي اشکازشی از ريری جلوگيبرا. شدیداشت خورد م

 راجع به اون خواستگار فکر خوامی که خوب فکر کنم؟ البد فکر کرده ميریم. دمی کشیقیعم
 .  برادرانه رو از رامان بشنومي حرفانی شه؟ متنفرم اوم عذاب تمنی اشهی مایکنم،خدا

 تو اتاقم شتری وقت ناهار هم جدا کردم و بیحت.  کردم از رامان دور باشمی عصر سعتا
 اگه نکهیبا ا.  نکنهي سمتم ،که اصرارادیبرام سخت بود که ن.  نداشتیاونم اعتراض.بودم

حوصله نداشتم .  دوگانه هم خسته بودمي حالتانی ازیحت.  دورش کنمخواستمی هم مومدیم
 و بعد همه نهی فرستادم تا خودش اسپنسر رو ببیلی امياطالعاتو برا. مبا اسپنسر مالقات کن

 جواب دادن به ي راه برانیکل عصر تا شب تو تختم غلت زدم و راجع به بهتر. ارهی برام بویچ
حوله سرمم باز نکرده بودم و موهام .المپ اتاق هم روشن نکرده بودم.  فکر کردمکین

 در اتاق هوی بودم که ری مختلف درگيبا فکرا.  بوده داخل حوله خشک شددهیهمونطور ژول
 به رونی باز شد و نور از بنطوریدر هم.  فقط به در نگاه کردمی واکنشچیآروم باز شد بدون ه

 غذا به ینی سهی باز نشد و فقط شتریاما ب.  افتادنی زمي بلند روي پاهاهی افتاد و ساکیاتاق تار
 رفتم حوله سرمو انداختم رو تخت نییاز تخت پا.  شدهداخل سر داده شد و بعد در آروم بست

حداقل : گفتمرفتی وداشت مدهی در روباز کردم و خطاب به رامان که لباس پوشعیو سر
 ! داخلياری و بعد غذا رو بیبزن کلمه حرف هی یتونیم

 دونمیم.  بهم انداختهی نگاه عاقل اندر صفهی و دی به سمتم چرخادفقطی به سمتم بنکهی ابدون
 ضمنا خوشم ه؟یچ: گفتمیی با پررواوردموی خودم ني اصال به روی ربط بود ولی بیلیحرفم خ

 !ی باز کنی بدون در زدن در اتاقمو حتادینم

 ! خانوم دکتریشی منی شام شرمگینی از سدونستمیشرمنده نم_

 ! مزه نپرونزنمی حرف مي باهات جدیوقت_
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 . دختر بداخالق روبرو شمهی باخواستمیفقط نم! میمن کامال جد_

 خوادی نمی تحملم که حترقابلی انقد غیعنی شه؟ی متی من داره اذدنی از دیعنی برخورد،بهم
 .  لحظه بهم بگه برات شام آوردمهی

 . فکر کنمخوامی ندارم، ممن اشتها_

 .رمی خب، من دارم میلیخ_

 کجا؟؟_

 ؟یترسیتنها که نم.  قرار دارمیی شام جايبرا: پالتوشو بست و گفتدکمه

 انه؟ی ترسمی که میپرسی بعد ميریگی ممیاول تصم_

 ... تانجای اادی بگم آرمان بيخوایم_

 ي تو خونه ایی از تنهادنیترس! ترسمی هم من نميایشب ن. الزم نکرده ، قرارخوش بگذره_
 یلی هم داره خیتی امنستمی و کنارش پر از و آدمه و سنیی و هم باال و پاهی واحد آپارتمانهیکه 

 !! و احمقانستیرمنطقیغ

 . ری پس شب بخه،ی عالیلیمنطقت خ: تکون داد و گفتدیی به تايسر

 .  قدرتمند سرمو تکون دادمي ظاهربا

 ... نه رامان نرو.  کرد که برهپشت

 بهم انداخت و من از درون خوشحال شدم که منصرف ی نگاهدیبه آخر راهرو که رس. برگرد
 ! فکر کردن موهاتم شونه کننیح:  زد و گفتيشده باشه لبخند

 . تر شد و رفتقی لبخندش عمبعد

نه مثل سابق حرصم گرفت و نه فکر جواب . نه حرفش، نه لبخندش . ومدی بنظرم بانمک ناصال
 باز و بسته شدن در رو ي خشک شد صداشی خاليفقط مثل ماتم زده ها چشمم به جا. بودم

 از ترسمیمن نم. انگار به قلبم لگدزد و رفت.  کرددنی چشمه چشمام شروع به جوشدمیکه شن
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 ،یکنی مکاری و چيری که ندونم کجا مترسمیم. سمتریمن از ندونستن م. تو ي تو خونه ییتنها
 اون خودشو برات لوس کنه، سر بذاره رو شونت نکهی ازترسمی م،ی باشتای کنار رنهیترسم از ا

 یلی،خی کنارششهی همی و بگیبگه دلتنگه، توهم موهاشو نوازش کن... عاشقونه بزنهيو حرفا
 .ترسمیم

 چسبوندم و واریسرمو مظلومانه به د.  نشستمنی دادم و آروم رو زمهی تکواری به ددستمو
 : شدی تو ذهنم تداعي ترانه اکردنی می طنییهمونطور که اشکام راهشونو به پا

  ادشی به ینشست

  اون خوبه حالشي دارتوغم

  هنوزمی اونری درگتو

 الشی خنی که عستی نیول

  چشاتوی بستتو

  تو جاشویشکی به هينداد

  لحظههی عوض کرد شهینم

  خنده هاشوکمی ایبادن

   امارهید

 ستی تو نریتقص

  تنهای توئه که بشریتقد

  اشکاتگهی نداره ديریتاث

 مونهی نماون

  فردارهید

   امشب راهشو سد کن تانیهم
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 ای دننی قلبتو اینیتانب

 سوزنهیم

   اونی ولونیتوگر

 ي که داری حالفهمهینم

 يداری بی وقتفهمهینم

 ي قراری بچقد

 ی بخوابيخواینم

  شب تموم شهنی که ايخواینم

  از صبح فرداگهی دآخه

 ي اونو ندارتو

   امارهید

 ستی تو نریتقص

  تنهای توئه که بشریتقد

  اشکاتگهی نداره ديریتاث

 مونهی نماون

  فردارهید

   امشب راهشو سد کن تانیهم

 ای دننی قلبتو اینیتانب

 ...سوزنهیم

  بود که سکوت کنمنی من همری تقددیشا.  کردم تا خوابم بردهی انقدر گرواری کنار دهمونجا
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 مکث از جام پاشدم ي به در انداختم و بدون لحظه اینگاه.  شدم تو تختم بودمداری که بصبح
 .و کارامو انجام دادم تا برم سرکار

 . دمی کشی به در اتاق رامان انداختم و آهی اتاقو که باز کردم نگاه طوالندر

 جز محبت ی از کارات برداشتگهید.  تو تختمي و منو بردي اومدی کشبی دهکنی می فرقچه
 .  کردشهی برادرانت نمدهی فایب

 . خونه رو به مقصد شرکت ترك کردميزی کردم و بدون خوردن چی راهرو رو طآروم

 اومد دیباز ترد.  بودومدهی ،هنوز ندمی کشکوالسی به اتاق نی دفتر کارم که شدم سرکوارد
 پا بذارم رو ه،ی کار درست چدونستمینم.  فکر کردمی نشستم و کممی صندليرو. سراغم

 که گهی دي کنم از راه های سعای هدفمون ي باشم براکیاحساسات و تمام حد و مرزام و با ن
 ... برسمخواستم سخت تر هم بودبه

 .  موضوع صحبت کنمنی راجب ایکی با شدی مکاش

 همهمه و ي از صداش صداشتری جواب داد بیوقت.  رو گرفتمیلیاره ام برداشتم و شممویگوش
 .ومدی میشلوغ

  چطوره؟لو؟حالتیالو، ن_

  تو و اما چطوره؟،حالیلیمن خوبم ام_

 تی مامورلیخصوصا که دن.  رو تنها بگذرونهشی دوران باردارخوادیاما هم خوبه، دلم نم_
 . اروپاست

 ..نی نداری باهم مشکلگهیخوبه که د_

 .میکنی نمی هست، اما خوشبختانه راجع بهش صحبتشهیمشکل ما هم_

 راجب مشکلش با اما بپرسم مشغله داشتم پس رفتم سر اصل یلی ازونکه از امشتریب
 .خوامی مشورت مهم مهی م؟ازتی صحبت کنشهی میلیام:مطلب
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 . بعدي اگه مهمه باشه برا،یی مواد غذادی من االن بازارم،اومدم خرزمیعز_

نه :  شدمالیخی بنی همي به سکوت داشت براازی و ندیطلبی ميادی موضوع وقت زنی اگفتن
 .نمتیبیبعدا م...  برسدتی به خرزم،یعز

 .زم،فعالی خب، مواظب خودت باش عزیلیخ_

 به اتاقش ری با گفتن صبح بخکین.  شدمرهی گذاشتم و به در که باز شد خزی مي رولویموبا
 . به در اتاقش نگاه کردم و بعد از جام پاشدم در اتاقشو زدمیکم. رفت

 .دییبفرما_

  تو؟امی بشهیم: رو باز کردمو آروم گفتمدر

 . اشاره کرد برم داخلنوشتی روتو دفتر روبروش مییزای که چهمونطور

 .دفترشو بست و منتظر نگاهم کرد.  مبل نشستمي رفتم و روآروم

 ..خب: تر کردم و گفتملبامو

رامان با پرونده تو دستش اومد .  به در خورد و نگاهمونو به سمت خودش کشوندي اتقه
 . دوختم و دوباره استرس گرفتمزینگاهمو به م. داخل و سالم کرد

 ؟يپرونده رو آورد: گفتکین

 . من برمدی ندارياگه کار. بله_

 . ي نوشته هارو تموم کنم تا ببرنی انیبش_

نگاهش .  پا انداختي مبل روبرو نشست و پا رويرامان رو.  دفتر روبروشو باز کرد دوباره
 . و به ناخنام زل زدمدمینگاهمو دزد.  بهم زديلبخند محو. کردم

 ؟ی بگيزی چیخواستیخانوم روپرت م_

 . قربانگمیبعد م:  نامحسوس به سمت رامان گفتمی نگاهبا

 . نگاهم کرددی با تردرامان
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 .نشی ببرنیتونی، م مورگانيآقا_

 .رونی به من از اتاق رفت بیرامان دفتر رو گرفت و بانگاه کوتاه.  رو به سمتش گرفتدفتر

 . شال گردنم شدمي انتهايشای رشی ور رفتن با رمشغول

 خب؟_

 .. بگمخواستمیخب،م... خب_

... سونیال: که گفترونیخواستم برم ب. منصرف شدم و از جام پاشدم .  ابروشو داد باالي تاهی
 ؟ي فکر کردشنهادمیراجع به پ

 . شدمرهی بهش خدی سمتش با تردبرگشتم

 ..يخوایاگه بازم وقت م_

 .کنمیقبول م... یعنی. نه...نه_

 ذرهی.  رو گرفتمممیمن تصم. دمی جواب رد مکردی فکر مدی از جوابم متعجب شد، شاانگار
 . گرفتمدهی هم ناددمیترد

 . سرکارمرمیم:جواب لبخندشو دادم.  لبهاش نشستي روي محولبخند

 ...انگشترت_

انگشتر رو از . می هم که قرار گرفتياز جاش پاشد و اومد سمتم روبرو.  رفتم جلودی تردبا
 انگشت حلقه دستم يانگشتر رو تو.  زدخیدست راستمو گرفت و تمام تنم . جعبه در آورد

 پررنگتر کردم و به مویلبخند مصنوع.  اومدو بعد نگاهش از دستم به سمت صورتم. انداخت
 . شدمرهی خومدی بنطر مزی اغراق آمتم که تو دسيانگشتر

 رو روشن کنم و تا خونه برونم، نشسته بودم، اما نی ماشتونستمینم. فرمون نشسته بودمپشت
 بود دور ری دستم انگار زنجيانگشتر تو. کردی متمی اذشتری بدنی نفس دوینشستنم از ب
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 يادآوری با می آنمی نسبت به تصمگرانی از واکنش ددمیترسیم. دمیترسیگردنم و من م
 . به تنم افتادي ارزه شرکت لي توکی نيحرفا

 .می نامزد کني بزودخوامیم_

 . زود باشهیکنی فکر نم اما چرا؟_

 ؟یکنیقبول م.  بدمانی به همش پاخوامیم.  داغهیلی درموردم خعهی بازار شاره،ی من ديبرا_

نگران : گفتی بخشنانی با نگاه اطمکی مشهود بود که نافممی تو قنی داشتم انگار ادیترد
 ...فقط بهم اعتماد کن. نباش

 دی باکاریچ.  کنمکاری چایخدا.  بهش چسبوندممویشونی دستامو دور فرمون فشار دادم وپحلقه
. نی روم بذارشی پی راههی ؟يشنویبابا صدامو م. مامان کمکم کن... کنم من؟ خداجونم

 . نکردمیتوجه.  زنگ خوردمیگوش

 . بودسنیج.  بودهی کنمی خوردنش که تموم شد برداشتم ببزنگ

 باز خواستمی من ملو؟ین: بوق خورد و جواب دادهی.  مکث کردمو بعد دکمه تماسو زدمیکم
 .بهت زنگ بزنم

 . ببرنجای منو از اای بکنمیخواهش م... سنیج_

 لرزه؟یه؟ چرا صدات م شدیچ_

 . منو ببرای بی تاکسهی تصادف نکنم با يخوایاگه م.  کنمی رانندگتونمیمن خوبم، فقط نم_

 ؟ییکجا_

 . شرکتيروبرو_

 .منتظرم باش_

 هی برام به اندازه دی رسسنیتا ج.  نشستمي کناری انداختم و رفتم رو صندلفمی تو کلویموبا
 . اومد و سوار شدنی آروم به طرف ماشسنی بود، جشیهوا گرگ و م. قرن گذشت
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 ؟یتو خوب:  صورتمو از نظر گذرونددی کردم با تردنگاهش

 دست راستمو باال آوردم و یبا لبخند تلخ.  تا دلم آروم شهکردمی نفر درد دل مهی با دیبا
 سراغ نیخبر بهتر از ا. کنهی والبرگ نامزد مکوالسی روپرت داره با نسونیال... میعال:گفتم

 ؟يدار

 ..یعنی:  به انگشتر نگاه کرد و گفتي عوض نشد همونطور جدافشیق

   باهاش نامزد کنم؟دی بایعنی_

 ... تادی فعال دست نگه داری بگیتونیم.. یستیمجبور ن_

 باهاشون دونمیهزار جور فکر تو سرمه و نم. ترسمی مسن،ی جکنمی مکاری دارم چدونمینم_
 . کنمکاریچ

 م؟ی و صحبت کنمینی بشجای می بريخوایم_

 .میتو راه صحبت کن.  برم خونهخوامینه، م_

 . رو روشن کرد و راه افتادنی مخالفت ماشیب

 رامان رو دوست دارم و اون دوسم نداره و گفتمی مگفتم؟ی می بزنم، چی حرفتونستمینم
 ي کردن خودم سودکی کنه، گفتنش جز کوچتونستی مکاری چسنی جنه؟ی از امیناراحت

 آپارتمان نگی به پارکیوقت.  و بخاطر سکوتش ممنونش بودمگفتی نمیچیهاونم . نداشت
 ؟ی صحبت کنیخواستینم: شم که گفتادهیپ  خواستم تشکر کنم ومیدیرامان رس

 .يای که ازت خواستم بخوامیمعذرت م.  بعديباشه برا: روشنش نگاه کردمي چشمابه

 . درسته انجام بدهیکنی که فکر ميبرو خونه استراحت کن، کار. يخوایچرا معذرت م_

 ست؟ی نقشه رامان ننیچرا؟ مگه سرگروه ا_

 ؟ی تعامل کنکی نقشه با ني برايخوایم_

 . برمشی پي چجورخوامی که مرمیگی ممی مطمئن شم تصميزی چهی از یوقت_
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 کنهی که به کارش فکر می مامور مخفهی صورت نمیبی که ميزی چلو؟ی نیکنی مي دارکاریچ_
 ..ستین

 بودن، گهی دیکیماسک تظاهر به ...  باستان شناسم که از هزار جهت ماسک زدمهیآره، من _
 .سرتاپام دروغه.  داشتن و نداشتنیماسک تظاهر به چه حس

 تو حالت خوبه؟: نگران شدنگاهش

 . برمدی باگهیخوبم، د_

دام  صرفتمی منگی به طرف آسانسور پارکیوقت. می شدادهی رو بهم داد و پچیی سوسنیج
 ...لوین:زد

 . بذارانی منو در جر،ی کني کاری و خواستي مطمئن شدزی از اون چیوقت:  کردمنگاهش

 متحرك باشم اما امروز يدوس نداشتم مث مرده ها.  تکون دادم و وارد آسانسور شدميسر
فکر من بخاطر .  نبودمينجوری بود االن اکوالسی اگه فقط موضع ندیشا.  بودنیواقعا برام سنگ

 . تو قلبم آشفته بودي رازاینیسنگ

 .  خونه شدموارد

 يمتوجه بو.  انداختم کفشامم دستم گرفتم تا ببرم تو اتاقمفمی رو در آوردم و تو کانگشتر
رامان با . دمیچند قدم رفتم جلوتر و به آشپزخونه سرك کش.  برام آشنا نبودیغذا شدم ول

سرشو برگردوند و با خنده .  کردم تا متوجه حضورم شهیاهم . بودي مشغول آشپزشبندیپ
 ! درست کردم براتي سوئديامشب غذا. خانوم یخسته نباش:گفت

 ه؟ی چ؟اسمشيجد_

 کاریبا اسمش چ: به سقف نگاه کرد و بعد چپ چپ به من نگاه کرد و گفتیکم.... اسمش_
 !هی غذائه سوئدنهی مهم ا،يدار

 !نطوریکه ا_
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 شورشو ننداز ی ولگمی نمیچی دو روزه هاد،ی خوشم نمچیه! دتم بنداز دور افسرافهیاون ق_
 !گهید

  برم لباسامو عوض کنم؟ي نداري امرگهید_

 ؟ي نداری شما عرضست،ی نينه جانم امر_

 . لباسامو عوض کنمرمیم_

 !طلبهیراه تو رو م:  گرفت و گفتی را به سمت خروجرشیکفگ

 لی و فالیمی اهی.  چک کردممویلباسامو عوض کردم و گوش.  زدم و رفتم طرف اتاقميلبخند
 رو کی خونه نیتی امنيلمای به بعد فنی رو نصب کن، ازنیا:  بود، گفته بودیلیاز طرف ام

 .ی چک کنیتونیم

 اطی حيآشپزخونه، راهروها، اتاقا، سالنا و همه جا.  شدمی نصبش کردم و مشغول بررسعیسر
 .يارو انب

 رو حک کی خونه نينای اسپنسر دوربن،یرامان بب: برداشتم و رفتم تو آشپزخونهمویگوش
 .ی توهم چک کنفرستمی برات ملشویفا.کرده

 .می شام بخوري دونفرمیخوایم... ی کار شالیخی بشهیامشب م. فرستاده برام_

. دی رو برام کنار کشی صندلد،یخندی و لبهاش ماهشی سيچشما.  نگاهش کردممتعجب
 .  غذا رو گذاشت و روبررم نشستيخودش هم بشقابا. نشستم

 اد؟ی از طعمش خوشت منمیتست کن بب_

 .خوبه، دستت درد نکنه: دمی با چنگال وارد دهانم کردم و جوکمی

 از دستم ناراحت شبی دیلین:زدی مشدی مهربون می وقتشهی که همي زد، همونجورلبخند
 ؟يشد

 . کردمنگاهش
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 هیبخاطر قض... ي شدتی اذنروزای اگه اخوامی معذرت م،ی ناراحت بشکردمیفکر نم... یعنی_
 خواستگاره؟

 .کنمینه، اصوال بهش فکر هم نم_

 .  تکون داديسر

 از تو ی واکنشچی به هگهی بهت بگم، دتونمی رامان، نمهی مسئله چی فکرشو کنیتونی نمیحت
 .کنمی بهت دارم اعتماد نمی چه حسي بشنویوقت

 که اون ی به آدمستی ، الزم نیینجایتو االن ا. ی بهش فکر کنستی جان، اصال الزم نیلین_
 .ی فکر کننهیسمت کره زم

 .گردمی روز برمهی یول_

 . مهم االنه_

 مشاوره برادرانه يخوای به فکر کردن راجع به خواستگارم داره، نمی بودنم چه ربطنجایا_
 ؟يبد

 ...شهید مغذا سر: بشقابش چشم دوختبه

   سرد شدن غذا بودمونی تنها مشکل فعلکاش

 رامان؟_

 .بله_

 م؟ی برشی پدی بردن هدفمون تا کجا باشی پيبرا_

 ؟ی چیعنی_

 مزاحمت نجای اخوامی نمگهی کنم تا زودتر کارمون تموم شه، ديمن حاضرم هرکار... یعنی_
 .باشم

 ده؟ی بودن عذابت منجایانقدر ا:  و دستاشو بهم قفل کرددی کشیقی شد نفس عمی عصبانگار
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 ....یلیخ: کردمبغض

 . بودمدهی که تاحاال ندي شد جورنی برگشت نگاهش غمگچهرش

 . تنگ شدهرانیدلم برا ا_

  نزدیحرف

 ي کارمو اونجوري و بذاری کنی در برابر محافظت از من چشم پوشفتی از وظخوامیازت م_
 ... توهمخوامیم.  ببرمشی پخوامیم

 ي که با کارکردمی فکر منی اون لحظه فقط به اانهی خوامی منوی واقعا ادونستمی کردم، نممکث
هدفمون ...  ببره، حساس شه، مانعم شهیکه قراره انجام بدم رامان به حسش نسبت به من پ

 . نداشتیتیاصال اهم

 مانعم نشو، باشه؟... ی باشسنی و جیلی مثل امخوامیم_

 شم؟ی مانع می که مطمئنی کنکاری چيخوایم:ت شکسسکوتش

 عذابو زودتر تموم نی که ايکار:  نگاهش کردم اشک تو چشمام حلقه زد و با لبخند گفتمفقط
 ...کنه و منو برگردونه

 .یهر طور راحت:  چشم دوختزی مشت کرد و به مدستاشو

 خبر از همه یامان رو ب بار هزارم ري بار هزارم برگشتم تو اتاقم،و براي جام پاشدم و برااز
 . تنها گذاشتمزیچ

 خبر کی نی مصاحبه مطبوعاتهیقرار بود تو . ادی زياما با اتفاقا.  هفته مثل برق و باد گذشتهی
باهم . دادمی و مشتاق جلوه می خودمو راضتونستمی که مییمنم تا جا.  اعالم کنهمونوینامزد

 تا هوس نکنم شدی باعث منی ادم،یدی کم خونه بودم و رامان رو نمیلی و خمیرفتی جاها میلیخ
 .  کنمفی از خبرا بفهمه براش تعرنکهی رو قبل از اوضوعم
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 نی چقدر ارم،ی بگموی برم لباس نامزدیلی تا با امشدمی روز هم گذشت،داشتم حاضر مچند
   من؟يلباس نامزد...  بودبیجمله برام عج

  تخت نشسته بود نگاه کردمي در هم روافهی که با قیلیم بستم و به اموی باروندکمه

 ؟یلی اممی بری پاشيخواینم_

 ؟یمطمئن: چرخوند و کالفه موهاشو داد پشت گوششچشماشو

 از بابت کدوم؟_

 ...ی نامزد کنيخوای منکهیا_

 !اگه مطمئن نبودم فردا مراسم نبود_

 ؟ی به رامان بگيخوای نمیخب مطمئن_

 . مطمئنمنمیاز بابت ا_

 .می حرف بزنشهی هم منی تو ماشم،یپاشو بر:  جاش پاشد و رفت سمت دراز

با . رونی بمیدنبالش رفتمو باهم رفت.  گفتن ندارمي برای حرفگهی گفتم من که دباخودم
لباشو باز کرد اما .  بهم انداختی نگاهمی نگذشته نقهی دقکیهنوز . می راه افتادیلی امنیماش

 . تکرار کردنکاروی بعد باز اقهی دقهی. دوباره بست

 .یلیبگو ام_

 . نگفتميزی من که چ؟یچ_

 ! بگوگمی منی هميخب منم برا_

 ...شهی ناراحت میلی رامان خلوین_

 .یلی امستی اندازه خودم ناراحت نچکسیه. دمی کشیآه

 ونی باهاش در مدیآخه چرا نبا. می همه جز اون بدونشهیباورم نم: ادامه دادی مکث کوتاهبعد
 د؟ی مصاحبه سه شنبه شب رو ند؟یذاشتیم
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 هم گهی دي تو جاهاد،ی رامان ندوفته،ی قراره بدی اتفاق جدهی ي اونجا فقط گفت بزودکین_
 ... نشد که خبردار شهیجنجال

  که قراره منفجر شه بفهمه چه خبره؟ی از بمبيخوایپس م_

 .  ندادمیجواب

 شه؟ی به نفع ما می بچگانست، تو مطمئنیلی حرکت خنیبنظرم ا_

 .مطمئنم،نگران نباش_

 ! ی بود تو مسئله عشقي هم آدم ساده اکین_

 !ياری ابراز عالقه کرد از تعجب شاخ در مي چقدر خشک و کارینه اصال، اگه بدون_

 ! همسن و سال مارو ندارهجاناتی مرد بالغتر از توئه و شور و ههیخب، به هرحال اون !!! شاخ_

 .دیشا_

 وارد شدم و ی لباس مجلسکی بوتنی اولدنیبه محض د.  تا فروشگاهمید نزی حرفگهید
 . لباسا شدمدنیمشغول د

 ؟يریگی منجای از همم؟ی بگرديخواینم: به لباسا انداخت و گفتی نگاه کلیلیام

 .آره، حوصله گردش ندارم_

  چطوره؟نیا: رو برداشتم و گفتميری به رنگ شي ادهی پوشی ماکسلباس

 ...ي بنظرم هنوز فرصت منصرف شدن دارلوی نیلباس که خوبه، ول...  بگمیچ_

 ؟يریگی مي انقدر جده،چرای بازهی همش نی ایلیام_

 .فهممی از چشمات مست،منی هم دلت به حرفات قرص نذرهیحاضرم قسم بخورم _

 ي از حد جدشی رو بای من خودم بازگفتی کامال درست مگفتی عوض شد، راست محالم
لباسو رو دستم انداختم و .  کردم ذهنمو پرت کنم یسع....  با رامانمینامزد... رمیگیم

 .گهی دمیبر:وگفتم
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 کفش؟_

 .دارم_

 ؟يری مشگاهیآرا_

 .شمیخودم حاضر م. ی گرفتي جدیلیخ...یلیام_

 ی همش سعیلیام. می برگشتنی باال انداخت و بعد از حساب کردن لباس باهم به ماشي اشونه
 که کردمی قانع منجوریاما من خودمو ا. داشت منو متوجه کنه که کارم بچگانه و عجوالنه بوده

 بدست آوردن توجهش ي که بدونه براکشهی که عاشقشه رو نمی کسی توجهیاون داره درد ب
 .کردمی اشتباه مدمیشا. نهی منو حسمو ببکمی نکهی واسه افقط ،دمی مامویدن

 تا قبل از مراسم فردا رامان خواستمینم. م تو اتاقم و در رو بستم برگشتم خونه زود رفتیوقت
 هم گفته بودم اونو دعوت نکنه وگفتم من خودم ازش خواستم اما گفت کار کیبه ن. نهیمنو بب
 والبرگ نابغه رو دست کم کوالسی و نرمی مشی چه ساده پنکهی ازدمیترسی میگاه. داره

 .دیدیچشمام نم یگرفتم، ول

 .یلی امشی زدم که رفتم پامکی رامان پي برایلی برداشتم تا برم خونه املموی زود وساصبح

 رفتم، و بازهم غرغرا و یلی به خونه امنمی و با ماشرونی سبک از خونه اومدم بي قدمابا
 . کردمی بود که تا عصر تحمل محتاشینص

البد اونم . برام نفرستاد یامکی پچیبرام جالب بود که رامان ه.  اما هم کالفه شده بودیحت
 .  به خواستم عمل کنه و تنهام بذارهخوادیم

اما .  موهام شدونینی باهمون چهره درهم و نگران مشغول شیلی نشستم امشی آرازی مپشت
 .کردی به من نگاه منهی تخت نشسته بود و تو آيهم رو

 ماهه چندمته؟: دمی پرسي نگاهش کردموبا لبخند محونهی تو آاز

 .دوم_
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 کنم، منتظر دای لحظه برم سنجاقا رو پهیمن :  گذاشت و گفتزی مي مو رو روي اسپریلیام
 ...باش

 نگاهم ي جورنهیاما چشماشو از در اتاق گرفت و تو آ. رونی رفت بیلی تکون دادم و اميسر
 . دارهیکرد که انگار سوال

  شده؟يزیچ_

 ...باه بوده اشتدمیشا.  حس کردمییزای چهیخب من ... یلیشب تولد ام_

 ؟یچ: کردمکی بارچشمامو

 ...يحس کردم تو به رامان عالقه دار_

 رامان ده؟ی انقدر تابلو بودم؟ که اما فهمیعنی.  شدمرهی بهش خمی برگردوندم و مستقسرمو
 ..فهمهی چطور نمهیکه انقدر حدسش قو

 ...ي من منظور؟يناراحت شد_

 .ناراحت نشدم... نه،نه اصال_

 .ی باشیلیهم مثل امنکنه تو: زديلبخند

 برگشت و من با وجود یلی لحظه امنیهم.  منظورش نشدم و پرسشگرانه نگاهش کردممتوجه
 . سکوت کردممیکنجکاو

 هم حاضر بود و یلیام.  انداختمنهی نگاهمو تو آنی برداشتم و آخرفموی که شدم کحاضر
 نکهی قبل از انی همي شروع کنه براخوادی باز مدمیاز حالت نگاهش فهم.  بوددهی پوشیمشک
 .شهی مری دمیخب بر:  بزنه گفتمیحرف

 . بهم وارد شهيدی تردخواستمی نمگهی شد سکوت کنه، منم دمجبور

 توش کی بود که قرار بود نهیری خی مهمونهیدرواقع . می رفتی تا تاالر مهمونیلی امنی ماشبا
 . باشهي جشن مخصوص نامزدهیمن نخواستم صرفا .  کنهیمنو به عنوان نامزدش معرف



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 557 

.  کردم لبخند بزنمیسع.  به طرفمون اومدکیبه محض ورودمون ن. می وارد شدیلی امهمراه
:  زد و گفتي لبخندکین.  گفت و ازمون دور شدي مختصرکی تبریلی امدیبهمون که رس

 .يخوشگل شد

 .ممنونم_

 . کنمتی از آشناها معرفي سرهی به می برایب_

 يصدا.  نداشتم بازوشو گرفتم و دوشادوشش حرکت کردمي گرفت سمتم، چاره ابازوشو
 هستم که ییسای انگار تو کلداد،یآهنگ و نور زرد و زرق و برق سالن همش بهم حس بد م

 که تموم شد شام سرو شد و بعد نوبت خبر فاتیتشر.  شدهدهی تدارك دممی ترحي برایکل
 م؟ی خبرشو بديخوای؟ميضرحا:دیس نگاهم کرد و پري جدکین. دیرس

 با یوقت.  تموم شهدی دوهفته براش صبر کردم باکردم،ی مدی ترددینبا.  کردمی کوتاهمکث
 کردم به ی اما سعدیکشی مریپهلو هام ت.  لحظه حس خالء کردمهی رفتم بونی پشت ترکین

 ... من بهت گفتم نکنگهی نگاه نکنم تا از چهرش نخونم که میلیام

 یامشب بهونه خوب: گلوشو صاف کرد و رو به جمع خبرنگارا و عکاسا و تموم مهمونا گفتکین
 چوقتیه. می روپرت نامزد کردسونی خانوم الارمی خبر بدم، من و دستهی کردم تا بهتون دایپ

 .  تصورکنممی روتوزندگی بتونم زنی حتای رو بدم ي خبرنینچنی اکردمیفکر نم

 والبرگ بودن و ثروت و شهرت کوالسین... اما نظرم عوض شد: دی به سمت من چرخنگاهش
 .. شخص مطمئنهی.  کنههی داره که بهش تکازی نیگذراست، آدم به کس

 . گرفتمنیی و سرمو پااورمی نگاهشو نتاب

 دی لذت ببری از مهموندوارمیام. نیممنون که گوش کرد: زد و گفتيلبخند



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 558 

 کیاز ن.  بودنی سنگیلیش برام خصدا.  شروع به دست زدن کردنتی آن جمعکی
.  کنهیدگی رفت تا به مهمونا رسکین.  مبل نشستمنی ترکی نزدي کردمو رفتم رویعذرخواه

 ؟یخوب: خودشو به من رسوند کنارم نشست و گفتعی سریلیام

 .خوبم: گلوم بودي نبودم قلبم توخوب

  باشه؟برمتی و مخوامی عذرمکی از نگهی دکمی_

 شه؟ی م؟یکنی منکارویا: نگاهش کردمملتمسانه

 ...ي کلمه هم حرف نزدهی بونی پشت تری حتست،ی حالت خوب نزم،تویآره عز_

 ... زودم،ی زود بریلیام_

 .صبر کن تا برگردم: گرفت و گفتدستامو

 ؟یخوب:دی سرم واستاد و پرسي باالکین.  برگشتکی بعد با نیکم.  و رفتپاشد

  نداره زودتر برگردم؟یاز نظرت اشکال.م خسته ایلیخ: باال گرفتمسرمو

 .  نمونده، برو استراحت کنی خاصزی چگهید:  کردتی به جمعینگاه

 .ممنون_

 و خودم دمی جلوه دادم که انگار دستشو نديجور.  زد و دستشو به طرفم گرفتيلبخند
 .نمتیبیم: گفتمدمیپوشی که شنلمو میدرحال. پاشدم

 .ریشب بخ_

 . بردی گفت بعد دستمو گرفت و منو بسمت خروجری هم شب بخیلیام

 ی زل زده بود و ذهنم خالرونیبه ب.  اومد سراغم و حالم بهتر شدی راه احساس آرامش نسبتو
 . بود

 .  خلوتهابونی خنیلباساتو عوض کن ا_

 چرا؟_
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 ...ي بدحشوی توضدی خودت باي لباس برنیحداقل رامان فردا از خبرا بفهمه، با ا_

 . ردم و لباسامو آروم عوض کردم نکیمخالفت

 .ادی زیلی خدمیترسی فقط مانه،ی مونمی پشدونستمینم

. رامان رو کاناپه خوابش برده بود. دمی کشیتو هال سرک.  رو زدم و آروم در رو باز کردمرمز
 چهره ومدی مشی آروم بود، کمتر پیلیخ.  نشستمنی زميآروم رفتم سمتشو کنار مبل رو

دستمو بردم . دهی سر و صدا خوابی بچه که بهی مثل ينجوریا. نمی ببی حالتچیرامان رو بدون ه
 حالتشو یچهره ب.  شهیاگه فردا از دستم عصبان.  وسط راه منصرف شدماما سمت موهاش

 یسع.  نگاهش کنم رفتم تو اتاقمگهی بار دهی نکهی تصور کردم از جام پاشدمو بدون ایعصبان
 موندم رهی به در اتاق خدمویتا صبح تو جام دراز کش.  بودي اجهی نتی بیاما سع. کردم بخوابم

اشتباه .  بگمدی بای بره چادمی بخواد و من حیکه در باز شه و ازم توض و هرلحظه انتظار داشتم
کم کم چشمام گرم شد و .  به سرم اومدهی چای واقعا اشتباه کردم، تند رفتم، خدادیکردم؟ شا

 . حواس کردیخواب منو ب

 .  همونی تو تلوزلو،یخبرش پخش شده ن:  بودیلیام.  شدمداری بی اس ام اس گوشي صدابا

 زده بود، مدام تو خونه راه خیدستام .  رامان خونه نبودرونیپاشدم و رفتم ب. دمی گزلبمو
 .تا بالخره درباز شد و من تو جام کنار پنجره خشکم زد. کردمی و ساعت رو چک مرفتمیم

 . از سوالب،پری نگاه عجهیبا .  شدانی رامان نمای به راهرو مونده بود تا وقتچشمام

 ی حرفچکدومیه. می بهم توجامون مونده بودرهیخ.  مشت کردم تا سرماشو حس نکنمدستامو
دستشو باال آورد و من تازه متوجه روزنامه تو دستش . ترسوندی سکوتشم منو می حتمیزدینم

 . شدم

  ه؟ی چنیا... نیا :دی به روزنامه اشاره کرد و پرس شدهکی باري چشمابا

 ...روزنامه_
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 پام افتاد و برخوردش با يدرست جلو.  زد و روزنامه رو پرت کرد طرفم ی عصبپوزخند
 . گوشام بذارمي کرد که باعث شد دستامو روجادی ای ترسناکي سرد صدايپارکتا

 . موندمرهی خنی زمي رو صفحه روزنامه روکی عکس خودم و نبه

 چرا؟_

 . کردمنگاهش

 ؟ي کردنکارویچرا ا_

  کردم؟ واقعا چرا؟نکاروی چرا اگفتم؟ی مدی بایچ.  سکوتبازهم

 ...دی بانکاری اي تر باشم، براقی رو کارمون دقخوامیگفتم که م_

 ؟؟يکردی نامزد مکهی مرتنی با ادیبا_

 ي بلندترياستاد و با صدااومد سمتم درست روبروم و. دمی بهم فشار دادمو نگاهمو دزدلبامو
 .ستیجواب من سکوت ن.... جواب منو بده:گفت

  بگم؟يخوای موی چه؟یجوابت چ: جسارت تو چشماش زل زدمبا

  خبر از من؟ی ب،ي کردنکارویکه چرا ا_

 .چون مهم نبود_

  همه مهم بود جزمن؟؟؟يبرا_

 ي براخوامی که مگفتم؟؟ی بهت می چست،ی من برات مهم نیچی تو مهم نبود، هيآره برا_
 ؟ی برادرانه شروع کنيحتای کنم و تو هم باز نصنکارینقشمون ا

 .یگی چرت و پرت ميواقعا دار_

 کی روپرت با نسونی الست؟ی نيست؟بازی نلمی فهی مسئله نی است،مگهیچرت و پرت ن_
 نامزد کرده مگه نه؟
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 دهی فایشه اما ب کرد خونسرد بای به سقف کرد و بعد سعی به موهاش زد نگاهی چنگیعصب
 .یی روپرت توسونیال: بود

 . هم نهتی نه، در واقعیاز نظر روان_

 .اما جسما آره_

 عمل زی به همه چدی انتخاب شدم بای وقتیگفتی خودت مست؟ی ني بازهی همش نایمگه ا_
 .کنم

 .من اشتباه کردم_

 ... همونهياما باز_

 .یستی نيتو باز: زدداد

 ي نگاهمو تو چشمایبه سخت. دمیترسی میلی کردم خونسرد باشم اما خی سعدی هام لرزشونه
 .سرخ از خشمش ثابت کردم

 احمق، اون از نامزدش توقع بوسه نداره؟ ي فکر کردیتو چ:  تر اما هنوز بلند ادامه دادآروم
 ؟ی کارا روبکننی و ای روپرتسونی و الهی بازی بگيخوای م؟ی چشترشویتوقع ب

 ...خفه شو_

 ؟ي داری کن، چه جوابتو گوش_

 .ستی به تو مربوط نکنم،ی بخوام ميمن هرکار_

 .ی بکنی غلطچی هذارمینم... خفه شو_

 تی با مالکي تمرکز رو همکاري برام؟ بجای شدی نو؟ی کنکاری چيخوایم:دمی حرص خندبا
 ؟ی از رو حس برادرانت کارمو خراب کنهودتیب

   ها؟؟ه؟یمشکلت چ: هاشو فشار داد و داد زدقهیشق

 ...داد نزن: داد زدمهی گربا
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 ...ي شدوونهی د،ي اوونهیتو د_

 احمقم، چون تو یلیخ.  اموونهیآره د: گفتميزی و ترحم آمدهی نخراشي هق زدم و با صداهق
 نگاهم ي و جوریدونستیم... یگرفتی و دستامو میدونستیم... يدی و عذابم میدونی م،یدونیم
 ؟یکنی منکارویچرا ا.. يری که تمام وجودمو بگيکردیم

 . کنهلی رو تحلعی وقاکردی میانگار سع.  شدرهیبهت زده بهم خ.  چهرش عوض شدحالت

 .کردنی جاشونو پر مدی جدي نداشت اشکادهی پس زدم اما فااشکامو

 دونستم؟ی مویچ:دی پرسیفی ضعي صدابا

  حد؟نیا ا تی ولومدی کردن من خوشت متی از اذ؟یکنی منکارویچرا ا: شددتری شدمیگر

 ....حرف بزن: زدداد

 .دوست دارم_

 . شدرهی خنی قدم رفت عقب و به زمهی.  و مبهوت موند، سکوت کردمات

   دوستاینه بعنوان برادر، :  بغض دارم ادامه دادمي جلوتر بازوهاشو چنگ زدمو با صدارفتم
 دوست مهربون و هی ،ی هستیتو همکار خوب.ي که تا امروز بهم نسبت دادیهرچ...  همکارای

 ...ی باشی برادر خوبیتونی من نمياما برا.... ی هستي فوق العاده ا،همخونهیکامل

 با دستام صورتشو قاب گرفتم و ختمیری که اشک منطوریهم.  بودرهی خنی به زمهمچنان
 پس نخواه خواهرت ،ی هستيبرادر بد: گفتمکردمی که آروم با شصتم نوازشش میدرحال

 در مورد خواستگارت فکر لو،ی نیکترمی حرف که تو مثل خواهر کوچنی ا باچوقتمیباشم، ه
منو ...  آزارم ندهرانی اکنمی و پست مرمیگی متی عروسيرا اون لباس عروس رو بلو،یکن ن

 . نکن رامانکهی تکهیقلبمو ت... تموم نکن

 . بودنی نگاهش هنوزم به زمی ولدی لرزپلکاش

 .نگاهم کن... به من نگاه کن_
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 . گره خوردسمی خي آروم اومد باال و به چشمانگاهش

من غرور ....  بگوی بگيخوای میهرچ: دستمو از صورتش بسمت موهاش حرکت دادمهی
 به روزم اومده ؟ مثل ی چنیبب... دونمینم.  ندارممونوی کارتی محرمغهیندارم، من جنبه اون ص

 کنم که فقط ي بازگهی دیکی مورد عالقشونو ندارن رفتم با ي که توجه همبازییدختربچه ها
 .  از رو حس برادرانت باشهتی نگراننکهیا بدون... ینیمنو بب

 .زدی پلک ممهی آروم و نصفه نیلی فقط خزدی نمیحرف

 که ی کندی هر روز تردی وقتهی چه عذابیدونیم.  نداشتمی حسیمن تاحاال تو عمرم به کس_
 قلب تازه به تپش افتاده منو زنه؟ی منو پس نماد؟یاون دوسم داره؟ بهش بگم از من بدش نم

  کنه؟یمچاله نم

 و ینی محبتشو ببینی لبخندشو بب،ی رامان نگاه کني تو چشما؟ی باشلوفری نهی چه عذابیدونیم
 که نکنه حست غلط باشه، نکنه یهر روز بترس... ي عاشقش شدی که بگی بترس،یسکوت کن

 ی حدس بزن،ی رو ازش دور کنتای تا ري راه بندازي بازهیهردفعه .  باشهگهی دیکیاون عاشق 
 تو مثل گهی حتما مخالفه حسته که می بترس؟یسکوت کرده و داغون ش  ودونهیحستو م
  چقدر درد داره؟یدونیم..  بگه راجع به خواستگارت فکر کن،یخواهرم

 ينجوریتورو خدا ا:  دوباره صورتشو قاب گرفتمدمویدستمو از موهاش کش.  نزدی حرفبازم
 ...  نگاه و سکوتتنیبا ا... منو نزن

 ...ی کن فراموش کنیسع... نترس... دوسم نداشته باش_

 که همه ه؟ی کار راحتیکنی تو فکر متونم،ینم:  دادمریی از چشماش به سمت لبهاش تغنگاهمو
  جملت تموم کنم؟هی با نارویا

 .نکن:  به لبهام دوخت و گفتنگاهشو

 .یلیخ...  دوست دارمیلیخ: تر آوردمنیی و صورتشو به طرف خودم پادمی باالتر کشخودمو
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 که کی کردم، انقدر نزدکتریصورتمو به صورتش نزد.  و چشماشو بستدی کشیقی عمنفس
 . نفس من نفس اون شه

 . نکننکارویا... نکن: دستامو پس زددی باز کرد صورتشو عقب کشچشماشو

 سرشو حرکت نکهی بودمش بدون ادهی ندشونی قدم عقب رفت، تاحاال انقد پرهی. دی چکاشکم
 معطوف کرد و بعد بسمت من برگشت لبهاشو از هم باز ي اگهیبده نگاه غمناکشو به سمت د

 . موندم،با دقترهی نزد، منتظر بهش خیکرد، اما حرف

 ..من دوست ندارم_

 و بازم با خورهی شکست مدونستی م آدم شکست خورده که قبل از جنگهیمثل .  موندممات
.  نداشتنی درمانچی که هدی رو به جون خریی شد، زخمایاما زخم. دیتمام توانش جنگ

 .زمی نداشتم که بری اشکی حتکردمیهمونطور مات بهش نگاه م

 نشستم، اگه نی زمي زدم و رویلبخند تلخ. رونی از خونه رفت بعی ازم گرفت و سرنگاهشو
 ...شتریب. دمیکشیب م عذاشتری بگفتمینم

 ...چند ساعت.. قهی چقدر شد، چند دقدونمینم

 . رونی و از خونه رفتم بپاشدم

.  گرفتمی و تاکسستادمیکنار جاده وا. کردمی فکر نميزی به چرفتم،ی راه مابونای هدف تو خیب
 . شمادهی در رو باز کردم تا پدمی رسیوقت.  رو دادمیلیآدرس خونه ام

 ...تونیخانوم؟ کرا _

 . شدمرهیبعد به در آپارتمان خ.  نگاهش کردمجیگ

 شد و در رو ادهی راننده پهی گرری زدم زهوی.  موندرهی بهم خستی حالم خوب ندی فهمانگار
 . من ناراحتتون کردم؟ حالتون خوبه؟یکنی مهیخانوم چرا گر:برام بازکرد

 . ختمیری نزدم فقط مثل ابر بهار اشک میحرف
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 لو؟؟؟؟ین_

 واستاده بود و شوك زده نگاهم ی کنار در تاکسیلی بود، سرمو باال گرفتم امیی آشنايصدا
  چه خبره؟نجایا:دی من و راننده چرخوند و پرسنینگاهشو ب. کردیم

. کردمی فقط به زانوهام نگاه مکردمی دادن کرد اما به حرفاش گوش نمحی شروع به توضراننده
 . اومدمي چجوردمی نفهمیحت. بودم مبل نشسته ي رویلی بعد تو خونه امیکم

 ؟ی حرف بزنيخوای نملو،ین: شونم نشستي رویدست

 .نگاهش نگران و پر از سوال بود.  کردمنگاهش

 .کنهی درد میلیخ... کنهیقلبم درد م:  گفتمی به سختکردی مفی که صدامو ضعی بغضبا

 ...لوی شده نی چزم؟یچرا عز:دی موهام کشي رودستشو

اما . شهی عوض میفردا همه چ...  بخوابم، فرداخوامی حرف بزنم مخوامی نمستم،یخوب ن_
 کوه از رو دوشم برداشتم که قلبمم کنده هی خسته ام، انگار یلیخ.... یلیامروز خسته ام ام

 .... بخوابمدیبا...  بخوابمدیبا... کنهیجاش درد م. شده

. گفتمیکاش نم. ه نگاه کردمو به پنجر. دمی تخت دراز کشي رویلی و رفتم تو اتاق امپاشدم
 داشتمی دوستش میواشکی نجوریهم. کردمی بودن دارم کاش زبونمو قفل میچقد احساس خال

 ...کاش.  از دستش ندمينجوریتا ا

 شم و داری فراموشم شه، بی انقدر بخوابم که همه چشدیکاش م.دمی بستم و خوابچشمامو
 به عقب شدیکاش م...  نزدمی نشده و من حرفیچی تو اتاقم تو خونه رامانم، هنوز هنمیبب

 .برگشت

 .زمیعز... لوین_
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 از پنجره داخل اتاق هاله یفینور ضع.  تخت کنارم نشسته بودي رویلی باز کردم امچشمامو
 به یدست.  سبز و نگرانشو بهم دوختيچشما. دیچیپی بارون تو گوشم ميانداخته بود و صدا

 مگه نه؟.... یدوسش داشت:  و آروم گفتدیموهام کش

 . سرم و نگاه غمناکمو به پنجره دوختمری گذاشتم زدستمو

 . کمکت کنمخوامیم_

 ....یتونینم_

 دعواتون شده؟_

 ...نیمن فقط گفتم، هم_

 ؟ي دوسش داریگفت: دی و پرسدی موهام کشي دستشو رودوباره

 .لبامو بهم فشار دادم.  جوابمو داددی بالش چکي که از چشمم رویاشک

 به عشقشون اعتراف ترسنی که مییاونا... ي جلوترایلیتو صدها قدم از خ... ی شجاعیلیتو خ_
 ییاونا.... نابودشون کنه... تا تموم روحشونو بخورهکننیحسشونو تو دلشون حبس م... کنن

 .دنی محیکه سکوت رو ترج

 تا فقط دلمو دمی ممکن رو به جون خرقتی حقنیبدتر...  من بخاطر جسارتم باختمیول_
 .سبک کنم

 گفت دوست نداره؟_

 . بودزیچشماش لبر.  دوختمیلی و نگاهمو به چهره امختمی ري اگهی داشک

 ...شکافهی رازت دلتو نمگهید... ي داریحداقل االن حس سبک_

 درد داره، ممکنه کردمی که حس مینی از سنگشتریب...  افتاده رو دلمی کوه سنگهی انگار یول_
  مرده؟ی درد کسنیال از ا تاحا رم؟یبم

 ....من نمردم_
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ساکت موندم چون . خندمی اما مکشم،ی درد رو منیسالهاست ا: دی گونش لغزي رویاشک
بارها ... اشوی و شادیناراحت... تاشویعصبان... حرفاشو.. لبخندشو.  و شکستمدمیشجاع نبودم، د

 یول... خواستمی میلیخ.  عشق بغلش کنم و بگم چقد دوسش دارميدلم خواست از رو
 یول... رمیمیاونوقت م.  رو تصور کنمیکشی که االن مي دردتونمیممن ن... ترسمیم. تونمینم

 و تو خودش غرق بلعهی رو منی کوه سنگنی اونقدر که اکنه،ینترس، عشق دلتو بزرگ م
 که یکنی حس نمگهی دی که اگه باهاش روبرو شیرسی مییبه جا. شهی مایدلت در... کنهیم

 ی بگی بتونیوقت... ي فرار نکردقتیحق چون تو از. یکنی میاحساس بزرگ...  شکستهغرورت
 ...یشی نممونی پشی گفتنکهی هم بشه از ای هرچيدوستش دار

که ... یسوختی مينجوری مثل من اياگه شجاع نبود.ی مراحلو حس کننی ایتونی نمی اگه نگاما
 و ي مبدل از اون بسازکی کوچيزایواسه خودت چ... ی هارو همرنگ چشماش کنلهیوس
اون :  گونش نگاه کردمي رويبه اشکا... هیچارگی اوج بنیا... ی خودش به اونا قانع شيبجا

 ...هیک

 . ستمیمن اصال شجاع ن... گفتم که: زدی تلخلبخند

 ،ی و فکر کنی تنها باشيسه روز فرصت دار:  زد و از جاش پاشدي پس زد لبخنداشکاشو
بهم قول بده، ... شمی منم جز آوردن غذا مزاحمت نم،يری آخرتو بگمیم و تصیخودتو جمع کن

 ...فقط سه روز

 .رونی رومو مرتب کرد و از اتاق رفت بيپتو

 من که یول...  همه عاشقشنبارهی بارون که مبارمی رامان؟ منم دارم ميشنوی بارونو ميصدا
 یحت.. قهیدق...  چند قطرست؟ تو هر ساعتیعنی ؟ینیبیبارونو م. ي دوستم نداردمی شندمیبار
. بارهیهمش رو سرت م... شترهی بارون امشب بي ذرات قلبم از قطره هاکنمیحس م.... هیثان

 اتاق نی از ای وقترم،یگی منم ازت فاصله ميخوایحاال که منو نم... يریگی چتر مسرت اما تو رو
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 که هر ذره شمی ميلوفرین.  که فراموشت کنهيلوفرینه ن. شمی مدی جدلوفری نهی رونیبرم ب
اما بهتره . شمی نمشمونی پچوقتیدوستت دارم و خواهم داشت، ه.  تو زندستيوجودش برا

 ... ببار آروم... ببار بارون...  بهترهينجوریا.  عشق تو تنها باشهبا  تو مردابشلوفری ننیا

 نصف هم ی رو حتیلی امي غذاي هاینیس. نرفتمرونی که از اتاق بيسه روز.  روز گذشتسه
بدون تمرکز رو .  فعال فقط رو هدفم تمرکز کنمدیبا. اما فکرامو جمع و جور کردم. نکردم

 .سخت بود اما تنها راهم بود.  عمل کنمفمیقلبم فقط به وظ

 نگاهمو به خودم که از قبل الغرتر بنطر نیآخر.  رو تنم کردمیلی امي حموم و لباسارفتم
 .رونی انداختم و از اتاق رفتم بنهی تو آومدمیم

 رونیب:  زدي متوجهم که شد لبخندرفت،ی ور مشی مبل نشسته بود و با گوشي رویلیام
 .نمتیاالن غروبه من توقع داشتم صبح بب!  شد چهار روزبایتقر.گمی مکیاومدنتو تبر

 !ومدی خوابم میلیخ_

 د؟ی خرمی با اما برهینظرت چ: جاش پاشد و اومد سمتماز

 . نبودي بهتر شدن و دوباره به حالت نرمال برگشتن فکر بديبرا

 .میآره حتما، بر_

 کجا؟_

 رون،ی بمیریباهم م: جواب دادیلی اممی برگشترونی به سمت اما که از آشپزخونه اومد بهردو
 .میگردی تو فروشگاها مکمی

 . دارمازی به تحرك نه،یفکر خوب_

 !لوی صدکیشیآره وگرنه م_

 من زود حاضر نیطولش ند: نازك کرد و با لبخند به سمت اتاقش رفتی پشت چشماما
 .شمیم
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 ! نفرهنی آخرشهیهم: آروم گفتیلیام

 !ی گفتی چدمیشن_

 !تو لباساتو عوض کن: بلندتر گفتیلیام

 .  اتاقمی رفتیلیو با ام. دمیخند

 . چمدون من بودهی شبیلی که خدی کشرونی بی تخت چمدونری از زرفت

 ست؟ی ن چمدون مننیا_

 آرمان ي خواب بودیوقت:  بده، بعد جواب دادی چه جوابکردی کرد انگار داشت فکر منگاهم
 . آوردهتی ضروري هالهی و وسیچنددست از لباساتو با گوش

هرچند من .  سراغمم نگرفته که برگردمیرامان حت.  نزدم و به چمدون نگاه کردمیحرف
 .. برگردمتونمی نمگهید

 .فرستادیفقط چند دست؟ کاش همشو م_

گفتم .  رو رفع و رجوع کردمکی نيتماسا.  باال انداخت و بسمت کمدش رفتي اشونه
 استراحت دی قانعش کردم که بایول.  مالقاتت ادیخواست ب. ی استراحت کنيخوای و میضیمر
 ...ی و تنها باشیکن

 .نمکی موضوعو تموم منیزود ا.  دارميدی جديفکرا... اوهوم_

 تو؟ینامزد_

 ...زویهمه چ_

 .یزنیمشکوك م: تنش کرد و گفتپالتوشو

 .ذارمی مانیتو رو در جر_

 . منتظرتمرونی بذار، من بانیحتما در جر: پالتوش در آورد و گفتقهی از موهاشو

 . رفتنش نگاه کردمرونی تکون دادم و به بيسر
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 رهیجلوش زانوزدم و بهش خ.  شددهی کشنی زمي رفت آروم نگاهم به سمت چمدون رویوقت
 . شه که من هستمیی جاکی نزدخواستهی نمی حتیعنی... آرمان آورده. موندم

 اضافه رو دور کردم و يفکرا.  چمدون رو باز کردمپی از داخل به دندون گرفتم و زلبمو
 . لباسامو عوض کردم

وع کردم به خوندن شر. ي رو کارم تمرکز کنم کامال جدي گرفتم به طور جدمی بعد تصمروز
 دنبال کردم، هم باستان موی مربوط به حوزه کاري خبرانیمطالب مربوط به کارم و به طور آنال

 زنگ زدم به کی ظهر به نکینزد.  بودازی نی مامور مخفهی که بعنوان یی و هم مهارتایشناس
 .  دادميشاد صدام حالت

 ...بله_

 س؟یی حالت چطوره رک؟ین_

 .ستی ازت ني چطوره، پنج روزه خبر بپرسم حالتدیمن با_

 !ستمی همشو گفته، خودم نیلیخبر که هست، ام_

 . که مسلمهنیآره، ا_

  دوست، نامزدت تنگ نشده؟ار،ی ، دستی منشيدلت برا... خب_

 ... داده روپرترتیی چقدر تغی سرماخوردگنیا_

 بزرگ تو ریی تغنی داشتم تا بتونم شوك بزرگم نسبت به اازیضمنا من به وقت ن.... سیال_
 . هضم کنممویزندگ

 .خوبه..خب_

 مثال خوادی می رستوران ساحلهی تو ییای دري دلم غذا ؟ی مهمونم کنيخوایامروز ناهار نم_
 !! ، با سسی رو رزور کنزای همه منکهیبدون ا... گویم

 سس؟_
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 .گمی رو مگویم_

 . دنبالتامیخوبه، پس م_

 . باشهزی ميت و هم غذاهامون رو هم خودرسمی می وقتخوامیو م. امیخودم م_

 ! طول بکشه تا من بتونم انجام بدمکمی_

 !حتما_

 ...نمتیبیباشه،پس م_

 . امیزود م. آدرس رو برام بفرست_

 رهی تی چشمام کمری به خودم که زنهی آي تخت گذاشتم و رفتم روبروي رولوی کردم موباقطع
 .شده بود نگاه کردم

 به ی با تاکسیلیموهامو بستم و بعد از خبردادن به ام. دمی کردم و لباس پوشیمی مالشیآرا
 يزای زمستون مي بود که بخاطر سرمای رستوران ساحلهی.  فرستاد رفتمکی که نیآدرس

وارد که شدم با چشم دنبالش .  رستوران برده بودني اشهی شيوارای داخل دشویچوب
 مشت کردم و با لبخند رفتم فمویدسته ک.کردی نگاه مای دربه  نشسته بود ويزیسر م.گشتم

 .جلو نگاهم کرد

 .سالم: تکون دادمیدست

اوم چه :دمی دستامو بهم مالزی مي رويگوهاینشستم و با نگاه به م. نمی لبخند اشاره کرد بشبا
 ...زهی ميغذا رو! یعال

 .دمی تو دهنم گذاشتم و جوکهی تهی چنگال با

 ... شدنت اشتهاتو باز کردهضیمر:  گفتکردی که نگاهم منطوری همکین

 . تکون دادمدیی به تاي و سردمیخند

 .نمی رو ببسنی نشد جیشب مهمون_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 572 

 ... سرش شلوغهیلیخ_

 ... چش شدهدونمینم. امروز رابرت مورگان از پستش استعفا داد_

 . انداختمای به دریو نگاه.  بشقاب رها کردمي توچنگالو

  شد؟یچ _

 م؟یبعد از ناهار کجا بر.  پر کنن جاشوتوننی مایلی خست،ی نيزیچ_

 . دارمي قرار مالقات کارهیمتاسفم بعد از ناهار _

 .مونمی خونت و منتظرت مرمیپس من م_

  من؟يخونه _

به . می که اگه دلم خواست بگم عوضش کنهی دکورش چجورنمی ببخوادیدلم م. اوهوم:دمیخند
 . باشمندتیهرحال من ممکنه همسر آ

 . و رو کردری زد و با چنگال غذاشو زيلبخند

 . بودی برام کمک بزرگیاشل. کردمی شروع میی از جادی واقع بادر

 هم یفرق.  خبر ندادمیبه اشل.  برام گرفت به عمارتش رفتمکی که نی از ناهار با تاکسبعد
 .کردینم

 در آوردم فمی از کلمویموبا.  انداختماطی به اطراف باغو حي از در وارد شدم نگاه سر سریوقت
 .و شماره اسپنسر رو گرفتم

 الو؟_

 . ازت دارمی خواهشهی. سالم...اسپنسر_

 .لویحتما، بگو ن_

 .ي ولبرگ رو از کار بندازکوالسی خونه نينای دوربي که داری با اطالعاتیتونیم_

 ؟ییتو االن اونجا_
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 ؟یتونیم. نجامیآره ا_

 يوتری تو کامپي بردیبعد تو با. ندازمی از کار مقهی من پنج دق،ی اما نه به مدت طوالنتونمیم_
 ی از کار انداختن، کار سختياونجا اطالعات نوشته شده برا.شهی باهاش چک منایکه دورب

 .ستین

 . شروع شد بهم بگوقمی پنج دقیوقت. خب، باشهیلیخ_

 .نتتی نبیفقط حواست باشه کس. خبیلیخ_

 .حواسم هست نگران نباش_

 اسپنسر اس ام اس داد بدوت یو دستم نگه داشتم و منتظر موندم، وقت توی کردمو گوشقطع
 انداختم تا مطمئن نیی به پاینگاه. زود داخل خونه شدم و از پله ها باال رفتم.  باز کنمنکهیا

 که پر ی در اتاقیوقت.  کنمدای رو پکیتا اتاق کار ن. مشغول گشتن اتاقا شدم. ستی نیشم کس
 تورایبه مان. زود رفتم داخل و در رو بستم. دمی توش بود دوتری کامپزی بود و دوتا مسهاز قف

  کنم؟کاری چدیحاال با. خاموش بودن متعجب به اتاق نگاه کردم . نگاه کردم

 . به خودم اومدممی زنگ گوشبا

 ..الو:جواب دادم... اسپنسر

 ده؟ی می چه معننی بنظرت الوین_

 ؟یچ_

 .نایخاموش بودن دورب_

 ؟یدونیتو از کجا م_

 متوجه شدم ی از کار بندازمشون ولخواستمیم. يدیمن به اس ام اس دادم اما انگار ند_
 .ستی نی ارتباطچیخاموشن، ه

  خونش خاموش باشن؟؟ينای دوربدی چرا باده،ی می چه معننیا_
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 .دونمینم_

 ...فعال.فهممی ميبزود...فهممیاما م. منم_

 . خبیلیخ_

 ....فهممیم.  خاموش نگاه کردمتوری کردم و متفکر به مانقطع

 ستادهی روبروم وای اشلدمید. در رو که بستم و خواستم برم سمت پله ها. رونی اتاق رفتم باز
 .کنهیو متعجب بهم نگاه م

 ....نجای تو الوین_

 ...ای ب،یاشل_

 نایدورب: در رو بستم و گفتم.  از اتاقا رو باز کردم و بردمش داخلیکی گرفتم و در دستشو
  کرده؟نکاروی ایواسه چ.خاموشن

 . کردمنکارویمن ا_

 تو؟ چطور؟_

 . اون لحظه که وارد اتاق شدمم پاك کردملمیف.  کردمنکاروی اتاق ارفتمی واسه نظافت میوقت_

 ؟ی چيبرا_

 . مطمئنمکنم،ی مدایبالخره پ. گردمی مهشی مدرك علهیمن کل خونه رو دنبال _

 از ی حتداستی که پنجوری اه،یکار سخت:پنجره انداختم به ی و نگاهستادمی وانهی به سدست
 .ذارهی هم نمزی نشونه رهیخودش 

 . زود حلش کنمدمیقول م. گفتم که بسپارش به من_

 . بهت اعتماد دارم: شونش گذاشتمي رودستمو

 .پس بسپارش به من_

 ؟يدی نديزی مدت چنیتو ا_
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 .باور کن نه_

 . ممکنه شک کنهنهی مارو ببی کسنجای ارون،ی بمیبر: به در انداختم و گفتمینگاه

 .رونی بمی تکون داد و باهم از اتاق رفتيسر

 بهمون انداخت و ینگاه. میدی سالن دي سرخدمتکار رو تونیی پامی پله ها که رفتاز
 .سالم خانوم:گفت

  بود؟یاسم شما چ. سالم_

 . هستم خانومایمار_

 من؟ی سالن نشارنیرام ب و شکر بری قهوه با شهی نی بگشهیخوشبختم، م_

 .ی اشلایتوهم بامن ب. حتما_

 . رفتای به من انداخت و دنبال ماری نگاهیاشل

 ی از طرفانه،یدودل بودم که خودم خونه رو بگردم . ستادمی به سالن رفتم و کنار پنجره امنم
 يزی مگه چشه؟ی می اونوقت من بگردم چست،ی نيزی و چگردهی می اشلکردمی فکر میوقت

 که به باغ نطوریهم.  خودم بگردم تا مطمئن شمخواستی دلم مگهی از طرف دشه؟یعوض م
 ادمی.  لبم نشستي رويو لبخند. دمی دست کششهی آروم رو شردمکی پنجره نگاه مرونیب

 با انگشت رو پنجره شهیهم.گرفتی بخار مشهی هوا سرد بود و شی بچه بودم وقتیاومد وقت
 ی حتنجای اومد چقدر دلم تنگ شده براشون، اادمی. کردی مامان هم دعوام مدمیکشی مینقاش

 ... تنگ شدهرانی دلم برا ادچق.  باشمکشونی از پشت سنگ قبر نزدتونمینم

 ؟یینجای وقته ایلیخ:  گفتاوردی که کتشو در می درحالکین.  باز شدن در برگشتمي صدابا

 .کشهی کارت طول مکردمیفکر م_

 ...نیبش .زود تموم شد_
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 ذاشتی مزی مي قهوه رو روي فنجوناینی که سیخدمتکار اومد و درحال.  مبل نشستمي رورفتم
 . شدری که ددیببخش:گفت

 .زمی نداره عزیاشکال_

 کمی.  اومد رو مبل کنارم نشستکین. رونی رفت بکی زد و با اجازه از ني لبخندخدمتکار
 .یکشی ازم خجالت مکمیفکر کنم : زد و فنجونشو برداشتيلبخند. خودمو جمع کردم

 .کمی کالسکمیمن _

 .متوجه ام_

 . تکون دادم و فنجونمو برداشتميسر

 . ازدواج کنمادی که اون هم خوشش مي دوست داشت با دخترشهیپدرم هم_

 داد؟ی نبود اجازه نمی اگه از دختر مورد نظرت راضیعنی_

 .ومدی نشی برام پیتی موقعنی زنده بود چنیخوشبختانه تا وقت_

 ..ی داشتيادی زيحتما تا االن دوست دخترا_

 اد؟ی بنظر منطوریا_

 .دونمینم: نگاه کردم و گفتمشدی که از فنجون قهوم پخش مي بخاربه

 . که تاحاال بهت نگفتم دوست دارمخوامیمعذرت م_

منتظر ادامه حرفش شدم اما اونم تو سکوت به .  بگمی چدونستمی نگاه کردم نمبهش
 . نگاه کردمواری دي روی نقاشي دادم و به تابلوهاهی مبل تکیبه پشت. کردیفنجونش نگاه م

 .ي دوستم نداردونمیم... تو_

 . نگاهش کردم و آب دهنمو قورت دادممبهوت

 .مونمی و منتظرت مکنمی هم من درکت می داشته باشیلیهر دل_

 ؟یگی منوی بگم، چرا ادی بای چدونمینم ...من_
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 ؟ي دوستم داریعنی_

 ي براگفتم،ی می االن چشکست،ی تاك ساعت سکوت اتاقو مکی تيفقط صدا.  کردمسکوت
 . که جرأت به زبون آوردنشم ندارمینقشم دروغ بگم؟ اونم دروغ

تاده دور از  عمارت دور افنیپنج ساله که بودم تو ا.  دوستم نداشتی بچه بودم کسیاز وقت_
 براش کل روزمو اقی با اشتگشتیشبها که پدرم برم.کردمی مي بچه ها با خدمتکارا بازیباق

تو . برو بخواب... کی خسته ام نگفتی و مدادیاونم فقط سرشو تکون م. کردمی مفیتعر
 که کردنی بچه پولدار بهم نگاه مهی همه به چشم شد،ی نمکیبهم نزد ی کسچوقتیمدرسه ه

.  خونه بخونمنی رو تو همرستانی دبی خصوصيپدرم خواست با معلما.  باهام حرف بزنندینبا
 کردمی نداشتم، فکر میدانشگاهم گذشت و باز حس.  هم نداشتمیرستانی عشق دبهی چوقتیه

 که ی عمارتنیفقط کار کنم و برگردم به ا. باشم ی وارث شرکت وال بنهی من فقط ایزندگ
.  با خانواده داشته باشمسمسی شب کرهیهرگز نشد ... چوقتیه.  توش وجود نداشتهيشاد

 . خوردمی و حسرت مدمیدی ملمای تو فشهی که هميزیچ

 کردم کمبودامو با کمک به یسع...  دوست داشته باشم و دوست داشته شمستمی بلد نی حتمن
  چرا با تو نامزدکردم؟یدونیم. بچه ها رفع کنم

 چرا؟: خشمکو باز کردميلبا

 چطور دوست داشته باشم و ي بدادی بهم خوامیم... يزدیلبخند م... يدیخندی مشهیتو هم_
 هی مثل   روپرت؟سونی الیکنیکمکم م.  جزتو اعتماد نکردمچکسیبه ه... دوست داشته بشم

 ... دوست

 دروغشو باور ي حرفاگفتم؟ی مدی بایچ.  بزنمی حرفخواستی بسته مونده بود،دلم مدهنم
 اوردم؟ی الاقل اداشو در مای گرفتم؟ی مدهی رو نادی اشلي و حرفاکردمیم
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 چطور همو دوست می بدادی بهم م،ی بهم کمک کنایب. کنمیمعلومه که کمکت م: زدميلبخند
 .میهردو گذشته رو فراموش کن... می شروع داشته باشهیباهم ... میداشته باش

 . زد و به فنجونش نگاه کردلبخند

 یچطور زندگ...  دروغا رو بگهنی آورده ای که سر اشلیی اون همه بالرغمی علتونستی مچطور
 ...کشهی و نفس مکنهیم

 . برمدیمن با: جام پاشدم و گفتماز

 ؟ي زودنیبه ا_

 .زمی مواظب خودت باش عزینمت،حسابیبیم. متاسفم، مجبورم_

 ...نطوریتوهم هم: و گفتپاشد

 .پس خداحافظ: و پالتومو برداشتم و گفتمفی کزود

 . برسوننتگمی مام،ی باهات مرونیتا ب_

 .ممنون_

 یوقت.  کردمی همراهنی و کنار ماشرونیتا ب.  از کنارش رد شدم اونم پشت سرم اومدآروم
 .نمتیبیتو شرکت م  :خواستم سوار شم سمتش برگشتم و گفتم

 و چک می برا همراهیتونیتو م. کنمی استخدام مگهی دی منشهی تی راحتي براشه،ینه هم_
 .مثل خودم... يای بیکردن کارا هر از گاه

 . ممنونه،یفکر خوب_

 .انقدر تشکر هم نکن_

 .باشه، پس خداحافظ_

 .نمتی انقدر کم ببخوادی دلم نمیتو شرکت نه ول_

 .ذارمی تنهات نمگهی د مطمئن باش،حواسم هست_
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 فقط چشماش هنکی بودم،بدون ادهی لبخند زدنشو ندينجوری تا اون لحظه ادی زد،شالبخند
 ... دیخندیلبهاشم م. نشون بده

 آدم هی دادن به ی الکدی امکردمیباخودم فکر م.  شدمو براش دست تکون دادمنی ماشسوار
 که يلوفریاونم توسط ن...  شکسته شدن وجود ندارهي برای داره، قلبیخالف چه اشکال

 ...خودش توسط عشق رد شده

 که شدم نم نم ادهیپ.  برمادهی رو پیلی تا خونه امری مسی شم و باقادهی پابونی سر خخواستم
سه .. دوقدم...  قدمهی.  فرو بردمبامی کش موهامو باز کردم و دستامو تو جد،یباریبارون م

.  نگاه کردمو قطرات بارونو با صورتم گرفتمي خاکستررهیبه آسمون ت... پنج...چهار... قدم
سرمو .  کنارم سرعتش کم شدنی ماشهیاحساس کردم . دمی کشیقی زدمو نفس عميلبخند

 ي چرا دار لو؟ین: و نگاهم کردنیی پادی رو کششهیش. دمی رو دسنی جنیبرگردوندم و ماش
 ؟يری بارون راه مریز

 سن؟ی جيچطور_

 .وونهی دیشی مسیخ...سوار شو_

 . چتر دارمفمی تو کزنم،ی شم قدم مسی خنکهی ايبرا_

پس صبر کن پارك کنم باهم قدم :  به اطراف انداخت و گفتی اخم نگاهم کرد بعد نگاهبا
 .میبزن

 . دمی باال انداختم و خندي اشونه

 .  شد و به طرفم اومدادهی پارك کرد بعد پابونی و کنار خدیچیپ

  مثل من؟ی شسی خيخوای میمطمئن_

نظم  ميخودمو بهش رسوندم و هردو با قدما.  قدم برداشتهی و جلوتر از من ستادی اکنارم
 .میراه رفت
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 !ی شسی خيخوای و ميخب پس چتر دار: کرد و گفتباشی تو جدستاشو

 به؟ی عجیلیاوهوم،خ_

 . شنسی بارون خری دوس دارن زایلینه اصال،خ_

 .یفکر نکنم جزو اون دسته باش_

 .ادی خوشم نمیلی شدن خسیاز خ. گربه امهیفکر کنم مثل _

 ! درشت و روشني گربه زرد رنگ با چشماهی ،ی گربه هم هستهیشب_

 لد؟یمثل گارف:دیخند

 ! ترپی خوشتکمی دمیشا! ییجورای_

 ؟ی شسی خنجای اي شد که هوس کردیخب چ! فتیممنون بابت اوج تعر_

 ...میلی امشیمن پ_

 ؟یچ: کردتعجب

 ؟یتو خبر نداشت_

 چرا؟_

 . بهترهينجوریا: پاهامون زل زدمری زسی جمع شد و به جاده خلبخندم

 ؟يدی اتفاق جدچی بدون ه؟يدی فهمنویتازه ا_

...  بشوره و ببرهاموی و ناخالصی بارون تموم ناراحتنی امروز اخوامیم... سنی جیدونیم. اوهوم_
 . دارهیحس خوب.  شمسی خنجای اخوادی دلم منی ادواسهیشا

 ...ویمثال چ_

  رو بشوره؟یچ_

 . بهم انداختی نداد و فقط نگاه کوتاهیجواب

 ... ی هرچای... ی حس خستگ؟ینی از هزاران هزار فکر سنگیکنی حس نمیتو گاه... خب _
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 ...لوی به مغز و قلب نفوذ کنه تا شستشو بده نتونهیبارون نم_

 .خوامی چون من م شهیم...  کار کنهدی بایول: شدی دلم خالته

 .دوارمیام_

 !ي جوجه کالغ بارون خورده شدهیشب: بهم انداختینگاه

 ! تو چشماش بهتر باشهختهی که موهاش ريدیلی کنم از گارف؟فکرياوه جد_

 ! دنبال سوژه انشهی همایرانی ازدمی حدس مدیبا:  برد عقب و گفتسشوی خي دست موهابا

 ؟یلی خونه اميای بیخواستیم! ي نداریتوهم دست کم_

 . داشتمي کارهی نطرفاینه، ا_

 ؟یزنی قدم منجای با من اي که داريانجامش داد_

  برم؟خوادی دلت میلیخ_

 !نمتیبیخوشحالم که م. وونهینه د_

  نه؟هی حق اجتماعهیخوبه، چون بارون _

 مگه نه؟! هیاری امر اختهی کنار من بودن یول. آره،مسلما_

 رامان با رفتنت مشکل نداشت؟_

م،  مهمونهیبه هرحال من .  خونه کدوم دوستم باشمکنهی میچه فرق:  باال انداختمي اشونه
 . موندم و مزاحمتون شدمادی اگه زدیببخش

 .شهی هم خوشحال مسنیم..  خونه منمی بريخوای اگه م؟ي شدوونهید_

هوس .  زن باردار بودنهی شی پهیحس خوب.گذرهی فعال با اما بهمون خوش میول... حتما_
 !میکنیماهم کمکش م.  بخورهدی کنه بایهرچ

 ...يبنظر من که الغرتر شد_

 ؟يدی مصی گشاد و شال چطور تشخي همه پالتونی تو از رو ایه:دمیخند
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 !ختتی ریاز صورت ب: دیخند

 !نینی منو ببییبای زنیتونیشماها اصال نم! یلی خسن،ی جي مزه شدیب: نازك کردمی چشمپشت

 ! نزدمنکیشرمنده، من امروز ع_

 سن؟یج_

 .بله_

 ...ممنون_

 ؟یختیری گفتم بنکهیبخاطر ا: گرد شده نگاهم کردي چشمابا

 ...نه!! شیییچ_

 خب؟_

 !يکه منو خندوند_

 ... شدهتیزی چهی: زديلبخند

 .نیبب! می عااااالگهیبه لطفت د_

 !نه مجبورم نکن به اون صورت نگاه کنم_

 ... شششییییچ_

 مونده تا در آپارتمانو بردارم که بازوم رو گرفت و منو ی کردم تا چند قدم باقعی سرقدمامو
 ! کردمیشوخ: قدم رفت عقب و گفتهی. نگاهامون توهم قفل شد. برگردوند سمت خودش

 !ي باي باگهید.دونمیم:دمیخند

 . براش تکون دادمدستمو

 .برو باال،خداحافظ_

 .با لبخند رفتم داخل.  برام تکون داددستشو
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 بهم یحس خوب.  نداشتمی خوبنی به ايتاحاال دوسته پسر... ود بی دوست واقعهی سنیج
 ...ادی زیلیخ.  با ارزش بودیلی و برام خدادیم

شال گردن .  بوتامو در آوردم و کنار در گذاشتممی خونه رو باز کردم و آروم رفتم داخل ندر
 و یلیام حرف زدن يصدا. و پالتومم در آوردم و رو دستم گرفتم تا ببرم داخل و خشک کنم

 هنوز لوین...  اماشهینم: گفتی میلی که امدمیتا خواستم از راهرو برم داخل شن. ومدیاما م
 . رامانو ندارهدنی دیآمادگ

 .هی نشون بده قودی بالوی ضعف داره، ندنشی که رامان فکر کنه از دنهیبهتر از_

 . امایکنی درك نمیول... یکنی مهی بودن رو توصي قوشهیتو هم_

 که ناراحتت نهی بخاطر ازنمی حرفشم نمگهی دینیبیاگه م...  تو رو که اصالکنم؟یمن درك نم_
 ...وگرنه. نکنم

 . خواهشا بحث منو نکنلوئه،یاالن موضوع ن_

 ..نی شماهم هستشه،ی نميزیچ... مجبوره_

 ...لویاما ن_

 ؟یمن چ: قدم به داخل هال برداشتمهی اوردمی طاقت نگهید

 .  که رو مبل کنار هم نشسته بودن نگاهم کردنی دو درحالهر

 . چرخوندم و خودمو منتظر جواب نشون دادمنشونی بنگاهمو

 ... کارمونيبرا. می مالقات پنج نفره داشته باشهی دیبا: و گفتدی کشی پوفیلیام

 ه؟یخب مشکل چ: گردوندمنشونی بنگاهمو

 بهتره کنسلش کنم نه؟_

 .شهیچرا؟ مگه م: زدملبخند

 ...اما خب_
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 .حوصله سرماخوردن ندارم اصال.  انجام شه، من برم لباسامو عوض کنمدیحرفشم نزن، با_

  متعجبشون رفتم تو اتاقي در برابر نگاه هاو

 گهیچاره د.  باشمي قودیبا... يظاهر قو... نهیهم.  قلبم گذاشتمي دادم و دستمو روهی در تکبه
.  و لباسامو گذاشتم تا خشک شنزیرخت آو و رفتم سمت دمی کشیقینفس عم.  ندارميا

رفتم برش داشتم و نگاه . دمی شنلموی زنگ موبايحوله برداشتم تا موهامو خشک کنم صدا
  د؟یبله نو: دادمابجو.  بوددیکردم نو

 .سالم به خواهر خوشگلم_

 ! خواهر خلمیگی مي دارکردمیسالم، چه عجب فکر م_

 . چون فردا تولدته ارفاق کردمگهینه د_

 تولدم؟؟؟؟؟_

  نبود؟ادتیآره، فردا پنج اسفنده،_

 ستم؟ی که روز تولدم نیخب ناراحت.نه واقعا_

 ! نداشتم جونه تودنیحوصله کادو خر. زنمی دارم بشکن میباور کن از خوشحال_

 !عاشق صداقتتم!  واقعایمرس _

 ! تو تک تک رسانه هاگم،ی مکی فدااااات، فردا بهت تبرگهیخواهش، خب د_

 !یکنیلطف م_

 ! همشنترنتهیقانع باش، حجم ا_

 . خداحافظگهیخب د... بله_

 !سی سيگودبا_

 .... منوونهیدلم براش چقدر تنگ شده، داداش د.  کنسول گذاشتمي رولوی و موبادمیخند
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  مامان که تو خونه رامانيادگاری گردنبند ی خالي گذاشتم و جانمی قفسه سي رودستمو
 دیکاش نو.  بار فراموش کردمنی اوليفردا تولدمه و من برا.جاگذاشتم رو لمس کردم

 داشته تونهی می که با لبخند گفته شه چه حسیکی تبرچی بدون هنجایتولد اونم ا... گفتینم
 . پنجره نگاه کردمسی خي هاشهیو به ش  زدمیلبخند تلخ... باشه

 که خواب منو به اون وابسته یاهی سونیاونم م. ومدی می به نظرم اضافمی زنگ گوشيصدا
 بله؟: چشمامو باز کنم جواب دادمنکهی از رو کنسول برش داشتم و بدون ایعصب. کرده بود

 !اهپوستی پارسال دوست امسال سلو،یسالم ن_

 !!شما؟_

 .آرمانم_

 .  شدمزی خمی باز کردم و تو جام نچشمامو

 . اسمتو نگاه نکردمدیجانم آرمان؟ببخش_

  بابا، چه خبر؟سیمهم ن_

 برات شبموی خواب دي صبح سرد زنگ زدهیساعت هشت : به ساعت انداختم و گفتمینگاه
  کنم؟فیتعر

 ...ی کمکم کنرون،ی بمی برخواستمیم! نه_

 کمک؟_

 .رمی بگهی هدهی دوستم ي برایکمکم کن...خب_

 . خسته امیلی بذار بخوابم خال،یخی بکنمیمن؟آرمان خواهش م_

 ! مجبورماری بهونه نلوی آخه، نشهینم_

 م؟ی عصر برشهینم_

 المصب من انقد از مرحله پرتم؟! ي روز به من اختصاص بدهی شهی میحاال چ! شهینم _
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  خب ساعت چند؟یلی خ؟یشیحاال چرا ناراحت م _

 ! دنبالتامیاالن حاضر شو، صبحونه بخور من ساعت نه م_

 ؟ي بهم بديخوای صبحونه ام نمهی رونی بيبریو م کله سحر منيدار! یمرس_

 ! بهتدمی ناهارم مبرمتیتو حاضر شو من م!  نداشتم باباي خب منظوریلیخ_

 ... کارمون تا ناهاریعنی_

 .ایفعال، زود حاضر ش! گهی دمیزنی بعد حرف مشویبق_

 ...فعال.باشه _

 هم که رو یلی رفتنه؟ امرونی برگردوندم رو کنسول و سرمو خاروندم، آخه االن وقت بلویموبا
 !حتما زود پاشده! ستیتخت ن

 خودم يبرا!  خستهيتولدت مبارك خابالو. نهی آي اومدم رفتم جلونیی از تخت پایلی می ببا
 .  رفتمیی تکون دادم و به طرف دستشویدست

 مبل نشسته بودن با ي و اما رویلیام.  زدمرونی برداشتم و از اتاق بفموی که شدم کحاضر
 کجا؟: گفتیلی زدن و امي لبخنددنمید

 . دوستم کادو بخرمي براخوامی مگهی مدونمیچه م... رونی برمیبا آرمان م_

 . خب، خوش بگذرهیلیخ_

 ...نمی بشکمی ومده،منیهنوز که ن_

 . بلند شدفونی آي برم سمت مبل صداتاخواستم

 !منتیبیم: به در اشاره کرد و با خنده گفتاما

 . زدمو به طرف در رفتميلبخند

.  به همراه داشتي برام حس بدی آرمان حتما کمدنید.  آسانسور پله رو انتخاب کردميبجا
 ...  بدتر باشهینی رو ببهشهی نفر که شبهی که نی از اتونهی میچ...  رامانيبرادر دوقلو
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 من ست،ین برادرش هیاون شب...  نشسته بودنشی ماشيآرمان تو. رونی و رفتم بدمی در رسبه
 . بخاطر چهره با اون مثل رامان برخورد کنمدینبا

 !سالم: زدمو سوار شدميلبخند

 چه خبر؟...ریصبح بخ: شدنی لبخند بهم نگاه کرد و مشغول روشن کردن ماشبا

 .نداختی رامان نمادی به دلم برگشت، مثل قبلنا آرمان منو به آرامش

 ؟يانقدر عجله دار: چرخوندمنی اون و فرمون ماشنی بنگاهمو

 هان؟ _

 !می صبحونه بخورمی نره برادتی! یچیه _

 .حتما_

 .  رو راه انداختنی داد و ماشگاز

 کشه؟یما کارمون تا ظهر طول م_

  گفته؟یک: بهم انداخت و گفتي ناچارانه انگاه

 !دمی بهت ناهارمیخودت گفت_

 .فکر نکنم کارمون تا ظهر طول بکشه!  کردمیشوخ_

 . شدمرهی تکون دادمو به روبرو خسرمو

 ..گهی نميزی چپرسمیرامان ناراحتت کرده؟ از خودش که م... لوی نگمیم _

 ...اری بخر بچی دوتا ساندو م؟ی بخورنی صبحونه رو توماششهیم_

 ؟یزنی بابا، توهم که حرف نميا_

 ...کنهی می باشم، اونم دوستمه چه فرقیلی امشی مدت پهی نداره، خواستم ی خاصلیخب دل_

  باشه؟یچ_

 ؟؟؟یچ_
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 .چیساندو_

 ! و موز و عسلینیکره بادوم زم_

 !هیصبحونه چاق کننده ا_

  داره؟ی چه اشکالی مدت طوالنهی بعد باری دونم،یاوهوم، م_

 ... ندارهیاشکال_

 .دونمیم_

 !گمی رو میلی امشی پی رفتنکهیمن ا_

  اشکال داره؟چی ساندویعنی _

 ؟یدنینه اصال، نوش:کردی که کمربندشو باز می کرد و درحال و پاركابونی کنار خدیچیپ

 ! اسپرسووانی لهی _

 .امی مرمیگیزود م!ی رودل نکندوارمیام_

. دمی کشیقی دادم و نفس عمهی تکی رفت سرمو به پشتیوقت.  و به رفتنش نگاه کردمدمیخند
 خواننده ي آهنگ و بعد صداتمی ريصدا.  و روشنش کردمدمیبعد دستموبه سمت ضبط کش

 :دیچی پنیتو ماش

 یالیخیرم،توبیمی مبرات

 ی باحالي طرفه کی عشق چه

 ي دوست دارم و دوسم ندارمن

 يزاری اما تو تنهام ممونمیم

 ی حواسی دارم، بهواتو

 یخواستی اما توهم نمخواسمتیم

   گرفته ،باز دوبارهدلم
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  هواتو دارهزیی پايهوا

  نگاه کنمنو

 ... دوست دارمیلیخ

  دعا کنبرام

 ... دوست دارمیلیخ

 ...ی رحمی بیلیخ

  خودم باشمثل

 ... دوست دارمیلیخ

  عاشقم باشتو

 ... دوست دارمیلیخ

 ...یفهمی نمچرا

 دمی رو کششهیحس کردم نفسم قطع شده ش.  به طرف ضبط بردمو خاموشش کردمدستمو
 ... تازه اومد توژنی و حس کردم اکسنییپا

 .لعنت به من... آهنگهیلعنت به هرچ... ستمچشمامو ب. دمی تند نفس کشتند

 ؟يدی خوابلوین_

 . نگاه کردمکردی باز کردم و به آرمان که با بسته تو دستش نگاهم مچشمامو

 . باالدی رو کششهی دراز کرد و شدستشو

 ...یزنی مخی؟يدی رو کششهیچرا ش_

 . زدمو موهامو بردم پشت گوشملبخند

 ؟ی گرفتچمویساندو... نگران نباش...خوبم _
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 يفکر کردم خوابت برده و دار: رو گرفت سمتموانی لهی و چی ساندوهی تکون داد و يسر
 . درهم بودافتیق. ینیبیخواب بد م

 . داشتماجی تازه احتي هواکمینه خوبم، : گرفتم و گفتمازش

 ی بزرگدیبعد از صبحونه به مرکز خر.  شدمچمی نگفت و منم مشغول باز کردن ساندويزیچ
  پسر؟ایدختره :دمی پرسکردمی مختلف نگاه مي که به مغازه هانطوریهم. میرفت

 !بچه؟_

 !ي براش کادو بخريخوای که میاون! هی چوونه،بچهینه د :دمیخند

 !دختره:دیخند

 مامان بچته؟؟؟: گرد کردمچشمامو

 !گهی دمی گفتم بخنديزی چهی! ي شدوونهید: و آروم زد به پشتمدیخند

 ! خب باورم شدیلیآهان خ_

 م؟ینی اونجارو ببمیبر: اشاره کردي مغازه ابه

 .می کردم و باهم به طرف مغازه رفتقبول

من !  بهونه آورد که اله و بلههی و آرمان همش میدی رو چرخدی طبقات مرکز خرنصف
 ؟!خواستی از من چرا نظر مفهممینم

 و قشنگ رو کی شیلی ساعت دخترونه خهی و من میدی مغازه طبقه پنجم رو هم دنیآخر
و من ! میبهتره عجله نکن: با لبخند به ساعته نگاه کرد و بعد گفتیاولش کم.  دادمشنهادیپ

 نگفتم و يزیبازهم چ!  ظهر بودکیچون ساعت ! هی منظورش از عجله چدونستمیواقعا نم
ده بود  و آرمان انگار اوممی هم گشتی و پنج طبقه باقمی خوردتزایپ  ناهار تو همون طبقهيبرا

 سه طبقه یوقت! گهی دیکیو باز . می و باز بچرخگهی ددی مرکز خرهی می برمیمجبور شد! تماشا
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 ياگه اومد! یکنی موونمی ديآرمان دار: رو زانو خم شدم و با غرغر گفتممی هم گشتیکی نیا
  چه وضعشه؟نیآخه پسر جان ا! ی باغ وحش،یپارک هی می بگو الاقل بري روادهیپ

 م؟ینی اونجا بشکمی يخوایم: زد و گفتيلبخند

 با پاساژ ونی شما آقاکردمیمن فکر م! ي مشکل پسند شدي دختراقامثلیدق!  آرمانيوا_
 ! جفتمون شک کنمی ذهنتی به جنسي امروز باعث شدنی خانوما مشکل داريگرد

 !می کندای خوب پزی چهی دیخب با_

 !یستی نيمشتر!  خوبهيزای لس آنجلسه همه جا پر از چنجای ازمیعز_

 !یزنی تهران حرف ميای تره باري فروشنده هانی مث الوین: درآوردلشوی و موبادیخند

 !یکنیبخدا تو آدمو ناچار م_

 نیبرو اونجا بش: گفتکای سمت فواصل بوتیمکتی رو گوشش گذاشت و با اشاره به نلشویموبا
 .امی زنگ برنم االن مهیمن 

 یمتعجب و شوك زده به اون...  افتادیی و ناخواسته چشمم به آشنامکتی رفتم سمت نکالفه
  داره؟کاری چنجای اتایر.  شدمرهی بود خستادهی مزون لباس عروس انیتریکه پشت و

 قدم تای انداختم و به طرف رزدی حرف ملشی دورتر با موبای به سمت آرمان که کمینگاه
 . هم همراهش بودگهی دختر دهی.برداشتم

 . به شونش زدمو آروم صداش کردمی سرش قرار گرفتم دست پشتیوقت

 ...تو:  شدرهی سمتمو متعجب بهم خبرگشت

 ؟یکنی مکاری چنجایا....سالم_

 کرد و بی صلنهی دستاشو رو ستایر.  به دختر کنارش انداخت و اون وارد مزون شدینگاه
 . لباس عروسدیخر... کهینیبیم:گفت

 . مونده بودمرهی و فقط بهش خدی شد،آب دهنمو قورت دادم حرفام تو دهنم ماسی دلم خالته
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 تو حالت خوبه؟_

 ؟يومدیبا رامان ن: کردم لبخند بزنمیسع

 دلمو يخوای مای؟ی کنرمی تحقياومد: زد و گفتيبعد پوزخند.  کردکی بارچشماشو
 ... حرفتو بزن و زود برو؟خواهشایبسوزون

 ... بودیچ حرفاش شوکه شدم،منظورش از

  کنم و دلتو بسوزونم؟رتی تحقدیمن چرا با_

 که ی و تو سرم بزنینی تا منو ببيحتما مدت ها منتظر بود. می من و اون بهم زدنکهیبخاطر ا_
 ... که منو ول کردهيدل اونو بدست آورد

 .  بگمدی بای چدونستمینم.کردمی نگاهش مناباورانه

 یلی خشیکی از تایر: و گفترونی که همراهش بود سرشو از در انداخت بي لحظه دخترهمون
 .نی پرو کنم ببایخوشم اومده ب

 . خداحافظي نداری اگه حرفگهیخب د... زمی عزامیاالن م_

  ؟یکجا رفت: دمی آرمان رو از پشت سرم شني که رفت داخل صداتایر.  بدمی جوابنتونستم

 . سمتشبرگشتم

 لباس عروس؟:دیخت و پرس اندانیتری به وینگاه

 .مینی ببمی خوشت اومده؟بريزیاز چ... نه_

 .ي شديجوریچت شده،_

 .نه خوبم_

 .مشی بخرمیبرگرد. انتخاب همون ساعته بودنیبنطرم بهتر! شهی مشیساعت داره ش_

 . تکون دادمو کنارش راه افتادمسرمو

 ... ومیدی که چرا همون اول نخری غر بزنيخواینم_
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 .میفقط بر.نه_

 موندم تا خودش ساعت رو بخره و نیتو ماش. می نگفت و باهم از مرکز خارج شديزیچ
 . خبر ندارمییزای با رامان بهم زده؟ من از چه چیک.  بودمتای ريتو شوك حرفا. برگرده

 یکیحتما .  نشمیی نگفته تا من هوادونستهیحتما چون حس منو م...  بهم زده و نگفتهتای ربا
 ...   شدهتای رالیخیب کرده که دای پگهید

 . ثمر بودی ثمر تر از بی کردم فکر رامان رو از سرم دور کنم فکر کردن به اون بیسع

 فکرا نی که با استیمن انقدر دلم آروم ن.  کالم گذاشتمی بکی موزهی روشن کردم و ضبطو
 .آشوبش کنم

 داده بودم و به هیآرنجم رو به پنجره تک. می راه افتادیلی که برگشت به سمت خونه امآرمان
 .کردمی نگاه مرونیب

 ..يتو فکر_

 . تو فکرنشهیآدما هم_

 .،شرمندهيخسته شد_

 ...يخودتم خسته شد! يدی رو خرهی و از نقطه اول هدی برگشتاد،بالخرهینه ز_

 .نه من سرحالم_

 دوست دخترته؟... هی کيدی که براش کادو خری دوستنی اینگفت: کردمو گفتمنگاهش

 . بهم زدمشی ماه پشی دوست دخترم شنیبا آخر.ت دخترم کجا بودنه بابا،دوس_

 .ستی وقت هم نیلیخ_

 ؟يجد_

 .آره_
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 دمی شم دادهی خواستم پیوقت. می نزدی حرفیلی شدم و تا خونه امرهی خرونی به بدوباره
به سمت در که رفتم ... گهیجنتل منه د. تشکر کردم.  شد و در رو برام باز کردادهیزودتر پ

 . کنارم واستادهدمید

 .کردمیمتعجب بهش نگاه م.  از من زنگو زدزودتر

 .اول تو: که باز شد گفتدر

 ؟يایتو کجا م!  لحظه استپهی_

 !گهی درمی مزنمی مي سرهی_

 ...ي شدبی عجیلیخ: دادم باال و گفتمابروهامو

در که پشت .  باالمیمنم به داخل قدم برداشتم و باهم رفت.  و اشاره کرد برم داخلدیخند
 !گهیبرو تو د:  گفتمیدیرس

 ؟؟؟يایتونم_

 !!تو زودتر برو بهشون بگو من اومدم که خودشونو بپوشونن...زهیچ_

 ؟ي آرمان تب ندار؟؟؟یچــــ_

 ... در بازه برو تولوین_

 ي گوشمو کر کرد، و برف شادغی دست و جي نگفتم و رفتم داخل به محض ورود صدايزیچ
 و اما رو روبروم سنی ج،یلی خندون و شاد اميچهره ها.  رو سرم فرود اومدیو کاغذ رنگ

 .زمیتولدت مبارك عز: محکم بغلم کرد و گفتیلیام.دمید

 باال انداخت و ي وا مونده بود، برگشتم پشت سرم به آرمان نگاه کردم، با خنده شونه ادهنم
 !تولدت مبارك:گفت

 . بگمی چدونمیممنونم،واقعا نم: و گفتمدمیخند

 .می کنزتی سورپرمیخواستیم : تو هوا گفتختیری مي که همش برف شاداما
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 .گمی مکیتبر : هم اومد جلو و گفتسنیج

  امروز تولدمه؟نیدونستی شما از کجا میول. نی کردزمی سورپریلیاز همتون ممنونم،خ_

 .من بهشون گفتم _

ته دلم ضعف .  نگاه کردمومدیبه رامان که از اتاق به هال م.  شدی کمرنگ و مصنوعلبخندم
 . رو لبم خشک شده بودیاما اون لبخند مصنوع. لرزش دارمکردمیحس م. رفت

 .زدی نمی و حرفکردی فقط نگاهم ماونم

 ... زودباشنی بشای بگهیخب د: بازومو گرفت و گفتیلیام

وند و  منو نشیلیام.  نگاهمو از رامان گرفتم و به طرف مبل رفتمیلی شدنم توسط امدهی کشبا
 .  سرم گذاشتي رويکاله تولد

  کردم؟ي بازلمی چه خوب فيحال کرد: کرد و گفتی رو تو دستگاه پلي تولدیقی موسآرمان

 شالگردنم شی رشی با ريو مشغول باز.  کردمدی رو تجدمی نزدم فقط لبخند تصنعیحرف
 . اتاقت برات لباس گذاشتممی برار،یپاشو درشون ب:  گفتتی با حساسیلیام. شدم

 لباسمو عوض کنم، ستی نيازین : جام پاشدمو پالتو و شال گردنم رو بهش دادم و گفتماز
 .کنمیخواهش م

 ...  خبیلیخ: گفتي دهنده اي که با نگاه دلداردیدی می تو صورتم چدونمینم

 شده هی شبی به دهن کجشتری که بي و لبخنددهیرنگ پر. کردی آشوب درونم رو حس محتما
 . دوباره تو جام نشستم. بود

 .ی گرم شارمی قهوه برمیم: گفتیلیام

 . به طرف آشپزخونه رفتو

 عادت دنشیهنوز چشمم به د.  نقطه کردم تا رامان رو نگاه نکنمهی نگاهمو معطوف دوباره
 . خونه رو سرم آوار شهنی کنه و اتی سرارونی لرزش درونم به بدمیترسیم. نداشت
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 ...همش کار خودمه!  کردمنیی چقدر خوب تزنیبب _

 . زدميزی حرفو زده بود نگاه کردمو لبخند تشکر آمنی که اسنی جبه

 ! من بوددهیرنگا و مدال ا : با اعتراض گفتاما

 به تولد من توجه کنه و به دیاصال چرا رامان با.  نگاه نکردمناتیی اومد اصال به تزادمی من و
من اصال دلتنگش ... بودی نمنجای حداقل خودش اومد،یکاش نم. کنن زی بگه که منو سورپرهیبق
 ... ذرههی یحت. ستمین

حس .  متفکر بودافشی و قنییسرش پا.  نگاهمو باال بردمو بهش نگاه کردمی درموندگبا
 به خودم دروغ تونمی نمیحت.... فقط حس منه، دلتنگش بودمدمیشا... الغرترشدهکمیکردم 

 ...ی از خودت نشکستيتو غرور... لوی نیتو شجاع. ق نترس گفت از عشیلیام. بگم

 . نگاه کردمومدی قهوه مینی که با سیلی نگاهمو ازش گرفتم و به امی سختبه

دستمو گرفت، چقدر دستش .  گذاشت و با لبخند اومد کنارم نشستزی مي رو روینی سیلیام
 .انگار تب داشت...گرم بود

 !دستات چقدر سرده: روشنش گرد شد و آروم گفتيچشما

 کن ادیبرو گرما رو ز: رو به آرمان گفتیلیام... شدمی تب نداشت، من داشتم منجمد ماون
 ! سردشهلوین

 !گرمه که_

 ...کنمی مادیمن ز:رامان از جا پاشد و گفت.  چپ چپ نگاهش کردیلیام

 به خودم سنی جيبا صدا. ش نگاه کردم استفاده کردمو به رفتننتمیبی نمگهی دنکهی فرصت ااز
 !وگاستیانگار کالس ! یچه جشن ساکت:اومدم

 !اصال شک نکرد!  کردمي کنم چقد خوب نقش بازفی تعرنیبذار: پا انداختي پا روآرمان

 !ي بودعیضا  میلیبنظر من که خ:دی خندیلیام
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 ؟ي چشاتو فرستاده بود ؟یدونیاز کجا م_

 . سپردمی به آدم اشتباهدمی فهمکردمی با تلفن باهات هماهنگ میاز وقت_

 لو؟ی نه ند،مگهی نفهملوی نیول_

دوباره مهر سکوت رو لبهام محکم تر .  کردم قفل زبونم رو باز کنم که رامان برگشتیسع
 .زده شد

 !می کني بازقتی جرعت حقنیایب: گفتجانی با هیلیام

 !يبرا باز یتولده نه دور هم! مخالفم: گفتسنیج

 !کی اول کادو بعد ک؟یکی نکنه از االن منتظر کم؟ی همو نگاه کنمینیبش م؟ی کنکاریپس چ_

 ! موندنیکادوم تو ماش: و گفتشیشونی با کف دست آروم زد رو پآرمان

 !شیاری ميریخب م: شونه باال انداختیلیام

 .اری رو بکی کال،یخیب: گفتممن

و از ! خب،باشه: زد و گفتيلبخند.  رو ندارمي حوصله بازدی تو چشمام نگاه کرد و فهمیلیام
.  موندمیلیبا دستم چند ضربه آروم به گونم زدم و منتظر ام. جا پاشد و به آشپزخونه رفت

همونطور ... دشی نگاهشو شکار کردم ندزدیاما وقت.  کردینگاهم که باال اومد به نگاهش تالق
ن بدم نگاهمو ازش گرفتم و رو به آرمان  کردم خودم رو خونسرد نشویسع. ردنگاهم ک

 اون ساعت مال من بود پس؟: گفتم

 .اوهوم _

 نگه داشتنم تالش رونی بيممنون که برا.  برام جذابهیلی خودم خقهی با سلیی کادونیچن _
 !يکرد

 همه به ي سر هایلی اميبا صدا.  تکون دادکنمی زد و سرشو به نشون خواهش ميلبخند
 .طرفش برگشت
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 .ومدی به طرفم مخوندی که تولدت مبارك می تو دستش درحالی رنگیی طاليبای زکی کبا

 ي و پنج شمع روستیبه عدد ب.  گذاشت و همشون دست زدنزی مي رو روکیک.  زدملبخند
 .  شدمرهی خکیک

 !آرزو کن و فوتش کن:  گذاشت و گفتکی کي تو دستش داشت رو روي فشفشه ایلیام

 نداشتم که قبل ییمن آرزو... یی آرزوچی کردم، بدون ه مکث کردم و شمع رو فوتیکم
 .فوت کردن شمع تو دلم بخوامش

 رو برداشت و رفت تو کی کیلیام.  گرفتمکی نگاهمو از کهی دست زدن بقي صدابا
 . شامنیایآشپزخونه بعد صدا زد همه ب

 .نی بخور،شمایلیاشتها ندارم ام: گفتممن

 .زمیباشه عز_

 . از جاش پاشد و زودتر رفت تو آشپز خونهرامان

 .ایپاشو ب: و گفتستادی اومد کنارم اسنی و آرمان هم که رفتن جاما

 .ستمی گرسنه نیممنون، ول: لبخند نگاهش کردمبا

 ؟یمطمئن_

 ...آره،نگران نباش_

 . تکون داد و رفتياونم سر.  دادمنانیبا نگاهم بهش اطم.  بهم انداختی نگاه نامطمئنسنیج

.  حواس باشم و فکر نکنمی بکردمی می بود سعنی زمي که روی رنگی به بادکنک صورتبانگاه
رامان با دو .  فکر نکرد، بادکنک که حرکت کرد نگاهم به سمت چپم برگشتشدیاما مگه م

اما به ظاهر . کرد و دوباره به لرزه افتادمدنیقلبم شروع به کوب. بشقاب غذا کنارم نشست
 ه؟ی چنیا:و با نگاه بهش گفتم. دم حفظ کرمویخونسرد

 . میآوردم باهم بخور_
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 .من اشتها ندارم_

 . از دفعه قبليالغرتر شد...ي شدفیضع: گذاشت و گفتزی مي حرف بشقاب هارو رویب

 . نداشتم که بدمی با انگشتام شدم،جوابي بازمشغول

 .دمی رو دتایامروز تو فروشگاه ر_

 و منتظر ادامه کردی گره خوردم نگاه مي نداد، من هم نگاهش کردم خونسرد به انگشتایجواب
 ی توکه دوستش نداشت،يبلخره کار خودتو کرد:  پام گذاشتم و گفتميدستامو رو. حرفم بود

 ...ي کرديچرا با احساسش باز

 ...بمن نگاه کن: و گفتدی کشیقی عمنفس

 . سرمو کج کردمو نگاهش کردمآروم

 ؟ینیبی میچ:  گفتکردی که به صورتم نگاه مورهمونط

 . کردم و متعجب و ساکت موندمکی بارچشمامو

 ؟ینیبی میچ... بگو_

 ...تو رو_

   فرشته؟هی م؟یمن چ_

 . آدمهی: ازش گرفتمو دوباره مشغول گره کردن انگشتام شدمي لحظه انگاهمو

 عرضه ی که حتیکس...  مسخرهتی نهای آدم بهی...  آدم خوبهیاونم نه .  آدمهی...درسته_
 ...یلیبه من نگاه کن ن...  آدم پر از اشتباه و سکوتهی. نداره خودش باشه

تو چطور :  زد و گفتی بود، لبخند تلخنیچشماش و حالت چهرش غمگ.  کردمنگاهش
 ؟ی آدم بشنی عاشق ایتونیم

چشمامو بستم و سرمو با دستام . دمیشنی محکم قلبمو مي تپش هايفقط صدا.  کردمسکوت
 .نگه داشتم
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 ؟یخوب: شونم گذاشت و گفتي رودستشو

 وقت داشتم تا شتری بیگرفتیازم فاصله م... یگرفتیاگه برام تولد نم:  پس زدم و گفتمدستشو
 حالم ؟یکنی فکر میتو چ... انهی خوبم ی ازم بپرسي اونوقت مجبور نبودام،یباخودم کنار ب

 توبگو حالم چطوره؟... یدونی و میفهمی موی که همه چیانچطوره رامان؟ رام

 . پاهاش بود دوختي به دستاش که رونگاهشو

 لوی ننی اگهی ددمیقول م... ری چه زود چه دنمت،ی که ببيدفعه بعد:  کردم آروم باشمیسع
حاال هم ازت ... ی که بخاطر حس من عذاب وجدان نداشته باشکنمی رفتار ميجور. نباشم

 .برو تا من بتونم خودمو جمع کنم... برو...يتنهام بذار. خوامیم

 دور مچم حلقه شد و منو به طرف ی به طرف اتاق قدم برداشتم اما دستعی جام پاشدم و سراز
 .خودش برگردوند

 . بگهيزی چخواستی انگار که مشد،یو مدام لبهاش فشرده م. کردی حرف نگاهم میب

 رفت، مثل نی وجودم از بي بود، اما من تمام سرما به دستامون انداختم دستش سردینگاه
 که با هی دست کسنیانگار نه انگار ا. کردی منو گرم مدیتابی که به وجود منجمدشدم میآفتاب

 .ذارهی و اضطراب میکیحرفاش و حضورش منو تو سرما، تار

 ؟ي داری تو حرفه؟یچ:دمی پرسرمی نگاهمو از دستامون بگنکهی ابدون

 . کم دستش شل و از مچم باز شدکم

 ! ن؟یشما خوب_

 و آرمان هم که اومدن، به سنیج.  مبل نشستياما اومد و رو.  بودنی هر دومون به زمنگاه
 زد و ي لبخنددنمی بود با دکی کدنیمشغول بر.  به آشپزخونه رفتمیلیبهونه کمک به ام

 .ارمی رو بکای تا کنی برو بشنجا؟ی ايچرا اومد:گفت
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 ي هاکهی گذاشتم و مشغول گذاشتن تزی هارو رو می دستشی ندادم و پیتیش اهم حرفبه
 من گفتم بهتره  ؟ي داری رامان مشکلدنیبا د:  تکون داد و آروم گفتي سریلیام.  شدمکیک

 ... بهترهينجوری اما گفت ایاون نباشه، ول

 باهاش روبرو دی تو عمل ثابت شه، به هرحال بادی باستی بودن به حرف ني قوست،یمهم ن_
 .گهی هفته دهیشم چه امشب چه 

 بهتره ی ولمی کني بازقتی و جرعت حقمی برقصخواستمیم:  باال انداختي و شونه ادی کشیآه
 ...ی تا راحت شمیکنی جشنو تموم منیزودتر ا... ی شتی اذخوامینم.  شمالیخیب

 .ممنون_

 .امی االن منم با قهوه مزی رو ببر بزار رو مکایک_

 گذاشتمش آرمان از در اومد زی مي رویوقت.  رو برداشتم و رفتم تو هالینی گفتم، سي اباشه
 ! کادوتو آوردم :تو و گفت

 .نی بشایممنون،ب_

 ! خب،قهوه هم اومد: قهوه اومد و گفتینی با سیلیام

 !مهم تره. فکر کنم اول کادو:  زد و گفتي لبخندسنیج

 من کادومو از اتاق ده،تای خریخب اول آرمان بده که معلومه چ! البته: با خنده گفتیلیام
 .ارمیب

تو مدرسه هم ! رمیگی رو منایآخرش از همتون انتقام ا:  نازك کرد و گفتی پشت چشمآرمان
 .نینداختیمنو واسه کاراتون جلو م

 .دمی مموی خب اول من هدیلیخ: گفتسنیج

 .ارمی هممون تو اتاقه، االن مي هاهیهد:گفت به طرف اتاق رفت و یلیام

 .تولدت مبارك: جعبه ساعت رو به طرف گرفت و گفتآرمان
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 .يدی ممنون،زحمت کشیلیخ: و جعبه رو ازش گرفتمدمیخند

 !يدیزحمتشو که تو کش_

دستشو توش فرو برد و جعبه ! نهیکادوها تو ا: اومد و گفتی بزرگیلی با جعبه خیلیام
 !بازش کن: در آورد و به سمتم گرفتی رنگی شکل صورتلیمستط

 ي موها،ینی چي عروسک با نمک با صورت ودست و پاهی لبخند در جعبه رو باز کردم، با
 . هم به تن داشتی سبزبود، لباس قشنگ رنگارنگي و چشماینارنج

 !ی داشته باششهی بدل کوچولو از خودم همهی خواستمیم_

 . که تاحاال داشتمهی عروسکنی فوق العاده ترنیا. مزیممنون عز:دمی کردمو گونشو بوسبغلش

 .ی به همه آرزوهات برسدوارمیام : و گفتدی هم گونمو بوسیلیام

 . نزدمی تکون دادم و حرفيسر

 .یلی منم بده اميکادو: گفتکردی خودش باز مي برای که شکالتی در حالاما

 . اماي کادونمیا: از جعبه در ورد و به طرفم گرفتی رنگیی طاللکسی نایلیام

 کرم داشت رو نگاه کردم، طرح نهی که زمي طرح داریشمی کردم و شال گردن ابربازش
 . روش بودلوفری آبرنگ از گل ني های مثل نقاشییها

 .زمی عزي خوشگله، ممنون امایلیخ: با اما نگاه کردم و گفتمی قدردانبا

 !تولدت مبارك_

 ي در آورد و با لبخند محوی رنگيسورمه ا ی جعبه جواهرات مخملیلیام.  بهش زدميلبخند
 . رامانيکادو: به سمتم گرفت

 انداختم،جعبه رو باز کردی به رامان که ساکت نشسته بودو نگاهم می رو گرفتم و نگاهجعبه
 هی داشت و وسط مربع ی توخالی که پالك مربعی رنگدی سففی ظرریکردم و چشمم به زنج

 .ممنون:نگاهمو باال بردمو با لبخند گفتم.  شدرهی جاگرفته بود خییقلب طال
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 .  گذاشتمزی ميجعبه رو بستم و رو.  نگفتيزی زد و چی کمرنگلبخند

 ؟یلیام: سکوت رو شکست و گفتسنی ساکت مونده بودن، بلخره جهمه

 هان؟: که انگار تازه به خودش اومده بود گفتیلیام

 ؟يچرا مات شد_

 .سنی جي کادونمیا.. نه ... آ_

 و پالك ری زنجهی هم نیا.  کرم رنگ رو از دستش گرفتم و بازش کردمی جواهر چرمهجعب
 نگاه کردم و سنیبا لبخند به ج.  دار بودنی بود، پالکش هم شکل قلب و سرتاسر نگییطال

 . قشنگه،ممنونیلیخ:گفتم

 . واقعا قشنگ باشهدوارمیام: باال انداخت و گفتي اشونه

 تشکر ي چجوردونمیاز همتون ممنونم،نم. هی عالیلیخ: اشتم گذزی مي و جعبه رو رودمیخند
 ...ي تولدو فراهم کردنی انهیممنون که زم: رو به رامان کردم و گفتم. کنم

و . کردی نمياریمطمئنا نگاهم با حرفام ... ی پررنگ تر شد اما مصنوعی کمرنگش کملبخند
 . دیفهمی خوب منویرامان ا

رو مبل نشسته بودم و به فنجون قهوه تو . نی کرد ماهانه جني و اما رفته بودن دکتر برایلیام
 نگاهم کرد، انگار ي تری رامان مدت طوالنی خداحافظي براشبید. کردمیدستام نگاه م

 از شهی آدم عاشق رو مگنی هم فقط حس من بود، مدی رو با نگاهش بگه، شای حرفخواستیم
 .دی فهمشدی نم روانرام. نگاهش شناخت

 .زی فراموش کردن همه چيبرا. نهی راه همنیبهتر. رو کارم تمرکز کنم.  فکر کنمدیبا

 ؟یبله اشل: جواب دادمعی سر؟یاشل.  برش داشتمزی ميخم شدم و از رو.  زنگ خوردلمیموبا

 .زنمی حدس ميزی چهیمن ... لوین: گفتآروم

 ؟یچه حدس_
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 هیتو اسکله خارج شهر قراره ...زدی معامله بزرگ حرف مهی راجع به لی با موباکیامروز ن_
 .معامله انجام شه

 ؟ی ساعت؟چهیمطمئن_

...  چه خبرهی بفهمدیبا.  عصرگفتی می ولدونمی ساعتشو نم،ي بری مخفسیبهتره با پل_
 .هی به کار واسطه انمیحتما ا. کنهی نمی خودشو هرگز قاطکوالسین

 .می نقشه بکشهی دیما با_

 ...ادی زیلیخ.نیاما مواظب باش.دونمی نمشتریب...دونمینم_

 .باشه،مراقب باش_

 کار رو با رامان نیمن ا.  منصرف شدمی زنگ بزنم ولسنی محض قطع کردن خواستم به جبه
شمارشو گرفتم و منتظر موندم تا جواب . کنمی و تموم مدمیبا رامان ادامه م. شروع کردم

 ؟یلین:  بعد جواب دادیکم.بده

 .شمیمن االن حاضر م.  دنبالمایزود ب. مینی رو ببگهیم د هدیبا_

 . اونجامگهی دقهیباشه،پنج دق_

 کاپشن رو که مرتب کردم چشمم به جعبه قهی. دمی کردم و رفتم تو اتاق لباس پوشقطع
موهامو با کش .  رو برداشتم و نگاهش کردمسنی جهیگردنبند هد.  افتادزی مي رويگردنبندا

 ي رامان رو روبرونی رفتم ماشرونی از دروازه بیوقت. دور گردنم انداختمبستمو گردنبند رو 
با .  کرده بودهی واستاده بود و به در سمت من تکرونی بشهی عادت همبقط. دمیساختمون د

 .  و زود سوار شدمدمی کشیقینفس عم.  در رو باز کرد و به طرف سمت راننده رفتدنمید

 . نگاهم کردبرگشت

 به يسر.  کنمفی تا منم تعروفتی پام گذاشتم،زود راه بي از رو شونم برداشتمو روفمویک
  رو روشن کردنی تکون داد و ماشدییتا
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 حرفم تموم شد ی موضوع کردم اونم گوش داد و وقتفی شروع به تعری مکث کوتاهبعد
 .  وسطادی نسی پليبهتره پا:گفت

 م؟ی کنکاری چیعنی_

 ي اثبات کارايضمنا برا. میاری و خودمون به حرفشون ممیدازنی مری اون آدما رو گیعنی_
 يای دستمون به اشچوقتی وسط هادی بسی پلياگه پا. اجهی احتنی از اشتری به بکوالسین

و خودشو با .  کنهی اونارو مخفيجوری از فرصت استفاده و کی ممکنه نی حترسه،یگمشده نم
 . کنهبرعه چرب زبونش تيالیوک

  مصلح باشن؟م؟اگهیری اونارو بگمیتونی میی ما به تنهام؟ی خودمون تو اسکله منتظر باشیگیم_

 م؟ی اسکله منتطر باشي کجاقای نگفت دقیاشل. میمونی تنها نمکنم،یفکر همه جاشو م_

 .دونستینه،نم_

انگار .سالم:  بعد مشغول صحبت شدیکم.  گرفتي در آورد و شماره الشوی کنار و موبازد
 تا هرکدوم که ی کنمی چند نفر رو اونجا تقسخوامیم.  معامله تو اسکله دارههی کیامروز ن

. مصلح هم نباشن.  باشنعینه فقط فرز و سر.... نه..... رنشونی برامون بگدنیمورد رو د
 .فعال. خوبه...  همومینیبیم. نی باشگهی ديجای خودت و آرمان هم

 .يایبهتره تو ن: داشبورد گذاشت و گفتي رو رویگوش

 ؟؟؟؟یچ_

 !!يایبهتره که تو ن: خونسرد حرفشو شمرده تر تکرار کردیلیخ

  که چرا؟نهی ا،منظورمی گفتی چدمیفهم_

 .چون ممکنه خطرناك باشه_

 !امی بخوامیاما من م_

 .یلی نياینم_
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 !امیمنم م.امیم_

 .دمی بهت خبر مزمیهمه چ.میریخودمون هم م!يایگفتم نم_

 !ی کنادمی پیتونیبه زور که نم. که گفتمنیهم! امیمن م: گفتمي لجاجت و نگاه جسورانه ابا

 نیتو ماش! برمتی می شرطهیبه : زدشیشونی به پي نگاهم کرد و با کف دست ضربه اکالفه
 !يای نمرونی و بیمونیم

 !تا اون موقع وقت هست_

 .ی بمونیلی امشی و پي بریتونیم. باشه_

 !  خبیلیخ_

  خب؟یلی خیچ_

 !قبوله.گهیاوووف،همون د_

. دیپرسی مزاینچی و اما و ایلی از حال امریتو مس.  رو روشن کردنی زد و ماشی کمرنگلبخند
پارك کرد و مشغول باز کردن . میدی به اسکله رسیوقت. دادمی کلمات جواب منیمنم با کمتر
 ي کامال بازش کردم متوجه شدم با چشمایوقت. من هم کمربندمو باز کردم. کمربند شد

 .هکنی نگاهم مکیبار

 ه؟یچ_

 !یچیه_

 .چشمم به نگاه غضبناکش افتاد.  شدمو در رو بستمادهیمن هم پ.  شدادهی رو باز کرد و پدر

 ؟یلی نیکنی مکاریچ _

 ! شدمادهیپ _

 .ی بموننیقرار بود تو ماش_

 .امی منم منیهرجا شما بر. ندادمی قولنیمن همچ_
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 .ياینم _

 .امیم_

 . سمت اومد و در رو برام باز کردنی به انی از اون سمت ماشکالفه

 .سوار شو_

 .شمینم_

 . اشاره کرد و در رو بازتر کردنی نگاه به داخل ماشبا

 .یشیم_

 . بابايشم،ای رامان سوار نمشمیسوار نم: و با لجاجت گفتمدمی رو کوبنی حرص در ماشبا

 شد دنبالم يزی چگه،اینیشی ممکتیپس اونجا رو ن:  به اطراف انداخت و گفتی حرص نگاهبا
 .ياینم

 !امیدنبال تو نم_

 دیوزیباد سرد م.  بهم زفت و جلوتر راه افتاد من هم پشت سرش حرکت کردمي غره اچشم
 کافه و هی.  نبودی مربوط به همونا کسي و آدماقای ها و قایجز کشت.  خلوت بودبایو اسکله تقر

 که پشت به ییمکتایبه طرف ن میاز قسمت پارك که در اومد.  همون سمت بودیغذا فروش
من هم رفتم پشت .  نشستای رو به درمکتیرامان رو ن. می شدکی نزدنکم گذشته شده بود

 . شدمرهی دوردست خيو به جنگال.  نشستمی پشتیمکتیبهش رو ن

 ست؟یسردت ن_

 !نی تو ماشی منو دك کنیتونی بزنم هم نمخی اگه یحت_

 ..ینی نبادی منو زخوادی دلت مکردمیفکر م. متعجبمتی لجبازنیاز ا. گمی نمنیواسه ا _

 . کردی با کار قاطدیاحساسات رو نبا_

 .  کردمکث
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 که میهماهنگ کن.  کنمداشونی زنگ بزنم و پسنی لحظه برم به جهیمن : بعد گفتیکم
 .توهم برو تو اون کافه منتظر باش تا بهت زنگ بزنم.می کنکاریچ

 ...کلک تو کارت باشه: شدم و نگاهش کردملی به پشت سرم مابرگشتم

 . کنمینترس،گفتم خبرت م_

 .زود برگرد: از جام پاشدم و گفتمدی تردبا

 .برو: در آوردلشوی پاشد و موبااونم

 . نزدم و به طرف کافه راه افتادمی حرفگهید

ه  به اطراف نگاه کردم که بیکم.کافه خلوت بود.  اسپرسو سفارش دادم و منتظر موندمدوتا
همون . کردی نگاه مای نشسته بود و به دري دو نفره ازی مي که رویزن.  برخوردمییچهره آشنا

حتما . انگار متوجه نگاهم شد چون سرشو برگردوند و بهم نگاه کرد.  تو اون بازارریزن فالگ
نگاهمو ازش برگردوندم که صداشو . شهی آدم روبرو می اون با کلادی نمشادیمنو 

 ؟یدختر شرق:دمیشن

 بهم يآروم رفتم و روبروش نشستم لبخند. نمیاشاره کرد برم و روبروش بش.  کردمنگاهش
 ادته؟یتو منو : گذاشتمو گفتمزی ميدستامو رو. زد

 ...مونهی مادشونیاوناهم منو .سپارمی به خاطر مامویمن همه مشتر_

 ی تو کلي وامونهی مادشی مسلما نهیبی فقط تورو ميمشتر... ی دلم پوزخند زدم،چه استداللتو
 .ی همشو بخاطر داشته باشرهی نم،توقعینیبی ميمشتر

 به؟یبرات عج: زد و گفتيلبخند

 ؟یچ: فکر خودم در آمدم و متعجب نگاهش کردماز

 .ادمهی تورو نکهیا_

 .دونمینم_
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 ؟يدی که برات گرفته بودم رو فهمیفال_

 . که برادرانه دوستم دارهیکی... دونفرشو آره_

 ..اما تو: داد باال ابروشوي تاهی

 .  تکرارش کنمخوامینم...آره_

 رم؟ی دوباره برات فال بگيخواینم_

 ... باشهيازیفکر نکنم ن_

 .کنمی فکر نمنطوریاما من ا_

 .  نزدمی شدم و حرفرهی انگشتام خي بازبه

 ...خانوم؟قهوه هاتون_

قهوه هارو حساب کردمو با نگاه آخرم . از جام پاشدم.  برگردوندمشخوانی به سمت پسرمو
 . به سمت در کافه رفتمریبه فالگ

 فال آدما رو تو شتریمن ب. فال تو از دوجهت اشتباه بود... کنهی مرییسرنوشت انسان تغ_
 .نمیبیصورت خودشون م

اهش کنم کافه رو  نگگهی دنکهیبدون ا.  خانومری توجه کنم، روز بخخوامینم:  کردمنگاهش
 بگه اون شخص که تورو مثل خوادی مندفعهیالبد ا. نمی تو صورتت فالتو مببگهیم.ترك کردم

 رفتم رامان هنوز مکتیبه سمت همون ن.  اصال دوست ندارهگهیخواهر دوست داشت االن د
 نیب هم یکی رو کنارم گذاشتم، اون وانای از لیکی نشستم و ایمکت روبه دری نيرو.  بودومدهین

 یقی دوختم و نفس عمایچشم به در. دادی می سردم حس خوبيدستام گرفتم،گرماش به دستا
 افتادم که با یی وقتاادی.  انداخته بودهی آسمون توش ساي مواج و رنگ خاکسترای دردمیکش
 ی وقتشه،امای برآورد ممی اگه آرزو کنمیکردی مفکر  ومیکردی سنگ تو آب پرت مدینو
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 داشتم رو ی تو بچگیهرچ.  معتقد بودزای چنی به ادیبزرگ تر و بزرگ شدم فکر کردم نبا
 .همونجا جا گذاشتم

 . زدمی و لبخند کمرنگدمی جرعه از قهوم نوشهی

 ؟ی وقته برگشتیلیخ_

 ن؟ی شد؟ هماهنگ کردیچ: بود انداختم و گفتمستادهی بهش که کنارم ای کوتاهنگاه

 به يسر. می جاسوس گذاشتهیآره، تو هر نقطه  : نشست و گفتمکتی ننی همي گهی دسمت
 .برات قهوه گرفتم: تکون دادم و گفتمدییتا

 . ممنون،يلطف کرد: برداشت و گفتمکتی ني رو از روقهوه

 صورتم که از کش مو در اومده بودنو پشت گوش ي جلوي و موهادمی نوشگهی جرعه دهی
 .زدم

 ست؟یسردت ن_

 .ستینه،سردم ن_

 . سردت باشهدی گفتم شاادی باد منجای ان،ی تو ماشي مجبورت کنم برگردخوامینم_

  بود؟ینقشه تو چ: و گفتمدمی کشنی سنگفرش زميپامو رو. می مکث کردیکم

 نقشه؟ _

  م؟ی رو بفهمکی بره تا اصرار نشی چطور پیخواستیتو م_

 .کردمی جز نامزد شدن تو با اون فکر می به هر راهدیشا.دونمینم_

 . شده بودرهی قهوه تو دستاش خوانیبه ل.  کردمنگاهش

 ؟ی کنکاری چيخوای منی که نامزد شد؟حاالي داريتو چه نقشه ا _

 . داشتم اما بهتر بود فعال نگمیی نزدم،فکرایحرف

 ؟ي از شرکت استعفا دادی چيبرا_
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 . داشتمي اگهی ديکارا : کرد و گفتنگاهم

 م،امای بگه،چه جالب ما قرار بود همکار باشخوادیو نم داره یی نزدم،حتما اونم نقشه هایحرف
 .می کني همکارمیتونی نمیحاال حت

 .  گذاشتم و چشمامو بستممکتی نی رو پشتسرمو

 .چشمامو باز نکردم. دمی رو شنلشی اس ام اس موباي چقدر گذشت که صدادونمینم

. دمیقدماشو شن دور شدن يو صدا. پالتوشو روم انداخت.  بعد حس کردم از جا پاشدیک
 برگشت سمتمو هوی. دمی دنبالش دونداختمی دستم مي که پالتوشو روی پاشدم و درحالعیسر

 ؟يتو خواب نبود:گفت

 !مثل گرگ،بله _

 ؟يای کجا ميدار.باشه خانوم گرگ_

 !يریهرجا که م_

 ؟يای باهام بيخوای،میی دستشورمیدارم م_

 !ا؟ی بگنی مدمی مامی بهت پییاز دستشو: بهش دادم و گفتمپالتوشو

 دیپوشی که پالتوشو میبعد درحال. دی کشی سرشو به طرف آسمون گرفت و پوفکالفه
 ؟يدی،فهمیمونی آرمان مشیاونجا پ:گفت

 !شهی مری دوفت،یراه ب:دمی کاپشنمو باالتر کشپی سفت و زموهامو

 . منم با سرعت خودمو بهش رسوندم و کنارش قدم برداشتم.  حرص جلوتر از من راه افتادبا

 به من ی نگاهسنیج. دمیدی رو دسنی آرمان و جسنی جنی و کنارماشمی رفتنگی سمت پارکبه
 .و بعد به رامان انداخت

 آرمان؟. مونهی کنار آرمان منجای کردم نموند،اما ايهرکار_

 . هستمی خب،حوایلیخ: نگاهم کرد و گفتآرمان
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 .  دادمهی تکنی به ماشنهی به سدست

 ماده ایلعنت. مشونیریگی ممیریخودمون م. بهشون گفتم حواسشون باشه  : گفتسنیج
 .اوردنی همراه نویهوشیب

 ! کارشونو بلدنیخسته نباشن،تو که گفت: کالفه گفترامان

 !مشونیری بگمیتونی دونفرن خودمون مال،یخیب _

 !شهی تو اسکله جلب توجه ممیاگه دعوا کن_

 اسلحت همراهته؟ _

 .نه_

 به طرف رامان ياسلحه ا.  از داشبورد برداشت و آورديزی باز کرد و چنشوی در ماشسنیج
 .میبر: پالتوش گذاشت و گفتيرامان اونو گرفت و تو. گرفت

 ؟یپس من چ: باهم خواستن برن گفتمیوقت

 !یمونی منجایتو هم_

 . آرمان بمونشی پنجای خطرناکه،همگهید: هم گفتسنیج

 . خواستن برن دنبالشون راه افتادمیوقت. رفتمي غره اچشم

 ؟يای باز مای نگمی میگه،هیبسه د: گفتي برگشت وجدرامان

 !امی دنبالتون میواشکیوگرنه .مونمی افرادتون مشی اونجا پدمیقول م_

 .می برایب! ستی ني اگهیانگار چاره د: به رامان انداختی نگاهسنیج

 !منتظرمون بمون آرمان: زدم و گفتميلبخند

 !از دست تو: گفتی و به فارسدی خندآرمان

 .می برایب: هم با لبخند گفتسنیج

 !نمی ببوی همه چخواستمی نبود من مي اگهیچاره د.  با اخم جلوتر راه افتادرامان
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 .می بودن بردهیو د که واسطه هارسنی اون افراد جشی تا پمی راه افتادباهم

 جلوتر حرکت عی آروم تر بود اما رامان تند و سرسنی من و جي قدمادی وزی ميدی شدباد
 خودش مهمه اونارو ي فقط براکنهیفکر م!میازش عقب نمون: گفتمسنیآروم به ج. کردیم

 ! کنهریدستگ

 زدم و يپوزخند.  از اول هم عجله داشتکنه،ی کار معی سرشهیهم:  زد و گفتي لبخندسنیج
 اهی سیکیدوتا مرد که . میدی رسدمی سرعت رامان کم شد فهمیوقت.  کردمشتریسرعتمو ب

من تو .  بودنستادهی استگاهی اهی شبیگاهی داشت کنار جای بادومي چشمایکیپوست بود و 
  کجان؟:دی رو بهشون پرسسنی جششونی رفتن پسنی و جمان و راستادمیفاصله کم ا

با . اونجا : تر به آب اشاره کرد و گفتکی نزدیی بود با چشم به جااهپوستی که سیاون
 . خالفننای مطمئن شدم ادمیدستگاه حرفاشونو که شن

 . نبردنی اون آدم باشن،اسمي واسطه هامیستی مطمئن نیول: گفتی بادومچشم

  گرد نگاهم کرد وي فرو بردم و به سمت جمع قدم برداشتم رامان با چشمابامی تو جدستامو
 .نی بشمکتیرو همون ن:  گفتیبه فارس

 و به اون ششونی بلند رفتم پي زدم و با قدمايپوزخند.  پشت سرم اشاره کردیمکتی به نو
 به یحیبهم سالم کردن با اشاره سر جواب سالمشونو دادم و با لبخند مل. دونفر نگاه کردم
 سر میریغول شن،بعد م تا مشمیمونیمنتظر م: کرد و گفتکیچشماشو بار. رامان نگاه کردم

 .اگه از طرف اون نباشن هم خالفکارن وقتشون،به هرحال

 خبر سی نبودن به پلکیاگه از طرف ن: به اون واسطه ها انداخت و گفتی نگاهمی نسنیج
 . ببرنشونانی بدمیم

 ن؟ی از اسلحه استفاده کنشونیری برا دستگنیشما قصد دار: گفتممن

 ؟ي داريشما فکر بهتر: زدي پوزخندرامان
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 نشستم و پا مکتی راحت و رلکس رو نیلیبعد خ.  زدم و شونه هامو باال انداختميپوزخند
 گهی به اون دونفر گفت و اونا هم اطاعت کردن و به سمت دییزای چسنیج.  پا انداختميرو

 .  نشستگشی کنارم نشست رامان هم سمت دمکتی رو نسنیج.  رفتنيا

 ... اگه سردتهلوین: گفتسنی که جرفتمی ور ممیاشتم با گوشد. می پا انداخته بودي پا روهرسه

 .ستیسردم ن: زدميلبخند

 تا يزی اگه االن برف بباره و روش سطل آب هم برست،یمعلومه که سردش ن: گفترامان
 ! آخر کنارمونههیثان

 !جاشو تنگ نکردم که!  با بودنم مشکل دارهنجای ایکیانگار _

 !ینی برن که راحت بشمی تو اون دونفرو فرستاد،بخاطري تنگ کردمیلیاتفاقا خ_

 !سنی فرستاد،ممنون جسنی و جيتو نفرستاد _

 نکاروی ااتیالبته بخاطر عمل .کنمیخواهش م: رامان و من چرخوند و گفتنی نگاهشو بسنیج
 !کردم

 .  زدي پوزخندرامان

 ؟يخندی میهه به چ_

 !یکنی موونمی دي امروز دارنکهیبه ا_

 !يبود_

 .گردمیمن االن برم:جاش پاشد و گفت از سنیج

 . ازمون دور شدي با لبخندبعد

 !ي سر اونم درد آوردي انقد حرف زدایب: کرد و گفتسنی رفتن جری به مسي اشاره ارامان

  تو؟ایمن _

 ا؟ی نگمی من چرا میکنیتو فکر م_
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 چون جاتو تنگ کردم؟_

 .زنمی حرف ميمن دارم جد_

 .ادی سرم نیی نکرده بالییکه برام خطرناك نباشه و خدا:  گفتمای زدم و با نگاه به دريپوزخند

 .قایدق_

 ...ی محافظت کني داددی که به نوی قوليکه منو برا:  کردم و گفتمنگاهش

 . عوض شد، لباشو بهم فشرد نگاهشو ازم گرفتافشیق

نگاهمو ازش .  گذاشت و چشماشو بستمکتی گاه نهیسرشو رو تک.  کنار گذاشتممویگوش
رامان :خودشو بهمون رسوند و گفت.  نگاه کردمگشتی که داشت برمسنیم و به جگرفت
 . لنج اومدن شدنهی که تازه با ي سرهیمشغول صحبت با . مشونیری بگمیبر... پاشو

 .یلی بمون ننجایهم: ازجاش پاشد و گفترامان

 لوین. میکنی از لنج دور شدن شروع میوقت. تو از سمت چپ برو منم از راست: گفتسنیج
 . دنبالتمی بمون تا آرمانو بفرستنجایهم

 !ونیآقا: خونسرد صدا زدمیلی خوفتنی خواستن راه بیوقت

 .  نگاهم کردنهردو

 .عستی ضایلین؟خی کنرشونی دستگتی تو جمعنیخوایم: دادمادامه

 ه؟یمنظورت چ: کردکی چشماشو باررامان

 نی رامان هست،همونجا کمنی که ماشی قسمتنگی سمت پارککشونمشونی ميمن به بهونه ا_
 !نی کنرشونیو دستگ

 سکوت ادی زنجاشمی هم،تايدی حرکت اضافه انجام نمهی ؟ي شدوونهید: و گفتدی خندرامان
 .کردم

 . خطرناکه،ممکنه بهت شک کننیلیخ: هم گفتسنیج
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 اگه انی باهام مییجای تا دن،حداقلی بودنشونو لو نمای جلو چشم عام مافچوقتی هید،ولیشا_
 ، قبل از اون شما قهرمانا،قدرتمندای کنن، ولي کارکننی میشک کنن اونجاسع

 !نیکنی مرشونی و شرلوك دستگمزباندیمثل ج... هرکوال

 . کنمیسکی رنی همچست،عمرای نیشوخ: با اخم گفترامان

 ... بشهدمیشا: گفتسنیج

 ...ادی سرش بیی بال؟اگهي شدوونهید_

 آموزش یلی از املوی سر زده؟نی اعتماد دارم،مگه تاحاال از اون اشتباهیلی مثل املویمن به ن_
 .هی تری فکر بهتر و منطقلوی نينقشه ...  راماندهید

 ... هم احمقانه و خطرناکهیلیخ:  شده بود گفتی که کالفه و عصبرامان

اون آدما  به تونمی مدهیاگه االن قدم بردارم تارامان بهم نرس.  به حرفاشون توجه نکردمگهید
 . که گفتم عمل کننيزی به چشنی دونفر مجبور منیبرسم و ا

 پشتیحت. که وحشت زده اسممو صدا زددمی رامان رو شني و فقط صدادمی تمام قدرت دوبا
 هیمثل .  آروم و خودمو به اون واسطه ها رسوندمي باقدماالیخیسرم رو نگاه نکردم و ب

 نیپامو چرخوندمو محکم خودمو رو زم. رد شم خونسرد از کنارشون خواستمی میرهگذر وقت
 .پاممممم..  پاميوا: کردمهو شروع به نال. انداختم

  خانوم؟یخوب: و خم شدکمی اومد نزدی از اونا کمیکی دی صدام بهشون رسیوقت

 رنگ و پوست یجی هويموها.  دردناك باشه بهش نگاه کردمکردمی می که سعي اافهی قبا
 . داشتیکک و مک

 .میپاشو بر: و کاپشن چرم به تن داشت گفتی جوگندمي و موهاشی که ریکیاون

 تونمی من نمنی ببرنمی ماششی پنگیمنو تا پارک. نیخواهشا کمکم کن... نه آقا: گفتمي زاربا
 .راه برم
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 .مشی ببرنگیبذار تا پارک. الیخیک،بی مایه: گفتیکی رو به اونی نارنجمو

 ی رد و بدل شد و بعد مو نارنجنشونی بی مخالفت کنه که انگار اشاراتخواستی باز ماون
 کهی ،مرترفتمیلنگون لنگون کنارش راه م!  بودیچاره چ.بازومو گرفت و آرم منو سرپا کرد

 ازش فاصله ی بهونه کمنی و به ادمیلنگیمنم همش م.چسبوندی همشم خودشو بهم میعوض
. نجاستیهم.ممنون: گفتممیدی رامان رسنی ماشکی و نزدنگی به پارکیوقت. گرفتمیم

  برام؟یکنی مکاریواسه تشکر چ: زد و گفتیهی لبخند کریمونارنج

 . کردم و چند قدم ازش فاصله گرفتمیاخم

 لنگه؟ی نمگهی چرا دنیبرت،ا: بود گفتکی که اسمش مایاون

مگه نه ..می و باهم خوش باشنجایافتادن بهونش بود تا مارو بکشونه ا: و گفتدی خندبرت
روم خم شد و دوتا دستاشو دورم . انقد رفتم عقب تا به کاپوت خوردم. خوشگله
 کی داد ماي که شد صداکتری بهم نزدشیوحشت زده چشمامو بستم نفس لعنت.گذاشت

وحشت زده سرپا موندم و به .  شددهی عقب کشبه  برتي کله هویاومد،چشمامو باز کردم و 
بعد روش خم شد و با مشت به .  کرد زل زدمنی پخش زم برت رویرامان که با مشت محکم

 با اسلحه داره از کی مادمی لحظه چشم از رامان گرفتمو دهی. دیلرزیدستام م. جونش افتاد
 .شهی مکیپشت سر بهش نزد

با درد .  به دستش زدم تا تفنگش افتادي جلو و لگددمی فکر دوي زدم و بدون ذره اغیج
 رو ول کرد و به سمت من اومد اما تا به رامان کی ماقهیرامان .  زانوهاش گذاشتنیدستشو ب

 .  زدادیرامان وحشت زده اسممو فر.  شددهینگاه کردم کمرم محکم به عقب کش

 همه تنمو ي گذاشته شد،عرق سردقمی خواستم دهن باز کنم دهنه سرد تفنگ کنار شقتا
 . جواب بدهن؟ی هستیشما ک: کنار گوشم داد زدکیما.  کردسیخ
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 برت که ي کرد پاش به پای انگار دست و پاشو گم کرده بود هراسون به اطراف نگاهرامان
 بلند کرد و اسلحشو در آورد و نی درنگ اونو از رو زمیب.  افتاده بود خوردنی جون رو زممهین

 ... از اون بکشفتوی کثيدستا:رو سرش چسبوند

 .کشمشیگرنه محرف بزن و:  و گفتدی منو محکم تر چسبکیما

 .خفه شو.خفه شو : داد زدرامان

 .  دور گردنم فشرده تر شد، به سرفه افتادمدستاش

 . کثافتکشمتیم: داد زدرامان

 . بودیدختر خوشگل...شهی مفیح. کشمی منویفعال من ا: سرداد و گفتی خنده زشتکیما

. نگاه وحشت زده و نگرانش.  که تموم صورتمو قاب گرفته بود به رامان نگاه کردمیی اشکابا
رامان ...  نگم دوست دارمگهی دباری چرا نمشیبی باشه که مي بارنیو فکر کردم اگه آخر

 خکوبمی مسنی جيصدا. چسبوندقشی دهن برت گذاشت و تفنگو محکمتر به شقيدستشو رو
 .کرد

  اون؟ای یشی مفی تو ح؟یحاال چ_

 از پشت سرم سنی جيصدا. دی شل تر شد و اسلحش تو دستش لرزکی دست ماحلقه
 ...ولش کن بره:گفت

 که از پشت سر تفنگو رو جمجمش گذشته بود نگاه سنی ولم کرد و من برگشتم و به جکیما
 لرزونم به دوطرف صورتم يبا دستا. آرمان هم اومد و شوك زده همرو از نطر گذروند. کردم

 منو از پا یحس سست. چند قدم عقب رفتم. م چنگ زدم و بردمشون پشت گوشامو موها
 ...ری بگنوی اایآرمان ب:رامان صدا زد. م زانو زدنیانداخت و رو زم

 . دی به طرف رامان دوآرمان

 .  بود که دوتا دست بازوهامو گرفتنی به زمرهی خچشمام
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 ..نگاه کن...  منو نگاه کن؟یحالت خوبه؟ خوب_

 کردم ازجام پاشم اما تعادل یسع. بهش نگاه کردم. رزونمو گرفت و سرموبلند کرد لچونه
 .آروم باش...آروم باش:نگهم داشت و گفت.نداشتم

 .  رو ببرلویآرمان توهم ن. می ببرنارویرامان پاشو ا:دمی رو شنسنی جيصدا

 از آرمان خواست تا اون دونفر که بهشون دست سنیج.  کرد منو از جا بلند کنهی سعرامان
 سرتاپام ی من و رامان و با بررسشی اومد پعیخودشم سر. نشیبند زده بود رو ببره تو ماش

 ... دهیاون ترس:گفت

 ...ستی نی تو بود، من بهت گفتم فکر خوبریآره همشم تقص: داد زدرامان

 یتم، انقد تو شوك بودم که حت و رفدمیاونکه مقصر نبود من خودم دو.  سکوت کردسنیج
 جنازه تو جام خشک شده بودم هیفقط مثل .  کنمتی حماسنی دهن باز کنم و از جتونستمینم

 . وفتمی رامان چنگ زده بودم تا نيو به بازو

 ی اتفاقنهی است،مهمی حرفا ننیوقت ا : گره خورده رو به رامان گفتي با ابروهاسنیج
 . ببرنجای رو از الوی نوفتاد،حاالین

تعادلمو از :  رو گرفتسنی جقهی و دی من کشي زد و بازوشو از دستای پوزخند عصبرامان
 . دادمهی که پشت سرم بود تکینی اما دستمو به کاپوت ماشوفتمی بود بکیدست دادم و نزد

 ممکن بود ؟يانقدر خونسرد: رو گرفته بود تو صورتش داد زدسنی جقهی همونطور که رامان
 ... ممکن بود...ي نجاتش بدینتون

 دستاش ی حتدادی نشون نمی واکنشسنیج.  نگاه کردسنیو با نفرت به ج.  ادامه ندادحرفشو
 .  شده بودرهی رامان خنی مونده بود و فقط به صورت خشمگزونیکنار تنش آو

 رو بزنه من کنترلش لوی قصد کنه نیتا وقت.  من پشت سرتونميدیخودت د... ممکن نبود_
 ...یفهمیچرا نم. ازت حرف بکشهخواستیم...کشتی رو نملویاون ن. دمکریم
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 ...نیبس کن_

 . رو گرفته بودسنی جقهی شد اما رامان همچنان دهی به سمتم کشسنی جنگاه

 سنی دست از سر ج؟ینیبینم. من خوبم...  تو چته؟ی ثابت کنيخوای مویچ... ولش کن رامان_
 .بردار

 .  بهمون پشت کرد و دستشو رو سرش گذاشتی رو ول کرد و عصبسنی جقهی

 نجای از اایب: به طرفم اومد و گفتسنیج. کردمی نگاه مشی صورت درهم به حرکات عصببا
 .ببرمت

 بهم نگاه نکهیو بدون ا.  بلند اومد کنارميرامان بهمون نگاه کرد و با قدما.  تکون دادميسر
 ...برمشیخودم م:  گفتسنیکنه دستمو گرفت و رو به ج

 شی پگردمیمن با آرمان برم. نیشما اون دونفر رو ببر:  آوردمو گفتمرونی از دستش بدستمو
 ..یلیام

 سنیج.  بردنشی به حرفم نکرد بازومو گرفت و منو با سرعت به طرف ماشی توجهرامان
.  شنری باهم درگخواستمینم. شهالیخی شد و اومد طرفم که با نگاه ازش خواستم بیعصب

خودشم که سوار . آروم نشستم و خودم در رو بستم.  در رو باز کردسنی توجه به جیرامان ب
 دمی زود از دیلیاما خ.  انداختمنی از پنجره ماشسنین نگاهمو به جیآخر.  راه افتادیشد عصب

.  عبوس بودافشیفکش منقبض و ق. نگاهش کردم. روندی مادیدور شدچون رامان با سرعت ز
 دادم و چشمامو هی تکی حرف زدن کم شده بود سرمو به صندلي برامیانرژ.  نزدمیحرف

 . بستم

 .  چشمامو باز کردمنی و ترمز ماشکای الستغی جي با صداهوی

 . پل پارك کرده بودهی کنار

 ...ی منو برسونشهیم... خسته امیلیخ_
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من :  گفتیفی خفي شده بود با صدارهی فرمون خي مشت شدش روي که به دستاهمونطور
 ...ایگفتم ن... نکننکارویبهت گفتم ا

 ... حالتونی الی دلفهممی من که نمکنه؟یسرزنش کردن من آرومت م_

 ... نکرده بودمیچارگیتاحاال تو عمرم انقدر احساس ب... یفهمیم: کردنگاهم

 خواهرت مرد؟ ی که چطور بگ؟يدیترسی مدیاز جواب پس دادن به نو:  نگاهش کردمجیگ
 . خودش اومد...  خودش بودری تقصی بگیتونستیم

 .فقط ساکت شو...ساکت شو_

 نی با آوردن ایتونستینم... یدونستی خودتو مقصر م،ی هستی شناسفهیچرا؟ البته تو آدم وظ_
 ...یبهونه ها وجدانتو آروم کن

 من فقط به فکر يتو فکر کرد... ی موضوع حرف بزننی راجب اخوامی نمگهی دباری یحت_
 دم؟ی به نوجواب دادن

 آدم که حس شکست هیمثل .  لحظه بهش نگاه کردم نگاهش نگران و داغون بودچند
 ...کنهیم

 .نمردم...من زنده ام: گفتمآروم

 از يچکاری که هچارهی بهیمثه . کردمی فقط نگاه مدیوگرنه من احمق با...  نجاتت دادسنیج_
 ...ومدیدستش بر نم

 کردمی که حس مي رو هم فشار داد و مشتاش دور فرمون محکم تر شد به حددندوناشو
 .  تو انگشتاش نموندهی خونگهید

 . راه گلومو تنگ کردي ناخواسته ابغض

 ... رامانکنهی میچه فرق_

 .نمی من صورتشو نبخواستی شد،انگار مرهی پنجره خرونی ازم گرفت و به بنگاهشو
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انقدر سکوت کردم که خودش آروم . تو ذهنم نبود اون لحظه ي برایحرف.  کردمسکوت
 . رو روشن کرد و راه افتادنیماش

 ؟یلی خونه امي بريخوای میمطمئن:دی مقدمه پرسیب

  هم هست؟ي اگهی ديجا_

 ...هست_

نگاهمو به .  حرف زدن ندارن آروم و زمزمه وار بودي هردومون مثل دوتا آدم که نايصدا
 ...ياری هامم بلهی وسهی اگه بقشمیممنون م: روبرو دوختم و گفتم

و ...  کند شدهیلی خشیحس کردم سرعت رانندگ. منم نگاهش نکردم.  نزدی حرفگهید
... اون... من....  عوض شدیچقدر همه چ. گذشتی کنار رامان زود مشهیهم.  تری طوالنریمس
ه حال اولم هنوزم نتونستم ب...  عوض شدمکباری بود، من فقط ينجوری اون از اولشم همدیشا

چشمام به جادست اما تمام وجودم . کنمی مي رو بازی تفاوتی نقش بهانیچقدر ناش... برگردم
 .کنهی که کنارم نشسته نگاه ميداره به مرد

 بسته اتاقامون ي از پشت دوتا درایواشکیهمونجا که ... برگشت به اونجاشهی نمی حتگهید
 .  دوست داشتمیواشکی

در رو باز .  انداختمیلی به آپارتمان امی نگاهنانی اطميبرا. میدی رسدمی فهمنی توقف ماشبا
 ...پرسهی هم حتما میاشل.  خبرمون نذاری بتیاز وضع :کردم و گفتم

 .مراقب خودت باش: لب گفتری تکون داد و زيسر

 . باشه_

  و زنگ زدمستادمی شدم، پشت در اادهیپ

 . انداختم منتظر بود برم داخلنی نگاهمو بهش که تو ماشنیآخر
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 وفتاد؟ی که براتون نیاتفاق:دی پرسی با نگرانیلیام

 .میهممون خوب.  راحت باشهالتیخ: و گفتمدمی کشیپوف

 . دادهی و آرنجشو به دسته مبل تکدی کشی از آسودگینفس

  اما کجاست؟ینگفت_

 یراست...  حرفانی و ای خودم باششی پخوامی مگفتی مادر شوهرش اومد دنبالش،مينبود_
 م؟ی بخورارمی درست کردم،بوهیساالد م

 ...يخوایاصال اشتها ندارم،اگه م_

 .ي رو تحمل کردی شه،استرس بزرگمی که فشار خونت تنظي تو بخورخواستمینه،م_

 . رو لبم نقش بستی محزونلبخند

 ؟يخندی میبه چ_

 .ادی سر اون بیی بالدمی جلو فقط ترسدمیاون لحظه که پر.دمیمن واسه خودم نترس_

 . زد و دستمو گرفتی لبخند مهربونیلیام

 . دارهي با حسرت مردن چه حس بدیگی تو ذهنت م،مدامی نباشگهی ممکنه دیوقت_

 .شهی درست می روز همه چهیمونه،ی درکار نمی حرف رو نزن،حسرتنیا_

 .ممکنه همش سرت آوار شه..یلی نساز امای رو؟ي عشقتو تو قلبت پنهون کرددی امنیباهم_

   کنم؟ی زندگيدی نسازم به چه امایاگه رو: گفتتی زد و با مظلومی تلخلبخند

 يدی پر از غم و سکوت و عشق و امیلیقسمت پنهان وجود ام... منقبض و چشمام تر شد قلبم
حسرتِ .  صفت در نظر داشتهی اون شخص پنهان ي براشدی شک فقط میب...  بوديدیدر ناام

واقعا .  بخوابمکمی رمیم: ازجام پاشدم و گفتمدکری موونمی داشت دنمونیسکوت ب... یلیام
 . کنمکاری قراره چنمدوی نمی شدم،حتجیگ

 . کننه،استراحتی کار همنیبهتر_
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 . تکون دادمو به اتاق رفتمسرمو

 . و چشمامو بستمدمی تخت دراز کشرو

از . می داشته باشاردیلی کلوپ بهی تو ی قرار شد مالقات جمعسنی روز بعد با تماس جعصر
 باز ی کسدونستمی پس نمزدی نمی هم حرفیلی خاموش بود و املمی تا همون لحظه موباروزید

 .انهی دهی پرسیلی ربط رو کرده و حالمو از امی و بي اشهی کلي هایهوس اون نگران

 نی با ماشیلی حاضر شدم و همراه اممینی همو بباردیلی تو کلوپ بدی فکر کنم چرا بانکهی ابدون
 .میبه اون کلوپ رفت

 ازم سنیاول صحبت ج. ای تو قسمت ترزی مهی و نشستن دور سنی رامان و جدنی از دبعد
 حالت خوبه؟:دیپرس

  اتفاق افتاده؟يبنظرت باز حادثه ا!  و گفتم خوبهي زنگ زدباری روزید: گفتیلیام

 . دادهی تکشی به صندلنهی نزد و دست به سی حرفسنیج

 ومده؟یچرا آرمان ن.... خوبم: زدم و گفتمی کمرنگلبخند

 .  بده که نگهشرن دارنیی کسالیاونا رو برده تحو_

 نگاه قمیبا تعجب به .  دادمریی شده بود تغرهی به رامان که به گردنم خسنی از جنگاهمو
. دوباره نگاهش کردم.  شدهرهی بود خسنی جهیکردم و متوجه شدم به گردنبندم کهوهد

 .اهشو آورد باال تر و به چشمام نگاه کرد خونسرد نگیلیخ

  نبودن؟کیاونا از طرف ن:دمیپرس

 . بودن: آرومتر گفتسنیج

 اعتراف کردن؟_

 ...نه_

 ن؟یدیپس چطور فهم_
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 به احتمال می بفهممی تونستاشونی چک کردن اطالعات گوشم،ازی انداخته بودرشونیما گ_
 . بودنکوالسی نيهشتاد درصد آدما

 هشتاد درصد؟:دی پرسیلیام

 تماسا رو چک گنالیاسپنسر س:  گذاشتزی گرفت و آرنجاشو رو مشی از صندلشوی تکرامان
 اما می کندای تماسارو پي صدامیخواست.  گرفته شده بودکوالسیتماس با شماره ن. کرد

 . بودامکیمکالماتشون تماما با پ

 ... زندانمی رو بفرستکی تا نهی مدرك کافنیا : گفتممن

 تونهی تو زندانم می کار اشتباهه،اون حتنی امی نکرددای رو پای اشی تاوقتیه،ولیکاف:فت گرامان
 . کنهی اونا رو مخفيجوری

 ...می کنکاری چدیحاال با:دی پرسیلیام

 دهی حرف بزنن،هرچند بعمیکتیاون دونفر رو وادار م:  گفتسنیاما ج.  نزدی حرفرامان
 . می دارکی رو نقی نفوذ عمهی به ازیما ن.  از کارشون بدوننشتریب

 ی حرکتچی ندادم هی و اطالعدمیتا نقشه نکش:  شدم که رامان گفترهی خزی به ممتفکر
 ...یکنینم

 ه؟یمنظورت چ:دمیبا اخم پرس!  نگاهش کردم،با من بودمتعجب

 ...یهرچ_

 ...ریروزتون بخ. برمدی باگهید: گفتداشتی که کاپشنشو برمی از جاش پاشد و در حالبعد

 کمتر دمی شاقهی فقط پنج دقدیشا.  اونجا رو ترك کردعی سریلی جوابشو داد و رامان خیلیام
 . کنمدای پی براش مفهومتونستمی نمی نداشت،حتی برام مفهومد،رفتاراشیمالقاتمون طول کش

 هنوز اونجا لمی وساشتریب. وفتادمی رامان مادی شده بود و کمتر ي برام عادیلی کنار امیزندگ
 جا مونده شی آرازیفقط گردنبند مادرم برام مهم بود که رو م.  نداشتیتیبرام اهمبود اما 
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 من کمترش هم یهرچند کم بود ول. داشتمی رو تو محدوده کار نگه مکیمالقات با ن.بود
 کردی نمی سعیحت.  ندارهکترمونی رو ارتباط نزدي بود که اون اصراربیبرام عج. کرده بودم

به .  قدمشم و مطمئن شه دوستش دارمشی منتظر بود که خودم پدمیره،شایمنو در آغوش بگ
 از دمیاما فهم. انداختنشری گي برادمیکشی نقشه تو ذهنم میکل.  برام خوب بودنیهرحال ا

 ي سرنخ محکم براهی به ازی ندایشد. شهی نمدمی عایچی هراه همی کار به عنوان منشقیطر
 تو یمیتصم.  کردن سوزن تو انبار کاه بوددای پ کردنش درست مثلدایادامه کار داشتم اما پ

 .  انجامش بدمخواستمیذهنم داشتم که م

 رو ی شماره رو گرفتم و گوشدی و تردیبدون دودل.  برداشتملموی و موبادمی نوشمیی از چاکمی
 .بعد از چند بوق جواب داد. به گوشم چسبوندم

 بله؟_

  چطوره؟ک،حالتیسالم ن_

  حالت چطوره؟زم،تویسالم عز_

 .دمی کشی نزدم و آهیحرف

  شده؟يزیچ_

  ؟ی کمکم کنشهی مکین_

 ؟یچه کمک_

 .متاسفم. ندارمي چاره ای ولهی روادهی زکمیگفتنش از پشت تلفن _

 .کنمیگوش م_

  تو بمونم؟شی پشهیم:  کردمنی ممکن ملتمسانه و غمگي تا جاصدامو

 . نزد انگار شوکه شده بودیحرف

 .دی ببخشهیسفم انگار خواسته اشتباه واقعا متاک؟منین_
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 ؟ی گرفتموی تصمنیچطور شد که ا.ستی نیمشکل... یعنی...نه...نه_

گفتنش از پشت ... می باشگهی دي مثل زوجامی بتونم،تای به هم فرصت بددی باکنمیفکر م_
 ..یدونی رو برسونه می حس واقعتونهیتلفن نم

 . خبیلیخ_

 ؟یکنی موافقت میعنی_

 ... دنبالت،خودمامیشب م.  جلسه دارمهی مخالفت کنم،امروز ستیممکن ن_

 .يای ميقبلش خبر بده که دار. خبیلیخ_

 .مواظب خودت باش. قطع کنمدی باگهیحتما،خب من د_

 به می تصمنی موندم، از ارهی رو قطع کردم و به شهر خیگوش. نطور،خداحافظیتوهم هم _
 تا بازخواستم کنه، زنهیمطمئنا زنگ هم نم... تره بگه بهیلیگم،امیخودم نم. گمی نميزیرامان چ

 فرستاده کی که نی و اس ام اسمیبه صفحه گوش. رمیگی از اون اجازه نمماتمی تصمي براگهید
 .کردم بود نگاه

 . بابت خوشحالمنیاز ا_

 . بودمی تصمنی بهترنیا.  شددهی کشي به سمت آسمون ابری از صفحه گوشنگاهم

 که ی تموم سواالتدنی پرسي گذاشتم و خواهش کردم براادداشتی هی خونه نبود براش یلیام
 . تو نامه بهش جواب دادم بهم زنگ نزنه

 .  ترك کردمکی رو به به مقصد خونه نیلی رو برداشتم و خونه امچمدونم

 بعد خدمتکار اومد که کمکم کنه و یکم.  شدم و زنگ رو زدمادهی دروازه عمارت پيجلو
 که به نطوریهم. لفت کردم و خودم چمدونو تا داخل پشت سرم کشوندم مخاارهیچمدونم رو ب

  کجاست؟یاشل:دمی از خدمتکار همراهم پرسرفتمیطرف راه پله م

 . خانومستی نفتشیامروز ش. ادی شنبه و دوشنبه مياون ساعت نه تا سه عصر روزا_
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 . باالرمیبرو،من خودم م: تکون دادم و گفتميسر

 .  مهمون شدمي از اتاقایکیاز پله ها باال رفتم و وارد .  خم کرد و آروم ازم دور شدسرشو

 از دیبا. و خودم هم کنارش نشستم.  سمت تخت دونفره رفتم و چمدونم رو روش گذاشتمبه
 شهی خونه منی تو ایعنی رو از کار بندازه؟ نای دوربادی بی صبر کنم اشلکردم؟یکجا شروع م

وارد .  راه افتادمکی به سرم زد و آروم پاشدم و به سمت اتاق کار ني فکرد؟ی فهميزیچ
با !  انداختم،خاموش بودنوترای به کامپی تو قفسش نگاهيکردن کتابا شدمو به بهونه چک

 شن؟ی چک نملمای فیعنی. شده بودندهی کشستمیکال از س.  گرد به طرفشون رفتميچشما
 .  کنمسکی رشدی خونه رو بگردم اما باز نمیخواستم کم

 ک؟ین:جواب دادم.خوردی داشت زنگ ملمی تو اتاقم موبارفتم

 . دنبالتامی بتونمیاالن م_

 .دیببخش. امی بتونمیمتاسفم من امروز نم_

  چرا؟یول_

 . مراقبش باشمدی باضهیآخه دوستم مر_

 .باشه،اشکال نداره: گفتی مکث کوتاهبعد

 .گهی روز دهی د،باشهیواقعا ببخش_

 . خبیلیخ_

 .فعال_

 .خداحافظ_

 لباسام تو دنی آوردن و چرونیمشغول ب.زهی جور سورپرهی نمی رو قطع کردم، خب ایگوش
 تخت ری داشتم چمدون رو زیوقت.  هم موندمکی منتظر اومدن نينجوریکمد شدم و ا

 . به در اتاقم خوردي تقه انداختمیم
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 . توایب: و با نگاه به در گفتمپاشدم

 .آقا برگشتن گفتم بهتون خبر بدم:ز کرد و گفت بامهی در رو نخدمتکار

 االن کجاست؟. ي کردیکار خوب_

 . هستناطی داخل،اللن تو حانی مگهی دقهیتا پنج دق_

 . منتظرتمنیی تو سالن پاای بکی و کيبا دوتا فنجون چا_

 .چشم خانوم_

لباسمو مرتب کردم و .  عطر زدمی کردم و کمدی رفتم رژم رو تمدزی رفت به طرف میوقت
 بذارتش اونم زی رو آورد اساره کردم رو مکی و کي چاینیخدمتکار س.  و تو سالننییرفتم پا

 اومد داخل و تا چشمش بهم افتاد شوکه کیهمزمان با رفتنش ن.گذاشت و به طرف در رفت
 .سالم: کردم و گفتماهبا لبخند بهش نگ. شد

 ...تو که_

 ؟يخواستم خوشحالت کنم ،نشد. بودمنجای همیآره،گفتم ول_

 ! تعجب کردمشتریب: مبل کنارم نشستي لبخند اومد سمتم و روبا

 شد؟ی بهتر منی از ايزی سورپرا،چهی احساسی بیلیخ: کردم و گفتمی مصنوعاخم

 .،ممنونيدی رو تدارك دنای انکهیا: انداخت و گفتزی مي روینی به سینگاه

 .کنمیخواهش م: لب و لوچه کج شده فنجونمو برداشتم و گفتمبا

 ي مقدمه و عادیب. دینوشی مشوی نظرش گرفتم خونسرد چاری زیکم.  فنجونشو برداشتاونم
 اونجاست که وتری چندتا کامپدمید.  برداشتن کتابيمن رفتم تواتاق کارت برا:دمیپرس

 چرا؟! خاموشه

 لی به دالشی مداربسته خونست،چندوقت پينایوربمال د: دستاش گرفت و گفتنی بفنجونشو
 . نداشتمشی کارگهیمنم د.نامعلوم قطع شد
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  نداره؟نی خونه دورب؟االنی چیعنی_

 . به خدمه و نگهبانا اعتماد دارمست،منی هم مهم نیلیخ: گفتمتعجب

سوال بزرگ تو ذهنم . به نفعم بودنیا.زدمی میچرا حرف. تکون دادمدیی به تايسر
  مداربسته؟نی نگران نباشه؟بدون دوربتونهی موضوع بود چطور منی به اشیخونسرد

 .  گذشتم و از جام پاشدمزی رو مفنجونمو

 کجا؟_

 . بخوابمرمیم_

 شام؟_

 .ریاشتها ندارم،شب بخ_

 .رونی نثارش کردمو از سالن رفتم بيلبخند

 نیم انقدر بدب روبروم نگاه کردي قدنهیبه خودم تو آ.  تخت نشستمي اتاقم شدم و رووارد
از کجا مطمئن باشم تنها .  رو بگردمنجای حال هم انی کنم با اسکی رتونستمیبودم که نم

 بود سنیج.  منو از فکر در آوردلمی زنگ موبايصدا.  که قطع شدننیی خونه هموناينایدورب
 سن؟یج بله:جواب دادم

  اونجا؟ی رفتی تو چطور بدون هماهنگلوین_

 .ادی به نظرم نمنطوریه؟ایکار اشتباه_

  بود،حالت خوبه؟ازی نی در هر صورت هماهنگیول_

 !ستی نی قاتل جانهیاون .آره خوبم_

 .اماهست_

 . اگه لو برم منو بکشهدیشا.  منينه برا_

 . حرفو نزننیا_
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 دونه؟یاونم م_

 ؟یک_

 .رامان_

 .گمی می چنیگوش کن بب...  به اونم گفته باشهدی بهم خبر داد،شایلیستم،امیمطمئن ن_

 ...بگو_

 ؟ی کنکاری چياول بهم بگوقصد دار_

 . کنمدای پيزی چدی بگردم تا شاکمی ستی که نییقصد دارم وقتا_

 ... نکننکارویا_

  کنم؟کاریپس چ_

 هم بگو، اما کی تو، به ندنی اونجا به قصد دامی روز من مهی نکن يفعال کار.دمیبهت خبر م_
 ... که خونه نباشهیزمان

 خب؟_

 . حواستو جمع کن و مراقب خودت باشمیلیخ.  باشمیمنتظر تماس بعد_

 .  خبیلیخ_

 ؟ییاالن کجا_

 .تو اتاقم_

 اونم خونست؟_

 . بخوابمخوامی بمونم،گفتم مششی پشتریهست،نتونستم ب_

 . توجهشو جلب نکن که شک کنه_

 .رمیگی قرض مسونی رو از الکنم،امشبی میاز فردا سع_

 ؟يخسته شد_
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 .شمی خسته میلی به بعد خنیاز...ع شدهتازه شرو_

 .ی تنها خسته شذارمیمن کنارتم،نم_

  زدم و سکوت کردميلبخند

 .ریشب بخ.برو استراحت کن...خب_

 .ری بخز،شبیممنون بابت همه چ_

 . دمی کشیقی آوردم و نفس عمنیی رو پایگوش

 . دنبالتامیم. مینی فردا همو ببشهیاگه م:  از طرف رامان برام اومدیامکی لحظه پهمون

تو . ستی نازین:جواب دادم.  بحث کنهی کارم کلنی بخاطر اخوادی داره؟حتما مکارمی چیعنی
 .امیخودم م. مینی آپارتمانت همو ببکیپارك نزد

 .3:30: بعد جواب دادي اقهیدق

 دی اصال وقت خوابم نبود،شابرد،یخوابم نم. دمی گذاشتم و دراز کشی پاتختي رو رویگوش
 مویگوش.  کنمي باشم و از فردا براش نقش بازلوفری نکی امشب رو تو خونه نهیاومده بودم 

 بهم فکر ی االن کسیعنی.  بودقهیساعت هشت و هشت دق. برداشتم و به صفحش نگاه کردم
. ینیبی که عاشقته بهت فکر کنه تو ساعت جفت می کسگنیم... باشه  محاله رامانکنه؟یم

بالخره . به اسم و شماره رامان نگاه کردم.  به فکر زدم، چه اهل خرافات شده بودميپوزخند
دلم ... ی از اون القاب قبلچکدومی نه هلینه دلقک نه کروکود... اسمش شده بود رامان

 و سنی و خاله سمن و جیلی و سارا و امدی با نوحبت حرف بزنم اما حوصله صیکی با خواستیم
 موی صفحه گوشلو؟ی نی حرف بزنی با کخوادیپس دلت م...  نداشتم روگهیآرمان و هرکس د

 .  و چشمامو بستمدمیپتو رو رو سرم کش.  به شمارش نگاه نکنمگهیقفل کردم تا د

*** 



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 633 

 که توش بودم انداختم و ی به اتاقینگاه.  به بدنم دادم و چشمامو باز کردمی و قوسکش
 نیی خدمتکارتو طبقه پادنیبا د. رونی رفتم ب تنم کردم ویکارامو کردم و لباس مرتب. پاشدم

 !ریصبح بخ:از همون باال گفتم

 . تو اتاقارمیصبحانتونو براتون م.  خانومریصبح بخ: گرفت باال و نگاهم کردسرشو

 . بخورمکی صبحونمو با نخوامیم_

 .کننی تو اتاقشون صبحانه سرو مشهی همشونیا_

 خوره؟یاالن داره م_

 .هنوز براشون نبردم_

البته تا . نی روشن کنشمیشی گرماستمیس.نیاریپس صبحانه هردومونو تو آلونک باغ ب.خوبه_
 .گهی دقهیچهل دق

 .چشم_

 !حتما خوابه.ومدی نیجواب. آروم در زدم.  عقب گرد کردمکی زدم و به طرف اتاق نيلبخند

 ایه دل به دربلخر! نه بابا هوا سرده محاله تنش نباشه!  نه اگه لباس تنش نباشهي تو؟ وابرم
!  توده پتوهی مشخص نبود جز يزیچ. دمی رو فشار دادم و آروم سرك کشرهیزدم و دستگ

 که دمی کشنیی پای کمشوییقسمت باال!  تخت نگاه کردمي رويآروم رفتم و جلو به رولت پتو
 . موهاش مشخص شد

 !کین: زدم و گفتميلبخند

 ییییا. دمیپتو رو گرفتم و کش! ار کنم نامزدانه رفتدیخب با! نهیپس خوابش سنگ. نشدداریب
 دادمو هینکنه تو خواب مرده؟ پاهامو به کناره تخت تک! خورهیتکون هم نم. نهیچقدرم سنگ

 خوردم طرفش و ي و من محکم سکندردی انگار از جا پرهوی. دمیبا دستام محکم پتو رو کش
 .اشافتادم رو پاه
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 باز رو تخت نشسته بود و به من مهی که با دهن نی متعجبافهی کنار زدم و به قدموی ژوليموها
 زدم و آروم خودمو جمع و یحیلبخند مل. که مثه گربه رو پاهاش دراز شده بودم نگاه کردم

 !ریصبح بخ:جور کردمو نشستم

 ؟يکردی مکاریچ: نگاهم کرد و گفتهی اندر صفعاقل

امروز صبحونه تو تخت از . می و بعد صبحومه بخورمی قدم بزنکمی میبر! کردمی مدارتیب_
 !لهیتعط

 !نطوریکه ا: و گفتدی به موهاش کشیدست

 ! پاشوگهیخب د_

 شهیم: انداخته بود کرد و گفترشی تنش که مثل قنداق گنیی خورده پاچی پي به پتوینگاه
 !یپاش

 چرا؟: گفتممتعجب

 !یرو پتو نشست_

 تو ای کاراتو بکن بگهیخب د: بود انداختم و از جام پاشدمرمی به سر پتو که زینگاه
 !اط،منتظرتمیح

 .رونیجواب لبخندشو دادم و رفتم ب.  زديلبخند

 به ساعت ی در آوردمو نگاهبمی از جمویگوش. کردمی بودم و به درختا نگاه مستادهی ااطی حتو
 .  بود7:04:انداختم

 . زود برم شرکتدی بام؟امروزی نکني روادهی پشهیم_

 ؟يگردی برمیک: سمتش و گفتمبرگشتم

 . هشتایامشب،ساعت هفت _
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 دوست یلیخ! بخاطر بودن بامن.شهی نمیچی هي بررتری دکمی یسیی تو رک؟ین: کردماخم
 ؟ینی که منو نبيای بری و دي زود بريدار

 ؟یکنی فکر منطوریتو ا_

 ...می کنارهم باششتری بخوادیدلم م:  زدم و گفتميلبخند.  شدرهی بهم خبالبخند

 .ومدی به نظر نمنطوری اشبید_

 ....تو خونه تو...نجامی اشهی به بعد همنیاز.... کی ننیبب.  متاسفمشبیبابت د_

 ی روز بفهمهی داره ی شده بود، چه حسرهیبه چشمام خ.  کمهیلی فاصلم باهاش خدمیفهم
 ازش یکم...  دروغ بوده باشهزشی قشنگ زد همه چي که تو چشمات نگاه کرد و حرفایکس

 .می صبحونه بخورمیبر:فاصله گرفتم و گفتم

 . میدستشو پشتم گذاشت و کنارهم به طرف آلونک رفت. زديلبخند

 و گرفتم طرفش، تشکر دمی تست کره و مارماالد ماليبا لبخند رو.  روبروم نشستی صندلرو
 ؟یمونیامروز تو خونه م:دیپرس.  کلوچه تو دهنم گذاشتمي اکهیت. کرد و تست رو گرفت

 چطور؟.برم هم رونینه کامال، ممکنه ب_

 .یچیه_

  تو خونه تنها باشم؟خوادینکنه به من شک کرده و نم.  خوردممیی از چاکمی نزدم و یحرف

 . وفتهی هم منای دوربستمی اون صورت به فکر درست کردن سدر

 نباشه وارد اتاق کارش یحواسمو جمع کردم که کس.  بالفاصله رفتم داخلکی از رفتن نبعد
خودمو جمع و .  به در خورديه و پرونده هاشو چک کنم تقه اکه شدم و خواستم داخل قفس

 ... توایب:جور کردم و گفتم

 .ریصبح بخ:دامنشو صاف کرد و گفت.  در رو باز کرد و اومد داخلیاشل

 ؟ي اومدی تو کریصبح بخ_
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  تازه رفته؟کوالسین. االننیهم_

 چطور؟. ربعهیحدود _

  تو نگاه کردن پرونده ها کمکت کنم؟يخوایم_

 . شهی میعال: به قفسه و کمد انداختم و گفتمینگاه

 . اومد و مشغول گشتن پرونده ها شدي لبخند سردبا

 حالت خوبه؟:  گفتمکردمی رو نگاه مي که پوشه انطوریهم

 ...شمی بهتر موفتهی ها بلهی پشت مکوالسی که نيروز_

 .ی اون روزا بهت برگرده اشلشهیمتاسفم که نم_

 .ممنون:م کرد زد و نگاهی تلخلبخند

درحال خوندن متن اوراق بودم که . می و هردو مشغول کارمون شدمی مکث کردیکم
 ...اون:گفت

 .انگار تو گفتن حرفش دودل بود.  کردمنگاهش

 . تکون دادم تا حرفشو ادامه بدهيسر

 ...اون بهت عالقمند شده: برداشتي اگهی رو تو قفسه گذاشت و پوشه دپوشه

 ندونه جذب ی که هرکزنهی راجب گذشتش حرف ميجور... هیماهر يدروغگو: زدميپوزخند
 ...شهی و شرافتش متیمعصوم

 . کردسکوت

 . دمیقول م... دهیتقاص همشو پس م: گفتمی رو شونش گذاشتم و با لحن قاطعدستمو

به گاوصندوق اشاره کردم و .  نگاهم کردزی تشکرآمي هم گذاشت و با لبخندي روپلکاشو
 .می باز کننوی تا اارمی بسنی نفرو با جهی دیبا:گفتم

  باشه؟يزی ممکنه تو گاوصندوق چیکنیتو فکر م....آ_
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 . باشهزای چي سرهی دی شایول. نهقهیجواهرات و عت_

 . فکر فرو رفت و به گاوصندوق نگاه کردبه

 ؟ياری اونو میک_

 سن؟یج_

 !ومدی که از من اصال خوشش نمپهیهمون مامور خوشت_

به .  سرگروهمونم بپرسمي هادهی از ادیبا.  فردادیشا... ریبه دل نگ. هی پسر خوبسنیج_
 . هماهنگ کنمدیهرحال با

 .  باشهيزیفکر نکنم تو قفسه ها چ... خبیلیخ_

 . کنمی اساسي فکرادیبا... منم_

 . می خوب بگردنجاروی راحت شه االمونی خنکهی اي براایب_

 .میبگرد...من تا ساعت دو وقت دارم_

اگه مطمئن نبودم .  کردمشیمنم همراه. ن داد و دوباره مشغول گشتن شد تکويسر
 هیریجز مسائل و مدارك مربوط به کار شرکت و خ. کارستی چکی ندمیفهمی نمچوقتیه
 واسطه که هی. ازهی شاهد زنده نهی فقط به شدمی داشتم مطمئن مگهید.  نبودلشی تو وسايزیچ

 . تو مالقت امروز با رامان اسن موضوع رو مطرح کنمتم گرفمیتصم.  اعتراف کنهویهمه چ

 يهوا ابر. حاضر شدم تا به قرار مالقاتم با رامان برسم. ناهار خوردمي که براي از ساالدبعد
 . عمارت اومده بود دنبالم شدمرونی که بی بستم و سوار تاکسموی بارونپیبود ز

 منو یحس مبهم... اگه اومده کجا نشسته... نهای رامان اومده دونستمینم.  پارك قدم گذاشتمبه
 یمی مالمینس.  فرو بردمو به همون سمت رفتمبامیدستامو تو ج. کشوندی ماچهیبه سمت در

 اچهیبعد به سمت در.  که شاخه هاشون جوونه زده بود شدیینگاهم معطوف درختا. دیوزیم
 جهت رییو به محض تغ خاطره اون شب و افتادنم بود گرفتم ي که واداچهی درزنگاه ا. دیچرخ
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 و به رامان که چشماش ستادمی تو جام ایکم.  چندمتر جلوتر متوقف شدمکتی نينگاهم رو
.  بود چشم دوختمکردنی درست مي کاغذيقای اون سمت که قاي بچه هادمی و شااچهیبه در
 .و رفتم کنارش  باز کردمباموی مشت شده تو جيدستا

 . باال اومد و بهم معطوف شدنگاهش

 .سالم_

 . نشستممکتی ني گهی دادم و سمت دجوابشو

 ؟یخوب_

 . بهت بگمی مهميزای چدیبا... ی احوالپرسمیومدین.خوبم_

 .نطوریمنم هم:  زد و گفتی کجلبخند

 . گره خورده نگاهش کردمي و ابروهايبا خونسرد.  صورتم نگاه کردبه

 . با منیگهماهن... یکنی رو منکارای ای بفهمم چرا بدون هماهنگتونمینم_

 .ی مقصرش خودت،متاسفمیفکر کنم بدون_

 ...ي بحثايخوایباز م_

 لی که اواياون خونسرد. به عنوان همکارت کارمو انجام بدميذاریتو نم... يتا حدود_
 نی از بي براخوامی چون نمنی همي براي رو نسبت بهم ندارمی داشترانی تو امونیهمکار

 . بهت نگميزی چی مسائل جزعنی از ادمی محیبردن مخالفتت باهات بحث کنم ترج

 هم ی بهونه خوب؟ی مسئله جزعیگیتو به نقل مکان به خونه اون م:  نگاهم کردناباورانه
 ...ياریم

 ؟يکردیمخالفت نم_

 . دوختاچهی به درشوی فشرد و نگاه عصبلباشو
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 می که تو تمام زندگی هستی آدمنیتو مرموزتر...  رامانیهــــ: رو لبم نقش بستيپوزخند
 ...یدونی مدمید

 .دونمیم: نگاهم کنهنکهی ابدون

 ؟ی باهام حرف بزننی راحب همیخواستیم_

 ...نه فقط_

 درمورد کارمونه؟_

 . به سمتم برگشت و ساکت موندنگاهش

 ه؟یچ_

 . حل کنمی اساسنمونوی تا مشکالت بوجود اومده بنمتی امروز خواستم بب،منیلی ننیبب_

اما گوش .  حل کردن نموندهي برايزی چگهید. من حل کردم.... یکنیحل؟ تو حل نم_
 .ی بگيخوای می چقای بدونم دقخوادیدلم م... کنمیم

 .. ومی هستی خوبي ما دوستاکردمیتا قبل اون اتفاق فکر م:  گفتی مکث کوتاهبعد

 نکهیقبل ا... اتفاق اون ی بگستی رامان، الزم نالیخیب: وسط حرفش و با لبخند گفتمدمیپر
 ...شمی بگو من ناراحت نمنویهم. عاشقتمیبفهم

 تاب نگاه کردن گهی گرفت و دینگاهش استرس عجبب.  کامال عوض شدافشی کردم قحس
 . شدرهیبه زانوهاش خ. اوردیبهمو ن

 ؟يدیادامه نم...خب: به ساعت گفتمی برداشتمو با نگاهبمی از جمویگوش

 ؟ي انقدر عوض شدلو؟چرایچت شده ن_

 . بعد ابراز عالقمایاز قبل ابراز عالقم . ي کردجادی اهامیاالن برام ا_

 مقتدر برخالف قبل مبهوت و شهی منتطر جوابش موندم اما رامانه هميبا کنجکاو.  کردنگاهم
 .ساکت بود
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  حالتنی من بهتري برادیشا...  بعد اون همه ماجرامی آنيخونسرد.  شوکش بودملی دلمتوجه
 ...توقع نداشتم بتونم.  ممکن بوديتظاهر

چون تو اصال برام . می باشی معمولي دوستامی نتونگهی ددیرامان ما شا... بذار من بگم.نیبب_
 خوامیمعذرت م...  چشمامهي جلوزی تمام اتفاقات وهمه چنمتیبی که م،هرباریستی نیمعمول

 اما دور دیبه هرحال ببخش... متاسفم که جنبه نداشتم.  کردمجادی کارمون احتالل اهیاگه تو قض
 بهت خبر وی گروه همه چی باشم و مثل باقي واقعا هنوز عادت نکردم که بتونم عادظاهراز ت
 ...دمی قول مکنمی می سعیول. بدم

 رو حل يزی چستی نازی نگهید: به نگاه گنگش دوختم و ادامه دادمنانموی پر از اطمنگاه
 .کنمیمن منطق دارم و درك م. ستی نیمشکل ،چونیکن

 از حرفاش تو ي ذره اهی سای پراز حرفه و حتکردمی که حس ميجور.  کرده بودسکوت
 .ستینگاهش معلوم ن

 زل اچهیکه هردو ساکت به در.  ساعتمی نای قهی دقستی بدیشا. دی چقد طول کشدونمینم
 الزم دیشا. منم مقصر نبودم که دوستش داشتم. رامان مقصر نبود که دوستم نداشت. میزد

 ... ریتقد... رو بندازم گردن سرنوشتزی از منطق دور شم و همه چکباریبود 

 .می گناه بودی هرحال ما ببه

 بارون خوادیزود بگو و برو چون م... ی بگی مهمزی چيخوایمیگفت: سکوت رو شکستخودش
 .ادیب

 . بگمخواستمی می چارمی و فکرامو جمع و جور کردم تا بخاطر بدمی کشیقی عمنفس

 اعتراف کنه تا کاراش لو ینی شاهد عهی دیفکر کنم با. ادی گناه بنظر می بچه بهی مثل کین_
 .ستی در دسترس نزاینچی و ی و صوتیوگرنه مدرك کتب.بره

 . بشه که باشهدیشا_
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 چطور؟_

 . کار بذار و چکش کننیاز طرف خودمون تو خونش دورب. نیدورب_

  جواب بده؟یکنیفکر م_

 ...کنمیفکر م_

 . توجه نکنمکنهی نگاهم نمنکهی رامان و ای کردم به حواس پرتیسع

 .... نقشه هاتوی اگه باهاش هماهمگ کنشهیخوب م.  تا کمکم کنهادی مسنیفردا ج_

 .نی شدی خوبمیت... خوبه: مکث کرد و گفتیکم

 مشتش ریدستمو ز.  کرد و آروم مشتشو به طرفم گرفتبشیدستشو تو ج.  نزدمیحرف
 .گره انگشتاش باز شد و گردنبند مامان افتاد تو دستم. گذاشتم

 . شدمرهی برد عقب و من به گردنبند تو دستم خدستشو

 ش؟یچرا آورد_

 . اتاقت برش داشتم و آوردمزیاز رو م... شی بندازي بخوادیگفتم شا_

 ز؟یکدوم م:دمی نگاهش کردم و پرسجیگ

 چطور؟... شی آرازیم: نگاهم کرد و گفتمتعجب

 . نگاه کردماچهی ابروهام باز شد و به گردنبند و بعد به درگره

 ...ممنون_

 ش؟ی بندازيخواینم_

 ؟یپرسی منویچرا ا_

و  فرو بردم و گردنبندممی بارونقهیدستمو تو .  منقبض شد و نگاهشو ازم برگردوندفکش
 گذاشتم و بمیگردنبند مادرم رو تو ج...  داده بودهی بهم هدسنی که جيگردنبند. لمس کردم

 .رمی مگهیمن د:گفتم
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  منتظرته؟یکجا؟ تو اون خونه کس_

 . حرفامون تموم شدهی نداره وقتیلی موندنم دلنجایاما ا.ستی منتظرم نیاونجا کس_

 ؟ی گفتيزیچ:متوجه نشدم و گفتم.  زمزمه کردي لب جمله اریز

 .پاشو. رسونمتیمن م: جا پاشد و گفتاز

 داشت؟پاشدم و ي ادهیمخالفت کردن چه فا.  بگم جلوتر از من راه افتاديزی چنکهی از اقبل
با حس .  عجلهیشمرده و ب. داشتی آروم قدم برمیلیخ. با فاصله چند قدم پشت سرش رفتم

رامان برگشت و .  شددی زود بارون شدیلیخ. قطرات بارون رو موهام به آسمون نگاه کردم
 که نجوریانگار بارون روش اثر نداشت هم.  زدم کنارسموی خمهی نياموه. بهم نگاه کرد

 ؟يچرا واستاد: گفتکردینگاهم م

 ؟يخودت چرا واستاد_

 ...یکه تو بهم برس_

  . بهت برسمتونمینم...  دروغ چراخوام؟ینم.  بهت برسمخوامیمن نم. دلم زهرخند زدمتو

 دسمو امی از فکر در بنکهی خودشو بهم رسوند و قبل از اعی با چند قدم سردی سکوتمو دیوقت
 .گرفت و منو به دنبال خودش کشوند

  رامان؟یکنی مکاریچ_

 .دهی بارون شدایساکت باش و ب.يای راه بدهیپاهات فرمان نم _

 . امیدستمو ول کن خودم م: گفتمدمیدوی که دنبالش منجوریهم

 خورد و به سمت عقب زی لنی زمیسی همون لحظه پام رو خدمی از دستش کشدستمو
سرمو .  دستشو دور بازوم حلقه کرد و مانع افتادنم شدي ترعیبا حرکت سر.  خوردميسکندر

 . باال گرفتم و به صورتش نگاه کردم

 .من خوبم: ازش فاصله گرفتم و گفتماوردمویتاب ن.  شده بودرهی زده به چشمام خشوك



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 643 

 .ایزود باش ب: پس زد و کالفه گفتسشوی خي دست موهابا

 .دمی حرف دنبالش دویب

خودش هم سوار .  رو دور زدم و سوار شدمنیماش.  در رو برام باز کردمیدی که رسنی ماشبه
 .شد

 به رامان انداختم و با ینگاه.  شده بودمسی خیلیخ.  نشسته بودمی حالت صاف و خشکبا
 ...می شدسیخ: گفتميحالت مشمئز

 . توئهریهمش تقص...آره_

 . رو روشن کني حرفا بخارنی ايبجا_

 .  رو روشن کرد و راه افتادي و بخارنیماش

 . اونجارسونمتیلباساتو عوض کن بعد م. خونهبرمتیم_

 .ستی نینه، مسکل_

 .ی لباساتو عوض کندی باي شدسی خیلیخ_

 . رامان،من خوبمخوامینم_

 حرف بزنم و ازت خواهش کنم ی کلنکهی بدون ا؟یکن بار به حرفم گوش هی لطفا شهیم_
 لوفر؟ین

 برگردم خواستمیاما نم. خوردی بود حالم بهم مدهی ولباسام که به تنم چسبادی زیسی حالت خاز
 .  من ضعف دارمکنهی مخالفت کنم فکر میلیاگه هم خ... تو اون خونه

 .باشه_

باهم وارد .  شد و پارك کردنگی وارد پارکمیدی نبود، زود رسیتا خونش راه.  نزدیحرف
پس هنوز پام از . گشتمی برمدی بالمی برداشتن وساي روز براهیبه هرحال . میآسانسور شد

 ... خونه کنده نشدهنیا
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 . با نگهبان کار دارمنیی برم پادیبرو تو من با: رمز رو زد و گفتمیستادی در که اپشت

 آروم با کف دستم لمسش کردم و به  به در انداختم وی رفت نگاهیوقت.  تکون دادميسر
از ...  خونه گرفته بودنی ايچقدر هوا. آروم پا گذاشتم داخل. در باز شد. جلو هلش دادم

 مهی ني و فضادهی کشيپرده ها.  خونه شوکه شدمتیاز وضع. راهرو رد شدم و وارد هال شدم
انگار . ن کردم برق رفتمو چراغا رو روشدیبه طرف کل. کرده بود رشی دلگی حسابکیتار

.  و نصفه مشروب بودی خالي هاشهی پر از شزیرو م.  تو خونه نبودهيمدت ها موجود زنده ا
 کنه؟ی مکاریرامان چ

 که توش یبه طرف اتاق.  از هال گرفتم و به راهرو سمت اتاقا نگاه کردم و وارد شدمنگاه
 خونه نیظاهر ا...واقعا دلم تنگ شده بود. دلم گرفت. و آروم درشو باز کردم.  رفتمموندمیم

 ی روتختينگاهم رو.کل اتاقو از نظر گذروندم. بودمنجایانگار تمام عمرم ا. ندارهیبرام تازگ
 جا نی ازیوقت. آروم رفتم سمت تخت و روش نشستم. خته و نامرتب ثابت موندیبهم ر

  کرده بودم؟ تخت رو مرتب نرفتمیم

  شده؟یچ_

 . شدمرهی بود خستادهی فکر در اومدم و بهش که کنار چهارچوب در ااز

 . موندهی دست نخورده باقزیهمه چ...ی خونه رو مرتب کني نکردی سعچوقتیفکر کنم ه_

 تو نییپا. موهاتم خشک کن. تو لباساتو عوض کنرمیمن م: مکث کرد و بعد گفتیکم
 . منتظرتمنیماش

 که بدون مرتب کردن ولش کرده بودم یپاشدم و مشغول صاف کردن روتخت.  رو بستدر
 که از حرکتش به صورتم یی بلندش کردم و باز گذاشتمش رو تخت هوای کمیوقت. شدم

 ... داشتییخورد عطر آشنا
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 کیبالش رو برداشتم و نزد.  رو از رو بالش کنار زدمی کردمو و رو تختکی بارچشمامو
 ...دمی کشیقیعمو نفس .صورتم گرفتم

 افتادم که از ی شبادی... ستی عطر من ننی عطر همه وجودمو پر کرد، چطور ممکنه؟ ايبو
 افتادمو ی وقتي دوچرخه سوارستیاون روز تو پ...  منو محکم گرفتی نجاتم داد، وقتاچهیدر

 ...تمام مدت... نیتو ماش.... تو خونه. نشستمی که کنارش مییوقتا... بلندم کرد

 عطرو ازم نی اون شب آخر که ازم دور شد و ایحت.  عطر رو داشتننی اي خاطرات بوهمه
 ... گرفت

کالفه به موهام ... دهی رامان رو مي تخت افتاد، چرا بالشم بوي لرزونم روي از دستابالش
 نهی تو آجمی گافهیبرگشتم و به ق.  برخورد کردزیپشتم به م. چنگ زدم و عقب عقب رفتم

... لوی ني شدوونهیتو د.  شدمرهی خنهی دادمو به خودم تو آهی تکزی ميستامو رود. نگاه کردم
 ...محاله: تکون دادم و گفتمنیسرمو به طرف. ي اوونهیتو واقعا د

 نویمن ا. بعد به کنسول کنار تخت نگاه کردم.  بردم و گردنبند رو لمس کردمبمی تو جدسمو
 ...شی آرازینه رو م. اونجا گذاشته بودم

 ی دنبال چدونستمینم.  ها مات و مبهوت رفتم سمت کمد و درشو باز کردموونهی دمث
 هامو با قهی شدم و شقالیخی مدرك که فکر مضحکمو ثابت کنه؟ بهی گه؟ی دلی دلهی... گردمیم

 .  احمقانه سابق رو دوباره بر نگردونمياهای کردم رویانگشتام فشار دادم و سع

فقط . دمی وارد هال شدم و به سمت راهرو دوعی سريبا قدما.  سمت در رفتم و بازش کردمبه
 نیی به آسانسور توجه کنم از پله ها به طرف پانکهیبدون ا.  از اون خونه برمخواستمیم

 یسع. دمی در درونی رامان رو بنی کردم ماشی رو که طی تا در خروجیفاصله الب. دمیدو
 . شدمنی و زود سوار ماشرونیرفتم ب. کردم خونسرد باشم

 ؟يچرا لباساتو عوض نکرد: گفتمتعجب
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 ...نتونستم در کمد رو باز کنم: نگاهش کردم و گفتمجیگ

  ؟یچ_

 . کنمی لباسامو عوض می منو برسونیوقت... من خوبم_

 تند یلی بود به طرز عجدهیچی پنی که تو ماشي عطريبو.  رو روشن کردنی نزد و ماشیحرف
 .... نبودیچیعال شده بود و تا قبل اون ه من تازه فییایبود، انگار که حس بو

 .دمی کشنیی پای رو کمنی ماششهیش

 .يخوری سرما میسی؟خیکنی مکاریچ_

 .بذار هوا عوض شه. نفس بکشمتونمینم_

تمام تمرکزم رو نفس . نمی تا حالت چهرشو در عوض حرفا و کارام ببکردمی نگاه نمافشی قبه
 . بوددنمیکش

 . سکوت کردری مسيتا انتها.  نزدی حرفرامان

 دوش آب هیزود : رو باز کردم که گفتنی در ماشي سرسری خداحافظهی با میدی رسیوقت
 . ي و مواظب باش سرما نخورریگرم بگ

 ... باشه_

 در باز شد هنوز یتا وقت. زنگ زدم. دمی شدم و به طرف در دوادهی نگفتم و پيزی چگهید
به محض . کردمیتازه سرما رو حس م. خلاما نگاهش نکردم و رفتم دا. رامان اونجا بود

 چتر همراهتون ن،ی شدسی خیلیخانوم شما خ: وحشت زده به سمتم اومد و گفتایورودم مار
 نبود؟

 ...نگران نباش.  تو اتاقمرمیم. من خوبم. اینه مار_

 .نی تا گرم شارمی ميبراتون چا_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 647 

 در آوردم و سموی خیرفتم تو اتاق پارون.  کردمی ندادم و به حالت دو پله هارو طیجواب
 و دمیپتو رو تا صورتم باال کش. برت و جوراباموکندمو به تخت پناه بردم. موهامو چلوندم

 .چشمامو بستم

 . به در خورد و بعد باز شدي اتقه

 خانوم؟_

 ...بله_

 .نی بدحی ترجي قهوه رو به چادیگفتم شا. دی طول کشدیببخش.براتون قهوه آوردم_

 . ازش تشکر کردمی حال پتو رو کنار زدم و با لبخند کم جرنیب

 ن؟یخانوم حاتون خوبه؟سرما نخور_

 . نگران شهخوامینم...  نگويزی چسیینه سرما نخوردم، به ر_

 . به موافقت تکون دادي رو رو کنسول گذاشت و سرینیس_

 . چشمامو بستمرونی رفت بیوقت

 بودم و حال تکون خوردن دهیهشت و نه بود پتو رو کشساعت حدود .  تخت کز کرده بودمتو
حس .  فلجم کرده بودی حسابی سرماخوردگي بود و حال و هوانیسرم سنگ. هم نداشتم

 قرص بخور، هی بگه ستی نیکی بغض تو گلوم انداخته بود، چقدر تنهاشدم که یچارگیب
 من ای خداخواست،یه م مادراني دلم غرغرا و سفارشاچقدر نگفتم مراقب باش؟...يسرماخورد

 چارهی هم نداشتم که انقد بیضی مرنی دوست تو اهی اقتیل...  توئهشی ندارم مامان که پیتوقع
 رو تو یروبالش.  بدهییچقدر تنها..  زنگ بزنههی ینداختی میکی افتادم؟ کاش الاقل به دل نجایا

 . دمچنگم مشت کردم و لبامو از بغض فشر

 . در زدیکی

 ... توایب: و گفتمدمی باال کشی کمخودمو
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 . تو دستش نگاه کردمینیمتعجب به خودش و س.  اومد داخلکی باز شد و ندر

 . کنار تختم نشستی اومد جلو و روصندلی اخم کمرنگبا

 .سالم: دادمهی جام نشستم و به بالش تکتو

  دختر؟ي مگه تو بچه ا؟ي شدضیپس مر.سالم_

 رو نایتو چرا ا)  پاهاش اشاره کردمي روینیسبا نگاهم به . (ادی مشیهوا سرده،پ_
 .اوردی مای؟ماريآورد

 .ادتتی عومدمی مدیبه هرحال با...کنهی میچه فرق_

  سرما خوردم؟يدیاز کجا فهم_

 .ی لباس گرم تنت کندی با؟تويچطورسرما خورد_

 ... نگران نباشه،ی جزعمیسرماخوردگ_

 ...ی مواظب باششتری بدیبا.  ندارهی فرقیرجزعی و غیجزع_

 . رو لبام نشستي کمرنگ و ناخواسته البخند

 برات ی مواظب خودت باشیتونیو اگرم نم: ادامه داددی رو کنار تخت گذاشت و با تردینیس
 رفتن تا برگشتن و عوض رونی و بدنی که حواسش از لباس پوشرمیگی پرستار تمام وقت مهی

 ؟ي بخوانویالبته فکر نکنم ا... کردن لباس بهت باشه

 !دهی هشتاد ساله مرزنیبهم حس پ. خوامیمعلومه که نم:دمیخند

.  داروهارونی بعد ا،يخوریاول سوپ رو م: دادحی اشاره کرد و توضینی زد و به سی کجلبخند
 .نیی پايای بستی هم نازین... یخوابیو بعدشم م

 شت؟ی پامی بيخوای نمیعنی_

.  تا سوپ خوردنتو چک کنممونمینم سرت يباال. ی خوب شخوامی فقط میضی مریوقت_
 .نجای اامی تا بي بهم خبربدهی کافی اگه کارم داشت،پسیستی دختربچه لجوج نهی که دونمیم
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 ! والبرگيچشم آقا_

...  اومدخواستی محتی نصکمی دلم یرفتنشو نگاه کردم درست وقت.  و به سمت در رفتپاشد
 .  حس آرامش بدهتونهی هم مای مافهی از ی ابراز نگراندنیشن

 . باال انداختم و با لبخند مشغول خوردن سوپ شدمي بهتر شده بود شونه احالم

 .  تو آشپزخونهنیی بود رفتم پاازدهی شدم حالم خوب بود، ساعت داریصبح که ب**

  حاضر کنم؟رخانم،صبحانتونویروز بخ: گفتدنمی که مشغول خرد کردن گوشت بود با دیزن

 .دارمی بخوام برمینه، خودم هرچ: باال آوردمیبه نشون نف زدم و دستامو لبخند

 تست کجاست؟:دمی رفتم و پرسنتایبه سمت کاب.  رو لباش نشستلبخند

 .پشتتونه خانم: بزرگ وسط آشپزخونه گفتزی اشاره به مبا

 .  نشستمزی عسل برداشتم و رفتم پشت مکمی رفتم، خچالی کردم و به سمت ي اخنده

 ن؟یخوریشما م: درست کردم با نگاه به خانومه گفتمکی لقمه کوچهی

 .ممنون،نه خانم: اما با لبخند گفتمتعجب

 ه؟یاسم شما چ_

 .نجایآشپز ا. هستمتایلور_

 .ریروزبخ.  خوشحالمتییاز آشنا_

 کی ندی پس شاکشنبستیامروز .  گاز زدمهی. رونی برداشتم و از آشپزخونه زدم بلقممو
 الیخیب. لقممو تموم کردم و از پله ها رفتم باال... ادی بی کسنی پس جیاه لعنت. خونه باشه

پشت در اتاق .  برهشی و نرمال پي عادزی بهتره همه چچونمی بپوی که زود همه چشهینم
 .زدم کارش واستادم و در

 .دییبفرما_

 !ي مرد ال اریصبح بخ: رو باز کردم و با نشاط گفتمدر
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ظهر :  نگاه کرد و گفتشی نشسته بود و مشغول مطالعه بود با پوزخند به ساعت مچزی مپشت
 .يخوبه که خوب شد. ریبخ

. شدمی زود خوب مدی خوبم، بخاطر توهم که شده بایلیخ: لبخند رفتم داخل و گفتمبا
 . رو از دست بدمي که تو خونه اي اکشنبهی تونستمینم

 . هم خوبیلیخ: تکون داد و گفتيسر

عسل خوردم و از : و گفتمختمی خودم ري آب براي از بطروانی لهی رفتم و زشیرف م طبه
 ... لحظههی. شمی دارم خفه مادشی زینیریش

 .هوف راحت شدم: و گفتمدمی نفس سرکشهی رو وانیل

 .کردی من نگاه مي به کارامتعجب

 ؟ینیشیچرا نم_

 . مینی اونجا بشدیچون نبا: پشت سرم نگاه کردم و گفتمی صندلبه

 ...ی صندلهی يخوایم_

 . کنارش نشستمزی رو برداشتم رفتم اونسمت می حرفش گوش ندادم و صندلهی بقبه

 ...  خوبهنجایا: زدم و گفتمي بارطنتی شلبخند

 . باال انداختي نزد و شونه ایحرف

 ال،امروزیخی بکیاوه ن: انداختم و غرولندکنان گفتمیی نگاه گذرازشی مي روي کتابابه
 ؟یکنی کار ميو تو باز دار کشنبستی

 .خوندمی کتاب مکمی کردم،داشتمیکار نم _

 ؟یچه کتاب_

 . رو برداشت و سمتم گرفتزی مي روکتاب

 ...شهیداستان؟ باورم نم: به جلدش انداختمی و نگاهگرفتم
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 چرا؟_

 .تعجب کردم...ومدیبهت نم_

 م؟ی کنکاری امروز چي دارسون،دوستیخب ال_

 .رونی بمی برمیتونیم... خب_

 .ی بهتره امروز توخونه باشيچون سرماخورد_

 ؟ي نداريتو فکر! دونمینم. اومممم.... میتونیپس م_

 ...پاشو.  رو بهت نشون بدمیی جاهیدوس دارم : به دستش نگاه کرد و گفتمتفکر

 آخرش ي هال و راهرويبه انتها. منم پشت سرش راه افتادم. پاشد و جلوتر رفتخودش
 .میوارد شد

 ک؟ی نمیریکجام_

 .ینی تا ببایب_

.  شوکه شدمی و حسابدمی سرك کشيبا کنجکاو.  روباز کرد و اشاره کرد برم تويدر
 يگال. ي و سبزوخی مي انواع درختا و بوته های جنگلعتی طبهی گلخونه شبهی... فوقالعاده بود

قدم .  هم درش وجود داشتی قشنگیو آبشار مصنوع.  بودشهی از شوارایسقف و د. ياتورینیم
 نیا... نیا: اونجا چشم بردارم گفتمییبای از زتونستمی که نمیرحالبه داخل گذاشتم و د

 .هی من عاااليخدا. کیمحشره ن

 خوشت اومد؟_

 ؟ي کردنکاروی چطور اادی زیلیخ_

 . ی بکنخوادی دلن مي و هرکارنجای ايای بیتونی ميهروقت بخوا.  کمککمیبا _

 امی بنجای از اگهیفکر نکنم د. هی عالیلیخ: رفتم و گفتمدی بوته گل رز سف ذوق به سمتبا
 .رونیب



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 652 

 .  رو بو کردمي خم شدمو رزی و به طرفم اومد کمدیخند

 . قشنگنیلیخ_

 .درست مثل تو_

 . زدم و بهش نگاه کردميلبخند

 !حرفات قشنگ شدن_

 ... خوبه؟يجد_

 ادی مسنیفردا ج: گفتمدادمی که به دستام کش و قوس میدرحتل.  و کمر راست کردمدمیخند
 . بهم سر بزنهنجایا

 . نزد اما مشخص بود تعجب کردهیحرف

 یاضی رکمی تا باهاش ارهی رو مسنیم:  کردمی ماستمالجوری کردم و حرفمو دی تشدلبخندمو
 خونه خوبه.  رفتن نداشتمرونی اما حوصله از خونه بششیاول خواستم خودم برم پ. کار کنم

 .می قهوه باهم بخورهی و یباش

. ی دعوت کنیتونی رو میلی که مای تو هروقت هرکسستی نحی به توضيازیستم،نیفردا ن_
 باشه؟

 ه؟ی برات ناهار درست کنم نظرت چخوامی متیبخاطر خوب. ی خوبیلیباشه،تو خ _

 ! دارمينظر بهتر_

 . نگاهش کردمکنجکاو

** 

 م؟ی کنيخب؟ پس قراره باهم آشپز : نگاه کردم و گفتمزی مي رویی مواد غذابه

 .قایدق_
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 دلم شتری بنایبا وجود ا: اشاره کردم و گفتمی ست چاقو و ساتور بزرگ کنار تخته چوببه
 ! کنمي بازری شمشخوادیم

 .ادی خطرناك خوشم نمياز کارا_

 از صالح سرد؟_

 .در کل_

 .من متفکر.  اون کنجکاو و متعجبمی بهم نگاه کردهردو

  شده؟یچ: دیپرس

 . می شروع کنای،بیچیه: و چاقو رو برداشتم و گفتمگوجه

 . خرد کردن گوجه شدممشغول

 سون؟یال_

 بله؟_

 !خوادی گوجه نممی درست کنمیخوای که ميزیچ_

 .خورمشی مالیخیپس ب! اوپس: رو گذاشتم و گفتمچاقو

 . شدرهیخندش گرفت و بهم خ.  رو تو دهنم انداختمگوجه

 م؟یکنی درست میچ: رو قورت دادم و گفتمگوجه

 ؟ي دوست دارری و پنپسی با چیماکارون_

 ک؟ی ني کرديهوس کالر_

 . خوشمزستيکالر! هیری اجتناب ناپذقتیحق_

 !خوادی نمي که موادنیخب ا.موافقم_

 . هارو پوست کن و من ورقشون کنمینی زمیس_

 ! آماده درست کردهپسی بشر چکی نالیخیآههههه ب_
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 !زود باش.  نرم باشهی تازه و کمدی بانیخب ا_

البته تا من دوتا .  مشغول پوست کردنش شدمکی کوچي رو برداشتم و با چاقوینی زمبیس
 کردی داشت سرخشون میوقت.  رو پوست و ورق کردینی زمبی پنج تا سکیرو پوست کنم ن

 . بودی عاليسرعت عملش تو آشپز! خچالیتازه تمومشون کردم و گذاشتم تو 

 . که درنظر داشت حاضرش کردییای با چاشنکی رو من پختم و نیماکارون

 خوش گذشت، کل روز وقتشو صرف من کی بود اما با نبی خودمم عجي گفتنش برادیشا
شب باهم شام .  کردي هم بازشنی استی باهام پلیم،حتی کردي شطرنج بازم،یدی دلمیکرد، ف
تختو حاضر کرد و اشاره کرد .  کردمی و بعدش باز بهم دارو داد و تا اتاقم همراهمیخورد

 .نمیبش

 ری لوس شم و غیترسی نميانقد هوامو دار!  مثل بچه شدمکنمیواقعا حس م: خجالت گفتمبا
 قابل تحمل؟

 ! باال باشهتتیفکر کنم ظرف: کنارم نشست و گفت.  تخت نشستمرو

 .ي پر کردتمویتو ظرف_

اجبارا بهش لبخند زدم و به طرح .  تو صورتمو با انگشت زد کناري محبت نگاهم کرد و موهابا
 نگاهمو به یبه سخت.  چونمو صورتم رو باال بردریدستش اومد ز.  زل زدمی روتختيها

 .  رنگش دوختمی آبيچشما

 .  شددهی از لبهام به چشمام کشنگاهش

 . رگ پام گرفتهویاه :  فاصله گرفتمی گفتم و کمی آختیفرار از موقع يبرا

 چرا؟_

 لمیفکر کنم موقع ف: که ساق پامو گرفته بودم گفتمی به خودم گرفتم و درحالی دردناکافهیق
 . رفت مدل نشستنمو عوض کنمادمی شدم که لمیانقدم محو ف.  بد نشستمدنید
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با لبخند جمع شده .  کردریی نگاهش کردم حالت چهرم به متعجب تغزنهی حرف نمدمی دیوقت
 . و ابروهاش باال رفته بودکردی بهم نگاه ميا

 ه؟یچ: ساقمو ماساژ دادم و گفتمگهی دکمی

 .زمی عزیبهتره استراحت کن: و گفتازجاپاشد

 ...من خوبم فقط پام_

 شام ي شب برای ولنمتیبیفردا صبح نم.  خوب استراحت کنرمیمن م.  خبیلیشششش خ_
 .امیم

 .ریشب بخ: لبخند سرمو تکون دادمبا

 .ریشب بخ: گفتی لحن پرآرامشبا

 بعد جواب یکم.  رو گرفتمسنیشماره ج.  برداشتملموی و موبادمی کشیقی رفت نفس عمیوقت
 .لویبله ن: داد

  چطوره؟سن،حالتیسالم ج_

 تو چطور؟! دونمینم_

 ؟یدونیچرا نم_

 خب چه خبر؟. ه ام کالفسنی از دست مکمی_

 !خودمون.می کار بزارنی دوربدیبا. نجای اایفردا ب_

 .ساعتشو بهم بگو. رامان باهام صحبت کرد_

 !ی باشنجای ساعت نه ایتونیم_

 ؟ی به صبحونه دعوتم کنيخوایم! ؟یچ_

 .کشهیمطمئنم کارمون طول م_

 .میایپس من و اسپنسر فردا م_
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 ! نـــــه؟یچ_

 ه؟یچ_

 ! بدمادی یاضی تا بهش رياری رو مسنی گفتم مکیمن به ن_

 مشی کار بزاره و تنظنی دوربخوادی مغزش منی با اسنی خانوم، حتما می گفتيزیاوه چه چ_
 کنه؟

 .کردیمتاسفم،شک م_

 .کنمیاشکال نداره،از استعداد درخشانم استفاده م_

  منم بدونم؟ی بگشهی م،یچه عال_

 !پرسمیفوت و فنشو از اسپنسر م_

 ! افسر مکيری بگادی یتونی شبه نمهی_

  بکنه؟نکاروی اسنی ميخوای م؟نکنهي داري بهتردهیتو ا_

 ؟ي دادری گسنیچرا انقدر به م_

 سنی م،یگفتی مقتی دروغ مطابق حقهیکاش ! ي بدادی یاضی بهش ريخوای منه؟تو مریتقص_
 ! نداره چون کال مغزش خاموشهیاضی به معلم رازین

 . نرهادتی سنیا،میفردا ب! منو نخندون_

 ؟يخب خودت چطور. رهی نمادمی_

 ! جنتلمنهیلی خکی نی باورت نشه ولدیمن خوبم،شا_

 .هی خوبگریپس باز_

 ...انگار آره_

 انگار؟_

 ...یدونیم... همون خالفکار باشهنی که استی قابل باور نییجورای... خب اون_
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 ...یکنی باورش مينگو که دار_

 ؟ییتو کجا... کنمینه، نم_

 ... خونهرمی مابون،دارمیتو خ_

 ؟یزنی حرف ملی با موبایموقع رانندگ_

 !لوی نيتو زنگ زد_

 ؟ی هستيتو چجور افسر!يدادی جواب مدی نبایول_

چون تو !  جواب ندمشدیتماس تورو نم!  مامور فدرالمستم،ی نی رانندگیی راهنماسیمن پل_
 .ي داری حتما کار مهمیزنی زنگ میوقت

 .ری خب، مراقب خودت باش، شب بخیلیخ_

 .ری بخنمت،شبیبیفردا م_

 یلی فکر کنم چشمامو بستم، خيزی به چنکهیبدون ا.  پتوری زدمی رو کنار گذاشتم و خزیگوش
 . سر رو بالش بذارمي فکری شبها طلب دارم، که با فکر بنیاز ا

 یمدام به ساعت گوش بودم و سنیمنتظر اومدن ج. زدمی قدم ماطی صبرانه و عجوالنه تو حیب
 بود متعجب نگاهم یاشل.  به سمتش رفتمعی سريبا بازشدن دروازه با قدما. کردمینگاه م

  شده؟يزیچ... سالم:کرد و گفت

 . می کار بذارنی تو خونه دوربمیخوایم. سنمیسالم، راستش منتظر ج_

 گه؟ی و ده،یفکر خوب: داد باال و گفتابروهاشو

 . می گاوصندوقشو باز کنمی بخوادیشا.دونمینم_

 .نیفهمی بلخره رمزشو منی مدت چکش کنهی و نی بزارنی دوربیوقت_

 .نهیآره،هدفم هم_

 . خبرم کنی داخل،کارم داشترمیم: تکون داد و با نگاه به خونه گفتيسر
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 دی نکشیطول.  دروازه منتظر موندمکی نزدی به موافقت تکون دادم و بعد از رفتن اشليسر
خوش :خودمو بهش رسوندم و گفتم.  به طرفم قدم برداشتدنمیبا د.ومد هم اسنیکه ج
 .ياومد

 ممنون،چه خبر؟_

  کو؟سنیم: پشت سرش نگاه کردمبه

 .ادیداره م_

 .لوی نریصبح بخ: اومد داخل و گفتشی با کوله پشتسنیم

 . سردهنجای تو انیای بر،یصبح بخ_

 ؟ي موندرونیچقد ب:دی پرسسنیج. می به طرف عمارت راه افتادباهم

 . خدمتکارا شک کننخوامی نمدونم،فقطینم_

 ؟یبه چ_

 .دونمیچه م. برسوننکی ممکن بود به نومدی نمسنیخب اگه م_

  باال؟ادی هم بسنیم: نزد و با نگاه به پله ها گفتی حرفسنیج

 .می به کارمون برسمی کنه؟ تو اتاق من بمونه و مابرکاریپس چ_

 ن؟ی برسيبه چه کار:تن از پله ها کرد کنجکاوانه شروع به باال رفسنیم

 .دخالت نکن، برو باال: کرد و گفتکی با حرص چشماشو بارسنیج

 .رهیگیباز داره باهام دعوا م: گفتسنی ممیدیباال که رس.  لبخند دنبالشون رفتمبا

 اتاقت کجاست؟:دی توجه پرسی بسنیج

 اـی هم نرونیب.  برو تواالی: گفتسنی با نگاه به مسنیج.  دست اتاقمو نشون دادمبا

 ! خبیلیخ_

  شده؟یباز چ: دمیآروم پرس.  تو اتاق و در رو بسترفت
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 م؟ی بردیخب کجا با... یشگیهمون مسائل مسخره هم_

 .ایدنبالم ب_

 ی به ظاهر اتاق انداخت و درحالینگاه. آروم در رو بستم. کی سرم اومد تو اتاق کار نپشت
 اق کارشه؟ اتنجایخب؟ا: گفتاوردیکه کتشو درم

 . بازش کنهياری بویکیکاش ...  گاوصندوق اونجاستهیآره،_

 کجاست؟_

 . کنار کتابخونه رفتم و گاوصندوق رو نشونش دادمواری طرف دبه

 . کردشی صندوق زانو زد و با دقت بررسي و جلوکی نزداومد

  بازش کنه؟ياری بوی کسیتونیم_

  تو خونه؟میاری بوی کسمیتونیم_

 . و موهامو زدم پشت گوشمدمی کشی استرس پوفبا

 .می ضبط کنن منتظر باشنای دوربی نشو،بهتره تا وقتیخب حاال عصب_

 .می شروع کنایب...  خبیلیخ_

 ... موندسنی می تو کوله پشتنایدورب_

 .ارمینسکافه هم م...  بموننجای همارمشونی برمیم_

 .هیفکر خوب_

 سنی ها از ملهی نسکافه از آشپزخونه و وسي و بعد از گرفتن فنجونارونی لبخند رفتم ببا
 .تشکر کرد و فنجونشو برداشت. برگشتم به اتاق

 ؟ي بلدیمطمئن: و گفتمزی رو گذاشتم رو مالیوسا

 !ي به طور حرفه ا،ي فکر کردیپس چ_

 !نطوریکه ا_
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 که به حرکات دستش نگاه نطوریهم.  گذاشت و مشغول کار با قطعات شدزی مي روفنجونو
مدام با خودم ...  فرق دارهمی که ما دنبالشی آدمنی همچهی با یلی خکیرفتار ن: گفتمکردمیم

 ...  دارهی قلب بزرگ و پاککنمی که حس میی وقتارمیکلنجار م

 ؟ی چیعنی: بهم دوختزشوی تنگاه

 . باز موندمهی کپ کردم و دهنم نسنی لحن جاز

  تو سرته؟يه فکرچ... یعنی:  حواسشو معطوف کارش کرد و ادامه داددوباره

 احساساتم ی وقتخورهیحالم از خودم بهم م. جستی نتی انگار بی ولکنمی فکر میکل. دونمینم_
 ي رو جدزی و من مثل احمقا همه چشهی احساس نداره شعله ور مي برایی کار که جانیتو ا

 ...کنمی و باورش مرمیگیم

 ذهنت یلیخ... يحق دار: گفتی روشن و معصومشو بهم دوخت و با لحن آرامش بخشنگاه
 ....شهی متیاذ

 ... عادت کردمگهید_

 کمک کنم تا به حالت انای جرنی بعد ادمی بهت قول ملوی ننی بب،یکنیوانمود م....ينه نکرد_
 ... نقش نداشته باشهتی کار تو زندگنی اچوقتی هم هگهید. ي برگردتی زندگيعاد

 .رانی اگردمی برمنیبعد ا... فکر نکنم فرصت شه_

 .  حاضر شدنامیا.... میبهتره االن راجبش صحبت نکن_

 م؟یکجاها نصبشون کن: به اطراف اتاق انداختمینگاه

 کارمون خوامینم... فکر کنم بهتر باشه تو راهپله حواسم به اوضاع باشه. یدونیتو بهتر م_
 . باشهسکیر

 .کنمی خب،پس روت حساب میلیخ_
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 یوقت.  تموم شهسنیحواسمو جمع کردم تا کار ج. رونیم ب کردم و از اتاق رفتدیی لبخند تابا
 .می بذارنی هم دوربی تا تو سالن اصلنییکار باال تموم شد بردمش پا

 روزمندانهی کرد و با لبخند پی پشت تابلو فرش مخفنهی شومي رو باالنی دوربنی آخرسنیج
 !براوو افسر: براش دست زدم و گفتمیشی نمایبا حالت.  نگاهم کرديا

 فعال کنه و کدشو به ستمشویحاال بگم اسپنسر س... خب: درآورد و گفتبشی از جشویگوش
 . بدهامونیگوش

 !يریگی مادی ازش یفکر کردم گفت_

 ! هی پروسه طوالنهی نیا_

 گه؟ید خب؟:دی با اسپنسر صحبت کرد ازم پرسنکهیبعد از ا.  باال انداختمي اشونه

 !یچی هگهید_

 ؟یی تنهانجایامروز ا_

 .گردهی شب برمکیآره ن_

 !رونی بمی برایخوبه،پس ب_

 م؟یکجا بر_

 خوامی نمی همراهشون برم ولشهی گفتم خوب مرون،ی بره بلی با دنخوادی مسنیراستش م_
 . دارهي جلوه بهتری دنبالشونه، تو باشگاردیحس کنن باد

 از یترنی کردنشون نمی همراهباریمطمئن باش با .می بپاشون باشيخوایم!سنیاز دست تو ج_
 !ی کنيری احتماالت تو ذهنت جلوگوستنی پقتیبه حق

 ! تو ذهنمه های چیفهمیخوب م: زد و گفتيپوزخند

 ! حاضر شمرمیم: زدم پشت گوشم و گفتمموهامو

 .  تو محوطه بودواری دي تابلويری که مشغول گرد گدمی رو دی اشلرونی سالن که رفتم باز
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 .رونیمن دارم ب: و گفتم لبخند از کنارش رد شدمبا

 . خبیلیخ_

 . بهش زدم و از پله ها رفتم باالیچشمک

 .کردی مي بازشی بود و با گوشدهی رو تخت دراز کشسنیم.  اتاقم شدموارد

  نه؟ی گرفتادی یاضی ریحساب:  جلو و گفتمرفتم

 !ي معلم فوق آماتورهیتو : حرکت از جاش پاشد و گفتهی با

 .ریحرفتو پس بگ! بزرگهی لطفی بهی نیا: گفتمی اعتراضی حالتبا

چشمم به . ستادمی اشی آرازی و پشت مدمیلباس پوش. رونی حرف از اتاق رفت بی و بدیخند
. بازش کردم و گردنبند مامانمو انداختم. دیدرخشی مشیی قلب طاليناینگ. گردنبندم افتاد

 . گردنم بمونهنی بهتر باشه فقط همدیشا

 داشتم یرفتم و برش داشتم،وقت. ختم جاگذاشته بود افتاد که رو تسنی به کوله مچشمم
 برش نی خم شدم و از زمجیگ.  ازش افتادکی کوچیکی که پاکت پالستبستمی مپشویز

 پی گذاشتمش و زفمی کي توي جواناست، فوريمار... یلعنت.  کردمشیداشتم،با دقت وارس
 *** رونی و رفتم بدمیکوله رو کش

 رفتمی تو ذهنم مدام کلنجار مکردم،ی نگاه مسنی رخ جمی ساکت نشسته بودم و به ننی ماشتو
 چرا ی حق مسلمش بود که بدونه، ولگفتمیدمیالبته که با. انهی بهش بگم دیکه با

 حق نیا.  فکری پسربچه بهی همه تنش باشه واسه نی متحمل ادی باچاره،چرای بسنیج...سنیج
  شده؟یچ:متوجه نگاهم شد و گفت...  کنمي کاربراش شدیکاش م.  نبودسنیج

 ...یچیه: جمع و جور کردمخودمو

 .يکردی بهم نگاه میآخه با نگران_
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 کاریچ: دراومدسنی مي رو قطع کرد و صداکیموز.  تکون دادمی زدم و سرمو به نفيلبخند
 !گهی دمی بذار گوش کنیکنیم

 فکر کن نی و به انی ساکت بشخوره،پسی گوش کنم جمجمم ترك مگهی دهی ثانهیاگه _
 !ي ننریلی فکر نکنه خلی هم دنی تا هم اعتماد منو جلب کنی کنکاریامروز چ

 ! بسوزه نه کبابخینه س: خنده گفتمبا

 !!!!؟یچ: گفتجی گسنیج

 !فراموشش کن!یچیه_

 نینگرام نباش:  انداختم و گفتمی شده بود نگاهرهی خرونی که با حرص از پنجره به بسنی مبه
 !من اومدم تا اعتدال رو برقرار کنم

 از هم دی شاگهی دهی قرار مصلحتجوری ن؟ی شما دونفر باهم برشهیم:  پوزخند زدسنیم
 ! ادیخوشتون ب

:  نزدم و بحث رو عوض کردمیمنم حرف!  خفه شویعنی نگاهش کرد که ي جورنهی از آسنیج
 م؟ی بخوریقراره ناهار چ

 ! و شکالت صبحونه با تستی خرسلیپاست: خت و گفت انداسنی به می نگاهنهی تو آسنیج

 و زارمی من دارم هدفون مه؟ی چیدونیاصن م! ي دست از سر من بردارشهیاههه م: گفتسنیم
 . بگوخوادی دلت می هرچشنومی نميزی االن چگهیخب د.... دمیآهنگ گوش م

 .خوبه:  به تاسف تکون داد و گفتي سرسنیج

 .یکنی نگرانم مي شده؟ داری چیخب نگفت: دوباره بهم نگاه کردبعد

 و شاد باشه،واسه صحبت ی روز معمولهی قراره برام سن،امروزی جیدونیم: زدم و گفتميلبخند
 . وقت دارم،بذار امروز فقط از اتفاقات و خاطرات استفاده کنمیکردن با تو کل

 .می صحبت کندی که بامونهی مادمی ی،ولي خب تو بردیلیخ _
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 . دمی مادمه،قولی شهی بره هم من همادتیاگه تو _

 شدم که داره به سمت لیمتوجه دن.  پارك کردابونی بعد گوشه خی تکون داد و کميسر
 شهی همام،ی بنظر می بچه مهدکودکهی ه،مثهیعال:  هدفونشو برداشت و گفتسنیم. ادی منیماش

 .سنی جیکنی متیمنو ترور شخص

 ! که برادرتمی خوشحال باشدیبا_

 برادرت و دمیاولش که د: و اون با لبخند گفتمی سوار شد و سالم کرد جوابشو دادلیدن
 . دوسش دارمیلی من خه،ی عالدهی انیدوست دخترش هم همراهتن باورم نشد، ا

من مکث کردم تا اون بگه،اونم مکث . می بگيزی چمی دهن باز کردمی برگشتسنی و جمن
 ...سنی اما مهی قشنگدهیآره ا: امه دادممن اد! کرد

 خوش ی بانمکه و هرجا باشه کلیلی خلوی من بود، آخه نشنهادیپ: وسط حرفمدی پرسنیم
 !گذرهیم

 اکتفا کنم و ی ادامه دادن بست و مجبور شدم به لبخند پهني حرفش دهنم رو برانی ابا
 !ستمی نسنی رفت بگم دوست دختر جادمی یحت. برگردم سرجام

 پوزخند تعجب ری مسانی برادرش جا خورده بود تا پاي گري و موذاستی هم که از سسنیج
 . رو لباش خشک شده بوديوار

 کالب بزرگ و هی دمی اما با ورود به ساختمون فهممی کجا بوددونستمی نمقایدق. میدی رسبلخره
 بازار ی حتوارد،یلی و بنگی نت، بولمی از رستوران، کافه، گی گفت ادغامشدیمتفاوته که م

 ی چرخهی خوادی دلم میلی خهیعال: با شوق گفتلیدن.  داشتشیرونی هم تو محوطه بیلیطو
 .میزنتو بازارش ب

 ! صبحونه هم نخوردهسنیم،می ناهار بخورمیاول بر:  گفتسنیج
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 چقد از دستش سنیم.  بهش زدی با خنده چشمکسنی چپ چپ نگاهش کرد و جسنیم
 !خوردیحرص م

 به منو انداخت و ی نگاهسنیم. می نشستی چهار نفره دنجزی و دور ممی وارد رستوران شدباهم
 .نیخوری میشما چ:گفت

 .دیسوپ جو سف:  باال انداختمي شونه امن

 سوپ؟:  گفتسنیج

 ؟ی تو چلیدن. ستمی گرسنه نیلیخ _

 .با سس قارچ! خوادی مفیفکر کنم دلم رست ب_

 . گارسون رو خبر کنمنیبذار. خورمیخب منم خوراك مرغ م: گفتسنیج

 .خوامی می من چیپرسینم: گفتسنی باال برد و مدستشو

 ! با سس قارچفیرست ب: زدیثی لبخند خبسنیج

 مزه ی بسنی جی باشه و تظاهر کنه شوخي جدکردی می هم به زور سعسنیم. میدی خندهمه
 . بود

دستمال رو از رو پام برداشتم و  . از جا پاشد و با نگاه ازم خواست پاشمسنی از ناهار جبعد
 .پرسشگرانه نگاهش کردم

راحت .  بازارای نگی بولنی باهم برنیتونی به بعد منجایاز ا:  کرد به اون دونفر و گفترو
 .می اطرافنیماهم هم! نیباش

 . خبیلیخ: زدي لبخندسنیم

 نطوریهم. می رفترونی زدم و همراهش از رستوران بي دوباره به من نگاه کرد لبخندسنیج
 !ی برادر جنتل منهی بود، تو یعال: گفتممیزدیکه قدم م

 !دونمیم_
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 !اوه خدا_

 !هی خوبيهوا:  و گفتدیخند

 .فروشنی قرمز و سبزه می دارن ماهرانی تا بهار نمونده،حتما االن تو ايزیچ_

 مثه ییجورای کنه،ی و دعوتمون مرهیگی می مهمونهی آرمان هرسال دم،یدربارش شن_
 !ینی پارچه تزئهی رو ذارنی کاج چمن مي که بجاهیسمسیکر

 .سنی جاتتمیعاشق ادب:دمیخند

 .حتما دلت تنگ شده_

 ...ادی زیلیاوهوم،خ_

فکر کنم ... یدونی میول: موهامو زدم پشت گوشم و گفتم. می شلوغ بازار شدمهی محوطه نوارد
 مثل یی کساي برانکهی جذب باشه، من عاشق تفاوت فرهنگم و ادینو کردن سال با شماها با

  و فرهنگم صحبت کنم، تاحاال برات شعر خوندم؟دی درباره عقایلیتو و ام

 تار؟ی گ؟بايچه نوع شعر_

 . عالقه داشتماتی به ادبشهیهم.يسعد... حافظ،مثلیرانی اينه،از شاعرا_

 .خوادی دلم میلی خیومده،ولی نشینه پ_

 . ایتظاهر نکن:  شده نگاهش کردمکی باري خنده و چشمابا

 . فرو بردباشی و دستاشو تو جدیخند

 بهشون جیگ.  نگاهم رو دوتا چهره توقف کردگردوندمی که اطراف بازار چشم منطوریهم
 .  شده بودمرهیخ

 ؟ی تو خوبیه...  لباسا رونیا _

 ...آره،فقط... آ: برگردوندم و گفتمسنی به سمت ججموی گنگاه

 !نجانی هم ایلیچه جالب، رامان و ام: گرفت و گفت رد نگاهموسنیج



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 667 

 مشغول یلی شدم، امرهی خومدنی آروم به سمت ما مي نگفتم و فقط بهشون که با قدمايزیچ
 به ری به مسرهی بود و خباشیحرکت دادن دستاش وصحبت بود ،رامان هم دستاش تو ج

 صحبتاش متوجه من نی مابیلیام. دادی سرشو تکون می و هر ازگاهدادی گوش میلی اميحرفا
 .ششونی پمی برایب: گفتسنیج. ند شد و صحبتش نصفه موسنیو ج

 .  دنبالش رفتملی میب

 من و نیرامان نگاهشو ب. میدیبهم که رس.  رو گرفت و متوجه ما شدیلی رد نگاه امرامان
 ...یسالم،چه تصادف : گردوند و گفتسنیج

 ن؟یر ناهار بخونیآره،شماهم اومده بود: گفتسنیج

 ...ییجورای_

 نگاه لیدل.  تو ذهن من بگذرهدی بای چدونستمینم. می شده بودرهی حرف بهم خی بیلی و اممن
 . کردمی رو درك نمیلی امنینگران و غمگ

 .نی بزنی حرفنیخوایشما دوتا چتونه؟نم: گفترامان

 .می تعجب کردکمیفقط : زدي لبخند زوریلیام

 ...نمی ببنجای اي تعجب کردم، که شما رو دونفریلیمنم خ: با نگاه به من گفترامان

 دستاشو بهم قفل کرد و یلیام.  به رامان انداختمي رو صورتم نشست و نگاه تندی کمرنگاخم
 . فکر کنم بهتره که برم:گفت

 ؟  شدهیچ:دی پرسسنیج

 ...خداحافظ بچه ها. کنهی مقدار سرم درد مهی_

 ...صبر کن: بازوشو گرفت و گفترامان

 .ریروز بخ.  همومینیبیواسه کار بعد م: به ما گفت روبعد
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 کردم ی سعفشردمی که دندونامو بهم میدر حال.  جوابشو داد و با نگاه بدرقشون کردسنیج
 .ارمیآرامشمو بدست ب

  شده؟يزیچ: آروم گفتسنیج

 .خوادی سرد میدنی نوشهیدلم .  تو کلوپمی برایب... نه_

 اومد و مونادی لوانی با دولسنیج.  نشستمزی مهیداخل کلوپ پشت .  راه افتادمجلوتر
 . خوبهنیهم:گفت

 . دمی نوشوانی از لکمی کردمو تشکر

 بخاطر اونا؟... یختیبهم ر_

 زم؟ی بخاطرشون بهم بردیچرا با_

 ... دونستیپس م.  معطوف کردوانشی به لنگاهشو

 ؟یدونیتو از کجا م_

 .داشتی می خاصلی دلدیترك کردن خونه رامان با... حدس زدم_

 .ستیبرام مهم ن_

 . مردم چشم دوختاردیلی بي نزد و به بازیحرف

 خودمو جمع یلی اميچطور بهم نگفت، من با حرفا...  دوستش داره رامانهیلی که امی اوننکنه
 رامان کنار شهی چرا همستی ند؟اگهیدی مبی حرفاش پوچ بود، من رو رقیعنیکردم،پس 

 رفت و برگشتش رفت يچرا اون برا.  خبر مرگ مادرشو فقط به رامان دادیلیچرا ام... هیلیام
 ... فرودگاه

 شدم که اون همه تو قلبم ی مسخره دست دوستکردمی دستام گرفتم احساس منی بسرمو
 بهش گفتم که رامان ی وقتیعنی کمکم کنه، خواستی مشهی که همیکس. بزرگش کرده بودم

   ومد؟ی بدش متای از رنی هميشکر کرد؟ اونم برا خدارود؟یحسمو رد کرد تو دلش خند
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 . افتادزی مي رووانی کردم اما دستم سست شد و لکی رو برداشتم و به لبم نزدوانیل

 بتونم ذاشتی نمی حتمی چنگ انداختم اما حرکات عصبي حرص به جعبه دستمال کاغذبا
 .کنمی من درستش منیبش... آروم باش: گفتسنیج. دستمال بردارم 

 . ازش گرفتم و سرجام مچاله شدمنگاهمو

 .می صحبت کنییجای می و بعد برمیپاشو، بچه هارو برگردون:  کرد و گفتزی رو تمزی مسنیج

 ... برگردمخوامیم_

 .می صحبت کندی با،ياجازه مخالفت ندار_

 . رو برداشتمفمی نزدم و کیحرف

 که حواسم به نطوری همرسهیم به کجا دونستمی که نمی راهي توسنی و ملی از رسوندن دنبعد
 م؟یریکجا م:جاده روبروم بود گفتم

  کجا باشه؟يتو دوست دار_

 . نباشهچکسی که هییجا_

 ؟ی صحبت کنيخوایپس م_

  به رامان عالقه داره؟یلیام:  کردمنگاهش

 چون امروز باهم درحال قدم زدن بودن؟: پارك کرد و رو بهم گفتابونی خکنار

 ...نینه فقط هم_

 . دقت نکردمدمی نشدم،شايزی چنی سال متوجه چننی چندنیتو ا_

 . کردمي نزدم و با انگشتام بازیحرف

  تو چند ماه؟؟اونمیزنی می حدسنی تو چطور چنیول_

 .دمیفهمی منظور حرفشو مکرد،یقاطعانه بهم نگاه م.  کردمنگاهش

 .يتو رامان رو دوست دار_
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 ..ستی ننطورینه ا_

اگه .  باشهلی دلی بتونهی نمي برداشتو دارنی اي موضوع ساده انی از چنیوقت:  قطع کردحرفمو
 . انکار نهی پس فقط سکوت کن ولی صحبت کناهامی راجع به اسن مسئله يخواینم

 وقت فکر ی مرضوع فکر کنم،حتنی کمتر به اکنمی می اواخر سعنیا. دونمینم...  منسنیج_
 .کردن بهشم ندارم

 ... یکنی حواستو پرت ميدار_

 . به نور چراغ برق کنار جاده انداختمی و نگاهدمی کشیآه

 ؟یمطمئن_

 ؟یاز چ_

 ...احساست_

 ی بيواقعا صحبت کردن راجبهش تالشم برا.  مطمئن نباشمیچی راجع به هکنمی میسع_
 .سنی جالیخیکنه،بی رو مهار میتفاوت

 . رابطه دوستانستهی و رامان فقط یلی امنی ب،یکنیمن مطمئنم اشتباه م... ي ساده بگذردینبا_

 .کنهی نمریی تغيزی باشه درمورد من و رامان چنطوری اگه ایحت_

 گهی اون دروغ مای یکنی بهت بگم اشتباه متونمی نماوردم،ی سر از درون رامان در نچوقتیه_
 .  بگن ممکنهتوننی بگم ممکنه،همه متونمی می بهت نداره، ولیکه حس

 ؟یگی بهم منارویچرا ا_

 م،نه؟یما دوست.. ..که کمکت کنم_

 . نگاهش کردمی به صورت مهربونش زدم و با دلگرميلبخند

 برام مهم خوامی دل ببندم، نمیچی به هخوامی فراموش کنم، نموی همه چخوامی مسن،منیج_
 .گمی ميجد. کنهی مکاریباشه که رامان چ
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 .ی رو من حساب کنیتونیدر هر صورت م_

 . که بهت اعتماد دارمنهی واسه همدونم،یم_

 کی برسونمت، نگهید: گفتنداختی رو راه منی که ماشی دوخت و درحالابونی به خنگاهشو
 .شهی ناراحت میلی خیستی ننهیبرگرده بب

 م؟ی بندازری رو گکی تا نکشهی طول میلیبنطرت خ: تکون دادم و گفتمدیی به تايسر

 . زودیلی خدیصبر داشته باش،شا_

 . شدمرهی خریس زدم و به ميلبخند

 گرفتم تو سالن می هنوز برنگشته بود، تصمکی اتاقم شدم و لباسام رو عوض کردم،نوارد
 دکمه نی که آخری درحالدمی رو دی اومدم اشلنیی پله که پانیاز آخر. منتظرش باشم

 .رفتمیداشتم م:متوجهم که شد گفت. رفتی به سمت در مبستیپالتوشو م

 ؟يایفردا م_

 . آره، حتما_

 ي جلويبه سمت سالن رفتم و رو بالشا. رونی زد و با تکون دادن دستش رفت بيلبخند
 یلیمن خ... شدی فکر کردم، باورم نمیلی موندم و به امرهی نشستم، به رقص شعله ها خنهیشوم

 یلی امتونمی نمچوقتی هگهیاگه تمام فکرم درست باشه د. دوستش داشتم،چطور بهم نگفت
زانوهامو بغل گرفتم و چونمو . ییرامان که ته تموم مشکالت تو لعنت بهت... رو ببخشم

 نگاه کیسرمو باال آوردم و به ن.  کنارم نشستیکیحس کردم . دادمهیروشون تک
 .سالم،متوجه اومدنت نشدم:کردم

 ...ي ناراحت بودیلی خ،يکردی فکر میداشت: زدهی گذاشت و بهش تکنی رو زمدستاشو

 .دمی کشیقی فشردم و نفس عملبامو

  ناراحتت کرده؟يزیچ... کنفیتعر_
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 .من خوبم_

 .شبینه مثل د_

 .دیشا... آره_

 باهام صحبت باری شمیخوشحال م...  درددل نکردم، جز توی کسي براچوقتی هیاز بچگ_
 . بتونم آرومت کنمدی،شایکن

مو  باهام درددل نکرد اما من تمام رازاچوقتیاز دوستم ناراحتم، اون ه: نگاهش کردمدیباترد
 ... نگفته بود دوسش دارهدمش،بهمیامروز با دوست مشترکمون د. بهش گفته بودم

 دست تو دست هم و عاشقونه؟_

 .کردنیفقط صحبت م... نه: ازش گرفتمچشم

 ؟يدیصحبتاشونم شن_

 .نه_

 ؟یخب؟ از کجا درباره حدست مطمئن_

 حدس منو نی شوکه شدم،ادی فهمنکهی بهم زنگ نزده با ایحت.کنمی حس مدونم،فقطینم_
 کنه؟ی نمدییتا

 ... اونم از دست تو ناراحتهدیشا_

 .  شدمرهی کردم و متفکر بهش خکی بارچشمامو

بهت . ی راجع بهش فکر کنی کليبعد وقت دار. می شام بخورمیپاشو بر: زد و گفتيلبخند
 ...ی کنکاری چگمیم

 گلخونه و می و بعد رفتمیباهم شام خورد.  رو لبم نشست و ازجام پاشدمي ناخواسته البخند
 افتاده بود رو برداشتم و مکتی ني که رویبرگ. می نشستيدی درخت بری زیمکتیرو ن
  بود؟یامروز روز خوب:گفتم
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 تو چطور؟... ي کاري روزايمثل همه _

 ... ودمیبهت که گفتم،دوستمو د_

 .ی بهش زنگ بزندیبا_

 من؟ چرا؟_

 .يریکه جواب سوالتو بگ_

 . راجع به رازش صحبت کنهادیم،اون خوشش نم ازش بپرستونمینم _

 .ازش بپرس چرا از تو ناراحته_

 .دستیچی پیلی اوضاع خکین_

 .یکنی مدام بهش فکر ميری جواب سواالتو نگیتا وقت_

 . موضوعاتو پشت سر گذاشتمنی فکر نکنم، آزاردهنده تریچی گرفتم بهوهمیمن تصم_

 .شهیاما فراموش نم_

 . از دل دور کردبشوی غم و آسشهیم_

 ؟ی با اون صحبت کنيخوای نمنه؟ی امتیتصم_

 رو ازش نی بهترشوندی پیتونی م،فقطی دوستت قطع ارتباط کننی با بهترستیالزم ن... چرا_
 .یجدا کن

 .یتونیم: رو شونم گذاشت و گفتدستشو

 . نزدمی شدم و حرفرهی دستم خي برگ توبه

 نگاه کردم، با کف دست به دادیازده رو نشون م که دوزی مي باز کردم و به ساعت روچشمامو
 يرون،توی رو برداشتم و رفتم بلمی صبح زود پاشم، موباخواستمی می لعنتدمی کوبمیشونیپ

:  اومد بازش کردمسنی از طرف جیامکی رو چک کنم همون لحظه پنیآلونک نشستم تا دورب
 ...چک کن  امروز صبح رولمیف
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. دمی کار دزی رو تو اتاق پشت مکی جلو عقب کردم تا نی رو چک کنم، کملمی عجله رفتم فبا
پوشه رو تو گاوصندوق کنار .  پوشه گذاشت و به سمت گاوصندوق بردهی رو تو ییبرگه ها

جواب .  زنگ زدمسنی به جيفور.  واضح نبودیلی شدم اما خقیدق.  ها گذاشتلهی وسیباق
 ؟يدی رو دلمیف:داد

 . صندوقهي توی چمی بفهمدیبا. می قبل برگشتنش صندوق رو باز کن تادیبا. دمیآره د_

 . که بتونه بازش کنه همراهمه منتظرم باشیکی.رسونمیخودم رو م_

 .عجله کن_

 گهی مرد دهی اون و یوقت.  موندمسنی گذاشتم و منتظر جشرتمیی سوبی رو تو جلیموبا
در رو از داخل قفل کردم و . می شدکی وارد خونه و اتاق کار نعیهمراهش اومدن هرسه سر

  بازش کنه؟تونهیم:گفتم

 . وبه صندوق اشاره کرد. اونجاست:  تکون داد و رو به مرد گفتي سرسنیج

 .  به سمت صندوق رفت و جلوش زانو زد و کارشو شروع کردمرد

 کوالسوی ني باشه که گناهکاريزی ممکنه توش چیعنی:  نگاه کردم و گفتمسنی به ججیگ
 اثبات کنه؟

 . مینی بچه هارو ببهی بقدی باشه بانطوریاگه ا. دونمینم_

 ه؟ی کار کافانی پاي تو باشه برانی که ای هرچیعنی_

 .لوی باشه،آروم باش نتونهیم_

 . انداختمی و به ساعت نگاهدمی کشیقی عمنفس

 .تموم شد_

 به طرف سنیج. می بهم انداختی و بعد نگاهمی برگشتشدی به سمت مرد که از جاش پامهردو
 .دی به داخلش کشیصندوق رفت و درشو باز کرد و سرک
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 ه؟یچ: گه سرجام واستاده بودم گفتمهمونطور

 .ممنون...ي بریتونیم: نگاه مبهوتشو به من دوخت و بعد رو به مرد گفتسنیج

 .مشونینی بباریب:  رفتم و گفتمسنیبعد به طرف ج.  رو براش باز کردمو اون رفتدر

 ... مقصرهکی نکنهی اثبات منیهم: ندوق فروبرد و گفت دستشو داخل صسنیج

 .  که با دستش از صندوق درآورد نگاه کردم و چشمام گرد شديزی زده به چبهت

باورم .... خودشه... نه : کردم و گفتمشیخوب بررس.  به طرفش بردم و تاج رو گرفتمدستمو
 .شهینم

 ؟يداکردی تاج رو پشه؟کهی باورت نمیچ_

 ... تو گاوصندوق بذارهنوی انقد راحت اکی ننکهیا_

 . کنهی دقت و شک نمي عاديزای به چی چون کسکردیاون راحت کار م_

 م؟ی کنکاری چدیحاال با: شدمرهی به تاج خدوباره

 ی چمینیم،ببیخونی و ممیریگی فوتو مهی مدارك نی از اکنه،ی شک ممیاگه االن برش دار_
 ...توشه

 م؟ی نکنداشی پگهیاگه د.  ممکنه تاج رو جابجا کنهیول_

 نایدورب.  اعتماد کنلو،بهمی نشهی نمدای شده پدهی دزديای اشی باقچوقتی همیاگه برش دار_
 . کنهبشی همه جا نامحسوس تعقذارمی هم میکی م،یشی اگه برش داره ما متوجه منجانیا

 به چشمام انداخت و تاج رو ی بخشنانینگاه اطم.  تاج رو به طرفش گرفتمدی و تردی دو دلبا
 .به داخل صندوق برگردوند

 یکیدفترچه کوچ.  گرفتی داخلشون کپاتی هارو به طرف دستگاه فوتو برد و از محتوپوشه
 ...سی پارماست،بهی هواپطیبل:هم داخلش بود اونو برداشت و گفت

 به اسم خودش؟: گرد شده گفتمي چشمابا
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 . پس فردايآره ،برا_

.  غلبه کنمکی کردم به احساسات خوب احمقانم نسبت به نی و سعدمیم رو جو لبپوست
 .می رو داخل صندوق برگردوندینمونه اصل

 . می به اتاق من و رو تخت نشستمی رفتباهم

  نوشته؟یچ_ برگه برداشت و با دقت نگاهش کرد هی سنیج

 !شهیاگه بگم باورت نم_

  شده؟؟یچ_

 ... چه خبرهدمیفکر کنم فهم.. سهینقشه موزه لوور پار_

.  تو نقشه جاگرفته بودنیتی امني عناصر و اجزایتمام.  باز به کاغذ نگاه کردممهی دهن نبا
 . بودنسی از نقشه پاری مختلفياوناهم نماها. کردمی کاغذا رو بررسهیبق

 : که متفکر نشسته بود گفتمسنی رو به ججیگ

 .فرستهیچرا مثل دفعات قبل واسطه نم... سی پاررهی خودش شخصا داره مکی نچرا

 .کنمی فکر منیدارم به هم_

 م؟ی کنکاری چدیبا_

 ...سی پارمیریم:  کردنگاهم

 ؟یچ_

 . خونه دوستتي بريخوای میگیبهت که گفت قراره چند روز نباشه تو م_

 م؟ی کنکاری چمیخوای ما مسنیج_

 عصر ساعت سه خودتو یتونیم. ذارمی تو خونم میلی قرار با رامان و امهی: جاش پاشد و گفتاز
  اونجا؟یبرسون

 گه؟ی دوساعت دیعنی: به ساعت اتاقم انداختمینگاه
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 ! منتظرتمنیتو ماش:  کاغذ رو جمع کرد و گفتسنیج

 . رو برداشتم و موهام رو بستمفمی که رفت کسنیج

 دنیو که دمن ر. دمی دي اگهی رو همراه دختر خدمتکار دیاشل. رفتمی منیی از پله ها پایوقت
 لو؟ی نيری مییجا:دی پرسیاشل.  کرد و از کنارم رد شد رفت طبقه باالیدختر سالم

 .گردمیغروب برم_

 . نگاهم کردپرسشگرانه

 .ی اشلکنمی مفیبرات تعر: ببندمش گفتمنکهی عجله به سمت در رفتم و قبل از ابا

 تهیروبروش نش. کردی می رو بررسي تکراری رو مبل نشسته بود و مدام همون کاغذتسنیج
 سنیزنگ در که خورد ج.  نبودی کار راحتی ولکردمیبودم و فکر مغشوشمو جمع و جور م

 دوباره همون حالت چهره رو دنمی با دیلیام.  بودنیلیرامان و ام. پاشد تا در رو باز کنه
ت حال: گفتمیلی انداختم و بعد رو به امی کردم به رامان نگاه کرتاهمبه هردوشون سال. گرفت

 چطوره؟

 تو چطور؟.خوبم: زدی زورکلبخند

 . سرمون به سمتش برگشتسنی حرف جبا

  رامان؟یکنی فکر میخب؟ چ_

  ؟طشی بلمیتا:  به برگه ها انداخت و گفتی نگاهرامان

 .پسفردا،ساعت سه عصر_

 ... قبل اون پرواز ندارهای بعد ي اگهی آرمان فرودگاه دنمیبب:  شو درآورد و مشغول شدیگوش

 .رهی داره مکی که خود نوفتهی بی مشکوکه،حتما قراره اتفاق بزرگهی قضیول: گفتیلیام

 ي کارانی رو تو صندوق گذاشته بود؟ ازای چنی که چرا انهیمشکوك بودنش ا: گفتسنیج
 . بوددی بعکی از نییابتدا
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 اد،ی بنظر ببی چقد عجستی نم،مهمی برسدی جديزایقراره به چ: گفتي با پوزخند محورامان
 .میکنیاهو دنبال مر

 ه؟ینقشه تو چ: پا انداختي پا روسنیج

ساعت . میکنی پرواز مکیما قبل از ن: رامان اومد، خوندش و گفتامکی لحظه جواب پنیهم
 از حاصل م،بعدیری مي چهارنفرم،ی دفعه کار رو تموم کننیبه نظر من بهتره هم. میدو و ن

 رشی و با آرمان به محض وردش به لس آنجلس دستگيگردی تو زودتر برمنانیشدن اطم
من و . یکنی که قراره بدزده رو وارد کنه هم سد ميزی باهاش چه که قراری و اون راهیکنیم
 .میگردی برمگهی پرواز دهی با کی و همزمان با نم،یمونی هم میلی و املوین

 . مشکل زباني کمکمون کنه،براسی تو پارتونهی هم مزهیال:  گفتیلیام

 من شیتا وقت رفتن پ...  دنبالتامیفردا صبح م:  تکون داد و به من نگاه کردي سررامان
 .یمونیم

 کنه؟ی میچه فرق_

 .کنهی فرق میلیخ_

 .  نگاه کردمکردی مي که با ناخناش بازیلی نزدم و به امیحرف

 کردم، با کف  نگاهدادی که دوازده رو نشون مزی ميچشمامو باز کردم و به ساعت رو*** 
 رو برداشتم و رفتم لمی صبح زود پاشم، موباخواستمی می لعنتدمی کوبمیشونیدست به پ

 اومد سنی از طرف جیامکی رو چک کنم همون لحظه پنی آلونک نشستم تا دوربيرون،تویب
 ... رو چک کنح امروز صبلمیف: بازش کردم

. دمی کار دزی رو تو اتاق پشت مکی جلو عقب کردم تا نی رو چک کنم، کملمی عجله رفتم فبا
پوشه رو تو گاوصندوق کنار .  پوشه گذاشت و به سمت گاوصندوق بردهی رو تو ییبرگه ها
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جواب .  زنگ زدمسنی به جيفور.  واضح نبودیلی شدم اما خقیدق.  ها گذاشتلهی وسیباق
 ؟يدی رو دلمیف:داد

 . صندوقهي توی چمی بفهمدیبا. می تا قبل برگشتنش صندوق رو باز کندیبا. دمیآره د_

 . که بتونه بازش کنه همراهمه منتظرم باشیکی.رسونمیخودم رو م_

 .عجله کن_

 گهی مرد دهی اون و یوقت.  موندمسنی گذاشتم و منتظر جشرتمیی سوبی رو تو جلیموبا
در رو از داخل قفل کردم و . می شدکی وارد خونه و اتاق کار نعیهمراهش اومدن هرسه سر

  بازش کنه؟تونهیم:گفتم

 . وبه صندوق اشاره کرد. اونجاست:  تکون داد و رو به مرد گفتي سرسنیج

 .  به سمت صندوق رفت و جلوش زانو زد و کارشو شروع کردمرد

 کوالسوی ني باشه که گناهکاريزی ممکنه توش چیعنی:  نگاه کردم و گفتمسنی به ججیگ
 اثبات کنه؟

 . مینی بچه هارو ببهی بقدی باشه بانطوریاگه ا. دونمینم_

 ه؟ی کار کافانی پاي تو باشه برانی که ای هرچیعنی_

 .لوی باشه،آروم باش نتونهیم_

 . انداختمی و به ساعت نگاهدمی کشیقی عمنفس

 .تموم شد_

 به طرف سنیج. می بهم انداختی و بعد نگاهمی برگشتشدی به سمت مرد که از جاش پامهردو
 .دی به داخلش کشیصندوق رفت و درشو باز کرد و سرک

 ه؟یچ: گه سرجام واستاده بودم گفتمهمونطور

 .ممنون...ي بریتونیم: نگاه مبهوتشو به من دوخت و بعد رو به مرد گفتسنیج
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 .مشونینی بباریب:  رفتم و گفتمسنیبعد به طرف ج.  رو براش باز کردمو اون رفتدر

 ... مقصرهکی نکنهی اثبات منیهم: ندوق فروبرد و گفت دستشو داخل صسنیج

 .  که با دستش از صندوق درآورد نگاه کردم و چشمام گرد شديزی زده به چبهت

باورم .... خودشه... نه : کردم و گفتمشیخوب بررس.  به طرفش بردم و تاج رو گرفتمدستمو
 .شهینم

 ؟يداکردی تاج رو پشه؟کهی باورت نمیچ_

 ... تو گاوصندوق بذارهنویقد راحت ا انکی ننکهیا_

 . کنهی دقت و شک نمي عاديزای به چی چون کسکردیاون راحت کار م_

 م؟ی کنکاری چدیحاال با: شدمرهی به تاج خدوباره

 ی چمینیم،ببیخونی و ممیریگی فوتو مهی مدارك نی از اکنه،ی شک ممیاگه االن برش دار_
 ...توشه

 م؟ی نکنداشی پگهیاگه د.  ممکنه تاج رو جابجا کنهیول_

 نایدورب.  اعتماد کنلو،بهمی نشهی نمدای شده پدهی دزديای اشی باقچوقتی همیاگه برش دار_
 . کنهبشی همه جا نامحسوس تعقذارمی هم میکی م،یشی اگه برش داره ما متوجه منجانیا

 به چشمام انداخت و تاج رو ی بخشنانینگاه اطم.  تاج رو به طرفش گرفتمدی و تردی دو دلبا
 .به داخل صندوق برگردوند

 یکیدفترچه کوچ.  گرفتی داخلشون کپاتی هارو به طرف دستگاه فوتو برد و از محتوپوشه
 ...سی پارماست،بهی هواپطیبل:هم داخلش بود اونو برداشت و گفت

 به اسم خودش؟: گرد شده گفتمي چشمابا

 . پس فردايآره ،برا_
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.  غلبه کنمکی کردم به احساسات خوب احمقانم نسبت به نی و سعدمیم رو جو لبپوست
 .می رو داخل صندوق برگردوندینمونه اصل

 . می به اتاق من و رو تخت نشستمی رفتباهم

  نوشته؟یچ_ برگه برداشت و با دقت نگاهش کرد هی سنیج

 !شهیاگه بگم باورت نم_

  شده؟؟یچ_

 ... چه خبرهدمینم فهمفکر ک.. سهینقشه موزه لوور پار_

.  تو نقشه جاگرفته بودنیتی امني عناصر و اجزایتمام.  باز به کاغذ نگاه کردممهی دهن نبا
 . بودنسی از نقشه پاری مختلفياوناهم نماها. کردمی کاغذا رو بررسهیبق

 : که متفکر نشسته بود گفتمسنی رو به ججیگ

 .فرستهیچرا مثل دفعات قبل واسطه نم... سی پاررهی خودش شخصا داره مکی نچرا

 .کنمی فکر منیدارم به هم_

 م؟ی کنکاری چدیبا_

 ...سی پارمیریم:  کردنگاهم

 ؟یچ_

 . خونه دوستتي بريخوای میگیبهت که گفت قراره چند روز نباشه تو م_

 م؟ی کنکاری چمیخوای ما مسنیج_

 عصر ساعت سه خودتو یتونیم. ذارمی تو خونم میلی قرار با رامان و امهی: جاش پاشد و گفتاز
  اونجا؟یبرسون

 گه؟ی دوساعت دیعنی: به ساعت اتاقم انداختمینگاه

 ! منتظرتمنیتو ماش:  کاغذ رو جمع کرد و گفتسنیج
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 . رو برداشتم و موهام رو بستمفمی که رفت کسنیج

 دنیرو که دمن . دمی دي اگهی رو همراه دختر خدمتکار دیاشل. رفتمی منیی از پله ها پایوقت
 لو؟ی نيری مییجا:دی پرسیاشل.  کرد و از کنارم رد شد رفت طبقه باالیدختر سالم

 .گردمیغروب برم_

 . نگاهم کردپرسشگرانه

 .ی اشلکنمی مفیبرات تعر: ببندمش گفتمنکهی عجله به سمت در رفتم و قبل از ابا

 تهیروبروش نش. کردی می رو بررسي تکراري رو مبل نشسته بود و مدام همون کاغذاسنیج
 سنیزنگ در که خورد ج.  نبودی کار راحتی ولکردمیبودم و فکر مغشوشمو جمع و جور م

 دوباره همون حالت چهره رو دنمی با دیلیام.  بودنیلیرامان و ام. پاشد تا در رو باز کنه
حالت : گفتمیلی انداختم و بعد رو به امی کردم به رامان نگاه کرتاهمبه هردوشون سال. گرفت

 چطوره؟

 تو چطور؟.خوبم: زدی زورکلبخند

 . سرمون به سمتش برگشتسنی حرف جبا

  رامان؟یکنی فکر میخب؟ چ_

  ؟طشی بلمیتا:  به برگه ها انداخت و گفتی نگاهرامان

 .پسفردا،ساعت سه عصر_

 ... قبل اون پرواز ندارهای بعد ي اگهی آرمان فرودگاه دنمیبب:  شو درآورد و مشغول شدیگوش

 .رهی داره مکی که خود نوفتهی بی مشکوکه،حتما قراره اتفاق بزرگهی قضیول: گفتیلیما

 ي کارانی رو تو صندوق گذاشته بود؟ ازای چنی که چرا انهیمشکوك بودنش ا: گفتسنیج
 . بوددی بعکی از نییابتدا
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 اد،ی بنظر ببی چقد عجستی نم،مهمی برسدی جديزایقراره به چ: گفتي با پوزخند محورامان
 .میکنیراهو دنبال م

 ه؟ینقشه تو چ: پا انداختي پا روسنیج

ساعت . میکنی پرواز مکیما قبل از ن: رامان اومد، خوندش و گفتامکی لحظه جواب پنیهم
 از حاصل م،بعدیری مي چهارنفرم،ی دفعه کار رو تموم کننیبه نظر من بهتره هم. میدو و ن

 رشی و با آرمان به محض وردش به لس آنجلس دستگيگردی تو زودتر برمنانیشدن اطم
من و . یکنی که قراره بدزده رو وارد کنه هم سد ميزی باهاش چه که قراری و اون راهیکنیم
 .میگردی برمگهی پرواز دهی با کی و همزمان با نم،یمونی هم میلی و املوین

 . مشکل زباني کمکمون کنه،براسی تو پارتونهی هم مزهیال:  گفتیلیام

 من شیتا وقت رفتن پ...  دنبالتامیفردا صبح م:  تکون داد و به من نگاه کردي سررامان
 .یمونیم

 کنه؟ی میچه فرق_

 .کنهی فرق میلیخ_

 .  نگاه کردمکردی مي که با ناخناش بازیلی نزدم و به امیحرف

سالم : به هممون انداخت و گفتینگاه.  به خونه همه سرها به طرفش برگشتسنی ورود مبا
 .یبه همگ

 که فکر طی شرانیتو ا...  بگمسنی چطور به جایخدا.  افتادمجوانای اون بسته مارادی دنشی دبا
 . نمونده گفتمی باقی حرفگهی حس کردم دیوقت. رهیهممون درگ

 سن؟یج_

 .بله_

 . خونه باشمگردهیبرم کی تا نخوامیم... ی منو برسونشهیم:  رو برداشتم و از جام پاشدمفمیک
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 ؟یلی اميایم. می هم برسونیلیام: نگاهش کردم. دیکاوی با نگاهش مارو میلیام

 ... نمتونیبیپسفردا م.  آوردمنیمن ماش: برداشت و گفتفشوی کیلیام

 .میبر: از جاش پاشد و گفتسنیج. رونی از خونه رفت بي سرسری با خداحافظسپس

. میبر: از جاش پاشد و گفت.  به رامان انداختمی نگاهرونی رفت بی تکون دادم و وقتيسر
.  شمسنی جنی برم سوار ماشخواستمی میوقت. رونی بمی نزدم و باهم از خونه رفتیحرف

 ...منتظرتم، عصر:  بود گفتستادهی اشیشنی که کنتر در مایدرحال

 . نمتیبی خب، میلیخ:  به موافقت تکون دادميسر

 ی طری که از مسیکم.  نزدم و سوار شدمی حرفگهی هم گذاشت، دي رودیی به مسون تاپلکاشو
 ... خونه راماني بريخوایاگه نم: گفتسنیشد ج

 . گذاشت و پرسگرانه نگاهم کردمهی نحرفشو

 و نه فمیمن نه ضع. بهتره برم: گفتمبستمی مموی که صفحه گوشی و درحالدمی کشیقی عمنفس
 !میمن حرفه ا.  ناسازگارقیبا حقا

 !بله درسته: دیخند نگاهش کردم، خند با لبو

 سن؟یج_

 بله؟_

 ؟یگفتی برام مسنی ميطنتای و شای از خرابکارادتهی

 خب؟_

 ؟یشی ناراحت میلی مسئله رو بهت بگم خهیاگه من _

 ! چپ کنمنوی امقد بزرگ نباشه که ماشدوارمیفقط ام: گفتمتفکر

 . داشبورد گذاشتمي رو روکی خوردم و بسته کوچخندمو

 ...نهیا_
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 ی نشست با ناراحتشیشونی پي رویاخم.  بهش انداختی رو برداشت و نگاه کوتاهبسته
 ... همگفتمی اگه بهت نمیول. ناراحتت کنمخواستمی نمخوامیمعذرت م: گفتم

 بچه نی ادیبا... دادی بود انجام می که هرکسي انجام دادوی تو کاريخوای معذرت می چيبرا_
 .رو ادب کنم

 ...سی پاريای که نيرینگ می تصمدوارمیام_

 . دمیمن امشب بهت خبر م:  گفتدی بهم انداخت و با تردینگاه

 ...سنی تنها نذار جیلیمنو با رامان و ام_

 . شدمزای چیلی مجبور به خسنی وقتا بخاطر میلیخ:  زد عقب و گفتموهاشو

... ي حق داری کنيهرکار:  شدم و گفتمرهی در تردد خينای تو سکوت به روبرو و ماشیکم
:  دادمهی تکیحرفمو ادامه ندادم و سرمو به پشت...  تو بودمي اگه منم جادیکنم،شایدرکت م

!  احساس بد کنهشی از بدشتری صحبت کن و موضوع رو بگو که بخاطر کارش بيباهاش جور
 کن کیوجدانشو تحر... نه با بحث و متلک گفتن.  ناراحتت کردهقد که خوب بفهمه چيجور

 .ستی بچه نگهی دسنیم

 .کنمی کارو منیممنون،هم:  مکث گفتی کمبعد

 حس چارهی بسنیج.  خونسرد باشه انداختمکردی می به چهرش که سعی نگاهمی نی ناراحتبا
 شوی نداره تمام سعی سن چنداننکهی آرامش خاطر با ای بدون توقع از داشتن حق کمکردمیم

 که خودشو مسئول ی که بزرگ نبود، کسی وقتیحت.  برادرش بزرگتر باشهي براشهیکرده هم
 کردمیو االن حس م...  نذارهي رفتاراش که رو برادرش اثر بدک نسبت به تک تدونستیم
 و اصال مسائل کردی مي از اون کاریواشکی بودن ركی فکر و بچگانه با توهم زی چه بسنیم

 ...دیدی کودکانش رو نميایفراتر از دن

 .ممنون:گاهش کردمن.  دروازه عمارت نگه داشتيجلو
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 .خداحافظ: تکون داد و گفتسرشو

 سن؟یج_

 . نزدیحرف

 . من هستمی صحبت کنی نباش هروقت خواستیچینگران ه. مرتبهیهمه چ_

 تنها باشم و فکر کنم ی حالم گرفته شده،کمکمی توقع نبودم،اما ی چون بستیبرام شوك ن_
 .شمیروبراه م

 مطمئن باشم؟_

 .زود برو خونه رامان. هم باشهکی ها باش، حواست به نلهیبرو و فکر جمع کردن وس.آره_

 . خب، مواظب خودت باشیلیخ_

 . تکون دادمی شدم و قبل از وارد شدن براش دستادهیپ.  بهم زدی تلخلبخند

 شب هی فکر یحت.  برم خونه رامانخواستیدلم نم.  شدملمی غروب مشغول جمع کردن وساتا
 اونجا قرار یوقت. قراره بهم بده ی چه حسدونستمی نمچون. کردی موونمی ددنیاونجا خواب

 .  داشته باشمی قراره چه حالرمیبگ

 که هفت رو نشون می به ساعت گوشینگاه.  تخت نشستمي چمدون رو بستم و رفتم روپیز
 . درزدیکی.  انداختمدادیم

 .اتویب_

  خانوم؟نیی پانیای مای ارمیبراتون شام ب: در رو باز کرد و گفتمارتا

 .میخوری برگرده باهم شام مکی نیوقت_

 .نی شامتونو بخوران،شمایرمی زنگ زدن و گفتن دشونیا_

 . خب برو،فعال اشتها ندارمیلیخ_

 .ادی مری به خودم زنگ نزد تا بگه دشهی زنگ زدم،چرا مثل همکی که رفت به نمارتا
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 باشم و الیخیردم ب کیسع. می کنه و ما نفهمينکنه کار...  کجا رفتهیعنی خاموش بود،شیگوش
 که جواب داد دی نکشی صبر کنم اما ساعت که ده شد شماره خانم کالن رو گرفتم طولیکم
 .  هنوز اونجا بودهکی نکردهی شرکت رو ترك می کجاست گفت وقتکی ندمی پرسیوقت

 از خونه خارج شدم، به راننده گفتم منو فمی و با برداشتن کدمی و شال گردنم رو پوشکت
 .برسونه شرکت

  رسوندمکی تو شرکت نبود با آسانسور خودم رو به طبقه آخر و دفتر نی کسدمی رسیوقت

 رهیدستگ. روشنش کردم و به طرف در اتاقش رفتم. چراغ اتاق خاموش بود.  رو باز کردمدر
 که از پنجره يفقط نور شبونه ا. ود و خاموش بکیاتاق تار. رو چرخوندم و در رو هل دادم

.  باشهدی از اتاق قابل دیی قسمتاشدی باعث مشدی به اتاق وارد مکی نزیبزرگ پشت م
آروم جلو . انهی اونجا نشسته نمی ببشدی نمنی همي به پنجره بود برارو  پشت به من وشیصندل

 .پس کجا رفته.  به سمت خودم چرخوندمی رو کمیرفتم و صندل

 ؟يگردی مدنبال من_

 یکی تو تارکین.  گذاشتم و به طرف صدا برگشتمنمیدستمو رو قفسه س. ختی ري هرقلبم
 یقینفس عم. ممی از تنشو ببیمی نشدی فقط میکیکنار کمد گوشه اتاق نشسته بود و بخاطر تار

 .صبر کن چراغو روشن کنم... يمنو ترسوند:  و گفتمدمیکش

 ...نه نکن، روشنش نکن: برم که گفتدبرقی به طرف کلخواستم

 .نمتیبی که نمينجوریا: زده گفتمبهت

 .میشنوی همو که ميصدا... ینی الزمه که ببی چيبرا_

 .  نشستمنی زمي سمتش و روبروش رورفتم

نگاه .  داده بود و زانوهاشو تو گره دستاش جمع کرده بودهی تکواریبه د... نمشی ببشدی محاال
 .ش معطوف بود و سردش به روبرويجد
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  خونه؟يای بیخواستیتو حالت خوبه؟ نم_

 ...آره و نه_

   خونه؟يای بدی حالت خوبه نبایچرا وقت_

 ؟یتو مست. چت شده: دمی پرسجی. خونه؟بدهامی بدیچرا اگه حالم خوب باشه با_

 .  کج شدی شه، فقط لباش کمجادی ای تو چشماش حالتنکهی زد بدون ايپوزخند

 چهل سال تموم دور خودم کنمی که حس مجیانقدر گ. جمی گیلی اما خستم،یمست ن_
 ....دمیچرخ

 .کنهی مجمی حرفات داره واقعا گکین_

 ه؟ی شدن مسرجیچرا؟ گ_

و تو قراره . چون من تو خونه منتظرتم: کنترلش کنم گفتمکردمی می که سعی لحن عصببا
 و ،يای مری بخورم و د من تنها شامی که گفتشنومیو بعد از خدمتکار م. يساعت هشت برگرد

 یکی آدم مست گوشه اتاق تو تارهی تو مثل نمیبی و منحای اامی منم م،ی رو به خودم نگفتنیا
 .یکنی مسخرت رد مي با جوابانو مي سواالینشست

 نی که اولیبی مرموز و عجکیدوباره همون ن. دمی به من دوخت از حالت نگاهش ترسنگاهشو
من پس . روبروم بوددادی رو نشون نمی حالتچی هچوقتی که چشما و نگاهش هیکس. دمیبار د

 .ي سفر کارهی برم به دیفردا با

  داغونتم داره؟تی وضعنی به ای ربطنیا... خب:  و حرفش گفتمی آنریی زده از تغبهت

 ...رهی فکرم درگکمی تنها باشم، خوامیم:  بهم زديلبخند

  برگردم؟یعنی_

 ...آره_

  خونه؟يایمقبل رفتن _
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 ...ی نباشامی می وقتدوارمیام: لب گفتری زآرو

  شده؟ی بگو چک؟ین_

 ... ازم سوال نکنگهیتو د.  ندارم که بپرسمی خودم هم سواليبرو خونه، من برا_

 .  نگاهش کردمی و متعجب کمجی جام پاشدم و همونطور گاز

 ...زودتر برو_

 سرد که به صورتم خورد انگار تازه نفسم يهوا.  اومدمرونی طرف در رفتم و از شرکت ببه
 نکنه بهم ایخدا.  قدم زدمابونیانگشتامو ت موهام فرو بردم و با استرس به طرف خ. باالاومد

.  زنگ بزنمسنی در آوردم تا به جفمی از کموی گوشیعصب.  کنمکاری چدیبا... شک کرده باشه
.  رو گرفتمسنیشتم و شماره جخم شدم و برش دا.  از دستم افتاد یگوش. دیرزلیدستام م

شماره رو .  به ساختمون شرکت انداختمیبه اسم رامان نگاه کردم و بعد نگاه... دادیجواب نم
 . منتظر موندم تا جواب بدهرفتمیگرفتم و همونطور که سربع راه م

 الو رامان؟_

  شده؟ی؟چیلین_

 .کنمی دنبالم خواهش مایزود ب... رامان_

 ه؟ینجوری شده صدات چرا ایچ_

 .. بود، فکر کنم بهم شک کردهبی عجکیرفتار ن_

 ؟ییتو االن کجا_

 .ابونیتو خ... شرکتکینزد_

 . منتظرم باشستگاهی انیکتریتو نزد. رسونمیزود خودمو م_

 .  اتوبوس نشستمستگاهی گذاشتم و رفتم تو افمی تو کلویموبا
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 شد و به ادهیرامان پ. و باال اومد تو جاده روبرینی دوخته بودم با توقف ماشنی که به زمنگاهم
 ؟یخوب:از جام پاشدم و نگاهش کردم خودشو بهم رسوند و گفت. طرفم اومد

 . استرس دارمکمیخوبم فقط _

 . کنفی سوار شو برام تعرایب_

 . تکون دادم و دنبالش رفتمسرمو

 .اونم فقط گوش کرد.  رو براش گفتمزی همه چتوراه

 ؟ي نداري اهینظر_

 .می صبر کنایبنظرم ب. ..راستش نه_

 از شما یکی ي برای بکنه؟ اگه اتفاقتونهی میی چه کاراستی نادتی اون خطرناکه یگی میچ_
 ...وفتهیبخاطر من ب

 . سرزنش نکنوفته،خودتوی نمی کسي برای اتفاقچیبخاطر تو ه_

 .ترسمیم_

 ؟ییجای می بريخوایم_

 کجا؟_

 .برمتی من مي بری هرجا راحت؟يتو کجا رو دوست دار... دونمینم_

 ... آرامش من وجود ندارهي براییجا_

  خونه؟میبر:  بعد بلخره گفتیکم.  کردسکوت

...  سابق وجود نداشت، اونجا خونه نبودی حس راحتگهی بگم آره،دتونستمینم.  نزدمیحرف
 .خونه اون بود

 . در رو باز کرد و منتظر موند برم داخل*** 

 ...امیتو برو من م_
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آروم به داخل . کنهی متشی معذب و ناراحت بودن من اذدونستمیم. فت داخل نزد و ریحرف
 راهرو يرامان انتها.  خاص خونه تموم خاطراتمو تو ذهنم به تپش در آورديبو. قدم گذاشتم

  تو؟يایچرا نم:  بودستادهیا

نگاهمو حول آشپزخونه .  آب برداشتموانی لهی.  نزدم و آروم رفتم سمت آشپزخونهیحرف
 نگاهم رکهیزی چنیاول.  رو چرخوندم و وارد شدمرهیدستگ. گردوندم و بعد رفتم سمت اتاق

 کنسول گذاشتم و رو تخت خم شدم ي رو رووانیل.  بود مرتب شده بودیبهش خورد روتخت
 در اتاق تو ریهمونجا نشستم و به انعکاس تصو. دادی مندهیشو يبو. دمی کشیقیو نفس عم

.  به دعوت هستازی نيزی هرچي براکردمی حس مرون،ی برم بتونستمینم.  شدمرهیپنجره خ
 . تو هال برات هات چاکلت درست کردمای بیلین: به در خورديضربه ا

 . رونی بعد از جام پاشدم و لباسامو عوض کردم و رفتم بي اقهیدق

 .ارمی االن منیبش: از آشپزخونه اومدصداش

.  خونه گردوندموارینگاهمو رو در و د.  مبل نشستم و دستامو رو زانوهام گذاشتمي رورفتم
 .  شده بوديریهمه جا مرتب و گردگ

 .دییبفرما_

:  گذاشت و گفتزی مي بزرگ رو رويوانای لینیس.  اومدنش شدم و نگاهش کردممتوجه
 ...ی تلخ دوست داشتکمی نکردم چون نشیری شادیز. دییبفرما

 .من اشتها ندارم ممنون... يردچرا درست ک_

 ! جا شروع کنمهی از دی باخاتی باز کردن يبلخره برا:  گرفت  رو برداشت و جلوموانیل

 با شکالت داغ؟_

 !هیاستارت خوب_
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 زکردنیکل امروز مشغول تم:  زد و گفتيلبخند.  تشکر کردمرلبی رو گرفتم و زوانیل
 ...انگار چند سال بود مرتب نشده بود. خونه بودم

 . حرف نگاهش کردمیب

 وقت بود درست یلیخ... يدی رو دنجای افتضاح اتی وضعي که اومدیشیهرچند دفعه پ_
 ... تو خونه نمونده بودمیحساب

 ...خوردی و مخوردی منجای نفر شب و روز اهیانگار ...  الکل تو خونه تازه بودي بویول_

 . نداشتمی جالبیلی ختیوضع:  نگاه کردوانشی زد و به ليلبخند

 . چراپرسمینم_

 ؟یپرسیچرا نم_

 . دمی نوشوانمی از لکمی نزدم و یحرف

 نبود خونه خود به ادمی و من اصال ي تنبل کرده بودیخب بذار رو راست باشم،تو منو حساب_
 . کنهی نمجادی اي و قورمه سبزمهی قخچالی! شهیخود مرتب نم

 ؟ی اتاقو شستیتو روتخت_

 . نگاهم کرد و منتظر ادامه حرفم موندمتعجب

 . اونجا مونده باشهی کسدیگفتم شا...  بودختهی اونجاهم بهم رشیآخه دفعه پ_

 .هیداستانش طوالن! خب_

 . نگاهش کردممنتظر

 . شب من تو اتاق تو موندمهی:  گفتی آورد و بعد مکث کوتاهنیی پاوانشویل

 موندن ي براگهید! دمی تو اتاقم سوسک د شبهی: نگاهم کرد و گفت.  کردمکی بارچشمامو
 . نداشتمتیامن

 ن؟یکنیاونوقت شما مارو بخاطرش مسخره م!! ای خدا؟یترسیتو از سوسک م: گرفتخندم
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 که سوسکه توخواب بره تو دهنمون؟ گمش کردم و می باشنی نگران امیخب ما حق ندار_
 .نتونستم اونجا بودنو تحمل کنم

 !واقعا که:دمیخند

 !يخندی ميدار! وماستارت د_

 . نگاه کردموانمی نزدم و با لبخند به لیحرف

 م؟ی کنکاری چيخوایخب؟ م_

 .دونمینم_

 لم؟یف_

 یالیخی با آرامش و بيخوای ممی اوج بحران کارمونم،تویستی نی نرمالطیرامان االن تو شرا_
 م؟ینی ببلمی فمینیبش

 .می بهش فکر نکنم،کهینی ببلمی فدی که بانهی هميخب برا_

 پرتنش منو عوض ي بهتر بود بذارم اون حال و هوادی شاگفتی موندم،راست مرهی خبهش
 . کنه

 .نمیرو بب the fault in our stars خوادیدلم م_

  ما؟ياشتباه ستاره ها_

 ... قشنگترهينجوریا. ماشانی بخت پرشهی میمعادل بهترش تو فارس_

 م؟ینی ببي کمدهی ستی ناد،بهتری بنظر منیغمگ_

 . حرف نگاهش کردمیب

 دانلودش کنم،خودمم دیبا:  گفترفتی مونی که به طرف تلوزی جاش پاشد و درحالاز
 .دمشیند

 .یشی عاشقش مشینیبب_



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 694 

 . وصل کردونی به تلوزشوی نزد و گوشیحرف

 نامه آگوستوس رو نی و آخردهی خونه دراز کشی پشتاطی حي رو چمنازلی که هی وقتلمیف
 کنه ی زندگدواری شاد و امخواستی جمله ها ازش منیو آخر آگوستوس تی و وقتخوندیم

 . هم با لبخند گفت باشه تموم شدزلی،ه

 درهم زل زده بود به ي اافهی گرفتم و به رامان نگاه کردم با قونی مغموممو از تلوزلبخند
 . ونیتلوز

 رامان؟_

 ...ی چیعنی نیا:  رو خاموش کرد و گفتونیتلوز

 ؟ی چیعنی یچ_

 ؟يری حالمو بگلمی فنی با ایخواستیم_

 هم از نظر انه،ی پای در هر دو حالت بیعشق واقع.  قشنگهیلی خکنمینه من فقط فکر م_
 . دوتا عاشق بهمدنی احساس، هم از نظر نرسیجاودان

 . هم سرطان دارهزلی چون هرسن،ی بهم مای اعتقادت وحشتناکه، اونا بلخره تو اون دننیا_

 نی مهلت عشق اونا همکنمیفکر م. رهی بمزلیم شد از کجا معلوم ه تمونجای هملمی فنیاما ا_
 .قدر بود

 .ی اعصابمو بهم بزنيموفق شد _

 .ي شدی که احساساتنمیبیم_

 احساسم ی بگه بی احساسات مال همست، هرکبره،یانسان از دو عنصر مغز و قلب فرمان م _
 .گهیدروغ م

 ؟ینوشتی می چی کننیی رو تعلمی فانی پایخواستیاگه تو م_
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 دنی دشت کنار رودخونه دراز کشي رو چمنایکه هردو باهم وقت:  فکر کرد و گفتی کمرامان
 ! انقد دردناك نشهانی که پارنیبم

 ممکن با ي تاجاگرفتنی ممی و تصمموندنی هردوشون باهم مگمیمن م! ي متضاددهیچه ا_
 نشون داده شه ینه مرگ. ن تموم شه که اونا کنار رودخونه نشستیی جالمیسرطان بجنگن، و ف

 !یینه جدا

 . هردوشون تو باهم موندن مشترکنست،ی انقدرا هم با من در تضاد ندتیا_

 ...ي نداري به عشق اعتقادکردمیفکر م_

 . نگفتم ندارم،فقط نشده بودمچوقتیمن ه_

 .بهیعج... یکنیاز فعل گذشته استفاده م_

 .ارمی من برم بالش و پتومو بروقتهید:  جاش پاشد و گفتاز

 چرا؟_

 .  کردهدمثلیاون سوسک تو اتاق تا االن تول_

 .ریپس شب بخ: جام پاشدم و گفتماز

 ؟یلین_

 بله؟_

 !ممکنه تو اتاق توهم سوسک باشه...یبهتره توهم تو هال بخواب_

 . چون سوسک نداشتيدیخوابی تو اونجا میدونیاز کجا م_

 .ی اونجا بخوابیشم بتون درصد احتمالهیفکر نکنم با _

 م؟ی هردو تو هال بخوابيچجور:  به راهرو و بعد به مبال انداختم و گفتمی نگاهدی تردبا

 !نیرو زم:  زد و گفتيلبخند

 ؟یچ_
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 ..یاگه تو خواب ملق نزن! يبا فاصله چهارمتر_

 ! هستلی البد اونجا رته؟ی چگهی دينظرت راجب اتاقا. زنمیمن ملق نم_

 .يری بگی پارتژامهی با سوسکا پیتوتی مبخوابم توهم نجایمن هم. باشه_

 !میخوابی رو کاناپه ها ماری خب، برو پتو و بالش بیلیخ: و گفتمدمی کشیپوف

 . زد و به طرف اتاق مهمون رفتيلبخند

** 

چراغا خاموش بود و رامان .  بودمدهی باال کشرچونمی بودمو پتو رو تا زدهی کاناپه دراز کشرو
 تا من نخوابم کردمیمنو باش فکر م.  بهش انداختمینگاه.  بوددهی خوابنیو زم رنییهم پا

 ی تالش بقهی خوابم ببره، بعد پنج دقدی تو جام غلت زدم تا شاکمی. بردیخوابم نم. خوابهینم
 .رامان: صدا زدمآروم ثمر

 . نشون ندادی واکنشچیه

 .نهی چقد خوابت سنگایخدا... رامان؟ رامان؟؟شششیچ_

 !!انگار نه انگار. دمی کشی دراز کردم و پتوشو کمدستمو

  شده؟یچ: و نگاهم کرددی از جاش پرهوی پرت کردم سمتش و بالشمو

 !برهیخوابم نم: خونسرد تو جام نشستم و گفتمیلیخ

 .  کرده باشمدارشی بنی اي براشدی نگاهم کرد انگار هنوز باورش نمجیگ

 ؟ي شدوونهید_

 دوباره و کنه،بعدی بعد ول مرهی همش ضعف مه،یجوری دلم بره،تهیواقعا خوابم نم_
 . بخوابمذارهی که نمهیحس...دوباره

 .من که بهت گفتم نگران نباش... ياسترس دار_

 . شده رامانشتری بتمی مشکالتم از ظرفکنمیفقط حس م... دونمینم_
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 ترحمشو جلب دی بهش بگم نبانوی ادینه من نبا.  گرفتنیی شد و سرشو پانی غمگنگاهش
 . کنم

من برات لباس . برهیبعدش راحت تر خوابت م. ي روادهی پمیپاشو بر: جاش پاشد و گفتاز
 .ارمیگرم م

 . رو لبام نقش بستيموهامو زدم پشت گوشم و لبخند محو.  لبخند به طرف اتاقا رفتبا

 . زدمي پارك لبخند محوي نورسه درختاي نگاه به شکوفه هابا

 . نمونده تا بهاريزیچ:  فروبرد و گفتباشی دستاشو تو جرامان

 . هفتههیفکر کنم ... آره_

 .پنج روز_

 .دنی عي همه دنبال کارارانیاالن تو ا_

 .زای چنجوری و سبزه و ایماه.آره_

 .خوادیآره، چقد دلم حال و هواشو م: لبخند گفتمبا

 زدهی که از سمیبود فقط ما لی تو کل فامم،یاوردیبا آرمان دخل همشونو م! ینیری و شلیآج_
 .ینیری و شلی آجدی خرمیرفتی مي ده سردیروز ع

 .میخوردی پسته هارو میواشکی ما فقط م،ی نبودينجوری ادی من و نویول: دمیخند

 ! ما کلوننیکردی کار ميشما تمحصار_

 .آره انگار_

! زنهی وقت شب تو پارك قدم نمنی اي اوونهی دچیه:  به اطراف پاذك انداخت و گفتینگاه
 .میستی نوونهیآره، چون ما د_

 !میآره ما پاك اسکل_

 !ی نکرده باشنی تا بهم توهيندیممنون که با خودت جمع م_
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 ست؟یگشنت ن. ستی هم باز ني دکه اچیه. کنمیخواهش م_

 !ستینه ن_

 ؟یکنی میچطور زندگ! يخوری کم میلیتو خ_

 ....یبه سخت_

 .می بهتره برگردگهیخب د: به آسمون دوخت و گفتنگتهشو

 .هیفکر خوب_

:  باز کرد و گفتشرتشویی سوپیرامان ز. می پارك کج کردی راهمونو به سمت خروجباهم
  بهت سخت نگذشت؟کی مدت تو خونه ننیا

 چطور؟...نه_

 . من بودری انقد محل اقامتت عوض شه، همش تقصخواستیدلم نم_

 .. خوب شهیتا همه چ. میشدی دور مدی مدت باهی برم، خواستمینه نبود، من خودم م_

 خوب شد؟_

 . شدیآره، عال: کردم و گفتمنگاهش

 .  دوختری تکون داد و نگاهشو به مسيسر

 که نی رامان رو زميبه جا.  چشمامو آروم باز کردم و تو جام نشستممی زنگ گوشي صدابا
:  برداشتم و بدون نگاه کردن به صفحه گفتمزی از رو مموی انداختم و گوشی بود نگاهیخال

 بله؟؟

 !شعوری خانوم بلوفریسالم ن_

 . خواب بودمدیسالم نو:دمی کشدمی ژولي به موهای و دستدمی کشي اازهیخم

  تماس تا االن؟نیاز آخر_

 ! برادر منکنهی کار نممی من تازه از خواب پاشدم درك شوخدینو! نه_
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 ؟ی برگردونفینشد تشرخب چه خبرا؟کار و بارتون تموم _

 .کنمی فکر منطوریکم مونده،ا_

 . مباركدتی عشیشاپیدلت تنگ نشده؟ خواستم بگم پ_

 . توهم مباركدی عشیشاپید،پی نویمرس_

 ؟ي صداشونو بشنويخوای گرفتم مویسبزه و ماه_

 ..وونهید: کردم و با خنده گفتمبغض

 ؟یکنی مهیگر_

 . دلتنگ شدمهویفقط .نه:  جمع شده تو چشمامو پاك کردم و گفتماشک

 هو؟ی_

 گل ببر سر خاك دی از طرف منم روز عدینو...  دلم براتون تنگ شدهیلی وقته،خیلیخ... نه_
 .  رو ببوسنای و خاله سمن و عمه اکانیاز طرف من ن. مامان و بابا

 و يگردی برميبزود.  گل ببرمنای بابا ا بره از طرفت براادمی شهی مگه مزدلم،ی نکن عزهیگر_
 .میدی رو باهم هم انجام منکارایهمه ا

 دی من بادجانیخب نو: گفتمدمی باز شدن در رو که شنيصدا.  لب هام نقش بستي رولبخند
 ؟ي نداريبرم،کار

 . خودت باشزم،مواظبینه عز_

 . دوست دارمیلیخ.توهم_

 چهیرامان از در.  پاك کردم و به راهرو چشم دوختمعی قطع کردم و اشکامو سرلویموبا
 !سالم: آورد و گفترونیآشپزخونه سرشو ب

 .سالم_

 !دماغت قرمز شده_
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 . سردم شده انگارکمی: رو دماغم گذاشتم و گفتمدستمو

 . آوردمییزای چهیبرات : زد و گفتيلبخند

 کرده میو پشتش قا که دستاشی درحاليسرشو برد داخل و بعد لحظه ا.  نگاهش کردممنتظر
 . رونیبود اومد ب

 ه؟یچ:  بهش نگاه کردمي لبخند محو و کنجکاوبا

 !  گرفتمیبرات ماه:  و گفترونی رو از پشتش آورد بی ماهتنگ

 ؟یچهارتا هم گرفت.  خوشگلنیلی رامان خيوا: خنده تنگ رو ازش گرفتم و گفتمبا

 ینی که نبرونیانداختمش ب!!! تو راه مرد!  آرمان هم بودا،یلی و امسنیآره، من و تو و ج_
 . بهم نخورهتیروح

 !!!ي خراب کردمویاالن روح: ابرومو دادم باالي تاهی

 .ارمشیسبزه هم تو آشپزخونست االن م! شرمنده_

من و راکان و .  تنگ نگاه کردمي قرمز تويایبا لبخند به ماه.  به طرف آشپزخونه رفتبعد
 خاطره زی رو میلی داد و به عکس امنی اخم غمگهی لبخندم جاشو به ؟یلیام... یلی و امسنیج

 یدلم براش تنگ شده بود ول. دیخندی نشسته بود و مسنیکنار ج.  شدمرهیگوشه هال خ
 حدس اشتباه بود که بخاطرش هم هی نی ادیشا. کردمی اشتباه مدیشا. دمچقدر ازش دلخور بو

 ست؟ی ازش ني گذاشته بودم، پس چرا اونم خبرکننده جی گطی شرانی رو تو ایلیخودم هم ام

 ي مدت من آشپزنهمهی بهتر بود بعد ادی شام،ی که رامان پخت خوردیی رو باهم از غذاناهار
منم .  فردايطای بلي بره دنبال کاراخوادیبعد از ظهر رامان گفت که م. تونستمی نمیکنم ول

 سمت اتاق تا دمیبعد دو. سنی تو خونه تنها نباشم ازش خواستم منو ببره خونه جنکهی ايبرا
 ي رفت ازش خبرادمی نه منم ای ادی قرار بود خبرم کنه کنه که مسنی مهی بعد قضشملباس بپو
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درست . رونیمنم کفشامو پام کردم و رفتم ب. تو هال نبودی کسرونی اومدم بی وقترم،یبگ
 .  از رو دوشم برداشتم و سوار شدمفموی روشن منتظرم بود کنیبا ماش پله ها رو جاده نییپا

 حالتش رو به ی و بی سنگافهی متوجه قمی کردی رو که طری از مسیگم.  حرف راه افتادیب
  داره؟ی خاصلی گرفتنت دلافهیق: شدم و گفتمریمس

 !نه_

 !ادی حالتتو عوض کن اصال بهت نمي نداریلیخوبه پس اگه دل_

 سن؟ی خونه جي بريخوایچرا م:  بهم انداخت و سرعتشو کمتر کردی کوتاهي جدنگاه

 !!؟یچ: کردمکی بارچشمامو

 .سوالمو جواب بده_

 ؟ي شدکی نزدیلی که چرا انقد به امپرسمیمن از تو م_

 . دوستمهنی بهترم،اونی بودکیما نزد_

 وقته اسم یلی خفکر کنم. می باشی باهم فراتر از دوست معمولذرهی کردمیخوبه منم فکر م_
 .نمیبی نمغامامی پستی رو تو لیلیام

 ... کمکش کنمخوامیمن م_

  نسبت تو برسه؟شیشگی که به عشق هم؟یچه کمک_

 ؟؟؟یچ: گرد شد و گفتچشماش

 ي هایکی نزدنیبا ا... ی نگفته بود کی نفره، ولهیخودتو نزن به اون راه، گفته بود عاشق _
 .مونهی برام نمی سوالي فکر کنم جارتونیاخ

 . احمقانت ادامه بدهيبه فکرا... باشه:  رو لباش نشستيپوزخند

 ...يکردی بود ازم پنهانش نمي اگهی دقتیاگه حق_

 .گفتمی حتما بهت مذاشتی میلیاگه ام_
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 ... مسخرش تو اون چند روزيای بذاره البد ته دلش بخاطر اون دلداردمینبا_

 . شدمرهی خرونی حرفمو خوردم و به بهیبق

 گهی نظر دهی من از یول. دارهیعنی...  مسائل نداشتنی به ای ربطدمی که من ازت پرسیلسوا_
 ...دمیپرس

 نپرس رامان سرم داره يزی چگهی د؟يدی فهممی فقط دوستسنی خب باشه، من و جیلیخ_
 .شهیمنفجر م

 . کنهینی عقب نشالی نزد منم چشمامو بستم تا حجم فکر و خی حرفگهید

 کردم و خواستم در رو ي لب تشکرری بهم انداخت، زی پارك کرد و نگاهسنی خونه جيجلو
  دنبالت؟امی بیک: گفت باز کنم که

 .گردمیخودم برم_

 . برت گردونمامی ب،مبخوامي برگردخوامینم_

 تو چته؟:  شدمرهی خشی زده به صورت عصببهت

 کجا میریگی ممی بعد تصمدونمیچه م.  ببرمت گردشامی بخوامی خونه، مي برگرددیچون نبا_
 .میبر

 .زنمیباشه،بهت زنگ م_

 . زنگ نزنری دادیز_

 .وقت شام حداقل هفت ساعت مونده تا_

 !می عصرونه هم بخورمیتونی قبلش ميخب پس اگه زودتر زنگ زد_

 رامان؟؟؟_

 . خب باشه بابا، شب زنگ بزنیلیخ_
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 به ی نگاهدمی شننشوی گاز دادن و دور شدن ماشي صدایوقت.  شدمادهی گفتم و پیخداحافظ
 سنی منو از جخواستی انگار مش،یبی عجي کرده بود با رفتاراجمی گیرفتنش انداختم، حساب

 .دور کنه
 

 .لویسالم ن: زدي لبخنددنمی در رو باز کرد و با دسنی بعد می در رو زدم،کمزنگ

 چه خبر؟!طونی شسنیسالم م_

 . در رفت کنار و من رفتم داخل کفشمو در آوردم و نگاهش کردمي جلواز

 . کردهدای بسته پهی فمیچون تو ک! کشمی من علف مکنهیفکر م! شدهوونهی دی جنکهیخبر ا_

 ه؟ی کملیدل_

 . منصرف شدمی همون روز قصدشو داشتم ولدمش،ی خب من نکشینه ول_

 ده بار براش بایتقر:د نشست و گفتاوم. نهی کنارم بشادی مبل نشستم و اشاره کردم بيرو
 به جون خودش و دوبارم بخاطر مامان باری به جون خودم، باری بار به خدا، شیقسم خوردم، ش

 .کنهی باورم نمیول! و بابا

 . بهت اعتماد کنه هنوز ناراحتهتونهی نمگهی و فقط چون دکنهی باور مدمیشا_

 ... وجود ندارهيه ا بهم اعتماد نداشت، دوبارچوقتیاون ه: حال گفتیب

 .. به من نگاه کنسنی مکنم،یباشه من باور م_

 پس ،یستیتو بچه ن: زدم و گفتمي روشن و معصومشو به چشمام دوخت لبخنديچشما
  باهات حرف بزنم باشه؟یفهمی که مطمئنم مي در حدخوامیم

 . به نشونه مثبت تکون دادسرشو
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 هی سرپرست و تکهی به ازی که خودشم نیاون برادرته، بعد از پدر و مادرتون درحال... نیبب_
 دستشو نگرفته بود، ی کسی وقتی گاه تو شده، کمکت کرده دستتو گرفته حتهیگاه داشته تک

  نه؟هینی سنگتی چه مسئولی بفهمیتونیخوبذم

 . نزد و فقط به زانوهاش چشم دوختیحرف

 ي بدي کنه تا تو الگوی اشتباه زندگی کرده بی تحمل کرده، سعهمشو پشت سر گذاشته و_
 به پدر و مادرتون نداره، ینی تا برات خوب بوده باشه، که بتونه تو قلبش حس کنه د،يرینگ
 ری گیگی که بهش میتی به خرج داده،همون حساستی حواسش بهت بوده حساسشهیهم

 اون یهرچقدر دلشو بشکن.  برادرته، چون دوست دارهن چودهی اون دست نکشیدادن،ول
 تورو چوقتی و هشه،ی داغون میلی از درون خی بابت مطمئن باش ولنی از اکنهیبازم ولت نم

 براش داداش شهی تو همدونه،ی چون خودشو مقصر تمچم اشتباهات تو مدونهیمقصر نم
 خوادی دلت م؟يدوسش ندار  تونا،یجدا از همه ا.  مواظبت باشهدی که بای هستییکوچولو

 که توشون مقصر یی و استرس بگذره؟تو عذاب وجدانای تو نگرانشیبخاطر تو همه زندگ
 اما با رفتارات و فکرت دهی مری و اون داره بهت گي بزرگ شدیگی که میینبوده؟ بخاطر تو

 ...يادو تو اصال بهش بها ند.  تالش کردهی که اون الکيدیفقط نشون م... يدی نشون نمنویا

 . آورد باال و لباشو با بغض بهم فشردنشوی غمگنگاه

 ؟يدوسش ندار: زدمیمی ماللبخند

  دوست داشته باشم؟تونمی موی دوسش دارم،جز اون کیلیخ...دارم_

 ...یپس به خودت قول بده که واقعا بزرگ باش: رو شونش گذاشتم و گفتمدستمو

 .دمیقول م_

 . پسرنیآفر: بهش زدم و گفتمیچشمک

 !!سالم_
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 . داخل برگشتومدی که از در مسنی جي به طرف صداسرامون

 !ومدی باز شدن در نيصدا. سالم_

 ؟ي اومدیچه خبر؟ ک! آره چون در باز بود: در آورد و گفتکفشاشو

 . االننیهم_

 .امی لباسامو عوض کنم زود مرمیم: زد و گفتيلبخند

 کتاب دوستمو براش دیبا: و گفت از جاش پاشدسنی اتاق مي رفت تویوقت.  تکون دادميسر
 . نباشمی انقد عوضگهی ددمیممنون بابت حرفات،قول م. ببرم

 .برو،مواظب خودت باش: و گفتمدمیخند

 .رونی از رو مبل از خونه زد بشی گفت و با برداشتن کوله پشتي اباشه

 .  شدمرهی خمی چشم از در گرفتم و به صفحه گوشمی گوشامکی پي صدابا

 )کنمی مم؟خواهشینی امروز همو تو خونه من ببشهی ملوین(

 . دادمي بهم بگه؟ جوابشو با باشه اخوادی میچ.  بودیلیام

 !نجای ايای بکردمیخب فکرشو نم_

 جبرانش دی رفت بهت زنگ بزنم،با اومدنم باادمی که دیببخش: باال گرفتم و گفتمسرمو
 .کردمیم

 کنه؟یو گرم و حواستو پرت مرامان انقد سرت:  نشستي زد و رو مبل کناريلبخند

 . نبودنی بخاطر اخوامیمعذرت م_

همونطور که تو منو .  ببره و آرومت کنهنی از باتوی ناراحتتونهی خوشحالم،که اون مال،منیخیب_
 .یکنیخوشحال م

 . همو داشته باشني هوادیدوستا با: زدم و گفتميلبخند
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:  گفتی داد و با لحن و نگاه قدر دانهی به فکر فرو رفت و آرنجاشو به زانوهاش تکي الحظه
 .ي زدسنی قشنگو به میلی خيممنون که اون حرفا

 ؟يدیاوه خدا،تو شن_

 .ارهی اونو سر عقل می ولي غلو کردکمی دارم،يزی تيدر باز بود و من گوشا:دیخند

 .ی هستي ،تو واقعا برادر فوق العاده اسنیاغراق نبود ج_

 .ممنون: شد و گفترهی همون لبخند بهم خبا

 ؟ی اسموتای ارمی بیبستن!  شدهي تکراریلی و قهوه خيچا:  ازش گرفتم و اون گفتنگاهمو

 .یلی امشی برم پدی،بایچینه ه:  تکون دادمی و دستمو به نشون منفدمیخند

 ن؟یباهم حرف زد_

 . باهام حرف بزنهخوادیفکر کنم م_

 !یستی مثلث نقی و اون واقعا عاشق رامان نباشه، تو الی تو اشتباه کرده باشدوارمیام_

 ی خوبیشوخ! وونهید: گفتمذاشتمی شونم مي رو روفمی که کی خنده از جام پاشدم و درخالبا
 . کناردمی خودمو کشستم،منی نی مثلثچی هي باشه،من تونیبود، اگه واقعنم همچ

 . جاش پاشد و کنارم تا دم در اومداز

 شبه هی رامانو نیتونیشما هردو م. ستمیرحال من طرف تو هم نبه ه! گفتنش آسونه_
 . قبرستوننیبفرست

به موقعش ! يندازی مکهی بهم تي داریلیامروز خ: حواله بازوش کردمی و مشتدمی پوشکفشامو
 .برات دارم

 ...خوبه:  داد باال و گفتابروهاشو

 ...یبگو که فردا هست_

 . حرف نگاهم کردیب
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 !سکوت نشونه مثبته_

 .امیبخاطر رامان هم که شده حتما م!  شما سه نفر رو تنها بذارمدیفکر کنم نبا_

 !!!سنیج_

 !!!لوین_

 !نمتی تو فرودگاه ببخوامی خب،پس فردا میلیخ_

 .حتما_

 . براش تکون دادمی زدم و دستي اروزمندانهی پلبخند

 .صبر کن برسونمت_

 . فکر کنمیبهتره تنها برم و تو راه کم_

 . آماده کنمتونی دفاع از سالمتي خودمو برادی رو به منم بگو، باجهی نتيرف زدباهاش که ح_

 !!بس کنننننن:  گفتمشدمی که ازش دور می و درحالدمیخند

 ي چشماش هاله اریز.  چقدر ازش دور شدمدمی فهممی رو که باز کرد و چشم تو چشم شددر
 ایسالم، ب: گفتیفی ضعيباصدا.  رنگ و روح شده بودیبنفش رنگ جمع شده و صورتش ب

 .داخل

 منم رو مبل نمیازم خواست بش.  متعجب رفتم داخلی بزنم فقط با نگاهی نتونستم حرفاصال
 .یلی امنی بشای بخورم،ی نميزیمن چ:نشستم خواست بره آشپزخونه که گفتم

 نمیبی رو انقدر ناراحت و داغون میلی امشدیباورم نم.  نشستمی حرف اومد و رو مبل کناریب
 ازت ي چرا خبردمیپرسی مدی چون بانمت،ی ببخواستمیم :بلخره خودش به حرف اومد و گفت

 ... وی ازم ناراحت باشدیحدس زدم شا.ستین

 . شده نگاهش کردمکی باري چشمابا

 . خوب بخوابمتونمی نگام نکن، چندشبه نمينطوریا: ادامه دادی لبخند تلخبا
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  چرا؟_

 ؟ی از من دلخور باشدیچرا با... بپرسم چراخوامیمن م_

 مشکوکم و فکر زیرسما به همه چ.  داشتمی اواخر چه حالنی ایدونی خودت م،یلی امدونمینم_
 . تا پشت سرم بهم بخندندنی همه برام توطعه چکنمیم

 خنده؟ی بهت میک_

 قلب بزرگم نی با اتونمی من اصال نمی ولکنهی عشق قلبمو بزرگ میتو به من گفت... یلیتو ام_
 ...هی کی دوسش داشتشهی که همی اونیدرك کنم چرا بهم نگفت

 ؟یدونی میتو چ: گرد شدچشماش

 .کنمی اصال درکت نمیلی بفهمه؟ امی کسیخواستینم...هیچ_

 سد راهتون خوامینم...  بفهمهدی بهش نگو،اون نباکنمیخواهش م: تو چشماش جمع شداشک
منم انقدر دوستش دارم که فقط . اون تو رو دوست داره... اون بلخره تونسته عاشق بشه. باشم

 ... نکنری ذهنشو درگنی با گفتن اکنمیپس خواهش م.  اون برام مهمهیخوشحال

 بهت وی همه چیلیمن بهت گفتم ام... یدونی خودتم مست،ی اون عاشق من ن؟یگی مي داریچ_
 ناراحتم دی نبايکردی فکر مدیشا...ي که توهم رامان رو دوست داری بهم نگفتیگفتم و تو حت

 .  همراه و کمکت بودشهیهم...  گردشنیرفتی پشت سرم با اون می ولیکن

 ؟یچ: گفتی و با لحن متعجبدی چکنیی گونش پاي نگاهم کرد قطره اشک روجیگ

 .  شدمرهی بهش خی حرف و با اخم کمرنگیب

 . دستاش گرفتنی سرشو بی منصرف شد و با کالفگی بزنه ولی باز کرد که حرفدهن

 . انقدر احمقم که نفهمميکردیفکر م_

  ؟ي کردي فکرنی چطور چنست،یرامان ن...  نهلویاوووف ن: گرفت باال و گفتسرشو

 . زدمي محوپوزخند
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 داشت بهم کمک یاون فقط سع...  دوست منهنی رامان بهترگم،یمن دروغ نم... لوینخند ن_
 . خورمیکنه قسم م

 ...درچه مورد_

 . شدرهی کرد و به ناخناش خسکوت

 وونهی عاشق منه؟ دیک.   بودیاول بگو منظورت از اون حرفا چ...یلی امی حرف بزندیبا_
 ؟يشد

 ...لویتوروخدا ازم نپرس ن.  اونو خراب کنمی خوشحالخوامیمن فقط نم: پس زداشکاشو

 .کنمیم بهش نگو،خواهش م هيدی اگه خودت فهمیحت

 .فهممیمنظورتو نم:دمی از حرفاش پرسجیگ

 . فکر کنمهی به بقشیکی جز خوامی واستادم و نمیازم نخوا بهت بگم، من االن سر چند راه_

 .کنمیخواهش م: نگاه ملتمسانش دستامو گرفت و گفتبا

 که زبون رو تو دهن قفل ومدی گناه بنظر می انقد مظلوم و بیلی بگم،امشدی می سکوت چجز
 دهندم افاقه ي بغلش کنم اما به گذاشتن دستم رو پشتش و نگاه دلدارخواستی مکرد،دلمیم

 مگه کردم،ی مشی تجزدیبا.  قدم بزنم و فکر کنمیی تا تنهارونیزودتر از خونش زدم ب. کردم
 ستیرامان از ل. ن عالقمند باشه و اون به مشونیکی به یلی که امشناسنی منو مجانیچندتا مرد ا

 به حس خواستمی و نمکردمی بابت ته دلم آرامش حس منی چرا از ادونمیخط خورده بود، نم
 دی شابودی میلی امیاون هرکس  بشه، اما اگهی هرکسي براتونهیرامان م. بد قبلش فکر هم کنم

 برهی فرو بردم و همون لحظه وبمیدستامو تو ج.  جمع و جور کنمو خودمتونستمیهرگز نم
 بله رامان؟:درش آوردم و جواب دادم.  هم حس کردممیگوش

 . دنبالتامی بخوامی مگهید_

 ساعت چنده؟_
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 !شیش_

 . شام زوده، فکر کنم قراربود من بهت زنگ بزنميهنوز برا_

 . دنبالتامیدارم م. نهیاالن قرار ا_

 !ستمی نسنیمن خونه ج کجا؟_

 رون؟ی بنی باهم رفت؟ییکجا_

 .ستمی مي درخت واهی ریز. ینیبی مابونیمنو تو خ. یلی سمت خونه امایب... نه_

 .امی خب ،دارم میلیخ_

 برام خوادی که مدادیرفتار رامان نشون م.  کنار جاده رفتمي کردم و به طرف درخت افراقطع
 تو خوامی نمگهی دی ولادی بنظرم مسخره بدی بادیقبل رفتنم خاطرات خوش درست کنه، شا

 .ذهنم آشوب درست کنم

 . درنگ رفتم جلو و سوار شدمي توقفش روبروم بدون لحظه ابا

 .ی بمونهمونجا کردمیفکر م.سالم: لبخند گفتبا

 .باهاش صحبت کردم.نمی رو ببیلیاومده بودم ام.سالم_

 ن؟یخوبه، حرف زد:دی کرد و پرسحرکت

 . تر از دفعه قبل فرستاد برمجی منو گشهیمثل هم_

 ت؟ گفیچ_

  رامان؟یپرسی انقد سوال میواسه چ: کردمکی بارچشمامو

 !پرسمی خب نمیلیخ_

 ؟ی گرفتطارویبل_

 .اوهوم_

 همون ساعت دو؟_
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 .آره_

 م؟یری کجا ممیاالن دار_

 شهی که تو تهرانم می رفتیی لس آنجلسه و تو فقط جاهانجای ا؟ي کجا برخوادیتو دلت م_
 .رفت

 نو؟ی و کازسکوی برم دينکنه توقع دار!  رو دوست دارمزای چنیمن هم_

 .شهی از زمستونم می خداحافظهی ؟ی اسکستی پمیبنظرت بر!  وجهچیبه ه_

 . رو بفهمميزی چهی فکر کنم تا خوامی من می ولست،ی نيفکر بد_

 . فکر کردشهیاونجا هم م_

 ؟!لباس_

 دایرو کردم تا کاپشن مناسب پ و ری کمده همه جارو زي کجادونستمینم.از خونه برداشتم_
 .کنم برات

  کمدو؟يهمه جا_

 !شرمنده_

 دوست داره،چون فکر وی بهم بگه کتونهی نمگفتی میلیام: به تاسف تکون دادم و گفتميسر
 ... اون عاشق منهکنهیم

 ..ادی بنظر مي روادهی زکمیعشق _

 ؟یدونیتو م_

 . روهم فشار داد و شونه باال انداختدندوناشو

 !!ی بهم بگدیبا..رامان_

 . بگمدیچرا با_

 .ی بگدیچرا نبا_
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 ...ی فکر کنکمی دی فقط بایدونی ملو،خودتی نالیخیب_

 !ی البته محاله تو باش،کهیخب،اگه اون شخص تو نباش_

 ؟ی تمومش کنشهیم: بهم انداختی نگاهمین

 گه؟ی رو مسنینکنه ج!  هم که محاله باشهکالسین_

 ..برات راحتهچقدر گفتنش : فشردلباشو

 ي کارچی هچوقتی دوست منه، اون هسنی جست،ی ممکن ن؟یکنی می شوخيدار: گرفتخندم
 . نشون بده نکردهنویکه ا

 .نی شدکی بهم نزدیلیخ_

 . محاله؟ی تمومش کنشهیم_

 . زد و فرمونو چرخوندی عصبپوزخند

 . شدمرهی ازش گرفتم و به پنجره خنگاهمو

 سنی خود جیحت... آخه چرا.  دارهی حسسنی نشون نداد به جچوقتی هیلیام...  ممکنهچطور
   طرفه؟کی نکنه، عشق دواری رو امیلی تا امارهی به رو بخوادی نمدمی شاکنه،یهم فکرشو نم

 ؟ی کمک کنیلی به امیخواستیم: دمی به رامان انداختم و آروم پرسی نگاهمین

 . نزدیحرف

 هدفت نی االن همنی همایاون موقعا ...ي دور نگه دارسنی منواز جیخواستی منی هميبرا_
 بود؟

 ... نه،یلین_

 .ی بگيزی چخوامی نمگهید... بسه رامان: باال گرفتمدستمو

 قصد رو داشت، نیرامان هم...  چرا من انقدر بدبختمای برگردوندم سمت پنجره، خداسرمو
 خواستی هم نمیلید؟ ام بویلی دور مگه داره چون نگران امسنی منو از جخواستی مشهیهم
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 نکرده بود ي کارچیرامان بخاطر من ه.  بودسنی جی باشه و تنها خواستش خوشحالينجوریا
 ناخودآگاهم به رامان ری که تو ضمي بود، نه اون حسادت مسخره ایلی کمک به اميهمش برا

 که توش ي مسخره ارهی زنجنیا.  ناراحت باشمی از چدونستمینم. نسبت داده بوده بودم
 نه، ای داره ی حسنی واقعا چنسنی جدونستمی نمنکهی اای...یلی قضاوت اشتباه امای. گرفتار شدم

 و حواسش نبود که تو اعمال زدیبهم ضربه م  کار رامان ناراحت بودم، مداميبرا
 . کنهی فقط منو له مرخواهانشیخ

 . شمادهی پدیمن با...ي نگه دارشهیم_

 چرا؟_

 . هم تحملت کنم رامانگهیظه د لحهی تونمیچون نم_

 .کنمی خواهش ملوین_

 .امی بیی باتو جاخوامیمن نم_

 .کنمیخواهش م...  فقط نروست،ی پمیریباشه نم:  بهم کرد و خواهشمندانه گفتینگاه

 .ازم خواهش نکن. کنمیخواهش م_

 يخوای می هرچگمی بهت مي بخوایتوروخدا،هرچ...ي بري کجارو دار؟ي بريخوایکجا م_
 ... سمی داد بزن فقط نگو واری دعوا بگيخوایبپرس ،هرچقد م

 ... نفس بکشمخوامیباشه باشه،فقط بزن کنار م: بغض گفتمبا

 دهی بردهی برقی و نفس عمنیی پادمی رو کششهیش.  جاده نگه داشت و نگران نگاهم کردکنار
 . و سردتر شده بودکی هوا تاردمی کشيا

 ؟یلین_

 ...گهی درمیساکت باش، نم_

 ...خوامی نمنوی اکنم،اصالی متتی که انقدر اذخوامیمعذرت م_
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 ...مسخرست_

 از جونم ی نشم؟ چادهی بدم و پتی حرفت اهمدبهیچرا با:  برگردوندم و نگاهش کردمسرمو
 ؟يخوایم

 . ازت بخواميزی چتونمینم_

 . تفکرت رو تحمل کنمنی ادیچطور با... یدونستی سم میلیمنو واسه ام_

 .کردمی نميفکر نیمن چن_

 ... یزنیحالمو بهم م... دروغ نگو_

 ؟يازم متنفر_

 . ازت متنفر باشم؟کهیخواستی منوی همشهیهم: موندم رهی خنشی چهره غمگبه

 ...نه_

 ؟يخوای میپس چ_

 . نزدیحرف

  بپرسم؟خوامی می هرچیگی اونوقت م،ي نداری جوابچی ه؟ینیبیم_

 .کنمی متتیفقط دارم اذ...چکدومیرو ه. تونمیکاش بتونم رو حرفم بمونم، نم_

 تو يمن برا... ی از من دور بموندی کنم، باتتینذار انقدر اذ: دادهی تکی صندلی به پشتسرشو
 ...ی کسينه تو برا. سمم

 ... هیفکر خوب_

 خکوبی آن دستش دور مچم حلقه شد و منو تو جام مکی شم اما ادهی رو باز کردم تا پدر
 . کرد

 .االن نه... نرو: ر از تمنا بود کردم، نگاهش پنگاهش

 . برمتونمیاگه بخوام م:  شدمرهی دستش دور مچم خبه
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 ؟يخوایم_

 . کجا برمدی بادونمیاالن واقعا نم... نه:  به چشماش دوختمنگاهمو

 تی و بهم اهمی باشکمی تحمل کنم نزدتونمی االن نم؟ی ازم متنفر شگهی وقت دهی شهیم_
 ...يند

 یتونی که چرا نمپرسمیازتم نم.  بهتر باشهیگی که منطوریفکر کنم ا:  دادمهی تکی به پشتسرمو
 !یتنفر منو تحمل کن

  خونه؟می برگرديخوایم_

 برم تا پرواز فردا خوادی و ناراحتم که دلم مدمی متی انقد بهت اهمی فکر کنخوامینم... نه_
 .خودمو تو اتاق حبس کنم

 . فکر کنمنطورینذار ا... آره_

 .نطوری شدم،توهم هموونهی دکنمی فکر میول_

 ... بودموونهیمن که د_

 ...ي کردوونهیپس فکر کنم منم د_

 .نطورهیآره،انگار هم_

 حرف تو جام کز ی رو دادم باال و ساکت و بشهیش.  راه انداخت و ضبط رو روشن کردنویماش
 داده ی شده بود و حواسشو به رانندگرهی که به روبرو خشی به صورت جدی نگاهمین. کردم

اون سمت ..  عمرکی اندازه اده،بهی از رامان زی تنفر پوشاليوقت برا... امروز نه.بود انداختم
 ...گهی شهر دهی  تون،یزم

 به آدم کنارم گوشش می که زمان عشق پنهانیی آهنگ آشناي به صداخواستمی فقط ماالن
 رو جمع کنم و با یارش باشم، و مثل احمقا خاطرات کنری مسنی گوش بدم و تا آخر ادادمیم
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 مثل زهر کم کم باهاش گهی شهر دهی ن،توی عمر،اون سمت زمکیخودم ببرم تا در طول 
 ..گهی شدم دوونهیشه کرد،دیچه م... خودمو زجرکش کنم

  حواسم برهيتو باعث شد((

  حالم از خودم بدترهخودم

  باخبرهی دلت از همه چتو

 هی برات که هرثانرمیبم

  تو به درهيچشما

 ... همه منتظرهنی دل تنگ تو اهی ابرهوا

  نگاه تو برام خاطره شدههی

  من جمعهخاطر

 فهمهی تو و عشقتو می دل منم معنبخدا

 یدونی اتاق خودمم فکر توأمو حالمو متو

 ...))یزندون... ی عاشق زندوننی اکشهی می فقط چیدونی که متو

 . بهم انداختی پارك کرد و نگاهی اسکستی پنگی تو پارکنویماش

 !رمی نمیمن اسک: گفتمتی قاطعبا

 چرا؟_

 . بهش دارميچون نه تاحاال رفتم،و نه عالقه ا_

 م؟ی بسازی آدم برفنجای امیاومد: نگاهم کردجیگ

 . تو ارتفاع باشمخوامی مم،دلمی سوار شنیتله کاب_

 . بودی تو فراارتفاع خواهمایفردا تو هواپ_

 . حرف نگاهش کردمیب



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 717 

 . توهم برو داخل ساختمون لباساتو عوض کنرمیگی مطی بلرمی خب،من میلیخ_

  کنم؟کاریبعد چ_

 .امیب  منتظرم بمون تا لباس بوشم و ایتو تر_

 رم؟یبرات قهوه بگ_

 . سفارش ندهيزیچ.رمیگی مامیخودم م_

 قهرمان نی اهی چمونم،نظرتی نمتی من منتظر جنتل من بازالیخی؟بي برام بخريخوایتو م_
 .می رو کنار بذارایباز

 . رفتمکنم،منی خب در هم برات باز نمیلیخ!! فقط امشب: باز کرد و گفتنوی ماشدر

 شدم و راه ساختمون ادهی که برام جمع کرده بود رو برداشتم و پی رفت منم کوله پشتیوقت
 .  گرفتمشیرو پ

 داخلش نگاه کردم با ي قدنهیخودمو تو آ.  شدمي رختکن بانوان شدم و وارد غرفه اوارد
 کوله رو باز کردم، کاپشن قرمز و شال پی که دور مچم داشتم موهامو بستم و زییکش مو

بلوز .  زدم چه ست هم برداشتهيپوزخند. می مشکيگردن کاله، شلوار مخمل گرم و دستکشا
 دادم و با کف دست به  به ابروهامینیچ...  گمش کرده بودماه، هم برداشتمیگپ خاکستر

 نیپس واسه ا!!  بودرامی لباس زي تو کشونی اومد اادمیاالن ...  رامانيرینم. دمی کوبمیشونیپ
 .  خودشههی مشکل فضولنی االیخیب...لویگفت مجبور شدم کل کمد رو بگردم؟ خاك برسرت ن

 واستادم و ییپشت روشو. رونی رو تو کوله چپوندم و رفتم بی قبلي و لباسادمی پوشلباسامو
 تو شمی آرایبعد به چهره ب.  انداختمکردی مشی بود و آراستادهی که کنارم اي به دخترینگاه

 دای پدی کوله رو به امکی کوچپیز... یلی حاال به هر دلکردم،ی مشی آرادیبا.  نگاه کردمنهیآ
 یچ ي رو برانایا. جا خوردمشمی ست کامل لوازم آرادنی رژ باز کردم و با دهی کردن

 . بودی کافافمی جا انداختن قي شدم که برایمی مالشیبرداشته؟ مشغول آرا
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 که زن شخدمتیپ.  نشستمشخونی شدم و پشت پایوارد تر. رونی رو برداشتم و رفتم بکوله
 ارم؟ی براتون بید،چیخوش اومد: بود اومد جلو گفتیبور و چشم عسل

 . قهوه تلخهی_

 زش؟یسا_

 .بزرگ_

روبرو گذاشتش و با لبخند و ذوق به پشت .  برداشت و مشغول پر کردنش شدی بزرگوانیل
 رامان اومد کنارم نشست و با زنه دست داد و هوی.  باشهدهی دییانگار که آشنا.سرم نگاه کرد

 .سالم ترسا:گفت

 ؟يخوری می بودمت،چدهی وقته ندیلیپ،خیسالم خوشت: و گفتدی خندترسا

 .یشگیهمون هم: گفت گذاشت وزی آرنجاشو رو مرامان

 !ی متفاوت خواستزی چهی ي تو هربار اومدادمهیتا اونجا که _

 !! ی نگشهیم _

 سفارش یتو چ: به من انداخت و گفتی نگاهمی و شونه باال انداخت رامان ندی خندترسا
 ؟يداد

 .قهوه_

 !!از همون مخصوصا! خوامی مسپکیمن آ_

 .ارمی سس شکالت رو با جاش برات م،ی بزرگ شيخوای میک: با خنده گفتترسا

 . دوست دارمیلیخ: بهش زد و گفتي لبخندرامان

 . پشت سرش رفتي با خنده به سمت درترسا

  ترسا؟؟يجد:  از قهوم خوردم و گفتمکمی

 .شناسمشی مکای آمرمی اومدیدوست مامانم بود، از وقت!! آره_
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 !چقد خوب مونده_

 .خندهی مشهی و همهنیبی متفاوت رو ميشغلش پر چلنجه،آدما_

 ! رامانکنمی خوب جلوه مشهی کنم همشیمنم اگه انقد آرا_

 !ي استفاده کردیرانی اي حرف مشترك دخترانیممنون که از بلخره از ا_

 . کنهشی انقد آراییکای زن آمرهی کردمیمنم فکر نم_

 چاره؟ی بنی به اي کردلهی چرا پیلی شده نیچ. هی داره،مامانش پاکستانی رگ شرقهی_

 !می من کدی اصال نپرسی ولمی ما باهم اومددیچون د_

 . رو لباش نقش بستی پهنلبخند

 . خنده داشت؟ برخوردش افتضاح بودی چه؟یچ_

  بگم؟ی چدیاگه پرس_

 ؟ی بگی چدیمگه با!قتویحق_

 !قت؟یحق_

 .آره_

 !!یاوک_

 . حلقه کردموانمی ابروهامو باال بردمو دستامو دورلمتعجب

 ! بودی فکر خوبفتیپس گذاشتنشون تو ک ؟ي کردشیآرا_

 . ندارمشی به آرايازی هم مهم نبود،من نیذاشتیاگه نم_

 .کنهیموافقم،در هر صورت فرق نم_

 . نازك کردمی چشمپشت

 .گهی دی خوشگلی چه نکنی کنشی چه آرا،يریچرا چشم غره م_
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 افمویو ق. ازش خوردمکمی شمی از باز شدن نيری جلوگي موندم و برارهی تو دستام خوانی لبه
 .جمع کردم

 ؟یلی بخرم نسپکی آهی برات يخوایم_

 !می ندارينه،گفتم که امشب قهرمان باز_

 شم؟ی منی بروس وسپکی آدنی با خریعنی_

 . پوزخند ابرو باال انداختمبا

 . پوزخندمو جمع کردمگشتی برمی بزرگیوانی لسپکی ترسا که با آدنی دبا

 ؟يخوایدستمال هم م: رامان گذاشت و گفتي رو جلووانی با لبخند لترسا

 ! رو لباسمزمیری نمگهید_

 ؟ی کنی خانوم خوشگل رو به من معرفنی ايخوایخب نم:  و با نگاه به من گفتدی خندترسا

 دوست ییجورای و قتاهمکار،نامزدی حقلوفریچرا که نه، ن: به من انداخت و گفتی نگاهرامان
 !!!!سابق من هستن

 . تو گلوم و شروع به سرفه کردمدی حرف پرنی ادنی که با شنخوردمی از قهوم مداشتم

 .ارمیاالن براش آب م: گفتیترسا با نگران. شدی مگه قطع محاال

آروم :  باال آوردم رامان بازومو گرفت و با چند ضربه به پشتم گفتخوامی به نشون نمدستامو
 ...ب

 . بهش انداختمی غضب ناکنگاه

 !اش: برداشت و ادامه داددستاشو

 .دمی کشیقی صاف کردم و نفس عمگلومو

 زم؟ی عزیخوب: رو به طرفم گرفت و گفتي جعبه دستمال کاغذترسا

 .ممنون،خوبم: که تو چشمام جمع شده بود رو خشک کردمی دستمال برداشتم و اشکدوتا
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 !خورتشی چطور داره مدونهی نمی قهوه دوست داره،گاهیلیاون خ: گفترامان

 . نگاهش کردمباحرص

 .هی دختر خوشگلیلی خن،یای بهم میلیشما خ: با خنده گفتترسا

 ... هوا بخورمرمیمن م: بگم،ازجام پاشدم وگفتمدی بای چدونستمینم

 .رونی زدم بای مکث از تری ببعد

 فروکش کنه، تمی هام کردم تا عصبانهی سرد کوهستان رو ري و هوادمی کشیقی عمنفس
 .کردی می رامان منو عصبي کارای نبودم، ولی عصباندمیشا

 ؟یخوب_

 گرفت سمتمو مویکوله پشت.  شدمرهی سمت صداش و با حرص بهش خدمی پاشنه پا چرخرو
 م؟یبر...خب:گفت

  اون؟شی اونجا پی گفتیچ: و گفتمدمی رو از دستش کشکوله

 !قتیحق_

 .میزنیم خودمونم حرفشو نشی پی حتهی ما کاري رامان،نامزدي مسخره ایلیخ_

 انه؟ی هی واقعتونی نامزددیخب اونکه نپرس_

 .کنمی درکت نم؟اصالیکنی می مسئله شوخنیتو چطور با ا_

  موضوع آزاردهندست؟نیانقد ا: زدی کمرنگلبخند

 ... یلیآره خ_

 .  تر کردمظیمنم اخمامو غل.  موندرهی حرف بهم خیب

 رو یترساگوش. رامان برگشت سمتش.  اخمامو باز کردمومدی ترسا که به طرفمون مدنی دبا
 . بندی خالي آقای جا گذاشتتویگوش:گرفت طرفش و گفت

 . گرفتممری،آلزایمرس: گرفت و گفتشوی گوشرامان
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واقعا   لحظه فکر کردمهی بافه،ی خوب چاخان میلیاون خ: با لبخند رو به من گفتترسا
 !نینامزد

شرمنده که ! شدیخودمم داشت باورم م:دوندم و گفتم اونو رامان گرنی نگاهمو بمتعجب
 .رونیاونطور اومدم ب

 من برم، خوش بگذره بچه گهیخب د. رهیگی نفست می گفت گاهزم،رامانی نداره عزبیع_
 .ها

 . برامون تکون داد و به طرف ساختمون رفتیدست

 .نای کابستگاهی سمت امی برا،یدنبالم ب: گذاشت و گفتبشی تو جشویگوش

 به ی بود، ولادی زیلی من خيواکنشا.  آروم جلو افتاد پشت سرش رفتمی نزدم و وقتیحرف
 زای چنی از ادیپس با  بشمیی حرفاش هوانی ممکنه با ادونستی رامان که مدادم،یخودم حق م

 ... شمیی خودش بخواد من هوانکهیمگر ا...  کنهيدور

 ...  شدمرهی از پشت سر بهش خجیگ

 .من نه احمقم نه انقد سست.  ،عمرا باز خودمو مثل قبلنا خر کنمنه

 دوازده نی داد و اشاره کرد تو کابلی رو تحوطایرامان بل. میدی رسنای حرکت تله کابستگاهی ابه
.  باشمی عصبانخواستیهنوز دلم م.  نشستمنهیمنم پررو پررو سوار شدم و دست به س. نمیبش

 .اومد داخل و روبروم نشست

 . شدمرهی خرونی به بشهی شاز

 . بعدي برايقرار بود قهر و نفرت رو بذار_

 .ي انجام بدي احمقانه اي کارانی چننکهی نه در صورت ایآره ول_

 . موندرهی داد و بهم خهی تکی صندلی به پشتسرشو
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 بهش ی نگاهمی که حرکت کرد ننیکاب.  شمرهی خرونی کردم حواسمو پرت کنم و به بیسع
 . موندهرهیتوجه شدم همچنان بهم خانداختم و م

 ه؟یچ_

 حرف ی مشت بزنم کجت کنم وقتهی با خوادیدلم م:  زدم و گفتمی نزد، پوزخند عصبیحرف
 !یزنینم

 .چه خشن_

 کلنجار رفتن با خودم یبعد کل.  کردم  نگاهمی تو حدقه گردوندم و به صفحه گوشچشمامو
 چقدر از مهلتش مونده؟:دمیبلخره پرس

 ؟یچ_

 ...همون_

 .کدوم_

 .ينامزد_

 .تا آذر ماه سال بعد_

 .می باشه قبل از برگشتنم لغوش کنادمونی_

 نکنم قرار کنه،فکری میچه فرق: گفترونی کرد و با نگاه به منظره ببی صلنهی رو سدستاشو
 .می روبرو شگهیباشه د

 . با ناخنام شدمي بهم فشار دادم و مشغول بازلبامو

 ...نای همه اه؟بعدیبرنامت چ_

 ؟یتوچ_

 .دونمینم_

 . مثل قبلدیشا...دونمینم_
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 ؟يکردی مکاریقبال چ_

 دلم گهیفکر کنم د...  هدف بودنی رو دنبال خودم کشوندن، احمق و بتایح،خنده،ریکار،تفر_
 ؟یتو چ.  کنمی زندگينخواد اونطور

ه موز! ی الکنکی و باستان شرکت کردن،زدن اون عخی تارينارایکتاب خوندن،مدام تو سم_
 .... کردنی زندگجانی هیرفتن و ب

 .ومدی میلی بهت ختی الکنکیع_

 عوض یلی خدمتی که دي بارنیبنظر من تو از اول... ممنون: صورتم نقش بستي رولبخندب
 .يشد

  خوش و مسخره بودم؟ی الکیلیآره،خ_

 ي مسئله اگهی بودنشو درك کنم دی شوختونمی االن مرم،یاما منم تند م! ياالنم مسخره ا_
 .ستین

 اگه خوامی شم،معذرت مي بستری روانمارستانی بهی برم تو دی باکنمی اواخر حس منیا_
 ...فهممی نمکنم،واقعای مخودی بيکارا

 ... چراپرسمیمنم نم_

 ... لطفت باشهنی بدترای نی بهتردیشا_

 بلخره کدومش؟_

 .بعدها فکر نکنم.... نهیاالن بهتر_

 .شهیم جی گی حرفامونو بشنوه حسابیکس اگه_

 .می همو بفهمي عمق حرفامیتونی خودمونم نمیآره چون حت_

 .می بفهممیخوای نمدمیشا_

 : کردي شد و شروع به زمزمه شعررهی خرونی حسرت به ببا
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 دی گری ملوفرین

  چرا خانه اش مرداب استکه

  فشارد بر همی و دندان ملب

  که آرام گرددتا

  ناآرامشدل

  داردی داغ بزرگلوفرین

  سهم من مرداب است چراکه

  تاب استی دل من بی چه جرمبه

  کند هر شب رای خود زمزمه مبا

  ؟می چرا تنهاکه

  کو ؟قی شقاپس

  چرا؟ستی از الله و نرگس نيخبر

 دی گری ملوفرین

 .)) چرا خانه اش مرداب استکه

 چشم از رامان بردارم، احساس سرما تونستمی تو گلوم سد شده بود و نمي ناخواسته ابغض
 . بازوهامو بغل گرفتمکردمیم

  داند مردابیو نم((

  بلعدی خود مبغض

  بنددی خود ملب

  درونش غوغاستدر

  خنددی ملوفری ندی امبه
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  نه او هم تنهاستمگر

 ...مرداب

 سردته؟: کرد نگاهشو به من دوختمکث

بندارش رو :از تو کولم پالتومو در آورد و سمتم گرفت.  گرفتمنیی و سرمو پادمی بلعبغضمو
 .میگردیاالن برم... خودت

 . دمیچیگرفتم و به خودم پ  روپالتو

 ؟يخوری نميزیچ: به اتاقم برگردم گفتنکهی قبل امیدی خونش که رسبه

 . بخوابمخوامیم_

 وقت گهی ددی برا فردا حاضر کن شاالتویوسا: گفتي مکث کرد و با لحن خسته اي الحظه
 ...ینکن

 آشوب رو به نی ادی نبادم،ی کشیقیدر رو بستم و نفس عم.  تکون دادم و به اتاقم رفتميسر
 .هرگز...  هرگزگهید. خودم راه بدم

 طایرامان هم رفته بود بل. کردمی مي شال گردنم بازيشای رشی نشسته بودم و با رمکتی نرو
 نکهی اي ، براسنی و جیلی اميبرا.  لی دلکیه داشتم به هزار و دلشور.  بدهلیرو تحو

 .  تحمل کنمشویچطور ناراحت...  چطوریلی ، با امشهی چطور مسنی رفتارم با جدونستمینم

 ؟ینگران_

 ؟ي نشون دادطارویبل: باال گرفتم و بهش نگاه کردمسرمو

 .آره_

 ؟ینیشیچرا نم_

 .ی بهتر شی حرف بزندیشا... دهیرنگت پر_

 .نمی ببکمی رو باهم نزدسنی و جیلی امترسمی رامان، مکنهی حالمو خوب نمیچیه_
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 شما دی باکنهی م،فکری بگسنی به جخوادیچون نم... یدونی موضوع رو مدونهی هنوز نمیلیام_
 ...نیدوتا رو بهم برسونه چون عاشق هم

 م؟ی ما عاشق همکنهیاون فکر م_

 .مطمئنه اون هست_

 ؟یتوهم مطمئن_

 .کنمی راجع بهش فکر هم نمی نباشم،حتخوادی مدلم_

 ؟يکردیپس چرا کمکش م_

 که اد،ی کنار بطشی با شراکردمی که شمارو بهم وصل کنه، کمکش مکردمیمن کمکش نم_
 . مطمئن شه و بعد قضاوت کنهی بگه، از همه چسنیحسشو به ج

 سنم؟یواقعا فکر کرده منم عاشق ج_

 ؟یهست_

 ...ی دوستش دارم ولیلیمعلومه که نه،خ... یگی میچ_

 ؟يدوستش دار_

 .نه به اون صورت_

 هست نی انهی زمکنهی فکر می ولکنه،ی فکر رو نمنیاون ا:  فوت کرد و کنارم نشستنفسشو
 . خوشحال باشهسنی جخوادیاون فقط م... یکه توهم به اون عالقمند ش

 ی نقشه طراحهی واسه خودش تونهی دوستمه، اون از احساسات من باخبره چطور میلیام_
 ...سنی من و جی زندگيکنه،برا

 . کارو کنهنی اذارمیمن نم_

 .نهیبی مبی چقدر آسستی متوجه نیلیآره ام_
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 نباش، همه یچینگران ه. شهی همون مي بخوای همه حق انتخاب دارن، هرچ،یلینه بخاطر ام_
 .شهی درست میچ

 اگه نشد؟_

 .کنمیمن درستش م_

 ؟يجد_

 .  زدی پلکدیی لبخند به نشون تابا

 يآروم و عاد...اومدن: اشاره کرديرامان با نگاه به ورود.  به دلم نشستی نسبآرامش
  شهیباش،مثل هم

 .. اومدن  هم با: نگاه کردمبهشون

 .  خراب شهشونی روابط عادخوادی نمیلیام...خبرهی بزی از همه چسنیج_

 . سالم بچه ها: با لبخند گفتیلیام.  حرف به جلو اومدنشون نگاه کردمیب

 آرمان کجاست؟:دی پرسسنی و جمی دادجوابشو

 .ومدی و نخوادی بدرقه نمزای چنیگفت ا: باال انداختي شونه ارامان

 لو؟یحالت چطوره ن:با لبخند گفت.  مونده بودمرهی خیلی امبه

 .خوبم_

 . نرهادتی م،چمدوناروی آخرو انجام بدي کارامیبر: رو به رامان گفتسنیج

 . سخت مال منهي کاراشهی،همیمرس_

 ...ي بدمهی جردیچون قدت بلندتره با_

 وحشت زده ي آدماهی شبافمی قکردمی با لبخند نگاهشون کرد تا برن اما من حس میلیام
  شده؟يزیچ: روبروم واستاد و گفتیلیام. شده

 ؟یچرا بهم نگفت_
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 باهم نی روز خواستهی اگه شما خواستمینم: م نشست و دستامو گرفتکنار.  کردسکوت
 . تو ذهنت آزار دهنده باشهموضوع نی انیباش

 .کنمیاصال درکت نم...سنی من و جی باعث شده فکر کنی چ؟یلی امیگی میچ_

 مجبورت خوامی نمم،ی طرفه دارهی عشق هی و هردومون سنمی عاشق ج،منیتو عاشق رامان_
اگه رامان نباشه ..  یدونیم...  خوبهیلی خسنی جي اگه بخوانهیکنم حقشم ندارم، منظورم ا

 .. دوستت دارهیلیچون خ.. هی برات انتخاب دوم خوبسنیج

 . راجبهش بشنومگهی دخوامینم... یلیام_

 .می سوار شدی کم کم بام،ی برایب: گرفت، از جام پاشدم و گفتمنیی حرف سرشو پایب

 ناراحت و سر یلی کنه، مشخصا خکاری چدی بادونستی واقعا نمیلی جلوتر حرکت کردم، امبعد
 . در گم بود

 چوقتی هدیشا.  تو همه ذهن هاییای و روکی فرود اومد، شهر رمانتسی تو پارمایهواپ*** 
رامان . شب بودازدهی يساعت اونجا حدودا. نجای اامی به واسطه کارم بکردمیفکرشم نم

 کنه و دای رو پکی محل اقامت نم،خودشمی استراحت کنی و کممی مستقر شیهتلخواست تو 
 می وارد اتاق شدیوقت. می اتاق دو تخته گرفتهی تو یلیمن و ام. نهیواسه نقشه ها برنامه بچ

. دنیدرخشی شهر مثل ستاره مي غرق نور بود و ساختمونافلیچشمم به پنجره خورد برج ا
 دوش رمیم: تخت گذاشت و گفتي چمدونش رو رویلی امکردمی که بهش نگاه منطوریهم
 ؟ي اول تو بريخوایرم،میبگ

بعد .  بخوابمکمی خوامیم: گفتماوردمی که پالتومو درمی تکون دادم و درحالی به نفيسر
 . بخوابکمیتوهم ..کنهی متمونیتفاوت ساعت اذ

 کردم ی و سعدمیمنم رو تخت دراز کش.  حرف به طرف حموم رفتی تکون داد وبيسر
 .بخوابم
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نور بنفش رنگ چراغ خواب اتاقو بنفش .  به خودم دادم و چشمامو باز کردمی و قوسکش
تو جام نشستم و به ساعت نگاه کردم، پنج و .  رو تخت خودش خواب بودیلیام. کرده بود

 : زدمامکی برداشتم و به رامان پمویگوش.  صبح بودقهی دقستیب

  کجاست؟کی نيدیفهم_

 .دارهی بدمی جواب داد فهمیوقت

 ؟يدی کردم،تو نخوابداشیپ_

 . خوابهیلی شدم، امداریاالن ب_

 . هتلمکیمن نزد_

 ؟يدی نخوابشبیکل د_

 . کنمقی بره موزه تحقخوادی و به چه مناسبت می ککی ننکهی درمورد ادیکار داشتم،االنم با_

 نترنت؟یا_

 . کمکمون کنهزهی الیلی دوست امدیشه،باینم_

 . رو کنارم گذاشتمی نگفتم و گوشيزی چگهید

 . دادگهی دامکی پهی بعد یکم

 . رو نگاه کندی از پنجره اتاق طلوع خورشبرهیاگه خوابت نم_

چراغ خواب رو . دی رو هم دفلی برج اشدی نبود ازجام پاشم پنجره درست روبروم بود و مازین
و .  طلوع مشخص شدی نارنجي موندم تا کم کم هاله هارهیخاموش کردم و انقدر به افق خ

 .  کردیاتاق رو نارنج

 یلیام.مینی رو ببزهی المی قرار شد من و رامان برمی خودمون خوردي از صبحونه که تو اتاقابعد
 حال بود و تو هتل موند اما بهش زنگ زد و گفت که دوستاش ی بخاطر عوض شدن جا بکمی

 .  نظر داشته باشهری رو زکی نيجوری هم رفت تا سنی جننش،ی ببانیدارن م
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 شده ي بود و هوا بهاری روز آفتابم،ی رو قدم گذاشتادهی و کنار هم تو پمی شدادهی پی تاکساز
 قشنگ بود و کافه ها و یلی مونده،اون قسمت شهر خی باقدی نبود چقدر به عادمیبود باز 

 و کردی کار مي قنادهی تو زهیال. کردنی میی خودنماکی کالسيلمایمغازه هاش همه مثل تو ف
 .میما اونجا مالقاتش کن قرار بود

رامان .  داخلمیباهم رفت. میدی رسدمی روبرو نگاه کرد فهمي و به قنادستادی رامان ایوقت
 ؟ینیبی منجای ايتو دختر:  به اطراف انداخت و گفتینگاه

 !نه_

 فهمه؟ی میسی انگلرهیگی سفارش مزیبنظرت اون پسره که پشت م_

 !دونمینم_

 . کار داشتمزهیسالم من با ال: باال انداخت و رفت جلو و روبه پسر گفتي اشونه

 .پشت سرتونه:  کرد و دست و پا شکسته گفتی سالمپسر

 ي که موهايدی پنجاه و چندساله سفبای زن مسن تقردنی و با دمی و رامان همزمان برگشتمن
 يسالم، ما دوستا:رامان رفت جلو و گفت. می بهم انداختی الغر داشت نگاهی فر و اندام قرمز

 .می هستیلیام

 يکافه روبرو قهوه ها. مینی بشرونی بمی برنیایب...  بهم گفتیلی هستم،امزهیال:دی خندزن
 . دارهيمحشر

 .می کافه نشسترونی بيزای از میکیدور . می و دنبالش رفتمی نکردیمخالفت

 . گفتي به فرانسويزی به داخل انداخت و چی نگاهزهیال

 .ارهیگفتم قهوه ب:  رو کرد به ما بعد

 ی اواخر قراره تو موزه لوور مهموننی امی بدونمیخوایممنون، ما م: تکون دادي سررامان
  باشه؟یخاص
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 براتون تونهی متمیتنها مز. دمی به اخبار گوش نمی وقتیلیراستش خ:  فکر کرد و گفتیکم
 . کمکتون کنهتونهی که مشناسمی رو میکی یمترجم بودنمکمکتون ول

 . بهمون گفتي قهوه هارو آورد و خوشامدیشخدمتیپ

  کمک کنه؟تونهی میک:دی رامان پرسم،ی زدي لبخندبهش

 کال تو خه،ی و هنر و تاری هم بلده،عاشق باستان شناسیسیدوستم جوزف، خوشبختانه انگل_
 . هستشهی مربوط به موزه میمود هرچ

 شش؟ی پمی برمیتونی میک_

 .  دارمنیخودم ماش... می قهومونو خوردیوقت_

 .می کنجادی براتون مشکل امیخوایشه،نمی میکارتون چ: گفتممن

 .گهی کارشون در رفتنه دسایی رس،ی مهم نسمییمن اونجا ر_

 که يتاری گیقی مدت سرو قهوه با گوش دادن به موسهیبق.  زدم و فنجونمو برداشتميلبخند
 . گذشتزدی تراس خونش مي رويمرد

.  بودیگانی کتابخونه مسئول باهی تو م،ی به محل کار جوزف رفتزهی النی ظهر با ماشکینزد
 یه: مشغول نوشتن بود گفتزی که پشت مینکی خطاب به پسر عزهی المی وارد شدیوقت

 ؟ینیبیجوزف تو هنوز م

 ؟ي هنوز زنده ارزن،توهمی پيخوش اومد: سرشو گرفت باال و با خنده گفتپسر

 . گوشتو بکشمدیبا. ي ادب شدی بیلیتو خ_

 . باال انداخت و به ما نگاه کردي شونه اجوزف

 !شمی مریامروز فقط دارم با تصوراتم از سن آدما غافلگ_: آروم کنار گوشم گفترامان

 دوستم ي دوستالوی رامان و ننای کنم، ایبذار معرف:  با نشاط مخصوص خودش گفتزهیال
 .شنیم م دوست منییجورایهستن، البته االن 
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 .سالم: لبخند گفتمبا

 فی از دانشت تعریلی خزهی الرمی بتونم ازت کمک بگدوارمیام:دی هم سالم کرد و پرسرامان
 .کردیم

دلم . کنمی که بتونم کمک میی به هرحال تاجای ولکنه،ی نمنکاروی ایمطمئنا ال:دی خندجوزف
 چون می برمیتونی هم نمرونی کتابخونست، بنجای خب ای ولمینی داخل بشمی برخواستیم

 ...مهی کارفتیش

 .مونمی من جات م،ی کمکشون کندی جو، باالیخیب: گفتزهیال

 !يدی راف رو بهش مکای ورونورجنتی تو داخوامی می بگه کتاب علمادی بیکیتو؟ اگه _

 سال بزرگترم و رو حرفم حرف ستی اما من ازت ب،ی اکشن من واقفهی که به روحهیعال_
 ! بخواديزی و چادی بی ربع کسهیبرو بهشون اطالعات بده فکر نکنم تو ! یزنینم

 .امی زنگ بزن زود مهی شد ازی اگه نم،یما تو کافه گلد: و گفترونی اومد بزی از پشت مجوزف

 . راحت بروالی روبه من بسپار و باخی همه چگهیخب د:  و گفتزی پشت مدی دوزهیال

 .می برگردنجا،باهمی همنیبرگرد:گفت زهی تشکر کرد و الزهی از الرامان

 . بهش زدم و تشکر کردميلبخند

 . می گوشه دنج نشستهی و می به کافه رفتي نفرسه

 شمی مزنم،خوشحالی حرف نمی اما رو حرف الستی راحت نالمیخ:  با خنده گفتجوزف
 کمکتون کنم

 .می دختر رو مالقات کنهی دی باکردمیاول فکر م! هی زن پرانرژیلی خزهیال: گفترامان

 !ی باشانسالی مرد مهی دیمنم فکر کردم تو با: گفتممنم

 .هی هم دوست خوبیلی خکنه،ی نمجادی دوستاش اي برای سنتیمحدود_

  هست؟ی اواخر تو لوور برنامه خاصنیا: دی مکث پرسی تکون داد و بعد از کمي سررامان
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 باخبرم قراره جواهرات کنهی از دوستام اونجا کار میکی که یی اما از جاست،ی نیبرنامه خاص_
 شونو نهی و زمهی پانیزای دخوانی مدونمیچه م.  کننزی که اونجاستو تمیهرچ..  هاقهیو عت

 . عوض کنن

 . موضوع محرمانستهی نیو ا_

 به اونجا دستبرد تونهی بدونه و فکر کنه می ممکنه کسرسه،ی نمی موزه به گوش کسياخبارا_
 .بزنه

  کنن؟نکاروی قراره ایک_

 .شهی انجام مروقتی دنکارایا. فرداشب: مرتب کردنکشوی عجوزف

 . باالستیلی اونجا ختیامن: گفتممن

 . دارهیی هوش باالیلیو مورد ما خ: گفتی رو بهم به فارسرامان

 د؟یپرسی اما چرا مخوامی هست؟ معذرت میمشکل_

 محرمانست اما ممنون که کمکمون اتشیجزع. می پرونده اهیما درحال انجام : گفترامان
 باهاشم هماهنگ کن که ،ي شماره تماس اون دوستت که تو لووره رو بهم بدشهیم..يکرد

 . رمیممکنه باهاش تماس بگ

 .حتما_

*** 

هردفعه همو :  داد و گفتینیری جعبه شهی بهم شی به قنادمی برگشتزهی النی با ماشیوقت
 . دارمینیری براتون شمینیبب

 .ی مهربونیلیتو خ:خند تشکر کردم و گفتم لببا

 ي بزودزه،ی ممنون از کمکت الم،ی بردی باگهیخب د: شال گردنشو مرتب کرد و گفترامان
 .مینیبیهمو م
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 .  برسونمتوننیبذار_

 .میریممنون خودموم م: گفتی با لحن قدردانرامان

 . خوش بگذرهي دونفرهی عالن،ینی شهرو ببنیخوایآهان پس م_

 .نمتیبیم: زد و گفتي لبخندرامان

 . می رفترونی کردم و با هم از مغازه بی ازش خداحافظمنم

 ساله جدهی هيواقعا مثل دخترا.  بودیچه زن دوست داشتن:  لبخند به جعبع نگاه کردمبا
 . کردهدای رو چطور پي اعجوبه انی بپرسم چنیلی از امدی داشت، واقعنم خوب مونده، بايانرژ

 فهمه؟ی میسی جوزف زنگ بزنم انگلياون دوست موزه ابنظرت اگه به _

 ! گفتمی چيدیاصال نشن:  موندم و گفتمرنی خنگا بهش خمثل

 باشه،بهتره از جوزف   بلددیشا! الیخیب: به تاسف تکون دادميسر.  حرف نگاهم کردیب
 . مالقاتشمی برزهی اگه الزم بود با ال،بعدیبپرس

 . کنميزی برنامه رکمی دیه،بایفکر خوب_

 !آهان_

 ن؟ی بزني دورهی زهی تو شانزلنی بریلی با امهیخب گذشته از کار نظرت چ_

 !ی کنفی ردسنی کارا رو با جیی که باز تنهایکنی دکم ميدار_

 !!!دیشا! .... نه_

 ! هر زمان، هرجاشه،ی همامی من م،يکور خوند_

 و یسی که بتونه مترجم انگلنی رو جور کنیکی یلی برگرد هتل، با امی خب، با تاکسیلیخ_
 . فرانسه باشه

 ؟يری چرا؟ خودت کجا میول.  خبیلیخ_
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 دم،مترجمی بهت خبر ميبزود: رو نگه داشت و گفتی تاکسهیرامان . میدی رسابونی خبه
 .یلی نره،امادتی

 .رامان آدرس رو گفت و خوشبختانه راننده متوجه اسم هتل شد.  شدمنی ماشسوار

  شد؟یسالم، چ: گفتدیمنو که د.  تنها رو طاقچه پنجره نشسته بودیلی امدمی رسیوقت

 تو موزه نیزای دریی تغهی قراره میدی داده، فهمناروی ازهیال: گذاشتمزی مي رو روینیری شجعبه
 .بدن

 .هی فرصت طلبدونست،عجبی از کجا منوی اکین_

 .می کندای مترجم پهیرامان گفت _

 ... رو برامون جور کنهیکی زنگ بزنم تا زهی به الدیبا_

 . ببر اتاق پسرااینیری شنی از اکمی ای خب، بیلیخ_

 . زنگ بزنمزهی به الخوامیتو ببر، م_

 ... نمی ببسنوی برم جيخواینه م_

 . با ناخناش شدي و مشغول بازنیی گرفت پاسرشو

 من نی اي برای فراهم کننهی زمیتونی چطور می بس کن، گذشته از هرچیلیام: سمتشرفتم
 .فهممینم

 دادن به اون تی چون فکر کردن و اهم،یکنی عشقت از ته قلب باشه به خودت فکر نمیوقت_
 .رهیگی خودت ميزمانتو برا

 قدم از من جلوتر بود، اما نی تو خالص بودن عشقش چندیلی موندم، امرهی حرف بهش خیب
 .کردی چشماش و لبخندش پنهانش مي پشت سبزشهی که همي زجرد،یکشیدر ازاش زجر م

ضمنا ...  موضوعو کش ندهنی وجود نداره، خواهشا انقد ای راهچی من و اون هيبرا... یلیام_
 ...دونهی منو فقط به دوست مسنی من مطمئنم ج،یکنیتو اشتباه م
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 .ستی نیچی هیکنیاگه فکر م..یشیپس چرا باهاش روبرو نم_

 رو ینیریباشه من ش...  باشهیول.  رفتار کنمنطوری که انی القا کردیچون شما بهم حس_
 .یلی امی تو اشتباهکنمیبهت ثابت م.  زنگ بزنزهی به البرم،توهمیم

 بهش ی وقترون،ی ظرف گذاشتم و از اتاق رفتم بي توینیری تکون داد چندتا شدیی به تايسر
 نفر هی بگه، اون حق داره بفهمه وی همه چسنی به جکنمیثابت کنم اشتباه کرده مجبورش م

 .انقدر قشنگ دوستش داره

 !سالم: باتعجب گفتدی منو دی در رو باز کرد و وقتسنیج.  اتاق رو زدمدر

 ؟ي تعجب کرددنمیسالم، چرا از د_

 .چون فکر کردم رامانه_

 . دادشونزهی شما آوردم، الي برانارویا_

 ه؟ممنون، اوضاع چطور: رو گرفت و با لبخند گفتظرف

 . مرتبهیهمه چ! خوب_

 . بهترهنی کندای رامان، اون مترجم رو زودتر پشی پرمیدارم م... خبیلیخ_

 . خبیلیخ_

 . کرد و رفت سمت آسانسوریخداحافظ

 . و برگشتم به اتاقدمی کشیقی عمنفس

.  بودیگانی کتابخونه مسئول باهی تو م،ی به محل کار جوزف رفتزهی النی ظهر با ماشکینزد
 یه: مشغول نوشتن بود گفتزی که پشت مینکی خطاب به پسر عزهی المی وارد شدیوقت

 ؟ینیبیجوزف تو هنوز م

 ؟ي هنوز زنده ارزن،توهمی پيخوش اومد: سرشو گرفت باال و با خنده گفتپسر

 . گوشتو بکشمدیبا. ي ادب شدی بیلیتو خ_
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 . باال انداخت و به ما نگاه کردي شونه اجوزف

 !شمی مریامروز فقط دارم با تصوراتم از سن آدما غافلگ_:وشم گفت آروم کنار گرامان

 دوستم ي دوستالوی رامان و ننای کنم، ایبذار معرف:  با نشاط مخصوص خودش گفتزهیال
 .شنی دوست منم مییجورایهستن، البته االن 

 .سالم: لبخند گفتمبا

 فی از دانشت تعریلی خزهی الرمی بتونم ازت کمک بگدوارمیام:دی هم سالم کرد و پرسرامان
 .کردیم

دلم . کنمی که بتونم کمک میی به هرحال تاجای ولکنه،ی نمنکاروی ایمطمئنا ال:دی خندجوزف
 چون می برمیتونی هم نمرونی کتابخونست، بنجای خب ای ولمینی داخل بشمی برخواستیم

 ...مهی کارفتیش

 .مونمی من جات م،ی کمکشون کندی جو، باالیخیب: گفتزهیال

 !يدی راف رو بهش مکای ورونورجنتی تو داخوامی می بگه کتاب علمادی بیکیتو؟ اگه _

 سال بزرگترم و رو حرفم حرف ستی اما من ازت ب،ی اکشن من واقفهی که به روحهیعال_
 ! بخواديزی و چادی بی ربع کسهیبرو بهشون اطالعات بده فکر نکنم تو ! یزنینم

 .امی زنگ بزن زود مهی شد ازی اگه نم،یما تو کافه گلد: و گفترونی اومد بزی از پشت مجوزف

 . راحت بروالی روبه من بسپار و باخی همه چگهیخب د:  و گفتزی پشت مدی دوزهیال

 .می برگردنجا،باهمی همنیبرگرد: گفتزهی تشکر کرد و الزهی از الرامان

 . بهش زدم و تشکر کردميلبخند

 . می گوشه دنج نشستهی و می به کافه رفتي نفرسه

 شمی مزنم،خوشحالی حرف نمی اما رو حرف الستی راحت نالمیخ:  با خنده گفتجوزف
 کمکتون کنم
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 .می دختر رو مالقات کنهی دی باکردمیاول فکر م! هی زن پرانرژیلی خزهیال: گفترامان

 !ی باشانسالی مرد مهی دیمنم فکر کردم تو با: گفتممنم

 .هی هم دوست خوبیلی خکنه،ی نمجادی دوستاش اي برای سنتیمحدود_

  هست؟ی اواخر تو لوور برنامه خاصنیا: دی مکث پرسی تکون داد و بعد از کمي سررامان

 باخبرم قراره جواهرات کنهی از دوستام اونجا کار میکی که یی اما از جاست،ی نیبرنامه خاص_
 شونو نهی و زمهی پانیزای دخوانی مدونمیچه م.  کننزی که اونجاستو تمیهرچ..  هاقهیو عت

 . عوض کنن

 . موضوع محرمانستهی نیو ا_

 به اونجا دستبرد تونهی بدونه و فکر کنه می ممکنه کسرسه،ی نمی موزه به گوش کسياخبارا_
 .بزنه

  کنن؟نکاروی قراره ایک_

 .شهی انجام مروقتی دنکارایا. فرداشب: مرتب کردنکشوی عجوزف

 . باالستیلی اونجا ختیامن: گفتممن

 . دارهیی هوش باالیلیو مورد ما خ: گفتی رو بهم به فارسرامان

 د؟یپرسی اما چرا مخوامی هست؟ معذرت میمشکل_

 محرمانست اما ممنون که کمکمون اتشیجزع. می پرونده اهیما درحال انجام : گفترامان
گ کن که  باهاشم هماهن،ي شماره تماس اون دوستت که تو لووره رو بهم بدشهیم..يکرد

 . رمیممکنه باهاش تماس بگ

 .حتما_

هردفعه همو :  داد و گفتینیری جعبه شهی بهم شی به قنادمی برگشتزهی النی با ماشیوقت
 . دارمینیری براتون شمینیبب
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 .ی مهربونیلیتو خ: لبخند تشکر کردم و گفتمبا

 ي بزودزه،ی ممنون از کمکت الم،ی بردی باگهیخب د: شال گردنشو مرتب کرد و گفترامان
 .مینیبیهمو م

 .  برسونمتوننیبذار_

 .میریممنون خودموم م: گفتی با لحن قدردانرامان

 . خوش بگذرهي دونفرهی عالن،ینی شهرو ببنیخوایآهان پس م_

 .نمتیبیم: زد و گفتي لبخندرامان

 . می رفترونی کردم و با هم از مغازه بی ازش خداحافظمنم

 ساله جدهی هيواقعا مثل دخترا.  بودیه زن دوست داشتنچ:  لبخند به جعبع نگاه کردمبا
 . کردهدای رو چطور پي اعجوبه انی بپرسم چنیلی از امدی داشت، واقعنم خوب مونده، بايانرژ

 فهمه؟ی میسی جوزف زنگ بزنم انگليبنظرت اگه به اون دوست موزه ا_

 ! گفتمی چيدیاصال نشن:  موندم و گفتمرنی خنگا بهش خمثل

 باشه،بهتره از جوزف   بلددیشا! الیخیب: به تاسف تکون دادميسر.  حرف نگاهم کردیب
 . مالقاتشمی برزهی اگه الزم بود با ال،بعدیبپرس

 . کنميزی برنامه رکمی دیه،بایفکر خوب_

 !آهان_

 ن؟ی بزني دورهی زهی تو شانزلنی بریلی با امهیخب گذشته از کار نظرت چ_

 !ی کنفی ردسنی کارا رو با جیی که باز تنهایکنی دکم ميدار_

 !!!دیشا! .... نه_

 ! هر زمان، هرجاشه،ی همامی من م،يکور خوند_
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 و یسی که بتونه مترجم انگلنی رو جور کنیکی یلی برگرد هتل، با امی خب، با تاکسیلیخ_
 . فرانسه باشه

 ؟يری چرا؟ خودت کجا میول.  خبیلیخ_

 دم،مترجمی بهت خبر ميبزود: رو نگه داشت و گفتیتاکس هیرامان . میدی رسابونی خبه
 .یلی نره،امادتی

 .رامان آدرس رو گفت و خوشبختانه راننده متوجه اسم هتل شد.  شدمنی ماشسوار

  شد؟یسالم، چ: گفتدیمنو که د.  تنها رو طاقچه پنجره نشسته بودیلی امدمی رسیوقت

 تو موزه نیزای دریی تغهی قراره میدی داده، فهمناروی ازهیال: گذاشتمزی مي رو روینیری شجعبه
 .بدن

 .هی فرصت طلبدونست،عجبی از کجا منوی اکین_

 .می کندای مترجم پهیرامان گفت _

 ... رو برامون جور کنهیکی زنگ بزنم تا زهی به الدیبا_

 . ببر اتاق پسرااینیری شنی از اکمی ای خب، بیلیخ_

 . زنگ بزنمزهی به الخوامیتو ببر، م_

 ... نمی ببسنوی برم جيخواینه م_

 . با ناخناش شدي و مشغول بازنیی گرفت پاسرشو

 من نی اي برای فراهم کننهی زمیتونی چطور می بس کن، گذشته از هرچیلیام: سمتشرفتم
 .فهممینم

 دادن به اون تی چون فکر کردن و اهم،یکنی عشقت از ته قلب باشه به خودت فکر نمیوقت_
 .رهیگی خودت مي برازمانتو
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 قدم از من جلوتر بود، اما نی تو خالص بودن عشقش چندیلی موندم، امرهی حرف بهش خیب
 .کردی چشماش و لبخندش پنهانش مي پشت سبزشهی که همي زجرد،یکشیدر ازاش زجر م

ضمنا ...  موضوعو کش ندهنی وجود نداره، خواهشا انقد ای راهچی من و اون هيبرا... یلیام_
 ...دونهی منو فقط به دوست مسنی من مطمئنم ج،یکنیتو اشتباه م

 .ستی نیچی هیکنیاگه فکر م..یشیپس چرا باهاش روبرو نم_

 رو ینیریباشه من ش...  باشهیول.  رفتار کنمنطوری که انی القا کردیچون شما بهم حس_
 .یلی امیتو اشتباه کنمیبهت ثابت م.  زنگ بزنزهی به البرم،توهمیم

 بهش ی وقترون،ی ظرف گذاشتم و از اتاق رفتم بي توینیری تکون داد چندتا شدیی به تايسر
 نفر هی بگه، اون حق داره بفهمه وی همه چسنی به جکنمیثابت کنم اشتباه کرده مجبورش م

 .انقدر قشنگ دوستش داره

 !سالم: باتعجب گفتدی منو دی در رو باز کرد و وقتسنیج.  اتاق رو زدمدر

 ؟ي تعجب کرددنمیسالم، چرا از د_

 .چون فکر کردم رامانه_

 . دادشونزهی شما آوردم، الي برانارویا_

 ممنون، اوضاع چطوره؟: رو گرفت و با لبخند گفتظرف

 . مرتبهیهمه چ! خوب_

 . بهترهنی کندای رامان، اون مترجم رو زودتر پشی پرمیدارم م... خبیلیخ_

 . خبیلیخ_

 . کرد و رفت سمت آسانسوریاحافظخد

 . و برگشتم به اتاقدمی کشیقی عمنفس

 . رو از گوشش جدا کرد و به من نگاه کردلی موبایلیام
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 ؟ي زنگ زدزهیبه ال...یکنی نگاهم ميچرا اونطور:دمی رو تخت نشستم و پرسرفتم

  کنن؟کاری چخوانی منای رو سراغ داره، ایکیگفت ... آره_

 ...ارمی رامان سر در نمي از کارادونمینم_

 ؟یلی شده امیچ: حالتش نگاه کردم و گفتمی و بگرفته افهی قبه

 ... حوصله امی بکمی ست،ی نيزیچ_

 . دادهی تکواری زانوهاشو بغل گرفت و سرشو به دسپس

 هردو قهی شدم و تا چند دقرهی گفتن نداشتم، به پنجره خي برايزی بزنم چی حرفتونستمینم
 .می فکر خودمون غرق شد و تومیساکت موند

 هوا رونی رفته بود بیلی کتاب بودم، امهی مشغول خوندن ی حدود ساعت هشت تو البشب
 و زدی حرف نمادی زیلی که رامان خواسته بود، امیی کنه جایبخوره و اچن دختر مترجم رو راه

 . رو حرف زدن باهاش نداشتمي اصرارگهی می اگه حرف بزنه چدونستمیمنم چون م

 جلوم قرارگرفت سرمو برگردوندم و به رامان زی رو ورق زدم که دوتا فنجون قهوه رو مکتاب
 .که کنارم رو مبل نشست نگاه کردم

 ؟يدی رو ندسنی و جیلیام:دی بهم انداخت و پرسینگاه

 . دادم عقب و موهامو همراهش بردم باالنکمویع

 .دونمی رو نمسنی جرونی رفته بیلیام _

 ؟یخونی کتاب ميدار_

 ... کنمتی تقوموی قبلي عادتادیآره،با_

 . زدهی مبل تکی برداشت و به پشتفنجونشو

 دستمو براش تکون دادم اونم به گرده،ی که داره برمدمی رو دیلی خورد و امي به ورودنگاهم
 .سمتمون اومد
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 .سالم: بهمون انداخت وگفتینگته

  کجاست؟سنیج: بهش سالم کرد و گفترامان

 ...دونمینم_

 ي مترجم بران؟ی کنکاری چنیخوای رو مانایتات: در آورد، نشست رو مبل روبرو و گفتپالتوشو
 ؟یچ

 که ازش خواسته بود ی اونم،بعدشمی رو دست به سر کردکی امروز مترجم نسنیمن و ج _
 یمرس... میاری براش می شخص عالهی می و بهش گفتمی آوردری کنه رو گدایبراش مترجم پ

 ...گهی دازهی جاسوس ن،ي کردادی پویکیکه زود 

 ؟يبا اون کارمند موزه صحبت کرد... جالبه:  دادم باال و گفتمابروهامو

موضوع رو براش با احتمال دستبرد . چهارشنبه شبهستی فرداشب نراتییآره،گفت تغ_
 . تمومهکیکار ن... اننی درجریتی امنيروی و نسایپل...  دادمحیتوض

 هی بقي کنن چطور جارشیاگه دستگ...  برامون سوالهزای چیلیهنوز خ... چه با سرعت_
 م؟یجواهراتو بفهم

 نی چنگهی چون ممکنه دمی کارشو تموم کنمیمجبور... میکنی مداشی پيجوری...میفهمیم_
 می نکنداشونی ادامه نخواهند داشت اگرم پای دزدنهی نکتش انیمثبت تر... ادی نشی پیتیموقع

 ... ارزهیبه تموم شدن ماجرا م

 . شده بودرهی خي دستاشو بهم قفل کرده بود و به در ورودیلیام

 . ازش گرفتم و به رامان نگاه کردمنگاهمو

:  گفتیلی به من انداخت و بعد خطاب به امي موند و بعد نگاه معناداررهی بهش خی کمرامان
 ...میشام رو باهم بخور...  زنگ بهش بزن که برگردههی
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 که انگار تازه متوجه حرف رامان ي ما گردوند بعد جورنیشو ب از فکر در اومد و نگاهیلیام
 .ستمیگرسنه ن...  بخوابمخوامیمن م: شده باشه از جاش پاشد و گفت

 ی سعدونهیخودش م:  و گفتدی کشی رفت رامان پوفیوقت. می رفتنشو با نگاه دنبال کردهردو
 ...هیالک

 ؟یچ_

 فکر کرده نکهی بعد ایتا االن خوب تونسته ول...  با اون حفظ کنهشوی عادی بخواد دوستنکهیا_
 ...  تر شدهفی ضعیلی بهت عالقمنده خسنیج

 ...شمی موونهیواقعا دارم د:  بهم قفل کردم و کالفه گفتمانگشتامو

 . جام پاشدم و کتابم رو برداشتماز

 کجا؟_

 . تنهاش بذارمتونمینم... نی باهم شام بخورسنیتو و ج _

 ؟یکنی که فرار نمسنیاز ج: بود گفترهی خزی که به منطوریهم

 .هیلی فقط توهمات امنایا. کنمی رو روشن میوقتش که برسه همه چ...  که نه؟معلومهیچ_

 . نگاهم کرد بعد سرشو تکون دادی طوالنی حرف و کمیب

  کردم قانعش کنم، بهشی صحبت کردم و سعیلیبا ام.  گفتم و به اتاق برگشتميری بخشب
 اما کردی جلوه مي مثل سابق قودی نه، باای داره قتی بفهمم فکرش حقيجوریقول دادم که 

 که با یلیباور نداشتم ام.  نداشتي ظاهر سازي برای تحملگهیانگار صبرش تموم شده بود و د
 دختر هی نکنه انگار کامال ی زدن حرفاش لبخند رو چاشني براگهید شناختمشیلبخندش م

 که نهی ببی لحظه هم فکر کنم منو تو دلش سوم شخصکی شده بود، برام سخت بود گهید
 تو اشتباه محض باشه، و رامانم حدسش یلی بودم امدواریو فقط ام. کنمی رو ازش دور مسنیج
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 خبر مونده بود و اونم حق داشت بلخره یجا ب  از همهسنیکامال غلط باشه اون وسط فقط ج
 . مونده بودی همه سال ازش مخفنی رو که ایلیخصوصا احساس ام... بدونه

*** 

 روز گذشت، تو اتاق مشغول کار با لپ تاپ بودم، صبح بود و همون شب قرار بود تو موزه دو
 با نباری هم ایلی امشهی مثل همرونی و رامان رفته بودن بسنیج.  شهجادی اراتییاون تغ

 کالفه بودم، زدمی با استرس مدکمه هارو. خودشون برده بودن و من تنها نشسته بودم
 هم باهاش صحبت نکردم، باری ی حتکرد،ی جلوه مگناهی که اونقدر بیوسکالی واسه ندمیترسیم

 رفتار آخرش برام هنوز میکنی می کار درستمی چرا انقد دودل و نامطمئن بودم که داردونمینم
 . سوال بود

 مکث کردم یکم...  رو آوردمکی شماره نسونی برداشتم با خط الموی تاپ رو بستم و گوشلپ
دکمه رو زدم و . کردی موونمی داشت دی حجم دودلنی اما استی نی کار درستدونستمیم

 . رو به گوشم چسبوندمیگوش

 ...باشدیمشترك مورد نظر خاموش م_

 .  آوردمنیی رو پای و گوشدمی کشیآه

 .کردم،رامان بود به در اتاق خورد پاشدم و در رو باز ي بعد تقه اي اقهیدق

 ...یزود برگشت_

 .يای باهام بدیلباس بپوش با_

 کجا؟_

 .می بدقی تطبی نمونه جعلی کمک کندیبا...  موزهمیبر_

 .صبر کن لباس بپوشم_

 حالت خوبه؟: گذاشت رو در و گفتدستشو
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 آره،چطور؟_

 ...يایخوب بنظر نم_

 ..امی منتظرم باش زود میتو الب: خستمو ازش گرفتم و گفتمنگاه

 . نزد دستشو از رو در برداشت و رفتیحرف

 دنشی دي که برایی موزه لوور، جامی خودمونو رسوندی با تاکسن،یی و رفتم پادمی پوشلباسامو
 يزی چگهیرامان د.  خوشحال شدن نبودمتی داشتم و االن اصال تو موقعاقی اشتیلی خی زمانهی

 که درست از آب یشگی هميحدسا همون کنه،ی درك مدمیفهمیاز نگاهش م. دیپرسیازم نم
 .ومدیدر م

به محض . کرده بودنلی عموم ممنوع شده بود و موزه رو تعطي ورود برام،ی موزه شدوارد
 .جوابشو دادم.  به سمتمون اومد و بهم سالم کردیورودمون زن

 .نینی نمونه هامونو ببانی خانم پسنیایبا من ب:  زد و گفتيلبخند

 خوان؟ی میازم چ:  گفتمی به رامان به فارسرو

 شباهتش ی به حد کافي بدصی تشخخوانی کردن، مهی تهی اصليای از اشیچند نمونه جعل_
 سی و پلی فرهنگراثی اونام با سازمان مهی کردم گفتم کارت عالیمن تورو معرف.... انهی هیکاف

 ...یینجای انی هميتو برا... برو کارتو انجام بده. می شددیی هماهنگ کردن و تارانیا

 . زن نگاه کردم و همراهش رفتمبه

 کنم در آخر جز دو سه ی بررسای تا تمام نمونه هارو از همه اشدی ساعت طول کشهی حدود
 . چهار درصد نداشتنای کمتر از نود و پنج ي کسري از نظر شباهت ظاهرهینمونه بق

 . شد اونا رو هم آماده کننقرار

  کجان؟یلی و امسنیج: دمی ازش پرسرونی بمی رفتی با رامان از در پشتیوقت
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 که به نهینقشه ا...  هم کمک گروه حاضر تو موزستیلی ، امیتی امنيروی رفته تو نسنیج_
 . دارهرنظری و اطراف موزه رو زرای مسی تمامیتی امنيروی نی وللهیظاهر موزه تعط

 شه؟ی تموم میپس همه چ_

 ...شهی شه تموم هم مدای پای اشی باقی وقتشه،ی متوقف میهمه چ_

 . نگاه کردمری حرف به مسیب

 .می برایب... می کار مهم تر دارهیاالن _

 کجا؟_

 .زودباش... ادنبالمیب_

 . کرد منم پشت سرش رفتمادتری زسرعتشو

 . نمی گرفت و با لبخند اشاره کرد بشیتاکس

 . هم نداشتمدنی حوصله پرسیول... شهی مثل هماوردمی از کارش درنمسر

 میخب؟ اومد:دمی گردوندم و پرسفلینگاهمو حول رود و برج ا. می شدادهی رود سن پکینزد
 کار؟ی چنجایا

 ...یفهمی مایب_

 که وسط ی به آلونکمیدی داد به پارك که رسریی تغیکی اون نزدی به طرف پارکرشوی مشآروم
 اونجا چطوره؟:سبزه ها بود اشاره کرد و گفت

 .  باال انداختم و به سمت آلونک رفتمشونه

 ونی مشونی صورتي و شکوفه هاالسی گي نگاهمو تو پارك گردوندم، درختامی نشستیوقت
 . کرده بودنجادی ای قشنگي فضايسرسبز

 ه؟یخب امروز چه روز:  با لبخند به ساعتش نگاه کرد و گفترامان

 . افتادادمی کردم و بعد تازه کی بارچشمامو
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 د؟یع_

 .شهی سالمون نو مگهی دقهیپنج دقتا _

 .می هم ندارنیهفت س.  بود که فراموش کرده بودمریانقدر ذهنم درگ:  زدمي محولبخند

 حال یانقدرم ب... یکی نیا: گذاشتزی مي کرد و ساعتشو از مچش باز کرد و رويزی راخم
 .نباش

 میدی که به جاکلیکیبعد عروسک کوچ.  گذاشتمزی رو مي باز کردم و سکه افموی کپیز
 . بود هم گذاشتمزونیآو

 !!ستی ننی که سنیا_

 !خب از االن اسمش سوسن خانومه_

 ؟يکاغذ دار: برداشت و گفتبشی از جي با خنده خودکاررامان

 . درآوردم و به سمتش گرفتمفمی از کدفترچمو

 ...بی سنیا:  گفتنوشتی که توش منطوری و بارش کرد بعد همگرفت

 تخم هیشب! يدی هم کشیبیچه س: گذاشت نگاهش کردم و گفتمزی کاغذ رو کند و رو مبعد
 !مرغ شد

 . خوبهمیلیخ! سیه_

 . گذاشتمزی کندم و رو منی سبزه از زمکمی شدم و خم

 . هم رو کاغذ نوشتگهی دنی چندتا سرامان

 .... نموندهيزیدعاهاتو بکن که چ.... خب:  شدرهی ساعت خي بعد به عقربه هاو

 به همراه داشته باشه و ی سال برام اتفاقات خوبنی تو دلم دعا کردم که اي لبخند محوبا
 محاله سرد ی ممکنه دلخوش و از هرچی که بتونم به هرچي برام آسون تر شه، جورمیزندگ

 ...شم
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 . جانیلی مبارك ندتیع: با لبخند دستشو به طرفم گرفت و گفترامان

 . توهمدیع: دست دادمو گفتمباهاش

 و دسمو به بهونه مرتب کردن اوردمی، تاب ن  پررنگ تر و نگاهش مهربون تر شدلبخندش
 .موهام عقب بردم

 ...نوری اایب: بعد گفتقهی دقهی برداشت و شوی گوشرامان

 چرا؟_

 .گهیزودباش د: گفتکردی نگاه می که به گوشنطوریهم

 . شدداریپد ی تو صفحه گوشدی بعد چهره نویکم.  و رفتم کنارش نشستمپاشدم

 .دیسالم نو: لبخند و شوق گفتمبا

 !سالم رامان جان: گفتدینو

 . خان،سال نو مباركدیسالم نو: گفترامان

 !!!!دینو: اخم گفتمبا

  هوا چطوره؟سی مبارك، پاردتیسالم خواهر قشنگم ع_

 ؟یی مبارك،هوا خوبه، تو کجادتیع_

 .نای که بعد برم خونه عمه امی بکندوی عیخونه ام، گفتم روبوس_

 .بهشون سالم برسون_

 . کف دستتو بوس بذار رو صورتتگهیحتما، خب د_

 . خب، مواظب خودت باشیلیخ_

 ...ي زود برگردشاهللایتوهم، ا_

 ...شاهللایا: به رامان انداختم وگفتمینگاه

 . بودی کار قشنگیلیممنون، خ: تماس قطع شد با لبخند گفتمیوقت
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 نیزنی شما هردفعه حرف مکنم،یخواهش م:  گفتبستی که ساعتشو دور مچش میدرحال
  جملست؟نیآخرش هم

 کدوم؟_

 ...ي زود برگردشاالی انکهیا: کردنگاهم

  حرف نگاهش کردمیب

 موزه اون چند نمونه رو چک می برگرددی بام،ی برایب... فراموشش کن: جاش پاشد و گفتاز
 .شهی مرمونید...  هتلي بعد برگردیکن

 ي برده بود و قدماش بلند بود، طورباشی جام پاشدم و پشت سرش راه افتادم دستاشو تو جاز
 گرم یلی لحظه خهی...  تر بودبی عجشهیدور شه، رامان برام از هم...  فرار کنهخوادیکه انگار م

 کنم یی با خودم چه فکرانکهی اونی مشهیو من مثل هم...  و مبهمی لحظه عصبهیو مهربون، 
 .موندمیات مم

 رفتن يازم خواست که اونجا بمونم و هوا. فرستاد هتلی از انجام کارا رامان منو با تاکسبعد
 شهی مری داره دستگکی نی وقتخواستی نداشتم، دلم نمیلی مچی موزه رو نکنم،منم هيطرفا

 از ته قتی چرا انقدر خوب بودنش رو ذهنم نفوذ داشت که مانع قبول حقدونمینم. نمشیبب
 جواب سواالمو بده، شی باهاش صحبت کنم تا با ذات اصلگهی دکباری خواستمیم، دلم شده بود

 . بودمی واقعي ترسوهی من یول

 . زنگ زدم تا خبرارو بدونمیلی به امی شب تو اتاق نشستم و هر از گاهتا

 .ستی ني نگران نباشم و هنوز خبرگفتی ماونم

...  نگرانهشهیحتما هم.  بودسنی نگران جیلیحتما خ. م رو از صداش بفهمی کالفگتونستمیم
 . ندارهی تموماشی دلواپسسنیبخاطر کار ج
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 ساعت دو شب رفتم ي حدودادی عکی تبري براهی با سارا و فاطمه و بقيری از چت تصوبعد
 . شدمرهی خاموش شهر خمهیلب پنجره و به منظره ن

 زده بود، با خی شده بود و دستام دی تشدیبی دلشورم به طرز عجومدی به چشمام نمخواب
 که گفته بود امکشی اسم اسپنسر و پدنی به طرف تخت رفتم با دمی اس ام اس گوشيصدا

 . تعجب کردمی االن بهش زنگ بزنم حسابنیهم

 گوش لوی نلوین: گفتعی بزنم سری جواب داد تا خواستم حرفی بهش زنگ زدم و وقتعیسر
 ...ر اشتباهه کاي جاهی دم،ی فهميزی چهی... کن

  شده ؟یچ_

 . کردم رو چک کنلیمی که برات ایی هاویدی االن ونیهم_

 . رو باز کردملی روبروم و فادمی تاپ رو کشلپ

 به؟ی عجشیچ... کهی مداربسته اتاق ننی دوربيویدی ونکهیا_

 ساعت سه نی تو صندوق رو ببذارهی اون پوشه هارو مکی که نیاون ساعت...  ساعت اتاقلوین_
پس چرا ساعت چهار تاچهار و ... دهی ساعت پنج رو نشون ملمی فهوی ساعت هیعصره، بعد از 

 ست؟ی نلمی تو فمین

  اسپنسر؟هیمنظورت چ:  رو عقب جلو کردم و گفتملمیف_

 یکی که تاج رو تو صندوق گذاشته،مطمئنم هی کرده، قطعا هموني دستکارلماروی فیکی_
 کار نی ما دوربدونستی می جز ما کیول... وش درست کنه پاپکالوسی ني براخوادیم

 م؟یگذاشت

 . شده بودمرهی دهن باز به صفحه لپ تاپ خبا

 لو؟ین_

  رو مجبور کرده باشه؟کی نفر نهی ممکنه یعنی_
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 .می بفهمشتری بدی شک داره،باي موضوع جانی ای ولستمیمن مطمئن ن_

 .شهی مرید...  برم دیبا:  تو موهام زدم و گفتمی چنگیعصب

 رون،ی بدمی پالتو تنم کنم دونکهیبدون ا. شرتمیی سوبی قطع کردم و انداختمش تو جویگوش
 .دینبا...  تموم شهينجوری ادی نباهی قضنی ازدمی حرف مکی با ندی بارسوندمی خودمو مدیبا

 شب مهی دختر تنها نهی نبود، ابونی تو خی دو خودمو به جاده رسوندم اما اونوقت شب تاکسبا
 که از استرس و ییبا دستا.  فکر کنمنای به اتونستمی بود اما نمیوونگی واقعا اوج دسیتو پار

رامان .... جواب بده...  آوردم و شماره رامان رو گرفتمرونی ببمی از جموی گوشدیلرزیعجله م
  زنگ زدم و خدایلیزود به ام.  رو گرفتم اما اونم خاموش بودسنی دسترس نبود، شماره جرد

 پشت خط استرسم ی و شلوغاهوی هي صداهادنی جواب داد با شنیخدا کردم جواب بده وقت
 صبر کنمی هست، خواهش می مشکلهی دست نگه دارن دی اونا بایلیام: گفتمعی شد سرشتریب

 .شهی نمينطوری ام،یتونی من برسم، نمنیکن

 ...یگی می شده؟ آروم حرف بزن بفهمم چی چلوین_

 . ریتوروخدا جلوشونو بگ:  گفتمدموی کوبنی پاهامورو زمکالفه

 دارن سای االن پلنی شدن و اعتراف کردن همری دستگکی نيآدما...یگی مي داری چلوین_
 تا باهات حرف ستی نی اوضاع مناسبنجای برم ادیمتاسفم اما با.  کننری رو دستگکی نرنیم

 .میزنیبزنم بعد باهم حرف م

 ؟؟؟یلی ام؟یلیام... ستی بعدا در کار نیلینه ام_

 برم دی خودمو برسونم بادیبا. می عجله کردیلیخ...  کنمکاری چدی حاال بای کرده بود لعنتقطع
 . بتونمدیشا

 ...برو لوور:  پام نگه داشت خدارو شکر کردم و سوار شدم و گفتمي که جلوی تاکسدنی دبا
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 یهرچ.  دهنمو منو محکم گرفتي که عقب کنارم نشسته بود دستشو گذاشت جلوی کسهوی
 دهنمو گرفته ي که تو دستش بود و جلوی دستماليبو. تقال کردم نتونستم خودمو نجات بدم

 . حس کرد و چشمام رفتیبود وجودمو ب

 ی چادی بادمی تا دی طول کشیکم. نی و سنگجی تار بود و سرم گدمی چشمامو باز کردم دآروم
 انبار بزرگ پر از هی...  مثل انبار بودیی جاهیشناختم،یم که توش بودم رو نیی جايفضا... شده

 یهرچ.  کردم خودمو باز کنمی بودم ودستا و پاهام بسته بود، سعی صندليرو. نیقطعات ماش
 چه ایخدا.  داد بزنم اما دهنم بسته بودخواستیدلم م.  شدشتری تنم بی فقط سستردمتقال ک

 به جیگ.  شبای ساعت چنده روزه دونستمی نمی چه خبره، حتنجایا... وفتهی داره میاتفاق
 شدی تر مکی کفش از پشت سرم که کم کم بهم نزدي پاشنه هايصدا. اطراف نگاه کردم

چقدر بده . الی خوش خيلوین... لوین:  گفتي زنونه اي صداعدسکوت فضا رو خدشه دار کرد ب
 ... گرفتار شده باشهنجوری مثل تو ایکه قهرمان

 . کردم صدارو بشناسم اما موفق نشدمیم و سع کردکی بارچشمامو

البته آخرش :  بود عقب برد و بعد همون صدا گفتختهی از پشت موهاموکه تو صورتم ریدست
 ... ي به آخر راه خوش اومدنجاست،ی آماتور همي قهرماناي جاشد،ی منیهم

 به زوی دوتا چتونمیم: مکث کرد و بعد صورتشو گذاشت کنار گوشم و آروم زمزمه کردیکم
 من ی االن بدونخوادی که دلت منهیو دوم ا... يدی ترسنکهیاول ا.  کنمییشگویطور حتم پ

  مگه نه؟م؟یک

 ی چوبي قدم زد و از کنارم رد شد همونطور که پشتش بهم بود انگشتشو رو جعبه آروم
 . و بعد خاك رو انگشتشو پاك کرددیکنارش کش

 . و کت چرم هم تنش بودنیشلوار ج... شت دایفی مواج و اندام ظررهی تيموها

 ؟یموافق...  بترسنندهی از آدی مثل تو نبای خوبي آدما،ی بترسدینبا... زی عزيلوین_
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 .البته بد هم نشد...ي مثل جسد شده بودنجای تا اسی شد از پاری طوالنتیهوشی بیلیخ

 انداخته بود چشمامو هی برگردوند سمتم اما چون پشتش به نور بود رو صورتش ساروشو
 .دمیدی روبروم موی کشدیباورم نم...  زدخیاز سر تا پام .  کردم و با دقت نگاهش کردمکیبار

 .آ فکر کنم چون دهنت بستست به چشمات فشار اومده... رونی بزننیچشمات دارن م:دیخند

ار  کنیشرمنده که دهنتو بستم، من از ا:  صورتم و گفتي سمتمو دستشو آورد جلواومد
 که صداش به یی عوضش طرف رو ببرم جادمی محی ترجه،ی اشهی کليادیز... ادیخوشم نم

مسئله ... کنمی االن دهنتو باز میول. ی بزنغی جخواستمی سر درد داشتم نمکمی...  نرسهیکس
 ...ستی نيا

 ي زد سرمو به ناباوریلبخند کج. رونی بدادمی نفسمو با حرص مدی رو از رو دهنم کشچسب
 .من بهت اعتماد کرده بودم... چطور ممکنه: تکون دادم و گفتم

 اون مامور ي بهتر بود به حرفادی شانسم بوده، شانیشتری اعتماد تو بکنمی فکر میخب گاه_
 و بهت اعتماد دادی انتخاب رو به تو مدیاون کارگاه بانمک هم نبا... يدادی گوش مپیخوشت

 که عاشقته و یکس.  و رامانسنیج.... بذار فکر کنم...اوممممم...  بود؟یاسماشون چ..کردیم
 ! سر در گم دخترك... یشقش که عایکس

 .فقط خفه شو... یخفه شو اشل_

 شانس يمهره ...  معصومانستتتمیعصبان:  تکون داد و گفتي بلند بعد سري با صدادیخند
 . يممنون که انقدر راهو برام هموار کرد.  منيکوچولو

 اون؟ چرا کالس؟یچرا ن_

 کردم دروغ بود، منتها نه فی که برات تعریداستان... خب: و متفکر گفتدی بهم مالدستاشو
 ي آرزوشهیهم. شناختیالبته اون منو نم.  بودمکی عاشق نی زمانهیآره .... یدونیم... همش

 دیبعدها درك کردم نبا...  شمکی بهش نزدذاشتیاما پدرم نم. صحبت کردن باهاشو داشتم
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 ننگ بودم، چون هیما.  شمکی که از همسر فوت شده مورد عالقشه نزدشدونی یکیبه پسر 
 مالک کل ثروت پدر کثافتمون کین... البته بد هم نشد.  بخت برگشتش بودمیمن دختر منش

 .برادرم بود براش خوشحال بودم. شد

 ؟ي باهاش کردنکارویپس چرا ا: کردمی نگاهش مناباورانه

 رمی خطر تر از داداش بزرگم گی بي طعمه اشدیسادست، نم خوب و يادیاون ز... راستش_
 شن و خودم در امان ی قربانگرانی ددمی محی وجه، فقط ترجچی قصدم انتقام نبود، به هاد،یب

 . باشم

 هیحس فوق العاده ا. گذرهی شهرت پنهانم بهم خوش منیمن با ا: کرد و با لبخند گفتنگاهم
 پرتتون ری راحت از مسیلیمن تونستم خ... ی هستی ندونن چی عده دنبالت باشن و حتهی

 ی درحالن،ی فرض کردشی رو از زرنگکی آتو ندادن نن،ی شک کني ذره انکهیکنم، بدون ا
 !عاشق شده بود!  منچارهیداداش ب...  نبودي بازنیا انیکه اون اصال در جر

 رو کرد؟ رانکایچطور ا: دمی عاجز و پر از نفرتمو بهش دوختم و با حرص لبمو گزنگاه
  شد؟تی شب بازمهی که اونم عروسک خي کردکارشیچ

 سلولش تک شاخ و يوارای اگه رو دشهیچه خوب م! يقدرت عشق و فداکار!! سادست_
 ! کمون بکشننیرنگ

 ! ي نداریاز نگاهت معلومه حوصله شوخ:  خنده نگاهم کرد و گفتبا

 دشیبا جون تو تهد : رو کشوند و روبروم گذاشت بعد روش نشست و گفتی چوبجعبه
 که ازش يبعد گفتم به تصور! هیگری چه بازشی بوده و نامزد تقلبیکردم، گفتم ماجرا چ

 که قبول کرد؟ شهیباورت م. رهیمی مشیوگرنه نامزد تقلب!  من فدا شهي تن بده و بجانیدار
 .نی راهمو باز کرداحساساتتون ازتون ممنونم که همتون با

 .کردی تصور هم نميزی شده بود که چری چشم دوخته بودم، ذهنم انقدر غافلگنی زمبه
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 ؟ی کنکاری چيخوایم_

 دم،ی ادامه مگمی دي خسته شدم، به کاراقهیراستش از جمع کردن جواهر و عت!خب_
 .گردهی برمی فرهنگراثی به جامعه مزی عزکی هم به حساب نیجواهرات قبل

 طرد شدش شهی همياز روح پدرمون، بچه ! انتقام تموم شد هی شبییجورای:  خنده ادامه دادبا
 سونینه ال! کیچه درامات!!  محبوب و معصومش گرفتي از بچه شوی بچگيانتقام عقده ها

 روپرت؟

 ؟یگی بهم مناروی االن ای چيبرا_

 نهی اشیاون اسپنسر خنگ باعث شد مغزت فعال شه، البته خوب... زدلمیعز.... زمیاوه عز_
 و ممکن بود مغز کوچولوت کم یدونستیتو م... هی باخبره کنی که از دوربی اوندونستیاون نم

 دنبال خودم شهی همخواستیدلم م!  کردميریشگی بفهمه، پنویکم اعتماد قبلتو کنار بزنه و ا
وجودت برام ! ستی نيچاره ا.  بدمانی پاتیمجبورم به زندگ!! یدونی سخته میبکشونمت ول

 !سمه خوشگلم

 .ی بمونی مخفیتونیر عمر نمتا آخ_

 ؟یگی می و تو چرمی بگتوی زندگخوامی االن گفتم منیهم... چقدر شجاع_

  ؟ی بگم، التماست کنم منو نکشتونمی میچ_

کدوم افتخار؟ افتخار !  سوالهی یول... يریمیبا غرور و افتخار م. دونمی،میکنی نمنکارویا_
 !احمق بودن؟

 ي بازلمی فگهی دکمی برم و دیفعال با: از جاش پاشد و گفت.  موندمرهی خنی حرف به زمیب
 ؟ي نداریبا مرد بودنش مشکل....  باهات درد و دل کنه تا برگردمذارمی مویکی. کنم

 .  به شونم زد و رفتی سر داد،دستي اهی کرخنده

 . بوددهی فای تقال کردم اما بی نکنم، کمهی بهم فشار دادم تا از حرص گردندونامو
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 از درد جمع شد اما چاره افمی و پنجه هامو جمع کردم قدمیمچمو کش.کردمی دستامو باز مدیبا
 نجای اينجوری ادی بایعنیبغض کرده بودم . شدی اما اصال نمدمی دستمو کشگهی دکمی.  نبوديا

 رم؟ی همه کار ناتموم بمنیبا وجود ا

 رهی خدادی آسمون شب رو نشون م سقف بود وکی که نزدي اچهی باال گرفتم و به درسرمو
 . ****** به شب نگاه کنمشدی بود که مي بارنی آخردیشا... شدم

 ))یلیام((

  شد؟يخبر:دمی پرسعی سردموی وارد خونه شد از جام پرسنی جیوقت

 ضرب نی تکون داد، اومد رو مبل نشست وبا پاهاش رو زمی به نفي حوصله سری و بکالفه
 .گرفت

 ؟ي ندارياز رامان هم خبر:دمیپرس

 ...یلینه، نه ام: گفت

 . نگاهش کردم و دوباره تو جام کز کردمرهیخ

 ... منخوامیمعذرت م:دادگفتی فشار مقشوی که شقی بهم انداخت و درحالینگاه

 .ی استراحت کنکمی دی تو باسنیج... کنمی درك مست،یمهم ن_

 داره کجا دنبالش ستی زده و معلوم نشبی نشده، رامان غدای پلوی از ني ردچی هنوز هیول_
  چطور استراحت کنم؟گرده،یآرمانم دنبال رامان م...گردهیم

 ...اونشب:  به دندون گرفتم و گفتمناخنمو

 ... من چقد احمقمای خداکردم،ی بهش گوش مدی شب بااون

 بنظرت حق با اسپنسره؟_

 . جواب ماستدهی رو دزدلوی که نیمطمئنا همون. ستی نی کملیدل_

 . از جاش پاشد به سمت در رفتی عصبلوی گم شدن ني آورادی با
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 ..کنمی خواهش مسنیج:  دنبالش رفتمپاشدم

 رهی پشت در متعجب به دسته گل تو دستاش خی چهره اشلدنیبا د.  توجه در رو باز کردیب
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا:دی ازش پرسسنیج. شدم

.  زد و به طرف راه پله رفتی پوزخند عصبسنیج... ستی ننجای مگه انم،ی رو ببلویاومدم ن_
 فشار دادم و لبمو به دندون گرفتم تا نمیمشتمو رو قفسه س...  نکردیصداش زدم اما توجه

 .  نکنمهیگر

 حالت خوبه؟: دی پرسی بازومو گرفت و با چهره نگرانیاشل

 . تکون دادمی به نفيسر

 .ونتونمی مدنوی تو زندانه و من اکی نیعنی...  شده؟ من اومدم ازتون تشکر کنميزیچ_

 . زدهبشی خبر از ما غی بستی خونه نلوین... ممنون: موندمرهی بهش خجیگ

 .می کنکاری چدی با؟حاالیچ: شوك زده و نگران شدافشیق

 . رهی باهات تماس بگگمی برگشت می وقتگرده،یخودش برم_

 .گل رو ازش گرفتم.  تکون داديفم گرفت و سر گل رو به طریاشل

 .نی خبر نذاری منو بکنمی خواهش مرم،یپس من م_

 .باشه_

دو ... گفتمی می به کسنوی ادی گذاشتم، چطور بای جا کفشي رفت در رو بستم و گل رو رویوقت
 سنی خانوادش حق داشتن بدونن اما جداد،ی جواب ماماشی به پلوی نيروز بود که آرمان بجا

مثل ... دادی جواب مشیمخالف بود، رامان هم رفته بود دنبالش بگرده و تلفنامونو کم و ب
 به ی حسگفتی کنه؟ رامان مری آدم رو درگتونهی چقد متی بود، حس مسئولده ها شوونهید
تاحاال انقدر آشفته ...  هم که مطمئن بودم داغون شدهسنی بود، جنی نداره و وضعش الوین

 بود که قلبمو مچاله کنن و بعد نی مثل ادنشی دنطوریا... نمشی نبشدیش م بودمش، کادهیند
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 وضع نیا... سنی جای لوئهی ني براشتری بدونستمی و نمتم،سوخیم... زنیروش سرب داغ بر
 . کننده شده بودوونهیآشفته د

آرمان وارد شد و .  شدمرهی نشستم و به المپ خاموش راهرو خنی کنار در رو زمهمونجا
  در چرا بازه؟؟ی نشستنجای چرا ایلیام:متعجب گفت

 .پاشو... ایب:در رو بست و دستاشو به سمتم گرفت و گفت.  حرف نگاهش کردمیب

 هی دی با؟ي خورديزیچ: دی پاشدم منو به طرف مبل برد و پرسنی گرفتم و از رو زمدستاشو
 ...ي بخوريزیچ

 ؟ي نداريدیخبر جد.  که بتونمستیدر خوب ن رامان،حالم اونقتونمینم_

 من يخدا:به موهامو چنگ زدم و فرستادمشون عقب.  شدرهی خنی تکون داد و به زمسرشو
 ...می کنکاریچ

 کجاست؟اون دختره کجا رفت؟: با عجله اومد داخل و گفتسنی خونه باز شد و جدر

  شده؟یچ... رفت_

 ؟ی بهش نگفتيزیچ:  و کالفه گفتیعصب

 .. شدهدهی دزدمیکنی نگفتم که فکر می شده ولبی غلوی گفتم نیعنی... نه_

 کدوم دختر؟:دی متعحب پرسآرمان

 ته دلم آروم شد از جام کمی شده بودم، اومد رو مبل نشست و رهی خسنی حرف به جیب
 .کنمی درست میی چاکمی: پاشدم و گفتم

 سن؟ی جير شک دایهنوزم به اشل:  برگشتم آرمان گفتینی با سیوقت

 .گفتی کارامونو براش مشهی هملوی داشته باشم؟ ندینبا_

  کال دروغ گفته؟یعنی... فهممینم...  رو بدزدهلوی ندی بای چيخب برا_

 ....دونمینم_
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 . بدونهيدی جديزای اون چدی شامی کندای راکان رو پدیبا:  و گفتمنشستم

 .کنمی خودم خبرتون مگهیم...  بار ظهر جواب دادهیفقط :  لباشو با حرص فشردآرمان

 اشی داره با قهرمان بازگهید... می ما دست رو دست بذاریعنی: از جاش پاشد و گفتسنیج
 .زنهیحالمو بهم م

 شمییاون چا: گفتمیبا ناراحت.  نکردی که به سمت در رفت صداش زدم اما توجهسنیج
 . شماها چتون شدهایخدا.... نخورد

 بخواب،نگران نباش من کمی بخور و يزی چهی ست،ی توهم حالت بهتر ن،یلیام یخودت چ_
 .رمی مسنیهمراه ج

 .ممنون آرمان: نگاهش کردمی قدردانبا

 . بهم زد و از جاش پاشدي دهنده اي دلدارلبخند

 ))لوفرین((

 برم سمت خواستمیم... خواب بود. نگاه کردم  که قرار بود مواظبم باشهي مردافهی قبه
 ... خودت کمکم کنایخدا. نبودنیاونقدرا هم خوابش سنگ.  جرعت نداشتمی ولشیگوش

 کلی هي مرد قوی اشلی عصبانادی فريصدا.  باز شدن در دستامو تو طناب جمع کردمي صدابا
 ...ی باشنی احمق، تو قرار بود مراقب ایچارل: رو از چرت پروند

 . خانومخوامیمعذرت م_

 . حاضر کنونیماش... رونی بایخفه شو، ب_

 .چشم خانوم_

 قراضه روبروم انداختم و آروم نی کاپوت ماشي روی به گوشی نگاهرون،ی رفتن بهردو
 ... کمکم کن، خداجونمایخدا... فرصتم باشهنی آخرنی ادیدستامو شل کردم، شا
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تنم سست بود .  زدم برش داشتمخی ي رفتم و با دستای به سمت گوشدمیلرزی که منطوریهم
 و شنی لوکهی.  شماره رامان رو زدمعی زدم و سرهی به کاپوت تکسمی رو پام واتونستمیو نم

 هم گذاشتم که اگه جام عوض شد الاقل یابی رو رو قابلت ردی براش فرستادم، گوشامکیپ
 عی نوشتم، بعد سرامی کلمه اسمم رو تو پهی فقط یاز ترس برگشتن اشل...  کنهدای رو پیچارل

 دستامو تا ،ی گذاشتم و برگشنم رو صندلی قبلي رو سرجایدم و گوش رو پاك کريستوریه
چقدر : بهم انداخت و گفتی اومد داخل نگاهی بعد اشلي اقهی ممکن محکم کردم، دقيجا

 . يخوردی نميزی جز آب چگهی میچارل... ي شدفیضع

 ...  ندارنیدوستات هم وضع خوب: زد و ادامه دادهی جعبه تکبه

 ... نداشته باشيباهاشون کار:  حرص گفتمبا

 ... يدیدی هاشونو مافهی قدی نگرانتن، بایلیخ_

...  احمقهیچارل: رفت پشت سرم دستامو باز کرد و گفتی دوختم، اشلنی غم زدمو به زمنگاه
 .اوخ..چبد مچ دستات کبوده .... بستمیچقدر دستتو شل بسته، من سفت م

 و کردی و غذا دستامو بلز میی دستشوي روز براهی نی، تو ا کردم آروم باشمی نزدم، سعیحرف
 منم بارها و بارها تقال کردم تا دستامو شل کنم، باعث شده بود دستام داغون بست،یدوباره م

 .شه

 . جام بلندم کرد و منو به طرف در کشونداز

 ؟يبریمنو کجا م_

 . کنهداتی رامان پخوامینم_

 . نگتهش کردمجیگ

 .هیجدا از بق... گردهی سخت داره دنبالت مدمیشن: زديپوزخند

 ...هی کرد، جدا از بقدنی شروع به کوبقلبم
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 . کردمکی گرفتم و چشمامو بارنییزد، سرمو پا  چشمامو دی گذاشتم نور خورشرونی که بپا

 ؟یکشیچرا همبنجا منو نم_

 .ی کني برام کاردیقبل مردنت با_

 ... له کن عجکنمیرامان خواهش م... دمی کشیقی عمنفس

 به ینگاه.  هم کنارم نشستیکی.  کردی رنگی بازمو گرفت و منو سوار ون مشکگهی زن دهی
 .  راه افتادنیبه راننده اشاره زد و ماش.  واستاده بود انداختمرونی که بیاشل

 ي به خونه با نماینگاه.  کردنادمی پومدی که متروك بنظر می عمارتي روستا روبروهی تو
نگاهمو گردوندم اطراف .  پوش شده بود انداختمچکی و حصارش پوارای که تمام ديخاکستر

 هم خارج بود و راهش آسفالت کهنه و پر از چاله یاز جاده اصل.  هم نبودي اگهی خونه دنجایا
 یاطیم،حی بزرگ خونه شداطیوارد ح. که کنارم بود آروم به سمت جلو هلم داد یزن. چوله بود

 نفر پچدر هی. ستادیبعد از ورود به عمارت زن کنار من ا.  نفوذ نکرده بودکه انگار بهار بهش
 وسط نی و زمچوندی از نرده هارو پیکی.  رفتی چوبچیرو بست و بعد به طرف راه پله مارپ

برو :  کرد و گفتتمی کامال باز شد زن به جلو هدایوقت.  عقب رفتمقدم هی. هال دهن باز کرد
 ...نییپا

. شدی ختم منیرزمی زهی راه انداختم به ي به انتهایپله ها رفتم، نگاه حرف به سمت یب
 پامو رو یوقت.  منم آروم پامو رو پله گذاشتمنییچراغشم روشن بود زن دوباره گفت برم پا

 دهی ها و آثار دزدقهیتمام عت.  داخل محوطه گشاد شداتی پله گذاشتم چشمام از محتونیآخر
 رهی سرم وحشت زده به باال خي بسته شدن سقف بااليبا صدا...  کردهمیقا نجایشده رو ا

 که اون وسط پهن بود مچاله شدم و سرمو رو ي اچهی قاليبغض راه گلومو بسته بود رو. شدم
... بهی عجدی امهی ست،ی ترس ندونستمی حس داشتم که مهیزانوهام گذاشتم اما ته دلم فقط 

 .رسهی از راه ممیکه ناج
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 .دمی بود دستادهی سرم اي رو که باالی و اشلدمی از خواب پریست دي صدابا

 دای که انبار تخم مرغارو پي رو داریحس مرغ: ها کرد و گفتقهی به عتي پوزخند اشاره ابا
 کرده نه؟

 رو به ای اشی فکر کردم گفتنجا؟ی ايچرا منو آورد:دمی و با اخم پرسدمی به صورتم کشیدست
 .يدی پس مکینام ن

 هم نشه دای شده مال سرقت شده پدایحاال که دزد پ... کنمی فکر نمينجوری اگهیخب د_
 ندارم به نگه يالبته رو حرفم هستم، عالقه ا... یدونی مسکهیبرام ر... ستیاونقدر مهم ن

 !  درکار نباشهي که فروشنده ايجوری... فروشمشونیم. داشتنشون

 ه؟یکارت با من چ_

 فلزات رو جدا يایجواهرات و ناخالص:  کشو رو باز کرد اتاق رفت وي انتهازی طرف مبه
 . آبشون کنمخوامیم... یکنیم

 یب... شونی نه جنشونهیمی ارزش اکثرشون به ساخت قدي اوونهیتو د: کردمی عصبخندن
 .ی اگه آبشون کنشنی ممتی قیارزش و ب

 واسه پول در اد،ی برام مهمه؟ من از صدمه زدن خوشم مي فکر کرددونمیم.... دونمیم_
 .لوی برام راه هست نتی نهایآوردن ب

 .از هدف خودت شروع کن... ریبگ:  فرح رو به طرفم گرفت و اومد جلوتاج

 ..ی کثافتهیتو :  شدم و گفتمرهی خشم بهش خبا

جعبه ابزارت : گفترفتی که به طرف پله ها می پام انداخت، بعد درحالي و تاج رو جلودیخند
 زنمی که سر مگهیبهتره دفعه د. شمی خوشحال تر مي زودتر انجام بدسمت چپت گوشه اتاقه،

 دوستات برات تموم متی که، ناراحت شدنم به قیدونی ام موونهیمن د... ي کردیچی سرپنمینب
 .شهیم



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 765 

 به نکهی داشت؟ اتی اهمیاالن چ....  بودوونهیاون واقعا د.  شدمرهی نزدم و به تاج خیحرف
  بدم؟ي هم به بازهی و جون بقرمی نکنم و با شرافت بمانتی خی فرهنگراثیم

 .... طرف جعبه ابزار کنار اتاق رفتم و برش داشتم، هرگزبه

*** 

 . جام رو در آوردمي تواقوتی سرمو برگردونم نکهی اومد داخل بدون ایکی باز شد و چهیدر

 چهی دوباره درقهیق دهیبعد .  شدنیگزی جاگهی دیکی از کنارم برداشته شد و ی قبلي غذاینیس
 .بسته شد

 سنگ جام رو در آوردم و نی شب آخرای روزه دونستمی نمی چقدر گذشته، حتدونستمینم
 .ای بقبشیانداختمش پ

.  رو برداشتمی زدم و شمعدونی کنم؟ پوزخند تلخي کارنی روز چنهی کردی فکرشو میک
 به سقف نگاه کردم و چشمامو تنگ ومدی جمع شد از باال میفی ضعي صداهايحواسم رو

 که درحال باز شدن بود نگاه چهیهراسون به در. دمی گلوله از جام پرکی شليبا صدا. کردم
  شده؟یچ: دمی پرسومدیاسلحه به سمتم م هی که با ی اشلدنیکردم با د

 يادی و بازوشو دور گردنم انداخت،فردی به موهام زد و منو به سمت خودش کشی چنگیعصب
 ...ولم کن:  و گفتمدمیکش

 .ایخفه شو و دنبالم ب: گلوم گذاشت و گفتری رو زیی چاقوغهیت

.  بهم فهموند که چه خبرهسی پلنی ماشری آژيصدا.  دووندي به سمت درعی برد باال و سرمنو
 کشوند، ینی منو به سمت ماشک،ی شب بود و همه جا تارمی شدی پشتاطی وارد حیبا اشل

 . تموم شدیهمه چ.. ولم کن: کردم هلش بدمیمقاومت کردم و سع

 .  تموم نشدهیچیه: بهم انداختی ترسناکنگاه

 . و در رو بستنی ماشی صندلي داد روهلم
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 ....لوفرین_

 و اسمشو دمی کشي بلندغی رامان گشتم جي به دنبال صدانی ماششهی از پشت شمهیسراس
 .صدا زدم

 .  سوار شد و گاز دادعی سریاشل

 .زدمی منم هق هق مکرد،ی به پشت سر نگاه منهی و مدام از آکردی می رانندگیعصب

 .توهم خفه شو...  کردن، لعنت بهشوندامی پيچطور: داد زدیعصبان

خفه : زدغی جکیریستی هی تو دهنم خوابوند و با لحنی محکمیلی اوج گرفت سمی گريصدا
 .شو

 . نداشته باشيبا اون کار: دمی لرزون نالي صدابا

 ...ی پسره لعنتاد،یاون کارم داره،داره دنبالمون م_

 زد کنار و با با حرص نویماش. دادی گاز مشتری و بکردی عقب رو نگاه منهی آشهی از شمدام
 ... قراضهنهیماش:گفت

 . کردادهی شد و منم پادهی پعی بهم انداخت و سرینگاه. خراب شده نی ماشدمیفهم

 . جهنمبرمیو با خودم م اگرم بشه تورشهی تموم نمينجوریا_

. می بودی بود تومنطقه کوهستانکی تاریلی هلم داد، هوا خیی به سمت راه سنگالخ سرباالآروم
 منو به یاشل.  پارك کرد افتادی اشلنی که پشت ماشینی به ماشم،نگاهمی از تپه باال رفتیوقت

 و پرتت برمی گلوتوم،وگرنهیشیخفه م: گلوم گذاشت و گفتری رو زغهیلب پرتگاه کشوند و ت
 .ی الشخورا شوراك خکنمیم

 که اسممو صدا دمی رامان رو شنيصدا. کردی بازوش دور گردنم داشت خفم مفشار
 .ختیری صدا می بزد،اشکامیم

 ...دی خودمو نجات بدم،بادیمن با: بهم انداخت و با خودش زمزمه کردی نگاهیاشل
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.  ثابت موندکردی بود و شوکه نگاهمون مهستادی امونی به رامان که تو فاصله چند مترچشمم
 ... کشمشی جلو ميایاگه ب: لبه چاقو رو به گردنم چسبوند و گفتیاشل

 . مونده بودرهی هنوز بهت زده بهم خرامان

وگرنه جونتون تو ..  نکننبشیرامان توروخدا برو، بگو تعق: گفتمختمیری که اشک منطوریهم
 ...وفتهیخطر م

 .  نزدی تازه به خودش اومد اما بازم حرفانگار

 .کشمشی اسلحتو بذار کنار وگرنه م؟یچه مرگته عوض: داد زدیاشل

 .یکشیاگه بذارم کنار هر دو مونو م_

  م؟؟ی فقط اونو بکشم و بعد من با چاقو و تو با تفنگ دوئل کنيدی محیپس ترج_

 ...ی که عاشقشی احمقیلیاون واقعا احساس نداره، خ: کرد و کنار گوشم گفتي اخنده

 که نور مهتاب توش هاله یکی تو اون تاری اشکي به حرفش توجه نداشتم فقط با چشمااصال
 . که برهکردمیانداخته بود ملتمسانه به رامان نگاه م

 بعد ی که اگه اونو بکشیدونیم: گرفته بود گفتی که اسلحه رو به طرف اشلنطوری همرامان
 بعد هم خودمو کشمت،ی ارزش نداره و هرطور شده ميزی چگهی من و تو،اونوقت دمیمونیم
 چون منو نجا،ی برسن اي اونا هم دنبالتن، فکر کنم بزودمونهی می و سه تا جسد باقکشمیم

 .کننی میابیرد

  رامان؟ي بندازری منو گیمتی به هر قيهه،حاضر_

 دی فقط با،ی فرار کننمی با ماشذارمیم... یمتینه به هر ق: رامان نقش بستي رو لبايپوزخند
 ... به مني رو بدلوین

 ...ی کننکاروی ادینه رامان نبا: شدم و گفتمشوکه

 خب؟: گفتی به حرفم نکرد و رو به اشلی توجهرامان
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 ؟ی کنی مغزمو متالشهی ثانهیانقدر احمقم که ولش کنم تا در عرض _

 .نطوری تو دره، توهم همندازمی اسلحمو می ولش کنیوقت _

 . نزد انگار دو دل مونده بودی حرفیاشل

 ری باعات درگنگهیپس نگران ا... خورهی مرده تو به درد من نم،ی اشلی سوالیتو جواب کل_
 که بهت فرصت فرار هی بارنی و آخرنی اولنی سنگاهم نباش، انیشم و مغزتو بکوبم رو ا

 نمی با ماشای... ي نداري ندارم توهم چاره اي اگردم،چارهی بعد از امشب بازم دنبالت مدم،یم
 .یشی روبرو مسی با صد تا پلای یکنیفرار م

 کنمی بهت اعتماد می نکردم، ولي احمقانه ايسکای رنی چنچوقتیه:  گفتی عصبیاشل
 . پرت کن کنار اون سنگچویاسلحه و سو... کارگاه

 .  متر فاصله داشت اشاره کردشی که از هر سه ما شی سنگبه

 بهتر ينجوری تو پرتگاه، امیکنیاسلحه هارو پرت م:  پرت کرد اونجا وگفتچویی سورامان
 .میای باهم کنار بمیتونیم

 .اول تو.. باشه شکاك: تکون داد و گفتي سریاشل

 ياری در بي زرنگ بازياگه بخوا. منسکی از رنمیا: اسلحشو پرتاب کرد ته دره و گفترامان
 .ارمی از جاش درم و باهاش چشماتودارمی برمچوییمن زودتر سو

 . فرار برام مهم ترهاد،ی ازت برمیی چه کارادونمینگران نباش، م_

 يری وسرازچیی رو گفت و همزمان با پرتاب چاقوش منو ول کرد و به طرف سونی ایاشل
 سرم با ری سرم دستشو گذاشت زي رامان اومد باالنی زميپاهام سست بود و افتادم رو. دیدو

 حالت خوبه؟:دی پرسینگاه و لحن نگران

 .يای مدونستمیم... يتو اومد: و با لبخند گفتمدی از چشمم چکیاشک
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 نیمنو ببخش، ببخش که گذاشتم ا: بغض کرده بود موهامو زد پشت گوشم و گفتانگار
 .وفتهیاتفاق ب

 . فرار کنهي بذاردی دنبالش،نباي بردیبا: حال گفتمیب

 . رمیجا نم چیه:  نه گفتای سالمم کردی می که بررسنطوریهم

 ...ي بردی باکنه،یفرار م:  بردم باال وچونشو گرفتم تا حواسشو به حرفم جمع کنمدستمو

 ،ربندازمی که اونوگومدمی نهیمن جدا از بق... به درك:  شد و قاطعانه گفترهی چشمام خبه

 ... رمی تورو پس بگاومدم

  ،دمشیصد ساله ند مشتاق که انگار ي به حدی نزدم و فقط بهش نگاه کردم، نگاهیحرف

اما خسته بودم انگار که ... دنی کردن و خندهی گرری دل سهی ي برای داشتم، حسی خاصحس
 یچی هگهیشد و د  چشما موندم،چهره رامان کم کم محونیهزاران ساله با چشم باز منتظر ا

  . حس نکردم

 دستم سرد بود و هی مارستانم،ی بدادتوی صداها نشون مد،یچیپی دارو و الکل تو مشامم ميبو
 دیآروم چشمامو باز کردم و به سقف سف. کردمی سرم رو تو رگ پشت دستم حس مانیجر
انگار صدسال خواب بودم و حس تکون خوردن نداشتم، چشمامو به .  شدمرهی سرم خيباال

 شده بود دلم رهی بهم خسی خي کنارم که با لبخند و چشمایلیام دنیاطراف چرخوندم و با د
ازت چشم ... يای وقتاست که بهوش بنیدکتر گفت هم: و دستمو گرفتدیخند. د گرم شکمی

چرا تو : دمی خشکمو به زور باز کردم و آروم پرسي لبا؟یخوب.نمی شدنتو ببداریبرنداشتم تا ب
 هم ي خوب شده، به زودگهی حالت دی،وليبود  شدهفی ضعطیبخاطر اون شرا_مارستانم؟یب

 نجام؟نگاهشیچند وقته ا_... تا لحظه آخرزوی چارم،همهی کردم بخاطر بیسع...یشیمرخص م
:  افتادمی اشلادی..يخداروشکر که خوب شد... لوی ني بودهوشیدو روز ب:دلسوز و نگران شد

 نیتو ا...  نکنزای چنی اغولذهنتو مش_.رامان گذاشت اون فرار کنه... یلی فرار کرد امیاشل
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 ایاش:  گفتي دهنده ادی زد و با لحن اميو شده؟لبخند محیچ_. اتفاق افتادهیدو روز کل
 به موزه ها ي هم به زودهیمرمت شدن و اکثرشون به کشوراشون فرستاده شدن، بق

چ یه...ي دارشی درپی مراسم قدردانهی ي برگردی برگشت، وقترانیتاج هم به ا... گردنیبرم
دلشوره ... خوردی به چه دردم می نشد، خوشحال نبودم، مراسم قدردانجادی تو چهرم ایحالت

...  شدری دستگینگران نباش، اشل_. از حدشی بی مثل پوچی ته دلم داشتم،حسیبی عجيها
اما ما با _.آره_جدا؟ _...ی نگران باشستی نازی نگهی شد و اونو گرفتن، دیابی رامان ردنیماش

  شه، حتما تموم آبرو و اعتبارشو خدشه دارتی اذکی نمی باعث شدمونی دقتیاشتباه و ب
 چندبرابر می و حس ناراحتدی صورتم لغزي رویاشک...یلی خودمو ببخشم امم،چطوریکرد
 آزاد شده و ما ازش عذر کی درست شده، نیهمه چ...  بس کنکنمی خواهش ملوین_.شد

 مشخص شه،آبرو زی تا همه چمی کردی مخفانه خبرو از رسنی مدت انیتو ا... می کردیخواه
 و حس عذاب وجدانتو دور ی صحبت کنش،ینی ببي بریتونیو اعتبارش سرجاشه،ضمنا م

 حرف به آرمان که پشت در ی و بدمیلبمو گز.می شدچهی هممون باز،يتو مقصر نبود.. يزیبر
آرمان وارد اتاق . دی هم به سمتش چرخیلی موندم،با باز شدن در اتاق نگاه امرهیاتاق بود خ

 وقت یلیخ:  از جاش پاشد و گفتیلی بهوش اومد؟امیک... يبهوش اومد: شد و با لبخند گفت
 کنارش رم،تویمن م:آرمان مانع شد و گفت. سرشي باالادی به دکتر بگم برمیم... ستین

...  نگرانت بودیلیخ:بهم نگاه کرد و گفت.رونی تکون داد و آرمان رفت بي سریلیام...باش
 به ویهمه چ: با بغض گفت.  موندمرهیمنتظر بهش خ...گهی دزی چهی... میهمه نگران بود

 از دستش دیشا...  ترسو باشمهی گهی دخواستمی نمشه،ی میبرامم مهم نبود چ....  گفتمسنیج
انگار از روبرو _االن کجاست؟: شد، دستشو گرفتم و گفتمي صورتش جارياشک رو.بدم

 شد شتری باشکاش...نتتی ببادی که بخاطر حضور من نمخوامی مذرتمع.کنهیشدن بامن فرار م
 که ییلویمثل ن. دمیدی منطوری رو ایلی امنکهیاز ا... قلبم به درد اومد.و لبشو به دندون گرفت
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 کردم یسع. همون حال زاردم،بایدی نشد، انگار دوباره خودمو مدشی عايزیاز گفتن حسش چ
با . نگفتيزی به دستم وارد کرد و چیفشار کم.باور کن... ي کردیتو کار درست: آرومش کنم

پلکامو روهم ...شتی پامی باشه؟ مرونمیمن ب: ورود دکتر به اتاق اشکشو پاك کرد و گفت
انگار تو ...  بلخره احساسشو گفته باشهیلی امشدیگذاشتم و به رفتنش نگاه کردم، باورم نم

 و  رفتني تر از من بود که بجاي اون چقدر قوماا...  دو روز به اندازه دوسال اتفاق افتادهنیا
چشمام از . مهربون منهیلیام...  کنار من موند و مراقبم بودنحای کردن اهیتو خلوت گر

 ي با موهاانسالیدکتر که زن م. نکنمهی تر شد و لبامو بهم فشردم تا گریلی امی و خوبیمهربون
حالت : لبخند گفتشدبای منمی که آماده معای بود اومد کنارم ودرحالیکوتاه شراب

 شاتی جواب آزمایوقت: خنده گفتشم؟بای مرخص میک... خوبم:مچطوره؟نگاهش کرد
 ي خوب شدگهی د،یلینه خ_کشه؟ی طول میلیخ_.ي بریتونیاونوقت م... آخرت آماده شد

 ینی که با سیلی و به امدمی کشیقی به بازوم زد و اتاق رو ترك کرد، نفس عمیدست.زمیعز
 ي تا بهت غذا بدم، وقتشه غذانیبش:اومد کنارم و گفت. شدمرهی خگشتی برماتاق سوپ به
 کجان؟قاشق هیبق: دمی پرسینیبا نگاه کنجکاوانه و غمگ... حالتو خوب کنهمارستانیبدمزه ب

 هستن که همه هی واقعا بقهیاگه منظورت از بق:  سوپ رو وارد دهنم کرد و گفتيمحتو
 اگه یل وان،ی و بعد بی کردم صبر کنن مرخص شبورشون مالقاتت منم مجانی بخواسنیم

تمام مدت :  منتظرم نگاه کرد و ادامه دادافهیحرفشو قطع کرد و با لبخند به ق...منظورت رامانه
االن ... گشتی بره و به کارا برسه در حد امکان زود برمشدی مجبور می وقتیحت...  بودنجایا

 تا کارارو يهنوز بهش نگفتم به هوش اومد... کنه  مرخص شدنت حاضريرفته تا خونه رو برا
 منتظرمه و انقدر نگرانم نکهی تو دلم جمع شد و حس ایحس خوب...نجای اادینصفه ول نکنه و ب

 بودن کی نداشت، دلشوره نزدی تمومبیاما اون دلشوره عج... کردیبوده خوشحالم م
 سوپتو دیبا:طرفم گرفت و گفت  بهگهی قاشق دهی یلیام.زیرفتن و تموم شدن همه چ... ییجدا
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 به مارستانویچون سوپ بدمزه ب_.ممنونم... یلیام_. بعديفکر کردن رو بذار برا... ینتموم ک
 ظرف ي رو تو؟قاشقی بهش گفتزویچطور همه چ: چشمام تر شددم؟دوبارهیخوردت م

گفتم   جملمونی اولی وقتیول...  سختهیلیفکر مبکردم خ:  گفتیبرگردوند و بعد مکث کوتاه
 که ی عاشقش بودم،همون وقترستانی نتونستم متوقفش کنم، گفتم از همون دوران دبگهید

 يای واسه مهمونی سادمون نبود، وقتی دوستيپدر مادرشو از دست داد و من کنارش بودم برا
 مدرسه ی چه جالب که هردومون از مهمونگفتی و بهم مگرفتی نمی همراهچیمدرسه ه

 باهام سنی جدی تا شامردمی من همه رو رد ماد،ی خوشم نم کهگفتمیم  من دروغادیخوشمون نم
 و کردمی ازش مراقبت مرفتمی و من مشدی مضی که مرییوقتا.  ازم نخواستچوقتی اما هادیب

 نبوده بخاطر می تو زندگچکسی تاحاال هنکهیا.  سادم نبودی دوستي هم بودم براسنیمراقب م
 رو از رو نی بار سنگهی رو گفتم و زیهمه چ. کنم قلبم وارد  جز اون نتونستموی بوده که کسنیا

 نمشی که ببي دفعه بعددونمینم.  نزد فقط شوکه شد و بعد آروم رفتیحرف. قلبم برداشتم
 انقدر ذهنت ی وقتي من موندشی چرا پ؟ی باهاش حرف بزنيچرا نرفا_...شهی میچ

 خوامی کنم، نمهی و گرنمیبش  تنها تو خونهخوامینم... بخاطر خودم هم هست_... مشغوله
 دیبا...  عقده شههی من نباشه برام ی اگه تو زندگخوامی محدود کنم،و نمسنی به جمویزندگ

 هی کنم فقط یو سع...  احترام بذارمماتشی به تصمخوامیمن حرفامو زدم و م.خودمو جمع کنم
 ستی اون نمی زندگد اون غصه بخورم،تنها فري و برانمی فقط بشدی خوب نباشم، من نباگریباز
 کرده یمن خودمو زندان... گفتیاِما راست م.  نگران خودم باشمدی مراقب تو باشم، بادیبا

 همش سنی اگه جستیمهم ن. کنمی می امروز زندگيبرا. شهی می فردا چستیمهم ن... بودم
  اگه تورو دوست داشتهستی منو دوست خودشم ندونه، مهم نگهی دستیازم فرار کنه، مهم ن

 فردا فکر کنم که بازم ای منم، هی فردا گرتونمی اونا ميامروز من فقط کنار توام، برا... باشه
 ای ران،ی اي نباش که قراره برگردنیفکر ا...  کارو کننیتوهم هم. انهی دارن تیبرام اهم
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 نیزم.. نهای مانع رفتنت شه،دوست داشته باشه نکهی اای.. ي اجازه بده برالیخی رامان بنکهیا
 کردن بعدا هم هی گري کن، برای رو زندگنی که هنوز کنار هميامروز... انهی منفجر شه فردا

 و ذهنمو گرفتمی مدی ندکمی دیبا...  بودیلی زدم، حق با اميمگه نه؟لبخند محو... وقت هست
 تونمیحدود ساعت هشت دکتر گفت م..**.کردمی مری که تو لحظه هست درگی هرچيبرا

 بهش خبر نداده و گفتیم.  حاضرم کنه و ببرتم خونه رامانواست هم خیلیمرخص شم ام
 سخت بود که راه برم اما کمی پاهام واستادم يمنم بلخره رو. نهی شوك زدشو ببافهی قخوادیم

 تا زدی خنده دار مي آورد و تو راه مدام حرفاالروی آرمان هم وساتونستم،ی میلیبا کمک ام
 مثل دختربچه ها استرس می سوار آسانسور شد ومیدی رسیوقت. منو خوب کنهيحال و هوا

 بلکه روز به روز برام سخت تر و تازه تر شدی نمي رامان نه تنها برام عاددنیداشتم،د
 يزیچ. تکون نخورنجایاز: نگه داشت و گفتواری منو کنار دیلی اممیپشت در که واستاد.شدیم

 اما نمی چهره رامانو ببتونستمینم.  شدز بعد در بایآرمان در زد و کم. نگفتم و همونجا واستادم
 چهره ناراحت و یلیام.نیومدی منیزدی رمزو مشهی شده؟ شما که همیسالم،چ:دمیصداشو شن

 دست دست کرد و ی کم؟آرمانی چلوین_...لوین: به خودش گرفت و گفتيشوك زده ا
 نیرب چتونه؟_. من من کردی نداشته باشه کمی آمادگيزی گفتن چي که انگار برايجور
 چه نمی ببرمی من،خودمیزنیشما که حرف نم_کجا؟: و گفترونی بادی نزاشت بیلیام..کنار

 یفک کنم به حد کاف_.نی ببافشوی آرمان قيوا: خنده و گفتری زد زی پقیلیام...خبره
 ي دستمو گرفت و منو برد جلویلیام!ببند: زد تو سر آرمان و گفتدونهیرامان .مشیترسوند

 و دی شرت سفیبا لبخندبهش نگاه کردم ت... مرخص شدلوین:  گفتندهچهارچوب در و با خ
 بود اما ظاهر دهی که تو خونه بود ژولی تنش بود، موهاشم مثل تروقتی زرشکشرتییسو

 ی بدمی دیوقت.  کردن خونه بودهزی مشغول تمدادی دستش نشون ميدرهمش و دستمال تو
زد و با خنده از سرتاپا نگاهم  چشماش برق. شده خودم بهش سالم کردمرهیحرف بهم خ
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 يشتری واکنش بام؟توقعی خودم بنی چرا زنگ نزد؟ي بهوش اومدیک... خداروشکر:کرد
 ي اگهی برخورد جور دنی کردم اکردمی فکر میلی با اوصاف امی ولچرا دونمیازش داشتم،نم

 تو برو،  سر پا نمونادی زگهیخب د. دلم خواست:  باال انداخت و گفتي شونه ایلیام.باشه
.. رسونمی رو میلی امم،منیری ماهم مگهینه د: گفتن؟آرمانیایشما نم:دمیپرس.استراحت کن

آرمان شونه . هستیهمه چ: جواب بدم رامان گفتنکهی از ارم؟قبلی برات بگيخوای نميزیچ
 فردات يای مالقاتي ،خوب استراحت کن که برامی ماهم برگهیخب د: باال انداخت و گفتيا

 بهم سفارش کرد و بعد از بغل کردنم همراه آرمان ی هم کلیلیام.یباش  داشتهيانرژ
 فمویبه خودش اومد و هول ساك و ک.  در آسانسور بسته شد به رامان نگاه کردمیوقت.رفت

.  به اطراف خونه انداختمیآروم رفتم داخل و نگاه.زودباش...  داخلایب: برداشت و گفت
 گلدون گل رز هی داد،ی گل رز مي مرتب بود و بویحساب خونه. رو به اتاقم بردالیرامان وسا

گفتم حتما گل خونه رو شاد تر _.  بود با لبخند رفتم سمتش و بوشون کردمزی مي رویصورت
هنوز . برگشتم و بهش نگاه کردم... گذاشتم تو اتاقتارویتنگ ماه.  تو اتاقتم گذاشتمکنه،یم

 یبعد دست.  هم شارژ کردمي فايوا: ت و گفبشویگذاشت تو ج. اون دستمال تو دستش بود
 یلی خدونمیم. شد وقت نکردم کارامو تموم کنمییهوی: و گفتدیبه موهاش کش

آهان :لباسشو صاف کرد و با نگاه به آشپزخونه گفت.  به رفتار هولش زدميلبخند!داغونم
 ؟ارمی برات بای ی بخوابيخوایم.  خوب شده باشهیلی سوپ پختم، فکر نکنم خ،براتیراست

 تکون داد و دستاشو تو يسر.ی ممنون بابت همه چرم،یس: آروم به طرفش رفتم و گفتم
آروم از کنارش رد . دیچرخی نگاهش کردم اما اون نگاهش به اطراف میکم.  فرو بردباشیج

 مچ دستمو گرفت متعجب برگشتم و بهش نگاه ی حرکت آنهیشدم تا به اتاقم برم اما تو 
دهنم از تعجب وا مونده بود و .  شد و محکم بغلم کردکی نزدبهم نی غمگيبا چهره ا. کردم

 خواستیانقد محکم منو به خودش چسبونده بود که انگار م. دستام تو هوا خشک شده بود
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 که يد،طوریکوبی وار موانهی هضم کنم قلبم دتموی موقعتونستمینم. منو تو خودش حل کنه
چقدر دلتنگش بودم، . و چشمامو بستم اشک تو چشمام جمع شد... کردیحتما اونم حسش م

 طعم آغوشتو یچرا گذاشت...  رامانیکنی مکاریچ... آروم دستامو دورشونه هاش حلقه کردم
منو آروم از . فشار دستاش کمتر شد و چشمامو باز کردم... حاال چطور ازت دل بکنم. بچشم

.  شده بودمانت نگریلی خخوام،یمعذرت م:  دوخت و گفتنیخودش جداکرد چشماشو به زم
 ای بگم؟ ممنون؟ تونستمی می سکوت کردم، چکردمی نگاهش مرهیهمونطور که خ...دیببخش
 فراموشش کنم؟ دستپاچه به ي حاال من چطوري کردنکاروی بگم چرا اای بکن؟ نکارویبازم ا

 باشی نگاهم کنه دستاشو تو جنکهیبدون ا. بخوابمکمی رمیم... من: انداختم و گفتمیاتاق نگاه
 هیبه در بسته تک.  صبر نکردم و خودمو به اتاق رسوندمگهیمنم د.  برد و سرشو تکون دادروف

 بده و نگرانم باشه، تی لبام نقش بست، چقدر دوست داشتم بهم اهمي رويدادم ولبخند
 و چشمامو بستم اما دمیرو تخت دراز کش. رهیچقدر دوست داشتم بازم من رو تو آغوشش بگ

 با خواستی برد، حاال فقط دلم منی مونده بود؟ رامان همشو از بیستگ کسالت و خگهیمگه د
 دنی خوابيبرا...  نمونهی فرصتگهی ددیشا.  و به حرفاش گوش بدمنمی بشششی تمام پيانرژ

وارد هال کع شدم رامان . رونیاز جام پاشدم و از اتاق رفتم ب.  وقت دارمی زندگهیبه اندازه 
 مونده بود، متوجهم که شد متعجب رهی خیی متفکر به جاو  که رو مبل نشسته بوددمیرود
 نشستم يرفتم رو مبل کنار. کنمهی گشتم تا برگشتنمو توجي بهونه ا؟دنباليدینخواب:دیپرس

منم . منتظر نگاهم کرد تا حرف بزنم. رو بپرسمزای چي سرهی دیفکرم مشغول بود، با:و گفتم
 افتاد؟انگار حالش گرفته شد با شرم سرشو ی چه اتفاقدونهی مدینو:  گفتمدی نويادآوریبا 
 بهونه هی ي زنگ زد و جواب ندادلتی که به موبايبهش نگفتم، هر سر:  گرفت و گفتنییپا

 اعتمادش به من دمی ترسشتریراستش ب...  نگرانت شهدمیآوردم و گفتم حالت خوبه، ترس
 تو ریتقص_... هم حق داره  فکر کنهنطوریاگه ا...  نداشتم مراقبت باشماقتی بره، که لنیازب
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 چه کردمی نمداتیاگه پ: و خود سرزنشگرانه گفتیعصب.ی خودتو سرزنش کندینبا... ستین
 ی با اون عذاب وجدان زندگتونستمیچطور م... دمیبخشی چطور خودمو مدادم؟ی بهش میجواب
ا و یدلم رو زدم به در... تی حس مسئولي برای موندم، بازم نگرانرهیناراحت بهش خ.کنم
 یتی چون اونموقع حس مسئولشه؟ی تموم مزی برم، همه چنجای از ایرامان وقت: دمیپرس
فقط ساکت نگاهم ...  نداشتینگاهشو آورد باال و به صورتم دوخت، انگار جواب...يندار

 فراموشت کنم، ستیقرار ن_... فراموشش کنالیخیب: کردم بحث رو عوض کنمیسع. کردیم
لبشو ... ي برادر مراقبم بودهیآره، مثل : زدمیلبخند تلخ...می نبودیما فقط دوتا همکار معمول

 دیشا...  نزدمیمنم حرف. با انگشتاش شدي گفتن داشت اما مشغول بازي برای انگار حرفدیجو
 بدون حرف با تونستمی کاش مشد،یواقعا با حرف زدن راجع به احساسات اوضاع خرابتر م

... رمی اسم در نظر نگهی حتما وابسته به موی تو زندگش بسازم و نقشی آخر قشنگيرامان روزا
 عشق ای نقش باشه و پسوند همکار، دوست، هیخودش . تو خاطراتم فقط رامان باشه

 صبح خواستمی داشتم که میاما من کار مهم.  مالقاتمانیعصر روز بعد قرار بود همه ب...رهینگ
 یادداشتی و با گذاشتن دمی پوشس شدم و لباداری ب9 صبح ساعت نی هميبرا. انجامش بدم

 داشتم دی توقف کرد تردکی شرکت ني جلوی تاکسیوقت.  رامان خونه رو ترك کردميبرا
 کردمی می مونده بودم و سعرهی به ساختمون خنی ماششهیکه چطور باهاش روبرو شم، از ش

 و بعد فتم پولمو پس گرهیخانوم؟به راننده نگاه کردم و بق_.به احساسات متناقضم غلبه کنم
 شرکت حس بدم چندبرابر ادی وقته نمیلی خکی خانوم کالن گفت نیوقت.  شدمادهیآروم پ

تا . انهی نمشی برم تا مونش و ببتونمی مطمئن نبودم مگهی و درونی اومدم بیبا ناراحت. شد
 رو شروع به قدم زدن کردم،هرقدم ادهی توپدی تردتی شده بودم با نهاتی اذی کلنجاشمیهم

 تا آخر عمر تو عذاب وجدان دی وگرنه بادنشه،ی کار دنی که درست ترکردمیفکر م نیبه ا
 جواب ایزنگ رو که زدم مار.  رسوندمکی خودمو به خونه نی تاکسهیبا .زدمیدست و پا م
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بعد در رو باز کرد، . اطنیبله هستن، تو ح_ خونست؟کین. لوین.. یعنی.سونیال... منم_بله؟:داد
. وفتادی مرونیآروم رفتم جلو قلبم داشت ب... دمی کشی سرکاطی به حو آروم در رو هل دادم

. کردی نشسته بود و بهم نگاه می رو صندلکیچشمم به آلونک که خورد همونجا خشکم زد، ن
عزمم . کردی نگاهم منهیاونم ساکت و دست به س.  موندمرهی بردارم بهش خی قدمنکهیبدون ا

 شهیم:داخل آلونک که قرار گرفتم گفتم. سمتش  شمرده رفتميرو جزم کردم و با قدما
 دیبا: نشستم و گفتمیآروم رو صندل.دییبفرما: گفتکردی نگاهم مرهی که خنطورینم؟همیبش

 گرفتم و نییبا شرم سرمو پا...فکر نکنم بشناسمت...  کنیاول خودتو معرف_.میصحبت کن
 فکرانه بود ما ی بمیکرد  که باتويکار...  شرمندتمیلیمن خ_.موهامو از صورتم کنار زدم

پس ... کنمی نمدای پي مقصرچی و هکنمیمدتهاست باخودم فکر م  : وسط حرفمدیپر...دیبا
چرا ... اون خواهرم بود:  گفتي شد و با لحن خسته ارهیبه باغ خ.منو ببخش_.فراموشش کن

 تو مقصر.. کی داشت نیاون مشکل روان_ خوردم؟ شوی چرا گول بازشد،ی منطوری ادیبا
 ادی و من زی هستایدونم،ینم... یستیتوهم مقصر ن: نگاهشو بهم دوخت و گفت.یستین

 با خودم کلنجار رفتم تا یکل...  کردمنکاروی بوده که بخاطرت ایلی حسم بهت خای... مهربونم
 چرا دونستمیم... ي دادي منو بازی الکتی هوهیکه چرا با ... اون شب ازت نپرسم چه خبره

اما گذشته ... ی هستی واقعکردمیفکر م...  کنههمی توجیکی خواستمی مودم چون مقصر نبیول
خجالت زده و با افسوس . جونتو به خطر بندازمیمتی قچی اوصاف حاضر نبودم به هنیاز ا

 یفیتو مرد شر:  گذاشتم و گفتمزی مي که بهم داده بود رو رويانگشتر.  گرفتمنییسرمو پا
 نی اقی که الی کسدوارمیام. ونمی ته دلم به تو مدعمرم  تا آخرک،ی نی خوبیلیخ.... یهست

 و خالص بودن ایمتاسفم که با وجود خوب... متاسفم که اشتباه کردم. ی کندایانگشتر باشه رو پ
چشم از انگشتر گرفت و .  نرفتقتی ادامه دادم و چشمام دنبال حقيکارات بازم به اون باز

 خاطرات بد نی بزرگ بتونه ايروزی پهی وارمدیام... می قصه همه شکست خوردنیتو ا:گفت
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آروم ازش دور .  به روش زدم و از جام پاشدمیلبخند تلخ...لوفری نیموفق باش... رو پاك کنه
 نی بهترکنمیآرزو م...  نمونه از انسان کم نقصهی خوب بود، ی زندگهی قی الکالوسین... شدم

 بود که نی سرنوشت همه ما ادی کنه، شاشو بتونه منو کامال فرامو...  در انتظارش باشهندهیآ
 .میهمو فراموش کن

سالم : جواب دادمیلی اسم امدنی زنگ خورد و بعد از دمی اومدم گوشرونی آسانسور که باز
 دلم کمی کی حداقل بعد از صحبت با نکم،ی...  گفت خوبمشهیم_سالم،حالت چطوره؟_.یلیام

راستش عصر _؟ی بگيخوای ميزیآره، چ_... ی رفتي کرديخوبه، خوب کار_.آروم شد
 ناراحت ام،ی من نمی بدونخواستمی مدنت،ی دانی مسنی و مسنیاسپنسر و ج

 معذب باشه و از خوامی منو داشته باشه، نمدنی دی آمادگسنیفکر نکنم ج_چرا؟_...ینش
 درك_... مگه نهیکنیدرك م.رمی ازش بگی بعد اون همه نگراندنتوی فرصت دتونمی نمیطرف

رمز در رو زدم و رفتم .اش مراقب خودت بدم،یقول م_.مینی همو ببدیبا... نجای اای بعد بکنم،یم
 گذاشتم و مشغول درآوردن کفشام فمی رو تو کیگوش. نمتیبیم_.باشه،خداحافظ_.داخل

 شدی راحت میلی از بابت امالمی خدی باکردم،ی قبل رفتنم اوضاع رو درست ميجوری دیشدم، با
 زخونه که از آشپي قرمه سبزي از دوشم برداشتم و بوفمویک.زدمی هم حرف مسنی با جدیو با

رامان که . دمی به آشپزخونه کشیچند قدم جلوتر رفتم و سرک.  هام فرستادمهی رو تو رومدیم
 يدار... آره_؟یبرگشت:  گفتدنمی کنار گاز نشسته بود و مالقه تو دستش بود با دیرو صندل

 نجایحاال چرا هم! بس کن:ابروهامو دادم باال!پزمینه دارم حلوا م_؟يپزی ميقرمه سبز
خب برو لباساتو _!يچه حرفه ا_.يری بگی بسوزه برام دستترسمیم:  و گفتدیند؟خینشست

 زدم و نگاهمو از حالت بانمکش يلبخند!عوض کن، حواسمو پرت نکن که ناهار نسوزه
 نی منم تو اره،ی تا قهوه بگرونیان رفت بگرفتم، چون قهوه تموم شده بود بعد از ناهار رام

 پاسخم ی بي تماساي برالی دلی صحبت کردم و کلاهاش بی زنک زدم و حسابدیفرصت به نو
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 برم بعد صحبت دی بادینو: گفتمعیاواسط بحث بود که زنگ زدن منم سر. بافتم
ه طرف در  بلی گفتم و با قطع کردن موبایچشم.هنوز کارم باهات تموم نشده، برو_.میکنیم

 به خودم و اومدم با د زویلیخ.  تو جام خشکم زدسنی چهره جدنی با باز ردن در و ددمیدو
حالت :دی جواب سالممو داد و پرسيبا لبخند محو...يسالم،خوش اومد:لبخند گفتم

 که آورده بود رو به طرفم گرفت یدسته گل و جعبه شکالت... بهترمیلیخ. خوبم_چطوره؟
آروم به داخل قدم ... توایب. ممنون...  قشنگنیلیخ: کردم و گل رو ازش گرفتميتشکر

 سرزنشبار بهم دمی نگاهش کردم و د؟ینیشیچرا نم: گفتمزی گذاشتن گال رو ماز گذاشت، بعد
 ی هممونو تو نگرانتی دقتی با بنکهی ايبرا_؟ی سرزنشم کنيخوایم_. شدهرهیخ

 که یلیبابت آس. که نگرانتون کردمخوامیت ممعذر: گرفتم و گفتمنیی پا؟سرمویگذاشت
 ی به حرفات توجه نکردم و به اشلنکهی ااطر بختونمی مینه ول_؟ي عذر بخوایتونی هم ميدید

 به روم زد يلبخند. که شمارو وادار به اعتماد کردمدیببخش... اعتماد کردم معذرت بخوام
با لبخند ...ی تموم شد، خوشحالم که خوبگهید: مبل نشست دستاشو بهم قفل کرد و گفتيرو

اما ظاهر آشفتش . دم که بود حاضر بوی هرچسنی جي حرفادنی شنيبهش نگاه کردم، برا
 رو ی و ناراحتشی تو عمق چشماش تشوتونستمیم. دادی بزنه نمی بخواد حرفنکهیخبر از ا

رفته قهوه _رامان کجاست؟:دیپرس. بودیلی امي حرفاری هنوز هم فکرش درگدیشا. نمیبب
 نکهیبا ا. قفل شدش نگاه کردي تکون داد و دوباره به دستايسر...گردهی برمره،یبگ
 یلی امکردمی کجان؟فکر مهیبق: دمی محک زدن واکنشش پرسي اما براادی نمیلیام دونستمیم

اوناهم ...  نبودي قرارنیچن... دونمینم: تکون دادی به نفيسر...انیو اسپنسر هم باتو ب
 ستی نازین_.بهتره من زودتر برم... خب:  زد و گفتيلبخند.  تکون دادمدیی به تايان؟سریم

 بود نشد ضی هم مرسنی مم،ینیبیبازم همو م: جاش پاشد و گفتزا. سنی جيانقدر زود بر
تا دم در بدرقش کردم و . خوب شهدوارمیچه بد، ام_...ي بهتره تا سرما نخورادی گفتم ناد،یب



               سایت مهدرمان                                                     ی شخصریرمان هدف غ

@donyayroman 780 

 نزدم و پلکامو به نشون یحرف... بهترهينطوریا_؟يانقدر زود بر دی واقعا باسنیج:گفتم
با . می و خروج اسپنسر هردو بهش نگاه کردربا باز شدن آسانسو. موافقت روهم گذاشتم

 که هنوز زنده یسالم، قهرمان خودت_.سالم قهرمان:با لبخند گفتم. خنده اومد جلو و بغلم کرد
توهم که : گفتسنیروبه ج. م گرفت رو ازش گرفتم که سمتیلکسی و با تشکر نادمیخند...يا

اسپنسر با اخم !قهی پنج دقدحدو: گفتم؟منیینجای ایمگه از ک_.رمیدارم م_.يدیتازه رس
 کمی_! رفتندهی نرسنی نه به ای طوالني موندنامارستانینه به اون ب! یمسخره نباش ج:گفت

توهم _. باشسنی مراقب م،يممنون که اومد: با لبخند گفتم. ضهی هم مرسنیکار دارم، م
 ز ایشگونی درآورد و نشی برایاسپنسر شکلک.نمتیبیم_.نمتیبیم... مراقب خودت باش

 تویسع:  گفتشدی که سوار آسانسور می درحالسنیج.کشمتی مگهیدفعه د:بازوش گرفت
 حال بنظر یاون چش بود؟ ب:دیدر آسانسور که بسته شد،اسپنسر رو به من پرس. بکن

رفتن آرمان و .بعدبزنم. نشون ندونستن تکون دادم و دعوتش کردم داخل به يد؟سریرسیم
عمل قلب _.شورمی من منیتو بش:رامان اومد و گفت. ونه فنجونا رو بردم آشپزخینیاسپنسر س

 شهی راحت مالمی خينجوریباشه، ا: نشست و گفتی صندليرو.شورمی منیباز که نکردم، بش
...  از هم دور شدنسنی و جیلیام:  گفتمی زدم و بعد از برداشتن اسکاچ کفيلبخند.یکه خوب

 یبنظرم کار درست... ی چآخرش یول_. بترسه و حسشو نگهنی حق داشت از ایلی امدیشا
 کنار گذاشتم، بعد و دمیفنجون رو آب کش.انی مسئله کنار منی با ايحوریکرده، خودشون 

 دونستمیم...یچیه_؟یپس چ_ن؟یهم_.یل پرساحوا_؟ي صحبت کردسنیبا ج:دی پرسیمکث
خسته : فنجونو که شستم گفتنیآخر.  حرف بزنمنی راجع به اخواستمی اما نمه،یمنظورش چ

 می بريایم:جواب لبخندمو داد و گفت.  زدميدستامو خشک کردم و لبخند.یباشن
با ... رفتنمون خوش بگذرهنی از تله کابشتری که بییجا_کجا؟:دمی پرسي؟باکنجکاوییجای
 منتظرت نییپس پا_...  لباس بپوشمرمیم:  اون روز و کشمکشاش گفتميادآوری
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 ي رنگ و کاله شاپوییموی لیبارون.  حاضر شما زدم و رفتم به اتاقم تدیی به تایپلک.مونمیم
 گپ هی می بارونریز. موهامو نبستم.  سرم کنم رو برداشتمباری دوس داشتم یلی که خیمشک

و با .  تولدم بود رو دور گردنم بستمي اما براي که کادویشمی و شال گردن ابردمی پوشدیسف
. کردی می با آرامش رانندگیلیخ. *** رفتمرونی رو برداشتم و از اتاق بفمی کیمی مالشیآرا

 میکجا دار:دمی بهش انداختم و پرسینگاه.  نبودنمونی بیی صداکی موزيو جز صدا
 میصبر کن بر.شهی نميزیچ_.شهی می چیخب اگه بگ... کنجکاوم_.صبر داشته باش_م؟یریم

 هی تکمی زدم و به صندليلبخند.بهش بگو صبر داشته باشه_؟ی چمیکنجکاو_.ینیبیبعد م
 گرفتن ادیبودن با آدام مثل : گفتی اگر بمانم افتادم اون ملمی تو فای مالوگی دادی کردم،
 و کرد،ی من مثل همونه هم منو کنجکاو و مشتاق مي بودن کنار رامان هم براقایدق... پروازه

االن : پارك کرد با نگاه به منظره اطراف گفتمیوقت.ترسوندی بدون اون مندهیهم منو از آ
 مرداب هی به می شدادهی و پمیدیهردو خند.تو همون به به خودمونو بگو_... واوگنیم ایخارج

 رو نی که زمیی اطراف و چمناي دوردست و درختاي کوه هايه نما کمی اومده بودبای زیلیخ
. میباهم به سمت مرداب راه افتاد. کردی مجادی ارویفرش کرده بود منظره بهشت گونه ا

 بسته شده بودند ي دکه اي که کناره ساحل مرداب به چوب های چوبياقیرامان با اشاره به قا
 ی که فکرشو خونده بودم با خوشحالیدرحال!؟ي حرفا که ندارنی و آب و اقی قايایفوب: گفت
 به يسر. امی کنار برمردهیصبر کن با پ: زد و گفتيلبخند.می زودتر برایب...  محشرهنیا:گفتم

 هی کردمیفکرشم نم.  بودی منظره قشنگستادم،ی امنتظر  تکون دادم و کنار مردابدییتا
 سطح آب رو هزار رنگ کرده کردی که غروب میننقش آسمو...  باشهبایمرداب بتونه انقدر ز

 داشت رمردی که پیقی شد؟به قایچ : برگشت رفتم کنارش و گفتمرمردیرامان که با پ.بود
 تو کنمی و پرتت مبرمتی مقیانقشم گرفت، با ق: اشاره کرد و گفتمردیبرامون حاضر م

 فانوس قیتو قا_ نداره؟یشه،اشکالیداره شب م: و با نگاه به آسمون گفتمدمیخند.آب
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اگه تو _...  بکرهیلی نور مهتاب تو سکوت مرداب خری زي سوارقیقا.هیهست،امشب مهتاب
 تکون دادم و يسر.می سوار شایب: نثارم کرد و گفتيلبخند نوازشگر. حتما هستیگیم

 بعد دستشو به طرفم گرفت، دستشو گرفتم و آروم قی قايخودش اول رفت تو.  رفتمالشدنب
تو : گفتمی نگاهم به نگاهش خورد بعد مکثیوقت. رفتم داخل، درست روبروش قرار گرفتم

ازش فاصله گرفتم و سمت !دنی مردونه رو مردا انجام ميبله،کارا: گفت؟بالبخندیزنیپارو م
 خودت دمی اجازه مکنم،یش م خامومویستی مورد ذات فمننیتو ا:  نشستم و گفتمقی قايجلو

آروم . یکنیواقعا محبت م:  گفتکردی که پارو رو آماده میبا خنده نشست و درحال.یپارو بزن
 يسنجاقکا... واقعا قشنگ بود.  به اطراف و آب نگاه کردمیشروع به پارو زدن کرد، منم کم

 شدم و با انگشتام آب رو لیبه سمت آب ما یکم...نشستنی که رو سطح آب می رنگیآب
 گهید_. نهی سنجاقک رو دستم بشهی کنم که ي کردم کاریبعد با لبخند سع. نوازش کردم

 بود و مشغول دهی بهش انداختم از پارو زدن دست کشینگاه.رنی سنجاقکا مشهیداره شب م
 ی نور نارنجیوقت.  رنگ بودي و سرمه ای هوا مهتابگفتیراست م. روشن کردن فانوس بود

دستامو دور زانوهام قالب کردم با .  رو روشن کرد و رو صورتش هاله انداختقیفانوس قا
مثل .  مردابی بلوفری نهی_.يلوفری نهیتو _... مرداب نبودمهیتاحاال تو : به اطراف گفتمینگاه

 رهیبهش خ  زدم ويلبخند. زرد رنگلوفری نهی... االن که داره_. ندارهلوفری که نی مردابنیا
 مکث کردم تا حرفمو دوباره یجانم گفتنش تا عمق قلبم رسوخ کرد کم..جانم_رامان؟_.شدم

اون _ش؟ی االنم بخونشهیم_...ادمهی_...ي شعر خوندهی نی اون شب تو کابادتهی_.ارمیبخاطر ب
 ونبا لبخند پلکاشو به نش... قشنگ بود، لطفایلی خاد،ی مشتری بنجای به ایول_. خونده شدهباری

 چرا خانه اش دکهی گری ملوفرین _. شدمرهیقبول کردن روهم گذاشت و من به لبهاش خ
 داردکه ی داغ بزرگلوفری فشارد بر همتا که آرام گردددل ناآرامشنیمرداب استلب و دندان م

 کند هر شب راکه ی تاب استبا خود زمزمه می دل من بیچرا سهم من مرداب استبه چه جرم
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 چرا خانه دکهی گری ملوفری چرا؟نستی از الله و نرگس ني کو ؟خبرقیا ؟پس شقمیچرا تنها
 بندددر درونش غوغاستبه ی بلعدلب خود می داند مرداببغض خود میاش مرداب استو نم

 داردتا که ی خنددمگر نه او هم تنهاستمرداب،آنقدر غم خود نهفته می ملوفری ندیام
 لوفریدنی زای می صحنه گلددری آی من بارداحساسش به بروی بر سرش میافکارشهمچو گل

 گوش دادم و چشم تشوی بنیتا آخر. خواند ی ملوفری داندمادرش مردابحاصل دردش را نینم
 رو از دهن شهی شعر که مربوط به اسمت مهی بود که یاز رامان برنداشتم، چه حس قشنگ

 به خصلت ط محشر که بازم مربوي جاهیاونم تو ... ي متفاوته بشنویلی که برات خیکس
 یلبخند محزون...نهی چرا غمگدونمیاما نم... قشنگه:  مکث گفتمی تموم شد با کمیوقت. اسمته

 نجای که اتارمیاما گ_.ی ترانه شاد بخونهی تارتی چون الزم بود تو االن با گدیشا:زد و گفت
  به آبی زدمو متفکر کميمنتظر نگاهم کرد منم لبخند.ی تو که هستست،ی نتاریگ_.ستین

 سکوت یکم. مشتاقانه پلکاشو روهم گذاشت. شعر بخونمهیچطوره منم :  شدم و گفتمرهیخ
 من،چشم روز،برچشمیتو د_: کردمي انداخت وبعد آروم شروع به خوندن شعرنی طننمونیب

 و خنده بر لب ي که آتشفشان بودنگه کردی با دو چشممرای من نشستدهی صد ناز در دبهیبست
 بر تافتی چو مختنگاهتیری خواب می و تنم،مستنتبجانیآفر  مست نازهی چشم سزیشکست

 من از آن موج،طوفان زددلی لبت موج مي لبخندروختچویری منبه شام دلم موج مهتاب مدهید
 صدام تو داد،ی و متفکر به کلماتم گوش مکردیسرا بودرامان ساکت و خاموش به لبهام نگاه م

 _..دیرسی از اون زمزمه آروم بنظر ملندترب  ساکت با انعکاس آب انگارهیسکوت شب مهتاب
 التی خي نبودشبی از سر گرفتمتو دی عشق بودمبه چشمت قسم مستی مستی رفت و بیبس

 بخت من ای تو چون گور سرد استبی دلم بنی تو در بر گرفتمپس از ايگواه استکه او را بجا
 خاموش من يها  شبنی ستاره استتو پروی من بي تو شب هایشو،در آغوش من باشمرو،ب

 بود، انگار رامان داشت تو ذهنش شعر ي جارنمونی سکوت بیشعرم که تموم شد مدت..باش
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 هی تو جام جاجا شدمو دستامو به پشت گذاشتم و بهشون تکی کمداد،یرو دوباره گوش م
 نگاهش کردم زنهی نمی حرفدمی دیوقت.امشب ماه کامله: نگاهمو به ماه دوختم و گفتم. کردم
به _...کنمیدارم فکر م_؟یکنی نگاهم ميچرا اونطور: مواجه شدم، متعجب گفتمخندشو با لب

 و به سمت کنمی متعجب نگاهش مدی دیوقت... دوباره سکوت و نگاه...ییزای چهی_؟یچ
 و بزرگ رو ي رنگ کاغذدی صفحه سفهی شد و لی ماقی قاي انتهاکی و کوچی چوبگاهیجا

رامان؟ :  آروم بازش کرد شگفت زده گفتمیوقت.هیچ  کردم متوجه بشم کهیسع.  آوردرونیب
 که ی گوشه لبش نقش بست و درحالی اونگا به بالن هست؟لبخند کجیدونستیتو از کجا م

 هی کراقوی قانی و همنجای چون از قبل اومده بودم ادیشا:  گفتکردیبالن رو باز و آماده م
 که شمع یبرداشت و درحال چرا؟حباب فانوس رو:  و به کارش زل زدمدمیخند.کرده بودم

بعد .از ته دل... می آرزو کنهی باهم نجایکه هم:  گفتکردی بالن رو آروم باهاش شعله ور مریز
به چهره اش که تو پرتو نور . رمیآروم بالن رو به طرفم گرفت تا منم به سمتشو تو دستم بگ

چه _... شرطهی اما به: زرد بالن روشن تر شده بود نگاه کردم و گوشه بالن رو گرفتم
 زد و يلبخند...يخوای که خودت میهرچ...  هردومون آرزو کنيتو بجا_؟یشرط
سپس هردو .کنمیقبول م:حرفشو قطع کردم..  که من برات آرزو کنم رويزی چیمطمئن:گفت

و ... بالن کم کم رفت باال و اوج گرفت. می و با نگاه به بالن آروم رهاش کردمیلبخند زد
 شمعش ی آرزو رو از روشننی مرغ آمدیشا... خودش به دور دست ها برد  رامان رو بايآرزو

 و می بعد به ساحل برگشتیکم. برآوردش کنهتونهی که می کسشیپ...  و ببره به آسمونرهیبگ
 متفاوت تو زی چهی خواست،ی متفاوت مزی چهیاما من دلم . می رستوران برهی به می گرفتمیتصم

 برم یرانی بود که بخوام به رستوران ابی عجدیشا. خودمون ي آشنا برازی چهیلس آنجلس و 
 به ی بودن گاهبی اما عجرانی برگردم به اهی کقای دقدونستمی که نمي قرار بود به زودیوقت

 در مویمنم بارون. نمی و اشاره کرد بشدی رو برام عقب کشیرامان صندل.گذرونهیآدم خوش م
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کالهمو برداشتم و با نگاه .  نشستوبرومخودش هم رفت و ر.  نشستمی صندليآوردمو رو
 هی شکرش باقيجا... ییجورای: دیغذاهاش مامان پز هست؟خند:به دکور رستوران گفتم

گارسون اومد و بهمون خوش آمد گفت بعد منو رو ... مزهیب: کردم و گفتمیاخم.ستی نلوپزین
 منو رو نکهی اون؟بديخوری میتو چ: خودش انداخت و گفتي به منویرامان نگاه. بهمون داد

 ش،ینی زمبی سگیو ته د:بعد رو به گارسون گفتم!  پلو با ماستایلوب: نگاه کنم با شوق گفتم
رامان . خانومهیانتخاب خوب: زديگارسون لبخند. خوردن هم باشهي سبز،ییموی لریماالشع
 با گارسون. دو پرسگن،ی که خانوم منایاز هم: باال انداخت و منو رو کنار گذاشتيشونه ا

 رستوران يای با قصد میوقت:  و گفتمزیدستامو گذاشتم رو م. تکون داد و رفتيلبخند سر
 لوپزی البته ن،ي ناهار فرداهم تو ذهنت بسازيکاش منو_.ی منو رو تو ذهنت ساختیعنی یرانیا

پس _!یکشی مشی هم با پا پیزنیدستپخت بد من؟ هم با دست پس م: ابرومو دادم باال!باشه
آش :  فکر کردی و کمدی درست کنم؟خندیچ_!می بخورتزای پمیتونیم يخوایاگه م
 دی از نودیتاحاال درست نکردم،با_ه؟یآره،مگه چ_ من؟؟؟؟یچ: گفتمعیسر!رشته

 برادر زنشم ببره دی باندهیفکر کنم داماد آ:  به افسوس تکون داديسر!بپرسم
باهاش صحبت : دی با دستمال شدم که پرسيمشغول باز... دیشا: و گفتمدمیخند!خونش

 ی داد ولری گکمیآره، :  و منتظر نگاهم کرد، دستمال رو کنار گذاشتمي؟جدیبا ک_؟يکرد
 نیمنظورم ا_. دلخور بودکمی. گفتم که_ نگفت؟يزیچ_. منو بفهمههی قضذارمی نمستیمهم ن

 بهم ينه، هنوز خبر: متوجه منظورش شدم و گفتم. حرفانی کار و اانیدر مورد پا... ستین
 شخدمتیپپ.نگاهشو گرفت و مشغول ور رفتن با ساعتش شد. هم نهگهی دياز جاها... دهینرس

 بود و غذا واقعا ادی اشتهام زم،ی شروع به خوردن شام کردی حرفذخاصیکه غذاهارو آورد ب
 اگه دونستمیم.  تا خوردنشکنهی مي با غذا بازشتری بدمیخوشمزه، به رامان که نگاه کردم د

 بهم ی نگاهمین!؟يخوریچرا نم: دمی اما باز پرسکنهی و کامال انکار مداره نیبپرسم چشه جواب
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 قاشق خچردم و بعد هی.ستی جالب نادی زندفعهیغذاش ا_.نه مثل من_... کهخورمیم:انداخت
 يباصدا. برنج برداشتی زد و با قاشق کميلبخند...اتفاقا محشره: از قورت دادنش گفتم

 درش آوردم و با نگاه فمی گذاشتم و از تو کقاب قاشق و چنگال رو تو بشمیزنگ گوش
 سرگرد رو شناختم يصدا.لوفرجانیسالم ن_بله؟:  به نگاه کنجکاو رامان جواب دادميمختصر

 حال تورو دیممنون دخترم، من با_سالم سرگرد حالتون چطوره؟: گفتمییو با خوشرو
 شرمندتم و هم افتاده  که براتی اتفاقيخداروشکر، هم ناراحتم برا_. منم خوبم_.بپرسم

دشمنتون شرمنده سرگرد، شما لطف _.ي واقعا باعث افتخار کشورن،یخوشحالم که موفق شد
 گذشت، االن ری به خزیچ خداروشکر که همه_.منم خوشحالم... بودیمی کار تهی نی ان،یدار

 پروژه باهات تماس نی اسی پليروی موزه و ناستی و ری فرهنگراثیبعد از جلسه مشترك م
البته از .  و خانوم فاسترلدی دارن، از تو ، رامان و آرمان و افسر مکفژهیهمه تشکر و. رفتمگ

 باهات داشته باشم ی شده و پاداش داده خواهد شد، منتها خواستم تماسژهی وریهمشون تقد
البته خودت . می کردنیی برگشتنت رو تعخی از احوالت بهت خبر بدم تارنانیکه ضم اطم

 نیی تعگهی هفته دکی مخصوصت محدود به يزای اما مهلت و،ی کنششیو پ  پسی کميمختار
 ارمی نگاهمو باال بنکهی به بشقاب غذا بدون ارهیسکوت کرده و فقط گوش شده بودم، خ . شده

جمله آخرتونو _حواست هست دخترم؟_بله سرگرد؟_لوفرخانوم؟ین_.و رامان رو نگاه کنم
 یمشکل.  چهارشنبستي براتی اصلطیبل_د؟ی تکرار کنگهی بار دهی شهیم... شرمنده

 طی منتها شران،ی باشرانی اژهی وری تقدي برای همگنهیاصرار بر ا... بله_چهار روز؟_؟يندار
... بله سرگرد: گفتمي گرفته ايباصدا.ی تو حضور داشته باشمیخواستی پس مکنه،ی نمجابیا

 شیبخاطر دار..  فر ییا سپردم به مهسا رضشه،ی الزم باهات انجام ميایهماهنگ_. چشم
 رو لیموبا.احقی_.خداحافظ سرگرد_.ریخب احتماال اونجا شب باشه، پس شبت بخ_.بله_که؟

 بود؟سرمو تکون ییدا:رامان چندبار پلک زد گفت.  گذاشتم و آروم سرمو باال گرفتمزی ميرو
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گفت، ی مزویچ  انگار سکوت همه،ی بود نه حرفی نه سوالگهید. گرفتنییدادم و نگاهشو پا
 تونستی که به فرداها مربوط بود انگار می رو و هرچشی پي اتفاقاکرد،ی مفی رو توصندهیآ

انگار شمارش معکوس . کنهلی برگرده و ذرات حال رو کم کم به گذشته تبدیمثل ساعت شن
  شمارش رو از کار بندازهنی اتونستی نمزی چچیشروع شده بود و ه

 لقمه هارو دهی حس کارشو انجام می ربات که بهی فقط مثل دم،یفهمی از شام نميزی چگهید
.  خونه ساعت ده بودمی برگشتیوقت.  شروع شدهی واقعشی تا ظاهرم نشون نده تشودمیبلعیم
 گفتم و به طرف اتاق رفتم اما با صداش سرجام يری شب بخنی همي براستی نی حرفدمید

 .واستادم

 ؟یک_

 . و بهش نگاه کردمبرگشتم

 ران؟ی اي قراره برگردیک... یعنی:رد و بعد گفت مکث کیکم

 . فکر کردم سرگرد اول به تو گفتهيدی تو رستوران نپرسیوقت_

  زوده؟ زمان برگشتنت؟یلیخ... نه، نگفته_

 .سه روز_

 ... کمهیلیخ_

 . باشهی کافدوارمیام... هی ناتمومم کافيواسه کارا:  باال انداختم و با لبخند گفتمي اشونه

 کار ناتموم؟_

 .ری شب بخ،یفهمی ميبزود: پررنگ تر شدلبخندم

 . نگاه منتظر و قانع نشدش رفتم تو اتاقمقابل
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 رو لمیموبا. دمی تخت دراز کشي عوض کردم و با روشن کردن چراغ خواب رولباسامو
 دیبا.  داشتمي اگهی صبح هم کار دنجا،ی اادی زدم که فردا عصر بیلی به امامکی پهیبرداشتم و 

 . که به همه کارا برسمکردمی ميزی برنامه ريجوریفرصت محدودمو 

** 

 صبحونه رو زی منی هميبرا. زدمی حدس منطوری که پاشدم رامان هنوز خواب بود، البته اصبح
 شام موکول کردم و خواستم ي براموی و قول آشپزدی خررمی منکهی اادداشتی و با دمیچ

. رونی فنجونش چسبوندم و از خونه زدم بي رو روادادشتی. زحمت ناهار رو خودش بکشه
 .   رفتمابونی و قدم زنون از کنار خکردم شال گردن قرمزمو مرتب

 لو؟ین:  صدام زدیکی

 ي منتظرم نشسته بود لبخندنشی که تو ماشسنی جدنی دنبال صدا به اطراف نگاه کردم با دبه
 یم متوجه چهره گرفته و ب سوار شدم و سالم کردیوقت. دمی دونشیزدم و به سمت ماش

 . بوديهنوزم همونجور. حالش شدم

 .  روشن کردنوی داد و ماشجوابمو

 ...بگو:  برگردونه گفتری سرشو از مسنکهی شد و بدون اکردم،متوجهی نگاهش ميباکنجکاو

 ! تر بشهی بگم که حماسجایحرفامو گذاشتم همشو _

 .  شدمرهی خری به مسمی برسی زدمو تا وقتي رولباش نشست منم لبخندی کمرنگلبخند

 تپه يدرست باال.  خلوت تر از اونجا سراغ نداشتمي جایول. انهی بود ی درستي جادونمینم
 !وودییآرم هال

 روبرومون کرد و يری سرازنیی به پاي اشاره اسنیج.می کرده بودهی به نرده ها تکهردو
 نجا؟یحاال چرا ا: گفت
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 نیتو عکسا ا!یلعنت: شده بودم گفتمرهی رنگ خدی سفودیی به پشت هالجی که گنطوریهم
 !  مشخص نبودشمی تو شعاع چند متری بلند حتيحفاظا

 ! نهنای دوربهیخب از اونطرف و زاو_

 .نمی حرف اُ بشرهی تو داخواستیهمه تصوراتم خراب شد، دلم م_

 .نیبش:  چمنا نشستم و نگاهش کردميرو.  زديپوزخند

 می شدرهی به منظره لس آنجلس خیهردو کم.  از حفاظ جدا کرد و اومد کنارم نشستدستشو
 .و در آخر من سکوت رو شکستم

 . شدهی چدونمیم...  بهم گفتهوی همه چیلیام_

 ...یدونی نمیچیه: و چشماشو بستدی کشیقی عمنفس

 ؟ی کنکاری چيخوایم:  بغل گرفتم و ادامه دادمزانوهامو

 ...دونمینم: عجز نگاهم کردبا

 شهی که همياری رو سرش بیی بالدینبا... ی فرار کنیلی از امدی نبا،ی بدوندی باسن،ی جیول_
 ی که حتشیرعادی غی همه سال زندگنی جواب ادیبا...  بهت بگهوی همه چدیترسیبخاطرش م

 ...ي هم بديمتوجهش هم نشد

اون ... کنمی فرار نمیلیمن از ام:  از من زانوهاشو بغل گرفت و دستاشو مشت کرددی تقلبه
 . رفتارهنی از اشتری بیلی خقیال

 ه؟یپس مشکل چ_

 که نمی از احساساتم فرار کنم و بعد ببخوامیم... کنمیمن از خودم فرار م: چشمام نگاه کردتو
 با خودم کنار اومده زنمی باهاش حرف می وقتدیبا.  رو ناراحت کنمیلی امخوامینم.  نهای تونمیم

 ...باشم

 . شدرهی و به زانوهاش خدینگاهشو دزد. کردمیگاهش م ننگران
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  من راحت باشه؟الیخ... پس_

 هی مثل میما شد... یلینه تو نه رامان و نه ام...  نه منلو،ی نشهی راحت نمچکدوممونی هالیخ_
 . ضلع ندارههیمربع که 

 سنی جیعنی...  زدمو بهم قالب کردمو آب دهنمو قورت دادمخی يدستا.  قلبم سوختته
. ارهی به زبونش نایخدا. موندی می و رامان باقیلیکاش در حد همون توهم ام...اینه خدا... منو
 ...نگه

 بهتره به زبون زای چی وقتا بعضیبعض:  غرق بودم که با صداش به خودم اومدمشی تشوتو
 من ي گفته شن، که شامل حرفادی هم بازای چیاما بعض... کننی چون فقط کارو خراب مان،ین
 االن خودمو بدجور گم نکهی با امی منطقیلیمن خ. یترسی مدنشی از شندونمیم... ستنین

 ...کردم

 ؟یکنی مکاری چي کرددای خودتو پیوقت:  بهش انداختمي امهی نصفه ننگاه

 اون داره اشتباه ان،ی به زبون بدی حرفا بایدر ضمن گفتم بعض... فهممی همون موقع منویا_
 .کنهیم

 ؟یزنی حرف میدرمورد چ:  نگاهش کردمپرسشگرانه

 هم نکنه ی سعی حتترسمی گم کرده که مي تره، خودشو جورجی از من گیلیاون خ... رامان_
 . کنهداشیپ

 .سنی جرانی اگردمی برمگهیدو روز د:  شدمرهی حرف به آسمون خیب

  چهارشنبه؟یعنی:  حالت نگاهم کردی گرد شده اما همون صورت بي چشمابا

 . تکون دادمسرمو

 . هفتههی اما حداقل زدم،یحدس م_

 .نیایاز شماهم خواسته شده بود ب...  باشمری تو مراسم تقدخوانیگفتن م_
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 . بتونه چمدون سفر ببندهی کسنجایفک نکنم ا_

 ...جز من: زدمی تلخلبخند

 ...ی بمونشدی بگم کاش متونمی نمی که حتختهی بگم، اوضاع انقدر بهم ردی بای چدونمینم_

 .بهتره که نباشم... دونمیم_

 .. حرفو نزننیا_

 ي اصرارنی هميبرا...  هستمزیمتوجه همه چ... کنمی من درك مال،یخیب:  قطع کردمحرفشو
 . بمونمشترینداشتم که ب

 ...ستی ننی ايبرا_

 .چرا هست_

 ... درست شه، امازی تا همه چی فرار کنيخوای م،ي موندن نداري برايدی امنهی اشی اصللیدل_

 ؟یچ اما_

 ... واقعا درست شهزی همه چدوارمی ام،یچیه: مکث و بعد نگاهم کردیکم

 ترسم،یم:  شدمرهی خکندمی الك روشونو کم کم می از ناخنام که با حرکات عصبنگاهمو
 ... ندارنی بدتر شه، ترسام تمومزی همه چترسمیم

 . شدرهی خنمونی بي حرف و متفکر به چمنایب

 ی ول،يای بگم امشب شام بخواستمیم:  دوبارمو کنار و دوباره لبخند بزنمشیردم تشو کیسع
 .ی روبرو نشیلی با امیستی آماده نیکنی فکر میبهتره تا وقت... فکر کنم حق با توئه

 دمیقول م... ي بودشهیهم. ی هستی دوست خوبیلیتو خ... ممنون: قدردانشو بهم دوختنگاه
 .ینی سردرگم نبنجوری کنم قبل از رفتن منو ایسع

 اگه مشکالت شدی خوب میلیخ,  لب تشکر کردمری رو لبم نشست و زی از خوشحاليلبخند
 .دمیدی مشکالت خودمو کمتر مينجوریدوستام حل شه ا
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 خواست منو برسونه اما ازش خواستم سنی جمی برگردمی که خواستسنی ظهر جکینزد
 داشتم ی و وارد خونه شدم درست وقتدمی رسیوقت. و تنها برگردم سنی مشیبرگرده خونه پ

 آرمان در دمیدوباره خواستم کفشمو بپوشم که د.  نکردمدی اومد خرادمی اوردمیکفشمو در م
 .سالم:سرپا شدم و با لبخند گفتم. رونیواحدشو باز کرد و اومد ب

 سالم، حالت چطوره؟_

 .خوبم_

 . برسونمتيری مییاگه جا_

 فکر کنم رامان االن ناهار درست نجا،ی اایناهار رو ب.  کنمدی سوپر مارکت خررمینه ممنون م_
 !کرده

 . نشدم، ناهار با چندتا از دوستام قرار دارمری سمیاز سالمت:دیخند

 .خوش بگذره. باشه_

 . زد و به سمت آسانسور رفتيلبخند

 یکم. دمی تو دستش کنار در د سبدهی خم شدم بند کفشمو ببندم که رامان رو با دوباره
 . دی رامان زهرم ترکيوا:  و دستمو رو قلبم گذاشتمدمیترس

 !سالم_

 ؟يری ميسالم، کجا دار_

 ! پشت بوممیبر_

 هان؟: گرد شدچشمام

  کو؟داتیخر_

 !! رفتادمی_

 . خونسرد موهامو زدم پشت گوشمیلی ابروشو داد باال و منم خي تاهی
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 ! باالمی برایباشه، ب: برداشت و گفترونی قدم به ببه

 !آخه چرا_

 گذاشتم داخل فموی حرف به طرف آسانسور رفت و با نگاه ازم خواست دنبالش برم، منم کیب
 .و با بستن در دنبالش رفتم

 .می ناهار بخورنجای اایب:  نشست و گفتیمکتی ني پشت بوم ،رورو

 ست؟ هیچ: رفتم کنارش نشستم و به سبد نگاه کردممتعجب

 !!  ژامبونچیساندو_

 دستپخت خودته؟_

 . خوشمزستمیلیخ: زديلبخند

 لحظات آخر چقدر متفاوت نی شدم، بودن کنارش ارهی باالرفته به شهر خي و ابروهابالبخند
 و االن تازه حس مسافر بودن رو میکردی می طی تو روزمرگمیانگار که تا االن داشت... بود

 تو ذهنم رم،ی هر لحظشو در آغوش بگکردمی می سعاما.  بودنی حس رفتنکردم،یدرك م
لبخندشو، محبتشو، .  همه لحظه هاميبرا.  افشره نگهش دارمهیم مثل ی زندگيحک کنم و برا

 . که بهش داشتم رو تو خاطرم حک کنمیتمام عشق

 کرد که شام خاص دی تاکیلیو خ. گردهی شام برمي از ناهار رامان رفت و گفت حتما برابعد
 کردم و مشغول مرتب شی اثر داشته راهدشی مطمئنش کنم تاکنکهیمن هم بدون ا. باشه

نگاهمو از رو .  هال و راهروها به اتاق رامان رفتميکردن خونه شدم، بعد از تموم شدن کارا
نگاهم به .  نشستمزشی پشت می چرخوندم و آروم رفتم رو صندللیوسا  سمت تخت وواراید

 شدم و چهره رهیبا لبخند بهش خ.  افتادای کنار آدم برفیعکس دونفرمون تو اون روزبرفقاب 
  است؟ی دني کجاه؟ی رامان کي مهی نیعنیخودمو کنار رامان از نظر گذروندم، 

  شه؟ی روز رامان عاشق مهی یعنی
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 کردمی تصورش می عاشق کسی عکس زل زدم، وقتي محو شد و با غم به لبخندش تولبخندم
... هی اون برام کافی من انقد دوسش دارم که خوشحالنکهی مثبت فکر کنم، اتونستمینم
 ره،ی منی روز از بهی تصور نی فکر کنم که اخواستمیفقط م.  فکر کنمیلی مثل امتونستمینم

 . حرفانی و اشهی مموش فراشه،ی درست مزیهمه چ

 رو دی برداشتم و شماره نوموی اتاق شدم بعد هم گوشيری جام پاشدم و مشغول گردگاز
 بله؟:  خواب آلود جواب دادي بوق با صدایگرفتم بعد از کل

 . بازم حواسم به ساعت نبوددی شرمنده نويسالم، وا_

 .ي زنگ نزدگهی دیکی به میباز شانس آورد! سالم_

  سوالمو بپرسم؟شهیحاال م! دیببخش_

 . وجب چه صد وجبهی آب از سرم گذشت چه گهیبپرس، د_

 د؟یخب حاال، نو_

 بله،بلهههه: گفتونی کالفه و لحن گري صدابا

 ؟ی کنامکی طرز پخت آش رشته رو برام پشهیم_

 . کردمکث

  الو؟د؟ینو_

 لو؟ین_

 بله؟_

 . نزدم تو سرتومدمی صداتو بشنوم،برو تا نخوامیبرو نم_

 .گهی بگو ددینو_

 ؟ي ، تو مخ هم دارنترنتهی آموزش تو انهمهیا_

 ! مامان پزهپسندمی تورو مهیمن طرز ته_
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 !!! ممنون از لطفتیلیخ_

 !خواهش_

 ؟يپزی آش پشت پاتو ميدار_

  تو بفرست باشه؟کنمی من قطع مگهیخب د...آره انگار: زدمي محولبخند

 .زهرمار،باشه_

 .ي باي با،یداداش گل خودم:دمیخند

غول خرد کردن  دستور رو داد مشغول پاك کردن حبوبات شدم،بعد هم مشدی نونکهی از ابعد
 شده بود انداختم و بدون ی مالي به دستام که همش سبزینگاه.دمی که زنگ در رو شنایسبز

 . دستم بندهیلی تو امایب:  پاشم بلند گفتمنکهیا

 ؟یکنی مکاریسالم،چ: وارد آشپزخونه شد و گفتیلی بعد امیکم

 .کنمیسالم، شام درست م: زدميلبخند

 دارن ی خوبيچه بو: کرد بعد روبروم نشست و گفتی داد باال و اومد باهام روبوسابروهاشو
 ؟يپزی میحاال چ! ای سبزنیا

 .هیرانی ای سوپ سنتجوری_

  رامان کجاست؟اد،ی میبنظر عال_

 . که رفتهستی وقت نیلی خرون،یب_

  خونست؟شترینسبت به قبل ب_

 .به گمونم_

 ... کنارت باشهشتری بخوادیم:  زديلبخند

 یول...  رو دعوت کنمسنی جخواستمیم: نکی و رفتم سمت سختمی هارو تو ظرف ريسبز
 . بهترهينطوری ادیگفتم شا
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 تو به سمت من برش دمیمن بحث رو به تو ربط م:  تکون داد و گفتدیی به تايسر
 .یگردونیم

 نمیبی می چطور راجع بهش صحبت کنم، وقتدی بادونمینم:  و گفتمختمی رگی هارو تو ديسبز
 . راجبهش نشنومدمی محی ترجشهی داره تموم مزیهمه چ

 ؟ی راجبهش فکر هم نکنشهیباعث م_

 ... معلومه که نه: کردمنگاهش

 .زنهی نمی از حسش حرفسنیج:  شد و گفترهی خزی مي دستاش روبه

 .یلی عشق تورو درك کنه امدیاون متوجه هست که با...  فراموشش کنهخوادیچون م_

 . داشته باشهی خودش،انتخاب کنه چه احساسقهی مجبور باشه، اون الخوامیمن نم_

 ...یلی کنم امحتی که تورو نصادی ازم برمي چه کارکنمیمن که خودخواهانه فکر م_

 .می گرفت گوش سپرددنی که باري رعد و بارون بهاري و به صدامی شدرهی بهم خهردو

 و میدیپرسی هم مي از اهداف بعدمی صحبت کردی کلیلی شب شام رو حاضر کردم و با امتا
 ي سرهی اما یلیام. نمی انجامش برنامه بچي ندارم که بخوام براي کارچی واقعا هدمیفهمیمن م

 کردمیفقط فکر م. ی حواس خودشو پرت کنه اما من چي اونجورتونستیکارا داشت، الاقل م
 . خوب داشته باشمامه برنهیکه قراره 

 هردو به یلیمن و ام.  به در خورد و بعد آروم باز شدي ساعت هشت بود که تقه احدود
 و من میبهمون سالم کرد جوابشو داد.  شدانی که رامان نمامی شدرهی راهرو خيابتدا
 چه خبر؟: دمیپرس

 .خبرا اونجاست:  با لبخند به آشپزخونه اشاره کرد و گفترامان

 . رفت عوض کردن لباساش به اتاقشي و رامان برامیدی خندیلی و اممن

 ان؟ی نمسنیآرمان و ج:  برگشت رو مبل روبرو نشست و گفتیوقت
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 رو خوندم امی پیوقت.  برداشتمامامی چک کردن پي برالموی تکون دادم موبای به نفيسر
 .کردی به رامان انداختم، پرسش گرانه نگاهم مینگاه

 ... پس فردا رزرو کردهي براطمویمهساست، بل: جام پاشدم و گفتماز

 .نمی شام رو بچزی مرمیم:  گفتمدمیالت چهرشو که د حرییتغ

 شد،ی تر مي لحظه به لحظه جدطی شدم، چقد شرازی مدنی آشپزخونه رفتم و مشغول چبه
 اما متوجه حرفاش نبودم، دمیشنی رو میلی آروم امي پچ پچايصدا... رفتمیواقعا داشتم م

 . غذا تو ظرف دقت داشتمختنی و رزی مدنیفقط به چ. گهی می نداشتم بدونم چمیتالش

 و فقط در جواب به به دیرسیرامان اما متفکر بنظر م. کردی مفی از آش تعری کلیلی امزی مسر
 . دادی سر تکون می زورکي با لبخندیلیو چه چه ام

 تا بگه رامان ناراحته،منم حواسم بهش بود، حتما کردی منظور دار بهم نگاه می هر از گاهیلیام
 که خونتون یی اونم سخت بود من برم، خب به هرحال بهم عادت کرده بود مثل وقتايبرا

 .شترینه ب...رهیگی بره دلت مخوادی فرداش که ممونهی شب مهی ی و وقتادیمهمون م

 آرمان، رامان ظرف رو گرفت و ي تا ببرم براختمی ظرف برداشتم و توش غذا رهی از شام بعد
 .دممنم مانع نش. برهیگفت خودش م

 ... ناراحتهیلی در بره،خخواستیم:  گفتیلی محض خروجش امبه

 .آره_

 ؟ی بپرسلشوی دليخواینم_

 . منم سختهيبرا...  بهم عادت کردهدونم،یم_

  فقط عادت نباشه؟يدی درصد هم احتمال نمهی یحت:دی کج کرد و پرسسرشو

دلم :  گفتمنشستمی که رو مبل می تکون دادم، درحالی به نفي زدم و سری تلخپوزخند
 ...یکنی مجبورم مي داری راجبش حرف بزنم، ولخوادینم
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 . دارهی حدس زد که بهت حسشهیاگه نگه هم م. قلب داره...  رامانم انسانهی ولد،یببخش_

 له شدنم خوامینم.  دوباره اشتباه کرد و حدس زدشهی انکار کنه نمی وقتی ولد،یاگه نگه شا_
 ...تکرار شه

 م؟یمونی آخرش هممون تنها میعنی:  به خودش گرفت و گفتینی غمگچهره

 داشتم، تو يزتری و من چه جواب غم انگيزی شدم، چه سوال غم انگرهی خزی حرف به میب
 .می آخرش همه تنها بموندیشا... دیدلم گفتم شا

 تو فرودگاه حتما نکهی کرد و با گفتن ای خداحافظیلی ساعت که رامان که برگشت اممی نبعد
 شی برگشتم به هال و مشغول جمع کردن پیوقت.  رفت منم تا دم در بدرقش کردمنتمیبیم

 حرف ی داده و بهی آشپزخونه تکیرونی بواری شدم متوجه شدم رامان به دزی از رو مایدست
 .کنهینگاهم م

 ادی بيکردی خب دعوتش م؟ي آرمان موندشیپ:  گذاشتم و گفتمزی رو دوباره رو مظرفا
 .نجایا

 ...دفعه بعد_

 . که گفت سکوت کرد و لباشو بهم فشردنویا

 ...اشکال نداره:  زدم و گفتمی تلخلبخند

 ؟یلین_

 بله؟_

 . فکرو نکردمنی اچوقتیه... ي مهمون نبودنجایتو ا_

 .گهی از پشت تلفن بهم منوی شدم، انگار که رفتم و انی غمگی فعل گذشته کماز

 .کنم ی حس ناراحتنجای اینذاشت... ممنون_

 ... نبودنیمنظورم ا_
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 ه؟یساعت پروازت ک:دی پرسیبعد مکث.  نزذمیحرف

 ...پسفردا ساعت هفت صبح_

رامان مثل . منم ظرفا رو برداشتم و بردم به آشپزخونه.  نزدی تکون داد اما حرفدیی به تايسر
 صحنه خواستی انگار اونم مکردیتو سکوت به کارام نگاه م...  بودرونی سردرگم و حيآدما

 میادآوری به يالبته اون مدت کمتر.  بعدش حک کنهي از من رو تو ذهنش براییها
 . برگردهشی معمولی زندگبه  تا بتونهازداشتین

 ری زخواستی بود و دلم میهوا باز بارون.  شدم حس پاشدن از جامو نداشتمداری که بصبح
 بارون حالم گرفته نشده يز صدا تا دوباره بارونو تحمل کنم، تاحاال انقدر ارمیهمون پتو بم

 وانی لهی. رامان انگار هنوز خواب بود. رونی که گذشت باالجبار پاشدم و رفتم بیکم. بود
 . قرص مسکن خوردم تا سردردم آروم شههی و با تمخی روهیآبم

 . شدمي کنار پنجره نشستم و مشغول نگاه کردن مجله ای هم رفتم تو هال ، رو صندلبعد

 به راهرو انداختم و دوباره مشغول ورق ینگاه.  نشده بودداری ده شد و رامان هنوز بساعت
از جام پاشدم و رفتم سمت .  خونه نباشهدی لحظه از ذهنم گذشت که شاهی. زدن مجله شدم

 بخوابه، اما ادتریدودل بودم که به من چه که خواسته ز. اتاقش اما نه در زدم و نه وارد شدم
 مطمئن بودم گهید... ومدی نیجواب.  به در زدمي و آروم تقه ادهی از رامان بعنیا ردمبعد فکر ک

 و مرتب متعجب در اتاق ی تخت خالدنی انداختم، با دیآروم در رو باز کردم و نگاه. ستین
 . کار داشتهییرو بستم حتما رفته جا

...  دوازده شد رو روشن کردم اما اصال حواسم جمع نبود، ساعتونی هال برگشتم و تلوزبه
 ... می و نکی...  شدکی

 . خبری تا االن کجا مونده برون،ی خبر نداده و رفته بهی حداقل چرا
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 ي خاموشه دلم هری گوشنکهی ادنیبا شن.  برداشتم و شمارشو گرفتملوی موبای نگرانبا
 ي شده؟ منم برايزی چدی ازم پرسدونست،ی شماره آرمان رو گرفتم اما اونم نمعیسر. ختیر
 .  نگرانش نکنم گفتم نهنکهیا

 نگران گفتی می رامان کجاست، ولدونستیاونم نم.  زنگ زدمیلی و به اماوردمی طاقت ناما
 . شدمی نگران مشتریاونجا ب. تونستمی اون اما نمشیازم خواست برم پ. نباشم

 زنگ ی هر از گاهیلیام.  شدمرهی و سر در گم گوشه مبل کز کردم و به گذر ساعت خجیگ
 شتری و بدادمی داره جواب مي خبرنکهی ادی منم به امانه،ی رامان برگشته دیپرسی و ازم مزدیم

 .شدمینگران و سردرگم م

 بودم که از خونه دهی لباس پوشگهید. ي روز بلند بهارهی شد، اونم بعد از کی کم کم تارهوا
 بود شوك زده بهش سی خسهیخ.  که به محض باز کردن در باهاش مواجه شدمرونیبرم ب

 ؟يکجا بود:  موندمرهیخ

 . بوددی سفکی پالستهیتو دستش هم .  شده بودرهی حرف بهم خیب

 رامان؟:  چهرم نگران شددوباره

 غذا رو يرفت تو آشپزخونه و ظرفا.  کنارم رد شد و رفت داخل در رو بستم و دنبالش رفتماز
 ...ي نخوردیچی روز هتمام: بهم گفتيزی گذاشت و با نگاه سرزنش آمزی ميرو

   خاموش بود؟لتینگرانت شدم، چرا موبا_

 .می برایب: گذاشت و گفتینی روتو سظرفا

 ی که سعشیبهت زده به حرکات عصب.  تو هال رو مبل نشست و ظرف رو باز کردمی رفتباهم
 .  شده بودمرهی باشه خيمبکرد عاد

 .ایب: کرد و گفتنگاهم

 ؟ي شدسیجواب منو بده، چرا انقدر خ.... اشتها ندارم:  رفتم و کنارش نشستم و گفتمآروم
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 ...رفتمی مدی که نگرانت کردم،باخوامیمعذرت م: بهم دوخت زشوی خسته اما محبت آمنگاه

 روز آخر رو قای دقه؟ینطوریا:  کاپشنمو تو دستام مچاله کرده بودم گفتمينایی که پاهمونطور
 .یرفتی مدیبا

 ....گشتمی برمدی االنشم نبانیهم:  شد نی چهرش غمگحالت

 ... یلین...  برگشتم، نتونستمیول:  برم تو اتاقم که دستمو گرفتپاشدم

 من م،ی باشی معمولي دوستامیتونی می خوب باشم، خودت گفتخواستمیم: کردمو گفتمنگاهش
 ؟یکنیراب مچرا خودت همشو خ... کنمی رفتار ميمن که دارم عاد. کنمی میکه سع

 امشب شهیم...  خودمهرهیهمش تقص: ستادی که دستمو گرفته بود پاشد و روبروم انطوریهم
 م؟یدعوا نکن

 . خسته بودمیلی خخواستم،ی نمیحیباز هم توض.  حرف نگاهش کردمیب

 ؟یکنی فکر میبه چ_

 . زودتر برگردمخوادیکه دلم م_

 ...یگفتی نمنویکاش ا: دستم که تو دستش گرفته بود نگاه کرد و گفتبه

 ... کنار اومدن با رفتن مهمونا راماني براستی نیروش خوب_

 بچه بودم مهمون دوست نداشتم، همش دلم یوقت:  گفتیفی ضعي زد و با صدای تلخپوزخند
 ...ي مهمون نبودچوقتیکاش تو ه... ي تو فرق داری زودتر برن، ولخواستیم

 ي بارون و عقربه هايصدا.  شده بودرهی موندم که به دستم خرهی خشونشی پري چشمابه
 .میدیکشیانگار ما نفس هم نم... شکستی بود که سکوت رو مییساعت تنها صدا

توروخدا مجبورم نکن ... رمی دارم مگهیمن د... کنمیرامان خواهش م:  از دستش گرفتمدستمو
 .من خسته شدم...  مرموز بودنتو بفهممنیبازم ا

 .دمیدی کم بود اما من غم چشماشو میلینور خونه خ.  و با افسوس نگاهم کرددی گزلبشو
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 .جرأتشو نداشتم. تونستمی اما نمکنه،ی عشق که پنهانش مهی ي بذارم پازوی همه چشدی مکاش

 یول... هت عادت کردمب... ی نباشنجای اگهی مدت دنیمن فقط برام سخته بعد ا:  گفتآروم
 .می عادت داشتی قبلیمثل قبلنا که به زندگ. میکنیعادت م

 . رامان فقط بهم عادت کردهزدمی درست حدس مگفت،یراست م...  شدی دلم خالته

 . جمع نکردملمویهنوز وسا.  شمداری بدیفردا زود با:  تکون دادمسرمو

 و در رو باز کردم دمیبه اتاقم که رس. می تکون داد و باهم به سمت راهرو رفتي سرناراحت
 ...  بهتر باشهينطوریفکر کنم ا... امی بدرقت نميمن فردا برا:گفت

اگه فردا تو . خواستمی منوی بگم خودمم همشدی میچ.  برگردوندم و نگاهش کردمسرمو
 رفتم؟ی چطور مبودیفرودگاه م

 م؟ی کنی االن خداحافظشهیپس م_

 رو ی زندگنیبهتر:  زدیباهام دست داد و لبخند کمرنگ. م جلو تکون دادم و دستمو بردسرمو
 . تو کردمي براقی بود که اون شب تو قایی آرزونیا... کنمیبرات آرزو م

 جمع شده تو چشمامو ي لبخند چندبار پلک زدم تا اشکاشترکرد،بای چشماش بغضمو بصداقت
 .پس بزنم

 نگاهمو نکهیبدون ا... نطوریاونم هم.  بار نگاهش کردمنی آخري آروم رها کردم و برادستشو
 چهرش کامال پشت در یوقت. رمشی از چشمام بگينطوری آروم در رو بستم تا ارمیازش بگ

 گهی دکردمیدستمو رو قلبم که حس م.  دادمو همونجا نشستمهیبسته پنهان شد به در تک
 يبرا... آخريساعتا...  شب آخرنی ايبرا. ختمی آسمون آروم اشک راه گذاشتم و همرزنهینم
 . ختمی آخر اشک ردارید

دلم .  چمدونم جا کنم و ببرميرو تو  خونه و راماننی ايوارای دشدی مخواستی مدلم
 .  هم وجود نداشتیی نبوده جدای وصالیکاش وقت...  فردا نرسهخواستیم
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 دی گری ملوفرین:کردی رامان تو خاطرم نجوا مي شعر و صداهمون

  چرا خانه اش مرداب استکه

  فشارد بر همی و دندان ملب

  که آرام گرددتا

  ناآرامشدل

  داردی داغ بزرگلوفرین

 ... چرا سهم من مرداب استکه

 بود و نور کم صبحگاه روش افتاده بود نی زمي باز کردم، چشمام به چمدونم که روچشمامو
 چندماه رو با کل نیچندماه شده بود و من انگار ا.  که قرار بود برسههیهمون روز. خشک شد

 . و پنج سال عمرم عوض کرده بودمستیب

 و موهامو داخل کاله دمیلباسامو پوش.  فکر کردن نمونده بودي برای از جام پاشدم، وقتآروم
   رامانه؟یعنی به در اتاقم خورد، تپش قلبم به سرعت افتاد، يتقه ا. جمع کردم

 . منم آرمان؟يداری بلو؟ین_

 .دارمیب:  رو برداشتم و گفتمفمیک. دی احساسات مثل پرنده پر کشانی شدم و همه اون غلآروم

 .می برای بياگه حاضر_

آرمان نگاهم کرد و .  چمدون رو گرفتم و پشت سرم کشوندمش در رو که باز کردمدسته
 .قستی و پنج دقشیساعت ش: گفت

 .من حاضرم، ممنون: تکپن دادم و گفتمسرمو

 . بهم زد و چمدونمو گرفتيلبخند

 ...امی مگهی دقهیتو برو منم تا دو دق:  جلو که افتاد گفتمازم

 .رونی تکون داد و از خونه رفت بيسر
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 سمت اتاقش رفتم و آروم درشو باز کردم، تختش بازم مرتب بود و دست نخورده، آروم به
 با خودم ببرم؟ شدی رو مینگاهمو اطراف اتاق چرخوندم، چ. رفتم سمت تخت و روش نشستم

 ی که نور نارنجزی مي از لباساشو؟ با بغض به عکسش رویکی ای قاب عکسشو؟ ایعطرشو 
 قلبمو از تونستمی نمیمن حت... خواستمی رو نمیچیه.  موندمرهی روش افتاده بود خدیخورش

 خشک رهیدستم رو دستگ.  و درشو بستمرونیاز اتاق رفتم ب.  که سهل بودیباق.  ببرمنجایا
 یکی هدف بودن منو تو تاری بودن و بیحس خال...  و ندونستن بوددیسرم پر از ترد. شده بود

 . منو روشن کنهستتونیشب حبس کرده بود و نور صبح هم نم

 نایچطور ا...  خونه رو از نظر گذروندملی و وساوارای که نگاهمو تار کرده بود دی غمبا
  ممکن هست؟شن؟یفراموش م

 اومدم، تا لحظه بسته شدن در آسانسور چشمم رو در رونی بود از خونه بی هر جون کندنبه
 .  رنگ خشک شده بودي قهوه ایچوب

 به سواالت ستمی تو حال خودم ندی دی کلمه هم حرف نزدم، آرمان هم وقتهی نی ماشتو
 . روزمرش خاتمه داد

 حواسم یحت...  برام مبهم گذشت انگار اصال تو اون جمع نبودمی و همه چی خداحافظفرودگاه،
حواسم .  به من زدنیی چه حرفادمی نفهمیحت. هی باهم چطوریلی و امسنینبود که برخورد ج

 و ادی بیانگار منتظر پروار نبودم و انگار تازه برگشته و منتظر بودم کس.  بوديودفقط به ور
 . خونهونهمنو برس

 رو درست ی معجزه قشنگ همه چهی:  بغلم کرد گفتی لبخند داشت و وقتیلی امادمهی فقط
 ... لوی نکنهیم

 نه؟ درست کزوی همه چتونهی می نداشتم فقط سرمو تکون دادم، کدوم معجزه؟ چیجواب

 .  بوددی همشون مهربون و پر از امينگاها.  کردتی موفقي برام آرزوسنیج
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 بگم، بگم يزی بهشون چنمیبی بار آخر کنار هم مي رو برایلی و امسنی جی وقتخواستی مدلم
اما . دمی دمی که تو زندگیی آدمانیدوتا از بهتر. واقعا کنار هم قشنگن... انی بهم میلیاونا خ

  بدم؟ي راجب عشق نظرتونستمی چطور میفی و بالتکليدیغرق ناام. دهنم بسته بود

 و اون لبخند که دهی نه با رنگ پر،ی کنم، با لبخند واقعی مثل آدم خداحافظخواستی مدلم
 شی طبق برنامه پیچیه...  سستي زده و پاهاخی ينه با دستا...  بودی دهن کجهی شبشتریب

 . تازه اول گم شدن منهنی اکردمینرفت و من حس م

  خانوم،خانوم؟_

 . به خودم اومدم و به مهماندار نگاه کردمتازه

 . خارج شدنمایهمه از هواپ_

 م؟یدیرس:  شدمرهی خی خاليای به اطراف و صندلجیگ

 بله،حالتون خوبه؟_

 لیبعد از تحو.  شد من بودمادهی که پي مسافرنیآخر.   تکون دادم و از جام پاشدمسرمو
 رومو شدی مکی که بهم نزدي شاديادایکه با فر. ی هدف راه افتادم سمت خروجیچمدونم ب

 کی بهم نزدی همه با خوشحالي محمدي سمن ،مهسا، سرگرد وآقاد،خالهیبرگردوندم، نو
 خاله قرار ي مچاله شدم، بعدشم مورد بوسه هادی تو بقل نوحکمتا اومدم سالم کنم م. شدن

.  فرودگاهانی بدرقه اون وقت شب نيه بودم به سارا و فاطمه نگه تا برا خواستدیاز نو. گرفتم
.  کرده بودمدی سفارشو به نونی خوشحال بودم که اغاشونی جغیو با توجه به مغول بودن و ج

 ي اقهی کنم به گمونم پنج دقکی و علسالم یتا فرصت کردم با همه درست حساب
 . نباشههودهی بی سعنی ادواربودمی خوشرو باشم و امکردمی میسع.گذشت
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 فردا تو ری شرکت در جشن تقدي براي محمدي سرگرد و آقايادآوری از گوش دادن به بعد
عقب نشسته بودم و از . می خونه شدی و خاله راهدیو تشکر بابت اومدنشون، همراه نو. موزه

 .رهی تهران خيابونای به خشهیش

   فدات شم؟یخوب:متمو گفت که جلو نشسته بود سرشو برگردوند سخاله

  کجاست؟کانیممنون، ن: زدميلبخند

 . بچه خوابش بردی ولنتتی ببادی دوس داشت بیلی باباش، خشیخونه خوابه، گذاشتمش پ_

 .روقتهی دیلیش،خیاوردی ني کردیکار خوب_

 از نو دنی کوبلو؟کالی تهران عوض شده نه نيابونایخ: ضبط رو خاموش کرد و گفتدینو
 .ساختن

 .از دست تو: و گفتدی خندخال

 . شدهجادی حرف زدنتم اختالل ایفک کنم تو فارس:  بعم انداخت و گفتی نگتهنهی از آدینو

 . خستست حال نداره،سربه سرش نذارلوین: گفتخاله

 .ارهی سفر پدر پوستو درمیخوب استراحت کن خستگ: برگشت سمتم و گفتبعد

 ترسمی مترکم،ی مکی تهران مثل الستامیس ب خوب لس انجليمنم اگه از آب و هوا: گفتدینو
 !سی معلوم نیچی بترسم،واال شبه هلوی نافهیصبح پاشم از ق

  شلوغ و پر ساختمونه؟یلی که خستی نییعه؟مگه لس انجلس همونجا: گفتخاله

 ! دار و درخت دارهي ای الورکه،یوینه خاله اون ن_

 د،ی با نویشگی همي بود نه بحثادنی خندي نه ناگفتم،ی نميزی و چزدمی می لبخند کمرنگفقط
 .شدی مدیشد،بای مي صبح فردا روز تازه ادمیخوابی اگه مدیشا

 .پاشووووو_
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چته : که دستم رو قلبم بود گفتمطوریهم.  مواجه شدمدی باز نوشی و با ندمی از جا پروحشتزده
 ؟یوحش

 ... خونهلی فسي بردیبعدشم با! پاشو ناهار بخور_

 ...موزه:دمی به صورتم کشیدست

 .دمای چزویهمون، زودباش م_

 ناتمومش ي محتاج انرژشتری رفتنشو نگاه کردم،چقدر دلتنگش شده بودم و چقدر ببالبخند
 موزه شدم هی راهنی و با ماشدمی پخته بود لباس پوشدی که نويبعد از ناهار خوشمزه ا. بودم

با زنگ .  تو تهران تنگ نشدهی رانندگي اصال دلم برادمی کردم فهمری که گکیتو تراف
 جانم؟: اسم فاطمه جواب دادمدنی و دلیخوردن موبا

 يدی ترس،يدی خبر نمهی يایکثافطه خرمگس، م: دیچی سارا تو گوشم پيغوی جغی جيصدا
 زبونتم ای خارج؟یزنی آبروت بره؟ آره؟ چرا حرف نممیکمتر از شتر تو فرودگاه برات بکش

  ازت گرفتن؟

 همه نی فرودگاه انیای نخواستم بدمیرسی مری دشبید! رف زدن بدهفرصت ح: گرفتخندم
 . رستورانمی دنبالتون برامین،میعوضش امشب شام مهمون من... هیراه،چه کار

 . برا زدنمی حرف داریکل:  فاطمه اومديصدا

 . فاطمه رو نداشتمي انگشتام رو فرمون ضرب گرفتم، حوصله جواب دادن به سواالبا

 ! ی نا سالمتی ساقدوشمم،ینی برنامه بچدی من بای درمورد عروس؟ي شدیچ: گفتسارا

 . موزهرمیباشه حتما، االن تو راهم دارم م_

 !رانای ایتو باز برگشت! اون موزهرهی بگشیآت_

 . دنبالتونامی منی هم باششی شب پشه،ی داره باز مکی ترافگهیخب د_

 .ي باي قربونم بر،یاوک_
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 . بود پرت کردمي کناری که رو صندلفمی تو کویش به افسوس تکون دادم و گويسر

 رو حرفام تمرکز داشته باشم، بعد از کردمی می رفت، سعشی خوب پبای تقری و سخنرانجشن
 به اتاق استراحت ،ي توسط دکتر رضوگاهی و مراسم برگردوندن تاج به جاادبودی ياهدا

 ي قدنهی آي خودم توری بودم چشمم به تصوزی کنار آویکارمندان رفتم تا پالتومو بردارم، وقت
 افهی شده بودم، باستان شناس، قلویدوباره همون ن. ستادمی رفتم و روبروش امآرو. سالن افتاد

 .دمیپوشی محل کار مي براشهی که همي بلندي از مانتوهایکی و مقنعه با نکیاهل مطالعه، ع

 خانومه ماجراجو؟_

 بله ژاله خانوم؟:کردم و بعد به سمتش برگشتم نگاه نهی خندون ژاله تو آری تصوبه

 ... کهیدونی مکنم،یبهت افتخار م: لبخند اومد سمتم و گفتبا

 .فدات شم ژاله جان، ممنون_

 تو دانشگاه و کار تو سازمان سی تدري درخواست برای به بعد کلنیاز ا:  زد و گفتیچشمک
 گه؟ی برات دادی می فرهنگراثیم

 . چنگ بزنمتامی که به موقعیکنیو باز تو اصرار م_

 .. برات بهترهی چیدونی تو خودت مخوام،ی رو برات منایمن بهتر_

 ...ي و انتخابش کردیخواستی مجانی هخودت

 . موندمرهی بهش خی لبخند کمرنگبا

 ؟ی چرا دست از پا درازتر برگشتزی انگجانی سفر و کار هنیبعد از ا! لویاما ن_

  چطور؟:دمیم و پرس انداختنهی به خودن تو آینگاخ

 جونم، استراحت الیخی بیول...  هستتیزی به چشناسمت،یخوب م:  ابروشو داد باالي تاهی
 .یشی خوبه خوب میکن

 ... مهم دارمیلی کار خهی برم، دی باگهید:  روشونش گذاشتم و گفتمدستمو
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 کار؟یچ_

 . گالب و چندتا شاخه گلشهی شهیبا ...  رفعش کنمدیدلتنگم، با_

 .ی باعث افتخارشونزم،یخدا رحمتشون کنه عز_

 موزه رو ي سرسرفاتی و تشرای و خداحافظفمی کردم و با برداشتن پالتو و کی ژاله روبوسبا
 .ترك کردم

** 

 و معطر شده با گالب سی سنگ قبر خي دستم جدا کردم و روي از گل سرخ تو تویگلبرگ
 ازتونو تونستم تحمل يهمه مدت دور نی که ادیببخش. مامان من برگشتم: مامان گذاشتم

 می حس دلتنگشدی باعث مییزای چهی یول... دلتنگتون شدم. بابا توهم منو ببخش... کنم
 .آزاردهنده نباشه

اگه بگم :  شدمرهی سنگ بابا گذاشتم و با لبخند به اسمش خي کندمو روي اگهی دگلبرگ
 گفت نجای رفت فرنگ و اومد ادهی برسی گيدختره ...  چقدر دخترمون پررو شدهنیگیم

 .قلبشو جا گذاشته

 فراموشش کرد؟ شهی کرد؟ چطور مدی باکاریمامان چ: دمی بهم فشردم و بغضمو بلعلبامو
 سرمو رو خوادی جامونده رو پس گرفت؟ مامان خسته ام، دلم منی که اونسمت زمی قلبشهیم

... يدونفره مادر و دختر ي دخترونه و مادرونه، حرفايایپات بزارم و حرف بزنم، پرحرف
 ی بگی بخندم و سرخ شم، توهم به شوخزی رزی به تو بگم و رقط فدی که باییهمون حرفا

 ... نیی رو بدهی ور پريدختره 

 .یتو زود رفت...  عاشق نشدمری فرصت نشد مامان، من دچوقتیه

 ياگه بود:  سنگ قبر انداختمي رودی که رو گونم چکیی هم همراه اشکاگهی گلبرگ دچندتا
 و ی بخندم سرخ شم؟ دلخوشزی رزیکدوم حرفا؟ کدوم حرفو بزنم که بعدظ ر... شدیهم نم
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 سرخ هیاونوقت از گر...  رودامنتزدمی هق هق مدی مثل االن باي کو مامان؟ اگه بوددمیام
 ...دونمی نم،یگفتی نمدیشا...  منچارهی بختر دیگفتی و تو مشدمیم

 نیاخه ا... کنمی صحبت مشتری که با مامان بدیبابا ببخش: به سنگ بابام دوختمومی اشکنگاه
 .بهت بر نخوره باباجونم، من از هم جنس خودت زخم خوردم.... حرفا زنونست

 کنمی می االن دارم زندگدونمینم... دی کردنمو نداشت، اما ناخواسته نفسمو برتی قصد اذاون
 ! فقط زنده امای

 دست از سر من ي ابريانگار هوا.  انداختم و از جام پاشدمي به آسمون ابرینگاه
 هم به هفته نکشه، االن دیشا...  کردم ی بعد از پدر و مادرم خداحافظيتا هفته ... داشتیبرنم

 ...شمیزودتر دلتنگ م

 خونه رمی زدم که دارم مامکیپ.  شدم که برم دنبال سارا و فاطمهی از بهشت زهرا راهبعد
 پارك ابونی و تو کنار خدمی ساعت بعد رسمین.  دنبالشون، خوشبختانه همونجا بودننایسارا ا

 که بهم حمله دمی شدم تا برم سمت آپارتمانشون، هردوشونو دادهی پنکهیکردم به محض ا
 می از هم جدا شدنکهیبعد از ا.  شروع شدشونی درست و حسابيایاحوالپرس کردنو و ماچ و

 ی چشم رنگيلوی نهی با کردمی االن فکر میلعنت: بازوم گرفت و با اخم گفت ازیسارا نبشگون
 !ي که بودی هستیهمون پخ!شمیموبلوند روبرو م

 .کمتر چاخان بگو و سوار شو: و گفتمدمیخند

 یقینفس عم. فاطمه هم با فحش و ناسزا رفت عقب نشست.  و جلو نشستدی دوعی سرسارا
 .  و سوار شدمدمیکش

 ! همچنان مجرديچه خبرا؟ عروس خانوم و فاطمه : لبخند گفتمبا

 نیا... یچیواال ه:  زدرچونشی داد و دستاشو زهی منو سارا تکی صندلی آنجاشو روپشتفاطمه
 . سفارش بدهی آبمونوی لباس ساقدوشخوادیاسکل م
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 !ادی ملویببند فکو به ن: نازك کردی پشت چمسارا

 ده؟ی پالسجیمن برگ چغندرم هو_

 !ي نکرددای شوهر پهی و ی فرصت داشتمی بدبخت، تو جشن نامزدیی تودهی پالسجیواال هو_

 .نیجانه عمتون دعوا نکن:  رو عوض کردمدنده

 شوهرت کو؟! ی برگشتنگلیتو هم که س: و گفتدی خندفاطمه

 حوس کردم م،ی کباب بخورمیبر: به فاطمه انداخت و بحث را عوض کردینی نگاه سنگسارا
 .دمی اونحا نشونت ملماشمی و في نامزديعکسا! بدجور

 !ي آماده کردبتی چقد غدونهیباشه، خدا م: زدم گفتميلبخند

 اونجا ي که اکثر وقتا سه نفری به رستورانيسه نفر. دی کف دست آروم به سرم زد وخندبا
 ي از برنامه های سارا کلارنی که غذارو بي تو فاصله ام،ی و سفارش دادمی رفتمیرفتیم

 که قبلنا ی بودن، بحثنیری گفت، حرفتش برام شزی نامزدش و همه چيالی و فامشیعروس
 . نداشتماقی بهش اشتاجع حرف زدن ري براچوقتیه

 شستن دستاش ي که غذا رو آوردن، فاطمه پاشد و برادمیدی سارا می عکسارو تو گوشداشتم
 .ی بهداشتسیرفت سرو

 که دست سارا رو پشت دستم حس کردم، نگاهش که کردمی رفتنشو با نگاه دنبال مریمس
 . نگرانش متعجبم کرديکردم چشما

 ؟یلو؟خوبین:دی تر کرد و پرسلباشو

  شده؟یچ... خوبم_

 ...ی حرف بزنيزی راجع به چيخوای نمدونمی مذارم،یاگه فاطمه خواست چرت و پرت بگه نم_

 . لبهام نشستي روردکی درکم منکهی اي برايلبخند
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 رونی ببرمتی و انقد دنبال خودم مشنومیهمه حرفاتو م. ذارمی تنهات نمگهید... شتی پامیم_
 ...که حال و هوات عوض شه

 .  بهم دوختزشوی نگفت و فقط لبخند محبت آميزی چگهی که برگشت سارا دفاطمه

 و ی خانوادگيای از حد مشغول امور محتلف بودم، مهمونشی و من بگذشتنیروزا م***
 قهی دقکی اما به محض الت،ی برا تعطمی کاريای رفتنا با سارا گرفته تا مشغولرونیدوستانه و ب

 ...ی حس افسردگ،ی حس پوچکردم،یفراغت حس مچاله بودن م

 و خاله سمن بایعمه فر... رمی و مشمی مرهی نقطه خهی به ی من گاهدنیفهمی همچنان همه مو
 بحثو ی با خنده و شوخی باهام حرف بزنه اما من هخواستی همش مخاله.  نگرانم بودنیلیخ
 .چوندمیپیم

 مناسب و با اصل و نصبن ی خواستگار خوب سراغ داره و کلهی داده بود که ری هم گعمه
منم ... کردنیبعدم هردو به من نگاه م. دادی گوش مدمی و نوزدی حرفشو مدی نوشیهمش پ
 . تو اتاقمرفتمی حالت منیدر بهتر

 هم گوشه کانین.  کتاب تو دستم کز کرده بودمهی دو بعد ازظهر بود و گوشه تخت با ساعت
 .يخندی چرا نمي قنديلوین:خوندی و مدام مدیپری منیی تخت داشت باال و پاگهید

 بره خونه کانی تا با نکردی مشی اتاقم داشت آرانهی و آزی سمن هم پشت مخاله
 . مادرشوهرش

 واال شه،ی توهم، حال و هوات عوض مای جان بلوین: و گفتدی رژگونه رو تو ظرفش کششت
 .هی خوبزی چیدنی ددیع

مادرجونم بهت . آره: گفتزدی که نفس نفس می بلخره خسته شد و نشست،درحالکانین
 .دهی ميدیع

 .سر همون قولم هستم: کتابمو ورق زدم و گفتمحوصلهیب
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 رش؟ی بزنه زیهرک:  به چشمام زل زد و گفتخاله

 !خره:  گفتکانین

 .امیباشه م:گفتم

 همون يالی ومی برنای ابای و خاله و عمه فردی بدر که فردا بود با نوزدهی سي بود براقرار
 رفتن به اونجا اصال معذبم دادمی نمتی که اهمییاز اونجا.  مناسب عمه جانیلیخواستگار خ

 . کجا باشمکردی می خودم بودم چه فرقيای نقطه و تو دنهی به زدمیمن که زل م. کردینم

 با غرغر دیشب طبق معمول نو.  که رفتن بازم همونجا کتاب به دست کز کردمکانی و نخاله
 روزنامه جلوم گذاشت که هی بخاطر حال مسخرم سرزنشم کرد و آخرشم یشام پخت و کل

 ! نقاط مختلف تهران توش نوشته شده بودي و آدرس روانکاوایاسام

 تو سرکله هم زدن ی و بعد کلدمی پاشدم، لباس پوشدی نوي فردا با زور و سر و صداصبح
 زل زده بودم و نگاهم رو رونی از پنجره به بم،ی برالباغی تا به اون ومی شدنیبلخره سوار ماش

 .کردی و و زرد رنگ جدوال حرکت مدی سفيبلوکا

 جلوتر از دینو.  داشتي بود و باغ دلبازی قشنگيالی حالم بهتر شد، وکمی میدیس که رالی وبه
روز . کردمی نگاه ماهای و به درختا و گیمن رفت و من آروم طول راه سنگفرش شده رو ط

 . عمه به خودم اومدمدنی کشنی هيبا صدا.  بودی و نسبتا گرمیآفتاب

 ؟يدی پوشهی چنیعمه ا: زد به صورتشو گفتآروم

 و نی بلند کالهدار که کالهشم رو سرم بود با شلوار جشرتیی سوهی به لباسم انداختم ینگاه
 .یکتون

 ... ننتی ببنای ای خانوم ثامنمی برای نداره ببیخب ع: چپ چپ نگاهم کرد و گفتعمه

...  يدیمالی ميزی چي رژهیحداقل :زدی گرفت و منو دنبال خودش کشوند، و آروم غر مدستمو
 .از دست تو
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 . خانوم دکتر مانمیپروانه جون ا: عمه با لبخند گفتمیدی به جمع رسیوقت

 ي با موهاي مردکرد،یم  داشت با لبخند نگاهمي رنگ شده نسکافه اي و که موهای تپلزن
 . بودستادهی هم کنارش ایجوگندم

 اطی که تو حییگای جوابمو دادن و بعد دعوت کردن تو جای سالم کردم، به گرمبهشون
 . مینی بودن بشدهیتدارك د

چشمم به . کردمیمنم نگاهشون م. شنفتنی و گل مگفتنی و اونا گل ممی نشسته بودهمه
 رو لبم ي افتاد لبخند،کهی وجبمی نکانی اون نی و خاله و عمه و حتدی چپ چپ نوينگاها

 .نشوندم

 راه ی همه سرها به سمتش برگشت و همهمه سالم احوالپرسي پسرکی سالم علي صدابا
 .افتاد

 ،ی و پوست گندمرهی تي نشست، موهای سمتهی من هم سالم کرد جوابشو دادم و اونم رفت به
 . الغربای و اندام تقردهی مادرش داشت، صورت کشي روشن رنگ چشمايچشما

  جان؟دی سعیخوب: با لبخند گفتدینو

 ره؟ی مشیکارت چطور پ. ممنون،شکر خدا_

 .رسهی کار تو نميخوب، البته به پا_

 . عاملهری مدی ثامني جون تو شرکت آقادیسع: گفتعمه

 بمی عروس خوب نصهی خوام،ی مشویمن که از خدا فقط خوشبخت:  و گفتدی خانوم خندپروانه
 .شه

 الزم يزی جان چلوین:  به مادرش نگاه کرد و پروانه خانوم بحثو عوض کردی چپ چپدیسع
 ؟يندار

 ...شهی مفه،اگهی ضعمی گوشيباتر_
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 . جون برو شارژر رو بده بهشلوی جان با ندیسع_

 الیچه خوشخ... گرفتی کاراشون خندم منیته دلم از ا. کردی نگاهم مي با لبخند معنادارعمه
 . الیخیبودن و من چه ب

 يای کرد سمت صندلمیی بزرگ و قشنگ بود، راهنماالشونیو. می شدالی وارد ودی سعهمراه
اونم . تشکر کردمو نشستم. برق زدزی و شارژر رو برام به پرنهی کنار شوميریحص
 نم؟ی بشنیدیاجازه م:دیپرس

 .دیین،بفرمای داراریاخت: باال انداختمي اشونه

 که همه يجور...  کردهفی ازتون تعریلی خباخانومیفر:  روبروم نشست و گفتی صندلرو
 . شدندنتونیکنجکاو د

 .ستی ننمیچ همن،یفرمای مقدار مبالغه هم مهیعمه _

 مادر ایاما بخاطر کارتون نشد به خودم ...  بودمدارتونی منتظر دن،مدتهاستی داراریاخت_
 . کننیجرعت بدم که اقدام

 از شما یکل عمه هم...  با خبرمزیاز همه چ. دی ندارم آقا سعی مناسبطیمن در حال حاضر شرا_
 . کردهفیتعر

شما .. شهی نمباخانومی فريفای من با شما فقط مربوط به االن و تعرییاما آشنا. کنمیدرك م_
 .نیمنو به خاطر ندار

 چی هدی دیوقت.  برام آشناهم نبودی و کنجکاو به لبخندش نگاه کردم، چهرش حتمتعجب
 متفاوت، حق ي تو رشته و ترمام،ی دانشکده بودهیما تو :  زد و گفتي ندارم لبخندیحدس

 . نی نشناسنیدار

 ؟ی اوصاف چطور شناختنی منو با اتو_
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 رتیگی باز هم پيخوندی که شما اونجا درس میراستش بعد از دانشگاه مدت: و گفتدیخند
 . بود که عمه شما با مادر دوست بودیاتفاق جالب.  درست تموم شد گمت کردمیبودم، اما وقت

 بودم و جی گی تو دوران درس و دانشگاه از نظر اجتماعشهی هم نبود، همبی برام عجیلیخ
 . نبودي شگفت آورزی نشده باشم چدی متوجه سعنکهی پس ادم،یدیفقط کتابو م

 دادم،ی توجه جلوه می بودم اما خودمو بدی سعي روز خوب و بد گذشت، من متوجه نگاه هااون
 شما و گفتیهمچنان به من م ...  بودی، پسر خوب و مودب  عمه در مورد اون غلو نکرده بود

و ...  صدا کردیلی دفعه ننی و دوملوفری که از همون اول منو نی برعکس رامانه گستاخقایدق
 فرسته،ی هم برام نمغامی پهی ی گفتناش شدم و اون حتیلی چقدر دلتنگ نومدی ممادیبازهم 

 .  اون بهتر از من بلد بود فراموش کنهدیشا

 .  گرمی حساب خرداد ماه بود و هوااواسط

 راجع ي من نظرست،ی هم نی برخورد داشتم، البته متوجه بودم اتفاقدی با سعی اتفاقيچندبار
 داشتن با حرفاشون اونو ی سعیلی همه خیول. کردمی راجبهش فکر هم نمیبهش نداشتم حت

. کردی واقعا خوشحالم منی بود و ادی نداشت نویی سعنی که چنیتو دل من جا کنن، تنها کس
 که من ی باشه، اما در صورتی انتخاب خوبتونستی مدیقابل احترام بود، شا  برامدیالبته سع

 .بودمی میهنوز آدم منطق

 اونم دم،یپرسی هم درموردش نمیلی تو صحبت با امی حت،ي از رامان بود نه خبری نه حرفگهید
 اون ی وقتوفتم،ی احساساتم نادی ی روش سرپوش گذاشته بودم تا حتییجورای. گفتی نميزیچ

 به یلی شدن امکی خبر برام نزدنی بهتر بود من متقابال عمل کنم، بهترگرفتی نمیسراغ
 دونهی رو خوب بشناسه، و خدا میلی امنباری اکردی می داشت سعسنیکه ج  بود، انگارسنیج

 چهرش تو عکسا و حرفاش کردمی خوشحال بودم و چه خوب حس میلی امیچقدر از خوشحال
 کنه،ی نمنکاروی اي اعتماد داشتم که از سر دلسوزسنی بودم و به جدواریشاد تر شده، براش ام
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 .حتما خوب باخودش کنار اومده بود
 
.  رو قطع کردميری برام دست تکون داد تماس تصوی کردم و وقتی خداحافظیلی لبخند از امبا

 .سالم مجدد:نگ خورد، فاطمه بود با لبخند جواب دادم زلمیخواستم از رو تخت پاشم که موبا

  بپوشم؟ی آشنا شم، بنظرت چه رنگمای با خانواده نرمی سوال، امشب که دارم مهی لویسالم ن_

 .ادی بهت میلی که خی چطوره، همون ستیاووومممم، کرم صورت_

 .ي باي عاشقتم،بایمرس_

 تو شب قای ماه که سارا عروس شد، دقهشتی رو تخت گذاشتم، اردوی تکون دادمو گوشسرمو
 گمشدش بود، تاحاال فاطمه رو مهی کرد، و انگار که واقعا ندای رو پمای فاطمه نشیعروس

 یی به من و سارا و ازمون راهنمازدی زنگ میکی کوچزی بودم، واسه هر چدهی ندينجوریا
 .دونمی بود اما من رو نمی منطقدنشی از سارا پرسخواست،یم

 شام زی نمونده بود مدی به برگشتن نويزیچ.  غذا رو خاموش کردمریپزخونه و ز تو آشرفتم
 لباساشو عوض نکهی اومد، بعد از ادی نگذشت که نويزیچ.  و رفتم رو مبل نشستمدمیهم چ

 چه خبر؟:کرد اومد رو مبل نشست و گفت

 . ،پاشودمی چزی م،یسالمت_

 .خورمی حاال، بعد منیبش_

 . بگهيزی چخواستی نگاهش کردم،انگار مکنجکاو

  شده؟یچ_

 ؟ی کنکاری چي بخاطر من حاضرلوین_

  بود؟ی چه سوالنی اهوی: کردمتعجب

 .جواب بده_
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 .ادی از دستم بربیهرچ_

 بگم؟... ادیبرم_

 .بگو_

 .شهی نميزی مالقات، بخدا چهی حداقل ت،ی خواستگارانی بي اجازه بدخوامیم:  زديلبخند

 ی چرا تو سعي تو از من بزرگترن؟ی چرا شماها انقدر فکر ازدواج مند؟ی نوی شالیخی بشهیم_
 !ی ازدواج کنیکنینم

 ای نگفتم ب؟يریمی می آدم باشذرهی لو،یمردشور نشورتت ن:  موندرهی بهم خهی اندر صفعاقل
 . شانس حقشههی فرق داره، بخدا یلی طرف خنیشوهر کن، ا

 . ندارمدی به سعی حسچیمن ه_

 . موندرهی کرد و متفکر بهم خیمکث

 د؟یچت شد نو_

 مالقات هیحداقل . زهی هم برام عزیلی دوست خودمه، خست،ی ندیسع...  شانسهیفقط _
 .نیداشته باش

 ... بسهگهی دکنم،ی مي فکرهی:  موندمرهی بهش خیتی نارضابا

 . شام بردزی منو از جا بلند کرد و به طرف می بهم زد و با خنده و شوخيلبخند

 گفتی بهم می چرا حس مبهمدونمینم.  بودنشمی و خاله سمن و سارا پبای بعد عمه فرروز
عمه رو اپن مشغول خرد کردن .  خواسته همشونو سرم هوار کنه تا رو مغزم کار کنندینو

 ی آهنگ پلشی و با گوشکردیگوشت برا پختن شام بود، خاله سمن هم داشت لپه پاك م
 . کرده بود

 باز کنه موی داشت پسورد گوشی که وسط هال نشسته و سعکانیدم و به ن مبل نشسته بورو
 . مونده بودمرهیخ
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 یلیخ: دی غرکردی که دست و صورتشو خشک می و درحالرونی اومد بیی از دستشوسارا
 ! خورهی تو فصل گرما بهم مي ابريگرمه، حالم از هوا

 . کن دخترمادی زدرجه کولرو: گفتکردی مزی که چاقوشو با سوهان تی درحالعمه

 . باز گرمهکنمی مادیهرچقدم ز: از خداخواسته کنترل کولرو برداشت و گفتسارا

 کالهشم همش رو یپوشی بلند مشرتی همش سوستیگرمت ن: کنارم نشست و گفتاومد
  سرته؟

 کولر، گردن درد ي از سرمايبریخونه شده س:  حرکت دادم و قلنجشو شکوندمی کمگردنمو
 .گرفتم

 . کهيدی سرت،گوش نمریصدمرتبه گفتم ده تا بالش نذار ز:  حق به جانب گفتخاله

 . خاله جاندمی بالش خوابی بشبید_

 قفل تی گوشدهی می بازش کنم، چه معنتونمینم:  کنار گذاشت و گفتموی با حرص گوشکانین
 باشه اصن؟

 .  زدمي و من فقط پوزخنددنی خندهمه

 خبر هی خواستگار نداره، واال هیمه هم که جنبه فاط:  کنار گذاشت و گفتشوی گوشسارا
 .رهیگینم

 ! ماستيلوی نفر بعد نشاهللایا: گفتي فورعمه

 .باخانومی فررهی نگلیغلط کرده تحو_

 فشوی تعری که کلدی خوبه، نویلی خگهی مدی پسره که نونیا. منظورم ازدواجه:دی خندعمه
 .کنهیم

 . توروخداالیخیعمه ب:  آرنجم گذاشتمری کوسن رو زکالفه

 .نمی آرزومه لباس عروس تو تنت ببالیخیچرا ب_
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من :  توجه همه رو جلب کرد، خاله پاشد و گفتفونی بگه که زنگ آيزی سمن خواست چخاله
 .رمیم

فقط .  پا دارههی دختره مرغش نی ایخواستگاراش همه خوبن ساراجون، ول: ادامه دادعمه
 .  براش بدوزندمی لباس عروسو منی نرم شه و قبول کنه، اصال بهترکمیمنتظرم 

 .می برگشت و همه متعجب نگاهش کردی بزرگدی سمن با جعبه سفخاله

 .واس توئه:  روبروم گذاشت و گفتزی رو رو مجعبه

 ه؟یاز طرف ک:دمی به جعبه نگاه کردمو پرسیکم

 .اسم نداره: باال انداختي شونه اخاله

 .گهی بازش کن داالی: گفتي باکنجکاوسارا

 . جعبه شدمچی به نگاه کنجکاو همه انداختم و مشغول باز کردن پوشش کاغذپینگاه

 . جعبه رو رو که برداشتم خشکم زددر

 !! چه خوشگلهيوا: به سرتاتهش انداختی از جعبه درش آورد و نگاهخاله

 . بودمدهی ندي نازنی به ایتاحاال لباس عروس: کردقی هم تصدسارا

 فرستاده تونهی جز اون میک.  دوز خشک شده بوددیار و مرودی رو لباس عروس سفنگاهم
 باشتش؟

 .  نبودیچی و کاغذ نگاه کردم اما هادداشتی هی جعبه رو به دنبال ته

 ...لوی نازه، برو بپوشش نیلیخ: با خنده گفتخاله

 . بودیصداهاشون برام گنگ و اضاف.کردنی مفی و از لباس تعردیی هم حرف خاله رو تاهیبق

 . جام پاشدم و شالم رو برداشتماز

 ؟يریکجا م:کردی باتعجب نگاهم معمه

 .امیزود م...  بخرميزی چهی دی اومد باادمی_
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 ای از اون لباس فرار کنم، خواستی دلم مرون،ی نموندم و از خونه زدم بی منتظر حرفگهید
شقش شدم و  که تو اون پاساژ عای توهم بوده و لباس عروسدمیفهمی خونه مگرشتمی برمیوقت

 .ستی االن تو خونه نکنهی واسه عروس شدنم برام پستش مگفتیرامان م

 فوران زده بود و دلم ی تابی دوباره تو وجودم آشوب و برفتم،ی راه مابونی هدف تو خیب
 باهاش در ارتباطه و همه دی رامان فکر کرده قراره ازدواج کنم؟ نویعنی کنم، هی گرخواستیم
 کنه؟ چطور نکاروی باشه رامان چطور جرأت کرده انطوری اگه ایحت... گهی رو بهش میچ
 فرستهی لباس مهی برام ي خبری همه مدت بنی بعد ازنه؟ی مشی منو آتچقد نکاری افهمهینم

   مفهوم داره؟ی که کلی اسم از فرستنده؟ اونم لباسهی یبدون حت

 یعنی. د کرده بود مثل بغض راه گلومو سيادی سرم چنگ زدم و جمجممو فشار دادم فربه
 نی چطور چنای شروع کنم؟ خدای زندگهیفکر کرده من واقعا تونستم فراموشش کنم و 

  کرده؟ چطور؟يفکر

سرم در حال .  رو بود رسوندمادهی که خارج از پارك و تو پیمکتی و خسته خودمو به نکالفه
 .  و تحمل سرمو نداشتمستادنی اییانگار که توانا...  ترنی و سنگنی شدن بود، سنگنیسنگ

 چشم دوختم، حالم از خودم و آسمون ي زدم و به آسمون ابرهی تکمکتی گاه نهی به تکآروم
 از خسته بودن هامم خسته شده یحت.مشیشکستی و نممیکردی هردو بغض مخورد،یبهم م
 ذرهی ی هنوزم همونقدر دوستش دارم و حتدمی بود که فهمنی اتفاق ممکن انیو بدتر. بودم

 .رمی نگری کنم و از کاراش تاثشم موفق نبودم که فراموشه

 من و يو انگار برا. دیرسی از فاصله نه چندان دور و انگار از جاده به گوش می آهنگيصدا
 ... شد که اشکامون ببارنيآسمون جرقه ا

 رهی نمیشکیهنوزم دلم واسه ه((

 رهی رو بگی کو تا چشمم کسحاال
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   گوشههی نمیشی مرمی می هر جمعتو

 ... رو شهروی کو تا قلبم بازم زحاال

 ... رو شهرویز

  هامنهی خنده هام بدتر از گرنیبب

  با مني کردکاری کن فقط که چنگاه

 زمی عزفتمی مادتی از بس به من

 ...  زمی نگفتم عزیشکی به ههنوزم

 ...زمیعز

 ... واسه آدمادی مشی کم پییزای چهی

 ... از دست دادمموی ساده همه چچه

 ..ی رفتی خاطره ساختي اومدفقط

 ...ی رفتی دردســــر انداختي تومنو

  واسه آدمادی مشی کم پییزای چهی

  از دست دادمموی ساده همه چچه

  ی رفتی خاطره ساختي اومدفقط

 ی رفتی دردســــر انداختي تومنو

 ... ))رهی نمیشکی دلم واسه ههنوزم

...  کنمهی بلند گري آسمون باهم مکمل شدن و تونستم با صداي کم هق هق من و رعداکم
 ری زمکتی رو نوونهی دختر دهی که نی فرصت توجه به اکردنی که از بارون فرار میمردم

 ... رو نداشتنکنهی مهیبارون داره خون گر

*** 
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 کردم و ری شدن، و سرزنشم کردن که چرا دی بودنم شاکسی برگشتم خونه همه از خیوقت
 نگاهم کرد و بعد اومد رهی خی نشدن، کمهی شد که بقی متوجه چدی نودونمینم. نبردمچتر 

 .سمتم و منو به طرف اتاقم برد

 حالت خوبه؟: رو بست و گفتدر

 .  موندمرهی حرف بهش خیب

 ذارمی نميای برا شام بیاگه نخواست:  زد پشت گوشمسموی خي مکث کرد و بعد موهایکم
 ...يدی حالت خوب نبود خوابگمی مجبورت کنه، مادی بیکس

 بدون کرد،ی گذاشتم، اونم فقط آروم پشتمو نوازش منشی بغض بغلش کردمو سرمو رو سبا
 ... بزنهی حرفنکهیا

 د؟ینو_

 ...جانم_

 ...نمی اون بسته رو ببخوامیفردا که پاشدم نم_

 .زمیباشه عز_

 تو آغوش برادرم انجی غم رو امشب کنار بزنم، همنی کردم ای و سعختمی صدا اشک ریب
 ...  درد بکشمخواستمی نمگهی شم، دالیخی کنم بیبذارمش و دوباره سع

.  رنگ روبروبروم افتادی چشمم به محض باز شدن به کاغذ نارنجدارشدمی که از خواب بصبح
 . جوندی بهم زنگ بزن، داداش گلت نوي شدداریخنگول من ب: برش داشتم و خوندمش

 از رو کنسول موی حوصله گوشی مالوندم و تو جام نشستم، قلنج گردنمو شکوندمو و بچشمامو
 .برداشتم، شمارشو گرفتم و منتظر موندم

 !ي شدداری که بلخره بنمیبیسالم ، م_

  شده؟یچ_
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 .امیمن سرکارم، تا شب نم_

 خب؟_

 . امروز ساعت هفت بام تهران باشگه،ی به جمالت دخب

 .ولم کن حوصله ندارم... دی گرفته نوتیشوخ_

 .ببند لب و لوچتو، حرف نباشه، به پسره قول دادم_

 فهممی به نظرت؟ من نمهی مناسبتی کرده، االن موقعجایپسره ب: گفتمی گرفت و عصبحرصم
 د؟ی نویکنیچرا درکم نم

 . مهمهیلیساعت هفت بام تهران باش، ارواح خاك مامان بابا خ! ی درك کندیچون تو با_

 حاال چرا بام؟.رمیباشه م... به روح اونا قسمم نده... ب خیلیخ_

 !  تک بزنهی یوفتی راه بیقربون تو خواهر گلم بشم، خواست_

 . قطع کنم؟ کار دارمگهی دشهیم!  خبیلیخ_

 !رنی میی نداره، همه دسشوبیرك باش ع_

 هم ي نداشتم، اما بد فکری مناسبطیواقعا شرا.  قطع کردمدی خندی گفتم و وقتيزی حرص چبا
 من که با خودم ي کنم تا هوادی کامال پسره رو ناامتونستمی می عصبهی روحنینبود، با ا

 .وفتهی بودم از سرش بفیبالتکل

...  داده بودنامی سارا، فاطمه بهم پ،یلی چک کردم، امغاماموی جمع کردم و پپسی با کلموهامو
 ...  نبودیچیعا ه گشتم اما واقرمنتظرهی غغامی پهیدنبال 

 ی دوتا اتفاق قشنگ برام افتاد،تو سونوگرافشبی دزم،ی عزلوین:  رو باز کردم یلی امغامیپ
 انی من ای ولتری اسمشو بذاره پخوادی خوشحالم، اما میلی بچه اما پسره و من واقعا خمیدیفهم
 که برام افتاد هنوزم ياتفاق بعد.  دارهی حس خوبیلی دوست دارم، خاله شدن خشتریرو ب

 باور کنم که تونمینم. میدی رو بوسگهی همدسنی من و جشه،ی شوکم، باورت نموبخاطرش ت
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 کنمیحس م...  مرد من باشهسنی جکردمی باور نمچوقتی شدن، هی واقعاهامیبلخره تمام رو
 دوست دارم و شتری بنی حرفامو بزنم و بخاطر اکردمی جرعت نمچوقتی هياگه نبود

 یلیپس ناراحت نباش و بدون من برات خ... ست روز فوق العادهیضمنا امروز .مممنونت
 .ي گفتن به من داري حرف برایخوشحالم و فردا کل

 باهم ازدواج کنن با سنی و جیلی زودتر امخواستی رو لب هام نشست، چقدر دلم ملبخند
 باشه که پسر ی اگه ازدواجشون زمانشدی چه قشنگ می حضور داشته باشم، ولشدی نمنکهیا

 .  اومدهای اما هم به دنيکوچولو

 شبی خرچسونه، ديلوین:  سارا رو باز کردمغامی رو دعا کردم و پنای ته دلم براشون بهتراز
 ینی...  کچل بودای گویول. دمی ندافشویق. سابمی بدبخت قند مهی دارم باالسر تو و دمیخواب د

. دمیدی متویقد خوشحال بودم که عروس چیدونی نمیول!  شِتتقهی سلنیخاك برسرت با ا
 . قربون دختري و زودتر به خواستگارت بله بگو، آنباش توروخدا خر

 مه،ی آخر هفته قرار خواستگارلوین:  فاطمه رو باز کردمغامی به افسوس تکون دادم و پيسر
 کاری از سکته چيری جلوگي برازنم،ی دارم ، دارم سکته مجانی چقد هیدونی نمي واغییییییج
 هی توروخدا م،ی کاش بشه من و تو باهم عروس شلوی نشم،ی دارم عروس مي کرد؟ وادیبا

 . مرغای قاطمی برهم کن بادایخروس پ

 .  فاطمه دعا کردم و لپ تاپ رو بستمی خوشبختيتو دلم برا.  منوونهی ديدوستا

فکرش هنوزم  به سراسر هال انداختم، جعبه نبود اما ی و نگاهرونی از اتاقم رفتم بآروم
 . کردی متمیداشت اذ

 دهی وقت بود ندیلیخ...  ثابت شدتارمی مبل نشستم و نگاهمو گردوندم که چشمم رو گرو
 کوك دمی کشماشی برش داشتم و انگشتامو نرم رو سنجا،ی آوردتش اکانیبودمش، حتما ن
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 برا تونستی بزنم متاری گخواستیدلم نم. گذاشتمش پشت مبل تا چشمم بهش نخوره. نبود
 . ستی حالم خوب نه بندازادمی باشه که یمن سم

 هی حواسمو جمع نکهی ايبرا.  شدمي برنامه آشپزي رو روشن کردم و مشغول تماشاونیتلوز
 . شدمگفتی که میی غذاهی کنم مشغول نوشتن مواد الزم و طرز تهيکار

 . و کشدار گذشتی معنی عصر وقتم بتا

 دی تهران باکیبا تراف.  قرار مسخره مالقات افتادمادی دادی ساعت که پنج رو نشون مدنی دبا
 که ی مشکیمانتو نخ.  رفتم حاضر شدمزدمی غر مدی که تو دلم به نویدرحال. وفتادمیاالن راه م

.  رو سرم گذاشتمی رنگیی داشت تنم کردم و شال بلند آلبالوی زرشکی سنتي هاهیحاش
 ی تاکسهی و خبر کردن می طرفه مشکهی فی و با برداشتن ست کفش و ککردم هم نشیآرا

 .خونه رو ترك کردم

 رو به تهران مثل یمکتی ني کرده بودم و درست در جهت وزش باد روکی بارچشمامو
 روش گذاشته بودم، هر موی کنارم بودم و گوشفمیعصاقورت داده ها و صاف نشسته بودم، ک

 باشه که قرار بذاره و شعوری بهتونی واقعا آدم چقدر منداختم،ی به ساعت می نگاههی یاز گاه
 کنه واقعا مسخره و ری طرف براش مشتاق هم نباشه و اون دنکهیو ا اد؟ی بری دقهی دقستیب

 نی رفت توهم، نکته مثبت موضوع اشتریدوباره به ساعت نگاه کردم و اخمام ب. آزار دهندست
 .شدی مکیبود که از ساعت هشت به بعد هوا تار

 که اسممو با تعجب یی آشناي ضرب گرفتم که صدانی شد و کالفه با پام رو زمشتری باخمام
 .صدا زد نگاهمو برگردوند

 ؟؟یلین_
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 مکتمی بهش که کنار نجیگ... نمشی ببنجای اشدیباورم نم.  محو شد و چشمام گرداخمام
ود  تنش بی رنگي مردونه نسکافه اراهنیپ.  شدمرهی خکردیواستاده بود و بهت زده نگاهم م

 ...همون چهره، همون موها...  هم نکرده بوديریی تغچی زده بود باال، هناشویو آست

 نجای اکردمی فکرشم نمدمت،ی وقته ندیلیخ: به تعجبش اضافه شد و گفتی کمرنگلبخند
 ؟یکنی مکاری چنجایا... نمتیبب

 بزنم و بخاطر فرستادن لباس عروس مواخذش کنم اما خودمو ادی که فردمی آن جوشکی
 با ومدی قلبم داشت از جا در منکهیبا ا. کنترل کردم و فقط از جام پاشدم و روبروش واستادم

 : حالت ممکنم گفتمنیخونسردتر

 .نجامی قرار مالقات اهی ي تورو نداشتم،برادنی انتظار دمنم

 . نطموریمنم هم... چه جالب_

 ي که برام فرستادي اهیاز هد... شیفکر کنم بشناس...  کردهری دکمیاما : رفت باالابروهام
 ...یستی اطالع نیمشخص بود ب

 . باشهقتی الدوارمیام... انمیدر جر:  لبهاش نقش بستي رويلبخند

 . گرفت ناخنامو تو گوشته دستم فشار دادم تا بتونم خونسرد باشمحرصم

 ست؟ی نندی بنظرت ناخوشاکمی دداشتای هیفرستادن لباس عروس بدون _

 . نذارهی جز من برات باقیفکر کردم اون لباس عروس حدس_

 ...نذاشت واقعا: گوشه لب نشوندمی خشکپوزخند

  قابل اعتمادن؟کننی مری که دییآدما: دی به اطراف انداختم که پرسینگاه

 . در موردش بد بشنومخوامیضمنا نم...  دارهیلی کردنش حتما دلرید_

 ؟یدونی چقدر در موردش مش؟یشناسیمگه م:  پهن تر شدلبخندش

 ؟ی منو دودل کنيخوایم... یچیهنوز ه_
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 ...ی آرزومه تو بهش بله بگنی دو دلت کنم؟ بزرگتردیچرا با_

 .کردی می باال رفتش داشت نرومو خط خطي نتونستم تحمل کنم، خصوصا لبخند و ابروهاگهید

 ...کشمتیم:  حرص سرش داد زدمبا

:  شدرهی بهم خی برگشت و با نگرانافشی قدی که دتموی و نفس نفس زدن از عصبانافمیق
 حالت خوبه؟

 ی عروسي که برايشعوریتو انقدر ب...  رامان خورهیحالم ازت بهم م: داد زدمهمونجور
 به شینیبی از دور می که وقتی انقد احمق،یفرستی که عاشقت بود لباس عروس ميدختر

 نکهی اي برانکهیبا ا! دمتی وقته ندیلی سالم چه خبر خی جلو و بگيای بيدیخودت جرأت م
 هیمثل ...  جلويایاونوقت م. ي نفرستادغاممی پهی ی کنه حتوش رو فرامشعوری بيبتونه تو

 به ي برنهی آرزوم انی بزرگتر؟یکنی می خوشبختي برام آرزو؟یمی قدهیدوست معمول
 ...نطوریخودمم هم... درك

هنوز با حرص نفس .  کلمه حرفامو گوش دادنی مونده بود و تا آخررهی بهم خي و جدساکت
 ی کنم ولهی تو اون لحظه گرتونستمیم.کردمی و با تمام خشمم بهش نگاه مزدمینفس م

 مرد سنگدل نی اي هم جلوذرهی خواستمی چون نمذاشتی چه خوب که نمذاشت،ی نمتمیعصبان
 .باشه بشکنمکنه فرشته ی میروبروم که با لبخندش سع

 ... بودستادهیانگار زمان ا. کردنی بودن و از دور نگاهمون مستادهی اشیمردم کم و ب

 . بودمدهی به جام چسبی مجسمه سنگهی اما خودم انگار مثل دادی لباسا و موهامونو حرکت مباد

 ؟يازم متنفر:  شدرهی گرفت و بعد دوباره بهم خي لحظه انگاهشو

 .آره:  بدم تا دهنش بسته شه گفتمیال فکر کنم و مجنکهی ابدون

 ... من عاشقتمیول:  رو صورتش نشست، شونه هاشو داد باال و گفتلبخند
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 جی گفته، شوکه و گی چدمی انگار نفهمی فکر کنم و بفهمم، حتتونستمی نمستاد،ی از کار امغزم
 ؟ی گفتیچ: گفتم

... ی رو داشته باشی زندگنی تو آرزو کردم بهتريبرا...  تو اون مردابق،یاون شب تو قا_
 . خواستمی خودم خودم چي برایدونیم

 . گردوندمکردنی که همه بهت زده بهمون نگاه می مردمنی نگاهمو بجیگ

 زود یول...  رو بهت بدمی زندگنی خودم آرزو کردم من بتونم بهتريبرا:  ادامه دادرامان
 ،دمیترسیم... لوی ندونمی نبود، نمدمیشا... بود

تا اون موقع اصال فکرشم ...  مغزم از کار افتادي بهم داری چه حسیکه بهم گفت بار نیاول
 تورو به دی به خودم حق و جرعت نداده بودم، نودمی کنم، شادنگاهی به تو به اون دکردمینم

 ذاشتمی کردم ازت مراقبت کنم،نمیمن همه جا همه جوره سع... من سپرد که مراقبت باشم
 ی مهمونی که رفتي بارنیاول.. ی تو نقشه کاراکتر اول باشخواستمی نمی حتن،روی بيتنها بر

 ي چرا اومدم شرکتش کار کنم؟ اون کارم برايفکر کرد... دمتییپای من از دور مکین
 کرد،ی متی منو اذنی اشتری از همه بایو تمام اون قضا... تونستمی نمینقشمون سم بود، ول

 به بهونه یعذاب وجدان نسبت به تو، من حت دی به نوتاحساسات مختلف، عذاب وجدان نسب
 از دی بادمیفهمی احمق بودم که نمیلی دور کنم، خسنی تورو از جخواستمی میلیاحساسات ام

 ی آدم ممکنم چون اون شب که بهم گفتنی ترشعوری و بنیخودم حفظت کنم، من احمق تر
 و بازم به احساسات دوگانم مدی دموی درست تو همون لحظه منم احساس واقع،يدوستم دار

 اونجا لوی تو فرودگاه بهم گفت نرانی روزمون تو انی آخردی نونکهیبه ا. دادمتیاولو
 ي عادتونستمی بازم نمیول... دمیترسی واقعا م،ی مثل چشمات مواظبش باشخوامیخواهرته و م

 یردم ولمی و مکردمیدوستت داشتم و حسادت م... ی نشتی اذدی تردنیرفتار کنم که تو ب
جرعت نداشتم بهت بگم ...  بهونه مسخره ترهی و دادمی ملتی خنده مسخره رو تحونیبازم ا
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 پرسه زدم و فقط فکر ابونای روز آخر رفتم تو خیول...  شب مونده به رفتنتهی تا یحت... نرو
 . کردمتتیاما بازم اذ...دمی رسجهی نتنیتا به ا. کردم

 ی چدمیشنی درکش کنم، نگاهم رو رامان خشک شده بود، متونستمی بودم که نمي خلسه اتو
 و سست شده بودم جیگ.  براش بذارمجهی نتهی کنم و شی تو ذهنم تجزتونستمی اما نمگهیم

 باال گرفتم تا گموی شد که دست دکی قدم بهم نزدهی. وفتمی زدم تا نمکتی نی،دستمو به پشت
 .ادین

 .  من بودمی منتظرشنجایکه ا یکس: نه چندان کوتاه ادامه دادی مکثبعد

 يبا صدا.  بپرسمخواستی بود فقط دلم مدنی پرسي سوال برای تعجب نکردم، کلگهید
  قابل اعتمادن؟کننی مری که دییآدما:  گفتمیفیضع

 هم نبوده که بهت قهی دقهی چندماه نی ایول... دونمی کردم، مری دیلیخ:  شدنی غمگچهرش
 کرده باشم که ازم ری انقد دترسمیم... ي ادعاست حق داریاگه فکر کن... فکر نکرده باشم

 .یمتنفر شده باش

 جدا کردم و نگاه تر شدمو به منظره غروب تهران مکتی نی کردم، دستمو از پشتبغض
رامان روبروم واستاده بود و به ...  اتفاق افتاددمیدی که تو خواب هم نميزیدوختم، تنها چ

 و سارا و یلی امروز امي حرفالیپس دل. دنشون راحت تره که باورنکرکردی اعتراف مییزایچ
 هی بهم بگه دوسم داره؟ ينجوری کرده بود تا ايزی برنامه رناروی همه امان بود؟ رانیفاطمه ا
  که منو جون به لب کرد؟زیسورپرا

 که انقد عذاب آور باشه ارزش یعشق:  نگاهش کنم گفتمنکهی خشکمو تر کردم و بدون ايلبا
 اعتماد کردن داره؟

 که یاون... دی عذاب کششتری بیک... اگه هر دو رو عذاب داده باشه ارزش فکر کردن داره_
  رو تحمل کرد؟یکی اون ي انکار کرد و شورشاوی که همه چی اونای گفت ویچ همه
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 از چند شتری بیحت.. . ناگفته بودی به چهره پرسشگرش دوختم، تو عمق نگاهش کلنگاهمو
که اگه ...  کردمیی ردم کرد چه کارانکهی افتاد بعد اادمی.  زده بودي قبل که حرف کمترقهیدق

 ... بخوام فرض کنم رامان دوستم داشته چقدر کارام آزارش داده و دم نزده

 . جلوم زانو زد و دهنم از بهت باز موند...  شدرهی قدم اومد جلو و تو چشمام خچند

 . دمیشنیپچ پچ مردم رو م يصدا

 گرفته بودم و به موهاش که تو باد آشفته شده بود نگاه کردم، سرشو گرفت نیی پانگاهمو
 بامن ي خوشبختت کنم، چه بخواکنمی میسع... دوستت دارم:  تو چشمام گفترهیباال و خ

 واست يمن هرکار... ي تو بخوای به بعد هرچنیاز. می بموننجای همی چه بگکا،ی آمريایب
 ؟یکنی بامن ازدواج مکنم،یم

 رو واقعا نیتوقع ا.  دهنم گرفتميدستامو جلو.  شدني و اشکام آروم جاردی لرزچونم
 ... بامنکردی داشت مکاریچ... نداشتم

  نه؟جمی گیلی جا گذاشتم، خنیانگشتر رو تو ماش... شرمنده:  زدی تلخلبخند

 ونیم.  تا خارج شهارهیه لبهام هجوم م کلمه تو ذهنمه که بهی اون لحظه فقط کردمی محس
 ...آره: خندم گرفتهیگر

 . حواسمو جمع کنمشتری بکنمی میممنون، سع_

 ...  نبودنیمنظورم ا:اشکامو پس زدم_

:  لباش نشست و آروم گفتي گرفتم سمتش، دستمو گرفت و آروم پاشد، لبخند رودستمو
 ؟يهنوز دوستم دار

 ...هیتوکه حدست قو_

 .امی آدم دننی مورد من خنگ ترنیدر ا_

 .حاالحاالها نوبت توئه... گمشیمن حاال حاال ها نم_
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 ...هی خوبیتالف_

 . نگاه مشتاقش دادملی تحوي بهم لبخند زد و من هم لبخند عاشقونه ترعاشقونه

 . سرد شده رو گونه هامو پاك کردي گرمش اشکاي با دستااونم

 هی.  کردرهی دورمون ختیاز هم کند و به جمع مردم نگاهمونو ياهوی دست زدن و هيصدا
 رامان ي حواسم پرت مردم بود دستای پخش کرد و وقتي آهنگ عاشقانه اشینفر با گوش

سرشو روشونم گذاشت و دم .  همه وجودمو گرفتینیریدورم حلقه شد و حس حبس ش
 ... یهنوزم نامزدم: گوشم گفت

 ... توي براهیبهونه خوب_

 تونستم زنده بمونم، نکهی ايبرا... یی بهونه من تونیبهتر:  زمزمه کردي نجواگونه اي صدابا
 .  برسمی به زندگنجایتا ا

 نی عطرش، و نغمه ضربان قلبش غرق شدم، اي بستم و تو حس آرامش، بوچشمامو
و  من... نه نصفه، بلکه کامل. هی شروع فصل دوم زندگنیقشنگتر... ستی نانی پانیقشنگتر

 روزها مشتاق نی که ايمقابل چشم افراد... ای لحظه دننیقشنگتر. می نفرکی که باهم ي امهین
 عشق ما کردن و با اشک و لبخند بهمون نگاه می که تقديترانه ا نیبا قشنگتر...  عشقندنید
 .کننیم

  گاه کنهی شونه هاتو تکروی ازم نگدستاتو

  جهانو از نگاه من نگاه کننی بار اکی واسه

  خستم سربلندم تورو دارمروی سر به زاگه

 .. حالو روز روزگارمدهی اُمزهی تو لبربا
 

  آسمون قفس بوداگه
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  من بودي غم برااگه

  دستاششهی نفر همهی

  من بودي شونه هايرو

  تو غبار رفتنمنو

 يذاری و تنها نمتک

 دی فهمشهی نگاهت ماز

 ي به من عالقه دارتو
 
 میشعله پوش عشق باش♫

 می ببازی به زندگدل

 می هم بسوزي به پاپا

 می هم بسازي به پاپا

 میری دور مي جاهی به

 می سقف ِ آسمونریز

 می قسم به عشق خوردما

 می حرفمون بمونسر
 

  آسمون قفس بوداگه

  من بودي غم برااگه

  دستاششهی نفر همهی

  من بودي شونه هايرو
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  تو غبار رفتنمنو

 يذاری و تنها نمتک

 دی فهمشهی نگاهت ماز

 ي به من عالقه دارتو
 

  آسمون قفس بوداگه

  من بودي غم برااگه

  دستاششهی نفر همهی

  من بودي شونه هايرو

  تو غبار رفتنمنو

 يذاری و تنها نمتک

 دی فهمشهی نگاهت ماز

 ي به من عالقه دارتو

 انیپا
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