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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 .باشد می نویسنده با  رمان محتوای مسئولیت

 

 

 :خالصه

 و شویممی خسته واقعا مانهمه گاهی که هاییسختی. دارد هرکس برای هاییسختی زندگی

 دهندمی ادامه را مسیر این قدرت با بعضی و شوندمی خارج زندگی مسیر از میان این در بعضی

 .دهد نشان را خودش خوش روی و شود خسته زندگی آنکه تا

. باشد داشته را خوبی زندگی تا کندمی هرکاری و کندمی تحمل را زیادی هایسختی ما قصه دختر

 آنکه تا گذرندمی هاروز. یخی وقلبش شود سرد ما، قصه دخترک تا شده باعث هاسختی این

 نقاب رمان دانلود

لوح ساده و ابلیس رمان دانلود محکم گاه تکیه رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%ad/
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 تغییر را او یزندگ مسیر که است مسابقه این حال و زند می رقم را ایمسابقه دخترک، برای تقدیر

 تغییرات این شود متوجه خودش آنکه بی حاال اما بود فراری هاآن از عمری که تغییرهایی دهد؛می

 ...آیندمی او نزدیکی به

 

 :مقدمه

 فهمیمی مرا تو

 !خواهممی را تو من

 .است انسان یک قصه ترینساده همین و

 خوانی می مرا تو

 .دانممی زمان شعر ترینناب را تو من

 دانیمی هم تو و

 …مانیمی من دل در ابد تا

 

 .مهربون مرسی -

 :گفتم و زدم روش به لبخندی

 .بگذره خوش -

 .اومد پوشیده لباس بعد، دقیقه چند و رفت اتاق به

 نداری؟ کاری بیرون: نیکا

 :گفتم و کردم اخمی درآوردم، موبایل از رو هندزفری

 .!نکنی اشتباهی کار تا باشه حواست فقط ندارم، کاری -
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 خارج خونه از و گفت ایکشیده چشم و کرد پرت طرفم به س*و*ب یک زد، نماییدندون لبخند

 .شد

 تو نیکا خندون نگاه. بره بیرون تنم از خستگی تا کشیدم دراز تخت رو و کشیدم عمیقی نفس

 خستگی کهاین از قبل. بنشینه هامب**ل رو محوی لبخند یه تا شد باعث و بست نقش ذهنم

 ندادم جواب و زد زنگ اگر تا باشه داشته خبر که دادم پیام نیکا به ببره، خوابم و کنه غلبه تنم هب

 .برد خوابم نشمرده سه تا و شد راحت خیالم گرفتم، رو جواب وقتی نشه؛ نگران

*** 

 !بود وضعی یک اصال داد، حال خیلی نورا وای: نیکا

 :گفتم که زدن حرف به کنه شروع خواست دوباره. خندید حرفش از بعد و

 .نداره کردن تعریف قدران که رفتن بیرون یک! دیگه بسه خوردی؛ رو مخم نیک، وای -

 !.من سگی اخالق به داشت عادت. نگفت چیزی همیشه مثل و کرد نگاهم شده ساکت

 من از تونست فراوان، اصرار روز چند از بعد و بگذرونه دوستاش با رو وقتش نیکا بود قرار امروز

 .بیرون بره دوستاش با تا بگیره اجازه

 .کنم آماده رو شام تا رفتم هم من و رفت اتاق به شگوشی خوردن زنگ با

 بیاد، که موقعی تا. بیاره تشریف خانوم تا شدم منتظر و نشستم چیدم، رو شام میز کهاین از بعد

 از دست اومدنش با!. بوده اشتباه کارم و زدم حرف جوریاون باهاش چرا که زدم تشر خودم به

 !کرده دیوونه رو همه کرده، چه خانوم نورا ببین! بهبه: نیکا.برداشتم خودم به زدن تشر

 :گفتم و کردم بهش نگاهی. خندید حرفش بند پشت و

 .بده رو بشقابت -

 هاظرف نیکا غذا، از بعد. خوردیم رو غذا سکوت در و کشیدم غذا براش هم من و داد رو بشقابش

 .دیدممی ویتی هم من و شست رو
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 دوازده کردم؛ ساعت به نگاهی. شد مشغول و دستش گرفت رو شگوشی و داد لم کاناپه رو اومد

 .بود شب

 بچه؟ نداری مدرسه مگه فردا تو -

 .انداخت شگوشی به رو نگاهش باز و کرد من به گذرایی نگاه

 .است شنبهپنج فردا بخیر، صبحت خواهرم: نیکا

 سرم.! نمیاد یادت هم رو هفته هایروز حتی که رسیده کجا به کارت نورا ببین. فتگمی راست آخ

 .بیام در خیال و فکر از تا دادم تکون رو

 برم و بشم بیدار خواب از صبح هشت باید فردا بخوابم، زودتر تا رفتم اتاق به و شدم بلند جام از

 .باشگاه

 .بخیرشبت -

 :گفت و گرفت دستش رو ویتی کنترل

 .تلخشکالتی -

 .رفتم خواب به ساعت، کردن کوک از بعد و دادم تکون رو سرم

*** 

 پیرهن یک و رفتم کمدم سمت به دستشویی، به رفتن از بعد و شدم بیدار غرغر کلی با صبح

 رو موهام. ایستادم آینه جلو و پوشیدم مشکی لی شلوار همراه به رو صورتی_مشکی چهارخونه

 هایاستارآل و گذاشتم سر به رو امصورتی شال. کشیدم کلفتی چشم خط و بستم اسبی دم

 .شدم خارج خونه از نیکا، رو گذاشتن پتو از بعد و کردم پام به رو اممشکی

 با و کردم پر رو گاز. زدم خبیثی لبخند خلوته، هاخیابون کهاین دیدن از بعد و شدم سیاه سوار

 وقتی.خودم زندگی مثل سیاه، بودم،؛ گذاشته یاهس رو ماشین اسم. رفتم باشگاه سمت به سرعت
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 عوض مشکی شرتک و تاپ با رو لباسم سریع. بودن من منتظر و بودن اومده همه هابچه رسیدم،

 .کردم

... سه دو، یک، کنیم؛می شروع رو نرمش من شمارش با بگیرید، قرار من پشت همه هابچه خب -

 !بیا

 برن درست رو حرکات من شبیه تا کردنمی سعی هم هابچه و شد پخش آهنگ نرمش، از بعد

 .نبودن موفق هم زیاد خب، اما

 !دختر ترسریع یکم کنده، خیلی پاهات حرکت! سولماز -

 .دادم ادامه رقص بقیه به شد، راحت اون بابت از خیالم وقتی و افتاد راه تا رفت چندبار رو حرکت

 .زدند هوا رو خواسته، خدا از هم هااون و گفتم نباشید خسته هابچه به ساعت پنج از بعد

 .جاننورا نباشیخسته -

 .شدم خارج باشگاه از «ممنون» گفتن با و گرفت جا لبم گوشه پوزخندی همیشه مثل

 بوق چند از بعد که گرفتم رو نیکا شماره. زدم چشم به رو امدودی عینک و شدم ماشین سوار

 .شنیدم رو اشپرانرژی صدای

 .شقمع سالم: نیکا

 .افتادم راه و کردم روشن رو ماشین

 کجایی؟. بچه نریز مزه -

 .اومدم بیرون پسرم دوست با هیچی،: نیکا

 :گفتم ایدهنده هشدار لحن با و هم تو رفت هاماخم

 !نیکا -

 :گفت و اومد اشخنده صدای
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 چطور؟ عزیزم؛ امخونه.! گرفت قلبم نکن صدام جوریاون بابا، کردمغلط -

 .بخور و کن گرم هست یخچال تو غذا نمیام، ناهار بگم خواستم -

 خوری؟می چی خودت پس: نیکا

 .کردم عوض رو دنده

 .فعال اتوبانم، تو من. خورممی چیزی یه -

 .س*و*ب: نیکا

 .ظهر دو کردم؛ ساعت به نگاهی و کردم قطع رو گوشی بعد و

 .شدم آموزشگاه وارد و کردم پارک رو ماشین

 لحن با همیشه مثل و زد لبخندی دیدنم با ستاره. برداشتم هامچشم روی از رو دودی عینک

 .گفتم سالم خشک خیلی همیشه مثل هم من و گفت سالم گرمی

 اومدن؟ خب؛ -

 :گفت و کرد دفتر به نگاهی

 .گلم آره -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 کجان؟ -

 دقیقه چند از بعد. رفتم نسمتشو به هنرجوهام دیدن با من و داد نشون من پشت به رو دستش

 .کردم شروع رو کالس

. بشه درست آهنگ تا بگیره قرار هاسیم روی آروم خیلی دستت باید قسمت این! کن دقت -

 خب؟
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 فرق جاها بقیه با جااین. شد تموم کالس ساعتسه حدود از بعد. زد دوباره و داد تکون رو سرش

 هاییبچه به. رفتم ماشینم سمت به و کردم خداحافظی همه از. داره فرق هم ساعتش پس داره

 :گفتم دلم تو و زدم پوزخندی اومدند،می دنبالشون باال مدل هایماشین که

 !دیگر است شهر باال -

 کردم باز رو خونه در. خونه رسیدم هفت ساعت.کردم حرکت خونه سمت به و شدم ماشینم سوار

 :گفتم و

 کجایی؟ نیکا، -

 :تگف و اومد در اتاقش از

 !اومدی؟ عه، -

 :گفتم و رفتم بهش ایغره چشم

 .راهم تو هنوز نه -

 .دادم لم کاناپه رو و کردم پرت جایک رو کدوم هر و کندم تنم از رو هاملباس تمام

 :گفت و کرد نچینچ نیکا

 خسته؟ خانوم بیارم برات خوریمی چیزی! هابچه مثل نگاه نگا -

 !کنهمی شروع رهدا باز لعنتی. زدمی نبض داشت سرم

 .بیار قرص با آب لیوان یک بچه؛ نزن غر -

 .کرد نگاهم نگرانی با

 سرت؟ باز: نیکا

 .اومد آب و قرص با بعد ثانیه چند و رفت آشپزخونه سمت به اون و دادم تکون رو سرم

 .دادم نیکا به رو لیوان و خوردم رو قرص حرفبی
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 بکشی؟ دراز تخت رو بری خوایمی: نیکا

 :گفتم و دادم لم کاناپه رو پهلو به

 .راحتم -

 .رفتم خواب به و شد گرم هامچشم. است آشپزخونه تو فهمیدم اومدمی که صداهایی از

 رو ساعت به و نشستم جام تو. شدم بیدار خواب از صدایی اومدن با که خوابیدم چقدر دونمنمی

 .بود شب ونیمنه. کردم نگاه دیوار

 کردم؟ بیدارت: نیکا

 عالمت به رو سرم. زدمی حرف داشت گوشی با چون بود اون از صدا فهمیدم کردم؛ بهش نگاهی

 .کرد خداحافظی طرف اون از هم اون و دادم تکون منفی

 :گفتم و زدم چنگی موهام به. بیکار که هم من و است جمعه که فردا خب

 .بپوش لباس برو -

 :گفت و کرد روشن رو ویتی

 چرا؟ -

 :زدم ددا و رفتم اتاقم به

 .ریمنمی اوکی نشدی؟ خسته خونه تو -

 .بست نقش هاملـب رو لبخندی «میشم حاضر االن» شنیدن با. کنهمی قبول کله با دونستممی

 کشیدم کلفتی چشم خط. ایستادم آینه جلو و پوشیدم لی شلوار همراه به رو مشکی بلند مانتو

 ایمقلوه هایب**ل به هم رو مات جیگری رژ. بده نشون تروحشی رو سبزم هایچشم شد باعث که

 و گذاشتم باز رسید،می کمرم گــودی تا شبلندی که رو رنگم مشکی فر موهای. تمام آرایش و زدم

 و برداشتم میز رو از رو ممشکی کج کیف و رفتم بیرون اتاق از. کردم سر به رو مشکی شال
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 کشید بلندی سوت دیدنم با و شد ارجخ اتاق از نیکا.کردم پام به رو مشکی عروسکی هایکفش

 :گفت و

 بدم؟ شماره خانوم... اوف -

 .سفید_صورتی. بود زده روشن تیپ اون من برعکس

 .درآوردم پارکینگ از رو ماشین من و شدیم خارج خونه از هم با

 بریم؟ کجا خب -

 :گفت و زد هم به هابچه مثل رو دستاش

 .دور دور -

 ساعتای. بخوریم چیزی تا رستوران رفتیم بعدش و دور دور، رفتیم هم با اون قول به و زدم لبخندی

 .خوابیدیم و خونه رسیدیم که بود شب یک

*** 

 نورا؟ چیه نظرت -

 .کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم شقایق، صدای شنیدن با

 .کنم فکر باید ولی ستکننده وسوسه -

 .بستم رو مکتونی بند

 .کردممی قبول کله با بودم تجا من داره؟ کردن فکر: شقایق

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .نیستی که فعال -

 مسابقات یک بود قرار. نبود هم فکری بد. کردم فکر شقایق حرفای به و رفتم استراحت اتاق به

 که هاکننده شرکت از نفر چهار آوردند،می رای جااون از اگر و بیوفته اتفاق باشگاه چند بین رقص
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 که شدندمی انتخاب نفر دو فقط هااون از و کردندمی پیدا راه فینال به آوردند، رو رای بیشترین

. شدمی برگزار آلمان تو که نهایی مسابقه به رفتن برای شدندمی آماده و دادندمی تشکیل گروه

 اگر بخش هر تو که است پولی ست،کننده وسوسه خیلی من برای که ماجرا این بخش بهترین

 بین و آلمان تو که مسابقه آخرین اما. نیست هم پولی کم خب، که دهندمی بهت بشی قبول

 همه با اما. میاد گیرت هنگفتی پول بشی قبول اگر اوفته،می اتفاق ایحرفه هایرقصنده از تا چند

 بتونم تا بزنم چیم همه از باید کنم، شرکت بخوام اگر و داره زیادی خیلی هایسختی ها،خوبی این

 .شم قبول

 کردندمی شرکت رو هاکالس فشرده طور به که نفر هشت. رفتم هابچه سمت به و شدم بلند جام از

 

 نیست یکی. کردند قبول خواسته خدا از هم اونا و بودم داده استراحت بهشون دقیقه بیست

 اما! کالس؟ میاین چی واسه ندارید، رو نرمش و رقص ساعتپنج جنبه وقتی آخه بگه بهشون

 .نیست مهم من یبرا خب

 .خودشون سرجای همه بسه، -

 .کردم باز رو موهام هم من و اومدند خودشون به

 .کنید باز رو موهاتون همه داریم، وقت دوساعت حدود -

 سمت بردم رو دستم. کردند نگاهم سوال عالمت با و کردند باز رو موهاشون همه حرفم گفتن با

 .شد پخش آهنگ و سیستم

 ایرانی؟: رژان

 :گفتم و کردم هشنگا

 چطوره؟. برقصیم ایرانی رو امروز خواممی. اوهوم -

 .کردند موافقت اعالم دست و خنده با همه
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 بذاریم؟ باز رو موهامون گفتی چرا حاال: رها

 .شهمی خالصه موها در اون از کمی و داره عشوه به نیاز ایرانی چون -

 .مداد توضیح براشون رو رقص و کوبیدم هم به رو دستام

. بود سخت واقعا ساعت،پنج بار هر و جلسه سه ایهفته. شد تموم کالس ساعتپنج از بعد

 هایآموزشگاه بهترین از یکی. کردم حرکت آموزشگاه سمت به و زدم چشم به رو امدودی عینک

 تونستم زدن، در اون و در این کلی از بعد من و داره شعبه ایران جای همه در که است موسیقی

 .بشم کار به مشغول اجاین

 جااین تا خونه از که طوالنی مسافت همین برای هستم، و بودم موسیقی و ساز عاشق بچگی از

 .نیست مهم برام اصال بیام باید

 .رفتم باال هاپله از و کردم پارک رو ماشین

*** 

 .نباشید خسته -

 .جلو اومد ب**ل به لبخند که دیدم رو ستاره و کردم خداحافظی هابچه از

 .عزیزم سالم: ستاره

 .کردم ساعت به نگاهی

 .سالم -

 چشمای با و کردم پوفی. حوصله کم که هم من. تونهنمی اما بگه چیزی خوادمی کردم حس

 .کردم نگاش موحشی

 بگی؟ خوایمی چی -

 :گفت و آورد باال رو سرش
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 خب؟ کنی، کار کسی با خصوصی نداری دوست اصال که دونممی ببین -

 .کردم نگاهش و باال دادم رو ابروم یتا یک

 .بگو رو حرف سریع -

 .شد معلوم اشگونه هایچال که زد لبخندی

 طور به و بگیره یاد رو گیتار ایحرفه طور به خوادمی که هست یکی ببین خب. حوصلهبی: ستاره

 .ترهراحت هم تو کار طوریاین بلده؛ مقدماتی

 .بود گنگ برام حرفاش

 بزنی؟ رو حرفت آدم مثل نیتومی ستاره -

 رو گیتار کی جااین خب. بگیره یاد ایحرفه رو گیتار خوادمی که هست یکی باباجون،: ستاره

 بلده؟ ایحرفه

 :گفتم و زدم کنار صورتم از رو موهام

 خب؟ من؛ -

 به میده که پولی البته و باشه خصوصی فقط که اینه هم شرطش. دیگه جمالت به خب: ستاره

 کنم؟ اوکی. کالسه تا دو اندازه

... پس خب کالسه، تا دو اندازه به پولش میگه اما کنمنمی کار خصوصی که من خصوصی؟ خب

 .خوبه

 .کن اوکی -

 .شدم خارج آموزشگاه از من و داد تکون سری خوشحالی با

 *** 

 !شد تموم فهمی؟می شد؛ تموم امتحانات نمیشه باورم نورا وای: نیکا
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 .کنهمی تکرار رو حرف این داره هی هخون اومدم وقتی از

 :گفتم و دهنم گذاشتم رو بستنی

 بود؟ خوب حاال -

 ولی. درسه و کتاب تو کال سرش من برعکس نیکا چون پرسیدم، چرتی سوال کامال دونستممی

 .خوندن درس جز کردممی هرکاری هم بچگی همون از من

 :گفت حرص با نیکا

 ها؟ نه؟ یا بود خوب پرسیمی که زدم گند کی من -

 :گفتم و زدم نماییدندون لبخند. گفت جیغ با رو آخرش حرف

 .وقتهیچ -

 :گفت و زد رنگی کم لبخند نیکا

 .زدی لبخند تو که بود وقتایی محدود جزء -

 .دادم ویتی به رو نگاهم و شد تبدیل پوزخند به لبخندم

 دن؟می کی کارنامه -

 .گممی بهت بعدی، هفته: نیکا

 .خورد زنگ مگوشی و دادم تکون رو سرم

 بله؟ -

 .قربونت خوبم، هم من خوبی؟ سالم،: شقایق

 .زدم پوزخند

 داری؟ کار مزه،بی نریز کرم -
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 شد؟ چی بپرسم زدم زنگ! تلخ: شقایق

 .باال رفت ابروم تای یک

 شد؟ چی چی، -

 .کشید هوف

 .دیگه مسابقه قضیه همون: شقایق

 این بود، ریسک بند رو زندگیم کل که من. زدممی مزندگی از ایدب ولی. بود انگیزوسوسه پولش ام،

 .روش هم

 مردی؟: شقایق

 :گفتم و کردم بازی موهام با

 .میرمنمی نخورم، رو تو حلوای تا -

 :گفت زاری لحن یک با شقایق

 حله؟ خب. ننداز کل عزیزت جان کردم، غلط من خدا ای -

 .حله -

 باشه؟. دممی اسم همراهت عنوان به هم خودم. دممی رو اسمت االن. آفرین: شقایق

 .کَنـه خب -

 .خدافظ. کنهمی تحمل رو سگی چه نیکا، برای بمیرم: شقایق

 شده سوال عالمت شبیه نیکا قیافه. کردم قطع خداحافظی بدون رو گوشی حرفش، به توجهبی

 !کردم سانسور رو آخرش تیکه البته شد؛ ذوق خر هم اون و دادم توضیح براش رو ماجرا. بود

*** 
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 به باشگاه از هفته، یک این در و گذرهمی بودم نوشته مسابقه تو رو اسمم که زمانی از هفته یک

 که بود خودشون نفع به چون. گذاشتن جایگزین برام هم اونا و گرفتم مرخصی سال یک مدت

 من به کنه مثل هم یقشقا االن تا روز اون از و کردن قبول راحت خیلی همین برای شدم،می برنده

 از یکی به رو تایم فقط همین برای و بذارم کنار رو موسیقی نتونستم کردم هرکاری. چسبیده

 .هستم مسابقه برای تمرین حال در هم االن. دادم اختصاص داد،می خوبی پول که شاگردام

 کنی؟می فکر چی به: شقایق

 .کشیدم دراز زمین رو

 کنم؟ حملت رو تو باید چرا کهاین به -

 .بود کرده عادت گندم اخالقای این به دیگه شه،نمی ناراحت دونستممی

 .دیگه صاحابشه ریش بیخ بد، مال: شقایق

 .نگفتم هیچی و زدم پوزخندی

 جیغ جیغ داشتی جون تا و دنبالم دویدیمی جیغ با بود، پیش سال چند مثل االن اگه: شقایق

 .کردیمی

 .شد تلخ لبخند به تبدیل سریع خیلی اما زدم محوی لبخند روزا، اون یادآوردی با

 زمانیه؟ چه اول مسابقه -

 .ایستادم آینه مقابل و شدم بلند جام از

 .شنبه پنج بعدی، هفته: شقایق

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 دارم؛ وقت روز پنج کل در. کنممی تمرین دارم که است هفته یک االن. نداریم وقت زیاد پس -

 روز چند این باید پس هوف. کنم استراحت صبح از باید چون کنم تمرین تونمنمی که شنبه پنج

 .کنم تمرین فشرده رو
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 فکر از. بسازم رو هیکل این تونستم تا کشیدم سختی چقدر. دوختم آینه تو خودم به رو نگاهم

 .بشه ترکشیده چشمام شد باعث که بستم باال رو موهام و اومدم در

 .کن پلی رو آهنگ شقایق -

 :گفت حال همون در و رفت سیستم سمت به شقایق

 حرفی رقصت تو ها،البته. ایبرنده بروبرگردبی قطعا کنن، پلی برات ایرانی و بیاری شانس اگر -

 .ایحرفه از فراتر چیزی یک ایرانی تو ولی نداره

 .گفتمی راست. دادم تکون رو سرم

 .کردم رقصیدن به شروع م،بدن کردن گرم از بعد هم من و شد پخش آهنگ

*** 

 .شد بهتر حاال آفرین -

 که رو چیزهایی هم زود و زدمی خوب. کردممی نگاه زدنش گیتار به و بودم ایستاده سرش باال

 .کردمی ترراحت من برای رو کار این و فهمیدمی گفتم،می

 استاد؟: ایلیا

 .لهسا هجده_هفده پسر یک. کردم نگاه بهش و نشستم صندلی رو

 بله؟ -

 :گفت و زد لبخندی

 بزنید؟ گیتار شما شهمی -

 دراز رو دستم. بود مونده کالس از ساعت نیم هنوز کردم، ساعت به نگاهی. باال رفت ابروم تای دو

 .زدم گوشم پشت رو موهام. داد دستم به رو گیتار و کردم

 بزنم؟ چی -
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 :گفت و کرد نگام بدجنسی لبخند با

 .یارواال از رویا آهنگ -

 بزنم؟ گیتار با رو آهنگ این که سختیه کار من برای کرده فکر. لبم رو نشست پوزخندی

 .بخونید همراهش میشه اگر استاد فقط: ایلیا

 .دادم تکون آرومی به سیم رو رو دستام و بستم رو چشمام. دادم تکون باشه معنی به رو سرم

 ...زیبایی هب تو، از زنممی پُل …تنهایی به برگشتم؛ خواب از" -

ُ  بندممی چشمامو  ...بینممی تو، چشم   با رو دنیا بینم؛می و

 ..."میرهمی نباشی؛ تو که عشقی …درگیره عشق، با من دنیای  

 که دقیقه چند از بعد. بود کارم به حواسم تمام. زدممی گیتار و خوندممی و بود بسته چشمام

 صورت دیدم که چیزی اولین چشمام، ردنک باز از بعد و اومد دست صدای بود، بسته چشمام

 .بود ایلیا مبهوت

 !عالی بود، عالی استاد: ایلیا

 .بود تموم کالس وقت. کردم نگاه ساعت به و گذاشتم جاش سر رو گیتار

 .تمومه کالس خب ممنون؛ -

 حرکت کردم،می تمرین که جایی سمت به هم من و رفت خداحافظی گفتن با و شد بلند جاش از

 .کردم

 

*** 

 .نداره امکان این ولی -

 .رفتمی راه پریشون و آشفته شقایق
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 .تونیمی تو ولی سخته دونممی شده؛ طوریاین که فعال: شقایق

 زودتر روز دو رو مسابقه وقت شه؟می مگه چی؟ یعنی آخه. گرفتم ضرب زمین رو پام با عصبی

 !.است مسابقه فرداپس و ندارم وقت بیشتر روز یک یعنی این و کردن

 .خورد زنگ مگوشی

 نورا؟ الو،: نیکا

 :گفتم و زدم لبخندی

 خوبی؟ سالم؛ -

 :گفت و کشید نفسی

 .خونه تو رفته سر واقعا محوصله شده، تموم که هم مدرسه ،.نیستی که تو نورا؛ نه -

 .بود بسته رو چشماش که کردم شقایق به نگاهی. نیکا به توجهیمبی خاطر به کردم اخمی

 خب؟ جا،این آییمی و گیریمی تاکسی یک گم،می چی ببین کن گوش بخو نیکا -

 .ببینم رو بود معلوم دندوناش تمام که رو لبخندش تونستممی هم گوشی پشت از

 .اومدم اومدم،: نیکا

 .منتظرم -

 .شگفت گلش از گل نیکا دیدن با شقایق و اومد نیکا ساعت یک از بعد

 شما؟ احواالت خانوم نیکا! اینجاست کی ببین جان ای: شقایق

 :گفت و خندید نیکا

 چطوری؟ تو عالی، من. بابا گمشو -

 :گفت زاری قیافه با شقایق
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 باشم؟ خوب این، با تونممی نظرت به -

 .بودم من «این» از منظورش

 :گفت و زد کمرش به رو دستش نیکا

 چشه؟ من خواهر مگه ببخشید -

 .من بگردم دورت که الهی زدم، روش به لبخندی

 :گفت و کرد من به نگاهی نیکا

 .سگه مقداری تا کمی فقط -

 .کردممی نگاش مبهوت قیافه با من و زد نماییدندون لبخند بعد و

 :گفتم عصبی صدای با من و خنده زیر زدند دیدن، رو من قیافه که دوتا این

 .آهنگ شقایق بسه؛ -

 .رفت سیستم سمت به شقایق و شدن ساکت دو هر و

  

*** 

 .ایبرنده که دونممی و دارم ایمان بهت نورا: کانی

 :گفتم بلند صدای با من و بشنوم رو صداش تا بزنه داد بود مجبور نیکا زیاد، صدای و سر دلیل به

 .کن حسابم برنده االن از -

 دایره سکو روی بر زیادی پسر و دختر که دادم جلو به رو نگاهم. زدن روم به لبخندی نیکا و شقایق

 خودم با کمی تا رفتم پرو اتاق سمت به و شدم خارج جمعیت از. بودند رقص مشغول دی،مانن

 تصویر به. نیوفتادند راه دنبالم و داشتند خبر اخالقم این از هم دوتا اون خوشبختانه. کنم خلوت

 هم رو موهام. مشکی_سفید هایکتونی و سفید دامن با مشکی تنهنیم کردم؛ نگاه آینه تو خودم
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 طوری رو تیپ. داشتم کلفتی چشم خط فقط هم آرایش از. بودم کرده صاف و بودم گذاشته باز

 به کردم شروع خودم، به دادن امیدواری برای همیشه مثل. بیاد سبکی و آهنگ هر به که زدم

 .کردن صحبت

 نه؟ مگه شی،برنده باید که دونیمی نورا، -

 .شدم خیره سبزم وحشی هایچشم به

 باید؟ چرا -

 نیکا کهاین برای نیکا، بودن رفاه در برای نیکا، آرامش برای. داری نیاز پولش به. شیبرنده باید تو -

 شی،برنده که وظیفته! کنی خوشحال رو هاتبچگی رفیق اینکه برای نکنه، کمبود احساس

 فهمیدی؟

 :گفتم خودم به و دادم تکون رو سرم

 .شممی برنده من شم،می برنده آره -

 کردم مشت رو دستام. زدم خودم به لبخندی دقیقه چند از بعد. گفتم داد با رو حرفم خرآ جمله

 :گفتم حال همون در. دادم تکونش پایین و باال به و

 !تونیمی تو دختر، همینه -

 :گفت جیغ با نیکا و شد باز پرو اتاق در

 اگر بجنب،. ردک اعالم رو اسمت بس از کشت رو خودش جیدی کنم؟نمی پیدات که کجایی -

 !حذفی مسابقات از برسی دیر

 .ایستادم بود رقص برای که سکو روی و زدم کنار رو نیکا سریع

 .نورا ما، اول کنندهشرکت از هم این خب: جیدی

 تکون براشون رو دستم هم من و زدن دست و داد و جیغ به کردند شروع جمعیت حرفش از بعد

 .دادم
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 :گفت ادامه در لبخند با جیدی

 .عرشیا جز، نیست کسی کنه رقابت نورا با باید که کسی ما، دوم کننده شرکت اما و -

 با! اه بخوره؛ پستم به پسر داره امکان که بودم نکرده فکر اینجاش به چرا؟ پسر؟ یک نه؛ اوه

 .بودم عرشیا این منتظر عصبانیت

 :گفتم و نداختما باال رو مشونه تفاوتبی. دید رو صورتش شدنمی و بود پایین سرش

 !درک به -

 پخش را متفاوتی آهنگ کنندهشرکت نوع هر برای ما محترم هایداور آقایان، و هاخانوم: جیدی

 اطالعی هاکننده شرکت که بگم هست الزم و هستیم هاهکنند شرکت رقص گرنظاره ما و کنندمی

 لحظه همون در رو رقص و سبک یهویی کامال و ندارند رو شهمی پخش براشون آهنگی چه اینکه از

 جیدی و زدن دست به کردند شروع جمعیت حرفش از بعد.گذارندمی نمایش به ما برای و طراحی

 :گفت

 ... .و دانیاله به متعلق آهنگ اولین -

 .کرد نگاه من به و نگفت رو حرفش ادامه

 بگم؟ که خوادنمی دونی؟می رو اشبقیه نورا و: جیدی

 وسطای که دونستممی. کرد تموم رو حرف «عالی هم خیلی» گفتن با و دیدخن که زدم پوزخند

 اون تا نبود الزم پس. برقصم باید لحظه همون در من و شهمی پخش ایدیگه آهنگ آهنگ،

 .بگه دوباره مضحک جیدی

 صورتم از رو موهام! داشتند خوشیدل که واقعا کشیدن؛ فریاد و جیغ به کردند شروع جمعیت

 شمردن معکوس به کرد شروع جیدی. زدم نیکا و شقایق نگران صورت به لبخندی و مزد کنار

 .کرد شروع عرشیا و شد پخش آهنگ گفت، رو یک وقتی و اعداد

 کرده انتخاب رو آمریکایی سبک. رقصیدمی خوب پسر این که الحق و بود جاستین از آهنگش

 .بود خوبی انتخاب که بود
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 زیاد خیلی بردش امکان کردممی نگاهش سینه به دست طورهمین راگ چون کردم،می کاری باید

. زدم دست براش تمسخر به و عقب و جلو رفتم چندبار. کنم پرت رو حواسش کردم سعی. بود

 .نکنه توجهی بهم کردمی سعی

 و زمین رو دستاش عرشیا. دارمبرمی راهم وسط از رو پسر این پس نیستم؟ پلیدی دختر من مگه

 چشمکی چشمام، به بود شده خیره کردم، نگاه چشماش به و نشستم زانوهام رو. بود البا پاهاش

 کارم این با. جمعیت تو کردم پرت رو کاله حرکت یک در و برداشتم سرش از رو کالهش و زدم

 رو تمرکزش اون تا بود کافی کارم همین. دادمی هیجانشون از نشون که شد بلند جمعیت صدای

 دهند،نمی رای بهش هاداور زده که گندی این با دونستممی. کنه خراب رو کتحر  و بده دست از

 .رقص برای کردم آماده رو خودم و ایستادم سکو گوشه رفتم پس

 دستم آهنگ ریتم تا کردم صبر کمی. رفت کنار اون و عرشیا جای رفتم من و شد عوض آهنگ

. خودم دادن تکون به کردم شروع نرم نرم ه،کنمی بازی روانم و روح با ریتمش فهمیدم وقتی و بیاد

 !من برای برد یک یعنی این و بود ایرانی آهنگش

 و راست دست اول آروم خیلی و چشمام جلو گرفتم ناز با رو چپم دست بعد و راست دست اول

 و کردم رد گوشام کنار از رو دستام. دادم قرار کمرم کنار و برداشتم صورتم از رو چپ دست بعد

 با هم من شد، آروم آهنگ ریتم وقتی و گرفتم ضرب زمین رو پاهام با. دادمشون هدایت باال به

 از. بود زمین با مماس کمرم که طوری زمین؛ رو شدم خم پشت از و زانوهام رو نشستم مالیمت

 ولی کنه حذف میدون از رو من خوادمی پس، خوبه. اومد عرشیا لحظه همون که شدم بلند جام

. داد تکون وای وای عالمت به دستش جمعیت به رو تمسخر به و ایستاد جلوم. نهتونمی خب

 جلوش خرامان خرامان و ناز با. دادمنمی اجازه من ولی بده قلقلک رو غرورم خواستمی پس

 دورش و زدم چشمکی بود، فاصله انگشت یک فقط که صورتش جلو بردم رو صورتم و ایستادم

 خبر خب اما کنه پرت رو من حواس خواستمی داشت هم حق .بود مبهوت بیچاره. چرخیدم

 باید رو رقصم آخرای فهمیدم من و شد آروم آهنگ ریتم!میشه پرت خودش حواس که نداشت

 تو موهام شد باعث که کردم خم رو سرم و رسیدم سکو وسط به تا چرخیدم و چرخیدم. کنم اجرا
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 و آوردم باال رو سرم جمعیت، دست و جیغ با. افتاد من روی نور و شد قطع آهنگ. بریزه صورتم

 .اومدم پایین هاپله از و فرستادم ایه*س*بو همشون برای

 :گفت و هامشونه دور انداخت رو دستش نیکا

 !عالی... فداتشم بودی عالی -

 .کشیدم سر نفس یک رو آب و بنشینم صندلی روی تا کرد کمکم شقایق. زدم روش به لبخندی

 :گفت شقایق

 !نورا ترکوندی. بود ایرانی که اروشکرخد -

 :گفت شقایق و زد کنار صورتم از رو موهام نیکا. کردم نگاه جمعیت به و دادم تکون رو سرم

 .کردی در به راه از رو مرده مادر عرشیای اون خوب! ها بالیی انقدر بودی نگفته شیطون -

 :گفتم و زدم پوزخند

 !متنفر متنفرم، آدما این از بگیره؛ ور  خودش جلو تونهنمی که سسته بس از -

 :گفتم حرفم ادامه در و زدم پوزخندی

 هست؟ دیگه اجرای تا چند -

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی شقایق

 .رقصیدن نفر هشت که هم تو از قبل. کنندمی رقابت هم با دونفر دیگه دقیقه چند -

 :گفت متعجب قیافه با نیکا که دادم تکون رو سرم

 بودیم؟ کجا ما پس شده؟ انجام اجرا تا هشت ما از بلق یعنی -

 :گفت حرصی پر لحن با شقایق

 .بودید راه تو ریلکسید؛ که بس از -
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 :گفت و زد نماییدندون لبخند نیکا

 آلمان؟ مسابقات برای شنمی انتخاب نفر چند نفر دوازده این از حاال خب. گیامی راست -

 :گفت و کرد ایخنده تک شقایق

 .شنمی انتخاب نفر دو! ریاضی شاهللاما -

 :گفتم و کردم تر زبونم با رو م*با*ل

 دن؟می کی جواب -

 :گفت و گرفت شدندمی آماده رقص برای که نفری دو سمت به رو سرش شقایق

 .گیرنمی سرشون گ لی چه اینا ببینیم شید خفه هم حاال. دنمی رو جواب بعد هفته دو -

 آروم کمی سرم شاید تا بستم رو چشمام راحت خیال با پس دم،شمی انتخاب قطعا که من

 .***بگیره

 خبر گواهی دلم که من بودند؛ نکرده نتایج اعالم هنوز و بود گذشته مسابقه زمان از هفته یک

 .پریدم جام از نیکا جیغ صدای با که بودم فکر تو. دادمی خوب

 روانی؟ چته -

 .دهنش به هم دستش یک و بود گوشیش به چشماش

 !هوی شدی؟ خل چته؟ -

 .گوشیش به دوباره و دوخت من به رو چشماش

 :گفت نیکا

 .شدم بدبخت -

 :گفتم و کردم اخمی. شدم نگران

 .شدم ب**ل به جون شده؟ چی بگی شهمی -
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 :گفت نیکا

 !نورا شدم بیچاره -

 .کرد شروع هدوبار  خودش که بزنم حرفی تا کنم باز رو دهنم خواستم. بود کرده امکالفه هوف؛

 :گفت و نشست مبل رو کرد، من به نگاهی نیکا

 بود؟ رفته یادت هم تو -

 :گفتم حرصی پر لحن با. گرفتممی آتیش داشتم رسما

 رو؟ چی -

 :داد ادامه و کرد نگاهم زاری قیافه با

 .گرفتیممی قبل هفته یک رو امکارنامه باید اینکه -

 :گفتم و کشیدم ایآسوده نفس

 .گیریممی ریممی فردا هم؛ تو چته حاال خب -

 :گفتم و داد تکون رو سرش

 نبود؟ یادت چرا تو -

 :گفت و شد بلند جاش از

 االن. بودیم کرده فراموش دو هر که بودیم شده درگیرش انقدر دیگه؛ تو مسابقات خاطر به بابا -

 .نگرفتم رو مارنامهک وای، ای که شدم لود تازه هم من شدی؟ چند رو معدل که گفت من به سارا هم

 :گفتم و زدم محوی لبخند

 .زدنمی زنگ کارنامه دریافت برای رفتیممی دیر اگر معموال -

 :گفت جوابم در نیکا
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 .بوده شلوغ سرشون حتما. نزدن زنگ چرا دونمنمی آره؛ -

 .***بخوابم تا رفتم اتاقم به «بخیر شب» گفتن با و دادم تکون رو سرم

 .خدانگهدار رسم،ب کالسم به برم من -

 هامکالس دوباره تا اومدم امروز. افتادم راه کالسم سمت به و بستم رو آموزشگاه مدیریت اتاق در

. داشتم مرخصی که هم رو باشگاه. کردممی هماهنگ مدیریت با باید اول و بگیرم دست به رو

 تکون رو سرم! هوف کنار؛ گذاشتممی و بوسیدممی رو چی همه باید شدممی قبول رو مسابقه اگر

 .شدم کالس وارد و دادم

 :گفت ناز با گیسو

 !بود شده تنگ براتون دلم استاد، وای -

. بگیره جا لبم گوشه پوزخند یک تا شد باعث و کردند تایید رو حرفش هم بقیه اشجمله گفتن با

 .من همیشگی هایپوزخند به بودند کرده عادت

 شروع رو امروز درس خواممی که بنشینید ودتونخ مخصوص پیانو پشت همگی ها،بچه خب -

 .کنم

 :گفت فراز که بودیم درس وسطای. کردم شروع رو درس هم من و گرفتند قرار جاشون سر همه

 بلدید؟ رو هاییساز چه شما استاد، -

 :گفتم و نشستم میز پشت

 بدونی؟ خوایمی چرا -

 :گفت و کرد باز هم از رو دستاش

 ها؟بچه نه گهم جوری؛همین هیچی، -

 :گفتم و دادم قرار گوشم پشت رو موهام. کردند تایید رو حرفش بقیه
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 .هستش گیتار ماهرم، اون در و کنممی کار روش ایحرفه که سازی و دهنیساز سل،ویولن پیانو، -

 .اومد داخل به ستاره و شد باز کالس در که بزنم حرفی خواستم. دادند تکون رو سرشون هابچه

 :گفت و زد لبخندی ستاره

 جلوشون نتونستم هم من و کنند شرکت کالس در که داشتند اصرار ایشون اما جان،نورا ببخشید -

 .بگیرم رو

 خواست؟می چی جااین این آخه. انداختم ایلیا به نگاهی

 :گفتم و کردم اخمی

 کنی؟می کار چی جااین ایلیا، -

 :گفت و کرد من به نگاهی ایلیا

 نداره؟ موردی شما نظر از. کنم شرکت هم پیانو کالس توی بشه اگر استمخومی استاد -

 .بچه این پشتکار خاطر به پرید باال ابروم تای یک

 هست؟ حواست کردی؛ انتخاب رو سخت ساز دوتا -

 :گفت و داد تکون رو سرش سریع

 .بگیرم یاد عالی نحو به رو هردو که دهممی قول و هست حواسم استاد بله -

 :گفتم و کردم باد ور  لپم

 .امیدوارم -

 :گفت و کرد من بعد و ایلیا به نگاهی ستاره

 برم؟ من نوراجان؟ نیست مشکلی پس -

 :گفتم و کردم نگاهی بهش
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 .بری تونیمی نه، -

 :گفتم و کردم ایلیا به نگاهی ستاره رفتن از بعد

 .کنی چه که بگم بهت و بیام تا بشین اون پشت و برو. هست پیانو یک ته اون -

 .افتاد راه و داد تکون رو سرش

 :گفتم و کردم ساعت به نگاهی

 .کنید تمرین دقیقه بیست هابچه خب -

 .***بدم توضیح براش رو نبود که جاهایی تا رفتم ایلیا سمت به هم من و دادند تکون رو سرشون

 .دیگه باش زود نیکا -

 :گفتمی که دراومد صداش اتاق از

 .اومدم اومدم، -

 .رفتیم سیا سمت به اومد نیکا اینکه از بعد و کردم ایکالفه هوف

 :گفت و کرد خودش به نگاهی نیکا

 !نورا وای -

 :گفتم بود، خیابون به نگاهم که طورهمان

 هوم؟ -

 :گفت زاری حالت با

 .اومدم بیرون لباس با من -

 :گفتم و زدم چشم به رو دودیم عینک

 چیه؟ مگه خب -
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 :گفت کالفه

 کنم؟ چه حاال باشی، مدرسه فرم با باید بری خواستی وقت هر که جوریهاین ما درسهم بابا -

 :گفتم و کردم بغل آینه به نگاهی

 .میام و گیرممی رو کارنامه میرم من ماشین، تو بمون تو نداره؛ موردی خب -

 نخ تو بود رفته جدیدا خوند،می آهنگ با خوشحالی با. کرد پلی رو آهنگ و داد تکون رو سرش

 :خوندیم هم با و کردم همراهیش هم من رسید که آهنگ از ایتیکه به. آهنگ این

 تو چشم رنگ تو نیست آبى اینکه با شد غرق شهمی باز"

 شب سیاهى   موهات گل مثل سبزه پوستت

 نقاشی بوم این رو

 قرقاطى شهرنگامون بیا

 ریخت برگا کوچه این تو باز بیا

 بازى برف روز رسیده بیا

 نقاشى بوم این و نم

ت مگه لعنتى  داشتیم کم دوس 

 ریخت اشکا گونه این رو باز بیا

 ... ."بازى برف روز رسیده بیا

 .انداختم باال ابرویی که کرد نگاهم تعجب با نیکا

 .رفتم مدرسه سمت به و کردم پارک رو ماشین

 خوبید؟ هادی، خانوم سالم -
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 :گفت مهربونش لبخند با و کرد من به نگاهی

 خوبی؟ دخترم، سالم -

 :گفتم و کردم تشکری

 نیستن؟ احمدی خانوم بگیرم؛ رو نیکا کارنامه اومدم -

 :گفت و کرد نگاه من به برداشت، چشماش رو از رو عینکش

 .گرفتید وقته خیلی که رو نیکاجان کارنامه ولی -

 گرفتم؟ کارنامه اومدم کی من. شد گرد چشمام

 .نگرفتم رو کارنامه من ولی -

 :گفت و بود کرده تعجب هم هادی خانوم االح

 گرفته؟ کی پس چی؟ یعنی -

 :گفتم و کردم اخمی

 رو من خواهر کارنامه خوام،می جواب من االن. بگیرم رو کارنامه تا نشد وقت و بودم درگیر من -

 گرفته؟ کی

 :گفت و زد هولی لبخند هادی

 .هستن دفتر تو کن؛ صحبت احمدی خانوم با و برو دخترم، ندارم اطالعی من -

 .رفتم دفتر به و دادم تکون سری

 .دادم جواب اخم با هم من. گفت سالمی و شد بلند جاش از دید رو من تا احمدی

 :گفت و کرد من به نگاهی احمدی

 افتاده؟ اتفاقی شجاع، خانوم -
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 :گفتم و کردم نگاه چشماش به

 کجاست؟ من خواهر کارنامه -

 :تگف و کرد اخمی هم اون حاال

 .دادیم تحویل رو کارنامه ما -

 :گفتم و بستم رو چشمام. بودم شده عصبی

 کی؟ به -

 :گفت که شنیدم رو جوابش

 .مادرتون به -

 .شدمی اکو مغزم تو احمدی حرف و کردم باز رو چشمام هاگرفته برق مثل

 !مادرتون به... مادرتون به... مادرتون به

 !لعنتی

 :گفتم و باال بردم رو صدام

 چرا. گفتم بهتون هم چندبار. هستم من نیکا اختیار صاحب و ولی دادید؟ اون به حقی چه به -

 کردید؟ کاری کم

 :وگفت شد بلند جاش از

 به که بود این و بوده خاموش گویا زدیم، هم زنگ بهتون ما. شجاع خانوم باشید آروم لطفا -

 .بیاد پیش مشکلی کردیمنمی فکر و دادیم مادرتون

 .شدم خارج مدرسه از و کشیدم عمیق سنف چندتا

 !لعنت! بهت لعنت

 مادرتون؟ گفت گفت؟ چی اون
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 مادر؟ کدوم. زدم پوزخندی

 

 قیافم از خودش نیومد، در نیکا صدای. کوبیدم هم به رو در و نشستم ماشین تو داغون اعصابی با

 .ماعصاب سگ که فهمیده حتما

 :گفت استرسی پر لحن با نیکا

 زدم؟ گند نورا -

 :گفت که بستم رو چشمام! چی فکر به اون امچی فکر به من

 .استرس از مردم بگو، چیزی یک نورا وای -

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس چندتا

 .نیکا -

 :گفت و کرد من به نگاهی نگرانی با

 جان؟ -

 :گفتم و کردم نگاه بهش تیز

 داری؟ رو رزیتا شماره -

 :گفت و کرد گرد رو چشماش

 کو؟ امکارنامه زنی؟نمی حرف چرا تو نورا وای داره؟ کارنامه به ربطی چه این -

 :گفتم و کردم روشن رو ماشین

 .گرفته رو اتکارنامه و اومده رزیتا -

 :گفت و کشید هینی
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 چرا؟ اون -

 :گفتم و سابیدم هم به رو دندونام

 .فهمیممی ولی. دونمنمی -

 .شه کم صبانیتمع از کمی بلکه تا دادممی گاز وحشتناکی سرعت با

 :گفت ترس با نیکا

 !توروخدا ترآروم نورا -

 .بود جااون در بچگیم خاطرات تمام که جایی به رفتممی گاز با و نکردم توجهی

*** 

 تمام. رفتممی کوچه آخر به آروم آروم و کردم کم رو ماشین سرعت ناخوداگاه شدیم که کوچه وارد

 به رفتن پیاده همسایه، خونه به رفتن کردن، بازی هکوچ تو خاطرات بود؛ شده زنده خاطراتم

 .بود دیروز همین انگار... . مدرسه

 هم هاخونه و بود شده شلوغ باال مدل هایماشین با کوچه. بود کرده تغییر چیزا خیلی ولی

 .نبودم شیطون بازیگوش بچه دختر اون دیگه هم من. بودن شده ساخته نو از هاشونخیلی

 .بخیر یادش -

 فریاد دلتنگی و ناراحتی نگاهش تو. نگفتم چیزی و برگردوندم طرفش به رو سرم نیکا حرف اب

 .زدمی

  

 

 قیافم از خودش نیومد، در نیکا صدای. کوبیدم هم به رو در و نشستم ماشین تو داغون اعصابی با

 .اعصبام سگ که فهمیده حتما
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 :گفت استرسی پر لحن با نیکا

 زدم؟ گند نورا -

 :گفت که بستم رو چشمام! چی فکر به اون امچی رفک به من

 .استرس از مردم بگو، چیزی یک نورا وای -

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس چندتا

 .نیکا -

 :گفت و کرد من به نگاهی نگرانی با

 جان؟ -

 :گفتم و کردم نگاه بهش تیز

 داری؟ رو رزیتا شماره -

 :گفت و کرد گرد رو چشماش

 کو؟ امکارنامه زنی؟نمی حرف چرا تو نورا وای داره؟ مهکارنا به ربطی چه این -

 :گفتم و کردم روشن رو ماشین

 .گرفته رو اتکارنامه و اومده رزیتا -

 :گفت و کشید هینی

 چرا؟ اون -

 :گفتم و سابیدم هم به رو دندونام

 .فهمیممی ولی. دونمنمی -

 .شه کم عصبانیتم از کمی بلکه تا دادممی گاز وحشتناکی سرعت با
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 :گفت ترس با نیکا

 !توروخدا ترآروم نورا -

 .بود جااون در بچگیم خاطرات تمام که جایی به رفتممی گاز با و نکردم توجهی

*** 

 تمام. رفتممی کوچه آخر به آروم آروم و کردم کم رو ماشین سرعت ناخوداگاه شدیم که کوچه وارد

 به رفتن پیاده همسایه، خونه به رفتن ردن،ک بازی کوچه تو خاطرات بود؛ شده زنده خاطراتم

 .بود دیروز همین انگار... . مدرسه

 هم هاخونه و بود شده شلوغ باال مدل هایماشین با کوچه. بود کرده تغییر چیزا خیلی ولی

 .نبودم شیطون بازیگوش بچه دختر اون دیگه هم من. بودن شده ساخته نو از هاشونخیلی

 .بخیر یادش -

 فریاد دلتنگی و ناراحتی نگاهش تو. نگفتم چیزی و برگردوندم طرفش به رو سرم کانی حرف با

 .زدمی

 :گفت و شد بلند جاش از نیکا. رفت اون و زدم لبخندی 

 .دهمی دست بهم خفگی حس -

 اشقیافه ولی. بود خودش. گرفتم باال رو سرم بود، آشنا برام که صدایی با و کشیدم ایکالفه پوف

 .بود کرده تغییر درجه هشتاد و صد

 .خودم گل دخترای. اینجان کیا ببین به به -

 .نشست کنارم کالفه نیکا و زدم بهش پوزخندی

 کنیم؟ بغلش داشت توقع واقعا. کرد باز رو دستاش و اومد پایین هاپله از

 :گفت و کرد بهمون نگاهی
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 کنید؟ بغل رو مادرتون خوایدنمی -

 و بود شده جمع هااین تموم. شدنمی اما بزنم، مشت بکشم، فریاد بزنم، جیغ خواستمی دلم

 :گفتم و کردم نگاهش فقط. سکوت به بود شده تبدیل

 نیکا؟ مدرسه رفتی حقی چه به -

 :گفت و کرد نیکا به بعد و من به نگاهی. نشست روییمروبه مبل رو و باال داد رو ابروش تای یک

 .مادرتونم من، چون -

 .ببینه رو عصبانیتم زن این خواستمنمی. باشم آروم تا کردم سعی و زدم صداداری پوزخند

 خوب رو این نداری؛ نیکا و من به نسبت حقی هیچ تو بگم تا اومدم. نداره اهمیتی برام حرفات -

 .نکن دخالت من کارهای تو و کن فرو گوشات تو

 :کرد نگاهم خیره و گرفت کامی. کرد روشن سیگاری و کرد باد رو لپاش

 .مادرتونم من شدی؟ بد انقدر چرا -

 بیرون رو دود و گرفت کام و کرد من به نگاهی تفاوتبی. ایستادم روشروبه و شدم بلند جام از

 :گفتم و شدم خیره خودم رنگ هم هایچشم به. فرستاد

 بیار، رو نیکا کارنامه و برو هم حاال. نداری ارزش برام هم دود همین اندازه به کن، دقت خوب -

 .زود

 :کرد نیکا به نگاهی و بیارن رو کارنامه تا گفت خدمتکاراش از یکی به

 اومدید؟ جااین به کارنامه برای فقط که کنم باور یعنی -

 .میده چی رو جوابش نیکا ببینم خواستممی نزدم؛ حرفی

 :گفت لبخند با و کشید عمیقی نفس نیکا
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 چرا که بفهمم تا نذاشته نورا وقتهیچ و شد جوریاین که شد چی دونمنمی اصال اینکه با حتی -

 لطفا پس. نبردی مادرانگی از بویی تو که دونممی خوب رو این ولی شد، خراب چی همه یکهو

 !جان رزیتا نذار، خودت روی رو مادر مقدس کلمه انقدر

 .شد نمایان صورتم رو محوی لبخند

 :کرد نگاه من به دفعهاین و کشید عمیق نفس چندتا رزیتا

 .درازه زبونش زیادی کردی؛ تربیت بد رو نیکا -

 از و گرفتم رو نیکا دست و داد دستم به رو کارنامه خدمتکار لحظه همون که بزنم حرفی خواستم

 .کردم بلندش جا

 :گفت و کرد نگاه من به بود پوزخند به شبیه بیشتر که لبخندی با رزیتا

 .باش مراقبش. رفته خودم به هوشش بچم -

 :گفت نیکا و زدم یپوزخند

 حواسش دادی، ترجیح هاتبچه به رو شوهرت که تویی از بیشتر نورا که باش داشته اطمینان -

 .هست من به

 .نزدیم حرفی خونه تا و اومدیم بیرون عمارت اون از نیکا با و زدم لبخندی دوباره

*** 

 ها؟ آخه؛ باشه پرو تونهمی آدم یک چقدر دیدی؟ واقعا نه دیدی؟ -

 !هوف گه؛می داره هی. کنهنمی ول نیکا و گذشته رزیتا خونه به رفتنمون از روز یک

 :گفتم و کردم بهش نگاهی کالفه

 .گرفتم سرگیجه بابا نرو، راه انقدر. بشین و بیا عزیزت جان -

 .کرد شروع دوباره که بود ساکت دقیقه دو. نشست و داد تکون رو سرش
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 :گفت آورد،یدرم رو رزیتا ادای که حالی در نیکا

 !اه اه اه. باش مراقبش رفته، خودم به بچم هوش گهمی برگشته -

 :گفتم و کردم ایخنده تک

 تو؟ زنیمی جوش انقدر چرا حاال -

 :گفت و کشید حرصی پر هوف

 !نورا؟. دونمنمی -

 :گفتم و بستم کش با رو موهام

 هوم؟ -

 :گفت و زد نماییدندون لبخند

 ارث به من رو خوبش هوش حداقل. داشت هم خوبی یک هاش،بدی تموم با رز این خدایی -

 .بردم

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .رزیتاست دکترش خانوم که مملکت این حیف آره؛ -

 :گفت و کرد من و من کمی نیکا

 ... .که گممی -

 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یک

 .که بگو -

 :گفت و زد هولی لبخند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

41 

 

 به موقعش به گفتی دونممی ببین ریخت؟ بهم چی همه دفعه یک چرا که بگی من به شهمی -

 که نورا منه حق. شد تلخ زندگیمون دفعه یک چرا ندونم که سخته خیلی کن باور اما گی،می من

 .بدونم

 .بشه درگیر نباید ذهنش! زوده اما. هیچی از. نداره خبر هیچی از اون اونه؛ با حق

 :مگفت و گرفتم دستام تو رو دستاش

 .موقعش به نیکا، گممی موقعش به -

 .اومد سرم پشت هم نیکا. کنم درست چیزی شام برای تا رفتم آشپزخونه به و بوسیدم رو سرش

 شدی؟ چند معدل راستی، اوه -

 :گفت ذوق با و کوبید هم به خوشحالی با رو دستاش

 .بیست... شدم بیست وای -

 :گفتم و کردم ایخنده

 .دممی هتب فردا رو اتجایزه -

 :گفت خوشحالی با و بوسید رو لپم

 .کوچولو مامان مرسی -

 مامان بگه من به هاییموقع یک داشت عادت. رفت بیرون آشپزخونه از اون و زدم تلخی لبخند

 .کوچولو

*** 

 ندادی؟ حرفم به گوش چرا کردی؛ انتخاب رو سختی هایساز که گفتم بهت. ایلیا ایلیا، ایلیا، -

 :گفت و پایین تانداخ رو سرش

 .کنم جبران میدم قول. کنم تمرین خوب که نشد بودم، دانشگاه کارهای درگیر استاد، ببخشید -
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 دانشگاه؟ گفت! تنیس توپ بود شده چشمام

 میری؟ دانشگاه مگه تو -

 :گفت و باال آورد رو سرش

 مگه؟ چطور بله، -

 .رفتم فرو بودنم مغرور جلد تو و کردم پیدا رو خودم

 .بده توضیح بیشتر خب... هیچی -

 :گفت و کشید نفسی

 تمرین خوب که نشد بودم درگیر هم مدت این. خونممی پزشکی و سالمه دو و بیست من خب -

 .کنم

 آخه؟ دو و بیست! خدا یا! که زدمی بچه اشقیافه خیلی این

 .باشی موفق -

 :گفت و زد مهربونی لبخند

 .استاد ممنون -

 .خورد زنگ اشگوشی که بودم دادن توضیح مشغول من و یمبود کرده شروع رو درس

 :گفتم ایدهنده هشدار صدای با

 نه؟ مگه ممنوعه؛ گوشی من کالس سر که بودم گفته بهت قبال -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .بله -

 :گفتم و شدم خیره اشآبی درشت هایچشم به
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 ... .زنگ داره چرا پس خب -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم ادامه

 .بدم جواب باید واقعا رو این اما دارم خبر هاتونقانون از استاد -

 کرد؟نمی ول که بود کی دیگه این. بود مخم رو اشگوشی زنگ صدای

 کنه؟نمی ول که کیه دیگه این -

 :گفت و کرد باد رو لپش

 .زنهمی زنگ هم صبح خود تا ندم جواب اگر... برادرم -

 .دادم گوش شونمکالمه به. بده جواب گفتم و کشیدم نفسی

 جان؟ چاکرم، داداش؛ سالم الو:ایلیا

 .زنهمی حرف داداشش با هم جوری چه! اوهو

 چطور؟ کالس، من: ایلیا

 .بود ایلیا مکالمه به حواسم عجیب ولی کردم گرم گیتار با رو سرم

 .دنبالم بیا زحمتبی پس داداش حله: ایلیا

 :گفت و داد تکون چندبار رو سرش

 .قربونت بیا؛ دیگه ساعت نیم پس. داداش فدای -

 .کرد قطع رو گوشی بعد و

 :گفت و انداخت من به نگاهی

 .ببخشید -

 :گفت چون شنید اینکه مثل ولی گیری داداش چه گفتم ب**ل زیر
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 .باشه داشته رو آمارم خوادمی کال. اخالقشه نی، گیر -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .باشم داشته خبر باید میره جایی هر. دارم خواهرم رو من رو اخالق همین دقیقا. فهمممی -

 :گفت و کرد فرو اشخرمایی موهای تو رو دستش

 دارید؟ خواهر شما -

 .شدیم درس وارد و دادم تکون رو سرم

 :گفت ایلیا که شدیم خارج کالس از

 .نباشید خسته استاد -

 سرم ایلیا، «داداش سالم» گفتن صدای با که بردم ستاره سمت به رو صورتم. دادم تکون رو سرم

 :طرفم برگشت و داد دست چهارشونه مردی به. برگردوندم طرفش به رو

 .هستن برادرم ایشون استاد، -

 برقصم؟ بندری کنم؟ کار چی االن من خب

 من چشمای گفتممی همش من خدایا. کردم توبه دیدم چشماشرو تا که طرفم برگشت یارو

 .گذشته سگ از کار داره، گرگ انگار المصب! ترهوحشی هم من از چشماش هاینک ولی وحشیه،

 .دادم دست باهاش آرومی به هم من و کرد دراز طرفم به رو دستش

 .ایلیا برادر هستم، ایمان خوشبختم؛: داداشش

 رو بود لبم گوشه که کوفتی پوزخند اون کردم سعی تصورم، برخالف ولی کنم؟ چه من باش، خب

 .بودم موفق هم حدودی تا که کنم تبدیل لبخند به

 .آقایون خوش روز دارم، کار جایی من ببخشید. همچنین -
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 و شدن خارج هم اونا کنم حرکت خواستم تا و شدم سیا سوار. شدم خارج آموزشگاه از بعد و

 ماشینایی همچین یک سوار روزایی یک هم من که گذشت ذهنم تو. شدن رنگ مشکی فراری سوار

 !لعنت. شدممی رباالت و

 .کردم حرکت خونه سمت به هم من و کردن حرکت

*** 

 .کردنمی نگاه من به ترسیده هم اونا و زدم فریادی

 !حاال که نشده چیزی بابا: شقایق

 :گفت نیکا باراین که کردم نگاهش برزخی

 .کن فکر بعدش به. نورا بیخیال -

 تا چهار یا سه با بود قرار. بود شده وضع مسابقه برنامه لعنتیا. کردم فکر و نشستم مبل رو

 مشخص گروهم من االن یعنی! دوتا با شد باراین اما کنیم؛ پیدا راه نهایی مسابقه به مسابقه

 بزن حدس یکی اون و بودم من یکیش که. داشت برنده دوتا مسابقه اون خوبم، شانس از و شده

 پیدا راه فینال به و بیام باال پسر یک با داره امکان که بودم نکرده فکر اینجاش به پسر؟ یک کی؟

 .کنم

 کنم؟ چه -

 :گفت و کرد نیکا به نگاهی شقیاق

. ببری رو مسابقه تونستی که باشی خوشحال باید االن تو. نیوفتاده اتفاقی هیچ خدا به خواهرم -

 نیک تمرین باهاش دوماه و بری آلمان به باهاش مجبوری و شده گروهیت هم پسر یک اینکه حاال

 .نیست مهم اصال کنی، زندگی جورایی یک واقع در و

 :گفت و کرد نگاهش من از بدتر قیافه با نیکا. کردم نگاهش پوکرفیس

 چیه؟ نیست، بدبختی اسمش اگر بپرسم تونممی پس -
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 :گفت و داد قورت رو دهنش آب شقایق

 .خوبه خیلی آینده برای که کن فکر این به. میاد گیرتون پول خیلی ببرید اگر نورا ولی حاال؛ خب -

 :گفتم حال همون در و دادممی ماساژ رو دستام. اینجام که فعال بابا، بیخیال. خاروندم رو سرم

 چیه؟ االن برنامه خب -

 :گفت شقایق و کردن نگاهم خوشحالی با

 قهمساب و جااون ریدمی دوماه برای و کنیدمی تمرین جااین رو ماه چهار. دارید وقت ماهشش -

 هم و خونه هم براتون آلمان دولت میاد، گیرتون پول کلی اینکه از غیر ببرید اگر. دیدمی انجام رو

 به رو شما و برید جااون به زندگی برای تا کنهمی ساپورت رو شما جوره همه و گیرهمی ماشین

 نیست؟ عالی این. کنهمی استخدام خودش معتبر باشگاه تو( رقاص) دنسر عنوان

 :گفت و زد سوتی نیکا

 نگفتی؟ چیزی بارهاین در بهم چرا تو. است معرکه -

 :گفتم و کردم کجی دهن

 جا؟اون بریم باید کی. فهمیدم تازه خودم چون -

 :گفت و کرد ساعت به نگاهی

 .باشیم جااون باید دیگه ساعت دو -

 :گفتم رفتم،می حموم طرف به که طورهمون و شدم بلند جام از

 .بیارن پیتزا بگو گبزن نیکا -

 .رفتم حمام به بعد و

*** 

*** 
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 بیام؟ منم -

 رو چشمم خط که حالی در و انداختم باال ایشونه. شقایق به بعد و کردم نیکا به نگاهی

 :گفتم کشیدم،می

 .منه برنامه مدیر اون بپرس؛ شقا از دونمنمی -

 همراه به رو امپاره سفید لوارش. بشه حاضر تا گفت نیکا به و زد لبخندی حرفم شنیدن با شقا

 برداشتن از بعد و گذاشتم سر به رو سفید شال. بستم باال رو موهام و کردم تن به قرمز بلند مانتو

 :زدم داد حال همون در و رفتم در سمت به سیاه، سوئیچ

 !دیگه بیاین پس؟ کوشین -

 تو. عقب نیکا و نشست جلو اشق. آماده و حاضر هردو اومدن، بیرون اتاق از نیکا بعد و شقا اول

 باید که جایی. شکستمی رو سکوت که بود تتلو عربده صدای فقط و نشد زده حرفی مسیر

 به دستی و کردم پارک رو ماشین. شدیم معطل ساعتسه حدود و بود شهر از بیرون رفتیممی

 .کشیدم شالم

 .بفرمایید -

 از بعد. شدیم منتظر و نشستیم کرمی لمب رو. ما بعد و شد وارد شقا اول و دادیم تکون سری

 اومد،می ایران به مسابقه همین برای فقط که بود معروف هایدنسر از یکی که امیر، دقیقه چند

 .نشست راحتی مبل رو و شد اتاق وارد

 .گممی تبریک نوراجان، خب: امیر

 تا... خب که کنم لبخند به تبدیل رو پوزخند گاهی بتونم تا کردممی تمرین که بود وقتی چند

 :گفتم و زدم لبخندی پس. بودم موفق هم حدودی

 .ممنون -

 :گفت شقایق که شد سپری سکوت تو کمی
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 خوایدنمی کنید؛ صحبت ما با مسابقه ادامه درباه خوایدمی شما که دادند خبر ما به ببخشید، -

 !کنید؟ شروع

 :گفت و کرد ایخنده تک

 .بدم توضیح وقتاون تا بیاد هم نوراجان وهیگر هم تا منتظرم ولی اتفاقا، چرا -

 بود امگروهی هم حال هر به. بیام کنار قضیه این با کردم سعی و بستم رو چشمام حرص سر از

 !بشیم همخونه هم، وقت چند بود قرار و

 .کیه که ببینم تونستمنمی و بودم در به پشت من. شد باز بعد و خورد تقی در

 .بنشین بیا اومدی؛ خوش! به به: امیر

 باال رو سرم امیر صدای با که بود پایین سرم. آوردن تشریف نشناسوقت آقای اینکه مثل خب

 .گرفتم

 .گروهیتهم هستن، جانایمان ایشون نوراجان، خب: امیر

. پرید باال ابروهام فرد اون دیدن با که چرخوندم «خوشبختم» گفت که صدایی سمت به رو سرم

 ایمان که دادم تکون براش رو سرم. بود باال ابروش تای یک هم اون! لیاستای برادر اینکه اوپس؛

 :گفت امیر سمت به

 .شدم آشنا باهاشون قبال -

 :گفت و کرد نگاهمون مشکوکی قیافه با امیر

 شناسید؟می رو هم قبل از شما -

 !سوال عالمت شبیه بودن شده که چرخوندم نیکا و شقا سمت به رو سرم حوصلهبی

 .هستن برادرم موسیقی استاد ایشون بله،: ایمان

 :گفت و کرد من به نگاهی امیر
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 .طوراین که -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .بینمشنمی کو؟ داداشت راستی -

 !کجا زیرزمینی مسابقات تو رقاص و کجا موسیقی استاد. میشه دیدنی ایلیا قیافه االن

 :گفت و کرد ایخنده ایمان

 .کنه پارک رو ماشین تا رفت ولی اومده اتفاقا -

 .شد باز بعد و خوردتقی در دوباره لحظه همون

 :گفت و کرد ایخنده امیر

 .اومدی خوش. هست هم زادهحالل چه -

 .چرخوندم بود ایستاده ایمان کنار که ایلیا سمت به رو سرم من و خندیدن امیر حرف با شقا و نیکا

 چشماش که کرد تعجب جوری چرخوند، من سمت به وقتی رو سرش و داد سالم همه به ایلیا

 !بشقاب بود شده

 .اششونه به زدم رو دستم و کردم ایخنده تک

 .ایلیا سالم -

 :گفت اون و خندیدن جمعیت که کرد نگاهم مبهوت

 شمایید؟ استاد -

 کردی؟ تعجب -

 :گفت و زد لبخندی

 جا؟این شما آخه خیلی؛ -
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 :گفت و کرد دخالت امیر

 .برادرت گروهیهم هستن، نورا یشونا ایلیاجان -

 .بودن نشسته من کنار هم نیکا و شقا. نشست ایمان کنار و داد تکون چندبار رو سرش ایلیا

 داشته اجرایی هم با باید دیگه هفته سه حدود که گفت و داد توضیح مسابقه روند درباره امیر

 رفتن برای تونیممی ما دادند رای اگر و بیننمی هم آلمان داورهای آنالین لحظه همون و باشیم

 .بشیم آماده مسابقه

 :گفت ایمان که دادیم تکون رو سرمون

 دیگه؟ درسته آلمانه، تو اصلیه مسابقه حال این با یعنی آها -

 .هوف واقعا؟ نه دونست؟نمی این یعنی

 آلمان در هم اب تا کننمی دعوت هااون از بعد و بیننمی رو دنسر چند رقص کشور هر از اینا: امیر

 پول، بر عالوه بشه، برنده رو مسابقه گروهی اگر. هستیم اونا گروه زیر هم ما و بپردازن رقابت به

 .میدن بهشون هم خوبی امکانات

 :گفت و کرد نگاهمون مشکوکی قیافه با امیر

 شناسید؟می رو هم قبل از شما -

 !سوال عالمت شبیه نبود شده که چرخوندم نیکا و شقا سمت به رو سرم حوصلهبی

 .هستن برادرم موسیقی استاد ایشون بله،: ایمان

 :گفت و کرد من به نگاهی امیر

 .طوراین که -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .بینمشنمی کو؟ داداشت راستی -
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 !کجا زیرزمینی مسابقات تو رقاص و کجا موسیقی استاد. میشه دیدنی ایلیا قیافه االن

 :گفت و کرد ایخنده ایمان

 .کنه پارک رو ماشین تا رفت ولی اومده اتفاقا -

 .شد باز بعد و خوردتقی در دوباره لحظه همون

 :گفت و کرد ایخنده امیر

 .اومدی خوش. هست هم زادهحالل چه -

 .چرخوندم بود ایستاده ایمان کنار که ایلیا سمت به رو سرم من و خندیدن امیر حرف با شقا و نیکا

 چشماش که کرد تعجب جوری چرخوند، من سمت به وقتی رو سرش و داد مسال همه به ایلیا

 !بشقاب بود شده

 .اششونه به زدم رو دستم و کردم ایخنده تک

 .ایلیا سالم -

 :گفت اون و خندیدن جمعیت که کرد نگاهم مبهوت

 شمایید؟ استاد -

 کردی؟ تعجب -

 :گفت و زد لبخندی

 جا؟این شما آخه خیلی؛ -

 :گفت و کرد دخالت امیر

 .برادرت گروهیهم هستن، نورا ایشون ایلیاجان -

 .بودن نشسته من کنار هم نیکا و شقا. نشست ایمان کنار و داد تکون چندبار رو سرش ایلیا
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 داشته اجرایی هم با باید دیگه هفته سه حدود که گفت و داد توضیح مسابقه روند درباره امیر

 رفتن برای تونیممی ما دادند رای اگر و بیننمی هم آلمان داورهای آنالین لحظه همون و باشیم

 .بشیم آماده مسابقه

 :گفت ایمان که دادیم تکون رو سرمون

 دیگه؟ درسته آلمانه، تو اصلیه مسابقه حال این با یعنی آها -

 .هوف واقعا؟ نه دونست؟نمی این یعنی

 آلمان در هم با تا کننمی دعوت هااون از بعد و بیننمی رو دنسر چند رقص کشور هر از اینا: امیر

 پول، بر عالوه بشه، برنده رو مسابقه گروهی اگر. هستیم اونا گروه زیر هم ما و بپردازن رقابت به

 .میدن بهشون هم خوبی امکانات

 نیست؟ خبری شیطون و شر دختر اون از دیگه چرا شدم؟ جوریاین کی از من. بود گرفته دلم

 سالپنج این مثل ولی گرفت بغضم سالمه؟ چند من مگه کرد؟ تا بد من با قدران زمونه چرا چرا؟

. شقا به نیکا، به خودم، به باشم؛ قوی که بودم داده قول من. بریزه چشمام از اشکی قطره نذاشتم

 ... .هاگذشته به کشید پر ذهنم. کنه پیشرفت تا کنه، رشد نیکا تا زنممی وجودم از ذره ذره من

*** 

 !کنهمی خیسم االن خدا وای خدا؛ رو تو آجی، نه وای ـ

 :گفتم و گرفتم دستم تو رو آب شلنگ خنده با. خندیدمی و زدمی جیغ نیکا

 .کنممی خیست االن! نخوری رو من کورن پاپ باشی تو تا! حقته -

 به زد محکم ما دیدن با زهره خاله. خندیدم هم من و زد جیغ که گرفتم طرفش به رو شلنگ

 :گفت و هاشلپ

 !خورینمی سرما االن تو بیاین بده؛ مرگم خدا وای -

 .شد چکیده آب موش شد؟ چی بزن حدس و کردم زهره خاله طرف به رو شلنگ. بود گرفته کرمم
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 دویید اومد خودش به بعد اما بود مبهوت کمی اول زهره خاله و خندیدممی نیکا و من هرهر

 .خندیدمی هم نیکا و دوییدیم رو یاطح جای همه. بدو اون بدو، من. دنبالم

 کنی؟می خیس رو من سفید، چشم دختره ببینم وایسا -

 :گفتم و کردم درازی زبون هم من و خندید حرفش بند پشت

 .مشکی چشم شما -

 :گفت و طرفم کرد پرت رو اشدمپایی

 .زلزله دراز زبون -

 طرفشون به که طورهمون و خندیدم .بود افتاده جااون شلنگ که نیکا طرف رفت و بود شده خسته

 :گفتم رفتممی

 دوست موسی عمو دیگه شهمی چروک پوستت نخور حرص جان ای شدی؟ خسته جونخاله -

 !ها نداره

 :گفتم و طرفش رفتم بود؛ پایین سرش. نزد حرفی چون شد ناراحت کنم فکر

 شدی؟ ناراحت خاله -

 که نیکا و زهره خاله به و زدم پلک چندبار مبهوت. زده یخ رو پام تا سر از کردم حس یکهو

 .کردم نگاه خندیدنمی و بود دلشون رو دستشون

 :گفتم و زدم جیغ

 .کنممی حالیتون االن خندی؟می چرا تو نیکا کنی؟می خیس رو من خاله -

 ... .ما بازی آب شروع شد این و

*** 
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 چقدر. نبود شاهین و رزیتا زا خبری هم خوشم خاطرات تو حتی. گرفت جا لبم رو تلخی لبخند

 خاطرات تمام خبری شنیدن و چیزی دیدن با روز یک ولی بودیم خوشبخت بودیم؛ شاد روزا اون

 .شد تنفر از پر و سرد دنیای به تبدیل من شاد دنیای و شد زهر به تبدیل خوشم

 

 :کردم زمزمه کردم؛ نگاه ماه به و دادم تکون رو سرم

 .بتاب همیشه -

 .رفتم خواب به نیکا، و شقا بوسیدن از بعد و شیدمک عمیقی نفس

*** 

 شقا؟ -

 :گفت و داد تکون طرفم به رو سرش

 جون؟ -

 آره؟ دیگه، تویی اون و من ریزبرنامه -

 .داد تکون رو سرش

 حال هر به کن، اوکی ایبرنامه یک و بیکارم جوره همه من و چیه برنامه که بگو بهش پس خب -

 .کنیم تمرین باید دیگه است مسابقه

 :گفت و داد تکون رو سرش متفکر

 کو؟ نیکا راستی توئه؛ با حق -

 :گفتم و کردم درست رو تاپم بند

 .بیرون رفت رفیقاش با -

 :گفت و کرد من و من کمی
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 یادت رو خودت... سالشه هفده نیست، بچه اون کن باور. گیریمی سخت خیلی نیکا به تو نورا -

 رفته؟

 .داشت فرق چی همه زمان اون ولی .بود نرفته یادم نه

 .شقا کنی درک تونینمی تو -

 :گفت و کرد فوت رو هاشچتری

 .داره رو تو فقط اون. شو پایه باهاش یکم ولی نگرانی دونممی -

 :گفت و زد جیغ خوشحالی با شقا. گرفتممی سخت نیکا به خیلی. بود شقا با حق

 .نورا وای -

 :گفتم و کردم نگاهش

 .بنال -

 :گفت و شد آویزون اشیافهق

 .ذوقبی -

 :گفت و شد شاد دوباره اما

 مهمونی؟ بریم امشب -

 :گفتم و باال دادم رو ابروم تای یک

 مهمونی؟ -

 :گفت و نشست پا و دست چهار هیجان با

 .مهمونی دیگه آره -

 :گفت سریع که کردم نگاهش تیز
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 .پارتی نه، -

 :گفت و کردم نگاهش دوباره

 .تیهپار  خدا به -

 :گفت دوباره اون و نگفتم چیزی

 انقدر دیگه بسه دختر بابا. بود پیش سالپنج میاد؟ یادت رو پارتی رفتیم هم با که باری آخرین -

 .بریم بیا موندی؛ خونه و کردی کار

  

 داشته دغدغه انقدر سالگی پنج و بیست سن تو باید چرا نداشتم؟ دل من مگه. گفتمی راست

 باشم؟

 .شهنمی -

 :گفت ناراحتی قیافه با

 چرا؟ -

 .بذارم خونه تو تنها رو نیکا تونمنمی چون -

 :گفت حرص با

 تو قورباغه. شو پایه باهاش یکم گفتم االن همین خوندم؟می خر گوش تو یاسین داشتم االن -

 گیر بدبخت این به چرا دونمنمی من حاال نمیاد؟ یادت. رفتیمی پارتی سالگی شانزده از خودت

 .هوف دی؛می

 .گرفت امخنده خوردنش حرص از

 .حله نخور؛ حرص بابا خب -

 .نیکا به زد زنگ و کوبید بهم رو دستاش خوشحالی با
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 .خونه بیا زود نیکا الو -

- . ... 

 !که نشده چیزی بابا نه -

- . ... 

 .پارتی ببره رو ما خوادمی سنگ به خورده سرش خواهرت این ببین -

- . ... 

 .تو جون به -

- . ... 

 .شیمآماده باید. شهمی شروع ده ساعت از جااون ها، بیایی دیگه ساعت یک -

- . ... 

 .س*و*ب -

 :گفت و کرد من به نگاهی. کرد قطع بعد و

 .سرت تو خاک کرد؛ ذوق انقدر بچه بمیرم -

 :گفتم و کردم نگاهش من و سرم تو زد دست با حرفش دنبال به

 دارن؟ ت م -

 .زد زنگ دوباره و درآورد رو گوشیش

 چطوری؟ گوری به گور سالم الو -

- . ... 

 دارن؟ ت م امشب نکبت ببین خوبم؛ -
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- . ... 

 .بای اوکی؛ -

 :گفت و مبل رو انداخت رو گوشی

 .مشکیه و بنفش تمشون -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .حموم رممی من -

 هیجان اما دادمنمی نشون من. دیمبو افتاده هیجان به هممون دراومدم حموم از اینکه از بعد

 !وویی. بودم نرفته که بود وقت خیلی. داشتم

 کمد از شب لباس تا چند. مشکی   و بنفش که تمشون خب. کردم باز رو کمد در و رفتم اتاقم به

 رو بنفش بلند شب لباس گرفتم تصمیم هم آخر. انداختم بهشون نگاهی آینه جلو و آوردم در

 بلند پاشنه کفش همراه به رو لباس. داشت چاک هم زانوم رو تا ساده؛ و ودب ایحلقه که بپوشم

 به و برداشتم رو ژل فقط پس بود فر خودش موهام.ایستادم آینه جلو و انداختم تخت رو مشکی،

 و کشیدم نازکی چشم خط آرایش؛ سراغ رفتم اون از بعد. باشه داشته موندگاری تا زدم موهام

 پس نبودم هم کرم و رژگونه اهل. زدم پلکم پشت به و کردم ترکیب هم اب رو مشکی و بنفش سایه

 بعد و کردم تن به زیاد دقت با رو لباس. مالیدم هامب**ل به رو مات بنفش رژ و زدم رو آخر تیر

 لباس این تو باریکم کمر! رفت ضعف دلم خودم دیدن از و ایستادم آینه جلو کفشام، کردن پا به از

 چی اونا و چیه نظرشون ببینم تا رفتم نیکا اتاق به و زدم دید رو خودم کمی. شدیم دیده خوبی به

 .شدن

 :گفتم خشک خیلی. افتاد فکشون من دیدن با

 .تو میره پشه االن رو، گاراژ در ببندید -

 .کردن شروع بعد و بستن رو دهنشون سریع

 .جذاب بیشعور. رو تو بخورمت وای: نیکا
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 پاشنه کفش همراه به بود زانوش تا که مشکی عروسکی کوتاه لباس .انداختم تیپش به نگاهی

 به داشت نازکی چشم خط فقط هم آرایش از و بود بسته اسبی دم هم رو موهاش. مشکی بلند

 .بود شده ناناز خیلی. صورتی رژ همراه

 .شدیا دلبر -

 :کرد شروع شقا و خندید

! شده ناز المصب چقدر توروخدا نگاه تریخبی سوسک شدی؟ فولبیوتی انقدر چرا تو عنتر، -

 .چشماشو هاپو وای وای،

 :وگفتم کردم نگاهش پوکر

 .تعریفت از مرسی -

 .شد معلوم هاشدندون تمام که زد نماییدندون لبخند

 :گفت و زد چرخی

 پسندی؟می -

 .بود باز کمرش تا پشت از و داشت آستین که مشکی بلند شب لباس. کردم بهش نگاهی

 :گفتم و کردم اهشنگ برزخی

 بیای؟ خوایمی وضع این با -

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب

 .نمیشه معلوم کمرم زیاد بلنده بازه موهام خدا به نه -

 :گفتم و دادم تکون سری اخم همون با. بهتره نگم که بود مالید انقدر که هم آرایش از

 .شهمی دیر جااون برسیم تا بشید، آماده زود -

 :گفت شقا شنیدم که شدم خارج اتاق از
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 .درمیاره هم بازی ارشاد گشت -

 دوتا اون منتظر و رفتم پارکینگ به شال و مشکی بلند مانتو پوشیدن از بعد و کردم ایخنده تک

 .شدم

 

*** 

 .کرد معرفی دوستاش همه به رو نیکا و من هم شقا و گذرهمی اومدنمون از ساعت یک

 روانم و روح با که بودن گذاشته هم آهنگی یه وسط؛ رفتیم و مشدی بلند و گرفتم رو نیکا دست

 از شقایق. نشستیم و رقصیدیم کمی! من حد در نه ولی بود خوب رقصش هم نیکا. کردمی بازی

 :گفت و سمتمون اومد بود شده قرمز هیجان از که حالی در دور

 .بیا وپاش برقصی؛ تنها تو و بذاره آهنگی تا گفت جیدی به نوید نورا، -

 :گفتم و کردم ایقورچه دندون. بود انداخته راه پارتی ویالش تو که بود کسی نوید

 .آبادش و جد هفت با کرد غلط نوید -

. کردمی نگاه رو جا همه هیجان با که کردم نیکا به نگاهی. رفت دید شیر تو شیر رو اوضاع که شقا

 رقص ماشاهللا کردم؛ نگاه رقصیدنمی داشتن و بودن هم دهن تو پسر و دختر که جمعیتی به

 تنشون هیچی اگر که انداختم لباساشون به نگاهی! دادنمی تکون رو خودشون فقط که، نبود

 اونا حد در دیگه من باز حاال. دادم تکون براشون تأسف رو از سری. بودن ترسنگین کردننمی

 !فرهنگبی هایایعقده. نیستم

 :گفت و زد لبخندی نوید. سمتمون اومد نوید همراه به شقا

 .دیگه وسط بیا پاشو نورا -

 .اومد هم ایدیگه پسر یه لحظه همون

 اینجایی؟ چرا نوید شده؟ چی -
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 .بچه بز فضولی؟ تو

 :گفت و کرد یارو اون به نگاهی نوید

 افتخار ولی هستن خوبی خیلی رقاص قضا از که هستن جاننورا ایشون. سهراب بگم چی واال -

 .نمیدن

 .مرتیکه روانیه بنده؟می جمع بعد کنهمی صدام مفرد اول چیه؟ فازش این

 .باال داد رو ابروش یک و برگشت سمتم به سهرابه، فهمیدم حاال که پسره اون

 .وسط یاننمی که نباشه خوب هم زیاد رقصشون شاید خب: سهراب

 نیست؟ خوب من رقص. خوردمامی رو خودم خون

 :گفتم خشک و سرد خیلی. کردم نگاهش تیز و انداختم یکی ناو رو پام این خونسرد خیلی

 نیست؟ خوب رقصم من بودی؟ من با -

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب شقا

 .زیرزمینیه مسابقات معروف دنسرهای از یکی نورا بیخیال؛ سهراب -

 .نیاورد خودش رو به ولی کردا تعجب دیدم عینه به

 .نمیای که نداری نفس به اعتماد پس: سهراب

 این؟ چشه داره؟ درد

 :گفتم و شدم بلند جام از

 مجلسی همچین یک حد در رو خودم رقص که بود این دلیلش نرقصیدم و نیومدم اگر -

 .زنیمی حرف کی با داری که بفهمی هم تو و بذارن آهنگی یک تا بگو و برو حاال ولی دونستمنمی

  

 :گفت سهراب و بدن خبر جیدی به تا رفتن بدو بدو نوید و شقا
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 .بدم مسابقه باهات نمیاد بدم -

 بده؟ مسابقه من با بله؟

 :گفتم و کردم نگاه پاش تا سر به

 .کن تماشا و بشین فقط هم االن بدم؛ مسابقه باهات بخوام که نیستی حدی در -

 :گفت و زد لبخندی ریلکس خیلی ولی چسبونهمی آمپر االن گفتم

 همه که جونبچه برقص و برو هم حاال. بدی مسابقه و بیای تا کنممی کاری بخوام اگر من -

 .منتظرن

 نزنم؟ گند خدا، یا زدن؛ حلقه دورم جمعیت و رفتم وسط به

 .بود ترکونده آهنگ این خیلی جدیدا. بود گذاشته رو «آرون از باش جانم» آهنگ جیدی

 باش جانم نداره فایده مرگ بعد دارو نوش باش؛ جانم"

 "باش جانم باش؛ تابانم شب   ماه این و کن نمایان رخ

... 

 کم سهراب این جلو خواستمنمی. گذاشتم نمایش به و رقص این تو ریختم رو استعدادم تموم

 متعجب اون و سهراب سمت رفتم ناز و قر با که بود آهنگ آخرای چرا، دونمنمی هم خودم. بیارم

 :گفتم و کردم نگاهش تیز و گرفتم دست به رو کرواتش. کرد نگاهم

 .زنهمی حرف من با رقص که نکن فراموش وقت هیچ -

 و چرخیدم و چرخیدم. بود مبهوت هنوز اشقیافه. کردم ول رو کرواتش و زدم پوزخندی بعد و

 رو اجرا آخرای همیشه! زدن دست و جیغ بس از کردن خودکشی جمعیت. شد تموم آهنگ

 .چرخیدممی

*** 
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 .سمتم اومدن دیگه نفر چند و ویدن شقا، لحظه همون که نشستم مبل رو

 !حد این تا دونستمنمی دیگه ولی عالیه رقصت که گفتمی شقایق! بودی عالی دختر وای: نوید

 .نوید گرفتیا کم دست رو من خواهر: شقا

 :گفت رویی سبزه دختر یک خندید؛ نوید

 .بود بهتر هم وراون دنسرهای از بود؛ خوب خیلی نوراجون -

 :گفتم و خندیدم

 .حد این تا دیگه نه -

 :گفت و اومد سهراب

 .بود نقصبی رقصت که کنممی اعتراف -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .دونممی خودم -

 :گفت و کرد اخمی

 .نداری هم تعریف جنبه -

 :گفتم و زدم پلک چندتا

 .ندارم تو تعریف به نیازی من -

 :گفت سریع نیکا که بده رو جوابم خواست سهراب

 !کنید کل کل شهنمی که صبح تا یگه،د بیخیال -

 .ایستاد جلومون دست به سینی خدمتکاری و کردیم اعالم بس آتش

 :گفت نوید که برداشتم رو انبه آب
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 نگرفتی؟ رو اون چرا! باشی مثبت انقدر خورهنمی بهت نورا اوهو؛ -

 :گفتم قاطع

 .بریم خواهرا بدم؛ جواب که بینمنمی دلیلی -

 .هاجنبهبی. شد وا خواهرام شنیدن از دوتا اون نیش

 رفتن عزم و گرفتیم عکس چندتا که بود مراسم آخرای. نشد زده حرفی و کرد نگاهم خیره سهراب

 .کردیم

 کرده گیر ترافیک تو و بود اشگوشی تو سرش هم شقایق. بود خوابیده که کردم نیکا به نگاهی

 .بودیم

 شقا؟ -

 :گفت بود، گوشیش تو سرش که طورهمون

 جان؟ -

 :گفتم حرصی

 .کنار بذار رو صاحاببی اون لحظه یک -

 :گفتم و کردم عوض رو دنده. برگشت طرفم به و کنار گذاشتش سریع

 می تو خب. نباشم ایران وقت چند قراره که هم من. داره رو من فقط نیکا که دونیمی ببین -

 ... .تونی

 :گفت و کرد قطع رو حرفم ادامه

 مونیممی خودم خونه یا نیستی که هم مدتی این و مراقبشم چشمام مثل می؟قدی حرفیه چه این -

 .شما خونه یا
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 بکنم؛ تشکر تا نکرد یاری زبونم سال چند این مثل اما! سخت روزای رفیق. بودم ممنون واقعا ازش

 .دادم تکون سری فقط پس

 و خرید نقلی خونه یک قضیه اون از بعد و داده دست از تصادف یک تو رو اشخانواده شقایق،

 و بودیم هم کنار شرایطی هر تو و رفیقیم هم با کودکی دوران از. کرد شروع رو مجردی زندگی

 .هستیم

 .خبر خبر، -

 :گفتم و کردم نگاهش چشمی زیر

 بگو؟ -

 :گفت و کرد درست رو شالش

 .کنید شروع رو هاتمرین تا جونایمان پیش ریممی هم با نه ساعت صبح فردا -

 :گفتم و کردم نگاهش زاری افهقی با

 صبح؟ -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .صبح بلی، -

 :گفت شقا که کشیدم هوفی

 ... .که بگم باید مسابقه روند درباره ببین آها -

 :گفتم کالفه و کردم قطع رو حرفش

 هر بابا. کرده هنگ مخم که نزن حرف پرتا و چرت این و روندش و مسابقه از! خدا رو تو نه وای -

 کنم کار چی که بگو من به فقط تو. میدن تغییر رو برنامه روز هر هم اینا و گیمی چیزی یک روز

 .مسابقه روند بابای گور خب؟
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 .گفت ایکشیده چشم و خندید

*** 

 از ولی اومدمی باهام هم شقا روز سه این تو گذره؛می کنیممی تمرین فشرده که روزی از روز سه

 !کنن حال خودش قول به و باشه نیکا کنار و نیاد گهدی که شد قرار امروز

 رو دورش تا دور که کردیممی تمرین زیرزمین یک تو. فشردم رو زنگ و کشیدم شالم به دستی

 .ببینیم رو خودمون رقص موقع که بود خوب خیلی این و بود شده کار آینه

 :گفت و زد لبخندی ایمان

 .اومدی خوش -

 :گفتم خشک و دادم تکون سری

 .ممنون -

 کفش و سفید حریر تاپ همراه به پاره لی شلوار. کردم لباسم به نگاهی و درآوردم رو شالم و مانتو

 .بود باز همیشه مثل که هم موهام. سفید سانتی بیست پاشنه

 کدوم؟ نسکافه، آب، قهوه، شربت، چای،: ایمان

 .آب -

. کردم قبول هم من و کردیم انتخاب رو هاپ هیپ سبک ایمان خواست به. رفت آشپزخونه به

 .نداشت کم چیزی واقعا و بود نقصبی رقصش

 .شدم بلند جام از و نوشیدم رو آب

 امروز چیه نظرت. بشیم هماهنگ هم با تونستیم رو اول ربع یک فقط که روزه سه االن ما خب، -

 کنیم؟ طراحی رو اشادامه

 داشت، گرگ چشماش المصب. دمکر  نگاه رو ایدیگه سمت سریع که کرد نگاهم چشماش با

 .کنم نگاهش تونستمنمی
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 .نیاریم کم وقت امیدوارم: ایمان

 :گفتم و کردم پلی رو بود امینم از که آهنگی

 .آریمنمی -

 .کنیم طراحی رو اشبقیه تا دادم استپ رو آهنگ من و رفتیم هماهنگ هم با رو اول ربع یک

 :گفت ایمان. زدیممی نفس نفس

 کنیم؛ طراحی هماهنگ بعدی ربع یک برای و باشیم داشته اجرایی جدا کدوم هر اج این چطوره -

 هوم؟

 .پسر آفرین داشتیم؛ هم بیشتری وقت طوری این. بود خوب خب،. کردم فکر

 .خوبه -

 .کردممی نگاهش بود مبهوت که چشمایی با من و کرد اجرا اون اول

 دوباره و پرید ایحرفه بعد و شد بلند تشدس رو جا یه. رقصیدمی ایحرفه و سریع خیلی لعنتی

 .بود نرم و ایحرفه واقعا حرکاتش رقصیدن، به کرد شروع سریع

 :گفت کشیدمی عمیقی نفس که حالی در و کرد قطع رو آهنگ

 .توئه نوبت -

 .کرد پلی رو آهنگ اون و دادم تکون رو سرم

 دست با و کوبیدم باال ممحک و سینم قفسه آهنگ یهویی ضرب با یهو و زدم زل چشماش به

 قلبم رو و دستام موقع همون که داشت گلوله شلیک صدای آهنگ بعد و درآوردم رو تفنگ ادای

 .آوردم در شلیک ادای و گذاشتم

 .خوند رو چیزی شدنمی اشقیافه از. کرد قطع رو آهنگ اون و کشیدم نفسی

 :گفت و کرد ایخنده تک
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 .ریمندا کم رقص تو دو هر که خداروشکر -

 .گفتمی راست

 .کردیممی تمرین اول از دوباره باید حاال

 هنوز و رفتم اتاق سمت به خوشحال. نبود کسی و خونه رسیدم شب هشت ساعت کوفته خسته

 .برد خوابم نرسیده، بالش به سرم

*** 

 ایلیا؟ -

 .کرد من به نگاهی و کرد بلند اشگوشی از رو سرش

 استاد؟ بله -

 :گفتم و رخوندمچ حدقه تو رو چشمام

 .استاد نگو من به -

 :گفت و شد متعجب چشماش

 استاد؟ بگم چی پس -

 واقعا؟ نه شده؟ پزشک چجوری واقعا این

 .نورا -

 .بود مهم خیلی گویا بده؛ جواب رو تلفنش تا بود رفته ایمان

 ... .ولی -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .نداره ولی -
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 .سپردم ایمان لمهمکا به رو گوشم من و داد تکون سری

 .علی یا. قربونت: ایمان

 :پرسید ایلیا که نشستم پا و دست چهار زمین رو

 داداش؟ بود کی -

 :گفت و مبل رو کنار پرت رو گوشی ایمان

 .حسام -

 گفت؟می چی: ایلیا

 بچه؟ فضولی تو آخه

 نیست معلوم که گفتم حسام به. مطب بود اومده و نیستم که نداشت اطالع بیمارام از یکی: ایمان

 .نیستم من وقتی چند تا که بده اطالع بیمارام به همین برای و برگردم کی

 !وا این؟ دکتره؟ این مگه. پرید باال ابروهام

 کنه؟می چک کی رو هستن بستری که اونایی پس: ایلیا

 .حسام: ایمان

 .خندید و دوخت من به رو نگاهش ایمان و داد تکون سری ایلیا

 خنده؟می چی برای

 :گفتم سرد

 داره؟ وجود داری خنده چیز -

 :گفت و زد مهربونی لبخند

 .شدی شیطون تخس هایبچه دختر شبیه نشستی که جوریاین -
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 اون با حق کردم؛ خودم به نگاهی. گرفته فاصله من شخصیت از وقته خیلی که ایکلمه شیطون؟

 .بودم شده اهدختربچه شبیه خیلی سفید، سرهمی و خرگوشی موهای اون با. بود

 :گفتم و زدم کجی لبخند

 داری؟ رقص ادامه برای ایایده -

 تمرین رو اون و دادم گوش حرفاش به حوصله با هم من. کرد گفتن به شروع بعد و کرد فکر کمی

 و کرد من به نگاهی. داد لم مبل رو ایمان و نشستم زمین رو زنان نفس نفس و خسته. کردیم

 :گفت

 .بشینم واقعا متوننمی ولی ببخشید -

 که کردم نگاه بود گوشی تو سرش و بود نشسته ایمان کنار که ایلیا به و دادم تکون سری. پرو بچه

 به تعجب با. رفت عقب دوباره و اومد جلو کمی سر با که زد ایلیا به گردنی پس چنان ایمان یکهو

 :گفت ایبامزه لحن و اخم با که کردم نگاه ایمان

 پدر با و کنیممی تمرین داریم ما شده ساعت پنج تو؟ اون کنیمی طیغل چه داری بزمچه -

 که رو دانشگاه اون در بگیرم گ ل ها؟ گوشیه؟ تو سرت فقط تو وقتاون کردیم سالمی گراممون

 .بیکاری شب تا صبح

 :گفت طورهمون و دادمی مالش دست با رو گردنش پس زاری قیافه با ایلیا

 راحت خیالت برقصم هندی برات پاشم االن من خب من؟ به دادی گیر بیکاری تو باز بابا؛ ای -

 واسه ایشاهللا شه؛ شروع رفتنم بیمارستان بخواد که نکردم تموم رو عمومی هنوز من شه؟می

 .بینینمی هم رنگم دیگه تخصص

 :گفت ریلکس ایمان که زد نماییدندون لبخند حرفش از بعد

 .دستت از بشم راحت بری -

 :گفت و کرد نگاهش کرپو ایلیا
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 برادری؟ تو آیا -

 :گفت داد با یکهو و کرد نگاهش کمی ایمان

 .بزمچه نبینم رو ریختت بیرون برو گمشو -

 .خندید ایمان بعد و رفت بیرون در از سریع شده هول ایلیا

 شخصیتیه؟ چند نکنه. دارم اطمینان من روانیه؛ این

 بره؟می حساب ازم چجوری کردی حال: ایمان

 .خورد رو اشخنده که کردم نگاهش حرفیب

 ها؟: ایمان

 :گفتم ریلکس

 کردی؟ جوریاین چی واسه مریضی؟-

 :گفت و کشید نفسی

 هم ایلیا خوب شانس از. کنهنمی ول دیگه شهمی فعال کرمم هاییموقع یک که دونینمی آخه -

 .گیرهمی رو اون یقه همیشه

 .نبینه رو لبخندم تا کردم جمع دهنم تو رو هامب**ل اما بود گرفته امخنده

 .ندازهمی نیکا و خودم یاد رو من کاراتون -

 :گفتم که کرد نگاهم سوالی

 .خواهرمه نیکا -

 :گفت ادامه در و گفت آهانی

 داری؟ کرم که کنیمی اعتراف هم تو پس -
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 .زد قهقهه که کردم نگاهش برزخی

*** 

 که ذاتی خونسردی با اما داشتم استرس! ایممسابقه تو االن ما و افتاد اتفاق زود خیلی چیز همه

 .بفهمه کسی نذاشتم بود، وجودم تو

 .دیممی وا دلی وراون آیممی ما و شیدمی قبول که ایشاهللا: ایلیا

 :گفت ایمان و خندیدن هابچه. زد شیطونی چشمک و گفت کشدار رو دیممی وا دلی

 گی؟می رو هاحرف این کشینمی خجالت -

 :گفت و داداشش گردن دور انداخت رو دستش لیاای

 .بده برات جون؛ایمان نخور حرص -

 .انداخت گردنش از رو ایلیا دست چندش با ایمان

 .انداختم باال ایشونه تفاوتبی. نموند دور ایمان نگاه از که نشست صورتم رو کجی لبخند

 .شماست نوبت هااین از بعد ها،بچه: شقایق

 :گفتم خودم با و انداختم رینگ به نگاهی

 کجه؟ کشتی مگه -

 کردممی متر رو اتاق استرس با. کنم خلوت تا رفتم اتاقا از یکی سمت به و کشیدم ایکالفه هوف

 .پریدم باال صدایی شنیدن با که

 .کردیم تمرین خوب خیلی ما. باش نداشته استرس: ایمان

 .کنم حفظ رو امخونسردی دوباره تونستم ات گذشت منوال همین به ثانیه چند. بود قلبم رو دستم

 .ندارم استرس -
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 همراه به مشکی لَش شلوار و تیشرت. کردم نگاه خودم به و برگشتم آینه سمت به حرفم از بعد

 با. بودم کرده لخت و بودم بسته اسبی دم رو موهام. بود من ست هم ایمان لباس. مشکی کتونی

 .برگشتم طرفش به ایمان صدای

 .نگو دروغ من به حداقل پس. آدماست شناخت من کار خوب، دختر: ایمان

 که چی هر حاال! روانپزشک هم شاید یا روانشانسیه دکتر ایمان شد؛ حل معادله پس. اوالال

 :گفت لبخند با و سریع که بگیرم گارد خواستم. روانه به مربوط هست

 .بریم بهتره کنه،می صدامون داره جیدی نگیر؛ جبهه -

 :گفت و گرفت رو دستم مچ ایمان که دویدم در طرف به زده شتاب

 .شیطونه کار عجله. میشه انجام هرکاری -

 :گفتم و کردم نگاهش سرد

 شیطونم؟ فرزند من که فهمیدی تازه -

 .ایستادیم و رفتیم «رینگ» اصالح به سمت به. شد نرمال سریع و کرد نگاه من به مبهوت

 .ایمان و نورا ما، آخر گروه این و شما این آقایان، و هاخانوم: جیدی

 :گفت جیدی ثانیه چند از بعد. داشتن هیجان و زدنمی دست داد و جیغ با جمعیت

 اید؟آماده -

 جای به رو نگاهم من و کرد نگاهم آروم خیلی ایمان. باشم ریلکس کردم سعی و دادیم تکون سری

 جوریه؟این چرا چشماش. دوختم ایدیگه

 .بودم کرده رو تمرکزم تمام من و دادیم انجام عالی نحو به رو حرکات ایمان و من .شد پخش آهنگ

. کرد بسته و باز رو چشماش و زد لبخندی ایمان. زدیممی نفس نفس و بود شده تموم آهنگ

 چیزی نگاهشون از ولی ببینم رو «آنالین» نیکا، قول به داورهای قیافه تا انداختم صفحه به نگاهی

 .بیرون اومدیم ایمان با و نفهمیدم
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 .نداشت حد بودم گرفته استرس که انقدر خدا به شکرت؛ خدایا: نیکا

 !نباشید خسته کاشتید؛ گل: ایلیا

 .لعنتیا ترکوندین: شقایق

 منتظر و بودیم نشسته ساکت. گفت چیزی کدوم هر به هم ایمان و زدم لبخند تاشون سه هر به

 .بودیم نتایج اعالم

 شقایق جویدمی رو هاشب**ل نیکا. بودن گرفته تیک که داشتن استرس بس از شقایق و نیکا

 که هم ایمان. بود داورا به فقط نگاهش کردم؛ نگاه ایلیا به دادم تکون رو سرم! رو هاشناخن هم

 .بود بسته رو چشماش

 گروه تا ده ایستادیم؛ رینگ وسط استرس با و بود رسیده نتایج اعالم وقت ساعت، دو از بعد

 .بودیم

 :گفت آخر در و زد حرف کمی جیدی

 بوده؟ یار باهاش شانس و ستبرنده کی زنیدمی حدس -

 :گفت و باال برد رو دستاش جیدی. نبود واضح که بردندمی نام اسمی همه

 ... .جز نیستن کسانی امشب، نهایینیمه مسابقه برنده -

 !حلقم تو اومدمی داشت قلبم. بودن کرده سکوت جمعیت

 !اه دیگه بنال بکن جون مصبال

 ... .جز: جیدی

 :گفت دستپاچه و سریع که کردم نگاهش تیز

 .ایمان و نورا -

 !گفت کردم نگاهش تا دارم، ایجذبه چه که کردم فکر این به من و شد منفجر جمعیت
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 :گفت لبخند با ایمان

 نداشت؟ استرس دیدی -

 :گفتم یخونسرد با و کردم شکر رو خدا دل ته از جونم؛ ای

 .نکشیدیم زحمت کم. ایمبرنده که دونستممی خب اما بود طبیعی استرس -

 چیزی کدوم هر و کردن بغلم ذوق با شقایق و نیکا. رفتم هابچه سمت به من و انداخت باال ابرویی

 :گفت و کرد ایخنده مردونه ایلیا. گفتن

 !شد جور رفتن خارج! جـون آخ -

 انداخت اشبازی مسخره از دست هم آخر. داد تکون رو سرش أسفت با ایمان و خندیدن هابچه

 .گفت تبریک هم من به و کرد بغل رو ایمان و

 .مبارکه استاد: ایلیا

 :گفت سریع که کردم اخمی استاد، شنیدن با

 .نورا نه وای -

 .ها داره کرم شدم؛ مواجه شیطونش قیافه با که کردم نگاهش

 :گفت سوالی ایمان

 استاد؟ چرا -

 .بود دیده رو من اینکه

 :گفت و کرد گرد رو چشماش ایلیا

 .یادنمی یادت که نگو داداش وای ؛دیدیش که است موسیقی استاد همون نورا -

 :گفت. پرسید قصد از و داره کرم فهمیدم که کرد نگاهم شیطنت با ثانیه چند ایمان

 .دمشدی قبال که نگو پس آشناست، نورا قیافه انقدر چرا گممی من -
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 به نیاز بیشتر خودش این داره؟ کار آدما روان با واقعا این. بکش رو من خدایا. کرد ایخنده بعد و

 .داره پزشک

 نبود؟ یادت واقعا یعنی: ایلیا

 :گفت خنده با و داد تکون سری ایمان

 .بود شده فعال لحظه یک کرمم! بابا چرا -

 حال هر به ببینه؛ رو العملم عکس وادخمی دونستممی. انداخت من به نگاهی حرفش از بعد

 داشت انتظار شاید. شد متعجب که کردم نگاهش خونسرد. داره نظر زیر کنم کاری هر و دکتره

 که نبود مهم برام واقعا که بود این واقعیت اما کرده کاری همچین اینکه از بندازم راه بیداد و داد

 .برگشت بعد و رفت «آنالین» داورهای پیش شقایق. گفته چی اون

 :گفتم سریع که بگه رو کارها خواست

 .شقا نه -

 کردیم خداحافظی. کنهمی اس براش رو کارها که گفت هم ایمان به. خندید و کرد قطع رو حرفش

 .کردیم حرکت خونه طرف به و

*** 

 بپوشم؟ چی من: نیکا

 !دیگه بپوش رو یکی لباس همه این کوفت؛ ای درد، ای: شقا

 .دادم گوش اومد،می نیکا اتاق از که صداشون به و کردم ایخنده

 .کن انتخاب تو خب: نیکا

 .بپوش رو هااین: شقا
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 رو صورتی سانتی بیست پاشنه کفش و لی شلوار همراه به صورتی کتی مانتو و دادم تکون سری

 هامب**ل به رو صورتی رژ و زدم کمرنگی صورتی و آبی سایه. نشستم آرایشم میز رو. پوشیدم

 .دادم تکون خودم برای سری رضایت سر از و گذاشتم سرم به رو آبی شال. مزد

 !اه دیگه بیاید هابچه -

 .کرد دعوت بود، باالشهر در که رستورانی به رو ما ناهار برای و زد زنگ امروز ایمان

 رو؟ ما کرده دعوت چرا نگفت این شقا، -

 :وگفت زد داد شقا

 .بردیم رو مسابقه اینکه شیرینی گفت آها داره؛ اسم یارو زنیکه؟ چیه این -

 .اومدن در اتاق از دوتا اون و دادم تکون سری

 .بود زده مشکی تیپ کال شقا

 .عزا میره داره انگار خدا رو تو نگا: نیکا

 لی شلوار و مشکی کوتاه مانتو با سبز شال. کردم نگاه نیکا تیپ به من و رفت ایغره چشم شقا

 جوریشهمین خواهرم. نداشت که هم آرایش. بود پوشیده هم سبز عروسکی کفش و کیف. تیره

 .نازه

 .بریم -

 .کرد روشن رو سیستم شقا و شدیم ماشین سوار

 خانوم هو بده، تکون"

 بده تکون میری، که راه همینجوری

 بده تکون بگیری، الیک بده تکون

 بده تکون میاد، خوابت مگه آخه
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 ..."بیاد کامنت بده تکون

 .دادنمی قر و خوندنمی آهنگ با چل و خل دوتا این و شدیم پخش آهنگ

 .مرخص پیاده -

 و گرفتم رو نگاهشون مسیر هم من کردن،می نگاه روروبه به داشتن باز هایدهن با شقا و نیکا

 .بود رستوران که نبود رستوران رستوران؛ به رسیدم

 .کَفَم: شقا

 .برید: نیکا

 .بودم وسط من دیم؛ش پیاده و زدم سرشون به دست با

 !ها آریدنمی در بازی چل و خل جااون -

 .دادن تکون سری دیدن،می رو اطرافشون و دور که حالی در هردو

 .رفتیم سمتشون به و کشیدم رو دوتا اون دست و دیدم رو ایلیا دور از

 نشستیم چیقآال تو. کردیم پرسیاحوال و سالم و شدن بلند جاشون از دیدن رو ما تا ایلیا و ایمان

 چشمام که نیکا به رفتم غره چشم انقدر. بزنن دور تا رفتن ایلیا و نیکا غذا، دادن سفارش از بعد و

 ما از و خورد زنگ شقایق گوشی. دیگه شده همینجوری چرخیده شقایق با وقت چند! شد چپ

 .شد دور

 باال رو هاشآستین که دیسفی بلوز. دیدم رو تیپش تازه من و کردمی نگاه نیکا و ایلیا به ایمان

 هم دادممی رو امزندگی کل کردم، هنگ ساعتش دیدن با. داشت تن به یخی لی شلوار و بود داده

 صورتش رو هم شاخه چند و بود بلند وسطش همیشه مثل هم موهاش. بخرمش تونستمنمی

 نگاهم یطنتش با.اومدم در کردن فکر از صداش با که ببینم هم رو صورتش خواستم. بود ریخته

 :گفت و کرد

 .شدم تموم -
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 :گفت که کردم نگاهش گیج

 ندیدی؟ خوشگل -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .خوبی آره -

 :گفت و خندید لحظه چند از بعد ولی کرد تعجب

 داری نفس به اعتماد چقدر گیمی دخترا بقیه مثل االن گفتم هستی؟ کی دیگه تو دختر وای -

 .داری جالبی شخصیت. حرفا این از دونممی چه یا

 :گفت و نشست لبخند با شقا. کردم نگاهش سرد

 .میان هم سهراب و نوید جان، نورا. شد دیر ببخشید -

 عالمت ایمان دیدن با که بگم شقا به چیزی خواستم شد؟نمی اومدننمی اونا. هوف هوف، هوف،

 .شدم منصرف سوالی،

 .باشه -

 :گفت و زد گرمی لبخند شقا

 من که بریم بیرون هم با که زدن زنگ. هستن دوستان از سهراب و نوید. جانمانای ببخشید -

 نیست؟ مشکلی. میان گفتن که بودن نزدیک اینکه مثل هم اونا و اینجاییم گفتم

 :گفت و زد لبخند بود، شده رد اشکنجکاوی که حاال

 .گذرهمی خوش بیشتر باشه، بیشتر تعداد هرچی. شیممی خوشحال اشکالی؟ چه نه -

 :پرسید شقا که کردم پام به رو کفشام

 میری؟ کجا -

 .بزنم قدمی میرم -
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 شدم؛ منصرف اما پیششون برم داشتم قصد. رفتم نیکا و ایلیا سمت به من و داد تکون سری

 .باشن هم با بذار

 نوید و سهراب قیافه دور از. سپردم گوش شد،می خونده که سنتی موسیقی به و ایستادم پل رو

 .نشد نوید، زبون از اسمم شنیدن با که کنم گرد عقب خواستم حرص با و دادم تشخیص رو

 چطوری؟ نورا سالم -

 :گفتم و کردم نگاهی نوید به

 .ممنون -

 :گفت اشکوفتی پوزخند با سهراب

 .شد عرض سالم -

 :گفتم و شدم خیره اشمشکی چشمای به

 .علیک -

 :گفتم و کردم اشاره آالچیق به دستم با

 .یاممی هم من برید. اونجان هابچه -

 .رفتم ایلیا و نیکا سمت به من و دادن تکون سری

 :گفتم که بودن زدن حرف مشغول

 .شام بیاید -

. بود گرفته گرم هابچه با ایمان. شد سپری سکوت در شام. رفتم آالچیق به من و دادن تکون سری

 هم ایلیا. یاورددرمی بازی مسخره و بود شده باز یخش بود، دیده رو مسخره نوید که شقایق

 .کردمی همراهی باهاشون

 :گفت و کرد نگاهم شیطنت با
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 .شدم تموم -

 :گفت که کردم نگاهش گیج

 ندیدی؟ خوشگل -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .خوبی آره -

 :گفت و خندید لحظه چند از بعد ولی کرد تعجب

 داری نفس به اعتماد چقدر گیمی دخترا بقیه مثل االن گفتم هستی؟ کی دیگه تو دختر وای -

 .داری جالبی شخصیت. حرفا این از دونممی چه یا

 :گفت و نشست لبخند با شقا. کردم نگاهش سرد

 .میان هم سهراب و نوید جان، نورا. شد دیر ببخشید -

 عالمت ایمان دیدن با که بگم شقا به چیزی خواستم شد؟نمی اومدننمی اونا. هوف هوف، هوف،

 .شدم منصرف والی،س

 .باشه -

 :گفت و زد گرمی لبخند شقا

 من که بریم بیرون هم با که زدن زنگ. هستن دوستان از سهراب و نوید. جانایمان ببخشید -

 نیست؟ مشکلی. میان گفتن که بودن نزدیک اینکه مثل هم اونا و اینجاییم گفتم

 :گفت و زد لبخند بود، شده رد اشکنجکاوی که حاال

 .گذرهمی خوش بیشتر باشه، بیشتر تعداد هرچی. شیممی خوشحال اشکالی؟ چه نه -

 :پرسید شقا که کردم پام به رو کفشام

 میری؟ کجا -
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 .بزنم قدمی میرم -

 شدم؛ منصرف اما پیششون برم داشتم قصد. رفتم نیکا و ایلیا سمت به من و داد تکون سری

 .باشن هم با بذار

 نوید و سهراب قیافه دور از. سپردم گوش شد،می خونده که سنتی موسیقی به و ایستادم پل رو

 .نشد نوید، زبون از اسمم شنیدن با که کنم گرد عقب خواستم حرص با و دادم تشخیص رو

 چطوری؟ نورا سالم -

 :گفتم و کردم نگاهی نوید به

 .ممنون -

 :گفت اشکوفتی پوزخند با سهراب

 .شد عرض سالم -

 :گفتم و شدم هخیر  اشمشکی چشمای به

 .علیک -

 :گفتم و کردم اشاره آالچیق به دستم با

 .یاممی هم من برید. اونجان هابچه -

 .رفتم ایلیا و نیکا سمت به من و دادن تکون سری

 :گفتم که بودن زدن حرف مشغول

 .شام بیاید -

. بود گرفته گرم هابچه با ایمان. شد سپری سکوت در شام. رفتم آالچیق به من و دادن تکون سری

 هم ایلیا. یاورددرمی بازی مسخره و بود شده باز یخش بود، دیده رو مسخره نوید که شقایق
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 و تاپ پوشیدن از بعد. رفتم اتاقم به و کشیدم هوفی. بود ساکت خونه.کردمی همراهی باهاشون

 .شدم خیره اتاقم سیاه سقف به و کشیدم دراز تخت رو مشکی، شرتک

 .شد کوا سرم تو نیکا حرف

 شد؟ جوریاین که شد چی

 شد؟ جوریاین که شد چی

 شد؟ جوریاین که شد چی

 از یکی به کشید پر ذهنم. شد زهر بعد اما بود شیرین اوایلش من زندگی. کشیدم دراز پهلو به

 .لعنتیم خاطرات

*** 

 و زهارو کابوس بود شده که مرد اون و شد باز اتاق در. اومدنمی باال نفسم. کردممی هق هق

 .اومد داخل به من، هایشب

 .اومدمی سمتم به چندشی لبخند با اون اما خواستممی کمک و زدممی جیغ

 :گفتم عجز با و بود شده خیس اشک از صورتم تمام

 چرا؟ ها؟ ما؟ زندگی تو اومدی چرا. باش نداشته من با کاری خدا رو تو -

 رو من هایحرف انگار کرد،می نگاهم یرهخ فقط اون و گفتممی رو کلمات از کدوم هر جیغ با

 .شنیدنمی

 و مشت داشت جون تا و رفت اون سمت به. اومد داخل به من ناجی و شد باز در لحظه همون. 

 .زد بهش لگد

 خودم دستای همین با کشمت،می خودم آوردی؟ گیر ضعیف ؟ نداری ناموس خودت مگه: باباجون

 .کشمتمی

 :گفتم داد با و کردم جمع رو توانم تمام. زدمی لگد و مشت بودم، فتادها بیحال که منی به توجهبی
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 .جون بابا -

 و بوسید رو صورتم که کردم نگاهش باز نیمه چشمای با. کرد بغل رو من و برگشت سمتم به

 :گفت

 .شده تموم چی همه نترس اینجام، من. من جان نترس -

 :گفتم ناله با

 .بزرگ بابا -

 ...شدم بیهوش بعد و

*** 

 .نشستم تخت رو و زدم چنگ رو موهام

 همیشه هاسال اون تو که پدربزرگی جون، بابا برای شد تنگ دلم و کشیدم صورتم به دستی کالفه

. سرم تو خاک. نزدم سر بهش ستهفته پنج به نزدیک االن که کردن من سر تو خاک. بود مراقبم

 همیشه مثل که عکسش دیدن با. گشتم اجونباب عکس دنبال امگالری تو و کردم باز رو امگوشی

 و زدم تلخی لبخند. بود شده خیره دوربین به اشمشکی چشمای با و داشت ب**ل به لبخند

 از آرایشی بدون و پوشیدم لباسی سریع که دونممی رو این فقط شد، چی دونمنمی. گرفت بغضم

 .بیرون زدم خونه

 رو شیشه. شدنمی شکسته ولی بود گرفته بغضم .رفتممی باباجون خونه سمت به دادممی گاز

 :کردم زمزمه خودم با. ذاشتنمی لعنتی بغض این اما بکشم نفس کردم سعی و پایین دادم

 .شهمی تموم دوری االن نورا، بیار طاقت -

 که ساله خیلی. بود زهرا بهشت تو باباجون خونه. اشخونه به دویدم و کردم پارک رو ماشین

 .شه بیدار نداره ستدو و خوابیده
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 و کردم گریه. شکست هامدت از بعد باالخره بغضم و روش کردم پرت رو خودم قبرش دیدن با

 رو من چرا که کردم گله و کردم گریه. گفتم هامسختی از براش و کردم گریه کردم؛ دردودل براش

 وجودم اسرسرت آرامش حس. شدم سبک کردم حس که کردم گریه قدریاون. رفت و گذاشت تنها

 .بود گرفته رو

 :گفتم درد با و کشیدم قبرش به دستی

 برای دلم شده، تنگ اتهمیشگی هایحمایت واسه دلم شده، تنگ کردنت بغل واسه دلم -

 که نبوده چیزی اون عروست فهمیدی وقتی کشیدی چی. شده تنگ کردنات غرغر و هاخنده

 یکهو چیه، زندگی که فهمیمی و میای تا ه؟جوریاین زندگی چرا کشیدی؟ چی کردی؟می رو فکرش

 !نیست چیزی اینکه دیدی؟ رو کجا تازه که اینه اثبات مشغول زندگی و میشه خراب چی همه

 .داشتم تاخیر و نیومدم پیشت که ببخش رو من

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام

 باش داشته رو نیکا یهوا خودت. میرم ایران از امشب. ببرم رو مسابقه تا کن دعا برام باباجون -

 .بیوفته اتفاق همون صالحمه به هرچی تا کن کمکم. باش داشته هم رو من هوای و

 این و کنهمی بغلم هم باباجون کردممی حس کردم، بغل رو قبر حرفبی. شستم رو قبر آب، با

 رقب بوسیدن از بعد و شدم جدا باباجون از. بشه هامب**ل مهمون لبخندی تا بود شده باعث

 :گفتم

 .باشه داشته رو هوامون بگو بهش و برسون باالسری اون به رو من سالم -

 .روندم خونه سمت به و شدم خارج زهرا بهشت از

  

 :کردم وصل رو تماس «شقایق» دیدن با و خورد زنگ امگوشی

 ره؟می راه هزار دلمون ریمی و ذاریمی حرفبی گینمی شیم؟می نگران گینمی کجایی؟: شقا

 هان؟ داری؟ هم خواهری یک و رفیق یک که کردی فکر این به اصال
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 :گفتم و کشیدم پوفی

 .شد عرض سالم -

 :گفت و کشید ایآسوده نفس

 خوبی؟ -

 :گفتم حرصی

 تا که باشید آماده. شیدمی نگران بیخود که نیستم بچه. سالمه پنج و بیست! کن بس شقایق -

 .شده دیر فیکا اندازه به ها،بچه پیش بریم اومدم

 .کردم قطع بعد و

 امشده قرمز هایچشم خواستمنمی. رفتم اتاقم به و انداختم زیر به رو سرم و کردم پارک رو سیا

 .ببینن رو

 صندلی رو. پوشیدم لی شلوار همراه به رو زرد مانتو. بود اتاق گوشه آماده و بودم بسته رو چمدون

 خط. خداروشکر نداشت، هیچی به نیازی و بود روشن پوستم. شدم آرایش مشغول و نشستم

. کشیدم هامب**ل به هم رو صورتی رژ. زدم اممشکی فر هایمژه به رو ریمل و کشیدم نازکی چشم

 سر به رو امصورتی شال. گذاشتم بیرون رو اشدونه تا دو و بستم سرم باالی رو درشتم فر موهای

 آینه به نگاهی. کردم پام به رو زرد کالج یهاکفش صورتی، کج کیف برداشتن از بعد و گذاشتم

 قد که شصت و صد بده، نشون ترکشیده قدم تا بود شده باعث بلند مانتو. انداختم اتاقم قدی

 !نیست

 مشکی اتاقم تمام. انداختم اتاقم به نگاهی بار آخرین برای و گرفتم دست به رو اممشکی چمدون

 .بود من آرامش رنگ مشکی. بود مشکی و سفید که سرامیک جز بود

 دهنشون از نخواستم رو آخری روز. هستن من منتظر آماده و حاضر اونا دیدم که بستم رو اتاق در

 !برگردم کی نیست معلوم باالخره و دربیارم

 .شیطونا کردین خوشگل -
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 .بود ناراحت اشعسلی چشمای نیکا خندیدن، دو هر و زدم چشمکی حرفم بند پشت

 .میام من ببرید، هم رو چمدون پایین برید شماها -

 که ایخونه. دوختم خونه متری شصت سالن به رو نگاهم. رفتن پارکینگ به و دادن تکون سری

 .بود شاد رنگ از هاشوسایل نیکا، خواست به

 .رفتم پارکینگ به و کردم خاموش رو هابرق

 ماشین و شد پخش ساسی از جنتلمن آهنگ. شد پخش آهنگ و برد سیتم به رو دستش نیکا

 هم من. کردنمی نگاهشون غره چشم با همه که دادنمی قری چنان شقایق و نیکا!هوا رو رفت

 .کنم خراب رو شبمون نخواستم و نگفتم بهشون چیزی

 :گفتم و کردم کم کمی، رو آهنگ

 .بده رو آدرس شقا -

 .خوند گوشی تو از رو آدرس

 ... .خیابان الهیه، برو: شقا

 .ذارهمی باالشهر رو هابرنامه همه چرا این دونمنمی من م،کشید حرصی پر نفس

 پس رو افکارم سریع. بودم هاباالشهری از هم من روزایی یک. کرد خوش جا لبم گوشه پوزخندی

 .کردم نگاه هابچه به خبیثی لبخند با و زدم

 .ها رهندا خوبی فکر یعنی زنهمی لبخند جوریاین وقت هر این شقا سادات، جد یا: نیکا

 :گفت بود، شده خیره من به که طوری همان و داد قورت رو دهنش آب شقا

 ... .رو سرعت فکر نورا ببین. دونممی -

 رفتممی هاکوچه از و بود باال خیلی سرعتم. کندم جا از رو ماشین که بود نشده تموم هنوز حرفش

 .نباشه ترافیک تا
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 :گفتم و خندیدم. اومدنمی در صداش هم نیکا و بود چسبیده صندلی به شقایق

 .کن نگا نداره، ترس که سرعت شقا -

 :گفت نگرانی و حرص پر لحن با و بست رو چشماش. دادم گاز بیشتر بعد و

 !بهت لعنت -

 .رسیدیم بود رستورانی، که مقصد به

 .پیاده بروبچ -

 ماشین از دقیقه چند از بعد هم نیکا. خوردنمی تکون جاش از بود، افتاده فشارش انگار که شقایق

 .شد پیاد

 سالمی؟ شقا -

 .رفت شقا سمت به نخود، مثل خاننوید که بده رو جوابم خواست

 اومد؟ کی این: نیکا

 .کردم نگاه نوید و شقا به و انداختم باال ایشونه

 گلم؟ خوبی جانشقایق: نوید

 :گفت و زد پسش شقایق

 !هک نمردم خوبم، باو آره. خورد بهم حالم اه اه -

 .شنیدم رو نیکا خنده صدای که کرد نگاهش پوکر نوید

 :گفت و داد دست نیکا و من با نوید

 کوشن؟ ایلیا و ایمان -

 :گفت و اومد پشت از ایلیا که بده رو جوابش خواست نیکا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

89 

 

 داشت؟ کاری من با کسی جان؟ -

 :گفت و شد معلوم قشنگ اشگونه رو چال که زد لبخندی نیکا

 .بود خیرت ذکر   -

 !شیطوننا هم اینا. پرید باال ابروهام که زد نیکا به مهربونی لبخند ایلیا

 کو؟ ایمان پس: شقایق

 .میاد داره: ایلیا

. لی شلوار با آبی تیشرت هم ایلیا. بود زده مشکی پا تا سر تیپ. کرد اشاره ایمان به دور از

 .کردمی بیشتر رو جذابیتش این و بود رنگ هم تیشرتش با چشماش

 .همگی بر سالم: انایم

 .شدیم پاساژ وارد و دادیم دست باهاش

 :گفتم و کردم غنچه بزنم، غر خواستممی وقتی که همیشه مثل رو م*با*ل

 پاساژ؟ اومدیم چی واس نداریم، خرید که ما خب -

 بریم؟ کجا ریم؛می بعد گردیممی یکم. دیگه نزن غر نورا: نوید

 .رستوران بریم جااین از بعد گممی من: ایلیا

 :گفت ایمان که کردیم نگاهش پوکر

 یک باید که باالخره بریم، باید که رو اون نخبه خب رسیدی؟ نتیجه این به تا کردی فکر چقدر -

 .بخوریم چیزی

 .حاال خب: ایلیا

 چطوره؟ پارک: شقایق

 .دادیم تکون «نه» معنی رو سرمون همگی
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 .بگه نیکا هرچی اصال: نوید

 :گفتم و دوختم اشایقهوه چشمای به رو مرنگ سبز وحشی چشمای

 نیکا؟ چرا -

 :گفت من به خطاب و دوخت شقایق به رو نگاهش

 .کنهمی اعتراف اشنکرده گناهای همه به آدم نکن، جوریاین رو چشمات اون المصب بابا -

 .خوردم رو حرفم سریع اما نیست، بدتر که ایمان چشمای از بگم خواستم

 چیه؟ تو نظر نیکاجون: ایمان

 بگم؟ من چرا آدم همه این وا: نیکا

 .تریکوچیک همه از چون: ایمان

 :گفت و داد تکون رو سرش ایلیا

 .صحیح -

 .ایلیا کله پس خوابوند یکی هم شقا

 :گفت و کرد فکر کمی نیکا

 چطوره؟ بازی، شهر بریم بعد و شام بریم بعد پاساژ تو بگردیم یکم بریم االن گممی من -

 آخر تا اول از کال که شقایق و نوید. شدیم پاساژ وارد و کردیم موافقت اعالم همگی. بود خوب

 .میرن راه ایمان و من جلو هم ایلیا و نیکا ان،گوری کدوم نبود معلوم

 .زده غیبشون کجا نیست معلوم شقایق و نوید: ایمان

 :گفتم و چرخوندم سمتش به رو سرم

 .واال دونمنمی -
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 .دوختم کرد،می تعریف نیکا برای رو چیزی داشت هیجان با که ایلیا به بعد و

 نکردی؟ احساس نوید به نسبت شقایق نگاه تو چیزی جدیدا: ایمان

 چی؟ مثال نه، -

 :گفت و برد بود، پاساژ تو که صندلی سمت به رو دستش

 .بشینیم بریم -

 برای پشتشونن، رشونبراد خواهر اینکه از فارغ که هم دوتا اون. نشستیم و دادم تکون رو سرم

 .شدن خارج ما دید از اینکه تا رفتن راه خودشون

 نگفتی؟ خب -

 .روروبه به رو نگاهم من و دوخت چشمام به رو چشماش

 .سنجممی رو همه گفتارهای و رفتارا دارم، که کاری به توجه با من ببین خب: ایمان

 :گفتم و کردم نگاهش خشک و سرد

 چی؟ که خب -

 :فتگ و زد لبخندی

 .باخته رو دلش شقایق فکرکنم -

 !شد رگ به رگ گردنم که برگردوندم سمتش به سریع رو سرم

 هان؟ -

 .داد تکون رو سرش و کرد ایخنده تک

 .گهمی رو این که هاشنگاه: ایمان

 .شاید دونم،نمی -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

92 

 

 بسته؟ دل کی به دونیمی: ایمان

 :گفتم و کردم اخم

 کی؟ -

 .نوید: ایمان

 .شدم نرمال سریع و کرد کمکم ام،ذاتی خونسردی ولی بودا شده ستنی توپ چشمام

 .انگربه و سگ همش که اینا ولی -

 :گفت اش،مردونه بم صدای با و زد لبخندی انداخت، چپش پای رو راستش پای

 هم خنده و شوخی. خوبه هم با رابطشون ولی هستن گربه و سگ نکن، هم انصافیبی دیگه نه -

 .دارن هم با

 .دادم تکون رو سرم

 نداری؟ نظری: ایمان

 .خدا ای

 آره؟ رو، شقایق هم نوید -

 خنده؟می چرا روانی، وا خندید؛

 :گفت و خورد رو اشخنده که کردم نگاهش خنثی

 آری؟نمی زبون به رو کلمه اون چرا -

 :گفتم و بستم حرص با رو چشمام

 خندیدی؟ این برای االن -

 .ردمک باز رو چشمام صداش، شنیدن با
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 :گفت و خاروند بامزه رو سرش

 .دیگه آره -

 .نزدم حرفی و دوختم مغازه به رو نگاهم

 .اومدن سمتمون به ب**ل به لبخند ایلیا و نیکا

 .نداشتم انتظار دیگه تو از داداش. نوچ نوچ، نوچ نفره؟ دو هم اون خلوت؟: ایلیا

 .خندید نیکا با بعد و

 :گفت ایمان و زدم لبخندی

 هان؟ هان؟ رفتین؟ و پیچوندین رو ما که چی نیکا و خودت. بچه رو دهن ببند -

 برای نداره، منظوری ایمان دونستممی. پایین انداخت خجالت از سرش نیکا ولی گفت شوخی با

 !ذاشتمنمی اشزنده که داشت منظوری ایمان اگر بشه؛ راحت خیالش نیکا تا کردم ایخنده همین

 هم من رستوران، بریم گرفتن تصمیم زدن، هم کله و سر تو کلی از بعد و اومدن هم نوید و شقایق

 .جمع تابع که

 چشمکی همین برای کنم چه خواممی فهمید ایمان. شدیم خارج جمع از و زدم صدا رو شقایق

 .رفت اون و کردم نگاهش سرد هم من. کردم شک بودنش پسر به که زد

 جیگر؟ جونم: شقایق

 :گفتم و کردم نگاهش تیز

 شدی؟ عاشق -

 .کرد نگاه رو آسمون بعد و کرد نگاهم مبهوت یکم

 !نه من؟ کی: شقایق

 .کن نگاه رو من -
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 .کردم نگاهش همین برای کنه، مقاومت تونهنمی چشمام برابر در دونستممی

 بگی؟ کی به خوایمی نگی، من به -

 :گفت و کرد من و من

 .وقته خیلی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 نویده؟ طرف -

 :گفت و زد خندیلب

 فهمیدی؟ کجا از -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروهام

 .حاال -

 داره؟ دوست رو من هم اون نظرت به: شقایق

 صمیمیت این و خوبه خیلی دوست تا دو حد در رابطتتون. بفهمی باید خودت رو این. دونمنمی -

 .نه یا داره دوست هم اون بفهمی تو تا شه باعث تونهمی

 .شد ناراحت اشقیافه

 .داره دوست رو دیگه یکی اون ولی: شقایق

 .نه وای

 چطور؟ -

 داده دختری به رو دلش و زده بهم دختراش دوست همه با که گفت بهم برگشت روزی یه: شقایق

 .بگه بهش تا فرصته منتظر و

 .باشی تو دختر اون شاید احمق -
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 .کنهمی خورد رو آدم چیه؟ عشق آخه. سرش بر خاک. شد خوشحال اشقیافه

 من؟ جان: شقایق

 .اوهوم -

 ... .نباشم من اگه ولی: شقایق

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .کنه تغییر نیست قرار چیزی هم نبودی اگر. فهمیمی خودت رو این -

 .رفتیم طرفشون به سریع ایلیا، صدای با که بده رو جوابم خواست

 

*** 

 !من جز بودن خورده غذا همه

 میدی؟ لفت انقدر چرا تر،سریع یکم نورا اتوروخد: ایلیا

 .دادممی ادامه خوردنم غذا به کنم نگاه بهش اینکه بدون

 خوره؟می ماست مثل چرا این تتلو، جد یا: نوید

 .خورهمی آروم رو غذاش همیشه نورا: نیکا

 چنده؟ ساعت االن: شقایق

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی ایمان

 .دقیقه ده و یازده دقیق -

 :گفت و داد تکون رو سرش شقایق
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 تموم نورا خوردن غذا تا مونده دقیقه پنج نتیجه در پس آوردن، رو غذا پنج و چهل و ده خب -

 .شه

 !داره هم رو من خوردن غذا تایم بود، گرفته امخنده

 :گفت ایلیا که کردنمی نگاهم متعجب همه

 .دروغ -

 :گفت و انداخت باال ایشونه نیکا

 .راست -

 :گفت نوید که شد تموم خوردنم غذا دقیقه پنج از بعد

 .شقایق آفرین! خالق جلل. کرد تموم دقیقه پنج از بعد دقیق -

 .بست رو نیشش سریع من اخم دیدن با که شد باز سر اون تا سر این از شقایق نیش

 .بیام تا بشینید جااین هم شما بشورم رو دستام میرم من -

 رو پول و رفتم صندوق سمت به شدم، خارج هااون دید از اینکه از بعد من و دادن تکون سری

 دیدمنمی خودم شخصیت در خب ولی کنم حساب من که نمیدن اجازه دونستممی. کردم حساب

 .من هم باریک و ایمان باریک! کنن حساب اونا که

 .اومدن دقیقه پنج از بعد. بیان و بیرونم که دادم ا س نیکا به

 کردی؟ که بود کاری چه این دختر: نوید

 .نگفتم چیزی و کردم نگاهش خونسرد

 پاره تیکه تعارف چقدر کنه حساب کی اینکه سر بماند حاال کنیم حساب رفتیم تا سه ما: ایلیا

 حساب گفت برگشت یارو شه،می چند پانزده شماره میز حساب گفتیم اینکه از بعد کردیم،می

 آخر و کنه حساب کی اینکه سر داشتیم دعوا اول الاوسک این شبیه. شدیم ضایع انقدر. شده

 .کرده حساب دیگه یکی شد معلوم
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 .زدم کجی لبخند

 .خوب دختر نمیاره در جیبش از پول که بیرون میره مرد چندتا با وقتی آدم: ایمان

 .نگفتم چیزی و کشیدم پوفی حوصلهبی

 :گفت پوکر نوید

 .گیممی داریم چی ما که مهمه نورا برای هم چقدر -

 .خندیدن اونا و شدم ماشین سوار توجهبی

 .آلمان به نورا رفتن شام اصال بیخیال: نیکا

 .رفتن نوید ماشین با شقایق و نوید شهربازی، به رفتن موقع. درآوردن بازیمسخره و خندیدن

 .کردی حساب رفتی اومد خوشم. نورا گرم دمت: نیکا

 :گفتم و زدم لبخندی

 .«کننمی حساب میان اوکی» بگم بود نزدیک شده چقدر گفت رویا تا ولی خودمونیما -

 .شد همراه باهام هم نیکا که خندیدم حرفم بند پشت و

 نوید چپ، سمت و اینا ایمان راست، سمت و بود وسط سیا و بودیم ایستاده قرمز چراغ پشت

 .اینا

 :گفت و پایین داد رو شیشه دلقک ایلیای

 بدم؟ شماره خانومی -

 نشونه به هم ایمان. خنده از بودن کرده غش که نوید و شقایق. بود شیشه از بیرون بدنش نصف

 .دادمی تکون سر و خندیدمی تاسف

 .بود شده فعال اشبازی دلقک نیکا

 نداری؟ مادر خواهر، خودت مگه آقا برو: نیکا
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 :زد داد وراون از نوید که بده جواب خواست ایلیا

 کنی؟می ایجاد مزاحمت خانوم برای روشن شب تو خواهر؟ ال مادر؟ ال آر یو مرتیکه، هوی -

 هان؟ وجدان،بی

 !کنهمی تشنج االن گفتم که خندیدمی جوری شقایق

 .فارسی و انگلیسی و عربی! ماشاهللا. بود گرفته امخنده خودمم

 تنیس معلوم باز ایرانید، شما که آخر شب که هم امشب و شبه نصف   شوخی، از جدا آقا: ایلیا

 بذاریم؟ کورس بیاید، کی

 !کورس جان، ای

 .موافقم -

 .شدید خریدارتم: نوید

  

 ایلیا و نشست ایلیا جای اومد. شد پیاده ماشین از و گفت چیزی ایلیا به ایمان که خندیدیم

 .نشست فرمون پشت

 دستش؟ میدی داری ماشین داره گواهینامه این: شقایق

 .بده رو خرجش تا بفروشه باید رو هاشکلیه فتهبیو روش خش ولی داره که رو اون: ایمان

 .شد سبز چراغ که بریزن کرم باز خواستن

 :گفت و زد جیغ نیکا

 .شروع سه، دو، یک، -

 داشتم، رو سیا فقط من. بود سانتافه ماشینش که هم نوید. بود خوردن آب براش سرعت که فراری

 !خودم جیگر شش و دویست
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 :گفت نیکا که تمرفمی رو مسیر داشتم سرعت بدون

 .رفتن لعنتی بده گاز -

 :گفتم و پیچیدم کوچه تو

 .برمشونمی که نورام من اگه -

 زدم،می که هاییکوچه پس و پس از و کردم پر آخر تا رو گاز من و کرد نگاهم هیجان با نیکا

 !رسید زودتر شش و دویست. شد هم همین و رسممی اونا از زودتر دونستممی

 با و چرخوندم دستام تو رو سوییچ. رسیدن همزمان هم اونا لحظه همون که ردمک پارک رو سیا

 .کردممی نگاهشون غرور پر. شدیم پیاده سیا از نیکا

 شقایق فقط! منم کنه باور تا زدمی پلک باریک دقیقه چند هر که ایلیا. بودن کرده هنگ بدبختا

 :گفت و داشت نگه رو دستش و شد پیاده نوید ماشین از ریلکس که بود

 .قدش بزن خودمی، خواهر -

 .قدش زدیم و

 :گفت و کرد نیکا به رو شقایق

 نه؟ رسید، زود که اومد هاکوچه از باز مورماز این -

 :گفت بلند شقایق و خندیدم. داد تکون ذوق با رو سرش نیکا

 .بردین رو ردهم چی هر آبرو که پایین بیاید. که برد رو شما زن یک مردین؟ شما سرتون، بر خاک -

 پیاده ماشین از باالخره. کردممی نگاهشون خبیث من ولی خندیدن نیکا با حرفش بند پشت و

 :گفت ایلیا ولی نزدن حرفی نوید و ایمان. شدن

 .نذارم کورس تو با دیگه باشه یادم -

 .کردن حساب تا سه خودشون دیگه جااون. رفتیم بلیط خرید سمت به و دادم تکون سری
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*** 

 درآورد شقایق این بازی کولی انقدر. اومدیم بیرون شهربازی از و دادن رضایت دیگه یک عتسا

 !نپرس و نگو اصال که

 هی واقعیه کردمی فکر هم خر نوید حالی، بی به زدمی رو خودش شدیممی سوار ایوسیله هر هی

 شده جور هم با وبخ هم نیکا و ایلیا. کردیممی نگاه فقط هویج مثل هم ما. خریدمی رو نازش

 دلقک گرفت؛ امخنده شقایق قیافه آوردن یاد به با. شدنمی سوار دوتایی رو ایوسیله هر و بودن

 باز نیشش بود نزدیک هی نگرانشه، نوید دیدمی وقتی بعد کردمی ناله و بود باز نیمه چشماش

 .گرفتمی رو جلوش که شه

 .نموند ورد نیکا نگاه از که دادم تکون خنده با رو سرم

 کلک؟ خندیمی چی به: نیکا

 .هیچی -

 .نزد حرفی نیکا

 آماده کنکور برای و خونیمی خوب رو درسات نیستم من که مدتی این کن، گوش خوب نیکا -

 .کن جمع رو حواست پس ایران، بیام کی نیست معلوم من خب؟ شیمی

 :گفت و کرد اخمی

 .بود حواسم هم گفتینمی -

 :گفتم و کردم عوض رو دنده

 .جیگر بدونی که گفتم فقط من شدن؟ ناراحت خانوم جان ای -

 :گفت و شد باز اخمش

 .شدیا مهربون گذاشته تاثیر روت رفتن -

 .روزگار هعی. زندگی هایسختی از نداشت خبر که اون. دادم تکون سری
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 عوض رو جو نخواست چندبار نوید و ایلیا. شدید بودن د پ همه. رفتیم داخل و رسیدیم فرودگاه به

 .نشد که نشد ولی کنن

 .رفتنه وقت دیگه نوراجان،: ایمان

 !همانا شقایق و نیکا کردن گریه و همانا شدنم بلند. شدم بلند جام از و دادم تکون سری

 .کردنمی نگاهمون تعجب با پسرا. کردم بغلشون و کردم اخمی

 بمیرم؟ میرم دارم مگه ها؟دیوونه کاریه چه این -

 .بود گرفته هقشون هق

 :گفتم حرصی

 .گیرممی رو تونپاچه شممی سگ نکنید، تموم رو تونگریه االن همین اگر -

 رو خیالشون و کردممی بغلشون بود بهتر شاید. کردن پاک رو اشکاشون و دراومدن بغلم از سریع

 اگر نچو کردم، رفتار اینجوری همین برای شناسممی رو هایابو این چون اما کردم،می راحت

 !شدمی بیشتر شونگریه کردم،می برخورد احساسی

 :گفت شقایق و نیکا به رو و داد تحویل رو بارها ایمان

 .ایران برگرده نورا زودی میدم قول -

 .دادن رو جوابش هم اونا و زدم هابچه به مهربونی لبخند

 گریه الکی. درآورد رو کردن گریه اَدای هم ایلیا کشید، آغوش در رو اون و رفت ایلیا سمت به ایمان

 .لرزوندمی رو هاششونه و کردمی

 سخته تو بدون زندگی لعنتی. تونمنمی ایمان بدون من خدا وای کنم؟ چیکار من بری تو: ایلیا

 .بفهم

 نگاهمون تأسف با بودن جااون که مردمی همه! خنده از بودیم مرده. زدمی رو خودش الکی بعد و

 .خندیدنمی ایلیا هایبازی خل به هم بعضی و کردنمی
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 شقایق گوش در و کردم بغل رو هابچه. خندید ایلیا و کرد ایلیا نثار رو معروفش گردنی پس ایمان

 :گفتم

 .باش چی همه مراقب -

 :گفت نوید که دادم دست ایلیا و نوید با. شد راحت خیالم که زد لبخندی

 .برید سالمت به -

 :گفت ایمان که کشیدم عمیقی نفس. کردیم بای بای شونبرا و رفتیم باال برقی پله از

 .بگذرد نیز این -

 .بود هم کنار هامونصندلی. شدیم هواپیما سوار و دادم تکون سری

 .بشین پنجره کنار تو: ایمان

 .کردمی دلبری اشسیاهی با که کردم نگاهی آسمون به. نشست کنارم اون و دادم تکون سری

 .ببندید را خود دهایکمربن محترم، مسافرین -

 تنم از خستگی تا بستم رو چشمام خلبان، هایحرف به دادن گوش از بعد و بستیم رو کمربندها

 .بره بیرون

 نورا؟: ایمان

 .دادم جواب بود، بسته چشمام که طورهمون

 هوم؟ -

 :گفت و کشید نفسی

 سردی؟ ساکتی؟ انقدر چرا -

 :گفتم و کردم باز رو چشمام

 ... .االن ولی زدنم حرف با کردممی روانی رو همه که دبو روزایی یک -
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 .دادم ادامه و کشیدم نفسی

 .کرده تغییر چیزا خیلی االن ولی -

 حرفی همچین یک من چرا که کردمی تحلیل تجزیه داشت ذهنش تو حتما. کرد نگاهم حرفبی

 !زدم رو

 رسیم؟می کی -

 :گفت و کرد ایخنده

 .کردیم حرکت تازه -

 :گفتم و یدمکش هوفی

 چی؟ که یا بریم باید هتل چجوریه؟ خونه راستی، -

 .کردم نگاه رخش نیم به

 .کردم رد من ولی بودن گرفته سوییت دوتا برامون: ایمان

 :گفتم وزغی چشمای با و نشستم جام سر سیخ

 چی؟ برای کردی؟ رد -

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .من خونه ریممی دارم، خونه آلمان خودم من -

 خونه هم آلمان لعنتی. کردم اکتفا «اوکی» گفتن به و شدم ساکت ولی کنم، اعتراضی خواستم

 .میارم گیر چیزی هتلی یک میرم رسیدیم وقتی. عمرا تنها؟ خونه، یک تو اون و من! داره

 چطوره؟ زبانت: ایمان

 :گفتم و خوردم تکون جام تو

 .خوب -
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 .بستم رو چشمام من و نشد زده حرفی دیگه

*** 

 !بود صبح که دونممی رو این فقط رسیدیم ساعت، چند دونمنمی از بعد

 رسیدیم هم وقتی و بودم هپروت تو کال ماشین تو. داد رو جایی آدرس و گرفت تاکسی ایمان

 تا گفت خدمتکارش به میاد خوابم و امخسته که فهمید هم ایمان. نفهمیدم هیچی اشخونه

 .برد خوابم و تخت رو کردم پرت رو خودم چجوریه، اتاق اینکه به وجهت بدون بده، نشون رو اتاقم

. بود بزرگی نسبتا اتاق. زنممی دید رو اتاق دارم و شدم بلند خواب از که است دقیقه بیست االن

. کردنمی خودنمایی بنفش، و صورتی هایرنگ با اتاق، دیوارهای و داشت قرار اتاق وسط تخت

 که بود بزرگی پنجره من، نظر از اتاق بخش ترینجذاب. بود سفید رنگ هب هم آینه و آرایش میز

 شلوار. کشیدم لباسم به دستی و گذاشتم چمدون تو شالو و مانتو. دید کامل شدمی رو خیابون

 .نداشتم هم آرایشی و بود باز موهام. صورتی عروسکی کفش و صورتی تاپ با ایسرمه

 .بگیره هتل تو اتاق یک که کنم درخواست ازش و برم ایمان پیش گرفتم تصمیم

 و بود نشسته مبل رو ایمان. اومدم پایین بود، تا شش فقط که ایپله از و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت و زد لبخندی من دیدن با. بود دیدن وی تی مشغول

 شد؟ رفع اتخستگی -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .باشم جااون مدت، ینا برای من تا بده رو خوبی هتل آدرس میشه اگر -

 :گفت و کرد اخمی

 کنیم تمرین تونیممی ترراحت باشیم هم نزدیک اگر ضمن در و جات خوبه جاهمین بری؟ کجا -

 .میره باال بردمون درصد و
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 من! دیگه بعله... خونه تو هم با تنها زن، هم من و مردی تو بابا، ای که بفهمون این به و بیا حاال

 .بمونم خونه یک تو باهاش که نداشتم تمادیاع این به هنوز که

 .شمنمی مزاحم ممنون، نه -

 :گفت و شد بلند جاش از

 تو باشه یکی میام، خونه وقتی اینکه از شممی خوشحال خیلی اتفاقا خوب؟ دختر چیه مزاحم -

 :زد داد که بدم رو جوابش خواستم.باشیم زبون هم که غریب شهر این

 جولیا؟ -

 .کردم نگاه بود، شده خارج آشپزخونه از که مسنی خانوم به متعجب

. هستن غریب شهر این تو من همیشگی دوست که هستن خانوم جولیا ایشون نوراجان: ایمان

 .بمونن روز شبانه ایشون اینجایی، که مدتی تا شد قرار

 .دادم تکون رو سرم و زدم لبخندی نیستیم، تنها بود شده راحت خیالم که حاال

 .مسال: جولیا

 زنه؟می حرف فارسی چرا این وا کردم، نگاه بهش متعجب

 :گفت دید، رو من تعجب که جولیا

 .بلدم فارسی من -

 .بزنم لبخندی تا شد باعث و بود بامزه خیلی کردمی صحبت فارسی وقتی اشلهجه

 .خوشبختم سالم، -

 :گفت و کشید رنگش بلوطی کوتاه موهای به دستی

 .اومدی جااین به که خوشحالم خیلی من -

 .زنهمی حرف بامزه چه
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 .جون جولیا ممنون -

 چشونه؟. خندید ایمان و کرد اخمی

 :گفت انگلیسی به جولیا

 !میده دست بهم پیری حس جولیاجون، نگو من به -

 :دادم انگلیسی به رو جولیا جواب خودم که کنه ترجمه برام خواست ایمان

 کنم؟ صداتون چی چرا؟ -

 :گفت فارسی به ارباین و زد لبخندی

 .کن صدام جولیا ایمان، مثل -

 :گفت و دادم تکون سری

 خوشگله؟ خوریمی چی -

 :گفتم و زدم کجی لبخند

 .قهوه -

 صورتش. بود بامزه خیلی! تپل هیکل با بود ترکوتاه من از که متوسطی قد. کردم نگاه رفتنش به

 .بود گوگولی بزرگا مامان مثل کال و بود گرد هم

 .خوبه اتانگلیسی پس: ایمان

 :داد ادامه که نگفتم چیزی

 .شیمی متوجه خودت بگذره که یکم خوبیه، خانوم خیلی -

 .بزرگاست مامان شبیه -

 .اومد قهوه با جولیا که کرد ایخنده
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 .ممنون -

 و جمع خونه یک. کنم فکر بود متری دویست خونه. انداختم نگاهی خونه به و نوشیدم رو قهوه

 و کردمی پیدا راه هاخواب اتاق به که دیدیمی رو هاپله شدی،می وارد که در از. خوشگل و جور

 .بود سالن آشپزخونه رویروبه و بود آشپزخونه راست، سمت

 بیارم؟ طاقت شاد اتاق اون با چجوری من هوف. بود روشن هایرنگ از خونه وسایالت تمام

 :گفت حال همون در و اومد پایین ها پله از مشکی، کراوات و شلوار و کت با ایمان

 .ممنون کن، پذیرایی مهمون از جولیا. زنیممی حرف هم با برنامه به راجع بعد و بیرون میرم من -

 :گفت جولیا و دادم تکون سری

 .پسرم برو -

 .جولیا و موندم من و رفت ایمان

 چیه؟ اسمت: جولیا

 .نورا -

 :گفت رآخ در و کرد زمزمه ب**ل زیر چندبار رو اسمم

 .خودت مثل درست داری، خوشگلی خیلی اسم -

 .زدم لبخندی

 خوری؟می چی ناهار: جولیا

 :گفتم و کردم نگاهش

 .ممنون خورم،نمی چیزی -

 :گفت مهربونی لحن با و کرد اخمی

 کنم؟ آماده برات داری دوست چی! نداریم تعرف جااین. خودبی -
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 .کن درست خوایمی خودت چی هر -

 .رفتم سرش پشت هم من و رفت زخونهآشپ سمت به

 چطوری؟ اسنک با: جولیا

 :گفتم ب**ل به لبخند

 .عالی -

 :گفت که بود کردن درست مشغول

 .بزنه سر هم بیمارهاش به باید چون میاد دیر ایمان امشب -

 .پرید باال ابروهام

 کنه؟می زندگی جااین ایمان -

 :گفت و زد لبخندی

 شناسیش؟می. جااین میاد برادرش بیشتر ولی ایران میره هم گاهی آره، -

 :گفت که دادم تکون سری

 .ایلیا انرژی بمب -

 :گفتم و کردم ایخنده

 .واقعا آره -

 :گفت و کرد کم رو گاز شعله

 .بگو خودت از -

 :وگفتم کردم غنچه رو م*با*ل
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 اسم به مدار  هم صمیمی رفیق یک و نیکا اسم به دارم خواهر یک. ندارم زیاد گفتنی چیز -

 آره؟ اینجام، چی برای که بدونید کنم فکر و سالمه 25 خودم. شقایق

 که دونممی آره. بگی برام رو اشمعنی فرصت سر باشه یادت دارن، قشنگی هایاسم چه: جولیا

 .اینجایی چی برای

 بود خارجی اینکه با. بود نشسته دلم به عجیب زن این. نشد زده حرفی دیگه و دادم تکون سری

 !کردم پیدا رو بزرگم مامان انگار اصال. نشستمی دل به محبتش و بود گرم خیلی اما

 .حاضره ناهار خوشگله: جولیا

 .خوردیم ناهار سکوت در و رفتم میز سر به

*** 

 من اتاق روبهرو جولیا اتاق. خوابیدیم و خوردیم رو شام زودتر جولیا و من و اومد دیر ایمان دیشب

 .بود راهرو ته ایمان اتاق و بود

 .رفتم پایین به و پریدم جام از جولیا، صدای با که بودم فکر تو

 کردی؟ صدام داشتی کاری جولیا -

 :گفت و زد لبخندی

 .بیرون بریم شو حاضر -

 .بپوشم لباس و برم اتاقم به مخالفتی بدون تا بود شده باعث این و بودم خسته خونه تو

 بود ایحلقه. کردم تن به رو جیگری عروسکی پیراهن کردن، فکر کمی از بعد و ایستادم کمد جلو

 دم رو موهام و کردم پام به هم رو قرمز عروسکی هایکفش. شیک و ساده بود، زانو زیر تا قدش و

 !شدم خوشگل چه کردم، نگاهی خودم به و ایستادم آینه جلو. بستم اسبی

 !من شدم هلویی چه اوف.  زدم امایقلوه هایب**ل به هم رو مات قرمز رژ

 . شدم خارج اتاق از مشکی، کج کیف و گوشی برداشتن از بعد و زدم پوزخندی افکارم به



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

110 

 

 جولیا؟ بریم -

 :گفت و شد بلند جاش از دیدنم با

 .شدی ناز چه خوشگله -

 سرش پشت هم من و رفت در سمت به و داد تکون سری جولیا. نگفتم چیزی و زدم محوی لبخند

 تررنگ پر برام «گوگولی» کلمه دیدنش با باز و بود پوشیده لی شلوار و تاپ. یمشد خارج خونه از

 .شد

 بودن پاکیزه به زدن،می قدم هاخیابون تو راحت خیلی که مردمانی ها،برج و ویالیی هایخونه به

 !داشت تازگی هااین تمام برام و کردممی نگاه... و شهر

 :پرسید که شدم گام هم جولیا کنار

 بریم؟ کجا وشگلهخ -

 .افتاده دهنش تو خوشگله اینکه مثل

 .نداره فرقی من برای -

 چطوری؟ شاپ کافی با: جولیا

 .موافقم -

 و نیکا اگر! بود شاپی کافی چه که وویی. شدیم شاپ کافی وارد و رفتیم اصلی خیابان سمت به

 هایصندلی و میز و بود گل از پر حیاط تمام! آوردندرمی بازی دیوونه چقدر بودن جااین شقایق

 رو هابچه جواب تا درآوردم رو امگوشی دادن، سفارش از بعد و نشستیم. بود حیاط وسط زیادی

 به لحظه از و دادمی ام پی برام نیکا دقیقه به دقیقه و روز هر جا،این بودم اومده وقتی از. بدم

 مدارس که نوشتم نیکا ایبر . نداشت اون از کمی دست هم شقایق. فرستادمی عکس اشلحظه

 که کردم خاموش رو گوشی. نباشه من فکر به انقدر و بگیره جدی رو خوندن درس و شده شروع

 .شدم مواجه جولیا خندون قیافه با
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 با پس کردم،می برخورد خشک و سرد شه،می خیره بهم کسی وقتی بودم کرده که عادتی طبق

 :گفتم همیشگی لحن همون

 اومده؟ پیش مشکلی -

 .امسگی رفتار این بابت گرفتم وجدان عذاب کمی فقط کمی، فقط من و شد خشک لبخندش

 .نه: جولیا

 :گفت مهربون جولیا که آوردن رو جولیا کیک و من قهوه

 سالشه؟ چند خواهرت خوشگله -

 :گفتم و نوشیدم کمی امقهوه از

 .هفده -

 :گفت و داد تکون سری

 خوشگله؟ خودت مثل -

 به بعد و کرد نگاهش حرف بی. دادم نشون جولیا به رو عکسش ام،گوشی از و زدم کجی لبخند

 :گفت انگلیسی

 شه؟می چطور! من خدای اوه -

 :گفت و داد دستم به رو گوشی

 داشت؟ تفاوت انقدر ولی بود شبیه همه این شهمی چطور -

 داریم؟ فرق چطور پس هستیم شبیه اگه خب. کردم نگاهش گیج

 ولی باال سر دماغتون و کمونی هاابرو کشیده، دو هر چشمای سفید، و گرد ود هر صورت: جولیا

 بود؟ چی اسمش گفتی خواهرت، برای ولی لجنیه، سبز تو چشمای رنگ که تفاوت این با

 :گفتم و کردم نگاه اشآبی چشمای به
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 .نیکا -

 :کرد اضافه و داد تکون سری

 .داره فرق موهاتون رنگ و عسلی نیکا برای ولی -

 :گفتم و کردم اضافه

 و است سوخته ایقهوه موهاش، و ابرو نیکا اما دارم فر و مشکی ابروهای و موهام من درسته، -

 .صاف البته

 .کردم تموم رو امقهوه هم من و خورد رو کیکش آخر تیکه

 .دارم سوالی یک -

 .بپرس: جولیا

 بلدی؟ فارسی چطور -

 :گفت و زد لبخندی

 خدا اما. کردیم ازدواج و شدیم هم عاشق بودیم جوون که زمانی. بود ایرانی یک همسرم من -

 رو من که بود زیاد من به داوود عشق انقدر ولی. بود من از مشکل و بشیم داربچه که نخواست

 .داشت دوستم عاشقانه و نکرد رها

 :گفتم و کردم نگاهش مشتاق

 آلمان؟ تو اون یا بودید ایران تو شما -

 :گفت و دز  لبخندی دوباره

 تو انقدر اوایلش. بود اومده آلمان به کار برای هم داوود و کردممی کار رستوران تو من زمان اون -

 ... .که زدیممی هم کله و سر

 .زد تلخی لبخند و خندید
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 طرفه یک عشقم و شدم عاشقش که فهمیدم مدتی از بعد اما. کردیممی عاصی رو همه که -

 .داره رو حس مینه من به هم اون بلکه نیست،

 :گفت و کشید عمیقی نفس

. کردیمنمی حس رو بچه کمبود که بودیم عاشق انقدر و کردیم شروع رو مشترک زندگی هم با -

 .بگیرم یاد رو فارسی خوب خیلی تا شد باعث مشترک زندگی سال هفت و بیست

 شد؟ چی پس داوود خب -

 .پوف. بپرسم سوال نیستم بلد هم آدم مثل

 :گفت و شد خیره میز رو گل به

 .کرد تصادف مرد؛ -

 .بیارم در فکر از رو اون کردم سعی و بود رفته فکر تو جولیا.  شدم ناراحت کمی کردم احساس

 سالته؟ چند االن خب -

 :گفت و زد گرمی لبخند

- 53. 

 .خوردنمی بهش اصال کردم،می نگاهش ناباورم

 !نه -

 :گفت و خندید

 .آره -

 .کرده ازدواج وقتی بوده جوون چقدر که کردم حساب خودم پیش

 خوشگله؟ بریم: جولیا

 :گفتم و شدم بلند جام از
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 .بریم -

*** 

 .تو کردی امکالفه. هوف! ایمان هوف -

 :گفت بس از درآورد رو پدرم. زدم چنگ رو موهام و نشستم زمین رو کالفه و خسته

 ... .این نیست، خوب طراحی این نیست، خوب آهنگ این نه -

 بلده فقط و رهمی داره زمان که انگار نه انگار اصال آقا ولی گذاشتیم، رو وقتمون تمام ساعت کی

 .بزنه غر

 :گفتم حرص با که خندید من قیافه به

 !بخند! بخند بخندی، هم باید -

 .زدم جیغ حرص سر از من و خندید دوباره

 طرفمون به هراسون جولیا که بود جیغم صدای از کنم فکر و بود شده خیره من به متعجب ایمان

 .اومد

 خوبین؟! شده؟ چی: جولیا

 .سالمیم آره: ایمان

 :گفت ایمان به خطاب که کردممی نگاه رو جولیا داشتم زار قیافه با

 زد؟ جیغ جوری این که داشتی کار چه من خوشگل   با! ایمان هوی -

 :گفت شده گرد هایچشم با ایمان

 .خدا به هیچی -

 :گفت و کرد من به اشاره دوباره

 زد؟ جیغ چرا پس -
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 :گفت خنده با بیشعور. گهمی چی ببینم که کردم نگاه ایمان به

 .شه تموم کارها زود خوادمی عجوله، خیلی بابا -

 هان؟ شه؟ تموم که کنیم شروعش گذاشتی مگه اصال تو المصب

 :گفت و رفت ایمان به ایغره چشم جولیا

 !عجول این نه صبوری، زیاد تو -

 !بابا ای: ایمان

 .کنیم شروعش بخوایم که نکرده مشخص رو رقص نوع هنوز اصال این جولیا -

 :گفت و شده کالفه ایمان

 کنیم؟می کاری یک خب،خیلی -

 چی؟ -

 :گفت و کرد نگاه جولیا به ایمان

 .شه راحت نورا خیال تا کن انتخاب رو سبکی یک جولیا! بگه جولیا چی هر -

 .کردم نگاه جولیا متفکر قیافه به و شدم بلند جام از

 چطوره؟ کنید، ترکیب هم با رو تانگو و سالسا: جولیا

 خیلی ولی نداشتم او از کمی دست هم من البته کرد،می نگاهش داشت وزغی هایچشم با ایمان

 .کردم حفظ رو امخونسردی زود

 .بگه جولیا چی هر گفتی خودت دیگه ایمان! خوبه -

 :فتگ و داد تکون سری

 .طراحی واسه بیا خوبه، آره -
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 خارج اون از تا رفتمی زیرزمین هایپله سمت به که طورهمان و کرد ایمان و من به نگاهی جولیا

 :زدمی غر خودش با بشه،

 بودنش ریلکس این با پسر این ولی ساکته، که بس از نه دختر این از ولی میاد در دیوار از صدا -

 ... .درآورد رو این صدای

 .بود شده خارج زمین زیر از چون نشنیدم رو حرفش بقیه

 ... .آهنگ با گممی من ببین: ایمان

 شدیم خارج زیرزمین از خسته درپی،پی تمرین ساعت سه از بعد و دادم گوش ایمان هایحرف به

 .نداشت خونه تا راهی و بود حیاط تو زیرزمین که بود این اشخوبی. رفتیم خونه به و

 .بگیرم دوش رممی نم جولیا -

 از حسابی، دوش یک از بعد. رفتم حمام به و کردم جدا تنم از رو لباسام سریع و رفتم اتاقم به

 .کشیدم دراز تخت رو حوله همون با و دراومدم اتاق

*** 

 داری؟ رو صدام نیکا... الو -

 .زدم زنگ بهش همین برای و بود کرده رو کوچولوم خواهر هوای عجیب دلم امروز

 خوبی؟ خواهری، سالم: نیکا

 .نبود مهم ولی اومدنمی خوب صداش

 خونی؟می رو هاتدرس چطوری؟ تو خوبم، -

 .راحت خیالت خونممی هم رو هادرس. نباش من نگران خوبم، من: نیکا

 چطوره؟ شقایق -

 .پیچید گوشی تو شقایق صدای بعد و اومد خش خش صدای یکم
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 چطوری؟ خودم، زهرمار برج بر سالم: شقایق

 :گفتم هشداری و بفهمه اون نذاشتم اما خندیدم

 !شقایق -

 :گفت و خندید

 سوییت؟ کجایین؟. شده تنگ ایکبیری توی برای دلمون انقدر شقایق؟ جان -

 :گفتم و گذاشتم گوشم پشت رو موهام

 .خودش خونه آورد رو من ایمان! بابا نه -

 :گفتم و بدم لهفاص گوشم از رو گوشی تا شد باعث شقایق داد صدای

 روانی؟ چته -

 هان؟ اید؟خونه یک تو تنها اون و تو: شقا

 :گفتم غیظ با

 .نباش نگران تو. اینجاست روز شبانه که هست هم جولیا اسم به خانومی یک. خیر -

 :گفت و کشید نفسی شقایق

 .باش خودت مراقب خانومی باشه -

 اون؟ از خبر چه -

 :گفت حرص با

 .زنهنمی حرکتی هیچ بخاربی -

 :گفتم و خندیدم

 .بای بای باشید، خودتون مراقب برم، دیگه من. نداره لیاقت بابا نخور حرص -
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 .هللا امان فی: شقایق

 خارج آشپزخانه از دست به کورن پاپ جولیا که دوختم وی تی به رو نگاهم و کردم قطع رو گوشی

 .شد

 اصرار ولی بود ترسیده حسابی جولیا. بود ترسناک ژانر که بودیم سینمایی فیلم تماشای مشغول

 از کسی، گفتن «پخ» صدای با که بودیم فیلم هایوسط. ببینیم و نکنیم قطع رو فیلم که داشت

 .پریدیم جا

 از بدتر جولیا! شدم خفه خنده،می ما ریش بیخ به داره که ایمان قیافه دیدن با ولی زدم جیغ من

 با که کردیممی نگاه کارهاش به داشتیم متعجب. ویددمی طرف اون و طرف این و زدمی جیغ من

 :گفت جیغ

 جوریاین خوامنمی من خدا وای کنی؟می نگاه رو من نشستی چرا تو خوشگل. کشهمی رو ما االن -

 .ببرن رو همتون مردشور. روح یا جنه نیست معلوم داری؟ رو صدام جن! بمیرم

 .بود گرفته امخنده هم من زد،می قهقهه و ناپهکا رو افتاد خنده با ایمان. زد جیغ دوباره و

 !ایمان جون به افتاد و درآورد پاش از رو اشدمپایی خشمگین بعد و کرد نگاهمون کمی جولیا

 بعد! ترسناک فیلم چی، وسط اونم تازه رو ما ترسوندی گرفتی ها؟ خندی؟می من به تو: جولیا

 خندی؟می هر هر نشستی

 .زدمی فقط هم جولیا و بود شده سرخ که بود خندیده بس از ایمان

 متعجب من و اومد من سمت به دست به دمپایی جولیا که کردممی نگاهشون داشتم لبخند با

 .کردممی نگاه بهش ترسون و

 

 خندیدی؟ هم تو: جولیا

 .نه من؟ -
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 :گفت پشت از ایمان

 .دیدم من خندید، -

 .خندید بعد و

 :گفت و کرد نگاهم ایبامزه اخم با جولیا

 .زنمنمی که رو خودم خوشگل -

 شدید؟ ضایع ایمان آقا هاهاها

 .بود کرده بغ هاپسربچه مثل که کردممی نگاه ایمان به پرغرور لبخند با

 اومده روز چند که نورا این با خدا رو تو نگاه ولی! ها شناسهمی رو من ساله چند خدا، ای: ایمان

 !نکرد هم دعواش حتی خوبه، جوری چه

 .گهمی مسخرگی به و گهنمی دل از دونستممی

 :گفت ریلکس جولیا

 .فرقه خیلی بینتون چی؟ پس بله -

 :گفت و اشپیشونی به زد محکم ایمان

 .بمیرم باید رسما من -

 :گفتم و نشستم کاناپه رو

 .هللا امان فی -

 :گفت و دهنش تو گذاشت رو کورن پاپ جولیا

 .کن پلی رو فیلم نورا -

 :گفت پوکر فوق قیافه با ایمان که کنم پلی خواستم رو فیلم
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 گید؟می جوریاین که شدین سیر دستم از مگه -

 !عجبا دل؟ ته از خنده؟ من؟! خنده زیر زدیم پقی و کردیم نگاهی هم به جولیا و من

 .نبود خوشایند برام ولی نکردم درکش که کرد نگاهم محوی لبخند با ایمان

 نفهمیدیم؟ که اومدی کی اصال تو: جولیا

 !خوشتیپ لعنتی برگشته، سر کار از دادمی نشون که انداختم ایمان لباس به نگاهی

 :گفت و برداشت رو کورن پاپ ظرف ایمان

 کنیم تموم رو پروژه که اومدم زودتر. اومدم کی نفهمیدید و بودید فیلم دیدن مشغول که شما -

 .شه راحت خانوم نورا خیال بلکه

 !ها داره کرم اینم. کنهمی اهمنگ جوری چه نگاه

  

 

 .نگفتم چیزی و کردم نگاهش سرد

 .دیگه ببینیم رو فیلم بزن خوشگل: جولیا

 .نزن نه: ایمان

 ترسه؟می نکنه وا

 :گفت سریع که کردممی نگاهش داشتم خبیث قیافه با

 همتو شب کشه،می جیغ واست چندتا االن نکن نگاه رو جولیا ترسم؟می من نظرت به آخه -

 !هاشتوهم با کنهمی اسیرمون شب نزن. اساسی زنهمی

 :گفت که کردم نگاه جولیا به

 .کن پلی حرف بی رو فیلم نورا. جونتون به اوفتممی امدمپایی با بزنید حرف کلمه یک -
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 جولیا شد تموم که فیلم. کردم پلی رو فیلم و بودیم نشسته زیر به سر هایبچه شبیه ایمان و من

 :گفت ایمان و رفت ونهآشپزخ به

 .کنه رحم امشب بهت خدا -

 :گفتم و کردم نگاهش خونسرد

 چرا؟ -

 :گفت و زد گاز سیبی

 .بگذرهخوش هاشتوهم و جون جولیا با امشب. اتاقم رممی شب که من -

 !پرو بچه. زد چشمکی حرفش بندپشت و

 :گفتم خشک

 .بشم سهیم کسی با رو شبم تاریکی ندارم مشکلی! بهتر -

 یا هاچشم از بتونه که نیستم هاییاون از من ولی من به بود شده خیره شده ریز هایچشم با

 !سرده و خشک نگاهم و رفتار که بس از بفهمه، رو چیزی رفتارشون

 راستی؟ -

 :گفت و درآورد اشگوشی از رو سرش

 هوم؟ -

 .شدم خیره بهشون، بودم کرده عادت جدیدا که اشخاکستری هایچشم به

 ساعتی چه و روزی چه بگن نیومدن حتی اصال گیره؟نمی ما از خبری چرا رقص فدراسیون -

 !داریم مسابقه

 :گفت رفت،می هاپله سمت به که طورهمان و شد بلند جاش از

 .دممی توضیح برات میام کردم، عوض که رو لباسم. گفتن من به منتها گرفتن خبر -
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 پایین خاکستری، راحتی شلوار و تیشرت با بعد، دقیقه ندچ. بیاد تا شدم منتظر و نگفتم چیزی

 .نشست رومروبه و اومد

 درسته؟ نداره، سامون و سر اینا کار که باشی فهمیده االن تا باید هم خودت: ایمان

 :گفت ادامه در اون و دادم تکون رو سرم

 یکهو چون باشیم؛ هداشت رو تمریناتمون باید ما ولی. چیه قطعی برنامه نیست معلوم هم االن -

 اوکی؟! ستمسابقه فردا گنمی و زننمی زنگ

 :گفتم و کردم تر رو م*با*ل زبونم با

 .اوکی -

 :گفت و شد بلند جاش از

 بریم؟ خب -

 :گفتم و کردم اخمی

 کجا؟ -

 :گفت و کرد هاماخم به ایاشاره زد، لبخندی

 کنی؟می اخم چرا حاال -

 :گفتم و کردم باز رو هاماخم

 .عادتمه کنم،می اخم دونمنمی رو چیزی قتیو -

 :گفت و داد تکون سری

 .پاشو پاشو شه، راحت هم تو خیال که تمرین بریم دیگه؛ تمرین. آهان -

 :گفتم و کردم نگاهش
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 رفت در اتخستگی وقتی بخواب، و بخور چیزی یک. ایخسته حتما و اومدی تازه خواد،نمی -

 هوم؟ نیست، مهم هم عتشسا وقتاون. تمرین ریممی حتما

 نباشم؟ مهربون من روز یک چرا پس مهربونه، من با همیشه اون وقتی

 :گفت و زد پررنگی لبخند

 نورا خیال زودتر که تمرین بریم گفتم. برم راه حتی تونمنمی که امخسته انقدر. نورا جیز دمت -

 خب؟ تمرین، بریم تا شممی بیدار زود. بشه راحت عجول خانوم

 :گفتم و زدم رنگیکم دلبخن

 .خب -

 :گفت بلند طورهمان و رفت باال هاپله از

 هیچ به بزنی حرف بیشتر یکم اگه بابا کنی؟می خالصه رو هاتحرف انقدر داره لزومی چه آخه -

 .خورهنمی بر دنیا جای

 :شد بلند آشپزخونه از جولیا صدای و کردم ایخنده تک

 .کنه قد قد و بره راه هی ؟خوبه تو مثل پس خدا، رو تو نه -

 :گفت اعتراض به ایستاده هاپله باالی بود معلوم که ایمان و خندیدم

 !جولیا -

 :گفت و اومد در آشپزخونه از دست به دمپایی جولیا

 کنم؟ پرت یا بخوابی ریمی مرض، و جولیا -

 .رفت اتاقش به ایمان که داد نشون و اومد در صدای

 :گفت خنده با و کرد من به نگاهی. کرد پاش به و ختاندا رو اشدمپایی جولیا

 .هاخوبیه سالح   -
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 وگرنه داره، رو بازی مسخره قصد فقط ایمان دونستممی. رفت آشپزخونه به و دادم تکون سری

 !ترسهنمی جولیا از اون که

 .ودب نشده بیدار ایمان هنوز و خوردیم رو شاممون جولیا و من که بود شب دوازده نزدیک ساعت

 .شهنمی بیدار حاالها حاال این بخوابی، بهتره نظرم به: جولیا

 .کرد صدام جولیا که برم باال هاپله از خواستم. دادم تکون رو سرم و کشیدم پوفی

 بله؟ -

 :گفت و کرد نگاه اطرافش به

 کنی؟ خاموش تو رو هابرق شهمی -

 و سالن برق اول و کردم گرد عقب حرفبی. کرد رو خودش کاره فیلم کنم فکر. پرید باال ابروهام

 برق به مربوط که بود باال طبقه از اومدمی که نوری تنها حاال. کردم خاموش رو آشپزخونه بعد

 صندلی خواستم افتاد، و کرد گیر صندلی به پام که شم خارج آشپزخونه از خواستم. شدمی راهرو

 .رسوندم جولیا به رو خودم سریع و پریدم جام از جولیا جیغ صدای با که کنم درست رو

 جولیا؟ شده؟ چی جولیا -

 :گفت و کرد نگاهم ترسیده

 .داد صدا آشپزخونه تو از چیزی یک االن همین ست،خونه تو یکی خوشگل -

 :گفتم و بزنم لبخند کردم سعی

 و کرد گیر صندلی به پام که شم خارج، آشپزخونه از خواستم بودم، من. جولیا نیست چیزی -

 .تادماف

 :گفت و زد ایآسوده لبخند

 .بخیر شب. هابرق بابت ممنون -
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 .خواهش -

 رو در مشت با یکی که شدمی گرم داشت هامچشم. کشیدم دراز تخت رو و رفتم اتاقم سمت به

 لکنت با و انداخت داخل رو خودش جولیا کردنش، باز از بعد و رفتم در سمت به هراسون. کوبید

 :گفت زبان،

 !بکشن رو ما اومدن خوشگل  . اومدمی صدا هی. بود هاپرده پشت یکی ...یکی -

 .هازنهمی فانتری هاتتوهم هم جولیا. میاد خوابم من خدا، ای

 :گفتم و کردم نگاه نگرانش قیافه به نشوندمش، تخت رو و گرفتم رو دستش

 شهنمی دلیل که یادم صدایی اگر حاال. ستهمیشه مثل رو، خونه ببین نیست، جااین کس هیچ -

 هوم؟ است، خونه تو کسی حتما

 :گفت و داد تکون سری

 بخوابم؟ جااین امشب من... من شهمی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .حتما آره -

 کردم حس گذشت که کمی. چپ سمت من و کشید دراز راست سمت جولیا و بود نفره دو تخت

 و زدم محوی لبخند. است جولیا هایدست که فهمیدم و کنهمی نوازش داره رو موهام کسی

 غربی بزرگمامان. بود بخش لذت خیلی من برای این و داشتم محبت عقده من کردم، پیدا آرامش

 !من آبی   چشم گوگولی مهربون

 .رفتم خواب به آرامش با من و شد گرم هامچشم

*** 

 هم روز یک هوف، .نشستم تخت رو حرص با و کردم باز رو هامچشم جاروبرقی صدای شنیدن با

 با هارمان این مثل شدمی چی مثال حاال. بشیم بیدار باید جاروبرقی صدای با بکپیم خوایممی که
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 تا بود شده باعث این و بود تخت روروبه قدی آینه شدم؟می بیدار خواب از خورشید، نور تابش

 تخت به نگاهی. باشه آینه تو خودم قیافه بینممی که چیزی اولین شم،می پا خواب از وقتی

 بود، خواب جااین جولیا اگر احمق خب ام،کله پس زدم یکی. نیست جولیا که فهمیدم و انداختم

 !ایمان؟ البد کشه؟می جاروبرقی داره پس کی

 سمت به! بود ریخته دورم آمازون جنگل شبیه فرم موهای و بود افتاده امشونه رو تاپم بند یک

 مشکی اسلش شلوار و مشکی تیشرت با رو تاپم صورتم، و دست تنشس از بعد و رفتم دستشویی

 شبیه امقیافه شد راحت خیالم کهاین از بعد و بستم ایگوجه رو، بلندم موهای. کردم عوض

 .شدم خارج اتاق از شده، آدمیزاد

 .بخیر صبح -

 :گفتم و دادم تکون سری ایمان، دیدن با و برگردوندم پشت رو سرم

 .بخیر صبح -

 تن به آبی، کراوات و سفید پیراهن همراه به رو اشنفتی آبی شلوار و کت و بود آماده و ضرحا

 اشپیشونی رو هم رو موهاش تار از چندتا و بود کرده درست خودش سبک به رو موهاش. داشت

 .بود ریخته

 :گفت و خاروند رو سرش اشاره انگشت با

 باشم خسته انقدر که کردمنمی فکر هم خودم راستش کنیم، تمرین نشد دیشب که ببخشید -

 !شم بیدار نتونم دیگه و

 :گفتم و زدم لبخندی

 .هست وقت نه، -

 !ها شده راحت برام زدن لبخند جدیدا

 حضور متوجه و بود کشیدن جاروبرقی مشغول جولیا. شدیم آشپزخونه وارد و رفتیم پایین هاپله از

 .بود نشده ما
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 .جولیا بخیر صبح: ایمان

 :گفت و کرد جمع رو جاروبرقی. زد مهربونی لبخند و برگشت طرفمون به جولیا

 .شدید بیدار هم با عجب چه ها،بچه بخیر صبح -

 .شدیم صبحانه خوردن مشغول و نشستیم میز پشت

 نورا؟: ایمان

 :گفتم و نوشیدم رو امچایی

 بله؟ -

 :گفت و برداشت رو پنیر

 خب؟ نرم که تونمنمی و افتاده عقب هامکار  از خیلی نبودم که مدتی این من ببین -

 .دادم تکون رو سرم

 نداری؟ مشکلی میام، مطب از من که کرد تمرین هاشب شهمی فقط وضعیت این با پس: ایمان

 :گفتم و گذاشتم نون الی رو گردو

 .نوچ -

 :گفت جولیا به خطاب و کشید پوفی

 .کن آشناش منطقه این با و ببر رو نورا بیام، من که موقعی تا هاظهر از بعد -

 :گفت کرد،می جمع رو میز که حالی در جولیا

 .حتما -

 :گفت و شد بلند جاش از ایمان

 .خداحافظ فعال -
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 .بودم نشسته میز پشت هنوز. کرد خداحافظی جولیا و دادم تکون سری

 بیرون؟ بریم کی خوشگل: جولیا

 :گفتم و کردم غنچه رو هامب**ل

 .دونمنمی -

 .ید*س*بو رو امونهگ و خندید

 .شو آماده برو: جولیا

 ایستادم، آینه جلو. کردم تن به مشکی تاپ همراه به رو سفید شلوار. رفتم اتاقم سمت به سریع

 !هلویی چه جون

 دیگه. کردم پام به رو اممشکی بوت هام،ب**ل به ب**ل برق زدن از بعد و گذاشتم باز رو موهام

 کت اوپس، اومد یادم تازه که کردم باز رو اتاق در. بود شده سرد یباتقر  هم هوا و بود اومده پاییز

 .کردم تن به و برداشتمش کمد از سریع. نپوشیدم رو سفیدم پشمی

 .دیدم رو جولیا و رفتم پایین هاپله از

 .ترینخوشگل: جولیا

 به رو ضروری جاهای جولیا و بودیم بیرون ساعت سه. شدیم خارج خونه از هم با و زدم لبخندی

 ... .و بیمارستان پاساژ، سوپرمارکت، مثل داد یاد من

 و شلوار و شدم بلند جام از ساعته، نیم استراحت از بعد من و اومدیم خونه کوفته و خسته

 پام و دست به تمرین موقع تا بستم ایگوجه رو موهام کردم، تن به رو بنفش ورزشی تیشرت

 .نپیچن

 .منزل اهل بر سالم: ایمان

 .شدم خارج اتاق از و کردم ایندهخ تک

 .منزل دکتر بر سالم: جولیا
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 :گفت شیطونی لحن با و افتاد من به نگاهش ایمان

 کنه؟می شرمنده رو من انقدر جوری چه جون جولیا بینیمی. سالم -

 .نزدم حرفی و خندیدم

 :گفت و ایمان کله به زد یکی جولیا

 ... .ایخونه رقاص ای،خونه دکتر تو گم؟می دروغ مگه -

 :گفتمی و بود شده خم نمایشی حالت به و بود اشسینه رو راستش دست ایمان

 .کنیدمی امزده خجالت توروخدا، نفرمایید -

 :گفت حرفش ادامه در و زد من به چشمکی جولیا

 .ایخونه خروس ای،خونه دلقک -

 با و شد خم زانو تا دوباره حالت همون تو. بودم ایمان العملعکس منتظر و خوردم رو امخنده

 :گفت ایمسخره لحن

 ... .نیست تعریفی هم اونقدرها دیگه -

 کمرش کنم فکر شد؟ خل وا موند، حالت همون تو طورهمون لحظه چند و نگفت رو حرفش ادامه

 دوباره. من به بعد و کرد نگاه جولیا به گرد هایچشم با و شد صاف سریع یکهو. شد رگ به رگ

 !پوکیدیم خنده از جولیا و من که کرد تکرار

 !دیگه دلقکی گممی من د  : جولیا

 :گفت شد،می احساس خنده توش که لحنی با هم ایمان. خندید دوباره و

 .کنیمی خراب رو جایی یک زنیمی نکن، تعریف من از اصال تو جولیا -

 بده؟ خوشگل   کنم،می تعریف ازت بده: جولیا

 :گفتم و دادم تکون منفی عالمت به رو سرم
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 کنه؟ تعریف ازش خوب انقدر تو مثل تونستمی کی واال، نه -

 :گفت و گردنم دور انداخت رو دستش جولیا

 !واال ها،ایرانی قول به -

 :گفت و خندید ایمان

 .هیچی که اومده هم این دیگه حاال شدم،نمی تو حریف اشعادی حالت من -

 !علفی یابو. ها گنمی درخت به رو نای مرتیکه هوی. بودم من «این» از منظور

 .کنه عوض رو لباسش تا رفت هم ایمان و رفت آشپزخونه به جولیا

 

 شلوار و تیشرت با ایمان بعد دقیقه چند. شدم ایمان منتظر و بستم رو اممشکی کتونی بندهای

 خونه از و کشیدم ایکالفه پوف. زد لبخند افتاد، من به نگاهش تا و اومد پایین هاپله از خاکستری،

 .اومد ایمان لحظه همون که کردم روشن رو هابرق. رفتم زیرزمین سمت به و شدم خارج

 گرم مشغول من به پشت آهنگ، کردن پلی از بعد اون و شدم بدنم کردن گرم مشغول حرفبی

 هامچشم من و بود من جلوی حال هر به خواستم،نمی چه و خواستممی چه. شد بدنش کردن

 !بیاریم در بازی هیز کمی! خوبه هیکلش چه این اوف. دیدمی رو ونا فقط

 مشغول و من جلوی اومد دوباره. دوختم هامکتونی به رو نگاهم سریع من که رفت هاوزنه سمت به

 داشت؟ بازوهایی همچین تا کرد کار بدنسازی باید سال چند دقیقا! نگاه رو هاشبازو. شد زدن وزنه

. داشتم دوست من که بود هاییهمون از دقیقا! هاخشک چوب این از نه و بود هاپفکی این از نه

 مشغول اخم با و دادم تکون رو سرم. کن جمع رو حواست خانوم، نورا هی. زدم پوزخند افکارم به

 سرعت با هم من و گرفت سرعت آهنگ. نیست چیزی دارم، درگیری خود. شدم پاهام کردن گرم

 شنا داره من جلوی باز ایمان دیدم که گرفتم باال رو سرم. زدممی ربهض زمین به دو، حالت به

 !اه دیگه جا یه برو خب بزرگی، این به سالن بابا، ای! زنهمی

 ایمان؟ -
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 :گفتم حرص با که نداد جوابی

 .کن تمرین دیگه جا یه برو -

 :گفت خنده با بعد و تعجب با اول

 چرا؟ وقتاون -

 !هوف هوف هوف

 کنی؟ تمرین من چشم جلو بیای باید حتما بزرگی، ینا به سالن -

 :گفت که بود زدن نشست دراز مشغول

 .کنممی گرم رو خودم سالن قسمت همین تو دقیق و جااین همیشه من -

 :گفتم شده گرد چشمای با

 .نکردی تمرین من چشم جلوی و قسمت این حاال تا تو ولی کردیم تمرین همه این ما -

 :گفت و زد کجی لبخند

 .فهمیمی کنی دقت! سالن از قسمت این همیشه من و کردیمی تمرین وراون همیشه تو -

 .ایمانه با حق اینکه مثل اوپس. کردم نگاه گفت،می ایمان که سمتی اون به گیجی با

 .رفتم کردم،می تمرین همیشه که سمتی اون به حلقه، برداشتن از بعد و دادم تکون سری

 !کردم پیدا غرور احساس زنممی حلقه خوب اینقدر کهاین از لحظه یک و دادم آینه به رو نگاهم

 هوم؟ کنی؟ تمرین تونینمی هستم تو چشم   جلو وقتی گفتی چرا اصال: ایمان

 :گفتم و رفتم فرو امخونسردی جلد تو سریع ولی شدم هول

 ... .چون... چون خب -
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 که آینه دیدن با که کردم نگاهی اطراف به ترس،اس از پر باطنی و خونسرد قیافه با بگم؟ چی وویی

 .شدم خیره ایمان چشمای به و زدم لبخندی بود، کرده پشت اون به ایمان دقیق

 و نبینم آینه تو رو خودم تمرین هنگام تا شدیمی باعث تو و ببینم رو آینه تونستمنمی چون -

 !بودی گرفته رو دیدم

 :گفت و دکر  نگاهم ناراحت و شده پنچر قیافه با

 .طراحی ریممی بعد و کنیممی تمرین دیگه دقیقه سی. اوکی -

 جواب چه کردی حال میارم؟ کم من کردی فکر رادمهر؟ جناب شدی ضایع دیدی. ها ها ها

 دادم؟ بهت شکنیدندون

 .پرداختم تمرین ادامه به و زدم غروری پر لبخند

  

*** 

 بازار به جولیا با چرا که دادم فحش خودم به و کشیدم ایکالفه پوف. مزخرفیه روز امروز واقعا

 دادم؛ ام پی شقایق به و برداشتم رو امگوشی کاری، بی از و انداختم تخت رو رو خودم. نرفتم

 .آنه خدا روز هر بچم ماشاهللا

 .کردی ما از یادی عجب چه سهیل، ستاره بر سالم: شقا

 :نوشتم و خندیدم

 !اوسکول باو ببند -

 .شد بلند گوشیم ام پی صدای یقه،دق یک از بعد

 خودتی؟ نورا: شقا

 .بود گذاشته متعجب ایموجی حرفش، بند پشت و
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 !باشی خودت کنهنمی باور شقایق که بودی چی ببین نورا ای

 !دیگ خودمم. غضنفره ننه خدابیامرز روح نه -

! حفظم هم رو هاتایم کاری بی از. داد جواب دقیقه سه از بعد دفعهاین که بود گوشی به نگاهم

 !روزگار ای

 !اتیخچالی و سگ اخالق به دارم عادت خودتی، که کنم باور تونمنمی بچم جان به: شقا

 !یخچال گهمی من به اوقات بعضی سرده، و خشک رفتارم چون بیشعور

 کجایی؟ حرفا، این بیخیال. خودمم که حاال بابا خو -

 .باشگاه: شقا

 مثل و اشهآینده امسال بگو بهش. ها بیرون بره نذاری هاشرفیق اب خونه؟می رو هاشدرس نیکا -

 .بخونه آدم

 .خونهمی داره چی مثل این هم گمنمی بهش هیچی من. بچه این به بده گیر کم نورا بابا: شقا

 .رفت شدم خل! بینهمی رو من تلفن پشت اون انگار حاال دادم، تکون رو سرم

 بخار؟ بی اون از خبر چه دیگه، باشه بهش حواست. اوکی -

 جوریاین من عشق آره گهمی هی بیرون رفتیم هم با دیروز. خونه که نذار دلم رو دست نورا: شقا

 داغون دارم نورا. بزنم الکی لبخند هی بودم مجبور ولی خوردممی حرص هی هم من جوریه،اون و

 شده؟ عاشق واقعا نکنه شممی

 :نوشتم و کردم باد رو هاملپ

 غصه براش نیست قرار هم تو و شه خوشبخت ایشاهللا که شده عاشق اگر بده، وقت بهش اشق -

 !بخوری

 .بدی دستش از کهاین ترس میاره، ترس برات عشق گم،می چی بفهمی که نشدی عاشق: شقا
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 برخالف اما کردممی زمزمه رو عشق اسم هی تمسخر، به و زدم ایمسخره لبخند حرفش به

 :نوشتم براش گفتم که چیزهایی

 .شدید دارم نیازت که نترس االن خواهشا -

 :نوشت و فرستاد خنده ایموجی

 گه؟می چی باره این در ششمت حس تو شقایق جان -

 و زدم تلخی لبخند. بگیر کمک ششمت حس از گفتمی من به کردمی گیر وقت هر بچگی از

 :نوشتم

 .روشنه دلم من -

 .خواهر بشنوه دهنت از خدا ای: شقا

 آره؟ شدم؟ عوض شدم؟ جوریاین چرا من کردم، صبر ارسالش برای اما فرستادم خنده ایموجی

 و بود شده پوزخند به تبدیل هاشلبخند تمام که نورایی اون رفت کجا. شدم عوض دیگه آره

 نداشت؟ ب**ل به لبخند وقتهیچ

 :گفتن از بعد و زدم پوزخندی دوباره

 .دنیا یهمه بابای گور -

 .شد ارسال پیام و دادم فشار رو سالار  دکمه

 !ها کنهمی کار باتری با قلبم من نشو، مهربون یهویی قدراین نورا: شقا

 .کردم تایپ براش «ایدیوونه» و خندیدم

 .س*و*ب س*و*ب. بری قربونم. شهمی شروع داره کالسم برم من: شقا

 بی از شدم، خیره سفیدم کمد هب و کشیدم دراز پهلو به. کردم خاموش رو گوشی و ننوشتم چیزی

 !بود بهتر که کاری
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 رو تلفن خواستم. بردم یورش سالن سمت به و پریدم جام از فشنگ مثل تلفن صدای شنیدن با

 ندم؟ بدم؟ جواب خب. ایمانه خونه جااین اومد یادم تازه که بدم جواب

 نورا، نده جواب. ردمک نگاه خورد زنگ بس از کشت رو خودش که تلفن به و گرفتم زاری قیافه

 :گفتم قیافه همون با و کردم کجی دهن عقلم به. آفرین

 .رفته سر امحوصله من ولی -

 .دادم جواب رو گوشی و

 :گفت فارسی به که بود مردی صدای

 ایمان؟ الو الو -

 بدم؟ چی رو ایمان جواب وای. دادم جواب کردم غلط من آقا کیه؟ این خدا ای

 ای؟خونه داداش: یارو

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 شما؟ -

 !کردین اصرار هی شما ها، دادممی جواب نباید گفتم من. نیومد صدا دقیقه چند

 !ها شده شیطون. داداشم به ایول خونه؟ میاره زن داداشم من: یارو

 .ایلیاست مختص فقط کردن، داداش داداش و زدن حرف طوریاین! مارموز ای

 .نورام من بابا؟ بود اکج زن تویی؟ ایلیا -

 :گفت هولی لحن با

 حتما رو من سالم چطور؟ گرامتون خواهر خوبن؟ خانواده خوبید؟ جون نورا استاد سالم وای -

 .الو هست؟ ایمان االن؟ باشید نباید سوییت مگه هستید؟ داداش خونه شما. برسونید بهشون

 زد؟ فحر  همه این نفس یک چطوری این. شدم خیره گوشی به تعجب با
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 زدی؟ حرف همه این نفس یک چطوری تو ایلیا -

 :گفت و خندید

 .دیگه شدم هول و برداشتید رو تلفن شما خب -

 :گفتم و نشستم مبل رو

 و بود دور راهش چون نرفتم سوییت هستم، ایمان خونه من آره. خوبن هم خانواده. خوبم من -

 ات کنجکاوی حاال. موندم جاهمین انایم خواست به همین برای نداشتیم تمرین برای کافی وقت

 شد؟ برطرف

 روشون به ولی هست خبرایی یک بینشون که دونستممی. نگفتم بهش رو نیکا حال قصد از

 .نیوردم

 هست؟ خونه ایمان نگفتید. خداروشکر خب آها: ایلیا

 استاد؟ نگو من به دیگه نگفتم بهت من مگه ضمن، در و نیست خونه خیر -

 .گمنمی هدیگ اوکی: ایلیا

 .پرو

 .میاد بدم نبند جمع هم رو من -

 :گفت ایعجله لحن با و زد صداش یکی چون بود بیمارستان انگار

 .خداحافظ فعال. نورا باشه -

 !ها خودش برای دلقکیه هم ایلیا این. گذاشتم جاش سر و کردم قطع رو گوشی

 !خدا ای نمیاد؟ چرا جولیا پس

 من تا داده هم دست به دست چی همه امروز اصال. نداشت هیچی ولی کردم پایین باال رو وی تی

 از بعد و رفتم اتاقم به خوشحالی با! خودشه جون ای افتاد، پاهام و دستا به نگاهم. کنه کالفه رو
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 دستم هایناخون به و نشستم زمین رو. رفتم پایین به گیرناخون و سوهان مشکی، الک برداشتن

 رو الک حوصله با و کردم صاف رو دستم هایناخن سوهان با. بودن شده بلند خیلی کردم، نگاه

 کردممی فوت رو هامانگشت که حالی در. زدم الک بهشون و برداشتم هم رو پام هایناخون. زدم

 و شد باز خونه در که بودم کردن فوت مشغول! شدم خونه کردن متر مشغول و شدم بلند جام از

 .شد داخل دست به نایلون جولیا

 .خوشگل سالم: جولیا

 و خندید جولیا. شدم کارم مشغول دوباره سالم، گفتن از بعد و برداشتم کردن فوت از دست

 :گفت

 .بود شلوغ بازار شد، دیر ببخشید نه؟ رفت؟ سر حوصلت -

 از بعد و رفتم هانایلون سمت به. شده خشک فهمیدم که زدم دست ناخونم به انگشتم با

 :گفت و زد لبخندی من دیدن با. بود آشپزخونه تو که رفتم یاجول سمت به برداشتنشون

 .آوردمشونمی خودم چرا؟ تو -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .حرفا این بیخیال جولیا -

 .گذاشتم یخچال تو رو...  و مرغ تخم مربا، پنیر، کره، ماست، نوشابه،

 !کردی خرید چقدر جولیا -

 :گفت شست،می رو هامیوه که حالی در

 .باشه پر یخچال همیشه داره دوست ایمان -

 .دلباز و دست چه! واو ساچه

 :گفتم و نشستم اپن رو

 جولیا؟ -
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 :گفت کنه، نگاهم کهاین بدون

 بله؟ -

 :گفتم و انداختم گوشم پشت رو فرم موهای

 نباشی؟ تنها تا پیششون بری که نداری فامیلی تو -

 و برگشت سمتم به. پرسیدم سوال که کردم شتباهیا کار کنم فکر اوپس. کشید کارش از دست

 .نشست صندلی رو

 رو همشون جای اومد که داوود. موندیم زنده خواهرم و من فقط و مردن زلزله تو مخانواده: جولیا

 .برادر مادر، پدر، شد برام کرد، پر

 .کشیده سختی چقدر زن این

 رید؟نمی خواهرتون پیش چرا خب -

 :تگف و شد بلند جاش از

 .دارم رو ایمان جااین چی؟ که برم من. داره زندگی خودش و است دیگه شهر یک چون -

 .میگه راست خب

 شناسی؟می رو ایمان وقته چند -

 :گفت و زد لبخندی

 .کنممی کار براش که ساله سه -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .نیست زیاد پس -

 .دارم دوسش قدرهمون و مانداشته پسر مثل ایمان ولی نیست زیاد آره: جولیا

 :گفت و برگشت سمتم به
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 .دارم دوست هم اون دارم، دوست رو تو که قدرهمون -

 باشه؟ خوب انقدر ادم شهمی مگه آخه خدایا وای

 .باشم تفاوتبی مهربونی، همه این مقابل در تونستمنمی کردم، بغلش و رفتم سمتش به

 !من آبی چشم گوگولی مهربون غربی بزرگ مامان -

 .بود گرفته امخنده خودمم. خنده زیر زد یکهو کرد، نگاهم لحظه چند و کرد جدا خودش از رو من

 بدی؟ من به نداشتی بیشتر لقب دختر: جولیا

 .خندید دوباره و

 :گفتم لبخند با

 که هم هاتچشم و هستی که مهربونم. هستی غربی و بزرگمی مامان مثل. دیگه راسته خب -

 .گوگولی العادهفوق البته صد و آبیه

 :گفت و زد لبخندی

 .شدی عوض -

 .رفتم اتاقم سمت به و دادم تکون رو سرم. شدم عوض که گهمی هم این حتی

*** 

*** 

 هاتتمرین باید فقط شد؛ تمام تقریبا و کردیم طراحی و رقص ایمان با و بود گذشته هفته یک

 حسیه، چه دونمنمی شدم، مانای به نسبت جدیدی حس متوجه مدت این تو. کنیم بیشتری

 .دونمنمی هوف. باشم داشته دوست امنداشته برادر مثل رو اون شاید

 به چقدر دونمنمی زدم، زل خودم به. نشستم آینه مقابل صندلی، رو و شدم بلند جام از کالفه

 انگار یول نشه سرازیر هاماشک تا گرفتم باال رو سرم. گرفت بغضم ناخوداگاه که کردم نگاه خودم
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 سقف به و کردم مشت رو هامدست. دختر باش قوی کنی، گریه نباید تو نورا نه. نداشت فایده

 گرفتم، پایین رو سرم و کشیدم عمیقی نفس. نکنه باز سر لعنتی بغض این بلکه تا شدم خیره اتاق

 عمیقی نفس تند تند. کردم بازش و رفتم پنجره سمت به سریع و داد دست بهم خفگی احساس

 حالم کردم حس اینکه تا دادم انجام رو کاراین بار چند. فرستادممی هامریه به رو هوا و کشیدممی

 این تو که بود رسمش بود؟ رسمش خدایا کردم، نگاه آسمون به. بکشم نفس تونممی و شده بهتر

 خواد،می شادی کمی دلم هم من آدمم، هم من قسم موال به بکشم؟ سختی همه این باید سن

 .آرامش کمی

 شدم، آدمی همچین یک االن من که کردن چیکار باهام هاتبنده که دیدی و شاهدی خودت که تو

! شده؟ تنگ قبلیم خود برای دلم که کنیمی باور. زنهمی پوزخند فقط که مغرور سرد   آدم یک

 دختر همون بود، پیچیده جا همه هاشخنده صدای و بود شیطون و شر که دختری همون

 االن تونستممی کاش خدا، هعی. بود سرماخوردگی شربت خوردن غمش، تمام که ولوییکوچ

 خاطره اولین. ذهنم تو میان مدام که خاطراتی از شدم خسته. پیشت بیام و بگیرم رو هاتدست

 خواستمی که باشه روزی همون شاید. اومد یادم آهان... کردم فکر کمی بود؟ چی امزندگی بد

 اعتماد بهش پدر، اصطالح به آقای شاهین، که کسی توسط کی؟ توسط هم اون ،بشه جاوز*ت بهم

 فقط موقع اون و شدم رزیتا برای حسام هایکردن محبت متوجه که زمانی هم شاید یا! داشت

 کادو داداششه زن مثل براش که کسی به خوادمی و باباست دوست نداره، اشکال که گفتممی

 بغضم دوباره. شهمی آرامشم نابودی باعث هالبخند و هامحبت اون که دونستمنمی اما بده؛

 از بودم متنفر. بستم رو پنجره و هامدست گوشت تو کردم فرو رو هامناخون حرص از. گرفت

 دور خودم از رو خاطرات این خواستم. کنم بغض تا شدنمی باعث لعنتی خاطرات این که وقتایی

 رو اون به رو این از رو من کیا شدن، من شدن بدبخت باعث یاک که بیاد یادم بذار! نه اما کنم،

 ... .روز اون به کشید پر ذهنم و خوردم سر دیوار گوشه. کردن

*** 

 :گفتم بلندی صدای با شدم خونه وارد وقتی و اومدم خونه به دانشگاه از خندون و خوشحال

 .همگی به سالم -
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 و رفتم آشپزخونه سمت به. دادن رو سالمم ابجو و کردم نگاه خدمتکارها همه چهره به خندون

 .کردم بغلش بود، ناهار کردن درست مشغول که زهره خاله دیدن با

 .جونم خاله سالم -

 .بوسیدم رو صورتش و خندید

 اومدی؟ زود قدراین چرا. زلزله سالم: زهره خاله

 :گفتم و نشستم اپن رو

 .شد کنسل کالس و نیومد استادمون -

 :گفتم و دادم تکون اطراف به رو سرم من و ادد تکون رو سرش

 نیومدن؟ هنوز بابا و مامان -

 :گفت و داد دستم به سیبی

 .نیومدن هنوز هم آقا. نرفتن مطب صبح امروز از که خانوم -

 .اومد داخل به نیکا لحظه همون که گفتم آهانی

 .آجی سالم: نیکا

 :گفتم و پایین اومدم اپن رو از

 ی؟خوب بزغاله، سالم -

 :گفت و کرد اخمی

 .نیستم بزغاله من -

 :گفتم و خندیدم

 .خورهبرمی بهش هم زود چه. حاال خب -
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 سالشه پونزده آخه دادم، تکون براش تاسف از سری. ببینه کارتون تا رفت وی تی سمت به نیکا

 !بینهمی کارتون هابچه مثل بعد

 :گفتم خاله به خطاب

 کجاست؟ مامان جون خاله -

 کارهای خواستنمی کنم فکر مطالعه، اتاق رفتن خانوم با و اومدن حسام آقا صبح امروز: زهره خاله

 .بدن گزارش خانوم به رو شرکت

 هامابرو. برسم مطالعه اتاق به تا رفتم باال پله تا سی از هام،لباس کردن عوض از بعد و گفتم آهانی

 .نمیاد پایین صداهای و سر اصال جااین ایول پرید، باال

 کرد کبودش و سیاه و زد باباجون که دفعهاون مون؟خونه اومدمی هی نداشت کار واقعا حسام این

 !هوف. اینجاست و درآورده دم باز این نروژ رفته باباجون که هم حاال نبود؟ بس هم باز

 داشت خاصی حالت که شدمی ترنزدیک مامان هایخنده شنیدن صدای داشتمبرمی که گامی هر

 با. کردم باز رو اتاق در لرزون هایدست با و افتاد تنم به لرزی. شدمی همراه مردی با هم گاهی و

 این کردم،می زمزمه و گرفتم رو دهنم جلو هامدست با. شد متوقف برام دنیا رومروبه صحنه دیدن

 .کابوسه فقط

 صحنه اون یادآوری با بود؟ حسام عمو اون بود؟ من مامان این خدایا. زدم زار و نشستم تخت رو

 .زدم مشت بالشتم به و زدم جیغ

*** 

 چیزی یک که بودن فهمیده همه ولی نگفتم چیزی کسی به. گذشت سخت برام روز اون چقدر

 باطن در اما بودم شده قبل مثل من و گذشتنمی هاروز. رزیتا شد من برای مامان روز اون از. شده

 .بودم شکسته خیلی

 انداختم پایین رو سرم. بره فرو گوشتم تو ناخونام شد باعث که کردم مشت رو هامدست دوباره

 دماغ خون کنممی فکر هااین به وقت هر! لعنتی. بریزه زمین رو خون قطره چند شد باعث که
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 نمونده برام جونی دیگه. زدم زل رومروبه آینه به حال، بی و دادم تکیه دیوار به رو سرم. شدممی

 .اومد اتاقم زدن در صدای که گذشت ایدقیقه ده کنم فکر. شم بلند جام از که بود

 خوشگل؟: جولیا

 :گفتم اومدمی چاه ته از که صدایی با

 .تو بیا -

 رفتنم بیمارستان بشینم، طورهمین اگر دونستممی اما ببینه حال این با رو من نداشتم دوست

 .رفمط دوید و زد جیغی من دیدن با و اومد داخل به جولیا. حتمیه

 !ایمان... ایمان: جولیا

 رو خودش سریع بعد ولی موند لحظه چند دیدنم با. اومد ایمان که رفتممی هوش از داشتم دیگه

. بود گرفته امخنده وضعیت این تو حاال. رفتمی امصدقه قربون و کردمی گریه جولیا. رسوند بهم

 کمکم و کرد بلندم ایمان. بود عادی من برای ولی من وضعیت این به نداشتن عادت هابدبخت

 :گفت جولیا به خطاب و کردمی پاک رو هاخون دستمال با. بکشم دراز تخت رو تا کرد

 !زود بیار، رو اولیه هایکمک جعبه و پنبه چندتا سریع -

 :گفتم ایخفه صدای با. رفت بیرون اتاق از گریه با و داد تکون سر تند تند جولیا

 .نیست چیزی خوبم، من -

 نگاه هاشچشم تو تونستم هربار برعکس من و دوخت بهم رو اشگرگی هایچشم کرد، نگاهم

 :گفت و کرد اخمی. نترسم و کنم

 .رو وضعیتت بینممی دارم خوبی، خیلی آره -

 :بگم بهش و برگردم خواستمی دلم. افتاد دستام به نگاهش باراین و زد کنایه

 زنم؟می فانتزی توهم من یا شدی نگران واقعا من، گرگی چشم هی -
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 گفتم ذهنم تو دوباره رو امجمله. کرد باز رو مشتم و گرفت رو هامدست. بگم بهش شدنمی ولی

 با ایمان اومد؟ کجا از دیگه مالکیت اون من؟ گرگی چشم گفتم من خدا یا شد، گرد هامچشم که

 .کنم فکر اون به نتونم تا شد باعث حرفش

 :گفت زنه،می حرف داره شخود با که انگار ایمان

 !کرده چیکار هاشدست با نگاه -

 نگاه سقف به تفاوت بی. بیاد خون بود شده باعث که بود هامناخون جای. کردم نگاه هامدست به

 .کردم

 :گفت داد، و پریشونی با ایمان

 !دیگه بجنب کجایی؟ جولیا -

 هوش از شد باعث تا کرد وصل من هب سرمی سریع ایمان و اومد جولیا که بود باز نیمه هامچشم

 حاال که دونستممی. بشه قطع ریزیخون تا گذاشت امبینی هایسوراخ به پنبه دوتا بعد و نرم

 .شه عوض هی پنبه باید و نمیاد بند حاال

 .بود هاپنبه کردن عوض مشغول ناراحتی با و بود نشسته تخت رو بیچاره جولیای

 .شهمی خوب خودش نکن، اذیت رو خودت -

 :گفت و غرید بهم ایمان

 !نکن گوش حرفش به جولیا شه؟می خوب خودش چی یعنی. بیخود -

 !شهمی سگ بد چه. بودم ندیده رو روش این بود؟ ایمان این

 شدن تموم از بعد. نداد که نداد گوش خواد،نمی بابا گفتم چی هر و کرد پیچی باند رو هامدست

 :گفت و کرد من به نگاهی جولیا کاراشون

 هستی؟ پیشش ایمان کنم، درست چیزی سوپی برات رممی من -

 !بود صبح چهار شد، گرد هامچشم ساعت دیدن با. رفت جولیا و داد تکون رو سرش
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 .خوبم من. بخواب برو تو ایمان -

 :گفت و کرد اشاره امبینی به چون نشنید رو حرفم انگار اصال

 اومد؟ بند خونش -

 :گفتم و درآوردم رو هاپنبه

 .نبود مهمی چیز که، گفتم. اوهوم -

. ندارم رو مهربونی لیاقت که من به لعنت. ممنون بگم بهش که نچرخید زبونم تو کردم هرکاری

 :گفت و داد تکیه دیوار به رو سرش ایمان

 شدی؟ طوریاین چرا -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 .بگذرد نیز این -

 .دوختم رو نگاهم پنجره به طاقتبی من و کرد نگاهم فقط حرفبی

 .رفت پایین به خوردنش از بعد با و اومد دست به سوپ جولیا که گذشت چقدر دونمنمی

 خب؟ بخوابم مزخرف هایپیچی باند این با چجوری من

 باشه؟ هااین باید حتما -

 :گفت قاطع و کرد اخم. کردم هاپیچی باند به ایاشاره

 .نزدی زدی بهش دست. باشه باید که معلومه -

 :گفت که بکنم اعتراضی خواستم. بابا ای

 .بکنی نداری حق هم اعتراض -

 کف جون به هامناخون با شممی عصبی وقتی هم هنوز. کردم نگاه هامدست به اخمو و کردم بغ

 .اومد جولیا و کشیدم عمیقی نفس. افتممی دستم
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 خب؟. بگی نه نداری حق و خوابممی پیشت من امشب حرف بی: جولیا

 !کنن؟می مشخص من برای تکلیف هی امشب چرا اینا بابا ای. بود شده خیره من به جدی خیلی

 .کنم خوب رو خودم تونممی خودم. فهممنمی رو کارهاتون دلیل و خوبم واقعا من -

 :گفت ایمان که بزنه حرفی خواست جولیا

 همچین دوباره که کنم عتمادا بهت تونمنمی. مونهمی تو پیش جولیا امشب. هست که همینه -

 .نیاری خودت سر بالیی

 !واال داشتم، خودکشی قصد انگار گنمی جورییک

 :گفت و کرد مرتب روم رو، پتو و شد بلند جاش از ایمان

 .بخیر شبت -

 :کرد زمزمه و خورد موهام به نگاهش

 .فرفری مو -

 هامچشم تو رو امدردانیق تمام پس! بودم خر بس از چون بکنم ازش تونستمنمی که تشکری

 لیوان جولیا. شد خارج اتاق از و زد روم به لبخندی که فهمید کنم فکر. کردم نگاه بهش و ریختم

 کنارم آشغالی، سطل تو سرم انداختن و دستم از سوزن درآوردن از بعد و گذاشت میز رو آبی

 امزندگی به رو بیخو هایآدم همچین که شکرت خدایا. شد موهام کردن ناز مشغول و نشست

 از بعد و زدم محوی لبخند. کردمی ناز رو موهام کسی وقتی دادمی بهم خوبی حس. کردی وارد

 .رفتم خواب به آرامش با ثانیه چند

*** 

. باشه آشپزخونه همیشه مثل باید که زدم حدس و نبود جولیا شدم بیدار خواب از وقتی صبح

 امخرسی دمپایی و کردم عوض لی شلوار و زرد بافت با رو لباسم. آوردم باال رو اتاق بخاری درجه
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 تا شدممی دماغ خون که وقت هر. نداشتم انرژی اصال و بود کوفته خیلی بدنم. کردم پام به رو

 .نداشتم حال روز سه_دو

 و بودم نکرده کوتاهش که بود وقت خیلی شدم، اشبلندی متوجه که گذاشتم باز رو موهام

 که سالنی انداختم، سالن به گذرایی نگاه و شدم خارج اتاق از. بود رسیده کمرم نپایی تا اشبلندی

 .بود دلنشین خیلی اما بود کوچیک

 .دیدم صبحانه خوردن حال در رو گرگی چشم و جولیا و رفتم آشپزخونه به

 .سالم -

 :گفت جولیا که نشستم میز پشت. زدن لبخندی دیدنم با و گرفتن باال رو سرشون

 بهتری؟ االن ترسوندیا، رو ما حسابی ل  خوشگ -

 :گفتم خودم با و زدم تلخی لبخند

 !من آبی چشم گوگولی مهربون غربی بزرگ مامان نمیشم خوب وقتهیچ من -

 :گفتم جولیا به بود ذهنم تو که چیزی برخالف

 .شدی نگران که نبود مهمی چیز اصال بودم، خوب هم اول از -

 :گفت و زد مهربونی لبخند

 .کنممی آماده رو صبحونه برات االن -

 :گفت و کرد من به نگاهی ایمان

 نشدی؟ دماغ خون که باز بهتری؟ -

 لبخد گرگی چشم جناب برای راحت خیلی جدیدا» گذشت ذهنم از که زدم محوی لبخند

 :گفتم و زدم پس رو فکرم« !هازنیمی

 .عالی خوب، -
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 :گفت و خورد رو اشچایی

 شدی؟ دماغ خون چرا -

 .شدم مشغول من و گذاشت مرغ تخم جلوم جولیا لحظه همون

 .بگذریم -

 :گفت و کشید ایکالفه هوف

 من آخه د  . دیمی سرباال جواب پرسممی ازت االن دادی، باال سر جواب پرسیدم ازت دیشب -

 اوکی گممی رو دماغ خون نداری؟ رو به رنگ االن که بود؟ بد حالت دیشب تو چرا بدونم نباید

 !هان؟ بذارم؟ دلم کجای رو دستت کف اون دیگه میاد، پیش نداره اشکال اشهب

 ایسکته و بودم چسبیده صندلی به! ها کنهمی قاطی بد کنهمی قاطی خوبه، خوب   این! تتلو جد یا

 خودم برای کردن لقمه مشغول ریلکس و شدم خونسرد سریع خیلی اما کردممی نگاهش داشتم

 .شدم

 قرار اگر و بوده خودت خواست چون جااین اومدم من خب؟ بدم توضیح برات که نداره دلیلی -

 کنیمی فکر اگر. شهنمی اصال که بیاری در سر من زندگی تمام از بخوای تو جااین من بودن با باشه

 روز تا رممی هتل به امروز همین اوکی، اومدم،می جااین به نباید من و بوده غلط تصمیمت که

 چطوره؟. یادب مسابقه

 و کردم امجمله چاشنی رو صداداری پوزخند آخر در و گفتم کامل خونسردی با رو هامحرف تمام

 .شدم جواب منتظر

 :گفت کشیدن، عمیق نفس چندتا از بعد ایمان و بود حاکم بدی سکوت

 به من کارهای که طورهمون نیست، مربوط تو کارهای از کدوم هیچ من به. گیمی راست تو آره -

 .نیست مهم کردم، شلوغش بیخودی. نیست مربوط تو

 !زدم؟ گند رسما که گفتمی من به حسی چرا
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 :گفت جولیا به حرفش از بعد و گفت تمام بیخیالی با رو حرفش تمام

 .مطب رممی من صبحانه، بابت ممنون -

 .بای. کنممی خواهش: جولیا

 .دادمی رفتنش از نشان که اومد در یدنکوب صدای دقیقه چند از بعد و شد بلند جاش از ایمان

 :گفت جولیا که فرستادم بیرون نامحسوس رو نفسم رفتنش با

 .زدی گند رسما -

 .کنیمی عادت حاال خرابم کله کال. جان جولیا دونممی خودمم

 .نزدم نامربوطی حرف چرا؟ -

 .گممی راست که من! امعمه جان آره

 :گفت که گرفت حرصش من سرتقی از انگار جولیا

 پرسید؟می هم رو این حتی نباید. بوده چی حالت دلیل پرسید ازت فقط پرسید؟ ازت چی مگه -

 مطب خواستنمی امروز حتی دادی؟می جون دیشب همون و نبودی مهم براش اصال بود خوب

 !لحنت اون با مخصوصا زدی گند چی همه به خودت خودخواهی با تو ولی باشه تو مراقب که بره

 :گفتم تهاجمی حالت به و شدم بلند امج از

 لحن؟ کدوم -

 :گفت و زد لبخندی چون کنممی قاطی دارم که فهمید انگار

 !همین بودیم، نگرانت فقط ما خودت؟ با کردی؟ لج کی با من، خوشگل   -

 مسیر سریع بعد اما دادم فحش خودم به و کردم پشیمونی احساس لحظه یک فقط لحظه، یک

 .دادم تغییر رو

 .ندارم کسی ترحم به نیاز من -
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 :گفت شده گرد چشمای با

 و کنیمی زندگی ما با داری وقتیه چند حال هر به چون شدیم نگرانت اون و من چیه؟ ترحم -

 شدیم؟می نگرانت نباید. کردیم عادت بهت و شده رنگ پر برامون وجودت

 !زندگی این به لعنت همه، به لعنت! رزیتا شاهین، حسام، به لعنت! من به لعنت

 .خورهمی بهم خودم از حالم! شدم عوضی قدراین که کردید چه امزندگی با ببینید

 گفتمی که مزخرفی غرور به و کنم خواهی معذرت تا دادم اجازه خودم به عمرم تو بار اولین برای

 :گفتم خوره،می بر بهم

 .هاستحرف این از بیشتر ارزشش جولیا -

 :گفتم و کردم اهنگ دریایی هایچشم به

 .گفتارم و رفتار بابت جولیا، ببخشید -

 :گفت شیطون و زد لبخندی

 !من نه بکنی اون از باید رو خواهی معذرت -

 :گفت و خندید که کردم نگاهش باباغوری چشمای با

 !رو هاشچشم گاد، مای -

 :گفتم قیافه همون با

 .کنم خواهی معذرت اون از عمرا -

 :گفت و کرد ایمزه با اخم

 !نشو بد دختر -

 :بگم من تا شد باعث و اومد هامچشم جلو مزخرفم زندگی تمام حرفش این با

 !ام؟بدی دختر من که فهمیدی تازه -
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 شدم که آدمی این من. کن کمکم خدایا خدایا. گرفتم رو هامچشم جلو من و کرد نگاهم شده مات

 .بده پسش بهم خوام،می رو نورا اون من خوام،نمی رو

 :گفتم خنده با و کشیدم عمیقی نفس

 .بیخیال کردم شوخی جولیا؟ چیه -

 :گفت و زد اینیمه نصفه لبخند

 .بود شده ترسناک خیلی لحنت گفتی،می رو اتجمله وقتی -

 :گفتم و داشتم نگه زور به رو لبخندم

 .دریاب رو ایمان. بیخی اوپس -

 :گفت و کرد ایخنده

 .کشی منت بری باید -

 :گفتم و کردم نگاهش شده گشاد چشمای با بارهدو! بله

 .نکن هم رو فکرش حتی جولیا. عمرا -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 دادی، رو هاشخوبی جواب جوریاین تو و بود مهربون همه این باهات من یبچه معرفت،بی -

 !بیاری؟ در دلش از یکبار نیست حقش حاال

 !کشی منت رفتممی عمرا من ولی بود جولیا با حق

 شد؟ ناراحت مگه اصال حاال نرفتم؛ حتی هم نیکا و شقایق کشیمنت من جولیا -

 :گفت و کرد نگاهم پوکر

 .شد خوشحال نه -

 :گفت که گرفتم گاز رو لپم
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 .خودشه با دعوا مشغول و شده درگیر خودش با ذهنش تو االن شناسممی من که ایمانی این -

 :گفت ادامه در که خندیدم

 .کنهمی دوری ازت جورایی یه و نیست قبل مثل رفتارش بیاد خونه وقتی هم االن گم،یم جدی -

 !لوس؟ انقدر هم پسر. گورم تو خاک. ا وا

 .بریز اینقشه یک خودت پس. نیستم حرفا این و کشی منت آدم من عزیزم، جولیا خب -

 :گفت و شد اشخنده باعث که زدم نماییدندون لبخند بعد و

 .میاد پیش چی تا ببینم الحا اوکی -

 و بودم ناراحت یا بودم، شده روانی کال دوش زیر. بگیرم دوشی تا شدم بلند جام از و خندیدم

 !خندیدممی یا نبود مهم برام و بودم ریلکس یا داشتم وجدان عذاب

 !گرفتم درگیری خود که روحت تو ایمان

 خواستمی دلم و نشستم تخت رو. درک به خوب؟ یا قهره باهام که باشه مهم برام باید چرا اصال

 کردی غلط خیلی تو گفتمی دلم وراون نباشه، مهم برات بیخیال گفتمی دلم وراین کنم، گریه

 !زدی حرف باهاش جوریاین که

 جواب مشغول و کردم روشن و امگوشی ازشون رهایی برای که بود شده شروع هامخوددرگیری

 .شدم هابچه به دادن

*** 

 هراسون. دویدم خونه ورودی   سمت به و شدم بلند تاب روی از سریع جیغی صدای شنیدن با

 .میاد جولیا اتاق از فهمیدم که گشتم صدا منبع دنبال

 .کنهمی گریه داره و افتاده دستش از اشگوشیش دیدم که کردم باز رو اتاقش در

 جولیا؟ شده چی -
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 .دادم تکونش هامدست با و نشستم شکنار . بود اشگوشی به نگاهش و کردمی هق هق

 کنی؟می گریه چرا کن، نگاه من به -

 !خدا یا باشه؟ افتاده ایمان برای اتفاقی نکنه. بود رفته راه هزار دلم

 :گفت و کرد نگاهم اشبارونی هایچشم با جولیا

 .دارم رو اون دنیا تو فقط من. کما رفته خواهرم نورا... خواهرم -

 .گرفتم دستم با رو دهنم جلو و کردم هینی. دکر  گریه دوباره و

 .بشه کم اشناراحتی و استرس از کمی تا بگم رو امجمله آرامش با کردم سعی

. شهنمی حل کاری زاری و گریه با هم االن! که نمرده نکرده خدایی کما، رفته گیمی خودت خب -

 .پیشش برو و کن جمع رو وسایلت

 :گفت و کرد پاک رو هاشاشک

 چی؟ شما پس -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .باش هاشبچه و خواهرت مراقب و برو راحت خیال با تو. نیستیم که بچه نباش، ما نگران -

 .بره زودتر و بده انجام رو کارهاش تا شدم خارج اتاق از

 ایاضافه زر چه که فهمیدم تازه و نشستم هاپله رو. نیوفته خواهرش برای بدی اتفاق کنه خدا

 بهش من که منه بگیره حقوق اون مگه نره؟ یا بره گفتم بهش که داره ربطی چه من به آخه! زدم

 شدمی روزی دو کردم، نگاه هامدست کف به. میشه بد خیلی بفهمه اگر ایمان کنم؟می نهی و امر

 کار حاال خب. جولیا پیش رفت فکرم دوباره. بود شده خوب دیگه و بودم کرده باز رو باندپیچی که

 باشه پیشش باید نداره، هم رو کسی اون جز و رفته کما خواهرش بدبخت نکردم، که شتباهیا

 .دیگه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

154 

 

 و شدم بلند هاپله رو از هم من. اومد پایین هاپله از دست به چمدون و شد خارج اتاقش از جولیا

 .ایستادم مقابلش

 :گفت بود، شده قرمز که هاییچشم با

 مثل من بزنه، سر ازش خطایی ایمان که نباش این نگران اصال. ذارممی تنهات دارم که ببخشید -

 !دارم اطمینان بهش هامچشم

 :گفتم و زدم لبخندی

 .شده اثبات بهم دیگه دونم،می -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 هم با آدم مثل من نبود در. برگردم زود کنممی سعی ولی مونم،می جااون روز چند دونمنمی -

 .. ..و کنید رفتار

 :گفت خنده با حرفش ادامه در

 !نگیر هی رو اشپاچه -

 :گفت که زدم صدا رو اسمش اعتراض با

 .ایستاده بیرون تاکسی! مرض -

 صدایی و لبخند با شدنش سوار از قبل. کردیم بغل رو همدیگه حیاط تو و شدیم خارج خونه از

 :گفت بود، خنده توش که

 .بگذره خوش ودت،خ گردن افتاد هم کشیمنت برای نقشه -

 نگران من تا زد لبخند که دونستممی. کردم نگاه رو شدنش دور خنده با من و شد ماشین سوار و

 !بزنه؟ لبخند دل ته از تونهمی خواهرش رفتن کما با خواهری کدوم وگرنه نباشم،

 بلند خورد، پوستم به که گرما. رسوندم خونه داخل به رو خودم دو با و کردم حس رو سرما سوز

 :گفتم
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 !آخیش -

 حتی دلم و بودم نکرده آشپزی که بود وقت خیلی. منه با شام امشب! وای و بود عصر پنج ساعت

 !شده تنگ هم آشپزی برای

 چی همه جااین ماشاهللا. کردم باز رو فریزر و یخچال در و رفتم آشپزخونه به موهام بستن از بعد

 ذهنم به خوراکی غذایی، مواد همه اون دیدن با! ادآدمیز  جون تا بگیر مرغ تخم از شه،می پیدا

 .شدم کردنش درست مشغول ذوق با و رسید

*** 

 گفتنمی هابچه همیشه! بود شده عالی. چشیدم امسبزی قرمه از کمی و کردم باز رو قابلمه در

 !تکه اصال نداره، حرف من قیمه و سبزی قرمه

 به نگاهی. بود شده آماده هم برنج. نشه ردس تا گذاشتم رو سرش و کردم خاموش رو گاز زیر

 حس کنم، عوض رو لباسم تا رفتم باال هاپله از تند تند. برسه ایمان که هاستاالن کردم، ساعت

 رو موهام و کردم تن به رو صورتی هایگل طرح با مشکی سرهمی سریع. گرفتم غذا بو کردممی

. رفتم پایین به ام،عروسکی صورتی دمپایی نپوشید از بعد و گذشتم آرایش خیر از. گذاشتم باز

 .نشستم اپن رو امهمیشگی عادت به. نیومده هنوز خب

 وقته خیلی من خب ولی زدممی رو حرفایی همچین ایمان به نباید و بودم من مقصر که دونممی

 با اگر حتی همیشه من. کشیدم آهی. شده خشک شده، سرد گفتارم و رفتار شدم، جوریاین که

 ولی کردممی خواهی معذرت ازشون رفتارم با بودم من مقصر اگر و شدمی دعوام شقایق و کانی

 ایمان به کارم با باید منم، مقصر که دونممی چون هم حاال «ببخشید» نگفتم و نرفتم وقتهیچ

 بقیه مثل برام ایمان اگر شاید. مقصرم من که فهمممی و باالست فهمم و درک که بدم نشون

 با داده، خونه غریب شهر این تو من به اون. داره فرق ایمان ولی نبود؛ مهم برام اصال بود، پسرها

 بودن اضافه احساس من تا بزنه حرف من با تلخی با نشده هم باریک حتی و کنهمی مهربونی من

 نداشته خطر احساس و نباشم تنها من تا بیاد خواسته جولیا از و رفته هااین از جدا حتی کنم،
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 رو من حسی یک وسط این حاال! دیگه باشه داشته فرق برام باید بقیه با پسر این خب باشم،

 :گهمی و میده قلقلک

« !داره فرق بقیه با برات هادالیل این خاطر به هم فقط و گیمی راست که تو خانوم، نورا باشه»

 .زدم جیغی شد،می داده تکون جلوم که دستی دیدن با و زدم پسش سریع

 .بابا منم! هم تو چته: یمانا

 ندیدمش؟ من چرا اومد؟ کی این وا. برداشتم زدنم جیغ از دست دیدنش با

 !نفهمیدم؟ چرا اومدی؟ کی -

 .انداخت باال «دونمنمی» معنی به هم رو اششونه. درآورد رو آب بطری و رفت یخچال سمت به

 :پرسیدم و دادم تکون رو سرم

 نیست؟ جولیا چرا دونیمی -

 :گفت و کشید سر رو آب طریب

 .اوهوم -

 .کنم بیان حرصی هیچ بدون رو امجمله کردم سعی! نُنُر لوس؟ انقدر هم پسر آخه گرفت، حرصم

 زد؟ زنگ بهت -

 هستی از رممی االن بگیره، رو من یکی خدایا. داد تکون رو سرش و گذاشت جاش سر رو بطری

 برات اومدم که بگو رو من اصال. دهمی من به سرباال جواب ایعقده مرتیکه! ها کنممی محوش

 !علفی یابو کردم، درست سبزی قرمه

 حکم رو این ادب که فعال نورا، باش آروم. کنه عوض رو لباسش تا رفت اون و نزدم حرفی دیگه

 آخه د  . کردم غنچه حرص با رو هامب**ل. کنی پر رو جاش تو نیست جولیا که موقعی تا کنهمی

 غذا شب چند میریمی حاال خوابی،می و خوریمی داری هی رو و چشم بی شم؟کلفت من مگه

 .نورا شو خفه! کنی؟ درست
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 :گفتم و بردم باال به دعا حالت به رو هامدست

 !شو خفه گممی خودم به درگیرم، خودم با. شدم ترخل بودم خل بده، شفا رو من خدایا -

 بی ایمان، اومدن با. شدمی پخش که بودم یسینمای فیلم دیدن مشغول و نشستم وی تی جلو

 گرفته حرصم هاشجواب از انقدر. بیارم چایی براش تا آشپزخونه رفتم و شدم بلند جام از حرف

 نشستم. رفتم پذیرایی به شکالت، و قند همراه به و ریختم چایی تا دو حرص و زور با. نگو که بود

 .حرف بدون ولی گذاشتم جلوش هم رو اون چای و برداشتم شکالت همراه به رو خودم چای و

 شنیدم رو صداش بعد دقیقه چند. نوشیدم می رو چای و دوختم چشم وی تی صفحه به بیخیال

 :گفت که

 .ممنون -

 نورام، منم خب. دادم تکون «خواهش» نشونه به رو سرم بود، وی تی به هامچشم که طورهمون

 نورای اون خواممی گفتم حاال. هست اولویتش تو غرورش حال، در چه و گذشته در چه که کسی

 .کم کم کنم، تغییر شبه یک کهاین نه ولی بشم قبلی

 هالیوان! شد تموم پرت و چرت کامال آخرش ولی بودم فیلم محو من و بود ساعتی دو حدود فیلم

 .بکشم رو شام باید دیگه و بود یازده ساعت خب. رفتم آشپزخونه به و برداشتم رو

. ریختم ظرف دوتا تو هم رو سبزی قرمه. کردم تزئین زعفرون با رو روش و ریختم ظرف تو رو برنج

 .کردم صداش نوشابه، لیوان، چنگال، و قاشق بشقاب، تا دو گذاشتن از بعد و چیدم رو میز

 .شام بیا ایمان -

 قرمه و برنج خودش برای و زد برقی هاشچشم غدا دیدن با. شدم منتظرش و نشستم خودم

 که طورهمون و کشیدم کنار شدم، سیر کهاین از بعد هم من. شد خوردن مشغول و ریخت سبزی

 .خوردممی هم رو نوشابه کرده، فرار آمازون از انگار که بود ایمانی به نگاهم

 غذا تند تند و انگشنه حاال و کردن بازی خیابون تو ساعت چند که بود شده هاییبچه پسر مثل

 نکردم تعجب باراین. شد نمایان «من گرگی چشم» کلمه ذهنم تو و زدم کجی لبخند. خورنمی
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 هم هست که چی هر ولی هست چی دونمنمی که داشتم عجیبی حس ایمان رو جدیدا چون

 .برادر و خواهر بین داشتن دوست مثل! بد هم و خوبه

 سومین این! شد توپ اندازه هامچشم. خوردن به کرد شروع دوباره و برد برنج سمت رو دستش

 ریختم اینوشابه سریع همین برای گلوش تو کنه گیر غذا شاید ترسیدم. خورهمی داره که بشقابیه

 :گفتم و

 .گلوت تو کنهمی گیر االن بخور بیا بیا، -

 شد؟ چش! وا. شد بلند اشقهقهه و افتاد دستش از بذاره دهنش خواستمی که قاشقی

 داشت، خنده آثار هنوز که صدایی با خندید، خوب کهینا از بعد اون و کردم نگاهش متعجب

 :گفت

 !اتقیافه فقط وای وای بود، باحال خیلی اتجمله -

. بود دارخنده و ضایع خیلی حالتم که دونممی چون گرفت امخنده هم خودم. ترکید دوباره و

 نمونده هم غذایی هدیگ و کرد تموم رو غذاش. نشه بلند امخنده تا دادم فشار هم رو هامب**ل

 !گوریل مرتیکه. کرد تموم رو همه! بخوره بخواد که بود

 :گفت و شد بلند جاش از

. باشه خوب دستپختت قدراین که کردمنمی هم رو فکرش. بود عالی فرفری، نکنه درد دستت -

 .ممنون خوردم، که بود غذاهایی ترینخوشمزه جزو که کنممی اعتراف

 فهیدم که حاال. گذاشت کنار رو بازی لوس آقا و کرد رو خودش کار تمپخ دست انگاری جان، ای

 :دممی آدم مثل هم رو جوابش شده، آدم مثل اخالقش

 .کنممی خواهش -

 لحظات ترینشیرین با که رفتم پذیرایی به هاظرف شستن از بعد من و شد خارج آشپزخونه از

 یکی اون و بود سرش زیر دستش یک. بود برده خوابش کاناپه رو ایمان. شدم مواجه امزندگی

 دیدنش با. بود ابروهاش بین اخمی و بود ریخته اشپیشونی رو موهاش. شکمش رو دستش
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 به کاشف منظمش هاینفس دیدن با. بود شده تخس هایبچه پسر مثل درست. زدم لبخندی

 رو موهاش آروم مآرو. نشستم کاناپه کنار و کردم خاموش رو وی تی. خوابه واقعا که اومد عمل

. مهربون ایمان   همون شدی حاال کردم، باز رو ابروهاش بین اخم ام،اشاره انگشت با و زدم کنار

 فصل. بود شده مخفی بلندش هایمژه و پلک اون پشت حاال دارش گرگ خاکستری هایچشم

 از بعد و رفتم خودم اتاق به. زدمی یخ قطعا خوابید،می جااین صبح تا پتو بی اگر و بود زمستون

. گذاشتم روش آروم و رفتم پایین به کردم،نمی استفاده ازش وقتهیچ که اضافی پتویی برداشتن

 :گفتم آروم بشم، اتاق وارد اینکه از قبل آخر، لحظه در. کردم خاموش رو هابرق و زدم لبخندی

 .کنیمی بازی باورهام تمام با داری -

 .همیشگی هایکابوس با هم باز البته رفتم، خواب به ساعت کردن کوک از بعد و رفتم اتاق به

*** 

 خواب لباس همون با و رفتم دستشویی سمت به سریع و شدم بلند جام از گوشی آالرم صدای با

 .کنم حاضر رو ایمان صبحانه تا رفتم پایین به خرسی

 به. گیرهمی درد مرک آخر این دونممی من بود، کاناپه رو هنوز ایمان و بود سکوت در غرق خونه

 چای لیوان یک همراه به و گذاشتم ظرف تو رو گردو و پنیر چای، کردن دم از بعد و رفتم آشپزخونه

 من صبحانه، برای اومد ایمان وقتی داشتم قصد چون نریختم خودم برای. گذاشتم میز روی بر

 .میاد خوابم خب! بخوابم تا اتاق برم سریع

 به گیج اول لحظه چند. شد بیدار ایمان شدم متوجه که بودم یداریب و خواب تو و نشستم اپن رو

 چون گذاشتم، میز روی رو نبات و پایین پریدم اپن رو از. رفت اتاقش به بعد ولی کرد نگاه اطراف

 کشیدم ایکالفه پوف! داده دست من به بودن کلفَت حس کامال االن. خورهمی نبات چای همیشه

 .اومد داخل به ایمان که

 !کرد هنگ بچم اوخی. میز به بعد و کرد نگاه من به گیج و متعجب

 .بخیر صبح -
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 :گفت و داد لبخند به رو جاش متعجبش قیافه

 .خانوم بخیر هم شما صبح -

 .کرد صدام جوری چه نگاه کلک،! ها شده بال

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بشین بیا -

 قوری و رفتم گاز سمت به. شد مهلق کردن درست مشغول و نشست صندلی رو لبخند همون با

 .کنهمی نگاهم معلومه، هاشدندون که لبخندی با دیدم و گذاشتم ایمان کنار برداشتم، رو

 خندی؟می چرا چیه؟ -

 :گفت و کرد بلندی خنده تک

 !شدی بامزه لباس این با چقدر -

 چرا که فرستادم نتلع خودم به و خودم سر تو کوبیدم گیدمی حتما االن. افتاد لباسم به نگاهم

 بسیار بلکه نشدم ناراحت تنها نه بنده که برسونم عرضتون به باید ولی نکردم عوض رو لباسم

 .شدم شاد بسیار

 .اوهوم -

 زانوم زیر تا اشبلندی و داشت خرس عکس روش که گشادی تیشرت. دیگه گممی راست خب

 !من؟ بودم کی بامزه! بود پام امروسکیع هایکفش و بود باز هم امفرفری موهای کن فکر حاال بود؛

 .داد تکون سر و خندید ایمان

 .نرفته دخترها بقیه به هیچیت تو: ایمان

 حرفی دوباره خواست ایمان. گرفتم رو جلوش سریع خب ولی ها بزنم پوزخند دوباره بود نزدیک

 :گفتم سریع که بزنه
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 .بای بای. پرهمی خوابم االن. شو ساکت هیس -

 .کپیدم سریع و گذاشتم تنها رو هوتمب ایمان

*** 

 مثل رو لباسم و رفتم دستشویی اینکه از بعد! بود ظهر از بعد دو ساعت شدم بیدار که خواب از

 زدم لبخندی «گوگولی» دیدن با و خورد زنگ امگوشی. شدم وی تی دیدن مشغول پوشیدم، آدم

 .کردم برقرار رو تماس و

 الو؟: جولیا

 ی؟خوب جولیا، سالم -

 نه؟ مگه بودی خواب االن تا بخیر ظهرت خوشگله، سالم: جولیا

 .خندیدم

 چطوره؟ خواهرت حال. ها شناختی رو من خوب -

 .باشه بیمارستان تخت رو عزیزت دردیه بد. بود غمگین و ناراحت صداش جولیا

 .نیومده بهوش هنوز که فعال: جولیا

 :گفتم ناراحتی با

 .نباش نگران میاد، بهوش زودتر ایشاهللا -

 .ایشاهللا: جولیا

 کجان؟ هاتزاده خواهر -

. کنهمی نگهداری هابچه از خواهرم شوهر و مونممی بیمارستان من بعدازظهر تا صبح: جولیا

 .بیمارستان میاد اون و خونه رممی من شب تا بعدازظهر چهار ساعت هایطرف

 :گفتم بود، وی تی به نگاهم که حالی در
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 سالشونه؟ چند -

 .سال شیش امیلی و سال چهار ت د. انبچه: جولیا

 واقعا بشه؟ طوریاین باید هم خواهرش حاال کشیده زجر همه این خودش خدا بنده این خدا، ای

 .مونممی کارت تو هاییموقع یک

 .ببوسشون من طرف از -

 :گفت و خندید

 تنگ براتون دلم قدراین یول ها، نبودم پیشتون روز یک کنی؟می چه ایمان با. خوشگله حتما -

 !شده

 :گفتم و خندیدم

 !شدید پرسته شکم شد، قبل مثل رفتارش غذا یک با. خوبه هم ایمان -

 :گفت و خندید

 خب؟ باشید، خودتون مراقب دیگه خب. انهمین همشون -

 .باوش -

 .بای بای برم، من فعال: جولیا

 :گفتم لبخندی نیمچه با

 .خدانگهدار -

 .ردمک قطع رو گوشی و

 !کشت رو کی کی نفهمیدم اخرش و شد تموم هم فیلم پیف،
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 دقیقه آمار خدا روز هر. شقایق از هم اشهمه! موند باز دهنم پیام همه اون دیدن با و اس تو رفتم

 هم امدلتنگی از کمی طوریاین دم،می جواب هم من و دهمی من به رو نیکا و خودش دقیقه به

 .شهمی برطرف

 .بخیر صبحت جیگر، سالم: شقایق. پیام اولین

 از کنهمی خودکشی داره هم نیکا. باشگاه رممی دارم من کپیدی؟ هنوز: گفت بعدش دقیقه پنج

 .زنهمی خر بس

 .بعد ساعت نیم

 موقع تا و من به داد رو اشگوشی نیکا دیشب راستی. کردم عوض رو لباسم و رسیدم من: شقایق

 .برم من فعال. منه دست کنکور

 .بعد ساعت دو

 آره؟ هم رو ریختی ایمان با نکنه بال. اه دیگه شو بیدار! هستم من برو زکی گفتی خرس به: شقایق

 تایپ براش همین برای پرته، و چرت هم اشبعدی هایپیام دونستممی. چشمک ایموجی بعد و

 .کردم

 .بگو پرت و چرت کمتر -

 .داد جواب که نشد ثانیه یک

 چطوری؟! سهیل ستاره عجب، چه: شقایق

 چطورین؟ هاشما. خوب -

 .خونهمی داره شب تا صبح که هم نیکا. آموزشگاه و باشگاه کال که من. خوبیم هم ما: شقا

 .زبان مدرس و بود باله مربی شقایق

 :کردم تایپ
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 خبر؟ چه نوید از. خداروشکر -

 :نوشت هیجان با

 بپوشم؟ چی لباس. رستوران بریم هم با شد قرار امشب نورا وای وای -

 :نوشتم خنده با

 .بودین نفر بیست همیشه که شماها نفری؟ دو -

 خوادمی امشب برای که گفت و زد زنگ من به دیشب! واال دونمنمی هم من. دونفری آره: شقا

 .بخوره من با رو شام

 !هوم؟ داره، دوسش که بگه بهش خوادمی شاید. افتاد کار به مغزم

 :نوشتم سریع

 .بگیره گاز رو مغزش خر شبام امیدوارم -

 شب باشه درست حدسم اگر حاال. نگرفته رو منظورم دونممی که هست اوشکول قدراین شقا این

 بزنه، حرف خوادمی صبح تا خودش اما ها، ندارم کاریش من! دارم هاداستان شقایق با

 .دیگه شناسمشمی

 گذره؟می چی مغزت تو باز چی؟ یعنی: شقا

 .بگذره خوش. بیخیالش. هیچی -

 بپوشم؟ چی بگو من به االن گذره،می بابا: شقا

 :گفتم و فرستادم خنده ایموجی

 .دیگه بپوش چیزی یک. گورت تو خاک -

 .من جیگر من، خواهر من، قشنگ   چشم جونم، نورایی: شقا

 .خودمه اوشکول که الحق. خندیم
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 اتآبی ساتن روسری. بپوش تیره جین شلوار با رو بازت جلو آسمونی آبی بلند مانتو. شدم خر -

 .کن سرت داره طرح که هم رو

 چی؟ شلوار کمربند چی؟ مانتو زیر تاپ چی؟ کفش! بیستی سلیقه تو که بشم فدات: شقا

 !گردش پی رفت هوشش و عقل داد، دستش کار عاشقی واقعا دیگه این. سرم تو کوبیدم

 :وشتمن براش همین برای نیومد دلم اما کنم اذیتش یکم خواستم

 هم رو من باز جلو سفید سانتی بیست پاشنه کفش. سوخته ایقهوه کمربند با سفید تاپ -

 .بپوش

 !دادی نجاتم جیگر، مرسی: شقا

 .کنم درست شام خواممی شو گم هم حاال خواهش، -

 نیست؟ جولیا مگه تو؟ هم جااون. اوهو: شقا

 .فعال کنم،می تعریف برات فردا -

 .اتگونه رو س*و*ب. باشه: شقا

 .شدم بلند جام از و مبل رو انداختم رو گوشی

*** 

 مستخدمشم؟ من مگه کلفتشم؟ من مگه اخه د

 ... .من مگه]

 غذا و میای هی خودت تو کن، درست غذا و بیا نگفت بهت که اون هم؟ تو چته نورا بابا ای -

 .کنیمی درست

 .پیدایی کم خوبی؟ شما؟ احوال درون، صدای به به -

 !کارهاتونیم تمام شاهد و هستیم همیشه که ما واال -
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 !زنی؟می دید رو من کارهای کشینمی خجالت شخصیت بی -

 !دیگه دارم خبر کارات از هستم، تو خود   من احمق،... کردی تغییر واقعا تو نورا، وای -

 [من؟ جان عه؟ -

 شیش افتاد، ساعت هب نگاهم! پریدم متر سه در صدای با که بودم خودم با درگیری خود مشغول

 .اومدنمی زود انقدر که ایمان. بود

 کجایی؟ جون، کوزت خانوم بر سالم: ایمان

 .جون کوزت و درد جون، کوزت و حناق ای

 .امآشپزخونه. سالم -

 .زد لبخندی من دیدن با و آشپزخونه اومد بعد لحظه چند

 چطوری؟: ایمان

 :گفتم کردم،می نگاهش که طورهمون و امچونه زیر زدم رو دستم

 اومدی؟ زود انقدر چرا! خوب -

 :گفت و نشست میز رو

 .بیام زودتر تنهایی گفتم برم؟ ناراحتی -

 کنی؟می بیرون اشخونه از رو طرف نورا، سرت بر خاک -]

 .[درون صدای شو هیس تو -

 :گفتم و پایین پریدم اپن رو از

 .نداشتم منظوری -

 :گفت و خندید
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 خبر؟ چه جولیا از. دونممی -

 .کردم کم کمی رو اششعله و کردم نگاه امقیمه به

 :گفتم

 .هابچه طفلک. زدیم حرف تلفنی هم با امروز -

 !ها؟بچه: ایمان

 .جولیا هایزاده خواهر -

 .نشه چیزی که ایشاهللا حاال آها،: ایمان

 نسکافه؟ یا قهوه چای؟ -

 :گفت و شد بلند جاش از

 .بکشی زحمت تو خوادنمی -

 :گفتم و زدم کجی خندلب

 کدوم؟ حاال. نیست زحمتی -

 !ببین حاال. بریدن لبخند با رو نافش این دونم،می من آقا. زد لبخند باز

 .شهنمی که طوریاین آخه: ایمان

 .دارم هم سرگرمی یک جوریاین حداقل ره،می سر بیکاری از امحوصله خودم شه؟نمی چرا -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 و افتادم عقب کارها خیلی از بودم ایران که مدتی اون. شلوغه خیلی سرم توروخدا، یدببخش -

 .گردش ریممی روز یک حتما ولی ندارم، اضافی وقت اصال

 :گفتم و کردم گرد رو هامچشم
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 خوری؟می چی بیخیال، رو حرفا این اصال. گیرممی وجدان عذاب نگو جوریاین ایمان -

 :گفت و خندید که فتمگ کشدار رو خوریمی چی

 .خورممی قهوه -

 سالن به قهوه، کردن درست از بعد من و شد خارج آشپزخونه از. داد جواب خودم مثل! برقی عنتر

 .رفتم

 .نشست کنارم نفر یک فاصله به و پایین اومد خونگی لباس با ایمان که گذشت دقیقه چند

 خبر؟ چه دیگه: ایمان

 .نیست خبری -

 .بود وی تی به نگاهم بدم وابج خواستممی وقتی

 خبر؟ چه شقایق و نوید از: ایمان

 :گفتم هیجان با و چرخیدم سمتش به کامل دهنش از حرف این شنیدن با

 .بیرون برن که هم با دارن قرار امشب -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .دونممی -

 !دونه؟می کجا از کردم، تعجب

 دونی؟می کجا از -

 :گفت و باال انداخت رو اششونه

 .بیرون برن که بود خودم نقشه -

 :گفتم جیغ با
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 هان؟ -

 زنی؟می جیغ چرا: ایمان

 چی؟ یعنی آقا اینجایی، که تو بود؟ خودت نقشه که چی یعنی -

 :گفت و خندید

 اوکی؟ بیرون، برن هم با امشب که گفتم نوید به من کهاین یعنی -

 .نفهمیدم بازم! باال پرید ابروهام

 گفتی؟ نوید به یجور  چه -

 :گفت و کرد نگاهم ضعیفم، کیویآی این بابت متاسفه برام دادمی نشون که ایقیافه با

 نفهمیدی؟ واقعا االن نورا، -

 :گفت سریع که کردم غنچه رو هامب**ل

 .نکن -

 :گفت و کرد وی تی طرف به رو روش که کردم اشغنچه بیشتر حرص با

. شدیم صمیمی هایرفیق االن تا دیدارمون اولین از جورایی یک و تماسیم در هم با نوید و من -

 .دادم نشون بهش رو راهکار هم من و گفت شقایق به نسبت اشعالقه از نوید

 !بگو پس آهان،

 .بگو زودتر خب -

 .طرفم برگشت سریع

 بگم؟ که دادی مهلت: ایمان

 !بخور رو من بیا بابا، خب
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 .داشتی رو آمارشون که خودت نه؟ یا ارمد خبر ازشون که پرسیمی داشتی مرض -

 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش

 .کرم دارم، کرم -

 .کردم عوض رو حرف ولی گرفت امخنده

 شقایق؟ به کنهمی اعتراف امشب یعنی -

 !عوق

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .شوندگیزن و خونه سر برن زودتر دوتا این و شه تموم خوشی و خوبی به چی همه ایشاهللا -

 که کنم فکر این به خواستمنمی. کنم منحرف قضیه این از رو ذهنم کردم سعی و نزدم حرفی

 مونکودکی خاطرات تمام! کنیم کیف تونیمنمی مجردی دیگه و شهمی هامرغ قاطی داره شقایق

 :گفت ایمان که رفتمی رژه هامچشم جلو داشت

 گفته؟ بهت رو سرنوشتش جولیا -

 .دادم تکون رو سرم

 چیه؟ نظرت: ایمان

 درباره؟ -

 :گفت و کرد نگاهم چشمی زیر

 .عشق درباره -

 :آوردم زبون به رو گذشت ذهنم از لحظه اون که کلمه تنها

 .متنفرم -

 !دادمی نشون رو فیل داشت که دوختم وی تی به رو نگاهم
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 متنفری؟ چرا: ایمان

 :گفتم و انداختم باال رو امشونه

 .متنفرم چون -

 .شهنمی دلیل اینکه: مانای

 :گفتم کنم، کنترلش کردممی سعی که لحنی با

 و بکشونه آتیش به رو نفر چند زندگی تونهمی! مزخرف هم خیلی. مزخرفیه چیز عشق چون -

 ... .چون متنفرم. کنه آب رو وجودشون و بیاره در پا از رو هاآدم تونهمی

 تو تنفر همه این از متعجب االن که ستمدونمی. بستم رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس

 همین لحنم باشه داشته ربط امگذشته به چیزی وقتی همیشه نیست، خودم دست ولی لحنمه

 !تنفر از پر و خشک و سرد شه،می طوری

 :گفتم و کردم باز رو هامچشم

 .بزنیم حرفی موضوع این درباره خوامنمی -

 :گفت سریع ایمان

 مزخرفه؟ هم شقایق و نوید بین شقع نظرت به االن یعنی -

 .خیلی باشه، قشنگ خیلی تونهمی عشق! نه -

 ... .حرفات پس: ایمان

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 خودم من! عشق مثل اشیکی شی،می متنفر چیزها بعضی از که افتهمی اتفاقاتی یک همیشه -

 شدنشون عاشق خاطر به رو بقیه که شهنمی دلیل این ولی متنفرم احساساتش و کلمه این از

 !کنم بازخواست
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 :گفت و زد هم به رو هاشدست که بودیم سکوت تو ثانیه چند

 .ممنون چسبید، خیلی -

 .کنممی خواهش -

 :پرسیدم شدنش تموم از بعد. اومدنمی در صدامون و بودیم مستند دیدن مشغول ایدقیقه چند

 !نگفتن هم رو زمانش حتی اینا ولی بریم رو ابقهمس که جااین اومدیم ما آخه؟ چی یعنی ایمان، -

 :گفت و کشید هوفی

 ایران؟ بری زودتر داری دوست خیلی -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .اونجاست من زندگی برم، خواممی که معلومه خب -

 گذره؟می سخت بهت جااین قدراین یعنی: ایمان

 :فتمگ وزغی هایچشم با و دادم تکون طرفین به رو سرم

 ... .تو و خوبه خیلی جولیا. خوبه خیلی جااین زنی؟می که حرفیه چه این -

 :پرسید هم پشت هابچه مثل و کرد نگاهم مشتاق هایچشم با

 .بگو بگو چی؟ چی؟ من -

 !آخه؟ بازی پارتی حد این در خدایا خوبه؟ هاتچشم قدراین چرا تو بشر، آخه

 :گفتم و کردم ایخنده تک

 .خوبی لیخی هم تو -

 داری گرگی، چشم. اون هایچشم تو خیره هم من هام،چشم تو شد خیره و شد آروم نگاهش

 فکر با و خوابممی تو فکر با چرا کنم؟می فکر بهت روز و شب جدیدا چرا کنی؟می کار چی باهام

 !بهم نریز رو معادالتم شم؟می بیدار خواب از تو
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 اون و دادم بود میز رو که ایمیوه جام به رو نگاهم که ودیمب حالت همون تو ایثانیه چند کنم فکر

 .کشید عمیقی نفس

 کردی؟ درست چی شام جون کوزت: ایمان

 که بودم نرسیده گاز به هنوز. رفتم آشپزخونه به و شدم بلند جام از جت مثل حرف این شنیدن با

 :گفتم جیغ با

 !امبَچه وای -

 قیافه با برگشتم وقتی و کشیدم ایآسوده نفس. وختنس آخیش. رفتم گاز سمت به سرعت با و

 .بود ایستاده در چهارچوب تو که شدم مواجه ایمان متعجب

 !ات؟بچه: ایمان

 ام؟بچه گهمی غذاش به کی! حد؟ این در هم سوتی بود؟ چی من آفرینش از هدفت خدایا

 .گفتم رو راستش همین برای و است ضایع خیلی دیدم که کنم مالی ماست خواستم اول

 .دیگه غذام -

 :گفت خنگی با

 !غذات؟ -

 :گفتم کالفگی با و نشستم اپن رو

 .امبچه غذا غذا، امبچه ایمان، وای -

 :گفتم همین برای و زنهمی رو سکته االن گفتم! بود ایسکته دیگه اشقیافه

 .امبچه گفتم غذا به پرید دهنم از خب خب، -

 بی درد! قهقه به شد تبدیل اون و زد ملیح لبخند یک بعد ولی کرد نگاهم قیافه همون با اول

 .گرفتم گاز رو زبونم سریع و نکنه خدا وای. ایمان بگیری درمون
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 کنم؟ کار چی تو دست از من آخه: ایمان

 .کردم نگاه سالن به و انداختم باال ایشونه تخس خیلی

 چطوره؟ هوا: ایمان

 .گرفتم رو منظورش که دهمی کونت اطراف به رو اشکله با داره دیدم! هوا؟

 .دارم دید چیز همه به! عالی خوب، -

 :گفت و خندید

 شینی؟می تو که شینهمی اپن رو رهمی دختری کدوم -

 :گفتم و کردم اشاره خودم به

 .دارم فرق دخترها همه با من -

 .بود خاصی جور یک نبود، لبخندهاش از کدومهیچ مثل لبخندش

 :گفت خاصش لبخند همون با

 .داری فرق همه با تو که دونممی -

 !کردم ذوق جوریهمون باشن، داده تیتاپ بهم انگار هم خر من. شد خارج آشپزخونه از بعد و

*** 

 وضعیت این از داره حالم دیگه. شدم خارج آشپزخونه از و گذاشتم ظرفشویی ماشین تو رو هاظرف

 !خورهمی بهم

 نم موهاش اومد، پایین هاپله از خونگی لباس با ایمان حظهل همون که نشستم کاناپه رو حرص با

 .اومده حمام از تازه که دادمی نشون این و داشت

 :گفتم طلبکار

 زمانیه؟ چه مسابقه ندادی، رو سوالم جواب -
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 :گفت اشهمیشگی لبخند با بعد و متعجب اولش

 جون؟ کوزت خوبه بیارم، در رو آمارش که مرکز رممی فردا -

 مکان و جا من به و هستم اشخونه تو من. محبت و مهربونی همه این از گرفت، بغضم داگاهناخو

 !کردم سوال ازش بدی لحن چه با حاال من و نباشم تنها غریب شهر این تو تا داده

 :گفتم و شدم بلند جام از و نکردم توجهی بغضم به

 .بخیر شب بخوابم، رممی من -

 :گفت هک رفتممی باال داشتم پله از

 .شبه سر تازه زود؟ انقدر چرا -

 شد؟نمی خفه چرا بغضم

 :گفتم زور به

 .امخسته -

 :گفت فوری

 خوادنمی تو کنممی درست صبحانه خودم صبح فردا. افتادی زحمت به خیلی امشب ببخشید -

 .بیوفتی زحمت به

 بغضی به اصال. شمنمی بیدار خواب از هم صبح دیگه آخیش. رفتم اتاقم به و دادم تکون رو سرم

... نوید... شقایق! وایی. رفتم امگوشی سمت به و نکردم توجهی هم بشکنه داشت امکان که

 پیام سیل با که کردم روشن رو گوشی سریع! رفت یادم که مالجم تو خاک! اعتراف... رستوران

 پیام از یکی دیدن با و دادمی دقیقه به دقیقه آمار داشت که خوندم رو همه. شدم مواجه شقایق

 .زدم ایخفه جیغ ها
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 وقته خیلی که گفت و کرد اعتراف امشب. داره دوست رو من نوید نورا شه،نمی باورم نورا نورا: شقا

 امشب من که بگم بهت رو این فقط و بنویسم چی دونمنمی که خوشحالم انقدر نورا. عاشقمه

 !زمینم روی آدم ترینخوشبخت

 خودم خوب اینکه از بعد و زدممی بشکن خوشحالی با و دنیا یقرف بهترین برای شدم خوشحال

 .کردم تایپ براش کردم، احساسی تخلیه رو

 کهاین فقط ولی بگم چی بهت دونمنمی که خوشحالم انقدر تو مثل هم من. دیدم رو پیامت تازه -

 .دارم رو آرزوها بهترین براتون و رسیدی داشتی دوسش که کسی اون به خوشحالم

 حرف صبح تا نوید و شقایق امشب که دونستممی. گذاشتم کنارم و کردم خاموش رو یگوش

 از بدم رو شقایق جواب اگر که دونممی هم رو این و باشم مزاحمشون که خواستمنمی و زننمی

 بشنوه احساساتش از باید که کسی اون ولی! بزنه حرف احساساتش از من با تا شهمی غافل نوید

 !من نه نوید  

 هدیه آدم به رو آرامش دنیا یک زنهمی حرف وقتی که صدایی برای نیکا، صدای برای زده لک دلم

! کنممی دق وگرنه بشنوم رو نیکا صدای باید حتما فردا. زدم غلت اتاقم پنجره سمت به. دهمی

 کیه؟ خر کنکور کنکور، بابای   گور اصال

 هدف و خونهمی رو درسش داره خودش چهب کنکور؟ بابای گور چیو چی نورا؟ تو گیمی چی -]

 !داره حدی هم زر زر دیگه وسط؟ این گیمی چی تو وقتاون داره

 ![واال قدیم، درون صدای هم درون صدای! بخور رو من بیا بابا خب -

*** 

 هم با کلی و زد زنگ شقایق لحظه همون که کردم روشن رو گوشی شدم بیدار خواب از وقتی صبح

 ذاشتیمی حداقل خب گفتم بهش ضایع؟ اینقدر هم آدم آخه! بود نوید پیش احمق. زدیم حرف

 گفت باید االن رسما یعنی! شهمی تنگ آقامون برا دلم نه گهمی ببینید، رو هم بعد بگذره روز چند

 !زرشک
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 با من. خوشحاله دلش ته از که کردم شکر رو خدا بار هزار من و بود خوب خیلی شقایق حال

 شهر باال بچه دو هر و بودیم همسایه هاموقع اون دارم، خاطره االن به تا سالگی پنج از شقایق

 بس و بود مهم برام که بود باباجون فقط و ندیدم رو مادر و پدر رنگ همموقع اون از که من! تهران

 !بزرگش برادر شهروز، به مخصوصا بود وابسته اشخانواده به خیلی شقایق اما

 رو اشونخونه کالهبردار یک اینکه بدتر همه از و بود بد حالش خیلی قایقش هااون مرگ از بعد

 خونه تا کرد کاری هر باباجون که نمونه ناگفته البته میاد ما خونه به درمونده شقایق و کشهمی باال

 عادی زندگی به و آورد دست به رو اشروحیه شقایق اینکه تا گذشتن هاروز. نشد اما بگیره پس رو

 مستقل که خواستمی و کرد اجاره رو نقلی خونه خودش خواست به. برگشت خانواده دونب ولی

 خرج بتونه تا کردن کار به کرد شروع و کرد ول رو درس پس کنه، عادت زندگی این به و باشه

 هم من و داشت رو هواش دورادور هم جون بابا بده، رو خونه اجاره و بیاره در رو نفری یک زندگی

 نفری سه تا نیکا و من پیش بیاد که گفتم خودم خواست به هم آخرها این که ذاشتم،نمی تنهاش

 چند. زدم زنگ خونه به و برداشتم شقایق زندگی سرنوشت به کردن فکر از دست. کنیم زندگی

 :پیچید گوشی تو آرومش صدای که نگذشت لحظه

 الو؟ -

 .خواهر عمر سالم -

 :گفت خوشحالی با و کشید جیغی

 خوبی؟ تویی؟ نورا وای -

 :گفتم و خندیم

 خوبی؟ چطوری؟ تو! خوبم من منم، آره -

 .شده تنگ برات دلم قدراون نورا آخ خبرا؟ چه. خوبم هم من: نیکا

 .پیشتون میام من و شهمی تموم زودی هم دوری این. دلتنگتونم بیشتر که من -

 کی ؟ مسابقه راستی. اوهوم: نیکا
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 :گفتم و کشیدم ایکالفه هوف

 .بگیره رو آمارش امروز ایمان شد قرار واال، دونمنمی -

 !ها؟ کنه؟نمی اذیتت که ایمان نورا، گممی: نیکا

 آخه؟ تو شدی بزرگ انقدر کی فسقل. منه نگران که خواهرم برای بمیرم من الهی ای

 یگمی بهش تو بعد داره کنکور امسال ها، سالشه هجده طرف بابا جدی؟ نه خلی؟ تو نورا -]

 !هابزگتری ازش سال پنج کال دیدی؟ بچه رو نیکا تو فسقل؟

 !جون وجدان گممی -

 چیه؟ هان -

 !چیه؟ نظرت ها؟ بخور، رو من بیا -

 .[خطه پشت که بده رو نیکا جواب فعال نورا بمیر خفه -

 .نباش نگران. خوبیه پسر خیلی بابا نه -

 :گفتم هیجان با که نگفت چیزی

 داری؟ خبر رو شقایق و نوید قضیه -

 :گفت هیجان با هم اون

 .براشون خوشحالم اینقدر آره وای -

 !ایش. ببینش تا رفت زود صبح دیدی؟ رو جنبه بی. هم من وای -

 .خندید

 دارن حق. شهمی تنگ دلت نبینیش ساعت یگ اگر حتی بشی که عاشق دیگه، عاشق   خب: نیکا

 !دوتا این

 :مگفت قیافه همون با. پرید باال ابروهام
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 .خانوم نیکا شنوممی جدید هایحرف آره؟ عاشقه؟ که خب -

 :گفت بود، شده دستپاچه که لحنی با و سریع

 جا؟اون کنیمی کارا چه. نورا بیخال اصال. نیست آدم دست که عاشقی. دیگه آره... آر -

 !خبره چه فهمممی آخرش که من بپیچون، رو من حاال خانوم، نیکا شمنمی بیخال که من

 .امخونه کال نیست، خبری هیچ جااین -

 .کن تفریح یکم بیرون برو خب: نیکا

 !کی نیست معلوم ولی بریم ایمان با شده قرار حاال -

 نیست؟ معلوم چی یعنی وا،: نیکا

 شد قرار. نداره خالی وقت همین برای افتاده عقب کارهاش از کلی نبوده جااین که وقتی چند -

 .بیرون بریم هم با شد کمتر کارش وقتی

 ست؟کارهچی اصال شلوغه؟ سرش قدراین یعنی: نیکا

 :گفتم و زدم داریدندون لبخند

 بیایی برو جااین حسابی و ماهره کارش تو هم خیلی گویا و روانشناسه فهمیدم من که اونجایی تا -

 .داره

 .دادم فاصله گوشم از رو گوشی خنده با که کشید بلندی سوت

 .دکتره طرف بابا، جون: نیکا

 :گفت که خندیدم

 .خلی خیلی نکنی تورش اگر بخدا کن، تور رو همین نورا -

 :گفتم و کردم گرد رو هامچشم

 .باش خیال همین به -
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 .معلومه چالت االن دونممی که بشه اتخنده فدای خواهرت. اومد اشخنده صدای

 .زدی زنگ که ممنون بود، شده تنگ صدات برای دلم خیلی: نیکا

 .نداریم بیشتر که خانوم نیکا یه -

 .بشم قبول کن دعا نورا. بشکنه درس تو اماراده نخواستم چون نزدم زنگ خودم: نیکا

 :گفتم بخشی اطمینان لحن با

 .شیمی قبول عزیزم، نباش نگران -

 .ایشاهللا: نیکا

 .بخون رو درست برو عزیزم خب -

 :گفتم که پیچید گوشی تو چیزی صدای

 ود؟ب چی صدای -

 گرفتی؟ کردم، ست*و*ب: نیکا

 !شهنمی بزرگ وقتهیچ دختر این. خندیدم

 .عمرم آره -

 :گفتم و یدمش*س*و*ب هم من

 .اتگونه رو س*و*ب -

 :گفت و خندید

 .کوچولو مامان خداحافظ بیا، زودتر -

 .باش خودت مراقب -
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! خونه تو پوکیدم نم؟ک کارچی هوف ظهره،بعداز سه ساعت که االن خب. کردم خاموش رو گوشی و

 اومد؟ االن چرا این! وا. اومد ایمان و شد باز در که کردممی غر غر خودم با داشتم

 :گفتم متعجب قیافه با

 .سالم -

 :گفت و انداخت اپن رو رو کیفش

 .فرفری سالم -

 رو دهنم جلو سریع که اومدی زود چرا بپرسم خواستم. فرفری گهمی بهم بار یک وقت چند هر

 .بگه خودش تا مگرفت

 .خورهمی آب اول میاد سرکار از هروقت رفت، یخچال طرف به اون و نشستم اپن رو

 تو تونمنمی اصال. داشتم تن به مشکی بلند شلوار با سفید تیشرت کردم، لباسم به نگاهی

 .بپوشم خونه تو بلند آستین لباس زمستون

 .است دیگه تههف دو مسابقه نداریم، وقت اصال ببین نورا خب: ایمان

 .کردم نگاهش متعجب

 !چی؟ -

 شده؟ چم گرفتم؟ قلب تپش چرا! بکش رو من خدایا وای. ایستاد جلوم و شد خارج اشپزخونه از

 .است مسابقه دیگه هفته دو که شد معلوم و درآوردم رو آمارش امروز جنابعالی دستور به -

 که قلبم رو گذاشتم رو دستم. رفت هاپله سمت به و شد دور من از اون و دادم تکون رو سرم فقط

 من؟ بود شده چم. بود شده آروم حاال

 :گفتم بلندی صدای با

 تمرین؟ ریممی االن -
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 :گفت بلند صدای با هم اون

 .آره -

 مشکی لش بلوز و کردم باز رو کمد در! بپوشم؟ چی. رفتم اتاقم سمت به و پایین پریدم اپن رو از

 سری و ایستادم آینه جلو. کردم پام به رو اممشکی کتونی و آوردم در قرمز اسلش شلوار همراه به

 شبیه. گذاشتم سر به قرمزی تل و کردم باز رو موهام کش آخر لحظه. دادم تکون رضایت رو از

 !بودم شده موز میکی

 و بود زده مشکی پا تا سر تیپ. شد خارج اتاقش از هم ایمان لحظه همون که شدم خارج اتاق از

 .جذاب عوضی  ! بود شده خوشگل چقدر بود، دارمن موهاش

 .بریـم: ایمان

 کردم حس گذشت کنارم از که همین. بره پایین هاپله از اون اول گذاشتم و دادم تکون رو سرم

 کوفتیه؟ چه دیگه این خدایا. کرد کار به شروع دوباره بعد و افتاد کار از قلبم

 .گذاشتیم رو آهنگ و رفتیم زمین زیر طرف به

 .نه یا هست مشکلی ببینیم تا بریم کامل رو رقص بار یک بیا اول -

 .اوکی: ایمان

 قلبم ضربان من شد،می دونفره رقص به نوبت که بار هر. کردیم رقص به شروع و شد پلی آهنگ

 طراحی رو دقیقه پونزده فقط ما و بود آهنگ دقیقه پنج و بیست. کردنمی ول و شدمی شروع

 !بودیم کرده

 :گفتم و دادم استپ رو آهنگ

 درسته؟ نبود، مشکلی که جااین تا -

 

 :گفت و زد کمرش به رو دستش
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 .درسته چی همه آره، -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 اش؟بقیه برای بریم -

 :گفت و نشست زمین رو جاهمون

 کنیم؟ استراحت یکم -

 تیله دوتا اون به و تمنگف چیزی! است خسته بچم اوخی انداختم، اشخسته چهره به نگاهی

 خر من که نکن شرک خر شبیه رو هاتچشم گرگی، چشم هی. شدم خیره رنگ خاکستری

 :گفتم سریع که کرد جوریاون رو هاشچشم دوباره. شمنمی

 .باشه -

! پس؟ شد چی که نشی خر بود قرار خانوم، نورا هی! کشید دراز جاهمون و زد نماییدندون لبخند

 .شده چم نمدونمی هم خودم

 امفاصله! بودم خوابیده ظهر لنگ تا چون نکشیدم دراز ولی نشستم بودم که جاییهمون هم من

 که وقتی از. دیدممی رو رخشنیم من و بود بسته رو هاشچشم. بود قدم دو اندازه به ایمان با

 داشته ریش ته باید مرد اصال. کنه تیغ شیش که ندیدم حاال تا و داره ریش ته همیشه یادمه

 !واال باشه،

 و برگشت طرفم به ایمان لحظه همون. شدم خیره گرگی چشم به لبخند با و کردم بغل رو پاهام

 .داره عالمی که هاشچشم از نگم آخ! کردم سکته رسما لحظه اون یعنی کرد، نگاهم تیز

 نورا؟: ایمان

 هوم؟ -

 :گفت و گذاشت سرش زیر رو دستاش از یکی

 کردی؟ شرکت قهمساب تو چرا تو -
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 :گفتم و دوختم آینه به رو نگاهم دروغ؟ یا بگم راست بدم؟ رو جوابش چی االن

 چطور؟ -

 .پرسیدم طوریهمین هیچی،: ایمان

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 کردی؟ شرکت چرا خودت -

 :گفت و زد لبخندی نیمچه

 دی؟می جواب سوال با رو سوال -

 :گفت که انداختم باال رو امشونه

 پیشنهاد به مدت اون تو. بودم ایران ماه شیش مدت به و رفتم ایران به سال دو از بعد من خب -

 نکرده شرکت ایمسابقه که بود وقت خیلی و نداشتم کاری ایران چون کردم نام ثبت و رفتم ایلیا

 من که است جایی تو اشاصلی مسابقه بشم، برنده رو اشمقدماتی اگر دیدم که هم من! بودم

 .هستم شما خدمت در هم االن و کردم نام ثبت دیگه کنم،می دگیزن

 :گفتم و زدم کجی لبخند 

 !داره فرق آسمون تا زمین تو قضیه با من قضیه -

 :گفت و نشست زانو چهار

 چطور؟ -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !پول برای... من اما کردی نام ثبت و اومدی سرگرمی و تفریح برای تو -

 :گفت و االب رفت ابروش یک

 !پول؟ برای چی یعنی -
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 :گفتم و کردم نگاهش

 زدم امزندگی و کار از کردم نام ثبت وقتی من مثال! من ضرر به هم و منه نفع به هم مسابقه این -

 دستم به پولی... اون از جدا و رهمی باد به زحماتم تمام نشم، برنده و ببازم اگر ولی کنم تمرین تا

 فهمیدی؟ حاال. کنه پر رو نکردم کار که ماهی ندچ اون جای تا رسهنمی

 :گفت و داد تکون رو سرش

 ... .تو ولی گفتمی دروغ بود، تو جای دختری هر االن اگر -

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 باید من پس منه، زندگی این ولی تلخه حق حرف که درست چون گفتم رو راستش من ولی -

 !مبیا کنار هاشواقعیت با و بپذیرمش

 از شد؟ راحت خیالم زد که لبخندی با کردم حس چرا. زد لبخند بعد ولی کرد نگاهم لحظه چند

 باشه؟ داشته اهمیت برام باید مگه نکرده؟ تغییر دربارم نظرش اینکه

 بپرسم؟ سوالی یک: ایمان

 .دادم تکون «چیه؟» معنی به رو سرم

 نیستن؟... مگه مادرت و پدر: ایمان

 ان؟چیکاره ان؟چی اصال! ایکلیشه هایهواژ  چه مادر؟ و پدر

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .نیستن که وقته خیلی اونا -

 :گفت و کرد ریز رو هاشچشم

 کردن؟ فوت -

 :گفتم خشم و حرص با
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 !مردن من برای که وقته خیلی اونا -

 و پدر از طوراین ایبچه که کنی باور تونینمی چیه؟ شد؛ بدتر پوزخندم. کرد نگاهم تعجب با

 از شده پر وجودم ذره ذره که امکسی همون من گرگی، چشم کن نگاه رو من! باشه؟ متنفر مادرش

 .تنفر

 نابود رو هامدست کف و نبود حواسم هم باز! لعنتی کردم، نگاه هامدست به سوزشی حس با

 .کردم

. کردم نگاه بود، دهاوم وجود به دستم پوست با ناخون کردن فرو اثر در که هاییخون به تفاوت،بی

 .گرفت رو هامدست و نشست کنارم سریع ایمان

 !کردی؟ کار چی هاتدست با: ایمان

 !گرگی؟ چشم آره من؟ خاطر به ناراحته؟ و پریشون صداش چرا

 :گفت قبل از ترپریشون ایمان و گفتم «آخ» که هازخم از یکی رو کشید آروم شستش انگشت با

 !کردی کارچی هاتدست با نگاه میاری؟ خودت سر که بالییه چه این -

 اول. ببینمش بهتر تا کردم بلند رو سرم. شد بلند جاش از اون و کردم نگاهش فقط حرف بی

 .من به بعد و کرد هامدست به نگاهی

 !خب؟ بیام، من تا شینیمی جاهمین و نمیاری در بازی سرتق: ایمان

 شد باعث که دادم دستم کف هایخون به رو همنگا دوباره. شد خارج اون و دادم تکون رو سرم

 خیلی کارماین سر همیشه باباجون کنم، ترک تونمنمی وقتهیچ رو عادت این. بزنم پوزخندی

 صدای. دممی تکیه دیوار به رو سرم و شهمی تبدیل محوی لبخند به پوزخندم. خوردمی حرص

 .گیرهمی هاشدست تو ور  هامدست و شینهمی جلوم ایمان بعد و شنوممی رو در

 .کنممی کوتاه رو هاتناخون خودم دفعهاین: ایمان
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 پاک مشغول و پایین سرش گرگی چشم. زنممی کجی لبخند من و زد رو حرف این جدی خیلی

 تبدیل عمیقی لبخند به کجم لبخند اشپریشونی و دقت دیدن با. هست هامدست از خون کردن

 تو. کنهمی نگاهم و میاره باال رو سرش. کنممی نگاه کارهاش تک تک به هامچشم با و شهمی

 نگاهش عصبی؟ چرا. شهمی دیده هم عصبی هایرگه البته نیست، نگرانی جز هیچی نگاهش

 :گفت اون و کردم

 .بزنم بتادین خواممی -

 !بتادین وای

 :گفتم آویزون قیافه با

 !نه بتادین -

 :گهمی و گیرهمی صورتم جلو رو دستش تصورم برعکس اما کنهمی تعجب یا خندهمی یا االن گفتم

 .بگیر گاز رو من دست گرفت، دردت اگر -

 به نگاه یک و دستش به نگاه یک بگیرم؟ گاز رو گرگی چشم دست من کردم، نگاهش تعجب با

 :گفتم و کردم خودش

 .نیست بتادین به نیاز اصال. خوامنمی -

 و شد بدتر خیلی سوزشش شم بلند که گذاشتم زمین به ور  دستم تا شم، بلند جام از خواستم

 .ببندم درد از رو هامچشم شد باعث

 !غدی؟ و دنده یک انقدر چرا آخه د  : ایمان

 !شی؟می عصبی چرا گرگی، چشم. کردم نگاهش و کردم باز رو هامچشم

 :گهمی خشم با و شهمی ترعصبی صداش

 .جات سر بشین -

 :گهمی و بندهمی رو هاشچشم کالفگی با. کنممی نگاهش مظلوم و شینیممی جام سر حرف بی
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 .نکن نگاهم طوریاون -

 :گممی و کنممی نگاه دستش تو بتادین به. زنهمی محوی لبخند بار این و کنهمی باز رو هاشچشم

 .شهمی خوب خودش خدا به نکنی؟ استفاده بتادین شهمی -

 ولی! گزهنمی هم ککم اما میارم هامدست سر رو بال این ههمیش من. بود شده مظلوم خیلی صدام

 .شدم مظلوم و لوس انقدر چرا دونمنمی هم خودم... باراین

 خانومی؟ باشه. نکنه عفونت و بشه خوب زودتر تا کنم استفاده بتادین باید من: ایمان

 !بزنه آمپول تا کنن راضی رو ساله پنج بچه خوانمی که زدمی حرف کسانی مثل

 !شده چم که داند خدا. شدم لذت غرق من و «خانومی» گفت بهم که بود بار اولین

 رو بتادین. دادم تکون رو سرم فقط و کنم مخالفت نتونستم اصال باهام زد حرف طوریاین وقتی

 رو پنبه که همین! خوردممی باید موش مرگ انگار. کردممی نگاهش عجز با من و ریخت پنبه

 هم خودم و زدم جیغی! سوختم هام،چشم جلو اومد جدم هفـــــت م،هادست کف گذاشت

 دهنم تو دستش. گرفتم گاز بد خیلی چون کردم نابود رو ایمان دست ولی کردم کار چی نفهمیدم

 من برو تو زکی گفتم سگ به! گرفتممی گاز ناخواسته هامدست به پنبه بار هر لمس با و بود

 حاال انداختم، پایین رو سرم شرمندگی با و درآوردم دهنم زا رو دستش شد تموم وقتی! هستم

 !نگیرم گاز بود قرار خوبه

 ... .خواستمنمی ببخشید -

 :گهمی و کنهمی قطع رو حرفم

 .شد کم هم خودم درد طوریاین -

 اون تو غرق من ولی شهمی هامدست باندپیچی مشغول. کنممی نگاهش و باال میارم رو سرم

 لبخندی فهمممی رو منظورش وقتی و کنممی فکر کمی چی؟ یعنی! شممی فتگ که ایجمله

 من قلب گینمی زنیمی رو هاحرف این بشه؟ چی قراره گرگی چشم. کنممی نگاهش و زنممی

 زنه؟می تند تند و است جنبهبی
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 .شم بلند هم من تا کرد کمکم و شد بلند جاش از کرد باندپیچی رو هامدست وقتی

 دفعهاون نبود، چیزها جور این و باندپیچی به نیازی اصال. شدمی خوب خودش خدا به نایما -

 .گفتم هم

 :گهمی آروم و زنهمی لبخندی

 .بگیره آروم دلم من که شهنمی دلیل این ولی سطحی، خراش یک بگو تو -

 !غش من... آقا

 !بیرون نهز می االن که بگیره رو من قلب یکی. ها شهمی چیزیش یه این امشب

 :گفت که بود بدی سکوت. پایین اندازممی رو سرم و گمنمی چیزی

 .باال بریم کنسله، تمرین -

 :میگم اعتراض با و باال میارم رو سرم

 !ایمان عه، -

 :گهمی و کنهمی اخم

 .گفتم که همین -

. رممی تشسم به بعد و کوبممی زمین به رو پاهام حرص با من و رهمی در سمت به من از زودتر

 :بگم تا شد باعث و شد سردم رفتیم حیاط تو که همین

 !سرده چه وویی، -

 اون از زودتر و رسونممی بهش رو خودم بدو بدو. نشید رو صدام و بود جلوتر خیلی من از ایمان

. اومد داخل به ایمان دقیقه چند از بعد و رسوندم شومینه به رو خودم. رممی خونه داخل به

 !نیست؟ سردش و بود تنش تیشرت

 نیست؟ سردت تو -
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 :گفت و نشست مبل رو تفاوت بی

 .خوبی این به هوا -

 ها؟

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 !ها زمستونه -

 :گفت و کرد نگاهم

 .نیستم سرمایی من! باشه خب -

 لبخندی و کنممی حس کمرم رو رو آتش گرمای. نشستم زمین رو جاهمون و انداختم باال ابرویی

 .زنممی رضایت رو زا

 .کردم آنالیز رو خونه دور تا دور نگاهم با من و بود دیدن وی تی مشغول ایمان

 از آشپزخونه. سالن هم چپ سمت و بود آشپزخونه راست سمت شدی،می وارد در از وقتی

 نفره دوازده نهارخوری میز هم آشپزخونه گوشه و بود شده تکمیل کاراملی و سفید هایکابینت

 یک فقط و سفید همه هادیوار و بود شده پر آسمونی، آبی رنگ به راحتی هایمبل با سالن .بود

 روشن ایقهوه میز و بود وی تی نفره، سه مبل رویروبه. شده پوشیده آبی دیواری کاغذ با که دیوار

 پله ات پنج ورودی در رویروبه. نیست ایمان که زمانی البته! ذاشتممی روش رو پام من همیشه که

 گفتم اوخی. چپه سمت جولیا اتاق و راست سمت من اتاق. داره راه هاخواب اتاق به که است

 خاک ایمان؟ اتاق گفتم عه. ایمان اتاق هم راهرو آخر. بگیرم ایمان از رو خبرش باشه یادم جولیا،

! ببینم رو شاتاق نرفتم حاال تا ولی تنهام خونه این تو من مدت همه این کردن، امعرضهبی سر بر

 دیدم، قبال هم رو جولیا اتاق. بشه رفع فضولیم تا رممی حتما فردا! دیدین؟ ترعرضهبی من از یعنی

 شخص   به خودم من. است پنجره کنار یعنی خونه چپ سمت هم شومینه. بنفشه اتاقش ست

 نازی و نقلی خونه. دهمی نشون رو حیاط نمای و کرده احاطه رو دیوار کل که امپنجره این عاشق
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 من بابا! شهنمی پیدا جااین تو مشکی رنگ... که اینه مشکلش تنها. شینهمی دل به که است

 !بگم؟ کی به روشن، رنگ به ندارم عادت

 و کنهمی نگاهم ایمان. بشه آویزون امقیافه تا شهمی باعث و شده تنگ اممشکی اتاق برای دلم

 :گهمی

 سوزه؟می هاتدست -

 .خوردم شمشیر زخم گاران بابا ای

 .دممی تکون منفی عالمت به رو سرم

 شده؟ چی پس: ایمان

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم آویزون قیافه همون با

 .خواممی رو اتاقم من -

 لوس همه این االن تا! امبال من چقدر توروخدا نگاه. دونممی خودم هست چیزیم یک امشب من

 اصال. کنممی در به راه از رو مردم بچه امشب! ناقالام پا یک اصال ،کردمنمی رو و بودم بلد بازی

! شدم؟ مظلوم انقدر کی کردم؟ ناز کی کردم؟ لوس کی من خدایی؟ نه بودم؟ بلد رو کارها این من

 .فهممنمی خودم ولی شده امچیزی یک که برس دادم به خودت خدایا

 .خانومی باال بگیر رو سرت: ایمان

 بدتر که هم این شده فعال کرمم من امشب! جاش سر برگرده بگید بهش! ست؟کجا کوش؟ قلبم

 !کنهمی خانومی خانومی هی

 !معصوم هایچشم و آویزون هایب**ل همون با البته کنممی نگاهش و گیرممی باال رو سرم

 :گهمی و زنهمی لبخندی

 چرا؟ شده؟ تنگ اتاقت برای دلت -

 :گممی و زنممی گوش پشت رو موهام
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 .قشنگه خیلی اتاقم من خب -

 !تهران از ساله پنج هستم، شجاع نورا بنده

 چجوریه؟ مگه اتاقت: ایمان

 :گممی و زنممی لبخند

 .خیلی خوشگله، خیلی -

 اتاقت؟ ست رنگی   چه خب: ایمان

 :گممی و زنممی هم به رو هامدست

 !مشکی -

 :گهمی و کنهمی نگاهم تعجب با

 !مشکی؟ -

 .خوشگلی این به ه؟چش مگه وا

 :گهمی که گمنمی چیزی

 مشکی؟ خوابت تخت مشکی؟ چی یعنی -

 .ایستادم و شدم بلند جام از. سوخت کنم فکر کمرم

 .مشکیه اتاقم تمام نوچ -

 !دیوارها؟ پرده، فرش، کمد، آرایشی، میز خواب، تخت یعنی... یعنی: ایمان

 :گهمی بهت با که دممی تکون رو سرم

 !رهندا امکان -

 :گممی و کنممی نگاهش اخم با
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 نداره؟ امکان چرا -

 :گهمی و شهمی متمایل طرفم به یکم گرگی چشم

 !هست؟ نیست، مشکی که سرامیک دیگه. عجیبه خیلی آخه -

 :گممی حرص با

 .سفیده اون متاسفانه نه -

 :گهمی و میده تکون رو سرش

 خوری؟می حرص چرا حاال. خداروشکر خب -

 باشم داشته خبر من اینکه بدون ولی بود مشکی هم سرامیک کردنمی دخالتی شقایق اگر چون -

 .بود گذشته کار از کار فهمیدم من که هم وقتی! گیرهمی سفید جاش به و رهمی

 .بشین و بیا ایستادی؟ چرا حاال. آهان: ایمان

 زدیم فک هم با امشب ما چقدر! شب سه خوره،می ساعت به نگاهم و نشینممی تکی مبل رو

 .ها

 تشخیص هم از رو هاوسایل تونهمی آدم بشه روشن برق وقتی که اینه اتاقت خوبی حداقل: ایمان

 .بده

 !سیاهه زیادی گه،می راست. زدم لبخندی هم من. کرد ایخنده تک بعد و

 .کنهمی خراب رو آدم روحیه مشکی رنگ ولی: ایمان

 خیلی تخته به بزنم جااین اومدم که زمانی از البته. نهداغو امروحیه سال چند من که کاری کجای

 .خداروشکر آره وجدان؟ نه مگه شدم، بهتر

 داری؟ دوست زمانی چه از رو مشکی: ایمان

 .میشه سالی پنج -
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 :گهمی متفکر

 داشتی؟ دوست رو هاییرنگ چه اون از قبل. پیش سال 5 -

 و کردمی اذیتم خیلی شوخی به باباجون هک بود صورتی اتاقم ست هاموقع اون. فکر تو رممی

 :گفتمی

 !ای؟بچه تو مگه آخه د -

 .بودم صورتی عاشق ولی

 .صورتی -

 .دهمی تکون رو سرش فقط و گهنمی چیزی

 خبر؟ چه جولیا از -

 .نمیاد حاالها حاال و نکرده تغییری خواهرش حال گویا و زدم زنگ بهش امروز: ایمان

 :گممی و کشممی آهی

 .سوزهمی هاشبچه برای لمد -

 :گهمی و زنهمی مهربونی لبخند

 .خانومی نباش نگران -

 !خانمی و درد

 !دیگه؟ کنیممی تمرین فردا -

 کرد؟ جوریاین چرا این وای. زنهمی زانو جلوم و شهمی بلند جاش از

 دست بعد و راست اول کنه،می باز رو هاباندپیچی و هاشدست تو گیرهمی رو هامدست حرف بی

 :گهمی و اندازهمی بهشون نگاهی. چپ

 ... .ولی شده خوب هاتزخم کرد، رو خودش کار بتادین -
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 :گهمی و باال میاره رو سرش ناراحتی با

 .نشده خوب هنوز جاش -

 صاحاب که من. بشه خوب تا برهمی زمان بابا، نیست چیزی گرگی؟ چشم گرفتی غمبرک این برای

 !ناراحتی تو که نیستم راحتنا اونقدر هاممدست

 .شهمی خوب -

 .زنممی لبخندی و کنممی نگاه اشخاکستری هایچشم به

 رنگی، چشم هر از برعکس و نیست ترسناک برام دیگه کردم، عادت هاشچشم به که وقته خیلی

 !ترهقشنگ برام

 :گهمی بعد و کشهمی ایکالفه پوف اول و شهمی بلند جاش از

 کنی؟ تمرین بخوای شینمی اذیت هاتدست با -

 :گممی و کنممی گرد رو هامچشم

 .گیمی رو این هی نخوردم که شمشیر زخم! ایمان بیخیال اوه -

 :گهمی و کشهمی عمیقی نفس

 .نورا کنی درک رو من حال تونینمی -

 تند من قلب که گیمی چیزهایی امشب چرا شده؟ چت لعنتی خب. کنممی نگاهش حرفبی

 !کنیمی خراب رو معادالتم داری زنه؟می

 :گممی و کنممی نگاه اشخسته هایچشم به

 .بخوابی و بری بهتره وقته دیر -

 :گهمی و دهمی تکون رو سرش

 باشه؟ کنیم، تمرین تا امخونه چهار ساعت فردا من -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

196 

 

 شه؟می پرو نه؟ یا میاد نهار برای که بهش بگم

 !میگما -

 :گممی و کنممی تفاوت بی رو لحنم. دهمی تکون بله معنی به رو رشس و کنهمی نگاهم خسته

 میای؟ ناهار -

 :گهمی و شهمی اشخسته چهره مهمون رنگی کم لبخند

 ...دس با خوادنمی تو -

 :گممی و کنممی قطع رو حرفش کالفه

 پس! آشپزی تا بگیر گیتار و رقص از کردم کاری همه باهاشون دارم، عادت هادست این به من -

 .نده گیر من هایدست به قدراین

 :گفت و کرد نگاهم کمی

 ناهار فردا... . پس بیرون غذاهای از شدم خسته هم من و نیست سخت برات خودت که حاال -

 !جون کوزت تو، دستپخت مهمون

 :گممی حرصی

 !نکن جون کوزت جون، کوزت اینقدر -

 :گهمی و زنهمی نماییدندون لبخند

 .جون کوزت چشم -

 که بخوابم تا رممی هاپله سمت به حرصی. گمنمی چیزی و ذارممی هم رو حرص با رو هامب**ل

 :گهمی

 هوم؟ خوابی؟می و ریمی بخیر شب بدون نیست زشت -

 :گممی و سمتش گردمبرمی
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 بخوابم؟ که برم خواستم مگه -

 !اینیم ما دیگه بله. نیوفتم پس که گرفتم رو پیش دست من دقیقا االن

 :گهمی و باال اندازهمی رو اششونه

 .خانومی بخیر شبت بخوابم، خواممی که من. کل در -

 :گممی و زنممی لبخندی

 .بخیر شب -

 :گهمی خنده هایرگه با که شنوممی رو صداش آخری لحظه

 .خوش شب جون، کوزت کن درست قیمه زحمت بی فردا -

 کشم،می دراز تخت رو و رممی باال هاپله از. دهمی حرص رو من هم فقط جون، کوزت و زهرمار

 به و کنممی کوک صبح ده برای رو ساعت. ماهرم توش من که چیزی قیمه، گفت خدارشکر حاال

 .برهمی خوابم نشمرده سه

*** 

 :گممی ب**ل زیر و شممی بیدار بدی سردرد با صبح

 !لعنتی -

 کنممی سعی. نبود خفیف خیلی هم اون که داشتم سردرد چندبار فقط جااین بودم اومده وقتی از

 .برسم کارهام به و کنم فراموش رو سردرد

 .زنممی زنگ شقایق به و دارمبرمی رو امگوشی

 .خواهری سالم: شقایق

 :گممی کشدار خودش مثل و خندممی

 .بوزینه سالم -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

198 

 

 !ام؟بوزینه من: شقا

 :گممی و کنممی کنترل رو امخنده

 .مونیمی دستم رو بگیرتت نمیاد نوید نخور حرص حاال خب -

 :گهمی و کشهمی ایخفه جیغ

 .نورا کشتمت ببینمت -

 .میاد تلفن از هم دیگری صدای که خندممی

 بود؟ کی صدای شقا -

 :گهمی حرص با

 !نوید نخند. کنهمی تایید رو حرفت بیشعور نوید این -

 :گممی و خندممی

 نویدی؟ پیش مگه تو سر تو خاک -

 !ی س: شقا

 !صبحی؟ اول کنیمی کار چی اون پیش! ی س و درد -

 :گهمی و خندهمی

 .نیست صبح جااین االن ضمن در و کنم کمک نوید به کارها تو اومدم من! فکری منحرف بابا -

 .گهمی راست! وا ا  

 نداری؟ باشگاه مگه خودت تو! چی؟ کار -

 ندارم کالس باشگاه امروز نه. کنم کمک بهش عروسی کلیپ کردن درست تو اومدم خدا به: شقا

 .راحت خیالت
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 !فضول چه تو به بشر؟ داری کرم مگه! کنم حال بدم گیر بهش بیشتر یکم

 کجا؟ کی؟ عروسی کلیپ -

 :گهمی ایکالفه صدای با

 با هم االن و نوید هایمشتری از یکی عروسی کلیپ! نگیر ما از رو ارشاد گشت این خدا، وای -

 .بریم و بگیره رو کلیپشون نوید تا لواسون اومدیم اجازتون

 .خورهمی حرص داره خواهرم اوخی،

 بکنی؟ تونیمی کمکی چه جااون ولی... کمک گفتی کنی؟می کارچی جااون تو -

 :گهمی و کشهمی ایخفه جیغ

 !همین. بدم یاد رقص داماد و عروس به اومدم خودم مرگ به -

 :گممی و خندممی

 .کنم اذیتت خواستم عزیزم، دونممی -

 :گفت جیغ با

 !دی؟می حرص رو من داری کرم -

 .داری خودت که رو اون -

 :گهمی کنه،می گریه داره مثال که صدایی با

 .بدی رو من جواب خوایمی صبح تا کنم ولت اصال، کردم غلط -

 کجاست؟ نوید. خوب دختر آفرین -

 .برم دیگه من کنه،می برداریفیلم داره: شقا

 .بگذره خوش بهتون عزیزم برو -
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 :گهمی کشداری صدای با و خندهمی

 !جیگر گذرهمی که خوش -

 تخت از و شده بهتر سرم. کشیدم دراز تخت تو هنوز. کنممی قطع خداحافظی از بعد و خندممی

 .پایین میام

 خاک و گرد متوجه و اندازممی هخون به نگاهی. رممی پایین به و کنممی جمع ایگوجه رو موهام

 دممی تکون رو سرم. نکرده تمیز رو خونه کسی و رفته جولیا که شهمی ایهفته دو حدودا. شممی

 الزم وسایل. بشه آب یخش تا درمیارم رو گوشت و کنممی باز رو فریزر در. رممی آشپزخونه به و

 .شممی کردن درست مشغول ،بپزم قیمه قراره اینکه فکر با و چینممی گاز کنار رو

 رو هازمینی سیب. کردم آبکش رو برنج و گاز رو گذاشتم رو غذا که دقیقه پنج و چهل از بعد

 رو آشپزخونه و گذارممی جاشون سر رو... و زردچوبه و نمک کنم،می سرخشون و کنممی پوست

 یخچال سمت به. نکردم دهآما رو ساالد میاد یادم که بنشینم تا رممی اپن سمت به کنم،می جمع

 کردن جمع مشغول دوباره اون از بعد و شممی ساالد کردن درست مشغول تند تند و رممی

 این و بود نیم و دوازده اندازم،می ساعت به نگاهی و کنممی کم رو گاز زیر. شممی آشپزخونه

 پام به آشغالی که شممی خارج اشپزخونه آز. هست وقت ایمان اومدن تا هنوز که دادمی نشون

 :گممی و دارممی برش پام زیر از حرص با کنه،می گیر

 !نکرد تمیز رو جااین شهنمی اینکه مثل نخیر -

 پس کنم استراحت تونستمنمی وضعیت این با هم االن و بودم حساس تمیزی رو همیشه

 نگاهم ایستادم، و زدم کمرم به رو دستم کارم از بعد. سالن جون به افتادم و برداشتم رو جاروبرقی

 بعد و کردم تمیز رو میز روی شیشه. برگشتم پارچه با و رفتم آشپزخونه به سریع و میز به خورد

 بهترین به دادممی انجام هم اگر یا دادمنمی انجام رو چیزی یا بود عادتم کال! رفتم هاپنجره سراغ

 دیدنش با و دادم ساعت رو نگاهم تگیخس با که بود نمونده جونی برام دیگه. دادممی انجام نحو

 جلو تن، به حوله و گرفتم ایدقیقه ده حموم! بود پنج و چهل و دو رفتم، حموم سمت به سریع

 .ایستادم آینه
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. دادمی بیشتری جذابیت امچهره به و بود آورده دست به رو درخشش حاال سبزم هایچشم

 ایحلقه که رو امساده رنگ زرد ساحلی پیرهن. بافمشونمی خیس و کنمنمی خشک رو موهام

 :گممی و زنممی لبخندی ذوق با. ایستممی آینه جلو و کنممی تن به بود

 !من شدم ناناز چه -

 !کنه بیشتری خودنمایی اممشکی موهای و بشه بازتر صورتم تا بود شده باعث روشن رنگ

 استفاده ازشون نیست حیف اد،افت امآرایشی وسایل به نگاهم که بشم خارج اتاق از خواستم

 !نکنم؟

 :گممی خودم دیدن با و زنممی امایقلوه هایب**ل به رو مات زرشکی رژ

 !هلویی چه -

 !صلوات نده دستم کار امشب ایمان. کنمنمی آرایشی دیگه و کافیه رژ همون

 خیالم وقتی و ارمذمی گاز رو هم رو برنج. میام پایین هاپله از و کنممی ایخنده تک افکارم به

 .خب شدم خسته! کنممی پرت رو خودم مبل رو است، آماده کارها تمام که شهمی راحت

 ایتازه حس یک! بذارم تموم سنگ براش و کنم آماده رو غذاها بهترین ایمان برای خواستمی دلم

 در صدای. کنهمی امکالفه این و عاجزم درکش از ولی کنممی حسش من که میاد وجود به داره

 .برم ایمان سمت به و شم پرت افکارم از تا شهمی باعث

 .نباشی خسته -

 :گهمی و زنهمی مهربونی لبخند

 .باشی سالمت -

 :گممی و رممی سمتش به آژیرکشان که زنهمی ناخونک هازمینی سیب به و رهمی آشپزخونه به

 .بهشون نزن دست -

 .بخوره آب تا رهمی یخچال سمت به و باال میاره تسلیم عالمت به رو هاشدست
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 .کنم آماده رو ناهار تا بشور رو صورتت و دست برو -

 رو از سری و چینممی شکل بهترین به رو میز. شهمی خارج آشپزخونه از و دهمی تکون رو سرش

 .دممی تکون رضایت

 .ناهار بیا ایمان -

 :گهمی و میاد داخل به لبخند با. شممی منتظرش و نشینممی صندلی رو

 !قیمه جونم ای -

 بذاره رو قاشق اولین تا بود اشقیافه به نگاهم. کشهمی غذا خودش برای و نشینهمی صندلی رو

 نکرده خدایی نکنه که داشتم استرس راستش... راستش نه، یا اومده خوشش که بفهم و دهنش

 !نیاد خوشش پختم دست از

 :گهمی که کنممی نگاهش رساست با دهنش ذارهمی که رو قاشق اولین

 !است معرکه دستپختت که کنممی اعتراف -

 .شممی خوردن مشغول و کشممی غذا خودم برای. کشممی ایآسوده نفس و شهمی راحت خیالم

*** 

 شدی؟ متوجه: ایمان

 :گممی و دممی تکون رو سرم

 نفره؟ دو تا مبری تکی رقص قسمت این نیست بهتر نظرت به ولی شدم آره که متوجه -

 :گهمی و کنهمی نگاهم متعجب

 !چرا؟ -

 هزار؟ صد رو رهمی قلبم ضربان شهمی نزدیکم وقتی که بگم بهش بگم؟ بهش چی خدا وای

 .گفتم طوریهمین -
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 .کنه موکول ایدیگه زمان به رو دونفره رقص و کنه قبول تا کنممی خدا خدا

 :گهمی و کنهمی فکر کمی ایمان

 هم اون از بعد شه،می دونفری هماهنگ بعدش و است تکی رقصمون اول تیکه ما ببین خب -

 برقصیم؟ تکی دوباره اگر نیست ضایع نظرت به و رقصیممی تکی کدوم هر دوباره که

 ضربان شهمی نزدیکم ایمان وقتی کنم؟ کارچی من خب خدا ای. زنممی چنگ رو موهام کالفگی با

 !دونفره رقص گهمی که هم حاال! هزار رو رهمی قلبم

 باشید؟ داشته نفره دو رقص که نبود قرار مگه اول از نورا خب -]

! سالسا و تانگو همون یا دونفره و هماهنگ هم و باشیم داشته تکی رقص هم که بود قرار چرا -

 !کرده فرق زمین تا آسمون گرفتیم تصمیمی همچین که موقع اون با وضیعت االن ولی

 چطور؟ -

 ... .االن ولی نداشتم ایمان به نسبت حسی نوع هیچ من وقعماون -

 !کن فکر خوب شیمی گرفتارش داری که احساسی به کن، فکر بهش نورا، بیا کنار خودت با -

 بگیرم؟ سرم گلی چه بگو من به االن فعال جون، وجدان باشه -

 .رس گل -

 است؟ شوخی وقت االن! وجدان -

 برای نیست حیف حاال برسید، جااین به تا کشیدید زحمت لیخی شماها نشو، عصبی بابا خب -

 ![بدید؟ باد به رو زحماتتون تمام قلب ضربان

 :گممی و کشممی ایکالفه هوف

 !شهمی ضایع خیلی. توست با حق آره، -

 :گهمی و زنهمی محوی لبخند
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 بریم؟ هماهنگ جااین خوایمی -

 :دممی رو جوابش و کنممی فکر کمی

 .شهمی بد خیلی !نه -

 :گهمی و دهمی تکون رو سرش

 گیمی خودت که هم تکی! رو هماهنگ هم و نه گیمی رو دونفره هم کنیم؟ چه االن پس خب -

 !باشه؟ بریم، دونفره رو قسمت این باید ما نخوای چه و بخوای چه تو نورا، ببین. شهمی بد

 عصبی بکنم، اعتراض دوباره بخوام راگ که دهمی نشون این و است خسته و کالفه صداش لحن

 .خوامنمی رو این من و شهمی

 :گممی و دممی تکون رو سرم

 .دیممی انجام رو دونفره همون -

 :گهمی و شهمی باز لبخندی با صورتش

 .کنیم طراحی بیا پس خب -

 با و هر می اشگوشی سمت به. خورهمی زنگ ایمان گوشی لحظه همون که شممی بلند زمین رو از

 داشتم ظاهر به نکنم، گوش اشمکالمه به تا ذاشتنمی امکنجکاوی حس. دهمی جواب لبخند

 .بود ایمان به حواسم تمام اما کردممی درست رو موهام

 .داداش سالم: ایمان

 !حتما ایلیاست داداش؟

 چطوری؟ تو. خوبم تو قربون: ایمان

 :گفت و خندید ایمان که گفت چی طرف دونمنمی

 .دهمی جواب حل راه این گفتم بهت که من یدی؟د -
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 !حلی؟ راه چه

 .امخونه نیستم، مطب نه: ایمان

 .دوختم آینه به رو نگاهم سریع و کنهمی نگاهم داره دیدم که کردم نگاهش چشمی زیر

 .اینجاست هم نورا آره: ایمان

 :فتگ ب**ل حرکت با که کردم نگاهش سوالی و برگشتم طرفش به اسمم شنیدن با

 .نویده -

 دستگیرم چیزی شونمکالمه از. نشینممی زمین رو و دممی تکون فهمیدن معنی به رو سرم. آهان

 کنارم و کرد قطع ایمان ربع یک از بعد. کنممی بازی امکتونی هایبند با همین برای و شهنمی

 .نشست

 .بود شقایق پیش: ایمان

 .دونممی -

 پس شدن جور هم با خوب که بودم فهمیده مدت این تو. هگنمی چیزی و دهمی تکون رو سرش

 .نکردم تماسشون از تعجبی

 :گهمی و کنهمی اشمچی ساعت به نگاهی

 .کافیه دیگه امروز برای -

 :گممی قیافه همون با و کنممی هدایتشون باال به زنم،می چنگ رو موهام

 داریم؟ وقت روز چند -

 .روز 9: ایمان

 :گهمی خنده با و کنهمی نگاهم

 کردی؟ طوریاون چرا رو موهات دختر -
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 :گممی خنده با و کنممی نگاه آینه تو قیافم به

 .کردم فرار آمازون از انگار -

 کش با و کنممی جدا موهام از رو هامدست. خندممی باهاش هم من و خنده زیر زنهمی پق

 .بندمشونمی

 خانومی؟ بریم: ایمان

 .خانومی و حناق

 .مبری -

 خونه وارد و ریممی بیرون زیرزمین از. نرفت بیرون دهنم از آوردم شانس! آقایی بگم بود نزدیک

 .شیممی

 ای؟خسته نورا: ایمان

 .زیاد نه -

 :گهمی و زنهمی لبخندی

 .بیرون بریم شام که بپوش لباس پس، خب -

 یک شاید حاال. رفتم بیرون ربا چهار رفته جولیا که وقتی از کال. نرفتم بیرون وقته خیلی! جون آخ

 :گممی و کنممی نگاهش زده، تعارف

 .کنممی آماده رو خودم رو شام. بیخیال نه -

 :گهمی و کنهمی شیرینی اخم

 جولیا رفتن با اما نزنی سفید و سیاه به دست اصال بود قرار و منی مهمون سرم خیر چی؟ دیگه -

 .ریخت بهم چی همه

 :گهمی ذوق با و زنهمی بهم رو هاشدست
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 .خانومی دیگه بریم -

 :گممی و خندممی

 .کنممی درست چیزی یک االن. بابا خوادنمی -

 :گهمی و جلو میاره تهدید نشونه به رو دستش

 گفتی هی کنم استخدام خدمتکار یک من نیست جولیا که موقعی تا بذار گفتم بهت چندبار -

 یادم هنوز تازه! کنی درست غذا تو هی شهنمی کهاین ولی نگفتم هیچی احترامت به هم من! نه

 .کردی تمیز هم رو خونه دفعهاون نرفته

 :گممی مظلوم

 .حساسم خیلی تمیزی رو هم من و بود کثیف خونه خب -

 :کشهمی رو امبینی آروم و جلو میاد

 !دختر تو کنیمی آب هم رو سنگ دل که زنیمی حرف طوریاین وقتی آخه -

 جلو ولی زد؟ دست من بینی به حقی چه به کنم؟ صاف رو دهنش برم کرد؟ ینهمچ چرا این

 :گهمی که کنممی نگاهش نماییدندون لبخند با و گیرممی رو دهنم

 .بپوش رو لباست برو بدو بدو -

. کنممی عوض مشکی، اسپرت کت و یخی لی شلوار با رو لباسم و رممی اتاقم سمت به سریع

 وای. گیرممی دست به رو اممشکی دستی کیف و کنممی پام به رو اممشکی بلند هایچکمه

 !کنم؟ کارچی رو موهام

 با هم رو مات زرشکی رژ! ترهقشنگ طوریاین. کنممی رهاشون آخر در و کنممی فکر کمی

 من متوجه و بود نشسته مبل رو ایمان. شممی خارج اتاق از و زنممی هامب**ل رو بدجنسی

 چجوری نگاه رو موهاش. داشت تن به مشکی چرم کاپشن همراه به مشکی کتون شلوار. بود نشده

 :گممی و زنممی پس رو افکارم! کنم؟ خراب بهشون بزنم دست برم! کرده
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 .امآماده من -

 :گهمی لبخند با و کنهمی نگاهم

 .خانومی بریم -

 خیلی جااین حیاط. شیممی خارج خونه از هم با و گیرهمی دست به رو اشمشکی پول کیف

 حیاط چون. شده کاشته کم خیلی اینجا گل که اینه هم اون داره، ایرادی یک فقط و خوشگله

 .شهمی ترخوشگل خیلی بشه گلکاری اگر است، کوچیکی

 چقدر دیدم رو ماشینش که بار اولین بخیر یادش. شممی سوار من و کنهمی ترمز ایپورشه جلوم

 در غرق داره، ماشینی همچین یک ایمان بینممی اینکه از االن اما زدم پوزخند و خوردم حرص

 !خواممی رو هااین از بیشتر براش و شممی خوشحالی

 به نگاهم! صلوات نبره خوابم االن! ترهنرم حتی هم خواب تخت از اش،صندلی نرمه چقدر

 ماشین. اندازممی باال رو امشونه تفاوتبی و چیه شونکارایی دونمنمی که اوفتهمی هاییدکمه

 !خودم سیاه یعنی

 چرا! هوف. پاش رو اشدیگه دست و فرمونه به دستش یک که کنممی نگاه ایمان به چشمی زیر

 تن به مشکی مردونه پیرهن یک کاپشن، زیر و بود درآورده رو کاپشنش جذابه؟ این چیز همه

! بخندیم و بشه پاره پیرهنش اینکه ده؟یم حال چی دونیمی االن! نگاه رو هاشعضله. بود کرده

 خیلی هیکلش خدایی ولی! شه پاره پیرهنش تا بشن باعث هاشعضله این نیست هم بعید واال

 .نرمال نرمال! خشک چوب خیلی نه و پفکیه خیلی نه گفتم هم قبال خوبه،

 نداری؟ آهنگ -

 گیتار نوازگوش آهنگ شنیدن با. کنهمی پلی رو آهنگ حرف بی و کنهمی نگاهم چشمی زیر

! نیاوردم رو گیتارم که کردم اشتباهی چه آخ. شممی زیبا ملودی در غرق و بندممی رو هامچشم

 !بیارم گیر ساقی یک بشه کاش! بودم نیاورده رو موادم حاال و هستم و بودم گیتار معتاد

 .کنممی باز رو هامچشم لبخند با آهنگ شدن تموم با
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 بریم؟ کجا نوماخا خانوم خب: ایمان

 :گممی و گردممی بر سمتش به متعجب

 بری؟ کجا باید دونینمی بعد چرخیمی داری و بیرون اومدیم ساعته سه -

 :گهمی و زنهمی لبخند با همراه ایبامزه اخم

 !همین بپرسم، رو نظرت خواستم فقط. کردم رزرو جا قبل از بنده خانوم نترس -

 !فهمیده بابا شعور، با بابا

 و بود کرده امهوایی بد لعنتی آهنگ این. کنممی نگاه جلوم به و کنممی ریز براش رو هامچشم

 :گهمی ایمان که کشممی هوفی کالفه. ریزهمی بهم عصابم و سازم به رهمی حواسم هی

 شده؟ چیزی -

 :گممی و کنممی گره هم تو رو هامدست

 .نیاوردم رو گیتارم که شده خورد ابماعص... راستش و بود گیتار زدی، که آهنگی -

 :گهمی و زنهمی لبخندی

 .بشه رفع اتدلتنگی تا دممی گیتار بهت خودم رفتیم خونه. خانومی نداره عصبانیت اینکه -

 :گممی و کنممی نگاهش متعجب

 زنی؟می گیتار تو مگه -

 :گهمی و کنهمی ایخنده تک

 باهاش میاد ایلیا وقتی گاهی و است خونه گیتار یک. منداشت استعداد ساز تو هم اولش از من -

 .زنهمی چیزایی یک

 :گممی خوشحالی با و زنممی لبخندی

 .ممنون -
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 :گممی چیزی آوردن یاد به با! گیتار! جون آخ

 !ندیدمش؟ حاال تا من که بوده کجا گیتار -

 .منه اتاق تو: ایمان

 اتاقش تا شهمی باعث گیتار حاال نداره اشکال ولی ماببین رو این اتاق برم مثال بود قرار من! هیی

 :گممی ب**ل زیر و شهمی ترعمیق لبخندم خوشحالی با. ببینم رو

 !شد جور که هم ساقیم -

 همون که شممی پیاده ماشین از. کنهمی ترمز رستورانی کنار ایمان و شهنمی زده حرفی دیگه

 سمت به ایمان گذاشت؟ خیابون وسط چرا رو ماشین !وا. شهمی پیاده ماشین از هم ایمان لحظه

 این! هعی. شد سوار رو ماشیـن و شد خم کمـتر تا هم یارو اون. داد اون به رو سوییچ و رفت مردی

 پس نیست دزد هم اگر داد؟ رو سوییچ خودش ایمان چرا پس دزده اگر شد؟ ماشین سوار چرا

 !چیه؟

 و رستورانه کارکنان از یکی یارو! سرم بر خاک یعنی که شممی متوجه و میارم فشار مغزم به کمی

 .نشدم ضایع که آوردم شانس بپرسما، ایمان از بود نزدیـک. کنه پارک تا گرفت رو ماشین سوییچ

 حلقه بازوش دور رو دستم آروم. گیرهمی سمتم به رو بازوش و گیرهمی قرار کنارم لبخند با ایمان

 میز آخرین ما و است بزرگی خیلی رستوران. شیممی ستورانر  وارد ب**ل به لبخند و کنممی

 .نشینیممی

 است رقصی پیست سالن، وسط. شممی آنالیز مشغول و شهمی پرت رستوران فضای به حواسم

 دارند، حضور که هاییآدم تمام. شهمی نواخته پیانو سالن گوشه و رقصندمی تانگو مردی و زن که

 (dancer. )هستند دنسرها گرنظاره رسمی تقریبا و شیک هایلباس با

 آشنا فضاهایی همچین با و بودم کرده سفر ایران از خارج به پدرجون با چندباری هاموقع اون

. گرفت درنظر رو جایی همچین ایمان که خداروشکر و نداشتم رو کلوپ حوصله واقعا امشب. بودم

 :گممی و گردمبرمی ایمان طرف به گرفته، جا لبم رو ورودمون از که لبخندی با
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 .داره خوبی فضای -

 :گهمی و دهمی تکون لبخند با رو سرش

 .شیمی متوجه و خوریمی خودت حاال! عالیه غذاش هم و فضاش هم -

 و کنممی صفحه به نگاهی. دهمی دستمون به منو و میاد سمتمون به زنی گارسون لحظه همون

 :گهمی انگلیسی به اون و گذارممی ایمان عهده به رو بمانتخا. کنهنمی جلب رو نظرم خاصی چیز

 ... .همراه به زبان خوراک دوتا -

 :گممی و کنممی قطع رو حرفش

 !نه -

 :گهمی و گردهمی بر سمتم به متعجب

 !چرا؟ -

 :گممی و زنممی هولی لبخند

 .بده سفارش ایدیگه چیز شهمی اگر نداشتم، دوست خوردم که چندباری -

 :گهمی و گردهمی بر گارسون طرف به ارهدوب

 ... .دوتا خب -

 :گهمی که کنممی نگاهش سوالی کنه،می نگاه من به و کنهمی قطع رو حرفش

 !اشنیتزل؟ -

 .نداره ضرر امتحانش

 سفارش جدیت، کمی با و لبخند بدون و گردهبرمی زن طرف به که دممی تکون رو سرم لبخند با

 !بهتر اصال کرد؟ طوریاین چرا پس زنهمی لبخند شههمی اینکه. دهمی رو

 !اخالق؟ بد انقدر چرا -
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 !بپرسم ازش تا جونم به بود افتاده خوره مثل. نپرسم رو سوال این نتونستم

 :گهمی و رهمی باال ابروهاش

 !اخالقم؟ بد االن من -

 :گممی و اندازممی چپم پای رو رو راستم پای

 .بابا نه -

 :گهمی و زنهمی لبخندی گیرهمی که رو نگاهم رد. کنممی اشاره گارسون به سرم با و

 .شهمی طورهمین رفتارم دخترها با اصوال -

 :میارم زبون به رو و گذرهمی ذهنم از لحظه اون که چیزی همون

 .خوبی که من با! وا -

 :گهمی شیطنت با و زنهمی لبخندی

 !داری فرق همه با تو خب -

 :گممی و زنممی پس رو میاد سمتم به حرفش این گفتن با که رو افکاری

 فرقی؟ چه -

 :گهمی و کنهمی مرتب رو پیرهنش هایآستین

 !فرق همه این خب -

 مثال؟ -

 .وطنیم هم تیمیم، هم ایم،خونه هم هم با شناسم،می ماهه چند رو تو من اینکه مثال: ایمان

 :گهمی و زنهمی چشمکی

 !ی؟هایفرق چه گرفتی -
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 :گهمی که دممی تکون رو سرم

 !داریا هم ایدیگه هایفرق -

 :گممی شده ریز هایچشم با

 چی؟ باز -

 :گهمی و خندهمی

 .بیخیال -

 پی خودم، پی حواسم اما بود اونا به نگاهم. کنممی نگاه دنسرها به و اندازممی باال ایشونه

 !خودم با خودرگیری

 و شد مهم برام کم کم اما بودم خنثی بهش نسبت و بود یعاد شخص یک برام ایمان اوایل

 کالفگی با و شهمی رد هامچشم جلو تغییراتم و ایمان به نسبت هامرفتار! ترپررنگ برام بودنش

 .کن خیر به خودت خدایا. بندممی رو هامچشم

 شممی سیر کامل اینکه از بعد! بود عالی واقعا غذاش. شیممی خوردن مشغول و میارن رو غذا

 :گممی و دممی تکیه صندلی به

 .ممنون -

 :گهمی و میاره باال رو سرش

 !نخوردی چیزی که تو -

 :گممی و کنممی نگاهش بهت با

 !خوردم خودکشی حد در نخوردم؟ من -

 :گهمی و زنهمی لبخندی

 بود؟ چطور. جونت نوش -
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 !لبخندت اون قربان به من که اوف

 .دبو خوشمزه خیلی. عالی -

 :گهمی و ریزهمی اسپاگتی خودش برای کمی ایمان

 .ها شدی سیر زود خیلی -

 :گممی و کنممی اشاره غذا از پر میز به دستم با

 .دادی سفارش زیاد چقدر نگاه خودته، تقصیر -

 :گهمی و گیرهمی دست به رو نوشابه

 !خورممی رو اشهمه خودم نترس، -

 رو؟ اشهمه. کردم نگاه میز به بعد و ایمان به اول تعجب با

 !رو؟ اشهمه -

 :گهمی شده ریز هایچشم با و زنهمی لبخندی. دهمی تکون اطمینان با رو سرش

 .نکن مقایسه من هیکل با رو خودت هیکل -

 .بخوره زیاد هم باید! کجا اون دیو هیکل و کجا من بغلی تو هیکل. گهمی راست آره، خب

 .رممی میز سمت به و شممی خارج شستم، رو دستم اینکه از دبع و رممی دستشویی سمت به

 چجوری؟! خدا یا

 :گفتممی تعجب با و بود ایمان سمت به اماشاره انگشت

 !خوردی؟ همه این دقیقه پنج عرض در چطوری تو... تو -

 :گهمی و اندازهمی باال ایشونه تفاوتبی

 !راحتی به -
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 آخه؟ چطوری رو میگو و پیتزا اشنیتزل، ژله، پاستا، بشر این یعنی .کنممی نگاه خالی میز به دوباره

 مکث کمی نیست؟ چاق چرا این! نه؟ مگه داره، مشکل اشمعده این سریع؟ انقدر شهمی مگه

 .شهنمی چاق و است باشگاه ثابت عضو آقا میده نشون شواهد که جوراین خب کنم،می

 :گفت که بودیم سکوت تو ربع یک

 نومی؟خا بریم -

 .شیممی خارج رستوران از هم با و دارمبرمی میز رو از رو کیفم

*** 

 هر. داد من به رو گیتار ایمان شب همون و گذرهمی رفتیم رستوران به که موقعی از شب سه االن

 کهاین از خوردمی حرص کلی که دادممی ایمان به رو خبرش و داشتم تلفنی تماس جولیا با روز

 و روز تمام! مرگمه چه که بفهمم بتونم تا بود خوبی خیلی مدت روز سه این! زنهینم زنگ اون به

 گیرم؟می قلب تپش شهمی نزدیک من به ایمان وقتی چرا که کردممی فکر این به گذشت که شبی

 حرف باهاش تا امبهونه دنبال هی چرا کنم؟می فکر بهش همش چرا آرومم؟ کنارشم وقتی چرا

 بیرون غذاهای مبادا که اینم نگران همش چرا کنم؟می رفتار خوب قدران باهاش چرا بزنم؟

 ... .چرا پزم؟می غذا خودم همین برای و کنه مسمومش

 تا کنم باورش خواستمنمی ولی دونستممی رو جوابش که بود گرفته شکل «چرا» کلی ذهنم تو

 :گفت ذوق و خوشحالی با و زد زنگ شقایق دیشب اینکه

 !خوبه خیلی. شو عاشق حتما کنممی توصیه تبه نورا، -

 همیشه که چیزی فهمیدم که بود جااون و اومد چشمم جلو ایمان قیافه زد رو حرف این وقتی

. گیرممی چنگ رو موهام کالفه و گیرممی ضرب زمین رو پاهام با. اومده سرم ترسیدم،می ازش

 با و بندهمی نقش ذهنم تو «شقا» اسم چجوری؟ ولی کنم پیدا اطمینان حسم از باید باید،

 .گیرممی رو اششماره بیام، در تکلیفی بال از باالخره قراره اینکه از خوشحالی

 چطوری؟ سوخته، بال سالم:  شقا
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 :گممی ناله به شبیه صدای با و زنممی محوی لبخند

 شقا؟ -

 :گهمی و شهمی نگران لحنش

 شده؟ چیزی شقا؟ جان -

 :گممی گیکالف و لحن همون با

 چجوریه؟ عشق -

 :گممی و نمیاد صداش ثانیه چند تا

 الو؟ -

 پرسی؟می چرا: شقا

 .بگو تو -

 :گهمی دلنشینش صدای با و کشهمی عمیقی نفس شقا

 هم صبح و خوابیمی اون فکر با شب. اون فکر از شهمی پر شبت و روز تمام بشی عاشق وقتی -

 اما بدی براش رو جونت حاضری یعنی گذشتگی خود از یعنی عاشقی شی،می بیدار اون فکر با

 فراهم رو هابهترین براش و بشنوی رو صداش تا باشی این دنبال همش یعنی! نشه اشچیزی اون

 وقتی یعنی! باشی آروم کنارش اما شه تند قلبت ضربان میاد سمتت وقتی یعنی عاشقی. کنی

 یک با بشی که عاشق! مهمه که اونه طفق و نیست مهم برات دنیا این هیچیه دیگه کنارشی

 تونممی بخوام اگر! نورا... یعنی عاشقی! ناراحت اشناراحتی یک با و شیمی خوشحال اشخنده

 !پرسیدی؟ چرا اما بزنم حرف عاشقی و عشق از برات صبح تا

. ادهافت اتفاق خودم برای گفت که چیزهایی تمام کنم،می فکر هاشحرف به و دمنمی رو شقا جواب

... حاال اما خوردمی بهم حالم بود عاشقی و عشق چی هر از االن تا! رفت دادی رو دل نورا که آخ

 !شدم عاشق خودم
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 نورا؟ الو الو،: شقا

 :گممی بغض با

 شقا؟ -

 :گهمی نگرانی صدای با

 !کردی؟ بغض تو نورا! کردی؟ بغض -

 :گممی و گیرممی نادیده رو بغضم

 !سخته؟ عاشقی شقا -

 :گهمی و رسهمی گوشم به اشخنده دایص

 !شدی؟ عاشق تو! آره؟! شدی عاشق تو -

 :گممی ناراحتی با

 داره؟ خنده من بدبختی کجای -

 !خیلی نورا، قشنگه خیلی عشق خوب؟ دختر چیه بدبختی: شقا

 پسر نیومده روز دو هنوز دختره بگه اگر چی؟ بزنه پسم اگه چی؟ باشه نداشته دوستم اون اگه -

 ... .اگر چی؟ شده خاله

 :گهمی و پرهمی حرفم وسط

 یادت رو هامگریه. گذروندم رو روزها این تمام هم من نیست؟ یادت رو من. باش آروم نورا، -

 دیدمشنمی وقتی امپریشونی نیست؟ یادت دیدمشمی دختری با وقتی هامشدن عصبی نیست؟

 رو هاشسختی که قشنگه اونقدری کن رباو ولی سخته عشق که دارم قبول نورا نیست؟ یادت

 پس پا و ایستادی جلوشون کوه مثل که داشتی مشکالتی تو هستی، قوی خیلی تو. پوشونهمی

 .رهمی پیش خوبی به چیز همه که ایشاهللا نباش نگران هم حاال نکشیدی،
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 :گممی پریشونی و کالفگی با

 .دونیمی کسی هر از بهتر که تو هان؟! ترسم؟می عشق از من دونینمی تو شقا -

 بوده تو گذشته تو که چیزی اون. نیست ترسناکی چیز عشق کن باور ولی خواهرم دونممی: شقا

 پاکه، داری تو که عشقی این ولی! همه از رزیتا، از شروین، از اشتباه بوده، اشتباه اول از کن باور

 دوست چقدر خدا که کن رفک این به و نترس احساساتت از نترس، عشق از! زیباست خالصه،

 .کنی تجربه رو حس این گذاشته که داشته

 :گممی و زنممی محوی لبخند

 .شقا مرسی -

 :گممی تند من و میاد در صدای

 .خداحافظ شقا اومد، اومد -

 :گهمی و خندهمی

 .خداحافظ! هولی چقدر تو -

 :گهمی که میاد اشبلنده صدای

 !کجایی؟ فرفری -

 ایپلیسه دامن با صورتی تاپ یک. کنممی نگاه آینه تو خودم به و شممی لندب تخت رو از سریع

 از بعد و کنممی نگاه خودم به آخر در. کنممی رها آزاد همیشه مثل رو موهام و دارم تن به آبی

 .شممی خارج اتاق از کشیدن، عمیق نفس تا چند

 .سالم -

 :گهمی لبخند با و گردهبرمی سمتم به

 .خانوم سالم! به به -
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 .کنممی نگاه اشخسته صورت به و ایستممی مقابلش

 محوی لبخند. است خسته خیلی که صورتش چون بوده سنگین خیلی کارش امروز اینکه مثل

 بوده سنگین کارش کی بفهمی تونیمی هم صورتش از که رسیده کجا به کارت نورا ببین زنم،می

 !نبوده سنگین کارش کی و

 برم خورده؟ ناهار یعنی است، غروب شیش ساعت. نشینممی مبل رو من و رهمی اتاق سمت به

 تکون رو سرم داره، تو به نسبت حسی چه اون بفهمی اول بذار. نده وا بابا نه کنم؟ گرم ناهار براش

 عاشقی دادم؟ تکون سر خودم برای من االن شم،می متوقف شده گرد هایچشم با بعد و دممی

 !شدم ترخل بودم خل! داد دستم کار

 زیر. نشینهمی فاصله با کنارم و میاد پایین هاپله از مشکی شلوار و خاکستری تیشرت با ایمان

! جذاب لعنتی. کنممی نگاه ست، وی تی دیدن مشغول دقت با که رخشنیم به چشمی

 !غش من خدایا! شده ست تیشرتش با هاشچشم

 و فره من موهای! ها بلرزونه رو دلم چجوری بلده خوب برقی عنتر کن، نگاه رو موهاش اوه اوه

 خب ریخته، اشپیشونی رو تا چند و است شلخته موهاش هم االن لخت، لخت   ایمان موهای

 !کنم؟ غش براش نباید من االن

 اندازممی باال رو امشونه. رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند جاش از ایمان که شد چی دونمنمی

 و نشینهمی زمین رو دست به سینی ایمان بعد دقیقه چند. کنممی پوست یخیار  خودم برای و

 :گهمی و گذارهمی میز روی بر رو چای لیوان

 .بانو بفرمایید -

 :گممی و ذارممی کنار رو بشقاب

 .کنم دم چای برات نبود یادم آخ -

 :گهمی و زنهمی لبخندی

 داره؟ اشکالی کردیم، دم چای ما هم یکبار حاال -
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 :گممی و دارمبرمی رو چای خنده با

 !مرد نکنه درد دستت -

 :گهمی و خندهمی که گممی کشدار رو مرد

 !زن میشه خواهش -

 :پرسهمی ایمان که خوردیم رو چای حرف بی

 خبر؟ چه هابچه از -

 هم نیکا کنن، نامزد خوانمی زودی به و مشخصه کارشون که نوید و شقا نیست، خاصی خبر -

 .خونهمی داره رو رسشد که

 :گهمی و دهمی تکون رو سرش

 !کنمنمی نامزد من نباشه نورا تا گهمی شقا اما کنن نامزد خوانمی که گفت نوید آره -

 :گممی و کنممی نگاهش تعجب با

 !بود نگفته هیچی من به شقایق. نداشتم خبر من -

 :گهمی و کنهمی نگاهم ایبامزه قیافه با

 !خب؟ کنه،می رو امکله وگرنه ها نگی شقا به پس عه؟ -

 .کنممی نثارش ایدیوونه و خندممی

 .کنن نامزد زودتر و نکنه بهونه رو من که دممی ام پی بهش امشب -

 :پرسهمی و دهمی تکون رو سرش

 .بندازه عقب رو نامزدی خوادمی تو خاطر به که ایدوابسته بهم خیلی معلومه -

 :گممی لبخند با و اندازمیم پام روی رو پام
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 !ایمخانواده یک تا سه ما! خیلی از فراتر چیزی یک -

 :گهمی و دهمی تکون رو سرش متفکر

 .دونیدمی رو هم قدر که خوبه چه -

 یعنی باشه؟ من عاشق هم ایمان شهمی یعنی خدایا. کنممی نگاهش لبخند با و گمنمی چیزی

 کنه؟ قبولم شهمی

 ایمان؟ -

 :گممی که کنهمی نگاهم سوالی

 نداری؟ ایدیگه برادر یا خواهر یعنی داری؟ برادر یک فقط تو -

 :گهمی و زنهمی لبخندی

 .ایلیا فقط -

 :گممی آرومی صدای با بعد و کنممی سکوتی

 !ایران؟ یا اینجان؟ هم مادرت و پدر -

 .است بیشتر هم زهرمار از حتی اشتلخی که زنهمی تلخی لبخند

 .جاهیچ: نایما

 عوض رو حرف خواستم و نزدم حرفی. شد ناراحت کهاین مثل شده؟ جوریاین اشقیافه چرا این

 :داد ادامه که کنم

 !مردن اونا -

 !چی؟ کردم، نگاهش بهت با

 !مُردن؟ -
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 بپرسم سوالی یا بزنم حرفی من کهاین بدون چون گذشته تو شده غرق انگار و زده زل میز به

 :دادمی توضیح خودش

 فراهم برام خواستم چی هر بچگی از خب که اومدم دنیا به پولداری نسبتا خانواده یک تو من -

 یک بره، پیش مرادم وقف بر باید چیز هر که داشتم عادت و بودم خانواده ارشد بچه چون و بوده

 گیسن رو کدوممون هر. نبود معلوم هم جایی هیچ و بود شب رفتیم، دریا به تفریح برای روزی

 .خوندمی برامون مامان رفتیممی دریا وقتی همیشه مثل و نشستیم

 :گهمی و خندهمی تلخ

 با و کردیممی نگاهش لذت با تا سه ما خوندمی مامان وقتی! کرده رو هواش دلم چقدر که آخ -

 بند چون اون و زدیم دست هممون مامان خوندن از بعد. دادیممی گوش صداش به عشق

 ... .خب اما ببنده رو اشکتونی بند تا شهمی خم پایین به بود شده باز اشکتونی

 :گهمی بعد و کنهمی مکثی

 اوفتهمی و خورهمی لیز مامان بوده، خیس دریا هایموج اثر در بود نشسته روش که سنگی چون -

 !دریا تو

 :دهمی ادامه ناراحتی با اون و کشممی هینی

 اون و کنهمی گیر سنگ به پاش اما جنبهمی خودش به بابا همه از زودتر که بودیم گیج هممون -

 کردن پیدا رو جنازشون صبح اینکه تا نبود ازشون اثری هیچ دیگه اون از بعد و اوفتهمی آب تو هم

 .شد تبدیل امزندگی هایخاطره بدترین از یکی به ما تفریح و

 !رفتن بین از مادرت و پدر اتهچشم جلو. کشیدی سختی انقدر که بمیره برات نورا الهی

 شدیدی خیلی وابستگی چون شکستم و شدم خورد وضوح به من بابا و مامان مرگ از بعد -

 .کنم عادت نبودنشون به و برگردم زندگی به تونستم دوباره اینکه تا گذشتن روزها. داشتم بهشون

 .شهمی ریش دلم که کشهمی آهی
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 چهارتا خودمون فقط طوری به و نداشتیم رو کسهیچ ما چون بود سخت خیلی روزها اون: ایمان

 کم کم و شدم قبول روانشناسی اینکه تا خوندن درس همزمان و کردن کار به کردم شروع! بودیم

 زندگی نورا، دونیمی. کنم فراهم خودم و ایلیا برای رو چیزها بهترین تونستم و شدم معروف کارم تو

 دنیا از من از قبل بابا و مامان که کردمنمی رو فکرش وقتیچه من مثال است، بینی پیش غیرقابل

 !رهنمی پیش من مراد وقف بر چیز همه همیشه که فهمیدم و شد برعکس چیز همه یکهو اما برن

 :گممی آرومی صدای با من و کنهمی سکوت

 .شدم ناراحت واقعا متاسفم، خیلی -

 

 :گهمی و کشهمی عمیقی نفس

 .شده که کاریه فرفری، نکن ناراحت رو خودت -

 :گفتم همین برای و کردمی امخفه داشت وجدان عذاب

 .پرسیدمنمی ازت سوالی همچین وگرنه دونستمنمی من... من -

 :گهمی لبخند با و گردهبرمی طرفم به

 .داشتم نیاز چون انداختی یادم که شد خوب -

 .کنم عوض رو بحث کنممی سعی و زنممی لبخندی متقابال

 چطوره؟ رقصمون نظرت به -

 :گهمی و نشینهمی مبل رو کنارم

 .عالیه که معلومه تو حضور با باشه؟ چطور خواستیمی -

 .کنممی جمعش سریع اما زنممی گشادی لبخند و شهمی آب قند دلم تو کیلو کیلو

 تمرین؟ بریم -
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 :گهمی مظلوم کنهمی نگاهم آویزون قیافه با

 !لطفا نه، امشب -

 من تا کن جوریاون رو هاتچشم هی! کشممی هاتچشم همین دست از کشممی چی هر من

 !بریزم بهم رو موهاش خوادمی دلم زنه،می حرف جوریاین وقتی. بره ضعف دلم

 :گممی حرص با

 .باوش -

 :گهمی ذوق با بعد و خندهمی مردونه

 بیرون؟ بریم -

 :گممی و کنممی نگاهش پوکر

 االن؟ -

 .بپوش لباس برو دیگه نیار بهونه چیه؟ مگه خب :ایمان

 !محاله بیرون، برم ایمان با نخوام من درصد یک کن فکر وگرنه گفتما، چیزی یک الکی حاال

 تن به رو تیره لی شلوار با نارنجی بافت. نیست کاپشن به نیازی دیگه و رهمی گرمی به رو هوا

 آرایش از و کنممی رها همیشه مثل رو موهام. کنممی پا به رو اممشکی بلند هایچمکه و کنممی

! عجبا کنم،می آرایش کم خیلی جااین اومدم وقتی از. کنممی استفاده رو رنگ کم صورتی رژ فقط

 وقتی و نه یا هست ایمان ببینم تا کشممی سرکی خونه به هاپله باالی از و شممی خارج اتاق از

 .رممی اتاقش سمت به نیست فهمممی

 اصال. شممی دور اتاقش از و کنممی گرد عقب نزنم؟ در بزنم؟ در کنم،می صبر اتاقش قدمی یک

 و گرفتم ضرب زمین رو پاهام با! واال دیگه، بیاد تا نشینممی مبل رو جاهمین خب دارم؟ کرم مگه

 نده؟مو کجا این خدا ای نیومد، شد دقیقه بیست نیومد، شد دقیقه پنج. بود ساعت به نگاهم هی

 جایی؟ به خورده سرش افتاده نکنه کنم،می کج رو سرم. شدمی آماده که من از زودتر همیشه
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 تند پریشونی با و میاد سراغم به استرس... نکنه افتاده؟ و خورده لیز پاهاش دستشویی رفته نکنه

 .شممی وارد زدن در بدون و رممی اتاقش سمت به تند

  

 

 افتاده زمین و تخت رو ایمان هایلباس تمام است؟ شلخته و کثیف رانقد چرا ترکیده؟ بمب جااین

 امقیافه شلختگی همه این از بود، شده زده کاور نامنظم لباساش نصف و بود باز کمدش در. بود

 ایجاشونه تو اینکه جای به شونه و بود صندلی رو سشوار. کنممی نگاه اتاق بقیه به و شهمی جمع

 کنار نامرتب برم قربونش که هم تختی رو! داریم مگه خدایا! بود اشونهکتابخ قفسه تو باشه،

 هم آدم یعنی! داند خدا جا؟اون افتاده که کرد پرت رو این چجوری پنجره؟ آخه بود، افتاده پنجره

 !شدم کی عاشق که ببین رو من نامنظم؟ انقدر شلخته؟ انقدر

 فراموش که استرسی! ایمان. ایستممی جامسر  سیخ یکهو که دممی تکون تاسف نشونه به رو سرم

 حیاط، رفته شاید نیست، ازش خبری اما بینممی رو اتاق تمام و میاد سراغم به دوباره بودم کرده

 صدا سمت به و کنهمی جلب رو امتوجه آبی شرشر صدای که بشم خارج اتاق از خواستم! هوم؟

 ترواضح آب صدای که چسبونممی در به رو سرم! بزرگه اتاقش چقدر میاد، راهرویی از که رممی

 حرصم خودم دست از انقدر! دارن تشریف حمام جناب بله، که میاد عمل به کاشف و شهمی

 اخر دونم،می من خونسرده؟ انقدر چرا بشر این! دیوار تو برم کله با خواستمی دلم که بود گرفته

 !ببین حاال میرم،می کارهاش دست از

. میام پایین هاپله از تند تند و شممی خارج اتاق از میگ میگ مثل من و شهمی قطع آب صدای

 از خوشحال و کشممی عمیقی نفس. زدمی ترآروم حاال که ذارممی قلبم رو رو دستم! آخیش

 .نشینممی مبل رو نگرفت، رو مچم ایمان و نشدم ضایع اینکه

 :گممی داد با. دارم اعتراض من عا؟واق چی یعنی نیومده، هنوز ولی گذشته دقیقه ده االن

 !ایمان -

 !شدم سگ که برسه ایمان داد به خدا
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 .میاد پایین هاپله از ریلکس خیلی و آماده و حاضر ایمان که گذرهنمی دقیقه چند

 کردی؟ صدام: ایمان

 :گممی و دممی قرار هم رو هامدندون حرص با

 .نبود ایعجله حاال اومدی،می دیرتر -

 :گهمی و دهمی نشون متفکر رو اشقیافه

 .بیام و بزنم ژل رو موهام برم من ایه؟عجله چه حاال گی،می راست آره -

 :گممی جیغ با که بره باال هاپله از تا کنهمی گردعقب

 !ایمان -

 :گهمی بخوره رو اشخنده خوادمی که طوری و گردهبرمی سمتم به سریع

 .آروم آروم! نخور حرص -

 انقدر این، وقتاون و ایعجله کارهام همه من کردی؟ این عاشق رو من چی برای واقعا! داخ وای

 !بــذارم؟ دلم کجای رو تضاد این! ریلکس

 :گهمی ایمسخره حالت به و باال میاره رو هاشدست که کشممی عمیق نفس تا چند

 !دوباره. بازدم دم، عمیق، نفس. فرزندم آفرین -

 .گرفتش هوا رو و زد قهقهه که طرفش کردم پرت رو بلم رو بالشت حرص با

 !هان؟ منتظرم؟ است دقیقه چند دونیمی -

 :گهمی و کنهمی تنظیم دستش رو رو اشمچی ساعت

 !بگیرتت نمیاد کسی وقتاون شهمی چروک پوستت نخور، حرص انقدر -

 !بره؟می لذت من خوردن حرص از داره این
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 :گممی عصبی صدای با

 من منتظر خودی بی پایین این تو تا پوشیدم لباس سریع من کردی؟ دیر انقدر چی برای اصال -

 ها؟ میای؟ دیر انقدر عالی جناب وقتاون نمونی،

 :گهمی و بندهمی نقش اشپیشونی رو اخمی

 !بدم؟ پس جواب تو به باید چی برای -

 باشه؟ پرو تونهیم حد چه تا آدمیزاد. کنممی نگاهش شده گرد هایچشم با و متعجب

 !کردی خودت معطل دقیقه چهل رو من چون -

 :گهمی و دهمی باال رو ابروهاش از یکی اخم با همراه

 خواستم؟ جواب ازت من کردیمی معطل رو من تو که هاییوقت -

 !شهمی ترجذاب کنهمی اخم چقدر

 با و شممی نزدیک بهش قدمی. کنممی فکر این به دارم بحث وسط االن که سرم تو خاک ای

 :گممی پوزخند

 همون حد در من برسونم عرضتون به باید که است دقیقه پنج اون کردن معطل از منظورت اگر -

 .شدممی آماده گفتیمی که تایمی

 :گفتم و درآوردم رو اداش

 .منتظرتم پایین من دیگه دقیقه پنج تا نورا، -

 .کردم نگاه بهش و گرفتم رو خودم قیافه حرف، این گفتن از بعد و

 بمونی؟ معطل دقیقه پنج از بیشتر شده حاال تا -

 :گممی و زنممی داری صدا پوزخند. دهنمی من به جوابی و شهمی ترغلیظ اخمش

 .شممی آماده موقع به همیشه و تایمم آن خیلی من چون! نشده حاال تا دیدی؟ -
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 و گیرممی رو خودم جلوی ولی «من گرگی چشم نکن اخم» بگم بهش و جلو برم خواستممی

 .کنممی نگاهش

 :گهمی اخم با همراه و کشهمی عمیقی نفس ایمان

 .نورا نکن قضاوت زود وقتهیچ -

 !نکن قضاوت زود گهمی وقتاون اومده، دقیقه چهل از بعد و حموم رفته! ا   ا   ا  

 :گممی و کنممی اخم

 کردی؟ دیر دقیقه چهل چی واسه اصال -

 :گهمی ایالفهک صدای با

 من و بودی بیرون اگر! زنیمی غر انقدر و بودی خونه خوبه حاال! لجبازی انقدر چرا تو نورا، وای -

 !کردیمی جدا تنم از رو سرم باید که کردممی دیر

 :گممی و کنممی نگاهش طلبکار

 داشتی؟ شک -

 ولی گیرممی بهانه دارم خودی بی چیز سر دونممی. گیرهمی امخنده که کنهمی نگاهم چپ چپ

 !خوادمی دعوا یک دلم انگاری... خب

 بود؟ دستم چی اتاقم رفتممی داشتم من: ایمان

 :گممی و کنممی فکر کمی

 .قهوه خب -

 .رهمی اتاقش سمت به و دهمی تکون رو سرش ایمان

 ری؟می کجا -

 !هوف هوف
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 :گهمی بلندی صدای با ایمان

 .میام االن -

 کنهمی پرت سمتم به رو پیرهن و میاد پایین هاپله از است دستش که پیرهنی با بعد دقیقه یک

 .گیرمشمی هوا تو که

 لباس همون با خواستممی و نکردم عوض رو لباسم دیگه بود تنم لباس قبل از چون من: ایمان

 ... .که بیرون بیام

 :گفت که کردم نگاهش سوالی

 .کن نگاه رو پیرهن -

 .بود شده کثیف پیرهن رو بشقاب یک اندازه به! اوپس و گیرممی ورتمص جلو رو پیراهن

 !لباسم رو ریخت قهوه که: ایمان

 !چی؟ حموم پس خب ولی! طفلکی! اوخی

 :گممی طلبکاری صدای با

 !چی؟ اشبقیه بشه، دقیقه پونزده فوقش این داره؟ ربطی چه -

 :گهمی و گیرهمی دستم از رو پیرهن حرص با

 !نداری لنگه دیگه آدم مخ رو بری بخوای تو ،نورا وای -

 !انقده خوری،می حرص دهمی حال انقده آخ آخ

 :گفت که بگم چیزی خواستم

 ... .متاسفانه که بزنم ژل رو موهام و خواستم و کردم عوض رو لباسم من این از بعد -

 :گفتم ایمسخره صورت به

 !آره؟ ،موهات تو ریخت ژل تمام و دادی فشار زیادی حتما -
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 :گممی شده گرد هایچشم با. دهمی تکون رو سرش و کنهمی نگاهم ایشده جمع صورت با

 !دروغ -

 .راست: ایمان

 :گممی و دممی تکون متفکر رو سرم

 .حمام رفتی همین برای پس -

 :گهمی و کنهمی نگاهم تیز

 !دونی؟می کجا از تو -

 ریلکس و میاد سراغم به ذاتی خونسردی اون ولی شممی دستپاچه کمی. دادم سوتی! خدا وای

 :گممی

 !دیگه حموم بری باید موهات تو ریزهمی ژل تمام وقتی خب! وا -

 !هست؟ نیست، حناق که دروغ

 :گممی که کنهمی نگاهم شده ریز هایچشم با هم هنوز

 !ها؟ -

 :گهمی و کشهمی پوفی

 .هیچی -

 !کنممی دق می من که کنه قهر من با نای اگر. شد جلوگیری دعوا از که الحمدهللا

 :گفت که بودیم سکوت تو که دقیقه چند

 .بریم -

 :گممی اخم با
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 االن؟ -

 :گهمی و دهمی تکون رو سرش

 .شبه سره تازه چیه؟ مگه -

 :گهمی که کنممی تنظیم رو کیف و دممی تکون رو سرم اخم با

 چیه؟ برای اخمت -

 :گممی و کنممی باز رو اخمم

 .هیچ -

 !جذاب لعنتی. کنه اخم تا بود اون نوبت حاال

 خوشگل، اردک جوجه کنممی تاکید خوشگل، اردک جوجه مثل هم من و شهمی خارج خونه از

 .رممی سرش پشت

*** 

 رو حرص با. زدمی حرف باهام سرد خیلی و داشت اخم همش! کرد زهرمارم رو غذا ایمان دیشب

 استرس من و مونده مسابقه تا روز سه فقط. کنم می نگاه هادیوار  به کالفه و نشینممی تخت

 !چطوری؟ آخه ولی چیه، من به نسبت ایمان حس بفهمم روز سه این تو باید چون دارم فراوونی

 تحکم با وقتی اما کردنمی قبول اول. نیارن بهانه و کنن عقد زودتر که گفتم شقایق به زود صبح

. گیرممی دست به رو گوشیم و کشممی آهی کرده، رو وچولومک خواهر هوای دلم. کرد قبول گفتم

 هم با پیش روز چند. زنممی جونی کم لبخند دلتنگی با و بینممی رو خودش و خودم هایعکس

 صدای شنیدن با و کنممی پرت تخت رو رو گوشی. بودم احوالش جویای و داشتیم تلفنی تماس

 جواب لبخند با بعد و اندازممی شماره به نگاهی ولا. کنممی پرواز پایین سمت به خونه تلفن

 .دممی

 الو؟ -
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 !خوشگله سالم: جولیا

 !خوبی؟ من، جولیای سالم -

 خوبه؟ ایمان خوبی؟ تو. عزیزکم خوبم: جولیا

 :گممی و زنممی پوزخندی

 چطوره؟ خواهرت حال. خوبیم هم ما -

 .بخش به کردن منتقلش و اومد بهوش دیشب: جولیا

 :گممی و شهمی تبدیل لبخندی به پوزخندم

 .گممی تبریک. اومد بهوش که خداروشکر -

 .خوشگلم ممنون: جولیا

 :گممی شک با

 میای؟ کی جونی جولیا -

 :گهمی و خندهمی

 شده؟ تنگ دلت چیه؟ -

 حس تا دارم وقت چقدر بدونم که پرسیدم این برای بیشتر راستش خب ولی شده تنگ که دلم

 .بفهمم رو ایمان

 .اوهوم -

 خوبه؟. بیام زوتر کنممی سعی ولی دونمنمی هم خودم راستش: جولیا

 !نیا خدا رو تو نه وای

 .نره یادت شیرینی میای داری ضمن در. ها بیای زودتر -
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 :گهمی و خندهمی

 نورا؟. گیرممی هم شیرینی -

 !جانم؟ -

 .داره دوست خیلی الزانیا ایمان -

 :گممی و شهمی پوکر امقیافه

 !چه؟ من به سالمتی، به خب -

 :گهمی و خندهمی

 .شه نیاز شاید گفتم -

 :گممی و دممی تکون رو سرم

 .رسانی اطالع مرسی -

 :گهمی و خندهمی

 نداری؟ کاری بریز، مزه کمتر -

 .س*و*ب. عزیزم نه -

 .خداحافظ: جولیا

 :گممی و گذارممی جاش سر رو گوشی خبیث

 .امشب شود چه! داره دوست یاالزان ایمان پس، خب -

 .زنممی دید رو ایمان اتاق! آهان کنم؟ چه پس شام برای زوده که االن. زنممی هم به رو هامدست و

 !وضعشه؟ چه این آخه شه،می جمع امقیافه. کنممی باز رو درش و رممی اتاقش سمت به
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 دید رو اتاق سرم با! بود تخت رو هم اتویی که تفاوت این با بود قبل مثل دقیقا اتاقش وضعیت

 یک تخت چپ سمت شیمی وارد در از وقتی. است سوخته ایقهوه اتاقش وسایل ست. زنممی

 میز تخت، از تراونور کمی. است کتابخونه کنارش که است قدی آینه راست سمت و است نفره

 مشکی_فیدس پرده با که است تخت پشت پنچره. است برگه و کتاب از پر روش که است کاری

 وسط. رسهمی بهداشتی سرویس و حمام به که است کوچکی راهروی تخت رویروبه. شده کامل

 !دارم دوست رو اتاقش. شده کامل شطرنجی کوچک قالی با هم اتاق

 اینکه حس. ایستممی هاپله باالی و شممی خارج اتاقش از شد، رفع فضولیم قشنگ اینکه از بعد

 نکنه. نشینممی اپن رو! داد حال! خورممی سر هانرده رو از همین برای و ستنی برم پایین هاپله از

 افکارم! ست؟بچه مگه بابا نه نکنیم؟ تمرین و بیاد دیر امشب لجبازی و لج رو از خر نره ایمان این

 دستی. رممی سمتش به و پایین پرممی اپن رو از. زنهمی چشمک من به گیتار که زنممی پس رو

 همیشه مثل. کنممی تنظیم رو گیتار لبخند با و کنهمی ایجاد بدی صدای که کشممی هاشسیم به

. بندممی رو هامچشم و کشممی سیم رو رو دستم کنم، انتخاب رو آهنگ قبل از اینکه بدون

 آهنگی ملودی هامدست. اومدمی یادم لحظه اون که چیزی همون یعنی خوندم،می دلی همیشه

 :کردم خوندن به شروع لبخند با من و نواختنمی رو

 ارکیده گل تکیده، ایشاخه″

 بسته هایب**ل خسته، هایچشم با

 نشسته آروم هاش،چشم توی غم

 گسسته هم از شادیش، شکوفه

 آه

 سرده خورشیدش درده، آشنای

 کرده لونه غم سردش، قلب تو

 پرده پشته در عمرش، مهتاب
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 سرده پاییز حصارش، اما

 آه

 مادر دست تو ظریفش، هایدست

 پرپر گل چون نحیفش، پیکر

 نداره آروم درد، و محنت از

 شومش بخت رو سیاهی، سایه

 هجومش زیر تنهاست، ارکیده

 نداره پایون درد، طوفان

 ...الالالال الال الالالال

 هم با تونهمی تو، و من دست

 ″شبنم رنگ با بسازه قصری

 (ارکیده گل)

 !روانی اومد؟ کی این. کشممی جیغ چندتا رومروبه دیدن با و کنممی باز رو هامچشم

 !ریخت زهرم اومدی؟ کی -

 :گهمی و زنهمی پوزخندی

 داره؟ ترس من دیدن -

 :گممی و زنممی پوزخندی خودش از بدتر

 !داره هم ترس شینیمی من جلو و میای خبر بی وقتی ولی خیر -

 !نفهمیدم هم خودم اصال؟ گفتم چی
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 :گهمی و اندازهمی پاش رو پاشو ایمان

 .بود پرت حواست تو گویا ولی داد صدا در -

 !یخی مردک درک، به. نگفت چیزی ولی دیدم هاشچشم تو رو تحسین برق. کرد اشاره گیتار به و

 .باشه نشده چیزیش تا بینمشمی خوب و رممی گیتار سمت به

 !باشی نکرده خرابش: ایمان

! نیست همیشگی ایمان این شده؟ چش. رهمی باال به و زنهمی دپوزخن که کنممی نگاهش مبهوت

 .نداشت هااخالق این از

 الزانیا شام برای تا گیرممی تصمیم. رممی آشپزخونه سمت به و کشممی عمیق نفس چندتا

 .بشه بهتر رفتارش طوریاین شاید. کنممی آماده رو وسایلش همین برای و کنم درست

 :گهمی بندازه من به نگاهی اینکه بدون و ادمی آشپزخونه داخل به

 .نکن درست خورم،نمی چیزی من -

 :بگم خواستم

 .خودمه برای نیست، تو برای -

 .کردم نگاهش ناراحتی و حرص با فقط و داشتم نگه رو زبونم جلو خب ولی

 !چرا؟ ایمان

 و میز رو کنممی رتپ رو قاشق حرص با. شهمی خارج آشپزخونه از و دارهبرمی کیکی خودش برای

 برای تو هایوسایل با من کنیمی فکر کردی طوریاین که حاال. کنممی مشت رو هامدست عصبی

 درست غذا که سوختمی برات دلم هم االن تا جناب، خوندی کور کنم؟می درست غذا خودم

 .نیست خبرها این از دیگه بعد به این از.کردممی
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 به خودم همراه تلفن با. نشینممی مبلی رو و رممی سالن سمت به غرور با بعد و کنممی ایسرفه

 طوریاین اگر بفهمه تا نزدم زنگ خونه تلفن با قصد از. دممی غذا سفارش و زنممی زنگ رستورانی

 !کنم چیکار که بلدم خوب هم من کنه

 میاره در بازی یخی من برای مرتیکه. شممی غذام منتظر خیال بی من و کنهمی نگاهم چشمی زیر

 رویروبه دقیقا غذا کردن حساب از بعد و شممی بلند جام از در صدای با! نیستم بلد من کرده فکر

 !بیاد در هاشچشم تا نشینممی ایمان

 اینکه برای ولی متنفرم الزانیا از. کنممی چه چه و به به الزانیا دیدن با و کنممی باز رو جعبه در

 :گممی و زنممی گازی. دادم شسفار  بیاد در ایمان حرص

 !نظیره بی اشمزه -

 شکم همتون بزنن رو تهتون و سر. دهمی قورت رو دهنش آب که کنممی نگاه ایمان به چشمی زیر

 !پرستید

 

 از بعد و اندازممی باال ایشونه خیال بی. دهمی سفارش غذا خودش برای و شهمی بلند جاش از

 سیب بوی وای. میارن هم ایمان غذای لحظه همون که رممی خونهآشپز  به خوردم رو غذام اینکه

 حرص رو من خوادمی دارم دوست من دونهمی بیشعور ایمان. خب خواممی منم! میاد زمینی

 !بده

 دست و نشینممی تخت رو. کنه تموم رو غذاش تا رممی اتاقم سمت به کنم نگاهش اینکه بدون

 .دارممی بر خیال و فکر از

 ایگوجه رو موهام. کنممی پا به رو اممشکی هایکتونی و کنممی تن به رو قرمز شلوار و تاپ دکم از

 !کنه امضایع آرایشم دیدن با که نیست بعید جدید ایمان این از واال. کنمنمی آرایشی و بندممی

 و سرد لحن اب. بود کرده تموم رو غذاش ایمان خداروشکر که رممی پایین هاپله از بعد دقیقه ده

 :گممی خشکی
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 .بیا خواستی تمرین، رممی من -

 ایمان لحظه همون که کنممی روشن رو هابرق. رممی زیرزمین سمت به و مونمنمی جوابی منتظر و

 :گهمی که کنممی پلی رو آهنگ حرف بی. میاد هم

 .ریممی اول از -

 .رقصیممی نقص بی رو بودیم کرده طراحی که اونجایی تا اول از و دممی تکون رو سرم

 .مونده اشتیکه تا دو فقط -

 برای هم من! بود عالی الحق... خب که دهمی طرح برای پیشنهاد تا چند و دهمی تکون رو سرش

 وقتی و بودیم طراحی مشغول تمام ساعت سه. کرد قبول که دادم پیشنهاد تا چند نیارم کم اینکه

 .نشد اجرا برای

 .کنیممی اجرا فردا و شد تموم طراحی: ایمان

 :گممی و دممی تکون رو سرم

 .بریم بهتره -

 که ذارممی قلبم رو رو دستم. شممی خونه وارد و شممی خارج زیرزمین از خودش از جلوتر

 :کنممی زمزمه ب**ل زیر آروم. زدمی تند وحشیانه

 !هاشاخم به کن عادت! بزن ترآروم مرگته؟ چه -

 .کن کمکم! خوامنمی رو بودن سرد این من خدایا. رممی اتاقم سمت به و دممی تکون رو سرم

*** 

 !جانم قدیمی شی خوشبخت ایشاهللا -

 .بگیرن رفتم، ایران به من وقتی رو عروسی قراره و شدن محرم هم به نوید و شقایق امروز

 .خواهری مرسی: شقا
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 :گممی و زنممی لبخندی

 .بگم یکتبر  تا نوید به بده رو گوشی -

 .پیچیدهمی تلفن تو نوید صدای بعد و گهمی ایباشه 

 !شما؟ احوال عزیز، زن خواهر بر سالم! به: نوید

 :گممی خودش مثل و کنممی ایخنده تک

 !نباشه؟ خوب حالش خواهرش عقد روز آدم شهمی مگه. عزیز داماد بر سالم -

 !واال نه: نوید

 چطوری؟ -

 !بیست عالی، من؟: نوید

 .خوشحاله خیلی معلومه! الهی. خندهمی عدب و

 :گممی و کنممی جدی رو صدام

 !شدی؟ متوجه تو، و دونممی من بگی بهش ترنازک گل از. باش داشته رو خواهرم هوای -

 !کنم؟ ناراحتش شهمی مگه منه سر تاج شقایق. راحت خیالت چشم: نوید

 :گممی و شهمی راحت خیالم

 جور رو تخته و در خوب خدا که بیاید عقل سره زودتر و شید پیر هم پای هب ایشاهللا دیگه، خب -

 .باشید خوش برید گیرم،نمی رو وقتتون! کرده

 :گهمی و خندهمی

 .بای برسون، سالم ایمان به. نورا ممنون -

 .خداحافظ -
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 !حتما رسونم،می رو سالم ایمان به حتما. زنممی پوزخندی و کنممی قطع رو گوشی

! کنم؟ چه بیاد ایمان تا ظهره، از بعد دو تازه! هوف. کنممی نگاه ساعت به و پایین پرممی اپن ور  از

 رممی اتاق سمت به ذوق با! حیاط. کنممی نگاه رو بیرون و رممی پنجره سمت به آویزون قیافه با

 پچ سمت و راست سمت یعنی حیاط، طرف دو. شممی خارج خونه از شنل، پوشیدن از بعد و

 تاب حیاط، گوشه. شده پر خوشگل هایریزهسنگ با حیاط و شده کامل کاج درخت تا چهار با

 خیلی ولی کوچیکه کهاین با حیاط. بخشیده رو زیباتری جلوه و کندمی خودنمایی که است بزرگی

 !داره رو هااین سلیقه حداقل ایمان که خداروشکر. شده کار سلیقه با و ناز

 لبخند با! نکردم سواری تاب که وقته خیلی. رممی تاب سمت به و دارمبرمی مقد هاریزهسنگ رو

 و دممی تکون تندتر رو پاهام! میده حال چقدر. دممی تکون رو خودم و نشینممی تاب رو گشادی

 ذوق خب! بکشم ایخفه جیغ هیجان و ذوق از من و بشه بیشتر سرعتش تاب تا شهمی باعث

 !چیه؟ دارم،

 تو همیشه هاقبال. شممی خیره هاریزهسنگ به و ایستممی حرکت از بازی، تاب ربع کی از بعد

 ... .حاال اما شدنمی روز من شب کردم،نمی بازی تاب روز یک اگر «اونا» خونه حیاط

 نورا من، که کردمی رو فکرش کی. زده رقم برام زندگی که سرنوشتی به کنممی فکر و کشممی آهی

 برسه؟ جااین به کارم آسیا، دارهایکارخونه بهترین از یکی شجاع، شاهین ارشد فرزند شجاع،

 دیگه هایخیلی مثل باید االن من. نبود این من حق خب ولی دارم که موقعیتی از نیستم ناراضی

 که من زندگی دیگران اشتباه با ولی نداشتم خیالی و فکر هیچ و کردممی حال و عشق و تفریح

 حساب تو برام مرگش از قبل باباجون که خداروشکر! شد طوریاین داشتن، رو شآرزو هاخیلی

 کردم پول برای که هاییریزیبرنامه با! دیدمی رو روزهایی همچین که انگار و ذارهمی پول امبانکی

 گدایی کاسه و بسازم رو خوبی زندگی تونستم مختلف، هایآموزشگاه و هاباشگاه تو کردن کار با و

 به رو خوبی پول تا شده باعث شدممی برنده بار هر چون که هم هامسابقه این! نگیرم دستم تو

 !بخره هاپول این با بتونه خواست چی هر تا راحته نیکا بابت از خیالم و بیارم دست

 من زندگی! کشممی دراز تاب رو بعد و درمیارم رو هاکفش. دممی قرار تاب رو و میارم باال رو پاهام

 نورای همون شدم دوباره امزندگی به ایمان اومدن با من شد، روشن ایمان با که بود مطلق یاهیس
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 کنارم که همین اما چیه من به نسبت حسش دونمنمی که هرچند! هستم ایمان مدیون و سابق

 «گرگی چشم» دنبال لیست تو و کنممی روشن رو امگوشی. بخشه آرامش برام کنممی حسش

 چه این! ایمان بهت لعنت. کنممی باز رو عکسش و کنممی پیداش که کشهنمی لیطو. گردممی

 همراه به رو شده دوخته اون برای فقط انگار که طوسی شلوار و کت گذاشتی؟ که هست عکسی

 به رو. داره تن به رو، شده ست مشکی مردونه کالج کفش با که مشکی کراوات و سفید پیرهن

 اشخاکستری هایچشم! من بشم فدات الهی! کنهمی برابر صد رو بیتشجذا که کرده اخم دوربین

 و نیست ثابت وقتهیچ که لخته بس از! نگاه رو موهاش. کرده ایجاد لباسش با قشنگی هارمون

 :گممی و قلبم رو ذارممی رو دستم. ریخته اشپیشونی رو اشدونه تا چند همیشه

 !شدم عاشقت که نیست خودی بی -

! شدم عاشق توش بار اولین که بود ایخونه به نگاهم. کنممی خاموش رو گوشی و کشممی نفسی

 !دارم دوستش واقعا... همین برای و کردم تجربه رو عاشقی

 زندگی برای من کنه، عمل بود داده که هاییقول طبق جااین دولت و بشیم برنده رو مسابقه اگر

 !واال! نیام؟ که دارم کرم مگه دنمی رو کار و ماشین و خونه وقتی خب! مونممی جاهمین

 گوشه من! اومد زود چقدر! اوپس. داخل اومد ایمان ماشین و شد باز در که بودم افکارم در غرق

 بعد و شهمی باز راننده در! دارم دید بهش کامل من اما نداره دیدی من به ایمان و هستم حیاط

 سمت به و دارهبرمی رو کیفش عقب از. است کالفه و خسته اشقیافه شه،می نمایان ایمان قامت

 سمت به ربع یک از بعد و کشممی ایکالفه پوف! نباشی یخ دیگه امروز امیدوارم. رهمی خونه

 سرم نشسته؟ پله رو چرا. اوفتهمی بهش نگاهم که شممی داخل خشک و خونسرد. رممی خونه

 و کنهمی نگاه بهم کمی و میاره باال رو سرش امهسرف صدای با. کنممی ایسرفه و گیرممی باال رو

 :گهمی خسته صدای با

 .سالم -
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 آشپزخونه سمت به و شهمی بلند جاش از. دممی رو جوابش خودش مثل و دممی تکون رو سرم

 کجا که نپرسید من از چرا! چی؟ یعنی. رممی اتاقم سمت به و میارم در تنم از رو شنل. رهمی

 نبودم؟ که فهمید اصال شد؟ انمنگر  اصال بودم؟

 .اوفتهمی هاملباس به نگاهم که ایستممی آینه جلو

 :گممی خودم به خطاب و کنممی نگاه خودم به پوکر

 .نپرسید همین برای نبودی، بیرون فهمیده دیده رو لباست وقتی احمق خب -

 کنه؟ جوابت سوال که داره ایوظیفه چه اصال -]

 ![جان وجدان شو خفه فعال -

 :گممی و کنممی نگاه آینه تو خودم به دوباره

 رفته؟ کجا خونه لباس با گهنمی این! چی هر خب -

 :گممی و کنممی کجی دهن خودم به

 !حیاط یا زیرزمین، یا -

 !دادم رد آقا، دادم رد. گممی خودم به آفرینی و دممی تکون رو سرم

 کرم کنیم؟می بزرگش انقدر رو چیز یک چرا اصال ن؟پایی برم یا بمونم اتاق تو کنم؟ چه االن خب

 ... .بگم که است نیاز جااین االن! کرد دیر چرا دادم گیر بهش هی که داشتم خودم رو

 !است درخت خود از کرم -]

 ![کنممی درستش االن کنم، چیکار دونممی خوب خودم! شو خفه! وجدان -

 موهام و ایستممی آینه جلو کنم،می پا به رو اممشکی دمپایی و کنممی تن به رو بنفشم یکسره

 تو بپرم برم من جون، ای. زنممی لبی برق فقط که هم آرایش و کنممی رها آزاد همیشه مثل رو

 !گلو
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 همون که کشممی سرکی سالن داخل به. رممی آشپزخونه سمت به و شممی خارج اتاق از مصمم

 بینم،می وی تی دارم من مثال که دممی وی تی به رو نگاهم یزود. میاد پایین هاپله از ایمان لحظه

 !مثال

 نگاه وی تی دارم من دید تا! داره کرم بشر این. کنهمی خاموش رو وی تی و نشینهمی بعد کمی

! آهان. کنهمی خوندن به شروع و درمیاره رو کتابی کشو از! جهنم به کرد، خاموش و زد کنممی

 دوست خیلی قهوه ایمان اصوال کنم؟ آماده براش چی خب،. کرد خاموش که بخونه کتاب خوادمی

 !کنممی آماده براش من حاال کنه،می آماده خودش برای اوقات بیشتر و داره

 متوجه و است کتاب به حواسش. رممی سالن سمت به و گذارممی سینی تو رو شده آماده قهوه

 که کاری این. کنممی مزه مزه رو امقهوه حرف بی و گذارممی میز رو جلوش رو قهوه نیست، من

 !نزنه گند ایمان که امیدوارم و بس آتش یعنی کردم من

 .گیرهمی دستش در رو قهوه و بندهمی رو کتاب. کنهمی نگاه من به بعد و قهوه به اول

 .ممنون: ایمان

 .نوشممی رو امقهوه و گممی خواهشی ب**ل زیر

 :گهمی و زنهمی لبخندی بعد کمی. گیرهمی دست به رو گوشی ایمان و میاد دینگی صدای

 .خداروشکر -

 :گهمی باال بیاره رو سرش اینکه بدون. کنممی نگاهش کنجکاو

 .جااین بیا نورا -

 برم که حدی در نه ولی کنم بس آتش خواممی گفتم من! خدا یا. کنهمی اشاره خودش کنار به و

 !بچسبم بهش

 اخمی و کنهمی نگاهم چشمی زیر ایمان. نشینممی کنارش فاصله با و شممی بلند جام از شک با

 اون دیدن با من و گیرهمی طرفم به رو گوشی! بچسبم بهش که داشت انتظار حتما. کنهمی

 :گممی ذوق با هاعکس
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 !الهی -

 قشقای و نوید نامزدی هایعکس دیدن مشغول ذوق با! گیرممی دستش از رو اشگوشی بعد و

 .زنممی هم حرفی گاهی از هر و هستم

 !نازه چقدر کن، نگاه رو عکس این وای -

 که بیاد بعدی عکس زنممی و برممی ایمان طرف به رو گوشی بود عکس به نگاهم که حالی در و

 :کنممی دور ایمان از رو گوشی و زنممی جیغ عکس اون دیدن با

 !شده خوشگل چقدر برقی عنتر -

 مشغول دقیقه پنج کنم فکر! دممی فحش یا زنممی جیغ یا وسطشون و کنممی هنگا رو هاعکس

 .رفتنمی اما بعدی عکس بره زدممی هی ورچیده هایب**ل با و رسید تهش به هاعکس که بودم

 !خب؟ شد تموم چرا -

 بهش من بود قرار مثال اینجام؟ چرا من! خدا یا. رسهمی گوشم به ایخنده صدای که زنممی دوباره

 کنم؟می غلطی چه جااین االن پس نچسبم

 بنشینم، ایمان کنار تا شده باعث کردم که هاییوورجه ورجه و کردم که هاییذوق اون تو کنم فکر

 !نبود حواسم اصال

 :گفت خنده با که دادم جلوه رو خودم خونسرد

 شد؟ تموم هاعکس -

 :گفتم شده غنچه هایب**ل با و کردم اخمی

 داری؟ کجا از رو هااین تو اصال. اوهوم -

 یک گفت شهمی. بگیره قرار من پشت دستش تا شهمی باعث این و کنهمی باز رو راستش دست

 !گممی همون برای میاد، بدم من که نه حاال! سرم تو خاک! بودم بغلش تو جورایی
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. گیرهمی جا هامب**ل رو محوی لبخند که کنهمی باز رو ابروم بین هایاخم اشاشاره انگشت با

 نزدیک بهم زیاد ترسممی نکردم، هم نگاه ایمان به اصال کرده تغییر جام که فهمیدم وقتی از

 !بده دستم کار هاشچشم اون! باشیم

 :گهمی لبخند با کنم فکر اما بینمنمی رو اشقیافه منکه

 .نوید از -

 مسابقه آوردن یاد به با! باال بود رفته بدنم حرارت. شممی بلند جااون از و دممی تکون رو سرم

 :گممی و کشممی هولی جیغ

 !بریم بدو بدو! مسابقه مسابقه -

 :گهمی و شهمی بلند جاش از ریلکس

 .نده انجام رو کارهات عجله با انقدر پس! نه داریم؟ ایعجله -

 :گممی و دممی تکون تند تند رو سرم

 .بریم بریم -

 :گهمی و کنهمی نگاهم

 گفتم؟ چی شنیدی اصال -

 کنه بخیر خودش خدا. شدم خارج خونه از سریع و دادم تکون نه عالمت به رو سرم اما شنیدم

 !صلوات بیرون نزنه امسینه از قلبم رقص، امشب و بود طراحی دیشب! رو امشب

 آوردن دیا به با و کنممی نگاهش آینه تو از. کنهمی پلی رو آهنگ حرف بی و میاد داخل به ایمان

 :گممی و امپیشونی به زنممی دست با محکم چیزی

 !شدیم بدبخت -

 :گهمی و کنهمی نگاهم متعجب
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 !چرا؟ -

 :گممی کالفه و نشینممی زمین رو

 وای وای رفت، باد بر گذاشتم مسابقه این برای که هاییوقت تمام. رفت باد بر زحماتمون تمام -

 رفت؟می یادمون باید چرا آخه خدا ای! جااین اومدم و گذاشتمشون تنها که بگو رو هابچه

 :گهمی ترمتعجب و شهمی نزدیک بهم ایمان

 !رفت؟ یادمون رو چی تو؟ گیمی داری چی -

 :گممی و کنممی نگاهش بدبختی با

 کیه؟ مسابقه -

 .فردا پس خب: ایمان

 :گممی عجز با و کالفه

 !گند زنیممی گند. یستن کار در ایمسابقه دیگه شد، تموم دیگه -

 چرا؟ آخه! بیاد در مگریه بود نزدیک

 :گهمی عصبی صدای با ایمان

 رفت؟ یادمون رو چی کنی؟می جوریاین چرا نورا -

 :گممی عصبی قیافه با. ببینمش بتونم تا باال برممی رو امکله

 !موند؟می یادت نباید تو رفت؟ یادت چرا دیگه تو رفت یادم من اصال -

 شده؟ چی کنی،می امکالفه داری نورا: مانای

 :گممی حرص با

 .نداریم لباس فقط نشده چیزی -
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 :گممی و کنممی نگاهش جیغ با بعد و

 رفته؟ باشه شده طراحی که لباسی بدون رقص مسابقه تو دیدی رو کی -

 :گهمی آرومی لبخند با بعد و کنهمی نگاهم مبهوت اول

 خورده؟ اعصابت این برای -

 :گممی و دممی تکون رو سرم

 !هان؟ رقصه، برای اصلی جز لباس دونینمی مگه راحته؟ خیالت تو االن نباشه؟ خورد -

 :گهمی و میده کنار رو اشپیشونی رو موهای

 !کردن طراحی و دادم رو لباس قبل از خودم وقتی باشه؟ خورد چی برای نه، -

 :گممی حرص با

 ... .چون باشه خورد اعصابت نباید که معلومه خب -

 کرده؟ طراحی رو لباس گفت گفت؟ چی این. کنممی قطع رو حرفم

 :گممی و کنممی نگاهش متعجب

 !چی؟ -

 :گهمی کوچیکی لبخند با

 به خودم نیست یادت دیدم که هم من نبودی، لباس فکر به و بود رقص به حواست تمام تو -

 .کنن طراحی رو لباس تا سپردم هاطراح از یکی

 !جنتلمن مرد گنمی این به! هورا

 .ایستممی جلوش و شممی بلند جام از

 گی؟می راست -
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 :گهمی و کنهمی ایخنده تک

 .بابا آره -

 !ها رفت باد بر زحماتم تمام کردم فکر لحظه یک

 شه؟می آماده کی خب -

 .دهمی تحویل صبح فردا: ایمان

 :گممی و کنممی ریز رو هامچشم

 دادی؟ ودتخ رو طرح -

 :گهمی و کنهمی ریز رو هاشچشم خودم مثل

 !ی س -

 :گممی و دممی تکون رو اماشاره انگشت شده، ریز هایچشم همون با

 !باشی کرده طراحی بد اگر حالت به وای -

 :گهمی و گردهبرمی عادی حالت به هاشچشم

 !کن خوبی و بیا -

 :گممی و گیرهمی امخنده

 .باشه خوب اتسلیقه دوارمامی حال، هر به -

 :گهمی و زنهمی چشمکی

 !خانوم خوبه امسلیقه -

 :گممی و خندممی

 تمرین؟ بریم خب -
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 :گهمی و دهمی تکون رو سرش

 .داره اشکال کجاش ببینیم تا برقصیم کامل دور یک و بیا. باشه زیاد تمرین به نیاز نکنم فکر -

 .شهمی پخش آهنگ و دممی تکون رو سرم

 اول! بودیم کرده اشطراحی دیشب که بود جایی به نوبت حاال و رفتیم نقص بی رو هاحرکات مامت

 .شهمی نفره دو بعد و رقصممی جدا من

 زل هاشچشم تو شدممی خم طرف اون و طرف این آروم و نرم که حالی در و جلوش پریدم پا یه با

 .بره عقب به یکم تا آوردم فشار بهش کمی و گذاشتم سینش رو و دستم و زدم

 !باال رفت بدنم حرارت

 عقب چرا پس بره، عقب باید که بود برنامه تو! بابا ای. کردنمی حرکتی و بود هامچشم مسخ

 ره؟نمی

 !کردممی غش من وگرنه! آخیش. رفت عقب کمی که کردم وارد کوچیکی فشاره بهش دوباره

 و سینم قفسه آهنگ یهویی ضرب با هوی و زدم زل هاشچشم به من و بود آروم اولش آهنگ،

 که داشت گلوله شلیک صدای آهنگ بعد و آوردم در و تفنگ ادای دست با و کوبیدم باال محکم

 نوبت حاال! شدم خسته! هوف. آوردم در شلیک ادای و گذاشتم قلبش رو و هامدست موقع همون

 ... .شهمی نفرمون دو رقص به

 .زنیمنمی حرفی دیگه هاشوسط همین برای بریم رو رقص آزمایشی خواستیم چون

 همزمان. شممی نزدیک بهش قدم یک طرحمون طبق هم من و میاد سمتم به قدم یک ایمان

 نمایشی و میارم جلو رو راستم پای آروم. کنیممی قفل هم تو و باال میاریم رو راستمون دست

 حاال تا من. ذارممی ایمان چپ شونه رو رو دستم نرم خیلی و دممی تکون هوا تو رو چپم دست

 !کمک نبودم، ایمان نزدیک انقدر

 برسه زمین رو موهام تا کنممی خم پشت از رو سرم من و کنهمی حلقه کمرم دور رو دستش ایمان

 آروم! یار بغل در روممی بنده که شودمی گونه این و کشهمی خودش سمت به رو من ایمان بعد و
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 گره هم تو نگاهمون! من گرگی چشم دوزم،می هاشچشم به رو نگاهم و کنممی بلند رو سرم آروم

 آهنگ ریتم. دیممی ادامه رقصمون به کنیم نگاه همدیگه هایچشم از غیر به اینکه بدون و خورده

 هی من و کنیممی جاجابه رو پاهامون ایحرفه. شهمی شروع ما تانگو و سالسا رقص و شهمی تند

 کمرم به ایمان شه،می آروم آهنگ ریتم دوباره وقتی! نکنم لگد رو پاهاش که هستم این نگران

 سعی! خوبه بغلش چه. بگیرم جا بغلش تو بیشتر تا شهمی باعث این و کنهمی وارد فشاری

 اششونه از رو دستم آروم. بدم رقصم به رو حواسم و نکنم احساساتم درگیر رو فکرم کنممی

 حالت هاشچشم! زنهمی تند من قلب مثل هم ایمان قلب! عه. مذار می قلبش رو و دارمبرمی

 آخرهای! داری دوستم هم تو که بگو گرگی چشم. بفهمونه بهم رو چیزی خوادمی انگار داره خاصی

 پای و ذارممی باز رو هامدست هم من چرخونه،می دور چهار و کنهمی بلندم ایمان و است آهنگ

 هدایت راست سمت به رو فرم موهای گردن، چرخش یک با. ممیار  باال کمی پشت از رو چپم

 نگاهم! بگیره عکس یکی. ذارممی ایمان صورت رو آروم رو چپم دست حالت همون تو و کنممی

! پاستیله شبیه چقدر! هاشب**ل به شهمی قفل نگاهم آخر در و است صورتش اجزای تمام به

 دل ای بینممی که دوزممی هاشچشم به رو همنگا! دممی مردم پسر دست کار االن دیگه، بسه

 اشفاصله هی چرا این فیض، ابر یا! من هایپاستیل به شده خیره خودش مردم پسر... غافل

 پنج فاصله! هوام رو هنوز من ولی شده تموم آهنگ! نبود طراحی تو خدا به شه؟می ترنزدیک

 و کشهمی جیغ سرم وجدانم حظهل همون که سانت دو... سانت سه... سانت چهار شد سانتی

! باال رفته بدنم حرارت و قلب تپش. حالته همون تو هنوز ایمان ولی برم عقب به تا شهمی باعث

 !هیچی وگرنه کنم کاری باید

 نگرفت؟ درد کمرت -

 .کشهمی عقب رو خودش کمی و میاد خودش به صدام با

 گفتی؟ چیزی هان؟: ایمان

 !بود سح تو مبچه. گیرهمی امخنده

 .شد تموم آهنگ زمین؟ بذاری رو من خواینمی -
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 :گهمی و کنهمی نگاهی وضعیتمون به

 !چرا چرا -

 .گیرهمی فاصله ازم و زمین ذارتممی آروم بعد و

 تمام دقیقه بیست کن فکر. کنم فکر اینا به بخوام که هستم اونی از ترخسته فعال شد؟ چش! وا

 !بدتر دیگه باشی، فشار تحت دیگه لحاظ از که مخصوصا! دیگه آدم شهمی خسته خب برقصی،

 .نشینهمی رومروبه ایمان و دممی ماساژ رو پاهام

 شدی؟ خسته: ایمان

 رو این من و فهمهمی رو احساسم کنم نگاهش اگر کنممی حس. کنم نگاه بهش تونمنمی هنوز

 !من بعد و اون اول باشه؛ ایمان باید اون کنه اعتراف کسی باشه قرار اگر چون خواستمنمی

 :گممی کنم، نگاهش اینکه بدون

 .نبود آماده بدنم همین برای رفتیم نرمش بدون -

 چون شم دور جااین از باید ترسریع هرچه شممی متوجه و باال میارم رو سرم که نمیاد صداش

 قبل تا من که تاس قرار خب. نیست هاعالم این انگار و بهم زده زل! شهمی خطرناک داره ایمان

 !دیگه بزنم حرکتایی یک باید پس بفهمم رو ایمان احساسات برم ایران به اینکه از

 :گممی و زنممی گوشم پشت رو موهام ناز با

 شده؟ چیزی -

 :گهمی قیافه همون با

 .نه -

 :گممی عشوه با و زنممی ملیحی لبخند

 کنی؟می نگاه من به چرا پس -
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 !اوق

 :گهمی و زنهمی پلک چندتا

 درسته؟ نداشت، موردی که رقص -

 .کرد عوض رو بحث و بود زده زل من به چرا بگه خوادنمی آقا اینکه مثل خب

 .نوچ -

 :گهمی و شهمی بلند جاش از

 .باال بریم -

 !ها ها ها یو. بخوره صورتش به موهام که شممی رد کنارش از طوری قصد از و شممی بلند جام از

 همون! کاناپه رو کنممی پرت رو خودم راست یک و ذارممی قلبم رو و دستم بیرون میام که در از

 .رممی خواب به و شهمی گرم هامچشم کردم،می فکر ایمان رفتارهای به که طور

*** 

 !برات زده طرحی چه خان ایمان ببین پاشو. دختر پاشو نورا، -

 فرو بالش تو رو سرم حرص با. ابمبخو ذارینمی که پسر بگیری ساعته چهار و بیست حناق

 .کنممی

 .دیگه پاشو! بابا ای: ایمان

 لبخند. رفت اینکه مثل خب نمیاد، صداش و گذرهمی ایدقیقه چند. میاد خوابم من! بابا برو

 ... .که بردمی خوابم داشت. بخوابم بهتر تا شممی جاجابه جام تو و زنممی آرومی

 !پاشو! کیز  گفتی کوآال به! نورا: ایمان

 :گممی زاری لحن با

 .امخسته بخدا. بخوابم بذار -
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 باز طاق! کنارمه االن یعنی نشسته، تخت رو ایمان که دهمی نشون این و رهمی پایین کمی تخت

 .است بسته هامچشم هنوز و کشممی دراز

 .داریما مسابقه فردا ما خوب دختر: ایمان

 موهام کردم حس یکهو که دمنمی رو جوابش. میاد بمخوا فعال من! کنم؟ چه باشیم، داشته خب

 !شد کنده

 خیره بود، دلش رو دستش و خندیدمی که ایمانی به خشمگین قیافه با. نشستم و زدم جیغی

 :شدم منفجر یکهو و کشیدم عمیق نفس چندتا. بود ایستاده من رویروبه ایمان. شدم

 ... .جانی وانی،ر  وحشی، داری؟ مرض مگه کردی؟ بود کاری چه این -

 :گهمی داره، خنده مونده ته که صدایی با ایمان که بدم ادامه خواستم

 .بده قرار عنایت مورد رو من کمتر -

 :گممی جیغ با و گیرممی موهام به رو دستم

 هان؟! بکشم؟ رو تو موهای هم من خوبه االن کشیدی؟ رو موهام چی واسه بیشعور -

 :گهمی و ازهاندمی باال ابرویی شیطنت با

 .خوریمی حرص دهمی حال انقدر تو جون   -

 !نه گفتینمی شما هی ها برهمی لذت من خوردن حرص از این بودم گفته من! جیغ

 با و رهمی عقب قدم چند نمایشی حالت به. رممی سمتش به آروم آروم و میام پایین تخت از

 :گهمی ایشده ساخته ترس

 .نخور رو من -

 !هیوالم من انگاری. دلقک. گیرهمی امخنده
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 طوریاین رو هامچشم وقتی که دونممی خوب. کنممی نگاهش تیز و کنممی ریز رو هامچشم کمی

 .شهمی تروحشی کنم،

 :گهمی و دهمی قورت نمایشی دهن آب

 .شودمی وحشی نورا -

 .بمونم ساکت باید فعال ولی! گودزیال خودتی وحشی

 دیگه. رممی سمتش به کجی لبخند با من و بره ترعقب تونهنمی دیگه دید و پنجره به خورد ایمان

 .دارم فاصله صورتش با انگشت پنج اندازه به فقط و نیست بینمون ایفاصله

 شده مسخ دوباره و شهمی محو صورتش از لبخند ایمان. نگیره امخنده تا گیرممی گاز رو لپم

 :گممی آروم و برممی گوشش سمت به رو سرم. کنهمی نگاهم

 کشیدی؟ رو من موهای -

 هایعرق و شده خیره روروبه به ایمان! کنممی اذیت رو مردم پسر انقدر که بکش رو من خدایا

 !بفهمید فشاره، تحت امبچــه. شهمی پدیدار صورتش رو ریزی

 !است دیدنی اشقیافه نزنم، گند تا داشتم نگه رو خودم جلو زور به! ترکممی خنده از دارم

 هوم؟ -

... یکهو و برممی موهاش سمت به آروم رو دستم. دهنمی پاسخی و شهمی نامنظم هاشنفس

 :گممی زنان قهقهه و بخندم تونممی راحت حاال! زنممی چنگ رو موهاش

 !رادمهر جناب ذارمنمی باقی تالفی بدون رو کاری هیچ من -

 بزنم گند من بعد و بود حس تو اول کن فکر! شد تازه انمرو و روح اصال آخ آخ. خندممی دوباره و

 !ب کنم رو موهاش و حسش تو

 .بود نشدنی اما کنه جدا رو موهاش بتونه دستش با کردمی سعی هی ایمان

 .دختر کن ول رو موهام نورا آخ آخ: ایمان
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 :گممی خنده با من و گهمی اخ و ایخ دوباره و

 !نکنی بیدار خواب از وریجاون رو من باشی تو تا! حقته -

 :گهمی شیطون هایچشم با و کنهنمی حرکتی

 .کنممی بیدارت بهتری هایروش با بعد به این از. چشم -

 !بخنده که اونه نوبت حاال و میارم در موهاش از رو دستم سریع! حیابی. زنهمی چشمکی و

 :گممی و کنممی نگاهش حرص با

 !مرگ -

 :گممی و زنممی کمرم به رو دستم. خندهمی دوباره

 هان؟ هان؟ کو؟ لباس اصال -

 :گهمی و رهمی در سمت به

 .جاست اون پایین، بیا گیری؟می گارد چرا -

 دستشویی در! ره؟نمی چرا. نرفته هنوز ایمان. رممی دستشویی سمت به و دممی تکون رو سرم

 :گممی حرص با و کنممی باز رو

 .بفرمایید -

 کجا؟: ایمان

 :گهمی شیطون که کنممی اشاره دستشویی به

 !شهنمی که دستشویی خب ولی اومدممی بود حموم اگر -

 و دهمی فرمان بهم مغزم االن؟ گفت چی این. کنممی نگاهش شده گرد هایچشم با و متعجب

 :گممی جیغ با من

 !حیا بی بیرون شو گم! ایمان -
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 چیزیش یه امروز این. کنممی نگاه بسته در به واج و جها. رهمی بیرون اتاق از و زنهمی قهقهه

 از آب هایقطره. کنممی نگاه آینه به صورتم و دست شستن از بعد و رممی دستشویی به! شهمی

 خارج دستشویی از. است دیگه وقت هر از ترروشن رنگم سبز هایچشم خوردن،می سر صورتم

. لباسه انتخاب اصلی مشکل هوف،! بپوشم؟ چی بخ. ایستممی اتاقم قدی آینه جلو و شممی

 ایسرمه تاپ همراه به رو زرد بلند دامن. کنممی نگاه رو هالباس یکی یکی و کنممی باز رو کمد در

 لباسم همین اصال! نیست لباس کردن عوض حس. کنممی نگاهشون غصه با و اندازممی تخت رو

 !چشه؟

! عالی هم خیلی است، زانوم رو تا شبلندی و داره خرگوش عکس روش که سفید گشاد بلوز یک

 این با. ببینه عروسکی تیپ با روز یک حاال ببینه، اسپرت و رسمی رو من نباید همیشه که ایمان

 کش. بندمشونمی خرگوشی و گیرممی فرق وسط از رو بلندم موهای و رممی آینه سمت به فکر

 کش با ایگوجه بعد و شممی موهام پیچیدن لمشغو و میارم در کشو از رو امصورتی موهای

 سرم باالی ایگوجه تا دو آخر در و کنممی رو کار این هم بعدی خرگوشی با ترتیب به. بندمشمی

 از کفشی و دمپایی بدون بار اولین برای و کنمنمی آرایشی! من؟ بودم کی گوگولی. شهمی ایجاد

 لذت چرا پس برم، جااین از قراره هفته این آخر تا! باشم راحت خواممی! واال. شممی خارج اتاق

 بریممی رو مسابقه این ما! نه. زنممی پس رو افکارم سریع و اوفتهمی تنم به لرزی فکر این با نبرم؟

 حواسش و است آشپزخونه در ایمان که رممی پایین هاپله از. میام جااین به زندگی برای پولش با و

 .رممی سمتشون به لباس، کاور دو دیدن با که چرخونممی سالن سمت به رو سرم. نیست من به

 :گممی ب**ل زیر کنم خارج کاور از رو لباس کهاین از قبل

 !باشه خوب طرحت امیدوارم ایمان، برسه دادت به خدا -

 ذوق با و شهمی باز نیشم لباس دیدن با. کنممی خارج رو لباس و کنممی باز رو اول کاور زیپ

 پرهای با هاششونه سر و است ایحلقه که بلندی سفید شب لباس. شممی دیدنش مشغول

 تا چاکی و شده دوخته داره گل طرح که سفید گیپور با لباس پایین تا باال از و شده کار مشکی

 که بعدی کاور سراغ رممی و زنممی کاور کامل احتیاط با رو لباس! ایمان عاشقتم وویی داره، زانو

 هایدکمه که مشکی پیرهن. کنممی خارج کاور از رو لباس و کنممی باز رو زیپ. است ایمان مال
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 و شده دوخته مشکی ساده گیپور با روش که رنگی مشکی جلیقه و مشکی شلوار با و داره سفید

 به لبخند با و زنممی کاور رو لباس! کرده ست باهامون آقامون جون. سفید ساتن با جلیقه پشت

 ده،می انجام جدی رو کاری هر همیشه. بود چیزی کردن درست مشغول ایمان. رممی خونهآشپز 

 جدی خیلی کاری، هر و تمرین تو یا و بیرون که دیدم ولی زنهمی حرف لبخند با! آشپزی حتی

 :گممی نشینم،می اپن همون یا امهمیشگی جای اینکه از بعد و زنممی لبخندی. شهمی

 ؟کنیمی درست چی -

 :گهمی لبخند با و گردهبرمی سمتم به

 .پز ایمان املت! شدی بیدار باالخره -

 :گممی و خندممی

 .نکُشیمون -

 :گهمی و میاره باال رو بود دستش که قاشقی

 .خوبه خیلی پختم دست نترس، -

 :گممی و اندازممی باال ایشونه

 .شهمی معلوم -

 :گممی و کنممی آویزون رو پاهام

 تی؟راس -

 .گهمی هومی کنه، نگاهم اینکه بدون

 .دیدم رو هالباس -

 :گهمی شده ریز هایچشم با و گردهبرمی سمتم به

 خب؟ -
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 :گممی و اندازممی باال ایشونه تفاوت بی

 !جمالت به -

 :گهمی و دارهمی بر رو نمک

 نظرت؟ که اینه منظورم -

 :گممی و زنممی لبخندی مرموز

 !ندارم نظری -

 !دهمی حال واقعا کردنش ذیتا

 :گهمی آروم

 .باشه -

 شد؟ مظلوم انقدر صدات چرا! بشم فدات الهی

 ایمان؟ -

 !مظلوم ایمان به ندارم عادت من خدا وای. دهمی تکون چیه معنی به رو سرش

 .شدم لباسم عاشق. بود عالی طرحت -

 :گهمی و گردهبرمی سمتم به

 واقعا؟ -

 :گممی و دممی تکون رو سرم ذوق با

 .اوهوم -

 واقعا نه، شدا خوشحال بگم دلم برای اینکه نه. خندید خوشحالی با و زد برقی هاشچشم

 .شهمی میز چیدن مشغول و گیرهمی رو هاوسیله یخچال از و شهمی آماده املت! شد خوشحال
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 خوای؟می کمک -

 :گهمی و کنهمی نگاه میز به متفکر

 .خوبه جات بشین، جاهمون تو! خیر -

 !درک به! خب کنم کمکت خواستم بیشعور،

 !بود پیتزا شبیه بیشتر شدیم، املت خوردن مشغول چید رو میز اینکه از بعد

 :گفتم و خوردم رو آخر لقمه

 .ممنون -

 :گهمی و کنهمی آماده رو اشلقمه

 بود؟ چطور -

 :گممی و دممی تکون رو دستم

 !شیمی چیزی یک نخوری ترشی -

 :گهمی و دهخنمی

 .خداروشکر خب -

 !ایمان کشمتمی! شهمی گرد هامچشم و اوفتهمی ساعت به نگاهم

 :گممی جیغ با

 !ایمان -

 :گهمی درهم ابروهای با

 شده؟ چت بزنی، جیغ که نداشتی عادت اصال امروز؟ کنیمی جیغ جیغ هی چرا تو -

 :گممی جیغ با
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 !ها؟ دی؟کر  بیدار صبح موقع این رو من داری مرض -

 :گفت و کرد ساعت به نگاهی

 !داریما کار کلی ما چنده؟ ساعت مگه کوچولو -

 :گممی و کنممی ساعت به اشاره

 !نیست؟ زود صبح دقیقه ده و هفت -

 :گهمی ریلکس

 !نه -

 :گممی عصبی! جیغ خدا وای

 شدیم؟ بیدار ما که شهمی بیدار االن کی آخه داریم؟ کاری چه -

 :گهمی و شهمی سفره کردن جمع مشغول

 .کوچولو دارم برنامه برات من بعد و فدراسیون بریم بعد کنیم، تمرین باید -

 :گممی جیغ با حرفش به توجه بدون

 !ام؟کوچولو من -

 :گهمی و کنهمی امقیافه و تیپ به ایاشاره

 .دهمی نشون رو این که شواهد -

 :جیغ با دوباره

 !کوچولوام؟ من که -

 :گهمی کالفه

 !اَه. زنیمی جیغ چقدر نورا کن ول. بزرگی مامان اصال تو! نه نه -
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 .شدید شده فعال کرمم

 :گممی و شممی بلند جام از جیغ با

 بزرگم؟ مامان من -

 :گهمی و درمیاره رو کردن گریه ادای

 کردم؟ خدا درگاه به گناهی چه من -

 :گهمی و گردهبرمی سمتم به بعد و

 .بیام من تا ببین وی تی برو. نکن تاذی ایمان جون -

 ها حاال حاال دادنمی قسم رو جونش اگر. شممی خارج آشپزخونه از و زنممی مرموزی لبخند

 !کردممی اذیتش

 خوش جنتلمن مرد اوفته،می هالباس به نگاهم. مونممی ایمان متظر و اندازممی پام رو رو پام

 .گیرهمی قرار ومجل ایمان بعد و گذرهمی کمی! من سلیقه

 نشستی؟ چرا: ایمان

 :گممی و چرخونمشونمی دور یک و باال برممی رو هامدست

 !برات؟ برقصم خوایمی کنم؟ کار چه -

 :گهمی حرفم به توجه بی و رهمی هالباس سمت به

 .بپوش رو لباست برو پاشو -

 :گممی سوالی

 کجا؟ -

 :گهمی و گیرهمی بدست رو هالباس

 .دیگه یونفدراس -
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 :گممی و کنممی نگاهش پوکر

 صبح؟ وقت این! االن؟ آخه -

 .دیگه نیست باز و ریممی فوقش. منتظرتم پارکینگ تو دیگه ربع یک: ایمان

 :گهمی خنده با که رممی اتاقم سمت به غرغر با

 .خانومی بزن غر کمتر -

 !رو من کشتی! خانومی و حناق

 کنممی باز رو پنجره! بارونم عاشق من! بارون وای. اندازممی بیرون به رو نگاهم بپوشم؟ چی خب

 .برممی بیرون رو دستم ذوق با و

 .است نفره دو هوا نورا، -]

 ![جان وجدان شو خفه -

 جلو. کنممی پا به رو مشکیم بلند هایچکمه و تن به تیره جین همراه به رو امآسمونی آبی بارونی

 سمت به. شهمی تروحشی و ترکشیده هامچشم که بندممی سبیا دم رو موهام و نشینممی آینه

 کلفتی نسبتا چشم خط! بگذرم ازشون تونمنمی و زنهمی چشمک آرایشم لوازم که رممی اتاق در

 به شیطنت با و زنممی هامب**ل به رو صورتی مات رژ! کنممی خفه ریمل با رو خودم و کشممی

 :گممی غرغر با و شهمی آویزون امقیافه بعد ولی زنممی چشمکی آینه تو خودم

 چجوری! کنممی شک بودنت مرد به دارم دیگه! بخاریبی انقدر که ایمان ببرن رو شورت مرده -

 !داری؟می نگه زیبایی همه این جلو رو خودت انقدر

 اتاق از گذارممی داخلش رو پولم کیف و موبایل اینکه از بعد و دارمبرمی رو اممشکی کج کیف

 بارون از خیس حیاط به لبخند با. شممی خارج خونه از و رممی اصلی در سمت به. شممی خارج

 بهم خوبی حس. ذارممی امبارونی جیب تو رو هامدست و دارمبرمی جلو به قدمی کنم،می نگاه

 به. شهمی ماشین سوار ایمان لحظه همون که رممی پارکینگ سمت به لبخند با و دهمی دست

 .شممی سوار و کنممی باز رو درش و رممی ماشین سمت
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 حتی لعنتی. شممی خیره پاش رو یکی اون و فرمون   رو هاشدست از یکی که رخشنیم به

 تو بشر، آخه د. کنهمی رانندگی اخم با همراه و سرشه باال آفتابی عینک! داره فرق هم رانندگیش

 !جذابی؟ انقدر اخم با چرا

 .کنممی صداش باشه خودم دست هاینک بدون

 ایمان؟ -

 :گهمی و زنهمی جلویی ماشین برای بوقی کنه، نگاهم اینکه بدون

 بله؟ -

 !بگیرم رو جلوش تونمنمی که رو دهنم بگیرم گل

 .نکن اخم دیگه -

 هایلبخند اون از و گردهبرمی سمتم به که کنممی نگاهش استرس با! زدم گند گفتم؟ بود چی! هی

 :گممی که دهمی تحویلم رو کشش انور 

 !نزن دیگه هم هالبخند این از -

 !شد گرد هامچشم زدم که حرفی با

 !بگیری؟ خون خفه چیه نظرت نورا، -]

 ![زدم گند بدجوری که وجدان ببند فعال -

 :گهمی موشکافی لحن با و دهمی تکون فرمون رو رو انگشتش

 چرا؟ -

 :گممی و دممی قورت رو دهنم آب

 چرا؟ چی -

 :گهمی کجی لبخند با و باال دهمی رو ابروش یک
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 نزنم؟ لبخند و نکنم اخم چرا -

 استرس، پر باطنی ولی خونسرد قیافه با و کشممی عمیقی نفس! الهی ببرن رو خودم شور مرده

 :گممی

 !شیمی زشت... چون -

 کس   خودم، جز خوامنمی من و شیمی جذاب چون گفت باید واقع در! زدم اضافی زر رسما

 !ببینتت طوری این ایدیگه

 سمتم به بیرون؟ میاید چیه کارتون صبح وقت این بگه نیست یکی آخه هستیم؛ ترافیک تو

 :گهمی و دماغم رو زنهمی انگشتش با یکهو و گردهبرمی

 .نورا نیستی خوبی دروغگوی -

 !خدا ای! فهمید؟ یعنی چی؟ یعنی. رفتم وا

 :گممی و کنممی طلبکار رو لحنم

 وقتی چون. بدونی که گفتم خودت برای من درضمن و بینمنمی دروغ برای دلیلی دروغ؟ -

 !شهمی ها ایسکته شبیه تقیافه کنی،می اخم یا خندیمی

 !گمامی دروغ بهت کنی فکر اگر مدیونی! نداشتم عمه ارواح آره

 با! خندیدنه درگیر هنوز اون ولی شهمی باز ترافیک! بخند کی نخند حاال خنده، زیر زنهمی پق

 :گممی حرص

 .شد باز جاده کن، نگاه رو جلوت -

 .دهمی گاز جلو سمت به و میاد کاهش اشخنده

 !دیگه؟ شممی ها ایسکته شبیه که: ایمان

 و درست خیلی که اوفتهمی هاییماشین به نگاهم. شممی خیره بیرون به و دممی تکون رو سرم

 !مندقانون چقدر ندارند، ایعجله رفتن برای و کنندمی حرکت مسیر یک از اصولی
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 نگاهش زیر! هوف. کنهمی نگاهم چشمی زیر و گردهبرمی سمتم به هی ایمان که شممی متوجه

 هم اون بود، شده گرم بدنم تمام. کنم سرگرم گوشی با رو خودم کنممی سعی. شممی ذوب دارم

... خب ولی بشه کم حرارتم از کمی و بخوره صورتم به باد تا ارممی پایین رو شیشه! هوا این تو

 رو خودم جلو هی. دممی گوش پیانو کالمبی آهنگ به و دممی باال رو شیشه کالفه. نداره ایفایده

 داره؟برنمی کردنش نگاه از دست چرا. نرم پیش دلم مراد   وقف بر و نکنم نگاه ایمان به تا گیرممی

! شد هاشچشم میخ هامچشم ولی نکنه نگاهم انقدر که بفهمونم نگاهم با تا سمتش گردمبرمی

 .زنممی باد رو خودم هامدست با و پایین میارم رو شیشه. دزدممی ازش رو نگاهم و میام خودم به

 !گرمه چقدر وای -

. زنمیم لبخندی و کنهمی برخورد صورتم به بارون قطرات که برممی شیشه از بیرون کمی رو سرم

 .دممی باال رو شیشه و شنوممی رو صداش

 کنم؟ روشن رو کولر: ایمان

 :گممی و گردمبرمی سمتش به سریع

 !سرده آره! سرده هم خیلی اصال نه -

 !من یعنی سوتی ته

 :گهمی داره شیطنت کمی که صدایی با ایمان

 شد؟ چی پس! گرمه هوا که گفتی خودت -

 هوا به ربطی من گرمای ولی هست گرمم من! فعاله خدا همیشه درونش کرم   داره، مرض بشر این

 !نداره

 .خوبه هوا نظرم به االن دیگه نه خب -

 .مونهمی ساکت حرفی گفتن با که بگه چیزی خواست

 رسیم؟می کی! دوره راهش چقدر -
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 :گهمی و دهمی گاز بیشتر

 .نزدیکیم -

 با و کنهمی عوض رو آهنگ ایمان. کنممی هنگا روروبه به و دممی تکون سری حرف این گفتن با

 ترمز ماشین که کنممی نگاهش لبخند با. گیرهمی ضرب ماشین فرمون رو کُشش، نورا اخم همون

 :گهمی ایمان و کنهمی

 .رسیدیم -

 بارون! بزرگه چقدر! اینه؟ گنمی که رقص فدراسیون اوه اوه.بندممی رو در و شممی پیاده ماشین از

 ساختمون سمت به حرف بی کنارم، ایمان گرفتن قرار با. بود خیس زمین فقط و بود هاومد بند

 .شیممی وارد و ریممی

 از شده طراحی هایلباس با که کنممی نگاه پسرهایی و دخترها به! ساختمونی عجب! جون

 میام هم من بشم برنده اگر. هستن زدن حرف و خندیدن سرگرم و میان در مختلف هایاتاق

 .جامینه

 .طرف این از: ایمان

 و هست اتاق وسط بزرگی میز و است سفید دیوارها تمام که شممی بزرگی اتاق وارد سرش پشت

 :گهمی لبخند با و میاد سمتمون به ما دیدن با مرد. نشسته صندلی رو تیپ خوش مردی آخرش

 .اومدید خوش بخیر، روز -

 رو ایبوسـه آخر در که دممی دست بهش شک با من و کنهمی دراز من سمت به اول رو دستش

 :گهمی و زنهمی دستم

 .زیبا لیدی -

 کنارم شده مشت هایدست با که کنممی نگاه ایمانی به و زنممی بهش اینیمه نصفه لبخند

... البته! دارن؟ هااین مملکته هم این آخه کرد؟ رو کار این حقی چه به خارجکی مرتیکه. ایستاده

 نگاهم. نیست تفاوت بی بهم نسبت زیادی هم ایمان این دیدم باالخره چون! نشد بد هم خیلی
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 نگاه مرتیکه این به خشم با و بیرون زده گردنش هایرگ! سادات جد یا دوزم،می صورتش به رو

 !شد غیرتی من گرگی چشم! جون. کنهمی

 مرتیکه که دهمی دست باهاش جوری ایمان و برهمی ایمان سمت به رو دستش خارجکی مرتیکه

 !مرتیکه حقته! گیرهمی گاز رو لبش درد از بیچاره

 :گهمی و برهمی هاصندلی سمت به رو دستش خارجکی

 .بنشینید بفرمایید -

 .نشینهمی ما رویروبه خودش و

 .هستم الکس من نه، یا هستم حضورتون معرف دونمنمی: خارجکی مرتیکه

 :دهمی دامها لبخند با و گردهبرمی من سمت به

 .الکس جان -

 !خره مرتیکه کنم؟ چه من باش، خب

 :گهمی کنه،می صاف رو صداش کهاین از بعد و ذارهمی دستم رو و دستش ایمان

 .نشه گرفته وقتمون تا مطلب اصل سر رممی سریع -

 :گردمبرمی سمتش به خارجکی صدای با که کنممی نگاه هاموندست به حرفی بدون

 .شنوممی -

 ظریف هایدست پی حواسم نفر، دو این هایحرف به توجه ایذره بدون! نشنوی خواممی من خب

 کنممی سعی. گرفته دستش تو رو دستم محکم که است ایمان مردونه و بزرگ هایدست و خودم

 نگاه الکس به ایمسخره لبخند با. گیرهمی ترمحکم بدتر ولی بیارم در دستش تو از رو دستم

 :میگم ب**ل زیر و کنممی

 .کن ولش! رو من دست کندی بابا -
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 :گهمی و دهمی تکون رو سرش

 .عمرا   -

 از هیچی! خدامه از گرفته، رو من دست که میاد بدم خیلی من انگار مثال حاال! پرو بچه

 هنوز. ایستادم کنارش و شدم بلند جام از هم من ایمان، شدن بلند با و نفهمیدم هاشونحرف

 تا بپرسم باید ولی نه یا بپرسم که دونمنمی و کرده درگیر رو ذهنم سوالی. هاشهستد تو دستم

 !بده نشون خودی یک باید داره دوستم هم اون اگر باالخره بشه، وارد ایمان به تلنگری یک

 .الکس آقای ببخشید -

 :گهمی و زنهمی برقی هاشچشم

 !جانم؟ -

 :گممی که کنهمی نگاهم کنجکاوی با ایمان

 !شماست؟ عهده به ایران به بازگشت -

 .من رخنیم به ایمان و کنممی نگاه الکس به من

 کشورتون به بازگشت مبلغ تمام فدراسیون بشه، مسابقه برنده شما گروه اگر که صورتی در: الکس

 .کنهمی پرداخت رو

 :گممی و دممی تکون رو سرم

 شه؟می تهیه بلیط زمانی چه وقتاون. ممنون -

 بگه زودتر هست چیزی اگر بفهمونم ایمان به که طوری. گفتم قاطع خیلی رو زدم که هاییرفح

 !نشده دیر تا

 دو باشه، شما گروه شانس، خوش برنده اگر و است نتایج اعالم مسابقه، از بعد هفته یک: الکس

 .شهمی پست شما برای نیاز مورد وسایل تمامی و بلیط مسابقه از بعد هفته

 !ایمان نگیری درمون بی درد ای! دارم؟ وقت هفته دو فقط من یعنی
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 که کنممی نگاه ایمان به نامحسوس خیلی. شیممی خارج اتاق از ایمان همراه و کنممی تشکری

 .شیممی ماشین سوار و شیممی خارج فدراسیون از! بهتر فکر، تو رفته شممی متوجه

 ریم؟می کجا خب -

 :گهمی و کنهمی حرکت ایمان

 !نورا؟ -

 :گممی و کنممی نگاه نیمرخش به

 بله؟ -

 :گهمی و کشهمی عمیقی نفس

 !هیچی -

 ببینم تا شممی منتظر حرفی بدون و کنممی نگاه رومروبه به غره چشم با! شده خل مرتیکه وا،

 :گهمی و کنهمی ترمز ساختمونی کنار دقیقه پنج و چهل حدود از بعد. بره خوادمی کجا

 .شو پیاده -

 متوجه که دارمبرمی قدم جلو به. کنممی نگاه رومروبه سفید ساختمون به و شممی پیاده ماشین از

 :خونمشمی شده ریز هایچشم با. شممی در رو اینوشته

 .رادمهر ایمان دکتر -

 به ایمان اومدن با و دممی تکیه دیوار به خونسرد! جلب چه اینجاست، کارش مطب پس

 .یمر می ساختمون

 جا؟این اومدیم چرا -

 .کشهمی طول دقیقه ده فقط مونده، کارهام از تا چند: ایمان
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! زشته خیلی که است بوری دختر اشمنشی. رممی سرش پشت کنجکاو و دممی تکون رو سرم

 !خیلی

 !جذابی و خوشگلی این به دختر زشته؟ کجاش این نورا ا ، -]

 ![زشت فهمیدی؟ زشته هم خیلی وجدان، شو خفه -

 کاغذ! اتاق این به جون اوالال. شممی اتاق وارد و کنممی نازک چشمی پشت منشی برای ناخوداگاه

 که است معلوم خب که بزرگی میز و صندلی تا چهار و فندقی پارکت با ایقهوه_کرم های دیواری

 داشتم کم کم. هر می وَر میزش رو کاغذهای با ایمان و نشینممی هاصندلی از یکی رو. ایمانه مال

 !شقایق زد، زنگ نجاتم فرشته که شدممی کالفه

 :دممی جواب ذوق با

 .عروس نو سالم -

 نورا؟: شقا

 :گممی و شممی بلند جام از استرس با مضطربه؟ صداش چرا

 خوبه؟ نیکا خوبه؟ نوید خوبی؟ افتاده؟ اتفاقی شقا -

 .کنهمی نگاهم داد،می اشنگرانی و کنجکاوی از نشون که هم تو هایاخم با ایمان

 

 !کنارته؟ ایمان کجایی؟: شقا

 :گممی و کنممی نگاهی ایمان به

 شده؟ چی. کنارمه آره -

 :گممی استرس با و شنوممی رو کسی جیغ صدای

 .بزن حرف بود؟ کی جیغ صدای مردی؟ شقا -
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 بوده اومده حسام که شدم متوجه خونه برگشتم وقتی و اینا نوید خونه بودم رفته من ببین: شقا

 !کنهمی کاری هر تو به رسیدن برای و بوده تو دنبال چشمش همیشه که گفته نیکا به... و

. کنممی نگاه دیوار به مات و اوفتهمی دستم از گوشی. برگشت دوباره و رفت نفسم کردم حس

 صندلی رو تا کنهمی کمکم و میاد سمتم به حالتم دیدن با ایمان فهمیده؟ رو چیز همه نیکا گفت

 گیرهمی زمین رو از رو مگوشی ایمان. گفت شقایق که است حرفی اون پی حواسم من و بنشینم

 :دهمی جواب و

 تویی؟ شقایق الو، -

 :گهمی و کنهمی نگاهم

 .مراقبم -

 با ایمان. اوفتممی خس خس به و کننمی لرزش به شروع هامدست. کنهمی خاموش رو گوشی

 :گهمی و میاد سمتم به دو

 .خوب دختر بکش عمیق نفس. نورا باش آروم -

 و گیرهمی هاشدست تو رو لرزونم دست ایمان. بشه خوب حالم تا کشممی عمیق نفس چندتا

 :گهمی نگرانش هایچشم با. زنهمی زانو جلوم

 خوبی؟ -

 :گممی لرزش با و کنممی باز هم از رو م*با*ل

 .همیشه مثل! امعالی! من؟ -

 :گهمی و دوزهمی هامچشم به رو اشهچشم

 .نیستی خوب نه -
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 کردهمی فکر که اونی شزندگی اسطوره که فهمیده فهمیده، رو چیز همه االن کوچیکم خواهر

 وارجنون حالت به. فهمیده و فهمیده نبوده، کردهمی فکر که چیزی اون مادرش فهمیده نبوده،

 .کنممی رها دستش از رو دستم فریاد با و دممی تکون رو سرم

 نباشم؟ خوب چرا -

 :گممی فریاد با و شممی بلند جام از

 .خوبم همیشه مثل! خوبم من -

 :گهمی و گیرهمی طرفم به رو هاشدست دوتا و شهمی بلند جاش از ایمان

 گذشته هاگذشته خب است، گذشته مورد در چیزی گفت شقایق دختر؟ کنیمی طوریاین چرا -

 .شو بیخیال

 :گممی رم،می عقب عقب که طورهمون و کنممی اشاره خودم به

 چه هان؟ من دردهای از فهمیمی چه تو. ذهنم رو قلبم، رو. هست هنوز آثارش ولی گذشته آره -

 از فهمیمی چه روز؟ شبانه هایکردن کار از فهمیمی چه همیشگی؟ هایکابوس از فهمیمی

 گذشت؟ من به که روزهایی

 :گممی و زنممی جیغ بغض با

 .فهمهنمی کسهیچ فهمی،نمی -

 :گهمی کالفگی و نگرانی با ایمان

 .بزنیم حرف تا بشین و بیا. توئه با حق اصال فهمم،نمی من آره. بگی تو چی هر عزیزم، باشه -

  

 اوفتممی مشت با گفتنش «عزیزم» به توجه ایلحظه بدون که شده وارد بهم عصبی فشار انقدری.

 !دیوار ونج به

 .بزنم بیشتری مشت تا ذارهنمی و کنهمی بغلم پشت از ایمان
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 .بگیر آروم: ایمان

 بینممی وقتی. بود بیشتر اون زور ولی بیام در بغلش از تا کردممی سعی و دادممی تکون رو خودم

 امهخف داره که بغضی و جیغ با. زنمشمی مشت با و گردمبرمی سمتش به نداره فایده کردن تقال

 .کوبیدممی مشت بهش کنهمی

 .گیرهمی درد کوچیکت هایدست لعنتی، رو هامشت این نزن: ایمان

 آرومم بینهمی وقتی ایمان و گیرممی آروم. سوزهمی گلوم کنممی حس و زنممی بهش آرومی مشت

 .زنممی پسش من و ریزهمی برام آبی. بنشینم صندلی رو تا کنهمی کمکم

 .بخور: ایمان

 صورتم از رو موهام. زنهمی زانو جلوم و گذارهمی میز رو و آب کالفه و دممی تکون طرفین به رو سرم

 :گهمی رنگی کم لبخند با و زنهمی کنار

 خودت؟ با کنیمی طوریاین چرا ده؟می آزارت چی -

 :گممی بغض با و کنممی نگاهش شدن مظلوم دارم اطمینان که هاییچشم با

 !ایمان؟ -

 :گهمی و کنهمی هامچشم به نگاهی

 زلزله؟ شدن مظلوم انقدر هاتچشم چرا ایمان؟ جان -

 هامدست با و گریه زیر زنممی است امزندگی خوش روزهای لقب که «زلزله» کلمه شنیدن با

 .پوشونممی رو هامچشم

 .فهمیده االح اون ولی شده چی که نفهمه عمر آخر تا خواستممی من فهمید؟ خواهرم دیدی -

 :دممی ادامه خودم بزنه حرفی اینکه بدون. کنهمی نوازش رو موهام آروم ایمان

 چی؟ از سرنوشت؟ از خدا؟ از بکنم؟ کی از رو امگالیه شد؟ طوریاین چرا -
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 :گهمی ایمان که اوفتممی هق هق به

. بزنه زانو جلوت ادنی که بخند انقدر بخند، هاسختی به بخند، تو ولی شده چی دونمنمی من -

 .خودت با نکن طوریاین

 شممی بلند جام از و شهمی قطع هامگریه. زنممی پس رو ایمان و دارمبرمی صورتم از رو هامدست

 .ایستممی روشروبه و

 بخندم؟ -

 و نیست خودم دست هامحالت. کنممی خندیدن به شروع من و دهمی تکون شک با رو سرش

 :گممی خندیدن وسط. شهمی هقههق به تبدیل امخنده

 هامچشم جلو رو پدربزرگم. خندممی شد، بابام دوست همراه مادرم! خندممی رو، من ببین -

 .خندممی کردن،می جمع مختلف هایمهمونی از باید شب هر رو بابام. خندممی کشتن،

 :دممی ادامه و گریه زیر زنممی یکهو خنده وسط

 هر و بود بالهوسی آدم بابام. خندممی کنه، درازی دست بهم خواسته دبو عموم مثل که مردی -

 .خندممی دیدم، هامچشم جلو جوراون رو مامانم. خندممی بود، یکی با شب

 لحظه چند از بعد ولی کرد نگاهم مبهوت و مات ایمان. زمین رو افتادم و بدم ادامه نتونستم دیگه

 بود قرار. نشینهمی زمین رو کنارم خودش و بدم تکیه یوارد به تا کنهمی کمکم و میاد خودش به

 و دارم سبکی حس. فهمیده رو چیز همه ایمان حاال و خوردم شکست اما نگم کسی به وقتهیچ

 .کشممی عمیقی نفس و شده خشک هاماشک دیگه. شد بلند هامشونه رو از سنگینی بار انگار

 .بده آزارت چیزی نذار بزن، حرف: ایمان

 دلم به چیزش همه مرد این که وقته خیلی... یعنی نشینهمی دلم به که داره آرامشی اشصد

 .بفهمه کامل بذار پس فهمیده رو جااین تا که ایمان... . و هاشخنده صداش، نگاهش، نشسته،

 :کنممی گفتن به شروع و کنممی تر م*با*ل با رو زبونم
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 خوب، خونه خوب، خانواده یعنی گممی که بختیخوش بود، خوشبختی از پر اوایلش من زندگی -

 .بیارن برام و کنم تر ب**ل تا بود کافی فقط خواستممی که چیز هر کل در... خوب ماشین

 :گفتم و زدم داری صدا پوزخند

 اسم به صمیمی خیلی رفیق یک بابام! بگه؟ نه شجاع، شاهین دختر به داشت جرعت کی -

 .بود اون عهده هب کارخونه کارهای که داشت حسام

 :گهمی و پرهمی حرفم وسط ایمان

 بود؟ کاره چه بابات -

 :گممی خشک

 .داشت هم بزرگ کارخونه چندتا اون بر عالوه و بود معروفی آهنگساز -

 .رفته بابات به موسیقی زمینه در تو هوش پس: ایمان

 :گممی پوزخند با و دممی تکون رو سرم

 اصال اون بر عالوه. هست حسام که بود راحت خیالش و رفتنمی کارخونه به زیاد بابام. آره -

 عقب گذرونیخوش با بودن و پارتی از رفتمی کارخونه به اگر بره، کارخونه به که نداشت هم وقتی

 !دادن جون دستش زیر برده چندتا حتی بود هوسی پر آدم خیلی شاهین! موندمی

 :گفتم ب**ل زیر آروم و

 .شروین رد،کمی صداش پدرجون -

 داشت؟ خبر پدرت کارهای از مادرت: ایمان

 :گممی و ذارممی زانوم به رو دستم

 ناگفته و ببنده رو دهنش بتونه که بود ایاندازه به شاهین هایپول چون گفتنمی چیزی ولی آره -

 ور  حق اون اما بود پدرجون پسر شاهین اینکه با! داشت رو مادرم هوای خیلی پدرجون که نمونه

 !آشغالیه چه عروس این که نداشت خبر و دادمی عروسش به
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 :گممی حرص با و دممی فشار هم رو و هامدندون

 اون و داشت هم خوبی بهونه. شد زیاد ما خونه به حسام هایآمد و رفت اینکه تا گذشتن روزها -

 ما خونه روز هر اتقریب حسام بهونه این به و رفتنمی کارخونه شاهین! بود کارخونه کارهای هم

 .بود

 :گهمی ایمان که کنممی مکثی

 !خب؟ -

 :گممی و دممی بیرون آه مثل رو نفسم

 دوستم خیلی چون که کردممی برداشت طوراین خودم به حسام خیره هاینگاه از بودم که بچه -

 بهم عقلم شدم تربزرگ وقتی اما کنهمی توجه بهم و کنهمی نگاهم طوریاین عزیزم براش و داره

 با من رابطه. بزنه صدمه بهم لحظه هر داره امکان چون کنم دوری آدم این از که داد دستور

 قضیه هم من همین برای! بودیم رفیق هم با بیشتر و بود نوه و پدربزرگ رابطه از فراتر پدرجون

 و گفتم پدرجون به رو کنه درازی دست بهم خواسته که باری چند و اشخیره هاینگاه و حسام

 که روزی اون فردای. بود ترکلفت پوست خیلی حسام ولی دستش کف گذاشت رو حقش هم اون

 !اومد ما خونه به بود اومده در خجالتش از حسابی پدرجون

 :گفتم حرص با

 بر و دور وقتهیچ دیگه بود قرار باشه؟ داشته وجود هم پستی آدم همچین یک که کنیمی باور -

 پدرجون دردونه عزیز من. اومد ما خونه به باز روز اون فردای دقیقا اما هنش پیداش ما خانواده

 که آمدهایی و رفت این تو! وابسته پدرجون به خیلی هم من و بود حساس من رو خیلی و بودم

 و گفتم پدرجون به سریع و شدم مامان و حسام دارمعنی هاینگاه متوجه داشت خونه به حسام

 .بره ردیرت که کردم خواهش ازش

 کجا؟: ایمان

 :گممی و کنممی بسته و باز رو هامچشم
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 .نروژ! اشخونه -

 :دممی ادامه من و باال دهمی رو ابروش تای یک

 چیز همه و اومدنمی ما خونه به اصال حسام که شدمی ماهی یک خونه تو پدرجون بودن با -

 اذیتم نیکا و من به نسبت هاشجهیتوبی و مطب از مامان هایاومدن دیر وسط این ولی بود عالی

 .کردمی

 مطب؟: ایمان

 :گممی تنفری پر لبخند با و ذارممی صورتم رو رو دستم کف

 .پزشکهدندون رزیتا -

 :گهمی و کنهمی ایخنده تک

 .بده ادامه خب، -

 :دممی ادامه و کنممی بازی دستم تو ساعت با

 بیدار خواب از که صبح. رهمی نروژ به پرواز ولینا با و میاد پیش کاری پدرجون برای روز یک -

 ... .برگشتم خونه به وقتی و رفتم دانشگاه بعدش و رسوندم مدرسه به رو نیکا همیشه مثل شدم

 .شهمی یادآوری برام هاصحنه. بندممی درد با رو هامچشم

 شاهین کار محل به وزر  سه از بعد. زدممی حرف نیکا با فقط وسط این و نیومد سمتم اصال رزیتا. 

 فکر خودم با! گرفتمی رو وضعیت اون جلوی باید باالخره گفتم رو دیدم که هرچیز براش و رفتم

. شد برعکس اما کنهمی محو زمین رو از همیشه برای رو حسام و شهمی عصبی بابا که کردممی

 گفت؟ چی شاهین که بزنی حدس تونیمی

 :گهمی و کنهمی نگاه هامچشم به

 .بگو خودت ولی نیست سخت حدسش -

 :گفت که کردم نگاهش بهت با هم من! داره خبر که گفت و کرد نگاهم ریلکس شاهین -
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 !کنممی گذرونی خوش ترراحت هم من طوریاین شد، بهتر اتفاقا کنی؟می نگاهم طوریاین چرا -

 !نکردنیه باور: ایمان

 .دممی تکون رو سرم

 زدم خونه از نیکا با شبی نصفه و بستم رو نیکا و خودم چمدون سریع رفتم خونه به وقتی! آره -

 . بیرون

 چی؟ برای نپرسید ازت نیکا: ایمان

 .دادم تکون رو سرم

 .نمیدن اجازه چون بفهمن چیزی بابا و مامان نباید و شمال بریم خوایممی گفتم بهش -

 .خندیدم گلو تو

. شدم جدا امخانواده از تنفر و کینه کلی با شب اون .شد همراهم ذوق با و کرد باور زود خواهرم -

 دید رو ما شقایق وقتی و رفتم اشخونه به پس بود، شقایق داشتم اعتماد بهش که کسی تنها

 اطمینان کهاین از بعد و برد اتاق به رو نیکا سریع نیست خوب حالم دید وقتی اما کرد، تعجب اول

 هم شقایق حال و کشید بیمارستان به کارم شب اون. اومد نم پیش   به خوابیده نیکا که کرد پیدا

 بفهمه، چیزی واقیعت از نیکا خواستمنمی اول همون از. نبود خوب زیاد فهمید رو واقعیت وقتی

 .داشت شروین به وحشتناکی وابستگی ضمن در و بود حساسی سن   تو چون

 !نداشت؟ خبر پدرش کارهای از مگه واقعا؟: ایمان

 :دادم رو جوابش و گشتمبر  سمتش به

 دهن. بفهمه چیزی که نذاشتم من یعنی. نیکا جز داشتن خبر شروین هایکاری کثافت از همه -

 .نشه خراب اشزندگی اسطوره از ذهنیتش من کوچیک   خواهر تا بستم پول با رو همه

 .دادم بیرون صدا با رو نفسم

 برگردی؟ خونه به تا دنبالت نیومدن: ایمان
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 :گفتم و مزد پوزخندی

 کاری تونننمی که بود راحت خیالم و کردم تهدیدشون خودکشی با من اما اومدن و رفتن خیلی -

 .بودم رسیده قانونی سن به چون کنن؛

 .بده ادامه خب،: ایمان

 تمام آخه بیرون؛ انداخته خونه از رو شروین لگد با رزیتا که دادن خبر بهم ماجرا اون از بعد -

 و عشق به تونستمی ترراحت حاال. نشد بد اصال که شروین برای البته. بود ارزیت نام به خونه

 شروین از و کرده ازدواج حسام با رزیتا دادن خبر بهم که بودم کار این شوک تو هنوز. برسه حالش

 !گرفته طالق

 .کنهمی نگاهم رفته باال ابروهای با ایمان

 نگفتی؟ چیزی پدربزرگت به: ایمان

 

 آبروی تا بیاد ایران به زودتر که فرستادم ایمیل پدرجون برای سریع رسید، بهم خبرها این وقتی -

 نامی خودش برای و بود تجارت تو معروف خیلی آدم یه پدرجون! نرفته این از بیشتر خاندانمون

 ایران به پدرجون که بود نگذشته روز چند! خوردنمی قسـم اسمش روی همه که حدی در داشت،

 واقعیت با خودش خواستممی چون کنم،نمی زندگی خونه اون تو دیگه که نگفتم بهش من و اومد

 ... .و فهمید رو چیز همه خودش و رفت عمارت به. بشه روبهرو

 .بود سخت برام چون بدم، ادامه نتونستم

 ... .فقط شدم، متوجه خودم بگی، خوادنمی: ایمان

 .کردم نگاهش سوالی

 جوری؟ چه ولی کشتن رو تپدربزرگ گفتی تو: ایمان

 .شد ایجاد شدیدی سوزش که کردم مشت رو دستام
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 بودن   خلفنا. بره بین از زود قدراین که نبود آدمی شجاع، ساالر   من، پدرجون   گرنه و دادن د ق ش -

 چیزهای خیلی و مردم نگاه شدن   عوض کار، محیط تو آبروییبی عروسش، نت  *یا**خ پسرش،

 .درآورد پا از رو اون دیگه

 :میگم حرص با

 !لعنتـــی گفته، نیکا به و رفته حاال لعنتی اون -

 کرد؟ رو کاراین چرا: ایمان

 .بده عذاب رو من تا -

 :میگه و کنهمی نگاهم اخم با

 بده؟ عذابت باید چی برای -

 :میگم پوزخند با

 دلیلش. کرد ازدواج رزیتا با وقتی حتی بود، من دنبال هم اولش از حسام. دکتر ستساده خیلی -

 نیکا که خوامنمی من دونستهمی چون هم حاال. کرده ازدواج اون با منه شبیه چون که بود این

 .باشه ریخته رو زهرش مثال تا گفته رو چیز همه و اومده بفهمه رو چیزی

 :میگه و کنهمی نگاهم دادمی فشار هم روی رو هاآن که هاییدندون با ایمان

 .داشته نگاهی همچین یه که کرده طغل خیلی اون -

 !چی؟ رو داشتنت؟ دوست رو غیرتت؟ رو بذارم؟ چی روی رو عصبانیتت االن من خب

 :میگم امشده فعال کرم با

 .داره -

 !داره؟ چی: ایمان

 :میگم شیطنت با
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 .بیاد من سراغ تا ستلحظه یه منتظر فقط اون. داره رو نگاه همون هم هنوز -

 :میگه بود، شده برجسته اشپیشونی رو که هاییرگ با

 .بدم رو ایاجازه همچین من تا بشه رد من نعش رو از کهاین مگه -

  

 

 خیالبی! ها کردممی گریه داشتم االن تا انگار نه انگار! هو هو دســــــت، همه حاال آقایون و هاخانوم

 !دریاب رو ایمان بابا

 !زنی؟می جوش چرا تو حاال باشه -

 :میگه و کشهمی ایفهکال هوف

 راه؟ اون به زدی رو خودت یا فهمینمی واقعا تو -

 هوای و آب از دارم قصد داری، حسی چه که نگی تو وقتی تا و کنممی سر چپ علی کوچه تو فعال

 !ببرم لذت کوچه این نظیربی

 بفهمم؟ باید رو چی -

 :میگه و کنهمی نگاهم حرص با

 .خیالبی هیچی -

 .میدم تکون رو سرم و خندممی ریز

 .باشی داشته سرنوشتی همچین کردمنمی فکر: ایمان

 :میگم و زنممی تلخی لبخند

 ... .ولی بگم سرنوشت این از صبح فردا تا تونممی بخوام اگر من -

 :میگم لبخند همون با و میدم بیرون رو نفسم
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 .کنمنمی فکر بهش پس گذشته، هاگذشته خودت قول به خیال،بی -

 :میگه و میده تکون رو شسر 

 .نیست درست چیزی یه وسط این ولی -

 .بزنه رو حرفش ادامه تا شدم منتظر

 متنفری؟ عشق از چرا: ایمان

 :میگم و زنممی تلخی لبخند

 که کردنمی فکر و زدنمی توهم که بچگانه عشق یه بود، عشق یه از رزیتا و شاهین ازدواج چون -

 این از کدوم هیچ نیستند، همدیگه مال   که فهمیدنمی اول از هااون اگر شاید! انددیگههم عاشق

 و بود عشق از اشپایه که بودم اشتباه زندگی این لحظات تک تک شاهد من. افتادنمی اتفاقات

 .بیاد بدم بوده، اون به مربوط که چیز هر و عشق کلمه از که بود شده باعث

 ... .االن یعنی! بیاد؟ بدت: ایمان

 :میگم و کنممی قطع ور  حرفش

 !خیلی قشنگه، خیلی عشق. شده عوض عشق درباره نظرم االن یعنی -

 !حیف ولی داره؛ عالمی چه شدن تو عاشق   که گفتممی و داشتم جرئت کاش

 :میگه و زنهمی بهم رو دستاش ایمان که بودیم سکوت تو کمی

 بود؟ چطور خب -

 :پرسممی سوالی

 بود؟ چطور چی -

 :میگه و میده غَبَش غب به بادی

 .من با زدن حرف -
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 :میگم و کنممی ریز رو چشمام

 !افتضاح -

 :میگه و کنهمی نگاه بهم متعجب

 میگی؟ جدی! نـــــورا -

 :میگم خنده با

 .کنننمی اعتراض هاتمریض چطوری دونمنمی من. نیستی خوبی شنونده اصال بگم؟ دروغ چرا -

 :همیگ و کنهمی نگاهم محوی لبخند با

 .نمیگه رو این که لبخندت ولی -

 :میدم جواب صداقت با

 ... .کل در ولی کنم اذیتت خواستم آره، -

 .کنهمی نگاهم مشتاق

 .ممنون شدم، آروم کنممی احساس -

 :میگه و زنهمی چشمکی

 .خانومی نداشت قابلی -

 .کردم عادت گفتناش خانومی به دیگه

 کردن دل و درد باشی؛ داشته سبکی حس تا میشه اعثب کنه،می آروم رو آدم زدن حرف: ایمان

 .نیست بد هم همیشه

 .بود اون با حق. میدم تکون رو سرم

 زنی؟نمی زنگ نیکا به: ایمان
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 :میگم و میشم بلند جام از

 .داره احتیاج تنهایی به االن نیکا نه، -

 .میشه بلند جاش از و اندازهمی باال ایشونه

 .موند کارام تمام انداختی، زندگی و کار از رو من راتکا با ببین! آخ آخ: ایمان

 :میگم و کنممی نگاه شیطونش قیافه به

 .بدی انجام رو کارت خواستیمی! چه من به -

 .کنهمی نگاهم وزغی چشمای با

 .نمیشم تو زبون حریف من که خوب دختر بریم بیا: ایمان

 :میگم و خندممی گلو تو

 کارات؟ پس -

 .رهمی در سمت به

 .بریم بیا. نیست مهم: ایمان

 .نیست اشمنشی میشم متوجه که افتممی راه سرش پشت

 کو؟ دختره این -

 :میگه و کنهمی نگاه اطراف به

 میگی؟ رو سوفیا دختره؟ کدوم -

 .اوهوم -

 .بیست طبقه بیاد آسانسور تا میشیم منتظر و میشیم خارج مطب از

 .بره زود و بکنه مرتب رو هاپرونده تا بیاد گفتم بهش. بود کنسل هاقرار همه امروز: ایمان
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. بودیم منتظر و بودیم ایستاده آسانسور در رویبهرو دو هر. زنمنمی حرفی و میدم تکون رو سرم

 دقیق بفهمم تا کنممی نزدیک بهش رو خودم کم یه. گرفته ضرب زمین رو پاش با گرگی چشم

. بود پام بلند پاشنه همیشه چون بفهمم که بود نشده حاال تا. داریم قدی اختالف چقدر

 در   لحظه همون. کشیدم جلو رو خودم کمی و کردم متمایل طرفش به رو خودم محسوسنا

 میشم آسانسور وارد خوشحالی با. بودم کتفش تا دقیق خورد؛ آینه به نگاهم و شد باز آسانسور

 .کنهمی نگاه من به متعجب ایمان و

 :میگم باز نیش با

 .دیگه بریم بیا -

 .نداریم قدی اختالف هم زیاد خوبه. میشه داخل و میاد خودش به

 شده؟ چیزی: ایمان

 .میدم تکون طرفین به رو سرم

 بازه؟ نیشت چرا پس: ایمان

 .کنممی نگاهش و بندممی رو دهنم سریع

 !هان؟ بازه، من نیش   چرا که چه تو به آخه! حالمون تو بزن هم تو بازه، ما نیش بار یه حاال -

 :میگه و کنهمی نگاهم مبهوت

 !خــــدا یا -

 :میگم و میدم تکون رو سرم

 چته؟ -

 :میگه گرد هایچشم همون با

 !نداشتم خبر و بودی آدمی چه -
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 داشت سعی زدمی قهقهه که حالی در. سرش تو کوبیدم کیفم با و زدم صدا رو اسمش جیغ با

 :گفت و شد خارج در از سریع آسانسور شدن باز با. تونستنمی که بگیره رو من کیف

 !آخیش -

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 آره؟ نیستم، آدم من که -

 پارکینگ سمت به و کنیممی اعالم بسآتش. گیرهمی امخنده که میده تکون تند رو سرش

 .ریممی ساختمون

*** 

 ایمان؟ -

 :میگه است، روروبه هایدنسر به نگاهش که حالی در

 هوم؟ -

 .کنممی نگاه رُخشنیم به استرس با

 .دارم استرس من -

 :میگه لبخند با و گردهبرمی سمتم به

 .ایمبرنده قطعا   و کردیم رو تالشمون تمام ما چی؟ برای استرس -

 .میدم تحویلش اینیمهنصفه لبخند. زنهمی چشمکی حرفش دنبال به

 لباس؟ تعویض برای بریم نیست بهتر -

 :میگه و اندازهمی مانیتور روی اسامی هب نگاهی

 .میشه ما نوبت کنیم عوض لباس تا چون بریم آره هوم، -
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 کمد روی و میارم در جیبم از رو کارت. میشه جدا هم از راهمون و میرم بانوان پرو اتاق سمت به

 اتاق ایران مثل هم جااین آوردیم شانس. میشه باز تیکی صدای با در بعد لحظه چند ذارم،می

 کاور از رو لباس! بیرون اومدمی دونفره و تو رفتمی نفره یه کسی هر وگرنه است جدا رختکن

 کنم،می اطراف به نگاهی! ایمان ایسلیقه خوش که الحق. کنممی نگاهش ذوق با و کنممی خارج

 هچ. ایستممی آینه جلوی و کنممی تن به رو لباس راحت خیال با. نیست کسی خداروشکر خب

 باز رو موهام کش و کنممی پام به رو مشکی_سفید سانتی ده پاشنه هایکفش! شدم خوشگل

 شد؛نمی لخت المصب! نداشتم باهاش که هاداستان چه و کردم شالقی لخت رو موهام. کنممی

 صورتم، تو ریختم کج رو موهام! بشه باز ف ر ش تا کشیدممی اتو رو موهام از تیکه یک دور پنج هربار

 اشبلندی بیشتر شده، صاف موهام که حاال کنم،می نگاه خودم به باز نیش با و زنممی چرخی

 کوچیکم ساک از رو امآرایشی لوازم کیف هل با و افتهمی آرایشم بدون قیافه به نگاهم! شده معلوم

 ون،جــ. کشممی رو داری دنباله نازک چشم خط بعد و زنممی کرم اول. میشم مشغول و درمیارم

 شیطنت با رو قرمز رژ آخر در و زنممی هامپلک پشت به رو طالیی اکلیلی سایه! شد خوب چه

 .زنممی هامب**ل روی

 .میشه باز بیشتر خودم دیدن با نیشم

 !آخه داشتم کجا رو خوشگلی همه این من -

 :میگم و میدم ریزی قر   کمرم به زنان بشکن

 ندن؟ رای وننتمی مگه زیبایی همه این با هاداور -

 و زنممی صدا رو خودم اسم جیغ با. کنممی نگاه آینه تو خودم به هل با دفعه یه و خندممی ریز

. بینممی رو ایمان که میشم خارج در از! شد دیر خدا وای شد، دیر. کنممی جمع رو وسایل سریع

 سرش مرد؟ آخه کشیمی رخ به کی برای رو هیلکت لباس این تو میشم؛ خیره بهش لحظه چند

 :کنممی زمزمه ب**ل زیر. نیست من متوجه و گرفته ضرب زمین رو پاش با و است پایین

 !بشی من سهم   کاش -

 .زنممی صداش و بندممی رو اتاق در
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 .ایمان -

 :میگه و میاره باال رو سرش

 ... .اومـ باالخره -

 ب**ل زیر و کنهمی نگاه رو مپا تا سر از. بهم میشه خیره باز دهن با نمیگه؛ رو حرفش ادامه

 .گیرممی رو خودم جلوی اما گیرهمی امخنده اشقیافه دیدن با. نمیشم متوجه که میگه چیزی

 بریم؟ -

 با. کنهمی حرکت و میده تکون رو سرش کوچکی اخم با و میاد خودش به حرف این گفتن با

 !واال چیزی، تعریفی یه داقلح! یخی مردک همون شد هم باز کنم،می نگاهش آویزون هایب**ل

 این برابر در تونهمی چطوری. کنممی حرکت سرش پشت و کوبممی زمین به رو پاهام حرص با

 :میگه و جلو میاد هارمان این مثل االن گفتم باشه؟ تفاوتبی زیبایی همه

 .شدی زیبا خیلی! من خدای اوه -

 :میگم و کنممی نگاهش باز نیش با هم من بعد

 !رو دهنت ببند! من بیبی اوه -

 و میرم سمتش به. نشینهمی صندلی رو ایمان. خندممی ریز و گیرهمی امخنده خودم افکار از

 .نشینممی صندلی رو کنارش

 استراحته؟ وقت -

 .میکنه بازی دستش توی لیوان با و میده تکون رو سرش

 شده؟ چیزی -

 :میگه و میده بیرون رو نفسش

 .نه -
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 .ریزممی شربتی خودم برای و اندازممی باال ایشونه

 خودم به انگار نیکا قول به. بده صدا بندم پا میشه باعث که اندازممی چپم پای روی رو راستم پای

 همین برای نمیاد؛ خوشم بینمون سکوت از. شده تنگ براشون دلم چقدر! کردم وصل زنگوله

 :پرسممی

 هستیم؟ ما گروه آخرین -

 رو نگاهم همین برای شدم،می ذوب داشتم نگاهش زیر. میگه اوهومی و ارهمی سمتم به رو سرش

 خودم دستم با گیره؟نمی رو نگاهش چرا. ایمانه به حواسم تمام ولی انداختم روسی هایدنسر به

 :میگم و گردمبرمی سمتش به کالفه. بشه کم بدنم حرارت از کمی بلکه تا زنممی باد رو

 شده؟ چیزی -

. شد تند کشیدنم نفس. کنهمی نوازششون و برهمی موهام تو رو دستش من به ادند پاسخ بدون

 .منه موهای به خیره که کنممی نگاه چشماش به

 .ترهقشنگ خودت موهای کردی؟ صاف چرا: ایمان

 خوادمی دونستمنمی مرگم خبر میگه، چیزی یه و شده احساسی االن گفتم! بمـیرم برم من یعنی

 :میگه و کنهمی جدا موهام از رو دستش. کنممی نگاهش قاتال ثلم! بگیره ایراد

 کنی؟می نگاه جوریاین چرا -

 :میگم حرص با

 !خری خیلی ایمان -

 ایراد چرا ولی نکن، خب بکنی خواینمی تعریف یخی مرتیکه. دادم رو جوابش تمام صداقت با

 گیری؟می

یدی لحظه همون که بده رو جوابم خواست ایمان  حرفش به اینکه از بعد. انداخت رازیتپا ج 

 .کشید رو دستم و شد بلند ایمان که خوردم رو اممیوهآب راحت خیال با دادم گوش
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 :میگم شده گرد چشمای با

 !چـته؟ -

 :میگه و میاره فشار دستم به یکم

 .ماست نوبت بریم، پاشو -

 :میگم تعجب با و میشم بلند جام از

 .نزد صدا که رو ما ولی -

 :گفت رفت،می سکو سمت به که حالی در مانای

 .زد صدا رو گروهمون اسم -

 :میگم و اندازممی باال رو ابروهام

 .نذاشتیم اسمی که ما گروه؟ اسم -

 :میگه و میده تکون رو سرش که نگاهم اینکه بدون

 .گذاشتم من -

یدی که بیارم یاد به تا کنممی فکر کمی. کنهمی نگاهم حاال ایستیم؛می سکو روی  گفت چی ج 

 .نمیشم موفق ولی

 گذاشتی؟ چی حاال خب -

 !هاموناسم ترکیب: ایمان

 تونهمی اسمی چه کردممی فکر خودم با داشتم مثال؟ میشه ترکیبی چه نورا با ایمان اسم؟ ترکیب

 یادم که بودم ایمان با زدن حرف غرق قدراون. شد پخش آهنگ لحظه همون که باشه گذاشته

 !بگیرم استرس رفت
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 تمرین از بهتر حتی و رفتیم پیش خوب خیلی هردو کردیم درست که طرحی و ریزیبرنامه طبق

 تاچند زدن؛ تند تند به کرد شروع دوباره من قلب و بود آهنگ آخرای! دادیم انجام رو هاحرکت

 این ههمیش میدم، بیرون نفسی کالفه. نداره ایفایده ولی بشم آروم شاید تا کشممی عمیق نفس

 آروم و کنیممی نگاه هم هایچشم به میشه، آروم آهنگ ملودی. میشه تاببی من قلب قسمت

 آنالیز رو صورتش تمام هامچشم همیشه مثل. مونهنمی بینمون ایفاصله اینکه تا داریمبرمی قدم

 با رو کمرم اون و ذارممی گردنش پشت رو دستام طرح، طبق. میشه هامچشم مسخ اون و کنهمی

 از رو سرم و برممی عقب رو راستم پای من و میاره جلو رو چپش پای. کنهمی احاطه دستاش

 ریخته زمین روی رنگم مشکی هایمو. میشه زمین با مماس سرم همیشه مثل و کنممی خم پشت

. بیان در رقص به هوا تو هاممو میشه باعث که میارم باال رو سرم آهنگ ناگهانی ضرب با و میشه

 از بعد و دارمبرمی اششونه روی از آروم رو چپم دست کنیم،می رقصیدن به شروع ایحرفه و رمن

 من سفید دست   با اشبرنزه پوست. ذارممی صورتش روی به دادم تکونش هوا تو نمایشی اینکه

! حــــــس توی رفت. بندهمی رو چشماش ایلحظه. زنممی محوی لبخند کرده، ایجاد قشنگی تضاد

 من که رسهمی جایی به نوبت. کنهمی باز رو هاشچشم که کنممی نوازش رو اشگونه شستم با

 با خواننده که ایلحظه میشیم؛ دور هم از و زنیممی نفس نفس نمایشی. دارم دوستش خیلی

 ("بشم دور تونمنمی تو از من! نه) No! I can't get away from you"میگه فریاد

 .کنهمی بلندم هوا روی و گیرهمی رو کمرم طرف دو هاشدست با ایمان و دویممی هم سمت به

 you are my everything: خواننده

 هامدست کف کرد، که کاری هیجان   از. زننمی دست و کننمی نگاهمون تحسین و لبخند با هاداور

 با. رسونممی دموجو خالی میز اولین به رو خودم و میشم خارج جااون از سرعت با. کرده عرق

 باش آروم کرد؟ که بود کاری چه این. نوشممی نفس یک و ریزممی آبی خودم برای لرزون دستای

 صندلی روی شد، آروم قلبم اینکه از بعد. کنممی درست رو موهام. دریاب رو مسابقه فعال نورا،

 از! وسط بریزن همه تا میشه باعث و ذارهمی آهنگی جیدی و میشه خاموش هابرق. نشینممی

 ولی نیست؛ معلوم صورتش خاموشه، هاچراغ چون ولی میاد سمتم به که بینممی رو مردی دور

 جز کسی رفتن راه نوع و هیکل و قد این با مرد این! شناسممی خودم از بهتر حتی رو مرد این من
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 بغل تو برقصن اینکه ایج به بیشتر که دوزممی رومبهرو هایآدم به رو نگاهم. باشه تونهنمی ایمان

 چند تا میشه باعث و کشهمی فریاد سرم وجدانم که میدم تکون رو سرم تاسف با! بودن هم

 خودش کنم نگاهش اینکه بدون و میشه کشیده کنارم صندلی. بیارم یاد به رو پیش دقیقه

 .کن خیر به خودت خدایا. نشینهمی

 نورا؟: ایمان

 .شدم الل انگار ولی بدم که خواممی نییع نمیدم رو جوابش! مـــــــــرگ

 اصال کنه صدامون جیدی که موقعی تا هم من و نگفت چیزی دیگه دمنمی جوابی دید وقتی

 هایدنسر به نگاهی. زدن حرف به کردن شروع هاداور و گرفتیم قرار جایگاهمون تو. نکردم نگاهش

 از و بودن کرده شرکت کشورها تمامی از. کانادایی و روسی فرانسوی، هایدنسر انداختم؛ دیگه

 ما کهاین از. است جزوشون هم ایران که کنند پیدا راه فینال به تونستند گروه چهار فقط هااون

 یعنی رسیدیم جااین تا کههمین. کنم پیدا غرور حس تا میشه باعث هستیم ایرانی هایدنسر جزء

 باید پس کنم؛ زندگی جااین بتونم بهونهبی که بودم این دنبال من خب ولی بودیم؛ خوب خیلی

 دلم تو و شدم خیره داشت هم رو مجری حکم که جیدی دهن به استرس کمی با! شدممی برنده

 ریلکس که کردم نگاه ایمان به چشمی زیر. کنهنمی اعالم چرا اینکه از شدم دادنش فحش مشغول

 پس کرده، نام ثبت و اومده تفریح ایبر  کهاون خب کرد؛می نگاه روشروبه به راحت خیال با و

 !نه یا میشه قبول که باشه داشته رو این استرس نباید

 اعتراض داورها اینکه تا ریخت هم به رو همه اعصاب حسابی و دادن جو به کرد شروع جی دی

 خدا. بستم رو چشمام و کردم حبس سینه تو رو نفسم. کنه اعالم رو نتایج که شد قرار و کردن

 رقصیدیم ایحرفه واقعا چون ایمبرنده ما که داشتم اطمینان درصد 99. بگه رو ما تا کردممی خدا

 تا میشه باعث زد، ایمان که آخری حرکت اون گذشته هااین از. کردیم استفاده سبک چند از و

 !برسه نظر به ترعاشقانه رقص

 باز رو چشمام دست و جیغ صدای با! دیگه بگو اَه بکن، جون لعنتی. مجریه به حواسم تمام

 !نشدیم؟ برنده ما چرا چرا؟ آخه خدایا. کنممی
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 شاده؟ چرا این! وا! کنممی نگاه شنگول ایمان به مظلوم چشمای با

 نشدیم؟ برنده که خوشحالی -

 !نکنن تشنج زدنن، دست و جیغ مشغول هنوز جمعیت

 .کنهمی نگاهم شده گرد هایچشم و خندون هایب**ل با ایمان

 !شدیم برنده دیوونه میگی؟ چی -

 :میگم حرص با

 مونیکی کدوم. شده برنده ناویرمان گفت! نـاویرمان گفت؟ چی جیدی نشنیدی احمق -

 !هان؟ ناویرمانیم؟

 :میگه و اندازهمی هاداور به نگاهی! بکش رو من خدا، وای میده، سر بلندی خنده

 !رفت؟ یادت گذاشتم، اسم گروه برای گفتم! خنگ ماییم ناویرمان -

 :میگم هیجان و شوق با! هاموناسم شده باحالی ترکیب ناویرمان؛ گروه

 راستکی؟ راستی شدیم؟ برنده ما واقعی واقعی   -

 هامدست و شده گرد هامچشم. کشهمی آغوش در رو من دست یه با بعد و کنهمی نگاهم کمی

 :میگه و میده فشار خودش به کمی رو من ایمان. افتاده کنارم حرکتبی

 .نیست خودم دست واقعا هامرفتار کنترل زنیمی حرف طوریاین وقتی -

 از بعد و کردم فکر اشجمله به منگ و گیج لحظه چند اومد،می در کاسه از داشت چشمام دیگه

 با هاداور از یکی. آوردم یاد به دوباره رو حرفش و بستم رو چشمام لذت با شدم متوجه کهاین

 :گفت صحنه این دیدن

wow! You are so romantic! - 
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 حرکت این دیدن با. ایستادم صاف و کشیدم بیرون بغلش از رو خودم سریع جمله این شنیدن با

 بودم، ایمان بغل پیش لحظه چند همین کهاین آورییاد با! حنــــاق. خنده زیر زننمی جمعیت

 اون اگر باشه؟ داشته حسی نم به هم اون میشه یعنی! بود خوب بغلش چه میشه، باز نیشم

 برام قسم خودش به ندارم، طاقت دیگه من خدایا کنه؟نمی کاری هیچ چرا پس داره دوستم هم

 رو دلم که زدمی هاییحرف حاال تا کنم، تحمل تونمنمی رو تکلیفیبال این. تونمنمی دیگه سخته

 که نمیشم این منکر کرد؟ که بود کاری چه اون اجرا آخر لحظه! کردنمی حرکتی ولی لرزوندمی

 بوده؟ هوس از نکنه خدایا هوس؟ یا بود عشق از کرد رو کار این کهوقتی اون خب ولی اومد؛ بدم

 نگاه من و میارن هجوم چشمام به سرعت به اشک دونه؟می بازی اسباب مثل رو من اون یعنی

 لبخند هم من لبخندش دیدن با میده، تکون دست مردم برای. اندازممی خندون ایمان به رو

 اون خوشحالی با ولی شده جمع اشک هامچشم تو که رسیده کجا به کارم ببین! لعنتی. زنممی

 هایفکر این. میشن ناپدید هاماشک اومده سراغم به که حرصی با. میشم خوشحال هم من

 !اَه م،ببر  لذت شدنم قهرمان از آسوده خیال با تونمنمی حاال شد؟ پیداشون کجا از لعنتی

 من اگر بشه، مشخص امشب همین من تکلیف کن کاری یه خدایا کنم؛می نگاه ایمان به دوباره

 میکروفن ایمان به. ندارم تحمل دیگه واال! سالمت به خوادنمی هم اگر و هللابسم که خوادمی رو

 عاشق یدم،م تکون سری خودم برای تاسف با! بزنه گند میده حال چقدر االن کنه، صحبت تا دادن

 بابا بیخیال زنم؟می من که زنهمی بد نفوذ عشقش برای کی آخه. نیست زادآدمی مثل هم شدنم

 .نیومده ما به هابازی لوس این

 :گفت و کرد من به رو ایمان زدن، حرف کمی کهاین از بعد

 نورا؟ -

 :گفتم لبخند با همین برای نزنم لبخند تونستمنمی آدم ایل یک جلو

 بله؟ -

 بگه خوادمی چی... هللا بسم. گرفت خودش به جدی رنگ اشقیافه و رفت لبخندش سریع یمانا

 شده؟ جوریاین که
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 :گفت که کردم نگاهش سوالی و متعجب

 کنی؟می ازدواج من با -

 زیر کردم؛ نگاهش شده گشاد چشمای با. گفت فارسی به رو جمله این. رفت یادم کشیدن نفس

 :گفتم آروم ب**ل

 ایمان؟ یگیم چی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 میشی؟ امخونه خانوم کنی؟می ازدوج من با -

 میگه؟ داره چی خدایا

 .کن تموم رو بازی مسخره این االن همین ایمان -

 .کردم نگاه ایمان به گرد هایچشم و افتاده هاینفس با فقط و کجاییم که بودم کرده فراموش

 .اومد تمسم به قدمی شد؛ جدی نگاهش دوباره

 میگی؟ بازی مسخره از تو وقتاون و زنممی حرف دارم بهت که عشقی از دارم من: ایمان

 و گرفت هاشدست توی رو بود افتاده کنارم که حرکتیبی دستای. کردم نگاهش شده شوکه

 مسخ هاشچشم به که هاییچشم و بود باز کمی که دهنی با. کرد نگاه هامچشم به مستقیم

 .کردم گاهشن بود، شده

 تو چشمای! خونممی چشمات از رو این داری احساسی من به هم تو که دونممی من نــورا: ایمان

 !میده لو رو چیز همه

 برای بود، سخت برام است ایمان از هاحرف این کهاین باور. زد مهربونی لبخند حرفش از بعد

 :گفتم و کردم اخمی همین
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 امزندگی سرنوشت گفتن با کردی فکر اگر هان؟ باشم، هداشت تونممی حسی چه تو به من -

 تونینمی هم خواب تو حتی که کردم هاییکار من! خوندی کور کنی استفاده سوء من از تونیمی

 !بیاد بر دستش از هاییکار همچین دختر یه که کنی رو فکرش

 :گفت اخم با و کرد وارد فشاری دستام به

 نکردم؛ کاری ولی کنم کاری هر تونستممی بودی امخونه تو که ناال تا چی؟ برای استفاده سوء -

 نورا؟ کردم باهات کاری من

 !چیه؟ برای دیگه اتغره چشم. دوخت دستامون به رو نگاهش و رفت بهم ایغره چشم

 .شقایق شرکت قضیه همون اشنمونه برمیاد، ازت هاییکار چه که دارم خبر ضمن در و: ایمان

 شرکتی تو مدت یه شقایق دونه؟می کجا از رو شرکت قضیه! شدنمی این از ترردگ هامچشم دیگه

! دادننمی رو پولش ولی دربیاد، شرکت از که خواست کرد، پیدا کار باشگاه تو که بعدا و کردمی کار

 در که کنممی کاری ندن رو پول اگه که کردم تهدیدشون و کردم بیداد و داد جااون رفتم هم من

 نفر چند به رفتم. زدم رو خالص تیر هم من و نگرفتن جدی رو من تهدید. بشه بسته شرکت

 اون! فرستهمی ترکیه به برده عنوان به رو هادختر شرکت این که کنن درست شایعه تا سپردم

 خاندان ارشد نوه ناسالمتی شاهین، طرف از هم و پدرجون طرف از هم. بود باال خیلی اعتبارم موقع

 .شد تبدیل متروکه به شونشرکت هفته یه عرض در! بودم شجاع

 دونی؟می کجا از تو -

 :گفت و داد غبشغب به بادی

 گرفتی؟ کم دست -

 :گفت که بدم رو جوابش خواستم

 !بیارم در رو امبازی رمانتیک بذار االن زیاده زدن برای حرف. پرهمی من حس تمام االن نگو چیزی -

 !خل دوتامون هر! خدا به ستدیونه. کردم ایندهخ باز دهن با من و زد چشمکی
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 ... .گفتممی داشتم خب: ایمان

 :گفت و خورد رو حرفش

 پس راضی، که دوتامون هر عاشقمی، که هم تو عاشقتم که من چینی، مقدمه خیال  بی اصال آقا -

 .باشه مبارک نیست مشکلی

! نداشت عیب کردمی اعتراف هم شب فردا اگر حاال خواستم،می هم دیگه چیزه یه ازت کاش خدایا

 :گفت اینگلیسی به و چرخوند جمعیت و هاداور سمت به رو سرش ایمان

 !حله چیز همه -

! گریه زیر زد بود زن که هاداور از یکی! نکنن خودکشی زدن، دست و جیغ به کردن شروع جمعیت

 اتفاق زود چیز همه قدرآن! واال نگفت، عاشقانه جمله چندتا نزد زانو پام جلو ایمان خوبه باز! وا

 یکی یکی هاداور! کرد تن به و دوخت و برید رو چیز همه خودش. کنم اعتراضی نتونستم که افتاد

 نکنه کارتچی بگم خدا. کردم تشکر ازشون اینیمه  نصفه لبخند با من و گفتن تبریک و اومدن

 دستش که ایجعبه با ایمان؛ و من رو ادافت نور لحظه یه تو. نیست زادآدمی شبیه اتهیچی! ایمان

 بعید ایمان این از واال نباشه؛ حلقه جز چیزی جعبه توی که کردم دعا دعا. اومد سمتم به بود

 ! باشه گذاشته سوسک توش نیست

 به ذوق با و شد راحت خیالم حلقه دیدن با. کرد باز رو جعبه کش،نـورا لبخند با و ایستاد جلوم

 دستش توی رو من چپ دست و درآورد جعبه از رو حلقه! بود جیگر خیلی. کردم نگاه حلقه

 شل دارم زیادی دیدم. گذاشت انگشتم توی رو حلقه اون و کردم نگاهش مترسک مثل. گرفت

 :گفتم همین برای میارم، در بازی

 !ها میدی انجام داری دوست کاری هر خود سر خودت خوب -

 :گفت شیطونی بخندل با و باال داد رو هاشابرو از یکی

 «.چسبونـد رو نون باید داغه تنور تا» گفتن قدیم از -
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 اخم سریع که زد لبخندی من لبخند دیدن با! شد باز نیشم و بگیرم رو لبخندم جلوی نتوستم

 :گفتم و کردم

 !کـوفت -

 :گفتم ب**ل زیر و کردم باز رو اخمم کنم، داریآبرو کهاین برای. بست رو نیشش سریع

 !باش نداشته اطمینان من حس   از هم زیاد ولی بگم، چیزی تونمنمی ناال -

 این و من. داد تکون سر فقط و گرفت استرس رنگ اشقیافه بود؛ نیاز ولی! شدید زدم اضافی زر

 !جیغ منـــــه، عاشــــــق ایمان! محاله محاله، خوشبختی همه

*** 

 !خانــوم بفرمایید: ایمان

. اومد سمتم به زنان سوت و بست رو در ایمان. نشستم کاناپه روی و شدم خونه وارد اخم با

 :گفتم و آوردم باال رو دستم که بنشینه کنارم خواست

 !نشین -

 ببینمش، خوب بتونم که گرفتممی باال خیلی رو سرم باید. ایستاد من مقابل و رفت عقب به قدمی

 .گرفتمی درد گردنم همین برای

 .ترعقب برو -

 !مظلــــــوم آخه من بشم فدات تر؛عقب رفت مظلوم هایبچه پسر مثل

 :گفت و کرد کج رو سرش

 خوبه؟ -

 :گفتم و کردم اخم ظاهر حفظ برای

 .جلوتر بیا قدم دو خیر، -
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 و من نامزدی مسابقه تو! داد انجام داشت دوست هرکاری پرو بچه. نیازه براش سرسنگینی یکم

 !بخواد نظری من از کهاین بدون کرد، اعالم رو خودش

 !شد رگ به رگ گردنم درازه، چقدر این وای اومد؛ جلو سمت به قدم دو خودم گفته طبق

 .ترعقب برو شد عوض نظرم -

 :گفت رفت،می عقب که طورهمون و کشید پوفی

 !عقب برو میگی بعد و جلو بیا میگی هی من؟ برقصم سازت کدوم به -

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با

 اری؟د مشکلی -

 :گفت و زد کُش بدبخت من   لبخند

 !اَم؟تو ساز   به رقصیدن عاشق من که نفهمیدی هنوز -

 چشم گرفتی یاد کجا از رو هاحرف این تو. گرفتم رو جلوش سریع که شدمی باز داشت نیشم

 !باش هم من جنبهبی قلب فکر به گرگی؟

 :گفتم و پام یکی اون روی گذاشتم رو پام

 که شد باعث چی! نبود؟ مهم من نظر دادی؟ انجام داشتی دوست خودت یکار  هر چی برای -

 !هان؟ دارم، دوست من کنی فکر

 :کردم اضافه حرفم ادامه در و گفتم بلند رو هان

 رو حلقه بگم چیزی من کهاین بدون بعد زدی، حرف من داشتن دوست از و اومدی خودت -

 شده تو دست یبازیچه عروسک یه مثل جاونا من! کردی نامزدی اعالم همه به و دستم گذاشتی

 .بودم

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
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 ها؟کار و هاحرف اون چی یعنی -

 !چیز همه بدونم، رو چیز همه خواستممی

 .نشست من روییبهرو مبل رو بعد و کرد نگاهم خیره کمی

 بگم؟ اول از خوایمی: ایمان

 :گفتم و دادم نشون عصبی رو خودم

 ؟کجا از -

 :گفت کجی لبخند با

 !شد قشنگ چیز همه که جاییاون از -

 گوش پا و سر و گرفتم قرض هم دیگه دوتا داشتم، گوش دوتا کردم؛ اکتفا سر دادن تکون به فقط

 .شدم

 یادته؟ بود، آموزشگاه توی دیدمت که باری اولین: ایمان

 .شدم حرفش ادامه منتظر و نگفتم چیزی

 فراری هادختر از عمری که منی. باریدمی صدات از غرور و جدیت زدی حرف باهام وقتی: ایمان

 ها، نبود داشتن دوست اومد؛ خوشم تو منش   و رفتار از غرور، خدای گفتنمی بهم بقیه و بودم

 !تو خصوصیت با دختری بود جالب برام ولی

 .داد نشون رو تو سختیسر هم همون ولی بود، خداحافظ و سالم حد در زدنمون حرف

 .گرفتم رو زبونم جلوی ولی بگو ترسریع بگم خواستم اش؟بقیه دونم،می که رو جااین تا خب

 با کنی؛می برخورد سرد همه با و هستی جدی خیلی گفت که پرسیدم تو درباره ایلیا از: ایمان

 که داشتم درگیری قدریاون خودم خب ولی شدم، کنجکاو اتدرباره بیشتر هاحرف این گفتن

 .نبود بازی کاراگاه برای وقتی
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 .کرد هدایت عقب به رو هاشمو دست با و کشید عمیقی نفس

 شدم آشنا مسابقه با که بودم رفته ایران به شخصی هایکار و استراحت برای من زمان اون: ایمان

 !دونیمی که هم رو چ راش و

 .دادم تکون آره معنی به رو سرم

 فالن باید که دادن خبر بهم گذروندم، رو اول مراحل کهاین از بعد و کردم شرکت مسابقه تو: ایمان

 .بشم آشنا امگروهی هم با و بدن توضیح رو برنامه تا تهران از خارج جایی برم روز

 :گفت و کرد ایخنده تک

 رفتم چی برای ندارم خاروندن سر وقت که منی آخه گفتممی هی. زدم غر ایلیا جون به قدرچه -

 یکم خوبه خودت برای گفتمی فقط هم اون و! ایلیا توئه تقصیر اشهمه ؟کردم شرکت مسابقه

 .میای در کسلی از

 :گفت لبخند با و کرد نگاهم

 بهش هیجانی یه باید و بود شده کننده کسل و یکنواخت خیلی امزندگی گفت،می راست -

 بفهمم تا کردم هتنگا! خوردم جا خیلی منی گروهیهم تو فهمیدم و اومدم که روز اون. دادممی

 حرف نوع از روز اون. بود تفاوتیبی دیدم که چیزی تنها ولی نه یا کردی تعجب من مثل هم تو

 .کنهمی درد تو گذشته فهمیدم بود، سرد که هاتچشم جنگلی   اون و رفتار و زدنت

 یعنی؟ بودم ضایع قدراین

 :گفت که کردم نگاهش رفته باال ابروهای با

 با زدن حرف و مشاوره کارم که منی برای نه ولی کنی، حفظ رو ظاهرت تونیمی خوب خیلی تو -

 آیا که بودم کرده شک هم خودم که بود شده طبیعی رفتارت قدراون بخوای رو راستش! مردمه

 بود حرفه این تو کارشون که هامرفیق و هااستاد از همین برای نه، یا درسته تو درباره حدسم واقعا

 !بوده درست حدسم که همیدمف و گرفتم کمک

 !برقی عنتر! ها بودم روانی من میگه داره رسما  
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 نشده قدم پیش باهاشون زدن حرف برای و بودم نرفته دختری هیچ سمت حاال تا عمرم تو: ایمان

 من و بشیم کالمهم هم با تا کردممی رو تالشم تمام. کردیمی فرق برام هم اول از تو ولی بودم

 هیچی ولی گذاشته، تاثیر روت قدرچه گذشته و رفتی پیش وضعیتی چه تا هممبف دقیق بتونم

 .نفهمیدم

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 !بود نشده گیرم دست ازت هیچی خودخواهی و غد بس از -

 و بودم شده غرق زیادی گذشته تو که دونستممی خوب خودم. نگفتم چیزی و زدم کجی لبخند

 .نبود طبیعی این

 چون جوری،چه دونستمنمی ولی کنم کمکت خواستممی و بودم شده کنجکاو اتارهدرب: ایمان

 .نبود بیا کوتاه جوره هیچ بودم دیده ازت من که نورایی اون

 :گفت ادامه در و کشید عمیقی نفس

 قراره فقط تو داره؟ تو به ربطی چه دختره این پسر آخه که گفتممی خودم به هی زمان اون -

 باعث و کشوندمی تو سمت رو من نیرویی یه ولی! کنی طراحی رقص و باشی گروههم باهاش

 تو به مربوط که چی همه به و بودنت سرد به رفتارت، به زدنت، حرف به. کنم فکر بهت تا شدمی

 نگاهم تفاوتبی دیدی رو من وقتی که بودی دختری تنها تو چون داد، حق بهم باید خب! شدمی

 گفتن و زدن زنگ من به بعد روز چند کهاین تا گذشت روز اون. بود البج من برای این و کردی

 بگیریم جدا سوئیت اگه که کردم فکر خودم با و نشستم. کنم اقدام ترزود باید سوئیت برای که

! بفهمم اتدرباره چیزی بتونم که میشه ترکم خیلی احتمالش و میشی تردور من از تو وقتاون

 خواهش هم جولیا از. کردم آماده تو برای رو خونه هایاتاق از یکی و ردمنک اقدامی همین برای

 مراقبت که بود یکی هم جوری اون باشه بهت حواسش و بمونه روز شبانه و جااین بیاد که کردم

 .شدمی بیشتر من به تو اعتماد هم و باشه

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با خواهش؟ چی برای کرد؟ خواهش جولیا از



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

303 

 

 مگه بیاد؟ جااین به که کردی خواهش ازش چرا تو ولی است جااین کارگر جولیا ببینم، کن برص -

 گیره؟نمی پول بده انجام رو هاکار و بمونه خونه تو کهاین برای اون

 .گرفت ضرب زمین روی پاهاش با

 نه؟ز نمی حرف چرا چی؟ یعنی. گفتنمی هیچی آخر در ولی بگه چیزی تا کردمی باز دهن هی

 !ها بودم تو با ایمان گفتم؟ چی شنیدی -

 :گفت مضطرب کمی و آورد باال رو سرش

 !منه استاد جولیا... جولیا -

 :گفتم و کردم ایخنده شوک با

 میگی؟ چی فهمیمی تو؟ استاد   -

 :گفت و شد بلند جاش از کالفه

 این همه کن باور ولی ،دادیم بازی رو تو ما که کنیمی فکر و شوکی تو االن که دونممی ببین -

 و بود من دانشگاه   استاد جولیا بودم، دانشگاه تو من که زمانی اون. بود خودت خاطر به هابرنامه

 چون شد؛ بینمون صمیمیت باعث این و کردمی رفتار ایدیگه جور من با بودم ایرانی من چون

 .ونیدمی خودت که هم رو بینشون اتفاقات و بود ایرانی مردی اون همسر

 :گفت کردم،می نگاهش زده بهت که منی به توجهبی و کرد مکث کمی

 زیاد احتمال به ولی نداری بیماری تو که گفت من جواب در اون و گفتم براش رو تو ماجرای -

 کارت از خواممی که گفتم جولیا به! شی خنثی تا شده باعث این و گذاشته تاثیر تو روی گذشته

 به هنوز تو چون نداره ایفایده کار این که دونستممی اما بیارم؛ خودم خونه هب رو تو و بیارم در سر

 و گذاشتیم هم روی رو هامونفکر استاد با بمونی؛ باهام سقف یه زیر که نداشتی اعتمادی من

 دخالتی من تا خواست من از خودش. بمونه خونه تو کارگر عنوان به جولیا که شد این بر قرار

 .بذارم اون عهده به رو هاارک تمام و نکنم
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 بود؟ بازی اشهمه یعنی. شد رد هامچشم جلو از فیلم مثل جولیا و خودم کارهای تمام

 بود؟ دروغ هاشحرف تمام یعنی -

 :گفت سریع

 و برگشت جولیا روزی یه. بود دروغ کنهمی کار من برای سالی چند و کارگره کهاین فقط! نه نه -

. شده وابسته بهت کم زمان همین تو و دونهمی خودش نداشته دختر لمث رو تو که گفت من به

 .داره دوست رو تو واقعا اون. بود دلش ته از نورا، نبود فیلم کارهاش تمام همین برای

! میشه؟ صمیمی طوریاون کارش صاحب با کارگری کدوم بودم؟ نفهمیده خودم چرا جولیا، جولیا،

 بخند و بگو آدم با قدراون کارگری کدوم! بره؟می بیرون به رو کارش صاحب مهمون کارگری کدوم

 !کنه؟می

 :گفت و برداشت سمتم به قدم چند فکر، تو رفتم دید ایمان وقتی

 نرم کارسر   منی مهمون وقتی تا خواستممی خودم کن باور. شد طوریاین که ببخشید نورا... نورا -

 کار این و کنیمی شک من به تو طوریاین گفت استاد ولی! بخندی دوباره تا بمونم تو پیش و

 برای بمونی، خونه تو من با که نمیشی راضی تو هم و اُفتهمی عقب هامکار هم چون نداره، ایفایده

 .اومد جولیا که بود همین

 عصبی کمی و گیردل هایچشم با بود؛ بدتر هم فریاد تاصد از من سکوت ولی بودم، کرده سکوت

 .بودم دوخته چشم ایمان به

 من با تو نبود استاد اگه کن باور ولی! قبول باشه کردم؟ اشتباه من ساکتی؟ چرا بزن، حرفی: ایمان

 درسته؟ جا،این موندینمی

 مرد این عاشق و موندمنمی جااین قطعا من نبود جولیا اگه. بود اون با حق گفت،می راست

 خدایا. گیرهمی جا هاملـب رو لبخندی داره، ساسیاح من به هم ایمان کهاین یادآوری با. شدمنمی

 !مرسی

 خندی؟می چرا: ایمان
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 :گفتم و باال انداختم رو ابروهام من که کرد نگاهم لبخند با. کردم نگاهش و بردم باال رو سرم

 !چه؟ تو به -

 :گفت ایبامزه قیافه با و شد محو لبخندش

 !عاشقمی که کنممی شک واقعا هاییوقت یه -

 :گفتم و کردم نگاهش جدی

 .بگو رو حرفت بقیه فعال تو -

 :گفت و داد تکون تند رو سرش

 بودیم؟ کجا خب -

 :گفتم و دادم تکیه کاناپه به

 .تو دانشگاه   استاد جولیا، -

 .نشست شقبلی جای و داد فشار هم روی رو هاشب**ل

 کردی تغییراتی چه کهاین! تو ارهدرب زدن حرف به کردیم شروع و اومد مطب به جولیا روز یه: ایمان

 چند شگیرایی و بود شده گرم نبود، سرد هاتچشم جنگلی دیگه شده، بهتر رفتارت قدرچه و

 .برابر

 :گفت و کرد ایخنده تک

 و میره فکر توی وقت چند هر نورا»: گفت من به جدی خیلی استاد که نمیره یادم وقت هیچ -

 تالش خیلی من ایمان،. کنهمی فرو دستش کف توی رو شهاناخون باشه حواسش کهاین بدون

 بیمارستان باید... پس بود فایدهبی اما نکنه، رو کار این که کنم قانعش بتونم زدن حرف با تا کردم

 «!بشه بستری

 :گفت و آورد باال رو دستش که کردم نگاه ایمان به شده گرد هایچشم با
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 تونهنمی اگه که گفتم بهش عصبانیت با و کردم مخالفت باهاش من زد، رو حرف این وقتی استاد -

 تاهزار بین بیمارستان تو که ذارمنمی من و نکنه کمکی دیگه بهتره پس کنه، درمانت زدن حرف با

 !بشی بستری زنجیری مریض

 .برگشت عادی حالت به هامچشم و شد راحت خیالم

 حال بهبود به قدرچه و منه استاد جولیا کهاین به توجه بدون که بودم شده عصبی قدراون: ایمان

 چیزی و کرد نگاهم محوی لبخند با اون ولی زدم حرف بد باهاش و زدم فریاد سرش کرده، کمک تو

 .نگفت

 :گفت ادامه در و کرد ایخنده تک

 در سمت به و شد بلند صندلی روی از جولیا شدم، خالی و کردم دادبی و داد کلی کهاین از بعد -

 مطب از بعد و« !مبارک شدنت عاشق پسر، هی»: گفت و برگشت آخر لحظه ولی برداشت، دمق

 این از خواستممی همیشه اما بود معلوم کامال شدم عاشق من کهاین... دونیمی. شد خارج

 نورا کهاین خالصه. بیام خودم به تا شد باعث و زد رو آخر تیر جولیا خب ولی کنم، فرار واقعیت

 !هعــــی ساختم؛می و سوختممی شما عاشقی سوز   در دهبن خانوم

 .کردم پرتاب سمتش به و برداشتم مبل روی از رو بالشت

 اش؟بقیه! نیار در بازیمسخره -

 :گفت و برداشت صورتش رو از رو بالشت

 که بود سخت خیلی کشیدم؛ عذاب خیلی دیگه، گفتم بشنوی؟ خوایمی چی دیگه تو نورا، -

 .بزنم حرف باهات یا کنم برخورد باهات خوادمی دلم که جوراون نتونم ولی باشی کنارم

 :گفتم شده ریز چشمای با

 بود؟ شده تعیین قبل از امشب برنامه -

 :گفت باز نیش با
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- yes. 

 :گفتم و رفتم ایغره چشم براش

 اش؟بقیه -

 :گفت ایکالفه لحن و گرد چشمای با

 !اشبقیه میگی باز میگم، برات هی ،کردی سرویس رو دهنم خدا به نورا -

 .نگیره امخنده تا کردم جمع رو هامب**ل

 کنی؟ کارچی خوایمی اشبقیه بگم باز مثال! ها؟ -

 :گفت شیطون

 .کنممی کارچی ببینی تا بگو شما -

 ... .پس برم آخرش تا باید زنممی که حرفی یه من

 اش؟بقیه -

 !کن رحم تخود سادات، جد   یا. شد بلند جاش از

 .جات سر بشین -

 :گفت و باال انداخت رو ابروش یه شیطون

 ترسی؟می من از مگه چرا؟ -

 :گفتم و دادم تکیه مبل به

 .بشینی باید پس زدنیم، حرف وسط االن ولی نه، -

 :گفت و برداشت قدم سمتم به آروم آروم

 .میدم انجام رو بخوام کاری هر من نیست، کار در بایدی -
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 !مبل به چسبیدم سفت رو خودم. بود ایستاده جلوم دیگه

 میای؟ کجا -

 :گفت و داد قورت رو اشخنده

 کنی؟می جوریاین چرا نمیام، جایی -

 :گفتم که صورتم، جلوی آورد رو سرش

 !دیگه بکنی غلطی یه خوایمی یعنی صورتم، جلوی میای جوریاین وقتی تو -

 :گفت و شد ترنزدیک یکم

 !عاشقمی بگو -

 :گفتم شده گرد هایچشم با

َـمَـَن؟ -  ن

 .گوشم پشت زد رو موهام از تیکه یه و باال آورد رو دستش

 ... .تا عاشقمی بگو: ایمان

 و نیاوردم خودم روی به ولی چیه، هدفش فهمیدم. آورد ترجلو رو سرش و نگفت رو حرفش ادامه

 :گفتم

 .نمیگم -

 :گفت و دوخت چشمام به رو چشماش

 !چسبید خیلی مسابقه که من به نیست، مشکلی باشه دیگه؟ نمیگی -

 .بود کرده که بود کاری منظورش عوضی،

 :گفتم جیغ با
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 !کثیفی خیــلی ایمان -

 :گفت و خندید غش غش

 .همینه وضعیت عاشقمی نگی تا دلبر، -

 :گفتم همین برای میشه، کشیده باریک جاهای به داره کار دیدم

 .رواون شو گم حاال عاشقتم، آره -

 !واال شد، ترجوون سال چند من حرف با انگار اصال! شد باز صورتش کل  

 :گفت و زد پهنی لبخند

 .نمیده حال که پاستیل بدون   گفتی، که حاال دیگه، نه -

 خندیدمی غش غش که حالی در ایمان کردم؛ فرار دستش زیر   از و زدم صدا رو اسمش جیغ با

 :گفت

 !خودمی مال خرشآ تا اول آخه؟ میری کجا دلبر -

 !شکرت خدایا. انداختم اتاق داخل رو خودم خنده با

*** 

 

*** 

 !جیغ

 .وحشی بشین برو -

 با کنم، جمع رو شدنمی پرتاب هوا به ایمان توسط که هاییکورنپاپ کردممی سعی که حالی در

 !بودم ایمان پای کردن لگد مشغول هم پام

 .خوامنمی: ایمان
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 .کردم هشنگا شده گرد هایچشم با

 !پـرو بچه ببینم، بنشین برو نخوای؛ که کنیمی غلط تو -

 به دوباره هاکورنپاپ تا گذاشتم رو قابلمه در غرور با. ایستاد گاز کنار و کرد کج رو سرش مظلوم

 شده ریخته زمین روی که شدم هاییکورنپاپ کردن جمع مشغول جارو با بعد و نشن پرتاب هوا

 .بود

 !اَه اَه سالشه، دووسی که انگار نه انگار. ونهممی بچه مثل -

 یک که بود این مثل. سوخت دستم کردم حس لحظه یه که کردممی غر غر خودم برای داشتم

 مشغول غرغر همون با و نکردم توجهی. بودن درآورده و دستم تو بودن کرده لحظه یک رو سوزن

 به کالفه قیافه با! چندجا باراین اما سوختم کردم حس دوباره. شدم آشپزخونه کف کردن تمیز

 :گفتم و برگشتم ایمان سمت

 ... .ســمی هی من چرا -

 هوا تو هاکورنپاپ تمام و بود شده برداشته ک رم اون توسط قابلمه سر. موند دهنم تو حرفم ادامه

 کنهمی حس دمآ کنه برخورد بدن به و هوا تو بپره وقتی گرمه هاکورنپاپ این دیگه، بله خب! بودن

 جمع رو شدنمی پرت هوا تو که هاییکورنپاپ داشت و بود دستش قابلمه سر ایمان سوخته؛ که

 !دهنش ذاشتمی مجلسی و شیک خیلی بعد و کردمی

 .طرفش کردم پرت و بیرون کشیدم رو دمپایی پام از و زدم صدا رو اسمش جیغ با

 !بیرون برو -

 :گفت و بیرون رفت آشپزخونه از خنده با

 .جان همسر نخور حرص -

 :گفتم حرص با

 .کن همسر همسر من واسه بیا شدم زنت وقت هر جان؛ همسر و کوفت جان، همسر و مرگ -
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 :گفت و بیرون آورد آشپزخونه ورودی از رو سرش

 .بود من با هم اول از که دله، مهم -

 .میشم پیر این دست از من. کرد درازی زبون بعد و

  

 

 !بده نجات زنجیری این دست از رو من بیا جولیا، -

 :گفت و کرد اشاره خودش به ایمان

 !ام؟زنجیری من -

 دستش جولیا. نشد متوجه ایمان خب ولی شد، ظاهر جولیا ایمان پشت از که دادم تکون رو سرم

 .درآورد پاش از رو اشدمپایی آروم و آورد باال باش ساکت عالمت به رو

 :گفت شده ریز هایچشم با ایمان

 کنی؟می نگاه طوریاین من به چرا تو نورا -

 :گفتم و خوردم رو امخنده

 کنم؟می نگاه جوری چه! من؟ -

 .ایمان مالج تو بزنه تا بود آمده دست به دمپایی جولیا

 ... .ببینم کن صبر شناسم؛می رو تو خبیث قیافه این من: ایمان

 !سرش تو خورد دمپایی هلحظ همون که ببینه، رو سرش پشت و برگرده اومد

 :گفتم خنده با

 !عاشقتم جولیا، ایول -
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 !شد خنک دلم آخ. کردم درازیزبون ایمان طرف به بعد و

 :گفت داد،می ماساژ رو سرش تند تند که حالی در ایمان

 استاد؟ زنیمی چرا -

 که کنمیم نگاه ایمان به باز نیش با. کرد خاموش رو زیرش و گاز طرف رفت ریلکس خیلی جولیا

 :میگه لبخندم دیدن با

 ! بخندی هم باید بخند؛ بخند، -

 .گردیمبرمی سمتش به جولیا صدای با

 !؟...بهش میگین چی واال، دونمنمی: جولیا

 آوردمی باال رو دستش هی. بگه خوادمی چی ببینیم که کردیممی نگاه جولیا به داشتیم کنجکاو

 :گفتمی هم آخر. بستمی رو هاشچشم و

 !ها زبونمه نوک -

 :گفتم شده کالفه

 .بگو بگی؟ خوایمی چی خب -

 کرد؛ خارج رو ظرفی و رفت کابینت سمت به ایمان. دوختم چشم جولیا به و نشستم اپن روی

 !طلب فرصت

 .کننمی استفاده ازش خیلی هاایرانی که همونی: جولیا

 :گفت و کرد کورنپاپ از پر رو ظرف ما، به کردن نگاه بدون ایمان

 .بگو واضح رو منظورت. کنیممی استفاده هاچیز خیلی از ما چی؟ جان عزیز -

 .شدم منتظر و کردم تایید رو ایمان حرف سر دادن تکون با

 :گفت حرص با جولیا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

313 

 

 .موندم خدا چیز تو بگم خواممی بابا! من پست به افتادن خنگ دوتا مرض، -

 :گفت و باال داد رو ابروش تای یه ایمان

 .باشه هاچیز خیلی تونهمی چیز جون جولیا چیز؟ -

 :گفت پوکر و زد کمر به رو دستش جولیا

 !باشه؟ هاچیز خیلی تونهمی چیز! پروفسور -

 داد تکون رو سرش کرد،می جان نوش کورنپاپ دونه دونه که طورهمون و برداشت رو ظرف ایمان

 :گفت و

 خب. مهمه خیلی بگی خوایمی تو که چیزی همون ولی شد، چیز تو چیز خیلی دارم قبول -

 !پس موندی خدا چیز   تو... خودمون قضیه به گردیمبرمی

 :گفتم خنده با

 .نمره دو. بیابید را چیز است، این مسئله و -

 :گفت و کرد ایخنده تک ایمان

 رو x که کسی اون بدونم خواستمی دلم همیشه داشتم؛ مشکل درس این با قدرچه من آخ -

 !بخورم رو اشخرخره برم تا بود کی کرد بیان

 :گفتم و گرفتم هوا توی رو کرد پرت طرفم به که کورنیپاپ

 زیاد که بس از رو، این رفت پیش شدنمی هم تقلب با المصب ولی نبود، تعریفی که من درس -

 .حلش راه بود

 :گفت و کرد جمع رو باش..*ل ایمان

 !من خنگ   -

 .شدم مواجه جولیا جیغ با که بدم رو جوابش اومدم
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 !ها کردم گیر فارسی تو بار یه هان؟ گفتین؟ شماها که وسط این بود چی این االن: جولیا

 .کنترله تحت چی همه جولیا، باش آروم: ایمان

 :گفتم وضعیت این از جلوگیری برای. کردمی نگاه ایمان به داشت حرص با جولیا

 .نکن اذیت ایمان -

 :گفتم و مبرگشت جولیا سمت به بعد

 موندی؟ خدا حکمت تو که هست این منظورت جون جولیا -

 :گفت و شد خندون باش..*ل جولیا حرف این گفتن با

 .موندم خدا حکمت تو گفت، نورا که همین! خوشگل آفرین -

 .ذاشتمی دهنش تو دونه دونه و بود کرده بغل رو کورنپاپ ظرف هابچه مثل ایمان

 .رسید اتمام به خدا یاری با هم مشکل این خداروشکر خب: ایمان

 :گفت و گذاشت میز یلبه رو هاشدست و شد بلند صندلی رو از بعد

 .نباشید خسته دوستان -

 و من به نگاهی جولیا. دادممی تکون تاسف از سری و کردممی نگاه هاشبازی دلقک به خنده با

 :گفت و کرد ایمان به بعد

 .سوزهمی برات دلم نورا -

 :گفت و پرید جولیا حرف وسط نایما

 ... .خانوم این اگر. گیرهمی آرام هادل خدا به ایمان با -

 :داد ادامه و کرد اشاره من به

 لطفا دکتر خانوم شما پس بشه، موفق کاری هر تو تونهمی باشه، داشته ایمان متعال خداوند به -

 .کرد ممکن رو نیناممک کار هر توانمی خدا یاری با فقط چون نباشید، نگران
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 :گفت و کرد اشاره باال به اشاره انگشت با و کرد نگاه سقف به

 .است توانا کاری هر بر اون -

 :گفتم خنده با. فرستاد صلوات چندتا حرفش بند پشت و

 گفتی؟ چرت خیلی کردی دقت ایمان، -

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با جولیا. گفتنمی چیزی و بود شده خیره سقف به هنوز

 !خوبی؟ ایمان -

 :گفت و آورد باال سکوت معنی به رو دستش ایمان

 !بشه نازل آسمانی پیام منتظرم هیس، -

 :گفت و کشید خفیفی جیغ جولیا

 !مسیح یا کنه؛می ویزیت رو هاروانی میره بعد تره،روانی همه از خودش این. نگرانم واقعا من نورا -

 .خندیدممی ولیاج هایخوردن حرص و ایمان کارهای به فقط

 .خورد حرص بس از شد قرمز رو، جولیا ببین! بسه ایمان -

 :گفت و کرد ایمان به بعد و من به نگاهی جولیا

 .هاتبازی شیرین این با! کنه؟ تحمل رو تو تونستمی کی وگرنه شد عاشقت نورا که بهتر همون -

 :گفت دخترا به شبیه جیغی با ایمان

 !عقلـــــــم؟ شیرین من -

 :گفت و کرد نگاهش پوکر جولیا

 !چی؟ پس -

 :گفت و کرد نگاهش باز نیش با
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 .فعالم پیش یکم فقط -

 .رفت بیرون آشپزخونه از خنده با جولیا

 !کشیدیم؟می نفس مطب رفتیمی امروز شدمی چی -

 : گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 !برم؟ ناراحتی -

 :گفت و داخل اومد آماده و حاضر جولیا دیدم که بدم رو جوابش اومدم

 ندارید؟ کاری -

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 !کجا؟ -

 :گفت و گذاشت کیفش توی رو موبایل

 .خونه میرم -

 :گفت و رفت سمتش به ایمان

 .جولیا برو بعد بخور، شام بمون -

 :گفت و کرد ساعت به نگاهی

 .برم باید دارم کار نه -

 :گفت و برداشت رو کتش ایمان

 .رسونمتمی پس -

 .کرد بغلم و اومد سمتم به جولیا. شد خارج خونه از و

 .میشم خوشحال بزنی سر یه من به: جولیا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

317 

 

 :گفتم خنده با

 .هستم همیشه که من بابا -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 .جاماین من روز شبانه انداختی؟ تیکه االن -

 :گفتم و گرفتم گاز رو لبم

 جا؟این بیاد یک پس نیاد من گوگولی چشم، رو قدمت شما -

 خارج خونه از ندارم، کمک به نیاز خونه تمیزی برای شد راحت خیالش کهاین از بعد و خندید

 .شد

 عشق داخلش که ایخونه. انداختم نگاهی خونه به. کشیدم عمیقی نفس و بستم رو در لبخند با

 ترس از که بود زدیرو همین انگار کنم،می ایخنده تک. گرفتم یاد رو عاشقی و کردم تجربه رو

 و شد خوب جولیا خواهر حال. افتاد هااتفاق خیلی مدت این تو. برم هتل به خواستممی ایمان

 اما بود، گفته دروغ بهم مدت تمام که بشم روروبه کسی با بود سخت برام خیلی. برگشت اون

 به و اومدم ارکن قضیه این با گفته، دروغ بهم روحم سالمتی برای فقط اون که اومد یادم وقتی

 به ایمان. دارم نگه رو احترامش باید و ندیدم چیزی جولیا از خوبی جز من که زدم نهیب خودم

 و کرد بغلم گریه با دید، رو من جولیا تا همین برای و فهمیدم رو چیز همه من که بود گفته جولیا

 برای بشه، ناراحت لیاجو تا نکنم کاری که بودم کرده کار خودم روی. گفت بهم رو ایمان هایحرف

 من و نیست مهم» گفتم بهش و کردم پاک رو تپلش صورت روی هایاشک لبخند با همین

 جو کردن عوض برای ایمان و شد خوشحال خیلی من از حرف این شنیدن با« .کردم فراموش

 فتر می اشخونه به و موندنمی رو شب ما پیش جولیا دیگه اون از بعد. کرد بازیدلقک به شروع

« !خونه برم باید شدین، پرو موندم زیادی» گفتمی بمون، که کردیممی اصرار ایمان و من چی هر و

 .کردمی کمک بهم و زدمی سر بهمون خیلی هفته طول در ولی

 خنگ شقایق به خنده با. شدیم دارخبر هم احساس از ایمان و من که بودم نگفته هابچه به

 .فهمید رو قضیه که صبحی همون به شد کشیده ذهنم دادم، فحشی
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*** 

 ساعت به. نبود ایمان انداختم، کنارم به نگاهی و کردم باز رو هامچشم آفتاب نور تابیدن حس با

 بلند تخت رو از. رفته مطب به که دادمی این از نشون این و بود صبح نه کردم؛ نگاهی رومبهرو

 خارج اتاق از خواستم صورت، و دست شستن از بعد و کردم جمع رو آمازونم مثل موهای و شدم

 برقرار رو تماس شقایق اسم دیدن با و آوردم در شارژ از رو گوشی. خورد زنگ گوشیم که بشم

 .کردم

 !بچه؟ من به زدی زنگ صبحی کله نداری خواب تو -

 تا شدم منتظر و دادم فاصله خودم از رو گوشی. کشید بنفشی جیغ که بودم جوابش منتظر

 به شروع که چته بگم اومدم زد، هم رو جیغش هایموندهته کهاین از بعد. بشه ومتم جیغش

 :کرد دادن فحش

 قاشق درختی، میمون برقی، عنتر آمازونی، گوساله، نفهم، خر، گاو، فرهنگ،بی شعور،بی عوضی، -

 ... .کالباسی

 :گفتم و پریدم حرفش وسط خنده با

 .بگیر نفس! بابا چته -

 :گفت و یدکش جیغ دوباره

 گیر جا یه دلش نگو شده، مهربون خنده،می کرده، تغییر وقته چند چرا دختره این میگم من -

 !میدم فحش بهت چرا که گرفتیمی رو امپاچه باید که بودی قبل مثل االن گرنه و کرده

 قایقش بدبختانه و گفته نوید به رو چیز همه ایمان که شدم متوجه کرده، گیر جا یه دلش گفتن با

 !رو من بست فحش به همین برای و فهمیده

 ... .جونی شقایق -

 :گفت و کشید جیغی دوباره حرفم وسط
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 بودنت سگ به دارم عادت من بذارم؟ دلم کجای من رو گفتی که جونی اون االن جونی؟ شقایق -

 !بخور رو من بیا خدا وای کنم؟ چه رو مهربونیت این االن

 !من خل رفیق   خوردنش، حرص از خندیدم غش غش

 .بگم تا باش آروم لحظه یه بابا -

 :گفت حرص با

 .بنال -

 .نگفت چیزی شقایق صحبتم مدت تو و کردن تعریف به کردم شروع شوخی و خنده با

 ای؟زنده شقا -

 :گفت عادی خیلی

 !خری خیلی نورا، -

 :گفتم شده گرد چشمای با

 !عه-

 !کنی؟ چه خوایمی رو نیکا درک، به من! مرض و عه: شقایق

 :گفتم ناراحتی با

 .دونمنمی -

 :گفتم ایکنندهخر لحن یه با بعد

 .جونم شقایق -

 :گفت حرص با

 .کن بیرون ذهنت از رو بگم نیکا به من کهاین فکر -
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 تا گفتم کلمه یه! اشنتیجه هم این بپیچونی، تونینمی وقتهیچ رو اتساله چند رفیق میگن

 .خوند رو تهش

 .نشستم اپن روی امهمیشگی جای هم خودم گاز، روی گذاشتمش و کردم آب از پر رو کتری

 !دیگه بگو بینه؛می رو تو و توئه پیش اون حال هر به. بهتره بگی تو ببین -

 :گفت بعد و کرد مکث کمی

 .دردسری باعث همیشه تو، نگیری درد -

 :گفتم و فرستادم بوسی براش گوشی پشت از

 .مرسی -

 :تگف و خندید شقایق

 واسه بود شده تنگ دلم. کنم تشکر رفتارت تغییر بابت ازش و بزنم زنگ یه آقاتون به باشه یادم -

 !هاتبازی خل

 :گفتم و خندیدم

 است؟ خونه نیکا راستی. بکن رو کاراین حتما -

 .داره کنکور بعدی هفته. بخونه درس کتابخونه رفته نه، -

 :گفتم راحت خیال با

 .میشه قبول -

 :فتگ شقایق

 :گفتم و کردم خاموش رو گاز زیر! کشهمی رو خودش داره بابا، آره -

 .مزاحم بخورم صبحونه برم من ها، نره یادت رو نیکا -

 .بابای مراحمم، دونممی -
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 .کردم خارج یخچال از رو مربا و پنیر و کردم قطع رو گوشی خنده با

 

*** 

 .شدم خارج آشپزخونه از در صدای شنیدن با

 شما؟ حال خودم، هنرمند رب سالم -

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با

 طوره؟چه هنرمند مرد عالیه، هنرمندت -

 :شد ولو روش و رفت کاناپه سمت به

 .خوبم هم من باشی خوب که تو -

 .کردم نگاهش کارطلب و کمر به دست

 چیه؟: ایمان

 و کشیدم هوفی. کرد نگاهم هاخنگ مثل ولی کردم، لباساش و کاناپه به ایاشاره ابرو و چشم با

 :گفتم

 اول میای وقتی نگفتم بارصد من مگه بچه! موندم واقعا رو شدی قبول دانشگاه جوری چه تو -

 هان؟ شو، ولو جااین بیا بعد کن عوض رو لباسات اتاق برو

 :گفت و اشپیشونی رو کوبید دست کف با

 .کنم رعایت رو شما قانون باید که همیر  یادم همش. موندم مجردی دوران تو هنوز من بابا -

 :گفتم و دادم تکیه دیوار به

 .ها نشه تکرار دیگه باشه، بارت آخرین این -

 :گفت خنده با
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 .بیرون بریم بپوش لباس برو بدو ها،این خیالبی. بانو چشم -

 :گفتم و کردم ایاشاره آشپزخونه به

 .کردم درست غذا من ولی -

 :گفت رفت،می هاپله سمت به که رطوهمون و شد بلند جاش از

 !ببرمت زور به باید! چسبیدی؟ بهش که داره چی خونه؟ این تو نشدی خسته -

 باشنم، گرفته دزدی موقع انگار. برگشت لحظه همون که درآوردم رو اَداش و کردم جمع رو صورتم

 :گفت و کرد نگاهم خنده با بعد و گرد چشمای با اول ایمان. بود دیدنی قیافم

 .بپوش رو لباست بیا شو گم خودمی، میمون   -

 .رفتم سرش پشت و کردم ریز رو هامچشم

  

*** 

 به. کردم نگاه بود، شده گره ایمان مردونه هایدست تو که خودم ظریف دستای به نگاهی عشق با

. زدم لبخندی کرد،می ترشجذاب اشکشیده درهم هایاخم اون با که جذابش و مردونه رخنیم

 !کشیدمی خودش با هم من و رفتمی راه سریع انایم

 میری؟ تند قدراین چرا! بابا تریواش ایمان اَه -

 :گفت کنه، نگاهم کهاین بدون

 .بیای تونینمی راه قدم دو موندی خونه تو بس از نورا؛ نکن تنبلی -

 :گفتم حرص با

 !دراز لنگ بابا منه، قدم سه با برابر تو قدم   یه که خواممی معذرت خیلی! شدم؟ تنبل من االن -
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 دونمنمی من آخه. دیدم رو اطرافم و چرخوندم رو سرم. کرد وارد هامدست به فشاری و خندید

 !واقعا نه کار؟چی جااین آورده رو من شبی نصف

 اومدیم؟ ما که جااین میاد زمستون موقع کی بریم؟ جایی رستورانی نبود بهتر ایمان -

 :گفت و ردک آروم رو هاشقدم

 شده؟ سردت -

 :گفتم و کردم لباسام به ایاشاره

 میشه؟ سردم من کردی، تنم که چیزهایی این با نظرت به -

 تا چکمه و کبریتی شلوار تادو عالوه به بافتنی، دستکش و گردنشال کاله، و هم روی کاپشن دوتا

 کردندمی آمد و رفت هک هاییآدم به. میشه هم گرمش هیچ که نمیشه سردش آدم! زانو باالی

 جور همه... . بعضی و دوستانشون با همراه بعضی و بودند اومده خانوادگی بعضی. کردم نگاهی

 .بود خودمون تهران بام هایمایه تو جورایی یه. بود جااین آدمی

 !خودمونه تهرانبام شبیه چقدر جااین ایمان -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .کنهمی تغییر کل به نظرت برسیم، میگم من که جایی به وقتی ولی آره -

 لواشک به نگاهم. نبودم موفق هم زیاد خب که کنم یکی ایمان با رو هامقدم کردم سعی کنجکاو

 .ایستادم و افتاد فروشی

 خوای؟می لواشک فرفری: ایمان

 :گفت که دادم تکون رو سرم مظلوم هایبچه مثل

 !ها بدم قورتت درسته جاهمین که نکن کاری یه نکن؟ نگاهم طوریاین نگفتم بارصد -

 :گفتم و ایستادم سیخ
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 .بخر لواشک برو حاال باشه، -

 :گفت و خندید

 .قیافتم این عاشق یعنی -

 !کشید وراون و وراین رو من که بس از اومدم کش مغازه، توی برد و کشید رو دستم دوباره

 .بودم دوخته چشم رومبهرو منظره به بهت با

 !نظیرهبی جااین ایمان -

 کشید،می رخ به رو اشزیبایی باال این از که شهر به و بود بسته نقش صورتم رو غلیظی لبخند

 کشیده فلک به سر بعضی خاموش، بعضی و بود روشن هاخونه از بعضی هایچراغ. کردم نگاه

 رو تهران بام. اشهب داشته گیریچشم زیبایی تا بود شده باعث بود که هرچه... . بعضی و بود

 نگاه بود شده فرش شما پای زیر انگار که شهری به ارتفاع باالی از وقتی شب، در کنید تصور

! کنید برابر صد رو زیبایی اون حاال درسته؟ بود، زیبا و خوشایند داشتید؟ حسی چه کردیدمی

 سکوت در و هستیم جااین ما بود، رفته فرو خاموشی در شهر که صبح سه ساعت در امشب،

 .ایستادیم دیگههم کنار

 .میاد خوشت دونستممی: ایمان

 :میگم و زنممی روش به مهربونی لبخند

 .جااین بیایم شب آخر داشتی اصرار چرا فهمممی حاال -

 :میگه و خورهمی زنگ ایمان گوشی خنک؛ هوای از کنممی پر رو هامریه و کشممی عمیقی نفس

 .بیام تا باش جاهمین -

 یا بود ترواجب اشگوشی شب موقع این. کنممی نگاه ایمان شدن دور به و میدم تکون رو رمس

 چند بین و تنهام جااین کهاین به کنممی سعی. میگم خیالیبی و میدم تکون رو هامشونه من؟

 کنم،می خالی چیز همه از رو فکرم و بندممی رو هامچشم. نکنم توجهی افتادم گیر غریبه نفر
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 باید االن که خواهری از خالی نیست، دیگه که پدرجونی از خالی نیستن، که پدری و مادر از خالی

 هست، خاطراتم تک تک تو که رفیقی از خالی کنم، هامریه وارد رو تنش عطر و باشم کنارش

 به بسازیم، قراره که ایآینده به کنم؛ فکر ایمان و خودم به خواممی فقط امشب... . از خالی

 از اشکی قطره میشه؟ نمیشه، حالیش حرف که دلتنگی اما شده ایجاد بینمون که عشقی

 مثل و زنممی تلخی لبخند. کنممی پاک انگشت با و کنممی باز رو هامچشم چکه،می هامچشم

 هاشدست با رو هامچشم یکی که کشممی عمیقی نفس. «بگذرد نیز این» میگم خودم با همیشه

 اما بگیرم هامچشم جلو از رو طرف اون هایدست کنممی سعی و کشممی هینی ستر  از. گیرهمی

 .نشد

 hey! what are you doing( ?کنی؟می کارچی داری) -

 رو صدام که هستم دور بقیه از قدریاون که دونستممی اما خواستم،می کمک و زدممی جیغ

 .رفتن االن تا حتما اند،بوده که نفری چند اون و شنوننمی

 .رفتی کجا نیست معلوم که نکنه لعنتت خدا ایمان -

 رو دستم آروم! نداره امکان! نه... صدای   این. ایستممی حرکت از و شنوممی دختری خنده صدای

... یکیه به متعلق فقط سرد همیشه دخترونه هایدست این. سرده که ذارممی هاشدست روی به

. 

 شقایق؟ -

 نگاهش شده شوکه. گردممیبر عقب به آرومی به داره،برمی هامچشم روی از رو هاشدست

 :میگم و کشممی صورتش به آرومی به رو دستم. بود شده بارونی مهربونش هایچشم که کنممی

 !شقا؟ -

 :میگه گریه با و کنهمی بغلم محکم

 !من سگ   بشم فدات شقا، دل جون -
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 هامچشم. کنهمی نگاهم لبخند با که افتهیم ایمان به نگاهم. میشه جمع اشک هامچشم توی

 .دادم تکون سری بود، ایستاده کنارش که نویدی برای و کنممی بسته و باز مرسی معنی به رو

 .نمیشه تو مثل من برای کسهیچ که کنن خرت سر تو خاک بود؛ شده تنگ برات دلم عوضی: شقا

 ایخنده. میشم موفق کار این تو همیشه مثل و نیاد پایین هامچشم از اشکی تا کنممی مقاومت

 :میگم و کنممی

 .دیمی قرار عنایت مورد رو من هاتحرف با هم هنوز که مرسی -

 :میگه نوید و میان سمتمون به پسرا

 باشید؟ هم بغل تو خوایدمی کی تا دیگه، بسه -

 .کنممی بغلش ترمحکم و زنممی لبخندی

 رو حرفت و رسهمی دادت به خدا شدی، پر دلتنگی از یوقت درست خوبیه، حس چه دونینمی -

 !نمیشه رفع مدتم این دلتنگی باشم، مشنگم رفیق این پیش هم صبح تا من. میده گوش

 :میگه اخم با و میاد در بغلم از سریع شقایق

 من واسه شدی، آدم قدراین که کرده کارتچی ایمان نیست معلوم مدت این! ها ببند رو دهنت -

 !زنیمی حرف اتیاحساس

 .ببنده رو دهنش که فهمونممی بهش اشاره با و میشه گرد هامچشم

 هان؟ دیگه، بریم نظرم به خب -

 :گفت و برگشت شوت شقایق   که دادن تکون سری گرفته، شونخنده بود معلوم که نوید و ایمان

 و شده خبری یه! ها نبودی جوریاین! کرده؟ کارتچی ببینم، بده رو من جواب بریم؟ کجا نه -

 .دونممی من گید،نمی من به هاشما

 :گفت بود، خنده توش که صدایی با نوید که امپیشونی به کوبیدم محکم دست با



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

327 

 

 .نیست چیزی نرسیده، مغزش به خون نخوابیده ساعته چند -

 :گفت شقایق که داد تکون رو سرش ایمان

 !هعی -

 :گفتم و دادم تکونش

 چته؟ چیه؟ -

 :گفت و کرد اشاره ایمان و من به دست با

 ... .دارم من که اینه برای رفتارت تغییر همه این نکنه -

 و خنده زیر زد پقی نوید که کردم نگاهش گیجی با. کرد شکمم به نگاهی و نداد ادامه رو حرفش

 :گفتم جیغ با و شدم متوجه تازه مکث کمی از بعد. ایمان سرش پشت

 .دیببن رو دهنت بهتره! شقایق -

 :گفت و خورد رو اشخنده ایمان

 .میره و میاد دیگه، فکره داری؟ کارشچی -

 .خندیدن شقایق و نوید باراین که زدم صدا رو اسمش جیغ با

 !ها نمیاد بدت کهاین مثل -

 :گفت و گرفت خودش به جانبی به حق قیافه ایمان

 !میاد؟ بدش شدن بابا از کی -

 انگشت با ایمان. کنممی نگاهش ریزی اخم   با و نگیره امهخند تا کنممی جمع رو هامب**ل

 :میگه و کنهمی باز رو هامابرو بین هایاخم اشاشاره

 !کوچولو مامان بخند فقط تو. نمیاد بهت اخم -

 :میگم و میشه نمایان امخنده
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 نه؟ نمیشی، آدم تو -

 :میگه و میده باال رو هاشابرو باز نیش با

 .پرهنمی حاالها حاال دیگه که ذهنم به انداخت رو یزیچ یه شقایق! نوچ -

 :میگم خنده با و گردممیبر شقا سمت به

 .کردی درست دردسر یه بعد رسیدی، که نیست ساعت نیم! روحت تو شقا -

 :گفت و داد غبشغب به بادی شقایق

 !شقایی خاصیت میگن این به -

 :میگه و کنهمی نگاهش جانب به حق نوید

 !بده؟ گیر تو به باید کی میدی، گیر اینا به داری که تویی ببینم، ایساو اصال -

 :گفت و کرد نگاهش باز دهن با شقایق

 خدا گنده، شکم یه با من وایی،. بکن هافکر این از بعد بگذره، موننامزدی از ماه سه بذار نوید -

 !دور به

 :میگه و کنهمی نگاهی ایمان به نوید

 هان؟! باشیم داشته که رو بچه یه باید االن دیگه کردیم، رد رو سی بده؟ مگه داداش -

 :گفت و زد نوید شونه به رو دستش جدی خیلی ایمان

 !توئه با حق دادا نه -

 به و گرفتیم رو دستشون کنانجیغ جیغ بعد کمی و کردیم نگاهشون باز هایدهن با شقایق و من

 .بردیم ماشین سمت

*** 
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 خورممی ق ل سمتش به. زنممی ذوق از لبخندی شقایق دیدن با و کنممی زبا رو هامچشم آرومی به

 :میگه آلودی خواب صدای با و میده خودش به تکونی شقایق. کنممی بغلش محکم و

 .بکپم خواممی شو گم -

 به که اندازهمی جفتکی پاش با شقایق. کنممی ترتنگ رو هامدست فشار و کنممی ریزی خنده

 .هخور می پام

 :غرید شقایق

 کپه ساعت دو ذاریمی حاال کردیم،می زر زر داشتیم صبح شش تا دیشب! گاومیش فهمینمی -

 بذارم؟ رو مرگم

 رو رفت همین برای داره، تشریف قلقلکی شدت به چون میدم؛ قلقک رو گردنش و میگم نوچی

 !ویبره

 :گفت هاشخنده مابین خندید،می که حالی در

 .نکن شقا جون نکن، آخ آخ -

 :گفتم و داشتمبر دادنش قلقلک از دست حرف این شنیدن با

 !نگو که بود شده تنگ کردنتاذیت برای دلم قدراین -

 .اومد در صداش که کردم بغلش دوباره بعد

 !ها کنیمی بغلم جوریاین که نیستم ایمان من نکبت -

 .گرفتم ستمد تو رو موهاش طرف دو و نشستم جلوش سریع حرف این شنیدن با

 هان؟ زدی، که بود هاییحرف چه اون دیشب عوضی -

 :گفت و خندید غش غش

 .گفتم چرت اومدمی خوابم بابا -
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 :گفتم و رفتم بهش ایغره چشم

 !کرد ذوقی چه بگو، رو جنبهبی ایمان. بردی نوید جلو رو آبروم -

 .نشست و آورد در هامدست تو از رو موهاش شقا

 !پرو بچه ندیدی؟ رو نوید هستن؛ بهجنبی شونهمه: شقا

 :میگم و میدم تکون رو سرم

 .عشقه رو خودمون بابا، کن ولشون -

 :میگم که کنهمی نگاهم کمی

 کنی؟می نگاه خیره چرا باز -

 :میگه و خنده زیر   زنهمی پقی

 .بود شده تنگ هاتآمازونی برای دلم قدراین نورا جون به -

 مثل موهای دستم با و کنممی خم رو سرم. دارمبرمی کشو تو روی از رو کش و خندممی باهاش

 .کنممی جمع رو آمازونم

 !کن باور شد؛ موهام همین عاشق ایمان اصال -

 :میگه و خندهمی هرهر

 !چی تو نداره، خبر هنوز زده، گاز رو مغزش خر -

 :میگم و زنممی بهش چشمکی

 .نکن ضایع حاال -

 .شیممی خارج اتاق از و میده تکون خنده با رو سرش

 .کنیممی نگاه نوید و ایمان به تعجب با
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 !اَه و گیرهمی رو جلوش ایمان میده، پاس مسی حاال: نوید

 :میگه خنده با نوید و کنهمی پرت نوید سمت به رو بالشت ایمان

 !نوید برای گل دروازه، توی گل بله و -

 وی تی جلوی ایمان کنن؟می بازی اس پی ارند که شدن بیدار کی هااین. نشدن ما متوجه اصال

 کُری هم برای و داشتن رو هادسته از یکی دو هر بود؛ داده لم مبل روی نوید و بود نشسته زانو دو

 .خوندنمی

 کنن؟می بازی دارن که شدن بیدار کی هااین: شقایق

 :میگم و اندازممی نگاهی بهش

 .بخوریم صبحونه بریم بیا کن، ولشون. بودم فکر همین تو دقیقا -

 روشن رو زیرش و میرم گاز سمت به. میشه آشپزخونه وارد سرم پشت و میده تکون رو سرش

 .کنهمی نگاه اطرافش به کنجکاوی با و نشینهمی صندلی روی شقایق. کنممی

 .بیار رو مربا و پنیر یخچال از شقا، -

 برش رو بود پخته جولیا که شکالتی کیک. میده انجام رو گفتم که کاری و میده تکون رو سرش

 .ذارممی میز روی و زنممی

 !شکالتی جون، ای: شقا

 :میگم و خندممی

 .پخته جولیا -

 .افتهمی پنیر به نگاهش و باال اندازهمی ابرویی

 بدی؟ پنیر من به خوایمی دیدیم، رو دیگههم قرنی از بعد! گدا عوضی  : شقا

 :میگم و زنممی سرش به دستم با
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 .کنممی درست مرغ تخم برات االن! نکبت شو گم -

 :میگه و زنهمی گوش پشت رو موهاش

 ... .اشزرده لطفا فقط -

 :میگم و پرممی حرفش وسط

 .دونممی خودم باشه، سفت -

 .ریزهمی خودش برای چای و میشه شل نیشش

 .چرخونممی چپ سمت به رو سرم ایمان صدای شنیدن با

 .عزیز همسر بر سالم به، به: ایمان

 :میگه و گردهبرمی شقایق سمت به باراین که میدم رو جوابش لبخند با

 .عزیز زن خواهر بر سالم و -

 :پرسهمی شقا رو بود من ذهن تو که سوالی کو؟ نوید کنم،می نگاه ایمان پشت به

 کو؟ شوهرم -

 خیلی و نشینهمی یصندل روی کنارم ایمان شوهرم؟ کنم؛می نگاه شقایق به گرد هایچشم با

 :میگه جدی

 کیه؟ شوهرت -

 .خورد هامچشم به نگاهش که بده جواب خواست شقایق

 بدون که چی هاشما کردیم؛ عقدی یه نوید و من باز! ها نکن نگاهم جوریاین چیه؟ هان؟: شقا

 !ها؟! چسبیدید بهم جوریاین هیچی

 و بندهمی رو هاشچشم دیگه وقتاون کنی، اذیتش کمی تا کافیه فقط. بود طوریهمین بچگی از

 !گرفته قرار که جایی شرایط   و زمان به توجه بی میگه؛ میاد در دهنش از چی هر
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 :میگم و گیرممی فاصله ایمان از کمی ناخودآگاه

 !خر زهر -

 :میگه جدی و کنهمی مصلحتی سرفه ایمان

 .آب به دست رفته شوهرت -

. میشه بلندتر امخنده شقایق حرصی قیافه دیدن با که خنده زیر زنممی ایمان حرف جدیت از

 :میگه و میده تکون شیطون رو هاشابرو من، یخنده شنیدن با ایمان

 .نکنی اذیت رو ما باشی تو تا. در اون به این -

. داره حق باشه، شده عصبی هم کوچک حرف یه همین برای اگر پس. نوید عاشق عاشقه، شقایق

 :میگه و کنهمی هدایت باال هب رو هاشچتری شقایق

 ایتحفه چه نورا انگار حاال کنی،می همسر همسر میری راه هی. ها نزن حرف دیگه تو ایمان -

 !هست

 حالت به سرفه چندتا از بعد و پرهمی گلوم تو نوشیدممی داشتم که چایی حرف، این شنیدن با

 .گردممیبر نرمال

 .رفیقمی سرت خیر! انگل -

 .برگشتیم آشپزخونه ورودی سمت به تامونسه هر نوید صدای شنیدن با که بده رو جوابم خواست

 اومدی؟: شقا

 !بیارم باال خواستممی که زد رو حرف این عشق و محبت با چنان

 !نداره الزم محبت همه این که رفتن آب به دست یه بابا بود؛ رفته کجا انگار حاال: ایمان

 به ایمان حرف   به توجهبی نوید. شدم خیره مرغ تخم به و کردم لکنتر  رو امخنده! ایمان روحت تو

 پقی و انداختیم بهم نگاهی ایمان و من. نشست شقایق کنار صندلی   روی و رفت شقایق سمت

 .خنده زیر زدیم
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 :گفت تعجب با نوید

 !شده؟ چی وا -

 :داد رو جوابش شده ریز هایچشم با شقایق

 .کن ولشون نمیشه، نحالیشو محبت هااین گلم، هیچی -

 .خندیدیم شقایق شدن حرصی از همگی باراین

*** 

 نوید اومدن   از هفته یه. شدم خیره اتاق سفید سقف به. انداختم تخت روی رو خودم خستگی با

 .است خاطره هفته یه این روز هر و گذرهمی شقایق و

 موقع اون فقط نکردم، کش چیزی به اصال بیرون بریم که گفت و اومد خونه ایمان که شبی اون

 که نبود خاصی چیز هم باز خب ولی بیرون، بریم خواستمی ایمان که داشت تعجب جای شب

 و بگیره رو نوید دست شقکله این ممکنه که رسیدنمی این به مغزم اصال بشم، مشکوک بهش

 .جااین بیاد

 اجبار به و خورهمی هامچشم به آفتاب نور که کشممی دراز پهلو به! کجا آلمان و کجا ایران

 خوب خواستمی. نبود خوب صداش حال داشتم، تماس نیکا با دیروز. کنممی جمع رو هامچشم

 .کردم بزرگش که منی برای نه ولی بود، هم موفق که بده نشون

 گرفته؛ دلش تنهایی و شقایق و من نبود از گفت فقط شده؟ چیزی نیکا که پرسیدم ازش بار چند

 تخت روی و کشممی ایکالفه هوف. گفته دروغ بهم میگه دلم ته باز ولی بود، منطقی حرفش

 .نشینممی

 بیخیال معنی به رو هامشونه. بودم ایران که زمانی با کردم فرق قدرچه بینم،می آینه توی رو امقیافه

 خیلی. نشه پر کنهمی بد رو حالم فقط که مزخرفی و مسموم فکرهای از پر ذهنم تا میدم تکون

 !بخونه درس تونهنمی جااین انگار کرد، بهونه رو درس ولی جااین بیاد که کردم اصرار نیکا به
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 رو تادو این آمار روز چند این شقایق. کرده گیر ایلیا پیش   دلش این است؛ بهونه دونممی که من

 بماند حاال! کنن کار درس نیکا با تا خونه آوردنمی تشریف آقا که اومد عمل به کاشف و داد بهم

 موندهمی خونه هم خودش گفت شقایق کهاین از بعد اما موضوع این برای شدم سگ قدرچه

 ذارهنمی غرورش شاید اما داره دوست رو نیکا هم ایلیا میگه شقایق! کمی شد، راحت کمی خیالم

 .بگه تا

 نفس. پیچوندتش جوری یه نیکا بار هر اما زده، حرف باره این در نیکا با هم باری چند شقا گویا

 سریع بهتر؟ نیکا برای ایلیا از کی. بشه خوب تاشوندو هر عاقبت امیدوارم فقط کشم،می عمیقی

 اون برای داری بعد نیست، معلوم خودت با تکلیفت هنوز خودت تو! نورا. زنممی پس رو افکارم

 پیدا ادامه وضع این باید کی تا کن؛ معلوم رو خودت تکلیف اول! احمق؟ کنیمی ریزی برنامه دوتا

 چیه؟ تصمیمش ایمان باالخره. شدی موندگار حاال و جااین اومدی مسابقه یه برای تو کنه؟

 همه یعنی دارم دوست گفته وقتی یعنی زنه؟نمی ازدواج از حرفی چرا بزنه؟ حرکتی یه خوادنمی

 تمام؟ چی

 بالشتش سمت به رو دستم. خوابهمی جااون شب هر ایمان که جایی کنم،می نگاه تخت کنار به

 2 فقط. شهمی هامریه وارد ایمان عطر کشم،می بو کنم،می بغلش محکم. دارمشبرمی و برممی

 که ایمان نبرن رو شورت مرده. شده تنگ براش دلم اما بیرون، رفتن هااین نوید با که شده ساعت

 !ریختی بهم رو معادالتم

*** 

 سرم روی رو امحوله کاله. شممی خارج حمام از و زنممی لبخندی شقایق جیغ جیغ شنیدن با

 .نشینم می صندلی روی به و ذارممی

 میگم ایبله در، صدای شنیدن با. زنممی روغن بهشون شد، گرفته کمی موهام آب کهاین از بعد

 .میشه داخل ایمان که

 برممی امشونه سمت رو مدست بهش توجه بی. بهم شده خیره که کنممی نگاهش چشم گوشه از

 .درمیاره دستم از رو شونه و رسونهمی بهم رو خودش سریع که
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 :میگه اشهمیشگی لبخند با که کنممی نگاهش سوالی آینه تو از ایسته،می من به پشت

 .بانـو شد عرض سالم -

 .میدم آرومی به رو سالمش جواب

 برای. نمیگه چیزی اما فهمممی هاشمچش از رو این میشه؛ نگران کنه،می تغییر نگاهش رنگ

 .نیازه رفتار تغییر کمی کنم معلوم رو چیز همه تکلیف کهاین

 :میگم جو کردن عوض برای

 کردن؟ خرید -

 :میگه اشهمیشگی نشاطپر لحن با و میده تکون آرومی به رو سرش

 داده گیر اآخر .خواست دید چی هر دختر این که بس از کشید، ته هاشپول تموم نوید بدبخت -

 .خونه آوردیمش شدیم متوسل زور به دیگه خوام،می رو این گفتمی خرسی، عروسک یه به بود

 به توجهبی. میشه بچه خرید میره وقتی من خل رفیق که دونننمی هنوز. کنممی ایخنده تک

 .کشممی موهام به و دارمبرمی دیگه شونه یه بود، ایمان دست تو که ایشونه

 هان؟ نکش؟ شونه رو موهات خودت نگفتم صدبار: مانای

 انگار. اموسیله یه فقط و ندارم ارزشی برات کنممی فکر که امروزی امروز؛ برای نه ولی گفتی، چرا

 تا نشینممی ساکت حرفبی. کردن پر رو ذهنم و آوردن هجوم من به منفی هایفکر تمام امروز

 کشم؛می عمیقی نفس. میشم آروم موهام توی میره ستشد که بار هر با. بکشه شونه رو موهام

 .نه االن ولی کنممی معلوم رو قضیه این تکلیف امشب من

 بافتن مشغول و درمیاره موهاکش انبوه جعبه از موییکش همیشه مثل کارش، شدن تموم از بعد

 باید رو چیز همه که منی عکسبر! شکافهمی اتم هسته داره انگار حوصله، با و آروم. میشه موهام

 . بدم انجام تند و زود

*** 
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 .بده! شقـا -

 .اندازهمی باال رو هاشابرو و ایستهمی مبل روی شیطنت با

 !نوچ: شقا

 بسته جونم به که هاییلواشک تمام و ایستاده مبل روی شقایق کنم،می نگاه خودمون وضعیت به

 به هاقاتل مثل من و بودن ایستاده یدنو چپم سمت و ایمان راستم سمت گرفته؛ دست به رو بود

 .کردممی نگاه شقایق

 .میاین مزهخوش نظر به خوشگلی، هایلواشک چه: شقایق

 .کشممی جیغی که برهمی دهنش سمت به رو لواشک

 آخه؟ کنیمی اذیت رو نورا چرا نداری، دوست لواشک که تو عشقم،: نوید

 پایین مبل از. گیرمشمی هوا رو که کنهمی پرت رو واشکل آخر در و اندازهمی نوید و من به نگاه یه

 :میگه و کشهمی عمیقی نفس ایمان میاد؛

 .بگردم لواشک دنبال شبی نصفه خانوم نورا واسه برم باید االن گفتم! آخیش -

 رو دستش. اومد سمتم به و بست سرش پشت رو لواشدر و نشستم اُپن روی ایمان، به توجهبی

 :گفت و زد کمر به

 .رفتن آخیش -

 :گفتم و زدم گوش پشت رو موهام

 .ببینه فوتبال خواستمی بدبخت باهاش؟ زدی حرف طوریاین چرا اوهوم، -

 :گفت و کشید موهاش به دستی شقایق

 .بریم بپوش رو لباس پاشو خیال،بی -

 .بود وقت دیر. کردم ساعت به نگاهی
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 .نه شده، دیر االن؟ کجا -

 :گفت و کشید بلندی هوف شقایق

 گم میرم نیا، هم نخواستی بیا، خواستی میرم من! هنوز کنار نذاشتی رو اتبازی ارشاد گشت -

 .میشم

 .رفتم باال هاپله از و برداشتم قدم حرص با و پایین پریدم اُپن از

 .ها نگفتیم چیزی هم هاپسر به -

 :گفت جیغ با

 .بپوش رو لباست شو گم! شوخفه نورا -

 بریم؟ کجا آخه شب وقت این. ایستادم کمد جلوی و انداختم اتاق تو رو مخود سریع! روانی

 گرمی به رو دیگه هوا بپوشم، چیزی یه تا کردممی نگاه رو هاملباس خورد، اعصابی با و حوصلهبی

 بگم تونممی جرئت به! ماه شش گذشت، زود چقدر گیره،می جا لبم گوشه پوزخندی. رفتمی

 همراه به رو قرمز تاپ و کشممی ایکالفه هوف. بود ماه شش همین امزندگی روزهای بهترین

 .کنممی تن به رو اممشکی چرم کت و دارمبرمی کشو از رو اممشکی کتونی. دارمبرمی لیشلوار

 .باش زود نورا،: شقایق

 خارج اتاق از و کشممی موهام به دستی. زنممی هاملـب به و دارمبرمی رو قرمز رژ سریع! مرگ

 .میشم

 شاید کرد،می نگاهم چشم گوشه از که بود ایمان به حواسم. گذاشتم دهن به و کردم لوله رو ک

 .بدم رو جوابش که بود این منتظر

 !ها بود تو با ایمان نورا،: شقا
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 ایمان. نبود ما به حواسش و بود دیدن تلویزیون مشغول نوید. اندازممی باال تفاوتبی رو امشونه

 ایمان رفتن شقایق میره؛ اتاق به و خورهمی زنگ اشگوشی لحظه همون که کشهمی ایفهکال هوف

 .میاد سمتم به آروم و کنهمی نگاه رو

 نورا؟: شقا

 اید؟ خوشمزه قدراین چرا. کنممی نگاه دستم توی قرمز لواشک به و میگم آرومی هوم

 چطوره؟: شقا

 .کنهیم اشاره هالواشک به که کنممی نگاهش سوالی

 !عالی -

 .نداشت دوست لواشک بچگی از شقایق. کنهمی جمع رو اشقیافه

 !است لواشک است، روان و روح مرا که چیز آن -

 .زنهمی بهم آرومی گردنی پس و کنهمی ایخنده تک شقایق که خندممی حرفم بند پشت

 شده؟ دعواتون: شقا

 .کشممی عمیقی نفس و ذارممی کنار رو بخورم خواستممی که لواشکی

 .بزنیم حرف راحت بتونیم جایی بیرونی برن هااین کاش -

 .میشه خارج اتاق از ایمان لحظه همون که کنهمی نگاه نوید به شقایق

 .میره نوید طرف به و اندازهمی من به آرومی نگاه

 .بریم هم با بپوش لباس بیمارستان، برم باید اومده پیش برام کاری یه داداش، نوید: ایمان

 :میگه و ذارهمی آرنجش زیر رو مبل بالشت نوید

 .داداش برو تو میشه، شروع فوتبال االن آخه -

 !دیگه برو پاشو. نوید روحت تو ای
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 :میگه و کنهمی نگاهم کارطلب دیدنم با شقایق

 .هنوز داشتی وقت اومدی،می دیرتر -

 ابروهام جفت. میشه خارج خونه از نم از ترجلو و کشهمی هوفی که کنممی باز براش رو نیشم

 و میدم تکون سری. در به سیزده اومدیم کی با باش رو ما! که ترهسگ هم من از این پره؛می باال

 تو و بود کرده پا به رو سفیدش بوت شقایق. میشم خارج خونه از هابرق کردن خاموش از بعد

 .بود پوشیده رو بود زانوش تا شابلندی که رو سفیدی شل بافت. بود زدن قدم مشغول حیاط

 بیارم؟ برات کت یه برم خوایمی وقت، یه نشه سردت شقا -

 :میگه و اندازهمی بهم نگاهی

 .خوبه هوا خواد،نمی نه -

 گرمایی، من و بود سرمایی اون همیشه کرده، تغییر جاهامون امشب کهاین مثل. میدم تکون سری

 .داریمبرمی قدم کوچه تو... امشب ولی

 .بنال خب: شقا

 :میگم و گردممیبر سمتش به

 !وجودم اعماق در احساساتت -

 :میگه و کنهمی ایخنده تک

 !بزن را خود زر من عمر من، نفس خب -

 :میگم شقایق حرف به توجهبی. کنممی نگاهی نداشت آمدی و رفت هیچ که خلوت کوچه به

 .شنمی نگران نیستیم بیننب میان یهو بزن، پسرا به زنگ یه و بیا ها، میگم -

 .زنهمی زنگ و میگه ایباشه حرصی

 نمیدن؟ جواب -
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 گرد هایچشم با. شد دور قدم سه ازم و بغلم کرد پرت رو گوشی سریع که بده رو جوابم خواست

 .کردم شقایق و گوشی به نگاهی

 !شد؟ چی االن -

 :ممیگ و دارمبرمی رو گوشی. کنهمی گوشی به ایاشاره اشکله با

 !الو؟ -

 :پیچهمی گوشم تو ایمان نگران صدای

 خونه؟ اومده کسی شده؟ چیزی نزدی؟ زنگ خودت گوشی با چرا خوبید؟ نورا الو -

 :گفتم ایمان نگرانی از جلوگیری برای و رفتم شقایق به ایغره چشم

 .بخوریم هوا یکم بیرون اومدیم ما بگیم زدیم زنگ بابا، هیچی -

 فردا تا لجباز هم من! نه بگه االن کن فکر. میگه چی ایمان ببینم تا ودمب کرده جمع رو صورتم

 :اومدم خودم به ایمان حرف با که ریختممی نقشه خودم برای داشتم! مونممی بیرون صبح

 مراقب. برید اصلی خیابون سمت به. نشید رد خلوت هایکوچه از کنید سعی فقط عزیزم، باشه -

 .باشید خودتون

 !داد؟ اوکی! بریم؟ گفت خدایی. کردم نگاه شقایق به بازهنیم دهن با

 چنده؟ ساعت دونیمی! بریم؟ که گفتی تو االن -

 که گفت کامل میل با ایمان وقتاون و بود گذشته نیمه از شب! خوردبر بهم ولی چرا دونمنمی

 ایمان حرف منتظر و زنممی پس رو افکارم. کنممی شک احساساتش به دارم واقعا دیگه! بریم

 .مونممی

 تو حال بتونه شقایق شاید پس نزدی، حرف که هم من با. نیست خوب حالت امشب خانومم، -

 ساعت یه تا. بزن زنگ من به فقط اومد پیش مشکلی هر نباش، هم چیزی نگران. کنه خوب رو

 .ممنون باش، خونه دیگه
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 کردم؟می زندگی الاص من تو قبل! نکبت؟ بودی کجا االن تا. زنممی محوی لبخند

 .شلوغه که همیشگی کافه همون ریممی ما پس -

 :گفتم و کردم نگاه کرم شقایق   به. کنیممی قطع و میگه ایباشه

 نه؟ مریضی -

 شکل هامب**ل رو لبخند. شنوممی رو اشخنده صدای که دارمبرمی قدم بهش کردن نگاه بدون

 .گیرهمی

*** 

 اولین از. کنممی اطرافم به نگاهی. نوشممی ازش ایجرعه و گیرممی هامدست تو رو قهوه لیوان

. من همیشگی پاتوق   شد جااین بعد به اون از گذره،می خیلی اومدیم جااین به جولیا با که باری

 و میز یا بود، کرده پر رو کافه تمام که رنگارنگی هایگل داد؛می بهم خوبی حس جااین جورایی یه

 آورد؛می رو سفارشات کمانیرنگین کوتاه دامن با که خانومی گارسون اون حتی ،چوبی هایصندلی

 از رو من و زنهمی پام به لگدی شقایق میز، زیر از. انگار بود شده من آرامش باعث هااین تمامی

 .کنهمی دور افکارم

 نمیاد؟ در صدات کنیمی فکر چی به: شقایق

 :میگم و زنممی محوی لبخند

 !نه؟ قشنگه، -

 .کنهمی نگاه هامچشم به بعد و اندازهمی کافه به نگاهی حرفم با

 .داره رو بهترش ایران: شقایق

 نزنم حرفی خودم تا دونستممی. کنممی تایید رو حرفش سرم دادن تکون با و کنممی ایخنده تک

 چیز همه از. کنممی گفتن به شروع و کشممی عمیقی نفس همین برای نمیگه، چیزی شقایق

 اومد، کجا از یهو دونمنمی که احساسی از. شد قشنگ چیز همه که جاییاون تا اولش از گفتم،
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 همیشگی آرامش از دکتره، شد معلوم بعد ولی است خونه کارگر کردممی فکر که جولیایی از

 ور  من ایمان که باری اولین از ایمان، و من موندن تنها و جولیا خواهر   شدن مریض از ایمان،

 هاش،گفتن خانومی از هاش،گفتن فرفری از بود، شده ریزیبرنامه قبل از که اعترافش از بوسـید،

 از نیستن، جوریچه که خانوادش از شد، دعوامون که روزی از بود، شده نگرانم که شبی اون از

 .کردم سبکی احساس که شدم ساکت وقتی فقط کشید، طول چقدر دونمنمی و گفتم چیز همه

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با یقشقا

 از بعد بده؛ تغییر رو آدم زندگی تونهمی چقدر سرنوشت کنممی فکر اوقات گاهی نورا، دونیمی -

 آرامش به که کنممی فکر حاال خانوادمون دادن دست از بعد کشیدیم، که سختی همه اون

 فکر حاال و براومدیم پسش از ولی کرد، امتحانمون هم بد خیلی کرد، امتحانمون خدا. رسیدیم

 .خداست از ما جایزه پاک عشق   این کنممی

 کمه، هم باز کنم شکر ایمان داشتن برای رو خدا روز هر من! ترس از لرزید دلم باز اما شدم آروم

 .شدم رنج زود که کنم چه اما

 همین. سمتر می هم هنوز و ترسیدممی عشق از من بودم؛ متنفر عشق از من دونیمی تو شقایق، -

 شد باعث همین کنه، نت*یا**خ رزیتا تا شد باعث همین. کرد نابود رو ما زندگی لعنتی یکلمه

 من تا شد باعث کلمه همین کنه، دق باباجون تا شد باعث کلمه همین بشه، گور و گم شاهین تا

 تموم با رو زندگی هایسختی تنها، دختر یه من تا شد باعث کلمه همین کنیم، فرار خونه از نیکا و

 هنوز بفهمه، رو چیزی اون خواستمنمی من و بود نیکا یک چون چرا؟ نزنم، دم و کنم حس وجود

 تونهمی بودم، گفته ایمان به هم قبال. باشه قشنگ تونهمی عشق نظرم به... االن اما! خوامنمی هم

 من فهمینمی تو ایقشق ولی باشه؛ زندگی تشکیل برای محکمی پایه تونهمی بسازه، نو از رو آدم

 ایمان میگه بهم و میاد حسی یه لحظه همون خوبه ایمان پیش دلم حال وقتی فهمینمی تو رو،

 این زنهنمی ازدواج از حرفی ایمان وقتی فهمینمی تو تموم، و خوادمی روز چند برای فقط رو من

 نفهم زبون دل این میشه نزدیک دختری به ایمان وقتی دونینمی تو ترسه،می جوریچه من دل

 . کشونهمی آتیش و آب به رو خودش طوریچه من
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 امشب انگار اما کردمی فکر چی به شقایق دونمنمی. شد ایجاد بینمون سکوت ایلحظه چند

 .کردمی مسموم داشت رو فکرم منفی و مزخرف افکار تمومی

 دختر اون تن به سر ایخومی ترسه؟می دلت میشه نزدیک دختری به ایمان وقتی نورا،: شقایق

 درسته؟ بمیری خوایمی زنهمی بهش لبخند ایمان وقتی نباشه؟

 :میده ادامه که میدم تکون آروم رو سرم

 .حسادت مادر، حسادت میگن این به. هست هم من برای این! گاومیش -

 .کشونممی جلو به کمی رو امصندلی و کشممی پوفی

 زنه؟نمی ازدواج از حرفی ایمان چرا که اینه نم درد نیست، اون اصال من درد بابا -

 :گفت و کرد نگاه من به پوکر

 .نداره رو شراطش شاید خری؟ -

 :داد ادامه خودش که کردم نگاهش غضب

 ... .پس داره هم رو شرایطش ایمان خب، نه -

 :گفت و زد هوا رو بشکنی ذوق با که کردم نگاهش منتظر

 .میونه در دیگه دختر یه پای پس -

 داشتم خسته آدمه؟ این بود؟ چی بشر این خلقت از هدفت خدا، ای. خندید حرفش بند پشت و

 :گفت که کردممی نگاه بهش

 .بشه عوض هوات و حال خواستم -

 :گفتم لج با

 .واقعا شد عوض که هم قدرچه -

 :گفت من حرف به توجه بی
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 گفت؟ چی زدی حرف باهاش باره این در وقتی خب -

 :گفتم و شدم یرهخ میز رو گل به

 .نزدم حرفی باهاش باره این در حاال تا -

 نگاه بود پولش کیف دستش توی که برزخی شقایق   به و میگم آخی سرم به چیزی شدن کوبیده با

 .کنممی

 زنی؟می چرا! روانی؟ چته -

 :میگه و میده تکیه اشصندلی به

 دیگه دونممی من بدی، حرص رو من تا اومدی دنیا به فقط تو. کوفت و روانی مرض، و روانی -

 بعد بزنی، حرف ننشستی حتی بدبخت اون با ایکبیری میمون، نفهم، خر،. بهم شد ثابت

 .کنهمی تحمل داره رو خری چه براش بمیرم کنی؟می محلیبی بهش طوریاین

 .بود شقایق با حق بهش؟ بگم چی خب. خاروندم رو سرم. داد نشون رو من و

 ها؟ دیگه، برسه شعورش باید خودش خب -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 .شد بیشتر ساعت یه خونه، بریم پاشو ثانوی؛ اطالع تا بگیر خون خفه -

 :گفت آمیزیتهدید لحن با که دادم تکون رو سرم

 .دهنت توی زنممی جاهمون کنیمی بدخلقی باهاش ببینم اگر شاهده، خدارو -

 .افتممی راه سرش پشت و میدم تکون رو سرم هابچه مثل

*** 

 کنارم به و میدم بدنم به قوسی و کش. کنممی باز هم از رو هامچشم خورشید نور شدن تابیدن با

 تخت رو از میلبی. دادمی نشون رو صبح ده که کنممی ساعت به نگاهی. نبود ایمان کنم،می نگاه
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. کنممی عوض کمرنگ رتیصو پیراهن با رو لباسم صورتم و دست شستن از بعد و میشم بلند

 لبی برق موهام، بستن از بعد و اندازممی باال ایشونه! کنه بیدار رو من نیومد شقایق عجب چه

 نگاه نوید و شقایق باز اتاق به آخر در و اندازممی راهرو به نگاهی. میشم خارج اتاق از و زنممی

 زشته میگه ست؟خونه همش نداره ارک ایمان این دونمنمی من بودن، شده بیدار همه پس. کنممی

 صدای که میرم پایین هاپله از! من دارم اینمونه همسر چه. مونهمی تنها نوید نباشم من اگه

 .دارمبرمی قدم آشپزخونه به لبخند با. شنوممی رو صحبتشون

 .بخیر زیباتون صبح سالم، -

 دست نوید و بودن نشسته لیصند روی نوید و شقایق. میده رنگیکم اخم به رو جاش لبخندم

 :گفت اشهمیشگی لبخند با و اومد سمتم به ایمان. بود گرفته رو شقایق

 .بشین بیا قشنگم، سالم -

 .کرده گریه فهمممی قرمزش صورت دیدن با که میاره باال رو سرش شقایق

 .جان نورا بخیر صبحت: نوید

 .رممی شقایق سمت به و کشممی بیرون ایمان دست از رو دستم

 !شده؟ چی شقا، -

 باال رو سرم گرفتم، قلب تپش. گریه زیر زد دوباره چون بود، تلنگر منتظر انگار حرف این گفتن با

 .کردم نگاه نوید و ایمان به و آوردم

 شده؟ چی -

 :گفت آرامش با ایمان و کرد نگاهی ایمان به نوید

 .بگم تا باش آروم -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .دهنم تو میاد داره قلبم خبره؟ چه جااین بگید زودتر میشه فقط آرومم من -
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 به هامنفس و هامچشم جلو میاد خواهرم زیبای صورت باشه؛ نشده اشچیزی نیکا! نیکا خدایا

 .افتهمی شمارش

 !آره؟... نیکا برای نکنه... نکنه -

. کنممی نگاه پسرها به شده دگر  هایچشم با. کنهمی گریه تریبلند صدای با و کنهمی بغلم شقایق

 :میگه ناراحتی با نوید

 .نکن طوریاین شقایق -

 :میگم لرزیدمی که صدایی با و میام بیرون شقایق بغل از

 حرفی که هم تادو شما کنه،می گریه داره شقایق شده؟ چی میگم دارم ندید، عذابم میشه -

 .باشید هم من فکر به. زنیدنمی

 آرومی لحن با شقایق به خطاب و نشونهمی صندلی روی زور به رو من و میاد سمتم به ایمان

 :میگه

 بگم؟ یا میگی خودت! بسه -

 هاشاشک و کشهمی عمیقی نفس شقایق بگن؟ خوانمی رو چی. کنممی نگاه بهشون مضطرب

 .گیرهمی هاشدست تو رو دستم و زنهمی پس رو

 .میگم خودم: شقایق

 به نگاهم بعد و کنممی جمع به گذرایی نگاه. ایستهمی سرم باالی و میده تکون رو سرش ایمان

 :زدن حرف به کرد شروع لرزیدمی که صدایی با. میشه میخکوب شقایق

 رو هامکالس از خیلی و بودم نیکا پیش رو وقتم بیشتر من جااین به ایمان و تو اومدن از بعد -

 که گفت و زد زنگ بهم آموزشگاه که بود یروز  همون ولی بود کی دونمنمی دقیق. کردم کنسل

 تو نیکا همیشه مثل. شده خراب دستگاه و برم آموزشگاه به زبان یبرگه کردن صحیح برای باید

 سمت به و شدم خارج خونه از دادم، خبر بهش کهاین از بعد. خوندن درس مشغول و بود اتاقش

 زودتر بود نوشته که رسید بهم نیکا زا اس یه که بودم مشغول ساعتی دو حدود. رفتم آموزشگاه
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 حرکت خونه سمت به و کردم خودم جایگزین رو همکارهام از یکی سریع و شدم نگران. خونه برم

 !شد برابر چند استرسم و دیدم رو رزیتا ماشین رسیدم وقتی. کردم

 :گفت بغض با و پوشوند رو صورتش هاشدست با رسید که جااین به

 .کرد پیدا رو خونه آدرس جوری چه دونمنمی من نورا -

 

 :گفتم آروم. چیه اشبقیه ببینم تا باشم مسلط خودم به کردم سعی

 .شقا بگو رو اشبقیه. نداره کاری هیچ اون برای آدرس یه کردن پیدا -

 :گفت و کشید عمیقی نفس شقایق

 رزیتا بعد و بود ایستاده من به پشت که بود نیکا دیدم که نفری اولین شدم، خونه وارد وقتی -

 ... .و

 .کرد ایمان و نوید به نگاهی عجز با و کرد مکث

 !شقایق؟ بود اومده کی با -

 :گفت که شنیدم رو آرومش صدای

 .حسام با -

 فشار بهم که هاییدندون با. کرد حرکت به شروع بعد و ایستاد قلبم کردم حس لحظه یه

 :گفتم دادمشونمی

 کرد؟می چیکار من یخونه تو خودش از ترعوضی یکی با عوضی اون -

 :گفت گوشم کنار ایمان

 .بزنه رو حرفش بذار خانومم، باش صبور -
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 اون که شدم متوجه کرد، وارد هامشونه به که فشاری با اما زد حرف باهام آرومی صدای با ایمان

 :گفت رو حرفش ادامه دید، رو بودنم آروم وقتی شقایق. عصبیه هم

. چی برای و جااون اومدن حقی چه به که زدم داد عصبانیت با و شدم بیعص تو مثل هم من -

 دخترهام دیدن برای» گفت و هامچشم تو زد زل چیزهمهبی رزیتا اون ولی نورا نشه باورت شاید

 با. نیستی ایران تو دونننمی هنوز که شدم متوجه زد رو حرف این وقتی «بگیرم؟ اجازه تو از باید

 قدراون بیرون، انداختمش خونه از و گرفتم رو بازوش عصبانیت با و شدم هند به دهن رزیتا

 کهاین بود؟ چی دونیمی ماجرا جالب قسمت! بود شده برابر چند قدرتم که بودم شده عصبی

 پرت خونه از رو رزیتا وقتی. کردمی نگاهمون و بود نشسته ریلکس ما دعوای به توجهبی حسام

 رفت خودش پای با خودش و ایستاده من رخ به رخ دیدم که برگشتم امحس سمت به بیرون، کردم

 حرف این وقتی «گردممیبر باز من» گفت بهم نفهمه رزیتا که طوری آروم رفتن از قبل اما بیرون،

 نیکا با چقدر که بماند حاال. کوبیدم بهم محکم رو در و گفتم بهش بلندی هری شنیدم ازش رو

 از یکی به که شد معلوم آخر در و کرد باز روشون به رو در چی برای که موضوع این سر شد دعوام

 .بود کرده باز براشون رو در هاهمسایه

. نوشید رو اشهمه نفس یه شقایق اما ننوشیدم ازش چیزی من که داد شقایق و من به آبی نوید

 :گفت شقایق به و دادمی ماساژ آروم رو هامشونه ایمان

 کردی؟می گریه داشتی موضوع نای سر تو االن خب -

 :گفتم و برگشتم ایمان سمت به حرف، این شنیدن با

 دونی؟نمی هم تو مگه -

 :گفت و زد بهم آرومی لبخند

 که هم بعدش و کنهمی گریه داره شقایق که دیدم خونه رسیدم وقتی و بودم مطب من! واال نه -

 .بودی شده بیدار تو

 .گردمبرمی سمتش به شقایق صدای شنیدن با. افتاد ایمان شلوار و کت به نگاهم تازه
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 !خونه بود رفته حسام دیشب که گفت و زد زنگ بهم صبح نیکا... نیکا: شقا

 به شده مشت هایدست و شده گرد هایچشم با و میگم بلندی «چی» حرف این شنیدن با

 روی اششده ثابت یهادست از رو این من و بود کرده تعجب هم ایمان حتی. کنممی نگاه شقایق

 :میگه بغض با دوباره و زنهمی گوش پشت رو موهاش شقایق. فهمیدم هامشونه

 میاد داره و خوبه حالش گفت بگو گفتم بهش هم هرچی. شده چی دونمنمی هم من خدا به -

 .جااین

 :گفت بود شده عصبی که صدایی با ایمان

 داد؟ رو اجازه این دشخو به حقی چه به مرتیکه خونه؟ رفته که چی یعنی -

 :گفت و گرفت آغوش در رو شقایق نوید

 .دونیممی قدرهمین هم ما -

 فقط همین برای باشه اومده نیکا سر بالیی چه دیشب ممکنه که نکنم توجهی این به کردم سعی

 :پرسیدم

 گرفته؟ رو بلیط کی میاد؟ داره جوری چه نیکا -

 :گفت و کشید عمیقی نفس نوید

 هایطرف فردا که دونممی فقط! دونمنمی گرفتن چطوری رو بلیط کهاین دیگه و میان دارن ایلیا با -

 .هستن جااین بعدازظهر دو ساعت

. کنم محوت هستی از که داشتم رو این قدرت کاش حسام،. کردم اکتفا سر دادن تکون به فقط

 .بندممی رو امهچشم سرم رفتن گیج با کنی؟ ثابت رو چی خوایمی عوضی، الشی مرتیکه

  

*** 
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 میاد داره امدونهدُر خواهر کهاین از خوشحال. عصبی و ناراحت یا باشم خوشحال دونستمنمی

 رو ترسی و استرس چه من نبود در کهاین از عصبی و ناراحت بشه، رفع قراره تنگیدل و جااین

 تنها شاید. بود ایمان کنم؛می باز رو هامچشم نشسته کنارم کسی کهاین حس با. کرده تحمل

 هامچشم و گذاشتم اششونه به رو سرم. است خندهخوش شیطون پسر همین دردهام مسکن

 جاهمین من فرودگاه اومدیم وقتی از. شدیم معطل همین برای و داشت تاخیر هواپیما. بستم رو

 روی و گرفت آغوشـم در ایمان. نداشت زدنم حرف برای اصراری هم کسی. نزدم حرفی و نشستم

 .بلده رو من خوب مرد این گرفت، نقش هامب**ل رو محوی لبخند. زد ایبوسـه سرم

 چطوره؟ حالش ما اعصاببی: ایمان

 .کشیدم باال رو خودم کمی و کردم باز رو هامچشم

 .بود من تقصیر اشهمه -

 :گفت و چرخید سمتم به

 بیافته؟ اتفاقی همچین یه قراره هک دونستیمی اولش از تو مگه کنی؟می فکری همچین یه چرا -

 .کردم نگاه اومدن،می سمتمون به که نوید و شقایق به

 وارد بهش که ترسی و استرس... اون از غیر به و برمیاد هااین از هرکاری که دونستممی ولی! نه -

 کنم؟ کارچی رو شده

 .کنم حس رو لبخندش تونستممی اما نکردم نگاهش

 بسازی؟ خوایمی که طوراون رو چیز همه و عقب گردیبر تونیمی تو: ایمان

 !نه دادم، رو جوابش سر با

 خوادمی که جاهایی و گذشته به برگرده تونهنمی کسهیچ عقب، برگردی تونینمی تو آفرین،: ایمان

 .بسازه خوادمی و داره دوست که چیزی به توجه با رو اشآینده تونهمی آدمی هر اما بسازه نو از رو

 .شد مانع نوید که بدم رو جوابش خواستم
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 .بزرگان از سخنی: نوید

 .زد نوید به محکمی گردنی پس ایمان. زدم محوی لبخند. خنده زیر زدن شقایق با و

 شینه؟می کی هواپیما ببینم بگو بازیدلقک جای به: ایمان

 .گذاشتم داخلش رو نی حرفبی و گرفت سمتم به رو میوهآب شقایق

 چه این. کاراتون دنبال فرستیدمی رو من بعد استراحت، نشستین جااین خانومت و تو: نوید

 !آخه نوازیمهمون

 :گفتم و کردم نگاه نوید به ناراحتی با

 .کنممی جبران. نکردم نوازی مهمون باید که طوراون اصال. توروخدا ببخشید -

 :گفت نوید که کردند نگاهم گرد هایچشم با شقایق و نوید

 !نگیر دل به کردم شوخی. نداشتمی خواهر مثل من برای تو! حرفیه؟ چه این وران -

 :گفت و گرفت هاشدست تو رو دستم ایمان که زدم آرومی لبخند

 .نکنید اذیت رو خانومم -

 :گفت و کرد نگاه ما به خاصی تبسم با شقایق

 .کنهمی خانومم خانومم هی ها، هست ایتفحه چه انگار حاال -

 !است فرودگاه خوبه باز شد، پفک و چیپس خوردن مشغول شقایق و ندیدمخ هم با

 پریدمی پایین و باال شقایق. میشم بلند جام از و کنممی باز رو هامچشم شقایق جیغ شنیدن با 

 :گفتمی هم پشت مدام و

 .اومدن اومدن، -

 .اندازممی مسافرین به رو نگاهم عمیقی لبخند با و میرم سمتش به حرف این شنیدن با

 دیدیشون؟ کجان؟ -
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 :گفت بود جلو به نگاهش که طورهمون شقایق

 .اوناهاشن آره، -

 :گفتم داد با و شد بیشتر هیجانم دیدنش با آشنایی، چهره به رسیدم و گرفتم رو نگاهش رد

 !نیکا -

 که کردم حس رو ایمان کنارم. داد تکون رو هاشدست و چرخوند رو سرش من، صدای شنیدن با

 :گفت لبخند با

 !داداش ایلیا، -

 و زد عمیقی لبخند دیدنمون با. دیدم دست به چمدون رو ایلیا که کردم نگاه نـیکا سر پشت به

 نیکا. کردیم تند قدم شدنمی خارج جااون از مسافرین که جایی سمت به. کرد تند رو هاشقدم

 همدیگه محکم رسیدیم هم به قتیو. کرد پرواز سمتمون به و کرد پرت ایلیا طرف به رو چمدونش

 .کشیدیم آغوش در رو

 .خواهرکم دلم، جان -

 :گفت و زد صدا رو اسمم بغض با نیکا

 .بود شده تنگ برات دلم -

 :گفتم و بـوسیدم هم پشت چندبار رو صورتش

 .بیشتر من -

 :گفتم و گرفتم خندون شقایق طرف رو صورتم

 ببینی؟ خوایینم رو کوچکت خواهر ایکبیری، جااین بیا -

 .کشید آغـوش در رو دوتامون هر و اومد سمتمون به که بود حرفم همین منتظر انگار

 .هستیم هم کنار تامونسه هر شد، راحت خیالمون حاال: شقا
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 :گفت و زد ذوقیپر لبخند نیکا

 کجان؟ دامادامون -

 .گردممی دنبالشون چشم با و افتممی یادشون تازه حرف این شنیدن با

 بینیشون؟می شقا -

 :گفت شقایق که بود دنبالشون چشم با من مثل هم نیکا و شقایق

 ... .وال نه -

 :گفت تند تند و پرید حرفش وسط نیکا

 !اوناهاشن اوناهاشن، -

 چهارتا ایلیا گرفت؛ امخنده وضعیتشون دیدن با که کردم نگاه گفتمی نیکا که جایی سمت به

 رفتیم سمتشون به. کردندنمی کمکی هیچ هم تادو اون و آوردمی داشت زور به رو بزرگ چمدون

 .شنیدیم رو ایلیا غرغر صدای که

 این من، به داد رو هاشچمدون تموم که نیکا از اون! آدمید؟ شماها کنن، من سر بر خاک: ایلیا

 .نیست آدم مثل هم تونگویی آمد خوش. کنیدنمی آدم به کمکی یه که شماها از هم

 :گفت و هاششونه روی گذاشت دست نوید

 !پسر بشی مرد باید -

 :گفت و کرد رها رو هاچمدون ایلیا

 !این؟ از بیشتر دیگه -

 :گفت شقایق که خنده زیر زدند

 .حداقل بکنید بچه به کمکی یه خب -

 :گفت و کرد باز طرف دو از رو هاشدست ایلیا که میشن ما متوجه تازه هاپسر
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 !داداش زن -

 :گفتم و کردم باز طرف دو از رو هامدست خودش مثل هم من

 !شـوهر برادر -

 نیکا و ایمان سمت نگاهم دادند، دست بهم ایلیا و شقا. کردیم بغل رو دیگههم مسخرگی با و

 ایمان شاید. گرفت جا هامب**ل رو محوی لبخند. بودند پرسیاحوال مشغـول که شد کشیده

 سمتش به ایلیا صدای شنیدن با. کنه پُر نیکا برای ور  پدرجون و شروین خالی جای تونستمی

 .چرخیدم

 .داداش سالم! لوس قدرچه اَه اَه: ایلیا

 و زد ایلیا به گردنی پس شوخی با شقا. آورددرمی دید رو ایمان وقتی رو نیکا ادای داشت دلقک

 :گفت

 .بچه نباشه کاریت تو -

 :گفت و چرخید نوید سمت به ایلیا

 گردنی پس دیگه ببینن، رو من داداش و شقایق کافیه فقط. ندارم شانس کال دا؟توروخ بینیمی -

 .میشه زده هی که هست

 :گفت ایمان و گرفتن قرار کنارمون ایمان و نیکا. دادمی تکون هوا توی رو دستش و

 بریم؟ حاال خب -

 .گرفتیم دست به چمدونی کدوم هر و کردیم حرکت خونه سمت به سر دادن تکون با

*** 

 هایحرف به که شنیدممی رو خندشون صدای. گذاشتم سینی توی و ریختم رو چای لیوان آخرین

 لبخند با و گرفتم دست به رو سینی! نگیر ما از رو هادلقک این خدایا خندیدند؛می شقایق و ایلیا

 .رفتم سمتشون به
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 !شدیم برروده دیگه بسه بخور؛ چای بشین بیا ایلیا: نوید

 :گفت و کشید جیغی نیکا. داد لم کنارش ریلکس و انداخت نیکا کنار رو خودش پرش یه با ایلیا

 !ترسیدم تر،یواش وحشی -

 :گفتم و گذاشتم میز روی به رو چای

 .بنشینید پایین بیاید همه -

 چای کدوم هر جلوی و نشستیم هم دور زمین روی خنده با و اومد در صداشون همه حرفم این با

 .گذاشتم

 .نکنید تعارف بردارید خوایدمی هرچی دیگه، خودتونه یخونه: ایمان

 رفت شیرینی سمت به نوید

 :گفت ایمان که بود دراومده هممون صدای

 !بکش هورت نوید، -

 مشت بود، نشسته کنارم که ایمانی به شونکردن خفه برای من و کشیدن جیغی نیکا و شقایق

 :گفتم که خندیدن پسرها. زدم

 دید؟می حرص میاد خوشتون -

 :گفتم و کردم ایلیا به نگاهی! هاپررو. شدند مشغول صدابی و دادن تکون رو سرشون

 پیانو؟ و گیتار از خبر چه ایلیا راستی -

 :گفت و کرد ایخنده تک

 .درنمیاد چیزی من از بودم، فازش تو مدت یه -

 شقایق سرم پشت که تمرف آشپزخونه سمت به سریع! ناهار اوه کردم، ساعت به نگاهی و خندیدم

 .اومد هم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

357 

 

 شدی؟ پا چرا: شقا

 :گفتم رفتم،می یخچال سمت به که طورهمون

 .رفت یادم کل به رو ناهار -

 .شد مانعش صدایی که بده رو جوابم خواست شقایق

 .گیرممی بیرون از رو ناهار: ایمان

 :گفت شقایق که کنم اعتراضی خواستم

 .بگیر بیرون همون از زحمتبی نکنه، درد دستت ایمان! ؟بکشی کار خودت از خوایمی مریضی -

 :گفتم که بود ایستاده در چهارچوب تو ایمان

 .ببر خودت با هم رو پسرها -

 .دیگه میاد و میره داری؟ هااون به کارچی! وا: شقایق

 :میگم و گردمبرمی شقایق سمت به حرص با

 ه؟ن اومد، چی برای نیکا رفته یادت کهاین مثل تو -

 :گفت و داد تکون رو سرش تند تند اومده، یادش تازه انگار که شقایق

 .بگذره خوش دیگه، برید پس ایمان. آره آره -

 :گفتم که بکنه گردعقب خواست و داد تکون رو سرش ایمان

 .عزیزم ممنون -

 ونهآشپزخ از و داد ایبـوسه با رو لبخندم جواب. زدم بهش لبخندی محبت با و کرد نگاهم کمی

 .شد خارج

 سمتش رو سرم. نشستم جااین من که انگار نه انگار! ها نگیرید سخت خودتون به اصال: شقایق

 :گفتم شده ریز هایچشم با و چرخوندم
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 !نکردی کارها این از حاال تا خودت که نه حاال -

 .زد صدا رو نیکا و کرد مصلحتی سرفه

  

 

 :گفت طورهمون و گذاشت دهن به رو یکیش و 

 رو صدام. بود شگوشی تو سرش که کردم نیکا به نگاهی. نشستم و کشیدم عقب رو ندلیص

 .زدم صداش و کردم صاف

 !نیکا -

 :گفت لبخند با و آورد باال رو سرش

 جان؟ -

 :گفت هیجان با و نشست پفک و چیپس با شقایق

 شد؟ چی بگو خب -

 :گفتم که کرد نگاهش چپ چپ نیکا

 !سینما؟ اومدی مگه -

 :گفت بود، کرده بغل رو پفک و چیپس که طورهمون قشقای

 !بیشتره هیجانش هم فیلم تاصد از نورا جان به -

 .شد مانعـم نیکا صدای شنیدن که بدم رو جوابش خواستم

 .دیدم رو رزیتا در، کردن باز از بعد و بستم رو کتاب شنیدم، زنگ صدای که بودم اتاق تو: نیکا

 :داد ادامه و انداخت بهم نگرانی نگاه نیکا! کنهمی بد ور  حالم هم اسمش شنیدن حتی
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 .بود شوهرش سرش پشت -

 :گفت حرص با که زدم صداداری پوزخند

 !کنم هم پذیرایی ازشون داشت انتظار عوضی زنـیکه -

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 بودن؟ اومده چرا که بگو بهم فقط تو خواهرم، دونممی -

 :گفت و داد تکون تند رو سرش حرفم شنیدن با شقایق

 بودن؟ اومده چی برای بگو بهمون فقط تو. تقریبا کردم تعریف براش من میگه؛ راست آره -

 :گفت و کرد شقایق به آویزونی نگاه نیکا

 .بودم گفته که تو به خب -

 :گفت و داد تکون رو سرش شقایق

 .بشنوه خودت زبون از نورا بذار ولی دونممی آره -

 :گفت و یدکش پوفی نیکا

 !ببینه رو دخترهاش خودش قول به تا بود اومده فقط. شم فدات هیچی -

 :گفت و زد کجی لبخند نیکا. شد بلند مونخنده صدای که درآورد داریخنده شکلک بعد و

 .دماغش اون با! واال -

 :گفتیم متعجب شقایق و من

 !دماغش؟ -

 .داد باال رو دماغش دستش با و داد تکون رو سرش نیکا

 !شده خوک شبیه کرده، عمل عروسکی رو دماغش رفته نکبت؛ آره: نیکا
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 :گفت شقایق که گرفتم گاز رو لـبم خندیدممی که حالی در

 !کشه؟نمی خجالت سنش این با سرم، بر خاک -

 :گفت و زد گاز خیاری خیالبی نیکا

 اشخونه از رو بابا و دز  خودش نام به رو پدرجون دارایی تموم که آدمیه همون آدم این خجالت؟ -

 !بود هم حسام با زمانهم اما بود، قشنگه عروس که آدمیه همون درضمن و بیرون انداخت

 و گرفتم نیکا سمت به رو دستم دونه؟می کجا از رو هااین نیکا. بیرون بود زده کاسه از هامچشم

 :گفتم

 دونی؟می کجا از رو هااین تو... تو -

 :گفت و کرد نگاهم طلبکار شقایق. کرد شارها شقایق به ریلکس نیکا

 !نگم هیچی بهش روز اون از بعد که نداشتی انتظار. ها نکن نگاهم طوریاون چیه؟ ها؟ -

 :گفت نیکا که بگم شقایق به چیز یه تا کردم باز رو دهنم

 ... .نیست شقایق تقصیر نورا -

 :گفت و کرد شقایق به نگاهی

 .بگه بهم که دادم قسمش -

 :گفتم شقایق به خطاب میدانا

 یه تو بعد نفهمه، رو چیزی نیکا تا کشیدم زحمت سال همه این من شقا؛ گفتیمی بهش نباید -

 دادی؟ فنا باد به رو همه شبه

 :گفت لج با شقایق
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 یه از. بود سردرگم بچه ببینی، رو نیکا حال که نبودی لحظه اون تو. گفتم که کردم خوب اصال -

 رو وضعیتش وقتی شد کباب دلم چی؟ خواهرم گفتمی طرف اون از چی؟ مادرم گفتمی طرف

 .دیدم

 :گفت و کرد نگاهم مهربونی لبخند با. بوسـید و گرفت هاشدست تو رو دستم نیکا

 چیزی هم االن! شد خراب یهو چیز همه چرا بدونم که بود من حق این نورا. من بگردم دورت -

 !همـین یه،ک واقعا رزیتا فهمیدم من فقط نشده،

 :گفتم نگرانی با

 نبودن؟ کردیمی فکر که چیزی اون شاهین و رزیتا کهاین از نشدی اذیت اصال یعنی -

 :گفت و انداخت باال رو اششونه

 داشتیم، عادت ما! اومدنمی اصال گاهی و اومدمی دیر بابا بودیم، هم خونه وقتی حتی ما! نه -

 نورا؟ نکرد کرد، پدری برامون باز هاشکاریندگ و هاشکاریکثافت تموم با باز ولی

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 باید کرد، دراز گلیمش از بیش رو پاش رزیتا که زمانی اون باید. بود غیرت بی ولی کرد پدری -

 !بگذره کنارش از تفاوتبی کهاین نه گرفتمی رو جلوش

 :گفت متفکر نیکا

 نگاه هم رو سرش پشت و رفت کهاین با حتی! بابا میگم شاهین به هم هنوز من... باز ولی اوهوم -

 .بابا میگم بهش هم باز ولی نگرفت دخترهاش از خبری کهاین با حتی نکرد،

 :داد ادامه نیکا و زد نیکا به لبخندی شقایق

 !بیزارم هم اسمش از حتی... رزیتا ولی -

 :گفتم که انداختیم بهم نگاهی شقایق و من

 !ما لمث شدی تازه -
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 :گفتم که داد تکون رو سرش نیکا

 !خونه؟ اومد جوریچه حسام... خب -

 نگران بود نشسته نیکا کنار که شقایق. پرید رنگش و کرد یخ نیکا هایدست حرفم این گفتن با

 :گفت و زد صورتش به دستی

 !نیکا کردی؟ یخ چرا چته؟ -

 نوشید، کمی کهاین از بعد. دادم شبه و کردم درست قندی آب سریع و شدم بلند جام از ترس با

 :گفت

 !نباشه مهم برام میاد یادم به وقتی شب اون که باشید نداشته انتظار کنید؟می هل چرا -

 :گفتم نگرانی با

 کرد؟ اذیتت... نیکا -

 :گفت و کرد ایخنده

 .بود تو دنبال فقط اون نه، -

 :گفت و کشید هوفی شقایق

 .کن تعریف -

 :گفت و کرد من به نگاهی نگرانی با نیکا که کردم تایید رو شقا حرف

 چیزی؟ نگم میشه -

 :گفتم و کردم نگاهش جدی خیلی

 .نیستی که کار و کسبی شده، چی که بدونم باید من! نه -

 :گفت شقا که پرید حرفم وسط

 .کنیمی موننگران فقط طوریاین ایم؟غریبه ما! نیکا -
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 بیشتر رو من این و شدنمی خارج دهنش از ایکلمه اما هبزن حرف تا کردمی باز دهن هی نیکا

 دست نیکا به گذاشت میشه رو اسمش که چیزی هر یا و لج از حسام شاید کهاین از ترسوند،می

 رو داشتم قبال که قدرتی اون شاید درسته! خاندانش و اون نابودی یعنی این و باشه کرده درازی

 من پس منه، هایرگ تو پدرجون خون کشم؛می یدک به رو شجاع فامیلی ولی باشم نداشته االن

 !کنم اختیار سکوت ظلم و زور حرف جلوی تونمنمی هم

 :گفت شقایق که دادم تکیه صندلی به شده کالفه

 .آب به دست برم من -

 شده چی یعنی... کردم نگاه بود گرفته هاشدست با رو سرش که نیکایی به و دادم تکون رو سرم

 ه؟نمیگ من که

 !ها؟ بگی، تونینمی هم من به حتی که شده چی خواهرم، -

 :گفت باال، بیاره رو سرش کهاین بدون نیکا

 .بده فرصت بهم -

 !بود شقا از شد، بلند امگوشی پیام صدای لحظه همون که گفتم بلندی هوف

 یه به زخونهآشپ از بگه، تو به ترسهمی که افتاده اتفاقی یه شاید نکن، اصرار بهش نورا: شقایق

 !باشه؟ بیرون، بکشم زبونش زیر از من تا شو خارج ایبهونه

 :کردم تایپ و کردم نگاه نیکا به گوشی باالی از

 .حیاط میرم من. باشه -

 لبخند. کرد نوازش رو صورتم خنکی نسیم. شدم خارج خونه از حرفبی و نموندم جوابش منتظر

 قدرچه بشه، نگرانم ایمان تا بود شده باعث تاب همین باریک رفتم، تاپ سمت به و زدم آرومی

 !بود شیرین برام
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 بهم تونهنمی نیکا که شده چی یعنی. دادمی حرکت رو من تاب و دادممی تکون رو پاهام آروم

 دلم حدودی تا ولی. خدانکنه! نه زدم، پس رو افکارم سریع... دخترنیـ دیگه که نکنه... نکنه بگه؟

! نبود آروم قدراین نیکا داشت اگر که نداشته نیکا به کاری حسام مکنمی حس چون آرومه،

 باز ولی. شدنمی حس ناراحتی صورتش تو و بود قبل مثل دیدیم رو هم فرودگاه تو که ایلحظه

 رابطه در اگر! میگه؟ شقایق به داره چی یعنی انداختم، خونه به نگاهی شده کالفه. دونمنمی هم

 خون به اون مثل هم من نگه؟ بهم که داره دلیلی چه نه اگه و گفتمی بهم خودش بود حسام با

 طورچه نیکا شب اون. شد گرد هامچشم گذشت ذهنم از لحظه یه که فکری با! امتشنه حسام

 دیدن با قطعا اما بودم ذهنش تو من فقط حسام که درسته کنه؟ مقاومت حسام جلوی تونست

 در جور هم عقل با حتی! بود لذت دنبال مرد این که سب از بشه، خیالشبی تونستنمی نیکا

 نه،... کهاین مگر بگیره رو حسام جلو باشه تونسته ظریفی اون به نیکا هم اون دختر یه که نمیاد

 .نیست طوراین قطعا

 روشن چیز همه دیگه ساعت نیم تا و نیست کنممی فکر که چیزی اون که زنممی نهیب خودم به

 هامچشم به اومده وقتی از نیکا شناسم،می رو خواهرم من ولی نکنم؛ ضاوتیق بهتره پس میشه

 .کردم باز رو پیام سریع ام،گوشی صدای شنیدن با. ترسونهمی بیشتر رو من این و کنهنمی نگاه

 رو اطراف این ریممی داریم پسرها با نباش چیزی نگران بگم خواستم خوبی؟ خانومـم سالم: ایمان

 .نمیایم هازودی این به راحت خیالت. بزنه حرف باهامون خوادمی ایلیا بدم، نشون بهشون

 طول خیلی. رفتم خونه سمت به و گذاشتم جیبم تو رو گوشی تشکر ارسال از بعد و زدم لبخندی

 رو نیکا گریه صدای که برداشتم قدم آشپزخونه سمت به و کردم باز آرومی به رو در! دیگه کشید

 .ایستادم بود، آشپزخونه به نزدیک که دیواری پشت و هم تو فتر  هاماخم. شنیدم

 :گفت هق هق با نیکا

 حسمون بودی شاهد که خودت. دارم و داشتم دوسش من... من بود، شده چم دونمنمی شقایق -

 ندیدی؟ خونه، اومدمی ایبهونه هر به که دیدی! بود طرفه دو بهم

 !نه؟خو اومدمی کی هم، تو رفت بیشتر هاماخم
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 :گفت ناراحتی لحن با شقایق

 مراقب چرا من خواهر ولی داره دوست گفتم بهت که بودم نفری اولین اصال نیکا، دونممی -

 !ها؟ بودید، خونه توی هم با اون و تو نبودم من وقتی حقی چه به بدونم خواممی من اصال نبودی؟

 بوده؟ خونه تو کی با نیکا !ترگمراه من و شد بلندتر نیکا گریه زد شقایق که دادی با

 !کنی درک رو من تونیمی پس عاشقی خودت. سرم نزن داد شقایق: نیکا

 :گفت خشم کمی با شقایق

 دارم من آخـه! هیچی به هیچی شماها کردیم عقدی یه نوید و من المصب ولی کنممی درکت -

 !نیکا؟ چرا دادی؟ رو اجازه این بهش چرا که سوزممی این از

 .جویدن رو لبم کردم شروع بود، افتاده جونم به که استرسی با

 :زد داد گریه با نیکا

 روز همون دیدمش،نمی روز دو وقتی مردممی. عاشقشم من شقایق. لعنتی دارم دوسش چون -

. بود کرده جذبم چیزش همه تیپش، اخالقش، صداش،. کردمی فرق بقیه با برام دیدمش که اولی

 خوش جا و قلـبم تو بود اومده اجازهبی نداشتم خبر خودم که وقتی کرد،یم فرق پسرها بقیه با برام

 .بود کرده

. ایستادم در چهارچوب تو سست پاهای با و ندونستم جایز رو دیوار پشت موندن این از بیشتر

 :داد ادامه گریه با و زد قلبش به نیکا

 دونمنمی بود، زندگیم و درس به حواسم تموم من فهمی؟می تپه،می اون برای املعنتی قلب این -

 نشد، ولی کنم بیرونش ذهنم از که کردم کاری هر شدم شمتوجه وقتی ولی اومد، کجا از یهو

 غیرتی سرم کرد،می کمک بهم بود، مهربون باهام کرد، توجه بهم لعنتی اون چون چرا؟ دونیمی

 .بخنـدم تا کردمی کاری هر شد،می

 :گفت و داد تکون محکم رو سرش گریه با
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 چون بگم نورا به نتونستم کنم؟ چیکار میگی حاال ولی کردیم گناه ما! بد من تو، با حق اصال آره -

 یه با و کردم نت*یا**خ اعتمادش به بگم بهش که کشیدممی خجالت کشیدم،می خجالت

 ...!پسر

 به ولی شقایق! کردم کاری همچین یه تو کوچولوی خواهر من بگم بهش که کشیدممی خجالت

... شب اون. دارم ایمان بهش هم من عاشقمه، که کرده ثابت بهم ایلیا خوایم،می رو هم ما خدا

 !نبود زور به شد، طوریاون خودم خواست به شب اون

 :پرید دهنم از ناخواسته. شوک تو رفتم شنیدم که چیزایی با

 !ایلیا -

 نگاهم مات و بود مونده هاشچشم تو اشک رد نیکا. برگشتن سمتم به صدام شنیدن با دو هر

 :گفت و اومد خودش به زودتر شقایق. کرد

 .باش آروم نورا، -

 صورت که اومدم خودم به وقتی ولی شد چی نفهمیدم بود، کرده پر رو وجودم سر تا سر خشم

 :اومدم خودم به شقایق داد با. بود شده شده پرت طرفی به نیکا

 نورا؟ کردی غلطی چه -

 :گفتم بهش لحن همون با و شدمی پایین و باال امسینه خشم از

 رو تو من! نکنی سوءاستفاده کسهیچ اعتماد از وقتهیچ بگیری یاد که زدم رو سیلی این -

 !نیکا بودم نکرده بزرگ جوریاین

 :گفت و کرد نگاهم گریون هایچشم با

 چیز همه تا کنممی بگی رکاریه کنم؟ چیکار االن بگو تو. کردم اشتباه ببخشید، کردم، غلط نورا -

 .کنم درست رو

 .نشوند صندلی روی رو من زور به شقایق که خندیدم خشم با



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر idorsa|  شد قشنگ چیز همه رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

367 

 

 رو؟ کدوم رو؟ نبودنت دختر یا رو؟ کردم بهت که اعتمادی کنی؟می درست رو چی -

 :گفت بغض با و کرد نگاهم شرمنده نیکا

 پس رو تاوانش و کردیم مضخرفی باهاشت یه نورا، عاشقشم من. داریم دوست رو هم ما خدا به -

 .دادم

 :گفت و کرد اشاره قرمزش صورت به

 تاوان این زدی؛ امروز ولی بودی نکرده بلند روم دست حاال تا. زدی بهم االن که سیلی همین -

 .بود اشتباهم

 :گفتم شقایق به دارمبر چشم نیکا از کهاین بدون

 .بده من به آب یه شقا، -

 :گفتم بهش سریع که دزدید ازم رو نگاهش نیکا

 .کن نگاهم -

. نوشیدم نفس یه رو آب و بستم رو هامچشم حرص از و کرد نگاهم شرمندگی و بغض با

 .نبود تحمل قابل برام باشه، کرده رو کاراین نیکا کهاین درک زد،می نبض هامشقیقه

 خودم من که زمانی اما خونه، اومدمی مختلف هایبهونه به ایلیا نبودی ایران تو وقتی نورا: شقایق

 این وقتی کنه کار باهاش و بیاد خوادمی نیکا کنکور برای گفت بهم روز یه کهاین تا. بودم خونه

 زمانی آمدها و رفت این. بود خواهش از پر نیکا چشمای چون کنم، مخالفتی نتونستم زد رو حرف

 رو فکرش آلمان برای گرفتیم بلیط تیوق ولی ذاشتمنمی تنهاشون اصال و بودم خونه خودم که بود

 نوش خودت قول به شده، که هست کاری. کنن رو کاری همچین یه هاعقلبی این که کردمنمی هم

 ایلیا داشتن دوست برای رو نیکا تونیمنمی تو و من داره؟ ایفایده چه سهراب مرگ از بعد دارو

 فهمیممی کسی هر از بهتر پس ردیم،ک تجربه رو حس این خودت هم و خودم هم چون کنیم، دعوا

 هوم؟ داره، نفهمیدن داره، دیوانگی عشق که

 !نبود توجیه قابل اصال نیکا کار ولی بود، منطقی شقایق هایحرف تمام
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 بده؟ جواب بهم رو همین فقط چرا؟ میگم من! نیست اون اصال من درد شقا -

 :گفت و کرد نگاهم شاشکی هایچشم با. زد زانو جلوم و شد بلند صندلیش از سریع نیکا

 !دادنمی رو اون جز چیز هیچ فرمان مغزم بودم، داغ لحظه اون نورا جون به -

 ورودی سمت به رو سرم ایمان، آروم سالم صدای با که بودم شده خیره شاشکی هایچشم به

 شقایق سوی به هم نوید و بود داده تکیه دیوار به ایمان. شدن آشپزخونه وارد پسرها. برگردوندم

 .پرسید شقایق رو بود ذهنم تو که سوالی. ایستاد کنارش و رفت

 ایلیا؟ کو پس: شقا

 گفته بهشون رو قضیه ایلیا که کردم حس. نداد جوابی و بود قالی به نگاهش شده ساکت ایمان  

 !شدن ساکت طوراین که

 .میاد االن حیاطه، توی: نوید

 بود نشده نیکا متوجه و بود پایین سرش هنوز. شد اننمای ایلیا قامت و شد باز در لحظه همون

 ندارن سنی هنوز هااین کردن؟ کارچی بچه تادو این خدایا،. کنهمی گریه آروم و زده زانو جلوم که

 و شرمگین عجیب که ایلیایی به چشمم یه و بود نیکا به چشمم یه! سقف یه زیر برن بخوان که

 .بود ایستاده صدابی

 !بسه نیکا -

 شده اشمتوجه تازه انگار آورد باال که رو سرش. کنهمی چه ایلیا ببینم تا گفتم طوریاین قصد از

 .زد زانو کنارش و رفت سمتش به سریع باشه،

 :گفت بود، مشخص لحنش تو که نگرانی با ایلیا

 !نیکا امتو با کن، نگاه رو من کنی؟می گریه چرا نیکا، -
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 انگار درنیومد، ازمون صدایی کدوممون هیچ. گریه زیر بزنه بلند تا بود حرف این منتظر انگار نیکا

 در رو اون و کرد حلقه نیکا دور رو دستش آشوب، با ایلیا! بودیم نیکا به ایلیا عشق اثبات دنبال

 .کشید آغوش

 .مخونه خانوم   کنفکر بعدمون هایروز به. میشه تموم هم این من، عمر نکن گریه: ایلیا

 هاحرف این حرکات، این لحن، این. شد راحت خیالم حاال گرفت، شکل هامب**ل رو محوی لبخند

 من که جاییاون از اما زد رو حرف این نیکا گوش کنار آروم ایلیا. باشه تونهمی عاشق یه مال فقط

 دوباره تعجب با. دزدید ازم رو هاشچشم که کردم ایمان به نگاهی. شنیدم تیزه، هامگوش خیلی

 با شقایق که کردم نگاه سرم باالی به امشونه شدن فشرده با کرد؟ همچین چرا این کردم، نگاهش

 دادمی تکون رو خودش آروم ایلیا دیدم که گرفتم رو نگاهش رد. کرد نیکا و ایلیا به ایاشاره لبخند

 گهمی شیطونه. بود بسته رو هاشچشم صدابی و آروم باشه گهواره توی که نوزادی مثل نیکا و

 سمتش به نوید سرفه با! ها بپره سرشون از عاشقی و عشق که بهشون بزنم جفتک با همچین

 :گفت شیطون که چرخیدیم

 . داشتن حیا و حجب یکم هاشونبزرگتر جلو الاقل قدیم، هایبچه هم بچه -

 قشقای صحنه این دیدن با. گرفت فاصله ایلیا از سریع و پرید متر شش نیکا حرف این شنیدن با

 با! لبخند به برسه چه نزد هم پوزخند حتی ایمان اما کردم ایخندهتک هم من و خنده زیر زد

 :گفت و کرد نگاه نوید به اخم با ایلیا. خجالتی بچه این آخه؟ کنیدمی جوریاین چرا من خواهر

 .میشه اذیت. نگو طوریاین -

 :گفت و گرفت باال سلیمت معنی به رو هاشدست نوید! اوه باال، پرید ابروم تای یه

 .تسلیـم! باشه؟ داشته کار تو زن با داره جرئت کی -

 ... .بعد ایبچه هنوز. سالته نوزده تازه تو آخه؟ کردی غلطی چه نیکا تو؟ زن
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. رفتم سرش پشت هم من رفت، اتاق سمت به و شد خارج آشپزخونه از حرفی بدون ایمان

 به ایمان. دادم تکیه بهش بعد و بستم سرم پشت رو در. شده ساکت قدراین چرا فهمیدمنمی

 .رفتم سمتش به آروم و کردم نگاهش کمی. گرفت هاشدست با رو سرش و رفت تخت سمت

 !ایمانم؟ -

 .شنیدم رو اشگرفته صدای حال، همون تو

 .امشرمنده: ایمان

 :گفتم و اششونه روی گذاشتم رو دستم تعجب با

 چی؟ برای -

 رو دستم. دزدیدمی ازم رو نگاهش هم هنوز زد؛زل روروبه دیوار به و وردآ پایین رو هاشدست

 .گردوندمشبر خودم طرفم به و اشچونه زیر گذاشتم

 .کن نگاه من به -

 

 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم به لبخند با. دوخت بهم رو شوحشی هایچشم

 .ندزدشون من از وقتهیچ -

 .کردم شونلمس و بردم هاششمچ سمت به رو اماشاره انگشت آروم

 پریشونی؟ چرا -

 :گفت بود، صداش توی که دردی با هم؛ توی رفت ناراحتی از ابروهاش

 ... .که است جنبهبی قدراین ایلیا دونستمنمی من. امشرمنده افتاده که اتفاقی بابت -

 :گفتم تعجب با و حرفش وسط پریدم
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 به هم من خوبه االن کنی؟می طوریاین که کردی رو کار این تو مگه باشی؟ شرمنده باید تو چرا -

 نگزیده؟ هم ککشون هااون که حالی در کنم، عذرخواهی تو از نیکا جای

 :گفت و داد تکون رو سرش ایمان

 ... .ولی درست -

 :گفت شده چسبیده بهم هایدندون با و کرد مشت رو دستش یهو

 یعنی زندگی فهمنمی چه ان،بچه هنوز هااین بابا. دنکر  غلطی چه دونننمی هنوز! احمق یایلیا -

 چی؟

 هایسختی پس از توننمی که داشتن اعتقاد این به خودشون وقتی ولی بود ایمان با حق کامال

 بکنیم؟ تونستیممی کارچی دیگه ما بیانبر زندگی

 امسینه رو رشس کارم این با کشوندم، خودم سمت به رو اون و کردم حلقه گردنش دور رو دستم

 .گرفت قرار

 کنی؟ دورشون هم از تونیمی رو باشه نزدیک بهم قلبشون نفر دو وقتی ولی جونم عزیز دونممی -

 هوم؟ باشیم، مراقبشون باید کنیم چرخشون الی چوب کهاین جای به ما االن پس! تونینمی نه

 نه و بوده زور با نه بوده، دوشون هر خواسته رو از ولی کردن غلطی یه و هستن و بودن خر حاال

 .سقف یه زیر برن کی که باش این فکر به بدزدی، من از رو نگاهت کهاین جای به هم حاال! تحمیل

 :گفتم خنده با کوتاهی مکث از بعد

 !نبودن سقف یک زیر وقتی حتی کردن، رو نباید که کاری هر برم جفتشون قربون که -

 :گفت و نشست آروم ایمان

 ... .حاال کنممی آروم رو بقیه که هستم من این هامحرف با روز هر -

 :کرد اشاره رو من دست با و

 .شکرت خدا هعی کنه؛می آروم رو من بچه جغل یه -
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 آخر لحظه و رفت در سمت به سریع که سرش به بکوبم که درآوردم پام از رو مدمپایی و خندیدم

 :گفت

 .دلبر منتظرتم پایین -

 .بده انجام خوایمی که رو هرکاری خودت خدایا کردم؛ نگاه تهبس در به لبخند با

  

*** 

 !دید؟می سفارش چی هابچه خب -

 همه ایلیا اصرار به امروز اتفاقات، اون از بعد. بود ایستاده منتظر که دوختم ایلیا به رو نگاهم

 از رو ایمان یصدا! نگفته بهمون و دونیمنمی هنوز هم رو دلیلش ایمان؛ دوست رستوران اومدیم

 :شنیدم گوشم کنار

 !دارن؟ میل چی خانوم -

 :گفتم اخم کمی با و شاکی. کنم نگاهش کامل تا گرفتم عقب رو سرم! شد مورم مور

 .کن استفاده ازش هی حاال گرفتی من از ضعف نقطه یه -

 .بود زدن حرف مشغول نوید با که برگشتم شقایق سمت به بعد و

 !حساسم کار این رو من گفتی این به که ببرن ور  ریختت شورمرده شقایق -

 .کردن نگاهم تعجب با و داشتنبر زدن حرف از دست نوید و شقایق

 کار؟ کدوم: شقا

 رو صورتش دوباره ایمان! لرزیدم خودم به لحظه همون اما بدم، رو جوابش که کردم باز رو دهنم

 ضعف نقطه این و بودم حساس کارینا روی بچگی از. بود زده حرف آروم و بود کرده گوشم نزدیک

 نقطه میگم! فهمیدن همه االن شقا، لقی دهن لطف به که دونستنمی شقایق و نیکا فقط رو
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 ایمان به برزخی! میشه مورم مور و ندارم کنترلی بده انجام رو کار این یکی وقتی واقعا چون ضعف

 :گفت شقایق به و انداخت باال ابرویی که کردم نگاه

 کار؟ کدوم یفهمید -

 :گفتم حرص با. داد تکون رو سرش باز نیش با شقایق و کرد ایخنده تک نوید

 !مرگ -

 ایلیا. بردم نیکا طرف به رو صورتم ایغره چشم با من و خنده زیر زد بلند حرفم گفتن از بعد که

 به دناوم از بعد! کباب آخ. داد سفارش کباب هممون برای خودش نمیشه، گرم آبی ما از دید که

 .نخوردم دیگه جااین

 زدمی حرف گوشش در داشت نیکا شد، خم جلو از و ایستاد پشتش و اومد نیکا سمت به ایلیا

 تنها خونه نیکا چون کنه، کاری نتونست حسام شب اون. دادمی تکون رو سرش لبخند با ایلیا و

 نیکا و شدن گالویز هم با اایلی دیدن با شده خونه وارد حسام وقتی. بود همراهش هم ایلیا و نبود

 و جمعیت دیدن با حسام و بردن هجوم خونه طرف به هاهمسایه تمام کشیده که هاییجیغ با

 ایلیا ابرو شکستن دعوا، اون نتیجه و رفت خودش پای با خودش بشه، شناخته کهاین از ترس

 تونهمی دح چه تا آدم یه کشیدم؛ عمیقی نفس. بسته نقش صورتش رو همیشه برای که شد

 ... .اون اما زدممی صدا عمو رو اون من باشه؟ عوضی و پست

 کنی؟می فکر چی به:  ایمان

 دلنشین لبخند یه و نذاشتم جواببی رو لبخندش. کرد نگاهم لبخند با که برگشتم سمتش به

 .کردم مهمونش

 به کشیدم، که هاییسختی به خورد، رقم برام که سرنوشتی به داشتم، که زندگی به خودم، به -

 .بچگیم هایخاطره به نیکا، به جون، پدر به بودن، نزدیکی هر از دورتر که مادری و پدر

 :دادم ادامه عمیق نفس یه کشیدن از بعد و

 .ایران به -
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 .شد خیره هامچشم تو جدی و زد گوشم پشت رو موهام اخم با

 برگردیم؟ خوایمی شده؟ تنگ دلت: ایمان

 :گفتم و دادم تکون فیمن عالمت به رو سرم

 شهر اون. شدم بزرگ نفرت و غم با من جااون باشه، منتظرم که ندارم رو کسی جااون من! نه -

. میشه باز دلم زخم و میشه بد حالم مرورش بار هر با که هاییخاطره منفیه، هایخاطره از پر برام

 !رو جونم پدر رو، بودنم سلو رو، شیطنتم رو، بازیگوشیم گرفت، من از رو چیز همه شهر اون

 :گفتم غم با

 شهر اون از که بودم این دنبال همیشه. ندارم برگشتم برای دلیلی دیگه من جون، پدر از بعد -

 ... .حاال اما نداشتم محکمی بهونه ولی کنم، فرار

 :گفت کنجکاو که کردم نگاهش مکث با

 چی؟ حاال -

 :گفتم آرامش با

 حال من تو؟ از ترمحکم دلیلی چه نذارم؛ جااون رو پام وقتهیچ که دارم محکمی دلیل حاال اما -

 اون جایگزین که هاییخاطره ساخته، رنگارنگی هایخاطره برام شهر این! خوبه تو کنار دلم

 .شدم عاشق که ایخونه همون تو بسازم، جاهمین رو زندگیم خواممی. شده تلخ هایخاطره

 :کردم نگاهش عشق با و

 زندگی فهموند بهم که مردی. برگردوند بهم رو بودنم لوس و بازیگوشی شیطنت، که ردیم کنار -

 عاشق من. گذشت لبخند یه با سختی هر از میشه کرد، زندگی هم نفرت بدون میشه قشنگه،

 .کنممی نگاهش دارم که مامردی این

 :گفت شیطونی لحن با آخر در و کرد مکث ثانیه چند

 .بلدی هم هاحرف این زا بودی نگفته فرفری -
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 :گفتم و خندیدم

 .زد حرف آدم مثل باهات نمیشه هم لحظه یه -

 :گفت و داد تکون رو سرش غرور با

 !فرشته گلم، فرشتم من آدم، گفتی خودت -

 و سی حدودا مرد یه. برگردوندم رو سرم ناآشنایی صدای شنیدن با که بدم رو جوابش خواستم

 کرده جمع پشت از رو بلندش موهای و بود کرده تنش دوختیخوش شلوار و کت که ساله پنج

 این صاحب که همونی ایمان، دوست کیوان، باید که زدم حدس. داشت معمولی نسبتا قیافه بود،

 .باشه هست رستوران

 !ندیدمت؟ بودی کجا کیوان، آقا بهبه: ایمان

 .دادن دست هم با و خندید کیوان

 پوشیدم لباس سرعتی چه با دونینمی جااین اومدی که زدی گزن وقتی داداش؛ بودم خونه: کیوان

 !مرد کردی خوشحالم. اومدم و

 :گفت و زد لبخند ایمان

 ... .راستی اوه -

 :گفت و گذاشت کمرم پشت رو دستش و

 .نورا خانومم، -

 صدام طوریاین همیشه! رفت ضعف دلم گذاشت، که مالکیتی میم گفتن   از کنممی اعتراف

 :گفت تعجب با کیوان. داشت رو اول دفعه تازگی برام بار هر یول کردمی

 !خانومت؟! جان؟ -

 :گفت و کرد ایخندهتک ایمان که خندیدم لحنش از
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 نه؟ نداشتی انتظار -

 :گفت لبخند با و داد تکون رو سرش کیوان

 !ایم؟غریبه حد این تا یعنی کردی، ازدواج بودی نگفته! اصال -

 .بگم برات که نشد وقت اصال کن باور: ایمان

 :برگشت طرفم به لبخند با و کرد نگاهش چپ چپ کیوان

 .باشید هم کنار همیشه انشاهللا. تونآشنایی از خوشحالم خیلی خانوم -

 :گفتم لبخند با

 .ممنونم -

 سرم با. آوردن رو غذاها لحظه همون که رفت دفترش سمت به هابچه با شدن آشنا از بعد کیوان

 !موند؟ کجا جولیا پس کردم، گاهن رو اطراف

 :گفت آروم ایمان چون بودم آورده زبون به رو حرفم انگار

 .بخور رو غذات میشه، پیداش دیگه هااالن بود، جلسه دانشگاه امروز -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .افتاده براش اتفاقی شاید بزنم، بهش زنگ یه میرم من -

 :گفت و شد لندب جاش از کنه، نگاهم کهاین بدون

 .میرم خودم بشین، تو -

 :گفت و کرد نگاهمون کنجکاو شقایق

 !بیاد؟ قراره کی -

 :گفت سریع نیکا که بدم رو جوابش خواستم
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 .جولیا -

 :گفت و انداخت باال رو اششونه که کردم نگاهش گرد هایچشم با

 !گفتی رو آدرس بهش که شنیدم خودم پایین، اومدممی هاپله از وقتی -

 آرامش جا یه هااین دست از آدم. زد بزرگی لبخند که کردم چپ چپ براش رو گردم هایچشم

 :گفتم و کشیدم رو آستینش تند که رفتمی داشت شگوشی برداشتن از بعد ایمان! واال نداره،

 .اومد -

 شیبلند که پیراهنی بود؛ پوشیده لباس دلنشین همیشه مثل. دید رو جولیا و گرفت رو نگاهم رد

 .بود کرده ایجاد صورتش با زیبایی هارمونی داشت، که ایتیره رنگ علت به و بود زانوش تا

 .کشید آغوش در رو من و اومد سمتمون به لبخند با که دادم تکون هوا توی رو هامدست

 !چطوره؟ من خوشگل -

 :گفتم و کشیدم عقب رو خودم لبخند با

 !؟باشه بد حالم و ببینم رو تو میشه مگه -

 :گفت و وسط انداخت رو خودش مگس مثل شقایق

 .دختر کن خواریپاچه ترکم -

 :گفت و خندید جولیا. انداخت باال رو هاشابرو که برگشتم سمتش به حرص با

 !فعالی پیش کرد،می تعریف جان نورا که طورهمون -

 :گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از شقایق

 .داره نم تخریب به زیادی عالقه نورا کال -

 :گفتم و زدم عمیقی لبخند

 !که دونیمی. تفریحاتمه جزو -
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 :گفت من، حرف به توجهبی و رفت جولیا سمت به شقایق

 .هستم شقایق خوشبختم، -

 مهربونی با جولیا. کرد سالم آرومی به و رفت جلو هم نیکا لحظه همون که زد لبخندی جولیا

 :گفت و کرد نگاهش

 .نورایی برعکس که معلومه کامال ملوسی؛ تو چقدر! خدایا -

 به رو جولیا ایمان،. نداشتیم تفاهم اصال اخالقی لحاظ از نیکا و من. کردم تایید و زدم لبخندی

 . شدیم خوردن مشغول ایلیا، طرف از بازیدلقک کلی از بعد و کرد معرفی نوید

 :گفتم ایمان گوش در آروم

 !چیه؟ بابت شام این -

 هممون به رو و بود شده بلند جاش از که بود ایلیا منظورش کرد، اشاره جلو به سرش با ایمان

 :گفت

 !نداشتید رو انتظارش اصال که کردیم وارد هاییشوک بهتون مدت این دونممی -

 کشیدنت خجالت دیگه. پایین انداخت رو سرش خواهرم که کرد نگاه نیکا به حرفش گفتن از بعد

 !چیه؟

 همچین یه هم بعد سالصد باشه قرار اگر اما بشه، دلخوری باعث که بزنم حرفی خوامنمی: ایلیا

 !باشه نیکا گناه، اون که خواممی بشم، مرتکب رو گناهی

 .شدم ایلیا حرف بقیه منتظر و فشرد رو دستم ایمان که گرفت شکل هامب**ل رو آرومی لبخند

 ... .نگرانیـ که دونممی: ایلیا

 :فتگ معترض و پرید حرفش وسط نوید

 شدی؟ خرجو ل امشب تو که شد چی مطلب، اصل سر برو زودتر. فهمیدیم خب خب، -
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 کنار کرد؛ بلندش و گرفت رو نیکا دست. کردیم تایید رو نوید حرف سر با که کرد نگاهمون ایلیا

 :گفت محکم صداش، کردن صاف از بعد ایلیا که ایستادن هم

 .کنم آمادتون دوم شوک برای خواممی -

 !کنه رحم رو اشدومی خدا بود، اون که اولی. شدم مایل جلو به و شدم جاجابه دلیصن توی

 ... .دوم شوک: ایلیا

 .کرد نگاه رو بودیم موت به رو کنجکاوی از که مایی سرش با بعد و

 ... .دوم شوک: ایلیا

 :گفت ه،باش شده تموم طاقتش انگار که ایمان! داره؟برنمی ریختن کرم از دست هم االن بشر این

 !تونی؟می باش، جدی عمرت تو بار یه! ایلیا -

 :گفت ایلیا حرف، این گفتن با

 .باشه داشته پیر عموی بچم خوامنمی. میشه سفید موهات نخور، حرص داداش -

 .کردم نگاهش باز نیمه دهن با

 ... .بچـ نگران بگو رو حرفت تو: ایمان

 :گفت اخم با و خورد رو حرفش ادامه

 !ه؟بچ! چی؟ -

 و نیکا بغل انداخت رو خودش گریه با که کردم نگاه شقایق به و چرخوندم رو سرم سختی به

 :گفت

 !کوچولو مامان بشم فدات الهی -

 عمو داره ایمان بارداره؟ نیکا میشم؟ خاله دارم من االن یعنی بودم، ایلیا حرف شوک توی هنوز من

 میشه؟
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 :فتر  ایلیا سمت به و کرد ایمردونه خنده نوید

 !ها شدی کار به دست هممون از زودتر -

 :گفت خنده با و زد پشتش به ایلیا

 !گرفتی؟ کم دست داداش -

 :گفت بلند و برگشت ما سمت به نیکا کردن بغل از بعد جولیا

 بلند شید، بلند. شیدمی عمو و خاله دارید ناسالمتی ببینم، رو هاتوندهن کنید جمع! رو هااین -

 !بگید تبریک بیاین شید

 من اما کشیدن آغوش در مردونه رو دیگههم و رفت ایلیا سمت به و شد بلند جاش از آروم ایمان

 !بچه؟ بودم، شوک تو هنوز

 :گفت گرفته و اومد سمتم به خودش نیکا

 .میشی؟ خاله داری که شدی ناراحت -

 بغضی با. دادم رفشا خودم به و کردم بغلش سریع اومدم، خودم به تازه انگار حرف این گفتن با

 :گفتم بود گلوم توی که

 !بشم؟ من که میشه ناراحت شدنش خاله از خری کدوم -

 .بـوسید رو نیکا صورت و اومد سمتمون به شقایق. نگفت چیزی و خندید نیکا

 !وقتشـه؟ چند خاله جیگر: شقایق

 .کردن خودنمایی اشگونه روی هایچال که زد لبخندی نیکا

 .هفته هفت -

 .نیکا شکم رو گذاشت رو دستش و زد خوشحالی شوق از یغیج شقایق

 جوجه؟ آخه میای کی: شقا
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 خندید جولیا! کنهمی رشد داره تو اون االن جغله یه کردم، نگاه نیکا شکم به و زدم محوی لبخند

 :گفت و

 !ها داری انتظاراتی چه! شقایق -

 :گفت شقایق که خندید نیکا

 !دارم ذوق -

 :گفتم خنده با و شد باز خنده به هامب**خل هزارم بار برای و خندیدم

 .تو بیا کردی؟می کارچی نداشتی رو زبون این تو -

 :گفت بود، شده خونه وارد که حالی در و خندید

 !کردممی زندگی بابا، قول به -

. گشتمی دنبالشون سرش با که کردم نگاهش چشمی زیر اومد؛ سرم پشت که آشپزخونه تو رفتم

 :گفتم برگردم، کهنای بدون

 .خوابیدن -

 :گفت و نیاورد خودش روی به اما شد دمغ من، از حرف این شنیدن با

 !کنممی خلوت خودم جون   خاله با! بهتر -

 :گفتم ریختم،می ماهیتابه درون رو روغن که طورهمون. درآوردم یخچال از رو ناگتی و خندیدم

 .بشم مودبم پسر این فدای من که آخ -

 .ایستاد کنارم و اومد داد،می تکون بدنش طرف دو رو هاشدست که حالی در و خندید

 کنی؟می درست چی -

 :گفتم و بستم رو روغن در

 کنم؟می درست چی خودت نظرت به -
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 .شد شل نیشش ناگت، دیدن با و انداخت ماهیتابه درون به نگاهی

 ناگت، میام جااین! نیست گینب هی شما است، خر هاخاله بدون زندگی میگم هی من: ایلیاس

 .پیتزا میرم شقا خاله خونه

 .کردم داروشکر

*** 

 بعد سال 10

 

 نفس نفس که حالی در الیاس رفتم؛ در سمت به و شدم خارج آشپزخونه از در صدای شنیدن با

 :گفت زد،می

 .جون خاله سالم -

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با

 ویدی؟د رو جااین تا مدرسه از تو باز بچه -

 :گفت شیطونی لحن با و زد کمرش به رو هاشدست

 . نبینه رو اخالقش بد خاله تا نمیاره طاقت هم روز یه من دل این خب؟ کنم کارچی -

 

 .باشید راحت! که نداره ما و ایمان خونه بابا، آره -

 :گفت و کرد جمع رو اشقیافه شقایق

 !خورد بهم حالم ببند رو دهنت اَه بزن، حرف بعد بخور اول -

 بیشتری صدای با بیاره در رو شقایق لج کهاین برای نوید. دادم تکون رو سرم و کردم ایخنده تک

 .نوشیدن رو چای کرد شروع
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 ... .راحتـ طور هر: ایمان

 :میگه و پرهمی ایمان حرف وسط شقایق

 !ندارم رو اعصابت ،نشین من دل ور جااین ببینم، برو پاشو نوید راحتی، طور هر رو چی چی -

 !شد؟ قطبی دو این که نبودم وقت چند مگه. زدم زل شقایق به متعجب

 !شقا -

 .کنه چیکار بود مونده هم ایمان بود؛ کرده کپ بیچاره نوید

 یهو؟ شد چی! شقایق: نوید

 .شد معلوم هاشدندون تمام که زد عمیقی لبخند همین برای زده، گند فهمید کهاین مثل

 .بری ایمان با تو بهتره که اینه منظورم شقم،ع هیچی: شقا

 .کردم کنترل رو امخنده پرید؛ باال لبم گوشه. خونه از بشه گم که گفتمی داشت زور به

 :گفت و کرد نگاه وی تی به دوباره نورا، دستوری و حرصی لحن به تفاوتبی نوید

 .داره اولویت فوتبال االن بینم،می رو کارش محل میرم نوید با بعدا حاال -

 :گفت جیغی نسبتا صدای با شقایق
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 با تونمنمی هم معمولی خلوت یه. نزن حرف من حرف رو هی برو؛ یعنی برو میگم وقتی! نوید -

 !اَه باشم، داشته خواهرم

 :گفت و گرفت رو نوید لباس یقه داری خنده قیافه با ایمان

 .بیرون ننداختن هخون از رو ما تا بپوش رو لباست برو. داداش بیا بیا، -

 :گفت رفت،می هاپله از که طورهمون نوید

 !شو گم گفت رسما -

 روانی یه از داره انگار که بود جوری نوید قیافه. نگیره امخنده تا کردم جمع دهنم تو رو هامب**ل

 !بدبخت کرم   بود؛ گرفته اشخنده که کردم شقایق به نگاهی. زنهمی حرف

 

 .مبوسید رو لپش و خندیدم

 .نداریم بیشتر که ایلیاس آقا یه خب؟ کنیم کارچی -

. بود منتظر و نشست میز پشت ایلیاس. ریختم ظرف توی و آوردم بیرون ماهیتابه از رو ناگت

 :گفت که جلوش گذاشتم رو غذا! پرسته شکم کنن جونش به جون

 اون داره، ضرر دندون واسه این میگه خواهرت بس از نمیشه؛ پیدا که خودمون خونه تو هااین از -

 !داره ضرر دندون واسه

 :جلوش گرفتم رو قاشق و باال دادم رو ابروم یه

 !زدی؟ حرف من خواهر سر پشت گفتی؟ چی -

 :گفت و آورد باال رو هاشدست بود، دهنش تو ناگت که حالی در

 !بزنه؟ حرف شما خواهر سر پشت داره جرئت کی. تسلیم تسلیم، -
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 بود عسلی که هاییچشم تفاوت با بود؛ ایلیا اصل   برابر کپی که پسری. منشست کنارش و خندیدم

 :گفت شیطون ایلیاس. بود رفته نیکا به و

 بهم؟ شدی خیره شدی عاشقم نکنه جون؟ خاله چیه -

 :گفتم خنده با و برداشتم جلوش از بود شده خالی حاال که رو ظرفش

 !ی؟شدمی مامانت شبیه یکم نباید تو آخه؟ چی یعنی -

 :گفت لحن همون با

 ...اخالقمـ عوضش -

 :گفت بامزه و خاروند رو سرش اش،اشاره انگشت با و خورد رو حرفش

 !عسلم مثل هایچشم همین جز! نرفته مامان به مهیچی من ها، میگم -

 .شد بلند امخنده که زد پلک چندتا حرفش بند پشت و

 !عســــــــــل -

 :گفت شد،می خارج ونهآشپزخ از که طورهمون و خندید

 .بابای دستشویی، رفتم من -

 گفتم، رو سه تا شدم، شمردن مشغول دلم تو و کردم جمع رو میز. میگی راست که تو آره،

 .شد بلند صداشون

 !ایلیاس -

 دارم نگه رو خودم نتونستم ایلیاس وضعیت دیدن با. رفتم باال هاپله از سریع و خوردم رو مخنده

 :گفت حرص با امخنده دیدن با ایلیاس. خنده زیر زدم بلند و

 .کن جدا من از رو هاتبچه بیا بخندی، کهاین جای به خاله -

 :گفتم و باال انداختم رو امشونه
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 !کنی بیدارشون بیای و نریزی کرم خواستیمی -

 .کردم بغلش آروم و رفتم نوا سمت به

 خوابیدی؟ خوب عشقم، سالم -

 .شد خیره جلوش به ش،خاکستری گرد هایشمچ با و داد تکون رو سرش

 !سرش توی بزن پا با تو نویان کنم؛می حمله بهش پشت از من: آیهان

 .رفتم بود، زدن آماده که آیهان سمت به و گذاشتم زمین به رو نوا سریع حرف این شنیدن با

 :گفتم و کردم نگاهشون اخم با

 !پسرا؟ کنیدمی اذیت رو ایلیاس چرا -

 حرف به توجهبی آیهان. االن مثل درست کرد،می نگاه رو سقف کرد،می کاریخراب وقت هر نویان

 :زد داد گوشش کنار و ایلیاس سر روی کرد پرت رو خودش داد با من،

 !اژدها خشـم -

 :گفت و گرفت رو گوشش ایلیاس

 !بچه نیستی هم پشه خشم تو -

 :گفتم و کردم نگاه آیهان به غلیظی اخم با

 کردی؟ که بود کاری چه این! آیهـان -

 :گفت و درآورد رو گریه اَدای ایلیاس

 !جونورها این دست از کنممی کم وزن کیلو سه جا،.این میام من وقت هر -

 :گفت و ایلیاس کتف به زد کوچکش مشت با بود، خوردهبر بهش انگار که آیتا

 .خودتی جونور -
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 قیافه لحاظ از آیتا. نشه معلوم امخنده تا کردم عجم دهنم تو رو م*با*ل. درآورد رو زبونش بعد و

 خودم بچگی یاد رو من سبز، هایچشم و مشکی فر موهای همون با! بود خودم اصل   برابر کپی

 !بیشتر شاید حتی بود هم آیتا بودم، شیطون من که ایاندازه همون به اندازه؛می

 :گفتم و برگشتم تادو اون سمت هب. نشوندم نوا کنار و کردم جدا ایلیاس سر از رو آیهان

 .بنشینید برادرتون و خواهر پیش بیاید -

 :گفت گوشم کنار و شد بلند جاش از ایلیاس. نشستن و دادن گوش حرفم به سریع

 .بودن کنگوش حرف قدرهمین همیشه کاش -

 باال سترا دیوار از قلوها چهار این بود؛ ایلیاس با حق. زدم محوی لبخند و دادم تکون رو سرم

 هر برم، نیهان و آیتا قربون اما کردمی شیطونی اندازه به و بود همشون از ترآروم نوا البته رفتنمی

 اون پای به نه شیطنتش اما نویان. دادنمی انجام افتخار با رو دادنمی انجام نباید که رو کاری

! نشستن هم ترتیب به چه دم،کر  نگاه بهشون. بود وسط حد بود، نـوا آرومی به نه و رسیدمی دوتا

 هایچشم و برنزه پوست با پسری. بود نشسته اول بود، تربزرگ ازشون دقیقه چهار فقط که آیهان

 قیافه بود، خرمایی موهاش رنگ که فرق این با بود؛ برده ارث به من از رو فرش موهای که سبز

 که دختری. بود هاشچتری با رفتن وَر مشغول همیشه مثل که کردم نگاه نوا به. داشت نمکی

 چشم به چیز هر از بیشتر اش،خاکستری گرد و درشت هایچشم و داشت لختی طالیی   موهای

 این با شدن نصف وسط از که هستن سیبی انگار! زنهنمی مو ایمان بچگـی عکس با نوا. اومدمی

 پسری! نویان سوم، قل  . شده ترتیره خیلی ایمان موهای االن و کنهمی فرق جنسیتشون که تفاوت

 و من از ترکیبی سفید، پوستی و سبز وحشی هایچشم با داشت، لختی و مشکی موهای که

 دیوار از که من شیطون دختر تغاری،ته اما و بود برده ارث به رو چیزی کدوممون هر از چون ایمان،

 تموم با اما زنهنمی مو من االن و کودکی با قیافه لحاظ از که دختری! آیتا میره، باال هم راست

 گردی لحاظ از فقط چهارقلوها! پدرش مثل درست صبوره، خیلی کارها دادن انجام توی هاشیطنت

 آیهان صدای شنیدن با. است راحتی به هم از شونتشخیص و هستن هم به شبیه قد و صورت

 :اومدم خودم به
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 !گشنمه مامان -

 :گفت و خندید شیطون ایلیاس

 .کرد سرخ ناگت برام مامانت دی،بو خواب خالی جات -

 :گفت و کرد نگاهم گرد هایچشم با نوا

 !مامان -

 :گفتم ایلیاس به و خندیدم. بود ناگت عاشق اشخاله پسر مثل هم نوا

 !نه؟ مریضی، -

 :برگشت هابچه سمت به و کرد باز بناگوش تا رو نیشش

 !قلوها چهار -

 :گفت و کرد کلفت رو صداش که کردن نگاهش منتظر همه

 !غذا برای حمله -

 و آیتا جز به البته رفتن، پایین هاپله از و شدن خارج اتاق از تاشونچهار هر حرف این شنیدن با

 وگرنه بودم، کرده آماده قبل از رو غذا آوردم شانس! خورنمی سر هانرده از همیشه هااون نویان،

 !خوردنمی رو من االن

 رو کرده سرخ زمینی سیب. نشستن و کشیدن باال صندلی از رو خودشون زور به چهارتاشون هر

 مخصوص واقعا چون مخصوص میگم. گذاشتم جلوشون و ریختم مخصوصشون هایظرف توی

 روز یه من نکنه خدا. بنفش آیتا برای و سبز نیهان برای صورتی، نوا برای آبی، آیهان برای! بود

 !داریم استاند شب تا دیگه بذارم، جلوشون رو ظرفشون اشتباهی

 !نمیاد؟ عمو جون، خاله: ایلیاس

 پریدن پایین صندلی از سریع چهارقلوها و اومد در صدای لحظه همون که بدم رو جوابش خواستم

 بیاد در از بذارید خب. زدنمی حرف هم با داشتن که شنیدم رو صداشون. رفتن در سمت به و
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 چهارتاشون هر خونه، اومدمی در از ایمان تا بود بساط همین روز هر! بدید بهش رو گزارش بعد تو

 :گفت و شد آشپزخونه وارد ایمان. دادنمی بهش رو روز کل گزارش

 !مرد؟ بزرگ طوریچه جاست،این کی ببین به به -

 یخچال داخل رو آب داشتم. بخوریم رو غذا تا نشستیم پرسی،احوال از بعد و خندید ایلیاس

 :گفت ایلیاس که ذاشتممی

 !ها مایین خونه شام امشب خاله، ستیرا -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 چرا؟ وا -

 :گفت ذاشت،می دوشش به رو کیفش که حالی در ایلیاس

 !کنه سوپرایزش خوادمی مامان باباست، تولد -

 :گفتم شک با

 نیست؟ فردا ایلیا تولد مگه -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .کنیممی سوپرایزش امشب -

 .رفت هاشکفش سمت به ایلیاس که گفتم ایباشه

 !کجا؟ -

 :گفت و کرد بلند رو سرش

 .خونه برم بعد بدم خبر هم اون به شقا، خاله خونه برم -

 :گفتم اخم با

 نیست؟ مطب نیکا مگه. بری راه همه این نیست الزم خود،بی -
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 :گفت ایمان که داد تکون رو سرش

 خوایمی مریضی زنن،می زنگ بهم دور فواصل از که تلفن نام به هست چیزی یه االن جون عمو -

 !بری؟ راه همه این

 :گفتنمی زمانهم و ایستادن هم کنار چهارقلوها

 .نرو ایلیاس نرو، ایلیاس -

 :گفت و خندید ایمان

 .دیگه بار یه حاال ها،بچه آفرین -

 بهشون هم ایمان دارن، شیطونی کم خودشون هااین. خندید که کردم نگاه ایمان به حرص با

 .میشه اضافه

 :گفت و گوشش توی گذاشت رو دستش ایلیاس

 رو سرودشون گروه هم هااین تا برم دیگه من. ترهپایین خیابون تاچهار نیست، دور کنید باور -

 .کنن تموم

 :گفتم و خندیدم

 .عزیزم برو باش، خودش مراقب -

 .شد خارج خونه از و داد تکون رو سرش

*** 

 رنگ به دامن و بلوز دست یه. ایستادم آینه جلوی و کردم پا به رو مشکیم بلند شنهپا هایکفش

 از. کردم تن به رو بود زانوم باالی تا اشبلندی که تنگ دامنش و قایقی یقه بلوزش مدل که بنفش

 زیباییش و اومددر سادگیش از لباس حاال. بستم دامن دور و آوردمدر رو ممشکی کمربند کشو

 از بعد. زدم بنفشی رژ فقط آرایش از و کردم رها خودم دور همیشه مثل رو موهام. شد ابربر  چند

 اتاق از! گرفتم دوش باهاش نیکا قول به و برداشتم رو عطر کردم، پیدا اطمینان خودم از کهاین
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 پاپیون بستن مشغول و بود زمین روی زانوهاش ایمان رفتم، هابچه اتاق سمت به و شدم خارج

 درست مشغول طورچه که کردم نگاه نوا و آیتا به و زدم عمیقی لبخند شوندیدن با. بود اننویـ

. هستن خاکی جهان این در من هستی   تمام نفر پنج این. بودن آیهان ترشون،بزرگ برادر یقه کردن

 :گفتم و کوبیدم در به رو دستم

 .اومدم من سالم، -

 شد، بلند جاش از و زد لبخندی دیدنم با ایمان. ردنک نگاهم و برگشتن سمتم به صدام شنیدن با

 .دیدم هاشچشم تو رو تحسین برق

 !ها؟بچه: ایمان

 شیطنت رنگ ایمان قیافه. کردن نگاهش سوالی عالمت و کردن پدرشون طرف رو سرشون همزمان

 :پرسید جدی و گرفت

 مامان؟ یا ترمخوشگل من -

 :گفتن زمانهم هابچه

 !مامان -

 .شونبگیرم آغـوش در تا کردم باز رو هامدست و گرفت امخنده ونشجواب از

 :گفت و خورد رو اشخنده ایمان

 .ترهجذاب و ترخوشگل باباتون! خیر نه -

 :گفت و بوسـید رو صورتم آیهان

 .ترهخوشگل مامان! خیر نه -

 دخترها کردم، وننگاهش عشق با. رفتن پدرشون سمت به و دراومدن بغلم از زمانهم نوا و آیتا

! نداره عشق جز عطری هیچ کنهمی نوازششون داره االن که دستی این چون نشدن بابایی دلیلبی

 .خوندنمی کری هم برای و ایمان بغل دخترا و بودن من بغل تو پسرا
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 !ترهخوشگل مامان: نویان و آیهان

 !ترهخوشگل بابا: نوا و آیتا

 :گفتم و شدم بلند جام از سریع بود، نیکا که مگوشی خوردن زنگ با

 .شد دیر بریم بریم، -

 :گفت و شد رد کنارم از آروم ایمان

 برداشتی؟ رو وسایل همه بریم؟ خانومم، -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم تند

 !ها برسه ایلیا که هاستاالن رفتن، هم نوید و شقایق. دیگه بریم آره -

 برد باال رو هاشدست آیهان. رفت پایین هاپله از و دکر  بغل رو دخترا و داد تکون رو سرش ایمان

 :گفت و

 !کن بغلم مامان، -

 .شد مانعم ایمان صدای که کنم بغلش تا بردم سمتش به رو هامدست

 بلدی ببینم بیا خودت میره، داره خودش که کن نگاه برادرت به پسرم، شدی بزرگ! آیهان: ایمان

 !نه یا

 نویـان به رو خودش سرعت با آیهان. انداختم باال ایشونه خندلب با و کردم جمع رو هامدست

 هم با معمول طبق هاقلو چهار. گذاشت زمین رو دخترها ایمان. برداشت قدم کنارش و رسوند

 .رسهمی ماشین به زودتر کی ببینن تا دادن دو مسابقه

 :گفت و ردک حلقه دورم رو هاشدست. ایستادم ایمان کنار و اومدم پایین هاپله از

 وزنشون شده، سالشون شش دیگه نکن؟ بغل رو هابچه نگفتم بار صد شما به من خانومم، -

 !سنگینه برات
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 حلقه دورش رو دستم که گرفت سمتم به رو بازوش. کردم آزاد دستم از رو دستش و خندیدم

 .کردم

 میده؟ گوش کی بگو، بار هزار شما -

 :گفت و کرد ایخنده تک

 !نکردن خرابکاری هابچه تا بریم. نمیشم تو زبون حریف توقهیچ که من -

 و جیغ با و کردن باز رو در خودشون هابچه. رسیدیم ایلیا و نیکا خونه به هابچه صدای و سر با

 .پایین پریدن داد

 !میشه ترسخت شوننگهداری میشن، تربزرگ هرچی -

 موهای با نیکا. رفتیم خونه سمت به و شدیم خارج ماشین از. داد تکون رو سرش و خندید ایمان

. رفتیم داخل به پرسی احوال و سالم از بعد و کردن باز برامون رو در ایلیا همراه به شده رنگ تازه

 :گفتم و خنده زیر زدم پقی شقایق دیدن با

 !بادکنک؟ چطوری -

 :گفت و شد بلند جاش از حرص با

 !کنی؟می مسخره رو من حاال که رفته یادت رو خودت بادکنک، و مرگ -

 تا گرفتن تصمیم هم شقایق و نوید افتاد، که اتفاقاتی از بعد. خندید که کشیدم رو لپش

 تمام از دور به حاال و بودیم هم کنار همیشه که نفری سه. بدن تشکیل جاهمین رو شونزندگی

 . دادیم تشکیل عشق جنس از ایخانواده بد، اتفاقات

 در صداشون تا بشه موفق امیدوارم بکنه، شونسرگرم تا برد تاقشا سمت به رو هابچه ایلیاس

 .نشستم شقایق کنار مبل روی و دادم دست نوید با! نیاد

 !چطوره؟ خاله عسل -

 .کشید دست شکمش به و زد لبخندی
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 .شدم گوریل شبیه قدراین چرا دونمنمی اما ماهشه، سه تازه وروجک این -

 :گفتم و خندیدم غش غش

 !اومدی خوب رو گوریل -

 :گفت نیکا که خندید هم خودش

 قهوه؟ یا چای -

 :گفت و دراومد آشپزخونه از هراسون نیکا. خورد زنگ آیفون که بدم رو جوابش خواستم

 .کن خاموش رو هابرق جان، ایمان -

 چون نداشت کلید انگار ایلیا خدا بنده. کرد شونخاموش و رفت هابرق سمت به سریع ایمان

 من،! بخوره تکون هم نباید داره این که شکمی اون با نخورد، تکون جاش از شقایق. زد نگز  دوباره

. کرد روشن رو هاشمع و ایستاد ما وسط دست به کیک نیکا و ایستادیم در جلو نوید و ایمان

 .کردم بازش و گذاشتم دستگیره روی رو دستم

 نگاه ما به مبهوت و مات ایلیا. شد ییک ما دست و جیغ با آهنگ صدای در، کردن باز با همزمان

 :گفت نیکا که کرد

 !عشقم مبارک تولدت -

 .بود ایستاده کنارم شقایق! شدم کر که اومد ایزنونه جیغ صدای

 شدی؟ بلند جات از چرا تو -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 !چه تو به -

 گرفته آغـوش در رو نیکا ا،ایلی. کردم نگاه رومروبه صحنه به لبخند با و رفتم بهش ایغره چشم

. دیدم رو ایمان که برگشتم. کردم حس سرم پشت رو کسی حضور. خندیدمی دل ته از نیکا و بود

 .گرفتم هامدست توی رو دستش و زدم لبخند
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 !نه؟ مگه خداروشکر،: ایمان

 مبل روی تا کرد کمکش و رفت شقا سمت به نوید. شد ترعمیق لبخندم و دادم تکون رو سرم

 :شد بلند هاچهارقلو صدای که شدمی پخش داشت آهنگ هم هنوز. نشینهب

 .خوایممی کیک ما خوایم،می کیک ما -

! هاشکمو بده، کیک بهشون تا برد آشپزخونه به رو هاچهارقلو نیکا اومدن؟ بیرون اتاق از کی هااین

 که باری آخرین از. شده تنگ براش دلم خالیه، جااین جولیا جای قدرچه کشیدم، عمیقی نفس

 :بگه بهم دوباره تا بود االن کاش گذره؛می سال سه االن دیدمش

 !خداروشکر نیستن، ایمان شبیه شونکدوم هیچ! خوشگلن خودت مثل هاتبچه خوشگله، -

 نیکا. گرفت شکل هامب**ل رو خاطرات مرور از تلخی لبخند. بخوره حرص حرف این از ایمان و

. نشستن مبل روی و شدن خارج آشپزخونه از بود، کیکی همشون دست که چهارقلوها همراه به

 هم ما مهمون آرامش باالخره کردم؛ نگاه قاب این به عشق با بودن، شادی و خنده مشغول همه

 .کردی قشنگ حکمت با رو چیز همه که شکرت خدایا. شد

 

 

 

 ...پایان

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 .شب دقیقه ۱۹ و ۱۱ وقت به چهارشنبه،

 .فنـداس درسـا
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 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 /26975https://forum.1roman.ir/threads/:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 رمان که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 وب به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار رمن قالب در هایتان شعر و ها

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت

 

 

 پیشنهاد می شود
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