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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 ...خدا نام به 

 

 

 ...قلبم دنبالم...بیا

 ...عشقم دنبال... بیا

 ...نیست ها قصه شهر اینجا...نترس

 ...نیست همیشگی های قصه مثل قصه این

 ...نیستیم تو و من پایانش قصه این

 ...برایم کنی دل دل که نیستی عاشقم تو

 ...توست بی منه پایانش قصه این

 ...نیستی من مال تو

 ...نبستی من به دل تو

 ...باشی قلبم مال تو بشود کاش

http://www.romankade./
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 ...من قلب برای فقط

 ...باشم عاشقت بگذار

 ...مغرورم آقای نمیشوی عاشقم که حیف اما

 ...میایی تو دیدم خواب من اما

 ...آورم می بیاد را خواب در کفشهایت صدای

 ...تنفر از سرشار چه اگر...مغرور چه اگر...میایی تو

 ...مطمئنم من...میایی اما

 ...نیست باکی بود هم دیگری با اگر نوشتت سر...بیا تو

 

 ...بدان اندیشه تو از دور...هنر چشمه سر خاکت ای... گهر پر مرز ای ایران ای-

 :زدم داد بلند

 ...میکنی قاطی رو ها نت یهو چرا...کجاست حواست ماهان-

 :گفتم بلندتر و برگردوندم رو سرم

 رو گروه این ساز ترین سخت داری تو...داریم اجرا دیگه روز چهار وضعشه؟ما چه این یزدان-

 ...داره بالایی تمرکز به نیاز ویولن...میزنی

 :گفت ناراحتی با یزدان

 قضیه یا مهمتره دیگه روز چهار اجرای...باشیم داشته تمرکز میخوایید ما از چطور پناهی خانوم-

 ...پرورشگاه تخلیه

 چی؟؟؟؟-
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 ...میکردم نگاه صورتشون به تعجب با داشتم همینطور

 :گفت ماهان

 ...میکرد بحث اینجا مالک وکیل با داشت فاتحی خانم که شنیدیم دیروز خودمون-

 ...گردوندم ها،بر همخوان جزو و بود گروه عضو کوچیکترین که میلاد صدای سمت به اینبار سرمو

 کردیم؟ بدی کار ما بیرون؟چرا؟مگه کنن پرت اینجا از رو ما میخوان یعنی خانم-

 ...میداد فشار گلومو بدی بغض

 :کردم؛پرسیدم نگاه صورتش تو و برگشتم ساله دوازده یزدان سمت به دوباره

 یزدان؟؟؟ مطمئنی تو-

 

 ...شنیدیم خودمون گوشای با ماهان و من...خانوم بله-

 تند پا مدیریت اتاق سمت به و میز روی کوبوندم رو دستم توی ایکاغذ...ریخت بهم اعصابم

 دیدنم از فاتحی خانم...شدم وارد زدن در بدون و رسیدم اتاق در میشد؟پشت مگه اخه...کردم

 :گفت و شد شوکه

 میکنی؟ چیکار کنی؟اینجا تمرین ها بچه با نباید الان مگه خبرته؟تو چه آوا-

 :بزنم رو حرفم گریه بدون و بدم قورت بغضمو میکردم سعی

 رو ها بچه این میخواد بیخبری خدا از و یزید میگن؟کدوم چی ها بچه...بچ این...پناهی خانم...خ-

 ...بیرون بندازه اینجا از

 ...سمتم اومد و شد بلند میزش پشت از پناهی خانم

 :گفت آروم
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 رو چیزا این شق کله پسره اون...نیست ساخته ما از کاری آوا...فهمیدی هم تو پس -

 ...کردم تلاشمو من...نمیفهمه

 :گفتم گریه با

 شده؟ پیداش کجا از کیه؟ اون اصلا-

 خدا اما...بود آماده چی همه...بشه وقف اینجا بود قرار...بودن بزرگ رادمهر جناب اینجا مالک-

 ...نداد مهلتش اجل...رو بزرگ رادمهر کنه رحمت

 اینجاست؟ مدعی که کیه این حالا -

 ...اش نوه تنها-

 

 :گفتم دوباره...زدن قدم به کردم شروع و شدم بلند

 ...سراغش برم باید کجاست؟من آدرسش چیه؟ اسمش-

 تو...ادبه بی هم خیلی و خشکه و سرد...منطقیه بی ادم...سراغش رفتم من...جان آوا نداره فایده-

 ...عزیزم کن توکل خدا به و باش مسلط خودت به هم

 آدرسش؟ و اسم میگم-

 ...سختی سر چقدر تو...دختر وای-

 ...آدرسش و...رادمهره سهیل اسمش...باشه

 :پرسیدم فاتحی خانم از سریع و کرد قفل ذهنم یهو

 رادمهر؟؟؟؟؟ سهیل-

 مطمئنید؟ شما
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 میشناسیش؟ تو مگه؟؟؟مگه چطور...آره-

 :گفتم دستپاچه

 ...آشناست برام اسمش یکم فقط...نه...نه-

 رو بشر اون خراب جنس من مثل هیچکس...میگم دروغ دارم که میدونستم خودم

 زندگیم؟ تو بیاد باید دوباره مدت همه این از بعد ایران؟چرا برگشته کی اون...نمیشناسه

 :پرسید فاتحی

 نمیکنی؟ یادداشت آدرسو-

 ...چرا...چ-

 هب سپردم خودمو خدایا...نیست شدنی آب میشناسم من که یخی کوه اون...کنم چیکار حالا خدایا

 ...خودت

 :گفت فاتحی

 هست؟ حواست...بازرگانیه شرکت یه...شرکتشه آدرسه این...جان آوا ببین-

 :دادم تکون سرمو

 ...بگید آدرسو شما...بله-

 ...الهیه...بنویس باشه-

*** 

 

 این خیر نه...پارکینگ به برسه آسانسور بودم منتظر و بودم وایساده آسانسور درب روی به رو

 فشار رو 42 شماره دکمه و شدم سوارش و اومد آسانسور بالاخره...نداشت اومدن قصد آسانسور
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 ما مثل...میپرید ها بالا بالا همیشه...بود همینطور هم دانشجویی دوران از رادمهر جناب این...دادم

 میومد ماشین یه با روز هر...بود کسی خودش برای مادرش...که نبود ها بیچاره بدبخت

 از رو ماشینا این همه و میکنه کار ماشین نمایشگاه یه تو میگفت همه به الکی اوایل...دانشگاه

 بیست اون و بودم ساله نوزده دختر یه اونموقع...بودیم ساده چقدر هم ما...هه...میگیره قرض اونجا

 خترد یه من که چی؟نمیدونستم یعنی طبقاتی فاصله که فهمیدم نمی وقتا اون...داشت سال سه و

 انجام خاطر به زدیم حرف هم با که باری اولین...پولدار خونواده یه پسر تک اون و هستم راهی سر

 بود سرد همه با...بود سوم سال اونم...بودم معماری اول سال...بود داده ما به استاد که بود ای پروژه

 اتفاقی وقتی اما...فهمیدم نمی رو چیزا خیلی و بودم بچه موقع اون...بود بهتر من با رفتارش اما

 خونه اون توی رفتم که تابستون گرم روز اون...ریختم بهم خیلی... ایه خونواده چه از فهمیدم

 مواجه سهیل با اونجا نمیکردم فکرشم حتی...دختر اون به موسیقی تدریس برای مجلل

 سمیرا...بود بودم، رفته پیشش  تدریس برای که دختری سمیرا،همون خاله پسر سهیل...میشم

 اما...بیام خالش خونه به باید رو اول جلسه چند و اومده خالش خونه به وقتی چند برای میگفت

 ...رادمهر سهیل...چیز یه فقط و فقط...بود چیز یه به من حواس تمام اونموقع

 

 شرکت در روی به رو و اومدم بیرون آسانسور از...اومدم خودم به آسانسور در شدن باز صدای با

 :خوندم رو شرکت تابلوی...وایسادم

 رادمهر بازرگانی شرکت-

 رادمهر سهیل:مدیریت به

 پیش سال پنج ادم دیگه اونم...نیستم پیش سال پنج دختر اون دیگه من...زدم رو زنگ بیخیال

 احتمال که پیرمرد یه...شد باز برام شرکت در که میکردم آروم رو خودم حرفها این با...نیست

 :پرسید و کرد سلام بهم خوش روی با باشه آبدارچی میدادم

 داری؟ کار کی با دخترم-

 دارن؟ تشریف رادمهر آقای...آقا حاج سلام-
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 ...جان بابا تو بیا...دخترم بله بله-

 دخترم کسی زبون از حالا تا که منی برای...نشست دلم به پیرمرد اون اول برخورد همون از

 ... بود الهی نعمت یه برخوردا جور این بودم نشنیده

 بازی تو غرق منشی اما...بالا بیاره سرشو منشی تا موندم منتظر و رفتم منشی میز سمت به

 افتضاح هم منشیش انتخاب رادمهر جناب این...انگار نه انگار اما کردم سرفه...بود گوشیش

 و نمیکردم آرایش هیچوقت که منی برای...آرایش لوازم تو بود کرده رو صورتش انگار دختره...بود

 مثل خیر نه...  بود عجیب برام یکم آرایش از حجم این دیدن...میپوشیدم تیره رنگای همیشت

 :گفتم و منشی میز رو کوبیدم رو دستم...نمیشد اینکه

 خانم؟ کجاست حواستون شما-

 :گفت و پرید جا از من ضربه با منشی

 ...واه...ترکید خانوم؟زهرم خبرته چه-

  مامانمینا وای: گفتم دلم تو

 :گفتم بهش نرمشی هیچ بدون و جدی

 ببینم رو رادمهر آقای ینی...س باید...میام پردیس پرورشگاه از من-

 :گفت و کرد نازک برام چشمی پشت یه منشی

 ...نمیبینن رو کسی الان رادمهر آقای-

 :مداد جواب و آوردم در کیفم از رو موبایلم...خورد زنگ موبایلم که بگم بهش چیزی یه میخواستم

 بله؟-

 ...فاتحی...منم آوا سلام-

 ...میزدم حرف رادمهر آقای منشی این با داشتم...نکردم نگاه شماره به فاتحی خانم بله...اوه-
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 مستقیم صراطی هیچ به بشر اون...نکنیا کوچیک زیاد رو خودت بگم بهت زدگ زنگ-

 ...بود خودت اصرار خاطر به دادم آدرس بهت هم اگر...نیست

 آدمی؟ همچین برای میکنم کوچیک خودمو من نظرتون به خانم ساره-

 

 جدایی بینشون نمیخوای و حساسی ها بچه این روی میدونم...بشی اذیت نمیخوام ولی...میدونم-

 ...باش خودت مراقب کل در ولی...بیافته

 از من کردن سعی این و...بکنم سعیمو تا اینجا اومدم من...مراقبم...عزیزم فاتحی خانم باش-

  خداحافظ فعلا برم باید من...باشید خودتون مراقب...قدرت موضع یعنی...همیشگیمه موضع همون

  جان آوا خداحافظ-

 :گفتم فاتحی خانم به دلم تو و کردم  قطع رو تماس

 کشیدم دست غرورم از که ای دفعه تنها که میدونی...جون ساره میشناسی بچگی از و من-

 ...نمیکنم اینکارو دیگه...خوردم شکست

 اهپرورشگ اون کارمند وقتی از اما...جون ساره میگفتم بهش...میشناختم بچگی از رو فاتحی خانم

 رو زحماتش جوری یه باید بالاخره...کشیده زحمت برام خیلی...فاتحی خانم میگم بهش شدم

 درون از منو بار یه دروغاش با که مرد این...بشه راضی باید شده جور هر مرد این...کنم جبران

 اینکه برای من و...بفهمه خودش اینکه بدون کرد خودش عاشق منو بار یه که مرد این...کرد خورد

 دور برم و دور از دانشگاه تو هم دیگم خواستگارای که کردم کاری نبینه رو شکستنم

 ... مرد این...کنم انتخاب رو تنهایی ابد تا من که کرد کاری...شدند

 :برگشتم منشی سمت به دوباره

 گفتید؟ چی شما ببخشید-

 ...نمیکنن ملاقات رو کسی الان ایشون که کردم عرض-
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 داری؟ تو منشیه اینم...رادمهر جناب سلیقت سر بر خاک...میزد حرف هم عشوه با چه...اوق

 :گفتم و انداختم بالا شونه خیال بی

 ؟!اینطور که-

 ... بله-

 مدیر اتاق تو انداختم خودمو بکنه کاری بتونه اینکه از قبل و کردم جا به جا ام شونه روی رو کیفم

 روی من به پشت سهیل...کردن سرفه به کردم شروع...سیگار بوی از بود شده پر اتاق...عامل

 :گفت جدی لحنی با...هستم من که ندید حتی و بود نشسته چرخانش صندلی

 ...نشه من مزاحم کسی نگفتم مگه خانوم؟من ندادن یا زدن در شما به...باهر خانوم-

 :گفت و اتاق تو پرید من پشت باهره،از خانوم اسمش فهمیدگ الان که منشی

 نمیکنید؟ ملاقات کسی با شما گفتم ایشون به من بخدا رادمهر آقای-

 خانوم؟ گفتین کی به-

 :گفتم جدیت با

 ...شدم مزاحم پردیس پرورشگاه از بنده...رادمهر جناب من-

 ...شنید میشد هم جا همین از رو پوزخندش صدای

 بگید؟ میخواید چی شما ببینم...جالبه خب...اونجا از بازم...هه-

 هوهق بگه رحیمه عمو اسمش فهمیدم حالا که پیرمردی اون به و بیرون بره اتاق از گفت باهر به بعد

 ...برامون بیاره

 :گفت برگردونه و را صندلیش اینکه بدون

 ...خانوم بشینید-
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 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 ...هستم ایزدی-

 ...ایزدی خانوم-

 ...اول دروغ از این...شده شروع تازه بازی

 

 :گفت سردش لحن اون با دوباره

 ...ایزدی خانوم میشنوم-

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 ...میشم مزاحم پردیس پرورشگاه از گفتم که همونطور بنده-

 ...شدید مزاحم که هم واقعا-

 میگه؟ چی بهم بشناستم و برگرده اگه نمیدونم...بزن آتیشم کم...کن بس

 ...باشی آروم باید الان...آوا نیست شدن عصبانی وقت الان

 این با میدونید شما...کنن وقف رو پرورشگاه اون زمین بوده قرار شما پدربزرگ...رادمهر آقای-

 ریزه؟ می بهم هم مرحوم اون روح آرامش شما کار

 دارید؟ هم مدرکی ادعاتون این برای شما...ایزدی خانوم جالبه...هه-

 ...بودن زده ما با رو حرفاشون تمام ایشون ولی...خیر مدرک؟نه-

 ...خانوم هواست باد حرف-
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 دمب رو حرفش جواب میخواستم...گذاشتم میز روی رو موبایلم...بود کرده عرق عصبانیت از دستم

 قهوه بعدم و گذاشت میز روی رو من قهوه اول...تو اومد قهوه تا دو با رحیم عمو و شد زده در که

 :کردم شروع دوباره رفت بیرون اینکه از بعد...رو خودخواه اون ی

 ...میشن آواره کردید؟اونا فکر بچه تا نود اون به هیچ شما-

 یه بالاخره...نمیشن آواره ها بچه اون نترسید...بگید هاتون دستی بالا به رو این باید شما خانوم-

 ...میشه پیدا براشون جایی

 :گفتم لب زیر و زدم پوزخند من اینبار

 مغرور و غد همیشه مثل-

 :گفت دوباره

 ...ایزدی خانوم نزنید بهم رو من خلوت بهتره ندارید ای تازه حرف اگه-

 کیه؟ مخاطبش اصلا ببینه نمیگرده بر بیشعور

 :کردم پرتاب آخرم تیر

 براتون اتفاقی شما نکرده خدای اگه...دارید بچه...دارید زن...دارید خانواده خودتون حتما شما-

 میده؟ دست بهتون احساسی چه بکنه اینکارو  بچتون با ادمی یه و بیافته

 :شد عصبانی لحنش کردم احساس

 هب بسازه منو خانواده بود قرار که زنی اون...ندارم ای خانواده اصلا...ندارم بچه بنده محترم خانوم-

 مهم برام هیچی دیگه موقع اون از...بکنم نتونستم هیچکاری من و رفت دستم از من غرور خاطر

 اقات از زودتر چه هر و بخورید رو تون قهوه لطفا هم میگم؟الان شما به اینارو چرا نمیدونم... نیست

 ...بیرون برید من

 دوست رو ای دیگه کس اون بودم سهیل عاشق من  که زمانی اون...میزدم حدس درست پس

 ونفنج و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه...برم اینجا از و فخورم رو ام قهوه میگه بهم...داشته
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 هبالاخر و چرخوند صندلیشو قهوه فنجون شکستن صدای از...زمین کردم پرت و برداشتم رو قهوه

 ...شد مواجه من قیافه با

 

 می نظر به تر شکسته...بود شده عوض چقدر...شدم مواجه اون قیافه با من بگم بهتره

 یه...نمیزد دلم به چنگی دیگه قیافه این اما بود شده تر افتاده جا و تر جذاب قبل از قیافش...اومد

 منو یوقت...میکردم فکر اشتباه...نه میبینم الان ولی...منه زندگی مرد...مرد این میکردم فکر زمانی

 شد؛ خیره صورتم به و شد بلند جاش از دید

 :گفتم و برداشتم چشمام رو از رو عینکم

 ...نگهدار خدا...رادمهر آقای ندارم دوست قهوه-

 :گفت پته تته با که کنم حرکت در سمت به میخواستم

 خودتی؟...واقعا...آوا...آ-

 همه گوش به صداش میکردم فکر که صدا و سر پر و سریع اونقدر...میکوبید وار دیوونه قلبم

 یه که همونجور...کردم نگاهش روح بی و سرد...زدم زل صورتش به و برگشتم دوباره...میرسه

 دور دور دیگه الان...رادمهر آقای اره...بود من نوبت حالا...میداد آزار نگاهش با منو خودش روزی

 شهمی ختم من برد به یا قضیه این باش مطمئن...نخواستی خودت...میکردم فراموشت داشتم...منه

 و ادمد بهت که قلبی باید منم...گفتی دروغ بهم خودت درمورد تو...تلافیه وقت الان...تو برد به یا

 ...نیستی من مال تو وقتی...بگیرم پس ازت

 :گفت دوباره

 ...من آوا-

 :کرد میخکوبش صدام
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 عوض اصلا شما...ثروت ها میلیارد وارث...رادمهر خانواده پسر تنها...رادمهر جناب...هستم پناهی-

 ...حافظ خدا...برم باید الانم...ندارم رو یکنواخت های آدم با زدن حرف وقت منم...نشدید

 ...کردم ترک رو اونجا کردناش صدا به توجه وبدون

 این مادر توسط من غرور شکست تاوان...باشه نبایدم...نیست دیدارمون آخرین این میدونستم

 ...نیست ها سادگی این به مغرور مرد

 

*** 

 آویز رخت روی از رو حولم...بود ریخته بهم اعصابم...کردم عوض رو لباسام و خونه رسیدم

 رفتم...آب دوش زیر وایسادم...آورد می جا رو حالم همیشه سرد آب دوش...حموم رفتم و برداشتم

 رو ماکت اون ساخت و طراحی نفر چهار ما به رضایی استاد که موقعی همون...پیش سال پنج به

 رفتمیگ کش خط وقتی...کنم کار گروه یه تو سهیل با میتونستم که بودم خوشحال چقدر...سپرد

 چقدر...میکردم تصور رو آیندمون و بهش میزدم زل من بود نقشه به حواسش تمام و دستش

 تیسخ از هم کلی...نشینه اجاره و میکنه کار ماشین نمایشگاه یه تو بود گفته ما به...بودم احمق

... میافتمن گرفتن زن فکر به شم مستقل نتونم تا گفت بار یه حتی...میگفت من برای زندگیش های

 میشد باعث که بود من بچگونه احساس اون شایدم...من با اما...میکرد برخورد جدی و سرد همه با

 بالدن و رفتم باهاش احمق منه باری چند یه حتی...دیگست جور یه من به نسبت دیدش کنم فکر

 دو ما طهراب حقیقت دونم نمی...میکنن کار دستش زیر نفر صد که کسی کی؟برای برای...گشتم کار

 که ای پروژه اون شدن تموم طی حال هر چی؟به یا میدونست خودش دوست رو بود؟من چی نفر

 اون شد باعث بالاخره کشیدیم زحمت کلی براش کامیار صمیمیم،با شیدا،دوست و سهیل و من

 و نم رابطه نوشته نا قانون یه طی پروژه اون از بعد...کنیم پاس رو درس اون ها نمره بهترین با ترم

 من اون برای شاید...شاپ کافی میرفتیم... خرید میرفتیم هم با ها جمعه...شد تر عمیق سهیل

 و مادر و پدر بدون سالها که منی برای اون...ندارم تعارف خودم با که من اما...بودم دوست یه فقط

 خوشبخت باهاش میکردم فکر...بود امید روزنه یه بودم کرده زندگی خودم تنهایی تو خانواده

 فکر هرگز گذاشتم مجلل خونه اون توی رو پام موسیقی تدریس برای که روزی اون اما...میشم
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 از بعد دیگه...سهیل خاله دختر و بود من شاگرد سمیرا...باشه خونه اون صاحب سهیل نمیکردم

 میوه همون...ست ممنوعه...طرفه یک عشق این میدونستم چون کردم دوری سهیل از اتفاق اون

 ...کرد زمینی رو ادم که ای ممنوعه

 

 ماشین دیدم وقتی...اونجا رفتم...کرده احضارم سهیل مادر فهمیدم وقتی...پاییزی روز اون تا

 داشتن؟ چیکار باهام نمیدونستم...زد شور بیشتر دلم نیست سهیل

 کاش ولی...رفتم...چپ سمت اتاق بالا طبقه برم باید گفت بهم خدمتکار و شدم خونه وارد

 من اونروز...رفت اونجا از که نبود آوایی همون شد اتاق اون وارد که آوایی...نمیرفتم

 اب ازدواج به سهیل گفتن...شد زده سرم توی من یتیمی...شد کشیده داد سرم اونروز...شکستم

 اریکب اونموقع تا اما بودم سهیل عاشق من...باشم من مسببش شاید و نمیده رضایت دخترخالش

 زیر برد رو شخصیتم تمام غلط یا بود درست نمیدونم که قضاوت یه...بودم نگفته بهش هم

 از بفهمه کسی اینکه بدون... رفت انتقام حس با...رفت تنفر با رفت خونه اون از که آوایی...سوال

 تمگف و دادم شیرینی همه به بودم دانشگاه اون توی که آخری روز و گرفتم انتقالی دانشکده اون

 و دادم نشون همه به اونو...بودم خریده مون دانشکده چهارراه سر از بدل حلقه یه...کردم نامزد که

 و...بشه کم سرم از خانواده اون شر تا کردم رو کارا این همه...عروسیمونه دیگه وقت چند گفتم

 قرار سهیل راه سر دوباره روز یک اگه که کردم عهد خودم با رفتم اونجا از که زمانی من و...شد

 برای ام اراده عسلی چشمای اون دیدن با بازم چرا نمیدونم اما...بگیرم ازش رو انتقامم بگیرم

 با چرا...اومد درد به دلم و شدم متعجب شکستش چهره دیدن با چرا؟چرا...شد سست انتقام

 جمله اون چرا؟چرا؟یاد...میکرد تپیدن به شروع وار دیوانه قلبم اون دهن از اسمم شنیدن

 ...افتادم

 با چه...جدید داشتنهای دوست سیم با چه...بسابی که هم قدر چه هر را اول عشق دیگ ته"

 درد سر هنجارش نا صدای از و بساب هی تو حالا... نمیرود بین از...جدید های عشق دستمال

 "...بگیر
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 یه...مرغ تخم یه از دریغ...کردم باز رو یخچال در...خونه آشپز تو رفتم...بیرون اومدم حموم از

 ...لعنت...کنسرو یه حتی یا سوسیس

 یهو که لیوان تو میریختم رو آبمیوه داشتم...میخورم همونو...جهنم به...بود آبمیوه یکم حداقل

 الیح در و برداشتم رو تلفن...رفتم تلفن سمت به و اپن رو گذاشتم رو آبمیوه...خورد زنگ تلفن

 ...شدم ولو کاناپه روی میزدم رو اتصال دکمه که

 بله؟-

 گذاشتی؟ جا کجا گوشیتو...بلا و بله-

 ...خره بده سلام اول...زهرمار-

 رستوآد گفت زد زنگ پیش ساعت دو پسره یه گذاشتی جا کجا نیست معلوم گوشیتو...تویی خر-

 ...بیاره برات گوشیتو بدم بهش

 پسره؟ کدوم...الله بسم-

 ...رادمهره اسمش گفت کنم فک...نمیدونم-

 ...حواسم بی سر بر خاک...پیشونیم به کوبیدم دست کف با

 ��...الو...الو-

 ��دادی؟ آدرسو هان؟چیه؟توام-

 ��...خب آره-

 ��...خااااااک ینی-

 خدا؟ کنم چیکار من الان

 ...آوا راستی-
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 هوم؟-

 !دنیوم امروز چرا مامانی گفته بس از کرده ام کلافه...ببینیش  میارم...میگیره رو بهونت آرشام-

 ...بیارش باشه-

 ...باشی نیاورده در بازی لق دهن...میکنم زندگی تنها من که نگفتی سمیه فقط

 میاری؟ کی رو آرشام...راحت خیالت...بابا نه-

 ...دیگه ربع سه یا ساعت نیم یه بشه آماده اگه-

 ...شده ذره یه براش دلم ببینمش بیار زود سمیه باشه-

 پردیس؟ میای فردا گفت فاتحی خانم راستی...باشه-

 پیشم؟ میمونی شام امشب...میام...بابا آره-

 بخوای؟ اگه...آره-

 �😘�...خودم خل دوست نخوام چرا-

 

*** 

 رو مشکیم مانتوی...بودم کرده دعوت مهمون خودم برای که هم امشب...نداشتم هیچی خونه تو 

 نهآی روی به رو...چشمام به زدم و کردم پاک مخصوص دستمال با رو عینکم...کردم تنم و برداشتم

 های لب...قلمی دماغ...مشکی ابرو و چشم...زدم زل آینه توی خودم به و وایسادم

 نم میخورد؟سرنوشت درد چه به خوشگلی این اما...بودم خوشگل کل در...سفید پوست...برجسته

 میشونی؟ کجا رو ما پیشونی...خانم بتول قول به...نشد که میشد خوب باید

 یکی...مشکی کاملا تیپ...برداشتم رو کیفم و کردم سر رو شالم و شدم خودم زدن دید بیخیال

 که همینجور و کردم طی رو خروجی در تا حیاط مسیر...ختم مراسم میرم دارم میکنه فکر ندونه
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 ناآش صدای یه که میرفتم راه کوچه تو داشتم...بیرون زدم خونه از میکردم فکر تیپم به داشتم

 ...کرد صدام

 ...آوا-

 اینجا که نداشت تعجبی...بود داده بهش سمیه رو اینجا آدرس...شدم مواجه سهیل با و برگشتم

 ...بود شده پیداش

 :گفتم حوصلگی بی با و کردم گرد عقب

 ...رادمهر جناب بله-

 ...بزنم حرف باهات باید آوا-

 داریم؟...باشیم داشته حرفی هم با ما نکنم فکر-

 که همونی...خرید میرفتی باهاش که همونی...بود همکلاسیت که همونی...سهیل...منما...آوا-

 ...میکردی شوخی کلی باهاش

 زیاد مالیش اوضاع که داشتم سهیل اسم به همکلاسی یه پیش سال پنج من...رادمهر جناب-

 خوب کار دنبال شدن مستقل برای که مغرور مرد یه...پاس و آس آرشیتکت یه...نبود خوب

 ...حیف اما...میگشت

 :دادم ادامه و زدم پوزخند یه

 شما رفتگان خدا...مرد برام شدم مجلل خونه یه وارد تدریس برای وقتی پیش سال پنج همون-

 ...بیامرزه هم رو

 :گفت ناباوری با

 ...من آوا-
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 دلم...میشنیدم که رو صداش...بود برگشته لعنتی حس همون دوباره...میداد فشار گلومو بغض

 شخود قول به که کسی از...بگیرم انتقام ام شکسته دل خاطر به مرد این از باید من اما...میلرزید

 اون الان منکه اما...هام رویا مرد شد که کرد جا دلم تو رو خودش اونقدر اما بود دوست یه برام

 ...نباید...برگرده حس اون دوباره بدم اجازه نباید بودم؟من...نبودم پیش سال پنج دختر

 :زدم داد بلند

 جز نمیخوام هم دیگه...زودتر چه هر...برید اینجا از و بدید رو من موبایل لطفا...آقا هستم پناهی-

 ...دروغ بازم نه و...چیزی توجیح نه...بشنوم ازتون حرفی پرورشگاه اون به راجع

 :گفتم بلندتر

 ...بزنی گولش دروغات با که نیستم لوحی ساده دختر اون دیگه من-

 :گفت و کرد مشت رو دستاش سهیل

 ... ازم اینقدر بزنه؟هوم؟یعنی غیبت دفعه یه که داشت ارزش اینقدر من دروغای یعنی-

 :موند تموم نا آرشام جیغ با حرفش

 ...ماماااااااانی-

 ...بود من نجات فرشته همیشه بچه این

 

 هیلس به ناباوری با داره سمیه و میاد من سمت به لبخند با داره آرشام دیدم و صدا سمت برگشتم

 کشیده سهیل صورت از که رو طراحی اون حتی و...میدونست رو سهیل قضیه سمیه...میکنه نگاه

 وت پرید اون و کردم  باز آرشام برای رو دستام...رادمهره فامیلیش نمیدونست اما...بود دیده بودم

 ...بغلم

 :گفت اش بچگونه لحن همون با آرشام
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 نیومدی؟ دیلوز چلا مامانی-

 اذیت رو سمیه خاله که دیروز...بازی شهر میبرمت امروز عوضش خوشگلم پسر ببخشید-

 نکردی؟

 ...سوزوندم آتیش ذله یه فقط مامانی نه-

 :گفتم و خندیدم بلند

 ...شم فدات من الهی...بلا ای-

 سمتش به...وایساده اونجا هم سهیل که نبود یادم...رفت در دستم از مکان و زمان یهو

 ره که دانشجویی دوران مثل...بود کرده باد پیشونیش رگ و بود شده مشت دستاش...برگشتم

 ...میشد شکلی این میشد عصبانی خیلی وقت

 :گفت اش کرده کلید دندونای لای از زحمت به

 پسرته؟ این-

 ...دروغ دومین اینم...شده شروع تازه بازی گفتم

 ...آره-

 حس ولی چرا نمیدونستم...میکرد تر واقعی رو دروغم این و بود سالش چهار آرشام شکر رو خدا

 ...دادم ادامه پس...میدم حرص رو سهیل دارم حرفام این با میکردم

 نه؟... خوشگله-

 :گفتم آرشام به رو و

 کردی؟ سلام مامانی-

 ...نچ-
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 ...بده سلام الان خوب-

 ...عمو سلام-

 ��نبود خوشحال زیاد سوپرایز این از شاید نمیدونم...اومد نمی در خونش میزدی کارد که رو سهیل

 :گفت بزور

 ...سلام-

 :گفت تصنعی لبخندی با و کرد من به رو دوباره

 ...داری خوشگلی پسر-

 ...سه...دو...یک...الان همین...بود من خلاص تیر نوبت

 ...رفته باباش به...اوهوم-

 و پدر عکس من...نبود دروغ آخریه این ولی...میخوام معذرت گفتم که دروغایی خاطر به خدایا

 دروغ این پس...نبود بد برادری چشم به باباهه قیافه...دیدم پروندش تو رو آرشام مادر

 ...واقعیته کامل نگفتن...نیست

 

 :گفت و سمتم گرفت رو موبایلم من حرف اون از بعد

 ...مرسیدی خوبی ی نتیجه به شاید...بزنیم حرف هم با پرورشگاه به راجع باید...دفترم بیا فردا-

 یب مادرش که نمیکرد رو کارایی همون...نزنه حرف تمسخر با...نزنه حرف بلند میکرد سعی چقدر

 دوست منو روزگاری یه سهیل شاید...داشت حق سهیل مادر شاید نمیدونم...میداد انجام پروا

 هیلس بده پس تاوان باید که کسی میرسم نتیجه این به دارم اما...نمیدونم خودمم...شاید...داشته

 ...گرفتم ازش رو موبایل...مادرشه من حساب طرف...نیست

 :گفتم بشه ماشین سوار اینکه از قبل
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 ...بود خوب خیلی موسیقی تو همسرتون؟استعدادش از خبر چه...رادمهر آقای راستی-

 ...میکرد نگاه بهم تعجب با

 ...بپرسم رو بودم معلمش زمانی یه که رو یکی حال میخواستم...میکنید نگاه اونطوری چرا-

 :پرسید تعجب با

 همسرم؟-

 ...خانوم سمیرا...بله -

 :گفت و زد پوزخند یه

 همسر؟ میگن خاله دختر به کی از-

 :گفتم و زدم پوزخند یه خودش مثل

 ...داره بیشتری رواج فامیلی ازدواج نسب و اصل با های خانواده تو وقتی از-

 کردم؟ ازدواج سمیرا با من گفته کی-

 یب منه به نسبتون و اصل با مادر...کرد گوشزد بهم اینو مادرتون بودم خونتون که باری آخرین-

 ...بشم رو به رو شما با کمتر بهتره که کرد یادآوری نسب و اصل

 تو رو کوچولوش دست و زمین گذاشتم رو آرشام بشم العملش عکس منتظر اینکه بدون بعدم

 :گفتم بهش و گرفتم دستم

 مامان؟ بریم-

 :گفت بود ساکت لحظه اون تا که هم آرشام

 ...بلیم-

 :زد داد سهیل که میرفتم داشتم
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 ...آوا-

 ...برگشتم ولی چرا نمیدونم

 :گفت غمگینی حالت یه با

 خوشبختی؟ زندگیت تو الان-

 :گفتم و زدم پوزخند یه خودش مثل

 پسفردا...برسیم خوبی نتایج به شاید خودتون قول به...رادمهر آقای دفترتون میام پسفردا-

 ...نره یادتون...ظهر از بعد 5 ساعت

 ...نکرد صدام دیگه اون و رفتم واقعا بار این و

 

 "...نیست بخیر دیگر اما است شب هایم شب تو بدون"

*** 

 

 ...عاشق مغرور یه و مغرور عاشق یه...داره طرف دو عاشقانه ماجرای هر

 دوم درجه در و مغروره اول درجه در که مردی... ام قصه مرموز مرد سراغ برم میخوام

 مرد این...بیرون بیاره خودش لاک از رو مرد این میتونه ما قصه آوای این ببینم میخوام...عاشق

 ازش رو آوا ممکنه که هست قصه این تو دیگری کس وگرنه...کنه اعتراف عشقش به باید

 ایدب عاشق مغرور این...بجنبه باید من قصه مرد...نزدیکه من قصه مرد به خیلی که کسی...بگیره

 بار یه اجتماعیش جایگاه و اون...بکنه مغرور عاشق دل کردن رام برای رو تلاشش تمام ایندفعه

 چیکار سهیل اینبار ببینیم...کردن خراب نه ساختنه وقت اینبار...شکستن رو دختر این

 �میگین؟ چه شما...داره سختی کار میگم که من...میکنه
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 سهیل

 خیلی سرعتم...میدادم فشار رو گاز پدال میتونستم تا...شدم دور اونجا از و شدم ماشین سوار

 داشت؟ اهمیتی چه اما...بود زیاد

 این...دمش خسته...مرگ بابای گور اصلا...تصادف بابای گور...کینگ پار بابای گور...جریمه بابای گور

 ینوا شاید...میپره راستش سمت پلک میگه دروغ وقتی...گرفته بازی به منو زندگی بدجور دختر

 اون...بچه پسر اون...نمیگفت دروغ هم شاید اما...میگه دروغ راحت اینجور که نمیدونه خودشم

 قضیه اما و...شده جور هر...ببینم شو شناسنامه باید...شدم گیج خودمم!...مامان:گفت بهش...حرفا

 برام ندیدمش،هنوزم هیچوقت دیگه اون از بعد من و اومد ما خونه به بار آخرین برای که روزی اون

 مادر مادر...اخ...میگه بهم حقیقتو ؟اون!بپرسم خودش کنم؟از کار چی نمیدونم...معماست یه

 به همیشه من مادر اما زد حرف مرده سر پشت نباید کردی؟میگن من زندگی با اینکارو چرا...مادر

 هیچوقت...باشه کشیده سرم روی نوازش دست نمیاد یادم هیچوقت...بود خانواده شان حفظ فکر

 شده باعث که گفته آوا به رو چیزایی روز اون مطمئنم...بود مادرم بالاخره اما...نکرد مادری برام

 اینو خودش و بود من زندگی تمام موقع اون آوا...نکنه نگاه هم رو سرش پشت و بره اون

 لمد بند اش گریه دیدن با و میشدم خوشحال خندیدنش با که بود دختری تنها اون...نمیدونست

 ...میشد پاره

 دوست یه مثل باهام همیشه ها موقع اون...برد خودش با هم رو وجودم از تیکه یه رفت وقتی

 میکردم سعی چقدر روزا اون...بزنم بهش رو دلم حرف نتونم که میشد باعث این و میکرد برخورد

 ی همه...میکرد فرق دیگه دخترای با آوا چیز همه...هه...بدم نشون پاس و آس پسر یه رو خودم

 من اما بدن نشون جنتلمن و پولدار خودشون میکنن سعی عشقشون آوردن بدست برای پسرا

 ینا نمیکردم فکر هیچوقت اما...برسم نظر به جل آسمون و خاکی آوا نظر به که میکردم کاری باید

 چیز همه میخواستم شدم مواجه باهاش خونمون توی که روز اون...بره و بذاره آوا بشه باعث دروغا

 :گفت بهم جمله یه فقط...بزنم حرف باهاش کلمه یه نذاشت حتی اون اما بگم براش رو

 ...کردی بد...رادمهر جناب کردی بد-
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 آوا بدون من خدایا... ببخشید خدایا...بدم اینقدر که ببخشید...کردم بد و بودم بد من آره

 یه شنیدم ها بچه زبون از آخر روز که آوا نامزدی قضیه میکردم فکر الان تا که منی...نمیتونم

 یلتبد واقعیت به رو حرف اون داره که میبینم رو چیزایی دارم الان...ست بچگانه شوخی یا تلافی

 به و میگرده بر بالاخره آوا که میشدم بلند خواب از امید این به روز هر که منی خدایا...میکنه

 ...دبای...شم مطمئن باید من...نه اما...شده دیگه یکی مال آوا که میبینم دارم الان میده گوش حرفم

 نمیدانست و دید می رفته دست از را آن که عشقی برای میریخت اشک امان بی من قصه مرد و"

 "...دانست نمی...دانست نمی...آوایش بدون هوای در بکشد نفس چگونه

 

*** 

 تحمل خونه تو نمیتونستم...شرکت اومدم صبح از...میاد گفت آوا که روزیه همون امروز

 رو پریدم،صدام جام از در صدای با...میکنم خیال و فکر دارم روزه دو الان...بودم شده خسته...کنم

 :گفتم و کردم صاف

 ...تو بفرمایید...بله-

 ...تو اومد عشوه و ناز با باهر خانوم و شد باز در

 :پرسیدم بیخیال...رفتم وا صندلی روی دوباره اون دیدن با

 خانوم؟ دارید کاری-

 ...اخلاقید بد امروز شما چقدر مهندس آقای وا-

 :گفت و زد بهم چشمکی ذاتیش عشوه اون با بعد

 ...نکنیدش تلخ خودتون کام به اینقدر روزه دو دنیا مهندس آقای-

 امروز...شرکت برای بود شریکم پخت دست هم استخدامش... نمیومد خوشم دختره این از اصلا

 :گرفتم می رو دختره این حال باید



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 27 

 ...الطف خودتونو کنید جمع دوما... باهر خانوم باشه مربوط شما به من روحی اوضاع نکنم فکر اولا-

 :گفت تعجب با و بهم زد زل گرد چشمای با باهر

 بله؟-

 و پوشیدن لباس اینطور و بازیا لوند این جای اداری محیط...خودتونو کنید جمع کردم عرض-

 ...نیست صورتتون روی کردن نقاشی

 ستب می رو در که موقعی و کرد ترک و اتاق عصبانیت با بود ندیده منو روی این حال به تا که باهر

 :گفت من به رو

 ...که واقعا-

 یرش دم با البته...هوا شدم پرت متر چهار که جوری...کوبید بگم بهتر یا...بست محکم رو اتاق در و

 ...داره هم رو عواقب این کردن بازی

 مه باهر موقعیت این تو...خندیدم تفکراتم این به و...نیست موشم که باشه؟اون شیر شیر؟باهر

 ...خودش برای بود شده ای سوژه

 موعد از دیرتر یا زودتر هیچقت آوا و بود نشده نیمم و چهار هنوز...انداختم ساعت به نگاه یه

 نیطولا ساعت نیم این شاید...باشم منتظر هم دیگه ساعت نیم حدودا باید پس...اومد نمی سرقرار

 ...بود عمرم ساعت نیم ترین

 ینا که وای...مشکی پا تا سر تیپ اون با بازم...شد پیدا اش کله و سر دقیقه چند از بعد بالاخره

 شده افسرده و غمگین خیلی...بود شده عوض کلی بودمش دیده که باری آخرین از دختر

 لباس جوری یه میشناختم من که آوایی...میخندید هم دیوار جرز به میشناختم من که آوایی...بود

 منو میشناختم من که آوایی...کرد پر رو رنگی مداد جعبه یه میشد لباسش رنگای با که پوشید می

 شده عوض من آوای آره...نبود عینکی میشناختم من که آوایی حتی...میزد صدا سهیل

 ....بود شده متنفر ازم بگم بهتر شاید و...بود شده شکسته...بود
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 با هم رو بچه پسر این بزنم حرف تنها آوا با میخوام که حالا...بوده افتضاح همیشه من شانس

 بودم بچه عاشق که منی...نمیاد خوشم هه بچه این از میکنم کاری هر چرا نمیدونم...آورده خودش

 ...دیوار به روم...نکرده خدای پسر این اگه حتی...نمیومد خوشم بچه این از

 ...که نداره تقصیری باشه آوا پسر

 ...باش مسلط خودت به سهیل

 بچه الف یه این به حواسش گذاشته اتاق توی رو پاش آوا وقتی از...میکنم دق دارم...نمیتونم

 انداخت بهم گذرا نگاه یه...خیر نه اما...بشه جلب توجهش شد باعث که کردم ای سرفه تک...ست

 چهار و بیست دختره یه با چهارساله ی بچه یه نمیدونم من آخه...شد سرگرم بچه اون با دوباره و

 ...بزنن که دارن حرف چقدر ساله

 ...نمیشه اینطوری نه

 ...نشستم بود آوا روی به رو که مبلی روی رفتم و شدم بلند میز پشت از

 ...آوا-

 :کرد بلند سرشو بالاخره

 رادمهر؟ آقای بله-

 ... و مرض ای...رادمهر آقای و کوفت ای...رادمهر آقای و زهرمار ای

 ...بگید رو حرفتون-

 ...هان؟آهان-

 رو ماش اینکه و بودم نشسته شما به پشت اینکه منظورم...میخوام عذر دیروزم رفتار بابت که اولا

 تحویلم دیگه اسم یه و کردی عوض رو اسمت چون بود هم تو تقصیر البته...نشناختم

 ...هه...ایزدی...دادی
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 شما نباشه چی هر...کنید خواهی عذر بخوایید شما که بود نیافتاده اتفاقی دیروز رادمهر آقای-

 نکنه...میکردید رفتار اونجور هم باید شما...پایه دون مربی یه من و هستید بزرگ شرکت یه رییس

 محترم بانوی یه مثل من مثل کاری و کس بی آدم با شما مثل نسبی و اصل با آدم میخواستید

 کنه؟ رفتار

 بزن نیش فقط...نکنیا ای دیگه کاری...خب...بزن نیش-

 کردم روشن سیگار یه و رفتم پنجره سمت به و شدم بلند جام از عصبانیت با و

 :گفت آوا

 ...هست اتاق این توی بچه نکنید روشن سیگار ثانیا...گفتم حقیقتو من اولا-

 :گفتم و کردم نگاهش عصبانیت با

 ...میره بچه با کاری قرار سر عاقلی آدم کدوم...بیاری خودت با عزیزتم همسر میخواستی-

 این سلامتی که نبود مهم برام اونقدر شما با قرار و دکتر ببرم رو بچه این باید رادمهر جناب-

 ...نزنید حرف کنایه و نیش با هم شما پس...بچه

 ...رفت بیرون اتاق از بهش دادن جواب برای و خورد زنگ موبایلش لحظه همون

 یه این امیدوارم...رسید ذهنم به چیزی یه لحظه یه اما...بود خورد خیلی...بود خورد اعصابم

 همیشه آوا یادمه...شم مطمئن باید...ببینم رو آوا شناسنامه باید من...باشه مونده روش عادتش

 مالان...باشه همراهش همیشه شناساییش مدارک باید آدم میگفت...داشت خودش با شو شناسنامه

 ...بود ماشینش با بازی مشغول هم بچه پسر و بود میز رو کیفش که

 رو انگشتم کرد نگاه بهم بچه وقتی و کیفش سراغ رفتم آروم منم میزد حرف موبایل با داشت آوا

 خدا خب...زد لبخند بهم و کرد تقلید اینکارو من مثل اونم...گذاشتم صورتم روی ساکت نشونه به

 یداشپ بالاخره...گشتم شناسنامه دنبال و آوا کیف تو کردم رو دستم...نیست لجبازی بچه شکر رو

 ...کردم
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 :گفتم لبخند با و آروم

 ...کردم پیداش-

 داشتم که همینجور...باهوشیه بچه زد؛کلا دست برام و شد خوشحال من کار این با هم بچه

 :گفتم بهش میکردم باز رو شناسنامه

 بود،نه؟ آرشام اسمت-

 

 :گفت و خندید نخودی بچه پسر

 ...ژون عمو...بله-

 ...کردم باز رو اش شناسنامه دوم صفحه بالاخره

 ��...کردم نگاهش بودم کرده بازشون بزور که چشمام لای از و آروم

 زد اونم...قدش بزن گفتم آرشام به و برگشتم خوشحالی از��...نبود بخدا��...نبود هیچی��...نبود

 :پرسید بعدم...قدش

 عمو؟ نبود چی-

 ...جون عمو بابات اسم-

 ...ندالم بابا منکه-

 ...گرفت بود دستم اش شناسنامه درحالیکه منو مچ و تو اومد آوا چی یعنی بپرسم اومدم تا

 :گفت پوزخند با

 ...نیست نگرد نبود گشتم-

 :گفتم پته تته با و شدم بلند مبل رو از
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 ...(گفته پته تته با رو "هان" که بوده بد وضعیتش قدر چه ببینید)هان؟...ها...ه-

 :گفت و وایساد  روم به رو و اومد عصبانیت با آوا

 ...شوهرم از نه ولی هست من پسر بچه این...شوهری؟نباش اسم دنبال-

 میگفت؟ چی داشت این

 ...کردم کار چی نفهمیدم دیگه...نمیشد باورم

 :زدم داد و گوشش دم زدم و بالا بردم رو دستم

 اش هصیغ بگی میخوای الان حتما شدی؟یا عوضی اینقدر کی بگم بهتر شدی؟یا عوض اینقدر کی-

 ...بزارید شرعی کلاه کاراتون رو همینه ها شما کار...بودم

 :زد داد سرم بلند بغض با...برداشت صورتش روی از رو دستش

 برای نداری حق اصلا من؟تو گوش تو میزنی حقی چه به تو...بیشرف عوضی شو خفه...شو خفه-

 مثل همه میکنی فکر پستی خودت...میخوره بهم ازت حالم...بیاری در بازی سر بالا آقا من

 مادر و پدر چون کردی فکر...مادری همون پسر که حقا...پندارد خود کیش به را همه کافر...خودتن

 اصل با خانواده اون و تو ندادید زجرم عوضیم؟کم برت و دور دخترای مثل نبوده سرم بالا

 بیرون؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ نمیشی گم زندگیم از چرا...نسبت

 :گفت قبل از بلندتر و

 چرااااااا؟؟؟؟؟-

 و تبرداش رو کیفش...کرد بغل و برداشت مبل روی از میکرد گریه داشت که رو آرشام گریه با بعد

 :گفت میرفت بیرون در از داشت که موقعی

 هیچ سمت هیچوقت من...خوندمه فرزند جوری یه... پرورشگاهه های بچه از...پسرمه مثل آرشام-

 میفهمی؟...بوده کارات و دروغا و تو مسببش اینا همه و...نرفتم پسری
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 فرصت حتی حالیکه در...بود رفته بیرون دفترم از گریه با آوا که اومدم خودم به زمانی من و

 مبود زده که گندی بار این...نکردم فرصت...کنم وقف رو پرورشگاه اون میخوام بگم بهش نکردم

 ...من دست از وای....وای...نبود جبران قابل ها سادگی این به

 

*** 

 ...زدی گند...برادرم زدی گند-

 :گفتم و مالیدم ام شقیقه ام اشاره انگشتهای با

 ببندمش؟ بیام یا کامیار میبندی-

 رو؟ چی-

 ...شکلو مستطیلی گاله اون-

 داری؟ من دهن با چیکار...خشن-

 که باشه آوایی همون اگه...بود حساس خیلی میشناختم من که آوایی اون خب...دیگه زدی گند

 ...نمیکنه نگاهم روت تو دیگه میشناختمش من

 :کردم پرتش کامیار سمت به و برداشتم رو میزی رو تقویم

 ...بابا کن کار خف-

 :گفت و داد خالی جا

 ...پیشت اومدم نیست خوب حالت گفتی که منه تقصیر-

 :گفتم عصبانیت با

 ...نکردم کبودت و سیاه کمربند با تا بیرون گمشو اینجوریه بده؟اگه منفی موج اینجا اومدی-
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 ...کنممی پرت تقویم کنی پرت تقویم ضمن در...میزنی حرف من با اینطور نیستما زنت من ببین-

 :گفت و برداشت زمین رو از چیزی یه و شد خم بعد

 ...میکشی سیگار که باز-

 حرفیه؟ بمیرم میخوام...نیست مربوط تو به-

 میشی کش زجر...میشم خلاص میکشتت دفعه یه بگم نداری هم مریضی یه...بابا کن غلط-

 حالا همیش بدتر هست که اینیم از قلبت...خلاص و میمیری بگم که نداری آسا برق دیابت...بدبخت

 ...کن باقالی و بیار خر

 احال...نمیارم دووم ماه پنج چهار از بیشتر قلبم این با من...میشدن خلاص ای عده یه میمردم من-

 !گفتم کی ببین

 صبر هک وقت چند حالا...پیوند لیست تو رفتی که فعلا...بمیری میکنی غلط تو...سهیل شو خفه-

 ...میشه پیدا برات قلب یه کنی

 :گفتم و زدم پوزخند

 مردم؟ کی؟وقتی دیگه-

 مردن تا چهار توش میگی جمله تا دو که خواستگاری؟تو بری میخوای روحیه این با تو-

 گفتی؟ قلبتو قضیه آوا به هست؟راستی

 اصلا...مینداختیم تیکه هم به و بودیم دعوا حال در همش دیدیم رو همدیگه وقتی از ما اصلا...هه-

 بی بخود خود زمین اون چون...میشه خوشحال خیلیم میرم می دارم بفهمه آوا اگه کنم فکر

 ...پرورشگاهه اون نفع به و میشه صاحب

 کنی؟ وقف رو اونجا میخوای نگفتی بهش مگه-

 ...نشد وقت-
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 حرف برای تو که وقتی اون بز؟تو میکردی غلطی چه داشتی تو پس...عرضت بی سر بر خاک-

  دختر تا ده از من داشتی آوا با زدن

 بکنی؟ نتونستی غلطی هیچ تو ولی میکردم خواستگاری

 ارشمیدس؟ کنم چیکار میگی خب-

 ...میگم چی ببین کن گوش خوب...منه پیش کارت چاره-

*** 

 

 ...نگرفت اگه اما...گرفت،گرفت نقشت کامی ببین-

 :گفت و گرفت دندون به لبشو

 ...نچ نچ شکست؟نچ و کامیار آقا اصن...نمیره من های نقشه درز لا مو...سهی بگیر گاز زبونتو-

 :گفتم و کردم نگاش چپ چپ

 میمیری؟ سهیل بگو...سهی و زهرمار-

 میمیری؟ ، کامیار بگو هم تو-

 ...کامیار ای بچه خیلی-

 ...مودونم-

 ...قبلا نداشتی اداها این از تو...خورد بهم حالم اه اه اه-

 ...کرد اثر من در همنشین کمال-

 ...شه عوض روحیت میخوام که من سر بر خاک
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 ...خااااک-

 ...کوفت-

 :کردم تمرکز و بستم و چشام

 ...میکنیم چک هم با دیگه بار یه...ببین-

 رو؟ چی-

 ...رو نقشه-

 ...آهان هان؟آهان-

 طناب با دارم که بگو منو...خنگ...کن بخیر ختم العقل ناقص این با رو ما عاقبت آخر خدایا

 ...چاه تو میرم این پوسیده

 دبع میشم ظاهر من سوپر مثل من...میزنن رو کیفش ها موتوری...بیرون میاد آوا...کامیار ببین-

 و نازنینم چشم پای میزنن مشت یه بعدم و بهم میدن رو کیف بعدی کوچه تو...دنبالشون میدوم

 ...بگیره امیدوارم اما ست بچگانه یکم...آوا نجات فرشته میشم من بعدم...میکنن فرار

 همیشه...نره یادت سخن در نرمش زدی حرف باهاش که بعد...نکنا توهین من نقشه به ببین-

 فهمیدی؟...میده جواب

 ...بدی درس من به تو بود مونده همین...بله-

 چمه؟ من مگه-

 :گفت یهو که بدم رو جوابش خواستم

 ...عینکیه که این نه البت...اومد آوا...آوا-

 :گفتم که میشدم پیاده ماشین از داشتم
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 ...خره شده عینکی هم آوا خب-

 ...تا دو اون به میزنم زنگ الان پس باشه-

 که این الخالق جلل...زدن رو آوا کیف و اومدن موتوری تا دو بزنه زنگ سهیل اینکه از قبل اما

 :زد داد سهیل...اینا پس خب...نزده زنگ هنوز

 ...میگم بهت بدو...دزدن واقعا اینا...برو-

 

 رد رسیدم؛آوا آوا پای به که نکشید طولی...دویدن به کردم شروع کنم فکر بتونم اینکه از قبل

 :گفت میزد نفس نفس و دوید می که حالی

 اینجا؟ اومدی بازم تو...تو-

 :زد داد بلندتر که بود دادم؛اینجا ادامه دویدنم به بزنم حرف اینکه بدون

 میکنی؟ چیکار اینجا میگم بهت-

 : گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 ...بمون همینجا تو...دزدا دنبال میرم من-

 ...ندوید دیگه آوا تعجب کمال در و

 و ینپای پرید یکیشون خودشه؛...یس...انداختم گیر کوچه یه تو رو دزدا دویدن کلی از بعد بالاخره

 :زدم داد بلند...بیامرز و ببخش رو من مردم اگه من آورد،خدایا در رو چافوش

 ...برید و من به بدید رو کیف-

 :گفت دزده

 ...حتما-
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 هک کردم کاری یه بدبختی با و گرفتم دستشو...کن کمک خودت خدایا... کرد حمله بهم چاقو با و

 با بکنم رفک بتونم اینکه از قبل و نکشید هم دقیقه یه به خوشحالیم اما...��بیافته دستش از چاقو

 هیچی دیگه و رفت سیاهی چشام و شد شل دستام سرم پشت به��سفت چیزی یه خوردن

 ...جا همه...شد ساکت جا همه دفعه یه و...�نفهمیدم

 

 ...قبل سال پنج

 :زد داد کامیار...میخندیدم بلند بلند و میکشیدیم لایی ماشینا بین از

 ��...آرومتر...بیشعور خر-

 ��...میکنیم حال داریم بابا برو-

 ��...دختره اون با قراره شنیدی وقتی از دیگه خوبه-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم زود

 ...خانومه آوا هم اسمش داره اسم دختره اون-

 هکشت من یعنی...شنگولی و شاد اینقدر کنی کار گروه یه تو خانوم آوا با...خانوم آوا...��بعله-

 اگه منم...دیگه بعله...بکنه اینکارو شد راضی رضایی تا اومدی و رفتی اینقدر...پشتکارتم این مرده

 ...میزدم رو استاد مخ اینجوری بود خانوادگیم دوست استاد

 :میخندیدم،گفتم قبل از بلندتر که حالی در

 ...میگم چی بفهمی نیستی عاشق-

 یادش رو خودش پیش ماه چهار سه عاقا...نزن حرف عاشقی و عشق از من برای تو-

 کرف نمیدونست یکی که نمیکرد نگاه دختری هیچ به و میداشتی بر قدم غرور با همچین...نمیاد

 ...پریونه شاه پسر میکرد
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 ...نیستم مگه-

 ...دارم بچه و زن من...میدی کشتن به منو الان...برو آرومتر روانی... ای دیوونه تو...چلی و خل تو-

 نفهمیدم؟ من شدی دار بچه و زن تو کی از-

 ...آرومتر...نمود عیان رخ ما بر رو مه آن وقتی از-

 کلک؟ میگی رو شیدا-

 دک منم چلم و خل تو مثل منم کنن فکر و بدن رد جواب تو به میترسم اینه بدبختی...بعله-

 ...کنن

 چطور؟-

 ...نه یعنی نه بگه آوا...آواست فابه رفیق شیدا...نمیبینی مگه-

 ...میده بله جواب بهت باشه داشته دوستت شیدا...نترس-

 :گفت و بهم زد رو دستاش

 ...ما جون-

 ...باشه دنیا و نباشی میخوام که تو جون به-

 ...زهرمار-

 :زد داد کامیار که بکشم دستی میخواستم...دانشگاه نزدیکای رسیدن بالاخره

 ...نمیکنم حلالت رو شیرم بکشی دستی اگه بخدا-

 ...خندیدم هر هر هر-

 ...کشیدم رو دستی معطلی بی و
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 :گفت جون بی کامیار

 ...بترکی الهی...بده رد جواب بهت آوا الهی...چرخ هیجده زیز بری الهی-

 :گفتم میکردم عوض معمولی پیراهن یه با دارمو مارک پیراهن که حالی در

 ...من به بده بکن کمربندتو اون...بزن غر پیرزنا عین کم-

 :زد داد کامیار یهو

 ...بابا کن چییییییی؟غلط-

 ...کن عوضش من کمربند با میگم بابا-

 چرا؟ اونوقت -

 قیافه و تیپ این با و من آوا نمیخوام...داره مارک من مال چون...زیرا اینکه برای-

 ...نیست خوب پولدارا بچه با میگن همکلاسیاش...ببینه

 :گفت آورد می در کمربندشو که حالی در کامیار

 تو رو ااینکار چرا...بودم بدبخت من وگرنه...کنی عوض نمیخوای شلوارتو که خوبه...پولدار بچه بابا-

 نمیکنی؟ خونه

 ...ندارم نصیحت حوصله...ببینه فخرالزمان نمیخوام-

 نداره؟ دوست تون مامی...بله اوه-

 ...بابا کن ولش-

 ...بستم ساده ساعت یه و آوردم در هم رو قیمتم گرون مچی ساعت

 

 :گفت کامیار... شدیم پیاده ماشین از
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 دیگه؟ برقراره خونتون تو رادمهر خانواده شان قضیه هنوزم-

 ...بابا آره-

 :آوردم در ادا و گرفتم خودم به جانبی به حق قیافه بعد

 اصول طبق باید و هستی ها رادمهر از یکی تو...بشه حفظ باید رادمهر خانواده شان...پسر ببین-

 ...کنی رفتار

 :گفت و آورد در زدن اوق ادای کامی

 ...آوا و تو تا میایم بهم بیشتر شیدا و منو خداییش...نازه انقدر که بشم خودم بی بی فدای-

 ...کن کار خف-

 ...ادب بی-

 ...ادب با خوبی تو-

 ...دانشکده تریا کافه رفتیم حرفی هیچ بدون بعدشم

 :گفت کامیار

 چنده؟ ساعت-

 ...گرفتم قرض ازش...باغبونمونه قبلی ساعت...نداره باتری ساعته این-

 ...ها بباره روت و سر از فلاکت قشنگ دیگه کردی کاری یه...سرت تو خاک یعنی...آهان-

 ...اوهوم-

 ...زهر-

 گذاشتی؟ قرار چند ساعت دخترا با...بده فحش کم...دیگه بسه-
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 ...برسیم هم صفایی کلاس به که کردم تنظیم جوری یه...9 ساعت واسه-

 ...نیومدن چرا پس... نه به دقیقه پنج که الان خب-

 میخوری؟ چی...بشینیم بریم بیا فعلا...دیگه دقیقه پنج تا کو حالا...نمیدونم-

 ...چایی-

 زهرمارا و کوفت این و قهوه...نمیکنی رفتار هم پولدارا بچه این مثل میاد خوشم نه-

 ...چای فقط چیه؟نوشیدنی

 :گفتم و کردم نگاهش شیطنت با

 ...نشدا بد هم تو برای خوبه-

 چی؟-

 ...هههه...کنی نزدیک شیدا به رو خودت خوب میتونی هم تو...پروژه قضیه این...دیگه هیچی-

 مبود بلد خودم وگرنه...توئه به کردن کمک قصدم فقط من...میزنیا حرفا این از نشنوم...زهرمار-

 ...کنم باز خانوم شیدا با را صحبت سر

 ...میگی راست که تو آره-

 ...بده سفارش رو چایی برو فعلا

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 ��...ایششششش-

 

 ...شد پیدا شیدا و آوا کله و سر شد 9 ساعت که همین

 ...تایم آن جونم-
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 :گفت بود مونده عقب که شیدا...نشست میز سر و اومد هم آوا اومد چایی با کامیار که همین

 ...بیام منم کن صبر-

 ...شاهکاریم...والا...زدیم مت و پت به سور تا سه اونا هم و ما هم میومد خوشم

 :گفت نشست  کامیار همینکه

 میخورید؟ چایی هم شما خانوما دختر-

 :گفتن همزمان دو هر

 ...نه-

 نگاه آوا به چشمی زیر داشتم من...گذشت سکوت به همینطور دقیقه چند بعد گرفت؛و خندم

 ات سیصد هم شیدا بیچاره...شیدا به زد زل و چونش زیر گذاشته دستشو کامیار دیدم که میکردم

 ایپ روی زدم پام با...بهش بود زده زل ملیح لبخند به با انگار نه انگار کامیارم...میکنه عوض رنگ

 :پرسید شیدا...هوا رفت آخش که کامیار

 شما؟ شدید چی-

 :گفت و خندید زور به کامیار

 ...میشه خوب الان گرفت پام تو رگ یه...شما نترسید-

 ...خندید ریز هم آوا و کرد نگاه من به چپ چپ و

 :گفتم و کردم ای سرفه...شیدا به زد زل کامیار دوباره

 ...مطلب اصل سر برو کامیار-

 :گفت کامیار

 ...قب غلامی به رو ما لطفا خانوم که اینه مطلب اصل-
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 :کنم جلوگیری حدش از بیش زدن گند از تا حرفش وسط پریدم

 استاد اما کنیم کار غلامی استاد های دانشجو از تا دو با بود قرار اول ما که اینه کامی منظور-

 ...کردن معرفی ما به رو شما رضایی

 :گفتم کامیار به آروم...گذروندا خیر به خدا...هووووف

 ...بزنی حرف نمیخواد دیگه...بمیر خفه-

 

 :گفتم مصنوعی خنده یه با

 چیه؟ شما برنامه خانوما خب-

 وشگ حرفاش به اصلا بگم راستشو بخوام اگه اما دادن توضیح به کرد شروع و کرد ای سرفه یه آوا

 فرق من اطرافیان تمام با دختر این چقدر...میکردم نگاه صورتش به داشتم فقط من...نمیکردم

 مهمونیای تو که گری عشوه زنای مثل حرکاتش...بود آرایشی هیچ بدون و ساده صورتش...میکرد

 همونی...چیزش همه...رفتارش...وقارش...ایمانش...میکرد زیباش اینا تمام چقدر و...نبود میدیدم

 بشه زندگیش وارد اگه باشه مطمئن که زنیه داشتن مرد یک آرزو تمام... میخواست مردی هر بود

 آدمی همچین دنبال من...اون به فقط و فقط...عزیزم میگه اون به فقط...میکنه فکر اون به فقط

 واقعی عشق دنبال من...میرن باد به حرف یه با که نبودم امروزی الکی عشقای دنبال...بودم

 ترک رو همدیگه و باشن هم همراه همیشه نفر دو بشه باعث که عمیق داشتن دوست یه...بودم

 آوردن بدست برای راه بدترین دروغ...بودم نشده وارد درستی راه اما داشتم دوستش...نکنن

 تمام دوباره میکردم احساس...کردم رو اشتباه این ومن...بود ای ساده و صاف دختر همچین

 سفید داره و میره چشمم جلو از داره خاطراتم تمام...میشه مبهم داره اطرافم تصاویر

 :میکرد صدام آشنا صدای یه دوباره...میشد سفید داشت جا همه...آره...میشه

 میشنوی؟ رو صدام سهیل...رادمهر آقای-
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 تو آرزوم الیه منتها که کسی همون...بود سرم بالای درست...شد واضح کم کم اما...بود تار جا همه

 :گفت دوباره...بودم عاشقش که همونی...بود لعنتی زندگی این

 خوبه؟ حالتون یعنی...حالت-

 باقی قبل سال پنج خواب همون توی کاش اما...باشم بد و ببینم رو اون داشت انتظار

 حس خودم از دور اینقدر الان اونو شاید...نمیکردم رو ها کار از خیلی شاید موقع اون...میموندم

 عملی هیچوقت ها شاید  این که حیف اما...میدادم انجام رو درست کار شاید...نمیکردم

 ...هیچوقت...نمیشن

 ...سلام بودی گفته که اول بار همان  کاش"

 "....عزیزم،والسلام دارم دوستت بودم گفته

 

  آوا

 می داشتم که جور همین...دوییدن دوباره به کردم شروع کردم تازه نفسی یه که این از بعد

 این...الله بسم...بود یکی من با مقصدش انگار و میومد من دنبال که شدم مردی متوجه دوییدم

 دشخو...اره...بود کامیار...کردم نگاه صورتش به دقت با و کردم مرد به رو و بود؟ایستادم کی دیگه

 :زد داد وایسه اینکه بدون...بود

 ...نکشتن مردمو بچه تا بدو...بابا میکنی؟کامیارم نیگا رو چی-

 بار آخرین برای که ای کوچه اون به رسیدیم بالاخره...کردم دوییدن به شروع دوباره تعجب با

 :زد داد شد کوچه وارد همینکه دیدیم؛کامیار سمتش به دویدن حال در رو سهیل

 ...باش زود...اورژانس به بزن زنگ آوا...ابلفضل یا-

 :باشم زود میکرد التماس و میکرد گریه بهار ابر مثل داشت کامیار
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 هب زدم زنگ...بودنش ندزدیده و بود جیبم تو گوشیم شکر رو خدا...نبود اون از بهتر حالم خودمم

 :گفتم کامیار به...سهیل سر بالا رفتم بعد و اورژانسو

 ...میکشه نفس داره...نیست چیزیش ایشالا...میگم بت بسه...کامیار بسه-

 :گفت هق هق با کامیار

 ...وضعیتش اینه الان این که توئه و من تقصیر-

 تو؟ و من تقصیر-

 ...چپ علی کوچه به زد سریع خودشو گفته میگفته نباید که چیزی انگار که کامیار

 اورژانس؟ به زدی زنگ-

 بود؟ چی حرف اون از منظورت میگم بهت...نکن سیاه منو کامی...اره-

 ایدنب چون مقصرم منم...شد اینطوری ببینه و رو تو بود اومده که اینه منظورم...دیگه بردار دست-

 ...میگرفتم جلوشو باید... میوردمش

 ییهوا به سر نتیجه افتاده که اتفاقی اگه روزت به وای ولی...کامی میفهمم بالاخره که من... آهان-

 ...باشه تو

 تار یه اگه من...نشه چیزیش یه...ها میکشه نفس داره بدجور خیلی سهیل رو حرفا این کن ول-

 ...میشم بیچاره بشه کم سرش از مو

 ریمب سهیل با باید میره پیش که اینجوری...داره دوست بیشتر منم از رو سهیل کامیار اینکه مثل

 :زدم داد عصبی...والا...کامیار از خواستگاری

 ته اینقدرم...دیگه کن ول...میشه خوب میگم بهت...ها مخم رو میری داری...نکن زر زر اینقدر-

 مه دیگه آمبولانس یه میکنم کاری یک خودم کنی زاری و گریه دیگه ذره یه...نکن خالی منو دل

 ...ببره رو تو بیاد
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 ...من به بود زده زل و بود و شده میخکوب همینجور من صدای با کامیار

 ها؟چیه؟-

 :گفت و کرد باز زبون بالاخره

 ...شدی خشن و ادب بی خیلی سال پنج این تو-

 ...شدی ننر و لوس خیلی سال پنج این تو هم تو-

 ...نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ دیگه آمبولانس اومدن تا و

*** 

 

 مدام...بود مخ رو بدجور که هم کامی این...بیرون اومد ساعت نیم از بعد و اتاق توی رفت دکتر

 ایشالا بود آخریش دونست، یه همین...نداریم نازک دل اینقدر پسر کلا...میکرد گریه داشت

 چک رو بیمار های گزارش داشت حالیکه در.بیرون اومد که دکتر...میان بعد سال جدید جنسای

 :گفت کنه نگاه ما به اینکه بدون... میکرد

 !نکن گریه اینقدر هم تو دخترم...نباشید نگران میشه خوب-

 رفح داری کی با ببین کن بالا سرتو حداقل...من پدر...آقا...میگه چی این...نمیکنم گریه که من!وا

 ...میزنی

 ...نمیکنما گریه من دکتر آقای-

 :شد مواجه کامیار گریان چهره و بنده متعجب چهره با و بالا آورد سرشو تعجب با دکتر

 میکنی؟ گریه داری شما پسرم...الخالق جلل-

 :گفت عصبانیت با کامیار
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 ...ها ندارم؟رفیقمه دل من مگه بله-

 :،گفت نخنده میکرد سعی که دکتر

 رو خدا...میاد بهوش دیگه ساعت دو یکی ولی نیومده بهوش هنوز...اتاق تو برید میتونید...بعععله-

 شدن؟ اینطوری که شد چی میپرسم ببخشید...نبوده شدید ضربه شکر

 :گفت عصبانیت با کامیار

 !شدن اینطور خانواده کیان حفظ جهت در-

 :گفت و زد لبخند یه دکتر

 ...آهااااان-

 :پرسیدم خنده رفت؛با و پایین انداخت سرشو هم بعد و

 آوردی؟ کجا از رو خانواده کیان حفظ این...کامی نکشتت خدا-

 ...دهآور در بازی سوپرمن بگم میخواستی...کردم استفاده ازش الان...بودم شنیده جا یه...نمیدونم-

 ...جونیت جون رفیق از اونم...میرم دیگه من...نشو ناراحت...بابا خب-

 :گفت کامیار که میرفتم داشتم

 ...میکنم خواهش...نرو-

 :گفتم و بالا بردم ابرومو تای یه...بگه اینو میزدم حدس

 چرا؟ چی؟اونوقت-

 ...ذوقش تو میخوره خیلی بری اگه... کنه خواهی معذرت ازت که بود اومده سهیل-

  ذوقش تو میخوره که درک به...نیست مربوط من به خب...آهان-
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 ها حالا حالا...کنم خفه دستان همین با رو سهیل میخواستم و بودم کفری دیروز قضیه از هنوز

 ...نمیکرد فروکش عصبانیتم

 :گفت کامیار که برم خواستم دوباره

 ...ها شده اینطوری تو کیف گرفتن برای اون نامرد-

 :گفتم و زدم زل بهش عصبانیت با

 بهش رو صورتم چپ سمت...بیشعورته رفیق اون هم میفهمی؟نامرد...نخواستم کمک کسی از من-

 :گفتم و دادم نشون

 ...کنه شکر رو خداش بره نمیکنم شکایت ازش که همین...هست صورتم رو هنوز رفیقت شاهکار-

 ...شدی عوض خیلی...نمیشناسمت دیگه میکنم احساس شکایت؟آوا-

 عوضم بد فخرالزمان...کامیار آقا شدم عوض آره...شدم عوضی داره عقیده رفیقت اما...هه-

 ...بد...کرد

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با کامیار

 که میشه دوسالی فخرالزمان بدونی بهتره گذشته؟اما چی فخرالزمان و تو بین نمیدونم من-

 ...مرده

 :گفتم و کردم باز زبون بالاخره...میکردم نگاش زده بهت

 چی؟ آورد من احساسات سر که بلایی تاوان راحتی؟پس همین مرد؟به-

 

 :گفت کامیار

 ...نبودی ای کینه اینقدر که تو...آوا کن بس-
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 ...کردنم ای کینه...شدم ولی...نبودم-

 ...داری دوست رو سهیل تو میدونم من...آوا-

 ...نداره ارزش برام هم ذره یه مغرور آدم گفته؟اون کی-

 ...دانشجوییه زمان یادته...هستی و بودی عاشقش تو...نگو دروغ-

 :بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 برای همیشگی عادت یه...بود عادت یه فقط اون...نداشتم دوستش من...کامیار کن بس-

 ...بود سالم نوزده فقط من موقع اون...دیدنش

 :گفت و زد لبخند کامیار

 :میگفتی یادمه...میخوندی رو هات نوشته دل برامون زمانی یه تو یادمه-

 ؟ وار دیوانه عادتی از غیر چیزیست عشق مگر "

 "تو از برد می نفس که کسی دیدن برای عادت یک

 دوست رو سهیل من...میگفت راست...چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه روزا اون یادآوری با.

 دارهن...نداشته دوست منو اون شاید میکردم؟اصلا چیکار بود زده قلبم به که زخمی با اما... داشتم

 ...داشت نخواهد و

 ...آوردم زبون به رو آخرم جمله

 ...نداره و نداشته دوست منو سهیل-

 هم ها موقع همون...داره و داشته دوستت سهیل...ای دیوونه میگم که چیزاست همین خاطر به

 ...دبو الکی میدونم...نشد و اومد پیش تو نامزدی مسخره قضیه اون اما بگه بهت و بیاد میخواست

 :گفتم تعجب با
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 شنیدی؟ کی از منو نامزدی بودن الکی قضیه تو-

 ...بماند حالا...دیگه شنیدم یکی از-

 :پرسیدم ازش

 ...کرده نگاه من به دوست یه مثل همیشه داره؟اون دوستم که باشم مطمئن میتونم کجا از-

 دیگه چیز بگه نمیاد اینکه دلیل...مطمئنم اون عشق به من...کن امتحانش داری دوست جور هر-

 ...میگه بهت خودش بخواد اگه که ایه

 ...نرو و کن گوش من حرف به فقط تو

 ای...روم رومی یا بالاخره...کنم امتحانش باید...کنم پیدا اطمینان حرفت به باید من اما...باشه-

 ...میشه عاشقم زن یه مثل یا...میکنه فراموشم دوست یه مثل یا...زنگ زنگی

 دبای پس...میکرد مطمئن سهیل از منو حداقل اما بود بدجنسانه...بودم کشیده ها نقشه ذهنم تو

  باید...کنم اجراش

*** 

 

 :گفتم کامی به

 ...میکنه باز رو چشاش داره بدو-

 :گفتم و کردم سهیل به رو

 میشنوی؟ رو صدام سهیل...رادمهر آقای-

 ...میکرد نگام داشت همینطور سهیل

 :گفتم دوباره
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 خوبه؟ حالتون یعنی...حالت-

 :گفت گرفته صدایی با...زد لبخند و بست رو چشاش...میکرد نگاه همینطور

 ...میبینمت که خوشحالم-

 :گفتم...باشم تفاوت بی کردم سعی

 ...خوشحالم نیافتاده اتفاقی براتون من کیف خاطر به میبینم اینکه از هم من-

 سخن...)نبود خیالمم عین بود نشده اینطوری من کیف بخاطر اگه که یعنی...یعنی که یعنی

 (��میکنه اذیت داره همین بخاطر ناراحته سهیل دست از هنوز... چی مثل میگه دروغ:نویسنده

 :گفت باشه اومده یادش چیزی که انگار سهیل

 کجاست؟ کامیار؟کامیار-

 :گفتم و انداختم بالا شونه...میزد عصبانیتم به لحنش نفهمی بفهمی

 ...میکرد گریه برات داشت بهاری ابر مثل...بود اینجا الان تا-

 :گفت لب زیر سهیل

 ...برسه اون به دستم فقط من...میکرده گریه خودش حال به داشته اون-

 :گفتم تعجب با

 بله؟-

 ...افتاد تخت رو دوباره گردنش درد از که شه بلند خواست

 :گفتم 

 ...باشید اینجا امشبو فعلا باید ولی شده رفع خطر-
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 :گفت لب زیر دوباره

 ���...کامیار...کامیار-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 ...برم باید دیگه من-

 :گفت و دید صورتمو برگشتم همینکه

 ...کردم غلطی چه نفهمیدم ریخت بهم یهو حالم بخدا-

 :داد ادامه که کردم نگاش سوالی

 ...یهو رفت در دستم از...نبود عمد از بخدا...بشکنه دستم...میگم رو دیروز-

 :گفتم و زدم پوزخند

 ...گوشم زیر خوابوندی یکی و رفت در دستت از...جالب چه-

 :گفتم و زدم زل صورتش تو عصبانیت با

 ...نکردم پیدا جوابشو گوشم؟هنوزم تو زدی حقی چه با میکنم فکر دارم الان تا دیروز از-

 :گفت سهیل

 ...دوستمی چون...دوستمی(خورد رو حرفش...)دوستت که حق این به-

 تو دبع و پسرمه این میگفتم و میدادم نشون بهت بچه پسر یه سال پنج این از بعد من اگه اصلا

 میکردی؟ چیکار تو زنم از نه اما بچمه پسر این میگفتم منم و میدیدی منو خالی شناسنامه

 :گفتم اختیار بی...بود شده پرت حواسم و بودم شده توجیحاتش محو که من

 ...میکشتمت-
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 :گفت و کرد استفاده سوء هم سهیل

 فمحر این با و نیستم کارا این اهل من میدونستی تو...ای زنده هنوز که کن شکر رو خدا برو پس-

 آمپر اونجور...نیستی کارا این اهل تو میدونستم چون منم...میشدی عصبانی حد اون تا

 ...چسبوندم

 :گفتم و کرد گل شیطنتم

 میدادی؟ دیه باید میکردم شکایت ازت اگه میدونستی-

 :گفت و کرد تعجب سهیل

 جان؟-

 ...نمیکنم شکایت رحمم دل چون من ولی-

 :گفتم و تختش نزدیک اومدم

 و زمین...دارم خواهش یه ازت اما...نیست قبل صمیمیت به ما دوستی دیگه شاید میدونم سهیل-

 ...پرورشگاه اون

 :بشه تموم حرفم نذاشت

 ...میشه تموم دیگه وقت چند تا کاراش...شده وقف-

 :داد ادامه لبخند با و

 ��...میدونی خودتم...عزیزه برام خیلی خاطرت...کنم لج دوستم با من میشه مگه-

 :گفت و کشید گردنش به دستی بعدم

 ...نمیکنم فشانی جان اینجور کسی هر برا که من-

 :داد ادامه و کرد مظلوم رو لحنش
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 ��...داشتن هم چاقو��...تازه-

 

 با دارم دوستش که کسی با دارم و شدم پیش سال پنج مثل...خوبه حالم میکردم حس دوباره

 و من بین میفهمیدم و وایمیستادم باید دیگه...کشیدم که سختی هر بود بس...میزنم حرف محبت

 ...نبودم مطمئن کارم به اما...چیه سهیل

 هب اونم میشه اینطوری و میره دزدا دنبال که سهیلی...میگذره من خاطر به زمین اون از که سهیلی

 و رکنا گذاشت غرورشو که سهیلی...شد عصبانی اونقدر حرفمم اون با که سهیلی...من کیف خاطر

 که داشت غروری یه موقع اون...میشناختم قبلا که نیست سهیلی اون...کرد خواهی عذر ازم

 دمآ اون دیگه الان...میزد حرف دوستانه و میشد بیخیالش نفر سه ما جلوی فقط اونم وقتا بعضی

 :میکرد نگاه بهم داشت لبخند با همچنان...شکسته میکنم احساس...نیست

 کردی؟ چیشده؟تعجب-

 ...کارا این از و رادمهر خانواده پسر تک...اره خب-

 :گفتم دانی قدر با و آوردم در رو عینکم

 ...رادمهر آقای ممنونم-

 :کرد فوران یهو و کرد نگاهم عصبانیت با

 دانشکده دوران دوست همون من...زهرمارا و کوفت این و رادمهر نه...سهیل...سهیلم من-

 یادته؟...میذاشتی سرش به سر که همونی...ام

 قالب اون به برگشتم دوباره...شدم تلخ دوباره... عینک کردن تمیز به کردم شروع شالم پر با

 :گفتم خیالی بی با... یخیم

 شدید؟ متوجه...فقط...رادمهرید آقای فقط من برای شما فرمودن مادرتون ولی-

 ...تو برای میدونی...بودم فشار تو اونروزا منم...کرد اذیتت میدونم...مرد مادرم-
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 :گفتم...نداد ادامه دیگه

 سرت وت بزنن رو یتیمیت و بدبختی ساعت نیم و روبروت بشینن نفر دو نمیفهمی تو...نمیدونی-

 دوستی یه...بودیم دوست هم با که کردیم اشتباه اولشم از من و تو!میده دست بهت حالی چه

 ...بودی کرده خواستگاری ازم اگه حالا کرد عصبانی رو مادرت  اینطور ساده

 :کردم عوض رو نگرفتم؛حرفم رو حرفم پی

 باید هم الان...نبخشتش هم خدا امیدوارم...نمیبخشمش که من مرده؟ الزمان فخر میگی-

 بیاد میکنم صداش دیدم راه سر هم رو کامی...شه پیداش که الاناست هم دکترتون...برم

 هاینک از قبل اما بردارم بود تختش کنار که آهنی میز اون روی از رو موبایلم تا انداختم رو دستم

 گریم داشت که جوری...میداد فشار محکم خیلی...گرفت رو دستم مچم بردارم رو موبایل بخوام

 ...بودم شده باعثش احمقم خود که هیستیریک فشار یه...میومد در

 :غرید اش شده کلید دندونای لای از

 

 ...ویس..ن..ن...ننویس...ننویس من پای به رو مادرم اخه؟اشتباه بگم بار چند-

 :گفتم تحکم با منم...میگفت تحکم با

 احساس میاد یادم رو اونروزا وقتی...کنم فراموش نمیتونم هم رو تو دروغای اما...نمینویسم-

 میفهمی؟...میده دست بهم بودن احمق

 ...برم باید...کن ول دستمو هم حالا

 میکنم؟ خواهش...نرو-

 صبح که شیری کنم فکر خدا رادمهر؟یا سهیل کی؟از شنیدم؟خواهش؟از چی!جعفر امامزاده یا

 مغرور این وگرنه...دیگه اره...میزنم توهم داره کرده مسمومم بود گذشته مصرفش تاریخ خوردم

 ...نمیکنه خواهش کسی از که
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 :کرد تکرار دوباره

 ...میکنم خواهش...بمون پیشم بیمارستان تو اینجا تو امشبو-

 :گفتم جدیم لحن همون با...کرده رو خودش کار ضربه کنم فک...ابلفضل یا

 میکنی؟ خواهش من از داری خوبه؟تو حالت مطمئنی-

 :گفت و کرد ول رو دستم

 دوستم از نباید من...بیاد بدم تنهایی از نباید کنم؟من خواهش نیستم؟نباید ادم چیه؟من-

 ...بخوام

 :کردم قطع رو حرفش

 ...نکن نباید نباید هی خواهشا...فهمیدم...باشه باشه-

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با

 مونی؟ می پس-

 ...اوهوم-

 ...افتادم کامیار یاد یهو

 کنم؟ کار چی رو کامی-

 زندش من پیداش اینجا میدونه...اونورتره خیابون تا سه دو الان تا اون بکنی کاریش نیست نیازی-

 ...نمیزارم

 حالا؟ هستی عصبانی بدبخت اون دست از چرا-

 شوب ادم کامیار میفهمم میکنم فکر عواقبش به وقتی الان که بکنه میخواست کاری یه...هیچی-

 ...نیست
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 اش کله و سر الان دکترم...بیام و بخورم چیزی یه بیرون برم من...گفتی چی نفهمیدم اخر که من-

 ...میگردم بر دیگه ساعت یه...میشه پیدا

 :گفت گرفت؛ملتمسانه رو دستم مچ باز که برم خواستم دوباره

 دیگه؟ میگردی بر-

 این و کجا پیش سال پنج شده؟سهیل اینطوری چرا این...بده شفا اینو خودت داوود امامزاده یا

 ...کجا میبینم الان که آدمی

 ...نمیگیم مصلحتی دروغ بعضیا مثل که ما... میگردم بر-

 :گفت دوباره که میرفتم اونجا از داشتم...کرد ول رو دستم

 نه؟ نبخشیدی؟ هنوز-

 ههم زمان اما...نکردم که فراموش ولی بخشیدم...نمیکردم هم نگاه روت تو بودمت نبخشیده اگه-

 ...میکنه حل رو چی

 ...شدم خارج اتاق از میکردم درست شالم که طور همون و زدم چشمک یه بهش بعد

 آوردن بدست برای خریدی جان به را دروغ گناه روزگاری کنم فراموش نمیخواهم هم شاید"

 "شاید...من

*** 

 

 مارهخورد؛ش زنگ گوشیم که میکردم کوفت رو ساندویچم داشتم و ساندویچی یه تو بودم نشسته

 :دادم جوابشو میلی بی با بود ناشناس

 الووووو؟-

 ...سلام-
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 شما؟...علیک گیریم-

 طرف که روزی حال به وای حالا...میچسبوندم آمپر میزد زنگ بهم غذاخوردن موقع کسی کلا

 ...باشه ناشناسم

 :زد داد بلند بود تلفن پشت که دختری

 باد به رو دودمانت تهران برگردم اگه...رفتم یادت از اینطوری رفتما ست هفته یه بیشعور خر-

 ...میدم

 قفل ذهنم خوردن غذا موقع دارم که هم ای دیگه بد خصوصیت یه من ولی...بود آشنا صداش

 :گفتم عصبی...میکنه

 ...بدی باد به منو دودمان میکنی غلط تو...خانوم کن صحبت درست...هوی-

 ...میره یادش چیزا این دیگه میچسبونه آمپر که آدم خب ولی نداشتم هم دودمانی البته

 :گفت و زد قهقهه بلند دفعه این دختره

 شدی؟ گیج اینطور که میخوری غذا داری نکنه-

 میدونه؟ کجا از این سرم تو خاک

 هستی؟ کی تو-

 ...شیدا منم...الهی نمیری-

 :زد داد شیدا...کردن سرفه به کردم شروع و گلوم تو پرید غذا اسمش اومدن با

 یهو؟ چیشد؟نمیری-

 :گفتم عصبانیت با شد قطع که ام سرفه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 59 

 خاموشه؟نمیگه گوشیت چرا میزنم بال بال دارم کنده پر مرغ مثل ست هفته یه...الاغ خر دختره-

 ��...نبینمت مگر...نفهم خر...میکنم دق دارم اینجا بدبخت من

 :گفت خنده با و زد قهقهه قبل از تر بلند

 ...بخرم دیگه خط و گوشی یه شدم مجبور...دزدیدن رو گوشیم-

 خدایا!میزنه حرف بیخیال هم قدر چه...کردن کلیک ما رو شاید عایا؟یا نشدن زیاد دزدا جدیدا

 میشد؟ من رفیق باید چرا این آدم همه این

 :گفتم کلافه

 میگردم؟ بر و میرم ای هفته یه فوقش نگفتی تو؟مگه موندی گوری کدوم-

 ...تهران سمت میافتم راه فردا ایشالا...کشید طول کارم ولی...اره-

 ...امیدوارم-

 ...باش مطمئن...عزیزم نباش امیدوار-

 خبر؟ چه تهران-

 دوباره کنی فراموشش کردی صرف وقت سال چهار که کسی بهش؟میگفتم میگفتم چی

 هترب برگشته؟یا دید می دوست یه رو تو فقط اون و داشتی دوستش که کامیاری اومده؟میگفتم

 یعنی معشوق توجهی بی میفهمیدم و بودم عاشق خودم که کنم؟منی چینی مقدمه بود

 دخترای با پسر تا دو این...کامیار از اینم سهیل از اون...نیست حلش راه هم چینی مقدمه...مرگ

 یول آوردن نمی زبون به...همین و ساده اجتماعی ارتباط یه...میکردن رفتار ها اروپایی مثل ایرانی

 غلطی چه اونا میداد کامیار واسه رو جونش شیدا و بودم سهیل عاشق من نبود؟وقتی همین مگه

 کرف که کردن رفتار جوری بودیم شده بزرگ پرورشگاه تو بچگی از که نفر دو ما با کردن؟هان؟اونا

 مثل ما به اونا شاید شدیم متوجه شیدا هم و من هم که بود جایی یه از اما...دارن دوستمون کردیم

 و کردن برطرفش نه نفر دو اون که بود شکی یه این...میکنن نگاه ای دانشکده هم و دوست تا دو
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 خالی خودشو و میکرد وا لب یکی روزا اون کاش...کنن مشخص رو ما تکلیف کردن سعی نه

 ...نشد..بشه که نشد...بزاریم پیش پا که بودیم چیزی اون از تر مغرور اونا هم و ما هم اما...میکرد

 :اومدم خودم به شیدا نگران صدای با

 آوا؟...بده جواب خدا رو تو خواهری...جان آوا-

 : گفتم آروم...بودم فکر تو خیلی اینکه مثل

 هان؟-

 نمیدی؟ رو جوابم میزنم صدا چی هر چرا پس-

 ؟!میدونی...چیزه...نه-

 

Z.y: 

 :گفت بلندی صدای با

 ...کردی سرم به جون...دیگه بگو-

 ...هیچی اصلا...نشده مهمی چیز یعنی...که نشده چیزی...بابا خب-

 :زد داد قبل از بلندتر دفعه این

 ...بترکونمت یا میگی-

 مقدمه از خب...خودت امید به خدایا...کنم شروع کجا از حالا...میشود وارد یاکوزا شیدا...اوه اوه اوه

 :میکنیم شروع چینی

 ...برگشتن کامیار و سهیل فقط هیچی-

 ...نیستم بلد چینی مقدمه بودم گفته بهتون قبلا
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 بزور که صدایی با بعد...بود کرده کپ دقیقه یه تا شیدا که بودم زده رو حرفم رک اونقدر

 :،گفت میشنیدمش

 چییی؟-

 بگم؟ دوباره که نداری انتظار...گفتم بزور گفتم که بارم یه همون...وای ای-

 برگشته؟ کامیار-

 ...برگشته کامی...آره-

 :گفتم امید نا...بود کردن قطع نشونه که بود ممتدی بوق صدای بعد و

 کردی؟ قطع...الو-

 دهن سر تو خاک...میگفتم بهش نباید...فرستادم لعنت خودم به دلم تو...کرده قطع دونستم می و

 ادم میخوام من بیشعور؟کی اینقدر هم ادم...نمیخوره خیس دهنم تو نخود یعنی...من لق

 ( ��نگیرین جدیش شما...داره خوددرگیری یکم آوا این:نویسنده سخن)شم؟

 جام زا...آشغال سطل تو کردم پرت هم رو دستم توی سانویچ نصفه و جیبم تو گذاشتم رو موبایلم

 شیدا اعصاب بخاطر حالم طرف یه از...بیرون زدم ساندویچی از کردن حساب از بعد و شدم بلند

 یمزندگ سیاه های ابر تمام انگار...بود برگشته دوباره قدیمی حس یه...دیگه طرف یه از و بود خورد

 پیش بمونم میخواستم امشب...میزد چشمک بهم داشت دوباره خورشید و بودن رفته کنار

 از روز یه مغرور سهیل میکرد فکر کی...هه...نزارم تنهاش بیمارستان توی بود خواسته ازم...سهیل

 ونا از بعد بگم دروغ نخوام اگه البته...بودم خوشحال بیخودی بکنه؟امروز خواستی در همچین من

 اگه هم الان...عاشقشم من...بگم دروغ خودم به نمیخوام...شدم خوشحال اینطور سهیل حرفای

 اشقیموع اگه...نمیدم شیرینتر لبخند یه با جوابشو میزنه لبخند بهم وقتی اگه... شدم سرد اینقدر

 ...هرگز تنفر اما...شکسته ازش دلم که اینه خاطر به...دیگه های اگه خیلی و...نمیزنم جار

 ...تو دست از همه این با من به میگیری سخت"

 "...نه بیزار!   نازنین...  شاید دلگیر شوم می
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 مروزا...بیمارستان به برگشتن برای بود زود که هم هنوز...بود نزدیک بیمارستان این به ما خونه

 باهام سال چند این که آوایی اون از شم رها میخواد دلم امروز...داره عاشقی هوای دلم

 تکون دست ماشین یه برای و رفتم خیابون سمت به فکر بی...انداختم لباسام رنگ به نگاهی...بوده

 :گفتم و دادم

 .دربست-

 ...شدم سوار و داشت نگه ماشین

 براش قدم صد تا بزاره جلو قدم یه بودم منتظر بودم گفته...مردم اون عاشق زیادی بودم گفته

 برم میخوام بودم گفته...نیستم موفق سهیل جلوی غرورم داشتن نگه تو زیاد بودم گفته...بردارم

 بودم؟ بدم؟گفته ساله پنج یکنواخت تیپ این تو تغییری یه و خونه

 :میپرسید بار چندمین برای بلند صدای اون با راننده و بودم فکر تو کی از باز نمیدونم

 خانوم؟ میرید کجا-

 از افکارم در غرق دوباره و دادم رو آدرس...افکار این از امان اما و...میدادم آدرس بهش باید من و

 ...چی همه به...آدما به...بیرون به زدم زل پنجره

*** 

 

  سهیل

 هدوخت سقف به چشم حوصله بی...شد اکو اتاق بودن خالی بخاطر صداش که کشیدم بلند آه یه

 اعتس رأس گفت...رفته که ساعتی یه الان...شده تنگ پیش سال چند آوای برای خیلی دلم...بودم

 آوا میکردم احساس...کشیدم آه دوباره...نمیاد دیگه ساعت نیم تا پس خب...میگرده بر شیش

 برق...میکردم احساس که من اما...کنه رفتار خشک و عادی من جلوی که میکنه سعی خیلی

 حقم...ازم دلخوره...دنیان یه من برای ولی کوتاهن خیلی که گاهی از هر لبخندای اون...نگاهش

 :گفتم قلبم به رو بعد...داره
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 نه؟ عاشقشی؟-

 ...شد تر تند و تند قلبم کوبش

 :گفتم دوباره

 اینقدر میشی؟قلبم راه نیمه رفیق داری و بیاری؟عاشقشی دووم نمیتونی و عاشقشی-

 بگم کنم جرات حتی که نکردی همراهیم اونقدر...برام نذاشتی وقتی که دروغگو؟تو

 عاشقی؟ که میزنی داد بعدشم و میری و میزاری منو راه وسط...من دیوونه قلب...میخوامش

 که دیوونگی...دیگه عاشقم...میزنم حرف خودم با ها دیوونه مثل دارم فهمیدم اومدم که خودم به

 داره؟...نداره دم و شاخ

 ور اینا و میکنه شوخی داره کردم فک"بدو" گفت کامیار که لحظه اون که میکنم اعتراف واقعا

 گها کردم فکر بعدا ولی...بازیاش دیوونه این و کنم؟کامیار چیکار خو...بازی این تو انداخته خودش

 آوا دست از رو کیف بازی تو بود آورده کامیار خود که دزدایی و نبودن هم واقعی دزدای اون

 بود؟ جوابگو کی موقع اون...آسفالت رو میشد کشیده کیف با آوا و میکشیدن

 از که هم کامیار...نیومد آوا اما گذشت هم ربع یه...تو بازیای بچه این دست از کامیار...کامیار 

 نه و تردیر نه...میاد ساعت سر میدونستم داشتم آوا از که شناختی با...نمیشه آفتابی اصلا ترسش

 ودب نشسته اینجا پیش سال پنج آوای آگه الان...رفته سر هم هه حوصله...شانس بخشکی...زودتر

 :میگفت

 ...سهیل آقا نره سر بردار درشو-

 ...بود شده تنگ خودم آوای شیطنتای برای دلم چقدر

 باشی؟ مهربان آواره من با دیگر بار یک میشود"

 "باشی؟میشود؟ جان آرام میشود
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 دهش جمع هم دور که ای جلسه  دومین...پیش سال پنج به برگشتم و بستم رو چشمام حوصله بی

 ...بودیم

 و مبودی کرده اجاره کامیار دوستای از یکی از که جایی توی  بودیم نشسته حوصله بی کامی و من

 هپاشن کفشای صدای از اینو...شد پیداشون ساعت سر همیشه مثل دوباره...بود کارگاه یه شبیه

 هم صداش دیگه چرا...ازم شده دور آوا صدای زنگ چقدر...فهمیدم آوا های خنده و شیدا بلند

 تلخی های پوزخند شد دیگه هم هاش خنده...صداشه تو خاصی بغض یه...نیست ها موقع اون مثل

 موقع اون آوا میاد یادم...نمیدونم...مقصرم من شاید...میذارن نمایش به رو خودشون راه با راه که

 درست کم کم ها بعد ولی...بزنه رو حرفش تا میشد سفید و سرخ کلی میدید رو ما وقتی ها

 ساعت راس...جمعه عصر یه... روز اون اتفاقات رو کنم متمرکز رو افکارم کردم سعس...شد

 میزی سمت میرفت داشت...داد سلام آروم همیشه مثل و تو اومد در از آوا...بود بهار اواسط...پنج

 رشس بدش شانس از اما...زمین افتاد و کامپیوتر سیم به کرد گیر پاش اما بود کارگاه گوشه که

 دسفی اینقدر...شد زخم و شد کبود سرش و میکرد جدا کارگاه از رو خونه آبدار که ای پله به خورد

 سر...بود بد حالم چقدر یادمه...شد معلوم پیشونیش روی کبودی آثار اول لحظه همون که بود

 اما...نگرفتیش چرا که زدم داد شیدا سر...کردی وصل اینجوری رو سیم چرا که میزدم داد کامیار

 اشینم سوار و بردیمش زود...نیارم در بازی تابلو اینقدر و باشم مسلط خودم به کردم سعی بالاخره

 دختری برای دلم حالا تا...میکرد ریش رو دلم که میکرد آرومی ناله و آه درد از...کردیم من

 وداب سالم پنج و بیست...ساله هیجده پسرای مثل بودم شده بود لرزیده که هم حالا و بود نلرزیده

 :گفت شیدا کردیم حرکت به شروع که همین...میکردم رفتار ها بچه مثل آوا مورد در اما

 خودتونه؟ ماشین-

 عوض رو قیافم و تیپ الان تا درسته... کامیار به چپ چپ من و کرد نگاه من به چپ چپ کامیار

 ذهنم به دروغ جز راهی الان اما...نیستم پولدار بودم نگفته...بودم نگفته هم دروغ اما میکردم

 بپرسی؟با من از رو سوال این رفیقت وضعیت این تو الان باید اخه...فضول دختره...نمیرسید

 :گفتم عصبانیت

 ...گرفتم قرض اونجا صاحب از رو این...میکنم کار ماشین نمایشگاه توی من...خیر نه-
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 ...اشتباه اولین...آوا از شدن دور برای گام اولین از این بگم بهتر یا...اول دروغ از این...هووووف

 

 یادز گفتن دروغ میکردم فکر بودم حرفا این از تر تجربه کم دخترا با روابط تو که اونجایی از اما

 دش دقیقا که دادم انجام هایی کار آوا آوردن بدست برای من...نیست اشتباهی کار مورد این تو هم

 پرسیدم ازش وقتی که میاد یادم... دادنش دست از دلیل

 :گفت صداقت با اون و"؟ بدیم خبر مادرتون و پدر به میخوایید "

 ...رادمهر آقای شدیم بزرگ پرورشگاه دوستم،شیدا،توی و منو-

 راچ کامیار اما...باهاش نبودم راست رو اول از که من به لعنت میگم میارم یاد به رو چیزا این وقتی

 ...نکرد نگاه  هم رو سرش پشت و رفت آوا همین دروغگو،بخاطر و بودم مغرور خورد؟من شکست

 وت رفت؟هنوزم و کرد ولش شیدا چرا...بود خاکی خیلی و بود روراست شیدا با اول از که کامیار اما

 اتفاق یه با دیدم وقتی روز اون...ندارم نظری هیچ درموردشون که هست چیزا خیلی زندگیم

 هک کردم پیدا رو کسی تنها نه من که فهمیدم ریختم بهم اونقدر افتاد آوا برای که ای ساده  ظاهرا

 تمام...مکن زندگی نمیتونم اصلا اون بدون که دارم دوستش اونقدر بلکه کنم زندگی باهاش میتونم

 وضعش هم کامیار.. متحرک مرده یه بودم شده رفت گذاشت که اوایل...بود درست هم تفکراتم

 مینداخت آوا یاد منو هم رشته اون چون اما...کردم تموم بدبختی با رو دانشگاه...نداشت تعریفی

 هی بودم شده...نداشتم حسی چیزی هیچ به نسبت...بودم بریده همه از...دیگه کار یه سراغ رفتم

 رو فکرم کردم سعی و تجارت کار تو زدم...بودم شده متنفر دنیا همه از...روح بی و سرد آدم

 :ممیگفت دروغ به و میشدم خیره داشتم آوا از که عکسی تنها به روز هر...نمیشد ولی کنم مشغول

 لعنتی؟ خبر بی چرا...متنفرم ازت-

 از...نمیبینمش هیچوقت دیگه میکردم فکر...بودم شده مزخرفی آدم...روزم هر کار بود شده این

 ...بزنم فریاد میخواستم...بودم شده خسته خودمم

 ...دنیا همه از بیش تو از"
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 ...خستم تو از بیش خودم از

 "...دستم عصای غروره خستم،تنها که ببین

 راس کردم؟درست گریه کی من...کردم پاک رو صورتم روی اشکهای و اومدم خودم به در صدای با

 : گفتم ای گرفته صدای با...شیش ساعت

 ...بفرمایید-

 میشه چه...دیگه عاشقم...رفت یادم از هام غصه و غم تمام شد ظاهر در چارچوب تو وقتی

 دست تو هم عینکش...کرم شلوار و ای قهوه مانتوی و کرم شال...بود کرده عوض رو کرد؟لباساش

 نشونش تر خوشحال رنگی لباسای چقدر...چپش دسته رز گل دسته یه و بود  راستش

 بود؟ چی برای دستش تو اومد؛گلای می درد به قلبم میدیدمش افسرده اونطور وقتی...میداد

 :آوردم زبون به رو فکرم

 �...خریدی چی واسه رو گلا-

 

 :گفت و زد تلخ لبخند یه

 ...بود کوچیک بچه دختر یه...خریدمشون فروش دست یه از -

 ...دیگه تلخ لبخند یه و افتاد چشماش از اشک قطره یه بعد

 

 :گفتم اراده بی

 آوا؟گریه؟-

 :گفت و کرد نگاه یه
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 شدم اینطوریه؟خسته دنیا چرا آخه...سال پنج میفهمی؟فقط...بود سالش پنج فقط سهیل-

 ...دیگه

 ...غلیظ آه یه و...دیگه اشک قطره یه دوباره و صندلی رو کرد پرت خودشو بعد و

 اب...میکنه بد رو حالش خیلی و حساسه چیزا این به آوا میدونستم...میگرفت آتیش داشت دلم

 عیس...آوا دست دادم و کشیدم بیرون بود تختم کنار میز رو که را ای ازجعبه دستمال یه بدبختی

 :کنم عوض رو بحث کردم

 

 خونه؟ بودی رفته-

 : گفت و گرفت رو دستمال

 چطور؟...آره-

 :گفتم و دوختم سقف به رو چشمام

 ...میان بهت خیلی لباسات...هیچی-

 روی لبخند یه فکر این با...میکشه خجالت ها موقع اون مثل هنوزم پس...پایین انداخت سرشو

 ...نشست صورتم

 میخندی؟ چی به-

 میکشی؟ خجالت هنوزم پس-

 ...آدم از میگیری آتو توام...بابا برو-

 خجالت هنوزم نمیکردم فکر درصدم میزدی،یه حرف باهام رک شرکت توی که اونجوری آخه-

 ...بکشی

 :دادم ادامه ور زمزمه و
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 ...آوا شدی عوض خیلی-

 ...پشتمی برادر یه مثل میگفتی تو که زمانی تو...کردن عوضم...سهیل کردن عوضم-

 از رچقد من و... تاکیدمیکنه برادر کلمه روی عمد از میکردم احساس...کرد طولانی نسبتا مکث یه

  بدم  میشنیدم آوا دهن از وقتی کلمه این

 :داد ادامه دوباره...میاد

 دعوای یه اون تو برای شاید...شکست منو بدجور خودت خون و گوشت از یکی وقتا همون تو-

 تمام و گفتی دروغ من به که تو...جهنم بود جهنم اتفاق اون لحظه لحظه من برای ولی...بود ساده

 ...که هم مادرت...بردی بین از رو باورام و اعتماد

 :حرفش وسط پریدم

 مقصر اون زندگیم اتفاقای از خیلی توی...نکرد مادری من برای مادرم...آوا شرمندم بخدا-

 بخاطر شرمندم...تو با رفتارش در بخاطر ام شرمنده و بود مادرم��کنم؟ چیکار ولی...میدونم

 ...تو با رفتارم

 بارونی رو چشمات شب اینطور...بانو نکن...چکید سیاهش چشمای از دیگه اشک قطره یه دوباره

 ...نکن

 ...نکن گریه دیگه فقط...میکنم اتفاقا این جبران برای بگی کاری هر-

 اینقدر میدادن بهم اگه رو دنیا بگم داد؛اگه تحویلم شیرین لبخند یه و کرد پاک ر اشکاش

 میکنید؟ باور نمیشدم خوشحال

 :کردم زمزمه عصبانیت با...شد بلند آخم که بدم تکون رو گردنم کردم سعی

 ...کامیار روحت تو ای-

 :گفت نگرانی با آوا
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 گفت؟ ؟چی رو تو اینجا؟دید اومد دکتر بیرون بودم رفته که داری؟من خوبه؟درد حالت-

 : کردم زمزمه ناباوری با

 منی؟ نگران الان تو-

 ...دوستیم هم با ما چیه؟خب مگه...آره خب-

 :گفتم و خندیدم

 باز کی رو کولار این گفتم که هم قدر چه هر برد، رو تشریفش و کرد ویزیت یه و اومد دکتر-

 !نداد جواب میکنی

 :گفت ای بامزه تعجب با آوا

 هست؟ چی گفتی که کولااار؟اینی-

 :گفتم و دادم نشون رو گردنم دست با

 ...فهمیدم رو اسمش تازه منم...دیگه بستن گردنم دور که همینی-

 ...کردم خندیدن به شروع اون خنده با منم و خندید آوا

 "منی بودن دلیل که تویی...میشوی هایم خنده دلیل ساده چقدر گاهی و"

 

 :گفت آوا به رو و تو اومد پرستار یه یهو که میخندید بلند بلند داشت آوا

 ...بیمارستانه اینجا آرومتر خانوم-

 افتادم کامیار حرف یاد اینکه هم بودم عصبانی نخنده آوا شد باعث که پرستاره اون دست از هم

 کننمی پاس رو آرومتر...بیمارستانه اینجا گفتن واحد یه فقط دانشگاه تو پرستارا"میگفت که

 کرد؟ میشه چه دیگه دلقکه...کامیار نکنن سرت تو خاک"
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 :گفتم خودم مخصوص لحن با و نخندم کردم سعی اما

 ضمن در...بشه مزاحمت باعث که بیاد سالن بیرون تا من همسر صدای نکنم فکر محترم خانوم-

 ...نزنید بهم رو ما آرامش شما لطفا پس...نیست توش ای دیگه کس و خصوصیه که اتاقم این

 رو ما بیرون برد رو تشریفش بالاخره و رفت آوا و من به غره چشم یه و کرد چک رو سرم پرستار

 ور گوشیش با کنه نگاه من به اینکه بدون و آورد در جیبش از رو گوشیش گذاشت؛آوا تنها

 :گفتم و راه اون به زدم خودمو ولی عصبانیه ازم همسر کلمه گفتن بخاطر رفت؛میدونستم

 ندیدی؟ رو کامیار بیرون میرفتی داشتی خانم آوا-

 هوم؟-

 ندیدی؟ رو کامیار میرفتی داشتی میگم-

 ...رفت...خونه میره گفت!چرا-

 :گفتم دوباره... حرفام این از تر پررو من...پایین انداخت رو سرش دوباره و

 ندیدی؟ رو من کت!راستی آهان-

 :گفت و بالا آورد رو سرش کلافگی با دوباره

 ...برسم کارم به من بزاری نمیخوای تو-

 ندیدی؟ منو کت میگم...نچ-

 ...بردش کامی...آقا بردش-

 چیییییییی؟تروخدا؟-

 ...برد خودش با رو کتت...چیه دروغم...بردش...آره-

 :پرسید هوا؛آوا رفت آخم دوباره که پیشونیم رو زدم دست کف با
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 میکنی؟ اینطور ؟چته؟چرا!هان-

 ...پول...بانکی کارت...ملی کارت...موبایل...بود توش زندگیم و زار-

 ...چی همه...ماشین سوئیچ

 !حالا شده چی گفتم منم...بیارتشون فردا میگم میزنم زنگ گرفتم شمارشو...توام حالا خب-

 :گفنم مظلومیت با

 ...دارم لازم رو گوشیم من-

 :پرسید تعجب با

 هان؟-

 ...نمیبره خوابم کردن گوش آهنگ بدون...میدم گوش آهنگ گوشیم با شبا من-

 کردی؟ پیدا چیه ها ادا بهت؟این بودم گفته...شدیا لوس جدیدا-

 ...موجب که عادتم ترک و شده عادت...دیگه شده دیگه-

 ...کن گوش آهنگ اون با بگیر منو گوشی امشب...حالا خب...مرضه-

 ...نیست بد آهنگاش

 ...ممنون-

 ...خواهش-

 :زدن حرف به کردم شروع من دوباره...ای دقیقه ده سکوت یه دوباره و

 آوا؟-

 هان؟-
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 !بله... نه هان-

 بله؟...بابا خب-

 ازم؟ ناراحتی-

 (سکوت)-

 ...ناراحته پس...رضایته علامت سکوتم...خب

 زدمه؟نه؟ پرستار به که حرفی بخاطر-

 

 میپرسی؟ چرا میدونی اگه-

 ...شد مشغول گوشی با دوباره و

 ...حالا گفتم چیزی یه من میشی ناراحت چرا خب-

 :پرسید بالا بیاره سرشو اینکه بدون

 نمیدیدی؟ منو و بودی نشسته من به پشت تو...شرکتت اومدم که اولی روز اون میاد یادت-

 :گفتم و خندیدم

 ...یادمه که معلومه...ایزدی خانوم بله-

 جور این از و رفت گذاشت من غرور خاطر به بسازه منو زندگی بود قرار که زنی گفتی اونروز-

 یادته؟...چیزا

 حرف آوا با دارم نمیدونستم روز اون که من...خدا یا...من بودم داده سوتی چه...اوه اوه اوه

 بگم؟دروغم چی بهش بپرسه اون مورد در اگه الان...بود آوا خود زن اون از منظورم من...میزنم

 ... کن فکر...کن فکر سهیل...میکنه آویزونم پا از بفهمه بعدا اگه چون بگم نمیتونم
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 ...اومد سرم میترسیدم که چیزی همون از

 ره دروغ چند هر...همسر بگی دیگه یکی به نیست وقتی نیست خوب...خب...نکن خیانت بهش-

 ...شوخی چند

 گفتم؟ زن؟من-

 ...خودشا برای داره عالمی هم چپ علی کوچه

 :گفت و گوشیش تو انداخت رو سرش دوباره آوا

 حرفتو نذاشته غرورت گفتی خودت روز اون...شدی عوض اینطور بخاطرش که همونی...نپیچون-

 ...نکن هم سر دروغ دوباره پس یادته نیست؟میدونم یادت...بزنی بهش

 هالبت...بگیرم کمک صداقت از بهتره...ست گزینه بهترین صداقت...پسه هوا دوستان...اوه اوه اوه

 ...یکم فقط...گفت نباید همشو

 اشه؟ب...بگم دروغ نشم مجبور که چجوری نپرس فقط...نباش نگران تو نمیکنم خیانت اون به من-

 که همونی...بود آوا خود زن اون چون نمیکردم خیانت زن اون به من...نگفتم دروغ...آخییییش

 ور ام خونواده...زنم بشه بود قرار که همونی...نشد فرصت...دارم دوستش بگم بهش نکردم فرصت

 آوا...شدم عوض اینقدر من شد باعث که همونی...آوا از غیر نبود کسی اینا همه...بسازم باهاش

 این...هست مشکلی یه کردم پیدات دوباره که الان ولی...دارم دوست چقدر بگم بهت میشد کاش

 زندگی از اینم...باشه مونده برام زیادی وقت نکنم فکر...میزنه ریب داره بدجور لعنتی قلب

 اما...ندیدمت دیگه یکی با که همین...داره ارزش برام کلی دیدمت دوباره که همین اما...هعی...ما

 ...میدیدمت زودتر کاش

 "چرا؟ حالا ولی قربانت به جانم آمدی"

 برص الانم...بیافته وقتش سر اتفاقا همه میذاشت و بود صبور همیشه...نبود فضول هیچوقت آوا

 مشغول گوشیش با دوباره اما...نگفت وچیزی انداخت بهم نگاه یه...وقتش تا میکرد

 ��...لعنت...مجازی دنیای این به لعنت...هووووف...شد
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*** 

 آوا گفتم و کردم دعایی یه من حالا!خدایا...بود رفته سر بدجور ام حوصله و بود شب ده ساعت 

 روی آوا که میشه ساعتی چهار نزدیک...بشه مستجاب عمیق اینقدر باید حالا نپرسه ازم چیزی

 رو هب رو دیوار به یا و میره ور گوشیش با یا...نمیزنه حرف من با اصلا و نشسته تخت کنار صندلی

 شروع کجا از خب...کنم؛اوممممم شروع رو بحث خودم باید باز...هعی...میره فکر تو و میشه خیره

 ...یافتم کنم؟آهان

 آوا؟-

 بله؟-

 شیدا؟ از خبر چه-

 ...مسافرت رفته-

 میگرده؟ بر کی-

 :گفت و زد زل چشمام تو

 مگه؟ چطور-

 ...دارم باهاش کاری یه...ببینمش میخوام هیچی-

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک

 کاری؟ چه-

 وستشد کامیار بگم بهش تا ببینم رو شیدا میخوام بپیچونم؟خب باز یا بگم راست من الان خدایا

 رو راستش...بخوره حسرت من مثل هم کامی ندارم دوست...بگه نمیکنه جرات ولی داره

 (��ازش میترسه چی مثل میگه دروغ:نویسنده سخن)��میترسم؟ آوا از مگه...میگم
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 ...بزنم حرف باهاش مهمی موضوع یه درمورد میخوام-

 ...سهیل بده توضیح موضوعی؟درست چه-

 ...میچسبونه آمپر داره اوه اوه

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 !کنم خواستگاری ازش میخوام-

 بود؟حالا دادن توضیح طرز چه این سهیل سرت تو خاک...اوه اوه اوه...صندلی رو رفت وا یهو آوا

 کنم؟ جمعش چطور زدم که رو گندی این

 ...واسه...میدونی...چیزه...آوا-

 :گفت و کرد نگاه بهم ناراحتی با آوا

 !خوبیه دختره شیدا...بشید خوشبخت امیدوارم...سهیل نگو هیچی...هیسسسسس-

 باش زود سهیل...میکنه تیکه تیکه منو شیدا؟کامیار کی؟من؟با...خدا یا...بره شه بلند میخواست

 ...سه دو یک....بگو چیزی یه

 ...کامیار واسه...�😥�...نه خودم واسه...کن صبر...نه-

 تو دست از آی...دیدم رو لبخندش حتی...شد عوض صورتش حالت کردم احساس...هووووف

 دوست منو اگه...میگی دروغ داری که هان؟خودتم است برادرانه من به احساست که!دختر

 ...نمیریختی بهم  اونطور نداشتی

 تر شیرین عسل از برایم ات زنانه غیرت...میبینم که را حسادت است شیرین چه نمیدانی"

 "کاش ای...من به نسبت شیرینت حسادت و تو و باشم من دنیا پایان تا کاش ای...است

 

*** 
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 گفت...میداد گوش آهنگ داشت و گوشش تو بود گذاشته رو هندزفریش آوا...شبه دوازده ساعت

 دراز رو دستم بدبختی با...دیگه دوازدهه الانم...من به میده رو گوشیش شد که دوازده ساعت

 ...اش شونه سر زدم و کردم

 :برگشت سمتم به و آورد در گوشش از رو فری هندز

 بله؟-

 دیدی؟ رو ساعت-

 ...بیا باشه اهان...آره-

 :گفتم و گرفتم ازش گرفت؛ سمتم به رو گوشیش و

 میدادی؟ گوش آهنگ داشتی-

 تازه رو آهنگاش...کن گوش گوشت تو بزار رو فری هندز...ندارم عادت بهش تو مثل ولی...آره-

 ...اصلا ندارم شاد خیلی آهنگ...آرومه خیلیاشون ریتم...ریختم

 ...گوشم تو گذاشتم رو فری هندز و کردم تشکر ازش

 ...بود ابراهیمی میثم میکرد؛صدای پخش آهنگ داشت هنوز

 

  چشماش حالت خوابمه توی شب هر-

 ...چشماش خجالته و شرم پره

 

 ...عاشقشم شاید...هنوز نمیدونم
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  خوابم به تا میکنم فکر بهش هرشب

 ...خرابم کرده منو جوری یه

 

 ...عاشقشم شاید...هنوز نمیدونم

 

 ...داره تپش خیلی دیگه میزنه تند داره قلبم

 داره؟ کشش خیلی تو که سمتی چرا...پاهام

 

 ...شاید عاشقتم

 

 ...اینجام من نمیدونی که تو  دره رو چرا چشمام

 ...دستام تو میزاری دستاتو تو که میبینم خواب تو

 

 ...شاید عاشقتم

 

 ...میداد آرامش بهم آهنگ این چقدر

 ...بودمش نشنیده حالا تا

 ...بود من دل حرف
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 :بودم جمله یه اون فکر تو فقط من ولی شد پلی بعدی تراک

 !داره تپش خیلی میزنه؟دیگه تند چرا قلبم"

 داره؟ کشش خیلی میری تو که سمتی چرا... پاهام

 "!شاید عاشقتم

 !برد خوابم کی نفهمیدم و

*** 

 

 آوا

 درد افتضاح...شده خشک گردنم دیدم شدم بیدار خواب از وقتی...بود برده خوابم صندلی روی

 هکنم؟ب چیکار دیگه...دادم بودن،فحش اتفاق این مسبب که دزدا اون به میتونستم تا...میکرد

 ونا اگه و بود شده داغون خوابیدنم اینجا خاطر به نازنینم گردن...بدم فحش نمیتونم که سهیل

 تخت به نگاه یه بخوابم، بیمارستان تو نمیشدم مجبور من کنن داغون رو سهیل نمیزدن دزدا

 کنم بیدارش خوابه؟میخواستم هنوز چرا این صبحه 9 ساعت...هنوز خوابه...آخی...انداختم سهیل

 :شنیدم صدایی یه یهو که

 ...آوا...آوا-

 میومد؟ کجا از ولی...کامیاره صدای فهمیدم کردم دقت که یکم...میزد صدا منو وار زمزمه یکی

 ...آوااااااا...آوا...پیس...پیس-

 که داشتم نگه خودمو بزور دیدمش وقتی...معلومه در پایین از کامیار چشمای و موهای دیدم

 رو اتاق در و بیرون رفتم اتاق از...کامیار سمت رفتم و شدم بیخیال رو سهیل کردن بیدار...نخندم

 ...میکنه نگاه من به نگران حالت یه با کامیار دیدم و برگشتم...بستم
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 کامی؟ شده هان؟چی-

 ... که میگم...آبجی چیزه-

 ... نکن  من من...بزن حرفتو درست-

 نه؟ میکشه منو...این میشه درستش...درست؟باشه-

 :گفتم و خندیدم

 فکر تو که اونقدرم...نه ولی...دادی آب به گلی دسته چه نگفتی بهم آخر که چرا؟تو! بابا نه-

 ...نیست عصبانی میکنی

 دترب میکردم اگه کنم فکر ولی...بکنم غلطی که نشد اصلا...نکردم غلطی هیچ من گفتم دیروزم-

 میبینم میکنم فکر قدر چه هر...کردم فکر کار اون انجام عواقب به دیروز از خودمم...میشد این از

 ...کرد رحم بهم خدا...نشد که شد خوب

 :پرسیدم گیجی با

 میخواد بلکه بکشتت نمیخواد تنها نه ولی...نیاوردم در سر آخرش که تو؟من میگی هان؟چی-

 ...بگیره زنم برات

 :کرد زمزمه ناباوری با...شد تا چار چشاش کامیار

 زن؟-

 دیگه؟ آره-

 من؟ برای-

 ...آره-

 برام؟ بگیره میخواد رو کی موقع اون بعد-
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 ...رو شیدا-

 :گفت بلند صدای با

 رو؟ کیییییییییییییییی؟شیدا-

 ...بیرون میکنن پرت جفتمونه الان...بیمارستانه خبرته؟اینجا چه...زهرمار...کوفت...درد-

 :گفت و تر پایین آورد صداشو کامیار

 من؟ رو؟برای شیدا-

 :پرسیدم مشکوک لحن یه با

 نمیخوای؟ رو شیدا تو چیه؟نکنه-

 ...بیمارستان سالن صندلیای از یکی روی انداخت رو خودش و شد پر چشاش

 :گفتم و کنارش نشستم

 ...تو و میدونم من کنی زر زر دوباره هان؟چیه؟بخدا-

 وزخندپ یه فقط...نخندید اینبار ولی میخندید میزدم مشتیای داش مثل که حرفایی این به همیشه

 :گفت و زد

 نمیخواد؟ رو من شیدا یا نمیخوام رو شیدا من-

 اریند دوست تو میکنه فکر اما میره در برات جونش شیدا بگم بگم؟اگه چی این به من حالا...هعی

 بد خیلی...کنی ،ازدواج داره حسابی و درست نسب و اصل نه و پولداره نه که دختری یه با

 بشه،چی؟ ناراحت و بفهمه شیدا اگه...کنم ریسک نمیتونم که میشه؟من

 :شیدا خود به بدم حوالش جوری یه کردم سعی پس
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 تو ورددرم نظرش ببین...بگو بهش خودت بعد...برگرده مسافرت از شیدا تا کنی صبر باید ببین-

 پیش پا خودت و بگیر نظر در رو چی همه...خب...نکن واسطه هم رو سهیل من نظر به چیه؟اصلا

 ...بذار

 داری؟ دوست رو شیدا دل ته از واقعا تو...سوال یه فقط

 

 :گفت و کرد پاک رو صورتش روی اشک کامیار

 ...معلومه-

 کنی؟ ازدواج پرورشگاهی دختر یه با تو راضیت خانوادت کامیار ببین-

 یخوامم من...نداشتن مشکلی قضیه این با که اونام...هستن کرانه و بی بی فقط کلا که من خانواده-

 ولی...بودم عاشقش پیش سال پنج از من...نسبش و اصل با نه کنم ازدواج شیدا خود با

 ...جور یه منم...جور یه اون...کردیم اشتباه دو هر سهیل و من...بگم بهش که نشد فرصت...نشد

 ...میجنبیدی پبش سال پنج اگه جان احمق داری؟خب دوستش پس-

 ...خوردم رو حرفم بقیه

 :گفت و من به زد زل کامیار

 چی؟ میجنبیدم اگه-

 فقط...بزن حرف باهاش بیاد شیدا خود بزار...میشم شرمندت که ازم نپرس کامیار...هیچی-

 ...بگم چیزی نمیتونم این از بیشتر...جلو برو مطمئن

 :گفت و پایین انداخت امیدی نا با سرشو کامیار

 رمیگرده؟ب کی شیدا بگو بهم فقط...نمیکنم بیخود تلاش پس...نمیگی دیگه نمیگم بگی وقت هر-

 ...امشب احتمالا-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 82 

 :گفتم خودم مخصوص لحن با...زد برق خوشحالی از چشماش بگم اگه نیست دروغ

 ... کامیار فقط...دنبالش برو شب...میفرستم برات شمارشو-

 :گفتم و گرفتم سمتش به تهدید نشونه به رو دستم

 ...میدم باد به رو دودمانت کنی ناراحتش اگه فقط-

 کامیار...شد پرت لحظه یه حواسم...اهم اهم...شنیدم شیدا از...گرفتم یاد جدیدا رو اصطلاحه این

 رمب تا شدم بلند جام از و زدم لبخند یه هم من و کرد بسته و باز بار یه رو چشاش چشم نشونه به

 ...کنم بیدار رو سهیل

 :گفت جدی لحن با کامی

 ...نزار تنهاش... عاشقته سهیل...آبجی-

 دوستم گفت مقدمه بدون میده؟دیروزم شک آدم به یهویی چرا این...داوود امامزاده یا

 زنمب سکته دیوار به روم نکرده خدایی یهو ممکنه میاره در ادا حساسم؟قلبم من نمیدونم...داشته

 برم؟ دنیا از ناکام و

 :گفتم و سمتش برگشتم

 عدب به زمانی یه از اما...هستم فعلا...بشم مطمئن باید من کامیار اما... بهم کردی آوری یاد دیروزم-

 برم؟ یا بمونم که داره بستگی سهیل به

 :گفتم و زدم بهش چشمک یه اتاق داخل میرفتم که حالی در بعد

 ...دیگه دیقه ده...تو بیا دیگه دیقه ده-

*** 

 

Z.y: 
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 :وت بیاد تا کردم صداش بلند بعد...نگه چیزی کامیار به کردم راضی رو سهیل بدبختی کلی با

 ...کامیار؟کامی-

 ...تو اومد لرز و ترس با کامی و شد باز آروم در دیدم که

 :گفت سهیل به رو و نزدیکتر اومد

 ...داداش سلام-

 :گفتم سهیل به رو و کرد؛خندیدم نگاه من به عجز با کامیار و رفت غره چشم یه سهیل

 ثلم خوبی بود نشده مطمئن وقتی کرد؟تا گریه تو بخاطر دیروز چقدر کامیار میدونستی سهیل-

 ...والا...ریخت می اشک بهار ابر

 :گفت کامیار و رفت بدبخت کامیار به دیگه غره چشم یه زدم؛سهیل چشمک یه کامیار به رو و

 ...اصلا نکردم کاری که ناراحتی؟من من دست از چرا داداش آخه-

 خالی جا کامیار...کرد پرت کامیار سمتم به و برداشت رو کنارش کاغذی دستمال جعبه سهیل

 ...صورتش تو بود خورده صاف جعبه بود نداده

 :گفتم و کردم نگاه سهیل به مبهوت

 چیه؟ بازیا بچه این-

 :گفت سهیل

 ...دلم رو میموند نمیکردم پرت رو این...بود حقش-

 :گفت بود گرفته سنگر و تخت پشت بود نشسته ترس از که کامیار به رو بعد

 ...ندارم کاریت ترسو بالا بیا-

 :گفت تخس های بچه پسر مثل کامی
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 ...بزنی منو میخوای...نمیام...نچ-

 :گفتم خنده با

 ...نداره کاریت کامی بیا-

 ...نمیام من آبجی میزنه-

 ...بیا پاشو...نمیزنه-

 :گفت و بیرون اومد لرز و ترس با بیچاره کامیار

 ...نزنیا سهیل-

 :گفت و کرد پوفی سهیل

 ...کن نگاش خدا ترو آوا...بگیرم زن میخوام شاهکار این واسه من بعد-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم منم

 هبچ هنوز نفرستم؟تو برات شمارشو میخوای...شو شیدا بیخیال...موندی بچه خیلی کامی...آره-

 ...ای

 :گفت و شد عصبانی کامیار

 میکنه؟ شوخی مسائل این رو ادم...بیشعورید خیلی-

 ...کردیم مسخره رو کامی مچاله ی قیافه و خنده زیر زدیم هم با سهیل و من

 :گفت خندیدن کلی از بعد سهیل

 آوردی؟ رو کتم کامی-

 میکنی؟ مسخره منو...بهت ندم حقته ولی...آره-
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 ...دیگه شدیم حساب بی الان-

 ...برات دارم...باشه-

 ...خوبی تو...بابا باشه-

 ...میش مرخص کی...خوبم من که معلومه-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 ...سلامتی به هامون خونه میریم بعدش و میبینتش میاد دکتر دیگه ساعت یه-

 :گفت و خندید کامیار

 نه؟... بیمارستان تو گذاشته بد بهت دیشب خیلی اینکه مثل-

 چطور؟-

 ...میگی حرص با خیلی آخه-

 ...بود شده خشک گردنم صبح...برد خوابم صندلی رو دیشب...بابا آره-

 

*** 

 :گفت و بهم زد رو دستاش خنده با کامیار

 ...پاشو...شدی مرخص که دادا پاشو سهیل...خب-

 :گفت میرفت ور کولار به که حالی در سهیل

 ...آخ آخ...گردنم از کنم باز رو کوفت این کن کمک بیا دادن دستور جای به-

 :گفتم و مقابلش گرفتم انگشتمو تهدید حالت به
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 ردنتگ حتما...میگفت بهت خودش بشه باز بود قرار اگه...بسته دکتر رو اون...نکردیا کردی بازش-

 ...بسته اونو که دیده آسیب

 ...میکنه اذیتم آوا-

 ...کنه اذیت بزار-

 :گفتم کامیار به رو

 ...میده رفتن دستور دیگران به بعد صندلی رو داده لم خودش...پاشو پاشو-

 :گفت و خندید کامیار...زدم صندلی های پایه از یکی به ضربه یه پام با و

 شدی؟ ماتادور جدیدا بودم گفته-

 ...شدم که شدم چه؟ماتادور تو به-

 ...بالا آورد تسلیم حالت به رو دستاش کامیار

 :گفتم و خندیدم

 ...بیافته راه کن کمک سهیل به شو بلند-

 :گفتم سهیل به رو

 ...میارم برات من به بده رو کتت-

 :گفت خنده با کامیار

 تهخس میترسم سنگینه هیلی کت کنی؟آخه کمک سهیل به تو بیارم من کتو میخوای آبجی-

 ...شی

 :گفت و کامیار کله پس زد دونه یه سهیل

 ...بگو بعد کن مزه مزه حرفتو اول جان الاغ-
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 خاطر به هم...من کردن مسخره برای هم...میخورد باید رو گردنیه پس این...شد خنک دلم آخیش

 ...نیست بلد کردنم شوخی بیشعور الاغ...حرف اون

 وت کردم دستم...خورد زنگ موبایلم که بیرون میرفتم اتاق از داشتم و گرفتم ازش رو سهیل کت

 :زدم رو اتصال دکمه گوشی صفحه به کردن نگاه بدون...آوردم در رو گوشیم و جیبم

 بله؟...الو-

 :پیچید گوشم تو فاتحی خانم خندون صدای

 ...دادید گوشیتونو جواب عجب چه...خانم آوا به به-

 

 :گفتم و خندیدم

 ...بخدا بود شلوغ سرم -

 پردیس به سری یه روزه پنج چهار این تو که نبود شلوغ سرت اگه...معلومه که اون...بعله-

 زنگ بهت گفتم بودم شده نگرانت یکم...اومد فرستادی سمیه با که هم رو آرشام...میزدی

 !کنه تعطیل رو موسیقیش کلاسای خانوم آوا نداشته سابقه آخه...بزنم

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...فاتحی خانم-

 جانم؟-

 ...دارم دوستون خیلی-

 ...همینطور منم-

 ...باشه نگرانت همش یکی که خوبیه حس خیلی میدونید-
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 ...دارم دوست چقدر من میدونی که تو...منی نداشته دختر جای تو...منه عشق تو...دلم عزیز-

 ...خوب خیلی خبر یه...دارم خوب خبر یه...میدونم-

 ...شده؟نکنه چی-

 ...چغندر برگ نه...آوا میگن من به...دقیقا-

 :گفتم و زدم چشمک میومد سمتم به داشت کامیار همراه که سهیلی به و

 نیست؟ عالی این...گذشتن بزرگ رادمهر ملک مورد در خودشون حق از رادمهر آقای-

 چطوری؟ آخه...دختر محشری تو واقعا؟آوا-

 ...مفصله خیلی اش قصه...حالا براتون میگم-

 ...بدم ها بچه به رو خوب خبر این میرم من...باشه...باشه-

 ...اونجا میام فردا...خداحافظ فعلا...باشید زود...برید-

 ...خداحافظ... بیا حتما باشه-

 ...بای-

 ...مانتوم جیب تو انداختم رو موبایل و کردم قطع رو گوشی

 ...رفتم بودن افتاده جلو من از یکم حالا که سهیل و کامیار دنبال به سرعت با و

 ...کنین صبر...سهیل... کامی آهای-

*** 

 آوا؟ مطمئنی-

 باشه؟...نگیر تصمیم زود...کامیار کن گوش حرفاش همه به...دنبالش برو آره-
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 داره؟ دوستم اونم نظرت به یعنی-

 ...بالا انداختم ندونستن علامت به رو هام شونه

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم کامیار

 ...تو اما عاشقته سهیل گفتم تو به من...نامردی خیلی-

  برو برو...کامی میکنه فرق تو و من قضیه-

 :دادم ادامه و دادم هلش جلو سمت به و

 ...میاد بدش تاخیر از شیدا که میدونی-

 نیمکت روی ما از دورتر که رفتم سهیل سمت به منم...رفت ماشین سمت به و خندید کامیار

 نم و شد بلند کامیار ماشین چرخای صدای بعد لحظه چند...بود بسته رو چشماش و بود نشسته

 :گفتم مینشستم سهیل کنار حالی در

 ...تا دو این از اینم-

 ...هعی...رفت هم شیدا...بشن خوشبخت امیدوارم

 من برای آن در تو که مینگرم عکسی قاب به...دیروز از عاشقتر...دیروز از تر تنها روز هر من و"

 "...نیست من جواب از خبر و میکنم نگاه آن به عاجزانه من و میدهی تکان دست

 

*** 

 بعد ماه سه

 ...میداد مالش رو اش سینه قفسه و میکشید نفس سختی به...شدم خیره صورتش به نگرانی با

 :گفتم عصبی
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 میپرسم هم دفعه میشی؟هر اینجوری که باره چندمین این نیست؟میدونی چیزیت مطمئنی-

 رفتی؟ چیه؟دکتر مشکل اصلا...میدی بالا سر جواب

 :گفت و داد تکون سرشو بزور

 ...نیست چیزیم...خوبم-

 :گفت و کنار زد رو بود صورتش رو که موهایی دقیقه چند از بعد

 پیش عقد موقع نیست خوب...میاره رو عاقد کامیار الان...تو برو شو بلند...جان آوا بهترم من-

 ...باشی پیشش گفتن بله موقع میخواد دلش شیدا...نباشی شیدا

 :گفتم و شدم بلند کنارش از

 باشه؟...تو بیا شد بهتر حالت اگه-

 ...اومدم شاید منم...برو...باشه-

 هر...بینهب نگرانیمو این از بیشتر نمیخواستم...رفتم خونه سمت به بود نشده راحت خیالم اینکه با

 دائما هم کامیار...بود نزده حرفی هیچ خودش هم سهیل و بود هوا رو ام نقشه هنوز نباشه چی

 ازش لسهی چون...مشکلی چه بگه نمیتونه اما نمیزاره پیش پا سهیل که هست مشکلی یه میگفت

 که دروغی این بخاطر منو خدایا...روش اینم داره زیاد غریب عجیب اخلاقای سهیل...بود خواسته

 لشحا چشه؟جدیدا سهیل ببینم باید قبلش اما...مجبورم ولی...ببخش بگم سهیل به بعدا قراره

 چیزی کس هیچ به کشیدم که ای نقشه از...نیست چیزیش که داره اصرار خودش و میشه بد هی

 که خودم هب...میزنم حرف یکی با بالاخره...شیدا با یا سمیه با...کنم مشورت یکی با باید اما...نگفتم

 قدر چه...میکنم نگاه شیدا به دارم و ایستادم بود شده آماده عقد برای که اتاقی دم دیدم اومدم

 تا دو ما از یکی حداقل...شکرت خدایا...میکنن ازدواج دارن کامیار و شیدا که بودم خوشحال

 برای راهی نه...هدفی نه...میزنم پا و دست خلا تو دارم ساله چند که من...شد مشخص تکلیفش

 ...هیچی...هیچی...نجات

 :گفت و شونم رو زد پشت از سهیه
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 !رو شیدا میکنی؟خوردی سیر رو کجا-

 ...میکردم فکر داشتم...توام کن ولم-

 ...نکنی فکر خواستم دقیقا منم-

 ...فکر تو برم میخواد خب؟دلم چرا-

 ...خبرش یا میاد خودش یا...فکر تو نرو زیاد-

 :گفت دور از و رفت در دستم از بزنمش بتونم اینکه از قبل و

 ...میشه خورد اعصابت نکن فکر زیادم...کردم شوخی...عزیزم نخور حرص-

 نمیدونم؟ من بشه آدم میخواد کی این...دیوانه دختره...آشپزخونه تو رفت بعدم و

 :کرد صدام شیدا

 ...اینجا بیا بدو...آوا-

 :گفت و دستم داد رو گوشیش...نشستم دستش بغل و رفتم

 ...حاله با خیلی کن نگاه رو کلیپ این -

 ...پیشونیش تو زدم محکم دونه یه و گرفتم دستش از رو گوشی

 :گفت و مالید رو پیشونیش شیدا

 میزنی؟ چرا آخه-

 اقدع بیخیالی؟الان اینقدر چرا میکنی؟تو نگاه کلیپ داری اینجا نشستی عروسی مثلا تو!دختر-

 ...میاد

 !بکنه نباید کاری که کنم؟عروس کار چی خب-
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 یکم وبگ سمیه به برو شو بلند...باشه بیخیال اینقدرم نیست لازم ولی...بکنه نباید کاری...نه-

 گفتی...بخرن نذاشتی که عروسم عقد؟لباس سفره سر بشینی میخوای ساده اینطور...کنه آرایشت

 کامیار نکنی آرایشم...کافیه ساده عقد یه فقط نگیریم گفتی که هم عروسی...کافیه ساده لباس یه

 یعروس مثلا...باش داشته استرس یکم بعدشم...زیستی ساده همه این از میزاره فرار به پا امشب

 ...ها

 لازمه؟ داری تو که استرس اینقدر نظرت به ولی...میکنم آرایشم...بابا خب-

 ...میزنی حرف زیادی داری که شو بلند شو بلند-

 

*** 

 :پریدم جا از کامیار صدای با

 ...آوردن تشریف عاقد آقای...خانوما...کرانه...آوا آبجی...الله یا-

 رو عاقد داشت و بود وایساده سالن ورودی کنار زدم؛کامیار بیرون اتاق از و کردم سرم رو شالم

 :میکرد راهنمایی

 ...آقا حاج بفرمایید-

 با سیاهش چشمای...بود تنش ای سورمه شلوار کت یه و بود داده بالا سمت به رو موهاش کامیار

 آره...داداشم امشب بود شده خوشتیپ قدر چه...بود کرده ایجاد جالبی تضاد سفیدش پیراهن

 :گفت و اومد من سمت به کرانه...داشتم دوستش ام نداشته داداش مثل...داداشم

 ...نیست که مشکلی آوا-

 پیش سال پنج از...بود مهربونی دختر...بود شبیهش خیلی و بود کامی بزرگتر خواهر کرانه

 ...شدی نمی خسته باهاش شدن صحبت هم از هیچوقت و بود خونگرم خیلی... میشناختمش

 :گفتم و زدم لبخند یه
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 ...نیست مشکلی هیچ...نه-

 :گفت و زد لبخند هم کرانه

 ...تو برو تو...بیارم رو ها قند کله میرم من-

 زا و کردم بغلش و کنارش میخورد،رفتم موز داشت و بود وایساده گوشه یه آرشام...اتاق تو رفتم

 :گفت و کردم؛خندید بلندش زمین رو

 مامانی؟ خوبی-

 :گفتم و زدم بهش چشمکی

 بغل که نشدی؟قبلا چاقتر پیش وقت چند از یکم تو جان آرشام فقط...خوبم مامانی آره-

 ...بودیا تر سبک میکردمت

 ...که نشدم چاق-

 مومنات رو بحثمون عقد اتاق تو  کامیار اومدن که بدم گوش زبونیاش شیرین به بازم میخواستم

 :گفت کامیار...تو اومد سرش پشت هم آقا حاج کامیار دنبال...گذاشت

 ...داخل برید من از جلوتر شما آقا حاج-

 :گفت چون...بیافته قراره اتفاقی چه بود شده الهام بهش آقا حاج اینکه مثل ولی

 ...داخل میام سرتون پشت من بفرمایید شما نه-

 :گفت و خندید سرخوشی با کامیار

 ...راحتید جور هر-

 روز چشمتون یهو که میرفت بودیم کرده آماده دوماد عروس برای که جایی سمت به داشت کامیار

 جلو انداخت رو موز پوست آرشام...بشه رد من جلوی از میخواست که موقعی درست...نبینه بد
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 موز پوست بودیم،افتادن کرده جمع عقد سفره چیدن برای رو اتاق فرش ما که جایی اون از و پاش

 ... سرش بالا رفتیم نگرانی با...کامیار شدن پا کله با شد مصادف

 کامیار؟ خوبی:من

 خوبه؟ حالت داداش:کرانه

 ای؟ زنده یا مردی بفهمیم کن حرکتی یه:من

 کامی؟:کرانه

 :گفت نگرانی با...اونجا اومد و شو بلند هم شیدا

 ای؟ زنده-

 چارچوب تو سهیل...آورد در زدگی بهت از رو ما مرد یه بلند قهقهه صدای زد حرفو این که همین

 :گفت و سهیل به زد زل عصبانیت با میخندید؛شیدا ها ما به و بود ایستاده در

 سهیل؟ داره خنده-

 "ای؟ زنده" گفتی باحال خیلی...خداییش...آره-

 :گفت لب زیر شیدا

 ...بخندی آب رو... کوفت-

 :گفتم و کلش پس زدم دونه یه

 ...کن صحبت درست...هوی-

 :گفت کامیار به خطاب و خندید سهیل

 ...تواما چیه؟کامیار؟با ها ادا این پاشو پسر آهای-

 ...زدیم زل کامیار به همه دوباره
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 :گفت یهو...بود بسته رو چشماش که کامیار

 ...آخ-

 :گفت و کرد باز رو چشماش کامی...خنده از ترکیدم من

 ...نرسه پسرت این به دستم من مگر...بخندی بایدم آبجی بله-

 ...دیدم زیاد خوردنا زمین این از من...نکنا لوس خودتو...شو بلند...شو بلند-

 خنده زور از داشت هاش شونه...عاقد به افتاد چشمم یهو که رفتم بهش غره چشم یه

 ...آمین بگو بلند...بده شفامون دلقکیم؟خدا ما اینقدر یعنی...میلرزید

 :گفتم آقا حاج به رو

 ...هستن خودی همه اینجا...بخندید...باشید راحت آقا حاج-

 

 :گفت و کرد جمع خندشو بزور خنده از بود شده سرخ بیچاره که آقا حاج

 ...بدید من به آب لیوان یه نیست زحمتی اگه فقط...دخترم نه-

 ...حتما...چشم...بله-

 :گفتم شیدا به و برگشتم

 ...آقا حاج واسه بیار آب بپر-

 تساک لحظه اون تا که فاتحی خانم یهو که میکشید نشون و خط برام ابرو و چشم با داشت شیدا

 :گفت بود

 ...میارم میرم بیاره؟من آب بره عروس...زشته...جان آوا-

 ...شد خارج اتاق از بعد  و
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 ...پرتی حواس پدر بسوزه...بود رفته یادم کل به بود؟واقعا؟اصلا عروس شیدا مگه

 :گفتم و شدم بلند جام از

 ندیده؟ کسی منو پسر گل این...ببخشید...عروسی تو نبود حواسم جون شیدا ببخش-

 :گفت بود شده پا سر تازه که کامیار

 ...شدن قایم ها پرده پشت بردن تشریف...بله-

 وسرش...بیرون کشوندمش اونجا از بزور...شده قایم پشتشون آرشام دیدم و رفتم ها پرده سمت به

 ...اومد من با و پایین انداخت

 :گفت خورد کامیار به چشمش وقتی

 ��زمین خورد کامیار-

 :گفت کامیار

 ...کامیار آقا...داره دم کیشمیشم جون بچه-

 :گفتم آرشام به کامی حرف به توجه بی

 ...مرده مال خوردن زمین اصلا...زمین خوردش که سرت فدا...نکش خجالت...جان مامان نه-

 و بود گرفته رو دلش و زمین رو بود نشسته که سهیل...خنده از شد منفجر جمعیت

 :گفت تعجب با کامیار...میخندید

 ��...آوا-

 کوری؟ مگه کنی، نگاه پاتو جلوی میخواستی...کوفت-

 :گفت شیدا...پایین انداخت سرشو کامیار

 ��آواااا؟-
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 :گفتم آروم و برگشتم

 ربیکا شما مثل بخدا داریم کار...خونمون بریم ما بگو رو بعله صندلیت رو نبشی برو...زهرمار-

 ...نیستیم

 آقا حاج اینکه از بعد و جاش سر نشست رفت خوب دختر یه مثل یعنی...مطیع بره یه مثل اونم

 شروع عقد خطبه جاش،خوندن سر نشست رفت آدم بچه یه مثل کامیار و نوشیدن رو آبشون

 ...شد

 که بود سهیل گیر در حواسم فقط...نبود خطبه خوندن به حواسم اصلا من و میخوند داشت عاقد

 ...میزد لبخند کامیار به  و مالید می رو اش سیته قفسه گاهی از هر

 :میگه شیدا شنیدم که اومدم خودم به وقتی

 ...مجلس بزرگای تمام و...عزیزم آوای...فاتحی خانم...مادرم و پدر روح اجازه با-

 ...بعله

 خونه سر رفت هم شیدا دیگه...شدی قبل از تنهاتر...این از اینم خانم آوا...شد تموم...اوه

 :میکنه صدام آرشام دیدم یهو...کرد ریختن به شروع اشکهام کی نمیدونم...زندگیش

 مامانی؟-

 :گفتم و شدم خم

 جانم؟-

 :گفت و کشید صورتم روی دستشو

 میکنی؟ گلیه دالی-

 :گفتم و کردم پاک رو اشکهام-

 ...چشمم تو رفته خاک و گرد عزیزم نه-
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 ...که کلدن تمیز تازه لو اینجا ولی-

 ...میفهمید سنش از بزرگتر اینقدر بچه این که نمیومد خوشم گاهی و

 

 زما سرش با...میکرد نگاه نگرانم سهیل...شد قفل عسلیش های تیله تو نگاهم و چرخوندم و سرم

 :پرسید

 شده؟ چی -

 :زدم لب آروم منم

 ...ندارم حوصله...هیچی-

 مردونه بعدم...زد حرف باهاش و رفت کامیار سمت به کنم؛بعد صبر که فهموند بهم دستش با

 :گفت و گرفت من دست از رو آرشام برگشت من سمت به و کرد بغلش

 ...در دم بیا بعدش کن خداحافظی شیدا با برو پاشو-

 :پرسیدم گیجی با

 چرا؟ آخه-

 :گفت و زد چشمکی

 ��...نکن سوال زیاد بچه بیا-

 و گرفتم کامیار کت یقه از بعدشم...کردم خداحافظی باهاش و رفتم شیدا سمت به و خندیدم

 :گفتم بهش جدی لحن نباشه،با بهمون حواسش کسی که گوشه یه کشوندمش

 من صبور سنگ تو از قبل...همدمت...همراهت...زنت شده الان که دختری این...پسر گل ببین-

 آه اگه...دستت دادم زندگیمو بدون پس...بوده من زندگی تمام...بوده من همراه و مونس...بوده

 ...کنه گریه اگه...میزنم آتیشت بکشه
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 :گفت و خندید

 ...میدی باد به رو دودمانم-

 :گفتم و زدم بشکنی

 ...آباریکلا-

 ...نمیبینی چشش به اشک...آبجی چشم-

 ...بای فعلا...میرم دارم من...امیدوارم-

 کلاس با...بودم طوری همین همیشه کلا...بیرون زدم جا اون از بمونم جوابش منتظر اینکه بدون و

 ...نبود خوب این آیا و...میشدم خوشحال قبل از زیادتر جدیدا...هه...فیلما این عین...میرفتم

*** 

 

 سهیل

 هب خورد چشمم یهو که میکردم مرتب لباساشو داشتم... ماشین عقب صندلی نشوندم رو آرشام

 هک بردارم اسپری خواستم...بیرون بود زده جیبش کنار از گوشش و بود آسم مخصوص که اسپریی

 :گفتم خنده با...روش گذاشت دستشو آرشام

 جون؟ آرشام ببینمش میزاری-

 :گفت و ورچید لبشو

 جداش خودت از ندالی حق گفته آوا مامان...گلدونیا بلش بهم زود ولی کنی نگاهش بهت میدم-

 ...کنی

 : گفتم و زدم لبخند دوباره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 100 

 ...باشه...عزیزم باشه-

 ...بودن آسم به مبتلا که بود افرادی مخصوص...بودم دیده درست...بعله...گرفتم ازش رو اسپری

 :گفت و خندید ناز میکردم،با نگاش زدگی بهت با

 جون؟ عمو دیدیش-

 توئه؟ ماله این-

 ...بله-

 ...آخه...کم سن این داری؟با آسم...تو...تو-

 چی؟ یعنی آسم؟آسم-

 ...بکشی نفس خوب نتونی وقتا بعضی یعنی-

 ...دالم آسم منم پس...بله...آهان-

 میزنه؟ حرف چی مورد در حتی نمیدونه بچه این...خدایا...خندید باز و

 سن؟ این تو اونم تنگی نفس

 ...شد حرفم مانع آوا صدای اما بزنم حرفی دوباره خواستم

 ...بریم...اومدم منم!سهیل-

 :گفت دید دستم رو اسپری تا...برگشتم سمتش به و شدم بلند

 گرفتی؟ بچه دست از چرا اینو آخه-

 :گفت آرشام به رو و گرفت دستم از رو اسپری

 ...نکن اینکارو نکنی؟هیچوقت دور خودت از اینو نبود قرار مامانی؟مگه-
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 :گفت و پایین انداخت سرشو بود کشیده خجالت انگار که آرشام

 ...ببخشید...چشم-

 :گفت و برگشت من سمت به دوباره و آرشام جیب تو گذاشت رو اسپری آوا

 ...بریم دیگه خب-

 :زدم لب آروم

 ...بریم-

 مه به اعصابم اونا مریضی دیدن با و بودم ها بچه عاشق...فکر تو رفتم و نشستم فرمون پشت

 دارهن سالی و سن که بچه؟این این چرا آخه...فکر تو رفتم میکردم رانندگی که همینطور...میریخت

 ...شدن مریض واسه

 ...نکشید طول زیاد کردنم فکر اما

 ...دور ریخت رو افکارم آوا صدای چون

 :گفت ناراحتی با

 نیست؟ خوب حالت-

 ...پنجره لبه به دادم تکیه رو دستم و پایین دادم خودمو سمت شیشه بدم جوابی اینکه بدون

 :پرسید باز آوا

 داری؟ درد باز تو؟نکنه خوبی...کرده عرق پیشونیت-

 تیر بازم...میاره در بازی داره قلبم دوباره دیدم کردم دقت که خوب آشنایی؟درد؟اما واژه درد؟چه

 سینم قفسه روی رو دستم و ترمز رو زدم باز...چپم بازوی تا میرفت دردش بازم...میکشید

 گذاشتم رو سرم کلافه...میشد تکرار بار چند روزی اخیر ماه چند این تو که هایی باز و...گذاشتم

 :پرسید نگرانی با آوا... فرمون رو
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 ی؟میکن چیکار خودت با دکتر؟داری نمیری چرا آخه...بگو چیزی یه سهیل؟بابا نمیزنی حرف چرا-

 هترب میدونست؟همون...میکنن جوابم دارن دیگه دکترام که نمیدونست...هه...نمیرم دکتر میگفت

 داشتم؟یکی رو آوا شدن ناراحت ارزش من مگه اما...نداشتم رو ناراحتیش طاقت...نمیدونست که

 : گفت بهم درون از

 ...نگرانته همش...فکرته به خیلی آوا...نباش انصاف بی سهیل-

 و خوبم بگم خواستم... بیارم درش نگرانی از هاش خوبی همه جبران به که کردم باز رو دهنم

 :بگم تونستم فقط ولی نیست چیزیم

 ...آخ-

 :گفت قبل از نگرانتر آوا

 اینجا؟ نداری چیزی مسکنی قرصی-

 اما...میخوردمشون آوا چشم از دور میشد بد حالم وقت هر اما...باشم نداشته میشد مگه

 بگم؟ چی اونوقت!هستن چی برای قرصا اون بفهمه اگه اما...مجبورم...حالا

 

 لیخی ماه چند این تو...بودم افتاده وضع این به که بود شده بد آرشام مریضی بخاطر اونقدر حالم

 شده وابسته بهش مدت این تو اونقدر...بود خونگرم و شیرین خیلی...بودم شده صمیمی باهاش

 نفر سه قلبم تو...میاورد درد به رو قلبم میرسید بهش که آسیبی کوچکترین که بودم

 ...آرشام...کامیار...آوا...بودن

 تهدرس...میکرد ناراحت منو میومد پیش اونا از کدوم هر برای که ناراحتی کوچکترین که طبیعیه

 ...نمیدونست آوا جز هیچکس...بودم احساساتی خیلی درونم از اما...بودم لجباز و مغرور

 ...فهمیده رو حالم که شدم مطمئن آخرش جمله گفتن با و
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 سعی الانم...نیست خطرناکی بیماری اونقدرام چرا؟آسم شدی؟آخه اینطوری آرشام بخاطر سهیل-

 ...بیاره در وضعیت این تو از رو تو که داری قرصی بگی کن سعی...بکشی نفس آروم کن

 اب...شدم خوشحال بود افتاده ماشین کف که قرصی بسته دیدن با که کنم باز دهن میخواستم

 ... بهتر چه...ندید آوا اینکه مثل...داشتم برشون و کردم دراز دست بدبختی

 :گفتم بزور

 ...باشه...چیزی...عقب صندوق...تو...شاید...ش...برو...بر-

 یعنی...خوردم رو قرصا اون از دونه یه و کردم استفاده فرصت از منم...شد پیاده ماشین از سریع

 ادهاستف بی روزی یه قرصام این اما...بنده قرص یه به نبودت و بود یعنی فلاکت...همینه فلاکت

 من واسه پیوند برای قلبی معلومه که اینطوری چون...رفتنه وقت دیگه موقع اون...میشن

 تو زا صندلیو به دادم تکیه سرمو...میشد بهتر داشت حالم...دیگه شانسیه بد یه اینم...هه...نیست

 رو دنیا کیف و بود بیخبر مشکلات همه از...هه...بود رفته خواب به که دیدم رو آرشام آینه

 ها موقع اون...شوهرشه و آوا پسر بچه این میکردم فکر  موقعی یه...بود گرفته خندم...میبرد

 ...داشتم دوستش خیلی الان ولی...نمیومد خوشم ازش خیلی

 رو دستاش و وایساده در کنار دیدم برگشتم...اومد آوا صدای یهو که بودم آرشام صورت غرق

 :گفت نگرانی با...ماشین پنجره لبه گذاشته

 ...نمیشه باز عقب صندوق در-

 :گفتم باشه قوی میکردم سعی که لحنی با

 ...بریم شو سوار بیا...خوبم...نمیخواد دیگه-

 :گفت نگرانی با آوا

 بیمارستان؟ بریم مطمئنی؟میخوای-

 :گفتم و خندیدم
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 وارس بیا...خوردی حرص همش...بهت بخوره هوا یکم که بودمت آورده مثلا...بریم بیا...خوبم بابا نه-

 ...بریم شو

 ...نمیتونی حالت این با که تو...فرمون پشت میشینم من شو پیاده سهیل-

 ...بشین بیا...بابا میتونم-

 :گفتم و زدم چشمکی

 ...بدم کشتنت به میترسی نکنه-

 :گفت و خندید

 ...دیوونه-

 ...بشه ماشین سوار که اومد بعدم

 :کردم زمزمه

 ...دیوونتم آره-

 

 *** 

 :گفتم و کردم ترمز

 ...خانوم آوا کن باز رو چشات-

 :کرد زمزمه ناباورانه...شد خیره رو به رو به و کرد باز رو چشماش

 ...میومدیم ها بچه با هفته هر که جایی همون...پاتوقه که اینجا-

 :گفتم و خندیدم
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 وت اما...میشدم منتظرت و اینجا میومدم بار چند ای هفته گرفتی انتقالی دانشگاه از که وقتی-

 ...هیچوقت

 ...شیم پیاده نیست بهتر-

 ...میارم من رو آرشام...آره...آهان-

 :گفتم آوا به رو لبخند با شدیم پیاده ماشین از

 ...میرفتیم همیشه که چیقی آلا اون سمت برو تو-

 ...افتاد راه پاتوق سمت به من از جلوتر و گفت ای باشه آوا

 و بود تابستونی هوای هم هوا...بیرون آوردم و گرفتم بغل رو آرشام آروم و کردم باز رو عقب در

 این و نمیرفت آوا و میشد تکرار دوباره پیش سال پنج اتفاقات اون خواست دلم لحظه یه...عالی

 جای به من الان میشد اونطور اگه شاید...نبود داغون اینقدر اوضاعم الان و نمیشد مانعم بیماری

 نطورای منو میام؟چرا در تکلیفی بلا این از کی پس خدایا...میگرفتم بغل رو آوا و خودم بچه آرشام

 داره؟ تحمل چقدر آدم یه مگه کردی؟آخه امتحان

 ...بودم همیشگیمون آلاچیق نزدیکای اومدم که خودم به

 ...نشستم آوا کنار و داخل رفتم

 :گفت و کشید عمیق نفس یه آوا

 ...نداره جا هیچ رو اینجا هوای گفتم همیشه-

 :گفت و کرد من به رو

 نیومدی؟ اینجا وقته چند-

 ...میشه ماهی چهار سه یه-

 ...نیومدم اینجا که ساله پنج از بیشتر من واقعا؟ولی-
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 :پرسیدم هوا بی

 بزنیم؟ حرف هم با امشب میشه-

 :گفت تعجب با آوا

 ...میکنیم چیکار داریم الان مگه-

 ...که اینه منظورم...نه-

 :دادم ادامه و کشیدم عمیق نفس یه

 مهربون هم با دوباره...قدیما اون مثل شده اوضاعمون دوباره که ماهه سه الان ما...آوا ببین-

 میریم هم با...نمیگیریم دل به رو هم حرفای...بهم نمیندازیم تیکه...شدیم

 یچیزای یه میکنم احساس...میدونی ولی...قدیما مثل درست...میکنیم شوخی...میخندیم...بیرون

 سوالایی یه من از تو هم و دارم سوالایی یه تو مناز هم میدونم...مبهمه دوتامون هر برا هنوز

 ...داری

 ...میکرد نگاهم داشت تعجب با همینجور آوا

 :دادم ادامه

 سبکتر تو هم...بپرسیم داریم هم از سوالی هر و بزنیم حرف هم با امشب بهتره میگم من خب-

 دوباره میترسیدم و بپرسم ازت میخواستم همش من که سوالاتی از یکی اصلا...من هم...میشی

 از بعد حتی...ندیدمت دیگه اون از بعد من و ما خونه اومدی که آخریه روز اون قضیه بشی ناراحت

 یه اومدی که هم مدت همه اون از بعد و نیومدی که وقت چند یه...زد غیبت هم دانشگاه از اون

 اتفاق این با کامیار و من...زد غیبت شیدا با کنی خداحافظی ازم اینکه بدون هم بعد و بودی روز

 ...شدیم داغون

 :گف و زد لبخند موذیانه آوا

 شدی؟ داغون چرا تو...بود شیدا عاشق کامیار-
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 :گفتم پته تته با و شدم هل

 ...شدم ناراحت شدنت غیب از...بودی من خوب دوستای از یکی تو... تو...خب...خب...خب-

 : کرد زمزمه لب زیر

 ...میگی راست که تو آره-

 هان؟-

 ...هیچی-

 ...میشنوم خب-

 

 رو؟ چی-

 ...افتاد اتفاقی چه روز اون-

 ...بهت گفتم قبلا که خلاصشو-

 چیشده؟ بدونم میخوام دقیقا بگم اگه میشی ناراحت-

 :گفت و کرد پوفی کلافه

 ...اینکه مثل نیستی بردار دست-

 ...بدونم میخوام...نه-

 ...میگم باشه-

 هام ریه داخل رو هوا عمیق نفس یه با و دادم فشار بغلم توی رو آرشام پیروزیم از خوشحال من و

 ...فرستادم
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 ... پیش سال پنج به رفتم و شدم همراه باهاش منم...کردن تعریف به کرد شروع آوا

*** 

  آوا

 ...قبل سال پنج

 

 برام رو در همیشه مثل و زدم در...پاییزی عصر یه...داشتم کلاس سمیرا با...همیشه مثل هم اونروز

 آب جلوی ای لحظه چند همیشه مثل...گذشتم خونه سبز سر حیاط توی از همیشه مثل...کردن باز

 سلام بهم دید منو وقتی خونه راننده همیشه مثل...کردم ستایش رو زیباییش و ایستادم نما

 بود اونجا خدمتکار ترین جوون که آناهیتا و زدم در خونه به شدن وارد از قبل همیشه مثل...داد

 حال وسط مبل روی همیشه مثل سمیرا ولی بود همیشه مثل چیز همه...کرد باز برام رو در

 یشههم مثل...نمیکرد نگاه بهش گیجی با و نمیزد ورق جلوش رو ها نت همیشه مثل...بود ننشسته

 فتمر همیشه مثل من اما...نیست من به حواسش کنه وانمود و بشینه گوشه یه تا نبود اونجا سهیل

 ور اتصال دکمه...بود سمیرا...خورد زنگ موبایلم نشستم که همین...نشستم ها مبل از یکی روی و

 :زدم

 الو؟بله؟-

 ...سمیرا منم...جون آوا سلام-

 کجایی؟نیستی؟ تو اومدم من...عزیزم سلام-

 ...ندادید جواب گوشیتونو اما کنسله امروز قرار بگم بهتون زدم زنگ دیروز من...ببخشید...آخ-

 نیستی؟ امروز...آهان-

 ...خرید اومدیم...که ام،سهیل،دیدینش خاله پسر با امروز...نه-

 ...شد قطع و نداد آنتن موبایل و
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 ...بیرون رفته سهیل با و نیست سمیرا که فهمیدم فقط...همین

 بلند...میکردم خفگی احساس خونه اون تو...بیرون برم خونه اون از تا شدم بلند جام از حال بی

 صدام میشد سالش پنج و چهل حدودا و بود صفورا اسمش که خدمتکارا از یکی که برم شدم

 ...کرد

 ...پناهی خانم-

 :برگشتم صدا سمت به

 بله؟-

 ...دارن کارتون بزرگ خانوم-

 :پرسیدم گیجی با

 بزرگ؟ خانوم-

 ...رادمهر آقای مادر...دیگه خانوم فخرالزمان-

 ...نمیداد دست بهم اسمش شنیدن از خوبی حس چرا نمیدونم

 :گفت صفورا

 ...بیایین من دنبال بفرمایید خانوم-

 در هی...وایساد بود اونجا که اتاقی آخرین جلوی رفتن راه کلی از بعد...بالا رفتم ها پله از دنبالش

 ...میکرد فرق دیگه های در با که چوبی

 :داد جواب تحکم با زن یه و زد در صفورا

 بله؟-

 ...اومدن پناهی خانم بزرگ خانوم-
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 ...بیاد بگو-

 ...نیست کسی هر کار زن این با مصاحبت میکردم احساس هم در پشت همین از

 دراونق شد؛اتاق بسته سرم پشت در و تو رفتم...کرد راهنمایی داخل به منو و کرد باز رو در صفورا

 های فرش...زیبا های مجسمه...قیمت گرون تابلوهای...میکرد خیره رو چشمی هر که بود مجلل

 جزو رادمهر خانواده بودم فهمیده اخیر ماه دو یکی این تو نداشت هم تعجبی البته...دستباف

 بیرون افکارم از منو زن اون صدای دوباره...تهرانن های خانواده پولدارترین و ترین اصیل

 :میزد حرف من با تحکم با و بود نشسته راحتیش صندلی روی من به پشت کشید؛زن

 ...هستی آوا تو پس-

 :گفتم آروم

 ...هستم خودم بله-

 :گفت صریح و رک

 مردن؟ مادرت و پدر-

 ...نمیدونم-

 ...هستی سرراهی بود گفته سهیل...آهان-

 ...بود کرده توصیف منو اونطور سهیل اینکه از شکست دلم و

 

 :داد ادامه جدیش لحن اون با دوباره

 ...هم با مادرت و پدر اصلا شاید...نخواستنت هم شاید-

 زن این...داره شعور اینقدری هنوز خوبه باز...نداد ادامه حرفشو اما...بگه میخواست چی میدونستم

 ...بود شده خورد اعصابم...کنه قضاوت من مورد در بیرحمانه اینطور میداد اجازه خودش به چطور
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 صندلیش از رو نگاهم...بود شده خسته صندلیش ممتد خوردنای تکون به کردن نگاه از چشمام

 هی و بود نشسته صندلی روی مرد یه عکس توی...دوختم چشم رادمهر خانواده عکس به و گرفتم

 سمت هم سهیل و بود وایساده چپش سمت باشه سهیل مادر میدادم احتمال که میانسال زن

 دروغای از اون...نمیکرد آرومم عکسش دیدن...نمیکرد آرومم دیگه هم سهیل نگاه حتی...راستش

 میونه که منی...فراریم دنیاست تو تجملات چی هر از که منی...الان های تحقیر از اینم...روز اون

 بزرگ رادمهر بانو تحقیرای جلوی و بشینم مجبورم سهیل دروغای بخاطر...ندارم پول با ای

 ...تو به لعنت سهیل... ست مسخره...هه...کنم سکوت

 :کرد میخکوبم دوباره فخرالزمان صدای اما...برم که شدم بلند جام از

 ...نشده تموم حرفام کجا؟هنوز-

 ...رادمهر خانوم نیست جالب برام حرفاتون-

 ...بشین...بزاره نصفه رو حرفام کسی نمیاد خوشم-

 ...میدید دستور بهم طور این که نیستم خدمتکاراتون جزو من-

 ...بشین میگم بهت...هستی که چموشم...جالبه...اوه-

 ...نشستم نمی کاش ای ولی...جام سر نشستم

 :گفت فخرالزمان

 سهیل بر و دور دیگه نمیخوام...باشه ما دیدار آخرین امروز امیدوارم...دختر ببین-

 ادب به رو خانواده شان و بلرزه دلش و دست تو دیدن با میترسم...خامه جوون یه سهیل...ببینمت

 ...بده

 ...نمیفهمم رو منظورتون-

 رو همدیگه هم دانشگاه تو بهتره اصلا...امکان حد تا...بشی دور من سهیل از تو میخوام من-

 تو...نیست خوب ما خانواده برای اصلا این و میاد خوشش تو از داره سهیل میکنم فکر من...نبینید
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 آبروی نمیخوام من...بس و کنه ازدواج سهیل با سمیرا که شده گرفته تصمیم اول از ما خانواده

 ...بیافته خطر در خانواده

 هان؟...کنه خواستگاری من از سهیل میترسید شما...فهمیدم رو منظورتون حالا...آهان-

 رادمهر آقای و نه سهیل-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 رادمهر آقای-

 بشه تو مثل نسبی و اصل بی دختره کنم تصور نمیتونم هم لحظه یه.داره ترسم...میترسم...بله-

 تو اما...قجر های شاهزاده به میگرده بر ریشمون و رگ ها رادمهر ما...رادمهر خانواده عروس

 .هستن کی مادرت و پدر نمیدونی حتی چی؟تو

 ناراحتی...داره مکافاتم همین شدن دروغگو یه عاشق.بود حقم...دل و جون با...میکردم گوش

 و نمیرم شده؟چرا سست پاهام خیسه؟چرا صورتم چرا نمیدونم ولی...میگه حقیقتو داره...که نداره

 .من به لعنت...تو به لعنت کنه؟سهیل تحقیرم طور همین میزارم

 بردا دست الزمان فخر اما...رفتم در سمت به لرزون پاهای با...شدم بلند جام از سختی به

 ...بکشه رو روحم بود خورده قسم انگار...نبود

 :داد ادامه انگیزش نفرت لحن اون با باز

 دیگه...میکنم اخطار بهت که باریه آخرین و اولین این...کنی گوشت آویزه رو حرفام امیدوارم-

 این از میکنم کاری بره یادت رو حرفم اگه...نمیخوری اون درد به تو.پلکی نمی سهیل بر و دور

 گفتم؟ چی فهمیدی...بری و بزاری شهر

 اقات تو رفتم که موقعی...دوختم چشم روم به رو ساعت به.بستم سرم پشت رو در و بیرون رفتم

 و بیست ممنوعه عشق این تاوان به...که نداره ناراحتی...نیمه و چهار الان اما بود چهار ساعت

 دنیا مکافات تمام بلرزه دلش که آوایی...بود خودت تقصیر میشدی تحقیر اگه ساعتم چهار

 ...اومدم پایین ها پله از هدف بی همینطور...حقشه
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 مگه...بود افتاده اتفاقی چرا؟مگه...زد خشکشون من دیدن با...دیدم رو آناهیتا و صفورا راه تو

 داره؟ ناراحتی سرراهی دختر یه زدن زار و شدن تحقیر

 .بیاره قند آب رفت آناهیتا و دوید سمتم به صفورا...زمین خوردم و شد شل پاهام یهو

 :میگفت و مالید می رو هام شونه مدام صفورا

 .شده دیوار گچ مثل رنگت چرا بده مرگم پناهی؟خوبی؟خدا خانم...خانم آوا-

 .شده میت مثل رنگم بگه کشید خجالت کنم فکر

 بلند کرد کمک و داد خوردم به بزور رو قند آب.اومد قند آب با آناهیتا لحظه چند از بعد

 دیدن میکنه،با نگاه من به و ایستاده در چارچوب تو سهیل دیدم شدم بلند جام از که شم،همین

 :گفت و دوید سمتم به سرعت به من وضعیت

 جان؟ آوا شده چی-

 :میگفتم جوابش در که بود ای جمله اولین این نزدن حرف ماه یک از بعد

 .هیچوقت...رادمهر آقای نزن حرف من با هیچوقت دیگه-

 صاع با فخرالزمان دیدم که برم خواستم...میکرد نگاه ما به و بود ایستاده در جلوی مبهوت سمیرا

 مورد دارم بدبختا مثل کردم احساس.میکنه نگاه من به پوزخند با داره و وایساده ها پله بالای

 اصد به توجه بی و دادم هل کناری به رو سهیل و زدم الزمان فخر به پوزخند یه...میشم واقع ترحم

 ما مونده باقی غرور حفظ برای تونستم که کاری تنها.دوییدم عمارت خروجی در سمت به کردنش

 از که هم وقتی...نلرزونه رو عمارت کل هقام هق صدای تا گذاشتم دهنم رو دستم که بود این بکنم

 خورد درون از ولی.کنن ترحم بهم هم دیگه مردم نداشتم دوست.نکردم گریه شدم خارج عمارت

 ...درون از... شدم

 

*** 
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  حال زمان

 سهیل

 :گفت و کشید عمیق نفس یه آوا

 دروغ تو نمیدونست اونروز تا شیدا...کردم صحبت شیدا با و خونه رفتم بعدشم...همین-

 دارهن دوست گفت...بریم باید گفت...شد عصبانی خیلی کامیار و تو دست از فهمید وقتی...میگی

 رو جلوش من اما...بزنه حرف مادرت با و خونتونه بیاد میخواست حتی...ببینه منو شدن تحقیر

 اشید...بره بین از غرورم شد باعث که بود شده ختم تفاهم سوء یه به ما دوستی...بله...گرفتم

 دوست رو شیدا میکردم احساس که میزد حرفهایی یه کامیار حتی...داشت دوست رو کامیار

 همون حسینی،...انتقالیمون کارای دنبال افتاد و گذاشت دلش رو پا من بخاطر شیدا اما...داره

 اسم زا کسی تا کرد بازی پارتی یجورایی شیدا...بود آشنا فاتحی خانم دانشگاه،با آموزش مسئول

 ...نشه خبر با کردیم انتخاب گرفتن انتقالی برای که شهری

 :داد ادامه و کشید غلیظ آه یه

 بار یه فقط رو مادرت چهره اینکه با...میبینم کابوس شب هر رفتم خونتون از که روزی اون از-

 میخوام معذرت...نمیکنم فراموش رو قیافش ،هیچوقت بود من به پشت مکالممون طول در و دیدم

 ...شدم میفهمی؟خورد...شدم خورد روز اون من...ببخشم رو مادرت نمیتونم ولی...سهیل

 شده آرومتر اش چهره...دوخت چشم اطرافش به و چرخوند چپ سمت به رو سرش بعدش

 شده سلب من آرامش حالا اما...بود شده برداشته دوشش رو از ساله چندین بار یه انگار...بود

 آب ذره ذره باشن؟مادرم هاشون بچه دلسوز نباید مادرا کرد؟مگه اینکارو من با مادرم چرا...بود

 به دنیا این تو یعنی...شده طاق طاقتم دیگه...که واقعا...نمیگفت چیز هیچ و میدید منو شدن

 گرم که هوا اما...بود زده یخ پاهام و دست...میلرزیدم میکردم؟داشتم اعتماد نباید هم مادرمم

 ...ست مسخره...میزدم یخ داشتم تابستون وسط...بود

 :پرسیدم عصبی لحن با
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 نگفتی؟ بهم چیزی الان تا چرا؟چرا-

 :گفت و زد پوزخندی

 وغگودر یه منو تو حتما میگفتم بهت هم اگر و بود کرده فوت تو مادر...بشه؟تازه چی که میگفتم-

  رو مادرت طرف و میکردی فرض

 ...نداشتم حرفام اثبات برای شانسی هیچ من...گرفتی می

 :زدم داد بلند

 نگفتی؟ بهم هیچی چرا...نمیگی دروغ تو که میدونم من...بودی حرفات اثبات خودت تو-

 :گفت و گرفت صورتش جلوی هیس علامت به دستشو

 ...خوابیده بغلت تو بچه...آرومتر-

 :نالیدم آروم صدایی با

 صورتت که رو هایی اشک...دیدم رو تو بد حال من...میگفتی بهم خونه توی روز همون چرا؟کاش-

 ...بود شده خشک

 :گفتم شرمنده لحنی با و پایین انداختم سرمو

 ...دیدم رو بست نقش مادرم لبای رو رفتنت از که پوزخندی حتی-

 چی؟ که کردی سکوت سال پنج...میگفتی بهم باید روز همون

 میراس و تو زندگی بشه باعث داشتی من به نسبت که ای برادرانه حس و دوستی نمیخواستم من-

 ...باشم ازدواجت برای مانعی مادرت قول به نمیخواستم...بپاشه هم از

 :گفتم و زدم صداداری پوزخند
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 هامون خانواده به بود قرار ما...شه من زن نبود قرار اصلا اون...آوا نبود هیچی سمیرا و من بین-

 ...بگیریم تصمیم زندگیمون برای خودمون میخوایم و بیزاریم مسخره رسمای این از که بگیم

 ولی...بودی پشتم همیشه برادر مثل تو...نیستم پشیمونم...نگفتم هیچی شما بخاطر من ولی-

 ...بره یادم نفر یه های خوبی که نیستم کسی من اما....کرد خراب رو کار دروغات

 رو یک باید باشم یکی تو بردار نخوام من...من به میچسبوند رو برادر لقب که بود باری دومین این

 ...ببینم؟اه

 :گفت و پرید جا از باشه رسیده ذهنش به چیزی انگار یهو

 سهیل؟ میگی دروغ داری بازم-

 چی؟ مورد چرا؟در...هان؟نه-

 ...نکردی ازدواج سمیرا با میگی تو-

 ...خب-

 ...نیست زندگیت تو هیچکس میگی هم بعد-

 خب-

 

Z.y: 

 تند کیه؟هان؟زود دادی دستش از غرورت خاطر به گفتی شرکت تو روز اون که زنی اون پس-

 ...بده جواب سریع

 صورت نباید بدون فقط...نکن کنجکاوی زیادم...کن فراموش اونو میگم بهت...پرسیدی ازم بارم یه-

 ...باشی جوابگو باید خودت تو اصلا...باش داشته اعتماد بهم...باشی داشته من به نسبت غلطی

 :گفت و کرد ریز رو چشاش
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 مورد؟ در-

 یادته؟ رو دانشگاه اومدی که آخری روز-

 ...خب-

 ...دیگه شهر یه میره داره و کرده نامزد پناهی که بود این زمزمه همکلاسیا همه بین-

 :گفت و شد آویزون لباش

 ...کنید آوری یاد هی نیست نیازی...گفتم دروغ فهمیده که آورد روم به بار یه کامیارم...بابا خب-

 بود؟نه؟ مادرم حرفای بخاطر-

 فقط داشتی؟من ازم انتظاری چه...بودم بچه یه تقریبا...بود سالم نوزده فقط من موقع اون-

 من...بودم ام رفته دست از غرور دنبال من نمیکنی درک تو...شم خارج وضعیت اون از میخواستم

 ...شه قطع داشتم باهات که هم کوچیکی ارتباط همون میخواستم فقط

 :داد ادامه و کرد مکثی

 ...نمیگیره رو تو برادرانه حمایت جای چیز هیچ فهمیدم بعدا اما-

 :گفتم شدم کلید دندونای لای از

 برادر؟هوم؟ نگی بهم اینقدر میشه-

 نه؟ مگه...برام بودی برادر مثل بگم؟تو چی خب-

 هست؟ خاصی منظور یه حرفاش پشت میکردم احساس چرا

 :کنم منحرف رو بحث کردم سعی

 آوا؟-

 جانم؟-
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 خدا؟ ترو...��جانم؟ گفت...��بعله؟

 گفتی؟ چی تو آوا-

 ...بود شده هل آوا

 ��بعله؟ گفتم آوا؟منم گفتی تو!نگفتم چیزی من؟من-

 بیخیال...کرد نمیشد کاری هیچ دیگه زیرش میزد هم وقتی...��زیرش بزنه میخواست...اوف

 :گفتم دوباره...شدم

 آوا؟-

 بله؟-

 بشی؟ متنفر ازم سال چند این تو بود شده-

 ...بار دو یکی... بگم راستشو بخوام اگه...چرا...�-

 واقعا؟-

 سعی دیگه بعد اما...میدونستم مقصر رو تو بار دو یکی...بودم شده افسرده که اوایل همون...اره-

 ...کنم فراموش زندگیمو از قسمت اون کردم

 :گفتم ناباوری با

 داشتی؟ افسردگی افسرده؟تو-

 :گفت و دهنش رو گذاشت رو دستش باشه داده سوتی که انگار گفته چی فهمید که آوا

 ...بیا خواستی هم تو...بزنم قدم میرم من...��-

 ...بیرون زد آلاچیق از سریع و
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 هشد هم افسرده پس...افتادم راه به دنبالش و شدم بلند جام از و کردم جا به جا بغلم تو رو آرشام

 عاشقش چون...شد بد خیلی حالم رفت و کرد ترک منو وقتی...من مثل بود شده تازه...هه...بود

 هافسرد باید چرا اون اما...احساسم نگفتن من از بودم پشیمون چون...بود زندگیم تمام چون...بود

 ولی...باشه کرده ناراحت خیلی رو آوا شاید حرفا اون...باشه مادرم حرفای خاطر به بشه؟نمیتونه

 لیو داره دوستم میکنم احساس اوقات داشته؟گاهی دوست منو اونم نکنه...میدونم بعید...افسرده

 ...اشتباهه احساسم میکنم فکر که میکنه کارایی وقتا بعضی

 ...شدم بیچاره و گشتم عاشقت اشتباهی"

 ...شدم دیوانه روز هر من و رفت روزگارم

 ...خود میل با آمدم بیراه چونکه من از بگذر

 "...شدم ویرانه بار صد و دادم عشقم به دل

Z.y 

*** 

 اهنگ بود شده زیباتر مهتاب نور زیر که آرومش چهره به یواشکی و برمیداشتم قدم کنارش آروم

 خوشحالم خیلی این و میخوندم نگاهش تو رو آرامش داشتم ها مدت از بعد شاید...میکردم

 ...میکرد

 :گفت و برگشت سمتم به آروم

 ...بیارم من رو آرشام شدی خسته اگه میخوای-

 ...نداره وزنی که بچه این...نه-

 :بدم ادامه رو بحث کردم سعی...کرد سکوت

 آوا؟-
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 بله؟-

 توئه؟ خونده فرزند آرشام-

 :گفت و کرد نگاه بهم چپ چپ

 میگم؟ دروغ من میکنی؟یعنی شروع داری که بازم-

 نمیتونن مجرد دخترای شنیدم من و مجردی دختر یه تو آخه...نکن برداشت اشتباه...نه...نه-

 ...کنن قبول بچه سرپرستی

 ...نه بچه پسر اما...کنن قبول سرپرستی به بچه دختر میتونن...چرا-

 ...نیست بچه دختر که آرشام خب-

 همون دقیقا...سالش دو ما پرورشگاه تو آوردن رو آرشام وقتی...دیگه منه مشکل اینم دیگه خب-

 معلم عنوان به فاتحی خانم اجازه با و بودم برگشته تهران به سال سه از بعد من که بود روزی

 مراقبش من شناخته خودشو درست وقتی از آرشام...بودم شده مشغول پرورشگاه تو موسیقی

 فاتحی خانوم  روز اون وقتی اما بودم نشده استخدام پرستار عنوان به اونجا من که درسته...بودم

 ...نشست دلم به مهرش بدجور باشم مراقبش دقیقه چند تا من به داد رو آرشام

 پیشش ساعت چند تا و بزنم سر بهش و بیام روز هر که گرفتم اجازه تمنا و خواهش هزار با

 درست اما...میشم تر تنها من و میبرنش و میان خانواده یه زمانی یه میدونستم همیشه اما...باشم

 که ادهخانو تا شیش پنج...گرفته آسم که فهمیدیم ما و شد شروع آرشام تنگیا نفس پیش سال یه

 ...دنمیش منصرف مریضیش فهمیدن از بعد یکی یکی کنن قبول فرزندی به رو آرشام میخواستن

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...نمیکرد جدا ازت اونو کسی که میشدی خوشحال هم تو حتما-
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 نمیتونه اینکه از ناراحت و میمونه پیشم آرشام اینکه از خوشحال...ناراحت هم و خوشحال هم-

 تونمب کنم هنر خیلی من... میمونه تنها من مثل و کنه تجربه رو محبت با و کامل خانواده یه داشتن

 ...پدر هم میخواد مادر هم آرشام اما...کنم ایفا مادرشو نقش

 عالیه این و داری دوست خودت بچه مثل رو آرشام تو که اینه مهم ولی...میگی راست تو...آره-

 ...آوا

 ولی خودم پیش بیارم و کنم قبول خوندگی فرزند به رو آرشام کردم تلاش هم خیلی...خب آره-

 اونم بدبختانه که کنن سرپرستی رو دختر فرزند میتونن مجرد خانومای که بود هم قانون یه...نشد

 لیما حامی عنوان به رو اسمم که بود این بکنم تونستم که کاری تنها...نمیکرد صدق من مورد در

 از نبیرو بیارم رو آرشام بار یه ای هفته که کنم راضی  هم رو فاتحی خانم و کنم ثبت پروندش تو

 ...خوشحالم نمیزاره تنهام و هست فعلا که همین...غنیمته هم بار یه ای هفته البته...پردیس

 ...زد لبخند و

 تا...رام بِکِشد ات جاذبه بگذار...بخند تو...دنیاست جاذبه ترین قوی لبخندت که قسم خدا به بانو"

 "...مرا بُکُشد

 

*** 

 آوا

 امشب مرد این...میشم ذوب دارم نگاهش زیر میکردم احساس...میکرد نگاهم خیره همینجور

 نگاه این طاقت من...میکردم تاییدم داشت زیادی دیگه...میومد راه من دل به داشت زیادی دیگه

 بگو یا...بشم سست ام نقشه اجرای تو که نکن کاری...نکن نگاهم اونطور...ندارم رو مهربون های

 دو سر میزاری منو چرا آخه...بزار تنهام و میخوره بهم ازت حالم بگو یا...بمون و داری دوستم

 ...نیست برادرانه حس من به حست مطمئنم من ولی کی؟ تا کی؟آخه تا...راهی
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 ویممیگ و ایستم می پایت مردانه بودنم زن تمام با ببین آنگاه...دارم دوستت بگو و کن باز لب"

 "...همینطور هم من:

 هیلس...گرفتیم هم از رو نگاهمون موبایل زنگ صدای با که میکردیم نگاه هم به داشتیم همینطور

 و میزد حرف موبایل با من از دور سهیل...شد دور من از موبایلش گوشی با و داد من به رو آرشام

 کم نگرانیم از تا دادم فشار خودم به رو آرشام...نداشتم تماس این به نسبت خوبی حس من

 روی دستشو...اومد من سمت به و کرد قطع رو تماس سهیل...نگرانی این نمیشد کم اما...کنه

 :گفت و کشید صورتش

 وایسادی؟ چرا-

 برگردیم؟ باید-

 ...بده ادامه زدنت قدم به میگم...نه-

 :گفتم نگرانی با

 سهیل؟-

 جانم؟-

 آتیشم کرده عهد امشب من مغرور مرد...خیر نه...کنم فراموش رو حرفم بود مونده کم...لرزید دلم

 ...نمیشد سهیل جلوی...نمیشد اما...باشم مسلط خودم به کردم سعی...بزنه

 :دادم ادامه

 بود؟ کی-

 ...شریکم-

 میگفت؟ چی-

 ...هیچی-
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 ...شده عصبی بازم پس...مالش به کرد شروع و برد اش سینه قفسه سمت به رو دستش و

 بوده؟ چی هیچی اون بدونم میخوام-

 ...ترکیه برم باید گفت زد زنگ هم فرامرز...اومده پیش مشکلی یه ترکیه شعبه تو-

 بری؟ میخوای-

 ...مجبورم-

 میمونی؟ اونجا قدر چه-

 ...هفته چهار سه احتمالا-

 ...دیگه ماه یه بگو-

 ...برداشت اش سینه قفسه مالش از دست و خندید سهیل

 ...ماه یه خب-

 :گفت و پایین انداخت سرشو

 ...برمیگردم زود-

 :گفت شیطنت با

 میشی؟ ناراحت نبودم از-

 ...باشم بیخیال کردم سعی...نامرد ای

 ...پرسیدم طوری همین نه-

 ...آهاااان-

 ...خودتی یعنی گفت سهیل که آهانی این
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 :گفتم و برگشتم سمتش به آروم

 میکنی؟ بگم بهت کاری یه-

 :داد جواب و کرد مشتی داش رو لحنش

 ...خانوم آوا بخواه جون شما-

 ...سهیل نیستن عادی دردا این...میکنم خواهش...ترکیه بری اینکه از قبل...دکتر برو-

 :گفت و زد پوزحند سهیل

 ...بکنن کاری بتونن اونا میدونم بعید ولی...باشه-

 :گفتم تعجب با

 هان؟-

 ولی...بکنن کاری بخوان اونا که نیست چیزی اصلا...شدن مزمن دیگه دردا این که اینه منظورم-

 ...میرم...چشم...میگی شما چون

 ...باش کن گوش حرف اینطور همیشه...آفرین-

 :گفت و خندید

 ...باشه-

 ادب وسعت به را نامت...زیباست چه...اسمت زمزمه...هایت نفس صدای شنیدن...بودنت نمیدانی و"

 "...سرودم ها

 

*** 
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 آروم...نکردم اعتراضی منم...برگردیم بهتره که گفت سهیل خاطرات مرور و زدن قدم کلی از بعد

 :گفت سهیل رسیدیم ماشین نزدیک وقتی...کردیم حرکت ماشین طرف به آروم

 ؟!بود خلوت اینقدر پاتوق امشب چرا نمیدونم اما میشد شلوغ اینجا همیشه-

 ...تابستون شبای مخصوصا...میشد شلوغ خیلی اینجا شبای هم پیش سال چند یادمه...آره-

 ...بزنیم حرفامونو آرامش با ما شد باعث...بود خلوت که بهتر همون...کن ولش-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...سهیل اما...همینطوره...آره-

 :گفت بخوابونه عقب صندلی روی تا میگرفت من از رو آرشام داشت که حالی در سهیل

 ...میشنوم...آوا بگو-

 ...مونده نشده حل برام هنوز چیزی یه...سهیل میدونی-

 چی؟-

 مغرور همیشه موقع اون نمیگم...کردی فرق پیش سال پنج سهیل با خیلی خیلی خیلی تو-

 ...بگم جوری چه و میکردی برخورد سرد همه با اوقات بیشتر ولی! نه...بودیا

 :گفت و بست رو ماشین در

 بودم،نه؟ مزاج دمدمی-

 ...آره...نمیشی عصبانی اگه-

 :گفت و کرد تر زبونش با لباشو...شد خیره آسمون به و داد تکیه ماشین به

 از انگار که میکردم حفظ جوری رو غرورم...بودم نفهمیده رو شکست معنی هنوز موقع اون آخه-

 اما...بودید دوستام چون میکردم برخورد تر راحت شیدا و تو و کامیار با...ارزشتره با برام چیز همه
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 سالم پنج و بیست موقع اون...میکردم مخفی غرورم پشت خودمو هم شما جلوی حتی وقتش به

 مغرور آدم فهمیدم...کردم پیدا تجربه ها ساله چهل اندازه به اما سالمه سی اینکه با الان...بود

 ...بخوره زمین بدجور میشه باعث این و بزنه کسی به رو دلش حرف نمیتونه

 اما...مبهمه برام حرفاش از چرا؟خیلی...خورده شکست میگفت...بودم شده خیره بهش دقت با

 ...نمیده بهشون راجع توضیحی هم سهیل

 :گفتم و دادم تکون فهمیدن نشونه به سری بود مونده سوالام از خیلی اینکه با

 ...شیم سوار بهتره-

 ...آره-

*** 

 

 با سهیل...بودن رفته همه که این مثل... شدیم شیدا و من خونه حیاط وارد و انداختم رو کلید

 :گفت خنده

 ...عصبانین بدجور دستمون از شیدا و کامیار که بریم-

 :گفتم تعجب با

 میدونی؟ کجا از تو-

 ...زدن زنگ بهمون کلی حتما...کردیم خاموش که هایی گوشی از-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 نزدیکای ساعت الان بود هشت ساعت...برگردیم زود گفتم بهت قدر چه...توئه تقصیر همش-

 ...خوردیم هم فالوده رفتیم بود زود خیلی حالا...یازدهه

 :گفت و کرد مظلوم لحنشو سهیل
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 ...فعلا ندارم رو خونه حوصله گفتی خودت-

 چی؟ که خب-

 ...جاش سر بیاد ات حوصله تا بدن به بزنیم فالوده یه بریم گفتم منم-

 :گفتم عصبانیت با

 سر اینقدر میزنی؟حالا حرف لاتا مثل محترمه؟چرا آقای یه زدن حرف طرز چه این...خوبه...خوبه-

 ...باغچه لب بزاره جفتمونو سر حیاط همین تو بیاد شیدا تا کن صدا و

 ...کرد اشاره بود خوابیده بغلش که آرشام به و گرفت گاز رو لبش و خندید

 :گفتم آروم

 ...کنه بیدار خواب از رو بچه این صدام تا کن عصبانی منو اینقدر-

 نشن؟ ما جه متو که تو بریم چطور حالا خب-

 و منه مال یکیش که هست اتاق تا دو اونجا...هست بالا طبقه به راه یه حیاط از سهیل ببین-

 همواج شیدا غرغرای با اینکه بدون میتونیم...شکر رو خدا پایینه هم شیدا اتاق و خالیه یکیش

 ...بالا طبقه بریم بشنویم رو کامیار نصیحتای و بشیم

 ...انداخت پارازیت باز سهیل که میرفتم مخفی های پله سمت به آروم داشتم

 چی؟ اتاق یکی اون تو بالا طبقه باشه رفته سهیل اگه-

 دهمون پایین کامیار باشیم امیدوارم اینکه جز نداریم ای چاره فعلا ولی درسته حرفت اینکه با-

 ...باشه

 :گفت و کشید پوفی کلافه سهیل

 ...میدادیم توضیح براشون میرفتیم بازی باند جیمز همه این جای به کاش-
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 :گفتم و کردم نثارش غره چشم یه

 تو زا کار این میدونم بعید که میکردی هم خواهی معذرت باید و نمیشد ختم توضیح به فقط اولا-

 داری؟ تو...ندارم اعصاب جنگ حوصله من دوما...بیاد بر

 :گفتم و خاروندم رو پیشونیم کلافه منم...داد تکون نه نشونه به رو سرشو

 ...بالا بیا ها پله از آروم-

 ...باشه-

 ...بالا طبقه بالکن به رسیدیم بالاخره و رفتیم بالا ها پله از آروم آروم

 :گفت میزد نفس نفس حالیکه در سهیل

 ...داشت پله قدر چه-

 :داد ادامه دوباره من حالت اون دیدن با...بهش زدم زل تعجب با

 ...هست آسانسور خب...نمیکنم استفاده پله از کلا من...بود زیاد من برای-

 لوس رو خودت...دیگه اومدی پله تا چهار...بزارن آسانسور حیاطم تو میگفتم باید دیگه ببخشید-

 ...نکن

 ...کردم یداپ شلوارم جیبای تو رو کلیدا دقیقه دو بعد...گشتم بالکن کلیدای دنبال جیبام تو بعد و

 :گفتم سهیل به رو خنده با

 نفهمیدم هیچ بیرون بریم گفتی هولکی هول تو که اونطوری...آوردما رو کلیدا آوردی شانس-

 تو و بودیم در پشت الان میذاشتم جا رو کلیدا اگه فکر...اومدم و کردم عوض لباس چطوری

 ...والا...میگرفتی قلاب داشتی

 هب رو و برگشتم...شد باز تقی صدای با در و انداختم خودم اتاق بالکن در داخل خنده با رو کلید

 :گفتم بود زده زل بهم لبخند با همینطور که سهیل
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 ...توئه مال نوبت حالا...من مال از این-

 ...کردم باز ثانیه از کسری در رو در و رفتم در یکی اون سمت به بعد

 :گفتم سهیل به

 به اه اتاق...دیوار به بزن خواستی چیزی اگه...نیست بد شب یه برای اما ایه ریخته بهم اتاق یکم-

 اوکی؟...چسبیدن هم

 ...چشم-

 ...اتاقم تو ببرمش خودم با که من به بده رو آرشام هم حالا...خوب پسر آفرین-

 

 :گفت تخس لحن یه با...کشید عقب خودشو که بگیرم ازش رو آرشام خواستم

 نظرت؟...بخوابه من پیش امشب-

 آروم هم همیشه آرشام...میاره در رو پدرت میکنه تابی بی میشه بلند...نیست تو کار بابا-

 ...نمیشه حرفیش بروسلیم کنه قاطی...نیستا

 :گفت و کرد کج کمی رو سرش

 دیگه؟هوم؟ بزنم صدات داشتم کاریت اگه گفتی خودت...میزنم صدات کرد تابی بی اگه-

 ...خوش شب فعلا...رفتم که من...بمونه خودت پیش اصلا...بابا باشه-

 :گفتم و سمتش به برگشتم دوباره...اومد یادم چیزی یه یهو که برم میخواستم

 سهیل؟-

 جانم؟-
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 خهآ...میکردم عادت کم کم گفتناش جانم این به داشتم اما...قلبم موقع بی لرزش این به لعنت

 ...بدم سوتی نبود خوب

 :گفتم آروم

 سفری؟ عازم کی...بلا بی جانت-

 چطور؟...دیگه روز پنج چهار الله شاء ان-

 ...میری کی بدونم دقیقا میخواستم هیچی-

 ...بخیر شبت پس...باشه...آهان-

 ...بخیر هم تو شب-

 ...رفتیم اتاقامون سمت به دو هر و

 دیدم و کردم روشن رو  اتاق چراغ...شدم اتاقم وارد صدا و سر بی و کردم باز آروم رو بالکن در

 با...ننببی رو بالا نیوندن مهمونا و گرفتیم پایین رو عقد آوردم شانس...من اتاق تو خبره چه...واویلا

 و جمع رو اتاقم یکم...ببینن رو وضعیت این نداشتم دوست ولی بودن خودی مهمونا ی همه اینکه

 رو کردم پرت خودمو چراغ کردن خاموش از بعد و کردم عوض رو لباسام و کردم جور

 بود خوب خیلی اتاق این...بود دهنده آزار واقعا ها جیرجیرک صدای ولی بخوابم میخواستم...تخت

 ها جیرجیرک تابستونا و بود نزدیک خیابون درخت و دار به که بود این داشت که مشکلی یه ولی

 و شدم پهلو به پهلو...نداشت ای فایده ولی بالش زیر کردم رو سرم...میکردن حروم بهم رو خواب

 ...ندم اهمیتی صداشون به کردم سعی

 بهم از هم...دیگه روز پنج چهار...ترکیه میرفت داشت...سهیل سمت به شد کشیده فکرم دوباره

 ام نقشه اجرای برای خوب فرصت یه اینکه از هم بودم ناراحت رفتنش و شرکتش اوضاع ریختن

 شروع فردا از ام نقشه اول فاز...بشم کار به دست فردا باید...بودم شده خوشحال داشتم

 دبای من...سهیل شرمنده...اما...بکنم کاری همچین نباید میکنم فکر اوقات گاهی البته...میشه
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 اول من...شد مشخص سهیل عجیب دردای این تکلیف اینکه از بعد البته...بشه مشخص تکلیفم

 ...نمیزنه ضرری سهیل به ام نقشه اجرای شم مطمئن باید

 

 اجرای اب که باشه داشته ای بیماری ممکنه...کنم بازی روانش و اعصاب با نمیتونم که من...دیگه والا

 خواممی روش بدترین از حال هر به...بالاست ریسکش بکنم میخوام که کاری...بشه بدتر من نقشه

 سخن...)باشه داشته هم جانی خطر براش ممکنه باشه مریض اگه و بگیرم اعتراف ازش

  بدونید میخواید حتما...خب خب خب:نویسنده

 همه زودی به...باشید داشته صبر�میزنه؟ حرف اش نقشه بودن خطرناک از اینقدر آوا چرا

 (️☺...میفهمیم

 نگارا که میکنه کارایی یه هم...مخمه رو بدجور بلاتکلیفی این والا...دکتر میفرستمش فردا اصلا

 سراغش که دردایی امیدوارم اما...چیه تکلیفم بفهمم من نمیکنه باز لب از لب هم...داره دوستم

 قلب های بیماری...هوا میرم خودمم...هوا میره نقشه کلا موقع اون که نباشه قلبش خاطر به میاد

 لسهی یا دکتر برو میگم سهیل به من وقت هر...شده مشکوک جدیدا هم کامیار راستی...خطرناکن

 تشر بهش...میکنه نگاهش چپ چپ بکشه سیگار میخواد وقت هر یا میشه شروع درداش

 سیگار جدیدا سهیل راستی...نکنید باور شما حالا...میزنه مشکوک میگم که من...میزنه

 سیگار بهتر همون اصلا...بوده کامیار های غره چشم خاطر به حتما...میشه ماهی دو الان...نمیکشه

 مه مهم...نفهمیدم هم رو شدنش سیگاری دلیل...نبود سیگاری سهیل پیش سال پنج چیه؟اصلا

 یب نقشم که اینه تره مهم برام چیز همه از که چیزی الان و...نمیکشه دیگه که بود این مهم...نبود

 ام شهنق به که همینطور و بستم رو چشمام...کنه شکی هیچ نباید برگشت که سهیل...باشه نقص

 ...رفتم خواب به میکردم فکر

*** 
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 خفه خواب تو شیدا وگرنه بود قفل اتاقم در که شد خوب...شدم بیدار خواب از در صدای با صبح

 حال و عشق پی رفتم کردم ولش زندگیش شب مهمترین تو...داشت حقم...میکرد ام

 حرف باهاش باید...میزنه حرف که هم لاتی شده عوض جدیدا آوا کلا:نویسنده سخن...)خودم

 ...(دیگه والا...بزنم

 :زد داد در پشت از بلند شیدا...میکند جا از رو در داشت...اوه اوه اوه...اومد در صدای دوباره

 رو در بیرون نیای...میشمرم سه تا...بیرون بیا خوش زبون با زود...آوا تویی اون میدونم-

 ...میشکونم

 زندگی گذران موسیقی تدریس راه از من که همونطور بودم گفته...کیشمیشیه اوضاع...اوه اوه

 لولا از در سه بگه الان یعنی...میکنه زندگی گذران رزمی های هنر تدریس راه از هم شیدا میکنم

 رو از آروم...شه حل قضیه کنم تلاش و بشم وارد مذاکره راه از بهتره مواقع این در...اومده در

 ...میشمرد داشت شیدا...کردم حرکت در سمت به و شدم بلند تختم

 ��...یک-

 ��...گفتم الله بسم یه

 ��...دو-

 �...سپردم تو به خودمو خدایا

 �😡�...سه-

 نیب قمر یا...شدم خیره شیدا به ژکوند لبخند یه با در لای از و کردم باز رو در قفل لرز و ترس با

 همنگا غضب میر عین...میدم عصبانی رو شیدا اینقدر زندگیم تو که بود باری اولین این...هاشم

 ...میکرد

 ...تو اومد و داد هل رو در

 :گفتم و کردم باز زور به رو دهنم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 133 

 شیدا؟؟؟-

 :زد داد

 ...ببند دهنتو-

 ...نبودم بردار دست که من

 جونم؟؟؟ شیدا-

 ...شو خفه...زهرمار-

 ...نشست پنجره کنار صندلی روی عصبانی حالت یه با و رفت

 ...بشم ساکت فهموند بهم دستش با که بزنم حرفی یه دوباره خواستم

 :گفت اش شده کلید دندونای لای از

 که بعدم...نمیشه پیدات ساعت پنج چهار بعد برگردی ساعته یک که میری...بیشعور احمق-

 کار؟ شد اینم...اتاقت تو میری بالکن از دزدا مثل که اومدی کی نیست معلوم

 ...نفهمیدی تو احتمالا...برگشتیما ساعته سه ما-

 :گفت داد با و شد تر جری حرفم این با

 

 مردی کردم فکر...اومدم من میگفتی میومدی میمردی...بودم بیدار الان تا دیشب از من میدونی-

 خواهری آدم اینطور کردین؟احمق خاموش چرا گوشیاتونو(میزنه موج خواهرانه محبت اصلا...)الاغ

 ونن نمیرفت صبح کامیار اگه...کار شد پیچوندی،رفتی؟اینم عقد از بعد من عروسی شب...میکنه

 بال بال کنده سر مرغ مثل داشتم الان تا بازم من که دید نمی در دم رو سهیل ماشین و بگیره

 ...میزدم
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 ...میکردم نگاه بهش داشتم خونسرد طور همین

 :زد داد عصبانیت با شیدا

 ...بگو چیزی یه خب-

 :گفتم ای بچگونه لحن با...باشم مظلوم کردم سعی و کردم غنچه رو لبام

 ...یگهد داد طولش اون بعدشم...کردم قبول بود گرفته دلم منم...بریم گفت کنم؟سهیل چیکار خو-

 :گفت قبل از تر عصبانی و شد بلند جاش از شیدا

 مد میرم میشم پا الان...نرسه بهش دستم که این مگر...نفهمه سهیل اون تقصیر همش...دیگه آره-

 بودت؟ برده کجا...برده...برده گرفته رو تو دست ای اجازه چه با ببینم خونش

 ...بودیم رفته پاتوق-

 ...داده طولش ساعت اون تا ای اجازه چه به...دیگه جای هر یا پاتوق...جا هر-

 رفتنمم بیرون اختیار صغیرم بچه میکنه فکر ندونه یکی حالا...میشود غیرتی شیدا...اوه اوه

 ...دیگه والا...ندارم

 ...زدم صداش که رفت در سمت به غرغرکنان

 !شیدا-

 :گفت قبلی لحن همون با و برگشت

 سهیل خونه-

 :گفتم ای بامزه لحن با

 بزنیش؟ بری میخوای-

 ...زدمش شایدم نمیدونم-
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 ...بغله اتاق سهیل...نده زحمت خودت به خب-

 چییییییی؟-

 اون برد خودش با آرشامم...بغلی اتاق تو اینجا بیاد گفتم منم بود خسته خدا چیه؟بنده خب-

 ...اتاق

 ...میگی راست که تو...آره-

 ...روش سهیلم...شده تلپ اینجا که میشه؟کامیار چی مگه حالا-

 :گفت وار تهدید لحن یه با

 داری؟ کار چه کامیار با...اوی-

 ...داری سهیل با تو که کاری همون-

 :گفت و کرد پوفی کلافه بود شده آرومتر کم یه که شیدا

 دیشب خاطر به اما...ندارم کاری تونم سهیل آقا با...نمیشم تو زبون حریف که من...بابا کن ول-

 ...دلخورم ازت واقعا

 :گفتم آروم...بره پیشم از ناراحت نیومد دلم که بره خواست دوباره

 شیدایی؟-

 هوم؟-

 خب؟...ببخشید-

 نه؟ یا ببخشمت من نمیکنه فرقی برات که تو-

 :گفتم مهربونی با و کردم حلقه گردنش دور رو دستم و رفتم سمتش به

 شیدا؟ چیه میدونی...چیزمی همه...منی خواهر حرفیه؟تو چه این عزیزم-
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 هان؟-

 همین واسه...میدم دستت از و میشم دور ازت دارم کردم احساس بله گفتی کامیار به که دیشب-

 ...میزدم حرف یکی با باید...نبود خوب حالم...گرفت دلم

 بود؟نه؟ گزینه بهترین سهیل و-

 میکنی؟ فکر چی خودنت-

 ...شد دراز گوشام...میخواستی که اونی شدم...بابا خب-

 :گفتم و بوسیدم رو لپش و خندیدم حرفش به

 ...دیوونه!عاشقتم-

 ...چل و بیشتر،خل ما-

 

 :گفت خنده با و کرد باز گردنش دور از رو دستم شیدا

 ...بخوریم صبحانه بیا بزن صورتت و سر به آبی یه برو-

 :گفتم مضطرب لحنی با که میرفت داشت

 نمیری؟ که سهیل سراغ-

 ...بعد برای میمونه فرعی کارای این...نامزدم پیش میرم من...نترس...بابا نه-

 :گفتم و آوردم در زدن عق ادای

 ...ذلیل شوهر...لوسی اینقدر نمیدونستم...برو برو-

 :کردم صداش باز که بره خواست دوباره
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 ...شیدا-

 برم؟ من بزاری نمیخوای هان؟تو-

 ...پردیس ببر رو آرشام صبحانه بعد شیدا ببین...الان...چرا-

 :گفت و کرد ریز رو چشماش

 نمیبریش؟ خودت چرا اوتوقت-

 نباید الان...کردم خوبی تو به من همه این...خواستما ازت کار یه حالا...میکنم جبران...دارم کار-

 ️☹... تو چقدر��...که واقعا��کنی؟ جبران

 :گفت و گرفت روم به رو سکوت نشونه به رو دستش

 ��شدی خفه بگیر نفس یه...هیسسسسس-

 :گفتم و خندیدم

 میبریش؟آره؟ پس-

 ...نکن صدام هم دیگه...شو بلند فقط...آره-

 ...برو...اوکی-

 نمک فکر البته...خوابه اتاق اون سهیل نمیگه...ادب بی...بست محکم سرش پشت رو اتاق در و رفت

 پف چقدر صورتم...اوه اوه...ایستادم آینه روی به رو و شدم بلند جام از...کوبوند رو در عمد از

 سرویس سمت به...بود زیاد خیلی دفعه این اما میومد صورتم سر بلا این صبح روز هر...بود کرده

 ور پفش آینه این...اوه اوه...دستشویی آینه جلوی وایسادم و توش انداختم رو خودم و رفتم اتاقم

 عالمه یه رو صورتم و کردم باز رو سرد آب شیر سریع(رفت شد خل...)میده نشون بیشتر

 رفتم و اومدم بیرون سرویس از...خب خب...شدم بهتر...کردم نگاه آینه تو دیگه بار یه...شستم

 با وموهام...پوشیدم و کردم جدا لباسام تو از کرمی شلوار یه و کرمی تونیک یه...لباسام کمد سراغ
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 آدم"میگفت که افتادم سهیل حرف یاد...شدم پشیمون که کنم آرایش یکم خواستم و بستم کش

 "...کنه قایم رنگ عالمه یه پشت رو صورتش معصومیت نباید

 طول دقیقه بیست شدنم آماده...اوه اوه...بیرون زدم اتاق از و کردم سر رو شالم و شدم بیخیالش

 ...نمیزاره کله برام شیدا پایین برم...کشید

 

 چیه؟ وقت حالا...خب...خب

 شروع...بغلی اتاق در سمت به رفتم و شدم خارج اتاقم از...کنم بیدار رو سهیل برم باید...آهان

 ...زدن در به کردم

 ...شد ظهر سهیییییل؟پاشو...سهیل؟؟؟سهیل؟؟؟پاشو آقا-

 ...نبودم کن ول ماشالله که منم...اومد نمی صدایی هیچ

 :شد بلند صداش بالاخره تا زدم در هی

 ...بکپم بزار مادرت جون هان؟چیه؟کامیار-

 ما خونه نمیدونه که خوابه اونقدر اصلا کامیاره؟شاید شبیه صدام کجای من...تربیت بی

 ...زدن در به کردم شروع دوباره...شه بیدار باید الان...نداره ربطی ولی...خوابیده

 سهیل؟...پاشووووووووو...��...پاشوووووو...پاشو-

 :زد داد کلافه سهیل...نمیشه باز در اما میره پایین و بالا داره در دستگیره دیدم یهو

 ...قفله در-

 ...بیارم رو در کلید برم کن صبر لحظه یه...میگی راست وای ای-
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 غش و همانا در شدن باز...کردم باز رو در و انداختم رو کلید...آوردمش و کلید سراغ رفتم سریع

 غش خنده از داشتم که بود دار خنده اونقدر سهیل وضع و سر...همانا خنده از من کردن

 :پرسید تعجب با...میکرد نگاه من به داشت واج و هاج همینطور سهیل...میکردم

 ��شده؟ چی-

 :گفتم زحمت به...بزنم نمیتونستم حرفم خنده زور از

 ��دیدی؟...خودتو...خو-

 ��چطورم؟ خودمو؟مگه-

 ��...ببین خودتو...خ...آینه...جلو برو...ب...هیچی...ه-

 ماژیک یه با صورتش...شد سرخ عصبانیت از دید آینه تو رو خودش تا و آینه جلو رفت سهیل

 شلوارش از هم پیراهنش از تیکه یه... بود شده ریخته بهم موهاشم و بود شده رنگی قرمز و سبز

 خودم...بود برگشته دوم جهانی جنگ از که انگاری کنم اش خلاصه بخوام اگه و بود مونده بیرون

 با...بود کرده رنگ ناشیانه قدرم چه...نیاوردم زبون به ولی آرشامه کار صورتش رنگای میدونستم

 :گفتم خنده

 ��...شدی دلقکا شبیه ولی...نشیا ناراحت-

 ...فقط...فقط...��ناراحتی؟ چه...نه-

 :زد داد بلند و کشید عمیق نفس یه

 �😡�...آرشااااااااااااااااااااااااام-

 ...لرزید خونه ستونای که زد داد جوری یعنی

 :گفتم جانبی به حق حالت با

 داری؟ چیکار بچه اون با-
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 از دو حالت به و شد رد جلوم از فرفره مثل چیزی یه دیدم یهو که برگردوندم قهر حالت به سرمو

 ...پایین رفت ها پله

 :گفت خشم با سهیل

 نبود؟ آرشام این-

 ...گمونم به...چرا-

 :زد داد بلند و آرشام دنبال دویدن به کرد شروع سهیل حرفم این با

 ...گودزیلا نرسه بهت دستم اینکه مگر-

 :گفت و بالا اومد سراسیمه شیدا پایین رفت ها پله از که سهیل

 شده؟ شکلی این چرا میزد؟صورتش داد سهیل شده؟چرا خبره؟چی چه اینجا-

 ...خب بگیر نفس یه-

 شده؟ چی...نیار در بازی مسخره-

 ...همین...کرده نقاشی رو صورتش بوده اتاق اون تو که ماژیکایی با آرشام...هیچی-

 همین؟ میگی تو بعد...میشن پاک بدبختی با ماژیکا همین؟اون-

 این کردن رجوع و رفع مسئولیت...جایی یه برم باید من...شیدا ببین...میگیا راست...اوه اوه-

 ��...خواهش...کن جمعش و بگیر عهده به رو وضعیت

 میبرم رو آرشام که همین...نمیکنم رو اینکا من که نزن حرف قلم لفظ خود بی...خوندی کور-

 اینکارو من!نه...کنم جدا رو تا دو این بیام مونده همینم حالا...کن شکر خداتو برو پردیس

 ��✋نمیکنم

*** 
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 ...بعد ساعت نیم

 :گفتم بهش خنده با و شیدا سمت برگشتم...کردم سر شالمم و پوشیدم رو لباسام

 برو خودتم...حموم تو کن پرت رو سهیل️☺... کن آروم رو اوضاع...نمیکنما سفارش دیگه-

 ��✋...بعد...بده تحویل رو آرشام پردیس

 ��...نشدم پشیمون تا شو دور چشام جلو از برو بیا...گفتی اینارو بار صد...حلاحل زهر و بعد-

 ��کردی؟ دقت...هستیا عصبانی خیلی امروز-

 ��...میکنما لهت میزنم-

 ��...رفتم من ببخشید نه نه-

 :زد صدام شیدا که میرفتم داشتم

 کار تا معده آخر میترسم...بخور بگیر کیکی،بسکویتی یه نره یادت...باز نخوری که ام صبحونه-

 ��...بده دستمون

 �🙂�...چشم...اوکی-

 

 :گفتم کامیار به رو...حال به رسیدم و کردم یکی تا دو سریع رو ها پله و بیرون زدم اتاق از

 ...برسون منو پاشو کامی-

 :گفت تعجب با شنید که منو میگشت؛حرف خوردنی دنبال یخچال سر داشت کامیار

 من؟-

 ...زود...بریم بپوش لباساتو باش زود...من...نه-

 ...آخه-
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 اون به بخوره کارد...نگرد رو یخچال اون تو هم تنبل؟اینقدر اینقدر هم داماد...نداره آخه-

 میخوری؟ چقدر...شیکمت

 ...نیاوردی رو دخلم همینجا تا برسونمت بریم بیا...بابا باشه-

 ...منتظرم حیاط تو من...باش زود...آفرین-

 و سهیل هوای به خبره؟گرگم چه اینجا...هشتم امام یا... شدم حیاط وارد و کردم باز رو ورودی در

 هرچی...خدا یا...میدویدن حیاط تو قرقی مثل داشتن دوشون هر و داشت ادامه هنوز آرشام

 رس دید منو تا سهیل...میدویدن داشتن همچنان تا دو این و بود ریخته بهم بود حیاط تو وسیله

 :گفت تعجب با...وایساد جاش

 میری؟ جایی-

 ...دارم کار جایی یه...آره-

 ...میرسونمت من کن صبر خب-

 وضع؟ و سر این با-

 ...برسونمت بیام بگیرم دوش زود حموم برم کن صبر خب-

 ...بشه حل کوچولو دوش یه با صورتت کار نکنم فکر-

 هان؟-

 ...میشن پاک آدم صورت از سخت ماژیکا اون-

 واقعا؟-

 کامیار از خواستی هم لباس...پردیس میبره رو آرشام هم شیدا...میرم کامیار با من...واقعا آره-

 ...بود آورده خودش با لباس ساک تا دو پریروز...بگیر

 آورده؟ لباس مطمئنی-
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 سر برن شن مستقل زودتر تا دو این کنه خدا...آورده لباس شدن تلپ هفته دو حد در...بابا آره-

 ...انداخته چتر ها حالا حالا کامیار این وگرنه زندگیشون خونه

 :گفت سرم پشت از کامیار یهو

 خانوم؟ آوا داشتیم-

 ...داریم الان اما...نه-

 ...که واقعا...اینجا اومدم نباشید تنها تا دو شما که این خاطر به من...احساس بی-

 اون تا بریم بیوفت راه هم الان...من خاطر به نه...ذلیل زن اومدی زنت بخاطر تو...خودت جونه آره-

 ...نیومده بالا مالیخولیاییم روی

 ...میکشی رو ما الان...بابا بریم...میشود خشن آوا...اوه اوه-

 :گفتم و کردم سهیل به رو

 دنبالش اینقدر هم الان...ببخش تو ست بچه اون...کنید بس هم آرشام و تو...میریم داریم ما-

 بود؟ گفتن من از...میادا سرش بلایی یه...شده قایم کجا ترس از نیست معلوم کردی

 :گفت و کرد اونور و ور این به نگاه یه سهیل

 رفته؟ کجا نیست معلوم حالا-

 گرفتی؟ تحویل منو حرف تو...شده قایم چیزی ای بوته پشت حتما-

 ...ندارم کاریش...باشه...بابا آره-

 ...امیدوارم-

 :گفت و خندید سهیل

 ...باش مطمئن-
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 ...خداحافظ فعلا...بابا باشه-

 :گفتم کامیار به رو بعد

 ...کن روشن رو ماشین برو من به زدن زل جای به هم تو-

 ...چشم...باشه باشه...هان؟آهان-

 

*** 

 :گفت کامیار که میگشتم موبایلم دنبال داشتم...شدم ماشین سوار

 میگردی؟ چیزی شده؟دنبال چی-

 ...الانا بود جیبم تو...موبایلم دنبال. آره-

 ...دستم داد رو موبایلم و جیبش تو کرد دستشو و خندید کامیار

 ��...برداشتمش جیبت از...بگیرش-

 ��شوخیه؟ اینم آخه...نکردی ترک رو مسخرت ادای این هنوز تو...که واقعا-

 :گفت و زد ای قهقهه میزد استارت داشت که همونطور کامیار

 ...میاد بر ما دست از که کاریه اینم...دیگه دیگه-

 ��...مزه بی-

 ��...چاکریم-

 ...پیشکش بودن چاکر نزن رو ما جیب شما-

 :گفت و خندید دوباره
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 ��...نداریا اعصاب-

 ��میمونه؟ آدم واسه هم اعصابی تو با مگه آخه-

 :گفت و پایین داد رو ها شیشه کامیار

 ��...نندازی تیکه بیچاره من به اینقدر بلکه بخوره ات کله به باد یکم بزار-

 ��...نمیاری کم که هم زبون از ماشالله-

 ��...میاری کم شما که نه-

 تحمل رو تو میخواد چطور...شیدا بیچاره...میزنی حرف قدر چه...بکن رانندگیتو!!!کامیار وای-

 کنه؟

 ��...سختی به احتمالا-

 ��...بعععله-

 رو اتصال دکمه و کردم پیداش بالاخره...گشتم" بارمان "شماره دنبال و گوشی تو انداختم رو سرم

 ...زدم

 :گوشم تو پیچید اش خسته صدای بوق تا چهار از بعد

 ��بله؟-

 ��بله؟-

 ��!بفرمایید-

 ��!بفرمایید-

 شما؟-
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 شما؟-

 داشتید؟ کار کی با خانوم-

 :گفتم و برداشتم کردنش اذیت از دست...میشدم منفجر خنده از داشتم

 ...معرفت بی آدم یه با-

 :گفت و کرد مکثی یه

 ��خودتی؟ من جون!!تویی؟آوا-

 ��...شد شنگول صدات هان؟چیه؟میبینم-

 ��یهو؟ زد غیبت کجا تو دختر-

 ��شدی؟ معرفت بی شما یا زد غیبم من-

 ��...خل هستید؟دختره هم طلبکار بعد گذاشتین قال رو ما-

 تبرئه راحت چه رو خودشون مردم...والا...میزدی سر نداشتی؟میومدی خونمو آدرس مگه-

 ��...میکنن

 چیکار خو...بود خاموش میزدم زنگ شمارت به قدر چه هر...بودم کرده گم خونتو آدرس-

 ...میشدم نگران داشتم دیگه...زده غیبت که میشه ماهی شیش الان...میکردم

 حذف رو شماره اون...کن سیو رو زدم زنگ بهت باهاش که ای شماره این...کردم قبول بابا باشه-

 ...میان هم سمیه و کافه؟؟؟سامیار بیایید مهتاب با ای پایه امروز بگم که زدم زنگ...کن

 خوبه؟...پنج ساعت ظهر از چند؟بعد ساعت...حتما...اوکی-

 ...میاییم حتما...خوبه...دیگه ساعت شیش یعنی...آره-

 ...شده ذره یه براش دلم...بیاریا هم رو دخترت-
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 دیگه؟ امر...قربان چشم-

 ...سرباز بری میتونی...ندارم امری دیگه نه-

 ...میدید رفتن اجازه که ممنون خیلی-

 ...بریز زبون کم برو-

 ...بای...باشه-

 ...بای-

 رو شدست با...میکردم نگاه کامیار به داشتم چشمی زیر...جیبم تو گذاشتم و کردم قطع رو گوشی

 حرص با... کردم روشن رو ضبط و انداختم رو دستم...میخوند آهنگ و بود گرفته ضرب فرمون

 :گفتم

 ...کن روشن رو لامصب این بزن کنی اجرا زنده موسیقی که این جای به-

 ...حرفیه اینم خب آره...هان؟آهان-

 :گفتم بهش تعجب با

 میرم؟ کجا دارم بپرسی من از نمیخوای تو-

 ازت بعدش...میکشه طول ساعت نیم یه...دارم کار جایی یه خودم فعلا...حالا میپرسم...چرا-

 ... میرسونمت اونوقت...میری کجا میپرسم

 ...دیگه میپرسیدی شدیم سوار که اول نمیدونستم؟خب من بودی نودی دقیقه اینقدر-

 ...میگفتی بودیم شده سوار که موقعی تو خب-

 ...شدم بیخیالش...فرسایشیه کاملا بحث یک تو با بحث...کن ولش اصلا...نپرسیدی تو خب-

 ...شو من با بحث بیخیال پس...آفرین-
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 ...اداهات این با کنی دیوونه رو شیدا میترسم فقط...شدم بیخیال-

 ...نمیکنم دیوونه...مواظبم نه-

 ...دستت از شدم دیوونه...خدا وای-

 

 :بـــاشـــمـــ عـــاشـــقـــتـــ بـــگـــذار

 میری؟ کجا حالا...بابا خب-

 ...اینا سمیه خونه-

 آدرسش؟ بعد...آهان-

 ...نیستم حفظ خیابون و کوچه اسم...بلدم چشمی بقیشو انقلاب میدون برو-

 ...باشه-

 ...شدم مزاحمتون من نگید بعدا که بدید انجام رو کارتون بفرمایید اول البته-

 ...چشم اونم-

 کردم؛یکم پلی آهنگ یه کردم زیاد رو صداش...بود کم ضبط صدای...شد برقرار خوبی سکوت یه

 گذاشتم و کردم زیادترش پس...دارم دوستش خیلی من که آهنگیه همون دیدم کردم گوش که

 ...کنه پر رو ماشین فضای پاشایی صدای

 ...بگو تو نفسم بگو،هم بگو-

 نمیای؟ راه دلم با دیگه چرا

 ...میشم میری،تنها میکنی قهر

 ...نمیای کوتاه که هم جوری هیچ
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 ...دلم میگیری،میگیره بهونه

 ...دلم گیره تو پیش که میبینی تا

 ...عاشقتم! نرو بگم که میری

 ...دلم اسیره بدونی که میری

 

 ...عاشقیم گیر در نمیدونی مگه

 ...کیم رفته یادم که نمیدونی

 ...منی کلام تکیه نمیدونی

 ... بکنی دل من از نمیتونی

 ...من دل تو پسه هوا که بیا

 ...من دل جادو شده که بیا

 

 ...عاشقیم گیر در نمیدونی مگه

 ...کیم رفته یادم که نمیدونی

 ...منی کلام تکیه نمیدونی

 ... بکنی دل من از نمیتونی

 ...من دل تو پسه هوا که بیا

 ...من دل جادو شده که بیا
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 باهاش کردم سعی و بستم رو چشام منم...میزد منو دل حرف و میخوند طور همین خواننده

 ...کنم مرور خاطراتمو

 ...عاشقیم گیر در نمیدونی مگه"

 "کیم؟ رفته یادم که نمیدونی

*** 

 ...کردم باز رو چشام و اومدم خودم به کامیار صدای با

 ...انقلاب میدون رسیدیم پاشو-

 :گفتم و کردم پووفی کلافه

 ...برو مستقیم...فکر تو بریم دقیقه دو که نمیزاری-

 مستقیم؟مطمئنی؟ دوما...فکری تو بستی رو چشات است دقیقه پنج و چهل اولا-

 ...حفظم رو آدرس آمد و رفت همه این بعد دیگه...اینجا اومدم زیاد...آره-

 بپیچ یا...چپ بپیچ میگفتم من گاهی از هر فقط...داد ادامه مسیرش به و نگفت هیچی دیگه

 ...بود سمیه...خورد زنگ موبایلم که بودم سمیه خونه نزدیکای...مستقیم یا...راست

 بله؟-

 ...سلام الو-

 سمی؟ چطوری-

 ...بزن صدا کامل منو اسم گفتم بار هزار...زهر-

 ...زدی زنگ شد خوب...راستی...نشو ناراحت تو عزیزم باشه-
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 بزنی؟ زنگ بهم میخواستی نکنه چیه-

 ...اتفاقا آره-

 ��...داریم پاتی تله دوستامون با کلا ما دیگه آره-

 ...اوهوم-

 ...آره گفتم چشم با کوچه؟منم این کرد اشاره چشم با کامیار

 ...کن باز رو در پایین بیا سمیه-

 ��هااااااااااااااان؟-

 ��...کن باز رو در بیا...درم دم-

 ��...ست ریخته بهم خونه...بابا کن غلط-

 ��...درم دم میگم بهت...کن غلط خودت-

 ��...بابا اومدم...شدیا ادب بی خیلی-

 ��ادبیه؟ بی بگم من ولی نداره اشکال بگی تو-

 ��...کنه تکرار نباید تو مثل متشخصی خانوم...بگم من خب-

 ��...نیومده بالا روم اون تا بیاپایین سمیه-

 ��...میام الان بده مهلت دقیقه دو عزیزم باشه-

 ️��✌...دقیقه دو فقط-

 :گفتم کامیار به رو و کردم قطع رو گوشی

 ...همینجاست...داداش ممنون-
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 ...خانوم آبجی میکنم خواهش-

 ...افتاد یادم چیزی یه یهو که میشدم پیاده ماشین از داشتم

 زد؟ غیبمون یهویی چرا دیشب سهیل و من بپرسی نمیخوای تو-

 هان؟-

 ...نگفتی هیچی اصلا ولی...بزنی تشر ما به هم تو بودم منتظر هی آخه-

 به شهب که نیست طوری دلیلش و میکنن کارایی آدما وقتا بعضی...بکنم رو کار این باید چرا...نه-

 ...اینجاست جاش هم و خصوصیه هم...گفت ام بقیه

 :گفتم و زدم لبخندی...کرد اشاره قلبش به و

 ...ممنون...تری عاقل یکم فضولت زن از تو-

 :گفتم رفتن موقع و شدم پیاده ماشین از و

 ...مهمی برام برادرم عین شاهده خدا...برادرمی جای تو...هستی که ممنون بازم و-

 :گفت و زد لبخندی

 ...ندارم کمترم...باشم نداشته دوست بیشتر اگه...ای کرانه مثل برام هم تو-

 و اومد ماشین لاستیکای جیغ صدای بعد لحظه چند...کردم خداحافظی باهاش و زدم لبخندی

 ...شد دور جا اون از کامیار

 چند از بعد...دادم فشار هی و زنگ رو گذاشتم رو دستم...ایستادم سمیه خونه در جلوی و رفتم

 ...اومد سمیه صدای ثانیه

 ...سوخت...صاحاب بی اون رو از بردار رو بله؟دستت-

 ...کن باز رو در-
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 ...بیام کن صبر...نمیکنه باز...خرابه آیفون-

 :گفتم و کردم پووفی

 ...گرمه خیلی هوا...فقط بدو...اوکی-

 ...الان...باشه-

 ...موندم منتظر و در به دادم تکیه

 خاصی نوستالژیه حس یه...بودم اینا سمیه کوچه عاشق...دوختم روم به رو کوچه به رو نگاهم

 دو سرو و کاج درختای...نبود آپارتمان از خبری و بودن طبقه یه همه کوچه این های خونه...داشت

 کوچه تو کردن بازی حال در همیشه اینجا های بچه و بود شده کاشته زیبایی طرز به کوچه طرف

 رو آدم خورشید نور اینکه با...کرد مشاهده رو زندگی جریان راحتی به میشد اینجا تو...بودن

  تو وقتی ولی میکرد اذیت

 ...آورد می جا رو آدم حال و وزید می خنکی نسیم ایستادی می سایه

 

 زا بعد...کرد باز برام رو در و شده پیدا سمیه کله و سر موندم منتظر در دم که دقیقه چند از بعد

 خونه حیاط های سنگفرش...افتادیم راه ساختمون سمت به هم با...تو بیام داد اجازه زدن غر کلی

 هم کوچیک فواره یه...میکردن جلب خودشون به رو آدمی هر نظر و بودن جالب خیلی سمیه

 خونه حیاط که آرامشی...میکرد برابر چند رو جورشون و جمع حیاط زیبایی و بود حیاط وسط

 حیاط این سادگی عاشق...نداشت سهیل خونه دراندشت و بزرگ حیاط داشت سامیار و سمیه

 خنده با سمیه...برداشتم حیاط کردن آنالیز از دست زد ام شونه به سمیه که ای ضربه با...بودم

 :پرسید

 کلک؟ زد غیبت کجا یهو دیشب-

 ...بزارم سرش به سر کردم هوس
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 ...نکن دخالت بزرگترا کار تو...نیست مربوط تو به-

 :گفت و شد آویزون صورتش سمیه

 ...باهات قهرم منم اصلا...خانوم آوا إ؟اینجوریاست؟باشه-

 :گفتم و کشیدم رو دستش که میرفت داشت

 ...میگم بهت تو بریم بذار...نداری هم شوخی جنبه...جنبه بی-

 :گفت و رفت ای غره چشم سمیه

 ...نمیخوام...شدم ناراحت دیگه نه-

 ...میگم برات رو چی همه بشینیم بریم بگو یالله یه تو برو...میکنه هم نازی چه...بابا برو-

 ...بوتیک رفته...نیست خونه سامیار...نمیخواد یالله-

 برمیگرده؟ إ؟کی-

 ...دیگه ساعت سه دو احتمالا...نمیدونم-

 ...دارم باهات حرف کلی که تو بریم...خوبه پس خب-

 که هباش کسی اولین سمیه داشتم تصمیم...تو رفتم سرش پشت من و افتاد راه من از جلوتر سمیه

 چیزی کسی به ام نقشه از باشه مخالفم اگه حتی مطمئن چون...بزارم میون در باهاش رو ام نقشه

 ودشخ و بشینم که کرد تعارف سمیه...تره قرص دهنش شیدا از سمیه بگم بخوام راستشو...نمیگه

 ویر رو سینی که حالی در و برگشت شیرینی و شربت با دقیقه چند از بعد...آشپزخونه تو رفت

 :گفت میذاشت میز

 یهو؟ زد غیبت کجا دیشب...خانوم آوا میشنوم-

 ازش یکم و برداشتم رو شربتم منم...دهنش گذاشت و برداشت بشقاب تو از شیرینی یه

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه...خوردم
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 ...بیرون بریم داد پیشنهاد سهیل...بود گرفته دلم-

 کوبیدم محکم و کنارش رفتم...کردن سرفه به کرد شروع...سمیه گلوی تو پرید شیرینی

 :گفت بود شده سرخ سرفه از که حالی در سمیه...پشتش

 رفتید؟  جدا جدا کردم فکر من...بود تو با اونم کی؟مگه با-

 ...قدیمیمون پاتوق بودیم رفته سر یه...بابا نه-

 میگفت و میزد بال بال کنده پر مرغ مثل بودیم اونجا ما که موقعی تا دیشب...شیدا بیچاره-

 گذشته ساعت چهار بودی رفته ساعت دو برای میگفت...چیزا این و نگرانته و خاموش گوشیت

 ...رفتی سهیل با که نگفت ولی...نیومدی

 هیچیمون سهیل و من ضمن در...نمیده توضیح چیزی مورد در زیاد میشه عصبی وقتی کلا شیدا-

 ...کنه بزرگش رو قضیه زیادی داره دوست شیدا...بود نشده

 وربیشع...سهیلی با تو میدونه نگو...نیست خیالش عین کامیار دیدم من...حرفیه اونم...خب آره-

 ...نشم نگران حداقل نگفت من به هم کلمه یه

 :گفت زده هیجان یهو بعد

 کرد؟ خواستگاری داره؟ازت دوستت گفت حالا؟بالاخره شد چی-

 :گفتم ناراحتی با و رفتم وا صندلی روی سمیه حرف این با

 از و مهمی برام همین بخاطر و دوستمی ترین نزدیک تو گفت بهم وقت چند این مثل بازم...بابا نه-

 هی از فراتر براش من که میزنه داد حرفاش از بعضی و نگاهش و رفتارش سمیه ولی...خزعبلات این

 دوست یه مثل من به سهیل مطمئنم من...عاشقته سهیل میگه هی هم کامیار ضمن در...دوستم

 ...شدم مطمئن دیگه روزش چند این رفتارای با مخصوصا...نمیکنه نگاه

 

 :گفت بعد �گرفت خودش به متفکر حالت یه و زد زل دیوار به سمیه
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 کنی؟ چیکار میخوای خب-

 :داد ادامه من به رو و برگشت بعد

 بیاد افسردگی دوباره و پیش سال پنج قضیه نشه جان میکنی؟آوا اشتباه داری نکنه-

 یه عشق که باشه؟میدونی طرفه یه عشقت نرفته؟نکنه یادت که رو وقتات اون حال...سراغت

 ...میزنه صدمه آدم به فقط طرفه

 شکی یه الان اما...دوستم یه فقط و فقط سهیل برای من که بودم مطمئن ها موقع اون...سمیه نه-

 از که بکنم کاری یه میخوام سمیه؟من چیه میدونی اصلا...یقین به نزدیک شکی یه...دلم تو افتاده

 دوستش من...بزنم پا و دست خلاء این تو که نمیخوام دیگه...شم خارج بلاتکلیفی این

 ...بگذرم ازش نمیتونم...عاشقشم...دارم

 :گفت و گرفت صورتش روی به رو دستشو سمیه

 ...میفهممت...باشه...هیسسسس-

 :داد ادامه و کرد مکث یکم

 سرته؟ تو فکری چه...بکنی کاری یه میخوای گفتی-

 بر هم دیگه ماه یه تا احتمالا...ترکیه میره داره سهیل...دارم ای نقشه یه من...سمیه ببین-

 ...کنه مشخص رو تکلیفم برگشت وقتی که بکنم کاری یه میخوام...میخوام...نمیگرده

 :گفت و زد بشکن یه سمیه

 ...پشتتم من بدون فقط...بکن بکنی میخوای کاری هر-

 مطمئنی؟-

 ...پشتتم من...آره-

 ...دادیا قول ببین-
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 ...قول-

 ترگشاد و گشاد چشماش میگفتم که ای کلمه هر با سمیه و ام نقشه دادن توضیح به کردم شروع

 ...مصمم خیلی خیلی...بودم مصمم من اما...میشد

*** 

 

 انتظار خب...میکرد نگاه من به چپ چپ گاهی از هر و میکرد طی رو اتاق عرض عصبانیت با سمیه

 عقلی بی ته من کار این و بود معقولی دختر سمیه...داشتم سمیه از رو برخوردی همچین

 ...بودا تهش یعنی...بود

 :شدم خفه سمیه داد با اما بگم چیزی یه که کردم باز دهن

 همینجا خودم و بپیونده واقعیت به نقشت میکنم کاری یه وگرنه...هیچی...نگو هیچی-

 کشیدی؟ رو نقشه این که کردی فکری چه تو آخه... احمق...میکشمت

 :گفت کلافگی با و نشست روم به رو و اومد

 سرش بلایی یه تو کار این با که باشه داشته دوست رو تو واقعا سهیل اگه...عقل بی آدم خب-

 ...میاد

 :گفتم آرامش با

 ...کردم رو جاش همه فکر من-

 وقعیم نمیگفتی مگه...میشه بد حالش تند و تند هی نمیگفتی مگه...من خواهر نکردی...نکردی-

 ماله؟ می رو چپش  دست و سینه قفسه میشه بد حالش که

 خب؟-

 گفتم؟ چی بهت من یادته-
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 ...قلبشه از زیاد احتمال به گفتی-

 ...میکنه دق تو نقشه این با که باشه قلبش از اگه...احمق خب-

 شهنق این خیر از که باشه چیزیش اگه...دکتر بره شد قرار...زدیم حرف هم با...کردم اونجاشم فکر-

 ...میگذرم

 ...شد خیره زمین به و رفت ای غره چشم سمیه

 :گفتم دوباره

 نه؟ یا میکنی کنی؟کمکم چیکار میخوای خب-

 ...نه-

 دادی؟ قول تو ولی-

 چی؟ که خب-

 ...نمیره قولش بره سرش سمیه میگفتی زمانی یه میاد یادم-

 :گفت آخر سر و کرد مکث یکم...کرد پووفی کلافه و انداخت بهم گذرا نگاهی سمیه

 هتب کی ببین حالا...میافته اتفاقی یه میدونم من...خودته پای بیافته اتفاقی هر ولی...باشه-

 ...گفتم

 سمیه؟-

 هوم؟-

 !کنه کمک بهمون که کنی راضی هم رو سامیار باید تو-

 ...بگو بهش من؟خودت چرا...نداره امکان...چی؟نه-
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 و بارمان کردن راضی رو میزارم رو نیروم منم...میخونه بهتر رو تو حرف...خب خواهرشی تو-

 ...مهتاب

 کنی؟ بازی این وارد هم رو اونا میخوای مگه...مهتاب؟نه و بارمان-

 ...گذاشتم هم قرار باهاشون حتی...بابا آره-

 قرار؟کی؟کجا؟-

 ...کافه...عصر امروز-

 بگی؟ من به باید الان...که واقعا-

 نبز زنگ شو بلند هم تو...که نشده چیزی...مونده دیگه ساعت چهار حالا... دیگه گفتم الان خب-

 ...میاد اونم گفتم آخه...میشه بد نیاد اگه...خونه بیاد زودتر سامیار

 :گفت و کرد نگاه بهم چپ چپ میرفت تلفن سمت به که حالی در مهتاب

 ...بیشعوری خیلی-

 ...گفتن بهم خیلیا... میدونم-

 

*** 

 نیومد؟ سامیار پس چرا...ها نیمه و سه ساعت-

 ...دیگه میاد...آوا نزن غر انقدر-

 ماشچش سمیه...شدم خیره پارکت به و گرفتم ضرب زمین رو پام با و دادم تکون سری کلافگی با

 ...اومد آیفون صدای دقیقه چند از بعد...میداد مالش رو هاش شقیقه انگشتاش با و بود بسته رو

 :گفتم و زدم هوا تو بشکنی خنده با
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 ...اومد...خودشه-

 ...دیگه بیاد بود قرار...بابا خب-

 :گفت رفت می در سمت به که حالی در و شد بلند جاش از

 ...میگم بهش من...نگیا هیچی تو-

 و اومدند سمیه و سامیار لحظه چند از بعد...رفت باشه من جانب از جوابی منتظر اینکه بدون و

 وت رفت دنبالش و زد من به چشمکی هم سمیه و رفت اتاقش به پرسی احوال کلی از بعد  سامیار

 ...بست رو در و اتاق

 و کردم درست خودم برای قهوه یه...رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از رفتن که اونا

 اومد که دادی صدای یهو که قهوه کردن مزه مزه به کردم شروع...نشستم ناهارخوری میز پشت

 و دبو ایستاده جلوم که شدم رو به رو سامیار قامت با بعد لحظه چند...بپرم جا از متر دو شد باعث

 اژدها مثل این که نداده توضیح درست سمیه کنم فکر...اوه اوه اوه...میکرد نگاه بهم عصبی

 تا دو این...میچسبونه آمپر شنیدنش با کسی هر که ست بچگانه خیلی من نقشه شایدم...شده

 ...بقیه حال به وای دیگه میکنن برخورد اینطوری وقتی بیخیال

 ودمب ترسیده اینکه با...بود عصبانی خیلی...نشست من روی به رو و کشید عقب رو صندلی اومد

 :گفتم و انداختم بالا ای شونه بیخیال اما

 هاحمقان خیلی بکنم میخوام که کاری و بچم خیلی که بگی میخوای...بگی چی میخوای میدونم-

 ...گرفتم رو تصمیم من که بدون اینو اما...اینا و بالاست خیلی ریسکش و ست

 خوردم شکست  وقتی پیش سال پنج همون...داشتن خبر سهیل به من عشق از سمیه و سامیار

 بزرگ پرورشگاه تو هممون چون...بودن دوستام ترین صمیمی شیدا از بعد اونا...بودن فهمیده

 بدونن رو من راز که نداشتم ای واهمه همین خاطر به...بودیم هم برادر و خواهر عین و بودیم شده

 اما...میکردن درکم انصافا اونام...میزدم حرف باهاشون سهیل داشتن دوست به راجع راحت و

 ...بار این چرا نمیدونم
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 :شد پاره افکارم رشته سامیار داد صدای با

 رس دو نقشه کشیدی؟این تو که نقشه شد اینم میکنی؟آخه چیکار خودت با داری تو دختر آخه-

 ...باخته

 ...برده سر دو که من برای...سامیار میکنی فکر...هه-

 بهش بفهمه اگه هم بعدا و میشکنه تو کار این با که باشه داشته دوستت سهیل اگه... احمق-

 ... میشه زده ازت گفتی دروغ

 ...نشناختی رو سهیل هنوز تو پس-

 ادامه عمرت آخر تا رو دروغ این باید باشه نداشته دوستت هم اگر...آوا نشده تموم حرفم هنوز-

 ...شی مخفی همه از و بدی

 ...میدونم-

 

 ...نمیسوخت دلم میدونستی اگه که...نمیدونی نه-

 ارمد گمی در سر و تکلیفی بلا چه تو من نمیفهمی تو...کنم تحمل نمیتونم دیگه ولی میدونم-

 ...میزنم پا و دست

 :گفتم هقام هق میون...کردند ریختن به شروع اشکام و گرفت دستام بین و سرم

 چی دنیا این از... بفهمم باید ولی...نیست حل راه بهترین نقشه این...میدونم منم...بخدا-

 ...زنگ زنگی یا...روم رومی سامیار؟یا میفهمی...میخوام

 :گفت گوشم دم آروم...ست سمیه فهمیدم عطرش بوی از...کرد بغلم پشت از نفر یه یهو

 سال نجپ حال فقط ما...بشکنی این از بیشتر تو نمیخوایم فقط ما...پشتتیم ما...آباجی نکن گریه-

 یادته؟...نرفته یادمون رو پیشت
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 رو شهنق این میخوای که حالا میترسیم...بودی کشیده سهیل از که نقاشیایی از بود شده پر اتاقت

 وندهر اونجا از و مونده جا این از میترسیم...بشه اضافه ت نقاشیا به هم شیدا نقاشیای کنی پیاده

 ...بشی

 هاگ...سهیله صمیمی دوست کامیارم...کامیاره زن الان شیدا...کن درک...بگم شیدا به نمیتونم-

 بچه اب رو اونا بین نمیخوام...میشه ناراحت دستش از کامیار... نگه کامیار به و بدونه رو قضیه شیدا

 ...کنم شکراب خودم بازی

 :نالید زدم؛سمیه زل غمگینش چشمای به و گرفتم بالا رو سرم

 ...سهیل از تر داغون شاید حتی...میشه داغون تو مرگ خبر شنیدن با شیدا اما-

 نم کار...ها متهم جایگاه تو بیاد من با اونم شد ملا بر قضیه وقتی که اینه از بهتر بشه داغون-

 اونم نمیخوام...میزنن داد سرم قضیه فهمیدن و کارم شدن تموم از بعد خیلی...داره ریسک زیادی

 ...باشه ما دست بغل

 :گفت و بخندونه منو کرد سعی سمیه

 نداره؟ اشکال بزنن داد ما سر آباجی؟پس داشتیم-

 و بکنید میخواید کاری هر آزادید سامیار و سهیله؟تو صمیمیه دوست شوهرت مگه تو...دیوونه-

 هر در حاضر هم بارمان... میام بر خودم پس از منم...نمیکنه خواستتون باز جدی اونطور کسی

 ...حله چی همه پس...کنه کمک من به شرایطی

 :گفت جدی لحنی با و اومد حرف به بود ساکت لحظه اون تا که سامیار

 شکی؟ هیچ شه؟بدون اجرا نقشه این میخوای میخوای؟تو اینو که مطمئنی-

 :گفتم و زدم زل چشماش به اطمینان با
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 گاهن من به عشقش عنوان به سهیل بدونم که برمیگردم زمانی تنها و میرم من...شکی هیچ بدون-

 حداقل...براش بمونه یادگار به من از قبر سنگ همون بهتره هستم دوستش اگه وگرنه...میکرده

 ...میبینه صدمه کمتر احساسم اینطور

 بودم نای نگران بخوایید راستشو...نمیدادم بروز سامیار و سمیه مقابل ولی داشتم شکی یه دلم ته

 ایشید نگران...کنم زندگی شبح یه مثل رو عمرم بقیه شم منمجبور و نخواد منو واقعا سهیل که

 ...بودم زده زل سامیار چشمای به مصمم ولی بودم نگران...بودم خودم از بعد

 :گفت لحظه چند از بعد...رفت پنجره سمت به و کشید عمیقی نفس سامیار

 

 ...فقط...نمیزارم تنهات ولی نیستم موافق اینکه با...همونه بخواد آوا آبجی چی هر...باشه-

 :داد تکون وار تهدید رو انگشتش و سمتم به برگشت

 که؟ میگیری...بشی پشیمون نداری حق بشه چی هر-

 ...آره-

 ...هترهب بیافتیم راه زودتر...کافه برسیم دیر و کنیم گیر ترافیک تو ممکنه...شید بلند هم الان-

 ...کافه به رفتن برای شدیم آماده و شدیم بلند جا از سمیه و سامیار،منو حرف این با

 ...کنه کمکم بشه حاضر تا بگم بارمان به باید چی که میکردم مرور ذهنم تو داشتم من و

 چه هر که رسیدم نتیجه این به آخر سر و...میپوشیدم رو لباسام میکردم فکر که طور همون و

 ...آید خوش آید پیش

*** 

 

 ...باشم عاشقت بگذار رمان
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*** 

 این و کجا من آوای چشمای ولی...بودم چشماش عاشق قدر چه...قبرش سنگ عکس به زدم زل

 کجا؟ عکس

 و سمیه...کرد باریدن به شروع چشمام کی نمیدونم...قبرش سنگ کنار افتادم...شد شل پاهام

 ...نمیگفتن هیچی... کسم ترین عزیز قبر سنگ به بودن زده زل هم سامیار

 :پرسیدم حالی بی با

 ...میکنم دق نبینم رو آوام و برگردم اگه من نگفتین مصبا لا نزدید؟آخه زنگ من به چرا-

 :گفت گذاشت،آروم شونم روی دستشو و نزدیکتر اومد سامیار...میکردم هق هق بلند بلند

 ...برگردی اون بخاطر نمیخواست اما...میکرد رو تو تابی بی خیلی آخر روزای-

 نگفت؟...میشم نابود نباشه و برگردم اگه چرا؟نگفت آخه-

 من...نبود رفتنش وقت اون...آورد درش پا از ماه یه عرض در مریضی یه...نبود چیزیش که آوا آخه

 ...میرفتم باید

 :گفتم و کردم سامیار به رو

 ...باشم تنها باهاش میخوام برو...سامیار برو-

 ادد با و قبرش سنگ رو کوبیدم می مشت با...آوا قبر سنگ رو گذاشتم رو سرم من و رفت سامیار

 :میگفتم

 چقدر میگفتم میری دستم از زود اینقدر میدونستم اگه لعنتی آخه...نامردی خیلی...نامردی-

 که آخ...رفت دستم از ام فرشته که آخ...دلم عزیز...میرم می تو بی رفتی؟من چرا آوا...عاشقتم

 میام منم دیگه یکم نباش نگران اما...ببخش منو...شکستم دلتو...رفت پیشم از دلشسکته

 ...بودی کاش...رفتی زود که آخ...پیشت
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 بیقرارم؟ من چرا رفتی چرا"

 "...دارم تو آغوش سودای سر به

 ...میکشید تیر داشت دوباره قلبم

 مشکیش چشمای وقتی اما توهمه کردم فکر اول...شنیدم صدایی یه یهو که نبودم خودم حال تو

 ...نمیشد باورم...خودشه که فهمیدم شنیدم نفساشو صدای و دیدم رو

*** 

 ...بخونی بیای باید خودت دیگه بقیشو...بسه خب خب

 ...باشم عاشقت بگذار:اسمش

 ...خلاصش اینم

 

 ...ازواجا خلقناکم و

 

 ...بلور جنس از دختری

 

 ...شیشه جنس از پسری

 

 ...میشوند عاشق

 ...مغرور عاشق یک
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 ...عاشق مغرور یک

 ...هم تمنای در دو هر

 ...تنها و یکه دیگری و زاده قجر یکی

 میشود؟ چه آنها انجام سر

 ...جدایی و عشق

 

 ...عاشقانه وصال سرانجام و

 ...عاشقانه های صحنه از پر رمانی

 ...هوس از دور به  و پاک هایی عاشقانه

 ...ریا و نیرنگ از دور به...واقعی عشقی

  z.y:نویسنده

 ...بدید لفت نخواستین اگه بدید جوین

 ...هست چی همه توش

 ...چی همه...گریه...خنده...شیرین لحظات...وصال...قتل...معرفتی بی...جدایی...نفرت...عشق

 ��...بده لفت نیومد خوشت اگه بیا...نیست بینی پیش قابل اصلا پایانش

https://telegram.me/AwXfRwBhtj62t2r3 

 

 :گفت و کرد پیاده رو ما سامیار
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 ...کنم پیدا پارک جای یه من تا تو برید شما-

 هکاف وارد و افتاد راه من از جلوتر سمیه...کافه سمت به رفتیم و دادیم تکون سری هم سمیه و من

 زد لبخند سمیه...آورد جا رو حالمون و خورد صورتمون به کولر سرمای شدیم وارد که همین...شد

 :گفت و

 نه؟...میکنه تازه رو آدم روح کولر باد اصلا-

 ...آره-

 :گفتم و دادم نشون رو میزی دستم با

 ...تره نزدیک هم اسپیلت همیشگی؟به میز بریم-

 ...بریم...اوکی-

 براش سمیه و کافه داخل اومد سامیار لحظه چند از بعد...نشستیم میز پشت و رفتیم سمیه با

 ایه محیط با کلا...زیاد صدا و سر و بود شلوغ کافه همیشه مثل...ببینه رو ما که داد تکون دست

 خاطراتم از خیلی یادآور اینجا آخه...بکنم دل نمیتونستم هم کافه از اما...داشتم مشکل شلوغ

 :پرسید نشست میز پشت که سامیار...بود

 کردن؟نه؟ دیر مهتاب و بارمان اینکه مثل-

 :گفتم و انداختم نگاهی مچیم ساعت به

 ...نشده پنج هنوز...نه-

 ...میگی راست...آره-

 ...بشه پیداشون باید الانا دیگه-

 :دادم اس ام اس بارمان به و آوردم در جیبم تو از رو گوشیم

 میرسید؟ کجایید؟کی...سلام-
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 :اومد پیامک جواب لحظه چند از بعد

 ...نزدیکیم-

 رمگ رو سرم اطراف به کردن نگاه با و گذاشتم میز روی رو گوشیم...پسر این بود جواب کوتاه کلا

 و بارمان کله و سر دقیقه چند از میکردن؛بعد پچ پچ هم با داشتن هم سامیار و سمیه...کردم

 و کرد باز مهتاب برای رو کافه در ها من جنتل مثل همیشه مثل بارمان...شد پیدا هم مهتاب

 کافه وارد سرش پشت بارمان هم بعد...شد وارد کوچیکشون دختر دست در دست مهتاب

 :ببیننش اونا تا برد بالا رو دستش میزد حرف لب زیر که حالی در سامیار...شد

 ذلیله؟ زن هنوز بارمان این میگم-

 ...ندادیم جوابی و خندیدیم هم من و سمیه

 احوال و سلام و نشستن اینکه از بعد...اومدن ما سمت به و دیدن رو سامیار هم مهتاب و بارمان

 :گفت خنده با کردن،بارمان پرسی

 ...شدی تر خندون...شدی عوض...ندیدمت وقته چند خانوم آوا-

 :گفت و کرد مهتاب به رو بعد

 نیست؟ مهتاب؟اینطور نه-

 :گفت و انداخت من به نگاهی یه مهتاب

 ...شده تر سرحال کلی...رفته آب پوستشم زیر...بارمان آره-

 :گفت و زد پشتم به ای ضربه دستش با بعد

 زند؟ می در عشق دوباره خبریه؟نکنه کلک-

 خجالت که گفت جوری یه... اصطلاحتش این با هم مهتاب...شدم سرخ و انداختم پایین رو سرم

 ...بودم نامی  سهیل خسته دل و عاشق بار یه من میدونستون همشون خوبه حالا...کشیدم
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 :گفت و زد لبخند دوباره مهتاب

 دیگه پسره اون خاطر به بودم نگران همش من...شکر رو خدا...خب...شدی عاشق دوباره پس-

 خراب آیندتم زندگی قبلیت شکست میترسیدم همش...بشی بیخیالش و بزنی ازدواج قید

 خوشبخت؟ پسر این هست کی حالا خب...کنه

 خوب...میکردند نگاه مشتاقانه...کردم آنالیز رو مهتاب و بارمان چهره و بالا آوردم رو سرم

 زل و کشیدم عمیق نفس یه...میشن متعجب جفتشون میاد در دهنم از که حرفی با میدونستم

 و بارمان کوچیک ساله چهار دختر...مهسا به...جمعمون فرد ترین استرس بی صورت به زدم

 ...آوردم زبون به رو حرفم میکردم نگاه قشنگش چشمای به داشتم که همونطور...مهتاب

 ...رادمهره سهیل شدم عاشقش من که خوشبختی پسر آقا این-

 :گفتن تعجب با دو هر لحظه چند از بعد اما...گفتم چی من نفهمیدن اول  بارمان و مهتاب

 اون؟ چیییی؟بازم-

 :گفت عصبانیت با مهتاب

 دوباره کردی؟باز قطع باهاش رو ارتباطات همه نگفتی شده؟مگه پیدا اش کله و سر دوباره مگه-

 ...میخواد چی باز احمق چی؟پسره که اومده

 کرد سعی مهتاب شونه رو دستش گذاشتن با بارمان اما...میرفت بالاتر لحظه هر مهتاب صدای

 وینقز گرفتیم انتقالی وقتی ما که بودن دوستایی از دسته اون جزو بارمان و مهتاب...کنه آرومش

 پولدار بارمان و مهتاب...شدیم دوست هم با کم کم و بودیم همسایه اونا با...شدیم آشنا باهاشون

 شرط باهاش بود کرده ازدواج بارمان با وقتی و نداشت دوست رو تجملی زندگی مهتاب ولی بودن

 به رو بود مونده جا به پدرش از که چی هر خلاصه و شرکت و رستوران و کارخونه که بود کرده

 زندگیشونو خرج راه اون از و بود پزشکی که اصلیش تخصص سراغ بره و بسپره برادرش دست

 ...کنه تامین
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 قضیه تمام مهتاب...میشد دیده هم شون ساده زندگی همون تو اشرافیت از هایی رگ بالاخره اما

 تو اصلا من بودیم شده همسایه باهاشون که اوایل...طور همین هم بارمان...میدونه رو سهیل و من

 منو افسردگی و ناراحتی دلیل شیدا از هم مهتاب...میکردم سیر هپروت تو و نبودم خودم حال

 یشپ من وقتی و بود دوستشون که خوب  روانشناس یه به کرد معرفی منو فهمید وقتی و پرسید

 ...شد بهتر روز به روز حالم... رفتم روانشناس خانم اون

 

 هممون هم پیش سال دو تا...شدیم صمیمی هم با بارمان و مهتاب و شیدا و من که بود طوری این

 هم ما و تهران بیان گرفتن تصمیم بودن صمیمی دوست که جاریش و مهتاب اما...بودیم قزوین

 اینکه با...تهران برگشتیم افتاده آسیاب از ها آب میکردیم فکر و بود شده تموم درسمون چون

 باخبر سمیه و من فقط شیدا عشق از ولی بودن باخبر همه من نافرجام عشق از وقتا اون

 عاشقیه...کرد میشه چیکار دیگه اما...شدم عالم رسوای میکنید فکر دارید میدونم...بودیم

 نفره شیش خانواده با هم سامیار و سمیه و تهران اومدیم هم بعدش...میگفتم داشتم...دیگه

  نفره؟چون شیش چرا حالا...شدند آشنا فرهمند

 ...بودن ما با همیشه هم بارمان آقا برادر نفره سه خانواده

 و مهتاب دیدم اومدم که خودم به...بیرون شدم پرت افکارم از خورد پهلوم به که ای ضربه با

 ...ما به استرس با هم سامیار و سمیه و میکنن نگاهم سرزنش با دارن بارمان

 :گفت بارمان

 بودی خودت به زدن ضربه حال در تو بودیم اش بچه و داداشمون زن درگیر ما که ماهی چند این-

 نه؟

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 171 

 ارهند دوستم میکردم فکر هنوزم...گرفتیم قرار هم راه سر دوباره اتفاقی کنم؟خیلی چیکار خب-

 ماهه سه الان...نداشته تقصیری اون فهمیدم کم کم اما...بودم متنفر ازش مادرش حرفای بخاطر و

 ...داره دوستم میکنم احساس...شده عوض...زندگیم تو برگشته که

 :گفت و حرفم وسط پرید بارمان

 هم خوب؟من دختر بگم بهت بار چند بزنی؟آخه گول خودتو میخوای دوباره...نکن شروع باز آوا-

  میشناسم تو از بهتر رو ها مرد...مردم یه

 پیش پا چرا...داشت وقت همه این...میکرده علاقه ابراز بهت صد در صد داشت دوست اگه اون

 ...نذاشت

 :گفتم و کوبیدم میز روی رو دستم لجوجانه

 فرق دیگه های مرد با نمیذاره؟؟سهیل پیش پا چرا نمیدونم ولی...داره دوست منو سهیل-

 چیه؟ولی نمیدونم...میشه مانعش دیگه چیز یه شاید...اعتقادش شاید...غرورش شاید...میکنه

 ...داره دوست منو مطمئنم

 اشتمد شکی یه...نبینن رو چشمام ته امیدی نا میکردم سعی فقط...نبودم مطمئن...میگفتم دروغ

 ...میرفتم تهش تا باید و بودم کرده شروع رو کار این ولی...میکرد دلم دو که

 شگو نفر سه ما های بحث به نگرانی با داشتن سامیار و سمیه...باشه خونسرد کرد سعی بارمان

 مخصوصا...نکنیم ناراحتش میکردیم سعی ما بود جمع اون فرد بزرگترین بارمان چون...میدادن

 :گفت و انداخت بهم ای سرزنشگرانه نگاه مهتاب...بود گیر پیشش کارم که من

 کنی؟هوم؟ نابود رو خودت کردی قصد تو اینکه مثل...خیر نه-

 داری؟ هم دلیلی حرفات واسه تو حالا...باشه

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 مه پلیس خاطرش به که بود ارزش بی انقدر که من، کیف خاطر به نداشت دوست منو سهیل اگه-

 ازم نداشت دوستم اگه...نمینداخت خطر به رو میفهمید؟جونش... رو جونش نکردیم، خبر

 نامهشناس دوم صفحه توی یواشکی نداشت دوستم اگه...بمونم بیمارستان تو کنارش نمیخواست

 گفته آرشام و خودم به راجع که دروغی بخاطر نداشت دوستم اگه...نبود شوهرم اسم دنبال ام

 ارث که پرورشگاه زمین از نداشت دوستم اگه...نمیشد عصبانی اونطور و گوشم دم نمیزد بودم

 ادرشم رفتار بخاطر باید سهیل مثل کسی یه چرا اصلا...نمیکرد گذشت من بخاطر بود پدربزرگش

 شب دید وقتی چرا نداشت دوستم اگه اصلا بگیره؟ رو من طرف و بشه ناراحت مادرش از من با

 ...بیرون برم باهاش خواست ازم و اومد ناراحتم شیدا عقد

 تعجب میزان البته...میکنن نگاه بهم تعجب با دارم نفرشون چهار هر دیدم اومدم خودم به وقتی

 ...بود بیشتر مراتب به بارمان و مهتاب

 

 :گفت و کرد باز رو دهنش زحمت به بارمان

 بودی؟ گفته آرشام و خودت درباره دروغی چه تو مگه اولا-

 : داد ادامه هم مهتاب

 کرده؟ عقد شیدا مگه دوما-

 :گفتم و کردم حفظ رو خودم جدی حالت ولی بود گرفته خندم هماهنگیشون از اینکه با

 ...(ادب با چه...اوه:نویسنده سخن...)کنید صبر لحظه چند-

 :گفتم بهش و شدم دولا... رفتم مهسا سمت به و شدم بند جام از

 میکنی؟ بگم کاری یه جون خاله-

 :گفت و خندید مهسا

 جون؟ خاله کالی چه-
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 :گفتم و آوردم در جیبم از رو موبایلم

 ریختم تازه بازیای... کن بازی باهاش بعد بشین خالی میز اون پشت برو و بگیر رو این-

 ...ما پیش نیا نکردیم صدات تا بعدشم...روش

 :گفت خنده با و گرفت ازم رو موبایل مهسا

 دیگه؟ سیاه نخود-

 و آرشام همسن من والا...بودیم خنگ خیلی بودیم بچه ما یا شدن باهوش زیادی امروزی های بچه

 ...فهمیدم نمی هم اینا نصف بودم مهسا

 :گفتم و زدم مهسا به لبخندی یه زور به

 ...برو...شیطون برو-

 و شدم راست دوباره...رفت بودم داده نشونش که میزی سمت به بعد و بوسید رو ام گونه مهسا

 ...بودن متعجب همچنان مهتاب و بارمان...نشستم جام سر برگشتم

 خب؟:بارمان

 میشنوم؟:مهتاب

 بگم؟ من یا میگی:سمیه

 لیخا صفحه با بعد و پسرمه آرشام گفتم من که شد عصبانی ین ا بخاطر سهیل...اولا...میگم:من

 ...زدم گند بدتر که بدم توضیح سرم خیر اومدم من هم بعد و شد رو به رو ام شناسنامه

 چطور؟:بارمان

 اندازه به من اما...میکرد حل رو کار خوندمه پسر کلمه یه...شوهرم از نه اما پسرمه آرشام گفتم:من

 ... و نرسوندم رو منظورم آخرم و دادم توضیح جمله یه

 ...کردن جان نوش رو سیلی و:سامیار
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 نزمی به راجع صحبت خاطر به دیگه و بشم سهیل بیخیال میخواستم قضیه اون بعد البته:من

 ...اما...کنم ولش و نرم سراغش پرورشگاه

 از بازی زبون کلی با دوباره و آوردن در بازی من سوپر آوا کیف دزدیدن سر سهیل آقا که:سمیه

 ...شدن بخشیده خانم آوا جانب

 اینطور؟ که:بارمان

 ...کنم تموم رو جملم من نمیزارن که عزیز سمیه و سامیار از ممنون...طور همین...بله:من

 ...من سوال جواب و:مهتاب

 هم شما به...بگیرم عروسی نمیخوام گفت...گرفت ساده عقد یه...کرده عقد شیدا...خب...خب:من

 ...نبود دسترس در هم مهتاب گوشی...بود خاموش بارمان گوشی...زدیم زنگ

 بودیم نیومده جدیدتون خونه چون من...داشتی رو ما خونه آدرس که تو خودت قول به:بارمان

 ...کنم دعوتتون نخواستم بگو...نداشتم ازتون آدرسی

 

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ...نداشتید تشریف...اومدیم-

 :گفت و برگشت مهتاب

 داپی رو ما میتونستن بنظرت...بودیم اینا راستان خونه دیروز تا ما...شاهکار دیگه میگه راست-

 کنن؟

 :گفت و من سمت برگشت بعد

 داماد بدونم میخوام فقط...باشه مبارک...شاهکاره یکم...کن ولش رو بارمان این تو عزیزم-

 کیه؟آشناست؟
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  مشکات کامیار...سهیله دوست...آره:سمیه

 ...داریا ها انتظار چه...نبودم عقد سر هم خودم من...بارمان:سامیار

 و در هب میخوره سرش کی آخر ببینم میخواستم خیلی...باشم میخواستم من ولی...بابا خب:بارمان

 ...عصبانی انقدر دخترم آخه...میگیره رو شیدا این میاد دیوار

 :گفت و بارمان کله پس زد دونه یه مهتاب

 ...میشد عصبانی اونم میذاشتی سرش به سر تو...گلی اون به چشه؟دختر-

 :گفت و برگشت من سمت به بعد

 نیومدن؟ داماد آقا و شیدا چرا حالا-

 :اومد حرف به سمیه بالاخره اما...کردیم من و من یکم تا سه ما

 ...رهبب بویی ازش شیدا نباید که داریم درخواستی یه شما از ما بخوایید راستشو اگه...بارمان آقا-

 :گفت و کرد ریز رو چشماش بارمان

 چی؟-

 :گفتم و کردم باز رو دهنم بزور من

 نه؟...دیگه دکتری تو-

 چی؟ که خب-

 ...مرگ روز چند از بعد...نمیاد بر شما دست از کاری...شدید عفونت یه...مریض یه-

 هان؟نمیفهمم؟-

 ...بمیرم نفر چند نظر در باید من-
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 چیییییییییی؟-

 بقیه و میمیرم من...نیستن بیمارستان تو کامیار و شیدا که موقعی و تو بیمارستان میارن رو من-

 ...سامیاره و سمیه عهده به ها کار

 :گفت پته تته با...میکرد نگاه من به تعجب با همینطور بارمان

 بدم؟...تقلبی...فوت...ف...گواهی...من...م...میخوای...تو...ت-

 طور به هم دفن های کار هم بعد و گرفتم میگه الکی و فوت گواهی دنبال میره سامیار...بابا نه-

 ثبت کسی فوت نیست قرار اصلا...خاک زیر میره من جای به مغزه مانکن یه و میشه انجام سوری

 ...بمیرم نفر چند نظر تو میخوام فقط من...بخواد فوت گواهی که بشه

 :گفت بود ساکت لحظه اون تا که مهتاب

 ااصل یا...کنار میزنه رو کفن تدفین موقع باشه داشته دوست قدر اون اگه بشه؟سهیل چی که-

 ..بری لو تو و کنار بزنه رو کفن ممکنه شیدا خود

 میکنم قانعش مرگم از قبل... من با شیدا...دوما...ست ترکیه عازم دیگه روز سه دو سهیل...اولا-

 ...کنن براه رو سامیار و سمیه رو تدفین مراسم بزاره که

 :گفت و وسط پرید سمیه

 زا و برداره آخری دم صحبت تریپ میخواد...بمیره میخواد واقعا انگار مرگم از قبل میگه همچین-

 آخرین ام جنازه تصویر با و بمونه ذهنت تو من از خوب تصویر این بزار که بازیا مسخره این

 ...بره بین از داری من از که تصویری

 دلش تو چیزی اگر بالاخره و بشه رو به رو من قبر با و برگرده سهیل میخوام فقط من...دقیقا-

 ...بیرون بریزه هست

 :گفت مهتاب

 ...نبود چیزی اگر و-
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 :کردم زمزمه

 "...شهر این هیاهوی در میشوم گم"-

 :گفت و کرد فکر یکم مهتاب

 ...هستم من...باشه-

 :گفت و توپید بهش بارمان

 چی مرده کردیم فکر ما و شد غرق دریا تو راستان وقتی نیست یادت چی؟مگه یعنی...مهتاب-

 من میدونست؟داداش مقصر و میکرد سرزنش رو خودش رو؟هی تیارام حال نیست کشیدیم؟یادت

 ...کنه پیدا رو حال اون من مثل کسی نمیخوام...کرد ما با رو کار این تنبیه برای بار یه

 :گفت بارمان حرفای به توجه مهتاببی

 نای محض به باید تو...داره شرط یه ولی...هستم من..ولی...داره کار جای خیلی ات نقشه اینکه با-

 که بگب و بدی نشون همه به رو خودت...روز همون درست یعنی...شد خبر با مرگت از سهیل که

 ...کنی گور و گم رو حودت نداری حق...ای زنده

 گمب باید موقع اون...شم ظاهر روش به رو نمیتونم دیگه که باشه نداشته دوستم سهیل اگه...آخه-

 ...نه؟آخه یا داره دوستم بفهمم میخواستم

 رو کار این چرا که میگی بهش و میای...بزنی جا نداری حق نداشت دوستت هم اگر!نداره آخه-

 به جونش میدنم چون...بکشه عذاب زیاد شیدا ندارم دوست چون...میگی هم شجاعت با...کردی

 ترکیه؟ میره وقت چند سهیل...اینکه هم بعدش...ست بسته جونت

 ...ماه یه-

 ...نمیدی طولش زیاد...میگم بازم...میگردی بر هم تو برگردش از بعد درست-

 :گفت آروم بعد...میکرد نگاه ما به متعجب طور همون هم بارمان
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 ...بدیم انجام رو کار این میخوای واقعا مهتاب-

 ...آره-

 ...کنم مخالفت من اگه حتی-

 ...کنی مخالفت اگه حتی-

 :گفت و داد تکون تاسف نشانه به رو سرش بارمان

 ...هستم هم من ولی...محضه دیوانگی-

 

 مهتاب فقط میدونستم هم اولش از...شد راضی هم بارمان...نشست لبم رو لبخندی اراده بی

 راضی زیاد بود کرده اضافه ام نقشه به مهتاب که شرایطی از اینکه با...کنه راضیش میتونه

 هب نداشتم حق من و بود خواهرم مثل شیدا...نمیگه هم بیراه پر دیدم کردم فکر وقتی اما...نبودم

 هب زمانی یه که شیدایی...بدم آزار طرفه،اونو دو یا ست طرفه یک نیست معلوم که عشقی یه خاطر

 ...نبود این بود،حقش گذشته عشقش از من خاطر

 ...کشیدن آسودگی سر از نفسی بارمان رضایت شنیدن با سامیار و سمیه

 :گفت و چرخوند حدقه تو رو چشماش بارمان

 ...کنه بخیر خانوما شما با من عاقبت و آخر خدا-

 :گفت و برگشت من سمت به بعد

 چیه؟ پونومونی؟میدونی-

 :گفتم گیجی با

 ...نه-
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 ...برد فرو موهاش لای رو دستش و کرد پوفی کلافه

 :گفتم اعتراض با

 ��میاری؟ در رو ها ادا این چرا پس...دیگه کنی کمکم کردی میکنی؟قبول اینطوری چرا خب-

 :گفت و بارمان کله پس زد مهتاب

 ...دیگه میگه راست-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ بارمان

 ...نزن منو هی اینا جلو...بزرگترم ازت سال نه سرم خیر-

 :گفت من به رو بعد

 ...خودمون الریه ذات همون...ریه عفونت یعنی پونومونی-

 چی؟ که خب-

 بخوری؟ سرما جوری یه باید-

 الکی؟ یا واقعی-

 ��...واقعی-

 خب؟ چرا-

 ...نیست کردن سازی صحنه قابل و بیماریه این علائم از یکی تب چون-

 :داد ادامه و کرد مکثی

 ...طولانی مدت یه...کولر جلو بری خیس لباس و موها با میتونی مثلا...نمیدونم-

 :گفت آسمون به رو و خندید
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 هب دارم...کنم درمان مریض اینکه جای به...دکترم سرم کشیده؟خیر کجا به من کار ببین!خدایا-

 ...شه مریض چطور میدم یاد سالم آدم

 :گفت و خنده زیر زد سمیه

 فتمگ اینو...کمه اش تخته یه...نیست سالم هم اونقدرا آوا این...نشو عصبانی زیاد بارمان آقا حالا-

 ...نگیری وجدان عذاب بودنش سالم بخاطر زیاد که

 ...بخندن همه شد باعث که پیشونیش تو زدم دونه یه

 :گفت مهتاب

 تبه وگرنه...نباشه خونه تو کسی باش مواظب میاری خودت سر رو بلا این داری که موقعی فقط-

 ...معمولی خوردگی سرما یه اندازه به فقط... نمونی کولر جلو هم زیاد...میشن مشکوک

 ...آوردم شانس نکنم لرز و تب-

 :گفت و زد پوزخند بارمان

 ...داره شکستنک سر...داره اشکنک بازی-

 :کرد اضافه هم مهتاب

 ...کشد هندوستان جور...خواهد طاووس را که هر-

 :گفت و حرفشون وسط پرید سمیه

 انداختید؟ راه مشاعره...بابا بسه-

 :گفت و خندید مهتاب

 ...بشه عرفانی مجلس یکم بگیم گذر تاثیر جمله تا چند یه خواستیم...بابا نه-
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 چاره اما...میکنم خیانت شیدا به دارم میکردم احساس همش من...من جز به...خندیدن همگی و

 ...میرسه ذهنم به راه یه همین که چیه؟فعلا

 

 :گفت برداشت خندیدن از دست اینکه از بعد بارمان

 ...بعد و...شده دیر دیگه میکنه مراجعه هم وقتی...میشه مریض شد؟آوا چی گرفتین پس...خب-

 ...الصلوات مع فاتحه-

 باید نبود بیماریت علائم جزو شدید سرفه که خوردی سرما جوری اگه...نره یادت فقط...دقیقا-

 ...نره یادت...شدید سرفه...کنی تظاهر

 :گفت و وسط پرید مهتاب

 ...دیگه مسئله یه و-

 : گفتم و ردم ک نگاهش

 چی؟-

 بمونی؟ میخوای کجا رو ماه یه این-

 ...اینا سمیه خونه...خب...خب-

 اگه...بهتره اونجا...شوهرم برادر خونه بریم بیای ما با بهتره...میشناسه رو اونجا شیدا...نه...نه-

 ...ببینن اونجا رو تو شوهرش یا شیدا ممکنه...بره لو نقشه ممکنه بمونی سمیه خونه

 :گفتم و کردم فکر یکم

 ...میام شما با...باشه...هست اینم خب-

 :گفت و بهم مالید رو دستاش مهتاب
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 نمیرسه؟ ذهنش به نقشه این های کاری ریزه مورد در ای دیگه ای نکته کسی...این از اینم...خب-

 :گفت و اومد حرف به بود، مونده ساکت لحظه اون تا که سامیار

 ...کرده مشغول رو ذهنم جور بد چیزی یه...آوا ببین-

 چی؟-

 معلوم و...میکنه کار اونجا بارمان که بیمارستانی بردیم رو تو ما و شدی مریض اگه تو...ببین...خب-

 ...جونت،هست از ،دور مرگت احتمال و بده خیلی تو حال بشه

 ...بگو رو خب؟تهش-

 برگرده؟ که نمیزنه زنگ سهیل به کامیار نظرت به-

 هان؟-

 بودم؟ نرسیده نتیجه این به خنگم خود چرا...میگفت راست

 :گفت بارمان

 ...بگی...میدونم چی...بگی...بگی بهشون مرگ از قبل چطوره-

 :گفت و بارمان حرف وسط پرید مهتاب

 وم؟ه...اینجا بکشونن دنیا سر اون از رو سهیل نیستی راضی بگی بهشون مرگت از قبل بهتره-

 :گفت و خنده زیر زد پقی سمیه

 ...کنی وصیت کامیار و شیدا برای بشینی باید مرگت از قبل ساعت یه کنم فکر...شود چه-

 داره؟؟؟ خنده من بدبختی...زهرمار-

 :گفت و داد تکون سری تاسف با باز بارمان
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 ...میریم باد به همه...میشه بیچاره آوا...میشم بدبخت من...میریم لو ما...مطمئنم من-

 :گفتم و گرفتم بارمان سمت به رو انگشتم وار تهدید

 ...نباش منفی موج اینقدر-

 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 ...نمیگم هیچی دیگه بگم اینم-

 ...بگو-

 ...هستم ریه بخش رئیس من-

 :گفتم و خندیدم

 ...خوشبختم...خب-

 ...بزنم حرفمو نیار در بازی مسخره...کوفت-

 ...نگفتم هیچی و کردم جمع رو خندم

 :گفت عصبی

 سه وناا چون...اورژانس با نه...شخصی ماشین با اونم...بیمارستان بیای صبح باید...بخشم تو صبحا-

 ...ست ساده خوردگی سرما یه میفهمن سوت

 :گفت تاکید با دوباره...زد زل من به و گذاشت چونش زیر و کرد قفل رو دستاش

 فهمیدی؟...باش هماهنگ من با-

 ...نیستم که خنگ...بابا باشه-
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 :گفت مهتاب

 میگم؟ چی میفهمی...شو کار به دست قبلش روز یه تو داشت رفتن قصد وقت هر سهیل آقا این-

 :گفتم عصبانیت نفهمم؟با من میکنم فکر چرا اینا بابا

 ...باشم خورده رو سرمائه باید من میره داره سهیل وقتی که روزی اینه منظورت...میفهمم...آره-

 ...ترجیحا...بعد روز چند بعدم...آره-

 :حرفش وسط پرید بارمان

 ...بعد روز دو ترجیحا...بعد روز دو-

 ...بیمارستان میای...بعد روز دو...آره-

 ...و نمیاد بر ما دست از کاری هم بعد-

 :گفتم دوباره

 ...الصلوات مع فاتحه-

 بر بت...میشی بیخیال رو هست مسکن و بیوتیک آنتی چی هر کلا روز دو اون توی تو فقط...بعله-

 ...اصلا که هم

 ...که میمیرم موقع اون خب-

 چون...نه زیاد اما...بخور مسکن یه بده حالت خیلی اول روز دیدی دیگه اگه...میری نمی...نترس-

 ...میکنن شک مرگت به بدجور کامیار و شیدا بره بهبودی به رو حالت اگه

 ...حرفیه اینم خب-

 :گفت و داد تکون تاسف نشانه به سری بازم بارمان

 ...محضه دیوانگی کار این...میگم بازم من-
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 دیماوم وقتی از...همه برای بده سفارش کیک و قهوه یه برو شو بلند فعلا...نکن نصیحت اینقدر-

 ...نخوردیم هیچی

 :گفت میشد بلند داشت که حالی در

 هک اول از...مهمونتیم سرمون خیر...حرف به گرفتی رو ما اومدیم ما وقتی از که بگو خودت به برو-

 ...خوردیم حرص فقط اینجا اومدیم

 :گفتم و خندیدم

 خوبه؟...من مهمون خورد چی هر کی هر عوضش...مهمون آقای بزن غر کم-

 :گفت و کرد صاف رو کتش بارمان

 ...میکنما سفارش من گفتی باشه یادت...بدم سفارش رفتم که من...بدی باج باید-

 :گفتم مهتاب به و خندیدم هم من...رفت کافه پیشخوان سمت به بعد و

 میکنی؟ سر چطور مزاجت دمدمی شوهر این با! بده صبرت خدا-

 :گفت و گرفت خودش به مظلومی ی چهره

 ...سختی به-

 کردم سعی و بستم رو چشمام...میز سر برگرده که کرد صدا رو مهسا مهتاب و خندیدیم همگی

 تمناراح که چیزی تنها...کنم فکر نقشه این اجرای به فقط و بندازم بیرون ذهنم از رو منفی افکار

 دلم تو...میافته براش اتفاقی چه مرگم خبر شنیدن از بعد نمیدونستم...بود شیدا ناراحتی میکرد

 "...ببخشید...شرمندم جونم شیدا":گفتم

 :گفتم خودم با و باشم آروم کردم سعی

 ...بلرزه ها باد این با که نیست بیدی...محکمیه دختر شیدا-

 :گفت و زد داد وجودم تو یکی اما
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 ...میمیره تو بی مطمئنی؟شیدا-

 ...بردارم مالیخولیاییم افکار این از دست شد باعث و ام شونه سر زد سمیه که شکر رو خدا و

 ...شهر این هیاهوی در شوم گم بگذار"

 ...کودکیمان های بازی مثل

 ...شوم قایم من بگذار چشم تو

 ...نگرد دنبالم و بیا اما

 ...است لازم شدن گم گاهی

 ...است شدن پیدا اوج شدن گم گاهی

 "...گاهی فقط...گاهی

*** 

 

 سهیل

 زنگ داره موبایلم دیدم یهو که بیرون بزنم شرکت از خواستم و برداشتم میز روی از رو کیفم

 :گفتم و زدم رو اتصال دکمه...بود کامیار شماره...میخوره

 بله؟-

 دادا؟ کجایی...رادمهر جناب علیکم سلام-

 بودی؟ کرده خاموش چرا رو مرده صاحب گوشی اون...تو قبر سر-

 تنده؟ آتیشت اینقدر چرا حالا...اوه اوه-
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 تو...نداشت ماشین هم آژانس...بود شده خراب هم ماشین...داشتم مهم قرار یه مرندی با صبح-

 ؟!زده غیبت کجا نبود معلوم مرگت خبر که هم

 شده خاموش گوشیم همون بخاطر...بود شده تموم گوشیم شارژ...نخور حرص زیاد حالا خب-

 ...بود

 :گفتم حوصله بی...چرخوندم حدقه تو رو چشمام و کردم پوفی کلافه

 دلیل؟؟؟؟ شد اینم-

 ...که میگم!!!دیگه حالا-

 هوم؟-

 دنبالت؟ بیام-

 ...شده خراب ماشین که گفتم...بیا آره-

 ...اونجام دیگه مین دو...اوکی-

 ...باش زود فقط...بیا باشه-

 فاطرا به نگاه یه...بستم رو در و بیرون اومدم اتاقم از...جیبم تو گذاشتم و کردم قطع رو موبایل

 دبو باهر فقط وسط اون...میکنن جمع رو وسایلشون دارن هم بقیه و رفتن خیلیا دیدم...انداختم

 احساس منو شدن نزدیک که مشغول انقدر...بود مشغول سخت و بود نشسته میزش پشت که

 بازی دارن خانوم...بعله دیدم وایسادم که صندلیش کنار...بود شده مانیتور غرق...نکرد

 ندید با و برگردوند رو سرش باهر...کردم سرفه سرش پشت و آوردم پایین یکم رو سرم...میکنن

 :گفت پته تته با...پرید جا از فنر مثل من

 اومدنه؟...طرز...چه این...رادمهر...را...جناب...ج...وا-

 ...کشید عمیقی نفس و اش سینه رو گذاشت رو دستش و
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 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...بشم مزاحم نخواستم...کارید مشغول سخت دیدم-

 :گفت و رفت من به غره چشم یه باهر

 چیه؟ امرتون حالا-

 سعی اما بیرون کنم پرتش هم بعد و بگم بهش میاد در دهنم از چی هر میخواستم...پررو دختره

 :گفتم و باشم مسلط خودم به کردم

 ...شنبه سه واسه...ترکیه برم میخوام...کن پیدا برام پرواز یه-

 ترکیه؟ برید هواپیما با میخواین...پرواز-

 و کردم نگاهش چپ چپ...کنه تکرار دوباره میشنوه ازم که رو حرفی نفر یه اینکه از بودم متنفر

 :گفتم

 برم؟هان؟ قاطر با که ندارید انتظار-

 منو هترکی رفته خودش...کردنت پیدا منشی این با فرامرز بترکی یعنی...رفت غره چشم یه دوباره

 ...گذاشته تنها گرفته لقمه برام که ای سلیطه این با

 :گفت باهر

 ردیف براتون رو پرواز میزنم زنگ فردا...باشه...دیگه روز دو میشه...عبارتی به...شنبه سه-

 ...میکنم

 داشتم مشکل وجودش اساس با اصلا...نمیومد خوشم هم دختره این زدن حرف خودمونی از

 

 زدم شرکت از و شدم دور ازش خداحافظی بدون و شدم دختره اون با زدن کله و سر بیخیال

 ...بیرون
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 در روی به رو کامیار ماشین داشتم انتظار که طور همون...پارکینگ رفتم و شدم آسانسور سوار

 رو ماشین من دیدن با کامیار...دادم تکون دست براش و شدم خارج ساختمون از...بود ساختمون

 بارید می ازش شیطنت که لحنی با بعد...زد ترمز پام جلوی اوند درست بعد زد دور و کرد روشن

 :گفت

 ...جون سهی بالا بپر-

 ...شدم سوار و کردم نثارش"ای دیوونه" لب زیر

 ...خنده زیر زد یهو و انداخت پام تا سر به نگاه یه شدم سوار که این محض به

 :گفتم تعجب با

 هان؟چیه؟-

 :گفت بزور خنده وسط

 ...منو...لباسای...تو-

 ...چیه منظورش بفهمم تا بود کافی کلمه تا سه همون...خنده زیر زد دوباره و

 :گفتم ساختگی عصبانیتی با

 ...ساعته هشت و چهل حناق ای...درد ای...کوفت ای-

 :گفت و کرد جمع خندشو روز به کامیار

 ...انگار شده تنگ برات من پیراهن یکم...میدونی آخه-

 ...کنم عوض رو لباسام باید...من خونه برو باش زود...بریز مزه کم-

 ...نشو عصبانی حالا...بابا باشه-

 :پرسید گذشت که دقیقه چند...کرد حرکت خونه سمت به و گرفت گازشو کامیار
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 ...رسیدی وقت شد؟سر چی مرندی با قرارت...سهیل راستی-

 ینماش کرد رو بهم شانس بعد به جایی یه از...رفتم پیاده رو راه از قسمتی یه...بدبختی با...بله-

 ...اومد گیرم

 :گفت و خندید کامیار

 داد؟ بهت شیدا منو لباسای-

 رو آرشام دیدم اومدم در حموم از وقتی گرفتی؟صبح تو بود زن اینم...غر غر کلی با اونم...بله-

 ...کنم خداحافظی بچه با حداقل نذاشت...برده

 ...بود برقرار آرشام و تو بین صفا و صلح هم چقدر دیدم-

 هی خودش که میکردیم بازی هوا به گرگم یکم که؟داشتیم بود چش...بود برقرار صلح هم خیلی-

 ...صبحگاهیه ورزش نوع

 :دادم ادامه بعد و کردم مکثی

 که مه موقعی...میرفت من به هایی غره چشم چه رفتین شما که این از بعد که ببینی نبودی حالا-

 کردم فکر لحظه یه که صورتم تو کرد پرت رو ساک  جوری یه بده بهم رو تو ساک میخواست

 ...شکست دماغم

 :گفت و خنده زیر زد کامیار

 ناراحت خیلی زدنتون جیم خاطر به دیشب اخه...نیاورده سرت ای دیگه بلای آوردی شانس-

 ...شد

 ست؟ بچه آوا چه؟مگه اون به آخه بابا-

 

 ...نگفتم چیزی دیگه و رو به رو به زدم زل هم بعد
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 :گفت کامیار دقیقه چند از بعد

 چیه؟ میدونی هم بعد...دیگه حساسه آوا رو یکم شیدا...نباش ناراحت حالا-

 :گفت احتیاط با و کرد مکث

 وت من نظر به خب...میدم حق بهش من البته...گذاشتی کار سر رو آوا تو میکنه فکر هم یکمی-

 ...بودم تو جای اگه من اصلا...بشی کار به دست باید داری دوست رو آوا اگه

 :گفتم آروم

 که یمن...نکن قضاوت موردش در نرفتی راه نفر یه های کفش با وقتی تا پس...نیستی من جای تو-

 گها اصلا...کنم بدبخت رو ساله چهار و بیست دختر یه ندارم حق باشم زنده کی تا نیست معلوم

 میده؟ کی رو آوا دیده صدمه احساس جواب بمیرم من

 :گفت و من سمت به برگشت تحکم با کامیار

 ...نباش امید نا اینقدر...خداست دست عمر-

 :داد ادامه و زد لبخندی بعد

 خلاص کهنه قلب این دست از و میشه پیدا برات فابریک قلب یه زودیا همین به ایشالله

 ...بهتر هم اول روز از بسا چه...اولت روز عین میشی...میشه

 مقلب میشنوم رو صداش و میبینم رو آوا وقتی نمیدونی تو...نمیشه ولی...باشم امیدوار میخوام-

 هم حرفی اگه اما...عاشقشم چقدر که کنی تصور نمیتونی حتی...میندازه راه صدایی و سر چه

 امیارک آره"...باشم عاشقت بگذار":میگفتم بزنم حرف باهاش راست و رک و بزنم بهش میتونستم

 و کنم نگاه بهش عاشقانه و ببینم رو آوا میکشم نفس که روزی تا که اینه ام خواسته تنها من

 شناسنامه وارد رو اسمم نمیشم حاضر خودم خودخواهی خاطر به هرگز اما...باشم داشته دوستش

 ور آوا شناسنامه تو رفتن فوت،لیاقت قسمت تو بره دیگه وقت چند تا قرار که اسمی...کنم اش

 ...نداره
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 ستیپ به و بستم رو چشمام هم بعد...نلرزه صدام زیاد میکردم سعی و میگفتم رو اینا همه بغض با

 :گفتم و  دادم تکیه صندلی

 ...خونه برو فقط...خونه برو کامیار-

 ...حرفی هیچ...نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ دیگه و کرد بیشتر رو سرعتش کامیار

*** 

 

 زا لحظه یه...چشمام به زدم زل...کردم نگاه خودم به و آینه جلوی پوشیدم،ایستادم که رو لباسام

 اون از و نیست سهیلی دیگه ماه چند تا که میافتادم این یاد وقت هر...گرفت لرزم نگاهم سردی

 آدم...شدم خودم به کردن نگاه بیخیال...میشد غمگین و سرد نمیبینم،نگاهم رو آوا دیگه تر مهم

 رو قرصام بعد و گذاشتم دستی کیف یه توی رو کامیار لباسای...نداشت دیدن که خورده شکست

 :گفتم لب زیر میکردم باز رو اتاق در که حالی در بعد...جیبم تو گذاشتم و برداشتم میز روی از

 ...قرصام این با که من به لعنت-

 انینگر با و بود ایستاده ها پله پایین خانم صفورا...رفتم پایین ها پله از و کوبیدم محکم رو در

 ارم؟بهد دوستش بیشتر خیلی مادرم از میگفتم اگه بود نشناسی نمک...میکرد نگاه من به داشت

 ...داشتم دوستش من و بود کرده مادری برام مادرم از بیشتر حال هر

 :گفتم و زدم لبخندی بره بین از نگرانیش اینکه برای

 ...خانوم صفورا کوبید رو در باد-

 :گفت لحظه چند از بعد و کرد نگاهم نگران همونطور بازم

 و داشتی ویزیت وقت امروز گفت و زد زنگ امروز فرهادی نیستی؟دکتر خودت فکر به چرا پسرم-

 ردکت...باشه خدا به بریدی؟توکلت زمان و زمین از چرا...خودت با نکن اینطوری خدا ترو...نرفتی

 ...پیشش بری حتما فردا گفت فرهادی
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 :گفت و زد کرد؛لبخندی پاک چروکیدش دستای با رو اون زود و چکید چشماش از قطره یه بعد

 مراقب وقت چند این تو فقط...پسرم میشه پیدا برات پیوندی قلب یه زودتر چه هر...ایشالله-

 ...باش خودت

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 ...چشم-

 :گفت و شد خارج آشپزخونه از سینی یه با آناهیتا لحظه همون

 مونید؟ نمی شام برای آقا-

 :داد جواب من جای به صفورا

 اونور و ور این هی چرا وضعت این با تو...میکنن آماده رو شام خودم من که گفتم...میرن دارن آقا-

 ...میدید خودتون دست کار آخر لجبازیاتون این با سهیل و آقا و تو...الله الا الله میری؟لا

 ازش رو سینی و رفت آناهیتا سمت به سریع خانوم صفورا و خندیدم حرفاش شنیدن با

 مثل اونو چون هم خانوم صفورا...میکرد حمل وضع دیگه نیم و ماه یه و بود حامله آناهیتا...گرفت

 ...نیافته براش اتفاقی بود مراقب همش داشت دوست خودش دختر

 :زدم صداش که آشپزخونه تو برمیگشت داشت آناهیتا

 ...خانوم آناهیتا-

 :گفت و سمتم به برگشت

 آقا؟ بله-

 :گفتم و نزدیکتر رفتم
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 قبول کنی استراحت رو ماه چند این بری کردم اصرار بهت چی هر اوایل...خانوم آناهیتا ببین-

 نیاد به سلامتی به ات بچه وقتی تا و خونه بری که میدم دستور بهت دارم دیگه الان اما...نکردی

 ...نگردی بر نیومده

 :گفت دستپاچگی با آناهیتا

 تا صبح از شوهرم و من که هم همینجوری...دارم نیاز ماه دو یکی این پول به من آخه...آقا نه-

 ...مونه نه گروی هشتمون میکنیم کار شب

 ...میکنم واریز همیشه مثل رو حقوقت گفتم قبلا که حرفیه؟من چی این-

 :گفت و پایین انداخت سرشو

 ...کنیم نمی قبول صدقه ما آقا نه-

 

 :گفتم و کردم پووفی کلافه

 ود این پول...کشیدی زحمت اینجا نوجوونیت از حرفیه؟تو چی ای؟این صدقه چه...الله الا الله لا-

 هان؟...میدن بچه مادر به تولد موقع ای هدیه حساب به بزار هم رو ماه سه

 :گفت دستپاچه آناهیتا

 ...ولی-

 دیگه روز دو من...نری اونور و ور این اینقدر و بشینی جا یه بری بهتره الانم...نداره ولی دیگه-

 ...نمیگردم بر هم ماه یه تا...سفرم عازم

 ...کنی استراحت و بری مدت این هم تو بهتره پس

 سفر؟ میرید دارید-

 ...بدم سامون و سر کارا به اونجا برم باید...ریخته بهم ترکیه شعبه اوضاع یکم...آره-
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 :پرسید نگرانی با آناهیتا

 ...مریضیتون پس-

 ...کنم تعطیل رو زندگی بیماریم خاطر به نمیتونم که من-

 ...میگید درست شما...بله-

 باشه؟... نره یادت حرفام...برم باید دیگه من-

 :زدم داد بلند میرفتم در سمت به که حالی در هم من و داد تکون فهمیدن نشونه به سری

 ...رفتم من خانم صفورا-

 :گفت که شنیدم و

 ...مادر پناهت و پشت خدا-

 خاطر به را تو...تری نزدیک من به ها خیلی از ولی من از دوری که این با میکنم فکر گاهی"

 "پاییزی صبح یک در گرفته مه ای خاطره مثل...میسپارم

*** 

 :گفت و کرد ترمز کامیار

 ...خطه آخر...پایین بپر-

 رو زنگ تا رفت و زد جلو من از کامیار...کردیم حرکت در سمت به و شدیم پیاده ماشین از

 :اومد شیدا صدای لحظه چند از بعد...بزنه

 بله؟-

 :گفت و کرد عوض رو صداش و خندید ریز کامیار

 بدید؟ نمیخوایید رو ما ماهیانه این خانوم-
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 :زد داد شیدا

 رصب...ماهیانه واسه میای ماه این که باریه سومین این...میرسم رو حسابت میام الان اونجا وایسا-

 ...میارم در پدرتو میام الان کن

 :گفت و خنده زیر زد کامیار

 ...بزن رو اف اف...منم...نکش زحمت عزیزم-

 :گفت ملایمت با و کرد عوض رو لحنش شیدا

 ...محلمونه رفتگر کردم فکر تویی؟ببخشید جان کامیار-

 ...کن باز رو در کن ولش حالا...بعله-

 ...تو پرید من از جلوتر هم باز کامیار و کرد باز رو در شیدا

 :گفتم و خندیدم

 ...بده شفات خدا-

 آروم آروم من ولی...شد داخل و ساختمون در سمت رفت سریع حرفم به توجه بی و خندید کامیار

 منتقل آدم به خوبی حس یه شیدا و آوا خونه حیاط...میکردم نگاه اطراف به و میرفتم

 گفت آوا میاد یادم...بود بزرگ نسبتا نفر دو برای و بود بزرگی خونه تقریبا اینا آوا خونه...میکرد

 سپ ملیون یه فقط دیگه خریدن رو خونه این وقتی میگفت...خریدن قرض و وام کلی با رو جا این

 ربغ های محله از یکی تو و بود ساز نو تقریبا خونه...قرض و قسط کلی و بوده مونده براشون انداز

 بوده سخت باید خیلی ندارن رو هیچکس که دختر تا دو برای خونه این خریدن واقعا...بود تهران

 کمکشون آخر های قسط این تو نذاشت حتی...میداد قسط پیش ماه دو  همین تا آوا یادمه...باشه

 کرد میشه چه...دیگه مغرورن...کنم

 خونه وارد دیدم اومدم که خودم به...کردم تحسینشون و گفتم آفرین پشتکارشون به دلم تو..

 ...شدم
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 :گفت دیدنم با آوا

 ...کرده ناپرهیزی چه خانم شیدا ببین بیا...داشته دوست زنت مادر که بیا بدو...سهیل سلام-

 رو آدم اشتهای ها غذا بوی...داشت حق آوا...رفتم ناهارخوری میز سمت به و زدم لبخندی

 میز رو مخلفات همه خلاصه و ترشی و سالاد و مرغ و کباب...خورشت نوع دو...میکرد تحریک

 فریب رو آدم ها غذا این لعاب و رنگ ولی نبودم پرست شکم زیاد...میزدن چشمک آدم به و بودن

 :زد داد اونور از شیدا که بشینم میز سر خواستم...میداد

 نشسته؟؟؟؟ دستهای با-

 

 :گفتم و زدم زل بهش شده گرد چشمای با

 هان؟-

 :گفت و گرفت سمتم به رو کفگیر و سرم بالای اومد کفگیر و برنج دیس با

 تو از هک نداری انتظار...بشوره رو دستاش فرستادم هم رو کامیار...ببینم بشور دستاتو برو پاشو-

 بگذرم؟

 :گفت و وسط پرید آوا

 ...تمیزه هم خیلی ست؟دستاش بچه آخه؟مگه داری سهیل به چیکار شیدا-

 ...آوا-

 

 دستاش سهیل میزارم نه میشورم رو دستام خودم نه اصلا...وسواست این با کردی بیچارم...درد-

 ...بشوره رو

 :زد داد بلند نشست می  میز پشت که حالی در بعد
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 ...شستی بس از شدن محو دستات...دیگه بیا...ذلیل زن...کامیار-

 ...دادم تحویلش ای مندانه پیروز لبخند جواب در من و رفت آوا و من به ای غره چشم شیدا

 :گفت من به لب زیر و گذاشت میز روی رو دیس شیدا

 ...من واسه نزن ژکوند لبخند...درد-

 :گفت آوا

 شیدا؟ گفتی چی-

 :گفت دستپاچه شیدا

 ...بشه سرد میترسم...بکشه،بخوره غذاشو گفتم...هیچی-

 :گفت و خندید آوا...نشست آوا پیش و رفت هم بعد

 !سهیل-

 بله؟-

 ...من به بده بشقابتو-

 چی؟-

 ...بکشم غذا برات میخوام...من به بده بشقابتو میگم-

 ...بگیرن رنگ آوا های گونه شد باعث که پرحرارت و گرم اونقدر...زدم گرمی لبخند

 "بادم به داده مرا ات گونه سرخی این که ای"

 سمتش به رو بشقابم...انداخت پایین رو سرش و شد زده خجالت لبخندم و نگاه از یکم آوا

 کرف وقت هر...گرفته بدجور دلم...گرفت ازم رو بشقاب کنه نگاه من به اینکه بدون هم آوا...گرفتم

 هی شنوم نمی رو هاش خنده صدای و نمیبینم رو آوا ماه یه و ترکیه برم باید دیگه روز دو میکنم
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 میخوای که ای زنده وقت چند تو مگه آخه بگه میشد پیدا نفر یه کاش...میاد سراغم به بدی حس

 لعنت رو فرامرز میکردم نگاه آوا کشیدن غذا به که طور باشی؟همون آوا از دور هم رو ماهش یه

 و ممیزد رو ترکیه شعبه و کار قید میشد کاش...بچرخونه درست رو شعبه یه نتونسته که کردم

 از زیادی مقداری و داشت سهم ترکیه شعبه خالم،سمیرا،تو دختر که حیف اما...میموندم جا همین

 بود قرار اگه حداقل...باشم شرمنده پیشش نداشتم دوست...بود گذاشته اونجا رو اش سرمایه

 که بود ای دلشوره یه دلم ته اما...نرم دنیا این از شرمندگی با که کنم کاری بهتره هم بمیرم

 ...برم سفر این به راحت خیال با نمیذاشت

 ...بیرون کشید افکارم از منو آوا صدای یهو

 ...بکشم برات بازم یا کافیه غذات اندازه ببین-

 :گفتم و دادم تکون سری

 ...عالیه...خوبه-

 :گفت شیدا به رو و میز سمت اومد کامیار

 عزیزم؟ همسر بشینم هست اجازه حالا...سابیدم اصلا...شستم رو دستام-

 :گفت شیدا و خندیدم همگی

 ...بریز مزه کم بشین بگیر-

 

 :گفتم و دادم تکون تاسف نشانه به سری من و خندیدند شیدا و آوا

 ...میارن در رو آدم حرص بدجوری...شدن ذلیل زن خیلی بعضیا-

 شیطنت با کامیار...کردم نگاه کامیار به چپ چپ و جلوم گذاشتم و گرفتم رو غذام بشقاب بعد

 :گفت
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 آره؟-

 ارکامی...دادم تکون پایین سمت به رو سرم آره نشانه به و گذاشتم دهنم توی رو غذام از قاشق یه

 :برداشت،گفت نه گذاشت نه هم

 ...بدن حرص رو ما بمونن اوغلی عذب قراره کی تا نیست معلوم هم بعضیا-

 :گفت و پشتم زد خنده با کامیار...گلوم تو پرید غذا یهو

 ...بخور یواش یواش...داداش خودته مال همش-

 و کردم پرش دوغ از و برداشتم لیوانم و انداختم دست بودم شده قرمز سرفه زور از که حالی در

 ردخو نگاهم...دادم کامیار به فحش تا چند لب زیر شدم بهتر که بعد...کشیدم سر نفس یه همشو

 از یا بود خنده از نمیدونم حالا...بود شده قرمز صورتش و پایین بود انداخته سرشو که آوا به

 :گفتم و کردم کامیار نثار ای غره چشم...خجالت

 ...میرسم بعدا هم رو تو حساب-

 قسمت که این مثل...خیر نه...خوردن زنگ به کرد شروع موبایلم که بخورم رو غذام خواستم

 نای بدون و آوردم در جیبم از رو گوشیم...پایین بره گلومون از حسابی و درست شام یه ما نیست

 :دادم رو جوابش کیه ببینم که

 بله؟-

 :پیچید گوشم تو مرد یه عصبی خنده صدای

 ...بشنوم رو صداتون میخواستم بود وقت خیلی...رادمهر مهندس جناب...به به-

 ...باشه اون نداشت امکان...شدم میخکوب صداش شنیدن با

 :گفتم آروم...شدم عصبی نفهمه صدام از کردم سعی

 شما؟-
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 ازم سر حرکات با هی و من به بود زده زل آوا ولی بود گرم خوردن غذا به سرشون کامیار و شیدا

 شده؟ چی پرسید می

 :گفت و خندید دوباره مرد

 یادت...کیوانی...منم...رادمهر جناب بره یادت منو زودی این به نمیکردم فکر...جالبه...اوه-

 ...پیش سال نیست؟چهار

 :کردم زمزمه عصبی

 ...اومد یادم کن چی؟فکر که خب-

 نگاه من به نگرانی با آوا چرا نمیدونم ولی شنید بزور هم کیوانی که گفتم آروم اونقدر

 بهش اشاره و ایما با و شدم بلند جام از...ببینم چشاش تو رو حالت این نداشتم دوست...میکرد

 ...نیست چیزی که دادم اطمینان

 :گفت کردم؛کیوانی تند پا خروجی در سمت به و شدم دور غذا میز از

 وقتی میدونی...بدجور اونم...تلافیم اهل من که کنم آوری یاد خواستم فقط...چی؟هیچی که خب-

 شد؟ چی دادید لوم پلیس به و آوردید در رو من بم و زیر چیزت همه بی وکیل اون با

 :وگفتم شدم حیاط وارد

 نتونی دیگه کردیم کاری فقط ما...بود رو طوری همین بمت و زیر...نیاوردیم در رو بمت و زیر ما-

 ...بازار تو بریزی سه درجه روغن و چای و برنج

 دستگیر من و دادی لو پلیس به منو تو که موقعی اون...نشده تموم حرفم هنوز...مردک شو خفه-

 ...کرد خودکشی زنم رفت آبروم و شدم

 ...نیست مربوط من به چیزا این-

 ...کنم مربوطش که اومدم من ولی...آره-
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 :گفت و کرد مکثی

 عشق دوباره اینکه مثل...پلکی می بود میزت رو همیشه عکسش که دختری اون با شنیدم-

 نه؟ برگشته جوونیت دوران

 :زدم فریاد عصبانی

 ...مرتیکه نیست مربوط تو به-

 

 :گفت و کرد هیستریک ای خنده

 ...بود آوا...آره...آوا...بود؟اوم چی اسمش...دارن تشریف هم غیرتی چه...اوه اوه-

 :زدم فریاد...بودم شده عصبانی مرگ حد به

 ...نیار کثیفت زبون به رو اسمش...شو خفه-

 رس و بگردی اینکه جای به پیش سال چهار تو که حالا بگم زدم زنگ فقط من...جون پسر ببین-

 زندگیم شدی باعث و دادی لو پلیس به بودم واسطه یه که منو کنی پیدا رو قاچاق ماجرای شاخه

 اآو بزودی که بدونی اینو خواستم فقط...میکنم تلافی منم...کنه خودکشی زنم و بپاشه هم از

 ...باش مطمئن...دنیا اون میفرستم رو خانومت

 :زدم داد ممکن صدای ترین بلند با

 ...عوضی شو خفه-

 :گفت و خندید اون ولی

 ...کن فرض مرده رو آوا-

 :زدم داد عصبی...نبود خوب اصلا حالم...کرد قطع رو گوشی و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 203 

 الووووو؟الووووو؟-

 ...بود کرده قطع رو گوشی بیشرف اون ولی

 روعش داشت لعنتی دردای اون بازم...هزار روی بود رفته قلبم ضربان...باغچه کنار نشستم بیحال

 ممیخورد قرص باید ابروئه چشت بالا میگفت یکی کلا...خوردم و آوردم در جیبم قرص یه...میشد

 سمت اون به رو سرم شد باعث ساختمون در صدای...داره رو خودش جای که ها استرس این حالا

 :پرسید نگرانی با و جلوتر اومد...میاد سمتم به داره کامیار دیدم...برگردونم

 شده؟ چی-

 چطور؟-

 ...میزدی داد داشتی آخه-

 میومد؟ اونجا تا صدام مگه-

 چشه؟ ببینم میرم خودم گفتم...نذاشتم من سراغت بیاد میخواست آوا تازه...خب آره-

 ...کن ولش بابا نیست هیچی-

 پریده؟هوم؟ رنگت و نیست قلبته؟هیچی رو دستت تو و نیست هیچی...آهان-

 :پرسید آروم...نشست باغچه کنار من، دست بغل و اومد

 ��بود؟ کی-

 ��...کن ولش میگم-

 ��بود؟ کی گفتم منم-

 ��...کیوانی مهران...کیوانی-

 ��کییییی؟-
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 ...کیوانی...که گفتم-

 شده؟ آزاد اون مگه...داوود امامزاده یا-

 ...آره-

 میگفت؟ چی حالا...خدا یا-

 ...پرت و چرت-

 خودکشی زنش و بره آبروش و زندان بیافته شدید باعث کاوری و پرت؟تو و چرت چی یعنی-

 گفته؟ پرت و چرت میگی اونوقت...کنه

 بوده؟ چی دقیقا گفته که پرتی و چرت اون بدونم میخوام...گفته پرت و چرت...قبول اصلا

 ...گفت رو شدی؟اینا راحت...پاشونه می هم از زندگیمو گفت...کنه تلافی تا اومده گفتش-

 :زد داد یهو...گفتم چی فهمید کم کم بعد...بود شوک تو لحظه چند تا کامیار

 نرفت گوشت تو حرف...نپیچ ها قاچاقچی این پای و دست به گفتم بهت چقدر پیش سال چهار-

 هک همین تو اونوقت...نمیکنن کارا این از تجارتن و فروش و خرید کار تو سال سی مردم...نرفت که

 ...شدی بده لو قاچاقچی من واسه شدی کار این وارد

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ...کنم فکر نمیذاشت و میزد حرف رگباری طور همین کامیار

 ...بکنم باید غلطی چه ببینم بزار شو ساکت لحظه چند یه-

 

 :گفت و نشست ای چمباتمه حالت به و جلوم اومد کامیار اما میشه ساکت میکردم فکر

 ...بدبخت بیاره میخواد سرت به بلایی چی ببینی کنی فکر باید...هیچی-

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 ...بیاره سرم بلایی چه قرار گفت بهم خودش...نمیخواد کردن فکر اون-

 :گفت ترس با کامیار

 بلایی؟ چه-

 دوستش خیلی که دختریه این بودم گفته بهش...بود دیده میزم روی رو آوا عکس ها موقع اون-

 ...داشتم

 خب؟-

 رو هشنید کی از...برگشته آوا شنیده گفت...میده باد به زندگیمو...دادم باد به زندگیشو گفت-

 ...گفت...گفت...شنیده اما...نمیدونم

 ...کردی سرم به جون خب بگو بابا-

 ...دنیا اون میفرسته رو آوا گفت-

 رو حرف این تا کامیار...ام سینه قفسه مالش به کردم شروع دوباره ام جمله اتمام با همزمان و

 بدل و رد حرفی هیچ دقیقه چند تا...زمین رو شد ولو و اومد در ای چمباتمه حالت از شنید

 :گفت و کرد باز زبون کامیار بالاخره...نمیشد

 مملکت...هرته شهر مگه...میکنم اش تیکه تیکه بشه آوا نزدیک...عوضی مرتیکه کرده غلط-

 ...داره قانون

 ...نمک چیکار باید که میکردم فکر داشتم...بودم راهی دو یه تو...کردم سکوت فقط...نگفتم هیچی

 :گفت دوباره کامیار

 کنی؟ چیکار چیه؟میخوای تصمیمت-

 ...نمیدونم...کامیار نمیدونم-
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 که تیشرک کارای دنبال ترکیه میرفتم باید یا...نداشتم بیشتر راه دو من...نمیدونستم هم واقعا و

 اوضاع بود ممکن نمیکردم مدیریت رو اوضاع اگه داشتن،و سهم توش هم دیگه نفر دو من از غیر

 فسن دلیل که کسی از و موندم می اینجا تهدید یه خاطر به باید یا و...بشه تر وخیم ترکیه شعبه

 دبای نمیدونستم چی؟واقعا میومد آوا سر بلایی و میرفتم اگه...میکردم محافظت بود کشیدنم

 ...کنم چیکار

 :گفت کامیار

 میکنی؟ فکر چی به داری-

 ...اوضاع این با حالا اما...ترکیه برم باید من-

 :پرسید تعجب با کامیار

 ترکیه؟چرا؟کی؟-

 ...برم شنبه سه احتمالا...اونجا برم باید میگفت بود زده زنگ فرامرز...ریخته بهم اونجا اوضاع-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ کامیار

 برداشتی نه و گذاشتی نه هم تو...کن دوری فرامرز این از گفتم باربهت هزار...فرامرز...فرامرز-

 ...شدی شریک باهاش

 ...ندارم شو حوصله...نکن شروع باز کامیار...وای-

 بهش نسبت خوبی حس میگفت و اوند نمی خوشش فرامرز از معلومی نا دلیل به کامیار

 ودب بابام قدیمی دوست پسر فرامرز بالاخره اما نبودم صمیمی فرامرز با زیاد هم خودم البته...ندارم

 حد میکردم سعی همیشه منم...بود کرده من به رو سفارشش خیلی مرگش از قبل پدرم و

 فرامرز از داشت اصرار انقدر کامیار چرا نمیدونم اما...کنم رعایت باهاش رو دوستی توی تعادلمون

 کنم؟ دوری

 :گفت کامیار
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 ...گفتم کی ببین حالا میاره سرت به بلایی یه روز یه شما جان فرامرز این-

 در اون و این با منو آخر صباح چند این...میرم می دارم که من...بلایی چه مثلا...بابا کن ول-

 فروخته؟؟ تو به تری هیزم چه اون نمیدونم من آخه...ننداز

 شریک من با فرامرز جای به گفتم بهت که موقعی اون...فهمیم نمی همو حرف ما اصلا...هیچی-

 تو اما...داشتم پول بخره میخواست اون که سهمی اندازه به...میکردی گوش حرفم به باید...شو

 ...چاه تو انداختی رو خودت

 خودتی؟ نگران تو پس...آهان-

 :گفت بعد و کرد نگاه بهم خشم با لحظه چند کامیار

 مورد در تو...که واقعا...کنم فراموش رو حرفت این بزار...نزن حرف من با اصلا مدت چند تا سهیل-

 داری؟ تصوری همچین من

 ...هستم آوا مواظب من...ترکیه بری و باشی سفرت کارای دنبال هم تو بهتره

 ...شد دور ازم و شد بلند و

 وقت هر...بود اینحوری کامیار...سرسنگینه باهام ماه دو یکی تا حالا...نزدم خوبی حرف...اوه اوه اوه

 من هب لعنت...اه...بود تنبیه بدترین این و نمیزد حرف باهام ماه دو یکی تا میشد عصبانی دستم از

 پووفی کلافه...زدم رو حرف این چرا آخه...میارم زبون به میکنه خطور مغزم به حرفی هر که

 ...موهام لای کردم رو دستم و کشیدم

 

 متاسفانه و...بود رفته کامیار یعنی این و اومد ساختمون در شدن کوبیده صدای بعد لحظه چند

 دور ام چهره از رو نگرانی کردم سعی و شدم بلند جام از سختی به...بود رفته هم عصبانی

 صدای مدام اما...کردم تند پا ساختمون در سمت به و شدم مسلط خودم به کمی بالاخره...کنم

 آوا قضیه پیش چهارسال چرا که میکردم لعنت رو خودم مدام من و...میشد اکو ذهنم توی کیوانی

 طولانی مدت یه قراره که کسی عنوان به...کیه اون نمیدونستم زمان اون...بودم گفته بهش رو
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 خاطرب...نمیکنه که کارایی چه زیرکی زیر نمیدونستم و میکردم نگاه بهش باشه من حساب طرف

 باز پیشش رو دلم سفره دیدم،ناشیانه میزم روی عکس به راجع رو کنجکاویش وقتی همین

 خونه وارد و کردم باز رو در...بود عمرم تمام در من کار ترین احمقانه شاید این و...کردم

 :میزد صدا رو کامیار که شنیدم رو شیدا صدای...شدم

 !نشده تموم غذات که هنوز...رفتی کجا...کامیار-

 :زد داد بلند اتاق توی از کامیار و

 ...شدم سیر...دیگه نمیخورم-

 :زد داد دوباره شیدا اما

 ...گشنمه میگفتی هی شام قبل که تو...ببینم بیا شو بلند-

 :زد داد قبل از بلندتر کامیار

 ...نمیخورم گفتم-

 :گفت و کرد من به رو شیدا

 یهو؟ شد چش خبره؟کامی چه شده؟اینجا چی-

 :گفتم و انداختم بالا ندونستن نشونه به رو هام شونه بیخیال

 ...میشه درست خودش...کن ولش...نمیدونم-

 کنم مرتب رو افکارم کردم سعی منم...شد خوردن غذا مشغول دوباره و داد تکون سری هم شیدا

 نشنید حتما...نبودن که کر چند هر...افتاده اتفاقی یه بشن متوجه ام قیافه از شیدا و آوا نذارم و

 زدممی رو خودم باید من اما...میکشیدم عربده بود تلفن پشت که کسی سر حیاط توی داشتم من

 خودش غذای به سرش کس هر...شدم خوردن غذا مشغول دوباره و میز پشت نشستم...راه اون به

 با مداشتی تقریبا و نمیخورد غذا اشتها با هیچکس البته...بودن خودشون افکار تو همه و بود گرم

 :کنم عوض رو هواشون و حال یکم کردم سعی...بود سنگین خیلی جو...میکردیم بازی غذامون
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 ...بیارم براتون بگید میخواید چی هر ترکیه از راستی-

 خیال و فکر تو اونقدر آوا و شیدا اما...چیزاست این و سوغات و خرید عاشق دختری هر طبیعتا

 ...باشن شنیده منو سوال حتی نکنم فکر که بودن

 :گفتم و زدم میز رو آروم ضربه یه دستم با

 دخترا؟-

 :گفتم و خوردم هم رو غذام آخر قاشق...کردن نگاهم پرسشگرانه و بالا آوردن رو اینبارسرشون

 بیارم؟ براتون نمیخواید چیزی ترکیه از میگم-

 :گفت و زد لبخندی آوا

 ...پیشکش سوغاتی...بیار و ببر سالم و صحیح خودتو تو-

 

 "باش خودش مراقب" جمله یه تهش ته واقعا یا بود شوخی زد بهم که حرفی این الان

 آوا...هه...نیست عیب جوانان بر آرزو..."دارم دوستت" میگفتم بهم هم روزی یه داشت؟کاش

 ...بیخیال...نمیکرد کاری همچین هیچوقت

 :گفتم بهش و زدم لبخندی

 ...هستم خودم مراقب...باشه-

 نگاهش که وقته خیلی میکنم احساس...پایین انداخت رو سرش و گرفتن رنگ دوباره هاش گونه

 زیر که گرم اونقدر...گرمه خیلی نگاهش...نیست هم خواهر یه مثل حتی...نیست دوست یه مثل

 ...میگیرم گر نگاهش

 :گفت و خندید شیدا
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 عاشق من...بیار خوشمزه شکلاتای اون از بسته چند یه بگذریم که ات تحفه خود آوردن از خب-

 ...خوشمزن اونجا شکلاتای شنیدم...شکلاتم

 :کرد اعتراض شیدا و خندید آوا

 میخندی؟ چی به-

 ...هیچی به-

 ...دیگه خندیدی من به...درازه گوشام منم...اهان-

 ...نداشتم کاری تو با...خندیدم بعضیا شکمویی به فقط من...بابا نه-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ شیدا

 ...خو دارم دوست شکلات خو-

 ...خندیدیم حرفش این به آوا و من و

 "بگذار...نگاهمان این عمق در خیالمان شود گم که بخندیم بلند آنقدر بگذار"

*** 

 :گفتم و شدم بلند جام از

 ...برم من دیگه بهتره-

 :گفت اعتراض با آوا

 ...دیگه نشستیم چرا؟حالا-

 ...میوفته عقب بازم کارام بمونم اینجا امشب...دارم کار خیلی...برم باید پسفردا من...دیگه نه-

 :گفت ناراحتی با آوا
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 ...میدونی صلاح جور هر...باشه-

 :گفت آشپزخونه تو از شیدا

 سهیل؟ میری داری-

 ...شرمنده...دادم زحمت خیلی وقت چند این...دیگه آره-

 ...رحمتی زحمتی؟تو چه...دیوونه نه-

 ...شدیا مهربون مسافرم فهمیدی الان...منو میزدی داشتی صبح-

 :گفت و خندید بلند شیدا

 رفتی اگه گفتم...شدم مهربون اومد، رحم به دلم ترکیه میری داری گفت بهم که آوا...دیگه آره-

 ...نباشی دلگیر من از برنگشتی دیگه

 :زد داد معترضانه آوا

 !شیدا...إ-

 ...میگردی بر سلامت و میری سلامت ایشالله...باهاش کردم شوخی...بابا خب-

 :گفت کامیار به رو و کرد مکثی

 ...برسون هم رو سهیل راهت سر پاشو کامی-

 :گفت بگیره تلویزیون از رو نگاهش اینکه بدون کامیار

 ...میره خودش...میزه رو سوئیچ-

 مال دنبال هیچوقت کامی...بودم نزده خوبی حرف...میدادم حق بهش...بود عصبانی دستم از هنوز

 منه نگران اون...زدم تهمت بهش کلافگی از من ولی...سیره دل و چشم...نیست و نبوده من منال و

 ...که واقعا...خودشه فکر به اون گفتم من و
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 :گفتم شیدا به رو

 ...میرم تنها من...میمونه امشب کامیار...میرم خودم من شیدا-

 :گفت و کشید رو کتم آستین آوا

 بزنیم؟ حرف هم با یکم رفتنت از قبل میشه-

 :گفتم و زدم لبخند

 نه؟ که چرا...حتما-

 ...میکنه نگاه تلویزیون به داره من به توجه بدون دیدم که انداختم کامیار به گذرا نگاهی بعد

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 منو ماشین این بیار رو یکی زحمت بی فقط...میارمش صبح فردا میبرم رو ماشینت امشب-

 ...ببرمش فردا کنه درست

 اهنگ مشغول دوباره و داد تکون فهمیدن نشونه به سری ولی نمیکرد نگاه بهم اینکه با کامیار

 :گفتم آوا به و کردم خداحافظی شیدا از...شد تلویزیون به کردن

 ...بریم-

 مقدم ها خانم هم همیشه...افتادم راه به آوا از جلوتر من...افتادیم راه به حیاط سمت به دو هر و

 مامت چشماش وقتی...میشه زیباتر مهتاب زیر صورتش وقتی...میره راه من از جلوتر وقتی...نیستن

 رو نرفت پای و میکنه سست رفتن تو منو اینا همه وقتی...میاره یادم به رو پیش سال پنج خاطرات

 قدم چند...نکنه رسوام و نندازه راه صدا و سر دلم اینقدر تا بیافتم راه ازش جلوتر باید میگیره ازم

 :اومد حرف به آوا شدیم دور ساختمون از که

 دکتر؟ پیش رفتی-
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 آرزو و میگفتم دروغ...بگم دروغ بهش بودم مجبور مقدمه بی منم...پرسید می سوال مقدمه بی

 ...نفهمه میکردم

 :گفتم طمانینه با...کشیدم عمیقی نفس و کردم تر زبونم با رو لبم

 ...نیست چیزی گفت...رفتم...آره-

 :گفت آوا

 ...نبودن معمولی دردای دردا اون مطمئنی؟آخه-

 ...نیست هیچیم من...مطمئنم-

 ...تو آخه-

 ...نگرانی زیادی تو...بابا بیخیال-

 مصلحتی؟چاخان؟نگفتن گفت؟دروغ میشد چی میکنم هم سر دارم که اینایی به نمیدونستم

 بخش آرامش با میخواست دلم...نمیداد بهم خوبی حس بود که چی هر ولی...واقعیت؟نمیدونم

 خودخواهیم با که نمیذاشت وجدانم اما...دارم دوستت بگم بهش وجودم تموم با و دنیا لحن ترین

 دنبال کیوانی و بود شده تهدید من خاطر به که همینطوری...بزنم صدمه دختر این حساساتا به

 لعنت...اه...کیوانی گفتم راستی...بزنم صدمه هم روحش به نمیخواستم دیگه...بود کشتنش

 اون...میرفت بالا انزجار شدت از قلبم ضربان میاوردم ذهنم توی رو اسمش وقتی حتی...بهش

 گری ناشی خودم چون...میدونستم مقصر رو خودم من و بود گذاشته من ضعفم نقطه روی دست

 رایب اتفاقی نمیذاره اون...کمتره نگرانیم  کامیار وجود با اما...بود انکار قابل غیر این و بودم کرده

 و زنمب پس رو افکارم کردم سعی...نرم میتونستم کاش...بودم نگران یکم هم باز من اما...بیافته آوا

 : بزنم رو حرفم نگرانیم دادن نشون بدون

 ...باش خودت مراقب نیستم من که مدتی این تو...آوا-

 :گفت تعجب با
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 هان؟-

 

 :گفتم و خندیدم

 مراقب خیلی...نری جایی کامی اطلاع بدون کن سعی نیستم من که ای خورده و ماه یه این تو-

 باشه؟...باش خودت

 افتاده؟ اتفاقی چرا؟مگه آخه-

 :گفتم و گذاشتم اش شونه روی رو دستم

 ...کن گوش حرفم به فقط...نپرس چیزی-

 ...میکنی نگرانم داری-

 ...نره یادت رو حرفم فقط...نشو نگران-

 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 دست حالا...گذاشت من شونه روی رو دستش اونم و گرفت بالا رو سرش لحظه چند از بعد... باشه-

 زل هم به دومون هر...من چپ شونه روی اونم راست دست و بود اون چپ شونه روی من راست

 اب حتی...نیستیم پیش سال پنج سهیل و آوا دیگه ما...بود کرده فرق دومون هر نگاه...بودیم زده

 ور نگاهمون نمیتونستیم اما میکردیم انکار که هم قدر چه هر...کردیم فرق هم پیش ماه چهار سه

 ام نوشته نا قرارداد یه طبق و بود خورده جفتمون زبون به نگفتن مهر که حیف اما...بدزدیم هم از

 ...عشقمون دفن به بودیم محکوم

 :گفت چشمام تو بود زده زل که همینطور آوا

 ...بره سر بدجور ام حوصله نباشی اگه کنم فکر-
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 امشب چرا گفت؟من هان؟میشه..."میشه تنگ برات دلم" یعنی حرف این ته ته گفت میشه الان

 نه؟مگه یا داره دوستم بفهمم که بودم این دنبال عاجزانه چرا...بودم دختر این حرفای ته دنبال

 من با عشق این ولی...میمیرم عاشق و...میمونم عاشق...عاشقم یه میکنه؟من من حال به هم فرقی

 درانق و...کنم تباه مردنم با رو آوا احساس که نیستم خودخواه اونقدر که چون...میشه برده گور به

 ...کنم خوشبخت رو آوا بتونم تا کنم جلوگیری مرگم از که نیستم توانا هم

 :گفتم حرفش جواب در فقط پس

 ...منم-

 که هایی نگاه عمق در...کوتاهم های پاسخ انتهای در گاهی...بانو"

 را آن دادن جان از قبل شاعری که... مجهول ست دردی دیوان... کنم پنهانشان داشتم سعی 

 "...سروده

*** 

 

 آوا

 گاهن از نمیتونستیم اما...برداشت رو دستش متقابلا هم اون و برداشتم اش شونه روی از رو دستم

 اهنگ بهم آرامش با اینطور میتونیم که باریه آخرین این که انگاری...برداریم دست هم به کردن

 یه...بود جدید حس یه نگاهش عمق تو...نگاهش تو بود خاص چیز یه...نبود برادرانه نگاهش...کنیم

 نمیخوام...داشتیم دیگه حال یه هردومون اصلا امشب...کرد اش ترجمه نمیشد که خاصی برق

 همه از...لبخنداش از...نگرانیاش از...میبردم لذت میزد بهم که ای جمله هر از امشب...ببافم دروغ

 ...شدم دیوونه وقته خیلی منم اینکه مثل خب...میشن دیوونه عاشقا میگن...چیش

 ...افتادیم راه در سمت به هم شونه به شونه دوباره و کشیدیم دست هم به زدن زل از بالاخره

 :گفتم و خندیدم آروم
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 نه؟...شده بحثت کامی با میکنم فکر-

 :گفت دستپاچگی با بعد و کرد مکث یکم

 ...فقط...فقط...فقط...میزنیا ها ؟حرف!بحثی چه...بابا نه-

 :داد لو خودشو بعد و کرد مکث یکم...چشماش به بودم زده زل همونطور

 ...نباش نگران تو میشه حل اما...شده بحثمون آره-

 :گفتم و شدم خیره روم به رو به گرفتم،دوباره ازش رو نگاهم

 ...نمیشه حل زودیا این به تا دو شما قضیه که بود معلوم کامیار اخمهای از اما-

 :گفت و داد تکون تاسف نشانه به سری

 ناراحت اونم و زدم بهش حرفی یه موضوعی یه مورد در...بودم کلافه من...بابا خب...تو دست از-

 ...شد

 ...اینطور که...آهان-

 در منم و شد خارج و کرد باز رو در سهیل...حیاط در به رسیدیم و شد طی حیاط طول بالاخره

 ...بیرون رفتم سرش پشت میکردم، مرتب رو شالم که حالی

 هشد الهام بهش اونم انگار...میکرد نگاهم اونم...شدم خیره سهیل به دوباره و دادم تکیه دیوار به

 قشهن...شدم می دلگیر خودم دست از گاهی...نبینه منو هیچوقت دیگه شاید برگرده وقتی که بود

 اراحتن رو عزیزانم قدر چه قراره نقشه این با اینکه فکر گاهی...بود بچگانه خیلی بودم کشیده ای

 یرز این از بیشتر تا پایین انداخته رو سرم...بدم آزارم افکارم نذارم کردم سعی...میداد کنم،آزارم

 ...نشم ذوب سهیل های نگاه

 پایین سرم...کرد کم رو فاصلمون و برگشت بود شده دور ازم که هم رو قدمی چند همون سهیل

 گره هم به نگاهمون دوباره و بالا آورد رو ام چونه دستش با...دیدم می رو کفشاش فقط و بود

 :کرد زمزمه آروم...خورد
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 ...نرو میگه بهم و بسته زنجیر پام به انگار یکی اصلا...میزنه شور دلم امشب اینقدر چرا نمیدونم-

 ...میکردم نگاهش فقط حرف بی

 :گفت بعد و کرد مکثی

 ...نبینمت دیگه برگشتم سفر این از وقتی میترسم چرا نمیدونم-

 امشب نمیکنه؟چرا بس سهیل چرا...نمونده برام طاقتم دیگه امشب...نمیتونم دیگه...خدا وای

 این میخواستم من چرا...میاره در بازی دیوونه داره اینقدر قلبم میزنه؟چرا حرف باهام اینطور

 دیوونه مثل شده؟شدم اینطور چرا من زندگی بدم؟اصلا آزار رو اطرافیانم و کنم اجرا رو نقشه

 هب...بزارم زمین رو غرورم نمیتونستم اما...برسونه سهیل به منو که میزدم چنگ چیزی هر به...ها

 چشمم گوشه از اشک قطره یه و شد طاق طاقتم آخر سر...غرورم الا میزدم چنگ چیزی هر

 ...چکید

 :گفت و کرد نگاهم نگرانی با سهیل

 ...بیارم در رو اشکت نمیخواستم بخدا...کردم ناراحتت من خوب؟نکنه دختر گریه؟چرا!گریه؟آوا-

 رایب...دادم قورت رو بغضم بود بدبختی هر به...بگیرم رو ریختنم اشک جلوی میخواستم لجوجانه

 :گفتم و زدم تصنعی لبخند ندم لو رو خودم این از بیشتر اینکه

 بازیات دیوونه و تو از خبری ماه یه که افتادم این یاد لحظه یه فقط...نشدم ناراحت حرفات از-

 ...گرفت دلم میدونی؟یهو...نیست

 

 :گفت و زد زانو پام جلوی دفعه این سهیل...انداختم پایین رو سرم دوباره و

 تنگ برات دلم خیلی که اینه منظورم...کن ولش اصلا...اه...که اینه منظورم...تو...من...آوا-

 نریخته اشک نبودنم برای هیچکس زندگیم کل تو...مهربونی و خوب خیلی تو...خیلی...میشه
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 دلش لحظه یه برای شده فقط حتی که هست خاکی کره این روی یکی که خوشحالم حالا اما...بود

 ...میشه تنگ برام

 چرا پس...داری دوست منو تو میدونم که من...دیوانه پسره...بود زده زانو جلوم همینطور

 که میدونم اما...نندازم هچل این تو رو خودت و خودم منم تا بگو...بگو بهم خب...نمیگی

 ...میشد خوب خیلی میفهمیدم رو دلیلش اگه اما...نمیگی

 :گفتم و زدم لبخندی

 نبهمو راجع فکر تا هزار و میبینه رو ما یکی الان...زده زانو چطور ببین گنده خرس...پاشو پاشو-

 ونشرفم کارات این با تو نیست نیازی...ریختم اشک قطره تا دو شدم احساساتی من حالا...میکنه

 ...بدی باد به رو

 :گفت آروم و شد بلند و زد لبخندی سهیل

 ...سوئیچ لطفا-

 ما نقشه کل امشب نمیدادم تضمینی من وگرنه...بهتر همون...بره میخواست واقعا دیگه پس خب

 ...ندم لو رو

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو سوئیچ

 دنبالت میام باهاش شد درست که ماشینت...کن اس ام اس بهم رو پروازت ساعت فردا-

 ...فرودگاه میرسونمت

 :گفت و گرفت ازم رو سوئیچ

 ...میوفتی زحمت به...نمیخواد-

 ...برسونمت بیام چه؟میخوام تو به...بابا برو-

 ...آخه نه-
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 :گفتم و زدم چشمکی

 ��برسونتت؟ و دنبالت بیاد قراره دیگه یکی رادمهر؟نکنه جناب چیه-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ سهیل

 داشتیم؟-

 ...داریم بعد به این از ولی...نه-

 ...میرم خودم نیستم که بچه...نشی اذیت خودت میخوام من دیوونه-

  از میری ماه یه شه راحت خیالم که برسونمت بیام میخوام...د ن د-

 ...میشم راحت دستت

 ��آوااااااا-

 هان؟-

 ...هیچی-

 ...وقته دیر...بری که بهتره...خب-

 ...دنبالم بیای میزنم زنگ بهت فردا پس...آره-

 ...باشه-

 و گرد هم بعد و اومد بوق صدای بعد لحظه چند...شد ماشین سوار رفت و کرد خداحافظی سهیل

 ...داد رفتنش از خبر شد بلند که خاکی

*** 

 امشب...خوابیدن کامیار و شیدا که بودم مطمئن...بیرون اومدم اتاقم از آروم...بود شب سه ساعت

 که آوا رو تو بکشه خدا...نگیرم الریه ذات جدی جدی امیدوارم فقط...کنم یکسره رو کار باید
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 بندازم خودمو من تا بود آمتده چی همه...بود روشن هم کولر...هستن احمقانه همیشه هات نقشه

 باز آروم رو در...حمومم در دم دیدم اومدم که خودم به...بیامرز و ببخش رو من خدایا...چاه توی

 ...وایسادم سرد آب دوش زیر و رفتم لباس با طور همون هم بعد...تو رفتم و کردم

 بیرون اومدم حموم از وقتی...شدم تبدیل عیار تمام ی کشیده آب موش یه به دقیقه چند از بعد

 دامم دندونم...گرفتم تایم...وایسادم کولر جلوی و رفتم وضعیت همون با ولی میلرزیدم بید مثل

 خودم سر از دست دقیقه هفت سر درست...میکرد ایجاد رو بدی صدای و میخورد بهم

 اتاق سمت به سریع و( ��...ست دیوونه یکمی فقط... نداره سادیسم:نویسنده سخن)برداشتم

 اساحس...کشیدم بالا گردنم زیر تا رو پتوم و تختم تو پریدم و کردم عوض رو لباسام زود...دویدم

 ...یکمی فقط البته...کردم روی زیاده یکمی میکردم

 اینکه با...میکشید تیر پهلوهام و میکرد ذق ذق استخونام و میترکید درد از داشت سرم چون

 داشتم بازم اما نبود سرد و خیس لباسای اون از خبری دیگه و بودم کرده عوض رو لباسام

 آرزو و جوونم هنوز من چون...ندم باد به رو سرم آخر بازیا دیوونه این با امیدوارم فقط...میلرزیدم

 ��✋...دارم

 درد هم جام همه...بودم شده بیحال...میلرزیدم مثل همچنان من ولی گذشت ساعت نیم

 ولکپس و قرص که بود اینجا بدبختی...نکنم روی زیاده گفت که افتادم مهتاب حرف یاد...میکرد

 ��...بود غدقن هم

 میدونستم...بود اومده سراغم به خواب بالاخره اینکه مثل...شد سنگین پلکام گذشت که یکم

 هک کاری میدونم و ضعیفه خیلی من بدن که این مخصوصا... ندارم خوبی حال بشم بیدار وقتی

 بیخیال پس...نمونده برام بازگشتی راه و شده که کاریه دیگه اما...دیوانگیه بارز مصداق کردم

 ...رفتم فرو عمیقی خواب به و شدم مقاومت

*** 

 

 ...شدم بیدار خواب از شیدا صدای با صبح
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 آواااااااااا...آوااا؟...آوااااا-

 باز رو قفلش و رفتم در سمت به و شدم بلند جام از ناله و آه هزار با...میکرد درد بدنم

 شیدا در شدن باز با همزمان...وایسم پام دو روی نمیتونستم که بود بود بد حالم اونقدر...کردم

 :کرد زمزمه آروم...زد خشکش دید منو تا و اتاق تو اومد

 خوبه؟ حالت تو-

 :گفتم بیحال...توش کردم پرت خودمو و رفتم تخت سمت به

 ...سرماخوردم یکم میکنم فکر...نه-

 تابستون؟ وسط-

 مگه؟ چیه...آره خب-

 دکتر؟ بریم میخوای...عادیه غیر یکم آخه هان؟هیچی؟ولی-

 یداش...سپردم فراموشی به و درد بدن و درد سر کلا و نشستم جام سر سیخ دکتر اسم شنیدن با

 :گفت تعجب با

 شد؟ چی-

 !نمیام دکتر من فقط...هیچی-

 چرا؟ آخه-

 ...دمانیاور زبون به رو جواب این البته...ام نقشه دادن فنا باد به یعنی رفتن دکتر چون معلومه خب

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 ...ندارم دکتر به نیازی...نیست خوب حالم یکم گفتم چون-

 ...ها نداری رو به رنگ جان؟اصلا آوا مطمئنی-
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 ... خوبم میگم-

 رو دستش و جلو اومد شیدا...نبودم خوب هم اصلا...میمردم داشتم...چی مثل میگفتم دروغ اما

 :زد داد نگرانی با...گذاشت پیشونیم روی

 ...میسوزی تب تو داری که تو دختر-

 هان؟-

 نای با روحت تو بارمان ای...میسوزم دارم کوره عین...بعله دیدم و پیشونیم رو گذاشتم رو دستم

 خوبی راه هم تصادف کردی؟خب قبول چرا تو...عفونی بیماری گفتم من حالا...هات نقشه

 یکار دیگه و نبود چیزا این به کردن فکر وقت الان البته...بود تر راحت هم سازیش صحنه...بود

 :گفتم و چپ علی کوچه به زدم رو خودم...بود شده که بود

 ...میکنی اش گنده خیلی داری دیگه تو...ندارم تب زیادم-

 :گفت و کرد نگاه بهم چپ چپ شیدا

 ...دکتر بریم بپوش رو لباسات پاشو-

 مبالش به شده گرد چشمای با داره دیدم یهو که بگم رو جوابش خواستم...دکتر میگه باز این وای

 که میچرخید موهام و بالش بین چشمش هی...موهام به زد زل هم لحظه چند از بعد...میکنه نگاه

 :گفتم و نیاوردم طاقت آخر

 میکنی؟ نگاه چی به داری بپرسم میشه-

 :زد داد یهو شیدا

 حموم رفتی نخوری؟دیشب سرما خوابیدی،میخوای گرفتی خیس موهای با بیشعور احمق-

 نکردی؟ خشک رو موهات

 حد در دختره این کیو آی کلا:نویسنده سخن)بودم؟ حموم من فهمیده کجا از این...خدا یا

 (��فهمیده خیست موهای از جان احمق خب...جلبکه
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 بودم؟ حموم من فهمیدی کجا از تو-

 ...خیست موهای از-

 سرفه میشه روزی سه دو...نخوردم سرما خیسم موهای بخاطر من حال هر به...جالب چه...آهان-

 سرفه داشتم باشه یادت اگه هم تو عقد روز...شدم بدتر یکم امروز...نیست خوب حالم و میکنم

 ...میکردم

 سرت بر خاک...نمیدم اهمیت بهش و دارم سه دو رو مشکل این که بدونه تا گفتم عمدا رو اینا

 شدی خودت حالا اونوقت نگن دروغ تو جلوی و میاد بدت دروغ از گفتی همه به عمر یه...آوا کنن

 ...میگه دروغ راست و چپ که قهار دروغگوی یه

 :گفت نمیشه من حریف میدونست چون و کرد نگاه من به تعجب با یکم شیدا

 نقدرای پریروز دیروز که بدون اینو ولی نمیشم تو حریف که من...بهتره دکتر بری من نظر به اما-

 ...بود گفتن من از حالا...هست چیزی یه حتما پس...میسوزی تب از داری امروز...نبوده بد حالت

 ...میاد خوابم من که برو هم حالا...نشنفتن منم از-

 :گفت میرفت بیرون اتاق از که حالی در شیدا

 ...بود زده زنگ سهیل بگم خواستم اما...بخواب باشه-

 :زدم داد

 گفتی؟ چی...وایسا-

 :گفت و برگشت سمتم به دوباره

 امشب گفت...بود زده زنگ خونه به نمیدادی جواب رو گوشیت اینکه مثل...بود زده زنگ سهیل-

 ...بگم بهت گفت...میره دوازده ساعت...داره پرواز سه ساعت
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 ...گفتی شد خوب...باشه...آهان-

 چطور؟-

 ...دنبالش برم باهاش بعد کنم درست رو ماشینش شد قرار...دنبالش برم باید آخه-

 بری؟ میخوای حالت این با فقط...آهان-

 :گفتم و کردم سرفه

 چمه؟ مگه...خب آره-

 ...بیاری هم رو کامی ماشین نره یادت فقط...هیچی-

 ��...میارم هم رو جنابعالی شوهر ماشین...نمیره یادم...بابا خب-

 ...شمال بریم میخوایم فردا کامی و من چون...نره یادت...آفرین-

 :زدم داد و شدم متعجب

 چیییییی؟-

 چیه؟ مگه...عسل ماه...شمال بریم میخوایم-

 :گفتم و بدم نشون بیخیال رو خودم کردم سعی

 ...فقط...فقط...فقط...هیچی-

 برم؟ من نمیخوای تو چی؟نکنه فقط-

 به کس هیچ و بره هم کامیار اگه نیست سهیل که حالا بگم میخوام حرفیه؟فقط چه این...بابا نه-

 ...همین...بریزه هم به کارا ممکنه نزنه سر شرکت

 ...بود فکر به خودش کامیار که میگی لحاظ اون از اگه...آهان-
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 :داد ادامه و خندید

 اوضاع نگران تو از بیشتر خودش...فکرشه به همش ولی کرده قهر سهیل با اینکه با-

 از سپ...کنه مدیریت رو اوضاع و بیاد که گفت بهش شرکت،بعد کاوری،وکیل به زد زنگ...شرکته

 ...نباش نگران لحاظ اون

 میک...بگم نمیتونم چیزی من پس خوب...برن که بودن کرده کارشونم همه اینکه مثل...خیر نه

 ...نیست مهم...میکنم حلش اونم که وصیت قضیه برای میشه سخت کارم

 :گفتم و انداختم بالا ای شونه بیخیال

 !حله چی همه پس...اوکی-

 شروع کلاسم نیم و سه...باشم باشگاه باید سه ساعت امروز که بشم آماده برم دیگه منم...آره-

 ...میشه

 :گفتم میکشیدم دراز که حالی در

 !نمیان زودتر ساعت چهار سه که شاگردات...دیگه میری نمیکنی؟حالا عجله خیلی نظرت به-

 :گفت و خندید شیدا

 هذیون داری و نیست خوب حالت راستی راستی تو که این مثل...آوا زودتر؟نه ساعت چند-

 نیم و دو ساعت...اینا و بیافتم راه و بشم آماده برم الان من...خواهرم ظهره یک ساعت...میگی

 ...اونجام

 :زدم داد دوباره

 چییییییی؟-

 چنده؟ میکردی فکر پس...یک...یکه ساعت...شنیدی که همون-
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 هک شیدا...شده خل خودم مثل...دیوانه دختره...رفت بشنوه رو جوابم که این بدون و خندید بعد و

 افتضاح هم گلوم...میترکید داشت که سرم...میکنه درد بدنم چقدر افتاد یادم تازه رفت

 ...میسوخت

 بازش و زدم رو رمز...برداشتم بود چپم سمت که پاتختی روی از رو موبایلم و زدم غلتی جام توی

 تا سه...مهتاب از تا هشت...بارمان از تا سه...سهیل از کال میس تا سه و بیست...اوه اوه اوه...کردم

 ...بود اومد اس ام اس هم

 

 :بود نوشته و بود تبلیغاتی که یکیش

 ...ندارد دیگری شعبه اوغلی شربت قالیشویی-

 :بود نوشته که بود بارمان از هم یکی

 ...بزنیم حرف هم با باید...بزن زنگ بهم لطفا-

 :بود سهیل از هم آخری

 بیا قبلش...بیافتم راه خونه از باید دوازده ساعت نمیدی؟امشب جواب رو گوشیت چرا-

 ...خانومی ها نره یادت...دنبالم

 مهکل یه همون...بست نقش لبم رو شیرین لبخند یه ساده اس ام اس این بخاطر جهت بی و بیخود

 شما...گرفتتش جو:نویسنده سخن...)کرد دور ازم رو بود درد چی هر و داد انرژی بهم کلی خانومی

 (��...میکنه ذق ذق داره جاش همه...نکنین دقت

 :گوشم تو پیچید صداش بوق تا سه از بعد...زدم زنگ بهش و کردم پیدا رو مهتاب شماره هم بعد

 آوا؟ الو-

 :گفتم و زدم لبخندی...زنده سر و شاد همیشه مثل
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 ...سلام اول-

 دختر؟ نمیدی جواب رو موبایلت چرا...سلام-

 ...نشنیدم رو موبایلم زنگ صدای بودم شده بیهوش هیچی-

 بودی؟ شده هان؟بیهوش-

 ...دیشب شدم مجبور منم...میره داره امشب سهیل...بعله-

 :گفت و خندید که...کردم عطسه یه

 ��دادی؟ انجام رو پیچیدم برات که ای نسخه پس...آهان-

 می دارم شوخی شوخی چون...میفرستم درود گرامیتون عمه به دارم دیشب از فقط...بعله-

 میکنه درد بدنم تمام...میرم

 زن یه بره هم سهیل...بمیرم کنم الریه ذات واقعا میترسم...کردید قدغن ها شما که درمون و دوا...

 ...بخندن هر هر من گور به هم با و بگیره دیگه

 :گفت و زد ای قهقهه مهتاب

 ...داری تب خیلی که این مثل-

 چطور؟...آره-

 ...میگی هذیون داری آخه-

 :گفت بعد...خندید دوباره و

 هستن؟ خونه تو شوهرش و شیدا-

 ...میره داره الان که هم شیدا...برمیگرده عصر بیرون میره ها صبح که کامیار-

 ...بیان هم سامیار و سمیه بگو بزن زنگ...پیشت میام الان تیا و من پس...اوکی-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 228 

 میاد؟ هم تیارام-

 داشت ایرادی و عیب نقشت اگه میارمش...چیزا این واسه میکنه کار خوب مغزش اون...دیگه آره-

 ...کنه کمکمون

 :گفتم و خندیدم

 ...برسه تو پای به تیارام نکنم فکر...کاهی زیر آب خودت تو-

 ...میکنی فک...بابا نه-

 ...منتظرم...بیایید...باشه-

 ...کردم عطسه دوباره و

 :گفت و خندید مهتاب

 ...فعلا-

 ...خداحافظ-

*** 

 

 :گفت و کوبید هم به رو دستاش تیارام

 اعتراف ازش زور به باید رو نیاد زبون به خودش که مردی...هام نقشه طور این عاشق من...عالیه-

 ...گرفت

 :گفت و تیارام کله پس زد مهتاب

 ...خوابه بیچارت بچه...ساکت-

 چه؟ تو به...شه بیدار میخواد ودلم خودمه بچه...بابا کن ولم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 229 

 :گفتم و نذاشتم من اما بگه تیارام به دیگه چیز یه و کنه باز رو دهنش خواست مهتاب

 آخه؟ میکنید کل کل هم با اینقدر تا دو شما چرا...دیگه شو بیخیال مهتاب-

 :گفت و خندید سمیه

 ...میوفتم جری و تام یاد بینم می که رو تا دو شما...جان مهتاب-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ مهتاب

 داشتیم؟ جان سمیه-

 :گفتم و کوبیدم میز روی دست با همین بخاطر بدم خاتمه رو بحث خواستم

 ...اون و میدونم من کنه نقشه از خارج بحث کی هر...دیگه بسه-

 :دیوار،گفت روی تابلوی به بود زده زل که حالی در سامیار

 خریدید؟ تازه رو تابلو این آبجی-

 :گفتم و پیشونیم تو کوبیدم دست با

 ��...نکردم قاطی تا بشین بیا...کن ول رو تابلو اون سامی-

 سنف...ننداخت پارازیت هیچکس دیگه و سمیه کنار نشست کن گوش حرف های بچه عین سامیار

 نم نگاه با اما...خنده زیر زد پقی مهتاب...بیافتم کردن سرفه به شد باعث که کشیدم عمیقی

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ...شد ساکت

 ...بخندی بایدم-

 :گفتم جمع به رو و برگشتم

 ...چیز یه میمونه فقط...کردیم مرور هم با بار یه رو نقشه که الان-

 :گفتن تعجب با همه
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 چییییی؟-

 :گفتم و کردم ای عطسه

 ...شمال میرن دارن کامی و شیدا-

 :گفت و پرید جاش از دفعه یه مهتاب...کردن سکوت لحظه چند همه

 از مرگت از قبل وصیتای با رو هست نقشه تو که اشکالهایی اون نمیتونی تو که موقع اون...خب-

 ...ببری بین

 ...دقیقا-

 شتهگذا چونش زیر رو دستش متفکرانه تیارام ولی...میکرد نگاه مهتاب و من به نگرانی با سمیه

 :گفت تیارام که نکشید طولی...بود شده خیره زمین به و بود

 هم تو و بده تو حال که میده خبر شیدا به میزنه زنگ بارمان آخر روز...نداره اشکالی که این-

 ...نمیکنی فوت اونا برگشتن تا و میکنی لطف

 :گفتم و کردم عطسه دوباره...خندیدن همه حرفش این با

 ���داره؟ خنده من بدبختی آخه...میخندید هی هم شما هستم عصبی من الان...بابا نخندید-

 :گفت و زد لبخندی تیارام

 رو اوضاعت و حال نباشن،و اینجا تو بیماری طول در اونا اگه...شد بهترم تازه...نخور حرص حالا-

 ...پذیرن می رو مرگت راحت و نمیکنن شک قضیه به دیگه...نبینن

 :گفتم و کردم ای سرفه

 ...حرفیه اونم...آره خب-

 :گفت سمیه
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 نمونده روت به رنگ...نیست خوب جدی جدی دختر؟حالت کردی چیکار خودت با تو-

 ...میکنی سرفه هی و نمیاد در اصلا هیچ،صداتم

 :کرد تایید رو حرفشو مهتاب

 دقیقه هشت هفت و گرفتی دوش یخ آب با میکنه فکر آدم بده حالت انقدر...میگه راست...آره-

 ...وایسادی کولر جلو هم

 :گفتم و کردم عطسه دوباره

 ...کردم رو کار همین خب-

 :زدن داد هم با همه

 ��چیییییییییی؟-

 ��میکنید؟ چی چی میگم چی هر چرا...پیچی پیچ-

 :زد داد مهتاب

 کردی؟ تو که بوده ای احمقانه کار چه نکن؟این روی زیاده نگفتم بهت مگه...احمق دختره-

 جلو رفتم دقیقه هشت هفت منم طولانی مدت یه گفت بارمان...که نکردم روی زیاده-

 ...همین...بشه خیس موهام و لباسا تا سرد آب دوش زیر رفتم هم قبلش...کولر

 :گفت و پیشونیش تو زد مهتاب

 

 کولر باد زیر دقیقه سه دو باید نمیده جواب لحظه چند که بود این منظورش اون بابا-

 ...آوردی شانس باشی نکرده پهلو سینه جدی جدی کارت این با تو بدبخت...باشی

 :گفت و خنده زیر زد پقی تیارام
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 !رفت یادت سرد آب دوش حالا-

 :زد داد و پیشونیش تو زد دوباره مهتاب

 سرد؟ آب دوش چرا حالا-

 ...میکنه اثر بهتر میکردم فکر...هیچی-

 :گفت و ام کله پس زد یکی سمیه

 ...بخور هم مسکن یه کن درست بخور یکم برو میکنی؟بلندشو هم فکر مگه تو آخه-

 :گفتم مالیدم می رو ام کله پس که حالی در

 ...نخورم دارو و قرص گفتن...نمیشه-

 :زد داد یهو...پیشونیم رو گذاشت رو دستش و نزدیک اومد مهتاب

 ...میسوزی تب از داری...بخور استامینوفن یه برو شو بلند-

 : گفت بود، ساکت لحظه اون تا که سامیار

 ...بیشتره تاثیرش کلد آدولت-

 :گفت و پرید جا از یهو

 ��!میاد بچه گریه صدای-

 ...دوید اتاق سمت به سریع و

 :گفت و خندید سمیه

 ...نمیشنیدم رو بچه گریه صدای من...داره تیزی گوشای چه!ایول بابا-

 ...رفتم آشپزخونه سمت به میزدم حرف بلند صدای با که حالی در و شدم بلند جام از بیحالی با
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 شاءالله؟ ان که نمونده حرفی دیگه... که میگم-

 :گفت سمیه

 ...عزیزم خودت توسط نقشه اجرای مونده فقط...اوکیه چی همه...بابا نه-

 ...میدم سوتی جایی یه بالاخره میکنم فکر همش جدیدا-

 :زد داد مهتاب

 ...گفتی؟نفهمیدم چی-

 :گفتم و انداختم بالا ای شونه بیخیال

 قهوه؟ یا میخورید چایی گفتم-

 :زدن داد همگی

 ...آبمیوه-

 بار ایبر و آوردم در یخچال توی از رو آلبالو شربت...بابا بیخیال...نبود آبمیوه هام گزینه تو که من

 اجرا هم درست که امیدوارم...بود درست چیش همه...گذروندم ذهنم از رو نقشه آخر

 ...امیدوارم...بشه

*** 

 

 ...جان بابا بزن استارت دیگه بار یه-

 :گفتم و زدم استارت دیگه بار یه

 نه؟ یا هست بشو درست ماشین این بالاخره جعفر عمو-

 :گفت و آورد بیرون کاپوت کنار از رو سرش جعفر عمو
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 ...میکنم درستش که گفتم...کن صبر یکم جان بابا-

 :گفتم و کردم ای عطسه

 ...شد هشت ساعت...میری ور باهاش داری ساعته دو الان جعفر عمو آخه-

 :گفت و کرد جا به جا رو عینکش جعفر عمو

 ...صبر...جان بابا باش داشته صبر-

 و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم و شدم زدن غر بیخیال...کاپوت زیر کرد رو سرش دوباره و

 خدا باز...میشد منفجر داشت دیشب از سرم...نمیکرد اثر اما...دادم مالش رو هام شقیقه دستام با

 زا بعد...میکرد درد همچنان بدنم و تن ولی...پایین آورد رو تبم یکم...بیامرزه رو کلد آدولت پدر

 ...اومد جعفر عمو صدای دوباره دقیقه چند

 ...بزن استارت-

 ...چشم-

 ...نشد روشن بازم اما...زدم استارت

 ...نزن...جان بابا نزن-

 دقیقه به دم اگه داری؟خب تو ماشینه اینم سهیل نمیشد؟آخه روشن چرا لعنتی این...وای ای

 ...بخر دیگه یکی بفروش میشه خراب

 :گفتم و گذاشتم فرمون روی رو سرم کلافه

 ...کن راحتم بکش منو خدا ای-

 :گفت جعفر عمو دوباره دقیقه چند از بعد

 ...جان بابا بزن-
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 از خوشحالی با...شد روشن ماشین که دیدم ناباوری کمال در و زدم استارت تمام ناامیدی با

 :گفتم جعفر عمو به رو و اومدم بیرون ماشین

 ...نوکرتم...عمو درست دستت-

 هب تعجب با داشت جعفر عمو...نمیزنه حرف طور این که دختر لحنیه؟یه چه این...داوود امامزاده یا

 :گفتم و زدم شرمگینی لبخند که میکرد نگاه من

 ...ممنونم خیلی که اینه منظورم-

 ...کرد جا به جا رو استکانیش ته عینک و خندید جعفر عمو

 :گفتم و خاروندم رو پیشونیم

 کنم؟ تقدیم چقدر-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ جعفر عمو

 ...نمیگیرم پول که تو از چیه؟من حرفا این...بچه برو-

 ...نمیشه که اینطوری آخه-

 ...میشه خوبم...میشه-

 میرفت داشت که حالی در و برداشت زمین رو از رو ابزارش جعبه و شد خم و بست رو کاپوت

 :گفت

 ...خداحافظ فعلا...نمیاد در اصلا صدات...خوبه خوردگی سرما برای...جان بابا بگیر بخور-

 خوبی آدمای خیلی...میکردن زتدگی تنها زنش و خودش...بود همسایمون جعفر عمو...رفت و

 هخلاص...بودن کرده کمک بهمون خیلی بودیم اومده محله  این به ما وقتی از و نداشتن بچه...بودن

 ...بودن روزگار گل آدمای از
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 دلگ با رو ماشین در میکردم ستایش دلم توی رو زنش و جعفر عمو مهربونیه داشتم که همینطور

 و آوردم در جیبم از رو شد؟ریموت اینطوری چرا این...بیاد در دزدگیر صدای باعث که بستم

 روشن دوباره بعد میزدم شو دزدگیر هی...که نمیشد خاموش...کردم خاموش زحمت به رو دزدگیر

 :گفتم لب زیر حرص با شد، خاموش دزدگیرش اینکه از بعد...هوا میرفت صداش و میشد

 �👊�...نفهمی زبون صاحبت مثل-

*** 

 :گفتم شیدا به خطاب و چرخوندم انگشتم سر رو سوئیچ

 ...خواهری رفتم من-

 :زد داد آشپزخونه تو از

 ...نشه بدتر خوردگیت سرما باش خودت مراقب ولی...عزیزم برو-

 :گفتم و کردم ای سرفه

 ...باشه-

 لحظه یه...آورد در سر نمیشد که هم هوا و آب این از...میومد بارونی چه...بیرون اومدم خونه از

 رچت...کرده هنگ کلا...میشدی کشیده آب موش بارون زیر لحظه یه...میومد باد لحظه یه...بود گرم

 مسیر میخوندم آواز لب زیر داشتم که همینطور و کردم بازش و برداشتم کفشی جا کنار از رو

 رو خدا باز...میدم لو رو خودم امشب میکردم فکر هی...داشتم استرس یکم...کردم طی رو حیاط

 رل تپش چتر، بستن از بعد و بستم رو ماشین در...بگیره منو مچ نخونده پزشکی سهیل که شکر

 روشن رو ماشین و گفتم الله بسم یه...بودم نکرده رانندگی که بود وقت خیلی...نشستم

 دممیکر سرفه مدام و میکرد درد خیلی سرم...مونده یادم چیزایی یه!نه دیدم رفتم که یکم...کردم

 خونه به رسیدم بالاخره رانندگی کلی از بعد...بدم دست از رو تمرکزم یکم میشد باعث این و

 :برداشت اول بوق از بعد...زدم زنگ سهیل به و آوردم در جیبم از رو موبایلم...سهیل

 جانم؟-
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 سکوت لحظه چند...شدم لال جانم،منم گفت این باز...کنن جنبه بی منه سر بر خاک ای

 :گفت دوباره سهیل...کردم

 ...حرفتو جان؟بگو آوا جانم-

 :گفتم آروم و کشیدم عمیق نفس یه

 ...سلام-

 و کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی...بگو حرف؟کارتو شد هم سلام آخه...نیستم بشو آدم من یعنی

 :گفتم طمانینه با

 ...پایین بیا زود...منتظرتم در دم من-

 :گفت و زد ای قهقهه سهیل

 ... خانومی بودی تر تایم آن قبلنا...جان آوا نشده هم یازده ساعت هنوز که حالا-

 تپیش اونقدر دلم قبلنا...گفتم خودم نمیکرد؟با دلبری زیادی امشب مرد این و...خندید دوباره و

 معلوم دیگه که حالا میخوام...دنبالت بیام گفتی که چیزی از زودتر ساعت یه که نبود گیر

 رو یناا البته...اومدم زود همین خاطر به...کنم نگاهت سیر دل یه ببینمت دوباره میتونم کینیست،

 ...گفتم خودم با

 برگردم؟هوم؟ ناراحتی اگه...اومدم که حالا-

 ...تو میزنم،بیا رو پارکینگ در حرفیه؟ریموت چه این...عزیز نه-

 :گفتم اراده بی

 ...نمیام تو نه-

 :گفت تعجب با سهیل

 خانومی؟ چرا-
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 بار ندچ هم ماه سه این کردم؟تو پیدا فوبیا خونتون ساختمون به نسبت من میگفتم؟میگفتم چی

 نم...کنم چیکار...کنه شک اصلا...دیگه میکنه شک حتما...بودم نرفته خونش و بودم پیچونده

 تداعی برام روز اون خاطره دوباره نمیخوام...بشم ساختمون اون وارد دوباره نمیتونم

 ...میشه خراب حالم بذارم ساختمون اون توی رو پام اگه مطمئنم...بشه

 

 :زد داد سهیل

 الو؟-

 میزنی؟ داد چرا-

  کردم؟ صدات بار چند نمیدی؟میدونی جواب چرا-

 ...شرمنده...نبود حواسم...هان؟آهااان-

 تو؟ نمیای چرا میگم-

 ...خب...خب...خب-

 :بگم رو راستش گرفتم تصمیم بالاخره و کردم مکث یکم

 ...میکنن ناراحتم...همهشون...اتاق اون...سالن اون...خونت حیاط...ساختمون-

 :دادم ادامه من اما...نزد حرفی

 میگم؟ چی که میفهمی...نیستن خوبی خاطرات یادآور برام-

 :گفت و کرد پوفی

 کی؟ تا...آوا اما...متاسفم بگم میتونم فقط...میفهمم...عزیزم آره-

 کی؟ تا چی-
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 فراموش رو گذشته بهتره...همیشه برای...رفته الزمان بدی؟فخر آزار رو خودت میخوای کی تا-

 زندگی چقدر آدما ما مگه...خودت به...کن فکر حال به...میده عذابت فقط گذشته...کنی

 باشیم؟ دنیا این توی هم فردا تو و من که معلوم کجا از میکنیم؟اصلا

 دور؟ بریزی رو گذشته خاطرات نیست بهتر پس

 فراموش بود سخت...میگفت راست...میداد آرامش بهم صحبتاش...میزد حرف گرم و آروم

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس...بود بهتر که سهیل و خودم دادن آزار از اما...کردنش

 ...بزن رو ریموت-

 :گفت و خندید

 ...چشمم روی به-

 پیاده و گذاشتم پارکینگ تو رو ماشین حیاط در شدن باز از بعد و کردم قطع رو موبایل

 مجبور خانم صفورا صدای شنیدن با اما...میکردم نگاه زمین به فقط اولش میکنم اعتراف...شدم

 با خانم صفورا...زمین خوردم...شد سست پاهام خونه اون دوباره دیدن با و کنم بلند رو سرم شدم

 :زد داد و دوید سمتم به نگرانی

 شد؟ چی...بده مرگم خدا...جان آوا-

 من...بدم نشون ضعیف رو خودم نباید...شدم بلند سختی به و گذاشتم زمین روی رو دستم

 برم تا کرد کمکم خانم صفورا...پناهی آوا...آوام من...میکنم فراموش هم رو این از بدتر خاطرات

 نشده چیزیم...برم راه خودم بزاره که شد راضی اصرار کلی با شدیم خونه وارد که وقتی...داخل

 ...میکرد بزرگش داشت زیادی خانم صفورا...بود

 :گفت و کرد اندازم بر نگرانی با خانم صفورا

 جون؟ مادر نیست چیزیت مطمئنی-

 :گفتم و کردم ای سرفه
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 ...باشید من نگران نمیخواد...خوبم...خانم صفورا بله-

 ...پایین بیاد بگم سهیل آقا به برم من پس...باشه-

 :زد غر لب زیر میرفت بالا ها پله از داشت که همینطور و

 پسر ننک جونش به نه؟جون یا کنه انتخاب لباس یه تونست بالاخره نیست معلوم که هم پسر این-

 ...وسواسی و پسند سخت...مادره همون

 هب...نشستم روش و رفتم بود نزدیکم که مبلی سمت به و زدم خانم صفورا حرفای به لبخندی

 به رو سرم...میزدم لنگ ذره یه همین بخاطر و میکرد درد یکم راستم پای خوردنم زمین خاطر

 :گفتم لب زیر و بستم رو دادم،چشام تکیه مبل پشت

 ...والا...مرض و درد کلکسیون شدم-

 امچش...میاد ها پله بالا از دویدن صدای دیدم یهو که بود نگذشته خانم صفورا رفتن از لحظه چند

 ...شدم خیره ها پله سمت به و کردم باز رو

 

 :گفت نگرانی با هم بعد رسوند من به رو خودش و اومد پایین ها پله از نور سرعت با سهیل

 ��نشده؟ خوبی؟چیزیت-

 :زدم لب آروم و کردم نگاه بهش تعجب با

 خوبه؟ حالت-

 ��...زمین خوردی گفت خانم خوبی؟صفورا تو...خوبم من-

  ��...زمین نخوردم میکنی فکر تو که هم اونجوریا...افتادم خورد گیج سرم...بابا نه-

 :گفت و زد زانو مبل جلوی
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 خوبی؟ مطمئنی-

 :گفتم و کردم ای سرفه

 ...میترکه داره سرم...خوردم سرما که میبینی...نیستم خوب...نه-

 :گفت و کرد پوفی پایین،کلافه انداخت و سرش

 ...خونه میموندی باید نیست خوب حالت دیدی وقتی تو...نیا گفتم دیشب که من-

 دیگه این...دیدم می رو وضعش و سر داشتم تازه...وایساد جلوم کمر به دست و شد بلند هم بعد

 و بود،پس بسته که هم رو اونایی...بود نبسته که رو پیراهنش  های دکمه از تا بود؟؟دو وضعی چه

  پیش

 هک میکردم آنالیز رو وضعش و سر داشتم تعجب با همینطور...بود دستش تو که کراواتشم...بود

 :کرد اعتراض سهیل

 میکنی؟ نگاه بهم اونطوری چرا-

 ...سهیل فقط...هیچی-

 هوم؟-

 دیدی؟ آینه تو خودتو-

 هان؟-

 کنار آینه جلوی آوردنش...کشوندمش خودم دنبال و گرفتم پیراهنش یقه از و شدم بلند جام از

 :گفتم و آشپزخونه

 ...ببین ندیدی،حالا هم اگه-

 من...خندیدن به کرد شروع گذشت که یکم...کرد نگاهی آینه تو خودش وضعش و سر به سهیل

 :گفت خنده لای به لا سهیل...خندیدم هم
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 ...شد طوری این...شدم هول...خوردی زمین...گفت...خانم...صفورا-

 :گفت سهیل به رو و پایین اومد ها پله از ما خنده صدای با خانم صفورا

 خوبه؟ کت این ببین جون مادر-

 یه خانوم صفورا...گرفت شدت هامون خنده دوباره و کردیم خانم صفورا به نگاه یه سهیل و من

 :گفت و کرد تا دو ما به نگاه

 میخندید؟ چی به تا دو شما...الرحیم الرحمن الله بسم-

 :گفتم و دادم نشون رو سهیل های دکمه خنده با

 ...این به-

 :گفت و پیشونیش تو زد دونه یه کرد،بعد برانداز رو سهیل وضع و سر یکم خانم صفورا

 پوشیدنه؟ لباس وضع چه این شدی؟آخه هول اینقدر یعنی سهیل-

 صفورا و خندید می هی سهیل...سهیل های دکمه کردن درست به کرد شروع و جلو...اومد هم بعد

 :میزد تشر بهش خانم

 هم دیوار جرز به جوونا میگن راسته... الله الا الله لا...بگیر آروم دقیقه یه بچه...وایسا صاف-

 ...میخندن

 به...صورتش به زدم زل همینطور...خندیدم نمی دیگه من اما...نمیشد قطع اش خنده سهیل

 رو همدیگه که باشه باری آخرین این معلوم؟شاید کجا از...هاش خنده به...حرکاتش

 برداشت اشتباه دارم من و است دوستانه سهیل نگرانیهای این تمام شاید...میبینیم

 ...ندارم داشتنی دوست مرد این زندگی تو مهمی نقش هیچ من شاید...شاید...میکنم

 ...است خاطره تو،یک از من سهم شاید"

 ...چشمانت از نسیه یک حتی یا
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 ...نبود دور من از اینقدر بودن تو با کاش

 "...کاش

 

*** 

 :زدم داد و گرفتم ضرب زمین روی پام با کلافه...بود گذشته دوازده از ساعت

 ...اه...دیگه بیا د...شد سبز علف پام زیر سهیل-

 داد ها پله پایین از خانم صفورا و من...چیزی شکستن صدای بعد و اومد بالا از صدا و سر یکم

 :زدیم

 �😰�شد؟ چی-

 :زد داد سهیل

 ...بهم خورد ندید منو گلدونه این...هیچی-

 :زدم داد و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 ...نکنی زخمی خودتو بپا-

 بهش مادرانه نگاه یه خانم صفورا...اومد پایین ها پله از چمدونش با سهیل لحظه چند از بعد

 :گفت و انداخت

 رو دامادیت شلوار و کت روز یه الهی... میاد بهش میپوشه چی هر...اکبر الله هزار...ماشالله-

 ...جان سهیل بپوشی

 اون عکس بر...بود مهربون خیلی خانم صفورا...خندید و انداخت پایین رو سرش سهیل

 رشپس خوشبختی جای به نفر یه اگه یعنی...گذاشت مادر رو فخرالزمان اسم میشد واقعا...عفریته
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 شاید موقع اون...بود سهیل مادر خانم صفورا خوب؟کاش آدم میشه...باشه خانوادگی شأن فکر به

 ...بود تر خوشبخت هم سهیل

 :گفت و دستش پشت زد نگرانی با خانم صفورا یهو

 برداشتی؟ رو قرصات...جون مادر قرصات-

 :گفت سهیل که کردم نگاه سهیل به تعجب گفت؟قرص؟با چی؟چی

 ...نمیکنه درد دیگه...ها شده خوب ام معده ولی...برداشتم...آره-

 :گفت و زد لبخندی بعد و کرد سهیل و من به نگاه یه خانم صفورا

 ...تره راحت خیالم باشه پیشت ولی-

 :گفت و زد جالبی چندان نه لبخند هم سهیل

 ...بعله-

 به رو و شدم موضوع این به کردن فکر بیخیال...نگفتما نگید بعدا...میزدن مشکوک خورده یه اینا

 :گفتم سهیل

 ...باشی اونجا باید زودتر ساعت دو حداقل...نیمه و دوازده ساعت...میمونیا جا پرواز بریم؟از-

 :کرد خانم صفورا به رو و داد تکون فهمیدن نشونه به سری سهیل

 ...خداحافظیه وقت دیگه-

 :گفت و کرد پاک رو اومد چشمش گوشه از که اشکی روسریش گوشه با خانم صفورا

 ...پناهت و پشت خدا...برو...مادر دیگه آره-
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 کامیار ماشین سوار و رفتیم سهیل با...شد برگزار سادگی همین به خداحافظی مراسم و

 رادها بی و رفت گیج سرم یهو که بزنم استارت خواستم...بود اومده بند کاملا دیگه بارون...شدیم

 :گفت و شد نگران وضعیت این دیدن با سهیل...بردم سرم سمتم به رو دستم

 رنگت...میکردی سرفه بدجور هم خونه ست؟تو ساده سرماخوردگی یه این خوبی؟مطمئنی آوا-

 رفتی؟ دکتر اصلا...شده دیوار گچ مثل که هم

 راینقد حالا ناراحت؟تا بگم بهش قراره که دروغی از یا و باشم خوشحال نگرانیش از نمیدونستم

 :گفت دوباره سهیل...نداشتم وجدان عذاب

 هان؟رفتی؟-

 خوب خودش...نمیرم دکتر هیچوقت اصلا من...دیگه ست ساده سرماخوردگی یه...بابا نه-

 میدی؟ جو چرا بیخود...میشه

 ...ولی-

 ...میرونم خودم برگشتن موقع...فرمون پشت بشینی بیای تو بهتره هم الان...نداره اما و ولی-

 عوض من با رو جاش سهیل...شدم پیاده ماشین از باشم سهیل از حرفی منتظر اینکه بدون و

 هپنجر از...گذاشتم جا سهیل ماشین توی رو چتر افتاد یادم که بشم ماشین سوار خواستم...کرد

 :گفتم بهش ماشین

 ...دارم برش گذاشتم،باید جا ماشینت تو چیزی یه من...بیار در پارکینگ از رو ماشین تو-

 

 ماشین توی از رو چترم تا رفتم منم...کرد باز رو پارکینگ در ریموت با و داد تکون سری سهیل

 عکسی به افتاد چشم که بردارم رو چتر خواستم...شد روشن چراغش کردم باز که رو در...بردارم

 باورم...برداشتم رو عکس و شدم خم...بودم ندیده اینو قبلا چرا...بود افتاده ماشین کف که

 توی...دانشجویی اردوی بودیم رفته که بود زمانی اون مال...بود سهیل و من عکس...نمیشد

 و مبرگردوند رو عکس...میکردیم نگاه هم به داشتیم خنده با و بودیم نشسته آبشار عکس،کنار
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 و سیصد و هزار سال اردیبهشت از روز دومین:بود نوشته...بود سهیل خط...کردم نگاه رو پشتش

 مانچش به که...اوست هم باز مینگرم کجا هر":بود نوشته هم تر پایین یکم...بخیر یادش...آره...نود

 "...شده خیره ترم

 رامب رفتم،دلش و گذشاتم من وقتی اونم داشته؟یعنی منظوری جمله این نوشتن از سهیل یعنی

 ...شده؟یعنی تنگ

 میکنی؟ چیکار داری...آوا-

 رو ماشین در و برداشتم رو گذاشتم،چترم جاش سر رو عکس سریع سهیل صدای با

 :گفتم سهیل به و برگشتم...بستم

 ...میاوردم در اونو داشتم...صندلی زیر رفت افتاد دستم از سوئیچیم جا-

 گاهن این از بیشتر نذاشتم و کردم تند پا در سمت به سریع هم بعد...لعنت دروغگو آدم بر یعنی

 ...کنه سنگینی روم سهیل متفکرانه

*** 

 ...میگما-

 هوم؟-

 نداره؟ تاخیر تو پرواز این-

 ...همینطوره اکثرا...باشه داشته باید...احتمالا چرا-

 داره؟ تاخیر قدر چه نظرت به مثلا-

 چنده؟ ساعت الان...نمیدونم-

 :گفتم و کردم مچیم ساعت به نگاهی

 ...نیم و یک-
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 ااحتمال...شه بلند باند از چهار ساعت پرواز اگه یعنی...کنیم حساب تاخیر هم ساعت یه اگه حالا-

 ... و ترانزیت سالن بعدم...بگیرم رو پرواز کارت...بدم تحویل رو چمدونم برم باید نیم و دو ساعت

 ...میگیره استرس آدم...نکن مرور الان از حالا...بابا خب-

 یه کس هر خب...کنم مرور جلو جلو رو آینده اتفاقات نمیومد خوشم...بودم اینطور بچگی از کلا

 ...منه اخلاقای از اینم...داره اخلاقایی

 

 :گفتم سهیل به رو و کردم ای سرفه

 ...متنفرم خوردگی سرما از-

 :گفت و آورد در قرص یه جیبش از سهیل...دیگه سرفه یه بندش پشت و کردم عطسه یه و

 ...بگیرش-

 :گفتم و کردم نگاه قرص به تعجب با

 حالا؟ هست اینو؟چی-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ سهیل

 ��...سیانوره-

 ��هاااان؟-

 ...کنی عطسه زیاد نمیزاره...هیستامینه آنتی-

 :گفتم و برگردوندم ای دیگه سمت به رو سرم...بخورم قرص نباید...نه

 ...نمیخورم...ممنون...نه-

 داری؟ جنگ سر خودت با چرا؟مگه آخه-
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 ...نکن اصرار...دیگه نمیخورم-

 :گفت و مانتوم جیب تو انداخت رو قرص بسته سهیل

 ودا آلرژیم وقت هر...میکنه معجزه من واسه قرصه این...باشه پیشت بهتره ولی...نخور الان...باشه-

 ...میکنه حل رو مشکلم سوت میخورم،سه ازش میکنه

 ...دیگه فهمیدم...بیخیال...بابا خب-

 :گفت و کرد سکوت یکم سهیل

 چیه؟ میدونی!آوا-

 چیه؟-

 ...نخندیا...بهت میگم چیزی یه-

 ...بگو...نمیخندم نه-

 ...بیافته اتفاقی یه قرار انگار...میزنه شور دلم خیلی-

 مردم سر بر خاک آوا یعنی...موهاش لای کرد فرو رو دستش و گرفت ضرب زمین رو پاش با کلافه

 به داری؟اصلا مرض مگه بکنی؟آخه اطرافیانت با رو اینکار خوای می چرا تو آخه...کنن آزارت

  باید بودن دوست و همکلاسی هم با که مردایی و زن همه مگه...عاشقشی تو که مربوطه چه سهیل

 فرو افکارم  تو شدی؟داشتم رادمهر خانواده پسر عاشق حقی چه با تو کنن؟اصلا ازدواج هم با

 :بیرون کشید منو سهیل صدای که میرفتم

 میشنوی؟...جان آوا-

 اه دلشوره این منماز...سفره استرس خاطر به شاید...نکنی فکر بهش زیاد بهتره نظرم به...آره-

 ...میگیرم زیاد
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 نقشه...غرورمو...احساسمو میترسیدم...بدم لو چیرو همه امشب میترسیدم...نبود خوب حالم

 :گفتم سهیل به رو و شدم بلند جام از...بدم باد به جا بی کلمه یه با...مو

 ...بزنم صورتم و سر به آبی یه برم بهتره...گرفتم گر...دارم تب یکم من-

 خوبه؟ حالت مطمئنی جان آوا-

 :گفتم و کردم عصبی ای خنده

 ...میام زود باش اینجا...نداره آفت بم بادمجون...بابا آره-

 گیج هم و میکرد درد هم سرم...بود بد واقعا حالم...شدم دور انتظار سالن های صندلی از سریع و

 محال این با باید هم فردا اینکه یادآوری با...آوردم شانس نکنم غش امشب...داشتم تبم...میرفت

 پتک اب داشت یکی انگار...بود گرفته ضربان سرم...شدم کنم،بدتر بازی نقش کامیار و شیدا برای

 صورتم و سر به آب یه رفتم و کردم پیدا رو بهداشتی سرویس سریع...کوبید می سرم توی

 گود چشمام زیر...بود شده سفید گچ مثل صورتم...خدا یا....کردم خودم به نگاه یه آینه تو...زدم

 ینهآ به نگاه یه خونه تو چرا...بود شده میت مثل دقیقا نبودم،صورتم آرایش اهل چون...بود افتاده

 رصح خیال بی پی...نمیومد بر دستم از که کاری...هووف...داشتم لاعلاج مریضی انگار نکردم؟اصلا

 از میکردم خشک رو دستام داشتم که حالی در و آوردم در جیبم توی از دستمالی...شدم خوردن

 موبایلم زنگ یهو که میگذروندم نظر از رو اطراف مردم داشتم...شدم خارج بهداشتی سرویس

 ور موبایلم و انداختم بود کنارم که آشغالی سطل توی رو دستمال...کرد جلب خودش به رو توجهم

 اما ندم جواب میخواستم...بود ناشناس شماره...انداختم اش صفحه به نگاه یه... آوردم در جیبم از

 (��منظورشه فضولی:نویسنده سخن...)کنجکاوی این پدر بسوزه

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 الو؟-

 ...بود خشک لحنش...گوشم تو پیچید مرد یه صدای

 هستی؟ تو آوا-
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 :میدم رو جوابش خودش مثل منم پس...میزد حرف محکم...نبود پته تته وقت الان

 سننه؟ رو تو...باشم که گیریم-

 دادم؟ رو جوابش لاتی چرا...الله بسم

 :گفت و داد سر عصبی ای قهقهه مرد

 ...حیف اما...هستی جوابی حاضر دختر-

 چی؟ حیف-

 ...گل زیر بری باید عوضیت شوهر اون بخاطر که حیف-

 ساوای...باید شوهرت بخاطر میگه...گل زیر بری باید میگه من به...احمق مرتیکه...خندید دوباره و

 ...ندارم شوهر اصلا که من...ببینم

 میشناسی؟ کجا از هستی؟منو کی تو اصلا...شو خفه-

 یه... نمیکنه آرومت دیگران خنده هم فهمیدمهمیشه که بود اونموقع تازه من و...خندید دوباره

 ...میندازن تنت به لرزه که هست هم هایی خنده

 ...میشناسه خوب منو شوهرت...کیوانی مهران...ام کیوانی من-

 :گفتم عصبانیت با

 ...ندارم شوهر اصلا من...مردک گرفتی اشتباه-

 ...رادمهر سهیل آقای جناب...نامزدتون میگفتم باید...شرمنده...هانی اوه-

 

 ...برسه بهت دستم اگه...عوضی مردک-

 :گفت و حرفم وسط پرید
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 به دست زود خیلی من...ببری لذت زندگیت آخر روزای از بهتره...نخور حرص زیاد...عزیزم اوه-

 ...میشم کار

 دروغ بخوام اگه.کرد تهدید رو من و زد زنگ نفر یه راحتی همین به...اومد تماس قطع صدای بعد و

 نظر در بود قرار من...شد راحت خیالم افتادم،یکم ام نقشه یاد وقتی اما...ترسیدم یکم نگم

 نای به کی منو شماره اما...بترسم مردک این خالی تو های تهدید از نباید پس...بمیرم اطرافیانم

 براش که هم کی هر...ست مسخره...هه...داره خبر سهیل و من بین رابطه از کجا از داده؟اصلا مرده

 تا دو...دوستیم تا دو فقط الان سهیل و من...نداده انجام درست رو کارش کرده چینی خبر

 نارک...کردم تند پا سالن های صندلی سمت به و انداختم جیبم توی رو موبایلم بیخیال...دوست

 نشستم دوباره...فکر بی اینقدر هم آدم یعنی...نیست خودش دیدم رسیدم که سهیل چمدونای

 دست به پفک داره سهیل دیدم دقیقه چند از بعد...موندم منتظر دقیقه چند و قبلیم جای سر

 فکپ بسته یه استایل و تیپ اون با سهیل...نمیشه باورتون...مردم می خنده از داشتم یعنی...میاد

 و بودن شده نارنجی لباش و انگشتاش...بود بغلش زیر هم دیگه یکی و میخورد داشت رو گنده

 هوا به خندم شلیک نشست دستم بغل و اومد که همین...بود شده ساله پنج چهار پسرای مثل

 :گفتم خنده با...رفت

 ...شدی بامزه...خیلی...خیلی-

 :گفت و پاش یکی اون رو انداخت رو پاش یه سهیل

 واقعا؟-

 ...آره...آ-

 :گفتم شد قطع که خندم

 ...میاره در شاخ آدم میکنی کارایی یه اوقات گاهی اصلا-

 ...واقعا...بابا نه-
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 بهت راجع فکری چه مردم نمیگی...میخوره پفک اینطوری لباس و تیپ این با آدم آخه! کیو آی-

 ؟!میخندن ؟نمیگی!میکنن

 :گفت و زد گاز دیگه پفک یه خندید،

 که میخندن...نیست مهم برام اصلا مردم حرف دوما...شبه نصف دوئه نزدیک ساعت که اولا-

 ...سوما...بخندن

 :گفت و گرفت سمتم به رو پفک بسته یکی ،اون کرد مکثی

 ...خوشمزست بخور...گرفتم تو برا هم بسته یه-

 :گفتم و زدم لبخندی هم بعد...کردم بازش سریع و گرفتم دستش از رو پفک بسته

 ...بده شفا جفتمونو خدا-

 ...آمین الهی-

 بدل و رد بینمون حرفی هیچ دقیقه چند...شدم خیره روم به رو به و دادم تکیه صندلی به

 با تردخ و پسر یه کنید تصور شما حالا...میخوردیم پفک فقط و بودیم نشسته دومون هر...نمیشد

 پفک تند تند دارن و نشستن انتظار سالن های صندلی ردیف اولین...رسمی تیپ یه

 ...کنید فکر...میخورن

 ه؟امان یا بگم سهیل به نمیدونستم...نمیدادم جواب کاش...بود لعنتی تماس اون پیش فکرم همش

 این البته...نمیرسه من به مرتیکه این دست که صورت هر در...کنم نگران اونم چرا بیخود...نه

 شک ام نقشه اجرای در  هم درصد یه اگه...داشت هم خوبی یه داشت که بدی هر تماس

 دیگران نظر تو وقتی چند یه اگه کنم فکر...شدم مصمم اجراش تو کاملا قضیه این داشتم،بعد

 ...باشه بهتر هم خودم برای بمیرم

 :گفت و زد صورتم جلو بشکن یه سهیل

 کجایی؟-
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 ...همینجا-

 

 :گفت و زد پوزخندی

 ...نمیگی دروغ که ممنون...معلومه-

 فکر چی به بگم خب...دیگه والا...دروغگوت سر بر خاک یعنی حرفش این الان

 ...یافتم...آهان...میکردم

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 هم ارکامی و شیدا...میشم تنها خیلی بری تو اگه که میکردم فکر این به داشتم بخوای راستشو-

 میرن دارن که هم هفته یه این...خودشون زندگی و خونه سر میرن هفتهدیگه یه تا که

 ...میشه تنگ برات دلم گمونم میدونی؟به...شمال

 یا...زده خشکش سهیل دیدم و آوردم بالا رو سرم شد تموم که حرفام...کردم عطسه یه و

 شد؟ شکلی این چرا این...خدا

 :دادم تکون صورتش جلوی و آوردم بالا رو دستم آروم

 ...سهییییییل...سهیییییل...سهیل-

 :گفت گیجی با و اومد خودش به یهو بعد

 هاااان؟-

 زده؟ خشکت چرا-

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب

 بودی؟ من با رو آخری جمله این-
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 زده؟ خشکت چرا گفتم که کدومو؟این-

 ...قبلی نه-

 سهیل؟ کردم صدات-

 قبلی؟ نه-

 شمال؟ میرن دارن هم هفته یه این-

 ...بعدی...نه-

 ...نمیاوردم خودم روی به اما میگه رو چی میدونستم

 ...نمیاد یادم بعدیشو-

 :گفت و شد آویزون صورتش

 ...خودت جان آره-

 ...تو جان به-

 :گفت و انداخت بالا ای شونه بیخیال

 ...پرسیدما اطلاعات از بگیرم پفک رفتم-

 رو؟ چی-

 ...دیگه پرسیدم رو پرواز بدونم؟تاخیر میخواستم رو چی��...رو هوا و آب وضعیت-

 گفت؟ چی...خب...آهان-

 ...میپره نیم و سه...داره تاخیر ساعت نیم-

 ...شیم علاف اینجا هم دیگه ساعت یه باید پس...آهان-
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 :گفت و زد پفکش به گازی سهیل-

 ...اینکه مثل-

 :گفتم و دهنم گذاشتم پفک یه منم

 ...نداریم ای چاره-

 :گفتم سهیل به رو ای بامزه لحن یه با بعد

 ��✋...میمانیم منتظر-

*** 

 

 وقتی تا انگار...میکرد خفم داشت بغض رفتنش ریخت؟نه؟موقع اشک میشد حالا...رفت بالاخره

 نم و رفت...غرورم بخاطر...نریختم اشک...نمیکردم باور رو بود،رفتنش نگرفته رو پروازش کارت

 آخر لحظه...دیدم مغرورم مرد چشمای تو رو اشک برق اما...دادم تکون دست براش لبخند با فقط

 اجبار به اون...میکرد گریه خون حالمون به دید می رو ما کی هر که میکردیم نگاه هم به جوری

 منو سهیل...کنم طراحی رو بازی این بودم مجبور داشتم قلبم تو که عشقی اجبار به من و رفت

 مرسید بالاخره...بودم راه تو ساعت یه نزدیک...شدم ماشین سوار...میترکید داشت سرم...ببخش

 اتاقم سمت به مستقیم...شدم خونه وارد سریع و کردم پارک خونه جلوی رو ماشین...خونه به

 ...بد خیلی...بود بد حالم...رفتم

 ...بود برده خودش با رو وجودم از تکیه یه رفتنش با سهیل انگار

 اوج ام گریه که بود اونجا تازه و تختم رو پریدم همونطور...بیارم در رو لباسام نداشتم حوصله

 و نزمی به...سهیل به...میدادم فحش خودم به...میکردم گریه و کوبیدم می بالشم به مدام...گرفت

 غم که خاطراتمونم...نمیرفت کنار چشمام جلوی از سهیل نگاه...نبود خودم دست حالم...زمان

 یموقع همون...بودم کرده پیدا رو پیشم سال پنج حال درست...میکرد سنگینی دلم رو و بود شده

 بود بینمون که چیزی اثبات برای هم حالا...ازش شم دور تا بریدم زندگیم و درس و شهر از که
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 هک بشن متولد آدم تا دو ها خرابه این از شاید...کنم خراب...بشکنم رو سهیل و خودم بودم مجبور

 بالاخره که کردم گریه و کردم فکر اونقدر...باشن داشته رو همدیگه به عشقشون گفتن جرات

 ...برد خوابم

 ...کنم فراموشت تا میروم عمیق خوابی به"

 ...دلم بر داغی میشوی و میای خوابم به

 "...تو و من روزگار تلخ رسم است این

*** 

 :گفتم و شدم خیز نیم جام تو...شدم بلند خواب از شیدا تکونای با صبح

 بیدارش ناهار برای خوابیده اینقدر:نویسنده سخن...)نمیخورم ناهار من...آزار مردم آدم بر لعنت-

 (��...کردن

 :زد داد اینبار و داد تکونم دوباره شیدا...کشیدم دراز دوباره و

 ...میرم داریم ما...دیگه پاشو-

 :گفتم و بالش زیر کردم رو سرم

 ...سلامت به برید خب-

 نکنه؟...میرن؟نکنه دارن کجا اینا...ببینم وایسا

 ...کنیم خداحافظی شو بلند...شمال میریم داریم ما...کیو آی-

 :گفتم و پریدم جا از

 میرید؟ داری-

 ...بهتره بریم الان گفتیم...دیگه آره-
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 هک بفهمه شیدا نذاشتم اما...بود اومده سراغم به دوباره لعنتی بغض...میکردم نگاهش متعجب

 ...دادم قورت رو بغض...ناراحتم رفتنشون از چقدر

 ...اندازد می گلویم به چنگ درونم از کسی گاهی"

 ...میشوم ای ناشناخته نیستی،موجود تو وقتی

 "...کینه از پر...فریاد از پرا...بغض از پر

 :گفتم و زدم تصنعی لبخندی

 ...میام الان منم پایین برو خب...برید زودی این به نمیکردم فکر...باشه-

 :گفت و بوسید رو ام گونه شیدا

 ...بیا زود پس...باشه-

 اختهناشن تصویر به و وایسادم آینه جلوی...شدم بلند جام از ناراحتی با...بیرون رفت و شد بلند و

 حوصله حتی که لباسایی...چشمام زیر گودی...رفتم تحلیل قیافه...زدم زل بود روم به رو که ای

 زندگی این و خودم به تلخی پوزخند شد باعث همه و همه...نداشتم رو کردنشون عوض

 در تنم از رو مانتوم...نمیشد حل کاری که خوردن باغصه...شدم خوردن غصه بیخیال...بزنم

 تگیتف لوله شلوار یه با هم رو شلوارم...کردم تنم و برداشتم کمد تو از ای سرمه تونیک یه...آوردم

 کش با بالا از و کردم شونه رو موهام...موهام کردن مرتب به کردم شروع و کردم عوض

 از این و بودم بیحال مریضی خاطری به هنوز...قیافم بود مونده فقط...بود حل چی همه...بستمشون

 اینکه با...کردم پاک باهاش رو صورتم و برداشتم مرطوب دستمال یه...بود مشخص کاملا ام چهره

 رتمآرایش،صو کمک به شاید...کنم ملایم آرایش یه گرفتم نداشتم،تصمیم زیادی میونه آرایش با

 گونه رژ یکم و زدم کالباسی رژ یه...زدم پنکک و پودر کرم یکم...میومد در روح بی حالت این از

 سرم و برداشتم تخت روی از رو شالم...نبودم هم چیزا این و ریمل و چشم خط اهل... طلایی
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 یم عمیق نفس که بار هر مریضیم خاطر به...کشیدم عمیق نفس یه و اومدم بیرون اتاق از...کردم

 :فتگ و ها پله پایین اومد شد،کامیار بلند هام سرفه صدای که همین...افتادم می سرفه به کشیدم

 ...شدن بیدار خواب از خفته زیبای خانم بالاخره پس-

 بد روز چشمتون که بیام پایین ها پله از خواستم و کردم نگاه بهش چپ چپ...خندید بلند و

 یکی رو پله تا ده حدودا...پایین افتادم سر با و رفت گیج سرم که بودم سوم پله روی...نبینه

 ...شد سیاه جا همه و خورد ها پله از یکی به سرم...کردم

*** 

 

 سهیل

 توی هدف بی...بودم خودم افکار غرق...شدم پیاده من و نشست هواپیما که بود صبح شیش 

 در جیبم از رو موبایلم...شدم خارج فرودگاه از دیدم اومدم که خودم به...میرفتم راه فرودگاه

 سیمکارت حوصله...بیامرزه رو رومینگ طرح این پدر خدا...گشتم فرامرز شماره دنبال و آوردم

 بوق تا دو از بعد...زدم رو اتصال دکمه...کردم پیدا رو شمارش بالاخره...نداشتم خریدن جدید

 :پیچید گوشم تو آلودش خواب صدای

 سهیل؟تویی؟کجایی؟...الو-

 :دادم جواب جدیت با

 کجایی؟ تو...فرودگاهم من-

 ...دنبالت بیاد فرستادم رو دختری یه...بیام نتونستم من...ببین-

 :گفتم و کشیدم پووفی کلافه

 بیای؟ نتونستی خودت یعنی-
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 ...شده که کاریه فعلا حالا...بودم بیدار وقت دیر تا دیشب...شرمنده-

 شکلیه؟ چیه؟چه دختره این اسم حالا...اوکی-

 تالاناس...بلنده تقریبا قدشم و داره کوتاهی مشکی موهای...مشکیه ابرو و چشم دختر یه...الیف-

 ...کجاست ببینم میزنم زنگ بهش من...بشه پیداش که

 ...خداحافظ...باشه-

 صندلی یه روی...میشد روشن داشت کم کم دیگه هوا...جیبم تو گذاشتم و کردم قطع رو گوشی

 ...شدم دختره تماس منتظر و نشستم

 خب...میکرد چیکار داشت الان یعنی...آوا سمت شد کشیده فکرم دوباره و شدم خیره زمین به

 الاب رو سرم و زدم لبخند خودم افکار به...دیگه خوابیده میکنن؟حتما چیکار صبح موقع این همه

 کمی...میکرد نگاه اطراف به سرگردون که دیدم رو دختری یه آوردم بالا رو سرم که همین...آوردم

 ابرو چشم...بود گفته فرامرز که داشت رو مشخصاتی همون درست...بود ایستاده من از دورتر

 اختماند بالا ای شونه بیخیال...باشه اون معلوم کجا از ولی...بلند قد...کوتاه مشکی موهای...مشکی

 از رو موبایلم...میزنه زنگ داره موبایلم دیدم گذشت که یکم...دوختم ای دیگه سمت به رو سرم و

 تماس دادم جواب همینکه...بود ناشناس اش شماره...شدم خیره اش صفحه به و آوردم در جیبم

 :گفتم لب زیر و کردم نگاه گوشی صفحه به...شد قطع

 ...شدن دیوانه مردم-

 :داد قرار خطاب مورد منو زنونه صدای یه یهو

 رادمهر؟ سهیل-

 لهجه...دیدمش پیش دقیقه چند که دختریه همون دیدم برگردوندم صدا سمت به که رو سرم

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم...داشت غلیظی ترکی

 ...بله-
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 :گفت و کرد دراز سمتم به رو اومد،دستش جلوتر خنده با

 (سلام ترکی؛یعنی به)مرحابا-

 :گفتم و شدم بلند جام از دستش به توجه بدون

 (بلدی؟ فارسی تو ترکی؛یعنی به)بیلیورسون؟ فارسی سن-

 :زدن حرف فارسی به کرد شروع و خندید

 ...فرستادن رو من شایسته آقای...هستم الیف من-

 :گفتم الیف به و زدم لبخندی...میکرد خندیدن به وادار رو آدم ترکیش غلیظ لهجه

 کجاست؟ ماشینت-

 :گفت و افتاد راه جلوتر

 ...بیایید من دنبال-

 هی کنار رفتیم که یکم...افتادم راه دنبالش حرف بی...بود غریب عجیب واقعا زدنش حرف فارسی

 :گفت و کرد توقف لوکس ماشین

 ...ماشین از هم این-

 :گفت و کرد باز برام رو ماشین چپ سمت در

 ...بفرمایید-

 :گفتم جدیت با...نبود جاش سر حواسم

 ...برونی خودت بهتره...نمیکنم رانندگی من-

 :گفت و کرد نگاه من به تعجب با لحظه چند الیف



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 261 

 ...نشدم منظورتان متوجه من...رادمهر جناب ببخشید-

 راست سمت راننده و بود خارجی ماشین این...دادم بزرگی سوتی چه فهمیدم تازه گذشت که یکم

 بود کرده باز برام الیف که دری سمت به آروم...نیاوردم خودم روی به اصلا اما...چپ نه...مینشست

 :گفتم و رفتم

 ...بیخیال-

 :گفت تعجب با الیف

 بله؟؟؟؟-

 ...کن فراموشش که اینه منظورم-

 ...فرستادم بیرون صدا با رو نفسم و شدم ماشین سوار

 

 هیچ که دقیقه چند تا...شد ماشین سوار سریع و گذاشت عقب صندوق توی رو چمدونم الیف

 از...بود شده روشن کاملا هوا دیگه...کردم نگاه اطراف به یکم...نشد بدل و رد بینمون حرفی

 شده عوض خیابونا تقریبا...میگذشت نیم و سال دو بودم اونده استانبول به که باری آخرین

 :گفتم الیف به رو...بود کرده فرق داشتم ازش قبلا که ذهنی تصویر اون با حدودی تا...بودن

 ...ها کرده تغییر هم استانبول-

 هب که باری آخرین شما...ها انسان ما مثل...است تغییر حال در مدام استانبول...رادمهر جناب بله-

 بوده؟ کی آمدید استانبول

 ...پیش نیم و دوسال-

 :گفت و خندید
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 دو طی ها آدم ما...میکنه فرق فردا با امروز استانبول...باشه شده عوض نظرتان در بایدم پس-

 نکنه؟ فرق اطرافمون محیط دارید انتظار بعد...میکنیم فرق کلی سال

 :گفتم آروم...دادم تکیه صندلی به رو سرم و بستم رو چشمام

 ...نیستم ها بافی فلسفه اینجور اهل-

 ...فلسفه نه...رادمهر جناب هستن زندگی واقعیت ها این-

 منمیدون...میرسید نظر به جالبی دختر...انداختم بهش نگاهی یه چشمی زیر و کردم باز رو چشمام

 یاد به با...بود بهتر من افاده و فیس پر منشی اون از بود چی هر اما...داشت ای رابطه چه فرامرز با

 عجیب و جلف لباسای پوشیدن و کردن آرایش کارش باهر...انداختم صورتم به چینی باهر آوردن

 آرایشی رژلب یه از غیر اما...نداشت حجاب اینکه با...بود اون برعکس درست الیف ،اما بود غریب

 نظر به متین و سنگین خیلی...بود تنش رسمی و دوخت خوش شلوار و کت یه و بود نکرده

 ...میرسید

 :کردم صداش

 الیف؟ خانوم-

 :گفت و زد لبخندی

 رادمهر؟ جناب بله-

 و شدم اش لهجه به کردن فکر بیخیال...میشه دندونام رنگ موهام کنم عادت این لهجه به تا من 

 :دادم ادامه

 ...میدونم چه وکیلش؟یا هستید؟یا دارید؟مشاورش ای رابطه چه فرامرز با شما-

 :گفت و حرفم وسط پرید

 مالی و حقوقی مشاور من...میکنم کار شما برای واقع در من...همکارم فقط شایسته آقای با من-

 ...هستم شرکت
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 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 هستید؟ من کارمند شما پس...اینطور که...آهان-

 ...رادمهر آقای بله-

 آقای میگفت بهم همش اون و بودم کرده پیداش سال پنج از بعد که زمانی اون یاد...افتادم آوا یاد

 ...نشست لبم روی شیرینی لبخند آوا یادآوری با...میداد حرص منو و رادمهر

 

 :گفتم الیف به و شدم خم...شدم پیاده ماشین از...ویلا در جلوی رسیدیم بعد دقیقه چند

 ...شی پیاده نمیخواد تو...دارم برمی رو چمدونم خودم من... شه باز صندوق بزن-

 :گفت و زد لبخندی الیف

 ...رادمهر جناب چشم-

 ...افتادم راه به ویلا سمت به حرف بی و برداشتم رو چمدونم رفتم...زد رو صندوق و

 :زد داد الیف

 شرکت؟ میایید چند ساعت-

 :زدم داد خودش مثل و برگشتم

 ...24 ساعت-

 :گفت و داد تکون دستی الیف

 ...خدانگهدار پس...باشه-

 مسیر سریع...کردم باز رو در و آوردم بیرون شلوارم جیب از رو ویلا کلید و زدم لبخندی...رفت و

 یه رو چمدونم و اتاقم تو رفتم...میومد خوابم بدجور...رفتم خونه سمت به و کردم طی رو حیاط
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 پرت ای گوشه به و کردم باز مصبیت با رو کراواتم...رسمیه لباس چی هر به لعنت...گذاشتم گوشه

 کردن عوض به کردم شروع و آوردم در راحتی لباس دست یه چمدون از هم بعد...کردم

 امج از دوباره...افتادم چیزی یه یاد یهو اما...بخوابم خواستم و کشیدم دراز تخت روی بعد...لباسام

 دوباره...تختیم پا روی گذاشتم و آوردم در رو آوا عکس قاب...چمدونم سراغ رفتم و شدم بلند

 ...آوا عکس با زدن حرف به کردم شروع ها دیوونه مثل و جام سر کشیدم دراز

 باشم پیشت میتونستم که ماهی چند اون ؟از شدیم؟دیدی دور هم از بالاخره دیدی...خانوم آوا-

 به لعنت...من به لعنت...زندگی این به لعنت...اه...کنم  بیخود کارای این تلف هم رو ماهش یه باید

 ...عشق این

 سیهک تنها دنیا این تو اون...داشتم دوستش قدر چه...قلبم رو گذاشتم و برداشتم رو عکسش قاب

 ...من دل عزیز...من قلب ملکه...من آوای...بدم براش رو جونم حتی حاضرم که

 :گفتم آروم...چشماش تو زدم زل و کردم نگاه عکسش به دوباره

 و تمام...نقد نقد...میخوام رو تو خود میخوره؟من دردم چه به چشمات نسیه...لامصب آخه-

 یبرا رو ما سرنوشت ولی...باشم فرهادت پروا بی حاضرم من که شیرینی اونقدر تو که وای...کمال

 ...شاید...اینه در هم ما صلاح شاید...نمیخواست هم

 ...نمیخواست هم برای رو ما خدا"

 "باشیم فهمیده همو میخواست فقط

 چشماش محو که همونطور و گذاشتم قبلیش جای سر رو عکسش میریختم اشک که حالی در

 ...رفتم فرو عمیقی خواب به بودم

*** 

 

 ...رفتم اف اف سمت به و شدم بلند جام از آلود خواب...شدم بیدار خواب از در زنگ صدای با
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 بله؟-

 ...کن باز...فرامرزم-

 با اما...بستم رو چشمام دوباره و نشستم بود نزدیکی همون که ای کاناپه روی و کردم باز رو در

 ...رفت بین بود،از چشمام تو که هم خوابی ذره یه همون در شدن کوبیده صدای

 :زدم داد

 ...بابا شکست فرامرز؟در چته-

 :گفت و خندید

 ...بپره خوابت خواستم...کوبوندم رو در عمد از-

 :گفتم و شدم جا به جا کاناپه روی 

 ...بودی هم موفق که این مثل-

 :گفت و زد چشمکی فرامرز

 راحتاست رو امروز تو...بهتره اینجا بیارم رو مدارک گفتم منم شرکت بیای میخواستی گفت الیف-

 هوم؟...کن

 ...نیست خوش زیاد حالم...کنم استراحت بهتره...آره-

 ...آشپزخونه تو بذاره بود دستش که رو هایی نایلون تا رفت و زد لبخندی فرامرز

 ...بود یازده ساعت...چرخوندم ساعت سمت به رو سرم

 :گفتم بلندی صدای با

 اینجایی؟ کی تا-

 ...ناهار بعد تا-
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 ...آهان-

 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه از فرامرز

 میای؟...دعوتم حال با پارتی یه امشب-

 :کشیدم پووفی و چرخوندم حدقه تو رو چشمم

 میپرسی؟ دفعه هر چرا پس...نیستم کارا این اهل من میدونی که تو-

 ...باشی کرده تغییر ندیدمت که سالی یه این تو شاید گفتم-

 ...آدمم همون من نه-

 :گفت و  خندید بعد...نشست روم به رو کاناپه روی و اومد فرامرز

 ...قمار...خبره؟ویسکی چه اونجا میدونی...دیگه ای دیوونه-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 ...نزن حرفا این از من جلوی گفتم بار هزار...الله الا الله لا-

 ...نشدی عوض اصلا تو(زندگیم یعنی:ترکی به...)حیاتیم...اوه-

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 میخونی؟ نماز هنوزم نکنه-

 ...میخونم که معلومه...شدم کافر ندیدی منو که مدتی این تو...پ ن پ-

 ...دیگه کافریم ما یعنی...ست مسخره...هه-

 

 :گفتم و بردم موهام لای رو دستم کلافه
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 سال نچندی که کسی البته و...بابام دوست پسر و شریکی یه من برای فرامرز؟تو کنی بس میشه-

 ...ندارم کار تو عقاید با من...میشناسمش

 :گفت و شد بلند جاش از فرامرز

 برشون بیا...کیفم توی هم مدارک...کنم آماده رو ناهار میرم من...رادمهر آقای نخور حرص زیاد-

 ...دار

 مشغول و آوردم در رو مدارک...کیفش سراغ رفتم هم من و کرد تند پا آشپزخونه سمت به فرامرز

 اصلی مشکل تا دو حاضر حال در بود،ما شده دستگیرم من که طوری اون...شدم شون مطالعه

 بخاطر که هایی جنس دیگری و...نمیکردن وصول رو ما طلب که شرکتی تا دو اون یکی...داشتیم

 باعث و برد می زیادی زمان ها مشکل این حل...بودن کرده باد دستمون روی تقاضا رو کمبود

 ...بشه بلند نهادم از آه میشد

 

 :گفتم عصبی لحنی با و بستم رو چشمام

 ...تجارت این به لعنت-

 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از فرامرز

 منی؟ با-

 ...دردسره همش...میخوره بهم تجارت از حالم...کوفتیم دستگاه و دم این با...نه-

 جای پس...باشیم اونا روی دنباله خواستیم هم بودن،ما کاره این هامون بابا...هست که همینه-

 ...مونه نمی اعتراضی

 ...بله متاسفانه-

 :گفت و داد تکیه دیوار به فرامرز
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 ...برگشته آوا شنیدم-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب بود؟با شنیده کجا از...خوردم جا حرفش از

 میدونی؟ کجا از تو-

 ...میپیچه زود خبرا جور این-

 :کردم اعتراض

 ...بده رو جوابم...فرامرز-

 اسمش گفت بهم وقتی...میره و میاد شرکتت تو هی دختره یه گفت...گفت بهم باهر...خب خب-

 ...میاوردم در شاخ داشتم آواست

 :گفت و کردم نگاه بهش چپ چپ

 ناراحتی؟ چیه؟نکنه...برگشته آوا...آره-

 و آس و راهی سر دختر یه...برنداره رو کلاهت دختره این باش مواظب ناراحتی؟فقط چه...بابا نه-

 ...پاس

 چیکار نفهمیدم بزنه؟دیگه حرف اینطور من آوای بع راجع میکرد جرات چطور...شد مشت دستام

 ...میکردم نگاه بهش خشمگین و بود دستم توی فرامرز یقه اومدم خودم به وقتی...میکنم

 :گفت اعتراض با کنه آزاد مشتم توی از رو اش یقه داشت سعی که فرامرز

 میچسبی؟هان؟ رو شریکت و دوست یقه بخاطرش که داره لیاقت اینقدر دختره اون مطمئنی-

 :غریدم شدم کلید دندونای لای از

 ...شو خفه فقط...فرامرز شو خفه-

 ...نمیخوره تو درد به چیز همه بی دختره این باش مطمئن ولی...میشم خفه...باشه-
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 :گفتم و گوشش تو خوابوندم سیلی یه

 ...نیاوردم سرت بلایی یه تا بیرون گمشو-

 نهدیوو قلبم...بود خراب حالم...بیرون رفت خونه از و برداشت رو کیفش بعد و کرد نگاهم خشم با

 ...گشتم قرصام دنبال و اتاقم تو رفتم...میشدم متوسل قرصام به باید دوباره...میزد وار

 رو قرصام سریع و ریختم آب لیوان یه و آشپزخونه تو رفتم...کردم پیداشون بالاخره

 من آوای به...عوضی مرتیکه...بود ریخته بهم افکارم...نشستم آشپزخونه کف همونجا...خوردم

 ودب حقت...فرامرز تو به لعنت...لیاقت بی و چیز همه بی میگه...پاس و آس میگه...راهی سر میگه

 ...کثافت...میکشتمت همینجا

 توی که بودم داده فشار اونقدر رو لیوان...اومدم خودم دستم،به توی سوزشی احساس با یهو

 یرز گرفتم رو دستم و شدم بلند...میومد خون خیلی...بود بریده رو دستم و بود شکسته دستم

 آتیشم اون به توهین و بود من چیز همه آوا...نبود بیشتر دلم از سوزش اما...میسوخت...آب

 به میخواد دلش چی هر و کنه باز رو دهنش چیز همه بی یه میدم اجازه که من به لعنت...میزد

 ...لعنت...بگه من آوای

*** 

 

 آوا

 تار ها تصویر...بود مبهم اطراف های صدا...کردم باز رو چشمام صورتم شدن خیس احساس با

 همب نگرانی با و بود نشسته کنارم خالی آب لیوان یه با کامیار...شد عادی چی همه کم کم اما...بود

 شده قرمز چشماش چون...بود کرده گریه انگار و بود وایساده سرم بالای هم شیدا...بود زده زل

 :گفت و کامیار کله پس زد محکم دونه یه اومدم هوش به من دید که شیدا...بودن

 یخال رو آب لیوان روانی توئه بعد...صورتش تو بپاش آب انگشت با ذره یه ذره یه گفتم...احمق-

 صورتش؟ تو کردی
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 :گفت مالید می رو اش کله پس که حالی در کامیار

 ...بیاد هوش به سریعتر خواستم خب-

 :گفت لب زیر شیدا

 ...الله الا الله لا-

 :گفت و چرخوند من سمت به رو سرش بعد

 آوا؟ خوبی-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ...آره-

 :گفت و کشید آسودگی سر از نفسی شیدا

 درد جاییت...خوبی که شکر مرتبه هزار صد رو خدا...میکردم سکته داشتم...شکر رو خدا-

 نمیکنه؟

 :گفتم و م داد تکون رو پام و دستم یکم

 ...سالمم که این مثل نه-

 :گفتم و کردم نگاه بعش چپ چپ...مالید می رو اش کله پس همچنان کامیار

 ...نیار در ادا اینقدر...نزدا محکم هم اونقدرا-

 :گفتم و کردم شیدا به رو

 ...شم بلند بگیر رو دستم-

 سمت به ببرم رو دستم خواستم...میسوخت پیشونیم گوشه...شم بلند که کرد کمکم شیدا

 :زد داد شیدا که پیشونیم
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 ...میکنه عفونت میزنی دست اونطوری...بزن بتادین بریم بیا...شده زخم...نزنیا بهش دست-

 به دنبالش و کردم پووفی...آداب مبادی و بود محتاط...میکرد رفتار بزرگا مامان مثل یکم شیدا کلا

 ودب مریضیم خاطر به نمیدونم...بودم شده بیحال...رفت می گیج سرم...افتادم راه آشپزخونه سمت

 ور بتادین و رفت شیدا...نبود خوب زیاد حالم بود چی هر ولی...بود خورده سرم به که ای ضربه یا

 در...افتادم راه دنبالش اردک جوجه مثل منم و بالا طبقه برد و گرفت رو دستم غر غر با...آورد

 :گفت و وایساد روشویی جلو...تو برد خودش با رو من و کرد باز رو دستشویی

 زخم روی زد و کرد آغشته بتادین به رو بود دستش که ای پنبه...بالا بگیر تو سر-

 در رو پدرم شیدا بگم چیزی یه اگه میدونستم چون...نیومد در صدام ولی...سوختم...پیشونیم

 نمیکنی؟ نگاه رو پات جلو چرا میگه و میاره

 نمیکنی؟ نگاه رو پات جلو چرا...دیوونه دختره-

 ...��نگفتم

 ...نشده چیزیم شکر رو خدا خب ولی...شده که کاریه حالا...دیگه افتادم خورد لیز پام-

 :گفتم و نذاشتم که بگه چیزی یه خواست شیدا

 ...ممنوع زدن غر-

 ...تو دست از-

 :گفت حرص  با بعد...آشغال سطل تو کرد پرت و برداشت پیشوتیم روی از رو پنبه

 ...دکتر بریم بپوش لباستو برو-

 :گفتم و برگردوندم سمتش به رو سرم

 ...نیست چیزیم که من آخه...نمیام من...بیخیال چییییییی؟دکتر؟شیدا-

 :گفت و داد هل دستشویی از بیرون به رو من شیدا
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 تب تو داری حالا تا دیروز از...خوبه حالم گفتی دیروزم...نمیشم بیخیال حرفا این با دیگه من-

 ...شم بیخیال عمرا...ست ضربه دیگه که این...میسوزی

 باشه؟...شمال برین شوهرت با که بکن کاراتو برو هم تو...کلام یه...نمیام من جان شیدا-

 ...نمیرم جا هیچ من دکتر نریم تا...میزنه شور دلم اینجوری من...نکن فکرشم اصلا-

 :گفتم و شونش رو گذاشتم رو دستم

 تدس میکنه؟عمر ام زنده بمیرم اگه میده؟یا نجات مرگ از رو میشه؟من چی دکتر بریم اگه مثلا-

 ...گفتم بهت بار هزار اینو...جونم شیدا خداست

 :گفت لب زیر و چرخوند حدقه تو رو چشماش شیدا

 ...چل و خل دختره-

*** 

 

 ...دارم کارت اینجا بیا کامیار-

 من اب و بود نشسته ماشین تو تخس های بچه مثل شیدا...پیشم اومد و شد پیاده ماشین از کامیار

 :گفت کامیار...بود کرده قهر

 آبجی؟ جونم-

 :گفتم و گرفتم روش به رو تهدید نشونه به رو انگشتم

 ...کامی-

 :گفت بامزه ترس حالت یه با کامیار

 کامی؟ جان-
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 نرفته؟ یادت که رو زدم بهت عروسی شب تو که حرفهایی-

 :گفت و گرفت خودش به ای متفکرانه حالت کامیار

 حرفها؟ کدوم-

 :گفت و خندید که بزنمش تا بالا بردم رو دستم

 میگی؟ رو بکشه آه و بیاره در اشکشو قضیه-

 ...دودمانتو بکشه آه و بیاری در دوستمو اشک اگه...همون...هان؟؟؟آره-

 ...میدونم...میدی باد به-

 ...برسی؟هوم؟فقط عسلت ماه به و بری سریعتر بهتره میدونی که حالا...خب-

 چی؟ فقط-

 مال دونگش سه خونه این...دیگه جای یه برید خونه این از ندارین حق برگشتید وقتی فقط-

 و میکنم پیدا کوچیک خونه یه خودم واسه بگذره که یکمم...ترم راحت بالا طبقه منم...شیداست

 ...میرم جا این از

 :گفت و کرد نگاه من به عصبانیت با کامیار

 میدونه خودش هم رو شیدا دونگ سه اون...توئه مال خونه این دونگ میرم؟سه که چی یعنی-

 این از نشنوم هم دیگه...بریزم بهم رو تو زندگی آرامش و بیام نمیخواد دلم من...میکنه چیکار

 ...بزنی ها حرف

 ...تمام...میکنید زندگی خونه همین تو میایید شیدا با...گفتم من که همین-

 لندب صدای با و کردم تند پا خونه سمت به باشم کامیار سمت از حرفی منتظر اینکه بدون هم بعد

 :گفتم

 ...باشید داشته خوبی سفر...خداحافظ-
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 لحظه چند از بعد...نشستم در پشت و بستم رو در...داخل رفتم و آوردم هجوم در سمت به سریع

 خونه از داشتم که من...کردن باریدن به شروع منم چشمای و اومد در شدن بسته صدای

 و باشنن خونه دنبال دیگه کامیار و شیدا بهتره گشتم،پس نمی بر هیچوقت دیگه شاید و...میرفتم

 نجاای...بشه کور و سوت رفتنم از بعد خونه این نمیخواست نیست؟دلم نه؟بهتر...بمونن همینجا

 برای حسابی و درست خونه یه بتونیم تا میکردیم کار سخت شیدا و من که بود روزایی یادآور

 خاطراتم به و ریختم می اشک همونطور...میگذره زود قدر چه...روزگار...هعی...بخریم خودمون

 زنگ خونه تلفن یهو که بودم خودم تو...بود برداشته رو خونه کل هقام هق صدای...میکردم فکر

 هگرفت صدای با و زدم رو اتصال دکمه...رفتم گوشی سمت به و شدم بلند سختی به جام از...خورد

 :گفتم ای

 بله؟-

 ...گوشم تو پیچید مهتاب خندون صدای

 عزیزم؟ خوبی...جونم آوا الو-

 ...نگفتم هیچی

 ...جون آوا...الو-

 ...نگفتم هیچی باز

 ...بود شده نگران کاملا صداش

 ...بگو چیزی یه خدا آوا؟خوبی؟ترو-

 ...گریه زیر زدم دوباره حرفش این با

 :زد داد مهتاب

 شده؟ چته؟چی دیوونه-

 :زدم داد
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 نتونستم حتی...رفت و کرد قهر باهام شیدا...رفتن همه...کامیار...شیدا...سهیل...همه...رفتن-

 روی کوفتی خنده نقاب این و میخندم بیخود همش...بکنم حسابی و درست خداحافظی یه باهاش

 مهتاب؟خسته؟ میفهمی...خستم...شده طاق طاقت کی؟دیگه تا اما...صورتمه

 که حرفام...میکردم گریه و میزدم داد فقط...جسمی لحاظ از نه بود خوب حالم روحی لحاظ از نه

 :گفت مهتاب شد تموم

 ...الان همین...میام الان...ببینم نکن گریه...نمردم که من...اونجام دیگه دقیقه ده دلم عزیز-

 ...کرد قطع رو گوشی و

 ...ماجرا آغاز...ماجراست آغاز تازه این و...بد خیلی...بود بد حالم

 

*** 

 با و بودن نشسته کنارم تیارام و مهتاب...کردم باز رو چشمام میخورد صورتم به که هایی ضربه با

 :زد داد تیارام کردم باز رو چشمام همینکه...میکردن نگاه بهم نگرانی

 میشنوی؟ صدامو...جان آوا...آوا-

 :گفتم بزور و دادم تکون مثبت نشانه به سری

 تو؟ اومدین چطوری شما-

 :گفتن و کردن نگاه هم به مهتاب و تیارام

 ...در بالای از-

 رو اینا همسایه و در خوبه...خدا بودن؟یا اومده در بالای از...کردم نگاه بهشون تعجب با

 اما...مش بلند جام از کردم سعی و کشیدم پووفی کلافه...میزدن زنگ پلیس به حتما وگرنه...ندیدن

 ...شد مانعم لعنتی های سرگیجه اون بازم
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 :گفت نگرانی با مهتاب

 می نفس زور به و بودی افتاده گوشه یه بیهوش...ترسیدیم خیلی تو اومدیم وقتی-

 کردی؟ چیکار خودت با تو!دختر...کشیدی

 ...اومدی هوش به آوردیم شانس الانم...نیست خوب اصلا حالت

 :گفت و کرد تیارام به رو بعد

 !تیا بپر-

 :گفت تعجب با تیارام

 بپرم؟ بپرم؟کجا-

 :گفت و پیشونیش تو زد محکم مهتاب

 ...ببریمش جا این از باید...کن جمع رو آوا وسایلای و لباسا برو اینه منظورم-

 بود؟ نهفته بپر این پشت معنا اینقدر الان-

  برو...تیا برو-

 :گفت و شد بلند جاش از تیارام

 ...حالا نخور حرص تو...بابا باشه-

 اومد بعد...داد تکون براش تاسف نشانه به سری مهتاب و رفت بالا ها پله از غر غر با تیارام

 :گفت و نزدیکتر

 ینجوریا دیگه یکم...خطرناکه زیاد تاخیر...بیمارستان بریم امروز همین باید...بالاست تبت خیلی-

 ...میریم کرد جمع رو وسایلات که الان...حتمیه مرگت بری پیش

 :گفتم آروم
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 ...بردارم اونجا از باید رو چیزایی یه...اتاقم تو برم کن کمکم-

 ...داره برشون تیارام میگم کجاست بگو خب-

 ...برم باید خودم...نه-

 :گفت لب زیر مهتاب

 ...الله الا الله لا-

 :گفت تعجب با تیارام شدیم که اتاق وارد...بالا برم ها پله از و شم بلند تا کرد کمک بعد

 ...بالا بیاین نبود نیازی...دیگه میکردم جمع وسایلشو اومدید؟داشتم چرا شما-

 :گفتم و زدم رنگی کم لبخند

 ...کنم پیداشون میتونم خودم فقط که بردارم باید هم رو چیزایی یه-

 و رفتم میزم سمت به مهتاب کمک با...شد لباسام کردن تا مشغول دوباره و گفت"آهانی"تیارام

 اتاقم کنار گوشه از هم رو دیگه شخصی وسایل سری یه...برداشتم اونجا از رو خاطراتم دفترچه

 ...ساکم تو بزاره تا تیارام به دادم و برداشتم

 :گفت دقیقه چتد از بعد تیارام

 ...بریم...شد تموم...خب-

 

 دور باید...آره...شدیم دور خونه اون از و شدیم مهتاب ماشین سوار بعد...بیرون اومدیم خونه از

 چیزت همه از باید...کنی ریسک باید زندگی تو اوقات گاهی...شم دور چیز همه از باید...شم

 ...نرسی بهش هیچوقت ممکنه حتی که هدفی...کنی فکر هدفت به فقط و بگذری

 سرد شب یه...میرن و میزارنش پرورشگاه در دم شب نه ساعت که دختری یه...پناهی کیم؟آوا من

 میشن اونا...میشه آشنا خودش جنس از نفر چند با و پرورشگاه اون تو میره بعد...زمستونی
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 اردو مغرور پسر یه...میشه بزرگ دنیاش...دانشگاه میره دختر اون بعد...کوچیک دنیای یه...دنیاش

 دتم یه بعد...بزرگ خیلی...میشه بزرگ لبخند اون با اون و میزنه لبخند بهش...میشه زندگیش

 الس پنج...میکنه کوچیک دنیاشو دوباره...میشکنتش...ریزه می بهم رو باوراش تمام پسر همون

 لبخندش بار این...میاد بازم...نیست بردار دست اون اما...میکنه فراموشش زور به...میگذره

 سرپ یه عاشق...عاشقم...پناهی آوا...من...آره...میزنه تندتر پسر این برای بار این قلبش...گرمتره

 بزرگ دنیای این فدای رو کوچیک دنیای اون از نیمی دارم حالا و... مهربون اما...مغرور

 نفعه به خدا به نه؟اما خواهم خود خیلی...برسم سهیل به تا میکنم ناراحت رو شیدا...میکنم

 یه...بشه بازی این وارد نباید...میفهمه رو عشق معنای داره تازه اون...ندونه هیچی که شیداست

 ...میشه چی آخرش نیست معلوم که بازی

 ...اومدم خودم به مهتاب صدای با که بودم غرق خودم افکار تو همونطور

 کمکت؟ بیام یا بیای میتونی خودت...عزیزم رسیدیم...جان آوا-

 و ادمد تکون مثبت نشانه به سری...نبودم سست و بیحال اونقدر دیگه...بود شده بهتر یکم حالم

 :گفتم

 ...عزیزم میتونم خودم-

 ...رفتیم بیمارستان سمت به تیارام و مهتاب با و شدم پیاده ماشین از سختی به

 :گفت مهتاب شدیم که بیمارستان وارد

 ...کنم پیدا رو بارمان میرم من...بمونید همینجا-

 ...نشستیم سالن های صندلی روی و دادیم تکون سری من و تیارام

 :گفت تیارام لحظه چند از بعد

 خلا یه تو...بود خودت مثل اوضاعم پیش سال شیش منم...خودت با نکن طوری این...جونم آوا-

 ...میزدم پا و دست ناپذیر پایان
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 :کردم زمزمه آرومی به...بهش زدم زل تعجب با و برگشتم

 ابراز تو اصلا کجا؟راستان سهیل غرور و کجا راستان آتشین میشه؟عشق بودی؟مگه من مثل-

 که کرده اقرار جمع جلوی بار چندین که دیدم چشم به خودم من...نیست مغرور احساساتش

 ...عاشقته

 :گفت و زد لبخندی تیارام

 نمی زبون به و بودیم هم عاشق...بودیم مغرور و غد دومون هر اوایل اما...شده اینطوری الان...آره-

 ...کرد عوض رو تامون دو هر دوری اما...میشکنه غرورمون میکردم فکر...آوردیم

 از یه...هعی... رو راستان هم و کرد داغون منو هم پاریس به من اجباری رفتن...پیش سال شیش

 شده موفق هم حدودی تا البته...کنه شکراب رو راستان و من بین میخواست خبری بی خدا

 فکر همه...کرد خودکشی من رفتن از بعد راستان داری؟اما خبر من زندگی از چقدر نمیدونم...بود

 مرگ خبر وقتی...کرد پیدا نجات راستان و کرد رحم بهمون خدا اما...شده غرق دریا تو میکردن

 به و داره دوست رو دیگه یکی اون میکردم فکر من...شکستم...شدم داغون رسید بهم راستان

 برگشتم...بودم شده مرگش باعث اما...بیرون برم زندگیش از و کنم فداکاری خواستم اصطلاح

 برای میخواستم و مرده کردم باور دیگه چهلمش روز...نمیزدم حرف کس هیچ با چهلمش تا...ایران

 میدونی...برگردوند بهم رو راستان...بشم متحرک مرده یه من نذاشت خدا اما...برم ایران از همیشه

 فهمیدم؟ چی اتفاقا اون همه آخر

 :زدم لب بودم حرفاش محو که همونطور

 چی؟-

 امتحانشون...میده نشون بهشون رو عشق سختی و عذاب...هاشه بنده عاشقه خدا که فهمیدم-

 خظهل درست...نباشن عشق لایق که بشکنن اونقدر نمیذاره ولی...بالا میبره رو طاقتشون...میکنه

 ...میشه شروع برات عشق شده تموم چی همه میکنی فکر که ای

 ...زد شیرینی لبخند و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 280 

 

 :گفتم و زدم کمرنگی لبخند منم

 اما...میگفتا چیزایی یه مهتاب گاهی از هر...نداشتم خبر راستان و تو زندگی از دقیق خیلی-

 ...باشی کشیده سختی اینقدر که نمیکردم فکر هیچوقت

 ...مشکلها افتاد ولی...اول نمود آسون عشق که...خانوم آوا بله-

 ...گذاشتم تیارام شونه روی رو سرم و بستم رو چشمام

 :کردم زمزمه آروم

 ...عشق آسودگیست اول پنداشتم-

 ...عاشقی کار از شد باد به من پندار

*** 

 :گفت و خندید بارمان

 ...بود شاخت رو تشنج بیمارستان میومدی دیر دیگه یکم...آوردی شانس-

 :گفت و کرد نگاه بارمان به چپ چپ مهتاب

 ...بگو چیزی...ای نکرده خدای...لالی زبونم یه-

 :گفت و خندید دوباره بارمان

 ...حقشه بشه چی هر...آورده خودش سر خودش که بلایی...نمیگم...خیر نه-

 :گفت عصبانیت با بعد...بارمان سر تو کوبید کیفش با و جلوتر اومد تیارام

 ...حیا بی نخند حداقل...واموندتو زبون اون بگزه مار ای -
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 :گفت ناراحتی با بارمان

 داداش؟ زن میزنی چرا-

 ...خل پسره...میکنم خوب-

 :داد ادامه و من به کرد رو تیارام

 ...ببخش خودت بزرگی به تو...دیگه ست دیوونه-

 ...زدم بیحالی لبخند

 :گفت و بارمان شونه سر زد مهتاب

 کنیم؟ عملی رو مون نقشه فردا نظرت به-

 :گفت و خاروند رو سرش بارمان

 ...فقط...خوبه فردا نظرم به...آره-

 :گفتم آروم

 چی؟ فقط-

 آره؟...شمال رفتن اینا شیدا شنیدم من!آوا-

 ...آره خب-

 ای هبیچار کنار بزنه رو آوا اگه کنی؟ببین چیکار میخوای رو مرگت از قبل وصیت قضیه اون پس-

 ...میریم لو اونوقت...سهیل به بزنه زنگ شیدا شوهر اگه مثلا یا...ها

 :گفت و چرخوند حدقه تو رو چشماش تیارام

 یا...اینجا میکشونتشون یا...میکنه کاریش یه اونو بالاخره...آقا باشی نگران نمیخواد تو-

 ...باش مطمئن...بره لو قضیه نمیزاریم... میگه بهشون رو چیز همه تلفن اینکه،پشت
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 :زد غر بارمان

 ...نمیارم در سر نفر چند شما کار از من واقعا-

 :داد ادامه تیارام به رو بعد

 دلتون بردی؟نه؟آخه یاد از راستان و مهتاب مرگ خبر شنیدن موقع منو و خودت حال تو تیارام-

 ...باشید داشته انصاف یکم کنید؟آخه کاری همچین شیدا با میاد

 ...بودم گرفته رو تصمیم من اما...میگفت راست بارمان...پایین انداختم رو سرم

 :گفت تحکم با مهتاب

 بذاری هم رو زدن غر و کنی کمک باید هم تو...بشه اجرا باید نقشه این...شده که کاریه...بارمان-

 ...مفهومه...کنار

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سری بارمان

 وت بندازید رو خودتون اصلا...بکنید میکنید کاری هر...نمیکنم دخالت دیگه من اصلا...باشه-

 چه؟ من به...چاه

 اعتراض نه...نمیدادم نشون العملی عکس هیچ و میشنیدم رو ها صحبت این تمام من و

 و ردمیک اثر داشت کم کم بودن کرده تزریق بهم که مسکنی داروهای...میکردم تایید نه...میکردم

 :میزد فریاد درونم از یکی اما...میشد تر سنگین و سنگین پلکام آروم آروم من

 ...نکن باهاش رو کار این...شیدایی گاه تکیه تو-

 کامیار نباشم هم من اگه...داشت رو کامیار الان اون اما...بودم شیدا گاه تکیه من زمانی یه...آره

 کیه؟ گاهم تکیه من...کنم تکیه کی به من اما...هست

 ...پا از افتادم که باده گاهم تکیه من"

 ...معما حل این توی کردم گیر که
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 ...بستم هیچ مسیر تو زندگیمو من

 ...خستم پیچ پر سنگی مسیر این از

 ...بریدم دل خاطراتم از من تو قبل

 "...میدم رو دنیا پوچی تقاص دارم

*** 

 

 ...بزن زنگ تو-

 :گفت و کرد پته تته یکم سمیه...سمیه سمت کرد پرت رو موبایل دستپاچه مهتاب

 ...نمیتونم...من...من...م-

 زیرکی زیر بارمان...سامیار دست دلد رو موبایل و شد بلند هم بعد...کشید داری صدا نفس و

 عدب و رفت بارمان به ای غره چشم سامیار...میخندید انداختن راه ها بچه که نمایشی این به داشت

 :گفت لحظه چند از

 ...نمیتونم منم...م-

 معج این جدی فرد تنها تیارام...کردم نگاه تیارام به ناامیدی با و پیشونیم تو کوبیدم دست با

 به یجد لحنی با بعد...قاپید دستش از رو موبایل و اومد سامیار سمت به عصبانیت با تیارام...بود

 :گفت من

 ...بده شو شماره-

 ...هست مخاطبا تو برو...سیوه-

 :گفت بعد و گشت یکم تیارام
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 ...کردم پیداش-

 ساکت که کرد اشاراه همه به دست با...گوشش دم گذاشت رو موبایل و زد رو اتصال دکمه

 :گفت بعد لحظه چند...باشن

 ...سلام...الو-

-... 

 ...جون شیدا تیارامم من-

-... 

 ...بگم بهت چیزی یه زدم زنگ...عزیزم ببین...منه دست آوا گوشی-

-... 

 ...بیمارستان میارنش و میشه بد حالش یهو بعد...اینا مهتاب خونه اومده آوا...نشو نگران زیاد...نه-

-... 

 ...الو...الو...کن صبر...نه-

 :گفت و چرخوند حدقه توی رو چشماش تیارام

 ...کنم تموم رو حرفم نذاشت هیچ...اید دیووانه جفتتون-

 :گفتم نگرانی با

 شد؟ چی-

 ور گوشی و"...تهران برمیگردم الان من...خدا یا"گفت کردم تموم رو حرفم که همین...بابا هیچی-

 ...کرد قطع

 :گفت و زد بشکنی مهتاب
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 ...برمیگرده داره پس-

 امتیار...نیست بلد ای دیگه کار این جز که اینم...داد تکون تاسف نشانه به سری دوباره بارمان

 :گفت و سمتم به کرد پرت رو موبایل

 چیه؟ بعدی قدم...این از اینم-

 :گفت و کرد نگاه ما به نگرانی با بارمان...زدیم زل بارمان به و برگشتیم همه

 کنید؟ عملی رو نقشه این میخواین واقعا-

 :گفتیم هم با همه

 ...بعله-

 همچین شیدا با دارید که نامردید خیلی هم شما...میدم دست از رو کارم من آخرش...میدونم من-

 ...میکنید کاری

 :گفت و کرد نگاه بارمان به چپ چپ مهتاب

 ...تو و میدونم من بیاری در بازی منفی موج دیگه بار یک فقط...دیگه بار یک-

 فاز دنبال رفت بزنه حرف مهتاب حرف رو نمیتونست چون و داد تکون تاسف سر دوباره بارمان و

 ...نقشه دوم

 سنگینی من نحیف دوش روی نقشه این بار کلا اصلا و بودم کشیده دراز تخت روی که منم

 بت هنوز ولی بود شده بهتر یکم حالم صبح از...بود هفت ساعت...کردم ساعت به نگاه یه...میکرد

 زخم یه فقط...نداد دستم کار ها پله از افتادنم آوردم شانس باز...میکردم سرفه بدجور و داشتم

 ویر ساکت همه... میرفت بین از زمان مرور به....نبود مشکلی اونم که بود پیشونیم روی کوچیک

 تصور شما حالا...بودن گرفته ضرب زمین رو پاشون با کلافه و بودن نشسته هاشون صندلی

 دقیقه چند از بعد...دیگه میشه عصبانی آدم خب...بگیرن ضرب زمین رو پا با نفر چهار...کنید

 :گفتم
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 رشبدت هی اینام دارم استرس کم...اه...میگیره استرس آدم...نکوبید زمین رو اینقدر...دیگه بسه-

 ...میکنن

 :گفت سامیار

 ...نداریا اعصاب...باش آروم خواهرم-

 شد؟ چی بارمان این...ندارم نه-

 :گفت و تو اومد بارمان لحظه همون

 فهمیدی؟...کن سرفه هم مدام...بده نشون بیحال خیلی رو خودت و تخت روی بکش دراز-

 

 :گفت و رفت کنار در کنار از بارمان و دادم تکون سری

 ...داخل بیایید-

 کنن باور اونا که میکردم سرفه هم تند تند...کشیدم دراز تخت روی بیحال و بستم رو چشمام

 منمیتونست و بود بسته چشام...کردن جا به جا رو تختم و اومدن پرستار تا دو...نیست خوب حالم

 مالااحت...میکنن بستری رو بدحال بیمارای که اونجایی میریم میزدم حدس اما...میریم کجا بفهمم

 بارمان صدای و ایستاد حرکت از تخت دقیقه چند از بعد...ICU همون یا ویژه های مراقبت بخش

 :اومد

 ...رو چشمات کن باز...دختره هی-

 :گفتم و کردم باز رو چشمام آروم

 رفتن؟-

 رو دستگاه تا چند باید  و کنن می چک رو چیز تا چن و میان دیگه پرستار تا چند الان اما...آره-

 ...بمون حرکت بی همینطور...ندیا سوتی جلوشون اصلا...کنن وصل
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 یه و اومدن پرستار تا چند یه...بستم رو چشمام دوباره پا صدای شنیدن با و دادم تکون رو سرم

 مطمئن اینکه از بغد...رفتن و گذاشتن صورتم روی ماسک یه هم آخر سر و دادن انجام کارایی

 کردم باز رو چشمام لای بردن،آروم رو تشریفشون هم پرستارا و نیست برم و دور هیچکس شدم

 بیخو به هم نقشه از مرحله این پس...بود یو سی آی اینجا...بعله...کردم آنالیز رو برم و دور یکم و

 و ددا تکون دست برام شیشه پشت سمیه...کردم یو سی آی شیشه پشت به نگاه یه...شد انجام

 اینجا از...رفت غره چشم بهش و اش کله پس زد یکی مهتاب...دیوانه دختره...آورد در شکلک

 در بازی تابلو اینقدر چرا که میکنه سرزنشش داره حتما اما...میگه بهش چی فهمید نمیشد

 کسی حرف به و میکنه باشه داشته دوست کاری هر سمیه...میکنه ای بیهوده کار البته...میاره

 به کرد شروع دوباره شد مطمئن رفتنش از سمیه و شد دور شیشه از که مهتاب...نمیده گوش

 شآرام لبخند یه با و بود وایساده اونطرف هم تیارام...دیگر است نگفتم؟سمیه...آوردن در شکلک

 :زدم لب و برداشتم صورتم روی لز رو ماسک...میکرد نگاه من به بخش

 ...ازت ممنون-

 :زد لب طمانینه با اونم...زد گرمی لبخند

 ...میکنم خواهش-

 :گفت و زد عصبی لبخندی...شد پیدا بارمان کله و سر دوباره دقیقه چند از بعد

 همین...میمونم شیفت شفیق دکتر جای امشب...میشم دیوونه دخترا شما دست از آخر من-

 ...کنید تموم رو چیز همه باید امشب

 :گفت طمانینه با...شد تر نزدیک و شد خم بعد

 هان؟میخوای؟...کنی عوض رو تصمیمت میتونی هم هنوز-

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 ...نه-

 :کرد زمزمه و شد خیره رو به رو دیوار به...برداشت ازم چشم و داد بیرون عصبانیت با رو نفسش
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 نداری؟ درد سر و سرگیجه بهتره؟دیگه حالت-

 ...دارم تب یکم هنوز فقط...بهترم خیلی...بهترم-

 هیچیت شکر رو خدا...اومد هم اسکن تی سی جواب...میشی خوب فردا تا...میشی خوب-

 ...خطرناکیه چیز سر،خیلی به ضربه...آوردی شانس...نشده

 :گفت و کرد نگاهم مهربونی با هم بعد

 آوا کنیم؟یه چیکار اما...بیاره وجود به برات رو مشکلاتی ممکنه کردی انتخاب که راهی این-

 ههم...نباش نگران...پشتتیم هممون ما پس کردی انخاب رو راه این تو...نداریم بیشتر که خانوم

 ...باهاتن هستن شیشه اون پشت که اونایی

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...بارمان دنیایی دکتر بهترین تو...ممنونم خیلی-

 :کرد زمزمه و انداخت زیر رو سرش و کشید آه بامزه خیلی

 دنیا کترد بهترین میدونم بعید میکنم دارم که کاری این با...بمونم هم دنیا دکتر بهترین کن دعا-

 ...بمونم

 ...رفت و داد تکون تاسفی سر و

 

*** 

 از هیچی...پرید پایین و بالا هی و شیشه پشت اومد بدو بدو تیارام...بود شب نیمه 22 ساعت

 ...فهمیدم نمی حرفاش

 :زدم لب و برداشتم صورتم روی از رو ماسکم

 !میگی چی نمیفهمم-
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 :گفتم بازم...میداد نشون رو من موبایل هی و آورد در ادا دوباره

 ...نمیفهمم-

 پشت مهتاب لحظه چند از بعد...بیاد که کرد اشاره یکی به و پیشونیش تو زد دونه یه تیارام

 بازم فهمید وقتی و آورد در ادا یکم هم مهتاب...بوده اون با پس...آهان...شد ظاهر شیشه

 وشتمین برعکس بودم شیشه پشت من چون...شیشه روی نوشتن دست با به کرد نمیفهمم،شروع

 هجمل این به مینوشت که هایی کلمه چسبوندن با دقیقه چند از بعد...مینویسه چی بفهمم تا

 :رسیدم

 ...اینجا میان دارن...تهران رسیدن شوهرش و شیدا-

 انونق چه این آخه...میگن چی فهمیدم مهتاب و تیارام پریدنای پایین و بالا همه این از بعد بالاخره

 سرمون خیر حالا...میدن راه یو سی آی تو فنگ و دنگ کلی با رو مریض همراه که ایه مسخره

 ��نبودم مریض که من تازه...داشتیم هم پارتی

 کامیار و شیدا برای کردن بازی نقش فکر از...بود گرفته رو وجودم کل استرس وکیلی خدا ولی

 نقشه...نبود آبت...نبود نونت بگه نیست یکی آخه...خیلیه ندم سوتی من...میشد مور مور تنم همه

 دیگه ولی...میکردم درک رو بارمان حرف عمق داشتم الان تازه...دیگه بود؟والا چی کشیدنت

 ...باد خودم بر لعنت که کردم خودم...شده که کاریه

 مه به رو مشتاشون مت و پت مثل اونا و دادم تکون مهتاب و تیارام برای فهمیدن نشونه به سری

 سرانجام به رو خطرناک مامریت یه میکنه فکر ندونه حالایکی...کردن خوشحالی و زدن

 ��!!!!نداره خوشحالی اینقدر که شیشه پشت از جمله یه فهموندن...رسوندن

 ...بدن سوتی میترسیدن...بهتره نباشیم اینجا ما میگفتن...خونه بودن رفته سامیار و سمیه

 ...شد پیدا بارمان کله و سر دقیقه چند از بعد

 :گفت و من سمت اومد سریع کرد سلام پرستارا به اینکه از بعد
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 رو؟ خبر شنیدی-

 ...آره-

 :گفت تحکم با بارمان

 ...هبمون دهنت رو بزار...داریا پنومونی تو ناسلامتی...نکن پایین و بالا رو وامونده ماسک این هی-

 ...کردم گوش حرفاش ادامه به و برگردوندم جاش سر رو ماسک

 ...بمیری نیم و دوازده ساعت قبل باید تو...میرسن نیم و یازده تا حداکثر اینا شیدا-

 :گفتم پایین بکشم رو ماسک اینکه بدون

 ...بمیرم دوازده من خواست ساعت...نکن دخالت خدا کار تو-

 :گفت بارمان

 ��...خیارشور نریز مزه-

 ...بیخیال...شده اعصاب بی کلا جدیدا

 :داد ادامه بارمان

 سازی صحنه جوری یه شد،من عوض پرستارا شیفت که ربع و دوازده که بعد...میزنی رو حرفات-

 ...بعدش و کردی تنفسی ایست تو انگار که میکنم

 :گفتم هیجان با و پایین کشیدم رو ماسک دوباره

 ...کردن فوت ایشون متاسفانه اما کردیم میومد بر دستمون از کاری هر ما میگی میای تو-

 :گفت و زد زل من به سفیه اندر عاقل نگاه یه با بارمان

 ...شور خیار بالا بکش رو ماسکت-
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*** 

 راحت رو چیزا این...ناراحت دو هر...نگران دو هر...یو سی آی تو بودن اومده مخصوص لباس یه با

 دمیکر گریه مدام شیدا...من...بودم من نگرانی این مسبب و...فهمید مردمکاشون لرزیدن از میشد

 از رو ماسکم...داد کشش رو قضیه این نباید زیاد...بود شب دوازده ساعت...میکرد ریش رو دلم و

 مدمیو پیش کم...بود اشک پر چشماش کامیار...کردم سرفه تا چند اراده بی و برداشتم صورتم رو

 نشده رحم بی زیادی امشب من آیا و...بودم باعثش من و میکرد گریه اون...کنه گریه کامیار

 ...بودم

 :گفتم شیدا به ای گرفته صدای با

 ...ببینم رو هات گریه نمیاد خوشم...نکن گریه-

 ادامه کارم به ولی میدیدم رو اینا همه...بودم شده رحم بی من و...میکرد گریه مدام شیدا ولی

 ...میدادم

 :گفت شیدا به آروم...گذاشت شیدا شونه روی رو دستش و شیدا کنار اومد کامیار

 ...نکن میشه؟گریه ناراحت آوا بینی نمی مگه...خانومم نکن گریه-

 ...پیوسته و مدام...میکرد گریه...نمیداد اهمیت اما شیدا

 مردونش های شونه لرزش...شد دور ما از کمی و کرد ما به رو پشتش وضعیت این دیدن با کامیار

 نبود؟بود؟ که گریه از هاش شونه لرزش...دید میشد هم پشت از رو

 هک لحنی با اما...بود سخت خیلی...بودم آورده کم نفس...ریختم اشک قطره یه و بستم رو چشمام

 :گفتم شیدا به میشد دیده وضوح به توش بغض

 ...بده گوش فقط...نکن گریه-

 :گفت هقاش هق وسط شیدا
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 گوش...حرفم به...تو...بدم؟مگه گوش...حرفت به...باید...چرا...نمیدم هم...گوش...میکنم...گریه-

 !دکتر برو...گفتم...بهت...دادی؟چقدر

 :گفتم و بده ادامه رو حرفش تذاشتم

 ...گذشته کار از کار دیگه...نیست سرزنش وقت الان...کن تمومش...هیسسسس-

 هک پرستاری شد باعث و شد تبدیل زجه به اش انداخت،گریه پایین رو سرش شیدا حرفم این با

 :کنه اعتراض و بیاد نزدیکتر بود اونجا

 ...ها است ویژه های مراقبت بخش اینجا...آرومتر خانم-

 ...نکنه دخالت که فهموند پرستاره به ابرو و چشم با کامیار

 ...شیدا دست رو گذاشتم و کردم دراز رو دستم

 :گفتم تر گرفته صدایی با

 ...کن نگاه من به-

 چشمای تو که نبودم حیا بی زیادی من و...زد زل چشمام تو و آورد بالا رو سرش مظلومانه شیدا

 میگفتم؟ دروغ و میزدم زل دوستم بهترین

 

 :دادم ادامه و کردم ای سرفه

 نداری حق افتاد برام اتفاقی اگه...باش داشته یاد به ازم رو تصویر همین فقط...تصویر همین-

 دفنم و کفن کارای دنبال مردم وقتی...دیگه هیچوقت نه الان نه...ببینی رو ام جنازه

 ...کنن جور و جفت رو ها کار تمام سامیار و سمیه کردم وصیت...نباشید

 :کرد ناله شیدا

 ...دیوونه شو خفه-
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 :گفتم و کامیار سمت به برگشتم

 ...میگم دوتاتون هر به دارم گفتم؟اینو چی شنیدی-

 ...صدا بی...ریخت اشک و انداخت زیر رو سرش کامیار

 :گفتم و زدم زل شیدا چشمای به دوباره

 به دنبای مردم اگه حتی...بشه خبردار چیزی از نباید برنگشته وقتی تا...سهیل...دیگه چیز یه و-

 فهمیدید؟...بدید خبر سهیل

 ...میریختن اشک و بودن انداخته پایین رو سراشون دوشون هر

 :گفتم و کامیار به کردم رو

 کامیار؟فهمیدی؟ فهمیدی-

 ...داد تکون فهمیدن نشونه به رو سرش کامیار

 :کردم اعتراض ای گرفته صدای با

 ...بدید قول باید جفتتون...نمیشه اینطور-

 :گفتم دوباره...نمیومد در ازشون صدایی هیچ لحظه چند تا

 ...بدید قول...شمام با-

 :کردن زمزمه بغضی پر صدای با

 ...میدیم قول-

 سر از نفسی...بود شده سنگدل بدجور امشب که کسی...آوا...بودم من این...شد راحت خیالم

 خیلی...مونده کم...دقیقه ده و دوازده ساعت...انداختم نگاه ساعت به دوباره و کشیدم آسودگی

 ...کم
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 ...من از است مانده کم"

 ...تو از است مانده کم

 ...میشویم نزدیک پایان به دارم

 "باشد سپید سیه شب این پایان کاش حداقل

 

 وقتی اما...بره نمیخواست شیدا اولش...بیرون برن کرد خواهش کامیار و شیدا از و تو اومد بارمان

 و کردم بارمان به رو رفتن که کامیار و شیدا...کرد ترک رو اونجا نارضایتی با خواستم ازش من

 :گفتم

 نه؟... میشه تموم داره-

 :گفت و بست رو چشماش بارمان-

 ...آخراشه دیگه آره-

 ...اومدن اونا جای به دیگه نفر چهار و شدن جا به جا پرستارا بعد دقیقه چند

 دوقلو پرستارا اون از دوتا...اومدن بارمان سمت به شدن وارد که این محض به جدید پرستارای

 :گفت ها دوقلو از یکی...هم عین...بودن

 ...بگو خب...باهامون داری مهمی کار گفتی-

 ...ایستادن من تخت کنار و اومدن نفری چهار...بیان تر نزدیک که کرد اشاره دست با بارمان

 :گفت و کرد من به رو آرامش با بارمان

 ...جان آوا خودین همه اینها-

 :گفت و گرفت ها دوقلو سمت به رو دستش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 295 

 ...منن های دایی دختر تا دو این-

 :گفت و کرد دیگه نفر دو اون به رو بعد و

 ...قرصه دهنشون که بدونی خواستم...مهتابن و تیارام دوستان از هم نفر دو این-

 :کرد باز اعتراض به لب ها دوقلو از دیگه یکی

 میسوزونی؟ آتیشی چه داری داری؟باز چیکارمون...بارمان-

 ...کنم سرفه دوباره شد باعث که خندیدم

 :گفت و زد لبخندی هم بارمان

 ...سوزوندن آتیش به رحمت صد...میکنم منفجر بمب دارم ایندفعه-

 ...میکردن نگاه بارمان به تعجب با نفرشون چهار هر

 :گفت تردید با اونا از دیگه یکی

 ...ندی باد به رو کنی؟ما چیکار میخوای تو...تو-

 ...ندم بادتون به حدالامکان میکنم سعی-

 :داد ادامه و کشید عمیق نفس یه بارمان

 ...و...و...هستن همسرم و من دوست خانم این-

 :گفتم پرستارا به رو میکنه پته تته بارمان دیدم وقتی

 ...بمیرم باید امشب من...همین...نفر چند نظر تو...صوری مرگ یه-

 :کردن زمزمه حرف این شنیدن با شون چهارتا هر

 ...الحوائج باب یا-
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 :گفتم و کردم پووفی کلافه

 ...باشید ترسو اینقدر نمیکردم فکر-

 :گفت برگشت ها دوقلو از دیگه یکی

 کار این چون...میخواد احمق آدم...نمیخواد شجاع آدم کار این دادن انجام...نیستیم ترسو ما-

 ...محضه حماقت

 :گفت دختره به رو بارمان

 ...گفتم که همین...کنید کمکم باید-

 :گفت تحکم با بارمان اما بگن چیزی تا کردن باز لب دخترا

 ...خودم پای شد چی هر-

 ...کنن کمکمون شدن راضی پرستارا بالاخره فرسایشی بحث این از بعد

 :گفت و زد من به چشمکی بارمان

 ...میکنیم شروع دیگه دقیقه پنج-

 :ردک زمزمه بارمان بعد دقیقه چند... میگذشت کند خیلی زمان...بود دقیقه بیست و دوازده ساعت

 ...ببند رو چشمات...وقتشه حالا-

 :گفت و اومد سمتم به سرنگی با ها پرستار از یکی

 ...میکنه تر راحت رو کارت...باشی بیهوش ساعت سه دو میشه باعث این-

 ستمد توی سوزشی بعد لخظه چند و بستم رو چشمام...میرسید نظر به تر شجاع بقیه از یکی این

 ...شد ساکت چیز همه کم کم و میومد ها دستگاه بوق صدای هم بعد...کردم احساس

*** 
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 ...بعد روز سه

 الان یعنی...میکردم فکر سهیل به داشتم...شدم خیره روم به رو به و کردم مزه مزه رو ام قهوه

 بگیره؟اون خبر من از میکنه تلاش هست؟اصلا من یاد به میکنه؟اصلا چیکار کجاست؟داره

 نمی اتفاقات از خیلی نه؟کاش یا خوبه حالش نمیدونم حتی من و دوره من از ها کیلومتر

 رو ام قهوه از دیگه یکم...میشدیم هم عشق آخرین و اولین سهیل و من موقع اون شاید...افتاد

 ...خوردم

 ...مسافر؟درنگی ای روی می کجا"

 "...را دیگرت پاره خودت با ببر

 تیارام...چرخید سمت اون به نگاهم در توی کلید چرخیدن صدای با که بودم غرق خودم افکار تو

 ...بودن برگشته راستان و

 :گفت و کشید پووفی تیارام

 ...جهنم...جهنمه بیرون-

 زودتر تیارام بودم مشتاق خیلی...تو دویید مادرش و پدر از بعد تیارام کوچیک دختر افسانه

 بوده؟ خبر چه بفهمم باید...دیگه بود من سوم امروز دیده؟بالاخره چی که کنه تعریف

 :گفتم و رفتم راستان سمت به تردید با...بست رو در و اتاق تو رفت صاف تیارام

 خبر؟ چه-

 :گفت و نزدیکتر اومد بعد...اتاقش تو بره که کرد اشاره افسانه به راستان

 ...نیست خوب اصلا شیدا حال-

 ...زمین افتاد چشمم گوشه از اشک قطره یه و پایین انداختم رو سرم حرف این شنیدن با
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 :گفت نگرانی با راستان

 مدام...نداشت تعریفی کامیارم حال...میومد در دم تا صداش...میزد هایی زجه چه نمیدونی-

 بدم؟ چی رو سهیل جواب من میگفت

 :گفت و کرد مکث یکم

 گریه هی...میلرزه بدنم و تن میافته یادم هم هنوز...شده بدتر هم خاکسپاری روز از شیدا حال-

 بود مونده کم بار چند حتی...ست زنده من آوای میگفت...خنده زیر میزد وسطش یهو و میکرد

 ...کرد رحم خدا اما...کنه باز رو کفن

 که درد همه این...نمیزدن خاکسپاری روز از حرفی مهتاب و تیارام که بود همین خاطر به پس

 محض حماقت کار این...میگفت راست بارمان...آره...کردم کار چی میفهمیدم تازه...نداشت گفتن

 ...نبخشه منو هیچوقت ممکنه بفهمه اگه...زدم شیدا به ای ضربه بد احمق من...بود

 و دنمیکر اعتراض جمع نظر به...نمیکرد دخالت بقیه کار تو زیاد...بود آرومی و منطقی آدم راستان

 همونب نقشه تواین و بود نکرده مخالفت ما تصمیم با که بود همین خاطر به...نبود هم سرزنش اهل

 ردهنک رو کار این کاش...نمیکرد کمکم هیچکس کاش...نمیکرد کمکمون کاش اما...بود کرده کمک

 ...کاش...بود

 :گفت و راستان سمت برگشت...بود بغلش هم پسرش...بیرون اومد اتاق از تیارام

 ...میشه خورد داره اعصابم...بیار در رو سیاه لباسای این برو-

 ...رفت و داد تکون رو سرش راستان

 ...نشست مبل روی کلافگی با و اومد تیارام

 ...نکرد اذیتت که آرش-

 ...بود آروم خیلی و بود ماهش یه حدودا...بود تیارام پسر آرش

 :گفتم و خندیدم
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 راه داد و جیغ اصلا دیگه های بچه برعکس...آرومه بلده؟خیلی کردنم اذیت تو پسر این مگه-

 ...نمیندازه

 اهنگ از وقتی...میشناختم رو تیارام...شد پسرش به کردن نگاه مشغول و کرد ای خنده تک تیارام

 ...نداره برات خوشی  خبرای یعنی میره طفره بهت کردن

 

 :زدم صداش آروم

 خوبه؟ تیارام؟حالت-

 :گفت و زد تصنعی لبخندی

 ...شدم ترم عالی دیدم که رو شیدا اصلا...عالیم...خوبه حالم...معلومه...بله-

 رو آرامشش بایدم...دیده رو شیدا های زجه اون...بود معلوم زدنش حرف طرز از...نبود خوب حالش

 ...باشه نداشته وجدان عذاب وضعیت اون دیدن با آدم میشه مگه...باشه داده دست از

 :گفتم و نشستم کنارش

 ...من...ممن مسببش میافته که اتفاقی هر...نیست تو تقصیر اینا...باشی ناراحت نباید تو تیارام-

 :گفت و گریه زیر زد تیارام

 ...مقصریم همه...سامیار...سمیه...بارمان...مهتاب...تو...من...مقصریم همه...نه-

 دو ما گریه دیدن با هم آرش...بود اشک خیس دوتامون هر صورت حالا...گرفت شدت اش گریه و

 یلیخ وضعمون میکرد،یعنی گریه ما وضعیت دیدن با آرومی این به ای بچه وقتی...گریه زیر زد تا

 نه؟...بود خراب

 هامون گریه بلند صدای...زد خشکش ما دیدن با...اومد ما سمت به و بیرون دویید اتاق از راستان

 ...بود گرفته فرا رو اتاق کل
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 :گفت و ما به زد زل غمزده ای قیافه با راستان

 ...شده که کاریه...بسه...دخترا بسه-

 :زد لب آروم...زد زانو تیارام پای جلوی و اومد بعد

 ...من به بده رو آرش-

 ور بچه نمیدونست بیچاره...نشست رومون به رو  مبل روی بعد و گرفت تیارام از رو آرش راستان

 خودمون اتفاقا این باعث و نداشتیم دلداری لیاقت ما که چند هر...بده دلداری ما به یا کنه آروم

 ...بودیم

 شیدا نمیکردم فکر...میریختم اشک آروم تیارام و من اما...شد آروم آرش دقیقه چند از بعد

 قبول رو من مرگ و میشه آروم روز سه دو از بعد میکردم فکر...باشه وابسته من به اینقدر

 ...نبود شیدا حق این...دادم آزارش بدجوری...نشد ولی...میکنه

 ...نشست جاش سر و برگشت لحظه چند از بعد و اتاق توی برد رو بچه راستان

 :گفت و چشمام تو زد زل راستان

 گها حتی...نتونی اگه حتی...بپذیری هم رو عواقبش باید پس...کردی انتخاب خودت که راهیه این-

 ...باشی نداشته رو تحملش

 :گفت تیارام که شم بلند جام از خواستم...دادم تکون فهمیدن نشونه به رو سرم

 داری؟ خبر آرشام از...تو...تو-

 روی دوباره و شد سست پاهام آرشام یادآوری با...نبودم آرشام یاد به اصلا من...من...آرشام...وای

 بخاطر اما...اون کس تنها...اونم مادر من...بردم یاد از رو پسرم رفت؟چطور یادم چطور...افتادم مبل

 وای...بردم یاد از رو پسرم کوفتی نقشه این خاطر به...بردم یاد از اونو داشتم سهیل به که عشقی

 یاد از رو زبونم شیرین ساله چهار پسر من که بود ممکن شدم؟چطور پست اینقدر کی من...خدا

 نگرفته نظر در رو بشه وارد اون روحیه به بود قرار که رو ای ضربه ممکنه باشم؟چطور برده
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 هشب اگه...داره منو فقط من چی؟آرشام آرشام اما...کنه تکیه کامیار به من بعد میتونه باشم؟شیدا

 میاد؟ سرش بلایی چه...نیستم من بگن اگه...مردم من بگن

 ...سال چهار...سالشه چهار فقط اون

 :زدم داد چیزا این یادآوری با

 ...ببینم رو آرشام باید من-

 :گفت تعجب با راستان

 چییییی؟-

 ...ببینم رو آرشام باید من میگم-

 میدونی ای زنده تو بگه همه به اگه...ست بچه یه اون...نکن هم فکر بهش اصلا...آوا نداره امکان-

 میشه؟ چی

 :گفتم ملتمسانه

 ور چیزی بگم بهش اگه...باهوشه خیلی آرشام...نگه چیزی کسی به میدم قول...ببینمش باید-

 ...نمیگه هیچکس نگو،به

 :گفت تیارام

 ...اگه...ست چهارساله بچه یه اون جان آوا-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 داغون بشنوه رو من مرگ خبر بچه اون اگه...ساله چهار بچه یه میگی خودت-

 یه این میگیم...گفتیم مهسا و افسانه به که میگیم بهش رو چیزی همون اصلا...داغون...میشه

 ...نگفتیم هم دروغ...میبازیم ما ام زنده من بگن کسی به اگه...بازیه

 :دادم ادامه و انداختم پایین رو سرم
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 ...بازی یه...بازی یه اینم-

 :گفت و شد بلند جاش از راستان

 ...میگیریم تصمیم کار این به راجع اومدن ها بچه که شب-

 :گفت و داد تکون سری هم تیارام

 ...میگه راست-

*** 

 

 احوال و حال تو همه انگار...اومد نمی در صدایی هیچکس از...بودیم نشسته میز یه دور هممون

 و شکست رو ما بین سکوت اجبار به دیوار روی پاندولی ساعت بالاخره اینکه تا...بودن خودشون

 ...داد پنج ساعت از خبر شد تکرار بار پنج که صدایی

 :گفت و کوبید میز روی رو چاییش فنجون مهتاب

 ...میشیم سر به جون هممون بگذره ماه یه این تا-

 :گفت و زد پوزخندی بارمان

 میزدید حرف مطمئن ن آنچنا شما اما...میکردم مخالفت باهاتون که میدیم رو روزا این قبلا من-

 ...منم که

 ...نده ادامه  بهتره که فهموند بهش و گذاشت بارمان شونه روی رو دستش راستان

 ...شد خیره روش روبه به و گرفت ضرب زمین روی پاش با...نداد ادامه و کرد پووفی کلافه بارمان

 :گفت ناراحتی با سمیه
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 بخاطر کنم تصور نمیتونستم حتی من...حساسه اینقدر شیدا نمیدونستیم که ما...شده که کاریه-

 ...بود محال...شیدا اونم...افسردگی...بشه مریض اونطور آوا مرگ

 :کردم زمزمه بغض با

 ...دوستش بهترین...من...منم مسببش و...نبوده محال هم خیلی که این مثل...شده ممکن که حالا-

 :گفت مهربونی با تیارام

 رو قشهن این نمیتونستی تو نمیکردیم حمایت تو از ما اگه...مقصریم هم ما...نیستی مقصر فقط تو-

 ...مقصریم ما همه پس...کنی پیاده

 :داد ادامه همه به رو و کرد مکثی بعد

 و یتنهای احساس نذاریم و باشیم شیدا بر و دور که اینه بکنیم میتونیم که کاری تنها الان ما-

 ...بکنیم رو سعیمون باید...کنه ناراحتی

 :گفت و زد بشکنی مهتاب

 ...میبینه آسیب این از بیشتر شیدا نه و میره لو مون نقشه نه اینطوری...خودشه-

 :گفت و داد تکون سری راستان

 امتیار نیست یادتون...بدیه موقعیت تو اون الان...نذارید تنها رو شیدا باید...درسته همین...آره-

 ممعلو باشه تنگنا تو وقتی بیاره؟آدم خودش سر بلایی چه مرده،میخواست مهتاب فهمید وقتی

 ...میگم چی که میفهمید...بزنه کاری چه به دست نیست

 ...دادن تکون سری همه

 :داد ادامه راستان

 ...دیگه مسئله یه میمونه-

 ...زدن زل راستان به تعجب با همه تیارام و من غیر
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 :گفت و داد قورت صدا با رو دهنش آب راستان

 ...آرشام-

 ...نمیگفتن هیچی و راستان به بودن زده زل همونطور همه...گرفت رو جا همه سکوت

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس راستان

 چیه؟ نظرتون...بگیم بهش رو قضیه جوری یه باید-

 :کرد اعتراض بارمان

 دار راز نمیتونه...ست بچه یه اون...محضه حماقت واقعا دیگه این...نکنید فکرشم...ابدا...اصلا-

 ...باشه

 منع بهش حقیقت گفتن از منو و ست بچه من آرشام میدونستن هم خودشون خوبه

 شنیدن با بزارم و نگم بهش هیچی داشتن انتظار...داشتن من از انتظاری چه اینا واقعا...میکردن

 بشه؟هان؟ داغون اش روحیه من مرگ خبر

 

 :گفتم و شدم بلند جام از

 ...شده که قیمتی هر به...ام زنده من بدونه باید آرشام-

 :گفت عصبانیت با و شد بلند جاش از هم بارمان

 بکنی کار میخوای چرا پس...کردی شروع رو بازی این خودت...نمیارم در سر یکی تو کار از من-

 هان؟...بره باد به زحماتامون تمام که

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی کلافه

 ...کنی درک منو نمیتونی تو-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 305 

 وت رفتم...کردم تند پا بالکن سمت به و شدم دور جمع اون از بمونم جوابش منتظر اینکه بدون و

 ...بستم محکم درو و بالکن

 نمی دقیقا اما میشنیدم مبهمی اصوات یه...شنید رو بحثاشون و جر صدای میشد هم اینجا از

 ...مخالفه همچنان بود معلوم...بود بلندتر همه از بارمان صدای...میگن چی فهمیدم

 مردم آمد و رفت دیدن با همیشه...شدم خیره کوچه به و نشستم ها صندلی از یکی روی بیخیال

 ...میشد خوب حالم

 ...دادم ادامه کردنم نگاه به باز و انداختم پام یکی اون روی رو پام یه

 ...برگشتم سمت اون به بالکن در شدن بسته صدای با گذشت که یکم

 رهبهت شاید یا...زد جونی بی لبخند و  چرخوند کوچه سمت به رو سرش...کردم نگاهش...بود سمیه

 ...داد کش لباشو فقط بگم

 :کرد زمزمه آروم

 ...میکنه آرومت مردم به کردن نگاه هنوزم-

 :گفتم و کشیدم آهی

 که رو زندگی جریان حداقل اما...نمیرسم آرامش به هیچی با که خرابه حالم اونقدر دیگه الان-

 ...بیرون میام خودم زندگی هوای و حال از یکم میبینم

 :گفت و شد خیره رو به رو به...نشست من کنار و اومد سمیه

 داستانی یه...همشون...دارن قلبشون تو داستان یه میشن رد رومون به رو از که آدمایی این همه-

 که میجنگن دارن هنوز اما...فراوان که مشکلاتشم...گریه هم و هست خنده هم توش که

 باید ما...زیاده مشکلات...مردمیم همین از یکی هم ما...جان آوا...بزارن سر پشت رو مشکلاتشون

 اشتباه زندگیمون تو ما فقط یا...مشکله ما مشکلات فقط کنیم فکر ما شاید...بجنگیم و نیاریم کم

 روزای این...میگذره هم روزا این...میکنن اشتباه هم و دارن مشکل هم همه...نه اما...میکنیم
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 کرف...ست ریخته بهم اعصابت الان میدونم...باشی صبور کافیه فقط...میشه تموم بالاخره سخت

 آینده رفک به بهتره اما...شیداست پیش فکرت و کردی پیاده رو نقشه این که کردی اشتباه میکنی

 خاشپر اینکه نه...کنی جبران کن سعی کردی اشتباه میکنی فکر اگه...گذشت گذشته...باشی

 ...کنی نابود رو خودت یا و کنی

 حرفهای...بود شده متوقف چیز همه انگار...برد ماتم لحظه یه سمیه دهن از حرفا این شنیدن با

 سخت وزایر این که بکنم رو سعیم باید...باشم این از بعد فکر به باید من...برام بود تلنگر یه سمیه

 اون از بازم...بیرون اومدم افکارم از بارون نم نم صدای با...کنم سعی باید...بزارم سر پشت رو

 سطو بارون مثل هم عشق...میشد تعجبت باعث و میومد یهو که اونایی از...تابستون وسط بارونای

 ...میاد نداری رو انتظارش که وقتی درسته...تابستونه

 ...احساسه صدای بارون"

 ...میشناسه چشاتو بارون نم

 ...دادم دست از رو تو

 ...میبازه دنیاشو آدم لحظه یه تو

 

 ...خونه این سکوت تلخه

 میدونه؟ کی خدا از غیر آخه

 ...آتیشه دلم تو

 ...دیوونه این حال میشه بهتر تو با

 

 ...کنی باور که اونه از تر سخت روزا این
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 سرکنی؟ خاطره یه با میشه مگه

 ...بهتره نگم چیزی من میدونی تو

 تره؟ عاشق تو از کی دنیا تو

 

 ...زخمیه صدام زدم هق هق جوری یه

 ...فهمیه نمی که دردی بیرون

 ...پروازمون پر شد پر پر دفعه یه

 "...آسمون دل قدر چه است گرفته

 

*** 

 سهیل

 :گفت طعنه با الیف که میرفتم ور غذام با داشتم قاشق با

 ...نمیاد خوشتون ترکیه های غذا از شما اینکه مثل رئیس-

 روز چهار این تو...مینداخت آوا یاد منو هم الیف حتی...کردم نگاه الیف به و کردم بلند رو سرم

 فقط...نداشتم هم رو خودم حوصله دیگه اصلا...باشم نکرده فکر آوا به که نبوده ای لحظه

 کنار...ام خونه به...کشورم به برگردم و بدم سامون و سر رو اینجا کارای زودتر چه هر میخواستم

 یتنهای احساس خیلی اینجا...داشتم دوستشون که اونایی کنار...رفیقم کنار...کسم ترین عزیز

 :گفت و زد من بشقاب به قاشقش با الیف...میکردم

 هست؟ حواستون-
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 ...نیست جاش سر حواسم اصلا امشب...اصلا...نه-

 :گفت و زد لبخندی الیف

 اچر نیست معلوم...حواسید بی و خوصلخ بی ترکیه اومدین وقتی از شما...نیست ای تازه چیز-

 هستید؟ اینجوری

 :کردم اعتراض

 ...دارم حالی چه بدونی که نیستی من جای تو-

 ...زد لبخند دوباره الیف

 موردش در نرفتی راه کسی کفشهای با تا میگن مواقع این در هم شایسته جناب!رئیس بله اوه-

 ...نکن قضاوت

 ...نکن قضاوت پس...میدونی خودتم خوبه-

 میتونستم منم کاش...میخندید راحت چقدر...داد ادامه خوردنش غذا به و خندید دوباره الیف

 و میخندیدم راحت منم بود نشسته جلوم ،آوا الیف جای به اگه شاید البته...بخندم راحت اینقدر

 ...میزدم زل سیاهش چشمای به

 بهش فردا حتما...بگیرم ازش خبری یه میخواست دلم خیلی...بود شده تنگ خیلی آوا برای دلم

 ...کرده هواشو بدجوری دلم...میزنم زنگ

 ...بشم آروم صداش شنیدن با شاید بزنم حرف باهاش اگه

 هنوز من غذای اما...کرد پاک رو دهنش دور دستمال با و خورد رو غذاش از تکیه آخرین الیف

 ...شدم غذام خوردن بیخیال...بود نشده هم نصف

 :گفت و انداخت بشقاب توی رو دستمال الیف

 میخورید؟ نوشیدنی-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 309 

 :گفتم تعجب با و بردم بالا رو ابروهام

 چی؟-

 ...شرابه منظورم...اوم...نوشیدنی-

 رفته؟ یادت...الیف مسلمونم من-

 یکم ایدبخو شاید گفتم ولی...نیستم اهلش زیاد منم البته...نبود یادم اصلا...رئیس ببخشید...اوه-

 ...کنید فراموش و بیایید در حال این از

 :گفتم و شدم بلند جام از حرص با

 ...نکنم فراموش اینجور سیاه سال صد میخوام-

 رجخا رستوران از...بود رفته الیف برگشتم وقتی...کردم حساب رو غذا پول سریع و رفتم هم بعد

 و کرده قهر کردم فکر من...هه...بود نشسته ماشین توی الیف...رفتم ماشین سمت به و شدم

 ...رفته

 :گفتم و فرمون پشت نشستم

 ...رفتی کردم فکر-

 :گفت و خندید

 ...آورد گیر تاکسی نمیشه اصلا شب موقع این...نه اوه-

 ...اومد حرف به الیف گذشت که دقیقه چند...کردیم حرکت و زدم استارت حرف بی

 که کنید درک امیدوارم...شرمندم دادم بهتون رستوران تو که پیشنهادی خاطر به واقعا رئیس-

 ...متفاوتن هم با ها فرهنگ

 :گفتم و دادم تکون سری...بودم نکرده عادت اش لهجه به هم هنوز
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 ...نیست مشکلی-

 

*** 

 :گفتم و کردم  پیاده رو الیف ساختمون در دم درست

 ...شرکت یکی اون سراغ بریم باید...دنبالت میام فردا-

 :گفت پنجره از و شد خم الیف

 ...رئیس بیام باهاتون ندارم جرات دفعه این دیگه من -

 :گفتم و دادم بالا ابرومو تای یه

 اونوقت؟ چرا-

 نم کردید دعوا اونطور آتابک با که دفعه اون...میکنید رفتار بدهکاراتون با خشن خیلی شما-

 ...میدیم نزدیک از رو گانگستری فیلم یه داشتم انگار...ترس از مردم می داشتم

 ...خندید بلند و

 :گفتم و چرخوندم حدقه تو رو چشمام

 و سر با بخوام که ندارم زیاد وقت من...میکردم برخورد باهاش همونطور باید...بود نفهم زبون اون-

 و اومد راه باهامون نخورده رو دوم چک که دیدی...بدم دستش از فرسایشی بحثای و زدن کله

 ...میکنه پرداخت رو بدهی گفت

 هن ساعت...دنبالم بیایید که منتظرم صبح فردا من...قبوله...باشه...حرفیه هم این...بله...خب-

 خوبه؟

 ...خداحافظ فعلا پس...خوبه-
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 :گفت و خندید باز الیف

 ...رئیس خداحافظ-

 نیم و کردم حرکت ویلا سمت به سرعت با...خندید می هی...بودا سرخوش زیادی هم الیف این

 مه بعد...انداختم پارکینگ توی رو ماشین و کردم باز ریموت با رو در...رسیدم ویلا به بعد ساعت

 آروم رو خونه در...بودم خسته خیلی...بود شب نه ساعت...شدم خونه وارد و شدم پیاده ماشین از

 که بود آوا این باز و بستم رو چشمام...کردم پرت مبل اولین روی رو خودم و بستم سرم پشت

 به من به اونم داره امکان یعنی...ابد تا من زندگی زن تنها...من آوای...بست نقش چشمام جلوی

 من اما...ساده دوست یه...هه...میدونه دوست یه منو فقط اون...نه...کنه نگاه زندگیش مرد عنوان

 شد؟ معمولی غیر ساده دوستی این برام کی چی؟از

 ...شد معمولی غیر ما ساده دوستی"

 چیشد؟ وجود تو روز اون نمیدونم

 ...لرزید وجودم که شد چی نمیدونم

 "...فهمید زودتر تو از حسو این من دل

 قاب به خورد چشمم کردم روشن رو چراغ که همین...رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند مبل روی از

 عکسش و انداختم تخت روی رو خودم...میزد لبخند بهم داشت و بود پاتختی روی که آوا عکس

 ...چشمام جلو گرفتم رو

 عکس تو اون و میکردم گریه رفتنش خاطر به من که روزایی اون مثل...همیشه مثل...میخندید

 مثل...میخندید فقط اون و میزدم زجه من که هایی زمان همه مثل...میزد لبخند و بود ایستاده

 اونو طاقت من ولی...نمیزنه بهم زنگ یه حتی اون و میگیرم آتیش دوریش از دارم که الان

 اسمم بازم میخواد دلم...بپیچه گوشم تو صداش میخواد دلم...میزنم زنگ بهش فردا همین...ندارم

 ...کنه صدا رو

 ...بچگیمه لالایی تو صدای...کن صدام"
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 "نیمه نصفه عشقای از خستم دیگه...کن صدام

 

 :کردم زمزمه و گذاشتم قلبم روی رو عکسش

 ...باشم عاشقت بذار ندارم،ولی اهمیتی برات اینکه با...عاشقتم...دارم دوستت-

 ...کشیدن تیر به کرد شروع ام سینه قفسه و آورد در ادا قلبم دوباره آوا یادآوری با و

 ...دیگر است قلب"

 ...که ندارد عقل

 ...است دیوانه

 ...آید می که اسمش

 "...میشود تر دیوانه

 دوباره و رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند تخت روی از و گذاشتم جاش سر رو آوا عکس

 عاقبت بود شده زندگیم...بمونم زنده بیشتر روز چند تا میخوردم قرص...همیشگی کار همون

 که ودب اونجا بدبختی...بمیره که بهتر همون باشه بند قرص تا چند به زندگیش آدم وقتی...یزید

 آوا چشمای ندیدن از!نه...بترسما مرگ از اینکه نه...نداشتم هم رو مردن جرات حتی

 ...میترسیدم...میترسیدم  صداش نشنیدن از...میترسیدم

 ابجو رو موبایلم تردید با...بود ناشناس شماره...بیرون شدم پرت افکارم توی از موبایل صدای با

 :دادم

 بعله؟-

 ...گوشم تو پیچید انگیز نفرت صدای همون دوباره

 ...پسر آقا ام کیوانی-
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 :زدم داد نفرت با

 نمیداری؟ بر سرم از دست چرا عوضی مرتیکه-

 بهت زدم زنگ فقط...دارم کار تو با ها حالا حالا خیال؟من خوش بردارم؟چه سرت از دست...هه-

 هستن هنوزم اما...نمیرسه بهش دستم دیگه که حیف...رفت  که کرد رحم خانومت آوا به خدا بگم

 ...کنه زخمی رو قلبت مرگشون که کسایی

 ...روانی شو خفه-

 رفت؟اشکالی جونت آوا...میبندم رو تو نفس راه اول اما...موقعش به اونم...میشم هم خفه-

 اما...نمیکنه خاموش رو دلم آتیش مرگش...دنیا اون میفرستم رو اون...هست که کامیار آقا...نداره

 ...میکنه آرومش یکم

 :زدم داد قبل از بلندتر

 ...برسه بهت دستم اگه!میگی چی داری بفهم...کثافت مردک-

 ...هیچی...نیستی هیچی عمل موقع...دیگه نه؟آره بلدی دادن فحش فقط-

 ...موند دلم رو حرفم و شد قطع تماس بگم ای دیگه چیز خواستم تا و

 چه رفت؟اونجا رفت؟کجا رفت؟آوا که کرد رحم آوا به میگفت؟خدا چی مرتیکه این اصلا

 بکشه؟دلم رو کامیار میخواد و داده تغییر رو هدفش کیوانی افتاده؟چرا اتفاقی چه خبره؟اونجا

 هزارتا...گرفتم ضرب زمین رو پام با کلافه و انداختم صندلی روی رو خودم...میزد شور بدجور

 ازش و کامیار به بزنم زنگ باید...نیست جایز درنگ که این مثل...نه...میچرخید سرم تو سوال

 یوانیک هدف دیگه حالا بگم بهش ؟باید.!میده معنایی چه گفت کیوانی که خزعبلاتی این بپرسم

 ...باید...بگم بهش باید...بودنمون قهر بابای گور...اونه
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 چند از بعد اما...گشتم کامیار شماره دنبال لرزون دستای با و گرفتم صورتم جلوی رو موبایلم

 ...گرفتم رو اش شماره...بزنم زنگ آوا به اول گرفتم تصمیم ناگهانی تصمیم یه طی لحظه

 ...میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

the mobi le set i s off... 

 اما...گرفتم رو شماره دوباره...شده اشتباه شاید...باشه خاموش آوا گوشی نداشته چی؟سابقه یعنی

 حتما...اره...شده تموم شارژش افتاده؟شاید اتفاقی چه...افتاد شور دلم...نگرفتم جوابی بازم

 میزد؟ شور اینقدر من مرده صاحب دل این چرا پس اما...شده تموم شارژش

 کامیار غمگین صدای بوق سه از بعد...گوشم دم گذاشتم رو موبایل و گرفتم رو کامیار شماره

 ...گوشم تو پیچید

 ...بله؟بفرمایید-

 با...نمیزد حرف باهام مودبانه اینطور یا و نمیداد جواب یا وگرنه...نکرده نگاه رو شماره دوباره حتما

 :گفتم تردید

 خوبی؟...جان کامیار سهیلم-

 میکردم فکر...بزنم حرفی داشتم جرات من نه و میزد حرفی اون نه...بود سکوت دقیقه یه درست

 :ردک زمزمه نگرانی با کامیار تعجب کمال در اما...میده فحشم یا و میکنه قطع روم رو گوشی یا الان

  سهیل؟-

 تمیتونس دلیلی چه اینا...نگران لحن غمگین،این لحن اون...شده چیزی یه که شدم مطمئن دیگه

 ...باشه داشته

 :گفتم نگرانی با

 داری؟میدونی خبر آوا از تو...نمیده جواب رو گوشیش آوا اما...شدم مزاحمت که ببخشید-

 کجاست؟
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 :کردم زمزمه ترس با...شد عایدم که بود سکوتش تنها لحظه چند تا بازم

 من آوای سر بلایی کیوانی نکنه...نیست کردن قهر وقت الان...کامیار بزن حرفی یه تروخدا-

 ...بزن حرفی یه خدا آورده؟ترو

 ...سکوت بازم

 ...لعنتی بزن حرف د-

 :کرد زمزمه آروم

 ...نبرده خودش با هم رو گوشیش...سفر رفته...خوب خیلی...خوبه آوا-

 ...شد هم بدتر هیچ که نشد آروم دلم چرا نمیدونم اما گفت که رو اینا

 ...بعیده میشناسم من که آوایی از کار گوشیش؟این بدون سفر؟اونم بود رفته

 :گفتم نگرانی با

 کامیار؟ میگی راست که باشم مطمئن-

 چیه؟ دروغم...بابا آره-

 داره؟ بغض آوا رفتن سفر مگه...داشت بغض صداش چرا پس میگفت راست اگه

 ...آوردم زبون به رو فکرم

 داره؟ بغض صدات چرا پس-

 :گفت نگرانی با کامیار

 درمیاری؟ حرف چرا...بابا بغض؟نه-

 ...میلرزه هم بدجوری...گرفته صدات...میکنم احساسش من...اما-
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 :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند کامیار

 ...خودشون خونه رفته کرده قهر...شد حرفم یکم شیدا چیه؟با میدونی...نه-

 ...میزد شور چرا؟ولی نمیدونم...میزد شور دلم بازم

 ...کامیار میگم-

 بله؟-

 دیگه؟ تهرانی...بگیره تماس من با بگو تهران برگشت که آوا-

 مگه؟ چطور...آره...آره...آ-

 ...شمال برید قراره بودم شنیده آوا از آخه-

 ...شد کنسل...نه...نه-

 ...دیگه چیز یه فقط...آهان-

 :کرد زمزمه تردید با کامیار

 چی؟-

 :گفتم حرصی

 ...بود زده زنگ بهم دوباره کیوانی-

 خب؟؟؟-

 تغییر رو هدفش میگفت...رفت که کرد رحم آوا به خدا میگفت...میگفت پرتایی و چرت یه-

 ...توئه کشتن دنبال بعد به این از میگفت...داده
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 ...شنید میشد هم تلفن پشت از رو کامیار پوزخند صدای

 ...نفهم مرتیکه...بده تغییر رو هدفش بایدم-

 :پرسیدم تعجب با

 هااان؟-

 منو گرفته نمیرسه،تصمیم بهش دستش و سفر رفته آوا دیده حتما میگم...هیچی...هیچی-

 ...بکشه

 داداش؟ باشه...بیاد سرت بلایی من کارای خاطر به ندارم دوست...باش خودت مراقب کامیار-

 ...بکنه نمیتونه غلطی هیچ کیوانی...راحت خیالت...داداش چشم-

 ...نگرفت خندم اش خنده از همیشه مثل چرا نمیدونم اما...خندید و گفت رو این

 :گفت خنده با کامیار

 ...خداحافظ فعلا...برم باید من...خب-

 ...خداحافظ...باشه-

 شور دلم...نبود که میزد رو آوایی شور دلم...میزد شور دلم همچنان من و...شد قطع تماس و

 یه از نمیتونست غم این و...بود غم از پر لحنش...بود شده عوض لحنش که میزد رو کامیاری

 ...میزد شور دلم...بگیره چشمه سر شوهری و زن کوچیک دعوایی

 ینا با...کشیدم سر همونطور و برداشتم یخچال توی از رو آب بطری و شدم بلند جام از کلافگی با

 هی آوا یادآوری با...شده اختراع لیوان...نخور آب بطری با میگفت همیشه...افتادم آوا یاد دوباره کار

 ...بست نقش لبم رو شیرین لبخند

 برعکس...بود کرده رو گیتار هوای دلم امشب...اتاقم تو برگشتم و گذاشتم جاش سر رو آب بطری

 و بودم بلد رو گیتار زدن فقط بود،من بلد رو ها ساز  همه نواختن و بود موسیقی استاد که آوا
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 نشه جا هیچ شاید که هست آرامشی یه گیتار صدای تو...میکرد آرومم کلی هم ساز یه همین

 ...کرد پیداش

 دو آخه...بود اومده در کوک از یکم...آوردم درش و کردم باز رو درش...داشتم گیتار یه کمدم تو

 که آهنگی نواختن به کردم شروع و کردم کوکش...بودم نیومده سراغش که بود ای خورده و سال

 ...زد برام اونو گیتار با بار اولین آوا

 ...کردم زمزمه باهاش و زدم رو آهنگ خودم...نبود بد صدام

 

 ...میشه تنها آدم که وقتی چرا"-

 میشه؟ دنیا یه قد اش غصه و غم

 ...میشینه پنهون گوشه یه میره

 ...میبینه زندون یه مثل رو اونجا

 ...میکنه اسیرت تنهایی غم

 ...میکنه پیرت بجنبی بخوای تا

 ...میکنه اسیرت تنهایی غم

 ...میکنه پیرت بجنبی بخوای تا

 

 ...میزنه پر چشام تو اشک میشم تنها که وقتی

 ...میزنه در دل خونه یواش یواش میاد غم

 ...بهار مهتاب زیر میافتم ها شب اون یاد
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 ...یار و من مینشستیم چشمه لب جنگل توی

 ...میکنه اسیرت تنهایی غم

 ...میکنه پیرت بجنبی بخوای تا

 ...میکنه اسیرت تنهایی غم

 "...میکنه پیرت بجنبی بخوای تا

*** 

 

*** 

 هلحظ چند...میکرد نگاه من به تعجب با همونطور الیف...تکوندم رو روم و سر و زدم بهم رو دستام

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ...خنده زیر زد و اومد خودش به گذشت که

 میخندی؟ چی به-

 :گفت خنده وسط

 ...رئیس...هستید جالب...خیلی...شما-

 :میدادم،گفتم ادامه لباسام تکوندن به که همونطور

 مثلا؟ چرا-

 ...میزنید حرف بدهکاراتون با باحال خیلی آخه...آخه-

 ...کنم استفاده یدی روش از مجبورم منم...نفهمن زبون یکم فقط...یکم بدهکارامون خب...آهان-

 :گفت و بالا داد ابروشو تای یه الیف
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 یدی؟ روش-

 ...آوردم در زدن مشت ادای و زدم لبخندی...کشته منو اش لهجه اصلا

 ...یدی روش میگن این به...این یعنی-

 :گفتم و فرمون پشت نشستم منم...ماشین تو نشست و خندید الیف

 شرکت؟ یا خونه میری-

 ما پس...میدن رو پولمون دیگه هفته سه دو تا ایلماز و آتابک...شرکت بریم بهتره...رئیس نه اوه-

 ...کردن باد دستمون رو که باشیم جنسایی اون فکر به باید

 :گفتم و زدم استارت

 چیه؟ تو پیشنهاد...خب-

 چطوره؟...بدیم طلبکارامون به پول جای به میتونیم رو ها جنس این از زیادی مقدار میگم من-

 ...میشی چیزی یه  نخوره ترشی...ها میکنه کار خوب مخت اوقات بعضی هم تو...خوبه-

 :گفت تعجب با الیف

 هاستفاد زیاد ها المثل ضرب این از میشه...رئیس اوه...نمیخورم ترشی که من...نخورم بله؟ترشی-

 ...میشم گیج کاملا من...نکنید

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ...میشه...اره-

 :گفت و خندید

 ...میکنه گیج کاملا رو من و میکنه استفاده اینا از خیلی هم شایسته جناب-

 ...خاروند رو سرش و گفت رو این
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 :گفتم و خندیدم

 ...کنی کار فارسیت زبان روی باید میشی ایرانی شرکت یه حقوقی و مالی مشاور وقتی-

 ...داره کار ها حالا حالا من زبان...میگید درست شما...بله اوه-

 ...بشناسمت بیشتر میخوام...بگو خودت از یکم...الیف میگم-

 :گفت و خندید

 و بشم وکیل که بود آرزوم بچگی از...شدم بزرگ فقیر تقریبا خانواده یه تو من...خب...اوم-

 خودم از کوچیکتر برادر یه...هست هنوز مادرم اما...کرد فوت بود سالم دوازده وقتی پدرم...شدم

 ...و دارم

 هوم؟...باشه کافی شناخت قدر همین نظرم به...کافیه خب-

 ...نیستید کنجکاو زیاد شما که خوبه...رئیس بله اوه-

 :گفتم و خندیدم

 ...نیستید فضول زیاد که خوبه بگو...باش راحت-

 :گفت و شد گرد چشماش الیف

 ...رئیس نبود این منظورم اصلا...نه نه نه-

 

 :گفتم و خندیدم دوباره

 ...کردم شوخی...الیف بابا خب-

 :گفت و کشید آسودگی سر از نفسی الیف

 ...شدید ناراحت جدی کردم فکر...ترسوندید منو...رئیس اوه-
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 :گفتم آروم و فشردم گاز پدال رو بیشتر رو پام

 و...خندیدنات...شیطنتات...میندازی عزیزی یه یاد منو...هستی خوبی خیلی دختر تو...الیف-

 ...هستی زندگیم خوب لحظات یادآور تو...بیافتم اون یاد من که میشه باعث کارات از خیلی

 :گفت و زد گرمی لبخند

 ...رئیس هستم زندگیتون خوب لحظات یادآور که خوشحالم...هستید خوبی مرد هم شما-

 :پرسید تردید با بعد و کرد من و من یکم بعد

 کیه؟ میافتید، اون یاد من دیدن با که عزیزی اون بپرسم میتونم...رئیس-

 ...بپرسی میتونی...اره-

 کیه؟ اون...خب-

 خودم مال اونو نمیتونم اما میخوامش وار دیوانه که کسی...زندگی تو عشقم آخرین و اولین-

 ...بزرگ مانع یه...هست بینمون مانعی یه...بکنم

 :پرسید و کرد ریز رو چشماش الیف

 مانعی؟ چه-

 ...خودم-

 :کرد زمزمه آروم و زد زل بهم تعجب با

 میشه؟ خودتون؟مگه-

 کاری هیچ اینکه از و اومد سراغم به همیشگی غصه و غم اون دوباره سرنوشتم یادآوری با

 ...گرفت حرصم بدم انجام نمیتونستم

 :گفت دوباره الیف
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 نمیدین؟ ادامه چرا رئیس-

 تمظرفی خیلی دیگه اینکه کنم؟مثل خالی رو خودم و بزنم حرف الیف با میخواستم چرا نمیدونم

 زری سر جایی یه بالاخره...آدمم منم خب اما...میکردم دل و درد غریبه یه با داشتم که بود شده پر

 :گفتم الیف به رو و کردم خالی گاز پدال سر رو حرصم...میکنم

 تعریف برات رو چیز همه اونجا میریم...بود پارک یه ها نزدیکی این میاد یادم من که اونجایی تا-

 ...اما...میکنم

 :گفت هیجان با الیف

 چی؟ اما-

 باشه؟...کنی تعریف ای دیگه کس برای رو اینا نباید تو اما-

 :گفت و گرفت سرش کنار نظامی احترام حالت به رو راستش دست الیف

 ...رئیس میشه اطاعت-

 ...گذاشت گلویت بیخ را پایش که روزگار"

 ...میشوند ریز سر...میشود بغض خاطرات

 ...اما...میاری کم نفس...میکنی جان

 ...نشوی خرد تا...نامرد و است روزگار

 "...میگذارد قبل پای جا پای همچنان

 

*** 

 :گفتم و کردم اشاره روم به رو نیمکت به
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 ...اینجا بشینیم بهتره-

 :گفتم تعجب با...شد خیره بهم هیجان با و نشست الیف

 داری؟ هیجان من زندگی داستان شنیدن برای اینقدر-

 :گفت و کوبید هم به رو دستاش الیف

 ...هستم رومانس عاشق اصلا...رمانم و عاشقانه داستان عاشق من...رئیس معلومه-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...الیف واقعیه زندگی...نیست داستان این ولی-

 :گفت و ننداخت تا و تک از رو خودش الیف

 ...مینویسن واقعی های زندگی روی از هم رو ها داستان-

 ...تلخ خیلی...تلخه پایانش چون...نمیره فروش بنویسن هم رمان من زندگی روی از اگه حتی-

 :کرد زمزمه الیف

 یا باشه شیرین پایانش میکنن مشخص خودشون...میسازن رو سرنوشتشون خودشون ها آدم-

 ...تلخ

 دست...بالاییه اون دست...نیست خودم دست من سرنوشت...دارم فرق یکی من...آدما همه نه اما-

 ...خدا

 ...رئیس نمیشم متوجه رو منظورتون-

 :گفتم آروم...پایین انداختم رو سرم و بستم رو چشام

 ...الیف میمیرم دارم دیگه ماه چند تا من-
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 خشکش...انداختم نگاهی بهش دقیقه چند از بعد...اومد نمی الیف از صدایی هیچ دقیقه چند تا

 ...خندید نمی حرفام از همیشه مثل دیگه...بود شده شوکه...بود زده

 :کردم زمزمه تردید با

 الیف؟ خوبی-

 حتی...نمیکرد گریه هیچوقت که الیف...شد دور من از سرعت به و شو بلند...گریه زیر زد یهو

 ...نمیشد ساکت هم لحظه یه هاش قهقه و بود خنده لبش رو همش...نمیشد غمگینم

 چشمای جلوی دیگه وقت چند تا قراره که بدبخت عاشق یه دیدن...معلومه خب...هه...حالا اما

 ...داره هم بده،گریه جون زندگیش عشق

 ایدنب نمیکنه حل رو کاری گریه وقتی...نمیکردم گریه من...نه...نبود اشک...شد خیس چشمام زیر

 گرفته...من دل مثل...بود ابری...زدم زل آسمون به و کردم پاک رو چشمام زیر خیسی...کنی گریه

 ...من سرنوشت مثل...بود

 زا قامتش یهو که دنبالش برم خواستم و شدم بلند...نشد الیف از خبری اما گذشت ربع یه حدودا

 قرمزی میشد نزدیکتر که قدر چه هر...بود افتاده هاش شونه...شد پیدا پارک دختری پشت

 مالیرفتم،دست سمتش به...باشه حساس اینقدر نمیکردم فکر...میکرد خودنمایی بیشتر چشماش

 ...گرفتم سمتش به و آوردم در جیبم از

 رو خودش و گرفت ازم رو دستمال...گریه زیر زد دوباره من دیدن با و بالا آورد رو سرش الیف

 ...نیمکت رو انداخت

 :گفتم و کنارش نشستم

 ...دختر نازکی دل خیلی که کنی؟تو گوش من های دل و درد به میخوای اینطوری-

  هقاش هق میون

 ...که ممکنه...چطور...آخه...رئیس...ر...هستید...جوون...خیلی...خ...شما-
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 ...نداد ادامه رو حرفش و

 :گفتم ناراحتی با

 ...انسانه زندگی از بخش یه مردنم خب-

 که... نکردین زندگی  زیادی مدت... اصلا شما...همینجاست...دقیقا...د...مشکل...خب...خب-

 ...برسید پایانش... بخش به...زودی این به...بخواین

 :گفتم عصبانیت با...گریه زیر زد دوباره و

 ...نممیک اخراجتم بلکه...نمیزنم حرف باهات تنها نه کنی گریه اگه...دستوره یه این...نکن گریه-

 هق جای سکسکه دقیقه چند از بعد و زد زل بهم ترس با شنید رو اخراج کلمه الیف همینکه

 جدی...داره بر کردن گریه از دست که اخراج گفتم عمد از...بود ترس از کنم فکر...گرفت رو هقاش

 ...بود لازم ترسوندنش برای اما...نگفتم

 که ای جمله هر با...خودم کردن خالی و زدن حرف به کردم شروع شد قطع که الیف های سکسکه

 ...میشدم تر سبک و سبک میگفتم

 

 دختری هیچ...نمیگرفتم گرم هیچکس با...راضی خود از و مغرور...بودم رادمهر خانواده پسر تک-

 یه اصلا...بودم سرد...بودم سنگ...بودم یخ...بودن جور یه برام همه...نمیدونستم خودم حد در رو

 و کرد فوت پدرم دبیرستان آخر سال تو اینکه تا...معنا تمام به احساس بی

 از...شدم کامیار،دوستم،آشنا با که بود زمان اون...داشتم دوست خیلی رو پدرم...شدم افسرده من

 مه کامیار...مینشستم اونجا رو عصر تمام و شاپی کافی یه به میرفتم بودم شده افسرده وقتی

 به...دوستم بهترین شد موقع اون از...مهربون و خونگرم...بود باحالی پسر خیلی...میکرد کار اونجا

 فخر مجسمه اون دیگه...کرد عوض منو کامیار با آشنایی و پدرم مرگ...فابریکم رفیق ما قول

 بود رادمهر سهیل هم هنوز اما...نبودم بود ساخته ازم الزمان،مادرم، فخر که فروشی

 اسمش حتی اوایل...دیدمش که بودم دانشگاه سال سومین دقیقا...گذشت زیادی زمان...غرورش
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 هر که زنده سر و شاد دختر یه...دیدمش دانشکده نزدیک پارک توی بار اولین...نمیدونستم رو

 بحث هنر و شعر درمورد پارک توی و اونجا میومدن دوستاش اکیپ با دانشگاه بعد روز

 کرده عادت دیگه...ندارم بهش حسی هیچ میکردم فکر و بود عادی برام دیدنش اوایل...میکردن

 ما،نی اشعار درباره رو سخنرانیش صدای میشینم همیشگی نیمکت اون روی میرم وقتی که بودم

 و رفتم اونجا به دانشگاه بعد همیشه مثل وقتی روز یه اما...بشنوم فرخزاد فروغ یا و سهراب

 هم فردا...بودم کلافه شب تا بود؟اما شده چم نمیدونم...لرزید دلم نپیچید گوشم تو صداش

 نیاورد طاقت دلم چهارم روز...زمین تو بود رفته و بود شده آب انگار...همینطور هم پسفردا...نیومد

 چهره هب فقط و نمیدونستم اسمشم که اینه جالب...بگیره ازش سراغی یه و بره تا گفتم کامیار به و

 صمیمیش دوست...بود شده مریض...گرفت ازش خبری یه بالاخره و رفت کامیار...میشناختمش

 دب حالش شدن بد با حالم وقتی...شد بد حالم حرف این شنیدن با...نیست خوب حالش بود گفته

 نه؟ مگه...دیگه عشق یعنی میشد

 اسم این هم واقعا و بود آوا اسمش...شنیدم رو دختر اون اسم کامیار دهن از اولین برای روز اون

 از قلبم دیدنش با کی کسی شد...من زندگی آوای شد بعد به اون از دختر اون...بود اش برازنده

 نای آتیش بگن و باشن نداشته اعتقادی ها عشق جور این به خیلیا شاید...میزد تندتر همیشه

 شده آوا منش و رفتار عاشق من...بود سریده بدجور دلم من اما میشه خاموش زود خیلی ها عشق

 عاشق...نمیکرد آرایش قلم هزار خیلیا، رو،مثل خودش که این عاشق...اخلاقیاتش عاشق...بودم

 دیگران از اونو که دیگه چیزای خیلی عاشق و نمیگرفت گرم پسرا با که این عاشق...جدیتش

 بودم فهمیده دیگه...بود شده عوض بهش نگاهم دانشگاه برگشت دوباره وقتی...میکرد متمایز

 ...کنم نزدیک بهش رو خودم شده جوری هر میخواستم و عاشقشم

 کنه گروه هم آوا و من با رو دوستش و آوا که کردم راضی رو استادا از یکی ترفند و التماس هزار با

 ممیخواست فقط...پنهون چه تو از نیست پنهون خدا از البته...کنم کمک بهشون پروژه این تو تا

 اطرخ به...نمیاد خوشش پولدارا بچه از اصلا که بودم شنیده دیگران از...بشم نزدیک بهش بیشتر

 مینه شاید البته...میکنه کار ماشین نمایشگاه یه تو که جل آسمون پسر یه شدم شبه یه همین

 ...کشوند جا این به منو کار که بود دروغ
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 هم حدودی تا البته و کنم جلب خودم به رو توجهش کردم سعی...شدم گروه هم باهاش بالاخره

 ور نگاهش...میکرد رفتار برادر یه مثل من با اون که بود اینجا اساسی مشکل اما...بودم شده موفق

 که یکم...دید اونم چشمای تو نمیشد رو بود من چشمای توی که عشقی برق اون...میدزدید ازم

 نتونست هم قضیه این اما...شدن بزرگ پرورشگاه توی دوستش هم و خودش هم فهمیدم گذشت

 شده صمیمی هم با خیلی دیگه پروژه اون از بعد...کنه کم رو آوا به نسبت من عشق از ای ذره

 جا همه هم با که اکیپ یه بودیم آوا،شده صمیمی شیدا،دوست و کامیار و آوا و من...بودیم

 ...میشد ور شعله قبل روز از بیشتر روز هر من عشق و میگذشت همینطور زمان...میرفتیم

 فرو روزی یه بالاخره باشه ویران بست پای از که ای خانه...ریخت هم روبه چی همه اتفاق یه اما

 ...بود اشتباهم بدترین این و جلو بودم اومده دروغ با منم...ریزه می

 اینکه تا گشت و گشت و گشت روزگار چرخ...میکرد خصوصی تدریس و بود موسیقی مدرس آوا

 ...شد باز رادمهر خانواده مجلل خونه من،به خاله دختر به خصوصی تدریس برای آوا پای

 :دادم ادامه و دادم تکیه بهشون رو پیشونیم...گذاشتم هام زانو روی و کردم قفل بهم رو دستام

 یهو که میزدم قدم حال توی داشتم روز اون...میاد درد به قلبم روز اون یادآوری از هم هنوز-

 منو آوا و گذشت کار از کار بدم نشون خودم از العملی عکس خواستم تا...شنیدم رو آوا صدای

 ...دید

 شاید...کرد تغییر بهم نسبت نگاهش رنگ...اومد خودش به کم کم اما...کرد تعجب خیلی اول

 ...دیدم چشماش تو رو نفرت برق من اما... نشه باورت

 ...شد چه و بودیم آمده چه دنبال به"

 "...شد نصیبم بودم،نفرت عشق طلب در

 :گفت بهم جمله یه فقط روز اون

 ...کردی بد...رادمهر جناب کردی بد-
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 اونم...میدیدمش کم خیلی...نشد قبل آوای اون دیگه آوا...کردم گم رو آوام من بعد به روز اون از و

 دلش از و برم میخواستم...بودم راضی همونم به من اما...بده درس خالم دختر به میومد که وقتی

 مادرم به رو اینا همه...بشه ام خونه خانوم میخواستم...خواستگاریش برم میخواستم...بیارم در

 هب نسبت من اما...کنم خالم،ازدواج سمیرا،دختر با باید من میگفت اون...نبود راضی اون اما...گفتم

 ییک حرفش اون اما...گفتم بهش رو اینا...بود خاله دختر یه برام فقط اون...نداشتم حسی هیچ اون

 اون...نبود ما شان در آوا...میگفت هم راست...آره...نیست ما شان در آوا...نه آوا میگفت...بود

 انش...نیست که عالی پز و منال و مال به فقط که خانوادگی شان...بود بیشتر خیلی ما از شانش

 ...داره بستگی شعورش و درک به آدم

 لبخند اب...بود زده زل من به کنکجکاوی با همچنان...برگشتم الیف سمت به و کشیدم پووفی کلافه

 :گفتم

 بگم؟ بعدا شو بقیه نه؟میخوای شدی خسته-

 :گفت اش بامزه لهجه اون با و داد تکون راست و چپ به رو سرش

 ...بدید ادامه لطفا...بشنوم شو بقیه دارم دوست خیلی اتفاقا...رئیس جناب نه-

 

 :دادم ادامه آروم...دوختم روم به رو آبنمای به رو نگاهم و زدم لبخندی

 همون افتاد که اتفاقی با اما...حسرت و بود یواشکی های نگاه و میدیدمش دور از ماه دو یکی تا-

 ...بره پیشم از آوا شد باعث خانوادگیم شان...دادم دست از هم رو یواشکی های نگاه

 تصمیم سمیرا...بیاد سمیرا به موسیقی تدریس برای همیشه مثل آوا بود قرار که روزا از یکی

 من و سمیرا نبودن از هم آوا میکردم فکر من...برم باهاش که خواست منم از و خرید بره گرفت

 هب ولی اومد تدریس برای روز اون...نداشت خبر اما...نمیزاره لعنتی عمارت اون تو پاشو و داره خبر

 زیر...کرد تحقیر...کرد خورد رو آوا مادرم...بشنوه رو من مادر های تحقیر شد مجبور تدریس جای

 کف اآو خونه رسیدیم سمیرا و من وقتی...بکنم نتونستم غلطی هیچ عرضه بی منه و کرد له پاش
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 رو آوا من که بود باری آخرین روز اون...میدادن قند آب بهش داشتن خدمتکارا و بود افتاده حال

 حسرت و رفت...رفت ما خونه از خراب حال همون با و شد بلند جاش از دید منو وقتی آوا...دیدم

 ...گذاشت من دل به رو"دارم دوستت"جمله گفتن

 اما...میکنم خواهی عذر ازش بالاخره و میبینمش دانشگاه تو دوباره میکردم فکر خیال خوش من

 یانتقال هم بعد و نامزدیش شیرینی کردن پخش برای دانشگاه اومد طولانی غیبت یه از بعد آوا

 ...رفتن تهران از شیدا دوستش با و گرفتن

 فخرالزمان تا کنه راحت رو من مادر خیال خواسته فقط...بوده الکی نامزدی قضیه فهمیدم ها بعد

 انتقالی کجا به تهران از نفهمیدم هیچوقت اما...کنه بدبخت رو پسرش تک نمیخواد  بدونه

 ...گرفتن

 شرفتن با و بود شیدا دلبسته هم شیدا آخه...ریختیم هم به کامیار و من آوا و شیدا رفتن از بعد

 بعد و کردم تموم بدبختی با رو دانشگاه آخر سال خلاصه...نمیرسید من پای به اما...شد داغون

 دست خوندم که ای رشته از حتی...کنم فراموش رو آوا تا بکنم رو سعیم تمام گرفتم تصمیم

 اما...بودم اونجا ماهی شیش یه...پاریس برم مدت یه گرفتم تصمیم...نیافتم اون یاد که کشیدم

 ...میگرفتم آتیش داشتم دوریش از و بودم دلتنگش بیشتر روز هر...انگار نه انگار

 اما...تجارت کار تو زدم بابام قدیمیه شرکای از یکی پسر با...ایران برگشتم دوباره ماه شیش بعد

 و سال یک...نمیشد اما...کنم فراموش رو آوا تا کنم گرم رو سرم میخواستم من...بود بهانه اینا همه

 ...کرد فوت فخرالزمان بعد نیم

 تمنمیتونس...بود کرده بدبخت منو فخرالزمان...نذاشتم خونه اون توی رو پام نیم و سال یه اون تو

 ...ببخشمش

 ازش عکس یه فقط مدت اون همه تو...گذشت دیدم رو آوا که باری آخرین از نیم و سال چهار

 چیکار داره و کجاست نمیدونستم اصلا و میزدم حرف باهاش ها دیوونه مثل که داشتم

 نه؟ یا کرده ازدواج نمیدونستم اصلا...میکنه
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 و هکرد فوت بزرگت پدر که گفتن و زدن زنگ بهم که دبی بودم رفته تجاری کارای از یکی برای

 ...رسیده تو به میراثش و ارث تمام شی نوه تنها تو چون

 

 وکیلم روز یه که میرفت پیش خوب داشت چیز همه...وراثت انحصار سراغ رفتم و ایران برگشتم

 ساخته توش پرورشگاه یه که هست زمین یه رسیده ارث بهم که چیزایی تموم میون وگفت اومد

 وقفیه؟ اونجا بده نشون که هست مدرکی گفتم بهش...باشه وقفی میده احتمال و شده

 ...نه گفت

 اون تخلیه حکم گرفتم نمیکنم،تصمیم اعتماد حرفی هیچ به نباشه مدرکی تا چون هم من

 ...بفروشم رو زمین اون و بگیرم رو پرورشگاه

 :دادم ادامه و زدم پوزخندی

 ...آره...سنگدلیه آدم عجب میگی داری دلت تو الان حتما-

 :گفت لرزون صدایی با و داد تکون راست و چپ به سریع رو سرش الیف

 ...نمیکنم قضاوت اش درباره نفر یه صحبتهای پایان از قبل هیچوقت من...رئیس...نه...نه-

 :دادم ادامه و دادم تکون رو سرم

 سیگار شد کارم...شدم سنگدل...شدم سرد...رفت منم وجود از بخش یه انگار آوا رفتن از بعد-

 ...نمیکرد آرومم اونم اما...سیگار پشت

 قید و بفروشم رو دیگم اموال تمام و زمین اون گرفتم تصمیم گرفتیم که رو پرورشگاه تخلیه حکم

 ...نبود بردار دست سرنوشت انگار اما...بزنم رو ایران

 رو زمین اون که کنه متقاعد منو میکرد سعی و میومد پرورشگاه اون از نفر یه روز هر

 ...تداش پا یه مرغم...انگار نه انگار من اما...داشته رو اونجا وقف قصد پدربزرگم میگفتن...نفروشم
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 :کردم اصلاح رو حرفم نمیاره در سر ما های المثل ضرب از الیف اینکه یادآوری با

 کرده لج خودم با که انگار...بفروشم رو اونجا میخواستم...بود یکی حرفم که اینه منظورم-

 بودم حاضر زمان اون که شاهده خدا...میافتادم آوا یاد میومد پرورشگاه اسم که بار هر...بودم

 آب عشقش شدت از داشتم...بودم عاشقش...باشه پیشم آوا ولی باشم پرورشگاهی

 ...میکردم پرخاش اطرافیانم به همین بخاطر و بود کرده دیوونه منو عشقش شدت...میشدم

 نارک قضیه با میکردم فکر...نیومد سراغم پرورشگاه اون خاطر به کسی دیگه و گذشت مدتی یه

 رخاط به که کسی آخرین...میکردم اشتباه کاملا اما...هستن خودشون برای جا یه فکر به و اومدن

 ...اون...اون...نمیکردم هم رو فکرش اصلا که بود کسی اومد سراغم به پرورشگاه اون

 :دادم ادامه و کشیدم عمیق نفس یه

 ...زد حرف باهام پرورشگاه درمورد و نشست من سر پشت...من اتاق توی اومد...بود من آوای اون-

 ...کرد معرفی دیگه یکی رو خودش و نکرد نامردی اونم...کیه ببینم برنگشتم حتی...هه

 از و شد عصبانی من حرفای این شنیدن با هم آوا...نیومدم پایین حرفم سر از من روز اون

 سمتش به بالاخره من که بود اونجا...دیوار سمت به کرد پرت رو اش قهوه فنجون عصبانیت

 باورم...میبینم خواب دارم میکردم فکر...اومد بند دیدنش با زبونم...شدم رو به باهاشرو و برگشتم

 یه اون اما...آوا کردم صداش...میکنم نگاه خودش به دارم عکسش جای به بار این که نمیشد

 ...سوزوند رو قلبم که زد بهم حرفی

 :گفت اون

 وارث...رادمهر خانواده پسر تنها...رادمهر جناب...هستم پناهی-

 رو یکنواخت های آدم با زدن حرف وقت هم من و...نشدید عوض اصلا شما...ثروت ها میلیارد

 ...ندارم

 خانواده پس تک میگفت بهم...رادمهر جناب میگفت بهم...سوختم کلماتش تک تک از...رفت و

 رنج که میگفت...شه خالی که میگفت...سرم تو بکوبه رو مادرم های تحقیر تا میگفت...رادمهر
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 گذشته سال پنج...میکردم حس رو شدنش شکسته...میکردم حس رو اینا...بیاره یاد به رو هاش

 کردمی فکر چرا اما...بود شده تر افتاده جا...بود شده شکسته صورتش سال پونزده اندازه به اما بود

 نشدم؟ عوض من

 وت اینقدر شدم؟یعنی داغون نبود شدم؟معلوم خورد نبود شده؟معلوم له غرورم نبود معلوم واقعا

 ...نبود معلوم هیچی که بودم ریخته خودم

 ...نیست حالیم و کشیدم سختی چقدر که کرد یادآوری بهم و افتاد چشمم از اشک قطره یه

 

 :پرسید تردید با الیف

 ندیدینش؟ روز اون از بعد دیگه پس-

 جا شرکتم توی رو موبایلش روز اون آوا خوشبختانه...بودم بردار دست من کردی فکر تو...نه-

 همون...زدم زنگ بهش و کردم پیدا رو دوستاش از یکی شماره همون روی از منم...بود گذاشته

 تا کردم راضیش بالاخره چطور که بماند حالا...سراغش رفتم من و داد من به رو آوا آدرس دوستش

 آخرین که بدون اینو اما باشیم هم کنار دوست تا دو مثل دوباره و بزاریم کنار رو هامون کدورت

 ...پروازم شب درست یعنی...بود پیش روز شیش پنج دیدمش که باری

 :گفت و کرد نگاه بهم گیجی با الیف

 آوا از شما کافیه فقط و خوبه چیز همه میگید شما که اینطوری الان...شدم گیج کاملا من...رئیس-

 چیه؟ مرگ و ماه چند قضیه پس...همین...کنه ازدواج باهاتون که بخواهید

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 که نیستم خودخواه اونقدر من اما...کنه قبول ممکنه هم آوا...کنم ازدواج تقاضای من کافیه...آره-

 ...کنم خراب رو آوا زندگی
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 دارم هی اواخرم این...شدم قلبی بیماری یه دچار تدریج به من نبود آوا که سالی پنج اون توی

 هک پیوندی؟من قلب کو اما...کنم زندگی میتونم قلب پیوند با فقط میگن دکترا و میشم بدتر

 زندگی این از من خلاصه...بشه پیدا برام قلب یه بالاخره تا بشم افراد مرگ منتظر بشینم نمیتونم

 داشته خوب زندگی یه داره حق آوا...بکنم سیاهم سرنوشت وارد رو آوا نمیخوام...شستم دست

 ...حقشه اینا همه...خوب بچه یه...سالم شوهر یه...باشه

 :گفت و زد پوزخندی الیف

 اقعاو اگه اما...نمیدونم هم رو دلیلش...هستید امید نا خیلی شما...بمیرید نیست قرار شما رئیس-

 قلب یه منتظر باید شما...نکنید ولش...بزنید چنگ زندگی به خاطرش به دارید دوست رو آوا

 ور عشقش نباید...شماست عاشق هم آوا...بمونید زنده آوا خاطر به باید شما...کنید تحمل و باشید

 ...بگیرید نادیده

 :گفتم و زدم زل الیف به تعجب با

 ...منه عاشق آوا گفته گفتی؟کی چی تو الیف-

 :گفت و زد لبخندی الیف

 ایرانی و اینجام مال که این با...میکنم حس رو دخترانه عشق...دخترم یه هم من...میگم من-

 ...باشید مطمئن...شماست عاشق آوا که مطمئنم اما...نیستم

 واآ خود از که من آخه...نه یا کنم باورم نمیدونستم...میزنه حرفی همچین داره الیف نمیشد باورم

 لمث رو من که بود این خاطر به میشد نگرانم میکردو هم محبت بهم اگه حتی...بودم ندیده چیزی

 ...میدونست خودش برادر

 :آوردم زبون به رو فکرم

 ...میدونه خودش برادر مثل منو اون-

 :پرسیدم...خنده زیر زد الیف حرفم این با
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 میخندی؟ چیه؟چرا-

 ...دلیل دو به...رئیس شماست عاشق آوا که شدم مطمئن دیگه من-

 خودش به بخواد اینکه مگر نمیاره زبون به نفر یه به رو نگاهش طرز دختری هیچ اینکه یکی

 ...کنه گوشزد

 :گفتم و خاروندم رو سرم

 هاااان؟-

 :داد ادامه و برگشت سمت به کاملا الیف

 شما به نسبت نگاهش یعنی میکنه نگاه بهتون برادرش مثل میگم بهتون اون اگه که اینه منظورم-

 ...کنه نگاه شما به برادر مثل باید که میکنه گوشزد خودش به داره فقط و نیست برادرانه

 ...نیست راست رو خودش با اینه منظورت یعنی-

 هااان؟-

 ...دوم دلیل و...بده ادامه...گفتی چی تو فهمیدم من...هیچی-

 

 بعد وقتی اما...کرده تحقیر رو اون مادرتون و گفتید دروغ آوا به شما که این دوم دلیل و...آهان-

 به و سخت چند هر حالا...کرده قبول اون کنید آشتی باهاش خواستید و دیدید اونو سال پنج

 ...پس...پس...کرده قبول بالاخره اما...زحمت

 ...شدم لب به جون...خب چی؟بگو پس-

 نیست؟؟؟ کافی براتون دلایل این...عاشقتونه...داره دوستتون پس-
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 محبت من به خواهر یه از بیشتر آوا...میگه راست داره الیف میکردم احساس

 دوباره اما...اما...خوشحال خیلی...داره دوست منو هم آوا که بودم خوشحال...درسته...آره...میکنه

 :گفت تعجب با الیف...ماسید لبم رو لبخندم...رفت بین از خوشحالیم بیماریم یادآوری با

 رئیس؟ شد چی-

 موقع اون تا مطمئنم من...میشه تموم من وقت دیگه ماهه چهار سه...الیف ندارم زیادی وقت من-

 ...نمیشه پیدا برام قلبی هم

 :گرفت سمتم به وار تهدید رو شستش انگشت و کرد نگاهم حرصی الیف

 ...شما نه من نه بزنید حرف ناامید طور این دیگه بار یک اگه...رئیس-

 ...نمیدونستما من خودش برای بود ای اعجوبه هم دختر این...میکرد تهدید منو...گرفت ام خنده

 آروم یکم منه عاشق آوا که شنیدم الیف دهن از که بگم،همین رو راستش بخوام اگه اما

 تحلیل رو همجنسش احساسات میتونست بهتر و بود دختر یه هم الیف بالاخره آخه...شدم

 به نیست یکی آخه...���؟!نمیدونستم من میزد حرفا این از هم سهیل این:نویسنده سخن...)کنه

 (��...کنن تحلیلش اقتصادی مسئله عشق مگه بگه این

 :گفت و شد بلند جا از الیف

 ...همیش دیر...شرکت بریم بهتره...دیگه بسمه...امروز شدم احساساتی خیلی...رئیس دیگه بسه-

 ...افتادیم راه ماشین سمت به هم با و دادم تکون سری و شدم بلند منم

 رفک فقط بگم اگه دروغه...آوام عاشق من...بمونم زنده که بکنم رو سعیم باید...رادمهر سهیل...من

 مایچش...منم فقط میکنه خوشبختش که کسی...منه مال فقط آوا...دیگه کس هر با خوشبختیشم

 حفظ رو روحیه همین باید...همینه...من...دارم رو بهشون زدن زل حق من فقط...منه برای فقط آوا

 ره باید من...بمیرم ندارم حق من...بشکنه اونو من مرگ و باشه داشته دوست منو هم آوا اگه...کنم

 ...باید...بمونم زنده شدی طور
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*** 

 

 آوا

 :گفتم بغض با و فشردم بغلم تو بیشتر رو آرشام

 گلتخوش اشکای اون نریز پسرم...نمیکنه گریه که مرد...پسرم نکن گریه...شم فدات نکن گریه-

 ...میشه ناراحت مامان...رو

 اشک از پر چشماش...انداختم نگاه سمیه به سردرگمی با...داد ادامه کردنش گریه به آرشام اما

 آرشام و من دیگه حالا...شد دور ما از و کرد من به رو پشتش زود دید که رو من نگاه...بود شده

 ...بودیم شده تنها

 :گفتم و بستم رو چشمام

 الان مامان...کن فراموش رو شنیدی الان تا چی هر آخه؟ میکنی گریه چرا جان آرشام-

 میکنی؟ گریه چرا پس...تو پیش...اینجاست

 من نمیشد باورش انگار...زد زل بهم اشکی چشمای با و بیرون آورد آغوشم از رو سرش آرشام

  میکرد فکر...بود شک چشماش تو...زندم

 ...خوابه

 :کردم زمزمه و کردم پاک شالم با رو اشکاش

 ...آوا مامان...من؟منم عشق حالا دیدی-

 :گفت تردید با آرشام

 خودتی؟...واقعا...مامان؟وا...ما-

 ...منم...عزیزم آره-
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 پیش لفتی تو میگفت هم جون فهیمه...ها ستاله پیش لفتی تو میگفت فاتحی خانوم...آخه-

 ...نمیگردی بل دیگه و لفتی میگفتن...خدا

 و عشق این و ام نقشه و خودم به و کشیدم آغوش در دوباره رو آرشام...گریه زیر زد دوباره و

 رو این ارزش هیچی فهمیدم دیدم رو آرشام اشکای وقتی...فرستادم لعنت انجام سر بی عاشقی

 یزچ همه من...منه عاشق واقعا که کسیه تنها شیدا از بعد اون...کنم ناراحت رو بچه این که نداشته

 سمیه...بودم کشونده دیوونگی مرز تا رو بچه این دروغم این با که ببخشه منو خدا...ام بچه این

 ...نمیزده حرف هیچکس با که بوده روز چهار آرشام شنیده، همکارا از میگفت

 بودم؟ مسئولیت بی اینقدر من چرا آخه...وای ای...وای ای

 ...بودم هم آرشامم عاشق اما...بودم سهیل عاشق من آره...نیست عاشقی و عشق فقط که زندگی

 :گفتم آروم بعد...زدم لبخند بهش و کردم جدا خودم از رو آرشام

 پیشتم؟...اینجام من کردی باور حالا...جان آرشام-

 نه؟ مگه...نمیذالی تنهام هم دیگه...اینجایی تو...بله-

 بزارم؟ تنهات باید چرا...مادرتم بزارم؟؟؟من تنهات باید چرا...نه-

 :دادم ادامه و کردم مکثی

 ...چیزی یه فقط-

 :گفت تعجب با آرشام

 چی؟-

 نه؟ مگه...جان آرشام هستی باهوشی پسر تو-

 :دادم ادامه خوشحالی با...داد تکون مثبت نشانه به رو سرش

 نه؟...میدی انجام رو کار این کنی مخفی رو چیزی یه بخوام ازت اگه پس-
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 ...بده کالی مخفی نمیگفتی خودت مگه اما...آله بخوای تو اگه-

 ...تربیتی اصول تو بودم زده گند بودم کشیده که ای نقشه این با کلا

 ...نداره اشکالی بزرگا آدم واسه اونم...بار یه ولی...بدیه کار میگم هنوزم...آره-

 :گفت و داد تکون فهمیدن نشونه به رو سرش آرشام

 ...میکنم کالو همون بگی تو چی هل...باشه-

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 من...نیستم من گفت بهت کی هر وقت هر...دیدی رو من بگی نباید هیچکس به تو جان آرشام-

 بهشون هیچی...بده تکون سرتو فقط چیزا این از و ها بالا بالا اون نمیدونم،رفتم یا...مردم

 باشه؟...نگو

 :گفت تعجب با آرشام

 هایی؟ ستاله پیش هنوز تو و ندیدم تولو کنم وانمود یعنی-

 :گفتم و زدم زل بهش شده گرد چشمایی با

 چیه؟ کردن وانمود میدونی مگه تو-

 ...خودمونه کلدن بازی فیلم همون کلدن وانمود میگه نیما...آله-

 ...نه میگه بارمان هی...ها باهوشه بچه این میگم هی من...ایول بابا

 

*** 

 :گفتم سمیه به رو اعتراض با و گذاشتم آرشام دهن دیگه قاشق یه

 ...خودم پیش ببرم رو آرشام میخوام من آخه-
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 :گفت و انداخت بشقاب توی رو قاشقش حرص با

 ور آرشام و اینجا بیاد صبح خانوم ساره اگه...فهمیدی؟نمیشه...شه...می...ن میگم هزارم بار برای-

 ...میره لو چی نبینه،همه

 ...بمونم من بزار حداقل خب-

 ...ببینن اینجا رو تو و بیان آشناهامون و دوست از دیگه یکی یا...شیدا ممکنه...نمیشه بازم-

 :گفتم و انداختم نگاه بهش حرصی

 ...نباش نگران...اینجا نمیاد هم هیچکس...مونم می اینجا امشب من...نیست مهم برام-

 :گفت و چرخوند حدقه توی رو چشماش سمیه

 ...نیستی بشو آدم تو...که واقعا-

 ...هست که همینه-

 ...دادم ادامه رو آرشام به دادنم غذا به و برگردوندم ازش رو روم عصبانیت با

 :کردم زمزمه لب زیر حرص با

 ...اه...کنه درک منو میمیره-

 :گفت و شونم رو زد یکی سمیه

 ...بزن غر کم-

 :گفت لحظه چند از بعد...ظرفا کردن جمع به کرد شروع و شد بلند جاش از هم بعد

 آوا؟ میکنم فکر چی به دارم میدونی-

 چی؟ به-
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 :گفت و زد پوزخندی

 جنابعالی؟ هفتم برم پاشم دیگه روز سه دو ای روحیه چه با اینکه به-

 ...نرو خب-

 هچ سرم پشت دیگران نرم من اگه میدونی...دیگه فکری بی میگم که چیزاته همین خاطر به خب-

 میزنن؟ حرفایی

 نفر چهل سی از بیشتر که من ختم مراسم میترسی؟واسه کی حرف از تو...نمیگن هیچی-

 واسه نری و نیست خوب حالت بگی بهتره پس...نمیگردن تو دنبال میان وقتی اونام...نمیاد

 هوم؟...مراسم

 توی هم رو آرشام غذای قاشق آخرین...بیرون زد آشپزخونه از و کرد نثارم یی "بابا برو" سمیه

 :گفتم و گذاشتم دهنش

 مامانی؟ شدی سیر-

 

 :گفتم و زدم لبخندی...داد تکون رو سرش و کرد و بسته و باز رو چشماش آرشام

 ...برم خوشگلم پسر قربون آی-

 :گفت و خندید آرشام

 ...نکنه خدا-

 :گفتم و ریختم بهم رو موهاش

 ...باز زبون آی-

 :گفتم آرشام گوش دم و پایین آوردم رو صدام
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 بمونم؟ اینجا که کردم راضی رو سمیه خاله بزور دیدی-

 ...گلم دمت...مامانی آله-

 :پرسیدم تعجب با

 داده؟ یادت نیما اون هم رو گرم دمت این جان مامان-

 ... حالیه با پسل خیلی نیما...دیگه آله-

 :کردم زمزمه لب زیر و پیشونیم تو کوبیدم دست با

 ...رفت شد مشتی داش بچم...گورم تو خاک-

 هااااان؟-

 جهپن از استفاده طرز بعد دفعه میترسم...والا...بگرد کمتر نیما این با فقط...جان آرشام هیچی-

 ...بده آموزش بهت رو بکس

 :گفت الکی و داد تکون سری گیجی با آرشام

 ...باشه...باشه-

 ودمب آرشام با وقتی...کردم نگاه رفتنش به و خندیدم...پایین اومد و شد بلند صندلی روی از بعد

 رو خودم های بچگی انگار میکردم نگاه اون به وقتی...میکردم پیدا رو ام رفته دست از آرامش

 و بود من شبیه خیلی ظاهریشم قیافه حتی...ها زبونی شیرین همون...ها شیطنت همون...میدیم

 ...منه پسر واقعا اون میکردن فکر بعضیا

 می و میدویید حیاط آبنمای دور داشت آرشام...رفتم حیاط سمت به و شدم بلند جام از

 سهیل الان یعنی...سهیل های خنده مثل...بود بخش آرامش برام هاش خنده...خندید

 رهنگرده؟آ بر دیگه و بشه موندگار اونجا هست؟نکنه من یاد به میکنه؟اصلا چیکار کجاست؟داره

 قعاش همونجا ممکنه اصلا...نداشت رو کسی بودیم دوستاش که ما جز به ایران توی که اون...دیگه

 ...حوضش و میمونه آوا...میشه؟هیچی چی اونوقت...کنه ازدواج و بشه
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 آوا میدونی کجا از...برادرا نگاه نه...عاشقاست نگاه سهیل نگاه که میگه بهم احساسم اما

 !میکنه فکر تو به داره الان هم سهیل شاید...خانوم

 :گفتم و برگشتم سمتش به... اومدم بیرون مالیخولیاییم افکار از آرشام صدای با

 ...اومدم جان؟ آرشام جانم-

 ...عزیز میدانی خوب هم خودت اما میروی"

 "...نه انکار ولی فراموشم گاهی میکنی

*** 

 

 بعد هفته دو

 ور آهنگ و گوشام تو گذاشتم رو فری هندز...راحتی صندلی روی نشستم رفتم و بستم رو اتاق در

 ترک از...میدادم گوش آهنگ یا و میزدم ساز یا میگرفت دلم وقت هر...بود عادتم کلا...کردم پلی

 الان که چیزه همون دقیقا دیدم کردم گوش که یکم...بعدی ترک زدم...نیومدم خوشم اول

 :کردم همراهی باهاش آروم و بخونه گذاشتم پس...میخوام

  خوردن غصه این به نداری عادت تو-

 من حسرت از پر روزگاره این به

 

  تمومه صبرت تو نداری عادت تو

  رومه به رو شب که ببینی نمیخوای
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  بیارم بد من که نداری تحمل

  روزگارم و من کنار شکستی

 

 بریدم من اگه شکستی تو اگه

  نمیدم وا دیگه بیاری طاقت تو

 

 شه رد بد روزای این بزار کن معجزه و بخند

  شه رد باید غصه شبای کن حوصله یکمی

 

  آرامش یعنی تو لبخند

 

 شه رد بد روزای این بزار کن معجزه و بخند

  شه رد باید غصه شبای کن حوصله یکمی

 

  آرامش یعنی تو لبخند

 

 غم از میرم نمی بیاری طاقت تو

  هم از پاشم نمی شب از ترسم نمی
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 بسازم دوباره کنارت من بزار

  تازم حس و من کنار تو بمون

 

 شه رد بد روزای این بزار کن معجزه و بخند

  شه رد باید غصه شبای کن حوصله یکمی

 

  آرامش یعنی تو لبخند

 

 شه رد بد روزای این بزار کن معجزه و بخند

  شه رد باید غصه شبای کن حوصله یکمی

 

  میخوامش تو عشق با رو دنیای

  آرامش یعنی تو لبخند

 بار برای...بازم...میکردم گریه داشتم...آره...بود شده خیس اشک از صورتم شد تموم که آهنگ

 آهنگ خواستم...میکردم گریه خودم حال به داشتم...میکردم گریه سهیل دوری از داشتم هزارم

 ...کردم احساس ام شونه روی رو دستی که کنم پلی رو بعدی

 پاک رو اشکام و زد بهم لبخندی...شدم مواجه مهتاب مضطرب چهره با و سمتش به برگشتم

 :گفتم مهتاب به لبخند با و آوردم در گوشم توی از رو فری هندز...کرد
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 ...اومدی کی نشدم متوجه-

 ما انتظار از دور که افتاده اتفاقی یه آوا ببین...بزنم حرف باهات اومدم راستش...نداره اشکال-

 ...میشه نقشه توی چیزایی یه شدن عوض باعث صد در صد و بوده

 :گفتم و کردم نگاه بهش استرس با

 شده؟ چی بگو بهم خدا ترو...میکنیا نگرانم داری مهتاب-

 :گفتم اضطراب با...داشت تردید حرفش گفتن تو مهتاب

 شده؟هان؟ چیزیش شیدا نکنه...میکنی سرم به جون داری...بگو خدا ترو-

 ...اما...اما...جسمی لحاظ از البته...خوبه شیدا...نه-

 چی؟ اما-

 ...کامیار آقا...شیدا شوهر-

 اشک قطره یه و پایین انداخت رو سرش مهتاب...ایستادم روش به رو و شدم بلند جام از ترس با

 اتفاقی چه بفهمم نمیزد حرف کامل که هم مهتاب...بود شده قفل زبونم ترس از...افتاد چشماش از

 ...افتاده

 :کردم زمزمه زحمت به لحظه چند از بعد

 شده؟ چیزیش...کامیار...کا-

 ...داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 

 مهتاب و افتادم زمین رو حال بی...میچرخید سرم دور داشت دنیا انگار...میرفت گیج داشت سرم

 :زد جیغ
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 ...نشده چیزی که هنوز...جان آوا...آوا-

 خشکشون جاشون سر من حال دیدن با راستان و تیارام...اتاق توی اومدن هم بقیه مهتاب جیغ با

 :گفت مهتاب به رو عصبانیت با دید منو وقتی و شد اتاق وارد همه از آخر بارمان...زد

 ...بگو بهش آروم آروم کردم تاکید بهت چقدر-

 :گفت آرومی صدای با...اومد من سمت به و رفت بهش ای غره چشم هم بعد

 ...میشنوی رو آوا؟صدام خوبه حالت-

 :کردم زمزمه و کردم بسته و باز رو چشمام

 ...کامیار-

 :گفت و پایین انداخت رو سرش بارمان

 ...باشه خدا به توکلت... نشده هیچی که هنوز-

 چیزیه اون از تر خراب وضعیت یعنی حرف این...شد بدتر حالم بارمان دهن از حرف این شنیدن با

 نه...نکنه...نکنه...میکردم فکرشو که

 نعزیزتری شوهر کامیار...بمیره نباید کامیار...ست زنده هنوز پس...نشده هیچی هنوز میگه بارمان

 ...کردن جوشیدن به شروع اشکهام هم باز و...بمیره نداره حق اون...برادرمه مثل کامیار...دوستمه

 :کردم زمزمه بغض با و انداختم چنگ بارمان یقه به و بردم بالا زور به رو دستم

 با ارهد من شیدای که بگو...ست زنده کامیار که بگو...نشده هیچیش کامیار که بگو...بگو بارمان-

 ...شادن تاشون دو هر که بگو...مشکلی هیچ بدون...خوشبخت...آروم...میکنه زندگی شوهرش

 بد این و نمیگفت هیچی...بود انداخته پایین رو سرش و بود کرده سکوت همچنان بارمان

 قصد همه انگار...نمیزد حرف هیچکس چرا آخه...نمیداد خوبی معنای سکوتش...بد خیلی...بود

 ...داشتن رو کردنم لب به جون
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 :گفتم دوباره

 ...نبود چیزیش که کامیار شده؟؟؟ خبر چه بگید...بزنید حرفی یه آخه د-

 :گفت و اومد بارمان سمت به آروم بود اومده در شوک از تازه انگار که راستان

 ...خب بگو بهش...داداش-

 :گفت مهتاب به رو و داد تکون سری بارمان

 ...پذیرایی تو بیاد و شه بلند کن کمک آوا به-

 :گفت و داد تکون رو سرش مهتاب

 ...عزیزم پاشو...میگیم بهت رو چی همه اونجا...پذیرایی تو بریم شو بلند جان آوا-

 یعنی این و دید رو اشک دوشون هر چشمای تو میشد وضوح به...کنه کمکم تا اومد هم تیارام

 ...نگران خیلی...باشی نگران باید

 ...رفتیم پذیرایی سمت به سه هر...شدم بلند جام از زحمت به تیارام و مهتاب کمک به

 

 ...بود شده خیره روش به رو دیوار به و بود نشسته کاناپه روی بارمان

 با و بود داده تکیه دیوار به هم راستان...نشستیم اون روی به رو نفره سه مبل روی و رفتیم هم ما

 چرا نمیدونم فقط...میکرد بیداد هممون وجود تو استرس...بود افتاده پارکت جون به پاش

 تننمیدونس اما...بشم ناراحت کمتر تا بگن بهم آروم آروم میخوان شاید...نمیگفت هیچی هیچکس

 ...میکردن اذیتم بدتر کارا این با

 :گفتم رفته تحلیل صدایی با

 ور شنیدنش طاقت اومده؟من کامیار سر بلایی چه بگید سریعتر چه هر...نمیخواد چینی مقدمه-

 ...دارم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 349 

 :گفت کنه نگاه من به اینکه بدون و داد تکیه سرش پشت دیوار به رو سرش راستان

 ...میدونم بعید-

 :گفتم و بستم رو چشمام

 !میدید کشش چقدر...بگید د-

 ...قضیه گفتن به کرد شروع بالاخره بارمان

 مشکوک تو مرگ قضیه به بدجور کامیار...من سراغ بودن اومده شیدا و کامیار امروز...آوا ببین-

 هی اشید...کنن درمان رو ساده عفونت یه نتونستن و لیاقتن بی بیمارستان کادر میگفت...بود

 از اعصابم...رفت اونجا از بیداد و داد کلی از بعد بالاخره...نمیتونست اما کنه آرومش میخواست

 تگف و اومد پرستارا از یکی یهو که بود نگذشته رفتنش از ساعت نیم...بود شده خورد دستش

 الان و گرفته قرار شتم و ضرب مورد عده یه توسط بوده من اتاق تو پیش دقیه چند که مردی اون

 ...بوده بد حالش خیلی میگفت...اورژانس تو آوردنش

 اراذل عده یه میگفت...بود زخمی اونم صورت...میزنه زار داره اورژانس در دم شیدا دیدم و رفتم

 هوشیاریش سطح گفت دکترش...دکترش سراغ رفتم...زدن کتک رو کامیار و کردن حمله بهشون

 ...کما تو بود رفته...پایینه خیلی

 ...شد قطع لحظه چند نفسم

 ...میکوبوند دیوار و در به رو خودش شدت به داشت قلبم

 بزنن؟ مرگ حد تا رو کامیار و کنن حمله شیدا و کامیار به سری یه باید چرا...ممکنه چطور آخه

 داشت؟...نداشت دشمنی که کامیار آخه

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس بارمان

 ...نمیشه تموم اینجا بازی...باشه منتظر بازم باید سهیل که گفتن آدما اون میگفت شیدا-
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 تماس اون سمت شد کشیده ذهنم یهو چرا بودن؟نمیدونم سهیل دشمنای افراد اون یعنی پس

 ...کیوانی...اهان...بود چی اسمش مرده اون...فرودگاه توی

 :گفت و شد جا به جا یکم بارمان

 ...هست هم دیگه چیز یه-

 :کردم زمزمه ترس با

 چی؟-

 ...نکن هول اما...میگم...ببین-

 ...میگم بهت بگو-

 ...میگرده بر داره دیگه روز سه تا سهیل که این اول...چیزه تا دو واقع در یعنی-

 :زدم داد

 ...نشده ماه یه که زودی؟هنوز این چییییی؟به-

 ...شده تموم کارش که این مثل-

 :گفت و بست رو چشماش بعد و کرد مکث دوباره

 هوشیاریش سطح چون نیاد بالا هوشیاریش سطح دیگه روز چهار سه تا اگه گفته کامیار دکتر-

 ...پایینه خیلی

 :گفت سریع بعد و...کرد مکث دوباره

 ...میشه مغزی مرگ دچار کامیار-

 ...کشید آسودگی سر از نفسی بعد و
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 می داشت وار دیوانه قلبم...نداشت امکان این...مغزی؟کامیار؟نه میگفت؟مرگ چی داشت این

 خشک اشکم چشمه چرا...نبود اشک از خبری چرا نمیدونم اما...میکرد خفم داشت بغض...کوبید

 نداشت؟ تمومی من های غم شدم؟چرا نمی سبک بود؟چرا شده

 ...شدم بلند جام از آرومی به حرفی هیچ بدون

 :گفتن مهتاب و بارمان

 خوبی؟-

 :کردم زمزمه و دادم تکون سر گیجی با

 ...آره-

 هیچی دیگه و رفت سیاهی چشمام که بودم نشده دور قدم چند اما بدم ادامه راهم به خواستم

 ...نفهمیدم

*** 

 ...باشم تنها میخوام میگم بهتون-

 قربانی من جای به کامیار...ریختن اشک به کردم شروع و دادم تکیه بهش و کردم قفل رو در

 باید نم بیاد کامیار سر بلایی اگه...رسوند نمی آزاری کامیار به میکرد پیدا منو کیوانی اگه...شده

 بهم رو بود اومده سرم به که بلایی و میریختن صورتم روی وقفه بدون اشکام...کنم چیکار

 ...میکردن یادآوری

 میکردن فکر...هه...کنم باز رو در که میکردن التماس و میکوبیدن در به مشت با تیارام و مهتاب

 بیارم؟ خودم سر بلایی که احمقم اونقدر

 برای که جهنمی این از رو خودم میتونستم کاش...داشتم رو جرائتش کاش...بودم احمق کاش اما

 ...کاش...بدم بودم،نجات کرده درست خودم

 :زد داد تیارام
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 میدونی؟ مقصر رو خودت چیز همه واسه چرا آخه...دیوونه نیست تو تقصیر-

 :گفت اون از بلندتر هم مهتاب

 ابعذ بخواد هم کسی اگه...کنن ادب اونو میخواستن...بوده سهیل از گرفتن انتقام هدفشون اونا-

 ...تو نه!بگیره،سهیله وجدان

 :زدم داد

 یدرس نمی گوشش به من مرگ خبر اگه...رو کامیار نه...بکشه منو میخواست لعنتی کیوانی اون-

 ...منه تقصیر همش...کامیار سراغ نمیرفت

 ...گریه زیر زدم دوباره و

 :زد داد تیارام

 میزنی؟ که حرفیه چه این آخه...دیگه ای دیوانه-

 :داد ادامه مهتاب

 قربانی خودتو میخواستی نکنه...نمیکردی پیاده رو نقشه این تو که فرضم به...میگه راست-

 ...ارزشه بی برات اینقدر جونت کنی؟یعنی دیگران

 :داد ادامه و پایین آورد رو صداش

 ...قسمته چون...بکنی که کاری هر...میافته حتما که هست دنیا تو اتفاقایی یه-

 :گفت پرسشگرانه و کرد مکثی

 دیگه؟؟؟ داری اعتقاد قسمت و نصیب به-

 :گفت و کرد تایید حرفاشو هم تیارام

 هوم؟...خدا طرف از امتحان یه...امتحانه یه همش اینا شاید...جان آوا-
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 سختی کم سالها این تو...دادیم پس وقته خیلی امتحانامو که شیدا و چرا؟من امتحان؟بازم؟آخه

 زندگی عشق کامیار...بسشه دیگه...شده خسته دیگه شیدا ولی هیچی من حالا...نکشیدیم

 به نداشت حق اون...میکرد رو کار این نباید کیوانی...نمیاره دووم اون بدون شیدا و شیداست

 عصبانیت به رو جاشون و رفتن ناراحتیام لحظه یه تو...نداشت حق...برسونه ای صدمه کامیار

 ...دادن

 شدنش خورد صدای...دیوار سمت به کردم پرتش محکم و برداشتم تحریر میز کنار از رو لیوانم

 یه در دستگیره...نیومد خوششون صدا این از زیاد مهتاب و تیارام اینکه مثل اما...کرد آرومم یکم

 :میزد داد تیارام و میشد پایین و بالا

 آوا...آوا...توام با...آوا...کن باز رو دیوونه؟در میکنی چیکار داری-

 

 هب توجه بی...میشدم بودم،خلاص شده گرفتارش وقت چند این که ای غمزده پوسته از داشتم تازه

 ...بود عصر شیش ساعت...انداختم ساعت به نگاه اونا صدای

 لیک از بعد...پوشیدم و کردم پیدا رو بودم نپوشیده هیچوقت که مانتویی یه...کمد سمت رفتم

 هم عدب...کردم سرم و کردم بود،پیدا گذاشته کمد توی تیارام که لباسایی توی از شال یه گشتن

 کیفم توی از ماسک یه حله چی همه کردم احساس وقتی و تفنگیم لوله شلوار سراغ رفتم

 که فاقیات این با نقشه از قسمت یه...کردم تند پا اتاق در سمت به و کشیدم عمیقی برداشتم،نفس

 نهطمانی با و کردم باز رو در قفل...بدونه رو چی همه باید شیدا...شه باطل باید افتاده کامیار برای

 خیره بهم خشم با و تو اومدن سریع مهتاب و تیارام که دادم فشار پایین سمت به رو دستگیره

 ...شدن

 :زد داد تیارام

 میشکنی؟ شیشه چرا چیه؟آخه بازیا دیوونه میکنی؟این چیکار داری-
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 دش تموم که تیارام حرفای...میکرد آنالیز رو پام تا سر داشت و بود زده زل من به ساکت اما مهتاب

 وضعم و سر دیدن با تیارام...کنه نگاه لباسام به که فهموند تیارام به سقلمه یه با و اومد خودش به

 ...میشد گشادتر و گشاد چشماش

 :کردن زمزمه ترس با دو هر

 میری؟ داری کجا-

 :گفتم بغض با و زدم صورتم به رو ماسک

  شیدا پیش...رفیقم پیش-

 ...کرد میخکوبم تیارام صدای اما...شدم خارج اتاق از بمونم جوابشونم منتظر اینکه بدون و

 ...بگی شیدا به رو واقعیت و اونجا بری اگه الان دیوانه شدی؟آخه شناس رفیق الان-

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 یه...برم باید من...بده بزار...باشه...میده فحشم...گوشم تو میخوابونه...میزنه داد میشه؟سرم چی-

 استتنه که حالا...نه الان اما...نکردم بازی این وارد اونو مشترکش زندگی نرفتن بین از بخاطر بار

 !بشه،بشه میخواد چی هر حالا...بدونه منو روی و زیر باید

 ...نیست مهم برام هیچی دیگه

 :گفتم و برگشتم سمتش به کلافگی با...شد کشیده مهتاب توسط دستم که برم خواستم

 بگیری؟ رو جلوم میخوای هم هوم؟تو-

 :گفت تردید با

 ...نه-

 چی؟ پس- 
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 ...میاییم باهات هم ما-

 :گفتم و دادم تکون فهمیدن نشونه به رو سرم...بود بهتر اومدن می هم مهتاب و تیارام اگه

 ...مونم می منتظرتون حیاط تو-

 :گفت و زد رنگی کم لبخند مهتاب

 ...باشه-

 حیاط سمت به و شدم خارج خونه از سرعت به...کرد آزاد مچم رور از رو دستش و

 از...میکردم فرار خودم از داشتم بود؟شاید چی برای سرعت همه اون نمیدونم...دوییدم

 روشن آینده معلوم؟شاید کجا از...میدویدم ام آینده سمت به داشتم...افکارم از...کارام از...گذشته

 ...تاریکتر هم شاید و باشه تر

 

*** 

 داشت و بود کرده کز ICU جلوی صندلیای از یکی روی...کردم حرکت سمتش به لرزون پاهای با

 شک لحظه یه...میرسید گوش به هم فاصله اون از هقاش هق صدای...ریخت می اشک

 پشت که تیارام و مهتاب آروم قیافه با برگردوندم رو روم که همین اما...برگردم خواستم...کردم

 هم تا دو این...کرد آرومم شون چهره آرامش... شدم مواجه بودن وایساده ها ستون از یکی

 که وقتی درست و بودن نگران و عصبانی اینا بودم آروم من که زمانی درست...بودنا ای اعجوبه

 و مبرگشت شیدا سمت به دوباره...میزدن زل بهم آرامش نهایت با اینا میکرد داغونم داشت نگرانی

 تموم ها فاصله بالاخره لحظه چند از بعد...کردم حرکت سمتش به قبل از تر محکم هایی قدم با

 روی رو دستم و نشستم کناریش صندلی روی آروم...بودم مسببش خودم که هایی فاصله...شد

 ...گذاشتم اش شونه
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 چشمای توی تعجب...چشمام تو زد زل...برگشت سمتم کرد،به احساس رو من وجود وقتی شیدا

 زا رو ماسک دیگم دست با...داشت شک هنوزم انگار...بگه چی نمیدونست...میکرد بیداد خیسش

 :گفتم وار زمزمه و برداشتم صورتم روی

 ...رفیق سلام-

 بالا آروم رو دستش...انگار بود زده خشکش...میومد در کاسه از داشت تعجب فرط از چشماش

 ...کشید صورتم روی و آورد

 :کرد زمزمه بغض با

 منی؟ آوای شبیه اینقدر چرا هستی؟تو کی تو-

 داشت؟ درد اینقدر بغضش چرا...میکرد خوردم اینقدر بغضش چرا

 ...چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه و پایین انداختم رو سرم

 :کرد زمزمه و آورد بالا رو سرم و گرفت رو چونم لرزون دستی با شیدا

 ...آوایی تو...آوایی تو...آوایی تو-

 ...بودم زده زل بهش العملی عکس هیچ بدون همونطور من و رفت می بالا صداش داشت کم کم

 :میزد داد بلند...شدن تبدیل بلند فریادای به هاش زمزمه که رفت بالا صداش اونقدر بالاخره

 ...آوایی تو...آوایی تو-

 ...میکرد تکرار اینو مدام و میداد تکونم و بود گرفته هام شونه از عصبانیت با

 هم تیارام و مهتاب...کنن جدا من از رو شیدا کنن سعی و برسن سر پرستارا شد باعث فریاداش

 ...کمکشون بودن اومده

 وسط یهو که بود زده زل بهم و میکرد تکرار رو حرفش طوطی مثل...نبود کن ول شیدا اما

 ...رفت حال از فریاداش
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 ...بودم زده زل بهش همچنان من و

 ...جور یه منم...جور یه اون...بودیم شده شوکه دومون هر انگار

 های بخش از یکی به و گذاشتن تخت روی اونو و آوردن تخت شیدا،یه حال دیدن با پرستارا

 هم تیارام و مهتاب...میرفتم و بودم افتاده راه تختش دنبال آهنی آدم مثل هم من...بردن اورژانس

 ...میکرد خفم داشت بغض انگار...شنیدن نمی جوابی اما میزدن صدام مدام

 ...نمیزدم حرفی هیچ...بودم شده لال

 این تو هک بود فریاد و گریه فقط...بزنم فریاد و کنم گریه میتونم تا و جایی یه برم میخواستم فقط

 ...بود دادن جواب و ایستادن وقت الان...نبود من فریاد وقت فعلا اما...میکرد آروممم لحظه

 ...دادن جواب و ایستادن وقت

*** 

 

 لیک از بعد بالاخره دکتره...کشیدم پووفی کلافگی سر از و کردم جا به جا صورتم روی رو ماسکم

 :گفت و وایساد جلومون اومد آمد و رفت

 هستید؟ همراهشون شما-

 :گفت که دادم تکون سری

 ...بیایید دنبالم-

 ور روم...کنن آرومم کردن سعی نگاهشون با اونا اما انداختم تیارام و مهتاب به استرسی پر نگاه

 که قدمی چند اون...بیرون میزد دهنم از داشت قلبم...بودم نشده آروم اما برگردوندم ازشون

 بگه؟ میخواست چی یعنی...رفت راه هزار رفتم،فکرم دکتر دنبال

 :گفت و وایساد بالاخره دکتره خانوم
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 دارید؟ بیمار با نسبتی چه شما عزیزم-

 :کردم زمزمه آروم

 ...صمیمیمه دوست-

 کردن؟ ازدواج ایشون بعد...آهان-

 داره؟ ربطی چه این به بگه نیست یکی آخه

 :گفتم بیخیال

 مگه؟ چطور...بله-

 از که شده باعث و شده وارد بهش عصبی شوک یه فقط...نیست چیزیش دوستت...دخترم ببین-

 ...اما...بره حال

 چی؟ اما-

 ربیشت بهتره...نیست خوب براش عصبی های شوک این...ست حامله دوستت...دخترم ببین خب-

 ...باشی مراقبش

 :کردم زمزمه ناباورانه

 ست؟ حامله-

 ...شد شل یهو پاهام...داد تکون مثبت نشانه به سری دکتری

 اکو ذهنم تو دکتره صدای و میچرخید سرم دور داشت افکارم...نیافتم که گرفتم دیوار به رو دستم

 ... میشد

 ...ست حامله

 ...ست حامله
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 ...ست حامله

 عذابش قدر چه...کردم چیکار باهاش من و ست حامله اون...کردم چیکار من...من خدای وای

 ...نمیبخشم رو خودم حتی خودمم...نمیبخشه منو خدا...دادم

 :گفتم رفته تحلیل صدایی با

 ست؟ حامله که وقته چند-

 ...ماهه یه از کمتر-

... بوده حامله اون...بودم ناراحتیش و گریه باعث من که زمانی اون تمام ماه؟یعنی یه از کمتر

 ...کردم چیکار من...وای

 :گفت و گذاشت شونم روی رو دستش دکتره

 ...عزیزم بدی خبر همسرشون به بهتره-

 :گفتم و زدم تلخی پوزخند

 همسرش؟-

 ...همسرش...بله-

 ...کماست تو...بستریه بیمارستان همین تو همسرش...دکتر خانم-

 ...شد غمگین اونم چهره

 :گفت ناراحتی با

 ...نباشید ناراحت...میشن خوب زودی به انشاءالله...متاسفم-

 ...الله انشاء-

 ...فقط...باشید دوستتون سلامتی فکر به فقط الان بهتره شما-
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 ...چشم...بله-

 

 زمین زانوم دو با و وایسم پاهام روی نتونستم دیگه من و شد دور ازم آروم هایی قدم با دکتره

 ...دویدن سمتم به سرعت به من خوردن زمین دیدن با مهتاب و تیارام...خوردم

 عادت حالم این به وقته چتد این تو دیگه...آه و اشک و بغض بازم...میکردم گریه داشتم دوباره

 ...بودم کرده

 :گفت و زد زل بهم نگرانی با تیارام

 شده؟ چی باز-

 :کردم زمزمه آروم و دوختم بهشون رو گریونم و غمگین چشای

 ...شیدا...شیدا-

 :گفتن نگرانی با دو هر

 چی؟ شیدا-

 ...ست حامله شیدا-

 ...افتادن زمین روی من کنار و رفتن وا حرفم شنیدن با دو هر

*** 

 پیش سال بیست حدودا...میکردم فکر دور های سال به داشتم و بودم نشسته شیدا تخت کنار

 یادم...بود بزرگتر ازم ماهی چهار سه هم شیدا و بودم آرشام سال و سن هم زمان اون من...بود

 نگاه ها بچه بازی به و نشست می پرورشگاه حیاط گوشه یه همیشه و بود افسرده خیلی میاد

 ستد از تصادف توی رو مادرش و پدر پیش سال یه میگفتن...نمیگرفت گرم هیچکسی با...میکرد

 درد از اون درد آخه...باشه افسرده و منزوی اونطور که دادم حق بهش فهمیدم اینو وقتی...داده
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 و پدر هیچوقت و بودن گذاشته راه سر بودم روزه چند نوزاد یه وقتی رو من چون...بود بیشتر من

 بود شنیده رو مادرش لالایی...بود چشیده رو مادر و پدر داشتن طعم اون اما...بودم ندیده رو مادرم

 خب...بودن رفته مادرش و پدر بیاد خودش به تا یهو بعد و داشت یاد به رو پدرش های نوازش و

 ...سن اون توی ای بچه واسه اونم...نبود کمی درد

 مه لحظه یه شکمش توی بچه فکر...شدم خیره زیباش صورت به و گرفتم دستام توی رو دستش

 باشه؟ چی شیدا بچه سرنوشت بود قرار...نمیذاشت آرومم

 ...بشه مغزی مرگ ممکنه و کماست تو که پدری

 ...نرسونه آسیبی خودش به بیاد شوهرش سر بلایی اگه نیست معلوم و شوهرش عاشق که مادری

 قلبم لحظه بشه،یه خودش و من های بچگی مثل هم شیدا بچه سرنوشت اینکه،نکنه فکر با

 ...شد فشرده

 :کردم زمزمه و دادم فشار دستام تو رو دستش

 ...کن کمکمون خودت خدایا-

 ...کرد باز رو چشماش آروم آروم ،شیدا بعد دقیقه چند

 :گفت کرد باز رو چشماش که همین

 ...کامیار-

 :گفتم و دادم فشار رو دستش

 ...جان شیدا-

 :گفت و برگشت من سمت به صدام شنیدن با شیدا

 خودتی؟ آوا-

 ...دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم
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 :کرد زمزمه ناباورانه شیدا

 رو دستگاه صاف خط خودم من...بودی مرده تو...تو...نداره امکان میشه؟این مگه آخه-

 ...دیدم خودم...سردخونه میبردن که دیدم جسدتو خودم...نمیزد دیگه قلبت...دیدم

 :داد ادامه و کرد مکثی بعد

 صبح دوباره الان...عمیق خواب یه...خوابه یه میدیم که هایی خواب همه مثل اینم حتما...نه...نه-

 شروع چی همه باز موقع اون...نیستی تو بازم موقع اون...میشم بیدار خواب این از من و میشه

 اب که هایی" کاش ای " باز...خاطراتت باز...مشکی روبان با عکست قاب باز...نبودنت باز...میشه

 ...من های گریه باز...نمیرسن نتیجه به هیچوقت و میکنم زمزمه خودم

 ...میکشیدم خجالت من و میگفت اون...میریختم اشک من و میگفت اون

 ...نداره امکان...برگردی تو که نداره امکان...کنم باور باید...نمیگردی بر دیگه تو...خوابه...آره-

 روش ای بوسه و آوردم بالاتر رو دستش ناراحتی با...کرد ریختن اشک به شروع من مثل اونم و

 :گفتم بغض با...زدم

 ...ببخش منو...داره امکان...عزیزم داره امکان-

 

 شده دور ازش خیلی اینکه مثل...انگار نمیشد باورش...بود زده زل بهم گریون چشمایی با شیدا

 ...نداشت باور رو برگشتنم انگار...بودم

 :گفتم و کردم پاک رو اشکاش دستم با

 قطف اینا...شم زنده بخوام حالا که بودم نمرده هیچوقت من...بچگانه نقشه یه...بود نقشه یه همش-

 نهم...بدیم جلوه مرده یه سهیل نظر در رو من تا کشیدیم رو نقشه این نفر چند ما...بود نقشه یه

 پنهون ازت رو نقشه این مشترکت زندگی حفظ برای و کشیدم رو نقشه این احمق

 قیقتیح تو اگه و بود سهیل دوست بهترین کامیار...باشی خبر با ام نقشه از تو نمیخواستم...کردم
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 ندگیز برای فقط کن باور...بریزه بهم زندگیتون بود ممکن...گفتی نمی بهش میدونستی که رو

 ثابت خودم به رو سهیل عشق میخوام اینکه خاطر به نمیخواستم من...کردم رو کار این خودت

 ...کن باور...بود خودت بخاطر فقط کن باور...ببرم بین از رو تو زندگی کنم،عشق

 تو دز دوباره که بگم ای دیگه چیز خواستم...گوشم توی خوابوند یکی و بالا برد رو دستش شیدا

 کارچی بودم شیدا جاش من اگه نمیدونم...بود میخوردم،حقم کتک بیشترم اگه...بود حقم...گوشم

 ...میکردم؟نمیدونم

 :گفت عصبانیت با شیدا

 تونستی؟ چطور-

 :گفت بلندتر شیدا...پایین انداختم رو سرم

 بکنی؟ من با رو کار این تونستی چطور دیوونه؟آخه تونستی چطور-

 آوا؟چطور؟ اومد دلت چطور

 ...میگفت و میزد زجه...میگفت و میزد زار

 دادم؟ پس رو گناهم کدوم تاوان بودم؟واقعا کرده چیکار تو با من مگه...خیلی...آوا نامردی خیلی-

 اشتمد عمرم در بار اولین برای شاید...کنم نگاه صورتش تو و بیارم بالا رو سرم نمیتونستم حتی

 ...بار اولین...بودم مقصر عمرم در بار اولین چون...میکشیدم خجالت

 ...بالا آورد سرم و گرفت رو چونم دستش با شیدا

 :داد ادامه بغض با

 ...چیز یه فقط-

 :زدم لب زحمت به

 چی؟-
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 بود؟هان؟ این من حق-

 :گفتم و برگردوندم رو سرم شرمندگی با

 ...ببخش منو...شرمندم...نبود حقت این...نه-

 ...گرفت آغوش در رو سرم و شد خیز نیم تخت روی زحمت به شیدا

 زده لک قلبش صدای برای دلم که آخ...بود شده تنگ اش خواهرانه آغوش برای دلم چقدر که آخ

 ...بود آرامبخش تنش گرمای چقدر که آخ...بود

 :گفتم بغض با و خزیدم آغوشش تو

 ...رفیق ممنونم...بازه روم آغوشت هنوزم که ممنونم...بخشیدی منو که ممنونم...ممنونم-

 :کرد زمزمه آروم هم شیدا

 ...ممنونم...زندگیم آوای ای زنده که ممنون...هستی که ممنون-

 ...یافت کسی گرم دستان حصار در میشود گاهی را عشق"

 ...خودت همجنس...خودت جنس از

 بود؟ حوا و آدم میان آنچه شبیه است چیزی فقط عشق مگر

 ...قلبی شاید...نگاهی شاید...کسی شاید

 ...باشد تو شکل بخواهد...باشد تو جفت بخواهد آنکه بی

 "...جست دیگر جایی باید را همراهی گاهی

 

*** 
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 و بود افتاده تخت یه روی...کامیار جون نیمه بدن به بودم زده زل و بودم ایستاده ICU شیشه پشت

 ؟ها خنده اون شیطنت؟کجاست پر کامیار اون کو؟کجاست... بود وصل بهش دستگاه و لوله کلی

 :کردم زمزمه و گذاشتم شیشه روی روی دستم

 ...کاش...بودم تخت اون روی من تو جای به الان کاش...متاسفم...کامی-

 :دادم ادامه و پایین انداختم رو سرم

 اقتط ات بچه بخاطر...بیار طاقت فقط تو...رو بیشرف کیوانی اون میکنم پیدا...میکنم پیداش-

 ...بیار

 کامیار دیگه روز سه تا...شدم خارج اونجا از و رفتم انتظار سالن خروجی در سمت به آروم آروم

 ...میشه بد حالم هم بهش کردن فکر از حتی...وای...وگرنه...وگرنه...بیاد هوش به باید

 ات دو یهو که میکردم نگاه اطراف به داشتم...بیمارستانم حیاط توی فهمیدم اومدم که خودم به

 خدا...باشن ندیده منو کنه خدا...بودن بی بی و کرانه...خدا وای...کرد جلب رو نظرم آشنا صورت

 ...نبینن منو کنه شده؟خدا چی نپرسن من از کنه

 ...کنه خدا

 ادع بودن اثر بی از نشون کرانه صدای اومدن اما نیان من سمت به که میکردم دعا دلم تو داشتم

 ...بود هام

 شده قفل زبونم...شدم مواجه تا دو اون ترسیده و نگران صورت با و برگشتم صدا سمت به

 ...انگار بود زده خشکم...بود

 :گفت ترس با کرانه

 ...تو...تو-

 :گفتم و اومدم در زدگی بهت از
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 ...آوام من-

 آغوش در رو بی بی و زدم لبخندی...دیده میت واقعا انگار...نداشت رو به رنگ که بیچاره بی بی

 ...گرفتم

 :گفت ترس با بی بی

 ای؟ زنده...تو...دختر-

 جون؟ بی بی نباشم زنده میخواست دلت-

 :گفت بغض با و کرد حلقه من دور دستاشو و کرد گریه به شروع بی بی

 ...منی دختر بخوام؟تو رو تو مرگ من میشه حرفیه؟مگه چه این-

 یچ نفهمن بعضیا شاید...میداد رو مادرا بوی...کشیدم بو و کردم فرو آغوشش تو بیشتر رو خودم

 متوقف زمان میخواست دلم...بود اومده سراغم به لحظه اون که بودم حسی مهم اما...میگم

 و باشه ترکیه تو سهیل...بکشه نفس تخت،حداقل همون روی کامیار...بی بی آغوش تو من...بشه

 ...نیست خوب هم زیاد زمان رفتن پیش گاهی...بمونه مجهول من به حسش

 هر حالا و کرد دراز سمتش به رو راستم دست...میپیچید گوشم توی هم کرانه هقای هق صدای

 اما...ندیدیم رو همدیگه ساله چندین میکرد فکر میدید رو ما کی هر...بودیم هم آغوش تو سه

 ...همشون...مهمن برام زندگیم آدمای همه بفهمم اینکه برای نبود کم هم ماه یه همین

 

 :گفتم و برداشتم کشیدنشون آغوش در از دست

 ...بزنیم حرف هم با باید...داخل بریم بهتره-

 :گفت و کشید رو دستم بی بی

 شده؟ شکسته؟چی شکسته؟پاش اومده؟دستش کامیار سر بلایی چه...جان آوا-
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 :گفت نگرانی با و گرفت رو بی بی حرف دنبال کرانه

 شده؟نه؟ زخمی خیلی...شده درگیر سری یه با میگفت شیدا-

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 ...میزنیم حرف هم با اونجا...شیدا پیش بریم بهتره-

*** 

 من...بده بهشون رو خبر شیدا بود قرار...بودن شیدا پیش که میشد ای دقیقه چند کرانه و بی بی

 خبر هب برسه بگم،چه بهش رو شیدا بودن حامله خبر نتونستم هنوز حتی...نداشتم رو جرائتش که

 ...کامیار رفتن کما به

 ...نمیومد صدایی هیچ و بودن اتاق توی بی بی و کرانه که بود دقیقه پنج حدودا

 چیه؟ العملشون عکس نمیدونستم...بودم نگران بدجوری

 سمتشون به...بودن کلافه و نگران دوشون هر که افتاد تیارام و مهتاب به نگاهم و چرخوندم چشم

 :گفتم آرومی به و رفتم

 کم هی برین فعلا...کشیدین من خاطر به دردسر چقدر هر بسه...هاتون خونه برید بهتره تا دو شما-

 رو ام نقشه آخر فاز فردا پس...تهران میگرده بر فردا پس سهیل شنیدم شیدا از...کنید استراحت

 ...میکنم اجرا

 :گفت تیارام...شدن بلند جاشون از تیارام و مهتاب

 نداری؟ ما با کاری مطمئنی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...مطمئنم آره-

 :گفت و شونم رو گذاشت رو دستش مهتاب
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 ست؟ حامله که گفتی شیدا به-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...نباش نگران...میگم بهش ولی...نه هنوز-

 :گفت و مهتاب پشت زد تیارام

 ...میکنه ریست و راست رو چیز همه آوا خود بذار...رفیق بریم بزن-

 :داد ادامه و زد من به رو چشمکی بعد

 ...نه مگه-

 :گفتم و دادم تکون سری

 ...باشه راحت خیالتون شما...آره-

 به چطوری میکردم فکر  داشتم...رفتم فرو خودم افکار تو دوباره و کردم خداحافظی باهاشون

 نهات شد،نه بلند شیدا اتاق توی از که هایی شیون و گریه صدای یهو که میشه مادر داره بگم شیدا

  دیدم شدم اتاق وارد که همین...کشوند اتاق اون به هم رو پرستارا از تا چند بلکه...منو

 هالبت...کنن آرومش دارن سعی هم شیدا و کرانه و میکنه زاری و گریه بلند صدای با داره بی بی 

 ریزا و گریه اینقدر بی بی...آوردن نمی خودشون روی به فقط...بود بدتر بی بی از جفتشون حال

 ...کنن بستری هم رو اون شدن مجبور پرستارا و شد بیهوش آخر که کرد

 آرومش داشتیم سعی کرانه و من و میکرد گریه داشت مدام...بود خراب خیلی هم شیدا حال

 ...کنیم

 چهب یا خودش سر بلایی نکرده خدای و بشه بد دوباره شیدا حال نکنه که داشتم دلشوره مدام من

 ...بیاد اش

 ...برد خوابش بیحالیش از آخر سر که کرد زاری و گریه اونقدر بالاخره شیدا
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*** 

 .بودیم زده زل کامیار به و بودیم ایستاده ICU شیشه پشت دو هر

 .بشکنیم هست بینمون که رو سکوتی نداشتیم قصد هیچکدوممون

 :گفتم دلم تو و گذاشتم شیشه روی دستم

 باز رو چشمات...شی بلند که وقتشه الان...میرسی آرزوت به داری...میشی بابا داری کامیار-

 ...نیست...کامیار نیست رفتن وقته الان...میخواد پدر بچه اون...کنی

 .برگشتم کرانه سمت به و اومدم خودم به نشست ام شونه روی که دستی با

 ...بودن خبر بی ازش همه که میدونست رو چیزی انگار.بود چشماش توی خاصی آرامش یه

 :گفت و زد بهم لبخندی

 ...مطمئنم من...میاد هوش به کامیار...نباز خودتو-

 :گفتم کرانه به میرفتم ها صندلی سمت به که همونطور

 ...میزنی حرف مطمئن خیلی-

 ریه عفونت بخاطر تو میگفتن همه که زمانی اون حتی...باش داشته اطمینان من حس به-

 احمقانه زمان اون احساس این شاید...میگردی بر بالاخره و نمردی که میدونستم دلم ته مردی،من

 ...بوده درست حسم که میبینی الان میرسید،اما نظر به

 :داد ادامه و نشست ها صندلی از یکی روی من کنار

 ...میکنم حسش من...میاد هوش به کامیار که مطمئنم هم الان-

 ...دکترا اما-
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 روی از برگ یه حتی خدا اذن بدون...خداست دست چیز همه...نکن اطمینان دکترا حرف به زیاد-

 ...میاد هوش به روز سه اون پایان از قبل کامیار...افته نمی درخت شاخه

 :داد ادامه و داد تکیه دیوار به رو سرش بست، رو چشماش بعد

 زل چشمام توی کامیار بازم که مطمئنم من...رو شیدا و کامیار خنده صدای...شنوم می من-

 ...مطمئنم...میزنه

 مدل...کامیار برگشتن به شد قرص دلم لحظه یه...میزد حرف کامل اطمینان با...بودم حرفاش محو

 ...شد قرص بدجوری دلم...شیدا لبخند دوباره دیدن به شد قرص

 

 ...بفمند همه بگذار...بخند کمی"

 ...ست کوچکی جسم فقط خورشید

 !میدهد پس درس دارد تو مقابل در که

 "...دنیاست حس ترین گرم تو لبخند که بخند

 

 :گفتم و گرفتم دستام توی رو دستش

 !کرانه-

 جانم؟-

 ...بگم بهت باید که میدونم رو چیزی یه من-

 :کرد زمزمه تردید با...گرفت نگرانی رنگ نگاهش لحظه یه

 چی؟-
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 ...کرانه ببین-

 :دادم ادامه مطمئن لحنی با...کشیدم عمیقی نفس و کردم مکثی

 ...عمه تو و میشم خاله من دیگه ماه چند تا معلوم قرار از-

 دگفتم،بع چی من بود نفهمیده درست انگار...میکرد تحلیل منو حرف داشت لحظه چند تا کرانه

 :گفت و اومد خودش به یهو

 ...شیدا یعنی...یعنی-

 ...ست حامله شیدا...آره-

 

 نظر به...زده ای شده کنترل جیغ و گذاشت دهنش روی رو دستش حرف این شنیدن با کرانه

 !هه...میومد نظر به خوشحال

 نشدم؟ خوشحال زیاد خبر این شنیدن با من چرا پس

 به خوش...داره اطمینان کرانه بیاد،ولی هوش به کامیار ندارم اطمینان من که اینه خاطر به شاید

 !خوشبینه قدر چه...حالش

 :کردم زمزمه تعجب با

 خوشحالی؟ تو-

 :گفت و خندید بلند

 نیستی؟ خوشحال تو مگه...میشم عمه دارم...نه که چرا...خوشحالم که معلومه-

 :گفتم ناراحتی با و زدم زل زمین به

 ...اما...میشم خاله دارم که خوشحالم منم...چرا-
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 چی؟ اما-

 ...نیاد هوش به کامیار نکرده خدایی اگه...اگه...بچم این سرنوشت نگران اما-

 : گفت و بدم ادامه رو حرفم گذاشت،نذاشت دهنم روی رو دستش کرانه ناگهان

 ...نزن بد فال هم تو...مطمئنم...میاد هوش به مطمئنم...هیسسسسس-

 ...نزنم بد نفوس دیگه گرفتم دیدم،تصمیم چشماش توی که اطمینانی خاطر به

 :گفتم و شدم بلند جام از

 ...باش شیدا مراقب...بدم انجامشون باید که دارم کارایی یه...خونمون برم سر یه میخوام-

 میگردی؟ بر کی تو...هستم مراقبش...باشه-

 ...فقط...میگردم بر شب-

 :گفتم و گذاشتم اش شونه روی رو دستم

 میشه؟...ببره ام نقشه از بویی نمیخوام...نده جواب زد زنگ کامی گوشی به سهیل اگه-

 :گفت و زد گرمی لبخند

 ...اصلا...نمیکنم دخالت کارت تو من...میشه...عزیزم آره-

 :داد ادامه و گرفت سمتم ،به آورد در جیبش از رو کامیار گوشی

 به گردون برش شد تموم باهاش کارت هم وقت هر...بهتره باشه خودت پیش...کامیار گوشی این-

 هوم؟...شیدا

 ...شدم دور جا اون از سرعت به و کردم تشکر ازش ، گرفتم دستش از رو گوشی

 ...میشوم دور...میروم"
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 ...میکنم نظاره را آینده دورادور

 ...میکشم انتظار

 ...را تو و آینده انتظار

 ...بیایی که کند خدا و

 "دنیاست کار ترین سخت کشیدن انتظار

 

 سهیل

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو حلقه جعبه

 ...عشق با تقدیم-

 :گفتم خودم با و خاروندم رو سرم

 ...نیست خوب این...نه-

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو جعبه دوباره...زدم احمقانه لبخند یه

 ...قلبم ملکه به تقدیم-

 :گفتم اعتراض با و شدم بلند جام از کلافگی با...بود لوس زیادی نظرم به

 خیلی استرسش...کنم خواستگاری که این تا بهتره بمیرم کنم فکر...سخته خیلی کار این-

 ...بالاست

 ...زد چشمک بهم آوا عکس کردم احساس

 آوا عکس نظرم به...میزنم حرف خودم با...میشم دیوونه دارم ترکیه اومدم وقتی از کنم فکر

 ...دیگه چیزای خیلی و شده متحرک
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 دراز تخت روی انداختم چمدونم توی رو حلقه جعبه و کشیدم پووفی کلافه...تنهایی از احتملا

 ...رفتم فرو فکر به و کشیدم

 یچ زندگیم از میدونم دیگه حالا...کنم مرتب رو افکارم الیف کمک به تونستم هفته دو این توی

 یم زنده و میکنم پیدا خودم برای پیوندی قلب یه شده که طور هر ایران برگشتم وقتی...میخوام

 خاطر به اونم...بزنم چنگ زندگی به باید الیف قول به...بکنم رو تلاشم تمام باید من...مونم

 ...راهه بهترین این...آره...نکردم رو تلاشم که ندارم وجدان عذاب دیگه اینطوری حداقل...آوا

 :گفتم بهش و چرخوندم آوا عکس سمت به رو سرم

 چیه؟ تو هوم؟نظر-

 سخن...)برگردوندم ای دیگه سمت به رو روم بگیرم عکس از جوابی اینکه بدون اما

 (��...رفت شد دیوونه...بیچاره سهیل! بگیره جوابم داره انتظار:نویسنده

 دونب...رفتم آیفون سمت به بیحالی با و شدم خارج اتاق شدم،از بلند جام از آیفون زنگ صدای با

 .زدم شو دکمه کیه بپرسم اینکه

 ...داشتم قرار باهاش ساعت این الیفه،چون میدونستم

 ینتکاب توی از رو ها لیوان داشتم...کنم درست شربت الیف و خودم برای تا و آشپزخونه توی رفتم

 ...شنیدم سرم پشت از رو الیف صدای که داشتم می بر

 ...رئیس سلام-

 :گفتم و برگشتم سمتش به تعجب با

 ...الله بسم-

 :گفت و کرد نگاه بهم گیجی با

 گفتید؟ چیزی-
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 :گفتم و گذاشتم اپن روی رو ها لیوان

 ...تو میای صدا و سر بی اینقدر چرا تو فقط...نه-

 ...هاش دستکش آوردن در به کرد شروع و گذاشت اپن روی رو خندید،کیفش

 ثلم درست هم الیف...دادم ادامه کردنم درست شربت به و انداختم بالا رو هام شونه بیخیال با منم

 یه کلا و میرفت ور اون و ور این صدا و سر بی...میرفت یهو...میومد یهو...میکرد رفتار ها جن

 ...میترسوند رو آدم جورایی

 

 :گفت خنده با الیف

 ...میرید دارید بالاخره رئیس-

 ...خوشحالی چرا تو حالا...دیگه آره-

 توندوست که کسانی پیش...میگردید بر وطنتون به دارید شما که خوشحالم این خاطر به من...اوه-

 ...دارن

 :گفتم و زدم لبخندی

 هات کمک باش مطمئن...کرد کمک بهم خیلی مدت این تو...هستی قلبی خوش دختر خیلی تو-

 ...نمیکنم فراموش هرگز رو

 :گفت شیطنت با و خندید دوباره الیف

 ...میدید حقوق بهم ماه هر بابتش شما...بود وظیفه...رئیس نبود کمک اینا-

 :داد ادامه بعد و زد چشمکی

 نه؟ مگه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 376 

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ...نکردما عادت تو لهجه این به آخر من...خودمونیم ولی-

 ...باشه حل قابل زیادی حد تا احتمالا...کنم کار روش شما رفتن از بعد میکنم سعی خب-

 ...فقط...باشی کردنش درست فکر به که نگفتم اینو...بابا نه-

 :گفت و حرفم وسط پرید الیف

 لهجه دارم دوست همین خاطر فارسیم،به زبان عاشق خودم من...نیست شما حرف خاطر به...نه -

 ...بزنم حرف تر روان و کنم درست رو ام

 :گفتم و خندیدم

 ...کرده واریز رو بدهیش بقیه پیش روز چند آتابک شنیدم-

 ...داد بالاخره میاورد،اما در بازی چموش خیلی...رئیس آره-

 :گفتم و بالا بردم ابرومو تای یه تعجب با

 گرفتی؟ یاد کی از رو بازی چموش این...افتادی راه...خوبه-

 :گفت خجالتی لحنی با و خاروند رو سرش الیف

 ...شایسته جناب از-

 ...آهااان-

 :دادم ادامه لحظه چند از بعد و کردم مکثی

 میکنه؟ چیکار شایسته جناب این-

 ...بفروشه رو شدن نمی فروخته رو جنسایی مونده باقی میکنه سعی داره اونم...اوه-
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 بودن؟ کرده باد دستمون رو که رو همونایی-

 :گفت گیجی با و خاروند رو سرش باز الیف

 ...باشه همونا باید بله...ولی...گفتید چی نفهمیدم-

 :گفتم و انداختم ها لیوان توی قاشق تا دو...دادم تکون تاسف نشانه به سری و خندیدم

 میخوری؟ که پرتقال شربت!راستی-

 می اش درباره رو آدم نظر بعد میکنید درست رو شربت اول...عجیبه واقعا رفتار شما رئیس اوه-

 پرسید؟

 :گفتم خنده با و خوردم شربتم از جرعه یه

 نه؟ یا میخوری حالا...هستم آدمی همچین کلا من خب-

 :گفت و زد ای قهقهه الیف

 ...میخورم که معلومه...است مراد نطلبیده آب شایسته جناب قول به-

 ...برداشت میز روی از رو لیوان و زد چشمکی

 لیفا...داده یاد بهش رو ها المثل ضرب خوب...خبراییه یه الیف و شایسته جناب بین اینکه مثل نه

 معروف فیلسوفان یا شعرا از یکی به راجع داره انگار شایسته،که جناب قول به میگه همچین

 وربدج هم هنوز...بشینه لبام روی لبخندی شد باعث شاعر یه عنوان به فرامرز تصور... میزنه حرف

 میافتم حرفاش یاد وقتی هم هنوز...ببینمش نبودم حاضر فعلا و بودم عصبانی فرامرز دست از

 ...میشه مشت دستام

 

*** 
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 عرض چه  کند تماشا البته...شدم تلویزیون تماشای مشغول و شدم ولو مبل روی الیف رفتن با

 غولمش و کردم پیدا فیلم یه بالاخره دقیقه چند از بعد...میکردم پایین و بالا رو کانالا همش کنم

 ...شدم اون تماشای

 یتارگ شاپ کافی توی که میشه نوازنده دختر یه عاشق پسره یه که بود قرار این از داستانفیلم

 ...میگیره افسردگی پسره و میشه غیب دختره یهو بعد...میزنه

 دبلن کاناپه روی از...کردم خاموش رو تلویزیون نداشتم افسردگی و بدبختی دیدن حوصله چون

 مالااحت و داشتم پرواز یازده ساعت فردا...کنم جمع رو وسایلم بقیه رفتم،تا اتاقم سمت به و شدم

 چشماش توی و ببینم رو آوا میتونم دوباره فردا که این فکر از...میرسیدم تهران به دو ساعت تا

 ...نبود چیزی کم زندگی تمام دیدن و بود من زندگی تمام آوا...میشدم شادی بزنم،غرق زل

 تیسخ به هم بعد...گذاشتم چمدونم توی و کردم تا هم رو بود افتاده تخت روی که شرتی تی تا دو

 کمرم کردم احساس کنم بلند جا از رو چمدونم خواستم تا و شدم بلند جام از...بستم رو زیپش

 :گفتم و گذاشتم کمرم روی رو دستم...شده رگ به رگ

 ...جان مادر آخ-

 �شده؟ سنگین اینقدر یعنی...میکرد درد جدی جدی

 دو چمدونم وزن بود شده باعث بودم خویده که هایی سوغاتی...بشه سنگین هم باید...دیگه آره

 ...بشه برابر

 مدست کار کمرم کنه رحم خدا...روش انداختم رو خودم و برگشتم تختم سمت به ناله و آه کلی با

 :گفتم دلم تو و بستم رو چشمام...نده

 ...دردسری همش...شدما اینجوری شما های سوغاتی خاطر به خانوم آوا-

 :گفتم وار زمزمه و نشست لبام رو شیرینی لبخند بعد

 ...شیرینی دردسر چه ولی...دردسری آره-
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 گوشی و گرفتم رو کامیار شماره...آوردم در توش از رو گوشیم و بردم شلوارم جیب توی رو دستم

 ...بوق پنج...بوق چهار...بوق سه...بوق دو...بوق یه...بردم گوشم دم رو

 ...نده جواب رو گوشیش کامیار نداشت سابقه آخه...شدم نگران یکی...نداد جواب

 ...نمیده جواب که این مثل...نه...بوق سه...بوق دو...بوق یه...گرفتم شمارشو دوباره

 میتونهن شاید...گذاشته جا رو گوشیش شاید...بنده دستش شاید...نکنم فکر بهش زیاد کردم سعی

 ...دیگه شاید هزار و...بده جواب

 

 و درست وقت چند این تو...بخوابم یکم کردم سعی و کردم پرت ای دیگه سمت به رو موبایلم

 ...بودم نخوابیده حسابی

 ور هام کابوس لبخندش بازم شاید...ببینم اونو خواب شاید...بخوابم سیر دل یه که وقتشه الان

 !شاید...کنه رویا به تبدیل

 ...برد خوابم که بود افکار این با و

 ...کن نگاه آن به...است کامل ماه امشب من بانوی"

 "...میگیرد بر در را مهتاب تلالو ترین شیرین تو نگاه

*** 

 ...قلقلیه دالم پوپ یه-

 :گفتم خنده با و آرشام دماغ نوک زدم انگشتم با

 ...پوپ نه...توپ-

 :گفت و کوبید زمین روی رو پاهاش حرص با آرشام
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 ...پوپ...پوپ...پوپ-

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سری سمیه

 ...لجبازه هم خیلی...لجبازه مادرش مثل ماشالله-

 :گفتم و کشیدم رو آرشام لپ سمیه حرف به توجه بی

 ...کن بازی خیاط تو برو بدو پسرم-

 :گفت و زد چشمکی آرشام

 سیاهه؟ نخود قضیه-

 حیاط سمت به و زد لبخندی آرشام بزنم حرفی خواستم تا و زدم زل بهش شده گرد چشمایی با

 ...دویید

 :گفت خنده با سمیه

 ...افتادی خودت از بدتر یکی گیر میاد خوشم-

 :گفت سمیه و شد بلند موبایل یه زنگ صدای بدم رو جوابش خواستم تا

 کردی؟ روشن موبایلتو تو مگه-

 ...نیست من موبایل زنگ صدای... نه-

 مطمئنی؟-

 ...توئه موبایل زنگ صدای کردم فکر من...بابا آره-

 ...نه-

 ...افتادم کامیار موبایل یاد یهو که بیاد میتونه کجا از صدا که میکردم فکر داشتم
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 سمیه...گشتم موبایل دنبال مانتوم جیب توی و رفتم اتاق گوشه آویز رخت سمت به سریع

 ...میکرد نگاه بهم داشت واج و هاج همینطور

 :گفتم استرس پر

 ...کامیاره گوشی-

 یبج توی چیزی هر یعنی...شد گشتن مشغول اونم و دویید سمتم به حرفم این شنیدن با سمیه

 ...کامیار موبایل الا میشد پیدا من های

 :زد غر سمیه

 ...چاه...چاهه که نیست جیب-

 :تمگف کلافگی با...شد قطع موبایل زنگ اما شدم گشتن مشغول دوباره و رفتم بهش ای غره چشم

 ...نیست،انگار تصویر هست صدا-

 :گفت خوشحالی با و حرفم وسط پرید سمیه

 ...کردم پیداش-

 :داد ادامه و گرفت سمتم به رو موبایل

 ... و جاسوئیچی و ویزیت کارت و آبنبات و شکلات جیباش تو آدم...شاهکار آخه-

 :گفتم کامل نفس به اعتماد با و کردم قطع رو حرفش

  ️☺...همین...میشه شلوغ یکمی فقط...یکمی نمیدارم،جیبام بر کیف چون من-

 سمیه از رو نگاهم...خوردن زنگ به کرد شروع دوباره کامیار کرد،موبایل باز رو دهنش تا سمیه

 ...افتاد زمین روی و شد رها دستم افتاد،از گوشی صفحه به چشمم که همین و گرفتم

 :زد داد سمیه
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 ...شکوندی رو بدبخت کامیار موبایل...دیوانه...هیییییین-

 

 :کردم زمزمه بهت با

 ...بود سهیل-

 :گفت میشد خم داشت که حالی در سمیه

 ...رو کامیار گوشی زدی...بود که بود-

 :زد داد و برگشت قلبیش حالت به یهو

 بود؟؟ کییییییی گفتی-

 ...سهیل-

 ...خدا یا-

 روی از رو موبایل نداشتیم جرات هیچکدوم و میکردیم نگاه موبایل به ترس و بهت با دومون هر

 ...داریم بر زمین

 آزاد رو شدمون حبس های نفس دومون هر و شد قطع گوشی زنگ صدای لحظه چند از بعد

 ...کردیم

 :گفت استرس پر سمیه

 ��...میگرده بر داره شنبه سه شنیدم-

 ��...اوهوم-

 ��فردا؟؟؟؟ یعنی-

 ...آره-
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 ...کن فراموش رو من بعد به نقشه جای این از اصلا...نیستم من-

 :گفتم و زدم بهش محکم گردنی پس یه

 میپیچونی داری که الانم...رفتی در کار زیر از که نقشه وسط...دادی خالی جا هی که نقشه اول-

 ...میری

 :گفتم و گرفتم سمتش به وار تهدید رو انگشتم بعد

 ...نیست ها بمیری تو اون از بمیری تو این...خوندی کور دیگه دفعه این ولی-

 :گفت و کوبید پیشونیش به دست کف با سمیه

 ...بیچارم من...بدبختم من-

 :گفتم و برداشتم زمین روی از رو کامیار شدم،موبایل خم

 متمو چی همه شب فردا...کن تحمل دیگه روز یه فقط...نیستی هم بیچاره...نیستی بدبخت تو-

 ...میشه

 یه هب...هاش پیامک باکس تو رفتم و کردم باز رو گوشیش قفل...میدونستم رو کامیار گوشی رمز

 ...بود سهیل طرف از...بود نشده خونده و بود پبش روز دو مال که خوردم بر پیامکی

 :خوندم و کردم باز رو پیامک

 ...دارم پرواز 22 ساعت فردا-

  قبل باشه نداشته تاخیر اگه

 ...تهران میرسم دو از

 :گفتم سمیه به رو و زدم لبخندی

 ...سامیار و تو...باشید فرودگاه باید یک ساعت فردا-
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 :گفت و داد تکون تاسف نشانه به سری سمیه

 ...صلوات نریم لو-

 ...کن گوش من حرفای به زدن غر جای به سمیه

 توضیح من...نقشه آخر قسمت دادن توضیح به کردم شروع من و نشست ساکت بالاخره سمیه

 ...میشد متعجب  قبل از بیشتر لحظه هر اون و میدادم

*** 

 

 :گفت و زد من پهلوی به آرنج با سمیه

 بخری؟ قبر سنگ میخوای واقعا-

 ...دادم تکون مثبت نشونه به رو بگیرم،سرم قبر سنگ از رو نگاهم اینکه بدون 

 :کرد زمزمه سمیه

 ...دیوانه-

 ...والا... نمیکشه خجالتم...دیوونه میگه بهم راه به راه هی...کردم نگاهش چپ چپ

 :گفتم  و کردم اشاره سنگا از یکی به دست با

 ...همینه-

 این؟؟؟-

 قشنگه؟؟...آره-

 :نالید سمیه
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 ...آوا-

 ...زهرمار-

 :گفتم و شدم مغازه وارد مرده اون سر پشت

 میشه؟ چقدر...ببخشید آقا-

 تومان...آبجی، نداره قابلی-

 :گفتم و کردم حساب رو پولش

 ...ممنون-

 قبر؟ رو میزارید میبرید خودتون...فقط...میکنم خواهش-

 نه؟ک نصبش برام که دارید سراغ رو کسی شما...بکنه رو اینکار برام که نمیشناسم رو کسی...نه-

 ...دارم سراغ آدمشو من...بله-

 :گفتم سمیه به و زدم لبخندی

 ...آقا به بده بنویس رو قطعه و ردیف شماره-

 :گفت و کرد مشت رو دستش سمیه

 ...ای دیوونه تو بخدا-

 ...میزنی حرف داری زیادی...بنویس برو-

 ...وایسادم قبرم سنگ روی به رو رفتم و بیرون زدم اونجا از

 ...بود شده کار خوب انصافا

 :گفت حرص با...ایستاد کنارم و اومد لحظه چند از بعد سمیه
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 دیوونه؟ زدی زل چی به-

 :گفتم عصبانیت با و برگشتم سمتش به

 ...تو و میدونم من دیوونه بگی بهم دیگه بار یه- 

 :گفت و زد کمرش به رو دستش

 بابا؟ نه-

 ...بدی نظر قبرم سنگ به راجع و بزنی حرف کم بهتری هم حالا...بابا آره-

 :گفت سمیه

 ...نظر از اینم...میده نشون رو نفهمیت اوج-

 چرا؟ اونوقت...ببخشید-

 آخه؟ چیکار میخوای رو نیست درست فوتش تاریخ که قبری سنگ...دور ریختی پولتو چون-

 ...سرم فدای قبر سنگ پول...مردم من کنه باور سهیل که اینه مهم-

 نمیکرد؟ قبول قبر سنگ بدون یعنی-

 از بیشتر ندارم دوست...داره شکاف و درز هم همینجوری نقشه این...کنه شک ممکنه...کاملا نه-

 ...بشه باور قابل غیر این

 :گفت و گذاشت اش چونه زیر رو دستش سمیه

 شد؟ راضی چطور مرده این موندم من حالا-

 :گفتم گیجی با

 مرده؟ کدوم-
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 ات کاسه نیم زیر ای کاسه یه معلومه اصلا...میکردم شک بودم من اگه...تراشه سنگ همین-

 ...هست

 :گفتم و زدم باری شیطنت لبخند

 !گرفتیا کم دست منو که این مثل...آوا میگن من به-

 :گفتم و پایین آوردم رو کردم،صدام مکثی 

 ...قلومه دو خواهر مال گفتم بهش-

 :گفت و زد زل بهم شده گرد هایی چشم با سمیه

 ...میدی درس هم رو شیطون تو دختر...الخالق جلل-

 ...میدیم پس درس داریم ما...دارید اختیار-

 :خوندم رسا صدایی با و قبر سنگ سمت به کردم رو

 ...راجعون الیه انا و لله انا-

 

 پناهی آوا

 

 2732/6/6 طلوع

 

 2795/5/7 غروب
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 :گفت و خاروند رو سرش سمیه 

 خودته؟ عکس کردن حکاکی بالاش که عکسی اون-

 پس؟ کیه عکس...پ ن پ-

 ...خوشگلتره تو از ولی...نمیدونم-

 :گفتم و کردم کنترل رو خودم اما بود گرفته خندم منم...خندید و گفت اینو

 ...گشنمه خیلی من بریم بیا فعلا...بریز مزه کم...بسه بسه-

 خونه؟ برگردیم-

 ات امیدوارم فقط...اونجاست که سامیارم...دارم کار کلی خونمون تو من...برگردیم باید...دیگه آره-

 ...باشه نکنده شو کله آرشام الان

 ...پردیس میبردم رو آرشام میذاشتی کاش...امیدوارم منم-

 دنبال برید سامیار با هم بعد پردیس ببرش صبح فردا...باشه اینجا رو امشب یه بهتره...نه-

 ...سهیل

 :نالید و کرد مچاله رو قیافش سمیه

 ...فرودگاه بیاد باهام فردا که کنم راضی رو سامیار باید من بازم...نیست انصاف این-

 مطمئن کنه،پس کمکمون نقشه آخر تا داده قول سامیار...نزن غر اینقدر...میکنم کمکت منم-

 ...نمیزنه جا باش

 ...والا بگم چی-

 ...خونه بریم بیافت راه فقط...هیچی-
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 :گفت و نشست من روی به رو اومد سمیه،بعد دست داد رو آرشام سامیار 

 داشتی؟ باهام جان؟کاری آوا جانم-

 به شروع شدم مطمئن که سمیه رفتن از...بالا ببره رو آرشام که کردم اشاره سمیه به دست با

 :کردم صحبت

 میگرده؟ بر داره سهیل میدونی-

 میاد؟ کی دقیقا حالا...شنیدم چیزایی یه سمیه از آره-

 ...و...میشینه پروازش دو ساعت از قبل فردا-

 :بگه کنجکاوی با کامیار شد باعث که کردم بلندی نسبتا مکثی

 ماست؟ عهده به هم نقشه از قسمت این چی؟نکنه و-

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم ساختگی خجالتی با

 ...آره -

 کنیم؟ بازی نقش باید بازم واقعا؟یعنی-

 :گفت میومد پایین ها پله از داشت که حالی در سمیه 

 بهش؟ گفتی بالاخره-

 :گفتم و دادم تکون سری

 ...نیومد خوشش زیاد کنم فکر ولی...آره-

 :گفت و انداخت بهم سفیه اندر عاقل نگاهی سامیار
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 فتنگ با کردم فکر...نمیاد خوشم گفتن دروغ و کردن بازی نقش از بشم؟من خوشحال باید نکنه-

 ...یکردمم اشتباه که این مثل ولی...بشی نقشه این بیخیال میخوای کامیار خانواده و شیدا به قضیه

 که زمانی درست نمیتونم...کشیدم سختی کلی...کشیدم زحمت کلی نقشه این برای من سامیار-

 ...کن درک...نمیتونم...کنم رهاش رسیدم ام نقشه اصلی بخش به

 :گفت پوزخندی با و انداخت سامیار کناری مبل روی رو خودش سمیه

 ...عکسشو داده...ندیدی خریده که رو قبری سنگ حالا...کرده خرج پول خاطرش به هم کلی-

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 رایب بار یه هم الان...دادم توضیح سمیه برای مو به مو رو بکنید باید فردا که رو کارایی جزئیات-

 ...نیاد پیش مشکلی که میدم توضیح تو

 :گفت حالی بی با و داد تکیه دستش به رو گذاشت،سرش مبل دسته روی رو دستش سامیار

 ...میشنوم بگو-

 ولی...بودم خسته منم...ست خسته بازیا گربه و موش از که بود مشخص کاملا لحنش از

 کرد؟ میشه چیکار...خب

 نه؟ یا شه تموم نقشه این باید

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 کلیمش یه کامیار بگه بهش و بزنه زنگ سهیل به کامیار موبایل با امشب که میگم شیدا به من-

 ...دنبالش برید تا دو شما فردا قراره و اومده پیش براش

 :گفت و حرفم وسط پرید سمیه

 چی؟هوم؟ بیاد ما با نشد راضی اگه-
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 ...نباش نگران...کنه راضیش میتونه شیدا دوما...نزن بد نفوس اولا-

 ...امیدوارم -

 :دادم ادامه سامیار به رو و رفتم سمیه به ای غره چشم

 والیس اگه هم بعد...دنبالش میرید افسرده قیافه یه با و میپوشید سیاه لباس دست یه هم فردا-

 ...ندید بهش راست سر جواب...پرسید،بپیچونینش ازتون کامیار یا من به راجع

 :دادم ادامه و کردم مکثی

 اطراف و دور اون منم...من قبر سر میارینش و میگید بهش رو قضیه زهرا،اونجا بهشت میبریدش-

 ...ببینم نزدیک از رو چیز همه تا وایمیستم ای گوشه یه

 :گفتم و انداختم راستم پای روی رو چپم کردم،پای قفل هم به رو دستام

 وجود هب براش رو تصویر باورترین قابل کنید سعی و بگید بهش آروم آروم رو قضیه...آخر نکته و-

 ...وسط میشه،بزارید سرتون بازیگری از چی هر خلاصه...بیارید

 :گفتم لبخند با و زدم زل زدشون بهت صورتهای تو شد تموم که حرفام

 نیست؟ سوالی-

 :کردن زمزمه بهت با دوشون هر

 !!!!!نه-

 میکنید؟ نگاه اینطوری چرا پس خب-

 :گفتن هم با بعد و کردن نگاه هم به سامیار و سمیه

 ...تو کاهی زیر آب خیلی-

 کاهم؟ زیر آب من...ببینم وایسا...آفرین...هماهنگی آفرین
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 منید؟ با-

 ...سهیلیم با...پ ن پ-

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 ...نداره احتیاجی دشمن به دیگه باشه داشته شما مثل دوست تا دو آدم-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 ...بیمارستان برم باید شب...بخوابم بالا میرم من-

 و زدم زل شون غمزده های صورت به...شد گرفته دوشون هر حال بیمارستان اسم شنیدن با

 :گفتم

 شد؟؟؟ چی-

 :گفت بغض با سمیه

 ...میاد شیدا سر بلایی چه اونوقت...بشه چیزیش اگه...کامیارم نگران خیلی وکیلی خدا-

 :گفت سامیار

 ...داشت آوا مردن موقع که کنه پیدا رو روزی و حال دوباره کنم فکر-

 ... کردم پرت سامیار سمت به و آوردم در پام از رو صندلم

 :گفتم عصبانیت با

 ...که نمیمیری...خب بگو جونی از دور یه-

 ...جون از دور خب...شدیا خشن خیلی-

 ...بعدشم...شد حالا...آهان-
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 :دادم ادامه ناراحتی با و گرفت غم رنگ صدام

 به زنش نمیزاره اون...میاد هوش به فردا کامیار مطمئنم من...مطمئنم من...میشه خوب کامیار-

 اومدم که خودم به... نمیزاره...شه بزرگ پدر بی اش بچه نمیزاره کامیار...بریزه اشک اون خاطر

 خواستم... میگفتم کسی به رو شیدا حاملگی قضیه نباید...وای ای...زدم اشتباهی حرف فهمیدم

 ...بود شده دیر که این مثل اما...کنم جمع زدم که رو گندی

 :کردن زمزمه بهت با سمیه و سامیار

 ست؟ حامله شیدا-

 ...نمیشد این از بهتر دیگه...اوه 

 :میرفتم،گفتم ها پله سمت به داشتم که حالی در

 ...کنید صبر فردا تا بهتره هم شما...نمیدونه خودش اما...آره-

 افیک اندازه به الان...نکردم توجه اصلا میکردن صدام داشتن که این به و رفتم بالا ها پله از هم بعد

 ...نداشتم رو کسی به دادن توضیح حوصله...بود ریخته هم به ذهنم

 بود؟ نبود؟ که زور...نداشتم حوصله خب

*** 

 

 سهیل

 این چرا پس...بود رفته سر خیلی ام حوصله...انداختم روم به رو پیشخوان روی و بستم رو مجله

 نیومدن؟ سامیار و سمیه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 394 

 فرودگاه ساعت به دیگه نگاه یه...بود شناس وقت اون حداقل...دنبالم میومد کامیار کاش

 و بردارم رو چمدونم میخواستم دیگه...دادم تکون تاسف نشونه به سری...بود دو ساعت...انداختم

 :داد قرار خطاب مورد منو ای مردونه صدای یهو که برم خودم

 !آقا رادمهر؟سهیل آقای-

 خوب لیو بودمشون ندیده زیاد اینکه با...شدم مواجه سامیار و سمیه با یهو که کیه ببینم برگشتم

 ...میشناختمشون

 ...میکرد تعریف ازشون و میزد حرف اونا به راجع خیلی آوا آخه

 :کرد دراز سامیار سمت به رو دستم خنده با و کردم حرکت سمتشون به محکم هایی قدم با

 خوبید؟...سلام-

 :گفت وار زمزمه و فشرد آرومی به رو دستم بزنه لبخندی که این بدون کامیار

 ...ممنون-

 و شادابن خیلی...میکنن شیطنت خیلی سامیار و سمیه میگفت آوا...ماسید لبام روی لبخند

 ...الان اما...لباشونه مهمون لبخند همیشه

 :شد پاره افکارم رشته سمیه صدای با

 بیارید؟ تشریف نمیخوایید رادمهر آقای-

 سامیار و سمیه...کشیدم خودم دنبال به زمین روی اونو و دادم فشار دستم توی رو چمدونم دسته 

 ...میرفتم دنبالشون اردک جوجه مثل منم و میکردن حرکت من به توجه بی

 ��نگفتن بهم هم خوشامد یه اصلا

 !!گرمی استقبال چه
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 هامدت که رو چیزی گرفتم تصمیم بشیم ماشین سوار خواستیم و شدیم خارج فرودگاه از وقتی 

 ...بپرسم رو میکرد سنگینی دلم روی

 :پرسیدم تردید با

 ندارید؟ خبر آوا از شما...ببخشید-

 سوال من مگه...میکنن اینطوری چرا اینا...زدن زل من بعد و کردن نگاه هم به تعجب با دو هر

 پرسیدم؟ عجیبی

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخندی

 شده؟ چیزی...ببخشید-

 :گفت جدیت با سامیار 

 ببینیش؟ میخوای-

 به الان میخواست دلم اصلا...بود آرزوم نهایت این دیگه؟ بود سوالی چه این ببینمش؟ میخواستم 

 ...دنبالم میومد آوا دوتا این جای

 :گفتم محکم صدایی با

 هست؟ امکانش-

 :گفت و پایین انداخت رو سرش سامیار

 ...آوا پیش میبرمت...شو سوار-

 با سامیار و سمیه گاهی از هر فقط...بود محض سکوت دقیقه چند تا...شدیم ماشین سوار سه هر

 راچ نمیدونم...کنار به اینا همه حالا...فهمیدم نمی رو رفتارشون معنی واقعا...میزدن زل بهم نگرانی

 چه؟ من به...داشتن دوست بودن؟شاید پوشیده سیاه پا تا سر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 396 

 با فکرش بشر این...بگم نمیتونم دیگه هیچی: نویسنده سخن)پوشیدید؟ سیاه چرا ببخشید-

 (بگم؟ چی دیگه من...نیست یکی عملش

 :گفت ناراحتی با سمیه

 ...کرده فوت صمیمیون دوستای از یکی-

 :داد ادامه سامیار

 ...بود جوون خیلی...بود خواهرمون مثل-

 :پرسیدم بغض با...میریختم هم به جوونا مرگ از کلا...شد گرفته حالم

 کردن؟ فوت که شد چی حالا-

 :گفت گرفته صدایی با سامیار

 ...پنومونی میگن بهش دکترا...ریه عفونت شد بعد...بود ساده سرماخوردگی یه اول-

 :پرسیدم گیجی با

 شد؟ ختم مرگش به ساده سرماخوردگی یه-

 ...دیگه بود بیچاره دختر اون بدشانسی از اینم...بله-

 :کردم زمزمه غمزده صدایی با

 ...کنه رحمتش خدا-

 ...زدم زل بیرون به ماشین شیشه از و چرخوندم ای دیگه سمت به رو سرم

 :یدمپرس تعجب با...میریم اشتباه رو مسیر داریم میفهمیدم بیشتر میرفتیم بیشتر قدر چه هر

 ...سامیار آقا نیست آوا خونه راه که این-
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 :گفت اطمینان با و کرد عوض رو دنده سامیار

 ...باش مطمئن...خونشه راه این...میرم درست دارم-

 بود؟چرا؟ اومده سراغم به نگرانی چرا...میزد شور دلم چرا...شد خالی دلم ته یهو چرا نمیدونم

 چرا؟

*** 

 

 زهرا؟ بهشت-

 توش غمی یه...بودن زده زل بهم نگرانی با دو هر...سامیار و سمیه سمت به برگدوندم رو سرم 

 ...بود چشماشون

 :پرسیدم عصبانیت با

 ...قبرستونه که گرفته؟اینجا بازیتون چی؟ یعنی-

 :گفت و پایین انداخت رو سرش سامیار

 ...سنگا همین از یکی زیر...اینجاست آوا...آوا پیش آوردیمت...نگرفته بازیمون-

 سمتم به سامیار...بود شده قفل زبونم...خوردم زمین زانو دو با...شد شل پاهام...رفت نفسم

 مثل چرا پس...همیشگیه کابوسای همون از یکی اینم...آره...میدیم خواب داشتم انگار...دویید

 نمیپریدم؟ خواب از همیشه

 :گفت و نشست کنارم سامیار

 ...میدادم خبر بهت اینجوری نباید...میخوام معذرت-

 ...انگار بود جهنم خود خود این اصلا نه...بود کابوس مثل برام اتفاقات...نمیومد در صدام
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 :زدم لب آهسته صدایی با

 ...تنتونه که سیاهی این-

 :گفت بغض با...بدم ادامه رو حرفم نذاشت

 ...کرد فوت پیش روز سی حدودا...نشده چهلمش هنوز...آواست سیاه-

 نیست آوا اگه...نداره امکان این...نه...میشه مگه...مرده من آوای میگه؟میگه چی داری این...خدایا

 ام؟ زنده هنوز من چرا پس

 میکشم؟ نفس دارم هنوز من و رفته زندگیم دلیل

 داره چرا قلبم...میگن دروغ دارن اینا...ست زنده آوا...نداره امکان این...نه

 میکنی؟ کار داری وایسی باید که الان...نزن...وایسا...وایسا...میزنه

 راچ...کس بی قدر چه...غریب قدر چه...شد پر پر...رفت عشقم... رفت بدبخت؟آوام میزنی کی برای

 نیستم؟چرا؟ هیچوقت من

 ...شکستم رو دلش میتونستم تا فقط...نکردم براش کاری هیچ بود زنده که موقعی تا 

 چشماشون توی غم اون دیگه اما...بدتر اون از هم سامیار...بود زده زل بهم نگرانی با سمیه

 ...بود خراب خیلی وضعیتم انگار...نگرانی بود داده جاشو غم که این مثل...نبود

 مگه...عاشقشی تو...توقلبته تو آوای...نمیمیره هیچوقت تو آوای...بشکنی نباید تو...نه...سهیل نه

 آوا...شو بلند...پیشش میری هم تو رفته،پس اون...جاشه سر چی همه...شده؟نه عوض چیزی

 ...نمیاد خوشش شدن خورد از آوا...بشکنی تو نداشت دوست

 دهش بارم یه برای و برو...شد بلند پس...بودی اش دیوونه...بود عاشقش هم تو...بود عاشق تو آوای

 ...واهمه بدون...ترس بدون...بزن حرف باهاش راحت

 :گفتم بغض پر صدایی با و شدم بلند جام از سختی به
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 ...خاکش سر ببر منو...ببینمش میخوام-

 :گفتم و افتادم راه اونا از جلوتر...داشتن شک انگار...کردن نگاه هم به سمیه و سامیار

 !!!شده دیر هم حالا تا...باشید زود-

 خیلی حتما...بود کنده دل آدماش و خاک این از پیش روز سی من آوای...بود نشده...بود شده دیر 

 که نهبدو باید...میدم جونمم براش...عاشقشم بفهمه باید...اومدم من ببینه باید...بود مونده منتظر

 اون نخوردن بار یه فقط هرجش...پیشش میرم دارم بفهمه باید...نمیارم دووم اون بدون من

 ...بار یه فقط...قرصاست

 

 ...میومد سرمون پشت هم سمیه...کرد راهنماییم آوا قبر سمت به و اومد سامیار

 مونه؟ب دنیا این تو میخواد چی واسه...وایسه میزنه؟باید چرا...نمیکشه تیر قلبم چرا بودم متعجب

 میزنه؟ چی واسه باز...خاک مشت یه زیر رفت صاحبش دیگه که الان 

 :گفت و وایساد قبر سنگ یه سر بالا سامیار

 ...همینه-

 ابل این میپرسیدم،چرا؟چرا خودم از همش دلم تو...رفتم قبر سنگ اون سمت به لرزون باقدمایی

 من؟ چرا آخه...داشت رو مرگ حکم من برای آوا بیاد؟رفتن من سر به باید

 ...گذرد بگویم باز سرم به آید چه هر"

 "گذرد،میگذرد می با که عمر این از وای

 این و کجا من آوای چشمای ولی...بودم چشماش عاشق قدر چه...قبرش سنگ عکس به زدم زل

 کجا؟ عکس
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 و سمیه...کرد باریدن به شروع چشمام کی نمیدونم...قبرش سنگ کنار افتادم...شد شل پاهام

 ...نمیگفتن هیچی... کسم ترین عزیز قبر سنگ به بودن زده زل هم سامیار

 :پرسیدم حالی بی با

 ...میکنم دق نبینم رو آوام و برگردم اگه من نگفتین مصبا لا نزدید؟آخه زنگ من به چرا-

 :گفت گذاشت،آروم شونم روی دستشو و نزدیکتر اومد سامیار...میکردم هق هق بلند بلند

 ...برگردی اون بخاطر نمیخواست اما...میکرد رو تو تابی بی خیلی-

 نگفت؟...میشم نابود نباشه و برگردم اگه چرا؟نگفت آخه-

 زودی؟ این به آورد؟اونم درش پا از ساده مریضی میشه؟یه مگه آخه...نبود چیزیش که آوا آخه

 ...من...میرفتم باید من...نبود رفتنش وقت اون

 :گفتم و کردم سامیار به رو

 ...باشم تنها باهاش میخوام برو...سامیار برو-

 ادد با و قبرش سنگ رو کوبیدم می مشت با...آوا قبر سنگ رو گذاشتم رو سرم من و رفت سامیار

 :میگفتم

 چقدر میگفتم میری دستم از زود اینقدر میدونستم اگه لعنتی آخه...نامردی خیلی...نامردی-

 که آخ...رفت دستم از ام فرشته که آخ...دلم عزیز...میرم می تو بی رفتی؟من چرا آوا...عاشقتم

 یگهد یکم نباش نگران اما...ببخش منو...کرد تا بد تو و من با زندگی این چقدر که آخ...رفت عشقم

 ...بودی کاش...رفتی زود خیلی...جانم آوا...پیشت میام منم

 بیقرارم؟ من چرا رفتی چرا"

 "...دارم تو آغوش سودای سر به

 ...میکشید تیر داشت دوباره قلبم
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 مشکیش چشمای وقتی اما توهمه کردم فکر اول...شنیدم صدایی یه یهو که نبودم خودم حال تو

 ...آوا...منه آوای...نمیشد باورم...خودشه که فهمیدم شنیدم نفساشو صدای و دیدم رو

 "نگرد می ترم چشمانم به که...اوست هم باز مینگرم کجا هر"

 

 

 آوا

 سمیه این...میکردم سکته هیجان از داشتم...میجویدم رو ناخونام استرس از و میرفتم رو قدم هی

 ...نمیده آدم به خبر یه که هم

 از تدس شد باعث موبایل پیامک صدای...نده نشون واکنشی هیچ مرگم به نسبت سهیل میترسم

 گوشی صفحه به آورم،نگاهی در جیبم از رو موبایلم دستایی با...بردارم ناخونام جوییدن

 ...کردم باز رو sms اون لرز و ترس با...بود سمیه...انداختم

 :بود نوشته

 !شو قایم جایی یه برو...زهرا بهشت به میرسیم داریم ما-

 :کردم تایپ سریع

 گفتید؟ رو قضیه سمیل به...باشه-

 :داد جواب که نکشید ثانیه چند به

 ...شو قایم برو فعلا تو...بگیم زهرا بهشت توی گذاشتیم-

 یتنومند درخت سمت به سریع...هزار روی بود رفته قلبم ضربان...انداختم جیبم توی رو موبایلم

 از چون بود، جا بهترین جا اون نظرم به...شدم قایم پشتش و رفتم بود قبرم سنگ نزدیک که

 ...بشنوم رو صداشون وضوح به میتونستم هم و داشتم دید راحتی به هم اونجا
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 بردار دست قلبمم...بود شده سرد دستام...میکردم غش هیجان از داشتم...دادم تکیه درخت به

 ...کرده پیدا ضربان سرمم میکردم احساس...نبود

 :کردم بازش سریع...اومد دیگه sms یه بعد دقیقه چند

 ...باش آماده...میگه سهیل به رو قضیه داره سامیار-

 :کردم تایپ استرس با

 ...نباش نگران...ام آماده من-

 لرزون قدمایی با داشت...دیدمش دور از کم کم...بود سال یه اندازه برام گذشت که ای دقیقه چند

 وکهش بدجور انگاری...بود شده سفید گچ مثل رنگ...بود روح بی صورتش...میومد من قبر سمت به

 ...بود شده

 :گفت و قبر اون سر بالای اومد بالاخره...بود افتاده راه سهیل از جلوتر سامیار

 ...همینه-

 و باشه دیده صورتش توی ناراحتی و غم که میکرد رو سعیش تمام...نبود بدی بازیگر هم سامیار

 ...بود موفق هم انصافا

 و شد شل زانوهاش لحظه چند از بعد...وایساد سنگ اون سر بالا و اومد قبل از تر لرزون قدمایی با

 افتادم زمین روی درخت پشت و شد شل منم زانوهای زانوهاش شد شل با...قبر سنگ کنار افتاد

 اشک داشت...نمیداشت بر سنگ روی عکس از چشم...بود سهیل به هنوز نگاهم اما

 من؟ کی؟برای برای...میریخت

 ...عشق از پر...تأسف از پر...حسرت از پر...بود خاصی جور یه نگاهش

 ...منه عاشق اونم...میخواستم من که بود نگاهی همون...آره 

 ...بست نقش لبام روی لبخندی تفکر این با
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 :پرسید سامیار و سمیه از حالی بی با سهیل

 ...میکنم دق نبینم رو آوام و برگردم اگه من نگفتین لامصبا آخه نزدید؟ زنگ من به چرا-

 اشک اون...میکرد آب هم رو سنگ دل که شد تبدیل بلندی های هق هق به آرومش های اشک و

 ...میکردم گریه پاش به پا هم من و میریخت

 یول کردم بد دارم قبول...کرد امتحانت بدجوری تو معشوق...نکن گریه...من مغرور مرد نکن گریه

 پس...میشه تموم گرون خیلی برام تو اشکای دیدن...نیست تو های گریه دیدن گناه این تاوان

 ...نریز...نریز من برای رو اشکات

 من که گفت بهش چیزی آروم... گذاشت شونش روی رو دستش و شد سهیل نزدیک سامیار

 ...زد آتیشش...سهیل زخم روی شد نمک بود که چی هر اما...نشنیدم

 

 :گفت و برد بالا رو صداش

 نگفت؟...میشم نابود نباشه و برگردم اگه نگفت چرا؟ آخه-

 :داد ادامه سامیار به رو بغض با و کرد مکثی

 ...باشم تنها باهاش میخوام برو...سامیار برو-

 روی کوبید مشت گذاشت،با من قبر سنگ روی رو سرش  ،سهیل شد دور سهیل از که سامیار

 :گفت و سنگ

 چقدر میگفتم میری دستم از زود اینقدر میدونستم اگه لعنتی آخه...نامردی خیلی...نامردی-

 که آخ...رفت دستم از ام فرشته که آخ...دلم عزیز...میرم می تو بی رفتی؟من چرا آوا...عاشقتم

 یگهد یکم نباش نگران اما...ببخش منو...کرد تا بد تو و من با زندگی این چقدر که آخ...رفت عشقم

 ...بودی کاش...رفتی زود خیلی...جانم آوا...پیشت میام منم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 404 

 یکم "که چی یعنی...انداخت تنم به لرزه آخرش جملات...میکوبید قبر سنگ به مشت با و میگفت

 ؟"پیشت میام منم دیگه

 داده دستم کار هم جا همین تا من حماقت...میشد کشیده باریک جاهای به داشت دیگه کار 

 ...نبود بردار شوخی دیگه موضوع این...بود

 و سمیه...رفتم قبرم سنگ سمت به تردید با...شدم بلند جام از و کردم پاک سریع رو اشکام

 قبر سنگ کنار...نبود کدوممون هیچ دل تو دل...میکردن نگاه تا دو ما به نگرانی با سامیار

 هم اومدنم متوجه حتی...میکرد گریه داشت و بود قبر سنگ روی سرش هنوز سهیل...وایسادم

 ...بود نشده

 بهت...زد زل بهم اشکی چشمایی با و آورد بالا رو سرش سهیل...کوبیدم سنگ به کفشم پاشنه با

 چیکار نمیدونستم حتی من و میکرد نگاه اون...میکرد نگاهم فقط دقیقه چند تا...بود شده زده

 هک بزنم فریاد میخواستم دیگه طرفی از و بود زده خجالت دروغم خاطر به طرف یه از...بکنم باید

 ...عاشقشم من

 از میخواست انگار...کرد دراز صورتم سمت به رو دستش و شد بلند جاش از سختی به سهیل

 ...دیده رویا و خواب تو منو میکرد فکر اونم...شیدا مثل...بشه مطمئن بودنم واقعی

 عقب یکم هم بعد...اش سینه قفسه روی گذاشت و کرد متوقف راه وسط رو دستش سهیل یهو

 ...رفت حال از ناگهانی طور به و رفت عقب

 ...هنمیزن دیگه قلبم میکردم احساس...گرفت نفسم یهو خوردنش زمین با بگم میتونم جرات به

 عشق این به لعنت...من به لعنت...من دروغای خاطر به اونم...بود رفته حال از من مغرور مرد

 و داد با یهو که زدم خشکم جام سر زده بهت...بودم دیگه دنیای توی انگار...لعنت...غریب و عجیب

 ...اومدم خودم به سمیه بیداد

 ببریمش کن بلندش خودت اصلا...نه...اورژانس بزن زنگ سامیار...هاشم بنی قمر یا-

 ...باش زود...سامی باش زود...بیمارستان
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 :گفت داد با و انداخت من به خشمگین نگاه یه سامیار

 ...میارمش من...ماشین تو برید تا دو شما-

 سرزنشم که بود عجیب...کشوند خودش دنبال و گرفت رو اومد،دستم من سمت به سمیه

 ادد سرم باید...گوشم توی میزد یکی باید...بودم سرزنش لایق من...میکرد اشتباه اما... نمیکرد

 ...میزد

 ...سرزنشه لایق باشه خودخواه عشق توی که دختری

 

*** 

 :زد داد سرم سامیار 

 ...کردی CCU راهی رو بیچاره شدی؟ راحت عاشق؟ خانوم شدی راحت-

 :داد ادامه مضاعفی عصبانیت با و کرد مکثی

 ...سهیل از این...بیچاره شیدای از اون بکشن؟هان؟ زجر تو خاطر به باید دیگه نفر چند-

 :زدم داد بغض و گریه با

 نمیکنی؟؟؟هان؟ باور چرا...داره قلبی بیماری سهیل نمیدونستم من-

 اعتراف برای تو اما داره قلب پیوند به نیاز که بوده گفته تو به اون مطمئنم...ست مسخره...هه-

 ...فقط...بودی خودت فکر به فقط تو...گرفتی نادیده رو سلامتیش ازش گرفتن

 :بود پر دلش خیلی انگار...نمیکرد تمومش اون اما...کنه آروم رو سامیار داشت سعی سمیه

 میکنه؟نه؟ ثابت رو عشقش بمیره تو نقشه خاطر به سهیل اگه حالا-

 :زدم داد و بستم رو شدم،چشمام بلند جام از
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 بمیرم خودم حاضرم...سهیلم عاشق من...نمیدونستم مریضیش از هیچی من...شو خفه...شو خفه-

 خطر به رو سلامتیش ازش گرفتن اعتراف برای من میگی تو...تو نره،حالا پاش به خار اون اما

 انداختم؟

 :دادم ادامه بغض با و کردم مکثی 

 گفته...ردکت رفته بود گفته من به اون...نمیگم دروغ من...باشی شناخته اینطور منو نمیکردم فکر-

 ...بود گفته خودش بخدا...بود گفته بهم خودش...نیست هیچیش بود

 و بستم رو گذاشتم،چشام سرم طرف دو رو دستام...انداختم صندلی روی رو خودم و گفتم رو اینا

 ...دادم ادامه کردنم گریه به

 و استرس میگفتن...نیست خوب زیاد سهیل قلب اوضاع میگفتن دکترا...بود بد خیلی حالم

 من...بودم من اینا همه باعث و شده وارد بهش بدی شوک میگن...بوده سم براش ناراحتی

 خودمو هیچوقت من بیافته سهیل برای اتفاقی اگه...بودم آورده سرش به رو بلا این ناخواسته

 ...گرفت شدت اشکام چیزا این یادآوری با...نمیبخشم

 

 ...دیگر که ام ریخته اشک آنقدر"

 ...میشود قلبم تسکین نه هایم اشک

 ...میکند کم را روحم عذاب حتی نه

 ...کنی عادت که کردن گریه به

 ...نمیکند آرامت تنها نه ریختن اشک دیگر

 ...بس و میشود هایت حماقت یادآوری بلکه

 ...نمیکند سبک همیشه ریختن اشک
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 ...یابد تسکین قلبت تا باشی محکم باید گاهی

 "...استوار و محکم

 

 بی با داشت سامیار سرزنشم،اما لایق که دارم قبول...داد سامیار و سمیه رفتن از خبر در صدای

 کامیاری حتی من...دارم دوست قلبم ته از رو شیدا من...سهیلم عاشق من...میکرد قضاوت رحمی

 از و میدونم برادرم مثل هم رو میکنه نرم پنجه و دست مرگ با داره و افتاده ICU تخت روی که

 ...رحم بی یه...میدونه خودخواه یه منو سامیار اما...میشه بد حالم مرگش فکر

 :کردم ناله آروم

 ...نیستم...نیستم...نیستم بیرحم من-

 

 ...کنم بلند رو سرم شد باعث نشست ام شونه روی که دستی

 ...نیستی...نیستی...نیستی بیرحم تو-

 بود؟ اومده کی اون...بود تیارام

 اومدی؟ کی تو-

 ...رفتن سامی و سمیه که موقعی همون-

 :کرد زمزمه گوشم کنار و گرفت آغوش تو منو

 تو تقصیر هیچی...نیست تو تقصیر...نداشتی خبر سهیل بیماری از تو که مطمئنم من-

 ...آوا میشه درست چیز همه...نیست

 ...باش داشته صبر فقط
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 :گفتم بغض با...گرفتن شدت هام گریه

  باشم؟چطور؟ داشته صبر میخوای چطور-

 ...میخوای صبر ازم تو و داره وقت برگشتن برای رو امشب فقط کامیار

 ...میخوای صبر ازم تو و بده حالش سهیل

 ...میخوای صبر ازم تو و میده دست از رو اش بچه پدر ، رو شوهرش داره دوستم بهترین

 مقصر میکنم احساس...میکنم دق دارم...نمیتونم...تیارام باشم صبور نمیتونم چجوری؟من آخه

 من...منم اتفاقات این تمام

 :گفت و داد فشار آغوش تو بیشتر منو

 تو...دنبو ما سرنوشت توی و بیوفتن بوده قرار اتفاقا این...نیست تو تقصیر هیچی...هیسسسس-

 ...کنی نابود رو خودت افکار این با نباید...نیستی مقصر

 آروم نمیدیدم رو کامیار باز چشمای تا...نمیشدم آروم...بود برداشته رو اتاق کل هقام هق

 آروم نمیشنیدم رو سهیل صدای تا...نمیشدم آروم نمیدیدم روی شیدا لبخند تا...نمیشدم

 ...نمیشدم

 :گفت آرامش با تیارام

 فقط و فقط...داریم نگه خودمون واسه همیشه برای فانی دنیای این توی رو کسی نمیتونیم ما-

 پس...نکردی بدی بهش و داشتی دوست برادرت مثل رو کامیار تو...بورزیم عشق بهش میتونیم

 اونم شرمنده پس...دادی بهش رو قلبت و بودی سهیل عاشق...نمیشی اش شرمنده بره اگه

 رو یزاچ بقیه و کن دعا...کنی دعا براشون فقط و کنی فراموش رو ها چیز بقیه بهتره پس...نیستی

 ...خدا به بسپار

 ...تو رضای به راضیم خدایا بگو

 ...نکرد آرومم حرفاش بگم اگه دروغه
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 ...ننشست دلم به حرفاش بگم اگه دروغه

 ...باشم دروغگو نمیخوام دیگه من و دروغه

 :گفتم آرومی به و کشیدم آغوش به رو تیارام منم

 هک ممنونم...سرزنشم لایق میدونی اینکه با نمیکنه سرزنشم که ممنونم...هستی که ممنونم-

 ...کنی آرومم میخوای

 ...تیارام ممنونم چیز همه از

 :گفت لبخند با... زد زل چشمام توی و کرد جدا خودش از منو

 که اتفاقی هر...باشی محکم باید دیگه وقت هر و فردا و امشب...باش محکم...کن پاک اشکاتو-

 فهمیدی؟...نباز خودتو افتاد

 ...نمیدم قولی اما...میکنم رو سعیم-

 ...خوبه میکنی سعی که همین-

 کنم فکر...نشسته ICU جلوی تنها الان بیچاره اون...شیدا پیش بریم تا شی بلند بهتره هم حالا

 ...بشه کمتر درداش از یکم شاید اینجوری...باشی پیشش هم تو بهتر

 

 ، خودم به  ICU تا رو مسیر تمام...رفتیم بیرون بارمان اتاق از و شدم بلند جام از تیارام کمک با

 ...نمیدونم...میشه چی قصه این آخر نمیدونم...میکردم فکر کامیار و سهیل ، شیدا

 ...بیرون اومدم افکارم از کرانه صدای با

 ...باش زود...اینجا بیا...اومدی شد خوب-

 ...انداخت بالا ندونستن نشونه به رو هاش شونه اونم...کردم نگاه تیارام به واج و هاج
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 چیه؟ کرانه رفتار اسن دلیل نمیدونستم

 ...کشوند خودش دنبال منو و گرفت رو دستم زد خشکم دید که کرانه 

 یسع داره مهتاب و رفته هوش از انتظار سالن های صندلی از یکی روی شیدا دیدم رفتیم که یکم

 ...بیاره بهوشش پاشیدن به میکنه

 ...رفتم شیدا سمت به سرعت به و کشیدم بیرون کرانه دست از رو دستم

 :پرسیدم مهتاب از نگرانی کنارش،با رسیدم وقتی

 شده؟ بد چرا مهتاب؟حالش شده چی-

 :گفت و گریه زیر زد یهو مهتاب

 ...داره وقت موندن زنده برای رو امشب همین فقط کامیار که فهمیده-

 :زدم لب زور به و رفتم وا کناری صندلی روی بهت با

 ...که میفهمید زود یا دیر بالاخره...باشیم چاره راه فکر به بهتره...افتاده که اتفاقیه-

 :گفت و من حرف وسط پرید کرانه

 ...میاد هوش به داره که این مثل-

 و کردم بغلش خوشحالی از...میکرد باز رو چشماش داشت...چرخوندم شیدا سمت به رو سرم

 :گفتم

 خوبی؟-

 :گفت بغض با شیدا

 ...نیستم خوب...نه-
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 کار روزا این...میخورد بهم ریختن اشک از داشت حالم دیگه...کنه گریه هم شیدا نمیخواستم

 میکنه؟ درست رو چیزی ریختن اشک مگه...آه و اشک بود شده هممون

 :کردم زمزمه گوشش زیر تحکم با

 چهی وقتی تا...بزنی حرف بغض با نداری حق...نباشی خوب که نداری حق اصلا...باشی خوب باید-

 میفهمی؟...نداری حق نیافتاده اتفاقی

 ...ندارم حق...آره-

 :گفتم و زدم عصبی لبخندی...دادم فشارش بغلم تو بیشتر

 ...حیاط تو برو تیارام با شو بلند الانم...میدونی که خوبه-

 :دادم ادامه و کردم جداش خودم از

 ...برو پاشو...وایمیستم تو جای من فعلا...شدی خسته...اینجایی صبح از-

 ...بره نمیخواست انگار...بود شک نگاهش تو

 ...بود موندن به دلش انگار هنوزم اما...شه بلند کرد کمکش تیارام

 :گفتم آرامش با

 و اومده هوش به کامیار فردا صبح مطمئنم من...نباش هم کامیار نگران...کن عوض هوایی یه برو-

 ...میزنه لبخند بهت داره

 ...داشت شک هنوزم نگاهش

 :گفتم اطمینان با

 ...مطمئنم من-
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 کنیدن درک شاید...کشیدم آسودگی سر از نفسی شیدا رفتن با...رفت تیارام با و زد لبخندی شیدا

 کش بهش که حرفی گفتن اطمینان با نفهمید شاید حتی...سخته قدر چه دیگران کردن آروم که

 اطرافیانم میکردم سعی و میکشیدم درد...میکردم حس رو اینا من اما...آوره عذاب چقدر دارید

 ای دیگه سمت به رو سرم...کشیدم کردن فکر و کشیدم زدن زل از دست...نفهمن

 تهدس روی انگشتام با کلافگی روی از  من و بود داده تکیه دیوار به ای گوشه یه کرانه...چرخوندم

 ...بودم گرفته ضرب صندلی

 :پرسید مقدمه بی و نزدیکم اومد کرانه یهو 

 نگفتی؟هوم؟ چیزی حاملگیش به راجع شیدا به تو-

 ...نمیدونه چیزی حاملگیش به راجع چیزی شیدا بگم کرانه به بود رفته یادم...اوه

 :گفتم دستپاچه

 نگفتی؟ بهش چیزی که تو...نگفتم...نه-

 بخاطر...کردم شک رفتاراش و حرفاش از کم کم بعد اما...گفتی بهش تو میکردم فکر اول...نه-

 ...بپرسم خودت از تا کردم صبر همین

 :گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 ...بفهمه چیزی شیدا نمیخوام فعلا...شکر رو خدا...وای-

 :پرسید و زد زل صورتم توی آرامش با کرانه

 وارد اونو که اومد دلت میشی،چطور نگرانش و داری دوست رو شیدا اینقدر که تو موندم من-

 کنی؟ ات نقشه

 :گفتم و زدم شرمگینی لبخند

 ...جایزالخطاست انسان بالاخره...کردم خریت-
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 ...میگم اینو همیشه من...هستی جالبی آدم واقعا تو آوا-

 چرا؟ اونوقت-

 ...بگم بهت طور چه...تناقضه از پر وجودت چون-

 ...بپرم جا از شد باعث پرستار داد صدای یهو که میکردم گوش کرانه حرفهای به داشتم

 ...کرده قلبی ایست بیمار...بدید خبر کیانی دکتر به سریع-

 ...بود زده خشکمون کرانه و من...رفت و دوید نگرانی با پرستار یکی اون

 کرده؟ قلبی ایست بیمار بود؟کدوم خبر چه یعنی

 :گفت بغض با و زد زل من به نگرانی با کرانه

 کرده؟ قلبی ایست کی نظرت به-

 شیشه سمت به و شدم بلند صندلی روی از سرعت دادم،به تکون ندونستن نشونه به رو سرم

 مه پرستاره یکی اون...میکرد احیاش داشت و بود وایساده کامیار سر بالای مرد پرستار یه...دویدم

  به داشت

 ...میداد دستور دیگران

 سمت به میبردن رو شوک دستگاه داشتن...برگشتم شنیدم سرم پشت از که صدایی با

ICU...اینجا از حتی رو ممتد بوق صدای...بود صاف دستگاه روی خط...کردم نگاه کامیار به دوباره 

 هب رو خودش لرزون قدمایی برد،با پی فاجعه عمق به هم کرانه ریختن که اشکام...شنید میشد هم

 :زد داد وضعیت اون دیدن با و رسوند شیشه پشت

 ...ابولفضل یا-
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 حمرو از تیکه یه انگار...میشد تموم برام داشت دنیا انگار...میریختن صورتم روی امان بی اشکام

 قطع نفسم لحظه چند برای میدیدم که رو کامیار جون بی تن...میشد کنده داشت

 رکد قابل برام که بود زیاد اونقدر فاجعه عمق...میاد سرمون به داره بلایی چه نمیدونستم...میشد

 ناو چی؟سرنوشت میاد که ای بچه...نمیشه قبل شیدای اون دیگه هم شیدا بره اگه کامیار...نبود

 میشه؟ چی

 ...نیست حقش...بشه مرگ جوون نیست حقش کامیار...کن کمکمون خدایا

 داد و شیشه به میکوبید مشت گریه با کرانه...میکرد ام دیوونه داشت دستگاه ممتد بوق صدای

 :میزد

 ...داداش...برگرد خدا ترو داداش-

 اب داشت که من قلب و بود ممتد بوق...انگار نه انگار اما...اومد هم کیانی دکتر لحظه چند از بعد

 رو ICU شیشه پرده اومد پرستارا از یکی و دادن شوک به کرد شروع دکتر... وایمیستاد کامیار قلب

 بدون و دویدم ICU در سمت به فکری هیچ بدون...اونجا برم باید من...نمیتونستم...نه...رفت و بست

 صدای و ممتد بوق هنوزم...رسوندم کامیار تخت نزدیکی به رو خودم پرستارا تذکر به توجه

 :میگفت مدادم که دکتر دستور

 ...شوک-

 توجه بهشون من اما...بیرون ببرن منو کردن سعی و اومدن پرستارا تا چند که نکشید طولی

 ...نمیکردم

 :گفتم داد با

 ...میکنم خواهش...نرو میکنم خواهش کامیار-

 ...میومد لعنتی بوق اون صدای هم هنوز...نه

 :زدم داد و کردم جمع رو توانم تمام
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 ...اونا خاطر به حداقل...بچت و شیدا خاطر به-

 ...نبودم بردار دست من اما...بیرون ببرن منو تا بودن گرفته بازوهام از پرستارا

 ...نزار...کامیار نزار...شه بزرگ پدر بی ات بچه نذار-

 و پرستارا بود،چون فایده بی اینا همه که این مثل اما...شد پاره گلوم کنم فکر زدم که دادی با

 :گفت پرستارا از یکی...کشیدن کار از دست دکتره

 کنیم؟ اعلام رو مرگ زمان-

 سنگ یه زیر انگاری...نبود نفس...نبود هوا که انگاری...شد شل پاهام مرگ زمان کلمه شنیدن با

 بعد و چکید ام گونه از اشکم قطره آخرین...اومد نمی در هم صدام حتی...بودم کرده گیر بزرگ

 ...نبود هم نور انگاری اینبار و شد سیاه جا همه

 

*** 

 

 یادن به که ای بچه یه...مرگش جوون شوهر واسه میزنه زار داره که زنی یه...جون بی تن یه...قبر یه

 ...کامیار عکس روی سیاه روبان یه...جمعیت یه...غمگین خواهر یه...شد پدر نیومده،بی

 ...قبرش کنار میوفتم که منی...میشن شل که پاهایی

 ...نمیشن ریخته که اشکایی...نمیاد در که صدایی

 ...رفت که کامیاری...نیست که سهیلی

 ...نمیدید رو من هیچکس انگار...بودم آورده کم نفس انگار

 ...بود عکس قاب اون توی که آدمی...بود دیگه عکس قاب یه اونورتر یکم...چرخوندم رو سرم
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 هب تردید با و شدم بلند سختی به...بود من سهیل قبر اون...بود سهیل...نداشت امکان این...نه

 !میزدم پا و دست خلا توی داشتم که انگار...رفتم کذایی قبر اون سمت

 نیست؟ من سهیل خاک سر کسی چرا...دوم قدم...میشد دورتر ها گریه صدای...اول قدم 

 ...منه به پشتش که دختری... دختره یه...چهارم قدم...هست یکی انگاری...نه اما...سوم قدم

 ...پنجم قدم

 هستین؟ کی شما...خانوم-

 ...ششم قدم 

 میکنید؟ چیکار من سهیل خاک سر شما...شمام با خانوم-

 ...کرد بلند سر دختر 

 ...هفتم قدم

 ...نداره امکان-

 بلند جاش از...بودن شده خون رنگ به خشم و گریه شدت از که چشمایی با...بودم من دختر اون

 ...اومد سمتم به آروم آروم...شد

  برگشت؟ رو اومده های قدم نمیشد چرا...نمیکردن یاری پاهام انگار اما کنم فرار ازش میخواستم

 :زد داد...من به رسیده

 ...نمیدونی رو عشق معنی تو...خودخواهی تو-

 زبونمم حتی...نمیکردن یاری هم لبام انگاری...اومد نمی بر دستم از کاری...میکردم نگاهش فقط

 ...بود شده قفل

 :زد داد تر بلند و داد فشارش گلوم،محکم بیخ گذاشت رو دستاش
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 ...میاد بدم ها خواه خود از...خودخواهی تو-

 :گفت بلندتر و زد هیستریک ای قهقهه بعد

 ...باید...بمیری باید پس...تو...کامیاری و سهیل مرگ باعث تو...بمیری باید تو-

 ...اون های قهقهه صدای هم باز و

 ...کابوسه یه که مطمئنم...کابوسه یه این...نه اما...نداشتم هم تقلا توان حتی

 دهکشی یه که کنم فرار خواستم...گرفتم تازه جونی انگار...برداشت کردنم خفه از دست بالاخره

 ...گوشم تو خوابوند

 ...زدم فریاد توانم تمام با و بستم رو چشمام

 

 ...شدم مواجه شیدا و مهتاب نگران قیافه با کردم باز که رو چشمام

 ...بیمارستانم توی میومد نظر به...کردم نگاه اطرافم و دور به

 :پرسیدم تردید با

  بیمارستانم؟ توی من-

 :گفت آرامش با شیدا

 ...بیهوشی که میشه ساعتی چند الان...بودی رفته حال از...عزیزم آره-

 :کردم زمزمه ترس با...افتادم ICU توی اتفاقات یاد تازه

 کجاست؟ کامیار کامیار؟-

 :گفت و زد لبخندی شیدا 
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 ...نباش نگران-

 میگه من به شیدا و مرده میزنه؟کامیار لبخند اونوقت مرده میگفت؟شوهرش چی داشت این

 خبره؟ چه نباش؟اینجا نگران

 :گفت خنده با دید رو من تعجب که مهتاب

 ...بخش تو میارنش صبح تا...اومده هوش به-

 نشون ها دستگاه اون...دیدم رو صاف خط اون خودم میشه؟من اومده؟مگه هوش به کامیار

 ...نمیزنه دیگه کامیار قلب که میدادن

 چی؟ اتفاقا اون پس...نداشت امکان این

 :کردم زمزمه بهت با

 مرده؟نه؟...بگید من به رو راستشو...دیدم خودم من...نمیزد کامیار قلب-

 :گفت و زد من پیشونی به انگشت با دونه یه شیدا

 چی؟ یعنی مرده...بچه بگیر گاز رو زبونت-

 :داد ادامه مهتاب به رو بعد

 امیدوار میگفت هی بود بند مویی تار به کامیار موندن زنده که دیشب...باش رو ما دوست-

 اومده،میگه هوش به کامیار که حالا...میداد شعارا این از و مطمئنم من...میاد هوش به کامیار...باش

 ...نمیگید بهم چیزی شما مرده میدونم من

 ...خنده زیر زدن مهتاب با دوتایی شد تموم که حرفش

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ...نمیدونی...افتادم روزی و حال چه به اتفاقا اون دیدن با نمیدونی!نبودی من جای تو...زهرمار-
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 :گفت و کرد نگاهم شیطنت با شیدا

 ...کنی آوری یاد بهم نمیخواد...حساسی و احساساتی خیلی میدونم-

 :کردم اعتراض

 ...نیست اینطوری...نخیرم-

 احساس این با تو اما...بود افتاده فشارش فقط کامیاره خواهر که کرانه...همینطوریه اتفاقا چرا-

 ...میدی خودت دست کار آخر ات خواهرانه

 ...کن قبول...من خواهر دیگه نازکی دل

 یا خودش سر بلایی یه حتما بود اونجا لحظه اون اگه مطمئنم...میگفت شوخی به رو اینا شیدا حالا

 ...میومد اش بچه

 :مگفت منم...بگم شیدا به رو قضیه که کرد اشاره بهم چشم با بفهمه شیدا اینکه بدون مهتاب

 بیاری؟ برام آب لیوان یه میری جان مهتاب-

 :گفت شیدا

 ...برم من میخوای-

 :گفت دستپاچگی با مهتاب

 ...بمون همینجا تو...میرم خودم...نه...نه-

 ...رفت و زد بهم چشمکی شیدا چشم از دور هم بعد

 :گفتم و کردم شیدا به رو خنده با 

 اومده؟ هوش به کامیار که خوشحالی-

 ...انداخت پایین رو سرش خجالت با شیدا 
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 نباشی اگه...باشی خوشحال موندنش زنده خاطر به بایدم...شوهرته...نداره خجالت که این خوب-

 ...داره خجالت جای

 :گفت و زد بازوم به آروم ضربه یه خنده با شیدا

 ...دیوونه-

 ...نکنم دیوونه هم رو تو بپا پس ام دیوونه من...آره-

 :گفت تعجب با شیدا

 آوا؟ خوبه حالت-

 ...کنم خوب هم رو تو حالم میخوام کاری کجای حالا...عالیییی-

 ...ممنون...خوبم من-

 ��!کجا الانت حال و کجا داری بعدا که خوبی حال اون...گلم نه-

 :دادم ادامه شیرینی لبخند با و کردم مکثی

 ...نکنیا هول...میگم بهت چیزی یه-

 ...بهم بود زده زل بهت با شیدا

 :گفتم و بستم رو کشیدم،چشمام عمیقی نفس

 ...میشی مادر داری تو-

 نگاه شیدا به و کردم باز رو چشمام لای آروم...شدم سبک کلی حرف این گفتن از بعد

 ...بود شده شوک ام بچه...آخی...کردم

 :گفتم و دادم تکون صورتش جلوی رو دستم

 خوبی؟-
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 ...نمیداد نشون واکنشی هیچ...خیر نه

 :گفتم و کردم تر بلند رو صدام

 شیدا؟؟؟...الوووو-

 :کرد زمزمه تردید با...اومد خودش به تازه

 میشم؟ چی دارم من-

 ��!مادر...ر...د...ا...م-

 واقعا؟-

 ...میشی ناز دختر یه صاحب دیگه ماهه چند تا الله شاء ان...شم فدات آره-

 ور بچه جنسیت...جلوتره اونم از اصلا...سونوگرافیه دستگاه...که نیست چشم: نویسنده سخن)

 ��آخه؟ داد تشخیص چجوری

 (��...پسره شاید اصلا

 ...دارم دوست پسر من-

 ...خوبه دختر...نه-

 ...پسر-

 ...دختر-

 ...دارم دوست پسر-

 ...دارم دوست دختر میگم منم-

 ...پسرررر-
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 ...دختررررر-

 ...باشه پسر میخوام مادرشم من-

 ...باشه دختر دارم دوست...خالشم منم-

 :گفت شیدا یهو که میکردم بحث داشتیم همینجور دقیقه چند تا

 ...آوا راستی-

 هوم؟-

 ...نمیدونستم خودمم حتی ام؟من حامله من فهمیدی کجا از تو-

 ...شد بد حالت و دیدی منو که روزی اون-

 ...خب-

 ...دیگه میگم دارم کن صبر خب-

 ...نگیم بهت چیزی اوضاع شدن آروم تا گرفتیم تصمیم هم ما...گفت بهم دکترت اونروز

 بودید؟ نفر چند ما؟مگه-

 ...گفتم کرانه و تیارام و مهتاب به منم...گفت من به-

 ...بودن بیخبر وجودش از بچه این پدر و مادر فقط که این مثل...واقعا مرسی-

 ...تقریبا-

 :گفت و چرخوند پنجره سمت به رو سرش شیدا

 ...میشم مادر دارم که خوشحالم...شکر رو خدا-

 :گفتم و گرفتم دستم توی رو دستش
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 بزاری؟ چی رو بچه اسم میخوای-

 ...بامداد میزارم رو اسمش بود پسر بچم اگه...صبحه اذان الان چون-

 چی؟ بود دختر اگه-

 ...پسره که الله شاء ان-

 ...لجبازی خیلی-

 ️☺میدونم-

*** 

 

 چطوره؟!دکتر-

 هستید؟ همسرش شما-

 آره؟ نه؟میگفتم میگفتم؟میگفتم چی 

 ...میشد بد نه میگفتم اگه

 ...ببخشه منو خدا...روش اینم...گفتم دروغ همه این اواخر این

 ...بله-

 مانجا قلب پیوند عمل سریعتر چه هر باید...نیست خوب اصلا شوهرتون قلب اوضاع...ببینید-

 ...وگرنه...بدن

 چی؟ وگرنه-

 ...ماه سه یا دو فوقش...نمیارن دووم زیاد وگرنه-
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 داشت؟ واقعیت حرفها این...نمیشد باورم...زد خشکم

 ...داشت وقت ماه سه دو فقط من سهیل یعنی 

 همین کارم گذاشت پا قلبم تو سهیل عشق وقتی از...چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه

 درست چیز هیچ و میریختم اشک مدام... ریختن اشک و ریختن اشک و ریختن اشک...بود

 ...نمیشد

 نمیرسم؟؟؟ فراز اون به من چرا پس...داره نشیب و فراز زندگی میگن

 نشیبم؟ تو اش همه چرا 

 :گفتم بغض با 

 ...بدید نجاتش باید نمیکنید؟شما عملش چرا پس-

 پیدا هباش مناسب ایشون برای که قلبی هنوز انگار...دارن پرونده دیگه بیمارستان یه توی ایشون-

 ...نشده

 چطوره؟ حالش الان-

 توی میارنشون و میشن بهتر فردا تا اما...نیومده بهوش...شده بهتر یکم اوضاعشون الان-

 قلب یه دیدید،شاید چه رو خدا...خداست دست چیز همه...کنید دعا براش فردا تا بهتره...بخش

 ...شد پیدا براشون مناسب

 ...کردم نگاه بهش شیشه پشت از و برگشتم...رفت و گفت اینو

 شدم؟ متنفر ها شیشه از بودم گفته

 ...عزیزام و من بین سد شدن

 من عشق...بود قلبم صاحب بود خوابیده تخت روی که مردی این...دوختم چشم آرومش صورت به

 ...بود من مال فقط سهیل...من فقط...بود من مغرور مرد...بود نفسم...بود
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 ...بنده نفسش به نفسم که شاهده خدا...نمیکنم اغراق

 ...رو سکوتش دلیل..رو کردناش دوری دلیل...رو نگفتناش دلیل فهمیدم می داشتم حالا تازه

 ...میزنم پسش مریضه قلبش بفهمم اگه من میکرده فکر حتما

 میگذره؟ زندگیش از مگه آدم...است مسخره...هه

 ...نمیشه"

 زندگیشه؟ که اونی از آدم میگذره مگه

 "میشه؟ خسته هاش ساقه زردی از ریشه مگه 

 :گفتم و گذاشتم شیشه روی دستم 

 بلند...نیست تو جای تخت این...دیوونه شو بلند...نیست رفتنت من اشتباه تاوان...نامردی خیلی-

 قشهن چه تو زبون از دارم دوستت یه شنیدن برای ببین...عاشقتم من ببین شو بلند...بریم شو

 ...نکشیدم که هایی

 ترو...بزن حرف باهام و شو بلند...بزن زل بهم مغرورت چشمای با همیشه مثل و شو بلند...شو بلند

 ...شو بلند خدا

 ...ریختن دوباره اشکهام و

 ...میروی داری تو"

 ... شده جدا که من از است کمی انگار و

 ...عاشقی تو

 ...تر عاشق تو از من

 ...تار شب این نمیشود تمام چرا پس
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 نمیفهمی؟ چرا

 ...بزنم قدم تو با بعدی باران زیر دارم دوست 

 ...تو با فقط

 "...نیافتنی دست رویای ای

 

 :کردم زمزمه و برداشتم خوردن غصه از دست

 ...تو رضای به راضیم...خدایا-

 بیمارستان تو همش وقت چند این...رفتم کامیار اتاق سمت به و شدم دور CCU از حوصلگی بی با

 سامیار مثل اونم حتما...هه...نمیبینم رو بارمان اما بیمارستانم تو وقتا خیلی اینکه با!عجیبه...بودم

 ...نداشتم خبر سهیل مریضی از من که کنن قبول نمیخوان اینا چرا...عصبانیه دستم از

 بکنم؟ کاری همچین سهیل با که ام دیوونه اونقدر شون نظر به یعنی

 ها صندلی از یکی روی و تو رفتم راست یه...بودم کامی اتاق روی به رو اومدم که خودم به

 ...نشستم

 رو سرش هم سامیار و چرخوند ای دیگه سمت به قهر حالت به رو سرش من دیدن با کامیار

 ...بودم من فقط مشکل انگار...پایین انداخت

 :گفتم پوزخندی با و شدم بلند جام از

 ...چشاتون جلو از میشم گم الان من...باشید راحت-

 ...شد کشیده یکی توسط دستم که میرفتم داشتم

 ...شدم مواجه شیدا با و برگشتم
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 :گفت کامی و سامیار به رو عصبانیت با شیدا

 فهمیدین؟...میارین در بازیا بچه این از که باره آخرین-

 ...نکردید اشتباهی هیچ حالا تا خودتون انگار میگیرن قیافه همچین

 ...پشیمونه هم حالا و کرده اشتباه...آدمه هم آوا

 :داد ادامه من به رو و کرد مکثی

 ...نکن توجه بهشون...شدن تخس و پررو زیادی تا دو این...عزیزم جات سر بشین برو-

 ...برم من بهتره...نه-

 :گفت کامیار که میرفتم داشتم

 ...تنها اونم...بزنم حرف باهات میخوام...نه-

 ...زدم زل صورتش به و برگشتم

 ...الانش رفتار از من و بود دلخور من نقشه از اون...بود دلخوری هردومون نگاه تو

 :گفتم که بره میخواست هم شیدا...رفتن و شدن بلند سمیه و سامیار

 کجا؟ تو-

 نگاه هم به دلخوری با بعد دفعه نمیخوام...بزنید هم با رو حرفاتون ها شما...بهتره برم منم-

 فهمیدید؟...کنید

 ...بیرون رفت اتاق از سریع و زد لبخندی بعد 

 :گفتیم همزمان تامون دو هر سکوت لحظه چند از بعد

 خب؟؟؟-
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 :گفت کامیار

 ...بگو اول تو-

 ...بگو تو...نه-

 ...میگم بعدا من...بگو...نه-

 ...بزن حرفتو...خودتو نکن لوس-

 :گفت و کشید عمیقی نفس کامیار

 چرا؟ آوا؟ چرا-

 چرا؟ چی-

 انداختی؟ روز این به رو سهیل کردی؟چرا شیدا و من با رو کار این چرا میگم-

 ...نداشتم خبر مریضیش از من گفتم بار هزار کامی...سهیل میگه باز...سهیل میگه باز-

 فتمنگ مگه...عاشقته بهتنگفتم من مگه...داشتی خبر که عشقش از...نداشتی خبر مریضیش از-

 به برسه چه...میشه داغون عشقش مرگ خبر شنیدن از سالم آدم...لامصب آخه...نزار تنهاش

 ...قلبش وضعیت اون با اونم...مغرور سهیل

 :داد ادامه حرص با و کرد مکثی

 هک عصبی فشار خاطر به قلبش اوضاع داره؟نمیدونی دوست چقدر نمیدونی تو...باهاش کردی بد-

 درون از اما نیاره ابرو به خم تو جلوی میکرد سعی چقدر نمیدونی...شد طوری بود،این روش

 ینا با اگه خودخواهیه میگفت...بیاره بدست رو تو نمیتونه میدونست چون بود داغون...بود داغون

 ...باشم عاشقش بزار فقط میگفت...عاشقته بگه و بزاره پیش پا قلبش خراب اوضاع

 ما به حتی تو...آوا خودخواهی تو...شکستیش بدجور تو...نبود خودخواه اما...بود مغرور سهیل! آوا

 کرد؟ داغون رو ما مرگت میدونی...کشیدیم چی شیدا و من میدونی...نکردی رحم هم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 429 

 اما...کنم خورد دیگران جلو رو غرورم بازم نداشتم دوست...نریزه اشکام میکردم سعی خیلی 

 ...روش کامیارم...میریختم اش همه جلوی روزا این...نبود غریبه که کامیار

 :گفتم بغض با

 روی آدم بدترین من...معرفتم بی من...نامردم من...خودخواهم من...میگی راست تو...آره-

 ...کنه ناراحتتون اینقدر نمیکردم فکر...مهمه براتون اونقدر مرگم نمیدونستم اما...زمینم

 ...ریختم اشک و انداختم پایین رو سرم بعد

 

 قدم دچن که مغروری پسر اون بدونی که گفتم...کنی گریه که نگفتم رو اینا...خواهری نکن گریه-

 ...بره شاید...نباشه دیگه ماهه چند تا شاید...عاشقته بدجوری افتاده تخت روی تر طرف اون

 ...بده ادامه نمیذاشت بغض

 :گفتم گریه با و گرفتم رو حرفش ادامه

 بالایی اون از رو سهیل من...نباش نگران تو...میدارم نگهش شده جوری هر من...بره نمیزارم-

 ...باش مطمئن...میده بهم رو سهیل...برگردم خالی دست نمیزاره خدا...خواستم

 :کرد زمزمه و زد پس رو اشکاش

 تعکس ساله پنج مرد این...نباشه دل به آرزو بذار ولی...کوتاه مدت یه شده حتی...باش عاشقش-

 چشای تو رو آخر ماهه چند این بده اجازه بهش...میکنه نگاه بعش عاشقانه و روش به رو میزاره رو

 ...باشه عاشقت بذار...کنه نگاه خودت

 ... بخورم بست بن به میرم باهاش که راهی آخر اگه حتی...باهاشم آخرش تا من-

 ...باشی که عاشق"

 ...معناست بی برایت انتها و پایان
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 ...باشی که عاشق

 ...است خط سر دنبال به نقطه هر

 ...باشی که عاشق

 ...برندگیست اوج برایت شدن بازنده

 "...دارد عالمی بودن عاشق

*** 

 ...شنید رو فریاداش و داد صدای میشد هم اینجا از حتی...میکرد گریه...میزد داد 

 ...بود ایستاده اتاق در روی به رو سمیه...دویدم اتاقش سمت به سرعت با

 خبره؟ چه اینجا سمیه-

 :گفت استرس پر سمیه

 میگیم بهش...نمیده گوش هم هیچکس حرف به...میکنه بیداد و داد هی...اومده هوش به سهیل-

 آرومش نمیتونن هم پرستارا...قبرستون بره میخواد...میگید دروغ میگه...ای زنده تو

 ...آرامبخش بهش میخوان...کنن

 ...کنه تموم رو اش جمله سمیه نذاشت سهیل بلند نعره صدای

 ...دارید بر سرم از دست...آوا پیش برم میخوام...لعنتیا کنار برید-

 برم؟نرم؟...بکنم باید چیکار نمیدونستم...شدم میخکوب

 :رفت تنم از روح بعدیش داد با 

 ...کنید ولم لعنتیا...عزیزم آوای...آوا-
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 یا لحظه همون دقیقا و اتاق تو رفتم سرعت به...آورد درد به رو قلبم که بود اش گریه صدای بعد و

 :زدم داد کنن تزریق آرامبخش بهش میخواستن که

 میکنید؟ چیکار دارید-

 :گفت بغض با و دویید سمتم به دیدنم با شیدا 

 که زد داد اینقدر...میکشت خودشو داشت...نکرد قبول ای زنده تو گفتم بهش قدر چه هر-

 ...بزنن آرامبخش بهش گرفتن تصمیم پرستارا

 وامبخ اگه البته...من به بود زده زل...کرد داغونم بود صورتش روی اشکای رد...کردم نگاه سهیل به

 ...بود زده بگم،خشکش تر دقیق

 لعنت...آوردم سرت رو بلا ای که من به لعنت...داد به برسه چه...نمیزد هم پلک دیگه حتی سهیل

 ...من به

 :گفتم حرص با و برگشتم پرستارا سمت به

 ...بیرون برید-

 :گفت مرد پرستارای از یکی

 ...کنیم تزریق آرامبخش بهشون باید...بده حالشون ایشون خانوم-

 :زدم داد

 ��...بیرون...بریییید-

 :گفتم و کردم شیدا به رفتن،رو که اونا

 ...برو هم تو...جان شیدا-

 طفق صورتش تو...زدم زل سهیل صورت به دوباره و بستم رو اتاق در...رفت و داد تکون سری شیدا

 ...بود بهت فقط و
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 :گفتم و نزدیکش رفتم

 میکنی؟ نگاه چی به-

 پناهی؟ آوا به

 نداره؟ رو مغرورش مرد اشکای طاقت که خسته دل عاشق یه به یا

 ...نمیشد تموم که هایی زدن زل و بود بهت

 

 :گفتم و جلوتر رفتم

 ...مرده وقته خیلی میکنی؟بدون نگاه اولی به اگه-

 دیدن از و وایساده جلوت اول چون...کنی پاک رو اشکات بهتره...میکنی نگاه دومی به اگه اما 

 ...میکشه عذاب اشکات

 و شد مچاله تختش روی...گذاشت صورتش روی رو دستاش...ریختن اشک به کرد شروع سهیل

 ...برام داشت رو مرگ ناقوس حکم و پیچید می گوشم توی که ای خفه هقای هق

 :گفتم گوشش دم

 

 بماند "عشــــق" خواهم می

 و

  که لبخندی

 

 ... تـــــوست لبهای هدیه
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 خواهم می

 باشم "من"

 

 باشی "تو" و

 و

 زندگی یک

 

  مــــا انعکاس از سرشار

 

 ...باشم عاشــــــــقت بگذار

 

 ...کرد نگاه بهم و برداشت صورتش روی از رو دستاش

 :کردم زمزمه بغض با

 ...آوا جان رو تو...نکن گریه اما گوشم تو بزن...بده فحش بهم...بزن حرف باهام...نکن گریه-

 ...شد پشیمون اما گوشم دم بزنه میخواست

 :گفت حرص با

 میفهمی؟...نخور قسم رو جونت-
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 ...نکن شوخی جونت با

 ...است بسته جونت به جونم میدونی که تو

 ایبر این و...عاشقمی که میدونم..عاشقتم که میدونم...میدونم رو چی همه دیگه که الان...میدونم-

 ...چیزه همه من

 ...ماسید لبش روی هم کمرنگ لبخند همون که نکشید طولی اما...زد کمرنگی لبخند

 :گفت ناراحتی با

 خوشبختت نمیتونم من...کن فراموش شنیدی که رو چه هر...نمیخوریم هم درد به ما...آوا نه-

 ...برو...آوا برو...کنم

 :گفتم و زدم پوزخندی

 میگیری؟ تصمیم منم جای به کی از-

 نمیخوری؟ من درد به تو گفته کی

 :گفتم عصبانیت با و کردم مکثی 

 رو کسی وقتی من...نیست تو مرام مثل مرامم من...هستم آخرش تا من...نمیرم جا هیچ من-

 ها نقشه این تمام...نمیکنم فرار تو مثل من...هستم پاش آخرش تا میخواد منو اونم بدونم و بخوام

 برم؟ بذارم شدم موفق که حالا...بیارم دستت به که کشیدم رو

 ...نمیکردم فکرشم حتی که کردم کارایی تو آوردن بدست برای من...کورخوندی

 ...کنم ولت آسون که نیاوردم دستت به آسون

 من بگیری؟آره اعتراف من از میخواستی تو...بود ممکن کار بدترین کردی من با که کاری-

 میخواستی؟ اعتراف که جرمه عاشقی مگه اما...عاشقتم

 ...رادمهر جناب جرمه دیگه دل یه داشتن نگه تکلیف بلا اما...نیست جرم عاشقی-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 435 

 ...من...من...داشتم دلیل کارم برای من-

 تو اام...میشه چی نیست معلوم ندی انجام قلب پیوند اگه...مریضه بدجوری قلبت...بگم من بزار-

 خدایی؟ استغفرالله مگه

 نشه؟هوم؟ پیدا برات قلب یه فردا همین معلوم کجا از...بشه مرگت باعث اتفاق این معلوم کجا از

 ...نمیرم زودتر تو از من معلوم کجا از اصلا

 ...کرد پرت سمتم به و برداشت رو میز روی گل دسته حرفم این با

 میکنی؟ پرت گل دسته چرا-

 حرفمو؟ نفهمیدی...نزار مایه خودت جون از گفتم-

 مال تو و من...میگم بار آخرین و اولین برای الانم...میدونم خودم خودمه جون...بابا برو-

 عاشقی هم تو جای به من نباشی عاشقم تو اگه حتی...خورده گره هم به ما سرنوشت...همیم

 ...ریشتم بیخ بکنی کاری هر که بدون اینو پس...میکنم

 :گفت لبخند با سهیل

  نمیتونم دیگه...باشه بزار خودخواهیه اگه...عاشقتم من باشی که چی هر اما...ای دیوونه خیلی-

 امنمیخو دیگه...باشم داشته رو تو لحظه یه واسه شده اگه حتی میخوام...کنم سرکوب رو احساسم

 کرارت دوباره پیش سال پنج قضیه نمیخوام...بزنم حرف عکست با نمیخوام...باشم عاشق یواشکی

 تو پیش رو باقیمونده روز چند این بزار...آوا کن ازدواج من با...خودخواهم من...مغرورم من...بشه

 ...باشم

 

 :گفتم عصبانیت با و کردم پرت خودش سمت به دوباره به رو بود دستم که گلی دسته

 ...تو و میدونم من بزنی میر و مرگ حرف-

 :گفت و زد گرمی گرفت،لبخند هوا توی رو گل دسته
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 بوده؟ اشتباه هم تو کار که داری قبول پس-

 ...میکشیدی حرف ازم اونطوری نباید تو آوا

 ...نکن شوخی جونت با دیگه...لرزوند رو تنم کردی که کاری

 :گفتم و انداختم پایین خجالت از رو سرم

 ...بگین شما چی هر...چشم-

 :گفت و زد ای قهقهه سهیل

 نمیدونستیم؟ ما و میکشید هم خجالت شما...جانم ای-

 ...خندید هم باز و 

 دیدنش محو من و میخندید اون...شدم خیره هاش خنده به و آوردم بالا رو سرم آرومی به

 هاش گریه و میپیچید سالن توی داشت هاش نعره پیش دقیقه چند تا که انگار نه انگار...بودم

 ...بودم ندیده هیچوقت رو بود صورتش توی الان که آرامشی...نداشت تمومی

 ...بودم من آرامشش دلیل انگاری

 ...من کشیدن نفس دلیل اون و بودم اون آرامش دلیل من...آره

 داره؟ وجود عشق برای بهتر این از توصیفی مگه

 ...بود کافی من برای این و بود من مغرور مرد مریضه؟اون قلبش که بود مهم مگه

 ...زندگی یعنی بزنم زل بهش نگرانی هیچ بدون میتونستم من و میخندید اون که لحظه همین

 همه الان...سهیل و من...راهه تو که ای بچه یه و شیدا و کامیار...خوبه چی همه الان...شکرت خدایا

 ...آرومه چی همه...سرجاشه چی

 ...نمیمونه آروم هم همیشه زندگی اما...زندگیم آرامش از بودم راضی
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 ...فهمیدم  ها بعد اینو من و هستن طوفان از قبل ها،آرامش آرامش از بعضی

 آوا؟آواااا؟-

 :گفتم و زدم کنار رو افکارم سهیل صدای با

 جانم؟-

 ��گفتی؟ چی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 جانم؟ گفتم بهتون-

 دنیا آخر تا میشه اش خنده باعث کوچیک کلمات همین میدونستم اگه من و...خندید دوباره 

 ...نیست چیزی که گفتن"جانم".. میگفتم شعر براش

 گاهی هک ای نگفته حرفای...حرفه دنیا یه ها نگاه پشت البته...میکرد نگاهم فقط...نمیگفت هیچی

 ...دلت رو میزنه چنبره و میشه درد یا...گلوت بیخ میچسبه و میشه بغض

 :گفتم لبخند با

 هداشت دوست یواشکی نمیخوام هیچوقت دیگه...نمیکنم انکار رو گفتنم جانم هیچوقت دیگه-

 ...داره حدی بازیم گربه و موش...شدم خسته کار این از...باشم

 ره نمیخوام دیگه...باشی دوستم فقط نمیخوام دیگه...کنم نگاهت یواشکی نمیخوام دیگه منم-

 شیب و بری پیشم از ممکنه لحظه هر که باشم این نگران نمیخوام دیگه...باشم رفتنت نگران روز

 ابد ات الان از تا دو ما...بکشی عذاب نمیخوام دیگه...بکشم عذاب نمیخوام دیگه...دیگه یکی خانوم

 ...همیم با همیشه

 :کردم زمزمه و تر نزدیک اومدم و خندیدم

 ...امروز از"-
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 ...باشد قلبت در من عشق از ای ذره که هایی لحظه تمام تا

 ...امروز از

 ...باشد گرفته جای ذهنت گوشه در من خاطرات که دقایقی تمام تا

 ...امروز از

 ...باشد انداز طنین گوشت در من صدای که روزهایی تمام تا

 ...ورزم می عشق تو به خالصانه

 "...کند جدا هم از را ما مرگ که روزی تا

*** 

 

 سهیل

 ...باشه کرده قبول شرط و قید بی اونم و باشم کرده علاقه ابراز بهش نمیشد باورم

 بود؟ چیزی کم مگه

 نگاهش فقط من و میخوند سپید شعر اون...نمیرفت کنار لبم روی از هم لحظه یه لبخند

 ...باشم داشته گفتن برای حرفی منم میخواست دلم...میکردم

 ...نداشت همتا عاشقی تو آوا انگار ولی

 به گذشته اتفاقات از چیزی هیچ انگار که میزد حرف احساس و عشق از جوری حالا مغرور آوای

 ...نداره خاطر

 :گفت و ریخت برام آب لیوان یه آوا

 ...عرقه خیس پیشونیت...گرفتی گر انگار...بخورش بگیر-
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 ...کشیدم سر لاجرعه و گرفتم دستش از رو لیوان

 یه...بود تازه حس یه بود که چی هر ولی...هیجان یا بود خوشحالی از نمیدونم...بودم گرفته گر!آره

 ...بودم شده آروم ها مدت از بعد انگار...جدید آرامش حس

 :گفت و آورد در دستم از رو خالی لیوان آوا

 سهیل؟-

 جانم؟-

 ...ابد تا امروز از"

 ...منی جان تو

 ...تو مرگ پیش من و

 ...بزن صدا را مرا نام تو

 ...را تو نام من و

 ...ببین و بگو تو

 "...نمیکنم نثارت که "جانم" چه

 :داد ادامه و زد شرمگینی لبخند

 ...شرکت توی روز اون-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 بوده؟ کی میزدم حرف بهش راجع که زنی اون بدونی میخوای-

 :گفت تردید با 
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 به ور بسازه زندگیتو بود قرار که زنی گفتی وقتی برخورد بهم جورایی یه روز اون...میدونی...آره-

 ...غرورت خاطر

 ...کنه تموم رو حرفش نذاشتم

 ...تو...عزیزم بودی تو زن اون-

 ...بودی تو میزدم حرف باهاش و بود کارم میز رو عکسش تموم سال پنج که کسی

 ...بودی تو کشیدنام سیگار دلیل

 ...بودی تو هام گریه و آرومی نا دلیل

 ...بودی تو زندگیم ملکه...زندگیم نفس...زندگیم عشق

 ...بودی تو زندگیم آوای

 ...کنم تکرار رو احساسم صراحت این به نداشت رو انتظارش انگار...بود زده خشکش

 زنی تنها برای نه...دوییدم آوردنش بدست برای سالها که کسی برای نه اما...بودم مغرور من...آره

 ...بستم دل بهش که

 و بشه تر محکم و قرص دلش دفعه هر تا کنم تکرار داشتم دوست اما...میدونست رو احساسم

 ...قبلم لحظه از تر عاشق لحظه هر که بدونه

 

 ...نمیرود بیرون من قلب از من عشق"

 ...نیست رفتنی من احساس

 ...لحظه هر دارم دوست من و

 ...روز هر و دقیقه هر
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 ...که بزنم جار دنیا تمام در

 "سرودم ها باد وسعت به را دارم دوستت

 

 :گفت شیرینی لبخند با آوا

 عشق رو من که ممنونم...هستی که ممنونم...باشم داشته دوستت میذاری که ممنونم...ممنونم-

 ...ممنونم...میدونی زندگیت

 ...بوسیدمش مقدس شی یه مثل و گرفتم دستم تو اونو...بردم شالش پایین سمت به رو دستم

 :کردم زمزمه ممکن لحن ترین عاشقانه با بعد

 

 ...بیاورم سر بگو است کم اگر دل این"-

 ...بیاورم بهتر دل یک کن امر یا

 ...کنم عرض خلاصه خیلی

 ...دارم دوستت

 "...بیاورم بهتر عبارت نشد دیگر

*** 

 

 ...هوا بره آخش شد باعث که دستش رو زدم شوخی به

 مریضه؟ با برخورد وضعه چه این...سهیل نشی ذلیل...آییییی-
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 ...مردم...آخخخخ

 :گفت و خندید شیدا

 ...فقط...نیست چیزیش که دستت...هستیا نارنجی نازک خیلی-

 :گفت حرصی کامیار

 ...شکسته یکم فقط-

 :گفت و کرد من به رو بعد

 ...کن خلاص خودتو صورتم کبودی رو بزن هم دونه یه بیا...پام رو زدی قبلشم-

 :گفتم و خاروندم رو سرم

 ...میزنی داد میزنم دست جایی هر کنم؟به چیکار خب-

 !!!!یگهد کردن پیچیم باند اینطور که هست چیزیم یه حتما شدم؟ ها مومیایی شبیه نمیبینی مگه-

 سر از دست تو که "شود رفتار احتیاط با ثانوی اطلاع تا" بنویسن پیشونیم روی بدم باید حتما 

 برداری؟ من زدن

 :پرسیدم و کردم نگاه آوا و شیدا به ای موشکافانه نگاه با

 زا یکی و پاش تا دو هر که زده بهش چطوری ماشین آخه شده؟ اینطوری تصادف با این مطمئنید-

 کبوده؟ بدنشم تمام و شکسته دستاش

 ...خوردن کتک که کسایی شبیه بیشتر این

 :گفت دستپاچگی با شیدا

 ...زده بهت ماشین بگو...کامیار نه مگه بود؟ کجا کتک...زده بهش ماشین...نه-

 :گفت شیدا از تر دستپاچه کامیار
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 ...زده بهم ماشین...داداش آره-

 پنهون آدم از رو چیزی دارن انگار میکردن رفتار جوری میزدن؟یه مشکوک اینقدر چرا اینا

 ...دادم سر آوا سمت به رو نگاهم...میکنن

 ظرن به کلافه خیلی...بود گرفته ضرب زمین رو پاش با و میکرد بازی انگشتاش با داشت هم آوا 

 ...میرسید

 :گفتم و کردم نگاه آوا به مشکوک

 شده؟ چیزی-

 بشه؟ چیزی بود قرار مگه...هیچی...نه-

 ...شدم ماجرا بیخیال کرانه و بی بی اومدن با اما مشکوکه کاراش بگم میخواستم 

 ...شدیم بلند احترامش به همه تو اومد که بی بی

 :گفتم خنده با... زد زل صورتم تو اشکی چشمایی با و اومد من نزدیک بی بی

 ...بودمتون ندیده بود وقت خیلی جون بی بی-

 ...افتاده گود چشمات زیر...مادر شدی لاغر چقدر-

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 ...مریضیمه بخاطر-

 :گفت و خندید کامیار

 ...عشقه درد خاطر به...برادرم نه-

 میگه که شاعر قول به

 ...مپرس که ام کشیده عشقی درد"
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 ...مپرس که ام چشیده هجری زهر

 ...کار آخر و جهان ام گشته

 "...مپرس که ام برگزیده دلبری

 این از نباید که بی بی جلو...نزنه حرف دیگه که کوبیدم دستش رو نبینه کسی که طوری حرص با

 ...زد حرفا

 ...زد داد بلند بود گرفته دردش که هم کامیار

 :گفتم لب زیر

 ...حقته-

 :گفت کامیار داد دیدن با بی بی

 شد؟ چی جون مادر-

 :گفت و کرد نگاه من به چپ چپ کامیار 

 ...میشه منقبض خود به خود اوقات بعضی دستم عضله..جون مادر هیچی-

 :گفت حرص با بی بی

 سر بلایی که شکر رو خدا باز...خبرا بی خدا از...آوردن سرت رو بلا این که نگذره ازشون خدا-

 ...بزنه گرمشون زمین به خدا الهی...نیاوردن اش بچه و عروسم

 فتصاد باهاش که اونایی نگذره؟از کیا از خدا...میکردم نگاه بهش تعجب با من و میگفت بی بی

 ودب قرار مگه...داره ربطی چه شیدا به...میبنده؟بعدشم جمع بی بی که بودن نفر چند کردن؟مگه

 �ود؟ب مبهم برام حرفاش چرا...ندارن بچه که کامیار و کیه؟شیدا دیگه شیدا بچه کنه؟ تصادف اونم

 ...مینداختن بالا ابرو و چشم بی بی برای داشتن بلااستثناء همشون...برگشتم ها بچه سمت به
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 :گفتم جدیت با

 میکنید؟ پنهون من از رو چیزی دارین شما-

 :گفتن همشون

 ��...نهههههه-

 ...میکنید پنهون  رو چیزی یه دارید کنم فکر ولی-

 :پرسیدم بی بی به رو 

 نکرده؟ تصادف کامیار مگه جون بی بی-

 

 :پرسید تعجب با بی بی

 تصادف؟-

 :گفت و بی بی حرف وسط پرید کرانه 

 مگه؟ چطور...کرده تصادف...آره-

 :گفتم حرص با

 ...بگه بی بی خود بزار-

 ...انداخت شیدا و آوا به نگاه یه درموندگی با بی بی

 ...برد بیرون اتاق از و داد هل من،منو سمت به اومد سریع آوا 

 :گفت و بست سرش پشت رو اتاق در بعد

 ...دنبالم بیا-
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 :گفتم ای طلبکارانه حالت با و کردم قفل بهم رو دستام 

 ...باشم گفته...نمیخورم تکون جام از خبره چه نگی بهم تا-

 :گفت و کشید پووفی کلافه آوا

 ...خیلی...سهیل لجبازی خیلی-

 :داد ادامه و کرد مکثی

 ...بپرس خودم از میخوای چی هر-

 :پرسیدم جدیت با...نمیاد خوشم کاری پنهون از...کنه تعریف برام رو قضیه میخواد که خوبه

 کرده؟ تصادف واقعا کامیار-

 ...آوردن سرش رو بلا این اونام...شده درگیر اوباش اراذل عده یه با...نه...خب-

 سرش؟ ریختن اونا یا شده درگیر اونا با کامی-

 داره؟ فرقی چه -

 ...باش نداشته کار فرقش با...بده منو جواب تو-

 ...نباشه درست حدسم که بودم امیدوار

 چی؟ که خب...زدن کتکش میخورده تا و سرش ریختن اونا-

 ...ریخته رو زهرش بالاخره...مردکه اون تقصیر...بود درست حدسم...شد مشت دستام

 :کردم زمزمه خرص با

 ...لعنت...کیوانی تو به لعنت-

 :کرد زمزمه بشنوه  خودش فقط که طوری و چرخوند حدقه تو رو چشماش آوا
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 ...کرده ناکار رو کامیار زده من جای به شدی؟کیوانی راحت...خب-

 :گفتم عصبانیت با شنیدم رو حرفش که همین 

 چیییییی؟؟؟-

 ...نگفتم چیزی که هیچی؟من چی؟ چی -

 :گفتم بلند صدای با

 ...شنیدم خودم...کیوانی گفتی...شنیدم خودم گوشای با-

 :گفت دستپاچگی با آوا 

 گفتم؟ جدی؟من-

 ...نگو دروغ بهم-

 :گفت کلافگی با آوا

 برای بکنی ای احمقانه کار اگه بخدا ولی...میگم بهت رو چی همه اصلا...اه...گفتم من...بابا خب-

 ...میرم پیشت از همیشه

 ...آوا بزن حرف-

 ...فرودگاه یادته؟تو رو ترکیه میرفتی داشتی که شبی اون-

 ...خب...یادمه که معلومه...آره-

 ...زد زنگ بهم بشورم،یکی رو صورتم و سر تا رفتم وقتی شب اون-

 ارانگ...توام نامزد من میکرد فکر...پرتا و چرت این از و گل زیر میفرسته و میکشه منو میگفت

 ...بگیره انتقام ازت میخواست

 نگفتی؟ بهم شب همون چرا پس-
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 ...کنم نگرانت نمیخواستم-

 :نالیدم حرص با و کوبیدم کناریمون دیوار به مشتی حرص از

 میکنی؟ تو که کارایی چه این آخه-

 خطرناکه؟ چقدر کیوانی میدونی تو 

 ...مونه می زخمی مار مثل اون 

 بیاره؟ سرت بلایی من نبود در بود ممکن میدونی

 میدونی؟ 

 :گفت خجالت با و انداخت پایین رو سرش آوا

 !نمیرفتی ایران از کرده مرگ به تهدید منو اون میدونستی اگه تو...خب...خب -

 

 ...نبود تر مهم تو جون از که شدنم ورشکست...نمیرفتم که معلومه خب-

 ...کنم اجرا رو ام نقشه نمیتونستم من نمیرفتی تو اگه شرمندگی کمال با عزیزم خب-

 تت؟دس کف بودی گرفته جونتو نبودم من که مدتی این تو...دیوانه...دختر ای دیوانه تو...که واقعا-

 گفت بهم وقتی آوردی،شیدا خودت سر به غریب و عجیب نقشه اون خاطر به که بلایی از اون

 ...کارت این از میشدم،اینم منفجر عصبانیت از داشتم

 :گفتم و کشیدم عمیقی کردم،نفس مکثی

 ا؟آو فهمیدی...بیارم سرش به بلایی چه میدونم خودم من...میگی من به زد زنگ بهت اینبار اگه-

 :گفت و کوبید هم به رو دستاش کف آوا 

 ...میاد بهت خیلی شدن غیرتی-
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 ...بده من و خودش دست کاری یه آخر میترسم...بده شفا رو دختر این خودت!خدایا

 :گفتم و کردم نگاه بهش چپ چپ

 بود؟ حرف این وقت بحث این وسط الان-

 :افتاد یادم چیزی یه یهو که بره خواست و زد بهم چشمکی 

 چیه؟ بچه قضیه-

 ...بچه...آهان بچه؟-

 :گفت گوشم دم و جلوتر کرد،اومد مکث یکم

 ...ست حامله شیدا-

 :زدم داد

 چیییییی؟-

 :گفت ترس با و گذاشت قلبش روی رو دستش آوا

 ...ترکید زهرم دیوونه؟ میزنی داد چرا...پیچی پیچ-

 :گفتم حرفاش به توجه بدون

 میشه؟ بابا داره کامیار یعنی ست؟ حامله شیدا-

 ...آره-

 نگفت؟ من به هیچی هیچکس چرا پس-

 ...گفتم بهشون من چون-

 چرا؟ اونوقت-
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 ...نیست خوب واست هیجان...مریضیه قلبت تو چون-

 :کنم زمزمه لب زیر تونستم فقط من و رفت در سریع که بگم بهش چیزی خواستم

 ...دیوونه-

 میخواست دلم...کردم فکر آوا حرفهای به و نشستم بیمارستان سالن صندلیای از یکی روی

 مرگ حد تا رو کامیار و میکنه تهدید رو آوا جراتی چه به...عوضی مرتیکه...کنم خفه رو کیوانی

 جراتی؟ چی به میزنه؟

 ...دردسرم اطرافیانم برای همیشه که من به لعنت

 بود،تماس زده زنگ بهم باهاش کیوانی که ای شماره آخرین با و آوردم در جیبم از رو موبایلم

 آخرش تماس معنی داشتم تازه...زد بوق تعجب کمال در ولی...باشه خاموش میکردم فکر...گرفتم

 :گفت جمله یه فقط و زد زنگ بهم که روزی همون...میفهمیدم رو

 ...شد تر خنک دلم یکم حالا-

 حمر بی اینقدر یعنی...باشه کرده رو کامیار جون قصد کیوانی نمیکردم فکرشم حتی موقع اون 

 ...بودم من کیوانی حساب طرف...نداشت گناهی که شده؟کامیار

 :زد کنار رو افکارم نحسش صدای یهو که بودم غرق افکارم تو

 کردین؟ فقرا فقیر از یادی...قربان عجب چه...رادمهر جناب...به به-

 :گفتم مقدمه بی

 تحال به آسمون مرغای که میارم سرت به بلایی...میکنم پیدات...عوضی حیوون...روانی کثافت-

 ...نشونمت می سیاه خاک به...ببین حالا...کنن گریه

 ...بریم هم با شو پیاده...ببینم وایسا...پسر شازده...اوه اوه-

 بدن؟ پس باید اطرافیانم رو من تاوان حالا تا کی از...مرتیکه شو خفه-
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 :گفت و زد صداداری پوزخند

 گند تو...گرفتی ازم رو زندگیم عشق تو وقتی از...داد زنم منو اشتباه تاوان که وقتی همون از-

 ...نمیشد شکلی این زندگیم نمیدادی لو منو تو اگه...زندگیم به زدی

 ...باش نداشته کاری بقیه با...خودم سراغ بیا مردی اگه...نداره ربطی-

 خدا...خانومت آوا عاشق...دیگه بودی عاشق من مثل هم تو...میام هم تو سراغ...باشه...هه-

 که حالا...کرد خوشحالم خیلی مرگش خبر اما ببینمش نزدیک از نشد فرصت...کنه رحمتش

 زودی به خودتم...مرگه دم رفیقت...خاک زیر رفت زنت...شدم بهتر یکم شده هم مثل شرایطمون

 ...عزرائیل دست لا میری

 ...کثافت شو خفه-

 وضعیت این الان...گرفتم رو دهنم جلوی اما...خوبه حالش کامیارم و ست زنده آوا که بگم خواستم

 از کرد راحت رو عوضی این خیال حداقل نداشت، که هم هیچی آوا نقشه...بود بهتر من برای

 ...میکنه فکر اینطوری که بهتر همون...نبودنش

 :گفتم طولانی نسبتا مکث یه از بعد

 ...باش مطمئن...میکنم پیدات باش مطمئن-

 ...رادمهر جناب خداحافظ...باش خیال همین به...هه-

 اناسز و فحش بهش موبایل پشت از صبح تا میتونستم اگه...روانی احمق...کرد قطع رو گوشی و

 ...کنم پیدا خودشو باید...نمیشه خنک دلم اینجوری...نه اما...میگفتم

 

*** 

 ...نکن اذیتم...سهیل دیگه پاشو-
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 ...کن استراحت خونه برو تو...باشم کامی حال کمک بمونم میخوام من جان آوا-

 ...اما خونه بری که کرده مرخصت صبح دکتر...بمونی اینجا بذارم اگه عمرا...خوندی کور-

 :داد ادامه و داد نشون بهم رو مچیش ساعت

 تارپرس میخوای مریضی خودت تو...کامیاری پیش بیمارستان توی هنوز تو و شبه نه ساعت الان-

 بشی؟؟؟؟ کامیارم

 بمونی؟ میخوای چی برای تو...دیگه هست شیدا

 باشم؟ حالش کمک میخوام بده...داره اشکالی چه خب-

 ��...بعله-

 ...شود دگر کور کش عصا کوری

 :گفتم ناراحتی با و چرخوندم ای دیگه سمت به قهر حالت به رو سرم

 دیگه؟ شدیم کورم...نکنه درد دستت-

 شد؟ خوب...کورم من...میکنه قهر زودم چه...بابا خب-

 ...کور بگی خودت به نداری حق...نشد خوب...خیر نه-

 ...خونه برو شو بلند...ها میشه پرت حواسم حرفها این با من نکن فکر-

 ...شو بلند یالا

 :گفتم لجبازی با

 ...نمیرم...رم...می...ن-

 :گفت حرص با آوا
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 ...تو دست از-

 :گفت و کرد مکثی

 میشی؟ راضی تو بمونه کامیار پیش بیاد نفر یه بزنم زنگ اگه خب-

 کی؟ به-

 ...پسری یه به-

 :گفتم تعجب با

 پسر؟-

 ...اوهوم-

 :گفتم غیرتی

 میزنی؟ زنگ پسرا به حالا تا کی از...خانوم آوا روشن چشمم-

 ...بمونه پیشش بیاد بزنم زنگ سامیار به میخوام...میشه غیرتی من واسه...بابا برو-

 روهیچوقت آورد سرم به که بلایی اون...نبینمش که این مگر...دروغگو پسره...بیاد اون نمیخوام-

 ...نمیکنم فراموش

 ...میداد ادامه کارش به هم میدادم جون چشمش جلو اگه مطمئنم...میکرد هم بازیی چه لامصب

 :گفت خجالتی لحنی با و انداخت پایین رو سرش آوا

 ...بکنه کارو اون کردم مجبورش من...بیچاره نیست اینجوری بخدا-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 نهدیوو...گذاشتی کارم سر بدجوری...کوچولو خانوم میکنم تلافی روز یه کارتو اون باش مطمئن-

 ...میدادی کشتنم به داشتی
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 :گفت و حرفم وسط پرید

 مثل الانم...میزنیم حرف هم با بعدا موضوع این به راجع...نیست حرفا این وقت الان...بابا خب-

 ...خوبیه پسر...نگیر دل به سامیارم از...خونه بریم شو بلند خوب پسرای

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 ...میشما نکن،غیرتی تعریف اینقدر پسره این از...اولا-

 ...نمیام...دوما

 :گفت و زد آمیزی شیطنت لبخندی آوا

 ...ولی...نمیکنم تعریف سامیار از دیگه من غیرتی آقای باشه-

 :داد ادامه و کرد جا به جا دوشش روی رو اش کوله

 خونه؟ بره تنها شب موقع آیندت،این همسر میزاره غیرتت-

 

 ...پریدم جا از و  شدم هول دفعه یه حرف این شنیدن با

 :گفت همیشگی شیطنت همون با و خندید زیرکی زیر آوا

 برم؟-

 :گفتم و زدم گره هم به رو ابروهام 

 ...بریم-

 ...خندید بازم آوا و

 ...میرفتیم راه هم حرف،دوشادوش بدون بیمارستان حیاط تا
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 :گفت آوا شدیم که بیمارستان حیاط وارد

 بریم؟ پیاده میای-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...بگه خانومم چی هر-

 ...شد تر عمیق من لبخند و انداخت گل اون های لپ

 :گفت مقدمه بی آوا یهو که میزدیم قدم هم کنار آرامش با داشتیم

 کیه؟ کیوانی این بگی بهم میشه...سهیل-

 ...شد مشت دستام اسمش شنیدن با 

 :گفتم حرص با

 ...نمیشناسه هم مروت و رحم فهمیدم جدیدا که معنا تمام به کثافت یه...آشغال یه...عوضی یه-

 :گفت و گرفت بالا تسلیم حالت به رو دستاش نگرانی با آوا

 ونا مثل ارزشی بی آدم خاطر به نباید تو...عزیزم بیاری فشار خودت به نیست نیازی...خب...خب-

 ...کنی عصبانی خودتو

 :دادم ادامه ولی چرا نمیدونم

 ...بدونی رو چیز همه بهتره...نه-

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی کردم،نفس مکثی

 باهاش که ای معامله اون چون...شدم آشنا باهاش برنج معامله یه تو...بود پیش سال سه تقریبا-

 لهمعام باهاش هم دیگه بار چند یه گرفتم تصمیم فرامرز توصیه به  داشت برام زیادی سود کردم

 ...کنم
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 ولی...بشم غذایی مواد و ضروری اقلام معاملات وارد نداشتم دوست زیاد...بودم مخالف اوایل البته

 ...دیگه شد...کنم چه

 ...اینکه داشت؛تا ادامه بینمون فروش و خرید و میکردیم کار هم با ماه سه دو نزدیک

 و هس ،درجه مسموم برنج میگفت...دلالیه کارش و قاچاقچیاست رابط گفت...کرد شک بعش کاوری

 یه و کنه بازی وارد هم رو تو میخواد میگفت...میکنه بازار وارد ایرانی برنج اسم به رو وارداتی

 ...کنی همکاری باهاش میشی مجبور موقع نمونه،اون برات فراری راه که کنه کاری

 مدارک رخاط به کیوانی که بود اینطوری و کرد تایید هم کاوری...بدم لوش پلیس به گرفتم تصمیم

 ...کرد خودکشی زنش زندان رفت که اون...زندان افتاد دادیم پلیس به ما که اطلاعاتی و

 ...مظلوم شد اون و بده آدم شدیم ما که بود طوری این

 :پرسید تردید با...ایستاد یهو و خاروند رو اش چونه آوا 

 رو کامیار داریم؟اصلا رابطه هم با تو و من میدونست کجا میشناسه؟از کجا از منو نظرت به-

 میکنه؟ تعقیبمون کرده؟نکنه پیدا چجوری

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...میاد بر چیزی هر کیوانی اون از...شاید...نمیدونم تعقیب؟-

 رو خودم خاطرش به هنوزم که اشتباهی یه...کردم معرفی بهش خودم رو تو...میدونم چیزی یه اما

 ...میکنم سرزنش

 ...کردی معرفی اون به منو تو چطوری...باشم دیده اونو نمیاد یادم که چطور؟من-

 کنجکاوی بهش راجع خیلی...دید کارم میز روی رو عکست اون...نمیگم لحاظ اون از...نه-

 ...عکسه...عکس اون که بگم بهش شدم مجبور من آخرم...میکرد

 :گفتم و زدم بهش کردم،چشمکی مکثی
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 بهش نتونستم من و رفت اون اما شدم عاشقش پیش ای خورده و سال دو گفتم...عشقمه-

 ...انداخت عکس به گذرا نگاه یه و داد تکون سری اونم...برسم

 ...مبهمه خودمم برای چیزی یه هنوز اما

 چی؟-

 هان؟ میکنه؟ رو ما جاسوسی داره کی برگشتی؟ تو که داده خبر کیوانی به کی-

 هست؟ جاسوس من اطرافیان بین میکنی فکر یعنی -

 فهمیده؟ رو تو و من قضیه کجا از کیوانی وگرنه...آره-

 ...بیاد سراغمون به بازم کیوانی ممکنه...کنیم دقت بیشتر باید میگیریم نتیجه پس-

 

 :گفتم جدیت با

 تو سراغ نمیزارم هرگز دیگه باش مطمئن ولی بیاد من سراغ ممکنه-

 ...بیاد

 :گفت لبخند با آوا

 ...خوبیه حس-

 عزیزم؟ چی-

 پات هب رو دنیا حاضره...عاشقته...عاشقشی...پشتته که هست دنیا این تو نفر یه کنی حس اینکه-

 ...خوبیه حس...میگیری نفره دو رابطه یه از که امنیتی حس...اینا همه...بریزه

 :گفتم لبخند با

 میدونستی؟ اینو...برام دنیاست حس بهترین تو بودن...توئه بودن حس بهتر اونا از اما...آره-
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 ...ها بار...آرامشمونه باعث هم کنار بودنمون که گفتیم ها بار...آره-

 ...نمیشه کم ارزشش از بگیم هم بار هزار اگه حتی-

 ...وقت هیچ...نمیشه قدیمی وقت هیچ که کوتاهیه شعر دارم دوستت...میدونم-

 

 : کردن زمزمه به کردم شروع ممکن لحن ترین عاشقانه با عشقم ابراز برای

 

 ...خوبیه حس"

 ...زده پس تو بخاطر رو همه نفر یه ببینی

 ...زده نفس نفس راهو همه تو به خودش رسوندن واسه

 

 

 ...خوبیه حس

 

 ...خوبیه حس

 ...مصممه تو انتخاب واسه نفر یه ببینی

 ...مسلمه تو کنار موندنش بگه بهت و بگیره دستتو

 

 ...خوبیه حس
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 ...ترم وابسته تو به همیشه از ازت دلگیرم که لحظه همین تو

 ...سرم به نمیزد عاشقی فکر نبود من به تو خوبه حس اگه

 ...سرم به

 

 ...کنارمی کنم حس دوباره تا بده زندگی انگیزه من به

 ...بیقرارمی که بگو الکی بگیر دستامو شده دروغم به

 ...الکی

 

 ...خوبیه حس

 ...زده پس تو بخاطر رو همه نفر یه ببینی

 ...زده نفس نفس راهو همه تو به خوش رسوندن واسه

 

 ...خوبیه حس

 

 ...خوبیه حسی

 ...مصممه تو انتخاب واسه نفر یه ببینی 

 ...مسلمه تو کنار موندنش بگه بهت و بگیره دستتو
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 ...خوبیه حس

 

 ...کرد عاشقونه هامو لحظه نگاش با همیشه که بودی تو اون

 ...کرد بهونه رو تو عاشقی واسه ها لحظه تموم تو که منم این

 

 ...هرگز

 ...نداد من یاد رو تفاوتی بی تو مهربون نگاه اون

 ...بودنم تو با نیاز از پر من

 نخواد؟ رو تو من قلب میشه مگه

 

 ...خوبیه حس

 ...زده پس تو بخاطر رو همه نفر یه ببینی

 ...زده نفس نفس راهو همه تو به خودش رسوندن واسه

 

 ...خوبیه حس

 

 ...خوبیه حس

 ...مسلمه تو انتخاب واسه نفر یه ببینی
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 ...مسلمه تو کنار موندنش بگه بهت و بگیره دستتو

 

 "...خوبیه حس

 ور العملش عکس نداشتم جرات...میکردم نگاه جلوم به و میرفتم راه فقط خوندنم طول تمام در 

 ...ببینم

 ...زدم زل چشماش توی و برگشتم شد تموم آهنگ وقتی

 ...بود اشک از پر

 :گفتم ناراحتی با

 هوات و حال میخواستم...نبود کردنت ناراحت قصدم خدا شدی؟به جان؟ناراحت آوا شد چی-

 ...شه عوض

 :گفت و کرد پاک دستاش پشت با رو زد،اشکاش کمرنگی لبخند آوا

 ...خوشحالین اشک اینا...نشدم ناراحت...نه-

 :داد ادامه خوشحال با و کرد مکثی

 برام تو و بردارم قدم کنارت آرامش با بتونم من که برسه روزی یه که نمیشد باورم هیچوقت-

 پیش ماهه پنج چهار تا اگه...بگم راست رو...بشی عاشقم نمیکردم فکر هیچوقت...بخونی آهنگ

 ...میزدم پوزخند فقط جوابش در داره دوستت میگه بهت روزی یه سهیل میگفت بهم نفر یه

 :گفتم خنده با

 یرمم می...عاشقتم...دارم دوستت میگم بخوای تو که وقتی هر...بکشم نفس که زمانی هر تا امروز-

 ...برات

 ...خندیدن به کرد شروع و گرفت اش خنده من خنده از اونم...زدم ای قهقهه خوشی سر با و
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 و میرفتن راه رو پیاده توی شب نیم و نه ساعت...جوون پسر و دختر یه...بود دیدنی اوضاعمون

 ...میزدن قهقهه

 

 :گفت بریده بریده خنده میون آوا یهو

 ...میشیم...بدبخت...میبینه چیزی...پلیسی...نداریم...شانس...نخند...انقدر سهیل-

 ادامه زدنم قهقهه به همچنان و گذاشتم هام زانو روی رو دستام و شدم خم خنده شدت از

 همینطوری...بود زده سرم به خنده هوای چرا نمیدونم ولی...نبود خندیدن برای هم دلیلی...دادم

 ...جهت بی و بیخود

 چرا ببینم تا کردم بلند رو سرم...داد سکسکه به رو جاش و شد قطع آوا های خنده صدای یهو

 ...شد قطع هم من خنده روم به رو صحنه دیدن با اما نمیخنده دیگه

 :کردم زمزمه سردرگمی با و ایستادم راست

 ...نداره امکان-

 ...میکرد سکسکه همچنان آوا

 ...بود ترسیده احتمالا

 :کردم زمزمه آوا گوش دم دستپاچگی با

 واقعیه؟ این...نیستا خوب من قلب برای هیجان-

 ؟!شنید چطور اون نمیدونم اما... نشنید هم آوا خود حتی که طوری گفتم آروم خیلی 

 :گفت جدیت با 

 ...جون پسر داریم هم واقعی غیر پلیس مگه-
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 :گفت و کرد مکثی

 دارین؟ نسبتی چه خانوم با شما-

 ...بود ماشین فرمون پشت هم یکی...تا دو...نه هم بذارم؟یکی دلم کجای اینو...��پلیس...خدا یا

 میشد هم اش شونه روی های قپه روی از شد؟ نازل کجا از پلیسه این آخه...شانس این به لعنت

 ...نیست چیزا این و ستوان و پاسبون که فهمید

 ��...دوم سرگرد...بود دوم سرگرد

 :گفتم ترس با

 جاااان؟-

 چیه؟ خانوم با نسبت گفتم...نریز مزه-

 :گفتم و کردم سپر رو ام سینه ریلکس خیلی 

 ...هستن نامزدم-

 :گفت و زد پوزخندی پلیس

 برای مدرکی چه میگی راست اگه...کن سیاه خودتو برو...جون پسر شده قدیمی ها کلک این-

 داری؟ اثباتش

 نگاهش از...نمیشد قطع که هم اش سکسکه...کرد نگاه من به ترس با اونم و کردم آوا به نگاه یه 

 ...ترسیده خیلی بود معلوم

 ...نکردیم ازدواج هنوز...خوندیم محرمیت صیغه یه فقط...مدرکی هیچ-

 ندارید؟ هم شناسایی مدرک حتما -

 ...نیست همراهمون-
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 اینطور؟ که-

 :گفت و کرد اشاره سیمش بی با بعد

 ...میشه معلوم چی همه اونجا مرکز میریم...شو ماشین سوار برو-

 :داد ادامه آوا به رو هم بعد

 ...بفرمایید هم شما خانوم -

 ��...شد عالی

 ادهپی یه وسط ها دیوونه مثل اونطور نباید...بود خودم تقصیر البته...نیومده ما به هم زدن قدم یه

 ...خنده زیر میزدم خلوت روی

 همین خاطر به...نداشتم رو ناراحتیش طاقت لحظه یه...نازک دل که منم...میکرد سکسکه مدام آوا

 کردم،بهش آوا نگران صورت به رو بده انجام کاری بتونه سرگرده این از قبل انتحاری اقدام یک در

 :گفتم و گرفتم رو مانتوش آستین بلافاصله و زد چشمک یه

 ...بدو-

 فرار داشتن دزدا مثل مملکت معمار تا دو...بدو سرگرده...بدو ما حالا...دوییدیم سرعت با دو هر و

 دیگه خیابون تا دو از بعد بالاخره و نرسید ما پای به بود سال میان سرگرده چون...میکردن

 ...کردیم فرار پلیس دست از ما که بود اینطوری و بیاد دنبالمون نتونست

 

 :زدم داد آوا به رو گذاشتیم قال رو پلیسه شدم مطمئن وقتی

 ...نمیاد دیگه...وایسا-

 از کمی دست منم...بکشه نفس عادی نمیتونست انگار...میزد نفس نفس هی بیچاره...وایساد آوا

 ...میاورد در ادا داشت دوباره قلبم...نداشتم اون
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 ...خوردم آب بدون و آوردم در جیبم از قرص یه سریع نداشتم درد حوصله چون

 :گفت بریده بریده صحنه این دیدن با آوا

 میکنه؟...درد...قلبت...بازم-

 ...منه فکر به بازم ولی نمیاد بالا نفسش خودش...بمیرم الهی 

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 ...نکن ناراحت... رو خودت تو...نداره آفت...بم بادمجون...بابا نه-

 روی ور خودم و رفتم ایستگاه های صندلی سمت به سختی به...بودیم اتوبوس ایستگاه یه نزدیک

 یکی روی و اومد هم آوا...کنارم بیاد اونم که کردم اشاره آوا به هم بعد...انداختم ها صندلی از یکی

 ...شد ولو ها صندلی از

 داریم؟ ما شانسه اینم آخه...میزدیم نفس نفس هردومون هنوز

 ...دید رو ما چرا شد؟اصلا پیداش کجا از پلیس گشت شب موقع این

 ...که واقعا...اه...نیستیم شوهر و زن ما فهمید کجا از اصلا

 :گفتم حرص با

 ...میاره کم پیشمون شانس خوش لوک داریم؟یعنی ما شانسه اینم آخه-

 ...کرد تایید رو حرفم سر با و زد کمرنگ لبخندی هم آوا 

 ...خنده زیر زد یهو آوا گذشت که لحظه چند

 :گفتم تعجب با

 میخندی؟ چی به-

 ...هیچی به-
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 ...میخندی بلند اینقدر هیچی به-

 ...نه-

 :داد ادامه و کرد مکثی

 ...میخندم شد نصیبمون نفره دو زدن قدم از که ای خاطره اولین به-

 ...شد ای خاطره چه...هم واقعا...خنده زیر زدم منم

 :گفتم خنده با

 ...مونه می که هاست خاطره این...میگذره هم روزا این...بابا آره-

 ...بعله-

 ...بپرسم آوا از چیزی یه زد سرم به یهو شد تموم که هامون خنده

 ...آوا-

 جانم؟-

 ...میشد بیشتر و بیشتر قلبم تپش جانم میگفت وقت هر 

 :کردم زمزمه مکن لحن ترین مظلومانه با

 ...محضر بریم فردا میخوام-

 بشه؟ چی که محضر بریم...خب-

 ...بشه جاری بینمون محرمیت صیغه یه تو اجازه با میخوام-

 ...بود برخورده بهش انگار...شد ناراحت یهو آوا

 :گفتم ناراحتی با
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 اگه اما...شیم محرم هم با زودتر چه هر داری دوست هم تو میکردم فکر...میخوام معذرت-

 ...کن فراموشش اصلا...هیچی که نمیخوای

 ...انداختم پایین رو سرم و

 :گفت عصبانیت با آوا

 ارزشم؟ بی برات اینقدر-

 :گفتم تعجب با

 ��زد؟ سرت به فکری همچین چی؟چرا-

 ...بشه خونده بینمون محرمیت صیغه یه رسمی عقد جای به میخوای که اونجایی از-

 ...بودم خودش فکر به فقط من خدا به...بود کرده برداشت اشتباه حرفم از آوا...وای ای

 :گفتم مهربونی با

 صیغه یه فقط میگم خودت خاطر به فقط میزنی؟من که حرفیه چه این...توام عاشق من دیوانه-

 به الان اما...نزنم چیزا این و صیغه و عقد از حرف عروسی روز تا میخواستم اصلا...بشه خونده

 و دختر یه نیست خوب و مسلمونیم تو و من بالاخره...زدم حرفو این باشیم راحت که این خاطر

 بلاق...بزنن عاشقانه حرفای و بیرون باشن،برن راحت اینقدر هم با نسبتی هیچ بدون جوون پسر

 الان اما نبود حرفها این و بودیم دوست تا دو مثل میرفتیم بیرون و میزدیم حرف راحت هم با که

 که دمندی خیری کردن فکر امروزی از من اما...قدیمیه یکم تفکراتم بگی شاید...میکنه فرق قضیه

 و مذهبیه تفکرات جورایی یه هم تو چون میفهمی منو حرفای مطمئنم...کنم فکر قدیمی نخوام

 ...میکنی نگاه تری درست دید با چیزا این به و تری عاقل سنت هم دخترای به نسبت

 امهاد بعد و کردم مکثی یه...نمیداد نشون العملی عکس عیچ و میکرد نگاهم داشت همینطوری آوا

 :دادم
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 اسمم فعلا نمیخوام... که بود این آوردم رو محرمیت صیغه اسم رسمی عقد جای به که این دلیل و

 باعث ات شناسنامه توی من اسم و بمیرم من ماه چند بعد ممکنه چون...بره ات شناسنامه توی

 ...همین خاطر به...بشه دردسرت

 دمکر حس لحظه یه انصافا...زد بهم جانانه سیلی یه آوا کنم تموم رو حرفم بتونم که این از قبل

 ...سنگینه اینقدر دستش نمیدونستم...شد جا به جا فکم

 

 :گفتم مظلومیت با

 میزنی؟ چرا-

 :گفت و گرفت سمتم به وار تهدید رو اش اشاره انگشت حرص با 

 فهمیدی؟...میکنم خفت خودم بزنی میر و مرگ از حرف دیگه بار یک فقط...دیگه بار یک-

 :گفتم مالیدم می رو صورتم چپ سمت دستم با که حالی در

 ...ها سنگینه خیلی دستت-

 فهمیدی؟ میگم-

 هی که باشی داشته آمادگیشو باید هم تو...میرن می روزی یه همه بدونی بهتره ولی...چشم...بله-

 ...ببینی منو مرگ روز

 رو تو مرگ که راحته خیالم موقع اون چون بمیرم تو از قبل میکنم سعی من...نباش نگران تو-

 ...نمیبینم

 :گفتم عصبانیت با

 ...کن بس...آوا-
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 وقتی باش مطمئن پس!کشیدم پیش رو مرگم حرف اینکه از شدی عصبانی چقدر دیدی؟دیدی-

 ...میکنم فوران آتشفشان کوه یه مثل من میزنی حرف مرگت از راحت اینقدر هم تو

 محضر؟ بریم فردا حاضری...خب-

 ...رسمی عقد برای ولی...آره-

 :نالیدم حرص با

 توام،عذابم مدیون که این فکر شد کوتاه دنیا این از دستم اگه نذار...میکنم خواهش...آوا-

 ...کنم خراب خودم خاطر روبه زندگیت نمیخوام من...بده

 ...نیافتاد اتفاقی هیچ اما بستم رو چشمام...بزنه تا بالا برد رو دستش دوباره آوا

 :کردم باز رو چشمام آوا صدای با

 هی اگه حتی...توئه جای فقط و فقط من قلب این که بدون اینو اما...محرمیت صیغه فقط...باشه-

 تیح...نکش نقشه خودت از بعد برای بیخود پس...میکنم زندگی خاطراتت با من نباشی هم روزی

 فقط من قلب...باشی نداشته دوستم اگه حتی...کنی ترکم اگه حتی...نشه خونده هم صیغه این اگه

 ور کار این سال پنج اون توی بدم دیگه یکی به رو تو جای میخواستم اگه من...توئه برای فقط و

 ...میکردم

 :کردم زمزمه خوشحالی با

 ...کردی قبول رو ام خواسته که ممنونم-

 :گفت ناراحتی با

 ...میکنم خواهش-

 :گفتم مظلومیت با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 470 

 از که آدم...میکنم خودت برای فقط رو کارا این من...میشم ناراحت منم...دیگه نباش ناراحت-

 منو جای و زندگیت تو اومد من از سرتر و بهتر خیلی...آدمی یه...روزی یه شاید...نداره خبر آینده

 ...باشه خوشبختیت راه سد ات شناسنامه تو من اسم روز اون نمیخوام...گرفت

 :کرد زمزمه غم با آوا

 ...میکنی رو فکر این بهم راجع که نامردی خیلی-

 ...میکنه داغونم چشمات توی غم...نباش ناراحت گفتم بهت-

 تونممی بکشم نفس که زمانی تا...منی خانوم تو فردا از کن فکر این به...کن فکر خوب چیزای به 

 ...خانومم بگم و بزنم زل چشمات تو ترسی هیچ بدون

 :کرد زمزمه لب زیر و انداخت بهم گذرا نگاهی آوا

 ...دیوونه-

 

 ...مرا کردند دیوانه"

 ...عاشقی جرم به یکبار

 ...جنون این ندادم دست از

 "...عاشقی یاد به بار هر

*** 

  آوا

 بعد روز چهار

 ...ده،بیست،سی،چهل،پنجاه-
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 :زد داد سهیل

 ...اول از...بشمر اول از-

 :گفتم و کشیدم پووفی کلافه

 شی؟ قایم نیستی بلد تو یعنی...میرسه منم نوبت...متقلب باشه-

 یادش اصلا سهیل اما بود تولدم امروز...نداشتم حوصله اصلا اما...شمردن به کردم شروع دوباره

 ...مونه می یادش رو همیم با که رو تولدی اولین حداقل باشه چی هر میکردم فکر...نبود

 هواس میخواد کردم فکر بمونیم ویلاش تو هفته یه و شمال بریم هم با داره تصمیم گفت که اول

 ...رفته یادش که این مثل اما...کنه سوپرایزم تولدم

 !راستی

 دلم اصلا...شد خونده بینمون ماهه شش موقت صیغه یه و محضر رفتیم هم با پیش روز سه

 با ات میکنن نامزد هم با که کسایی همه مثل کن فکر میگفت سهیل اما بشه اینطوری نمیخواست

 ات میکردم احساس من ولی...بشناسیم همو بیشتر تا کردیم نامزد هم ما بشن آشنا هم روحیات

 مه شیدا حتی...نمیداد بهم خوبی حس صیغه کلمه این...بکنم دل سهیل از باید دیگه ماهه شش

 چه نمببی تا میکردم صبر باید...میکردم قبول نباید میگفت...شد ناراحت شنید رو قضیه وقتی

 برای تهبیاف که اتفاقی هر گفتم...دستش از شدم عصبانی خیلی منم...میوفته سهیل برای اتفاقی

 هم با...بودیم هم کنار دو هر من و سهیل که بود الان مهم...نبود مهم برام واقعا...نیست مهم من

 ...کرد زندگی حال زمان تو باید...بودیم شاد و میخندیدیم

 سهیل و من برای حداقل...نمیکنه حل رو چیزی بودن آینده فکر به یا خوردن رو گذشته افسوس

 ...بود اینطوری که

 :زد داد سهیل

 نمیای؟ چرا پس -
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 ...بود شده تموم شمردنم بود وقت خیلی انگار...اومدم بیرون افکارم از صداش با 

 فکر که رو جاهایی تمام...کنم پیداش تا رفتم آروم آروم و برداشتم چشمام روی از رو دستام

 ...زمین توی بود رفته و بود شده آب انگار اما گشتم رو اونجاست میکردم

 :کردم صداش

 سهیل؟-

 نگران داشتم کم کم چرا نمیدونستم...گذشت منوال همین به دقیقه چند...نیومد صدایی هیچ 

 ؟!میشدم

 :زدم داد دوباره 

 جان؟کجایی؟ سهیل-

 خفیفی های ناله صدای کردم احساس لحظه یه...میشدم دیوونه داشتم دیگه...نیومد صدایی بازم 

 ...اومد ها ستون از یکی پشت از

 حظهل رفتم،هر ستون اون سمت به تردید با...بود ستون اون پشت بودم نگشته که جایی تنها...آره

 ...میرسید گوشم به بیشتر منقطع نفسای صدای

 و بود شده مچاله خودش توی سهیل...میکردم سکته داشتم کردم نگاه ستون پشت به وقتی

 ...میکرد ناله داشت

 :زدم داد

 ...ابولفضل یا-

 :گفتم بغض با و زدم زانو زمین روی کنارش

 ...میشنوی رو صدام...سهیل-

 ...میکرد ناله و میداد فشار قلبش رو محکم رو دستش...آورد بالا رو سرش سختی به سهیل
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 :گفتم عصبی

 کجاست؟ قرصات؟قرصات-

 :گفت و زد لب آروم 

 ...بالا-

 پیدا رو قرصا و برم بالا طبقه به تا کردم یکی تا دو رو ها پله سرعت به و پریدم جام از سریع

 یهو هک کنم بیشتر رو سرعتم خواستم...نمیشدن تموم...بودن کرده لج من با هم ها پله انگار...کنم

 روی رو خون گرمی و برید رو امونم چپم چشم زیر درد...خوردم ها پله به صورتم با و خورد سر پام

 زا بود زحمتی هر به...نبود مهم اصلا اینا اما...بود کرده خونریزی بینیم انگار...کردم حس صورتم

  بود زحمتی هر به گشتن کلی از بعد و سهیل اتاق به رسیدم بالاخره و شدم بلند جام

 صدای پیش لحظه چند تا...کابوس یه وسط شدم پرت یهو میکردم احساس...کردم پیدا رو قرصا

 ...من خفه هقای هق و اون جون بی های ناله صدای حالا و بود کرده پر رو اینجا هامون خنده

 افتاده زمین روی درد شدت از سهیل...رسوندم سهیل به رو خودم و رفتم پایین ها پله از سریع

 ...میداد فشار قلبش روی رو دستش قدرت تمام با و بود

 ..کنم باز رو قرصش ظرف خواستم

 شکستن ناخونام تمام...داشت جنگ سر من با چیز همه امروز انگار...نمیشد باز قرص ظرف در اما

 ناله سهیل مدت این تمام تو...آوردم در توش از قرص دونه یه و بازکردم رو درش بالاخره ولی

 دهنش توی رو قرص وقتی...زدم زار نمیومد بر دستم از کاری هیچ که این بخاطر من و میکرد

 ...برگشتن عادی حالت به نفساش کم کم...شد آروم لحظه چند بعد گذاشتم

 خیر هب بازم انگار...بفرستم بیرون رو شدم حبس نفس منم شد باعث که کشید عمیقی نفس بعد

 ...داشت ارزش دنیا یه بود خوب که همین...بود گذشته
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 ...دادن خوابیدنش از خبر منظمش نفسای صدای لحظه چند از بعد

 رو خدا...کنه باز رو چشماش نمیداد اجازه درد شدت که شکر رو خدا...خوابید که شکر رو خدا

 من صورت دیدن با نداشتم دوست و نیست خوبی وضعیت تو صورتم بودم مطمئن چون شکر

 ذابع نداشتم دوست...بوده اون تقصیر خوردنم زمین کنه فکر نداشتم دوست...بکشه درد بیشتر

 ...نداشتم دوست...باشه داشته وجدان

 :زدم غر لب زیر و کردم نگاه خوابش در غرق صورت به بیحالی با

 میکنه؟هوم؟ دور خودش از رو ست وابسته اونا به جونش که رو قرصایی آدم آخه...دیوونه پسره-

 وقت هر...بود عادتم...میلرزیدن دستام...شدم بلند جام از و دادم تکون تاسف نشانه به سری 

 ...میشدم اینطوری میگرفتم استرس

 ...باشم آروم کردم سعی و کشیدم عمیق نفس یه

 دلم اما برد نخوابیده خوبی جای...سهیل سر زیر گذاشتم برداشتم،بردم مبل روی از کوسن یه

 ...بود اومده بهش زیادی فشار و بود کشیده درد خیلی دقیقه چند این تو...کنم بیدارش نمیومد

 و فتمر...رفتم دستشویی سمت به سریع و گذاشتم روش رو دستم...میکرد خونریزی هنوزم بینیم

 ...شستم رو صورتم روشویی تو

 ...کردم تعجب خیلی کردم نگاه آینه توی و آوردم بالا رو سرم که همین

 دترب اینم از وضعیتش دیگه ساعته چند تا بودم مطمئن و بود شده کبود حدودی تا چپم چشم زیر

 از که هم چشمام...اومد نمی بند هم خونریزیش...نداشت اون از کمی دست هم بینیم روی...میشد

 ...بود شده خون رنگ بودم کرده گریه بس

 بود؟ اینطوری سهیل و من زندگی چرا نمیدونستم

 ...نه...کنما ناشکری نمیخوام
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 یک تا ما میکنه تعیین که سهیله قلب وضعیت چون...هواست رو تقریبا که ازدواجمون از اون ولی

 ...کنیم زندگی هم با میتونیم

 هسکت مرز تا رو هردومون که افتاد اتفاقی یه باشیم شاد و بخندیم هم با یکم خواستیم وقت هر

 ...کشوند

 سرنوشته؟ چه...تقدیریه چه این آخه

 غضمب بود زحمتی هر به...کردم گریه کافی اندازه به...بسه گریه...نه اما... میداد فشار رو گلوم بغض

 ...بیرون اومدم دستشویی از و گرفتم بالا رو دادم،سرم قورت رو

 :کردم زمزمه و زدم بهش لبخند یه میشدم رد که سهیل کنار از

 ... میدم دستت از رو تو دارم کردم فکر لحظه یه-

 در دم...نبود همراه ترس با رفتنم بالا بار این اما...رفتم بالا ها پله از و دادم ادامه راهم به هم بعد

 از سهیل که این ترس از...شنیدم اتاقش از رو سهیل گوشی زنگ صدای یهو رسیدم که اتاقم

 صفحه به نگاه یه...برداشتم میزش روی از رو گوشی و رفتم اتاقش سمت به سریع بپره خواب

 ...انداختم

 :بود نوشته

 ...فرهادی دکتر-

 ...بزن حرف باهاش میگفت بهم حسی یه ولی چرا نمیدونم

 :پیچید گوشم تو دکتر صدای زدم رو اتصال دکمه که همین...دادم جواب رو گوشی درنگ بی

 ...فرهادیم دکتر...جان سهیل...الو-

 ...بفرمایید-

 :گفت تردید با و کرد طولانی نسبتا مکثی
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 ...گرفتم اشتباه من که این مثل...ببخشید خانوم-

 :گفتم دستپاچگی با که کنه قطع رو گوشی میخواست

 ...نامزدشم من...نگرفتید اشتباه...نه-

 :گفت و خندید فرهادی

 و افسردگی قضیه اون خاطر به آخه...بده ازدواج به تن بالاخره سهیل نمیکردم واقعا؟فکر-

 ...بود کشیده خط رو ازدواج دور کلا عشقیش شکست

 :گفتم حوصله بی

 ��...بعله-

 داشتید؟ کاری سهیل با شما...نگفتید حالا

 ...انداختید یادم شد خوب...بله...بله...آهان-

 شاهکار؟ اینقدر دکترم...میکنه اینطوری چرا...بود کم اش تخته یه هم دکتره این

 :بگم شد باعث که کرد مکثی 

 ...کنم قطع رو گوشی بنده نمیگید رو امرتون اگه جناب-

 

 ...میگم...نه...نه-

 ...کوتاه بار این ولی...مکث بازم

 ...دارم براتون خوش خبر یه من-

 خوش؟ خبر...زدم پوزخندی اختیار بی
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 داره؟ وجود هم خوشی خبر ها روز این مگه

 :گفت فرهادی

 میشنوید؟ صدامو-

 ...بگید رو خوشتون خبر...بله-

 ...شده پیدا سهیل برای مناسب قلب یه-

 زده خشکم...خواب تخت روی افتاد دستم از موبایل...شد شل دستام...نشنیدم هیچی دیگه

 ...شده پیدا نجات راه یه نمیشد باورم انگار...بود

 ...سهیل...مونه می زنده سهیل

 :کردم زمزمه خودم با آروم

 ...مونه می زنده سهیل-

 :میزد داد گوشی پشت مدام فرهادی

 الووووو؟...خانوم؟الو...الو-

 ...گوشم دم گذاشتم دوباره رو موبایل و کردم جور و جمع رو خودم سریع

 :گفتم هیجان با

 ...بگید...میشنوم...بله-

 ...کردید سکته کردم فکر...شکر رو خدا...اوه-

 :کرد کامل شو جمله و کرد مکث یکم بعد

 ...جون از دور البته-
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 :پرسیدم حرفش به توجه بی

 پیوند؟ واسه تهران بیایم کی-

 نیستید؟ تهران...آهان-

 ...خیر نه-

 ...خوبه خیلی بیوفتید راه فردا نظرم به-

 :پرسیدم تردید با

 یه اگه میشم ممنون که اینه کیه؟منظورم بزنید پیوند سهیل به رو قلبش قراره که کسی-

 ...بدید بهم بهش راجع توضیحی

 کیه؟ اون بدونم که بود کرده گل فضولیم چرا نمیدونم

 :گفت ناراحتی با فرهادی

 هک شده باعث این و کرده پرت پل یه بالای از خودشو...ست ساله پنج و بیست تقریبا جوون یه-

 ...بشه مغزی مرگ دچار

 :کردم زمزمه بهت با

 خودکشی؟-

 ...یکیشونه جوونم این...میشه بیشتر داره روز به روز خودکشیا تعداد روزا این متاسفانه...بله -

 کنن؟ اهدا رو اعضاش دادن رضایت اش خونواده چطور-

 :داد ادامه بیشتری ناراحتی با فرهادی

 پرورشگاه تو که بوده هایی بچه جزو... کردیم استعلام ملیش کارت روی از...نداره ای خونواده-

 انگار خلاصه...بوده شده ثبت سامانه توی اسمشم...داره عضو اهدای کارت خودش...شدن بزرگ
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 هبود دختری یه عاشق میگفت اون داشت دوستی یه...بوده شسته زندگی از دست کلا جوون این

 رو بلا این اونم و کردن مخالفت ازدواجشون با بودنش پرورشگاهی خاطر به دختره خانواده ولی

 دستاش مچ...بوده کرده خودکشی به اقدام بار چند هم این از قبل اینکه مثل...آورده خودش سر

 ...ست بخیه و تیغ رد از پر

 بود؟ شده خیس صورتم کی نمیدونم

 بود؟ کرده ریختن به شروع اشکام کی نمیدونم

 نمیکرد؟ بس دکتره این چرا نمیدونم

 میکرد؟ تعریف تاب و آب با چرا نمیدونم

 کردنیه؟ تعریف پرورشگاه های بچه سرنوشت مگه

 کنه؟ درک رو بودن مادر و پدر بی درد میتونه ما از غیر کسی مگه

 !یتیم بچه بگن بهت و بزنن داد سرت وقتی داره درد قدر چه بفهمه نمیتونه هیچکس

 ...زیاده خیلی دردشم...داره درد غرور شکستن 

 ...میشیم مواجه باهاش روزی یه بالاخره مونم همه

 ...بکشه تیمارستان به کارشون ممکنه باشن ضعیف اگه و میشن افسرده ترسن خدا که اونایی

 ...خودکشی یعنی...آخر راه سراغ میرن بریدن چی همه از دیگه که اونایی اما

 ...داره درد...مردن اینطور...رفتن اینطور دیدن داره درد

 ...کرد عوض رو حرف همین خاطر به بود شده من ناراحتی متوجه انگار فرهادی

 :گفت ناراحتی با 
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 ان و کنه عمل آزمایشات سری یه از بعد دیگه روز چند تا میتونه سهیل بگم خواستم فقط-

 ...مونه می زنده بخواد خدا اگه  شاءالله

 ...ناراحت هم و بودم خوشحال هم...بود عجیب حسم

 ...پسر اون تاریک سرنوشت برای ناراحتیم و بود سهیل برای خوشحالیم

 

 :گفتم آرومی به...میکرد خفم داشت بغض

 ...برم باید من ندارید کاری اگه...تهران میایم فردا ما...دادید که خبری از ممنون-

 :گفت گیجی با فرهادی

 ...خداحافظ...نمیشم مزاحم دیگه من پس...بله-

 ...خداحافظ-

 دوست منو هنوز خدا انگار...کنم گریه خوشحالی از میخواستم...کردم قطع رو تماس و

 بار اولین برای رو سهیل که داشتم رو روزی اون حس... بود کرده نظر بهم دوباره انگار...داشت

 ...داره دوستم گفت بار اولین برای که روزی اون یا...دیدم

 خونریزی شکر رو خدا...بخونم شکر نماز رکعت دو تا گرفتم وضو رفتم...شدم بلند جا از سریع

 ...میبرید رو امونم داشت کم کم صورتم درد اما...بود شده قطع هم بینیم

 پسره اون برای خدا از...گفتن ذکر به کردم شروع و برداشتم رو تسبیحم...شد تموم که نمازم

 هیچ که گفته خدا خود اما بزرگیه و نابخشودنی گناه خودکشی میدونستم...کردم آمرزش طلب

 و بگذره ازش نیست بعید...مهربونتره هاش بنده از خدا...نشید ناامید من بخشش از وقت

 تستهنمیتو دیگه شاید...بوده بد خیلی شرایطش شاید...نبودم اون جای که من بالاخره...ببخشتش

 ...عاشقم خودم منم...کنه تحمل رو دنیا این

 ...سخته خیلی مادر و پدر نداشتن و ات گذشته خاطر به عشقت دادن دست از میدونم
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 عجم رو ام سجاده خواستم  تا و شدم گذاشتم،بلند ام سجاده روی رو تسبیحم گفتن ذکر از بعد

 :شنیدم سرم پشت از رو سهیل صدای کنم

 خانومم؟-

 :گفتم برگردم که این بدون

 جانم؟-

 :گفت و کرد مکثی سهیل

 قهری؟ باهام-

 قهری؟ چه...نه-

 نمیگردی؟ بر چرا پس-

 بود؟ شده کبود بدجوری میکردم؟صورتم کار چی 

 !میبینه که آخرش...چی که بالاخره اما 

 ...برگشتم سمتش به احتیاط با

 :گفت تعجب با و شد گرد چشماش گذشت که یکم...نمیدید رو صورتم چپ سمت انگار اولش 

 ...خدا یا-

 :گفت بغض با و چرخوند خودش سمت به کاملا صورتم دستش با...نشست کنارم و اومد سریع

 شده؟ چی-

 :گفتم و زدم لبخندی 

 ...هیچی-
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 :گفت داد با

 دیدی؟ رو بینیت...آوا شده کبود صورتت هیچی؟-

 شده؟ چی میگم بهت 

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم 

 ...همون خاطر به...خوردم زمین صورت با میرفتم بالا ها پله از داشتم وقتی-

 :گفت ناراحتی با

 قرصام؟ دنبال رفتی که موقعی همون-

 ...ندادم رو جوابش 

 مکرد که نگاهش...گرفت بغل رو هاش زانو و کرد مخفی بازوهاش بین رو سرش داد، تکیه دیوار به

 ...لرزیدن می هاش شونه و بود و شده مچاله خودش تو...گرفت آتیش دلم

 

 :گفتم ناراحتی با

  میکنه؟ درد قلبت باز باز؟نکنه شده چت جان؟ سهیل-

 :گفت بغض پر و گرفته صدایی با

 وت...اینکه از...میکنه درد قلبم...دردسرتم باعث...که این از...زیاد خیلی...میکنه درد قلبم...آره-

 درد قلبم...نیست سالم آدم یه...شوهرت...اینکه از...میکنه...درد قلبم...میشی من پاسوز...داری

 و غم باعث...دردات مرهم... و باشم ات خنده... باعث که اینکه جای به...اینکه از...میکنه

 هک درد قلبم...کبودتته و زخمی صورت...تولدت روز کادوی...اینکه از...میکنه درد قلبم...رنجتم

 ...میگیره آتیش هیچ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 483 

 ینا...نمیشد خشک اشکم چشمه که بود عجیب...میریختم اشک داشتم بازم...کرد طولانی مکثی

 اما...بودم دیده عمرم تو که بود آدمی ترین مغرور روزی یه بود کرده کز من روی به رو که مردی

 زخم طاقت اون نه دیگه الان...شد معنی بی برامون غرور که کرد کاری یه دومون هر با عشق

 ... رو هاش اشک طاقت من نه و داشت رو من خوردن

 :داد ادامه سهیل

 ...میخوام معذرت...کردم خراب رو زندگیت که میخوام معذرت...متاسفم بگم میتونیم...فقط-

 گریه وقت که الان...میکنه خم رو آدم کمر اولی...بدتره زن یه خفه بغضای از مرد یه هقای هق

 ...بود بخشیده هم به رو ما دوباره خدا...میخندیدیم باید...نبود

 نییع قلب اون...همیم با سالها برای سهیل و من یعنی قلب اون...بود زندگی امید ما برای قلب اون

 ...کنیم گریه که این نه بخندیم باید من و سهیل یعنی قلب اون...رسیده سرانجام به ما عشق

 :کردم زمزمه آرامش با

 وت هم بمیرم من اگه حتی...میکنه داغون منو هقات هق و گریه...من مغرور مرد بگیر بالا رو سرت-

 تو ارک شکستن...شدم بودنت محکم عاشق من...باشی رنج زود نباید...بشکنی زود اینقدر نباید

 ...نیست

 ...بود پایین سرش و بود کرده کز هنوز سهیل

 :گفتم خنده با

 زن ترین خوشبخت میکنم احساس هستی تو که الان اما...بود خراب تو وجود بدون من زندگی-

 ...دنیام

 یههد...شد پیدا برات که بود قلبی من تولد هدیه...نبود صورتم روی زخم و کبودیا من تولد هدیه

 زمین رو روم اون و خواستمت خدا از دوباره که تویی...هستی تو من هدیه...بودنته به امید من

 ...ننداخت
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 :کرد زمزمه بهت با و بالا آورد رو سرش آروم

 چی؟-

 :گفتم و خندیدم

 باید فردا...شده پیدا مناسب قلب یه گفت...بود زده زنگ فرهادی دکتر...شنیدی درست...آره-

 به میرن قرصا اون دیگه...میشه تموم چی همه دیگه کنی عمل که دیگه روز چند...تهران بریم

 ...سلامتی عمر یه و هستیم تو و من فقط دیگه...درک

 ههقهق به کرد شروع یهو و اومدن کش لباش کم کم...بود زده خشکش...نمیشد باورش انگار سهیل

 :زد داد سهیل...زدن

 ...آوا-

 :گفتم خنده با

 جانم؟-

 ...نمیشه باورم-

 ...بشه باورت-

 ...عاشقتم-

 ...همینطور منم-

 ...دارم دوستت-

 ...همینطور منم-

 ...ننداخته فاصله بینمون مرگ دیگه-

 :کردم زمزمه گوشش دم و شدم نزدیکتر آروم
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 ...باش داشته قبول"-

 ...ابد تا امروز از

 ...ما انمی ست زندگی

 ...بکشی که نفسی هر در و

 ...بودنمان از ست کمی

 ...میکند نمایی خود که

 ...اینجا که قسم خدا به

 ...نیست راه پایان

 "...ماست راه آغاز درست اینجا

 

 ...زدن قهقهه به کردیم شروع و زدیم زل همدیگه چشمای توی بعد

 :گفت و شد قطع سهیل خنده یهو

 ...پاشو-

 چرا؟-

 ...درمانگاه بریم بپوش لباس پاشو-

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 ...که نشده چیزی...نمیخواد...بابا نه-

 :گفت و کرد پاک رو اشکاش آستینش با سهیل
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 بیخیال نداری انتظار که تو...گیرم می وجدان عذاب صورتت دیدن با هم همینجوری...میگم پاشو-

 بشم؟

 میزد اتاق از داشت که موقعی و شد بلند جاش از سریع باشه جواب منتظر اینکه بدون هم بعد 

 :گفت بیرون

 ...منتظرتم ماشین تو پایین-

 :زدم داد

 ...خوابته تخت روی اتاقت توی...نره یادت رو موبایلت-

 کردن عوض به کردم شروع  و آوردم در رو نمازم چادر و مقنعه و شدم بلند جام از بعد لحظه چند

 ...لباسام

 و ردمک پیدا سفیدمم شال گشتن کلی از بعد و کردم تنم سفید شلوار یه با ای فیروزه مانتوی یه

 ...بیرون زدم اتاق از و برداشتم رو موبایلم...انداختم سرم روی

 بار یه بود مونده کم...اومدم پایین ها پله از سریع نباشه منتظر ماشین توی زیاد سهیل اینکه برای

 ...بدم باد به هم رو صورتم راست سمت و زمین بخورم دیگه

 و دوییدم رو خروجی در تا حیاط مسیر...پوشیدم رو سفیدم های کتونی و بیرون زدم خونده از

 ...کوبیدم شدت به رو در و شدم ماشین ،سوار رفتم عجله کلی با بالاخره

 :گفتم کنم نگاه سهیل به که این بدون 

 ...بریم-

 :گفت خنده با سهیل

 ...عصبانی چه-

 :گفتم تعجب با
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 هان؟-

 ...عصبانی چقدر میگم -

 ...نیستم عصبانی...نه-

 که ماشینم در...شکست که حیاط در میکوبی؟ دیگری از پس یکی رو ها در چرا پس-

 ...کنم عوضش باید فردا...هیچی

 :گفتم گیجی با

 ...میکوبم رو چی همه دارم عجله وقتی میدونی،من...هااان؟آهان-

 :گفت و انداخت صورتم به اجمالی نگاه یه سهیل

 ...معلومه ها پله به صورتتون کوبیدن از...بعله-

 :داد ادامه سهیل...پایین انداختم رو سرم

 !کرده چیکار خوش با ببین...نچ نچ نچ-

 ...بیرون زد کوچه از و گرفت عقب زد،دنده استارت سریع بعد 

 :گفت و کرد ترمز روزی شبانه درمانگاه یه دم بعد دقیقه بیست حدودا

 ...خانومم شو پیاده-

 :گفتم میشدم پیاده که حالی در و خندیدم

 ...بریز مزه کم-

 :گفت و کشید رو دستی ترمز سهیل

 ...ام بامزه که میکنی اعتراف خودتم پس-
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 ...شدم درمانگاه وارد بمونم منتظرش اینکه بدون و دادم تکون تاسف نشونه به سری

*** 

 

 نگاهش یهو...داد تکون تاسف نشانه به سری بعد و انداخت من صورت به نگاهی یه دکتره خانوم

 :گفت و رفت سهیل به غره چشم چرخوند،یه رو

 شوهرشی؟-

 :گفت تعجب با سهیل 

 مگه؟ چطور...بله-

 ...رفت میزش سمت به و داد تکون سری دوباره

 ...انداختیم بالا رو هامون شونه ندونستن نشونه به دو هر و کردیم نگاه بهم من و سهیل

 :گفت و نسخه نوشتن به کرد شروع نشست، میزش پشت دکتره

 کلا...بدن نشون زن یه زدن کتک با بودنشون مرد باید میکنن فک احمق مردای از بعضی-

 ...مشتشونه تو منطقشون

 :گفت سهیل به رو و کرد جا به جا رو عینکش...کرد مکث یکم بعد

 میزنید؟ کتک رو همسرتون کشید نمی خجالت شما آقا-

 :گفت و کرد من به رو بمونه سهیل جواب منتظر اینکه بدون 

 حراست؟میخوای؟ بزنم زنگ میخوای میترسی؟ ازش داره؟ بزن دست-

 دیگه رو دکتره این...الله داره؟بسم بزن دست سهیل خودش؟ برای میگفت چی این��هان؟ 

 بزارم؟ دلم کجای
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 ...داشت حقم...میخورد حرص داشت هم و بود کرده تعجب هم بیچاره...انداختم سهیل به نگاه یه 

 خوشم فضول آدمای از چون...بودم عصبانی طرفم یه از اما...بود گرفته خندم سهیل قیافه از منم

 ...اومد نمی

 :گفتم جدیت با

 ...نیست نیازی...دکتر خانوم نه-

 :گفت و انداخت سهیل به دیگه نگاه یه دکتره

 ...نمیگه هیچی ترسش از بدبخت...ترسوندی رو بیچارت زن خوب میبینم...خوبه-

 :داد ادامه و پایین انداخت رو سرش

  هشاءالل ان کن استفاده مینویسم پماد یه و مسکن یه...ندیده جدی آسیب صورتت شکر رو خدا-

 ...میشی خوب

 :گفت سهیل به رو طعنه با بعد و

 ...بذارن بعضیا اگه البته-

 زدم و گرفتم دکتره از رو شدم،نسخه بلند جام از سریع...میشد منفجر داشت دیگه سهیل

 ...اومد دنبالم هم سهیل...بیرون

 :گفت حرص با شدیم دور مطب در از یکم که همین

 ...میگه من به میزنی؟ رو زنت میگه من به...احمق میگه من به-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 ...بدترن اون از اینا...بیچاره و بدبخت گفت من به-

 ...میخورد خونشو خون و بود عصبانی خیلی سهیل
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 :گفتم و کردم ریزی خنده

 ...درمانگاه بیاییم نیست نیازی گفتم که من...بخور حرص...حقته-

 :گفتم و انداختم مچیم ساعت به نگاهی بعد

 هضعف دل خورشت با پلو گشنه باید حالا...شام برای نکردم درست هیچی...شد هفت ساعت...بیا-

 ...والا...بخوریم

 ...زد کمرنگی لبخند سهیل

 :گفتم شیطنت با

 چیه؟ عصبانیت...بخند...آفرین-

 رگو...میدی نشون که هستی چیزی از تر مهربون خیلی تو...میشناسم رو تو که من...روزه دو دنیا

 ...دیگران فکر بابای

 ...شد تر پررنگ سهیل لبخند

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو نسخه

 بگیریم؟ رو اینا داروخونه بریم-

 ...بریم...باشه- 

 به ور ایستاد،نسخه داروخونه پیشخوان جلوی سهیل...کردیم پیدا رو داروخونه گشتن یکم از بعد

 :گفت و گرفت متصدی سمت

 بپیچید؟ رو ما نسخه این میشه ببخشید خانوم-

 لحن با و داد تکون سهیل  برای تاسف سر یه دید رو من صورت و بالا آورد رو سرش تا دختره 

 :گفت سردی
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 ...تومن چهارده میشه-

 

 :گفت و کرد تعجب دختره رفتار دیدن با سهیل

 ��نوشته؟ توش چی فهمیدید کجا از نکردید نگاه نسخه به که شما...خانوم ببخشید-

 :گفت متصدی

 !نوشته براش چی دکتر میدونم...دیدم زیاد شتم و ضرب موردای این از-

 :زد صدا رو همکارش بعد

 ...شفیعی خانوم-

 :گفت و پیشش اومد سریع سبزه و مشکی ابرو چشم دختر یه

 اجودی؟ خانم بله-

 ...رو خانوم این نسخه-

 :گفت اجودی به رو و انداخت من به نگاهی یه دختره

 ...پمادا اون از و مسکن بازم...آهان

 ...بپیچ رو نسخه...آره... آره-

 ...داد تکون براش تاسفی سری و کرد نگاه سهیل به تحقیر با دختره

 جرم هب نه البته...میاره در کلانتری از سر سهیل بمونیم،حتما اینجا دیگه دقیقه دو اگه کنم فکر

 ...نفر دو این کردن خفه جرم به من،بلکه شتم و ضرب

 :گفتم سهیل به رو کمرنگ لبخندی با
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 ...نداری شانس خودم مثل که بمیرم-

 :غرید اش کلیدشده دندونای لای از سهیل

  نه؟ بالغه مرد یه دیه اندازه چقدره؟ زن تا دو دیه-

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به سری خنده با

 ...آره-

 ...بکشم رو تا دو این برم من کن ولم پس-

 :گفتم آروم

 دیوونه؟ چرا-

 :نالید حرص با

 میزنم؟ کتک رو زنم من میکنن فکر چرا این...نیستم سر دو دیو من-

 ...نه رو مردم دهن در ولی بست میشه رو دروازه در...بابا کن ولشون-

 ...انداخت پایین رو سرش و کشید پوفی کلافی سهیل

 یتومن ده تا دو سهیل... پیشخوان رو گذاشت پماد یه و قرص بسته یه شفیعی لحظه چند از بعد

 کرد پرت میگم...پیشخوان رو کرد پرت رو پول بقیه افاده و فیس کلی با اونم و اجودی به داد

 ...کردا پرت یعنی

 جا این دکوراسیون که الانه گفتم...بود کرده مشت دستاشم...دیدم رو سهیل شدن قرمز وضوح به

 ...پایین بیاره رو

 :گفتم احتمالی حوادث از جلوگیری برای

 ...بریم بیا جان سهیل-
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 ...باشه آروم که فهموندم بهش چشمام با من و کرد نگاه بهم خشم و ناراحتی با سهیل

 رفت دوباره اجودی صدای که بودیم نشده دور اونجا از زیاد...اومد کوتاه من خاطر به سهیل دوباره

 :اعصابم رو

 ...بدنش و تن حال به وای بود اونطوری زنش دیدی؟صورت رو غیرت بی پسره-

 :باشه،گفت شفیعی میدادم احتمال ای،که دیگه نازک صدای هم بعد

 جونش ای...جان سهیل میگه بهش هنوزم که ترسوندتش چطور نیست معلوم...زنش بیچاره...آره-

 ...چرخ هیجده زیر برن باید مردایی همچین... شاءالله ان بیاد در

 یحق چه با اینا...اومدم نمی کوتاه من دیگه دفعه این...میشدم منفجر داشتم عصبانیت از یعنی

 میکنن؟ قضاوت دیگران زندگی به راجع

 ...نداره بحث همه این که خوردن زمین یه

 :زدم داد تا دو اون به رو حرصی...وایسادم پیشخوان جلو دوباره و رفتم عصبانیت با

 ...زمین میفهمید؟خوردم...زمین خوردم من...محترم نسبتا خانومای-

 به راجع اطلاعی هیچ بدون که شمایید هم غیرت بی...کنید فرو پوکتون کله اون توی رو این لطفا

 تو که کنید شکر رو خدا برید...برید...میکنید مرگ آرزوی براشون و میکنید قضاوت مردم

 من شوهر برای کردن مرگ آرزوی میدادم نشون بهتون بود دیگه جای اگه وگرنه...بیمارستانیم

 ...داره عواقبی چه

 دور اونجا از تا دو اون متعجب قیافه به توجه بدون و کوبیدم پیشخوان روی مشت با هم بعد

 ...شدم

 و میاد داره هم دیگه نفر یه پای صدای دیدم شدم دور که یکم...اومد نمی در خونم میزدی کارد

 عصبانی وقتی...اومد باهام ماشین تا حرفی هیچ بدون و کنارم رسید سهیل که نکشید طولی
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 مه سهیل صورت به حتی...بود عادتم...میشدم خیره زمین به و مینداختم پایین رو سرم میشدم

 ...بود داغون خیلی اعصابم...ناراحت یا خوشحاله ببینم تا نمیکردم نگاه

 

*** 

 ...عزیزم شو پیاده- 

 :گفتم و بالا آوردم سرم

 اینجا؟ اومدیم چرا-

 :گفت و خندید سهیل 

 ...دیگه بخوریم شام اومدیم-

 :گفتم شرمندگی با

 شدی؟ خسته من دستپخت از روز دو یکی این تو چیه؟نکنه-

 میشه؟ سیر شما مثل کدبانویی دستپخت از مگه آدم...دیوونه بابا نه-

 :داد ادامه و کرد مکثی 

 از بدم کادو بهش که این جای بی بیشعور منه و زنمه تولد امشب سرم خیر چون اینجا آوردمت-

 ...دادم حرصش فقط صبح

 :گفتم و خندیدم

 رامب نبردی یاد از رو تولدم  که همین...دنیاست هدیه بهترین من برای تو با بودن...حرفیه چه این-

 ...داره ارزش دنیا یه

 رفته؟ کجا گربه حیای...بازه دیزی در خب-
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 سورپرایزت میخوام که شو پیاده...بشم غافل ام وظیفه انجام از منم نیست قرار قانعی تو اگه 

 ...کنم

 ...شدیم رستوران وارد و شدیم پیاده ماشین از دومون هر

 خیلی و نبود شلوغ زیاد بود،رستوران شده هشت تازه ساعت چون...بود قشنگ و مجلل رستوران

 ...بودن خالی ها میز از

 :گفت سهیل

 ...66 شماره میز-

 :گفتم تعجب با 

 هان؟-

 ...اونجا بریم باید... 66 شماره میز میگم-

 ...کرد اشاره بود ما از دورتر کمی که میزی به انگشتش با و

 :گفتم خنده با

 کردی؟ رزرو میز کی تو...منظم پسر باریکلا-

 :گفت و گرفت بالا رو سرش تصنعی غروری با سهیل 

 ...عصر دیروز-

 ...داشته برنامه امروز واسه دیروز از پس...کردم نگاش تعجب با

 تناراح خیلی وگرنه...کنه عملی رو اش برنامه تونست افتاد ظهر که اتفاقاتی تمام با خوبه حالا

 ...بود متنفر هاش برنامه خودن بهم میشناختم،از خوب رو سهیل...میشد

 :گفت خنده با و کشید بیرون برام رو ها صندلی از وایساد،یکی شیش و شصت میز کنار سهیل



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 496 

 ...بفرمایید-

 :گفتم و نشستم

 ...آداب مبادی جناب بشنید هم خودتون بفرمایید-

 زمین قلبش دیگه که بود خوب قدر چه...میخندید که بود خوب قدر چه...نشست و خندید سهیل

 ور همه و بایسته غرور با همیشه باید رادمهر سهیل...بود عالی...نه که خوب...آره...نمیکرد گیرش

 هب زندگی این...نیست حقش شکستن...ایناست از بیشتر لیاقتش مرد این...کنه خودش محسور

 ...گرفته سخت بهش کافی اندازه

 با خاطر به ما کردن غرور احساس وقت...خوشحالیمونه وقت...زدنمونه لبخند وقت دیگه الان

 ...وقتشه الان...بودنمونه همون

 هب رو دادیم سفارش رو غذامون اینکه از بعد...گرفت غذا سفارش و اومد گارسون که نکشید طولی

 :گفتم سهیل

 حالا؟ کردی رزرو چطوری رو 66 شماره این-

 :گفت شیطنت با 

 رورز رو تری خاص شماره عوضش کردم خرج بیشتر یکم...باشه یکی تولدت روز و ماه با خواستم-

 فکرم بتونم نمیکردم فکر اولش...داشتن شیش و شصت شماره که آوردم شانس...بگما البته...کردم

 ...کنم خوشحالت بیشتر یکم خواستم...داشتن شکر رو خدا ولی کنم عملی رو

 :گفتم و کردم نگاهش عاشقانه

 ...ممنونم چی همه از...مهربونیات از...توجهت از...ممنونم-

 :داد جواب لبخند با

 ...ممنونم خیلی...هستی که ممنونم منم-
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 ودنب اینکه فکر...نمیشدم سیر شنیدنش از من ولی بود گفته بهم رو جمله این بار چندین سهیل

 ...ارزید می دنیا یه برام میکنه خوشحالش من

 :گفتم و شدم بلند جام از لبخند با

 ...برمیگردم سریع...بشورم رو دستام میرم من-

 :گفت و زد برق چشماش سهیل

 ...نمیارن رو غذا فعلا...نکن هم عجله...برو...باشه-

 ه؟توسرش فکری چه نیست معلوم باز...میکردم فکر سهیل چشمای برق به بهداشتی سرویس تا

 هب امیدوارم البته کنه غافلگیر رو من که بکنه کاری یه میخواد...میشناسم خوب رو زدنا برق این

 ...نکشه باریک جاهای

 فیلما این مثل هم بعد...کنن غافلگیر منو تولدم روز بودن گرفته تصمیم بچه با بار یه میاد یادم

 ...بشم غافلگیر سرم خیر اومدم من وقتی تا بودن نشسته تاریکی توی و ما خونه بودن رفته

 خاطر به...اومده دزد کردم فکر...بازه در لای دیدم و خونه اومدم جا همه از خبر بی اونروز منم

 ...تو رفتم صدا و سر بی و احتیاط با و برداشتم در دم از آهنی میله یه همین

 ونیا سر تو زدم میله با برداشتم نه و گذاشتم نه منم وایساده مبل کنار که دیدم رو سایه یه یهو

 ...زمین رو افتاد و شد بیهوش جا در اونم ، بود اونجا که

 

 دیدن و چراغا شدن روشن با چون بودن موفق کاملا کردنم غافلگیر در که نماند ناگفته البته

 سهیل چشم برق این از کلا...میکردم سکته ترس از داشتم افتاده زمین روی بیهوش که کامیار

 ...نداشتم خوبی خاطره

 یزم به وقتی اما بشینم جام سر برم دوباره که اومدم و اومدم بیرون سرویس از و شستم رو دستام

 ...نیست سهیل از خبری دیدم کردم نگاه
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 از رو نشستم،موبایلم سرجام...نیست ازش خبری دیدم کردم نگاه اونور و ور این به قدر چه هر

 ...گرفتم رو سهیل شماره معطلی بی و آوردم در جیبم

 سرم پشت از رو موبایلش زنگ صدای یهو زدم زنگ بهش که دوم بار اما نداد جواب اول دفعه

 ...شنیدم

 ...آوردم در شاخ تعجب از روم روبه صحنه دیدن با و برگشتم صدا سمت به سرعت به

 باز گوش بنا تا نیشش هم سهیل و بود وایساده کنارش شیدا و بود چرخدار صندلی روی کامیار

 ...بود

 ...یکی این جز داشتم رو چی هر انتظار یعنی

 :گفتم و انداختم شیدا بغل رو خودم سریع

 دیوونه؟ اومدی کی تو-

 :گفت دادن جواب جای به شیدا 

 شده؟ چی صورتت-

 ��هاااااان؟-

 ��شده؟ چی صورتت میگم-

 یخبر دیگه انگار...زده زل زمین به و انداخته پایین رو سرش دیدم که انداختم سهیل به نگاه یه

 ...نیست پیش لحظه چند لبخند از

 با و کرد جدا خودش از منو خوردم،شیدا سر ها پله روی که بگم و کنم باز دهن خواستم تا

 :پرسید سهیل از ای شده کنترل عصبانیت

 سهیل؟ آقا توئه کار-
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 بی شیدا اما بگیره حرفاشو جلوی مثلا که مینداخت بالا شیدا برای ابرو و چشم هی هم کامیار

 :کرد تکرار دوباره بهش توجه

 شی؟نمیک خجالت تولدش؟تو روز زدی؟اونم کتکش نگذشته زندگیتون از روز توئه؟دو کار میگم-

 انتظاری چه بقیه از دیگه میکنه قضاوت اینطور زندگیمون به راجع خودمون دوست وقتی خب 

 داشت؟ میشه

 کمی بچم...باشه من به مربوط که مواردی در مگر...شهنمی عصبانی اینطوری هیچوقت شیدا البته 

 ...��غیرتیه من رو

 نداشتم دوست و بود شوهرم سهیل بالاخره...نشم ناراحت دستش از که نمیشد باعث این البته

 ...کنه غافلگیر منو میخواسته که زمانی درست اونم کنه بازخواستش اینطوری کسی

 :گفتم حرص با

 ...کن بس شیدا-

 :گفتم که بگه چیزی خواست دوباره شیدا

 ...تو و میدونم من کنی احترامی بهش دیگه ذره یه خودم جون به-

 :گفت و کشید من صورت به دستی ناراحتی با شیدا

 دفاع ازش آورده سرت که بلایی این با چطور که میکنم تعجب تو دیدی؟از آینه تو خودتو-

 میکنی؟

 :گفتم عصبانیت با 

 وردمخ سر میرفتم بالا ها پله از میبافی؟داشتم هم به چیه مهملات زده؟این منو سهیل گفته کی-

 ...خوردم ها پله به صورت با و
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 به آزارش دیدیم؟سهیل دیروز و امروز رو سهیل ما کردی؟مگه فکری همچین سهیل به راجع چرا

 ...بزنه منو بخواد برسه چه نمیرسه هم مورچه

 هم سهیل و بود انداخته پایین رو سرش شرمندگی از کامیار...میکرد نگاه من به زده بهت شیدا

 ...بود شده خیره زمین به تفاوتی بی با همچنان

 ...داد شرمندگی به رو جاش و رفت بین از شیدا صورت بهت کم کم

 :گفت و انداخت پایین رو سرش

 ��...میگم چی نفهمیدم شدم عصبانی لحظه یه من...سهیل آقا شرمنده-

 

 ...نمیشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ لحظه چند تا و نشستیم میز دور سکوت در هممون

 :گفت یهو کامیار

 همدیگه؟ کله و سر تو بزنید اینجا آوردید منو...دیگه بسه...اه-

 ...میگذشتا خوش بیشتر بهم بیمارستان تو من

 و نیگرد کولار...بود شده باحال خیلی اش قیافه...خنده زیر زدم پقی و انداختم کامیار به نگاهی یه

 ...کنید شکسته،تصور پای جفت و دست

 :گفت حرصی کامیار

 پریده؟ ور میخندی چی به-

 ...تو وضع و سر به-

 :گفت و رفت غره چشم بهم تصنعی اخمی با

 ...کردنا داغون زدن تو جای به رو من نشناس نمک-
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 :گفتم خنده با

 ...میدونم-

 ��...بعله-

 :گفت جدیت با سهیل

 ...میشکنم سالمتم دست اون نشناس نمک و ورپریده بگی من زن به دیگه بار یه-

 :گفت شیطنت با کامیار

 ...میشود غیرتی سهیل...اوه اوه -

 :گفت و زد پوزخندی سهیل

 ...مباش باغیرت میکنم سعی دارم همین خاطر به غیرت بی گفتن بهم درمونگاه تو سری یه آخه-

 :پرسید من به رو کامیار

 چیه؟ درمونگاه این قضیه-

 دش آب سهیلم و شیدا یخ کم کم که بود اینطوری و کردن تعریف به کردم شروع تاب و آب با من

 و میز رو زد خنده با سهیل یهو...میشد بلند ما میز از که بود خنده صدای فقط بعد دقیقه چند و

 :گفت

 ...اصلی قسمت سراغ بریم...بسه خب-

 :گفت و شد بلند یهو که کردیم نگاه بهش تعجب با سه هر

 کرده؟ چه تولد صاحب شوهر ببینید کنید صبر-

 :گفت گوشم دم آرومی به شیدا و رفت سریع سهیل 

 گفت؟ تاکید با چقدر رو شوهر کلمه کردی دقت-
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 :گفت شیطنت با کامیار 

 میکنید؟ منو دوست غیبت دارید...دخترا آهای-

 ...افتادم پیوندی قلب قضیه یاد تازه...خندیدیم حرف این با سه هر 

 :گفتم یهو

 ...عالی خبر یه-

 :گفتن دو هر

 چی؟-

 :گفتم ذوق با 

 ...شده پیدا مناسب قلب یه سهیل واسه-

 ��واقعا؟-

 میز روی رو کیک یه خنده با سهیل...شدم بیخیال سهیل صدای اومدن با اما آره بگم میخواستم

 :گفت و گذاشت

 ...دلم عزیز مبارک تولدت-

 ...دادن بهم رو دنیا انگار روش متن دیدن با...کیک به نگاه یه و انداختم سهیل به نگاه یه

 ...ام زندگی آوای"-

 ...خداست سوی از لبخندی انسانی هر

 ...خدایی لبخند ترین زیبا تو و

 "...مبارک شدنت زمینی سالروز
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 ...قلب شکل به کوچیک کیک یه...بود زیبا خیلی کیک

 بودم تونسته چطور من...کردم سرزنش رو خودم دلم تو و انداختم سهیل به قدرشناسانه نگاهی

 ...برده یاد از رو من تولد سهیل که کنم فکر

 ...من از تر عاشق شاید و بود عاشق من مثل هم سهیل

 ...هیچوقت...نمیکنه فراموش رو معشوقش اومدن دنیا به روز هیچوقت عاشق یه و

 

 بخو سریعتر چه هر سهیل که کردم آرزو لحظه همون و کردم نگاه کیکم روی شمعای به لبخند با

 دست همه و کردم فوت رو شمعا حرکت یه تو...بگیره سامان و سر مدتها از بعد منم زندگی و بشه

 ...زدن

 :گفت سهیل بعد

 چیه؟ وقت حالا...خب-

 :گفت شیطنت با کامیار

 ...خداحافظیه وقت-

 ...دادنه کادو وقت...نمکدون خیر نه-

 :گفت و خندید شیدا

 ...است تر خوش دوست سخن بگذریم چه هر از!دقیقا-

 :گفت کامیار گذاشتن،یهو میز روی کوچیک جعبه یه کدوم هر شیدا و سهیل

 کنم؟ حساب خشکه من میشه دوستان ببخشید-

 :داد ادامه که خندیدم سه هر 
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 زحمت بی...��نمیرسه بهش دستم جیبمه یکی اون تو فقط گرفتم کادو منم...کردم شوخی-

 ...بکن کمکی یه شو بلند جان سهیل

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سری سهیل

 ...باشه-

 کردن باز به کردم شروع ذوق با گذاست میز روی هم رو کامیار کادوی سهیل اینکه از بعد

 ...شیدا کادوی سراغ رفتم اول...کادوهام

 واین داد حقوقشو ماه سه حداقل بود معلوم و بود شده کار ظریف خیلی که بود نقره دستبند یه

 ...خریده

 :گفتم شرمندگی با

 ...کنی خرج پول اینقدر من خاطر به نبودم راضی-

 :گفت و زد بازوم به مشتی خنده با شیدا

 دیوونه؟ حرفیه چه این-

 قشنگ خیلی...مشکی روبان یه با سفید کوچیک جعبه یه...کامی کادوی سراغ رفتم بعد

 ور اش لنگه حالا تا که بود طلایی های نوشته با  سیاه خودنویس یه...کردم باز رو روبانش...بود

 :بود نوشته خودنویس روی...بود لوکس خیلی...بودم ندیده

 دنیا خواهر و دوست بهترین به تقدیم-

 ...مبارک تولدت جان آوا

 ...کامی طرف از

 :گفتم کامی به رو و زدم لبخندی

 ... داداش نکن درد دستت...کامیار قشنگه خیلی-
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 :گفت و گرفت پیشونیش کنار احترام حالت به رو سالمش دست

 ...آبجی چاکریم-

 :گفت و خندید سهیل

 ...من نوبت...منه نوبت-

 ...کردم بازش ذوق با و برداشتم رو سهیل کادوی

 ...طلا جنس از قلب شکل به گردنبندی...نمیشد باورم

 :گفت ذوق با سهیل

 ...کن بازش...میشه باز قلبه-

 ...شکفت گلم از گل بود داخلش که چیزی دیدن با و کردم بازش هیجان با

 خط با من عکس زیر میزدم لبخند و بودم وایساده صخره یه کنار که بود من عکس طرف یه

 :بود نوشته نستعلیق

 "باشم عاشقت بگذار"-

 :بود نوشته زیرش و بود ایستاده راحتی صندلی یه کنار که بود سهیل عکس هم دیگه طرف

 "ابد تا امروز از"-

 :گفت و زد شیرینی لبخند سهیل

 ...باشم عاشقت بگذار-

 ...ابد تا امروز از

 :داشتم،گفتم سراغ خودم از که لحنی ترین عاشقانه با
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 ...خیلی...قشنگه خیلی...جان سهیل ممنونم-

 و بودیم زده زل هم به هم سهیل و من...میکردن نگاه سهیل و من به خوشحالی با شیدا و کامیار

 ...نگاهمون در بود حرف ها سال انگار

 فکر کی...بود رسیده که انگار و رسید می اوجش به همینجا عشق کاش...ایستاد می زمان کاش

 و من روز یه میکرد فکر کی...عشق دنیا ویه باشیم سهیل و من که برسه روزی بالاخره میکرد

 مگه...قلبمون پادشاهان بشن پسر تا دو این و بدیم خودنمایی مجال قلبمون های خواسته به شیدا

 بازم...خوبی احساس چه...آرامشی چه...نبرد لذت و کرد حس جا یه رو آرامش همه این میشد

 ...ایستاد می زمان کاش ای میگم

*** 

 

 ...دستش رو افتاد چشمم گوشه از اشک قطره یه گرفت، دستش تو رو دستم

 :گفت و نذاشت که بگم چیزی خواستم

 بزار فقط...ندارم اشکاتو طاقت من...نکن هم گریه...سهیل دل عزیز نگو هیچی...هیسسسس-

 رو دیدنت کم حسرت میبندم رو چشمام وقتی نمیخوام...نکن گریه و بزن زل چشمام تو...ببینمت

 زا پر چشم جفت یه تو از ذهنم تصویر آخرین نمیخوام...نکنم باز رو چشمام دیگه شاید...بخورم

 ...باشه اشک

 :گفتم بغض با

 ساعت چند فقط...نمیری جا هیچ تو...سهیل نزن حرف بزنی حرفا این از میخوای اگه...نزن حرف-

 ...ابد تا همیم مال همیشه برای بعدش و میخوابی

 دوا ازم دردی پیوندم این میترسم...بیارم دووم نتونم میترسم...دارم شک...آوا دارم شک-

 ...میترسم...نکنه
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 :گفتم حرص با...میریختن همینطوری اشکام

 این هب...کن فکر من به...نباشه کارت تو شدن امید نا...نمیشد امید نا میشناختم من که سهیلی-

 باشه؟...میکنه دق تو بدون اینجا دختر یه بری اگه که کن فکر

 ...سهیل نذار...شم زده دنیا این از نذار...بشم سرد نذار...کنم دق نذار 

 :گفت و داد فشار بیشتر رو دستم سهیل

 ...نشد اگه ولی بیارم دووم شده جوری هر میکنم سعی-

 ...نداره اما و ولی دیگه-

 ...جان آوا بزنم رو حرفم بذار-

 :داد ادامه تردید با و کرد مکثی

 فراموش رو چی همه...کن پاره رو نامه صیغه اون...نکردم باز دیگه رو چشمام اگه...رفتم اگه-

 وجودش تمام تو که بوده مردی یه روزی یه کن فراموش...بوده هم سهیلی کن فراموش...کن

 ...رو ممنوعه عشق این کن فراومش...زندگیت دنبال برو...قطره یه نریز،حتی اشک برام...بودی

 :گفتم غیض با و بیرون کشیدم دستش تو از رو دستم

 مگه دیوونه عاشقتم من...میکنی فکری همچین بهم راجع اگه نامردی خیلی...نامردی خیلی-

 میشه؟ مگه...ببری یاد از رو معشوقت و باشی عاشق میشه

 ...کردم تند پا اتاق در سمت به حرص با هم بعد 

 :نالید سهیل

 ...نکن خودت با رو کار این...نکن...جان آوا-

 :گفتم بیرون برم اتاق از اینکه از قبل
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 ...برگرد سالم و برو...منتظرتم من-

 :نالید دوباره

 ...من آوا-

 :گفتم بغض با و بستم رو چشمام

 حرفات با دارم من لعنتی آخه...بده عذابم کمتو میدم قسمت حسین امام به رو ته...سهیل بسه-

 ...دیگه کن بس...رو روزم و حال نمیبینی مگه...میشم آب ذره ذره

 امروز...میزد رقم رو سهیل و من زندگی سرنوشت که بود روزی امروز...بیرون زدم اتاق از سریع و

 یچه تقریبا و نداشتیم انتخابی حق هیچ توش ما که تفاوت این با ولی بود سرنوشت دوراهی همون

 ...کنه کمکمون و برسه دادمون به میتونست که بود خدا بودیم،فقط کاره

 سهیل...نکن رها خودمون حال به رو ما میدم قسمت بزرگیت به رو تو خدایا...کنه کمکمون خدایا

 خودش با منم وجودم بری اگه که میدونی...عزیزه برام چقدر که میدونی خودت...نگیر ازم رو

 کمکم و بودی کنارم همیشه تو... برس دادم به پس میدونی رو چی همه که تو...خاک زیر میبره

 ...میکنم خواهش...نذار تنهام بارم این کردی،

 :گفت و داد تکونم شیدا

 ...تواما با-

 :گفتم گیجی با...میزد صدا منو داشت که بود چندم بار انگار

 هان؟-

 میکنی؟ گریه چرا میگم-

 :گفت کامیار 

 شده؟ چش نیست معلوم...میزنه حرف ناامیدی با بدجوری...آورده در شو گریه سهیل ندارم شک-
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 ...بیاره در رو اشکم بود مونده کم میزدم حرف باهاش داشتم که منم 

 ...وصیته شبیه بیشتر حرفاش

 :گفت من به رو  حرص با شیدا

 آورده؟ در اشکتو آوا؟سهیل آره-

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به سری گیجی با 

 ...گرفته دلم خودم...نه-

 ته آغوشش احساس با...کشید آغوش به منو دفعه یه و کرد نگاهم غم از پر چشمایی با شیدا

 ...کردم خفه دستاش حصار توی رو هقام هق و ریختم بیرون بغضمم مونده

 :گفت گوشم زیر آرومی به شیدا

 ...کن توکل خدا به...میشه تموم هم روزا این...میشه درست چی همه-

 ...همین فقط...همین...نکن رها خودم حال به منو خدایا...بده نجاتمون خدا اینکه مگر گفتم دلم تو

 ...نکن رها من حال به منو"

 ...کسی همه من برای که تو

 ...منی عاشق هنوزم اگه

 "نمیرسی؟ من داد به چرا

 

*** 

 فاصله نگاهمون بین که بود عمل اتاق های در بعد و زدم زل چشماش تو بار آخرین برای 

 ...انداخت
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 :گفتم وار زمزمه و انداختم اتنظار سالن های صندلی از یکی روی رو خودم غم دنیای یه با

 ...من مغرور مرد دیدار امید به-

 پا سر دوباره و برمیگرده سهیل که داشتن اطمینان انگار...بودن خونسردتر همه از کرانه و کامیار

 ...میداد امید آدم به صورتشون آرامش...میشه

 :زد لب آرومی به و کرد نگاه صورتم تو ناراحتی با شیدا

 ...نباش نگران-

 ...بده دلداریم میکرد سعی ولی بود نگران من از بیشتر خودش

 و میدیدم ICU تخت روی رو کامیار من که داشت رو زمانی اون حال...میفهمیدم خوب رو حالش

 ...بس و همین...بود کردن دعا بدم انجام میتونستم که کاری تنها

 روی من از تر اونطرف کمی که بودم مردی نگران من و من ناراحتی از غم از پر چشماش شیدا

 گها میگفت من به سهیل...زدم پوزخندی اختیار بی...میکرد نرم پنجه و دست مرگ با داشت تخت

 چیه؟ من از اون تصور...نکن نگاه سرتو پشت و برو هم تو نکردم باز رو چشمام دیگه من

 میشه؟ کنم؟مگه فراموشش آسوده و خیال بی چطور

 ...نمیشه که خدا به...گیره؟نمیشه حوالی همین تو دلم وقتی برم چطور

 :گفت و نشست کنارم شیدا

 ...نمیکنه حل رو کاری اینجا بودنت...کنی استراحت خونه بری بهتره...ای خسته خیلی-

 فقط اینطوری...شده تموم هم سهیل عمل شی بلند وقتی شاءالله ان...بخواب یکم خونه برو

 ...میکشی استرس

 :کردم زمزمه استرس پر و زدم پهلوم به چنگی آشفتگی زور از...کردم قفل هم تو رو دستام
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 نشنوم تا...بخورم تکون اینجا از نمیتونم...نیست خوب حالم...آشوبه دلم...نمیتونم...شیدا نمیتونم-

 ...خورم نمی تکون جا این از خوبه حالش سهیل

 ...نمیاد بر کاری که تو دست از...دختر نکن لجبازی-

 ...بذارم تنهاش نمیتونم...میزنه شور دلم اما...میدونم-

 ...بود کرده میخ عمل اتاق در پشت به رو من سهیل آخر نگاه که انگار

 دیگه بار یه میخواست دلم...بود وحشتناک برام سهیل بدون دنیای تصور چون میزد شور دلم

 میخواست دلم...نده فشار قلبش رو ناچاری با رو دستش دیگه میخواست دلم...ببینم لبخندشو

 میخواست دلم...باشه نداشته وجدان عذاب من خاطر به میخواست دلم...نکشه درد دیگه

 ...بمونه پیشم میخواست دلم...باشه خوشحال

 ...داریم شو انتظار ما که نمیشه چیزی همون هم همیشه اما

 استراحت اونجا یکم حداقل تا بیمارستان نمازخونه تو برم که کرد راضی منو زحمت به شیدا

 ...کنم

 ...شدم دور عمل اتاق انتظار سالن از میلی بی با و شدم راضی بودم نخونده رو نمازم چون

 ...نبود توش کسی...شدم واردش آرومی به و نمازخونه سمت به رفتن

 ...کردم سرم و برداشتم نمازخونه کمد کنار از چادر یه

 ...نماز خوندن به کردم شروع و گفتم مو اقامه و اذان سریع...داشتم وضو شکر رو خدا

 یقسم...داره نگه برام رو سهیل تا میکردم رو التماسش دلم تو و میکردم ستایش رو خدا زبون به

 ...باشم نگفته دلم تو که نبود

 بریده دست دو به دادم قسمش...حسین امام به دادم قسمش...علی حضرت به دادم قسمش

 ...ابولفضل حضرت
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 هک اونه تنها و میشنوه شرایط بدترین تو رو هاش بنده صدای که خداست فقط و فقط میدونستم

 ...کنه کمکشون میتونه

 ...بود نداده نشون معجزه بهم کم اما بودم سیاهش رو بنده

 کنه؟ باز رو چشماش دوباره کامیار میکرد فکر کی...برم دور راه چرا

 ...نبود حکمت بی هم سهیل دوباره کردن پیدا حتی

 پیشم دفعه این تا داد قرار سرراهم دوباره رو سهیل خدا که باشم امیدوار میتونم...خودشه...آره

 ...مونه می پیشم...مونه می پیشم سهیل...آره...شه تموم سخت روزای این تا...بمونه

 

 ...گذاشتم جاش سر و کردم تا رو کردم،چادر تموم رو نمازم

 ...دادم تکیه بهش و نشستم ستونا از یکی کنار همین خاطر به میکرد درد خیلی سرم

 ...کنم مشغول رو خودم جوری یه میخواست دلم...بود خراب خیلی حالم

 مثل میخوندم که ای کلمه هر...خوندن به کردم شروع و برداشتم کناریم قفسه از دعا کتاب یه

 ...میریختم دلم آتیش روی که بود آبی

 زا بعد یکم اما برد خوابم نشسته همونطور من و شد خسته چشمام کم کم خوندن دعا یکم از بعد

 ...پریدم خواب

 ...میزدم نفس نفس و بالا بود رفته قلبم ضربان...وحشتناک خوابای اون از دوباره

 ...برده خوابم که است دقیقه چهل نزدیک فهمیدم مچیم ساعت به نگاه با

 ...کردم تند پا عمل اتاق انتظار سالن سمت به و شدم بلند جام از سریع

 ...نکرده تغییر چیز هیچ دیدم اونجا رسیدم وقتی
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 ...فکره تو و گذاشته اش چونه زیر رو نشسته،دستش ویلچر روی کامیار دوباره

 ...گرفته ضرب زمین روی پا با نگرانی زور از شیدا دوباره

 ...شده خیره عمل اتاق به نگرانی با کرانه دوباره

 ...میکنن خودنمایی صورتمون روی اشک های رد که هستم بی بی و من دوباره و

 :گفتم و رفتم کامیار سمت به بیحال

 خبر؟ چه-

 :گفت آرومی به کامیار 

 ...هیچی-

 ...شدم خیره عمل اتاق در به کلافه و گذاشتم دهنم روی رو دستم

 :گفت ناراحتی با شیدا

 عمل که نشده ساعتم یه هنوز...میکشه طول ساعت سه نزدیک عملش گفتم...نباش نگران-

 ...باش داشته صبر...شده شروع

 ...چرخوندم ای دیگه سمت به رو روم و دادم تکون سری کلافگی با

 بودن؟ اومده کی اینا...شدم مواجه سمیه و سامیار با یهو

 :گفتم تعجب با... کرد بغلم و دویید سمتم به دید منو تا سمیه

 میکنید؟ چیکار اینجا شما-

 ...دیگه باشیم تو پیش اومدیم-

 :کردم زمزمه شرمندگی با
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 ...مینداختید زحمت به رو خودتون نباید-

 :گفت لبخند با سامیار

 سخت شرایط توی رو خواهرمون نیست مراممون تو هم ما...مایی خواهر هنوزم تو...زحمتی چه-

 ...بذاریم تنها

 حالش سهیل که روزی اون از آخه...قهره باهام میکردم فکر...کردم تعجب سامیار صمیمی لحن از

 ...بودمش ندیده دیگه بود شده بد

 :گفتم تعجب با

 ...سامیار آقا قهری باهام میکردم فکر...دیدیم هم رو شما ما بالاخره...عجب چه-

 :گفت و خاروند اشو کله پس خنده با سامیار

 رو حرفا این هم با که ما رفت،وگرنه شد تموم اونم که بودم دلخور کارات دست از یکم...بابا نه-

 ...نداریم

 :گفتم بود بغلم توی هنوز که ای سمیه به و خندیدم

  ندیدی؟ منو ساله چند جان سمیه-

 :گفت و گرفت فاصله ازم دلخوری با سمیه

 !میکنم،شاهکار محبت ابراز بهت دارم...احساس بی ذوق بی-

 ...نمیدونستم...گفتی شد خوب...جالب چه...آهان-

 :گفت و رفت ای غره چشم سمیه

 ...والا...نمیداری ور بازیات مسخره از دست هم شرایط بدترین در یعنی-
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 : گفتم و زدم تلخندی

 است؟ تر انگیز غم گریه از من تلخ خنده میگن شنیدی-

 :گفت ناراحتی با سمیه

 ...نمیداره بر دنیا این سر از دست شده که هم تو عشق خاطر به سهیل...نباش نگران -

 ...امیدوارم-

 ...آید می بر دستت از که کاریست تنها امید گاهی و"

 ...بیاید سراغت به امید شاید تا بکشی انتظار آنقدر و بنشینی باید

 "شاید...گرداند باز تو به را ات زندگی نور امید روزنه آن شاید و

*** 

 :گفتم استرس با و کردم نگاه ساعت به کلافگی با 

 ...میشه تموم داره صبرم دیگه...عمله اتاق تو سهیل که ساعته سه درست الان-

 :گفت طمانینه با بی بی

 ...باش داشته صبر...نده عذاب خودتو اینقدر دخترم-

 :گفت بندش پشت هم کرانه

 ...نمیشه درست کاری که تو خوردن حرص با...نده عذاب خودتو...میگه راست بی بی...آره-

 ...رفتم فرو فکر به و دادم تکیه صندلی به بیحالی با

 چه...بودم نریخته خاطرش به که هایی اشک چه...میکردم مرور سهیل با رو خاطراتم تمام داشتم

 دیگه کنم فکر...بودم نشنیده خاطرش به که حرفهایی چه...بودم نکرده خاطرش به که کارهایی

 ...باشم داشته خودم پیش اونو که بود حقم
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 ...میرم فرو فکر به و میره بالا قلبم ضربان اسمش شنیدن با که کسی...رادمهر سهیل

 یرز دوستامون با و دانشگاه روی به رو پارک تو میرفتیم کلاس از بعد که موقعی اون بخیر یادش

 ...دیدم رو سهیل که بود روزا همون درست...مینشستیم درخت

 ما هب زیرکی زیر و میداد لم بود دورتر ما از کمی که نیمکتی روی روز هر که جذابی و بلند قد پسر

 ...میکرد نگاه

 اوایل شاید...میداد گوش اشتیاق با چه اون و میکردیم بحث ادبیات و اشعار به راجع ها موقع اون

 ...کنم جلب رو نظرش بالاخره تا کردم سعی اینقدر من ولی بود تفاوت بی

 ...میکردم حس رو نگاهش اول روز همون از من نمیبینمش،ولی من میکرد تصور اون

 ...دمیکر خودش جذب منو بیشتر نگاهش سنگینی و میشد تر گرم نگاهش میگذشت که روزی هر

 زده زل بهم بهت با میزدم ویولن دوستام برای داشتم که باری اولین چطور نمیره یادم هیچوقت

 ...بود

 ...میومد خوشم آمیزش تحسین و خیره نگاهای از...چرا دروغ

 هی تو شد قرار که وقتی درست چرا نمیدونم اما...میرسه دهنش به دستش بود معلوم لباساش از

 !کرد تغییر وضعش و سر کنیم کار هم با پروژه

 زهرگ بودیم رفته دانشجو تا دو با ملاقات برای دانشگاه تریا کافه توی شیدا و من که روزی اون 

 ...مندیم علاقه بهشون ما که باشن پسری تا دو همون دقیقا دوتا این نمیکردیم فکر

  من که زمانی اون انگار...بود دیده پیش وقت چند رو کامیار هم شیدا

 پرس من درباره و بود اومده شیدا پیش اومدیم،کامی نمی دانشگاه روزی چند برای و بودم مریض

 ...بود کرده جو و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 517 

 هب شدنمون عاشق بچگانه البته...بودیم شده عاشق ممکن شکل ترین گانه بچه به دقیقا...آره

 چه ساله نوزده دختر تا دو از مگه آخه...گرفت خرده بهمون نمیشد...بود کممون سن خاطر

 میره؟ انتظاری

 ...شدن عاشق سراغ بریم عشق والا معانی درک با که نداشتید انتظار 

 ...بس و بود نگاه یک در عشقمون،عشق

 ...فهمیدیم آروم آروم رو عشق که کرد باهامون کاری زمان ولی نداشت هم اساسی و پایه هیچ

 ...بده یادمون رو عاشقی بود گرفته تصمیم عشق معلم انگار

 ...باشیم شده تر پخته دیدیم رو اونا دوباره که وقتی تا کرد جدا عشقمون از رو ما

 ...فهمیدیم رو دردناک عشق معنای ما...آره

 خوب رو آدم حال آخرش بزنه ضربه و باشه هم دردناک اگه حتی عشق که فهمیدیم حتی

 ...هبیار در سر اطرافش دنیای از بیشتر میشه باعث و میکنه رشد آدم تو تازه احساس یه...میکنه

 ...بزرگ خیلی خیلی معلم یه...بزرگه معلم یه عشق

 

 و شدم خیره میکرد نگاهم دور از همیشه که پسری اون چشمای به تریا کافه توی روز اون من

 ...رادمهر سهیل...سهیله اسمش فهمیدم

 ...من دنیای شد آروم آروم اسم اون و

 سهیل نگاه...خاطره آخرین به رسیدم دوباره و شد رد چشمم جلو از خاطراتم تمام لحظه چند تو

 ...عاشقانه و گرم نگاه یه...بود عشق از سرشار که نگاهی...آخر لحظه تو

 ...شدم کشیده بیرون خاطراتم از خورد پهلوم به ای ضربه با

 ...نشست لبام روی گرمی لبخند دیدنش با اما بزنم غر زده رو ضربه که کسی سر خواستم
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 ...بود نشسته کنارش هم مهتاب...بود تیارام

 بودم؟ نشده متوجه من چرا اومدن؟پس کی اینا

 جان؟ خواهر میکردی سیر کجا-

 ...خندید و گفت اینو تیارام

 :داد جواب من جای به خنده با مهتاب

 ...بره یادم محاله شمال خاطرات میگن شنیدی!تیا...شمال خاطرات تو-

 :گفت مهتاب به رو تصنعی اخمی با و اومد بارمان یهو...خنده زیر زدن دو هر و

 من؟ واسه میخونی شمال خاطرات آهنگ بیمارستان سالن تو...کن اذیت مردمو کم دختر-

 :گفت من به رو شرمندگی با و پایین انداخت سرشو مهتاب

 ...نکنم اذیتت میگه آقامون-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ...میگن درست آقاتون-

 :دادم ادامه و کردم بارمان به رو بعد

 ...شد روشن جمالتون به چشممون ما...عجب چه-

 :گفت و کرد پاک رو پیشونیش عرق نمایشی حالت به ، انداخت پایین رو سرش خنده با بارمان

 ...اینکه بود،هم ریخته سرم کار هم...خدا به ام شرمنده-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

   بودی؟نه؟ دلخور ازم که این هم-
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 ...دلخوری چه...بابا نه-

 رو ، بود نشسته ولیچر روی ما از دورتر کمی کامیار،که ابرو و چشم آورد،با تر پایین رو صداش

 :گفت و داد نشون

 اون اب میدونی میترسیدم،آخه شیدا از هم یکم البته...کنه نصفم وسط از بزنه کامیار آقا ترسیدم-

 ...کردم هم سر کامیار و شیدا برای من که دروغی همه

 حرص با و بارمان سر تو زد محکم دونه یه کیفش با و کنه تموم رو حرفش بارمان نذاشت شیدا

 :گفت

  کردی؟ تو بود کاری چه این دیوونه-

 :گفت پته تته با و برگشت شیدا سمت به لرز و ترس با بارمان

 ...سلام...س...س-

 ام با تو بود کاری چه این بارمان...چهارساعته و بیست حناق و سلام...درد و سلام...کوفت و سلام-

  گفتی ما به دروغ به چرا پس نیست چیزیش آوا میدونستی که تو کردی؟

 ...پرتا و چرت این از و کرده اقدام دیر نمیدونم و گرفته پنومونی

 ...تو گردن میوفتاد خونم میمردم میکردم سکته اگه من ندیدی؟میدونی منو حال نادون آخه

 :گفت و کرد نگاه شیدا به شرم با بارمان

 ...بود آوا سر زیر همش-

 :اومد کامیار صدای یهو که کنم اعتراض میخواستم

 ...اینجا بیایید-

 ...ایستاده اونجا فرهادی دکتر دیدم که انداختم نگاه عمل اتاق در سمت به ترس با
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 :پرسیدم و دوییدم سمتش به سرعت به

 شد؟ چی-

 :گفت و برداشت صورتش روی از رو ماسک فرهادی

 ...بیاد هوش به تا بمونیم منتظر باید فقط...خوبه حالش سهیل...شد انجام موفقیت با عمل-

 ...رفت و زد لبخندی هم بعد

 :گفتم کامیار به رو لبخند با و کردم بغل رو کرانه و شیدا خوشحالی با...بودم خوشحال خیلی

 ...کامی شد درست چی همه-

 ور دنیام اگه...نه...بودن داد بهم رو دنیا انگار...کشیدم آغوش به هم رو تیارام و مهتاب و سمیه بعد

 ...میاوردم در بال داشتم سهیل موندن زنده فکر از...نمیشدم خوشحال اینقدر میدادن بهم هم

 

*** 

 :گفتم و گرفتم دستم توی رو دستش 

 ...دیگه شو بیدار...میخوابی قدر چه-

 بیهوشی این میگفتن دکترا...میکرد کجی دهن بهم که بود سهیل خواب در غرق چهره باز و

 که بود روز یه نزدیک...آورد نمی در سر چیزا این و پزشکی اصول از من عاشق دل اما طبیعیه

 ...بودم ندیده چشماشرو

 ...خواب در غرق اون و بودم نگاهش تشنه

 داریم خوشحالی با که میبنه خواب داره شاید...میبینه خودمونه خواب داره شاید...معلوم کجا از

 ...میزنیم قدم ساحل کنار
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 ...میکردیم جستجو خواب تو رو خوشبختیمون باید واقعا ما انگار و

 ...میومد درد به قلبم میکردم فکر بودیم کشیده که هایی ناراحتی به وقتی

 :گفتم وار زمزمه و دادم فشار بیشتر رو دستش

 نگاه هم رو سرم پشت دیگه و میرم نکنی باز رو چشمات امروز همین اگه خودت جون به-

 ...نمیکنم

 نم؟ک پشت سهیل به میتونستم من مگه...بود شده متوجهش سهیل انگار و بود خالی تو تهدیدام

 ...نمیتونستم که معلومه 

 :گفتم بغض با...بود دستم تو دستش هنوز...شدم بلند جام از

 میکنم؟ دق غصه از نبینم چشماتو اگه میدونی اما...نگیر جدی رو حرفم...باشه-

 ...تو پای شد چی هر ولی نکن باز چشماتو...نداره اشکالی نیست مهم برات کردنم دق اگه...باشه 

 ...ودب شده قفل دستش تو دستم...نتونستم که بکشم بیرون دستش از رو دستم و برم خواستم

 ...زدم زل صورتش به بعد و دستش به بهت با

 ...خندیدم چشماش عسلی رنگ دیدن با...میکرد باز رو چشماش داشت

 ...میریختن صورتم روی داشتن و بودن کرده پیدا خودشونو راه بازم اشکام

 ماسک سریع...میگشت صورتم توی خوشحالی از اثری دنبال داشت انگار...کرد نگاه بهم سهیل

 ...کنه شاد هم اونو لبخندم گذاشتم و کردم باز رو صورتم

 :گفت سختی به و زد لبخند سهیل

 ...منه دلخوشی برای صورتت روی لبخند نکنه...میکنی گریه داری که بازم-

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام دست پشت با
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 ...شوقن اشک اینا...نه-

 :گفتم و دادم فشار رو دستش

 ...نذاشتی تنهام که ممنونم...ممنونم...سهیل بود عالی کارت-

 :گفت وار زمزمه سهیل

 ...آوا دارم دوستت-

 ...همینطور منم-

 بهمون مدتها از بعد میخواست واقعی آرامش انگار...بود خوب خیلی هوامون و حال امشب انگار 

 ...ما به بود خدا هدیه که عشقی و سهیل و بودم من...بود ایستاده دنیا انگار...کنه رو

 :گفت خنده با سهیل

 ...شدی بامزه چقدر لباسا این با-

 برای میگفتن...بود تنم آبی مخصوص لباس دست یه...انداختم وضعم و سر به گذرا نگاهی

 ابازی سوسول این به کلا من...بگما البته...ست زا بیماری عوامل و میکروب انتقال از جلوگیری

 ...ندارم عادت

 :گفتم حرص با 

 ...کنم ها فضایی آدم شکل رو خودم تو دیدن برای شدم مجبور...دیگه توئه تقصیر-

 

 :گفت که برم خواستم...کرد ای خنده تک سهیل

 کجا؟-

 ...اومدی هوش به بدم خبر دکترت به برم-
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 ومتم چیز همه دیگه که شم مطمئن میخوام...کنم نگاهت میخوام...بشین فعلا...دیگه میری حالا-

 ...توام شوهر ابد تا من و منی زن تو دیگه...شده

 ...باشد مرد و زن یک بین میتواند که کلماتی بهترین گاهی"

 "ندارد عاقبت که معشوقی و عاشق...بس و است شوهر و زن

 :گفتم ناز با و نشستم جام سر دوباره

 ...باشی عاشق هنوز تو داره شک...سهیل میدونی اما...شی مطمئن تا میشینم-

 :گفت آرومی به...کرد تعجب سهیل

 افتاده؟ چطور؟اتفاقی-

 :گفتم مظلومانه لحنی با  و کردم اشاره اش سینه کردم،به ناز بیشتر 

 قلبتو هدیگ که الان اما قلبمی تو میگفتی همیشه که تو...نیست سابق قلب اون دیگه قلبت آخه-

 چی؟ حالا...کردن عوض دیگه یکی با

 ...قلبتم تو میکنی فکر هنوزم 

 :گفت و داد فشار بیشتر رو دستم خنده با

 روح تو...همیشه...توام عاشق همیشه من کنن جا به جا هم رو بدنم اعضای تمام اگه جان آوا-

 و پاست سر قرص یه با که قلبی این تو نه اما...منی قلب تو هنوزم تو...منی وجود تمام تو...منی

 ضربانش که هستی ای دیگه قلبی توی تو...آوردن در بازی به میکنه شروع قرص همون بدون

 بهش ناسی و احد هیچ دست و میشه تنظیم تو حال رو از ریتمش...توئه نبود و بود به بسته

 ...بری اگه و هست تو پای به پا باشی اگه که قلبی...نمیرسه

 :داد ادامه و کرد مکثی

 ...ندارم سراغ بهتری توصیف...همین...کردی رسوخ قلبم و ذهنم،روحم،وجودم توی ابد تا تو-
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 :گفتم و زدم شیرینی لبخند

 ...نشده خوب کاملا هنوز حالت...نزنی حرف زیاد بهتره...بسه-

 ...بگم بزار...نه-

 ...باشم عاشقت بزار...منه نوبته الان...زدی رو حرفهات تو...نه-

 ...ابد تا امروز از

 ...ما به بود داده کشیدن نفس مجال دنیا انگار و زد لبخندی سهیل

 ...هایمان دلواپسی همه بیخیال را امروز"

  و بکش سر آرام را ات قهوه فنجان

 ...کن گوش زندگی دلنواز موسیقی به

 ...دیواری ساعت های عقربه به بده مجال و

 ...بزنند رقم را دقایق ترین طلایی لحظات این شاید

 ...که باشد خوب آنقدر حالمان امروز بگذار و

 "...است شنبه چند  حتی برود یادمان

*** 

  بعد هفته دو

 ...خونه میریم دیگه امروز...آخیش-

 :گفتم و انداختم بالا ابرویی شیطنت با

 ...خودتون خونه هم تو خودمون خونه میرم من...دیگه نه-
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 :کرد اعتراض و ماسید لبش روی لبخند

 ...کنه پرستاری ازم باشه یکی باید...نشدم خوب هنوز من��اونوقت؟ چرا-

 دلم اما...باشم مراقبش و بمونم خونشون توی روزی چند یه بود قرار کنم،وگرنه اذیتش میخواستم

 ...بودم شده لوس جدیدا چرا نمیدونم...بکشه رو نازم یکم و کنه خواهش ازم میخواست

 :گفتم جدیت با

 ...میکنه مراقبت ازت...هست خانوم صفورا-

 :گفت لجبازی با

 ...کنه مراقبت ازم باید خانوم صفورا چرا دارم زن وقتی...نمیخوام-

 :گفتم و بستم رو پیراهنش های دکمه

 ...شم زنت تا بدویی باید ها حالا خالا...محرمیم بهم فقط تو و من...نیستم زنت من-

 ...نکن بحث من با...زنمی تو-

 :گفتم آرامش با...کنم صافش تا بردم اش یقه سمت به رو دستم

 ...نیستم زنت...نامزدتم فوقش من-

 ...بگم ریزی آخ شد باعث و داد فشار و گرفت رو دستم مچ

 :گفت ناراحتی با سهیل

 عقد میریم امروز همین اصلا...نیستم زنت من که چی یعنی...میشکنه دلم...نگو اینجوری-

 میشیم رسما و میگیریم عروسی هم دیگه روز سه دو تا...کردم صبر چی هر دیگه بسه...میکنیم

 خوبه؟...شوهر و زن

 ...دستم مچ مالش به کردم شروع  و آوردم در دستش از رو دستم
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 ...گرفتا درد-

 نگفتی،خوبه؟... میخوام معذرت-

 :گفتم لجبازی با

 ینامزد مراسم یه دیگه هفته سه دو شاید حالا...گرفت عروسی نمیشه که زودی این به...خیرم نه-

 ...میشه چی ببینیم تا گرفتیم

 :گفت ذوق با سهیل

 ...عاشقتم-

 :کردم زمزمه لب زیر

 ...بیشتر ما-

 دیگه؟ من خونه بریم میای الان...راستی-

 :گفت بزنه گول بچه میخواست انگار که لحنی با بعد 

 ...دیگه بیا...تو به میدم رو سفیده و سیاه دکوراسیونش که رو خوشگله اتاق اون-

 ...نمیام...نچ-

 ...میکنم خواهش-

 :گفتم و گذاشتم ام چونه زیر و دستم

 ...داره شرط یه ولی...باشه...خب...اوممممم-

 شرطی؟ چه-

 ...کنم رانندگی ماشینت با هفته یه بزاری...خب...خب-
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 :گفت و خندید سهیل

 همین؟-

 :گفتم همین خاطر به بود گرفته لجم نداشت مشکلی شرطم با اینکه از 

 ...هست هم دیگه چیز یه خب-

 

 چی؟-

 ...میکنی دعوت هم رو همه...میدی مهمونی یه شدنت مرخص مناسبت به شب فردا-

 :گفت مکث بدون سهیل

 چی هر...کن دعوت میخوای رو کی هر...توئه اختیار در من خونه...بخوای تو چی هر...اوکی-

 ...کن بپاش و بریز داری دوست چقدرم هر...کن سرو داری دوست

 :داد ادامه و زد چشمکی

 ...من حساب به-

 :گفتم و کوبیدم هم به رو دستام ذوق با همین خاطر به بودم گرفتن دورهمی عاشق من

 ...عاشقتم...سهیل مرسی وای-

 :میگفت که بود سهیل بار این و

 ...بیشتر ما-

 :گفت بعد و کرد مکثی

 ...کوچولو کوچولوئه،خانوم خودت مثل هاتم شرط-
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 :گفتم حرص با و کردم قفل بهم رو بستم،دستام رو ساکش زیپ

 کوچولو...دوما...گذاشتم همینطوری ها شرط این بمونم پیشت روز چند بود قرار اولشم از اولا-

 ...خودتی

 ...آوردم در براش رو زبونم ها بچه مثل و

 :گفت لبخند با سهیل

 ...کلک آی-

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکثی

 رو اشکات وقتی نمیدونی...میکنی شیطنت و میخندی فقط تازگیا که خوشحالم خیلی آوا-

 ...میشدم حالی چه میدیدم

 ...میکرد سیاه رو روزگارم اشکات

 :گفتم و کردم نگاهش عاشقانه

 ...هست زیاد گریه واسه دلیل دنیا این تو وگرنه...خوبه تو حال چون میخندم من-

 :گفت و برداشت رو زد،ساکش لبخدی سهیل

 بریم؟-

 ...بریم-

 ...اومد سرم پشت سهیل و افتادم راه جلوتر من

 ...شدیم ماشین سوار و بیرون زدیم بیمارستان از پرستارا از خداحافظی از بعد

 :گفت سهیل زدم استارت که همین

 ...شدم مرخص بیمارستان از تازه من...برو آروم زحمت بی فقط-
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 ...فقط...میکنم سعی...عزیزم باشه-

 :دادم جنسی بد با من و کرد نگاهم تعجب با سهیل

 

 نداری؟ مشکلی که کشیدن دستی با فقط-

 رد رو من حرص کشیدناش دستی با همیشه سهیل قبلنا آخه...کنم اذیتش بازم بودم کرده هوس

 ...میاورد

 :گفت درموندگی با سهیل 

 بکشی؟ دستی میخوای جدی فقط...نه-

 نیست؟ یادت...میکشیدی دستی قبلنا خودتم تو...اوهوم -

 ...جاهل و بودم جوون من خب-

 ��...میکشم رو دستی من صورت هر در...نیستی الان که نه-

 باز ریموت با رو در رسیدیم،سهیل سهیل خونه به ساعت نیم از بعد...رفتم و گرفتم گازشو هم بعد

 ...انداختم پارکینگ توی رو ماشین سریع  و کرد

 :گفت سهیل که میشدم پیاده داشتم

  نکشیدی؟ دستی چرا پس شد؟ چی-

 ...کردم مریضتو قلب ملاحضه الان...میارم در تلافیشو بعدا-

 

 اسپند داشت و بود ایستاده در دم همونجا خانوم صفورا...شدیم خونه وارد و شدیم پیاده ماشین از

 ...میکرد دود
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 :وگفت چرخوند سرش دور رو رفت،اسپند سهیل سمت به اول

 ...داری دشمن چی هر چشم بترکه...بخیل و حسود چشم بترکه-

 ...چرخوند اسپند منم سر دور و اومد من سمت به هم بعد

 :گفت خنده با سهیل

 ...میزنن چشم رو تا دو ما قدر چه-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ...میزنن چشم منو ولی نمیدونم رو تو-

 ...بابا نه-

 ...بابا آره-

 :گفت خانوم صفورا

 ...بخوریم نهار بیایید کنید عوض رو لباساتون برید...مادرجون کنید دو به یکی هم با کم-

 :گفت و زد بشکنی کشید،یهو عمیقی نفس سهیل

 ...سبزی قورمه...جون آخ-

 :گفت و کرد نگاه من به خنده با خانوم صفورا

 ...جان سهیل پخته برات خانومت-

 :گفت و کرد نگاه من به تعجب با سهیل

 واقعا؟...بابا نه-

 :گفت که انداختم پایین خجالت با رو سرم 
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 ...میکشه هم خجالتی چه...جانم ای-

 :گفتم آرومی به و گرفتم گاز رو لبم شرم آوردم،با بالا رو سرم

 ...خانوم صفورا جلوی زشته سهیل-

 :گفت و کشید آغوش تو منو دست یه با خانوم صفورا

 اتپید تونست سهیل بالاخره که خوشحالم...بشید خوشبخت هم با سهیل و تو امیدوارم دخترم-

 و نمیخنده اینطوری هیچوقت دیگه میکردم فکر...بودم نگرانش خیلی...شد آروم قلبش و کنه

 ...کنم فراموش باید رو شیطنتاش

 همونطور  منم...داشت خبر ما آتشین عشق از اونم انگار...کردم تعجب خیلی خانوم صفورا لحن از

 :گفتم میکردم نگاه سهیل به که

 کامل هم بدون سهیل و من...بودید سهیل مراقب که ممنونم شما از منم خانوم صفورا-

 نمیتونم منم...اومد سراغمون به آرامش دوباره شدیم هم عاشق و کردیم پیدا همو وقتی...نبودیم

 ...هیچیم هم بدون ما...کنم شیطنت و بزنم لبخند سهیل بدون

 بیرون خانوم صفورا آغوش از بودم دوخته چشم سهیل لب روی لبخند به عشق با که همینطور و

 ...اومدم

 :گفت و کوبید بهم زمین،دستاشو گذاشت رو ساکش سهیل

 چیه؟ وقت میدونید احساسی صحنه همه این از بعد خب-

 :داد جواب خودش بعد و کرد مکث 

 ...غذاست وقت-

 :گفتم خنده با

 ...شکمتونید فکر به همش که هم مردا شما-
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 بس از شدم خسته...میگفتم بهت میخوردی بیمارستان غذای هفته سه دو من مثل اگه هم تو-

 ...خوردم مرغ پلو و سوپ

 :گفت و انداخت دماغش به چینی بعد و

 ...میشه بد حالم میافتم هم غذاهاشون یاد وقتی حتی-

 وت خواستم...کنه عوض رو لباساش تا رفت سهیل و خندیدیم سهیل حرکات به خانوم صفورا و من

 ور لباسام و اتاقم تو برم گفت بهم و نذاشت اون اما کنم کمک خانوم صفورا به یکم میز چیدن

 ...خودم اتاق تو رفتم سریع منم...کنم عوض

 همب شو وعده بیمارستان توی سهیل که بود اتاقی همون بودم کرده انتخاب خودم برای که اتاقی

 ��...بودم کرده پهن توش رو چترم و بودم اومده بگه اون که این از قبل من اما...میداد

 روی از هم رو شالم و پوشیدم سفید ساپورت با یاسی تونیک یه...کردم عوض رو لباسام سریع

 سریع و کردم ملایمی خیلی آرایشی بعد...بستم سرم بالای کش با رو موهام و برداشتم سرم

 ...پایین برگشتم

 

 ...بود نشسته خوری نهار میز کنار و بود زده اسپرت تیپ یه سهیل

 :گفت و داد تکون دستی برام پایین رفتم که ها پله از

 !اینجا بیا بدو-

 .بود شده ها بچه عین جدیدا اخلاقش 

 :گفتم و رفتم میز سمت به آروم

 !شدیا بچه جدیدا-

 :گفت و زد چشمکی
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 ...بزنه حرف خودشون مثل باید ها کوچولو با آدم-

 :گفتم اخم با

 ...کوچیکترم ازت سال شیش فقط...نیستم کوچولو من-

 ...سال شیش به برسه چه است دقیقه یه هم دقیقه یه...تکنولوژیه عصر الان عزیزم-

 ...شدم خیره خونه دکوراسیون به و برگردوندم ازش رو روم قهر حالت به

 خجالت آخه...کنم کمکش نذاشت کردم اصرار قدر چه هر و چید و میز تنهایی به خانوم صفورا

 و الیدم بهم دستاشو چید که رو وسایل تمام...کنه پذیرایی ازمون اون و بشینیم تا دو ما میکشیدم

 :گفت

 ...ها بچه بخورید-

 :گفتم تعجب با

 خورید؟ نمی غذا ما با شما مگه-

 چی؟ که بشینم من بخورید غذا هم با میخوایید ها مدت از بعد تا دو شما...دخترم نه-

 :گفت و خندید میکشید برنج من برای کفگیر با داشت که حالی در سهیل

 ممسمو میدم اطمینان...خوردم دستپختشو قبلا من...خوبه آوا دستپخت خانوم صفورا نترسید-

 ...نمیشید

 :گفت و سهیل سر تو زد میز رو ایه پارچه دستمال با خانوم صفورا

 میترسم؟ شدن مسموم از میگم من مگه...پسر بپری ور-

 عذاب هی دخترمو بیچاره مدت این تو...بزنم هم به رو تا دو شما خلوت نمیخوام من 

 ...بخوره غذا راحت رو امروز یه میخوام...دادی
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 :گفت و گرفت بالا تسلیم حالت به دستاشو سهیل

 ...نشید عصبانی شما...تسلیم من...چشم چشم-

 ...شدیم خوردن غذا مشغول سهیل و من و رفت خانوم صفورا

 ...بود عمرم های روز بهترین از یکی امروز

 و اشک هیچ بدون...کردیم نگاه بهم فقط و خوردیم رو غذامون حرفی هیچ بدون سهیل و من

 ...میزد لبخند ما به هم خدا انگار و زدیم زل بهم ای گریه

 من تقدیر از دیگه بخش یه هم این انگار و دادم دست از زود رو کردم احساس امروز که آرامشی

 ...بود

 ...شد عذابم مایه این و دارم نگه خودم برای زیادی مدت برای نتونستم رو سهیل های نگاه

 ...شدن تو چشمان عاشق برای"

 ...نیست لازم ای بهانه و حرف هیچ

 ...که تویی آخر سر...باشد که چه هر

 "...نداری حرف الفبا همه این میان

*** 

 

  سهیل

 ...کنم جاش به جا میخوام... مبل این روی از پاشو-

 ...بیاره پایین مبل روی از منو که بود کرده قصد و بود ایستاده سرم بالا معلق اجل مثل آوا

 :نالیدم خستگی با 
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  اونور و اینور اینقدر صبح از...شو مبل این بیخیال سهیل جان رو تو-

 بدبخت منه از اینقدر چرا...آخه کردم عمل رو قلبم که نمیشه ماه یه من بابا...میمیرم دارم رفتم

 میکشی؟ کار

 :گفت حرص با آوا

 کنم؟ بلندت یا میشی بلند-

 :نالیدم کلافگی با

 ...آواااااا-

 نکنم جاش به جا خدا به...مبل روی از پایین بیا که اینه منظورم یعنی...شو پیاده...آوا جان-

 ...راهه وسط...نمیشه

 ...نخوردم تکون جام از

 :زد داد عصبانیت با آوا

 ...میرسن مهمونا الان...پاشوووووو-

 :گفتم ترس با و گذاشتم قلبم روی پریدم،دستمو جام از ها گرفته برق مثل

 ...میشه حل گو و گفت با چی همه باش آروم تو عزیزم-

 ...کرد جا به جا رو مبل بعد و زد ژکوندی لبخند آوا

 ��!میزنن هم داد سرم آخر کندم جون اینقدر صبح از که بده مرگ منو خدا

 ...(بده شفا میزنه؟خدا حرف دخترا مثل چرا این: نویسنده سخن)

 چرا رو خانوم صفورا...کنار به اینا حالا...باشه حالمون کمک بیارم دیگه خدمتکار یه نذاشت دختره

 آخه؟ رفت فرستادی
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 وایسادنم نای دیگه کنم فکر هیچی که پاهام...میکرد ذق ذق داشت کمرم بودم کرده کار اینقدر 

 ...نداشتم

 ...رهبگی کار به کارگر مثل منو بخواد نمیکردم فکر عمرا بگیره دورهمی میخواد گفت بهم وقتی

 :بیرون شدم پرت افکارم از آوا صدای با

 سهیل؟-

 ...میومد آشپزخونه تو از صداش

 !بکشه کار ازم میخواد بازم حتما...وای ای

 :شدم متوقف جام سر دادش با که برم در کنار از آروم آروم خواستم

 میری؟ کجا...تواما با-

 :گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 ...شویی دست میرم...میرم...جا هیچ-

 ...شدم دور چشمش جلو از نور سرعت با بعد و

 و سلام صدای وقتی...اومد زنگ صدای بالاخره تا کردم حبس شویی دست تو ساعت نیم تا خودم

 ...در سمت به رفتم و بیرون اومدم دستشویی از سریع اومد پرسی احوال

 ...بگیرم یاد رو اینا اسمای نتونستم من آخرم...میکرد بش و خوش فرهمند خانواده با داشت آوا

 ...مهتابه طوسیه چشماش که خانومه اون اسم میدونم فقط

 ...دادم سلام بهشون و جلو رفتم

 ...دادن تکون برام احترام نشانه به سری خانوما و دادن دست باهام و اومدن شوهراشون

 ...بودن ناز خیلی که بودن وایساده کنارشون هم خوشگل دختر تا دو
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 ...بودم ها بچه دختر عاشق من

 :گفتم و کردم بغل تاشون دو هر و شدم خم

 چیه؟ اسمتون...خوشگلید چقدر تا دو شما-

 

 :گفت خنده با بود کرده کوتاه چتری رو ایش قهوه موهاش که دختری

 ...جون عمو مهساست اسمم-

 ...بود خجالتی یکم یکی اون اما

 :گفتم و کشیدم رو لپش

 چیه؟ شما اسم جون عمو-

 :گفت و زد کنار و سیاهش موهای کوچیکش دستای با

 ...افسانه-

 ...بود کرده برابر چند رو زیباییش این و داشت براقی مشکی چشمای

 دنیا میشه باعث معصومیتشون و دنیا این امید نور ها بچه...هیچه ها بچه وجود بدون دنیا واقعا

 ...نیاد نظر به زشت هم ها اونقدر

 :گفتم مهربونی با و گرفتم رو کوچیکش دستای

 ��...شما داری ناز چقدر که وای-

 همهمه صدای بعد کمی و بشینن برن تا کرد راهنمایی رو مهمونا آوا...خندیدن حرفم این با همه

 .بود نشده باز خونه این به مهمون پای که بود وقت خیلی...گرفت رو خونه کل
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 مکدو هر...میکردم نگاه اونا به داشتم و بودم نشسته آیفون کنار صندلی تک روی همه از دور من

 ...نمیرسیدم اونا پای به میکردم که هم کاری هر من و بودن انرژی بمب یه اونا از

 ...نمیشدن قطع هم لحظه یه هاش قهقهه...بود خوشحال و شاد خیلی.میکردم نگاه آوا به داشتم

 غم تمام انگار میخندید اون وقتی...نمیشد پاک لحظه یه اون شادی دیدن خاطر به لبم روی لبخند

 ...میکردن پرواز هام غصه و

 ...کشید بیرون افکارم از منو آیفون زنگ صدای یهو که بودم آوا خندون صورت غرق

 :گفتم مهمونا به رو و دادم فشار رو دکمه شم ببند جام از که این بدون

 ...برادرشه و خانوم سمیه یا اینان کامیار یا...باشید راحت-

 ...شد کشیده در سمت به دومون هر نگاه و شد باز در یهو...من کنار اومد و شد بلند جاش از آوا

 ...خونه این تو...اینجا اونم...نداشتم رو دیدنش انتظار...کردم تعجب

 ...نمیکردم باز رو در هوا بی اینطور کاش

 ...داشت حقم...بود شده خیره روش به رو پسر و دختر به من از تر متعجب آوا

 :گفتم ناباوری با

 الیف؟ و فرامرز-

 :دادم ادامه و کردم کوتاهی مکثی

 میکنید؟ چیکار اینجا تا دو شما-

 :گفت تعجب با آوا

 میشناسی؟ رو اینا تو-
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 الیف دیدن از اما بودم نشده خوشحال فرامرز دیدن از اصلا...دادم تکون مثبت نشانه به سری 

 !چرا

 خاطر به که ای پاشکسته و دست حجاب خاطر به...داشتم دوست ام نداشته خواهر مثل رو الیف 

 روی بود،موهاشو سرش رو سفید شال یه...بود شده عوض ،خیلی بود کرده رعایت اومدنش ایران

 ...بود کرده تنش هم بلند نسبتا مانتوی یه و بود ریخته صورتش

 :گفت و کوبید بهم دویید،دستاشو من سمت به الیف

 ...بگو!شدی گیر غافل که بگو رییس-

 :گفت و کرد مکثی

 (باش باش،زود زود یعنی:ترکی به...)هادی هادی-

 :گفتم و زدم لبخندی...بود شده کمتر خیلی اش لهجه

 ...شدم گیر غافل!بابا خب-

 به رو وار زمزمه و انداخت آوا به نگاه یه...جلو اومد و گذاشت دیوار کنار رو چمدونش تا دو فرامرز

 :گفت من

 کردی؟ رو خودت کار بالاخره-

 ناراحت آوا نداشتم دوست اصلا...نبود بردار دست فرامرز اینکه مثل...کردم کمرنگی اخم 

 که این از قبل همین خاطر به میکنه اذیت رو آوا فرامرز های کنایه و نیش بودم مطمئن...بشه

 :گفتم بزنه ای دیگه حرف

 ...میکنم معرفی...آره-

 :گفتم و گرفتم آوا سمت به رو دستم

 ...هستن همسرم جان آوا-
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 :گفت و کشید ای شده کنترل جیغ الیف

 بگی؟ بهش رو احساست کردی جرات بالاخره پس!نمیشه باورم...رئیس وای-

 :گفت و آوا بغل پرید بعد 

 ...باشید هم کنار سال سالهای امیدوارم-

 ...ودب چشماش ته هم ریزی عصبانیت یه نگی بگی البته...میکرد نگاه من به متعجب همینطور آوا

 :گفتم خنده با

 ...من دوست و ترکیه شعبه حقوقی و مالی امور مشاور هستن خانوم الیف ایشون جان آوا-

 :دادم ادامه تردید با و کردم مکثی

 ...ترکیه شعبه عامل مدیر و بابام دوست و شریک پسر...فرامرزه اسمش هم آقا این-

 

 ...بده دست باهاش تا کرد دراز آوا سمت به دستشو فرامرز بعد

 بکنه؟ رو کار این کرد جرات چطور...میشدم منفجر داشتم عصبانیت از

 ...حساسم چیزا این روی من میدونه که اون

 ...کردم نگاهش حرصی

 :گفت فرامرز به رو جدیت با آوا

 ...آقا نمیدم دست نامحرما با من-

 این بود فهمیده اونم که این بود،مثل شناس آدم خیلی آوا...برم نگاهت تو جدیت قربون من آی

 ...داره شیشه خورده یکم فرامرز
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 :گفت و گذاشت جیبش توی رو دستش بود شده ضایع بدجور که فرامرز

 ...میکنه جور هم با رو تخته و در خوب خدا-

 ...ما سمت به اومدن و شدن بلند هم مهمونا ما تاخیر خاطر به

 :گفت آوا به رو تیارامه اسمش بودم فهمیده تازه که خانومی اون

 شده؟ چیزی جان آوا-

 :گفت بقیه به رو و زد لبخندی آوا

 ...اومدن ترکیه از سهیل دوستای از تا دو...نه-

 :گفت و داد هل جلو به رو الیف بعد

 خوش بهشون حسابی باید امشب کنن غریبی احساس نمیخوام...هستن خانوم الیف ایشون-

 ...بگذره

 :گفت و داد نشون رو فرامرز میلی بی با هم بعد

 ...هستن فرامرز آقا هم ایشون-

 :شنیدم سرم پشت از صدایی یه یهو...کردم کنترل رو خودم اما بود گرفته ام خنده لحنش از

 فرامرز؟-

 هب حرص با داره کامیار و هستن در آستانه تو شیدا و کامیار دیدم یهو که کیه ببینم برگشتم 

 ...بودم نفهمیده رو دلیلش هنوز ولی نمیاد خوشش ازش اصلا میدونستم...میکنه نگاه فرامرز

 :گفت جدیت با...فرامرز پشت اومد و داد حرکت رو ویلچرش دست یه با کامیار

 اومدی؟ کی تو-

 :گفت دید رو کامیار وقتی و برگشت فرامرز 
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 !دیدار مشتاق...مشکات جناب...به به-

 :گفت و زد زل بهش هشم با کامیار 

 اومدی؟ کی تو میگم بهت-

 کسی به خشم و نفرت با اینطور کامیار نداشت سابقه...بودم عجب در کامیار خشم همه این از 

 ...کنه نگاه

 مگه؟ طور چه...فرودگاه رسیدم ظهر-

 خودت؟ خونه اینجا؟میرفتی اومدی چرا-

 من بودن،اما کرده تعجب خیلی میشنیدن رو کامیار حرفهای و بودن نزدیکتر که شیدا و آوا

 ...داره دلیل کاراش همه برای کامیار که میدونستم

 :گفتم و گذاشتم کامیار شونه روی دستمو

 ...رفیق باش آروم-

 :گفتم آروم که بگه ای دیگه چیز خواست کامیار

 ...میزنیم حرف هم با بعد...هیسسسس-

 ...کنه کنترل خودشو کرد سعی و پایین انداخت سرشو

 و میهس اومدن تا گرفتیم تصمیم کامیار و من و ها مبل سمت به رفتن مهمونا بقیه با الیف و فرامرز

 ...بزنیم حرف هم با و حیاط تو بریم سامیار

 ... حیاط تو بردمش و دادم هل رو کامیار ویلچر

 :گفتم و روش به رو نشستم آلاچیق های صندلی و میز کنار بردمش که بعد

 ...بگو...خب-
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 :گفت عصبی کامیار

 ...بگم رو چی-

 ... رو عصبانیتت دلیل-

 ...نیستم مطمئن خودمم...نمیدونم هیچی هنوز-

 نیستی؟ مطمئن رو چی-

 ...هیچی فعلا...سهیل هیچی-

 شده؟ چی بگو خب کامی...میشما نگران دارم کم کم من-

 ...شم مطمئن باید اول...میگم-

 :کرد زمزمه لب زیر بعد

 ...اومد نمی خوشم پسره این از اولم از-

 ...بودم فراری دردسر از من و میداد دردسر بوی چرا،حرفاش دروغ

 :گفت حرص با کامیار

 ...تو میام باهاشون اومدن سمیه و سامیار وقتی من...تو برو تو-

 ...ببینم رو فرامرز زیاد نمیخوام...است دقیقه دو هم دقیقه دو

 :گفت تردید با... گرفت رو دستم مچ کامیار یهو اما برم که شدم بلند...دادم تکون سری

 باشه؟...نکن اعتماد بهش...کن دوری فرامرز از فعلا...سهیل باش مواظب-

 

 :گفتم متعجب و کشیدم بیرون دستش از رو مچم
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 چی هر ولی نمیاد خوشم فرامرز از منم میزنی؟ حرف اینطوری امشب کامی؟چرا شده چت تو-

 ...کنم رابطه قطع باهاش که بابامه،نمیتونم دوست پسر اون باشه

 :نالید استیصال با کامیار

 ...نمیخواد رو تو خوبی اون بخدا سهیل-

 پسر؟ آخه شده چت...نبودی حسود که تو کامیار-

 خوردی؟ اشتباهی رو قرصات نکنه

 تو رفتم سریع هم بعد...بیاد بیرون فرامرز هوای و حال از یکم که گفتم طنز با رو آخرم جمله 

 ...نمیاوردم در سر کامیار رفتار از...خونه

 اینطوریه؟ چرا امشب

 ...میوفته غریب و عجیب اتفاقای همش

 ور اونا و میکرد تعریف خاطره بقیه برای داشت الیف...میومد همهمه صدای بازم...خونه توی رفتم

 ...میخندوند

 ...آوا عکس بر...نبودم مشربی خوش و اجتماعی آدم زیاد...آشپزخونه تو رفتم و انداختم سرمو

 عالی عمومیش روابط و میکرد برقرار ارتباط همه با سریع میرفت که جمعی هر تو آوا

 ...بودم سرسنگین همه شیدا،با حدودی تا و آوا،کامیار غیر من ولی...هه...بود

 دم هنوز هم برنج و بود نیافتاده جا هنوز که خورشت...انداختم گاز روی غذاهای به نگاه یه

 ...بود نکشیده

 (�نداشتم خبر من سهیل این بوده کدبانویی چه:نویسنده سخن)

 ...ببرم مهمونا برای و کنم درست شربت تا چند یه غذا شدن آماده تا گرفتم تصمیم

 ...کنم درست شربت نفر دوازده برای که فهمیدم سرانگشتی حساب یه با
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 !اوه

 !زیاد چقدر

 هم رو آب...ها شربت کردن درست به کردم شروع و آوردم در یخچال توی از رو پرتقال شربت 

 ... خورد زنگ موبایلم یهو که بودم زدنشون هم مشغول و ریختم

 :دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون و آوردم در جیبم توی از اونو

 بله؟-

 ...بود انگیز بر تنفر زدنش حرف قدر چه...اومد عوضی اون صدای دوباره 

 هستن؟ خوب خانوم آوا...جناب مبارک پیوندتان...رادمهر جناب به به-

 کجا از کردیم؟اصلا ازدواج آوا و من داشت خبر کجا از اون...شد شل پاهام ها جمله این شنیدن با

 ست؟ زنده آوا شده دار خبر

 :گفتم ترس با

  فهمیدی؟ کجا از تو-

 :گفت و زد مستانه ای قهقهه

  نامزدت اون و تو که اینه مهم...جان سهیل نیست مهم دیگه اونش-

 ...نیست خوب اصلا این و بزنید دور رو من میخواستین

 :داد ادامه و کرد مکثی

 خطیشون خط ممکنه و نمیاد خوشم اصلا میزنن دور منو که آدمایی از من...چیه میدونی آخه-

 ...کنم

 هوم؟...بندازه صورتش روی خوشگل خط یه یکی اگه بشه ناراحت خیلی زنت کنم فکر...آخی
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 :گفتم داد با

 ...خیلی...کیوانی رذلی خیلی...عوضی پست شو خفه-

 خوبش جاهای به سناریو هنوز...باش داشته طاقت...جناب میدی فحش جدیدا قدر چه...اوهو-

 ...دارم کار تو با ها حالا حالا من...نرسیده

 ...روانی باش مطمئن...میکنم ات بیچاره ببینمت اگه باش مطمئن...دهنتو ببند-

 ...گاماس گاماس چیز همه...وقتش به اما...رادمهر جناب دیدارم مشتاق منم-

 ...کرد قطع روم رو گوشی دوباره بعد و

 میکردم فکر لحظه هر...نداشتم حسابی و درست اعصاب وقت چند تا میزد زنگ بهم که دفعه هر

 چگ پای و دست از میشد اینو نیست، بعید هیچی اون از...بیاره آوا سر بلایی یه ممکنه روانی این

 ...فهمید کامیار گرفته

 

 :کردم زمزمه و کوبیدم میز روی حرص با رو موبایلم

 ...میکشمت بخدا...میکشمت شی نزدیکش اگه...لعنتی-

 :گفت که شنیدم رو آوا صدای یهو

 بکشی؟ میخوای رو چی؟کی-

 ...نگرانه بدجور که فهمید میشد چشماش از...کردم نگاهش و برگشتم 

 بودم؟ نشده اومدنش متوجه چرا...من به لعنت...میلرزید داشت دستاش

 ...بود کرده یخ دستاش... گرفتم رو دستاش و جلو رفتم

 :گفتم و دادم فشار رو دستاش
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 تو لااص...نبود کس هیچ...شدم عصبانی الکی من...نیوفتاده اتفاقی هیچ...شم فدات نیست هیچی-

 ...کنه ناراحت رو تو نباید هیچی دنیا این

 :گفت ترس پر آوا

 ...کیوانی رذلی خیلی گفتی-

 سراغت؟ بیاد میخواد دوباره بود؟نه؟ کیوانی

 ...نداشتم رو آوا اشکای دیدن طاقت من و بودم ریختن آماده دوباره اشکاش 

 ...بستم رو آشپزخونه در و تو کشیدمش...بشه زدنمون حرف مزاحم کسی نمیخواستم

 :گفتم آرامش با

 ...میزنم خودمو بریزی اشک قطره یه خدا به-

 (��من؟ برادر میزنی چرا خودتو...دادن رد ملت:نویسنده سخن)

 ...گرفت رو لباسم یقه و آورد بیرون دستام از رو دستاش...نکنه گریه کرد سعی آوا

 :گفت آشفتگی با

 ...بفهم اینو...لعنتی بدم دستت از نمیخوام...درک به من...نیستم خودم نگران من-

 ...نداشتم اون از کمی دست منم البته...نیست خوب حالش میکردم احساس

 ...دیمکر پیدا گریه برای بزرگتر دلیل یه بزنیم لبخند اومدیم وقت هر که بود ما تقدیر این کلا

 :گفتم آروم

 ...بزن صورتت و سر به آبی یه شویی ظرف تو برو...نیست خوب حالت الان تو-

 :گفت کنه ول رو ام یقه که این لجوجانه،بدون
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 ...نمیخوام-

 ...میشناختم خوب رو آوا

 :شه مطمئن تا میزدم حرفی یه باید...باشه آروم تا میگفتم چیزی یه باید

 کور رو کنه نگاه چپ تو به که چشمی...بشه رد تو و من متری صد از حتی کیوانی نمیذارم من-

 ...میکنم

 ...کرد رها رو ام یقه...شده آرومتر یکم میکردم احساس

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...مهمونا برای میبرم رو ها شربت این بزن،منم صورتت به آب یه برو حالا-

 :دادم ادامه و برداشتم رو رفتم،سینی

 باشه؟...بیا شدی که آروم...آشپزخونه تو بمون نشده آماده غذا تا-

 ...شدم خارج آشپزخونه از من و داد تکون مثبت نشانه به سری 

 ...لرزاند می را دلم بدجور چشمانت مردمک لرزش"

 ...نمیلرزاندی را ات چانه آنطور میدانستی را دلم حال اگر!بانو

 "...نیست تو کار لرزش...دلم عزیز باش محکم

 

*** 

 :گفت دوباره و خورد رو غذاش از دیگه قاشق یه الیف 

 ...عالی...عالیه دستپختت جان آوا-
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 دمیدم،ببینی فرامرز این دست کاری یه آخر من...کرد اکتفا پوزخند یه به فرامرز اما خندیدیم همه

 ...میزنه پوزخند...گفتم کی

 :داد ادامه الیف

 ...شدم خوشحال خیلی شده بهتر حالتون و کردید عمل شنیدم فرامرز از وقتی رئیس-

 کردم؟ عمل من میدونسته کجا از فرامرز فرامرز؟اصلا شده شایسته جناب کی از

 کردم؟ عمل من میدونست کجا از فرامرز- 

 :گفت بیخیالی با فرامرز 

 ...شنیدم باهر از-

 اخبار تمام کلاغ عین میرفت؟ در نیوز باهر دست زیر از هم خبری نرسید؟مگه خودم فکر به چرا

 ...فرامرز دست کف میذاشت رو شرکت

 ...کنم پیدا حسابی و درست منشی یه باید وقت اسرع در

 :گفت دوباره الیف

 به رو چیز همه برگشتید وقتی گرفتید تصمیم و جنگیدید و نشدید ناامید که شد خوب رئیس-

 حالمخوش خیلی...میکنه کمکتون بالاخره دارین شما که آتشینی عشق میدونستم من...بگید آوا

 ...هستید خوشبخت الان که

 فرامرز خرج رو مهربونی این نخواد امیدوار و بود مهربون نبود؟خیلی پاک دلش زیادی دختر این

 قضیه...نه اما...باشن نداشته ازدواج قصد امیدوارم فقط...نداره رو الیف لیاقت فرامرز...کنه

 تو خبرایی که این به بود تاییدی مهر بودن اومده هم با که مسافرتی این اصلا...بود مشکوک

 ...راهه

 :گفت تعجب با آوا
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 اونوقت؟ رو بگه؟چی من به رو چیز همه برگشت وقتی بود قرار-

 :گفت من انداختن بالا ابرو و چشم به توجه بدون الیف

 شما به ور هست دلشون توی که چیزی تمام برگشتن وقتی بودن گرفته تصمیم رئیس...دیگه بله-

 ...کنن ازدواج تقاضای شما از میخوان و دارن دوست رو شما خیلی که بگن میخواستن...بگن

 .داشتن حقم البته...بود برده ماتشون خیلیا واقع در...بود برده ماتش آوا

 قصد صورت هر در من و بوده بیخود کار یه آوا کشیدن نقشه که بود این معنای به قضیه این

 ...بگم آوا به رو احساسم داشتم

 :گفت و خندید تیارام یهو

 ...بشن منفجر سامیار و بارمان که الانه-

 :گفت حرص با بارمان

 بود؟ الکی خوردیم ما که استرسی و حرص همه این یعنی-

 :گفت و کرد من به رو بعد

 فلاکت این به رو ما این که داری دوستش میگفتی تخس دختره این به زودتر حسابی مرد خب-

 ...کردم بازی نقش کامیار و شیدا برای چقدر من ببینی نبودی که تو...نکشونه

 ...انداخت پایین و داد تکون تاسف نشانه به رو سرش هم بعد

 :گفت و خنده زیر زد کامیار یهو

 ��بوده؟ کشک آوا بازی گربه و موش همه این یعنی...خدا وای-

 :گفت و کرد پرت کامیار سمت به رو کاغذی دستمال جعبه شیدا

 !تو و میدونم من بخندی آوا به...نخندا-
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 ...میشه منفجر خنده از داره بود معلوم اما نخنده کرد سعی کامیار 

 ...میکنن نگاه بقیه به تعجب با دارن فرامرز و الیف دیدم و برگردوندم سرم

 :گفتم خنده با...نمیاوردن در سر ما حرفای از حتما

 ...خبره چه اینجا میگیم بهت...نکن نگاه طوری اون الیف-

 :گفت و داد تکون سری متعجب همونطور الیف

 ...رئیس میشم ممنون-

 :دادم ادامه لبخند با و دادم تکیه بهش رو ام چونه ، کردم قفل بهم دستامو

 به من تا بده جلوه مرده خودشو شد حاضر حتی...کرد کاری همه من آوردن بدست برای آوا-

 ...کنم اعتراف احساسم

 :گفت بود اومده در بهت از تازه که آوا

 ...نبود میگی تو که هم اینطوریا...خیرم نه-

 عشق...میکردم آوا آوردن بدست برای کاری هر منم که نماند ناگفته البته...بود همینطوری دقیقا-

 ...ست طرفه دو ما

 

 ...انداخت پایین رو سرش و گرفت رنگ آوا های گونه

 اورشب...کردم تعریف براش رو قضیه پیاز تا سیر کردم شروع...بود زده زل قبل از تر متعجب الیف

 ...میکنم شوخی باهاش دارم میکرد فکر...نمیشد

 :گفت سر آخر
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 هب تو عشق اثبات خاطر به باشه لازم اگه و عاشقته وار دیوانه آوا که بگم میتونم فقط من...اوه-

 ...نداره هراسی هم تو کردن دیوانه از خودش

 ...خندیدیم الیف توصیف این به همگی

 :گفت و زد فرامرز بازوی به مشت با الیف

 ...بگیم بهتون چیزی یه باید فرامرز و من منظورم ما،یعنی...دوستان راستی-

 :گفت نگرانی با کامیار

 چی؟-

 به راجع میاد در الیف دهن از که بعدی حرف بودم امیدوارم...داشت دلشوره من مثل اونم انگار 

 زندگی مرد فرامرز میدونستم خوب من نمیدونست هم کی هر...نباشه فرامرز و خودش ازدواج

 ...نیست

 ...شد پر پر امیدم تمام الیف بعدی جمله با اما

 ...کنیم ازدواج قراره زودی به و کردیم نامزد هم با فرامرز و من-

 امیدوار...بودیم زده زل بهم نگرانی با کامیار و من اما...گفتن تبریک بهش و شدن خوشحال همه

 یخوب حقش دختر این...نکنه بازی احساساتش با و باشه داشته دوست رو الیف واقعا فرامرز بودم

 لیخی...بگی چیزی نتونی اما باشی داشته خبر چیزی آینده از که بده خیلی...وفایی بی نه بود

 ...بده

 نامزدی این خبر شنیدن از هم دیگه نفر یه انگار...نه اما بودن خوشحال همه...چرخوندم سر

 ...نبود خوشحال

 و اینور نگاهش حالا اما بود برنداشته ازش چشم بود دیده رو الیف که ای لحظه اولین از که کسی

 ...میپرید اونور
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 توی...نمیداد نشون خودش از العملی عکس هیچ و بود انداخته پایین رو سرش غمگین سامیار

 مرگ قضیه سر که درسته...بودم من بود شده سامیار خراب حال متوجه که کسی تنها همهمه اون

 ...ببینمش طور این نداشتم دوست اما بود شده بحثم باهاش یکم آوا صوری

 اهمنگ با...میکرد نگاه بهمون تعجب با داشت کامیار...رفتم سمتش به و شدم بلند جام از سریع

 بالا طبقه به خودم با اونو و گرفتم رو سامیار دست نگه، چیزی کسی به که فهموندم بهش

 حتی...نمیزد حرف اصلا که بود عجیب...تو آوردمش سریع و کردم باز رو اتاقم در...کشوندم

 آوا فهمیدم وقتی من مثل...نداشت رو جنجال و جار و اعتراض حوصله انگار...نمیکرد اعتراضم

 گذشته از قسمت یه مثل...شد دور ازم آوا وقتی من مثل...رفته دانشکده اون از همیشه برای

 مرع یه یعنی بودن من شبیه اما باشه من شبیه داشت قصد پسر این امشب که انگار...من تاریک

 ...رنج و درد عمر یه یعنی...سختی

 ...بود قفل دستم توی مچش و بود پایین سرش...نشستیم تخت روی

 ...شده خیس دستم پشت کردم احساس آن یه

 ...بعدی قطره بعد و بود دستم روی قطره یه

 ...نبود باور قابل این و میریخت اشک داشت...کردم نگاه سامیار صورت به ناباورانه

 :گفتم جدیت با و گرفتم رو هاش شونه

 میکنی؟چیه؟هان؟ گریه داری چرا پسر؟ شده چت-

 شونه...هاش شونه لرزیدن و بود آروم هق هق صدای فقط...نیومد ازش صدایی هیچ...صدایی هیچ 

 درد...نداشتم رو مرد یه اشکای دیدن طاقت...میریخت هری که بود من دل انگار و میلرزید اون

 ...نداشتم هم رو عاشق یه کشیدن درد دیدن طاقت...میشناختم خوب رو عشق

 عاشق که نگه اما آوردم بالا بدهکاری بگه یا شدم ورشکست بگه و برگرده داشتم دوست

 حرفی هم بعد و شده دختر اون عاشق ساعت یه تو که نگه...لرزونده رو دلش الیف که نگه...شدم

 ...شنیده الیف دهن از رو میشنیده نباید که
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 :گفتم تردید با

 شدی؟ اینطوری یهو چیشده؟چرا بگو خدا ترو-

 :کرد زمزمه بغض با سامیار 

 ...نفهمیدی که نگو...لرزیده دلم نفهمیدی که نگو...حالمو دلیل نفهمیدی که نگو-

 که بود راحت خیالم هم من و بودی فرامرز اون جای تو امشب کاش ای...زندگی این به لعنت ای

 ...نمیکنه گوش ما دل حرف به سرنوشت که حیف اما میشه خوشبخت الیف حداقل

 ردمک سعی و کردم بغلش نداشتم که برادری مثل...کشیدمش آغوش به تنگ...میکرد گریه هنوز

 ... نمیومد بر دستم از هم کاری خب ولی نداره مرهم درد این میدونستم... بدم دلداریش

 هشد حاضر حتی و  بود کرده کمک آوا به برادر مثل که بود کسی...بود آرومی و خوب پسر سامیار

 ...سپردگی سر ته یعنی این...کنه بازی نقش من برای اون خاطر به بود

 ته یعنی این...نگفت آوا به راجع هم کلمه یه حتی و خرید جون به منو خشم اتفاق اون از بعد

 ...مظلومیت

 

 گذاشته نه و کرده نگاه چپ بهشون خودش نه و داشته دوست خواهر مثل رو آوا و شیدا عمر یه

 ...پاکی چشم ته یعنی اینم...کنه نگاه چپ بهشون کسی

 بوی چرا نمیدونم حالا اما بود خوب چیز همه میکردن ازدواج هم با الیف و سامیار اگه که بخدا

 ...میرسه مشامم به داره طوفان

 ...سراغم میاد داره دوباره زندگیم مرج و هرج انگار...میشه تموم داره ها آرامش انگار

 :کردم زمزمه گوشش زیر و فشردم خودم به بیشتر رو سامیار افکار این با
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 گریه پس...میکنه سبک رو آدم گریه...آدمن هم مردا...میگن دروغ اما...نمیکنه گریه مرد میگن-

 ...کن

 اب بودم امیدوار و بود ندیده رو الیف زیاد...کنه فراموش رو الیف بتونه سامیار که بودم امیدوار

 ...بپره سرش از عاشقی این و کنه فراموشش ندیدنش

 وقتی میشد دلبسته الیف به کوتاه مدت این توی سامیار باید چرا...بودم مونده خدا حکمت تو

 آخه؟ چرا ؟!باشه دیگه یکی کنار الیف های خنده و بمونه سامیار آه و اشک بوده قرار تهش

  ولی داره حکمتی یه اتفاقا این همه میدونم...خدا برم حکمتت قربون 

 و...کنم صبر...کنم صبر میتونم فقط...ندارم آینده از تصوری هیچ و نمیرسه ذهنم به هیچی الان

 ...کنم صبر بازم

  که آموخت من به زندگی"

 ...بنویسی قلبت کوچه بر عشق از نامی مبادا

  توست عاشق لرزانده را دلت که نگاهی نشدی مطمئن که زمانی تا و

 ... داری انگاری که نزن زار و نریز اشک

 "...میکوبی هاون در آب

*** 

 نگرانی با بدجور هم سمیه...نمیزد حرف کسی با و کرده کز ها مبل از یکی روی گوشه یه هنوزم 

 :گفتم کنم عوض رو جمع هوای و حال اینکه برای...میکرد نگاه بهش

 ...امشب واسه دارم خوش خبر یه منم-

 :گفتن هم با همه

 خبری؟ چه-
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 :گفتم و کردم نگاه آوا به عشق با 

 عروسی هم بعد مدت یه...کنیم عقد آوا با و بگیرم نامزدی مراسم یه میخوام هفته این آخرین-

 ...خلاصه و میگیریم

 :گفت و حرفم وسط پرید کامیار

 ...بادا مبارک بادا بادا-

 :کرد زمزمه پوزخند با و انداخت کامیار به سفیه اندر عاقل نگاهی فرامرز

 ...سرخوش-

 :گفت کنان غر غر هم کامیار

 ...هیکلته-

 پچ چپ بعش و شنید فرامرز اما شنیدم زور به بودم نزدیکش که منم حتی که گفت آروم اینقدر

 ...کرد نگاه

 :گفتم و برگشتم آوا سمت به سریع نیافته راه دعوا که این برای

 عزیزم؟ چیه تو نظر-

 نبود؟ بانمک زیادی دختر این و رو اش گرفته رنگ های گونه و دیدم رو پایینش سر هم باز 

 ...باشم مراسم تدارک فکر به کم کم بهتره پس موافقه هم خانومم...پس خب-

 درک رو رفتارش این دلیل...پیچید گوشم تو فرامرز پوزخند برانگیز تنفر صدای بازم

 آزار منو نداشت حق اون...بده انجام میخواد دلش کاری هر میتونه میکرد فکر اون چرا...نمیکردم

 تدوس پسر چون میکنه فکر...هه...کنه نگاه تمسخر و تحقیر با اونطور من زن به نداشت حق...بده

 بکنه؟ میتونه میخواد دلش غلطی هر بابامه
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 دوست پسر به برسه میشم،چه رد خودمم رو از خوشحالیش و آوا برای من...میکنه اشتباه خیلی

 ...بابام

 :گفتم و کردم کامیار و شیدا به رو بهش توجه بدون

 حله؟!کنید کمکون باید هم تا دو شما-

 :گفت و انداخت سمیه گردن دور رو دستش شیدا

 ...میکنیم ردیف رو کارا همه سمیه و من-

 :گفت ای بامزه لحن با و گرفت آسمون به رو سالمشو دست کامیار

 هم چلاق دارم،جدیدا کمر دیسک یکم من...دیگه میکنه کار من جای خانوم سمیه...پس خب-

 ...بکنم کاری نمیتونم همین خاطر به شدم

 :گفت الیف یهو...خندیدن کامیار لحن به همه

 !مغزتون....کامیار آقا مغزتون-

 :گفت تعجب با کامیار 

 ...نیافتاده کار از که مغزتون...بدید فکری کمک...کنید استفاده مغزتون از میتونید-

 :گفت و شد آویزون اش لوچه و لب کامیار

 ��...بعله-

 داشت فرامرزم حتی...میکرد جوابی حاضر خوب هم الیف این...رفت هوا به همه خنده شلیک یهو

 احال تا که میدیم چشماش ته چیزی یه میکرد نگاه الیف به فرامرز وقتی...میخندید حرفش به

 باشه؟ عشق بود ممکن یعنی...بودم ندیده
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 ونهخ توی سکوت دوباره و بودن رفته نفر چند جز به همه...برگشتیم خونه به مهمونا بدرقه از بعد

 ...بود شده برقرار

 ...بزنیم گپ هم با نامزدی مراسم به راجع یکم تا موندن سمیه و  شیدا ، کامیار

 حال متوجه هم سمیه...نبود خوب اصلا حالش...بودم نگرانش خیلی...موند می هم سامیار کاش

 :میگفت و بود شده برادرش

 کرده کز گوشه یه و خودش تو بود رفته مهمونی وسطای از شد؟اصلا بد یهو سامی چرا نمیدونم-

 ...بود

 به و بشه عاشق طور این نبود سامیار،حقش بیچاره...نگفتیم چیزی و کردیم نگاه بهم کامیار و من

 ...بخوره شکست زودی این

 ...فرستادم بیرون مانند آه نفسمو

 :گفت آوا

 ...بگیری نامزدی مراسم میخوای میگفتی من به قبلش حداقل کاش سهیل-

 ...کنم غافلگیرت میخواستم چون گفتم همه جلو...شم فدات که نداره بعد و قبل-

 :گفت و زد شیرینی لبخند آوا

 ...ممنون-

 :گفتم و رسید ذهنم به چیزی یه یهو

 کجاست؟...ندیدم رو آرشام وقته خیلی من راستی-

 :گفت سمیه 
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 ...عصبانیه آوا دست از یکم فاتحی خانوم راستش...پردیسه تو-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 چی؟ برای-

 دببری نمیدم رو آرشام اینجا نیاد آوا خود تا گفته بعد...چیزا این و صوری مرگ قضیه اون برای -

 ...پیشش

 :پرسیدم آوا به رو

 نمیری؟ چرا خب-

 :گفت و خاروند رو پیشونیش آوا 

 بیجال برخورد نکنم بوده،فکر بازی بچه خیلی کارم آخه...میترسم فاتحی خانوم العمل عکس از-

 ...باشه داشته باهام

 :گفت سمیه

 ...ندیدتت که ست هفته سه از بیشتر...کن فکر بچه اون به...ترسو خانوم-

 :گفتم سمیه حرفای تایید در منم

 ممکنه...بزاری منتظرش تویی،نباید دنیا توی امیدش تنها...داره گناه بچه اون...عزیزم آره-

 ...بشه ناراحت

 :گفت بامزه لحن یه با آوا

 ...کنید حلالم افتاد برام اتفاقی اگه اما پردیس میرم فردا من...باشه-

 ...خندیدیم همه

 :گفت کامیار یهو
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 ...نامزدی شیرین بحث سراغ بریم...دیگه خب-

 :گفت خنده با شیدا

 ...ما با زنونه کارای تو با ها هماهنگی...عزیزم نداره بحث که اون-

 :گفت و کرد نگاهم شاکی کامیار

 چی؟ داماد عروس پس-

 ...میکنن نگاه فقط و پاشون یکی اون روی میندازن رو پاشون اونا-

 ...بعله-

 :گفت مهربون لحنی با و کرد من به رو آوا

 ...جان سهیل-

 جانم؟-

 پیش بیارمش میخوام...آرشام کاری دنبال بیافتی مون عروسی از بعد میشه بگم میخواستم-

 ...خودم

 :گفتم و زدم لبخندی

 خیلیا...دارم دوست خیلی رو آرشام منم...بودم فکرش تو من گفتی نمی هم تو اگه حتی-

 ...کاراش دنبال میافتم که معلومه.. باشن داشته آرشام مثل ای بچه آرزوشونه

 

*** 

  آوا 

 ...کردم نگاه سهیل به قدردانی با
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 نبود؟ خوب من برای زیادی سهیل

 میرس طور به هفته این آخر تا اینکه فکر با من و میکردن نگاه تا دو ما به خنده با شیدا و کامیار

 ...میشدم لذت در میشم،غرق سهیل زن

 ...عشق این دارد حسی چه نمیدانی"

 ...پایان بی جهان یک و تو،من

 ...هم نگاه در غرق و رو به رو

 ...باشم عاشقت که بگذار

 ...بساز مرا دنیا و دارم اجازه که بگو

 "...من مغرور آقای ای

*** 

 :گفت و برداشت رو ورزشیش کرد،ساک مرتب رو شرتش تی یقه سهیل 

 سر اش حوصله هتل تو میگه...بگردونش شهر تو ببر یکم زحمت بی...اینجا میاد الیف امروز-

 ...باشی داشته رو هواش میشم ممنون کرد کمک بهم خیلی بودم ترکیه من وقتی اون...میره

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی شیطنت با

 !ها میشه حسودیم داره کم کم...اوه اوه اوه-

 :گفت و زد بینیم نوک به ای ضربه اش اشاره انگشت با

 ...خوبیه دختر...میبینم خواهرم مثل اونو من...خانوم حسود-

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث

 ...شده کسی بد عاشق که حیف اما-
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 :گفتم تعجب با

 هان؟-

 ...میریزه بهم داره هیکلم...باشگاه نرفتم وقته خیلی...برم دیگه من...هیچی-

 :گفتم و دادم دماغم به چینی

 نفهمیدم؟ من شدی لوس اینقدر کی تو...ایییییی-

 ...آوردم در رو اداش هم بعد

 ...نبینمت ساعت چند تا برو...اه اه...ریزه می بهم داره هیکلم-

 :گفت و خندید بلند سهیل

 ...فقط...رفتم من...خانومم چشم-

 :گفتم تردید با

 چی؟ فقط-

 باشه؟...باش مراقب خیلی خیلی...باش خودت مراقب فقط-

 ...باشه-

 ...باشم خودم مراقب بایدم کیوانی مثل آدمی وجود با

 :گفت و داد تکون دستی سهیل

 ...خداحافظ فعلا پس-

 ...خداحافظ-
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 ور چیزی سهیل کردم فکر دراومد صدا به در زنگ یهو که بود نگذشته سهیل رفتن از زیادی زمان

 ...گذاشته جا

 :گفتم و برداشتم رو آیفون رفتم

 ...بله؟بفرمایید-

 :گفت کلفتی نسبتا مردونه صدای یه

 رادمهر؟ آقای منزل-

 ...بله-

 ...دارید پستی بسته-

 :گفتم تردید با بعد و کردم مکث یکم

 ...میام الان-

 در دم برم نباید میگفت حسی یه دلم ته چرا نمیدونم...پوشیدم سریع رو مانتوم و کردم سر شالمو

 ...رفتم ،اما

 ...کردم باز رو در و کردم طی سریع رو حیاط در تا خونه مسیر

 هب کردم باز رو در که همین...بود پوشونده رو صورتش که بود ایستاده در پشت پوش سیاه مرد یه

 ردک پرت  از بسته یه...گذاشت گلوم کنار رو چاقو یه و دیوار به چسبوند منو شد ور حمله سمتم

 :گفت و حیاط کف

 خوردن بازی منتظر پس دادی بازیم گفت کیوانی میگی و عوضیت شوهر اون به میدی اینو-

 فهمیدی؟...باش

 یرز چاقوی سردی...فرستادم لعنت خودم به حماقتم خاطر به دلم تو...بود اومده بند ترس از زبونم 

 ...میکرد بدتر رو حالم مرد اون خشن صدای و گلوم
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 فهمیدی؟ میگم بهت-

 ...نگفتم هیچی بازم 

 چاقو سردی حالا...داد فشار  دیگه یکم رو چاقو و داد فشار هم روی رو دندوناش عصبانیت با 

 ...میزد بیرون گلوم زیر زخم از که داد خونی گرمی به رو جاش

 رو دستم شدن خونی و کشیدم گلوم زیر به دستی...زمین رو کرد پرتم و کرد ول رو ام یقه

 کجا از نمیدونم که جراتی با یهو...بود مونده باز دهنم گری وحشی همه این از...کردم احساس

 :بودم،گفتم آورده

 دنبو رذل و میکنید رفتار حیوونا مثل که هستین احمقت رئیس اون تو عوضی...آشغال کثافت-

 ...رسوندین حدش آخرین به رو

 

 جون لگداش و مشت زیر داشتم...من زدن کتک به کرد شروع و اومد من سمت به سرعت با مرده

 ...کاش...میکرد دفاع ازم و بود اینجا سهیل کاش میخواست دلم و میدادم

 که بود داد اخطار بهم که سهیل... میکردم احتیاطی بی اینطور نباید...بود خودم تقصیر همش

 ...احمق منه اما باشم خودم مراقب

 :گفت و داشت ور من سر از دست بالاخره گذشت که یکم...بود شدید خیلی لگداش

 کیه؟ عوضی حالا-

 :نالیدم

 ...رئیست اون و تو-

 ...زدم بهش پوزخند یه و
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 رو هموند باقی انرژی ذره یه همون شد باعث که زد بهم سیلی یه و برد بالا رو دستش عصبانیت با

 ...بشم بیهوش و بدم دست از هم

*** 

 ...نفر دو زدن حرف صدا...میشنیدم مبهمی های صدا 

 ...بود سهیل صدای...بود خودش...آره...بود آشنا خیلی یکیشون صدا

 :گفت بغض با سهیل

 نمیاد؟ هوش به چرا پس دکتر آقای-

 آسیبی داخلیش اندام به ها ضربه شکر رو خدا!کنی صبر یکم باید...میاد...پسرم میاد- 

 نگران...میاد هوش به زودی به شاءالله ان...بود برداشته ترک هاش دنده از یکی فقط...نرسوندن

 ...نباش

 ...میاورد درد به رو دلم که بود سهیل دار بغض صدای دوباره و

 ...منه تقصیر همش-

 ...میشه درست چی همه...کن توکل خدا به...نزن رو حرف این...پسرم نه-

 ...رفت بیرون اتاق از دکتره انگار و اومد نفر یه های قدم صدای

 ...بود صداش بغض چاشنی هم هق هق انگار بار این و سهیل صدای دوباره بعد یکم

 ...ببخش منو...جان آوا-

 ...میداد آرامش بهم دستش گرمای...گرفت رو دستم بعد

 ...ببخش...باشم مراقبت نتونستم که منو ببخش-
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 روز چهار نبود قرار مگه...میکنه دق دوریت از داره سهیلت ببین...کن باز رو چشمات خدا ترو

 قولت؟هوم؟ زیر بزنی میخوای بشی؟نکنه خانومم رسما تو و بگیریم مراسم یه دیگه

 ...لعنتی کن باز رو چشات...کن باز رو چشات خدا ترو...نبودی قول بد که تو

 یخیس بعد یکم...گذاشته دستم روی رو پیشونیش  میکردم احساس...گرفت اوج اش گریه صدای

 ...میکرد گریه بهار ابر مثل...کردم احساس دستم پشت رو اشکاش

 سعی دوباره و زندگیمون و سهیل به کردم فکر...نمیشد اما...کنم باز رو چشمام میخواست دلم

 جا همه یکم اولش...میزنه رو چشام داره نور کردم احساس کم کم...میشدم موفق داشتم...کردم

 رو سرش...کردم نگاه سهیل به و برگردوندم رو سرم...شد واضح چی همه کم کم اما میدیدم تار رو

 ...کنم باز رو چشمام میخواست ازم گونه التماس و میریخت اشک همچنان و بود و راستم دست

 ...کردنش نوازش به کردم شروع و گذاشتم سرش روی و کردم بلند آروم رو چپم دست

 ...شد قطع اش گریه صدای یهو

 ... زد زل بهم ناباورانه و کرد بلند رو سرش

 :گفتم زحمت به

 نگفتم؟...نمیکنه گریه مرد گفتم بهت بار هزار-

 :گفت بغض با اونم 

 نیستن؟ آدم مردا مگه گفتم بار هزار منم-

 ندارن؟نگفتم؟ دل مگه 

 ...بود زده زل بهم اشکی چشمای با همچنان اون و زدم بهش لبخندی 

 :نالید ناراحتی با گذشت که یکم
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 این تو میدونی میکنی؟ اینطوری من و خودت با چرا نگفتم؟ باش؟مگه خودت مراقب نگفتم مگه-

 کشیدم؟ چی روز دو

 طرز به چشاش زیر و بود ریخته بهم وضعش و سر...افتاد صورتش اجزای تک تک به نگاهم تازه 

 ...بود افتاده گود وحشتناکی

 بشم خوشحالیش باعث اینکه جای به منم نکشیده سختی کم زندگی این تو سهیل...گرفتم آتیش

 ...میدم زجرش بیشتر

 :گفتم و بستم شرمندگی با رو چشام 

 ...شرمندتم خیلی...میخوام معذرت-

 

 و ای زنده که همین...خوشبختیه اوج برام کردی باز چشاتو که همین...باشه شرمنده دشمنت-

 ...خوشحالم میکشی نفس

*** 

  سهیل

 :پرسید سریع شیدا...رسیدن سر کامیار و شیدا یهو که بودم راهرو توی

 اومده؟هان؟ بهوش-

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشانه به ی سر 

 ...پیششه هم الیف...آره-

 ...رفت آوا  اتاق سمت به سریع و کرد رها رو کامیار ویلچر شیدا

 :گفت و کرد نگاه بهم نگرانی با کامیار
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 نکردن؟ پیدا رو نامرد اون هنوز پلیسا-

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم 

 ...نه-

 مشکلاتش و زندگی این انگار...میسوخت آوا و خودم برای بدجور دلم...داشت بغض هنوزم صدام

 ...بردارن ما سر از دست نبود قرار

 :گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش کامیار...گرفتم ضرب زمین روی پام با کلافه

 دچار بیچاره کاوری سرنوشت به و ست زنده آوا که کن شکر رو خدا...نباش ناراحت داداش-

 ...بکشتش تر راحت خیلی میتونست زده کتکش و بریده رو گلوش راحت اونطور که اونی...نشده

 ..."زده کتکش و بریده رو گلوش" قسمت مخصوصا...میشد اکو ذهنم تو هی آخرش جمله

 بکنه؟ رو کار این آوا با بود کرده جرات چطور کثافت اون

 ی؟دار چیکار زنم و دوستم با... خودم سراغ بیا داری جرات اگه...ترسو عوضی...کیوانی تو به لعنت

 هدار کیوانی نمیدونم...بود افتاده وضع این به فرداش آوا و بود شده کشته پیش روز سه کاوری

 بخو اونوقت...باشم من سراغش میاد که بعدی نفر کاش سرشه؟ تو چی نمیدونم میکنه؟ چیکار

 ...کنم چیکار باهاش میدونم

 :غریدم و پام روی زدم مشت با

 ...لقمه حروم میکشمت...کیوانی میکشمت-

 :اومد فرامرز صدای و نشست ام شونه روی دستی یهو

 ...نمیشه حل هیچی عصبانیت با...باش آروم...سهیل باش آروم-

 :گفت و نشست کنارم بعد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 569 

 ...بکن باهاش داشتی دوست کاری هر اونوقت...میکنم پیدا رو کیوانی برات من-

 :توپید فرامرز به عصبانیت با کامیار

 ...ست تشنه سهیل خون به شیر؟کیوانی دهن تو بفرستش کنی؟میخوای چیکار میخوای تو-

 :گفت بیخیالی با فرامرز

 ...کنه حساب تسویه باهاش و کنه پیداش باید که بالاخره-

 :گفت بیشتری حرص با کامیار

 ...میکنه مجازاتش و میکنه پیداش خودش پلیس...پلیسیم ما مگه-

 :گفت و من شونه روی زد فرامرز

 کیوانی از رو حقت نمیتونی هیچوقت کنی فکر کامیار این مثل بخوای اگه...سهیل ببین-

 هک بوده کیوانی یا و کشته کیوانی رو کاوری بده نشون که نداره وجود مدرکی هیچ الان...بگیری

 هیچ خودش از کیوانی هم کامیار خوردن کتک قضیه تو حتی...آوا زدن کتک برای کرده اجیر آدم

 ...بشی کار به دست خودت بهتره پس...بود نذاشته باقی ردی

 

 اول...میکردم سنگین و سبک ذهنم توی رو اونا و میکردم فکر فرامرز حرفای به داشتم

 :شد عوض تصمیمم فرامرز حرف با اما بدم گوش کامیار حرف به میخواستم

 ازهجن عکس جای به که عزیزاته از یکی جسد عکس دفعه نجنبونی،این دست اگه! سهیل ببین-

 ؟!بودن کرده لاشش و آش چطور که دیدی...میفرستن برات کاوری

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث 

 نمیخوای؟میخوای؟ اینو که تو-

 :گفت لجوجانه کامیار
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 ...کنه حل رو قضیه این میتونه پلیس فقط...پلیس-

 :گفت و زد پوزخند بهش فرامرز

 ...شد پیدا مدرکی و کرد کمک خیلی پلیس تو قضیه سر که نه-

 ...وگرنه موندی زنده که کرده رحم بهت خدا!بدبخت

 :گفت و زد پوزخندی کامیار

  نیست؟ مدرکی میدونی کجا از تو-

 :گفت و کرد جور و جمع خودشو سریع اما شد هول یکم فرامرز

 رو تو ادعای پلیس که نداره دلیلی پس...شدن غیب انگار اونام و ندیدی رو اونا صورت که تو-

 ...کنه قبول کیوانی داشتن دست به راجع

 :گفت و زد ای دیگه پوزخند کامیار

 ...نباش من نگران تو...رسید جایی یه به پلیس روزا همین تو شاید-

 ...سهیلم نگران...نیستم تو نگران من-

 موقع فقط رو کامیار چشمای توی تنفر و خشم...نزد حرفی و کرد هیستریکی ی خنده کامیار

 مهربونی به که کامیاری از اونم...تنفر از حجم این نداشت سابقه بودم،آخه دیده فرامرز دیدن

 ...داشت شهرت

 بهش حسابی گوشمالی یه و کنم پیدا رو کیوانی گرفتم تصمیم من...ندارم کاری چیزا این با من اما

 ...بدم

 عزیزام نگران مدام نمیتونم که من...بشه تموم جایی یه باید اون و من قضیه بالاخره

 ...همین...میخوام آرامش یکم...بسمه...باشم
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 دیگه و باشم آوا با...کنم زندگی راحت میخوام بعدش و بکنم میخوام که ریسکیه آخرین این

 .بده عذابم که نباشه ای دغدغه

 این و نیست خودم دست من تقدیر که نداشتم خبر و باشه آخریش این بودم داده قول خودم به

 ینا و نداشتم خبر... زندگیم سر باشه قمار یه شاید و نشه تموم من نفع به شاید ریسک آخرین

 ...شد تموم گرون خیلی برام خبری بی

*** 

  بعد هفته یک

 

 ...ببینم بزن دیگه چرخ یه-

 نه؟ یا خوبه بگو...چرخیدم الان...دیگه نشو لوس!سهیل!إ-

 :گفتم کنم اذیتش که این برای اما بود عالی نظرم به 

 ...بود بهتر قبلیه نظرم به-

 :نالید و کوبید زمین روی رو پاش ها بچه مثل آوا

 ...بود بهتر قبلی گفتی که هم رو قبلیه...بدی خیلی-

 :گفتم و کشیدم ام چونه به دستی

  خدا؟ ترو-

 :دادم ادامه خنده با...کرد نگاه بهم عصبانیت با آوا

 بپوشی؟ رو اولیه همون میخوای اصلا-

 :زد غر
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 !آزاری مردم خیلی-

 و کنم شوخی باهاش میخواستم...نداشتم رو قهرش طاقت...برگردوند قهر حالت به رو سرش و

 ...بود شده ها فرشته شبیه که آخریه این تو اصلا...میومد بهش لباس تا سه هر گرنه

 :گفتم مهربونی با و چرخوندم خودم سمت به رو جلوش،صورتش رفتم 

 نیاد؟ بهش و بپوشه چیزی من آوای میشه مگه...خانومم شدی ها ملکه شبیه-

 :گفت تصنعی اخمی با آوا

 ...میگی من دلخوشی خاطر به...خیرم نه-

 ...میاد بهت خیلی...بخدا نه-

 میگرفتی؟ ایراد همش چرا پس-

 ؟میگیری ایراد چقدر بخریم عروس لباس بخوایم میگیری،وقتی ایراد اینقدر نامزدیمونه لباس

 

 ...کردم شوخی...بخدا هیچی-

 ...اومد کامیار و شیدا خنده صدای یهو و کرد نگاهم چپ چپ آوا

 :گفتم و برگشتم سمتشون به تعجب با

 چیه؟-

 :گفت خنده با کامیار 

 ...بخرید میخوایید لباس یه... دیگه بسه...میخنیم بازیاتون بچه به داریم-

 به نگاه یه...بدم جواب اونو شدم مجبور و خورد زنگ گوشیم یهو که بدم رو جوابشون خواستم

 ...بود انداختم،فرامرز گوشیم صفحه
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 :گفتم جدیت با و زدم رو اتصال دکمه 

 بله؟-

 ...فرامرزم خوبی؟...سهیل سلام-

 داشتی؟ کاری...میدونم-

 ...هستی عصبانی همیشه که هم تو-

 نشون زدنم حرف تو نرمشی هیچ همین خاطر به بگیرم گرم باهاش ندارم دوست اصلا...چرا دروغ

 ...نمیاد خوشم اصلا کنن توهین آوا به که آدمایی از آخه...نمیدم

 ...بگو حرفتو...خب-

 بهترین امشب...سراغش بری میخوای...دعوته مهمونی یه امشب...کردم پیدا رو کیوانی-

 ...موقعیته

 ...میشد اکو ذهنم تو صداش

 ...موقعیته بهترین امشب

 ...موقعیته بهترین امشب

 ...موقعیته بهترین امشب

 ...بدم دست از رو موقعیت این نمیخواستم

 :گفتم تعلل بی

 ...اونجا ببر منو دنبالم منتظرتم،بیا هشت ساعت امشب...باشه-

 :گفت خوشحالی با فرامرز

 ...باشه-
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 ...خداحافظ منتظرم-

 چطور اون اصلا بود؟ چه برای فرامرز خوشحالی که میکردم فکر این به مدام و کردم قطع رو تماس

 ...کنه پیدا رو کیوانی تونسته

 هک بعیده فرامرز از اما بکنه من برای کاری تونسته که بود خوشحال این خاطر به شاید البته

 ...باشه کسی خیرخواه

 :آورد خودم به منو کامیار صدای که بودم فکرا همین تو

 ...دیگه بدو...ها مونده کارا از کنی؟کلی حساب نمیای داداش-

 ...رفتم پیشخوان سمت به و برگشتم

 :گفتم بود نشسته اونجا که دختری به رو

 ...میشه چقدر ما حساب...ببخشید خانوم-

 :گفت و انداخت آوا به گذرا نگاهی

 کردید؟ انتخاب همینو-

 ...بله-

 ...نداره قابلی-

 ...ممنون-

 ...گفت رو قیمت و انداخت ها کاتالوگ به نگاه یه دختره

 ...زدم رو رمز و کشیدم کارت معطلی بی منم

 :گفتم شیدا به رو کرد بندیش بسته دختره اون آورد در رو لباسش آوا اینکه از بعد

  کجا؟ بریم باید الان-
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 ...حلقه دنبال بریم باید-

 :گفتم و زدم نمایی دندن لبخند

 ...خریدم حلقه آوا برای قبلا من-

 حلقه تازه...بخره نشون یه تو برای باید اونم اما خریدی اون برای تو سهیل ببین...پس خب-

 ...ست دیگه قضیه یه خودش هم ازدواج

 :گفتم و دادم تکون سری

 ...کافیه باشه داشته حلقه یه آوا میکردم فکر من...آهان-

 :گفت و خندید کامیار

 ...ندزدنت سرشارت هوش این با بپا-

 بعدی مراسم واسه کارامون... رو ازدواج حلقه هم میخریدم امروز رو عروس لباس هم کاش میگم-

 ...میوفتاد جلو کلی

 :گفت و کرد فکر یکم شیدا

 عروسای لباس از من...دیگه مزون یه بریم باید عروس لباس واسه اما بخرید رو ازدواج حلقه-

  تو هست مزونی یه...نیومد خوشم اینجا

 چیه؟ نظرتون...عالیه لباساش اون...زعفرانیه نزدیک پاساژ یه

 :گفتم معطلی بی 

 ...آفرین...عالیه-

 ...مدیونید والا...تنبلم خرید واسه من کنید فکر مدیونید

 :گفت خنده با و اومد آوا
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 ...بریم-

 :گفتم خنده با و کردم نگاهی دستش توی جعبه به

 یهو؟ نیاد در این؟پوچ تو گذاشت لباسو مطمئنی-

 :گفت آروم و کرد نگاهم چپ چپ آوا 

 ...مسخره-

 :گفتم فکر بی

 ...اصغره بابات اسم-

 

 ...زدم بدی حرف...اه...ماسید صورتش روی آوا لبخند

 :گفت ناراحتی با آوا

 معلوم؟ کجا از...بوده اصغر شایدم-

 ...فکر تو رفت بعد و 

 :گفتم گوشش دم

 ...معذرت...کردم بدی شوخی نبود حواسم...نداشتم منظوری...عزیزم ببخشید-

 :گفت و زد کمرنگی لبخند

 شگاهپرور دم پیش ساله چهار و بیست منو که بخواد معذرت باید کسی...کنی چیکار تو...بابا نه -

 ...نداری تقصیری که تو...گذاشت

 و حال این از کردم سعی همین خاطر به...ببینمش ناراحت نداشتم دوست...گرفت دلم حرفش از

 :بیارم درش هوا
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 بریم؟ کجا میخوایم الان میدونی-

 :گفت بیحالی با 

 کجا؟-

 الودهف یه همگی بعدشم و میگیریم عروس لباس میریم بعدم...عزیزم بخریم حلقه بریم میخوایم-

 ...من مهمون بستنی

 ...میخورم خالی فالوده من...نه-

 ...شنید رو بستنی فالوده فقط من حرفای کل از اینم عاشق یعنی

 ...بخور خالی فالوده تو...بابا باشه-

 ...باشه داشته زیاد پف عروسمم لباس...باشه-

 ...باشه فلان ازدواج حلقه میگه الانم...اول میره آخر از

 ...این از ازدواجمم حلقه-

 ...بگی شما چی هر...چشم...عزیزم باشه-

 :گفت و زد نمایی دندون لبخندی

 ...بریم بزن پس باشه-

 ...نشوند لبش رو لبخند میشد هم زود که میاد خوشم

 ...زدیم بیرون مزون از هم با و ما نزدیک اومدن هم کامیار و شیدا بعد یکم

*** 

 ...میام بعد دوساعت یکی من تو برید شما-
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 :پرسید تعجب با آوا

 کجا؟-

 ...برگشتم من کنه آماده شامو خانوم صفورا تا خونه، برید شما...میگردم بر زود...دارم کاری یه- 

 :گفت و کشید رو آوا دست شیدا

 ...کنه خیر به بعدشو خدا میدی گیر بهش اینقدر الان از...دیگه بریم بیا-

 :گفت من به رو و رفت شیدا به ای غره چشم آوا

 ...برگرد زودم...باش خودت مواظب پس-

 ... کلید اینم بیا...چشم-

 ...خونه تو رفتن همگی و بست رو گرفت،در ازم رو کلید آوا

 ...روندم بود داده فرامرز که آدرسی سمت به و گرفتم گازشو سریع

 ...دنبالش برم من گفت و زد زنگ بعدا اما دنبالم بیاد اون بود قرار اول

 ...شده خراب خریده تازه که ماشینی میگفت

 ...نیست اعتباری جدید ماشینای این به...خب آره

 بعد...زدم زنگ فرامرز به سریع و آوردم در جیبم توی از رسیدم،موبایلمو هتل به بعد دقیقه بیست

 :برداشت بوق تا دو از

 اومدی؟ الو؟سهیل-

 ...منتظرم ماشین تو...بیا بدو...آره-

 ...میام الان...باشه باشه-
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 :گفت و شد ماشین سوار زود شد پیدا اش کله و سر بعد یکم

 ...میشه شروع داره مهمونی که بریم-

 بشه؟ شروع قراره چند ساعت-

 .نه ساعت-

 !نباش میرسیم،نگران...نیمه و هشت هنوز-

 .افتادم راه و زدم استارت...داد تکون سری

 کردن فکر وقت الان اما! کرده پیدا رو کیوانی چطوری فهمیدم نمی...بود سوال پر ذهنم تو هنوزم 

 ...بود عوضی حیوون اون کردن ادب وقت فقط الان...نبود چیزا این به

 :پرسیدم جدیت با

 نه؟ یا تنهاست نمیدونی-

 :داد جواب مکث با فرامرز 

 ...نیستن اونجا آدماش گمونم به...بیاد تنها کنم فکر-

 

 ...بود دسترسی از دور جای تقریبا...میگفت فرامرز که ویلایی اون در دم رسیدیم بعد یکم

 ...نبود ای دیگه ویلای متریش صد تا که بزرگ ویلای یه

 :گفتم و کردم فرامرز به رو تعجب با

 اینجاست؟-

 ...شو پیاده...دیگه آره-
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 ...شدم پیاده ماشین از تردید با

 ...میرسید اینجا تا و میومد ویلا توی از بلندی موسیقی صدای

 :پرسیدم سردرگمی با

 ...مهمونی تا پارتیه ایکس شبیه اینجا فرامرز-

 های یمهمون تو خلافکار یه نداری انتظار که تو...پارتیه ایکس های مایه تو چیزایی یه تقریبا خب-

 باشه؟هوم؟ حسابی و درست

 ...جوریه چه اینجا وضعیت میگفتی بهم قبلش کاش ولی...نه-

 :گفت کلافگی با فرامرز

 ...بریم بیا...که نداره بعد و قبل-

 :گفت و وایساد دیوار کنار رفت...کشوند خودش دنبال و کشید رو دستم

 ...بگیر قلاب-

 و شد خم بعد و بالا رفت سریع فرامرز...دیوار به دادم تکیه و زدم گره بهم رو دستام ناچار به

 دستش دستکش بودم ندیده چرا؟قبلا...بود دستش دستکش...کرد دراز من سمت به رو دستش

 ...زمین افتاد جیبش از چیزی یه یهو که بگیرم رو دستش خواستم...کنه

 :گفت فرامرز

 ...من به بده دار برش...برداشتم اطمینان برای...چاقوئه-

 مسمت به رو دستش دوباره و گرفت رو چاقو...گرفتم سمتش به و برداشتم رو چاقو سردرگمی با

 فسن نفس دو هر... حیاط تو پریدیم هم بعد رفتم بالا دیوار از و گرفتم رو دستش سریع...کرد دراز

 ...میزدیم

 :کردم زمزمه استرس با
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  کنیم؟ پیدا کجا از رو کیوانی حالا-

 ...من عهده به بذار اونو -

 :زد زنگ یکی به و آورد در جیبش توی از رو گوشیش

 ...الو-

-... 

 ...خب-

-... 

 ...ویلام حیاط تو من-

-... 

 ...بیرون بکشش جوری یه...آره-

-... 

 ...منتظرم-

 :گفت من به رو و انداخت جیبش توی رو موبایل

 ...حیاط تو بکشونتش قراره...توئه اون که میشناسم رو یکی-

 به...دمیخور تلو تلو بدجور کیوانی...جوون پسر یه و کیوانی...اومدن بیرون ویلا از نفر دو بعد یکم

 !کیه دست دنیا میفهمید قشنگ تا بود جاش سر حواسش و هوش کاش! حیف...بود مست گمونم

 :زدم صداش و رفتم کیوانی سمت به سریع

 ...کیوانی-
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 تو چشم من با بالاخره و کرد نگاه اطراف به گمی در سر با یکم... داشت شک گوشاش به انگار

 ...شد چشم

 :گفتم پوزخند با

 ...رادمهر سهیل...منم کردی؟ تعجب چیه؟-

 :گفت تردید با و کرد بسته و باز رو چشماش کیوانی

 سهیل؟-

 آدمات همونیکه...کردی لاش و آش دوستش آدمات که کسی همون...منم...کن نگاه خوب...آره-

 ور کثافت تویه کاریای کثافت چون خاک زیر فرستادی رو وکیلش که همونی...زدن کتک رو زنش

 ...بود کرده ملا بر

 

 :گفت و زد پوزخند اومد، من سمت به بود اومده خودش به تازه انگار که کیوانی

 باشی حرفا این از تر ترسو میکردم فکر من...ما سراغ اومدین...عجب چه...رادمهر جناب...به به-

 ...قرمزته خط بدجوری عشقت اینکه مثل اما...رادمهر جناب

 مشتم تو رو اش یقه و بردم یورش سمتش به...بود جاش سر حواسش و هوش کافی اندازه به پس

 :گفتم بود شده دورگه خشم از که صدایی با...گرفتم

 بری؟ پیش میخوای کجا تا عوضی تویه...روانی کثافت شو خفه-

 ...آوا سراغ رفتی که نبود بس کامیار زدن کتک

 :دادم ادامه و کوبوندمش کناری درخت به

 چرااااا؟ هان؟ کشتی چرا رو کاوری-

 :گفت و زد پوزخندی-
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 پسر؟ آقا داری هم مدرکی حرفا این واسه...نمیارم در سر حرفات از که من-

 ...شو خفه فقط...شو خفه- 

 این روی بزارم رو تمرکزم چیه نظرت میگم...سلامتی به...ست حامله هم دوستت زن شنیدم-

 قضیه؟

 میتونستم تا و انداختمش زمین روی هم بعد...زدم بهش محکم مشت یه و عقب بردم رو دستم 

 نگاه فقط پسره اون و فرامرز...نداشت هم زدن کتک ارزش حتی این مثل حیوونی...زدم کتکش

 زدنش کتک از دست گذشت که یکم...نمیدادن نشون خودشون از العملی عکس هیچ و میکردن

 :زدم فریاد و برداشتم

 ربا یه دیگه،فقط بار یه اگه خدا خداوندی به...نمیدونستی اینو تو و حساسم قرمزام خط رو من-

 ایمرغ که میارم سرت به بلایی...کردی نگاهی چپ ام خونواده به بفهمم یا بشنوم رو اسمت دیگه

 ...کنن گریه حالت به آسمون

 :گفت و زد پوزخند دوباره

 بکشی؟ منو مثلا؟میخوای چی-

 :گفتم و زدم پوزخند خودش مثل منم

 زممیری بهم رو صورتت دکوراسیون جوری و سراغت میام بیافته اتفاق این محال فرض بر اگه...نه-

 ...بشناستت دندانپزشکت فقط که

 ...زد پوزخند بازم

 :گفتم و کردم صورتش حواله دیگه مشت یه

 نمیخوام...منتظرمه که کن دختری اون جون به دعا برو اما...بکشمت جا همین که بود این حقت-

 ...بلرزه دختر اون دل و بیافتم گیر عوضی تویه مردن خاطر به

 :گفتم و کردم فرامرز به رو
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 ...بریم-

 :گفت آروم

 ...میام الان منم برو تو-

 :گفتم و انداختم موقعیتش به نگاه یه

 میترسی؟ کیوانی از بودی؟نکنه وایساده درختا پشت رو مدت این کل چرا-

 ...میام الان من برو تو حالا...بودم وایساده اینجا همینجوری...بابا نه-

 نشموند اینجا اما...ببینه اونو کیوانی نمیخواست دلش انگار....میزد مشکوک خیلی امشب فرامرز

 بود؟ چی

 ...من ذهن تو سرگردون هایی سوال بازم

 ...دادن دستم کار بدجوری آخرش شدنا بیخیال این و شدم ذهنم سوالای بیخیال بارم این

 ...شد پیداش فرامرز کله و سر هم بعد دقیقه چند و زدم بیرون ویلا از

 

*** 

 

 زد؟ غیبت کجا دیشب نفهمیدم آخر من ولی-

 ...پرید گلوم توی چای یهو

 :گفت نگرانی با آوا

 تو؟خوبی؟ شدی چی-
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 :گفتم و کردم سرفه تا چند 

 ...خوبم خوبم-

 رد وقتی هنوزم...نداشتم رو نگرانیش طاقت آخه...بدونه چیزی دیشب قضیه از آوا نمیخواستم

 عصبانیت از رو دستام و میشد بلند نهادم از آه میدیم رو بود صورتش و دست روی که کبودیایی

 ...میکردم مشت

 :گفتم همین خاطر به...کنم عوض رو بحث خواستم

 قاطی بدجوری دیگه من که نیاد پیش مشکلی دیگه دفعه این امیدوارم...نامزدیه دیگه روز سه-

 ...خوبه جاییش یه تا محرمیت صیغه میوفته؟ عقب ما عقد هی داره معنی چه...والا...میکنم

 :دادم ادامه عشق با بعد و کردم کوتاه مکث یه

 ...شناسنامم تو بیاد اسمت میخوام-

 ...پناهی آوا:همسر نام...بکن رو فکرش

 ...که نداره ذوق اینقدرام حالا...بابا خب-

 :گفتم و برگردوندم ازش رو روم دلخوری به

 اینجوریاست؟-

 :گفت مهربونی با و برگردوند خودش سمت به رو صورتم

 ...داره ذوق این از بیشتر خیلی-

 ...شد بلند آیفون صدای یهو که زدم لبخندی

 خشک بندش پیش با رو دستاش که حالی در و بیرون اومد آشپزخونه از خانوم صفورا

 :میکرد،گفت
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 کیه؟ یعنی-

 :گفت و برداشت رو آیفون

 بله؟-

-... 

 ...همینجاست...بله-

-... 

 ...هستن خونه...بله-

-... 

 آگاهی؟ پلیس چی؟از-

*** 

  آوا

 آگاهی؟ پلیس گفت؟ چی الان خانوم صفورا...پریدم جا از ترس با

 :گفت و برداشت مبل روی از رو بشینم،کتش که کرد اشاره دست با سهیل

 دارن؟ چیکار ببینم میرم من-

 :گفتم ترس با 

 ...میام منم-

 ...میام الان من بشین تو...من عزیز میای کجا تو-

 ...میرم می استرس از اینجا من...آوا جون ترو-
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 :گفت و داد تکون تاسف نشانه به سری سهیل

 ...بیا هم تو...باشه...تو دست از-

 ...افتادم راه سهیل دنبال...پوشیدم رو مانتو و کردم سر رو شالم سریع

 ...جوشید می سرکه و سیر مثل دلم...شدم زنده و مردم بار چند کنیم طی رو حیاط مسیر تا

 :گفت بودن وایساده در پشت که پلیسی تا دو به رو و کرد باز رو در سهیل

 ...بله؟بفرمایید-

 :پرسید جدیت با بود تنش شخصی لباس که پلیسی اون

 هستید؟ رادمهر سهیل آقای شما-

 ...خودمم...بله-

 :گفت و گرفت سهیل سمت به رو شناساییش کارت

 ...بازداشتید کیوانی مهران آقای قتل اتهام به شما...هستم مهدوی سروان من-

 گفت؟ چی پلیسه این...بست یخ رگهام تو خون لحظه یه تو انگار...رفت نفسم...زد خشکم

 قتل؟ اتهام به بازداشته؟اونم من سهیل

 ...نداشت امکان این...کی؟کیوانی؟نه قتل 

 :گفت و رسید راه از یهو خانوم صفورا

  شده؟ چی-

 گفتنش به قادر آدم که موند  می هم حرفی مگه خبر این شنیدن با...بود اومده بند زبونم انگار

 ... باشه
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 مرد این...رو مردم شدن خورد نبینم که بستم رو چشمام...زدن دستبند سهیل به چشمام جلوی

 ...اون نه و داشتم رو طاقتش من نه...میشکست من مقابل نباید مغرور

 عنام بی برام جهان این چی همه دیدم رو نگرانش نگاه وقتی...ببینم نمیتونستم رو زدگیش بهت

 ...میرفتم هوش از داشتم دوباره انگار و شد

 با که بود خانوم صفورا جیغ و سهیل های فریاد شنیدم که صداهایی آخرین و افتادم زمین روی

 ختیس طاقت دیگه...کنم باز چشم نمیخواستم دیگه بار این و میزدن صدا رو اسمم نگرانی و بغض

 ...بخدا...بودم شده طاقت کم که بخدا...نداشتم

*** 

 

 نشسته کنارم شیدا و بودم کشیده دراز تخت روی...کردم باز چشم سرم توی دردی احساس با

 ...بود

 :گفت بازم چشمای دیدن با شیدا...بود زده زل بهم نگرانی با هم کامیار

 خوبی؟ جان آوا-

 ...ندادم نشون العملی عکس هیچ

 خوب که من وضعیت اما...کرده گریه من وضعیت خاطر به حتما...بود کرده پف شیدا چشمای

 بود مهم مگه...نبود مهم دیگه چیز هیچ...من عاشق هم سهیل و بودم سهیل عاشق من...بود

 کردن؟مگه دورش من از که بود مهم قتله؟مگه اتهامش که بود مهم مگه کردن؟ دستگیر رو سهیل

 نم ممکنه میکشنش؟مگه دستی دستی دارن که مهمه باشه؟مگه قصاص حکمش ممکنه که مهمه

 نفس سهیل بدون هوای تو اینجا دارم من که مهمه باشم؟مگه سالم مالیخولیاییم افکار این با

 نمیمیرم؟چرا؟ میرم؟چرا نمی و میکشم

 :آوردم زبون به رو فکرم
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 میرم؟چرا؟ نمی چرا-

 ...نشه بلند هقاش هق تا گذاشت دهنش روی رو دستش شیدا

 ...بود پایین سرش کامیار...نبینم رو اشکاش ریختن تا بیرون زد اتاق از سریع

 :گفتم بیحالی با

 ...بشکنی نباید دیگه تو...بگیر بالا سرتو...پایینه سرت چرا-

 کامیار؟ کرده چیکار سهیل...شکست مون همه جای به سهیل

 ...کیوانی سراغ رفته سهیل؟اون قتل؟اونم 

 میشه؟ چی حالا کشته؟ میفهمی؟اونو...کشته اونو! کامیار

 میخوان که نگو...من عشق گردن بندازن دار طناب میخوان که نگو...نه...میکنن قصاصش یعنی 

 ...نگو...بشکونن عزیزاش جلوی رو غرورش میخوان که نگو...بزنن دارش

 دق کاش...میکردم دق داشتم...میلرزید هاش شونه و بود پایین همچنان سرش کامیار

 ...کاش...میکرد

 دارم...کن کمکم خدایا...میگرفت نفسم بندازن سهیل گردن دور رو دار طناب قراره اینکه فکر از

 ...کن کمکم خدایا...خارجه من توان از دیگه اتفاق این...میدم جون

 :کرد زمزمه بغض با کامیار

 ریهگ...بیافته اتفاقی هیچ نمیزارم من...میدم نجاتش من...گناهه بی سهیل میکنم ثابت من آوا-

 ...نکن

 که اونی برای میزدم زجه داشتم...میزدم زار داشتم...نمیکردم گریه که نکنم؟من گریه

 ...میوفته گردنش دور که طنابی برای...خورد دستش به که دستبندی برای...نیست

 ...دنیاست راه ترین راست مرگ گاهی خدایا"
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 "...کن هدایت راست راه به مرا زودتر چه هر

 :گفت کامیار

 ...اههگن بی سهیل که مطمئنم من...میگیرم براش خوب وکیل یه...میکنم پیدا رو اصلی قاتل من-

 ...باشم معجزه منتظر باید بارم این باشم؟یعنی محکم باید بازم یعنی خدایا

 ...بشه من نوبت زودیا این به دیگه نکنم فکر اما میوفتن اتفاق روز هر ها معجزه میدونم

 کی؟ اما...بگیریم براش خوب وکیل یه اول وکیل؟باید

 ...میشناسم معتمد و خوب وکیل تا چند من...اما...شده کشته که کاوری 

 :گفتم کامیار به سریع

 ...برو...بزنه زنگ تیارام و مهتاب به بگو شیدا به برو-

 اونا؟ به-

 من...بدن نجات رو سهیل میتونن اونا...عالیه کارشون...وکیلن مهتاب و شوهرش و تیارام...آره-

 ...مطمئنم

 ...شد خارج اتاق از و داد حرکت رو ویلچرش کامیار

 بود؟ زندگیم سخت امتحانای از یکی اتفاقم این یعنی...بود آشفته خیلی ذهنم

 ...شدم خسته قسم بزرگیت به خدایا...بدم پس امتحان بود قرار کی تا 

 و سر زندگی این باشه؟چرا داشته ادامه عذاب و رنج این قراره کی تا دیگه...شده خسته دختر این

 نمیگیره؟ سامون

 نیستیم؟ هم قسمت سهیل و من نکنه 

 ...نمیرسن بهم کنن که کاری هر نباشن هم قسمت نفر دو اگه میگن
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 ...کنم زندگی نمیتونم سهیل بدون من...نه

 غلب رو سرم دستام با...بزنم اونو قید نمیتونم من...مرگ یعنی اون بدون منه...منه چیز همه سهیل

 ...بشم دور افکار این هجوم از یکم تا گرفتم

 "!بزنم،میمیرم...است من شاهرگ تو قید...عزیزم"

 

*** 

 کلافه راستان...بود فرما حکم خونه تو عجیبی سکوت یه...بودم کرده کز مبل روی ناراحتی با 

 ...کوبید میز روی مشت با و کشید پوفی

 :گفتم راستان به رو و اومدم خودم به مشتش صدای با

 شده؟ چی-

 :گفت و کرد قفل بهم اش سینه روی دستاشو 

 ...باشیم اساسی حل راه یه فکر به باید...نمیشه درست چیزی که ناراحتی و خوردن حرص با-

 :گفت وار زمزمه کامیار

 ...گناهه بی سهیل مطمئنم من-

 :گفت جدیت با راستان

 اب باید همه از اول من...باشیم مدرک دنبال باید ما...نمیخوره قاضی درد به تو اطمینان جان کامی-

 ...بشنوم خودش دهن از رو قضیه پیاز تا سیر و کنم صحبت سهیل

 :گفت راستان به توجه بی کامیار

 ...کردن درست پاپوش براش-
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 ...کرد استدلال بهشون بشه و باشن داشته قانونی ارزش که مدارکی...میخواد مدرک اونم-

 :گفتم خشم با

 رو سهیل نگاه من...گناهه بی سهیل میگم من نباشه دنیا این تو که هم مدرکی هیچ-

 انکار نمیتونم هیچوقت رو نگاهش توی بهت...کنه بازی نقش نیست بلد اون...میشناسم

 ...زدن دستش به دستبند که موقعی...کنم

 و کرد نزدیکتر خودش به منو شیدا...ندادم ادامه دیگه و گرفت رو گلوم بغض نگاهش یادآوری با

 ...کشید آغوش به رو سرم

 :گفت مهتاب

 نمیدونید؟ ماجرا این به راجع چیزی هیچ شما...باشیم مدرک دنبال باید ما...میگه راست راستان-

 :گفت کامیار اما دادیم تکون ندونستن نشونه به سری شیدا و من

 ...کنیم پیدا اونو باید...فرامرزه سر زیر چی همه-

 :داد ادامه اون و کردن نگاه بهش تعجب با همه

 لیسپ پای نباید میگفت...سراغش بره که کرد تحریک رو سهیل...کنه پیدا رو کیوانی میخواست-

 دیدن با سهیل اما کردم مخالفت من...کنه حساب تسویه باهاش باید خودش و بکشه وسط رو

 ...میکرد فکر انتقام به فقط...بود شده عصبانی بدجور آوا وضعیت

 سهیل پیش حواسم همش روز اون از منم...کیوانی پیش برده اونو فرامرز مطمئنم من

 ...بیرون رفت ما بدون که دیشب فقط...فقط...بود

 :داد ادامه و زد بشکنی کامیار

 ...مطمئنم من...افتاده دیشب افتاده اتفاقی هر-

 :گفت جدیت با تیارام
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 گیریدر این و باشه شده درگیر باهاش دیشب ممکنه بوده؟خب انتقام فکر به سهیل نمیگی مگه-

 ...باشه شده آدم اون فوت به منجر

 :گفت مصمم کامیار

 آرامش نمیخواست...نداشت رو کسی کشتن قصد اون...مطمئنم من...نکرده رو کار این سهیل...نه-

 ...بریزه بهم زندگیش

 :گفت بود گرفته ضرب میز روی خودکارش با که حالی در راستان

 ...داشته رو کشتنش قصد اون که نمیگه...فوت به منجر درگیری میگه هم تیارام-

 و لرزیدن هایش شونه کامیار...نگفت هیچی و کرد بغض شیدا...نگفتم هیچی و ریختم اشک من

 ...نگفت هیچی

 ...میکردن نگاه ما به نگرانی با سه هر

 :گفت مهتاب

 دوستانه بخواییم اگه اما...میکنیم تحلیل وکیل تا سه عنوان به رو قضیه داریم ما جان آوا-

 ...بگیم رو نظرمون

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث

 براش ها محدودیت خیلی تو عشق و توئه عاشق...پاکه دلش... مهربونه...خوبیه خیلی مرد سهیل-

 ...کنیم ثابت هم قاضی به اینو باید ما اما...گناهه بی اون...میکنه ایجاد

 :گفت راستان

 ...فرامرزه آقا این دست معما حل کلید میاد بوش که اینجوری...کنید پیدا رو فرامرز باید اول-

 :گفت نشنوه کسی که جوری کامیار
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 مطمئن خواستم اما شنیدم درست میدونستم...میکردم رسوات باید اول شب همون...عوضی-

 ...عوضی مرتیکه...حماقت...کردم حماقت...شم

 میزد؟ حرف خشم با اینطور کی به راجع کامی...شنیدم من اما نشنید کس هیچ

 ...خبرم بی ازشون من که هست وسط این چیزایی یه 

 

*** 

 ...من عشق نکن گریه...نکردم کاری که من...بشم چشمات اون قربون...نکن گریه عزیزم- 

 ...میکردم گریه سهیل حرفای به توجه بی همچنان من و

 :گفتم هق هق با

 باشم؟ آروم...میخوای چطور...تو گردن...بندازن... رو کیوانی...اون قتل میخوان...میخوان-

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش

 ...نه دار بالای اما میره دار پایین گناه بی سر...آوا نکردم کاری من-

 رو کشتنش قصد و بودن کردن درست پاپوش براش که کسی برای...مغرورم مرد برای زدم زار

 ...انگار داشتن

 :گفت تردید با سهیل

 اومده؟ کامی-

 ...دادم تکون مثبت نشانه به سری 

 :داد ادامه جدیت با

 ...نباش هم هیچی نگران...بزن صدا رو کامیار برو...کن پاک اشکاتو-
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 .زدم بیرون ملاقات اتاق از لرزون هایی قدم با

 .بود شده زوم صورتم روی همه نگران چهره

 :گفتم بغض با

 ...بزنه حرف کامیار با میخواد-

 :گفت تو بره که این از قبل...اومد اتاق در سمت به و آورد در حرکت به رو ویلچرش سریع کانیار

 ...دهب دستش کار کردن درست سهیل برای که پاپوشی این نمیذارم من...آبجی کن پاک اشکاتو-

 :کرد تکرار و کوبید اش سینه به دستش با

 ...نمیذارم من-

 :گفتم بغض پر

 ...میدونم-

 ...نبود ایستادن یارای پاهام...شدم ولو در کنار صندلی روی من و اتاق تو رفت کامیار

 یخاص بغض هم سامیار و راستان جدی نگاه پشت حتی...میکردن نگاه بهم ناراحتی با داشتن همه

 ...بود

 تمقاوم میتونم میکردم فکر میشه درست چی همه بایستم محکم اگه هم دفعه این میکردم فکر

 ...اما کنم

 اگه موقع اون و میاری کم جاهایی یه...سخته خیلی مشکلات برابر در ایستادن زندگی این تو

 ...مونه نمی باقی برات برگشتی راه هیچ دیگه کنی مقاومت نتونی

 داشتم سهیل به که عشقی خاطر به شدم مجبور که نگذشت زیادی زمان اما نبودم ضعیف من

 ...و بزارم پا دلم روی
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 ...نباید...میذاشتم دادگاه تو پامو نباید...کرده تغییر اول دادگاه همون از من سرگذشت

*** 

 تنها برادرش میگفتن...بود نیومده دم ولی هنوز...بود سهیل پرونده به دادرسی اول روز امروز 

 انتاو باید نکرده که کاری برای من سهیل...هه...بده رضایت که نیست آدمی اونم و داره که کسیه

 باشه؟ رضایت دنبال باید چی برای...بده پس

 زا خبری هنوز و دادرسی جلسه شروع به مونده ربع یه از کمتر... انداختم ساعت به نگاهی کلافه

 ...نیست شاکی

 :گفت و داد نشون رو سالن ته دستش کرد،با صدا منو شیدا یهو گذشت که دقیقه چند

 ...میارن دارن رو سهیل...آوا-

 ...خورد گره سهیل نگاه به نگاهم...برگردوندم میداد نشون که جایی سمت به رو سرم

 میکردن؟ حرکت ما سمت به سهیل پشت که بودن کی نفر دو اون اما

 ...میزد حرف یکی اون با تاب و آب با داشت و بود دستش چرم کیف یه تر مسن مرد

 خوشتیپ خیلی...میداد تکون رو سرش گاهی از هر فقط و میرفت راه مغرورانه تره جوون اون اما

 احساس میشد نزدیکتر بهم که قدر چه هر...نمیگرفتم ازش خوبی حسی هیچ من اما بود جذاب و

 ...میکردم پیدا بدتری

 

 :گفت من به رو و کرد جا به جا دستش تو رو پرونده راستان

 !کیوانی مهراد...کیوانیه کوچیک برادر...خودشه-
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 و انداخت بهم غمگینی نگاه سهیل...نداشتم بهش نسبت خوبی حس که بود همین خاطر به پس 

 اما...نه یا بود درست حسم نمیدونم...شدن رد وکیلش و کیوانی سرشم پشت...شد رد جلوم از

 ...زد پوزخند بهم کیوانی که کردم حس

 ...شیم بلند جا از که کرد اشاره تیارام

 بهشون من و میکردن کمکش هم تیارمم و مهتاب و بود گرفته عهده به رو سهیل وکالت راستان

 ...نداشتن هم خورده شکست پرونده یه حال به تا اونا...داشتم اطمینان

 ...نشستیم سهیل پشت همه راستان غیر و تو رفتیم

 ...کرد تایید سر با اونم و کرد زمزمه گوشش دم چیزی و نشست سهیل کنار راستان

 چیزا این و دادنامه خوندن از بعد...شد شروع دادگاه جلسه بالاخره...میمیردم داشتم استرس از

 :گفت قاضی

 ...شه حاضر جایگاه در متهم-

 وکیل میزد حرفی یه راستان اگه...نبود ما نفع به چیز هیچ...شد شروع رسمی طور به دادگاه 

 ...میزد حرف تا سه کیوانی

 ...اصرار اونا از و انکار سهیل از هی

 شمرگ به تهدید میگفتن...میکرده کاری کتک کیوانی با داشته که دیدن رو سهیل میگفتن

 یچاقوی رو میگفتن...تر مهم همه از و کردن پیدا رو کیوانی جنازه رفتنش از بعد میگفتن...کرده

 ...میکنه مطابقت سهیل انگشت اثر با که هست انگشتی اثر بوده کیوانی قلب توی که

 ور دادرسی ادامه و کرد اعلام رو جلسه ختم قاضی سهیل دفاعیات و وکلا بین مجادله کلی از بعد

 .کرد موکول بعد هفته به

 ...کردن دورش من از و زدن دستبند من مغرور مرد دستای به دوباره
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 صحبت وقت الان...نمیذاشت قانون نام به مانعی اما بزنم حرف باهاش و جلو برم میخواست دلم

 ...دیگه بفهمه رو اینا باید قانونم...میدادم دلداریش باید...بود

 ...است من عاشق قلب قانون"

 ...توست مردانه گیرای بم لحن قانون

 ...بیگانگان منهای تو و من یعنی قانون

 "...تو به نسبت من انتهای بی عشق یعنی قانون

 :گفتم بود همراهش که پلیسی به رو و جلو رفتم

 بزنم؟ حرف همسرم با میشه لحظه یه!آقا-

 ...کنار رفت آخر و کرد دل دل یکم پلیسه

 ...نمیشد خم تخت روی  از لباسش برداشتن برای حتی روزی یه که مردی بود پایین سرش

 

 :گفتم بخشی آرامش لحن با

 ...منبین و نباشم میخوام...بشکنه رو غرورش نبینم...بگیره پایین سرشو آوا دل عزیز نبینم-

 :گفت لب زیر

 ...نکنه خدا-

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث بعد

 ...نمیاد در شوهر تو برای من از انگار...دردسرم برات همش چون شرمندتم...توام روی شرمنده-

 ...میشه درست چی همه...باشه خدا به توکلت...شیطونه کار ناامیدی...نشو امید نا-
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 فرض باخته رو دادگاه...امید یکم از دریغ...الان اما چشما این داشت امید دادگاه شروع از قبل

 ...زدم زل بهش و گرفتم دستام تو رو اش زده بند دست دستای...بود کرده

 :گفت ناامیدی با

 نیومد؟ امروز چرا کجاست؟ کامیار-

 و ودب چیزی دنبال به انگار...میزد بال بال پرکنده مرغ مثل...بود شده مشکوک روزا این هم کامیار 

 ...میرسید نتیجه به کمتر میگشت قدر چه هر

 :گفتم تردید با

 ...نمیبینمش زیاد...انگار شلوغه خیلی سرش جدیدا-

 :گفت لب زیر

 ...نکرده پیدا رو عوضی اون هنوز پس-

 چی؟-

 :گفت و نذاشت پلیسه اما بگه چیزی خواست 

 ...بریم باید ولی ببخشید خانوم-

 :گفتم و کردم رها رو سهیل دستای کامل نارضایتی با

 ...آخرش تا...هستم من...بدون اینو فقط-

 :گفتم وار سوگند و بردم بالا رو دستم

 ...قول-

 :کرد زمزمه و زد لبخندی

 ...دارم دوستت-
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 دست سرنوشت و زمانه ولی زد لبخند اون...آره...ببینم لباش رو لبخند تا دادم قول بهش من...آره

 ...بشم بدقول من تا دادن هم دست به

 نداریم؟ بدقول عاشق اما شدم بدقول آره

 کم داشتم سهیل به که عشقی و محبتم از ذره یه اما شدم بدقول...همونا از یکی منم...داریم...چرا

 ...نشد

 ...نفسمه هر تو اسمت"

 ... عالمه یه بستم دل بهت

 ...همه پیش عاشقتم میگم و میشکنم غرورمو

 ...میذارم جا پیشت حواسمو

 ...بیدارم تو فکر از شبا

 ...دل ته از اینجوری تو مثل کس هیچ من

 "...ندارم دوست

 :زدم لب خودم با آروم من و رفت اون 

 ...منم-

 :گفت و کنارم اومد یکی یهو که بودم خودم هوای و حال تو

 پناهی؟ خانوم-

 ...ایستاده کنارم کیوانی وکیل دیدم و برگشتم 

 :گفتم سرد و خشک

 بله؟بفرمایید؟-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 601 

 ...آقای جناب وکیل من -

 :بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 امرتون؟...میدونم...خب-

 :گفت و کرد جا به جا رو عینکش

 ...بزنن حرف باهاتون میخوان کیوانی آقای-

 :گفتم و بالا بردم ابرومو تای یه

 ...بزنم حرف باهاشون نمیخوام من ولی-

 :گفت که برم خواستم

 این از شوهرتون بشه باعث که بیافته اتفاقی شاید...شماست نفع به ملاقات این محترم خانوم-

 ...بیاد در مخمصه

 سری و سر هم با سهیل و من فهمیدن اینام که آوردم در بازی تابلو اینقدر کنم فکر...هه

 !کرد نمیشه کاریش.. شده که کاریه حالا اما...بشه متوجه کسی نمیخواستم...لعنت...داریم

 

 :گفتم کجکاوانه لحنی با و مرد اون سمت به برگشتم

 اتفاقی؟ چه مثلا-

 ...بیایید شما حالا-

 :اومد راستان صدای یهو که بدم جوابشو خواستم

 دارن؟ چیکار تو با آوا؟ایشون-

 :گفت چاپلوسی با و برگشت راستان سمت به کیوانی وکیل
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 !باشی حساس اینقدر موکلت روی نمیکردم فکر...فرهمند جناب-

 جرمه؟...دیگه میزنیم حرف داریم

 :گفت و جلو اومد راستان 

 این بخاطر...امجد آقای حساسم تو رو...نیستم حساس موکلم رو دوما...نیست جرم...خیر نه اولا-

 خوشم عجایب از اصلا منم و میبری پایان به عجیب روشای با رو هات پرونده تمام تو میدونم که

 ...نمیاد

 :گفت جدیت با و زد پوزخندی امجد

 ...فرهمند آقای نباش بدبین اینقدر-

 : گفت نشنوه راستان که جوری آروم، و گرفت سمتم به کرد،کارتی من به رو هم بعد

 ...بزن زنگ مهمه برات اون جون اگه...کن فکر پیشنهادم به...منه کارت این-

 ...رفت و کرد خداحافظی راستان از سر با هم بعد

 داره؟ پیشنهاد که چی یعنی...بود حرفاش درگیر بدجوری ذهنم

 میگذره؟ کیوانی فکر تو داره چی

 :گفت حرص با راستان 

 میگفت؟ بهت داشت چی-

 :کردم زمزمه و دادم تکون سری سردرگمی با 

 ...نبود مهمی چیزی...هیچی...هی-

 ...بگو من به هست مشکوکی چیز آوا؟اگه مطمئنی-

 چیه؟ قضیه بفهمم خودم اول باید...نبود گفتنش وقت  الان اما بود زیاد که مشکوک چیز
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 :باشه،گفتم عادی میکردم سعی که لحتی با 

 ...بریم بهتره...نیست چیزی که گفتم...نه-

 ...میشن ختم بدی جاهای به آدم های حماقت گاهی و کردم حماقت...چیز همه میگفتم کاش اما

 ...میکردم پاره رو کارت اون و داشتم خبر آینده از روز اون کاش ای

 ماا میداد نشون بهم رو خوشش روی زندگی کاش...نمیموند پنهان اطرافیانم و من بین چیزی کاش

 ...حیف

 ...  نمیشن شد هیچوقت ها کاش که حیف

 دست...چرا دروغ و شدیم خارج دادسرا از هم با همگی و رفتیم مهتاب و تیارام سمت به راستان با

 ...برگشتیم تر دراز پا از

 ...بیچاره سهیل گردن بود افتاده قتل یه الکی الکی و بود و شاکی نفع به چی همه الان تا

 

*** 

 کاری هیچ نتونستیم ما و بود دادگاه آخر جلسه امروز...میجویدم رو ناخونام داشتم استرس از 

 ...بدیم انجام سهیل دادن نجات برای

 ...شد شروع دادگاه بعد یکم و شدن وارد دادگاه منشی و قاضی

 ...میشد حاضر جایگاه در باید و بود قتل به متهم قبل جلسه دو مثل سهیل

 میگفت چی هر راستان...گذشت کیوانی وکیل های انکار و راستان آوردنای دلیل به ساعت نیم

 ...میشد بسته ما دهن که میاورد دلیلی یا و میکرد رو شاهد یه یا کیوانی

 ...بودم شده عصبانی خیلی دستش از...بود نیومده بازم کامیار
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 همگ دار؟ بالای بکشن گناه بی رو سهیل نزاره بود نداده قول مگه نبود؟ داداش مثل سهیل مگه

 بود؟ نداده قول

 ...اومدم خودم به قاضی چکش صدای با

 :گفت جدیت با قاضی

 ...میکنیم اعلام رو حکم ساعت نیم بعد...استراحت ساعت نیم-

 .بود معلوم حکم...امروز اونم...کنن اعلام حکمو میخواستن...کوبید امان بی و تند قلبم

 یمدرک هیچ ما وقتی...کردن درست پاپوش سهیل برای وقتی...بود کیوانی نفع به چی همه وقتی

 ...نداریم سهیل گناهی بی اثبات برای

*** 

 ...بعد ساعت نیم

 :داد ادامه وسریع کرد کوتاهی مکث قاضی

 تا شده صادر حکم...میکند محکوم نفس قصاص به و شناخته مجرم را رادمهر سهیل آقای دادگاه-

 ... تاریخ

 که یادمه فقط...نشنیدم هم رو نظر تجدید دادگاه تاریخ حتی...هیچی...نفهمیدم هیچی دیگه

 افتادن با یادمه...افتاد زمین چشمش گوشه از اشک قطره یه و انداخت پایین رو سرش سهیل

 پوزخند و رو چشمام...شد سیاه چشمام جلوی دنیا تمام بازم و افتادم زمین منم اشکش قطره

 ...سپردم خاطر به ، شد خونده حکم ،وقتی رو کیوانی

 که پناهی آوا اما میخواست انتقام یکم دلم...بودن من های بدبختی تمام مسبب خانواده اون

 ...ضعیف خیلی...ضعیفم من...آره...کنه مقاومت کیوانی خون و گوشت از یکی مقابل نمیتونه

*** 
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 آدم درد خب...بودم کرده عادت کردنا غش و عصبی های شوک این به دیگه...کردم باز رو چشمام 

 یه من که کنه قبول نمیخواد هیچکس چرا آخه...روزش هر کار میشه رفتن هوش از باشه زیاد که

 این از تر ضعیف من...وایسم ها مشکل جلوی باد ای پشتوانه هیچ بدون که جوونم دختر

 و باشن شیرزن باید همه مگه آخه...ام شکننده خودم سالای و سن هم از خیلی مثل منم...چیزام

 نیارن؟ ابر به خم مشکلا جلوی

 مخ کمرم سهیل غمگین نگه  ها اشک دیدن با بلکه میارم ابرو به خم تنها نه من...نمیتونم من 

 ...میشم خورد درون از...میشه

 و ودب باز پنجره...نبود اتاق توی کسی...بودم درمانگاه تو اینکه مثل...انداختم اطرافم به نگاهی

 دلم...نمیبردم لذت صورتم به برخوردش و نسیم وزیدن از  دیگه انگار اما میومد خنکی نسیم

 ...نمیشدم بلند دیگه و میبستم رو چشمام همیشه باربرای یه میخواست

 و ودب نشسته صندلی این روی سهیل الان میخواست دلم چقدر و بود تختم کنار خالی صندلی یه

 ...میکشید رو نازم همیشه مثل

 گناه جرم به بود کرده اسیرش...بود زندانی من از دورتر جایی اون و میخواستم رو گاهم تکیه

 .کنه پیدا نجات باید...نکرده

 باید...نمیاد بر دستم از کاری هیچ من و میکشن دستی دستی رو سهیل دارن ببینم نمیتونم من

 ...هست راهی یه گفت اون...کیوانی وکیل سراغ برم باید...کنم سعی

 ...بود شده تموم تقریبا...کردم نگاه سرم بالای سرم به

 ...بود گفته کیوانی وکیل که راهی اون سراغ برم گرفتم تصمیم و کردم جدا دستم از اونو آروم

 

 و بود من وجود تمام سهیل...باشه که چی هر...میکنم قبول رو پیشنهادشون حتما باشه راهی اگه

 ...بزارم پا خودمم رو بودم حاضر نجاتش برای من
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 الان حداقل یا بود نیومده همراهم کسی انگار...شدیم خارج درمانگاه از و زدم بیرون اتاق از سریع

 ...نبودن اینجا

 شسیو که شد خوب...کیوانی وکیل شماره سراغ رفتم و آوردم درش سریع...بود جیبم تو موبایلم

 ...کردم

 :پیچید گوشم تو رساش صدای بوق تا چند بعد و زدم رو اتصال دکمه

 الو؟-

 ...پناهی آوا...هستم پناهی...سلام-

 :گفت و خندید رندانه

 ...رادمهر آقای همسر...بله بله...اوه-

 ...هستم نامزدش-

 :گفت جدی لحنی با بعد...کرد معناداری سکوت

  آورده بوجود عاطفی پیوند اینطور ساده نامزدی یه نمیکنم باور...نه-

 !باشه

 ...نکنید باور میخواید کنید باور میخواین حالا...نامزدشم فقط من-

 میشید؟ عصبی چرا...پناهی خانوم باشه-

 :گفت و کرد مکثی 

 کردید؟ فکر پیشنهادم به راجع-

 :کردم زمزمه تردید با و بستم چشمامو

 بیام؟ باید کجا-
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 :گفت و خندید دوباره

 بهتون رو چیز همه اون...مهراد پیش میبرمتون و دنبالتون میام ظهر از بعد پنج ساعت امروز-

 ...کنید اس ام اس برام رو آدرستون...میگه

 مرد جون...نداشتم ای چاره...داره ای نقشه که بود مشخص اما میزد ای دوستانه لحن با رو حرفاش

 ...میکشید انتظارشو دار طناب یه و بود وسط جونش...بود وسط شوهرم جون...بود وسط مغرورم

 :گفتم ناچار به

 ...میفرستم براتون آدرسو...باشه-

 ...انگار میدادن مرگ بوی ها خنده این و خندید باز

 :گفت زیرکی با

 ...دیگه چیز یه و باشه-

 چی؟-

 فهمیدین؟...بشه خبر با قرار این از نباید کسی-

 حاضر که بودم مغروری آوای همون من که انگار نه انگار...بود بسته ها راه تمام...نبود ای چاره 

 ...انگار نه انگار...کنه تحمل رو دیگران گذاشتن شرط و زورگویی وجه هیچ به نبود

 ونزندگیم تو که گرگایی پس از میتونستم تا میکرد عوضی کاش اما کرد عوض منو سهیل عشق

 زندگی وسط درست پاشون قضا از که ای عقده آدم عده یه...کنم عرض چه که گرگ...بیام بر بودن

 ...وسطش درست... بود ما

 :کردم قبول بالاجبار رو شرطش

 !باشه-

 !خداحافظ...پس خب-
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 ...نمیشناسه ناراضی و راضی که اجبار اما میکرد بیداد نارضایتی دلم ته-

 سهیل با همیشه که پارکی اون آدرس نوشتن به کردم شروع و کردم قطع رو تماس

 بزرگترین رانگا و نگفتم کس هیچ به...نگفتم کس هیچ به و فرستادم...فرستادم و نوشتم...میرفتیم

 ...بود همینجا زندگیم اشتباه

*** 

 

*** 

 خواستم...میرفت خواب داشت کم کم پاهام...بودم ایستاده پارک روی به رو که بود ساعتی نیم

 ابخط مورد منو صدایی رفتن راه به کردم شروع که همین...بره بین از پاهام گز گز تا برم راه کمی

 :داد قرار

 !پناهی خانوم-

 ...برگشتم صدا سمت به سریع

 هک بالایی مدل ماشین بر سوار اینبار و... بود کرده عوض هم عینکش فریم انگار...بود مرد همون

 ...نبودم بلد اسمشم حتی

 :گفت لبخند با

 !امجد...خودمم-

 نمیشید؟ سوار

 :گفت بشم سوار که خواستم همین...کردم باز رو پشت در و رفتم ماشین سمت به میلی بی با

 ...جلو بفرمایین-

 :گفتم جدیت با
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 ...ترم راحت پشت-

 ...میلتونه جور هر...باشه-

 بیرون به رو نگاهم و انداختم ماشین پشت های صندلی روی رو خودم ای دیگه حرف هیچ بدون

 ...دوختم

 حرکت به ماشین بعد کمی و شد خیره رو به رو به دوباره و انداخت بهم ای کنجکاوانه نگاه امجد

 ...افتاد

 رو عزیزام بودن دلم...میخواست رو سهیل دلم...میخواست رو شیدا بودن دلم

 ...بودم سهیل نجات فکر به فقط...میکنم چیکار دارم نمیدونستم...میخواست

 :گفت و کرد پارک مجللی خونه روی به رو امجد بعد ربع یه حدود

 !شید پیاده-

 ودب سهیل خونه از زیباتر خیلی...انداختم نگاه بود روم به رو که ای خونه به و شدم پیاده ماشین از

 !کجا تنفر حس این و کجا داشتم جا اون تو من که حسی اما

 :گفت و کرد باز رو خونه در کلیدش با امجد...رفتم در سمت به و افتادم راه امجد سر پشت 

 ...بفرمایین شما اول...ترن مقدم خانوما-

 ...شدم خونه وارد و نگفتم چیزی اما کردم نگاه بهش تعجب با

 ...بود سست قدمام...میلرزید پاهام

 ...نداشتم اطمینان میکردم که کاری به

 لذت محیط این از حتما بودم ای دیگه موقعیت توی اگه و بود سبز سر و زیبا خیلی خونه حیاط

 ...الان اما میبردم

 ...بودم ایستاده خونه سالن در به رو اومدم که خودم به
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 و دادم شارف پایین سمت به رو دستگیره ناگهانی تصمیم یه تو و کردم نگاه در دستگیره به شک با

 ...شدم سالن وارد

 ...بود شاهانه خیلی و نداشت خونه دیگه جاهای از کمی دست هم سالن

 :داد خراش رو اعصابم صداش با دوباره امجد

 ...منتظرتونه...بالاست مهراد-

 میگفتم لجبازی با همیشه مثل که بودم وضعیتی در الان کاش

 " نباشه منتظر سیاه سال صد میخوام"

 ...کردم طی رو ها پله نامطمئن های قدم با و کردم اکتفا"باشه" گفتن به اما

 

 ...میرسید گوش به اتاق توی از ملایمی موزیک صدای و بود باز بالا طبقه های اتاق از یکی در

 هک اتاقی یاد...داشت سفیدی و سیاه دکوراسیون اتاق.بود رو به رو به نگاهم...شدم داخل شک با

 !میشن تموم زود خوب روزای چقدر...افتادم بود داده بهم سهیل

 .بود نشسته من به صندلی،پشت رو مردی...گشتم کیوانی دنبال به نگاهم با 

 :گفتم لرزون صدایی با...شدم تر نزدیک

 ...سلام-

 ...برگردوند من سمت به صندلیشو

 ...همیشگی پوزخند همون بازم...انداختم نگاه صورتش به

 :گفت تمسخر با

 ...رادمهر خانوم...بگم بهتر یا...پناهی آوا خانوم...به به-
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 ...میکرد خورد رو آدم غرور صداش توی تمسخر

 :گفتم حرفش به توجه بدون

 ...داشتید کار من با میگفت وکیلتون-

 بود؟ انگیز نفرت انقدر مرد این چرا...زد پوزخند باز

 :گفتم نلرزه میکردم سعی که صدایی با

 ...بگید دارید پیشنهادی اگه...اینجا اومدم سهیل خاطر به فقط من-

 ...برداشت کناریش میز روی از رو سیگارش پاکت و شد بلند جاش از

 ...زد بهش عمیقی پک و  کرد روشن سیگار یه

 :گفت جدیت با

 ...مطلب اصل سر میرم-

 :داد ادامه و کرد بلندی نسبتا مکثی

 ...کرد ناامید رو امیدم واقع در...گرفت ازم رو من کس تنها من برادر کشتن با رادمهر سهیل-

 ...میخوام منم

 ...میکرد ام دیوونه هاش مکث این...فرستاد بیرون آرومی به رو سیگارش دود و گرفت بالا و سرشو

 :گفت خشکش لحن با دوباره

 تو...میخوام رو زندگیش عشق...میخوام رو امیدش...نمیخوام جونشو...زندگیشم امید دنبال منم-

 ...میخوام رو

 ...کنم تحلیل ذهنم توی رو حرفش تا کشید طول ثانیه چند
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 میخواست؟ چی من از انگیز بر تنفر مرد این

 ...سهیل کی؟به به اونم بدقولی؟ خیانت؟

 زبون به ای دیگه جمله کاش...بزنم قیدشو باید سهیل کشیدن نفس و بودن برای من یعنی

 ...پیشونیم وسط بزاره و بکشه اسلحه یه کاش...نیاره

 ...بگیره سهیل از منو مرگ با کاش...کنم ازدواج اون با من که نخواد اما و بکشه منو کاش

 ...نکنم خیانت اما بمیرم حاضرم من

 ...بودم افتاده سکسکه به ترس از... رفتم عقب قدم چند ترس با

 :گفت و زد ای قهقهه کیوانی

 ازش سهیل موندن زنده برای باید...کردی فکر درست...آره...ترسیدی که میبینم-

 ...رضایته برای من شرط این...طلاق...بگذری

 

 ...میدیدم توچشاش رو انتقام برق...زدم زل خاکستریش چشای تو

 ...من نابودی شایدم و بود سهیل نابودی دنبال اون

 ...کنم فرار اتاق اون از تا رفتم عقب عقب

 اون از و کردم باز رو در... میکرد نگاهم پوزخند با همچنان کیوانی...در به خوردم تا رفتم اونقدر

 ...بیرون زدم اتاق

 ...کنم فرار اونجا از تا میدویدم سریع و تند

 ...نمیکردم قبول رو شرط این...نه

 ...میکرد نگاه من به و بود ایستاده گوشه یه امجد...رسوندم حیاط به رو خودم استرس و ترس با
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 پر توشون هایی نگاه...ست ناگفته پرحرف توشون که هایی نگاه...میگرفت لرزم ها نگاه اینجور از

 ...نمیدونی تو که چیزایی...میدونن چیزا خیلی که هایی نگاه...ست نقشه

 .دادم سرعت قدمام به بازم و بشم بیخیالش کردم سعی

 :کرد میخکوبم لحظه چند برای امجد بلند صدای که بشم خارج حیاط از بود نمونده چیزی

 به نسبت عشقت میخوای نکنه...نکنی رد رو مهراد پیشنهاد که باشی عاقل اونقدر میکردم فکر-

  دار؟ بالای بکشونه اونو سهیل

 ...کشیدم درد و شنیدم...شنیدم و ایستادم

 :گفتم بغض پر

 ...میره می من بدون اون...کنم خیانت بهش نمیتونم-

 :دادم ادامه آرومتر و

 ...اون بدون هم من-

 :گفت و زد بلندی پوزخند امجد

 فرهاد بدون شیرین مگه...نباشه هعهم قصه تو شاید اصلا...نه...هاست قصه تو همش چیزا این-

 مرد؟

 ...داد ادامه زندگیش به فرهاد بدون و کرد ازدواج خسرو با که دیدی

 :گفتم و برگشتم ستش به عصبانیت با

 مرگ خبر از فرهاد ولی باشه نمرده فرهاد بدون شیرین ممکنه...باشم شیرین نمیخوام من-

 ...کرد دق شیرین

 داری تو...باشه هم ممنون باید اون...بدی نجات رو عشقت قراره...بمیری نیست قرار که تو-

 ...میکنی فداکاری
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 نمیدونست...مرگ یعنی خونه این توی من موندن نمیدونست بمیرم؟پس نیست قرار میگفت

 ...مرگ یعنی من کنار سهیل نبودن

 ...نیست نکشیدن نفس و قلب ضربان شدن قطع فقط مرگ

 ... مردی یعنی امیده چی هر از شدی خالی و نداشت وجود قلبت تو عشقی دیگه وقت هر

 :گفتم حرص با

 ...نمیشه راضی سهیل...نمیتونم بخوام منم اگه حتی اصلا...نمیتونم-

 :گفت خودش خاص لحن با و کرد قفل بهم سینه روی دستاشو امجد

 بینتونه؟ موقت صیغه یه از غیر چیزی مگه-

 ...بودن سهیل و من زندگی های داشته ترین مهم که چیزایی...علاقه...عشق...بود...آره

 ...فهمید نمی رو اینا که این ولی

 :گفتم غم با و برگردوندم ازش رو روم

 ...شد خونده بینمون ماهه شیش صیغه یه پیش ماه دو تقریبا...نه-

 :گفت بیخیالی با امجد

 موقت؟ همین؟صیغه-

 باقی مدت میتونه که اونه فقط چون...نمیشه باطل صیغه این نخواد سهیل تا ولی...همین...آره-

 ...کرد نمیشه هم کاری هیچ و سهیلم شرعی زن دیگه ماه چهار تا من وگرنه...ببخشه رو مونده

 من سر از دست نفر دو این و بشه فرجی شاید تا میزدم چنگ چیزی هر به...میاوردم بهونه

 ...بردارن

 ...نداشتم اصلا رو مرگش طاقت اما...نداشتم رو سهیل از جدایی توان من
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 ...کنه انتخاب رو بدتر،بد و بد بین باید آدم گاهی

 

 ...کشید بیرون افکارم از منو صدایی که بودم افکار همین تو

 ...شدم مواجه کیوانی نحس چهره با دوباره و برگشتم صدا سمت به

 :گفت کیوانی

 ازش میگی بهش...نمیخوایش دیگه میگی بهش...ملاقاتش میری...داری وقت فردا پس تا فقط-

 من خونه تو ماه چهار تو نکرد فسخ اگه اما...هیچ که کنه فسخ رو صیغه شد راضی اگه...متنفری

 ...میکنی ازدواج من با بعد و بشه باطل خود به خود صیغه تا مهمونی

 ...داره وجود راه یه همین فقط بدی نجات رو سهیل میخوای اگه

 ...دار بالای میکشم رو عوضیت نامزد اون باش مطمئن فردا پسون بشه پسفردات...داداشم روح به

 ...میگفت عصبانیت و حرص با رو آخر کلمات

 :گفتم و لرزید صدام...لرزید تنم...لرزید دلم

 ...اون...نکشته برادرتو اون...گناهه بی سهیل خدا به-

 :گفت داد با

 ...شو خفه-

 :گفت بعد یکم...دوخت زمین به رو نگاهش کلافه و برد موهاش لای دستشو

 ی،سهیلنباش اینجا... پسفردا میکنم،تا تاکید دوباره...پسفردا تا اگه... کنی اش تبرئه نکن سعی-

 ...کن فرض مرده رو رادمهر

 ...ندارم طاقت دیگه من سختی؟ دوراهیه چه این آخه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 616 

 خارج اونجا از هم بعد...بود تنفر از پر که نگاهی...کردم پرتاب کیوانی سمت به رو نگاهم آخرین

 ...دورشدم لعنتی خونه اون از سرعت به و شدم

 ...گرفتم می تصمیم سهیل برای باید...میکردم فکر باید

 که یکس...زندگیته تموم که بگیری تصمیم کسی نبودن یا بودن برای بخوای که سخته قدر چه

 ...سخته خیلی...میکنی عوض رو زندگیش مسیر داری نداره خبر خودشم حتی

*** 

 ...آوا کن باز...کن باز رو در میگم بهت-

 :داد ادامه دوباره و کرد صبر یکم

 ...کن باز رو در نیومده بالا سگم روی اون تا میگم بهت-

 :زدم داد و دادم فشار بغلم تو بیشتر رو بالشم

 ...باشم تنها میخوام...کن ولم شیدا-

 :زد داد عصبانیت با شیدا

 ...کن باز درو میگم بهت...باشی تنها میخوای میکنی غلط-

 ...نداشتم رو در کردن باز قصد منم و نداشت رفتن قصد دختر این

 :گفت مظلومی لحن با نمیکنم باز رو در من دید که شیدا

 ناامیدی؟ اینقدر چرا من؟ خواهر میکنی اینطور خودت با چراداری آخه-

 یاب بهتمیگم...میکردی هق هق داشتی صبح تا نمیشنوم؟دیشب رو هات گریه صدای میکتی فکر 

 نبالد...میکرده زندگی توش سهیل که ای خونه به چسبیدی...انگار نه انگار اما خودمون خونه بریم

 هستی؟ چی
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 خودت؟ آزار دنبال 

 چشمات؟ جلوی بیاد خاطراتش خونه این از طرف هر دیدن با میخوای 

 ...ریختم اشک افکارم با و کردم فکر تونستم تا دیشب

 به شروع و برداشتم میز روی از رو خاطراتم دفتر شیدا صدای به توجه بی...بودم گرفته رو تصمیم

 ...کردم نوشتن

 ...بیارم کاغذ روی رو حسم تمام تونستم بالاخره تا زدم خط و نوشتم ساعت نیم حدود

 

 ...بودم خسته منم...انگار بود شده خسته...نمیکرد صدام دیگه شیدا

 :کردم پلی آهنگ یه و برداشتم گوشیمو

 شد؟ اینجوری که شد چی نمیدونم-

 !پیشم نیستی روزه چند نمیدونم

 ...بدونی فقط که میگم رو اینا 

 ...میشم دیوونه دارم یواش یواش

 ...دوبارت دیدن ی واسه کی تا

 ...،بمیرم بشم خسته ها کوچه تو

 بگردم؟ تو دنبال باید کی تا

 بگیرم؟ سراغتو باید ازکی

 بگیرم؟ سراغتو باید کی از
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 ...بشه خیس چشمای نبود قرار

 ...بشه نیست قرار چی هر نبود قرار

 ...شه آرزوم دیدنت نبود قرار

 ...شه تموم اینطوری که نبود قرار

 

 آخر؟ های ثانیه میاد یادت

 ...زودی به میام اما میرم گفتی

 ...اشکمو نبینی بستم چشمامو

 ...بودی رفته و بازکردم چشمامو

 ...بودی رفته و کردم باز چشملمو

 

 ...بشه خیس من چشمای نبود قرار

 ...بشه نیست قرار چی هر نبود قرار

 ...شه آرزوم دیدنت نبود قرار

 ...شه تموم اینجوری که نبود قرار
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 ...امان بی و شدت با...میریختن صورتم روی آهنگ شنیدن با اشکهام

 سنگ امشب من...ام رفته دست از عشق برای میریختم اشک که بود روزی آخرین امشب

 ...همه برای...شیدا برای حتی...سهیل برای حتی...همه برای...میشم سخت...میشم

 کوله رکنا از کاغذ تیکه یه و انداختم کناری به رو بغلم توی بالش...میشد تاریک داشت کم کم هوا

 :نوشتم و درآوردم ام

 ...سلام-

 .گفتم دروغ تو به من.میرم همیشه برای دارم من.متاسفم سهیل

 مه موفق...خیلی...کنم بازی رو عاشقا نقش کردم سعی خیلی.میخواستم پولت خاطر به رو تو من

 دیگه که حالا نیومد دلم اما...ریخت بهم رو چی همه اتفاق این.نبود یار باهام بخت انگار اما بودم

 .همین...ام دروغگو یه من...نگم بهت رو واقعیت نمونده برات فرصتی

 ...هیچوقت...نگرد دنبالم هیچقت دیگه

 به بودم مجبور اما نمیکنه باور رو نامه این هیچکس میدونستم...ریختم اشک و نوشتم

 ...مجبور...نوشتنش

 ...گذاشتم میزم روی و کردم تا رو نامه

 ...کردم عوض بیرون لباسای با رو خونه لباسای سریع و شدم بلند جام از

 قاتا به نگاهی بار آخرین برای و گذاشتم ام کوله توی هم رو شناسنامم و ضروری وسایل سری یه

 کمتر خاطرات تا بیرون زدم اتاق از سرعت به و انداختم بود داده هدیه بهم سهیل که زیبایی

 ...کنن اذیتم

 :کرد میخکوبم کامیار صدای یهو که میرفتم پایین ها پله از داشتم صدا و سر بی

 کجا؟-
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 ...کن کمک بهم خودت خدایا

 :دادم جواب سرد لحنی با

 ...کنم خلوت خودم با کم یه تا میرم دارم-

 ...بود زده زل بهم متعجب کامیار

 اب دوباره برم بیرون در از خواستم تا اما کردم طی اون به توجه بدون هم رو مونده باقی پله تا چند

 ...شد رفتنم مانع صداش

 

 ...بگو بهم راستشو آوا؟-

 :گفتم نلرزه میکردم سعی که صدایی با

 ...همین فقط...باشم تنها یکم میخوام...میگم راستشو-

 :گفت مهربونی با کامیار

 ارب یه میخوام تو از من اما...میشی خم مشکلات بار زیر داری میدونم...سخته خیلی برات میدونم-

 ...نیست تو کار شکستن...استوار و محکم...وایسی محکم دیگه

 :داد ادامه مطمئن چندان نه صدایی با و کرد کوتاه مکثی

 ...باشیم نظر تجدید دادگاه رای منتظر باید...هست امیدی هنوز...نشده نهایی دادگاه رای هنوز-

 اشمب عوضی سهیل نظر تو باید من...بشه عوض نبود قرار هیچی...میداد بهم بیخود دلداری کامیار

 ...بشه عوض سرنوشتش تا

 جون قیمت به حتی شده...بمیره سهیل نمیزارم منم و ست بسته من تصمیم به سهیل زندگی

 ...نمیزارم خودم
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 ...میکردم کاری یه باید من پس...نکرد کاری که کامیار

 ...بودم دلخور خیلی دستش از

 :گفتم و انداختم کامیار به غمیگنی نگاه

 ...دادی قول...بدی نجاتش دادی قول تو...نره یادت-

 ...انداخت ویلچر دسته به چنگی شرم فشار از و انداخت پایین رو سرش زده خجالت کامیار

 :گفتم تردید با

 زندگی به رو سهیل و بمونی باقی محکم باید تو...باش خودت مراقب و بگیر بالا سرتو-

 دیگه و بده سهیل به اونو...هست میزم روی نامه یه...کنه زندگی من بدون باید اون...برگردوندی

 ...نباید...بگردید دنبالم نباید دیگه هیچکس نه و شیدا نه تو نه...نگرد من دنبال هیچوقت

 ...بکشه نفس نمیتونست حتی...بود زده زل بهم بهت با کامیار

 به و کردم استفاده سوء بره راه نمیتونست اینکه از بزنه صدا رو شیدا و بیاد خودش به بخواد تا

 ...رسوندم حیاط در به رو خودم و شدم خارج خونه از دو حالت

 که کامیاری از شدم دور و شنیدم فریاد یه میشدم خارج حیاط در از داشتم که آخری لحظه فقط

 ...میزد صدا رو اسمم گونه التماس

 ...میکردم گور و گم خودمو باید...شدم دور خونه اون از و دوییدم تونستم تا

 :زدم داد و دادم تکون دست تاکسی اولین برای ، رسوندم خیابون به خودمو

 !دربست-

*** 

 ...زدم پوزخند یه تابلوش به کردن نگاه با و وایسادم خونه مسافر روی به رو
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 ...موندم می اینجا شبو باید که بود کشیده کجا به کارم

 ...شدم م رو روبه رفته در زوار خونه مسافر وارد تردید با

 :گفتم بلندی نسبتا صدای با و رفتم میزد چرت پیشخوان پشت که مردی سمت به

 آقا؟؟؟-

 :زدم داد بلندتری صدایی با...بود خواب همچنان مرده

 آقاااااااا؟؟؟-

 :گفت و کرد نگاه رو برش و دور یکم ترس با...پرید جا از ها گرفته برق مثل یهو مرده

 هستید؟ کی کیم؟شما کجاست؟من شده؟اینجا چی-

 :گفتم و نشست لبخندم رو واقعی لبخند یه لحظه اون تو

 ...بمونم اینجا امشبو اومدم منم و اید مسافرخونه این صاحب احتمالا شما-

 :گفت و شد جدی یهو مرده

 ...لطفا شناسنامه...اومدید خوش...بله-

 و کرد جا به جا ام شناسنامه و من بین رو نگاهش با یکم مرده...میز روی گذشتم رو ام شناسنامه

 :گفت آخر

 تهرانید؟ ساکن-

 

 :گفتم تعجب با

 مگه؟ چطور...ساکنم اینجا هم و تهرانم متولد هم...بله-
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 :گفت و زد شرمگینی لبخند مرده

 خودتون شما چون...بدم اتاق بهتون بتونم من که بیارید اماکن از نامه یه باید شما خواهرم خب-

 ...ساکنید اینجا

 !بودم نشنیده حالا تا...شانس بخشکی

 اماکن؟ بری باید کنی اجاره مسافرخونه تو اتاق یه اینکه واسه مگه

 ...نداشتم اطلاع قوانین این از همین خاطر به و میگرفتم اتاق تهران توی که بود بارم اولین 

 اونجا از و رفتم خروجی در سمت به دوباره و گرفتم مرد اون دست از رو شناسنامه ناامیدی با

 رداف قراره که رو کاری گرفتم تصمیم همین برای نداشتم رو اماکن به رفتن حوصله...زدم بیرون

 ...امشب همین...کیوانی پیش میرفتم باید...کنم تمومش امشب همین انجامبدم

 اما...ردمک فکر بکنم بود قرار که کاری به فقط راه توی و افتادم راه به کیوانی خونه سمت به پیاده

 ...نمیریختم اشک دفعه این دیگه

 ...بود شده معنا بی برام دنیا تمام انگار...بودم شده احساس بی آدم یه

 ...خورد زنگ موبایلم رفتم که یکم

 

 ...انداختم اش صفحه به گذرا نگاهی و آوردم درش جیبم توی از

 ...بود امجد...نه اما باشن کامیار و شیدا بازم میکردم فکر

 :گفتم و زدم رو اتصال دکمه

 بله؟-

 ...سلام-
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 ...امجد آقای سلام-

 ...به راجع تا زدم زنگ-

 :بده ادامه نذاشتم

 ...بشنوم رو سهیل آزادی خبر دیگه روز سه میخواد دلم...اونجا میام امروز...قبوله-

 :گفت تعجب با امجد

 می باقی جرم عمومی جنبه بده رضایت هم مهراد اگه اما...خوبه کردی قبول رو شرط که این-

 ...که مونه

 :گفتم حوصله بی

 کوفتیه؟ چه دیگه جرم عمومی جنبه-

 :گفت جدیت با امجد 

 ...داده انجام که قتلی خاطر به حبس مدت یه یعنی! باادب خانوم-

 ...بکن کاریش یه خودت...زیاده خیلی نفوذت شنیدم...نمیشه حالیم حرفا این من-

 ...من آخه-

 ...بکن کاریش یه-

 ام مسخره روی پیاده به و کردم قطع خداحافظی بدون رو ،تماس گفتم حرص با رو آخر جمله

 خود خود...نبود هدف که کیوانی خونه...میرفتم راه هدف بی...میشه چی نمیدونستم...دادم ادامه

 ...بود هدفی بی

 بروم؟ راه قدر چه"

 ...تو فکر در و تو از دور
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 ماست؟ میان زندگی نام به مانعی چرا و

 ...بدویم هم با ابدیت تا بیا 

 ...بود ما جهنم دنیا این

 !باشد ما بهشت دیگر دنیای شاید

 ...شلوغ شهر این در باش من همراه و بیا

 ...نیست تو و من جای اینجا

 "بیا...بدویم ابدیت تا بیا

*** 

 

  راوی

 

 زیدو می پاییز اوایل که بادی...انداخت سرش بالای ابری آسمان به نگاهی...مالید هم به را دستانش

 ...بود شده سردش کمی الیف و بود آورده همراه به کمی سرمای

 ...نرفتن و رفتن میان...بود مردد

 ...بود کرده گیر سختی راهی دو سر

  و بود زیبا دخترکی مهر دلسوخته و عاشق که  مهربانی مرد طرف یک

 ...اما...داشت دوست را او که فرامرزی طرف یک

 ...نشناسد دید را او کسی اگر تا کرد صورتش روبند را شال و داد تکیه کنارش درخت به دوباره
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 ...خانه این بود شده آرام و حاشیه بی قدر چه...بود سهیل خانه در مات نگاهش

 ناگهان که رفتن قصد...بسپارد سرنوشت دست به را اتفاقات و کند فراموش را چیز همه خواست

 بیرون خانه از آوا و شد باز شدت به بود کرده آن میخ را نگاهش پیش لحظه چند ای خانه در

 ...میکرد فرار کسی از داشت هم شاید یا داشت عجله خیلی انگار...دوید

 ...بود کرده رها باز را حیاط در که بود زیاد اش عجله قدر آن انگار آوا

 خانه داخل از مردی ممتد  های فریاد صدای...ماند خیره رویش به رو صحنه به تعجب با الیف

 ...میکرد صدا را "آوا" نام وار طوطی که میشد شنیده

 صدای صدا این که دهد تشخیص توانست خوب و بود قوی ها صدا سپردن خاطر به در اش حافظه

 او با کنایه با و خورد جا ، دید سهیل خانه در را فرامرز وقتی که جوانی مرد همان...است کامیار

 ...گفت سخن

 التماس انگار...میزد صدا را او همچنان کامیار ولی بود شده ناپدید الیف نظر از کاملا دیگر آوا

 ...شد نزدیکتر خانه در به کمی تردید با الیف...نداشت را آوا برگرداندن توان کامیار صدای

 شیدا...کرد نگاه اطراف به هراس با و زد بیرون خانه از دیگری دختر آمدو کفش صدای ناگهان

 ...بود

 ...بود رفته که او اما انگار بود آوا دنبال

 سمت به را نگاهش شیدا نگاه که لحظه همان اما برود آنجا از ندیده را او شیدا تا خواست الیف

 ...شناساند شیدا به را الیف و زد کنار صورتش روی از را شال وار شیطنت نسیمی انداخت الیف

 :کرد زمزمه بهت با شیدا

 الیف؟خودتی؟-

 ...رفت او سمت به سرعت با و

 ...بود شده میخکوب سرجایش در الیف
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 !چیست تکلیفش نمیدانست

 آلوده خون به دستانش که فرامرزی با ماندن و رفتن یا و کیوانی قتل راز  کردن برملا و ماندن

 ؟!بود

 ...برد خانه داخل به و کشید خود دنبال به را الیف شیدا

 مقاومت دیگر گذشت که کمی اما میشد کشیده شیدا دنبال به میلی بی با ابتدا الیف

  یشدم لگدمال قلبش وسط این اگر حتی...میداد پس تاوان باید فرامرز...گرفت را تصمیمش...نکرد

 دوست بردارش مثل را سهیل که بود کسی همان او...کنند مجازات گناه بی را سهیل نمیگذاشت

 ...باشد بدی خواهر نمیتوانست پس داشت

 ...حق نا و است باطل که باشد فرامرزی با نداشت دوست او...حق و بود بیگناه سهیل

 

Z.y: 

 لحظه میکشد خود دنبال به را دختری همسرش دید وقتی...بود مانده خیره در به آشفته کامیار

 چه هر دختر آن...دیگریست کس او که شد متوجه کمکم اما بزند لبخند خواست و آوا کرد فکر

  میشد نزدیکتر قدر

 ...میشد افزوده کامیار خشم بر بیشتر

 او...ودب کشانده باتلاق این به بود برادرش مثل که را کسی...را سهیل که کسی نامزد...بود الیف او

 ...بود فرامرز نامزد

 :زد فریاد بلندی صدای با کامیار شد داخل الیف که همین

 ...دادی رو سهیل های خوبی مزد خوب بگو بهش برو...عزیزت نامزد پیش داری؟برو چیکار اینجا-

 ...داشت حق کامیار...انداخت پایین را سرش شرمندگی با الیف
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 ...نبود رئیسشاین حق

 :گفت شرمندگی با الیف

 ...کرد بد شما حق در فرامرز...میخوام معذرت ازتون واقعا من... دارید حق شما-

 :گفت و زد پوزخندی کامیار

 خونه اومدید که شب همون باید...خودم...کردم حماقت خودم من اما...بخواید معذرت بایدم...بله-

 اونشب...شنیدم درست شب اون میدونستم من...شب همون...بیرون میکردم پرتتون سهیل

 تو رفتنم هوش از قبل که بود فرامرز صدای...میومد اراذل اون گوشی از که بود فرامرز صدای

 گفت، اسپیکر

 "...فروشا آدم تقاص اینه"

 این توی سهیل شد باعث حماقتم اما اشتباهه کردم که شکی میکردم فکر...بود خودکثافتش

 ...بیافته هچل

 ینا اما...نفهمه کسی شو ها کثافتکاری تا کشته اونو خودش و بوده همدست کیوانی اون با فرامرز

 ...شد قاتل بیچاره سهیل وسط

 فالی که نمیدانست او...میدانست فرامرز همدست را الیف او...بود عصبانی وار دیوانه کامیار امروز

 یزندگ کمی دنبال به استانبول های کوچه پس کوچه در که ست ترکی دل ساده دخترک بیچاره

 ...داد هدیه او به ممنوعه عشقی و گذاشت او روی به رو را فرامرز روزگار اما میگشته

 :گفت و ایستاد کامیار روی به رو شیدا

 داره؟ گناهی چه بزنی؟الیف حرف اینطور مهمون با نمیذارم-

 عمیق حس یک داشت او  به نسبت که حسی ولی چرا نمیدانست...داشت دوست را الیف شیدا

 و داشت دوست را الیف هم آوا...بود کرده پیدا دیگر خواهری ها سال از پس گویی...بود خواهرانه

 ...میدانست جدا فرامرز از را او حساب
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 ...نزند حرفی دیگر کرد سعی و آمد کوتاه باردارش همسر خاطر به کامیار

 :گفت گونه التماس و نشاند ها کاناپه از یکی روی را الیف شیدا

 ...کن کمک ما به میتونی اگه تروخدا الیف-

 :گفت کلافگی با هم کامیار

 !الیف-

 یگناهب سهیل ممکنه...بیوفته بدی اتفاق ممکنه وگرنه کنیم پیدا تر زود چه هر رو فرامرز باید ما

 ...کرد جبران نشه دیگه که بکنه ای احمقانه کار آوا ممکنه حتی و بشه کشته

 :گفت و زد زل کامیار به بود افتاده آوا یاد به تازه انگار که شیدا

 نیست؟ همیشگیش کردنای قهر مثل آوا کردن قهر مگه کامی-

 :گفت دل در و زد زل زمین به درماندگی با کامیار 

 ...نبود همیشه مثل...نه-

 ...نیاورد زبان به چیزی ظاهر در اما

 :گفت دو آن بحث به توجه بدون الیف

 حتی و قاتله فرامرز میدونم من...بدیم نجات رو رئیس تا اومدم من...کنم کمکتون تا اومدم من-

 ...کنم اثباتش میتونم

 

 ...باشد دروغگو آمد نمی نظر به...شد دقیق الیف صورت در کامیار

 :گفت ذوق با شیدا

 کنی؟ ثابت رو سهیل گناهی بی میتونی تو یعنی-
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 :گفت تردید با الیف 

 ...گناهه بی رئیس و قاتله فرامرز که کنم ثابت میتونم من! بله-

 شتنندا خبر و میشنیدند امروز را دنیا بله ترین شیرین دو آن انگار...زدند لبخند شیدا و کامیار 

 لبشق روی الیف نداشتند خبر...میگوید غم و درد با را کلمه این که نشسته دختری رویشان به رو

 خبر او شکسته قلب از کسی جا این اما بیاورد زبان به را کلمه این توانسته تا گذاشته پا

 ...شد بود کنارش که ترکی دخترک حال دگرگونی متوجه بعد کمی شیدا انگار...نه اما...نداشت

 :گفت و گذاشت الیف شانه روی را دستش

 ...نبود این تو حق...متاسفم خوردی زندگیت تو که شکستی خاطر به-

 ...را اش خواهرانه دلداری نشنود الیف و خودش جز کسی که گفت آرام آنقدر

 :گفت جدیت با و زد تلخندی الیف

 ازش هبفهم که این بدون میگفت بهم رو قضیه داشت وقتی...گرفتم فیلم فرامرز های گفته از من-

 ...گرفتم فیلم

 خیلی نم به اون...بشه کشته گناه بی رئیس نمیخواست دلم ولی! نه یا میخوره دردتون به نمیدونم

 ...میکنه مجازات رو سهیل گذشته از دور خاطره یه خاطر به داره فرامرز اما...کرده محبت

 ازش داره نداره سهیل به ربطی اصلا که ای قضیه خاطر به داره اون...کرده کور رو چشماش انتقام

 ...میگیره انتقام

 و من به اون...نمیدونه هنوز فرامرز...اینجا اومدم و کنم تحمل رو ظلم این نتونستم منم...منم

 شم حاضر که نبودم عاشقش اونقدر شاید من اما گفت بهم رو حقیقت و کرد اطمینان عشقم

 ...بشه شروع دیگه نفر یه جون گرفتن با زندگیم

 زندگیش و سهیل ناجی او...دوختند چشم رویشان به رو نجات فرشته به تعجب با کامیار و شیدا

 ...بودند کمی چیز اینها مگر و بود عشقش و آوا ناجی او...بود
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 از بود خوشحال و بوده احترام قابل سهیل برای اینقدر دختر این چرا که میفهمید حالا کامیار

 ...بودنش

 و میشد کشیده حرفهایش و آوا سمت به مدام حواسش...داشت دلش در کمی نگرانی اما

 کند؟ چه باید نمیدانست

 دهش تمام چیز همه دیگر که بفهمد باید آوا...بگوید او به را چیز همه و بزند او به زنگی باید شاید 

 در آوا که کذایی نامه آن خواندن از قبل...آری...شده سهیل ناجی خونگرم ترک دخترک همان و

 ...برگردد باید آوا...میزد حرف او با باید بود گذاشته میزش روی بالا طبقه

 شان خانه میهمان آرامش صباحی چند و کند خود خانه عروس را آوا باید شد آزاد که سهیل

 ...شود

 ...بود خواهند هم با ابد تا که شیدایش و او مثل...ابد تا...باشند هم با باید آوا و سهیل

 :گفت و زد شیدا روی به لبخندی کامیار

 ...بزنم زنگ آوا به میخوام بیار رو موبایلم...خانومم-

 سمت به و شد لذت در غرق رسیده پایان به ها سختی تمام اینکه فکر با و زد لبخندی هم شیدا

 ...بدهند هم آوا به را خوش خبر این تا رفت کامیار موبایل

 هم خاکی مسیر یک از گاهی زندگی که نمیدانست انگار و بود خوشحال دوستش برای چقدر

 ...آنگاه که کند را انداختنت دست هوس که نکند خدا و دارد انداز دست بیشتر

*** 

 

  آوا

 شدی؟ رام بالاخره...پس خب-
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 !میکنی کاری هر عشقت واسه میدونستم 

 ...زد قهقهه بلند و 

 با میتونستم فقط که حیف اما بجوم رو اش خرخره میخواست دلم...کنم اش خفه میخواست دلم

 ...کنم نگاه بهش تنفر

 ...زد زل صورتم تو و اومد سمتم به آهسته های قدم با مهراد

 هک میگشتم ای گمشده خوشبختی دنبال به نگاهش توی فقط من اما بود کننده محسور نگاهش

 ... بود کشیده بیرون دستم از مرد این

 شیطان خود خود خود  مرد این...بودم دیده حال به تا که بود کسی ترین انگیز بر تنفر مرد این

 ...بود

 :گفت عجیبی لحن با

 ...جون دختر بدی پس تاوان عشقت بخاطر باید ابد تا امروز از-

 ...بیرون بزاری خونه این از پاتو دیگه نداری حق

 ...بیرون بیاد سهیلت آقا تا میدم رضایت میرم فردا

 ...ببینم شو قیافه کنی ازدواج باهاش نمیخوای دیگه تو میفهمه که موقعی میخواد دلم خیلی

 ...بعدش اما و منی مهمون خونه این تو ماه چهار تا تو

 :داد ادامه سریع و کرد کوتاهی مکثی

 ...میشی من زن رسما تو و میکنیم عقد هم با  بعدش-

 ...گرفت رو بدنم کل خفیفی لرزش

 بشه؟ اینطور بود قرار واقعا یعنی
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 ؟کردم خیانت بهش من چرا که باشه فکر این به من از دور عشقم و بشم هیولا این زن بود قرار من

 بشم؟ زندانی عمرمو بقیه قراره من آره؟یعنی 

 سامیار؟ و سمیه از دور بمونم؟یا کامیار و شیدا از دور

 ببینم؟ نمیتونستم آرشامم دیگه حتی یعنی 

 بود؟ تقدیری چه این آخه 

 :گفت و زد پوزخندی دوباره مهراد

 فکری؟ تو-

 :گفتم ترس با

 ...نداری حق کنی؟تو زندانی منو میخوای هستی؟نکنه چی دنبال تو-

 :گفت و گرفت سمتم به وار تهدید رو اش انگشتاشاره مهراد

 ...کارم همه من اینجا نره یادت...آهای-

 !نه کی و داره حق کی میکنم تعیین من

 ...نداشت معنایی جلوش سرکشی...بود مستبد مرد این

 :گفت و گرفت سمتم به رو دستش

 ...من به بده موبایلتو-

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو موبایلم میلی بی با

 میخوای؟ موبایلمو چرا-

 ...دیوار تو کوبید رو موبایلم بده رو جوابم اینکه بدون و رفت من به ای غره چشم مهراد 
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 :زدم داد عصبانیت با

 روانی؟ کردی چیکار-

 ...کردم حس لبم کنار رو خون گرمی...سوخت صورتم نصف یهو

 :زدم لب و کشیدم لبم کنار رو دستم ناباوری با

 تونستی؟ چطور...وحشی-

 ...شد نصیبم پوزخند هم باز 

 ...بود شده حس بی صورتم نصف که بود زده سیلی بهم جوری مهراد

 ...بود روانی واقعا مرد این

 چه تو ناو خاطر به که ببینه و بیاد نبود بلد چیزی نوازش و ناز و رفتن صدقه قربون جز که سهیلی

 ...گذاشتم پا باتلاقی

 ...انداخت صندلیش روی رو خودش و رفت صندلیش سمت به مهراد

 :گفت تنفر با

 ...میبینی بد وگرنه بزاری بیرون خونه این از پاتو نداری حق...بغلی اتاق برو گمشو-

 ...میکرد خوردم ممکن شکل بدترین به داشت...زد حلقه چشمام تو اشک

 :گفتم بغض با

 ...متنفر...متنفرم ازت-

 :گفت تفاوت بی مهراد

 ...زنیب حرف باهام نمیکنی جرات حتی بدونی خودت به نسبت منو تنفر میزان اگه تو...بیشتر من-
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 :گفتم خشم با

 کنی؟هان؟ ازدواج باهام میخوای چرا متنفری ازم اگه-

 :گفت و آورد در بود میز روی که پاکتی از سیگار یه

 !بیشتره تنفرم حس از انتقامم حس چون-

 ...کردم تند پا اتاق در سمت به و برگردوندم ازش رو روم

 :گفت بود تحکم از پر که صدایی با

 ...بده بهت اتاق یه گفت آقا بگو...ست آشپزخونه تو...زری پیش برو-

 ...نداری تو که میخواد لیاقت بودن آقا...میدن تو به اونا که لقبی این حیف...آقا...هه

 ...رفتم بیرون اتاق اون از و دادم فشار پایین به حرص با رو در دستگیره

 رت آروم یکم تا کشیدم عمیق نفس یه و دادم تکیه اتاق کنار دیوار به شدم خارج اتاق از وقتی

 ...بشم

 ...بد خیلی...بود بد حالم

 ...نیارم روم به کردم سعی

 ...پایین رفتم ها پله از حالی بی با

 :زدم صدا بیحال و رفتم آشپزخونه سمت به سریع

 ...خانوم زری...خانوم زری-

 لهجه با و اومد بیرون آشپزخونه از بود ای قهوه ابروش و چشم که مسنی زن که نکشید طولی

 :گفت
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 جان؟ خانوم بله-

 ...میکردم نگاه لبم گوشه زخم به داشت...انداختم بهش گذرا نگاهی

 :گفتم و نکردم بهش توجهی

 ...بدی نشون بهم اتاقمو گفت مهراد-

 :گفتم و نذاشتم که کنه راهنماییم خواست و افتاد راه جلوم و گفت چشمی لب زیر خانوم زری

 کجاست؟ بگو بهم فقط تو...برم میتونم خودم-

 :گفت و گزید لب خانوم زری

 !بفمهه اگه آقا...خانوم نه-

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم

 ...نمیفهمه-

 :بده نشونم اتاقو که شد راضی بالاخره و کرد پا اون پاو این کمی زری

 ...چپ سمت از دومی اتاقی مهراد آقا اتاق کنار راهروی خانوم-

 .انداختم توش خودمو و رفتم اتاق اون سمت به سرعت با

 ...بودم شدن خالی فکر به فقط

 ...کنم گریه میخواستم

 ...بزنم زار میخواستم

 ...میترکید داشت دلم

 ...کردن گریه به کردم شروع و بردم فرو بالش توی رو ،سرم انداختم تخت روی خودمو
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  اینقدر زندگی کاش...بود عمرم شب آخرین امشب کاش

 ...نبود طولانی

 ...بشه سپری عزیزام از دور قراره اگه نمیخوام رو زندگی

 ...نمیخوام

 :زدم فریاد بالش توی و کوبیدم تخت روی مشت با

 ...نمیخوااااااام-

 ...میداد شدت هام گریه به بدبختیام به کردن فکر و پیچید می گوشام تو ام خفه هقای هق

  و نیست کافی گریه شدن خالی برای همیشه"

 ...نیست لازم انتقام شکسته غرور ترمیم برای

 "...باشد است مهم بودنش که اویی باید گاهی

 

*** 

  سهیل

 ...بود در به نگاهش و بود نشسته ویلچر روی کامیار...شدم ملاقات اتاق وارد

 ...نشست لبش روی کمرنگی لبخند شدم وارد من که همین

 ... کنار کشید و کرد باز رو دستبتدم سربازه

 ...رفتم میز سمت به و مالیدم رو جاشون یکم...بود مونده دستم روی دستبند جای
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 های دفعه که نه...میزد موج غم چشماش توی...بودم کامیار روی به رو درست...میز پشت نشستم

 ...نه...بودا شاد پیش

 ...بود ناراحت دیگه جور یه انگار دفعه این اما

 ...زد حلقه چشماش تو اشک من دیدن با که بگم جرات به میتونم حتی

 ...سلام یه از دریغ...میکرد نگاه فقط اونم...کردم نگاهش و نشستم

 آخرین از بعد من...نیست من برای نجاتی راه دیگه بود فهمیده اونم انگار...بود ناراحت خیلی

 ...بودم کرده فرض مرده خودمو دادگاه

 دادگاه؟ ازآخرین چرا اصلا

 ...کردم فرض مرده خودمو زدن بهم دستبند که اونروزی از

 ...زد خنجر بهم ازپشت نامرد فرامرز

 ...میاره درت پا از حتمی آشنا خنجر

 میکنم؟ پیدا نجات که بود امیدوار همش چرا آوا نمیدونم

 ...ندیدمش دیگه دادگاه آخرین از بعد آخه...بود شده امید نا دیگه اونم انگار...نه اما

 ...بود حکمم اعلام موقع رفتنش هوش از داشتم یاد به ازش که ای صحنه آخرین

 ...بشه بد حالش بایدم...بود شده امید نا امیداش خب

 :گفتم بیحالی با و زدم پس افکارمو

 نمیزنی؟ حرف داداش؟چرا چته-

 ...کرد پاک رو چشمش گوشه اشک ونامحسوس اومد خودش به من صدای با کامیار

 :گفت زده غم صدایی با
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 ...نیست چیزی...خوبم-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 نمیدم؟ تشخیص رو تو حال من میزاری؟یعنی کارم سر-

 :گفت و نگاهمکرد ناراحتی با کامیار

 باشه؟ خوب موارد این تو تشخیصت باید چرا-

 !داشتی تری درست تشخیص دوست انتخاب تو کاش

 :گفتم و بردم موهام توی رو دستم کلافه

  قراره دیگه چندوقت تا که آدمی یه به زدن وکنایه طعنه با-

 میده؟ خوبی حس بهت بمیره

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ کامیار 

 ...دهنتو ببند-

 

 اینه؟ غیر...دیگه بشم اعدام قراره...میگم دروغ مگه-

 ...ست فرمالیته نظر تجدید دادگاه

 :گفت جدیت با کامیار

 ...نیست فرمالیته...نه-

 اش نقشه درز لا مو...داده انجام خودشوخوب کار فرامرز...نده هم واهی امید...خواهشا نگو چرت-

 ...نمیره
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 :گفت و زد کمرنگی لبخند کامیار

 ...میره!چرا-

 :گفت من متعجب صورت به توجه بدون و کرد بلندی نسبتا مکثی

 ...بد خبر یه...البته و دارم برات خوب خبر یه-

 ...میگم بهت رو خوب خبر اول

 :گفتم بیخیالی با

 ...نده واهی امید که گفتم...نمیخوام خوب خبر-

 ...کن گوش دقیقه یه...نمیدم واهی امید-

 ...بگو...میکنم گوش دقیقه یه...خب-

 صلیا قاتل و بیگناهی تو که کنه ثابت میتونه گفت...ما پیش اومد پریروز الیف...سهیل ببین-

 ...فرامرزه

 :کردم زمزمه بهت با...نمیشد باورم...زدم زل بهش شده گرد چشمایی با

 الیف؟-

 ...الیف...آره -

 ...نبود واهی ها امید بار این انگار...دل ته از...زدم لبخند

 ...نیست دروغگویی دختر الیف میدونستم

 زندگی ، فرامرز بدون زندگی و تباهی میون اون انگار اما تباهیه فرامرز و اون راه ته میدونستم

 ...کرده انتخاب رو فرامرز بدون

 ...میتونه...کنه کمک من به میتونه اون
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 ...شد روشن دلم توی امیدی نور چیزا این به کردن فکر با

 :گفتم خنده با

 ...نمیشه باورم-

 :گفت و زد ملیحی لبخند

 ...بکنیم هم دستگیر رو فرامرز کنه کمکمون قراره تازه...بشه باورت-

 ...ماسید لبش روی لبخند یهو که میکردم نگاهش خنده با داشتم

 :گفت تردید با

 ...که اینه بد خبر و-

 ...شد من نگرانی باعث کارش این با و برداشت من زدن زل از دست...کشید عمیقی نفس

 میپرید؟ اونور و ور این اینطور کامیار نگاه که بود افتاده اتفاقی چه نمیدونم

 :گفتم ترس با

 کامیار؟ چیه بدت خبر-

 ...چیزه...سهیل میدونی-

 چیه؟-

 تنها نه...میره همیشه برای انگار بود جوری یه آخرش حرفای...خاموشه گوشیش...رفته آوا...آوا-

 ...رفته همیشه برای کنه فکر آدم میشه باعث گذاشتنشم نامه بلکه...بلکه...آخرش حرفای

 ...بود شده قطع هامم نفس صدای حتی...اومد نمی در ازم صدایی اصلا لحظه چند تا

 :پرسیدم پته تته با لحظه چند از بعد
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 همیشه؟ برای اونم من؟ رفته؟آوا؟آوای کی-

 :گفتم و دادم سر عصبی خنده یه من و داد تکون مثبت نشونه به سری کامیار

 من؟ آوای...نداره امکان-

 ...میکنی اشتباه حتما...محال...محاله

 ...داد دستم به و آورد در جیبش از ای نامه کامیار

 :گفت ناراحتی با

 ...میکردم اشتباه کاش-

 ...رو دنیا...کرد خراب سرم روی رو دنیا اش جمله این

 

*** 

 ...ریختم اشک و خوندم چندم بار برای رو نامه

 ...نداره امکان...شده؟نه من عاشق پول خاطر به اون...نیست آدمی همچین آوا...نداشت امکان

 خبره؟ چه بیرون اون نمیدونستم...میریخت امان بی اشکام

 که یلیدلا علت به اونم...بود کرده ترکم عشقم...ناموسم... زنم...کنم هضم رو قضیه این نمیتونستم

 !میکرد ام دیوونه داشت دلیلش ندونستن و نیست واقعی بودم مطمئن

 ...بشم آرومتر یکم شاید تا میدادم تکون خودمو وار گهواره و میدادم فشار بغلم تو رو نامه 

 :کردم زمزمه بغض با و دادم تکیه پشتم درخت به

 ...ندارم طاقت من؟دیگه چرا!خدایا-
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 ...ام شونه روی زد اوند یکی بعد یکم...گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 ... وایساده سرم بالای سرباز یه دیدم ، گرفتم بالا رو سرم بیحالی با

 :پرسیدم بغض با

 شده؟ چیزی-

 ...شده تموم هواخوری وقت...شو بلند-

 ...افتادم راه دنبالش و شدم بلند جتم از میلی بی با

 ...بودم شده افسرده بدجوری وقت چند این...بندیام هم پیش برگشتم دوباره

 دیوونه منو تا بودن داده هم دست به دست همه و همه...اینجا از بیرون اتفاقات...برم و دور آدمای

 ...کنن

 ...بود بد حالم بود داده بهم رو آوا رفتن خبر کامیار که پیش روز دو از

 ...میکرد من با رو کار این نباید آوا...جور بد...شکست دلم...بد خیلی

 کرد؟ بازی باهاش چرا میکشنه،پس زود من دل میدونست که اون

 ...کشیدم دراز روش و رفتم تختم سمت به 

 ...نمیکردم دورش خودم از و بود کنارم که بود روز دو...بود دستم توی هنوز نامه

 ...باشه نباید...نیست آوا دل حرف نامه این...نمیکنم باور...نداشت تمومی میخوندم که هم بار هزار

 :آورد بیرون افکارم از منو صدایی دوباره

 ...داری ملاقاتی...رادمهر سهیل-

 ...شدم بلند جام از رمق بی
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 ...کامیاره بازم حتما

 ...رفتیم ملاقات اتاق سمت به هم بعد و زد دستبند بهم اول رفتم مامور سمت به خستگی با

 ...شدم شکه بود اومده ملاقاتم به کامیار جای که کسی دیدن با...داخل رفتیم

 بود؟ اومده ملاقاتم به چرا اصلا میکرد؟ چیکار اینجا کیوانی برادر وکیل

 ...رفتم اون سمت به مطمئن نا هایی قدم با کرد باز رو دستام ماموره اینکه از بعد

 ...کرد دراز سمتم به رو دستش و اومد سمتم به بیخیال و خونسرد ای قیافه با

 ...دادم بهش خفیفی فشار و گرفتم رو دستش میلی بی با

 ... بیاره من سر رو بلا این بتونه مهراد بود شده باعث که کسی با دادم دست

 : گفتم وقفه بدون...نشستیم هم روی به روی

 دارید؟ چیکارم-

 :گفت و کرد جا به جا عینکشو تعجب با

 ...حالا میدم توضیح...عجول قدر چه-

 

 ...آقای بدید توضیح الان میخوام-

 ...هستم امجد-

 اینجا؟ اومدید چی برای...امجد آقای-

 ...دوستانه صحبت یه برای-

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 ...باشید من دوستای جزو موکلتون و شما نمیاد یادم-

 :گفت معنادار لبخندی با و کشید صورتش به دستی امجد

 کنم؟ کمک بهتون میخوام...میدونم خودم دوست رو شما من ولی-

 اونوقت؟ کمکی چه...هه-

 ...داره شرط یه اما...اما...بده رضایت میخواد کیوانیه، آقای مهراد،منظورم-

 ...نگفتم هیچی همین خاطر به نبودم شروط و شرط اهل

 :گفت تعجب با امجد

 چیه؟ شرطش ببینید نمیخواید-

 !ممنون... خیر نه-

 هب وقتی پس...میشم آزاد دیگه روز چند تا و بیگناهم خودم... ندارم احتیاجی شما رضایت به من

 بود؟ مفهوم...نمیکنم قبول هم رو شرطی ندارم احتیاجی رضایتتون

 :گفت و رفت راه اعصابم روی زدنش زهرخند با امجد

 ...میکنم تحسین رو آدمایی همچین...سرسخت و جسور چه...اوه-

 یستن کافی تنهایی به سرسختی و جسارت...نمیشن موفق هیچوقت آدم اینجور بدونید بهتره اما

 ...کنه کار هم آدم مغز باید...رادمهر آقای

 :داد ادامه سریع و کرد مکثی

 برای شاکی...میشناختم سرسخت و جسور خیلی دختر یه...پیش چندوقت همین اش نمونه-

 تحسینش خیلی...نپذیرفت اول دخترم اون...بود گذاشته عجیب شرط یه عزیزاش از یکی نجات

 قبول داشت فرد اون به نسبت که عشقی خاطر به رو شرط...کنه مقاومت نتونست اما میکردم

 ...کرد
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 :گفتم حوصلگی بی با

 کنید؟ تعریف داستان من برای اومدید-

 مرگ یا و بدید نجات رو خودتون و کنید قبول مختارید شما...برم و بگم رو شرطم اومدم...خیر نه-

 ...کنید انتخاب رو

 اونوقت؟ چیه شما شرطت-

 ...پناهی خانوم و شما بین موقت صیغه از مونده باقی مدت بخشیدن-

 الان؟ گفت چی این

 :گفتم حدی از بیش عصبانیت با و پریدم جا از

 ...توام داری؟هان؟با چیکار آوا با مرتیکه؟تو کردی غلطی چه-

 :گفت و زد زل بهم صورتش در تغییری هیچ بدون امجد

 ...و دارن ازدواج قصد پناهی آوا خانوم و من موکل-

 ور مرتیکه این فک میخواست دلم...میزد دهنم تو داشت قلبم ضربان...گرفتم رو اش یقه و پریدم

 ...کنم خورد

 ...نبودم کن ول من اما...کنه جدامون تا جلو اومد دید رو صحنه این که سربازه

 دهش خرابترم حرفا این شنیدن با بود خراب حالم...میگفتم ناسزا وکیلش و کیوانی به و میزدم داد

 :گفتم و گذاشتم امجد گلوی روی دستامو...بود

 ...بذارید شرطی همچین من برای میکنید غلط موکلت اون و تو...عوضی میکنم ات خفه-

 :زدم داد بلندتر

 ...میکنید غلط-
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 متزح کلی از بعد اونا بالاخره و کرد صدا رو دیگه مامورای بده انجام نمیتونه کاری دید که سربازه

 ...کردن جدا امجد از منو

 گلوش دور رو دستام دوباره تا میکردم تقلا مدام من و میکرد سرفه مدام و بود شده خم امجد

 ...کنم حلقه

 ...نبود حقش...بمونه زنده نبود حقش عوضی این

*** 

 

  راوی

 

 ...ودب دوخته چشم رویش به رو خالی پارک به کلافگی با و گرفته ضرب پایش روی دست با کامیار

 :پرسید الیف از اضطراب با دید را دو آن حال که شیدا...نداشت او از کمی دست هم سامیار

 نبود؟ یک ساعت قرارتون مگه...ها شبه نیمه و یک ساعت الان میاد؟ مطمئنی-

 :گفت اطمینان با الیف 

 ...میاد من خاطر به اون...میاد فرامرز-

 را خودش جلوی اما ها شدن احساساتی این به چه را فرامرز بگوید و بزند پوزخند خواست کامیار

 ...کند ناراحت را دوستش نجات فرشته نمیخواست دلش...گرفت

 دستان میشد اش خورده فرو خشم و میشد عصبانی فرامرز اسم شنیدن از مدام که هم سامیار

 که نمیکرد هم را فکرش حتی او اما...ماند نمی پنهان الیف چشم از حرکات این و اش شده مشت

 ...او عاشق هم آن شده عاشق رویش به رو بلند قد و ساکت پسرک
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 تشنه فرامرز خون به که است افرادی آن از دیگر یکی هم سامیار که بود این افکارش ته الیف

 ...اند

 ...خون تشنه نه بود الیف عشق تشنه سامیار اما

 بود؟ شده...بود نشده بیرحم آنقدر که او

 :گفت و کرد نگاه دیگر بار را پارک امیدانه نا کامیار

 ...دیگه مامورای و رازقی سروان بیچاره-

 ...هستن فرامرز منتظر اونا که ساعته یه تقریبا الان

 :کرد تاکید دوباره الیف

 ...مط من...میاد-

 :زد داد ناگهان سامیار

 ...نیمکت روی نشست رفت...اوناهاش...خودشه-

 ...کرد نگاه میداد نشان دست با سامیار که جایی به نگرانی با الیف

 دوستش هایش بدی تمام با...کند انکار نمیتوانست...داشت دوستش که فرامرزی...بود خودش

 ...داشت

 ایپ به سهیل نمیگذاشت و بود پیروز قلبش بر عقلش اما داشت دوستش هایش نامردی تمام با

 ...بسوزد فرامرز و او بین عشق

 ... شد پیاده ماشین از بگوید کسی به اینکه بدون

 :زد صدایش قدمیش چند در و رفت فرامرز سمت به سرعت با...نداشت بحث حوصله

 !فرامرز-
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 :تگف عشق با و دویید الیف سمت به...زد برق چشمانش...برگشت صدا سمت به سرعت به فرامرز 

 ...الیف-

 ندنمیبی را او دیگر میکرد فکر...بود خوشحال عشقش دیدن از...گرفت را دستانش و شد نزدیکش

 ...او پیش...بود اینجا الیف اما

 .نبود خوب حالش...انداخت پایین را سرش الیف

 هک کاری از باشد خشمگین یا و کرده فرامرز به که خیانتی خاطر به بکشد خجالت نمیدانست

 ...کرده اش زندگی و سهیل با فرامرز

 

 :گفت و کرد نگاه الیف صورت در عشق با فرامرز

 داغون داشتم رفتی گذاشتی که روز اون...نمیکنی ترکم میدونستم...برمیگردی میدونستم-

 مین منو هیچوقت من الیف میبینم الان اما فروختی لعنتی سهیل اون به منو کردم فکر...میشدم

 نه؟ مگه....فروشه

 زل انشچشم در تفاوتی بی با الیف ولی شود داده تکان تایید نشانه به که بود سری منتظر فرامرز

 :گفت و زد

 کردی؟ فکر آوا به داری؟هیچ زندگی حق و عاشقی خودت فقط میکنی فکر-

 ...مهمیم ما فقط...خودت و خودم فقط...اصلا...نیست مهم برام اصلا اون-

 ...شدم عاشقت که متاسفم...فرامرز متاسفم خودم برای-

 :گفت نگرانی با...کرد تغییر فرامرز نگاه رنگ

 کنی؟ ترک منو واقعا میخوای تو الیف؟نکنه چیه حرفا این-

 بیرون فرامرز دستان از را دستانش نرمشی هیچ بدون الیف 
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 :گفت و کشید

 ...نداری جایی قلبم تو دیگه تو...نمیکنم زندگی قاتل یه با هیچوقت من...نباش ابله-

 ...ندارد دوست را او دیگر الیف نمیکرد باور...شد مات فرامرز نگاه

 :گفت لکنت با

 کنی؟ ولم...عوضی...سهیل...اون خاطر به...میخوای...تو...یعنی...ی-

 :گفت حرصی و انداخت فرامرز به خشمگینی نگاه الیف

 !میکنی مجازات داری پدرش جرم به رو رادمهر پسر تو...بیماره ذهنت تو...فرامرز بیگناهه سهیل-

 شده؟هان؟ تو پدر ورشکستگی باعث پدرش که داره ربطی چه سهیل به...ظلم یعنی این

 !نمیفهمی رو چیزا این تو...ماجران پنهان گناهکارای ها بیگناه گاهی-

 :گفت و چرخاند حدقه در چشم الیف

 !میفهمی فقط تو...آره-

 ...کرد رفتن قصد دوباره بعد و 

 :زد فریاد عصبانیت با فرامرز

 ...میارم خودت و خودم سر بلایی یه بری اگه خودت جون به-

 :گفت میشد دورتر و دورتر فرامرز از که حالی در الیف

 نه؟...دیگه قاتلی تو نباشه چی هر...نیست بعید هیچی تو از...ممکنه...آره-

 :گفت و شد تر خشمگین الیف حرف این با فرامرز

 ... خوردم قسم خودت جون به الیف-
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 ...نیست مهم برام-

 :زد فریاد و کشید بیرون جیبش از داری ضامن چاقوی فرامرز

 ...خواستی خودت...الیف-

 ...بفهمد را او فریاد دلیل تا برگشت الیف

 ...شدند مضطرب بود الیف دستان در که چاقویی برق دیدن با سامیار و کامیار

 ...شوند عمل وارد گرفتند تصمیم بود صحنه این گر نظاره که هم ها پلیس

 ها جهنم دیوانه دست در چاقوی و بود شده دیوانه انگار فرامرز اما...سردرگم همه...مضطرب همه

 ...نمیکند پا به که

 ...ریخت هم بر چیز همه لحظه یک در

 

 ...دویدن فرامرز سمت به پلیسا...کشید چاقو الیف روی فرامرز

 اقوچ و شد تر عصبانی پلیسا دیدن با فرامرز...رفتن الیف سمت به و شدن پیاده ماشین از بقیه

 ...شد زده

 رو خون خیسی و برد شکمش سمت به را دستش الیف...کشید جیغ شیدا...زد خشکش سامیار

 ...افتاد زمین روی نالان و کرده کار چه بود فهمیده تازه انگار فرامرز...کرد احساس

 ...ها پلیس...شکسته قلبی...پشیمانی...اطرافیان بغض و ناراحتی...جان نیمه دختر یک

 ...انگار بود ریخته بهم  چیز همه

 :زد داد فرامرز به رو و کرد تند پا خون در غرق الیف سمت به...آمد خودش به سامیار کم کم

 ...تو به لعنت...کثافت تو به لعنت-
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 نگاه اش بیچاره نامزد به عشق با که سامیاری به...زد زل نگران سامیار به بهت با فرامرز

 سوزانده خشمش آتش در را قلبش صاحب اینبار و بود شده خشمگین دیگر بار فرامرز...میکرد

 ...بود

 ...باشد رویش به رو زیبای دخترک عاشق هم دیگری مرد نمیکرد باور و

 و دش خوابانده زمین روی ناگهان که برود سامیار سمت به خواست و شد خشمگین باز فکر این با

 ...کرد حس دستانش دور را دستبند سردی بعد کمی

 باشد گر نظاره را میریخت الیف برای سامیار که جانسوزی اشکهای میتوانست هم جا همان از

 الیف میتوانست حتی...شود تر وخشمگین

 !میدهد فشار زخمش روی چگونه را خونینش دستان و میکشد درد چگونه که ببیند را

 میگفت خود با و میشد فشرده ها صحنه این دیدن با دلش

 لایق...مرگی لایق فقط تو که باش مطمئن...نداشتی را الیف لیاقت تو...فرامرز تو به لعنت "

 "...مرگ

*** 

  آوا

 !پایین بیایید گفتن آقا خانوم-

 :گفتم برگردم سمتش به که این بدون

 ...میام منم برو تو...خانوم زری باشه-

 ...سریع گفتن آقا خانوم آخه-

 :گفتم تحکم با

 ...میام منم برو تو گفتم...نداره آخه-
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 آب اب سریع...رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند جام از...رفت و نگفت چیزی دیگه حرفم این با

 نه؟ ای شده کمتر چشمام ورم ببینم تا انداختم نگاهی آیینه به و شستم روشویی تو صورتمو سرد

  باشه داشته ورم اوقات بیشتر چشمام میشد باعث کردنام گریه آخه

 ...بکشم آه شد باعث و افتاد زیرچشمم کبودی به نگاهم دوباره

 کار صورتم روی کبودی...بیاد در صداش نباید خورد هم کتک اگه که بدبخت آدم یه بودم شده

 زده مشت با سهیل اسم آوردن خاطر به...کیوانی مهراد میخوره بهم ازت حالم...بود عوضیش خود

 ...بیاری رو عوضی اون اسم نداری حق دیگه میگفت...چشمم پای بود

 

 عوضی؟...هه

 مهراد؟ یا بود عوضی سهیل

 ...عوضی پسره...میشد چندشم اسمش آوردن از

 محو رو صورتم کبودی کردم سعی پنکک و پودر کرم یکم با و بیرون اومدم شویی دست از

 ...میکرد درد خیلی...کنم

 ...انداختم میزم روی به گذرا نگاه شد،یه تموم آرایشم که این از بعد

 اصلا میکنم فکر جدیدا...میگشتم دنبالش بود روزی چند...میگم رو خاطراتم دفتر...نبود اینجام نه

 ��...میشم بدبخت باشه مونده جا سهیل خونه تو اگه آخه...باشه شده گم امیدوارم...نیاوردمش

 ��...رو چیز همه...نوشتم توش رو چیز همه

 ...نرسیدم ای نتیجه به بازم و گشتم رو ها کشو یکم

 ادمهر نحس قامت و شد باز اتاق در یهو که برم بیرون اتاق از خواستم و شدم بیخیالش بعد یکم

 ...شد نمایان توش
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 :گفتم و انداختم بهش نگاهی عصبانیت با

 نمیزنی؟هان؟ در چرا-

 ...کرد روشن و آورد در جیبش از سیگاری بده جوابمو که این بدون

 ...میکرد دیوونه آدمو خونسردیش

 :گفتم حرص با

 میکنی؟ نگاهم بز عین چرا!تواما با-

 جیغ شد باعث کارش این و بود زده صورتم کبودی روی درست...گوشم دم زد و جلو اومد آروم

 ...بکشم درد سر از خفیفی

 :گفت و خندید خونسردی با

 هستی؟ کجا تو و کیم من کنم یادآوری بهت گفتم شدی شجاع خیلی دیدم-

 :گفتم تنفر با و سمتش به برگشتم

 کثافت؟ گرفتی اسیر داری؟مگه نمی بر سرم از دست چرا بیشرف-

 کم کم...شکمم تو زد لگد با و زمین رو کرد پرتم و کرد رم حرفم این شنیدن با خونسرد مهراد 

 عق بار چند...میارم بالا دارم میکردم حس...گرفت کتک باد به منو و کرد زیاد رو لگداش شدت

 :گفت و شکمم تو زد دیگه یکی مهراد...نیاوردم بالا هیچی اما زدم

 میزنی؟هان؟ حرف اینطور من با جراتی چه به...سگ ماده شو خفه-

 ...نگفتم چیزی و کردم سرفه بار چند 

 :گفت حرص با و کرد فاصله من از کمی مهراد
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 ازش عکس تا چند ها بچه میگم اثباتشم برای...میشه آزاد عوضیت نامزد دیگه روز پنج یا چهار-

 هارچ...نداره اشکال اما ببخشه رو صیغه مدت بقیه نشد راضی که حیف...بدن نشون بهت و بندازن

  ماه

 مباز اگه...تو و میدونم من وگرنه...بشی رام...بشی آدم...کنی درست خودتو که میدم فرصت بهت

 یناناطم بهت دیگه اونوقت ببینم سرکشیتو و بازی تخس یا و بشنوم کثافتو اون اسم دهنت از

 فهمیدی؟...نکنم خورد پاهام زیر هاتو دنده نمیدم

 ...اومد نمی در درد زور از صدام 

 :داد ادامه اون و دادم تکون مثبت نشانه به رو سرم آروم

 ...نکنیا احترامی بی بزرگترت به دیگه...خوب دختر آفرین-

 ...خندید بلند و زد جونم نیمه بدن به لگد یه دوباره و

 ...کثافت یه...عیار تمام روانی یه...بود دیوونه یه مرد این

 :گفت هیستریک خنده همون با میرفت بیرون در از داشت که موقعی

 ...کنی کوفت بیای میتونی...ست آماده شام که بگم بهت بودم اومده هانی راستی-

 چی و بودم چی...چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه...کوبید سرش پشت درو و رفت هم بعد

 شدم؟

 به تا و نمیگفت بهش گل از کمتر سهیل که آوایی...آرامشش مایه و بود سهیل دل عزیز که آوایی

 به و میداد فحشش راه به راه که عیار تمام به روانی یه اسیر بود شده نمیخورد کتک کسی از حال

 ...میزد کتکش نکرده کار جرم

 افتادم؟ روزی چه به ببینی که سهیل کجایی

 مونده تو چشمای پیش حواسم"
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 نمونده من برای تو جز کسی

 خدایا چقدرسخته دوری که تو

 "مونده اونجا از و رونده اینجا از

 

*** 

  سهیل

 دو...نمیکردم فکر آوا به عاشقانه دیگه که بود روز دو...نمیزدم حرف کس هیچ با که بود روز دو

 ...نمیکردم هم زندگی حتی دیگه که بود روز دو...نمیشد تندتر قلبم ضربان دیگه که بود روز

 بود ایستاده زندگی روزی دو...انفرادی سلول گوشه به زدن زل بود شده کارم که بود روز دو

 ...انگار

 ...رادمهر سهیل-

 تمنتونس و زد رو چشمم نور اما ببینم رو صدا صاحب تا انداختم نگاه بود شده باز که ای دریچه به

 ...ببینم رو صورتش

 :داد ادامه صدا

 !بیرون بیا...داری ملاقاتی-

 ...باشم داشته ملاقاتی میذارن آوردم بار به که افتضاحی اون از بعد بازم خوبه

 لاقاتم اتاق به بالاخره تا رفتم نگهبان سر پشت... زدم بیرون سلول از و شدم بلند جام از تعلل با

 ...کامیاره بازم دیدم و شدم وارد...رسیدیم

  ست؟ پژمرده اش چهره اینطور که بده بهم خبری چه اومده دفعه این نمیدونم
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 ...رفتم سمتش به میلرزید ترس از که هایی قدم با

 ...برگرده سمتم به شد باعث هام قدم صدای

 :گفت ناراحتی با...رفت هم تو ام چهره دیدن با اخماش

 داداش؟ شده شکلی این سهیل؟چرا ریختیه چه این-

 و "مدل عزیز" میگفت بهم آوا که وقتایی مثل...بود نگرانم خیلی یعنی "داداش" میگفت وقتی 

 ...میشد نگرانم

 هب رو شکسته مرد تعجب بدون و انداختم نگاه بود ملاقات اتاق دیوار روی که ای آینه به خسته

 ...نشدم عوضی بعضیا مثل که خوبه اما روز دو توی شدم عوض قدر چه...کردم آنالیز رو روم

 داد؟هان؟ ترجیح من به رو کیوانی برادر  آوا که بودم کرده چیکار من مگه

 میکنی؟ گریه داری-

 داشتم که روزایی این همه مثل...میریختم اشک داشتم دوباره...اومدم خودم به کامیار صدلی با

 ...میریختم اشک

 ...میداد مغرور مرد یه گریه از خبر که ای کرده ورم چشمای مثل

 میخوره؟ دردم چه چیکار؟به میخوام آوا از بعد غرورمو...مغرور؟هه مرد

 ؟"من مغرور مرد"میگفتی بهم آوا؟یادته یادته

 شکسته؟ مغرورت مرد ببینی که کجایی

 شکستیش؟ تو ببینی که کجایی

 شده؟ یکی روزش و شب ببینی که کجایی

 کجایی؟
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 ...تنهام خیلی...کجایی؟بیا"

 ...دنیام تاریکه که کجایی

 ... نامه یه مینویسم برات

 چشامه؟ تو غم که کجایی

 

 قرارم؟ بی من که کجایی

 ندارم؟ طاقت که کجایی

 ...دوری بسه بیا کجایی

 "تونستی؟چجوری؟ جوری چه

 

 :گفت بغض با کامیار

 شده؟ دعوات کیوانی وکیل با شده؟میگن شده؟چت چی داداش-

 ...شدی شکلی این لعنتی؟چرا بگو شده؟د چی

 :زد داد تر بلند و کشید رو پیراهنم پایین شد، تر نزدیک ویلچر با

 شده؟ چی-

 

 ...خوردم زمین زانو دو با و رفت گیج سرم لحظه یه
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 :گفت کامیار

 ...خدا یا-

 :گفت و کشید آغوش به سرمو

 میکنی؟ اینجوری خودت با چرا آخه-

 هان؟...آواست خاطر به

 بر باشه داشته دوستت اگه اما رفته چرا نمیدونم...برمیگرده باشه داشته لیاقت اگه اون

 ...باش مطمئن...میگرده

 :گفتم وار زمزمه و گذاشتم زانوهاش روی رو سرم خستگی با

 ...کنه ازدواج دیگه یکی با میخواد من آوای...کنه ازدواج میخواد-

 ...بود شده خبر این مات من مثل اونم انگار...هیچی...نگفت هیچی

 :بگه سختی به تونست تا گذشت لحظه چند

 ...کنه چیکار میخواد گفتی؟آوا چی-

 ...کنم تکرار رو جمله دو این دوباره نمیتونستم...گرفت شدت ام گریه

 ...کنم خورد خودمو دوباره نمیتونستم

 :گفت حرص با و گرفت بالا رو سرم کامیار

 کنه؟ چیکار میخواد آوا میگم بهت-

 :گفتم بغض با

 مدت میخواست ازم و بود اومده وکیلش...کنه ولم میخواد...کیوانی برادر با...کنه ازدواج میخواد-

 ...کنن جداش ازم میخوان...بشه جدا ازم میفهمی؟میخواد...ببخشم رو صیغه مونده باقی
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 :گفت بهت با

 غیر...ممکنه غیر...محاله کنه؟این ول رو تو میخواد کنه؟آوا ازدواج کیوانی برادر با میخواد-

 ...نداره امکان...بکنه کاری همچین آوا نداره امکان...کردن مجبور رو آوا حتما...ممکن

 ...خودش...خواسته خودش اون...کرد مجبور نمیشه هیچوقت رو آوا...داره امکان...کامیار داره-

 :گفتم بلندتر و کوبیدم زانوم به مشت با

 ...خواسته خودش-

 :گفت خودش به عصبانیت با کامیار

 ...که واقعا...بودم نفهمیده ما و بودی شده عوض...آوا باشی آدمی همچین نمیکردم فکر-

 :گفت و چشمام تو زد زل جدیت با...نداد ادامه رو حرفش دیگه

 وضعشه؟ چه این...کن جمع خودتو-

 دیگه؟هان؟ یکی سراغ رفته و کرده ولت که میدی؟کسی عذاب کی برای خودتو داری تو 

 :داد ادامه سریع و کرد کوتاهی مکث 

 رو تو ناراحتی ارزش آوا...باش خوشحال و پاشو...کرده اعتراف...گرفتن رو فرامرز...سهیل پاشو-

 ...ایم برنده دادگاه تو ما دیگه دفعه این...ببر لذت زندگی از و پاشو...نداره

 لحن از میشد رو چیز همه...نیاره خودش روی به میخواد فقط و آشوبه دلش تو که بود معلوم

 تفاوت بی خودشو میکرد سعی ولی بود ناراحت آوا رفتن از من مثل هم کامیار...فهمید عصبیش

 ...بده نشون

 یبزرگ ضربه جفتمون برای خبر این و بده انجام کاری همچین آوا نداشتیم انتظار کدوممون هیچ

 ...بود
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 :گفتم بیخیال

 هک شد چی بدونم کنجکاوم خیلی ولی...نمیشم اعدام دیگه و بشم آزاد قراره که نیست مهم برام-

 کنه؟هان؟ اعتراف شد راضی فرامرز

 :گفت کامیار

 تیوق روانی مرتیکه...کرد الیف با که بود ای احمقانه کار دلیلش...بشی کنجکاو داری حقم...آره-

 خوب حالش اصلا...الیف بیچاره...شکمش تو زد چاقو با کنه ترکش میخواد الیف فهمید

 خوب الیف حال فهمیده وقتی میگن...کرده چیکار فهمیده تازه...شده داغون هم فرامرز...نیست

 میخواد فقط میگه...شکسته بدجوری...نذاشتن پلیسا اما کنه مشی خود میخواسته نیست

 از...نمیارم در سر کاراش از منم...بمیره میخواد دلش...بوده همین خاطر به هم اعترافش...بمیره

 گذاشته؟ تاثیر روش اینقدر الیف بد حال یعنی...کارا این بود بعید فرامرز

 ...میکرد تر متعجب منو لحظه هر و میزد حرف وار مسلسل کامیار

 چرا؟ زده؟آخه چاقو الیف به فرامرز

 میشه؟یعنی بکنی؟مگه رو کشتنش قصد اونوقت و باشی داشته دوست رو نفر یه میشه مگه

 مثل هم تو...بیچاره الیف...کرده رو جونش قصد نکنه ترکش اینکه خاطر به که است دیوونه اونقدر

 یبش فرامرز عاشق که این جای به کاش...افتادی گیر بود کرده درست فرامرز که باتلاقی تو من

 ...نمیشد شکلی این زندگیت بودی،اونوقت شده سامیار عاشق

 ...میکشیدم خط رو فرامرز دور و بودم کرده گوش کامیار حرف به منم کاش

 باقی کاش همیشه ها کاش که حیف اما میداد نجات رو بیچاره دخترک اون و من که هایی کاش

 ...حیف...مونن می

 :گفتم ناراحتی با

  میشه؟ چطوره؟خوب الیف حال الان-
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 :گفت و انداخت پایین رو سرش کامیار

 چون نمیبخشم خودمو هیچوقت من بیاد سرش بلایی اگه...نگرانشم خیلی...بده حالش هنوز-

 ...میدونم مقصر افتاده براش که اتفاقی تو خودمو

 :گفتم ناامیدی با

 ؟!نمیکنن اعدامم دیگه بشم؟یعنی آزاد قراره من یعنی!کامیار-

 :گفت تعجب با

 نشدی؟هان؟ خوشحال چرا ولی...میشی آزاد دیگه...نه-

 :گفتم و گذاشتم پاش روی سرمو

 میخوره؟ دردی چه به آوا بدون زندگی این آخه...بمیرم میخوام...بمونم زنده نمیخوام دیگه-

 روزای اون به برگردی نداری حق دیگه دفعه این...نه دیگه دفعه این...سهیل نکن شروع خدا ترو-

 فراموشش باید...نیستین هم قسمت آوا و تو...پیش سال پنج به برگردی نداری حق...جهنمی

 ...کنی

 :نالیدم

 با تو اونوقت دوریش از میشم آب ذره ذره دارم...نکن خون دلمو این از بیشتر...نگو...کامی نگو-

 میپاشی؟ زخمم رو نمک هی حرفات این

 انصافه؟ این

 ...نباشه خیالش عین آوا و بکشی زجر اینجا تو که اینه انصاف...نه-

 عروسیش کارای انجام مشغول اون و بکنی مرگ آرزوی خودت برای تو که اینه انصاف

 ...اینه انصاف...باشه
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 تو هم من و کنه بغل منو تا شد خم...زدم زل بهش بود پوشونده رو صورتم تمام که غمی با

 ...بود برداشته اتاقو کل جفتمون هقای هق صدای بعد ثانیه چند...خزیدم آغوشش

 ...من خاطر به کامیار و میکردم گریه آوا خاطر به من

 دلتنگم هم آوا یعنی و اومد نمی بالا هم نفسم آوا بدون که هوایی تو میدادم جون داشتم من

 هاش؟ نفس صدای بی میمیرم دارم میدونست هم آوا میشد؟یعنی

 

 میزنه پر براش دلم بهش بدین خبر آهای"

 میزنه سر بهم میاد اون یاد خوابم تو حتی

 ...میکنم پیداش میامو روزا همین بگین بهش

 "...میکنم پاش زیر فرش یجا قلبمو تموم

 

*** 

  راوی

 :برگردد،گفت امجد سمت به که این بدون و داد تکیه پنجره لبه به را دستش مهراد

 ...بد قدر چه میشه؟ آزاد منم رضایت بدون دیگه یعنی-

 :گفت اش همیشگی لحن با و انداخت دیگرش پای روی را پایش یک امجد

 داری؟ نمی بر سرش از دست چرا...بیگناهه پسر اون مهراد-

 ...بوده کرده درست پاپوش سهیل برای اون...برادرته قاتل فرامرز

 ...ست هیچکاره سهیل...بگیری رو فرامرز یقه بهتره
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 ...نمیگفت چیزی و بود دوخته رویش به رو منظره به را چشمانش

 ...باشند بردار دست که نبود کسانی شبیه اش قیافه

 ...آمد می خوشش بازی این از انگار

 :گفت دوباره امجد

 نه؟ دیگه؟مگه نامزدش پیش میفرستی رو دختره این دیگه الان-

 ...برگشت امجد سمت به حرکت یک با و زد پوزخندی مهراد

 :گفت و انداخت او به نگاهی غرور با

 بره؟ بفرستمش باید چرا...نه-

 دهد تشخیص میتوانست هم صورتش حالت از انگار و چرخاند چشم صورتش در نگرانی با امجد

 ...دهد ادامه بازی این به میخواهد او که

 :داد ادامه و انداخت اش راحتی صندلی روی را خودش مهراد

 کشته؟ منو برادر شایسته فرامرز نیست؟میگی قاتل رادمهر سهیل میگی-

 نیست؟ یادت...داده لوش که بوده اون اما...نکشته منو برادر اون...قبول...باشه

 !کرد خودکشی اومده بار افتضاح خاطر به داداشم زن

 میفهمی؟...بود حامله اون

 ...بود حامله

 میان را سرش شود آرامتر کمی اینکه رفت،برای سیاهی چشمانش اش قدیمی خاطرات یادآوری با

 ...داد فشار و گرفت دستش دو

 ...کند یاد گذشته از که نبود خوشایندش انگار
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 .نداشتند دیدن که کهنه های زخم...داشت هم حق

 :گرفت را حرفهایش دنباله بود شده بهتر کمی که مهراد...گذشت سکوت به کمی

 رو سهیل کشیدن زجر و دارم نگه خودم پیش رو آوا میخوام...بدم آزار رو سهیل میخوام من-

 ؟ کشیده چی من برادر بفهمه باید اون...ببینم

 ...عشقش هم...خودش هم...بکشه درد باید

 بود شده رحم بی و وحشی نه یا...بود شده دیوانه مهراد انگار...بود زده زل مهراد به بهت با امجد

 کند؟ چه آوا با میخواست او...انگار

 و کرده کز اتاق گوشه در روزیست چند که آوایی...بود تر بیگناه همه از میان این در که آوایی

 کند؟ چه پناه بی دخترک آن با میخواست او...ریزد می اشک

 مینویسند؟ معشوق پای به را عاشق گناه مگر

 است؟ جدید رسم نکند

 :گفت و گذراند نظر از را امجد زده بهت صورت بیخیالی با مهراد

 از که موقعی بگی ها بچه به میخوام...شده آزاد من رضایت بدون سهیل که بفهمه آوا نمیخوام-

 گوب بهش و بده نشون آوا به ببر رو عکسا...بندازن ازش عکس تا چند یه ها بچه اومد بیرون زندان

 ...کنیم ازدواج هم با باید دیگه ماه چهار که این جز نیست اون و من بین شرطی هیچ دیگه

 :گفت تردید با امجد

 چه برات بکشی؟آخه آتیش به رو تا دو این زندگی میخوای تو اونوقت و فرامرزه قاتل مهراد-

 کنه؟ گریه و بشینه بالا اون شب تا صبح از گناه بی دختر یه که داره نفعی

 شنیدی؟ رو هاش گریه صدای

 ...چرا آخه...میاد درد به هاش گریه صدای شنیدن با  باشه،قلبش رحم بی هم قدر چه هر آدم
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 :گذاشت ناتمام را او حرف ذاتیش تحکم با و برگرداند رو امجد از مهراد

 ...گفتم بهت که کاری دنبال برو-

 ...نسوزه آوا و سهیل برای هم دلت

 ...ضمن در

 ...میکنه آروم منو دل هم آوا های گریه

 ...میشه ریخته دلم آتیش روی که آبیه مثل

 ...نکنی نطق من برای دیگه بهتره پس

 چشمانش چقدر و بود رسیده خط ته به انگار مهراد...رحمی بی همه این از لرزید خود به امجد

 ...بود شده روح بی و سرد

 دقص بدجور سنگدلی این و بود شده سنگدل...نبود گونه این که او...دید نمی را عشق دیگر چرا

 ...بود کرده را درونش عشق کشتن و آوا جان

 اهل او و بود خطر زنگ مهراد رفتار این...باشد تفاوت بی نمیتوانست دیگر حالا خونسرد امجد

 ...نبود کردن خطر

*** 

 

  سهیل

 :دادم گوش حکم ادامه به تفاوت بی

 ...میکند تبرعه را ایشان و شناخته گناه بی را رادمهر سهیل آقای دادگاه این-
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 زرو منتظر باید و بود رفته عشقش...بود من جای فرامرز حالا...نکردم گوش حکم بقیه به دیگه

 داماع نمیگشت بر دیگه  و بود رفته آوا وقتی...نمیکرد آرومم دیگه اتفاق این اما...موند می اعدام

 آدم یه مثل بودم شده...نداشتم ازش ای کینه دیگه...نبود مهم برام دیگه که فرامرز نشدن یا شدن

 .توخالی

 ...بازیاش و روزگار این از خسته...خسته ی خسته...حس بی حس بی

 ترکت...بشه دیگران مال چشمت جلوی عاشقشی که کسی سخته خیلی...درمونده و غمگین

 چیه؟ دلیلش ندونی حتی تو و دیگه داماد یه حجله توی بره...کنه

 یلیخ...رو تو نه میخواسته پولتو بگه سخته...میکرده بازی نقش برات داشته بگه سخته خیلی

 ...سخته

 ...دروغ یا بوده راست هاش دلیل و حرفاش ندونی که اینه اینا ی همه از تر سخت

 :گفت و پام رو زد راستان که بودم ته و سر بی فکرای همین تو

 ...بردیم بالاخره ولی دیره میدونم...شدی شناخته بیگناه-

 ...بود چشماش توی خاصی ترحم و غم یه...زدم زل چشماش توی و برگشتم سمتش به

 آوا...میخواستم رو آوا من...خواستم نمی هم آزادی حتی...نمیخواستم کمک...نمیخواستم ترحم

 ...رو

 ...برگشتم صدا سمت به...میزنه صدام آشنا صدای یه کردم احساس یهو

 ...خندید می و میداد تکون دست داشت...بود وایساده گوشه یه آوا

 :کردم زمزمه...برداشتم سمتش به قدم یه و شدم بلند

 ...آوا-

 رفت؟ کجا آوا پس...کردم نگاه اطراف به سردرگمی با...شد ناپدید آوا یهو
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 ...میکردن نگاه رفتارم به داشتن بهت با کامیار و راستان

 :زدم صدا

 ...آوا؟آوا-

 ...نهببی وضعیت اون تو منو نداشت دوست انگار...انداخت پایین رو سرش من رفتار دیدن با کامیار

 :زدم داد تر بلند

 رفتی؟ آوا؟کجا-

 ...میکردن نگاهم ترحم با همه...بود شده متعجب رفتارم دیدن با هم فرامرز

 :زدم داد دوباره

 آوااااااا؟؟؟؟-

 تیره جا همه و رفت سیاهی چشمام یهو که چیشد نمیدونم اما...کنه آرومم تا نزدیک اومد راستان

 کم...میذاشتم پا خبری بی دنیای به کم کم من و میگفتن فریاد با رو اسمم اطرافیانم... شد تار و

  چیز همه کم

 ...شد ساکت

 رو سیاه... موند می باقی سیاه همینطوری چیز همه کاش...بود همیشگی سکوت این کاش ای

 حداقل کاش...نیومد راه باهام هیچوقت که سرنوشتی...بود سرنوشتم رنگ چون داشتم دوست

 تابدی برای اون...نمیشد اما...کنم فراموشش میشد کاش...کنم سیاه هم رو آوا خاطرات میتونستم

 ...بود شده حک من ذهن تو

 

  و گرفتند آرام همه"

 ...گذشت نیمه از شب
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  نرفت درخواب آنچه

 "...بود تو یاد و من چشم

 

  آوا#

 ...مانده بغضی تو و من بین در...ام کهنه های زخم التیام در...هایم ترانه کنج در...مانده بغضی

 ...را مرموز بغض این بشکنم و بزنم قدم تو زیر تا ببار باران

 ...ندارد مقاومت ارزش زندگی این

 !باران

 ...زندگیست چه هر از مرا بشوی

 ...ایم فهمیده خوب را زمانه رسم تو و من

  و میباری لرزاند را دلت که رعد یک

 ...میبارم نیافتنش از و میکنم جو و جست او چشمان در را برق یک من

 ...طبیعت اتفاق ترین شیرین ای ببار

 ...عاشقان آبروی حافظ ای ببار

 ...ببار...باران ببار

 

 ...باشه قشنگ امیدوارم...سهیل برای آوا زبون از...نوشتم خودم اینو

 ...داشتم دوست خیلی خوندن موقع رو حسش
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*** 

 راوی

 ...میگرفت باران زیر را دستش و میزد قدم باران زیر

 ...میکرد فکر سهیل با خاطراتش به و چرخید می

 ...نداشتند را همیشگی اطمینان دیگر هایش قدم

 خوشحالش هم کوچک چندان نه حیاط همین در زدن قدم اما نداشت رفتن بیرون اجازه

 ...همین...میکرد آرام را طوفانیش حال کمی فقط نمیکرد که خوشحالش...نه اما...میکرد

 :گفت وار زمزمه و بست را چشمانش

 ...دارم دوستت سهیل-

 تمیخواس فقط...باشد برده یاد از اینکه نه...میکرد تکرار خودش با رو جمله این بار چندین روز هر

 بم لحن عاشق...اش عسلی چشمان آن عاشق...بود او عاشق آوا که برساند سهیل گوش به باد

 ...خائن یک نه بود عاشق او...اش مردانه

 ...میکرد نابودش سهیل توسط شدنش فرض خائن تصور که بود روزی چند

 ...کند تحمل را لقب این نمیتوانست او

 ...شوی خطاب خائن فداکاری اوج در بود سخت

 ...بود سخت

 قیافه و برگشت صدا سمت به تردید با...شنید صدایی ناگهان که بود کردن فکر مشغول آوا

 ...میکند نگاه او به که دید را امجد خونسرد
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 ...مهندسی عینک و خاکستری شلوار و کت همیشه مثل...کرد برانداز را پایش تا سر

 ...بود تر دوستانه کمی امجد نگاه...بود کرده فرق چیز یک امروز اما

 :گفت و زد لبخندی دید را آوا خیره نگاه که امجد

 ...میخواستم...اینجا اومدم همین خاطر داشتم،به کار خوبه؟باهاتون حالتون...سلام-

 ...گرفت آوا متعجب چشمان روی به رو و آورد در جیبش از را پاکتی

 :داد ادامه جدیت با

 ...هستن سهیل آزادی اثبات ها این-

 :گفت و داد تکان هوا در را پاکت امجد...میکرد نگاه امجد به تعجب با همچنان آوا

 ...شده آزاد زندان از که موقعی درست...شده گرفته دیروز...سهیلن عکسای-

 ...کشید بیرون امجد دست از را پاکت هیجان با و آمد خود به ناگهان آوا

 چقدر...میکرد نگاه رویش به رو دخترک به افسوس با چقدر امجد و میکرد باز را پاکت وار دیوانه

 الان همین حتی و بود کرده اسیر را او که مردی بود رحم بی چقدر و تنها دخترک این بود عاشق

 ینا بیچارگی دیدن با حتی بود لبش روی که پوزخندی و بود آوا رفتار گر نظاره پنجره پشت از هم

 ...نمیشد پاک هم دختر

 ...نبود بیگناهان مجازات اهل امجد و بود بیگناه او...بود آوا نگران امجد

 میکرد؟ چه باید...بود سردرگم او

 ...مظلوم و حرف بی آوای این نجات یا و اش حرفه و کار به زدن پا پشت

 ...داشت گناه که خدا به...داشت گناه دخترک این

 ...رفت فرو فکر در سخت و انداخت نگاه پنجره پشت مهراد به دیگر بار
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 ...درست تصمیم یک...میگرفت درست تصمیم یک و میکرد تمرکز باید

 

 ...رفت مغرورش مرد صدقه قربان دل در و کرد نگاه را ها عکس خوشحالی با آوا

 بود؟ مقامی کم این آیا و بود قلبش پادشاه رادمهر سهیل...نبود که کسی کم

 ...شد دور آوا از سریع هایی قدم با امجد

 به لب به پوزخند مهراد مانند نمیتوانست او و بود ظرفیتش از بیشتر آوا احساسات تحمل

 ...کند نگاه دختر این شکستن

 و دید می را کشیدنش زجر...بود دوخته آوا به را نگاهش و بود ایستاده پنجره کنار همچنان مهراد

 میکرد؟ سنگدلی اینقدر چرا...میبرد لذت

 ...داشت دوست را برادرش عاشقانه که دلرحم و مهربان مهراد آن رفت کجا...نبود طور این که او

 ...حتما...نه که شاید...بود شخصیتش تغییر باعث سهیل شاید

 زن اگر...نمیداد لو را برادرش نامردی با اگر...نمیداد خرج به جا به نا شناسی وظیفه سهیل اگر

  چیز همه اگر...میماند باقی مهربان مهراد همان هم او شاید نمیداد جان مظلومانه آنطور برادرش

 ...شاید...ریخت نمی بهم

 ...شد رو به رو امجد قامت با و برگشت در سمت به چرخش یک با...آمد خودش به در صدای با

 بود؟ آمده بالا طبقه به کی او

 :پرسید تفاوتی بی با...نبود مهم برایش زیاد

 بهش؟ دادی رو عکسا-

 :گفت ناراحتی با و انداخت پایین را سرش امجد
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 ...گناه بی آوا...نبود درست کارت مهراد ولی...آره-

 :گفت و گرفت صورتش روی به رو سکوت نشانه به را اش اشاره انگشت مهراد

 چه و باشه گناه بی چه دختر اون گفتم بار یه...ندارم نصیحت حوصله...امجد نکن شروع باز-

 ...میده آرامش بهم کشیدنش ،زجر گناهکار

 :گفت حرص با امجد

 ...روانی-

 ...شد دور اتاق آن از بماند مهراد جواب منتظر که این بدون و

 ...خودش و او بین خلوت یک...میخواست خلوت یک دلش

 هم رگم پرتگاه لبه تا را آوا که نیست بعید و نمیشناسد منطق و دلیل روانی این...کند کاری باید

 ...بکشاند

 ...شد حیاط وارد میزد قدم خودش افکار در داشت که همانطور

 ...میکرد نگاه ها عکس به و بود ایستاده قبل نقطه در هنوز آوا

 ...بود کرده توقف عکس یک روی انگار اما

 ...انداخت بود آوا دست در که عکسی به نگاهی کنجکاوی سر از امجد

 ...انداخت آخر که بود عکسی همان

 ...بود ریخته بهم باد را موهایش و بود خیره نامعلوم ای نقطه به سهیل عکس آن در

 ...بود شده گرفته اتفاقی که هنری کاملا عکس یک

 ...شد رو روبه امجد چهره با دوباره و برگرداند سر بود ایستاده کنارش در که کسی احساس با آوا

 ...ریزد نمی بهم و ننیشود ناراحت امجد چهره دیدن از اوایل مانند دیگر چرا نمیدانست او
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 :گفت کمرنگی لبخند با امجد

 !شده آزاد که شد؟میبینی راحت سهیل بابت از خیالت حالا-

 

 :گفت و بست را کشید،چشمانش آغوشش در را عکس محکم آوا

 میدونستم...ببخشن هم رو عمومیش جرم که کنید کاری یه میتونستید شما میدونستم...آره-

 ...میدونستم...میشه آزاد

 لسهی عمومی جرم شده باعث آنها نفوذ میکند فکر او نکند...زد آوا سادگی این به تلخندی امجد

 شود؟ بخشیده

 ...نه مهراد ولی شاید برادرش باز...نداشت نفوذی که مهراد آخر

 ...شد پشیمان آنی در اما باشد داشته خبر اطرافش از بیشتر کمی آوا تا بگوید چیزی خواست

 ...افتاد می بهتری حل راه فکر به باید...نبود مطمئن هنوز که او

 تا بود منتظر و بود زده زل امجد دهان چشم،به تن همه و بود شده متعجب امجد سکوت از آوا

 :گفت و زد داری معنا لبخند تنها او اما...بشنود امجد از تاییدی

 ...اوهوم-

 بود؟ او جواب همیشگی اصواتی تنها...همین

 ...بگوید چیزی نمیتوانست اما آمد می ستوه به امجد بودن مرموز از آوا

 :پرسید آوا از رفتن از قبل ولی کرد رفتن قصد امجد بعد کمی

 سهیلی؟ عاشق قبل مثل هنوزم تو...ببینم-

 ...نداشت امجد از را سوالی همچین شنیدن قصد...خورد جا آوا
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 او جواب و دارد رادوست سهیل عاشقانه آوا میدانست که حالی در...بود ایستاده او به پشت امجد

 ...نیست بیش دروغی باشد منفی اگر حتی

 می را تنش باشد شنیده را سوال این مهراد اینکه فکر...کرد نگاه اطراف به سردرگمی با آوا

 ...بود نیامده بیرون آوا دهن از جوابی که حالا حتی...لرزاند

 :گفت جدیت با کرد حس را آوا سردرگمی که امجد

 ...نیستم مهراد خبرچین من...محفوظه تو و من بین باشه که چی هر جوابت-

 پای و دست زیر دوباره میترسید...کشید صورتش های کبودی به دستی و بست را چشمانش آوا

  ای دیوانه مرد خشم از میترسید...شدن تخقیر از میترسید...شود لگدمال مهراد

 ...بود گرفته نظر زیر را او بالا طبقه پنجره از که

 ...میترسید خیلی او

 او حرفهای که نداشت اطمینان و بود مهراد راز محرم که کسی به دلش حرف گفتن در کرد تردید

 ...نرساند مهراد گوش به را

 دور او از بگوید چیزی که این بدون و گذاشت امجد دست در یکی جز به را ها عکس همه پس

 ...شد

 سنگ...کرد خواهد خرد را او نگاهش سنگینی و شده ثابت او روی مهراد تنفر پر نگاه میدانست

 ...سنگ نه...است خاک جنس از که آدمی به برسد چه میشکند ها نگاه این از هم

 نبهتری بداند آنکه بی میکرد نگاه بود امجد دست در که هایی عکس به خیالی خوش با هم مهراد

 ...باشد او تنهایی های شب مونس است قرار و مانده باقی آوا پیش عکس

 به جوابی آوا که این با...شد خارج عمارت از آسودگی با و بود تر خشنود همه از بین این در امجد و

 حتی را احساس که راستی به...بود او احساس تمام گویای عکس آن داشتن نگه اما بود نداده او
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 هایش ریشه که روزی حال به وای و میکند رشد جوانه مثل...شود می دیده نیاوری هم زبان به اگر

 ...روز آن به وای...کند محکم را

*** 

 

 بعد هفته دو

 

  سهیل

 تراح اینقدر که کسی...ندارم کاری خائنا با من...نتونستم اما کنم نگاه عکسش به کردم سعی

 ...نیست عشق لایق بکنه بازی نقش

 بفهمونم؟ هم مردم صاحب دل به رو اینا میشد مگه اما...نیست لایقش

 ...نمیشد که خدا به...نمیشد

 نفر یه چشمای سیاهی تو شده حالا تا...کرد مسخم چشماش دوباره...آوردم بالا رو سرم سختی به

 بشید؟ گم

 یه هک کسی به...کرده نگاه شرعیم رن به...کردم نگاه ناموسم به...کردم نگاهش فقط...کردم نگاهش

 ترک راحتی به منو که کسی به...زندگیمه تمام هنوزم که کسی به...بودم زندگیش تمام زمانی

 ...کرد

 چیزیه؟ کم این آیا و بود من زندگی آوای که کسی به

 میشد؟ اینطوری باید چرا آخه
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 دش مشت دستام دوباره قضیه این به کردن فکر از...کرد خیانت بهم چرا پس بودم عاشقش که من

 فرود کناری آینه توی آن یک در و باشن ساکت نبود قرار ها مشت این بار این انگار و

 ...انگار بودم شدم دیوونه...اومدن

 ...بودم زده زل آوا عکس به واکنشی هیچ بدون هنوز من و میزد فواره دستم روی از خون

 ...بود شده دید تاری این باعث که بود اشک انگار و شد تار عکسش کم کم

 نهآی تیکه هزار تو که تصویری هزاران به بار این و کردم پاک رو صورتم اشکای خونین دستای با

 ...انداختم نگاه میشد دیده

 ...میکردم نگاه خودم تکیده صورت به و میریختم اشک

 :زد داد سراسیمه شیدا و شد باز شدت به در ناگهان که بودم بدبختیام و ها غم در غرق

 ؟!سهیل-

 :گفت بغض با شیدا...ریختم اشک فقط و نگفتم هیچی

 دیوونه؟ کردی چیکار خودت با-

 هب و میزد غر مدام...آورد در رو بتادین و باند ها کشو از یکی از و رفت لباسا کمد سمت به سریع

 ...میداد فحش زمان و زمین و آوا و خودش

 :گفت ناراحتی با و نشست روم به اومد،رو سمتم به

 ...ببینم جلو بیار دستتو-

 ...دادم ادامه ریختنم اشک به و ندادم نشون العملی عکس

 ...ندادم جوابی هم بار این اما کرد صدام شیدا دوباره

 ...بودم کرده لج هم خودم با انگار
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 ...داشتم دوست...بکشم درد داشتم دوست

 :گفت داد با شیدا

 عاشقی؟ بدی نشون مثلا که میکنی داغون داری دستاتو دیوانه-

 ...نیست بازیا دیوونه این به که عاشقی

 ...گردون برش و برو...دنبالش برو عاشقشی اگه

 :گفتم گونه فریاد و چشماش تو زدم زل حرص با

 میفهمی؟...کرد خیانت من به اون-

 چی؟ اون اما بودم عاشقش من

 ...بود خائن...نبود معشوق من برای اون اما کردم عاشقی من

 حرفش؟ زیر زد چرا اما هست تهش تا میگفت

 ...نبود میدادم جون دوریش از داشتم که موقعی چرا

 داد؟ ترجیح من به رو دیگه یکی چرا

 داشتم؟ کم چی من مگه

 آسونه؟ وفایی بی قدر این یعنی

 

 :گفت گریه با شیدا

 هک چیزی از بیشتر خیلی...داشت دوستت اون میدونی که تو...نکن فکر اینطوری آوا به راجع-

 ...بکنی رو فکرش
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 کرده؟ خیانت بهت اون که شد باورت چجور پس

 ...مطمئنم من...نزده قولش زیر اون

 ...سهیل تویی زده قولش زیر که اونی

 !عاشقشی ابد تا...بشه که چی هر...عاشقشی نمیگفتی مگه

 نه؟ مگه...دیگه توئه حرفای اینا

 باور رو بودنش عاشق تونستی چطور...میکنی نگاه بهش خائن یه عنوان به الان چرا پس

 چطور؟...نکنی

 تههف دو از بیشتر...بود شده لبریز صبرش کاسه دیگه هم شیدا انگار...گفت داد با رو آخر کلمه

 ...نیست خائن آوا میگفت فقط...بود کرده سکوت که میشد

 ...میداد آوا رفتن از خبر اونم که بود مهم قضیه باطن و ظاهر...نیست که حرف به اما

 کی؟ با اونم...داشتنش ازدواج قصد و رفتنش از خبر

 کیوانی؟ مهراد با

 شده عوض اینقدر آوا یعنی...میدادم مهراد به جامو باید که بودم شده ارزش اینقدربی من یعنی

 !نمیدونستم من و بود

 ...یعنی

 :بدم گوش بهش شدم مجبور دوباره و شد افکارمپاره رشته شیدا آمیز تحکم صدای با

 تونستی؟هان؟ چطور میگم بهت-

 ...نکنم باور میتونم حتی نه و کنم باور میتونم نه...همینه منم درد-

 ...ته و سر بی و سخت راعی دو یه...کردم گیر راهی دو یه سر
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 کنم؟ فکر چی به باید نمیاد وقتی کنه،اما کمکم و بیاد آوا میخوام...میخوام راهنما یه

 رفته؟ چی واسه نظرت به

 چی؟ واسه

 کردن داپی برای من ببین تو اونوقت کنه امیدوارم درصد یه که بیار برام دلیل یه فقط...دلیل یه تو

 ...نمیکنم که ها کار چه آوا

 ...شد من دستای کردن پانسمان مشغول و انداخت پایین رو سرش حرف بی شیدا

 و داشت که بود احساسی سر از میزد که حرفایی این تمام و نداشت دلیلی هیچ من مثل اونم انگار

 ...بیاره دلیلی براش نمیتونست

 اون حتی نه و...منو نه...ببینه ناراحت رو هیچکس نمیخواست دلش...بود مهربونی دختر شیدا

 ...انداخت روز این به رو من که رو کسی

 کردی؟چرا؟ رو اینکار من با چرا آخه...آوا...آوا...آوا

 من؟ چرا "

 کردی؟ کارو این عشقت با چرا

 ...سردی و حال بی که بازم تو

 بوده؟هان؟ چی من تقصیر بگو

 !بری میخواستی تو

 ...هات بهونه از فهمیدم

 من؟ چرا

 شکست؟ دلت که کردم چیکار مگه
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 نشست؟ دلت به که کرد کار چی اون

 ...کارات همه من به بگو

 ...پس بوده بازی قرارات و قول

  شده طوری این حالا تا

 ...نکنی حسش و باشم عشقت که

 ...نکنی چشمش توی نگاه

  نمیکردی فکرشو روزم یه حتی که کسی

 "...نکنی فکر بهش

 

 :گفت میزد موج توش ناراحتی که صدایی با بعد و کرد پانسمان رو دستم شیدا

 من قلب...نمیکنه اشتباه هیچوقت من قلب اما...ندارم آوا نبودن خائن اثبات برای دلیلی من-

 ...گناهه بی آوا میگه

 :داد ادامه و شد بلند جا از هم بعد

 عاشق...کردی لج خودت با انگار تو ولی...گناهه بی آوا میگه هم تو قلب که میدونم اینو حتی-

 ینا میگه قلبت اگه...باشه داشته حقیقت حرفا این میترسی...دنبالش بری نداری جرات اما آوایی

 ...میکنه فرق قضیه نیستی عاشق اگه اما...بیخوده یعنی پس بیخوده حرفا

 :داد ادامه تمسخر و حرص با و کرد کوتاهی مکث

 برات آوا چشمای از نسیه یه حتی نذار...تمامشو...بسوزن عکساشو تمام نیستی عاشقش اگه-

 نگه خونش توی رو مردم زن عکس آدم نیست خوب و بشه مردم زن قراره آوا میدونی آخه...بمونه

 ...داره
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 چیه؟ نظرت...انباری بکن اتاقشو و دور بریز اتاقشم وسایل...راستی

 نه؟ مگه...دیگه داره شدن انباری ارزش فقط خائن یه اتاق

 دنیا یه با منو و رفت بیرون اتاق از کنه توجه من زده بهت قیافه به که این بدون هم بعد

 ...گذاشت تنهایی،تنها

 میتونم؟ مگه...کنم انباری عشقمو اتاق میگفت

 ...آواست و من خاطرات آور یاد اونجا...میده رو آوا بوی اونجا

 ...میشنوم رو آوا های خنده صدای اتاق اون از اوقات گاهی حتی من

 ...بودم شده دیوونه الان تا من که نبود جا اون اگه...میاره آرامش من برای اتاق اون

 ...ریزم می اشک و میکشم دراز آوا تخت روی...اتاق اون تو میرم روز هر که ست هفته دو الان

 ....میکنه آرومم جا اون فقط میشم آوا تاب بی خیلی وقت هر

 ...خیلی...بودم شده تاب بی الانم

 ...میخواست اتاقشو دلم

 اتاقش سمت به بود شده سست غم فشار از که هایی قدم با و شدم بلند زمین روی از تعلل بی

 ...رفتم

 ...شدم واردش و بستم چشمامو رسیدم که اتاقش در دم

 ...میزارم اتاق این توی پا که منم فقط و نیست اون که نبینم میخواستم

 ...باشم زنده تصورش با و کنم تصورش میخواستم

 ...بودم شده هم موفق انگار و میخواستم رو بودتش حس

 ...میپیچه گوشم توی داره آوا صدای میکردم احساس کم کم
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 ...بود آوا صدای...آره...کردم گوش دوباره

 ...انداختم اطراف به نگاهی و کردم باز رو چشمام

 ...میزد لبخند بهم داشت و بود ایستاده تحریرش میز کنار آوا

 ...رفتم سمتش به آروم و کردم دراز سمتش به رو دستم

 :گفت نگرانی با دید رو دستم وقتی آوا

 ...آوردی خودت سر بلایی یه که بازم...دیوونه پسره ای-

 نیستی؟هان؟ مواظب چرا پس

 :گفتم وار زمزمه 

 ...باشی مواظبم تو میخواد دلم-

 ...بود کافی شدنش غیب برای زدن پلک یه انگار و گفتم اینو

 نه؟ میشدم دیوونه داشتم

 ...دیدمش می که خدا به...دیدم می رو آوا میکردم نگاه که جا هر

 رتحری میز صندلی روی شدم مجبور و رفت گیج سرم دیدم رو آوا کردم خیال فقط که این فکر با

 ...بشینم آوا

 دیا انگار...نیست دیگه اون که نمیکردم باور...بود چشمم جلو همش نگاهش...میکردم دق داشتم

 ...نداشت شدن پاک خیال و وجودم بند بند توی بود شده حک آوا
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 آورده و بود خریده دوستاش از یکی از اینو...بخیر یادش...گذاشتم آوا تحریر میز روی رو دستم

 این توی که اتاقی برای داره دوست میگفت...داشت ذوق میز این خریدن موقع چقدر...اینجا بود

 ...میکنه تازه رو روحش اونه مال اتاق این که این حس میگفت...بخره وسایل تند تند داره خونه

 ...میکردم باور من و میگفت اون

 ...انداختم تحریر میز روی عکسای به نگاهی

 نمی دست کردنشون نگاه از اما میگرفت شدت ام گیجه سر ها عکس اون دیدن با اینکه با

 ...کشیدم

 ...نشم محوشون و ببینمشون میشد مگه...بودن کسم ترین عزیز عکسای اینای

 ... شمال بودیم رفته هم با که بود مسافرتی همون مال ها عکس از یکی توی

 ...میخندید و بود گرفته آسمون به رو سرشو بود، وایساده دریا کنار عکس اون توی آوا

 ...بودم هاش خنده دلتنگ چقدر

 مشت من بازوی به اش دیگه دست با و میخورد بلال دست یه با داشت هم دیگه عکس یه توی

 ...میزد

 بریدل این میشد مگه و میبرد دل هم اینجا لبخندش شیرینی انگار و میزد لبخند داشت هم اینجا

 گرفت؟ نادیده رو

 چرمی جلدش که قشنگ دفتر یه به چشمم یهو که بگذرونم نظر از رو بعدی عکس خواستم

 اینو هم قبلا... میشد دیده خوبی به زاویه این از و بود دومی عکس قاب پشت درست...بود،افتاد

 ...بودمش دیده آوا دست

 گذاشته؟ جاش اینجا چرا آواست؟پس مال یعنی

 ...برداشتم اونجا از رو دفتر و کرد دراز رو دستم
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 :بود شده نوشته اول صفحه روی...انداختم اولش صفحه به نگاه یه و کردم باز رو دفتر

 ...ایستاده تنها کبود گنبد زیر ابتدا از که ای یگانه خداوند نام به-

 ...بود جورواجور های نوشته پر توش...بود خاطرات دفتر شبیه

 :کردم خوندن به شروع خطی یه از تصادفی طور به و زدم ورق صفحه چند

 نمیکردم فکر...بمونم کنارش بیمارستان توی که خواست من از مغرور سهیل اون نمیشد باورم-

 ...باشه بلد هم کردن درخواست

 ...بگه نه بهش هم نمیتونه نگاهشو عاشق که کسی از...من از...کرد درخواست من از اون اما

 سمالتما نگاهش با میخواد ازم چیزی وقت هر آخه...میدونه رو ضعفم نقطه میکنم فکر وقتا بعضی

 ...میکنه

 :کردم باز رو دیگه صفحه یه و زدم ورق رو دفتر دوباره تعجب با

 میره؟ داره واقعا یعنی...داره پرواز امشب-

 بودم،پس راضی هم چشماش دیدن و ساده دوستی همین به که من...نمیشد دور ازم ماه یه کاش

 خدایا؟چرا؟ میره داره چرا

 اون مجبورم بره اگه...بزنم پا و دست خلا تو نمیتونم دیگه هم طرفی از اما کنم اذیتش نمیخوام من

 ...کنم پیاده رو نقشه

 یا و بشم مطمئن کنه مال اینکه از یا میخواد دلم...میخوام کمال و تمام رو سهیل چون مجبورم

 ...خیالش و ذهن تو بمیرم

 ...کنم درک رو تضاد این نمیتونستم من و بود عشق خطش هر

 و داشتن دوست همه این پس...کنه ازدواج دیگه یکی با داشت قصد و بود کرده ترک منو اون

 میکنه؟ چیکار دفتر این های برگه لای به لا عشق
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 ...کنه مکمک بتونه که شه پیدا دفتر این توی چیزی یه بالاخره شاید...بخونمش بازم گرفتم تصمیم

 ...باشه مشکلاتم حل کلید قرار دفتر این میکردم احساس

 ندیدمش؟چرا؟ قبلا چرا...نکردم پیداش زودتر چرا

 ببینم داشتم دوست...آخر صفحه سراغ رفتم سریع...نبود چیزا این به کردن فکر وقت الان اما

 !نه یا بکنه حل رو مشکلی دفتر این جملات قراره آیا و بوده چی دفتر این های نوشته آخرین

 

 :کردم باز رو آخر صفحات

 ...نشه اعدام سهیل که هست حلی راه یه گفت کیوانی وکیل امروز-

 ...میکنم قبولش باشه چی هر اما...چیه نمیدونم

 ...ببرم هم خودمو نفس اون کشیدن نفس برای حاضرم من و منه زندگی عشق سهیل

 :آخر خطوط سراغ رفتم

 همدیگه قسمت سهیل و من...کنه فراموشم بتونه تا نوشتم رو جملاتی دروغ به براش-

 ...بکشه نفس و بمونه دنیا این توی سهیل تا برم باید من...نیستیم

 حفظ برای فقط کردم که کاری هر و نکردم خیانت بهش من که میفهمه روزی یه سهیل میدونم

 ...باشه دنیا این توی آوایی دیگه روز اون نکنم فکر اما بوده اون جون

 مطمئن...میزارم عوضی مهراد اون دل به رو داشتنم حسرت...مونم می اونم مال و سهیلم مال من

 ...عزیزم سهیل باش

 ...تو برای فقط...میتپه تو برای فقط منه سینه تو که قلبی این که باش مطمئن

 با و پایین دویدم ها پله از...اومدم بیرون اتاق از سریع و بستم رو خاطرات دفترچه بهت با

 :زدم داد خوشحالی
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 !الیف!کامیار!شیدا-

 :گفت سردرگمی با و بیرون اومد آشپزخونه از شیدا

 شده؟ چی-

 :گفت بهت با و اومد بیرون اتاق از آروم آروم هم الیف

 رئیس؟ میزنید داد چرا-

 :گفتم بلند و زدم ای قهقهه

 ...میگم...براتون میگم-

 ...زدم صدا رو کامیار دوباره و کردم مکثی

 ...ایستاد شیدا کنار و شد ظاهر آشپزخونه در آستانه تو عصا با کامیار بعد یکم

 :گفت بعد و کرد نگاه بهم تعجب با کمی

 ...بگم...ندارما جدید اتفاق حوصله خدا سهیل؟به میاری در ادا چرا شده؟باز چی-

 :گفتم تا سه اون قیافه به توجه بدون

 ...بیایید...ببینید بیایید...نیست خائن من آوای-

 :کردم تکرار دوباره و دادم تکون هوا تو ذوق با رو خاطرات دفترچه

 ...ببینید بیایید-

 هم کامیار و شیدا بعد لحظه چند...انداخت نگاه خاطرات دفترچه به و اومد جلو همه از زودتر الیف

 ...شدند دفتر از صفحاتی به کردن نگاه مشغول سه هر و اومدن

 شد جمع صورتش یهو شکمش زخم درد خاطر به که پرید جا از خوشحالی با الیف بعد لحظه چند

 ...بشینه جاش سر شد مجبور دوباره و
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 خائن اولم از کامیار و شیدا...میدونستم خوب دلیلشو...بودن نکرده تعجب زیاد انگار کامیار و شیدا

 ...اما نیست کارا این اهل آوا که میدونستن دلشون ته و نداشتن قبول رو آوا بودن

 که حرفهایی و نرفتم آوا سراغ دیگه میشه خرد پا زیر داره غیرتم کردم احساس تا احمق منه اما

 ...کردم باور رو بود آوا سر پشت

 ...بشنوم خوش دهنش از رو نه بار این و آوا سراغ برم که میترسیدم راستش

 ستدو رو دیگه یکی من بگه بهم...نمیخوامت بگه بهم و چشمام تو بزنه زل که روزی از میترسیدم

 ...ای هیچکاره وسط این تو رو

 ...میترسیدم چیزا این از خیلی

 

 :گفت الیف

 ضمن در...گفتم همیشه اینو من...پاکه و مهربون خیلی آوا...دنبالش برو میکنم خواهش رئیس-

 ...بکنه کاری همچین شده حاضر تو خاطر به که توئه از بیشتر خیلی اون عشق

 ...فداکاری اوج یعنی این و غریبه یه خونه تو بره که شده حاضر تو عشق خاطر به آوا

 :داد ادامه کامیار

 !نه یا بیاد بیرون سالم اونجا از نیست معلوم که جایی رفته تو خاطر به اون-

 ...همیش محسوب خونیت دشمن و متنفره تو از که کسی پیش رفته و دستش کف گرفته جونشو

 ...میکنه هم رو دیوونگیا این تو خاطر به آوا اما دیوونگیه عین کارش

 ...میدادم گوش حرفاشون به دقت با

 ...بود درست کاملا حرفاشون
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 ...بود هم دیگه چیز یه وسط این اما

 جنس که اونجایی از و شدم شناخته بیگناه من نداشت خبر که حالی در بود شده بس خون آوا

 واآ به من گناهی بی به راجع کلمه یه مهراد که مطمئنم میشناسم خوب خیلی رو ها کیوانی خراب

 نم حالیکه در...آزادم که مهراده رضایت و اون فداکاری خاطر به میکنه فکر الان آوا حتما و نگفته

 رو رهبگی نتونسته بردارش که انتقامی تا کرده استفاده سوء قضیه این از مهراد و بودم گناه بی

 ...برسونه انجام سر به کمال و تمام

 صرح و حد بی نگرانی یه به داشت خوشحالیم تازه و میبردم پی فاجعه عمق به داشتم کم کم من

 ...میشد تبدیل

 و آزار نکرده خدای و بیاد سرش بلایی یه که اینه تصور از تر راحت باشه خائن آوا اینکه تصور

 ...برسه بهش اذیتی

 ...میشد توام ترس با داشت نگرانیم کم کم

 :گفتم کامیار به رو سردرگمی با

 ...باش زود...راستان به بزن زنگ-

 بزنم؟ زنگ چی واسه اون چرا؟به-

 ...بزنم حرف هم فرامرز با باید تازه...کنم پیدا رو کیوانی وکیل باید-

 ...کنم پیداش باید سریعتر چه هر...کنم پیدا رو آوا جوری یه باید

 :گفت یهو و کرد نگاه رو پام تا سر نگرانش چشمای با کامیار

 ریختی؟ بهم یهو شدی؟چرا زده جن باز چیه؟چرا-

 :زدم داد عصبی حالتی با میشدم نگران داشتم قبل لحظه از بیشتر لحظه هر که من
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 اما میکنه فداکاری داره میکنه فکر... خونیم دشمن دست کنار...ست خونه اون توی ناموسم-

 ...بیاره آوا سر بلایی هر حاضره من گرفتن انتقام برای عوضی مهراد اون که نمیدونه

 :گفت و زد پوزخند یه دید منو حالت این که شیدا

 از که موقعیه اون تو...میشدی کار به دست اینا از زودتر بودی مرد اگه تو...نکن شلوغش بیخود-

 اهیشگن بی مدرک که الان نه میگشتی دنبالش و میافتادی ناموست فکر به باید شدی آزاد زندان

 ...جلوته

 عاشق میپره سرش از عاشقی زود اینقدر که کسی...خائن گفتی بهش تو

 خون تو یعنی...داره جریان آدم رگ تو عشق یعنی عاشقی میگی وقتی...مست...مسته...نیست

 ...آدمه جون تو...آدمه

 ...باشه طلبکار داشت حق...میگفت راست شیدا

 من اما نیست خائن آوا گفت بار چندین...کردم شک من اما گناهه بی آوا که گفت بار چندین

 ...کنم باور نتونستم

 هشب طلبکارانه و کردم سکوت میزد آوا به راجع که حرفایی مقابل در بار هر و نکردم باور رو شیدا

 ...کردم نگاه

 ...کنه نگاهم طلبکارانه که داره حق هم اون حالا و کردم نگاهش طلبکارانه

 :گفتم وار زمزمه و انداختم پایین خجالت با رو سرم فقط

 ...بزن زنگ...کامیار بزن زنگ-

*** 

 

 آوا
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 ...میکنم خواهش...کن جور برام تلفن یه...خانوم زری میکنم خواهش-

 :گفت آخر سر و کرد پا اون و پا این کمی خانوم زری

 سیاه رو روزگارم بفهمه آقا اگه...نخواید رو کاری همچین من از تروخدا...نمیتونم...خانوم نمیشه-

 ...میکنه

 :گفتم گریه با و زدم بندش پیش به چنگی که بره خواست

 ...میکنم خواهش...بیار برام تلفن یه...بفهمه چیزی نمیزارم خدا به...میکنم خواهش-

 :گفت بغض با خانوم زری

 ...نمیتونم...نکنید رو کارا این تروخدا جان خانوم-

 ربا این و گرفت اوج هقام هق عوض در کرد ول بندشو پیش و شد شل جمله این شنیدن با دستام

 ...بود زجه...انگار نبود هق هق

 ...نتونستم ام شکسته پای خاطر به اما شم بلند جام از خواستم

 :گفت ناراحتی با زری

 ...شید بلند تونید نمی که تنهایی...خانوم کنم کمکتون بزارید-

 :زدم فریاد بلند صدایی با

 ...بیرون برو...نمیخوام-

 .رفت بیرون اتاق از ریخت می اشک حالیکه در بعد و کرد نگاهم ترحم با کمی خانوم زری

 به هیچکس هم بمیری اگه حتی و تنهایی خیلی که این احساس...داشتم بدی خیلی احساس

 ...نمیرسه دادت

 ...میشدم خبر با سهیل حال از باید...بزنم حرف سمیه با میخواستم
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 مثل اونم ودب ممکن یعنی...بشم خبر با حالش از میخوام...نمیتونستم...بمونم تفاوت بی نمیتوتستم

 باشه؟ شده افسرده و دلتنگ

 از آشغال یه مثل منو میکنم ازدواج دیگه نفر یه با دارم و کردم ترکش من فهمیده وقتی هم شاید

 معلوم؟ کجا از...بیرون انداخته زندگیش

 تخت روی کردم سعی و کشوندم تخت پای کشون کشون خودمو خانوم زری رفتن از بعد

 ...میبرید رو امونم داشت و میکرد درد خیلی ام شکسته پای...بشینم

 ...دادم فحش آبادش و جد و مهراد به دلم تو و رسوندم تخت روی به رو خودم زور به

 ...بکشه آدم حاضره حتی کوچیک حرف یه خاطر به روانی اون

 کاری یه بشم مطمئن شدنش آزاد از تا ببینم رو سهیل دور از بزاره خواستم ازش وقتی دیروز

 ...شدم پشیمون اومدنم دنیا به از که کرد باهام

 به هک ای ضربه تنها که آوردم شانس فقط...زد کتکم میتونست تا و جونم به افتاد دستی چوب با

 ...بود شده کبودی باعث فقط اش دیگه های ضربه و بود شدید خیلی زد راستم پای

 

 و سهیل به اونقدر...همشیگیم کاری بود شده این...فکر تو رفتم دوباره و کشیدم دراز تخت روی

 هی که داشتم دوست قدر چه میدونست خدا فقط...ببره خوابم بالاخره تا میکردم فکر خاطراتش

 ...نشم بیدار دیگه میرم خواب به سهیل به کردن فکر بعد وقتی روز

 بود؟ زیادی چیز این آیا...همین...میخواستم ابدی خواب یه

 ...تولدم آخرین به کردم سفر خاطراتم تو و کردم قفل شکمم روی رو دستام

 روز اون...بود دنیا هدیه ترین شیرین برام سهیل لبخند روز اون...گذشت خوش روز اون قدر چه

 ... شد پیدا سهیل برای قلب یه بالاخره
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 بود بخش لذت برام سهیل از کردن دفاع چقدر و شدم غیرتی سهیل به توهین خاطر به روز اون

 ...میکنم دعوا پرستارا با دارم دید وقتی بود رضایتش لبخند اون از تر بخش ولذت

 منو بود بلد خوب چقدر و کرده دعوت هم رو کامیار و شیدا دیدم وقتی شدم خوشحال چقدر

 ...کنه غافلگیر

 ...اش هدیه...چیز آخرین و

 :گفتم وار زمزمه و کشیدم گردنبندم به دستی

 ...ابد تا امروز از...باشم عاشقت بگذار-

 ...رفتم خواب به منه عاشق سهیل اینکه فکر با و زدم لبخند درد همه این میون...زدم لبخند

 ...نسوزی تا"

  نمیفهمی هرگز را عشق

 ...چیست که

 ...بخشیدن گاه

 ...آغوش گهی

 "...است غم و درد گه و

*** 

 ...پریدم خواب از آرومی تکونای با

 ...شدم مواجه خانوم زری نگران قیافه با و کردم باز زور به رو چشمام

 :پرسیدم ترس با

 شده؟ خانوم؟چیزی زری شده چی-
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 :گفت و داد قورت رو دهنش آب صدا با خانوم زری

 کیوانی آقای...بوده شده اثبات بیگناهیش نامزدتون...گفته دروغ شما به آقا...آقا...جان خانوم-

 از انتقام برای میخواد آقا...برید اینجا از باید شما...نداشته دخالتی نامزدتون شدن آزاد توی

 ننک فکر همه که کنه کاری یه بعد و بکشه رو شما میخواد...بیاره سرتون به بلایی یه نامزدتون

 ... کردید خودکشی

 ...نمیکردم فکرشم که شدم هایی چیز متوجه لحظه چند تو...نداشت رو خبر همه این تحمل ذهنم

 گفته؟ دروغ بهم مهراد

 شده؟ اثبات بیگناهیش سهیل

 بکشه؟ منو سهیل از انتقام برای میخواد مهراد

 میدونه؟ کجا از رو چیزا این خانوم زری اصلا

 :گفتم جدیت با و زدم زل خانوم زری چشمای توی موشکافانه نگاهی با

 پیدا برام گوشی یه من به کمک برای نبودی حاضر که تو فهمیدی؟ رو چیزا این کجا از تو-

 بدی؟ نجاتم میخوای که شده چی حالا...کنی

 

 :گفت وار زمزمه و انداخت پایین رو سرش شرمگین زری

 از رو ها حرف این اتفاقی که کنم پیدا گوشی براتون رفتم...جان خانوم بمونم تفاوت بی نتونستم-

 ...میزدن حرف امجد آقای با داشتن...شنیدم آقا زبون

 :گفتم و گرفتم رو خانوم زری دستای مهربونی با

 ...ممنونم...کنی کمکم میخوای که ممنونم-
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 با چروکش و چین پر  و سفید صورت چقدر...زد مادرانه لبخندی و آورد بالا رو سرش خانوم زری

 ...میشد زیباتر لبخند

 استایل با همیشه مثل...شد اتاق وارد مهراد و شد باز اتاق در یهو که میکردیم نگاه بهم داشتیم

 ...میکرد سیخ آدم تن به مو لبش روی پوزخند و مغرور

 :گفت جدیت با و داد تکیه در کنار دیوار به

 میکنی؟ کار چی اینجا تو...زری-

 :دادم جواب زری جای به کنه شک مهراد که این ترس از من و کرد نگاه مهراد به سردرگم زری

 ...دستشویی برم تا کنه کمک من به بود اومده-

 ...ردک روشنش معطلی بی و آورد در جیبش توی از سیگار یه بده نشون العملی عکس اینکه بدون

 ات ببره دستشویی سمت به و کنه بلند جام از منو گرفت تصمیم وضعیت این دیدن با هم زری

 :زد داد یهو مهراد اما...نکنه شک مهراد

 کنی؟ کمک بهش دادم اجازه من میبریش؟مگه داری کجا-

 یک نبود آدم این...نکردم اشتباه نه...دوختیم چشم رومون به رو هیولای به تعجب با زری و من

 فروختم؟ بهش تری هیزمی چه من مگه آخه...بود معنا تمام به هیولای

 ...بگیرم کمک کسی از رفتن دستشویی واسه ندارم حق شکسته پای این با من یعنی

 خودم از العملی عکس چه نبود معلوم این بازیای دیوونه با وگرنه ندارم دستشویی واقعا خوبه حالا

 ...بدم نشون

 :گفت مهراد

 ...میره خودش خواست اگه کنی کمکش تو نیست لازم...زری کن ولش-

 ...بیرون انداخت اتاق از رو زری و جلو اومد هم بعد
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 :گفت من به رو بعد

 تو حال کمک من خونه خدمتکار نمیبینم نیازی...بده انجام خودت رو کارات زرنگی خیلی اگه-

 !باشه

 :گفتم و انداختم بهش خشمگین نگاهی

 ...باش مطمئن...میکنم تلافی روزی یه-

 ...شد سر ناگهانیش دست ضرب از که من صورت نصف و بود پوزخند بازم

 ...من خفه هقای هق و بود اون هیستریک های قهقهه باز

 ...خسته تن این کنج تو میشدن حبس که هایی نفس و بود در شدن کوبیده باز

 ...سهیل یاد و بود تنهایی...تنهایی و بودم من باز

 ...دارد عالمی چه شدن تنهایی مست نمیدانی...مینوشم تو بی را تنهایی"

 سنف جسدم هم باز انگار و هرشب میمیرم تو بی که من سلامتی به...نیستی که تو سلامتی به

 "...میکشد

*** 

 هکن تحقیرم تا اومده مهراد بازم اینکه فکر با...شد باز در یهو که بودم شده خیره اتاق سقف به

 ...زدم خواب به خودمو و کردم در سمتم به رو پشتم

 :شد شنیده خانوم زری های زمزمه صدای یهو و شد بسته آرومی صدای با در

 جان؟بیداری؟خانوم؟ خانوم-

 ...دوختم نگرانش صورت به چشم پرسشگرانه نگاهی با و برگشتم سمتش به حرکت یه با

 :گفت نگرانی و ترس با
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 منو وگرنه...دارید گوشی که بفهمه آقا نذارید میکنم خواهش اما...کردم جور موبایل براتون-

 ...خانوم میکشه

 :گفتم لبخند با

 ... میدم قول بهت...بفهمه چیزی نمیزارم-

 ...آورد در بندش پیش زیر از موبایل یه و گفت امیدوارمی لب زیر سمتم، به اومد خانوم زری

 ...کردم روشنش و قاپیدم دستش از رو موبایل سریع

 

 لحظه هر...دهنم تو میومد داشت قلبم...بده جواب تا شدم منتظر و گرفتم رو سمیه شماره سریعا

 ...بره باد به چی همه و برسه سر مهراد بود ممکن

 :پیچید گوشم تو سمیه گرم صدای بوق تا سه از بعد

 الو؟-

 ...بفرمایید...بله-

 :گفتم استرس پر

 ...آوا...سمیه منم-

 ...انفجار بعد و سکوت ثانیه چند

 دراینق کنی؟چطور بازی نقش مدت همه این تونستی چطور میشه؟تو تونستی؟مگه چطور تو آوا-

 ...مدت تمام تو یعنی...بودیم خواهر تا دو مثل هم با تو و شدی؟من عوض

 رفهاح این به که این حای به پس رو اینا از بیشتر بسا چه و بشنوم رو چیزا این قراره میدونستم

 ...مطلب اصل سراغ رفتم بدم گوش
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 چطوره؟ سهیل...کن ولش رو حرفا این-

 ...داد تشخیص میشد هم تلفن های سیم پشت از حتی رو بست نقش لبش روی که پوزخندی

 :گفت حرص با

 برای دلم...نیار در رو  حرصم این از بیشتر...بیاری در رو دوست انسان آدمای ادای نمیخواد-

 و کرده حبس خونه تو رو خودش ها دیوونه مثل شده آزاد وقتی از...میسوزه بیچاره سهیل

 بازیش طور این بود قرار بکنی؟اگه کارو این باهاش تونستی چطور...میچرخه هودش دور سردرگم

 هان؟ بود چی واسه کشیدنات نقشه اون بدی

 :داد ادامه سریع و کرد کوتاهی مکث

 ...غلط چیزی چه و درسته چیزی چه نمیدونم بگم؟خودمم بهت باید چی نمیدونم آوا-

 ...مون همه...شدیم گیج مون همه...کردی سردرگم رو ما ی همه تو

 خرآ...میدونی آخه...نمیکردم خودم گناهی بی اثبات برای تلاشی...گرفتم نادیده رو حرفاش بازم

 ...تلاش حتی...میشه معنا بی برات چی همه برسی که خط

 :گفتم جدیت با

 دست به آسون آزادی این چون بدونه رو آزادیش قدر...باشه خودش مراقب بگو سهیل به-

 ...نیومده

 بگی؟ برام قصار جملات که زدی زنگ وقت همه این از بعد...ست مسخره...هه-

 ...الیف اگه...توئه مدیون رو آزادیش سهیل انگار میزنی حرف همچین

 ...تخت زیر انداختم رو گوشی ترس از من و شد باز در یهو

 :گفت من به رو برگرده در سمت به که این بدون شده باز در فهمید که خانوم زری

 ...نه یا بخورید چیزی یه باید بالاخره نخوردید چیزی دیروز از جان خانوم-
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 ...ها کنه بازی نقش بود بلد خوب هم خانوم زری

 ...بوده غذا اول از صحبتمون موضوع انگار که میداد جلوه جوری یه داشت

 چی؟ باشه شنیده در  پشت از رو حرفامون بود ایستاده در چارچوب تو که کسی اون اگه اما

 قاتا تو اومده که کسی اون بفهمم نمیتونستم و میشد دیدم مانع خانوم زری...بود کی اون اصلا 

 ...دیگه کس یا مهراده

 ...ببینم آدمو اون بتونم تا کنار بره یکم که فهموندم خانوم زری به اومدنم ابرو و چشم با

 

 دید می موبایل با زدن حرف حال در منو مهراد اگه...کرد رحم بهم خدا که این مثل خب...بود امجد

 ...میکشت منو حتما

 تکون آب از آب که کنه،جوری آب زیر منو سر راحت میتونست...نداشت کاری که اون برای

 ...نخوره

 :گفت و جلو اومد محکم های قدم با امجد

 ...خانوم زری-

 :گفت خنده با و برگشت امجد سمت به عادی خیلی خانوم زری

 ؟!اومدید کی شما امجد آقای...اوا-

 ...الان همین-

 :گفت بعد و کرد مکثی

 ...دارم کار خانوم با من برید لطفا شما خانوم زری-

 ...رفت بیرون اتاق از و شد راضی آخر سر اما کرد پا اون و پا این کمی خانوم زری
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 :گفت تردید با و نشست من روی به رو خانوم زری رفتن از بعد امجد

 کنی؟ فرار میخواد دلت-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 کنم؟ فرار کجا پا این بدی؟هان؟با کشتن به منو خوبه؟میخوای حالت-

 اهنگ بهم رو دو آدم یه چشم به همه که جایی...ندارم تعلق بهش دیگه که برم؟جایی کجا...ضمن در

 ...برم کجا بگو بهم هان؟تو!نیست عاشقم عشقم دیگه که جایی...میکنن

 :گفت سردگمی با امجد

 امن اینجا تو جای...رفتنه وقت الان اما کردی خراب رو سرت پشت های پل تمام میدونم-

 !چشه نیست معلوم...شده دیوونه مهراد...نیست

 انتقام قضیه این میکردم فکر اول من...شده منطق بی کاملا آدم یه...نمیشناسمش دیگه منم

 یه...کردم کمک مهراد به که کردم اشتباه من...نشد اینطور اما میپره سرش از زود و گذراست

 ...کنم جبرانش میخوام هم الان...بزرگ اشتباه

 ...بزنه حرف اینطور که بود بعید امجد از...کردم نگاهش گنگ

 منو میخواست بازم و بود مهراد طرف از نقشه یه دوباره هم این کنه؟شاید کمکم میخواست واقعا

 ...کنه امتحان

 :گفتم قاطع ست نقشه یه این اینکه فکر با

 رو جایی من...کنی کمک بهم نمیخوام هم دیگه...خوب خیلی...خوبم من...کنی جبران نمیخواد-

 ...میمونم جا همین پس...برم که ندارم

 ...دیگه کس هیچ نه...خودمه تقصیر اومد سرم به بلایی هم اگه

 :گفت دوباره امجد
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 یبیآس تو به اون...نامزدت پیش برگردی باید...کنی فرار باید...میکنی اشتباه داری خدا به...نه-

 ...میاره سرت به بلایی یه مطمئنا مهراد ولی...نمیرسونه

 ترینبد بزنه پس منو اون و اونجا برم اگه نمیدونست...هه...رسونه نمی آسیبی بهم سهیل میگفت

 ...بود بدتر هم مرگ از شاید  حتی که آسیبی...میبینم رو دنیا آسیب

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 می همینجا عمرم آخر تا من که بگی رئیست اون بری بهتره هم تو...نمیرم کجا هیچ من-

 هدیگ که بیاد سراغم به دیر اونقدر مرگ اگه حتی یا...برسه زود خیلی عمرم آخر اگه حتی...مونم

 ...باشه نداشته فرقی برام

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سری امجد

 میکنی؟ فداکاری داری میکنی فکر تو...نمیشه گرم آبی تو از-

 ...کنه پیدا ادامه اشتباه این بیشتر نمیزارم من...اشتباهه...نه

 ...نمیزارم

 که بودم مردی رفتار مبهوت من و رفت باشه من سمت از جوابی منتظر که این بدون هم بعد

 چشه؟ نبود معلوم الان و بود وضعیت این باعث خودش

 ...نمیکردم درکش چرا نمیدونم و مسئولیت حس یه شاید و داره وجدان عذاب شاید

*** 

 

 راوی

 ودب نتوانسته هنوز.. کند آرامتر را خودش عمیق نفس چند با کرد سعی و آمد بیرون اتاق از امجد

 ...کند هضم را مهراد حرفهای
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 ...مینشست تنش بر لرزه هم ها حرف آن دوباره یادآوری از

 و میشد تکرار امجد مغشوش ذهن در صدایش لحظه هر...کند فراموش نتوانست کرد سعی چه هر

 :نداشت پایان انگار

 اریک یه...میگیرم انتقام بهتر اونجوری...بکشمش میخواد دلم...کنم ازدواج باهاش نمیخوام دیگه-

 ...باشه خودکشی شبیه مرگش که میکنم

 میخواد دلم...شد داغون شنیده رو زنش مرگ خبر وقتی مهران چقدر...ام بیچاره داداش زن مثل

 ...بشه داغون اونم

 ...میخواد دلم خیلی...باشم اونجا میدن بهش رو آوا خودکشی خبر وقتی دارم دوست خیلی

 نظاره دور از خانوم زری...نزند زمینش به اش شده سست پاهای تا گرفت دیوار به را دستش امجد

 ...بیافتد روز و حال این به مهراد های نقشه شنیدن از هم او که شد نمی باورش بودو امجد حال گر

 روز و حال این به چطور نمیداد نشان اطرافیانش به العملی عکس هیچوقت که خونسردی مرد

 ...بود افتاده

 یعقل دیگر انگار و میکرد فکر انتقام به فقط...بود شده وحشی او...بود ترسیده مهراد از هم زری

 ...نبود میان در

 ...بیگناه یک خون و انتقام و کشتن و بود محض دیوانگی

 دانست؟ نمی را این مهراد آیا و میکند ویران گناه بی خون

 ...کشاند امجد سمت به را خانوم زری توجه دیگر بار گوشی زنگ صدای

 دکمه کند فکر شماره بودن ناشناس به اینکه بدون و آورد در جیبش از سریع را موبایل امجد

 :زد را اتصال

 الو؟بله؟-
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 :بود باخته رنگ استرس از که امجد لبان بر نشاند کمرنگی لبخند ورخط آن از سهیل صدای

 ...گرفتم فرهمند آقای از رو تون شماره...رادمهر سهیل...هستم رادمهر امجد؟من آقای-

 گرفته؟ کسی چه از را اش شماره که بود مهم امجد برای مگر

 ...بس و بود رادمهر سهیل با زدن حرف بود مهم او برای که چیزی تنها

 ...بود زده زنگ او به رادمهر سهیل خود که بود یار او با شانس انگار

 :گفت تمام جدیت با

 !بگید رو امرتون...رادمهر جناب بله-

*** 

 

 :گفت حرص با زد را در زنگ سمیه

 بگی؟ برام قصار جملات که زنگ وقت همه این از بعد...ست مسخره...هه-

 :داد ادامه مکث بدون سمیه...شد باز حیاط در

 ...نبود الیف اگه...توئه مدیون رو آزادیش سهیل انگار میزنی حرف همچین-

 ...شد قطع تماس انگار و آمد خشی خش صدای ناگهان

 :گفت حرصی میشد سهیل خانه وارد که همانطور سمیه

 ...الو؟الو-

 ...کذایی تماس این شدن قطع بر شد تاییدی مهر پیچید گوشی در که ممتدی بوق و

 ...کوبید شدت به را خانه در و انداخت کیفش درون حرص با را اش گوشی
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 :گفت و انداخت نگاه سمیه به تعجب با شیدا

 میزدی؟ حرف کی با میکوبی؟داشتی درو چرا-

 :گفت و چرخاند حدقه در چشم سمیه

 ...خانوم آوا با-

 ...دوختند چشم سمیه به زده بهت همه

 :گفت نگرانی با و آمد حرف به سهیل همه از زودتر

 ...نزدی بهش که نامربوطی حرف!نگفتی چیزی بهش که گفت؟تو چی بهت آوا؟خب-

 با و دمیکر جستجو را آوا خیانت دلیل دیروز تا که سهیل...شود متعجب که بود سمیه نوبت بار این

 بود؟چرا؟ آوا نگران امروز میریخت بهم نامش آوردن

 و کرده خیانت بهت آوا میگفتی که آوایی؟تو با من زدن حرف طرز نگران نکنه سهیل؟ شده چت-

 شدی؟ نگرانش که شده چی حالا...نیست داشتن دوست لایق دیگه

 ...انداخت زیر به سر و کشید خجالت داشت آوا به راجع که افکاری یادآوردن به با سهیل

 ...نمیبخشید هیچوقت اورا شاید وگرنه نداشت خبر افکارش از آوا که باقیست شکرش جای باز

  آمدن در صدا به با اما کند بازگو را سهیل نگرانی دلیل خواست کامیار

 :داد پاسخ آن به درنگ بی موبایلش زنگ

 شد؟ چی الو؟راستان-

 :گفت خوشحالی با راستان

 ...کن یادداشت...آوردم گیر رو اش شماره-

 ...مینویسم...بگو-
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 ...نوشت کاغذ روی را شماره او و کرد تکرار الیف برای را شماره کامیار

 بودند؟ کسی چه شماره دنبال به ها آن...آورد نمی در سر ها آن کارهای از سمیه

 

*** 

 :گفت بغض با و بست را خاطرات دفتر سمیه

 ... بزنم حرف اونطور باهاش تونستم چطور...کردم چیکار من-

 سخت قدر چه و باشد اشتباه قضاوتت که این بدیست حال...میفهمید خوب را سمیه حال سهیل

 ...بودی پنداشته ظالم را مظلوم که بفهمی وقتی است

 :گفت وار زمزمه کامیار

 ...بکنیم کاری یه باید...نمیخوره درد به که خوردن افسوس-

 :داد ادامه جدیت با و کرد مکثی سپس

 ...کجاست آوا میدونه حتما اون...امجد به بزنید زنگ فعلا-

 هان؟این!میگرفتید بود،تماس زده زنگ من به باهاش آوا که ای شماره اون با دیگه بار یه کاش-

 نیست؟ بهتر

 :داد جواب بود ور غوطه افکارش در که حالی در و گذاشت اش چانه زیر را دستش سهیل

 حالا...بشه خبر با من حال از میخواسته فقط آوا...بخوره دردمون به شماره اون دیگه نکنم فکر-

 ...نمیکنه استفاده شماره اون از دیگه رسیده هدفش به که

 :گفت ناراحتی با سمیه

 چطور؟...بزنم حرف اونطوری آوا با تونستم چطور...کنه لعنت منو خدا-
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 ...ریخت اشک و انداخت پایین را سرش حرفهایش دوباره یادآوری با

 :گفت و داد سهیل دست به را تلفن گوشی حرصی شیدا

 تعلل نباید هم لحظه یه چیزا این فهمیدن با دیگه...سریعتر چه هر...امجد به بزن زنگ-

 ...شده قطع یهویی تماس میگه سمیه که حالا مخصوصا...کنیم

 :داد ادامه هم الیف

 ...ستنی امن براش اونجا...کنید پیداش رو آوا سریعتر...بیافته اتفاقی براش ممکنه...رئیس بله-

 دش میبرد،فشرده سر به امنی نا در او از دور جایی و است خطر در آوا اینکه شنیدن با سهیل قلب

 ...داشت را سهیل کردن دیوانه قصد کوبشش انگار و

 ...تگرف را امجد شماره سریعا و کشید بیرون شیدا دست از را تلفن گوشی لرزان دستی با سهیل

 :پیچید گوشش در امجد حال بی صدای بوق سه از بعد

 الو؟بله؟-

 :داد جواب سریع و کشید عمیقی نفس سهیل

 ...گرفتم فرهمند آقای از رو تون شماره...رادمهر سهیل...هستم رادمهر امجد؟من آقای-

 ...بگید رو امرتون...رادمهر جناب بله-

 :گفت جدیت با سهیل

 منو هم شما امیدوارم اما...نبوده خوب باهاتون زندان توی برخوردم میدونم...امجد آقای ببینید-

 از رو این شما...دیگه یکی دست بدی رو ناموست باید که بگن مرد یه به سخته خیلی...کنید درک

 ... و بودید خواسته من

 :داد ادامه سختی به و کرد مشت را هایش دست روز آن یادآوردن به خاطر به سهیل



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 707 

 زا پیامی حامل فقط شما که میدونم البته...عصبانیم روز خاطراون به هنوزم ولی...نشید ناراحت-

 ... میشدم گلاویز باهاتون نباید من و بود موکلتون طرف

 کاری باید سهیل...بود سهیل کردن آگاه فکر به فقط او...نبود ناراحت روز آن بابت دیگر امجد

 واآ که میفهمید باید سهیل...نمیشد او نصیب نامزدش جسد جز به چیزی بار این وگرنه میکرد

 ...باید...میبرد بیرون لعنتی خانه این از را او باید...آمد می دنبالش به باید...نیست خائن

 :کرد پاره را افکارش سهیل لرزان صدای

 به نه...مرد یه عنوان به و انسان یه عنوان به...بگیرم کمک ازتون تا زدم زنگ بهتون امروز من-

 ...کیوانی مهراد وکیل عنوان

 میگردی؟نه؟ آوا دنبال-

 ... خودم پیش گرده بر میخوام...گردونید برش بهم میخوام-

 :گفت سختی به و فشارداد هم روی حرص با را چشمانش سهیل

 ...خونیم دشمن کنار نه...غریبه یه کنار نه باشه خودم کنار ناموسم میخوام-

 لال میشد خارج اتاق از که مهراد دیدن با ناگهان اما بگوید سهیل به را آدرس خواست امجد

 :کرد زمزمه سریع...شد

 ...خداحافظ...اونجا بیایید...میکنم اس ام اس براتون آدرس یه بعدا-

 ...شد قطع تماس و

 :گفت خود با و کرد نگاه گوشی به متعجب سهیل

 افتاد؟ اتفاقی چه یعنی-

 :پرسیدند سهیل از تماس کردن قطع از بعد بلافاصله سمیه و شیدا

 شد؟ چی-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM یزهرا. – باشم عاشقت بگذار

telegram.me/romanhayeasheghane 708 

 ...راهه تو خبرهایی انگار اما هیچی فعلا-

 

*** 

  آوا

 مهم برایم دیگه...نمیشدم ناراحت دیدنش با دیگه...زدم لبخند و کشیدم کبودم صورت به دستی

 ...شده شکلی چه ام قیافه که نبود

 مهمه؟ هم چیزی بمیره قراره امشب که کسی برای مگه

 عالی امشب بگیرم فاکتور رو وجدانم عذاب و گناه حس اگه... بود بهتر همیشه از حالم امشب

 ...عالی...بودم

 

 :گفت دید تو بی مرا حال مرگ که وقتی"

 "...نمیشوم وقتت مزاحم این از بیش

 

 به رو بودنم قوی پز یادته...ضعیفه آدمای کار خودکشی میگفتم زمانی یه یادته...ببخش منو خدایا

 میدادم؟ خودم

 خاطر به که رو جوونی اون حال کنم درک نمیتونستم و بودم خوشبختی اوج تو روز یه یادته

 بود؟ کرده خودکشی عشقش به نرسیدن

 ...بریدم دیگه اما جهنمت تو میرم صاف کنم خودکشی اگه که میدونم...یادته که میدونم خدایا

 ...بشم خاکستر ات بنده انتقام آتیش توی که اینه از بهتر خیلی بسوزم تو جهنم تو اگه
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 ذره ذره که برسه روزی یه میخواد دلم...میخوره بهم اسمت و خودت از حالم...کیوانی مهراد

 در من سرنوشت که بشی دچار سرنوشتی به امیدوارم...روزگار رسم از بگیره آتیش وجودت

 اچیز خیلی دلم...کنی تحملش نتوتی که باشه تلخ اونقدر میخواد دلم...باشه عسل مقابلش

 نه؟!شدم بد خیلی من انگار خدایا... میخواد

 قیراتح خواستم... نشد اما باشم قوی خواستم قسم بزرگیت به خدایا...خدایا شدم بد که ببخشید

 ...نشد اما نزنم دم و بمونم تقدیرم منتظر خواستم...نشد اما نکنن خوردم

 تحویل جنازمو و منوبکشه روزا همین تو داره تصمیم میگه بهم و چشمام تو میزنه زل مهراد...هه

 ...بده سهیل

 قطف رو شکستنم صدای انگار و میگه رو اینا پررویی با...میشه کامل کار این با انتقامش میگه

 ...میگه روم تو رو حرفاش همه تفاوت بی اون که میشنوم خودم

 نارک به کوبوندمش محکم...گرفتم دستم تو رو عطر شیشه و زدم زندگیم این و خودم به پوزخندی

 نفس ولع با...کرد روپر فضا مردونه تلخ عطر بوی شیشه شکستن با...شکوندمش و میز

 این اگه میدونه خدا و بودم آورده یادگار به ازش که بود چیزی تنها...بود سهیل عطر...کشیدم

 ...اومد می سرم به بلایی چه نداشتم ای نسیه سهیل حضور از و نبود عطر شیشه

 به رو آخرم نگاه...گذاشتم چپم دست رگ روی رو عطر شیشه از تیکه یه و نشستم تختم لبه روی

 که کردم،درحالی پرتاب بودم نوشته سهیل برای که ای نامه وصیت بگم بهتر یا نامه سمت

 !نه یا میرسه دستش به نامه این نمیدونستم

 داشتم کم کم...بودم نبرده لذت خون گرمی از اینقدر حال به تا...دادم فشار رگم روی رو شیشه

 ...میشدم حال بی

 که من...نبود مهم برام...میکوبه حیاط در به مشت با داره کسی میکردم احساس چرا نمیدونم اما

 کیه؟ دره پشت که کسی که میکرد برام فرقی چه دیگه میمردم داشتم
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 *** 

  سهیل

 ...میکرد نگاه رفتارم به ترس با سامیار...میکوبیدم در به وار دیوانه

 :زدم داد حرص با

 ...کنه باز درو این بیاد یکی-

 :گفت و شد پیاده ماشین از سختی به کامیار...کوبیدم در به مشت با دوباره و گفتم اینو

 هان؟...گفته دروغ بهت امجد درسته؟شاید آدرس مطمئنی-

 :زدم فریاد کامیار به توجه بی

 ...هست خونه این تو کسی-

 ...بردارم زدن مشت از دست شد باعث نفر یه های کفش صدای بعد کمی

 ...بود خدمتکارا از یکی حتما...شد نمایان میانسال زن یه قامت و شد باز آرومی به در

 :گفت و کرد برانداز منو تعجب با

 زدنه؟ در طرز چه این آقا-

 :گفت سامیار

 ...کیوانی آقای...داریم عجله یکم ما ببخشید خانوم-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 کجاست؟ کیوانی-

 :گفت تردید با خانومه
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 ...بیرون رفتن پیش ساعت نیم...نیستن خونه الان آقا-

 ...نامزدم دنبال اومدم...ناموسم دنبال اومدم...ندارم کاری عوضی اون با...خیر نه-

 :کرد زمزمه ترس پر

 ...نکنه...کی؟نامزدتون-

 ...کردید کجاست؟چیکارش آوا-

 ...نشست لبهاش روی نامحسوس لبخندی انگار و شد آروم کمی آوا اسم شنیدن با انگار

 :گفت آهسته

 باشی؟نه؟ سهیل باید تو-

 ...گفته بهش آوا نکنه...میشناخت کجا از منو یعنی...کردم تعجب میدونست رو اسمم اینکه از

 ...شد تر پررنگ و پررنگ کمرنگش لبخند و دادم تکون مثبت نشانه به رو سرم

 :گفت و رفت کنار در کنار از

 ...بود قفل درش اگه...چپ سمت از دومی اتاق...هست راهرو یه...بالا طبقه برو-

 :داد ادامه و آورد در جیبش از کلیدی

 ایآق بگید بگیرن رو جلوتون خواستن یا پرسیدن چیزی ازت محافظا هم اگه...کن بازش این با-

 ...نمیکنن شک بهتون اینطوری...فرستاده رو ما امجد

 بود؟ چی هدفش یعنی...کنم پنهان نمیتوانستم را تعجبم

 میکرد؟ کمکم داشت چرا

 :آوردم زبون به رو افکارم
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 میکنید؟ کمک بهم دارید چرا-

 :گفت و انداخت بالا طبقه به رو نگاهی

 زجری خاطر به...خورده که کتکایی خاطر به...زندانیه اتاق اون تو که بیچاره دختر اون خاطر به-

 ...بودنش عاشق خاطر به...داغونش جسم و روح خاطر به...کشیده که

 چی خانوم این...نذاشت سامیار که میخوردم زمین داشتم...شد شل پاهام...شد سر دستام

 میگفت؟

 :شد اکو گوشم تو صداش

 ...کشیده که زجری خاطر به...خورده که کتکایی خاطر به-

 ...کشیده که زجری خاطر به...خورده که کتکایی خاطر به

 ...کشیده که زجری خاطر به...خورده که کتکایی خاطر به

 :گفت سامیار

 همگ...بالا طبقه بریم باید...آوا خاطر به...باش قوی...بدی نشون ضعف نباید شد؟الان چت داداش-

 بلند...ببریم اینجا از امشب رو آوا باید...کرده رو آوا جون قصد مهراد...نشنیدی رو امجد حرفای

 ...توام با...سهیل...شو

 هشب بکس رینگ تو میتونستن تا که داشتم رو آدمی اون حال...بودم منگ...بودم گیج انگار من و

 ...بود گرفته ازش موندشو باقی توان آخر ضربه انگار و زدن مشت

 فقط من باخت...نداشتم باخت حق که من اما...برام بودن آخر های ضربه میشنیدم که اینحرفایی

 و بود عاشقم که دختری...میشد نابود من با که بود بالا اون هم بیگناه دختر یه...نمیکرد نابود منو

 دختری...بود کشیده زجر و بود خورده کتک من عرضگی بی خاطر به که دختری...بودم عاشقش

 ...آوا نام به
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 و ضعف وقت الان...میگفت درست سامیار...کنم محکم رو هام قدم کردم سعی چیزا این یادآوری با

 ...نبود لرزش

 ...اومد دنبالم هم سامیار و کردم پاتند خونه سمت به سریع

 ...محافظاش از نه و داشتم ترس مهراد اومدن از نه...نبود دلم تو ترسی هیچ

 زا یکی...میکرد نگرانم این و حالیه چه تو نمیدونستم...زندگیم آوای نگران...بودم نگران فقط

 رفتم ها پله از تعلل بدون من...زد حرف باهاش و کشید کناری به اونو سامیار...جلو اومد محافظا

 هشب رسیدن منتظر که راهرویی اون بود شده دور خیلی انگار اما هارو پله میکردم یکی تا دو...بالا

 میان؟ کش دارن ها ثانیه چرا نمیدونستم...بودم

 و میشن بیشتر دارن ها فاطله میکنم احساس میشم نزدیکتر آوا به قدر چه هر چرا نمیدونستم

 تند قلبم...بمونم پا رو میکردم سعی فقط و نبودم خوب که هدا به...بودم؟نه خوب امشب من

 ...میزد

 ...در اون سمت به رفتم...بود مونده قدم چند تنها

 :زد داد پایین از کسی

 آقا؟ میرید کجا-

 

 به دست قصد انگار اما کنه سرش به دست داشت قصد سامیار که بود محافظی همون گمانم به

 ...مزاحم این نداشت سرشدن

 ...نشد باز و دادم فشار رو دستگیره...ندادم حرفش به گوش

 ...میومد سمتم به داشت و اومد می مزاحم اون پاهای صدای...انداختم کلید

 ها لهفاص...بود دنیا موسیقی ترین دلنواز برام بار این در جیر جیر صدای و شد باز در تقی صدای با

 :کردم زمزمه خودم با...میشد تموم داشت
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 ...هم برای...شدیم ساخته هم برای تو و من...میارم دستت به دیگه اینبار...شد تموم دیگه-

 و زدم رو اتاق چراغ...نبود مهم برام دیگه و میشد نزدیکتر و نزدیک پای صدای...بود تاریک اتاق

 باخت رنگ چی همه...محافظ اون صدای حتی و عشق...زندگی...شد معنی بی هوا لحظه چند برای

 ...بود شده متوقف که بود زمان انگار و

 این...بود زخم و کبودی از پر صورتش که دختری این...نبود من آوای پریده رنگ دختر این...نه

 ...نبود من آوای تکیده و لاغر دختر

 لعنتی؟ منه خاطر کی؟به خاطر چی؟به خاطر بود؟به شکسته پاش

 ی بود؟شیشه درخون غرق چرا دستش...بود؟نه دید خطای دیگه این...آخری این و

 دیگه؟ کابوسه یه این...شکسته؟نه

 نمیشه؟میشه؟  وحشتناک قدر این باشه تلخ هم قدر چه هر واقعیت

 ؟چراشد سرد دستام چرا نمیدونم ولی بپرم خواب از داشتم انتظار سامیار "ابولفضل یا" فریاد با

 ...ریختم اشک کرد؟چرا لونه گلوم گوشه بغض چرا...لرزید زانوهام

 بدم؟هان؟ پایان ها سختی به امشب نبود قرار مگه

 ...دارم دوستت بگم و بزنم زل آوام چشمای توی دوباره امشب نبود قرار مگه

 اشتباه قضاوت یه تاوان مگه...کنم عذرخواهی ازش اشتباهم قضاوت خاطر به نبود قرار مگه

 میشه؟ سنگین اینقدر

 ...باشه رحم بی اینقدر زمونه قراره مگه

 ...رفتم لعنتی تخت اون سمت به لرزون قدمایی با و اومدم در بهت از خدمتکار اون جیغ با

 مزاحم محافظ اون حتی...میزد صدا رو آوا اسم مدام و میزد جیغ خدمتکاره...میکرد گریه سامیار

 بود؟ شده قفل زبونم چرا...من اما...بود کرده بغض صحنه این دیدن با هم
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 گرم هنوز دستاش اما میزد فواره دستش از خون...بود گرم هنوز...گرفتم رو دستاش و نشستم

 ...بود

 بمونه؟ پیشم داره امکان یعنی

 بدم؟ نجاتت میزاره تقدیر یعنی

 بمونی؟ پیشم داری دوست یعنی

 الان؟ بود کردن فکر وقت یعنی

 باید...بیرون زدم اتاق اون از سریع و کردم بلندش تخت روی از سریع کردن فکر جای به

 وت...بری نمیزارم اما میجنگم زمون و زمین با شده...بری نمیذارم من...نه...بیمارستان میبردمش

 ...نباید...بری نباید

 :گفتم بغض با و شکستم رو زبونم قفل

 ...نرو...دارم دوستت خیلی...لعنتی میمیرم تو بی من...نرو-

 ...نرو دارم دوست"

 ...بمون دارم دوست

 ...بفهم دارم دوست

 ...توام عاشق من

 ...منی هستی تو

 "دومون هر جون به

 و رسوندم ماشین به رو دم خ چطوری نفهمیدم حتی و بیرون اوندم خونه اون از چطور نفهمیدم

 ماشین کی نفهمیدم حتی و گذاشتم ماشین توی رو آوا کامیار زده بهت چشمای مقابل در چطور

 ...موند جا نجا او سامیار و کرد حرکت
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 باید رو رسیدنم دیر حسرت عمر آخر تا وگرنه برم و بدم گاز باید فقط که فهمیدم لحظه اون اما

 ...بخورم

 ...نمیدادم اهمیتی اما میریخت اشکهام

 و دبو خوابیده صندلی روی پشت اون زندگیم تمام و نمیدادم اهمیتی اما وایمیستاد داشت قلبم

 ...میرفت که بود من نفس...بود من نفس...نبود خون میرفت ازش که خونی

 ...دادم گاز کامیار امان بی و بعض پر های پرسش به توجه بدون و زدم پس رو اشکهام

 هکرد بغض چرا...میداد خراش رو روحم که بود صداش بغض فقط میگه چی کامیار نمیفمیدم حتی

 بود؟

 چرا؟ بغض...بمونه زنده بود قرار آوا

 چرا؟ بغض میدادم نجاتش من

 ...انگار داشتم بغض هم من

 

 ...ببارم وقتشه گرفته بغضم"

 ...دارم گریه هوای هوا بی چه

 ...شد خطی خط تو با کاغذام باز

 ...ندارم دوست حالو و حس این خدا

 ...کشیدم قفس پنجره دور باز

 ...کشیدم نفس عطرتو دوباره

 ...سکوته از پر من دست تو قلم
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 "...کشیدم دست ترانه از دوباره

 

 *** 

 راوی

 سستش های قدم آن با سامیار که میدویید سریع آنقدر سهیل اما دویید سهیل دنبال به سامیار

 ...نمیرسید او به

 خاطر به که ببیند را خاکی و گرد توانست فقط سامیار و شد ماشین سوار سریع...رفت سهیل

 ...بود برداشته را کوچه ماشین سرعت

 کنار چشمانش جلوی از ای لحظه بود دیده که ای صحنه...کند مهار نمیتوانست را اشکهایش

 ...نمیرفت

 هم هنوز ولی بود زندان در فرامرز و بود شده خوب الیف دیگر که این با...الیف خوردن چاقو مثل

 بود قرار انگار هم حالا و بود الیف خوردن چاقو صحنه از خبر اش شبانه های کابوس در گاهی از هر

 ...شوند ها کابوس آن چاشنی جانش نیمه جسم و آوا خونین دست

 ...طرف یک ها این همه

 میبرد؟ یاد از چگونه را صدایش بی اشکهای و سهیل زده بهت قیافه

 میبرد؟ یاد از چگونه ها این...را بارش غم چشمان و...را مرد آن شکستن

 مقابل در امشب فهمید،چگونه را حالش و شد صبورش سنگ شدنش عاشق هنگام به که سهیلی

 بشکند؟ هم را صبور سنگی میتواند که ست عجیبی واژه چه عشق و شکست چشمانش

 میشکند؟ هم سنگ مگر
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 نمیشد؟این گرم و بود سرد سرنوشتش چرا...نمیشد همراه او با تقدیر چرا...اش بیچاره خواهر آه

 نبود؟ پایانی چرا را زمستانی سرنوشت

 توان دستانش مگر و میلرزید پیراهنش جیب در اش گوشی...کردند لمس را زمین زانواش

 داشتند؟ را گوشی برداشتن

 :است خط پشت کسی چه باشد داشته خبر آنکه داد،بی جواب سختی به

 الو؟سامیار؟-

 و بود افتضاح شیدا مقابل در کردنش بازی نقش...نباشد شیدا کاش اما بود شیدا شبیه که صدایش

 :کرد خواهد ملا بر را اتفاقات تمام صدایش لرزش انگار امشب

 ...بله؟میشنوم-

 ...سکوت لحظه چند

 میلرزه؟ صدات چرا-

 گفته؟ کی...نه...من...من-

 جواب تلفنشونو سهیل و کامیار چرا اصلا...ببینم کامیار به بده رو شده؟گوشی چی سامیار-

 کردید؟ پیدا رو آوا نمیدن؟اصلا

 ...کردیم پیداش...آره-

 ...میرفت که بود نفس و ریختند سامیار صورت بر لجوجانه اشک قطرات دوباره

 داره؟ ناراحتی آوا شدن پیدا ناراحتی؟مگه چرا پس-

 ...ولی کردیم پیداش...شیدا-

 :گفت فریادگونه
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 سامیار؟ شده چی بگو چی؟د ولی-

 :گفت شمرده شمرده و خواست کمک خدا از دل در میگفت باید که بالاخره...کشید عمیقی نفس

 ...بیمارستان بردنش...زده رگشو آوا...زده رگشو-

 ...نمیداد افتادنش از خبر گوشی خش خش صدای کاش و

 نقشه چیز همه هم بار این کاش و نمیداد شیدا شدن بدحال از خبر اطرافیان جیغ صدای کاش ای

 ...بود

*** 

 

 سهیل

 ...پرستار...پرستار...کنه کمک نفر یه...کنید کمکم-

 :گفت و آمد سمتم به سراسیمه مردی

 آقا؟ شده چی-

 :گفتم بغض با

 ...برسید دادم به خدا ترو...میره می داره زنم...زنم-

 :گفت کارکنان از یکی به رو مرد

 ...بیار برانکارد یه جعفری-

 یارکام و گذاشتن برانکارد روی رو آوا اونها...رفتیم من ماشین سمت به و آوردن رو برانکارد سریعا

 ...باشم هم کامیار فکر به نمیتونستم الان...نمیخورد تکون جاش از...بود شده شکه انگار

 ...رسوندم آوا کنار خودمو و رفتم برانکارد دنبال به سریع
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 رو صدام خدا میخواست دلم که بود زیادی خواسته این و میرفتم اش صدقه قربون دلم تو مدام

 بشنوه؟

 برگردونه؟ بهم رو آوا که

 تا اومد ای دیگه پرستار  یهو که صورتش در غرق و آوا دست در بودم،دست خودم افکار تو

 رو نگاهم اینکه بدون...میدادم جواب وار طوطی من و میپرسید اون...بپرسه ازم رو آوا مشخصات

 ...کنم رها رو دستش یا و بردارم آوا صورت از

 من رحمانه بی و نداشتم ورود حق دیگه که جایی یه تا میرفتم هم من برانکارد حرکت با همراه

 ...بیزار...میشدم بیزار مقررات از گاهی بودم گفته و رفت من بدون آوا و موندم جا در پشت

 باهاش که نداشتم رو هیچکسی که بود سخت قدر چه و رفتم وا سالن های صندلی از یکی روی

 ...بود بدتر من از حالشون انگار همه و کنم دل درد

*** 

 از کسی چرا...دادم تکیه پشتم دیوار به رو سرم و بستم رو چشمام...بود بریده رو امونم سردرد

 آورد؟ نمی خبر برام لعنتی اتاق اون

 ...کنم باز چشم شد باعث میشد نزدیک بهم که عصایی صدای

 ...همیشه مثل...نگران البته صد و ،بیحال خسته...بود کامیار

 و داوم...مشکلاتش برابر در بود نیاورده تاب که آوایی نگران بار این شاید و...بود من نگران بازم

 ...نشست کنارم

 :گفت تردید با

 خبر؟ چه-

 :گفتم سختی به
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 ...خبره چه اتاق اون تو نیست معلوم...خبری بی خبر-

 من مثل اونم...داد تکیه دستاش به رو سرش...گذاشت زانوهاش روی دستاشو کرده بغ کامیار

 ...بود شوکه

 مهراد رحمی بی از شوکه...بود افتاده خودکشی فکر به لاغر و تکیده که آوایی از شوکه

 ...زندگی این از شوکه...تقدیر این از شوکه...کیوانی

 ...انداختم نگاهی اتاق در به دوباره رمق بی

 ...اومد می بیرون اتاق اون از کسی کاش ای و خبری بی بازم...نبود خبری

 قدر این و میکرد نرم پنجه و دست مرگ با بود من از تر دور کمی که تختی روی داشت من آوای

 ...بود زیادی برام یکم عذاب

 چی؟ باشه کرده رفتن قصد چی؟اگه نکنه باز چشماشو اگه

 بزاری؟ تنها اینجا منو میخوای نکنه آوا

 مرگ؟ استقبال به بری تونستی چطور اصلا

 ...میده جون داره تو از دور جایی یه یکی میدونی که وقتی اومد؟اونم دلت چطور

 اومد؟ دلت چطور

 بری؟ اومد دلت چطور"

 ... خاطره تا هزار بعد

 میدم؟ من رو چی تاوان

 ...پنجره کنار اینجا

 بری؟ اومد دلت چطور
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 بشی؟ رد توتستی چطور

 ...چطور کسیم بی اوج تو

 "بشی؟ رد ساده تونستی 

 ...محترم آقای-

 بگه؟ میخواست داشت؟چی چیکارم یعنی...بود پرستار یه...گرفتم بالا رو سرم

 :گفتم ترس پر

 شده؟ بله؟چی-

 ...داره احتیاج خون به چیه؟بیمارتون خونیتون گروه-

 میخوره؟+...Aمن؟ خونی گروه-

 ...بیایید من دنبال لطفا...بله-

 :پرسیدم میرفتم دنبالش که حالی در من و افتاد راه اون

 چطوره؟ همسرم حال-

 ...بگه باید دکتر...بدم نظر نمیتونم من اون مورد در-

 :گفتم عجز با

 ...میکنم خواهش...خانوم-

 :گفت بعد و کرد مکثی

 ...بمونه زنده میتونه بیاره دووم اگه اما داده دست از رو زیادی خون مریض...نشده رفع خطر هنوز-

 ...دیگه بیمارستان یه بره هست نیازی خانوم؟اگه میاد بر چی من دست از-
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 :گفت و حرفم وسط پرید

 به میتونه که چیزیه تنها این حاضر حال در...بدید خون بفرمایید شما فعلا...اتاقه همین-

 ...کنه کمک همسرتون

 ...کشیدم دراز داد نشونم که تختی روی و شدم اتاق وارد بگم چیزی دیگه اینکه بدون

 نمک فکر کرده تحمل من خاطر به آوا که زجرهایی به کمتر داشتم دوست...رفتم فرو فکر به دوباره

 درچق که میدونه خدا و نمیزارم اش زنده ببینم رو کیوانی بار این اگه میدونستم...میشد مگه اما

 اب بشه خوب و بیاد هوش به آوا اگه...نمیندازم دردسر تو خودمو دیگه اینبار...نه اما...متنفرم ازش

 ...بشه چیزیش آوا نکرده خدای اگه اما بده انجام رو کارش قانون میزارم و سراغش میرم پلیس

 ...نبرم گوش تا گوش رو سرش که نمیدم تضمین اونوقت

 کثیفن؟ اینقدر برادر تا دو این انتقامای چرا...رسیده زن یه به زورش...عوضی مرتیکه

 میکنن؟ استفاده خودشون دل آتیش کردن آروم برای ها ضعیف از که هستن ترسو انقدر چرا

 ...کن دعا فقط....نبینمت دیگه که کن دعا کیوانی مهراد

 

*** 

 ...نبود شدنی آروم که شیدا و کنه آروم رو شیدا میکرد سعی کامیار

 ...میزد آتیش آدمو نگاهش

 ...همه از...بود دلخور نگاهش

 تشایعا راحتی به و نیست خائن آوا که بفهمونیم خودمون به جرات با نتونستیم که ما ی همه از

 ...زدن گولمون

 ...میکرد نگاهمون دلخوری با بایدم...داشت حق شیدا
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 ...رفتم سمتش به سرعتش به...اومد بیرون اتاق از دکتر

 :گفتم بگه چیزی اون اینکه از قبل

 میشه؟هان؟ شد؟خوب چی دکتر-

 :گفت و خندید بهم ام عجله خاطر به دکتر

 بهوش تا بمونیم منتظر باید فقط حالا...شده رفع خطر...جان بابا میشه جوون؟خوب خبرته چه-

 ...بیاد

 این ذتل...صبحونه نون گرنی به یا...صبحگاهی آفتاب گرمی به...بود گرم که لبخندی...زدم لبخند

 هی میکنم حس که همین میمونم بمونم منتظر هم دنیا آخر تا قرار اگه...بود ناپذیر وصف لبخند

 ...خدایا ممنونم...کافیه برام میکنه باز رو کهچشماش میرسه ای لحظه

 رگیتبز به ولی باشم داشتنش لایق که اونیم از تر لیاقت بی میدونم...نگرفتیش ازم که ممنون

 ...نم و میدونی تو فقط اینو و منه زندگی معنای تمام اون...نداره معنا برام زندگی اون بی که قسم

 ...گردوندی برش بهم که ممنونم...شنیدی صدامو که ممنونم

 ...ممنونم خیلی

 ...میشه دور ازمون داره هم دکتره و میخندن دارن همه دیدم اومدم که خدم به

 میشد؟ تموم داشت چیز همه یعنی

 که گمب بهت زبونی چه به من و مغرورم آقای میکنی صدام بازم پیشم؟یعنی برمیگردی داری یعنی

 ...نمیخوره دردم به تو بدون غرور این

 ...نرفت و زدن پر ها نگرانی بار این انگار و بود زده زل بهم خوشحالی با...انداختم کامیار به نگاهی

 !بود سامیار...کردم نگاهش و برگشتم...ام سرشونه زد یکی

 :گفت آرامش با
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 همدیگه قسمت تا دو شما که آوردن ایمان همه انگار امشب...خوشحالم خیلی...براتون خوشحالم-

 ...ایستاد نمیشه قسمت جلوی و هستین

 :کردم زمزمه گوشش دم و کردم تر نزدیک خودم به اونو

 رقم تو با سرنوشتش و شده گذاشته کنار تو برای الیف که آوردم ایمان هم من امشب...دقیقا-

 قداستم مجسمه و آوام لایق خودم من که بگم نمیخوام البته...نداشت اونو لیاقت فرامرز...خورده

 براش راهی دیگه آخر که کرد غرق اشتباهات تو اینقدر خودشو و بود اشتباه از پر فرامرز اما

 باشی خوبی مرهم تو شاید و داری دوستش چقدر که بگی الیف به هم تو امشب امیدوارم...نموند

 هوم؟...دلش عمیق زخم برای

 :دادم ادامه لبخند با...انداخت پایین رو سرش زده خجالت

 ...معناست بی عشق بدون زندگی...عشقت پیش برو هم تو...زندگیم عشق پیش میرم من-

 ...معناست بی عشق بدون هم کشیدن نفس حتی کنار به زندگی

 :گفتم میشدم دور ازش که حالی در و خندیدم

 ...برو...کنه قبول غلامی به رو تو الیف و باشه هم تو شب امشب شاید که برو...برو

 

*** 

  آوا

 ختمدو سقف به رو نگاهم...کنم باز رو چشمام شد باعث بود کرده قفل رو دستم که دستی گرمایی

 و بود مطلق نور یه یادمه...بیرون بودم شده کشیده نور از چون نکرد اذیت رو چشمام نور اینبار و

 ...نمیشدم بیدار دیگه که میخواست دلم قدر چه و کشید عقب به نور اون از منو آشنا صدایی

 ونا توی پا باز قراره اگه...کنم زندگی سهیل بدون نمیتونستم من...بودن داده نجاتم چرا...چرا آخه

 ...میکنم خودکشی قسم خدا به...میکنم خودکشی دوباره بزارم لعنتی خونه
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 احساس یه فقط اون...نمیشد باورم...چرخوندم چپم دست سمت به رو سرم...میسوخت چپم دست

 دمخو و بهشتتم تو الان که نکنه خدایا و بود قفل سهیل مردونه و قوی دستای تو دستم...نبود

 ...ندارم خبر

 ...نیست بهشت جاشون که میکنن خودکشی که کسایی اما

 من و شده شیرین اینقدر دنیا این یهنی...بودم فراری ازش من که دنیاییه همون اینجا یعنی

 ...نمیدونستم

 صورت وقتی بود بخش لذت قدر چه و بود گذاشته تخت لبه روی من دست کنار رو سرش سهیل

 ...میسپردم خاطر به رو هاش نفس صدای و میکردم نگاه رو خوابش در غرق

 ...باشه خواب یه اینا همه که میترسیدم چرا اما کنم صداش میخواست دلم

 :کردم صداش بالاخره اما میترسیدم

 !جان سهیل-

 وقتی بود شیرین چقدر و آورد بالا رو سرش...کرد باز رو چشماش سریع من صدای شنیدن با

 ...شد قفل هم در نگاهمون

 و دنیش مگه و بود نشسته جلوم سهیل خود...بود واقعیت این...نمیشد پاک لبامون روی از لبخند

 ...بشه مستجاب خوبی این بی دعات

 ...ممنونم برگشتنش خاطر به...ممنونم خدایا

 :کردم زمزمه دوباره

 !جان سهیل-

 :داد جواب لرزونی صدای با

 سهیل؟ جان-
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 جان؟ سهیل-

 کسم؟جانم؟ دلم؟همه نفسم؟عمرم؟عزیز جونم-

 بود؟ این غیر چیزی خوشبختی مگه و

 :گفت و بوسید رو دستم سهیل

 نمک فکر لحظه یه تونستم چطور و بودی تر پاک گل از تو...کردم اشتباه من...عزیزم ببخش منو-

 ...کردی خیانت بهم که

 ...منو ببخش...ببخش نبودم که وقتایی تمام خاطر به منو...ببخش منو خدا رو تو

 ...گذاشتم لبش روی و آوردم بالا زحمت به رو دستم

 :کردم زمزمه آروم

 میخوای؟ بخشش که کردی کاری تو مگه...ببخشم رو تو تیست قرار من...هیس-

 ...کردم خودم خاطر به فقط رو فداکاری اون و بودم تو آزادی بهای من

 بکشن؟هان؟ چشمام جلو رو تو بذارم میتونستم من مگه

 :گفت و کرد نگاهم تاسف با سهیل

 که اینه خاطر به نشستم اینجا الان اگه من...نداشت من آزادی تو نقشی هیچ مهراد...جان آوا-

 ...کرد تبرئه منو دادگاه...شدم شناخته بیگناه

 انگار و شدم آزاد فرامرز شدن دستگیر از بعد... بیگناهم که کنم ثابت دادگاه تو تا کرد کمکم الیف

 ور برادرش انتقام میخواسته اون...کنه استفاده سوء هم قضیه این از که بوده کثافت اونقدر مهراد

 اریک...باش منتظر...میگیرم ازش رو تو انتقام من اما...کرده قربانی وسط این رو تو و بگیره من لز

 ...کنن گریه حالش به آسمون مرغای که میکنم

 ...نشدم شوکه حقیقت شنیدن از ترسیدم سهیل دهن از انتقام حرف شنیدن از که اونقدری
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 :کردم زمزمه ترس پر

 ...ندارم طاقت دیگه من...نباش انتقام فکر به آوا جان رو تو...نه-

 :گفتم دوباره و افتاد چشمم از اشکی قطره

 ...ندارم طاقت-

 ...کشید خجالت انگار...پایین انداخت رو سرش و کرد نگاهم نگران

 :گفت شرمگین

 ...کنن چیکار باهاش میدونن اونا...قانون ست د میسپرمش...نمیکنم حماقت بار این...عزیزم نه-

 :تمگف و زدم لبخندی...شد برداشته دوشم رو از بزرگ بار یه انگار...کشیدم آسودگی سر از نفسی

 میشه؟...میخوام آروم زندگی یه...کنیم فراموش رو گذشته میخوام-

 ...زد بهش آرومی بوسه و گرفت رو دستم

 :کرد زمزمه بخش آرامش لحنی با

 ...آرامش دنیا یه و توییم و من فقط بعد به این از...شد تموم دیگه...میشه که معلومه-

 بود؟ راست یعنی

 ...نبود!نه...که نبود خواب

 :گفت و چشمام تو زد زل عشق با بعد

 و نممیدو من بزنه سرت به خودکشی فکر دیگه بار یک...دیگه بار یک اگه...چیز یه میمونه فقط-

 ...تو

 زیر داشتم...میدادم ادامه سگی زندگی اون به تو بدون که نداشتی انتظار نبودی پیشم تو-

 ...میدادم جون کتکاش
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 و کرده باد پیشونیش رگ دیدم که انداختم سهیل به نگاهی...میزدم حرفی همچین نباید...وای

 ...میده فشار هم رو خشم با رو چشماش

 :گفتم آرامش با و کردم نوازش رو اش شده مشت دستای

 نه؟ مگه...مهربونیات و تویی فقط دیگه الان اما-

 نه؟ مگه...جلومونه خوشبختی دنیا یه و داریم همو دیگه

 :کردم زمزمه و کشیدم صورتش به دستی من و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 ...تو آوردن بدست برای دادم تاوان"-

 ...هایم زجر همه بر بود باطل مهر لبخندت که نمیدانی اما

 ... ماندن تو کنار برای کشیدم درد

 ...ها سختی تمام داشتن ارزش بر بود تاییدی مهر نگاهت اما

 ...نمیدانی هم خودت انگار و سختی از بعد فرج...شدتی از بعد رخاء تو

 "من همشیگی گاه تکیه ای کشید ها مشقت سرودنت برای باید و جهانی شعر ترین زیبا تو

*** 

 

 ...گرفت عروسی ریتم و داد فشار بوق رو تر محکم رو دستش

 ...بود آور سرسام سرعتش

 :گفتم و زدم جیغی ترس با

 ...میترسم من...آرومتر خدا ترو-
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 :گفت بلند و داد سر مستانه ای خنده

 شادی فقط...نمیترسه عروسیش شب که آدم...خانومم نترس...گلم نترس...عزیزم نترس-

 ...فقط...میکنه

 :داد ادامه و گرفت عروسی ریتم دوباره

 نظرت؟...بذارم جا رو کارناوال این میخواد دلم-

 :گفتم تعجب با

 بشه؟ چی که بذاری قالشون میخوای...فامیلاتنا دیوونه-

 :گفت و داد فشار گاز پدال روی بیشتر رو پاش

 ...خوب جای یه ببرم رو عشقم مشترکمون زندگی شب اولین تو میخوام چنده؟من سیری فامیل-

 قال رو همه که نکشید طولی و داد گاز دیگه ذره یه...میبردم لذت میداد بهم که القابی از

 ...��رو صمیمون دوستای حتی...گذاشت

 دوباره و برداشتم داشبورد روی از رو هامون ،شناسنامه کردم نثارش ای " دیوونه " لب زیر

 ...گذروندم نظر از رو دومشون صفحه

 ...من اسم اون شناسنامه تو و سهیل اسم من شناسنامه تو

 :گفت شیطنت با سهیل

 ...بشه اضافه تا دو این به شناسنامه یه و بزنن رو بچمون اسم پایینش که روزی امید به-

 ...گذاشتم سرجاش رو ها شناسنامه و زدم تفکراتش به لبخندی

 ...دنیام زن ترین خوشبخت...شوهرم کنار...نشستم اینجا که امروز...پناهی آوا...من
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 و پدر قرار تا دو ما و سهیل و من پیش بیاد همیشه برای آرشام دیگه وقت چند تا قراره راستی

 رد غرق و بستم رو چشمام بمونه من پیش قراره همیشه برای آرشام اینکه فکر از...بشیم مادرش

 ...شدم لذت

 خوشبختی فکر از...میشه اضافه ما به هم دیگه عضو یه و میاد دنیا به شیدا بچه دیگه ماه چهار

 ...شد تر عمیق لبخندم دوستم

 اون و خورد که شکستی اون از بعد نمیکردم فکر هیچوقت...داد مثبت جواب سامیار به هم الیف

 محکمی و قوی دختر الیف انگار اما کنه فکر ازدواج به بتونه شد حقش در فرامرز سمت از ظلمی

 !تازه...بسازه نو از زندگیشو دوباره بود تونسته و بود

 الان هم نرجس...نرجس بود شده اسمش و بود داده تغییر اسلام به مسیحیت از هم رو دینش...تازه

 ...بود عروسیشون دیگه ماه یه و میشد محسوب من داداش زن تقریبا

 ...رسیدن عملشون سزای به هم فرامرز و مهراد

 ...زندان افتاد هم مهراد و شد اعدام پیش وقت چند فرامرز

 خیلی...مدیونشم من...کشور از خارج بره و کنار بذاره رو وکالت کار گرفته تصمیم هم امجد

 ...نبود اون اگه...زیاد

 :کشید بیرون افکارم از منو سهیل صدای

 ...خانوم عروس پایین بپر-

 :گفتم و کردم نگاه اطراف به تعجب با

 بام؟-

 ...شماست پای زیر تهران...تهران بام...بله-

 و خندیدم رفتارش به...کنه باز در برام جنتلمنا مثل تا اومد و شد پیاده ماشین از خودش بعد

 :گفتم
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 ...ای دیوونه که خدا به-

 به و گرفت رو دستم بده جواب اینکه بدون...خورد زنگ گوشیش یهو که بده رو جوابم خواست

 ...کشید خودش سمتم

 هک شهری...بود ما عشق مهد که میکردیم نگاه شهری به و بودیم ایستاده هم کنار بعد لحظه چند

 معنا یه فقط تهران ما برای اما پایتخت میگفتن بهش که شهری...شدیم عاشق توش

 ...عشق...داشت

 ...خورد زنگ دوباره گوشیش

 ...نداد جواب بازم

 :گفتم تعجب با

 نمیدی؟ جواب-

 ...وللش...بابا مزاحمن-

 ...نگفتم چیزی همین خاطر به بودن آشنایان و دوستان مزاحما از منظورش میدونستم

 ...میباره بارون داره کردم احساس یهو که میکردیم نگاه رومون به رو به سکوت در داشتیم

 ...گرفتیم بالا رو سرمون

 قشنگتره؟ برام چیز همه سهیلم کنار وقتی بودم گفته...قشنگی بارون چه

 :گفت خنده با سهیل

 بیارم؟ چتر ماشین تو از برم من-

 ...برو...میشه تر شدید داره...آره-

 ...گرفتم آسمون به رو رو سرم آرایشم شدن خراب از ترس بدون من و بیاره رو چتر رفت سهیل
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 ...کرد باز و آورد رو چتر سهیل

 ...لب به لبخند دو هر و هم چشم در چشم...بودیم هم آغوش تو تقریبا...چتر زیر رفتیم دو هر

 :گفت عاشقانه لحنی با سهیل

 چی؟ تو...کرده زدن حرف عاشقانه هوای دلم امشب-

 ...منم-

 :گفت سهیل

 ...دنیاست تراژدی زیباترین سوختن تو برای"-

 "...باشد تو عشق جنس از میسوزاند که آتش وقتی

 

 :گفتم آروم و زدم زل چشماش مردمک تو

 

 ...درید می خلقت دست با عدم گریبان وقتی"-

 ...آفرید می ازل از پیش را تو چشم ابد وقتی

 ...میکشید ها آسمان در را تو ناز زمین وقتی

 ...چشید می اشکهایم با را تو طعم عطش وقتی

 

 ...دلی نه بود عقل نه شدم چشمت عاشق من

 ...عاشقی و دیوانگی این از نمیدانم چیزی
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 .... شدن عاشق این شد آن یک

 ...بود لحظه یک همان دنیا

 ...ربود چشمانم عمق از مرا چشمانت که وقتی

 

 ...کرد سجده نامم به شیطان شدم عاشق من که وقتی

 ...کرد سجده آدم به عالم و شد تر زمینی آدم

 ...گلی نه و آتشی نه... تو چشمان و بودم من

 "...عاشقی و دیوانگی این از نمیدانم چیزی

 ...کشید آغوش در منو محکم و زد لبخندی

 ...بودیم شده هم مال حالا سختی سالها از بعد

 ...بود داده هدیه بهمون خدا که عشقی از گزار شکر و بودیم هم کنار

 ...ممنونم بودنت خاطر به...ممنونم بودنش خاطر به خدایا

 "پایان"

 

  ی.زهرا:نویسنده

2795/6/42 

11:25 
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 ...باشید برده لذت امیدوارم...شد تموم هاش بدی و ها خوبی تموم با هم باشم عاشقت بگذار رمان

 ...دادن دلگرمی بهم که کسانی همه از میکنم تشکر پایان در

 ... عزیزم مونا و سحر،نیلوفر مخصوصا

 ...کردن کمکم که قلم الهه انجمن همچنین

 ...پیشتون برگردم بهتر قلمی و دیگه رمان یه با دوباره امیدوارم

 ...باشه عمری و بخواد خدا اگر

 ...دارم دوستون خیلی

 "حق یا"

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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